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  الفصل اخلامس

  املسؤولية الدولية عن النتائج الضارة النامجة عن أفعال ال حيظرها   
   املترتبة علىحالة اخلسارة املسؤولية الدولية يف (القانون الدويل
)العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة الضرر

  مقدمة  -ألف
 ،)١٩٧٨عـام   (أدرجت اللجنة، يف دورهتا الـثالثني         -٥١

 النتائج الضارة النامجة عن أفعال       عن املسؤولية الدولية "موضوع  
يف برنامج عملها وعينـت الـسيد       " ال حيظرها القانون الدويل   

  .)٢٨٣( مقرراً خاصاً باكستر،-كويننت . روبرت ك
) ١٩٨٠عام (وتلقت اللجنة، من الدورة الثانية والثالثني   -٥٢

، مخسة تقارير من    )١٩٨٤عام  (إىل الدورة السادسة والثالثني     
ويف التقرير اخلامس، اقتـرح املقـرر       . املقرر اخلاص ودرستها  

اخلاص مخسة مشاريع مواد ولكن مل يتم اختاذ قرار بإحالتها إىل           
  .)٢٨٤(ةجلنة الصياغ

__________  
أنشأت اللجنة، يف تلك الدورة، فريقاً عامالً لينظـر، بـصفة            )٢٨٣(

ولالطالع على تقرير الفريـق العامـل،   . أولية، يف نطاق وطبيعة املوضوع 
  .١٥٢-١٥٠، ص )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ١٩٧٨حولية انظر 

لالطالع على التقارير اخلمسة اليت أعدها املقرر اخلاص، انظر          )٢٨٤(
 الوثيقـة ،  )اجلـزء األول  (، اجمللـد الثـاين      ١٩٨٠حولية  : التقرير األويل 
A/CN.4/334 و Add.1-2   اجمللد  ١٩٨١حولية  : ؛ والتقرير الثاين  ٢٤٧، ص ،

؛ والتقرير  ١٠٣، ص   Add.1-2 و A/CN.4/346 يقةالوث،  )اجلزء األول (الثاين  
، A/CN.4/360 الوثيقـة ، )اجلزء األول(، اجمللد الثاين  ١٩٨٢حولية  : الثالث

 الوثيقة، )اجلزء األول(، اجمللد الثاين ١٩٨٣حولية : ؛ والتقرير الرابع ٨٥ص  
A/CN.4/373   اجمللد الثـاين    ١٩٨٤حولية  : ؛ والتقرير اخلامس  ٣٠١، ص ،

وقد سعت هذه   . ٢٦٥، ص   Add.1 و A/CN.4/383 الوثيقة،  )اجلزء األول (
التقارير إىل وضع أساس مفاهيمي وملخص ختطيطي للموضوع وتضمنت         

وجاء امللخص التخطيطي يف التقرير     . مقترحات بشأن مخسة مشاريع مواد    
، ُعرضـت علـى     ١٩٨٤ويف عام   ). ١٩٨٢عام  (الثالث للمقرر اخلاص    

 املستشار القـانوين    ١٩٨٣ن وجهه يف عام     اللجنة أيضاً الردود على استبيا    
 منظمة دولية خمتارة للتحقق، ضمن مجلة أمور، مما إذا ١٦لألمم املتحدة إىل 

كانت االلتزامات اليت تقع على عاتق الدول، بعضها جتاه بعضٍ، وتنفـذها          
هذه الدول بوصفها أعضاء يف منظمات دولية ميكنها، إىل ذلك احلـد، أن             

 املشار إليها يف امللخص التخطيطي أو أن حتل حملها،          تفي ببعض اإلجراءات  
، A/CN.4/378 الوثيقـة ،  )اجلـزء األول  (، اجمللـد الثـاين      ١٩٨٤حولية  

دراسة يف "،كما ُعرضت عليها دراسة أعدهتا األمانة العامة بعنوان   ١٢٩ ص
ممارسة الدول املتعلقة باملسؤولية الدولية عن النتائج الضارة النامجة عن أفعال 

، )اجلـزء األول (، اجمللد الثـاين  ١٩٨٥حولية ،  " حيظرها القانون الدويل   ال
وانظر أيضاً الدراسة االستقـصائية     . ١، ص   A/CN.4/384 إضافة، الوثيقة 

املسؤولية الدولية عن النتائج الضارة     ‘نظم املسؤولية ذات الصلة مبوضوع      " ل
، اجمللد الثاين   ١٩٩٥حولية  ،  "‘النامجة عن أفعال ال حيظرها القانون الدويل      

  .٩٣، ص A/CN.4/471، الوثيقة )اجلزء األول(

عـام  (يف دورهتا الـسابعة والـثالثني       عينت اللجنة،   و  -٥٣
ك ل بـذ  معنيـاً   خاصـاً   مقرراً ،، السيد خوليو باربوثا   )١٩٨٥
) ١٩٨٥عام  (  من الدورة السابعة والثالثني   تلقت،   و .املوضوع

من  اثين عشر تقريراً   ،)١٩٩٦عام   (إىل الدورة الثامنة واألربعني   
 تلك الفترة، أنشأت اللجنة     وخالل. )٢٨٥(املقرر اخلاص ودرستها  

 للنظر يف مسائل    ١٩٩٢كذلك فريقني عاملني، أحدمها يف عام       
عامة تتعلق بالنطاق والنهج الذي ينبغي اتباعه واالجتاه الـذي          

، )٢٨٦(ميكن أن يتخذه العمل بشأن هذا املوضوع يف املـستقبل         
 الستعراض املوضوع من مجيع جوانبه، يف ١٩٩٦واآلخر يف عام 

 املقرر اخلاص وما دار من مناقشات داخل اللجنـة          ضوء تقارير 
وقدم تقريـر الفريـق     . على مر السنني، وتقدمي توصيات إليها     

العامل األخري صورة كاملة للموضوع تتعلق مببدأ املنع ومبـدأ          
__________  

لالطالع على التقارير االثىن عشر اليت أعدها املقـرر اخلـاص،       ) ٢٨٥(
 الوثيقـة ،  )اجلـزء األول  (، اجمللد الثـاين     ١٩٨٥حولية  : انظر التقرير األويل  

A/CN.4/394   اجلزء (، اجمللد الثاين    ١٩٨٦حولية  : ؛ والتقرير الثاين  ١٤٣، ص
، ١٩٨٧حوليـة   : ؛ والتقرير الثالث  ٢٣٥، ص   A/CN.4/402 الوثيقة،  )ولاأل

: ؛ والتقرير الرابع  ١٢٥، ص   A/CN.4/405 الوثيقة،  )اجلزء األول (اجمللد الثاين   
؛ ٦٨٣، ص   A/CN.4/413 الوثيقة،  )اجلزء األول (، اجمللد الثاين    ١٩٨٨حولية  

 الوثيقـة ، )لاجلـزء األو (، اجمللـد الثـاين   ١٩٨٩حولية  : والتقرير اخلامس 
A/CN.4/423   اجمللـد الثـاين     ١٩٩٠حولية  : ؛ والتقرير السادس  ٣٧١، ص ،

: ؛ والتقرير الـسابع   ٢٣٣، ص   Add.1 و A/CN.4/428 الوثيقة،  )اجلزء األول (
؛ ١٦٥، ص   A/CN.4/437 الوثيقة،  )اجلزء األول (، اجمللد الثاين    ١٩٩١حولية  

 الوثيقـة ،  )ء األول اجلـز (، اجمللـد الثـاين      ١٩٩٢حولية  : والتقرير الثامن 
A/CN.4/443   اجلزء (، اجمللد الثاين    ١٩٩٣حولية  : ؛ والتقرير التاسع  ١٤٤، ص

، ١٩٩٤حوليـة   : ؛ والتقرير العاشر  ٣٧٤، ص   A/CN.4/450 الوثيقة،  )األول
؛ والتقرير احلادي   ٢٥٩، ص   A/CN.4/459 الوثيقة،  )اجلزء األول (اجمللد الثاين   

، A/CN.4/468 الوثيقـة ،  )جلـزء األول  ا(، اجمللد الثاين    ١٩٩٥حولية  : عشر
، )اجلـزء األول  (، اجمللد الثاين    ١٩٩٦حولية  : ؛ والتقرير الثاين عشر   ٧٧ ص

  .٣٧، ص Add.1 وA/CN.4/475 الوثيقة
، الوثيقـة   )اجلـزء الثـاين   (، اجمللد الثـاين     ١٩٩٢حولية  انظر   ) ٢٨٦(

A/47/10   وبناء على توصية الفريق العامل،     . ٣٤٣-٣٤١، الفقرات   ٩٦، ص
، أن  ١٩٩٢يوليـه   / متـوز  ٨ املعقودة يف    ٢٢٨٢ اللجنة، يف جلستها     قررت

أوالً، االنتهاء من العمـل     : تواصل العمل املتعلق هبذا املوضوع على مرحلتني      
ونظراً . املتعلق مبنع الضرر العابر للحدود مث الشروع بوضع تدابري جرب الضرر          

إىل فرضـية   لغموض عنوان املوضوع، قررت اللجنة أن تستمر يف االسـتناد           
وتأجيل أي تغـيري رمسـي يف       " أنشطة"العمل ومفادها أن املوضوع يتناول      

ولالطالع على توصية اللجنة بالتفصيل، انظـر املرجـع نفـسه،           . العنوان
 ،)اجلزء الثاين (اجمللد الثاين   ،  ١٩٩٥حولية  وانظر أيضاً   . ٣٤٩-٣٤٤ الفقرات
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املسؤولية عن التعويض أو غريه من أشكال جرب الضرر، عارضاً          
  .)٢٨٧(مواد وتعليقات عليها

، وبناًء على   )١٩٩٧عام  (عة واألربعني   ويف دورهتا التاس    -٥٤
توصيات الفريق العامل املعين باملسؤولية الدولية عـن النتـائج          
الضارة النامجة عن أفعال ال حيظرها القانون الـدويل، والـذي           
أنشئ للنظر يف الكيفية اليت ينبغي هبا للجنة أن متضي قـدماً يف             

ى أوالً  ، قررت اللجنة أن تتصد    )٢٨٨(عملها بشأن هذا املوضوع   
منع الضرر العـابر للحـدود      "ملسألة املنع حتت العنوان الفرعي      

وعينت السيد بيماراجو سرينيفاسـا     " الناجم عن أنشطة خطرة   
وتلقت اللجنة، مـن  . )٢٨٩(راو مقرراً خاصاً معنياً هبذا املوضوع  

إىل الدورة الثانيـة واخلمـسني      ) ١٩٩٨عام  (الدورة اخلمسني   
  .)٢٩٠(ن املقرر اخلاص ودرستها، ثالثة تقارير م)٢٠٠٠ عام(

، يف  )١٩٩٨عام  (واعتمدت اللجنة، يف دورهتا اخلمسني        -٥٥
 مشروع مادة بشأن منع الـضرر       ١٧القراءة األوىل جمموعة من     

، واعتمـدت يف    )٢٩١(العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطـرة      
النص النـهائي ملـشروع     ) ٢٠٠١عام  (دورهتا الثالثة واخلمسني    

 مشروع مادة بشأن منع الضرر العـابر        ١٩ ديباجة وجمموعة من  
، فأهنت بـذلك أعماهلـا      )٢٩٢(للحدود الناجم عن أنشطة خطرة    

وفضالً عن ذلك، أوصت اللجنةُ     . بشأن اجلزء األول من املوضوع    
  .)٢٩٣(اجلمعيةَ العامة بصياغة اتفاقية استناداً إىل مشاريع املواد

عـام  (واستأنفت اللجنة، يف دورهتا الرابعة واخلمسني         -٥٦
، نظرها يف اجلزء الثاين من املوضوع، وبناء على توصية          )٢٠٠٢

من الفريق العامل املعين باملسؤولية الدولية عن النتائج الـضارة          
__________  

املرفـق األول،   ،  )لثـاين اجلزء ا (، اجمللد الثاين    ١٩٩٦ حولية )٢٨٧(
  .٢١١ ص
، الفقرات  ١١٢ص  ،  )اجلزء الثاين (، اجمللد الثاين    ١٩٩٧ حولية )٢٨٨(

١٦٥-١٦٢.  
وقد أحاطت اجلمعية   . ١٦٨، الفقرة   ١١٣املرجع نفسه، ص     )٢٨٩(

 ١٥ املـؤرخ    ٥٢/١٥٦ من قرارهـا     ٧العامة علماً هبذا القرار يف الفقرة       
  .١٩٩٧ديسمرب /كانون األول

لثالثة اليت أعدها املقرر اخلاص، انظـر       لالطالع على التقارير ا    )٢٩٠(
 الوثيقـة ،  )اجلـزء األول  (، اجمللـد الثـاين      ١٩٩٨حولية  : التقرير األول 
A/CN.4/487 و Add.1   اجمللـد   ١٩٩٩حولية  : ؛ والتقرير الثاين  ٢١١، ص ،

: ؛ والتقرير الثالـث   ١٣١، ص   A/CN.4/501 الوثيقة،  )اجلزء األول (الثاين  
، A/CN.4/510 الوثيقـة ،  )اجلـزء األول  (، اجمللـد الثـاين      ٢٠٠٠حولية  

وكان معروضاً على اللجنة أيضاً التعليقات واملالحظات الواردة        . ١٤٣ ص
 الوثيقـة ،  )اجلـزء األول  (، اجمللد الثـاين     ٢٠٠٠حولية  : من احلكومات 

A/CN.4/509   اجلـزء األول  (، اجمللد الثـاين     ٢٠٠١حولية   و ؛١٦١، ص( ،
  .١٩٧، ص )٢٠٠١وردت عاَم  (A/CN.4/516 الوثيقة

  .٥٢الفقرة ، ٣٩ص ، )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ١٩٩٨ حولية ) ٢٩١(
 ، والتـصويب  )اجلـزء الثـاين   (، اجمللد الثاين    ٢٠٠١ حولية )٢٩٢(
  .٩٧ الفقرة ،١٩٠-١٨٨ ص
 .٩٤املرجع نفسه، الفقرة  )٢٩٣(

النامجة عن أفعال ال حيظرها القانون الدويل الذي أنشئ من أجل           
، قامت اللجنة بتعيني    )٢٩٤(النظر يف املخطط املفاهيمي للموضوع    

نيفاسا راو مقرراً خاصاً معنياً باملوضـوع       السيد بيماراجو سري  
املسؤولية الدولية يف حالة اخلسارة املترتبة      "حتت العنوان الفرعي    

  .)٢٩٥("على الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة
وتسلمت اللجنة ما بني الدورة اخلامـسة واخلمـسني           -٥٧

) ٢٠٠٤عـام   (والدورة السادسة واخلمـسني     ) ٢٠٠٣ عام(
وأثناء تلك  . )٢٩٦( من املقرر اخلاص وقامت بدراستهما     تقريرين

الفترة، أنشأت اللجنة أيضاً فريقني عاملني أحـدمها يف عـام           
 ملساعدة املقرر اخلاص يف حبـث التوجـه املـستقبلي           ٢٠٠٣

للموضوع يف ضوء تقريره واملناقشة اليت دارت داخل اللجنـة،          
قـرر   لبحث املقترحات اليت قـدمها امل      ٢٠٠٤واآلخر يف عام    

اخلاص مع مراعاة املناقشة اليت دارت داخل اللجنة وذلك مـن           
أجل التوصية مبشاريع مبادئ تكون جاهزة إلحالتها إىل جلنـة          
الصياغة مع مواصلة مناقشة مسائل أخرى يف الوقت نفسه، مبا          

. فيها الشكل الذي ينبغي أن يتخذه العمل بـشأن املوضـوع          
يوليـه  / متوز ٩ة يف   ، املعقود ٢٨١٥وتلقت اللجنة يف جلستها     

، التقرير الشفهي لرئيس الفريق العامل وقررت إحالـة         ٢٠٠٤
مثانية مشاريع مبادئ اقترحها الفريق العامل إىل جلنة الـصياغة          

  .مشفوعة بطلب إعداد نص ديباجة أيضاً
أيـضاً،  ) ٢٠٠٤عام  (ويف الدورة السادسة واخلمسني       -٥٨

 مثانية مشاريع مبادئ انتهت اللجنة من القراءة األوىل جملموعة من
بشأن توزيع اخلسارة يف حالة الضرر العابر للحدود الناجم عن          

 مـن   ٢١ و ١٦، وقررت، طبقاً للمـادتني      )٢٩٧(أنشطة خطرة 
نظامها األساسي، إرسال مشاريع املبادئ، عن طريـق األمـني      
العام، إىل احلكومات من أجـل احلـصول علـى تعليقاهتـا            

__________  
 ٥٦/٨٢ من منطوق القرار     ٣طلبت اجلمعية العامة، يف الفقرة       )٢٩٤(

 إىل اللجنة أن تستأنف نظرهـا       ،٢٠٠١ديسمرب  / كانون األول  ١٢املؤرخ  
يف جوانب املوضوع املتصلة باملسؤولية، واضعةً يف اعتبارهـا العالقـات           
القائمة بني املنع واملسؤولية، ومراعيةً ما يشهده القانون الدويل من تطورات    

  .وما تبديه احلكومات من تعليقات
الفقـرة  ، ١٠٦ص ، )اجلزء الثاين (، اجمللد الثاين    ٢٠٠٢ حولية )٢٩٥(

وقد أبرز تقرير الفريق العامل بعض املفاهيم األولية بشأن موضوع          . ٤٤١
املسؤولية الدولية عن النتائج الضارة النامجة عن أفعال ال حيظرها القـانون      "

املسؤولية الدولية يف حالة اخلسارة املترتبة علـى الـضرر العـابر             (الدويل
النُّهج الـيت   ، وقدم آراء بشأن نطاقه و     )"للحدود الناجم عن أنشطة خطرة    

  ).٤٥٧-٤٤٢، الفقرات ١٠٨-١٠٦املرجع نفسه، ص (تباعها اينبغي 
لالطالع على تقريري املقرر اخلاص بشأن النظـام القـانوين           )٢٩٦(

لتوزيع اخلسارة يف حالة الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطـرة،            
 ، الوثيقـة  )اجلـزء األول  (، اجمللد الثاين    ٢٠٠٣ حولية: انظر التقرير األول  

A/CN.4/531اجلـزء األول (، اجمللد الثاين ٢٠٠٤ حولية:  والتقرير الثاين ؛( ،
  .A/CN.4/540الوثيقة 

 .١٧٥الفقرة ، ٨١ص ، )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ٢٠٠٤حولية  ) ٢٩٧(
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تعليقات واملالحظـات إىل    ومالحظاهتا مع طلب تقدمي تلك ال     
  .٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١األمني العام حبلول 

  النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  -باء
ُعرض على اللجنة يف الدورة احلالية التقرير الثالث للمقرر           -٥٩

اخلاص بشأن النظام القانوين لتوزيع اخلسارة يف حالة الضرر العابر          
وُعرضت عليها  ). A/CN.4/566(خطرة  للحدود الناجم عن أنشطة     

أيضاً التعليقات واملالحظـات الـيت وردت مـن احلكومـات           
)A/CN.4/562 و Add.1 .(       ونظرت اللجنة يف التقرير يف جلـساهتا
 / أيـار ١٢ و١١ و١٠ و٩ املعقـودة يف     ٢٨٧٥ إىل   ٢٨٧٢ من
، وقررت يف اجللسة األخرية إحالة مشاريع املبـادئ         ٢٠٠٦ مايو

 إىل جلنة الصياغة من ٢٠٠٤يف القراءة األوىل يف عام اليت اعتمدهتا 
أجل قراءة ثانية تأخذ يف االعتبار اآلراء اليت مت التعـبري عنـها يف              

  .اللجنة واملالحظات والتعليقات اليت وردت من احلكومات
 ،٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢ املعقودة يف    ٢٨٨٢ويف جلستها     -٦٠

) Corr.1 و A/CN.4/L.686(تسلمت اللجنة تقرير جلنة الـصياغة       
وقامت بدراسته، واعتمدت يف القراءة الثانية نـص الديباجـة          
وجمموعة من مثانية مشاريع مبادئ بشأن توزيع اخلسارة يف حالة          

  .الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة
ــستيها   -٦١ ــة، يف جل  ٢٩١٠ و٢٩٠٩واعتمــدت اللجن

لى مشاريع  ، التعليقات ع  ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٨املعقودتني يف   
  .املبادئ السالفة الذكر

وطبقاً ملا ينص عليه نظامها األساسي، تقـدم اللجنـة            -٦٢
مشروع الديباجة ومشاريع املبادئ إىل اجلمعية العامة إىل جانب         

  .توصية ترد أدناه
  توصية اللجنة  -جيم

 ٨ املعقـودة يف     ٢٩١٠أشارت اللجنة، يف جلـستها        -٦٣
يف دورهتـا التاسـعة     ، إىل أهنا قـررت      ٢٠٠٦أغسطس  /آب

، )٢٩٨(أن تنظر يف املوضوع يف جـزأين ) ١٩٩٧عام (واألربعني  
أجنزت اجلـزء   ) ٢٠٠١عام  (وأهنا يف دورهتا الثالثة واخلمسني      

وأوصت اجلمعية العامة بصياغة اتفاقية على أسـاس         )٢٩٩(األول
مشاريع املواد املتعلقة مبنع الضرر العابر للحدود النـاجم عـن           

انت توصية اللجنة قائمة علـى رأيهـا        وك. )٣٠٠(أنشطة خطرة 
القاضي بأنه إذا أُخذت يف االعتبار املمارسة القائمة للدول فإن          
اجلزء األول من املوضوع قابل للتدوين والتطوير التدرجيي مـن          

ومن شأن اعتماد اللجنة مشاريَع املبادئ املتعلقة       . خالل اتفاقية 
__________  

 .١٦٥الفقرة ، ١١٢ص ، )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ١٩٩٧حولية  ) ٢٩٨(

تـصويب،   وال )اجلـزء الثـاين   (، اجمللد الثـاين     ٢٠٠١ حولية )٢٩٩(
  .٩١ الفقرة، ١٨٧ ص
  .٩٧ و٩٤الفقرتان ، ١٨٨ص املرجع نفسه،  )٣٠٠(

لناجم عن أنشطة  بتوزيع اخلسارة يف حالة الضرر العابر للحدود ا       
خطرة أن يكمل اجلزء الثاين، وبالتايل أن خيتم العمـل بـشأن            

املسؤولية الدولية عن النتائج الضارة النامجة عن أفعال        "موضوع  
 مـن النظـام     ٢٣ووفقاً للمـادة    ". ال حيظرها القانون الدويل   

األساسي للجنة، فهي توصي فيما خيص هذا اجلزء الثاين بأن تقر        
 مشاريع املبادئ بقرار وبأن حتث الدول على اختاذ         اجلمعية العامة 

  .تدابري وطنية ودولية لتنفيذها

  اإلشادة باملقرر اخلاص  -دال
 / آب٨ املعقودة يف ٢٩١٠اعتمدت اللجنة، يف جلستها      -٦٤

، بعد اعتماد نص الديباجة ومشاريع املبـادئ        ٢٠٠٦أغسطس  
دود الناجم عن املتعلقة بتوزيع اخلسارة يف حالة الضرر العابر للح

  :أنشطة خطرة، القرار التايل بدون تصويت
  إن جلنة القانون الدويل،  
 مشروع الديباجة ومشاريع املبادئ املتعلقة بتوزيـع        وقد اعتمدت   

  اخلسارة يف حالة الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة،

 للمقرر اخلاص، السيد بيماراجو سرينيفاسـا راو، عـن          تعرب  
لعميق وهتانيها احلارة لإلسهام املتميز الذي قدمه يف إعداد مشروع تقديرها ا

الديباجة ومشاريع املبادئ بفضل جهوده اليت ال تعرف الكلـل وعملـه            
 مشروع الديباجـة ومـشاريع      إجنازالدؤوب، وملا مت حتقيقه من نتائج يف        

ـ            ن املبادئ املتعلقة بتوزيع اخلسارة يف حالة الضرر العابر للحدود الناجم ع
  .أنشطة خطرة

وتعرب اللجنة أيضاً عن تقـديرها العميـق للمقـرَرين            -٦٥
 باكستر والـسيد    -كويننت  . اخلاصني السابقني السيد روبرت ك    

  .خوليو باربوثا، إلسهامهما املتميز يف العمل املتصل هبذا املوضوع

نص مشاريع املبادئ املتعلقة بتوزيع اخلسارة        -هاء
د الناجم عـن    يف حالة الضرر العابر للحدو    

  أنشطة خطرة

  نص مشاريع املبادئ  -١
يرد أدناه نص مشاريع املبادئ اليت اعتمدهتا اللجنـة يف            -٦٦

  .دورهتا الثامنة واخلمسني

  مشاريع املبادئ املتعلقة بتوزيع اخلسارة يف حالة
  العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة الضرر

  إن اجلمعية العامة،  
 من إعالن ريـو بـشأن     ١٦ و ١٣أين   املبد إذ تؤكد من جديد     

  البيئة والتنمية،
 إىل مشاريع املواد املتعلقة مبنع الضرر العابر للحدود         وإذ تشري   

  الناجم عن أنشطة خطرة، 
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أن احلوادث اليت تنطوي على أنشطة خطرة قد تقع         وإذ تدرك     
على الرغم من امتثال الدولة املعنية اللتزاماهتا بشأن منع الضرر العـابر            

  حدود الناجم عن أنشطة خطرة،لل

أو / أنه نتيجةً هلذه احلوادث قد تعاين دول أخرى و         وإذ تالحظ   
  مواطنوها من أضرار ومن خسارة شديدة،

على وجوب اختاذ تدابري مناسبة وفعالة لـضمان أن         وإذ تشدد     
يكون مبقدور هؤالء األشخاص الطبيعيني واالعتباريني، مبـا يف ذلـك           

رراً وخسارة نتيجة ملثل هذه احلوادث، احلصول       الدول، ممن يتكبدون ض   
  على تعويض سريع وواٍف،

 على وجوب اختاذ تدابري استجابة سـريعة وفّعالـة          وإذ حترص   
للتقليل إىل احلّد األدىن من الضرر واخلسارة اليت قد تنشأ عـن هـذه              

  احلوادث، 

 أن الدول مسؤولة عن خـروق التزامهـا بـاملنع           وإذ تالحظ   
   الدويل،مبوجب القانون

 إىل أمهية االتفاقات الدولية القائمة بشأن فئات حمددة         وإذ تشري   
  من األنشطة اخلطرة، وتؤكد أمهية إبرام املزيد من هذه االتفاقات،

   يف اإلسهام يف تطوير القانون الدويل يف هذا امليدان،ورغبةً منها  

  ...  

  نطاق التطبيق  -١املبدأ 
 الضرر العابر للحدود النـاجم      ُتطّبق مشاريع املبادئ هذه على      

  .ال حيظرها القانون الدويلخطرة عن أنشطة 

  املصطلحات املستخدمة  -٢املبدأ 
  :ألغراض مشاريع املبادئ هذه  

الضرر ذو الشأن الذي يلحـق    " الضرر"ُيقصد بكلمة     )أ(  
  :أو البيئة؛ ويشمل باألشخاص أو املمتلكات

  فقدان احلياة أو اإلصابة الشخصية؛  '١'
فقدان املمتلكات أو اإلضرار هبا، مبا يف ذلك املمتلكات           '٢'

  اليت ُتشكل جزءاً من التراث الثقايف؛
  الفقدان أو الضرر الذي ُيحِدثه إفساد البيئة؛  '٣'
تكاليف اختاذ تدابري معقولة الستعادة وضع املمتلكـات      '٤'

  أو البيئة، مبا يف ذلك املوارد الطبيعية؛
  جابة املعقولة؛تكاليف تدابري االست  '٥'

املوارد الطبيعية، سواء منها الالأحيائية     " البيئة"تشمل    )ب(  
أو األحيائية، مثل اهلواء واملاء والتربة واحليوانات والنباتات والتفاعل بني 

  العوامل نفسها، والسمات املميِّزة للمناظر الطبيعية؛
أي نشاط ينطوي على خطر     " النشاط اخلطر   "  ُيقصد ب   )ج(  
   يف ضرر ذي شأن؛التسبب

الدولة اليت جيري يف إقليمهـا أو       " دولة املصدر "تعين    )د(  
  حتت واليتها أو سيطرهتا تنفيذ النشاط اخلطر؛

الضرر الذي يلحـق    " الضرر العابر للحدود    "  ُيقصد ب   )ه(  
باألشخاص أو املمتلكات أو البيئة يف إقليم دولة غري دولة املصدر أو يف             

   أو سيطرة دولة غري دولة املصدر؛أماكن أخرى ختضع لوالية
أي شخص طبيعي أو اعتبـاري أو       " الضحية  "  يقصد ب   )و(  

  دولة يلحق الضرر به أو هبا؛
أي شخص لـه حتكّم يف النشاط أو       " املَُشغِّل  "  ُيقصد ب   )ز(  

  .سيطرة عليه وقت وقوع احلادث املتسبب يف الضرر العابر للحدود

  األهداف  -٣املبدأ 

  :وخيان من مشاريع املبادئ هذه مهااهلدفان املت  
ضمان تقدمي تعويض سريع وواٍف لـضحايا الـضرر           )أ(  

  العابر للحدود؛

حفظ ومحاية البيئة يف حال وقوع ضرر عابر للحدود،           )ب(  
ال سيما فيما يتعلق بالتخفيف من حدة الضرر الـذي يلحـق بالبيئـة              

  .وبإصالحها أو إعادهتا إىل وضعها السابق

  لتعويض السريع والوايفا  -٤املبدأ 
ينبغي لكل دولة أن تتخذ التدابري الـضرورية كافـة            -١  

لضمان إتاحة التعويض السريع والوايف لضحايا الضرر العابر للحـدود          
الناجم عن أنشطة خطرة واقعة داخل إقليمها أو يف أماكن ختضع علـى             

  .حنو آخر لواليتها أو سيطرهتا
رض املسؤولية القانونيـة    ينبغي أن تشمل هذه التدابري ف       -٢  

وال ينبغـي  . على املَُشغِّل أو، حسب االقتضاء، على شخص أو كيان آخر   
وتكون أي شروط   . أن تقتضي هذه املسؤولية إثبات وقوع خطأ أو تقصري        

  . ٣أو قيود أو استثناءات ترد على هذه املسؤولية متفقة مع مشروع املبدأ 
لـزام املُـَشغِّل أو،     ينبغي أن تشمل هذه التدابري أيضاً إ        -٣  

حسب االقتضاء، شخص أو كيان آخر، بإنشاء واستبقاء ضمان مايل مثـل            
  .التأمني أو السندات أو ضمانات مالية أخرى لتغطية املطالبات بالتعويض

يف احلاالت املناسبة، ينبغي أن تشمل هـذه التـدابري            -٤  
  .اشتراط إنشاء صناديق لصناعات بأكملها على الصعيد الوطين

يف حالة كون التدابري املنصوص عليهـا يف الفقـرات            -٥  
لدولة املـصَدر أن    أيضاً  السابقة غري كافية لتقدمي تعويض واٍف، ينبغي        

  .تكفل إتاحة موارد مالية إضافية

  تدابري االستجابة  -٥املبدأ 

عند وقوع حادث ينطوي على نشاط خطر ينجم عنه أو يرجح             
  :أن ينجم عنه ضرر عابر للحدود

ختطر دولة املصدر فوراً بوقوع احلادث ومبا ميكـن أن            )أ(  
ينجم عن الضرر العابر للحدود من آثار مجيَع الدول املتـأثرة أو الـيت              

  يرجح أن تتأثر بذلك؛
تكفل دولة املصدر، مبشاركة مناسبة من املشغِّل، اختـاذ           )ب(  

ـ        ابري استجابة مناسبة، وينبغي هلا    تد ضل  أن تعتمد، لذلك الغرض، علـى أف
  املتاح من بيانات علمية وتكنولوجيا؛
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ينبغي أيضاً لدولة املصدر أن تتشاور، عند االقتضاء، مـع     )ج(  
مجيع الدول املتأثرة أو اليت يرجح أن تتأثر وأن تطلب إليها التعـاون بغيـة               
  التخفيف من آثار الضرر العابر للحدود، وإزالة هذه اآلثار إذا أمكن ذلك؛

ثرة أو اليت يرجح أن تتأثر بالـضرر        تتخذ الدول املتأ    )د(  
العابر للحدود مجيع التدابري اجملدية للتخفيف من آثار ذلـك الـضرر            

  وإزالتها إذا أمكن؛
ينبغي للدول املعنية أن تطلب، عند االقتضاء، املساعدة   )ه(  

من املنظمات الدولية املختصة ومن الدول األخرى بـشروط وأحكـام       
  .مقبولة قبوالً متبادالً

  سبل االنتصاف الدولية واحمللية  -٦بدأ امل
متنح الدول هيئاهتا القضائية واإلدارية احمللية االختصاص         -١  

دى والصالحية الالزمني وتكفل إتاحة سبل انتصاف فورية ووافية وفّعالة ل         
هذه اهليئات يف حالة الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة تقـع      

  .آخر لواليتها أو سيطرهتايف إقليمها أو ختضع على حنو 
ينبغي أن تتاح لضحايا الضرر العابر للحـدود سـبل          -٢  

انتصاف يف دولة املصدر ال تقل من حيث كوهنا فورية ووافية وفعالة عن           
تلك املتاحة للضحايا الذين حلقهم ضرر من احلادث نفـسه يف إقلـيم             

  .الدولة تلك
 إىل سبل    حق الضحايا يف اللجوء    ٢ و ١ال متس الفقرتان      -٣  

  .االنتصاف خالف تلك املتاحة يف دولة املصدر
جيوز للدول أن توفر اللجوء إىل إجراءات دولية لتـسوية            -٤  

  .املطالبات تعترب إجراءات سريعة وتتطلب احلد األدىن من املصاريف
ينبغي للدول أن تضمن إتاحة الفرص املناسبة للحـصول           -٥  

  .نتصاف، مبا فيها املطالبة بالتعويضعلى املعلومات املتصلة بانتهاج سبل اال

  وضع ُنظم دولية حمددة  -٧املبدأ 
فيما يتعلق بفئات معينة من األنشطة اخلطرة، عنـدما           -١  

يكون من شأن اتفاقات عاملية أو إقليمية أو ثنائية حمددة أن توفر ترتيباٍت       
فعالةً بشأن التعويض، وإجراءات االستجابة، وسبل االنتصاف الدوليـة      

  . حمللية، ينبغي بذل مجيع اجلهود إلبرام هذه االتفاقات احملددةوا

ينبغي أن تتضمن هذه االتفاقـات، عنـد االقتـضاء،            -٢  
أو الدولة بتقدمي تعـويض     /ترتيبات تقوم فيها صناديق ممولة من الصناعة و       

تكميلي يف احلالة اليت تكون فيها املوارد املالية للمَشغِّل، مبا فيهـا تـدابري              
وجيـوز  . ني املايل، غري كافية لتغطية اخلسائر املتكبدة نتيجة حلـادث         التأم

تصميم أي صناديق من هذا القبيل تكمِّل أو حتلّ حملّ الصناديق الوطنيـة             
  .املرتكزة على الصناعة

  التنفيذ  -٨املبدأ 

ينبغي لكل دولة أن تتخذ ما يلزم من تدابري تـشريعية          -١  
  .املبادئ هذهوتنظيمية وإدارية لتنفيذ مشاريع 

تطبق مشاريع املبادئ هذه والتدابري املتخذة لتنفيذها بدون          -٢  
  .أي متييز من قبيل التمييز القائم على اجلنسية أو مكان السكن أو اإلقامة

ينبغي للدول أن تتعاون بعضها مـع بعـضٍ لتنفيـذ             -٣  
  .مشاريع املبادئ هذه

  نص مشاريع املبادئ والتعليقات عليها  -٢
 أدناه نص مشاريع املبادئ والتعليقات عليها الـيت         يرد  -٦٧

  .اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا الثامنة واخلمسني

  حالة مشاريع املبادئ املتعلقة بتوزيع اخلسارة يف
  العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة الضرر

  التعليق العام
أُوجزت يف الديباجة خلفية مشاريع املبادئ هذه وكذلك   )١(

فالديباجة تـضع مـشاريع     . ذي اُتبع يف التوصل إليها    الَنهج ال 
املبادئ يف سياق األحكام ذات الصلة من أحكام إعالن ريـو           

، لكنها سرعان ما ُتـشري      )٣٠١()إعالن ريو (بشأن البيئة والتنمية    
حتديداً إىل مشاريع املواد املتعلقة مبنع الضرر العـابر للحـدود           

جنة يف دورهتا الثالثـة     الناجم عن أنشطة خطرة اليت اعتمدهتا الل      
  . )٣٠٢(٢٠٠١واخلمسني عام 

تورد الديباجة بإجياز اخللفية األساسية اليت تفيد بأنه حىت إذا            )٢(
امتثلت الدولة املعنية امتثاالً كامالً لاللتزامات باملنع مبوجب القانون         
الدويل، قد تقع رغم ذلك حوادث أو أحداث أخرى تكون هلا آثار            

  .ضرراً وخسارة جّدية بدول أخرى ومواطنيهاعابرة للحدود ُتلحق 
إن من املهم، كما جاء يف الديباجة، أال ُيترك أولئـك             )٣(

الذين يلحقهم الضرر أو اخلسارة من جراء هذه األحداث ذات          
العالقة بأنشطة خطرة لتحّمل تلك اخلـسائر وحـدهم، وأن          

. يكونوا قادرين على احلصول على تعويض فـوري ومناسـب        
  .بادئ هذه ُتنشئ الوسيلة اليت ميكن هبا إجناز ذلكومشاريع امل

وكما جاء يف الديباجة أيضاً، ميكن وضـع الترتيبـات            )٤(
الالزمة للتعويض مبوجب اتفاقات دولية تشمل أنشطة خطـرة         
حمددة، ومشاريع املبادئ ُتشجع على التوصل إىل اتفاقات كهذه         

  .االقتضاءعلى الصعيد الدويل أو اإلقليمي أو الثنائي، حبسب 
القصد من مشاريع املبادئ إذن هو املسامهة يف عمليـة            )٥(

تطوير القانون الدويل يف هذا امليدان، وذلك بتـوفري اإلرشـاد           
املناسب للدول يف شأن األنشطة اخلطرة غري املشمولة باتفاقات         

  .حمددة وببيان املسائل اليت ينبغي تناوهلا يف مثل هذه االتفاقات
جة أيضاً إىل مسؤولية الدول مبوجب القانون ُتشري الديبا  )٦(

ولذلك فـإن مـشاريع     . الدويل عن اإلخالل بالتزاماهتا باملنع    
املبادئ ال متس القواعد املتصلة مبسؤولية الدول وال متـس أي           

__________  
تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنميـة، ريـو دي            )٣٠١(

منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ١٩٩٢يونيه / حزيران١٤-٣جانريو،  
A.93.I.8 ار ، القـر  القرارات اليت اختذها املؤمتر   : ، اجمللد األول  ) والتصويبات

 .األول، املرفق األول

 . أعاله٢٩٢انظر احلاشية  )٣٠٢(
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تقوم على أساس تلك القواعد يف حالة وقوع خمالفة           مطالبة قد 
  .لاللتزام باملنع

ريع املبادئ من عدد مـن      انطلقت اللجنة يف إعداد مشا      )٧(
وجوب أن  ) أ( مثة، أوالً، تفاهم عام على    . التفامهات األساسية 

وجوب أن ال ميس    ) ب(يكون النظام عاماً وتكميلياً يف طابعه؛       
سؤولية الـدول الـيت     املتعلقة مب هذا النظام القواعد ذات الصلة      

ثانياً، هناك تفاهم علـى     . )٣٠٣(٢٠٠١اعتمدهتا اللجنة يف عام     
ن يكون نطاق اجلوانب املتعلقة باملسؤولية القانونيـة        وجوب أ 

مماثالً لنطاق مشاريع املواد املتعلقة مبنع الضرر العابر للحـدود          
الناجم عن أنشطة خطرة، وهي املشاريع اليت اعتمدهتا اللجنـة          

وعلى األخص، ُتستخدم للبـدء يف      . )٣٠٤(٢٠٠١ أيضاً يف عام  
دود موضَع التنفيـذ    وضع النظام الذي حيكم الضرر العابر للح      

العتبةُ نفسها املطبقة يف حالة منع الضرر العـابر للحـدود، أي            
ونظرت اللجنة أيضاً بعناية يف مدى استصواب       ". ذا شأن "كونه  

وبعـد أن الحظـت     . دراسة املسائل املتعلقة باملشاعات العاملية    
اللجنة اختالف املسائل املرتبطة بـذلك املوضـوع واتـسامها      

، خلصت إىل القول إن تلك املسائل تقتضي        بسمات خاصة هبا  
ثالثاً، تواَصل العمل بشأن املوضوع استناداً      . )٣٠٥(معاجلة منفصلة 

بـرغم  ) أ: (إىل بعض االعتبارات املتعلقة بالسياسة العامة وهي      
لألنشطة املتوخى تغطيتها يف إطار هذا املوضوع من أمهية يف           ما

 للنظـام أن يـوفر   التنمية االقتصادية وفائدة للمجتمع، ينبغـي   
تعويضاً فورياً ومناسباً للضحايا األبرياء يف حال وقوع ضـرر          

وجـوب وجـود    ) ب(عابر للحدود من جراء هذه األنشطة؛       
لالستجابة، إضافة إىل تلك املتوخاة يف       خطط للطوارئ وتدابري  

  .مشاريع املواد املتعلقة باملنع
ة القانونية  رابعاً، أكّدت خمتلف النماذج احلالية للمسؤولي       )٨(

والتعويض أن مسؤولية الدولة تقبل أساساً يف حالة أنشطة الفضاء          
واملسؤولية القانونية عن األنشطة اليت تندرج يف إطـار         . اخلارجي

مشاريع املبادئ هذه تقع بالدرجة األوىل على املـشغِّل؛ وهـذه           
املسؤولية قائمة بدون اشتراط إثبات اخلطأ، وقد تكون حمدودة أو          

غري أنه من املسلَّم به بالقدر      . شروط وقيود واستثناءات  خاضعة ل 
ذاته أنه ال ينبغي فرض هذه املسؤولية دائماً على مشغِّل النـشاط            
اخلطر أو النشاط الذي ينطوي على خماطرة، إذ ميكـن كـذلك            

والنقطة . حتديد كيانات أخرى مبوجب اتفاق أو مبقتضى القانون       
ين هو عملياً الذي ميـارس      املهمة هي أن الشخص أو الكيان املع      

التحكم أو السيطرة أو يدير عملية اإلشراف العام أو يقوم هبـا،            
  .وجيوز بالتايل حتميله املسؤولية، كونه املستفيد من النشاط

__________  
لالطالع على نص املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعـال         )٣٠٣(

، اجمللـد الثـاين   ٢٠٠١ حوليةغري املشروعة دولياً والتعليقات عليها، انظر  
  .٧٧ والتصويب، الفقرة )اجلزء الثاين(

  .٩٨املرجع نفسه، الفقرة  )٣٠٤(
  .٤٤٧، الفقرة )اجلزء الثاين(د الثاين ، اجملل٢٠٠٢ حوليةانظر  )٣٠٥(

خامساً، قد يالحظ وجود حكم يـنص علـى متويـل       )٩(
تكميلي يف العديد من خمططات توزيع اخلسارة، وهلذا التمويـل     

ة أمهية كبرية إذا مت اعتماد مفهـوم املـسؤولية          يف احلالة الراهن  
والتفاهم األساسي يأخذ باعتماد خمطط لتوزيع اخلسارة . احملدودة

يقسِّم تلك اخلسارة على جهات فاعلة عديدة، من ضمنها الدولة 
ونظراً إىل الطابع العام والتكميلي للمخطـط،       . إذا اقتضى األمر  

تلف اجلهات الفاعلة   فإنه ال يعترب من الضروري حتديد حصة خم       
ومـن  . سلفاً أو حتديد الدور الذي خيصص للدولة حتديداً دقيقاً        

املسلَّم به يف الوقت ذاته أن على الدولة، مبقتضى القانون الدويل، 
واجبات املنع، وهذه تستتبع التزام حٍد أدين معيَّن مـن معـايري            

دم والدول ملَزمة، وفقاً هلذه الواجبات، بع     . )٣٠٦(احلرص الواجب 
السماح بأنشطة خطرة تنطوي على احتمال وقوع ضرر كـبري          
عابر للحدود إال بعد احلصول على ترخيص مـسبق، علـى أن            
ُتستخدم دراسات تقييم األثر البيئي واألثر العابر للحدود وُترصد         

وبعبارة أخرى، فإن فرض املسؤولية     . تلك اآلثار، حبسب االقتضاء   
دولة يف أي حال يف ِحـلٍّ مـن         األساسية على املشغِّل ال جيعل ال     

  .االضطالع بواجباهتا يف املنع القائمة مبوجب القانون الدويل
سادساً، لئن كان هناك تفاهم عـام علـى العناصـر             )١٠(

األساسية اليت ينبغي إدراجها يف النظام الذي حيكم خمطط توزيع          
اخلسارة يف حالة وقوع ضرر ناجم عن أنشطة خطـرة، فمـن            

نون املوضوعي أو القانون املنطبق لتسوية املطالبات املفهوم أن القا
بالتعويض قد يشمل يف معظم احلـاالت جوانـب أخـرى،           
كاملسؤولية املدنية أو املسؤولية اجلنائية أو كليهما، وقد يعتمـد          

وحبسب السياق واالختـصاص، قـد      . على عدد من املتغريات   
احملكمة يكون موضع التركيز فيما خيص املبادئ احلاكمة الختيار 

والقانون املنطبق هو مبادئ القانون املدين أو القـانون العـام           
ووفقاً لذلك، فـإن    . األنكلوسكسوين أو القانون الدويل اخلاص    

املخطط املقترح ليس عاماً وتكميلياً فحسب بل هو أيضاً خمطط          
مرن وال ميس املطالبات اليت قد تنشأ وال املسائل املتعلقة بالقانون 

  . جراءات املنطبقةاملنطبق واإل
ونظراً إىل أن مشاريع املبادئ عامة وتكميلية يف طابعها،           )١١(

وأمـا  . فقد ُوِضعت يف صيغة إعالن مشاريع مبادئ غري ملـزِم         
اخلصائص املختلفة ألنشطة خطرة بالذات فقد تتطلب اعتماد ُنُهجٍ        

وإضافة إىل ذلك، قد    . خمتلفة فيما يتعلق بوضع ترتيبات خمصوصة     
وإىل . خليارات أو الُنُهج املعتمدة باختالف النظم القانونية      ختتلف ا 

__________  
الحظ بريين وبويل فيما يتعلق مبشاريع املواد املتعلقة باملنع أن           )٣٠٦(
مثة سنداً مرجعياً وافراً يف املعاهدات والسوابق القضائية وممارسة الـدول           "

العتبار هذه األحكام املنصوص عليها يف مشروع االتفاقية اليت وضـعتها           
. تدويناً للقانون الدويل احلـايل    ] ر العابر للحدود  بشأن منع الضر  [اللجنة  

فهي متثل احلد األدىن املطلوب من الدول االلتزام به عند إدارهتا املخـاطَر             
 .P. W. Birnie and A" ( من إعالن ريو٢العابرة للحدود وعند تطبيق املبدأ 

E. Boyle, International Law and the Environment, 2nd ed., Oxford 

University Press, 2002, p. 113.(  
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جانب ذلك، قد تتأثر أيضاً اخليارات والنهج املعتمدة وتنفيـذها          
  .باختالف مراحل التنمية االقتصادية يف البلدان املعنية

وإمجاالً، استنتجت اللجنة أن مشاريع املبادئ املوصى هبا          )١٢(
يق بني القوانني الوطنيـة والـنظم       تتميز بكوهنا ال تتطلب التنس    

وعالوة على ذلـك،    . القانونية، وهو أمر حمفوف بالصعوبات    
ارتئي أن من األرجح بلوغ هدف احلصول على موافقة واسعة          

. على األحكام املوضوعية إذا صيغت يف شكلها النهائي كمبادئ  
وهي تنص يف أجزائها اجلوهرية على وجوب تعويض الـضحايا   

 الضرر تعويضاً سريعاً ووافياً؛ وأن الضرر البيئي، الذين يلحق هبم
الذي قد تقدم الدول مطالبات تعويض عنه، جيب التخفيف من          
وطأته من خالل تدابري استجابة سريعة، وجيب إصالحه أو إعادة 

  .البيئة املتضررة إىل حالتها السابقة قدر اإلمكان
 إن التعليقات منظمة حبيث تتضمن شرحاً لنطاق كـل          )١٣(

مشروع مبدأ وسياقه، فضالً عن حتليل للتوجهات ذات الـصلة          
واخليارات املمكنة املتاحة ملساعدة الدول على اختاذ تدابري تنفيذ         

وقد انصب تركيز   . وطنية مناسبة وعلى وضع نظم دولية حمددة      
اللجنة على صياغة مضمون مشاريع املبادئ بوصفها جمموعـة         

ومل حتاول اللجنة حتديد    . مترابطة من قواعد السلوك واملمارسة    
احلالة الراهنة ملختلف جوانب مشاريع املبادئ يف القانون الدويل         
العريف؛ واألسلوب الذي صيغت به املبادئ ال ُيراد منه أن يؤثر           

  .يف هذه املسألة
  ديباجة

  ،إن اجلمعية العامة  
 من إعالن ريو    ١٦ و ١٣ املبدأين   إذ تؤكد من جديد     

  بشأن البيئة والتنمية،
 إىل مشاريع املواد املتعلقة مبنع الضرر العابر        وإذ تشري   

  ،)٣٠٧(للحدود الناجم عن أنشطة خطرة
 أن احلوادث اليت تنطوي على أنشطة خطرة        وإذ تدرك   

قد تقع على الرغم من امتثال الدولة املعنية اللتزاماهتا بـشأن           
  منع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة،

يجةً هلذه احلوادث قد تعـاين دول        أنه نت  وإذ تالحظ   
  خسارة شديدة، أو مواطنوها من أضرار ومن/أخرى و
 على وجوب اختاذ تدابري مناسـبة وفعالـة        وإذ تشدد   

لضمان أن يكون مبقـدور هـؤالء األشـخاص الطبيعـيني           
واالعتباريني، مبا يف ذلك الدول، ممن يتكبدون ضرراً وخسارة   

  لى تعويض سريع وواٍف،نتيجة ملثل هذه احلوادث، احلصول ع
__________  

 ١٨٨ص   والتـصويب،    )اجلزء الثاين (، اجمللد الثاين    ٢٠٠١ حولية ) ٣٠٧(
  .٩٧الفقرة وما يليها، 

 على وجوب اختاذ تدابري استجابة سـريعة        وإذ حترص   
وفّعالة للتقليل إىل احلّد األدىن من الضرر واخلسارة اليت قـد           

  تنشأ عن هذه احلوادث، 
 أن الدول مسؤولة عن خروق التزامهـا        وإذ تالحظ   

  باملنع مبوجب القانون الدويل،
ية القائمة بـشأن     إىل أمهية االتفاقات الدول    وإذ تشري   

فئات حمددة من األنشطة اخلطرة، وتؤكد أمهية إبرام املزيد من  
  هذه االتفاقات،

ورغبةً منها يف اإلسهام يف تطوير القانون الـدويل يف            
  هذا امليدان،

  ...  
  التعليق

على وجه العموم، كانت اللجنة يف املاضي تقـدم إىل            )١(
 بـدون مـشروع     اجلمعية العامة جمموعات من مشاريع املواد     

غري أن لدى اللجنـة أيـضاً       . ديباجة، تاركةً للدول صياغتها   
ومن هـذه الـسابقات     . سابقات قدمت فيها مشروع ديباجة    

مشروع اتفاقية القضاء على حاالت انعدام اجلنسية يف املستقبل         
، )٣٠٨(ومشروع اتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية يف املستقبل

ية األشخاص الطبيعـيني يف حالـة       ومشاريع املواد املتعلقة جبنس   
. )٣١٠(، وكذلك مشاريع املواد املتعلقة بـاملنع      )٣٠٩(خالفة الدول 

ومبا أن اللجنة ستقدم مشروع إعالن مبادئ، فإن تقدمي ديباجة          
  .يعترب أكثر أمهية من ذي قبل

وكما ذُكر يف املقدمة، فإن الفقرة األوىل من الديباجـة            )٢(
أمـا  . )٣١١( من إعالن ريـو    ١٦ و ١٣تبدأ بإشارة إىل املبدأين     

ضرورة تطوير القانون الوطين بشأن املسؤولية القانونية وتعويض        
 من  ١٣ضحايا التلوث وغريه من األضرار البيئية فيؤكدها املبدأ         

إعالن مؤمتر األمم املتحدة     من   ٢٢ذلك اإلعالن، إذ يكرر املبدأ      
 ١٦بدأ  ويتناول امل . )٣١٢()سُتكهوملاإعالن   (املعين بالبيئة البشرية  

من إعالن ريو التشجيع على استيعاب التكاليف البيئية داخلياً،         
تغرمي "وتعترب اللجنة مبدأ ". تغرمي امللوِّث"واضعاً يف االعتبار مبدأ 

عنصراً أساسياً يف تدعيم مشاريع املبادئ هذه لـضمان         " امللوِّث

__________  
 .١٤٠، ص A/2693، اجمللد الثاين، الوثيقة ١٩٥٤ حولية )٣٠٨(

، A/54/10 الوثيقـة ،  )اجلزء الثاين (، اجمللد الثاين    ١٩٩٩حولية   )٣٠٩(
 .٤٧الفقرة  وما يليها، ١٥ص 

 . أعاله٢٩٢ية انظر احلاش )٣١٠(

  . أعاله٣٠١انظر احلاشية  )٣١١(
)٣١٢( Report of the United Nations Conference on the Human 

Environment, Stockholm, 5–16 June 1972 (United Nations publication, 

Sales No. E.73.II.A.14), part one, chap. I. 
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متكني الضحايا الذين يلحق هبم ضرر إثر حادثة تنطوي علـى           
  .من احلصول على تعويض سريع وواٍفنشاط خطر 

 من الديباجة فهي واضحة بذاهتا وغنيـة        الثانيةأما الفقرة     )٣(
فهي تربط مشاريع املبادئ احلالية مبـشاريع املـواد         . عن الشرح 

 السادسة و اخلامسة و الرابعة و الثالثةوترمي الفقرات   . املتعلقة باملنع 
  .ع املبادئ احلاليةمن الديباجة إىل تقدمي املربر األساسي ملشاري

 من الديباجة أن مشاريع املبـادئ       السابعةتؤكد الفقرة     )٤(
هذه ال متس املسؤولية اليت قد تقع على الدولة من جراء انتهاكها 

وهي تسعى إىل   . التزاماهتا باملنع القائمة مبوجب القانون الدويل     
إبقاء املطالبات الناشئة عن تنفيذ ذلك النظام خارج نطاق تطبيق       

  .شاريع املبادئ هذهم
 من الديباجة بوجود اتفاقـات دوليـة        الثامنةتسلّم الفقرة     )٥(

حمددة لفئات متنوعة من فئات األنشطة اخلطرة، وبأمهية إبرام مزيد          
من االتفاقات من هذا النوع، بينما تشري الفقرة األخرية من الديباجة           

  .يف هذا اجملالإىل الرغبة يف املسامهة يف عملية تطوير القانون الدويل 

  نطاق التطبيق  -١املبدأ 
ُتطبق مشاريع املبادئ هذه على الضرر العابر للحدود          

  .ال حيظرها القانون الدويلخطرة الناجم عن أنشطة 
  التعليق

صياغة تضع مشروع املبادئ    " نطاق التطبيق "صيغَ مبدأ     )١(
 يف سياقه املناسب وُتظهِر التفاهم على أن يكون ملشروع املبادئ         

نفس نطاق تطبيق مشروع املواد املتعلق مبنـع الـضرر العـابر         
وطـابع  . )٣١٣(٢٠٠١للحدود الناجم عن أنشطة خطرة لعـام        

ليس حباجة إىل " املسؤولية القانونية"و" املنع"الترابط بني مفهومي 
وحيدد هذا املبـدأ    . )٣١٤(تشديد خاص يف سياق أعمال اللجنة     

. ريع املبـادئ احلاليـة    الضرر العابر للحدود باعتباره حمور مشا     
يف ") transboundary damage" ("الضرر العابر للحدود"ومفهوم 

سياق مشروع املبادئ هذا يركز على الضرر الناجم ضمن والية         
دولٍة ما عن أنشطة تقع يف دولة أخرى، كما هو احلال بالنسبة            

يف ") transboundary harm" ("الضرر العـابر للحـدود    "ملفهوم  
  . املواد املتعلقة باملنعسياق مشاريع

بادئ ذي بدء، إن األنشطة اخلطرة اليت تندرج يف نطاق            )٢(
مشاريع املبادئ هذه هي األنشطة اليت ال حيظرها القانون الـدويل          

خطر التسبب يف ضرر عابر للحدود ذي شأن        "واليت تنطوي على    
__________  

 . أعاله٢٩٢انظر احلاشية  )٣١٣(
ين باملسؤولية الدولية عن النتائج     انظر توصية الفريق العامل املع     )٣١٤(

الضارة النامجة عن أفعال ال حيظرها القانون الدويل الذي أنشأته اللجنة يف            
اجلـزء  (، اجمللد الثاين    ٢٠٠٢ حولية،  ٢٠٠٢دورهتا الرابعة واخلمسني عاَم     

  .٤٤٨-٤٤٧، الفقرتان ١٠٧ص ، )الثاين

وميكن تصور أنواع خمتلفة من األنشطة ". من خالل نتائجها املادية  
وكما يشري عنوان مشاريع املبادئ، فإهنا تشمل       . ن هذه الفئة  ضم

 أي نشاط بالغ اخلطر ينطوي، على - ضمناً -أي نشاط خطر أو 
. أقل تقدير، على احتمال وقوع ضرر عابر للحدود ذي شـأن          

وهذه أنشطة تنطوي على احتمال كبري للتـسبب يف ضـرر ذي      
 فادح عابر شأن عابر للحدود أو احتمال ضعيف للتسبب يف ضرر

واألثر اإلمجايل الحتمال وقوع حادثة وحجـم أثرهـا         . للحدود
  .)٣١٥(الضار هو ما مييز هذه األنشطة عن أية أنشطة أخرى

وعلى غرار النهج ذاته املتبع يف مشاريع املواد املتعلقـة            )٣(
باملنع، اختارت اللجنة التخلي عن حتديد األنـشطة يف قائمـة،        

حو ليس أمراً بال مشاكل، ويعترب      فتحديد األنشطة على هذا الن    
فأي قائمة باألنشطة من هذا . من حيث وظيفته أمراً غري أساسي    

القبيل يرجح أن تكون ناقصة يف مشوهلا وسرعان مـا تتطلـب            
وإضافة . مراجعة هلا يف ضوء التطورات التكنولوجية املتغرية أبداً       

م إىل ذلك، فإن اخلطر الذي ينشأ عن نشاط ما يعتمد يف املقـا            
األول على تطبيق بعينه، وعلى سياق حمدد، وعلى طريقة سـري           
ذلك النشاط، وتستثىن من ذلك أنشطة معيَّنة بالغة اخلطر ختضع          
يف الغالب لتنظيم خاص هبا، كما يف امليدان النووي أو يف سياق            

وُيعترب أنه من الصعب احتواء . يف الفضاء اخلارجيُتجرى أنشطة 
غري أن األنشطة الـيت تنـدرج يف       . ةهذه العناصر يف قائمة عام    

نطاق املبادئ احلالية هي ذات األنشطة اخلاضعة لـشرط اإلذن          
إضافة إىل ذلـك،    . املسبق مبوجب مشاريع املواد املتعلقة باملنع     

يبقى الباب مفتوحاً دائماً أمام الدول لتحديد األنشطة اليت تقع          
طراف أو  يف نطاق املبادئ احلالية من خالل اتفاقات متعددة األ        

  .، أو من خالل تشريعاهتا الوطنية)٣١٦(إقليمية أو ثنائية
الضرر العابر للحدود الناجم عـن أنـشطة        "إن عبارة     )٤(

يف فحواها بعبارة    هي شبيهة " خطرة ال حيظرها القانون الدويل    
__________  

 ١٩٥ص   ، والتـصويب  )اجلزء الثاين (، اجمللد الثاين    ٢٠٠١ حولية ) ٣١٥(
  ). من مشاريع املواد املتعلقة باملنع٢من التعليق على املادة ) ١(الفقرة (

على سبيل املثال، تتناول ُنظُم شىت للمسؤولية أنواعاً من األنشطة        ) ٣١٦(
التفاقيـة  اتفاقية محاية البيئة البحرية ملنطقة حبر البلطيق؛ وا       : تدخل يف نطاقها  

لربوتوكول ة؛ واملرفق األول با   لصناعياملتعلقة باآلثار عابرة احلدود للحوادث ا     
ثـار عـابرة    اآلاملتعلق باملسؤولية املدنية والتعويض عن األضرار النامجة عن         

؛ واملرفق الثاين باتفاقيـة     للحوادث الصناعية على املياه عابرة احلدود      احلدود
، حيـث   املسؤولية املدنية عن األضرار النامجة عن أنشطة خطرة على البيئـة          

داد األنشطة اخلطرة أنشطةٌ مثل املنشآت أو املواقع املخصـصة          ُصنفت يف ع  
للتخلص اجلزئي أو الكلي من النفايات الصلبة أو السائلة أو الغازية باحلرق يف             
الرب أو البحر، واملنشآت أو املواقع املخصصة للتحلّل احلراري للنفايات الصلبة           

ضافة إىل ذلك يتضمن    أو الغازية أو السائلة خبفض اإلمداد باألكسجني؛ وباإل       
 CE/2004/35انظر أيضاً التوجيـه  . املرفق األول باالتفاقية قائمة باملواد اخلطرة   

 ٢١الصادر عن الربملـان األورويب وجملـس االحتـاد األورويب، املـؤرخ             
، بشأن املسؤولية البيئية فيما يتعلق مبنع الـضرر البيئـي           ٢٠٠٤أبريل  /نيسان

 Official Journal of the European Union, No. L 143, 30 April(وإصالحه 

2004, p. 56(.  
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األنشطة اليت ال حيظرها القانون الدويل واليت تنطوي على خماطر  "
يف " دود بسبب عواقبها املادية   التسبب يف ضرر جسيم عابر للح     

وهي حتمل معىن حمدداً    .  من مشروع املواد املتعلق باملنع     ١املادة  
القـانون  ) أ(يفهم منه متاماً أنه يتضمن أربعة عناصر، وهي أن          

هذه األنشطة تنطوي على    ) ب(الدويل ال حيظر هذه األنشطة؛      
هذا الضرر ال بد أن يكون      ) ج(خطر إحداث ضرر ذي شأن؛      

الضرر العابر للحدود ال بد أن يكون ناشئاً        ) د(راً للحدود؛   عاب
  .)٣١٧(عن هذه األنشطة من خالل نتائجها املادية

إن األنشطة املندرجة يف نطاق املبادئ احلالية، شأهنا شأن   )٥(
األنشطة املندرجة يف نطاق مشاريع املواد املتعلقة باملنع، تنطوي         

أنشطة ال حيظرهـا    "ا  على عنصر التسبُّب البشري وُتوصف بأهن     
وهذه العبارة بالذات اعُتمدت أساساً لتمييـز       ". القانون الدويل 

. املبادئ احلالية عن إعمال القواعد اليت تنظم مسؤولية الـدول         
وقد سلّمت اللجنة ال بأمهية قضايا املسؤولية عن األفعال غـري           
املشروعة دولياً فحسب، بل وبأمهية القضايا املتعلقة بـااللتزام         

رب أية آثار ضارة تنشأ عن أنشطة معيـنة، ال سيما تلك اليت            جب
غري أن اللجنة قررت . تنطوي على بعض املخاطر بسبب طبيعتها

تناول املوضوعني كالً على حدة بالنظر إىل االختالف التـام يف           
أساس املسؤولية القانونية عن املخاطرة واالختالف يف طبيعـة         

 حمتواها واألشكال الـيت قـد       القواعد اليت حتكمها، إضافة إىل    
وذلك يعين، ألغراض املبادئ، أن يكون التركيز       . )٣١٨(تتخذها

  .على نتائج النشاط وليس على مشروعية النشاط نفسه
ومشاريع املبادئ احلالية، شأهنا شأن مشاريع املواد املتعلقة          )٦(

ولذلك فإن عدم الوفاء بواجـب      . باملنع، تعىن بالقواعد األساسية   
نصوص عليه يف مشاريع املواد املتعلقة باملنع ميكن أن ينطوي املنع امل

على مسؤولية الدولة دون أن ينشأ عن ذلك بالضرورة ما يعـين            
ويف حالة مـن هـذا      . )٣١٩(ضمناً أن النشاط نفسه نشاط حمظور     

__________  
،  والتـصويب  )اجلـزء الثـاين   (، اجمللد الثاين    ٢٠٠١ حولية )٣١٧(
  ). من مشاريع املواد املتعلقة باملنع١التعليق على املادة  (١٩٥-١٩٢ ص
، ١٦٩ ، ص A/9010/Rev.1 وثيقـة ، اجمللد الثاين، ال   ١٩٧٣ حولية ) ٣١٨(

  .٣٨الفقرة 
،  والتـصويب  )اجلزء الثـاين  ( اجمللد الثاين    ،٢٠٠١ حوليةانظر   ) ٣١٩(
 .M. B: انظر أيـضاً ). ١ من التعليق على املادة ٦الفقرة  (١٩٤-١٩٣ ص

Akehurst, “International liability for injurious consequences arising out of 

acts not prohibited by international law”, Netherlands Yearbook of 

International Law, vol. 16 (1985), pp. 3–16; A. E. Boyle, “State 

responsibility and international liability for injurious consequences of acts 

not prohibited by international law: a necessary distinction?”, 

International and Comparative Law Quarterly, vol. 39 (1990), pp. 1–26; 

K. Zemanek, “State responsibility and liability”, in W. Lang, H. Neuhold 

and K. Zemanek (eds.), Environmental Protection and International Law, 

London, Graham and Trotman/Martinus Nijhoff, 1991, p. 197  ؛ والتقريـر
 النتائج الضارة النامجة عن أفعال ال حيظرهـا         الثاين عن املسؤولية الدولية عن    

الـذي  ) منع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة       (القانون الدويل   
، اجمللـد الثـاين     ١٩٩٩حولية  أعده املقرر اخلاص بيماراجو سرينيفاسا راو،       

لتنفيذ التزامات الدولة    النوع، ميكن االحتجاج مبسؤولية الدولة ال     
ملسؤولية املدنية أو واجب اجلهـة      ذاهتا فحسب بل أيضاً لتنفيذ ا     

ويف واقع احلال، إن هذا األمر مفهوم جيداً        . )٣٢٠(القائمة بالنشاط 
  .)٣٢١(يف كل ما مت من عمل بشأن مشاريع املواد املتعلقة باملنع

من املسلم به أن الضرر ميكن أن يقع رغم أداء واجبات             )٧(
خـرى  والضرر العابر للحدود ميكن أن يقع لعدة أسباب أ    . املنع
مثالً، ميكن نشوء حاالت ُتتبع     . تنطوي على مسؤولية الدول    ال

فيها تدابري املنع ويتبني يف الواقع أهنا غري كافية، أو ميكن وجود            
حاالت تعذر فيها وقت صدور اإلذن بدايةً تعيني اجملازفة ذاهتـا           
اليت سببت الضرر العابر للحدود، فلم ُتتوَخ بالتايل تدابري منـع           

وبعبارة أُخرى، ميكن أن يقع الضرر العابر للحدود        . )٣٢٢(مناسبة
وإضافة . عرضاً أو ميكن أن يقع يف ظروف مل تكن متوقعة أصالً          

_________________________________________  
 J. Barboza, “La؛ و٣٧-٣٥، الفقرات A/CN.4/501، الوثيقة )اجلزء األول(

responsabilité ‘causale’ à la Commission du droit international”, Annuaire 

français de droit international, vol. 34 (1988), pp. 513–522; Ph. Cahier, 

“Le problème de la responsabilité pour risque en droit international”, in 

International Relations in a Changing World, Leyden, Sijthoff, 1977, 

pp. 409–434; C. G. Caubet, “Le droit international en quête d’une 

responsabilité pour les dommages résultant d’activités qu’il n’interdit 

pas”, Annuaire français de droit international, vol. 29 (1983), pp. 99–

120; D. Lévy, “La responsabilité pour omission et la responsabilité pour 

risque en droit international public”, Revue générale de droit international 

public, vol. 32, No. 1 (1961), pp. 744–764; and P. Šturma, “La 

responsabilité en dehors de l’illicite en droit international économique”, 

Polish Yearbook of International Law, vol. 20 (1993), pp. 91–112.  
 P. M. Dupuy, La responsabilité internationale des Étatsانظر  ) ٣٢٠(

pour les dommages d’origine techologique et industrielle, Paris, Pedone, 

1977; I. Brownlie, System of the Law of Nations: State Responsibility, 

Part I, Oxford, Clarendon Press, 1983, p. 50; A. Rosas, “State 

responsibility and liability under civil liability regimes”, in O. Bring and 

S. Mahmoudi (eds.), Current International Law Issues: Nordic 

Perspectives (Essays in honour of Jerzy Sztucki), Dordrecht, Martinus 

Nijhoff, 1994, p. 161; and F. Bitar, Les mouvements transfrontaliers de 

déchets dangereux selon la Convention de Bâle. Etude des régimes de 

responsabilité, Paris, Pedone, 1997, pp. 79–138 .  غري أن مثة معايري خمتلفـة
مسؤولية وعبء اإلثبات وُسبل االنتصاف تسري على مـسؤولية الـدول           لل

 P. -M. Dupuy, “Où en est le droit: انظـر أيـضاً  . وحتمُّلها تبعات أعماهلا

international de l’environnement à la fin du siècle?”, Revue générale de 

droit international public, vol. 101, No. 4 (1997), pp. 873–903; T. A. 

Berwick, “Responsibility and liability for environmental damage: a 

roadmap for international environmental regimes”, Georgetown 

International Environmental Law Review, vol. 10, No. 2 (1998), pp. 257–

267; and P. -M. Dupuy, “À propos des mésaventures de la responsabilité 

internationale des États dans ses rapports avec la protection internationale 

de l’environnement”, in M. Prieur and C. Lambrechts (eds.), Les hommes 

et l’environnement: quels droits pour le vingt-et-unième siècle? Études en 

hommage à Alexandre Kiss, Paris, Frison-Roche, 1998, pp. 269–282.  
، ١٠٧ص  ،  )اجلزء الثـاين  ( اجمللد الثاين    ،٢٠٠٢ حوليةانظر   )٣٢١(

  .٤٤٣الفقرة 
  .٤٤٤املرجع نفسه، الفقرة  )٣٢٢(
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إىل ذلك، ميكن أن يقع الضرر بسبب تراكم اآلثـار الـضارة            
وال بد من وضع هذا التمييز يف       . تراكماً تدرجيياً على مر الزمن    

ليت تعترض إثبات   وبسبب املشاكل ا  . االعتبار ألغراض التعويض  
وجود عالقة سببية بني النشاط اخلطر والضرر املتكبَّـد، فـإن           

  .)٣٢٣(املطالبات يف احلالة األخرية ليست شائعة
ألغراض مشاريع املبادئ احلالية، ُيفترض أداء الواجبات         )٨(

. اليت تقتضيها ممارسة احلرص الواجب مبوجب االلتزامات باملنع       
ع املبادئ احلالية هو الضرر الناشئ ووفقاً لذلك، فإن حمور مشاري    

  .رغم أداء تلك الواجبات
املعيار الثاين املفهوم ضمناً يف هذا النص املتعلق بنطـاق            )٩(

التطبيق، هو أن تكون األنشطة املشمولة هبـذه املبـادئ هـي            
التسبب يف ضرر عـابر     " خطر"األنشطة اليت تنطوي أصالً على      

أعـاله،  ) ٢( الفقرة   وعلى حنو ما لوحظ يف    . للحدود ذي شأن  
فإن عنصر املخاطرة يشمل أنـشطة ذات احتمـال ضـعيف           
إلحداث ضرر فادح عابر للحدود، أو احتمال كبري إلحـداث          

  .)٣٢٤(ضرر ذي شأن عابر للحدود
واملعيار الثالث هو وجوب أن يترتب على األنشطة ضرر           )١٠(
 الواليـة   عن نطاق ) اخلروج(وعليه، فإن عنصر    ". عابر للحدود "
تشمل " العابر للحدود"فعبارة الضرر  . طنية يشمل ثالثة مفاهيم   الو

وال بد من أن تكون . )٣٢٥("السيطرة"و" الوالية"و" اإلقليم"مسائل 
األنشطة منفذة يف إقليم دولة أو يف أماكن أخرى ختضع لوالية أو            
سيطرة تلك الدولة، وأن يكون هلا أثر يف إقليم دولة أخرى أو يف             

  .أو سيطرة تلك الدولة األخرىأماكن ختضع لوالية 
بالضرر العابر  "وينبغي التنويه بأن مشاريع املبادئ ُتعىن         )١١(

ويف السياق احلايل، أُبقـي     . عن أنشطة خطرة  " للحدود الناجم 
على اإلحالة إىل املفهوم األوسـع للـضرر العـابر للحـدود            

)transboundary harm (       حيثما كانت اإلشارة إىل خطر وقـوع
ومل تشمل املرحلة الالحقة اليت وقع فيها الـضرر         ضرر فحسب   

يستخدم لإلشارة إىل املرحلة    ") damage" ("ضرر"ولفظ  . فعالً
" الـضرر العـابر للحـدود     "وقد أُخـذ مبفهـوم      . الالحقة

")transboundary damage (" إلضفاء ختصيص على الضرر الذي
عتـاد  فهو اللفـظ امل   . وهلذا اللفظ أيضاً ميزة األلفة    . وقع فعالً 

__________  
 P. Wetterstein, “A proprietary or possessory interest: Aانظر  ) ٣٢٣(

conditio sine qua non for claiming damages for environmental 

impairment?”, in P. Wetterstein (ed.), Harm to the Environment: the Right 

to Compensation and Assessment of Damage, Oxford, Clarendon Press, 

1997, pp. 29–54, at p. 30 .ًانظر أيضا :H. Xue, Transboundary Damage in 

International Law, Cambridge University Press, 2003, pp. 19–105 and 

113–182.  
،  والتـصويب  )اجلزء الثاين (، اجمللد الثاين    ٢٠٠١ حوليةانظر   )٣٢٤(
  ).٢من التعليق على مشروع املادة ) ١(الفقرة  (١٩٥ ص
مـن التعليـق   ) ١٢(-)٧(الفقرات  (١٩٤املرجع نفسه، ص   )٣٢٥(

  ).١على مشروع املادة 

العـابر  "أما عبـارة  . )٣٢٦(استخدامه يف نظم املسؤولية القانونية 
للتأكيد على توفر عنصر    " الضرر"فتستخدم يف وصف    " للحدود

  . عبور احلدود ألغراض نطاق املبادئ احلالية

__________  
 ٢من املادة ) ج(٢يف الفقرة ") damage" ("الضرر"يرد تعريف  )٣٢٦(

بروتوكول بازل بشأن املسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل          من  
 من  ٢من املادة   ) د(٢؛ والفقرة   النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود     

لربوتوكول املتعلق باملسؤولية املدنية والتعويض عن األضرار النامجة عـن          ا
 ٧؛ والفقرة   وادث الصناعية على املياه عابرة احلدود     للح ثار عابرة احلدود  اآل

املسؤولية املدنية عن األضرار النامجة عـن أنـشطة          من اتفاقية    ٢من املادة   
التفاقية الدوليـة املتعلقـة      من ا  ١ من املادة    ٦؛ والفقرة   خطرة على البيئة  

باملسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل املواد اخلطرة والضارة عن           
عـن   املسؤولية املدنيـة   من اتفاقية    ١ من املادة    ١٠؛ والفقرة   ريق البحر ط

األضرار النامجة خالل نقل البضائع اخلطرة بالطرق الربية والسكك احلديدية 
 مـن التوجيـه   ٢ من املادة  ٢انظر كذلك الفقرة    . وسفن املالحة الداخلية  

2004/35/CE       ورويب عـاَم    الصادر عن الربملان األورويب وجملس االحتاد األ
 بشأن املسؤولية البيئية فيما يتعلق مبنع الضرر البيئـي وإصـالحه            ٢٠٠٤

من املادة األوىل من اتفاقية املـسؤولية       ) أ(؛ والفقرة   ) أعاله ٣١٦احلاشية  (
 .الدولية عن األضرار اليت حتدثها األجسام الفضائية

 من املادة األوىل من     ٦الفقرة  : يف" ضرر التلوث "ويرد تعريف     
التفاقية الدولية املتعلقة باملسؤولية املدنية عن الضرر الناجم عن التلـوث           ا

 من املادة األوىل من هذه االتفاقية بـصيغتها املعدَّلـة           ٦النفطي؛ والفقرة   
بالربوتوكول املعدِّل لالتفاقية الدولية املتعلقة باملسؤولية املدنية عن الـضرر          

 ,P. W. Birnie and A. E. Boyle: انظر أيـضاً (الناجم عن التلوث النفطي 

Basic Documents on International Law and The Environment, Oxford, 

Clarendon Press, 1995, pp. 91–106( من االتفاقية ١ من املادة ٩؛ والفقرة 
الدولية بشأن املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث بوقود الـسفن الـزييت؛            

 اتفاقية املسؤولية املدنية عن أضـرار التلـوث          من ١ من املادة    ٦والفقرة  
  . النفطي النامجة عن استكشاف واستغالل املوارد املعدنية يف قاع البحار

من ) ك(١ولالطالع على تعريف الضرر النووي، انظر الفقرة          
املادة األوىل من اتفاقية فيينا املتعلقة باملسؤولية املدنية عن األضرار النووية؛           

 من املادة األوىل من هـذه االتفاقيـة بـصيغتها املعدَّلـة             )ك(١والفقرة  
بالربوتوكول املعدِّل التفاقية فيينا املتعلقة باملسؤولية املدنية عـن األضـرار         

 من اتفاقية التعويض التكميلي عن األضـرار النوويـة؛          ١النووية؛ واملادة   
اقية املتعلقـة    من املادة األوىل من الربوتوكول املعدِّل لالتف       ‘٧‘-والفقرة باء 

 ١٩٦٠يوليه  / متوز ٢٩باملسؤولية قبل الغري يف ميدان الطاقة النووية املؤرخة         
 ١٩٦٤يناير / كانون الثاين٢٨بصيغتها املعدَّلة بالربوتوكول اإلضايف املؤرخ 

  .١٩٨٢نوفمرب / تشرين الثاين١٦الربوتوكول املؤرخ بو
م األنـشطة   تنظي تفاقيةا من   ١ من املادة    ١٥انظر أيضاً الفقرة      

اليت تعرِّف الـضرر الالحـق ببيئـة        املتعلقة باملوارد املعدنية ألنتاركتيكا     
أنتاركتيكا أو بالنظم اإليكولوجية املعتمدة عليها أو املرتبطة هبا؛ واتفاقيـة           
قانون استخدام اجملاري املائية الدولية يف األغراض غري املالحية اليت تـسعى      

) ب(٢واملادة  ".  التسبب يف ضرر ذي شأن     للحيلولة دون " منها   ٧يف املادة   
من املرفق السادس بالربوتوكول املتعلق حبماية البيئـة امللحـق مبعاهـدة            
أنتاركتيكا، بشأن املسؤولية النامجة عن حاالت الطوارئ البيئية، ُتعـرِّف          

تسفر، أو هتدد بأن تـسفر      [...] أية حادثة   "بأهنا  " حالة الطوارئ البيئية  "
  ".ث أي أثر ضار وذي شأن يف بيئة أنتاركتيكاوشيكاً، عن إحدا
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ومثة اعتبار هام آخر حيدد نطاق التطبيـق، وهـو أن             )١٢(
مليـادين  الضرر العابر للحدود الناشئ عن سياسات الدول يف ا      

 االقتصادية أو ما شاهبها ال - التجارية أو النقدية أو االجتماعية 
وعليه، جيب أن يكون قـد      . )٣٢٧(يدخل يف نطاق هذه املبادئ    

" العواقب املادية"حدث ضرر عابر للحدود ذو شأن ناشئ عن 
  .لألنشطة املعنية

  املصطلحات املستخدمة  -٢املبدأ 
  :ألغراض مشاريع املبادئ هذه  
الضرر ذو الشأن الذي    " الضرر"ُيقصد بكلمة     )أ(  

  :يلحق باألشخاص أو املمتلكات أو البيئة، ويشمل
  فقدان احلياة أو اإلصابة الشخصية؛  '١'
فقدان املمتلكات أو اإلضرار هبا، مبا يف ذلـك           '٢'

  التراث الثقايف؛ املمتلكات اليت ُتشكل جزءاً من
  لبيئة؛الفقدان أو الضرر الذي ُيحِدثه إفساد ا  '٣'
تكاليف اختاذ تدابري معقولة السـتعادة وضـع          '٤'

  املمتلكات أو البيئة، مبا يف ذلك املوارد الطبيعية؛
  ؛تكاليف تدابري االستجابة املعقولة  '٥'
املوارد الطبيعية، سـواء منـها      " البيئة"تشمل    )ب(  

الالأحيائية أو األحيائية، مثل اهلواء واملاء والتربة واحليوانات        
ات والتفاعل بني العوامل نفسها، والـسمات املميِّـزة         والنبات

  للمناظر الطبيعية؛
أي نشاط ينطـوي    " النشاط اخلطر   "  ُيقصد ب   )ج(  

  على خطر التسبب يف ضرر ذي شأن؛
الدولة الـيت جيـري يف      " دولة املصدر "تعين    )د(  

  إقليمها أو حتت واليتها أو سيطرهتا تنفيذ النشاط اخلطر؛
الضرر الذي  " رر العابر للحدود  الض  "  ُيقصد ب   )ه(  

يلحق باألشخاص أو املمتلكات أو البيئة يف إقليم دولة غـري           
دولة املصدر أو يف أماكن أخرى ختضع لوالية أو سيطرة دولة           

  غري دولة املصدر؛
أي شـخص طبيعـي أو      " الضحية  "  يقصد ب   )و(  

  اعتباري أو دولة يلحق الضرر به أو هبا؛

__________  
،  والتـصويب  )اجلـزء الثـاين   (، اجمللد الثاين    ٢٠٠١ حولية )٣٢٧(
 مـن   ١ من التعليق على مشروع املادة       )١٧(و) ١٦(الفقرتان   (١٩٥ ص

  ).مشاريع املواد املتعلقة باملنع

أي شخص لـه حتكّـم يف      " لاملَُشغِّ  "  ُيقصد ب   )ز(  
النشاط أو سيطرة عليه وقت وقوع احلـادث املتـسبب يف           

  .الضرر العابر للحدود
  التعليق

هو تعريـف   " املصطلحات املستخدمة "الغرض من هذه      )١(
يف مـشاريع    وحتديد معاين املصطلحات أو املفاهيم املـستخدمة      

ع حاسم األمهية ألغراض مـشاري    " الضرر"وتعريف  . املبادئ هذه 
ويقصد بتحديد عناصر الضرر جزئياً بيان األسـاس        . املبادئ هذه 

وقبـل حتديـد    . الذي تقوم عليه املطالبات بالتعويض عن الضرر      
عناصر الضرر، من املهم اإلشارة إىل أنه كـي يكـون الـضرر             

فمثالً، تناول القـرار    . مستحقاً للتعويض ينبغي بلوغه عتبة معينة     
َر الناشئَ عن انبعاث أخبـرة،      الضرمصهر تريل   الصادر يف قضية    

حينما تكون العواقب خطرية والـضرر ثابتـاً بأدلـة واضـحة            
 فأشـار إىل    حبرية النـو  أما القرار الصادر يف قضية      . )٣٢٨(ومقنعة

ويشري عدد من االتفاقيات أيـضاً إىل       . )٣٢٩(حدوث ضرر خطري  
باعتباره " الكبري"، أو   "اخلطري"، أو   "ذي الشأن "األذى أو الضرر    

  أيضاً " ذو الشأن "واسُتخدم لفظ   . )٣٣٠(قدمي مطالبات قانونية  عتبة ت 
  

__________  
)٣٢٨( Trail Smelter)  ١٩٦٥، ص ) أعاله٢٢٦انظر احلاشية.  
)٣٢٩( Lake Lanoux Arbitration (France v. Spain), UNRIAA, vol. 

XII (Sales No. 1963.V.3), p. 281.  
 من اتفاقية تنظـيم  ٤ من املادة ٢انظر، على سبيل املثال، الفقرة     ) ٣٣٠(

 من ٢ من املادة ٢ و١األنشطة املتعلقة باملوارد املعدنية ألنتاركتيكا؛ والفقرتني       
 مـن   ١من املادة   ) د(قرة  اتفاقية تقييم األثر البيئي يف إطار عرب حدودي؛ والف        

 من اتفاقية   ٧؛ واملادة   االتفاقية املتعلقة باآلثار عابرة احلدود للحوادث الصناعية      
 .P: انظر أيضاً. قانون استخدام اجملاري املائية الدولية يف األغراض غري املالحية

N. Okowa, State Responsibility for Transboundary Air Pollution in 

International Law, Oxford University Press, 2000, p. 176; and R. Lefeber, 

Transboundary Environmental Interference and the Origin of State 

Liability, The Hague, Kluwer Law International, 1996, pp. 86–89 حيث ،
سباب املوجبـة   ينوِّه املؤلف األخري بوجود حاجٍة إىل حتديد عتبة، ويشرح األ         

 .J :انظر أيضاً". الضرر ذي الشأن"لذلك، والطرق املمكنة لشرح معىن عتبة 

G. Lammers, Pollution of International Watercourses: a Search for 

Substantive Rules and Principles of Law, The Hague, Martinus Nijhoff 

Publishers, 1984, pp. 346–347; and R. Wolfrum, “Purposes and principles 

of international environmental law”, German Yearbook of International 

Law, vol. 33 (1990), pp. 308–330, at p. 311 . وكقاعدة عامة، ومع التنويه
بأمهية حتديد عتبة للضرر الذي يفتح اجملال لتقـدمي مطالبـات باإلصـالح             

كلما زادت اآلثـار    "ء االعتبار للضرر البيئي، ُيرتأى أنه       والتعويض، ومع إيال  
ابتعاداً عن احلالة اليت ُتعترب مستدامة، وكلما قلت إمكانية التنبـؤ باخلـسائر             

الضرر ذي  ‘التبعية وقلت حمدودية تلك اخلسائر، كلما اقتربت اآلثار من عتبة           
ول عـادة أو    ، حتددها الد  "حالة مرجعية "وُيبتُّ يف ذلك يف ضوء      ". ‘الشأن

 ,R. Wolfrum, Ch. Langenfeld and P. Minnerop(ينبغي هلـا أن حتـددها   

Environmental Liability in International Law: Towards a Coherent 

Conception, Berlin, Erich Schmidt Verlag, 2005, p. 501.(  
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ومفهـوم . )٣٣١(يف صكوك قانونية أخرى ويف قوانـني حمليـة      
  .الَعَبثية أو الكيديةالعتبة يراد به تفادي املطالبات 

تعين شيئاً أكرب ممـا     " ذو الشأن "ومن املفهوم أن عبارة       )٢(
أن يكون على مـستوى  ولكن ال يلزم   " قابالً لالكتشاف "ُيعترب  

وجيب أن يؤدي الضرر إىل أثر مـؤذ        . )٣٣٢("كبري"أو  " خطري"
حقيقي يف جماالت مثل الصحة البشرية أو الصناعة أو املمتلكات          
أو البيئة أو الزراعة يف دول أخرى، وجيب أن يكون من املمكن            

فالوحدة . قياس هذه اآلثار املؤذية باملقاييس الوقائعية واملوضوعية    
. وجية للكرة األرضية ال تتطابق مع احلدود الـسياسية        اإليكول

والدول، عند اضطالعها بأنشطة مشروعة داخل أقاليمها، تؤثر        
وهذه التـأثريات املتبادلـة،     . بذلك بعضها على البعض اآلخر    

، تعتـرب مقبولـة     "ذي شـأن  "دامت مل تصل إىل مستوى       ما
  .تندرج يف نطاق مشاريع املبادئ هذه وال

__________  
ـ     ٥انظر، على سبيل املثال، املادة       ) ٣٣١( ة  من مشروع االتفاقية املتعلق

باالستخدامات الصناعية والزراعية لألهنار والبحريات الدولية، الذي أعدتـه         
 Organization of (١٩٦٥اللجنـة القانونية للبلـدان األمريكيـة يف عـام    

American States, Ríos y lagos internacionales (utilización para fines 

agrícolas e industriales), 4th ed. rev. (OEA/Ser.1/VI, CIJ-75 Rev.2), 

Washington D.C., 1971, p. 132(   ؛ واملبادئ التوجيهية املتعلقـة باملـسؤولية
والتبعة عن تلوث املياه العابر للحدود، اليت أعدهتا جلنـة األمـم املتحـدة               

؛ واملـادة   )، املرفـق  ENVWA/R.45الوثيقة   (١٩٩٠االقتصادية ألوروبا عاَم    
 علقة باستخدامات ميـاه األهنـار الدوليـة       قواعد هلسنكي املت  العاشرة من   

)International Law Association, Report of the Fifty-second Conference, 

Helsinki, 1966, London, 1967, p. 496( من قواعد برلني املتعلقة ١٦؛ واملادة 
 ibid., Report of the Seventy-first Conference, Berlin, 16–21(باملوارد املائية 

August 2004, London, 2004, p. 334( من قرار اجلمعيـة  ٢ و١؛ والفقرتني 
 بـشأن   ١٩٧٢ديـسمرب   / كانون األول  ١٥املؤرخ  ) ٢٧-د(٢٩٩٥العامة  

 من املرفق بتوصية جملس منظمة      ٦التعاون بني الدول يف ميدان البيئة؛ والفقرة        
ــصادي   ــدان االقت ــة يف املي ــاون والتنمي ــC(74)224التع  ١٤ة ، املؤرخ

بشأن املبادئ املتعلقة بالتلوث العابر للحـدود       ،  ١٩٧٤نوفمرب  /الثاين تشرين
)OECD, OECD and the Environment, Paris, 1986, p. 142, reprinted in 

ILM, vol. 14, No. 1 (January 1975), p. 246(ومذكرة النوايا اليت تـشكل  ؛ 
 حكومة الواليات املتحدة    بشأن التلوث اجلوي العابر للحدود، بني     اتفاق  نص  

 United Nations, Treaty (١٩٨٠أغـسطس  / آب٥، مؤرخ كنداوحكومة 

Series, vol. 1274, No. 21009, p. 235( من االتفاق بني املكسيك ٧؛ واملادة 
والواليات املتحدة األمريكية بشأن التعاون من أجل محاية وحتسني حالة البيئة           

 ,ibid., vol. 1352 (١٩٨٣أغسطس / آب١٤ يف يف املنطقة احلدودية، املوقّع

No. 22805, p. 71, reproduced in ILM, vol. 22, No. 5 (September 1983), p. 

يف قوانينـها   " ذو شأن "وقد استخدمت الواليات املتحدة أيضاً تعبري       ). 1025
 ,American Law Instituteانظـر  . الداخلية اليت تعاجل القضايــا البيئيـة

Restatement of the Law Third, The Foreign Relations Law of the United 

States, vol. 2, St. Paul (Minnesota), American Law Institute Publishers, 

1987, pp. 111–112.  
 ١٩٦ ص،   والتـصويب  )اجلزء الثاين (، اجمللد الثاين    ٢٠٠١ حولية ) ٣٣٢(

  ).من مشاريع املواد املتعلقة باملنع ٢من التعليق على املادة ) ٥(-)٤(الفقرتان (

يقوم على معايري واقعيـة     " الضرر ذي الشأن   "إن حتديد   )٣(
ويعتمد حتديد القيمـة علـى      . وموضوعية، وعلى حتديد للقيمة   

فمثالً، احلرمان الذي ُيعترب    . ظروف حالة بعينها وعلى فترة إجرائه     
. ذا شأن يف إقليم ما قد ال يعترب بالضرورة كذلك يف إقليم آخـر             

ألن املعرفة  " ذا شأن  "وقد ال يعترب نوع من احلرمان يف وقت بعينه        
العلمية أو التقدير اإلنساين للحرمان يف حينه رمبا اعتـرباه أمـراً            

ولكن تلك النظرة قد تتغري بعد حني وقد يعترب احلرمـان           . حيتمل
فعلى سبيل املثال، تشهد حـساسية      ". ضرراً ذا شأن  "ذاته عندئٍذ   

  .اًاجملتمع الدويل ملستويات تلوث اهلواء واملاء تغرياً مستمر
بأنه ضرر ذو شـأن يلحـق     " الضرر"ُتعرِّف  ) أ(الفقرة    )٤(

وتشمل الفقرتان الفرعيتان   . باألشخاص أو املمتلكات أو البيئة    
 اإلصابة الشخصية والضرر الذي يلحق باملمتلكات،       ‘٢‘ و ‘١‘

 من جوانب اخلسارة االقتصادية التبعية، فضالً       مبا يف ذلك بعضٌ   
من التراث الثقـايف الـوطين،      عن املمتلكات اليت تشكل جزءاً      
  .والذي قد يكون من أمالك الدولة

فهو يلحق بأحد   . الضرر ال حيدث يف عزلة أو يف فراغ         )٥(
ويف الفقـرة   . ما أو بشيء ما، قد يكون شخصاً أو ممتلكـات         

، يشمل الضرر الذي يلحق باألشخاص فقدان احلياة    ‘١‘الفرعية  
 يف القـانون    وهناك أمثلة علـى ذلـك     . أو اإلصابة الشخصية  

وحىت ُنظُـم   . )٣٣٤(، ويف املمارسة يف جمال املعاهدات     )٣٣٣(احمللي
__________  

قانون املسؤولية البيئية يف أملانيا مثالً يشمل أي شخص ُيتوىف            )٣٣٣(
أما قانون التعويض عن الضرر البيئي يف فنلندا        . أو يتعرض إلصابة شخصية   

وقانون البيئة يف السويد وقانون التعويض عن األضرار البيئية يف الـدامنرك            
 ,P. Wetterstein :انظـر، بوجـه عـام   . يةفتشمل كلها اإلصابة الشخص

“Environmental damage in the legal systems of the Nordic countries 

and Germany”, in M. Bowman and A. Boyle (eds.), Environmental 

Damage in International Law and Comparative Law: Problems of 

Definition and Valuation, Oxford University Press, 2002, pp. 223–242.  
من املادة  ) ك(١الفقرة  : تنص بعض نظم املسؤولية على ما يلي       )٣٣٤(

األوىل من اتفاقية فيينا املتعلقة باملسؤولية املدنية عن األضرار النووية تعّرف           
فقدان احلياة أو أي إصابة شخصية أو       ‘ ١‘: "األضرار النووية تعريفاً يشمل   

من املادة  ) ك(١؛ كما تشري الفقرة     [...]"لكات أو إضرار هبا     أي فقدان للممت  
األوىل من الربوتوكول املعدل التفاقية فيينا املتعلقة باملسؤولية املدنيـة عـن            

 فقـدان   ‘٢‘فقدان احلياة أو اإلصابة الشخـصية؛       ‘ ١‘"األضرار النووية إىل    
ة األوىل مـن    من املاد ‘ ٧‘-؛ وتعّرف الفقرة باء   "املمتلكات أو اإلضرار هبا   

الربوتوكول املعدِّل لالتفاقية املتعلقة باملسؤولية قبل الغري يف ميدان الطاقـة           
 بـصيغتها املعدلـة بـالربوتوكول       ١٩٦٠يوليه  / متوز ٢٩النووية املؤرخة   
 ١٦ وبالربوتوكول املـؤرخ  ١٩٦٤يناير / كانون الثاين  ٢٨اإلضايف املؤرخ   

 فقـدان   -١"ية تعريفاً يشمل    ، األضراَر النوو  ١٩٨٢نوفمرب  /تشرين الثاين 
 فقدان املمتلكات أو اإلضرار هبـا       -٢؛  [...]احلياة أو اإلصابة الشخصية     

؛ وتعّرف اتفاقية املسؤولية املدنية عن األضرار النامجة خالل نقـل           [...]"
البضائع اخلطرة بالطرق الربية والسكك احلديدية وسفن املالحة الداخليـة          

  فقـدان احليـاة   ) أ"( بأنـه    ١ من املـادة     ١٠يف الفقرة   " الضرر"مفهوَم  
 

 تابع على الصفحة التالية
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املسؤولية القانونية اليت تستثين الضرر الذي يلحق باألشـخاص         
ويبدو أن األنظمة اليت تسكت . )٣٣٥(تسلّم بانطباق قواعد أخرى

عن تلك املسألة ال تستبعد استبعاداً كامالً إمكانية تقدمي مطالبة          
  .)٣٣٦( البند من بنود الضرريف إطار هذا

، يشمل الـضرر الـذي يلحـق     ‘٢‘يف الفقرة الفرعية      )٦(
وتشمل . باملمتلكات فقدانَ املمتلكات أو ما يلحق هبا من ضرر        

وتوجد أمثلة على ذلك . املمتلكات األمالك املنقولة وغري املنقولة    
. )٣٣٨( ويف املمارسة يف جمال املعاهـدات      )٣٣٧(يف القانون احمللي  

 املسؤولية القانونية تستثين املطالبات املتعلقة بالضرر       وبعض نظم 
الذي يلحق مبمتلكات الشخص الذي تقع عليه التبعة، وذلـك          
بناًء على اعتبار السياسة العامة الذي يسعى ملنع املـذنب مـن            

وترد نصوص هبـذا    . احلصول على منافع تعود عليه من أخطائه      
 بروتوكـول بـازل    من   ٢ من املادة    ‘٢‘)ج(٢املعىن يف الفقرة    

بشأن املسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل النفايات         
مـن  ) ب(٧، ويف الفقـرة     اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود    

املسؤولية املدنية عن األضرار النامجـة عـن         من اتفاقية    ٢ املادة
_________________________________________  

  )تابع() ٣٣٤(احلاشية 
 ؛" فقدان املمتلكات أو اإلضـرار هبـا       )ب(؛  [...]أو اإلصابة الشخصية    

بروتوكول بازل بشأن املسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن         ويعّرف  
) ج(٢يف الفقرة   " ضررال "نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود      

فقـدان   ‘٢‘فقدان احلياة أو اإلصابة الشخـصية؛       ‘ ١‘: " بأنه ٢من املادة   
املمتلكات أو اإلضرار باملمتلكات، خالف املمتلكات اليت ميلكها الشخص         

لربوتوكول املتعلـق   ؛ ويعّرف ا  "املسؤول عن الضرر وفقاً هلذا الربوتوكول     
 ثار عابرة احلـدود   اآلر النامجة عن    باملسؤولية املدنية والتعويض عن األضرا    

من املادة ) د(٢الضرَر يف الفقرة  للحوادث الصناعية على املياه عابرة احلدود  
فقدان املمتلكات أو   ‘ ٢‘فقدان احلياة أو اإلصابة الشخصية؛      ‘ ١‘: " بأنه ٢

اإلضرار باملمتلكات، خالف املمتلكات اليت ميلكها الشخص املسؤول عن         
املسؤولية املدنية عن األضـرار     ؛ وتعرف اتفاقية    "توكولالضرر وفقاً للربو  

:  بأنـه  ٢ من املادة    ٧الفقرة    الضرَر يف  النامجة عن أنشطة خطرة على البيئة     
فقدان املمتلكات أو اإلضرار    ) ب(فقدان احلياة أو اإلصابة الشخصية؛      ) أ"(

ل املمتلكات اليت ختضع لسيطرة املشغِّ     املنشأة نفسها أو   باملمتلكات خالف 
  ".يف موقع النشاط اخلطر

 الصادر عن الربملـان األورويب وجملـس   CE/2004/35التوجيه   )٣٣٥(
االحتاد األورويب بشأن املسؤولية البيئية فيما يتعلق مبنـع الـضرر البيئـي             

ال ينطبق على حـاالت اإلصـابة       )  أعاله ٣١٦انظر احلاشية   ( وإصالحه
ة أو علـى أي     الشخصية أو على الضرر الذي يلحق باملمتلكات الشخصي       

  .خسارة اقتصادية، وال ميس أية حقوق تتعلق هبذه األنواع من الضرر
 من االتفاقية   ١ من املادة    ٦يرد تعريف أضرار التلوث يف الفقرة        ) ٣٣٦(

الدولية املتعلقة باملسؤولية املدنية عن الضرر الناجم عن التلوث النفطـي، ويف            
ل لالتفاقيـة الدوليـة      املعدِّ ١٩٩٢ من بروتوكول عام     ٢ من املادة    ٣الفقرة  

  .املتعلقة باملسؤولية املدنية عن الضرر الناجم عن التلوث النفطي
مثالً، يشمل قانونُ التعويض عن األضرار البيئيـة يف فنلنـدا            )٣٣٧(

 من قانون البيئة يف     ٣٢األضراَر اليت تلحق باملمتلكات، وينص أيضاً الفصل        
كات، ويشمل قـانونُ  السويد على التعويض عن األضرار اليت تلحق باملمتل       

  .التعويض عن األضرار البيئية يف الدامنرك األضراَر اليت تلحق باملمتلكات
  . أعاله٣٣٤انظر األمثلة الواردة يف احلاشية  )٣٣٨(

 من  ٢من املادة    ‘٢‘)د(٢، ويف الفقرة    أنشطة خطرة على البيئة   
 باملسؤولية املدنية والتعويض عن األضـرار       لربوتوكول املتعلق ا

للحوادث الصناعية على امليـاه      ثار عابرة احلدود  اآلالنامجة عن   
  .عابرة احلدود

ارتبطت حقوق امللكية عادة باحلقوق اخلاصة بـاألفراد          )٧(
فالفرد ال جيد صعوبة يف تقـدمي       . أكثر من ارتباطها باحلق العام    

وهذه . حبقوقه يف جمال امللكية   مطالبة تتعلق حبقوقه الشخصية أو      
مطالبات تتعلق مبصاحل يف جمال احليازة أو امللكية تنطوي عليها           
حاالت فقدان احلياة أو اإلصابة الشخصية أو فقدان املمتلكات         

) tort law(وإضافة إىل ذلك، مييل قانون الضرر       . أو اإلضرار هبا  
ويف . ديةأيضاً إىل مشول الضرر الذي قد يتصل باخلسائر االقتصا        

هذا الصدد، كثرياً ما ُيميز بني اخلـسائر االقتـصادية التبعيـة            
  . )٣٣٩(واخلسائر االقتصادية اخلالصة

وألغراض مشاريع املبادئ هذه، فإن اخلسائر االقتصادية         )٨(
هذه اخلسائر هي   . ‘٢‘ و ‘١‘التبعية مشمولة بالفقرتني الفرعيتني     

رر يلحـق   نتيجة لفقدان احلياة أو إلصابة شخـصية أو لـض         
وتشمل هذه اخلسائُر الكسَب الفائت نتيجة إلصابة      . باملمتلكات
واملمارسة يف جمال املعاهدات تؤيد التعويض عن هذا        . شخصية
  ، كما تؤيده أحكام القانون احمللي وإن كانت ُتتَّبـع          )٣٤٠(الضرر

  
__________  

 B. Sandvik and S. Suikkari, “Harm and reparation inانظر  )٣٣٩(

international treaty regimes: an overview”, in P. Wetterstein (ed.)، 
 .E. H: وانظر، بوجه عام. ٥٧، ص ) أعاله٣٢٣احلاشية (املرجع املذكور 

P. Brans, Liability for Damage to Public Natural Resources: Standing, 

Damage and Damage Assessment, The Hague, Kluwer Law 

International, 2001, pp. 9–63 .   وانظر أيضاً التقرير احلادي عـشر عـن
سؤولية الدولية عن النتائج الضارة النامجة عن أفعال ال حيظرها القـانون            امل

  ). أعاله٢٨٥احلاشية (الدويل، الذي أعده املقرر اخلاص خوليو باربوثا 
من املادة األوىل من اتفاقية     ) ك(١انظر، على سبيل املثال، الفقرة       ) ٣٤٠(

 ٢ا املعدلة بالفقرة فيينا املتعلقة باملسؤولية املدنية عن األضرار النووية بصيغته
األضـرار  " من الربوتوكول املعدِّل هلذه االتفاقية اليت تعـرف          ٢من املادة   
كالً من األضرار التالية يف احلدود اليت يقررها قـانون          "بأهنا تشمل " النووية

اخلسارة االقتصادية النامجة عن اخلسائر أو األضرار       ‘ ٣‘: احملكمة املختصة 
، بقدر ما هي غري متـضمنة يف        ‘٢‘أو  ‘ ١‘فرعية  املشار إليها يف الفقرة ال    

هاتني الفقرتني الفرعيتني، إذا تكبدها شخص حيق له تقدمي مطالبة بـشأن            
أي خسارة اقتصادية أخرى، خبالف     ‘ ٧‘[...] هذه اخلسائر أو األضرار؛     

تلك اخلسارة النامجة عن اإلضرار بالبيئة، إذا كان قانون احملكمة املختـصة            
) و(١انظر أيضاً املادة    ".  [...] باملسؤولية املدنية يسمح بذلك    العام املتعلق 

من اتفاقية التعويض التكميلي عن األضرار النووية، اليت تشمل كـالً مـن    
اخلسارة ‘ ٣‘: "األضرار التالية يف احلدود اليت يقررها قانون احملكمة املختصة
 الفقرة الفرعيـة    االقتصادية النامجة عن اخلسائر أو األضرار املشار إليها يف        

، بقدر ما هي غري متضمنة يف هـاتني الفقـرتني الفـرعيتني،            ‘٢‘أو   ‘١‘
  لـه تقدمي مطالبة بشأن هذه اخلسائر أو األضرار؛       حيق  تكبدها شخص    إذا
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، مبا يف ذلك الُنُهج املتصلة بـالتعويض        )٣٤١(ُنُهج خمتلفة  يف ذلك 
 وقد حتدث خسائر اقتصادية أخـرى غـري         .عن فقدان الدخل  

. مرتبطة باإلصابة الشخصية أو بالضرر الذي يلحق باملمتلكات       
وبالنظر إىل عدم وجود نص قانوين خمصص للمطالبات املتعلقة         
باخلسارة يف الدخل، فمن املعقول، يف حال وقوع حادث يتصل          
بنشاط خطر تسبب مباشرة يف خسارة يف دخل الضحية، توقُّع          

  . اجلهود لضمان عدم ترك الضحية بال تعويضبذل 
 تشمل أيضاً املمتلكات اليت تشكل جزءاً       ‘٢‘الفقرة الفرعية     )٩(

وجيوز أن تكون ممتلكات الدولة مـشمولة يف        . من التراث الثقايف  
والتراث الوطين يضم جوانب عديدة منـها       . التراث الثقايف الوطين  

تراث الطبيعـي إىل الـسمات      اآلثار واملباين واملواقع، بينما يشري ال     
وال ميكـن   . واملواقع الطبيعية والتشكيالت اجليولوجية والطبيعيـة     

إخضاع تلك العناصر بسهولة للتقييم الكمي يف صورة مالية، وإمنا          
تكمن قيمتها يف أمهيتها التارخيية أو الفنية أو العلمية أو اجلماليـة أو             

. و يف مجاهلا الطبيعـي    اإلثنولوجية أو األنثروبولوجية أو يف حفظها أ      
وقد وضعت اتفاقية محاية التراث الثقايف والطبيعي العـاملي لعـام           

وال تدرِج مجيع نظم    . )٣٤٢("التراث الثقايف "ل  تعريفاً شامالً    ١٩٧٢

_________________________________________  
  )تابع() ٣٤٠(احلاشية 
أي خسارة اقتصادية أخرى، خبالف تلك اخلسارة النامجة عـن        ‘ ٧‘[...] 

ضرار بالبيئة، إذا كان قانون احملكمة املختصة العام املتعلـق باملـسؤولية        اإل
مـن املـادة األوىل مـن       ‘ ٧‘-وتعّرف الفقرة باء  ". املدنية يسمح بذلك  

الربوتوكول املعدِّل لالتفاقية املتعلقة باملسؤولية قبل الغري يف ميدان الطاقـة           
دلـة بـالربوتوكول     بصيغتها املع  ١٩٦٠يوليه  /  متوز ٢٩النووية املؤرخة   
 ١٦ وبالربوتوكول املـؤرخ  ١٩٦٤يناير / كانون الثاين  ٢٨اإلضايف املؤرخ   

كـالً مـن   "بأهنا تـشمل    " األضراَر النووية  "١٩٨٢نوفمرب  /تشرين الثاين 
 اخلسارة  -٣: األضرار التالية يف احلدود اليت يقررها قانون احملكمة املختصة        

 ١ر املشار إليها يف الفقرة الفرعية       االقتصادية النامجة عن اخلسائر أو األضرا     
 أعاله بقدر ما هي غري متضمنة يف هاتني الفقـرتني الفـرعيتني، إذا              ٢أو  

  ".األضرار تكبدها شخص حيق لـه تقدمي مطالبة بشأن هذه اخلسائر أو
من قانون  ) ب(٢٧٠٢على سبيل املثال، مبوجب البند الفرعي        )٣٤١(

 جيوز ألي شخص أن حيصل على       الواليات املتحدة املتعلق بالتلوث النفطي،    
تعويضات عن الضرر أو اخلسائر االقتصادية النامجة عن إتالف املمتلكات          
العقارية أو الشخصية، وحيق ذلك ملدعٍ يكون مالكاً لتلك املمتلكـات أو            

وينص البند الفرعي أيضاً على أنه جيـوز ألي شـخص أن            . مستأجراً هلا 
ئتة أو القصور الذي حلق بالقدرة      األرباح الفا تعويضات تعادل   "حيصل على   

نتيجةً للضرر أو اإلتالف أو اخلسارة اليت أصابت املمتلكات         * على الكسب 
 United States Code 2000 Edition" ( [...]العقاريــة أو الشخــصية

containing the general and permanent laws of the United States, in 

force on January 2, 2001, vol. 18, Washington D.C., United States 

Government Printing Office, 2001, p. 694 .( ٢٥٢وباملثل، ينص الفرع 
  . من القانون املدين األملاين على التعويض عن أي ربح فائت

  :ألغراض االتفاقية كما يلي" التراث الثقايف "١ُتعّرف املادة  )٣٤٢(
حت والتـصوير علـى     األعمال املعمارية، وأعمال الن   : اآلثار  •"

املباين، والعناصر أو التكاوين ذات الصفة األثرية، والنقـوش،         
، وجمموعات املعامل اليت هلا مجيعاً قيمـة        ]السكنية[والكهوف  

  عاملية استثنائية من وجهة نظر التاريخ، أو الفن، أو العلم؛

املسؤولية املدنية اجلوانَب املتعلقة بـالتراث الثقـايف حتـت هـذا            
املسؤولية قية  يف اتفا " البيئة"وعلى سبيل املثال، فإن تعريف       .العنوان

 يـشمل   املدنية عن األضرار النامجة عن أنشطة خطرة على البيئـة         
املمتلكات اليت تشكل جزءاً من التراث الثقايف، ومن مث فإن التراث           

  .)٣٤٣("البيئة"ل  الثقايف قد يكون أيضاً مشموالً يف التعريف األوسع
أما احترام وصون املمتلكات الثقافيـة فهمـا مـن            )١٠(

األساسية يف زمن السلم كما يف زمـن النــزاع        االعتبارات  
وهذا املبدأ تؤكده اتفاقية محاية امللكية الثقافية يف حالة    . املسلح

وإضافة إىل ذلك، حيظر القانون اإلنساين      . نشوب نزاع مسلح  
الدويل شن أعمال عدائية موجهة ضد اآلثار التارخيية واألعمال 

  .)٣٤٤(الفنية اليت تشكل التراث الثقايف للشعوب
 تتناول املطالبات الـيت     ‘٥‘ إىل   ‘٣‘الفقرات الفرعية من      )١١(

وهذه كلها ميكن اعتبارها    . ترتبط عادة بالضرر الذي يلحق بالبيئة     
وهي تشكل جمتمعة العناصر األساسـية      . أجزاء من مفهوم واحد   

 الفقـرات   هـذه . اليت يشملها تعريف الضرر الذي يلحق بالبيئة      
املتعلقة بالضرر الذي يلحق بالبيئة يف حـد        ُتعىن باملسائل   الفرعية  

وهذا ضرر ناشئ عن نشاط خِطر على البيئة نفسها، سواًء          . ذاهتا
كان ُيلِحق يف الوقت ذاته أو ال يلحـق ضـرراً باألشـخاص             

املمتلكات، وهو بالتايل مستقل عن أي ضرر يلحـق هبـؤالء            أو
وعليه، فإن اإلشـارة األعـم إىل       . األشخاص وهذه املمتلكات  

املطالبات املتعلقة بالبيئة املدرجـة يف الفقـرات الفرعيـة مـن           
 ال تستند فقط إىل ما بات بارزاً من اجتاهات صارت           ‘٥‘ إىل ‘٣‘

_________________________________________  
جمموعات املباين املنعزلة أو املتصلة، اليت هلا بسبب        : اجملمعات  •

ا، أو تناسقها، أو اندماجها يف منظر طبيعي، قيمة عاملية         عمارهت
  ؛ نظر التاريخ، أو الفن، أو العلماستثنائية من وجهة

أعمال اإلنسان، أو األعمال املشتركة بني اإلنـسان        : املواقع  •
قيمة ] اليت تضم مواقع أثرية ذات    [والطبيعة، وكذلك املناطق    

يـة، أو اجلماليـة، أو      عاملية استثنائية من وجهة النظر التارخي     
  ".اإلثنولوجية، أو األنثروبولوجية

 من اتفاقية محاية    ١الوارد يف املادة    " امللكية الثقافية "انظر أيضاً تعريف      
امللكية الثقافية يف حالة نشوب نزاع مسلح، والذي يشمل بـصورة رئيـسية             

وانظـر  . للشعوباملمتلكات املنقولة وغري املنقولة البالغة األمهية للتراث الثقايف         
أيضاً االتفاقية املتعلقة بوسائل حظر ومنع اسـترياد وتـصدير ونقـل ملكيـة              

  .اتفاقية محاية التراث الثقايف غري املادياملمتلكات الثقافية بطرق غري مشروعة؛ و
 من اتفاقية محاية واسـتخدام      ١ من املادة    ٢انظر أيضاً الفقرة     )٣٤٣(

  .ت الدوليةاجملاري املائية العابرة للحدود والبحريا
امللحـق باتفاقيـات     إلضايف ا لربوتوكولا من   ٥٣انظر املادة    )٣٤٤(

الرتاعات  حاياض واملتعلق حبماية    ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢جنيف املؤرخة   
باتفاقيـات   مللحـق ا من الربوتوكول اإلضايف     ١٦سلحة الدولية، واملادة    امل

  واملتعلق حبماية ضحايا الرتاعات    ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢جنيف املؤرخة   
احلـرب   قواننيبانظر أيضاً اتفاقيات الهاي املتعلقة      . سلحة غري الدولية  امل

  من األنظمـة   ٥٦ و ٢٧املادتان  (الربية وأعرافها، ال سيما االتفاقية الرابعة       
الثانية والرابعـة    املتعلقة بقوانني احلرب الربية وأعرافها، املرفقة باالتفاقيتني      

ملتعلقة بالقصف مـن ِقبـل      ، واالتفاقية التاسعة ا   )١٩٠٧ و ١٨٩٩لعامي  
  ).٥املادة (القوات البحرية يف وقت احلرب 
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بـل تتـيح    ،  )٣٤٥(جزءاً من نظم املسؤولية الدولية املربمة مؤخراً      
  .)٣٤٦( ذاهتاحدمحايـة البيئـة يف تطوير قانون إمكانيات ملواصلة 

قبالة الساحل قد يؤدي على الفـور       إن انسكاب النفط      )١٢(
. إىل خسائر يف قطاعي السياحة وصيد السمك يف منطقة احلادث

وقد أدى هذا النوع من املطالبات إىل مطالبات بالتعويض عـن           
غـري أن   . خسائر اقتصادية خالصة يف املاضي مل حيالفها النجاح       

  ر بعض نظم املسؤولية القانونية باتت تسلم هبذا النوع من األضرا    
  

__________  
 ,L. de la Fayetteلالطالع على حتليل هلذه التطورات، انظـر   )٣٤٥(

“The concept of environmental damage in international liability 

regimes”, in Bowman and Boyle (eds.) ٣٣٣احلاشية (، املرجع املذكور 
احلاشـية  (، املرجع املذكور    Brans: انظر أيضاً . ١٨٩-١٤٩ ص   ،)أعاله
، الفصل السابع، بشأن املسؤولية املدنية الدولية عن الـضرر          ) أعاله ٣٣٩

  .الالحق باملوارد الطبيعية
يبدو أن القانون اإليطايل، على سبيل املثال، يذهب إىل أبعد من            ) ٣٤٦(

وإيطاليا من البلـدان    . ذلك يف االعتراف بالضرر الالحق بالبيئة يف حد ذاهتا        
املسؤولية املدنية عن األضرار النامجة عن أنـشطة خطـرة    املوقعة على اتفاقية    

 مليـون   ٥ ٠٠٠، قدمت إيطاليا مطالبة مببلغ      Patmosويف قضية   . على البيئة 
لرية أمام حمكمة مسينا يف إيطاليا بسبب الضرر اإليكولوجي الذي حلق مبياهها         

 طن من النفط إىل مياه البحر، إثر تصادم وقع       ١ ٠٠٠اإلقليمية نتيجة لتسرب    
بني ناقلة النفط اليونانية بامتوس والناقلة اإلسبانية كاستيو دي مونيت أراغـون            

وبينما رفضت احملكمة االبتدائية تلك املطالبـة،       . ١٩٨٥مارس  / آذار ٢١يف  
  :وقد رأت احملكمة أنه. Patmos IIأيدهتا حمكمة االستئناف يف الدعوى 

لى الرغم من أنه ال ميكن حتديد مفهوم الضرر البيئي باللجوء إىل            ع"  
أي أسلوب رياضي أو حماسيب، فإنه ميكن تقديره يف ضوء األمهية االقتصادية            
للتلف أو التدهور أو التغري الذي أصاب البيئة يف حد ذاهتا، وكذلك بالنـسبة   

رد البحريـة   للمجتمع الذي يستفيد من املوارد البيئية، وخباصة مـن املـوا          
)" الغذاء، والصحة، والسياحة، والبحوث، والدراسات األحيائية     (عدة   بطرق

)A Bianchi, "Harm to the environment in Italian practice: the interaction 

of international law and domestic law", in P. Wetterstein (ed.)  املرجـع ،
   ).١١٦، ص ) أعاله٣٢٣انظر احلاشية (املذكور 

وأشارت احملكمة إىل أن هذه املنافع ختضع حلماية الدولة، ومـن مث              
جيوز للدولة بوصفها وصية على اجملتمع أن تطالب بالتعويض عن تدين القيمة            

والحظت احملكمة أيضاً أنه ال ميكن إعطاء اخلسارة قيمـة          . االقتصادية للبيئة 
وبعد . لى أساس تقدير منصف   سوقية وأنه ال بد بالتايل من تقدمي التعويض ع        

رفض التقرير الذي قدمه خرباء بشأن تقدير األضرار تقديراً كمياً، والـذي            
اليت كان ميكن   ) األمساك(حاولوا فيه تقدير حجم الضرر على أساس السوابح         

أن تنتجها الكتلة احليوية لوال تعرضها للتلوث، جلأت احملكمة إىل إجراء تقدير            
وجاء مبلغ التعـويض    .  مليون لرية  ٢ ١٠٠ه  منصف وحكمت بتعويض قدر   

عرضاً ضمن حدود مسؤولية املالك وفق ما حدده الصندوق الدويل للتعويض           
انظـر بـصورة    . عن التلوث النفطي، ومل خيضع احلكم الستئناف أو نقض        

، وخباصـة   ١٢٩-١٠٣، ص   )أعـاله (، املرجـع املـذكور      Bianchi عامة
 M. C. Maffei, “The compensation for: انظـر أيـضاً  . ١٢٩-١١٣ ص

ecological damage in the ‘Patmos’ case”, in F. Francioni and T. Scovazzi 

(eds.), International Responsibility for Environmental Harm, London, 

Graham and Trotman, 1991.  

 مـن   ٢ من املـادة     ‘٣‘)د(إن الفقرة   . )٣٤٧(اخلاضعة للتعويض 
لربوتوكول املتعلق باملسؤولية املدنية والتعويض عن األضـرار        ا

للحوادث الصناعية على امليـاه      ثار عابرة احلدود  اآلالنامجة عن   
 من بروتوكول بازل   ٢ من املادة    ‘٣‘)د(٢ والفقرة   عابرة احلدود 

ن الضرر الناجم عن نقل النفايات      بشأن املسؤولية والتعويض ع   
 تشمالن اخلسارة يف الدخل     اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود    

الناتج مباشرة عن مصلحة اقتصادية يف أي اسـتخدام للبيئـة،           
واملتكبَّدة من جراء إحلاق ضرر بالبيئـة، علـى أن توضـع يف             

لربوتوكول املتعلق ويف حالة ا. )٣٤٨(االعتبار الوفورات والتكاليف
ثار عابرة  اآلملسؤولية املدنية والتعويض عن األضرار النامجة عن        با

__________  
، ” ... Wetterstein, “A proprietary or possessory interestانظـر   ) ٣٤٧(
وفيما يتعلق بضرورة حتديد    . ٣٧، ص   ) أعاله ٣٢٣احلاشية  (رجع املذكور   امل

" ذات صـلة مباشـرة    "الـيت ُتعـّد     " اخلسارة االقتصادية اخلالصة  "مفهوم  
لفتح األبواب أمام سيل عارم من مطالبات التعويض أو الـدخول يف             وتفادياً

غـري  مما من شأنه أن يشجع أشكاالً من املـسؤولية          " يانصيب للتعويضات "
احملددة، األمر الذي سيشكل عائقاً أمام احلصول على تـأمني مناسـب أو             

 :L. Bergkamp, Liability and Environmentمنظور اقتصادي سليم، انظـر  

Private and Public Law Aspects of Civil Liability for Environmental 

Harm in an International Context, The Hague, Kluwer, 2001, pp. 346–

َتقَبُّل "وقد ذُكر أيضاً أن اتباع هنج ال حمدود من هذا القبيل قد حيد من               . 350
" تعريف الضرر، وسيتعني بالتايل إجياد حل هلذا األمر على الـصعيد الـوطين      

)Wolfrum, Langenfeld and Minnerop     ٣٣٠احلاشـية   (، املرجع املـذكور 
 ).٥٠٣ ، ص)أعاله

 الصادر عن الربملان األورويب وجملس      CE/2004/35ويتناول التوجيه     
  ). أعاله٣١٦انظر احلاشية  (٢االحتاد األورويب مسألة الضرر البيئي يف املادة 

من اتفاقية فيينا املتعلقة    األوىل  من املادة   ) ك(١انظر أيضاً الفقرة     ) ٣٤٨(
 ٢ من املـادة  ٢باملسؤولية املدنية عن األضرار النووية بصيغتها املعدلة بالفقرة       

من الربوتوكول املعدِّل هلذه االتفاقية، واليت تنص على أن األضـرار النوويـة     
: يف احلدود اليت يقررها قانون احملكمة املختصة   "تشمل كالً من األضرار التالية      

اخلسارة يف الدخل الناتج عن مصلحة اقتصادية يف أي اسـتخدام           ‘ ٥‘[...] 
ضرر ذي شأن بتلك البيئة، بقدر مـا        للبيئة أو متتع هبا واملتكبَّدة جراء إحلاق        

من اتفاقيـة   ) و(١انظر أيضاً املادة    ". ‘٢‘هي غري متضمنة يف الفقرة الفرعية       
اخلسارة يف الدخل الناتج عـن  ‘ ٥‘: "التعويض التكميلي عن األضرار النووية   

مصلحة اقتصادية يف أي استخدام للبيئة أو متتع هبا واملتكبَّدة جراء إحلاق ضرر             
". ‘٢‘تلك البيئة، بقدر ما هي غري متضمنة يف الفقـرة الفرعيـة             ذي شأن ب  
 من املادة األوىل من الربوتوكول املعدِّل لالتفاقيـة املتعلقـة           ‘٧‘-والفقرة باء 

 ١٩٦٠يوليـه   / متوز ٢٩باملسؤولية ِقبل الغري يف ميدان الطاقة النووية املؤرخة         
 ١٩٦٤يناير  /ن الثاين  كانو ٢٨بصيغتها املعدلة بالربوتوكول اإلضايف املؤرخ      

 تعـّرف األضـرار     ١٩٨٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦وبالربوتوكول املؤرخ   
كالً من األضرار التالية يف احلدود اليت يقررهـا قـانون           "النووية بأهنا تشمل    

 اخلسارة يف الدخل الناتج عن مصلحة اقتصادية        -٥: [...] احملكمة املختصة 
املتكبَّدة جراء إحلاق ضرر ذي شأن بتلـك  يف أي استخدام للبيئة أو متتع هبا و    

انظر أيضاً، على سبيل    ". ٢البيئة، بقدر ما هي غري متضمنة يف الفقرة الفرعية          
املسؤولية املدنية عن األضرار النامجـة       من اتفاقية    ٢ من املادة    ٧املثال، الفقرة   

االتفاقية املتعلقـة باآلثـار عـابرة احلـدود         ؛ و عن أنشطة خطرة على البيئة    
؛ واتفاقية محاية واستخدام اجملاري املائيـة       ))ج(١الفقرة   (لحوادث الصناعية ل

اتفاقية تنظيم األنـشطة  ؛ و)٢ و١املادتان (العابرة للحدود والبحريات الدولية   
؛ ))د(و) ب(و) أ(٢، الفقـرة    ٨املـادة    (املتعلقة باملوارد املعدنية ألنتاركتيكا   

النامجة خالل نقل البـضائع اخلطـرة       واتفاقية املسؤولية املدنية عن األضرار      
  )).ج(١٠الفقرة (بالطرق الربية والسكك احلديدية وسفن املالحة الداخلية 
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، ينبغـي أن    للحوادث الصناعية على املياه عابرة احلدود      احلدود
وهناك ". مصلحة حتظى باحلماية القانونية   "تكون هذه املصلحة    

  .)٣٤٩(أيضاً أمثلة على ذلك على الصعيد احمللي

ذي يتخذه الضرر الذي     تتعلق بالشكل ال   ‘٣‘الفقرة الفرعية     )١٣(
الفقدان أو الضرر الذي حيدثه إفـساد       "وهذا يشمل   . يلحق بالبيئة 

واإلفساد يشمل الضرر أو التعديل أو التغيري أو التـدهور أو           ". البيئة
وهذا يستتبع خفض مستوى النوعية أو القيمة       . اإلتالف أو اخلسارة  

طالبـات  وقد تندرج حتت هذا العنوان امل     . أو اجلودة على حنو ضار    
املتعلقة خبسارة يف الدخل تعزى مباشرة إىل مصلحة اقتصادية يف أي           

  .استخدام للبيئة ويتم تكبدها من جراء إفساد البيئة
ويف حاالت أخرى تتعلق بالضرر الذي يلحـق بالبيئـة            )١٤(
فـبعض  . حد ذاهتا، ال يكون من اليـسري إثبـات الوضـع           يف

 عموماً أمالكاً مشتركة    البيئة ال تعود إىل أحد، وهي تعترب       جوانب
)res communis omnium(        غري متاحة للحيازة اخلاصـة، وذلـك 

، أي ما ال يعود ألحد ولكنه       )res nullius(خالفاً ملا ال ميلكه أحد      
وليس للشخص حق فردي يف هذه      . يكون متاحاً للحيازة اخلاصة   

األمالك املشتركة وال يتمتع عادة بوضع ميكّنـه مـن املطالبـة            
وإضافة إىل ذلـك،    . )٣٥٠(ويض عن ضرر حلق بتلك األمالك     بالتع

ليس من السهل دائماً، ألغراض تقدمي مطالبة مقبولة، معرفة َمـن          
قد يعانون من فقدان قيم إيكولوجية أو مجالية أو يتضررون نتيجة           

أما الدول فيجوز هلا أن تكون وصيةً على تلك األمالك،          . لذلك
 كما متنح مجاعات املـصلحة      ويف العادة ُتمنح السلطات العامة،    

  .)٣٥١(العامة منذ عهد قريب، الوضَع الذي يؤهلها لتقدمي مطالبات
__________  

قانون الواليـات املتحـدة     من  ) ب(٢٧٠٢البند الفرعي   ينص   ) ٣٤٩(
تعويضات "املتعلق بالتلوث النفطي على أنه جيوز ألي شخص أن حيصل على            

نتيجـةً  *  بالقدرة على الكـسب    األرباح الفائتة أو القصور الذي حلق     تعادل  
انظـر  " (املوارد الطبيعيـة  [...] للضرر أو اإلتالف أو اخلسارة اليت أصابت        

أما قانون التعويض عن الضرر البيئي يف فنلندا، فيشمل         ).  أعاله ٣٤١احلاشية  
اخلسائر االقتصادية اخلالصة، عدا احلاالت اليت تكون فيها هذه اخلسائر غـري            

 من قانون البيئة يف السويد نصاً بـشأن         ٣٢ الفصل   كما يتضمن . ذات شأن 
واخلسارة االقتصادية اخلالصة الـيت ال حتـدث        . اخلسائر االقتصادية اخلالصة  

. نتيجة لسلوك جنائي ال تستوجب التعويض إال بقدر كوهنـا ذات شـأن            
وقانون التعويض عن األضرار البيئية يف الدامنرك يشمل األضرار االقتـصادية           

 :انظر، بوجه عـام   . ملعقولة الختاذ تدابري وقائية أو إلصالح البيئة      والتكاليف ا 
Wetterstein, “Environmental damage in the legal systems …”  املرجـع ،

  .٢٤٢-٢٢٢، ص ) أعاله٣٣٣احلاشية (املذكور 
 أشارت احملكمة إىل أنـه  Burgess v. M/V Tamanoيف قضية  )٣٥٠(
[...] صيد أو مجع البطلينـوس      يوجد خالف كذلك على أن احلق يف         ال"

األمينـة علـى   ‘ليس حقاً خاصاً بأي فرد، بل إنه حق عام متلكه الدولـة     
 opinion of 27 July 1973, United States District" (‘املصلحة العامة للناس

Court, Maine, Federal Supplement, vol. 370 (1973), p. 247.(  
االستجابة البيئية الشاملة  الواليات املتحدة بشأنقانون  مبوجب   )٣٥١(

 United States Comprehensive (١٩٨٠ لعـام  والتعـويض واملـسؤولية  

Environmental Response, Compensation and Liability Act of 1980 

تكاليف "وميكن القول إن من املفاهيم احلديثة اإلشارة إىل           )١٥(
يف الفقرة  " اختاذ تدابري معقولة الستعادة وضع املمتلكات أو البيئة       

تكاليف تدابري  " ، وإىل تكاليف تنظيف معقولة ترتبط ب‘٤‘الفرعية 
وقد اكتسبت عناصر   . ‘٥‘يف الفقرة الفرعية    " االستجابة املعقولة 

الضرر هذه االعتراف هبا مؤخراً، وذلك، على حد تعـبري أحـد            
وجود حتّول جلي حنو التركيز تركيزاً أكرب على        "املعلقني، بسبب   

الضرر الذي يلحق بالبيئة يف حّد ذاهتا بدالً من التركيز أساساً على 
الفقرة  وُتدِخل. )٣٥٢("رر الذي يلحق باألشخاص واملمتلكات    الض

 ضمن مفهوم الضرر عنصراً من عناصر نوع التعويض         ‘٤‘الفرعية  
املتاح، أي التكاليف املعقولة الختاذ تدابري اإلعـادة إىل الوضـع           

  ، )٣٥٣(واملمارسات املتبعة مؤخراً يف جمـال املعاهـدات       . السابق
  

_________________________________________  
(CERCLA), United States Code Annotated, title 42, chapter 103, 

sections 9601 et seq.(١٩٧٧ لعـام  ؛ وقانون املياه النقية) ibid., title 33, 

chapter 26, section 1251( ١٩٩٠؛ وقانون التلوث النفطي لعام))   انظـر
الواليات [كونغرس  "، منح   ) وما يليه  ٢٧٠١، الفرع   ) أعاله ٣٤١احلاشية  
الوكاالِت احلكومية والية إدارية على املوارد الطبيعية لتكون أمينةً         ] املتحدة

وُتعرَّف األمانـة العامـة     [...] رار وإصالحها   عليها من أجل تقييم األض    
اليت ختص احلكومة االحتادية أو      [...] ‘املوارد الطبيعية ‘تعريفاً واسعاً يشمل    

حكومات الواليات أو احلكومات احمللية أو القبائل اهلندية، أو اليت ختـضع            
  ".إلدارهتا أو وصايتها أو تتبع هلا أو ختضع إلشرافها بصورة أخرى

)٣٥٢( De la Fayette  املرجع املـذكور ،)  أعـاله ٣٤٥احلاشـية ( ،
  .١٦٧-١٦٦ ص
من األوىل  من املادة   ‘ ٤‘)ك(١انظر، على سبيل املثال، الفقرة       )٣٥٣(

اتفاقية فيينا املتعلقة باملسؤولية املدنية عن األضرار النووية بصيغتها املعدلـة           
 تكـاليف : " من الربوتوكول املعدل هلذه االتفاقيـة      ٢ من املادة    ٢بالفقرة  

تدابري إعادة البيئة اليت أصاهبا الضرر إىل وضعها السابق، ما مل يكن هـذا              
الضرر ضرراً غري ذي شأن، إن كانت هذه التدابري ُمتخذة فعالً أو سُتتخذ،             

مـن  ‘ ٧‘-؛ والفقرة باء  "‘٢‘وبقدر ما هي غري متضمنة يف الفقرة الفرعية         
لقة باملسؤولية قبل الغري يف     املادة األوىل من الربوتوكول املعدل لالتفاقية املتع      

 بـصيغتها املعدلـة     ١٩٦٠يوليـه   / متوز ٢٩ميدان الطاقة النووية املؤرخة     
 وبالربوتوكول  ١٩٦٤يناير  / كانون الثاين  ٢٨بالربوتوكول اإلضايف املؤرخ    

تكاليف تدابري إعادة البيئة اليت     : "١٩٨٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦املؤرخ  
ق، ما مل يكن هذا الضرر ضرراً غـري ذي          أصاهبا الضرر إىل وضعها الساب    

شأن، إذا كانت هذه التدابري ُمتخذة فعالً أو سُتتخذ، وبقدر ما هي غـري              
 من االتفاقيـة    ١ من املادة    ٦وتشري الفقرة   ". ٢متضمنة يف الفقرة الفرعية     

الدولية املتعلقة باملسؤولية املدنية عن الضرر الناجم عن التلوث النفطي إىل           
، وحتـدد أن    "ئة خبالف فقدان الكسب نتيجة هلـذا اإلفـساد        إفساد البي "

يقتصر على تكاليف التدابري املعقولـة إلعـادة   "التعويض عن هذا اإلفساد     
انظـر أيـضاً    ". البيئة إىل وضعها السابق، املتخذة فعلياً أو اليت سـُتتخذ         

 من بروتوكول بازل بشأن املـسؤولية       ٢من املادة   ) د(و‘ ٤‘)ج(٢ الفقرة
ض عن الضرر الناجم عن نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب           والتعوي

 من اتفاقية املسؤولية املدنية عـن األضـرار    ٨و) ج(٧ و ٢احلدود؛ واملواد   
 ٢من املـادة    ) ز(و ‘٤‘)د(٢النامجة عن أنشطة خطرة على البيئة؛ والفقرة        

امجة عن  لربوتوكول املتعلق باملسؤولية املدنية والتعويض عن األضرار الن       من ا 
  .للحوادث الصناعية على املياه عابرة احلدود ثار عابرة احلدوداآل
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يل إىل التسليم بأمهية هذه التدابري،      ، مت )٣٥٤(القوانني احمللية  وكذلك
ولكنها تركت للقانون احمللي بيان من لـه احلق يف اختاذ هـذه            

وقد ُوصفت هذه التدابري بأهنا أية تدابري معقولة ترمي إىل          . التدابري
تقييم أو إصالح أو استعادة العناصر املتضررة أو التالفة من عناصر           

 إىل القيام، عند االقتـضاء،      البيئة، أو ترمي، يف حال تعذر ذلك،      
  .)٣٥٥(بإضافة ما يعادل هذه العناصر إىل البيئة

يف وصف التكاليف يقصد به     " معقولة"استخدام كلمة     )١٦(
أال تكون تكاليف التدابري املتخذة غري متناسبة على حنو مفـرط           

ويف قـرار الـدائرة األوىل حملكمـة     . مع النفع الذي تعود بـه     
، زو كولوكـوتروين  ملتحدة، يف قضية    االستئناف يف الواليات ا   

  :جاء ما يلي
ميكن حتملها على وجه املعقـول      ] التكاليف القابلة لالسترداد هي تكاليف    [

إلصالح أو إعادة تأهيل البيئة يف املنطقة املتأثرة مبا يعيدها إىل حالتـها             [...] 
السابقة أو إىل أقرب ما ميكن إليها دون تكبد نفقات خترج بشكل صـارخ              

وجيب أن يكون موضع التركيز يف حتديد هذا النوع من          . حلدود املناسبة عن ا 
العالج هو اخلطوات اليت ميكن أن تتخذها سلطة عليا أو وكالـة معقولـة              
وحصيفة للتخفيف من الضرر الذي سببه التلوث، مع االنتباه إىل عوامل معينة        

م أم االزدواج مع    من أمثال اجلدوى التقنية، واآلثار اجلانبية الضارة، واالنسجا       
عملية التجدد املتوقعة طبيعياً، ومدى احتمال أن تصبح اجلهود الـيت جتـاوز         

  .)٣٥٦(نقطة معينة إما فائضة عن احلاجة أو عالية التكلفة على حنو مفرط
__________  

يتيح القانون األملاين جماالً لتسديد مبالغ معقولة تعويضاً عـن           ) ٣٥٤(
تكاليف إصالح الضرر البيئي وإعادة البيئة إىل وضعها الـسابق، وذلـك            

 على  بتعويض ما يتكبده األفراد من خسائر، مع إمكانية أن ينطوي ذلك أيضاً           
 من قانون أملانيا للمسؤولية     ١٦وينص الفرع   . إعادة البيئة إىل وضعها األصلي    

 من القانون األملاين هلندسة العوامل الوراثية على أنـه، يف           ٣٢البيئية والفرع   
من القـانون   ) ٢(٢٥١حال إحلاق ضرر مبَجمَّع طبيعي، يتعني تطبيق الفرع         

فات إعادة الوضع إىل حالته األصـلية       املدين األملاين، شريطة أال ُتعترب مصرو     
 Wolfrum, Langenfeld andانظر . معقولة جملرد جتاوزها قيمة الكيان املعين غري

Minnerop  ،٣٠٣-٢٢٣، ص   ) أعـاله  ٣٣٠احلاشـية   (ع املذكور   ـاملرج 
)"Part 5: Environmental liability law in Germany (Grote/Renke)"( ،

   .٢٧٨ وخباصة ص
 يف سياق أعمال جلنة األمم املتحدة للتعويـضات،         ُيذكر أنه،  )٣٥٥(

تلقـى األردن   : صدر مؤخراً قرار أجاز التعويض فيما يتعلق بثالثة مشاريع        
 مليون دوالر تعويضاً عن خسارة َمراعٍ وَموائل؛ وألجل احملميـات           ١٦٠

 ٤٦ ماليني دوالر واململكة العربية الـسعودية        ٨الساحلية، تلقت الكويت    
 خالل إحالل خدمات إيكولوجية جديدة حمل تلك الـيت          من مليون دوالر 

انظر تقريـر   . ١٩٩١فُقدت واستحالت استعادهتا غداة حرب اخلليج عام        
وتوصيات فريق املفوضني بشأن الدفعة اخلامسة من املطالبات مـن الفئـة            

. ، املرفقات التقنية من األول إىل الثالــث       )S/AC.26/2005/10" (٤-واو"
 P. H. Sand, “Compensation for environmental damage: انظر أيـضـاً 

from the 1991 Gulf War”, Environmental Policy and Law, vol. 35, No. 

6 (December 2005), pp. 244–249, at p. 247.  
)٣٥٦( Commonwealth of Puerto Rico, et al. v. Zoe Colocotroni, et 

al., 628 F.2d, p. 652, United States Court of Appeals, First Circuit, 

1980, cited in C. de la Rue, “Environmental damage assessment”, in R. 

P. Kröner (ed.), Transnational Environmental Liability and Insurance, 

London, Graham and Trotman, 1993, p. 72.  

 ُتدرج تكاليف تدابري االسـتجابة      ‘٥‘الفقرة الفرعية     )١٧(
. احاملعقولة يف مفهوم الضرر كعنصر من عناصر التعويض املت        

ومتيل املمارسة املتبعة مؤخراً يف جمال املعاهدات إىل التـسليم          
بأمهية هذه التدابري، ولكنها تركت للقانون احمللي بيان من حيق          

وتشمل هذه التدابري أي تـدابري      . )٣٥٧(لـه اختاذ هذه التدابري   
معقولة يتخذها أي شخص، وهذا يشمل السلطات العامة، يف         

د ملنـع وقـوع اخلـسائر أو        أعقاب وقوع ضرر عابر للحدو    
األضرار املمكنة أو تقليلها إىل احلد األدىن أو ختفيف شدهتا، أو 

وال بد لتدابري االستجابة من أن      . لوضع ترتيبات لتنظيف البيئة   
  .تكون معقولة

واالجتاهات يف اآلونة األخرية هي اجتاهات مشجِّعة         )١٨(
راجعة إىل  فيما يتعلق بإتاحة اجملال للتعويض عن اخلسارة ال       

وقـد  ). "non-use value"" (القيمة غري االستعمالية  "فقدان  
أيدت جلنة القانون الدويل نفسها هذه الدعاوى إىل حد ما          
حني اعتمدت مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عـن         
األفعال غري املشروعة دولياً، مع أهنا أقرت بأنه يصعب قياس 

__________  
ادة األوىل من    من امل  ‘٦‘)ك(١انظر، على سبيل املثال، الفقرة       )٣٥٧(

اتفاقية فيينا املتعلقة باملسؤولية املدنية عن األضرار النووية بصيغتها املعدلـة           
تكـاليف  : " من الربوتوكول املعدِّل هلذه االتفاقيـة      ٢ من املادة    ٢بالفقرة  

؛ "التدابري الوقائية، وما يترتب على هذه التدابري من خسائر أو أضرار أخرى  
: ة التعويض التكميلي عـن األضـرار النوويـة         من اتفاقي  ‘٦‘)و(١واملادة  

تكاليف التدابري الوقائية، وما يترتب على هذه التدابري مـن خـسائر أو             "
 من املادة األوىل من الربوتوكول املعـدل        ‘٧‘-؛ والفقرة باء  "أضرار أخرى 

 ٢٩لالتفاقية املتعلقة باملسؤولية قبل الغري يف ميدان الطاقة النووية املؤرخـة          
 كانون  ٢٨ بصيغتها املعدلة بالربوتوكول اإلضايف املؤرخ       ١٩٦٠ه  يولي/متوز
: ١٩٨٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦ وبالربوتوكول املؤرخ    ١٩٦٤يناير  /الثاين

تكاليف التدابري الوقائية، وما يترتب على هذه التدابري مـن خـسائر أو             "
ون  أعاله، بقدر ما تك ٥ إىل   ١أضرار أخرى، يف حالة الفقرات الفرعية من        

 اخلسائر أو األضرار ناشئة أو ناجتة عن إشعاع مؤيِّن ينبعث من أي مصدر            
من مصادر اإلشعاع داخل منشأة نووية، أو ينبعث من وقـود نـووي أو              

 من بروتوكـول    ١ من املادة    ٦وتشري الفقرة   ". منتجات أو نفايات ُمشعة   
عن الـضرر    املعدل لالتفاقية الدولية املتعلقة باملسؤولية املدنية        ١٩٩٢عام  

الناجم عن التلوث النفطي إىل تكاليف التدابري الوقائية وما يترتب على هذه       
من ) د( و ‘٥‘)ج(٢انظر أيضاً الفقرة    . التدابري من خسائر أو أضرار أخرى     

 من بروتوكول بازل بشأن املسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم          ٢املادة  
 ٩و) د(٧دود؛ والفقرتني   عن نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احل       

 من اتفاقية املسؤولية املدنية عن األضرار النامجة عـن أنـشطة            ٢من املادة   
لربوتوكـول   من ا  ٢من املادة   ) ح( و ‘٥‘)د(٢خطرة على البيئة؛ والفقرة     

ثار عـابرة   اآلاملتعلق باملسؤولية املدنية والتعويض عن األضرار النامجة عن         
من املرفق  ) و(٢واملادة  . ملياه عابرة احلدود  للحوادث الصناعية على ا    احلدود

السادس بالربوتوكول املتعلق حبماية البيئة امللحق مبعاهدة أنتاركتيكا، بشأن         
املسؤولية النامجة عن حاالت الطوارئ البيئية، ُتعرِّف إجراءات االسـتجابة          

تدابري معقولة ُتتخذ إثر حدوث حالة طوارئ بيئية، لتفادي أثر تلك           "بأهنا  
وحتقيقاً هلذه الغاية، قد . حلالة أو للتقليل منه إىل أدىن حد ممكن أو الحتوائه ا

تشمل هذه التدابري تنظيف البيئة يف ظروف خليقة بذلك، وتشمل حتديـد            
  ".نطاق حالة الطوارئ وأثرها



 املسؤولية الدولية عن النتائج الضارة النامجة عن أفعال ال حيظرها القانون الدويل    85

 

اليت اختذهتا مؤخراً جلنة    والقرارات  . )٣٥٨(هذا الضرر كمياً  
األمم املتحدة للتعويضات بتحبيذ تفسري موّسـع لعبـارة         

ففي . تشكل مؤشراً على التطورات املقبلة    " الضرر البيئي "
من املطالبات املتعلقة بالصحة البيئيـة      " ٤- واو"حالة الفئة   

والعامة، أجاز فريق جلنة األمم املتحدة للتعويضات املعـين         
ملطالبات بالتعويض عن الضرر الذي حلق      هبذه الفئة قبول ا   

ما يدعى الضرر البيئي    (مبوارد طبيعية غري ذات قيمة جتارية       
وكذلك املطالبات املتعلقة باخلسارة النامجة عن      ") اخلالص"

التوقف املؤقت عن استغالل املوارد أثناء الفتـرة الـسابقة         
  .)٣٥٩(إلعادة األوضاع إىل ما كانت عليه

وميكن تعريف البيئة بطرق    ". البيئة"رِّف  ُتَع) ب(الفقرة    )١٩(
ختتلف باختالف أغراض التعريف، وحيسن أال يغرب عن البال         

غري أنه يعترب من املفيـد      . أنه ال يوجد تعريف يلقى قبوالً عاملياً      
فـذلك  . وضع تعريف عملي ألغراض مشاريع املبادئ هـذه       

يساعد على حتديد املنظور املناسب لنطاق العمـل العالجـي          
  .)٣٦٠(ملطلوب يف حال وقوع ضرر يلحق بالبيئةا

تعريفاً ضيقاً يقتصر على املـوارد      " البيئة"وميكن تعريف     )٢٠(
الطبيعية وحدها مثل اهلواء والتربة واملاء واحليـوان والنبـات،          

أما التعريف األوسع نطاقاً فيمكن أن يـشمل        . والتفاعل بينها 
درِج يف التعريـف    وقد اختارت اللجنة أن تُ    . القيم البيئية أيضاً  

  املعىن األوسع حبيث يشمل أيضاً القيم غري اخلدمية مثل اجلوانب          
  

__________  
غري أن الضرر البيئي كثرياً ما يتجاوز الضرر الـذي يـسهل     " )٣٥٨(

. و اخنفاض قيمـة املمتلكـات     حتديده كمياً من حيث تكاليف التنظيف أ      
كالتنوع األحيائي أو املرافق أو ما إىل ذلك، (فالضرر الذي يلحق بقيم بيئية 
ال يقل يف واقعيته    ) ‘]غري االستعمالية [القيم  ‘اليت يشار إليها أحياناً بعبارة      

وقابليته للتعويض عن الضرر الذي يلحق باملمتلكات، رغم أنه قد يصعب           
،  والتـصويب  )اجلزء الثـاين  (، اجمللد الثاين    ٢٠٠١ ةحولي" (تقديره كمياً 

  )).٣٦من التعليق على املادة ) ١٥(الفقرة  (١٣١ ص
انظر تقرير وتوصيات فريق املفوضني بشأن الدفعة اخلامـسة          )٣٥٩(
: انظـر أيـضاً   ).  أعاله ٣٥٥ية  ـاحلاش" (٤-واو"املطالبات من الفئة     من

Sand, “Compensation for environmental damage …”  املرجع املـذكور ،
قد وصلت التعويضات اليت وردت بالتفصيل      و. ٢٤٧، ص   )املرجع نفسه (

يف التقارير املتعلقة بالدفعات اخلمس، واليت أوصى هبـا الفريـق املعـين             
 وأقرها جملس اإلدارة بدون أي تعديل، إىل مـا          ٤-باملطالبات من فئة واو   

اريخ القانون البيئـي    يف ت [...] وهي األعلى   " بليون دوالر،    ٥,٢٦قدره  
، املرجع ”… Sand, “Compensation for environmental damage" (الدويل

 Guidelines for the:  انظـر أيـضاً  ).٢٤٥، ص )املرجع نفسه(املذكور 

Follow-up Programme for Environmental Awards of the UNCC) املرجع 
  .٢٨١-٢٧٦، ص )نفسه

 Communication from the Commission to the Councilانظر  )٣٦٠(

and Parliament and the Economic and Social Committee: Green Paper 

on remedying environmental damage, COM (93) 47 final, of 14 May 

1993, p. 10.  

وهذا يشمل التمتـع بالطبيعـة      . )٣٦١(اجلمالية للمناظر الطبيعية  
بسبب مجاهلا الطبيعي وخصائصها الترفيهية وما يرتبط هبا مـن          

وَنْهُج األخِذ باملعىن األوسع هذا يـربِّره الطـابع العـام     . فرص
  .)٣٦٢(ميلي ملشاريع املبادئ هذهوالتك

وإضافة إىل ذلك، فإن اللجنة باتباعها هذا النهج الكلي           )٢١(
مـشروع  إمنا، على حّد تعبري حمكمة العدل الدولية يف قـضية           

  : ناغيماروس-غابتشيكوفو 
تعي أن املطلوب يف جمال محاية البيئة التزام احلذر والوقاية بـسبب طـابع              

الذي هو غالباً ضرر ال رجعة فيه وبسبب القيود         الضرر الذي يلحق بالبيئة     
  .)٣٦٣(املالزمة آلليات جرب هذا النوع من الضرر ذاهتا

وإضافة إىل ذلك، فإن من شأن تعريف أوسع نطاقاً أن            )٢٢(
خيفف من شدة أي قيد تفرضه االستجابة العالجية املقبولـة يف           

عليق على  خمتلف نظم املسؤولية القانونية وعلى النحو املبني يف الت        
  . أعاله‘٥‘ و‘٤‘الفقرتني الفرعيتني 

املوارد الطبيعية  "إىل  ) ب(ولذلك فإن اإلشارة يف الفقرة        )٢٣(
بني عواملها حتتوي فكرة املفهوم املقيَّد للبيئـة        " والتفاعل[...] 

السمات "، بينما تدل اإلشارة إىل      )٣٦٤(يف نظام إيكولوجي حممي   
__________  

لالطالع على حتليل فلسفي يؤيد اتباع نظام خاص باإلضرار          )٣٦١(
 M. Bowman, “Biodiversity, intrinsic valueبالتنـوع البيولوجي، انظر 

and the definition and valuation of environmental harm”, in Bowman 

and Boyle (eds.) ٦١-٤١، ص ) أعاله٣٣٣احلاشية (، املرجع املذكور .
التـراث  " من اتفاقية محاية التراث الثقايف والطبيعي العاملي         ٢وُتعّرف املادة   

 من التشكالت الفيزيائية أو البيولوجية، املتألفةعامل الطبيعية امل"بأنه " الطبيعي
أو من جمموعات هذه التشكالت، اليت هلا قيمة عاملية استثنائية من وجهـة             
النظر اجلمالية، أو العلمية؛ والتـشكالت اجليولوجيـة أو الفيزيوغرافيـة،     

تية املهددة، اليت   واملناطق احملددة بدقة مؤلفةً موطن األجناس احليوانية أو النبا        
هلا قيمة عاملية استثنائية من وجهة نظر العلم، أو احملافظة علـى الثـروات؛        
واملواقع الطبيعية أو املناطق الطبيعية احملددة بدقة، اليت هلا قيمة عاملية استثنائية 

  ".من وجهة نظر العلم، أو احملافظة على الثروات أو اجلمال الطبيعي
 بتعريـف  املتعلقةصرة للُنهج املختلفة    لالطالع على مناقشة خمت    ) ٣٦٢(

 Ph. Sands, Principles of International Environmentalالبيئي، انظر الضرر 

Law, 2nd ed., Cambridge University Press, 2003, pp. 876–878.  
)٣٦٣ ( Gabčíkovo–Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, 

I.C.J. Reports 1997, p. 7, at p. 78, para. 140 . أشارت احملكمة يف هذا الصدد
أيضاً إىل ضرورة أن َتبقى يف االعتبار مصاحل األجيال ومصاحل اجليل الواحـد             

  .وكذلك احلاجة املعاصرة إىل تعزيز مفهوم التنمية املستدامة
النظـام  ‘" من االتفاقية املتعلقة بـالتنوع البيولـوجي،         ٢يف املادة    ) ٣٦٤(

دينامياً من جمتمعات النبـات واحليـوان والكائنـات         [مَّعاً  يعين جم ‘ اإليكولوجي
 مـن   ١٥وجاء يف الفقرة    ]". وبيئتها غري احلية، تتفاعل معاً كوحدة وظيفية       الدقيقة
  :ما يلي اتفاقية تنظيم األنشطة املتعلقة باملوارد املعدنية ألنتاركتيكا من ١املادة 

نظمـة  الضرر الذي تتعرض لـه بيئـة أنتاركتيكـا أو األ         ‘"  
 يعين أي تـأثري علـى       ‘اإليكولوجية املعتمدة عليها أو املرتبطة هبا     

املكونات احلية أو غري احلية يف تلـك البيئـة أو تلكـم الـنظم               
اإليكولوجية، مبا يف ذلك الضرر الالحق باحلياة اجلوية أو البحرية أو   
األرضية، مبا يتجاوز ما ميكن اعتباره طفيفاً أو ما جـرى تقييمـه             

  ". عليه بأنه مقبول وفقاً هلذه االتفاقيةواحلكم
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. )٣٦٥(ليم باملفهوم األوسع للبيئةعلى تس " املميِّزة للمناظر الطبيعية  
املوارد احلية وغري احلية، مبا يف      " املوارد الطبيعية "ويغطي تعريف   

  .ذلك نظمها اإليكولوجية
باإلشـارة إىل أي    " النشاط اخلطر "تعّرف  ) ج(الفقرة    )٢٤(

نشاط ينطوي على خطر إحداث ضرر عابر للحدود، علماً بأن          
ل نتائجـه املاديـة،     احتمال حدوث هذا الضرر يكون من خال      

حبيث ُتستثىن اآلثار اليت قد تنجم عن السياسات التجاريـة أو           
والتعليق املتعلـق   .  االقتصادية أو املالية   -النقدية أو االجتماعية    

بنطاق تطبيق مشاريع املبادئ هذه أعاله قـد أوضـح معـىن            
  .املصطلحات املستخدمة وداللتها

وهي الدولة اليت يـتم     . "دولة املصدر "ُتعرِّف  ) د(الفقرة    )٢٥(
االضطالع بالنشاط اخلَِطر يف إقليمها أو يف أماكن أخرى خاضعة          

" واليتـها "و" إقليمها"ومؤّدى املصطلحات   . لواليتها أو سيطرهتا  
. )٣٦٦(هو ذات مؤداها يف مشاريع املواد املتعلقة باملنع       " سيطرهتا"و

. وُتستخَدم أيضاً مصطلحات أخرى ألغراض مشاريع املبادئ هذه
ومن بني هذه املصطلحات، اليت ترد تعاريفها يف مشاريع املـواد           

الدولة اليت  " (الدولة اليت ُيحتَمل أن تتأثر    "املتعلقة باملنع، مصطلح    
ُيحتمل أن يقع يف إقليمها أو يف أماكن أخرى ختضع لواليتها أو             

، وقد توجد أكثر من دولة      )سيطرهتا ضرر ذو شأن عابر للحدود     
حتمل أن تتأثر يف أي حالة معيَّنة مـن حـاالت           من هذا النوع يُ   

كما ُيستخَدم يف مشاريع املبادئ مصطلح      . الضرر العابر للحدود  
دولة املصَدر وأية دولة متأثرة وأية دولة ُيحتمل أن " (الدول املعنية"

يف مشاريع املواد   " الدولة املتأثرة "وال يرد تعريف ملصطلح     ). تتأثر
مشاريع املبادئ احلالية، تكون الدولـة      وألغراض  . املتعلقة باملنع 

املتأثرة هي الدولة اليت حيدث الضرر يف إقليمهـا أو يف أمـاكن             
خاضعة لواليتها أو سيطرهتا نتيجةً حلادث يتعلق بنشاط خطر يف          

__________  
املسؤولية املدنية عن    من اتفاقية    ٢ من املادة    ١٠تشتمل الفقرة    )٣٦٥(

 على قائمـة غـري حـصرية        األضرار النامجة عن أنشطة خطرة على البيئة      
املوارد الطبيعية األحيائية منها وغري األحيائية، مثـل        : "مبكونات البيئة تضم  
واحليوانات والنباتات إىل جانب التـرابط بـني هـذه     اهلواء واملاء والتربة    

العناصر نفسها؛ واملمتلكات اليت تشكل جزءاً من التراث الثقايف؛ والسمات 
االتفاقية املتعلقة باآلثـار    من  ) ج(١وتشري املادة   ". املميزة للمناظر الطبيعية  

لى  إىل اآلثار الضارة للحوادث الصناعية ع      عابرة احلدود للحوادث الصناعية   
 التربة واملـاء واهلـواء واملنـاظر        ‘٢‘ البشر، واحليوانات والنباتات؛     ‘١‘"

 األصـول   ‘٤‘؛  ‘٢‘ و ‘١‘ التفاعل بني العوامل املذكورة يف       ‘٣‘الطبيعية؛  
 مـن   ٢وتنص الفقرة   ". املادية والتراث الثقايف، مبا يف ذلك اآلثار التارخيية       

 والبحريات للحدود العابرة ائيةامل اجملاري واستخدام محاية اتفاقية من ١املادة 

اآلثار على البيئة تضم اآلثار على صحة وسالمة البـشر          " على أن    الدولية
واحليوانات والنباتات والتربة واهلواء واملاء واملناخ واملناظر الطبيعية واآلثار         
التارخيية والبىن املادية األخرى أو التفاعل بني هذه العوامل، وتضم أيـضاً            

 االقتصادية النامجة عن    - التراث الثقايف أو األحوال االجتماعية       اآلثار على 
  ".التغريات يف هذه العوامل

 ١٩٤ص  ،   والتصويب )اجلزء الثاين (، اجمللد الثاين    ٢٠٠١ حولية )٣٦٦(
  ).١من التعليق على مشروع املادة ) ١٠(-)٧(الفقرات (

وقد تتأثر أكثر من دولة واحـدة نتيجـةً هلـذا           . الدولة املصَدر 
 هلـذه   تعـاريفَ " املصطلحات املستخدمة "ومل تتضمن   . احلادث

  .املصطلحات ألسباب تتعلق بالتوازن واالقتصاد
، فهي تشري إىل "الضرر العابر للحدود ")ه(تعّرف الفقرة   )٢٦(

الضرر الذي يقع يف دولة بسبب حادث أو حدث يقع يف إطار            
ويستند هذا املفهوم إىل مفـاهيم      . نشاط خطر يف دولة أخرى    

. يتها أو سـيطرهتا   مقبولة متاماً وهي مفاهيم إقليم الدولة أو وال       
وهبذا املعىن يشري املفهوم إىل الضرر الذي يقع يف إقليم دولة أو            
يف أماكن أخرى خارج إقليمها ولكن خاضـعة لواليتـها أو           
لسيطرهتا من جراء نشاط خطر ُيضطلع به يف إقليم دولة أخرى           
أو يف أماكن أخرى خاضعة لوالية هذه الدولـة األخـرى أو            

وجود أو عدم وجود حدود مشتركة بني      وليس مهماً   . لسيطرهتا
ويشمل هذا التعريف مثالً األنشطة اليت ُيضطلع       .  الدولتني تلكما

هبا يف نطاق والية أو سيطرة دولة ما على منت سفنها أو منصاهتا     
القائمة يف أعايل البحار واليت يطال أثرها إقليم دولة أخـرى أو            

نافلة القول وجود غري أنه من . أماكن ختضع لواليتها أو سيطرهتا
  .بعض االحتماالت األخرى اليت قد ال ختطر بالبال على الفور

والقصد من التعريف هو التحديد الواضح لدولة ُيضطلع          )٢٧(
يف إطار واليتها أو سيطرهتا بنشاط مشمول هبذه املبادئ، ومتييزها          

  .متييزاً واضحاً عن دولة عانت من األثر الضار لذلك النشاط
ي يف معظم األحيان حال احلوادث اليت تقع يف         وكما ه   )٢٨(

نطاق مشاريع املبادئ هذه، قد يوجد ضحايا يف كل من دولـة       
وعنـد دفـع    . املصدر ويف الدول األخرى اليت أصاهبا ضـرر       

التعويض، ال سيما من األموال اليت يتوقع توفرها للضحايا على          
 األموال   أدناه، قد ُتوفَّر بعض    ٤النحو املتوخى يف مشروع املبدأ      

ومثل هـذا   . للتعويض عن األضرار اليت وقعت يف دولة املصدر       
النظام متوخى يف املادة احلادية عشرة مـن اتفاقيـة التعـويض          

  .التكميلي عن األضرار النووية
ويشمل التعريف األشخاص   ". الضحية"ُتعرِّف  ) و(الفقرة    )٢٩(

لـى  الطبيعيني واالعتباريني، ويشمل الدولة بوصـفها األمينـة ع   
وهذا التعريف مرتبط بتعريـف الـضرر       . )٣٦٧(املمتلكات العامة 
وميكن استخالصه منه، وهو يشمل الـضرر       ) أ(الوارد يف الفقرة    
__________  

يف ) Edith Brown Weiss(عن إسهام إديث بـراون فـايس    )٣٦٧(
وتر عميـق   "باعتباره يضرب على    " الوصاية"أو  " اإلشراف"تطوير مفهوم   

، " املسيحية واألفريقية وغريها   -االمتداد لدى التقاليد اإلسالمية واليهودية      
بعض أشكال الوصايات العامة متـضمنة      "ولالطالع على الرأي القائل إن      

ة ، مبا يف ذلك النظم القانونية يف اململكة املتحـد         "يف معظم النظم القانونية   
 R. Mushkat, International Environmental Law and Asianواهلند، انظر 

Values: Legal Norms and Cultural Influences, Vancouver, UBC Press, 

2004, p. 18 . ًانظر أيـضا :J. Razzaque, Public Interest Environmental 

Litigation in India,Pakistan and Bangladesh, The Hague, Kluwer Law 

International, 2004, p. 424 ،  لالطالع على دور مبدأ الوصاية العامـة يف
  .باكستان وبنغالديش واهلند
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والـشخص  . )٣٦٨(الذي يلحق باألشخاص أو املمتلكات أو البيئة      
الذي يعاين إصابةً شخصيةً أو ضرراً أو خسارةً يف ممتلكاته ُيعتَبر           

 وميكن أن تكون الضحية أيضاً      .ضحية ألغراض مشاريع املبادئ   
شـعب  ففي قضية   . جمموعة ما من األشخاص أو جمتمعاً حملياً ما       

 نظرت حمكمة جزر مارشال للمطالبات النووية، الـيت         اإلينيويتاك
 أنشئت مبوجب قانون حمكمة جزر مارشال للمطالبات النوويـة        

، يف مسائل تعويض شعب اإلينيويتاك عن اخلـسارة         ١٩٨٧لعام  
واملستقبلية الناجتة عن استخدام جزيرة إينيويتاك املرجانية؛       املاضية  

وعن إعادة اإلينيويتاك إىل حالة آمنة ومنتجة؛ وعما عاناه شـعب    
اإلينيويتاك من مشقات نتيجة لترحيلهم وما رافق ذلك من خسارة 
يف االستخدام سببتها التجارب النووية اليت أجريت على اجلزيـرة          

، على إثر كارثة ناقلـة      أموكو كاديس  ويف قضية . )٣٦٩(املرجانية
النفط العمالقة أموكو كاديس قبالة سـواحل بريتـاين، قامـت       
مقاطعتا كوت دو نور وفينيستري اإلداريتان الفرنسيتان، وبلديات        

، وأفـراد فرنـسيون     ")communes("" كوميونات"عديدة تسمى   
وجهات من دوائر األعمال واجلمعيات، برفع دعوى ضد اجلهـة          

كة لناقلة النفط أموكو كاديس وشركتها األم يف الواليـات          املال
وقـدمت  . ومشلت املطالبات الفرص التجارية الفائتـة     . املتحدة

احلكومة الفرنسية نفسها مطالبات بالتعويض عن األضرار الناجتة        
  .)٣٧٠(عن التلوث وتكاليف التطهري

. يرتبط مبسألة صفة التقاضي   " الضحية"وعليه فإن معىن      )٣٠(
املسؤولية املدنية  عض من نظم املسؤولية القانونية مثل اتفاقية        والب

 والتوجيـه   عن األضرار النامجة عن أنشطة خطرة على البيئـة        
2004/35/CE          الصادر عن الربملـان األورويب وجملـس االحتـاد 

األورويب بشأن املسؤولية البيئية فيما يتعلق مبنع الضرر البيئـي          
. )٣٧١(ظمات غري احلكوميـة   وإصالحه متنح صفة التقاضي للمن    

__________  
فيما يتصل بالقانون اجلنائي الدويل، انظر إعالن مبادئ العدل          )٣٦٨(

األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف يف استعمال الـسلطة، قـرار           
انظر أيضاً . ١٩٨٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٩ؤرخ  امل٤٠/٣٤اجلمعية العامة 

  ).٧٩املادة (نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 
 ,In the Matter of the People of Enewetak, ILM, vol. 39انظر  ) ٣٦٩(

No. 5 (September 2000), pp. 1214 et seq. ديـسمرب  / يف كـانون األول
اك املرجانية إىل جزيـرة أوجيالنـغ       ، مت ترحيل سكان جزيرة إينيويت     ١٩٤٧
.  فداناً ١ ٩١٩,٤٩وقد كانت مساحة اجلزيرة وقت الترحيل تبلغ        . املرجانية

 كانت قد أجريـت     ١٩٨٠أكتوبر  / تشرين األول  ١وعند عودة السكان يف     
 فداناً لالستخدام جمدداً،    ٨١٥,٣٣ جتربةً لنبائط ذرية، ومتت آنذاك إعادة        ٤٣

 فداناً متاحة لالستخدام، فيما كانت قد تبخرت     ٩٤٩,٨بينما مل َتُعد مساحة     
  ).١٢١٤املرجع نفسه، ص ( فداناً ١٥٤,٣٦مساحة إضافية قدرها 

 In the Matter of: Oil Spill by the Amoco Cadiz off theانظر  )٣٧٠(

coast of France on March 16, 1978, United States Court of Appeals for 

the Seventh Circuit, 954 F.2d 1279 . ًانظر أيضاM. C. Maffei  املرجـع ،
  .٣٨١، ص ) أعاله٣٤٦احلاشية (املذكور 

املسؤولية املدنية عن األضرار النامجة      من اتفاقية    ١٨انظر املادة    )٣٧١(
 الصادر  CE/2004/35 من التوجيه    ١٢واملادة   عن أنشطة خطرة على البيئة    

 املسؤولية البيئية فيمـا     عن الربملان األورويب وجملس االحتاد األورويب بشأن      
  ). أعاله٣١٦احلاشية (يتعلق مبنع الضرر البيئي وإصالحه 

العامة يف صنع القرار     اتفاقية الوصول إىل املعلومات واملشاركة    و
 متنح  ١٩٩٨ لعام   وإمكانية اللجوء إىل القضاء يف املسائل البيئية      

أيضاً صفة التقاضي للمنظمات غري احلكومية لتنوب عن املصاحل         
ين عينوا والضحايا ميكن أيضاً أن يكونوا أولئك الذ. البيئية العامة

مبقتضى القوانني الوطنية للعمل كأوصياء عامِّني على احلفـاظ         
على تلك املوارد وميكن بالتايل أن ُتخوَّل هلم الصفة القانونيـة           

يف عدة واليات قضائية    " الوقف العام "وخيوِّل مفهوم   . للتقاضي
ألشخاص معينني الصفةَ الالزمة لتقدمي مطالبـات باإلصـالح         

وعلى سـبيل    .)٣٧٢(ي ضرر عابر للحدود   والتنظيف يف حالة أ   
املثال، ُيخوَّل هذا احلق مبوجب قانون الواليات املتحدة بـشأن          
التلوث النفطي حلكومة الواليات املتحدة، وللوالية، وللقبيلة من        

الواليـات  قـانون   ومبوجب  . قبائل اهلنود، وللحكومة األجنبية   
 املـسؤولية الستجابة البيئية الشاملة والتعويض و    املتحدة بشأن ا  

 مبقتضى قانون تعديالت    ١٩٨٦ بصيغته املعدلة عاَم     ١٩٨٠لعام  
الصندوق املمتاز وإعادة الترخيص، مل ختوَّل صفة التقاضـي إال          
للحكومة االحتادية، وملمثلي الواليات املفوضني، بصفتهم أوصياء 

. على املوارد الطبيعية، أو لألوصياء املعّينني من القبائل اهلنديـة         
الواليات القضائية األخرى، ُمنحت السلطات العامة      ويف بعض   

فالقانون النروجيي خيوِّل صفة    . حقاً مماثالً يف اللجوء إىل القضاء     
التقاضي للمنظمات واجلمعيات اخلاصة للمطالبـة بتكـاليف        

ويف فرنسا، ُخوِّل لبعض اجلمعيات البيئية احلق       . إصالح الضرر 
ائية املتعلقة بانتهاك ُنظُم بيئية يف املطالبة بالتعويض يف القضايا اجلن

وتلقت احملكمة العليا للهند التماسـات مـن أفـراد أو           . معّينة
جمموعات من األفراد حلماية البيئة من الضرر، يف إطار ممارستها          
املستقرة للنظر يف قضايا املنازعات أو الدعاوى اجلماعية املتعلقة         

ت لـضحايا   باملصلحة العامة، وأصدرت أحكاماً بدفع تعويضا     
  .)٣٧٣(التلوث الصناعي والكيميائي

وال يوجد تعريـف عـام      ". املَُشغِّل"ُتعرِّف  ) ز(الفقرة    )٣١(
غري أن هذا املصطلح يـستخدم يف       . يف القانون الدويل  " املَُشغِّل" ل

__________  
)٣٧٢( P. Wetterstein, “A proprietary or possessory interest ...” ،

  .٥١-٥٠، ص ) أعاله٣٢٣احلاشية (املرجع املذكور 
 Law Commission of India, One Hundred Eighty Sixthانظر  )٣٧٣(

Report on Proposal to Constitute Environmental Courts, September 

2003, p. 31) وميكن الرجوع إىل هذا التقرير يف املوقع التايل على اإلنترنت :
http://lawcommissionofindia.nic.in/reports.htm .(    ٣٢وتنص املادتـان 

  من دستور اهلند على ممارسة احملكمة العليا واحملاكم العالية يف اهلند           ٢٢٦و
كما استخدمت احملـاكم أحكـام      . والية األوامر القضائية يف هذا الشأن     

احلق "حبيث بات يشمل    " احلياة" من دستور اهلند ووسعت معىن       ٢١ املادة
 ٣٦٧احلاشـية   (، املرجع املـذكور     Razzaqueانظر أيضاً   ". يف بيئة صحية  

، حيث أشار املؤلف إىل ما طُرح       ٤٤٣ و ٤٢٩ و ٣١٥-٣١٤، ص   )أعاله
 تفيد بأن املوقف الليربايل املُتخذ من ِقبـل حمـاكم باكـستان             من حجج 

وبنغالديش واهلند جتاه تقدمي املطالبات املتعلقة بالبيئة قد أفضى إىل شـلل            
وهذا . اإلدارة وانعدام كفاءهتا، كما أفضى إىل تراكم الدعاوى أمام احملاكم         

ز مـن تقـدم     اإلسهام جدير باإلشارة إليه من أجل التقييم الشامل ملا أُحر         
  .يلزم إجراؤه من إصالحات يف شبه القارة اهلندية تعزيزاً حلماية البيئة وما
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ويف تلـك   .  ويف املمارسة يف جمال املعاهدات     )٣٧٤(القانون احمللي 
نووية املسؤولية القانونية   املمارسة التعاهدية، تفرض نظم األضرار ال     

خيتلف بـاختالف   " املشغِّل"غري أن تعريف    . )٣٧٥(على املشغِّل 
أما حصر املسؤولية القانونية بكيان وحيد، سواء       . طبيعة النشاط 

أكان املالك أم املشغِّل، فهو العالمة املميزة لـنظم املـسؤولية           
عيَّن ولذلك فإن شخصاً ما خالف املشغِّل قد يُ       . القانونية املطلقة 

حتديداً باعتباره الشخص الذي تقع عليه املـسؤولية القانونيـة،      
وعلى . وذلك يعتمد على املصاحل اليت يشملها نشاط خطر بعينه        

، الـذي أدى إىل     ١٩٦٩سبيل املثال، طُرحت يف مؤمتر عـام        
اعتماد االتفاقية الدولية املتعلقة باملسؤولية املدنية عـن الـضرر          

، إمكانية فرض املسؤولية    ١٩٦٩ي لعام   الناجم عن التلوث النفط   
  ، )٣٧٦(القانونية على مالك السفينة أو مالك احلمولة أو كليهمـا      

  

__________  
لالطالع على القوانني احمللية، انظر، على سبيل املثال، قـانون           )٣٧٤(

، ومبقتضى هذا القانون    ) أعاله ٣٤١احلاشية   (١٩٩٠التلوث النفطي لعام    
طرف املسؤول مثل مالك    ال) أ: (جيوز حتميل األفراد التايل بياهنم املسؤولية     

أو مشِّغل السفينة، أو اِملرفَق الربي أو البحري، أو مرفأ املياه العميقة أو خط 
شخص آخر غري الطرف املسؤول يقـدم       "، أَْي   "الكفيل) "ب(األنابيب؛  

أطـراف ثالثـة   ) ج(؛  "دليالً على املسؤولية املالية عن طـرف مـسؤول        
ليني، أو وكالؤهم أو موظفوهم     أشخاص خبالف َمن ذُكر يف الفئتني األو      (

أو املتعاقدون املستقلون معهم، كانت تصرفاهتم هي الـسبب الوحيـد يف            
االستجابة البيئية  الواليات املتحدة بشأن    قانون  انظر أيضاً   ). إحداث الضرر 

  ). أعاله٣٥١احلاشية  (الشاملة والتعويض واملسؤولية
سؤولية قبل الغـري  انظر، على سبيل املثال، االتفاقية املتعلقة بامل       )٣٧٥(

يف ميدان الطاقة النووية والربوتوكول املعدِّل لالتفاقية املتعلقة باملسؤولية قبل  
 بصيغتها املعدلة ١٩٦٠يوليه / متوز٢٩الغري يف ميدان الطاقة النووية املؤرخة 

 وبالربوتوكول  ١٩٦٤يناير  / كانون الثاين  ٢٨بالربوتوكول اإلضايف املؤرخ    
 فيمـا  ‘مـشغِّل ‘يشري مصطلح : "١٩٨٢نوفمرب /اين تشرين الث ١٦املؤرخ  

يتعلق مبنشأة نووية إىل الشخص الذي ُتعّينه السلطة العامـة املختـصة أو             
انظر أيضاً اتفاقيـة    ). ‘٦‘١املادة املشتركة   " (تعترف به كمشغِّل للمنشأة   

املـادة  ") (املـشغِّل ("فيينا املتعلقة باملسؤولية املدنية عن األضرار النوويـة       
؛ والربوتوكول املعدِّل التفاقية فيينا املتعلقة باملسؤولية املدنية عـن          )ابعةالر

؛ واالتفاقية املتعلقـة مبـسؤولية      ))ج(١املادة  ") (املشغِّل("األضرار النووية   
  ).املادة الثانية") (مشغِّل السفن النووية("مشغلي السفن النووية 

ــر  )٣٧٦(  Official Records of the International Legalانظ

Conference on Marine Pollution Damage, 1969, Inter-Governmental 

Maritime Consultative Organization, 1973 (LEG/CONF/C.2/SR.2–13), 

cited in D. W. Abecassis and R. L. Jarashow, Oil Pollution from Ships: 

International, United Kingdom and United States Law and Practice, 

2nd ed., London, Stevens and Sons, 1985, p. 253 . ومن النظم اليت حتمل
 املعدِّل لالتفاقية الدوليـة     ١٩٩٢مالك السفينة املسؤولية بروتوكول عام      

 ١الفقـرة  (املتعلقة باملسؤولية املدنية عن الضرر الناجم عن التلوث النفطي        
لية بشأن املسؤولية املدنية عـن أضـرار        ؛ واالتفاقية الدو  )من املادة الثالثة  

التفاقية الدولية املتعلقة باملسؤولية    ؛ وا )٣املادة  (التلوث بوقود السفن الزييت     
والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل املواد اخلطرة والضارة عـن طريـق             

  ).٧ من املادة ١الفقرة  (١٩٩٦، لعام البحر

غري أنه مت االتفاق على حل وسط يقضي بأن يكـون مالـك             
  .)٣٧٧(السفينة مسؤوالً مسؤولية مطلقة

تعريفاً وظيفياً  " املشغِّل"يتوخى مشروع املبادئ تعريف       )٣٢(
واقعي للجهة القائمة على استخدام الَعني      ويستند إىل التحديد ال   

ويتفق هـذا التعريـف    . والتحكم فيها وإدارهتا يف الوقت املعينّ     
وبصفة أعـّم،   . )٣٧٨(عموماً مع مفاهيم سائدة يف القانون املدين      

مت "فقـد   " للمشغل"فعلى الرغم من عدم وضع تعريف أساسي        
الـسيطرة  اإلقرار مبفهوم مفاده أن املشغل يعين اجلهة اليت هلـا           
  .)٣٧٩("الفعلية أو القانونية أو االقتصادية على النشاط امللوِّث

ينطوي على القدرة على اسـتخدام      " التحكم"مصطلح    )٣٣(
ولذلك فإنـه قـد يـشمل       . وسيلة ما أو السيطرة على أدائها     

الشخص الذي يستخدم طائرة وقت وقوع الضرر، أو مالـك          
غري أنه ينبغي أن    . )٣٨٠(الطائرة إذا احتفظ حبقوق املالحة اجلوية     

لن يشمل املوظفني العاملني    " املَُشغِّل"يكون واضحاً أن مصطلح     
ومـصطلح  . )٣٨١(أو املتحكمني بالنشاط وقت وقوع الـضرر      

يعين صالحية أو سلطة اإلدارة أو التوجيه أو التنظيم         " السيطرة"
__________  

األضرار النامجة خالل نقل    انظر أيضاً اتفاقية املسؤولية املدنية عن        ) ٣٧٧(
البضائع اخلطرة بالطرق الربية والسكك احلديدية وسفن املالحة الداخلية، اليت          

الشخص املتحكم يف   "فيما يتعلق بسفن املالحة الداخلية بأنه       " الناقل"ُتعرِّف  
 مـن   ٨الفقرة  " (استخدام املركبة الناقلة للبضائع اخلطرة وقت وقوع احلادث       

تفاقية املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث النفطي النامجة عـن          أما ا ). ١املادة  
استكشاف واستغالل املوارد املعدنية يف قاع البحار فُتعرِّف مشغِّل منشأة من           
منشآت اجلرف القاري تعريفاً يشمل، يف حالة عدم تعيني الطرف املتعاقـد            

 ٣الفقرة  " (أةالشخص املتحكم عموماً يف األنشطة اجلارية يف املنش       "ملشغِّل،  
 الصادر عـن الربملـان األورويب       CE/2004/35؛ ووفقاً للتوجيه    )١من املادة   

مبنع الضرر البيئـي    فيما يتعلق   وجملس االحتاد األورويب بشأن املسؤولية البيئية       
، والذي ُيحّمل املشغِّل املسؤولية، يـشمل       ) أعاله ٣١٦احلاشية  (وإصالحه  
 اعتباري، خاص أو عام، يتوىل إدارة       أي شخص طبيعي أو   " املشغِّل"مصطلح  

  .النشاط املهين أو التحكم فيه
ــر  )٣٧٨(  E. Reid, “Liability for dangerous activities: aانظ

comparative analysis”, International and Comparative Law Quarterly, 

vol. 48 (October 1999), pp. 731–756, at p. 755.  
)٣٧٩ ( M. -L. Larsson, The Law of Environmental Damage: Liability 

and Reparation, The Hague, Kluwer Law International, 1999, p. 401.  
انظر االتفاقية املتعلقة باألضرار اليت تسببها الطائرات األجنبية         )٣٨٠(

  .ألطراف ثالثة على األرض
من املرفق السادس بالربوتوكول املتعلق حبماية      ) ج(٢انظر املادة    ) ٣٨١(
 امللحق مبعاهدة أنتاركتيكا، بشأن املسؤولية النامجة عن حاالت الطوارئ          البيئة
يعين أي شخص طبيعي أو قانوين، سواء كانت له صـفة           ‘ لاملشغِّ‘: "البيئية

منطقـة معاهـدة    حكومية أو غري حكومية، يقوم بتنظيم أنشطة لُتنفـذ يف           
موظفاً وال يشمل مصطلح املشغل الشخص الطبيعي الذي يكون         . أنتاركتيكا

أو متعاقداً أو متعاقداً من الباطن، أو وكيالً لشخص طبيعي أو قانوين، سواء             
كانت لـه صفة حكومية أو غري حكومية، أو يف خدمته، يقوم بتنظيم أنشطة     
لُتنفذ يف منطقة معاهدة أنتاركتيكا، وال يشمل املصطلح الشخص القـانوين           

  ".ل بالنيابة عن مشغِّل حكوميالذي يكون متعاقداً أو متعاقداً من الباطن يعم
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وهذا ميكن أن يشمل الـشخص      . )٣٨٢(اإلشراف أو التدبري أو  
ة صالحية حامسة يف التسيري التقين للنشاط، مبا        املخوَّل إليه ممارس  

يف ذلك َمن حيمل تصرحياً أو إذناً خاصاً بـذلك النـشاط، أو             
وقـد  . )٣٨٣(الشخص الذي يسجل ذلك النشاط أو يبلغ عنـه        

يشمل أيضاً الشركة األم أو كياناً آخر ذا صلة، سـواء أكـان             
لى شركة أم ال، وال سيما إذا كان لذلك الكيان سيطرة فعلية ع           

وُيتوخى . وقد يكون املشغِّل كياناً عاماً أو خاصاً      . )٣٨٤(التشغيل
  .ألغراض هذا التعريف إمكانية أن تكون الدولة مشغِّالً

هو إقامة صـلة  " وقت وقوع احلادث"القصد من عبارة     )٣٤(
وكلما كانت الصلة بـني     . بني املشغِّل والضرر العابر للحدود    

 تـضررها فـضفاضة وغـري       احلادث املعين واملمتلكات املدَّعى   
  .ملموسة، صارت أحقية احلصول على تعويض غري مؤكدة

  األهداف  -٣املبدأ 
  :اهلدفان املتوخيان من مشاريع املبادئ هذه مها  
ضمان تقدمي تعويض سـريع وواٍف لـضحايا       )أ(  

  الضرر العابر للحدود؛
حفظ ومحاية البيئة يف حال وقوع ضرر عـابر           )ب(  

ا يتعلق بالتخفيف من حدة الضرر الذي       للحدود، ال سيما فيم   
  .يلحق بالبيئة وبإصالحها أو إعادهتا إىل وضعها السابق

  التعليق
الغرض املزدوج من مشاريع املبادئ هذه هو ضمان توفري           )١(

احلماية للضحايا الذين يلحق هبم ضرر عابر للحـدود، وحفـظ           
  . عومحاية البيئة يف حد ذاهتا بوصفها مورداً مشتركاً للمجتم

__________  
يف االتفاقية الدولية بشأن املـسؤولية      " مالك السفينة "تعريف   )٣٨٢(

فهو يشمل  . املدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزييت هو تعريف واسع         
، والقائم على إدارة الـسفينة      ]العارية[املالك املسجَّل، ومستأجر السفينة     "

  ).١ من املادة ٣الفقرة " (ومشغِّلها
 الصادر عن الربملان األورويب وجملس CE/2004/35انظر التوجيه  )٣٨٣(

االحتاد األورويب بشأن املسؤولية البيئية فيما يتعلق مبنـع الـضرر البيئـي             
  .٢ من املادة ٦، الفقرة ) أعاله٣١٦احلاشية (وإصالحه 

 من اتفاقية تنظيم األنشطة املتعلقـة بـاملوارد         ٨مبوجب املادة    )٣٨٤(
، وهو ُمعـّرف يف     املشغِّليكا، تقع املسؤولية الرئيسية على      املعدنية ألنتاركت 

 أو  ؛ أو وكالةٌ عن طرف أو واسطةٌ له       ؛طرف" بأنه   ١ من املادة    ١١الفقرة  
 أو مشروع مشترك مكـون      ؛شخص اعتباري مؤسَّس وفقاً لقانون طرف     

 ١-١٦ووفقاً للفـرع    ". حصراً من أي جمموعة من العناصر املذكورة آنفاً       
لنموذجية لعقد االستكشاف املرفقة بنظام التنقيب عن الُعقيدات        من البنود ا  

املؤلفة من عدة معادن واستكشافها يف املنطقة، الذي اعتمدتـه الـسلطة            
 املتعاقـد ، تقع على عـاتق      ٢٠٠٠يوليه  / متوز ١٣الدولية لقاع البحار يف     

 املسؤولية عن املقدار الفعلي ألي ضرر، مبا يف ذلك أي ضرر يلحق بالبيئة            "
البحرية، يكون ناشئاً عن فعل أو امتناع غري مشروع، من جانبه أو مـن              
جانب موظفيه واملتعاقدين معه من الباطن ووكالئه ومجيع مـن يعملـون            

  ).١٦، البند ٤، املرفق ISBA/6/A/18" (حلساهبم أو ينوبون عنهم

إن الغرض املتمثل يف توفري احلماية للـضحايا الـذين            )٢(
يتكبدون الضرر العابر للحدود ظلّ عنصراً أساسياً منذ بدايـة          

 -وقد ركز روبـرت كـويننت       . معاجلة اللجنة هلذا املوضوع   
باكستر، يف ملخصه التخطيطي، على احلاجة إىل محاية الضحايا، 

ر اإلمكان خطر حـدوث     تدابري وقائية جتّنب بقد   "اليت تتطلب   
، "خسارة أو ضرر، فإذا استحال ذلك تطلبت تدابري عالجيـة         

ال جيوز ترك ضحية بريئة تتحمل ما نزل هبـا مـن            "حيث إنه   
واالعتبار األول تناولته بالفعل مشاريع     . )٣٨٥("خسارة أو ضرر  
  .)٣٨٦(املواد املتعلقة باملنع

ـ           )٣( رة إن فكرة تقدمي تعويض سريع وواٍف الواردة يف الفق
تنّم عن وجوب أال يضطر ضحايا الضرر العابر للحدود إىل          ) أ(

وإن أمهية ضمان تقدمي    . االنتظار طويالً للحصول على تعويض    
تعويض سريع وواٍف لضحايا الضرر العابر للحـدود يكمـن          

قنـاة  ويف قضية    )٣٨٧(مصهر تريل ب أساسها يف التحكيم اخلاص     
 واإلجيـاز يف    ، على حنو ما ورد مبزيد من الوضوح       )٣٨٨(كورفو
  : ستكهومل، ونصه كالتايلا من إعالن ٢١املبدأ 

للدول، وفقاً مليثاق األمم املتحدة وملبادئ القانون الدويل، احلـق            
السيادي يف استغالل مواردها اخلاصة هبا طبقاً لسياساهتا البيئية اخلاصة هبا،           

نطاق وتتحمل املسؤولية عن ضمان أالّ تسبب األنشطة املُضطلع هبا داخل           
واليتها أو حتت سيطرهتا ضرراً لبيئة الدول األخرى أو لبيئة املناطق الواقعة            

  .)٣٨٩(خارج حدود الوالية الوطنية

مفهوم املسؤولية القانونية وتعويض الضحايا يتجلى أيضاً         )٤(
ستكهومل، الذي مت فيه اإلعراب عـن       ا من إعالن    ٢٢يف املبدأ   

  :اعتقاد مشترك بأنه

 تتعاون من أجل مزيد من تطـوير القـانون          جيب على الدول أن     
الدويل املتعلق باملسؤولية القانونية وتعويض ضحايا التلوث وسائر األضرار         
البيئية اليت تسببها أنشطة تقع يف نطاق والية هذه الدول أو حتت سـيطرهتا   

  .)٣٩٠(ملناطق خارج نطاق هذه الوالية
__________  

، A/CN.4/360، الوثيقة  )اجلزء األول (، اجمللد الثاين    ١٩٨٢ حولية ) ٣٨٥(
  ).٣-٢، الفقرتان ٥امللخص التخطيطي، الفرع  (٥٣فقرة ، ال١٠٧ص 
 . أعاله٢٩٢انظر احلاشية  )٣٨٦(

ال حيـق ألي دولـة أن       [...] مبوجب مبادئ القانون الدويل،     " ) ٣٨٧(
تستخدم إقليمها أو أن تسمح باستخدامه بطريقة تنطوي على انبعاث أخبـرة            
ميكن أن تسبب ضرراً يف إقليم دولة أخـرى أو إلقلـيم دولـة أخـرى أو              

لممتلكات أو األشخاص املوجودين به، حينما تكون احلالة خطرية العواقب          ل
 ٢٢٦انظـر احلاشـية      (Trail Smelter" (والضرر ثابتاً بأدلة واضحة ومقنعة    

  ).١٩٦٥، ص )أعاله
لزام علـى   "يف هذه القضية ذكرت حمكمة العدل الدولية أنه          )٣٨٨(

ناقض حقـوق   الدولة أال تسمح، عن علم، بأن ُيستخدم إقليمها ألعمال ت         
  ).٢٢، ص ) أعاله١٩٧انظر احلاشية  (Corfu Channel" (الدول األخرى

 . أعاله٣١٢انظر احلاشية  )٣٨٩(

  .مثله )٣٩٠(
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 مـن   ١٣ ويتناول هذا األمَر أيضاً على حنو أعم املبـدأ          )٥(
  :إعالن ريو، الذي جاء فيه ما يلي

تضع الدول قانوناً وطنياً بشأن املسؤولية والتعويض فيما يتعلـق            
وتتعاون الدول أيضاً، على وجه     . بضحايا التلوث وغريه من األضرار البيئية     

السرعة ومبزيد من التصميم، يف زيادة تطوير القانون الدويل بشأن املسؤولية        
ار السلبية لألضرار البيئية اليت تلحـق مبنـاطق خـارج    والتعويض عن اآلث  

  .)٣٩١(واليتها من جراء أنشطة تدخل يف نطاق واليتها أو سيطرهتا
ويف حني أن املبادئ الواردة يف هذه اإلعالنات ال يراد أن تنشأ            
عنها التزامات ملزمة قانوناً، فهي تدل على تطلعـات اجملتمـع           

  .)٣٩٢(الدويل وأفضلياته
تويل مكانة بارزة حلماية البيئة وحفظهـا       ) ب(الفقرة    )٦(

وملا يتصل بذلك من التزامات بالتخفيف من شدة الضرر الذي  
يلحق بالبيئة وبإصالحها أو إعادهتا إىل حالتها األصلية قـدر          

وبذلك، تؤكد الفقرة هاجس اجملتمع الدويل مؤخراً       . اإلمكان
ذاهتا، دون  باالعتراف حبماية البيئة يف حد ذاهتا كقيمة قائمة ب        

وجوب النظر إليها فقط من منظور الـضرر الـذي يلحـق            
وهي تنم عن السياسة الراميـة إىل       . باألشخاص واملمتلكات 

حفظ البيئة بوصفها مورداً قيماً، ليس فقط لـصاحل اجليـل           
وبالنظر إىل كـون    . الراهن، بل أيضاً من أجل األجيال املقبلة      

 جديداً وإىل املـصلحة     مفهوم محاية البيئة يف حد ذاهتا مفهوماً      
املشتركة يف محاية البيئة فمن األمهية مبكان التشديد علـى أن           
الضرر الذي يلحق بالبيئة يف حد ذاهتا قـد يـشكل ضـرراً             
يستوجب تعويضه تعويضاً سريعاً ووافياً، ويشمل ذلك تسديد        
التكاليف املعقولة ملا يتم القيام به من تدابري لتـدارك الـضرر        

  .ادة البيئة إىل سابق وضعهاأو إلع وإصالحه
واهلدف ليس إصالح البيئة أو إعادهتا إىل حالتها األصلية           )٧(

وال ُيتوقـع، يف هـذه      . وإمنا متكينها من أداء وظائفها الدائمة     
العملية، حتمُّل تكاليف ال تتناسب مع النتائج املنشودة، وينبغي         

الضرر ويف حال َتَعذُّر إصالح     . أن تكون هذه التكاليف معقولة    
أو إعادة البيئة إىل سابق وضعها، فإنه من املعقول إدخـال مـا          

  . )٣٩٣(يعادل تلك العناصر املكوِّنة إىل البيئة
__________  

 . أعاله٣٠١انظر احلاشية  )٣٩١(

هذه املبادئ تعكس مجيعها آخـر مـا        "ذكر بريين وبويل أن      )٣٩٢(
استجد من تطورات يف القانون الدويل ويف ممارسة الدول؛ ومركزها احلايل           

 ضمن القواعد العامة للقانون الدويل مثار للتساؤل، ولكن         كمبادئ تندرج 
ما أظهره إعالن ريو من توافق على دعمها يعد دليالً هاماً علـى أمهيتـها               

، املرجـع  ... Birnie and Boyle, International Law" (القانونية املتناميـة 
  ).١٠٥، ص ) أعاله٣٠٦احلاشية (املذكور 

وما هو قابل للتعويض من     " بيئةال"لالطالع على حتليل لتعريف      ) ٣٩٣(
عناصر الضرر الالحق بالبيئة، انظر التقرير احلادي عشر عن املسؤولية الدولية           
عن النتائج الضارة النامجة عن أفعال ال حيظرها القانون الدويل الذي أعـده              

. ٢٨، الفقـرة    ٨٧، ص   ) أعاله ٢٨٥احلاشية  (املقرر اخلاص خوليو باربوثا     

 وبعبارات عامة، وعلى حنو ما ورد أعاله يف التعليق على           )٨(
 إىل  ‘٣‘فيما يتصل بالفقرات الفرعيـة      " املصطلحات املستخدمة "
 قبول املسؤولية القانونية    ، فإن ما أُبدي سابقاً من إحجام عن       ‘٥‘

عن الضرر الذي يلحق بالبيئة يف حد ذاهتا، مع عدم ربـط هـذا      
،آخذ يف )٣٩٤(الضرر بالضرر الذي يلحق باألشخاص أو املمتلكات

ويف حالة الضرر الالحق باملوارد الطبيعيـة        .)٣٩٥(الزوال تدرجيياً 
_________________________________________  

يد ملشكلة الضرر وتعريف األذى والضرر واآلثـار        ولالطالع على عرض مف   
 M. A. Fitzmaurice, “International protection ofالسلبية وتقييم الضرر، انظر 

the environment”, Collected Courses of the Hague Academy of 

International Law, 2001, vol. 293 (2002), pp. 9 et seq., at pp. 225–233.  
 .Blue Circle Industries plc vسبيل املقارنـة، انظـر   على  )٣٩٤(

Ministry of Defence, The All England Law Reports 1998, vol. 3, p. 385 ،
 Merlin and another v. British Nuclear Fuels plc, The All England Lawو

Reports 1990, vol. 3, p. 711.  
هـا املطالبـات    لالطالع على الصعوبات اليت تنطـوي علي       )٣٩٥(

: امـه ع ـبالضرر اإليكولوجي واالحتماالت املتوقعة، انظر، بوج      املتعلقة
A. Bianchi, “Harm to the environment in Italian practice: the interaction 

of international law and domestic law”, in P. Wetterstein (ed.)، 
، وبـاألخص   ١٠٣دءاً مـن ص     ، ب ) أعاله ٣٢٣احلاشية  (املذكور   املرجع
 ٣٤٦احلاشـية   (، املرجع املـذكور     Maffeiانظر أيضاً   . ١٢٩-١١٣ ص

 D. Ong, “The؛ و٣٩٠-٣٨٣، وباألخص ص ٣٨١، بدءاً من ص )أعاله

relationship between environmental damage and pollution: marine oil 

pollution laws in Malaysia and Singapore”, in M. Bowman and A. 

Boyle (eds.) ١٩١، بدءاً من ص ) أعاله٣٣٣احلاشية (، املرجع املذكور ،
احلاشـية  (، املرجع املذكور  Sandsانظر أيضاً   . ٢٠٤-٢٠١وباألخص ص   

 The 1979 Antonio Gramsci: انظر أيضاً. ٩٢٢-٩١٨، ص ) أعاله٣٦٢

incident and the 1987 Antonio Gramsci incident (IOPC Fund, Report on 

the Activities of the International Oil Pollution Compensation Fund 

during 1980; ibid., Annual Report 1989, p. 26; and ibid., Annual Report 

1990, p. 27) .  انظر أيضاً، بـصفة عامـة :W. Chao, Pollution from the 

Carriage of Oil by Sea: Liability and Compensation, London, Kluwer, 

1996, pp. 361–366 : الصادر عن الصندوق الدويل ٣مل يسمح القرار رقم 
 ١٩٨٠أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٧للتعويض عن التلوث النفطـي يف       

باالسـتناد إىل   "للمحكمة بتقدير التعويض الذي جيب أن يدفعه الصندوق         
 ,FUND/A/ES.1/13" (نظريةتقدير كمي مبهم للضرر حمسوباً وفقاً لنماذج 

Annex I .( ويف قضيةAmoco Cadiz)  أمـرت  )  أعاله٣٧٠انظر احلاشية
 ٨٥,٢حمكمة مشال إلينوي احمللية شركة أموكو للنفط بدفع غرامة قـدرها            

 ٣٩ مليون دوالر للتكاليف املتعلقة بانسكاب الـنفط و        ٤٥: مليون دوالر 
 الضرر غري االقتصادي،    مليون دوالر يف شكل فوائد، ورفضت التعويض عن       

. وبالتايل رفضت املطالبات املتعلقة بضياع السمعة والـضرر اإليكولـوجي         
صحيح أن البلدية مل تستطع لبعض الوقـت تـوفري          : "والحظت احملكمة أنه  

شواطئ نظيفة ليستعملها مواطنوها، وأهنا مل تستطع احلفاظ على الطمأنينـة           
 اليت لوال جهود التنظيف لظلت هـي  واهلدوء واخلُلُو من حركة السري الكثيفة   

زعم فقدان فرصة التمتع من جانـب   "، لكنها خلصت إىل أن      "احلالة السائدة 
، Maffei" (البلديات ليس ادعاءاً ميكن االستناد إليه مبوجب القانون الفرنسي        

  وفيما يتعلـق بفقـدان     ). ٣٩٣، ص   ) أعاله ٣٤٦احلاشية  (املرجع املذكور   
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البيئة، هناك حق يف التعويض أو استرداد التكاليف املتكبـدة           أو
تيجة اختاذ تدابري معقولة للوقاية أو لإلصالح أو إلعادة الوضع          ن

وهذا ُيقيَّد أكثر يف حالة بعض االتفاقيات بأن        . إىل ما كان عليه   
، باستثناء الكسب الفائت نتيجة إحلاق فعالًتكون التدابري متَّخذة 

  .)٣٩٦(الضرر بالبيئة
 والدولة أو أية وكالة حكومية أخرى ُتقِدم علـى اختـاذ            )٩(

تدابري استجابة أو تدابري إلصالح البيئة جيوز هلا أن تسترد تكاليف           
وهذا هو احلال مثالً مبوجـب      . هذه العمليات من املُشغِّل الحقاً    

قانون الواليات املتحدة بشأن االستجابة البيئية الشاملة والتعويض        
وينشئ النظاُم األساسـي الـصندوَق       . ١٩٨٠واملسؤولية لعام   

موَّل من أموال الضرائب وُتعاد تغذيته بالتكـاليف        املمتاز الذي يُ  
املسترجعة من األطراف املسؤولة، وذلك لدفع تكاليف التنظيـف   

وتدير وكالة محاية البيئـة يف الواليـات املتحـدة          . عند اللزوم 
الصندوق املمتاز وهلا سلطات واسعة للتحقيق يف التلوث واختيار         

األوامر لألطراف املسؤولة   اإلجراءات اإلصالحية املالئمة وإصدار     
  .)٣٩٧(بالقيام بالتنظيف أو القيام بالعمل بنفسها واسترداد تكاليفه

_________________________________________  
  )تابع() ٣٩٥(احلاشية 

السمعة، الحظت احملكمة أن مطالبة املشتكني قابلة للتعويض فيمـا خيـص            
 فقدان السمعة نتج عنه ضرر      الضرر القابل للقياس، بقدر ما يتسىن إثبات أن       

تابع حمدد حلق بالبلدة بسبب غياب السياح والزائرين الذين كانوا ِليـأتون            
حتديداً موضوع املطالبات الفردية املقدمة     بيد أن ذلك هو     . إليها لوال ذلك  

من الفنادق واملطاعم واملخيمات وغري ذلك من املشروعات التجاريـة يف           
أما فيما يتعلق بالضرر اإليكولوجي فقد عاجلت احملكمـة         . البلدات املعنية 
" األنواع اليت ماتت يف منطقة املد نتيجة النسكاب الـنفط         "مشاكل تقييم   
رر املطالب بالتعويض عنه خيضع ملبدأ الشيء الذي        هذا الض "والحظت أن   

ال ميلكه أحد وهو غري قابل للتعويض بسبب عدم متتع أي شخص أو كياٍن              
). ٣٩٤-٣٩٣ه، ص   ـاملرجع نفس " (حبق التقاضي ِلُيقدِّم مطالبات بشأنه    

احلاشـية  ( In the Matter of the People of Enewetakة ـوانظر أيضاً قضي
.  نظرت فيها حمكمة جزر مارشال للمطالبات النوويـة        ، اليت ) أعاله ٣٦٩

فقد أتيحت للمحكمة فرصة النظر فيما إذا كان إصالح البيئة ُيعدُّ إنصافاً            
مناسباً للخسارة اليت تكبدها شعب جزيرة إينيويتـاك املرجانيـة نتيجـة            

وأصدرت احملكمة حكمـاً    . التجارب النووية اليت أجرهتا الواليات املتحدة     
ويضات عن تكاليف تنظيف البيئة وإعادة تأهيلها، وذلـك علـى           بدفع تع 

 مليـون دوالر    ١٥,٥ مليون دوالر إلزالة التربـة؛ و      ٢٢,٥: النحو التايل 
عرب طريـق   ( مليون دوالر للتخلص من التربة       ٣١,٥ملعاجلة البوتاسيوم؛ و  

 ٤,٥١ ماليني دوالر لتنظيف آثار البلوتونيـوم؛ و ١٠؛ و)ُينشأ هلذا الغرض 
 مليـون دوالر إلصـالح التربـة        ١٧,٧ دوالر ألعمال املسح؛ و    ماليني

  ). ١٢٢٣-١٢٢٢ص (واستزراعها 
  . أعاله٢انظر، بوجه عام، التعليق على مشروع املبدأ  )٣٩٦(
لالطالع على حتليل لقانون الواليات املتحدة بشأن االستجابة         )٣٩٧(

 .W. D. Brighton and D. Fالبيئية الشاملة والتعويض واملـسؤولية، انظـر   

Askman, “The role of the government trustees in recovering 

compensation for injury to natural resources”, in P. Wetterstein (ed.) ،
، وبـاألخص   ٢٠٦-١٧٧، ص   ) أعـاله  ٣٢٣احلاشية  (املرجع املذكور   

  .١٨٤-١٨٣ ص

وباإلضافة إىل هذه األغراض، ختدم مشاريع املبـادئ،          )١٠(
: بصورة صرحية أو ضمنية، أهدافاً أخرى، من بينها مـا يلـي           

توفري حوافز للمشغِّل وغريه من األشـخاص أو الكيانـات           )أ(
نع الضرر العابر للحدود الناتج عن األنشطة اخلطـرة؛         املعنية مل 

تسوية املنازعات فيما بني الدول بشأن الـضرر العـابر          ) ب(
للحدود تسويةً سلميةً تعمل على تعزيز العالقات الودية فيما بني    

صون وتعزيز قدرة األنـشطة االقتـصادية علـى         ) ج(الدول؛  
 تقـدمي   )د(لشعوب؛  االستمرار، ملا هلا من أمهية لرفاه الدول وا       

التعويض بطريقة ميكن التنبؤ هبا ومنصفة وسريعة وفعالـة مـن           
وجيب تفسري مشاريع املبادئ وتطبيقها، حيثمـا       . حيث الكلفة 

  .)٣٩٨(أمكن، بطريقة تدعم حتقيق مجيع هذه األهداف
وعلى وجه اخلصوص، فإن مبـدأ ضـمان التعـويض            )١١(
أن ُينظَر إليـه مـن      من جانب املُشغِّل ينبغي     " السريع والوايف "

، الذي يشكل، من    "االستيعاب الداخلي للتكلفة  "منظور حتقيق   
وهذا مبدأ يـدافع عـن   ". تغرمي امللوِّث"حيث أصله، لّب مبدأ  

فكرة استيعاب التكاليف االقتصادية احلقيقية لتدابري مكافحـة        
. التلوث والتنظيف واحلماية ضمن تكاليف تشغيل النشاط نفسه       

ىل ضمان أال حترِّف احلكومـات تكـاليف        فهو بذلك يسعى إ   
وقـد  . التجارة واالستثمار الدوليني بدعمها للتكاليف البيئيـة      

 كـل مـن      يتبعها حظت هذه السياسة بالتأييد يف السياسة اليت      
. منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واالحتاد األورويب       

د أوجـه   والسياقات اليت مت فيها تأييد املبدأ قد توخت وجـو         
  .لالختالف فيما بينها عند وضعه موضع التنفيذ

إىل توفري حـافز    " تغرمي امللوِّث "وبصورة ما، يسعى مبدأ       )١٢(
للُمشغِّل وغريه من األشخاص أو الكيانات املعنية كي حيولوا دون          

وتـرد  . أن يؤدي نشاط خطر إىل إحداث ضرر عابر للحـدود         
. دد من الصكوك الدوليـة    يف ع " تغرمي امللوِّث "اإلشارة إىل مبدأ    

  :  من إعالن ريو١٦كما يرد بعبارات عامة للغاية بوصفه املبدأ 
ينبغي أن تسعى السلطات الوطنية إىل تشجيع استيعاب التكاليف           

البيئية داخلياً، واستخدام األدوات االقتصادية، آخذة يف احلـسبان النـهج       
من حيث املبدأ،   القاضي بأن يكون املسؤول عن التلوث هو الذي يتحمل،          

تكلفة التلوث، مع إيالء املراعاة الواجبة للصاحل العـام، ودون اإلخـالل            
  .)٣٩٩(بالتجارة واالستثمار الدوليني

ويف املمارسة يف جمال املعاهدات، شكَّل هـذا املبـدأ            )١٣(
األساس لبناء نظم املسؤولية القانونية اسـتناداً إىل املـسؤولية          

املسؤولية املدنية عـن    سبة التفاقية   وهذا هو احلال بالن   . املطلقة
، الـيت تـنص يف      األضرار النامجة عن أنشطة خطرة على البيئة      

__________  
، ) أعاله٣٤٧احلاشية  (، املرجع املذكور    Bergkampانظر أيضاً    )٣٩٨(

، حيث عيَّن املؤلف سبع وظـائف تتـصل بنظـام           ١٩، احلاشية   ٧٠ص  
التعويض، وتوزيع اخلـسائر، وتوزيـع املخـاطر،        : املسؤولية، أال وهي  

  .والعقاب، والعدالة التصحيحية، والتربئة أو الترضية، والردع واملنع
 . أعاله٣٠١انظر احلاشية  )٣٩٩(
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مراعاة استصواب النص على املسؤولية املطلقة يف "ديباجتها على 
ويـشري  ".  يف احلسبان  ‘تغرمي امللوِّث ‘هذا اجملال، مع وضع مبدأ      

 األضـرار   لربوتوكول املتعلق باملسؤولية املدنية والتعويض عن     ا
للحوادث الصناعية على امليـاه      ثار عابرة احلدود  اآلالنامجة عن   

مبدأً "بوصفه  " تغرمي امللوِّث " يف ديباجته إىل مبدأ      عابرة احلدود 
عاماً من مبادئ القانون البيئي الدويل، قبلت به أيضاً األطراف           

 للحـدود  العـابرة  املائيـة  اجملاري واستخدام محاية اتفاقية" يف
االتفاقية املتعلقة باآلثـار عـابرة احلـدود         و الدولية اتوالبحري

واعتمدت عليه كـذلك الواليـات      . )٤٠٠(للحوادث الصناعية 
  .)٤٠١(القضائية الوطنية بوصفه يؤدي وظيفة إنصافية وتعويضية

__________  
 وترد اإلشارة إليه أيضاً، على سبيل املثـال، يف االتفاقيـة           )٤٠٠(

اتفاقيـة  الدولية لالستعداد والتصدي والتعاون يف ميدان التلوث الزييت؛ و   
؛ )اتفاقيـة أوسـبار    (محاية البيئة البحرية لشمال شرق احمليط األطلسي      

االتفاقية املتعلقة حبماية   ؛ و اتفاقية محاية البيئة البحرية ملنطقة حبر البلطيق      و
 العابرة املائية اجملاري مواستخدا محاية اتفاقية؛ و البحر األسود من التلوث   

االتفاقية املتعلقة باآلثار عـابرة احلـدود       ؛ و الدولية والبحريات للحدود
املسؤولية املدنية عن األضرار النامجة عـن       ؛ واتفاقية   للحوادث الصناعية 

 الصادر عـن الربملـان      CE/2004/35؛ والتوجيه   أنشطة خطرة على البيئة   
أن املسؤولية البيئية فيما يتعلق مبنع      األورويب وجملس االحتاد األورويب بش    

  .) أعاله٣١٦احلاشية انظر (الضرر البيئي وإصالحه 
تالحظ األمم املتحدة يف تقريرها عن تنفيذ جـدول أعمـال            )٤٠١(

  : ما يلي٢١القرن 
وقد أُحرز تقدم يف مسألة إدماج املبادئ الواردة يف إعالن ريو           "
 يف خمتلـف  -[...] مبدأ من يلوِث يدفع [...]  مبا يف ذلك   -[...] 

ويف حني أُحرز قدر من التقدم يف   . الصكوك القانونية الدولية والوطنية   
تنفيذ التزامات مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية من خـالل           
جمموعة من الصكوك القانونية الدولية، فإنه ال يزال يتعني إجناز الكثري           

  ". ت بصورة أكثر توطداًإلدماج مبادئ ريو يف القوانني واملمارسا
الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة االستثنائية التاسعة عشرة، امللحـق     (

  )١٤، الفقرة )A/S-19/33( ٢رقم 
وجد التأييد أو يف سـبيله إىل ذلـك يف          " تغرمي امللوِّث "إال أن مبدأ      

يف قضية  فاحملكمة العليا يف اهلند الحظت،      . خمتلف الواليات القضائية الوطنية   
Vellore Citizens’ Welfare Forum v. Union of India and others)  انظرAll 

India Reporter, 1996, vol. 83, p. 2715( أن كالً من املبدأ التحوطي، ومبدأ ،
، ٤٧، و ٢١تغرمي امللوِّث، وعبء اإلثبات اجلديد، قد أصبح، بتأييد من املواد           

جزءاً من قـانون البيئـة يف       "اهلند،  من دستور   ) ز)(ألف(٥١، و )ألف(٤٨و
 Law Commission of India, One Hundred Eighty Sixth Report on" (البلد

Proposal to Constitute Environmental Courts ) أعاله٣٧٣احلاشية انظر ( ،
وُيعد االحتكام إىل القضاء، ال سيما يف املسائل البيئيـة، جانبـاً             ).٣٦ص  

أما أستراليا ونيوزيلندا فقـد     .  من دستور اهلند   ٢١ املادة   جوهرياً من جوانب  
ويقّر عدد كبري من النظم القانونية األساسـية        . أصبحت لديهما حماكم بيئية   

ملقاطعات كندا هبذا املبدأ فيما يتعلق باملسؤولية القانونيـة عـن األضـرار             
بدأ القائـل   ويف إسبانيا، اعتمدت احملاكم على امل     . وما يليها من معاجلة    البيئية

 cuius est commodum, eius est(بأن من جيين الفائدة عليه أيضاً حتمُّل العبء 

incommodum(             أي أن الشخص الذي يستفيد من نشاط ما عليه أن يـدفع ،
لقاء األضرار النامجة عن ذلك النـشاط، يف حتميـل املـسؤولية القانونيـة              

  :وهلذا املبدأ حدوده أيضاً، ولذا فقد لوحظ  )١٤(
 الـضرر   ن مدى جعل املسؤولية املدنية امللوِّثَ يدفع التعويض عن        إ  

فإذا استندت املـسؤولية إىل     . البيئي يتوقف على جمموعة متنوعة من العوامل      
التقصري فإن ذلك جيب إثباته فضالً عن أن األذى الذي ال ميكـن بـشكل               
معقول توقعه أو تفاديه لن ُيعوض، وسيكون الـشخص املتـضرر أو دافـع          

ة املطلقة هـي    واملسؤولي. الضريبة، وليس امللوِّث، هو الذي يتحمل اخلسارة      
، ولكن إذا مل تكن حمدودة مـن حيـث       "تغرمي امللوِّث "أقرب شيء إىل مبدأ     

املبلغ، كما هو احلال يف الُنظُم املتفق عليها فيما يتعلـق بنـاقالت الـنفط أو                
وباإلضافة إىل ذلك، فإن التعريف الضيق للـضرر ميكـن أن           . املنشآت النووية 

 تقديرها كمياً يف صورة نقدية، مثل األحياء        يستبعد اخلسائر البيئية اليت ال يتيسر     
  .)٤٠٢(الربية، أو اليت تؤثر على نوعية البيئة دون التسبب يف ضرر مادي فعلي

_________________________________________  
فايات، واألضرار النامجة عن    لألشخاص عن األضرار اليت تسببها املناجم، والن      

ويف اليابان، فيما يتعلق بكل مـن التلـوث      . فقد املياه، وعن الغازات السامة    
الناجم عن أنشطة التعدين والتلوث البحري، يدفع امللوِّث لتنظيف التلـوث           

. الذي يصيب املشاعات وإلعادة ممتلكات الضحايا إىل حالتها السابقة للضرر         
". تغـرمي امللـوِّث   " الفرنسي بأشكال متعددة مبـدأ       وقد أيد النظام القانوين   

 Epoux Vullion v. Société immobilière Vernet-Saint Christopheقضية  ففي

et autres ق املالك يف التمتع بأمالكه إىل ح"، رأت حمكمة النقض الفرنسية أن
أقصى حـد ال حيرِّمه القانون أو اللوائح مرهون بالتزامه بعدم التـسبب            

" أضرار ألمالك أي شخص آخر مبا يتجاوز مضايقات اجلوار العاديـة          ب
)Juris-Classeur périodique (La semaine juridique), 1971, II.16781 . انظر

الترمجة اإلنكليزية اليت أجنزها معهد القانون عرب الوطين التابع لكلية احلقـوق            
ـ              : روينجبامعة تكساس يف أوسنت، وهـي متاحـة علـى املوقـع اإللكت

http://www.utexas.edu/law/academics/centers/transnational.(   وقانون البيئة 
، ١٩٩٩ينـاير   / الثاين كانون ١ يف السويد، الذي بدأ نفاذه يف        ١٩٩٨لعام  

يلزم الطرف املسؤول عن التلوث بأن يدفع، إىل حـٍد معقـول، تكـاليف              
ويتحـدد  . ألضرارعمليات استكشاف التلوث احملتمل، والتنظيف، وختفيف ا      

طول الفترة الزمنية املنقـضية منـذ       ) أ: (مدى املعقولية بالرجوع إىل ما يلي     
مسامهة ) ج(األخطار البيئية اليت ينطوي عليها األمر،       ) ب(حدوث التلوث،   

وقد سنت أيرلندا قوانني تدمج يف قانوهنا احمللي املعاهدات الدولية اليت        . املشغِّل
الت تسرب النفط والنفايات اخلطـرة مـن        تفرض مسؤولية مطلقة عن حا    

تغـرمي  "وقد بدأت احملاكم األيرلندية بالفعل تعتمـد علـى مبـدأ          . السفن
ويف الربازيل أصبح فرض املسؤولية املطلقة إجـراء ُيتبـع عـادة            ". امللوِّث
يتعلق باألضرار النامجة عن األنشطة اخلطرة أو األنشطة اليت تضر بالبيئـة    فيما

قـانون  ومبوجب  . وال ُيشترط إثبات توافر القصد    . باإلضرار هبا أو اليت هتدد    
 يف جنوب أفريقيا، ُتفرض املسؤولية املطلقة       ١٩٩٨ لعاماإلدارة البيئية الوطين    

على املشغِّلني الذين حيتمل أن يتسببوا يف تلوث أو تدهور بيئي ذي شـأن أو               
ؤولية املطلقـة   وتطبق سنغافورة املـس   . الذين تسببوا يف ذلك أو يتسببون فيه      

بالنسبة للجرائم اجلنائية، وتفرض التزامات بالتنظيف على امللـوثني بـدون           
انظـر أيـضاً الدراسـة      . احلاجة إىل إثبات أي سلوك عمدي أو ُمهِمـل        

االستقصائية لنظم املسؤولية ذات الصلة مبوضوع املسؤولية الدولية عن النتائج          
املسؤولية الدولية يف حالة    ( الدويل   الضارة النامجة عن أفعال ال حيظرها القانون      

الـيت  ) اخلسارة املترتبة على الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطـرة          
، الوثيقـة   )اجلـزء األول  (، اجمللد الثاين    ٢٠٠٤ حوليةأعدهتا األمانة العامة،    

A/CN.4/543 ٢٨٦-٢٧٢، الفقرات.  
)٤٠٢( Birnie and Boyle, International Law … ر ، املرجع املـذكو
  .٩٤-٩٣، ص ) أعاله٣٠٦احلاشية (
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ال ميكـن   "وباإلضافة إىل ذلك ارُتئي أن هـذا املبـدأ            )١٥(
معاملته كقاعدة صارمة عاملية التطبيق، كما لن تكون الوسائل         

. )٤٠٣(" يف مجيع احلاالت   اليت تستخدم لتنفيذه هي ذات الوسائل     
توخي قدر كبري من املرونة سيكون حتمياً، مـع         "وعليه، فإن   

املراعاة الكاملة لالختالفات يف طبيعة اخلطر واجلدوى االقتصادية 
الستيعاب التكاليف البيئية استيعاباً داخلياً تامـاً يف صـناعات          

 ما إذا"ويشك بعض املعلقني يف . )٤٠٤("تتباين قدرهتا على حتملها
قد بلغ مرتبة قواعد القـانون      ] ‘تغرمي امللوِّث ‘مبدأ  [كان املبدأ   

يتـصل   الدويل العريف اليت تنطبق بشكل عام، رمبا باستثناء مـا         
 جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبـا     بدول االحتاد األورويب و   

  .)٤٠٥("ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

__________  
انظر أيضاً الدراسة االستقـصائية     . ٩٥-٩٤املرجع نفسه، ص     ) ٤٠٣(

  .الفصل الثاين، ) أعاله٤٠١احلاشية (اليت أعدهتا األمانة العامة لنظم املسؤولية 
)٤٠٤( P. W. Birnie and A. E. Boyle, International Law …، املرجع 

اإلشـارة إىل  "حظ املؤلفان أن ال. ٩٥، ص   ) أعاله ٣٠٦احلاشية  (املذكور  
تترك جماالً واسعاً لالستثناءات    ] من إعالن ريو   [١٦ يف املبدأ    ‘الصاحل العام ‘

 بالصيغة اليت اعتمد هبا يف ريو ال هو مطلق          ‘تغرمي امللوِّث ‘إن مبدأ   [...]. 
والحظا أيضاً أنه يف حالة املنـشآت النوويـة يف          ). ٩٣ص  " (وال إلزامي 

حكومات أوروبا الغربية، اليت متثل جمموعة كبرية من        "فإن  أوروبا الشرقية،   
" لالزمة لتحسني معايري السالمةقد مولت األشغال ا[...] الضحايا احملتملني 

  ).٩٤ص (
، ) أعـاله  ٣٦٢احلاشـية   (، املرجـع املـذكور      Sandsانظر   ) ٤٠٥(
، لالطالع على الطريقة املرنة اليت يطبق هبا هذا املبدأ يف إطـار             ٢٨٠ ص

ويالحـظ  . تعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واالحتاد األورويب     منظمة ال 
رغم أن كالً من االتفاقية الدولية لالستعداد والتصدي        "روديغر فولفُرم أنه    

االتفاقية املتعلقـة باآلثـار      و ١٩٩٠والتعاون يف ميدان التلوث الزييت لعام       
دأ تغـرمي امللـوِّث      تشري يف ديباجتها إىل مب     عابرة احلدود للحوادث الصناعية   

ال جيد هذا الرأي تأييداً     ،  ‘بدأً عاماً من مبادئ القانون البيئي الدويل      م‘بصفته  
يف ضوء ممارسة الواليات املتحدة وأيضاً يف ضوء عدم اليقني إزاء نطاقه ومـا           

 ,R. Wolfrum, “International environmental law: purposes" (يترتب عليـه 

principles and means of ensuring compliance”, in F. L. Morrison and R. 

Wolfrum (eds.), International, Regional, and National Environmental 

Law, The Hague, Kluwer Law International, 2000, p. 19 .(  انظر، بوجـه
 N. de Sadeleer, Environmental Principles: from Political Slogans to: عام

Legal Rules , Oxford University Press, 2002, pp. 21–60. 
ويف عملية التحكيم بني فرنسا وهولندا بشأن تطبيق االتفاقيـة            

 والربوتوكول  ١٩٧٦املتعلقة حبماية هنر الراين من التلوث بالكلوريدات لعام         
 لالتفاقية املتعلقة حبماية هنـر الـراين مـن التلـوث            ١٩٩١اإلضايف لعام   

عنـد  " تغرمي امللوِّث "لوريدات، طُلب إىل هيئة التحكيم أن تنظر يف مبدأ          بالك
وخلصت هيئة  . تفسريها لالتفاقية، بالرغم من عدم اإلشارة إليه صراحة فيها        

تغرمي " إىل أنه بالرغم من أمهية مبدأ        ٢٠٠٤التحكيم يف حكمها الصادر عام      
واعـد العامـة للقـانون      يف قانون املعاهدات فإنه ليس جزءاً من الق       " امللوِّث

وذكرت هيئة التحكـيم، يف     . الدويل، ولذا فهو ال يتصل بتفسريها لالتفاقية      
تالحظ هيئة التحكيم أن هولندا، سعياً منها       : "جزء متصل باملوضوع، ما يلي    

وتالحـظ هيئـة    .[...] ‘تغرمي امللوِّث ‘لتعزيز مطالبتها، قد أشارت إىل مبدأ       
صكوك دولية عديدة، منها ما هو ثنائي وما هو         التحكيم أن هذا املبدأ يرد يف       

ودون إنكـار   . متعدد األطراف، وأنه ُيطبق مبستويات متفاوتة من الفّعاليـة        
ألمهيته يف قانون املعاهدات، ال ترى هيئة التحكيم أن هذا املبدأ يشكل جزءاً             

عة التعويض وكفايته مرتبط مبـسألة  إن اجلانب املتصل بسر    )١٦(
مبـادئ  "والقواعد العامة للقانون الدويل ال حتدد       . قياس التعويض 

 لُتحدَّد استدالالً هبا الكيفيةُ اليت ينبغي أن يتم هبـا     اًمعايري أو طرق   أو
جرب الضرر الذي يسببه فعل غري مشروع أو امتناع غري مـشروع            

لدويل هو نتيجة النتـهاك    واجلرب مبوجب القانون ا   . )٤٠٦("عن الفعل 
 ٣١وااللتزام العام باجلرب الكامل أعيد تأكيده يف املـادة   . التزام أويل 

من مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة          
وقد فّصلت حمكمة العدل الدويل الدائمة هذا االلتـزام         . )٤٠٧(دولياً
  :عليقاهتا، إذ ذكرت يف سياق ت مصنع تشورزوفقضية يف

 -إن املبدأ األساسي الذي ينطوي عليه مفهوم الفعل غري املشروع         
وهو مبدأ يبدو أن املمارسة الدولية، وال سيما قرارات هيئات التحكيم، قد            

 يقضي بوجوب أن ميحو اجلرب، قدر اإلمكان، كل عواقب الفعل           –أرسته  
فقـاً ألرجـح    غري املشروع وأن يعيد احلالة إىل ما كانت ِلتكون عليه، و          

واملبادئ اليت ينبغي اسـتخدامها     . االحتماالت، لو مل ُيرتكب ذلك الفعل     
لتحديد مبلغ التعويض الالزم بسبب فعل خمالف للقانون الدويل هي الـرد            
العيين، وإذا تعذّر ذلك، دفع مبلغ مساوٍ لقيمة الرد العيين، والقيـام عنـد              

يت مل يغطها الرد العـيين أو       اللزوم بدفع تعويضات عن اخلسارة املتكبَّدة ال      
  .)٤٠٨(املبلغ املدفوع بدالً منه

 ينطبق فيمـا    مصنع تشورزوف واملعيار املذكور يف قضية       )١٧(
يتصل باألفعال غري املشروعة دولياً، وهي غري مشمولة يف مشاريع          

وهو مع ذلك مفيد يف تقدير احلدود وأوجه التوازي         . املبادئ هذه 
نشطة املشمولة يف مشاريع املبادئ     اليت جيب رمسها فيما خيص األ     

: ومثة أسئلة عن املبادئ اليت ميكن بناء عليها منح التعويضات     . هذه
فهل ينبغي عدم منح التعويض إال فيما يتعلق باخلـسارة الفعليـة            

بقدر ما ميكن تقييمها كمياً؟ أم ينبغي        تكبدهتا اجلهة املتضررة   اليت
 عكس قدرة املُـَشغِّل   أن يتعدى مبلغ التعويض هذه القيمة وأن ي       

على الدفع؟ ومثة مبدآن توجيهيان يبدو أهنمـا ذوا صـلة هبـذا             
أوهلما أن التعويضات اليت يتقرر دفعها ينبغي أال يكـون           :الشأن

_________________________________________  
 Case concerning the audit of accounts" (من القواعد العامة للقانون الدويل

between the Netherlands and France in application of the Protocol of 25 

September 1991 Additional to the Convention for the Protection of the 

Rhine from Pollution by Chlorides of 3 December 1976, Arbitral award 

of 12 March 2004, UNRIAA, vol. XXV (Sales No. E/F.05.V.5), p. 312, 

paras. 102–103 .(    وميكن أيضاً االطالع على نص احلكـم علـى املوقـع
  .www.pca-cpa.org: اإللكتروين

)٤٠٦ ( F. V. García-Amador, L. B. Sohn and R. R. Baxter (eds.), 

Recent Codification of the Law of State Responsibility for Injury to Aliens 
 A. Boyle, “Reparation for: انظر أيـضاً . ٨٩، ص ) أعاله٢٨٠احلاشية (

environmental damage in international law: some preliminary problems”, 

in Bowman and Boyle, Environmental Damage …،   املرجـع املـذكور 
عن انظر كذلك التقرير احلادي عشر      . ٢٦-١٧، ص   ) أعاله ٣٣٣احلاشية  (

 الدولية عن النتائج الضارة النامجة عن أفعال ال حيظرهـا القـانون             املسؤولية
  .) أعاله٢٨٥احلاشية (الدويل، الذي أعده املقرر اخلاص خوليو باربوثا 

،  والتـصويب  )اجلـزء الثـاين   (، اجمللد الثاين    ٢٠٠١ حولية )٤٠٧(
  ). والتعليق عليها٣١ادة امل (١٢١-١١٧ ص
)٤٠٨( Chorzów Factory ) ٤٧، ص ) أعاله٢٦٩احلاشية انظر.  
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، وثانيهما هو أنه ال جيوز تعـويض اجلهـة          )٤٠٩(غرضها املعاقبة 
املتضررة إال عما تتكبده من خسارة، وال جيوز هلا أن تتوقـع أن             

ومع وضـع هـذين     . )٤١٠(اً مالياً مما حلق هبا من ضرر      حتقق كسب 
املبدأين األساسيني يف االعتبار، ما زال يتعني التنويه بأن اإلنصاف، 

، يقتضي أال ُيسمح للمشغِّل بـأن       "تغرمي امللوِّث "فضالً عن مبدأ    
جيد مالذاً آمناً يتيح لـه ممارسة أنشطة خطـرة تنطـوي علـى      

 يتوقع دفع تعويـضات عمـا       احتمال التسبب يف أضرار دون أن     
يتسبب فيه من ضرر، وذلك بغية توفري حافز لَتَوخِّي أقصى احلذر           

  .)٤١١(وبذل العناية الواجبة للحيلولة دون وقوع ضرر أصالً
إن بعض املبادئ العامة فيما يتعلق بدفع التعويضات قد           )١٨(

تطورت عرب فترة من الزمن وأقرهتا حمكمة العدل الدولية وغريها          
الضرر ) أ: ()٤١٢(وفيما يلي عرض موجز هلا    . اكم الدولية من احمل 

الذي ميكن تقدير قيمته املالية، أي الضرر الذي ميكن تقييمـه           
وهـو  ) ب(كمياً يف صورة نقدية، هو ضرر يتوجب تعويضه؛         

يشمل الضرر الذي تتكبده الدولة يف ممتلكاهتا أو موظفيها، أو ما 
أو التخفيـف مـن     تتحمله من نفقات معقولة إلصالح الضرر       

حدته، فضالً عن الضرر الذي يلحق باألشخاص الطبيعـيني أو          
االعتباريني، سواء أكانوا من رعايا الدولة أم من املقيمني فيهـا           

ظروف احلالـة ومالبـساهتا،     ) ج(وحلق هبم ضرر يف إقليمها؛      
ومضمون االلتزام الذي أُِخلَّ به، وتقدير مدى معقولية ما اختذته          

ابري بشأن ما حدث من ضرر، وأخرياً، مراعـاة         األطراف من تد  
هذه العوامل ستحدد الشروط اليت     . اإلنصاف والتراضي املتبادل  

يتم مبوجبها دفع مبالغ تعويض حمددة واجلهات الـيت يتوجـب           
وعليه، ميكن التنويه باملبادئ التوجيهية التالية املستندة       . دفعها هلا 

__________  
 :B. Graefrath, “Responsibility and damages causedانظـر   )٤٠٩(

relationship between responsibility and damages”, Recueil des cours de 

l’Académie de droit international de La Haye, 1984-II, vol. 185 (1985), 

pp. 9–150, at pp. 100–102 .اد املتعلقة مبـسؤولية  انظر أيضاً مشاريع املو
اجلزء (، اجمللد الثاين    ٢٠٠١ حوليةالدول عن األفعال غري املشروعة دولياً،       

  ). والتعليق عليها٣٦املادة  (١٣٧-١٢٧ص ،  والتصويب)الثاين
 "لوسـيتانيا "لالطالع على املبادئ املنصوص عليها يف قـضية          ) ٤١٠(
)“Lusitania”, UNRIAA, vol. VII, p. 32 ( وقضيةChorzów Factory )  انظـر

، اجمللد الثاين   ٢٠٠١ حولية بشأن وظيفة التعويض، انظر      ) أعاله ٢٦٩احلاشية  
  ). والتعليق عليها٣٦املادة  (١٣٧-١٢٧ص ،  والتصويب)اجلزء الثاين(

 M. C. Mehta v. Union ofأكدت احملكمة العليا باهلند، يف قضية  ) ٤١١(

India (the Oleum gas leak case) شروع أكـرب وأكثـر   كلما كان امل"، أنه
ازدهاراً، زاد مقدار التعويض الذي ينبغي عليه دفعه عن الضرر الناجم عـن             
حادثة تقع خالل اضطالع املشروع بنشاطه اخلطـر أو احملفـوف بطبيعتـه         

 Law Commission of India, One Hundred Eighty Sixth Report" (باملخاطر

on Proposal to Constitute Environmental Courts)    ٣٧٣انظـر احلاشـية 
  ).٣١، ص )أعاله

انظر مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غـري           )٤١٢(
،  والتـصويب  )اجلزء الثـاين  (، اجمللد الثاين    ٢٠٠١ حوليةاملشروعة دولياً،   

  ). والتعليق عليها والقضايا الوارد ذكرها فيه٣٦املادة  (١٣٧-١٢٧ ص

: )٤١٣( التحكيم الدوليةإىل القرارات الصادرة عن احملاكم وهيئات
ُيدفع تعويض بشأن اإلصابة الشخصية، واخلسائر املاديـة ذات         
الصلة املباشرة كالكسب الفائت وفقدان القدرة على الكسب،        
والنفقات الطبية مبا فيها تكاليف إعادة التأهيل التامة؛ كما يدفع          
تعويض عما يتم تكبده من أضرار غري مادية، ومنها، على سبيل           

فقدان األحباء واآلالم واملعاناة، فضالً عن اإلهانة النامجة         "املثال،
  .)٤١٤("عن التدخل يف احلياة الشخصية أو العائلية أو اخلاصة

وفيما يتعلق بالضرر الذي يلحق باملمتلكات، يتم عادةً          )١٩(
تقدير مقدار اخلسارة على أساس القيمة الرأمسالية والربح الفائت         

ا السياق، ما برحت ُتستخَدم أساليب      ويف هذ . والنفقات النثرية 
القيمة "و" القيمة السوقية املنصفة "ومفاهيم تقييم خمتلفة، كتقدير     

اإليـراد النقـدي   "و" قيمة التصفية أو احلل "و" الدفترية الصافية 
وفيما يتعلق  . مع مراعاة عناصر املخاطرة واالحتمال    " املخصوم

يد مبالغ التعويض،   هبذه املسائل وغريها من املسائل املتصلة بتحد      
هناك مادة وافية متوفرة، وخباصة يف سياق ما يلحق باألجانـب       

  .)٤١٥(وممتلكاهتم من أضرار نتيجة تأميم شركاهتم أو ممتلكاهتم

إن املبادئ اليت ُوضعت يف سياق املنازعـات املتـصلة            )٢٠(
باالستثمار األجنيب قد ال ميكن توسيع نطاقها آلياً لتسري علـى    

وقد تكـون   .  يف ميدان الضرر العابر للحدود     مسائل التعويض 
هناك مسائل صعبة فيما يتصل باملطالبات القابلة للتعويض، من         
قبيل اخلسارة االقتصادية، واآلالم واملعاناة، والعجـز الـدائم،         

وباملثل فإن  . وفقدان املرافق أو املصاحل املشتركة، وتقييم الضرر      
صالحها أو استبداهلا   الضرر الذي يلحق باملمتلكات اليت ميكن إ      

ميكن تعويضه باالستناد إىل قيمة اإلصالح أو االستبدال، ولكن         
من الصعب التعويض عن الضرر الذي يلحق بأشياء هلا قيمـة           
تارخيية أو ثقافية، إال أن ُيستند إىل تقييم جزايف يتم على أساس            

وباإلضافة إىل ذلك فإنه كلما كانت الصلة . كل حالة على حدة
دث املعين واملمتلكات املدَّعى تضررها فضفاضة وغـري        بني احلا 

. ملموسة، صارت أحقية احلصول على تعويض غـري مؤكـدة         
 املدى الـذي مت بلوغـه يف        ٢ويبني التعليق على مشروع املبدأ      
  .التغلب على بعض هذه املشاكل

__________  
  .املرجع نفسه )٤١٣(
من التعليق على املـادة     ) ١٦(الفقرة   (١٣١املرجع نفسه، ص     ) ٤١٤(
 V. S. Mishra, “Emerging right to compensation in: انظـر أيـضاً  ). ٣٦

Indian environmental law”, Delhi Law Review, vol. 23 (2001), pp. 58–79.  
 R. D. Bishop, J. Crawford and W. M. Reisman, Foreignانظر  ) ٤١٥(

Investment Disputes: Cases, Materials and Commentary, The Hague, 

Kluwer Law International, 2005, pp. 1331–1372)     بـشأن أسـاليب تقيـيم
 C. F. Amerasinghe, “Issues of compensation for the: انظر أيـضاً ). اخلسائر

taking of alien property in the light of recent cases and practice”, 

International and Comparative Law Quarterly, vol. 41 (1992), pp. 22–65.  
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  التعويض السريع والوايف  -٤املبدأ 
ية ينبغي لكل دولة أن تتخذ التدابري الـضرور         -١  

كافة لضمان إتاحة التعويض السريع والوايف لضحايا الـضرر        
العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة واقعة داخل إقليمها         

  .أو يف أماكن ختضع على حنو آخر لواليتها أو سيطرهتا
ينبغي أن تشمل هذه التدابري فرض املسؤولية         -٢  

أو القانونية على املَُشغِّل أو، حسب االقتضاء، على شـخص          
وال ينبغي أن تقتضي هذه املسؤولية إثبات وقوع        . كيان آخر 

وتكون أي شروط أو قيود أو استثناءات ترد        . خطأ أو تقصري  
  . ٣على هذه املسؤولية متفقة مع مشروع املبدأ 

ينبغي أن تشمل هذه التدابري أيضاً إلزام املَُشغِّل   -٣  
اء أو، حسب االقتضاء، شخص أو كيان آخر، بإنشاء واستبق        

ضمان مايل مثل التأمني أو السندات أو ضمانات مالية أخرى          
  .لتغطية املطالبات بالتعويض

يف احلاالت املناسبة، ينبغي أن تـشمل هـذه           -٤  
التدابري اشتراط إنشاء صناديق لـصناعات بأكملـها علـى          

  .الصعيد الوطين
يف حالة كون التدابري املنـصوص عليهـا يف           -٥  

أيضاً ية لتقدمي تعويض واٍف، ينبغي      الفقرات السابقة غري كاف   
  .لدولة املصَدر أن تكفل إتاحة موارد مالية إضافية

  التعليق
يتجلى يف مشروع املبدأ هذا دور هام ُيتوخى أن تنـهض          )١(

التعـويض  "به دولة املصَدر يف وضع نظام عملي لالمتثال ملبـدأ           
ق ُيقصد هبا يف هذا الـسيا     " كل دولة "وعبارة  ". السريع والوايف 

ينبغي ) أ: (ويتضمن املبدأ أربعة عناصر مترابطة، هي  . دولة املصَدر 
أن تكفل الدولة تقدمي تعويض سريع وواٍف، وهلذا الغرض، ينبغي          

جيـوز  ) ب(هلا أن تضع نظاماً مناسباً بشأن املسؤولية القانونية؛         
لنظام املسؤولية القانونية الذي قد يتم فرضه على هذا النحـو أن            

لية الرئيسية على عاتق املَُشغِّل، وجيب أال َيـشترِط         يلقي باملسؤو 
إن ما قد ُيفرض على هذه املسؤولية من        ) ج(إثبات وقوع خطأ؛    

شروط أو قيود أو استثناءات ينبغي أال يتعارض مع الغرض مـن            
السندات والتأمني والتمويـل    ) د(مبدأ التعويض السريع والوايف؛     

ل اليت توفر ضمانات ماليـة  القطاعي بأشكاهلا املختلفة هي الوسائ  
 ٤والفقرات اخلمس من مشروع املبـدأ       . كافية من أجل التمويل   

  .تعرب عن هذه العناصر األربعة

ومن اجلدير باإلشارة أن االفتراض الذي تتضمنه مشاريع          )٢(
املبادئ هذه هو أن دولة املصَدر تكون قد أوفت متاماً بكل ما يقع             

التزامات مبنع الـضرر العـابر      عليها مبوجب القانون الدويل من      
وبالتايل، ومع عدم اإلخالل مبا     . للحدود الناجم عن أنشطة خطرة    

قد ُيقدَّم مبوجب القانون الدويل من مطالبات أخرى، ال ُيتـوخي           
  .النظر يف مسؤولية الدولة عن الضرر يف سياق هذه املبادئ

على مبدأ أن الدول عليها واجب       ١وعليه، تركز الفقرة      )٣(
والدولة نفسها ليست ملزمة    . ن دفع تعويض واٍف وسريع    ضما

واملبدأ، بشكله احلايل، يستجيب    . بالضرورة بدفع هذا التعويض   
: لطلب وتوافق يف اآلراء متزايدين يف اجملتمع الدويل ويعرب عنهما         

كجزء من الترتيبات إلباحة األنشطة اخلطرة ضمن والية الدول         
سع أن تتأكد الدول أيضاً     وحتت سيطرهتا، ُيتوقع على نطاق وا     

ات التعويض يف حالـة     من توافر آليات مالئمة لالستجابة لطلب     
  .حدوث أي ضرر

التـدابري  " علـى مجيـع      ١وجاء التركيز يف الفقرة       )٤(
، وأتيح لكل دولة من الدول ما يكفي من املرونة          "الضرورية

وقد . لتحقيق اهلدف املتمثل يف تأمني التعويض السريع والوايف
 هذا موضع التركيز دون اإلخالل بأية مدفوعات على         ُوضع

سبيل اهلبة أو أية تدابري طوارئ أو تدابري إغاثة قـد تفكـر             
الدول أو أية كيانات مسؤولة أخرى يف توفريها للـضحايا          

  .خالفاً لذلك
املتوخـاة  " األهداف"وعلى حنو ما ُنوِّه يف التعليق بشأن          )٥(

ة إىل وضع نظم للمسؤولية     من مشاريع املبادئ هذه، فإن احلاج     
القانونية يف سياق دويل قد مت التسليم هبا، وهي جتد تعبرياً، على            

 ويف  ١٩٧٢ستكهومل لعام   ا من إعالن    ٢٢سبيل املثال، يف املبدأ     
  .)٤١٦(١٩٩٢ من إعالن ريو لعام ١٣املبدأ 

إن املبدأ األساسي القائل إنه ينبغي للدولة أن تكفل دفـع             )٦(
 عن الضرر الناجم عن األنشطة اخلطرة يعود        تعويض سريع ووافٍ  

، وهي قضية كانت    )٤١٧(مصهر ِتريل أصله إىل التحكيم يف قضية      
توجد بشأهنا أدلة واضحة ومقنعة فيما يتعلق بالعواقب اخلطـرية          
واألضرار اجلسيمة اليت أحلقها مصهر لركاز احلديد واقع يف إحدى 

احلني، أُبرمت  ومنذ ذلك   . الدول مبمتلكات واقعة يف دولة أخرى     
معاهدات عديدة، وصدرت بعض املقررات اهلامـة، وتطـورت         
قوانني وممارسات وطنية واسعة النطاق أولت أمهية كبرية ملطالبات         

__________  
انظـر أيـضاً    .  على التوايل  ٣٠١ و ٣١٢انظر أعاله احلاشيتني     ) ٤١٦(

إعالن ماملو الوزاري الذي اعتمده جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة يف            
دورة اخلامـسة   الوثائق الرمسية للجمعية العامة، ال    دورته االستثنائية السادسة،    

 ٦/١-، املرفـق األول، القـرار دإ      )A/55/25 (٢٥واخلمسون، امللحق رقم    
؛ وبرنامج تطوير القانون البيئـي واستعراضـه        ٢٠٠٠مايو  / أيار ٣١املؤرخ  

) برنامج مونتيفيديو الثالـث   (دورياً للعقد األول من القرن احلادي والعشرين        
للبيئة يف دورتـه االسـتثنائية   الذي اعتمده جملس إدارة برنامج األمم املتحدة        

فربايـر  / شباط ٩ املؤرخ   ٢١/٢٣، املقرر   UNEP-E-GC21احلادية والعشرين،   
؛ وخطة تنفيذ نتائج مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املـستدامة،              ٢٠٠١

A/CONF.199/20 املرفق٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٤ املؤرخ ٢، القرار ،.  
 . أعاله٢٢٦انظر احلاشية  )٤١٧(
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ويعترب بعض  . التعويض املتصلة بالتلوث والضرر العابَرين للحدود     
  . )٤١٨(املعلقني ذلك إلزاماً مبوجب القانون العريف

 هـو   ١اية الذي تتضمنه الفقرة     إن معيار السرعة والكف     )٧(
وُيقـَصد  . )٤١٩(مصهر ِتريل قضية   معيار حيظى أيضاً بالتأييد يف    

اإلشارة إىل اإلجراءات اليت من شأهنا أن تكون        " السرعة"مبفهوم  
ناظمة لالحتكام إىل القضاء، واليت من شأهنا أن تؤثر يف وقـت            
ومدة إصدار القرارات بشأن التعويض الواجب دفعه يف قـضية          

وهذا أيضاً معيار ضروري جيب التشديد عليه بالنظر إىل أن          . ام
التقاضي أمام احملاكم احمللية فيما يتعلق مبطالبات بالتعويض قـد          
يكون أمراً مكلفاً ويستغرق عدة سنوات، على غرار ما جرى يف 

وبغيـة  . )٤٢٠( عامـاً  ١٣، اليت استغرقت    أموكو كاديس قضية  
__________  

 إىل مصادر خمتلفـة مت االسـتناد إليهـا          لالطالع على إشارة   )٤١٨(
 ,”P.-T. Stoll, “Transboundary pollutionللتوصل إىل هذا االستنتاج، انظر 

in Morrison and Wolfrum (eds.) أعاله٤٠٥احلاشية (، املرجع املذكور ( ،
  :ويالحظ شتول ما يلي. ١٧٤-١٦٩، وباألخص ص ٢٠٠-١٦٩ص 

ن مبدأ احلظر يستند إىل حق الدول       بيد أنه ال بد من اإلشارة إىل أ       "
إىل  وليس مثة أدلة على أن من الضروري اإلشـارة       .السيادي يف أراضيها  

 يف رفع شكوى بشأن التلـوث       منفرداستحقاق حمدد قائم على عنصر      
التلـوث العـابر     أن حظـر  إىل  وميكن اخللوص بالتايل    . العابر للحدود 

وتتجلى هذه  . بيئية ألراضيها  يستند إىل اهتمام الدولة بالسالمة ال      للحدود
ولئن كانت السيادة تستتبع وجـوَد      . [...] الفكرة يف قانون املعاهدات   

حق يف السالمة البيئية إلقليم أو منطقة ما من جهة، فهي مـن اجلهـة               
األخرى تشكل األساس ذاته الذي تقوم عليه مـسؤولية الـدول عـن             

  ).١٧٥-١٧٤املرجع نفسه، ص " (التلوث الذي ينشأ داخل أراضيها
وإضافة إىل ذلك، فقد أُشري أيضاً إىل أن مبـدأي إسـاءة اسـتخدام             

 .Jانظر . العابر للحدوداحلقوق وحسن اجلوار قد أوجدا أساساً حلظر الضرر 

G. Lammers, “Centre for Studies and Research (1985). The present state 

of research carried out by the English-speaking Section of the Centre for 

Studies and Research”, Transfrontier Pollution and International Law, 

The Hague, Kluwer Law International, 1986, p. 89–133, at p. 100.  
 من إعالن ريو    ١٠انظر أيضاً املبدأ    .  أعاله ٢٢٦انظر احلاشية    )٤١٩(
 من اتفاقية األمم املتحدة     ٢٣٥ملادة   من ا  ٢؛ والفقرة   ) أعاله ٣٠١احلاشية  (

 ١٩٩٦ من مواد هلـسنكي لعـام        ٢ من املادة    ١لقانون البحار؛ والفقرة    
 K. W. Cuperus and A. E. Boyle, “Articles(بشأن اجملاري املائية الدولية 

on private law remedies for transboundary damage in international 

watercourses”, in International Law Association, Report of the 

Sixty-seventh Conference, Helsinki, 12–17 August 1996, London, 1996, 

pp. 403 et seq.(وانظر . ؛ والسوابق القضائية لقانون حقوق اإلنسانA. E. 

Boyle, “Globalising environmental liability: the interplay of national 

and international law”, Journal of Environmental Law, vol. 17, No. 1 

(2005), pp. 3–26, at p. 18.  
 E. Fontaine, “The: انظـر أيـضاً  .  أعاله٣٧٠انظر احلاشية  ) ٤٢٠(

French experience: ‘Tanio’ and ‘Amoco Cadiz’ incidents compared”, in 

C. M. de la Rue (ed.), Liability for Damage to the Marine Environment , 

London, Lloyd's of London Press, 1993, pp. 101–108, at p. 105 . ،وباملثل
يف قضية فاجعة الغاز اليت وقعت يف بوبال، ذُكر أنه لدى إحالة القـضية إىل               
احملكمة العليا للهند بشأن مسألة ما إذا كان ما قدِّر من مبـالغ التعويـضات              

ب هبا شركة يونيون كاربايد نيابة عن الضحايا يعـد مالئمـاً،            لَاألولية لُتطا 

زيادة فعاليته وسرعته، قُـدمت     توسيع نطاق االحتكام إىل القضاء و     
  .)٤٢١(اقتراحات بإنشاء حماكم وطنية أو دولية خاصة بالبيئة

ومن جهة أخرى، ميكن أن ُيشري مفهـوم التعـويض            )٨(
فعلى سبيل املثال، فإن حتديد . )٤٢٢(إىل عدة أشياء خمتلفة" الوايف"

مبلغ إمجايل للتعويض ُيتفق عليه إثر مفاوضات بني املُـَشغِّل أو           
املصَدر والضحايا أو دول أخرى معنية بعد توحيد مطالبات دولة 

وكـذلك األمـر    . مجيع ضحايا الضرر قد ُيعترب تعويضاً وافياً      
بالنسبة للتعويض الذي تقرر حمكمة ما وجوب دفعه إثر دعوى          
قضائية رفعت يف إطار اختصاصها القضائي، رهناً بقيام حمـاكم   

ويكـون  . ورة ذلكأعلى بإقرار هذا احلكم حيثما اقتضت الضر      
هذا التعويض، حبكم الواقع، وافياً ما دام يستويف شروط احملاكمة    

وميكن اعتبار التعويض املُقرَّر دفعه وافياً ما دام أنه ليس          . العادلة
تعويضاً جزافياً وغري متناسب بدرجة سافرة مع حجم الـضرر          

أي أن كلمـة    . املتكبَّد فعالً، حىت وإن مل يكن تعويضاً كامالً       
  ".الكايف"ليس مقصوداً هبا أن تفيد " الوايف"
  

_________________________________________  
كانت قد مرت أكثر من مخس سنوات منذ بدء التقاضي يف اهلند دون حىت               

 .K. Fالوصول إىل بداية عملية االطالع على املستندات قبل احملاكمة، انظـر  

McCallion and H. R. Sharma, “International resolution of environmental 

disputes and the Bhopal catastrophe”, in The International Bureau of the 

Permanent Court of Arbitration (ed.) International Investments and 

Protection of the Environment, The Hague, Kluwer Law International, 

2001, pp. 239–270, at p. 249 .ًمـصهر   أن التحكيم يف قضية وُيذكر أيضا
 عاماً قبل الفصل يف املطالبات املقدمة من أطـراف          ١٤ استغرق حوايل    ِتريل
 P. McNamara, The Availability of Civil Remedies to Protectانظر . خاصة

Persons and Property from Transfrontier Pollution Injury, Frankfurt, 

Alfred Metzner Verlag, 1981, p. 70.  
 A. Rest, “Need for an international court for theانظــر  ) ٤٢١(

environment? Underdeveloped legal protection for the individual in 

transnational litigation”, Environmental Policy and Law, vol. 24, No. 4 

(June 1994), pp. 173–187 .إن إنشاء حمكمة بيئية لالطالع على الرأي القائل 
احلاجة إىل تعزيز سيادة القـانون مـن        "دولية قد ال يكون رداً مناسباً على        

، انظر  "إتاحة فرص االحتكام إىل القضاء ومتثيل مصاحل اجملتمعات احمللية         خالل
E. Hey, “Reflections on an international environmental court”, in The 

International Bureau of the Permanent Court of Arbitration (ed.), 

International Investments ...أعاله ٢٢٠ية ـاحلاش(ور ـع املذكـ، املرج( ،
وعلى الـصعيد الـوطين،     . ٣٠٠-٢٩٩، وباألخص ص    ٣٠١-٢٧١ ص

قدمت جلنة القانون اهلندية حججاً مقنعة للغاية تأييداً إلنشاء حمـاكم بيئيـة             
 Law Commission of India, One Hundred Eighty Sixth انظر(وطنية يف اهلند 

Report on Proposal to Constitute Environmental Courts )  ٣٧٣احلاشـية 
لالطالع، انظر  . أما أستراليا ونيوزيلندا فلديهما بالفعل حماكم بيئية      ). )أعاله

  .http://lawcommissionofindia.nic.in/reports.htm: املوقع اإللكتروين
لالطالع على تعداد جامع لصور وضع مبدأ التعويض السريع          )٤٢٢(

، املرجـع  Lefeberوالوايف والفعال موضع التنفيذ يف املمارسة العملية، انظر  
  .٣١٢-٢٢٩، ص ) أعاله٣٣٠احلاشية (املذكور 
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داخل إقليمها أو يف أماكن ختضع على حنـو         "إن عبارة     )٩(
هلا ذات معىن العبارة املـستخدمة يف       " آخر لواليتها أو سيطرهتا   

  .)٤٢٣( من مشاريع املواد املتعلقة باملنع٦من املادة ) أ(١الفقرة 

لذي جيوز لكل دولة     تورِد اإلجراء اهلام األول ا     ٢الفقرة    )١٠(
اختاذه، وهو فرض املسؤولية القانونية على املُـَشغِّل أو، عنـد           

وتتوخى مشاريع املبادئ   . االقتضاء، على شخص أو كيان آخر     
تعريفاً وظيفياً يستند إىل التحديـد الـواقعي        " املَُشغِّل"تعريف  

للجهة القائمة باستخدام الكيان املعين والسيطرة عليه وإدارتـه         
ومن اجلدير بالتأكيد أن املسؤولية القانونية . وث الضرروقت حد

إىل ُمـشغِّل    )٤٢٤(يف حالة حدوث ضرر ذي شأن تؤول عـادةً        
ففي حالـة الـسفن،     . غري أنه توجد احتماالت أخرى    . املنشأة

وهـذا  . تؤول املسؤولية القانونية إىل املالك وليس إىل املُـَشغِّل        
ن هم املـشغِّلون     الذين قد يكونو   -أن مستأجري السفن     يعين

 ليسوا من تقع عليه املسؤولية القانونيـة مبقتـضى          -الفعليون  
 املعدِّل لالتفاقية الدولية املتعلقة باملسؤولية ١٩٩٢بروتوكول عام 

ويف حـاالت   . املدنية عن الضرر الناجم عن التلوث النفطـي       
فبموجـب  . أخرى، تؤول املسؤولية إىل أكثر من جهة واحدة       

أن املسؤولية والتعويض عن الضرر النـاجم       بروتوكول بازل بش  
، فإن َمـن    عن نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود       

ُينتجون النفايات وَمن ُيَصدِّروهنا، وَمـن يـستوردوهنا، وَمـن         
لون حمتملون يف املراحل املختلفة     ويتخلصون منها هم مجيعاً مسؤ    

مبـدأ أن   واملبدأ احلقيقي وراء ذلـك لـيس        . حلركة النفايات 
هم َمن تقع عليهم التبعة يف مجيع احلاالت، بـل أن           " املَُشغِّلني"

الطرف الذي ُيحمَّل التبعة الرئيسية هو الطرف الذي ميلك أكثر          
من غريه التحكم الفّعال يف اخلطر وقت وقوع احلادث أو الذي           

  .لديه القدرة على توفري التعويض
نونية قد ازداد رسـوخاً     إن حتميل املَُشغِّل املسؤوليةَ القا      )١١(

ألسباب عديدة، أمهها االعتقاد أن من يسبب خماطر كـبرية يف           
  سعيه إىل جين منافع اقتصادية عليه أن يتحمل عبء ما قد يترتب 

  
__________  

،  والتـصويب  )اجلـزء الثـاين   (، اجمللد الثاين    ٢٠٠١ حولية )٤٢٣(
ليق عليها، وخصوصاً الفقرات     والتع ١انظر أيضاً مشروع املادة     . ٢٠١ ص

  ).١٩٥-١٩٢املرجع نفسه، ص ) (١٢(-)٧(
حسب غولدي فإن اتفاقيات املسؤولية النووية ابتدأت االجتـاه          ) ٤٢٤(

أياً كان طول سلسلة الصلة السببية وأياً       "اجلديد لتوجيه املسؤولية إىل املشغِّل      
مـل النافيـة    باستثناء عدد حمدود جداً من العوا     (كانت جِدَّة العوامل املعنية     

 L. F. E. Goldie, “Concepts of strict and absolute liability)" (للمـسؤولية 

and the ranking of liability in terms of relative exposure to risk”, 

Netherlands Yearbook of International Law, vol. 16 ) ٣١٩احلاشية انظر 
ـ  . )١٩٦، ص )أعاله  ,L. F. E. Goldie: ذه النقطـة وانظر أيضاً بـشأن ه

“Liability for damage and the progressive development of international 

law”, The International and Comparative Law Quarterly, vol. 14 (1965), 

pp. 1189 et seq., at pp. 1215–1218.  

وإن حتميـل  . )٤٢٥(على النشاط اخلاضع لسيطرته من آثار ضارة    
املشغل املسؤوليةَ القانونية الرئيسية هو أمـر حيظـى بـالقبول           

واسع يف النظم التعاهديـة الدوليـة ويف القـوانني          نطاق   على
  .)٤٢٦(واألعراف الوطنية

 تنص على أنـه ال ينبغـي أن         ٢اجلملة الثانية من الفقرة       )١٢(
وُتـستخدم  . تقتضي هذه املسؤولية إثبات وقوع خطأ أو تقصري       

تسميات خمتلفة لوصف املبدأ املعاصر الـذي يفـرض املـسؤولية           
 liability without“(" ولية دون تقـصري املسؤ: "ة، من بينهاـاملطلق

fault/responsabilité sans faute”(ــصري"، و ــال دون تق  "اإلمه
)“negligence without fault/négligence sans faute”(املسؤولية "، و

، )”presumed responsibility/responsabilité présumée“" (املفترضة
، )”fault per se/négligence objective“" (التقصري يف حد ذاتـه "و
 objective liability/responsabilité“" (املــسؤولية املوضــوعية"و

objective”( ،عن اخلطراملسؤولية"و ") “risk liability/responsabilité 

pour risque créé”()وال ينبغي أن تقتـضي هـذه   "وعبارة . )٤٢٧
ه تسعى إىل مشـول هـذ     " املسؤولية إثبات وقوع خطأ أو تقصري     

  .اجملموعة الواسعة من التسميات
، الـيت هـي     األنشطة اخلطرة والشديدة اخلطـورة    إن    )١٣(

موضوع مشاريع املبادئ هذه، تشتمل على عمليـات معقـدة          
وتنطوي بطبيعتها على خماطر معينة بأن تتسبب يف إحداث ضرر          

ويف مثل هذه األمور، من املعترف به علـى نطـاق           . ذي شأن 
ف وال املناسب حتميل اجلهـة املطاِلبـة        واسع أن من غري املنص    

بالتعويض عبئاً ثقيالً يتمثل يف إثبات وقوع اخلطأ أو التقصري يف           
أنشطة تكنولوجية بالغة التعقيد حتيط الصناعةُ املعنيةُ خماطَرهـا         

واملسؤولية املطلقة معترف هبا يف . وطريقةَ تشغيلها بكتمان شديد
ناد املسؤولية القانونية عن    العديد من الواليات القضائية، عند إس     

أما مربرات  . )٤٢٨(األنشطة اخلطرة أو الشديدة اخلطورة بطبيعتها     
__________  

 لالطالع على بيان مفيد للعوامـل االقتـصادية والـسياسية          ) ٤٢٥(
 واالستراتيجية اليت تؤثر يف االختيارات املتعلقة بتوجيه املسؤولية، انظر        
G. Doeker and T. Gehring, “Private or international liability for 

transnational environmental damage – the precedent of conventional 

liability regimes”, Journal of Environmental Law, vol. 2, No. 1 (1990), 

pp. 1–16, at p. 7.  
انظر الدراسة االستقصائية لنظم املسؤولية اليت أعدهتا األمانـة          )٤٢٦(

  .٣٨٦-٣٤٠الفقرات ، ) أعاله٤٠١احلاشية  (العامة
 F. F. Stone, “Liability for damage caused by things”, inانظر  ) ٤٢٧(

A. Tunc (ed.), International Encyclopedia of Comparative Law, Vol. XI 

(Torts), part I, The Hague, Martinus Nijhoff, 1983, chapter 5, p. 3, 

paragraph 1.  
انظر الدراسة االستقصائية لنظم املسؤولية اليت أعدهتا األمانـة          )٤٢٨(

رأت احملكمـة العليـا   . ٢٦٠-٢٩، الفقرات ) أعاله٤٠١احلاشية   (العامة
 ٤١١احلاشـية  انظـر  ( M. C. Mehta v. Union of Indiaللهند، يف قضية 

، أنه يف حالة األنشطة اخلطرة ال تسري االستثناءات الـيت ميكـن             )أعاله
التذرع هبا لتجنب املسؤولية املطلقة أو املوضوعية، من قبيـل أن الـضرر             

  .احلادث ال ميكن التنبؤ به، وأن االستخدام اجلاري هو استخدام طبيعي
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فرض املسؤولية املطلقة فيما يتعلق باألنشطة الشديدة اخلطورة أو   
اخلطرة بشكل استثنائي، فتمثلت يف اعتبارها أفضل تقنية ميكن         
استخدامها، مبوجب كل من القانون العـام األنكلوسكـسوين         

لقانون املدين، لتمكني ضحايا األنشطة اخلطرة أو الـشديدة         وا
اخلطورة من احلصول على التعويض بدون احلاجة إىل إثبـات          

، )٤٢٩(اخلطأ استناداً إىل أدلة كثرياً ما تكون أدلة تقنية مفـصَّلة          
وهو ما كان سيتطلب بدوره من الضحايا الفهَم التام للطـابع           

وتتعزز مـربرات فـرض     . املعقد واملتشعب للعملية أو النشاط    
املسؤولية املطلقة حينما يكون اخلطر قد أُوجِد على حنو أحادي          

  .)٤٣٠(من ِقبل املدعى عليه
ويف حالة الضرر الناجم عن أنشطة خطرة، من اإلنصاف   )١٤(

وقد . )٤٣١(إسناد املسؤولية املطلقة للمشغِّل على الصعيد الدويل      
 القانونية يف العديد اعُتمدت املسؤولية املطلقة كأساس للمسؤولية

من الصكوك؛ ومن ضمن الصكوك اليت مت التفـاوض بـشأهنا           
لربوتوكـول املتعلـق     من ا  ٤مؤخراً َوَرَد النص عليها يف املادة       

ثار عابرة  اآلباملسؤولية املدنية والتعويض عن األضرار النامجة عن        
 ٤، واملـادة    للحوادث الصناعية على املياه عابرة احلدود      احلدود

وتوكول بازل بشأن املسؤولية والتعويض عـن الـضرر         برمن  
، الناجم عن نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلـدود         

املسؤولية املدنية عن األضرار النامجة عـن        من اتفاقية    ٨واملادة  
  .أنشطة خطرة على البيئة

ويف حالة األنشطة اليت ليست خطرية ولكنها حتمـل يف            )١٥(
 ضرر ذي شأن، قد يكون من األكثـر         طياهتا خطر التسبب يف   

وباإلضافة . وجاهةً ربط املسؤولية القانونية بالتقصري أو اإلمهال      
إىل ذلك، فبما أن األرباح املرتبطة بالنشاط الذي ينطوي علـى        

__________  
. ٧٥٦، ص ) أعاله٣٧٨حلاشية  ا(، املرجع املذكور    Reidانظر   )٤٢٩(

انظر أيضاً الدراسة االستقصائية لنظم املسؤولية اليت أعدهتا األمانة العامـة           
  .٢٣ الفقرة ،) أعاله٤٠١احلاشية (

انظر الدراسة االستقصائية لنظم املسؤولية اليت أعدهتا األمانـة          )٤٣٠(
  .العامة، املرجع نفسه

القانون الدويل  أبدى الفريق العامل التابع للجنة    ١٩٩٦يف عام    )٤٣١(
واملعين مبوضوع املسؤولية الدولية عن النتائج الضارة النامجة عـن أفعـال            

حيظرها القانون الدويل تردداً يف اعتبار األضرار النامجة عن مجيع األنشطة           ال
وجتـدر  . املشمولة يف إطار مشروع املبادئ خاضعةً لنظام املسؤولية املطلقة        

ذ تشري إىل مفهومْي املسؤولية املوضوعية      اإلشارة إىل أن اللجنة الحظت، إ     
لئن كانت هذه املفاهيم مألوفة ومطورة يف القوانني احملليـة          "واملطلقة، أنه   

أي [لدول كثرية، وكذلك يف القانون الدويل فيما يتعلق ببعض األنـشطة            
فإهنا مل تطور بشكل كامل بعـد يف القـانون          ] األنشطة الشديدة اخلطورة  

 مبجموعة أكرب من األنشطة مثل تلك الـيت تـشملها           الدويل، فيما يتعلق  
، املرفـق األول،    )اجلـزء الثـاين   (، اجمللد الثاين    ١٩٩٦حولية  ( "١ املادة
واسـتفاد  ). من التعليق العام على الفصل الثالـث      ) ١(الفقرة   (٢٧٤ ص

الفريق العامل يف توصله إىل هذه النتيجة من الدراسة االستقصائية لـنظم            
لصلة مبوضوع املسؤولية الدولية عن النتائج الضارة النامجة        املسؤولية ذات ا  

  .) أعاله٢٨٤احلاشية انظر  (عن أفعال ال حيظرها القانون الدويل

خطر توفر دافعاً حيفز الصناعة على القيام هبذا النشاط، ُيفترض          
صدي للمخـاطر   عادةً أن نظم املسؤولية املطلقة توفر حوافز للت       

بيد أن هذا افتراض قـد ال يـستقيم يف مجيـع            . بشكل أفضل 
ومبا أن هذه األنشطة مل َتحظَ بـالقبول إال بـسبب           . األحوال

منفعتها االجتماعية وضرورهتا للنمو االقتصادي، فإن الدول قد        
تفكر يف الوقت املناسب يف إعادة النظر يف مـدى ضـرورهتا            

ة البيئية وأقـل خطـورةً يف       باستكشاف بدائل أسلم من الناحي    
  .الوقت ذاته

وميكن أن ُتخفِّف املسؤولية املطلقة من العبء الذي قد           )١٦(
يقع، لوال تبنيها، على عاتق الضحايا يف إثبات خطأ املـشغِّل،           
ولكنها ال ُتزيل الصعوبات اليت تنطوي عليها إقامة الصلة السببية          

ببية مـرتبط   ومبدأ الـس  . الضرورية بني الضرر ومصدر النشاط    
ولقد طبقـت   . مبسائل إمكانية التنبؤ والقرب أو اخلسارة املباشرة      

احملاكم يف واليات قضائية خمتلفة مبادئ ومفاهيم السبب القريب،         
وهذا فرع  . والعالقة السببية الكافية، وإمكانية التنبؤ، وُبعد الضرر      

وقـد  . من فروع القانون تقديري وغري قابل للتنبؤ إىل حد بعيد         
. ت خمتلف الواليات القضائية هذه املفاهيم بنتـائج متفاوتـة       طبق

وجتدر اإلشارة إىل أن اختبار الصلة القريبة يبدو أنه أصبح أكثـر            
وقد انتقلت التطـورات    . مرونة تدرجيياً يف قانون الضرر احلديث     

الصارمة، مـروراً باختبـار     " الشرط الذي ال بد منه    "من نظرية   
، إىل اختبار سببية أقل صرامة ال يتطلب        ")الكفاية("إمكانية التنبؤ   

وباإلضافة إىل ذلك ميكن أن يصبح      . للضرر" اإلسناد املعقول "إال  
اختبار إمكانية التنبؤ أقل أمهية بشكل متزايد نظراً للتقدم احملَرز يف           
جماالت الطب والبيولوجيا والكيمياء احليوية واإلحصاء وغريها من  

سباب، فإن هذه االختبـارات مل      وهلذه األ . اجملاالت ذات الصلة  
  .)٤٣٢(ُيعىن بتوزيع اخلسائر ُتدَرج يف منوذج حتليلي أعم

وما جيدر وضعه يف االعتبار هو أنه عند حتويل مفهـوم             )١٧(
 حيث هو مترسخ    -املسؤولية املطلقة من السياق احمللي الوطين       

ولكن مع مجيع االختالفات املصاحبة لالحتجاج به وتطبيقه يف         
 ليصبح معياراً دولياً، ينبغي حتديد      -القضائية املختلفة   الواليات  

عناصره بدقة، مع عدم احليد عن هدفه األساسي، أال وهو حتميل 
الشخص املسؤولية القانونية بدون أي إثبات للخطأ لكونه أوجد  

وهذا التعريف ضروري لـيس     . خطراً باخنراطه يف نشاط خطري    
 ملفهـوم املـسؤولية     فقط لإلعراب عن أهم العناصر اإلجيابيـة      

كما يتم احلصول عليها يف الواليات القضائية املختلفـة،    املطلقة
مما جيعل املعيار الدويل مقبوالً على نطاق واسـع، وإمنـا هـو             
ضروري أيضاً لضمان أن خيدم املعيار املعتمد حقـاً مـصلحة           
الضحايا الذين تعرضوا لألنشطة اخلطـرة، مبـا ييـسر سـبل         

  .لفعالةاالنتصاف العاجلة وا

__________  
، ”… Wetterstein, “A proprietary or possessory interestانظر  )٤٣٢(

  .٤٠، ص ) أعاله٣٢٣احلاشية (املرجع املذكور 
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فعلى سـبيل   . )٤٣٣(وميكن القيام هبذه املهمة بطرق خمتلفة       )١٨(
املثال، ميكن القيام هبا باعتماد تعريف مالئم للضرر على غرار ما مت            

بأنه " الضرر"، الذي ُيَعرِّف    "املصطلحات املستخدمة "يف حالة مبدأ    
كما ميكـن   . الضرر الذي يلحق باألشخاص أو املمتلكات أو البيئة       

 هبا بتعيني املسؤولية املطلقة باعتبارها املعيار املستخدم إلسـناد    القيام
املسؤولية القانونية، مع حتديد أهنا ترمي إىل مشول مجيـع األضـرار    
املتوقع حدوثها بأكثر أشكاهلا تعميماً، وأن معرفة مـدى اخلطـر           

وعـالوة  . احملتمل ال متثل شرطاً أساسياً إلسناد املسؤولية القانونية       
، ميكن توضيح أنه، كجزء من عملية تطبيق القاعـدة، ال  على ذلك 

تتاح للمشغِّل إمكانية أن يطالب باإلعفاء من املسؤولية القانونيـة          
  .استناداً إىل أن االستخدام املعين هو استخدام طبيعي

 تقر بأن إخضاع املـسؤولية      ٢اجلملة الثالثة من الفقرة       )١٩(
 معينة هو جـزء مـن       القانونية لشروط أو قيود أو استثناءات     

غري . املمارسة لدى الدول، يتجلى يف املمارسة احمللية والتعاهدية       
أنه ال بد من ضمان أال تعمل هـذه الـشروط أو القيـود أو               
االستثناءات على إحداث تغيري جوهري يف الغرض الذي ألجله         

ولذلك فقد مت التشديد    . كان اشتراط التعويض السريع والوايف    
 أية شروط أو قيود أو استثناءات من هذا         على وجوب أن تكون   

  .القبيل متفقة مع أهداف مشاريع املبادئ هذه
من الشائع ربط مفهوم املسؤولية املطلقة مبفهوم املسؤولية   )٢٠(

وللمسؤولية احملدودة عدة أهداف من حيث الـسياسة        . احملدودة
وتربرها مسوغات تتعلق باملالءمة من حيث العمل على        . العامة
 املشغِّل على مواصلة االضطالع بالنشاط اخلطري الـذي         تشجيع

واملسؤولية املطلقة  . هو يف الوقت ذاته مفيد اجتماعياً واقتصادياً      
كما أنه إذا . هتدف أيضاً إىل ضمان تغطية تأمينية معقولة للنشاط

كان ال بد من أن تكون املسؤولية القانونيـة مطلقـة، أي إذا             
ئمة دون عبء إثبات ثقيل بالنسبة      كانت املسؤولية القانونية قا   

للمدعني، فإنه ميكن اعتبار املسؤولية احملدودة مقابالً معقوالً على      
ولو أنه ما من مقترح من هذه املقترحات يعـد     . سبيل املعاوضة 

حقيقة بديهية إال أهنا تعترب على نطاق واسع مقترحات وثيقـة           
  .)٤٣٤(الصلة باملوضوع

ملسؤولية احملدودة غري مرضٍ، إذ     وميكن احملاجة بأن نظام ا      )٢١(
يعجز عن توفري حافز كاف يدفع املُشغِّل الختاذ تدابري منع أكثر           

، فإهنا قد ُتصبح مبثابة حدود بالغة االخنفاضفإذا ُوِضعت . صرامة
ترخيص بالتلويث أو اإلضرار بالغري وعدم استيعاب التكـاليف         

فإنه ال يتيح تلبية مجيع     وثانياً،  . احلقيقية للُمشغِّل استيعاباً داخلياً   
الطلبات واملطالبات املشروعة للضحايا األبرياء باجلرب يف حالـة         

__________  
احلاشـية  (جع املذكور ، املرReidانظر املالحظات اليت أوردهتا    )٤٣٣(

  .٧٤٣-٧٤١، ص ) أعاله٣٧٨
 R. R. Churchill, “Facilitating (transnational) civilانظـر   )٤٣٤(

liability litigation for environmental damage by means of treaties: 

progress, problems, and prospects”, Yearbook of International 

Environmental Law, vol. 12 (2001), pp. 3–41, at pp. 35–37.  

وهلذا السبب، من املهم وضع حدود للمسؤولية املالية        . التضرر
عند مستوى عالٍ مبا فيه الكفاية، مع مراعاة حجم اخلطر الذي           
 ينطوي عليه النشاط واإلمكانية املعقولة لقيام التـأمني بتغطيـة         

  .جانب كبري من اخلطر املعين
لربوتوكول املتعلق باملسؤولية املدنية     من ا  ٩وتنص املادة     )٢٢(

للحوادث  ثار عابرة احلدوداآلوالتعويض عن األضرار النامجة عن 
بروتوكول بازل  من ١٢ واملادة الصناعية على املياه عابرة احلدود

لنفايات بشأن املسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل ا        
 على مسؤولية مطلقة ولكن     اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود    

 مـن  ١ والفقرة ٦ من املادة ١ويف املقابل تنص الفقرة     . حمدودة
املسؤولية املدنية عن األضرار النامجـة عـن         من اتفاقية    ٧املادة  

 على مسؤولية مطلقة دون أي نص حيد        أنشطة خطرة على البيئة   
وحيثما ُتفرض حدود قـصوى علـى       . من املسؤولية القانونية  

املسؤولية املالية للُمشغِّل عادة ما ال تؤثر هذه احلدود علـى أي            
وباإلضـافة إىل  . فائدة أو أية تكاليف حتكم هبا احملكمة املختصة      

  .ذلك، ختضع حدود املسؤولية القانونية ملراجعة دورية

حتكم واحلدود املالية معروفة جيداً يف حالة األنظمة اليت           )٢٣(
وعلى سبيل املثـال    . التلوث النفطي يف البحر واحلوادث النووية     

بروتوكـول   فإن حد املسؤولية األقصى ملالك السفينة، مبوجب      
 املعدِّل لالتفاقية الدولية املتعلقة باملسؤولية املدنية عن  ١٩٩٢عام  

 مليوناً من حقوق    ٥٩,٧الضرر الناجم عن التلوث النفطي، هو       
؛ وبعد ذلك فإن الصندوق الـدويل       )٦ادة  امل(السحب اخلاصة   

للتعويض عن التلوث النفطي مسؤول عن التعويض عما يزيـد          
 مليوناً من ١٣٥على ذلك من أضرار حىت مبلغ إمجايل يصل إىل          

، )مبا يف ذلك املبالغ املتلقاة من املالك      (حقوق السحب اخلاصة    
 مليون من حقوق السحب اخلاصة يف حالـة الـضرر           ٢٠٠أو  

وباملثل فإن الربوتوكول املعـدل     . )٤٣٥( عن ظواهر طبيعية   الناتج
__________  

االتفاقية الدولية املتعلقـة    اخلامسة من    املادة من   ١انظر الفقرة    )٤٣٥(
 ١٩٦٩لعـام    باملسؤولية املدنية عن الضرر الناجم عن التلـوث النفطـي         

االتفاقيـة الدوليـة    من ٤ واملادة ،١٩٩٢ربوتوكول عام بصيغتها املعدلة ب  
ويض عن األضرار النامجة عـن التلـوث        املتعلقة بإنشاء صندوق دويل للتع    

تفاقيـة الدوليـة     املعدِّل لال  ١٩٩٢بروتوكول عام     من ٦، واملادة   النفطي
املتعلقة بإنشاء صندوق دويل للتعويض عن األضرار النامجة عـن التلـوث            

 يف كـانون    الفرنسي الساحل   قبالة وعلى إثر غرق السفينة إيريكا       .النفطي
مليوناً مـن    ٨٩,٧٧ ليصل إىل    ىد األقص ، ُرفع احل  ١٩٩٩ديسمرب  /األول
. ٢٠٠٣نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ١ السحب اخلاصة، اعتباراً من      حقوق

تفاقيـة   املعدِّل لال  ١٩٩٢ لربوتوكول عام    ٢٠٠٠عام   تومبوجب تعديال 
الدولية املتعلقة بإنشاء صندوق دويل للتعويض عن األضرار النامجـة عـن            

 نوفمرب/حيز النفاذ يف تشرين الثاينهلا ، واليت كان مقرراً دخو التلوث النفطي 
مـن حقـوق    ماليـني    ٢٠٣ إىل   اً مليون ١٣٥ مت رفع املبالغ من      ،٢٠٠٣

تـستقبل   ثالث دول مسامهة يف الـصندوق        كانتوإذا  . السحب اخلاصة 
 األقـصى مـن     املبلغ ُيرفع مليون طن من النفط      ٦٠٠سنوياً ما يزيد على     

 انظر أيضاً   .سحب اخلاصة  مليون من حقوق ال    ٣٠٠,٧٤إىل   مليون   ٢٠٠
Sands ٩١٧-٩١٥، ص ) أعاله٣٦٢احلاشية (، املرجع املذكور.  
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التفاقية فيينا املتعلقة باملسؤولية املدنية عن األضرار النووية قـد          
  .)٤٣٦(نص أيضاً على احلدود املناسبة ملسؤولية املشغِّل

ومعظم نظم املسؤولية القانونية تستبعد املسؤولية احملدودة   )٢٤(
ل مسؤوالً عن الضرر الذي تسبب      فيكون املُشغِّ . يف حالة اخلطأ  

فيه أو ساهم فيه بفعله أو تقصريه غري املشروع عمداً أو إمهـاالً          
 من  ٥ومثة أحكام حمددة هبذا املعىن ترد مثالً يف املادة          . هتاوناً أو

بروتوكول بازل بشأن املسؤولية والتعويض عن الضرر النـاجم         
 ٥ واملـادة   دعن نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدو       

لربوتوكول املتعلق باملسؤولية املدنية والتعويض عن األضرار       من ا 
للحوادث الصناعية على امليـاه      ثار عابرة احلدود  اآلالنامجة عن   

ويف حالة األنشطة اليت تنطوي علـى عمليـات         . عابرة احلدود 
كيميائية أو صناعية أو تكنولوجيا بالغة التعقيد، ميكن أن تطرح          

. لتقصريية عبء إثبات ال يستهان به بالنسبة للضحايا       املسؤولية ا 
. غري أن باإلمكان صون حقوقهم على حنو أفضل بعدة طـرق          

فيمكن مثالً أن ُيعكس عبء اإلثبات بأن ُيطلب من املُـشغِّل           
. إثبات عدم وجود أي هتاون أو سلوك غري مـشروع متعّمـد           

 يترتب وميكن التوسع يف استنباط االستنتاجات بشأن ما ميكن أن
وميكن أن ُتفـرض علـى املُـشغِّل    . على النشاط اخلطري بطبعه 

التزامات قانونية بأن يتيح للضحايا أو للجمهور احلصولَ علـى          
  .معلومات بشأن عمليات التشغيل

ومن مزايا وجود مسؤولية مطلقة، ولكن حمدودة، مـن           )٢٥(
منظور الضحية أن الشخص املعين غري ملزم بإثبـات التقـصري           

ويف احلاالت اليت   .  على وجه التحديد اجلهة اليت يقاضيها      ويعلم
ينشأ فيها الضرر عن أكثر من نشاط واحد وال ُيعقل رده إىل أي 
واحد منها أو ال ميكن فصله بدرجة كافية من التـيقن، فـإن             
الواليات القضائية متيل إىل النص علـى املـسؤولية املـشتركة           

لقائمة علـى ذلـك     وتنص الصكوك الدولية ا   . )٤٣٧(والتضامنية
  . )٤٣٨( أيضاًالنوع من املسؤولية

__________  
 لاملُـشغِّ  أن يكون    بضمانالدولة اليت توجد هبا املنشأة مطالبة        )٤٣٦(

 مليون من حقـوق     ٣٠٠واحد مببلغ ال يقل عن      مسؤوالً عن أي حادث     
 ١٠، أو تضمن الدولة نفسها، خالل فترة انتقالية مـدهتا           السحب اخلاصة 

. اخلاصـة  من حقوق السحب اً مليون١٥٠قدره أعوام، مبلغاً إضافياً مؤقتاً   
 إضافياً ميكن أن    مبلغاً وتوفر اتفاقية التعويض التكميلي عن األضرار النووية      

  .)انظر املادتني الثالثة والرابعة(يتجاوز مليار دوالر 
، Bergkamp  انظـر  والتضامنية، املشتركة املسؤولية   خبصوص )٤٣٧(

 .٣٠٦-٢٩٨، ص ) أعاله٣٤٧احلاشية (املذكور املرجع 

، على سـبيل     التعاهدية، انظر  ملمارسةعلى ا  على أمثلة    لالطالع ) ٤٣٨(
االتفاقية الدولية املتعلقة باملسؤولية املدنية عن الـضرر         املادة الرابعة من     املثال،

 املعـدِّل   ١٩٩٢بروتوكول عـام     من   ٤؛ واملادة   الناجم عن التلوث النفطي   
ولية املتعلقة باملسؤولية املدنية عن الضرر الناجم عـن التلـوث           لالتفاقية الد 

التفاقية الدولية املتعلقة باملسؤولية والتعـويض عـن         ا  من ٨ واملادة؛  النفطي
  من ٥الضرر الناجم عن نقل املواد اخلطرة والضارة عن طريق البحر؛ واملادة            

 ؛ بوقود السفن الزييتاالتفاقية الدولية بشأن املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث      

غري أنه إذا كان الشخص الذي تكّبد الضرر قد تسبب            )٢٦(
خبطئه يف الضرر أو ساهم يف حدوثه، فإن التعويض قد ُيرفض أو      

  .ُيخفَّض بعد مراعاة كافة الظروف
ومن املعتاد أيضاً يف نظم املسؤولية القانونية والقـوانني           )٢٧(

يت تنص على املسؤولية املطلقة أن تورد جمموعة حمدودة         احمللية ال 
. من االستثناءات املوحدة إىل حد ما فيما يتصل مبسؤولية املشغِّل

ومثة أمثلة منوذجية على االستثناءات الواردة علـى املـسؤولية          
 مـن اتفاقيـة     ٩ و ٨القانونية ميكن الوقوف عليها يف املادتني       

لنامجة عن أنشطة خطـرة علـى       املسؤولية املدنية عن األضرار ا    
بروتوكول بـازل بـشأن املـسؤولية        من   ٣، أو يف املادة     البيئة

والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل النفايات اخلطرة والتخلص         
لربوتوكول املتعلق باملسؤولية    ا  من ٤املادة  يف  أو   ،منها عرب احلدود  

ـ    اآلاملدنية والتعويض عن األضرار النامجة عن         دودثار عـابرة احل
 املـسؤولية   ُتستبعدو. للحوادث الصناعية على املياه عابرة احلدود     

إذا حصل الضرر، رغم اختاذ مجيع التـدابري املالئمـة،          القانونية  
 عمليـات  عمل من أعمال الرتاع املـسلح، أو         نتيجة) أ: (وكان

 نتيجة ظاهرة طبيعيـة ذات      )ب(؛  مترد، أو   أهلية  حرب قتالية، أو 
ـ    طابع استثنائي حتمي ال    ؛ ا صـده  ميكـن  وال   ا ميكن التنبؤ هب

نتيجة تقّيد بإجراء ملزِم لسلطة عامة يف دولة الـضرر؛          كلياً   )ج(
  .)٤٣٩( تصرف عمدي غري مشروع لطرف ثالثنتيجةكلياً ) د(

_________________________________________  
بروتوكول بازل بشأن املسؤولية والتعويض عن الضرر النـاجم           من ٤واملادة  

 مـن   ٤عن نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عـرب احلـدود؛ واملـادة             
ثار اآللربوتوكول املتعلق باملسؤولية املدنية والتعويض عن األضرار النامجة عن          ا

  مـن  ١١لى املياه عابرة احلدود؛ واملادة      للحوادث الصناعية ع   عابرة احلدود 
. املسؤولية املدنية عن األضرار النامجة عن أنشطة خطرة علـى البيئـة           اتفاقية  

وانظر أيضاً املادة السابعة من االتفاقية املتعلقة مبـسؤولية مـشغلي الـسفن             
الربوتوكول املعدل التفاقية فيينا املتعلقـة باملـسؤولية         من   ٢النووية؛ واملادة   

اتفاقية فيينا املتعلقة باملـسؤولية      الثانية من    واملادة؛  دنية عن األضرار النووية   امل
االتفاقية املتعلقة باملسؤولية قبل الغري      من   ٣واملادة   ؛املدنية عن األضرار النووية   

 الربوتوكول املعدِّل لالتفاقية املتعلقـة       من ٣؛ واملادة   يف ميدان الطاقة النووية   
 ١٩٦٠يوليـه   / متوز ٢٩ يف ميدان الطاقة النووية املؤرخة       باملسؤولية قبل الغري  

 ١٩٦٤يناير  / كانون الثاين  ٢٨بصيغتها املعدلة بالربوتوكول اإلضايف املؤرخ      
  .١٩٨٢نوفمرب / تشرين الثاين١٦وبالربوتوكول املؤرخ 

االتفاقيـة الدوليـة     من املادة الثالثة من      ٣ و ٢ الفقرتني   مبوجب ) ٤٣٩(
ية عن الضرر الناجم عن التلوث النفطي بصيغتها املعدَّلة      املتعلقة باملسؤولية املدن  

 واحلـرب األهليـة     القتاليةاألعمال  احلرب و  عترب، تُ ١٩٩٢بربوتوكول عام   
 ال جمـال    الـيت  الطابع االستثنائي احلتمـي      ذاتوالتمرد والظواهر الطبيعية    

، بـصرف النظـر عـن     القانونيةاملسؤولية من ُتعفي املالك عناصر   املقاومته
 انظر أيضاً املادة الثالثة من االتفاقية الدولية املتعلقة         .لتقصري من جانب املدعي   ا

 من االتفاقية ٣باملسؤولية املدنية عن الضرر الناجم عن التلوث النفطي؛ واملادة       
الدولية بشأن املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزييت؛ واملادة           

تعلقة باملسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عـن        التفاقية الدولية امل   من ا  ٧
   من اتفاقيـة    ٣وتستخدم املادة   . نقل املواد اخلطرة والضارة عن طريق البحر      
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املتوخـاة مبوجـب   " التـدابري " تنص على أن ٣الفقرة    )٢٨(
 جيب أن تشمل فرض شرط على املـشغِّل أو، عنـد            ١ الفقرة

خص أو كيان آخر، بإنشاء واستبقاء ضمان مـايل         االقتضاء، ش 
مثل التأمني أو السندات أو غري ذلك من الضمانات املالية لتغطية 

واهلدف هنا هو ضمان أن يكون لـدى        . املطالبات بالتعويض 
املشغِّل ما يكفي من املال لتمكينه من تلبية مطالبات التعويض يف 

وافر التـأمني   ومن املعروف أن ت   . حال وقوع حادثة أو حادث    
وغريه من الضمانات املالية فيما يتعلق بالعمليات اخلطرة يتوقف         
على عوامل كثرية، وبصفة رئيسية على قدرة املشغِّل على حتديد          

" املخـاطر "ولدى تقدير   . املعنية بأكرب قدر من الدقة    " املخاطر"
هلذا الغرض، ال ينبغي فقط دراسة املخاطر اليت ينطوي عليهـا           

ي ميكن أن يسبب الضرر، بل ينبغي النظر أيـضاً يف           النشاط الذ 
االحتمالية اإلحصائية اخلاصة بنوع وعدد املطالبات اليت قد يتم         
  .تقدميها يف حالة وقوع الضرر، فضالً عن عدد املدَّعني احملتملني

_________________________________________  
  )تابع() ٤٣٩(احلاشية 

املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث النفطي النامجة عن استكشاف واستغالل          
انظـر  . مبشغِّل املنـشأة بحار صيغةً مماثلة فيما يتصل    املوارد املعدنية يف قاع ال    

 من اتفاقية املسؤولية املدنية عن األضرار النامجة خالل نقـل           ٣كذلك املادة   
  .البضائع اخلطرة بالطرق الربية والسكك احلديدية وسفن املالحة الداخلية

 مـن الربوتوكـول     ٦وترد أيضاً اإلشارة إىل اإلعفاءات يف املادة          
فبموجـب  : التفاقية فيينا املتعلقة باملسؤولية املدنية عن األضرار النوويةاملعدل  

هذه االتفاقية ال يتحمل املشغِّل أية مسؤولية إذا أثبت أن الضرر النووي يرجع             
انظـر  . سببه املباشر إىل عمل من أعمال الرتاع املسلح أو حرب أهلية أو مترد      

ية فيينا املتعلقة باملسؤولية املدنية عـن        من املادة الرابعة من اتفاق     ٣أيضاً الفقرة   
 من الربوتوكول املعدِّل لالتفاقية املتعلقة باملسؤولية       ٩األضرار النووية؛ واملادة    

 بـصيغتها  ١٩٦٠يوليـه  / متوز٢٩قبل الغري يف ميدان الطاقة النووية املؤرخة      
 ١٩٦٤ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٨املعدَّلة بالربوتوكول اإلضايف املـؤرخ      

 من املادة   ٥؛ والفقرة   ١٩٨٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦لربوتوكول املؤرخ   وبا
 مـن   ١ من مرفق اتفاقية التعويض التكميلي عن األضرار النووية؛ والفقرة           ٣

 الصادر عن الربملان األورويب وجملس االحتاد       CE/2004/35 من التوجيه    ٤املادة  
لـضرر البيئـي وإصـالحه      األورويب بشأن املسؤولية البيئية فيما يتعلق مبنع ا       

وال ينطبق هذا التوجيه على األنشطة الـيت يتمثـل          ).  أعاله ٣١٦احلاشية  (
ووفقاً للفقرة  . الغرض الرئيسي منها يف خدمة الدفاع الوطين أو األمن الدويل         

 منه، ال ينطبق أيضاً على األنشطة اليت يتمثل الغرض الوحيـد            ٤ من املادة    ٦
وترد األعمال اإلرهابيـة يف أحـدث       . لطبيعيةمنها يف الوقاية من الكوارث ا     

 مـن املرفـق     ٨ من املـادة     ١تنص الفقرة   : صك متعلق باملسؤولية القانونية   
السادس بالربوتوكول املتعلق حبماية البيئة امللحق مبعاهدة أنتاركتيكا، بـشأن          

ال يعترب املـشغِّل  : "املسؤولية النامجة عن حاالت الطوارئ البيئية، على ما يلي    
 إذا ثبت أن حالة الطوارئ البيئية جنمت عن أي ممـا            ٦ؤوالً عمالً باملادة    مس
حدث ) ب(فعل أو ترك ضروري حلماية حياة البشر أو سالمتهم؛          ) أ: (يلي

يشكل يف ظروف أنتاركتيكا كارثة طبيعية ذات طابع استثنائي مل يكن مـن             
عينة، شريطة  املمكن توقعها على حنو معقول، بصفة عامة أو يف تلك احلالة امل           

أن تكون قد اتُّخذت مجيع التدابري الوقائية املعقولة املصممة للحد من خطـر             
عمل من أعمـال اإلرهـاب؛      ) ج(الطوارئ البيئية وأثرها املناوئ احملتمل؛      

ولالطالع على أمثلة من القانون     ". عمل حريب موجه ضد أنشطة املشغل      )د(
سؤولية اليت أعدهتا األمانة العامـة      احمللي، انظر الدراسة االستقصائية لنظم امل     

  .٤٧٦-٤٣٤، الفقرات ) أعاله٤٠١احلاشية (

يف حالة األنشطة اليت تنطوي على خطر التسبب يف ضـرر       )٢٩(
غطية التأمينيـة أن تـشمل   عابر للحدود ذي شأن، سيتعني على الت     

". اخلسارة احملليـة  احتمال  "إضافة إىل   "  اخلسارة األجنبية  احتمال"
والديناميات احلديثة للقانون الناظم للصلة الـسببية تعمـل علـى           
مضاعفة العوامل اليت سيتعني على املشغِّل يف بادئ األمـر وعلـى            

ـ            دى مؤسسات التأمني يف هناية املطاف أن يضعوها يف االعتبـار ل
ويف هذا الصدد، يثور اجلـدل      . اليت يلزم تغطيتها  " املخاطر"تقدير  

بشأن االختبارات التحررية اليت يتم التذرع هبا إلقامة صلة سببية، مبا        
، بل  "إمكانية التنبؤ "و" السبب القريب "يوسع من نطاق اختبارات     

  .)٤٤٠("القدرة العامة " وحىت االستعاضة عنها باختبار أوسع نطاقاً ل
وبالرغم من هذه املصاعب، فمما يبعث على التـشجيع        )٣٠(

أن التغطية التأمينية جتري إتاحتها على حنو متزايد للضرر الذي          
يلحق باألشخاص أو املمتلكات أو البيئة من جـراء حـوادث           

ويعزى هـذا   . )٤٤١(انسكاب النفط وغريها من األنشطة اخلطرة     
اعة واملستهلكني  بصفة رئيسية إىل اإلقرار املتزايد من جانب الصن       

واحلكومات بأن املنتجات واخلدمات اليت مبقدور الـصناعات        
وبغية . اخلطرة توفريها جديرةٌ باحلماية من أجل املصلحة العامة       

اإلبقاء على هذه املنتجات واخلدمات، ال بد من توزيع وتشاطر          
وُتعـد  . اخلسائر اليت تسببها هذه األنشطة على نطاق واسـع        

ة واملالية جهات فاعلة ال غـىن عنـها يف أي           املؤسسات التأميني 
وهي مؤسسات لـديها اخلـربة      . خمطط توزيع من هذا القبيل    

الالزمة للتصدي للمخاطر، وتكمن رحبيتها يف جتميع املـوارد         
املالية واالستثمار حبكمة يف األنـشطة الـيت تنطـوي علـى            

غري أن ال مناص من تزايد أقساط التغطية التأمينية         . )٤٤٢(خماطرة
ألنشطة اخلطرة تزايداً يتناسب على حنو مباشر مع نطاق وحجم ل

كما أن ارتفاع تكاليف األقساط يتصل      . اخلطر املتوخى تغطيته  
اتصاالً مباشراً باالجتاه املتزايد حنو اعتبـار مـسؤولية املـشغِّل           

وعالوة على ذلك، فإن االجتاه إىل رفع حدود        . مسؤوليةً مطلقة 
ستويات أعلى بـاطراد، حـىت وإن مت        املسؤولية القانونية إىل م   

اإلبقاء على حد أقصى ملسؤولية املشغِّل، هو أيضاً عامل يساهم          
  .يف رفع تكاليف األقساط

__________  
)٤٤٠( H. -D. Sellschopp, “Multiple tort feasors/combined polluter 

theories, causality and assumption of proof/statistical proof, technical 

insurance aspects” in Kröner (ed.)٣٥٦احلاشية انظر ( ، املرجع املذكور 
  .٥٣-٥٢، وباألخص ص ٥٧-٥١، ص )أعاله

 Ch. S. Donovan and E. M. Miller, “Limited insurabilityانظر  ) ٤٤١(

of unlimited liability: serial claims, aggregates and alternatives: the 

American view”, in Kröner (ed.) أعـاله ٣٥٦احلاشية (، املرجع املذكور ( ،
 W. Pfennigstorf, “Limited insurability of unlimited؛ و١٥٨-١٢٩ص 

liability: serial claims, aggregates and alternatives: the Continental view” ،
  .١٦٥-١٥٩املرجع نفسه، ص 

 A. J. E. Fitzsimmons, “Non-marine environmentalانظـر   )٤٤٢(

liability: the use of insurance pools and the European dimension” ،
  .١٦٧-١٦٦، وباألخص ص ١٧٣-١٦٦املرجع نفسه، ص 
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ميكن للدولة املعنية أن تضع حدوداً دنيا للـضمانات           )٣١(
املالية هلذا الغرض، مراعية توفر موارد رأس املال عن طريـق         

بل إنه ميكن خلطط    . يةاملصارف أو غريها من الوكاالت املال     
التأمني أن تشترط حداً أدىن من املالءة املالية للمشّغل لكـي          

ومبوجب معظم خمططات املسؤولية القانونية،     . توفر تغطيتها 
ُيلَزم املشغل باحلصول على تأمنيٍ وعلى غريه من الضمانات         

وقد يكون ذلك ضرورياً بوجه خـاص       . )٤٤٣(املالية املناسبة 
ات املسؤولية املالية احملدودة، إذا كانت      لالستفادة من خمطط  

غري أنه نظراً لتنوع الُنظم القانونية وتباين الظـروف         . متاحة
االقتصادية، قد ُيتوخى منح الدول شيئاً من املرونة يف اشتراط 

كما ميكن أن يستلزم    . )٤٤٤(وترتيب الضمانات املالية املناسبة   
ملهتمـة  نظام التأمني الفعال مشاركة واسعة مـن الـدول ا         

  .)٤٤٥(احملتملة

وليس من قبيل املغاالة التشديُد على أمهية مثـل هـذه             )٣٢(
الضمانة املالية تعود بالنفع على مجيع      "وقد لوحظ أن    . اآلليات

فبالنسبة للـسلطات العامـة وعامـة       : األطراف ذات املصلحة  
اجلمهور ُتعترب الضمانة من أجنع الُسبل، إن مل تكـن الـسبيل            

قيام باإلصالح فعالً وفقاً ملبدأ تغرمي امللوِّث؛       الوحيد، لضمان ال  
وبالنسبة للمشغِّلني الصناعيني، توفر سبيالً لتوزيع املخاطر وإدارة 
أوضاع طابعها عدم اليقني؛ وبالنسبة لصناعة التأمني، ُيعد هـذا    

__________  
لالطالع على املمارسة يف جمال املعاهدات، انظر، على سبيل          )٤٤٣(

املثال، املادة الثالثة من االتفاقية املتعلقة مبسؤولية مشغلي السفن النوويـة؛           
باملسؤولية املدنية عن    من الربوتوكول املعدل التفاقية فيينا املتعلقة        ٧واملادة  

األضرار النووية؛ واملادة السابعة من اتفاقية فيينا املتعلقة باملسؤولية املدنيـة           
 من االتفاقية املتعلقة باملسؤولية قبل الغري يف ١٠عن األضرار النووية؛ واملادة 
 من الربوتوكول املعدل لالتفاقية املتعلقـة       ١٠ميدان الطاقة النووية؛ واملادة     

 ١٩٦٠يوليه  / متوز ٢٩ولية قبل الغري يف ميدان الطاقة النووية املؤرخة         باملسؤ
 ١٩٦٤يناير / كانون الثاين٢٨بصيغتها املعدلة بالربوتوكول اإلضايف املؤرخ 

انظر أيضاً املـادة    . ١٩٨٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦وبالربوتوكول املؤرخ   
نية عن الضرر الناجم عن اخلامسة من االتفاقية الدولية املتعلقة باملسؤولية املد
 مـن   ١٢؛ واملادة   ١٩٩٢التلوث النفطي بصيغتها املعدلة بربوتوكول عام       

االتفاقية الدولية املتعلقة باملسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن نقـل           
 من االتفاقية الدولية بشأن ٧املواد اخلطرة والضارة عن طريق البحر؛ واملادة     

 مـن   ١٤ التلوث بوقود السفن الزييت؛ واملادة       املسؤولية املدنية عن أضرار   
بروتوكول بازل بشأن املسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عـن نقـل            

لربوتوكـول   من ا  ١١النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود؛ واملادة        
ثار عـابرة   اآلاملتعلق باملسؤولية املدنية والتعويض عن األضرار النامجة عن         

 من اتفاقية   ١٢؛ واملادة   لصناعية على املياه عابرة احلدود    للحوادث ا  احلدود
  .املسؤولية املدنية عن األضرار النامجة عن أنشطة خطرة على البيئة

 للجمعية  الرمسية الوثائق  على سبيل املثال، بيان الصني،     ،انظر )٤٤٤(
 ١٩، اجللـسة    الـسادسة العامة، الدورة الثامنـة واخلمـسون، اللجنـة         

)A/C.6/58/SR.19( ،٤٣فقرة ال.  
 ١٧اجللسة    بيان إيطاليا، املرجع نفسه،    ، على سبيل املثال   ،انظر ) ٤٤٥(
)A/C.6/58/SR.17( ، ٢٨الفقرة.  

وينبغي أيضاً إتاحة هذه التغطيـة      . )٤٤٦("اجملال سوقاً ذات شأن   
  .)٤٤٧(ف التنظيفالتأمينية فيما يتعلق بتكالي

والتغطية التأمينية متاحة يف بعض الواليات القـضائية،          )٣٣(
واخلربة املكتسبة يف هذه األسواق     . كأوروبا والواليات املتحدة  

ميكن أن تنتقل بسرعة إىل أسواق أخرى، ذلك أن صناعة التأمني 
 CE/2004/35 مـن التوجيـه      ١٤واملادة  . آخذة يف النمو عاملياً   

ملان األورويب وجملس االحتـاد األورويب بـشأن        الصادر عن الرب  
، )٤٤٨(املسؤولية البيئية فيما يتعلق مبنع الضرر البيئي وإصـالحه        

على سبيل املثال، تنص على أن الدول األعضاء جيب عليها أن           
التأمينية تتخذ تدابَري لتشجيع قيام املشغِّلني املالئمني يف اجملاالت         

ل وأسواق للضمان املايل، مبا يف      االقتصادية واملالية بتوفري وسائ   و
ذلك آليات مالية يف حاالت اإلعسار، هبدف متكني املشغِّلني من          

  .استخدام الضمانات املالية لتغطية مسؤولياهتم مبوجب التوجيه
ومن نتائج توفري التأمني والضمانات املالية أنه ميكـن أن            )٣٤(

 بـالتعويض  ُيسمح كخيار مبقتضى القانون احمللي بتقدمي املطالبـة    
غري أنه جيـوز  . مباشرة ضد أي شخص يوفر تغطية الضمان املايل   

. أن ُيمنح هذا الشخص احلق يف املطالبة بضم املشغِّل إىل الدعوى          
وحيق هلذا الشخص أيضاً أن يستظهر بُسبل الدفاع الـيت يكـون    

وتنص على هذه اإلمكانيـة     . للمشغِّل احلق فيها مبوجب القانون    
لربوتوكول املتعلق باملسؤولية املدنيـة      من ا  ١١ة   من املاد  ٣الفقرة  

للحوادث  ثار عابرة احلدود  اآلوالتعويض عن األضرار النامجة عن      
  مـن ١٤ من املـادة  ٤والفقرة  الصناعية على املياه عابرة احلدود 

بروتوكول بازل بشأن املسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن         
غـري أن   .  احلـدود  نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عـرب      

الربوتوكولني يسمحان للدول بإصدار إعالن، إن هي رغبـت يف    
  .ذلك، ينص على عدم السماح مبثل هذا اإلجراء املباشر

 ُتشريان إىل تدابري أخرى ال تقل عمـا         ٥ و ٤الفقرتان    )٣٥(
ويتعلق األمـر بإنـشاء     . سبق أمهية جيب أن ُتركّز عليها الدولة      

وهذا بطبيعـة احلـال     . توى الوطين صناديق تكميلية على املس   
يستبعد افتراض االضطالع هبذه املسؤوليات يف مستوى أدىن         ال

. من مستويات احلكم يف حالة الدولة اليت هلا نظـام احتـادي           
وخمططات توزيع اخلسائر املتاحة تتوخى نوعاً مـن التمويـل          
التكميلي ملواجهة مطالبات التعويض يف حالة عدم كفاية األموال 

ومعظم ُنظم املسؤولية . احة للمشغِّل لتقدمي التعويض للضحايا    املت
القانونية املتعلقة باألنشطة اخلطرة تنص على توفري مصادر متويل         
إضافية ملواجهة مطالبات التعويض عن الضرر، وباألخص لتحّمل 
تكاليف تدابري االستجابة واإلصالح، اليت هي أساسية الحتواء        

  .ارد الطبيعية واملرافق العامة املتضررةالضرر وإرجاع القيمة للمو
__________  

املقترح الداعي إىل قيام الربملان األورويب وجملس االحتـاد          انظر )٤٤٦(
األورويب بإصدار توجيه بشأن املسؤولية البيئية فيما يتعلق مبنع الضرر البيئي           

  .(COM (2002) 17 final) ٢٠٠٢يناير /ن الثاين كانو٢٣وإصالحه، املؤرخ 
  .املرجع نفسه )٤٤٧(
 . أعاله٣١٦انظر احلاشية  )٤٤٨(
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وميكن أن ُتوفَّر مصادر التمويل اإلضافية من حسابات   )٣٦(
وميكن أن يكون أحد هذه احلسابات من األمـوال         . خمتلفة

أي أنه ميكن أن يكـون      . العامة، كجزء من امليزانية الوطنية    
للدولة نصيب يف حتّمل اخلسارة اليت يسببها الضرر، على غرار 

وميكن أن يكون   . ما حدث يف حالة عمليات الطاقة النووية      
مثة حساب آخر هو جتميع مشترك لألمـوال املتأتيـة مـن            
التربعات إما من املشغِّلني العاملني يف نفس فئـة األنـشطة           
اخلطرة أو من كيانات يعود عليها النشاط اخلطـر بـالنفع           

قل النفط  وهذه هي احلال يف إدارة املخاطر املتصلة بن       . املباشر
إال أنه يف حالة األنشطة اخلطرة اليت هلا طابع خـاص           . حبراً

جداً، قد يتعني توفري مبالغ تكميلية من خالل شكل ما مـن           
أشكال الضرائب اليت يتم فرضها على مستهلكي املنتجـات         

وقد يكون ذلـك    . واخلدمات اليت ُتَولِّدها الصناعة وتدعمها    
ـ        شغِّلني واملـستهلكني   ضرورياً، ال سيما إذا كان جمتمع امل

املعنيني بصفة مباشرة جمتمعاً صغرياً للغاية وال جتمع بينهم أية          
  .مصلحة مشتركة اقتصادية أو استراتيجية

 تتناول التمويل من الصناعة وتنص على أنـه،         ٤الفقرة    )٣٧(
يف احلاالت املناسبة، ينبغي أن تشمل هذه التدابري اشتراط إنشاء          

وتنم عبـارة   . ا على الصعيد الوطين   صناديق لصناعات بأكمله  
عن أن للدولة أن ختتار من بني خمتلـف الـسبل           " هذه التدابري "

املتاحة السبيل الذي حتقق به هدف إنشاء متويـل لـصناعات           
  .بأكملها وفقاً للظروف اخلاصة بكل حالة

 تنص على أنه، يف حالة كون التدابري املنصوص         ٥الفقرة    )٣٨(
قة غري كافية لتقدمي تعويض واٍف، ينبغي       عليها يف الفقرات الساب   

ويف . على دولة املصَدر أيضاً أن تكفل إتاحة موارد مالية إضافية         
حني أن الفقرة ال تتطلب مباشرة من دولة املـصدر أن تنـشئ          
صناديق حكومية لضمان تعويض سريع وواف، فهي تنص على         

ة وجوب أن تضمن دولة املصدر توافر موارد مالية كافية يف حال          
الضرر الناجم عن عملية خطرة واقعة داخـل أراضـيها أو يف            

  .مناطق خاضعة لواليتها
 مصاغة كمبادئ توجيهية لتـشجيع  ٥ و ٤ و ٣الفقرات    )٣٩(

والطابع الرئيسي ملشروع   . الدول على اعتماد أفضل املمارسات    
املبدأ هذا هو حرية الدول يف تبّني خيار أو آخر وفقاً لظروفهـا         

غري أن هذا يقتضي من دولـة املـصَدر أن          . وأوضاعها اخلاصة 
تكون يقظةً بغية القيام باستمرار مبراجعة قانوهنا احمللي ضـماناً          
ملواكبة أحكامه ملا جيري من تطورات يف املمارسات التكنولوجية 

  .والصناعية يف الداخل ويف اخلارج

  تدابري االستجابة  -٥املبدأ 

م عنه  عند وقوع حادث ينطوي على نشاط خطر ينج         
  :أو يرجح أن ينجم عنه ضرر عابر للحدود

ختطر دولة املصدر فوراً بوقوع احلادث ومبـا          )أ(  
ميكن أن ينجم عن الضرر العابر للحدود من آثار مجيَع الدول           

  املتأثرة أو اليت يرجح أن تتأثر بذلك؛

تكفل دولة املصدر، مبشاركة مناسبة من املشغِّل،         )ب(  
اسبة، وينبغي هلا أن تعتمد، لذلك الغرض،       اختاذ تدابري استجابة من   

  على أفضل املتاح من بيانات علمية وتكنولوجيا؛
ينبغي أيضاً لدولة املصدر أن تتـشاور، عنـد           )ج(  

االقتضاء، مع مجيع الدول املتأثرة أو اليت يرجح أن تتأثر وأن           
تطلب إليها التعاون بغية التخفيف من آثار الـضرر العـابر           

  ذه اآلثار إذا أمكن ذلك؛للحدود، وإزالة ه
تتخذ الدول املتأثرة أو اليت يرجح أن تتـأثر           )د(  

بالضرر العابر للحدود مجيع التدابري اجملدية للتخفيف من آثار         
  ذلك الضرر وإزالتها إذا أمكن؛

ينبغي للدول املعنية أن تطلب، عند االقتضاء،         )ه(  
خرى املساعدة من املنظمات الدولية املختصة ومن الدول األ       

  .بشروط وأحكام مقبولة قبوالً متبادالً

  التعليق

 احلالة النامجة عن حـدوث      ٥يتناول مشروع املبدأ      )١(
ضرر عابر للحدود من الناحيتني القانونية والعمليـة علـى          

وحال وقوع حادث ينطوي على نشاط خطر ينجم        . السواء
عنه أو ُيَرجَّح أن ينجم عنه ضرر عابر للحدود، سواًء حدث           

مل حيدث يف الوقت ذاته ضرر داخل أراضي دولة املصدر،          أم  
فأوالً، ُينتظر منها   . ُيطلَب إىل دولة املصدر القيام بعدة أمور      

أن حتصل من املشغِّل على كامل املعلومات املتاحة عن وقائع          
احلادثة، واألهم، عن األخطار اليت تتهّدد السكان وممتلكاهتم، 

وثانياً، ُيتوقع منها أن تكفل     . روالبيئة يف مناطق اجلوار املباش    
اختاذ تدابري مناسبة يف حدود ما هو متاح هلا مـن وسـائل             
وجاهزية حلاالت الطوارئ للتخفيف مـن آثـار الـضرر،          

وينبغي لتدابري االستجابة هذه أال تشمل      . وإلزالتها إن أمكن  
فقط تدابري تنظيف البيئة وإصالحها داخل والية دولة املصدر، 

اً أن يتسع نطاق هذه التدابري ليشمل النطـاق         بل ينبغي أيض  
اجلغرايف للضرر للحيلولة دون حتوله إىل ضرر عابر للحدود،         

وثالثاً، إن واجب دولة    . إن مل يكن قد أصبح كذلك بالفعل      
املصدر ُيَحتِّم عليها إحاطة مجيع الدول املتـضررة أو الـيت           

رها ُيحتمل أن تتضرر علماً باحلادثة، وجيب أن يتضمن إخطا        
كل املعلومات الضرورية عن طبيعة الضرر وعن آثاره احملتملة    
على األشخاص واملمتلكات والبيئة، وعما ينبغي اختاذه مـن         
احتياطات ممكنة حلمايتهم من آثاره الضارة أو للتخفيف من         

  .شدة الضرر أو إزالته متاماً
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، اليت تتناول اإلخطار الفوري، هـي التـزام         )أ(الفقرة    )٢(
ويـتعني  . )٤٤٩(لعناية الواجبة مفروض على دولة املصدر ا بتوخي

وينبغـي أن   . الوفاء بااللتزام باإلخطار حاملا يتسىن ذلك عملياً      
يتضمن اإلخطار مجيع املعلومات ذات الصلة املتاحـة لدولـة          

بعض احلاالت، رمبا ال يكون من املمكـن فـوراً           ويف. املصدر
بكاملـها ومجـع    لدولة املصدر التحقق من الوقائع ذات الصلة        

املعلومات عن طبيعة الضرر وما ميكن وما ينبغي اختـاذه مـن            
  .إجراءات عالجية

تقتضي من الدولة أن تتخذ تدابري استجابة  ) ب(الفقرة    )٣(
مناسبة، وتنص على أن عليها أن تعتمد على أفضل ما هو متاح 

وُينتظر من دولة املصدر الوفاء بالتزام      . من وسائل وتكنولوجيا  
لعناية الواجبـة سـواء يف مرحلـة اإلذن باألنـشطة           بذل ا 
أو عند رصد األنشطة اجلارية بعد اإلذن هبا ومبـا           )٤٥٠(اخلطرة

ميتد إىل املرحلة اليت قد يصبح فيها الضرر حقيقة ملموسة، على 
وقد الحظت حمكمة العـدل     . الرغم من اجلهود املبذولة ملنعه    

وجود  ،وسناغيمار - غابتشيكوفو   مشروعالدولية، يف قضية    
الـوعي  "ل حاجة إىل الرصد املستمر لألنشطة اخلطرة نتيجـة         

هبشاشة البيئة واإلقرار بأن األخطار البيئية يـتعني أن تقـيَّم           
  .)٤٥١("مستمرة  بصفة

وعالوة على ذلك، ينبغي للدولة املعنيـة أن تتـوخى            )٤(
احلرص الدائم وأن تكون على استعداد ملنع حدوث الضرر قدر          

ي هلا، عند حدوث الضرر بالفعل، أن ختفف من         اإلمكان، وينبغ 

__________  
 Ph. N. Okowa, “Procedural obligations in internationalانظر  ) ٤٤٩(

environmental agreements”, BYBIL, 1996, vol. 67 (1997), pp. 275–336, 

at p. 330قانون الـدويل علـى   ، حيث لوحظ أن اشتمال القواعد العامة لل
بتأييـد  "واجب حتذير الدول املعرضة للخطر يف حاالت الطوارئ قد حظي           

وهـو واجـب    ".  نيكاراغوا  ويف قضية  قناة كورفو احملكمة الدولية يف قضية     
 ١٩٨٦ لعـام    التبليغ املبكّر عن وقوع حادث نووي     يشكل موضوع اتفاقية    

  ).٣٣٢رجع نفسه، ص امل" (تؤكد موقفاً مقرراً يف القانون العريف"اليت 
مما يرتبط ارتباطاً وثيقاً بواجب اإلذن املسبق واجُب إجراء تقيـيم            ) ٤٥٠(

. ١٦٦ ، ص ) أعـاله  ٣٢٣احلاشـية   (، املرجع املذكور    Xueانظر  . لألثر البيئي 
وتالحظ فويبيه أوكَُوا مخسة أنواع على األقل من الواجبات التبعيـة املرتبطـة             

 ويتمثل أحد تلك الواجبـات يف ضـرورة         .بااللتزام بإجراء تقييم األثر البيئي    
اإلعراب الواضح عن طبيعة النشاط ونتائجه احملتملة وإبالغ ذلك إىل الدول اليت            

غري أهنا أشارت إىل أنه، باستثناء عدد قليل من االتفاقيـات،           . حيتمل أن تتأثر به   
يرد على نطاق واسع النص على أن الدولة املقترحة للنشاط هي اجلهة الوحيـدة   

وال َيسمح أي مـن     . يت حتدد احتمال حدوث األثر الضار أو مدى خطورته        ال
املعاهدات قيد النظر للدول الثالثة بأن تقترح إجراء تقييمات إضافية أو خمتلفة يف             

، املرجـع   Okowaانظر  . حالة عدم اقتناعها بالتقييمات املقدمة من دولة املصَدر       
يما يتعلق مبضمون تقيـيم  ، وف٢٨٥-٢٨٢، ص   )أعاله ٤٤٩احلاشية  (املذكور  

  .٢٨٦، وص ٢٥، احلاشية ٢٨٢األثر البيئي، انظر املرجع نفسه، ص 
)٤٥١( Gabčíkovo–Nagymaros Project ) أعاله٣٦٣احلاشية انظر ( ،

  .١١٢الفقرة 

 وعليه، فإن دور الدولـة    . )٤٥٢(آثاره بأفضل تكنولوجيا متاحة   
املنصوص عليه مبوجب مشروع املبدأ هذا هو مكمِّـل للـدور           

 من مشاريع املواد املتعلقـة      ١٧ و ١٦املنوط هبا مبوجب املادتني     
" لطـوارئ التأهب حلاالت ا  "باملنع، ومها اللتان تتناوالن شروط      

  .)٤٥٣("اإلخطار حبدوث حالة طوارئ"و
غري أنه ينبغي متييز مشروع املبدأ هذا من حيث كونه            )٥(

 من مـشاريع    ١٧ و ١٦يتجاوز األحكام الواردة يف املادتني      
املواد املتعلقة باملنع، فينبغي للدول، يف إطار تدابري االستجابة، 

ضل ما هو اختاذ تدابري التأهب حلاالت الطوارئ، واستخدام أف
متاح هلا من وسائل فور نشوء حالة الطوارئ، وفقاً للمعارف 
املعاصرة فيما يتعلق باملخاطر وبالوسائل التقنية والتكنولوجية       

ويتناول هذا املبدأ احلاجة إىل القيام      . واملالية املتاحة إلدارهتا  
بإجراءات الرد الضرورية داخل حدود دولة املـصدر بعـد          

الضرر، ولكن قبل أن يكتسي طابع      وقوع حادث يتسبب يف     
وينبغي للدول املعنية، لدى    . الضرر العابر للحدود، إن أمكن    

قيامها بذلك، أن تطلب عند الضرورة مساعدة من املنظمات         
الدولية املختصة ومن الدول األخرى على حنو ما تنص عليه          

  ).ه(الفقرة الفرعية 

شـرةً  يتصل مبا ) ب(إن االشتراط الوارد يف الفقرة        )٦(
وكما هو احلال عند تطبيق النهج      . )٤٥٤(بتطبيق النهج الوقائي  

الوقائي يف أي ميدان بعينه، ُيسمح بقدر من املرونة، وُينتظر          
القيام به يف ظل وضع مجيع التكاليف واملنافع االجتماعيـة          

__________  
تـضع يف   "ذكرت احملكمة أهنـا     . ١٤٠املرجع نفسه، الفقرة     )٤٥٢(

اية بسبب طابع   اعتبارها أنه، يف جمال محاية البيئة، يلزم توخي احلرص والوق         
الضرر البيئي الذي كثرياً ما يكون غري قابل لإلزالة وبسبب القصور املالزم            

  ".آللية جرب هذا النوع من الضرر ذاهتا
 من مشاريع املواد املتعلقة     ١٧ و ١٦لالطالع على نص املادتني      )٤٥٣(

) اجلـزء الثـاين   (، اجمللد الثاين    ٢٠٠١حولية  باملنع والتعليقني عليهما انظر     
ولالطالع على الرأي القائل بأن االلتزامات      . ٢١٧-٢١٥يب، ص   والتصو

املنصوص عليها يف املعاهدات بشأن االحتفاظ خبطة للطوارئ واالسـتجابة     
حلاالت الطوارئ املتعلقة بالتلوث ينبغي أن ينظر إليها كجزء من واجـب            

وفة، الدولة املتمثل يف بذل العناية الواجبة للتحكم مبصادر الضرر البيئي املعر       
احلاشية (، املرجع املذكور … Birnie and Boyle, International Lawانظر 
من املشروع النظر إىل "ويالحظ املؤلفان أيضاً أن  . ١٣٧، ص   ) أعاله ٣٠٦
 باعتبارها متثل ُحجة على وجود التزام عريف بالتحذير من          قناة كورفو قضية  

  ).١٣٦ص " (املخاطر البيئية املعروفة
شتراط استخدام أفضل تكنولوجيا متاحة، الحظ      فيما يتعلق با   )٤٥٤(

انظـر  . ط ارتباطـاً وثيقـاً باملبـدأ الوقـائي        ـروديغر فولفُرم أنه يرتب   
R. Wolfrum    ويالَحـظ  . ١٥، ص   ) أعاله ٤٠٥احلاشية  (، املرجع املذكور

 يشري إىل أن الدول مسؤولة فقط عن تطبيـق          ‘متاحة‘مصطلح  "أيضاً أن   
 التقدم التكنولوجي، ال عـن تطبيـق كـل          مت تسويقه فعالً من مظاهر     ما
، املرجع املذكور   Stoll" (يستجد من تطورات يف جمال مكافحة التلوث       ما
  ).١٨٢، ص ) أعاله٤١٨احلاشية (
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وإن املبدأ القاضي بأن تكفـل  . )٤٥٥(واالقتصادية يف احلسبان  
ـ       رى يف إطـار واليتـها      الدول أال تتسبب األنشطة اليت جت

. وسيطرهتا يف ضرر عابر للحدود هو مبـدأ بـالغ األمهيـة           
وباملثل، ال يقل أمهية اختاذُ إجراءات استجابة فـور وقـوع           

واحلق أن هذه . حادثة يبدأ على أثرها حدوث ضرر ذي شأن
التدابري ضرورية الحتواء الضرر حىت ال ينتشر، ويـتعني أن          

 معظم احلاالت من دون إضاعة ويتم هذا يف. تتخذ على الفور
أي وقت لتحديد الشخص املسؤول أو السبب أو اخلطأ الذي 

املسؤولية على  ) ب(  وتضع الفقرة . تسبب يف وقوع احلادث   
عاتق دولة املصَدر املعنية كي حتدد كيفية اختاذ هذه التدابري          
واجلهة اليت تتخذها، ويشمل ذلك مشاركة املشغِّل مشاركة        

متاحاً أمام الدولة خيار احلصول على رد       وسيكون  . مناسبة
  .لتكاليف تدابري االستجابة املعقولة

ومن املعتاد لسلطات الدولة أن تبدأ على الفور يف اختاذ            )٧(
إجراءاٍت، فتقوم بإجالء املتضررين إىل أماكن آمنـة، وتـوفر          

وهلذا الـسبب   . اإلغاثة الطبية العاجلة وغريها من أنواع اإلغاثة      
دأ بالدور اهلام الذي تؤديه الدولة، وينبغي هلا أن تؤديه،        يسلِّم املب 

يف اختاذ التدابري الضرورية حاملا تنشأ حالة الطـوارئ، نظـراً           
لدورها يف تأمني الرفاه العـام ومحايـة املـصلحة العامـة يف             

  .األوقات كل
غري أن أي تدبري تتخذه الدولة عند اسـتجابتها حلالـة             )٨(

 خطر ال حيصر املشغِّل، وال ينبغـي        الطوارئ النامجة عن نشاط   
لـه أن حيصره، يف دور ثانوي أو تكميلي، فاملشغِّل يتحمـل           
مسؤولية رئيسية يف احلفاظ على التأهب حلاالت الطوارئ وتنفيذ 

وبإمكان املـشغِّل،   . أي تدابري من هذا القبيل حاملا يقع حادث       
 إليها  وينبغي لـه، أن يقدم إىل الدولة كل املساعدة اليت حتتاج         

ذلك أن املشغِّل، بصفة خاصة، يوجد يف . لالضطالع مبسؤولياهتا
أفضل وضع إليضاح تفاصيل احلادث، وطبيعته، ووقت وقوعه،        
ومكانه على وجه التحديد، والتدابري اليت ميكـن أن تتخـذها           
األطراف احملتمل أن تتأثر قصَد التخفيف من آثار الضرر إىل أبعد 

ة أن يكون املشغِّل، مبا يف ذلـك        وعليه، فإن إمكاني  . )٤٥٦(حد
شركة عرب وطنية، أول من يصدر عنه رد فعل، هي إمكانية ال            

وإذا مل يكن املشغِّل قادراً على اختـاذ تـدابري          . يراد استبعادها 
االستجابة الضرورية، ينبغي لدولة املصدر أن تتخذ الترتيبـات         

__________  
 – Guidelines for Applying the Precautionary Principle“انظـر   ) ٤٥٥(

Biodiversity Conservation and NRM Management” (joint initiative of Fauna 

and Flora International and the World Conservation Union (IUCN)), 

Environmental Policy and Law, vol. 35/6 (2005), pp. 274–275, at p. 275.  
. تطالَب الدول بتقدمي هذه التفاصيل عند وقوع حوادث نووية         ) ٤٥٦(

وعليها أيضاً  . يالتبليغ املبكّر عن وقوع حادث نوو      من اتفاقية    ٢انظر املادة   
أن تقدم إىل الدول اليت حيتمل أن تتأثر املعلومات الضرورية األخرى للتخفيف            

انظـر  . من اآلثار اإلشعاعية، وذلك عن طريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية         
Sands ٨٤٦-٨٤٥، ص ) أعاله٣٦٢احلاشية (، املرجع املذكور.  

تسعى إىل  وبإمكاهنا يف هذه العملية أن      . )٤٥٧(للقيام هبذه التدابري  
احلصول على املساعدة الضرورية واملتاحة من دول أخرى أو من 

  .منظمات دولية خمتصة
تنص على أنه ينبغي لدولة املصَدر، ملصلحتها ) ج(الفقرة   )٩(

أبـسط االعتبـارات    "هي ذاهتا، بل وكواجب نـاجم عـن         
، أن تتشاور مع الدول املتأثرة أو اليت حيتمـل أن     )٤٥٨("اإلنسانية
ية حتديد أفضل إجراءات االستجابة املمكنـة ملنـع أو          تتأثر، بغ 

ويبدأ التشاور عادةً بناء    . )٤٥٩(ختفيف حدة الضرر العابر للحدود    
فيها من املرونة   " حسب االقتضاء "وُيعترب أن عبارة    . على طلب 

ما يكفي الستيعاب التشاور الضروري فيما بني الدول املعنيـة          
كنة، وذلـك حبـسب     وإلشراكها يف مجيع أشكال التعاون املم     

وإن استعداد الدول للتعاون قـد ال يكـون      . ظروف كل حالة  
متماثالً؛ فهو يتوقف على موقعها وعلى مدى شعورها بكوهنـا          

  .ملزمة بالتعاون، وكذلك على مدى تأهُّبها وقدرهتا

فتقتضي من الدول املتأثرة أو اليت حيتمل أن        ) د(أما الفقرة     )١٠(
ومن واجب الـدول    . م إىل دولة املصدر   تتأثر أن تقدم تعاوهنا التا    

املتأثرة أن تتخذ أيضاً، فور إخطارها، مجيـع التـدابري املناسـبة            
وينبغـي  . )٤٦٠(واملعقولة لتخفيف حدة الضرر الذي تتعرض لـه      

__________  
صادر عـن    ال CE/2004/35 من التوجيه    ٦ و ٥مبوجب املادتني    )٤٥٧(

الربملان األورويب وجملس االحتاد األورويب جيوز للسلطات ذات االختصاص،         
، أن تطالب املشغِّل باختـاذ تـدابري الوقايـة أو           ١١املعيَّنة مبوجب املادة    

اإلصالح الضرورية، أو أن تتخذ هذه التدابري بنفـسها، إذا مل يتخـذها             
  .) أعاله٣١٦احلاشية انظر (املشغِّل أو مل يتسن العثور عليه 

. ٢٢، ص   ) أعاله ١٩٧احلاشية   (Corfu Channelانظر قضية    )٤٥٨(
[...] االلتزامـات   "وخبصوص اإلشارة إىل هذا املفهوم املتميز كجزء من         

، متييزاً هلا )املرجع نفسه" (على مبادئ عامة معينة معترف هبا[...] املرتكزة  
 من النظام   ٣٨ادة  عن املصادر التقليدية للقانون الدويل الوارد ذكرها يف امل        

 B. Simma, “From bilateralism toاألساسي حملكمة العدل الدولية، انظـر  

community interest in international law”, Recueil des cours: Collected 

courses of the Hague Academy of International Law 1994-VI, vol. 250 

(1997), pp. 220 et seq., at pp. 291–292.  
فيما خيص واجب الدول يف أن ُيخطر بعُضها بعضاً وتتشاور            )٤٥٩(

فيما بينها هبدف اختاذ التدابري املناسبة للتخفيف من حدة الضرر، انظر املبدأ        
االتفاقية املتعلقة باآلثار عابرة    ؛ و ) أعاله ٣٠١احلاشية  ( من إعالن ريو     ١٨

نوع البيولـوجي؛  ؛ واالتفاقيـة املتعلقـة بـالت      ةاحلدود للحوادث الصناعي  
املتعلقة بالتنوع   التفاقيةاوبروتوكول كارتاخينا للسالمة البيولوجية امللحق ب     

البيولوجي؛ وكذلك املعاهدات املربمة يف ميدان احلوادث النووية واتفاقيـة          
، املرجع املذكور   Sandsانظر أيضاً   . التبليغ املبكّر عن وقوع حادث نووي     

  .٨٤٧-٨٤١، ص ) أعاله٣٦٢احلاشية (
احلاشـية  انظـر  ( Gabčíkovo–Nagymaros Projectيف قضية  )٤٦٠(

الذي نفذته على   " البديل جيم "احتجت سلوفاكيا، دفاعاً عن     )  أعاله ٣٦٣
   يف املائة من مياه هنر الـدانوب،       ٩٠ إىل   ٨٠هنر الدانوب لتحوز به قرابة      

 

 تابع على الصفحة التالية
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هلذه الدول أن تتخذ ما يف وسعها من تدابري االستجابة يف املناطق            
 العابر للحدود   اخلاضعة لواليتها أو سيطرهتا للعمل على منع الضرر       

وجيوز هلا أيضاً أن تطلب ما هو متاح مـن       . أو التخفيف من حدته   
املساعدة من املنظمات الدولية املختصة ومن الدول األخرى علـى          

 وتعترب تدابري االستجابة هـذه أمـراً        ).ه(حنو ما تنص عليه الفقرة      
أساسياً ال للمصلحة العامة فحسب، بل وأيضاً لتمكني الـسلطات          

كم املعنية من معاجلة املطالب الالحقة بالتعويض ورد التكاليف         واحملا
  .)٤٦١(املتحملة بسبب إجراءات االستجابة املتخذة بصورة معقولة

 غنية عن الشرح، وهي مصوغة على َنـَسق         )ه(الفقرة    )١١(
 من اتفاقية قانون استخدام اجملاري املائية الدوليـة يف          ٢٨ املادة

اتفاقية "ب املشار إليها الحقاً     (١٩٩٧األغراض غري املالحية لعام     
ومن املنتظر من ترتيبات املساعدة     "). ١٩٩٧اجملاري املائية لعام    

فيما بني الدول أو بني املنظمات الدولية املختصة والدول املعنية          
وقد . أن تتم بناًء على أحكام وشروط ُيتَّفَق عليها اتفاقاً متبادالً         

يات مساعدة الدولة املتلقيـة،     تكون هذه الترتيبات متأثرة بأولو    
واألحكام التأسيسية وواليات املنظمات الدوليـة املختـصة،         
والترتيبات املالية وغريها من الترتيبات املتعلقة بظروف الضيافة        

ينبغي ألي ترتيبات مـن      وال. احمللية أو باحلصانات واالمتيازات   
أن هذا القبيل أن تكون قائمة على شروط جتارية حبتة، وينبغي           

تكون منسجمة مع أبسط االعتبارات اإلنسانية ومع أمهية تقدمي         
  .املساعدة اإلنسانية إىل ضحايا احملن

_________________________________________  
  )تابع() ٤٦٠(احلاشية 

 ألحكام املعاهدة املتعلقة بتشييد وتشغيل منظومة هنغاريا االمتثالإزاء رفض 
 ناغيماروس لألهوسة املربمة بني تشيكوسلوفاكيا وهنغاريا       -غابتشيكوفو  

 ,United Nations، ١٩٧٧سـبتمرب  / أيلـول ١٦ُوقعت يف بودابست يف (

Treaty Series, vol. 1109, No. 17134, p. 235 ( من املبـادئ العامـة   "بأن
نه جيب على الطرف املتضرر، نتيجة لعدم وفاء طرف آخر          للقانون الدويل أ  

، ٥٥ص  " (يف العقد بالتزاماته، أن يسعى إىل ختفيف ما يتكبده من ضـرر           
يترتب على  "والحظت احملكمة، وهي تشري إىل هذا املبدأ، أنه         ). ٨٠الفقرة  

ن هذا املبدأ أنه ال حيق للدولة املتضررة اليت مل تتخذ التدابري الالزمة للحد م             
" الضرر املتكبد أن تطالب بالتعويض عن ذلك الضرر الذي كان ميكن تفاديه           

يف حني أن هذا املبدأ قد يوفر       "ووجَّهت احملكمة النظَر إىل أنه      ). املرجع نفسه (
ميكن، من ناحيـة أخـرى،    على هذا النحو أساساً حلساب األضرار، فإنه ال   

). املرجع نفسه " (مشروع االستناد إليه لتربير فعل ُيعد يف ظروف أخرى غري        
وخيتلف األمر هنا ألن احملكمة اعتربت تنفيذ البديل جيم فعالً غري مـشروع             
وبالتايل مل متض قدماً يف النظر يف مبدأ واجب الدول املتأثرة أن ختفف آثـار               

القصور عن اختاذ إجـراء   واستعداد احملكمة للنظر يف  . الضرر الذي تتعرض له   
 هاماً يف حساب التعويضات اليت حيـق لتلـك          يف هذا الصدد بوصفه عامالً    

الدول يف هناية املطاف أن تطالب هبا ُيعترب يف حد ذاته إقراراً هاماً مبوجـب               
القواعد العامة للقانون الدويل بالواجب املفروض على الدول املتأثرة بالـضرر    

  .العابر للحدود أن ختفف الضرر بأقصى ما يف وسعها
عيار املعقولية يف حـساب التكـاليف       بصفة عامة، فيما يتعلق مب     )٤٦١(

، ”… Wetterstein, “A proprietory or possessory interestاملقبول ردها، انظر 
  .٥٠-٤٧، ص ) أعاله٣٢٣احلاشية (املرجع املذكور 

  سبل االنتصاف الدولية واحمللية  -٦املبدأ 
متنح الدول هيئاهتا القضائية واإلدارية احملليـة         -١  

االختصاص والصالحية الالزمني وتكفل إتاحة سبل انتصاف       
اهليئات يف حالة الضرر العـابر  لدى هذه لة فورية ووافية وفّعا 

للحدود الناجم عن أنشطة خطرة تقع يف إقليمها أو ختـضع           
  .على حنو آخر لواليتها أو سيطرهتا

ينبغي أن تتاح لضحايا الضرر العابر للحدود         -٢  
سبل انتصاف يف دولة املصدر ال تقل من حيث كوهنا فوريـة            

ا الذين حلقهم ضرر من     ووافية وفعالة عن تلك املتاحة للضحاي     
  .احلادث نفسه يف إقليم تلك الدولة

 حق الضحايا يف اللجوء     ٢ و ١ال متس الفقرتان      -٣  
  .إىل سبل االنتصاف خالف تلك املتاحة يف دولة املصدر

جيوز للدول أن توفر اللجـوء إىل إجـراءات           -٤  
دولية لتسوية املطالبات تعترب إجراءات سريعة وتتطلب احلد        

  . املصاريفاألدىن من
ينبغي للدول أن تضمن إتاحة الفرص املناسبة         -٥  

للحصول على املعلومات املتصلة بانتهاج سبل االنتصاف، مبا        
  .فيها املطالبة بالتعويض

  التعليق
 بعض التدابري العامـة الـضرورية       ٦يبني مشروع املبدأ      )١(

وإىل حد مـا،   . ٤لتفعيل وتنفيذ اهلدف احملدد يف مشروع املبدأ        
 معاً التدابري املوضوعية واإلجرائية ٦ و٤ضمن مشروعا املبدأين يت

 وغريها من الدول املعنية مـن  املصدراليت ُيتوخى أن متكِّن دولة    
أن توفر احلد األدىن من املعايري اليت يكون من الصعب أو مـن             
املستحيل دوهنا تنفيذ اشتراط توفري سبل انتصاف فعالة، مبـا يف           

ول على تعويض سريع وواٍف لضحايا      ذلك فرصة السعي للحص   
واشتراطات احلد األدىن املوضوعية،    . )٤٦٢(الضرر العابر للحدود  

كإسناد املسؤولية القانونية؛ وحتديد املـسؤولية القانونيـة دون         
إثبات وقوع خطأ؛ واالقتصار على احلد األدىن من الشروط أو          

ترتيبات القيود أو االستثناءات فيما يتعلق هبذه املسؤولية؛ ووضع   
فيما يتعلق بالضمانات أو السندات املالية لتغطيـة املـسؤولية          

أما مشروع املبدأ . ٤القانونية، يتم تناوهلا يف إطار مشروع املبدأ      
 فيتناول معايري احلد األدىن اإلجرائية، وهي تـشمل إتاحـة           ٦

إمكانية االحتكام إىل القضاء على قدم املساواة أو بـال متييـز،            
تصاف قانونية فعالة، واالعتـراف بـالقرارات       وإتاحة سبل ان  
__________  

َنوَّه رينيه لوفوبري بَتَبصُّر بأن الغرض من معايري احلد األدىن، يف            )٤٦٢(
رر العابر للحدود، هو تيـسري      سياق وضع نظام قانوين يتناول مسألة الض      

) كمـاً (وواٍف  ) يف وقت مناسـب   (حصول الضحايا على تعويض سريع      
، Lefeberانظـر   . وهلذا األمر جوانب إجرائية وموضوعية    ). كيفاً(وفّعال  

  .٢٣٦-٢٣٤، ص ) أعاله٣٣٠احلاشية (املرجع املذكور 
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كمـا يتنـاول    . القضائية وقرارات التحكيم األجنبية وإعماهلا    
 احلاجة إىل إتاحة إمكانية االحتكام إىل سـبل         ٦مشروع املبدأ   

تقاضٍ دولية للبت يف مطالبات التعويض تتسم بالسرعة وعـدم          
  .ارتفاع التكلفة

 اءات احمللية وعلى   تركز على اإلجر   ٣ و ٢ و ١الفقرات    )٢(
إرساء وتثبيت مبدأ إتاحة إمكانية االحتكام إىل القضاء على قدم          

ومن بني ما هو قائم من صـور التعـاون          . املساواة أو بال متييز   
الدويل فيما بني الدول اليت تقر باحلق يف االحتكام إىل القـضاء            

رك اتفاقية محاية البيئة املعقودة بني الـدامن      على قدم املساواة ُتعد     
وقـد  .  هي األكثر تقدماً   ١٩٧٤ عاَم   والسويد وفنلندا والنرويج  

َتَسّىن ذلك، بالطبع، ألن املعايري البيئية هي، إىل حد كبري، ذات           
 مـن   ٣وتنص املادة   . املعايري فيما بني بلدان الشمال األورويب     

االتفاقية املذكورة على إتاحة احلق، على قـدم املـساواة، يف           
ء لألشخاص الذين تـأثروا أو ُيحتمـل أن         االحتكام إىل القضا  

يتأثروا من جراء نشاط ضار بالبيئة يف دولة أخرى، حيث ُيتاح           
هلم إمكانية اللجوء على قدم املساواة إىل حماكم تلك الدولة أو           

بالقدر ذاته والشروط ذاهتا املطبقة يف حالة كيان "هيئاهتا اإلدارية  
". االضـطالع بالنـشاط  قانوين منتم إىل الدولة اليت جيري فيها  

وتتاح ملقدم الطلب عرب احلدود إمكانية طرح أسئلة فيما يتعلق          
جبواز القيام بالنشاط املعين، والطعن يف قـرارات احملكمـة أو           
السلطة اإلدارية، والسعي إىل اختاذ ما يلزم من التدابري للحيلولة          

وكذلك، بإمكان اجلهة املتـضررة عـرب       . دون حدوث ضرر  
حلصول على تعويض عما تكبدته مـن ضـرر         احلدود طلب ا  

بشروط ال تقل مؤاتاة عن الشروط اليت يتاح مبوجبها التعويض          
  .)٤٦٣(يف دولة املصدر

إن مبدأ إتاحة إمكانية االحتكام إىل القضاء على قـدم            )٣(
املساواة يتعدى اشتراط استيفاء الدول معياَر احلـد األدىن مـن      

__________  
 ,S. C. McCaffreyلالطالع على تعليق على االتفاقيـة، انظـر    )٤٦٣(

“Private remedies for transfrontier environmental disturbances”, IUCN 

Environmental Policy and Law Paper, No. 8 (1975), pp. 85–87 .  ُيعـد
اإلسهام الرئيسي لالتفاقية هو استحداث وكالة إدارية خاصة تتوىل مراقبة          

اور مظاهر األذى العابرة للحدود يف كل دولة طرف بغية تكثيـف التـش            
ولتلك الوكالة حق التقاضي أمام     . والتعاون على الصعيد احلكومي الدويل    

غـري أن االتفاقيـة     . احملاكم واهليئات اإلدارية للدول املتعاقدة األخـرى      
وال تتضمن أحكام االتفاقية نصاً   . تسري على القضايا اليت مل ُيفَصل فيها       ال

تناول مـسألة القـانون   وهي أيضاً ال ت. صرحياً بالتنازل عن حصانة الدولة    
الصحيح الواجب تطبيقه فيما يتعلق بتحديد املسؤولية القانونية وحـساب          
التعويضات، مع أن من املفترض أن القانون الـصحيح لتلـك األغـراض      

وعلـى  . سيكون القانون املعمول به يف املكان الذي حدث فيـه الـضرر       
قتـصادي  خالف ذلك، أوصت منظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان اال          

أعضاءها بالتنفيذ التدرجيي التفاقات مرنة، ثنائية أو متعـددة األطـراف،           
بشأن التدابري الواجب اختاذها لتيسري إجراءات التقاضي املتصلة مبكافحـة          

 ٤٢٠احلاشية  (، املرجع املذكور    McNamaraانظر  . التلوث العابر للحدود  
  .١٤٧-١٤٦، ص )أعاله

مي مطالبات التعويض عن    الفعالية يف إتاحة سبل االنتصاف ملقد     
الضرر العابر للحدود، حيث إنه ينص علـى إتاحـة إمكانيـة      
االطالع على املعلومات واملساعدة على التعاون املناسب بـني         

كمـا  . احملاكم والسلطات الوطنية املختصة عرب احلدود الوطنية      
 ٢٣ ويف املبدأ    )٤٦٤( من إعالن ريو   ١٠يتجلى هذا املبدأ يف املبدأ      

كما أنه حيظى باعتراف متزايد     . )٤٦٥( العاملي للطبيعة  من امليثاق 
  .)٤٦٦(يف القانون الدستوري الوطين املتعلق حبماية البيئة

 تنص على االلتزام مبـنح اهليئـات القـضائية         ١الفقرة    )٤(
واإلدارية احمللية االختصاص والصالحية الالزمني لتمكينها مـن        

دود، وكذلك وضع البت يف املطالبات املتعلقة بالضرر العابر للح
وتؤكد الفقرة أمهيـة إزالـة      . سبل انتصاف فعالة حتت تصرفها    

العراقيل من أجل ضمان املـشاركة يف التحقيقـات اإلداريـة           
وفور حدوث الضرر العـابر للحـدود،     . واإلجراءات القضائية 

ينبغي أن تتاح لضحايا الضرر العابر للحدود إمكانية االحتكام،         
أو /يئات اإلدارية أو شبه القـضائية و      على قدم املساواة، إىل اهل    

وعلى حنو مـا    . القضائية املختصة بالنظر يف مطالبات التعويض     
، ميكن استيفاء هذا ٤سلف شرحه يف التعليق على مشروع املبدأ 

الشرط بإتاحة إمكانية اللجوء إىل احملاكم احمللية وفقاً ألصـول          
ملتضررة أو  احملاكمة العادلة أو عن طريق التفاوض مع اجلهات ا        

  .الدول املعنية

 تؤكد أمهية مبدأ عدم التمييز لدى البـت يف          ٢الفقرة    )٥(
ويقضي مبدأ عـدم    . )٤٦٧(املطالبات املتعلقة باألنشطة اخلطرة   

التمييز بأنه ينبغي لدولة املصدر أن تكفل لضحايا الضرر العابر      
للحدود سبل انتصاف ال تقل من حيث كوهنا سريعة ووافيـة       

ك املتاحة لضحايا ضرر مماثل يف إقلـيم تلـك          وفعالة عن تل  
وعلى هذا، ميكن اعتبار أن مبدأ عدم التمييز هذا يشري          . الدولة

وهو َيعين، من زاويـة  . موضوعية معاً وإىل اشتراطات إجرائية    
جوانبه اإلجرائية، أن على الدولة املصَدر أن تتـيح لـسكان           

يحها لرعاياها  الدولة املتأثرة سبل الوصول إىل العدالة مثلما تت       

__________  
 . أعاله٣٠١احلاشية انظر  )٤٦٤(

أكتـوبر  / تشرين األول  ٢٨ املؤرخ   ٣٧/٧جلمعية العامة   قرار ا  )٤٦٥(
 .، املرفق١٩٨٢

 ٤١٩احلاشـية  (، املرجع املذكور Cuperus and Boyleانظر  )٤٦٦(
  .٤٠٧، ص )أعاله

 من مشاريع املواد املتعلقة بـاملنع       ١٦جيدر التذكري بأن املادة      )٤٦٧(
تنص على التزام مماثل يقع على عاتق الدول فيما خيص مرحلة املنـع الـيت    

طالب الدول خالهلا بالتعامل مع اخلطر القائم بكامل العنايـة الواجبـة            ُت
). ٢١٦-٢١٥ص  ،   والتصويب )اجلزء الثاين (، اجمللد الثاين    ٢٠٠١ حولية(

وميكن العثور على حكم مشابه يشمل املرحلة اليت وقع فيها الضرر بالفعل،            
 ٣٢ وذلك على الرغم من بذل كل اجلهود ملنع حدوث الضرر، يف املـادة            

  .١٩٩٧من اتفاقية اجملاري املائية لعام 
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وهذا جانب يلقى قبوالً متزايداً يف      . هي ذاهتا أو للمقيمني فيها    
  .)٤٦٨(ممارسة الدول

أما اجلانب املوضوعي للمبدأ فيطرح مسائل أصعب تتعلق          )٦(
. )٤٦٩(مبضمونه الدقيق، وال يوجد بشأنه توافـق مماثـل يف اآلراء          

وهرهـا،  وظاهرياً، طاملا أن سبل االنتصاف املتاحة للرعايا، يف ج        
هي ذات السبل املتاحة لضحايا الضرر العابر للحدود مـن          

غري . األجانب، فيبدو أن اشتراطات املبدأ تكون قد استوفيت  
أن املشكلة تنشأ إذا مل ُيوفَّر للرعايا أنفسهم حٌد أدىن مـن            
املعايري املوضوعية، ويف هذه احلالة، لن يكفل مبدأ عدم التمييز 

ري للضحايا األجانب الذين حلـق      أي حد أدىن من تلك املعاي     
ومثة عدد من الدول ال تزال عاكفة       . هبم ضرر عابر للحدود   

على وضع حدود دنيا للمعايري املوضوعية كجزء من قوانينها         
  .وإجراءاهتا الوطنية

وينبغي التنويه  ". عدم املساس "ب  تتضمن بنداً    ٣الفقرة    )٧(
ملتعلقة باختيار  ال ختففان من حدة املشاكل ا٢ و١بأن الفقرتني 

القانون أو اختيار جهة التقاضي، اليت، نظراً إىل التباين بـني           
الدول وعدم وجود توافق يف اآلراء فيما بينها، قد تشكل عائقاً 
كبرياً أمام توفري اللجوء إىل القضاء وسبل االنتصاف للضحايا         

__________  
 A. Kiss and D. Shelton, International Environmentalانظـر   ) ٤٦٨(

Law, Ardsley (New York), Transnational Publishers, 2004, pp. 201–203 ؛
 ٣٠٦احلاشية (؛ املرجع املذكور … Birnie and Boyle, International Lawو

ووفقاً للجانب اإلجرائي من مبدأ عدم التمييـز،        . ٢٧٠-٢٦٩، ص   )أعاله
ينبغي إلغاء بعض الشروط املنصوص عليها يف القـوانني اإلجرائيـة لدولـة             

الضمان املايل للتكاليف اإلجرائية    "املصَدر؛ ومنها، كما أشار كوبريس وبويل       
املطلوب من املدعني األجانب، واالمتناع عن تقدمي املساعدة القانونية هلؤالء          

دعني، والقاعدة املوجودة بصيغ خمتلفة يف بعض الواليات القضائية والـيت           امل
 Cuperus and" (تقضي بعدم االختصاص بالنظر يف أعمال متس أراضٍ أجنبية

Boyle ٤٠٨، ص ) أعاله٤١٩احلاشية (، املرجع املذكور.(  
يالحظ بريين وبويل أنه بقدر كونه ممكناً استعراُض ممارسـة           )٤٦٩(

 مبوضوع يتسم هبذه الدرجة من التباين كموضوع إمكانية  الدول فيما يتعلق  
االحتكام إىل القضاء على قدم املساواة، ليس من السهل اسـتخالص أي            

 املرجع املذكور ،…Birnie and Boyle, International Law(صورة واضحة 
وخبصوص حدود قاعدة عـدم     ). ٢٧٤-٢٧١، ص   ) أعاله ٣٠٦احلاشية  (

، املرجـع   Xueانظر أيـضاً    . ٢٧٥-٢٧٤سه، ص   التمييز، انظر املرجع نف   
 Kiss andانظر أيـضاً  . ١٠٧-١٠٦، ص ) أعاله٣٢٣احلاشية (املذكور 

Shelton     ؛ ٢٠٣-٢٠١، ص   ) أعـاله  ٤٦٨احلاشـية   (، املرجع املـذكور
 ٣٠٦احلاشية (، املرجع املذكور …Birnie and Boyle, International Lawو

 P. -M. Dupuy, “La contribution du principe؛ و٢٧٠-٢٦٩، ص )أعاله

de non -discrimination à l’élaboration du droit international de 

l’environnement”, Revue québécoise de droit international, vol. 7, No. 

2 (1991–1992), p. 135 . ولالطالع على الرأي القائل بأن مبدأ عدم التمييز
 تشتمل عليها القواعد العامة للقانون الدويل، انظر        قد أصبح من املبادئ اليت    

H. Smets, “Le principe de non-discrimination en matière de protection 

de l’environnement”, Revue européenne de droit de l’environnement, 

No. 1 (2000), at p. 3.  

، وال سيما إذا كانوا فقـراء       )٤٧٠(بصفة سريعة ووافية وفعالة   
وبإمكان الدول  . ون مبحامني خرباء يف هذا امليدان     يستعين  وال

بالعمل على املواءمة بني القوانني وباالتفـاق         دفع األمور قدماً  
الفرص املتاحة للضحايا للجوء إىل القـضاء       على توسيع نطاق  

  .واالستفادة من سبل االنتصاف

وميكن التنويه بأنه، فيما يتعلق باختيار جهة التقاضـي،           )٨(
الشكوى، بدالً من أن يلتجـئ إىل قـانون حمـل           جيوز ملقدم   

 الكائن به املشغِّل، أن يلتمس اللجوء إىل جهة تقاض )٤٧١(اإلقامة
وقد تكون هذه حماكم    . أخرى يرى أهنا األنسب ملعاجلة املطالبة     

الدولة اليت حدث فيها فعل أو إمهال تسبب يف ضرر أو الدولة             
 أن منح فرصـة     وقد مت التأكيد على   . )٤٧٢(اليت وقع فيها الضرر   

منحى بات ُمَرسَّـخاً يف االتفاقيـات       "االختيار هذه يستند إىل     
وكذلك يف النظم   الدولية املتعلقة باالختصاص القضائي الدويل      

واالتفاقية املتعلقة باالختصاص القضائي وتنفيـذ      . )٤٧٣("الوطنية
القرارات فيما يتعلق باملسائل املدنيـة والتجاريـة، املوقعـة يف           

، تنص على عدم إتاحة سبل االنتـصاف        ١٩٦٨بروكسل عام   
وقع الفعـل    )أ: (حيث يف حمل االختصاص القضائي لطرف     إال
جرى تكبُّد الـضرر؛    ) ب( التقصري املتسبب يف الضرر؛ أو     أو
الـسكىن االعتياديـة للمـشغِّل؛     يوجد حمل اإلقامة أو   ) ج( أو

__________  
 ٤١٩ة احلاشـي (، املرجع املـذكور  Cuperus and Boyleانظر  )٤٧٠(

، Lefeberانظـر أيـضاً     . ٤٠٦، وباألخص ص    ٤١١-٤٠٣ص  ،  )أعاله
، بـشأن تبـاين     ٢٦٦-٢٦٤، ص   ) أعاله ٣٣٠احلاشية  (املرجع املذكور   

ممارسة الدول يف املسائل املتصلة بالبت يف اختيار جهة التقاضي والقـانون            
  .الواجب التطبيق

، "هالدعوى ترفع أمام حمكمة املدعى علي     "يستند هذا إىل مبدأ      )٤٧١(
وهو مبدأ يشجع سياسة أن يف وسع املدعى عليه أن يدافع عن نفسه أفضل              

وُيربر هذا حبجة أن مفعول أي حكم       . دفاع يف حماكم الدولة اليت يقيم فيها      
لكن يف حني أن حتديد مكان إقامـة الـشخص          . يتركز على املدعى عليه   

اص الطبيعي متروك لقانون كل دولة، فإن األمر يف حالة جنـسية األشـخ    
وإن كالً من االتفاقية . القانونيني أو الشركات غري مفصول فيه بذات القدر   

املتعلقة باالختصاص القضائي وتنفيذ القرارات فيما يتعلق باملسائل املدنيـة          
، واالتفاقية املتعلقـة بالواليـة      ١٩٦٨والتجارية، املوقعة يف بروكسل عام      

سائل املدنية والتجارية، املوقعة القضائية وإنفاذ أحكام القضاء فيما يتعلق بامل    
تترك أمر حتديد حمل اإلقامة للقانون الذي حيـدده          "١٩٨٨يف لوغانو عام    

قانون تنازع القوانني على حنو ما تطبقه حماكم الدولة الـيت ُترفـع فيهـا               
 C. von Bar, “Environmental damage in private international" (الدعوى

law”, Recueil des cours: Collected courses of the Hague Academy of 

International Law 1997, vol. 268 (1997), p. 336.(  
ــر  ) ٤٧٢(  Second report on transnational enforcement ofانظ

environmental law (by Christophe Bernasconi and Gerrit Betlem), 

International Law Association, Report of the Seventy-First Conference 
غـري أنـه    . ٩٠٠، وباألخص ص    ٩٣٨-٨٩٦، ص   ) أعاله ٣٣١احلاشية  (

 االختصاص القضائي إىل ذلك األسـاس       الدفع بعدم إمكان إسناد   ميكن قبول   
إن أمكن إثبات أن الضرر احلادث يف الدولة، باعتبارها ليست دولة املصَدر،            

  .يتعذر التنبؤ حبدوثه
  .٨٩٩املرجع نفسه، ص  )٤٧٣(
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وترد نصوص مشاهبة   . يوجد املقر الرئيسي لعمل املشغِّل     )د( أو
 مـن   ١٩يتعلق باختيار جهة التقاضي يف كل من املـادة           فيما

املسؤولية املدنية عن األضرار النامجة عن أنشطة خطـرة         اتفاقية  
بروتوكول بازل بـشأن املـسؤولية        من ١٧، واملادة   على البيئة 

والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل النفايات اخلطرة والتخلص    
ربوتوكول املتعلق باملسؤولية   ل من ا  ١٣، واملادة   منها عرب احلدود  

 ثار عابرة احلـدود   اآلاملدنية والتعويض عن األضرار النامجة عن       
  .للحوادث الصناعية على املياه عابرة احلدود

وفيما يتعلق باختيار القانون، فإن ممارسات الدول ليست   )٩(
فالواليات القضائية املختلفة قد اعتمدت إما القـانون        . متماثلة

ةً للضحية أو القانون املعمول بـه يف املكـان ذي           األكثر مراعا 
  .)٤٧٤(العالقة األوثق باحلَدث واألطراف

 تسلط الضوء على جانب خمتلـف يف عمليـة      ٤الفقرة    )١٠(
وهي . ضمان توفر سبل انتصاف لضحايا الضرر العابر للحدود       

ترمي إىل إضفاء املزيد من التحديد لطابع اإلجراءات اليت قـد           
وتشري الفقـرة إىل    . ر خالفاً لإلجراءات احمللية   ينطوي عليها األم  

وثَم العديد من اإلجراءات    ". إجراءات دولية لتسوية املطالبات   "
فعلى سبيل املثال، ميكن للـدول يف حالـة      . اليت ميكن تصورها  

الضرر العابر للحدود أن تتفاوض وتتفق بشأن مقدار التعويض         
وميكـن أن   . )٤٧٥(طواعيةاملمكن دفعه، بل ميكن أن تقوم بالدفع        

__________  
معتمـد يف واليـات     " بدأ القانون األكثر مراعاة للضحية    م" )٤٧٤(

بيـد أن   . مجهورية فنـزويال البوليفارية  وقضائية عديدة يف أوروبا وتونس      
العالقة "قانون الواليات املتحدة ُيحبِّذ فيما يبدو العمل بقانون املكان ذي           

  .٩١٥-٩١١باحلَدث واألطراف، املرجع نفسه، ص " األوثق
ذي حلق بصيادي األمساك من مواطين اليابـان        يف حالة الضرر ال    ) ٤٧٥(

بسبب التجارب النووية اليت أجرهتا الواليات املتحـدة األمريكيـة يف عـام         
 بالقرب من جزر مارشال، دفعت الواليات املتحدة لليابـان مبلـغ            ١٩٥٤

 .Department of State Bulletin (Washington D.C.), volانظر (مليوين دوالر 

32, No. 812 (January 1955), pp. 90–91 .(   ولالطالع على حالـة مـشاهبة
تضمنت قيام احتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية بدفع مبلغ ثالثة ماليني          

 يف  ٩٥٤دوالر كندي على سبيل التعويض إىل كندا إثر سقوط كومسـوس            
ويالحـظ  . ILM, vol. 18 (1979), p. 907، انظـر  ١٩٧٨يناير /كانون الثاين

ن عدة دول أوروبية دفعت تعويضات ملواطنيها عن الضرر الذي حلق           أساندز  
هبم بسبب حادث تشرينوبيل النووي، ولكنها مع ذلـك مل حتـاول تقـدمي          
مطالبات رمسية بالتعويض، على الرغم من أهنا احتفظت حبقها يف القيام بذلك            

)Sands    وقـد  ). ٨٨٩-٨٨٦ص  ،  ) أعاله ٣٦٢احلاشية  (، املرجع املذكور
الدولة طواعية على دفع تعويض إىل الضحايا مباشرةً، فعلـى سـبيل            توافق  

املثال، وافقت حكومة الواليات املتحدة على أن تدفع تعويـضاً للـضحايا            
طائرةَ إيربـاص   " يو إس إس فانسن   "اإليرانيني إثر إسقاط البارجة األمريكية      

 جلـان   وللدول أيضاً أن تربم معاهدات تقضي بإنشاء      ). ٦٥٥الرحلة  (إيرانية  
، Lefeberانظـر   . دولية للبت يف مطالبات التعويض بني األطراف اخلاصـة        

وميكـن  . ٢١، احلاشـية    ٢٣٨، ص   ) أعاله ٣٣٠احلاشية  (املرجع املذكور   
 اللذين اعتمدمها الفريق العامل     ٢٢ و ٢١اإلشارة أيضاً إىل مشروعي املادتني      

 أفعـال ال حيظرهـا      املعين باملسؤولية الدولية عن النتائج الضارة النامجة عن       
، واملـدرجني يف    ١٩٩٦القانون الدويل الذي أنشأته جلنة القانون الدويل عام         

 بـأن   ٢١ويوصي مـشروع املـادة      . تقرير الفريق العامل املقدم إىل اللجنة     

تشمل هذه اإلجراءات جلان مطالبات خمتلطة، أو إجراء مفاوضات         
وال َيستبعد العنصر الـدويل إمكانيـات       . بشأن مدفوعات إمجالية  

أخري تنطوي على تقدمي دولة املصَدر مسامهة إىل الدولة املتـأثرة           
كي تدفع التعويضات من خالل إجراءات وطنية للمطالبات تضعها         

وما مل يتم اإلعراب عن رغبة خمالفـة، لـيس مثـة            . أثرةالدولة املت 
يدعو إىل أن متنع املفاوضات املذكورة إجراء مفاوضات بني دولة           ما

املصَدر واألطراف املتضررة اخلاصة، وبني تلك األطراف والشخص        
وميكن االتفاق  . املسؤول عن النشاط املتسبب يف أضرار ذات شأن       

ما نتيجة حملاكمة أو لتسوية تـتم       على مدفوعات تعويضية إمجالية إ    
وميكن أن ُيعطى للضحايا فوراً تعـويض       . )٤٧٦(خارج إطار احملاكم  

مؤقت معقول، يف انتظار قرار بشأن مقبولية الدعوى واحلكم بشأن          
التعويض املستحق، وبإمكان احملاكم الوطنية أو جلان املطالبـات أو          

 تنظر يف املطالبات    جلان املطالبات املختلطة اليت تنشأ هلذا الغرض أن       
  . )٤٧٧(وتبت يف تسوية املدفوعات النهائية للتعويضات

 )٤٧٨(جلنة األمم املتحدة للتعويضات   وميكن االستفادة من      )١١(
 كنموذجني  )٤٧٩(حمكمة املطالبات بني إيران والواليات املتحدة     و

  .٤مفيدين لبعض اإلجراءات املتوخاة يف الفقرة 

_________________________________________  
تتفاوض دولة املصَدر والدول املتأثرة، بناًء على طلب أي من الطرفني، بشأن            

 ٢٢أما مشروع املـادة     . دابري اإلغاثة طبيعة ونطاق التعويضات وغريها من ت     
فيشري إىل عدة عوامل قد ترغب الدول يف مراعاهتا بغيةَ التوصل إىل مقـدار              

، اجمللـد   ١٩٩٦حولية  انظر  (التعويض الذي يتسم بأكرب قدر من اإلنصاف        
  ).٢٨٣-٢٧٧، املرفق األول، ص )اجلزء الثاين(الثاين 

 حاولت حكومة اهلند    فيما يتعلق بكارثة تسرب الغاز يف هبوبال،       ) ٤٧٦(
أن تدمج مطالبات الضحايا، وسعت يف البداية إىل احلصول علـى تعـويض           
لدى حماكم الواليات املتحدة، ولكن الدعوى رفضت على أسـاس عـدم            

وشـكّل  . اختصاص احملكمة، مث عرضت القضية على احملكمة العليا للهنـد         
 ١٩٨٥لعام  ) لباتجتهيز املطا (القانون اخلاص بكارثة تسرب الغاز يف هبوبال        

وقد أصدرت احملكمة العليا للهنــد      . األساَس الذي قام عليه دمُج املطالبات     
أمراً  Union Carbide Corporation v. Union of India and others يف قضيـة

وينص احلكم على  . بسداد قيمة التعويض الواجب الدفع يف شكل مبلغ إمجايل        
 مليـون   ٤٧٠د اهلند مبلغاً إمجالياً قدره      أن تدفع شركة يونيون كاربايد الحتا     

دوالر كتسوية كاملة جلميع املطالبات واحلقـوق واملـسؤوليات املتـصلة           
 .All India Reporter 1990, vol. 77, ppانظر (غاز هبوبال والنامجة عنها  بكارثة

273 et seq .(وقد جتاوزت املطالبةُ األصلية حلكومة اهلند ملياَر دوالر.  
 واملتعلق  ٢٠٠٢أبريل  /لى القرار الصادر يف نيسان    لالطالع ع  )٤٧٧(

 دوالراً لشعب إينيويتاك تعويضاً عن األضرار       ٣٢٤ ٩٤٩ ٣١١مبنح مبلغ   
اليت حلقت بأرضهم بسبب الربامج النووية اليت نفذهتا الواليات املتحــدة        

 In the Matter of the People of، انظـر  ١٩٥٨ و١٩٤٦بـني عـامي   

Enewetak)  أعاله٣٦٩احلاشية (.  
جلنة األمم املتحدة   لالطالع على اإلجراءات املعتمدة من ِقبل        )٤٧٨(

 M. Kazazi, “Environmental damage in the practice of ، انظرللتعويضات

the United Nations Compensation Commission”, in Bowman and Boyle 

(eds.) ١٣١-١١١، ص ) أعاله٣٣٣احلاشية (، املرجع املذكور.  
 املطالبات بـني    كن االطالع على القواعد اإلجرائية حملكمة     مي )٤٧٩(

  .www.iusct.org:  على املوقع اإللكتروينإيران والواليات املتحدة
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ة، كالنفقـات وفتـرات    وتدرك اللجنة املصاعب العملي     )١٢(
التأخري اليت ينطوي عليها تقدمي مطالبات التعويض يف الـسياق          

ومثة مربر للنقد، يسري على    . عرب الوطين أو على الصعيد الدويل     
بعض احلاالت ولكن ليس على مجيعها، الذي مفاده أن سـبل           
االنتصاف مبوجب القانون املدين اليت تقتضي من الضحايا تقدمي         

 احملافل الوطنية، القضائية وغري القضائية، لبلـدان        مطالباهتم يف 
بالغة التعقيد والكلفة، وتفتقر يف هناية املطاف       "أجنبية قد تكون    

والغرض من اإلشارة إىل إجـراءات      . )٤٨٠("إىل ضمان للنجاح  
سريعة وتنطوي على حد أدىن من النفقات هو االستجابة هلـذا           

رهاق كاهل الضحية   اجلانب من املسألة وجتسيد الرغبة يف عدم إ       
وقـد  . بإجراءات مطوَّلة إىل حد مفرط قد تكون مبثابة مثـبِّط         

وقعت يف السنوات األخرية حوادث ضرر عديدة نشأت عنـها          
وبعض هذه املطالبـات تـتم      . )٤٨١(تسوية مطالبات بالتعويض  

__________  
، ) أعـاله  ٣٣٠احلاشـية   (، املرجع املـذكور     Lefeberانظر   )٤٨٠(
  .١٠٤ واحلاشية ٢٥٩ ص
/ يف حزيـران  ) Ixtoc I (١يف حادثة انفجار بئر النفط إكسُتك        ) ٤٨١(

 خليج كامبيتشه قبالة ساحل املكسيك كان بـرج احلفـر            يف ١٩٧٩يونيه  
مملوكاً لشركة من الواليات املتحدة وخاضعاً إلشراف شـركة مكـسيكية           

. مملوكة للدولة وكانت ُتشغِّله شركة حفر مكسيكية متلكها جهـة خاصـة           
 مليـون دوالر    ١٢,٥وترتبت على احلادثة تكاليف تنظيف للبيئة مقـدارها         

 . مليون دوالر تكبدها قطاعا صيد األمساك والسياحة       ٤٠٠    وخسائر قُدِّرت ب  
ومتت تسوية هذه القضية خارج إطار احملاكم بني حكومة الواليات املتحـدة            

ومشلـت  . والشركة األمريكية دون اخلوض يف مسائل املـسؤولية الرمسيـة         
  مليون دوالر  ٢,١٤ مليون دوالر حلكومة الواليات املتحدة، و      ٢دفع   التسوية

عن اخلسائر اليت تكبدها الصيادون واملنتجعات السياحية وجهـات         تعويضاً  
، Lefeberانظر هبـذا اخلـصوص      . أخرى تضررت من جراء انسكاب النفط     

 ,ILM: يضاًأانظر . ٢٤٠-٢٣٩ ، ص) أعاله٣٣٠احلاشية (املرجع املذكور 

vol. 22 (1983) p. 580 . ويف حادثة انسكاب النفط يف ِتِشري بوينت)Cherry 

Point (          قامت كندا وشركة أتالنتيك ريتشفيلد أُيِل رِيفَْينِري، وهي شـركة
أمريكية، بتسوية املطالبات خارج إطار احملاكم فيما يتعلق بتلك احلادثة الـيت            

بوالية (تسببت فيها ناقلة نفط ليبريية أثناء تفريغ النفط منها يف ِتِشري بوينت             
ة، مما أسفر عن تلويـث الـنفط        يف املياه اإلقليمية للواليات املتحد    ) واشنطن

 .٢٤٩، ص   Lefeberانظر هبـذا اخلصـوص    . لشواطئ الساحل الغريب لكندا   
 ,The Canadian Yearbook of International Law, vol. XI (1973): انظر أيضاً

tome 11, p. 333 . ويف قضية ساندز)Sandoz (  أدت املياه املستخدمة إلمخـاد
نوفمرب / تشرين الثاين  ١اندز للكيماويات يف    احلريق الذي نشب يف شركة س     

 إىل تلويث هنر الراين، مما تسبب يف ضرر ذي شأن يف أسفل جمـرى               ١٩٨٦
. وَتَعيَّن التعويض عن األضـرار االقتـصادية      . النهر يف أملانيا وفرنسا وهولندا    

ومشل التعويض تكاليف تنظيف البيئة وغريها من تكاليف تدابري االسـتجابة           
كما انطوى األمـر علـى خـسائر        . يف الرصد وإصالح البيئة   شاملةً تكال 

اقتصادية صرفة ناجتة عن اخلسائر اليت حلقت بقطاع صيد األمساك يف امليـاه             
 ١ ٠٠٠وسوِّي ما يزيد عـن      . ومتت تسوية املطالبات تسوية خاصة    . العذبة

ومعظم التعويضات مت دفعها إىل الدول،      .  مليون مارك أملاين   ٣٦مطالبة مببلغ   
انظـر هبـذا اخلـصوص      . ال أن بعض اجلهات اخلاصة تلقت أيضاً تعويضاً       إ

Lefeber   ويف قضية تسرب الغاز يف هبوبال سويت املطالبة        . ٢٥٢-٢٥١، ص
خارج إطار احملاكم بني شركة يونيون كاربايد والواليات املتحدة وحكومـة        

ض  مليون دوالر أمريكي، يف حني أن مطالبـة التعـوي      ٤٧٠اهلند مببلغ قدره    

وبعضها اآلخر ُسـوِّي بـاللجوء      . تسويتها خارج إطار احملاكم   
النتيجة املستخلصة من جتربة خمتلـف      و. نظم املسؤولية املدنية   إىل

احلاالت هي أن كالً من الدول والكيانات املعنية املمثِّلة للضحايا          
ال بد هلا من االخنراط يف تسوية املطالبات خارج إطار احملـاكم            

ال بد من منح الضحايا احلق يف االستفادة على قدم املساواة أو             أو
  .)٤٨٢(ها القانون املدينبال متييز من سبل االنتصاف اليت ينص علي

.  تتناول إتاحة فرص احلصول على املعلومـات      ٥الفقرة    )١٣(
وهذه مسألة هامة ال ميكن دوهنا إنفـاذ مبـدأ إتاحـة سـبل              
االنتصاف على قدم املساواة لضحايا الضرر العـابر للحـدود،          

، بـسرعة أو دون     ٣ و ٢ و ١املبدأ املتوخى يف الفقـرات       وهو
 واجبة التطبيق بذات القـدر      ٥قرة  وقد تكون الف  . كبرية كلفة

وينبغـي  . ٤فيما يتعلق باإلجراءات الدولية املتوخاة يف الفقرة        
للدول مجع املعلومات بصفة مستمرة يف سياق هنوضها باملهـام          
املسندة إليها واملتمثلة يف بذل العناية الواجبة، وكذلك إتاحة هذه 

مل عناصر  وتش. )٤٨٣(املعلومات للجهات املهتمة باالطالع عليها    
طبيعة اخلطر حتديـداً؛ ومعـايري الـسالمة        : املعلومات ما يلي  

املطلوبة؛ والقاعدة املالية للنشاط؛ واألحكام املتعلقة بالضمانات       
_________________________________________  

انظـر هبـذا اخلـصوص      . األولية كانت تطالب مببلغ أكرب من ذلك كثرياً       
Lefeber ــضية . ٢٥٤-٢٥٢، ص ــزاسويف ق ــاس يف األل ــاجم البوت  من

)Mines de Potasse d’Alsace(       لَوَّثت شركة فرنسية هنر الراين بالكلوريدات 
. بيعيةواعُترب هذا التصريف عملية ط    . نتيجة لتصريف النفايات امللحية يف النهر     

لكن ارتفاع ملوحة النهر كان موضع قلق يف أسفل جمرى النهر لـشركات             
مياه الشرب وقطاع الصناعة وصغار املزارعني، الذين اعتادوا استخدام ميـاه           

وقامت احلكومات املعنية، وهي أملانيا وسويسرا وفرنـسا        . النهر يف أعماهلم  
 ١٩٧٦كلوريدات عام   وهولندا، بالتفاوض على اتفاق للتقليل من التلوث بال       

، ومل  )االتفاقية املتعلقة حبماية هنر الراين من التلوث بالكلوريـدات        (يف بون   
وأُبـرم  .  ومل يدم طـويالً    ١٩٨٥يدخل هذا االتفاق حيز النفاذ إال يف عام         

الربوتوكول اإلضايف لالتفاقية املتعلقة حبماية      (١٩٩١بروتوكول آخر يف عام     
. وظلت مشكلة امللوحة العالية مستمرة    ). ريداتهنر الراين من التلوث بالكلو    

ونظراً ألن حكومة هولندا مل تكن راغبة يف مقاضاة حكومة فرنسا، قام بعض             
واسـتمرت  . ١٩٧٤الضحايا برفع دعوى خاصة أمام حماكم هولندا يف عام          

، حيث سويت القضية خارج إطار احملـاكم،        ١٩٨٨هذه الدعوى حىت عام     
وبلغ مقـدار   .  العليا هلولندا حكماً لصاحل املدَّعني     وذلك قبيل إصدار احملكمة   

ومل . التسوية حنو مليوين دوالر أمريكي لصاحل تعاونيات صـغار املـزارعني          
حيالف النجاح مطالبات قطاع اإلمداد مبياه الشرب يف احملكمة الفرنسية لعدم           

سببية كافية بني تصريف النفايات امللحية والضرر النـاجم عـن          وجود صلة 
، Lefeberانظر هبذا اخلصوص    . آكل الذي طالب القطاع املذكور بتعويضه     الت
انظر أيضاً الدراسة االستقصائية لنظم املسؤولية اليت أعدهتا        . ٢٥٨-٢٥٤ ص

  .٤٣٣-٣٩٩، الفقرات ) أعاله٤٠١احلاشية (األمانة العامة 
  .٢٦٠ ، ص) أعاله٣٣٠احلاشية (، املرجع املذكور Lefeberانظر  ) ٤٨٢(
 من قانون احلق يف احلصول على       ٤ال، فإن الفرع    على سبيل املث   ) ٤٨٣(

 يف اهلند ُيلزِم السلطات العامة كافةً جبمع كل البيانات          ٢٠٠٥املعلومات لعام   
واالحتفاظ هبا، يف صورة حاسوبية إن أمكن، مبوبةً ومصنفةً علـى النحـو             
الواجب، بأسلوب وصيغة تيسِّر من إعمال احلق يف احلصول على املعلومات           

 لعـام   ٢٢ولالطالع على نص القـانون      . أحكام القانون املذكور  مبقتضى  
  .http://indiacode.nic.in: ، انظر٢٠٠٥
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التأمينية واملالية اليت يتعني على املشغل االحتفاظ هبا؛ والقـوانني          
واللوائح التنظيمية الواجبة التطبيق؛ واملؤسسات املكلفة بـالنظر        

الشكاوى، مبا يف ذلك ما يتعلق منها بعدم االمتثال ملعـايري           يف  
  .السالمة املطلوبة، وجرب املظامل

إن إتاحة فرص احلصول على املعلومات هو مبدأ آخذ يف   )١٤(
فحىت يف البلدان اليت لديها بعض األشـكال املتقدمـة          . التطور

حلسن اإلدارة وعناصر حديثة من القانون اإلداري، فإن تطـوير      
ا املفهوم وجعله، بكل أبعاده املتنوعة، حقاً واجب اإلنفـاذ          هذ

وهذا احلق يف احلصول علـى      . )٤٨٤(قانوناً هو أمر يستغرق وقتاً    
  .)٤٨٥(معلومات هو حق وارد يف صكوك عديدة

__________  
أحرزت البلدان االسـكندنافية وبلـدان االحتـاد األورويب          )٤٨٤(

والواليات املتحدة تقدماً يف ترسيخ احلق يف احلصول على املعلومـات، إال            
يف البلدان املذكورة، وأكثـر     أنه ما زال هناك الكثري مما يتعني إجنازه، حىت          

 Secrecy and Liberty: National: انظر هبذا اخلصوص. منه يف بالد أخرى

Security, Freedom of Expression and Access to Information, S. Coliver, 

P. Hoffman, J. Fitzpatrick and S. Bowen (eds.), The Hague, Kluwer 

Law International, 1999 (International Studies in Human Rights, vol. 

58); and U. Öberg, "EU citizens’ right to know: the improbable 

adoption of a European Freedom of Information Act", in A. Dashwood 

and A. Ward (eds.), Cambridge Yearbook of European Legal Studies, 

vol. 2 (1999), pp. 303–328 . يف " احلق يف املعرفة"وقد ُسنَّت قوانني بشأن
ولالطـالع علـى    .  والية على األقل يف الواليات املتحدة      ٢٥كندا ويف   

معلومات عن هذه املبادرات وغريها وعلى حتليل للحق يف احلصول علـى            
 P. H. Sand, “Information disclosure as an instrument ofاملعلومات، انظر 

environmental governance”, Zeitschrift für ausländisches öffentlisches 

Recht und Völkerrecht – Heidelberg Journal of International Law, vol. 

63 (2003), pp. 487–502 .  وخبصوص مدى إتاحة احلق يف احلصول علـى
يلندا، انظـر  ال البيئة يف نيوزـاملعلومات يف سياق اللجوء إىل العدالة يف جم    

P. Salmon, “Access to environmental justice”, New Zealand Journal of 

Environmental Law, vol. 2 (1998), pp. 1–23, at pp. 9–11 . كما يعكف
البنك الدويل على تنفيذ إجراءات للتشجيع على اإلفـصاح العـام عـن             

. ا البنك يف أحناء العـامل     املعلومات التشغيلية املتعلقة باملشاريع اليت يدعمه     
 respect I. F. I. Shihata, The World Bank Inspection: انظر هبذا اخلصوص

Panel, New York, Oxford University Press, 1994.  
تفاقية الوصول إىل املعلومات واملشاركة العامة يف صنع        انظر ا  )٤٨٥(

ـ  القرار وإمكانية اللجوء إىل القضاء يف املسائل البيئية        ، الـيت   ١٩٩٨ام   لع
اتفاقية محايـة   ؛ و ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين األول  ٣٠دخلت حيز النفاذ منذ     

؛ )٩املـادة   ) (اتفاقية أوسبار  (البيئة البحرية لشمال شرق احمليط األطلسي     
 املسؤولية املدنية عن األضرار النامجة عن أنشطة خطرة على البيئـة      واتفاقية  

الوصـول إىل    ملتعلقة بإمكانيـة  املبادئ التوجيهية ا  ؛ و )١٦ و ١٥املادتان  (
جلنـة   الصادرة عن    املعلومات البيئية واملشاركة العامة يف صنع القرار البيئي       

) مبادئ صوفيا التوجيهيـة    (١٩٩٥ عاَم   األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا   
 الصادر عن الربملان    EC/2003/4؛ والتوجيه   ECE/CEP/24،  )٥ و ٤املادتان  (

 بشأن  ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاين  ٢٨ األورويب يف    األورويب وجملس االحتاد  
 Official Journal of the Europeanالوصول العام إىل املعلومات البيئيـة،  

Union, No. L 41, 14 February 2003, p. 26 .    انظـر أيـضاً الدراسـة
 ٤٠١احلاشـية  (االستقصائية لنظم املسؤولية اليت أعدهتا األمانـة العامـة          

  .٣٣٦-٢٨٧ت ، الفقرا)أعاله

 فالقـصد   ٥يف الفقرة   " املناسبة"أما اإلشارة إىل الفرص       )١٥(
 منها إيضاح أنه يف بعض الظروف قد ال يتـاح الوصـول إىل            

غري أنه من األمهية مبكاٍن أن  . املعلومات أو ُيرفض اإلفصاح عنها    
تكون املعلومات متاحة بسهولة حىت يف مثل هذه الظروف فيما          
يتعلق باالستثناءات السارية، واألسس اليت يستند إليها الرفض،        

. وإجراءات إعادة النظر، والرسوم املنطبقة إن كانت مثة رسوم        
 ينبغي أن تكون هذه املعلومات متاحة       وحيثما كان ذلك ممكناً،   

  .جماناً أو ال تتطلب إال احلد األدىن من النفقات
كما تتضمن مشاريع املبادئ هذه مـسألة االعتـراف           )١٦(

. باألحكام القضائية وقرارات التحكـيم األجنبيـة وإنفاذهـا        
االعتراف واإلنفاذ أساسي لضمان نفاذ األحكام الصادرة        وهذا

املدَعى عليـه مـا      ضائية ال يكون فيها لدى    يف نطاق واليات ق   
يكفي من املوارد املالية، حبيث يستطيع الضحايا احلصول علـى          
التعويض املقرَّر يف نطاق واليات قضائية أخرى تتوافر فيها هذه          

ومعظم الدول ُتخِضع االعتراف باألحكـام القـضائية        . املوارد
منـصوص  وقرارات التحكيم األجنبية وإنفاذها لشروط حمددة       

عليها يف قوانينها، أو تقوم بإنفاذها وفقاً اللتزاماهتـا مبقتـضى           
وبوجه عام، ميكن االحتجاج باالحتيـال أو       . املعاهدات الدولية 

بعدم عدالة احملاكمة أو بالسياسة العامـة أو بالتـضارب مـع            
األحكام السابقة، كأسباب لرفض االعتراف باألحكام القضائية       

وقد ُتطبَّق شـروط    . ية ورفض إنفاذها  وقرارات التحكيم األجنب  
  .)٤٨٦(أخرى أو قد توجد إمكانيات أخرى

  وضع ُنظم دولية حمددة  -٧املبدأ 
فيما يتعلق بفئات معينة من األنشطة اخلطرة،         -١  

عندما يكون من شأن اتفاقات عاملية أو إقليمية أو ثنائية حمددة         
ستجابة، أن توفر ترتيباٍت فعالةً بشأن التعويض، وإجراءات اال       

وسبل االنتصاف الدولية واحمللية، ينبغي بذل مجيـع اجلهـود        
  .إلبرام هذه االتفاقات احملددة

ينبغي أن تتضمن هـذه االتفاقـات، عنـد           - ٢  
أو /االقتضاء، ترتيبات تقوم فيها صناديق ممولة من الصناعة و

الدولة بتقدمي تعويض تكميلي يف احلالة اليت تكـون فيهـا           
لمَشغِّل، مبا فيها تدابري التأمني املايل، غري كافية املوارد املالية ل

وجيوز تـصميم أي    . لتغطية اخلسائر املتكبدة نتيجة حلادث    
صناديق من هذا القبيل تكمِّل أو حتلّ حملّ الصناديق الوطنية          

  .املرتكزة على الصناعة
__________  

على سبيل املثال، فإن احملكمة احمللية بالواليات املتحدة الـيت           )٤٨٦(
رفضت املطالبات اهلندية بالتعويض يف قضية هبوبال استناداً إىل أهنا ليست           
احملكمة املختصة بالنظر يف هذه القضية وأحالـت اجلهـات املدَّعيـة إىل             

 يف كـن إنفـاذه  ر يف اهلند من أحكام مي اهلند قد ذكرت أن ما يصد      حماكم
، ) أعـاله  ٣٣٠احلاشية  (، املرجع املذكور    Lefeberانظر  . الواليات املتحدة 

  .٢٦٨-٢٦٧ص 
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  التعليق
 جمموعة األحكـام الـواردة يف       ٧يوازي مشروع املبدأ      )١(

، غري أن املراد منه هو أن يطبَّق على الـصعيد           ٤ مشروع املبدأ 
سـتكهومل  ا من إعـالن    ٢٢وينهل هذا املبدأ من املبدأ      . الدويل
 تشجع الدول علـى     ١والفقرة  . )٤٨٧( من إعالن ريو   ١٣واملبدأ  

إبرام اتفاقات عاملية أو إقليمية أو ثنائية حمددة حيثما يكون من           
الية يف اجملاالت اليت ُتعىن     شأن هذه الُنُهج توفري أكثر الترتيبات فع      

تـدابري  ) ب(التعـويض؛   ) أ: (هبا مشاريع املبادئ هذه، وهي    
  .اجلرب وسبل االنتصاف) ج(االستجابة؛ 

 تشجع الدول، حسب االقتـضاء، علـى        ٢الفقرة    )٢(
تضمني هذه الترتيبات خمططات شىت للضمان املايل، إنْ من         

 ضماناً  خالل صناديق خاصة بالصناعة أم صناديق حكومية،      
وتشري . لوجود متويل تكميلي لضحايا الضرر العابر للحدود      

الفقرة إىل ضرورة قيام الدول بترتيبات حمددة وتـصميمها         
. حبيث تستجيب للظروف اخلاصة بفرادى األنشطة اخلطـرة       

وتسلم الفقرة أيضاً بأن هناك عدة عوامل متغرية يف النظـام           
لعابر احلدود، وهـي    املتعلق باملسؤولية القانونية عن الضرر ا     

عوامل من األفضل أن ُتترك لكل دولة على حدة أو لقوانينها         
أو ممارستها الوطنية كي تنتقيهـا أو ختتارهـا بنـاًء علـى      
احتياجاهتا اخلاصة وواقعهـا الـسياسي ومرحلـة منوهـا          

ومن األرجح أن الترتيبات املتخذة على أسـاس        . االقتصادي
نشطة اخلطرة تـؤدي إىل     إقليمي فيما خيص فئة حمددة من األ      

نتائج أفضل وأكثر استدامة فيما يتعلـق حبمايـة مـصاحل           
  .املواطنني، والبيئة، واملوارد الطبيعية اليت تعتمد عليها

وميكن التذكري أيضاً بأن اللجنة منذ استهالل تناوهلا هلذا           )٣(
املوضوع شرعت يف عملها بافتراض أن غايتها الرئيـسية هـي           

بط االضطالع بأي نشاط معني ُيستشف أنه       تعزيز بناء نظم لض   "
ينطوي على خماطر فعلية أو حمتملة جسيمة بطبيعتها ويؤدي إىل          

  .)٤٨٨("آثار عرب وطنية، ولكن من دون اللجوء إىل املنع
  

__________  
 .، على التوايل٣٠١ و٣١٢انظر أعاله، احلاشيتان  )٤٨٧(

التقرير األويل عن املسؤولية الدولية عن النتائج الضارة النامجة          )٤٨٨(
.  روبـرت ك عن أفعال ال حيظرها القانون الدويل الذي أعده املقرر اخلاص       

، الوثيقـة   )اجلـزء األول  (، اجمللد الثاين    ١٩٨٠ حولية باكستر،   -كويننت  
A/CN.4/334و Add.1-2 ٩، الفقرة ٢٥٠، ص.  

  التنفيذ  -٨املبدأ 
ينبغي لكل دولة أن تتخذ ما يلزم من تـدابري            -١  

  . هذهتشريعية وتنظيمية وإدارية لتنفيذ مشاريع املبادئ 
تطبق مشاريع املبادئ هذه والتدابري املتخـذة         -٢  

لتنفيذها بدون أي متييز من قبيل التمييز القائم على اجلنسية أو 
  . مكان السكن أو اإلقامة

ينبغي للدول أن تتعاون بعضها مع بعضٍٍ لتنفيذ      -٣  
  .مشاريع املبادئ هذه

  التعليق
يع املبـادئ   جمدداً ما هو مضمر يف مشار١تذكر الفقرة    )١(

األخرى، وحتديداً أن على كل دولة أن تعتمد تدابري تـشريعية           
وترمي إىل إبـراز  . وتنظيمية وإدارية لتنفيذ مشاريع املبادئ هذه    

أمهية التنفيذ الوطين من خالل التشريع احمللي للمعايري الدوليـة         
أو لاللتزامـات اليت قطعتها على نفسها الدولُ األطـراف يف          

  .اقات دوليةترتيبات واتف
 تشدد على أن مشاريع املبادئ هذه، إضـافة         ٢والفقرة    )٢(

إىل أي أحكام تنفيذية، ينبغي أن ُتنفذ من دون أي متييز على أي 
هو اإلشارة  " أي"واملقصود بلفظة   . أساس حيظره القانون الدويل   

أما . إىل أن التمييز على أي أساس من هذا القبيل أمر غري شرعي 
نسية أو مكان السكن أو اإلقامة فهي على سبيل         اإلشارة إىل اجل  
وعلى سبيل املثال، فإن التمييز بسبب العرق أو        . اإليضاح فقط 

  .نوع اجلنس أو الدين أو املعتقد ُيمَنع كذلك بالطبع
 هي بند تشجيعي ذو طابع عام، وهي تـنص     ٣والفقرة    )٣(

بادئ على أنه ينبغي للدول أن تتعاون فيما بينها لتنفيذ مشاريع امل
لربوتوكول املتعلـق    من ا  ٨وقد صيغت على غرار املادة      . هذه

ثار عابرة  اآلباملسؤولية املدنية والتعويض عن األضرار النامجة عن        
وآلليـات  . للحوادث الصناعية على املياه عابرة احلدود      احلدود

ومن منظور القواعد العامة للقانون الـدويل       . التنفيذ أمهية بالغة  
 التعاهدي فإن أحكام الفقرة تطبق أساساً على        والقانون الدويل 

الصعيد الدويل فيما بني الدول وتتطلب تنفيذاً يتم على الصعيد          
الوطين من خالل تقنيات دستورية حملية حمددة وغريهـا مـن           

ومن األمهية مبكان أن تضع الدول تشريعات      . التقنيات التشريعية 
رك ضحايا الـضرر    حملية مناسبة لتنفيذ هذه املبادئ، حىت ال ُيت       

  .العابر للحدود من دون مالذ مالئم


