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  )402ي(بیئیة وتشریعات مقرر قوانین  المحاضرة األولى

  :مفهوم القانون الدولي البیئي ، وجذوره التاریخیة* 

إن اإلنسان جزء ال یتجزأ من هذه البیئة لكن المیزة التي تمیزه عن باقي عناصرها      
ومكوناتها أنه یعلم دوره الفاعل فیها، هذا الدور الذي یتوضح من خالل ممارسته الیومیة 
لمظاهر حیاته، وبفعل قدراته الجبارة أصبح مهیمنًا على البیئة المحیطة به، وساعده في ذلك 

  . سریع وتطوره العلمي والتكنولوجي ، وسعیه الحثیث لتلبیة حاجاتهتزایده ال

عترافًا بالحاجة الملحة لتطویر القواعد      فالتأثیر المتزاید ألخطار التلوث على البیئة ، وإ
القانونیة المتعلقة بحمایة البیئة والحفاظ علیها، جعل مشكالت حمایة البیئة تفرض نفسها بقوة 

متعلقة  على الساحة الدولیة كي تجد لها مكانًا في القانون الدولي، من هنا یمكن طرح تساؤالت
بمفهوم قانون البیئة، وبأهم االتفاقیات الدولیة المبرمة في مجاله، وأخیرا اآللیات الدولیة 

  .لحمایته

مجموعة قواعد ومبادئ القانون الدولي التي ( ویمكن تعریف القانون الدولي البیئي بأنه     
ادر مختلفة للمحیط تنظم نشاط الدول قي مجال منع وتقلیل األضرار المختلفة التي تنتج من مص

  .)البیئي

فقد یرجع تاریخ المحافظة على البیئة  جذور تاریخیة ، ) قانون البیئة(ولهذا المفهوم أي     
في أقل تقدیر إلى ثالثة آالف سنة قبل المیالد ، عندما شرعت الحضارة العراقیة القدیمة قوانین 

المثل أقر المجلس الروماني قبل تضمن عدم إضمحالل الغابات من جراء اإلستنزاف الجائر، وب
  .نحو ألفي سنة قانونًا یقضي بحفظ المیاه خالل فترات الجفاف

فالجدیر بالذكر أن جذور المحافظة على البیئة مغروسة بثبات في تعالیم األدیان السماویة     
لى حسن الربانیة بل حتى في شعائر األدیان الوثنیة كالبوذیة والهندوسیة ، التي ترشد أتباعها إ

  .المحافظة على الطبیعة األم
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أما في الوقت الحاضر فیعتبر القانون الدولي للبیئة حدیث النشأة ، إذ أن أصوله الحقیقیة     
تعود إلى نهایة الستینات وهي المرحلة التي بلغ فیها النمو اإلقتصادي مستویات مرتفعة بعد 

  . مرحلة البناء التي تلت الحرب العالمیة الثانیة

  : البیئة والمواثیق الدولیة* 

یهتم بحمایة البیئة بمختلف جوانبها ،  یعد قانون البیئة أحد فروع القانون الدولي العام الذي    
 وقد أبرمت مجموعة من اإلتفاقیات بشأن حمایة البیئة سواء على المستوى العالمي أو اإلقلیمي

  : ، وهي

  : الدولیة لمنع تلوث البحر )MARPOL(إتفاقیة مربول * 

هو المیثاق الدولي الرئیسي المتعلق بمنع تلوث بیئة البحر من السفن نتیجة النشاط     
اإلنساني على السفن أو الحوادث البحریة ، یستهدف المیثاق اإلمتناع التام عن تلویث البحر 

، والتقلیص قدر اإلمكان لتسرب المواد الملوثة إلى ا لبحر نتیجة الحوادث من السفن عمدًا
م، في مؤتمر 1973عام  اتمّ التوقیع علیهو  دولة ،) 150(البحریة ، وتبنت هذِه اإلتفاقیة 

  .) IMO(   المنظمة الدولیة للمالحة

  

  

  

  

  

   

  


