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من المعموم أن المجوء إلى الحرب محظور في إطار العالقات الدولية الحديثة، إال أنو  
بالرغم من عدم مشروعيتيا، فإنو تشيد الساحة الدولية الكثير من النزاعات المسمحة سواء 
الدولية منيا الداخمية والتي شممت بآثارىا كل ما ىو حي من إنسان أو ممتمكاتو أو حتى 

الطبيعي الذي يعيش ضمنو البحري والجوي والبري بالنظر لطبيعة األسمحة الوسط 
المستخدمة واآلثار المترتبة عمى استخداميا، فالبيئة ىي وسط واحد ال يقبل التقسيم، لذلك، 

فإن األضرار التي تمحق بالبيئة ال تعرف حدود، بل أن أثارىا امتدت حتى إلى مناطق تواجد 
ية، ولعل خير دليل عمى ىذا ىو ما شيده العالم من حروب أدت التراث المشترك لإلنسان

بدورىا إلى األضرار باإلنسان وبيئتو عمى المدى الطويل، كون االعتداء عمى البيئة يكون 
بطريقة غير مباشرة من جية والتي تأتي ضمن المجرى العادي لمتطمبات الحرب، أي دمار 

العتداء عمى البيئة بطريقة مباشرة من جية أخرى، البيئة المحيطة بميدان القتال، كما يكون ا
شعال النيران في آبار النفط وتمويث المياه إلى غير  كشن عمميات اليجوم عمى الجسور وا 

ذلك من مكونات البيئة، وىذا ما يعتبر أشد خطورة وضررا، وىو محرم دوليا بموجب أحكام 
ن اختمفت القانون الدولي بصفة عامة وأحكام القانون الدولي اإل نساني بصفة خاصة، حتى وا 

 .الفترة الزمنية التي سنت فييا ىذه القواعد

ن القوة العسكرية المدمرة التي تتميز بيا وسائل القتال واألسمحة المستخدمة في   وا 
النزاعات المسمحة أو المتاحة اليوم في الترسانات العسكرية تزيد من ثقل التيديد بالعدوان 

ر لم يسبق لو مثيل في تاريخ البشرية، لذلك يتعين تعميق أىمية كبيرة عمى البيئة بشكل خطي
لبيئة أثناء النزاعات قواعد القانون الدولي اإلنساني الخاصة بحماية ا هعمى إحترام وفرض

الء اإلىتمام الدائم لتطوير وتفعيل ىذه الحماية ليذا عقدت عدة مؤتمرات مؤخرا بالمسمحة وا  
ندن ومؤتمر أوتاوا نوقشت فييا مسألة حماية البيئة أثناء النزاعات ليذا الغرض منيا مؤتمر ل

طبق بين دولو طرف نكذلك أىمية تحديد القواعد التي تالمسمحة وكيفية فرض ىذه الحماية، و
في نزاع مسمح ودولة ليست طرفا في ىذا النزاع وتكون بيئتيا ميددة بسببو، كما قدمت عدة 
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خاصة بحماية  1949ية خامسة إلتفاقيات جنيف األربعة لعام إقتراحات منيا أىمية عقد إتفاق
البيئة، ومنيا بحث إمكانية جعل المحميات الطبيعية في الدول مناطق غير مدافع عنيا أو 

مناطق منزوعة السالح لضمان عدم المساس بتمك المحميات التي تمثل ثروات طبيعية غالية 
. صمحة األجيال في المستقبلوموارد وراثية ثمينة تحافظ عمييا الدول الم

بضرورة تشكيل محكمة دولية  2001كما أوصى مؤتمر أثينا المعقود في يناير  
لمحاكمة المسئولين عن تموث البيئة، كما حث الحكومات عمى إتخاذ إجراءات وقائية لمنع 

تموث البيئة وعمى وجو الخصوص حظر إستخدام أسمحة أو ذخائر من شأنيا إلحاق أضرار 
. بالبيئة شديدة

وعميو، فإن الحفاظ عمى البيئة عنصر أساسي لحياة الكائنات الحية بما في ذلك  
اإلنسان، ىذا األخير الذي تؤكد الحقائق أنو أكثر تعرضا لمضرر في زمن النزاعات 

المسمحة، خاصة فئة المدنيين منيم، وذلك جراء حرمانيم من الماء وتمويث مصادر المياه 
التغذية واألراضي الزراعية وغيرىا من مصادر البيئة التي تضمن بقائيم وتدمير مصانع 

واستمرارىم والتي تعتبر في نفس الوقت ىدفا حيويا أثناء الحروب توجو إلييا العمميات 
العدائية بشكل مباشر ولم تراعي في معظم الحروب أطراف النزاع قواعد الحماية المكفولة 

ة مع تطور األسمحة واألساليب التي تستعمل تزايد النزاعات لمبيئة في القانون الدولي، خاص
فيزيائية، وىذا ما يفسر حة الدمار الشامل واألسمحة الجيوالدولية المعاصرة بما في ذلك أسل

بروز قوانين جديدة عمى الساحة الدولية والتي تضمن حماية ىذا الحق لإلنسان بصفة خاصة 
 .والكائنات الحية بصفة عامة

قواعد القانون الدولي اإلنساني قد أصبحت عرفا دوليا ممزما لجميع الدول  ونرى أن 
صدقت عمييا أم لم تصدق بمعنى أن قادتيا وأفرادىا مسئولون عما يرتكبونو من جرائم حرب 
حتى ولو لم تصدق دوليم عمى ىذه المعاىدات، تسمح بالحد بدرجة كبيرة من اإلعتداء عمى 

. حالبيئة في وقت النزاع المسل
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وما ييمنا في ىذا المجال ىو حماية البيئة أثناء النزاعات المسمحة والتي تجد  
مصدرىا في القانون الدولي اإلنساني عمى اعتبار أنو فرع من فروع القانون الدولي العام، 

والذي يضمن احترام ومراعاة حق اإلنسان في التمتع ببيئة طبيعية أثناء النزاعات المسمحة، 
ىي التي كانت وراء بناء صرح القانون الدولي اإلنساني، خاصة بعد الحرب ىذه األخيرة 

العالمية األولى واآلثار التي خمفتيا والتي كانت سببا في إعادة النظر في سير العمميات 
. العدائية وتعزيز القواعد اإلنسانية أثناء الحرب

زمن النزاعات وبيذا تكتسب حماية البيئة والمحافظة عمى مواردىا أىمية خاصة  
المسمحة خاصة مع تطور األسمحة وزيادة قدرتيا التدميرية، وظيور أسمحة الدمار الشامل 
کاألسمحة النووية والبيولوجية والكيماوية، وما ينجم عن استخداميا من تدمير لمممتمكات 
األمر  العامة والخاصة وتمويث لممياه واليواء والتربة وأضرار بيئية أخرى تمتد لسنوات طويمة،

. الذي يؤثر عمى النظام البيئي وحياة اإلنسان والكائنات الحية بصفة عامة

ولما كانت مشكمة حماية البيئة أثناء النزاعات المسمحة ال تقتصر عمى أطراف النزاع  
المسمح فقط، بل تمتد لتصيب الدول المجاورة وربما البعيدة، جراء الضرر البيئي الذي يسيل 

ل الطبيعية كالرياح والتربة واألمطار ومياه البحر؛ وجب توفير حماية تنقمو بسبب العوام
خاصة لمبيئة زمن النزاعات المسمحة، من ىنا بات من الضروري التأكيد عمى أىمية االىتمام 

بحماية البيئة، من ىنا حظرت قواعد القانون الدولي اإلنساني انتياك أحكام حمايتيا 
المسمحة من خالل التأكيد عمى ذلك ضمن المعاىدات  واالعتداء عمييا أثناء النزاعات

واالتفاقيات التي كرست حماية مباشرة وغير مباشرة لمبيئة أثناء النزاعات المسمحة، وىو ما 
، الذي تضمن قاعدة أساسية لحماية 1977بروتوكول جنيف اإلضافي األول لعام  كرسو

إلحاق أضرار بالغة، واسعة االنتشار  البيئة؛ تحظر استخدام وسائل وأساليب قتالية يقصد بيا
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، وكما سبقتو في التأكيد عمى تمك الحماية إتفاقية حظر استخدام تقنيات 1وطويمة األمد بالبيئة
، والتي 1976التغيير في البيئة ألغراض عسكرية أو ألية أغراض عدائية أخرى لعام 

الذي يرتب آثار جسيمة تضمنت قواعد قانونية تحظر استخدام البيئة كوسيمة لإلعتداء، و
 .2عمى البيئة واسعة االنتشار أو طويمة األجل تؤثر سمبيا عمى حياة الكائنات الحية ككل 

كما سبقت االتفاقيات السابقة القواعد العرفية التي أكدت عمى ضرورة كفالة حصانة  
عمى البيئة من االنتياكات الجسيمة أثناء النزاعات المسمحة ووضعت ضوابط تشكل قيودا 

تصرفات األطراف المتحاربة أثناء سير العمميات العدائية خاصة وأن النزاعات المعاصرة؛ 
أثبتت أن انتياك القواعد اإلنسانية أثناء النزاعات المسمحة أشد جسامة وتأثيرا عمى البيئة 

الطبيعية باعتبارىا المجال الحيوي الذي يضمن استمرار الحياة اإلنسانية؛ بل أن تمك 
. ل تؤدي إلى تدميرىااألعما

كذلك، تعمل الييئات الدولية وبعض اآلليات الرقابية وحتى الردعية بالتأكيد عمى عدم  
االعتداء عمى البيئة أثناء النزاعات المسمحة وكذا عمى عدم استعمال البيئة كوسيمة لالعتداء 

. ى الطويللما لو من أثار جسيمة طويمة ومستمرة تستمر مع الوجود اإلنساني وعمى المد

من ىنا بات من الضروري التأكيد عمى أىمية االىتمام بحماية البيئة أثناء النزاعات 
المسمحة، من ىنا حظرت قواعد القانون الدولي اإلنساني انتياك أحكام حماية البيئة أثناء 

النزاعات المسمحة، من خالل المعاىدات واالتفاقيات التي كرست حماية مباشرة وحتى غير 
ة لمبيئة أثناء النزاع المسمح، كذلك سبقتيا في ذلك القاعدة العرفية التي أكدت عمى مباشر

ضرورة كفالة حصانة البيئة من االنتياكات الجسيمة أثناء النزاع المسمحة ووضعت ضوابط 
تشكل قيودا عمى تصرفات األطراف المتحاربة أثناء سير العمميات الحربية خاصة وأن 

                                                           

 1949الممحق بإتفاقية جنيف الرابعة لعام  1977من البروتوكول اإلضافي األول لعام  (01الفقرة  55)المادة   - 1
 .الخاصة بحماية ضحايا النزاعات المسمحة الدولية

من إتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة الطبيعية ألغراض عسكرية أو ألية أغراض عدائية  (1)المادة   - 2
 1976بر ديسم 10أخرى، المؤرخة في 
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تت أن انتياك القواعد اإلنسانية أثناء النزاع المسمح أشد ضراوة النزاعات المعاصرة أثب
وجسامة وتأثيرا عمى البيئة باعتبارىا المجال الحيوي الذي يضمن استمرار الحياة اإلنسانية، 

كما تعمل الييئات الدولية وبعض اآلليات الرقابية وحتى الردعية عمى األكيد عمى عدم 
اعات المسمحة وكذا عمى عدم استعمال البيئة كوسيمة لالعتداء االعتداء عمى البيئة أثناء النز

. لما لو من أثار جسيمة طويمة ومستمرة تستمر مع الوجود اإلنساني وعمى المدى الطويل

ويرجع سبب اىتمامنا بمعالجة ىذا الموضوع، إلى كون الحفاظ عمى البيئة عنصر  
ىذا األخير الذي تؤكد الحقائق أنو أكثر أساسي لحياة الكائنات الحية بما في ذلك اإلنسان، 

تعرضا لمضرر في زمن النزاعات المسمحة، خاصة فئة المدنيين منيم، وذلك جراء حرمانيم 
من الماء وتمويث مصادر المياه وتدمير مصانع التغذية واألراضي الزراعية وغيرىا من 

لوقت ىدفا حيويا أثناء مصادر البيئة التي تضمن بقائيم واستمرارىم والتي تعتبر في نفس ا
الحروب توجو إلييا العمميات العدائية بشكل مباشر ولم تراعي في معظم الحروب أطراف 

النزاع قواعد الحماية المكفولة لمبيئة في القانون الدولي، خاصة مع تطور األسمحة واألساليب 
لشامل واألسمحة لدمار االتي تستعمل تزايد النزاعات الدولية المعاصرة بما في ذلك أسمحة ا

 .فيزيائيةوالجي

ىذا ويكتسي موضوع البحث في حماية البيئة أثناء النزاعات المسمحة أىمية بالغة  
: سواء من الناحية العممية أو العممية ومن ىذه الجوانب ما يمي

أهمية تاريخية 

ل فموضوع حماية البيئة أثناء النزاعات المسمحة لو أىمية تاريخية كبيرة وذلك من خال 
كفالتو في قواعد القانون الدولي اإلنساني، ىذا األخير الذي شيد تطورا ممحوظا من خالل 

. االتفاقيات التي عقدت في ىذا الشأن
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ية نأهمية إنسا

اإلنسان ىو موضوع لضمان حق اإلنسان في الحياة ومصادر التمتع بيذا الحق، إذ   
لم يعد يكفي القول أن اإلنسان لو الحق في الحياة؛ بل يجب أن يتمتع بكافة العناصر التي 

تضمن بقاءه عمى قيد الحياة وعيش حياة عادية وطبيعية، وليذا فقد كفل القانون الدولي 
ة أثناء النزاعات المسمحة وذلك عن طريق ضمان حماية وسائل معيشتو اإلنساني حماية البيئ

بما في ذلك المياه والموارد المائية وتجنيبيا ويالت الحرب كونيا ال دخل ليا في العمميات 
. العدائية

 أهمية عقائدية

وىذا ما يتضح من خالل ما جاءت بو مختمف األديان السماوية، خاصة الشريعة   
اإلسالمية والتي جاءت بأحكام خاصة وعامة تيدف لحماية البيئة أثناء النزاعات المسمحة 

 أهمية دولية

وىذا ما تضمنتو مختمف التقارير والمنظمات الدولية والتي أشارت إلى أن حماية   
عات المسمحة بما في ذلك المياه والموارد المائية ليا أثر كبير في زمن البيئة أثناء النزا

الحرب والسمم كونيا ضرورية لمحياة والتي كانت الدافع لقيام مجمس األمن بإنشاء محاكم 
جنائية دولية تختص بمعاقبة مرتكبي جرائم الحرب وفقا لما تقرر في المادة الثامنة من نظام 

. 1998روما لعام 

 انونيةأهمية ق

وىذا من خالل القوانين واالتفاقيات التي أبرمت في ىذا الشأن ومحاولة المجتمع    
الدولي إلى إدراك النقائص المجردة في القانون الدولي اإلنساني بصفة عامة وحماية حماية 

 . البيئة أثناء النزاعات المسمحة بصفة خاصة
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الدولية في القانون الدولي عامة والقانون وبالرجوع إلى القواعد المتعمقة بالمسؤولية  
الدولي اإلنساني خاصة عن االنتياكات الضارة بالبيئة في فترة النزاع المسمح، فال يوجد أدنى 

شك في تحريكيا وفقا لقواعد القانون الدولي العام فيما يخص مسؤولية الدولة المخالفة في 
ضيا القانون الدولي عمى أشخاصة، وبذلك حالة اإلخالل أو عدم احترام االلتزامات التي يفر

 .تساىم أحكام المسؤولية بدرجة كبيرة في حماية البيئة

وعميو، فإن الموضوع البحث ىذا أىمية بالغة في تعزيز نظام المسؤولية الجنائية  
الدولية عن انتياك حماية البيئة أثناء النزاعات المسمحة، خاصة في ظل االنتياكات المتكررة 

حماية البيئة أثناء النزاعات المسمحة، ىذا وتجدر اإلشارة إلى أن االتفاقيات والقوانين ألحكام 
والموائح الخاصة بحماية البيئة تعتبر واجبة التطبيق زمن السمم والحرب، ونظرا لألضرار 

الجسيمة المحدقة بالبيئة بسبب أثار الحروب واألسمحة المستخدمة فييا توجب إقرار تدابير 
جراءات عن مدى فعالية قواعد : فعالة لحماية البيئة، وعميو يتبادر إلى ذىننا اإلشكال التالي وا 

. المسؤولية الدولية عن االنتياكات الجسيمة التي تمحق بالبيئة أثناء النزاعات المسمحة؟

وعمى ىذا األساس، فإن اإلشكالية التي يثيرىا موضوع البحث تبحث في ما مدى 
لدولي اإلنساني الخاصة بحماية البيئة أثناء النزاعات المسمحة؟ وما فعالية قواعد القانون ا

. ىي اآلثار المترتبة عن انتياك قواعد حماية البيئة أثناء النزاعات المسمحة؟

ويثير موضوع حماية البيئة أثناء النزاعات المسمحة العديد من التساؤالت الفرعية، ىي 
ية الدولية التي تترتب عن انتياك أحكام حماية ما ىو نطاق إقامة المسؤول : -عمى التوالي

. البيئة من قبل أطراف النزاع المسمح؟

حماية البيئة أثناء النزاعات المسمحة؟ الضمان الجيود الدولية لىل وفقت  -

فيما تتمثل الوسائل واآلليات المكرسة لتطبيق الحماية المقررة لمبيئة أثناء النزاعات  -
 المترتبة عنيا ؟  اآلثار ىيو ما ؟المسمحة
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المعالجة ىذا الموضوع، واإلجابة عن اإلشكالية السابقة، إعتمدنا عمى عدة مناىج، 
فقد إستعنا بالمنيج الوصفي، نظرا لطبيعة الموضوع الذي يتطمب سرد القواعد والمفاىيم 
تم والوقائع وتحديد اآلليات الدولية الخاصة بحماية البيئة أثناء النزاعات المسمحة، كذلك 

عمى أحكام حماية البيئة أثناء  االعتماد بشكل أساسي عمى المنيج التحميمي بغية الوقوف
النزاعات المسمحة، حيث قمنا بتحميل ونقد المبادئ والنصوص القانونية اإلنسانية الخاصة 

بحماية البيئة أثناء النزاعات المسمحة وكذا بيان مدى تفعيميا ووضعيا قيد التطبيق واقعيا من 
ل مطابقة النصوص النظرية بالتطبيقات الواقعية لحماية البيئة أثناء النزاعات المسمحة خال

والتي تشيد عمى عدم كفاية اإلطار الحمائي المقرر لمبيئة نتيجة األضرار التي لحقت بيذه 
 .األخيرة خالل النزاعات

: خطة البحث

أثناء النزاعات  بيئة الطبيعية تنصرف ىذه الدراسة إلى تناول موضوع حماية ال 
اإلطار القانوني الفصل األول نتناول فيو فصمين  إلى المسمحة، فتم تقسيم الدراسة كالتالي

ماىية حماية حيث تضمن المبحث األول  آلليات الدولية لحماية البيئة أثناء النزعات المسمحة
الدولية المعنية  اإلتفاقيات، أما المبحث الثاني نتناول فيو البيئة أثناء النزاعات المسمحة 

المسؤولية ، بحيث نتطرق في الفصل الثاني إلى حماية البيئة أثناء النزاعات المسمحة ب
الطبيعة حيث تضمن المبحث األول فيو  عات المسمحة اعن األضرار البيئية أثناء النز ةالدولي

أما المبحث الثاني نبين فيو  القانونية لممسؤولية عن األضرار البيئية أثناء النزاعات المسمحة 
 . األضرار بالبيئة أثناء النزاعات المسمحة أثار المسؤولية عن
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 ماهية حماية البيئة أثناء النزعات المسمحة : المبحث األول 
تحديد مفهوم البيئة  : المطمب األول

تختمؼ البيئة باختالؼ النظرة إلييا كحتى نتمكف مف الكصكؿ إلى تعريؼ قانكني شامؿ   
:  ليا سكؼ نتطرؽ إليو مف خالؿ ىذا المطمب في الفركع التالية

تعريف البيئة : الفرع األول
ا نتيجة لطبيعة البيئة ذكه, مف الصعب تحديد مدلكؿ البيئة أك بمعنى آخر كأدؽ تعريفيا  

بحد ذاتيا فيي كاسعة كمتنكعة كتغطي كامؿ الحياة البشرية كىي الكسط الذم يعيش فيو 
 .اإلنساف

كىذا ما سنحاكؿ معرفتو في ىذا الفرع مف خالؿ التعريؼ المغكم لمبيئة ك التعريؼ   
 .لبيئةؿاالصطالحي 

التعريف المغوي لمبيئة : أوال 
كىي المنزؿ أك المكضع يقاؿ تبكأت منزلة أم " بكأ" فيي مشتقة مف, لمبيئة مفيـك لغكم  

. 1ىيأه كمكف لو فيو: نزلتو كبكأ لو منزال 
كبنظرة عجمى في معاجـ المغة العربية يتضح لنا أف المعنى المغكم الكممة البيئة يكاد     

الحي بكجو عاـ كما يصرؼ أك الكسط الذم يعيش فيو الكائف , ينصرؼ إلى المكاف أك المنزؿ 
ظركؼ طبيعية أك اجتماعية , كؼ أك الحاؿ التي تكتنؼ ذلؾ المكاف أيا كانت طبيعتيارظإلى اؿ

 .لكجية التي تؤثر في حياة ذلؾ الكائف كنمكه كتكاثرهأك بيك, 
تعد مف المصطمحات الحديثة  Environnement 2  ةا في المغة الفرنسية فكممة البيئأـ  

التي , كالثقافية ك االجتماعية , فيي تستخدـ لمداللة عمی الظركؼ الطبيعية, في المغة الفرنسية

                                      
. 350،ص  1999,الطبعة األكلى , مصر الجزء األكؿ, القاىرة, ابف منظكر لساف العرب ك دار إحياء التراث العربي -1
125 ،  ص 1983يكتبت نبُبٌ ،  ،عربي  –انقبيوس انقبَوَي، فرَسي  -2  
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ما تعني كافة العناصر الطبيعية ، ؾ 1تؤثر عمى الكائنات الحية ك األنشطة اإلنسانية 
. 2الصناعية التي تشكؿ حياة اإلنسافك
تستخدـ لمداللة عمى كؿ  Environnement أما في المغة االنجميزية فكممة البيئة  

لداللة عمى مجمكعة األشياء كالظركؼ المحيطة المؤثرة عمى النمك كتطكر الحياة كما يستخدـ ؿ
. 3الظركؼ الطبيعية ك االجتماعية التي يعيش فييا اإلنساف

فيك يعني المكاف أك المنزؿ , كعميو يكاد المعنى المغكم لمبيئة كاحد بالنسبة لمغات الثالثة  
كما أنو يعني الحاؿ أك , أك الكسط الذم يعيش فيو الكائف الحي بكجو عاـ أك بصفة عامة

ؼ ذلؾ المكاف أيا كانت طبيعتيا، سكاء كانت طبيعية أك اجتماعية أك الظركؼ التي تكتف
.  بيكلكجية ك الذم يؤثر في حياة الكائف الحي كنمكه

. التعريف االصطالحي لمبيئة: ثانيا 
المسمميف كانكا السباقيف في العمماء , قد عرؼ منذ أقدـ العصكر  4إف مصطمح البيئة  

منذ , (البيئة)قد طرح المعنى االصطالحي لكممة " ابف عبد ربو  " إذ أف العالمة, ىذا المضمار
, القرف الثالث ىجرم مثير في ذلؾ الكسط الطبيعي أك الجغرافي الذم يعيش فيو اإلنساف كيحيا 
إذا كاف مفيكمو أف البيئة ىي ذلؾ المصطمح الشامؿ لكؿ ما يحيط باإلنساف مف مؤثرات في 

. 5لكجية أك سياسية أك أخالقية أك فكرية حياتو سكاء كانت فيزيائية أك بيك

                                      
1 - le petit pobert ,I, paris, 1991,p 664. 

2 - petit laroudde en conleus, paris, 1980,p 345. 

3- longmon active study piction ary of enhlish ed, 1996, p 200 

 :كذلؾ
He world book pictionary Vi 1988,world book IBKUSA,p 788. 

، ارا توصم انى رنك انًعُي ببستخذاو  1866سُت  "هبيكايرَت "  يٍ استخذو انًعُي االصطالحي نهبيئت ، هو انعبنى األنًبَياول -4

و  ( logos )انًسكٍ ، و انثبَيت هي  و انتي تعُي (  oikos )وهو عببرة عٍ ديج كهًتيٍ يوَبيتيٍ ، األول   "ECOLOGY"يصطهح    

 .يعُبهب انعهى 

 2006,الطبعة األكلى , لبناف , منشكرات الحمبي الحقكقية , خالد جماؿ رستـ ك التنظيـ القانكني لمبيئة في العالـ محمد  - 5
 .9,  10:ص ص,
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كقد عرفت كذلؾ بأنيا ىي الكسط الذم يعيش فيو اإلنساف أك اإلطار الذم يمارس فيو   
كىي الماء الذم يشربو , ىي اليكاء الذم تصمح بو صحة اإلنساف كتقتؿ بفساده, الحياة نشاط

العناصر التي يحكليا  ىي األرض كما عمييا مف كائنات تعايش اإلنساف كىي, كيشغؿ بو
. 1اإلنساف بالجيد كالمعرفة إلى إنتاج كثركة

 : يف في االصطالح العممي منهاإن البيئة عرفت كذلك بعدة تعار :ا ثالث 
. 2فيك يأثر فييا كيتأثر بيا , قيؿ ىي كؿ ما يحيط باإلنساف مف ماء كىكاء كأرض  

ىذا المجاؿ , أنيا الكسط أك المجاؿ المكاني الذم يعيش فيو ",كما عرفيا القمرم كحماد
كقد تضيؽ دائرتو ليشمؿ منطقة صغيرة جدا ال تتعدل رقعة , قد يتسع ليشمؿ منطقة كبيرة جدا

. 3"  البيت الذم يسكف فيو
كقيؿ أيضاىي مجمكعة العكامؿ الطبيعية كالحيكية كالعكامؿ االجتماعية ك الثقافية ك   

لتي تتجاكز في تكازف كتؤثر عمى اإلنساف الكائنات األخرل بطريؽ مباشر أك غير االقتصادية ا
  .4مباشر

مف الماء كاليكاء كالفضاء  الطبيعي المحيطبيئة ىي كعميو يمكف القكؿ أنو يقصد باؿ  
كالتربة كما عمييا أك بيا مف كائنات ككذلؾ البيئة الكضعية كتتمثؿ فيما كضعو اإلنساف في 

 .يعية مف مرافؽ كمنشات كمباني إلشباع حاجيتوالبيئة الطب

                                      
 .23ص , 2008,اإلسكندرية , دار الجامعة الجديدة , المسؤكلية المدنية الناشئة عف تمكث البيئة ، المنياكم ياسر محمد  - 1
دار الفكر الجامعي ك اإلسكندرية , األضرار البيئية كأثرىا عمى اإلنساف ككيؼ عالجيا اإلسالـ ,  حسيف زيدافزكي  زكي - 2
 .12ص , 2004,

 .42ص , 2007, القاىرة, المكتبة المصرية لمنشر, أيمف حماد سامي ك البيئة ك التمكث , القمرم - 3
الطبعة األكلى , قانكف حماية البيئة اإلسالمي مقارنا بالقكانيف الكضعية جامعة الممؾ سعكد , أحمد عبد الكريـ سالمة  - 4
 .28ص  1996,
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كما يؤكد الغالبية الساحقة مف المفكريف الذيف درسكا عمـ البيئة عمى حمايتيا ال تحتاج   
كىذا ما نرجكه مف خالؿ دراستنا , بؿ إلى تعاكف دكلي صادؽ أيضا, إلى تكاليؼ باىظة كحسب

 .لمسمحةليذا المكضكع خاصة في مجاؿ حمايتيا مف النزاعات ا
 مفهوم البيئة في القانون الوضعي: الفرع الثاني

بأف فكرة البيئة ىي فكرة بال أم مضمكف , لقد ساد اعتقاد لدل فقياء في فترة مف الزمف   
حتى قيؿ أف رجاؿ , كقد شغؿ ىذا االعتقاد نطاقا كاسعا كلفيفا كبيرا مف فقياء القانكف , 1قانكني 

: كجرل عمی األلسف, تعريؼ محدد لياالقانكف اعتادكا عمى التعامؿ مع البيئة كغيرىـ دكف أفراد 
التي يتعذر معيا كضع تعريؼ محدد , أف لفظ البيئة يعتبر مف األلفاظ الشائعة االستعماؿ )
 .2(لو
كذلؾ أف فقياء القانكف كغيرىـ مف , كلقد اندثر ىذا االعتقاد كخاصة في العصر الحديث  

كمفيـك مالئـ ليا مما أدل إلى تعدد , المختصيف عكفكا عمى إيجاد تعريؼ محدد لمفيـك البيئة
 التعريفات في ىذا الشأف ك كما كردت تعريفات لمبيئة في العديد مف األنظمة المقارنة مف خالؿ
التشريعات البيئية التي أصدرتيا الدكؿ عمى الرغـ مف اختالؼ مفيـك البيئة مف دكلة إلى أخرل 

كفي القانكف الدكلي . كما أكردت كذلؾ مفيـك البيئة مف خالؿ الكثائؽ ك المؤتمرات الدكلية, 
 :اإلنساني كىدا ما سنتطرؽ إليو مف خالؿ 

 .البيئة في األنظمة المقارنة: أكال 
. البيئة في القانكف الدكلي اإلنساني: ثانيا 

 

                                      
, اإلسكندرية , المفيـك القانكني لمبيئة في ضكء مبدأ أسممو القانكف المعاصر دار الفكر الجامعي ,أحمد محمد حشيش  - 1

 .7ص , 2001,الطبعة األكلى , مصر
الطبعة , القاىرة مصر, دار النيضة العربية, تمكيث البيئة ك مكارد المياه مف منظكر قانكني ,احمد با بكر الشيخ أحمد  - 2

 . 11, 12: ص ص , 2005, األكلى



القانوني لآلليات الدولية لحماية البيئة أثناء النزاعات اإلطار : الفصل األول
 المسلحة

 

15 

 

 تعريف البيئة في األنظمة المقارنة: أوال  
دل التشريعات الداخمية لبعض يقصد بتعريؼ البيئة في األنظمة المقارنة ىك تعريفيا ؿ  

حيث أف ىذه القكانيف تنص عمى حماية البيئة حيث يحدد المشرع الكطني بمكجبيا ,  ؿالدك
 .مفيكميا كخصائصيا ككؿ ما يرتبط بيا كفقا لمسياسة التشريعية التي تبناىا في ىذا المكضكع

  حيث أنو تختمؼ تعريفات النظـ القانكنية عف تعريفات الفقياء كثيرا  حيث أنو في 
ياسات التشريعية في االىتماـ بالبيئة كحمايتيا مف التدىكر بيدؼ تنميتيا بدأت الس :السودان-1

حتى بمغت التشريعات التنظيمية لعناصر البيئة , كالمحافظة عمييا منذ بدايات القرف العشريف 
كقد امتدت تمؾ الحماية إلى نطاؽ الدستكر فقد , في يكمنا الحالي أكثر مف مائتاف تشريع 

كما جاءت المادة األكلى مف , السابؽ أحكاـ تتعمؽ بالبيئة  1998لسنة  اشتمؿ دستكر السكداف
بأحكاـ , بعنكاف البيئة ك المكارد الطبيعية , 2005دستكر جميكرية السكداف االنتقالي لسنة 

تتعمؽ بحؽ أىؿ السكداف في بيئة نظيفة كمتنكعة كمحافظة الدكلة كالمكاطنكف عمی التنكع 
كتطكره باإلضافة إلى عدـ انتياج أك اتخاذ سياسات أك سماحيا بأم  الحيكم في البالد كرعايتو

كذلؾ نصت عمى تطكير الدكلة بمكجب , عمؿ مف شأنو أف يؤثر تأثيرا سمبيا عمى البيئة 
 .1التشريع ك االستقالؿ األمثؿ لممكارد الطبيعية كأنجع األساليب إلدارتيا

جميع تمؾ لـ تعرؼ البيئة إلى أف جاء أكؿ تعريؼ لمبيئة في قانكف حماية البيئة   
يقصد بيا مجمكعة مف النظـ الطبيعية بمككناتيا : كالذم عرفيا بأنيا,  2001السكداني لسنة 

كما تشمؿ أيضا مجمكعة النظـ , مف العناصر األساسية كالماء ك اليكاء كالتربة كالنبات 
فية التي يعيش فييا اإلنساف كالكائنات األخرل كيستمدكف منيا قكتيـ كيؤدكف االجتماعية كالثقا

كماجاء تعريؼ آخر لمبيئة مف نص المادة الرابعة مف قانكف حماية كترقية البيئة , فييا نشاطيـ 
البيئة يقصد بيا المحيط الحيكم الذم يشمؿ الكائنات الحية ": كاألتي  2008بكالية الخرطـك 

                                      
 . المادة الرابعة, 2008,قانكف حماية كترقية البيئة كالية الخرطـك  - 1
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كما يقيمو اإلنساف , مكاد كما يحيط بيا مف مكاد كماء كتربة كتفاعالت أم منو كما يحكيو مف
.   مف منشات كتشمؿ أيضا مجمكعة النظـ االجتماعية كالثقافية التي يعيش فييا اإلنساف

مف  01في المادة  1994لسنة  04في قانكف رقـ فقد عرؼ البيئة  :المشرع المصري -2
 : عناصر الطبيعية كالعناصر الكضعية حيث نص عمى مايميالمفيـك الكاسع حيث يتناكؿ اؿ

كما يحيط  كيو مف مكاردتالمحيط الحيكم الذم يشمؿ الكائنات الحية كما تح "بأنيا ىي  
 .1  "ت ك ما يقيمو اإلنساف مف منشا ةبيا مف ىكاء كماء كترب

الصادر  91عرؼ المشرع التكنسي البيئة تعريفا كاسعا في القانكف رقـ  :المشرع التونسي-3
حيث نصت المادة الثانية عمى أف العالـ المادم بما فيو  (قانكف البيئة التكنسي) 1983في سنة 

األرض ك اليكاء كالبحر كالمياه الجكفية ك السطحية ككذلؾ المساحات الطبيعية ك المناظر 
كتشمؿ أيضا مجمكعة النظـ , ميزة كمختمؼ أصناؼ الحيكانات كالنباتاتالطبيعية كالمكاقع المت

االجتماعية كالثقافية التي يعيش فييا اإلنساف كالكائنات األخرل كيستمدكف منيا قكتيـ كيؤدكف 
 .2فييا نشاطو 

 .لقد الحظنا مف خالؿ ىذه التعريفات أنيا انتيجت المفيـك الكاسع لمبيئة  
عرفت البيئة مف اتجاه ضيؽ مضاد , أخرل في أنظمة مقارنة كما أف ىناؾ تشريعات  

لمتيار األكؿ حيث أف ىذا المفيـك ىك المفيـك الضيؽ الذم يتناكؿ العناصر الطبيعية لمبيئة فقط 
 : كىذه األنظمة منيا

                                      
الجريدة الرسمية /  1994يناير  27المكافؽ ؿ / ق  1414شعباف  15المؤرخ في  المتعمؽ بالبيئة94/04القانكف رقـ  - 1

 . 02، ص  1994فبراير  03المكافؽ ؿ / ق  1414شعباف  22: ،ػ الصادرة في  05لمجميكرية المصرية العربية ، العدد 
ك الطاقة ،  جامعة المنكفية ، مكسى محمد مصباح ، حماية البيئة اثناء النزاعات المسمحة ، مجمة البحكث البيئية  - 2

 . 12، ص  2012اإلصدار األكؿ ، العدد األكؿ ، 



القانوني لآلليات الدولية لحماية البيئة أثناء النزاعات اإلطار : الفصل األول
 المسلحة

 

17 

 

البيئة ىي المحيط الذم يعيش فيو اإلنساف : "الذم عرؼ البيئة بقكلة : المشرع الميبي-1
. 1"ت الحية كيشمؿ اليكاء كالماء كالتربة كالغذاءكجميع الكائنا

بشاف  1976جكيمية  10بمكجب القانكف الصادر في  البيئة تعرؼ :المشرع الفرنسي  -2
أف الفضاء ك المصادر الطبيعية ك المكاقع :" المفيـك الضيؽ بقكلوبكذلؾ  حماية البيئة 

كالتنكع البيكلكجي يعد كؿ ىذا جزء مف السياحية كنكعية اليكاء كالمحيط الحيكاني كالنباتي 
. 2"الممكية العامة لألمة

فيك انتيج نيج المشرع الفرنسي في تعريفو  :  أما بالنسبة لمقانون الوطني الجزائري -3 
حيث قاـ بحصر مدلكؿ البيئة ضمف العناصر الطبيعية كىذا في إطار ضبط المفاىيـ ك , لمبيئة

, 3لبيئة في إطار التنمية المستدامةحماية االمتعمؽ ب 03/01رقـ  بقانكفالخاصة المصطمحات 
أف البيئة تتككف مف المكارد الطبيعية :"عمى مف تعريفيا  8الفقرة  4نصت المادة حيث 

الالحيكية كالحيكية كاليكاء ك الجك كالماء كاألرض كباطف األرض كالحيكاف كالنبات بما في ذلؾ 
التفاعؿ بيف ىذه المكارد ككذا األماكف كالمناطؽ ك المناظر كالمعالـ كأشكاؿ , التراث الكراثي 

. 4الطبيعية
ف كاف    كمنو يمكف القكؿ بأف المشرع الجزائرم أنو لـ يقـ بإعطاء تعريؼ دقيؽ لمبيئة كا 

 . قد نص عمى إنشاء ىياكؿ إدارية لحماية البيئة

                                      
ص  .(2008), مصر, كمية الحقكؽ جامعة المنكفية ,  (رسالة ماجستير, الحماية اإلجرائية لمبيئة , رائؼ محمد لبيت  - 1
13. 
 .13ص  نفسو مرجع,رائؼ محمد لبيت - 2
القانكنية في إطار التنمية المستدامة، رسالة دكتكره، قسـ الحقكؽ كالعمـك السياسية ، جامعة عبد الغني حسكنة ، الحماية  - 3

 .15،ص 2013-2012خيضر محمد بسكرة ، الجزائر ، 
  43جر عدد  2003/ 19/07المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة المؤرخ في 03/10المادة الرابعة قانكف  - 4

 . 10ص   2003يكيميك  20الصادرة فب 
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يد مفيـك البيئة أنيا عكست إف ما يمكننا استخالصو مف خالؿ كؿ ىذه األنظمة في تحد  
كجية نظر التشريعات الكضعية لعديد مف الدكؿ في مفيكميا لمبيئة مف خالؿ عناصرىا التي 

كما يالحظ مف ناحية أخرل اختالؼ األنظمة القانكنية عند تناكليا العناصر ,تشمميا الحماية 
 .ك يضاؼ إلييا العناصر المنشأة بكاسطة اإلنساف, الطبيعية 

, كف القكؿ مع ذلؾ أف الغالبية العظمى مف التشريعات لـ تيتـ بتحديد مفيـك البيئةكما يـ  
نما عالجت عناصرىا المختمفة بقكانيف أك نصكص خاصة دكف أف تتجو إلى كضع تعريؼ , كا 

 1 .جامع خاص بالبيئة أك إلى تحديد عناصرىا التي يتكفؿ القانكف بحمايتيا
عمى األنظمة المقارنة فقط بؿ امتد كشمؿ النطاؽ  كلـ يقتصر القانكف الكضعي لمبيئة  

حيث تعرضت بعض المؤتمرات , الدكلي مف خالؿ الجيكد الدكلية الرامية إلى حماية البيئة
الدكلية التي تتعمؽ بدراسة عكامؿ تمكث البيئة كحمايتيا إلى كضع بعض تعريفات الصطالح 

أقرتو األمـ  الميالد القانكف الدكلي لمبيئة يعتبر  الذم  1972مف بينيا مؤتمر استككيكلـ  البيئة
 2 .المتحدة حيث أقر فيو حؽ اإلنساف في التمتع بيئة سميمة ككسط بيئي متكازف

 1972كتـ تعريؼ البيئة في كؿ المؤتمرات التي تكالت بعد مؤتمر ستككيكلـ لمبيئة عاـ  
، كمؤتمر مكسكك لمتربية البيئية كالتدريب  1982كمؤتمر بيركنبي حكؿ البيئة كالتنمية لعاـ 

، كقمة في األرض في  1991، ك إعالف بكيف حكؿ البيئة كالتنمية لعاـ  1987البيئي لعاـ 
، كغيرىا مف المؤتمرات الدكلية التي إتخذت المفيـك 1992رك في البرازيؿ لعاـ ريك دم جاني

 .3بيئة الذم يعتبر كؿ ما يحيط باإلنساف مف مظاىر الطبيعية كالغير الطبيعيةالكاسع لؿ

                                      
 37،ص 1998,المؤسسة الفنية لمطباعة ك النشر كالطبعة األكلى , دراسة مقارنة, جرائـ تمكيث البيئة , فرج صالح اليريش - 1
مجمكعة مف النظـ الطبيعية :" ميالد القانكف الدكلي لمبيئة حيث عرؼ البيئة عمى أنيا 1972مؤتمر ستكىكلكـ  - 2

 " تماعية كالثقافية التي يعيش فييا اإلنساف كالكائنات األخرل كالتي يستمدكف منيا زادىـ كيؤدكف فييا نشطاتيـكاإلج
حسيف عمي دريريدم ، مدل فعالية القكاعد الدكلية اإلنسانية في حماية البيئة أثناء النزاعات المسمحة ، رسالة دكتكراه ،  - 3

 .  13، ص  1990القانكنية العميا ، جامعة عماف العربية لمدراسات العميا ، االردف ، قسـ القانكف العاـ ، ىكمية الدراسات 
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جممة المكارد المادية ك االجتماعية المتاحة " ككضع أكؿ تعريؼ رسمي لمبيئة عمى أنيا 
 . "إلشباع حاجات اإلنساف كتطمعاتوفي كقت ما كفي مكاف ما 

 وتصنيفها  مفهوم النزاعات المسمحة: المطمب الثاني 
دكف استمزاـ , تتمثؿ الصكرة التقميدية لمنزاع الدكلي بالنزاع الذم يقـك بيف دكلتيف أك أكثر

 .أف يسبؽ قياـ النزاع إعالف بو
المتحدة في إطار كيمكف أف يمحؽ بيذه الصكرة حاالت التدخؿ التي تقررىا األمـ 

استنادا ألحكاـ الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة كمرد ذلؾ ضركرة , اإلجراءات المتخذة
إخضاع قكات األمـ المتحدة األحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني تجاكزا لما يمكف إثارتو مف جدال 

 .1ات المسمحةتعريؼ النزاع: الفرع األكؿ . كىذا ما سنالحظو مف خالؿ المطمب التالي .
كيمكف , لقد تعددت االتجاىات الفقيية ك التشريعية في تحديد تعريؼ النزاع المسمح

بدا بالتعريؼ الفقيي ثـ القانكني : حصر ىذه التعريفات عمى النحك التالي
 .التعريف الفقهي لمنزاعات المسمحة: أوال  

لى العنؼ المسمح بيف بأنو حالة المجكء إ" عرؼ األستاذ عامر الزمالي النزاع المسمح
دكلتيف أك أكثر سكاء بإعالف سابؽ أك بدكنو كتطبؽ األطراؼ المتعاقدة المتحاربة أحكاـ القانكف 

الدكلي اإلنساني سكاء اعتراؼ بقياـ النزاع أك لـ يعترؼ بو كما تطبؽ في حالة االحتالؿ 
ىناؾ حاالت أخرل مثؿ ك 2ك  1المادة الثانية المشتركة الفقرتاف , 1949اتفاقيات جنيؼ لعاـ 

باإلضافة إلى حركات التحرر حسب , النزاعات التي تجد منظمات دكلية نفسيا طرفا فييا
 .2الشركط الكاردة في البركتكككؿ اإلضافي األكؿ 

                                      
 ..110ص , سالمة صالح الرىايفة حماية الممتمكات التفافية أثناء النزاعات المسمحة  - 1
لقانكف الدكلي اإلنساني مدخؿ في ا, القانكف الدكلي اإلنساني تطكره كمحتكاه كتحديات النزاعات المعاصرة , عامر الزمالي  - 2

 .219-218: ص ص, 1999,كالرقابة عمى استخداـ األسمحة كتحرير محمد شريؼ بسيكني 
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ذلؾ النزاع الذم يقـك بيف الدكؿ أك بيف ىذه :" كما عرفو األستاذ صالح الديف عامر بأنو  
كصفيـ أعضاء لتحريرية أك حتى بيف منظمتيف دكليتيف بكحركات ااألخيرة ك كالمنظمات الدكلية 

. 1"في المجمكعة الدكلية
ما يدكر مف قتاؿ بيف قكات الحككمة مف جية كقكات متمردة :"كعرفتو جيمينا بنجيؾ بأنو  

. 2"مف جية أك مجمكعات مسمحة تقاتؿ لصالحيا مف جية أخرل 
في تعريؼ النزاعات الدكلية المسمحة  تقارباكما يمكف مالحظتو مف خالؿ ىذا أف ىناؾ   

كذلؾ عند تحديد أطراؼ , القانكني ليذه األخيرة اتضح بصكرة أكثر  عمى اعتبار أف الكضع
كبناءا عمى مفيـك , النزاع مف جية كمف جية ثانية تحديد صفة الطرؼ المشترؾ في ذلؾ النزاع

ككؿ األكؿ حركب تقرير المصير ضمف جرل تطكيره كقبكلو داخؿ األمـ المتحدة يتضمف البركتك
تعتبر حركب , كمف أجؿ تطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني , مفيـك النزاعات الدكلية المسمحة 

. 3حركات التحرر كالمقاكمة المسمحة نزاعات مسمحة دكلية
فانو نزاع بيف القكات الحككمية , "جاف بكتيو "أما النزاع الداخمي كبحسب تعريؼ األستاذ   

عندما تمارس ىذه المجمكعات سيطرة عمى , كقكات مسمحة منشقة أك مجمكعات مسمحة منظمة
بحيث تتمكف مف إدارة عمميات عسكرية متصمة , جزء مف أراضي البمد كتحت قيادة مسؤكلو 

. 4 1977ة كمنسقة كمف تطبيؽ البركتكككؿ اإلضافي الثاني لسف
 

                                      
شيادة ), النزاعات المسمحة عمى ضكء أحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني, خيارم عبد الرحيـ كحماية الممتمكات الثقافية  - 1

 .8ص  1997, 1996,الجزائر  جامعة, معيد الحقكؽ ك العمـك اإلدارية , (ماجستير
ص , (2001مارس  31), 841العدد , المجمة الدكلية لمصميب األحمر , "عدـ التمييز ك النزاع المسمح", جيمينا بنجيؾ  - 2
 183, 194.ص
مطبعة . 1.2.3العدد , السنة الرابعة عشر , مجمة الحؽ, قانكف الىام كاتفاقيات جنيؼ األربعة " , ىانز بيتر غاسر -3
. 65ص , (1982), القاىرة , نترناشيكناؿ برس ا

 .51ص  1984, جنيؼ معيد ىنرم دكناف، ,القانكف الدكلي اإلنساني تطكره كمبادئو, جاف بكتيو  - 4
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التعريف القانوني لمنزاعات المسمحة : ثانيا
يمكف استخالص التعريؼ القانكني لمنزاع الدكلي المسمح مف نص المادة األكلى فقرة  

المتعمؽ  1949 /12/08في  دةعؽفكؿ اإلضافي التفاقيات جنيؼ الـالثالثة مف البركتكككؿ األ
 .حايا النزاعات الدكلية المسمحةبحماية ض

قيات الذم يكمؿ اتفا عمی أف ينطبؽ ىذا البركتكككؿ 3حيث تنص المادة األكلى فقرة   
عمى األكضاع التي نصت عمييا 1949/08/12حايا الحرب المكقعة بتاريخجنيؼ لحماية ض

 ."المشتركة فيما بيف االتفاقيات 2المادة 
عالكة عمى األحكاـ : "المشتركة بيف اتفاقيات جنيؼ األربعة عمى مايمي 2كتنص المادة   

االتفاقية في حالة الحرب المعمنة أك أم اشتباؾ أخر تنطبؽ ىذه , التي تسرم في كقت السالـ 
أك أكثر مف األطراؼ السامية المتعاقدة كحتى لك لـ يعترؼ أحدىما بحالة , ينشب بيف طرفيف 

الحرب كتنطبؽ االتفاقية أيضا في جميع حاالت االحتالؿ الجزئي أك الكمي إلقميـ أحد األطراؼ 
دىا بحالة الحرب كتنطبؽ االتفاقية أيضا في جميع السامية المتعاقدة كحتى لك لـ يعترؼ أح

حاالت االحتالؿ الجزئي أك الكمي إلقميـ أحد األطراؼ السامية المتعاقدة حتى لك لـ يكاجو ىذا 
 . االحتالؿ مقاكمة مسمحة

ذا لـ تكف إحدل دكؿ النزاع طرفا في ىذه االتفاقية فإف دكؿ النزاع األطراؼ فييا تبقی , كا 
كما أنيا تمتـز باالتفاقية إزاء الدكلة المذككرة إذا قبمت , بيا في عالقتيا المتبادلةمع ذلؾ ممتزمة 

. 1ىذه األخيرة أحكاـ االتفاقية كطبقيا 
أما النزاع الداخمي فيك حسب ما كرد في البركتكككؿ الثاني المتعمؽ بحماية ضحايا   

ليسرم ىذا :"منو عمى أف  حيث نصت المادة األكلى 1977المنازعات الداخمية المسمحة لسنة 

                                      
 . 8/12/ 1949اتفاقية جنيؼ المؤرخة في - 1
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البركتكككؿ الذم يطكر كيكمؿ المادة الثالثة المشتركة بيف اتفاقيات جنيؼ المؤرخة في 
08/12/1949 .

 تصنيف النزاعات المسمحة : ثانيا 
يصنؼ القانكف الدكلي اإلنساني النزاعات المسمحة إلى دكلية كأخرل داخمية كلذلؾ فاف   

المعتمد في التمييز بينيما كعميو نعالج أكال مضمكف ىذا المعيار  ىك المعيار, "الدكلية "عنصر 
.   1كثانيا تقديره

مضمون المعيار الدولي    -1
حسب المادة ,  1977كاف اليدؼ الرئيسي مف اعتماد البركتكككؿ اإلضافي األكؿ لسنة   

معنى تقميدم بأف تسرم نصكصو عمى المنازعات الدكلية بما ليذا التعبير مف " 3األكلى فقرة 
كمف ثـ عمی منازعات ال تخص سكل الدكؿ في حيف أف المنازعات األخرل كاف يحكميا 

نقؿ إلى  1974غير أنو منذ الدكر األكلى لممؤتمر الدبمكماسي المعقكد , البركتكككؿ الثاني 
البركتكككؿ األكؿ نضاؿ الشعكب مف أجؿ التحرير الكطني كتقرير المصير، كبالتالي يدخؿ 

ا المنازعات المسمحة التي تناضؿ فيو", لمنازعات الدكلية المسمحة مف اآلف فصاعدا ضمف ا
. األجنبي كضد األنظمة العنصرية االحتالؿالشعكب ضد التسمط االستعمارم ك

كمف ذلؾ يتبيف أف اتساع نطاؽ تطبيؽ البركتكككؿ األكؿ قد حد مف نطاؽ تطبيؽ 
ككفقا لممادة  1949لثة المشتركة بيف اتفاقيات جنيؼ البركتكككؿ الثاني كالذم يكمؿ المادة الثا

األكلى منو كيطبؽ عمى جميع المنازعات المسمحة التي تشمميا المادة األكلى مف البركتكككؿ 
حايا النزاعات المسمحة كالتي تدكر عمى إقميـ أحد األطراؼ لؽ بحماية ضاإلضافي األكؿ كالمتع

شقة أك جماعات نظامية مسمحة أخرل كتمارس تحت السامية المتعاقدة بيف قكات المسمحة مف

                                      
القانكف الدكلي اإلنساني رسالة حماية الممتمكات الثقافية في النزاعات المسمحة عمى ضكء األحكاـ , خيارم عبد الرحيـ  - 1

 .5، ص 1996ماجيستر، معيد الحقكؽ، الجزائر، 
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قيادة مسؤكلة عمى جزء مف إقميمو مف السيطرة ما يمكنيا مف القياـ بعمميات عسكرية متكاصمة 
 . كمنسقة كتستطيع تنفيذ ىذا البركتكككؿ

دكف أف يعدؿ مف الشركط الراىنة لتطبيقيا عمى جميع المنازعات المسمحة التي ال 
الذم يطكر كيكمؿ المادة الثالثة المشتركة بيف اتفاقيات " األكلى مف البركتكككؿتشمميا المادة 

دكف أف يعدؿ مف الشركط الراىنة لتطبيقيا عمى جميع   1949/08/12جنيؼ المؤرخة في
كؿ اإلضافي التفاقيات األ" المنازعات المسمحة التي ال تشمميا المادة األكلى مف البركتكككؿ

 .كالمتعمؽ بحماية ضحايا المنازعات الدكلية المسمحة 12/08/1949 دة فيعؽفجنيؼ الـ
النزاع المسمح الداخمي ىك الذم يدكر عمى إقميـ أحد األطراؼ : " كيفيـ مف ذلؾ أف  

السامية المتعاقدة بيف قكات المسمحة كقكات مسمحة منشقة أك جماعات نظامية مسمحة أخرل 
ق مف السيطرة ما يمكنيا مف القياـ بعمميات كتمارس تحت قيادة مسؤكلة عمى جزء مف إقميـ

.  1"كتستطيع تنفيذ ىذا البركتكككؿ.عسكرية متكاصمة كمنشقة 
النزاع :" كما أف الجنة الدكلية لمصميب األحمر أكردت تعريؼ لمنزاع المسمح جاء فيو أف 

كلي فيك أما النزاع المسمح غير د" المسمح الدكلي يشمؿ القكات المسمحة لدكلتيف عمى األقؿ 
مكاجية تنشب داخؿ إقميـ دكلة بيف القكات المسمحة النظامية كجماعات مسمحة يمكف التعرؼ 

. 2"ات مسمحةعمى ىكيتيا أك بيف جماع
 
 
 
 

                                      
 . المادة األكلى, 1949اتفاقية جنيؼ  - 1
 1977,كالمتعمؽ بحماية ضحايا المنازعات المسمحة كغير الدكلية  1949البركتكككؿ الثاني اإلضافي التفاقيات جنيؼ  - 2

 .1982جنيؼ الطبعة الثانية , 1978,الطبعة األكلى 
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 تصنيف النزاعات المسمحة: الفرع الثاني
يصنؼ القانكف الدكلي اإلنساني النزاعات المسمحة إلى دكلية كأخرل داخمية كلذلؾ فاف   

ىك المعيار المعتمد في التمييز بينيما كعميو نعالج أكال مضمكف ىذا المعيار , "الدكلية "عنصر 
.   1كثانيا تقديره

مضمون المعيار الدولي : أوال
حسب المادة ,  1977كاف اليدؼ الرئيسي مف اعتماد البركتكككؿ اإلضافي األكؿ لسنة   

ية بما ليذا التعبير مف معنى تقميدم بأف تسرم نصكصو عمى المنازعات الدكؿ" 3األكلى فقرة 
كمف ثـ عمی منازعات ال تخص سكل الدكؿ في حيف أف المنازعات األخرل كاف يحكميا 

نقؿ إلى  1974غير أنو منذ الدكر األكلى لممؤتمر الدبمكماسي المعقكد , البركتكككؿ الثاني 
ير، كبالتالي يدخؿ البركتكككؿ األكؿ نضاؿ الشعكب مف أجؿ التحرير الكطني كتقرير المص

المنازعات المسمحة التي تناضؿ فييا ", ضمف المنازعات الدكلية المسمحة مف اآلف فصاعدا 
.  "الشعكب ضد التسمط االستعمارم ك االحتالؿ األجنبي كضد األنظمة العنصرية

كمف ذلؾ يتبيف أف اتساع نطاؽ تطبيؽ البركتكككؿ األكؿ قد حد مف نطاؽ تطبيؽ   
ككفقا لممادة  1949لثاني كالذم يكمؿ المادة الثالثة المشتركة بيف اتفاقيات جنيؼ البركتكككؿ ا

األكلى منو كيطبؽ عمى جميع المنازعات المسمحة التي تشمميا المادة األكلى مف البركتكككؿ 
حايا النزاعات المسمحة كالتي تدكر عمى إقميـ أحد األطراؼ اإلضافي األكؿ كالمتعمؽ بحماية ض

خرل كتمارس األمسمحة اؿنظامية اؿجماعات اؿمنشقة أك اؿلمتعاقدة بيف قكات المسمحة السامية ا
تحت قيادة مسؤكلة عمى جزء مف إقميمو مف السيطرة ما يمكنيا مف القياـ بعمميات عسكرية 

. متكاصمة كمنسقة كتستطيع تنفيذ ىذا البركتكككؿ 

                                      
 .5مرجع سابؽ، ص , خيارم عبد الرحيـ  - 1
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ر عمی أنو يغير مف المفيـك كلنذكر عمى سبيؿ المالحظة أف ىذا التكسيع يمكف أف يفس 
كذلؾ يجعؿ بعض الكائنات التي ليست دكال تتمتع بشخصية التقميدم لمكضكع القانكف الدكلي 

. 1قانكنية كلك كاف ذلؾ في حدكد ضيقة 
مما خالؿ ما سبؽ نستطيع القكؿ أف الكضع القانكني لمنزاعات الدكلية المسمحة أصبح 

الدكؿ كالمنظمات الدكلية كالشعكب )النزاع مف جية بصكرة كاضحة كذلؾ نتيجة تحديد أطراؼ 
كمف جية أخرل تحديد صفة الطرؼ  (لالستعمار ممثمة في حركات التحرر الكطني المناىضة

المشترؾ األخر في ذلؾ النزاع كعمى الرغـ مف ىذا الكضكح النسبي ال ينفي بصكرة مطمقة 
. ير مف حاالت العنؼكجكد الكث, استعماؿ القكة المسمحة التي يصعب تصنيفيا 

تقييم المعيار الدولي : ثانيا 
فإذا كانت , يعاب عمى المعيار الدكلي في ككنو معيار يصعب عادة تحديده بكضكح 

فإف المنظمات كحركات التحرر عادة , الدكلة مف السيؿ عادة تبيانيا ركال يطرح إشكاؿ بشأنيا
كغالبا ما يككف الكضع القانكني خصكصا إذا كانت في بداية نضاليا , ما يشكبيا الغمكض 

ألطراؼ النزاع مبيما حسبما تككف بعض العصابات العسكرية المختمفة مشتركة في نزاع 
. 2مسمح

كمف جية أخرل فإنو غالبا ما ال يمكف تحديد العنصر األجنبي في النزاع الداخمي ككثيرا   
ة حاكمة كمجمكعة أفراد أك ما يظير لألعياف أف نزاعا ما ىك مجرد نزاع داخمي يدكر بيف سمط

إال أنو في الكاقع يكجد طرؼ أك عدة أطراؼ أجنبية تعمؿ عمى تفعيؿ ىذا , بيف مجمكعتيف منيا
قضايا األقميات )الدكلة مثؿ  ر بمصمحة تمؾرضاؿتكجييو بما يخدـ مصالحيا مف حيث النزاع ك

                                      
1 -  Stanislaw  Eahlik.preci Abrege de droit intrnationl humanitaire Extraits de la reve  
 internationale de la croix rouge, Juillet, Aout, 1984, p18. 

ديسمبر ك , نكفمبر  );34حماية المدنييف في النزاعات المسمحة السنة السادسة العدد ",المجمة الدكلية لمصميب األحمر  - 2
 .23ص , (1993
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عمى الساحة الدكلية كذلؾ ىذا األمر الذم أصبح بدكره يطرح العديد مف اإلشكاالت , (في العالـ
عطاء أكلكية لممصمحة عمى حساب القانكف  .مف خالؿ محاكلة قمب المفاىيـ القانكنية السائدة كا 

االتفاقيات الدولية المعنية بحماية البيئة أثناء النزاعات المسمحة : ثانيالمبحث ال
أسمكب ببعد المجكء إلى استخداـ إجراءات مضرة كخطيرة بالبيئة لتحقيؽ أىداؼ عسكرية   

، كلكف الشئ الممفت لالنتباه ىك تزايد استخداـ ىذه اإلجراءات في السنكات األخيرة، مثؿ قديـ
تدمير المنشآت البتركلية في إيراف أثناء الحرب اإليرانية العراقية كتمكيث البيئة البحرية، ك 

 .1 1991عاؿ النار في المنشآت البتركلية كتدميرىا في الككيت أثناء حرب الخميج عاـ إش
كتدمير المنشآت المدنية كاستخداـ أسمحة محرمة دكليا عمى درجة كبيرة مف الخطكرة   

، كأخيرا 1999عمى البيئة، خالؿ حرب حمؼ الشماؿ األطمسي ضد يكغسالفيا السابقة عاـ 
 2 .2006الكقكد في لبناف مف قبؿ إسرائيؿ عاـ تدمير الجسكر كخزانات 

كلمكقكؼ عمى مدل حقيقة كفعالية القكاعد كالقانكنية التي تطبؽ في كقت الحرب لحماية   
البيئة في القانكف الدكلي، البد مف تحميؿ أىـ االتفاقيات الدكلية في ىذا المجاؿ كالتي منيا مف 

، 1907قسمت إلى اتفاقيات غير مباشرة كاتفاقيات مباشرة لحماية البيئة كىي اتفاقية الىام 
كالذيف تـ إلحاقيما مع اتفاقيات  1977، كبركتكككلييما اإلضافييف لعاـ 1949تفاقية جنيؼ كا

المتعمقة بمنع التقنيات التي تقـك عمى تعديؿ البيئة  1976، كاتفاقية 1949جنيؼ األربعة 
.  الغابات عسكرية أك لغابات عدائية

 
 
 

                                      
1 - Pour plus de détail voir, D. Momtaz (1991) A.F.D.I, Paris,P 203_219 

، المجمة األردنية التطبيقية المجمد "كقت النزاع المسمححماية البيئة في القانكف الدكلي اإلنساني "أعمر عمر محمكد،  - 2
 .3، ص 2008الحادم عشر العدد األكؿ، 
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 . رة غير مباشرةاالتفاقيات الدولية التي تحمي البيئة بصو: المطمب األول
إف الحماية المقررة لإلنسانية أثناء النزاعات المسمحة، البد أف تفيـ بمعناىا الكاسع    

فييا اإلنساف كدلؾ عمى اعتبار أف  تنطكم عمى حماية اإلنساف باإلضافة إلى البيئة التي يحيا
 .التي يعيش فييااستخداـ الكسائؿ المتقدمة في القتاؿ تؤدم إلى اإلضرار باإلنساف ك البيئة 

لؾ فاف البيئة لـ تذكر في اتفاقيات القانكف الدكلي اإلنساني إدا لـ تكف فكرة البيئة قد لذ  
ظيرت ، غير انو يالحظ أف بعض االتفاقيات تحمي البيئة بصكرة غير مباشرة كىذا ما 

 :سنتطرؽ إليو في ىذا المطمب مف خالؿ الفرعيف التالييف
 فاقيات الدكليةأنكاع اإلت: الفرع األكؿ 

 ية البيئة كقت النزاعات المسمحة بصكرة مباشرةاات الدكلية المعينة بحـاتفاقي: انيالفرع الث
 أنواع اإلتفاقيات الدولية: الفرع األول

  1907اتفاقية الهاي الرابعة لعام :أوال 
البرية كالمتعمقة بقكانيف عرفية لمحرب  1907 /18/10اتفاقية الىام الرابعة المبرمة في

كممحقيا األكؿ ليا عدة بصمات بشأف حماية البيئة في كقت النزاع المسمح ، حيث نصت المادة 
مف اتفاقية الىام عمی المتحاربيف ليس ليـ حؽ مطمؽ كغير محدد باختيار الكسائؿ التي  22

 .تضر باألعداء، كيعتبر ىذا المبدأ أساسيا لمقانكف الدكلي اإلنساني
، كتأكد عدة مرات 1868ألكؿ مرة في إعالف ساف بطرسبرغ عاـ  كقد أعمف ىذا المبدأ

مف  35مف المادة  15في معاىدات القانكف الدكلي اإلنساني، ككاف آخرىا في الفقرة 
 1 .1977البركتكككؿ األكؿ لعاـ 

مف االتفاقية حظرتا استخداـ السـ أك األسمحة السامة  23مف المادة  (ق)ك  (أ)الفقرتاف   
ككذلؾ استخداـ األسمحة كالقذائؼ كالمكارد التي مف شأنيا إحداث إصابات كآالـ ال مبرر ليا، 

                                      
 .194ص  ،2010، 2طدار المستقبؿ العربي،  القاىرة ، مصر ،, مفيد شياب أساسيات في القانكف الدكلي اإلنساني - 1



القانوني لآلليات الدولية لحماية البيئة أثناء النزاعات اإلطار : الفصل األول
 المسلحة

 

28 

 

مف نفس المادة حظرت أيضا أك حجز أمالؾ األعداء، عدا حالة التدمير أك  (ز)أما الفقرة 
 23مف المادة  (ز)لتي يجب أف يتـ تنفيذىا بدقة كلضركرة الحرب، كلـ تكضح الفقرة الحجز ا

أمالؾ الدكلة ؟، كلكف  ماىية األمالؾ التي يجكز تدميرىا أك حجزىا، ىؿ ىي أمالؾ خاصة أـ
يبد أف النص يتضمف األمالؾ الخاصة كالعامة كعمى سبيؿ المثاؿ األراضي الزراعية كمصادر 

، في ىذا الصدد يبدك أنو مف الميـ أف نذكر بأف عشرات المكظفيف الرسمييف المياه كالغابات
بسبب إعطائيـ األكامر بتدمير الغابات  (ز)ألف بعد الحرب العالمية الثانية اتيمكا بحرؽ الفقرة 

مف اتفاقية الىام، ال تعتبر دكلة االحتالؿ نفسيا سكل إداريا كمنتفعا  55في المادة  1البكلكنية
سسات كالمباني العمكمية كالغابات كاألراضي الزراعية التي تممكيا الدكلة المعادية كالتي مف المؤ

دارتيا كفقا القكاعد  تكجد في البمد الكاقع تحت االحتالؿ، كينبغي عمييا صيانة باطف ىذه كا 
 .2االنتفاع

ـ يظير إال إف النصكص السابقة تتعمؽ بحماية غير مباشرة لمبيئة، ككف مفيـك حماية البيئة ؿ -
في بداية السبعينيات كمنو يمكف القكؿ أف مفيـك حماية البيئة أثناء النزاعات المسمحة لـ يظير 

حيث أف القانكف الدكلي اإلنساني كانت اىتماماتو متعمقة بداية بالقكاعد التي  1976قبؿ عاـ 
. أك غير مدنيفتنظـ سير العمميات العسكرية، كمف ثـ حماية ضحايا النزاعات المسمحة مدنيف 

 1949اتفاقية جنيف الرابعة :  اثاني
، لـ تكرد نصكص صريحة أك قكاعد 1949بالنظر إلى اتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ 

، تضمنت عدة قكاعد فييا 1949اتفاقية كاضحة متعمقة بالبيئة إال أف اتفاقية جنيؼ الرابعة 
االتفاقية ال تشير إلى البيئة بصكرة مف ىذه  53الحماية الضمنية لمبيئة، حيث نجد أف المادة 

 .كاضحة كصريحة، إال أنيا تقدـ حماية مممكسة محددة لمبيئة
                                      

1 -Nguyen,Quoc ،Dinhpatrich Daullier, Alain pellet (1994) droit International Public, 5eme 
edition, L.G.Dj, Pars ،p692. 

 .55، المادة 1907اتفاقية الىام  - 2
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مف خالؿ حظر تدمير الممتمكات ككذلؾ مف خالؿ الحماية المقررة لمسكاف كالمدنيف   
يخطر عمى دكلة االحتالؿ أف تدمر أم ممتمكات )كالمقاتميف حيث تنص المادة عمى ما يمي 

أك منقكلة تتعمؽ بأفراد أك جماعات، أك بالدكلة أك السمطات العامة ، أك المنظمات  ثابتة خاصة
 .1 (أك التعاكنية، إال إذا كانت العمميات الحربية تقتضي حتما ىذا التدمير االجتماعية

كقد ألحؽ باتفاقيات جنيؼ بركتكككالف إضافياف يعتبراف مكمالف االتفاقيات فالبركتكككؿ   
، قد 2ضحايا المنازعات الدكلية المسمحة كالذم يختص بحماية, 1977ة جنيؼ األكؿ التفاقي

الكارد في  (233الفقرتيف ) 35أكرد المادتيف تنطبقاف عمى تحريـ الضرر البيئي كىي المادة 
بخطر استخداـ األسمحة  (2)القسـ األكؿ الخاص بأساليب ككسائؿ القتاؿ حيث تنص الفقرة 

 .القتاؿ التي مف شأنيا إحداث إصابات أك آالـ ال مبرر لياكالقذائؼ كالمكاد ككسائؿ 
بخطر استخداـ كسائؿ أك أساليب لمقتاؿ يقصد بيا أك يتكقع منيا )فتنص  (3)أما الفقرة   

 .3 (أف تمحؽ بالبيئة الطبيعية أضرار بالغة كاسعة االنتشار طكيمة األمد
 :لالخاصة بحماية البيئة كالتي تنص عؿ 55كما تنص المادة 

تراعي أثناء القتاؿ حماية البيئة الطبيعية مف األضرار البالغة كاسعة االنتشار أك كسائؿ  -1
القتاؿ التي يقصد بيا أك بتكقع منيا أف تسبب مثؿ ىذه األضرار بالبيئة الطبيعية كمف ثـ تشف 

 .ضد البيئة الطبيعية
 4 .تحظر ىجمات الردع التي تشف ضد البيئة الطبيعية -2

                                      
 .53، المادة 1949اتفاقية جنيؼ الرابعة  - 1
صالح عبد الرحماف عبد الحديثي، النظاـ القانكني الدكلي لحماية البيئة، منشكرات الحمبي الحقكقية، الطبعة األكلى،  - 2

 .184، ص 2010
مجمة البحكث البيئية كالطاقة، جامعة " دراسة حقؿ ىجميج)حماية البيئة أثناء النزاعات المسمحة "مكسى محمد مصباح،  - 3

 .8، ص 2012المنكفية، اإلصدار األكؿ، العدد األكؿ، يكليك 
 .55، المادة 1977البرتكككؿ األكؿ اإلضافي إلى اتفاقيات جنيؼ  - 4
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تضعا مقاييس عممية لمقائد  35مف المادة   3-2ناه مف الفقرتيف ظلقكؿ مف خالؿ ما لحيمكننا ا
العسكرم أثناء النزاع المسمح كما أنيما يمنعاف الضرر البالغ الكاسع االنتشار كطكيؿ األمد، أم 

كأنيما يجيزاف الضرر األقؿ انتشار كىما لـ يحددا درجة الضرر البيئي المحظكر كدرجة 
سع االنتشار كلكنو مؤثر كخطير في نطاؽ التدمير البيئي، عمما أنو ىناؾ ضررا قد ال يككف كا

 .كقكعو
أف يراعی حماسة البيئة الطبيعية، كلكنيا لـ تبيف لنا  55كمف كجيت نظرنا في المادة 

معنی كمقدار ككيفية المراعاة المتخذة حيث يبدكا أف اتخاذ المراعاة كالعناية كمقياس ىك أقؿ 
أك يككف ضركريا بسبب العمميات  شدة مف الدمار الذم تقتضيو ضركرة الحرب بشكؿ ممح

 .العسكرية كىذا ما يتيح قدر كبير مف االستغالؿ لتبرير االعتداء عمى البيئة الطبيعية
أعمف مجمس األمف  55ك  (3)فقرة  35كقد طبؽ مجمس األمف الدكلي نص المادتيف 

. ككيتمسؤكلية العراؽ يكحي القانكف الدكلي عف جميع األضرار ك الخسائر التي لحقت باؿ
مف البركتكككؿ مبدأ الضركرة العسكرية حيث أشارت الفقرة  57بينما أدخؿ نص المادة   

أف يمتنع عف اتخاذ قرار بشف أم ىجـك قد يتكقع منو بصفة عرضية، أف يحدث ): الثالثة
خسائر في أركاح المدنييف أك إلحاؽ اإلصابة بيـ أك األضرار باألعياف المدنية، أك أف تحدث 

ىذه الخسائر ك األضرار مما يفرط في تجاكز ما ينتظر أف يسفر عنو ذلؾ اليجـك خمطا مف 
. 1مف ميزة عسكرية مممكسة كمباشرة

أف تعمؿ بأقصى ما تسمح " مف اتفاقية جنيؼ تكحي عمى دكلة االحتالؿ  56إف المادة   
طبية بو كسائميا كبمعاكنة السمطات الكطنية كالمحمية عمى صيانة المنشآت كالخدمات اؿ

كالمستشفيات، ككذلؾ الصحة العامة كالشركط الصحية في األراضي المحتمة، كذلؾ بكجو 

                                      
 . ، الفقرة أ، ثالثا57، المادة 1977البرتكككؿ األكؿ اإلضافي األكلى اتفاقيات جنيؼ  - 1
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خاص عف طريؽ اعتماد كتطبيؽ التدابير الكقائية الالزمة لمكافحة انتشار األمراض المعدية 
. 1"الطبية بكؿ فئاتيـ بأداء مياميـكاألكبئة، كيسمح لجميع أفراد الخدمات 

مف اتفاقية جنيؼ التجارب  147الخطيرة التي أشارت إلييا المادة كذلؾ مف المخالفات    
الخاصة بعمـ الحياة، كتعمد إحداث آالـ شديدة أك إلحاؽ أضرار خطيرة بالسالمة البدنية أك 

 2. بالصحة اتجاه األشخاص المحمييف بكاسطة ىذه االتفاقية
خص كيتعمؽ باإلصابات إف معيار النية أك القصد يفرغ النص مف محتكاه كخاصة فيما م  

الصحية الناشئة مف األضرار اإلضافية مف األكؿ، كفي حالة النزاع العسكرم قد تدعي الخطأ 
أك عدـ كجكد النية إلحداث األضرار، كلكف بما أف اتفاقيات جنيؼ قننت عدة قكاعد عرفية 

تغطية ىذا النقص لمقانكف الدكلي كالتي تتضمف حماية البيئة في حالة النزاع المسمح فإنو يمكف 
مف خالؿ القانكف العرفي، كعميو ىنا يمكننا التذكير أف األطراؼ السامية المتعاقدة ممزمة 

بمكجب المادة األكلى مف اتفاقيات جنيؼ باحتراـ ىذه المعاىدات كالعمؿ عمى احتراميا في 
 .جميع األحكاؿ

 االتفاقيات الدولية المعنية بحماية البيئة أثناء النزاعات المسمحة بصورة مباشرة: الثاني فرعال
 :رة كنميز منيا إلى تحميؿ االتفاقيات التي تحمي البيئة مباش فرعسكؼ نتطرؽ في ىذا اؿ

ة عسكرية أو أية أغراض عدائيالغابات لاالتفاقية المتعمقة بمنع التقنيات المعدلة لمبيئة :  أوال
. 1976أخرى 

ر في البيئة ألغراض عسكرية أك ألية أغراض مإف اتفاقية حظر استخداـ تقنيات التغي
عدائية أخرل، ىي صؾ مف القانكف الدكلي لنزع السالح يرتبط خاصة بحماية البيئة في حالة 

                                      
 .56، المادة 1949اتفاقية جنيؼ  - 1
حماية البيئة في القانكف الدكلي اإلنسانية المجمة األردنية لمعمـك التطبيقية عماف كاألردف كالمجمد "عمر محمكد أعمر - 2

 .4ص , 2008,الحادم عشر العدد األكؿ 
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عمى األعماؿ العسكرية، كما تمثؿ االتفاقية اإلنسانية الدكلية األكلى التي تضمنت النص مباشرة 
. 1حماية البيئة مف اآلثار المدمرة أثناء النزاعات المسمحة

لقد كاف ظيكر ىذه االتفاقية نتيجة رد فعؿ المجتمع الدكلي عمى قياـ القكات األمريكية    
بالعمؿ عمى تدمير الغابات كالحقكؿ الزراعية في فيتناـ ، إباف الحرب األمريكية الفيتنامية مف 
ق أجؿ القضاء عمى الثكار، كالذم بدكره أثر عمى حالة المناخ كتغير طبيعتو في تمؾ المنطقة ىذ
األفعاؿ أدت إلى انشغاؿ العالـ بخطكرة ىذه التصرفات المضرة بالبيئة، ككاف حافزا لعقد اتفاقية 

دخمت حيز التنفيذ  1976، ىي اتفاقية2دكلية تمنع استخداـ تقنيات تحدث تغيرات بالبيئة
 .مع إمكانية تطبيقيا كقت السمـ كالحرب1978/ 05/10في

لمتحدة إلى جميع الدكؿ لمنظر فييا كتكقيعيا حيث أحالتيا الجمعية العامة لألمـ ا
 .3كالتصديؽ عمييا 

االتفاقية المتعمقة بمنع التقنيات المعدلة لمبيئة لغابات عسكرية أك الغابات عدائية 
، تيدؼ إلى حظر االستخداـ العسكرم أك أم استخداـ عدائي آخر ليذه التقنيات كذلؾ 1976

بيف األمـ كمف أحكامو أف عمى األطراؼ أف تستخدـ بغية تعزيز السمـ الدكلي كالثقة فيما 
تقنيات التغير البيئي ذات التأثيرات الكاسعة، كالتي تدـك مدة طكيمة، أك الشديدة، ككسيمة لتدمير 

أطراؼ أخرل، أك إتالفيا كاإلضرار بيا كأال تساعد أك تشجع أك تحض أية دكلة أخرل أك 
 .فعؿ ذلؾمجمكعة مف الدكؿ أك منظمة دكلية عمى أف ت

                                      
جماؿ ميدم، النظاـ القانكني الدكلي لحماية البيئة مف األضرار الناجمة عف األسمحة النككية، مركز الدراسات العربية  - 1

 .145،ص 2010لمنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى، 
 .4عمر محمكد أعمر، مرجع سابؽ، ص  - 2
المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، بيركت الطبعة كماؿ حماد، النزاع المسمح كالقانكف الدكلي العاـ، مجد  - 3

 .61، ص 1997األكلى، 



القانوني لآلليات الدولية لحماية البيئة أثناء النزاعات اإلطار : الفصل األول
 المسلحة

 

33 

 

كاالعتداءات عمى البيئة تحظرىا االتفاقية، ىي التي تنجـ عف استخداـ أية تقنيات 
ية األرض أك تككينيا أك تركيبيا عف طريؽ تغير معتمد في العمميات ؾتستيدؼ تعديؿ ديناـ

 .1الطبيعية
 كتشير ىذه االتفاقية إلى أف إعالف مؤتمر األمـ المتحدة لمبيئة البشرية الذم أقر في

ىك مؤشر إلى إمكانية تبني مجمكعة مف النصكص المتعمقة  1972حزيراف  16استككيكلـ 
بحماية البيئة كقت السمـ لتطبيقيا كقت النزاع المسمح، كما أعطت ىذه االتفاقية لألطراؼ 

المتعاقدة الحؽ في اقتراح إدخاؿ تعديالت عمى ىذه االتفاقية مما يكحي بإمكانية إدراج نصكص 
يدة لسد الثغرات كالفرص المتعمقة بيذه االتفاقية كبمكجب ىذه االتفاقية تعيدت الدكؿ قانكنية جد

إحداث تغيرات عمى البيئة خاصة عندما  المكقعة بعدـ استخداـ كسائؿ أك تقنيات مف شأنيا
 2.يككف مف شأنيا التأثير الدائـ أك الخطير عمى البيئة

نا أف ىذه االتفاقية لـ تمنع استخداـ التقنيات التي مف شأنيا إحداث تغيرات ظحلقد ال
بالبيئة، حيث أف المادة الثانية مف ىذه االتفاقية نصت عمى ما يؤثر عمى التكازف البيئي في 

إقميـ ما دكف تحديد ليذه العناصر عمما أف النص األصمي المعمكؿ بو قيمتو محدكدة، كيحتكم 
ذا مف خالؿ اشتراط االتفاقية أف تككف التعديالت التي تتعرض ليا البيئة عمى الغمكض، كه

. نطاؽ كاسع كدائـ كخطيرذات 
لقد حدد االتفاؽ التكضيحي لممادة األكلى مف االتفاقية أف المقصكد باستخداـ تقنيات 

طبيعة، يجب التغير في البيئة كاسعة االنتشار بكاسطة استخداـ التقنيات العدائية المعدلة لمبيئة اؿ
أف يقاس بعدة مئات مف األمياؿ المربعة، كالفترة الزمنية المطمكبة حتى يعتبر الضرر دائما كمف 

يقصد بيا  -ثـ محظكرا ىك أف يمتد إلى عدة شيكر أك مايقارب الفصؿ أما كممة خطيرا 
                                      

المادة األكلى كالثانية مف اتفاقية حظر استخداـ تقنيات التغير في البيئة ألغراض عسكرية أك ألية أغراض عدائية أخرل  - 1
 .1976ديسمبر  10
 4عمر محمكد أعمر، مرجع سابؽ ص -2
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أم  االختالؿ أك الضرر الحقيقي الذم ييدد حياة البشر كالمصادر الطبيعية كاالقتصادية أك
مكارد أخرل، حيث أنو يرد أم ذكر لمكضكع التيديد باستخداـ الكسائؿ المعدلة لمبيئة لغابات 

. عسكرية أك التحضير ليذه األعماؿ ضمف نصكص ىذه االتفاقية
، أم أف الفعؿ يككف مكجيا ضد (القصد)أما المادة الثانية مف ىذه االتفاقية أخذت بمبدأ النية -

حاؽ الضرر بيا ككسيمة مف كسائؿ الحرب، كبالتالي فإف األضرار البيئة الطبيعية بقصد إؿ
العرضية كالحكادث غير المقصكدة كغير المباشرة ال تدخؿ ضمف نطاؽ المادة الثانية، حيث 
تعفي الدكلة مف المسؤكلية في حالة عدـ ثبات فعؿ التعمد مف خالؿ إدعائيا بعدـ تكفر النية 

طبيعية، كما لـ تشير االتفاقية إلى حالة حدكث اختالؿ سيئ بإلحاؽ أضرار جكىرية في البيئة اؿ
. ناتج عف استخداـ أسمحة كالسيكية كغير محرمة دكليا

مكانية التمسؾ بيذه    إف ىذه االتفاقية ال تطبؽ إال عمى المتعاقديف مف أطراؼ النزاع، كا 
 .1لي االتفاقية ال يككف إال عف طريؽ كضع شككل كطمب تحقيؽ مف مجمس األمف الدك

مف الناحية العممية ليس ليذه االتفاقية إال قكة إكراه ضعيفة إلرغاـ أغمب الدكؿ عمى   
تطبيقيا، أما بالنسبة ألعضاء مجمس األمف الدكلي الخمسة، فميس ليذه االتفاقية أم قيمة 

.  إلزامية
.  الممحق التفاقية جنيف 1977البروتوكول اإلضافي األول لسنة : اثاني
ليذا يعرؼ  1949البركتكككؿ لسد فراغ قانكف ظير في اتفاقية جنيؼ الرابعة جاء ىذا   

. 1949الممحؽ االتفاقيات جنيؼ الرابعة  1977بالبركتكككؿ اإلضافي األكؿ 
مضمكنو تحريـ الحرب اإليككلكجية، حيث أنو يتضمف البركتكككؿ األكؿ مادتيف تعالجاف 

ة النزاع المسمح الدكلي، كتجدر اإلشارة إلى أف ىذه عمى كجو التحديد مسألة حماية البيئة في فتر

                                      
مف اتفاقية حظر استخداـ تقنيات تغير في البيئة ألغراض عسكرية أك ألية أغراض عدائية أخرل  3فقرة المادة الخامسة  -1

.  1976ديسمبر  10
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المسألة لـ تظير في مشركعي البركتكككليف المذيف قدمتيما المجنة الدكلية لمصميب األحمر إلى 
. المؤتمر الدبمكماسي لتأكيد كتطكير القانكف الدكلي اإلنساني المطبؽ في النزاعات المسمحة

جيكد المؤتمر الدبمكماسي نفسو، كيتعمد كجكدىما عمى  كعميو فإف ىاتيف المادتيف ىما ثمرة -
. 1إدراؾ أىمية احتراـ البيئة الذم أقسمت بو بداية السبعينات 

لؾ المادتيف تتعمقاف بصفة خاصة بحماية البيئة أثناء النزاعات المسمحة كالمخاطر كذك 
ف كانت  الحماية في إطار حماية التي يمكف أف تمحقيا كسائؿ الحرب الحديثة بالبيئة، حتى كا 

البشر، ألنيـ الشغؿ الشاغؿ لمقانكف الدكلي اإلنساني، مع العمـ أف األحكاـ الخاصة بحماية 
البيئة أثناء النزاعات المسمحة، لـ تكف مدرجة في مشاريع البركتكككالت المقدمة مف طرؼ 

ير القانكف الدكلي المجنة الدكلية لمصميب األحمر، لممؤتمر الدبمكماسي مف أجؿ التأكد كتطك
 .2اإلنساني كالكاجب التنفيذم أثناء النزاعات المسمحة

حيث أف المشكمة الحاسمة التي يطرحيا البركتكككؿ اإلضافي األكؿ تتمثؿ في معنى 
الشركط الثالثة المرتبطة بالحظر عمى إلحاؽ الضرر بالبيئة يككف بالغ ككاسع االنتشار كطكيؿ 

. 3األمد
كالغرض منيا ىك حماية البيئة الطبيعية مف  55مف المادة  3فقرة كىذا ما نصت عميو اؿ

بقائيـ عمى قيد الحياة . أجؿ حماية البشر كا 
أف  مف الممحؽ األكؿ مف اتفاقية جنيؼ فقد نصت كذلؾ عمى 35كما أف نص المادة 

يحظر استخداـ  حؽ أطراؼ أم نزاع مسمح في اختيار أساليب القتاؿ ليس حقا ال تقيده قيكد
. سمحة كالقذائؼ كالمكاد ككسائؿ القتاؿ التي مف نشأتيا إحداث إصابات أك آالـ ال مبرر ليااأل

                                      
.  101، 102: ، ص ص 1976صالح الديف عامر، مقدمة لدراسة قانكف النزاعات المسمحة، القاىرة دار الفكر العربي،  -1
، كمية الحقكؽ، (مذكرة الماجستير)ة مف التمكث في ضكء القانكف الدكلي اإلنساني، سناء نصر اهلل، الحماية القانكنية لمبيئ -2

 .88، ص2011جامعة عنابة، 
الثغرات : جكردف دايمند كدافيد ينسف، القانكف الدكلي لحماية البيئة أثناء النزاعات المسمحة" مايكؿ بكتو، کارؿ بركخ، -3

 .30، ص  (2010سبتمبر )، 879، العدد 92جمد ، المجمة الدكلية لمصميب األحمر، الـ"كالفرص
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يحظر استخداـ كسائؿ كأساليب لمقتاؿ يقصد بيا أك قد يتكقع منيا أف تمحؽ بالبيئة الطبيعية 
 منو التزامات عاما 2-55/1بينما تتضمف المادة. 1طكيمة األمدأضرار بالغة ككاسعة االنتشار ك

باالىتماـ بحماية البيئة الطبيعية، أثناء إدارة األعماؿ العسكرية غير أف ىذا االلتزاـ يعتمد عمى 
عمى حماية البيئة الطبيعية  حماية السكاف المدنييف كصحتيـ حيث نصت في الفقرة األكلى منيا

ـ مف األضرار البالغة كاسعة االنتشار كطكيمة األمد، كتتضمف ىذه الحماية حظر استخدا
أساليب أك كسائؿ القتاؿ التي يقصد بيا أف تسبب في ىذه األضرار لمبيئة الطبيعية كمف ثـ 

. تضر بصحة كبقاء السكاف
. أما في الفقرة الثانية فقد نصت عمى حظر ىجمات الردع التي تشف ضد البيئة الطبيعية  
المنظـ أنيا أعطت األكلكية لكقؼ أشكاؿ الدمار  55نا مف خالؿ نص المادة ظحال  

لمبيئة، كخصت لمكضكع حماية البيئة الطبيعية في كقت الحرب نصكص كالتي جاءت تحت 
مكضكع الحماية العامة لمسكاف كالمدنيف مف آثار العدكاف ، كالتي تيدؼ لممحافظة عمى بقاء 

اإلنساف كعمی صحة السكاف، إف استنتاجنا لنصي المادتيف أنيما لـ يكتفيا بتكسيع نطاؽ 
قانكنية المباشرة لتشمؿ البيئة بنكعييا الطبيعية كغير الطبيعية، بؿ قاـ بتكسيع نطاؽ الحماية اؿ

الحماية لمبيئة ضد الكسائؿ كاألساليب القتالية، سكاء كاف استخداميا بقصد إلحاؽ الضرر 
بالبيئة أك كاف بتكقع منيا إلحاؽ الضرر مثؿ الضرر الجسيـ كاسع االنتشار كطكيؿ األمد، 

اـ كاستعماؿ أم كسيمة حربية تمحؽ ضرر يعد محظكرا سكاء ثـ بنية القصد أك كيككف استخد
. بدكنو ألف استخداـ األسمحة القتالية بقصد ضرر بميغ يعتبر مخالفة جسيمة

االتفاقيات ك الممحؽ  1977ضافي األكؿ العاـ نستنتج عدة مالحظات حكؿ البركتكككؿ اإل -
. النزاع المسمح الدكلي المتعمؽ بحماية ضحايا 1949جنيؼ األربع 

. إف ما كرد في البركتكككؿ ال يفرض قيكد كاقعية كحقيقية تتعمؽ باألطراؼ المتنازعة -

                                      
 .1977مف البركتكككؿ األكؿ اإلضافي  3الفقرة  35المادة  -1
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التعرضات الخطيرة كالمقصكدة لمبيئة ال تعدكا إال خركقات بسيطة لمبركتكككؿ األكؿ لعاـ   -
1977 .

 2فقرة  54المادة جد أف ف 1كبالرجكع إلى النصكص المتعمقة بحماية األعياف المدنية 
البقاء السكاف المدنييف عمى قيد الحياة،  .تدمير أك كضع األعياف الضركرية حظرت مياجمة أك

كما أف الحظر ال يطبؽ إذا كانت األعياف المسماة مخصصة حصرا مف أجؿ تزكيد القكات 
ق ذكمع ذلؾ يجب أف ال تككف ق. المسمحة أك مف أجؿ اإلسناد المباشر لعمميات عسكرية

، عمى أف يسمح في حالة الضركرة في سبيؿ الدفاع عف 2األعياف محال لمعمميات االنتقامية
مف المادة  2اإلقميـ مف الغزك أف يضرب طرؼ النزاع جزء مف المحظكرات المكجكدة في الفقرة 

543. 
القانون العرفي لحماية البيئة أثناء النزاعات المسمحة : الثالث فرعال
لشرط مارتينز  1977لقد تـ ترجمة الفقرة الثانية مف المادة األكلى لمبركتكككؿ األكؿ   

Clause Martens كالذم أشترط في حالة عدـ كجكد نص اتفاقي دكلي في ممحؽ ىذا ،
البركتكككؿ، أك أم اتفاؽ دكلي آخر، أم يبقى المدينكف كالمقاتمكف تحت حماية كسمطاف مبادئ 

. تمد مف المجتمع الدكلي كمبادئ اإلنسانية كما يمميو الضمير العاـالقانكف الدكلي المس
مف حيث الجزء األكبر لمقانكف الدكلي اإلنساني في الكاقع ىك قانكف عرفي ألف القكاعد   

كالمبادئ فيو تطبؽ عمى جميع الممارسات لكافة المقاتميف كالتي تكافئ القكاعد التعاقدية ذات 
الممحؽ األكؿ البركتكككؿ جنيؼ جاءت مف الخارج العرؼ الدكلي، الصمة، إال أف بعض قكاعد 

حيث أكدتو محكمة العدؿ الدكلية في الرأم . الفقرة الثالثة 35ك  55كىذا ما رأيناه في القاعدة
كما أف مبادئ  االستشارم حكؿ مشركعية استخداـ األسمحة النككية أك التيديد باستخداميا

                                      
 .1949مف الممحؽ األكؿ التفاقية جنيؼ لعاـ  57-56-54-53-52المكاد  -1
 .1949الفقرة الثالثة مف الممحؽ األكؿ التفاقية جنيؼ لعاـ  -2
 .1949التفاقية جنيؼ لعاـ الفقرة الخامسة مف الممحؽ األكؿ  -3
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كؿ بيا كالتي تساىـ في حماية البيئة جاءت في إعالف ساف القانكف الدكلي اإلنساني المعـ
عدة قذائؼ في كقت الحرب، باإلضافة كذلؾ إلى كجكد قكاعد  بطرس سبكرغ عمى منع استخداـ

 1 .عرفية تمنح حماية البيئة الطبيعية في حالة عدـ تكفر قاعدة تعاقدية
يز، حيث مالتناسبية كالتـإف إعالف ساف بطرس سبكرغ ىك عبارة عمى ما يعرؼ بمبدأ   

ز يحدد الكسائؿ ك مأف التناسبية بالمعنى العاـ مفيـك محدد لمحقائؽ يقيد استخداـ القكة أما التمي
األسمحة كاألىداؼ حيث ينبثؽ عنيا ما يعرؼ بمبدأ اإلنسانية كمبدأ التناسبية كمبدأ الضركرة 

.  العسكرية
ناء النزاعات المسمحة دور مبدأ التناسبية في حماية البيئة أث: أوال
إف ىذا المبدأ يميز عدة أحكاـ في القانكف الدكلي اإلنساني، كما أنو عمى حماية البيئة   

مكف البركتكككؿ األكؿ  55أثناء النزاعات المسمحة، ىذا ما ىك مالحظ مف خالؿ نص المادة 
: كي يؤكد كاجب كؿ حماية البيئة كاحتراميا بنصو عمى

اؿ حماية البيئة الطبيعية مف األضرار البالغة كاسعة االنتشار كطكيمة تراعي أثناء القت -1"
األمد، كتتضمف ىذه الحماية حظر استخداـ أساليب أك كسائؿ القتاؿ، التي يقد بيا أك بتكقع 

. منيا أف تسبب مثؿ ىذه األضرار بالبيئة الطبيعية كمف ثـ تضر بصحة أك بقاء السكاف
. 2"تحظر ىجمات الردع التي تشف ضد البيئة  -2
إف ما يمكف استخالصو مف نص ىاتو المادة ىك أف أثناء قياـ النزاع المسمح، يتكجب   

عمى أطراؼ ىذا النزاع أف يراعكا حماية البيئة الطبيعية كال يتسببكف في إلحاؽ األضرار بيا مف 
كالتي تضر بالصحة كالسكاف، كما أنو خالؿ حظر استخداـ كسائؿ أك أساليب القتاؿ الفتاكة 
. كذلؾ يتكجب عمييـ منع اليجمات التي تقع عمى البيئة

                                      
 .12عمر محمكد أعمر، مرجع سابؽ، ص  -1
 .55البركتكككؿ اإلضافي األكؿ، المادة  -2
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حيث أنو إذا كانت كسائؿ الحرب متناسبة مع متطمبات الضركرة العسكرية، أم أنو   
 .يكجب دائما تناسب بيف الضرر الناجـ عف الفعؿ العسكرم كاليدؼ أك النتيجة العسكرية

تناسبية مف المبادئ العرفية لمقانكف الدكلي فإنو يمكف استخداـ أم كسيمة كباعتبار مبدأ اؿ  
حربية دكف أم اعتبار لمتناسب في حالة اعتبار اليدؼ يكصؼ بأنو يحقؽ ىدؼ عسكرم أثناء 
النزاع المسمح فإف التناسبية في اختيار كاستخداـ األسمحة مطمكب فيما يخص األىداؼ المدنية، 

يس ىناؾ تطبيقات كاضحة كعمى سبيؿ ذلؾ إذا كاف ىناؾ ىجـك بريا أما مف ناحية الضرر ؿ
 1.محتمال فإف المياه الساحمية تعتبر أىداؼ عسكرية ألغراض الدفاع عف النفس

مبدأ  1977في فقرتيا الثانية مف البركتكككؿ اإلضافي األكؿ  57لقد أكضحت المادة   
ككاف مضمكف نصيا كما تـ شرحو . العرفيالتناسبية باعتباره مبدأ مف مبادئ القانكف الدكلي 

: سابقا حيث نصت عمى ما يمي
يجب عمى مف يخطط ليجـك أك يتخذ قرار بشأنو  -أ

أف يتخذ جميع االحتياطات المستطاعة عند تخيير كسائؿ كأساليب اليجـك مف أجؿ  :ثانيا
تجنب إحداث خسائر في أركاح المدنيف، أك إلحاؽ اإلصابة بيـ أك اإلضرار باألعياف المدنية، 

. 2"كذلؾ بصفة عرضية كعمى أم األحكاؿ حصر ذلؾ في أضيؽ نطاؽ
ف يطبؽ عمى األىداؼ العسكرية أك المدنية، كعميو يمكف القكؿ بأف مبدأ التناسبية يمكف أ

حيث يتعيف حظر التمادم في الضرر كذلؾ إذا تحقؽ تدمير اليدؼ مما يكازم الضركرة 
. العسكرية

كمنو فإف مبدأ التناسب أحد المبادئ الجكىرية كاجبة التطبيؽ في إطار المنازعات 
كيرمي ىذا المبدأ اإلقالؿ مف  .3المسمحة، كىك بدكف شؾ يحمي البيئة في فترة النزاع المسمح

                                      
  190صالح عبد الرحماف عبد الحديثي، مرجع سابؽ، ص  -1
  57المادة  1977البركتكككؿ اإلضافي االكؿ  -2

 195، ص 2009، 2مفيد شياب، دراسات في القانكف الدكلي اإلنساني، دار المستقبؿ العربي، القاىرة، الطبعة  - 3
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الخسائر أك أكجو المعاناة المترتبة عمى العمميات العسكرية سكاء بالنسبة لألشخاص أك األشياء 
كمف ثـ إذا كانت كسائؿ القتاؿ المستخدمة ال يكجد تناسب بينيا كبيف الميزة العسكرية المكجكدة 

اليجـك العشكائي الذم يتكقع أف يسبب  في العممية العسكرية، فال يجكز استخداميا كأمثمة ذلؾ
 1 .خسائر كبيرة لممدنيف أك المنشأت المدنية تتجاكز بكثير الميزة العسكرية المترتبة عميو

كمنو نستنتج بأف مبدأ التناسبية يعبر كبكؿ كضكح عف متطمب التناسبية دكف اإلشارة   
إلى طبيعة اليدؼ، أم أنو مف المحظكر شف اليجـك الذم يتكقع منو أف يترتب عميو فقد لحياة 

المدنيف أك تدمير لألعياف المدنية أك لكمييما، يتجاكز الميزة العسكرية المباشرة كالفعمية التي 
.  إلى تحقيقيا يسعى
دور مبدأ اإلنسانية في حماية البيئة أثناء النزاعات المسمحة :  اثاني
إف المبادئ العرفية العسكرية كاإلنسانية، مكممة لبعضيا فيما تسمح الضركرة العسكرية   

يدعك ىذا المبدأ إلى تجنب أعماؿ القسكة  باستخداـ القكة اتجاه األىداؼ العسكرية حسب
لقتاؿ خاصة إذا كاف استعماؿ ىذه األساليب ال يجدم في تحقيؽ اليدؼ مف كالكحشية في ا

الحرب كىك إحراز النصر ككسر شككة العدك، فقتؿ الجرحى أك األسرم أك المرضى أك 
االعتداء عمى النساء أك األطفاؿ أك عمى المدنيف غير المشاركيف في األعماؿ االنتقامية بكجو 

. 2ر أىداؼ الحرب، كبالتالي تعد أعماال غير إنسانية عاـ كؿ ىذه األمكر تخرج عف إطا
كعمى الرغـ مف ىذا التحريـ فإف الكاقع يبيف لنا أف الحرب مازالت قائمة عمى الساحة   

الدكلية كضحاياىا كثيركف، كبناء عمى ذلؾ فإننا نؤثر دراسة الحرب كما ينتج عنيا مف آثار 
لبحث في مشركعية أك قانكنية الحرب إف كاف مجديا كحالة كاقعية ليست كحالة قانكنية لذا فإف ا

ففي الجانب القانكني كالسياسي فقط، أما بالنظر إلييا ككاقع فيذا يقتضي النظر في مدل 
كمراعاتيا لقكانينيا العرفية كالتعاىد كفي الكاقع يمكف القكؿ أف القكاعد العرفية . إنسانية إدارتيا

                                      
 .1979مف البركتكككؿ اإلضافي األكؿ لعاـ  57، 51نص المادتيف  - 1
 .190، ص  (169)،  25، المجمة المصرية لمقانكف الدكلي ، المجمد " الحرب في نطاؽ القانكف الدكلي"حامد سمطاف ،  - 2
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ؼ إلى تمطيؼ مف الحركب مع اإلقرار كاقعيا بكجكدىا، تتكامؿ معا كتشكؿ دائرة متكاممة تيد
كىذه القكاعد ساعدت عمى نشأة العرؼ الدكلي المعني بيذا المجاؿ كما كاف باحثا عمى 

 .1صياغتو في قكاعد قانكنية تعاىدية مكتكبة تشكؿ في مجمميا القانكف الدكلي اإلنساني

غير الضركرية ألنو يحظر استخداـ  إف مبدأ اإلنسانية يعرؼ كذالؾ باسـ مبدأ المعاناة  
. القكة التي تسبب دكف حاجة أك ضركرة أك تزيد كؿ مف معاناة البشر كالدمار الطبيعي تفاقما 

، استخداـ األسمحة التي تزيد مف 1868كما أنو قدا داف إعالف سانت بطرس سبكرغ   
ىذا المضمكف في المادة  معاناة الناس العزؿ دكف غاية ك معينة أك تحتـ مكتيـ، كما تـ إعادة

كالتي أصبحت مبدأ ثابت في  1907مف التعميمات الممحقة باتفاقية الىام الرابعة  2 23
،  35في المادة  1977لقد حظر كؿ مف البركتكككؿ اإلضافي األكؿ . القانكف الدكلي العرفي

، استخداـ األسمحة 1981كاتفاقية األسمحة غير اإلنسانية 
كاألساليب الحربية ذات الطبيعة التي يمكف أف ينجـ عنيا أضرار أك معاناة كالمقذكفات كالمكاد 

 .3زائدة أك غير ضركرية
إف ما يمكف استنتاجو مف خالؿ مالحظة ىذا المبدأ مف خالؿ تطبيقو عمى الضرر الذم 

يمحؽ بالبيئة، ىناؾ عدـ كجكد فيك مشترؾ بيف الدكؿ لالستفادة مف قيمة ىذا المبدأ كىذا 
سابقة الذكر، في  23اج مف خالؿ الطريقة التي حاكلت فييا الدكؿ تطبيؽ المادة االستنت

. القضايا التي تطبؽ فييا القاعدة كفي العمميات العسكرية

                                      
 . 103، 102: نجاة أحمد أحمد، إبراىيـ، مرجع سابؽ، ص ص  - 1
استخداـ األسمحة كالمقذكفات كالمكاد التي ....... مف المحظكر تماما >> 1907مف الممحؽ االتفاقية الىام  23المادة  - 2

 .>>تتسبب في معاناة غير ضركرية
 .195، ص صالح عبد الرحماف عبد الحديثي، مرجع سابؽ - 3
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بميغ، كمثاؿ ذلؾ اؿتمعب دكر معياريا في الحاالت التي يقع فييا الضرر  23لكف المادة 
تكرر ف إنكاره أك كجكد عمؿ كحشي ـحالة كجكد دليؿ ثابت عمى استخداـ سالح كبشكؿ ال يمؾ

. لممبدأعمى نطاؽ كاسع يعد انتياكا 
مبدأ الضرورة العسكرية في حماية البيئة أثناء النزاعات المسمحة : اثالث

ينطمؽ ىذا المبدأ مف حقيقة أف أم استخداـ لمقكة يتعيف أف يككف كفقا لمضركرة العسكرية 
حيث يدكر مبدأ الضركرة في إطار فكرة قكاميا إف استعماؿ العنؼ كالقسكة . 1عمى أقؿ تقدير

كالخداع في الحرب تقؼ عند حد قير العدك كتحقيؽ اليدؼ مف الحرب كىك ىزيمة كتحقيؽ 
كعميو فإف اليدؼ المشركع لمحرب ىك إضعاؼ العدك كليس ارتباؾ اإلبادة الجماعية . 2النصر 

كال يمكف تبريره عمى . نييف نتيجة تدمير منظكمات إسناد الحياة أك إحداث الضرر بالسكاف المد
. 3أساس ضركرة الحرب 

مادامت العمميات العسكرية في إطار قكانيف الحرب فإف حالة الضركرة تضفي الشرعية 
 :مبدأ الضركرة عدة نتائج ىيكقد استخمص مف , عمى العمميات العسكرية التي تقـك بيا الدكلة 

. دكليا رة عمييا مف الشخص الذم استخدمياالمستخدمة يمكف السيطإف القكة  -
.  إف القكة المستخدمة تؤدم بطريقة مباشرة كسريعة إلخضاع العدك سكاء كاف جزئيا أك كميا -
أال تككف . .. إف القكة المستخدمة ال تزيد مف حيث تأثيرىا عف الحاجة اإلخضاع العدك-

. 4الكسيمة المستخدمة محرمة دكليا
كما انو مف الجائز تدمير السكؾ الحديدية كخطكط االتصاالت أك أم مف الممكف أف 

تستخدـ مف قبؿ العدك لكف الضركرة العسكرية ال تجيز التدمير اإلرادم لمنطقة بيدؼ كحيد ىك 
                                      

 .191المرجع نفسو، ص  - 1
سنة )، المجمة المصرية لمقانكف الدكلي، المجمد الخامس ك العشركف، "الحرب في نطاؽ القانكف الدكلي " حامد سمطاف،  - 2

 .195، ص (1969
 .192صالح عبد الرحماف عبد الحديثي، مرجع سابؽ، ص  - 3
 .68سناء نصر اهلل، مرجع سابؽ، ص  - 4
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بالسكاف إف ىذا المبدأ مقيد، حيث أنو يتطمب الربط بيف العمؿ العسكرم كاستسالـ  ـؿاألإلحاؽ 
ذالؾ قكانيف النزاع المسمح مقيدة بمقتضى القانكف الدكلي العرفي، ك عميو فإف ك ؾ, العدك

المقاتميف ك األىداؼ العسكرية أىدافا بطبيعتيا، كمكانيا كغرضيا أك استخداميا فالبد أف تساىـ 
بصكرة فعالة في قدرة العدك عمى خكض الحرب أك إمكانية مكاصمة الحرب ك التي يككف 

كتحييدىا يشكؿ مزية عسكرية كاضحة لممياجـ , ء الكمي أك الجزئي عميياتدميرىا أك اإلستال
. 1حسب الظركؼ كقت اليجـك

كعميو متى كانت فكرة الضركرة ىي الحظر ك التحريـ، كمنو فإف مياجمتو المدنييف   
فميس ىناؾ ضركرة ممحة إلييا فبالتالي تصبح  كاألعياف إذا حدثت فال تسعفيا فكرة الضركرة

كفي األخير كاف لمضركرة العسكرية الدكر في إرساء قكاعد . مبرر كغير مشركع عمال غير
 .ىامة ك ضركرية في القانكف الدكلي

. دور المنظمات الدولية في حماية البيئة أثناء النزاعات المسمحة: الثاني مطمبال
إف المنظمات الدكلية تمعب دكرا ىاما في تطكير قكاعد القانكف الدكلي العاـ بصفة 

عامة، ك ىي مصدر ىاـ مف مصادر القاعدة القانكنية الدكلية، كال شؾ أف المنظمات الدكلية 
العالمية منيا مثؿ األمـ المتحدة، تمعب دكرا ميما في تنمية كتطكير قكاعد القانكف  خاصة

. 2الدكلي لمبيئة
تراؾ كذلؾ المنظمات غير الحككمية، لعبت دكرا ميما في مجاؿ البيئة بداية مف االشك  

. في المؤتمرات الدكلية الخاصة البيئة
كما أف ليذه المنظمات الدكلية الدكر البارز في حماية البيئة أثناء النزاعات المسمحة،   

ألنيا شيدت قكاعد خاصة بالحماية تطكرا سريعا في السنكات األخيرة، كىذا مف خالؿ ما 
                                      

 .52، المادة 1977البركتكككؿ اإلضافي األكؿ  - 1
ص , 2006, القاىرة, دار النيضة العربية, صالح محمد محمكد بدر الديف، االلتزاـ الدكلي بحماية البيئة مف التمكث  - 2

114. 
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بيئية مدمرة في مختمؼ القطاعات كما تركتو مف آثار , 1991شيدتو البيئة عقب حرب الخميج 
كما ترتب مف آثار ضارة بالغة كمباشرة بصحة اإلنساف ىذا ما أكد مف عدـ مالئمة القكاعد 

ليذا كاف مف الضركرم إيجاد أدكات دكلية ك قانكنية بديمة لضماف , االتفاقية ك العرفية السارية 
: منيا  كالتي سكؼ نتناكؿ, حماية البيئة أثناء النزاعات المسمحة 

. دكر المنظمات الحككمية في حماية البيئة أثناء النزاعات المسمحة:  الفرع االكؿ -
 نزاعات المسمحةالمجنة الدكلية لمصميب األحمر في حماية البيئة أثناء اؿدكر :  ثانيالفرع اؿ -

. دور المنظمات الحكومية في حماية البيئة أثناء النزاعات المسمحة: الفرع االول 
 النزاعات المسمحةثناء دور األمم المتحدة في حماية البيئة أ :أوال
لقد لعبت األمـ المتحدة دكرا بارزا في صياغة القانكف الدكلي لمبيئة، سكاء مف خالؿ   

تنظيـ مؤتمرات دكلية حكؿ البيئة، أك مف خالؿ إنشاء األجيزة ك المجاف ك البرامج المعنية 
.  1بحماية البيئة 

ألمـ المتحدة في حماية البيئة أثناء النزاعات المسمحة، حينما اتخذت ك بدأت جيكد ا  
الخاص  47/  37القرار رقـ  1992تشريف الثاني  25الجمعية العامة لألمـ المتحدة بتاريخ 
ك أعمنت الجمعية العامة في مقدمة القرار إلى أمية , بحماية البيئة في كقت النزاع المسمح 

ال سيما القكاعد ذات , ارم عمى حماية البيئة في كقت النزاع المسمح أحكاـ القانكف الدكلي الس
.  2االنطباؽ العاـ 

. التي تـ ذكرىا في االتفاقيات المعنية بحماية البيئة   

                                      
لنشر ك البرمجيات، معمر رتيب محمد عبد الحافظ، القانكف الدكلي العاـ كظاىرة التمكث، دار الكتب القانكنية، دار شتات ؿ - 1

 .104ص , 2014,مصر 
الطبعة . بيركت, مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر ك التكزيع , النزاع المسمح كالقانكف الدكلي العاـ, كماؿ حماد  - 2

 .61ص , 1997, األكلى
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حيث بدأ تطكر القانكف الدكلي لمبيئة كفرع مستقر عف القانكف الدكلي العاـ في مؤتمر ستككيكلـ 
تفاع درجة الكعي البيئي في العاـ المتقدـ في أكائؿ مكازاة مع ار ( 1972جكاف  15-16)

.  1السبعينات مف القرف العشريف
لقد دعت الجمعية العامة لألمـ المتحدة لعقد مؤتمر حكؿ البيئة بناءا عمى رأم المجمس   

االقتصادم كاالجتماعي الذم أثمر عنو مؤتمر ستككيكلـ ك الذم صدر عنيا إعالف أشتمؿ 
كعدد مف التكصيات تشكؿ خطة عمؿ تمتـز الدكؿ كالمنظمات  مبدأ (26)عمى ستة ك عشريف 

 .2تتعمؽ بحماية البيئة العالمية , الدكلية بإتباعيا 
كما تضمف ذلؾ إحداث , ك أىـ ما ميز ستككيكلـ اإلعالف عف الحكامة البيئية الشاممة 

ك , لقضايا البيئية العالمية قصد تنسيؽ كتقييـ كتدبير ا (اليكنيب  )برنامج األمـ المتحدة لمبيئة 
كقد شكؿ المؤتمر استجابة , ظيكر الحركات البيئية الكطنية ضمف إطار المقاكلة الشمكلية 

. 3لممطالب التنسيقية بيف مختمؼ التكجييات الكطنية ك اإلقميمية ك الجيكد الدكلية ك البيئية 
حماية البيئة في إطار الجمعية العامة لألمم المتحدة : ثانيا  

إنو مف المعركؼ أف مكضكع حماية البيئة شغؿ حيزا كبيرا مف اىتماـ المنظمات الدكلية 
ك ذلؾ نتيجة لألخطار التي أحاطت بالبيئة الدكلية عمى خمفية الحركب ك النزاعات المسمحة، , 

التي ألقيت ك مازالت قائمة عمى عناصر البيئة، سكاء في الجك البحر أك سطح األرض، كقد 
تمع الدكلي الخطكرة فيما تتعرض لو البيئة مف أشكاؿ االنتياؾ ك التمكث، كمف ثـ أدرؾ المج

كاف التحرؾ عمى مستكل التنظيـ الدكلي مف خالؿ تفعيؿ دكر المنظمات الدكلية في مالحقة 

                                      
1 - Hilale Ever,international law water and the future,third world quarterly, vol 27, 
N5,2006,p885. 

الحماية الدكلية لمبيئة في أكقات النزاعات المسمحة المجمة المصرية لمقانكف الدكلي كالمجمد الثاني , أحمد عبد الك نيس شتا - 2
 10:ص ص, 1997,كالخمسكف 

3 - Mikue Munoz and Adil Najam, Rio+20 Another world Sumit,Boston University, USA,2Nov 
2009. 



القانوني لآلليات الدولية لحماية البيئة أثناء النزاعات اإلطار : الفصل األول
 المسلحة

 

46 

 

األضرار التي تحدؽ بالبيئة، عمى نحك منظـ في سبيؿ الكصكؿ إلى بيئة دكلية خالية مف 
ىا بسالـ كاطمئناف، ك لقد انكشؼ دكر المنظمات الدكلية في ىذا التمكث صالحة لمعيش في

الخصكص مف خالؿ الجيد الذم بذلتو منظمة األمـ المتحدة ك التي تجمت باككرة مجكداتيا في 
، ك (الذم أشرنا إليو سابقا)ك  1972ىذا الشأف، بدعكتيا إلى عقد مؤتمر دكلي في استككيكلـ 

بإصدار إعالف اشتمؿ عمى ستة كعشركف مبدأ ك عدد مف ما انعقد ىذا المؤتمر اختتـ 
ك يقع عمى , تتعمؽ بحماية كتحسيف البيئة العالمية  التكصيات شكمت في مجمميا خطة عمؿ

عاتؽ دكؿ المنظمات الدكلية المتخصصة االلتزاـ بإتباع ىذه الخطة ك تنفيذما جابيا مف أجؿ 
 .1تحقيؽ ىذه األىداؼ 

استككيكلـ في تنبيو الشعكب كالحككمات أف األنشطة كلقد تمثمت أىداؼ مؤتمر 
اإلنسانية تيدد باألضرار الطبيعية، كتخمؽ مخاطر جسيمة تمس الرفاىية اإلنسانية، بؿ ك الحياة 

البشرية نفسيا، ك كذلؾ بحث سبؿ تشجيع قياـ الحككمات كالمنظمات الدكلية بما ينبغي مف 
ا المؤتمر عمى أنو أكؿ مؤتمر دكلي مف نكعو أجؿ حماية البيئة ك تحسينيا، كينظر إلى ىذ

.  2يتعمؽ بإعالف مفيـك البيئة اإلنسانية بأسمكب عممي ك بخطة عممية ك منجية في نفس الكقت
كقد أقيمت الييئات كاألجيزة الدكلية المكرسة لحماية البيئة ك عمى رأسيا برنامج األمـ   

لـ كأداة لألمـ المتحدة في مجاؿ النيكض المتحدة لمبيئة الذم أقيـ في أعقاب مؤتمر ستككيك
بالتعاكف الدكلي الحماية البيئة، كمنيا األقساـ كالفركع التي خصصتيا الكثير مف المنظمات 

الممكثات ك تبادؿ  الدكلية لمعناية بالبيئة، ك تعمؿ ىذه األجيزة عمى إجراء البحكث كرصد
إعداد التكصيات ك االتفاقيات كالمشركعات ، ك  الخبرات ك المعمكمات، ك تنسيؽ الخطط

                                      
حماية البيئة كالتراث الثقافي في القانكف الدكلي المركز القكمي لالصدرات القانكنية , ىشاـ بشير عالء الضاكم بسيطة - 1

 .  53ص , 2013,الطبعة األكلى , القاىرة , عابديف 
 .54ص , المرجع نفسو - 2
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المتعمقة بحماية البيئة حتى في المناطؽ الغير خاضعة لسيادة أم دكلة مف الدكؿ كأعالي 
. 1البحار ك المناطؽ القطبية

كقد أكدت مبادئ المؤتمر عمى أف الدكؿ مسؤكلة عف كفالة أف ال تؤدم األنشطة التي   
رار ببيئة الدكؿ األخرل أك بيئة المناطؽ تدخؿ في اختصاصيا أك تخضع لرقابتيا إلى اإلض

كال يفييا مف ذلؾ تمسكيا بحقيا في السيادة عمى , االختصاص الكطني   فيما كراء حدكد
إقميميا، كذلؾ الحؽ الذم تطكر مفيكمو الضيؽ ليتمشى كتطكرات عصر البيئة كقد تبنت ىذا 

 .2اإلعالف مئة كثالث عشر دكلة
كقد كاف مف بيف ىذه المبادئ أنو لإلنساف حؽ أساس في الحرية كالمساكاة، كما لو الحؽ 
في أف يعيش في بيئة ذات نكعية تسمح لو بالعيش بكرامة ك رفاىية ، ككذا ضركرة المحافظة 

عمى المكاد الطبيعية لمكرة األرضية كذلؾ بكاسطة التخطيط كاإلدارة اليقظة، ك أف عمى اإلنساف 
ة خاصة في المحافظة عمى األشكاؿ المختمفة لمحياة الحيكانية كالنباتية ك بيئتيا لمصالح مسؤكلي

األجياؿ القادمة، ىذا باإلضافة إلى مسؤكلية الدكؿ عف ضماف عدـ إلحاؽ أنشطتيا أضرار 
بالبيئة في الدكؿ األخرل، ك عمييا أف تتعاكف مف أجؿ الكصكؿ إلى قكاعد قانكنية دكلية لتنظيـ 

. 3مكاجية التمكث ك غيره مف األضرار الميددة لمبيئة اإلنسانية  كيفية
كىذا كقد أعيد التأكيد عمى البادم السابقة في قرار صدر عف الجمعية العامة لألمـ 

 30كقد كرد في المادة  1974المتحدة بشأف ميثاؽ حقكؽ الدكؿ ك كاجباتيا االقتصادية عاـ 
كاالرتقاء بيا مف أجؿ األجياؿ الحاضرة كالمقبمة، مسؤكلية منو أف حماية البيئة كالمحافظة عمييا 

تقع عمى عاتؽ جميع الدكؿ ك عمييا مسؤكلية أف ال تككف النشاطات التي تجرم داخؿ نطاؽ 

                                      
 .20ص  1999,ماجد راغب الحمك، قانكف حماية البيئة، دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية  - 1
, عالـ الكتب , المسؤكلية الدكلية عف األضرار الناتجة عف استخداـ الطاقة النككية في كقت السمـ, سمير محمد فاضؿ  - 2

 230 -222ص ص  1976, القاىرة
 521ص , 1978,عماف , القانكف الدكلي العاـ كثائؽ كمعاىدات دكلية , محمد يكسؼ عمكاف  - 3
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كاليتيا أك إشرافيا مصدر ضرر لبيئة دكلة أخرل، أك لبيئة المناطؽ الكاقعة خارج حدكد كاليتيا 
. 1تعاكف في قكاعد ك أنظمة دكلية في ميداف حماية البيئة الكطنية، كينبغي عمى جميع الدكؿ اؿ

كىذا مما تجدر اإلشارة إليو أنو إذا كانت قمة استككيكلـ قد نجحت في جعؿ البيئة 
قضية ميمة مف القضايا الرئيسية المدرجة عمى جدكؿ األعماؿ العالمي فإف قمة األرض، 

ية مف كيالت مشاكؿ البيئة، كقد استيدفت كضع أسس لمعمؿ الجماعي مف أجؿ إنقاذ البشر
، آلياتو ك (ريك)أسفرة ىذه الميمة عف كثيقة أكلى حكؿ المبادئ البيئية اإلنسانية إعالف 

.  كاتفاقية لصيانة التنكع البيكلكجي, احتياجاتو المالية ككذلؾ عف اتفاقية التغير المناخي 
 البيئة أثناء النزاعات المسمحة المجنة الدولية لمصميب األحمر في حمايةدور : الفرع الثاني 

لقد ازداد عدد المنظمات غير الحككمية في مجاؿ حماية البيئة، بشكؿ كبير خاصة في 
الكقت الحاضر، حيث أصبحت تراقب الحككمات في تعامميا مع البيئة بممارسة كافة كسائؿ 

عنيا مف  الضغط، كىذا ما ترتب عنو كجكد رأم عاـ عممي تقيـ لو الدكؿ كزنا فيما يصدر
. 2تصرفات تمس بحماية البيئة 

حيث أف المنظمات غير الحككمية تنظر إلى المكاثيؽ الدكلية الحقكؽ اإلنساف باعتبارىا 
اإلطار المكجو لنشاطيا، كاليدؼ الذم تسعى إلى تطبيقو رغـ تفاكت مناىجيا ك برامجيا في 

اف أثناء الظركؼ العمؿ، كما أف معظميا يسيـ بطريؽ مباشر في حماية حقكؽ اإلنس
. جبة لمتضييؽ في النزاعات المسمحةكفي أعماؿ أحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني الكا,االستثنائية 

كفي ىذا النطاؽ تنظر عمى جانب كثير مف األىمية في مجاؿ البيئة كحمايتيا أثناء   
. النزاعات المسمحة المجنة الدكلية لمصميب األحمر ك ىذا ما سنتطرؽ إليو

                                      
. 521ص , 1978,عماف , القانكف الدكلي العاـ كثائؽ كمعاىدات دكلية , محمد يكسؼ عمكاف  - 1
يكنيك  14يكنيك حتى  3قمة األرض أكؿ مؤتمر لألمـ المتحدة حكؿ البيئة كالتنمية الذم أقيـ في ريك دم جانيرك كمف  -
 .حككمة  172شاركت فيو  1992,

ص , 2011,المدية , جامعة يحي فارس, (مذكرة ماجستير). اؿ حماية البيئةفاطمة بكخارم كالتعاكف الدكلي في مج - 2
108. 



القانوني لآلليات الدولية لحماية البيئة أثناء النزاعات اإلطار : الفصل األول
 المسلحة

 

49 

 

 المجنة الدولية لمصميب األحمر في حماية البيئة أثناء النزاعات المسمحةدور  
تقـك المجنة الدكلية لمصميب األحمر بدكر متفرد، ك عمی جانب كبير مف األىمية في   

تكفير الحماية المباشرة لحقكؽ اإلنساف أثناء الظركؼ االستثنائية، كحيثما كجدت في أم مكاف 
ق الحماية ليشمؿ حاالت الطكارئ الناشئة عف النزاعات المسمحة مف العالـ، كيتسع نطاؽ ىذ

الدكلية أك غير الدكلية، كحاالت الطكارئ الناشئة عف االحتالؿ العسكرم الكمي أك الجزئي، 
كحاالت الطكارئ الناشئة عف أعماؿ العنؼ المسمح أك الثكرات أك االضطرابات الداخمية 

. 1الخطيرة
تمعبو المجنة، معقد ككنيا معركفة أكال كقبؿ كؿ شيء  ك يالحظ أف ىذا الدكر الذم

بعممياتيا الميدانية في مساعدة ضحايا النزاع المسمح ك العنؼ الداخمي في أنحاء العالـ كافة، 
أما الدكر الذم يعرفو نطاقو بدرجة أقؿ ككنو حارس لمقانكف الدكلي اإلنساني ىذا الدكر، األخير 

. 2نة الدكلية كالذم عيد ليا الحقا مف قبؿ المجتمع الدكلي الذم لو صمة كثيقة بتأسيس المج
ك البركتكككالت اإلضافية الممحقة بيا سنة  3 1949الؿ اتفاقيات جنيؼ لسنة كمف خ  

ك ذلؾ إدراكا لمصعكبات العممية التي يمكف أف تظير في  ، كقد أسند ىذا الدكر لمجنة 1977
، كىنا كاف مف المحكمة النص عمى إمكانية مف يحؿ محميا أم 4إطار تعييف الدكلة الحامية 

                                      
 .222مرجع سابؽ، ص , عصاـ عبد الفتاح مطر  - 1
أف تعيد إلى  1991ديسمبر  9قررت الجمعية العامة لألمـ المتحدة في , استكماال لدكر األمـ المتحدة في حماية البيئة - 2

بميمة دراسة مشكمة حماية البيئة , باعتبارىا الراعية التفاقيات حماية ضحايا النزاعات المسمحة المجنة الدكلية لمصميب األحمر 
المجمة الدكلية لمصميب , "حماية البيئة مف أثار النزاعات المسمحة ", صالح ىاشـ جمعة:أنظر , مف أخطار تمؾ النزاعات 

 .253ص  1993, 32العدد , السنة السادسة , األحمر
مف البرتكككؿ  4مف االتفاقية الرابعة كالمادة الخامسة فقرة  11مف االتفاقية األكلى كالثانية كالثالثة كالمادة  10 المادة - 3

 .األكؿ
ىي تمؾ الدكلة التي تككف مستعدة باالتفاؽ مع إحدل الدكلتيف المتنازعتيف لكفالة الرعاية المصالح أحد : الدكلة الحامية - 4

. 74الطرفيف لدل األخر كلحماية رعايا ذلؾ الطرؼ كاألشخاص التابعيف لو، أنظر عمر محمكد أعمر، مرجع سابؽ، ص 
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جنة الدكلية لمصميب األحمر كاحد مف ىذه البدائؿ دكف المساس بسائر أنشطتيا ؿبديؿ، كتعد اؿ
 .المعترؼ بيا صراحة 

كفي إطار تأديتيا لمياـ إنسانية تتمسؾ المجنة الدكلية لمصميب األحمر بإتباع نظاـ   
لألشخاص المحمييف، عمى أساس أحكاـ القانكف الدكلي يستند إلى المصمحة المباشرة , ياتلألكؿ

اإلنساني، ككؿ عمؿ ييدؼ إلى حماية البيئة أك عناصرىا أك أم نكع آخر مف األعياف المدنية 
في النياية إال كسيمة مساعدة لمضحايا، ك إذا احتـر المتحاربكف المنشات المائية  ماىك

مدنية لإلمداد بالمياه ك المناطؽ الزراعية ك ما إلى ذلؾ مف عناصر بيئية الزمة كالشبكات اؿ
مف  54/1لحياة السكاف في مناطؽ القتاؿ، كما ينص القانكف اإلنساني عمى ذلؾ بنص المادة

كمنو دكر المجنة الدكلية ىك تكريس جيكدىا لمميمات العديدة األخرل التي , البركتكككؿ األكؿ 
. نجازىا في زمف الحرب يتعيف عمييا إ

كما أنو عمى العكس فإنو يمكف المجكء إلى تحكيؿ المكارد المائية، خاصة النادرة إلى   
سالح يستخدـ ضد المدنييف، ككف أف تمكيث مكارد المياه أك تدميرىا لو عكاقب كخيمة عمى 

شأت ك صحة مجتمعات كاممة كعمى بقائيا عمى قيد الحياة كعمى ذلؾ فإف تدمير ىذه المف
إصالح األعياف المتضررة  شبكات الرم يتطمب ردكدا كحمكال فكرية، ألنو مف شأف أم تأخير في

كسائؿ بقائيـ عمى قيد أف يسبب عكاقب مأساكية لمسكاف، كأك أم عرقمة ألشغاؿ اإلصالح 
الحياة، كقد كشفت بعض النزاعات الحديثة أك اآلىمة خطكرة المشكالت المترتبة عف األضرار 

، ك حياؿ جسامة ىذه المشكالت فيمكف تقسيـ عمؿ 1تمحؽ بمخزكف المياه ك نظـ اإلمداد  التي
 .المجنة الدكلية حياؿ حماية البيئة إلى عمؿ عالجي ك آخر يعرؼ بعمؿ كقائي في آف كاحد 

                                      
 .6ص , (1995), 308العدد , المجمة الدكلية لمصميب األحمر, "نزاعات المسمحةحماية المياه أثناء اؿ", عامر الزمالي  - 1
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صالح نظـ  حيث أف العمؿ العالجي يقتصر في مجاؿ حماية البيئة عمی تكزيع الماء كا 
جيكد لضماف حد أدنى مف الحماية لألعياف التي ال غنى عنيا لبقاء اإلمداد ك بذؿ أقصى ـ
. المدنييف عمى قيد الحياة

 :أما العمؿ الكقائي لمجنة، فيك يتجمى
في المساعي الواجب القيام بها لدى أطراف النزاع : أوال 

أم أف المجنة عمييا أف تقـك بكؿ المساعي الضركرية لضماف احتراـ ىذا القانكف ك إف  
كانت مساعييا سرية مف حيث المبدأ إال أنيا قد تككف عمنية إذا كانت االنتياكات خطيرة 

. 1كمتكررة 
 تعبئة الرأي العام و استقطابه: ثانيا

نزاع المسمح، مف خالؿ أم أف جيكد المجنة تبقى مستمرة حتى بعد زكاؿ كقت اؿ
المبادرات التي تقـك بيا المجنة كقت السمـ لشرح القانكف القائـ عمى نحك أفضؿ ك استقطاب 

الرأم العاـ ك المسؤكليف عف اتخاذ القرارات بشأف ظركؼ معيشة السكاف، حيث تشارؾ المجنة 
ـ باحتراـ البيئة ك الدكلية في العمؿ عمى ضماف إطالع األفراد لمقكات المسمحة عمى التزاماتو

. حمايتيا مف التمكث خالؿ النزاعات المسمحة
كمف كؿ ىذا يمكف القكؿ بأف المجنة الدكلية لمصميب األحمر قامت بدكرىا في المساىمة 
في حؿ مشكؿ حماية البيئة أثناء النزاعات المسمحة، ك مثمما قامت بو عمى مدل أكثر مف مئة 

ء إصدار العديد مف االتفاقيات الدكلية اإلنسانية، عدا ما ك ثالثيف عاما مضت كانت خالليا كرا
تقـك بو مف رعاية جرحى الحركب ك أسراىا ك ضحايا المجاعات ك الككارث الطبيعية كغير 

 .الطبيعية كمف غير ألم شئ أخر
 

                                      
 .223ص , عصاـ عبد الفتاح مطر كالمرجع السابؽ - 1



 

 

 

الفصل الثاني 
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من المبادئ العامة في القانون الدولي العام مبدأ مسؤولية القانونية و ىو، يعني أن 
 1:شخص القانون الدولي يتحمل المسؤولية القانونية إذا توافر شرطان

وىو ارتكاب الدولة فعبل غير شرعي دوليا و الذي يعني مخالفتيا ألحد االلتزامات : الشرط األول
 .يعرف بالعنصر الموضوعي القانونية الدولية وىذا ما

والذي يتمثل في نسبة ىذا الفعل إلى تمك الدولة أو احد أجيزتيا الرسمية وىذا ما :الشرط الثاني 
 .يسمى العنصر الشخصي

ويمكن مطالبتيا بالتعويض , المسؤولية في حق الدولة تفإذا توفر ىذان الشرطان قام  
ير مشروع دوليا، وعميو تعرف المسؤولية في حالة تحقق الضرر عمى أساس ارتكاب الفعل الغ

الدولية بأنيا وضع قانوني بمقتضاه تمتزم الدولة المنسوبة إلييا ارتكاب عمل غير مشروع وفقا 
لمقانون الدولي بتعويض الدولة التي وقع عمييا ىذا العمل في مواجيتيا ، وىذا ما سنقوم 

:  بدراستو من خبلل المبحثين التاليين 
الطبيعة القانونية لممسؤولية الدولية عن األضرار البيئية أثناء النزاعات المسمحة  :المبحث األول

 .
 أثار المسؤولية عن األضرار البيئية أثناء النزاعات المسمحة: المبحث الثاني

 
 
 
 
 
 

                                                           

 .3، ص  1999سعيد سالم جويمي ، مواجية األضرار بالبيئة بين الوقاية و العبلج ، دار النيضة العربية ، مصر ،  - 1
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الطبيعة القانونية لممسؤولية الدولية عن األضرار البيئية أثناء النزاعات : المبحث األول
 المسمحة
المادة األولى من مشروع لجنة القانون الدولي حول مسؤولية الدول، عن أي فعل نصت  

من  91، وتنص المادة 1غير مشروع دوليا تقوم بو دولة ما يستنتج مسؤوليتيا الدولة 
عمى أن يسال طرف النزاع الذي ينتيك اتفاقيات القانون الدولي  1977البروتوكول األول لعام 
المشار إليو عن دفع التعويض، إذا اقتضت الحال ذلك ، و يكون اإلنساني و البروتوكول 

 .2مسؤوال عن كافة األعمال التي يقترفيا األشخاص الذين يشكمون جزءا من قوات المسمحة
، عمى أن يكون الطرف المتحارب 1907من اتفاقية الىاي الرابعة لعام  3وتنص المادة 

تعويض إذ دعت الحاجة ، كما يكون مسؤوال عن الذي بخل بأحكام البلئحة المذكورة ممزما بال
 .3جميع األعمال الذي يرتكبيا أشخاص ينتمون إلي قوات المسمحة 

إن مسألة الدولة، كشخص من أشخاص القانون الدولي يقوم في حال إخبلل الدولة 
األخرى ، أضرار أو مخاطر تمحق بالدول  بالتزاماتيا الدولية و االتفاقية و العرفية ، الذي يخمف

مما يخمق رابطة قانونية بين الدول المنتيكة لمقواعد الدولية و الدول المتضررة ، تمتزم األولى 
بموجبيا بإصبلح الضرر أو التعويض عنو ، و ىذه الرابطة القانونية ىي ما تسمى بالمسؤولية 

 .الدولية 

                                                           

 .75، ص  1976تموز ،  23 -أيار  13تقرير لجنة القانون الدولي ، عن أعمال دورتيا الثامنة و العشرون  - 1
ولية عن األضرار البيئية أثناء النزاعات المسمحة ، دار دؤولية اليدي ، المسد الرحيم الطائي ، حسين عمى الدركريمة عب - 2

 .59، ص  2009وائل لمنشر ، الطبعة األولى، 
إألأن الحرب العالمية  1910وكان من المتوقع أن يعقد المؤتمر الثالث  1907و  1899عقدت مؤتمر الىاي بالسبلم  - 3

عن ثبلث اتفاقيات وثبلث تصريحات مرفقة بيا و بيان  1899عام  األولى حالة دون ذلك وقد تمخض مؤتمر الىاي لمسبلم
عن ثبلثة عشر اتفاقية دولية و تصريح واحد ومشروع اتفاقية حول  1907ختامي وتمخض مؤتمر الىاي الثاني لمسبلم عام 

 :إقامة محكمة لمتحكيم الدولي بيان ختامي و لمنظر في ىذه االتفاقيات انظر 
J.B Scott , the Hague conventions , and declaration of 1899 and 1907 , 3 rd edition ( new 

York , oxford university press 1918, p 25 
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ل غير المشروعة في و الحقيقة أن أعمال األحكام العامة لممسؤولية الدولية عن األعما  
ال يثير أية مشاكل قانونية، فقد استقر مبدأ المسؤولية  -عمى النحو السابق  -أوقات السمم 

والتطبيقات القضائية التي  (االتفاقية و العرفية  )الدولية بالنظر إلى وجود القواعد القانونية 
.  1توضح و ضبط العديد من أحكام المسؤولية 

أما في مجال المسؤولية عن اإلضرار بالبيئية، في حالة النزاعات المسمحة، فان األمر يثير   -
العديد من الجوانب القانونية المختمفة فالنصوص الدولية اإلنسانية ال تنص عمى أحكام مفصمة 

حول مسؤولية أطراف النزاع المسمح صراحة عن األضرار التي تمحق بالبيئة أثناء النزاع ، 
اكتفت ىذه النصوص بتقرير قواعد عامة لحماية البيئة من األضرار البالغة واسعة االنتشار و و

 .2 1977من البروتوكول الدولي العام  55و  35طويمة األمد، كما ىو الحال في المادتين 
حيث أن األحكام القضائية حول المسؤولية الدولية عن األضرار البيئية قميمة نوعا ما   

 .جديدة ألنيا تعد
و عميو فإن ىذه الذاتية، التي تتميز بيا األضرار البيئية في النزاعات المسمحة،  

تستدعي النظر إلى عدة نقاط منيا مبدأ المسؤولية عن األضرار البيئية و كذلك صور ىذه 
المسؤولية و التكييف القانوني النتياك قواعد حماية البيئة أثناء النزاعات المسمحة، وشروط 

د ىذه المسؤولية و الموانع التي تعفي أطراف النزاع من تحمل المسؤولية القانونية عن انعقا
 :التاليين  األضرار التي تمحق البيئة في النزاع المسمح، وىذا ما سنبحث فيو من خبلل المطمبين

مضمون المسؤولية القانونية في نطاق القانون الدولي اإلنساني : المطمب األول
 عوارض المسؤولية القانونية عن األضرار بالبيئة أثناء النزاعات المسمحة :المطمب الثاني 

 مضمون المسؤولية القانونية في نطاق القانون الدولي اإلنساني:المطمب األول 
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فكل حق يقابمو , يرتبط نظام المسؤولية القانونية، بفكرة المقابمة بين الحقوق و االلتزامات  
المخاطب بأحكام القاعدة القانونية بممارستو حقو ضمن حدود  واجب أو التزام ، بحيث يمتزم

 .1معينة، يترتب عمى تجاوزىا مسائمتو قانونيا و توقيع الجزء المقرر عميو، بموجب ىذه القواعد
قواعد القانون الدولي العام التي تحرم المجوء إلى استخدام القوة أو التيديد بيا، خارج   

من ميثاق األمم المتحدة ، وقواعد  (51)ص عمييا في المادة نطاق الدفاع عن النفس المنصو
القانون الدولي اإلنساني ، التي تحرم استخدام وسائل أو أساليب قتالية عشوائية أو مفرطة 

لتزام المخاطبين بأحكاميا إال تحقق غايتيا ب -لية أو وطنية دو -أية قاعدة قانونية  الضرر أو
نظام يرتب جزاءات قسرية مدنية أو جنائية ، تساىم في إعادة الحق وعدم تجاوزىا، إال إذا وجد 

إلى نصابو و إنصاف المعتدى عمييم، و نظام المسؤولية الدولية ال تكون لمقاعدة القانونية أية 
 .2أىمية أو اثر

و عميو ىذا ما يقودنا في ىذا المطمب إلى مبدأ المسؤولية الخاص بحماية البيئة أثناء   
لمسمحة و صور ىذه المسؤولية و التكييف القانوني النتياكات حماية البيئة و كذلك النزاعات ا

.  شروط انعقاد ىذه المسؤولية 
 مبدأ المسؤولية عن اإلضرار البيئية:الفرع األول

تتوقف مدى فعالية القاعدة القانونية سواء كانت دولية أو وطنية، في تحقيق الغاية منيا   
كاميا وعدم مخالفتيا عمى مدى ونضوج قواعد المسؤولية التي تطبق في و إلزام المخاطبين بأح

حالة انتياكيا أو مخالفتيا ، فقواعد المسؤولية ىي التي تضمن االلتزام بالقاعدة القانونية من 
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،   1984، عمان االردن ، 2المسؤولية  عن أضرار الحروب العربية االستراتجية ،  الجزء ،  عارف يوسف السيدرشاد  - 2

 .18ص 



عات اضرار البيئية أثناء النزعن األ الفصل الثاني المسؤولية الدولية
 المسلحة

 

57 
 

قبل المخاطبين بتا ، بل أننا ال نبالي إذا قمنا إن قواعد المسؤولية الدولية ىي التي تترجم الطابع 
 .1حكام و قواعد القانون الدولياإللزامي أل

أما فيما يتعمق بالمسؤولية عن األضرار البيئية بشكل خاص ، فإنيا الزلت في طور النمو  -
ولم تستقر معالميا بشكل نيائي ، ويرجع السبب في ذلك إلى طبيعة البيئة و صعوبة تحديد 

 .2أركان المسؤولية عنيا 
 :أثناء النزاعات المسمحة ىي  وىناك مميزات اإلضرار البيئية عن غيرىا

  األضرار البيئية، التي لحقت بالبيئة في أوقات السمم أو أثناء النزاعات المسمحة ال
تتحقق دفعة واحدة، بل تحتاج إلى مدة زمنية طويمة، فاألضرار البيئية الناجمة عن 

وقوع  استخدام وسائل القتال، ال تظير آثارىا السمبية عمى البيئة دفعة واحدة أثناء
 .االعتداء أو االنتياك، و إنما تمتد ىذه اآلثار إلى فترات الحقة 

  كما أن األضرار البيئية تنجم عنيا أثار سمبية غير مباشرة يصعب تحديد المسؤولية
القانونية عنيا، فالتموث اإلشعاعي الناجم عن استخدام النووية مثبل ، قد ال يؤثر عمى 

و إنما قد ينجم عن تناول ىذه الكائنات الحية لمياه اإلنسان أو الحيوان بشكل مباشر 
األنيار المموثة و اإلشعاعات النووية، كما أن ري األراضي الزراعية بمياه ىذه األنيار 

 .3قد يمحق أثار سمبية بصحة متناول ىذه المنتجات الزراعية 
والحقيقة أن اىتمام القانون الداخمي في بعض الدول بحماية البيئة وتقرير المسؤولية   

القانونية عن األضرار التي تمحق بيا، قد سبق اىتمام القانون الدولي بيذه األضرار، حيث 
 1272يمكن العثور عمى بعض التشريعات البيئية الوطنية القديمة، كالقانون االنجميزي الصادر 

                                                           

ية ، ودور فكرة الجنسية في المسؤولية الدولية عن األضرار نظرات في الحماية الدبموماس"احمد عبد الكريم سبلمو ،  - 1
 . 100  -65ص , (2002)، 58المجمة المصرية لمقانون الدولي ، المجمد , "البيئية

 .68يدي ، مرجع سابق ، ص د الرحيم الطائي ، حسين عمى الدركريمة عب - 2
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لوثت ولية القانونية عن األعمال التي الذي رتب المسؤ (ادوارد األول  )لك انجمترا في عيد م
 .1اليواء 

أما اىتمام القانون الدولي العام، بتقرير المسؤولية عن األضرار البيئية فقد ظير في النصف  -
سكان المشاكل البيئية لمكرة األرضية ، كزيادة  الثاني من القرن المنصرم ، خاصة بعد تفاقم

األرض إلى حد االنفجار السكاني و تصحر األراضي الزراعية، و استنزاف طبقة األوزون التي 
نجم عنيا بروز قضية البيئة كقضية عالمية، األمر الذي أدى إلى انعقاد مؤتمر ستوكيولم لمبيئة 

، وقد تضمن اإلعبلن الصادر عن ىذا المؤتمر نصوصا صريحة تؤكد 2 1972البشرية عام 
.  المسؤولية الدولية عن أضرار البيئية  مبدأ
وعمى اثر ىذا اإلعبلن بدأت معالم المسؤولية القانونية عن األضرار البيئية ، في نطاق    

.  القانون الدولي لمبيئة ، في التبمور و الوضوح 
 .صور المسؤولية عن انتهاك قواعد حماية البيئة أثناء النزاعات المسمحة:الفرع الثاني 

اإلقرار مبدأ المسؤولية عن األضرار البيئية أثناء النزاعات المسمحة من خبلل  بعد  
القواعد أحكام القانون الدولي اإلنساني الخاصة بمعاقبة مرتكبي الجرائم البيئية، منو نتطرق إلى 

. صور المسؤولية في نطاق ىذا القانون الدولي 
 المسؤولية المدنية: أوال 
ية في نطاق القانون الدولي اإلنساني في عدة مواد منيا، المادتين تقررت المسؤولية المدن  

من البروتوكول األول لعام  91، و المادة 1907المادة الثالثة من اتفاقية الىاي الرابعة لعام 
حيث نصت ىذه المواد عمی مسؤولية طرف النزاع في حالت انتياك أحكام االتفاقيات  1977

 . 3تضى الحال ذلك الدولية عن دفع تعويض إذا اق

                                                           

 .13، ص  1997تيجية، العدد األول ، ا، دراسة استر"التنمية و متطمبات التوازن البيئي"صالح احمد ،  - 1
 . 70ص  كريمة عبد الرحيم الطائي ، حسين عمى الدر يدي ، مرجع سابق ، - 2
 .1977من البروتوكول األول  91، ومن المادة  1907المادة الثالثة من اتفاقية الىاي الرابعة  - 3
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و ويأخذ عمى ىذه المواد التي أقرت مسؤولية األطراف المتنازعة عند مخالفة األحكام القانون 
الدولي اإلنساني أنيا جاءت غير واضحة فيي لم تتكمم عن األضرار الناجمة عن مخالفة قواعد 

 .1االتفاقيات اإلنسانية ومنيا قواعد حماية البيئة ىذا من جية 
ة ثانية عدم اإلشارة إلى األضرار الناجمة عن انتياك القواعد اإلنسانية، ألنو ومن جو  

ليس شرط النعقاد المسؤولية القانونية بين أطراف النزاع ، فيذا ال يعني قيام ىذه المسؤولية 
بمجرد مخالفة أو انتياك ىذه القواعد دون حدوث أضرار تمحق باألطراف األخرى ، لقيام 

 .2ة يجب أن يكون الضرر شرط أساسيالمسؤولية المدني
كما أن الضرر المذكور في ىذه المواد ىو عنصر أساسي لقيام المسؤولية ألنو ىو سبب 

التعويض، غير أنو من الممكن أن المسؤولية المدنية تقوم عمى أساس المطالبة بإصبلح وجبر 
الضرر إذا كان ذلك من الممكن، وال تقتصر عمى أساس المطالبة بالتعويض فقط وحيث أن 

لسابقة يرى أن إصبلح األضرار البيئية أو غيرىا وجبرىا ما ىي إال صورة المشرع في المواد ا
،  3من الصور التعويض، مثال ذلك ما ذىبت بو محكمة العدل الدولية في قضية مصنع كروز 
وعميو تمجأ الدول المتضررة بيئيا من انتياك قواعد حماية البيئة إثناء النزاعات المسمحة في 

محاكم الدولية أو مجمس األمن ، عمى اعتبارىا طرف في النزاع أو تقرير المسؤولية إلى ال
 .4طرف ثالثا

 المسؤولية الجنائية: ثانيا

                                                           

، (رسالة دكتوراه)يدي ، مدى فعالية القواعد الدولية اإلنسانية في حماية البيئة أثناء النزاعات المسمحة، حسين عمى الدر - 1
 .321ردن ، بدون سنة ، ص جامعة عمان العربية لمدراسات العميا ، األ

 .76كريمة عبد الرحيم الطائي ، حسين عمى الدر يدي ، المرجع السابق ، ص  -2
 .324يدي ، مرجع سابق ، ص حسين عمى الدر - 3
 .78كريمة عبد الرحيم الطائي ، حسين عمى الدر يدي ، المرجع السابق ، ص  - 4
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يعتبر التجريم عمى انتياك قواعد القانون الدولي اإلنساني من بين أكثر الجوانب تجديد   
 .1في القانون الدولي المعاصر

إلنساني التي يمكن دراستيا في حالة وىناك نصوص اتفاقيات كثيرة في القانون الدولي ا  
من اتفاقية الىاي  3انتياك قواعده، ألنيا تقرر المسؤولية الجنائية ، باإلضافة إلى المادة 

المتين أشارت الى إن الطرف  1977من البروتوكول األول  91و المادة  1907الرابعة 
 ص الذين ينتمون إلى قواتوالمتحارب يتحمل المسؤولية عن كل األعمال التي يرتكبونيا األشخا

 .المسمحة 
من  145،  129،  50، 49كما يمكن النظر إلى نصوص اتفاقية أخرى كالمواد   

تتعيد األطراف السامية المتعاقدة بان تتخذ  هنأ، التي تنص عمى 1949نيف األربعة اتفاقيات ج
ترفون أو يؤمرون أي إجراء تشريعي يمزم لغرض عقوبات جزائية فعالة عمى األشخاص الذين يق

باقتراف إحدى المخالفات الجسمية ليذه االتفاقية ، كما أن النصوص االتفاقية التي اعتبرت 
االستخدام المبالغ فيو لمقوة الذي ال تبرره الضرورة العسكرية ، يشكل انتياك جسيما لقواعد 

يف الرابعة من اتفاقية جن 147و 53القانون الدولي اإلنساني أو جرائم الحرب كالمادتين 
و التي تنص عمى أن تدمير ممتمكات العدو عمى النحو ال تبرره الضرورة العسكرية ،  1949

 .2يعد انتياكا جسيما لمقانون الدولي اإلنساني
من البروتوكول األول  55و  35أما في مجال حماية البيئة بشكل خاص فان المادتين   

تنص صراحة عمى اعتبار االعتداء عمى  الممحق باتفاقيات جنيف األربعة، لم 1977لعام 
 .البيئة يشكل جريمة دولية ، وىذا ما تم دراستو في الفصل األول

وعميو يمكن القول أنو رغم أن الدول لم تقوم بالوصف الجزائي لبلنتياكات البيئية أثناء النزاعات 
.  المسمحة إال أنيا تقوم بحمايتيا واتخاذ كل اإلجراءات البلزمة

                                                           

عمر سعد اهلل، القانون الدولي اإلنساني ، الممتمكات المحمية ، ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون ، الجزائر ،  - 1
 .115، ص  2008

 .1949الرابعة  من اتفاقية جنيف 147، 53المادة  - 2
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 التكييف القانوني النتهاك قواعد حماية البيئة أثناء النزاعات المسمحة: الث الفرع الث
أن توقيع الجزاء العادل عمى مرتكبي الجريمة ال يكون إال عن طريق تحقيق العدالة،   

والتي تعد ىدفا أساسيا من أىداف القانون الجنائي الدولي، عندما يقوم الفرد بارتكاب أفعال 
ون الدولي العام فإنيا تترتب المسؤولية الجنائية لمفرد وخاصة حينما تتعمق ينيي ويحرميا لمقان

بقواعد القانون الدولي اإلنساني، وفي ىذه الحالة تعتبر االنتياكات جسمية التي تمحق ضررا 
بالغا بالقيم اإلنسانية ، حيث يتضمن القانون الدولي اإلنساني عدة أفعال يطمق عمييا جرائم 

: ب نوعيا وىذا ما ستوضح من خبلل النقاط التاليةدولية وتصنف حس
 :االنتهاكات الجسيمة : أوال  
إن قائمة جرائم الحرب الدولية في موضوع النزاعات غير الدولية يقررىا القضاء الجنائي   

الدولي و من خبلل قائمة قصيرة لبلنتياكات الجسيمة بالمقارنة بما ىو عميو الحال في النزاعات 
حيث تضمن النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية ليوغسبلفيا السابقة انتياكات الدولية، 

 .19491المشتركة من اتفاقيات جنيف  3جسيمة لممادة 
  وقد عرفت االنتياكات الجسيمة بأنيا تخمف نتائج جسيمة وكبيرة عمى الضحايا    
ة لممجتمع الدولي، وىذا ما أدى يكون ىذا بخرق قاعدة قانونية دولية تحمي قيم ميمة و مشتركو

بالمحكمة الجنائية الدولية إلى تبني بعض االنتياكات الجسيمة التي تتمثل في االعتداء عمى 
الحياة و الصحة مثل القتل وسوء المعاممة والتعذيب و العقوبات البدنية واإلعدام الفوري بدون 

 .2 ....محاكمة و االحتجاز لمرىائن و العقوبات الجماعية
ويعد خرق مادة الثالثة من اتفاقية جنيف من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة 

 .3مجرم الحرب رواندا من جرائم الحرب

                                                           

 .151،ص  2009احمد بشارة موسي ، المسؤولية الجنائية الدولية لمفرد ، دار ىومة ، الجزائر ،  - 1
 .  151المرجع نفسو ، ص  - 2
 .762، ص 1999محمود مفيد شياب ، مقدمة الدراسات لمقانون الدولي العام ، الدار الجامعية ، ببيروت لبنان ،  - 3
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وان االنتياكات الجسيمة لمقانون الدولي اإلنساني معيارىا الحقيقي، ىو محاكمة   
ميا و قوانينيا الجنائية أو األشخاص المرتكبين لتمك االنتياكات من طرف الدول إمام محاك

بطريقة أخرى وذلك بإحالة المتيمين عمى دولة أخرى استعدادىا لمحاكمتيم وتقترن االنتياكات 
الجسيمة في القانون الدولي اإلنساني بوجود نية التعيد و القصد الجنائي ذلك ألن الحكم 

ي و عمدي في ارتكاب في المعاىدة الدولية بأنو انتياك جسيم فانو يعتبر قصدا جنائ يوصف
 .1الجريمة مثل القتل العمد و المعاممة البلنسانية لممدنيين 

ويرتب القانون الدولي اإلنساني المسؤولية الدولية لمفرد و الدولة، وذلك من خبلل إقراره  
ليما في حالة االنتياك الجسيم لقواعد ىذا القانون أثناء النزاعات المسمحة ، كما إنو ال يعفى 
مرتكبي الجرائم الخطرة التي تندرج ضمن طائمة االنتياكات الجسيمة من المسؤولية الجنائية 

الدولية الفردية من قبل القانون الدولي اإلنساني بدافع الضرورة العسكرية الن ىذه األخيرة تبرر 
. األعمال االنتقامية المشروعة فقط 

ورغم إن القانون الدولي اإلنساني يفرض بعض االلتزامات و القيود المنصوص عمييا   
في اتفاقية جنيف و البروتوكوالن اإلضافيان في ما يتعمق بحماية األسري و المدنيين و الفئات 

.. 2المشمولة بالحماية عمى الرغم من أنو لم يقيد بعض األعمال األخرى 

ف المتيم، فإنو يأخذ بالقصد الجنائي لدى النظام في حين ارتكاب الجريمة من طر 
األساسي لممحكمة الجنائية ، وذلك بوجود القصد في ارتكاب الفعل المجرم ومع وجود النية في 
تحقيق الفعل، وعميو ال يوجد خبلف في تطبيق االختصاص العام في متابعة المجرمين الذين 
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ىاكات الجسيمة التفاقيات جنيف و قاموا بيذه األفعال بخصوص متابعة مقترفي االنت
. 1البروتوكول اإلضافي

عمى التزام كل طرف متعاقد بمبلحقة المتيمين  1949ولقد أقرت اتفاقيات جنيف لعام،  
المقترفين لبلنتياكات الجسيمة ليذه االتفاقية أو الذين أمروا بارتكابيا و تقديميم لممحاكمة ميما 

. كان موضعيم و جنسيتيم 

تفاقيات األربعة تضمنت أحكام تتعمق بالجرحی و المرضى و األسرى من كما إن اال 
انتياكا جسيما فمن بينيا القتل العمد و  القوات البرية و البحرية ، وكل مخالفة ليا قد تعتبر

التعذيب و االعتقال الغير شرعي و الحرمان من المحاكمة العادلة، ثم جاء النظام األساسي 
لية بتوسيع نطاق االنتياكات الجسيمة لمقانون الدولي اإلنساني التي قدرت لممحكمة الجنائية الدو

. 2بحوالي ثمانية و ثبلثين انتياكا 

 االنتهاكات الجسيمة لمقانون الدولي اإلنساني: ثانيا  

إن االنتياكات الجسيمة لمقانون الدولي اإلنساني تتجسد في االنتياكات الخطيرة  
 .ليا البروتوكولين اإلضافيين، و  1949التفاقيات جنيف 

حيث أخذت اتفاقية جنيف الثالثة بمبدأ المسؤولية الجنائية الدولية الفردية عمى األفعال  
التي تعتبر خطيرة لنصوصيا ، وقد وردت ىذه األفعال عمى سبيل الحصر وليس عمى سبيل 

. 3ةمن االتفاقية الثاني 130المثال في نص المادة 

ين أو ممتمكات محمية باتفاقية وىي ممثمة في أساليب وكانت ضد أشخاص محمي 
مختمفة والتي منيا القتل، والحرمان من المحاكمة العادلة، ولقد نصت المادة األولى من النظام 
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األساسي لممحكمة الجنائية الدولية اليوغسبلفيا سابقا عمى إن المحكمة تختص بمحاكمة 
لمقانون الدولي اإلنساني و التي ارتكبت في األشخاص المسؤولين عن االنتياكات الجسمية 

المبلئمة لمنصوص الحالية ، كما نص أيضا عمی المسؤولية  1991يوغسبلفيا منذ عام 
الجنائية الدولية الفردية المتمثمة في رئيس الدولة بالنسبة لبعض االنتياكات الجسيمة التفاقية 

. 1لجرائم ضد اإلنسانيةة و اجنيف ومخالفة قوانين وأعراف الحرب و اإلبادة الجماعي

و لقد جاء إقرار مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية لمفرد في الئحتي نوربورغ و طوكيو عن  
باالنتياكات الجسيمة من وجيت نظر المجتمع  المخالفات و االلتزامات الدولية التي تتعمق

ولية الجنائية الفردية ال من االتفاقية، التي تحمل الفرد المسؤ 13الدولي حيث جاء نص المادة 
 .تعفيو من المسؤولية ميما كان مركزه

حيث أن العقاب وىو نفس المبدأ الذي أقرتو لجنة القانون الدولي التابعة لمجمعية العامة  
لؤلمم المتحدة و كذا ما أقرتو المحكمة الجنائية و المحكمة الجنائية الدولية لرواندا و أخيرا 

. 2الدولية الدائمة الروماالمحكمة الجنائية 
و التعذيب و  ومن بين ىذه االنتياكات الخطيرة لمقانون الدولي اإلنساني القتل العمد 

المعاممة البلنسانية، بما في ذلك إجراء تجارب البيولوجية و أحداث معاناة شديدة و إلحاق أذى 
لكات و االستيبلء عمييا خطير بالجسم أو السبلمة البدنية و إلحاق تدمير واسع النطاق بالممت

المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربعة  3دون إن تكون ىناك ضرورة عسكرية، ونصت المادة 
عمى االنتياكات الجسيمة ىي إي فعل من األفعال المرتكبة ضد أشخاص غير مشتركين 
ىا اشتراك فعميا في اإلعمال العدائية ، و لقد حظيت ىذه المادة عمى أوسع نطاق، باعتبار

كما أنيا تحرم االعتداء عمى السبلمة , المعيار المعتمد في الصراعات المسمحة غير الدولية 
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البدنية و خاصة القتل بجميع اشكالو و المعاممة القاسية و التعذيب و اخذ الرىائن و إصدار 
ئية األحكام و تنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة إي بدون احترام الضمانات القانونية و القضا

1 .
ومن االنتياكات الجسيمة لمقانون الدولي اإلنساني أيضا، تعمد بشن ىجمات ضد 

اليياكل والوسائل المسخرة و المستخدمة في ميام المساعدة اإلنسانية، مع العمم انو سيخمف 
أضرار و خسائر في األرواح بين األعيان المدنية ومثال ذلك ما جرى في العراق من قصف 

. لقواعد القانون الدولي اإلنساني من طرف الواليات المتحدة فيو انتياج صريحلممدن العراقية 
 

شروط انعقاد المسؤولية القانونية عند انتهاك قواعد حماية البيئة إثناء النزاعات :الفرع الرابع
 المسمحة

إن القانون الدولي اإلنساني يحمي أطراف النزاع المسمح في حالة انتياك قاعدة إنسانية،  
. وذلك ألنو قام القانون الدولي اإلنساني بالتمييز بين االنتياكات الجسيمة و االنتياكات البسيطة

وليذا عمى الشخص الدولي الذي انتيى تمك المصمحة اإلنسانية إن يتحمل حمايتيا، و  
:  من ىذا رأينا بأنو النعقاد المسؤولية القانونية وضع القانون الدولي اإلنساني عدة شروط 

وجود قاعدة إنسانية : والأ

من المبلحظ أنو في حالة تطبيق الجزاء القانوني عمى اإلفراد الذين يرتكبون أفعاال تضر  
بالمصمحة اإلنسانية الفردية أو الجماعية في أي تشريع قانوني، يتوجب وجود قاعدة قانونية 

مبدأ مستقر في جميع سواء مكتوبة أو عرفية وىو ما يطمق عميو الركن الشرعي لمجريمة ، وىو 
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" وأصبح ركنا ىاما من أركان التجريم والعقاب ، ويعرف مبدأ الشريعة انو نص , التشريعات 
. 1"التجريم التطبيق عمى الفعل 

القيام الجريمة و المسؤولية عنيا يتوجب نص التجريم ، إما القانون الدولي اإلنساني فانو  
عمييا وذلك من خبلل وجود قواعد إنسانية تنص يستميم الركن الشرعي لؤلفعال التي يعاقب 

. 2ل التي تضر بالمصالح التي تحميياصراحة أو ضمنا عمي تجريم األفعا

عمال تضر البيئة أثناء الحروب و المعارك وفقا األل األفراد الذين يقومون بة تحميفالشرع
األضرار البيئية التي لمقانون الدولي اإلنساني، تجب وجود قاعدة قانونية إنسانية تحمي وتجرم 

المسمحة أال إذا وجدت قواعد قانونية في القانون الدولي اإلنساني  تمحق بالبيئة أثناء النزاعات
 .3االعتداء عمى البيئة ، وىذا شرط طبيعي النعقاد المسؤولية القانونية  -تجرم 

تداء عمى عمى الرغم من االتفاقيات اإلنسانية، لم تتضمن صراحة النص عمى تجريم االع 
إال أن وجود نصوص صريحة دولية تحمي البيئة أثناء النزاعات ,البيئة أثناء النزاعات المسمحة 

من البروتوكول األول الممحق االتفاقية جنيف  55و المادة  3فقرة  35المسمحة ، وىي المادتين 
دل عمى المذكورة في الفصل األول من موضوع الدراسة وىذا ي 1977و المعتمدة  1949لعام 

نية المشروع الدولي عمى حماية البيئة المحيطة بالعمميات العدائية من األضرار الجسيمة التي 
إلحاق ضرر فعمي : ثانيا. 4يمحقيا و يحرم أي فعل يترتب أو ينتج عنو أذى خطير بالبيئة 

بالبيئة  
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و يعد وقوع ضرر الذي يصيب البيئة غير كافي، إللحاق الضرر فحسب بل يجب أن  
كون ىذا الضرر مصنف ضمن األضرار الجسيمة التي تصيب البيئة أثناء النزاعات المسمحة ي

.  بموجب القانون الدولي اإلنساني الخاصة بحماية البيئة

: معيار الضرر الجسيم (1

من البروتوكول األول الممحق باتفاقيات جنيف  55و المادة  35ص المادتين وبتحميل ن 
االتفاقية الدولية لحظر استخدام تقنيات تغيير البيئة ألغراض عسكرية ، و 1949األربعة لعام 

نتيجة ما , ، ىناك مقاييس تحكم الضرر الذي يمحق البيئة 1976أو ألي أغراض أخرى لعام 
يحدث من أضرار جراء العمل المجرم، وتشترك المعاىدتين الدوليتين السابقتين في كون أنيما 

ساليب القتالية التي يمكن إن تحدث أضرار بميغة بالبيئة ، تحظران استخدام الوسائل و األ
. 1واسعة االنتشار و طويمة األمد

ي ضرر ناتج عن انتياك قواعد حماية البيئة ، فبل أوالنعقاد المسؤولية القانونية ال يكفي  
 : 2بد من توفر مواصفات خاصة بيذا الضرر البيئي وىي

. حية لمسكان المدنيين بالغا كالضرر الذي يسبب مشاكل ص كون أضراراتأن  (1

. أن يكون ضررا بيئيا واسع االنتشار يمتد إلى كيمومترات  (2

.  أن يكون ضررا بيئيا طويل األمد يمتد لعدة شيور أو فصول في السنة  (3

 :غموض معيار الضرر الجسيم لمبيئة  (2

لقد اعتمدت النصوص السابقة حول الضرر الذي يصيب البيئة الطبيعة تفسيرات عديدة  
و تثيرىاتين المعاىدتين بعض األسئمة الحساسة بالنسبة لمتغيير، خاصة إنيما يختمفان في 
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تفسير بعض المصطمحات ، الواردة في كل منيما وكذا المعنى الذي يقصد في المادة األولى 
و بالغة ال تتطابق مع المعنى  عبارة واسعة االنتشار و طويمة األمد من 1976من اتفاقية 

. 1المقصود من ىذه المصطمحات في البروتوكول األول

إضافة إلى المعاىدتين الدوليتين السابقتين ، ينصان عمى نوعين مختمفين من العدوان  
اسعة االنتشار و البعض المصطمحات كون عبارة بالغة وو عمى البيئة، و يعطيان معنی مختمف

. 2طويمة األمد ليس ليا نفس مع المعنى المقصود في نص االتفاقيتين

إال أن معيار واسع االنتشار تعرض إلى انتقادات شديدة عمى أساس أنو يضعف الحماية  
. 3المقررة لمبيئة في الحروب و أنو يتسم بتعقيدات كثيرة

استبدل مصطمح توازن النظام ,  ( 1977  -1974 )بانعقاد المؤتمر الدبموماسيو 
. 4بالغ واسع االنتشار و طويل األمداإليكولوجي ألنو واسع جدا ، بمعيار ال

وعميو اقترحت إن المدة يمكن إن تصل إلى عشر سنوات أو أكثر أي أن المدة تكون  
. أطول

و الوارد في نصوص اتفاقيات دولية أخرى فان ىذا الفيم لممعايير الواردة بنص المادة  
من  55و المادة  3فقرة  35األولى من االتفاقية ىو الذي ساد أيضا بالنسبة لنص المادة 

 .19775البروتوكول األول لعام 
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 . 175، ص  2002_2001,
ص , (1991)، 21، المجمة الدولية لمصميب األحمر ، العدد "أنطوان بوفيو ، لحماية البيئة في فترة النزاع المسمح  -  2

4860 
, (1993),المجمة المصرية لمقانون الدولي " البيئة إبان النزاعات المسمحة في البحار حماية ", صبلح الدين عامر   -  3

 .37ص ,49المجمد 
 . 175لنوار فيصل ، المرجع السابق ، ص   -  4
 . 36صبلح الدين عامر ، حماية البيئة إبان النزاعات المسمحة في البحار ، مرجع سابق ، ص   -  5



عات اضرار البيئية أثناء النزعن األ الفصل الثاني المسؤولية الدولية
 المسلحة

 

69 
 

،  1976أوسع بكثير من اتفاقية  1977وعميو فان المعيار الوارد في البروتوكول األول  
بقاء السكان و  نتيجة األعمال التحضيرية التي أخضعت ىذا المعيار إلى اإلضرار بصحة أو

. أنيا قد تدوم لمدة أكثر من عشر سنوات 

وىنا يمكن القول بأنو جية أولى المعيار الذي يعتمد عميو التطبيق قواعد الحرب ىو  
الضرر الجسيم بعناصره الثبلثة ، إما ظرف المدة و الخطورة و االنتشار يجب توفرىما كمييما 

. 1ىة ثانية ليترتب تطبيق أحكام البروتوكول األول من ج

ومنو يكفي احد الشروط لتطبيق ىذه القواعد، وبالتالي ىذا يسمح ال محالة باستبعاد  
وال يسال مرتكبيا وال ترتيب مسؤولية دولية عن ىذه األفعال , أضرار جسيمة قد تمحق بالبيئة 

. 2الجسيمة التي لحقت بالبيئة

لمسؤولية الدولية عمى وىذا يؤدي إلى نتيجة حتمية وىي صعوبة إثبات و تطبيق ا 
بان التفسير المقدم  مرتكبي ىذه االنتياكات الجسيمة التي قد تمس بالبيئة ، وىكذا يظير جميا

البيئة بعناصرىا الثبلثة ىو معيار مقيد جدا و شديد ،  لمعيار الضرر الجسيم الذي يصيب
.  3وأضحى من الضرورة تبني معيار أخر أكثر مرونة

 :جديد الحاجة إلى معيار  (3

إن التفسير الضيق لقواعد االتفاقيتين فيما يتعمق بمعيار الضرر البالغ ، الواسع االنتشار  
وطويل األمد من الممكن اعتباره اآلن متجاوز نظرا ألنو غير محدد بصفة دقيقة مما يعطيو 

 ( organe qualification ) 4طابعا متغير نسبيا ، ومتطور و يكون تقديره لكل ىيئة مختصة

                                                           

.   176ص , سابقالمرجع صبلح الدين عامر ،   -  1
 . 177لنوار فيصل ، مرجع سابق، ص   -  2
  . 180لنوار فيصل ، المرجع نفسو ، ص   -  3
، كمية الحقوق ،  (عزيزة فيصل ، المسؤولية عن انتياك قواعد حماية البيئة في القانون الدولي اإلنساني، رسالة ماجستير  -  4

 .39، ص  2012  -2011جامعة الجزائر ، 
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نتيجة األضرار التي لحقت بالبيئة  1976ولقد قام الجدل بخصوص اتفاقية تغير البيئة لعام .
الطبيعية بعد حرب الخميج ، ألنيا واجية ىذه االتفاقية انتقادات ألنيا أبعدت تطبيق األضرار 

و عميو , ولم تنظم سوی استخدام التقنيات المستقبمية , البلحقة بالبيئة نتيجة األسمحة التقميدية
طالبت بعض الدول الدعوة لعقد مؤتمر بشان المراجعة لتعديل نص االتفاقية في ضوء ما 

. 1استجد من أحداث

و يمكن القول أن المعيار الذي يعد فيو الضرر البيئي محظورا طبقا األحكام القانون  
مع األخذ يجب تحديده في ضوء اعتبارات حماية البيئة و حاجتيا المتغيرة , الدولي اإلنساني

بعين االعتبار تقدم الدراسات العممية ومن المأمول إن تدفع ىذه الكوارث التي حمت بالبيئة 
مؤخرا اعتماد بروتوكول جديد بعين االعتبار ىذه المستجدات ، وىذا ما يسيل عممية واثبات 

جال المتسبب في اإلضرار البيئية الناتجة عن انتياك قواعد القانون الدولي اإلنساني في م
. 2حماية البيئة 

القصد الجنائي : ثالثا  

  : الجنائي القصدتعريف 

 في المقررة الحماية لقواعد الخطيرة االنتياكات عن الناتجة باألضرار المتعمق القصد ىو 
 األطراف أن إلي ، بالبيئة الضرر إلحاق إلى النزاع أطراف تعمد وىو اإلنساني الدولي القانون

 . بالبيئة فعمي ضرر إلحاق قصد قتالية أساليب تستخدم و تستعمل المتحاربة

                                                           

من بين االقتراحات الميمة التي تقدم بيا المشاركون ىو تحديد  1992سبتمبر  18إلى  14عقد مؤتمر جنيف من   -  1
 .وتوسيع نطاق تعريف األضرار المحظورة ، وتخفيض شروط تطبيق االتفاقية وخاصة شرط المدة 

 .181لنوار فيصل ، مرجع سابق ، ص   -  2
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 لمركن المكون مشروع غير لمفعل الجاني ارتكاب يكفي ال الجنائية المسؤولية لقيام و 
نما ، المادي  .1 آثمة إرادة عن صادر يكون أن يمزم وا 

ذا   حددىا التي الجريمة بمكونات الجاني بعمم إال يقوم ال الجنائي القصد نأ عممنا وا 
 انتقى ، القانون و الوقائع في الغمط أو الجيل عميو يطمق ما وىو العمم ىذا انتفى فإذا القانون
. 2 الجنائي القصد بذلك

 : اإلرادة عنصر توفر (1 

 الداخمية التشريعات في الجريمة مرتكب لدى آثمة إرادة توفر وجوب شترطي جزاءال إنزال 
 اإلجرامي الفعل بين التمييز عمى القدرة لديو كانت إذا إال آثمة اإلرادة تكون ال ألنو,  الدولية أو

 .3عنو اعرض الذي المشروع السموك و عميو أقدم الذي

 برز عميو و التمييز و اإلدراك قدرة يمتمك و اإلرادةفيو  تتوفر الذي ىو الطبيعي اإلنسان 
 الجنائي الفقو لدى لحسابيا و الدولة باسم جرائم اقترفوا الذين لؤلشخاص الفردية المسؤولية مبدأ
. 

 خارج ظروف لوجود ذلك و الجنائية المسالة ترتب ال لمجاني ةيالحقيق اإلرادة وانعدام 
 العمميات سير أثناء المقاتل تصادف قد التي اإلكراه أو الضرورة حالة ذلك ومثال استطاعتو،

 بقاءه بين تحول الظروف تمك كانت أن خاصة اإلرادة ناقص وىو يتصرف فتجعمو ، الحربية
. 4 الحياة قيد عمى

                                                           

 .122 ص ، سابق مرجع ، موسی بشارة أحمد  -  1
 . 121 ص ، 1992 مصر ، القاىرة ،3 الطبعة ، العربية النيضة دار ، الدولية الجريمة ، عبيد حسين  -  2
 . 342 ص ، سابق مرجع ، الدريدي حسين عمى  -  3
.  343 ص نفسو، عمي حسين الدريدي ، المرجع  -  4
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 : العمم عنصر (2 

 أي قيام ليعفي"  جنيف باتفاقيات الممحق األول البروتوكول من 2 فقرة 86 المادة نصت 
 حسب التأديبية أو الجنائية المسؤولية من ورؤسائو البروتوكول ىذا االتفاقيات بانتياك مرؤوس
 كان أنو إلى يخمصوا أو الظروف تمك في ليم تتيح معمومات لدييم وكان عمموا إذا األحوال
 إجراءات من وسعيم في ما كل يتخذوا ولم االنتياك ىذا مثل الرتكاب سبيمو في انو أو يرتكب

".  1 االنتياك ىذا قمع أو لمنع مستطاعو

 الخطيرة االنتياكات أن و,  يسالون فإنيم البيئة حماية لقواعد المرؤوسون انتياك عند  
,  التنصل و العمم بعدم فالحجة العمم فيو يفترض المسمحة النزاعات أثناء البيئة حماية لقواعد

 ال القتالية العمميات سير أثناء البيئة ضد ترتكب التي الجرائم عمى الجنائية المسالة حالة في
 .2جنيف باتفاقيات الممحق البروتوكول من 83 المادة أقرتو ما وىذا الجنائية المسؤولية من يعفى

 ةالمسمح النزاعات أثناء البيئية اإلضرار عن القانونية المسؤولية عوارض: الثاني المطمب

 المنصوص المسمحة النزاعات إبان ةالبيئ تحمي قانونية قواعد وجود سبق فيما رأينا 
 تمحق التي األطراف أو لؤلفراد مسؤولية انعقاد كذلك و ، اإلنساني الدولي القانون في عمييا
 االنتياك خانة ضمن األضرار تمك وتصنف العدائية، العمميات سير أثناء ىاب بميغة أضرار
 فاعميتيا تفقد يجعميا مما صعوبات عدة تعترضيا المسؤولية ىذه تطبيق عند ألنو ، الجسيم
 .المطمب ىذا في سنتناولو ما وىذا المسمحة النزاعات أثناء بالبيئة األضرار من لمحد

 

                                                           

 1977 المعتمد 1949 جنيف باتفاقية الممحق األول البروتوكول من 2 فقرة 86 المادة  -  1
 .81 ص ،2002 األردن عمان، محدالوي ، األولى الطبعة أراء، و وثائق اإلنساني الدولي القانون ، اهلل سعد عمر  -  2
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 القانونية المسؤولية موانع من كمانع العسكرية الضرورة: األول الفرع 

 الميدانية المعارك في الوقت من متسع غير وفي مباشرة قراره العسكري القائد يتخذ قد 
 مثل قراره في مؤثرة تكون حربية ضرورات تواجو وقد,  طارئة القتال ظروف تفرضيا التي

 أعيان طرق خبلل من لو المدنية الجسور عمى و العبور حتى المعادية القوات منع ضرورة
 خسائر عنيا ينتج وقد ، لمعدو العسكرية القوات دعم في تستخدم قوی محطات تدمير لو مدنية

 1 .بالبيئة يمحق الذي الدمار خاصة جسيمة

 المقررة القواعد عن لمخروج قانونية كحجة أو كاستثناء تقع قد العسكرية الضرورة إن 
 التي اإلنساني الدولي القانون في عمييا المنصوص الحماية قواعد من الرغم وعمى البيئة لحماية
 النزاعات أثناء البيئة لحماية المقررة القواعد عمى الخروج عدم النزاع أطراف عمى تفرض

 . بالبيئة تمحق جسيمة انتياكات عنو ينتج ما وىذا المسمحة

 موانع من مانعا تصبح وكيف العسكرية الضرورة تعريف إلى نتطرق سوف وعميو 
 .المسؤولية

 وتطوراتها العسكرية الضرورة مفهوم:  أوال 

 و  العسكرية الضرورة متطمبات بين الموازنة أساس عمى اإلنساني الدولي القانون يقوم 
 ميزة لتحقيق البلزم بالقدر القوة استخدام تتطمب العسكرية فالضرورة ، اإلنسانية االعتبارات
 .2 الخسائر بأقل الميزة ىذه تتحقق أن اإلنسانية االعتبارات تتطمب بينما ، عسكرية

                                                           

 دار ، عمتم شريط تحرير ، اإلنساني الدولي القانون في محاضرات ،" القتال و السموك القواعد ، أنور أحمد المواء السيد  -  1
 .112 ص ،2004 ، 4 الطبعة ، العربي المستقبل

 . 46 ص, 1984 ، جنيف ، دونان ىنري معيد ، مبادئو و تطوره اإلنساني الدولي القانون ، بكتيو جان  -  2
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 التبرير من كجزء اإلنساني الدولي القانون في يستعمل قانوني مفيوم العسكرية الضرورة 
 عمى رىيبة وحتى معاكسة نتائج ليا تكون قد مشروعة عسكرية أىداف عمى ليجمات القانوني
 الفكرة عمى العام الدولي لمقانون العسكرية الضرورة فكرة وتختمف, 1مدنية واعيان المدنيين
 المادة في عمييا المنصوص الشرعي الدفاع فكرة إلى تستند ، العام الدولي القانون في السائدة

  .المتحدة األمم ميثاق من 51

 في, " الميكافيمي" الفكر إلي اإلنساني الدولي القانون في العسكرية الضرورة فكرة وترجع 
 طبيعي شئ االنتصار في الرغبة وان ، ضرورية تكون عندما العادلة الحرب أن" األمير"  كاتب
 .2 الرغبة ىذه لتحقيق البلزمة الضرورية القوة استخدام ويبرره وعام

 يعني وىذا العسكري النصر بتحقيق مربوطة العسكرية الضرورة أن القول يمكن ومنو 
 الدولي القضاء و الفقياء معظم رفض مما يستدعي الى الدولي القانون قواعد عن التام الخروج
 . العسكرية بالضرورة العسكري النصر ربط فكرة

 الكثير أن من الرغمب وذلك الزمة عناية يمق لم العسكرية الضرورة مفيوم أن نجد وىنا 
 ىذا في يخوض الدولي الفقو جعل ما وىذا ، الضرورة فكرة إلى تعرضت الدولية المعاىدات من

نما ، المفيوم حول الفقو يختمف ولم ، مفيومو تحديد حيث من الموضوع  حول كان الخبلف وا 
 .3الضرورة حالة يسمييا من ومنيم الضرورة حق يسمييا من فمنيم ، تسميتو

                                                           

 .49 ص سابق، مرجع ، فيصل عريوة  -  1
 .125 ص ، السابق المرجع ، الدريدي حسين عمى  -  2
 رسالة) اإلنساني، الدولي القانون أحكام ظل في المسمحة النزاعات أثناء الثقافية الممتمكات حماية ، سمير رحال  -  3

 . 128 ص ، 2006 الجزائر ، البميدة جامعة ، (ماجستير
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 عقد يصبح و ، اإلنسانية االتفاقيات عقد إلى المجوء من يحد النظرية بيذه ألخذا أن كما 
 جعل ما وىذا ، أىدافيا و أثارىا تحدث ال ، صورية أعمال عن عبارة ىو االتفاقيات ىذه

 1 .العسكرية بالضرورة عسكري نصر كل يرفض الدولي القضاء

 الدولة حق عن الدفاع أو النفس عن الدفاع بنظرية العسكرية الضرورة يفسر من وىناك 
 العدل محكمة أيضا أقرتو ما وىذا ، المتحدة األمم ميثاق في عمييا نص التي,  البقاء في

 .2بيا التيديد و النووية األسمحة استخدام شرعية حول االستشاري رأييا خبلل من الدولية

 لعام جنيف اتفاقيات خبلل من العسكرية الضرورة إن القول يمكن سبق مما وانطبلقا 
 والوسائل األساليب و الوسائل استخدام ىي 1977 لعام بيا الممحقة البروتوكوالت و 1949

 عسكرية ميزة لتحقيق السائدة الظروف ظل في اتخاذىا لحظة الضرورية و المشروعة العسكرية
. 3 الحرب من المشروعة لمغاية وفقا

 المسؤولية موانع من كمانع العسكرية الضرورة اعتبار مدى: ثانيا 

 في الحماية قواعد عن لمخروج قانونية كذريعة العسكرية الضرورة قاعدة اعتبار إن 
 تمحق التي األضرار عن القانونية المسالة من ىروب الحقيقة في فيو ، اإلنساني الدولي القانون
 . المسمحة النزاعات أثناء البيئة الحماية المقرر النصوص جراء البيئة،

                                                           

 الحقوق كمية,  ماجستير رسالة, اإلنساني الدولي القانون في البيئة حماية قواعد انتياك عن المسؤولية ، فيصل عريوة  -  1
 .50 ص ،2011_2012الجزائر،  جامعة

 في بيا التيديد أو النووية األسمحة استخدام شرعية بشان 1996 لعام الدولية العدل لمحكمة االستشاري الرأي في جاء  -  2
تصرفيا  تحت التي الوقائية والعناصر ، الراىنة الدولي القانون الحالة إلى بالنظر المحكمة أن إال: "  بقوليا ه/ 105 الفقرة
 في مشروع غير أو مشروعا استخداميا و النووية باألسمحة التيديد كان إذا ما حاسمة نتيجة إلى تخمص أن وسعيا في ليس
 لمخطر معرضا ذاتو الدولة بقاء فيو يكون ، النفس عن الدفاع ظروف من أقصى ظرف

 .127 ص ، السابق المرجع ، الدريدي حسين عمى  -  3
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 الضرورة بحجة الحرب أثناء البيئة ضد المضرة ألعماليا مبرر النزاع أطراف تتخذ قد 
 ما وكمثال ، مصمحتيا تحقيق و عسكرية ميزة تحقيق أجل من نطاقيا عن خارج العسكرية
 العسكرية المحكمة أمام األلمانية المسمحة لمقوات العامة األركان رئيس محاكمة أثناء حصل

 حيث ، السكان من إخبلئيا بعد النرويج في مسكن ألف ثبلثين تدمير تبرير حين" نبورمبرغ"
 اىذ كل من. 1 بذلك لمقيام دفعتو التي ىي العسكرية الضرورة بان المحكمة أمام المتيم دفع
.  المدنية والبيئة الطبيعية البيئة بين التمييز عمينا

 : المدنية البيئة (1 

 أقاميا ، مدنية واعيان منشات من العدائية بالعمميات يحيط ما كل ىي المدنية البيئة 
  . 2العسكرية العمل في مباشرة بصورة تساىم أن دون اإلنسانية حاجاتو إلشباع اإلنسان

 ووسائل والخاصة العامة المدنية المرافق من, عناصرىا بمختمف المدنية فالبيئة 
 أو تدميرىا أو مياجمتيا يجوز ال الخاصة المحمية المناطق و االتصاالت و المواصبلت

 وقد ، اإلنساني الدولي القانون ورعاية بحماية المشمولة ألنيا العدائية العمميات أثناء تعطيميا
 الممحق األول البروتوكول من الثاني الفصل منيا كثيرة اتفاقيات في الحماية ىذه عمى نص

 .1977 سنة والمعتمد 1949 لعام جنيف باتفاقية

 مبرر تحت األحوال بعض في المدنية لمبيئة الشامل التدمير اعتبار يمكن ال أنو كما 
 تجاوز إذا خاصة عمييا، القانونية المسؤولية بعدم الدفع أو مشروع عمل ىو العسكرية الضرورة

 من المشروعة الغاية تفوق أضرار و أالم العمل ذلك احدث وقد العسكرية غايتو التدمير ىذا
 .الخميج حرب في العراقية لممدن جرى ما ومثاليا ، الحرب

                                                           

 .127 ص ، نفسو عمى حسين الدريدي مرجع  -  1
 .66 ص ، السابق المرجع ، بشير ىشام  -  2



عات اضرار البيئية أثناء النزعن األ الفصل الثاني المسؤولية الدولية
 المسلحة

 

77 
 

 الدولي القانون في المقررة الحماية القواعد المنتيك مسالة عند عرضو تم ما خبلل ومن 
 المتابعة من لمتخمص ، شروطيا توفرت متى العسكرية الضرورة بقاعدة يدفع فإنو اإلنساني
 : الشروط ىذه من المدنية البيئة ضد ارتكبيا التي الجريمة عن الجزائية

 الضرر ألحقت التي و الحرب في استخدمت التي القتالية األساليب و الوسائل مشروعية* 
 .بالبيئة

 الميزة تحقيق اجل من تناسبيا ومدى المدنية، بالبيئة لحقت التي األضرار حجم مراعاة *
 .منو المبتغي العسكرية

 قام التي األفعال تمك أن تأكيد اجل من أمامو، حائبل كانت التي الظروف تمك المتيم إثبات *
 من عمى البينة بمبدأ األخذ و عاتقو عمى يقع اإلثبات الن ، العسكرية الضرورة دافع تحت بيا

. 1ادعی

 : الطبيعية البيئة (2 

 في لئلنسان دخل ال طبيعية عناصر من القتال بميدان يحيط ما كل ىي :الطبيعية البيئة
 حية غير أو فيزيائية عناصر و والنبات الحيوان و كاإلنسان حية عناصر وتضم وجودىا،
 2 .االيكولوجية بالبيئة أيضا تسمی و التراب و اليواء و كالماء

 الطبيعية البيئة تصيب التي االنتياكات عمى المطبقة العسكرية الضرورة ضوابط تعد 
 التي األخيرة ىذه الن ، العسكرية الميزة تحقيق شرط باستثناء متوفرة القتالية العمميات أثناء

لحاق البيئة عمى االعتداء جراء من تحققت  ، الحرب من المشروعة الغاية تتوافق ال بما األذى وا 
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 تفوق إصابات و أالما ألحقت و الغاية ىذه تجاوزت بل ، لمعدو العسكرية القوة أضعاف وىي
 التي اإلنسانية القانونية النصوص تمك إلى فالنظر الحرب من المشروعة الغاية تمك وتتجاوز
 األول البروتوكول من 55 المادة و 35/03 المادة منيا والتي مباشرة بصورة البيئة تحمي
 بأعمال قيامل لتبرير العسكرية الضرورة بقاعدة التذرع يمكن ال,1977 جنيف باتفاقية الممحق
 لخمق النفط من كبيرة بكميات النيران إشعال أو البحرية أو البرية حياءلؤل قتل أو لميواء خطيرة
 أضرار تعتبر األعمال فيذه ، خطيرة صحية ألضرار المسبب األسود السحاب من كثيفة سحب
 .1العدو قوة إضعاف في المتمثمة الحرب في المشروعة الغاية توفق جسيمة

 العسكرية بالضرورة التذرع تجيز لم التي اإلنسانية القواعد تحمييا لم الطبيعية البيئة إن 
 تجاوز ىو القواعد ىذه ومخافة ، لمبيئة اإلنساني الدولي القانون في المقررة الحماية عن لمخروج
 ىو الحرب وغاية يتفق ما ،أما العدو أضعاف إلى تيدف التي النزاع من المشروعة الغاية

 . العدو قوة إلضعاف الضرورة تمك بموجب وىدا العسكرية الضرورة

 لمبيئة المقررة الحماية عن الخروج األحوال من أي في يمكن ال انو استنتاجو يمكن وما 
 العسكرية الضرورة غطاء تحت المتحاربة القوات بين العسكرية العمميات سير أثناء الطبيعية
 . بالبيئة جسيما ضرار إلحاق قام من لكل المساءلة وتكون

 القانونية المسؤولية موانع من كمانع عسكرية ألغراض البيئة استخدام:  الثاني الفرع

 يتعارض أمر ، عمدا ينفذ الذي و العسكرية الضرورة تبرره ال الذي البيئة تدمير إن 
 البلزمة التدابير جميع اتخاذ عمى الدول حثت ولذلك ، الحالي الدولي القانون مع واضح وبشكل
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 النزاع أوقات في البيئة حماية بخصوص السارية اإلنساني الدولي القانون لقواعد االمتثال لكفالة
 1 . المسمح

 ألغراض البيئة استخدام عدم عمى اإلنساني الدولي القانون في صريحة نصوص ىناك 
 . المسمحة النزاعات أثناء بميغة أضرار من البيئة يصيب لما نتيجة عسكرية

 فيصبح بالمعركة، محيطة لظروف نتيجة تغيرات عميو تطرأ قد المبدأ ىذا أن غير 
 من العديد في نجده ما وىذا ، المشروعة الوسائل من القتالية العمميات في البيئة استخدام

 في وذلك ، المسمح النزاع أوقات في لمبيئة المقررة الحماية عن تخمت التي اإلنسانية النصوص
 في فعالة مساىمة تساىم البيئة أصبحت بالتالي و، 2المشروع النطاق عن خروجيا حالة

 أىداف أصبحت وعميو ، عسكرية ميزة تحقيق يشكل أصبح استخداميا و القتالية العمميات
 مرتكب ،ويعفى اإلنساني الدولي القانون في المشروعة األفعال من مياجمتيا وتصبح عسكرية

.   شروط و ضوابط وجود نتيجة القانونية المساءلة من الفعل ىذا

 المسؤولية موانع من كمانع عسكرية ألغراض البيئية استعمال شروط:  أوال

 في استخداميا خالة ووفي القتال مجريات في مباشرة بصورة تساىم أصبحت البيئة بأن 
 في المقررة الحماية رفع عمى صراحة نص قد اإلنساني المشرع ىذا أن حيث العسكرية األعمال
 تمك رفع حالة في ضوابط وضعت الصراع في فعالة مساىمة تساىم أنيا وبما الدولي، القانون
. الحماية

 : الحربية األعمال في المباشرة المساهمة (1 
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 التي الفئات حماية النزاع أطراف ألزمت التي اإلنسانية النصوص من العديد ىناك 
 مساىمة تساىم أصبحت الفئات تمك أن بمجرد الحماية تمك ورفعت العسكري العمل في تشترك
 التي و 1949 جنيف اتفاقية من 21 المادة الواردة النصوص فمن ، الحربية األعمال مباشرة
 التابعة المتحركة الطبية الوحدات و الثانية لممنشات الواجبة الحماية وقف يجوز ال" نصت

.."  بالعدو تضر أعمال في ، اإلنسانية واجباتيا عمى خروجا استخدمت إذا إال الطبية لمخدمات
 الحماية وقف قررت التي و 1977 لعام األول البروتوكول من 13 و 12 المادتين أيضا وىناك
 قامت أو ىجوم أي عن العسكرية األىداف لستر استخدمت إذا المدنية الطبية الوحدات عن

  .1اإلنسانية ميمتيا نطاق عن تخرج بالخصم ضارة أعمال بارتكاب

: "  أن عمى تنص والتي 1977 لعام األول البروتوكول من 51 المادة أن نجد أيضا 
 باألعمال مباشر بدور يقوموا لم ما القسم ىذا يوفرىا التي بالحماية المدينون األشخاص يتمتع

 . الدور بيذا خبللو من يقومون الذين الوقت مدى وعمى العدائية

 غنى ال التي المواد و األعيان مياجمة البرتوكول ىذا من 3 فقرة 54 المادة أجازت وقد 
 . عسكري عمل الدعم استخدمت إذا ما حالة في المدنين السكان لبقاء عنيا

 عن الحماية رفع قررت التي ذاتو البروتوكول من 65 ، 60 ، 59 المواد نجد كذلك 
 حالة في المدني الدفاع أجيزة و السبلح المنزوعة الناطق و الدفاع وسائل من المجردة المواقع

 المسؤولية موانع من أنو تؤكد مضمونيا خبلل من النصوص فيذه عسكرية ألغراض استخدميا
 أثناء البيئة تمحق التي األضرار عن,  العسكري العمل في المحمية الفئات استخدام القانونية
 . المسمحة النزاعات

 : عسكرية أهداف تكون أن  (2
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 في تساعد باستخداميا أو بطبيعتيا التي األماكن أو األشياء تمك عسكريا ىدفا يعتبر  
 . 1عسكرية ميزة تعطيميا أو تدميرىا يحقق التي و العسكري العمل

لحاق البيئة مياجمة اإلنساني الدولي القانون في المشروعة غير أعمال من   الضرر وا 
 من المعارك في البيئة استخدام نتيجة ، منتيكيا عن الدولية المسؤولية تحمل التي و ، بيا

 سير أثناء البيئة أصابت التي األفعال تمك عن الناجمة القانونية المساءلة تمك تسقط قد الممكن
 .عسكريا ىدافا البيئة ىذه تكون أن بشرط ،، العدائية العمميات

 األسمحة استخدام تقييد أو بحظر الخاص الثالث البروتوكول من 4 فقرة 02 فالمادة 
 أنواع من وغيرىا الغابات تجعل أن يحظر انو عمى: "  تنص التي و 1980 لعام اإلنسانية
 لستر الطبيعية العناصر ىذه تستخدم حينإلي  محرقة بأسمحة لميجوم ىدف النباتي الكساء
خفاء  .2عسكرية أىداف ذاتيا ىي تكون حين أو أخرى عسكرية أىداف أو المحاربين وتمويو وا 

 القانونية المسؤولية أن عسكري أىداف إلى البيئة تحول حالة في أنو تؤكد المادة فيذه 
.   معنی عذرا النزاع في أصابيا وما البيئة استخدام وتجعل, تسقط

 المسؤولية الموانع من كمانع عسكرية ألغراض البيئة استعمال حول الغموض: ثانيا

 يسال ال التي األفعال ضمن يدخل ال الذي, عسكرية ألغراض البيئة استخدام إن 
 أثناء البيئة تصيب التي األضرار عن الدولية المسؤولية أقرتيا التي قانونية مساءلة مرتكبيا
 المساىمة بو تحدد التي المعيار حيث من الغموض من الكثير تكتفي ، المسمحة النزاعات
 الدولي القانون في المقررة الحماية لرفع كمبرر يصبح الذي و القتالية العمميات في لمبيئة الفعالة

 أصبحت البيئة أن عمى يحكم و يحدد الذي المعيار أخرى جية ومن جية من ىذا اإلنساني
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 أصابتو حالة في المبادلة وعدم لمياجمتيا الشرعية تعطي التي العسكرية األىداف ضمن
. 1بميغة بأضرار

 سير أثناء لمبيئة الفعالة المساىمة معيار تحديد نإ :الفعالة المساهمة تحديد معيار (1 
 تصيب التي األضرار عن القانونية المساءلة عممية في ميم كجزء يعتبر العسكرية العمميات

 مساىمة كل ليس انو فكرة من انطبلقا ذلك النزاع، أطراف بين الحربية العمميات أثناء البيئة
 ، المسمحة النزاعات في ليا المقررة الحماية ترفع لكي القانوني المبرر الشرعية يعطي لمبيئة

 البيئة، تصيب قد التي االنتياكات و األضرار تمك عن المسؤولية من لمتممص كقرينة وتصبح
 يستعممو و يكفيو الذي المرن التفسير عمى يعتمد الحروب في البيئة مساىمة تفسير ويصبح
.  2 ورغباتيم لميوليم وفقا األطراف

 أن يجب التي الشروط ويحدد يحكم الذي المعيار يحدد وصريح، قانوني نص غياب إن  
 العمميات سير مجريات في فعالة مساىمة تساىم أصبحت وقد البيئة عمى تعتمد لكي تتوفر

 األمور من انتياكيا تصبح بحيث العسكري التفوق تحقيق شانيا من التي والحربية العسكرية
 ىذه فتتحول بالبيئة أضرار ألحقت التي األفعال تمك عن المسؤولية تسقط وبذلك ، المشروعة
 انتياكات عن المسؤولية من لميروب األطراف يستغميا وفرصة قانونية ثغرة إلى المعطيات

.  المسمحة النزاعات أثناء البيئة حماية قواعد
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 :العسكرية األهداف تحديد معيار (2 

 من وذلك العسكرية األىداف تحديد حول األول البروتوكول من 52 المادة نص رغم 
 اليدف ىو objective military - militaire objective العسكري اليدف"  نصيا خبلل
 والذي العسكري العمل في يساعد استخدامو أو غرضو، و لموقعو، بالنسبة أو بطبعتو الذي
 .1عسكرية ميزة تحييده أو عميو االستيبلء أو جزئيا أو كميا تدميره يحقق

 و ثابت عنصرين إلى تقسيميا يمكن الذكر سابقة المادة نص حسب العسكرية فاألىداف 
 أو بغايتيا أو بموقعيا أو بطبيعتيا العسكرية باألىداف يتيم أن يجب الثابت فالعنصر ، متغير

 ىذه تدمير يحقق أن يجب المتغير العنصر أما العسكري، العمل في فعالة مساىمة استخدامو
 .2أكيدة عسكرية ميزة تعطيميا أو عمييا االستيبلء أو جزئيا أو كمية سواء األىداف

 عسكري ليدف البيئة تتحول لكي توفرىا ينبغي واضحة وشروط دنيا حدود وجود فعدم 
 لحماية اإلنساني الدولي القانون يفرضيا التي االلتزامات و بالقيود األطراف التزام عدم يجعل
 . بيا تمحق التي الجرائم و لمخروقات نتيجة تصيبيا التي األضرار و االنتياكات من البيئة

 وعبلقة النووية األسمحة استخدام مشروعية بشأن الدولية العدل محكمة فتوى في فمقد 
 ال البيئي القانون معاىدات أن 1996 العام اإلنساني الدولي القانون مع لمبيئة الدولي القانون
 عمى يجب لكن ، النفس عن الدفاع حق في ممارساتيا من الدولة حرمان بيا يقصد أن يمكن
 تنفيذ في متناسب و ضروري ىو ما تقييم عند الحسبان في البيئية االعتبارات تأخذ أن الدول

 يعني ذلك فان ، اإلنساني الدولي بالقانون يتعمق األمر ومادام المشروعة العسكرية األغراض
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 العسكري اليدف عمى اليجوم عمى التخمي يتعين وانو ، (مدني شيء) ىي البيئة أن الواقع في
 1 . العسكرية اليدف قيمة يتجاوز البيئة في تأثيره إذا

 حقيقي معيار ضبط فيجب مياجمتيا يجوز التي العسكرية األىداف من البيئة تعتبر لكي 
 وجود عدم البميغة األضرار من الحد ومنو الحربية األعمال في أسياميا حال في بالبيئة خاص
 .المسمحة النزاعات أثناء البيئة تصيب التي االنتياكات عن القانونية المسالة

 

 المسمحة النزاعات أثناء بالبيئة األضرار عن المسؤولية أثار: الثاني المبحث

 النزاع أثناء البيئة تصيب التي األضرار عن النزاع أطراف قبل من المسؤولية تتحمل 
 الحماية لقواعد الفاضح االنتياك نتيجة حدثت قد األضرار تمك كانت إذا خاصة ، المسمح
 في اآلثار من نوعين ترتب األفعال ىاتو فإن لمبيئة، اإلنساني الدولي القانون في المقررة

 : وىي القانونية العبلقات

 لقواعد الجسيم االنتياك أو الحرب لجريمة المرتكبة المنتيكة الدولة بين قانونية عبلقة (1
 لقواعد المنتيى معاقبة تتطمب والتي ، بأكمميا الدولية والجشاعة ، اإلنساني الدولي القانون
 من تعتبر البيئة ألن ذلك و البيئة حماية القواعد المنتيك والسيما ، اإلنساني الدولي القانون
 . الجنائية المسالة عنيا يترتب مما ، بأسرىا الدولية الجشاعة تيم التي القيم

 األولى بمقتضاىا تمتزم ، المتضررة الدولة و القواعد لتمك المنتيكة الدولة بين قانونية عبلقة(2
 . المدنية بالمسؤولية يسمى ما ىو و عنو التعويض أو ، االنتياك ىذه عن الناجم الضرر بإزالة
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 تقوم فقد فقط، القانونية اآلثار عمى تقتصر ال المسمحة النزاعات أثناء المسؤولية لكن 
 أثناء اإلنساني الدولي القانون قواعد انتيكت التي الدولة من لنفسيا باالنتقام المتضررة الدولة
 تدابير أو معاكسة إجراءات باتخاذ فتقوم البيئة حماية قواعد والسيما الحربية العممية سير

 أو األمن مجمس طريق عن المسمح النزاع في طرف غير أخرى دولة تقوم أو ، ضدىا انتقامية
 الدولي القانون لقواعد الجسيمة االنتياكات لوقف العسكري بالتدخل أخرى إقميمية ىيئات

 . اإلنساني

 النزاعات أثناء بالبيئة األضرار عن المسؤولية لآلثار التطرق إلى يأخذنا ما وىذا 
  : مطمبين خبلل من ، المسمحة

 و  المسمحة النزاعات أثناء البيئية األضرار عن لممسؤولية القانونية غير اآلثار:  األول المطمب
 . المسمحة النزاعات أثناء البيئية األضرار عن لممسؤولية القانونية اآلثار:  الثاني المطمب أما

 المسمحة النزاعات أثناء البيئية ضراراأل عن لممسؤولية قانونية غير اآلثار: األول المطمب

 قواعد انتياك ىو المسمحة النزاعات أثناء البيئية األضرار عن القانونية غير اآلثار  
 الدولة ضد فعل كرد الدول بيا تقوم أعمال ىي اإلنساني، الدولي القانون في البيئة حماية

 القانونية غير باآلثار وسميت لمبيئة، اإلنسانية لبلتفاقيات وفقا المقررة الحماية لقواعد المنتيكة
 بتمك يسمح قانوني نص وجود بدون وذلك االنتقام بدافع ميدانيا و عمميا تمارسيا الدول ألن

 .1األفعال

 ، االنتقامية العمميات اثر الثانية العالمية الحرب أثناء جمي بشكل األعمال ىذه وظيرت 
 الثانية العالمية الحرب خبلل األلمانية القوات جانب من اإلنسانية القواعد انتياك عمى فعل كرد
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 األىداف و المدنية األعيان بين تتميز لم إذا وحشية بصورة البريطانية لندن لمدينة قصفيا جراء
 .1الوحشية الطريقة بنفس ألمانيا من تنتقم المتحالفة القوات جعل ما ىذا العسكرية

 التدخل في ، الماضي القرن من األخير الثمث في الدولي المستوى عمى تظير و 
 صريح قانوني إطار وجود دون ، اإلنساني الدولي القانون انتياكات وقف اجل من العسكري

:  التالية الفروع خبلل من ستناولو ما وىذا العمل ىذا مثل يجيز

 االنتقامية األعمال:  األول الفرع 

 مخالفة عمى ردا ، الضحية الدولة بيا تقوم التي األعمال تمك االنتقامية األعمال تعرف
 ذات استخدام درجة إلى األعمال تصل أن ويمكن المسؤولية الدولة ارتكبتيا التي الدولي القانون

 .2 الخصم استخدميا التي العدوانية األساليب

 تحدث و ، لمبيئة معادية بأعمال تقوم المسمحة النزاعات أثناء الخصم الدولة أن وىذا 
 يرد فأنو اإلنساني الدولي القانون مخالفة لقواعد استخدامو حالة في خاصة بيا بميغة أضرار
 الدولة تحميل أجل من اذوه يماثمو بما الرد يكون الحالة ىذه وفي. المتضرر الطرف باالنتقام

 .والتعويض الضرر بإصبلح المسؤولية

 القانون لقواعد المنتيكة لمدولة إنزاليا يتم عقوبات ىي حقيقتيا في االنتقامية فاألعمال 
 .3 االنتياك ىذا جراء تضررت التي الدولة قبل من الدولي
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 إلنياك مضاد إجراء كونيا الدولي بالنزاع عادت مرتبطة االنتقام أعمال أن بالذكر الجدير و
.  1إليو لمخضوع إرغامو و لمقانون المنتيك الطرف عمى الضغط سبيل في الدولي القانون

  : االنتقامية مالاالع مفهوم: أوال 

 حمورابي تشريع عمييا ونص البابميون عرفيا فقد القدم منذ االنتقامية األعمال عرفت لقد  
 تشمل كانت وقد ، بيا يأخذوا فمم الرومان أما اإلغريق وعرفيا العربية القبائل عند عرفت كما ،

 الدولة بحق دولة قبل من اقترف خطا عمى ردا انتقامية، كوسيمة األشخاص و الممتمكات حجز
. 2 االنتقامية األعمال إلى أتمج التي

 قبل من تتخذ أفعال:  بأنو الدولي القانون في االنتقام بعضيم يعرف:  االنتقام تعريف (1 
 في سببا ىي كانت الذي النزاع تسوية عمى الموافقة عمى إرغاميا بقصد أخرى دولة إزاء دولة
 ردا يتخذ لمقانون منافي قصري فعل بأنو آخرون عرفو كما دولي بالتزام إخبلليا نتيجة نشوئو
 . لمقانون منافي مماثل فعل عمى

 و دوليا مشروعة غير أفعال بأنيا:  االنتقام أعمال فيغرم"  اوبنيايم"  الدولي الفقو أما 
 التسوية قبول عمى األخيرة الدولة اإلكرام بو مسموحا استثناء أخرى دولة إزاء دولة تتخذىا مضرة

 .3 الدولية  -الجريمة عن الناجم لمخبلف المناسبة

 أو ما لمعاىد طبقا المفروضة االلتزامات مخالفة كل ىي :الدولية الجريمة تعرف و 
 دوليا مشروع غير عمل أي أو أخرى دولة إقميم لسيادة خرق أو أخرى دولة سبلمة عمى اعتداء
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 التعويض بطمب مسبوقا القوة استخدام يكون أن الواجب من بأنو"  اوبنيايم"  يضيف و  
 و متناسبة االنتقام في المستخدمة القوة تكون أن يجب كما نتيجة إلى الطمب ىذا يؤدي ولم

 عمى اعتداء مشروع غير شكل أي تأخذ أن يمكن االنتقامية األفعال و حدث الذي الضرر
 . بالحرب البدء استعمال من القصد يكون أن عمى مواطنيا و المتعدية دوليا ممتمكات

 الدولي، لمقانون مخالفة أعمال أو عمل کل الثار أو االنتقامية باألعمال المقصود أن 
 ألحكام بالمخالفة مواجيتيا في أخرى دولة ارتكبتيا أعمال من عمل عمى لمرد الدولة بيا تقوم

 األعمال أو العمل ذلك عن الناجمة األضرار عن تعويضيا عمى حمميا بيدف الدولي القانون
 .1 األقل عمى مواجيتيا في الدولي القانون أحكام النتياك أو لمنزاع نياية وضع أو

 األفعال: "  التالي النحو عمى االنتقامية األعمال الدولي القانون معيد يعرف كما و 
 عمى ردا الدولة تتخذ الشعوب القانون العادية لمقواعد مخالفة قصرية تدابير ىي االنتقامية
 عمى القانون احترام فرض تستيدف و أخرى دولة حقيا في ارتكبتيا المشروعة غير االنفعال

 " 2 .ليا معين ضرر إلحاق طريق عن الدولة ىذه

 قصريو تدابير: "بأنيا االنتقام أعمال تعريف يمكن المسمحة النزاعات قانون مجال في أما 
 أعمال وقوع أعقاب في المتحاربين احد يتخذىا القانون ليذا العادية لمقواعد مخالفة عمى تحتوي
 الكف عمى المتعدي إجبار بذلك مستيدفا أخر محارب جانب من بالضرر تصيبو مشروعة غير
.  3القانون بيذا وااللتزام التصرفات ىذه عن

 

                                                           

 . 212 ص سابق مرجع ، النزاعات لحل الدولي القانون ، اهلل سعد عمر  -  1
 القانون في محاضرات ، اإلنساني الدولي القانون في محاضرات ، اإلنساني الدولي القانون تطبيق ، الزمالي عامر  -  2

 .133 ص ،2004 القاىرة ، العربي المستقبل دار ،4 الطبعة ، عمقم شريف تحرير ، اإلنساني الدولي
 . 191 ص ، سابق مرجع ، فيصل لنوارا  -  3



عات اضرار البيئية أثناء النزعن األ الفصل الثاني المسؤولية الدولية
 المسلحة

 

89 
 

 االنتقامية األعمال أساليب (2

 إذا بنفسو االنتقام رعاياىا احد إلى تفوض أن لمدولة يحق كان القديمة العصور في 
 عمى بالحجز يقوم كان خاصة انتقامية بأعمال القيام لو تفوض أي أجنبية دولة في عميو اعتدى

 االنتقام واقتصر الزمن مع اختفى االنتقام من النوع ىذا أن غير المتعدية الدولة رعايا ممتمكات
 التي االنتقامية األعمال ىذه بين ومن الرسمية أجيزتيا بواسطة الدولة تتخذىا التي األفعال عمى
  : 1يمي ما األمم عصبة نشوء قبل ومعروفة شائعة كانت

 عمييا المتعدية لمدولة التقميمية المياه و الموانئ في الموجودة المتعدية الدولة سفن حجز •
 .عمميا إنزال إلى باإلضافة

 . البحار أعالي في وممتمكاتيا الدولة سفن عمى القبض •

 من نوع أنو بوصفو أيده من وجد فقد, القدم منذ واسع فقيي جدل محل االنتقام كان وقد 
 عن الكف عن الخصم إرغام تستيدف وسيمة بوصفيا, مقبولة كانت التي الذاتية المساعي
 ألنيا القوة فييا تستخدم التي تمك سيما وال, األضرار عن التعويض أو الدولية القواعد مخالفة
 األمم عصبة توقيع ومع عينيا الحرب ىي وىذه بالقوة عمييا سيرد إذ بالمخاطر محفوفة ستكون
 التي العيد ذلك من المادة نص ضوء في االنتقامية لؤلعمال المياجمة الشرائح وتكاثرت 1919

 اتخاذ قبل بوشرت إذ مشروعة غير انتقامية أعمال وجوية بحرية و برية العسكرية التدابير عدة
 األعمال أن"  شارفيشر"  يقول ىذا وفي العيد في عمييا المنصوص السممية اإلجراءات
.  2 األمم عصبة عيد من 12 لممادة مناقضة ىي ثم ومن اعتداء تعد المسمحة االنتقامية

 االنتقامية مالاالع مشروعية مدى:  ثانيا
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 لمرد استثنائيا مشروع غير اعتداء من المتضررة الدولة إلييا تمجا االنتقامية األعمال أن 
 الحالة ىذه ففي يمسيا نوإف محرمة دولية لقاعدة الخصم انتياك نتيجة اذوه االنتياك ذلك عمى

 . معروفة ضوابط وفق ىذا ولكن مشروع عمل إلى االنتقامية األعمال تتحول

 قانونية غير وسيمة االنتقامية األعمال أن"  اهلل سعد عمر"  الدكتور األستاذ ويري 
           إلى لمتوصل الخصم عمى الضغط وىو قانونية، غاية تخدم لكونيا قانونية إلى تحولت

 أن شأنيا من التي مسمحة قوة بواسطة األعمال ىذه وتتكون ، القائم الوضع من يتغير ما، حل
.  1 النفس عن الدفاع حق مع بتوازن سارت أذا خاصة قانونية تكون

 : الدولي القضاء موقف (1

 محكمة بمناسبة نممسو قد ، االنتقامية األعمال مشروعية من الدولي القضاء موقف 
 قضية حول التحكيمي الحكم ىذا تمحور الذي و ، فرساي معاىدة بموجب المشاءة التحكيم
"  اإلفريقي الجنوب في البرتغالية بالمستعمرات لحقت التي األضرار عن ناجمة ألمانية مسؤولية
 القانون إطار في االنتقامية األعمال مشروعية تأكد والتي ، 1928 تموز 31 في" نوليبل قضية
 : 2التالية الشروط توافرت متى العام الدولي

 المشروع غير الفعل مع متناسبة ىذه االنتقامية األعمال تكون أن1 -

 تعويض عمى لمحصول جدوى دون لكن و ذلك قبل سعت قد المتضررة الدولة تكون أن2 -
 . المتكبد الضرر يزيل

 .نتيجة أي عمى يسفر ولم بإنذار مسبوقا كان إذا إال مشروعا االنتقامي التدبير يكون ال3 -
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 العام الدولي القانون فإن الذكر السابقة الشروط توافرت متى أنو القول يمكن عميو و 
 التي االنتقامية األعمال بين بتميز قام قد,  الشرعية االنتقامية األعمال عمى أضفى الذي

 لمقوة استخدام عمييا يترتب التي تمك وبين اإلنسان الحقوق انتياكات أو لمقوة استخداما تتضمن
. 1اإلنسان حريات و لحقوق انتياك و

 : اإلنساني الدولي القانون موقف (2

 الحرب نياية بعد حتی بقية قد اإلنساني الدولي القانون في االنتقامية لؤلعمال بالنسبة 
 ىذا قواعد النتياك الخاص العقاب من كنوع دوليا عرفا تعد ، 1917 في األولى العالمية
 .2 الدولي المجتمع في الدول فوق عميا سمطة وجود لعدم نظرا القانون

 التي اإلنسانية الماسي بعد خاصة ، اإلنسانية الدولية القواعد تدوين حركة اشتداد وبعد 
 من 03 فقرة 02 المادة في اإلنساني المشرع تدخل فقد األولى العالمية الحرب عن نجمت
 حضر عمی صراحة لمنص 1929 لعام الحرب أسرى لحماية الخاصة الثانية جنيف اتفاقية

 ىذه مثل تبيح دولية أعراف من سائد ماكان إلغاء و الحرب أسرى ضد االنتقامية األعمال
 العالمية الحرب خبلل ، شموال أكثر بصورة الوحشية االنتقام أعمال استمرار مع و األعمال
.  3 1929 اتفاقية في الحرب أسرى ضد األعمال ىذه حضر رغم الثانية

 بالحماية المشمولة الفئات ضد االنتقامية األعمال قدحرم اإلنساني الدولي القانون ومنو 
.  قواعده في المقررة
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 اإلنساني الدولي القانون قواعد انتهاك لوقف الدولي العسكري التدخل": الثاني الفرع 

 الجسيمة االنتياكات وقف بدافع العسكرية القوة استخدام ىو العسكري بالتدخل يقصد 
 بدافع ، الدولي األمن مجمس عن يصدر قرار بموجب وذلك ، اإلنساني الدولي القانون لقواعد
 بيذه المخول الوحيد األممي جياز ىو األمن مجمس كون ، الدوليين السمم و األمن حفظ

 .1 المتحدة األمم ميثاق من السابع الفصل بموجب الميمة،

 إلى وارتقاءىا الدولي القانون في البيئة تحتميا أصبحت التي المكانة و الدرجة لعل و 
 المسمحة النزاعات أثناء خاصة الدولي المجتمع طرف من ووجوبا إلزاميا المكفولة الحقوق درجة
.  2 اإلنسان لحقوق الثالث بالجيل تسمى البيئة أصبحت إذ تصيبيا التي األضرار لخطورة نظرا

 العسكري التدخل مشروعية: أوال

 قواعد عمى المحافظة اجل من,  العسكري التدخل يتيح النصوص صراحة عدم إن 
 في المتضمن أن إال ، المسمحة النزاعات أثناء البيئة حماية وقواعد ، اإلنساني الدولي القانون
 المتحدة األمم ميثاق وفي. اإلنسانية الدولية االتفاقيات في الموجودة القانونية النصوص بعض
 وجد المبرر ىذا لكن األمن، مجمس طرف من الستعمالو قانوني مبرر لو العسكري التدخل نجد
 و األمن مجمس طرف من 1244 رقم تحت 1999 الصادر القرار بمناسبة خاصة كبير جدال
 إقميم في اإلنسانية القواعد انتياكات لوقف عسكرية ىجمات بشن األطمسي لمحمف سمح الذي

 حسب الدولية، العبلقات في القوة استعمال يرفض المتحدة األمم ميثاق أن أيضا و،3كوسوفو

                                                           

 ، 2003 ، الجزائر ىومة دار ، األولى الطبعة, اإلنسان حقوق حماية في ودورىا الدولية الجنائية العدالة, باية سكاكني  -  1
 .63 ص
  -2006 ، الجزائر عكنون ببن ( دكتوراه رسالة) الحدود، عبر التموث عن الدولية المسؤولية ، مراح عمى بن عمى  -  2

 . 26 ص ، 2007
 1999 /10/06في 4011 جمسة في الصادر 1244 القرار  -  3
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 في القوة عن االمتناع بضرورة أقرت التي المتحدة األمم ميثاق من 4 فقرة 2 المادة نص
 1 .السياسي االستقبلل و األراضي سبلمة ضد واستخداميا الدولية، العبلقات

 كان العسكري التدخل لفكرة الرافض األول فالفقو,  العسكري التدخل حول فكرتين ىناك 
 التدخبلت ىذه لمثل الصريحة القانونية الصيغة وجود عدم أساس عمى الرفض ليذا ينظر

العسكري فكان من قبل المجتمع الذي يجبر التدخل  فيو الثاني الدولي الفقو أما العسكرية
الدولي ووجب عميو كفالة واحترام القواعد الدولية اإلنسانية وحقوق اإلنسان كمما كان ذلك 

.  2ضروريا

 :مبررات التدخل العسكري في االتفاقية الدولية اإلنسانية  (1

خل يوجد مجموعة من النصوص و االتفاقيات الدولية اإلنسانية التي تتيح الشرعية لمتد 
: العسكري في حالة انتياك قواعد القانون الدولي اإلنساني و التي منيا مايمي 

و التي تنص عمى التزام الدول األطراف  1977من البروتوكول األول لعام  4 /01المادة  (1
باحترام القواعد اإلنسانية ، فيذه المادة فيي تشكل قانونيا التدخل العسكري في حالة العثور 

الجسيمة لقواعد القانون الدولي اإلنساني من خبلل إلزامية  بالخطر جراء االنتياكات اإلنسانية
بالتالي ود دام اإلنسانية ، فيذه المادة تخص بصيانة واحترام حقوق اإلنسان والدول صيانة القواع

ىذه المادة جاءت شاممة لتعطي أكثر شرعية لمتدخل العسكري لوقف االنتياكات الخطيرة لقواعد 
. 3القانون الدولي اإلنساني في خرقيا 

                                                           

 .92 ص ، سابق مرجع ، فيصل عريوة  -  1
 .151، 150: كريمة عبد الرحيم الطائي ، عمى حسين الدريدي ، مرجع سابق ، ص ص   -  2
 .1949، الممحق باتفاقيات جنيف األربعة  1977من البروتوكول األول لعام  01/04المادة   -  3



عات اضرار البيئية أثناء النزعن األ الفصل الثاني المسؤولية الدولية
 المسلحة

 

94 
 

يعطي ىي أيضا  1977ام من البروتوكول األول الممحق باتفاقيات جنيف لع 89المادة  -2
.  1الشرعية و المبرر القانوني في حالة التدخل العسكرية

: مبررات التدخل العسكري في ميثاق األمم المتحدة  (2

من الميثاق تعطي المجمس األمن صبلحيات واسعة بما في ذلك استخدام  39إن المادة  
من المواد القانونية في ميثاق األمم ي إخبلل بالسمم واألمن الدوليين وىي أالقوة المسمحة لوقف 

المتحدة التي يمكن االستناد عمييا كأساس قانوني يبرر التدخل العسكري ووقف الضرر، وىي 
وىناك حالتين يعتد ,أساس مناسب التدخل كل من مجمس األمن و ميثاق ىيئة األمم المتحدة 

: وىما الميثاق من لسابعا في نصوص الفصل,بيما ويجوز فييما استخدام القوة بشكل مشروع 
 أما الدولي األمن مجمس عن صادر قرار بموجب الدوليين األمن و مبالسل اإلخبلل حالة في

 2 . النفس عن الدفاع حالة فيي الثانية الحالة

 القانون انتياك عمى صراحة أشار الميثاق من السابع الفصل بأن القول يمكن منو و 
 اتخاذ يقتضي وىما ، الدوليين األمن و لمسمم تيديدا بشكل واسع نطاق عمى اإلنساني الدولي
 . عسكرية تدابير

 تدخبل يشكل ال الجسيمة االنتياكات ىذه لوقف األمن مجمس تدخل أن نستنتج ىنا ومن 
.  اإلنسانية القيم و لممبادئ حماية ىي بل ، لمدول الداخمية الشؤون في

 العسكري التدخل ضوابط:  ثانيا 

 الواقع في أنو إال,  الدولية العبلقات في معروف مبدأ العسكري التدخل أن الرغم عمى 
 القانون قواعد بانتياكات األمر تعمق إذا خاصة, حتميا أمرا العسكري التدخل يصبح أحيانا

                                                           

 .1949الممحق باتفاقيات جنيف األربعة  1977من البروتوكول األول  89المادة   -  1
 .209 ص ، السابق المرجع ، النزاعات لحل الدولي القانون ، اهلل سعد عمر  -  2
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 الداخمية األنظمة في راسخين صارا اآلخرين ىذين أن خاصة و وحقوقو اإلنساني الدولي
 وقت المدنيين حماية بشان المتحدة لؤلمم العام األمين تقرير خبلل من يستنتج ما و ,والدولية
 التدخل رفض مبدأ تسقط السابقة المعطيات أن األمن مجمس قرار خبلل من المسمح النزاع

.  1مشروعة بطريقة و المشروع حق بحماية األمر تعمق إذا وخاصة العسكري

 المبرر ىذا اتخاذ األطراف بعض لمنع ضابطة معايير وضع يمكننا ىذا خبلل ومن 
 التدخل أن يقول"  اهلل سعد عمر الدكتور األستاذ جعل ما وىذا, الخاصة مصالحيا لتحقيق

: 2 مجاالت أربعة في أىداف عدم لتحقيق كذريعة يستخدم اإلنساني

 . شعارات و وذرائع كمقدمات مباشرة العسكرية األىداف خدمة - 

 .الدولية لئلغاثة المنظمات و المتحدة األمم دور اغتصاب عبر الدبموماسية الييمنة تعزيز -

 .المحميين الزعماء وقرارات الحكومات توجيات و الدول سياسات عمى التأثير -

 .اإلستراتيجية و الغنية الجزر و البحار و المناطق في النفوذ تعزيز -

 والتي ، تطبيقو حاالت في العسكري التدخل تحكم التي ضوابط و شروط عدة ىناك 
 والتي المسمح النزاع وقت المدنيين حماية بشان المتحدة لؤلمم العام األمين تقرير من تستخمص

:  3 منيا نذكر

 النزاع أطراف من مرتكبة انتياكات تكون أن يجب الواسع النطاق وذات جسيمة االنتياكات  *
 .احدىم أو المسمح

                                                           

 .1999 /12/ 8 بتاريخ الصادر 957 رقم األمن مجمس قرار  -  1
 .203 ص سابق، مرجع ، النزاعات لحل الدولي القانون ، اهلل سعد عمر  -  2
 . 383 ، 381:  ص ص ، السابق المرجع ، الدريدي حسين عمى  -  3
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 من المرتكبة لبلنتياكات حد ووضع اإلنسانية القواعد حماية عن أنفسيم النزاع أطراف عجز *
 .األخريين قبل

 . الجسيمة االنتياكات لوقف السممية المحاوالت كل القيام  *

 الجسيمة االنتياكات وقف عمى المتخذة العسكرية التدابير عمى سيطرتو األمن مجمس فرض *
 .اإلنسانية لمقواعد

 االستخدام ىذا بعواقب الدولي االىتمام مع العسكرية لمقوة والمتناسب المحدود االستخدام *
 . المدنيين السكان عمى و لبيئةل

 . البيئة حماية مجال في الدولية الجنائية لممسؤولية تطبيقات:  الثالث الفرع

 المسؤولية مجال في القضائية السابقة غياب نبلحظ الدولية الممارسات خبلل من 
 المسؤولية ترتيب مجال في الوحيدة القضائية السابقة أن حيث البيئة حماية مجال في الجنائية

 حرب أثناء البيئية األضرار عن المسؤولية العراق تحميل في تمكن المسمحة النزاعات أثناء
 ليس و األمن مجمس عن صادر قرار بموجب كانت كونيا بيا االعتداد يمكن وال الثانية الخميج
.  الدولي المستوى عمى قضائية ىيئة عن

 العراق بدولة البيئة حماية قواعد انتهاك عن التحالف دول مسؤولية:  أوال 

 التي اإلشعاعية األسمحة من جديدا جيبل 1991 عام مطمع التحالف قوات استخدمت لقد 
 السكنية المناطق و والعسكرية المدنية المنشاة ضد الحديث التاريخ في مرة ألول استخدمت
 األذى تسبب أنيا حيث األمريكية المتحدة الواليات في تصنيفيا العراق جنوب في وخاصة
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 العراق البيئة تموث مصادر أىم من و السنين آلالف الحية البيئة و المدنيين الحيات واليبلك
.  1 المنضب باليورانيوم

 العمميات منطقة في المنضب اليورانيوم لذخائر الثبلثي العدوان الدول استخدام  
 الدروع أطمقت حيث ، األولى الخميج حرب خبلل البرية المعارك في مرة ألول العسكرية
 کل و مميمتر 20 عيار قذيفة 4000 بمعدل العراقية المدرعة العجبلت عمى نيرانيا األمريكية

 30 عيار قذيفة 490000 حوالي الطائرات أطمقت بينما و المنضب يورانيوم عمى تحتوي قذيفة
 .ميميمتر

 معمل ضمنيا ومن ، المعامل قصف جراء من أخرى بيئية مموثات تحررت  
 و الماء وشبكات الكيربائية، الطاقة توليد محطات و الخام النفط مصانع و البتروكيماويات

 وكونت ، النباتات و الحيوانات عمى اثر مموثة سامة غيمة خمق القصف كذا و المجاري
 إلي تحزرت أيضا القصف وأثناء بيعي و کرکوك و البصيرة نفط مصافي فوق السوداء اإلمطار
 كبريت و الكربون و الكبريت و ، النتروجين أكسيد و الكازولين من كبيرة كميات البيئة

 الماء بخار مع تتفاعل الجو األكاسيد ىذه ترتفع وعندما ، الرصاص االثيل ورابع الييدروجين
 .الحمضية األمطار مسببة المطر يجرفيا التي البلعضوية الحوامض مكونة

 الدولية المسؤولية تتحمل التحالف دخول فان 190 الرابعة الىاي التفاقية وتطبيقا 
 :2إلي  استنادا

 معاناة تسبب التي المواد أو المقذوفات و األسمحة استخدام تحرم التي ( ه) الفقرة 23 المادة -
 ضرورية غير

                                                           

 دار ، البيئي الضرر عن الدولية المسؤولية ، الييتي حاجم إبراىيم سيير عن نقبل, 96 ص سابق، مرجع فيصل عريوة  -  1
 .217 ، 215 ص ص ،2008 ، سوريا ، دمشق ، النشر و لمطباعة راسبلن

 . 219 ص ، السابق المرجع,  الييتي حاجم إبراىيم سيير,  عن نقبل, 97 ص سابق، مرجع فيصل عريوة  -  2
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 لمدول تعويضات دفع لمضرر المسببة الدولة تتحمل الرابعة الىاي اتفاقية من 3 المادة -
 فان فييا طرفا النزاع ألطراف الممزمة 1949 لعام الرابعة جنيف التفاقية وتطبيقا ، المتضررة

 الممتمكات تدمير تحظر التي 53 المادة ىي االتفاقية ىذه في البيئة تحمي التي التطبيقية المادة
 .العسكرية لمضرورة التدمير فييا يرجع التي األماكن عدى

 فمقد 1977 لعام جنيف التفاقيات اإلضافي البروتوكول من 3 الفقرة 35 لممادة تطبيقا و 
 .الحربية الوسائل و الطرق استخدام الدول عمی تحظر التي المادة ىذه التحالف دول انتيكت

 أن أخرى جية من و جية من ىذه بالبيئة األمد طويمة النطاق واسع ضرر إحداث في 
 لعام البيئة تغيير تقنيات استخدام حظر اتفاقية انتيكت ، التحالف دول و المتحدة الواليات
1976.  1 

 بيا قامت التي الضارة األعمال خبلل من التحالف قوات أن القول إلى نمخص تقدم ومما 
 الحياة عمى تأثيرىا و كبير بشكل البيئة تدىور إلى أدت التي و العراق بدولة البيئة اتجاه

 بيا قام أو بيا أمر لمن الجنائية المساءلة تستوجب التي الحرب جرائم ضمن تصنف اإلنسانية
.  تنفيذىا في ساعد أو

 الكويت بدولة البيئة حماية قواعد انتهاك عن العراق مسؤولية:  ثانيا 

 إحراق من العراقي االحتبلل سمفو بو قامت ما أن البيئة خبراء من كبير عدد اجمع لقد 
 سنوات إلى الضارة أثارىا تستمد بيئية كارثة بعد الخميج من النفط أبار من كبير لعدد ألعمدي
 .1قادمة

                                                           

 .220 ص ، نفسو المرجع عن نقبل, 97 ص سابق، مرجع فيصل عريوة  -  1
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 تعرضت حيث الخطيرة االعتداءات من مجموعتين إلى الكويت دولة تعرضت ولقد 
 البيئة عمى االعتداءات تمخيص ويمكن التاريخ في المياه و لميواء تموث حالتي ألكبر المنطقة

 :2 يمي فيما الكويت دولة في

 منيا االقتراب بمجرد تتفجر أنواع منيا و البر و البحر في األلغام من ضخمة كميات زرع -

 االحتبلل قوات قامت حيث ، التاريخ في نفطي تموث حادث ألكبر البحرية البيئة تعرضت -
 الطيور من اآلالف موت إلى العمل ىذا فادي الخميج مياه في النفط براميل من المبليين بسكب
 الحية الكائنات من وغيرىا

 الجنوب و الشمال حقول عمى موزعة نفطيا، بئرا 732 في النار بإضرام المحتل الجنوب قيام -
 يوميا، برميل مميون 06 حوالي يوميا تحترق كانت التي النفط كمية وبمغت ، الكويت مدينة من

 . شيور 07 إلى الثروة ىذه ىذر واستمرت

 تموث إلى أدى مما شاسعة بمساحات نفطية بحيرات خمق اآلبار من البترول تسرب 
 و بتدمير العراقي االحتبلل السمطة فقيام, البرية الحياة عمى التأثير و الجوفية المياه و التربة
 تبرره عمل عن يخرج البحرية البيئة في النفط ىذا من كميات سكب و الكويتية النفط أبار إحراق

 أو العامة األموال تدمير حرمت التي الحرب أعراف و لقوانين انتياكا وبعد ، العسكرية الضرورة
 الخاصة

 بمثابة ، التدمير ىذا مثل جنيف اتفاقية من الرابعة االتفاقية من 147 المادة تعتبر و 
 .الدولية الجنائية المسؤولية تطرح الحرب جرائم من جريمة

                                                                                                                                                                                           

 بدولة البيئة عمى العراقي العدوان" ، اليادي عبد مخيمر العزيز وعبد عن نقبل, 98 ص, سابق مرجع فيصل عريوة  -  1
 1991 مارس) ، الثانية الطبعة األول العدد ، عشر الخامسة السنة ، الحقوق مجمة ،" الدولي القانون أحكام ظل في الكويت

 . 263 ص, (1993,
 .251 -246 ص ص نفسو المرجع عن نقبل,  98 ص سابق مرجع فيصل عريوة  -  2
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ذا   جاءت فقد البيئة عمى االعتداء صراحة تعالج لم 1949 لسنة جنيف اتفاقية كانت وا 
 .الغرض ىذا محققة المسمحة النزاعات ضحايا حماية بشان بيا الممحق األول البروتوكول أحكام

 التي القتال ووسائل أساليب استخدام تحظر األول البروتوكول من 3 الفقرة 35 فالمادة 
 واسعة ، بالغة أضرار بالبيئة تمحق أو ليا مبرر ال معاناة أو ، مفرطة إصابات تسبب أن يمكن

 .األمد طويل و االنتشار

 بالبيئة األضرار شانيا من كان إذا ، قتال أساليب استخدام حظر عمى 55 المادة وتنص 
 .البيئة ضد االنتقامية اإلجراءات المادة ىذه تحظر كما ، السكان حياة أو بصحة يضر بشكل

 بالبيئة لحقت التي األضرار ألن ذلك و ، البروتوكول من المادتين ىاتين فتطبيق 
 ىذه فجسامة األمد طويمة االنتشار واسعة البالغة األضرار من تعد الكويت بدولة الطبيعية
 .تدليل إلى تحتاج ال األضرار

 حدث ما عمى البيئة خبراء و البيئة حماية بشان الدولية المنظمات معظم أجمعت فمقد 
 ككل الخميج منطقة غالي الضار أثرىا يتعدى فقد االنتشار واسعة كونيا بيئية، كارثة يعد

 1 . الخميج دول عن الكيمومترات بآالف تبعد الدول إلى تأثيرىا ووصل

 بالبيئة أضرت والتي ، العراق بيا قام التي األعمال ىذه مثل بان القول يمكن وعميو 
 تستوجب التي الحرب جرائم من تعد اإلنسانية والحياة ليا المجاورة الدول و الكويت بدولة

 . األعمال ىذه جراء المادي التعويض العراق وتحميل الدولية الجنائية المسؤولية

 المسمحة النزاعات أثناء البيئية األضرار عن لممسؤولية القانونية اآلثار: الثاني المطمب

                                                           

 .246ص ، سابق مرجع ، مخيمر العزيز عبد عن نقبل 100ص سابق، مرجع فيصل عريوة  -  1
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 من وغيرىا بالبيئة لحقت التي األضرار عن المسمح النزاع أطراف أحد مسؤولية ثبوت نإ 
 إلي يؤدي اإلنساني الدولي القانون في المقررة الحماية قواعد انتياك نتيجة المحمية الفئات
 في جنائيا و مدنيا, الدول مسؤولية قررت قد ،و 1القانونية اآلثار من نوعين ترتيب مفادىا نتيجة

 األول البروتوكول من 91 المادة و 1907 الرابعة الىاي اتفاقية من 3 المادة المادتين نصوص
 مخالفات تشكل التي األعمال عن, 1977 سنة المعتمد و 1949 لعام جنيف باتفاقية الممحق

 .2 ليا التابعة المسمحة القوات أفراد يقترفيا والتي ، حرب جرائم أو

 الجزاء تمثل اإلنساني الدولي القانون نطاق في الدولية المسؤولية فان األساس ىذا وعمى 
 الحماية أشخاص احد انتياك عن القانون ىذا يرتبو الذي الجزائي و المدني بشقيو القانوني
 .أحكامو بموجب المقررة

 النزاعات أثناء القانونية المسؤولية ىذه أثار إلى المطمب ىذا في نتطرق سوف منو و 
:   التاليين الفرعين خبلل من الدولية المسمحة

 المدنية المسؤولية أثار:  األول الفرع

 وقائي طابع ذات األولى الطريقة ، طريقتين عمى تعتمد البيئية األضرار عن المسؤولية 
 . 3الضرر جبر إلى تيدف الثانية الطريقة أما, الضرر وقوع منع منيا اليدف

                                                           

 .156 ص سابق مرجع,  الدريدي عمي وحسين الطائي الرحيم عبد كريمة  -  1
 النزاع أطراف يسال: "  عمى 1977 المعتمد و 1949 جنيف باتفاقية الممحق األول البروتوكول من 91 المادة تنص  -  2

 األعمال كافة عن مسؤوال يكون و ، ذلك الحال اقتضت إذا تعويض دفع عن ، الممحق ىذا أو االتفاقيات أحكام ينتيك الذي
 ". المسمحة قوات من جزءا يشكمون الذين األشخاص تقترفيا التي
 ، الجزائر ، عكنون بن ، الحقوق كمية ،( دكتوراه رسالة) ،" الحدود عبر التموث عن الدولية المسؤولية", مراح عمى بن  -  3

 .169 ص ، 2006-2007
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 تمتزم و الدول مواجية في تتمثل وىي مدنية مسؤولية عن عبارة ىي الدولية مسؤولية 
 أشخاصيا أحد بارتكاب أو بنفسيا ارتكابيا نتيجة المعنوي أو المادي بالتعويض الدولة بموجبيا
 لدولة معنوي أو مادي ضرر خبللو من يترتب الدولي القانون في مشروع غير عمبل باسميا
 .1الضرر إصبلح و التعويض المسؤولية ىذه فقوام لرعاياىا أو أخرى

 عمى المسؤولية الدولة من إلزاميا التعويض دفع ىي الدولية لممسؤولية األساسية فالنتيجة 
 .عديدة مرات في الدولي االجتياد قبل من األساسي المبدأ ىذا أيد قد رو الضرر

 التعويض يستوجب دولي التزام أي أطراف أن, الدولي القانون في الثانية المبادئ فمن 
 االيجابي و الفعمي التعويض يعتبر لذاك و الدولية التزاماتيا تنفيذ في الدولة إلخفاق مناسب
 إعادة إلى ممزمة فيي مباالتيا وعدم إىماليا ثبت إذا خاصة ، الحاصل الضرر إلصبلح
.  2 القانونية القواعد بانتياك القيام قبل عميو كان ما إلى الوضع

 : الضرر بجبر االلتزام:  أوال

 إصبلح بديييات أولى من ىو الضار السموك باألحرى أو المشروع غير السموك وقف 
 3 .الطبيعي الوضع إلى العودة أو مستمر السموك ىذا كان إذا الدولة طرف من الضرر

 ، الفور عمى تقوم أن البيئة باإلضرار قامت التي الدولة عمى يتوجب الحالة ىذا وفي
 جميع واتخاذ الضرر ىذا عنيا نتج التي الحربية األعمال في استمرار وعدم األضرار ىذه بإزالة

 ىذا وقف أن كما ، الطبيعية البيئة حق في إضافية آالم إحداث شانيا من التي الضمانات

                                                           

 .577 ص ، 2006 ، الحقوقية الحمبي منشورات ، عنيا القانونية المسؤولية ومدى العدوان جريمة ، الدراجي إبراىيم  -  1
 1997, لبنان ببيروت والتوزيع النشر و لمدراسة الجامعية والمؤسسة العام الدولي القانون في المسمح النزاع,حمادة كمال  -  2

 . 40 ص
 . 58 ص سابق، مرجع ، فيصل عريوة  -  3
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 كان إذا خاصة أخرى خطوات تتموه الذي الضرر لجبر خطوة أول ىو المشروع غير السموك
 .1 يزول لم عنو نجم الذي الضرر ىذا

 إخبلليا نتيجة الضرر بإصبلح الدولة التزام ضرورة تأكيد المشروعات جميع تضمنت لقد -
 القانون لجنة قدمتو الذي الدولية المسؤولية مشروع من الثالثة المادة نصت فقد الدولية بالتزاماتيا

 تفرض ما لدولة الدولية المسؤولية أن عمى, 1930 سنة لمتقنيين الىاي مؤتمر إلى الدولي
.  2 دولية بالتزامات وفائيا عدم عن الناتج الضرر بإصبلح التزامات عمييا

 عميه كان ما إلى الحال إعادة أو العيني الرد:  ثانيا

 األولى طبيعتيا إلى األمور إعادة أي لمتعويض المثمى الصور إحدى ىو العيني الرد 
 3.عميو كان ما إلى الحال إعادة ىو بالتالي و يقع لم شيئا وكأن الضار السموك حدوث قبل

 عميو كان ما إلى الحال بإعادة الدولة تمتزم أن ىي الضرر جبر في األساسية فالقاعدة  
 .4ممكن ذلك كان حتى

 التي الغاية حول الفقياء اتفاق نتيجة كان وىذا,  العيني الرد مفيوم حول اختبلف ىناك 
 : عميو كان ما إلى الحال ىذا فإعادة ، أعمالو ومجال األثر ىذا إلييا يرمي

                                                           

 قار جامعة منشورات ،"المتوسطة البحر في التموث من البحرية البيئة لحماية القانوني النظام" ، عمي صميحة صداقة  -  1
 .117 ص ،1996 ، ليبيا غازي بن ، يونس

 .59 ص ، سابق مرجع ، فيصل عريوة  -  2
 ، الدولية السياسة مجمة ،" الدولي القانون أحكام ضوء في الحدود عبر الخطيرة النفايات نقل خطر" ، خالد متولي السيد  -  3

 . 65 ص ، 2006 ،2005
 باجي جامعة ، (ماجستير رسالة) ،" دوليا محرمة غير بأنشطة البيئة تموث عن الدولية المسؤولية" ، جعفر ذوادي  -  4

 .104 ص ،2004 ، عنابة ، مختار



عات اضرار البيئية أثناء النزعن األ الفصل الثاني المسؤولية الدولية
 المسلحة

 

104 
 

 الفعل وقوع قبل إي األصمية طبيعتو إلى الوضع إعادة ىو الفقياء لبعض األول رأي
 يحل المال من مبمغ دفع وجب طبيعتو إلى الشئ ذلك إلعادة القدرة عدم تعذر إذا و. الضار
 .1 الحقيقية القيمة وبنفس ذلك محل

 التي الحالة إقرار ىو عميو كان ما إلى الحال إعادة ىو الفقياء لبعض الثاني الرأي أما 
 .2الضارة الفعل إزالة إي الضار الفعل يقع لم لو ستوجد كانت التي أو عمييا كانت

 وذلك عميو كان ما إلى الحال إعادة مفيوم أي األقرب ىو األول المفيوم نستنتج وعميو 
 . البيئة تصيب التي األضرار عن الدولية المسؤولية أثار من ألثر باعتبارىا

 الدولة أن ىو البيئة حماية مجال في عميو كان ما إلى الحال إعادة من يفيم ما أما 
زالة حالتيا إلى إعادتيا  .الضرر وا 

 لمسموك اثر کل يزيل انو حيث ممكنا كان طالما العيني لمرد تمجأ الدول معظم إن 
 الطبيعي مجاليا تيدد التي األضرار تمك من التخمص ىو المضرورة الدول ييم ما حيث.الضار

 ومن. األخرى الحية الكائنات و اإلنسان تؤثر إنما و فقط البيئة تمس ال األضرار وأن الحيوي و
 . الضرر جبر في األفضل ىو العيني الرد يبقى رأينا

 ما إلى الحال إعادة نفإ الكمي التدمير حالة في وىذا العيني الرد يستحيل أحيانا انو أال 
 لمطرف المالي التعويض يتوجب الحالة ىذه في وعميو عادل غير الحالة ىذه في عميو كان

 مبادئ من انو"  شورزو مصنع قضية في الدائمة الدولية العدل محكمة رأتو ما وىدا المتضرر
 الدولة موطني منو عان الذي لمضرر عادل بتعويض يتم الضرر إصبلح و الدولي القانون

 إصبلح تحكم التي الدولي القانون قواعد أن و الدولي لمقانون المخالف الضرر نتيجة المتضررة
                                                           

 .  60 ص ، سابق مرجع ، فيصل عريوة  -  1
 .106 ص سابق، مرجع,  جعفر ذوادي  -  2
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 العبلقة تحكم التي القواعد ليست و المعنيتين الدولتين بين المفعول السارية القواعد ىي الضرر
.  1" المتضرر الفرد و المشروع الغير لمعمل المرتكبة الدولة بين

  المالي التعويض:  ثالثا

 المشروع غير لمسموك المرتكبة الدولة بإلزام المحكمةيقتضي  أن ىو المالي التعويض 
 غير األفعال تمك من ، أصابتيا التي اإلضرار إصبلح عمى تساعدىا التي مالية مبالغ بدفع

 عندما أو العيني الرد استحالة حالة في يكون و البيئة تصيب التي األضرار السيما و المشروعة
 . كافيا يكون ال

 ذلك و إشكاالت أي لتفادي العممية الناحية من طريقة أسيل ىو المالي التعويض و 
 .مادية األضرار تمك تكون عندما خاصة و األضرار تقييم في النقود معيار بسيولة

 من فاتيا وما مباشرة أضرار من الدولة لحق عما معبرا يكون أن يجب النقدي التعويض و
 يحدث لم شيئا وكأن المشروع غير أو الضار السموك أثار كافة يزيل أن ينبغي ألنو ، كسب
  .2نقدية صورة في لكن و العيني الرد أنيعادل يحاول فيو

 من ليس ألنو, الصعبة األمور البيئة تصيب التي األضرار عن النقدي التعويض يكون 
. البيئة أصابت التي األضرار حصر الممكن

 

 

                                                           

 الحمبي منشورات ، المسمحة النزعات أثناء المائية المنشات و المياه الموارد الدولية الحماية ، الحسينی جعفر زىير فراس  -  1
 . 306 ص 2003 ، بيروت ،1 الطبعة ، الحقوقية

 .316 ص ،.2005القاىرة، , العربية النيضة دار, العام الدولي القانون, العناني ، إبراىيم العناني  -  2
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 الجنائية المسؤولية أثار:  الثاني الفرع 

 ىؤالء إخفاق عمى تؤسس, المرؤوسين أفعال عن العسكريين لمقادة الجنائية المسؤولية 
 في عميو استقر ما وىو ارتكابيا قمع و لمنع المعقولة و الضرورية اإلجراءات اتخاذ في القادة

 .1الدولي الوطني القضاء أحكام و الوثائق

 بصفة اإلنسانية جنيف اتفاقيات و عامة بصفة الحرب لقوانين المخالفة األعمال إن 
 القادة عن تصدر التي العسكرية األوامر أن حيث ، الرؤساء و القادة مسؤولية منيا تبدأ  خاصة

 تكون وقد درايتيا دون الدنيا الرتب قبل من تنفيذىا يتم المرؤوسين إلی الرؤساء و العسكريين
 من سواء األعمال تمك عن القانونية المساءلة تبدأ و الحرب تقوم ثم ومن الدولية لمقواعد مخالفة

 .2 العسكري ليا التابع الدولية أو المنتصرة الدولة أو الدولي المجتمع قبل

 انتياك عن الجنائية المسؤولية تقرر اإلنساني الدولي القانون في كثيرة اتفاقيات نصوص ىناك
 91 والمادة ، 1907 الرابعة الىاي اتفاقية من الثالثة,المادتين كذلك وىناك ، القانون ىذا قواعد
 المسؤولية يتحمل المتحارب الطرف أن إلىتا شارأ المتين ، 1977 األول البروتوكول من

 نصوص ونذكر ، المسمحة قوات إلى ينتمون أشخاص ترتكبيا التي األعمال جميع عن,أيضا
 التي التوالي عمى 1949 األربعة جنيف اتفاقية من 146 ، 129 ،49 كالمواد أخرى اتفاقية
 عقوبات لفرض يمزم تشريعي إجراء أي تتخذ بان المتعاقدة السامية األطراف تتعيد أن: "  تنص
 ليذه الجسيمة المخالفات إحدى باقتراف يأمرون أو يقترفون الذين األشخاص عمى فعالة جزائية

 .3" االتفاقية

                                                           

 . 338 ص ، سابق مرجع ، الحسين جعفر زىير فراس  -  1
 . 339 ص ، نفسو فراس زىبر جعفر الحسين،المرجع  -  2

 .327 ص ، سابق مرجع ، دريدي عمى حسين  -  3
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 المواد في خاص بشكل البيئة حماية مجال في مواد عمى األول الفصل في اشرنا ولقد  
 و 3 فقرة ، 35 المواد ىي جنيف باتفاقيات الممحق األول البروتوكول في البيئة بحماية الخاصة
 أن عمى صراحة تنص لم صريح و مباشر بشكل البيئة حماية إلى تطرقت التي 55 المادة

 .1 حرب جريمة المسمحة النزاعات أثناء البيئة عمى االعتداء

 المادة اعتبرت و الوضع ىذا تدارك الدولية الجنائية لممحكمة األساسي النظام أن غير 
 جريمة تعتبر لمبيئة بالغة إضرار ألحاق و االعتداء أن لممحكمة األساسي النظام من 4/ب/8

 سيسفر اليجوم ىذا بان العمم مع ىجوم شن تعمد"  أن عمى المادة ىذه نصت حيث ، حرب
 مدنية أضرار إلحاق طريق عن أو المدنيين بين إصابات عن أو األرواح في تبعية خسائر عمی
 "حرب جريمة يشكل...  الطبيعة لمبيئة األجل طويل و النطاق واسع ضرر إحداث أو

 قبيل من ىي المسمحة النزاعات أثناء بالبيئة األضرار إلحاق و تدمير فان وعميو 
 و لمقادة الجنائية المسؤولية عميو تترتب لذا ، اإلنساني الدولي لمقانون الجسيمة االنتياكات
 دون لمحيمولة البلزمة اإلجراءات باتخاذ يقومون لم الذين أو بتدميرىا يؤمرون الذين الرؤساء
.  2 دوليا المجرمة القانونية القواعد خرق عمى المترتب األثر ىي فالمسؤولية تدميرىا

  العسكريين القادة مسؤولية: أوال

                                                           

 . الدولية الجنائية لممحكمة األساسي النظام في 8 المادة  -  1
 لبنان ، بيروت ، المؤلف دار,  األولى الطبعة اإلنسان، حقوق و المسمحة النزاعات قانون ، المفرط العنف ، عواد عمي  -  2
 .82 ص ، 2001 ،
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 يكون عندما, ذريعة أي ظل تحت منيا التنصل يمكن ال مباشرة مسؤولية تكون ان 
 كافة اتخاذ عميو يجب لذا اإلنساني، الدولي القانون لقواعد قواتو انتياك عن مسؤوال الرئيس
 .1 االنتياكات كل لمنع الضرورية التدابير

 القرار اتخاذ سمطة يتمتع و ، مرؤوسيو بأفعال يعمم العسكري القائد عمى يتوجب وعميو 
 ضمن تدخل والتي يرتكبونيا التي األعمال عن سيتابعون ألنو, إنساني قانوني نص ووجود
.   جسيمة وتكون اإلنساني الدولي القانون قواعد

 : مرؤوسيه بأفعال العسكري القائد عمم (1

 باتفاقية الممحق األول البروتوكول من 3 فقرة 87 المادة و 2 فقرة 86 المادة إلى بالنظر 
 المرؤوسين أن حالة في ، قانوني التزام يقع انو لنا يتبين.1977 المعتمدة 1949 جنيف

 بمنع يقم لم العسكري القائد أن و اإلنساني الدولي القانون لقواعد انتياك شكلي بعمل سيقومون
 القائد يصبح فانو ، العمل ذلك بوقف إىمالو أو االلتزام ذلك تنفيذ عن امتناعو أو العمل ذلك

 .عمم عمى كان إذا الحرب جريمة ارتكاب عن ، 2أصمي فاعل أو كشريك مسؤوال العسكري

 انتياكات مرؤوسيم بارتكاب العمم من تمكنيم الرؤساء لدى المعمومات بعض توافر يجب 
 . المسؤولية عمييم تقوم ال حتى ، اإلنساني الدولي القانون ضد

 بيوغسبلفيا الخاصة وتمك لرواندا الجنائية المحكمة من بكل االستئناف دائرة جندت وقد 
 حسب أو صراحة سواء فعمية معرفة وجود إثبات يتطمب ال: "  قالتا حيث المعيار ىذا السابقة

 إلى سبيميا في أو ترتكب كانت الجرائم أن فعل عمم المتيم بان الدائرة تقتنع أن وال الظروف
                                                           

 جامعة ،( ماجستير رسالة) اإلنسان، حقوق حماية في الدولية الجنائية المحكمة دور ، ألعيبي الحميدي بن تركي بندر  -  1
 .119 ص ، 2008 ،السعودية ، الرياض ، األمنية لمعموم نايف
 من مختارات ،" الدولية الجنائية المحاكم و اإلنساني الدولي القانون بين العبلقة" ، بوسي جوتيريس تي ىورتنسيادي  -  2

 .11 ص ،2006 ، 861 العدد ، 88 المجمد ، األحمر لمصميب الدولية المجنة
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 التي العامة المعمومات بعض لديو كانت المتيم بان الدائرة تقتنع أن فقط يتطمب بل االرتكاب
 ولئلشارة" 1مرؤوسوه يرتكبيا ربما التي لمقانون المخالفة باألفعال دراية عمى تجعمو أن شأنيا من
 القانون قواعد حق في يرتكبيا التي االنتياكات عمی محاكمتو دون تحول ال الرسمية الصفة أن

 2 .البيئية االنتياكات والسيما اإلنساني الدولي

 من تعفي ال الرسمية الصفة أن عمى روما نظام من 27 المادة نص في ورد لقد 
 بتخفيف تقضي ال و اإلنساني الدولي القانون قواعد انتياك وعند الدولية الجنائية المسؤولية
 رئيسا كان سواء لمعقوبة يتعرض الشخص أن منيا و ، الجنائية المحكمة تقرىا التي العقوبة
 عن جنائية مسؤولية مسؤول بالعمل القائم الشخص و العسكري فالقائد, فييا عضو أو لمدولة
. 3 الدولية الجنائية المحكمة اختصاص في الداخل الجرائم

 : العسكري القائد سمطة (2 

 عن يسال حتی ، مرؤوسيو بأفعال يعمم بأن فعمية سمطة العسكري لمقائد يكون أن البد 
 التجاوزات تمك حدوث منع لو وتخول ، العدائية العمميات سير أثناء يرتكبونيا التي االنتياكات
 المقررة الحماية قواعد منيا و اإلنساني الدولي القانون في المقررة الحماية لقواعده الخطيرة
 .4لمبيئة

 نص ورد و جاء ما وىذا ، القرار اتخاذ سمطة العسكري لمقائد يكون نأ يجب منو و 
 و المتعاقبة السامية األطراف عمى يتعين: "أنو اإلضافي البروتوكول من 01 فقرة 87 المادة

                                                           

 لمصميب الدولية المجنة مختارات" الجنائية المسؤولية و القيادة مسؤولية حول االعتبارات بعض" ، سون وليام االن جيمي  -  1
 .58 ،57 ص ص (2008) ، 870 العدد ، 90 المجمد, األحمر

 ، إلييا بالنظر تختص التي الجرائم و األساسي لمنظام دراسة الدائمة الدولية الجنائية المحكمة ، عطية احمد الخير أبو  -  2
 . 244 ص ، 1999 مصر ، القاىرة ، العربية النيضة دار
 . الدولية الجنائية لممحكمة األساسي النظام من 27 المادة  -  3
 .104 ص ، سابق مرجع ، الدريدي عمى حسين ، الطائي الرحيم عبد كريمة  -  4



عات اضرار البيئية أثناء النزعن األ الفصل الثاني المسؤولية الدولية
 المسلحة

 

110 
 

 و البروتوكول، ىذا و لبلتفاقيات االنتياكات بمنع العسكريين القادة تكمف أن النزاع أطراف عمى
 بأفراد يتعمق فيما وذلك ، المختصة السمطات إلى إببلغيا و االنتياكات ىذه بقمع األمر لزم إذا

 كذلك أنو كما".1إشرافيم تحت يعممون ممن وغيرىم أمرتيم تحت يعممون الذين المسمحة القوات
 عمى يكون عسكري قائد کل من يطمبوا أن النزاع أطراف عمى أكدت المادة ىذه من الثالثة الفقرة
 الدولي القانون لقواعد انتياكات يقترفوا أو يفترضوا أن وشك عمى مرؤوسيو بعض أن من بينة

 اإلجراءات يتخذ وان ، لبلتفاقيات الخرق ىذا مثل لمنع البلزمة اإلجراءات يطبق أن اإلنساني
 .2 االنتياكات تمك مقترفي ضد الجزائي العقاب أو التأديبية

 العسكريين القادة لدى القرارات اتخاذ في الفعمية السمطة توفر يجب ىدا من يستنتج وما 
 قواعد حق في جسيمة و خطيرة انتياكات يرتكبون الذين مرؤوسييم أفعال عن مسألتيم أثناء

 .العسكريين المرؤوسين مسؤولية: ثانيا.  اإلنساني الدولي القانون

 الدولي القانون القواعد الخطرة االنتياكات عن العسكريين المرؤوسين مساءلة أجل من 
 أن يجب المسمحة، النزاعات أثناء البيئة بسبلمة المتعمقة الخطيرة االنتياكات خاصة و اإلنساني

 بشكل الجنائي القصد في تتوفر أن يجب التي العامة الشروط ىي الحقيقة في شروط عدة تتوفر
 من بو يقوم ما أن المرؤوس بعمم يتعمق فيو فاألول اإلرادة وعنصر العمم عنصر ،3عام

 العنصر وأما اإلنساني الدولي القانون عمييا يعاقب جريمة يشكل المسمح النزاع أثناء انتياكات
. إرادتو بكل باالنتياكات القيام في المرؤوس بإرادة يتعمق فيو الثاني

 : العمم عنصر -1 

                                                           

 . 1977 المعتمد 1949 جنيف باتفاقيات الممحق األول البروتوكول من 12 الفقرة 87 المادة  -  1
 .1977 المعتمد 1949 باتفاقيات الممحق األول البروتوكول من 3 فقرة 87 المادة  -  2
 .106 ص ، سابق مرجع ، الدريدي حسين عمى ، الطائي الرحيم عبد كريمة  -  3
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 و 1949 جنيف باتفاقية الممحق األول البروتوكول من 2 فقرة 83 المادة نصت لقد 
 النزاع أثناء تطمع مدنية أو عسكرية سمطات أية عمى يجب: "  أنو عمى و 1977 المعتمد
 بنصوص تام إلمام لو تكون أن و البروتوكول ىذا االتفاقيات بتطبيق تتعمق بمسؤوليات المسمح

 كاممة ودراية تام عمم عمى تكون أن العسكرية السمطة عمى أنو ىذا من يبلحظ". المواثيق ىذه
 لقواعد جسيمة انتياكات تشكل التي األعمال بكافة العمم بو اإلنساني الدولي القانون بقواعد
 يتعمق فيما وخاص المسؤولية من واليروب لبلنتياكات حد ولوضع اإلنساني الدولي القانون
 .1بالبيئة

 االعتذار عدم"  حول ومعارض مؤيد بين كبيرا فقييا جدال أثار قد الدولي القانون إن 
.  تطبيقيا في الدولي القانون بجيل

 : اإلدارة عنصر -2

 ىي يرتكبيا التي األفعال بان عممو رغم معاقبتو و العسكري المرؤوس مسألة يكفي ال و  
 تمك الرتكاب لديو حقيقية إرادة توفر من فبلبد, اإلنساني الدولي القانون لقواعد مخالفة

 .2المسمحة النزاعات أثناء البيئة بسبلمة تمس التي الخطيرة االنتياكات

 ميام في ينفذ المرؤوس أن أو باإلضرار القيام في معتمدة نية وجود عدم حالة في 
 تمس خطيرة أعماال تشكل بيا يقوم التي األفعال بان يعمم وىو عنو رغما عميا أوامر بموجب
 العسكري المرؤوس يعد ال الحالة ىذه في اإلنساني الدولي القانون في المقررة الحماية بقواعد
 األوامر طاعة وعدم عميا ألنو بجزاء مقترنة األوامر ىذه وألن يرتكبيا التي األفعال عن مسؤوال

                                                           

 . 34 ص ، سابق مرجع ، السعدي عباس  -  1
 . 108 ص ، سابق مرجع ، دريدي حسين عمى ، الطائي الرحيم عبد كريمة  -  2
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 القوانين معظم في اإلعدام عقوبتيا عسكرية حرب جريمة يعتبر الحرب زمن العميا العسكرية
 .1العسكرية

 

 

 

 

 

                                                           

 .293 ص ، سابق مرجع ، السعدي عباس  -  1
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 ىي البيئة أن نخمص المسمحة النزاعات أثناء البيئة حماية موضوع دراسة خالل من 
 وظائفو بجميع فييا ويقوم, اإلنسان فيو يعيش الذي الوسط ألنيا القضايا أىم من قضية

 بين تنشأ التي القتالية العمميات ومنيا اليدامة، و المنتجة عممياتو جميع عمييا ويمارس
 واستعمال الصراع جراء خطيرة وأضرار النتياكات يعرضيا ما وىذا,  متنازعين طرفين

 . الفتاكة واألسمحة األساليب

 : تناولناه ما عمى بناء, نقاط عدة إلى الدراسة ىذه نياية في خمصنا و 

 ما كل ىي البيئة أن خمصنا حيث, المسمحة والنزاعات البيئة بمفيوم يتعمق فيما بداية 
 المقارنة األنظمة تعطي ولم, بيا ويتأثر فييا يأثر فيو أرض و وىواء ماء من باإلنسان يحيط
 فيشمل المسمح النزاع أما,  مضيق كان ما منيا و موسعا جاء ما فمنيا,  ليا محددا تعريفا
 . األقل عمى الدولتين المسمحة القوات بين القائم الصراع عموما

 بصورة المسمحة النزاعات أثناء البيئة بحماية المعنية الدولية اآلليات إلى تطرقنا ثم 
 الرابعة جنيف واتفاقية, 1907 الرابعة الىاي اتفاقية بتحميل,  مباشرة وبصورة مباشرة غير

 حضر واتفاقية,  1977 اإلضافي البروتوكول من 35/55.3 المادتين بتحميل و, 1949
 االنتشار واسع الضرر يكون انو مضمونو خالل من تبين والذي التغيير، تقنيات استخدام
 القانون بدراسة كذلك قمنا ثم, المحظورة األعمال من يعد فال ىذا غير أما, األمد وطويل
 وىي المسمحة النزاعات تحكم التي والمبادئ المسمحة النزاعات أثناء البيئة لحماية العرفي

 .اإلنسانية ومبدأ العسكرية الضرورة ومبدأ التناسبية مبدأ

 حيث المسمحة النزاعات أثناء البيئة حماية في الدولية المنظمات دور استعرضنا كما 
 الدولية المجنة وان, األوقات كل في البيئة حماية في دورىا تستكمل لم المتحدة األمم أن

 أثناء البيئة حماية إلى ومباشر واضح بشكل تيدف اتفاقيات تضع لم األحمر لمصميب
 .المسمحة النزاعات
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 في المسؤولية أن البيئية، األضرار عن الدولية المسؤولية لدراسة تطرقنا خالل من أما 
, تطبيقيا في وعراقيل صعوبات يواجو انو إال, مستقر مبدأ ىي لمبيئة اإلنساني الدولي القانون
 أو التعويض أساس عمى تقوم والتي المدنية بالمسؤولية يقر اإلنساني الدولي القانون أن حيث
 الجنائية المسؤولية بتحمل الدول مطالبة خالل من جزائية آثار كذلك ويرتب, الضرر إزالة
.  وتنتيكيا بالبيئة األذى تمحق التي المحظورة األعمال عن

  الدراسة نتائج

 : التالية النتائج إلى ننتيي الدراسة ىذه في جاء ما عمى تأسيسا 

 .المسمحة النزاعات أثناء البيئة انتياك يجرم الدولي القانون. 1

 الدول قبل من التكاتف ضرورة عمى الدراسة محل كانت التي المقارنة األنظمة تجمع. 2
 .داخمي وليس دولي شان البيئة حماية وأن, المسمحة النزاعات أو السمم أثناء البيئة لحماية

 األعمال من البيئة عمى االعتداء يكون األمد وطويل االنتشار واسع الضرر كان إذا. 3
 .المحظورة

 تطبيقيا يصعب ولكن قمتيا من الرغم عمى فعميا موجودة البيئة بحماية المتصمة المبادئ. 4
 .مستمر تطور في دائما التي المستخدمة واألساليب والوسائل المشاكل بسبب

 البيئة تنتيك التي الدولة عاتق عمى ممقاة مسؤولية ىناك كان إذا. الضرر جبر يتوجب. 5
.  الدولي القانون قواعد بموجب المسمح النزاعات أثناء
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  واقتراحات توصيات

 . المسمحة النزاعات أثناء البيئة بحماية متخصصة اتفاقيات إبرام ضرورة. 1

 لحماية الضرر وقوع لتفادي الوقائي بالجانب واالىتمام, والردع الوقاية فكرة عمى التركيز. 2
 المسمحة النزاعات أثناء البيئة

 خاصة قانونية قواعد صياغة أجل من الدولي المجتمع جيود لتضافر أىمية إعطاء. 3
 .المسمحة النزاعات أثناء البيئة بحماية

 أثناء البيئة حماية قواعد انتياك عن المساءلة عند العسكرية الضرورة حدود تضييق. 4
 .المسمحة النزاعات

 النزاعات أثناء المسؤولية تحمل في الدول جميع بين القوانين تطبيق في المساواة. 5 ا
 من تقمل حتى وجدية صرامة بكل البيئية والتشريعات القوانين بتطبيق االلتزام و. المسمحة

 القانونية المسؤولية لمضرر المسبب الطرف ويتحمل البيئة ليا تتعرض التي السمبية اآلثار
 الكاممة

 بشكل المسمحة النزاعات في المتضررين كل لحماية متخصصة داخمية تشريعات سن. 6
 .محدد
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 النصوص الوطنية  -أ 

 التنمية إطار في البيئة بحماية المتعمق19/07/2003 في المؤرخ 03/  10 رقم القانون -
 .2003 لسنة 43 عدد الرسمية الجريدة ، المستدامة
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  العامة الكتب  -1 

 النووية الطاقة استخدام عن الناتجة األضرار عن الدولية المسؤولية, فاضل محمد سمير -
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.  1978, عمان, دولية ومعاىدات ووثائق العام الدولي القانون, عموان يوسف محمد -
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 2 الجزء اإلستراتيجية العربية الحروب أضرار عن المسؤولية السيد يوسف عارف رشاد -
. 1984, واألردن عمان,

.  1992,مصر, القاىرة, 3 والطبعة العربية النيضة دار,  الدولية الجريمة, عبيد حسين -
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 مــلخص المذكرة

تعد قضية حماية البيئة أثناء النزاعات المسمحة من القضايا الميمة في القانون    
الدولي، وخاصة لكثرة ما تعرضت لو البيئة من دمار بسبب الحروب و النزاعات المسمحة، 

عمى مختمف فئاتيا البرية، والبحرية، والجوية، وذلك لما عرفتو وتعرفو ىذه  أخذت بيا
النزاعات من استخدام مختمف انواع االسمحة التقميدية وغيرىا من أسمحة الدمار الشامل 

فالواقع يبين لنا أن الحروب التي . النووية المحدودة و الشاممة، الكيميائية أو الجرثومية
حة الدولية أدت إلى انتياك حق من حقوق االنسان األساسية، وىو شيدتيا و تشيدىا السا

و لقد ظير عمى الصعيد العالمي قبل انشاء . حق االنسان العيش في بيئة سميمة و نظيفة
األمم المتحدة وبعد انشائيا عدد ال بأس بو من الصكوك الدولية في مجال حماية البيئة أثناء 

الدولية تفتقر الى أليات فاعمة تقوم بالزام اطراف النزاع  النزاعات المسمحة، لكن ىذه الصكوك
عمى التقيد وااللتزام بما أقرتو ىذه االتفاقيات عمى األطراف المتنازعة في أثناء النزاعات 

أن ىذه االتفاقات الدولية واآلليات بحاجة إلى تطوير مستمر واصالح من أجل . المسمحة
يسي، وىو تعزيز حماية حق االنسان في العيش في تفعيميا، والوصول بيا إلى اليدف الرئ

 الكممات . بيئة سميمة و نظيفة، وليس فقط في وقت السمم وانما أيضا، في وقت الحرب

 :الكلمات المفتاحية
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