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 دعاوي املناخ 

 املرتبطة هبا أمام القايض اإلداري واإلشكاليات 

 إعداد

     حممد أمحد سالمة مشعل د . 

 مٌجس عن البحث

تعد زيادة اكبعاثات الغازات الدفقئة الـاتجة طن الـشاط البشري ذات صؾة مباشرة بعدد كبقر 

هر الؿتطرفة مثل ارتػاع درجات الحرارة والػقضاكات والحرائق وفؼدان التـوع من الظوا

 البقولوجي والعديد من الظواهر التي تمثر مباشرة طؾي صحة اإلكسان وطؾي البقئة .

وإزاء ذلك ضفر التؼاضي الؿـاخي كوسقؾة هامة إللزام الدولة طؾي اتخاذ سقاسات أكثر 

مستـدا طؾي أسس تتعؾق بالحق يف مـاخ مستؼر ومستدام صؿوحا يف مواجفة التغقر الؿـاخي 

وحؼوق األجقال الؼادمة باطتبار أن قضقة الؿـاخ قضقة مشرتكة بقن األجقال وبدطم كبقر من 

وأصبحت قاطة الؿحؽؿة طؾي جاكبي الؿحقط األصؾسي مؽاكا  ،مـظؿات الؿجتؿع الؿدين

السقاسات الؿـاخقة لؾدول والؽقاكات يتبؾور فقه االكزطاج الواضح يف الؿجتؿع فقؿا يتعؾق ب

 الخاصة . 

ولؼد شفدت فركسا حراكا كبقرا يف مسللة التغقر الؿـاخي بواسطة الؿواصـقن ومـظؿات 

الؿجتؿع الؿدين مدفوطة كذلك بالتؼارير الرسؿقة التي تزيد من مخاوففم وكجاح دطوي 
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قن أمام الؼضاء اإلداري وهو ما أسػر طن رفع دطوتقن قضائقت ،يف هولـدا  Urgendaممسسة 

 Affaire du siècleالقرن واألخرى قضقة   Grande Syntheالػركسي األولي خاصة بؿؼاصعة 

 وذلك من أجل مواجفة الرتاخي الؿـاخي لؾدولة وإلزامفا طؾي إتباع سقاسات أكثر صؿوحا .

البقئقة  ولؼد استـدت هذه الدطاوي طؾي األسس الؼاكوكقة الؿتؿثؾة يف االلتزام بالقؼظة

والؼواطد الواردة يف قاكون الطاقة والؿـاخ وقاكون الـؿو األخضر وغقرها من التشريعات 

الوصـقة فضال طن االلتزامات الواردة يف توجقفات االتحاد األوروبي واالتػاققة األوروبقة 

 لحؼوق اإلكسان .

ـصر الخطل يف وتثقر هذه الدطاوي طددا من اإلشؽالقات الؼاكوكقة الؿتؿثؾة يف تحديد ط

وطالقة السببقة بقن الخطل والضرر ،جاكب الدولة والضرر البقئي وإمؽاكقة التعويض طـه 

الؿدطي والتي تعد طؼبة كربي أمام الؼاضي يف دطاوي الؿـاخ بصػة طامة تستؾزم من الؼاضي 

 إتباع مـفج مرن ومبتؽر يف كػس الوقت لؾتغؾب طؾي هذه الؿشؽؾة .

 Grandeمؼاصعة  ، قضقة الؼرن  ، الؼاضي اإلداري  ،طاوي الؿـاخ د :مفتاحوة الكلمات ال

Synthe   ،  الضرر البقئي.  ،طالقة السببقة  ، حؼوق األجقال الؼادمة  ، القؼظة البقئقة 
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Abstract :  

The increase in greenhouse gas emissions resulting from human activity is directly 

related to a large number of extreme phenomena such as high temperatures، floods، 

fires، loss of biodiversity and many phenomena that directly affect human health and 

the environment..  

France has witnessed a great movement in the issue of climate change by citizens 

and civil society organizations driven by official reports that increase their fears and the 

success of the Urgenda Foundation in the Netherlands، which resulted in two lawsuits 

being filed before the French administrative court، the first in the province of Grande 

Synthe and the other case of the Century Affaire du siècle، in order to face the state's 

climate inaction and compel it to adopt more ambitious policies. 

These lawsuits raise a number of legal problems، such as determining the element of 

error on the side of the state and the environmental damage and the possibility of 

compensation for it، and the causal relationship between the error and the plaintiff 

damage، which is a major obstacle before the judge in climate lawsuits in general، which 

requires the judge to follow a flexible and innovative approach at the same time to 

overcome it this is the problem  .  

Key words : Climate Litigation، Administrative Judge، Century Case، Grande Synthe 

County، Environmental Vigilance، Rights Of Future Generations ، Causation Relationship، 

Environmental Damage.  
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 مقذمة
ٌعد تؽٌر المناخ حقٌقة تإثر حالٌا علً كل مناطق العالم دون استثناء فانعكاسات مستوٌات 

فالعواصؾ فً ازدٌاد مستمر وحركة  ،مفعول الؽازات الدفٌبة العالمٌة المتوقعة علً اإلنسان كارثٌة
 حلٌة بؤكملها فضبل عن حرابق الؽابات وذوبان الجلٌد .المد والجزر قد تؽمر دوال جزرٌة ومدنا سا

 
الٌوم هو  ،حٌث لم تعد قضٌة المناخ تلك التً كان ٌنظر إلٌها منذ عقدٌن أو ثبلثة من الزمان

وٌمكن لنا القول بؤن الكفاح أو " النضال " ضد تؽٌر  ،urgence climatiqueحالة طوارئ  
ٌات فً القرن الحادي والعشرٌن من أجل تحقٌق العدالة المناخ والتكٌؾ معه ٌعد أحد أكبر التحد

االجتماعً واألخبلقً بٌن المناخٌة بما ٌثٌره تؽٌر المناخ من تحدٌات جدٌدة علً المستوٌٌن 
 .األجٌال

استمرت البشرٌة فً التقدم مثل  ،ولقد بدأت مفاوضات المناخ منذ ما ٌقرب من ثبلثة عقود
حٌث ال ٌنبؽً  ،حان الوقت اآلن إلً تجربة إستراتٌجٌة أخري ،رالسابر أثناء النوم نحو االنتحا

 .(1)للحكومات أن تحتكر بعد اآلن تحدٌد السرعة التً تؽٌر بها المسار
وتوجد هناك حاجة ملحة من أجل بناء العدالة المناخٌة مع دور هام للمواطنٌن والمجتمع 

جهة عدم طموح مناخً من السلطات حٌث لم ٌكن لهذه الجهات أن تظل ؼٌر نشطة فً موا ،المدنً
وهو األمر الذي دفعهم إلً اتخاذ اإلجراءات القانونٌة لضمان حقوقهم األساسٌة فً مواجهة  ،الوطنٌة

فً حٌن أن هذه اإلجراءات  ،من جانب الدولة inaction climatiqueالتقاعس المناخً  
 ت التً تهاجم هذه التشرٌعات .القانونٌة المطالبة بتشرٌعات مناخٌة عادلة تكون هدفا للشركا

وفً الواقع فإن هذا النوع من التقاضً ٌظهر بعض االستٌاء من المجتمع المدنً الذي ٌري 
وأراد المجتمع المدنً أن ٌضع  ،أن الدولة ال تطبق سٌاسات طموحة فً مواجهة التؽٌرات المناخٌة

من الصعب علٌه اإلفبلت  و سٌكون la scène climatiqueالقاضً فً مقدمة المشهد المناخً 
 من هذا الدور .

فً  (2)ووفقا للبٌانات الصادرة من مركز سابٌن لقانون تؽٌر المناخ فً جامعة كولومبٌا
 2222ونهاٌة ماٌو  1856قضٌة من قضاٌا المناخ فً الفترة بٌن عامً  1551اإلجمالً تم رفع 

دولة  36حالة فً  314األمرٌكٌة و  حالة فً الوالٌات المتحدة1213وتفصٌلها علً النحو التالً )
ومحاكم  ،حالة( 62والمملكة المتحدة ) ،حالة( 85وؼالبٌة الحاالت تم رفعها فً أسترالٌا ) ،أخري

 .(3)حالة( 51اإلتحاد األوروبً )
ولقد كان لبعض النجاحات التً حققتها بعض الدعاوي علً مستوي العالم كما هو الحال فً 

ان دافعا لتحرٌك المزٌد من الدعاوي فً بعض الدول التً تعانً من آثار هولندا وكولومبٌا وباكست
 التؽٌر المناخً سواء ضد الدولة أو ضد الشركات الخاصة.

                                                                    

(1) Olivier De Schutter, Changements climatiques et droits humains: l'affaire Urgenda, CRIDHO 
Working Paper Janvier 2020, p. 33, disponible sur : 
   http://sites.uclouvain.be/cridho/documents/Working.Papers/CRIDHO-WP-2020-
1_ODeSchutter_Urgenda-commentaire.pdf  

(2) Sabin Center for Change Law at Columbia University, 
    https://climate.law.columbia.edu/Climate . 
(3) Joana Setzer and Rebecca Byrnes, Global trends in climate change litigation: 2020 snapshot, 

Policy report July 2020, p.7. 

http://sites.uclouvain.be/cridho/documents/Working.Papers/CRIDHO-WP-2020-1_ODeSchutter_Urgenda-commentaire.pdf
http://sites.uclouvain.be/cridho/documents/Working.Papers/CRIDHO-WP-2020-1_ODeSchutter_Urgenda-commentaire.pdf
https://climate.law.columbia.edu/Climate
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ونتطرق ،موضوع البحث هو دعاوي المناخ واإلشكالٌات المرتبطة بها أمام القاضً اإلداري 
كها أمام القاضً اإلداري الفرنسً سواء كانت من خبلله إلً الحدٌث عن الدعاوي التً تم تحرٌ

دعاوي المشروعٌة المناخٌة أو دعاوي المسبولٌة المناخٌة التً تستهدؾ مسبولٌة الدولة عن زٌادة 
 انبعاثات الؽازات الدفٌبة .

وقد شهدت فرنسا خبلل السنتٌن الماضٌتٌن حراكا كبٌرا من المواطنٌن بدعم من منظمات 
مة بالبٌبة أسفرعن رفع دعوتٌن أمام القضاء اإلداري الفرنسً لم ٌتم الفصل المجتمع المدنً المهت

وكذلك القضٌة المعروفة   Grande –  Syntheفٌهما نهابٌا إلً اآلن وهما قضٌة مقاطعة 
. وذلك من أجل التنفٌذ الفعال لؤلهداؾ التً حددتها Affaire du siècleإعبلمٌا بقضٌة القرن 
سٌاسات أكثر طموحا فً مواجهة زٌادة انبعاثات الؽازات الدفٌبة وتطوٌر السلطة العامة وإتباع 

 الطاقات المتجددة وزٌادة كفاءة الطاقة .
ولقد انتقل هذا الحراك القانونً المتعلق بالمناخ إلً فرنسا علً إثر النجاح الذي حققته 

ولة بخفض فً دعواها ضد الدولة الهولندٌة والتً أسفرت عن إلزام الد  Urgendaمإسسة
 ،1882مقارنة بمقاٌٌس عام  2222% بحلول عام 25انبعاثات الؽازات الدفٌبة فً الببلد بنسبة 

فضبل عن المخاطر المتعددة المإكدة والمتعلقة بتؽٌر المناخ والتً أعلنت عنها الهٌبة الدولٌة المعنٌة 
 . 2218 وي األول فًرنسا  فً تقرٌره السنبمكافحة المناخ وكذلك المجلس األعلً للمناخ فً ف

والؽرض من هذه الدعاوي هو إلزام القاضً اإلداري علً اتخاذ موقؾ فً التقاضً بشؤن  
المناخ العالمً بؤدواته الخاصة وشبكاته التحلٌلٌة وبالتالً ترسٌخ أو إنشاء آلٌة  جدٌدة فً التقاضً 

ابٌة فً هذا المجال  فً ظل ومن الواضح أنه ٌطلب منه أن ٌلعب دورا رابدا ٌمهد لثورة قض ،البٌبً
عدم كفاٌة العمل الذي تقوم به الدولة فً مواجهة تحدٌات المناخ وعدم احترام الدولة اللتزاماتها 

وفعالٌة الطاقة والتحول فً الطاقة  ،النوعٌة فً مجال تخفٌؾ انبعاثات ؼازات االحتباس الحراري
 والتكٌؾ .

رة اآلن أمام القضاء اإلداري الفرنسً عددا من اإلشكالٌات لعل لقد أثارت الدعاوي المنظو
أبرزها  تلك التساإالت المنطقٌة حول أثر هذه الدعاوي علً مبدأ الفصل بٌن السلطات ومدي توافر 

 المصلحة لدي منظمات المجتمع المدنً فً تحرٌك مثل هذه الدعاوي أمام القضاء اإلداري .
ونٌة المتعلقة بهذه الدعاوي تتمثل فً تحدٌد عنصر الخطؤ من ولعل أبرز اإلشكالٌات القان 

جانب الدولة وعبلقة السببٌة بٌن الخطؤ والضرر المدعً به )فً جانبه المناخً( وهً مهمة فً 
ؼاٌة الصعوبة .خاصة فً ظل تعدد العوامل المساهمة فً زٌادة هذه االنبعاثات وعدم إمكانٌة نسبتها 

 إلً سبب واحد .
ه الصعوبة فً ظل ارتباط مسؤلة التؽٌر المناخً بالعدٌد من النصوص القانونٌة وتزداد هذ

علً المستوي الوطنً فً فرنسا وعلً المستوي األوروبً وكذلك علً المستوي الدولً بعد اتفاق 
وهو ما ٌطرح التساإل حول مدي إلزامٌة هذه النصوص وهل كان هناك تراخ  ،2215بارٌس فً 

فً مسؤلة مكافحة االحتباس الحراري واآلثار المترتبة علٌه أم أن الدولة اتخذت تام من جانب الدولة 
 خطوات فً هذا الخصوص .  

لكً نعالج موضوع البحث  ٌتعٌن علٌنا  العودة إلً النزاعات المناخٌة األولً فً الوالٌات 
هذه الدعاوي والعقبات التً المتحدة وؼٌرها من الدول للتعرؾ علً نشؤتها واألسس الموضوعٌة ل

واجهت التقاضً المناخً فً بداٌته والتعرؾ بشكل أكبر علً األسس التً استند علٌها الحكم 
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باعتباره ٌشكل سابقة قضابٌة مبتكرة لها  Urgendaالصادر فً الدعوي التً أقامتها مإسسة  
تبار خصوصٌة الدعاوي وذلك مع األخذ فً االع ،أهمٌة كبٌرة فً النزاعات المناخٌة فً فرنسا

وهو األمر الذي ٌجعلنا نبتعد عن تناول الدعاوي الخاصة  ،المتعلقة بالمناخ أمام القاضً اإلداري
 بالمشروعات الخاصة إال ما اتصل منها بموضوع البحث .

ومن أجل معالجة هذا الموضوع ٌنبؽً الرجوع بصفة خاصة إلً الدعاوي المقامة أمام 
ً وهو األمر الذي ٌستلزم منا بداءة العرض لظهور التقاضً المناخً القاضً اإلداري الفرنس

واألسس التً اعتمدت علٌها هذه الدعاوي خاصة وأن فرنسا لم تشهد الدعاوي المتعلقة بالمناخ 
بالمعنً الفنً الدقٌق سواء كانت دعاوي مشروعٌة أو مسبولٌة  إال  فً وقت قرٌب للؽاٌة  ٌعود إلً 

مسؤلة القٌمة القانونٌة لؤلهداؾ الخاصة بمكافحة انبعاثات ؼازات االحتباس وإن كانت  2218عام 
 . 2226 ذ عامالحراري قد طرحت علً القضاء اإلداري الفرنسً  من

  متعلقة دعاوي هناك ولكن الدعاوي هذه مثل تشهد لم – اآلن حتً –وٌشار هنا إلً أن مصر 
 سنعرض الذي األمر وهو  البٌبة علً للمشروعات بًالبٌ األثر بتقٌٌم مثل عامة بصفة البٌبة بحماٌة

والبحته  1884لسنة  البٌبة قانون فً الواردة للقواعد اإلشارة خبلل من الدراسة هذه خبلل من له
 التنفٌذٌة وبعض التطبٌقات القضابٌة للقضاء اإلداري المصري  .

ه إلً أربعة مباحث وترتٌبا علً  العرض السابق ولتحقٌق أؼراض البحث فقد ارتؤٌت تقسٌم
 علً النحو التالً :

 التؽٌر المناخً وآثاره والجهود الدولٌة لمكافحته . المبحث األول  :
 دعاوي المناخ و أسسها وأبرز تطبٌقاتها. المبحث الثانً    :

 دعاوي المناخ أمام القاضً اإلداري الفرنسً . المبحث الثالث :
 التً تثٌرها دعاوي المناخ أمام القاضً اإلداري.اإلشكالٌات القانونٌة  المبحث الرابع  :

 
 ،،، وهللا ولً التوفٌق



–
 

  066    

 المبحث األًل

 التغير المناخي ًآثاره ًالجيٌد الذًلية ًالٌطنية لمكافحتو 
 

نتناول من خبلل هذا المبحث الحدٌث عن مفهوم التؽٌر المناخً واآلثار المترتبة علٌه )مطلب 
عد ذلك الحدٌث عن الجهود الدولٌة لمكافحة التؽٌر المناخً وذلك ألهمٌة هذه أول( ثم أتناول ب

القواعد فً االحتجاج بها أمام القاضً الوطنً فً دعاوي المناخ )مطلب ثان( .ثم نختتم المبحث 
 بالحدٌث عن الجهود الوطنٌة فً مكافحة التؽٌر المناخً)مطلب ثالث ( .

ٌشٌر مصطلح تؽٌر المناخ عند استخدامه من قبل الهٌبة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ 
فً تقرٌر التقٌٌم الرابع بؤنه " تؽٌٌر فً حالة المناخ ٌمكن تحدٌده )علً سبٌل المثال عن طرٌق 

بلل التباٌن فً خصابصه لمدة طوٌلة تستمر عادة لعقود أو استخدام االختبارات اإلحصابٌة( من خ
وٌشٌر إلً أي تؽٌر فً المناخ بمرور الوقت بسبب التقلب الطبٌعً أو نتٌجة للنشاط  ،أكثر

 . (1)البشري
وهذا التعرٌؾ سالؾ الذكر من قبل الهٌبة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ ٌختلؾ عن 

حٌث تم تعرٌؾ  1882قٌة اإلطارٌة لؤلمم المتحدة بشؤن تؽٌر المناخ لسنة التعرٌؾ الوارد فً االتفا
ٌُعزى بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر إلً النشاط  مصطلح تؽٌر المناخ علً أنه " تؽٌر المناخ الذي 
البشري الذي ٌؽٌر تكوٌن الؽبلؾ الجوي العالمً باإلضافة إلً التقلبات المناخٌة الطبٌعٌة التً 

 ة زمنٌة معٌنة " .لوحظت خبلل فتر
أن التعرٌؾ األول الصادر عن الهٌبة الدولٌة  ،وٌبلحظ من المقارنة بٌن هذٌن التعرٌفٌن

المعنٌة بتؽٌر المناخ أوسع من التعرٌؾ الوارد فً االتفاقٌة اإلطارٌة لؤلمم المتحدة والتً قصرت 
مباشر إلً النشاط  بدورها مصطلح التؽٌر المناخً علً التؽٌر الذي ٌرجع بشكل مباشر أو ؼٌر

 البشري .
ونوضح هنا أن المقصود بالتؽٌر المناخً من خبلل هذا البحث هو التؽٌر الناجم عن النشاط 

 البشري وانبعاثات الؽازات الدفٌبة .

م انبعاثات الؽازات الدفٌبة التً كان من الممكن تجنبها إذا إن تفاقم تؽٌر المناخ ٌتوافق مع حج
 نفذت الدولة سٌاسة فعالة تهدؾ إلً الحد من هذه االنبعاثات .

إن الزٌادة فً انبعاثات الؽازات الدفٌبة من شؤنها أن  تهدد الحق فً بٌبة متوازنة تحترم 
لدفٌبة من شؤنها أن تإدي إلً نظام حٌث إن الزٌادة فً انبعاثات الؽازات ا ،صحة اإلنسان وكرامته

 مناخً ؼٌر مستدام وٌإثر ذلك بالطبع علً صحة اإلنسان .
علً الصعٌد الدولً تشٌر منظمة الصحة العالمٌة إلً أن التؽٌٌرات المناخٌة ستكون سببا فً 

كما سٌكون تؽٌر المناخ سببا ربٌسٌا فً  ،حالة وفاة سنوٌا بسبب المبلرٌا وسوء التؽذٌة252222

                                                                    

(1) IPCC: Fourth Assessment Report (AR4): Climate Change 2007: Synthesis   Report, p. 30 . 
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وارتفاع درجات الحرارة وزٌادة  ،تقٌٌد الوصول إلً الموارد الحٌوٌة مثل الؽذاء بسبب الجفاؾ
 فرص اإلصابة باألمراض .

 The Lancetمإسسة عالمٌة دراسة مقلقة بعنوان 32نشرت حوالً  2218وفً نوفمبر 
Countdown on Health and Climate Change(1)، انتهت إلً أن تؽٌر المناخ من شؤنه

أن ٌرتب عواقب دابمة علً صحة األطفال حٌث سٌشعر الطفل المولود الٌوم بدرجات حرارة أعلً 
 . (2)من متوسط ما قبل الصناعة

ولقد أثبتت الدراسات العلمٌة أن زٌادة درجات الحرارة من شؤنها أن تهدد األمن الؽذابً مع 
ألؾ حالة سنوٌا بتؽٌر  422حٌث ارتبطت وفاة  ،تؤثٌرات دابمة علً المجتمعات األكثر ضعفا

 . (3)المناخ
والذي تحدث عن المخاطر المترتبة علً التؽٌرات  2215لعام   Lancetوفً  تقرٌر سابق 

المناخٌة حٌث ٌوضح الباحثون أن زٌادة نسبة الكربون وكثافته فً الهواء من شؤنه أن ٌإدي إلً 
فً هواء ملوث وسام ٌإثر  % من المدن82اإلصابة باألمراض حٌث ٌعٌش الناس فً أكثر من 

كما أن زٌادة انبعاثات ؼازات االحتباس  ،علً صحة القلب واألوعٌة الدموٌة والجهاز التنفسً
الحراري وما تسببه من ازدٌاد درجات الحرارة وموجات الحر قد أدت إلً ارتفاع معدل الوفٌات 

 . (4)مقارنة بموجات الحر السابقة  2211% فً 5بنسبة 
فإن التؽٌرات  2221ر الصادر من اللجنة الدولٌة للتؽٌرات المناخٌة فً عام ووفقا للتقرٌ

المناخٌة ٌترتب علٌها العدٌد من اآلثار الضارة مثل الفٌضانات والجفاؾ  والحرابق وتحمض 
كما توقع التقرٌر تعرض السواحل لمخاطر متزاٌدة بما فً ذلك تآكل السواحل وارتفاع  ،المحٌطات

 . (5)وتعرض الجزر الصؽٌرة للخطر بشكل خاصمستوي سطح البحر 
وفٌما ٌتعلق بالناحٌة الصحٌة فقد أوضح التقرٌر سالؾ الذكر أنه من المتوقع أن تتؤثر الحالة 
الصحٌة لمبلٌٌن األشخاص من خبلل زٌادة حاالت سوء التؽذٌة واألمراض واإلصابات بسبب 

ز التنفسً بسبب تركٌزات أعلً من وزٌادة أمراض القلب والجها ،الظواهر الجوٌة المتطرفة
 .  (6)األوزون فً المناطق ذات الصلة بتؽٌر المناخ

وفٌما ٌتعلق بآثار تؽٌر المناخ علً المٌاه فقد أوضح التقرٌر أنه من المتوقع أن ٌإدي تؽٌر 
فعلً المستوي اإلقلٌمً تلعب كتل  ،المناخ لتفاقم الضؽوط الحالٌة علً الموارد المابٌة واالقتصاد

ومن  ،الثلوج الجبلٌة واألنهار الجلٌدٌة والقمم الجلٌدٌة الصؽٌرة دورا هاما فً توفٌر المٌاه العذبة
المتوقع أن تتزاٌد الخسابر الجماعٌة واسعة النطاق من األنهار الجلٌدٌة واالنخفاضات فً الؽطاء 

 . (1)الثلجً علً مدار القرن الحادي والعشرٌن

                                                                    

(1) N. Watts et al., The 2019 report of The Lancet Countdown on health and climate change: 
ensuring that the health of a child born today is not defined by a changing climate, novembre 
2019. 

(2) Christel Cournil. L’appréhension juridique des risques sanitaires liés au changement 
climatique. 2020. p. 1, disponible sur: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02536212/document 

(3) DARA, Climate Vulnerability Monitor:A Guide to the Cold Calculus of a Hot Planet, 2012, p. 22  
,available at:  

     https://daraint.org/wp-content/uploads/2012/09/CVM2ndEd-FrontMatter. pdf N. Watts et al.,  
(4) The 2019 report of The Lancet Countdown on health and climate change, Ibid . 
(5)IPCC, 2007: Climate Change 2007: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and 

III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core 
Writing Team, Pachauri, R.K and Reisinger, A. (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, p. 48 . 

(6) Ibid, p. 48 . 
(7) Ibid, p. 49 . 

https://daraint.org/wp-content/uploads/2012/09/CVM2ndEd-FrontMatter
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من قبل  1855طرحت قضٌة تؽٌر المناخ ألول مرة علً جدول أعمال األمم المتحدة فً عام 
حكومة مالطا وتمثل االقتراح فً تبنً الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة موضوع الحفاظ علً المناخ 

 . (1)امة لؤلمم المتحدةكجزء من التراث المشترك للبشرٌة فً إعبلن صادر عن الجمعٌة الع
الذي تم فٌه  1855فً عام  43/53وبعد ذلك تناولت الجمعٌة العامة تؽٌر المناخ فً القرار 

االعتراؾ بتؽٌر المناخ باعتباره شاؼبل مشتركا للبشرٌة وكمسؤلة تتطلب اتخاذ إجراءات فً الوقت 
تدابٌر فعالة ضمن إطار عالمً  المناسب وقد تم االعتراؾ بالحاجة إلً التعاون الدولً بشؤن اتخاذ

وقد لوحظ فً هذا القرار أن أكبر انبعاثات للؽازات الدفٌبة  ،1858فً عام  44/221فً القرار 
 . (2)تنبع من الدول المتقدمة التً تتحمل بالتالً المسبولٌة الربٌسٌة فً مكافحة هذه االنبعاثات

حول التؽٌرات المناخٌة وهو األمر الذي  ولقد استمرت الجهود الدولٌة نحو إبرام اتفاقٌة دولٌة
أسفر عن اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة وبروتوكول كٌوتو الملحق بها مرورا باتفاق كوبنهاجن 

 وصوال إلً اتفاق بارٌس وهو ما أعرض له بإٌجاز فٌما ٌلً :

وقد تم تطوٌرها فً مإتمر  ،اتفاقٌة دولٌة من أجل تؽٌر المناختعتبر هذه االتفاقٌة هً أول  
التً عقدت فً رٌو دي   COPاألمم المتحدة المعنً بالبٌبة والتنمٌة أو ما ٌسمً " قمة األرض " 

ٌوما  82وذلك بعد مرور  1884مارس  21ودخلت هذه االتفاقٌة حٌز التنفٌذ فً  1882جانٌرو 
 من هذه االتفاقٌة . 23لٌها وفقا لما حددته المادة من الحصول علً خمسٌن تصدٌقا ع

ٌشار هنا إلً أن المفاوضات الخاصة باالتفاقٌة قد عبرت عن الدالالت المختلفة لتؽٌر المناخ 
فً حٌن أن الدول الجزرٌة الصؽٌرة التً تواجه خطر االختفاء بسبب ارتفاع  ،والتخفٌؾ من حدته

كان للدول المنتجة للنفط التً تعتمد اقتصادٌا علً  ،ٌةمستوي سطح البحر دافعت عن اتفاقٌة قو
 استهبلك الوقود األحفورى رأٌا مختلفا .

وٌتمثل الهدؾ النهابً لهذه االتفاقٌة وفقا لما نصت علٌه المادة الثانٌة منها " الوصول إلً 
ب تثبٌت تركٌزات ؼازات الدفٌبة فً الؽبلؾ الجوي عند مستوي ٌحول دون تدخل خطٌر من جان

اإلنسان فً النظام المناخً. وٌنبؽً بلوغ هذا المستوي فً إطار فترة زمنٌة كافٌة تتٌح للنظم 
 ،وتضمن عدم تعرض إنتاج األؼذٌة للخطر ،األٌكولوجٌة أن تتكٌؾ بصورة طبٌعٌة مع تؽٌر المناخ

 وتسمح بالمضً قدما فً التنمٌة االقتصادٌة علً نحو مستدام " .
 دة مبادئ تتمثل فٌما ٌلً : وترتكز االتفاقٌة علً ع

حماٌة حق األجٌال الحاضرة والمستقبلٌة فً المناخ المستقر وفقا للمسبولٌة المشتركة والمتباٌنة  -
 فً ذات الوقت علً أساس قدرات كل دولة .

التعاون من أجل تعزٌز نظام اقتصاد دولً مساند ومفتوح ٌإدي إلً نمو اقتصادي مستدام  -
 ألطراؾ .وتنمٌة مستدامة لجمٌع ا

تقلٌلها  تؽٌر المناخ أو الوقاٌة منها أو أن تتخذ الدول األطراؾ تدابٌر وقابٌة الستباق أسباب  -
 إلً الحد األدنى وللتخفٌؾ من آثاره الضارة .

                                                                    

(1) Ann-Charlotte Rosenblom, Claiming State Responsibility for Climate Change Damage, Master 
thesis, 2009, p. 20, available at : 
https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1561576&fileOId=1565681. 

(2) Ibid  
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كما تضمنت المادة الرابعة من االتفاقٌة مجموعة من االلتزامات منها علً سبٌل المثال وضع 
وإعداد برامج وطنٌة وإقلٌمٌة تتضمن تدابٌر  ،بشرٌة المصدرقوابم وطنٌة لحصر االنبعاثات ال

والتعاون علً اإلعداد للتكٌؾ مع آثار تؽٌر المناخ وتطوٌر وإعداد خطط  ،للتخفٌؾ من تؽٌر المناخ
 مبلبمة من أجل إدارة المناطق الساحلٌة .

الً فهً ال جدٌر بالذكر أن هذه االتفاقٌة قد تضمنت مجموعة من األهداؾ العامة فقط وبالت
تتمتع بؤي قٌمة ملزمة وتترك لكل دولة اختٌار طرٌقة تنفٌذها وتترك الفرصة لتقرٌر التزامات أكثر 
تحدٌدا علً عاتق الدول من خبلل معاهدات الحقة وبالتالً فهً تنتمً إلً قواعد القانون الناعم أو 

 القانون ؼٌر الملزم .

( والذي عقد فً COP-1كول كٌوتو من جانب المإتمر األول لؤلطراؾ )تم إقرار بروتو
من االتفاقٌة  (A-B) 2-4وذلك بسبب أن االلتزامات المنصوص علٌها فً  ،1885برلٌن فً عام 

ولذلك تقرر تعزٌز التزامات األطراؾ المدرجة فً المرفق  ،اإلطارٌة لؤلمم المتحدة ؼٌر كافٌة
 كول أو صك قانونً آخر لوضع التزامات أقوي وأكثر تفصٌبل  .األول من خبلل اعتماد بروتو

 1881دٌسمبر  فً( COP-3ولقد تم اعتماد بروتوكول كٌوتو فً المإتمر الثالث لؤلطراؾ )
بعد  2225فبراٌر  16فً بعد ما ٌقرب من عامٌن ونصؾ من المفاوضات ودخل حٌز التنفٌذ 

وفً الوقت ذاته فقد رفضت الوالٌات المتحدة المصادقة علٌه علً الرؼم من  ،هتصدٌق روسٌا علٌ
% من انبعاثات ثانً أكسٌد الكربون فً العالم وذلك استنادا إلً عدم التوازن 24كونها مسبولة عن 

ة فً االلتزامات بٌن الدول المتقدمة والدول النامٌة فً مواجهة التؽٌر المناخً وفقا لما أعلنته اإلدار
 األمرٌكٌة .

 وٌهدف هذا البروتوكول إلً تحقٌق العدٌد من األهداف أهمها :
 وضع السٌاسات والتدابٌر البلزمة لمواجهة تؽٌر المناخ . -
 تعزٌز كفاءة الطاقة فً قطاعات االقتصاد الوطنً ذات الصلة . -
 حماٌة وتعزٌز مستودعات ؼازات الدفٌبة ؼٌر الخاضعة لبروتوكول مونتلاير . -

هم إنجاز لبروتوكول كٌوتو هو فرض حدود النبعاثات ستة ؼازات من الؽازات الدفٌبة وٌعد أ
% 5كما هو مدرج فً المرفق )ب( والهدؾ من وضع حد لهذه االنبعاثات هو ضمان خفض بنسبة 

وٌتعٌن  1882من إجمالً االنبعاثات من الدول  المدرجة فً المرفق األول مقارنة بمستوٌات عام 
وهً فترة االلتزام األولً  وتبدأ  2212إلً  2225خفٌض فً اإلطار الزمنً من تحقٌق هذا الت

 . 2222وتنتهً  2213فترة االلتزام الثانٌة فً 
وقد تم استخدام فترات متعددة السنوات لمنح األطراؾ مزٌدا من المرونة فً تحقٌق أهداؾ 

من البروتوكول من   7-3قا للمادة  التخفٌض الخاصة بها وسٌتم تحدٌد االلتزامات للفترات التالٌة وف
 من البروتوكول . 22خبلل التعدٌبلت علً الملحق )ب( وفقا لما نصت علٌه المادة 

ووافقت الدول الصناعٌة فً إطار اتفاقٌة كٌوتو على خفض االنبعاث الكلً للؽازات الدفٌبة 
والوالٌات المتحدة ، ٪5. ألزم االتحاد األوروبً بتخفٌض قدره 1882مقارنة بعام  ٪5.2بنحو 
. سمحت المعاهدة بزٌادة انبعاث الؽازات الدفٌبة ٪2، وروسٌا بنسبة ٪6% ، والٌابان بنسبة 1بنسبة 
 آلٌسلندا. ٪12ألسترالٌا و  ٪ 5بنسبة 

وٌتضمن اتفاق كٌوتو مجموعتٌن من االلتزامات المحددة تحقٌقاً للمبادئ العامة التً أقرتها 
ارٌة بشؤن تؽٌر المناخ: تتضمن المجموعة األولى االلتزامات التً تتكفل اتفاقٌة األمم المتحدة اإلط

بها جمٌع األطراؾ المتعاقدة، فً حٌن تختص المجموعة الثانٌة بمجموعة االلتزامات التً تتحملها 
 الدول المتقدمة حٌال الدول النامٌة.
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دٌسمبر  12فً بارٌس فً   ( Cop 21) راؾ دولة اتفاق بارٌس فً مإتمر األط 181تبنت 
طرفا وصدق علٌه  185وقد وقع علً هذا االتفاق   2216نوفمبر  4ودخل حٌز التنفٌذ فً  2215
اعتمدت الوفود المشاركة فً الدورة الرابعة والعشرٌن  2215وفً عام  ،(1)طرفا فً االتفاق 158

شاملة توضح التفاصٌل التشؽٌلٌة التفاق  لمإتمر األطراؾ التً استضافتها بولندا البحة قواعد
 بارٌس .

وٌتضمن االتفاق التزامات من جمٌع الدول لخفض انبعاثاتها والعمل معا للتكٌؾ مع آثار تؽٌر 
وٌوفر االتفاق طرٌقا للدول المتقدمة  ،وتدعو الدول إلً تعزٌز التزاماتها بمرور الوقت ،المناخ

ؾ من حدة المناخ والتكٌؾ معها مع إنشاء إطار للرصد لمساعدة الدول النامٌة فً جهود التخفٌ
 واإلببلغ عن األهداؾ المناخٌة للدول .

وٌهدؾ هذا االتفاق إلً توطٌد االستجابة العالمٌة للتهدٌد الذي ٌشكله تؽٌر المناخ فً سٌاق 
 بوسابل منها :  ،التنمٌة المستدامة وجهود القضاء علً الفقر

ت درجات الحرارة العالمٌة فً حدود أقل بكثٌر من درجتٌن اإلبقاء علً ارتفاع مستوٌا -
مبوٌتٌن فوق مستوٌات ما قبل الحقبة الصناعٌة ومواصلة الجهود الرامٌة إلً حصر ارتفاع 

 ،درجة مبوٌة فوق مستوٌات ما قبل الحقبة الصناعٌة 1.5درجات الحرارة فً حد ال ٌتجاوز 
 تؽٌر المناخ وآثاره . تسلٌما بؤن ذلك سٌقلص بصورة كبٌرة من مخاطر

تعزٌز القدرة علً التكٌؾ مع اآلثار الضارة لتؽٌر المناخ وتعزٌز القدرة علً تحمل تؽٌر  -
 وتوطٌد عملٌة تخفٌض انبعاثات الؽازات الدفٌبة . ،المناخ

جعل التدفقات المالٌة متماشٌة مع مسار ٌإدي إلً تنمٌة منخفضة االنبعاثات الدفٌبة وقادرة  -
 تؽٌر المناخ .علً تحمل 

وقد أوضح االتفاق أنه سٌتم تنفٌذه علً نحو ٌجسد اإلنصاؾ ومبدأ المسبولٌات المشتركة 
 المتباٌنة وقدرات كل طرؾ فً ضوء الظروؾ الوطنٌة المختلفة .

حٌث قطعت مصر جهودا  ،صرٌة تستحوذ قضٌة التؽٌرات المناخٌة علً اهتمامات الدولة الم
حٌث تعد مصر من أكثر الدول المعرضة للمخاطر  ،كبٌرة فٌها خبلل السنوات القلٌلة الماضٌة

الناتجة عن التؽٌرات المناخٌة علً الرؼم من كونها من أقل الدول إسهاما فً انبعاثات ؼازات 
 االحتباس الحراري عالمٌا .

 ع التغٌرات المناخٌة من أبرزها ما ٌلً :ولقد اتخذت مصر عدة تدابٌر للتعامل م
 1884لسنة  4التصدٌق علً اتفاقٌة األمم المتحدة للتؽٌرات المناخٌة وإصدار قانون البٌبة رقم  -

والمشاركة فً كافة المإتمرات وحلقات العمل الدولٌة المتعلقة بالتؽٌرات المناخٌة لتجنب فرض 
 مصر .أي التزامات دولٌة علً الدول النامٌة ومنها 

 .2225عام  التصدٌق علً بروتوكول كٌوتو وتشكٌل اللجنة الوطنٌة آللٌة التنمٌة النظٌفة -
 . 2216التصدٌق علً اتفاق بارٌس فً  -
 212بقرار ربٌس مجلس الوزراء رقم  2221تشكٌل اللجنة الوطنٌة للتؽٌرات المناخٌة فً عام  -

                                                                    

, وقد انسحبت الوالٌات المتحدة 2211ٌونٌو  28, وصدقت علٌه فً 2216إبرٌل  22( وقعت مصر علً هذا االتفاق فً 1)
ببلده  امب ولقد تعهد جو باٌدن الربٌس الحالً للوالٌات المتحدة بإعادةاألمرٌكٌة من اتفاق بارٌس خبلل رباسة دونالد تر

 .مرة أخري إلً اتفاق بارٌس
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بشرؤن المجلرس  2215سرنة ل 1812ثم صدر قررار ربرٌس مجلرس الروزراء رقرم  ، 2221لسنة 
 1128األعلى للتؽٌرات المناخٌة الذي أعٌد تنظٌمه مإخرا بقررار ربرٌس مجلرس الروزراء رقرم 

وٌعمل هذا المجلس علً رسم السٌاسرات العامرة للدولرة فٌمرا ٌخرتص بالتعامرل  ،(1) 2218لسنة 
بتؽٌر المناخ  وربط السٌاسات واالستراتٌجٌات والخطط الوطنٌة الخاصة ،مع التؽٌرات المناخٌة

 بالتنمٌة المستدامة.
عمررل مشررروعات استرشررادٌة لتشررجٌع القطرراع الخرراص علررً االسررتثمار فررً مشررروعات الطاقررة  -

 النظٌفة ومعالجة المخلفات .
تنفٌررذ مشررروعات لحماٌررة الشررواطا مررن خرربلل وزارة المرروارد المابٌررة والررري وإنشرراء معاهررد  -

 البحوث المختصة بالتعاون مع شركاء التنمٌة .
مما تقدم ٌظهر لنا أن الدولة المصرٌة تولً اهتماما كبٌرا بقضٌة التؽٌر المناخً وذلك من 
أجل تبلفً اآلثار الضارة المترتبة علً التؽٌر المناخً والتً عرضنا لها سابقا. وهو األمر الذي 

ٌؾ مع ٌحتم علً الدولة المصرٌة تبنً سٌاسات جادة وفعالة فً معالجة هذا الموضوع  من أجل التك
 تؽٌر المناخ .

                                                                    

 . 2218ماٌو سنة  1)مكرر( فً  15العدد  –( الجرٌدة الرسمٌة 1) 



–
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 المبحث الثاني

 دعاًي المناخ ً أسسيا ًأبرز تطبيقاتيا

لقد أصبحت قاعة المحكمة مكانا جدٌدا للنقاش وحل أزمة المناخ فً جمٌع أنحاء العالم فً 
نها مواجهة عدم كفاٌة العمل السٌاسً من جانب السلطة التنفٌذٌة والفجوات التشرٌعٌة التً ٌعانً م

وهو األمر الذي جعل منظمات المجتمع المدنً تطلب بشكل متزاٌد من القضاة  ،العدٌد من البلدان
وهو األمر الذي تمت معارضته من جانب البعض مدعٌن فً ذلك  ،الوطنٌٌن معالجة قضٌة المناخ

 أن المحاكم لٌست المكان المناسب لحل هذه المشكلة وأن األمر سٌاسً فً المقام األول .
مع مرور الوقت وتفاقم اآلثار المرتبطة بالتؽٌر المناخً ازدادت الدعاوي المتعلقة بالتؽٌر و

المناخً والتً تطالب باتخاذ سٌاسات طموحة فً مواجهة ازدٌاد انبعاثات ؼازات االحتباس 
 الحراري  وذلك استنادا إلً الحق فً مناخ مستقر ومستدام وحماٌة حقوق األجٌال القادمة .

دور بارز  2215فً هولندا فً عام   Urgendaن للحكم الصادر فً قضٌة مإسسة ولقد كا
المناخً وانتشارها فً محٌط العدٌد من الدول المجاورة مثل فرنسا حركة التقاضً  فً دعم 

وبلجٌكا وؼٌرهم من الدول علً مستوي العالم بوصفه أول حكم ٌإسس مسبولٌة الدولة عن انبعاثات 
 الؽازات الدفٌبة .

ثم نتعرض للحدٌث عن األسس  ،ومن خبلل هذا المبحث نتعرؾ علً نشؤة التقاضً المناخً
ونختتم المبحث بالعرض بإٌجاز للدعوي التً أقامتها  ،الموضوعٌة التً استندت علٌها هذه الدعاوي

والحكم الرابد الذي أصدرته محكمة مقاطعة الهاي واآلثار التً ترتبت علً   Urgendaمإسسة 
 كم  .هذا الح

فً مواجهة أزمة المناخ الحالٌة التً تهدد أنماط حٌاتنا وأنظمتنا والتً اعترفت مإخرا العدٌد 
فقد سعت منظمات  ،« état d’urgence climatique» من الدول بؤنها حالة طوارئ مناخٌة 

 ،لب ٌعتبرها مشروعة أشكاال ؼٌر مسبوقة من التعببة لعدة سنواتالمجتمع المدنً المدعوم بمطا
ومن بٌن " األسلحة " المختارة ٌبدو أن القانون هو األداة الممٌزة لهذا النشاط المجتمعً الذي ٌترجم 

 . (1)إلً نشاط قضابً فً قاعة المحكمة
راد والمنظمات وفً أكثر من أربع وعشرٌن دولة فً العالم فً الشمال والجنوب اتخذ األف

 ،ؼٌر الحكومٌة ومحاموهم مكانة جدٌدة فً التحكم فً التؽٌر المناخً وخاصة فً ساحة المحكمة
وبالتالً ٌوضح امتداد النضال االجتماعً والبٌبً وتعببة القانون وتعزٌز دور محامً المصلحة 

 . Cause lawyer  (2)العامة أو المحامً االجتماعً 

                                                                    

(1) M. Torre-Schaub,, « Justice et justiciabilité climatique : les apports de l’Accord de Paris », in 
M. Torre-Schaub , Bilan et perspectives de l’Accord de Paris. Regards croisés, Paris, IRJS 
Éditions, 2017, p. 107-125, Cité dans Les Dynamiques du contentieux climatique. Usages et 
mobilisations du droit pour la cause climatique ,  Rapport final de recherché " Sous la direction 
de  Marta TORRE-SCHAUB , Luca d’AMBROSIO et Blanche LORMETEAU " Décembre 2019, 
p. 11. 

(2) Christel Cournil. “ Les droits fondamentaux au service de l’émergence d’un contentieux 
climatique contre L’état, Des stratégies contentieuses des requérants à l’activisme des juges ”. 
Mare et Martin. Quel(s) droit(s) pour les changements climatiques,2018, p. 213 . 
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اوي المناخ تهدؾ إلً اتخاذ تدابٌر وسٌاسات أكثر طموحا فً مما تقدم ٌظهر لنا أن دع
 مواجهة ظاهرة تؽٌر المناخ الناتجة عن زٌادة انبعاثات الؽازات الدفٌبة .

ابً واستخدام "سبلح " القانون  فإن الطرٌق القض Liora Israëlوبحسب ما ذكرته 
إال أن هذه الدعاوي  ،قعات التؽٌٌرالمحكمة كمنصة للتعبٌر فً الفضاء العام ٌتم خبللها بلورة توو

والخبرة .. الخ ( مما ٌحد من  ،والموارد ،والمهارات ،تتطلب الكثٌر من الموارد البلزمة )المال
 . (1)فً النشاط القضابً فً مسابل المناخ«  amatrices» محاوالت الهواة 

عن االنتكاسات  وٌمكن تفسٌر اللجوء إلً القضاء جزبٌا من خبلل الشعور باإلحباط الناجم
وذلك علً الرؼم من بدء المفاوضات  ،التً عانً منها نشطاء المناخ عند سلوك المسارات السٌاسٌة

تم إنشاء فرٌق خبراء  ،ر المناخ العالمً  األول فً جنٌؾمن خبلل مإتم 1818الدولٌة منذ عام 
إال أن حركة المناخ علً  ، 1855( فً عام  (GIECاللجنة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ 

فضبل عن عدم  ،(2)حد تعبٌر البعض مرت بعقود من المفاوضات الدولٌة الفاشلة وتجاهل الواقع
وجود محكمة دولٌة تختص نظر هذه المنازعات والطابع الؽٌر ملزم لبلتفاقٌة اإلطارٌة لؤلمم 

 المحاكم الوطنٌة . المتحدة كما أشرت سلفا وهو األمر الذي أدي إلً رفع هذه الدعاوي أمام
ولقد وصلت إلً أوروبا الدعاوي القضابٌة المتعلقة بالمناخ بقٌادة منظمات المجتمع المدنً 

 2215ففً عام  ،وذلك بعد سنوات من الطفرة الملحوظة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وأسترالٌا
اخٌة وطموح الدولة فً عاد األمل مع حكم محكمة الهاي الجزبٌة فً هولندا بخصوص العدالة المن

 2215وهو الحكم الذي تم تؤكٌده بواسطة محكمة االستبناؾ فً الهاي فً أكتوبر  ،المسابل المناخٌة
 . 2218ثم أمام المحكمة العلٌا فً 

 Massachusettsوفً هذا الخصوص ٌشار إلً حكم المحكمة العلٌا األمرٌكٌة فً قضٌة 
علً أنه البادئ بالحركة   2221إبرٌل  2الصادر فً وEPA ضد وكالة حماٌة البٌبة األمرٌكٌة  

العالمٌة إلضفاء الشرعٌة علً العدالة المناخٌة من خبلل إعبلن المحكمة العلٌا عدم قانونٌة رفض 
حٌث انتهت المحكمة إلً أن وكالة حماٌة البٌبة األمرٌكٌة  ،وكالة حماٌة البٌبة لتنظٌم الؽازات الدفٌبة

ٌد الكربون باعتباره ملوثا للهواء وذلك ألن تعرٌؾ ملوثات الهواء بموجب ٌمكنها تنظٌم ثانً أكس
كما أكدت المحكمة  ،(3)" ٌسمح بتنظٌم أي ملوث للهواءClean Air Actقانون الهواء النظٌؾ "

علً أن وكالة حماٌة البٌبة ال تستطٌع ذكر أسباب سٌاسٌة تبرر عدم إصدار معاٌٌر انبعاثات 
الهواء النظٌؾ استنادا إلً وجود خطر وشٌك وضرر حقٌقً جراء عدم  السٌارات بموجب قانون

وبالتالً قدمت المحكمة العلٌا احدي أكثر استراتٌجٌات   ،تنظٌم هذه االنبعاثات من جانب الوكالة 
التقاضً الواعدة فً العالم والتً تهدؾ إلً إجبار الدول علً العمل لتقلٌل أو تخفٌؾ آثار تؽٌر 

 .Litigate to regulate  "(4 ) شار إلٌها بمصطلح " التقاضً للتنظٌم المناخ  والتً ٌ

                                                                    

(1) L. Israël, Mobiliser le droit. Une approche sociologique, Conférence CRDP du 22 octobre 
2014, Montréal., Cite par Christel Cournil. “ Les droits fondamentaux au service de 
l’émergence d’un contentieux climatique contre L’état, op. cit, p. 213 .  

(2) S. C. Aykut et A. Dahan, Gouverner le climat? Vingt ans de négociation internationale, Paris, 
SciencePo Les Presses, 2014, pp. 399-437., Cité par, Matthias Petel, Analyse de l’usage 
stratégique des droits humains au sein du contentieux climatique contre les États, MPIL 
Research Paper Series No. 2020-33.,disponible sur: https://papers.ssrn.com/  

(3)Pauline Abadie, Massachusetts c. EPA (2007), en Christel Cournil, Les grandes affaires 
climatiques, Confluence des droits [en ligne]. Aix-en-Provence: Droits International, Comparé 
et Européen, 2020, p. 47 disponible sur Internet:  

http://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits  
ISBN : 979-10-97578-09-1 
(4) Massachusetts v. Environmental Protection Agency, 549 U.S. 497 (2007). 

https://papers.ssrn.com/
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ضد  Massachusettsوبالتالً ٌمكن القول بؤن حكم المحكمة العلٌا األمرٌكٌة فً قضٌة 
ولقد تم اتخاذه قبل ما  ،وكالة حماٌة البٌبة هو أول حالة مناخٌة تعد بمثابة " أٌقونة " لكل دول العالم

وبالتالً فإن هذا القرار قد أثر علً  ،فً أوروبا  Urgendaنوات من قرار ٌقرب من ثمانً س
 التجارب البلحقة ووضع األسس المتعلقة بالنزاعات المناخٌة .

جدٌر باإلشارة أن دعاوي المناخ تدور حول مجموعة من القضاٌا واألهداؾ القانونٌة من 
 بٌنها :

 Urgendaٌة أو التشرٌعٌة مثل قضٌة مإسسة إجبار الحكومات علً الوفاء بالتزاماتها السٌاس -1
 ضد هولندا . 

 .مقامة فً جنوب إفرٌقٌا وأسترالٌاربط تؤثٌرات استخراج الموارد بتؽٌر المناخ مثل الدعاوي ال -2
إنشاء عبلقة سببٌة )ؼٌر مباشرة( بٌن االنبعاثات الصادرة عن الكٌانات الخاصة واآلثار السلبٌة  -3

 لقضٌة المقامة من مواطن فً بٌرو أمام القضاء األلمانً ضد شركةالمحددة لتؽٌر المناخ مثل ا
RWE  . والتً ٌري أنها تساهم فً ذوبان الجلٌد الذي بات ٌهدد بالخطر سبلمة أمبلكه 

مقاطعة   تحدٌد المسبولٌة القانونٌة عن الفشل فً اتخاذ تدابٌر التكٌؾ فً الدعوي المقامة من  -4
Grande –  Synthe  . فً فرنسا 

أحد الدفوع الربٌسٌة للحكومات فً القضاٌا المتعلقة بالمناخ هو الدفع بؤن هذه الدعاوي ذات 
وهذا الدفاع  ،صبؽة سٌاسٌة وبالتالً ال ٌمكن التقاضً بشؤنها لمساسها بمبدأ الفصل بٌن السلطات

خٌة علً مستوي دول العالم التً شهدت دعاوي مناخٌة أمام جهات متكرر فً كافة النزاعات المنا
 القضاء المختلفة .

جدٌر باإلشارة أن معظم المحاكم فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة تعتبر أن تؽٌر المناخ هو 
 قضٌة سٌاسٌة ٌجب معالجتها عن طرٌق الحكومات والهٌبات التشرٌعٌة بعٌدا عن المحاكم .

رفع دعوي مسبولٌة مدنٌة أمام المحكمة الفٌدرالٌة لوالٌة كالٌفورنٌا من تم  2225وفً عام 
حٌث طالب المدعون من خبللها بالحصول من  Alaska (Kivalinaقبل سكان قرٌة صؽٌرة فً )

شركة( فً قطاعً النفط والكهرباء علً إصبلح األضرار الناجمة عن تهجٌر قرٌتهم بسبب  24)
حٌث رأت المحكمة أن  ،اع منسوب المٌاه بسبب االحتباس الحراريذوبان التربة الصقٌعٌة وارتف

 . (1)مثل هذه الدعاوي ؼٌر جابز عرضها علً القضاء ألنها تدخل فً نطاق السٌاسة 
وإذا كانت المحاكم فً الوالٌات المتحدة قد تخلت جزبٌا عن التمسك بالطبٌعة السٌاسٌة 

تبنً الطبٌعة السٌاسٌة للمشكبلت المتعلقة بتؽٌر إال أنها عادت مإخرا ل ،لمشكبلت تؽٌر المناخ 
 المناخ وأنها تخرج عن اختصاص المحاكم .

فً هولندا والتً سنتناولها الحقا وهو ما تم   Urgendaكما تم طرح هذه الحجة فً قضٌة 
 رفضه من جانب المحكمة .

القواعد بحٌث وٌمكن الرد علً هذه الحجة بؤن الدور األساسً للقاضً فرض القانون وتفسٌر 
والقاضً ٌمهد الطرٌق لقانون ساري المفعول وٌستمع لمطالب  ،ٌمكن للسلطة التنفٌذٌة احترامها

المجتمع المدنً لٌوضح للسلطة التشرٌعٌة مدي قصورها فً مواجهة ظاهرة زٌادة انبعاثات ؼازات 
 االحتباس الحراي .

                                                                    

(1) Marta TORRE-SCHAUB, La construction d’une responsabilité climatique au prétoire : vers un 
changement de paradigme de la responsabilité climatique? Quelles normativités? in Dossier 
spécial Changement climatique et responsabilité, ENERGIE-ENVIRONNEMENT-
INFRASTRUCTURES- N° 8-9 - AOÛT-SEPTEMBRE 2018, p.30 . 
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لتحكم والتحقق من التطبٌق السلٌم وفً الحقٌقة فإن القاضً ال ٌملك سلطة اإلنشاء بل سلطة ا
ولذلك ٌجب علً القاضً أن ٌمارس سلطته فً نهاٌة المطاؾ لتحقٌق التوازن بٌن  ،للقانون

 السلطات من أجل حماٌة المواطنٌن من سوء استخدام السلطات األخرى )التشرٌعٌة والتنفٌذٌة( .
لدولة بالقٌام بواجبها فً وفً خصوص دعاوي المناخ التً ترفع أمام القضاء من أجل إلزام ا

اتخاذ ما ٌلزم فً مواجهة التؽٌرات المناخٌة الناتجة عن انبعاثات الؽازات الدفٌبة فإن القاضً لن 
ولكنه ٌكون لدٌه القدرة علً تفسٌر  ،ٌحل بؤي حال من األحوال محل السلطة التشرٌعٌة أو التنفٌذٌة

ً مفاهٌم مثل الخطؤ والمسبولٌة والضرر وإمكانٌة النظر ف ،النصوص بطرٌقة حرة ومرنة للؽاٌة
 بطرٌقة مبتكرة نسبٌا .

خبلصة ما تقدم أن اإلدعاء بالصبؽة السٌاسٌة لهذه الدعاوي مازال متواجدا إلً اآلن فً 
وذلك علً العكس من الوضع  ،الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فً كثٌر من القضاٌا التً تم رفضها

أعمال السٌادة حتى اآلن من جانب الفقه ولو ضمنٌا فً دراسته  فرنسا حٌث لم تثر إلً اآلن نظرٌة
 المتعلقة بدعاوي المناخ المنظورة بالفعل أمام القاضً اإلداري الفرنسً .

 ،ٌستند التقاضً المناخً علً سلسلة من المبادئ والمعاٌٌر القانونٌة التً ٌحشدها المدعون
والقانون  ،وحقوق البلجبٌن( ،تؤتً هذه المبادئ والمعاٌٌر من القانون الدولً )حقوق اإلنسانو

وفً  ،أو فً القانون العام علً أساس )الخطؤ أو اإلهمال( ،الدستوري مثل )الحق فً بٌبة صحٌة(
ضٌة فعلً سبٌل المثال فً ق ،بعض األحٌان ٌتم الجمع بٌن هذه المصادر المختلفة بطرٌقة مبتكرة

Urgenda   ًالرعاٌة طبقت المحكمة الجزبٌة فً الهاي تفسٌرا واسعا لواجب الدولة فduty of 
care  كما ٌوجد أٌضا فً بعض  ،وهذا المبدأ ٌتواجد بالفعل فً الدستور الهولندي ،تجاه مواطنٌها

بتكر للقاضً ولذلك فإن التفسٌر الم ،  " Public Trust " البلدان تحت مسمً مبدأ األمانة العامة 
ولقد تم تطوٌر حجة تداول القانون عبر  ،الهولندي ٌشكل سابقة قضابٌة فً بلدان أخري

وطرحت بشكل صرٌح من جانب المحامً  Circulation transnationale du droitالدول
. باختصار هذه حركة عالمٌة بٌنما معظم النزاعات تتم أمام المحاكم  Urgendaالذي تولً قضٌة 

 . الوطنٌة
 وفٌما ٌلً أوضح األسس الموضوعٌة لدعاوي المناخ والتً تتمثل فً اآلتً : 

 

"حقوق  مراقبة ظهور "مطالبات جدٌدة" أو إن دٌنامٌات التقاضً المناخً تجعل من الممكن 
الحق فً بٌبة صحٌة نري ظهور حق أساسً فً  فبجانب  ،جدٌدة" إلً جانب الحق فً بٌبة صحٌة

وهذا الحق الجدٌد هو أهم مساهمة فً هذه الفترة المثٌرة للجدل لقانون المناخ والقانون  ،مناخ مستقر
 بشكل عام .

وٌقصد بنظام المناخ المستدام استقرار تركٌزات الؽازات الدفٌبة عند حد معٌن لمنع أي 
د هذا األمر مبدأ ذا قٌمة دستورٌة معترفا به من قبل وٌع ،اضطراب خطٌر من صنع اإلنسان

 المجلس الدستوري الفرنسً .
وتعد المبادئ ذو القٌمة الدستورٌة القواعد التً تعطً قٌمة دستورٌة لحماٌة الحقوق األساسٌة 

فإنها تجعل من الممكن تعزٌز  ،وفٌما ٌتعلق بحماٌة هذه المبادئ التً فرضت علً المشرع ،لؤلفراد
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  .(1)ة بعض الحقوق التً ٌحمٌها الدستورحماٌ

 الحق فً نظام مناخً مستدام مستمد من الحق فً الحٌاة فً بٌئة متوازنة تحترم الصحة : - أ
إن الضمان الفعال للحق فً الحٌاة فً بٌبة متوازنة تحترم الصحة ٌفترض الحق فً نظام 

 ناخ بالنسبة للبٌبة واألفراد.مناخً مستدام وذلك نظرا للعواقب الوخٌمة المترتبة علً تؽٌر الم
كما أن االلتزامات الدولٌة  أشارت إلً أهمٌة الحق فً بٌبة صحٌة وارتباطه بالحق فً نظام 

فعلً سبٌل المثال ٌنص المبدأ األول إلعبلن رٌو بشؤن البٌبة والتنمٌة علً أن الحق  ،مناخً مستدام
وتحقٌقا لهذه الؽاٌة  ،التنمٌة المستدامةفً حٌاة صحٌة واالنسجام مع الطبٌعة هو محور اهتمامات 

كما أن  ،فإن الدول علٌها واجب الحد من أنماط اإلنتاج واالستهبلك ؼٌر المستدامة والقضاء علٌها 
لذا فإن احترام المبدأ األول إلعبلن رٌو  ،علٌهم واجب سن تدابٌر تشرٌعٌة فعالة فً مجال البٌبة

 مستدام .ٌفترض إعبلن قوانٌن لضمان نظام مناخً 
ولقد أقرت السوابق القضابٌة الحق فً نظام مناخً مستدام من أجل ضمان حق فعال فً بٌبة 

فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة   Spokaneعل سبٌل المثال القضٌة المتعلقة بمقاطعة  ،صحٌة
 ،لمذكورةوالمتعلقة بمشروع تخطٌط المدٌنة وإنشاء خط سكة حدٌد لنقل الفحم والنفظ داخل المدٌنة ا
 . (2)ولقد أسس المدعون دعواهم علً أساس الدفاع عن حق دستوري فً مناخ مستقر ومستدام

اعتمد القاضً األمرٌكً علً التعدٌل الخامس للدستور  Juliana (3) قضٌة جولٌانا وفً 
وأكد  ،(4)والذي ٌعترؾ بالحق فً بٌبة صحٌة من أجل االعتراؾ بالحق فً نظام مناخً مستدام

ً بشكل ال لبس فٌه فً جلسة استماع قبل المحاكمة أن الحق فً مناخ قادر علً دعم حٌاة القاض
اإلنسان هو حق أساسً مضٌفا أن النظام المناخً المستقر هو أساس المجتمع والذي بدونه ال توجد 

 . (5)حضارة وال تقدم
 ،ا اإلجراءاتفقد جمدت المحكمة العلٌ ،ٌشار هنا إلً أن هذا التطور اإلٌجابً لم ٌكتمل

حٌث قررت  ،وطلبت من محكمة االستبناؾ الفصل فً طلب الحكومة تقرٌر عدم قبول الدعوي
 المحكمة العلٌا بوضوح أنه ال ٌوجد حق فً نظام مناخً قادر علً إنقاذ الحٌاة اإلنسانٌة .

وعدة منظمات   Green Peaceأما فً النروٌج فقد تم رفع  قضٌة من جانب منظمة 
ل مطالبة الدولة بسحب تراخٌص للشركات من أجل استؽبلل النفط والؽاز فً بحر أخري من أج
Barents (6)،  من خبلل الحصول علً حكم تفسٌري من  محكمة مقاطعة أوسلو بؤن وزارة

البترول والطاقة النروٌجٌة قد انتهكت الدستور بمنح الشركات هذه التراخٌص وهو ما ٌعكس الطابع 

                                                                    

(1) F. Hamon, M. Troper, Droit constitutionnel, LGDJ, 32e édition, 2011, Paris, §783. 
(2) Dr. Gunnar Holmquist, Nancy Nelson, Lewis Nelson, Margie Heller, Deena Romoff, George 

Taylor, G. Maeve Aeolus, v. United States, Case 2:17-cv-00046 Document 1 Filed 01/31/17 
devant la District Court for the Eastern District of Washington Spokane Division. 

(3) Kelsey Cascadia Rose Juliana, Xiuhtezcatl Tonatiuh M. et al. v. United States, Barack Obama 
et al., United States District Court, Oregon, Case No. 6:15-cv-01517-TC. 

(4) M.C. Wood and C. W. Woodward IV., “Atmospheric trust litigation and the constitutional right 
to a healthy climate system: judicial recognition at last”, Washington journal of environmental 
Law and policy, 2016, n° 6, p. 634-683, available at : 
https://static1.squarespace.com/static/571d109b04426270152febe0/t/5b1ffa812b6a28b8cc13
10c9/1528822403934/6WJELP633.pdf 

(5) Kelsey Cascade Rose Juliana v. the United States of America, 6:15-cv-01517-TC. Opinion 
and Order, 10 November 2016.   

(6) Grantham Research institute on Climate Change, “Greenpeace Norway v. Government of 
Norway”, http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/litigation/greenpeace-norway-v-government-
of-norway/  

http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/litigation/greenpeace-norway-v-government-of-norway/
http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/litigation/greenpeace-norway-v-government-of-norway/
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 . (1)الوقابً لهذه الدعوي
من الدستور النروٌجً  112ولقد اعتمدت هذه المنظمات فً مطالبتهم القضابٌة علً المادة 

حٌث تنص المادة المذكورة علً أن "  ،(2)من أجل تفعٌل االلتزام الدستوري بالمحافظة علً المناخ
وإلً محٌط طبٌعً ٌتم فٌه االحتفاظ باإلنتاجٌة  ،لكل شخص الحق فً بٌبة تفضً إلً الصحة

كما ٌنبؽً استؽبلل الموارد الطبٌعٌة علً أساس المعاٌٌر والمحاذٌر وسابر االعتبارات  ،والتنوع
وٌحق  ،الشاملة طوٌلة األمد بحٌث ٌتم الحفاظ علً هذا الحق وصونه لؤلجٌال القادمة أٌضا

ر أي للمواطنٌن من أجل حماٌة حقهم فً البٌبة الحصول علً معلومات عن حالة البٌبة الطبٌعٌة وآثا
وعلً سلطات الدولة  ،تدخبلت أو تعدٌات علً الطبٌعة سواء المخطط لها مستقببل أو الجارٌة حالٌا

 إصدار المزٌد من األحكام لضمان تنفٌذ هذه المبادئ " .
 2215ٌناٌر  4ٌشار إلً أن محكمة مقاطعة أوسلو قد حكمت لصالح الحكومة النروٌجٌة فً 

 . (3)قبل إصدار الترخٌص وأنها قد أوفت بالواجبات البلزمة
 Ashgar Leghari c. la Fédérationوفً باكستان أكدت المحكمة العلٌا فً قضٌة 

du Pakistan ولقد أقرت المحكمة العلٌا فً الهور  ،علً الحق فً الحٌاة بكرامة فً بٌبة صحٌة
بعاثات ؼازات بؤن الدولة قد تؤخرت فً تنفٌذ اإلطار التنظٌمً للمناخ الذي ٌهدؾ إلً تقلٌل ان

 ،االحتباس الحراري مما ٌشكل انتهاكا للحقوق األساسٌة للمواطنٌن وهو ما ٌرتب مسبولٌتها عن ذلك
 . (4)وبالتالً فإن حماٌة البٌبة تحتل مكانة مركزٌة فً الحقوق الدستورٌة

الحكومة الفٌدرالٌة   -وهو مزارع باكستانً  -وفً هذه القضٌة المذكورة ٌنتقد المدعً 
( لعدم اتخاذ أي تدابٌر لتنفٌذ السٌاسة الوطنٌة المتعلقة بمكافحة التؽٌرات Pendjabقلٌمٌة )واإل

 . 2232-2214وعدم تنفٌذ سٌاسة تؽٌر المناخ  ، 2212المناخٌة لسنة 
 ،مثل الحق فً الحٌاة ،ولقد شددت المحكمة فً حكمها علً أهمٌة الربط بٌن الحقوق األساسٌة

والمبادئ الدولٌة للتنمٌة  ،والمبادئ الدستورٌة الخاصة بالعدالة والمساواة ،ةوالكرام ،والبٌبة الصحٌة
وأعلنت المحكمة أن الحق فً الحٌاة والكرامة اإلنسانٌة هً من  ،والعدالة بٌن األجٌال ،المستدامة

بٌن األدوات القانونٌة البلزمة لمراجعة ورصد التدابٌر التً اتخذتها الحكومة لمواجهة التؽٌر 
 . (5)ناخًالم

وحدد القاضً فً استنتاجاته سلسلة من األوامر فً المسابل المناخٌة التً ٌجب علً الحكومة 
وٌطالب أوال الوزارات والسلطات العامة بتعٌٌن شخص مسبول عن قضاٌا المناخ داخل  ،إتباعها

ابمة وعلً الوزارات األخرى تقدٌم ق ،مإسساتهم للعمل بشكل وثٌق مع وزارة التؽٌر المناخً
وأخٌرا أنشؤت الحكومة " لجنة التؽٌر  ،2215بإجراءات التكٌؾ ذات األولوٌة بحلول دٌسمبر 

 المناخً " للمشاركة فً رصد وتسرٌع اعتماد التدابٌر المناخٌة .
 In re   Vienna-Schwechatوفً قضٌة تتعلق بتوسعة مطار فٌٌناوفً النمسا 

Airport Expansion فراد إلً جانب بعض المنظمات ؼٌر الحكومٌةوالتً رفعها عدد من األ، 
كان الحق فً " مناخ مستقر " هو أساس الدعوي أٌضا ضد قرار الحكومة النمساوٌة ببناء مدرج 

                                                                    

(1) Cour de District d’Oslo, Greenpeace Nordic Association et a. c. Gouvernement de Norvège, 4 
janvier 2018, affaire n° 16-166674TVI-OTIR/06. 

(2) Laurence Gay, Marthe Fatin-Rouge Stefanini. L’utilisation de la Constitution dans les 
contentieux climatiques en Europe et en Amérique du Sud. Énergie, Environnement, 
Infrastructures, Lexis Nexis, 2018, La Constitution face aux changements climatiques, p. 5 .  

(3) Laurence Gay, Marthe Fatin-Rouge Stefanini, op. cit, p. 5   
(4) Haute Cour de Lahore, Ashgar Leghari c. la Fédération du Pakistan, W.P. No. 25501/2015. 
(5) Hassan PARVEZ and Ahmed RAFAY ALAM, «The Role of Commissions in Public Interest 

Environmental Litigation in Pakistan», All Pakistan Legal Decisions Journal, 2011, pp. 78-89. 
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 2حٌث خلصت المحكمة اإلدارٌة فً النمسا فً قرارها الصادر فً  ،ثالث فً مطار فٌٌنا الدولً
بشؤن السٌاسات المناخٌة  2211نون سنة إلً أن المشروع ٌتعارض مع أحكام قا  2211فبراٌر 

فضبل عن  ،الوطنٌة التً تحدد أهدافا لخفض االنبعاثات لقطاعات مختلفة بما فً ذلك قطاع النقل
حٌث أشار القاضً فً حكمه إلً العدٌد من الحقوق التً  ،الدستور والتزاماتها الوطنٌة واألوروبٌة

والتشرٌع الدستوري  ،اد األوروبً للحقوق األساسٌةمن مٌثاق االتح 31أثارها المدعون مثل المادة 
الفٌدرالً بشؤن االستدامة ورعاٌة الحٌوان و الحماٌة البٌبٌة الشاملة وقانون حماٌة المناخ بالنمسا 

(KSG) (1) . 
وٌشار هنا إلً أن المحكمة الدستورٌة فً النمسا قد ألؽت قرار المحكمة اإلدارٌة الفٌدرالٌة 

مستشهدة فً ذلك بؤخطاء متعددة أدت بالمحكمة األدنى  2211ٌونٌو  28ذكر فً النمساوٌة سالؾ ال
فوفقا لما قضت به المحكمة الدستورٌة فإن المحكمة  ،إلً إعطاء وزن ؼٌر صحٌح لتؽٌر المناخ

كما فرضت أهدافا إقلٌمٌة لخفض  ،األدنى قد أساءت تفسٌر تعلٌمات قانون حركة المبلحة الجوٌة
كما رأت المحكمة الدستورٌة أن المحكمة  ،الحتباس الحراري بشكل ؼٌر صحٌحانبعاثات ؼازات ا

 . (2)اإلدارٌة األدنى أخطؤت فً تطبٌق بروتوكول كٌوتو واتفاق بارٌس علً النزاع المطروح أمامها
مستنسخة من قضٌة  والتً وصفت بؤنها Klimaatzaak وفً بلجٌكا وفً قضٌة

Urgenda  ( من االتفاقٌة األوروبٌة 13و  5و  2ة فقط إلً المواد )لم ٌتم اإلشار ،فً هولندا
ولكن أٌضا تم االعتماد  ،( من القانون المدنً البلجٌك1352ًو  114والمادتان ) ،لحقوق اإلنسان

 ،من الدستور البلجٌكً والتً تنص علً الحق فً التمتع ببٌبة صحٌة 23من المادة  3علً الفقرة 
أن تكون الحكومة البلجٌكٌة أكثر طموحا للحد من انبعاثات ؼازات وٌطالبون من خبلل هذه الدعوي 

% دون مستوٌات عام 42وعلً وجه التحدٌد ٌطالبون بتخفٌضات بنسبة  ،االحتباس الحراري
ومنذ فبراٌر  ، 2252بحلول  1882% دون مستوٌات عام 51.5و  2222بحلول عام 1882
د طالبوا من خبللها بتخفٌض االنبعاثات من قدموا  طلباتهم النهابٌة وق 2222حتً مارس  2218

ومن المقرر   2232%  فً عام 65% إلً 55وما ال ٌقل عن  ،2225% فً عام 45% إلً 42
 . (3)2221عقد جلسات استماع شفوٌة فً مارس 

ومن أحدث الدعاوي التً ربطت بٌن الحقوق الدستورٌة والمطالبة بمكافحة التؽٌر المناخً 
 2222فً كورٌا الجنوبٌة والتً تم رفعها فً مارس  Yujin et al. v. South Koreaقضٌة 

ؼٌر كاؾ للحفاظ  2232شابا ٌرون أن هدؾ خفض االنبعاثات فً كورٌا الجنوبٌة لعام  18من قبل 
وأن هذا من شؤنه أن ٌنتهك  ،علً ارتفاع درجة الحرارة علً مستوي العالم أقل من درجتٌن مبوٌتٌن

لحٌاة والكرامة اإلنسانٌة والبٌبة الصحٌة والمساواة أمام القانون وعدم التمٌٌز حقوقهم الدستورٌة فً ا
فمن  ،الدعوي -وإذا نجحت  -ولقد رفعت الدعوي أمام المحكمة الدستورٌة فً كورٌا الجنوبٌة  ،

المحتمل أن ٌطلب من الحكومة مراجعة أهدافها الوطنٌة من أجل خفض االنبعاثات لتتماشً مع 
حٌث تعد هذه  ، Urgendaوهو األمر الذي سٌكون مماثبل لقضٌة  ،د التفاق بارٌسالهدؾ المحد

 ،هً القضٌة األولً من نوعها فً شرق آسٌا  Kim Yujin et al. v. South Koreaالقضٌة 
وستوفر أٌضا سابقة لكٌفٌة رفع المتقاضٌن للقضاٌا ومدي قدرة المحاكم علً إدارة وسماع التقاضً 

                                                                    

(1)  - Austria Bundesverwaltungsgericht (Administrative Court), case W109 2000179-1/291E, 
décision du 2 février 2017, V. aussi Paul Mougeolle, Affaires des extensions des aéroports de 
Vienne et Londres, article cité dans: Les grandes affaires climatiques, Confluence des droits, 
2020,op. cit, p. 389 . 

(2) Verfassungsgerichtshof (Constitutional Court), n° E 875/2017 le 29 juin 2017., Birgit Hollaus, 
Austrian Constitutional Court: Considering Climate Change as a Public Interest is Arbitrary–
Refusal of Third Runway Permit Annulled,  ICL Journal Volume 11: Issue 3,2017. 

(3) VZW Klimaatzaak v. Kingdom of Belgium, et al. (Court of First Instance, Brussels, 2015). 
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 . COVID-19 era(1)ة المناخً خبلل حقب
 الحق فً نظام مناخً مستقر مستمد من احترام حقوق اإلنسان  :  -ب

فعلً الصعٌد الدولً  ،إن الضرر الذي ٌلحق بالبٌبة ٌشكل فً حد ذاته إهانة لكرامة اإلنسان
أرسً إعبلن ستكهولم المبدأ الخاص بؤن اإلنسان له الحق فً بٌبة تسمح له جودتها بالحٌاة بكرامة 

 وبالتالً فإن احترام الكرامة والرفاهٌة تعتمد علً ضمان نظام مناخً مستدام . ،رفاهٌةو

فعلً سبٌل المثال قضت المحكمة العلٌا فً أٌرلندا فً دعوي معروضة علٌها ضد قرار تمدٌد 

مطار دبلن من جانب الجمعٌات المحافظة علً البٌبة بؤن الحق فً بٌبة تتوافق مع كرامة اإلنسان 

إنه حق وجودي ال  ،ٌة المواطن بشكل عام هو شرط أساسً إلعمال جمٌع حقوق اإلنسانورفاه

حٌث أوضحت المحكمة أن هذا الحق لم ٌكن  ،من الدستور  40.3.1ؼنً عنه وذلك بموجب المادة 

ولكنه قابل للتنفٌذ من خبلل تحدٌد الواجبات  ،بحٌث ال ٌمكن تطبٌقه " Utopian" خٌالٌا  

وأوضحت المحكمة أن االعتراؾ بهذا الحق الدستوري كان الخطوة األولً  ،حددةوااللتزامات الم

 . (2)لتعرٌؾ وتحدٌد الحق فً البٌبة

سالفة الذكر أعلنت المحكمة صراحة أن الحق فً الحٌاة  Ashgar Leghariوفً قضٌة 

تورٌة مع والكرامة اإلنسانٌة والحق فً الملكٌة والوصول إلً المعلومات تتوافق مع القٌم الدس

السٌاسة واالقتصاد والعدالة االجتماعٌة وتوفر مجموعة من األدوات البلزمة لعبلج ورصد استجابة 

 . (3)الحكومة لتؽٌر المناخ

ولقد الحظ مجلس حقوق اإلنسان فً العدٌد من قراراته أن التؽٌر المناخً له مجموعة من 

 ،بما فً ذلك الحق فً الحٌاة ،حقوق اإلنساناآلثار المباشرة وؼٌر المباشرة علً الممارسة الفعالة ل

والحق  ،والحق فً التمتع بؤفضل حالة ممكنة من الصحة البدنٌة والعقلٌة ،والحق فً الؽذاء الكافً

ومن أجل معالجة هذا األمر  ،والحق فً التنمٌة ،والحق فً تقرٌر المصٌر ،فً السكن المناسب

 . (4)جل تجنب العواقب الوخٌمة لتؽٌر المناخٌصر علً الحاجة الملحة لمواصلة العبلج من أ

                                                                    

(1) Do-Hyun Kim et al. v. South Korea, 13 march 2020 . 
(2) High Court, 21 novembre 2017, Friends of the Irish Environment CLG v. Fingal County 

Council, 2017 n° 201 JR. 
(3) Haute Cour de Lahore, Ashgar Leghari c. la Fédération, du Pakistan, op. cit, paragraphe 7. 
(4) Résolution A/HRC/32/L.34, 28 juin 2016 
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إن الحفاظ علً حقوق األجٌال القادمة فً استخدام  الموارد الطبٌعٌة للدولة والبٌبة النظٌفة ٌعد 
من األمر الهامة للؽاٌة التً تحرص معظم دساتٌر العالم والتشرٌعات علً ضرورة النص علٌها 

 . (1)ٌاسات البلزمة لتطبٌقهاووضع الس
وبالتالً فمن الصعب  ،وفٌما ٌخص قضٌة تؽٌر المناخ فهً قضٌة مشتركة بٌن األجٌال

الشروع فً إجراءات تهدؾ إلً العدالة المناخٌة دون التؤكٌد علً أهمٌة المناخ بالنسبة لؤلجٌال 
بار البٌبة والطبٌعة إرثا القادمة. فً الواقع تنص نظرٌة العدالة بٌن األجٌال علً أنه ٌجب اعت

لٌس فقط لصالحنا  الكوكبRobustesse  لؤلجٌال القادمة وأننا مسبولون عن سبلمة وصبلبة  
 . (2)بس لصالح األجٌال القادمة 

إلً التعبٌر عن ذلك  فً خطاب  Barack Obama وهو ما دفع الربٌس األمرٌكً األسبق
كل تهدٌدا أكبر لمستقبلنا ومستقبل األجٌال القادمة بقوله " ال ٌوجد تحد ٌش 2214ٌناٌر  22بتارٌخ 

 . (3)من تؽٌر المناخ  "
وٌرجع ذلك إلً انتشار  ،إن حماٌة األجٌال القادمة تعد وببل أدنً شك أساس قضٌة المناخ

ظاهرة تؽٌر المناخ بمرور الوقت ومن المحتمل أن ٌكون لها عواقب أكثر خطورة علً حٌاتنا وعلً 
 علً المدى الطوٌل .أنظمتنا البٌبٌة 

وؼالبا ما تهدؾ األجٌال الحالٌة إلً ترك " شًء ما " ألطفالهم فً أؼلب األحٌان علً شكل   
ومع ذلك ال ٌوجد مبلػ من المال أو الممتلكات تكفً إذا كانت األجٌال القادمة فً  ،أموال وممتلكات

ٌوٌة مثل الهواء النقً والنظٌؾ خطر عدم استقرار المناخ الذي من شؤنه أن ٌحرمهم من الموارد الح
 . (4)ومٌاه الشرب وؼٌرها من الكوارث التً ٌتوقع حدوثها بسبب تؽٌر المناخ

ٌشار هنا إلً أول مرة ٌتم فٌها االعتراؾ بحقوق األجٌال القادمة بالحقوق البٌبٌة كانت فً 
األطفال لوقؾ إزالة  الفلبٌن من خبلل حكم المحكمة العلٌا فً الفلبٌن فً دعوي أقامتها مجموعة من

وأن الموارد  ،intergenerational equityالؽابات استنادا علً فكرة " المساواة بٌن األجٌال "
وقد حكمت المحكمة لصالح األطفال استنادا إلً الحق فً  ،الطبٌعٌة ملك لؤلفراد من جمٌع األعمار

وهً مسبولٌة ٌتحملها  ،لبٌبة نظٌفةوأن هناك مسبولٌة مشتركة بٌن األجٌال للحفاظ علً ا ،بٌبة نظٌفة
 . (5)كل جٌل تجاه الجٌل التالً

عن تؽٌرات كبٌرة فً أسس التقاضً  2215وتكشؾ تطورات التقاضً المناخً بعد عام 
حٌث أصبح من الممكن اآلن فً بعض البلدان رفع الدعوي نٌابة عن األجٌال القادمة والدفاع 

 . (6)عنها

                                                                    

 32فً أكثر من موضع عن حقوق األجٌال القادمة فً الموارد الطبٌعٌة )المادة  2214مثال ذلك ما نص علٌه الدستور المصري لسنة  (1) 
من الدستور(, وضع خطة وطنٌة لئلسكان تراعً الخصوصٌة البٌبٌة وتحفظ حقوق  46من الدستور(, البٌبة الصحٌة السلٌمة )المادة 

 ( من الدستور .15األجٌال القادمة )المادة 
(2) Robert Heeger, Climate Change and Responsibility to Future Generations: Reflections on the 

Normative Questions, 1 De Ethica 9 (2014) .  
(3) Ylam Nguyen, Constitutional Protection for Future Generations from Climate Change, 23 

Hastings West Northwest J. of Envtl. L. & Pol'y 183 (2017),available at : 
 https://repository.uchastings.edu / 

(4) Ylam Nguyen, Constitutional Protection for Future Generations from Climate Change,  Ibid, p. 
186 .  

(5) Philippines Ecological Network, 26/07/1993 Supreme Court of the Philippines.   
(6) E. GAILLARD, Générations futures et droit privé, LGDJ, Paris, 2011; B. LEWIS, «Human 

rights duties towards future generations and the potential for achieving climate justice», 
Netherlands Quarterly of Human Rights 2016, vol. 34, n° 3, p. 206-226.   

https://repository.uchastings.edu/
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كما سٌتضح لنا من قرارات المحاكم التً  ،سبولٌة المناخٌةوبالتالً ٌمكن القول بؤن الم
ومن هنا ٌظهر لنا أن هناك تحوال فً  ،سنعرض لها باتت تؤخذ فً الحسبان المسبولٌة بٌن األجٌال

حٌث تكون عبلقة السببٌة ضرورٌة وال ؼنً عنها إلً مفهوم أكثر  ،المفهوم الكبلسٌكً للمسبولٌة
تمثل السببٌة فً وجود التزام بحماٌة السكان من المخاطر البٌبٌة حٌث ت ،إنسانٌة وعبر األجٌال

 والمناخٌة وفً حماٌة الحق فً الحٌاة والحق فً الصحة .
أمام لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل  2218سبتمبر  23ومن أمثلة ذلك الشكوى المقدمة فً 

ركٌا  ٌطالبون من خبللها بإدانة شابا ضد دول األرجنتٌن والبرازٌل وفرنسا وألمانٌا وت 16من قبل 
الدول المذكورة النتهاكهم حقوقهم بموجب اتفاقٌة األمم المتحدة لحقوق الطفل عن طرٌق عدم إتباع 

 . (1)سٌاسات تهدؾ إلً الحد من ؼازات االحتباس الحراري مما ٌعرض حٌاتهم للخطر
ٌدعم األهمٌة فً وجود وفً كولومبٌا  وفً قرار ُوصؾ بالتارٌخً  صدر من المحكمة العلٌا 

شابا برفقة جمعٌة  25وذلك علً إثر قٌام  ،(2)نظام مناخً مستدام ٌضمن كرامة اإلنسان
Dejusticia  الكولومبٌة بتحرٌك دعوي ضد الدولة علً أساس أنها ال تضمن حقوقهم األساسٌة بما

ابات فً األمازون  حٌث فشلت الدولة فً الحد من إزالة الؽ ،ٌشكل اعتداء علً حقوقهم الدستورٌة
وما ٌإدي إلٌه من زٌادة انبعاثات الؽازات الدفٌبة بما ٌإدي إلً اإلضرار بحقوق األجٌال القادمة 

علً الرؼم من  la solidarité intergénérationnellاألجٌالواإلخبلل بواجب التضامن بٌن 
 .(3)تعهداتها الوطنٌة والدولٌة بتخفٌؾ حدة تؽٌر المناخ

أصدرت المحكمة العلٌا الكولومبٌة قرارها بشؤن إزالة الؽابات  2215إبرٌل  5وفً 
وانتهت  ،والتزامات الدولة بشؤن المناخ من خبلل إجبار الدولة علً اتخاذ المزٌد من اإلجراءات

 . (4)المحكمة إلً أن تدهور البٌبة من شؤنه أن ٌسبب ضررا جسٌما للحٌاة والحقوق األساسٌة
الحق األساسً فً الحٌاة والصحة والكرامة اإلنسانٌة والحرٌة ٌرتبط  ورأت المحكمة العلٌا أن

)وهً آلٌة   Tutelaوٌجوز لؤلطفال وأجٌال المستقبل استخدام الوصاٌة  ،ارتباطا وثٌقا بالبٌبة
عبلوة علً ذلك وجدت  ،قانونٌة لحماٌة الحقوق األساسٌة( من ؼٌر الحصول علً إذن من ذوٌهم

وفً هذه  ،إلً احترام اآلخر باعتباره قٌدا من قٌود الضوابط القانونٌة المحكمة أن الدولة تسعً
باإلضافة إلً  ،القضٌة ٌمتد مصطلح اآلخر لٌشمل سكان الكوكب بما فٌهم األجٌال التً لم تولد بعد

 سابر األجناس من الحٌوانات والنباتات التً لم تولد بعد .
الكولومبٌة مع النزاع المناخً والذي أطلق وٌتماشً هذا القرار الصادر من المحكمة العلٌا 

علٌه البعض " الجٌل الثانً " من النزاعات المناخٌة وذلك ألنه ٌقوم علً الحقوق األساسٌة 

                                                                    

(1) Sacchi et al. v. Argentina et al, available at: http://climatecasechart.com/non-us-case/sacchi-
et-al-v-argentina-et-al. 

(2) Cour Suprême Colombienne, Générations futures v. Ministère de l’environnement et a., 
STC4360-2018, 05 avril 2018. 

(3) Christel Cournil et Camila Perruso, Réflexions sur «l’humanisation» des changements 
climatiques et la «climatisation» des droits de l'Homme . Émergence et pertinence, 14  2018 
Revue des droits de l'homme - N° 14, p.10. 

البٌبٌة فً كولومبٌا( كانت كولومبٌا  اتمعهد الهٌدرولوجٌا واألرصاد الجوٌة والدراس)    Ideam وفقا لــــ وقد جادل المدعون بؤنه
, حٌث تعد 2215عام  % مقارنة بؤرقام 44هكتارا من الؽابات البكر, وهو رقم كبٌر من شؤنه أن ٌمثل زٌادة بنسبة   178597ستفقد 

نها "ربة الكوكب " والتً تلعب دورا أساسٌا منطقة األمازون واحدة من أكثر األماكن حٌوٌة علً كوكب األرض وؼالبا ما ٌشار إلٌها علً أ
 فً الدورات الهٌدرولوجٌة والمناخٌة .

Les Dynamiques du contentieux climatique. Usages et mobilisations du droit pour la cause 
climatique, op. cit, p. 98 . 

(4) Marta Torre-Schaub, Justice climatique : en Colombie, une décision historique contre la 
deforestation, May 20, 2018 ,disponible sur : https://theconversation.com.  

https://theconversation.com/
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وفً رأًٌ أن هذا الحكم ٌقدم العدٌد من المستجدات البارزة فً هذا النوع من السوابق  ،والدستورٌة
األجٌال القادمة كعنصر أساسً فً النظام المناخً القضابٌة وذلك من ناحٌة أنه ٌإكد علً حقوق 

 ،Devoir éthique de solidarité de l’espèceتؤسٌسا علً واجب التضامن األخبلقً
وهو األمر الذي  ،وفً المرتبة الثانٌة أهمٌة الحقوق الدستورٌة كؤدوات لحماٌة الطبٌعة والمناخ 

 دول العالم فً النزاعات المستقبلٌة . لبقٌة inspirationٌجعل من هذا الحكم مصدر إلهام 
فً  Julianaوفً باكستان فقد شهدت قضٌة جدٌدة مثٌرة لبلهتمام وقرٌبة أٌضا من قضٌة 

 -ذات السبع سنوات والتً قدمت   Rabab Aliوهً القضٌة المتعلقة بالطفلة  ،الوالٌات المتحدة
مواجهة التؽٌر المناخً من خبلل  التماسا بشؤن تقاعس السلطات المحلٌة فً -من خبلل محامٌها 

االستناد إلً حدوث انتهاكات للحقوق الدستورٌة ومبدأ الثقة العامة من حٌث صلته بالجو والمناخ فً 
حٌث  ،والحقوق المتعلقة بالتدهور البٌبً المتوقع أن ٌنتج عن حرق الفحم لتولٌد الكهرباء ،(1)باكستان

  Tharلتطوٌر حقول الفحم الواقعة فً منطقة  ٌنصب تركٌز الدعوي علً الموافقة علً خطة
 . (2)الصحراوٌة والتً ستإدي إلً زٌادة انبعاثات ؼازات االحتباس الحراري

وفً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة نجد أن حقوق األجٌال القادمة كانت أساسا قوٌا للعدٌد  من 
الذي ٌقوم علً أساس أنه  Public trust (3)وقد اقترنت بمبدأ األمانة العامة ،الدعاوي المناخٌة

ٌجب علً الدولة أال تحرم جٌل المستقبل من الموارد الطبٌعٌة البلزمة لرفاهٌة المواطنٌن وبقاءهم  
وٌعد مبدأ الثقة العامة أحد أهم األسس التً تقوم   ،(Ann Aiken4(القاضً وذلك وفقا لما ذكره 

وٌعد هذا المبدأ  ،(5)ذلك فً بعض البلدان مثل الهندعلٌها النزاعات المناخٌة فً الوالٌات المتحدة وك
أحد أسس الثقافة القانونٌة األنجلوسكسونٌة والذي استخلص من خبلله المدافعون عن البٌبة والطبٌعة 

وٌرتبط بشكل كبٌر بمبدأ العدالة بٌن األجٌال  ،مبدأ فعاال للؽاٌة ٌحظً بنجاح كبٌر من حٌث التقاضً
 بشكل عادل بٌن األجٌال الحالٌة واألجٌال المستقبلٌة . الذي ٌهدؾ إلً الموازنة

 5شابا تتراوح أعمارهم بٌن  21التً رفعها  Julianaومن التطبٌقات القضابٌة لذلك قضٌة  
والتً رأت من خبللها أن انتهاك حق األجٌال القادمة ٌستند  ،(6) 2215عاما فً أؼسطس  22و 

                                                                    

 ( تعد هذه هً المرة األولً التً ٌقدم فٌها قاصر دعوي المصلحة العامة أمام المحاكم الباكستانٌة.1) 
Christel Cournil. “Les droits fondamentaux au service de l’émergence d’un contentieux climatique 

contre L’état, op. cit, p. 204 . 
(2) Rabab Ali v. Federation of Pakistan & Another (2016.04.04) 

 . 1582سنة  Illinois Central Railroad v. Illinois  ( ٌجد مبدأ األمانة  العامة جذوره فً القضاء األمرٌكً من خبلل قضٌة3) 
وٌرجع مبدأ األمانة العامة إلً القانون الرومانً القدٌم, حٌث كان الرومان ٌعتقدون أن بعض أنواع الملكٌة هً ملكٌة جماعٌة لصالح 

ثل المٌاه واألمبلك أمانة لمواطنٌها, الجمهور, وٌقترح هذا المبدأ أن الحكومة ٌجب أن تتعامل كوصً وتحتفظ بموارد معٌنة فً أمانتها م
وعلً الحكومة واجب حماٌة هذه الموارد لؤلجٌال الحالٌة والمستقبلٌة من أي أضرار حتى ٌمكنهم االستمرار فً االستمتاع بها, وبالتالً 

 ٌعد هذا المبدأ تطبٌقا لنظرٌة العقد االجتماعً بٌن المواطنٌن والحكام .
See: Ylam Nguyen, Constitutional Protection for Future Generations from Climate Change, Ibid, p. 189., 
Responsabilité de l’Etat & Climat, Rapport  du Deuxieme Semenaire-Université Saint-Louis Bruxelles, 

Rapport établi par Delphine Misonne, Louis Triaille et Célia Nennen, 28 mai 2018, p. 20, disponible  sur : 
https://f-origin. hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/3804/files/ 2018/09/ CEDREClimateReport2. pdf 

(4) United States District Court for the District of Oregon, Kelsey Cascadia Rose Juliana et al. c. 
United States of America et al., 2016, Case No. 6:15-cv-01517-TC, Opinion and order of the 
Judge Ann Aiken: «With respect to these core resources, the sovereign’s public trust 
obligations prevent it from “depriving a future legislature of the natural resources necessary to 
provide for the well-being and survival of its citizens” ». 

أمام  Uttarakhand سنوات من منطقة  8والتً أقامها طفل بالػ من العمر  2211فً عام  Pandey v. India مثال ذلك قضٌة (5)
إجراءات أكبر للتخفٌؾ من تؽٌر  المحكمة الخضراء الوطنٌة فً الهند استنادا إلً مبدأ األمانة العامة والتزامات الهند الدولٌة باتخاذ

 المناخ .
(6) Yolandi Meyer  & Willem H. Gravet , Juliana v United States of America: The Final Frontier for 

Climate Litigation in America?, ICLR, 2020, Vol. 20, No. 1.,p.8. 
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ً كل من الدستور وأحكام القضاء فً القضاٌا المتعلقة إلً الحقوق األساسٌة الموجودة بالفعل ف
والحق فً الموارد الطبٌعٌة وهً حقوق  ،والتً تتمثل فً الحق فً الحٌاة والحرٌة والملكٌة ،بالبٌبة

وطالبوا المحكمة بإصدار أمر قضابً ٌؤمر الحكومة  ،متجذرة بقوة فً التقاضً البٌبً األمرٌكً
ن انبعاثات الوقود األحفورى وخفض ثانً أكسد الكربون فً بتنفٌذ خطة للتخلص التدرٌجً م

 . (1)الؽبلؾ الجوي
باألؼلبٌة  -الدابرة التاسعة  -رفضت محكمة االستبناؾ األمرٌكٌة  2211ٌناٌر  11وفً 

وجدت األؼلبٌة أن الحكومة الفٌدرالٌة قد شجعت  ،علً الرؼم من انقسام الرأي بشكل حاد ،القضٌة
خدام الوقود األحفورى علً الرؼم من علمها بؤنه ٌمكن أن ٌإدي إلً تؽٌٌر منذ فترة طوٌلة است

ولكن المحكمة قد حكمت فً النهاٌة ضد المدعٌن علً أساس عدم االختصاص وعدم  ،مناخً كارثً
 القابلٌة للتقاضً وأن هذا األمر ٌخص الهٌبة التشرٌعٌة .

 ،  Julianaكما هو الحال فً قضٌة ٌشار هنا إلً أنه فً حالة عدم نجاح القضاٌا المناخٌة 
ومن أمثلة ذلك   ،(2)والتؤثٌر علً التقاضً المحتمل فً المستقبل ،فقد تإدي إلً تؤثٌرات ؼٌر مباشرة

ٌطلب اللجوء إلً نٌوزلندا بسبب التؽٌر  Kiribatiوالمتعلقة بمواطن من   Teitiotaأٌضا قضٌة 
ت المحكمة العلٌا فً نٌوزلندا وكذلك لجنة وقد رفض ،المناخً وما قد ٌلحقه وأسرته من أضرار

تضمنت القرارات بٌانات تعترؾ  ،وفً كلتا الحالتٌن ،(3)حقوق اإلنسان فً األمم المتحدة طلبه
والتً ال تؽلق الباب أمام النجاحات المستقبلٌة فً ظروؾ  ،بالمخاطر التً ٌفرضها تؽٌر المناخ

 مختلفة .

Urgenda

 

وهً مإسسة هولندٌة لبلستدامة واالبتكار مع ما   Urgendaرفعت مإسسة  2213فً 
مواطن هولندي دعوي قضابٌة ضد الحكومة الهولندٌة ببذل المزٌد من الجهد من  822ٌقرب من 

 ،2215هاي لصالح المدعٌن  فً حٌث حكمت محكمة مقاطعة ال ،أجل منع تؽٌر المناخ العالمً
% علً األقل دون 25وأمرت الدولة الهولندٌة بخفض انبعاثات ؼازات االحتباس الحراري بنسبة 

علً  -بشكل ؼٌر مباشر  -ولقد استندت المحكمة فً حكمها  ،2222بحلول عام  1882مستوٌات 
مبدأ  ،من نسبة االنبعاثات وأهداؾ االتحاد األوروبً للحد ،من الدستور الهولندي 21نص المادة 

 اتفاقٌةومبدأ االستدامة المتجسد فً  ،ومبدأ اإلنصاؾ ،ومبدأ الوقاٌة ،عدم الضرر فً القانون الدولً
 . (4)األمم المتحدة اإلطارٌة

ضد هولندا باهتمام كبٌر منذ    Urgendaولقد حظً هذا الحكم التارٌخً فً قضٌة 

                                                                    

(1) D. MARKELL & J.-B. RUHL, « An Empirical Assessment of Climate Change in the Courts: A 
New Jurisprudence or Business as Usual? », Florida Law Review 2012, vol. 64, n° 1, p. 27.   

)المعارض للحكم( بقوله " ٌبدو األمر كما لو أن كوٌكبا كان ٌنطلق نحو األرض, وقررت الحكومة   Staton( وهو ما عبر عنه القاض2ً)
دفاعاتنا الوحٌدة, والحقٌقة أن هذه الدعوي ال تستطٌع وحدها وقؾ تؽٌٌر المناخ وال ٌعنً ذلك أنها تقدم أي مطالبة مناسبة لحل إؼبلق  
 قضابً .

(3) CCPR/C/127/D/2728/2016, 23 September 2020 . 
(4) Cour du district de La Haye, 24 juin 2015, Urgenda v. Government of the Netherlands., Marta 

Torre-Schaub, L’affirmation d’une justice climatique au prétoire (quelques propos sur le 
jugement de la cour du district de La Haye du 24 juin 2015). In: Revue Québécoise de droit 
international, volume 29-1, 2016. P.162, https://www.persee.fr/doc/rqdi_0828-
9999_2016_num_29_1_2233 
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العالم التً تفرض واجبا قانونٌا علً الحكومة لمنع  وذلك عندما أصبحت أول قضٌة فً ،صدوره
 األضرار المترتبة علً التؽٌر المناخً .

ولقد تم الطعن علً هذا الحكم  أمام محكمة االستبناؾ الهولندٌة والتً أٌدت حكم محكمة 
وخلصت المحكمة إلً أنه من خبلل اإلخفاق فً تقلٌل انبعاثات  2215أكتوبر  8الهاي الجزبٌة فً 

فإن الحكومة  ،2222% علً األقل بحلول نهاٌة عام 25ازات االحتباس الحراري بنسبة ؼ
 ،من االتفاقٌة األوروبٌة لحقوق اإلنسان 5و  2الهولندٌة تتصرؾ بشكل ؼٌر قانونً وفقا للمادتٌن 

بموجب الحقوق المنصوص علٌها فً االتفاقٌة   Urgendaحٌث اعترفت المحكمة بإدعاء 
كما رفضت  ،اإلنسان )الحق فً الحٌاة والحق فً حماٌة الحٌاة الخاصة واألسرٌة( األوروبٌة لحقوق

 " محكمة االستبناؾ ادعاء الحكومة الهولندٌة بؤن قرار المحكمة األدنى ٌشكل أمرا إلنشاء تشرٌع 
an order to create legislation " أو انتهاك لمبدأ الفصل بٌن السلطات الذي ٌشار إلٌه

كما رأت المحكمة أن  ،ودور المحاكم بموجب الدستور الهولندي trias politicaبــــــ بالهولندٌة 
تدابٌر التكٌؾ ال ٌمكن لها أن تعوض عن واجب الحكومة فً العناٌة بالتخفٌؾ من انبعاثات ؼازات 

 . (1)االحتباس الحراري
االستبناؾ أمام ماٌو طعنت الحكومة الهولندٌة بالنقض فً الحكم الصادر من محكمة  24وفً 

رفضت المحكمة العلٌا فً هولندا الطعن المقدم  2218دٌسمبر  22وفً  ،المحكمة العلٌا الهولندٌة
إلٌها وأكدت علً أن الحكومة الهولندٌة ملزمة بخفض انبعاثات ؼازات االحتباس الحراري علً 

من االتفاقٌة  5و  2ادتٌن المدي القصٌر لمنع األخطار المترتبة علً التؽٌر المناخً استنادا إلً الم
 . (2)األوروبٌة لحقوق اإلنسان موضحة أن تؽٌر المناخ ٌشكل خطرا حقٌقٌا وفورٌا

وتؤتً أهمٌة هذا الحكم فً أنه قد اتبع  منهجا مرنا فً إثبات عبلقة السببٌة بٌن النشاط 
عظم دعاوي اإلنسانً وانبعاثات ؼازات االحتباس الحراري متجاوزا عقبة كبٌرة تتحطم علٌها م

المسبولٌة المناخٌة كما سنوضح تفصٌبل عند حدٌثنا عن إثبات عبلقة السببٌة بٌن خطؤ الدولة 
 والضرر المدعً به .

  COP 21ملحوظا خبلل مإتمر األطراؾ   Urgendaلقد كان التؤثٌر السٌاسً لقضٌة 
 وعلً حد تعبٌر ،2215دٌسمبر  12نوفمبر إلً  32ٌس فً الفترة من الذي عقد فً بار

Christian Huglo  كان لقرارUrgenda  صوت الرعد فً سماء هادبة األول  صدي مثل  
"comme un coup de tonnerre dans un ciel serein" ًوحثت الوفود المشاركة عل

 . (3)االهتمام بالبعد الحقٌقً لتؽٌر المناخ
فً هولندا كانت حافزا قوٌا للعدالة   Urgendaلقول بؤن القرارات الخاصة بقضٌة وٌمكن ا

                                                                    

(1) The State of the Netherlands v. Urgenda Foundation: Ruling of the Court of Appeal of The 
Hague (9 October 2018)., Benoit Mayer, The State of the Netherlands v. Urgenda Foundation: 
Ruling of the Court of Appeal of The Hague (9 October 2018), Transnational Environmental 
Law, 8:1 (2019), pp. 167-192, available at: https://www.cambridge.org 

(2)SUPREME COURT OF THE NETHERLANDS, CIVIL DIVISION. Number 19/00135. Date 20 
December 2019.,See also: C.W. Backes and G.A. van der Veen, Urgenda: the Final Judgment 
of the Dutch Supreme Court, journal for european environmental & planning law 17 (2020) 
307-321.,Setzer J and van Berkel D (2019) Urgenda v State of the Netherlands: Lessons for 
international law and climate change litigants. Commentary, 10 December, Grantham 
Research Institute on Climate Change and the Environment.  

(3) C. HUGLO, Le contentieux climatique : une révolution judiciaire mondiale, Bruxelles, Bruylant, 
2018, p. 314, Cité par Vincent Lefebve, Urgence climatique, quel rôle pour les juges et la 
justice ? 21 decembre  2019, p. 3, disponible sur : http://www.crisp.be. 

https://www.cambridge.org/
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حٌث شكلت هذه القضٌة نقطة تحول خاصة فً  ،المناخٌة علً المستوٌٌن األوروبً والعالمً
لقد كان موقؾ المحاكم الهولندٌة هو الدافع بالتؤكٌد   ،استراتٌجٌات التقاضً التً تنفذ ضد الدول

حٌث  أصبحت قضٌة  ،لمواطنٌن من أجل تعزٌز العمل ضد التؽٌر المناخًللجمعٌات وا
Urgenda   )هً القضٌة األولً فً العالم والتً تقر فٌها أعلً محكمة محلٌة )المحكمة العلٌا

 . (1)واجب الدولة فً خفض االنبعاثات بحد أدنً مطلق
 24هاي الجزبٌة فً الصادر من محكمة ال  Urgendaوبالتالً ٌحق لنا هنا أن نصؾ قرار 

)والذي أٌدته محكمة االستبناؾ و المحكمة العلٌا الهولندٌة(  بؤنه األكثر شموال  2215ٌونٌو 
حٌث ٌمكن أن نشٌر حالٌا إلً مرحلة  ،وابتكارا من بٌن جمٌع القرارات المناخٌة الصادرة حتً اآلن

ما ٌمكن أن  نعبر عنه  المناخٌة أوإلصداره فً النزاعات ما قبل صدور هذا القرار والمرحلة التالٌة 
 .  Urgendaبتؤثٌر 

دٌسمبر   22جدٌر بالذكر أنه فً أعقاب الحكم الصادر من المحكمة العلٌا الهولندٌة فً 
وتضمنت هذه الخطة تقلٌل سعة محطات  ،أعلنت الحكومة الهولندٌة خطتها لبلمتثال للحكم ،2218

ملٌار ٌورو للحد  3% وتنفٌذ حزمة من التدابٌر بقٌمة 15الوقود التً ما زالت تعمل بالفحم بنسبة 
ولقد تم اتخاذ هذه اإلجراءات منخطة الحلول المناخٌة  ،2222من االنبعاثات الهولندٌة بحلول عام 
Climate Solutions Plan " "  التً قدمتها مإسسةUrgenda(2) وقد حفزت هذه القضٌة .

 . (3)ً جمٌع أنحاء العالمموجة من الدعاوي المتعلقة بتؽٌر المناخ ف
ٌجادل المتقاضون الذٌن ٌستخدمون هذه االستراتٌجٌات بؤنه من أجل االمتثال اللتزامات 

ٌتعٌن علً الدول تقلٌل انبعاثات ؼازات االحتباس الحراري بؤعلى مستوي ممكن  ،حقوق اإلنسان
 من الطموح .

عاٌٌر علً المستوي جزءا من مجموعة سرٌعة التطور من الم  Urgendaوتشكل قضٌة 
الوطنً واإلقلٌمً والدولً فٌما ٌتعلق بالتزامات الدول بحقوق اإلنسان للتخفٌؾ بشكل عاجل من 

 تؽٌر المناخ .
بدأ  2215من محكمة الهاي الجزبٌة فً   Urgendaومنذ صدور القرار األول فً قضٌة 

                                                                    

(1) Joana Setzer and Rebecca Byrnes, Global trends in climate change litigation: 2020, Ibid, p. 15 
. 

(2) Available at www.urgenda.nl/en/themas/climate-case/dutch-implementation-plan/     

القضراٌا التارٌخٌرة فرً فإن العدٌد من محاوالت إعادة استنساخ هرذه   Urgenda ( وعلً الرؼم من التؤثٌر الواضح لقضٌة3) 
 والٌات قضابٌة أخري باءت بالفشل  .

Bouwer K, Lessons from a Distorted Metaphor: The Holy Grail of Climate Litigation., 
Transnational Environmental Law, Volume 9, Issue 2, July 2020.  

 Armando Ferrão Carvalho and Others v. The European Parliament and علً سبٌل المثال فً قضٌة 

the Council  رفضت المحكمة القضٌة علً أساس القابلٌة للتقاضً, حٌث وجدت أن المدعٌن لم ٌتؤثروا بشكل مباشر

رفضت المحكمة  اإلدارٌة الفٌدرالٌة  2215نوفمبر  21وواضح بهذه السٌاسات )ومازال هذا الحكم قٌد االستبناؾ(, وفً 

القضٌة المرفوعة من اتحاد النساء السوٌسرٌات )رابطة المسنٌن( من أجل حماٌة المناخ ضد المجلس  (TAF)السوٌسرٌة 

الفٌدرالً السوٌسري وآخرون علً أساس أن حماٌة الحقوق األساسٌة التً ٌطلبها المدعون ال ٌمكن المطالبة بها حتً 

ولقد تم استبناؾ الحكم أمام المحكمة العلٌا السوٌسرٌة وفً  تجاوز الهدؾ الذي حدده اتفاق بارٌس بالنسبة لدرجة الحرارة,

رفضت المحكمة العلٌا السوٌسرٌة االستبناؾ وخلصت إلً أن الحقوق المإكدة للمدعٌن لم تتؤثر بالقدر  2222ماٌو 22

نونٌة, ولقد أحال الكافً من القوة, وأن المطالبات الخاصة بهم ٌجب أن تتم بواسطة الوسابل السٌاسٌة ولٌست الوسابل القا

 المدعون القضٌة اآلن إلً المحكمة األوروبٌة لحقوق اإلنسان .
Communiqué de presse des Aînées pour la protection du climat Suisse sur l'arrêt A-2992/2017 

du Tribunal administratif fédéral daté du 27 novembre 2018. 

http://www.urgenda.nl/en/themas/climate-case/dutch-implementation-plan/
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لً الحصول علً أحكام األفراد والجمعٌات فً جمٌع أنحاء العالم إجراءات ضد الدول تسعً إ
وهناك بالفعل العدٌد من الدعاوي المتداولة حالٌا بشؤن المناخ معتمدة علً التزامات الدول  ،مماثلة

فً مجال حقوق اإلنسان كما هو الحال فً أٌرلندا وبلجٌكا والسوٌد وألمانٌا والوالٌات المتحدة 
جج التً ٌعتمد علٌها المتقاضون علً وؼالبا ما تركز الح ،وبلجٌكا وكندا وبٌرو وكورٌا الجنوبٌة

فكرة أن الحد من انبعاثات الؽازات الدفٌبة بؤعلً مستوي من الطموح ٌرقً إلً معٌار العناٌة 
 "الواجبة لبلمتثال اللتزامات حقوق اإلنسان وهذا ٌستند إلً مفهوم " المشاركة أو الحصة العادلة 

fair share " باٌنة .أو المسبولٌات المشتركة ولكن المت 
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 المبحث الثالث

 دعاًي المناخ أمام القاضي اإلداري الفرنسي

إن التقاضً المناخً  ٌظهر بعض االستٌاء من المجتمع المدنً الذي ٌري أن الدولة ال تطبق 
ومن ناحٌة  ،فً مواجهة التؽٌرات المناخٌة » ambitieuses politiques «سٌاسات طموحة 
وبالتالً فقد   ،ن البٌبً فً فرنسا مجهز بشكل جٌد لمواجهة التؽٌرات المناخٌةأخري فإن القانو

سعت منظمات  المجتمع المدنً واألشخاص اإلقلٌمٌة إلً رفع دعاوي أمام القاضً اإلداري 
الفرنسً لمواجهة حالة الطوارئ المناخٌة التً تعٌشها فرنسا والتً أثرت بالفعل من الكوارث التً 

والجفاؾ الذي واجهه المزارعون  Saint-Martinو Saint-Barthélémyق  أثرت علً مناط
 فً فترة قرٌبة  .

فقبل  ،وقد شهدت فرنسا مإخرا تسارعا فً األحداث الخاصة بالمطالبات المناخٌة أمام القضاء
مطالبة قضابٌة أمام  Grande-Syntheقدم عمدة مدٌنة  ،رفع القضٌة المعروفة بقضٌة القرن

نظرا لتزاٌد مخاطر الؽمر لهذه المدٌنة الساحلٌة. وتعتمد هذه الدعاوي علً األسس  مجلس الدولة
والقواعد المنصوص علٌها فً القانون الوطنً وفً االتفاقٌة األوروبٌة لحقوق اإلنسان والنصوص 

 . 2215الدولٌة ممثلة فً اتفاق بارٌس لسنة 
ناخ  قد أخذ منحنً جدٌدا بعد       عام وبالتالً ٌمكن التؤكٌد هنا علً أن االهتمام بقضٌة الم

إثر إتمام اتفاق بارٌس وكذلك صدور حكم محكمة الهاي الجزبٌة فً قضٌة مإسسة  2215
Urgenda    مقاطعة وهو ما تم ترجمته أمام القضاء الفرنسً من خبلل دعويGrande – 

Synthe  . وقضٌة القرن 
قانون الذي وإن كان بعٌدا عن الكمال إال أنه وتطلب هذه الدعاوي من القاضً اإلداري إنفاذ ال

 ٌمتلك أدوات كافٌة للتحكم فً أنشطة المناخ .
ومن خبلل هذا المبحث سنتعرؾ علً نشؤة التقاضً المناخً فً فرنسا والعوامل التً  

والشروط الواجب توافرها فً دعاوي المناخ أمام القاضً  ،ساعدت علً ظهوره )مطلب أول(
وأخٌرا  ،األسس القانونٌة لدعاوي المناخ أمام القاضً اإلداري )مطلب ثالث( ،ان(اإلداري )مطلب ث

 نعرض للتطبٌقات القضابٌة لدعاوي المناخ أمام القاضً اإلداري الفرنسً )مطلب رابع( .

فً   Urgendaأوروبا منذ قضٌة  إن النشاط القضابً المناخً الذي تطور بسرعة عالٌة فً
بعد نجاح عرٌضة  Affaire du siècleقادم إلً فرنسا فٌما ٌسمً بقضٌة القرن  ،2215عام 

إلً  François de Rugyوهو األمر الذي دفع الوزٌر  ،(1)عبر االنترنت من جمع ملٌونً توقٌع
مة لٌست المكان المناسب لكنه أكد فً الوقت نفسه أن قاعة المحك ،التصرٌح بؤنه مستعد للحوار

ومن جانبها تري المنظمات ؼٌر الحكومٌة أن األمر متروك للقضاة  ،لتسوٌة قضٌة المناخ فً فرنسا
وحٌث لم ٌعد الحوار بٌن المنظمات  ،لٌقرروا ما إذا كانت الدولة مسبولة عن التؽٌرات المناخٌة أم ال

 من سٌتدخل اآلن .ؼٌر الحكومٌة والسلطة التنفٌذٌة ممكنا فإن القاضً هو 
تم حشد المجتمع المدنً  ،ولقد أصبحت حركة العدالة المناخٌة فً فرنسا حقٌقة واقعة اآلن

                                                                    

 ملٌون موقع علً العرٌضة عبر االنترنت . 2.3 -ن حتى اآل -( بلػ عدد الموقعٌن 1)
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حول قضٌة المناخ عن طرٌق الدعاوي القضابٌة التً تعد أحد أشكال االحتجاج والتً تقام ضد 
وافقتهم علً الدولة والشركات الخاصة واحتجاجات المجتمع المدنً للتعبٌر عن استٌابهم وعدم م

فوفقا لهذه اآلراء فإن الدولة الفرنسٌة ال تعمل بما ٌكفً لوقؾ  ،سٌاسات فرنسا المناخٌة ؼٌر المبلبمة
 .إلً مستوي حالة الطوارئ المناخٌةوبالتالً ال ترقً السٌاسة المناخٌة الحالٌة لفرنسا  ،تؽٌر المناخ 

ألنهم ٌرون أن  ٌك  قضٌة القرنفً تحر دورا بارزا (1)وقد لعبت المنظمات ؼٌر الحكومٌة
وذلك وفقا لما استقر علٌه المجلس األعلً للمناخ  ،الدولة الفرنسٌة ال تعمل بما ٌكفً لمكافحة المناخ
le Haut conseil pour le climat  األوروبٌةوالمفوضٌةla Commission 

européenne ة الطوارئ بؤن السٌاسة المناخٌة الحالٌة لفرنسا ال ترقً إلً مستوي حال
 . (2)المناخٌة

  (GIEC)نشرت الهٌبة الدولٌة المعنٌة بمكافحة المناخ  2215ٌشار هنا إلً أنه فً أكتوبر 
فقد لوحظ فً  ،درجة مبوٌة 15تقرٌرا عن عواقب االحتباس الحراري وزٌادة معدله إلً أكثر من 

 قدم المجلس األعلً للمناخ وبعد ذلك  ،(3)2215 - 2215أنه لم ٌتم احترام مٌزانٌة الكربون  2215
(HCC)  ًوانتهً إلً أن األهداؾ التً حددتها الحكومة  2218ٌونٌو  25تقرٌره السنوي األول ف

 . (4) مرض الفرنسٌة لخفض انبعاثاتها لم ٌتم تحقٌقها والمسار الحالً ؼٌر
مثٌرا  نشرت الهٌبة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ تقرٌرا خاصا 2218وفً أؼسطس 

للقلق انتهت من خبلله أن حد درجة ونصؾ مبوٌة لبلحتباس الحراري والذي حدده اتفاق بارٌس قد 
 عفا علٌه الزمن منوهة عن مخاطر االحتباس الحراري علً األمن الؽذابً والتنوع البٌولوجً .
تعتبر وفً الوقت نفسه تم إجراء عملٌات محاكاة مناخٌة جدٌدة بواسطة علماء فرنسٌٌن والتً 

أساسا لعمل الهٌبة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ والتً تتوقع سٌنارٌو أسوأ بكثٌر مما أعلنته 
أن ٌصل ارتفاع درجة حرارة  2218وهذا البحث الذي تم الكشؾ عنه فً سبتمبر  ،الهٌبة سابقا

األبحاث وكرد فعل علً هذه  ،(5) 2122الكوكب إلً ما ٌزٌد عن سبع درجات بحلول عام 
والتقارٌر تضاعؾ حشود المواطنٌن للدفاع عن المناخ والتً تتخذ أشكاال متعددة مثل العصٌان 

 Fridays forالمدنً والمسٌرات المناخٌة واإلضرابات المدرسٌة " الجمعة من أجل المستقبل 
Future  "،  جهة من أجل موا 2218ولقد تم أول إعبلن عن هذه التعببة ؼٌر المسبوقة فً ماٌو

                                                                    

(1) Greenpeace France, Notre Affaire a Tous , Fondation pour la nature et l’homme, Oxfam France. 
(2) Voir les recommandations de la Commission européenne sur le projet de plan national intégré en 

matière d’énergie et de climat de la France couvrant la période 2021-2030 du 18 juin 2019, C (2019) 
4410 final :https://ec.europa.eu/energy/sites /ener/files/documents/fr_rec_fr. pdf  ;  et le rapport du Haut 
Conseil pour le climat de Juin 2019, Agir en cohérences avec les ambitions : « les engagements pris 
dans le cadre national et international et leur realization sont insuffisants pour atteindre les objectifs 
fixés», p. 19 : 
https://www.hautconseilclimat.fr/wpcontent/uploads/2019/09/hcc_rapport_annuel_ 2019_v2.pdf  

(3) Ministère de la transition écologique et solidaire, Suivi de la Stratégie Nationale Bas Carbone, 

Septembre 2019, 
https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/sites/default/files/Suivi%20de%20la%20SNBC_edition%202019_
indicateurs%20de%20r%C3%A9sultats. pdf  

(4) Haut conseil pour le climat, Agir en Cohérence avec les Ambitions, Juin2019, 
https://www.hautconseilclimat.fr/wpcontent/uploads/2019/09/hcc_rapport_annuel_grand_public_2019.
pdf. 

 Corinne LE برباسة عالمة المناخ الفرنسٌة الكندٌة 2215نوفمبر  21تم تشكٌل المجلس بقرار من ربٌس الجمهورٌة فً 
QUERE  وٌتؤلؾ من اثنً عشر عالما واقتصادٌا ومهندسا وخبٌرا, وٌنشر المجلس األعلى للمناخ فً فرنسا تقارٌر سنوٌة عن

ت ؼازات االحتباس الحراري فً فرنسا واالمتثال لمسار خفض االنبعاثات الذي ٌهدؾ إلً إتباعه وتقوم هذه التقارٌر بتقٌٌم انبعاثا
 . 2218السٌاسات والتدابٌر المعمول بها وتقدم التوصٌات, وقد أصدر المجلس تقرٌره األولً فً 

(5) Centre national de recherches météorologiques (Météo-France/CNRS), «Les deux modèles de climat 
français s’accordent pour simuler un réchauffement prononcé», 17 septembre 2019, 
http://www.cnrs.fr/en/node/4087 . 

https://www.hautconseilclimat.fr/wpcontent/uploads/2019/09/hcc_rapport_annuel_%202019_v2.pdf
http://www.cnrs.fr/en/node/4087
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حالة الطوارئ البٌبٌة والمناخٌة  والتً تهدؾ إلً السماح باتخاذ تدابٌر وفقا ألعلً درجات الٌقظة 
 التً ٌقتضٌها الدستور والحٌاة فً نظام مناخً مستدام .

حٌث  ،وبالتالً ٌمكن القول بؤن حركة العدالة المناخٌة  فً فرنسا أصبحت حقٌقة واقعة اآلن
وتعد الدعاوي القضابٌة أحد أشكال االحتجاج والتً تقام  ،ل قضٌة المناختم حشد المجتمع المدنً حو

فضبل عن احتجاجات المجتمع المدنً للتعبٌر عن استٌابهم وعدم  ،ضد الدولة والجهات الخاصة
 موافقتهم علً سٌاسات فرنسا المناخٌة ؼٌر المبلبمة .

اللجوء إلً التقاضً  من جماع ما سبق ٌتضح لنا أن هناك عوامل كثٌرة قد ساهمت فً 
المناخً فً فرنسا ٌؤتً فً مقدمتها تباطإ الدولة فً اتخاذ إجراءات فعالة فً سبٌل مكافحة اآلثار 
المترتبة علً التؽٌر المناخً فً ظل المخاطر العدٌدة التً أوضحتها التقارٌر الصادرة عن الهٌبة 

صادرة عن المجلس األعلى للمناخ فً فرنسا الدولٌة المعنٌة لتؽٌر المناخ  وكذلك التقارٌر الرسمٌة ال
هذا فضبل عن الحكم الصادر فً  ،والتً حملت فً طٌاتها مخاوؾ عدٌدة من تؽٌر المناخ

فً هولندا والذي أصبح ملهما للتقاضً المناخً فً دول العالم وباألخص فً   Urgendaقضٌة
 أوروبا .

من الشروط البدٌهٌة البلزمة لقبول دعاوي المناخ أمام القاضً اإلداري أن توجه ضد قرار 
 إداري خبلل المدة الزمنٌة المحددة للطعن فٌها من قبل شخص أو مإسسة لها مصلحة فً الدعوي .

ل التنظٌم البلبحً الذي وٌختص القضاء اإلداري بنظر إلؽاء القرارات اإلدارٌة االٌجابٌة مث
حٌث ٌجوز  ،ٌنظم انبعاثات ؼازات االحتباس الحراري أو إعطاء تصارٌح الحفر للشركات الخاصة

الطعن باإللؽاء فً القرارات الخاصة بمنح التراخٌص المشروعات الكبري ألسباب تتعلق بمخالفة 
لسلبٌة بالرفض والتً تتحقق وكذلك القرارات ا ،متطلبات التقوٌم البٌبً أو دراسات األثر البٌبً

عندما ٌتم مخاطبة السلطة اإلدارٌة المختصة ومطالبتها باتخاذ قرارا معٌنا إال أن جهة اإلدارة تسكت 
وبالتالً ٌكون من حق  ،ففً هذه الحالة ٌعتبر قرارا ضمنٌا بالرفض ،عن إجابته لطلبه لمدة معٌنة

 نً بالرفض .المدعً التوجه إلً القضاء بطلب إلؽاء القرار الضم
جدٌر باإلشارة أنه حال الطعن فً قرار سلبً فإن القاضً ال ٌكتفً بإلؽاء رفض السلطات 
اإلدارٌة اتخاذ القرار المطلوب فً خبلل مدة معٌنة وٌجوز له فً بعض األحٌان ربط هذا األمر 

منحها القاضً   بؽرامة تهدٌدٌة ٌجب علً اإلدارة دفعها إذا لم تتخذ هذا القرار فً خبلل المدة التً
فإن مجلس الدولة أمر الحكومة فً  -الموازي  -. وهو ما حدث بالفعل فً ملؾ تلوث الهواء  (1)لها

 12باتخاذ تدابٌر للحد من تلوث الهواء وتخضع لؽرامة قدرها  2222ٌولٌو  12حكمه الصادر فً 
ٌث أكد المجلس فً ح ،أشهر من اإلخطار بهذا القرار 6مبلٌٌن ٌورو اعتبارا من انتهاء فترة 

بل ٌجب أن تكون هذه الخطط  ،حٌثٌات الحكم علً أنه ال ٌكفً أن تضع سلطات الدولة الخطط
 . (2)دون أن تقتصر علً تحدٌد األهداؾ دون إجراءات ملموسة ،فعالة

                                                                    

دراسة  -علً عمر بعنوان " سلطة القاضً اإلداري فً توجٌه أوامر لئلدارة  ( للمزٌد من التعمق راجع مإلؾ أستاذنا الدكتور حمدي1)
 . 2215مقارنة ( دار النهضة العربٌة , 

(2) CE, N° 428409, 10 juillet 2020, Pollution de l’air.  
رو فً الٌوم , والتً تعد أعلً ٌو 54222مبلٌٌن ٌورو أي ما ٌعادل أكثر من  12مجلس الدولة الفرنسً بتحدٌده هذه الؽرامة التً تبلػ 

مبلػ تم فرضه  إلجبار الدولة علً تنفٌذ قرار القاضً اإلداري, وهو األمر الذي تم تبرٌره بخطورة العواقب علً= الصحة العامة , حٌث 
 حالة وفاة مبكرة كل عام فً فرنسا . 61222إلً  45222تشٌر التقدٌرات إلً أن تلوث الهواء ٌإدي إلً ما ٌقرب من 
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وهو ما ٌطرح بدوره التساإل عن القٌمة القانونٌة لؤلهداؾ التً تضعها الدولة لمكافحة التؽٌر 
 هل تتمتع بقٌمة قانونٌة إلزامٌة أم ال وهو ما نتعرض له الحقا فً المبحث القادم .المناخً و

وٌنبؽً اإلشارة إلً أن القضاء اإلداري فً فرنسا قد اعترؾ لنفسه بسلطة إصدار األوامر فً 
إطار دعاوي التعوٌض شرط استمرار السلوك الخطؤ للشخص العام المسبول حتً تارٌخ الفصل فً 

وبالتالً مطالبة  ،ك استمرار الضرر المطلوب التعوٌض عنه حتً هذا التارٌخ أٌضاالقضٌة وكذل
 laزجريالسلطات العامة  بوضع حد لهذا الضرر أو التعوٌض عنه عن طرٌق إصدار أمر 

demande d’injonction(1) . 
أو  من قانون القضاء اإلداري فإنه " إذا اقتضً تنفٌذ القرار L.911-1وبموجب أحكام المادة 

الحكم أن ٌتخذ الشخص االعتباري العام أو أي هٌبة من هٌبات القانون الخاص المكلفة بإدارة أحد 
فإنه ٌكون علً الجهات التً أصدرته بناء علً  ،المرافق العامة أن ٌقوم باتخاذ إجراء تنفٌذي محدد

ند االقتضاء تحدٌد ولها ع ،فعلٌها أن تؤمر فً ذات حكمها باتخاذه ،طلب محدد باتخاذ هذا اإلجراء
 .(2)"خبللها اتخاذه وذلك فً نفس الحكممدة ٌجب 

وهنا ٌنبؽً التؤكٌد علً أن األحكام القضابٌة قد استقرت علً أنه ال ٌجوز لؤلفراد اللجوء إلً 
أساس  - اإلدارة اإلرشادٌة العامة لجهةمجلس الدولة الستصدار أحكام تعتبر من قبٌل التوجٌهات 

أي أنه ٌفصل فً المنازعات دون أن  ،ٌدٌر وال ٌحكم الدولة مجلس –ن السلطات ذلك مبدأ الفصل بٌ
 . (3) ٌوجه جهة اإلدارة إلً اتخاذ إجراءات ال ٌلزمها القانون بمفهومه العام باتخاذها

فإن سبل االنتصاؾ التً تقدمها  ،وفٌما ٌتعلق بتحدٌد الفابدة أو المصلحة من الدعوي
ولقد قبل القضاء  ،وحماٌتها هً األنسب للتعامل مع الضرر الجماعً الجمعٌات للدفاع عن البٌبة

اإلداري منذ فترة طوٌلة إجراءات الدفاع عن المصلحة الجماعٌة والتً ٌتم تقٌٌم قبولها علً أساس 
 . (4)الؽرض المنصوص علٌه فً النظام األساسً

جمعٌة هدفها وز ألي من قانون البٌبة علً أنه " ٌج L.142-1وفً هذا الخصوص تنص المادة 

                                                                                                                                                                                                          

Stéphane Mandard, Pollution de l’air: l’Etat condamné à une astreinte de 10 millions d’euros par 
semestre pour son inaction, 11 juillet 2020, Publié sur: https://www.lemonde.fr, V.aussi  
Communiqué de Presse, Le Conseil d’État ordonne au Gouvernement de prendre des 
mesures pour réduire la pollution de l’air, sous astreinte de 10 M€ par semestre de retard, 
Paris, le 10 juillet 2020, Publié sur : https://www.conseil-etat.fr.  

باللوابح الخاصة بتلوث الؽبلؾ  بفرض امتثال الدولة 2211ٌولٌو  21ؤتً هذا القرار من مجلس الدولة بعد قراره األول الصادر فً ٌ
لمطالبة الدولة باتخاذ اإلجراءات  Les Amis de la Terre France الجوي وذلك بعد الطلب الذي تقدمت به جمعٌة أصدقاء األرض

 سٌمات الدقٌقة وثانً أكسٌد النتروجٌن .البلزمة لخفض تركٌزات الج
CE, 12 juillet 2017, Association Les Amis de la Terre France n° 394254.  

(1) CE , 27 juill. 2015, n°367484  
(2) Article 911-1 du  Code de justice administrative: 
Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un 

organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure 
d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, 
par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. 
La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure 

 . 865رقم الصفحة  – 2رقم الجزء  53مكتب فنً  – 2225-4-2تارٌخ الجلسة  – 45لسنة  – 8541( الطعن رقم 3) 
, وهو التارٌخ الذي أعلن فٌه  2225ٌونٌو  24لبدأ إجراء جماعً ضد الدولة إلً  ( تعود إمكانٌة قٌام األفراد ومنتفعى الخدمات العامة4) 

نابب ربٌس مجلس الدولة الفرنسً الذي كلؾ فٌه فرٌق عمل بفحص إلً أي مدي وتحت أي ظرؾ ٌمكن أن ٌوفر إنشاء العمل 
ن ٌنوون الطعن فً قانونٌة قرارات مماثلة., الجماعً بدٌبل فعاال لمعالجة بالمنازعات المتسلسلة للمتقاضٌن فً نفس الموقؾ الذٌ

وبالتالً فإن الؽرض من الدعوي الجماعٌة هً توفٌر إطار إجرابً بدٌل لما ٌسمً بالتقاضً المتسلسل الذي ٌضمن زٌادة الٌقٌن 
 القانونً واالقتصاد فً رسوم اإلجراءات والنواحً المادٌة .انظر فً ذلك : 

My-Kim Yang-Paya, et Hakim Ziane, L’action de groupe devant le juge administratif, Affiches 
Parisiennes-Du 19 au 21 avril 2017-n°32, p. 10, disponible sur :  
https://www.seban-associes.avocat.fr/ 

https://www.lemonde.fr/
https://www.conseil-etat.fr/
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 حماٌة الطبٌعة والبٌبة أن ترفع دعوي أمام المحاكم اإلدارٌة بشؤن أي شكوى تتعلق بها ... " .
مما سبق ٌتضح لنا أن الجمعٌات المدافعة عن البٌبة والطبٌعة فً فرنسا لها مصلحة فً رفع 

 . (1)الدعوي أمام القضاء اإلداري إلصبلح الضرر البٌبً
قد اعترؾ أٌضا بحق المواطنٌن  1884إلشارة أن قانون البٌبة المصري لسنة جدٌر با

من  123المادة والجمعٌات فً التبلٌػ عن أي مخالفة ألحكام القانون المذكور وذلك من خبلل نص 
علً والتً نصت  65وهو ما أكدته البلبحة التنفٌذٌة لقانون البٌبة من خبلل نص المادة  ،هذا القانون

أنه " ٌجوز لكل مواطن أو جمعٌة معنٌة بحماٌة البٌبة اللجوء إلً األجهزة اإلدارٌة والقضابٌة 
وهو ما ٌعنً أن القانون قد اعترؾ  ،المختصة بؽرض تنفٌذ أحكام قانون البٌبة والبحته التنفٌذٌة "
ت ترجمته بالفعل وهو األمر الذي تم ،صراحة بمصلحتهم فً رفع الدعاوي المتعلقة باألمور البٌبٌة

أمام القضاء اإلداري المصري من خبلل الدعاوي المتعلقة بتقوٌم األثر البٌبً وهو ما سنعرض له 
 الحقا .

ٌشار هنا إلً أن القضاء اإلداري الفرنسً  قد فسر فكرة الضرر بالمصلحة المشتركة تفسٌرا 
ٌمٌة أن ٌكون المقر الربٌسً متشددا واشترط القاضً اإلداري إلمكانٌة الطعن فً قرار لسلطة إقل

وهو ما ٌعنً أن الجمعٌات الناشطة علً المستوي  ،للجمعٌة فً النطاق اإلقلٌمً لهذه السلطة
الوطنً أو اإلقلٌمً أو المحافظة ال تتوافر لها مصلحة إذا كانت تقصد الطعن فً قرار لسلطة 

 . (2)محلٌة
فإن هذا  ،ح جمعٌات حماٌة البٌبةومع ذلك إذا وضع المشرع افتراض مصلحة فً العمل لصال

ولذلك فإن هذه المهمة الدقٌقة هً التً ستقع علً  ،ال ٌإدي بالضرورة إلً افتراض حدوث الضرر
 عاتق القاضً فً قضٌة القرن .

 

موضوعً ٌتمثل فً حق كل شخص فً الحٌاة فً  تستند دعاوي المناخ فً فرنسا علً أساس
نظام مناخً مستقر ومستدام والذي ٌعد شرطا أساسٌا لتعزٌز التنمٌة المستدامة والتمتع بحقوق 

 اإلنسان بالنسبة لؤلجٌال الحالٌة والمقبلة .
أن االلتزام بمكافحة تؽٌر المناخ ٌستند إلً مبدأ عام للقانون ٌتعلق  René Chapusوٌري 

وبالطبع لم ٌتم االعتراؾ بهذا المبدأ العام صراحة من  ،(3)فً الحٌاة فً نظام مناخً مستقر بالحق
ومع ذلك مثله مثل المبادئ العامة للقانون ٌتوافق مع الحالة العامة وروح  ،قبل القانون الفرنسً

وٌنتج عن متطلبات الوعً « l’état général et l’esprit de la législation»القانون 
 . (4)قانونً وسٌادة القانونال

                                                                    

المصرلحة لردي احردي  خلصرت مرن خبللره  المحكمرة إلرً عردم تروافر 2215فرً  Bordeaux( فً حكم صادر عن المحكمة اإلدارٌة فً 1)
االقتصرادٌة واالجتماعٌرة لرربٌس  الجمعٌات التً كانرت تعمرل تحرت ؼطراء ؼرضرها المإسسرً لكنهرا فرً الواقرع تعمرل مرن أجرل المصرالح

 الجمعٌة وأمٌنها, وبالتالً لٌس لها مصلحة مباشرة فً طلب إلؽاء رخصة البناء المتنازع علٌها .
TA Bordeaux, 13 février 2018, n°1704571, V. aussi CAA Douai, 30 mars 2006, n°04DA00016; 

CAA Lyon, 22 juin 2006, n°06LY00237; TA Lille, 19 janv. 2016, n°1510006. 
 . 81( ٌنظر  : د محمد عبد اللطٌؾ, مرجع سابق, صــــ 2) 
جلس الدولة الفرنسرً مرن إعبلنرات الحقروق ومقردمات ( تعد المبادئ العامة للقانون عنصرا من عناصر الشرعٌة التً ابتدعها واستنبطها م3)

الدسرراتٌر , وأٌضررا مررن روح التشرررٌع ذاترره للكشررؾ عررن مررا ٌرردور فررً ذهررن المشرررع وترررتبط هررذه المبررادئ بظررروؾ المجتمررع السٌاسررٌة 
  واالقتصادٌة واالجتماعٌة ولذلك فإنها تتطور بتطور هذه الظروؾ .

(4) L'affaire du siècle, Brief  Juridique sur la  Requete deposee  au Tribunal Administratif  de Paris  
le 14 Mars  2019, p. 11 . 
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وتتعدد النصوص القانونٌة المنظمة لؽازات االحتباس الحراري داخل فرنسا ممثلة فً القواعد 
أو االلتزامات التً ٌمكن استنباطها من مٌثاق البٌبة وكذلك االتفاقٌة األوروبٌة لحقوق اإلنسان 

 والتوجٌهات األوروبٌة وؼٌرها من النصوص القانونٌة .
فإنه لم ٌتضمن أي التزام علً الدولة فً مجال  1855صعٌد الدستور الفرنسً لسنة وعلً 

الشك أن إضفاء الطابع الدستوري علً مكافحة               تؽٌر و ،مكافحة االحتباس الحراري
 ،المناخ هو اتجاه حدٌث نشؤ مإخرا فً بعض الدول فً ظل التهدٌدات التً ٌشكلها  التؽٌر المناخً

وهذه  ،(1)مر الذي دفع عشر دول إلً إدخال االلتزام بمكافحة التؽٌر المناخً فً دساتٌرهاوهو األ
 ،(1)وتاٌبلند ،(6)ونٌبال ،(5)اإلكوادور ،(4)الدومٌنٌكان ،(3)كوت دٌفوار ،(2)الدول هً بولٌفٌا

 .(11)وزامبٌا ،(12)وفٌتنام  ،(8)وفنزوٌبل   ،(5)وتونس
ن نصوص الدستور المصري جاءت خالٌة من وعن الوضع فً مصر فعلً الرؼم من أ

نصوص صرٌحة تعالج مسؤلة التؽٌر المناخً إال أنه ٌمكن القول بؤن الدستور الحالً قد نص علً 
مجموعة من االلتزامات علً الدولة فً مجال الحفاظ علً موارد الدولة الطبٌعٌة وعلً البٌبة 

وذلك وفقا  ،ام األمثل لمصادر الطاقة المتجددة وكذلك االستخد ،ومراعاة حقوق األجٌال القادمة فٌها 
 من الدستور المصري . 32لما نصت علٌه المادة 

من الدستور المصري علً أهمٌة كفالة السٌادة الؽذابٌة  18وفً موضع آخر فقد نصت المادة 
بشكل مستدام وضمان الحفاظ علً التنوع البٌولوجً الزراعً وأصناؾ النباتات المحلٌة للحفاظ 

 لً حقوق األجٌال .ع
وٌبلحظ مما سبق أن الدستور المصري وإن كان لم ٌنص صراحة علً التزام الدولة بكفالة 

إال أنه قد كرر فً أكثر من موضع حقوق األجٌال القادمة  ،العمل من أجل مواجهة التؽٌر المناخً 
وهو ببل شك اتجاه محمود فً الموارد الطبٌعٌة وفً الحفاظ علً كفالة السٌادة الؽذابٌة بشكل مستدام 

وإن كنا نؤمل فً أن ٌتم إضافة مادة صرٌحة فً الدستور  ،من المشرع الدستوري المصري
 المصري تلزم بالعمل من أجل مكافحة التؽٌر المناخً .

وفً فرنسا ٌمكن القول بؤنها تشهد نوعا من الحراك إلضفاء الطابع الدستوري علً مكافحة 
)مشروع اإلصبلح الدستوري( الممثل فً التشرٌع الدستوري من أجل  فعلً سبٌل المثال ،المناخ

تم  إدراج  مسؤلة مكافحة  2218أؼسطس  28الصادر فً  2223تجدٌد الحٌاة الدٌموقراطٌة رقم 

                                                                    

(1) Christel Cournil. “ Étude comparée sur l’invocation des droits constitutionnels dans les 
contentieux climatiques nationaux. 2018, p. 89, disponible sur : 

      https://core.ac.uk/download/pdf/227329251.pdf . 
دستورا قد نصت الحق فً جودة البٌبة, وكرست خمسة عشر دولة الحقوق البٌبٌة كحق ال ٌتجزأ من الحقوق  55ٌشار إلً أن حوالً 

وم أكثر من مابة دستور تفرض التزامات لحماٌة البٌبة  منها أربعون دستورا عن طرٌق التؤكٌد علً األساسٌة مثل الحق فً الحٌاة, والٌ
فكرة االستدامة واألمانة العامة فً األمور البٌبٌة وتكرٌس حقوق األجٌال القادمة أو حقوق األرض والطبٌعة, واثنا عشر نصا دستورٌا 

 ة .ٌإكد الحق فً موارد محددة مثل الموارد المابٌ
 . 2228من دستور بولٌفٌا الصادر فً  421( المادة 2)
 . 2216( دٌباجة دستور كوت دٌفوار لسنة3)
 . 2215من دستور جمهورٌة الدومٌنٌكان لسنة  184( المادة 4)
 من دستور اإلكوادور . 414( المادة 5)
 . 2215من دستور نٌبال لسنة  51( المادة 6)
 . 2211ند لسنة من دستور تاٌبل 255( القسم 1)
 . 2214من دستور تونس لسنة  45( الفصل 5)
 من دستور فنزوٌبل . 121( المادة 8)
 من دستور فٌتنام . 63( المادة 12)
 من دستور زامبٌا . 251( المادة 11)

https://core.ac.uk/download/pdf/227329251.pdf
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وفً البداٌة نظرت الحكومة فً   ،(1)تؽٌر المناخ فً مادته األولً من مشروع التشرٌع الدستوري
ومع ذلك  ،من الدستور والتً تتعلق بتطبٌق القانون 34اخ فً المادة إدراج هدؾ مكافحة تؽٌر المن

وفً أعقاب تعببة قوٌة للجهات الفاعلة فً المجتمع المدنً للتؤكٌد علً عدم وجود طموح فً هذا 
اقترح أعضاء البرلمان إجراء تعدٌل لدمج الحفاظ علً التنوع البٌولوجً ومكافحة تؽٌر  ،االقتراح

 من الدستور الفرنسً التً تحدد المبادئ التؤسٌسٌة للجمهورٌة الفرنسٌة . 1المناخ فً المادة 
وٌإكد مشروع التشرٌع الدستوري " من أجل تجدٌد الحٌاة الدٌموقراطٌة " علً رؼبة 
المشرعٌن فً إضفاء الطابع الدستوري علً العمل المناخً حتى لو كانت الصٌؽة الجدٌدة أقل 

علً مشروع التشرٌع الدستوري ٌعتبر مجلس الدولة الفرنسً أن وفً تعقٌبه  ،طموحا من السابق
األولوٌة للمسؤلة البٌبٌة باعتبارها من أهم القضاٌا األساسٌة التً تواجه البشرٌة وهو األمر الذي 

 .(2)ٌبرر وجود هذا التعدٌل إلً جانب المبادئ التؤسٌسٌة للجمهورٌة الفرنسٌة

وهو ناتج " "         obligationتلتزم فرنسا بمكافحة تغٌر المناخ وهو التزام عام 
 عن :

مٌثاق البٌبة وخاصة االعتراؾ الدستوري بالحق فً الحٌاة فً بٌبة متوازنة تحترم الصحة  -
 ق البٌبة .من مٌثا 2و  1وكذلك االلتزام بالٌقظة البٌبٌة المستمد من المادتٌن 

 االتفاقٌة األوروبٌة لحقوق اإلنسان والسوابق القضابٌة للمحكمة األوروبٌة لحقوق اإلنسان .  -
واتفاق بارٌس لسنة  1882االلتزامات الواردة فً االتفاقٌة اإلطارٌة لؤلمم المتحدة لعام   -

2215 . 
ة تغٌر المناخ والتً وباإلضافة إلً ما تقدم فإن الدولة ملزمة أٌضا بالتزامات خاصة فً مكافح

 تتمثل بصفة خاصة فً :
 . 2222التوجٌهات األوروبٌة والسٌما تلك الخاصة بحزمة الطاقة والمناخ   -
بشررؤن انتقررال  (LTECV)2215أؼسررطس  11القرروانٌن الداخلٌررة مثررل القررانون الصررادر فررً  -

ٌجٌة الطاقررة مررن أجررل النمررو األخضررر والخطررط والبرررامج التررً تضررعها الدولررة مثررل اإلسررترات
وتخفررٌض انبعاثررات الؽررازات الدفٌبررة وتحسررٌن كفرراءة   SNBCالوطنٌررة منخفضررة الكربررون 

 . 2218الطاقة وتطوٌر الطاقات المتجددة وكذلك قانون الطاقة والمناخ لسنة 
وفٌما ٌلً أعرض أبرز األسس التً استندت علٌها دعاوي المناخ فً فرنسا والتً تتمثل فً 

 اآلتً :
 لتزام الدستوري بالٌقظة البٌئٌة : أوال: اإلخالل باال

 vigilanceكررررررررس المجلرررررررس الدسرررررررتوري الفرنسرررررررً الترررررررزام الٌقظرررررررة البٌبٌرررررررة -
environnementale    فً قرارMichel   ًوذلرك فٌمرا ٌتعلرق بالضررر  ،(3)2211الصادر فر

                                                                    

(1) Projet de loi constitutionnelle nº 2203 pour un renouveau de la vie démocratique, disponible  
sur : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2203_projet-loi  

(2) Avis CE, Assemblée générale, 20 juin 2019, Section de l’intérieur, n° 397908.. 
(3) Décision n° 2011-116 QPC du 8 avril 2011, M. Michel Z. et autre [Troubles du voisinage et 

environnement], disponible sur :  
    https://www.conseilconstitutionnel.fr/decision/2011/2011116QPC.htm. 

بقوله " ٌترتب علرً األحكرام الرواردة  2211نوفمبر  12ر فً وأكد المجلس الدستوري علً واجب التزام الٌقظة البٌبٌة ن خبلل قراره الصاد
من مٌثاق البٌبة أن كل فرد ملزم بالٌقظة فٌما ٌتعلق بالضرر البٌبً الذي قرد ٌرنجم عرن نشراطه وٌحرق للمشررع تحدٌرد  2و  1فً المادتٌن 

 الشروط التً ٌمكن بموجبها رفع دعوي المسبولٌة علً أساس انتهاك هذا االلتزام ... " .
Décision n° 2017-672 QPC du 10 novembre 2017, point 14 .  

https://www.conseilconstitutionnel.fr/decision/2011/2011116QPC.htm
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الرذي وهو نفرس األمرر  ،(1)الذي ٌلحق بالبٌبة  عن طرٌق اتخاذ خطوات ملموسة لتدابٌر وقابٌة كافٌة
 .( 2)2211سبتمبر  14قام به مجلس الدولة الفرنسً فً حكمه الصادر فً 

 ،ومن المبلحظ أن المجلس الدستوري الفرنسً لم ٌحدد علً وجه الدقة مفهوم الٌقظة البٌبٌة
من المٌثاق البٌبً الذي كرس وجود مثل  2و  1إال أنه ٌمكن التعرؾ علً هذا المفهوم من المادتٌن 

وهو ما اعترؾ  ،من أجل منع أي انتهاك للحق األساسً فً بٌبة متوازنة تحترم الصحةهذا االلتزام 
ومن ثم ال  2222ٌناٌر  31الصادر فً  2218لسنة  523به المجلس الدستوري فً قراره رقم 

 . (3)ٌمكن القول بؤن تطبٌق المٌثاق ال ٌنشا التزاما عاما فً مكافحة التؽٌر المناخً
الحتباس الحراري ذات األصل البشري والتً تسهم فٌها فرنسا من خبلل وبالتالً فإن عملٌة ا

زٌادة انبعاثات الؽازات الدفٌبة ٌتسبب بعدد كبٌر من األضرار التً تلحق البٌبة والتً تعرض الحق 
وفً ظل هذه الخروقات والتنبإات بتفاقم ظاهرة االحتباس الحراري   ،فً بٌبة صحٌة لخطر كبٌر

 ملزمة تماما بذلك االمتثال اللتزام الٌقظة فً المسابل المناخٌة .تجد الدولة نفسها 
 ،(6)وكذلك القانون الدولً العام5وقضاء محكمة النقض الفرنسٌة  4ووفقا للنصوص التشرٌعٌة

فإن واجب الٌقظة ٌعنً واجب منع وتخفٌؾ األضرار إذا كان هناك خطر حدوث ضرر معروؾ أو 
ؾ هذه التدابٌر مع شدة وأهمٌة مخاطر الضرر الناجم فً ضوء وٌجب أن تتكٌ ،متوقع بشكل معقول

 أفضل األدلة العلمٌة الممكنة .
ٌُفهم لٌس فقط علً أنه التزام بتحدٌد  وبناء علً ما تقدم ٌتضح لنا  أن التزام الٌقظة ٌجب أن 

بالعمل  ولكن أٌضا كالتزام علً الدولة ،مخاطر األضرار التً تلحق بالبٌبة المرتبطة بتؽٌر المناخ
وعند االقتضاء القضاء علٌها من خبلل اتخاذ تدابٌر لمكافحة تؽٌر  ،لمنع حدوث مثل هذه المخاطر

ولذلك ٌجب أن ٌإخذ فً االعتبار أن الدولة علٌها التزام علً أساس حق كل فرد  ،المناخ بشكل فعال
األمور البٌبٌة لتنفٌذ فً الحٌاة فً بٌبة متوازنة تحترم الصحة وكذلك علً أساس التزام الٌقظة فً 

 التدابٌر البلزمة لمكافحة تؽٌر المناخ بشكل فعال .
وٌقترن االلتزام بالٌقظة البٌبٌة مع واجب منع األضرار ومبدأ الوقاٌة المنصوص علٌهما فً 

حٌث تنص المادة الثالثة من المٌثاق علً أنه " ٌجب علً كل  ،من مٌثاق البٌبة 5و  3المادتٌن 
التً ٌحددها القانون أن ٌمنع األضرار التً قد تلحق بالبٌبة أو الحد من  شخص وفق الشروط

                                                                    

(1) Christel Cournil, Paul Mougeolle, Antoine Le Dylio. Notre affaire à tous et autres c. l’État 
français (2019). Les grandes affaires climatiques, 2020, p. 226,  disponible sur : 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02952760/document. 

(2) CE, 14 septembre 2011, M. R., req. n° 348394 
(3) Décision n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020 . 

 المتعلق بواجب الٌقظة بالنسبة للشركات األم والشركات المانحة  وٌنشا 2211مارس  21المإرخ فً  2211لسنة  388( القانون رقم 4)
 التزاما بتحدٌد ومنعه االنتهاكات الجسٌمة لحقوق اإلنسان  والحقوق البٌبٌة .

La loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des 
entreprises donneusesd'ordre consacre une obligation d’identification et de prévention des 
atteintes graves aux droits humains et environnementaux. 

 UCB المتعلقة بشركة فً القضٌة 2226مارس  1( مثال ذلك ما قضت به محكمة النقض الفرنسٌة  فً حكمها الصادر فً 5) 
Pharma  ًكان من المتعٌن علٌها اتخاذها بؤنها فً مواجهة المخاطر المعروفة والمحددة علمٌا, لم تتخذ أي إجراء من اإلجراءات الت

 وذلك فً ظل وجود نتابج متضاربة للمنتج من حٌث المزاٌا والعٌوب  وبالتالً فقد أخلت بواجب الٌقظة أو الحذر .
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 mars 2006, 04-16.179, Publié sur: 
 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007050790/  

 .  Shinya muraseمن التقرٌر الثالث للجنة القانون الدولً  حول حماٌة الؽبلؾ الجوي, للمقرر  الخاص 25إلً  22( الفقرات من 6) 
les paragraphes 22 à 25 du troisième Rapport sur la protection de l’atmosphère, Shinya 
Murase, Rapporteur spécial,Commission du droit international, 68e session, 2016 : 
http://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/CN.4/692&referer=http://legal.un.org/ilc/sessions/
68/&Lang=F 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007050790/
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كما نصت المادة الخامسة من المٌثاق علً أنه " عند حدوث ضرر ؼامض  ،عواقبها إن تعذر ذلك
تقوم السلطات  ،من الناحٌة العلمٌة وٌمكن أن ٌإثر علً البٌبة بشكل خطٌر بحٌث ال ٌمكن تجنبه

بٌق مبدأ االحتراز وفً مجاالت اختصاصها بالسهر علً تنفٌذ إجراءات تقٌٌم العامة عن طرٌق تط
 المخاطر واتخاذ تدابٌر مإقتة ومناسبة بهدؾ تبلفً حدوث الضرر .

وفً هذا الخصوص تقول لجنة القانون الدولً أن درجة الٌقظة والحذر تتؽٌر مع مرور 
وهو  ،وقت ما قد ال ٌكون كذلك فً وقت آخروما ٌمكن اعتباره إجراءا أو معٌارا مناسبا فً  ،الوقت

 . (1)األمر الذي ٌتطلب من الدول رصد التقدم التكنولوجً والعلمً
التزام الٌقظة المناخٌة بشكل كاؾ أثناء صٌاؼة  ُتفعلومن الواضح أن الحكومة الفرنسٌة لم 

تمت  2252مشروع القانون من نواح عدٌدة من بٌنها أن هدؾ الحٌاد الكربونً بحلول عام 
 ،حٌث أن مشروع القانون ال ٌؤخذ فً االعتبار البث خارج الحدود اإلقلٌمٌة ،صٌاؼته بكل ؼٌر كاؾ

فضبل عن عدم  ،كما أن تحقٌق هدؾ الحٌاد الكربونً ؼٌر مإكد بسبب نقص تدابٌر التموٌل الحالٌة
 وجود هٌبة مستقلة مسبولة عن ضمان حٌاد الكربون .

إال أنه ٌعد إحالة مهمة للتعرؾ  ،اق بارٌس فً كتلة الدستورٌةوعلً الرؼم من عدم دخول اتف
 علً واجب الٌقظة البٌبٌة .

 ثانٌا: اإلخالل بااللتزامات الواردة فً االتفاقٌة األوروبٌة لحقوق اإلنسان : 
استقرت المحكمة األوروبٌة لحقوق اإلنسان منذ فترة طوٌلة علً أن الؽرض من االتفاقٌة هو 

 . (2)الملموسة والحقٌقٌة بعٌدا عن الحقوق النظرٌة أو الوهمٌةحماٌة الحقوق  
وبالتالً فإن االمتثال إلً االلتزامات الناشبة عن االتفاقٌة األوروبٌة لحقوق اإلنسان ٌتطلب أن 
تضع الدولة إطارا تشرٌعٌا وتنظٌمٌا فعاال ٌضمن الحماٌة الفعالة للحقوق المعترؾ بها فً االتفاقٌة  

بؤن االلتزام اإلٌجابً  2224نوفمبر  32قضت به المحكمة فً حكمها الصادر فً مثال ذلك ما،
من االتفاقٌة ٌعنً قبل كل  2باتخاذ جمٌع التدابٌر البلزمة لحماٌة الحٌاة بالمعنً المقصود فً المادة 

شًء أن علً الدول واجب أساسً بوضع إطار تشرٌعً وإداري ٌهدؾ إلً الوقاٌة الفعالة من 
 . (3)ق فً الحٌاة للخطرتعرٌض الح

كانت المحكمة قادرة علً الحكم فٌما ٌتعلق بالحق فً احترام الحٌاة األسرٌة بؤن  ،وبالمثل
الحماٌة التً تضمنتها المادة الثامنة من االتفاقٌة لها جانبان: من جهة ٌعنً ضمنا أن الدولة ال ٌجوز 

التدخل التعسفً للسلطات العامة من أن تتدخل فً ممارسة هذا الحق وتهدؾ إلً حماٌة الفرد من 
 . (4)ناحٌة أخري مما ٌعنً وجود التزامات إٌجابٌة فً احترام فعال للحٌاة األسرٌة

وفً مجال حماٌة البٌبة نجد أن المحكمة األوروبٌة قد استقرت فً أحكامها علً أن الضرر 
هم من التمتع بمساكنهم بما الجسٌم الذي ٌلحق البٌبة من شؤنه أن ٌإثر علً رفاهٌة األفراد وحرمان

 . (5)ٌإثر علً حٌاتهم الخاصة والعابلٌة
وفً سٌاق االلتزامات اإلٌجابٌة الملقاة علً الدولة تري المحكمة علً وجه الخصوص أن 

 . (6)الدولة مطالبة باتخاذ تدابٌر عملٌة وقابٌة لحماٌة األفراد المعرضٌن ألخطار مهددة لحٌاتهم

                                                                    

(1) Projet D’articles Sur La Prevention Desdommages transfrontieres resultant d’activitesdangereuses et 
commentaires y relatifs 2001. 

(2) Cour EDH, 9 octobre 1979, Airey c. Irlande, aff. n° 6289/73, § 24 
(3) Cour EDH, 30 novembre 2004, neryildiz c. Turquie, aff. n° 48939/99 . 
(4) Cour EDH, Marckx c. Belgique, aff. n° 6833/74, § 31 
(5) Cour EDH, 10 janvier 2012, Di Sarno et autres c. Italie, aff. n° 30765/08., Cour EDH, 9 

décembre 1994, Lopez Ostra c. Espagne, aff. n° 16798/90, § 51 .  
(6) Par exemple : Cour EDH, 28 septembre 1998, Osman c. Royaume-Uni, aff. n° 

87/1997/871/1083. 
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بٌة للمحكمة ٌتبٌن أن هامش التقدٌر بالنسبة للدولة ٌمتد من حٌث ومن خبلل السوابق القضا
ولكنها بالضرورة مقٌدة عند حدوث مشكلة بٌبٌة ذات تؤثٌرات محتملة علً  ،المبدأ للسٌاسة البٌبٌة

 . (1)الصحة وأن التدابٌر الفعالة التً تتخذها الدولة تتم ببطء
من االتفاقٌة  5و  2الناشبة عن المادتٌن وبالتالً ٌمكن القول بؤن االلتزامات اإلٌجابٌة 

األوروبٌة لحقوق اإلنسان ٌعنً بالطبع اعتماد إطار قانونً فعال من أجل ضمان الحماٌة الفعالة 
للحقوق التً تحمٌها االتفاقٌة واالمتثال لهذا المطلب ٌجب أن ٌتم تقٌٌمه علً وجه الخصوص فً 

 ضوء جدٌة الخطر وتعرض السكان للمخاطر .
 : (5)5102ا: االلتزامات الواردة فً قانون انتقال الطاقة من أجل النمو األخضر لسنة ثالث

إلً تمكٌن فرنسا  2215أؼسطس  11ٌهدؾ قانون انتقال الطاقة للنمو األخضر الصادر فً 
من المساهمة بشكل أكثر فاعلٌة فً مكافحة تؽٌر المناخ وتعزٌز استقبللها فً مجال الطاقة مع 

 إلً الطاقة بتكالٌؾ تنافسٌة .ضمان الوصول 
وٌهدؾ هذا القانون إلً العمل من أجل مكافحة التؽٌر المناخً من خبلل تحدٌد أهداؾ كمٌة 
لفرنسا ووسابل العمل لتنفٌذ اتفاق بارٌس وبصفة خاصة فً مجال اإلسكان والبناء عن طرٌق الحد 

انً وتسرٌع تجدٌد الطاقة فً من انبعاثات ؼازات االحتباس الحراري واستهبلك الطاقة فً المب
 المبانً وتشجٌع استخدام الطاقات المتجددة .

وٌقصرد بهرا المبرادئ   (SNBC)ولقد تبنً القانون اإلسرتراتٌجٌة الوطنٌرة لخفرض الكربرون 
التوجٌهٌة لتنفٌذ االنتقال إلً اقتصاد منخفض الكربون ومستدام وٌهدؾ إلرً تحدٌرد سرقؾ االنبعاثرات 

 الدفٌبة علً المدى القصٌر والمتوسط فً فرنسا فٌما ٌخص مٌزانٌات الكربون الوطنٌة من الؽازات 
 «budgets-carbone  » 2215نوفمبر  15الصادر فً  2215لسنة  1481بموجب المرسوم 

كمررا وضررع القررانون   ،(3)المتعلررق بمٌزانٌررات الكربررون واإلسررتراتٌجٌة الوطنٌررة منخفضررة الكربررون
والترً اشرترط أن تكرون متوافقرة مرع اإلسرتراتٌجٌة  (PPE)لسنوات سٌاسات برمجة الطاقة متعددة ا

 (4)الوطنٌة منخفضة الكربون وال تتضمن أي إجراء مخالؾ
 :  5102رابعا: قانون الطاقة والمناخ لسنة 

   2218نوفمبر 5والصادر فً  2218لسنة  1141ٌعد قانون الطاقة والمناخ الفرنسً رقم 
وٌهدؾ هذا القانون إلً تحقٌق الحٌاد الكربونً  (5)ؽٌر المناخمن أحدث التشرٌعات المتعلقة بت

Neutralité carbone6  42بنسبة  ىوتقلٌل استهبلك الوقود األحفور 2252بحلول عام %
 . 2232بحلول عام 

وقد أوضح القانون أنه سٌتم إؼبلق آخر أربع محطات طاقة تعمل بالفحم بحلول              
الة العقبات التً تحول دون تركٌب الخبلٌا الكهروضوبٌة علً األسطح والعمل علً إز 2222عام 

                                                                    

(1) Olivier De Schutter, Changements climatiques et droits humains: l'affaire Urgenda ,op. cit, p. 22 .  

(2) LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 
(1), disponible sur :  

    https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031044385 
(3) Décret n° 2015-1491 du 18 novembre 2015 relatif aux budgets carbone nationaux et à la 

stratégie nationale bas-carbone. 
(4) Conseil constitutionnel Contribution extérieure, Dans le cadre du contrôle  constitutionnel a 

priori du projet de loi relatif à l’énergie et au climat, Présentée au nom de :NOTRE AFFAIRE À 
TOUS, N° 2019-791DC, 15 Octobre 2019, p.3,  publie sur :  http://blogs2.law.columbia.edu 

(5) LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (1) JORF n°0261 du 9 
novembre 2019, sur:  

     https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039355955/2021-02-01.   
من اتفاق  4زن بٌن انبعاثات الكربون وامتصاص الكربون من الؽبلؾ الجوي وذلك وفقا للتعرٌؾ الوارد فً المادة ( ٌعنً تحقٌق التوا6) 

 من قانون الطاقة الفرنسً . L100-4بارٌس والمنصوص علٌه أٌضا فً المادة 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031044385
http://blogs2.law.columbia.edu/climate-change-litigation/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2019/20191015_Not-available_na.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039355955/2021-02-01
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 والطرق السرٌعة المهملة .
وكل خمس سنوات سٌراجع البرلمان برامج  2223وأشار القانون إلً أنه اعتبارا من عام 

 الطاقة متعددة السنوات وٌتم تحدٌدها بموجب مرسوم .
 lesالحرارٌررة أو مصررفاة الطاقررة  كمررا تطرررق القررانون للحرردٌث عررن مكافحررة المصررافً

passoires énergétiques  والتً ٌقصد بهرا المنرازل كثٌفرة اسرتهبلك الطاقرة وتسرتهلك الكثٌرر
من التدفبة فً الشتاء أو تكٌٌؾ الهواء فً الصٌؾ وحدد بعرض اآللٌرات منهرا علرً سربٌل المثرال أنره 

كرذلك سرٌتعٌن  ،و تؤجٌر مصرفاة الطاقرةٌلزم إجراء تدقٌق للطاقة فً حالة بٌع أ 2222منذ بداٌة عام 
علً مالكً مصافً الطاقة أٌضا إببلغ المشتري أو المستؤجر بإنفاقهم المستقبلً علً الطاقة )التدفبة 

 . 2222والمٌاه الساخنة( اعتبارا من عام 

اجات التً اتخذت مظاهر مختلفة ومخاطبة الحكومة تم اللجوء بعد سلسلة طوٌلة من االحتج
إلً القضاء من أجل إجبار الدولة علً الوفاء بالتزاماتها اإلٌجابٌة فً مجال مكافحة تؽٌر المناخ 
وفٌما ٌلً أعرض للدعاوي المرفوعة أمام القضاء اإلداري الفرنسً والمتداولة أمامه حتً هذه 

 اللحظة .
ً أن هذه الدعاوي لم تكن األولً من نوعها المتعلقة بمسؤلة المناخ فً جدٌر باإلشارة إل

فٌوجد إلً جانبها الدعاوي المتعلقة بالتقوٌم أو األثر البٌبً للمشروعات التً ٌحتمل أن تإثر  ،فرنسا
وٌنظر القاضً هذه الدعاوي  ،علً المناخ وهً دعاوي متعلقة بالمناخ أٌضا بطرٌقة ؼٌر مباشرة(

لً دعاوي اإللؽاء المقدمة فً قرارات منح التصارٌح لهذه المشروعات الكبرى لمخالفتها استنادا ع
 كما عرضت سلفا للدعاوي المقامة فً النمسا والنروٌج وانجلترا وكذلك فً أٌرلندا  .

ولقد عرفت فرنسا التقاضً بشؤن المناخ فٌما ٌخص انبعاثات ؼازات االحتباس الحراري منذ 
بشؤن أعمال تطوٌر شبلل  2226نوفمبر  12ك الحكم الصادر فً مثال ذل ،2226عام 

Rizzanèse   فً بلدٌةLevie(1 ) حٌث  تعرض مجلس الدولة فً مناسبات عدٌدة بشكل عام من
قبل العدٌد من جمعٌات الدفاع عن البٌبة لدعاوي تهدؾ إلً التحقق من مشروعٌة القرارات اإلدارٌة 

 فٌما ٌتعلق بؤهداؾ تؽٌر المناخ .
ٌعد المناخ أحد النقاط الربٌسٌة فً دراسات التقوٌم البٌبً والتً بموجبها ٌمكن المطالبة أمام 

 القاضً اإلداري بإلؽاء الترخٌص للمشروع .
وبالتالً ٌإخذ فً االعتبار تؤثٌر المشروع علً  حجم انبعاثات الؽازات الدفٌبة  والتلوث 

ات مثل طرق النقل والحفر والسبلمة علً الضوضابً وجودة الهواء فً حالة تنفٌذ المشروع
 . (2)الطرق

ولقد تعرض التوجٌه األوروبً الخاص بتقٌٌم آثار بعض المشروعات العامة والخاصة علً 
لتحدٌد المفهوم الخاص بدراسات التقوٌم البٌبً وعرض لها  1855ٌونٌو  21البٌبة والصادر بتارٌخ 

اآلثار المباشرة أو ؼٌر المباشرة لمشروع ما علً علً أنها " تصؾ وتحدد وتقٌم بطرٌقة مناسبة 
 . (3)والتربة والمٌاه والمناخ والمناظر الطبٌعٌة " ،اإلنسان والحٌوان والنبات 

                                                                    

(1) CE, 10 novembre 2006, n°275013 (recours contre la déclaration d’utilité publique des travaux 
d'aménagement de la chute du Rizzanèse en Corse - du - Sud). 

(2) Conseil d’Etat, 10 juillet 2019, n°423751 
(3) Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de 

certains projets publics et privés sur l'environnement . 
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وتارٌخٌا ٌعد تقدٌم دراسة التقوٌم البٌبً فً فرنسا بموجب القانون المتعلق بحماٌة الطبٌعة 
لو كان المشروع فً حٌنها مستمدا من  فً ذلك الوقت ابتكارا حتً 1816ٌولٌو  12الصادر فً 

 قوانٌن دول أخري مثل الوالٌات المتحدة والسوٌد وأسترالٌا .
وفً البداٌة تم تحدٌد مصطلح البٌبة فً القانون الفرنسً باإلشارة إلً" األماكن والمناظر 

وعا ولذلك لم ٌكن المناخ موض ،(1)الطبٌعٌة والحٌوانات والنباتات والحماٌة من الضوضاء  "
للدراسة فً حد ذاته فً ذلك الوقت وهذا لٌس مفاجبا نظرا ألنه لم ٌتم االهتمام به كقضٌة هامة إال 

 منذ نهاٌة الثمانٌنات وأوابل التسعٌنات .
ومن التطبٌقات القضابٌة الحدٌثة فً مجال دراسات التقوٌم البٌبً للمشروعات الكبرى  رفض 

ومنظمات   Green Peace دعوي أقامتها منظمة  Cergy - Pontoiseفًالمحكمة اإلدارٌة 
الذي تم منحه سابقا لشركة   Guyaneمتعلقة بطلب إلؽاء تصارٌح الحفر فً  ،ؼٌر حكومٌة أخري

Total   من قبل محافظGuyane  من قانون 1-521وذلك لعدم توافر الشروط البلزمة فً المادة
 . (2)القضاء اإلداري الفرنسً لوقؾ هذه التصارٌح

األمر الذي رآه البعض مخٌبا لآلمال للؽاٌة وكان من الممكن أن ٌحدث الفارق خاصة مع وهو 
حٌث أتٌحت  ،ٌتعارض مع التزامات فرنسا المناخٌة  Guyaneوضوح أن منح تصرٌح الحفر فً 

الفرصة للقاضً لفرض القانون البٌبً حتى تستقر فرنسا لصالح سٌاسة جادة من " فك اإلرتباط " 
ولم ٌطلب منه إنشاء قانون أو التعدي علً سلطات أخري تنفٌذٌة أو تشرٌعٌة بل  ،حفورٌةبالطاقة األ

 étudesتطبٌق القانون الحالً وبصفة خاصة فً تعزٌز مراقبة دراسات التؤثٌر أو التقوٌم  
d’imapact (3) . 

         وفً مصر فقد ورد مصطلح تقوٌم التؤثٌر البٌبً من خبلل قانون البٌبة المصري        
وعرفه القانون علً أنه " دراسة وتحلٌل الجدوى البٌبٌة للمشروعات المقترحة التً قد  1884لسنة 

 تإثر إقامتها أو ممارستها لنشاطها علً سبلمة البٌبة  وذلك بهدؾ حماٌتها " .
 وقد نصت المادة العاشرة من البلبحة التنفٌذٌة لقانون البٌبة المصري علً أن " تتولً الجهة
اإلدارٌة المختصة أو الجهة المانحة للترخٌص تقٌٌم التؤثٌر البٌبً للمنشؤة المطلوب الترخٌص لها أو 
المزمع إنشاإها وذلك من واقع الدراسة التً تقدمت بها المنشؤة وفقا للعناصر والتصمٌمات 

ز شبون والمواصفات واألسس والمعاٌٌر االسترشادٌة لؤلحمال النوعٌة للتلوث التً ٌصدرها جها
البٌبة باالتفاق مع الجهة اإلدارٌة المختصة وٌجب أن ٌشتمل التقٌٌم على بٌان كافة عناصر نظام 
الرصد الذاتً للمنشؤة وأحمال التلوث المطلوب الترخٌص بها، و علً جهاز شبون البٌبة مراجعة 

 . (4)ذلك كلما لزم األمر
قد نصت علً أنه " ٌشترط أن  1884من قانون البٌبة لسنة  34جدٌر باإلشارة أن المادة 

ٌكون الموقع الذي ٌقام علٌه المشروع مناسبا لنشاط المنشؤة بما ٌضمن عدم تجاوز الحدود المسموح 
بها لملوثات الهواء، وأن تكون جملة التلوث الناتج عن مجموع المنشآت فً منطقة واحدة فً الحدود 

علً أن " تلتزم المنشآت الخاضعة ألحكام  من القانون ذاته 35كما نصت المادة  ،المصرح بها "
هذا القانون فً ممارستها ألنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات للهواء بما ٌجاوز الحدود 

 القصوى المسموح بها فً القوانٌن و القرارات السارٌة و ما تحدده البلبحة التنفٌذٌة لهذا القانون " .

                                                                    

(1) Art. 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l’application de l'article 2 de la loi n° 
76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, JO, 13 oct.   

(2) TA Cergy-Pontoise, 1er févr. 2019, n° 1813215, Association Greenpeace France et autres.   
(3) L.MONNIER, « Quel rôle pour la justice administrative dans la lutte contre les projets 

"climaticides" ? Le cas de " Guyane Maritime ", Rev EEI n° 5, mai 2019. 
 . 2225أكتوبر   لسنة  28)تابع( فً  241العدد  -بع المصرٌة الوقا - 2225سنة 1141( مستبدلة بقرار ربٌس مجس الوزراء رقم 4) 
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من أحكامه علً أهمٌة الحفاظ علً البٌبة وعدم  وقد أكد  مجلس الدولة المصري فً العدٌد
فقد ألزم  ،إحداث أي تلوث بها ٌضر بالكابنات الحٌة أو ٌإثر علً ممارسة اإلنسان لحٌاته الطبٌعٌة

البٌبً للمنشؤة  بتقٌٌم التؤثٌر الترخٌصالمشرع الجهات اإلدارٌة المختصة أو الجهة اإلدارٌة مانحة 
ناصر واألسس والمواصفات التً ٌحددها جهاز شبون البٌبة ثم المطلوب الترخٌص لها وفقا للع

إرسال صورة من هذا التقٌٌم إلً جهاز شبون البٌبة ثم إرسال صورة من هذا التقٌٌم إلً جهاز 
شبون البٌبة إلبداء الرأي فٌه  وتقدٌم المقترحات البلزمة لتنفٌذها لمعالجة اآلثار البٌبٌة السلبٌة وفقا 

 . (1)من أجلها القانون للؽاٌة التً صدر 
ومن التطبٌقات القضابٌة لذلك ما قضت به محكمة القضاء اإلداري رفض الطعن علً قرار 
اإلزالة الصادر بخصوص أحد المصانع الخاصة بالطوب الحراري والذي استند إلً أسباب منها 

ده جهاز شبون فضبل ما أك ،وقوعه داخل الكتلة السكنٌة ومجاورته ألحد مدارس التعلٌم األساسً
 .( 2)البٌبة أن االنبعاثات الناشبة عن نشاط المصنع تتجاوز الحدود المسموح بها قانونا

الدعوي  ،ومن التطبٌقات القضابٌة الحدٌثة أمام القضاء اإلداري المصري فً هذا الخصوص
ضد شركتً الفارج والسوٌس   2216أكتوبر  3المرفوعة من مركز حابً للحقوق البٌبٌة فً 

حٌث ٌدعً المركز أن الشركتان فشلتا فً  ،سمنت وذلك الستخدامهما الفحم بشكل مضر بالبٌبةلؤل
األمر الذي ٌسبب انتهاكا للصحة وللحق فً  ،نشر أي ملخصات تنفٌذٌة لدراسات تقٌٌم األثر البٌبً

الحصول علً المعلومات بشفافٌة كما هو منصوص علٌه بالدستور المصري .ومازالت هذه القضٌة 
 متداولة إلً اآلن أمام القضاء اإلداري .

من البلبحة التنفٌذٌة  42ولقد استندت الدعوي بشكل خاص علً ما جاء بتعدٌبلت المادة 
عند تداول  ،لقانون البٌبة والتً ٌجري نصها علً أن تلتزم المنشآت واألنشطة بحسب طبٌعة نشاطها

الطاقة أو  أو تولٌد أؼراض الصناعةً أو حرق أي نوع من أنواع الوقود أو ؼٌرها سواء كان ف
أن ٌكون الدخان والؽازات واألبخرة الضارة الناتجة عنها فً  ،اإلنشاءات أو أي ؼرض آخر 

 الحدود المسموح بها ... " . 
وفً دعوي مماثلة قام أهالً منطقة وادي القمر فً اإلسكندرٌة برفع دعوي قضابٌة ضد 

تٌتان( وذلك بسبب قٌام المصنع الذي ٌقع فً قلب منطقة مصنع اإلسكندرٌة لؤلسمنت بورتبلند )
سكنٌة كبٌرة باستخدام الفحم كوقود مما ٌزٌد من التلوث البٌبً الشدٌد وٌإدي إلً تفاقم المشكل 

 . (3)البٌبٌة والصحٌة بالمنطقة
لواردة ومما تقدم ٌتبٌن لنا أن الدعاوي المتعلقة بتقٌٌم األثر البٌبً قد استندت علً االلتزامات ا

فً قانون البٌبة والبحته التنفٌذٌة وذلك باإلضافة إلً النصوص الواردة فً الدستور المصري 
 واستنادا علً سلطة الدولة فً الضبط اإلداري من أجل المحافظة علً النظام العام .

وال شك أن مثل هذه الدعاوي الخاصة بتقٌٌم األثر البٌبً تفتح الطرٌق مستقببل لرفع دعاوي 
 لقة بانبعاثات الؽازات الدفٌبة والتؽٌر المناخً .متع

والتً تنتمً إلً   Grande –  syntheوفٌما ٌلً أعرض للدعاوي المقامة من مقاطعة 
التً تستهدؾ تحقٌق أهداؾ  Le contentieux de la légalitéالمناخٌةدعاوي المشروعٌة 

لقضٌة المعروفة إعبلمٌا بقضٌة القرن وا ،وقابٌة ولٌس مجرد إلؽاء قرارات نافذة تبدو ؼٌر مشروعة
 التً Le contentieux de la responsabilitéالمناخٌةوالتً تنتمً إلً دعاوي المسبولٌة 

 تستهدؾ تؤسٌس المسبولٌة المناخٌة للدولة إلخبللها بالتزاماتها فً مكافحة التؽٌر المناخً  .

                                                                    

 .544رقم الصفحة      – 2الجزء   رقم 51مكتب فنً رقم    –  2226 - 5 - 11تارٌخ الجلسة    –  45لسنة  13255( الطعن رقم 1)
 . 2212-3-21بتارٌخ  53لسنة  22618( الحكم رقم 2)
 ة .قضابٌ 12لسنة  5515( الطعن رقم 3)
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تعد هذه أول دعوي قضابٌة بشؤن المناخ فً فرنسا تثٌر مسؤلة التزامات الدولة فً مواجهة 
حٌث قدم   ،االحتباس الحراري تهدؾ إلً اتخاذ خطوة استثنابٌة إلً األمام فً مكافحة تؽٌر المناخ

ٌر إلً وز 2215نوفمبر 18طلبا فً  M Carêmeالسٌد   Grande-Syntheعمدة مقاطعة 
 " " المناخالتحول البٌبً وربٌس الوزراء وربٌس الجمهورٌة بسبب التقاعس عن مكافحة تؽٌر 

l'inaction climatique  حتً تضع فرنسا فً النهاٌة السٌاسات البلزمة للوفاء بااللتزامات
 . (1)المناخٌة 

لً فً حالة وبالتا ،ومنذ تسلٌم الطلب إلً الحكومة كان أمامها شهرٌن للموافقة علً الطلب
  – Grandeإن بلدة  ،رفض الطلب أو عدم الرد علٌه خبلل شهران سٌتم رفع دعوي أمام القضاء

Synthe   معرضة بشكل خاص لتؽٌر المناخ وبالتالً فإن لدٌها مصلحة فً ضمان أن التدابٌر
بالتؽٌر  وٌمكن أن تتؤثر المدٌنة بشدة ،البلزمة للحد من انبعاثات الؽازات الدفٌبة فعالة وهامة

 المناخً ألنها تقع فً منطقة مهددة بالؽرق فً حال ارتفاع منسوب البحر .
وٌبدو أن هذا الطلب علً العكس من قضٌة القرن التً سنتعرض لها الحقا ٌستند إلً حقابق 
أكثر واقعٌة ألنه ٌتعلق بمقاطعة مهددة بخطر الؽمر وهو خطر ٌمكن ربطه بارتفاع منسوب المٌاه 

وهً ظاهرة تعزي عالمٌا وبالتحدٌد إلً تؽٌر المناخ والزٌادة ؼٌر الطبٌعٌة فً  ،الجلٌد نتٌجة ذوبان
 ؼازات االحتباس الحراري فً الؽبلؾ الجوي منذ القرن العشرٌن .

قرٌبة مباشرة من الساحل وخصابص تربتها التً   Grande - Syntheوتعد مقاطعة 
وبالتالً فإن هذه الظروؾ  ،ة وفٌضانات عالٌةتجعلها تتعرض علً المدي المتوسط لمخاطر متزاٌد

تبرر الحاجة الملحة إلً العمل دون تؤخٌر لخفض مستوي انبعاثات الؽازات الدفٌبة والتؽٌر 
 وبالتالً ٌتوفر لها المصلحة فً حق طلب إلؽاء القرارات الضمنٌة أمام القاضً اإلداري . ،المناخً

– Grandeاخٌة(  التً رفعتها مقاطعة  إن الؽرض من دعوي اإللؽاء )المشروعٌة المن
Synthe   هو " تحدٌد النطاق القانونً الذي ٌحدد الحد األقصى لمستوٌات االنبعاثات التً حددتها

وٌنبؽً التذكٌر بؤن فرنسا قد فرضت عددا من األهداؾ الكمٌة التً  ،فرنسا فً مٌزانٌتها الوطنٌة
االحتباس الحراري باسم التزاماتها الدولٌة و  ٌنبؽً تحقٌقها من حٌث الحد من انبعاثات ؼازات

% فً 31وبنسبة  2222% فً عام 14وبالتالً ٌجب أن تخفض من انبعاثاتها بنسبة  ،األوروبٌة
وتنعكس هذه األهداؾ فً القانون الفرنسً فً مٌزانٌات  ،2225مقارنة بمستوٌاتها فً  2232عام 

ومع  ،ة اإلستراتٌجٌة الوطنٌة منخفضة الكربونالكربون التً تم تحدٌدها لمدة خمس سنوات بواسط
وتعد هذه  ،2215 - 2215ذلك فإنه ٌبدو من الواضح لنا أنه تم تجاوز هذه المٌزانٌة للفترة من 

الحجة من أهم الحجج التً تم االستعانة بها من أجل إثبات قصور الدولة فً المسابل المناخٌة وهو 
مسار الذي حددته لنفسها والتً تم االحتجاج بها  أٌضا فً ما ٌثبت بوضوح فشل الدولة فً إتباع ال

 قضٌة القرن التً نتناولها الحقا.
 Klimaatzaakوهذه األسس التً تستند علٌها الدعوي مستوحاة بشكل خاص من قضٌة 

c/Belgique،  وكذلك بقضٌةAmis de la Terre  والخاصة بتلوث الهواء والتً تعد تطبٌقا
ولقد تم رفع الدعوي أمام مجلس  ،(2)اء فً حالة تقصٌر الدولة عن التدخلنموذجٌا لدعوي اإللؽ

                                                                    

(1) Christian Huglo, Commune de Grande-Synthe et Damien Carême c. l’État français (2019), en 
Christel Cournil, Les grandes affaires climatiques, Confluence des droits [en ligne]. Aix-en-
Provence : Droits International, Comparé et Européen, 2020. disponible sur Internet : 
http://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits  

(2) CE, 12 juill. 2017, n° 394254, Association Les Amis de la Terre France   

http://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits
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من أجل إلؽاء قرارات الرفض الضمنٌة والتً رفض بموجبها  2218الدولة الفرنسً فً ٌناٌر 
ربٌس الجمهورٌة وربٌس الوزراء ووزٌر االنتقال البٌبً اتخاذ جمٌع اإلجراءات التً تسمح باحترام 

وذلك بدعم من مدٌنتً بارٌس وجرٌنوبل  ،اثات ؼازات االحتباس الحراريأهداؾ الحد من انبع
 Oxfam Franceوكذلك من قبل العدٌد من المنظمات المدافعة عن البٌبة مثل منظمات 

Greenpeace France Notre Affaire A Tous et la Fondation Nicolas 
Hulot . 

ضد الخطة الوطنٌة  2218فً فبراٌر وبالتوازي مع هذه الدعوي قدمت البلدة دعوي أخري 
الثانٌة للتكٌؾ مع المناخ والتً تهدؾ إلً التشكٌك فً الضعؾ الشدٌد لهذه الوثٌقة والتً ال تتضمن 

وال وسابل قانونٌة ومالٌة من المحتمل أن تسمح حقا للمواطنٌن بالتكٌؾ مع  ،أي تدبٌر كمً
 . (1)التؽٌرات الكبٌرة المرتبطة بتؽٌر المناخ

 ات المقدمة فً الدعوي : الطلب
 تضمنت  الدعوي  مجموعة من الطلبات تتمثل فً  اآلتً: 

إلؽاء قرارات الرفض الضمنٌة من ربٌس الجمهورٌة وربٌس مجلس الوزراء ووزٌر االنتقال   -
وأن ٌتم اتخاذ جمٌع التدابٌر البلزمة لثنً منحنً انبعاثات ؼازات  ،البٌبً باالستجابة لطلباتهم

ومن ناحٌة أخري  ،حراري وفقا اللتزامات فرنسا علً المستوٌٌن الوطنً والدولًاالحتباس ال
وأخٌرا اتخاذ التدابٌر التشرٌعٌة  ،اتخاذ تدابٌر فورٌة للتكٌؾ مع تؽٌر المناخ فً فرنسا

والتنظٌمٌة من أجل جعل المناخ بمثابة أولوٌة إلزامٌة  للدولة وحظر أي إجراء من شؤنه زٌادة 
 االحتباس الحراري . انبعاثات ؼازات

توجٌه أوامر إلً ربٌس الوزراء ووزٌر الدولة ووزٌر التحول البٌبً والشامل التخاذ التدابٌر   -
 أشهر كحد أقصً . 6سالفة الذكر خبلل 

كبدٌل لئلحالة إلً محكمة العدل األوروبٌة هناك عدة أسبلة تتعلق بالتفسٌر بالنسبة للمواد   -
من اتفاق بارٌس إذا كانت تشكل أحكاما ذات تؤثٌر مباشر ٌحق  4و  3و  2التالٌة : )المواد 

 426/2228من قرار البرلمان األوروبً رقم  3أحكام المادة  -لؤلفراد االستفادة منها 
بشؤن الجهود التً ٌتعٌن علً الدول األعضاء بذلها  2228إبرٌل  23والمجلس األوروبً فً 

أحكام توجٌهات  - 2222ري حتً عام من أجل خفض انبعاثات ؼازات االحتباس الحرا
 25والصادرة عن البرلمان األوروبً وعن المجلس بتارٌخ  21/2212االتحاد األوروبً 

والتوجٌه الخاص بتعزٌز استخدام الطاقة المنتجة من  ،بشؤن كفاءة الطاقة 2212أكتوبر 
 . 2228مصادر متجددة لعام 

  : 5151نوفمبر  02قرار مجلس الدولة الصادر  فً 
 : (2)أصدر مجلس الدولة قراره متضمنا ما ٌلً 2222نوفمبر  18فً 

الطلب الذي تقدمت به المقاطعة بشؤن امتناع السلطة التنفٌذٌة عن تقدٌم مشروع قانون إلً   -
وبالتالً ٌخرج من اختصاص القضاء  ،البرلمان ٌتعلق بالعبلقة بٌن السلطات العامة الدستورٌة

 هذا الطلبوبالتالً تم رفض  ،اإلداري
 .M. Carême رفض الطلب الذي تقدم به ربٌس المقاطعة السٌد   -
 Oxfam وجمعٌات Grenobleو Paris قبول التدخل فً الدعوي من جانب مدٌنتً  -

                                                                    

(1) Ch. HUGLO et T. BEGEL, «Le recours de la commune de Grande-Synthe et de son maire 
contre l'insuffisance des actions mises en oeuvre par l'État pour lutter contre le changement 
climatique», in M. Torre-Schaub, et B. LORMETEAU, Dossier Les recours climatiques en 
France, cit. Revue Energie, Environnement, Infrastructures, Mai 2019.   

(2) CE, Décision n°427301 du 19 novembre 2020. 
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France، Greenpeace France et Notre Affaire A Tous et de la 
Fondation pour la Nature et l’Homme  

 ري مع تؽٌر المناخ .رفض المطالبة بالتكٌؾ الفو  -
علق مجلس الدولة الفرنسً حكمه لمدة ثبلثة أشهر لكً تقدم الدولة تبرٌرا بؤن رفضها اتخاذ   -

تدابٌر إضافٌة ٌتوافق مع احترام مسار التخفٌض المختار لتحقٌق األهداؾ المحددة فً عام 
وأصحاب  Grande Syntheمقاطعةوكذلك من حق الطرؾ اآلخر فً الدعوي ) 2232

 مصلحة فً تقدٌم أي وثابق إضافٌة( .ال
ٌظهر علً وجه الخصوص   Grande - Syntheأما فٌما ٌتعلق بالمخاطر المحٌطة ببلدة   -

أن البٌانات المنشورة بواسطة المرصد الوطنً لتؤثٌرات االحتباس الحراري تم تحدٌده علً أنه 
 ٌندرج تحت مإشر التعرض لمخاطر المناخ القوي للؽاٌة .

وجد خشٌة من أن ٌستند مجلس الدولة إلً سوابقه القضابٌة كما هو الحال فً قضٌة ومع ذلك ت
Les Amis de la Terre   لئلقرار بؤنه ال ٌوجد سوي التزام بالوسابل ولٌس بتحقٌق نتٌجة

 لتحقٌق أهداؾ خفض االنبعاثات الملوثة .
لماضً بوجود التزام ومع ذلك فإن المجلس الدستوري ومجلس الدولة قد اعترفوا بالفعل فً ا

بالٌقظة البٌبٌة مفروض علً األشخاص العمومٌٌن والسلطات اإلدارٌة بسبب نشاطهم ولكن هذا 
 . (1)األمر ؼٌر مإكد أن ٌظهر بوضوح فً منازعات المناخ

وبشكل عام ٌتضح لنا أن هذه الدعوي مثل الدعوي المتعلقة بقضٌة القرن ٌسعً من خبللها 
ت فشل الدولة علً أساس انتهاك االلتزام الخاص بالعمل علً ؼرار ما حدث مقدمو الطلبات إلً إثبا

 .  Urgendaفً قضٌة 
ص علٌه صراحة فً القانون وعلً الرؼم من عدم وجود التزام من هذا النوع منصو

( من المٌثاق 6و  2و  1ٌمكن فرض العدٌد من االلتزامات علً الدولة بموجب المواد ) ،الفرنسً
 ( من االتفاقٌة األوروبٌة لحقوق اإلنسان .5و 2دتٌن )البٌبً والما

وفٌما ٌتعلق باالتفاقٌة األوروبٌة لحماٌة حقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة وبصرؾ النظر 
فإن  ،عن حقٌقة عدم وجود نص ٌتعلق بالبٌبة  أو المناخ فً االتفاقٌة أو فً أحد بروتوكوالتها

 5و  2السوابق القضابٌة للمحكمة عن طرٌق المادتٌن الذي نفذته  le verdissementالتخضٌر 
 Urgendaالمتعلقتٌن بالحق فً الحٌاة واحترام الحٌاة العابلٌة والخاصة ٌمكن أن ٌكون مثل قضٌة 

 وسٌلة جٌدة للدعوي المقامة أمام القاضً اإلداري .  
ً ال ٌمكن أن ومع ذلك فإن التفسٌر الذي ٌمكن للقاضً الفرنسً أن ٌقدمه فً الوقت الحال 

ٌضمن أنه من المحتمل أنه ٌإدي إلً التزامات ملزمة حقا لمكافحة أوجه القصور فً العمل المناخً 
ومع ذلك فإن فرنسا تحترم بالفعل االلتزام المنصوص علٌه فً الحكم الصادر  ،فً الدولة الفرنسٌة

وإداري ٌهدؾ إلً بوضع إطار تشرٌعً  López Ostraمن المحكمة األوروبٌة لحقوق اإلنسان  
 . (2)الوقاٌة الفعالة من اإلضرار بالصحة والبٌبة

ٌمكن أن   Grande –  Syntheوترتٌبا علً ذلك فإن المطالبة المناخٌة الخاصة ببلدة 

تدفع القضاة إلً تجاوز السوابق القضابٌة التقلٌدٌة لمراعاة خصوصٌات تؽٌر المناخ بشكل كامل 

 دٌنامٌكٌات التقاضً البٌبً واإلداري بشكل عام . ومن شؤن ذلك أن ٌإدي إلً تجدٌد

                                                                    

(1) CE, 14 sept. 2011, n° 348394 
(2) López Ostra c. Royaume d’Espagne, CEDH, 9 décembre 1994   
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وفً األساس ٌبلحظ مجلس الدولة الفرنسً أنه فً حٌن أن فرنسا قد التزمت بخفض انبعاثات 
فقد تجاوزت فً السنوات األخٌرة سقوؾ  ،2232% فً عام 42ؼازات االحتباس الحراري بنسبة 

قد أرجؤ معظم جهود الخفض بعد عام  2222إبرٌل  21وأن المرسوم الصادر فً  ،االنبعاثات
حٌث ٌطلب مجلس الدولة من الحكومة الٌوم تبرٌر  ،قبل اتخاذ القرار النهابً بشؤن الطلب 2222

ذلك فً ؼضون مهلة زمنٌة قدرها ثبلثة شهور أن رفضها اتخاذ تدابٌر إضافٌة ٌتوافق مع احترام 
 . 2232مسار التخفٌض لتحقٌق أهداؾ عام 

وفً فرنسا حدد المشرع  ،ه االلتزامات علً المستوٌٌن الوطنً واألوروبًولقد تم نشر هذ
علً األراضً الوطنٌة ومن  2232 - 1882% بٌن عامً 42بالتالً هدفا لتقلٌل االنبعاثات بنسبة 

أجل تحقٌق هذا الهدؾ اعتمدت الحكومة مرسوم تخفٌض انبعاثات الؽازات الدفٌبة ٌمتد ألربع فترات 
( لكل منها حد لبلنبعاثات 2228-2233 ، 2225 - 2224 ،  2223 - 2218 ، 2215 - 2215)

 .Budget Carboneٌتناقص تدرٌجٌا ٌطلق علٌه مٌزانٌة الكربون
وعلً وجه  2222وبعد تؤجٌله بعد عام  2222إبرٌل  21إن المرسوم الصادر فً 

اتخاذ تدابٌر  ٌطلب مجلس الدولة الفرنسً من الدولة تبرٌر رفضها ، 2223الخصوص حتً عام 
 . 2232أكثر صرامة تتوافق مع تحقٌق الهدؾ 

وبالتالً فإن السإال القانونً المطروح هنا هو المتعلق بمدي احترام الحكومة المسار المحدد 
المتعلق بمٌزانٌات الكربون الوطنٌة واإلستراتٌجٌة الوطنٌة  2222لسنة  451بموجب المرسوم رقم 

 منخفضة الكربون .
ا تقدم ٌمكن لنا القول بؤن مجلس الدولة الفرنسً قد وضع تحدٌدا دقٌقا وفعاال وبناء علً م

ولكن لم  2218نوفمبر  5لحالة " الطوارئ المناخٌة " التً أكدها قانون الطاقة والمناخ الصادر فً 
 14حٌث ٌوضح مجلس الدولة هذا المعنً فً الفقرة  ،ٌتم تعرٌفها فً القانون أو تحدٌدها بشكل دقٌق

ٌبدو صعب التحقٌق نظرا لؤلهداؾ التً  2232قراره موضحا أن مسار التخفٌض المحدد لعام  من
 وقد أشار إلً ذلك بالفعل المجلس األعلً للمناخ  ،حددتها اإلستراتٌجٌة الوطنٌة منخفضة الكربون

(HCC) ًبعنوان العمل بما ٌتماشً مع الطموحات  2218ٌونٌو 25فً تقرٌره األول الصادر ف
Agir en cohérence avec les ambitions    . 

ٌري مجلس الدولة أنه ال ٌملك العناصر البلزمة للحكم علً ما  ،وإزاء هذه البٌانات الجدٌدة
إذا كان رفض اتخاذ إجراءات إضافٌة ٌتوافق مع المسار الجدٌد الناتج عن المرسوم الصادر فً 

 ل ثبلثة أشهر بالمبررات المناسبة .ولذلك طلب القاضً من الحكومة تزوٌده خبل ،2222إبرٌل 
فسٌكون مجلس الدولة قادرا عندبذ  ،وفً حالة كون التبرٌرات التً قدمتها الحكومة ؼٌر كافٌة

علً الموافقة علً طلب المقاطعة وإلؽاء رفض اتخاذ إجراءات إضافٌة للوفاء بالمسار المخطط 
م الحكومة إلً حد ما بإعادة تخطٌط وهو األمر الذي قد ٌلز ،2232% بحلول عام 42لتحقٌق هدؾ 

 . (1)سٌاستها المناخٌة وإعادة توجٌهها
الحدٌث عن قرار تارٌخً صادر عن  -حتً اآلن  -ومن وجهة نظري أنه من السابق ألوانه 

حٌث ال ٌعدل هذا القرار من القٌمة القانونٌة للهدؾ الوطنً للحد من  ،مجلس الدولة الفرنسً
الحراري وال ٌحدد التزاما بنتٌجة علً الدولة فبل ٌنبؽً الخلط بٌن الهدؾ  انبعاثات ؼازات االحتباس

وفً الوقت الحالً فإن  الحكم الصادر عن مجلس الدولة ٌقتصر علً مطالبة الدولة  ،والمسار
 بتبرٌر اإلجراءات المتخذة للبقاء علً المسار الذي حددته بنفسها .

                                                                    

(1) Communiqué de Presse  Émissions de gaz à effet de serre: le Gouvernement doit justifier 
sous 3 mois que la trajectoire de réduction à horizon 2030 pourra être respectée, Paris, le 19 
novembre 2020. 
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س الدولة الفرنسً من الفابدة. فمصلحة المقاطعة ومع ذلك ال ٌخلو هذا القرار الصادر من مجل
فً المطالبة القضابٌة  بشؤن سٌاسة المناخ لٌست جدٌدة ولكنها مثٌرة لبلهتمام وقد سبق أن قدمتها 

 مإسسات أخري مثل المجلس األعلى للمناخ .
دؾ والسإال هنا هل فرض مجلس الدولة علً الدولة التزاما بنتٌجة فٌما ٌتعلق باالمتثال لله

من  L.100-4الوطنً لتقلٌل انبعاثات ؼازات االحتباس الحراري علً النحو المحدد فً المادة 
 قانون الطاقة ؟ 

فلم ٌقدم مجلس الدولة  ،وٌجب التمٌٌز فً هذه الحالة بٌن المسار والهدؾ ،اإلجابة هنا بالنفً
انبعاثات ؼازات االحتباس الفرنسً أي توضٌح فٌما ٌتعلق بالقٌمة القانونٌة للهدؾ الوطنً لتقلٌل 

 الحراري .
ومع ذلك فإن مجلس الدولة ٌرؼب فً معرفة ما إذا كانت الحكومة تطبق المرسوم           

المتعلق بمٌزانٌات الكربون الوطنٌة واإلستراتٌجٌة الوطنٌة منخفضة  2222لسنة  451رقم 
 رسوم .الكربون و ما تقوم به من أجل متابعة المسار الذي ٌحدده هذا الم

من قانون الطاقة(   L.100 -4وفٌما ٌتعلق بالهدؾ الوطنً لمكافحة تؽٌر المناخ )المادة 
فإن الهدؾ المتمثل فً خفض  ،ٌعرضه مجلس الدولة الفرنسً دون الحكم علً قٌمته القانونٌة

من قانون الطاقة   L. 100-4% المنصوص علٌها فً المادة 42انبعاثات الؽازات الدفٌبة بنسبة 
تهدؾ إلً ضمان  ،التً تشٌر صراحة إلً اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة وكذلك اتفاق بارٌسو

 التنفٌذ الفعال للمبادئ المنصوص علٌها فً االتفاقٌة وهذا االتفاق .
ٌشار هنا إلً أن هذا القرار قد ٌكون له أثر فً اإلسراع بتقدٌم مشروع قانون متضمنا 

مواطنا تم  152وتتؤلؾ جمعٌة المواطنٌن من أجل المناخ من  ،ختوصٌات مإتمر المواطنٌن للمنا
اختٌارهم عشوابٌا من أجل صٌاؼة مقترحات من أجل خفض معدل انبعاثات ؼازات االحتباس 

 . (1)1882مقارنة بعام  2232%  عام 42الحراري بنسبة ال تقل عن 
ن دٌنامٌكٌة التقاضً وٌمكن القول بؤن هذا القرار وهو رابد من نوعه فً فرنسا هو جزء م

الجارٌة بالفعل فً أوروبا وفً العالم والتً تم التؤكٌد علٌها فً حكم المحكمة العلٌا فً هولندا فً 
وأٌضا حكم  2222وكذلك فً برٌطانٌا من خبلل القضٌة المتعلقة بمطار هٌثرو فً فبراٌر  ،2218

 . 2222المحكمة العلٌا فً أٌرلندا والصادر فً أؼسطس 
مارس  01أمام المحكمة اإلدارٌة فً بارٌس فً   l'affaire du siècleقضٌة القرن  ثانٌا: 

5102  
لقد تم استدعاء حالة الطوارئ المناخٌة من قبل اللجنة الدولٌة المعنٌة بالتؽٌرات المناخٌة 

(GIEC)  ًوالتً أوضحت حالة جدٌدة ومقلقة للؽاٌة  2215أكتوبر  5والتً أعدت تقرٌرها ف
ر المناخ وأثره علً البٌبة وصحة اإلنسان واحترام الحقوق األساسٌة والمساواة بشؤن تؽٌٌ
درجة مبوٌة  1.5وٌوضح هذا التقرٌر الخطورة المتزاٌدة لبلحتباس الحراري بمقدار  ،االجتماعٌة

 1.4وفً فرنسا فقد ارتفع متوسط درجة الحرارة بنسبة  ،(2)فوق مستوٌات ما قبل عصر الصناعة

                                                                    

(1) Convention citoyenne pour la transition écologique 
مشروع القانون الناتج عن اقتراحات مإتمر المواطنٌن من أجل المناخ إلً  2221ٌناٌر  5لت فً جدٌر بالذكر أن الحكومة الفرنسٌة قد أرس

 الهٌبات االستشارٌة .
Laurent Radisson, Convention citoyenne pour le climat : le Gouvernement dévoile son projet de 

loi, 08 janvier 2021, disponible sur :  
https://www.actu-environnement.com/ae/news/convention-citoyenne-pour-le-climat-projet-de-loi-

36854.php4.  
(2)  - Réchauffement planétaire de 1,5 °C Rapport spécial du GIEC sur les conséquences d’un 

réchauffement planétaire de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels et les trajectoires 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/convention-citoyenne-pour-le-climat-projet-de-loi-36854.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/convention-citoyenne-pour-le-climat-projet-de-loi-36854.php4
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وهذه الزٌادة كما أوضح التقرٌر لها عواقب ضارة بالبٌبة وبصحة اإلنسان  ،1822نذ درجة مبوٌة م
وٌعد هذا السبب هو الدافع لرفع هذه الدعوي ضد عجز الدولة عن القٌام بالتزاماتها  ،وسبلمته
 . (1)المناخٌة

والذي ٌفترض  ، Urgendaتم تصمٌم المطالبة الخاصة بقضٌة القرن علً ؼرار قضٌة 
دأ عام فً القانون الفرنسً ٌجعل من الممكن إنشاء التزام عام فً المسابل المناخٌة والتً وجود مب

كما تتضمن الدعوي أن  ،من شؤنها أن تشكل أساس التقصٌر أو عجز الدولة عن الوفاء بالتزاماتها
بٌن أوجه القصور من الدولة فً الوفاء   indéniable هناك عبلقة سببٌة ال ٌمكن إنكارها

 زاماتها وتؽٌر المناخ.بالت
 ،وتعد قضٌة القرن هً ثانً مطالبة قضابٌة فً فرنسا فٌما ٌتعلق بسٌاسات الدولة المناخٌة 

ومع ذلك ونظرا  ،Grand-Syntheوأول هذه الدعاوي كانت الدعوي التً رفعها عمدة بلدٌة 
 ،لبحثً فً المقام األوللتؽطٌتها اإلعبلمٌة والدعم الشعبً الذي تلقته فهً ببل شك تستحق االهتمام ا

 وترتبط هذه القضٌة بالمسبولٌة المناخٌة للدولة .
أطلقتها أربعة  justice climatiqueوقضٌة القرن ٌمكن وصفها بؤنها حملة عدالة مناخٌة 

 بهدؾ مقاضاة الدولة لتقاعسها فً مكافحة ظاهرة االحتباس الحراري . ،جمعٌات فً فرنسا
لتً ٌنظر فٌها دعوي تهدؾ إلً االعتراؾ بمسبولٌة الدولة عن وتعد هذه هً المرة األولً ا

 زٌادة انبعاثات ؼازات االحتباس الحراري .
والسعً  ،وتهدؾ هذه القضٌة االعتراؾ بالفشل الذرٌع للدولة فً معالجة المسابل المناخٌة

زات علً التحصل من القاضً اإلداري علً أمر باتخاذ كافة اإلجراءات لتقلٌل انبعاثات  ؼا
كما تطالب الجمعٌات التً رفعت هذه  ،االحتباس الحراري إلً مستوي متوافق مع المعدالت العالمٌة

 ٌورو . 1الدعوي بالحصول علً تعوٌض رمزي قدره 
وتسعً هذه المنظمات من خبلل الدعوي إلً إلزام الدولة علً العمل بنشاط وفاعلٌة الحتواء 

اٌة البٌبة وصحة اإلنسان وسبلمته المستمدة من الدستور مدي تؽٌر المناخ بموجب التزاماتها بحم
فضبل عن احترام أهداؾ والتزامات فرنسا فً  ،ومٌثاق البٌبة واالتفاقٌة األوروبٌة لحقوق اإلنسان

 مكافحة التؽٌر المناخً والتخفٌؾ من آثاره .
ث حٌ ،ولقد أصبحت العرٌضة ذات الصلة هً األكثر توقٌعا فً فرنسا فً أقل من شهر

ونظرا العتبار ردود الحكومة ؼٌر كافٌة فقد تم رفع دعوي  ،جمعت ملٌونً موقع فً شهر واحد
 . (2)2218مارس  14قضابٌة ضد الدولة أمام المحكمة اإلدارٌة فً بارٌس فً 

فإن هذه القضٌة تهدؾ إلً إجبار الدولة علً  Green Peace ووفقا لمحامً منظمة  
إلً مستوي ٌتوافق مع هدؾ   (GIES)ت ؼازات االحتباس الحراري اتخاذ تدابٌر للحد من انبعاثا

 ،درجة مبوٌة بمستوٌات ما قبل الصناعة 15احتواء ارتفاع درجة حرارة كوكب األرض أقل من 
وعلً نطاق واسع إلزام الدولة باتخاذ تدابٌر البلزمة لتلبٌة األهداؾ المتعلقة بالؽازات الدفٌبة 

                                                                                                                                                                                                          

associées d’émissions mondiales de gaz à effet de serre, dans le contexte du renforcement 
de la parade mondiale au changement climatique, du développement durable et de la lutte 
contre la pauvreté, 2019, disponible sur : 

      https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_fr.pdf  
(1) Christel Cournil. L’appréhension juridique des risques sanitaires liés au changement 

climatique. 2020, p.11 ,disponible sur: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02536212/document  
(2) Christel Cournil. “ L’affaire du siècle ” devant le juge administratif Les ambitions du futur 

premier recours “ climat ” français. L’Actualité juridique. Droit administratif, Dalloz, 2019, p. 2, 
disponible sur :  

     https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02266606 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_fr.pdf
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02536212/document
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ان حٌاة وصحة المواطنٌن فً مواجهة المخاطر المعروفة بتؽٌر والتكٌؾ مع تؽٌر المناخ لضم
 . (1)المناخ

 الخطوات السابقة علً رفع الدعوي : 
صفحة إلً الربٌس الفرنسً  42أرسلت هذه الجمعٌات رسالة من  2215دٌسمبر 11فً 

Emmanuel Macron  ولربٌس الوزراءÉdouard Philippe  باإلضافة إلً العشرات من
ته من أجل الشروع فً رفع دعوي أمام المحكمة اإلدارٌة من أجل إلزام الدولة باتخاذ أعضاء حكوم

اإلجراءات البلزمة فً مواجهة ظاهرة زٌادة انبعاثات الؽازات الدفٌبة بما ٌوضح تقصٌر الدولة فً 
 القٌام بالتزاماتها المناخٌة .

المنظمات  François de Rugyدعا وزٌر االنتقال البٌبً  2215دٌسمبر  15وفً 
األربع للمشاركة فً النقاش الوطنً الكبٌر الذي أعلنه الربٌس الفرنسً ردا علً حركة السترات 

 . (2)الصفراء
وبعد نجاح عرٌضة الدعم التً جمعت أكثر من ملٌونً توقٌع فً  ،2215دٌسمبر  25وفً 

دنً أن المواطنٌن صرح وزٌر التحول البٌبً قاببل " لقد فوجبت بسرور ٌسع ،فترة زمنٌة قصٌرة
 ٌتحدثون علنا لمحاربة تؽٌر المناخ ... لكن لٌس للقضاة إجبار الحكومة علً إصدار القانون  " .

مع ربٌس الوزراء  François de Rugyاستقبل  2218فبراٌر  14وبعد ذلك وفً 
الجمعٌات األربع وأخبرهم بؤنهم سٌصلهم رد مكتوب حول ما اتخذته فرنسا من إجراءات فً 

مكونا من  2218فبراٌر 16وبالفعل وصل الرد إلً هذه الجمعٌات فً  ،اجهة التؽٌر المناخًمو
وأعلنت عن أنها سترفع  ،إال أن الجمعٌات أبدت عدم رضاها عن رد الحكومة ،(3)عشر صفحات

 . 2218مارس  14الدعوي ضد الدولة أمام المحكمة اإلدارٌة فً بارٌس فً 
 دارٌة فً بارٌس : تحرٌك الدعوي أمام المحكمة اإل

قامت الجمعٌات األربع برفع الدعوي أمام المحكمة اإلدارٌة فً بارٌس  2218مارس  14فً 
 وقد تضمنت الدعوي عددا من الطلبات تتمثل فً اآلتً :

إصدار أوامر إلً ربٌس الوزراء والوزراء المختصٌن بوضع حد لجمٌع إخفاقات الدولة فً   -
ر المناخً أو التخفٌؾ من آثاره ووضع حد للضرر البٌبً واتخاذ التزاماتها فً مكافحة التؽٌ

 اإلجراءات البلزمة لتقلٌل انبعاثات ؼازات االحتباس الحراري فً الؽبلؾ الجوي .
 طلب التعوٌض عن الضرر المعنوي الناجم عن إخفاق الدولة فً مكافحة التؽٌر المناخً .  -
 ٌورو . 1طلب التعوٌض عن الضرر البٌبً بمبلػ  -

 contentieux recours de plein unوتعد هذه الدعوي من دعاوي القضاء الكامل 

                                                                    

(1) Patricia Jolly, « Climat : les associations de l’« affaire du siècle » déposent un recours 
administratif contre l’Etat »sur Le Monde.fr, Le Monde, 14 mars 2019.  

(2) Note aux rédactions : François de Rugy mobilise les parties prenantes de la transition 
écologique dans le cadre de la préparation du grand débat national » sur Ministère de la 
Transition écologique et solidaire . 

استجابوا لدعوته  أول مابة مواطن قد François de Rugy ًاستقبل وزٌر التحول البٌب 2218فبراٌر  21ٌشار هنا إلً أنه فً  (3) 
وطلب منهم إبداء آرابهم وتحلٌبلتهم ومقترحاتهم فً اجتماع تم بثه لمدة ثبلث  2218فبراٌر  5والتً أطلقها فً   Facebookعبر

تماع حول التحول البٌبً مارس تم تنظٌم اج 1, وفً  Facebook البٌبً عبر موقع ساعات عبر الصفحة الرسمٌة لوزارة التحول
ٌجٌب  Emmanuel Macron كجزء من المناقشة الوطنٌة الكبري والذي استمر لمدة خمس ساعات ظل خبللها الربٌس الفرنسً

 علً أسبلة المواطنٌن وٌقدم توضٌحات حول تصرؾ الحكومة .
Marcelo Wesfreid, Grand débat: à Gréoux-les-Bains, l'écologie se fait une place dans les 

discussions, 07/03/2019, Publié sur: https://www.lefigaro.fr., V.aussi, Cédric Pietralunga, 
Grand débat : Emmanuel Macron va jouer les prolongations,  08 mars 2019, Publié sur : 
https://www.lemonde.fr/    

https://www.lefigaro.fr/
https://www.lemonde.fr/
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ولٌس إلً مجلس الدولة الذي وهو األمر الذي ٌفسر إحالة الدعوي إلً المحكمة اإلدارٌة فً بارٌس 
بموجب االختصاص بالنظر فً دعوي  Grande-Syntheٌنظر الدعوي المقامة من مقاطعة 

اتخاذ إجراء تنظٌمً ومن المحتمل أن ٌكون هناك تعارض بٌن الدعوتٌن  اإللؽاء ضد رفض الوزارة
-Grandeالسٌما وأن المحكمة اإلدارٌة فً بارٌس تنتظر رد مجلس الدولة علً دعوي مقاطعة 

Synthe . 
بمحكمة بارٌس  2221/ 14/1جدٌر بالذكر أنه قد أجرٌت جلسة استماع للقضٌة بتارٌخ 

المقررة العامة أن تقاعس فرنسا عن العمل  Amélie Fort-Besnardاإلدارٌة ذكرت خبللها  
 .(1)بشؤن المناخ هو خطؤ ٌنطوي علً مسبولٌة الدولة 

وٌري المتخصصون أنه فً حال أخذ المحكمة برأي المقرر العام فسٌتم االعتراؾ أخٌرا 
ٌة الجمٌع من بمسبولٌة الدولة الفرنسٌة فً تؽٌر المناخ بما ٌشكل انتصارا تارٌخٌا للمناخ وحما

حٌث ستكون الدولة تحت ضؽط قوي لتنفٌذ اإلجراءات البلزمة فً النهاٌة للحد  ،عواقب تؽٌر المناخ
وبالتالً ٌمكن لمحكمة بارٌس اإلدارٌة أن تكون  ،درجة مبوٌة ،15من االحتباس الحراري إلً 

 العمل اآلن .جزءا من هذه الدٌنامٌكٌة وإضافة حجر آخر إلً الصرح عن طرٌق إلزام فرنسا ب
وبالتالً ٌظهر لنا أنه ٌلزم لكً تحقق هذه الدعوي هدفها فً إدانة الدولة إلصبلح الضرر 
الذي ٌلحق بالبٌبة أن ٌستخلص القاضً االلتزامات اإلٌجابٌة من المعاٌٌر التً تستشهد بها الجمعٌات 

حال فً هولندا هذه احدي العقبات الربٌسٌة لكن المواقؾ الجرٌبة لبعض المحاكم كما هو ال
والتوقعات االجتماعٌة القوٌة )أكثر من ملٌونً توقٌع علً العرٌضة( قد تشجع القاضً علً اتخاذ 

 القرار .

                                                                    

(1) https://laffairedusiecle.net/vers-une-victoire-historique-pour-le-climat/ 
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 المبحث الثالث 

 اإلشكاليات القانٌنية 

 التي تثيرىا دعاًي المناخ أمام القاضي اإلداري 

ن المسبولٌة المناخٌة للدولة مجموعة من تثٌر الدعاوي المرفوعة أمام القاضً اإلداري  بشؤ
اإلشكالٌات القانونٌة والتً تتمثل فً تحدٌد عنصر الخطؤ فً جانب الدولة )مطلب أول( وكذلك 
تحدٌد عنصر الضرر فً ضوء النصوص التً أدخلها قانون التنوع البٌولوجً علً القانون المدنً 

)مطلب ثان( وأخٌرا تصطدم هذه الدعاوي  وإمكانٌة المطالبة بالتعوٌض عن هذا الضرر  وطبٌعته
 بعقبة كبٌرة تتمثل فً صعوبة إقامة عبلقة السببٌة بٌن الخطؤ والضرر )مطلب ثالث( .

ٌعد عنصر الخطؤ الشرط األول النعقاد المسبولٌة المناخٌة  وسٌتعٌن علً المنظمات ؼٌر 
 l’obligation générale»والتً تطالب بالفعل بإثبات وجود التزام مناخً عام الحكومٌة 

climatique  » ووجود إخبلل ٌشكل تقصٌرا خاطباCarence fautive   لفرنسا وهً مهمة
وٌتم تؤطٌر عمل الدولة فً مجال المناخ من خبلل مصادر عدٌدة من القانون الدولً  ،(1)لٌست سهلة

من المرجح أن ٌعتمد القاضً اإلداري علً المٌثاق البٌبً والمعاٌٌر و ،واألوروبً والمحلً
 األوروبٌة .

والسإال هنا حول ما إذا كان الفشل فً تحقٌق األهداؾ المحددة فً القانون سٌشكل خرقا 
وتشٌر هذه النقطة إلً مشكلة القوة الملزمة لهذه المعاٌٌر والتً لٌس من  ،بالنسبة للقاضً الفرنسً

 .إرشاداتٌد ما إذا كانت لها قٌمة إلزامٌة أم مجرد السهل تحد
بنفس  interroge le jugeومن هذه الزاوٌة فإن قضٌة القرن فً فرنسا تستجوب القاضً 

وبالطبع فً  ،والدعوي المرفوعة فً أٌرلندا ،وفً برٌطانٌا ،طرٌقة المطالبة المناخٌة فً النروٌج
 . Urgenda  (2)قضٌة 

فإن تجاهل التزام موجود مسبقا ٌشكل خطؤ من  ،Van Langح  وبهذا المعنً كما ٌوض
والسإال هنا حول ما إذا كانت الدولة قد تصرفت وفقا اللتزاماتها  ،(3)شؤنه أن ٌتحمله المتسبب فٌه

 uneإن إطار تدخل السلطات العامة الفرنسٌة هو إطار قوة شرطة إدارٌة خاصة  ،لمنع تؽٌر المناخ
police administrative special .ًلمكافحة التؽٌر المناخً مما ٌعزز طابعها اإللزام 

ومع ذلك لم ٌثبت علً اإلطبلق وجود تقاعس مطلق من جانب الدولة فً مكافحة التؽٌر 
وفً ضوء االلتزام الواقع علً عاتق مختلؾ قوات  ،بل هناك بطء فً تحقٌق األهداؾ ،المناخً

كن تحلٌل التؤخٌر وعدم كفاٌة التدابٌر المعتمدة لتحقٌق ٌم ،الشرطة اإلدارٌة بمنع المخاطر المحددة
 نتٌجة علً أنها أوجه تقصٌر معٌبة .

                                                                    

(1) Marta TORRE-SCHAUB, La construction d’une responsabilité climatique au prétoire , op.cit .  
(2) M. Torre-Schaub, «Les procès climatiques à l'étranger», in A. VAN LANG (dir.), Dossier 

spécial, Le juge administratif face au changement climatique, op. cit.   
(3) A. Van Lang, Dossier spécial, Le juge administratif face au changement climatique, p. 37, Cité  

dans  Rapport final-Les Dynamiques du contentieux climatique. Usages et mobilisations du 
droit pour la cause climatique, op. cit, p.184. 
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 valeurوالسإال الذي ٌطرح نفسه اآلن هل منح القاضً اإلداري بالفعل قٌمة قانونٌة ملزمة 
 juridique contraignante  ألهداؾ مكافحة تؽٌر المناخ وهل ٌطلب القاضً من الحكومة

 ذه األهداؾ ؟ احترام ه
ولئلجابة علً هذا السإال نوضح أن الهدؾ من مكافحة تؽٌر المناخ تمت صٌاؼته فً أشكال 

لتحقٌق هدؾ التنمٌة  engagementأو التزاما  objectifكما ٌمكن أن ٌكون هدفا   ،مختلفة 
ت علً من قانون البٌبة والتً نص L.110-1المستدامة وهذه هً الطرٌقة التً تنص علٌها المادة 

أنه " ٌتم السعً لتحقٌق أهداؾ التنمٌة المستدامة بشكل متزامن ومتماسك بفضل االلتزامات الخمسة 
 . (1)التالٌة ... مكافحة تؽٌر المناخ "

وفً مجال تحدٌد القٌمة القانونٌة ألهداؾ مكافحة التؽٌر المناخً أو تقلٌل انبعاثات ؼازات 
فإن  ،الداخلً  هداؾ مكرسة فً القانون الدولً أوذه األاالحتباس الحراري بشكل عام سواء كانت ه

القاضً اإلداري ٌرفض دابما إلؽاء قرار إداري علً أساس أنه سٌكون مخالفا لهذا الهدؾ وتواترت 
وهو ما أكده أٌضا المجلس  ،(2)األحكام الصادرة من مجلس الدولة الفرنسً علً تؤكٌد هذا االتجاه

والذي أكد من خبلله أن أحكام  2215أؼسطس  13لصادر فً الدستوري الفرنسً فً قراره ا
قانون تحول الطاقة من أجل النمو األخضر والخاصة بتخفٌؾ ؼازات االحتباس الحراري لٌس لها 

 . (3)أي قٌمة إلزامٌة أو آمرة
بشؤن رفض إلؽاء  2211دٌسمبر  4فعلً سبٌل المثال أصدر مجلس الدولة قرارا فً 

بٌن سانت   A 45بإعبلن أعمال البناء علً الطرٌق السرٌع  2225ٌولٌو  16المرسوم الصادر فً 
 . (4)إتٌان ولٌون وتعلقه بزٌادة انبعاثات ؼازات االحتباس الحراري

إلً اتفاق   2211دٌسمبر  4س الدولة الصادر فً حٌث أشارت الفقرة الخامسة من قرار مجل
من اتفاق بارٌس  4من المادة  1بارٌس والتً جاءت علً النحو التالً " بالنظر إلً نصوص الفقرة 

إبرٌل                22والموقع من قبل فرنسا فً نٌوٌورك فً  2215دٌسمبر  12المعتمد فً 
التفاق تهدؾ إلً تحقٌق وقؾ عالمً الرتفاع تنص علً أن الدول األطراؾ فً هذا ا ، 2216

انبعاثات الؽازات الدفٌبة فً أقرب وقت ممكن ... "حٌث أوضح مجلس الدولة أن هذه الشروط فً 
 . (5)حد ذاتها لٌس لدٌها مجال لعرقلة تحقٌق المشروع المتنازع علٌه

 ،حدٌة وتلوث الهواءوباإلضافة إلً ذلك وبالتوازي دابما مع السوابق القضابٌة بشؤن القٌم ال
 L. 220-1أن أحكام المادة  2218ٌونٌو  25مإخرا فً  Montreuilالمحكمة اإلدارٌة فً قضت 

من القانون البٌبً والتً حددت بدورها أهدافا عامة للدولة لتنفٌذ حق كل فرد فً تنفس هواء صحً 
 . portée normative(6)جاءت خالٌة من أي نطاق آمر  

                                                                    

(1)Article L.110-1 du code de l’environnement dispose : «III.-L'objectif de développement durable, 
tel qu'indiqué au II est recherché, de façon concomitante et cohérente, grâce aux cinq 
engagements suivants: 1° La lutte contre le changement climatique   )..( . 

(2) Par exemple : CE, 17 octobre 2013, n°358633 (recours contre la déclaration d’utilité publique 
du projet d’aéroport à Notre-Dame des Landes)., CE, 18 juin 2014, n°357400 (recours contre 
une autorisation commerciale)., CE, 4 décembre 2017, n°407206 (recours contre la 
déclaration d’utilité publique du projet d’autoroute A45 Lyon-Saint-Etienne)., CE, 18 décembre 
2019, n°421004 (Loi Hulot sur hydrocarbures) . 

(3) Décision n° 2015-718 DC du 13 août 2015 
(4) Décret du 16 juillet 2008 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de l'autoroute 

A 45 entre Saint-Etienne et Lyon. 
(5) CE, 2ème - 7ème chambres réunies, 04/12/2017, 407206. 
(6) TA Montreuil, 25 juin 2019, n° 1802202.   

 qualité المتخذة من حٌث جودة الهواء حٌث انتهت المحكمة اإلدارٌة فً مونتلاير  أن الدولة قد ارتكبت خطؤ بسبب عدم كفاٌة التدابٌر



–
 

  777    

رفض دابما وفقا للسوابق القضابٌة سالفة  2226مجلس الدولة منذ عام  وهكذا ٌتضح لنا أن
الذكر بشؤن القٌمة القانونٌة لؤلهداؾ العامة التً حددها القانون وبشؤن االحتجاج بالقانون الدولً 

 االعتراؾ بؤن مخالفة هذه األهداؾ ٌبرر إلؽاء قرار اتخذته اإلدارة .
ٌث عن  تؤثٌر االحتجاج بالقواعد الواردة فً اتفاق ولقد تعرض مجلس الدولة الفرنسً للحد

بارٌس واالتفاقٌة اإلطارٌة لؤلمم المتحدة  بتوضٌح أكثر وذلك من خبلل قراره الصادر فً الدعوي 
حٌث أوضح أنه  ،2222نوفمبر  18والصادر فً   Grande –  Syntheالمقامة من مقاطعة 

المبرم فً إطار اتفاقٌة األمم المتحدة بشؤن تؽٌر  2215دٌسمبر  12فً أثناء توقٌع اتفاق بارٌس فً 
( واالتحاد األوروبً وفرنسا ملتزمون بمكافحة آثار التؽٌر الناجم بشكل CCNUCCالمناخ )

ومن أجل تنفٌذ هذا االلتزام قرر االتحاد  ،خاص عن زٌادة إنبعاثات ؼازات االحتباس الحراري
بحلول عام  2225% مقارنة بعام 32ت  بنسبة األوروبً والدول األعضاء فٌه خفض االنبعاثا

باإلضافة إلً ذلك حددت فرنسا لنفسها بموجب القانون هدفا  ،% لفرنسا31بهدؾ تخصٌص  2232
 . 1882مقارنة بعام  2232% فً عام 42أكثر طموحا ٌتمثل فً خفض انبعاثاتها بنسبة 

باعتماد مسار  ،اتفاق بارٌسوٌشٌر مجلس الدولة أوال إلً أن فرنسا قد تعهدت من أجل تنفٌذ 
% فً 42لخفض انبعاثات ؼازات االحتباس الحراري مما ٌجعل من الممكن تحقٌق خفض بنسبة 

 . 1882مقارنة بمستواهم فً عام  2232عام 
وفٌما ٌتعلق بالنطاق القانونً التفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ واتفاق بارٌس 

ٌنظر مجلس الدولة إلً هذه االتفاقٌات علً أساس أنها تشٌر إلً أن  ،طلباتالذي احتج به مقدمو ال
وفً أسباب قراره أشار  ،كل دولة موقعة علً مهمة اتخاذ التدابٌر الوطنٌة البلزمة لضمان تنفٌذها

لٌس لها  2215مجلس الدولة إلً أن أحكام االتفاقٌة اإلطارٌة لؤلمم المتحدة واتفاق بارٌس لسنة 
 . (1)اشر إال أنها ٌجب أن تإخذ فً االعتبار عند تفسٌر أحكام القانون الوطنًتؤثٌر مب

وبالتالً ٌمكن لنا القول بؤن أهداؾ مكافحة التؽٌر المناخً المنصوص علٌها فً القانون 
 dépourvusالدولً )االتفاقٌة اإلطارٌة لؤلمم المتحدة واتفاق بارٌس( لٌس لها تؤثٌر مباشر "

d'effet direct "ًوهو األمر الذي ٌعنً بشكل ملموس للؽاٌة أنه ال ٌمكن  ،علً النزاع المناخ
تؤثٌرها الوحٌد الضبٌل للؽاٌة  -ولعل  ،االحتجاج بهم مباشرة أمام المحكمة الوطنٌة لدعم الطلب

réduit assez  -  ٌتمثل فً أنه ٌجب تفسٌر أحكام القانون الوطنً من خبلل مراعاة هذه األهداؾ
 ألوروبٌة .الدولٌة وا

مما سبق ٌتضح لنا أن القاضً اإلداري قد اعترؾ ضمنٌا بالحاجة إلً وجود إطار مرجعً 
 وطنً ٌتوافق مع أهداؾ اتفاق بارٌس وكذلك االلتزامات األوروبٌة.

أما فٌما ٌتعلق باستخبلص عنصر الخطؤ بالنسبة للدولة فً الدعوي الخاصة بمقاطعة 

                                                                                                                                                                                                          

de l’air  ًفً منطقة 2216-2212لمعالجة التجاوز الذي حدث بٌن عام Ile-de-France للهواء. ومن  لبعض الؽازات الملوثة
, وترجع وقابع 2216ٌرتكب أي خطؤ فً إدارة ملؾ التلوث حتى نهاٌة  ناحٌة أخري انتهت المحكمة أن والٌة )محافظ( الشرطة لم

وابنتها القاصرة إدانة الدولة للتعوٌض عن األضرار الناجمة عن تلوث  Seine-Saint-Denis القضٌة إلً تقدم مقٌمة سابقة فً
تم تجاوزها مرارا  أشارت المحكمة أن عتبات تركٌز بعض الؽازات الملوثة بسبب فشلها الذرٌع.وقد Ile-de-France الهواء فً

, ورأت المحكمة أن عدم كفاٌة التدابٌر المتخذة تشكل فشبل ذرٌعا Ile-de-France فً منطقة 2216و  2212وتكرارا بٌن عامً 
 من شؤنه أن ٌرتب مسبولٌة الدولة .

سببٌة رفضت المحكمة طلب التعوٌض الذي تقدمت به المدعٌة, حٌث رأت المحكمة عدم وجود عبلقة سببٌة واضحة وفً شؤن عبلقة ال
الدولة  ,وفً نفس السٌاق قضت كذلك المحكمة اإلدارٌة  بٌن ما أصاب المدعٌة وابنتها من أمراض وعدم كفاٌة اإلجراءات التً اتخذتها

لة عن الفشل فً مواجهة تلوث الهواء وعدم كفاٌة التدابٌر المتخذة من جانبها ورفضت بمسبولٌة الدو 2222ٌناٌر  8فً  LILLE فً
 أٌضا طلب المدعٌة بالتعوٌض .

TA Lille, 9 janvier 2020, n° 1709919. 
(1) CE, Décision n°427301 du 19 novembre 2020, point 12 . 
«  pris en considération dans l’interprétation des dispositions de droit national  . ]…[ » 
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Grande –  Synthe   إلً أنه  2222مجلس الدولة الفرنسً الصادر فً نوفمبر  فقد أشار حكم
إال أنها علً مدي  ،2232% بحلول عام 42علً الرؼم من التزام فرنسا بخفض انبعاثاتها بنسبة 

و أن المرسوم  ،السنوات القلٌلة الماضٌة تجاوزت بانتظام سقوؾ االنبعاثات التً حددتها لنفسها
وهو ما ٌعنً توافر  2222م جهود التخفٌض بعد عام أرجؤ معظ 2222إبرٌل  21الصادر فً 

 . (1)عنصر الخطؤ لدي الدولة
تم تجاوز سقؾ االنبعاثات المحدد  2215 - 2215وٌبلحظ مجلس الدولة أنه فً الفترة من 

% سنوٌا  أي ما ٌقدر ب 1حٌث حققت فرنسا انخفاضا فً مستوي االنبعاثات ٌقدر ب  ،بنسبة كبٌرة
فا ثانً أكسٌد الكربون بٌنما  تضمنت المٌزانٌة المحددة انخفاضا بنحو ملٌون طن من مكا 62

 . (2)% سنوٌا2.2
وٌندد مجلس الدولة الفرنسً بالتؤخٌر الذي ٌقع علً الدولة أو " الفجوة " بٌن التدابٌر المتخذة 

بتعدٌل  2222إبرٌل  21من قراره أنه بموجب  مرسوم  11و األهداؾ المحددة موضحا فً الفقرة 
وبالتالً ٌمكن القول بؤنه تم تؤجٌل جزء من  ،سقؾ االنبعاثات للمرحلة الثانٌة والثالثة والرابعة

وهو األمر الذي ٌتطلب بعد ذلك تحقٌق خفض فً  ،2223الجهود المخطط لها فً البداٌة بعد عام 
 . (3)االنبعاثات بإتباع وتٌرة لم تتحقق حتً اآلن

 ،إلدارٌة فً بارٌس حكما أولٌا فً قضٌة القرنأصدرت المحكمة ا 2221فبراٌر  3وفً 
والذي أقر بالفعل بتوافر عنصر الخطؤ لدي الدولة وذلك بعدم تبنٌها إلجراءات كافٌة لمكافحة تؽٌر 

وهذه  ،المناخ وتقلٌل انبعاثات ؼازات االحتباس الحراري وذلك وفقا لؤلهداؾ التً حددتها لنفسها
لقضاء بؤن فرنسا مسبولة عن التقاعس عن مكافحة تؽٌر هً المرة األولً التً ٌعترؾ فٌها ا

 . (4)المناخ
 une partie جدٌر بالذكر أن المحكمة قد اعترفت أن هناك تقصٌرا من الدولة بشكل جزبً

du préjudice écologique  ًفً مكافحة التؽٌر المناخً بسبب عملها ؼٌر الكافaction 
insuffisante ة مسبولة بالمعنً المقصود فً األحكام الواردة فً بقولها " ٌجب اعتبار الدول

 . (5)من القانون المدنً عن جزء من الضرر البٌبً الملحوظ  ... " 1246المادة 

                                                                    

(1) Communiqué de Presse , Émissions de gaz à effet de serre, op. cit  
(2) CE , Décision n°427301 du 19 novembre 2020, point 13 . 
(3)  Ibid, point 11 . 

 » les modifications apportées par le décret du 21 avril 2020 par rapport à ce qui avait été 
envisagé en 2015, revoient à la baisse l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet au 
terme de la période 2019-2023, correspondant au 2e budget carbone, et prévoient ce faisant 
un décalage de la trajectoire de réduction des émissions qui conduit à reporter l’essentiel de 
l’effort après 2020, selon une trajectoire qui n’a jamais été atteinte jusqu’ici« . 

(4) TA de  Paris, N°1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4, 3 février 2021, point  29 . 
كمة اإلدارٌة فً بارٌس جاء فورٌا وذلك من خبلل بٌان صحفً أقرت من خبلله بؤن األهداؾ جدٌر بالذكر أن رد الحكومة علً حكم المح

والسٌما فً  2211األولً التً تم تحدٌدها خبلل الفترة الماضٌة لم تتحقق بالفعل, وسردت الحكومة الجهود العدٌدة التً بذلت منذ عام 
للتخلص من الببلستٌك, وقانون الطاقة والمناخ لتسرٌع  (Agec) لنفاٌاتوقانون مكافحة ا  (LOM)النقل قطاع النقل من خبلل قانون

ملٌار ٌورو مخصصة للتحول  32إزالة الكربون من مزٌج الطاقة, وأخٌرا من خبلل خطة اإلنعاش عن طرٌق            تخصٌص 
  . 2221فبراٌر  12البٌبً, كما ٌجري العمل لقانون المناخ الذي سٌقدم إلً مجلس الوزراء فً 

Philie Marcangelo-Leos, Affaire du siècle : le juge reconnaît la responsabilité fautive de l’Etat 
dans l'inaction climatique, publié le 3 février 2021 sur : 
https://www.banquedesterritoires.fr 

(5) TA de  Paris, N°1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4, 3 février 2021, point  34. 
"Il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes sont fondées à soutenir qu’à 

hauteur des engagements qu’il avait pris et qu’il n’a pas respectés dans le cadre du premier 
budget carbone, l’État doit être regardé comme responsable, au sens des dispositions 
précitées de l’article 1246 du code civil, d’une partie du préjudice écologique constaté". 

https://www.banquedesterritoires.fr/
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ٌشار إلً أن المنظمات األربع التً حركت دعوي قضٌة القرن قد روجت بعد ما قررته 
وإن كنت أري أنه من  ،دانة الدولةالمحكمة اإلدارٌة فً بارٌس إلً أنها قد حققت انتصارا تارٌخٌا بإ

السابق ألوانه الحدٌث عن حكم تارٌخً وأنه ٌجب انتظار الحكم النهابً للمحكمة  والترقب حول ما 
 إذا كان دفاع السلطة التنفٌذٌة سٌنجح فً إقناع المحكمة اإلدارٌة أم ال .

فً قضٌة مقاطعة وبعد أن قررت المحكمة بتوافر عنصر الخطؤ لدي الدولة فً قضٌة القرن و
Grande –  synthe،  فسٌتعٌن البحث فً  إثبات عبلقة السببٌة والتً أوضح المدعون أنها " ال

ٌمكن إنكارها " والتً ؼالبا ما تشكل نقطة االنهٌار فً هذا النوع من اإلجراءات المناخٌة وكٌؾ 
 ة ؟ نثبت العبلقة السببٌة بٌن أفعال الدولة  أو تقاعسها والتؽٌرات المناخٌ

هذا ما نتعرؾ علٌه بعد العرض للضرر البٌبً فً دعاوي المناخ وإمكانٌة المطالبة 
بالتعوٌض عنه وعن الضرر المعنوي للجمعٌات المدافعة عن البٌبة والكٌفٌة التً ٌتم من خبللها أداء 

 التعوٌض .

وقد ٌكون  préjudice écologique purضررا بٌبٌا خالصا  قد ٌكون الضرر البٌبً
 . (1)التً ٌجنٌها اإلنسان من البٌبة  bénéfices collectivesضررا ٌتعلق بالمنافع الجماعٌة 

جدٌر باإلشارة أن القضاء قد اعترؾ بالضرر البٌبً قبل االعتراؾ التشرٌعً به وذلك من 
وذلك فً  ، Erikaنسٌة والخاص بقضٌة ناقلة النفطخبلل الحكم الصادر عن محكمة النقض الفر

والتً أكدت من خبلله شروط المطالبة بالتعوٌض عن  2212سبتمبر  25حكمها الصادر فً 
الضرر البٌبً والتً تتؤلؾ من وجود ضرر مباشر أو ؼٌر مباشر ٌإثر علً البٌبة الناتجة عن 

 . (2)المخالفة
نوع البٌولوجً فً القانون المدنً الفرنسً بشؤن الت 2216أؼسطس  5ولقد تضمن قانون 

والذي تم تعرٌفه بؤنه " الضرر الكبٌر الذي ٌلحق بعناصر أو  ،(3)فصبل جدٌدا مخصصا للحدٌث عنه
وٌؽطً هذا التعرٌؾ  ،وظابؾ النظم البٌبٌة  أو بالمنافع الجماعٌة التً ٌجنٌها البشر من البٌبة

المٌاه والتربة والهواء والوظابؾ البٌبٌة والضرر الضرر الموضوعً للبٌبة )الضرر الذي ٌلحق 
من  1241الجماعً الذي ٌلحق بالخدمات التنظٌمٌة والحضارٌة( وذلك وفقا لما نصت علٌه المادة 

 القانون المدنً الفرنسً  .
من نفس القانون علً أن " أي شخص مسبول عن الضرر البٌبً  1246وقد نصت المادة 

علً أنه " بؽض النظر عن التعوٌض عن الضرر البٌبً  1252المادة كما نصت  ،ملزم بإصبلحه "
 ٌجوز للقاضً الذي ٌنظر فً طلب بهذا المعنً أن ٌقرر تدابٌر معقولة لمنع الضرر أو إنهابه . ،

الذكر ٌتضح لنا أن الضرر البٌبً البد أن ٌكون أوال ضررا كبٌرا ال ٌمكن  سالفةومن األحكام 
ومن ناحٌة أخري أن ٌرتبط هذا الضرر بعناصر أوظابؾ  non négligeableالتؽاضً عنه 

 النظم البٌبٌة أو بالمنافع الجماعٌة التً ٌجنٌها البشر من البٌبة .
 Vanفكما ٌقول  ،وٌتسبب تؽٌر المناخ بالفعل فً أضرار متعددة تندرج فً هاتٌن الفبتٌن

                                                                    

فقد أوضحت أن الضرر البٌبً الخالص هو الضرر الذي  2216دٌسمبر  8( وفقا لما ذكرته محكمة استبناؾ رٌن فً حكمها الصادر فً 1)
ال ٌستهان به والذي ٌإثر بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر علً البٌبة الطبٌعٌة والمٌاه والتربة واألراضً والمناظر الطبٌعٌة وتفاعل هذه 

 العناصر مع النظام البٌبً .
Cour d’appel de Rennes, corr., 9 décembre 2016, n° 202/2016. 

(2) Cour de cassation. crim. 25 septembre 2012, n°10-82.938 . 
(3) Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 

paysages. 
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Lang ،  المرجانٌة )الضرر الذي فإن ارتفاع درجة حرارة المحٌطات ٌتسبب فً موت الشعاب
ٌلحق بالتنوع البٌولوجً( والتً تشكل موطنا للعدٌد من األنواع البحرٌة )ضرر ٌلحق بالخدمات 

كما تإدي إلً مخاطر مرتبطة بتعرض السواحل للؽمر )اإلضرار بالمنافع البشرٌة  ،البٌبٌة(
ن ٌطبق أحكام وٌمكن للقاضً الذي ٌنظر فً طلب التعوٌض عن الضرر البٌبً أ ،الجماعٌة(

من مٌثاق  4القانون المدنً التً ٌمكن اعتبارها تنفٌذا لمبدأ المسبولٌة المنصوص علٌه فً المادة 
 . (1)البٌبة 

فبراٌر  3جدٌر باإلشارة أنه ومن خبلل حكم المحكمة اإلدارٌة فً بارٌس الصادر فً 
لفشل الجزبً للدولة فً قضٌة القرن  اعترؾ القضاء للمرة األولً بضرر بٌبً مرتبط با2221

الفرنسٌة فٌما ٌتعلق بعدم احترام األهداؾ التً حددتها الدولة لنفسها فٌما ٌتعلق بخفض انبعاثات 
 ؼازات االحتباس الحراري وهو األمر الذي ٌرتب مسبولٌة الدولة .

وٌتجلً هذا الضرر فً لظواهر المناخٌة المتطرفة ممثلة فً موجات الحرارة والجفاؾ 
 ابات واألمطار الؽزٌرة والفٌضانات واألعاصٌر .وحرابق الؽ

 التعوٌض عن الضرر البٌئً وطبٌعته  :
من القانون المدنً الفرنسً علً أن دعوي التعوٌض عن األضرار  1245نصت المادة 

البٌبٌة مكفولة ألي شخص له مصلحة فً التقاضً علً سبٌل المثال الهٌبة الفرنسٌة للتنوع 
مإسسات والهٌبات والجمعٌات العامة المعتمدة أو مر علً إنشابها مدة وال(OFB) ،البٌولوجً  

 .(2)خمس سنوات من تارٌخ بدء اإلجراءات التً تهدؾ إلً حماٌة الطبٌعة والدفاع عن البٌبة
ومن المبلحظ أن القاضً اإلداري علً الرؼم من إدراج الضرر البٌبً ضمن نصوص 

ن هذا األمر ال ٌمنع القاضً اإلداري من أن ٌستلهم فإ 2216القانون المدنً بموجب قانون عام 
ومن التطبٌقات القضابٌة لذلك الحكم الصادر من مجلس الدولة  ،وٌستنبط من أحكام القانون المدنً

والذي اعتمد من خبلله علً مخاطر األضرار البٌبٌة لوصؾ حالة  2211مارس  31الفرنسً فً 
من قانون القضاء اإلداري الفرنسً وتعلٌق مرسوم  1-521الطوارئ بالمعنً المقصود فً المادة 

المحافظة برفض تسجٌل منشؤة نفاٌات خاملة وقد أخذ فً االعتبار الضرر البٌبً المحتمل نتٌجة نقل 
 . (3)العمبلء إلً مواقع أبعد

وفٌما ٌتعلق بإصبلح األضرار البٌبٌة وبخصوص طلب التعوٌض النقدي ووفقا لما نصت 
من القانون المدنً الفرنسً تكون األولوٌة للتعوٌض العٌنً وفً حالة االستحالة  1248علٌه المادة 

ٌؤمر القاضً الشخص المسبول بدفع التعوٌض  ،القانونٌة  أو الفعلٌة أو عدم كفاٌة التدابٌر العبلجٌة
 . (4)نقدٌا  ٌتم تخصٌصه إلصبلح البٌبة

ل خروجا علً الذي مإداه حرٌة سالفة الذكر ٌمث 1248ومن المبلحظ أن ما قررته المادة 
قاضً الموضوع فً اختٌار طرٌقة تعوٌض الضرر وهو األمر الذي ٌقٌد من حرٌته وٌفضل إعادة 

 البٌبة التً أضٌرت إلً وضعها .

                                                                    

(1) A. VAN LANG, Dossier spécial, Le juge administratif face au changement climatique,  p. 37, 
Cite  dans Les Dynamiques du contentieux climatique, op. cit, p. 184.  

( ولقد صدر عدد قلٌل من األحكام القضابٌة عقب إقررار التعروٌض عرن الضررر  البٌبرً منرذ صردور قرانون التنروع البٌولروجً الرذي أدخرل 2)
 لمثال األحكام التالٌة : أحكاما جدٌدة علً القانون المدنً الفرنسً منها علً سبٌل ا

Cour d’appel de Nouméa, 25 février 2014, n°11/00187 ,Cour de cassation. crim. 22 mars 2016, 
n° 13-87.650, Cour d’appel de Rennes, corr., 9 décembre 2016, n° 202/2016, Cour de 
cassation. crim. 28 mai 2019 n° 18-83.290,Tribunal correctionnel de Marseille, 6 mars 2020, 
n°18330000441, Cour de cassation. crim., 10 nov. 2020, n° 20-82.245. 

(3) CE, 31 mars 2017, n°403297 . 
(4) TA de  Paris ,N°1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4, 3 février 2021, point 36 .  
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وٌنبؽً مبلحظة أن القانون ٌجٌز الجمع بٌن التعوٌض العٌنً والتعوٌض النقدي فً الحالة 
اإلصبلح الكامل للضرر وهو حكم ٌتفق مع القضاء الحدٌث  التً ال ٌكون فٌها األول كافٌا لضمان

 . (1)لمحكمة النقض الفرنسٌة
أن طلب  2221فبراٌر  3جدٌر باإلشارة  أن المحكمة اإلدارٌة فً بارٌس قررت فً 

التعوٌض عن الضرر البٌبً ٌجب أن ٌكون باألولوٌة عٌنٌا بحسب أحكام القانون المدنً وفً حالة 
ورأت المحكمة أن  ،للقاضً أن ٌؤمر الطرؾ المسبول بدفع التعوٌضاتاستحالة ذلك ٌمكن 

المنظمات ؼٌر الحكومٌة التً طالبت بالتعوٌض فً قضٌة القرن لم تثبت استحالة التعوٌض العٌنً 
 من جانب الدولة وهو بالتالً ما جعل المحكمة ترفض التعوٌض النقدي .

 demandes امرررر الملحقرررة بررره أمرررا بالنسررربة للتعررروٌض العٌنرررً وطلبرررات إصررردار األو
d'injonction  ًفقررد قبلتهررا المحكمررة والتررً تهرردؾ إلررً إصرربلح الضرررر الملحرروظ ومنررع تفاقمرره فرر

المستقبل ومع ذلك فإن حالة التحقٌق ال تسمح أن تحدد المحكمة بدقة التدابٌر التً ٌجب أن ترؤمر بهرا 
خ إخطارهررا بهررذا الحكررم لتقرردٌم الدولررة لهررذا الؽرررض وبالتررالً أعطررت الدولررة مرردة شررهرٌن مررن تررارٌ

مبلحظاتها وذلك قبل الفصرل فرً الحاجرة إلرً إصردار أوامرر للدولرة باتخراذ تردابٌر إضرافٌة إلصربلح 
 . (2)الضرر الناجم عن تقاعسها عن العمل أو علً األقل تجنب تفاقمه

(  Grande –  syntheٌشررار هنررا أن مصررٌر القضررٌتٌن )قضررٌة القرررن وقضررٌة بلرردة 
ضهما ولذلك فمن المنطقً أن تنتظر محكمة بارٌس اإلدارٌة حكم مجلس الدولة فً هذه مرتبطان ببع

 المسؤلة .
 :  3) )التعوٌض عن الضرر  المعنوي للجمعٌات المدافعة عن البٌئة 

اسرتقر قضرراء مجلررس الدولررة الفرنسرً علررً أنرره ٌمكررن لجمعٌرة أو مإسسررة االحتجرراج بالضرررر 
وفررً هررذا السررٌاق ٌجررب أن تثبررت  ،(4)لح والحقرروق الجماعٌررةالمعنرروي فررً حالررة التعرردي علررً المصررا

الطبٌعة الشخصٌة للضرر الذي تطالب بالتعوٌض عنه عن طرٌق إثبات وجود ضرر مباشر ومعٌن 
 préjudice direct et certain وبالترالً ٌجرب علرً  ،ناتج عن الخطؤ المرتكب من قبل الدولرة

 . (5)ؤنه أن ٌإثر سلبا بشكل خاص بمصالحها الجماعٌةهذه الجمعٌات أن تثبت أن قرار اإلدارة من ش
. 

                                                                    

 . 224 ــــــــمرجع سابق, ص ( انظر : ا.د محمد عبد اللطٌؾ,1) 
(2) TA de  Paris ,N°1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4, 3 février 2021, op. cit, p. 37.  
(3) Benoist Busson «L'action en réparation du préjudice moral subi par les associations de 

protection de l'environnement», AJDA 2015, p 1754 . 
(4) CE, 25janvier 1935, Loubal, req. n° 27610, Rec. p. 110; CE, Sect., 18 mai 1979, Association 

judaïque Saint-Seurin, req. n° 00413, Rec. p. 218; CE, 19 février 1982, Comité de défense du 
quartier Saint-Paul, req. n° 09899, Rec. T. p. 746 ; CAA de Nantes, 1er décembre 2009, 
Ministre d’État, ministre de l’Écologie,de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer 
c/Association « Halte aux marées vertes » et autres, req. n° 07NT03775 . 

(5) CE, 28 oct. 1987, Assoc. pour la défense des sites et paysages, req. n° 8096., CE, 30 mars 
2015, Association pour la Protection des Animaux Sauvages (ASPAS), req. nos 374394 et 
375144. 

قد أكدت علً أن أي ضرر لحق بجمعٌة هدفها الدفاع عن المصالح المادٌة والمعنوٌة  Versailles  ٌشار هنا إلً أن المحكمة اإلدارٌة فً
للتعوٌض, وهو األمر  ً التخطٌط العمرانً والبٌبة بسبب عدم مشروعٌة قرار إداري ال تشكل بالضرورة ضررا معنوٌا قاببلللمجتمع ف

 statutaire   التؤسٌسًالذي ٌختلؾ فً الحالة التً تكون فٌها عدم مشروعٌة القرار عقبة مباشرة أمام اتخاذ إجراء متعلق بالنظام 
 للجمعٌة .

TA Versailles, 21 nov. 1986, Assoc. pour la défense de la qualité de la vie à Bondy, Rec. CE 
1986, p. 1306. Dans ces deux décisions (Conseil d’etat et TA de Versailles), le préjudice 
moral a été chiffré à 1 F, Cité par : Emma Petrinko, Juge National et Changement 
Climatiques, op. cit, p. 46 .  
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فبراٌر  22ولقد تبنت محكمة النقض الفرنسٌة تعرٌفا دقٌقا للؽاٌة وذلك فً حكمها الصادر فً 
تري المحكمة  ،بقولها " وحٌث أن إدانة المتهم إلصبلح األضرار التً لحقت بعدة جمعٌات 2221

ل بها قوض الجهود التً تبذلها الجمعٌات لضمان جودة أن رفض المتهم االمتثال لؤلنظمة المعمو
 . (1)المٌاه والثروة السمكٌة وحماٌة البٌبة "

ٌولٌررو 2وفررً هررذا الصرردد وافقررت محكمررة بررارٌس اإلدارٌررة مررإخرا فررً حكررم حرردٌث للؽاٌررة فررً 
 والتً Sea Sheperd Franceعلً تعوٌض الضرر المعنوي الذي عانت منه جمعٌة   2222

تنشط فً مجال التروٌج والمحافظة علً الكابنات الحٌة وبصفة خاصة األحٌراء المابٌرة والردفاع عرن 
حٌرث استخلصرت المحكمرة أن هنراك خطرؤ ارتكبتره الدولرة عرن  ،حق األجٌال القادمة فً بٌبة صرحٌة

التررً ترردافع عنهررا هررذه الجمعٌررة  intérêts collectivesطرٌررق اإلضرررار بالمصررالح الجماعٌررة 
والتً لها ما ٌبررها فرً المطالبرة برالتعوٌض  ،بب فً األضرار المعنوٌة والمباشرة والشخصٌةوتتس

 . (2)ٌورو 6222حٌث قررت المحكمة تعوٌض هذه الجمعٌة بمبلػ  ،2218إلً عام  2214
الضررر المعنروي لجمعٌرة تعمرل  Toulouseوبنفس الطرٌقة عوضت المحكمة اإلدارٌرة فرً 

مستندة إلرً أن الهردؾ مرن جمعٌرة  Pyrénéesبة البنٌة فً منطقة جبال فً مجال الحفاظ علً الدب
Pays de l’ours  الحفرراظ علررً التررراث الطبٌعررً لجبررالPyrénées حٌررث رأت  ،وترمٌمرره

المحكمة أنه وفقرا لؽررض هرذه الجمعٌرة وخبرتهرا ومسرتوي األعمرال الترً نفرذتها فرإن األخطراء الترً 
ماعٌرة الترً تردافع عنهرا هرذه الجمعٌرة وألحقرت بهرا أضررارا ارتكبتها الدولة قد قوضرت المصرالح الج

وقرد قردرت المحكمرة أحقٌتهرا فرً  ،شخصٌة ومباشرة عن طرٌق عدم اتخاذها لتدابٌر ملموسة وفعالة
 . (3)ٌورو 5222مبلػ تعوٌض قدره 

جدٌر بالذكر أن محكمة النقض الفرنسٌة قد قضت بؤن مبلػ التعوٌض الممنوح للجمعٌات 
ضرارها ؼٌر المالٌة ٌجب أن ٌكون متناسبا مع شدة الضرر الذي لحق بالمصالح كتعوٌض عن أ
 . (4)التً تدافع عنها

لطالما كانت عبلقة السببٌة احدي العقبات الربٌسٌة أمام إمكانٌة التقاضً بشؤن المناخ ألنه من 
 مصدرا معٌنا النبعاثات الؽازات الدفٌبة ٌسبب الضرر علً وجه الخصوص . المستحٌل اعتبار أن 

وٌمكن القول بؤن المشكلة التً تواجه المدعٌن فً قضٌة المناخ هً مشكلة  " الزمن ". مثلما  
فإن تؤثٌرات  ،ال تظهر بعض األمراض المرتبطة بالمواد السامة إال بعد مدة طوٌلة من التبلمس

وؼالبا ما ٌإدي الشك أو عدم الٌقٌن إلً  ،ال تظهر دابما علً المدى القصٌراالحتباس الحراري 
وؼالبا ما ٌبر المدعً علٌهم عدم وجود تشرٌعات أو عدم اتخاذ إجراءات  ،رفض شكاوي المدعٌن

 .(5)من خبلل القول بؤن آثار االحتباس الحراري وأنها بعٌدة وؼٌر مإكدة

                                                                    

(1) Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 2001, 00-82. 655.. 
(2) TA de Paris, 2 juillet 2020, Association Sea Sheperd France, req. n° 1901535. 
(3) TA de Toulouse, 6 mars 2018, Associations Pays de l’Ours, FERUS et autres req. n° 

1501887-1502320 . 
 للمزٌد من األحكام حول التعوٌض علً الضرر المعنوي للجمعٌات راجع األحكام التالٌة  :

CAA  Bordeaux, 15 octobre 2019, n°17BX03093, CAA de Lyon, 9 juillet 2019, CAA de Nancy, 19 
décembre 2013, 12NC01893.. 

(4) Cour de Cassation, crim, 23 mars 1999, n°98-81.564 : pollution d’une rivière par les effluents 
d’un abattoir de volailles. 

أدي ذوبان الجلٌد فً أالسكا  2225فً عام  .Native Village of Kivalina v. Exxon Mobil Corp مثال ذلك قضٌة (5) 
لرفع دعوي فً= المحكمة الفٌدرالٌة فً  Kivalina سكان جزٌرةوالمخاطر التً نتجت عن ارتفاع منسوب المٌاه مجموعة من 
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قررررة السررررببٌة كرررران ممكنررررا بالفعررررل منررررذ قضررررٌة ومررررع ذلررررك ٌبرررردو أن التخفٌررررؾ مررررن إثبررررات عبل
Massachusetts v. EPA  واسرتنادها علرً نظرٌرة " الضررر العرام " والخبررة العلمٌرةles 
expertises scientifiques   التً أوضحت أنه من المررجح أن انبعاثرات الؽرازات الدفٌبرة مرن

حٌث كان  ،ظاهرة االحتباس الحرارياألنشطة البشرٌة تنتج الكربون الزابد المرتبط بالتؤثٌرات علً 
وبالتالً كان  ،من المتعٌن علً مقدم الطلب تقدٌم دلٌل علً اآلثار الضارة إلنبعاثات الؽازات الدفٌبة

من الضروري أن ٌحدد القرار القضابً مسبولٌة بواعث ثانً أكسٌد الكربون عن تدهور المناخ وال 
 approche fléxible  de la لعبلقرة السرببٌة ٌمكرن القٌرام برذلك إال مرن خربلل إتبراع نهرج مررن

causalité،  وهررو األمررر الررذي تكرررر بعررد ذلررك بثمررانً سررنوات فررً قضررٌةUrgenda   وبعررض
  Julianaوهو األمر الذي أوضحه  أٌضا الحكم الصرادر فرً قضرٌة ،الحاالت الحدٌثة فً أسترالٌا 

قرد اتبرع نهجرا مرنرا فرً تطبٌرق  والذي ظهر من خبلله أن القاضرً األمرٌكرً 2216نوفمبر  12فً 
 عبلقة السببٌة .

إن إثبات عبلقة السببٌة بٌن عدم اتخاذ الدولة لتدابٌر التخفٌؾ من اآلثار الضارة لتؽٌر المناخ 
وبٌن الضرر الواقع بالفعل ٌفترض وجود معرفة علمٌة دقٌقة بما فٌه الكفاٌة بشؤن تؽٌر المناخ 

ال  ،فإذا كانت المعرفة العلمٌة تخول إنتاج مثل هذه األدلة ،اذهاوطبٌعة تدابٌر التكٌؾ التً ٌتعٌن اتخ
 . (1)توجد مشكلة فً إثبات السببٌة الكافٌة

فررإن اآلثررار المحلٌررة الٌرروم لتؽٌررر المنرراخ وتحدٌررد ترردابٌر التكٌررؾ الملموسررة لٌسررت  ،ومررع ذلررك
إثبرات عبلقرة  أصربح   incertitude وفرً سرٌاق الرٌبرة أو عردم الٌقرٌن ،بالضرورة واضحة للؽاٌرة
 . (2)السببٌة أكثر تعقٌدا بالفعل

 ،وفً مجال التخفٌؾ من آثار التؽٌر المناخً والذي ٌتمٌز بالطبٌعرة العالمٌرة لآلثرار واألسرباب
 Inuitsفعلً سبٌل المثال ترم رفرض طلرب  ،نجد أن السوابق القضابٌة متناقضة فً هذا الخصوص 

البلدان األمرٌكٌة لحقوق اإلنسران فرً ؼٌراب دلٌرل علرً ضد الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة أمام محكمة 
وفً المقابل إذا نظرنا إلً  ،وجود صلة مباشرة بٌن انبعاثات الؽازات الدفٌبة واالنتهاكات المزعومة

اعتبرت المحكمة أن حتً لو كانت البلبحرة ال تعكرس مسرار  Massachusetts v. EPAقضٌة 
 EPAع المحكمة من تقرٌر ما إذا كانت وكالة حماٌة البٌبة فإن هذا ال ٌمن ،االحتباس الحراري وحده

ومرن   Urgenda وبالمثل فً قضٌة ،علٌها واجب اتخاذ تدابٌر من أجل تقلٌل االحتباس الحراري 
فرإن المحكمرة قرد أسسرت حكمهرا فرً "  2215خبلل الحكم الصرادر مرن محكمرة مقاطعرة الهراي فرً 

أكثرر طموحرا فرً مواجهرة التؽٌررات المناخٌرة علرً أسراس  اإلدانة الرمزٌة للدولة "العتماد سٌاسرات
" وهو األمر الذي "le terrain de la contribution au dommage المساهمة فً الضرر 

ٌوضح أن المحاكم قد بدأت فرً التخفٌرؾ مرن متطلبرات السرببٌة المباشررة والمحرددة وذلرك مرن خربلل 
 لعبلقة السببٌة . إتباعها لنهج مرن

                                                                                                                                                                                                          

شركة نفط وكهرباء لمطالبتهم بتحمل التكالٌؾ البلزمة لحماٌة قرٌتهم وتحمٌل هذه الشركات المسبولٌة المدنٌة  22كالٌفورنٌا ضد حولً 
 ٌة واستحالة تتبع سلسلة السببٌة .عن تؽٌر المناخ, وقد رفض القضاة طلباتهم خاصة فٌما ٌتعلق بصعوبة إقامة عبلقة سبب

Laura Canali, Les contentieux climatiques contre les entreprises : bilan et perspectives, octobre 
2018, p. 6, disponible sur: https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-02106564/document. 

(1)Safia Cazet. La carence des pouvoirs publics dans l’adaptation au changement climatique: 
quels recours?. Anne-Sophie Tabau. Quel droit pour l’adaptation des territoires aux 
changements climatiques? L’expérience de l’Île de La Réunion, Droits International, Comparé 
et européen, 2018,  p.174, Confluence des droits, 979-10-97578-03-9. ffhal-02291183. 

(2) M. Haritz, «Liability with and liability from the precautionary principle in climate change 
cases», in M. Faure et M. Peeters, Climate change Liability, Cité par,  Safia Cazet, op.cit, p. 
174 .  
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 للسببٌة  : النهج المرن
والذي سبق وأن أوضحنا أنه ٌعد   Urgendaإذا تحدثنا تحدٌدا عن الحكم الصادر فً قضٌة 

فإن الحكم المرذكور قرد  ،القرار األكثر شموال وابتكارا من بٌن القرارات المناخٌة الصادرة حتً اآلن
ة الرذي ٌشركل أسراس حٌث ال ٌمكرن بنراء واجرب الرعاٌر ،قدم حججا مبتكرة فٌما ٌتعلق بعبلقة السببٌة

و ٌقدر القضاة فً الحكرم وجرود عبلقرة سرببٌة  ،القرار إال بقبول وجود ضرر  أو خطر فً المستقبل
كافٌررة بررٌن انبعاثررات ؼررازات االحتبرراس الحررراري فررً هولنرردا وتؽٌررر المنرراخ العررالمً وآثرراره الحالٌررة 

إلنصاؾ الذي انعكس مرة أخري وتستند المحكمة إلً الخبرة الدولٌة وتعتمد علً مبدأ ا ،والمستقبلٌة
 فً اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة وعلً الطبٌعة المشتركة للؽبلؾ الجوي .

أنره مرن الحقرابق الراسرخة أن مشركلة تؽٌرر المنراخ تعرد   Urgendaوٌوضح القضاة فً حكم 
ري وقررت المحكمرة أنره ٌجرب علرً هولنردا أن تبرذل قصرا ،(1)مشكلة عالمٌة تتطلب محاسبة عالمٌة

ورأت أنرره علررً الرررؼم مررن أن مسررتوي انبعاثررات  ،جهرردها للوفرراء بواجررب العناٌررة بخفررض االنبعاثررات
فإن هذا األمر ال ٌستثنٌهم من المسبولٌة عن الزٌرادة الحالٌرة فرً االنبعاثرات  ،هولندا لٌس مرتفعا جدا

لفردٌرررة وأكررردوا علرررً أنررره بوضرررع هولنررردا علرررً أرض الواقرررع ومرررن خررربلل مسررربولٌتها ا ،(2)الحالٌرررة
وقرد ذهبروا إلرً أبعرد مرن ذلرك فرً  ،والمشتركة كدولرة متقدمرة ورابردة أمرر ٌبررر قٌرام عبلقرة السرببٌة

فررإن هولنرردا والرردول األخرررى  ،اسررتداللهم بالتؤكٌررد علررً أنرره وفقررا للتوزٌررع العررادل لبلنبعاثررات العالمٌررة
المبرادرة فرً الحرد مرن  المدرجة فً المرفرق األول لبلتفاقٌرة أي الردول المتقدمرة ٌجرب أن تؤخرذ زمرام

 . (3)االنبعاثات
قرد أسرس قٌرام عبلقرة السرببٌة علرً قبرول ظراهرة   Urgendaوبالتالً ٌمكن القول برؤن حكرم 

تؽٌررر المنرراخ العالمٌررة وحقٌقررة أن المنرراخ والؽرربلؾ الجرروي المتررؤثرٌن بهررا ٌشرركبلن منفعررة مشررتركة 
كالتزام من  principe de precautionولم ٌتردد القضاة فً االحتكام إلً مبدأ الوقاٌة  ،للبشرٌة

 unحٌث تفترض المحكمة وجود خطر ؼٌر مإكرد  ،جانب الدولة من أجل تقلٌل مستوي االنبعاثات
risque incertain وهكذا فإن الحكم مبتكر  ،وال ٌتردد فً تبدٌد الشكوك حول وجود عبلقة سببٌة

طرٌررق  عرنrisque préjudiciable الضرارفرً هرذه النقطرة ألنرره ٌتجراوز شررط إثبررات الخطرر 
التمسك بوجود " خطر افتراضً وؼٌر مإكد " قادر علً إثبات المسبولٌة  بطرٌقة استباقٌة تتحملها 

 الدولة .
ولقد أكدت المحكمة فً حكمها علً أن الدولة ال ٌمكنها تؤخٌر اتخاذ اإلجراءات االحترازٌة 

ات فورٌة ألن الوقاٌة دابما خٌر من وبالتالً ٌجب اتخاذ إجراء ،بحجة أنه ال ٌوجد ٌقٌن كاؾ
 . (4)العبلج

فإن تؤكٌد مسبولٌة الدولة ٌستند فً الواقع إلً االعتراؾ بالخطر الجسٌم  ،ونتٌجة لذلك
والجماعً للضرر البٌبً والتؤكٌد علً وجود التزام علً الدولة بالوفاء بواجبها فً العناٌة من خبلل 

 اتخاذ اإلجراءات االحترازٌة .
 25فرً   Urgendaلً ما تقدم ٌمكن القول بؤنه قبل القرار المبتكر للؽاٌة فً قضرٌة وبناء ع

كان من الصعب للؽاٌة إنشاء هذه الصرلة الترً تمٌرل إلرً التؤكٌرد علرً " الترزام منراخً  2215ٌونٌو 
 تتحمله الدولة " مما جعل من الممكن إثبات مسبولٌة الدولة فً هذه المسؤلة .

                                                                    

(1) Case of Urgenda Foundation v. The State of the Netherlands, District Court of the Hague 
2015, paragraph 4.79. 

(2) Ibid, paragraph 4.90 . 
(3) Ibid, Paragraph 3.2 . 
(4) Ibid, Paragraph VI. 4.74. 
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 ا فً تسهٌل إثبات عالقة السببٌة  : الخبرة العلمٌة ودوره
فقد  ،نظرا ألن قضٌة المناخ كانت فً قلب االهتمامات المجتمعٌة والنقاش العام لعدة عقود

 تطور دور األدلة والخبرة العلمٌة بتطور النزاعات المناخٌة .
ً لقانون وتعد الخبرة العلمٌة بالفعل أحد المحاور األساسٌة لتطور القانون البٌبً ومن باب أول

مرردفوع  Construitتؽٌررر المنرراخ مررع األخررذ فررً االعتبررار أن هررذا القررانون " فررً مرحلررة التشررٌٌد "  
 . (1)بالخبرات الدولٌة فً مجال مكافحة انبعاثات ؼازات االحتباس الحراري

وفً سٌاق النزاعات المناخٌرة ٌجرد القاضرً نفسره فرً موقرؾ ٌحرتم علٌره معرفرة كٌفٌرة تفسرٌر 
ولكرن ٌجرب أٌضرا أن  ،ت الواردة فً الخبرات العلمٌة المقدمة من قبل أطرراؾ النرزاعوفهم المعلوما

ٌكون قادرا علً قبول هذه الخبرات كدلٌل علمرً وذلرك بإتبراع القواعرد اإلجرابٌرة الترً تحكرم األدلرة 
قوالرب اإلثبرات عرن طرٌرق تطروٌر  Craquer " وهكذا فإن النزاعات المناخٌرة " تكسرر  ،القانونٌة

واحتمالٌرة حردوث هرذا  ،من األسبلة المتعلقرة بالمعلومرات العلمٌرة حرول طبٌعرة مخراطر المنراخ العدٌد
 ومبادئ وقواعد القانون الطبقة علً هذا الخطر . ،الخطر

وفً الواقع كانت العبلقة بٌن الخبرة العلمٌة وقواعد اإلثبات القانونٌة موضوع نقاش كبٌر فً 
وٌمكن القول بؤن الخبرة العلمٌة ومسؤلة  ،لوالٌات المتحدةوقت مبكر من النزاعات المناخٌة فً ا

 اإلثبات فً القضاٌا المناخٌة تضع القاضً فً قلب عملٌة اتخاذ القرار .
وإذا تحدثنا عن مكانة " الخبرة العلمٌة " فً التقاضً البٌبً بصفة عامة ٌمكن القول بؤن 

ٌمكن لنا القول بؤن الخبٌر ٌقدم الدعم وبالتالً  ،الخبٌر ٌوضح الحقابق والقاضً ٌطبق القانون
وبما أن القاضً ؼٌر مإهل لئلجابة عن  ،للقاضً عندما ٌحتاج إلً فهم حقابق معٌنة بشكل أفضل

 فإن الخبرات هً التً ستزوده بهذه المعلومات . ،المسابل العلمٌة
ألنه فً  ،داٌكون الواقع أكثر تعقٌ ،وخاصة النزاعات المناخٌة ،وفً سٌاق النزاعات البٌبٌة

إال أنه  ،بعض الحاالت تقدم استنتاجات الخبراء أدلة معٌنة األمر الذي ٌسمح للقاضً بتوجٌه قراره
ولكن بعض الخبرات ٌمكن أن توجه  ،ٌنبؽً التؤكٌد علً أنه لٌس للخبٌر أن ٌحل محل القاضً

 القاضً وتقوده إلً اتخاذ قرار لم ٌكن لٌتخذه بدون الخبرة العلمٌة .
وبالتالً ٌعتبر اللجوء إلً  ، شك فٌه أن قضٌة المناخ خارج نطاق معرفة القضاةومما ال

فعلً سبٌل  ،حٌث ٌستعٌن القضاة بشكل منهجً بالخبراء ،الخبرة الخارجٌة التزاما علً القاضً
لم تدخر األطراؾ دعم طعونهم  ،المثال وفً الوالٌات المتحدة وفً أثناء قضاٌا المناخ األولً

وفً الحقٌقة فإن القانون األمرٌكً الذي ٌعد مهد النزاعات المناخٌة األولً محكوم  ،اءبؤفضل الخبر
بقواعد مختلفة عن تلك الموجودة فً فرنسا فٌما ٌتعلق بالخبرة العلمٌة واستخدامها فً القضاٌا 

 حٌث ٌتمتع القاضً فً الوالٌات المتحدة بمجال أكبر للوصول ،المناخٌة وٌوفر فرصا أكبر للقاضً
إلً المعلومات العلمٌة ألن القواعد المستخدمة لقبول األدلة وتقارٌر الخبراء أكثر مرونة من النظام 

من قانون اإلجراءات  246و  235القانونً الفرنسً الذي تحكمه القواعد الناشبة عن المادتٌن 
 . (2)المدنٌة

ٌة قد ساعدت القضاة فً ومن المبلحظ أن ما ٌقدمه الخبراء فً القضاٌا المناخٌة من آراء علم

                                                                    

(1) M. Torre-Schaub, «La construccion del regimen juridico del clima : entre ciencia, derecho y 
politica economica», Revista catalan de dret Ambiental, Vol 10, 2019, =    =p.p.35-50, Cité 
dans  Les Dynamiques du contentieux climatique. Usages et mobilisations du droit pour la 
cause climatique, op. cit, p. 58 . 

من قانون اإلجراءات المدنٌة علً أن " ٌجب علً الفنً إبداء رأٌه فً النقراط الترً الترزم بفحصرها وال ٌمكنره اإلجابرة  235( تنص المادة 2) 
مررن نفررس  245علررً أسرربلة أخررري دون موافقررة خطٌررة مررن األطررراؾ, وال ٌجرروز لرره إبررداء آراء أو تقٌٌمررات قانونٌررة ", كمررا نصررت المررادة 

" ٌحظر علً الفنً أن ٌتقاضً أجرا من أي طرؾ برؤي شركل مرن األشركال حترً كتعروٌض عرن المصرروفات إال بقررار القانون علً أن 
 من القاضً .
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حٌث سمح الدعم الواضح  ،تحدٌد عبلقة السببٌة واحتماالت حدوث مخاطر المناخ واألضرار
 والدقٌق لهاتٌن النقطتٌن للقضاة بالتعبٌر عن رأًٌ إٌجابً فً مكافحة تؽٌر المناخ .

قٌقة مع وبناء علً العرض السابق ٌتضح لنا أنه كلما تم تعزٌز دور الخبٌر بقواعد واضحة ود
كلما أدي ذلك إلً دعم القضاة فً اتخاذ قرارات تستند إلً حقابق علمٌة  ،احترام استقبللٌة الخبٌر

 ومثبتة وهو ما ٌوفر للقاضً الحصول علً رإٌة مستنٌرة حول مسؤلة معقدة مثل تؽٌر المناخ .
وبالتالً  ،" وفً الواقع فإن المحاكم قد تخلت تدرٌجٌا عن البحث عن عبلقة سببٌة " كبلسٌكٌة

 les possibilités deفقد قبلوا آراء الخبراء التً تقدم دلٌبل ٌستند إلً احتماالت حدوث الخطرر 
survenance du risqué ،  حٌرث ٌقبرل القضراة األدلرة الترً تظهرر صرلة جوهرٌرة برٌن السربب

ل وبالتالً أصبحت المحراكم تقرٌم علرً سربٌ ،والضرر حتً لو كانت فرص حدوث الضرر منخفضة
 األولوٌة درجة حدوث الضرر من وجهة نظر إحصابٌة .

لعبرت آراء  ، Massachusetts v. EPA ٌشرار إلرً أنره فرً اإلجرراءات السرابقة لقضرٌة
حٌث تم بالفعل تسلٌط الضوء علً التؽٌرات فرً نظرام هطرول األمطرار  ،الخبراء بالفعل دورا مإثرا

 Outdoorث أظهرت دراسرة أجرتهرا مإسسرة حٌ ،والتهدٌد الذي تتعرض له الحٌوانات والنباتات 
Industry Foundation  ًكخبٌررر الردور الهرام الررذي تلعبره أنشررطة الترفٌره فرً الهررواء الطلرق فرر

حٌث أظهر التقرٌر أن هذه األنشطة ستتؤثر بشدة إذا استمر االحتباس الحراري  ،االقتصاد األمرٌكً
 . (1)ؽازات الدفٌبة كبٌرة للؽاٌةفً أخذ مجراه ستكون الخسابر الناجمة عن انبعاثات ال
 إثبات عالقة السببٌة أمام القاضً اإلداري الفرنسى : 

فقدان  ،إن هناك بعض الشواهد التً تنتج بفعل التؽٌرات المناخٌة مثل ذوبان األنهار الجلٌدٌة
فً ولم ٌبق سوي السإال الشابك بقبولها كدلٌل  ،زٌادة ظواهر الطقس المتطرفة ،التنوع البٌولوجً

 المحكمة  فً الدعاوي المتعلقة بمسبولٌة الدولة المناخٌة .
والسإال الذي ٌثار هنا ٌدور حول كٌفٌة إثبات الصلة بٌن مسؤلة اآلثار الضارة علً الصحة 
والسبلمة لتؽٌر المناخ وحقٌقة أن فرنسا لم تنظم بشكل كاؾ انبعاثات ثانً أكسٌد الكربون؟ كٌؾ 

 ثم بتقاعس فرنسا عن العمل وخطبها؟  ،لفة بؤضرار معٌنةٌمكن ربط هذه العواقب المخت
وسٌكون السإال الذي سٌطرح  ،وببل شك سٌحتاج القضاة إلً المرونة فً تفسٌرهم للسببٌة

 بعد ذلك هو ما إذا كان القاضً مستعدا إلدخال االبتكار فً القانون الفرنسً.
أن "  ىٌة فً دفاعه مإكدا علٌذكر أن وزٌر التحول البٌبً والتضامن قد أثار هذه الجزب

 ،العبلقة السببٌة المباشرة والمحددة بٌن التقاعس المزعوم للدولة والتؽٌر المناخً لن ٌكون ممكنا "
 . (2)وأرجع ذلك صراحة إلً تشابك المصادر التً تحكم هذه الظاهرة وتعدد الفاعلٌن

علً ذلك لمنع جمٌع انبعاثات ؼازات االحتباس  ودعما لحجته قال " إن الدولة لن تكون قادرة
خاصة وأن جزءا كبٌرا من هذا التلوث ال  ٌنتج فقط  من  ،الحراري علً األراضً الفرنسٌة

األنشطة الصناعٌة والزراعٌة ولكن أٌضا من االختٌار ومن القرارات الفردٌة التً لن ٌكون من 
 . (3)الممكن دابما التؤثٌر علٌها

أن  ها الضرر أصله فً عدة إجراءات أوهذه الحجة بؤن الحالة التً ٌجد فٌ وٌمكن الرد علً

                                                                    

(1) Francesco Bassetti, The Outdoor Industry’s Troubled Relationship With Nature, August 12, 

2019, available at : https://www.climateforesight.eu/  

(2)  L'Affaire du siècle, Argumentaire du mémoire en réplique 3 septembre 2020, p. 35  

     «le lien de causalité direct et certain entre l’inaction alléguée de l’ changement climatique ne 

[serait] pas établi » compte tenu, notamment, de «la complexité de l’enchevêtrement des 

sources qui président à ce phénomène et de la multiplicité des acteurs ». 

(3) Ibid . 
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 .(1)ال ٌشكل عقبة أمام إنشاء ارتباط مباشر بٌن الخطؤ والضرر ،طرفا ثالثا قد شارك فً تحقٌقه
فعلً سبٌل المثال أقرت محكمة النقض الفرنسٌة بؤن إثبات السببٌة المباشرة     والمحددة قد 

من  L.110-1II1°المادة حٌث استندت المحكمة علً  ،(2)ات جادة ودقٌقة وموثوقةٌنتج عن افتراض
قانون البٌبة والمرتبطة بمبدأ الوقاٌة والتً تنص علً أنه ٌجب أال ٌإدي ؼٌاب " الٌقٌن " مع 

 .(3)مراعاة المعرفة العلمٌة تؤخٌر اعتماد تدابٌر فعالة ومناسبة تهدؾ إلً منع مخاطر حدوث أضرار
استطاع القاضً اإلداري فً بعض الدعاوي المعروضة علٌه إقامة رابطة السببٌة فً ولقد 

عدة حاالت بٌن تقصٌر الدولة وعدم قٌامها بالتزاماتها والصحة العامة والبٌبة علً الرؼم من تعدد 
 . (4)الجهات الفاعلة فً األضرار

وبرٌن مررض   Bد د التهراب الكبرولقد تناول مجلس الدولة الفرنسرً العبلقرة السرببٌة برٌن التطعرٌم ضر
وبالتالً  ،(5)واستخلص قرابن السببٌة المعترؾ بها la sclérose en plaquesالمتعدد التصلب 

ٌمكن للقاضً اإلداري افتراض أن ؼٌاب تدابٌر التكٌؾ سمح بحدوث بعرض األضررار أو إثبرات أن 
 اعتماد تدابٌر كان من شؤنه أن ٌمنع حدوث الضرر .

فقد قضً بمسبولٌة الدولة التلوث الناجم  1883إبرٌل  8لدولة الصادر فً وفً حكم مجلس ا
عن عملٌة نقل منتجات الدم والتً أدت إلً العدٌد من اإلصابات بمرض نقص المناعة  مقررا أنه ال 
ٌمكن إعفاء الدولة من المسبولٌة المترتبة علً ذلك عن طرٌق التذرع باألخطاء المرتكبة فً وصؾ 

 . (6)ت الدم الملوثة من قبل مإسسات نقل الدموتسلٌم منتجا
الدولرة  ومثال ذلك أٌضرا القضرٌة  الترً أقرام فٌهرا القضراء اإلداري العبلقرة السرببٌة برٌن فشرل

 algues vertes (1) وتقصٌرها وبٌن انتشار التلوث كما هو الحال فً قضٌة الطحالرب الخضرراء
علررً الرررؼم مررن  ،la causalité adéquate(5)سررببٌة الكافٌررة وذلررك مررن خرربلل تطبٌررق مرررن لل

الحجررج التررً ذكرهررا الرروزٌر مررن تعرردد األسررباب التررً أدت إلررً وجررود كمٌررات كبٌرررة مررن  الطحالررب 
 . (8)الخضراء مثل آشعة الشمس وتضارٌس الساحل

حٌرث أكررد القاضرً علررً وجرود صررلة سرببٌة مباشرررة ومحرددة بررٌن فشرل الدولررة فرً االمتثررال  
فرً المٌراه وظراهرة تكراثر  nitratesقانون األوروبً والقروانٌن المحلٌرة المتعلقرة بتركٌرز النتررات لل

                                                                    

(1) CE, Ass., 28 juillet 1951, Delville, req. n° 04032,Rec. p. 464 ; CE, Ass., 3 mars 2004, Ministre 

de l’Emploi et de la Solidarité c. Consorts Bourdignon, Ministre de l’Emploi et de la Solidarité 

c. Consorts Botella, Ministre de l’Emploi et de la Solidarité c. Consorts Thomas et Ministre de 

l’Emploi et de la Solidarité c. Consorts Xueref, req. nos 241150, 241151, 241152 et 241153, 

Rec. pp. 125 et 127). 
(2) Cass, civile, Chambre civile 3, 18 mai 2011 
(3) Mireille Bacache, Changement climatique, responsabilité civile et incertitude, article cité, in 

Dossier Changement climatique et responsabilité, op. cit, p. 57 . 
(4) L'affaire du siècle, Demande préalable indemnitaire, 17 décembre 2018, p.37, disponible sur : 

https://laffairedusiecle.net/laffaire/affaire-du-siecle-au-tribunal/ 
(5) CE, 9 mars 2007, req. n° 267635.   
(6) CE, 9 Apr. 1993, n°138652 . 
(7) CAA Nantes, 1er déc. 2009, n° 07NT03775, V. aussi CAA Nantes, 22 mars 2013, n° 

12NT00344, CAA Nantes, 23 déc. 2014, n° 13NT01737. 
 Causalité الوسررٌطة فررإن محكمررة نانررت قررد طبقررت نوعررا مرررن مررن السررببٌة أطلررق علٌرره السررببٌة .Van Lang A ( وفقررا لؤلسررتاذ5) 

intermédiaire . 
Emma Petrinko , Juge  National  et  Changement  Climatique : De la  Justiciabilite  a  la justice  

Climatique, 2016, op. cit, p. 52 . 
(9) François Lafforgue, L’établissement du lien de causalité en matière de santé-environnement 

devant le juge français et son potential pour le contentieux climatique, article cité, in Dossier 
Changement climatique et responsabilité, op. cit, p.64 . 
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" نوع من الطحالب الخضراء " علً الرؼم من أن هذه األنرواع ترجرع  إلرً النتررات   ulva األولفا
 . (1)الزابدة المنبعثة من العملٌات الزراعٌة المكثفة

ألنه عندما  ،ذات صلة Bretagneمنطقة لب الخضراء فً وتعتبر المقارنة مع حالة الطحا
حٌررث تكمررن أوجرره  ،ٌتعلررق األمررر بتؽٌررر المنرراخ توجررد بالفعررل سلسررلة سررببٌة مررع العدٌررد مررن الررروابط

القصور فرً السٌاسرة الوطنٌرة فرً التركٌرز المفررط لثرانً أكسرٌد الكربرون وؼرازات الدفٌبرة األخررى 
 واقب سلبٌة علً الصحة والبٌبة .والتً تسبب بدورها أضرارا مختلفة أو ع

ألنه فً حالة الطحالب الخضراء ال ٌمكن أن  ،ومن المبلحظ أن المقٌاس المكانً ٌختلؾ هنا
إلررً أوجرره القصررور فررً الرردول األخرررى فررً العررالم علررً عكررس تؽٌررر  Bretonٌعررزي تلرروث سرراحل 

أثبت عبلقة السببٌة من  قد  Urgendaإال أن القاضً الهولندي بشؤن هذه النقطة فً قضٌة  ،المناخ
خبلل التذكٌر بؤن " الحد من االنبعاثات هو مسبولٌة مشتركة وفردٌة لؤلطراؾ الموقعة علرً اتفاقٌرة 

من  -الدولة الهولندٌة  -األمم المتحدة بشؤن تؽٌر المناخ " وأن عدم كفاٌة الوسابل التً تنفذها إحداها 
 شؤنها أن تتحمل مسبولٌتها .

وعلررً الرررؼم مررن مسرربولٌة صرراحب العمررل   l’amianteبتسرروس وفررً قضررٌة ؼرراز األس
فإن هذا لم ٌمنع مجلس الدولة من المصادقة علً منطق قضاة  ،بضمان سبلمة وحماٌة صحة العمال

االستبناؾ بعد أن أوضحت أن السلطات العامرة لرم تتخرذ التردابٌر الكافٌرة ولرم تحرذر بشركل كراؾ فرً 
لمخاطر التً ٌتعرض لها العمال نتٌجة التعامل مع المنتجات التً حدود البٌانات العلمٌة المتاحة من ا

كما أن وزٌر العمل والتضامن لرم ٌقردم مرا مرن شرؤنه أن ٌثبرت أن التردابٌر  ،تحتوي علً األسبستوس
وهرو مرا ٌعنرً أن محكمرة  ،قد تم تكٌٌفها مع المخاطر الترً ٌواجههرا العمرال 1811المتخذة منذ عام 

 . (2)تتجاهل قواعد اإلثبات االستبناؾ اإلدارٌة لم
وبناء علً ذلك فقد انتهً مجلس الدولة فً قراره إلً أن من واجب السلطات العامة 
المسبولة عن الوقاٌة من المخاطر المهنٌة أن تبقً نفسها علً علم بالمخاطر التً قد ٌتعرض لها 

ملون معها أو علً اتصال والسٌما مع مراعاة المنتجات التً ٌتعا ،العمال فً سٌاق نشاطهم المهنً
وأن تتبنً فً حالة المعرفة العلمٌة بمساعدة  الدراسات العلمٌة أو دراسات استقصابٌة إذا لزم  ،بها

 األمر .األمر التخاذ أنسب التدابٌر للحد من هذه األخطار والقضاء علٌها إذا لزم 
شؤنها أن تمنح  بقوله أن أحكام األسبستوس من Christophe Guettierولقد عبر عن ذلك 

قررانون المسرربولٌة اإلدارٌررة لوظٌفررة وقابٌررة مررن خرربلل تؤكٌررد القصررور مررن جانررب الدولررة فررً اإلعرربلم 
 .( 3)بالمخاطر وتنظٌمه

" أقر مجلس الدولة أن مسبولٌة الدولة تختلرؾ عرن Médiator وبالمثل فً قضٌة الوسٌط  " 
م تعلق أو تسحب ترخٌص الدواء علرً التً تسوق الدواء وذلك ألنها ل Servierمسبولٌة مختبرات 

 . ( 4)1888الرؼم من المعلومات المتعلقة بمخاطره والمعروفة منذ عام 
وٌتضح لنا من السوابق القضابٌة للقاضً اإلداري أن السببٌة القانونٌة بحد ذاتها تتمٌز عن 

                                                                    

(1) Ibid . 
(2) CE, Ass, 3 mars 2004, Ministre de l'Emploi et de la Solidarité c/ Consorts Bourdignon, Ministre 

de l'Emploi et de laSolidarité c/ Consorts Botella, Ministre de l'Emploi et de la Solidarité c/ 
Consorts Thomas et Ministre de l'Emploi et de la Solidarité c/ Consorts Xueref, n° 241150. 

ولكرن العدٌرد مرن النقراد كرانوا ٌنرددون بحٌراد هرذه اللجنرة وترم التعبٌرر  1852جدٌر بالذكر أن الدولة قد أنشؤت لجنة دابمة لؤلسبستوس فً عرام 
 فً كثٌر من األحٌان علً أنها " لوبً " مصنعً األسبستوس الذٌن حاولوا بالفعل استخدامه من أجل مصالحهم .عن هذه اللجنة 

Christophe Guettier «L'amiante : une affaire d'Etat», RDSS 2006. 202, Cité par,  Emma Petrinko, 
op. cit,  p. 50 . 

(3) Christophe Guettier « L'amiante : une affaire d'Etat »., op. cit,  p. 49.  
(4) CE, Sect., 9 novembre 2016, Mme B., req. n° 393108. 
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لعامة تقوم بدورها وهذا التصمٌم ٌجعل من الممكن التؤكد من أن السلطات ا ،السببٌة المادٌة البحتة
 فً حماٌة الصحة والسكان والبٌبة .

وفٌما ٌخص قضٌة القرن فإن اللجوء إلً مجموعة من االفتراضات الجرادة والدقٌقرة والمتسرقة 
حٌرث سرٌؤخذ إنشراء افترراض السرببٌة فرً  ،مع الواقع ٌشهد علً تشكك القاضً فرً السرببٌة القانونٌرة

 العلمٌة . االعتبار الحالة األكثر تقدما للمعرفة
للجمعٌات المدافعة عن البٌبرة طلرب إصردار أمرر قضرابً ضرد ربرٌس  ،وفً ظل هذه الظروؾ

الوزراء والوزراء المختصرٌن التخراذ جمٌرع التردابٌر البلزمرة مرن أجرل وضرع حرد للضررر المعنروي 
 وكذلك الضرر البٌبً .

القاضررً اإلداري  وبعررد أن انتهٌنررا مررن العرررض لئلشرركالٌات المتعلقررة بالتقاضررً المنرراخً أمررام
الفرنسً ٌمكن القول بؤن القاضً اإلداري ٌملك جمٌع األدوات القانونٌة التً تمكنه من إصدار قرار 

اعتمادا علً واجب الٌقظة البٌبٌرة الرذي استخلصره   Urgendaمماثل للقرار الذي صدر فً قضٌة 
اجرب العناٌرة الرذي اعتمردت المجلس الدستوري من  مٌثاق البٌبة الفرنسً والذي ٌعد قرٌبا جدا من و

 . 2215أكتوبر  8علٌه محكمة استبناؾ  الهاي فً 
وقضرٌة القررن   Grande Syntheكل األضواء مسلطة اآلن علً القرارات المستقبلٌة فً قضٌة 

 والتً ٌمكن أن تؽٌر الوضع فً المسابل القانونٌة والمناخ فً فرنسا.
إجبار الدولة علً اتخاذ إجراءات  فً هل سٌرؼب القاضً اإلداري فً : والسؤال هنا  

 لننتظر ونري ... ،مجال تكون فٌه المقاومة قوٌة كما هو متوقع ؟ األمر متروك له التخاذ القرار
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 خاتمـــة
وعلرً  ،لقد أصبح تؽٌر المناخ حقٌقرة واقعرة ال لربس فٌهرا كمرا تشرٌر الوثرابق العلمٌرة األخٌررة 

حرول دقرة التوقعرات واالفتراضرات عرن مردي الترؤثٌرات الرؼم من الشكوك التً تثار من حٌن آلخر 
إال أن الجمٌرع ٌردرك أكثرر مرن أي وقرت مضرً أن لتؽٌرر المنراخ  ،التً تنطوي علٌهرا هرذه الظراهرة 

تؤثٌرات وعواقب خطٌررة تهردد العدٌرد مرن الرنظم اإلٌكولوجٌرة وتهردد بإعاقرة مسرٌرة التنمٌرة فرً كرل 
 أنحاء العالم .

كلة عالمٌرة لهرا العدٌررد مرن اآلثرار الضررارة علرً مختلرؾ المجرراالت إن مشركلة تؽٌرر المنراخ مشرر
وتثٌرر مسررؤلة المسرربولٌة القانونٌررة عنهررا سررواء كانررت المسرربولٌة اإلدارٌررة للدولررة أو المسرربولٌة المدنٌررة 
للشررركات وأٌضررا المسرربولٌة الجنابٌررة كمررا هررو الحررال فررً الرردعاوي التررً تررم تحرٌكهررا بعررد عاصررفة 

Xynthia  . فً فرنسا 
فً الوقت الحالً أصبحت قاعة المحكمة مكانا جدٌدا للنقاش وحل أزمة المناخ فً جمٌع و

أنحاء العالم فً مواجهة عدم كفاٌة العمل السٌاسً والفجوات التشرٌعٌة التً تعانً منها العدٌد من 
 حٌث تطلب منظمات المجتمع المدنً بشكل متزاٌد من القضاة الوطنٌٌن اتخاذ قرار بشؤن ،البلدان

 قضٌة المناخ .
وقد أوضحت الدراسة أن الدعاوي المتعلقة بتؤثٌر انبعاثات ؼازات االحتباس الحراري قد 

والتً تؤسست علً مخالفة األهداؾ التً حددتها القوانٌن الوطنٌة  2226عرفت فً فرنسا منذ عام 
ل هذه الدعاوي والدولٌة وأوضحنا اتجاه مجلس الدولة المستقر فً هذا الشؤن والمتمثل فً رفض مث

 استنادا إلً أن هذه األهداؾ ال تشكل أي قٌمة ملزمة أو آمرة .
 متعلقة دعاوي – اآلن حتً –ولقد اتضح لنا أن القضاء اإلداري المصري لم تثر أمامه 

إال  ،لصادرة عن الدولة فً هذا المجال ا للقرارات المناخٌة المشروعٌة أو للدولة المناخٌة بالمسبولٌة
عض الدعاوي التً رفعها بالفعل أمام القضاء اإلداري المصري والمتعلقة بدراسات أن هناك ب

 التقوٌم البٌبً وخاصة فً مجال تلوث الهواء .
ولقد  ظهرت الدعاوي المتعلقة بالمسبولٌة المناخٌة للدولة ألول مرة أمام القضاء اإلداري 

وذلك ضد القرارات الرفض مدعومة بمنظمات المجتمع المدنً واألفراد  2218الفرنسً فً 
الضمنٌة من السلطات العامة تجاه إتباع سٌاسات فعالة فً مواجهة التؽٌر المناخً فً ظل صدور 

 عدد من القرارات اإلٌجابٌة التً صدرت فً دول أخري مثل هولندا وباكستان وكولومبٌا .
أجل إثبات عدم ولقد تبٌن لنا أن هناك العدٌد من العقبات التً تواجه دعاوي المناخ من 

وٌرجع ذلك إلً أن القانون الداخلً ال  ،مشروعٌة تدابٌر السلطات العامة لمواجهة تؽٌر المناخ 
كما هو الحال أٌضا فً القواعد الواردة فً  ،ٌفرض التزاما صرٌحا وقاطعا بتحقٌق نتٌجة محددة 

زمة تنتمً إلً قواعد اتفاق بارٌس واالتفاقٌة اإلطارٌة لؤلمم المتحدة والتً تعد نصوص ؼٌر مل
  القانون الناعم .

ولقد أثارت هذه الدعاوي عددا من اإلشكالٌات القانونٌة أمام القاضً اإلداري نظرا لتعدد 
النصوص القانونٌة المرتبطة بهذه المشكلة علً المستوي الدولً والوطنً واإلقلٌمً والصعوبات 

ولعل ما ٌزٌد من صعوبة األمر حالة  ،دعً بهالمتعلقة بعبلقة السببٌة بٌن خطؤ الدولة والضرر الم
كون الخطؤ جزبٌا فً جانب الدولة أي أنها لم تتقاعس بصورة كاملة عن القٌام بوظابفها. فً الوقت 
الذي ال ٌفرض فٌه القانون الداخلً التزاما صرٌحا بتحقٌق نتٌجة محددة وإنما تعتبر مجرد أهداؾ 

 ووثابق إرشادٌة ؼٌر ملزمة .
ع فإن القاضً اإلداري إزاء هذه الدعاوي لدٌه القدرة علً استخبلص مبدأ عام وفً الواق

للقانون وتفسٌر النصوص بطرٌقة مرنة للؽاٌة ولدٌه أٌضا إمكانٌة للنظر فً مفاهٌم مثل الخطؤ 
والضرر والمسبولٌة بطرٌقة مرنة ومبتكرة نسبٌا وهو ما ٌساعد فً تطوٌر دعاوي المناخ فً 

 ٌملك مساحة واسعة من السلطات تتمثل فً إمكانٌة توجٌه أوامر لئلدارة.فرنسا. خاصة وأنه 
ودور القاضً اإلداري األساسً إزاء هذه الدعاوي المنظورة أمامه ٌقتصر علً تطبٌق 
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وإال اقترب دوره من  ،ولٌس إنشاء القواعد القانونٌة  ،القانون علً المنازعات التً تعرض أمامه 
حٌث سٌصبح  ،مما ٌإثر فً مدي تحقٌق العدالة  ،فصل بٌن السلطات دور المشرع وأهدر مبدأ ال

 القاضً مشرعا وقاضٌا فً وقت واحد .
ولقد اتضح لنا أن الدعاوي المناخٌة وبشكل أكثر تحدٌدا قضٌة القرن فً فرنسا ال تهدؾ 

انون ولكن ببساطة إنفاذ الق ،بشكل أساسً إلً دفع القاضً لتجاوز وظابفه والقٌام بدور إبداعً
وبالتالً القٌام بتذكٌر السلطة التنفٌذٌة التً لم تقم بعملها وكذلك للسلطة التشرٌعٌة فً أن  ،الحالً

تكون أكثر طموحا فً صٌاؼة النصوص المتعلقة بتؽٌر المناخ من أجل التوافق مع االلتزامات 
 المناخٌة الدولٌة واألوروبٌة .

  Grande - Syntheالدولة فً قضٌة  تفتح هذه القرارات  األولٌة الصادرة عن مجلس
وقضٌة القرن طرٌقا واعدا لمستقبل التقاضً بشؤن المناخ فً فرنسا حٌث سٌتمكن الضحاٌا 
المباشرون لتؽٌر المناخ من المطالبة بتعوٌض من فرنسا لذلك من الواضح أن الدولة ستواجه 

 ضؽوطا ؼٌر مسبوقة للعمل ضد تؽٌر المناخ .
تذكٌر بؤن الدعاوي التً أشرنا إلٌها من خبلل الدراسة والتً تطالب وعلً جانب آخر ٌجب ال

الدولة بالتخلً عن التراخً والتقاعس فً مواجهة التؽٌر المناخً وإلزامها بإتباع سٌاسات مناخٌة 
توجد إلً جانبها دعاوي أخري ٌنظرها القاضً اإلداري وهً المتعلقة بإلؽاء القرارات  ،طموحة

اخٌص للشركات الكبرى وتنفٌذ بعض المشروعات لمخالفتها دراسات التقوٌم المتعلقة بمنح التر
البٌبً مثل القرارات الصادرة فً النمسا والنروٌج وانجلترا وبعض التطبٌقات الحدٌثة للقضاء 

ومن المتوقع أن تشهد هذه الدعاوي نموا كبٌرا  ،اإلداري المصري فً مجال دراسات التقوٌم البٌبً
مة استنادا علً القرارات األولٌة من القضاء اإلداري الفرنسً والتً أقرت بتوافر فً الفترة القاد

 عنصر الخطؤ فً جانب الدولة فً مواجهة التؽٌر المناخً .
ومن المتوقع أن ٌلعب القاضً اإلداري دور هام فً مسؤلة المناخ من خبلل القرارات المتوقع 

أدوات قانونٌرة تمكنره مرن توجٌره أوامرر للدولرة صدورها فً الوقت القرٌب عن طرٌق ما ٌملكه مرن 
والترً أتوقرع أنهرا لرن تقرل أهمٌرة وترؤثٌرا عرن   ،بإتباع سٌاسات تسرمح بتخفٌرؾ آثرار التؽٌرر المنراخً

 .  Urgendaمإسسة الحكم الصادر فً هولندا والخاص بالدعوي التً أقامتها 
ع مثررل هررذه الرردعاوي وإذا تحرردثنا عررن الوضررع علررً الصررعٌد الرروطنً وعررن مرردي إمكانٌررة رفرر

فلرٌس هنراك مرا  ،مستقببل أمام القضاء اإلداري المصري فاإلجابة علً هذا التساإل تكون باإلٌجراب 
ٌمنررع مررن إقامررة مثررل هررذه الرردعاوي وقررد نظررر القضرراء اإلداري المصررري بالفعررل دعرراوي تسررتند إلررً 

اؾ الصررٌح مرن جانرب ٌؤتً هذا فً ظل االعترر ، 1884مخالفة أحكام قانون البٌبة المصري لسنة 
قررانون البٌبررة لؤلفررراد والجمعٌررات برراللجوء إلررً القضرراء فررً حالررة اإلضرررار بالبٌبررة وكررذلك اعتررراؾ 
الدستور المصري صراحة بالحقوق البٌبٌة والحفاظ علً التنروع البٌولروجً وحماٌرة حقروق األجٌرال 

لقضاء اإلداري فبلشك أنهرا وعلً فرض رفع مثل هذه الدعاوي أمام ا ،القادمة فً الموارد الطبٌعٌة 
ستصررطدم بالعقبررات التررً عرضررنا لهررا فررً دعرراوي المنرراخ بصررورة عامررة  والتررً تتمثررل فررً إمكانٌررة 
االحتجاج بنظرٌة أعمرال السرٌادة باعتبرار أن األمرور المتعلقرة بالسٌاسرات المناخٌرة للدولرة تردخل فرً 

فضربل عرن عردم وجرود   ،رٌكٌرة نطاق األمرور السٌاسرٌة كمرا هرو الوضرع فرً الوالٌرات المتحردة األم
 التزامات قاطعة وصرٌحة فً مسالة التزام الدولة المصرٌة بمكافحة التؽٌر المناخً .

 توصلت الدراسة إلً مجموعة من النتائج ٌمكن إجمالها فٌما ٌلً : 

ع تنررامً ظرراهرة التقاضررً المنرراخً فررً الفترررة األخٌرررة كنتٌجررة لتراخررً الرردول فررً إتبررا أوال :
سٌاسات مناخٌة طموحة من أجل مكافحة التؽٌر المنراخً ومرن الواضرح أن هرذا األمرر سٌسرتمر ألن 

 الخطر المترتب علً تؽٌر المناخ قادم ال محالة .
 une circulationأثرررت دعرراوي المنرراخ حجررة تررداول القررانون عبررر الحرردود  ثانٌااا :

transnationale du droit  ، م الرابدة مثل حكم وبالتالً نجد أن بعض األحكاUrgenda   له
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 آثار عالمٌة علً الرؼم من اقتصاره علً النطاق الوطنً .
القضاء األمرٌكً ما زال ٌنظر إلً موضوع تؽٌر المناخ علً أنه موضروع ٌردخل فرً  ثالثا :

وذلررك علرً العكررس مررن الوضرع فررً فرنسررا  ،االختصاصرات السٌاسررٌة المتبادلررة للبرلمران والحكومررة 
 أحد من الفقه الذٌن تعرضوا لهذه القضٌة فً فرنسا موضوع أعمال السٌادة إلً اآلن . حٌث لم ٌثر

تلعب منظمات المجتمع المدنً دورا هاما وبارزا فً المحافظة علً البٌبرة بشركل عرام  رابعا :
 وقد برز دورها مإخرا فً قضٌة تؽٌر المناخ سواء فً فرنسا أو ؼٌرها من الدول .

اري ٌمكن أن ٌلعب دورا هاما للؽاٌة فً قضٌة تؽٌر المنراخ عرن طرٌرق القاضً اإلد خامسا :
التؽلب عن العقبات التقلٌدٌرة المعروفرة فرً دعراوي المنراخ مرن حٌرث إثبرات عبلقرة السرببٌة وعنصرر 

وذلك علً ؼرار العدٌد من القضاٌا البٌبٌة التً تعرض لها مثل قضٌة ؼراز  ،الخطؤ فً جانب الدولة
 حالب الخضراء فً فرنسا  .األسبستوس وقضٌة الط

اتضرح لنرا مرن خربلل البحرث أن هنراك قصرور تشررٌعً علرً المسرتوي الروطنً فرً موضروع 
وهو األمر الذي ٌوجرب أن ٌكرون هنراك تردخبل تشررٌعٌا ٌتضرمن مجموعرة مرن  ،مكافحة تؽٌر المناخ

أي تقسٌمه علرً فتررات  ،ٌقهااللتزامات علً الدولة فً مجال مكافحة تؽٌر المناخ مع بٌان كٌفٌة تحق
 . 2218نوفمبر  5متتالٌة كما فعل قانون الطاقة والمناخ الصادر فً فرنسا فً 

وأقترح أن تتضمن هذه النصوص التشرٌعٌة لتحدٌد الكٌفٌة التً ٌتم من خبللها التعوٌض عرن 
 ب .األضرار البٌبٌة والمستفٌدٌن من التعوٌض حتً ال ٌتحول إلً نوع من اإلثراء ببل سب

وفً رأًٌ أنه حان الوقت لتعدٌل قانون البٌبة المصري حتً ٌكون مساٌرا للتطورات الحدٌثرة 
فقد صدر هذا القانون مرن وقرت طوٌرل نسربٌا فقرد شرهد العرالم تؽٌررات عدٌردة فرً مجرال البٌبرة  وفرً 

 مجال تؽٌر المناخ .
برة المنصروص علٌهرا ومن بٌن هذه التعدٌبلت ضرورة إضافة تؽٌر المناخ لمكونات حماٌة البٌ

 فً الفقرة التاسعة من المادة األولً من قانون البٌبة .
وأري أنه من المناسب إضافة مادة فرً الدسرتور المصرري ترنص صرراحة علرً الترزام الدولرة 

كمرا أري أنره مرن  ،بمكافحة التؽٌر المنراخً علرً ؼررار الردول الترً عرضرت لهرا مرن خربلل البحرث
ت التقروٌم أو الترؤثٌر البٌبرً علرً المشرروعات الترً ٌنرتج عنهرا انبعاثرات المبلبم للؽاٌة تفعٌل  دراسرا

هابلة من ؼازات االحتباس الحراري والتً قد ال تظهر آثارها فً المستقبل القرٌب وذلك بعردم مرنح 
التراخٌص الخاصة بهذه المشروعات فً حال زٌادة نسبة االنبعاثات الناتجة عن المشروع عن نسبة 

 بتجاوزها .محددة ال ٌسمح 
وباإلضااافة إلااً مااا تقاادم أري أن هناااك مجموعااة ماان التاادابٌر العامااة التااً ٌمكاان للدولااة 

 المصرٌة القٌام بها وٌتمثل أهمها فً اآلتً :
 تبادل المعلومات للتوصل لؤلبعاد الحقٌقٌة لظاهرة التؽٌرات المناخٌة وانعكاساتها علً البٌبة . -
هة التؽٌر المناخً سواء كانت سٌاسات متعلقة وضع السٌاسات والبرامج البلزمة لمواج -

 بالتخفٌؾ من آثاره أو التكٌؾ معه .
 رفع الوعً العام بظاهرة التؽٌر المناخً وأبعادها االقتصادٌة والتعامل معها . -
 تفعٌل برامج المشاركة للجمعٌات المهتمة بالبٌبة والمنظمات ؼٌر الحكومٌة . -
وترشٌد  ،دٌمة بؤخرى حدٌثة تعمل بالؽاز الطبٌعًتفعٌل مشروع استبدال وسابل النقل الق -

 استخدام الطاقة  واالهتمام بالطاقة المتجددة .
تنشٌط دور منظمات المجتمع المدنً المهتمة بالبٌبة  لما لها من دور بارز وفعال فً حماٌة  -

البٌبة من أضرار التلوث ومن الممكن أن تلعب فً المستقبل دورا كبٌرا فً مواجهة اآلثار 
 الضارة الناجمة عن التؽٌرات المناخٌة  .

   ،،، تم بحمد هللا وتوفٌقه
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 قائمة المختصرات
 

TA : Tribunal Administrative . 
CAA : Cour administrative d'appel . 
PGD : Principe Général du Droit . 
CCNUCC : la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 

climatiques . 
HCC : Haut Conseil pour le climat. 
CE : Conseil d'État . 
GIEC : Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. 
SNBC : Stratégie Nationale Bas-Carbone. 
PPE : Programmations pluriannuelles de l’énergie. 
ONG : Organisation non gouvernementale. 
TAF : Le Tribunal administratif federal. 
EPA : Environmental Protection Agency. 
KSG : Austrian Climate Change Act . 
IPPC : Intergovernmental Panel on Climate Change . 
LTECV : Loi de transition énergétique pour la croissance verte. 
COP : Conférence des Parties (à la CCNUCC). 
CCNUCC : a Convention-cadre des Nations unies sur les changements 

climatiques . 
GES : Gaz à effet de serre . 
Cass : Cour de Cassation. 
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