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: قال تعالى

ْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْمَناُهْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر ﴿  َوَلَقْد َكرَّ
ْمَناُهْم َعَمٰى َكِثيٍر ِممَّْن  َوَرَزْقَناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّ

﴾ 70﴿   َ َمْقَنا َ ْ ِضيياًل 
 

 صدق هللا امؼظمي

70سورة الإرساء، الآية   
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ىــــــداء   اإ

 

ىل روح وادلي وفاءا ذلكراه  أ ىدي ىذا امؼمل املتواضع اإ

 .،دغوايت بأ ن  ترقد روحو يف جنان اخلدل

ىل ىل املوىل غز وجل من اإ  وادليت امؼزيزة اميت ترفع يدهيا اإ

.  هللا يف معرىاليل، أ طاادلػاء أ جل 

ىل زوجيت وأ بنايئ  ادلين،غبد اموىاب ،ايسني ، جاملاإ

وزىرية 

ىل جاهيب من امزمالء وال صدقاء ىل لك من ساهدين ووقف اإ  اإ

 .وابخلصوص وايل أ مينة وبن محمد فاطمة

 

 

 



 

شكر وامتنان  

ىل ال س تاذة امفاضةل ادلكتورة  وايف "أ تقدم ابمشكر اجلزيل اإ

احلاجة  ػىل قبوميا الإرشاف ػىل مذكرة ختريج منيل شيادة 

. املاسرت وػىل لك ما قدمتو يل من مساػدة مرتى امنور

 

ىل لك أ ساتذة لكية احلقوقو  بدون اس تثناء   اإ

 وامؼلوم ابملكية احلقوق والإدارايت الإداريون يئواىل زمال

 امس ياس ية
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 مقدمة 

تعتبخ حساية البيئة مغ التمػث مغ مػضػعات الداعة، فعمى الخغع مغ قجم ضاىخة تمػيث 
البيئة قجم البذخية، إال أنيا أصبحت اليػم مغ أكثخ السػضػعات التي تذغل السختريغ مغ 

،وذلظ نطخا لمتصػر والتقجم 1كافة السجاالت، ومغ قبل أكثخ وأقميا ترشيعا وتقجما عمى حج سػاء
 الحي يذيجه العالع، إذ تختب عمى ذلظ أضخارا بيئية أثخت عمى الػسط البيئي بسا فيو مغ كائشات 

البيئة و قانػنية العالسية في وضع مػضػع ، بجأت السشطسات الومغ أجل حساية البيئة و
إال بقزايا البيئة أثشاء فتخة حسايتيا ضسغ أولػيات اىتساماتيا، و لكػن القانػن الجولي ال ييتع 

، بفتخة الشداعات، وىػ القانػن الجولي اإلنداني  الدمع، فكان ال بج مغ البحث في قػانيغ أخخى 
مغ الزخوري بجاية التعخف عمى مفيػم القانػن الجولي اإلنداني، والبيئة لسعخفة العالقة التي 

مغ فخوع القانػن الجولي العام ضيخ  تخبط ىحيغ السفيػميغ. فالقانػن الجولي اإلنداني ىػ فخع
في أعقاب الحخب العالسية الثانية، و ىػ ييجف إلى حساية ضحايا الشداعات، كسا لو خرائز 
تسيده عغ غيخه مغ القػانيغ. أما مفيػم البيئة فقج عخف ىحا األخيخ تصػرًا كبيخًا و اىتسامًا أكثخ 

عشى بحسايتيا وىػ القانػن الجولي لمبيئة، و مغ خالل ضيػر فخع ججيج في القانػن الجولي العام ي
، ثع تػالت االتفاقيات و 2791لعل أول مغ ساىع في وجػد ىحا القانػن ىػ مؤتسخ إستػكيػلع 

السؤتسخات السكػنة لقػاعجه وأحكامو، و بيحا باتت البيئة حق مغ حقػق اإلندان األساسية ليا 
 .في الدمع و األمغ في الحياة و خاصة حقو  مباشخة اإلندان و  عالقة

غيخ أن ىحا الحق كثيخًا ما يشتيظ أثشاء الشداعات، فالػاقع يبيغ أن الحخوب التي شيجتيا الداحة 
لحق العير في بيئة سميسة و نطيفة، و ىحا ما أدى إلى آثار خصيخة،   الجولية أدت إلى انتياك

حاول السجتسع الجولي وضع كالتغيخات السشاخية و ضيػر العجيج مغ األمخاض القاتمة، لحا فقج 
قػاعج مغ خالل القانػن الجولي لمبيئة ، إال أنيا تبقى محاوالت غيخ مججية ألن ىحا القانػن ال 

 .يختز بحساية البيئة إال في أوقات الدمع فقط
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و بسا أن البيئة تعتبخ حقًا مغ حقػق اإلندان فإن القانػن الجولي اإلنداني الحي ييتع بحساية 
أثشاء الشداعات ىػ األولى بأن يػفخ ليا ىحه الحساية أثشاء تمظ الفتخة. فالقانػن  حقػق اإلندان

أو ما يدسى بقانػن الحخب، و قانػن ” الىاي“الجولي اإلنداني يتكػن مغ فخعيغ ىسا: قانػن 
و الحي يسثل القانػن الجولي اإلنداني بسعشاه الجقيق، غيخ أن ىحان الفخعان ال يحتػيان ” جشيف“

 .اعج مباشخة لحساية البيئة أثشاء الشداعات و إنسا يػفخان الحساية ليا بصخيقة غيخ مباشخةعمى قػ 

لكغ مع زيادة الػعي واالىتسام بحساية البيئة أثشاء الشداعات ضيخت قػاعج مباشخة 
لحسايتيا. فبالشدبة لمقػاعج غيخ السباشخة لحساية البيئة فإنيا ال تتسثل في تمظ القػاعج و السبادئ 

لعخفية التي تبشاىا القانػن الجولي اإلنداني مغ خالل اتفاقيتي الىاي و جشيف إذ أن البيئة لع ا
تحكخ في ىحيغ القانػنيغ ألنيسا كانا ييتسان بحساية اإلندان و حقػقو األساسية. أما البيئة فمع 

بيحا تخد ضسغ ىحه القػاعج ألن فكخة البيئة كحق مغ حقػق اإلندان لع تكغ قج ضيخت بعج و 
االىتسام الحي ىي عميو اآلن. غيخ أنو كان ليحه السبادئ دورًا ىامًا في حساية البيئة أثشاء 

 عج السباشخة التي تختز بحسايتيا.الشداعات بصخيقة غيخ مباشخة، و خاصة في ضل غياب القػا 

وإلى جانب ذلظ فإن القانػن الجولي اإلنداني يتزسغ قػاعج أخخى ميسة، لع تأت لحساية 
 بيئة في حج ذاتيا، و لكشيا تداىع في حسايتيا بصخيقة غيخ مباشخة. و رغع مداىسة ال

القػاعج غيخ السباشخة في حساية البيئة إال أنو أدت الكػارث التي أحجثتيا حخب فيتشام 
إلى زيادة الزخورة إليجاد قػاعج مباشخة لحساية البيئة أثشاء الشداعات السدمحة نطخًا  2799سشة 

األساليب الحخبية السدتعسمة و التي ضخبت بسبجأي الزخورة و التشاسب عخض لمػسائل و 
الحائط، وكانت البيئة ىي أكثخ الستزخريغ مغ ىحه الحخوب، فبجأ الػعي بحساية البيئة في 
السجتسع الجولي، مسا أدى إلى إجخاء تعجيالت عمى القانػن الجولي اإلنداني، وإعصاء الحساية 

ومغ ىشا ضيخت قػاعج قانػنية مباشخة لحساية البيئة ، ء الشداعات السدمحةلمبيئة الصبيعية أثشا
 .أثشاء فتخة الشداعات السدمحة في القانػن الجولي اإلنداني
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 :أهمية الموضوع وأسباب اختياره.

إن مػضػع محل الجراسة لو أىسية بارزة تتسثل أساسا في الجخائع البيئية في صػرتيا 
بكثيخ مغ جخائع الدخقة والقتل واالعتجاء عمى ممكية الخاصة لكػنيا ال تعج أخصخ التي السادية 

تسذ بذخز معيغ فقط أو مجتسع معيغ ،بل تيجد حياة اإلندانية بأكسميا إلى جانب باقي 
الكائشات والعشاصخ غيخ الحية ،فحجع االنتذار والزخر الحي تدببو الدمػكيات  اإلجخامية أكبخ 

الحساية دوليا ميع لمغاية لسا لو مغ وسائل كفيمة بخدع ىحه مغ أي شيء آخخ.لحلظ مػضػع 
 االعتجاءات.

اإلندانية قج تمحق كػارث  أن الشذاشاتىحه الجراسة تكتدب أىسية خاصة باعتبار 
زمغ الحخب، ولعل  مغ الدمع فإلى أي مجى يسكغ أن ترل خصػرة ىحه الشذاشات  بالبيئة زمغ

كبيخا عمى البيئة ىػ استخجام  أشخاف الشداع أسمحة  الجمار  خصخابيغ أىع العػامل التي تسثل 
عمى األنطسة البيئية التي استخجمت الذامل والتي كذفت  الجراسات الدابقة عغ مجى تأثيخىا 

فييا، لحا كانت حساية البيئة أثشاء الشداعات السدمحة وفق القانػن الجولي اإلنداني والقانػن 
 الجولي العام.

 :مشكلة البحث 

 وتأسيدا عمى ما سبق تصخح اإلشكالية الخئيدية التالية:

في ظل القانون الدولي  المسلحاتما مدى استفادة البيئة من الحماية أثناء النزاعات 
 اإلنساني؟

 الفخعية التالية : اإلشكالياتومشو تتفخع 

 القانػن الجولي اإلنداني؟ما ىػ  -
 ما معشى الشداعات السدمحة؟ -
 ىي أنػاعيا؟ما ىي البيئة وما  -
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 ما ىي الحساية الجولية السقخرة لمبيئة أثشاء الشداعات الجولية؟ -

 : اختيار الموضوع أسباب

الجولي اإلنداني في  الجولي والقانػن رغبة الصالب في التعخف عمى مجى تػفيخ قػاعج القانػن -
 السحافطة عمى البيئة في زمغ الشداعات السدمحة.

فبجاية  األخخى،لع يطيخ إال في مخحمة حجيثة مقارنة بالقػانيغ  البيئة،حجاثة مػضػع قانػن  -
ىحا القانػن كانت بتبمػر مجسػعة مغ السبادئ الستسثمة في أحكام السعاىجات واالتفاقيات 

  العذخيغ.و نرػص في تذخيعات وششية وذلظ في الشرف الثاني مغ القخن  الجولية،

نتيجة تدايج االىتسام بالبيئة عمى مدتػى الحكػمات والسشطسات الجولية  مػضػع البيئةأىسية  -
 حتى عمى السدتػى السحمي.

 :أهـــداف البحث

 ييجف البحث إلى 

 التعخيف بالبيئة-

 التعخيف بالتمػث البيئي-

 حساية البيئة مغ خالل القانػن الجولي اإلنداني-

 أسذ حساية البيئة أثشاء الشداعات السدمحة.-

 :البحث منهج

اتبعت في ىحا البحث السشيج الػصفي التحميمي في كل أجداء البحث كسا تصخقت 
 لمسشيج السقارن في بعس أجدائو.
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 : خطة الدراسة

 اإلنداني والشداعاتالفرل األول بعشػان تعخيف القانػن الجولي  فرميغ،تع تقديع البحث إلى 
أما الفرل  السبادئ والتصػر. اإلنداني،الجولي  عشػان القانػن األول تحت  السدمحة، السبحث

الثاني تشاول البيئة والحساية الجولية السقخرة ليا أثشاء الشداعات السدمحة، تشاول السبحث األول 
لمتعخيف بالبيئة وأنػاعيا، أما السبحث الثاني خرز لحساية الجولية السقخرة لمبيئة أثشاء 

 الجولية.الشداعات 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األولالفصل   
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 الشزاعات السدمحة : القؾاعد العرفية الدولية لحساية البيئة أثشاءاألولالفرل 

 اإلطار السفاهيسي لمبيئة والشزاعات السدمحةالسبحث األول: 

 وأنؾاعياالبيئة ماهية األول: السظمب 

يعج مرصمح البيئة مغ السرصمحات واسعة االنتذار في شتى حقػا السعخفة ، و أف األخح 
 غيخ األخح بالسفاـيع يعشي استبعاد العسل عغ عسمية السعخفة. بالسعخفة مغ

و عميو لغخض اإلشاحة العمسية فإنو مغ الػاجب التعخض إلى السفاـيع التي استخجمت 
و إذ ال يقترخ  عشيا،لتػصيف البيئة مغ أجل إدراؾ السعاني و األفكار التي يخاد التعبيخ 

 بل يذسل سائخ العمـػ . استعسالو في عمع معيغ ،
  األول : تعريف البيئة  الفرع

 أوال : البيئة لغة : 
و كذلػ مكشا ، و في ذلظ قػلو تعالى " 1يقاؿ تبػأ مكانا أو مشدال بسعشى حل و ندؿ و أقاـ 

ليؾسف في األرض يتبؾأ مشيا حيث يذاء نريب برحستشا مؽ نذاء و ال نزيع أجر 
الذيؽ تبؾؤا الدار و اإليسان مؽ قبميؼ يحبؾن مؽ ىاجر و ، و قػلو تعالى " 2السحدشيؽ"

، و بيئة اإلنداف الصبيعية ىي األرض و قج أمخنا سبحانو تعالى بالسحافطة عمى األرض 3إلييؼ"
، و ىي البيئة الرالحة لمحياة ، حيث قاؿ تعالى "و ال تفدجوا في األرض بعج إصالحيا ذلكع 

 "4خيخ لكع إف كشتع مؤمشيغ
 

                                  
 .43،ص1987: القامػس السحيط،مؤسدة الخسالة ، الفيخوز آبادؼ-1
 .56سػرة يػسف:اآلية  -2
 .9سػرة الحذخ:اآلية -3
 .85سػرة األعخاؼ: مغ اآلية -4
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 :   اصظالحالبيئة ثانيا : ا
، فيي السحيط الصبيعي و الرشاعي الحؼ يعير ؼيو اإلنداف ، و  االصصالحأما البيئة في 

لقج تعجدت و تشػعت التعاريف التي اخترت بيا البيئة ، و يعػد الدبب في ذلظ إلى كػف 
جسيع  مفيػـ البيئة أكثخ اتداعا و شسػال ف فسغ حيث الشطخة الذسػلية عخفيا البعس مشيا : )

العػامل الصبيعية و البذخية الثقاؼية التي تؤثخ عمى أفخاد و جساعات الكائشات الحية في 
 ةػػػػػػػػ، و يػػػخاد بو في المغػػػة اإلنكمػػػيػػػدي5مػششيػػػػا و تحجد شكمػػػػػيا و عالقتيا و بقائيا( 

 (Environnement  الطخوؼ و األشياء السحيصة باإلنداف و السؤثخة في نسػ و )
كسا يدتخجـ لمتعبيخ عغ حالة اليػاء و الساء و األرض و الشبات و الحيػاف و  الحياة،تصػر 

 .6الطخوؼ السحيصة باإلنداف كافة
ضيخ االىتساـ القانػني بحساية البيئة عمى السدتػػ الجولي و الػششي باعتبارىا ؾيسة 

و كاف لداما أف يعتخؼ ليا  بيا، اأضخار ة ججيجة و السحافطة عمييا مغ كل فعل يدبب اجتساعي
 .7بسزسػف عاـ ذؼ ؾيسة يدعى الشطاـ القانػني لمحفاظ عمييا

و عمى الخغع مغ كثخة القػانيغ  و الشرػص التي تتشاوؿ حساية البيئة إال أنيا لع تدؿ 
السكػنة  ليا ، و ىحا يؤدؼ إلى اختالؼ  قاصخة عمى إعصاء تعخيف محجد لمبيئة أو لمعشاصخ

الخأؼ حػؿ العشاصخ البيئية السقرػدة بالحساية القانػنية، إذ أف العشاصخ التي تتكػف مشيا البيئة 
تبمغ حجا مغ التعجد و التعقيج ، األمخ الحؼ يجعل تحجيج الدمػؾ السزخ بيا ميسة تبمغ القجر 

ىحه العشاصخ يتعخض لالعتجاء برػرة مختمفة ذاتو مغ الرعػبة و التعقيج ، فكل عشرخ مغ 

                                  
 86:ص1998سامح حدغ غخايبة: معجع السرصمحات البيئية،دار الذخوؽ،عساف، -5
6-The Word Book Dictionary,1988,World Book,Ink,U.S.A.P :708. 
قانػني لمبيئة في ضػء د.سحخ  مرصفى حافع: الحساية القانػنية لبيئة السياه العحبة في مرخ،السسفيػـ ال-7

ارنة،السخكد القػمي لمبحػث االجتساعية والجشائية ،السجمة االجتساعية قالتذخيعات الس
 .39:ص1990سشة  2، العجد27القػمية،القاىخة،السجمج
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مغ غيخه مغ األفعاؿ سػاء أكاف ىحا الشذاط إيجابيا أـ سمبيا عسجؼ أـ غيخ عسجؼ ، و عمى 
الخغع مغ ذلظ يتجخل القانػف لحساية البيئة  كؿيسة أساسية مغ ؾيع السجتسع يدعى لرػنيا و 

ى البيئة أمخا ما لو مغ محيز ، فقج الحفاظ عمييا ، لحا أصبح األخح بالسفيػـ الػاسع لسعش
جاءت أغمب التعاريف الفقيية و التذخيعية عمى ىحا الشحػ ، فإذا تعحر التعخيف يرار إلى 

 سخد العشاصخ التي تدتسل عمييا البيئة .
 ثالثا: التعريف القانؾني لمبيئة

مغ ضسغ  أف تصػر  القانػف الجولي العاـ أدػ إلى نذػء فخوع ججيجة متسيدة، ليحا كاف 
في   8ىحه الفخوع القانػف الجولي  لمبيئة ، فقج  نرت الكثيخ مغ دوؿ العالع عمى حساية البيئة

 دساتيخىا.
فالتعخيف القانػني يختمف عغ التعخيفات التي ذكخت وأف كاف أؼ تعخيف قانػني ال بج لو 

القانػني لكػف  مغ أف يدتعيغ  بالجحر  المغػؼ لمكمسة  إلى أف يرل ليجفو وىػ إبخاز الجانب
البيئة تسثل ؾيسة عميا مغ ؾيع السجتسع عمى مدتػػ الجولي أو السدتػػ اإلقميسي وىحا ىػ 
األساس  السيع لحسايتيا مغ أؼ اعتجاء قج يؤدؼ إلى إحجاث تغييخ جػىخؼ في مكػناتيا سػاء 

ػامل كانت ىحه السكػنات شبيعية أو بيػلػجية، فتعخؼ البيئة قانػنا بأنيا " مجسػعة الع
والطخوؼ الجػية األرضية التي تؤثخ عمى الفخد وسمػكو برػرة مباشخة وىي بجسيع إشكاليا 
خارجة عغ إرادة اإلنداف، وتسثل بالساء واليػاء  والتخبة، أو ىي الػسط الحؼ يترل بحياة 

 9اإلنداف وحقو في السجتسع"

                                  
8
دراسة مقارنة ، األردف ، دار الثقافة لمشذخ  ،عمي عجناف الفيل ، السشيجية التذخيعية في حساية البيئة - 

 . 49، ص  2012والتػزيع ، الصبعة األولى ، 

الشطخية العامة لمقانػف البيئي مع شخح التذخيعات البيئية ، د/ عبج الشاصخ زياد ـياجشة ، القانػف البيئي  - 9
  .255، ص  2012، األردف ، دار الثقافة لمشذخ والتػزيع ، الصبعة األولى ، 
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ؤتسخ بمغخاد السشعقج أما عمى السدتػػ الجولي مغ ناحية السؤتسخات الجولية ومغ ضسشيا م
بأنيا "العالقة القائسة في العالع الصبيعي والبيػفيديائي مع العالع االجتساعي   1975عاـ 

والدياسي الحؼ ىػ مغ صشع اإلنداف". ومغ ناحية الفقو القانػني لع يتفق الفقو عمى السفيـػ 
سل كل مشيسا اآلخخ فيي القانػني لمبيئة وعميو أكج بعس الفقياء في القانػف لمبيئة مفيػميغ يك

 البيئة الحيػية أؼ كل مالو عالقة بحياة اإلنداف.
تذسل مػارد الحياة وتخبة األرض والسداكغ والجػ  ةىي البيئة الصبيعية والفيديائي وأيزا

وعيخ ذلظ. أما مغ ناحية التذخيعيات فقج حخصت معطع التذخيعات البيئية في العالع عمى 
 إضيار مفيـػ البيئة ومشيا التذخيعيات العخبية .

 الستعمق بحساية البيئة في إشار  03/10بالخجػع إلى القانػف رقع  السذخع الجدائخؼ ،

 2ية السدتجامة، نجج أف السذخع الجدائخؼ لع يعط تعخيفا دؾيقا لمبيئة ، حيث نجج السادة التشس
 . مشو مكػنات البيئة 3مشو تشز عمى أىجاؼ حساية البيئة ؼيسا تزسشت السادة 

ولئغ كاف السذخع الجدائخؼ لع يفخد البيئة بتعخيف خاص إال أنو و بالخجػع إلى القانػف رقع 
خ، يسكغ اعتبار البيئة ذلظ السحيط الحؼ يعير ؼيو اإلنداف بسا يذسمو مغ الدالف الحك 03/10

ماء ىػاء ، تخبة ، كائشات حية و غيخ حية و مشذآت مختمفة ، و بحلظ فالبيئة تزع كاّل مغ 
 .10 البيئة الصبيعية و االصصشاعية

و بخالؼ التذخيع الجدائخؼ نجج تذخيعات بعس الجوؿ قج خرت البيئة بتعاريف مزبػشة 
مشيا التذخيع السرخؼ الحؼ عّخؼ البيئة بأنيا السحيط الحيػؼ الحؼ يذسل الكائشات الحية و ما 

 .تحتػيو مغ مػاد و ما يحيط بيا مغ ىػاء ، ماء ، تخبة و ما يؿيسو اإلنداف مغ مشذآت 

                                  
يتعمق بحساية البيئة في إشار التشسية السدتجامة ،  2003جػيمية  19السؤرخ في  10-03القانػف رقع  -10 

 1983ؼيفخؼ  5السؤرخ في  03-83مشو تع إلغاء أحكاـ القانػف رقع  113. والحؼ بسػجب السادة  43ج ر 
 والستعمق بحساية البيئة.
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لفخندي فقج تبشى تعخيف مرصمح البيئة ألوؿ مخة في القانػف الرادر بتاريخ أما التذخيع ا
الستعمق بحساية الصبيعة ، فجاء في السادة األولى مشو بأف البيئة مجسػعة مغ  10/07/1976

العشاصخ ىي: الصبيعة، الفرائل الحيػانية والشباتية ، اليػاء ،األرض ، الثخوة السشجسية 
 ختمفة .والسطاىخ الصبيعية الس

مغ خالؿ التعاريف الدابقة، يتزح لشا أف مجلػؿ البيئة ال يخخج عغ مجسػعة مغ العشاصخ 
و يذسل مجسػعة مغ العػامل الصبيعية مغ ماء ،  األوؿ:الرشف : يسكغ حرخىا في صشفيغ

و يذسل كل ما استحجثو اإلنداف مغ  الثاني:الرشف . ىػاء ، تخبة و كائشات حيػانية و نباتية
  .مشذآت

نطخا لدعة مفيـػ  البيئة و الذسػؿ في متغيخاتيا بحيث يرعب اإلحاشة بيا و دراستيا 
جسيعا ، فقج عسج الجارسػف إلى محاوالت تشطيخية لجراسة التفاعل بيغ الحياة و البيئة ، و يعج 

 تشريف
تمظ السحاوالت شيػعا و قبػال في الجراسات البيئية ، و عمى ىحا  أكثخأنػاع البيئة مغ  

 األساس يسكغ تحجيج أنػاع البيئة بسا يأتي : 
 :  : البيئة الظبيعيةأوال 

، و تتكػف البيئة الصبيعية استخجامياىي تمظ البيئة التي ال دخل لإلنداف في وجػدىا و 
قا و ىي : الغالؼ الجػؼ ، الغالؼ السائي مغ أربعة نطع ، تختبط ببعزيا البعس ارتباشا وثي

  11، اليابدة و السحيط الحيػؼ ، و ىحه السجسػعة مغ العشاصخ الصبيعية في حالة تغييخ مدتسخ
 ثانيا : البيئة البذرية : 

يقرج بيا ذلظ الجدء مغ البيئة الحؼ يتكػف مغ و الجساعات في شكل تفاعميع و أنساط 
. و تذسل الشطع و  12فييا و جسيع مطاىخ السجتسع األخخػ الشطع االجتساعية التي يعيذػف 

                                  
العمػـ البيئية،دار الذخوؽ لمشذخ سامح غخايبة، يحي الفخحاف:  السجخل إلى -11

 .14:ص1987والتػزيع،عساف،
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أـ قانػنية ،  اقتراديةالعالقات التي تحجد أنساط حياة البذخ ؼيسا بيشيع سػاء كانت سياسية أـ 
 .13كسا تذسل الؿيع الخوحية و الخمقة و التخبػية و أنساط الدمػؾ اإلنداني و تصػرىا

 
 البيئي الشاجؼ عؽ الشزاعات السدمحة الظبيعة القانؾنية لمزرر: الثانيالفرع 

شخز  أفمغ السبادغ العامة في القانػف الجولي العاـ مبجأ السدؤولية القانػنية وىػ يعشي 
 تػافخ شخشاف: إذاالقانػف الجولي يتحسل السدؤولية القانػنية 

والحؼ يتسثل في ارتكاب الجولة فعال غيخ مذخوع  العشرخ السػضػعي األول:الذرط 
 دوليا،والحؼ يعشي مخالفتيا ألحج االلتدامات القانػنية الجولية.

احج  أوتمظ الجولة  إلى: العشرخ الذخري والحؼ يتسثل في ندبة ىحا القػؿ  الذرط الثاني
أجيدتيا الخسسية،فإذا تػافخ ىحاف  الذخشاف قامت السدؤولية في حق الجولة، ويسكغ مصالبتيا 

 مى اثخ ارتكاب الفعل غيخ السذخوع دوليا.بالتعػيس في حالة تحقق الزخر ع

 أـتعج السدؤولية احج السبادغ األساسية ألؼ نطاـ قانػني سػاء عمى الرعيجيغ الجولي 
الػششي ، ويتأثخ مفيػميا بتصػر الشطاـ القانػني لمسجتسع ، وكحلظ بالتصػرات الدياسية 

 القانػف. أشخاصواالقترادية واالجتساعية لمعالقات بيغ 

 إذا،  اآلفيـػ السدؤولية الجولية بسخاحل تصػر عجيجة مشح السجتسعات القجيسة حتى مخ مف
القانػف الجولي السعاصخ ىػ ذلظ القانػف السصبق في عرخ التشطيع الجولي ، والحؼ  إفاعتبخنا 

                                                                                                           
وفاء أحسج عبج هللا: نحػ وضع إستخاتيجية قػمية لمتشسية في مشطػر بيئي تعسل عمى تحقيق التػازف البيئي -12

 .2،ص1988كسعيار لمتشسية الستػاصمة،معيج التخصيط القػمي ، القاىخة،
 اإلدارة،مخكد دراسات واستذارات  11شسية،أوراؽ غيخ دورية،العجدنيى الخصيب : اقتراديات البيئة والت -13

 .55،ص2000العامة،جامعة القاىخة،
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ضيخت أولى مالمحو مع بجاية القخف العذخيغ ، فقج حجثت عجة تصػرات كاف ليا تأثيخىا 
 :14مفيػـ السدؤولية الجولية في ضل ىحا القانػف والتي يسكغ بمػرتيا ؼيسا يميالػاضح  في شاف 

مبادغ القانػف الجولي  أىعمغ  أفاالنتقامية : األعسالخظر تدابير  إلىتحريؼ المجؾء  - أ
التيجيج بيا مغ اجل  أوالحخب  إلىالمجػء  أوالعاـ السعاصخ ىػ مبجأ تحخيع استخجاـ القػة 

تدػية السشازعات الجولية ،  فاألوؿ حـخ في تاريخ العالقات الجولية في نز صخيح تزسشتو 
تجابيخ االنتقاـ  إلىالمجػء  أصبحذلظ  إلىمغ ميثاؽ األمع الستحجة ، واستشادا  2/4السادة 

 السدمح عسال غيخ مذخوع دوليا.
شطسات الجولية في القخف العذخيغ مع ضيػر الس القانؾن الدولي العام : أشخاص - ب

، لع تعج الجوؿ ذات الديادة ىي الكيانات الػحيجة الستستعة بالذخرية القانػنية بل أصبحت 
ىحه السشطسات الجولية تتستع بيحه الذخرية ، وقج عبخت عغ ذلظ محكسة العجؿ الجولية في 

عاـ  الكؾني برنارد في قزية  الخأؼ االستذارؼ الحؼ شمبتو مشيا الجسعية العامة لألمع الستحجة
شخز  أنياىيئة األمع الستحجة ليدت دولة ،وال تعج دولة فػؽ الجوؿ ، إال  أفقائمة " 1949

الالزمة  لحفع حقػقيا بخفع الجعاوػ الجولية عمى الجوؿ   األىميةدولي ، وليا بيحا الػصف 
التي تمحق بيا  اراألضخ األعزاء وغيخ األعزاء في الييئة وذلظ لمحرػؿ عمى تعػيس عغ 

او تمحق بسػضفييا،واف مشطسة األمع الستحجة حيغ تخفع ىحه الجعػػ ال تدتصيع الؿياـ بحلظ إال 
 " .15 اكاف أساس دعػاىا السداس بحق ثابت لي إذا

السدؤولية الجولية ، لع تعج قاصخة عمى الجوؿ فقط كسا  أشخاؼما تقجـ فاف  إلىواستشادا 
مغ السسكغ اف يكػف ىشاؾ  أصبحكاف الحاؿ سابقا في ضل القانػف الجولي التقميجؼ ، ولكغ 

أشخافا ليحه العالقة مغ غيخ الجوؿ ، ىع السشطسات الجولية ، وقج انعكذ ذلظ عمى تعخيف الفقو 

                                  
 .12،ص1999سعيج  سالع جػيمي،مػاجية األضخار بالبيئة بيغ الػقاية والعالج،جامعة اإلمارات -14

.14-13سعيج سالع الجػيمي،مخجع سابق،ص  - 15  
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شي الشتيجة التي يختبيا القانػف الجولي في حالة ارتكاب الجولي لمسدؤولية الجولية ، فأصبحت تع
 القانػف ، مخالفة ألحج االلتدامات  الجولية. أشخاصاحج 

أدت االكتذافات العمسية الحجيثة ، واستخجاـ البخار أساس السدؤولية الدولية :   -ج     
ج تريب الغيخ نتيجة تدايج السخاشخ واألضخار التي ق إلىوالكيخباء واآلالت عمى نصاؽ واسع ، 

وقػع الخصأ مغ  إثباتمغ جية ، وصعػبة  األضخارىحه االستخجامات ، ونطخا لجدامة ىحه 
جية أخخػ ، فقج اتجو الفقو في الجوؿ السختمفة مشج نياية القخف التاسع عذخ الى تأسيذ 

الزخر ، برخؼ الشطخ عغ الخصأ او الفعل غيخ  إحجاثالسدؤولية عمى مجخد التدبب في 
السدؤولية السصمقة ، وقج  أولسذخوع ،  ويعخؼ ىحا الشػع مغ السدؤولية عمى أساس السخاشخ ا

دخمت ىحه الشطخية في كثيخ مغ التذخيعات الػششية كزخورة تتصمبيا ضخوؼ التقجـ الرشاعي 
 الحجيث.

وىشاؾ بعس السسارسات في العسل الجولي السعاصخ تؿيع السدؤولية الجولية استشادا الى 
 غ ىاميغ ىسا :مبجأي

مبجأ تحخيع إساءة استعساؿ الحق ، ومبجأ حدغ الجػار ،   وىسا مبجأيغ يمعباف دورا 
فخض  إلىممحػضا في السذاكل الخاصة بالقانػف الجولي لمبيئة ، ويتصمع خبخاء القانػف الجولي ، 

ى خالؼ ، التي تحسل السدؤولية قبل وقع الزخر ، وعم 16مجسػعة مغ القػاعج الدمػكية األولية
االتجاه السػجػد في نطع السدؤولية القانػنية التي تزع قػاعج لتحجيج مدؤولية الجولة عمى 

تحجد بػضػح ،  إفأساس نتائج العسل الحؼ تقػـ بو الجولة ، فاف السعاييخ الججيجة تحاوؿ 
شع تتخحىا ، لمػفاء بالتداميا األساسي إال وىػ م إفلخصػات اإلجخائية التي يشتطخ مغ الجوؿ 

 الزخر بالسشاشق الخارجية عغ نصاؽ واليتيا اإلقميسية. إلحاؽاألنذصة التي تحت سيصختيا مغ 

واشج القزايا الخالؼية ، ىي تحجيج  مقجار او مدتػػ الزخر البيئي الحؼ  أصعبمغ  إف
محاولة لتحخيع الزخر البيئي عمى أساس مدتػػ  أيةالشداع السدمح ، واف  إثشاءيشبغي تحخيسو 

                                  
 .14-13سابق،ص  سعيج سالع الجػيمي،مخجع-16
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مغ الزخر ، ال يسكغ تجاوزه ، ستكػف غيخ عسمية ، وسيكػف مريخىا الفذل ، وقج محجد 
اتفاؾية حطخ استخجاـ تقشيات التغيخ في البيئة ألغخاض  أبخزىافذمت محاوالت عجيجة كاف مغ 

 مدتػػ الزخر الحؼ ال يسكغ تجاوزه.

داع السدمح ، مسا فكسا يشجع الزخر البيئي في أوقات الدمع ، فانو يشجع أيزا في أوقات الش
يتصمب تحجيج الصبيعة القانػنية لمزخر البيئي الشاجع عغ الشداعات السدمحة مغ حيث اعتباره 

 العجواف. أعساؿباعتباره عسال مغ  أوبو،  إخالال أواستخجاما لمقػة ، وتيجيجا لمدمع 

 الزرر البيئي باعتباره استخداما لمقؾة :الثالث الفرع

، جدءا ال يتجدأ مغ أؼ نطاـ قانػني ، ويتػقف  اإلضخارالقانػنية عغ  المسؤوليةتعتبخ 
 أفمجػ فعالية الشطاـ القانػني ، عمى مجػ نزػج قػاعج السدؤولية ؼيو ، بل يسكغ القػؿ 

السدؤولية  يسكغ اف تكػف أداة تصػيخ لمقانػف ، بسا تكمفو مغ ضسانات ضج مخالفة االلتدامات 
 أثارىامغ التمػث ال تقترخ عمى الديصخة عغ أنػاع التمػث والحج مغ  وحساية البيئة 17القانػنية

شخرا شبيعيا  أكافمعاؾبة الفاعل ،وجبخ الزخر لمسزخور ، سػاء  إلىتستج  أف، بل يجب 
 اإلضخار، لحلظ تتصمب حساية البيئة وضع مبجأ السدؤولية الجولية ، عغ  18شخريا دوليا أو

القانػف الجولي لمبيئة ، تفخض التداما قانػنيا عاما  أحكاـالستعمقة بالبيئة ، وبعبارة أخخػ ، فاف 
البيئية ، التي  األضخاركافة  إصالحالتمػث ، وتحسل السدؤولية عغ  إخصاربحساية البيئة مغ 

 أولجولة قج تمحق بالجوؿ األخخػ ، مغ جخاء األنذصة التي يتع مباشختيا في اإلقميع الػششي 
 وواليتيا. إشخافياتحت 

التي تحجثيا األنذصة الرشاعية والتقشية  األضخاردوليا ، عغ  مدئػلةولحلظ تعتبخ الجولة 
كانت ىحه األنذصة مخالفة ألحج التداماتيا الجولية وأحجثت  إذافي بيئات الجوؿ األخخػ، وذلظ 

،  اإلضخارعغ تعػيس ىحه  دئػلةمفي أقاليع ، وبيئة الجوؿ األخخػ ، وتربح بالتالي  إضخارا

                                  
 445، صأحسج عبج الكخيع سالمة، قانػف الحساية البيئية-17
18

-Provost : International criminal environnemental Law clarendon press .OXFORD.1999 ,p439. 
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، وقج تبشت لجشة القانػف الجولي مذخوع قانػف حػؿ  19ومشع حجوث الزخر بالشدبة لمسدتقبل
كل فعل مخالفا )دوليا( يرجر مغ » كل  أففأقخت في مادتو  1980السدؤولية الجولية سشة 

 « .دولة ما يدتػجب السدؤولية الجولية ليحه الجولة 

« بالغيخ  اإلضخاراستعسل مالظ دوف » ج عمى السبجأ الخوماني الذييخ وىحه القاعجة تدتش
 .20ىػ مبجأ عجـ جػاز تخؾ الزحية البخيئة تتحسل عبء خدارتيا آخخمبجأ  إلىباإلضافة 

  22البيئية ، السبجأ  األضخارمبجأ السدؤولية  الجولية عغ  أرستالقانػنية التي  األعساؿومغ 
يجب عمى الجوؿ »عمى انو  أكج، حيث  1983ئة اإلندانية سشة حػؿ البي ستػكيػلع إعالفمغ 
تتعاوف لتصػيخ القانػف الجولي بخرػص السدؤولية ، والتعػيس لزحايا التمػث وغيخه مغ  أف

البيئية ، والتي تدببيا األنذصة التي يتع مسارستيا داخل حجودىا ، وتحت رقابتيا  اإلضخار
 « اختراصيا  أولسشاشق تقع ؼيسا وراء حجود واليتيا 

 : البيئية األضخارالشتائج القانػنية التي تختبيا السدؤولية الشاجسة عغ 

تقييع القانػف الجولي البيئي بذكل عاـ ، مغ حيث وجػده وتصبيقو وآثاره يعتسج عمى  إف
 .أحكاموالتشفيح ، ومجػ االلتداـ بقػاعج السدؤولية الخاصة بانتياؾ 

شخيقة لحساية البيئة تكسغ في مشع وقػع الزخر بجال  أفزلولقج اقخ عمى نصاؽ واسع باف 
نتيجتيغ رئيديتيغ تختباف عمى  أىع أففداده ، ومغ ىشا يتزح  أومغ محاولة إعادة ما تع فقجه 

تخؽيفو ، وااللتداـ العالجي الستسثل  أوالسدؤولية ىسا االلتداـ الػقائي ، الستسثل بسشع التمػث 
 بتقجيع التعػيس.

 

 

                                  
 76د.عبج العديد مخيسخ،دور السشطسات الجولية،ص-19
 .276،الجدء الثاني،ص1991حػلية لجشة القانػف الجولي سشة -20
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 االلتزام بسشع وتقميل الزرر البيئي:أوال :

االلتداـ بسشع التمػث البيئي واألحكاـ الخاصة بو، يعشي مجسػعة مغ اإلجخاءات التي  أف
يشبغي عمى الجولة االلتداـ بيا ، مغ خالؿ التذخيعات الػششية ذات العالقة باألنذصة التي ال 

مشع  أويقزي االلتداـ بإيقاؼ  أف، ففي الػقت الحؼ يسكغ  21بيئية ميمكة أثارتيجد بحجوث 
ضارة لمبيئة ، كسا يحجث في مشع اإلنتاج اإلضافي لمكيسياويات  اثأراالشذاط الحؼ يدبب 

فخض حطخ عمى دفغ الشفايات السذعة في مكاف معيغ مغ السياه فاف ىحا االلتداـ  أوالخصيخة ، 
ذاط مغ خالؿ وضع يشذا مغ الش أفدرجة الزخر ، الحؼ يسكغ  أوقج يتزسغ تحجيج مدتػػ 

التقميل مشو  أوالتمػث ، وبتخؾ واجب تخؽيف التمػث  اثأرتقشيات قانػنية ، تعسل عمى تخؽيف 
« حج مسكغ  أقرى إلىتقميل الزخر » مفتػحا أحيانا ، وذلظ مغ خالؿ الصمب مغ السمػث ب 

 «.قترادية في كػف ىحه التجابيخ عمسية مغ الشاحية اال األمخقج تعمق » انو يػصف بعبارة  أو

لقج ضيخت الحاجة لمتأكيج ، عمى االلتداـ بتقميل التمػث ، مغ خالؿ الشز عميو في 
الجوؿ ليدت مدتعجة دائسا لالعتخاؼ بالقيػد التي تفخضيا تمظ  أفالسعاىجات ، عمى الخغع مغ 

ؿ ( مغ قػاعج ىمدشكي لمقانػف الجولي ، تذتخط عمى الجو 11السعاىجات ذات العالقة ، فالسادة )
ما اخح  إذاما خففت في التقميل مشو ، ىحا  إذاتتػقف عغ األنذصة السدببة لمتمػث ،  أف

مشو قانػني لتخؽيف التمػث ، ويجب  أكثخباالعتبار انو يتختب عمى الجولة واجب أخالقي ، 
 .troilsmelterالحكع في قزية السريخ  أكجعمييا اتخاذ التجابيخ السشاسبة لتخؽيفو ، وقج 

ىحا االلتداـ عشجما فخضت السحكسة نطاما يقزي بتقميل الجخاف الحؼ يشفثو السريخ 
 ما حرل الزخر في السدتقبل ، وقج بيشت جسعية القانػف  إذاواشتخشت تعػيزا إضاؼيا 

القاعجة العامة لتقميل الزخر قج تشجع عشيا مذقة ال داع ليا ،  أفالجولي عغ قمقيا ، مغ 
ضخر لمجوؿ األخخػ ، بصخيقة ال  أحجاثالجولة السمػثة قج تدببت في ففي بعس الحاالت تكػف 

                                  
 حػؿ مذخوع  ىحه  السادة األضخار العسجؼ والجديع بالبيئة. 26السادة -21
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تكػف ىشاؾ قاعجة الحقة،  أفتتشاسب والسشفعة التي تحرل عمييا الجولة السمػثة مسا يدتجعي 
 .22تمـد الجولة السدببة لمتمػث بالتػقف عمى الؿياـ بسثل ىحه األنذصة

التي تحصست في الجشػب الغخبي   Torrey Canyonلقج سبب تدخب الشفط تػرؼ كانيػف 
ميال عخضا ، وبفعل قػة  18ميال شػؿ  35لمسسمكة الستحجة ، في انتذار بقعة الديت لسداحة 

الذػاشئ وأحدشيا لريج األسساؾ في السسمكة الستحجة  أفزل إلىالخياح انتذخت البقعة لشتيجة 
ما  إذاجة ) ولكي ال تعبخ السيمة الدفيشة ، قامت السسمكة الستح إفخاغ، وبعج عجد اليػلشجييغ مغ 

فذمت في تغييخ مجخػ الخصخ وحرخه لمحفاظ عمة مرادر الجولة األخخػ بسا فييا جيخانيا ( 
يشتذخ في مياه البحخ  أفبقرف الشاقمة داخل البحخ ، وإشعاؿ الشار في نفصيا ، بجال مغ 

خة مغ الشفط الستدبب ووضع السعقسات والسزادات في مياه البحخ ، ومع ذلظ سببت كسيات كبي
خ ستػكيػلع وقعت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج مؤتسػػػػػسػاحل فخندا ،  وقبل عق إلى، تمػثا واسعا في السشصقة وصل 

، التي سببت تمػثا في شػاشئ كشجا )كػلػمبيا البخيصانية ( ، مسا  Cherry pointحادثة الشاقمة 
ا مدؤولية تقميل الزخر الشاجع عغ الشفط الستدخب عمى عاتقي خحاأل إلىدعا األشخاؼ مجتسعة 

 إلىذاتو بالشدبة  األمخ، وبالتالي عغ الزخر الحؼ لحق بالسياه الكشجية وشػاشئيا ، ويشصبق 
 Amocoفي احج مزايق ماج يالف ، وحادثة امػكػكاديد  Metulaحادثتي غخؽ سفيشة 

Cadiz   23بيئية بميغة أضخار، وتدخب الشفط في الذػاشئ الفخندية ، وما سببتيا مغ. 

 األضخارالجوؿ لع تعسل عمى تجشب  أفيتزح مغ خالؿ التعامل مع ىحه القزايا ، 
السحافطة عمى مرادر ثخوات  وإنساالػشيكة الحجوث ، عمى السياه والسخافق الحياتية فحدب ، 

حساية لمشطع االيكػلػجية الستجاخمة ، والتي ال يسكغ  تحققو مغ أفالذعػب ، وما يسكغ 
 إلىتقميل الزخر البيئي ، ال تقترخ عمى مذكمة تدخب الشفط  ختجابي أفاالستغشاء عشيا ، 

                                  
22

-Alter.I  Spring  Op Cit  140  
،أنطخ 1967مارس   19ألف شغ وقج اصصجمت في  118.285تبمغ حسػلة ناقمة الشفط تػرؼ كانيػف -23

 في تفاصيل الحادثة وأثخىا عمى تمػث البيئة.
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بيئية ضارة عمى  أثارتختبط ىحه التجابيخ في الشذاشات الجػية التي ليا  وإنساالبحخ فحدب ،
 األرض.

قج الجوؿ اتفاقات ، لػضع التدامات تعاقجية بيغ األشخاؼ ، تع أف إلىوقج دفعت ىحه الحػادث  
تيجيجاتو ، وفي  أوإزالة الخصخ الػشيظ لمتمػث  أوتقميل  أوتخػليا اتخاذ ما تخاه ضخوريا  لسشع 

ىحا الرجد وضعت الػاليات الستحجة وكشجا خصة مذتخكة ، لسعالجة حاالت الصػارغ الشاجسة 
فاؾية نرت عمى تشفح الجوؿ التداماتيا  تجاه أؼ خصخ عغ التمػث الشفصي ، حيث وقعت ات

مشاشق أؼ دولة ، وعمى أساس األىجاؼ ذاتيا وبإشار أوسع  أومدتقبمي ييجد سػاحل  أوحالي 
وقعت الجنسارؾ وبمجيكا وفخندا وألسانيا الغخبية وىػلشجا والشخويج والدػيج والسسمكة الستحجة 

حه االتفاؾيات عمى األشخاؼ الستعاقجة ، باف تقـػ معاىجة بػف لمتمػث الشفصي ، وقج فخضت ى
مدتقبمي ييجد مشصقة بحخ الذساؿ  أوبتقديع واتخاذ اإلجخاءات ، عشج أؼ تمػث نفصي لمبحخ ، 

االتفاؾية الجولية لريج األسساؾ في  إدراجييجد سػاحل ومشاشق أؼ دولة متعاقجة ، ويسكغ  أو، 
 ي.السشاشق الجشػبية الغخبية لمسحيط األشمد

ىشاؾ ضعفا واضحا ، في قجرة األجيدة القزائية الجولية عشج التعامل مع  أفويبجو         
محكسة العجؿ الجولية تسمظ  أفالبيئية التي تتعخض ليا الجوؿ ، عمى الخغع مغ  األخصارقزايا 
قزية  أفأنطسة مؤقتة لمحساية ، يسكغ مقارنتيا باألوامخ واإلنحارات القزائية ،إال  إنذاءسمصة 

 أوقزائي  إنحار أو أمخالسحكسة الجولية ال تدتصيع إعصاء أؼ  أفالتجارب الشػوية ، أوضحت 
 أوامخ تحطخ انتياؾ القانػف الجولي.
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 االلتزام بتقديؼ التعؾيض السالي :ثانيا :

انو غيخ كافي ، إلعادة  أو،   إلداميغيخ  أوكاف التعػيس العيشي ، غيخ مسكغ  إذا
يكػف عميو ، لػال ارتكاب الفعل ، فانو يشبغي عمى الجولة الستدببة  إفاف يسكغ الػضع الحؼ ك

 .24ما كاف عميو إلىبالتمػث ، تقجيع تعػيزات مالية مداوية بالقجر الالـز إلعادة الػضع 

التعػيس السالي ورد كشتيجة مختبصة بكل نذاط يمحق ضخرا بالبيئة ، ففي مذخوع السادة  أف
ومذخوع السادة الثامشة   Ripha genالدادسة الحؼ قجمو السقخر الخاص لمجشة القانػف الجولي 

المجشة الدادسة ، لع يثخ  إلى، والسقجمة  1989لعاـ   Arango-Ruiz،  الحؼ قجمو الخاص 
المجشة القانػف الجولية بذاف كػف ىحا  أماـ أوالمجشة الدادسة  أماـاـ أؼ شكػؾ ىحا االىتس

 .25رااللتداـ مختبط بكل عسل محزػ 

االتفاؾيات الجولية التي تبيغ الشتائج القانػنية النتياؾ االلتدامات الجولية  أحكاـ أف كسا     
 ية.تقجيع تعػيزات مال إلدامية إلىتذيخ جسيعيا  البيئة،في حساية 

التي تمحق بالبيئة  األضخارتصبيق القػاعج العامة في مجاؿ التعػيس السالي عغ  إف     
دفع تعػيزات مالية تذسل  إلداميةكانت  إذاتصخح عجة مذاكل ، األولى تتعمق بسعخفة ؼيسا 

الحيػانية  األجشاسالبيئية البحتة ) أؼ التي ال تدبب خدائخ مالية ، مثل تجميخ  اإلضخارأيزا 
 األصشاؼ الشباتية التي ليذ ليا ؾيسة تجارية(. ،

وقج اعتسج القزاء في بعس  البيئية، اإلضخارالسبجأ يقتزي بأنو يجب تعػيس  أف      
ذلظ لعسمية التقجيخ السالي لألضخار البيئية رغع تػفخ صعػبات كبيخة في  إخزاعالجوؿ إمكانية 

 .26التقجيخ

                                  
24

-Ibid Op Cit p154. 
 .264الجدء األوؿ ص  RIPHAGEN 1984مشاقذة السادة الدادسة مغ تقخيخ -25
يع الحاج الييتي، السدؤولية الجشائية عغ الزخر البيئي، دار رسالف، -26  .130،ص 2007سييخ إبخـا
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تتحسل الجولة  أفوبالخغع مغ وجػد مبجأ عخفي في القانػف الجولي العاـ يشز عمى       
السشذات  إحجػخارج حجودىا مغ جخاء حجوث كػارث في  أضخارالسدؤولية السصمقة عشجما تقع 

مرانع السشتجات الكيسيائية الدامة ججا  أوالخصخة الػاقعة عمى أراضييا مثل السفاعالت الشػوية 
مدؤولية عمى االتحاد  أيةاؾ حػادث قج وقعت فعال مثل حادثة تذخنػبيل ولع تتختب ، إال انع ىش

الدػؼياتي لتعػيس الجوؿ الستزخرة ، بل عمى العكذ فاف االتحاد الدػؼياتي قج شالب السجتسع 
يتخحه التعػيس ، فاف  إفبخرػص الذكل الحؼ يشبغي  أماالجولي بتقجيع مداعجات لو ، 

الجفع السالي لمزخر ىي األساس ، فالبخوتػكػؿ السمحق باتفاؾية الذساؿ  فأالقاعجة العامة ىي 
حػؿ حساية البيئة يدسح لمصخؼ الحؼ يجعي الزخر مغ التمػث عبخ الحجود )  1974لعاـ 

الحؿيؿية ( عمسا باف ذلظ يتصمب عادة دفع مبالغ مغ قبل السمػث اكبخ  أمالكوالصمب بذخاء 
يسكغ اعتباره متسيدا عغ التعػيس السالي االعتيادؼ ، وىشاؾ بكثيخ مغ ؾيسة الزخر وحجه ، و 

 أفإمكانية أخخػ ىي تقجيع بعس السشافع الججيجة لمصخؼ الستزخر لمتعػيس عغ خدارتو ، 
بالغ التعقيج  أمخالحقيق ألغخاض دفع التعػيس السالي  أومعيار تحجيج التعػيس الفعمي 

لصب والسػقف السعيغ الحؼ سيػاجيو ،وقج يكػف ا إليياويعتسج عمى كل مغ الجية التي سيقجـ 
مغ الرعب ججا تقجيع ؾيسة العجيج مغ السػارد والسرالح كاسسظ غيخ السدتثسخ ، ومشاشق 
البخارؼ التي غالبا ما تتأثخ بالتمػث ، ومغ الرعب تخريز رقع مالي يقابل درجة الزخر 

خاصة عشجما يكػف الزخر قج تقخيخ الجية التي يشبغي إعصاء التعػيس ليا  أفالحاصل كسا 
 لحق بالسػارد وراء حجود التذخيع الػششي سيكػف مذكمة ججية.

معػقات  إجساؿالبيئية :يسكغ  األضخارمعػقات تصبيق السدؤولية الجولية الشاجسة عغ 
 : األتيالبيئية عمى الشحػ  األضخارتصبيق السدؤولية الشاجسة عغ 

 الرعؾبات الشاجسة عؽ طبيعة الزرر البيئي ثالثا :

العالقة الدببية بيغ الشذاط الحؼ يفتخض انو تدبب باإلضخار واآلثار الدمبية التي  إثباتيجب 
 تحمق بالبيئة.
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السدافة بيغ مرجر التمػث واإلضخار الشاجسة عشو ربسا يكػف عامال ميسا بيحا الذأف ،كسا  أف
سشيغ مغ  أوبعج عجة شيػر  اآلثارذاكل ومراعب ، فقج تبخز عامل الػقت ربسا يدبب أيزا م أف

و خاص في مذكمة التمػث بػاسصة جال ، ويتسثل يػ  أـحجوث التمػث سػاء كاف ىحا التمػث عخضيا 
الشاجسة عغ  إذ أف آلثاريمعب دورا بذكل أخخ  أف، كسا يسكغ لعامل الػقت  أو إشعاعيةمػاد سامة 

سة بحيث تشجع عشيا تأثيخات ضارة ومدتسخة ، تتسثل بتجىػر السعالع التجىػر البيئي ربسا تكػف جدي
استشفاذ الغابات يجدج ىحا الذكل مغ  إلى أفالجياز التشفدي باإلضافة  أمخاضوضيػر  األثخية
كيحه ربسا تشجع عغ ضيػر مجسػعة مغ التمػث ناتجة عغ  أف أضخارالجمار البيئي ، كسا  أشكاؿ

تشجع عشيا ؼيسا بعج تختمف  أفالتي يسكغ  اآلثارسا بيشيا فزال عغ مرادر مختمفة قج تتفاعل ؼي
عغ تمظ التي تشتج عغ مرادر فخدية ، ففي مثل ىحه الحاالت مغ الرعب ، وربسا مغ السدتحيل 

 أماـالعالقة الدببية بيغ الشذاط السحكػر التي تشجع عشو وتقجمو  إلىمغ الشاحية العمسية التػصل 
 .27البيئية األضخارتقجيع تعػيزات عغ  إلىسفاوضات الخامية حتى في ال أوالسحكسة 

 أفوفق الذخوط القانػنية فالسمػث يسكغ  األضخاريشبغي تحجيج الصخؼ الستدبب في ىحه  - أ
احتساؿ رفع دعػػ ضجه ، فالسذكمة  إلىالمجػء  إلىيكػف معخوفا مغ الشاحية العمسية دوف الحاجة 

يكػف التمػث ناجسا عغ مرادر مختمفة عشجما ) ال يكػف باإلمكاف بذكل  أفىشا تكسغ في حالة 
واحج( ،فتحجيج السمػث  آفمجسػعة مرادر في  أومرادر انبعاث فخدية  إسياـعاـ التسييد بيغ 

ذاتو في التمػث  اآلمخربسا يعتبخ بسثابة صعػبة حؿيؿية في حاالت التمػث بعيجة السجػ ، ويشصبق 
 السدئػليغيشجع أيزا عغ مرادر عجيجة بحيث يتعحر مصالبة األشخاص  أفالجاخمي الحؼ يسكغ 

عشيا عمى دفع التعػيزات كالديارات والغازات السشبثقة عشيا والتي تديع في دمار الغابات وتجىػر 
 في السجف. األثخيةالسعالع 
 أماـ لكي يتدشى رفع دعػػ  األضخاروحمسا يتع التغمب عمى العاتقيغ أعاله ، يتعيغ تقييع  - ج

ما كاف عميو  إلىحل في التقييع ىػ إعادة الحاؿ  أفزلمحكسة يتقخر بزػئيا مقجار التعػيس واف 

                                  
27

- Alexander Kiss, present limits to the enforcement of state responsibility for env-domage Op 

Cit p5. 
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في خصخ وبشاء عميو 28سابقا ، وغالبا ال تكػف ىحه العسمية مسكشة وباألخز عشجما تكػف البيئة 
غاية ، فالشدبة مغ مذاكل جديسة لم األضخاريشبغي تقجيخ التعػيس السالي ، بالخغع مسا يثيخه تقييع 

الستدبب في  أفقزية تمػث نيخ الخايغ بسادة الكمػريج ،  أعمشت محكسة روتخداـ بػضػح  إلى
% مغ التمػث ىي مشاجع البػتاسيـػ الفخندية بالقخب مغ ممياوس ، وقج حسمت  37حجوث ندبة 

 األمخقجر تعمق التي لحقت بيػلشجا ، ولكشيا شمبت استذارة خبيخ  األضخارؼيو فخندا السدؤولية عغ 
 ، وفي نياية السصاؼ اتفق الصخفاف عمى مبمغ معيغ يجفع كتعػيس. األضخاربحجع 

 حساية ضحايا التمؾث: -

 أحكاـاختراص الجولة السخػلة بتػلي قزية التمػث مازالت محل تداءؿ خاصة واف  إف
القانػف الجولي السعتخؼ بيا عمى نصاؽ واسع تشز عمى انو يسكغ تصبيق الحساية الجبمػماسية عشج 

 تػفيخ شخشيغ ىسا :
التي تعاني مشيا  األضخارتكػف الزحية مغ مػاششي الجولة التي تصمب تحجيج  أف يشبغي -

 الزحية.
 استشفاذ اإلجخاءات القانػنية الجاخمية. -

ذلظ ثسة مذاكل أخخػ تتعمق بتحجيج السحكسة التي ستتػلى الشطخ في قزية  إلىباإلضافة   
 وكحلظ الحاؿ بالشدبة لمقانػف الػاجب التصبيق. بالسمػث،معيشة تتعمق 

 السدؤولية عؽ معالجة الزرر البيئي :-

برػرة عامة لع تكغ السسارسات الجولية في معالجة الزخر البيئي عغ شخيق استخجاـ القػاعج 
 أنيايجية الجولية مقبػلة عغ نحػ مسيد ، ففي الػقت الحؼ تشادؼ الجوؿ بسبجأ السدؤولية إال التقم

                                  
دمحم، السصالبة الجولية إلصالح الزخر في القانػف الجولي العاـ والذخيعة اإلسالمية، القاىخة:  عبج الغشي -28

 .1986دار الصباعة الحجيثة، 
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عمى ذلظ دعاوػ ما بيغ الجوؿ رفعت قبل العرخ االيكػلػجي  أمثمةومغ  أثارتياتطيخ التخدد في 
 االختبار األمخيكي عاـ  أعقابوخاصة تمظ الستعمقة باالختبارات الشػوية ففي 

تأثيخات نػوية  إلىفي جدر السارشاؿ تعخض زورؽ الريج الياباني وشاقسو ومعجاتو  1954
مميػف دوالر تقخيبا  6وأصيب العجيج مغ الشاس بأذػ بميغ ، فصالبت الحكػمة اليابانية بتعػيس قجره 

ف ، وفي نياية السصاؼ وافقت أمخيكا عمى دفع مميػني دوالر ودوف االعتخاؼ رسسيا بالسدؤولية ال
 لة سيادة( وتخكت جانبا قزية مدؤولية الجولة.أكاف )مد األمخ

ولكغ رغع التقجـ الحؼ تع تحؿيقو والستعمق بالسدؤولية السصمقة كسا تجؿ عميو االتفاؾيات الجولية 
، فاف السسارسة الجولية لع تجفع باتجاه تصبيق السدؤولية الجولية خاصة في حػادث ذات خصػرة 29

تمػث نيخ الخايغ ، السخ الحؼ يقتزي الشطخ في  أو،  1986ثل حادث تذخنػبيل كبيخة عمى البيئة م
الشاجسة عغ الكػارث البيئية  األضخارمػضػع حساية البيئة والتفكيخ في تصػيخ دور الجولة بذاف 

ال تدسح بإقامة وتصػيخ األنذصة الخصيخة عمى  أفوبسدتػيغ األوؿ وقائي حيث عمى الجولة 
تخاذ كافة اإلجخاءات االحتخازية والتحؿيقات األولية ودراسة التأثيخ عمى البيئة داخل أراضييا إال بعج ا

وخارج حجودىا عمى حج سػاء ، ويتسثل الثاني بالعسل عمى وضع أنطسة تعػيس مالئسة عغ 
 آوالشاجسة عغ الكػارث البيئية وخاصة مغ خالؿ التاميغ وإنذاء صشاديق مالية خاصة  األضخار

 التي تقع خارج الحجود وداخميا. األضخاريس ، مغ اجل دفع تعػيزات عغ مختمفة لمتعػ 
مغ الزخورؼ السحافطة عمى الشطاـ البيئي الصبيعي عغ شخيق احتخاـ كافة  أف       

االتفاؾيات الجولية والسعاىجات الستعمقة بالسحافطة عمى الشطاـ االيكػلػجي ومشع تخؽيس مدببات 
ضي ،  فااللتدامات الجولية تشذا بالسقابل السدؤولية عمى عاتق الجولة التمػث الجػؼ والسائي واألر 

انتياكات ليحه االتفاؾيات ، وتثار السدؤولية في حالة ؾياـ الجولة  أوالتي خخقت ىحه االلتدامات 
يحجث ضخر بيئيا لسشصقة تقع خارج حجود الػالية  أفسمبي كاف مغ السحتسل  أوبعسل إيجابي 

د سيصختيا أؼ ألراضي دولة أخخػ مغ دوؿ الجػار ، وفي حالة اثبت الصخؼ الػششية وخارج حجو 

                                  
الستعمق بتصبيق اتفاؾية فييشا،واتفاؾية السدؤولية الشاجسة عغ الزخر البيئي  1988أيمػؿ  21بخوتػكػؿ -29

1993. 
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الستزخر باف ضخرا بيئيا قج لحق بالسحيط الحيػؼ الجاخل ضسغ نصاؽ واليتيا ، كاف عمى الجولة 
السدؤولية واجب أداء التعػيس السشاسب ، ومغ الزخورؼ تحجيج ؾيسة التعػيس السالي ليحا 

 الزخر.

 الزرر البيئي باعتباره مداسا باألمؽ الجساعي :الرابع الفرع

يدتفيجوا مغ السثالب  أفصياغتيع لسػاده  أثشاءحاوؿ واضعػ ميثاؽ األمع الستحجة        
انجالع الحخب العالسية الثانية ، لحلظ فقج جاءت  إلىوالثغخات التي شابت عيج عربة األمع وأدت 
الرشاعي الجساعي ، والتي  األمغاـ الخاصة بشطاـ مػاد السيثاؽ شاممة قجر اإلمكاف لجسيع الحك

 .30تحقيق ىحا اليجؼ إلىسعت مجتسعة 
حجد ميثاؽ األمع الستحجة السقرج األوؿ لو السشطسة في الفقخة األولى مغ السادة األولى        

 مسغ السيثاؽ وىػ حفع الدمع واألمغ الجولييغ ، الحؼ يسثل الغاية مغ ؾياـ السشطسة األمسية عمى
 األمخاعتبار اف األىجاؼ األخخػ مجخد عػامل مداعجة في تحقيق ىحا اليجؼ األساسي ، وىػ 

تحقيق ىحه الغاية ، فقج حـخ ميثاؽ األمع الستحجة  إلىالحؼ أكجه السيثاؽ . ومغ اجل الػصل 
تبخ استخجاـ القػة في العالقات الجولية ، إال انو عاد ووضع بعس االستثشاءات عمى ىحا السبجأ. ويع

عمييا ميثاؽ األمع الستحجة ،  أكجالسبادغ التي  أىعمبجأ حطخ استخجاـ القػة في العالقات الجولية مغ 
عشيا العجيج مغ السػاثيق الجولية الستعمقة بريانة الدمع  أفرحتالسقاصج التي  أىعكسا انو ييج مغ 

 أثارىاة أسبابيا ومػاجية واألمغ الجولييغ، وذلظ مغ اجل تجشب الحخوب الجولية والعسل عمى معالج
الجساعي ، وإقامة حالة مغ الصسأنيشة واالستقخار الجولي . وقج جاء التأكيج عمى ىحا  األمغلريانة 

واالستقخار الجولييغ مغ جية واعتباره  األمغوسيمة لحفع  أىعالسبجأ في ميثاؽ األمع الستحجة كػنو 
غ جية أخخػ،حيث يعتبخ الصخيق األقرخ يشػب غيخه مغ السبادغ في حاؿ التصبيق الفعاؿ لو م

الجساعي الجولي ، وىػ ما يتزح مغ خالؿ العجيج مغ السػاد التي حخمت استخجاـ  األمغلحفع 
مجخد التيجيج بيا ، وبحلظ فقج تسكشت األمع  إلىالقػة في العالقات الجولية ، بل وتجاوزت ذلظ 

                                  
 .40،ص1984، سشة 13العالقات الجولية، مجمة دراسات دولية،العجد القخوؼ ىذاـ ، القػة و -30
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الحخب مغ اجل  أوالقػة  إلىا في المجػء الستحجة وألوؿ مخة في التاريخ مغ تجخيج الجوؿ مغ حقي
 تدػية الشداعات.

ضسغ ميثاؽ األمع الستحجة الشز عمى مشع استخجاـ القػة في العالقات الجولية في عجة       
 إالمػاضع، أوليا كاف في ديباجة السيثاؽ التي مشعت استخجاـ القػة في غيخ السرمحة السذتخكة ، 

 والرخيح لسبجأ حطخ استخجاـ القػة في العالقات الجولية ، نججه في  األوضحالدشج القانػني  أف
التيجيج بيا في العالقات الجولية ، حيث  أوالتي حجدت نصاؽ حطخ استخجاـ القػة  2/4السادة 

 أو" يستشع أعزاء الييئة جسيعا في عالقاتيع الجولية عغ التيجيج باستخجاـ القػة   أفتشز عمى 
ال يتفق  أخخعمى أؼ وجو  آواالستقالؿ الدياسي ألية دولة  أواألراضي استخجاميا ضج سالمة 

التيجيج في السشازعات  أوومقاصج األمع الستحجة " وشبقا ليحه السادة فانو ال يجػز استخجاـ القػة 
التي تكػف بيغ الجوؿ فقط ، وبالتالي فانو يخخج مغ نصاؽ ىحا الحطخ استخجاـ القػة في الشداعات 

صبيقا لسبجأ عجـ التجخل في الذؤوف الجاخمية ، مسا يتيح لمجوؿ استخجاـ القػة في مباشخة الجاخمية ت
 .31إقميسياسمصاتيا عمى 

الحطخ الػارد فييا لع يقترخ فقط عمى  أف 2/4ىحا ويالحع أيزا عمى نز السادة      
 أوف فييا واضحا مجخد التيجيج باستخجاميا ، وذلظ لػجػد حاالت يكػ  إلىاستخجاـ القػة بل تجاوزه 

وانعكاسات دولية خصيخة ، وىػ ما تجمى في العجيج مغ قخارات األمع الستحجة التي  أثارتكػف لو 
الجعاية لمحخب ، واعتبخت ذلظ بسثابة االنتياؾ  أواالمتشاع عغ التيجيج باستخجاـ القػة  إلىدعت 

حجة في تحخيسو الستخجاـ القػة او ميثاؽ األمع الست أفلسبادغ القانػف الجولي وأحكاـ السيثاؽ ، إال 
التداؤؿ حػؿ ماـية  إلىالتيجيج بيا لع يأتي عمى تحجيج السقرػد بسرصمح " القػة " وىػ ما يجعػ 

تستج لتذسل  أوالتيجيج بيا ، وىل تذسل القػة السدمحة فقط  أوالقػة التي يحـخ استعساليا 
ومغ جية ثانية ىل تقترخ القػة عمى الزغػشات الدياسية واالقترادية وغيخىسا ، ىحا مغ جية 

 .حاالت أخخػ عمى سبيل الؿياس  إلىتتعجاىا  أو 2/4الحاالت الػاردة في السادة 

                                  
 ، مخجع الدابق.القخوؼ ىذاـ-31
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بالتفديخ  أخحتالجوؿ الغخبية قج  أففحػؿ التداؤؿ األوؿ الستعمق بساـية ىحه القػة نجج        
 وحرخت استعساؿ القػة في القػة السدمحة فقط ، وىػ ما عبخ عشو السفيػـ،الزيق ليحا 

و  43نز السادتيغ  إلى، الحؼ استشج  32مشجوب بخيصانيا لجػ األمع الستحجة الديج سيشكالر 
استخجاـ القػة فعمى الجوؿ  األمغمغ السيثاؽ ، والمتيغ تشراف عمى انو في حاؿ قخر مجمذ  44

 التي ربصت الجفاع  51األعزاء في األمع الستحجة تقجيع القػات السدمحة ، وكحلظ نز السادة 
الذخعي بػجػد اعتجاء مدمح ، وىي قخائغ تعدز الخأؼ القائل باف مرصمح القػة  العدكخية 

 .33فقط
تعبيخ التيجيج باستخجاـ القػة او  الخأؼ الثاني  فقج اخح بو السعدكخ الذخقي ويخػ باف أما      

 مغ السيثاؽ قج جاء برػرة عامة ومصمقة ولع تحرخىا في القػة  2/4استخجاميا الػارد في السادة 
السدمحة ، وبالتالي فإنيا تستج لتذسل الزغػشات الدياسية واالقترادية والجبمػماسية التي ال 

نفذ نتيجة استعساؿ القػة السدمحة وذلظ  ىإلتػصل  أفتتفق مع مقاصج األمع الستحجة ، ويسكشيا 
 األمغمغ السيثاؽ التي تشاولت التجابيخ غيخ العدكخية التي يجػز لسجمذ  41بالؿياس عمى السادة 

ورودىا كاف قج تع تحت الفرل  أفسياسية وبسا  أوتكػف تجابيخ اقترادية  أف إمااتخاذىا ، وىي 
الجساعي ، فاف الزغػشات  األمغستخجاـ القػة لحفع ا األمغالدابع مغ السيثاؽ الحؼ يجيد لسجمذ 

 االقترادية والدياسية تعج مغ صػر استخجاـ القػة.
الشقصة الثانية التي ثار حػليا الخالؼ والستعمقة بشصاؽ تصبيق الحطخ عمى استخجاـ القػة  أما

 فإنيا كالشقصة األولى تشازعيا اتجاىاف:
ا تفديخا ضيقا يقزي باف ىحا االلتداـ يقترخ عمى تفديخى إلىيسيل االتجاه األول :       

االستقالؿ  أووىي استخجاـ القػة ضج سالمة األراضي  2/4الحاالت السشرػص عمييا في السادة 
دولة ، عمى وجو ال يتفق ومقاصج األمع الستحجة السبيشة في السادة األولى مغ السيثاؽ  ألؼالدياسي 

                                  
بػكخا إدريذ،مبجأ عجـ التجخل في القانػف الجولي  السعاصخ، السؤسدة الػششية لمكتاب،الجدائخ -32

 .174.ص1990
 .85عبج هللا دمحم آؿ عيػف،مخجع سابق،ص  -33
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 آواستخجاـ القػة بذكل غيخ مػجو لمسداس بدالمة األراضي  أفالقػؿ  إلى، مسا دفع البعس 
 .2/434ضج مقرج مغ مقاصج األمع الستحجة ال يعج مخالفة لسادة  أواالستقالؿ الدياسي لمجولة 

بالتفديخ السػسع لمسادة  األخح إلىوىػ الحؼ يسثل رأؼ األغمبية ويسيل  االتجاه الثاني :      
االستقالؿ  أوى استخجاـ القػة ال يقترخ عمى سالمة األراضي الحطخ الػارد عم أف، فيخػ 2/4

في ذلظ تيجيج ألمغ الجولة، ويدتشجوف  أفالقػة شالسا  أشكاؿالدياسي فحدب بل يستج ليذسل كافة 
الشداع بيغ نيكاراغػا والػاليات  أوكؾرفؾ حكع محكسة العجؿ الجولية في قزية مزيق  إلىفي ذلظ 

غيخ  أومباشخا  أكافسة في ىحا األخيخ عمى عجـ جػاز التجخل سػاء السحك أكجتالستحجة ، حيغ 
يبقى  أفما قامت بو الػاليات الستحجة يعج انتياكا لديادة الجوؿ وىػ حق يجب  أفمباشخ ، واعتبخت 

 مرػنا ومسيدا.

 بو إخالال أو:الزرر البيئي باعتباره تيديدا لمدمؼ  أوال

لمقػة  ، فال بج مغ مالحطة  استخجامايذكل  أفالزخر البيئي يسكغ  أفعمى  تأسيدا        
استخجاـ القػة. وقج  أوالعجيج مغ القػانيغ يقخوف باف مفيػـ تيجيج الدمع، أوسع نصاقا مغ تيجيج  أف

استخجاـ  أودرجة تيجيج  إلىتيجيجا لمدمع والتي ال ترل  قائسة شػيمة لسا يعج  Klesenحجد كمدغ 
 أويكػف عامل تيجيج لمدمع  أفالزخر البيئي يسكغ  أفنتيجة  إلىالقػة ، وعميو فانو يسكغ التػصل 

بو، وبالتالي فاف شبيعة الزخر بالبيئة باعتباره خصخا ييجد الدمع يسكغ االستجالؿ عميو دوف  اإلخالؿ
 األمغمذ جيثاؽ قج مشحت م( مغ الس39السادة )و الجخػؿ في الشقاش حػؿ مفيـػ استخجاـ القػة ، 

بو، فمو مصمق الحخية في تحجيج ما  إخالال أوكاف قج وقع تيجيج الدمع  إذاسمصة تقجيخية لتحجيج ما 
 بو. اإلخالؿ أويعتبخ تيجيج لمدمع 

العجواف ومع ذلظ  أوبو ،  إخالال أولع يزع السيثاؽ تعخيفا لإلعساؿ التي تعتبخ تيجيجا لمدمع ، 
، لع يزع  35مشاقذات واسعة لتحجيج ماـية ومجلػؿ ىحه السرصمحات األمغفقج عخفت في مجمذ 

                                  
 .421مخجع سابق،ص مسجوح شػقي مرصفى كامل،  -34
 .188د. دمحم خميل السػسى، مخجع سابق، ص  -35



 الفرل األول: القؾاعد العرفية الدولية لحساية البيئة أثشاء الشزاعات السدمحة
 

28 
 

السجمذ ضابصا عسميا يسكغ االستخشاد بو عشج تكييفو لمػاقع السعخوضة عميو ولعل الدبب في ذلظ 
يشفخ مغ وضع القيػد عمى ما لو مغ  األمغكل ضابط يشصػؼ عمى قيج ، ومجمذ  أف إلىيخجع 

وجػد ضػابط دؾيقة وممدمة قج تتعارض مع حق الشقس الحؼ تتستع سمصات تقجيخية ، خاصة واف 
بو الجوؿ الخسذ دائسة العزػية ومع ذلظ فقج وججت بعس االجتيادات الفقيية التي حاولت تحجيج 

 : األتيالسقرػد بتيجيج الدمع واإلخالؿ بو والعجواف ونػجدىا في 

 حاالت تيديد الدمؼ الدولي -1

الجولييغ ، بل جاء نز السادة  واألمغلع يحجد ميثاؽ األمع الستحجة مفيػـ تيجيج الدمع        
ضػابط يسكغ مغ  أو( مغ السيثاؽ بحكخ تيجيج ".. وقع تيجيج لمدمع..." ، ولع يحجد معاييخ 39)

 خالليا تحيج وجػد تيجيج مغ عجمو.
 إتاحةرغبة واضعي السيثاؽ في  ربسا يعكذ تحجيج،( دوف 39عبارة تيجيج لمدمع ) وإيخاد       

لمتػسع في مجاؿ استخجاـ التجابيخ السشرػص عمييا في الفرل الدابع  األمغمجمذ  أماـالفخصة 
ليصػر ويذسل وقائع وحاالت جج مختمفة باعتبارىا يستج  أفمغ السيثاؽ ، حيث يسكغ لسفيػـ التيجيج 

األمغ في قخاراتو نحػ التػسع في فكخة ،ومسا يجعع ىحا القػؿ ىػ جشػح مجمذ  36تذكل تيجيج لمدمع
نفدو لػاقعة ججيجة مساثمة  بالتكييفتيجيج الدمع،ألف ىحا الػصف فزفاض، والسجمذ ذاتو ال يتقيج 

، فقخر 1947لػاقعة سابقة، وىحا ما أكجتو صخاحة، وىػ برجد تعخضو لقزية الحجود اليػنانية عاـ 
مع واألمغ الجولييغ القتحاـ دولة أخخػ،يسثل تيجيجا لمد أف ؾياـ دولة بتدميح ودعع مجسػعات مدمحة

بالسعشى الحؼ قرجه السيثاؽ، إال أف ىحا التكييف قاصخا فقط عمى الحالة السعخوضة عميو،ومغ حق 
 السجمذ أف يكيف حاالت مساثمة في السدتقبل عمى خالؼ ذلظ.

 
 
 

                                  
36

 -Jean-Pierre queneudec, « Article 39» in jean Pierre cot et alain pellet » la charte 

des Nations Unies » Economica Paris 1985, P654-655.  
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 حاالت اإلخالل بالدمؼ الدولي-2

مع الستحجة عمى حالة اإلخالؿ بالدمع، التي تجيد اتخاذ مجمذ مغ السيثاؽ األ 39نرت السادة 
األمغ لمتجابيخ السشرػص عمييا في السيثاؽ لحفع الدمع واألمغ الجولييغ وإعادتيسا إلى نرابيسا، 
إال أف السيثاؽ لع يعخؼ ماـية اإلخالؿ بالدمع أو يزع معيارا لمتفخقة بيشو وبيغ ما يذابيو مغ 

التي جاءت في السيثاؽ تعصي لسجمذ األمشي سمصة تقجيخية ؼيسا إذا كاف مفاـيع، وىحه الريغة 
ىشاؾ إخالؿ بالدمع مغ عجمو والحخية التي يتستع بيا السجمذ في تقجيخ الػقائع مقيجة بالزػابط 
التي تحكع سمصة السجمذ التقجيخية  في التكييف، وإزاء عجـ حرخ السيثاؽ لمحاالت التي تعج 

األمغ في تحجيج الحاالت التي تعتبخ إخالال بالدمع الجولي،حيث أف الحخب  إخالال لمدمع، فسجمذ
الخميج الثانية صجر بذأنيا قخارا مغ مجمذ األمغ  يكيف الػقائع عمى أنيل تسثل خخقا لمدمع واألمغ 

. ومجمذ األمغ لع يزع 02/08/1992الرادر في  660الجولييغ وىحا متزسغ في القخار رقع 
كييفو لمػقائع الجولية السختمقة التي ثارت فييا نداعات دولية أو استخجمت فييا ضػابط محجدة في ت

القػات السدمحة، بل تعامل مع كل حالة عمى حجا وفقا لصبيعة وتبعا لطخوؼ الدياسية التي أحاشت 
ومرالح الجوؿ الكبخػ دائسة العزػية في مجمذ  ،وال شظ أف ذلظ يتفق تساما مع رغبة 37بيا

 عج نياية الحخب الباردة.األمغ خاصة ب

 :الزرر البيئي باعتباره عسال مؽ أعسال العدوان-3

تقػـ ىحه الجخيجة عمى أساس استخجاـ القػة السدمحة عسجا مغ شخؼ دولة ضج الديادة 
والدالمة اإلقميسية أو االستقالؿ الدياسي لجولة أخخػ، وقج جـخ السيثاؽ أألمسي جخيسة العجواف 

يا ما ورد في السادة األولى مشو مغ أف "مقاصج األمع الستحجة ىي في عجد مغ الشرػص أىس

                                  
قػاعج الشطاـ العالسي د.حداـ أحسج دمحم ىشجاوؼ،حجود سمصات مجمذ األمغ في ضػء - 37

 .121و120،ص1994الججيج،القاىخة،
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حفع الدمع واألمغ الجولييغ،وتحؿيقا  ليحه الغاية تتخح الييئة التجابيخ السذتخكة الفعالة لسشع -1
 38األسباب التي تيجد الدمع إلزالتيا،وتقسع أعساؿ العجواف وغيخىا مغ وجػه اإلخالؿ بالدمع.." 

ا مغ شخؼ السيثاؽ األمع باعتباره أىع وثيقة دولية في القانػف الجولي وفزال عغ تجخيسي
السعاصخ،تجج جخيسة العجواف كحلظ تعخيفا ومرجر تجخيسيا واألفعاؿ التي تشجرج تحتيا 

 14السؤرخ في  3314ومدؤولية الجوؿ عشيا حاليا وبالزبط في قخار الجسعية العامة رقع 
اف " ؼبسػجب السادة األولى مغ ىحا القخار عخؼ والستزسغ" تعخيف العجو  1974ديدسبخ 

العجواف بأنو:" استعساؿ القػة السدمحة مغ قبل دولة ضج سيادة أو سالمة األراضي، أو 
 االستقالؿ الدياسي لجولة أخخػ أو بأؼ شكل آخخ ال يتفق وميثاؽ األمع الستحجة".

الجسعية العامة سالفة الحكخ عاـ تججر اإلشارة  إلى أف اتفاؾية تعخيف العجواف الرادرة بقخار 
قج اعتبخت حجثا قانػنيا بارزا بالشطخ إلى الجيػد السبحولة  مشح عربة األمع الستحجة ومغ  1974

بعجىا األمع الستحجة في سبيل وضع تعخيف جامع لمعجواف،وقج عخؼ تجخيع العجواف وتقخيخ 
خخا نجع عغ حجع الجمار والسآسي التي السدؤولية الجولية عشو بعج الحخب العالسية األولى مشعخجا آ

، ثع أنذأت عربة 1917خمفتيا الحخب، فقج قخر مؤتسخ الدػفييت الثاني تجخيع ىحه الجخيسة عاـ 
والتي نز عيجىا عمى ضبط الحخب وتقييجىا  1919األمع الستحجة بسػجب مؤتسخ الدالـ عاـ 

دولية ،بادرت العربة األمع إلى وضع  ، وعمى اعتبار العجواف جخيسة39وتقجيع الػسائل الدمسية عشيا
، والتي ترت عمى اعتبار حخب العجواف جخيسة دولية، 1923مذخوع معاىجة السعػنة الستبادلة سشة 

 وعمى تعيج الجوؿ السػقعة باالمتشاع عغ ارتكابيا.
فػصف جخيسة العجواف  عمى غخار مذخوع  معاىجة السعػنة  1924وأبـخ بخوتػكػؿ جشيف عاـ 

لة بأنيا جخيسة دولية، وشبقا ليحا لبخوتػكػؿ، فإف حخب العجواف ىي تمظ الحخب  التي تذشيا الستباد

                                  
 .1981حسجؼ صالح الجيغ، العجواف في ضل القانػف الجولي السعاصخ، بغجاد: دار القادسية،  - 38

 

الجولية لحقػؽ اإلنداني إشار مشطسة األمع الستحجة والػكاالت الستخررة،دار  أحسج أبػ الػفا،الحساية -
.2005الشيزة العخبية،الصبعة الثانية، 39  
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دولة شخؼ ؼيو ضج دولة أخخػ شخؼ ؼيو أيزا إخالال بسا نز  عميو مسغ واجب حل السشازعات 
 بالصخؽ الدمسية.

خة الحخبيغ أىع االتفاؾيات الجولية التي أبخمت فييا بيغ فت 1928ويعتبخ ميثاؽ باريذ لعاـ 
العالسيتيغ،وقج اعتبختو بعس الجراسات القانػنية نقصة تحػؿ ىامة في مدار القانػف الجولي عسػما، 
وفي مجاؿ نبح الحخب العجوانية وتدػية السشازعات بالصخؽ الدمسية عمى وجو الخرػص.ثع بادرت 

مغ السخغػب ؼيو  ، أعمشت ؼيو أف1954جانفي  31الجسعية العامة إلى إصجار قخارىا السؤرخ في 
 15وضع تعخيف لمعجواف ألف ذلظ يداعج عمى حفع الدمع واألمغ الجولييغ، وقج ضست ىحه المجشة 

 عزػا ورفعت تقاريخىا إلى الجسعية العامة  التي قخرت مخة أخخػ إحالة السػضػع 
. عاد مػضػع تعخيف العجواف ليفخض  1956إلى لجشة خاصة انعقجت في أكتػبخ         

مججدا عمى واجية عسميات التقشيغ، حيث قخرت الجسعية العامة في دورتيا السشعقجة بتاريخ نفدو 
أف تجرج مػضػع تعخيف العجواف ضسغ أعساليا، ثع قخرت إنذاء لجشة خاصة  1967سبتسبخ  28

 لبحثو وتقجيع تقخيخ بذأنو.
 

العامة والى مذخوع استأنفت المجشة الخاصة بتعخيف العجواف عسميا ،وانتيت الجسعية         
 14بتاريخ  29في دورتيا  3314اتفاؾية تعخيف العجواف الحؼ أقختو باإلجساع بسػجب قخارىا 

والحؼ اعتبخ نياية وتتػيجا لكل السجيػدات الجولية في مجاؿ تعخيف العجواف  1974سبتسبخ 
 40وتجخيسو وحرخ أفعالو وتقخيخ مدؤولية الجوؿ عشو.

وقبيل االتفاؽ عمى قخار تعخيف  لجسعية العامة لألمع الستحجةاوتججر اإلشارة أف         
، كانت قج أصجرت وثيقة ىامة تزاؼ إلى جسمة الػثائق التي تجـخ العجواف  1974العجواف عاـ 

، 1970أكتػبخ  24السؤرخ في   2625رقع الجسعية العامة وتقخر مدؤولية الجوؿ عشو، وإنو قخار 
الستعمقة بالعالقات الػدية والتعاوف بيغ الجوؿ وفقا لسيثاؽ األمع  والستزسغ مبادغ القانػف الجولي

                                  
أحسج األنػر ،قػاعج وسمػؾ القتاؿ،بحث مشذػر في كتاب دراسات في القانػف الجولي اإلنداني، دار -

.2000السدتقبل العخبي،الصبعة األولى،القاىخة، 40  
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الستحجة، ؼبسػجب ىحا القخار أعمشت الجسعية العامة عغ مبجأ  حطخ المجػء إلى استخجاـ القػة أو 
التيجيج باستخجاميا، وقخرت بأف " عمى كل دولة واجب االمتشاع  في عالقاتيا الجولية  عغ التيجيج 

ػة ضج الدالمة اإلقميسية أو االستقالؿ الدياسي  ألية دولة أو عمى أؼ نحػ آخخ باستعساؿ الق
يتشافى مع مقاصج األمع الستحجة،ويذكل مثل ىحا التيجيج باستعساؿ القػة  أو استعساؿ ليا انتياكا 

تذكل لمقانػف الجولي ولسيثاؽ األمع الستحجة، وال يجػز أبجا أف يتخح وسيمة لتدػية السذاكل الجولية، و 
الحخب  العجوانية جخيسة ضج الدمع تتختب عمييا مدؤولية بسقتزى القانػف الجولي،وشبقا لسقاصج 

 األمع الستحجة ومبادئيا،عمى الجوؿ واجب االمتشاع عغ الجعػة لمحخوب العجوانية".
وبسػجب ىحا القخار ، مزافا إليو تعخيف العجواف وميثاؽ مدؤولية فاعميو في ضػء القانػف 

السعاصخ. ولقج تزسشت الفقخة الفخعية "ب"، ))...استخجاـ أية أسمحة مغ قبل دولة ما ضج  الجولي
 أراضي دولة أخخػ(( ،| ويعتبخ عجوانا فيل يعتبخ التغيخ البيئي وفقا لحلظ "سالحا "

 
تفيج بأف تغييخ البيئة بذكل واسع  يسكغ اعتباره  EN-MODإف قخاءة روح اتفاؾية تحػيخ البيئة 

الفقخة ب  يقرج بأؼ سالح   3ي كامغ، ولقج ورد في السحكخة التػضيحية برجد السادة سالح حخب
، وبذكل أكيج كل أنػاع األسمحة األخخػ  وما داـ 41األسمحة التقميجية وأسمحة الجمار الذامل

التالعب بالبيئة يؤدؼ إلى أضخار تػازؼ  أضخار األسمحة التقميجية أو تداوؼ  أضخار أسمحة الجمار 
امل ضسشا، عميو فإف الحخب البيئية ىي ذاتيا حخب األسمحة الججيجة التي وردت في تعخيف الذ

بخعاية وزارة الخارجية  1991العجواف، وقج أكج السؤتسخ الجولي الحؼ عقج في كشجا في جػيمية  
 الكشجية الخاص باستخجاـ البيئة كأداة حخب تقميجية إلى االستشتاج أعاله.

يدتخمز بأف الزخر  البيئي السعتسج أثشاء الشداع السدمح  يسكغ أف يشذأ مغ استخجاـ غيخ 
شخعي لمقػة والحؼ يدتجعي تحسل الجولة مدؤولية إصالح الزخر، وكحلظ  مغ حاالت تيجيج الدمع  

                                  
أحسج أبػ الػفا،الحساية الجولية لحقػؽ اإلنداني إشار مشطسة األمع الستحجة والػكاالت الستخررة،دار  - 41

  .2005الشيزة العخبية،الصبعة الثانية،
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مغ ،  42واإلخالؿ بو أو عسل مغ أعساؿ العجواف والتي في ضػئيا يسكغ الؿياـ باستخجاـ السادة 
بخغع عجـ استقخار الخأؼ بذأف حجع الزخر البيئي لكي تشصبق عميو الحاالت الػاردة أعاله، إال أنو و 

يسكششا القػؿ بأف الزخر البيئي ىػ ذلظ الزخر الحؼ يسكغ ؾياسو وتحجيجه وبذكل مػضػعي 
 ألغخاض اعتباره عسال مغ أعساؿ العجواف في حالة تحققو.

 
 غير الدوليةو  الدوليةثاني: الشزاعات السدمحة السظمب ال

 ة الدولية السدمح اتالشزاع األول: الفرع

إف حساية البيئة في الشداعات السدمحة وفق القانػف الجولي اإلنداني يفخض التصخؽ  
لساـية الشداع السدمح، وتحجيج مفيـػ الشداع ذؼ الصابع الجولي وكحا معخفة مرادر عشاصخ ىحا 

 الشداع في ضل القانػف الجولي العاـ،ما يدتجعي تقديع ىحا السبحث إلى مصمبيغ يتزسغ األوؿ 

داعات السدمحة الجولية بالتخكيد عمى عشاصخ الشداع السدمح وخرائرو في ضل تعخيف الش
القانػف الجولي السعاصخ ثع أساه، أما السصمب الثاني مغ ىحا السبحث فيتشاوؿ مرادر قانػف 

 السشازعات السدمحة وعشاصخ الشداع السدمح.

ف سكغ األرض فال تعج ضاىخة الشداعات السدمحة مغ الطػاىخ التي الزمت اإلنداف مشح أ 
 تكاد تشصفئ حخب حتى تبجأ أخخؼ والشتيجة واحجة وىي حرج الكثيخ مغ األرواح وتجميخ البشي 

التحتية والسستمكات السجنية، كسا أف تحجيج مفيـػ الشداع السدمح تحسو ضػابط مػضػعية 
لتصخؽ أوال تدتشج إلييا األشخؼ الستحاربة وبغخض تػضيح مفيػـ الشداع السدمح الجولي ، سيتع ا

  .42تحجيج السقرػد بالشداع السدمح بػجو عاـ، أما ثانيا فشتصخؽ إلى أنػاع الشداعات السدمحة

 

                                  
سالمة صالح الخىايفة،حساية السستمكات الثقاؼية أثشاء الشداعات السدمحة،الصبعة األولى،دار لحامج لمشذخ - 42

 .111ص،2012والتػزيع،األردف،
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 : السقرؾد بالشزاع السدمح أوال

الشداع السدمح يعخؼ بأنو استخجاـ القػة السدمحة مغ قبل شخفيغ متحاربيغ عمى األقل وال  
بإعالف  43إحجػ ىحيغ الصخفيغ،تبجأ عادةبج أف يكػف إحجاىسا نطامي، وتقع خارج حجود 

،وتتػقف ألسباب ميجانية بػقت القتاؿ، أو ألسباب إستخاتيجية كاليجنة وتشتيي إما باالستدالـ أو 
 باتفاؽ صمح.

إف التعخيف القانػني لمحخب ىػ أنيا عبارة عغ صخاع مدمح بيغ الجوؿ ييجؼ إلى  
لقانػف الجولي العاـ، يدتذف مغ خالؿ ىحا تغميب وجية نطخ سياسية وفقا لمػسائل السشطسة با

 التعخيف القانػني أف الشداع السدمح سيتع بخرائز تتسثل في  ما يمي:

 الحرب صراع مدمح بيؽ دولتيؽ -أ

الشداع السدمح يقع بيغ دولتيغ أو أكثخ مغ أشخاص القانػف الجولي والستستعيغ -1
اص شبيعييغ،عادييغ أو بيغ شػائف بالذخرية السعشػية، فالشداع السدمح ال يشرب عمى أشخ

معيشة أو ـياكل معيشة وىػ ما يتصابق مع ما قالو الفيمدػؼ الفخندي جاف جاؾ روسػ ضسغ 
عشجما أكج ا، الحخب ليدت عالقة رجل بخجل  1762كتابو الذييخ " العقج  االجتساعي" عاـ 

ارضة كسػاششيغ وإنسا عالقة دولة بجولة أخخػ وفييا ال يكػف الشاس أعجاء إال برفة ع
ومجافعيغ، لحلظ ال تعتبخ الشداعات الجولية السدمحة، ألنيا صخاع مدمح داخمي وضسغ إقميع دولة 

 .44واحجة

 

                                  
 .112سالمة صالح الخفايية،السخجع الدابق،ص- 43
،دار 1مشرخ سعيج حسػدة،حقػؽ اإلنداف أثشاء الشداعات السدمحة دراسة فقيية  وف الجولي اإلنداني،ط- 44

 42،ص2008الجامعية الججيجة،األزرشية،
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 الشزاع السدمح الدولي يرتكز عمى القؾة السدمحة: -ب 

ومعشى ذلظ أف الشداع السدمح يختكد عمى استعساؿ القػة تكػف الجيػش ىي أشخاؼ ىحا  
والػاقع أف المجػء إلى القػة السدمحة ىػ الحؼ يسيد الحخب باعتبارىا صخاع الشداع الخئيدية، 

 .45مدمح عغ غيخىا مغ األوجو الجولية لمعالقات التشازعية في دائخة القانػف الجولي العاـ

 األساس القانؾني لمحرب ومرادرىا:- ج 

تدتشج الشداعات السدمحة الجولية عمى أسذ واعتبارات يسكغ القػؿ أنيا فمدؽية وقانػنية  
وإندانية وتتسثل ىحه االعتبارات في ضػابط تحكع تدييخىا وتشطيسيا، إال صشفت ضسغ األعساؿ 

 الػششية وتتسثل ىحه العشاصخ باخترار في :

لشداعات يجب أف تخاعى حطخ استخجاـ عشج بجء العسميات العدكخية أثشاء الشداعات أثشاء ا-أ
 األسمحة السحخمة دوليا وغيخ مذخوعة كأسمحة الجمار الذامل مثال.

اعتبار الشداعات الجولية عالقة دولية وأف السحارب ال يحارب مسثال لشفدو، وإنسا  - أ
 يسثل الجفاع عغ وششو ودولتو.

شػد الحيغ مبجأ معاممة الجشػد معاممة إندانية برفة عامة خاصة أولئظ الج - ب
يعجدوف عغ القتاؿ بدبب ضخوؼ صحية عغ تعخضيع لألذػ أثشاء السعارؾ لحلظ يجب 

 أف يدتفيج مغ معاممة إندانية تتفق والطخوؼ الججيجة التي أصبحػا محكػميغ بيا.
مبجأ حساية الدكاف السجنييغ الحيغ ليدت ليع أية عالقة بالعسميات  - ت

أنفديع ويجخل ضسغ ىحا اإلشار حساية  العدكخية وال يحسمػف أية أسمحة لمجفاع عغ

                                  
 حاـز دمحم عتمع،قانػف الشداعات السدمحة الجولية،- 45
 19ص الصبعة الثانية، عبج الخالق ثخوة، القاىخة،دار الشيزة العخبية شارع  22
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السستمكات التي تجخل في بقاء ىؤالء الدكاف عمى قيج الحياة ومشيا مخافق السياه، 
 بالحفاظ عمى شبكات السياه الذخب وأشغاؿ الخؼ وتحييجىا مغ الشداع السدمح.

عجـ استخجاـ القػة السفخشة في العسميات العدكخية، فال بج مغ ضػابط  - ث
ات العدكخية مثاؿ ذلظ تجشب استعساؿ األسمحة الحرية أو الخصاص السستج تحكع العسمي

 والقشابل العشقػدية، أو أؼ ترخؼ آخخ يخخج عغ تقاليج وأعخاؼ الحخب الستعارؼ عمييا.

 : أنؾاع الشزاعات السدمحة ثانيا 

و تشقدع الشداعات السدمحة إلى فدسيغ األوؿ نداع دولي والثاني نداع غيخ دولي بسعشى أن
 داخمي 

 :الشزاع السدمح الدولي -1

والحؼ يتع ؼيو استخجاـ القػة السدمحة مغ قبل شخفيغ متشازعيغ عمى األقل مغ أعزاء  
السجتسع الجولي، وحتى نزفي الربغة الجولية لمشداع السدمح يذتخط أف يكػف أحج شخفي 

بجأ باإلعالف ىحا الشداع جير نطامي،كسا يقع الشداع خارج حجود إحجػ ىحيغ الصخفيغ وت
 وتتػقف  معيشة.

ويعخؼ الشداع السدمح الجولي حدب األستاذ صالح الجيغ عامخ بأنو" الشداع الحؼ يكػف 
، وقج حجدت  46أشخافو مغ الجوؿ أعزاء الجساعة الجولية وتقع خارج حجود ىحه الجوؿ

الثالثة لعاـ الستعمقة بقػانيغ وأعخاؼ الحخب البخية واتفاؾية جشيف  1907اتفاؾية الىاؼ لعاـ 
الجيػش الشطامية  إلىبذأف معاممة أسخػ الحخب أشخاؼ الشداع السدمح باإلضافة  1949

 عمى الشحػ التالي:

                                  
الح الجيغ عامخ، مقجمة لجراسة قانػف الشداعات السدمحة،دار الفكخ العخبي،الصبعة د.ص- 46

 .51،ص1976األولى،
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 : 47أفخاد السميذيات والػحجات الستصػعة، يذتخط أف تتػفخ فييع بعس الذخوط ىي-1

 أف يكػف عمى رأسيا شخز مدؤوؿ عغ مخؤوسيو.-

 يسكغ التعخؼ عمييا عغ بعج.أف تكػف ليا شارة مسيدة ثابتة -

 أف تحسل األسمحة عمشا.-

 أف تمتـد في  عسمياتيا بقػانيغ الحخوب وأعخافيا.-

سكاف أراضي غيخ السحتمة الحيغ يحسمػف الدالح مغ تمقاء أنفديع عشج اقتخاب -
العجو،دوف أف يكػف ليع الػقت الكافي لتذكيل الػحجات السدمحة الشطامية يعتبخوف محاربيغ 

 أف يحسمػا الدالح عمشا وأف يخاعػا قػانيغ الحخب وأعخافيا. شخيصة

أفخاد القػات السدمحة الشطامية الحيغ يعمشػف والئيع لحكػمة أو سمصة ال تعتخؼ بيا -
 الجولة الحاجدة.

األفخاد الحيغ يخافقػف القػات السدمحة دوف أف يكػنػا في الػاقع جدءا مشيا، مثل -
 ع الصائخات والسخاسميغ الحخبييغ.السجنييغ الستػاججيغ ضسغ أشق

أفخاد أشقع السالحية بسغ فييع القادة والسالحػف ومداعجىع في الدفغ التجارية وأشقع -
الصائخات السجنية الحيغ يتستعػف بسعاممة أفزل بسقتزى أؼ أحكاـ أخخػ مغ القانػف 

 الجولي.

 الشزاع السدمح غير الدولي:  -2

باإلضافة إلى ضيػر الشداعات الجولية،ىشاؾ نداعات داخمية غيخ دولية سايخت وجػد         
تمظ الشداعات، وفي الحؿيقة تعتبخ الشداعات  الجاخمية بسثابة حخوب أىمية إال أف القانػف الجولي 
كالسيكي فمع  يزفي  عمييا صفة الحخوب الحؿيؿية، وعمى ىحا السشػاؿ سار معطع  الفقو 

                                  
 .52مخجع سابق،صالح الجيغ عامخ،د.ص - 47
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اعتبار الشداعات الجاخمية بسثابة حخب أىمية أو تػتخ داخمي أو عسل التسخد  التقميجؼ في
 والعرياف، ومغ بيغ ىؤالء الفؿيو جخوسيػس الحؼ نعت الشداعات الجاخمية بالحخوب السختمصة.

كسا عخفيا بػفشجوؼ بكػنيا "الحخوب التي يكػف أشخافيا أفخاد السجتسع الػاحج يتشاحخوف   
فقو السعاصخ فقج أقخ بخصػرة الشداعات الغيخ الجولية وتأثيخىا عمى الدمع ؼيسا بيشيع، أما ال

واألمغ الجولييغ ومغ زعساء ىحا الفقو األستاذ صالح الجيغ عامخ والحؼ تبشى السفيـػ الػاسع 
لسفيػـ الشداعات السدمحة غيخ الجولية ، بسعشى أف الشداع السدمح غيخ الجولي يتسيد بصابع 

التشطيع ىػ فاألوؿ عخفو بالقػؿ:"الحخب األىمية ىي تمظ السفيـػ الحؼ  جساعي وحج أدنى مغ
العسميات العجائية التي تجخؼ في إشار دولة واحجة وتػجج عشجما يمجأ شخفاف  بيشتؾتتباه 

متزاداف إلى الدالح داخل الجولة بغخض الػصػؿ إلى الدمصة،أما الثاني فقج عخؼ الحخب 
سدمح الحؼ تقػـ بو الدمصة القائسة والستسخديغ،أو جساعات متسخدة األىمية بأنيا :"ذلظ الشداع ال

يأخح شابعا دمػيا يفتخض معو تجخل قػاعج القانػف الجولي لزساف كفالة قجر مغ مقتزيات 
 .48اإلندانية بسشاسبة إدارة الرخاع السذخوع في نطخ القانػف الجولي العاـ التقميجؼ

عغ غيخه مغ الشداعات الجولية، ىػ الدػابق بخرػص تسييد الشداع السدمح الغيخ دولي 
القزائية لمسحكسة الجشائية الخاصة بيػغدالؼيا الدابقة والتي قجمت إيزاحات بذأف الشداع 

 السدمح بقػليا :" يقاؿ بػجػد نداع مدمح متى لجأت الجوؿ إلى استخجاـ القػة السدمحة بيشيا 

                                  
-10الجولية،مخجع سابق،صرؾية عػاشخية،حساية السجنييغ واألعياف السجنية في الشداعات السدمحة غيخ -

14. 48  
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عات مدمحة مشطسة أو بيغ تمظ أو كانت ىشاؾ عشف مدمح بيغ الدمصات الحكػمية وجسا
،فكمسا كانت الجساعات السشطسة وثسة حيازة أشخافيا عمى الدالح 49الجساعات داخل الجولة

 .50ويشخخشػف في أعساؿ العشف، كمسا تأكج لشا احتساؿ كبيخ عمى وجػد نداع مدمح غيخ دولي

 الثاني :  الشزاعات السدمحة الغير الدولية الفرع

التي تشطع قػاعج القتاؿ وسمػكو تدخؼ عمى أؼ نداع مدمح، وبغس إف مبادغ األساسية 
 الشطخ عغ شبيعة ذلظ الشداع السدمح سػاء كاف دولي أو غيخ دولي.

 : مفيؾم الشزاعات السدمحة غير الدولية وتظؾرىا أوال

إف البحث في مفيػـ الشداعات السدمحة غيخ الجولية،يتزسغ الكثيخ مغ التفاصيل واألمػر 
اج إلى تفرل أكبخ ،وخرػصا مػفق الفقو والقزاء مغ ىحا السػضػع ،لحا  تػجج التي تحت

ثالثة مفاـيع محجدة لمشداع السدمح وردت في االتفاؾيات الجولية ، السشازعات السدمحة الغيخ 
، وفيػـ الشداعات  1949الجولية في ضل السادة  الثالثة السذتخكة التفاؾيات جشيف األربعة لعاـ

، وكحا الشداعات السدمحة 1977الجولية شبقا لمبخوتػكػؿ اإلضافي الثاني لعاـ السدمحة غيخ 
 :199851غيخ الجولية وفقا لشطاـ روما األساسي لعاـ 

مفيػـ الشداعات السدمحة غيخ الجولية، إذ تػجج ثالث مفاـيع محجدة لمشداع السدمح غيخ 
 .الجولي وردت في االتفاؾيات الجولية 

 

                                  
السحكسة الجشائية الجولية الخاصة بيػغدالؼيا الدابقة، السجعي العاـ ضج وكػفاتر وفػكػفيتر،القزية -49

دائخة  94-1التي تدتشذج بقزية السجعي العاـ ضج رقع   56الفقخة 2002يػنيػ  حديخاف  96،12-رقع 
 70،الفقخة1995أكتػبخ  02العخض حػؿ االختراص  االستئشاؼ القخار الخاص بالتساس الجفاع بالصعغ

 .12-فخاندػاز ىامبدػس،مخجع سابق،ص- 50
،اللجنة الدولية للصليب األحمر،الطبعة  اإلنسانيشريف عتلم،محاضرات في القانون الدولي  - 51

 .37،ص2005الخامسة،
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 مفيؾم الشزاعات السدمحة غير الدولية في عل السادة الثالثة السذتركة :ثانيا

، ىػ إخزاع الشداعات السدمحة 1949ولعل مغ أبخز ما ورد في اتفاؾيات جشيف لعاـ  
غيخ الجولية لمقانػف الجولي بذكل رسسي، وذلظ بسػجب السادة الثالثة السذتخكة لتمظ 

الخصػة األولى لمجوؿ في مجاؿ معالجة  1949ي لعاـ . فقج شكل السؤتسخ الجبمػماس52االتفاؾيات
مذكمة الشداعات السدمحة غيخ الجولية، مغ خالؿ وضع تذخيع دولي قابل لمتصبيق عمى ىحه 
الشداعات، إال أف ىحه السادة لع تبيغ صخاحة السقرػد بالشداعات السدمحة غيخ الجولية لكي 

 تشصبق عمييا أحكاميا.

نيا لغ تأخح بالسرصمحات السدتخجمة في ضل القانػف الجولي ويالحع عمى ىحه السادة بأ
التقميجؼ، لمتعبيخ عغ الشداعات السدمحة الجاخمية، كالحخب األىمية، والثػرة،والتسخد ، وإنسا 
جاءت بسرصمح ججيج لتصبق أحكاميا عميو وىػ مرصمح "الشداعات السدمحة، وإنسا جاءت 

دوف أف تزع لو تعخيفا واضحا ومحجدا،وإنسا  بسرصمح ججيج غيخ ذات الصابع الجولي"، مغ
. إذ تشز 53اكتفت بحكخ صفتو غيخ الجولية، والجائخ في أراضي أحج األشخاؼ الدامية الستعاقجة

السادة السحكػرة عمى أنو في حالة ؾياـ نداع مدمح ليذ لو شابع دولي، في أراضي أحج األشخاؼ 
 ف يصبق كحج أدنى األحكاـ.الدامية الستعاقجة، يمتـد كل شخؼ في الشداع بأ

ويخػ بعس ،أف السؤتسخيغ في جشيف عشجما ذىبػا إلى تبشي مرصمح الشداعات السدمحة 
غيخ الجولية، كانػا يقرجوف بحلظ الحخب األىمية بسعشاىا الفشي الجقيق، التي بسشاسبتيا يبمغ 

ي انجلع فييا التسخد، التسخد أقرى ذروتو ومشتياه مغ جية تفتيت الػحجة الػششية داخل الجولة الت

                                  
 1949بتعبيخ السادة الثالثة السذتخكة أنيا وردت في كل اتفاؾيات جشيف األربعة السبخمة في عاـ  يقرج- 52

 .ػف إذ وردت في االتفاؾية األولى والثانية والثالثة والخابعة وبشفذ الذكل والسزس
.أحسج غازؼ فخخؼ اليخمدؼ،السحكسة الجولية الخاصة بيػغػسالؼيا 38شخيف عمتع،مخجع سابق،ص- 53
 .55،ص1997بقة،رسالة ماجدتيخ،كمية بابل،الدا
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مسا يعشي أف التشطيع الجولي بسػجب السادة الثالثة السذتخكة، أنرخؼ إلى الحخب األىمية دوف 
 .54غيخىا مغ صػر الشداعات السدمحة غيخ الجولية األخخػ 

وقج اقتخحت المجشة الجولية لمرميب األحسخ،بعس السعاييخ السػضػعية في محاولة مشيا 
الشداع السدمح غيخ الجولي،يسكغ أف تشصبق عميو اتفاؾيات جشيف األربع إليجاد تعخيف محجد 

 وتتمخز ىحه السعاييخ في ما يمي: 1949لعاـ 

أف يسمظ الصخؼ الستسخد قػة عدكخية مشطسة، وسمصة مدئػلة عغ أعساليا، تعسل عمى -أ
 جدء مغ األقاليع ولجييا القجرة عمى احتخاـ أحكاـ اتفاؾيات جشيف األربع.

 تكػف الحكػمة الذخعية مزصخة الستجعاء جيذيا السشطع لسحاربة الستسخديغ.أف -ب

 أف تكػف قج اعتخفت لمستسخديغ برفة السحاربيغ، وأف تجعي أنيا في حالة حخب.-ت

إذا كاف الشداع قج أدرج في ججوؿ أعساؿ مجمذ األمغ أو الجسعية العامة لألمع -ث
 يغ، أو يذكل حالة العجوافالستحجة، عمى أنو ييجد الدمع واألمغ الجولي

، إال أف السؤتسخ 55أف يكػف لمستسخديغ نطاـ تتػافخ ؼيو بعس خرائز الجولة-ج 
  .56الجبمػماسي لع يتسكغ مغ وضع تعخيف مقبػؿ لمشداع السدمح غيخ الجولي

ضل غياب تعخيف الشداعات السدمحة غيخ الجولية بسػجب السادة الثالثة السذتخكة،  وفي 
عمى ذلظ.أصبح ىحا األمخ مػضع  1949بدبب عجـ اتفاؽ أعزاء السؤتسخ الجبمػماسي لعاـ 

اىتساـ المجاف والسؤتسخات الجولية، لحلظ أعيج الشطخ في مػضػع الشداعات السدمحة غيخ الجولية 

                                  
د.حاـز دمحم عمتع،قانػف الشداعات السدمحة الجولية،السجخل،الشصاؽ الدماني،دار الشيزة العخبية،الصبعة - 54

 .166،ص2002الثانية، القاىخة،
 .32،ص1997مشذػرات السعيج العخبي لحقػؽ اإلنداف،تػنذ،، د.عامخ الدمالي،مجخل الجولي اإلنداني- 55

بعس ىحه السعاييخ وردت في تعميق المجشة الػلية لمرميب األحسخ عمى السادة الثالثة السذتخكة التي - 56
 تتسيد بأنيا معاييخ واضحة يديل الخجػع إلييا مغ أجل تحجيج ؾياـ الشداع السدمح غيخ الجولي.
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، الحؼ انتيى إلى وضع 1977إلى  1974تسخ الجبمػماسي السشعقج مغ عاـ مغ ججيج في السؤ 
وما ييسشا ضسغ مػضػع البحث اإلشارة إلى  1977البخوتػكػليغ اإلضافييغ األوؿ والثاني لعاـ 

 .57بخوتػكػؿ اإلضافي الثاني

: مفيؾم الشزاعات السدمحة غير الدولية طبقا لمبروتؾكؾل اإلضافي الثاني لعام  اثالث
1977  

، أف يعالج الشقز الػارد في السادة 1977-1974حاوؿ السؤتسخ الجبمػماسي لعاـ       
الثالثة السذتخكة، والستسثل بػياب تعخيف الشداعات السدمحة غيخ الجولية، لحلظ جاء البخوتػكػؿ 

 ي ػػػو نتاجا لدعػػػػػػػػػػػػػاإلضافي الثاني الحؼ يتسع ويكسل السادة الثالثة بػصف

متعخيف بيحا الشػع مغ الشداعات السدمحة، وقج نز بذكل صخيح عمى تعخيف جاد ل
الشداعات السدمحة غيخ الجولية بأنيا الشداعات التي تجور عمى إقميع احج األشخاؼ الدامية 
الستعاقجة، بيغ قػاتو السدمحة وقػات مشذقة، أو جساعات نطامية مدمحة أخخػ،وتسارس تحت 

إلقميع مغ الديصخة، ما يسكشيا مغ الؿياـ بعسميات متػاصمة ومشدقة، ؾيادة مدئػلة عمى جدء مغ ا
. ويالحع البخوتػكػؿ السحكػر، قج عخؼ الشداعات السدمحة 58وتدتصيع تشفيح ىحا البخوتػكػؿ

غيخ الجولية مغ ناحية ايجابية بأنيا ليدت نداعات دولية أو بيغ الجوؿ، وأنيا نداعات مدمحة 
. والحؿيقة أف البخوتػكػؿ اإلضافي الثاني، قج ضيق 59الستعاقجة تجور في إقميع أحج األشخاؼ

مغ مفيـػ الشداع السدمح غيخ الجولي مقارنة مع السفيـػ الػارد في السادة الثالثة السذتخكة، 
خرػصا عشجما اشتخط عشرخ الخقابة اإلقميسية جانب اشتخاشو كػف الجولة شخفا في ذلظ 

                                  
خوحة دكتػراه،كمية القانػف، زيا، دراسة في القانػف الجولي اإلنداني  والقانػف الجولي لحقػؽ اإلنداف،أش- 57

 .73-72،ص2004جامعة السػصل،
 .1977السادة األولى مغ البخوتػكػؿ اإلضافي الثاني لعاـ  -58

 .39د. عامخ الدمالي،مخجع سابق،ص- 59
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. مسا يعشي أنو 60يا التي أخح بيا القانػف الجولي التقميجؼالشداع، وىي الذخوط الكالسيكية نفد
اقترخ عمى تشطيع صػرة واحجة مغ صػر الشداعات السدمحة غيخ الجولية، وىي الحخب األىمية 
بسعشاىا الفشي الجقيق، فإف الشداعات التي تجور بيغ مجسػعتيغ أو أكثخ مغ الجساعات  

نداعات مدمحة غيخ دولية، وحتى وإف استػفت الستسخدة، ال تعج عمى وفق ىحا البخوتػكػؿ 
 العشاصخ السحكػرة في أعاله. 

وعمى الخغع مغ أىسية ىحا التعخيف، إال أنو لع يعالج جسيع السذاكل التي أثارتيا السادة  
الثالثة السذتخكة لألسباب التي ذكخناىا، وىي الديصخة عمى جدء مغ اإلقميع،الحكػمة القائسة 

ظ لع يكغ ىحا التعخيف محل اتفاؽ بيغ كثيخ مغ الجوؿ التي ساىست في شخؼ في الشداع، لحل
وضع ىحا البخوتػكػؿ ، كسا أنو يعج الدبب في عدوؼ العجيج مغ الجوؿ عغ القبػؿ بػصفيا 
أشخافا في ىحا البخوتػكػؿ،والتدمت فقط بأحكاـ السادة الثالثة السذتخكة التفاؾيات جشيف األربع 

، 1977-1974تو بعس الػفػد السذاركة في السؤتسخ الجبمػماسي ،  وىحا ما أكج1949لعاـ 
ومشيا الػفج التخكي الحؼ قاؿ بأف ىحا البخوتػكػؿ، وإف كاف يصػر ويكسل السادة الثالثة 
السذتخكة، ويعصي وصفا دؾيقا لمشداع السدمح غيخ الجولي، إال أنو مع ذلظ ال يغصي جسيع 

 غيخ الجولية.األشكاؿ التي تتخحىا الشداعات السدمحة 

وفي ضػء ما سبق، يتزح لشا أف مرصمح الشداعات السدمحة غيخ الجولية الػارد في السادة 
، مخادؼ لسرصمح الحخب األىمية بسعشاىا الفشي 1977األولى مغ البخوتػكػؿ الثاني لعاـ 
 الجقيق، لحؿ فيػ مرصمح ضيق ججا.

 

 

                                  
يحكخ بأنو لع يخد في البخوتػكػؿ الثاني  شخط يتعمق بتحجيج مداحة األرض  التي يجب أف يديصخ - 60

 يذيخ إلى مغ سيحكع في الشياية. عمييا الستسخديغ كسا لع
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   1998 :مفيؾم الشزاعات السدمحة غير الدولية وفقا لشغام روما األساسي لعام : ارابع

الجوؿ األشخاؼ في  61عشج إنذاء السحكسة الجشائية الجولية بسػجب نطاـ روما األساسي،واجيت
اء بو البخوتػكػؿ اإلضافي ىحا الشطاـ مذكمة في معاىجة روما كثيخا عغ السفيػـ الحؼ ج

شت مفيـػ آخخ مذابو لمتعخيف الحؼ وضعتو السحكسة الجشائية الجولية ، وتب1977معاـ الثاني
/و( مغ الشطاـ األساسي لسحكسة 8/2ليػغدالؼيا الدابقة، وذلظ في السادة الثامشة الفقخة الثانية )

روما بشريا)...السشازعات السدمحة التي تقع في إقميع دولة عشجما يػجج صخاع مدمح متصاوؿ 
 .62لحكػمية وجساعات مدمحة مشطسة،أو ؼيسا بيغ ىحا الجساعات(األجل بيغ الدمصات ا

 غير الدولية التظؾر التاريخي لمشزاعات السدمحة :  اخامد

بجًا مغ القخف التاسع عذخ أبخمت العجيج مغ االتفاؾيات الجولية، والتي تزسشت العجيج مغ 
)الىاؼ( باإلضافة إلى ذلظ كانت القػاعج العامة السشتطسة لمعسميات القتالية والتي عخفت باسع 

 .63ىشاؾ محاوالت متعجدة األشخاؼ لػضع قػاعج واجبة التصبيق في حالة نذػب حخب

 

 

                                  
حاولت السحكسة الجشائية الجولية ليػغدالؼيا الدابقة إيجاد تعخيف واضح وصخيح لمشداعات السدمحة غيخ - 61

الجولية مغ خالؿ تكييفيا لبعس الشداعات السدمحة الجاخمية،فسثال كيفت الشداع السدمح في يػغدالؼيا بأنو نداع 
وداخمي، وجاء في حكسيا"إف الشداع السدمح الحؼ وقع بيغ أشخاؼ الشداع في جسيػرية ذو شبيعة مختمصة دولي 

البػسشة واليخسظ ؼيو مغ الكثافة ما يجعا إلى تصبيق قػانيغ وأعخاؼ الحخب التي تحتػييا السادة الثالثة 
ا فييا كسا ىي في الشداعات السدمحة برفة عامة بس 1949السذتخكة بيغ اتفاؾيات جشيف األربع لعاـ 

 الشداعات السدمحة غيخ الجولية".
/و( مغ الشطاـ األساسي لمسحكع الجشائية 8/2مغ الججيخ أف الفخؽ بيغ التعخيف الػارد في السادة)- 62

الجولية، وتعخيف السحكسة الجشائية الجولية ليػغدالؼيا ىػ إيخاد كمسة)نداع مدمح متصاوؿ( بجال مغ كمسة عشف 
 مدمح متصاوؿ.

 .26،ص2007يػني ،القانػف الجولي اإلنداني،دار الشيزة، دار الشيزة العخبية،د.شخيف بد- 63
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 : الخاص بالحرب البحرية 1856إعالن باريس لعام 1 - 

يعتبخ ىحا اإلعالف بسثابة أوؿ وثيقة دولية في القخف التاسع عذخ تقشغ أعخاؼ وعادات 
اإلعالف قػاعج قانػنية تقزى بحساية الدفغ البحخية مغ أعساؿ الحخب البحخية، تزسغ ىحا 

القخصشة، وحساية بزائع األعجاء السػجػدة عمى مخاكب الجوؿ السحايجة، ويتكػف مغ أربع مػاد 
 .64تتعمق بالحرار البحخؼ 

 : 1863عام ” ليبر” قانؾن  -   2

لمجيػش في ميجاف القتاؿ، وضع ليبخ تعجياًل وتغييخًا في بعس مػاد الحخب، ووضع قػاعج 
 .وىحه القػاعج ىى لػائح ألعخاؼ وعادات الحخ

 : 1864اتفاقية جشيف لعام 3 -

دعا االتحاد الفيجرالي الدػيدخؼ إلى عقج مؤتسخ دولي بجشيف، أسفخ عغ تػؾيع اتفاؾية 
 دولية بحساية السخضى والجخحى مغ العدكخييغ، وىى أوؿ اتفاؾية مغ اتفاؾيات الرميب األحسخ

، وتزسشت نرػصًا أكجت فييا عمى االعتخاؼ ببعس السبادغ، كحياد عخبات اإلسعاؼ يالجول
 .65والسدتذؽيات العدكخية، وحسايتيا والعشاية بالسخضى والجخحى برخؼ الشطخ عغ جشديتيع

 : 1868لعام  غرسبر ظإعالن سان ب4 -

فقج نز عمى  غخسبخ صإف تصػيخ أسمحة ججيجة كاف بالفعل قج ناؿ اىتساـ الجوؿ في ساف ب
في حالة جمب السديج مغ األسمحة يشبغي عمى الجوؿ أف تتفق عمى الحفاظ عمى مبادغ ” أنو 

اإلندانية، وركد اإلعالف عمى تصبيق الحطخ العاـ عمى استخجاـ أسمحة تزاعف آالـ السعاقيغ 
خاؼ يحطخ دوف مبخر وتجعل ىالكيع أمخًا المشاص مشو. ونتيجة ليحا اإلعالف فإف الجوؿ األش

                                  
 .46،ص2003د.سعيج سالع جػيمي، مجخل لجراسة القانػف الجولي اإلنداني، دار الشيزة العخبية،- 64
 

 7،ص1982د.صالح عامخ،التعخيف بالقانػف الجولي اإلنداني،الشجوة السرخية لمقانػف الجولي،- 65
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السبجأ “جخاـ، باإلضافة إلى أف ىحا اإلعالف ىػ بسثابة  400عمييا استخجاـ أؼ قحائف تحت 
فقج أدػ إلى اعتساد ” العخفي الحؼ يحطخ استخجاـ وسائل الحخب التي تدبب معاناة ال داعي ليا

 )[5](.1907 -1899تعخيفات أخخػ لمتخمي عغ وسائل خاصة لمحخب ما بيغ عامي 

 :(La déclaration de Proxel) 1874عام مذروع إعالن بروكدل 5 -

اجتسع خسدة عذخ خبيخًا قانػنيًا مغ مختمف الجوؿ في بخوكدل لرياغة  1874في عاـ 
 بصخسبخغتعميسات أكثخ تذسل الحخب، وأراد الخبخاء تأكيج السبادغ اليامة إلعالف ساف 

مشع قرف البالد “ولرياغة قػاعج محجدة تشطع سمػؾ الحخب البخية وكانت أىع قاعجة ىي 
، وعكدت ىحه القاعجة الخفق العدكخؼ بجال مغ اإلندانية فالقػات تفتقخ إلى ”السفتػحة

التكشػلػجيا الالزمة لتفادػ قرف البالد مغ مدافات شػيمة، وعمى الخغع مغ عجـ الترجيق 
مغ جانب الحكػمات إال أنو اكتدب ؾيسة معشػية كبيخة وأثخ تأثيخًا كبيخًا عمى مذخوع بخوكدل 

أصجرتيا لجيػشيا في  التيعمى قػانيغ الحخب، واىتجت إليو بعس الحكػمات في التعميسات 
 .السيجاف

 :(La conférence de La Haye) 1899مؤتسر الىاي لمدالم عام 6 -

وتشاوؿ ثالث مػضػعات مغ بيشيا  1899انعقج مؤتسخ الدالـ األوؿ في الىاؼ عاـ 
 (مػضػع )قػانيغ الحخب، والحج مغ األسمحة، وندع الدالح

عغ قمقو مغ التقجـ التكشػلػجي في األسمحة ورأػ في عقج ” نيقػال الثاني“أعخب الؿيرخ 
مؤتسخ لمدالـ الجولي وسيمة لمجعػة إلى التقييج العاـ لألسمحة، ورفزت الجوؿ السذاركة في 

أف تمـد نفديا بتقييج عاـ لألسمحة، وإف كانت وافقت عمى حطخ استخجاـ مقحوفات  السؤتسخ
لشذخ غازات خانقة، أو ضارة بالرحة. وذىبت االتفاؾية إلى أبعج مغ ذلظ فحكخت أنو في 

يبقى الدكاف السجنييغ والستحاربيغ تحت حساية وسيصخة “األحػاؿ التي ال تغصييا أنطسة محجدة 

https://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1/#_ftn5
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ولي والستختبة عمى العادات السقخرة بيغ األمع الستجيشة، وقػانيغ اإلندانية، وما مبادغ القانػف الج
 .66يسميو الزسيخ العاـ

 : 1997مؤتسر الىاى الثاني عام 7 -

أسفخ مؤتسخ الىاؼ الثاني عغ وضع العجيج مغ االتفاؾيات الجولية، وحجثت تصػرات ججيجة 
كبيخًا، فقج تع صياغة قانػف بحخؼ، ووضع قيػد متعمقة بحساية السجنييغ، وقصع السؤتسخ شػشًا 

عمى الغػاصات تحت الساء، أيزًا تع وضع بعس القػاعج الستعمقة بالحخب الجػية ولكشيا لع 
تكغ كاؼيو لحساية السجنييغ مغ القرف واليجسات بالبالػف الستفجخ، وأصبح اليجػـ عمى 

مذخوعًا لقػاعج تحج مغ  1956السخاكد السجنية مباحًا، ووضعت المجشة الجولية في عاـ 
األخصار التي يتعخض ليا الدكاف السجنيػف في زمغ الحخب، ويجب عمى األشخاؼ الستحاربة 
أف تستشع عغ استعساؿ األسمحة التي تدبب أضخارًا مفخشة، والتي تزخ بسداكغ السجنييغ 

 67.والسقاتميغ برػرة عذػائية نطخًا لعجـ دقتيا

 : اتفاقيات جشيف8 - 

الحخب تعتبخ وسيمة لحل وتدػية الشداعات الجولية، وتع إقخار مذخوع الحخب حتى كانت 
وكانت الجيػد الخامية إلى عقج مؤتسخ دولي لػضع قػانيغ الحخب  .مصمع القخف العذخيغ

وأعخافيا ووضع قػاعج قانػنية ججيجة لسػاجية الطخوؼ الشاشئة عغ التقجـ العمسي والفشي في 
ت خالؿ الشرف األوؿ مغ ىحا القخف الحؼ شيج انجالع الحخبيغ مجاالت الحخب قج استسخ 

 : عغ تػؾيع عجد مغ االتفاؾيات الجولية التي مغ أبخزىا األولى والثانية، والتي أسفخت العالسييغ

                                  
 .7،ص2015أو ريو،السدؤولية الجولية عغ زراعة األلغاـ،دار الشيزة العخبية، د.إيشاس- 66
67

 - Normand (R) .The légitimation of violence  A  critical  history  of the law of 

war,.harv.1994.P 56. 
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  6اتفاؾية دولية لتحديغ أحػاؿ الجخحى والسخضى مغ أفخاد الجيػش في السيجاف، في 
شخاؼ الستعاقجة، مسا يعشى سخياف األخيخة في مػاجية ، في العالقة بيغ األ1864يػليػ سشة 

 .والترجيق عمييا 1864الجوؿ التي سبق ليا تػؾيع اتفاؾية عاـ 

  تع تػؾيع بختػكػؿ جشيف الخاص بتحخيع االلتجاء إلى حخب الغازات 1925في عاـ ،
ة والحخب البكتخيػلػجية الحؼ تعيجت بسقتزاه مجسػعة كبيخة مغ الجوؿ األعزاء في عرب

األمع بعجـ االلتجاء إلى الحخوب التي تخػضيا إلى استخجاـ الغازات الدامة أو الخانقة أو 
 .إلى الحخب البكتخيػلػجية أو حخب السيكخوبات

  تتعمق 1929وفى ضػء الحخب العالسية األولى، تع إبخاـ اتفاقيتيغ في جشيف سشة ،
، وكانت الثانية خاصة بتحديغ أحػاؿ الجخحى والسخضى مغ أسخػ الجيػش في السيجاف

، لحساية ضحايا 1949التي عقجت في عاـ  –بسعاممة أسخػ الحخب، وحمت اتفاؾية جشيف 
 .محل االتفاقيتيغ –الحخب

 : وىذه االتفاقيات األربعة ىي

 بذأف تحديغ حاؿ الجخحى والسخضى مغ أفخاد القػات السدمحة في  : االتفاقية األولى
 السيجاف

 بذأف تحديغ حاؿ الجخحى والسخضى والغخقى مغ أفخاد القػات  : االتفاقية الثانية
 .السدمحة في البحار

 بذأف معاممة أسخػ الحخب : االتفاقية الثالثة . 

 بذأف حساية األفخاد السجنييغ في وقت الحخب : االتفاقية الرابعة. 
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وتحػػ االتفاؾيات عمى نرػص تشطع حقػؽ ضحايا العسميات العدكخية فزاًل عغ أنيا 
المجشة الجولية لمرميب  68 شاوؿ حساية السجنييغ في األراضي التي تع احتالليا، وقج قامتتت

األحسخ الجولي عمى تصػيخ االتفاؾيات األربعة، وأسفخت جيػدىا عغ عقج عجة مؤتسخات لمخبخاء 
الحكػمييغ لمعسل عمى إنساء وتصػيخ القانػف الجولي اإلنداني السصبق عمى الشداعات السدمحة 

، حتى أسفخ عغ إصجار البخوتػكػليغ 1971كانت دولية أو غيخ دولية بجء مغ عاـ  سػاء
 : ، وىسا1977يػنيػ عاـ  10اإلضافييغ التفاؾيات جشيف في 

 : 1977يؾنيؾ  19البروتؾكؾالن اإلضافيان التفاقيات جشيف في 

 .يتعمق بحساية ضحايا السشازعات الجولية السدمحة :األولالبروتؾكؾل 

 .يتعمق بحساية ضحايا السشازعات السدمحة الغيخ دولية :الثانيالبروتؾكؾل 

وقج ميدت اتفاؾيات جشيف والبخوتػكػالف اإلضاؼياف بيغ الشداعات السدمحة الجولية وغيخ 
السذتخكة  2الجولية عغ شخيق تحجيج دقيق لمقػاعج التي ُتصبق في كل حالة مشيسا. ووفًقا لمسادة/

تشصبق ىحه االتفاؾية في حالة الحخب السعمشة أو أؼ :” تي نرت عمى التفاؾيات جشيف ال
اشتباؾ مدمح آخخ يشذب بيغ شخفيغ أو أكثخ مغ األشخاؼ الدامية الستعاقجة، حتى لػ لع 
يعتخؼ أحجىا بحالة الحخب. وتشصبق االتفاؾية أيزًا في جسيع حاالت االحتالؿ الجدئي أو 

لستعاقجة، حتى لػ لع يػاجو ىحا االحتالؿ مقاومة الكمي إلقميع أحج األشخاؼ الدامية ا
مغ البخوتػكػؿ اإلضافي األوؿ عمى أف ىحه األحكاـ تشصبق أيًزا  1كسا نرت السادة/.”مدمحة

في حالة السشازعات السدمحة التي تشاضل بيا الذعػب ضج التدمط االستعسارؼ واالحتالؿ 
 .ت التي قج تبجو ذات شابع غيخ دولياألجشبي وضج األنطسة العشرخية، وبالتالي في الحاال

                                  
. التمخيز بػاسصة ماجج عمي  2014مكتبة جخيخ, الخياض  دوف ميجيل ريد ، االتفاؾيات األربع،- 68  

 .السديغ
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السذتخكة في اتفاؾيات جشيف، وأخزعت الشداعات السدمحة الجاخمية أو  3وجاءت السادة/
في حالة ؾياـ نداع مدمح ليذ لو “غيخ الجولية لسقتزيات إندانية ألوؿ مخة بشريا عمى أنو : 

شخؼ في الشداع بأف يصبق شابع دولي في أراضي أحج األشخاؼ الدامية الستعاقجة، يمتـد كل 
 : كحج أدنى األحكاـ التالية

األشخاص الحيغ ال يذتخكػف مباشخة في األعساؿ العجائية، بسغ فييع أفخاد القػات  -1
السدمحة الحيغ ألقػا عشيع أسمحتيع، واألشخاص العاجدوف عغ القتاؿ بدبب السخض أو الجخح 

حػاؿ معاممة إندانية، دوف أؼ تسييد أو االحتجاز أو ألؼ سبب آخخ، يعاممػف في جسيع األ
ضار يقـػ عمى العشرخ أو المػف، أو الجيغ أو السعتقج، أو الجشذ، أو السػلج أو الثخوة أو أؼ 

 27وىحا ما أكجتو محكسة العجؿ الجولية في حكسيا الرادر في ….. “. معيار مساثل آخخ
 69.اراغػافي قزية األنذصة العدكخية وشبو العدكخية في نيك 1986يػنيػ 

لع تبيغ السقرػد  أنياالسذتخكة التفاؾيات جشيف، إال  3ورغع ما نرت عميو لمسادة/
بالحخوب األىمية، وأكجت أف أحكاميا تشرخؼ لسػاجية الشداعات السدمحة الغيخ دولية، ويبجوا 
أف نية السؤتسخيغ في اتفاؾيات جشيف لع تشرخؼ إال لسجلػؿ الحخب األىمية بتغميب السعشى 

 .الزيق لمشداعات السدمحة غيخ الجولية

التفاؾيات جشيف، لتحجيج مفيػـ الشداعات  1977وجاء البخوتػكػؿ اإلضافي التاني لعاـ 
حساية ضحايا السشازعات الجولية “عمى أف :  1/1السدمحة غيخ الجولية، بالشز في السادة 

السدمحة والتي تجور عمى إقميع أحج األشخاؼ الدامية الستعاقجة بيغ قػاتو السدمحة وقػات مدمحة 
ت ؾيادة مدئػلة عمى جدء مغ إقميسو مغ مشذقة أو جساعات نطامية مدمحة أخخػ وتسارس تح

 الدابقةويتزح مغ السادة ”. الديصخة ما يسكشيا مغ الؿياـ بعسميات عدكخية متػاصمة ومشدقة

                                  
د.سعيج سالع الجػيمي، الصبيعة القانػنية الخاصة لالتفاؾيات الجولية لمقانػف الجولي اإلنداني،أفاؽ -  69

جسػعة مغ الباحثيغ مشذػرات الحمبي الحقػؾية، الجدء الثالث،عاـ لسوتحجيات،مقالة في مؤلف 
 .267،ص2005
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بأنو الشداع الحؼ يجور في إقميع الجولة بيغ القػات الشطامية  دوليأنو عخؼ الشداع السدمح الغيخ 
 .لةالحكػمية وقػات مشذقة أو نطامية تحت ؾيادة مدئػ 

ال :” حاالت االضصخابات والتػتخات الجاخمية بالشز عمى أف  1/2وقج استبعجت السادة 
يدخػ ىحا عمى حاالت االضصخابات والتػتخ الجاخمية مثل الذغب وأعساؿ العشف العخضية 

 .”وغيخىا مغ األعساؿ ذات الصبيعة السساثمة التي ال تعج مشازعات مدمحة

ـ التجخل في الذئػف الجاخمية لمجوؿ، ونز عميو في السادة وأقخ البختػكػؿ الثاني مبجأ عج
بقرج السداس بديادة ” البخوتػكػؿ“ قالسمحال يجػز االحتجاج بأؼ مغ أحكاـ ىحا :”بأنو  3/1

أية دولة أو بسدئػلية أية حكػمة في الحفاظ بكافة الصخؽ السذخوعة عمى الشطاـ والقانػف في 
 .”أو الجفاع عغ الػحجة الػششية لمجولة وسالمة أراضيياالجولة أو في إعادتيسا إلى ربػعيا 

عقجت بذأف الشداعات السدمحة  التيومغ ىحا العخض يسكغ القػؿ بأف االتفاؾيات الجولية 
الجاخمية كانت تقرج الحخوب األىمية، وما نذاىجه عمى الداحة العالسية في الػقت الحاضخ 

ال تخزع ليحه السدسيات وال تخزع  ةفخيؿياإلوخاصة في مشصقة الذخؽ األوسط وبعج الجوؿ 
لمحخوب األىمية. بل ىػ نػع أخخ مغ الشداعات السدمحة الجاخمية وعادة تكػف أسبابيا ديشية أو 

 .شائؽية أو شسعًا في الدمصة

 ةالسدمح اتالشزاع أثشاءالعرفية الدولية السعشية بحساية البيئة  السبادئ : السبحث الثاني

العخؼية الخاصة بالشداعات السدمحة مشح فتخة شػيمة وعشجما بجأت لقج وججت القػاعج  
االتفاؾيات ألوؿ مخة في تجويغ العخؼ في الثالثيشات مغ القخف الثامغ عذخ أشارت  تمظ 
االتفاؾيات إلى أف أكثخ القػاعج قج استسخت في الػجػد كعخؼ، وأف نرػص االتفاؾيات الجولية 

.إف 70أساسية معيشة في القانػف الجولي ممدمة لمجوؿ كافةالحجيثة تبخىغ دوف لبذ أف مبادغ 
مبادغ القانػف العخفي في ىحا السجاؿ تتصػر بذكل واضح ،وتجدج ذلظ في السبجأ العخفي " ما 

                                  
 .1949مغ السحق األوؿ التفاؾيات جشيف لعاـ  57السادة -70
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، 1982عادت الصبيعة لعبة عادلة في الشداعات البذخية" في قخار الجسعية العامة لألـ الستحجة 
 في السيثاؽ العالسي لمصبيعة.

ج ومبادغ العامة العخؼية تصبق عمى جسيع السسارسات لكافة السقاتميغ و التي تكافئ قػاع 
القػاعج التعاقجية ذات الرمة، والجدء الكبيخ مغ القانػف الجولي اإلنداني ىػ قانػف عخفي، إال 

أف بعس قػاعج السمحق األوؿ لبخوتػكػؿ جشيف جاءت خارج العخؼ الجولي، وبالتحجيج القاعجة  
الفقخة الثالثة،وىحا ما أكجت عميو محكسة العجؿ الجولية في رأؼ االستذارؼ  35قاعجة وال 55

حػؿ مذخوعية استخجاـ األسمحة الشػوية  أو التيجيج باستخجاميا، بعس مبادغ القانػف الجولي 
اإلنداني السعسػؿ بيا جاءت مغ إعالف ساف بصخسبػرغ أثخ عمى مشع استخجاـ عجة قحائف في 

التي قج تداىع في حساية البيئة، باإلضافة الى وجػد قػاعج عخؼية تسشح حساية وقت الحخب و 
 البيئة الصبيعية في حالة عجـ وجػد قاعجة تعاقجية.

 بظرسبؾرغ: سان  إعالن

كاف السحاولة األولى لمحكػمات الجولية لتحجيج شخؽ  1868إعالف ساف بصخسبػرغ عاـ  
اليجؼ الػحيج والذخعي لمجوؿ وقت الحخب ىػ  ووسائل الحخب، ومقجمة ىحا اإلعالف أوضحت

إضعاؼ القػات العدكخية لمعجو،والحؼ جاء بسبجأ رئيدي بأف السحاربيغ ليذ ليع حق غيخ 
محجد بذأف اختيار  الػسائل التي تزخ بالعجو، ثالثة مبادغ رئيدية عخؼية في القانػف الجولي 

مبجأ الزخورة ،  جأ اإلندانيةاإلنداني تجج مرجرىا في ترخيح  ساف بصخسبػرغ خاصة مب
 العدكخية ، ومبجأ التشاسبية

 : مبادئ رئيدية عرفية في القانؾن الدولي اإلنداني في ترريح  سان بظرسبؾرغالسظمب األول

 : مبدأ اإلندانية  الفرع األول

يسشع شخؽ ووسائل الحخب غيخ اإلندانية التي ال تسيد ما بيغ السجنييغ والسحاربيغ ، 
وتدبب آالما ال مبخر ليا، عمى ضػء ىحا التعخيف مغ الديل فيع أف تجميخ البيئة في وقت 
الشداع السدمح يعتبخ خخقا ليحا السبجأ، ومثاؿ ذلظ تمػيث اليػاء ومرادر السياه الرالحة لمذخب 
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لدكاف السجنييغ...الخ.وقج أعمغ ىحا السبجأ ألوؿ مخة في إعالف ساف بصخسبػرغ عاـ وتجػيع ا
 35، وتأكج عجة مخات في معاىجات القانػف اإلنداني وآخخىا في الفقخة األولى مغ السادة 1868

، وأعيج ذكخه في دليل ساف ريسػ بذأف القانػف الجولي 1977مغ بخوتػكػؿ  جشيف األوؿ لدشة 
لشداعات السدمحة في البحار الحؼ أعجه بعس القانػنييغ الجولييغ والخبخاء البحخييغ السصبق في ا

بخعاية المجشة الجولية لمرميب  71الحيغ دعاىع إلى اجتساع العيج الجولي لمقانػف اإلنداني
مغ الجدء الثالث السعشػف: القػاعج األساسية  38والحؼ جاء ؼيو في السادة  1994األحسخ سشة 

غ األعياف أو األشخاص السحسييغ واألىجاؼ العدكخية، حيث تشز :"في أؼ نداع ولتسييد بي
مدمح، ال يسكغ حق أشخاؼ الشداع في اختيار أو أساليب الحخب محجود."وعمى الخغع مغ 

 التحفطات التي 

أبجتيا بعس الػفػد السذاركة في مؤتسخ جشيف الجبمػماسي لمعسل عمى إنساء وتصػيخ قػاعج 
ي اإلنداني السصبقة عمى  الشداعات السدمحة عمى نصاؽ  تصبيق ىحه السادة فإف القانػف الجول

مغ الػاضح في ضميا أف أؼ أسمػب أو وسيمة مغ وسائل القتاؿ يقرج بيا أف تؤدؼ إلى أضخار 
جديسة بالبيئة، حتى ولػ كاف ذلظ عمى نحػ عخضي، تعتبخ وسائل أو أساليب محخمة، وىكحا 

ومخررا لتػفيخ وتأميغ الحساية لبيئة بحاتيا وحساية السجنييغ  يبجو أف ىحا الشز مػجيا
 واألعياف والسستمكات السجنية.

 مبدأ الزرورة العدكرية  الثاني:الفرع 

يشصمق ىحا السبجأ مغ حؿيقة  أف أؼ استخجاـ لمقػة يتعيغ أف يكػف وفقا لمزخورة العدكخية 
خورة العدكخية، االتجاه األوؿ يخػ " أنيا عمى أقل تقجيخ ،وىشاؾ اتجاىيغ في تفديخ  نطخية الز

تبخر أؼ فعل يداعج في تحقيق الشرخ بل لمسداعجة" ويشصمق ىحا االتجاه مع رأؼ األلساف  
خالؿ الحخب العالسية الثانية  بقػليع " حق فعل أؼ شيء  يداىع في كدب الحخب"، أما 

                                  
نطخ في تعخيف الشداع السدمح الجولي والشداع السدمح غيخ الجولي السادة األولى مغ كل مغ البخوتػكػليغ  -71
  اإلضافييغ التفاؾيات جشيف 5
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حا الفعل لع يكغ الشرخ ليتحقق.االتجاه الثاني ؼيصمق عميو " لكغ مغ أجل" ويعشي بأنو لػال ى
والسعشى الحؿيقي لمزخورة العدكخية يسكغ أف يقع بيغ ىحيغ الخأييغ وعمى أية حاؿ فإف  

عجـ معخفة ما ىػ مصمػب مغ اإلنجازات العدكخية بذكل أكيج سيعشي تعصيل ىحا السبجأ 
مثال إسقاط  مجاؿ الزخر البيئي  مازاؿ الججؿ مدتسخا، فالبعس يشاقر باعتباره رادعا،وفي

القشبمة الحرية عمى الياباف وىػ عسل أضخ بالبيئة اإلندانية  بذكل واسع ، كاف ضخورة عدكخية 
مغ أجل تقريخ أمج الحخب،بيشسا يخػ البعس اآلخخ ألف اليجػـ غيخ السبخر عمى البيئة 

رىا الصبيعية أو عمى السشذآت السحتػية عمى قػػ خصيخة كسحصة التػليج الشػوية،ال يذسل ضخ 
العجو فحدب،بل كحلظ الجوؿ السحايجة، وبالتالي فإف الجولة السعتجية ليذ بإمكانيا تبخيخه عمى 

 .72أساس الزخورة العدكخية

وعميو فإف اليجؼ السذخوع لمحخب ىػ إضعاؼ العجو وليذ ارتكاب اإلبادة الجساعية أو 
وال يسكغ تبخيخه عمى  إحجاث الزخر بالدكاف السجنييغ  نتيجة تجميخ مشطػمات إسشاد الحياة،

 .73أساس ضخورة الحخب

ا السبجأ تبيغ دور ليذ أف القيػد عمى ىحا السبجأ حالتػكيجية لي ةأف المغ Sharpويؤكج  
الـ العجو، وأف تكػف قػانيغ الشداع السدمح مفيجة دمػجػدة ، ويتصمب ربط العسل العدكخؼ باست

عخفي وعميو فإف السقاتميغ واألىجاؼ  بسبجأ الزخورة العدكخية وبسقتزى القانػف الجولي ال
العدكخية  حدب يسكغ مياجستيا ،ىػ ألجل أف تكػف األىجاؼ العدكخية أىجافا 
بصبيعتيا،ومكانيا وغخضيا، أو استخجاميا فالبج أف تداىع برػرة فعالة  في قجرة العجو عمى 

كمي أو الجدئي خػض الحخب أو إمكانية مػاصمة الحخب والتي يكػف تجميخىا أو االستيالء ال
 .74عمييا أو تحييجىا  بذكل مدية عدكخية واضحة لمسياجع حدب الطخوؼ وقت اليجػـ

 ومبجأ حطخ استعساؿ أسمحة تتدبب في إحجاث أضخار بالبيئة الصبيعية: 

                                  
-MichealBothe,protection of the enviro,ment in timps of armed conflict.Op.Cit p9

72
 

 .1994بحث مشذػر محاضخ مؤتسخ قصخ لمقانػف الجولي -73
74

-Bola Ajbola.OpCit p86  
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ىحا السبجأ جاء الشز عميو في البخوتػكػؿ األوؿ وقبمو ورد الشز عميو في مختمف 
سمحة التقميجية والشػوية والجخثػمية وغيخىا،بحيث نجج نز االتفاؾيات التي تحطخ استخجاـ األ

يشز عمى :"تحطخ استخجاـ األسمحة والقحائف  1977مغ البخوتػكػؿ األوؿ  35/2السادة 
والسػارد ووسائل القتاؿ التي مغ شأنيا إحجاث إصابات أو آالـ في الشداع السدمح ضج أىجاؼ 

 ة مغ خصخ التمػث والتجميخ.عدكخية مقخوف بسخاعاة حساية البيئة البحخي

 ثالث : مبدأ الشدبية الفرع ال

ييجؼ مبجأ الشدبية إلى التقميل مغ األضخار الشاتجة عغ األعساؿ العدكخية، والحؼ يتعمق 
باستخجاـ وسائل وتقشيات حخبية تتشاسب لمخد عمى اليجسات العدكخية وأف ال يكػف اليجؼ مغ 

تقامي وتأديبي، ومثاؿ عمى ذلظ األضخار ضج البيئة الخد إحجاث آالـ غيخ ضخورية وتجميخ ان
ومرادرىا الصبيعية مثل حخؽ الغابات ببػلػنيا، وىكحا فإف ىحا السفيـػ يجخل ضسشيا عجـ 
مذخوعية التجميخ االنتقامي والتأديبي السػجو ضج البيئة ومرادرىا الصبيعية وفي نفذ الػقت 

بخ الزخورة العدكخية تجميخ مجف بأكسميا ومثاؿ فإف مبجأ الشدبية متذعب ومعقج لمغاية، فقج تج
ذلظ تجيخ بعس السشاشق بيجؼ تأخيخ تقجـ العجو أو لتغصية عسمية اندحابو. مبجأ الشدبية 
يصبق لحساية البيئة ،والسقرػد بحلظ ألف يكػف استخجاـ القػة السدمحة بذكل غيخ مفخط وغيخ 

 .75لصبيعية محال لميجػـعذػائي، وأنو ال يجػز أف يكػف أؼ جدء مغ البيئة ا

وما لع يكغ ىجفا عدكخيا باعتبار البيئة عيشا مجنيا، وىي محسية برفتيا ىحه السبادغ  
والقػاعج التي تحسي األعياف السجنية األخخػ، ويحطخ اليجـػ ضج ىجؼ عدكخؼ يسكغ أف 
يتػقع مشو التدبب أضخار عارضة لمبيئة تكػف مفخشة في تجاوز ما يشتطخ أف يفدخ عشو 

مسػسة ومباشخة، وقج ذكخت محكسة العجؿ الجولية في رأييا اليجـػ مغ ميدة عدكخية م
 االستذارؼ في قزية األسمحة الشػوية عمى سبيل السثاؿ. 

                                  
، السجمة األردنية لمعمػـ 2008عسخ محسػد اعسخ،حساية البيئة في القانػف الجولي اإلنداني-75

 التصبيؿية،سمدمة العمـػ اإلندانية.
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السبادغ الدابقة ىي مبادغ متخابصة ببعزيا البعس ، وكل واحج مشيا متػقف ببعزيا  
ات عمى اآلخخ، ومع ذلظ فإف ليحه السبادغ أىسية مغ حيث أف الشرػص الخاصة باالتفاؾي

الستعمقة بالقانػف الجولي اإلنداني صامجة، أما السبادغ العخؼية فإنيا تقجـ لمقانػنييغ نػعا مغ 
الميػنة عمى مػاكبة ما يصخأ مغ مدتججات عمى الداحة الجولية مع مخور وفذل السجتسع الجولي 

 في وضع اتفاؾيات تعاقجية ممدمة.

الجوؿ تصبيقيا في حالة الشداع الجولي وىشاؾ مبادغ عخؼية غيخ التعاقجية التي يجب عمى  
 :76السدمح ىي

 ال يجػز اليجػـ عمى أؼ جدء مغ البيئة الصبيعية ما لع يكغ ىجفا عدكخيا. -
 يحطخ تجميخ أؼ جدء مغ البيئة الصبيعة إال في الحاالت التي تدتمـد الزخورة العدكخية. -
لمبيئة، ويكػف يحطخ اليجػـ عمى ىجؼ عدكخؼ قج يتػقع مشو التدبب بأضخار عارضة  -

 مفخشا في تجاوز ما يشتطخ أف يدفخ عشو مغ ميدة عدكخية ممسػسة ومباشخة.
العشاية التامة أثشاء استخجاـ أساليب ووسائل القتاؿ، لحساية البيئة الصبيعية  إبالءوجػب  -

والحفاظ عمييا وتتخح كل االحتياشات السسكشة لتجشب األضخار العارضة لمبيئة، وفي كل 
قميل مشو الى أدنى حج، وال تعفي قمة الجراية العمسية باآلثار التي تخمفيا عسميات األحػاؿ الت

عدكخية معيشة عمى البيئة، بسعشى أف أؼ شخؼ في الشداع مغ واجبو اتخاذ مثل ىحه 
االحتياشات، إف جسيع ىحه القػاعج السحكػرة سابقا يسكغ تصبيقيا في حالة الشداع الجولي 

 اع السدمح غيخ الجولي.السدمح، وفي حالة  الشد 

 حطخ استخجاـ مبيجات األعذاب كأسمػب لمحخب إذا كانت:          

 ذات شبيعة تجعميا أسمحة كيسائية محطػرة. - أ
 ذات شبيعة تجعميا أسمحة بيػلػجية محطػرة - ب

                                  
 .37مخجع سابق،ص 2005جػف مارؼ ىشكختذ  -76
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 تدتيجؼ الحياة الشباتية التي ليدت ىجؼ عدكخؼ. - ت
و أضخار األعياف تدبب خدائخ عارضة في أرواح السجنييغ أو إصابات بيشيع أ - ث

 السجنييغ.
 .77تدبب أضخار بالغة واسعة االنتذار وشػيمة األمج لمبيئة الصبيعية - ج

إف الحساية البيئة الصبيعية تعتبخ جدء ال يتجدأ مغ حساية لمػجػد البذخؼ،    
القانػف الجولي اإلنداني ال يسشع الحخب، ولكغ العجؿ أف تقخ بػجػد مجسػعة مغ 
القػاعج التعاقجية في القانػف الجولي اإلنداني الستفق عمييا في وقت الحخب تعصي 

د قػاعج عخؼية تحكع القانػف الجولي حساية ضسشية وصخيحة لمبيئة كحلظ وجػ 
اإلنداني، الحؼ مغ السسكغ أف تداعج عمى تصػره وخاصة في نصاؽ حساية البيئة 

 الصبيعية.

ومع ذلظ تطيخ عجة مذاكل ؼيسا يتعمق بحساية البيئة اإلندانية مغ خالؿ عجـ 
وضػح وغسػض الشرػص السخررة لحساية البيئة وعجـ كفايتيا مغ ناحية ، وعجـ 

تداـ الجوؿ باحتخاـ ىحه القػاعج وخخقيا مغ الجوؿ  غيخ مرجقة عمييا والسرجؽ ال
عمييا، مغ ناحية أخخػ، وتسثل مسارسات الجوؿ السرجقة عمى االتفاؾيات الجولية 
وسمػكياتيا السادية عمى األرض لقػاعج الجولي اإلنداني مغ خالؿ استخجاـ أسمحة 

بالبيئة  إذا كاف مغ الرعػبة  وضع اتفاؾية فتاكة وغيخ  تقميجية تؤدؼ إلى اإلضخار 
خاصة تزاؼ التفاؾيات جشيف األربع وممحقييا متعمقة بالبيئة اإلندانية مغ الديػلة 
أف تعسل عمى تصبيق ما تع االتفاؽ  عميو وإيجاد وسائل دبمػماسية لمزغط عمى 

ا عمسشا الجوؿ غيخ السرجقة عمى السمحق األوؿ والثاني لمترجيق عمييا خاصة إذا م
 أف أغمب الجوؿ العخبية غيخ مرجؽ عمييا مع العمع أنيع بحاجة إلى ىحه الحساية.

                                  
 .38،مخجع سابق،ص2005جػف مارؼ ىشكختذ -77
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إف الخصخ الحؼ وصمت إليو حخكة البيئة اإلندانية الصبيعية والحزارية يدتجعي 
الحـد والدخعة في حساية البيئة، والتذخيع وحجه ىػ الكفيل بتػفيخ عاممي الحـد 

 والدخعة السصمػبيغ.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الثانيالفصل   



الثاني:  القهاعد اإلندانية الخاصة بحماية البيئة أثناء النزاعات المدلحة. الفرل  
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 القهاعد اإلندانية الخاصة بحماية البيئة أثناء النزاعات المدلحة.:  الثانيالفرل 

 ماهية القانهن الدولي اإلنداني  األول:المبحث 

إف العالقات الجكلية مغ القجـ كالى يػمشا ىحا تسيدت بالشداعات كالحخكب كالقتاؿ 
األكلى  فالعالسيتا، كلقج ضاؽ السجتسع الجكلي كيالت كأالـ  كبيخة خالؿ الحخبيغ 

كالثانية ، كحتى بعج الحخب العالسية الثانية ،كبسا أف اإلندانية تتصمب أف تراف 
زداد االىتساـ بحقػؽ اإلنداف في كل أنحاء العالع ككحا األفعاؿ لرالح اإلنداف، لقج ا

في السحافل الجكلية ،بحيث تذابكت السفاـيع السختمفة ليحه الحقػؽ، خاصة بيغ مفيـػ 
القانػف الجكلي لحقػؽ اإلنداف كالقانػف الجكلي اإلنداني ،بالخغع  مغ أنيسا ييجفاف 

حساية اإلنداف كاحتخاـ كخامتو بجرجة أساسية إلى تحقيق غخض كاحج مذتخؾ يتسثل في 
كىسا فخعاف أساسياف لمقانػف الجكلي العاـ،لكشيسا يختمفاف مغ حيث شبيعتيسا كأصميسا 
كتصػرىسا، فالقانػف الجكلي اإلنداني أقجـ كأسبق مغ القانػف الجكلي لحقػؽ اإلنداف، 

عو كذلظ بدبب الحخكب التي الزمت اإلنداف مشح كالدتو عمى ىحه األرض كتصػرت م
 .1بتصػيخ كسائل عيذو ككسائل الحساية الالزمة لو

،.بأنو " مجسػعة القػاعج 2لقج عخؼ الفؿيو ماكذ ىػبخ  القانػف الجكلي اإلنداني
القانػف الجكلي العاـ التي يتكػف مشيا الرخح القانػني الحؼ يدتيجؼ تػفيخ اكبخ قجر 

القػاعج بالقانػف الجكلي مغ الحساية لزحايا الشداعات السدمحة، جخت تدسية ىحه 
 3اإلنداني" كلقج تع اعتساد ىحه التدسية  في السؤتسخ الجبمػماسي الحؼ عقج بجشيف

بذأف العسل عمى إنساء كتصػيخ القانػف الجكلي اإلنداني السصبق في السشازعات 
                                                           

1
 ـ.19/10/1999دمحم يػسف عمػاف،كرقة عسل قجمت إلى السؤتسخ العخبي ،القاىخة، - 

 126،ص2002كأبحاث قانػني، القاىخة ، سامخ أحسج مػسى،القانػف الجكلي اإلنداني،دراسات- 2
 .1977-1974انعقج السؤتسخ الجبمػماسي  بجشيف بتاريخ  - 3
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عغ صياغة  1977السدمحة، الحؼ دعت إليو الحكػمة الدػيدخية كأسفخ سشة 
 .1949ييغ التفاؾيات جشيف األربعة في السشعقجة سشة البخكتػكػليغ اإلضاف

 المطلب األول: نذأة وتطهر القانهن الدولي اإلنداني 

نتشاكؿ في ىحا السصمب  نذأة كتصػر القانػف الجكلي اإلنداني  كمبادغ القانػف الجكلي 
 اإلنداني 

 مفههم القانهن الدولي اإلنداني وتطهره األول:الفرع 

القانػف الجكلي اإلنداني بأنو مجسػعة القػاعج الجكلية السكتػبة كالعخؼية  يعخؼ 
التي تيجؼ في حالة الشداع السدمح إلى حساية األشخاص الستزخريغ مسا يشجع عغ 
ذلظ الشداع مغ آالـ كأضخار، مشا ييجؼ لحساية السستمكات التي ليذ ليا عالقة مباشخة 

ة السستمكات التي ليذ ليا عالقة مباشخة بالعسميات العدكخية. كسا ييجؼ لحساي
بالعسميات العدكخية.كلقج دأب الفقو التقميجؼ عمى تدسية ىحا القدع مغ القانػف الجكلي 
بقانػف الحخب، كف ثع قانػف الشداعات السدمحة قبل أف يصمق عميو مرصمح القانػف 

 الجكلي اإلنداني.

العخؼية كالسكتػبة ىجفيا  كيعخؼ أيزا عمى أنو عبارة عغ مجسػعة مغ القػاعج 
حساية األشخاص كاألمػاؿ كاألعياف كاألماكغ التي ليدت ليا عالقة مباشخة بالعسميات 

 .4العدكخية أثشاء الشداعات السدمحة 

فالقانػف الجكلي اإلنداني يحسي األشخاص الحيغ ال يذاركػف في القتاؿ 
شخاص الحيغ لع يعػدكا أك األ كالسجنييغ كعساؿ اإلغاثة كرجاؿ الجيغ كالرحفييغ،

                                                           

 .8-7، ص 1984جاف بيكتو؛ القانػف الجكلي اإلنداني تصػره كمبادئو، معيج ىشخؼ دكناف، جشيف  - 4
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قادريغ عمى السذاركة مثل الجخحى كالغخقى كأسخػ الحخب. كسا يبدط القانػف في حالة 
الشداعات السدمحة حساية بعس األعياف مثل السستمكات الثقاؼية كجسيع األعياف السجنية 

 .5األخخػ إضافة إلى السشذآت الصبية كالعدكخية كسيارات اإلسعاؼ

 Humanitarian Law is a part of international Law, it can be »ك يعخؼ كحلظ  

assumed that iy’ssources are to be found among the formal sources of public 

international Law, consisting mainly of those listed in Article38 paragraph 1 of  

statute of international courtof Justice »
6 

 يتكػف القانػف الجكلي اإلنداني مغ : 

التي تيجؼ الى كضع قيػد عمى سيخ  1907ك  1899معاىجات الىاؼ  - أ
 العسميات العدكخية كسمػؾ الستحاربيغ

حتى صجكر اتفاؾيات جشيف األربعة  1894معاىجات جشيف مشح اتفاؾية   - ب
ية ، كالتي جاءت لحسا1979كالبخكتػكػالف اإلضاؼياف لعاـ  1949في العاـ 

ضحيا الشداعات السدمحة مغ جخحى كمخضى كحساية السستمكات كاألعياف 
السجنية ، حيث شكمت ىحه االتفاؾية مشطػمة قانػنية متخابصة العشاصخ، غايتيا 
الحج مغ آثار الحخكب كإقخار شكل مغ أشكاؿ التػازف   بيغ " "الزخكرات 

 الحخبية "ك 'االعتبارات اإلندانية " 

ع تصػر العرػر ضيػر قػاعج كضػابط تصبق كتمتـد بيا مسا فخض  م       
السجتسعات الستحزخة أثشاء الحخب، كىكحا ضيخ مرصمح قانػف الحخب  كالحؼ ضل 

                                                           
5
لحقهق اإلندان واللجنة الدولية عامر الزمالي؛ مدخل إلى القانهن الدولي اإلنداني، منذهرات المعهد العربي  - 

 .1، ص 7991للرليب االحمر 
6 - Francois Bugnion,the international comittee of red cross and the protection of war 

victims,p719 
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سائجا حتى إبخاـ اتفاؾية األمع الستحجة ليتحػؿ بعج ذلظ إلى قانػف الشداعات السدمحة 
عمى الرعيج الجكلي كالحؼ استسخ إلى بجاية الدبعيشات ، كأماـ نذاط حقػؽ اإلنداف 

شاع مرصمح القانػف الجكلي اإلنداني، خاصة في أعقاب مؤتسخ شيخاف سشة 
19687. 

 الفرع الثاني : حعر أنهاع القتال

سادت الحخكب كالشداعات السدمحة بيغ الؿبائل كالذعػب عمى مخ األزمشة  
اإلنداني، حيث كالحزارات عمى عالقة بيغ الجساعات البذخية السختمفة عبخ التاريخ 

أكجد ذلظ ابغ خمجكف بقػلو " إف الحخكب كأنػاع القتاؿ لع تدؿ كاقعة في الخميقة مشح 
،فكانت لمحخب شقػس كأعخاؼ تطيخ في مجسميا القػاعج الجكلية التي تحكع 8بجأىا هللا

 في الػقت الحالي كالتي تصػرت مشح العرػر القجيسة ، 

دكلية تمـد جسيع األشخاؼ الستحاربة عمى  لع تكغ ىشاؾ قػاعج قانػنية كاتفاؾيات 
التقيج بيا كاحتخاميا إلى أف بجأت نذأة القانػف الجكلي اإلنداني بعج معخكة شخسة دارت 
رحاىا عمى أرض سمفخيشػ بسقاشعة لػمبارديا بايصاليا بيغ القػات الشسداكية مغ جانب 

بذخية ىائمة مغ كقػات فخندا كسخديشيا مغ جانب أخخ  تمظ السعخكة خمفت خدائخ 
شخز، باإلضافة لعجد ىائل مساثل مغ  40000القتمى راح ضحيتيا أكثخ مغ 

الجخحى الحيغ لقػا حتفيع بعج ذلظ نتيجة قرػر في الخجمات الصبية كشاىج ىحه 

                                                           
ياسخ عبج الخحسغ فزل السػلى دمحم ،حساية البيئة أثشاء الشداعات السدمحة في القانػف الجكلي اإلنداني ،رسالة دكتػراه،  - 7

، سشة   .2018جامعة الذشجؼ،الخخشـػ
8
 كرقة عسل مقجمة عغ نجكة القانػف -أحسج األنػر، السزسػف التاريخي لسبادغ القانػف الجكلي اإلنداني كالقانػف الجكلي- 

الى   04/03/1998الجكلي اإلنداني كضبط التدمح في الشداعات السدمحة السشعقجة في سيخاكػزا،ايصاليا في الفتخة مغ
 .15،ص 06/07/1998
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السعخكة السػاشغ الدػيدخؼ ىشخؼ دكناف في كتابو "تحكار سمفخيشػ" الحؼ ىد كججاف 
 كعة.العالع لسا جاء ؼيو مغ أحجاث مخ 

دعا دكناف في نياية كتابو إلى إعجاد أفخاد إغاثة شبية محايجكف كقت الدمع،  
لتقجيع الحج األدنى مغ الخجمات الصبية كقت الحخب ، كانطع إليو أربعة مػاششيغ مغ 
سػيدخا ليذكمػا المجشة الخساسية ، كالتي عخفت ؼيسا بعج بالمجشة الجكلية لمرميب 

حسل الحكػمة الدػيدخية عمى عقج  1864ة في عاـ األحسخ، كاستصاعت ىحه المجش
 مؤتسخ دكلي 

دكلة، نتج عشو إبخاـ اتفاؾية جشيف لتحديغ حاؿ الجخحى في الجيػش  16شاركت ؼيو 
السيجانية ، كالتي بسقتزاىا تقجـ اإلسعافات األكلية كالخعاية الصبية لمسحاربيغ كالجخحى 

ت الصبية الحيغ تسيد أفخادىا بذارة كالسخضى دكف أؼ تسييد،كباحتخاـ أفخاد الخجما
الرميب األحسخ عمى أرضية بيزاء. حيث كاف ذلظ بسثابة الخصػة األكلى لتجكيغ 
القانػف الجكلي اإلنداني كالتي تالىا عجة اتفاؾيات دكلية كاف أىساىا اتفاؾيات جشيف 

مع ، كالسعاىجات بيغ األ1972اإلضاؼياف لعاـ  9كالبخكتػكػالف 1949األربعة لعاـ 
ليدت أمخا ججيجا اقتخف بالعرػر الحجيثة فقط، بل أف السعاىجات الثشائية تعػد إلى 
العرػر القجيسة.كسا أف بعس السعاىجات الرجاقة كالدالـ بيغ الذعػب في مختمف 
العرػر  ترت صخاحة عمى بعس األحكاـ الستعمقة بسعاممة األسخػ ، لكغ السجتسع 

دكلية متعجدة األشخاؼ تكفل السبادغ اإلندانية الجكلي كاف بحاجة إلقخار مػاثيق 
لسعاممة ضحايا الحخكب، كػنيا  ال تدتصيع أف تسشع حخب مغ االنجالع، حيث  بجأت  

                                                           
9
 .61/61/6111دمحم نور فرحات ،ورقة عمل قدمت الى المؤتمر اإلقليمي العربي،القاهرة،- 
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مخحمة تجكيغ كتقشيغ القانػف الجكلي اإلنداني مشح أكاسط القخف التاسع  عذخ مغ خالؿ 
 .10االتفاؾيات التالية

الستعمقة بتحديغ حاؿ العدكخييغ  22/08/1864في  اتفاؾية جشيف السؤرخة: أوال
الجخحى في السيجاف،تعتبخ ىحه االتفاؾية األكلى في بشاء القانػف الجكلي اإلنداني،كيعػد 

لمعسل عمى تحديغ ف في  1863الفزل في إبخاميا إلى لجشة جشيف التي شكمت عاـ 
بيحا الذأف  السيجاف.كقج دعت الحكػمة الدػيدخية إلى تشطيع مؤتسخ دكلي إلبخاـ معاىجة

، ككاف ليحه االتفاؾية األثخ الكبيخ في تشطيع األسذ التي يعامل عمى 1864عاـ 
لسدمحة، كنرت عمى حياد األجيدة الصبية ككسائل الشقل اأساسيا ضحايا الشداعات 

الصبي كالقائسيغ عمى الخجمات الرحية كاحتخاـ الستصػعيغ السجنييغ الحيغ يذاركػف في 
كااللتداـ بالحياد في تقجيع السداعجة الرحية كحسل شارة خاصة ىي أعساؿ اإلغاثة 

صميب أحسخ عمى رقعة بيزاء،كالتي أصبحت ؼيسا بعج اسسا لمحخكة اإلندانية 
العالسية، كبعج ذلظ أصبحت الذارة عشػانا لمجشة الجكلية لمرميب األحسخ التي اتخحت 

كلة سػيدخا الخاعية ليحه .عخفانا لج11أؼ بعج سشػات مغ إنذائيا 1875اسسيا عاـ 
االتفاؾيات، حيث أف الذارة عبارة عغ معكػس العمع الدػيدخؼ .كسا  نرت االتفاؾية 
عمى زجخ انتياكات استعساؿ ىحه الذارة، كعمى ضػء ما كرد في ىحه االتفاؾية تبشى 

اتفاؾية ججيجة لسالئسة الحخب البخية ألحكاـ معاىجة  1907مؤتسخ "الىاؼ" لمدالـ عاـ 
 يف في صيغتيا الججيجة .جش

: أقخ السؤتسخ الجبمػماسي السشعقج في جشيف عاـ 1929: اتفاؾية جشيف لعاـ ثانيا
نز االتفاؾية ججيجة  بذأف تحديغ حاؿ الجخحى كالسخضى العدكخييغ في  1929

                                                           
 19، ص2009ؽ اإلنداف،دار السصبػعات السرخية اإلسكشجرية،نعع اسحاؽ زيا، القانػف الجكلي اإلنداني،كقانػف حقػ - 10
 .47د.شخيف عمتع،مجلػؿ القانػف الجكلي اإلنداني كتصػرىسخجع سابق ص- 11
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، التي عكدت التصػرات الستالحقة في 1906السيجاف، كىي صيغة معجلة التفاؾية 
في السيجاف، إثخ ما شيجه، كأضيفت ليحا الذارة شارة "اليالؿ مجاؿ الخجمات الصبية 

باستخجاـ األخيخة حتى عجكليا عشيا  إيخافاألحسخ ك األسج كالذسذ األحسخيغ" انفخدت 
، كأقخ 1929كاعتساد شارة اليالؿ األحسخ بسػجب اتفاؾية جشيف لعاـ   1980عاـ 

الحسخاء كإشارة ثالثة ليحه  بخكتػكػال ثالثا يزيف البمػرية 2005مؤخخا في يشايخ 
 الحخكة.

باإلضافة ليحه االتفاؾية أقخ السؤتسخ ذاتو معاىجة ىي األكلى مغ نػعيا، تيجؼ  
لزساف حدغ معاممة أسخػ الحخب، كقج لعبت ىحه االتفاؾية دكرا ىاما خالؿ الحخب 
العالسية الثانية ، كرغع عجـ مرادقة دكؿ كبخػ عمييا مثل الياباف كاالتحاد الدػفييتي، 

السشعقجة في نػرمبخغ في أعقاب الحخب العالسية الثانية  فإف السحكسة الجشائية الجكلية
أقخت بالصابع العخفي  الجكلي ليحه االتفاؾية أؼ امتجاد آثارىا إلى جسيع األشخاؼ 

،كرغع  ما تزسشتو ىاتاف السعاىجتاف 12الستحاربيغ كليذ فقط األشخاؼ السرادقة عمييا
ما ارتكب بحقيع خالؿ الحخب مغ أحكاـ  لفائجة ضحايا الشداعات السدمحة، فإف حجع 

العالسية الثانية تجاكز نصاؽ ما نرت عمييسا كارتكبت انتياكات لحقػؽ الزحايا، 
 األمخ الحؼ أكجب الدعي لسخاجعة كتصػيخ شامل ألحكاـ ىحه االتفاؾيات. 

: عمى اثخ السؤتسخ الجبمػماسي السشعقج بجشيف عاـ 1949: اتفاؾيات جشيف لعمع ثالثا
ربع اتفاؾيات، حيث شخز أماـ السجتسعيغ ما أفخزتو الجخب العالسية ، أبخمت أ1949

الثانية مغ تجارب قاسية كخخؽ األحكاـ الجكلية الستفق عمييا. كأىع ما جاء في ىحه 
االتفاؾيات السادة الثالثة السذتخكة، كالستعمقة بحساية ضحايا الشداعات السدمحة غيخ 

                                                           
 21شخيف عمتع،مخجع سابق،ص- 12
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لجكلي بأنيا "معاىجة مرغخة " كػف ىحا الشػع مغ الجكلية، التي اعتبخىا فقياء القانػف ا
 الشداعات لع يكغ محكػما بسػاثيق خاصة بل كاف يشطع فقط مغ خالؿ قػاعج عخؼية.

،تسيدت  08/06/1977البخكتػكػالف اإلضاؼياف التفاؾيات جشيف السؤرخاف في  
زل عغ االتفاؾيات الدابقة بتػفيخ حساية قانػنية أف 1949اتفاؾيات جشيف لعاـ 

لزحايا الشداعات السدمحة الغيخ الجكلية، إال أنيا تشصبق أساسا عمى الشداعات السدمحة 
الجكلية .ككحجتيا السادة الثالثة السذتخكة بيغ االتفاؾيات األربع تذيخ إلى الشداعات 
الجاخمية، ،كرغع أف اعتساد ىحه السادة حقق خصػة إلى األماـ في الشداعات السدمحة، إال 

ج التي تشز عمييا السادة تبقى ذات شابع عاـ بالجرجة األكلى .كرثت معطع أف القػاع
اتفاؾيات جشيف مغ سمصات االحتالؿ  1954البمجاف التي حققت استقالليا بعج عاـ 

الدابقة، فكاف اعتساد البخكتػكػليغ فخصة ليا لإلسياـ في تصػيخ القانػف الجكلي 
 1974خ دبمػماسي بجشيف بيغ عامي لسؤتس الدػيدخيةاإلنداني.كسا دعت الحكػمة 

بيجؼ التأكيج عمى القانػف الجكلي اإلنداني السصبق في الشداعات السدمحة  1977ك
كتصػيخ في ختاـ  أعسالو البخكتػكػالف اإلضاؼياف التفاؾيات جشيف، فجاء األكؿ لتشطيع 
حساية ضحايا الشداعات السدمحة الجكلية كبالخرػص حخكب التحخر مغ 

بيشسا جاء الثاني  لتشطيع حساية ضحايا الشداعات السدمحة الغيخ الجكلية االستعسار،
.جاءت أحكاـ البخكتػكػؿ األكؿ شاممة لسزسػف االتفاؾيات األربع مالئسة بيغ قانػف 
الىاؼ كقانػف جشيف  كأدمجت مغ خالؿ نرػصو األحكاـ الستعمقة بديخ العسميات 

ي لحخكب التحخيخ.أما البخكتػكػؿ الثاني  الحخبية باإلضافة إلى تشطيع الػضع القانػن
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فيػ يسثل إضافة لمسادة الثالثة السذتخكة في االتفاؾيات األربعة، حيث كسع مغ نصاؽ 
 .13الزسانات األساسية السترمة بالحقػؽ القزائية كحطخ ؾياـ بأعساؿ محجدة

  الفرع الثالث: وسائل تطبيق القانهن الدولي اإلنداني

االلتداـ باحتخاـ القانػف الجكلي اإلنداني كالعسل عمى احتخامو يجب عمى الجكؿ  
مغ شخؼ اآلخخيغ، كىػ التداـ عاـ تزسشتو السادة األكلى السذتخكة لالتفاؾيات األربع 
ككحلظ السادة األكلى مغ البخكتػكػؿ األكؿ كيذسل ذلظ االلتداـ  جسيع األشخاؼ 

ني جسيعيا كاالحتخاـ يكػف ذاتيا، الستعاقجة شػاؿ ارتباشيا بشرػص القانػف اإلندا
كنرت اتفاؾيات "جشيف" في مادة مذتخكة عمى نذخ أحكاميا عمى نصاؽ كاسع في 
الدمع كسا في الحخب كعمى كافة األشخاؼ السداىسة في نذخ ثقافة القانػف اإلنداني في 

 .14نصاؽ نذخ ثقافة حقػؽ اإلنداف

تمظ التي تتػلى رعاية مرالح :   الجكلة الحامية ىي عسػما نعام الدول الحامية - أ
رعايا ىحه الجكلة لجػ الجكلة األخخػ بسػافقة ىاتيغ الجكلتيغ، تقزي االتفاؾيات 
األربع بأف أحكاميا تصبق بسداعجة الجكؿ الحامية السكمفة بخعاية مرالح أشخاؼ 

 الشداع كتحت مخاؾبة الجكؿ الحامية.
ص أثشاء الؿياـ : لمجشة دكر خادور اللجنة الدولية للرليب األحمر  - ب

بسياـ السداعجة كالحساية القانػنية ألنيا عمى اتراؿ بالزحايا كبأشخاؼ الشداع، 
كعبخ مشجكبييا لمفت نطخ الدمصات السخترة إلى أؼ انتياؾ يقع كتقـػ بالجكر 
الػقائي الالـز حتى ال تتكخر االنتياكات كبسا أف األساسييغ ليا كلمحخكة العالسية 

                                                           
13

 .21د.عبج الكخيع عمػاف،مخجع سابق،ص- 
كتاب دراسات في القانػف الجكلي أ.د دمحم عديد شكخؼ ،تاريخ القانػف الجكلي اإلنداني كشبيعتو،دراسة ضسغ - 14

 .12اإلنداني،مغ إصجارات الرميب األحسخ ،تقجيع د.مفيج شياب،دار السدتقبل العخبي، ص
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الؿ األحسخ يدسحاف ليا بتمقي أؼ شكػػ حػؿ انتياكات ما لمرميب األحسخ كالي
لمقانػف اإلنداني فإنيا تقـػ بالسداعي الالزمة لجػ الدمصات السعشية كىي مداع 

 .15سخية مبجئيا، لكغ قج تخخج الى حيد العمغ كفق الذخكط السحجدة
عمى إجخاء تحقيق  1949نرت اتفاؾيات جشيف األربعة   : التحقيق - ت

أشخاؼ الشداع بدبب إؼ انتياؾ كيقـػ بالتحقيق خبخاء مخترػف بصمب مغ أحج 
يجب إعجاد أكلئظ األشخاص كقت الدمع، بسداعجة الجسعيات الػششية، حتى 
بة لتقجيع  السذػرة لمدمصات كإعالميا بجػانب تصبيق قانػف  يكػنػا عمى ـأ

ء إلى الشداعات السدمحة، كإذا كاف ىشاؾ أشخاص لجكلة فعمييا إرساؿ قائسة أسسا
المجشة الجكلية حتى تكػف تحت ترخؼ األشخاؼ الستعاقجة األخخػ عشج الحاجة. 
كيقـػ السدتذاركف القانػنيػف دلى القػات السدمحة بتقجيع السذػرة لمقادة 
العدكخيػف حدب الجرجة السالئسة بذأف تصبيق أحكاـ االتفاؾيات كالبخكتػكػؿ 

 .كالتعميع السشاسب الحؼ يمقغ لمقػات السدمحة
حخصا عمى تالقي نقائز الػسائل  :اللجنة الدولية لتقري الحقائق - ث

، خاصة بعج تجارب كاقع 1949السحكػرة في اتفاؾيات جشيف األربعة لدشة 
العالقات بيغ أشخاؼ الشداع، حاكؿ السؤتسخ الجبمػماسي بعث جياز تحقيق 

شة مغ البخكتػكػؿ األكؿ الستعمق بالمج 90بسػجب نز قانػني .كفي السادة 
 السحكػرة تكػف ميسة ىحه األخيخة :

التحقيق في أؼ عسل يػصف بأنو خخؽ أك انتياؾ جديع بسقتزى -
 االتفاؾيات كالبخكتػكػؿ.

                                                           
 .96د.حاـز عمتع،مخجع سابق،ص - 15
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تدييل العػدة إلى االلتداـ بأحكاـ االتفاؾيات كالبخكتػكػؿ بفزل مداعي -
 الحسيجة التي تبحليا لجشة تقري الحقائق

المجشة مفتػحة لمجكؿ فحدب كليدت ىيئة قزائية كإنسا ىي جياز  كىحه-
دائع محايج كغيخ سياسي، كتتكػف مغ خسدة عذخ عزػا عمى أساس 

 التسثيل الجغخافي العادؿ كيشتخب األعزاء لسجة خسذ سشػات.

السدؤكلية الستختبة عغ خخؽ القانػف الجكلي )الحمػؿ السدتبعجة(     -ك
إجخاءات إكخاه مخالفة لمقػاعج العادية لمقانػف الجكلي  األعساؿ االنتقامية ىي

اإلنداني تتخحىا دكلة ما اثخ أعساؿ غيخ مذخكعة ارتكبتيا ضجىا دكلة 
أخخػ كتيجؼ إلى إجبار ىحه األخيخة ،عمى احتخاـ القانػف،اقخ ىحا السبجأ 

كىػ يعكذ السسارسة الجكلية في ىحا  1964معيج القانػف الجكلي لعاـ 
كأتى بعج قزية "نػليال" الذييخة بيغ ألسانيا كالبختغاؿ كأدت إلى  السزسار،

كحجد شخكط المجػء إلى األعساؿ االنتقامية  1928إقخار تحكيع صجر عاـ 
 :16كىي

 عسل سابق غيخ مذخكع.-أ
استحالة حرػؿ الجكلة السزارة عمى مزارة عمى ما تخيج بػسائل -ب

 أخخػ.
 إنحار بقى دكف نتيجة.-
 العسل غيخ السذخكع الحؼ تأني كخد عميو.الشدبية مع -د
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 .15أ.د دمحم عديد شكخؼ، مخجع سابق،ص- 
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حطخ األعساؿ االنتقامية بسقتزى أحكاـ القانػف اإلنداني: األعساؿ -ق
االنتقامية ضج األشخاص السجنييغ كاألمػاؿ ذات الصابع السجني ككل الفئات 

 التي يحسييا القانػف اإلنداني غيخ جائدة بسػجب اتفاؾيات.

 الدولي اإلنداني المطلب الثاني : مرادر القانهن  

مرادر القانػف الجكلي مغ خالؿ الفخكع  إلىفي ىحا السصمب سػؼ نتصخؽ   
 التالية 

  الفرع األول : القهاعد العرفية للقانهن الدولي اإلنداني

حيث تأتي القػاعج العخؼية في مقجمة السرادر، كأىسيا لمقانػف الجكلي اإلنداني  
كقج عخؼ العخؼ الجكلي السمـد بأنو مجسػعة القػاعج القانػنية التي تشذأ في السجتسع 

. 17كتمتـد الجكؿ بيا في ترخفاتيا كاعتقادىا بأف ىحه القػاعج تترف بااللتداـ القانػني 
يخة كالسعخكفة في القانػف الجكلي اإلنداني )بقاعجة ماتيشد( ندبة كقج بخزت القاعجة الذي

، في اتفاؾية الىاؼ الثانية الخاصة  بالحخب البخية لعاـ 18إلى مغ كصفيا كىػ مارتيد
، في الفقخة الثالثة مغ مقجمتيا ثع أعيج التأكيج عمييا في اتفاؾية الىاؼ الخابعة 1899

ي الفقخة الدابعة مغ مقجمتيا التي نرت عمى .، كف1907الخاصة بالحخب البخية عاـ 
أف " أؼ الحاالت التي ال تذسميا أحكاـ االتفاؾية التي تع عقجىا يطل الدكاف السجنيػف 
كالسقاتمػف تحت حساية كسمصاف  كمبادغ قانػف األمع الستحجة كسا جاءت في األعخاؼ 

                                                           
حقػؽ اإلنداف، األكاديسية مػلػد أحسج مرمح، رسالة ماجدتيخ في القانػف الجكلي اإلنداني كالقانػف الجكلي ل- 17

 .19السفتػحة،الجنسخؾ،ص
  .1899( الخكسي األصل في عاـ Friedrich Vo Marti’s الديخ فخدريظ دؼ ما تيشد) - 18
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ية، كمقتزيات الزسيخ التي استقخ عمييا الحاؿ بيغ الذعػب الستجيشة،كقػانيغ اإلندان
 العاـ" كالحاالت  التي لع تذسميا اتفاؾية الىاؼ الخابعة الخاصة بالحخب البخية ىي :

 حالة إذا ما كاف األشخاؼ الستحاربػف ليدػا شخفا ساميا في االتفاؾية.-

في حالة إذا ما كانت  ىشاؾ مدائل ججيجة غيخ محكػمة بقػاعج االتفاؾية  كتخخج عغ -
كاف العخؼ ىػ السشصبق عمييا سػاء كاف الصخفاف الستحارباف أشخافا في  إشارىا، كىشا
 .19االتفاؾية أـ ال

كفقا لسا سبق فإف العخؼ يعتبخ مرجرا أساسيا لمقانػف الجكلي اإلنداني، كىػ ممـد -
لمجكؿ سػاء شاركت في تكػيشو أـ ال، سػاء كانت ىحه الجكؿ مػجػدة كقت نذػئو أـ ال، 

يثبت فييا كجػد العخؼ، فإنو يكػف بالشطخ إلى ما تدمكو الجكؿ مغ أما الصخيقة التي 
ترخفاتيا في أثشاء الحخكب كالشداعات السدمحة، بالشطخ إلى مذاريع االتفاؾيات التي لع 
تػضع مػضع التشفيح، بل حتى االتفاؾيات الجكلية الشافحة يسكغ الػقػؼ عمى القػاعج 

أتي في بعس أك معطع قػاعجىا تجكيشا ألعخاؼ العخؼية، كذلظ ألف ىحه االتفاؾيات قج ت
 دكلية.

إذا كانت ىحه مختبة العخؼ الجكلي مغ مرادر القانػف الجكلي اإلنداني فألنو -
استسجىا مغ تعاليع الجيانة السديحية، كفمدفات السفكخيغ كأخيخا تعاليع الذخيعة 

اف في الدمع اإلسالمية الغخاء، التي تعج أقجـ كأىع مرجر مغ مرادر حقػؽ اإلند
 كالحخب.

 
                                                           

،السجمج األكؿ،دار العالع لمسالييغ ةكاإلقميسيالدعيج الجقاؽ،عبج العطيع كزيخ،حقػؽ اإلنداف، الػثائق العالسية - 19
 .47نز1988
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 الفرع الثاني: المهاثيق واالتفاقيات الدولية:

يسكغ القػؿ أف القانػف الجكلي اإلنداني يتػفخ اليـػ عمى إشار قانػني دكلي  
يختز مثمسا سبق اإلشارة إليو أعاله بالركػؾ الجكلية السشعقجة في إشار األمع الستحجة 

 :20تيكقانػف " جشيف" كقانػف "الىاؼ" كىػ كاآل

اتفاؾية جشيف لتحديغ حاؿ الجخحى العدكخييغ في السيجاف: تع تػؾيع ىحه االتفاؾية -
كتحتػؼ االتفاؾية عمى عذخ مػاد تتزسغ حياد األجيدة الرحية ككسائل  1864سشة 

الشقل  الرحي كأعػاف الخجمات الرحية كاحتخاـ الستصػعيغ السجنييغ الحؼ يداىسػف 
سداعجة الرحية دكف تسييد كحسل شارة خاصة ىي صميب في أعساؿ اإلغاثة كتقجيع ال

أحسخ عمى رقعة بيزاء.تع تصبيق ىحه االتفاؾية في الحخب الشسداكية الخكسية سشة 
1866 . 

تقترخ ىحه االتفاؾية عمى العدكخييغ الجخحى في السيجاف البخؼ فقط لحلظ تع  
الحخب البحخية لسبادغ بسؤتسخ "الىاؼ" حػؿ الدالـ إبخاـ اتفاؾية لسالئسة  1899سشة 

 اتفاؾية جشيف.

الخاصة بتحديغ حاؿ الجخحى كالسخضى  1906اتفاؾية "جشيف" لعاـ - 
متسسة كمصػرة  1906جػيمية  06العدكخييغ في السيجاف.ىحه االتفاؾية السػقعة في 

لالتفاؾية األكلى، كضمت اتفاؾية "بخية" ألف ضحايا الحخب البحخية مغ العدكخييغ 
نصاؽ  1906. ككسعت اتفاؾية 1899ية اتفاؾية "الىاؼ" الثالثة لعاـ يتستعػف بحسا
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 .3القاضي جساؿ شيمػؿ، الجسيػرية التػندية،بحث مشذػر عمى االنتخنيت، بعشػاف القانػف الجكلي،ص- 
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سابقتيا كشسمت " السخضى" أيزا كبمغ عجد مػادىا ثالثا كثالثيغ مسا يجؿ عمى أىسية 
اإلضافات الججيجة. كسا نرت االتفاؾية عمى شخط لو آثار قانػنية ىامة كىػ شخط 

فإف االتفاؾية ال تصبق إال بيغ األشخاؼ  السعاممة بالسثل أك السذاركة الجساعية كبسػجبو
 الستعاقجة إذا نذبت الحخب بيغ شخفيغ أك أكثخ.

:  انعقج مؤتسخ"جشيف" الجبمػماسي بجعػة مغ الحكػمة 1929اتفاؾية جشيف لدشة  -
 ك أثسخ اتفاقيتيغ:  1929الدػيدخية سسة 

اتفاؾية  "جشيف" الستعمقة بتحديغ حاؿ الجخحى كالسخضى العدكخييغ في السيجاف  -
 1906مادة كىي صيغة ججيجة التفاؾية سشة  39كتزع  1929جػيمية  7مؤرخة في 

كاىتست بالصيخاف الرحي كاإلسعاؼ كأقخت استخجاـ شارتيغ إلى جانب الرميب 
 خ .األحسخ كىسا اليالؿ األحسخ كاألسج كالدسر األحس

.تشاكلت االتفاؾية ضسغ 1929أكت  27اتفاؾية"جشيف" لسعاممة أسخػ الحخب بتاريخ  -
مادة أىع ما يترل بحياة األسيخ ككمفت لو التستع بخجمات الجكلة الحامية بػاسصة  37

أعػانيا الستخرريغ ككحلظ بخجمات المجشة الجكلية لمرميب األحسخ كسا نرت عمى 
عمػمات عغ األسخػ كتبادؿ األخبار مع ذكييع. لعبت بعث ككالة لجسع ما أتيح مغ م

 ىحه االتفاؾية دكرا كبيخا في معالجة أسخػ الحخب العالسية الثانية.
: دعت الحكػمة الدػيدخية السجتسع الجكلي إلى مؤتسخ 1949اتفاؾية " جشيف" -

إثخ الحخب العالسية الثانية كتسخس السؤتسخ عغ إبخاـ  1949بسجيشة "جشيف" لدشة 
 ربع اتفاؾيات ىي السعسػؿ بيا حاليا في الشداعات السدمحة تيجؼ إلى: أ
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كقانػف الىاؼ كإقخار اتفاؾية ثانية   1929مخاجعة كتصػيخ اتفاقيتي "جشيف" لدشة  -
 .21لحساية ضحايا الحخب البحخية مغ غخقى كجخحى كمخضى

مية لمجكؿ تػسع مجاالت القانػف الجكلي اإلنداني لزحايا الشداعات كالفتغ الجاخ-
كذلظ لزساف حج أدنى مغ السعاممة اإلندانية بيغ أشخاؼ الشداع الجاخمي 

 السدمح.
حساية السجنييغ تحت االحتالؿ كزمغ الحخب ضخكرة انو تع ألكؿ مخة االىتساـ -

بالسجنييغ تحت االحتالؿ كلع تتسكغ الجكؿ مغ السػافقة عمى صيغ إال سشة 
1977. 

: كضع مؤتسخ الجبمػماسي 1977التفاؾيات "جشيف" البخكتػكػالف اإلضاؼياف -
 بخكتػكػالت. 2عجد  1977ك 1974السشعقج "بجشيف بيغ 

البخكتػكػؿ األكؿ : مػضػعو ضحايا الشداعات السدمحة الجكلية كىػ متسع -1
كتزسغ اعتبار حخكب التحخيخ الػششي نداعا  1949لالتفاؾيات األربعة لدشة 

مجاؿ الحساية القانػنية لمػحجات الرحية كأعػاف  دكليا مدمحا، ككسع البخكتػكػؿ
الخجمات الصبية السجنية عمى غخار الػحجات الرحية العدكخية كأعصى تفاصيل 

 عغ كسائل الشقل الرحي مغ سيارات كسفغ كزكارؽ كشائخات
كاعتخؼ البخكتػكػؿ لسقاتمي حخب العرابات برفة السقاتل كصفة أسيخ الحخب 

كصيانتيع كتجشيبيع تبعات الشداع السدمح أثشاء العسميات  كاىتع بالدكاف السجنييغ
العدكخية بيجؼ الحج مغ األخصار التي تحجؽ بالدكاف السجنييغ زمغ 
الحخب.كنز البخكتػكػؿ عمى بعث جياز لالضصالع بسياـ التحقيق في 

 حاالت الخخؽ الجديسة لمقانػف الجكلي اإلنداني.
                                                           

 .4القاضي جساؿ شيمػؿ، الجسيػرية التػندية ،السخجع الدابق نز- 21
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داعات غيخ الجكلية: عخؼ البخكتػكػؿ البخكتػكػؿ الثاني لحساية ضحايا الش-2
الشداع  غيخ الجكلي بأنو نداع تجكر أحجاثو عمى إقميع أحج األشخاؼ الستعاقجة  بيغ 
قػاتو السدمحة كقػات مدمحة مشذقة أك جساعة نطامية مدمحة أخخػ، كأقخ مبجأ 
عجـ التجخل في الذؤكف الجاخمية لمجكلة حتى  ال يكػف القانػف اإلنداني مصية 

تجخل في الذؤكف الجاخمية لمجكلة كدعع الزسانات األساسية لغيخ  السقاتميغ لم
كتقجيع الخجمات الالزمة لسداعجة  األسخػ كضساف الحقػؽ القزائية ليع عشج 

 .22متابعتيع
الى جانب ىحه السػاثيق الجكلية يتعيغ ذكخ بعس السػاثيق الجكلية  التي ليا 

 عالقة بقانػف "جشيف" مثل:
الستعمق بحطخ استخجاـ بعس القحائف  1868بتيخسبػرغ لدشة  إعالف ساف-

 الستفجخة.
 لحزخ استخجاـ  بعس القحائف الستفجخة. 1899إعالف الىاؼ سشة -
 لحطخ الخصاص مغ نػع " دـ دـ" 1899إعالف الىاؼ لدشة -
لسشع استخجاـ الغازات الدامة كاألسمحة    1925بخكتػكػؿ "جشيف"  لدشة -

 خبػلػجية.الجخثػمية كالبكت
 .23لسشع استخجاـ بعس األسمحة التقميجية 1980اتفاؾية األمع السشحجرة لدشة -
 .1948اتفاؾية مشع جخيسة اإلبادة الجساعية كالسعاؾبة عمييا لعاـ -

 

 
                                                           

 .33مػلػد أحسج مرمح،مخجع سابق،ص - 22
 .4القاضي جساؿ شيمػؿ،مخجع سابق،ص- 23
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  الفرع الثالث: مبادئ القانهن الدولي اإلنداني

السداحة  يزع القانػف الجكلي اإلنداني القػاعج التي تيجؼ في أكقات الشداعات 
دكلية كانت أـ غيخ دكلية، إلى حساية األشخاص غيخ السذاركيغ أك كفػا عغ السذاركة 
في األعساؿ العجائية، كتقييج أساليب ككسائل القتاؿ كحساية السستمكات التي يمحق بيا 

 .24الزخر أك قج تكػف معخضة لو

 : مبادئ قانهن الهاي

أف "تقجـ الحزارة يجب أف يؤدؼ إلى  1868لدشة  جاء في إعالف ساف بيتخسبػرغ
تخؽيف قجر اإلمكاف مغ كيالت الحخب" باعتساد مبجأؼ الزخكرة العدكخية كالسعاممة 

 اإلندانية. كتتختب عمى الشحػ التالي: 

 مبجأ التفخقة بيغ السجنييغ كاألىجاؼ العدكخية-أ

الحؼ يشبغي أف يقترخ يشز ىحا السبجأ أف السجنييغ ال يسكغ يكػنػا عخضة لميجـػ 
عمى األىجاؼ العدكخية أؼ القػات العدكخية بسا في ذلظ السقاتميغ كالسشذآت التي 
تداىع في تحقيق ىجؼ عدكخؼ كبالتالي ال يسكغ مياجسة األمػاؿ السجنية لكغ 

 الخدائخ العخضية بيغ السجنييغ أك أمػاليع ال تعتبخ خخقا لقانػف الحخب.

)الدامة كالجخثػمية كالكيساكية كبعس أنػاع الستفجخات(  حطخ بعس أنػاع األسمحة -ب
كالحج مغ استخجاـ األسمحة التقميجية العذػائية بسا في ذلظ األلغاـ كاألفخاخ كاألسمحة 

 الحارقة.
                                                           

.00م،ص5102الدولي اإلنساني ، دار الجاهعت الجديدة اإلسكندريتد.عبد الكرين عوض خليفت ، القانون - 24
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 حطخ المجػء إلى الغجر أثشاء القتاؿ كىػ يختمف عغ الحيل الحخبية السذخكعة.-ج

 الح أك لع يعج قادرا عمى القتاؿ.احتخاـ سالمة شخز الخرع الحؼ يمقي الد -د

االحتالؿ كضع كاقعي ال يعصي السحتل في السمكية في األرض السحتمة كيسكغ لو  -ق
 .25أف يرادر بعس األمػاؿ كيعسل عمى حفع األمغ

شخط مارتشد  : كفقا ليحا الذخط يطل السحنبػف كالسقاتمػف في الحاالت التي ال  -ك
ساية السبادغ اإلندانية كما يسميو الزسيخ العاـ تشز عمييا الشرػص السكتػبة تحت ح

كقج اعتسجت محكسة "نػرنبػرغ" ىحا السبجأ عشج البث في قزايا مجخمي الحخب العالسية 
 الثانية.

السبادغ األساسية لقانػف "جشيف" : يجب إال تتشافى مقتزيات  الحخب كاحتخاـ  -ز
 الحات اإلندانية.

مبخرا لالعتجاء عمى حياة مغ ال يذاركػف في حرانة الحات البذخية ليدت الحخب -
 القتاؿ أك الحيغ لع يعػدكا قادريغ عمى ذلظ.

مشع التعحيب بذتى أنػاعو، كيتعيغ عمى الصخؼ الحؼ يحتجد رعيا العجكاف يصمب -
 مشيع البيانات الستعمقة بيػيتيع فقط،دكف إجبارىع عمى ذلظ.

اء مسغ يقعػف مغ ؾبزة العجك احتخاـ الذخرية القانػنية، فزحايا الحخب األحي-
 يحتفطػف بذخريتيع القانػنية كما يتختب عمييا مغ أعساؿ قانػنية مذخكعة.

                                                           
كمال حماد،النزاع المسلح والقانون الدولي اإلنساني ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة،الطبعة - 25

 .661،ص6111األولى،
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احتخاـ الذخؼ كالحقػؽ العائمية كالسعتقج كالتقاليج كتكتدب األخبار العائمية أىسية -
خاصة في القانػف اإلنداني كىشاؾ جياز خاص في جشيف ىػ ككالة األبحاث تتػلى 

 ر كنقميا إلى مغ لو الحق في ذلظ.جسع األخبا

 السمكية الفخدية محسية كمزسػنة-

عجـ التسييد، فالسداعجة كالعالج كمختمف الخجمات كالسعاممة برػرة عامة تقجـ -
 .26لمجسيع دكف فخؽ إال ما تفخضو األكضاع الرحية كالدغ

احتجاز تػفيخ األماف كالصسأنيشة كحطخ األعساؿ االنتقامية كالعقػبات الجساعية ك -
الخىائغ، إذا ارتكب شخز يحسيو القانػف اإلنداني جخيسة فإنو يعاقب كفقا لمشرػص  
السعسػؿ بيا مع مخاعاة الزسانات القزائية عمى مدتػػ اإلجخاءات قبل التحقيق كبعجه 

 كعشج السحاكسة كبسشاسبة تشفيح الحكع.

 حطخ استغالؿ السجنييغ أك استخجاميع لحساية أىجاؼ عدكخية.-1

 مشع نيب كاليجـػ العذػائي كاألعساؿ االنتقامية.-2

 مشع أعساؿ الغر كالغجر.-3

 

 

 

 
                                                           

 .118كساؿ حساد، مخجع سابق،ص - 26
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 الحماية المباشرة وغير المباشرة للبيئة أثناء النزاعات المدلحة:  الثاني المبحث

السذتخكة لمجكؿ ىي السرجر الخئيدي لمقانػف الجكلي، كتعتبخ االتفاؾيات  رادة اال
الجكلية أفزل دليل عمى إدارة الجكؿ، كعمى الخغع مغ أنيا ممدمة لمسرجقيغ عمييا ،فإف 
االتفاؾيات التي تجسل عمى قبػؿ  كاسع االنتذار كشػيل األمج قج تربح ممدمة  كقانػف 

التداما عاما عمى عاتق الجكؿ أثشاء  الشداعات   ة فيشأؾالسرجقعخفي بالشدبة لمجكؿ غيخ 
السدمحة بعج استخجاـ األسمحة السجمخة عمى كفق االتفاؾيات كالسعاىجات كاألعخاؼ  الجكلية 
،كاحتخاـ قػاعج الحخب الجكلية السشرػص عمييا في اتفاؾيات الىاؼ كجشيف كأعخاؼ 

لسجنييغ مغ السخاشخ األسمحة الفتاكة كمغ الحخب،الخاصة بحساية السشاشق السجنية كالدكاف ا
ثع ففي حالة إخالؿ دكلة ىحا االلتداـ تتختب مدؤكليتيا الجكلية عغ كافة الخدائخ كاألضخار 

. بػصفيا أف الجكلة ال تدأؿ إال عغ الزخر السباشخ، كاستخجاـ الجكلة لألسمحة  27السباشخة
ارىا إلى سشػات عجيجة، كىحا يؤدؼ شبقا يؤدؼ إلى اإلضخار بالبيئة الصبيعية مباشخة كيستج أث

لقػاعج القانػف الجكلي كاالتفاؾيات البيئية إلى أف يكػف التعػيس األثخ كالشتيجة لػقػع الزخر 
 الشاتج عغ العسل غيخ مذخكع دكليا.

لمػقػؼ عمى مجػ حؿيقة كفاعمية القػاعج القانػنية التي تصبق في كقت الحخب لحساية 
ل أىع االتفاؾيات الجكلية في ىحا السجاؿ  كمشح نذأة القانػف اإلتفاقي البيئة ال بج مغ تحمي

اإلنداني  فيػ يخكد عمى حساية السجنييغ كتشطيع أساليب ككسائل الحخب فمع ييتع بحساية 
البيئة ألنو مفيـػ حجيث الشذأة، كىحا لع يسشع مغ كجػد أحكاـ تحسي البيئة بصخيقة غيخ 

 مباشخة .

                                                           
27

ف الجكلي العاـ،الجدء األكؿ،القاعجة الجكلية، مؤسدة شياب الجامعية لمصباعة كالشذخ، دمحم سامي عبج الحسيج،ػأصػؿ القانػ -
 .501،ص1977، القاىخة ،3شبعة
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 البيئة أثشاء الشداعات السدمحة السعشية بحسايةاألكؿ: االتفاؾيات الجكلية  السصمب

 1907أكال:  اتفاؾية الىاؼ الخابعة لعاـ 

كالستزسشة قػانيغ عخؼية لمحخب  18/10/1907اتفاؾية الىاؼ الخابعة أبخمت بتاريخ 
سدمح ، حيت البخية كممحقيا األكؿ، ليا عجة برسات بذأف حساية البيئة في كقت الشداع ال

مغ اتفاؾية الىاؼ " عمى الستحاربيغ ليذ ليع الحق مصمق كغيخ محجد   22نرت السادة 
 .28باختيار الػسائل التي تزخ باألعجاء،  كيعتبخ ىحا السبجأ أساسيا لمقانػف الجكلي اإلنداني"

(  مادة يزسشيا ممحق  56إف جػىخ ىحه االتفاؾيات ىػ تعميساتيا السكػنة مغ ) 
الىاؼ الخابعة كالتي كانت تجكنيا لقػانيغ كأعخاؼ الحخب البخية،كما تزسشتو مغ اتفاؾية 

مػازنة بيغ مبجأؼ التشاسبية كالتسييد عشج اجتياح دكلة لمحرػؿ عمى استدالـ جدئي أك كامل 
 .29لعجكىا

باإلضافة إلى التحخيسات السشبثقة باتفاؾية  1907مغ تعميسات الىاؼ لعاـ  23كتذيخ السادة 
 عمى تحخيع خاصة 

 استخجاـ األسمحة كالقحائف أك السػاد السحدػبة لتدبب معاناة غيخ ضخكرية.-ىػ

التجميخ كاالستيالء عمى مستمكات العجك كما لع يكغ مثل ىحا الجمار أك االستيالء تقتزيو -ك
 ضخكرات الحخب برػرة ممحة.

كعمى الخغع مغ أف ىحه الشرػص ال تتشاكؿ الزخر البيئي برػرة صخيحة إال أنيا تحسي 
ىػ كتحخيع أؼ تجميخ لمبيئة يدبب معاناة غيخ ضخكرية، إال  23البيئة إذ يسكغ تفديخ السادة 

أف ىحا الشز ضيق الشصاؽ كيقجـ حساية العجك في معطع الطخكؼ في حيغ تحطخ السادة 
                                                           

 .189،ص2002حاـز دمحم عتمع، قانػف الشداعات السدمحة الجكلية ،الصبعة الثانية ،دار الشيزة العخبية،القاىخة،-28
بعج أف نقحت  1899اتفاؾية حمت محل اتفاؾية الىاؼ الثانية لعاـ  1907،13تبشى مؤتسخ الدالـ الثاني في الىاؼ  -29

 قميال كيبيغ التاريخ التفاكضي لالتفاؾية كنرػصيا كعشػانيا إنيا تصبق أثشاء الشداع السدمح بيغ الجكؿ.
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مكات العجك ال تقتزيو ضخكريات الحخب، إف ىحا الذخط  يؤمغ )ك( أؼ دمار لسست 23
حساية بيئية جػىخية كتدتخجـ ىحه السبادغ العخؼية لمزخكرة العدكخية كالسعاناة غيخ 

مغ اتفاؾية  55الزخكرية كاختيار لتحجيج أية كسائل كشخؽ حخبية مدسػح بيا ، أما السادة 
إداريا كمشتفعا مغ السؤسدات كالسباني العسػمية الىاؼ ، ال تعتبخ دكلة االحتالؿ نفديا سػػ 

كالغابات كاألراضي الدراعية  التي تسمكيا الجكلة السعادية  كالتي تػجج في البمج الػاقع تحت 
 االختالؿ ، كيشبغي عمييا صيانة باشغ ىحه السستمكات كإدارتيا كفقا لقػاعج االنتفاع.

لمبيئة، كػف مفيػـ حساية  البيئة لع إف الشرػص الدابقة تتعمق بحساية غيخ مباشخة  
يطيخ إال في بجاية الدبعيشات، كيسكغ القػؿ أف مفيـػ  البيئة كقت الشداع السدمح لع يطيخ 

،  حيث أف القانػف الجكلي اإلنداني كانت اىتساماتو متعمقة  بقػاعجه التي 1976قبل عاـ 
 حة مغ مجنييغ كعدكخييغ.تشطع سيخ العسميات العدكخية ،كحساية ضحايا الشداعات السدم

عمى الجكلة السحتمة أثشاء االحتالؿ االلتداـ بحساية البيئة عشج  55كتفخض السادة  
مسارستيا لحقيا في االنتفاع أك االستخجاـ مغ األبشية العامة كاألراضي كالغابات كاألراضي 

ا مؤتسخ  الىاؼ الدراعية العائجة لمجكلة السحتمة، كعميو نالحع أف االتفاؾيات التي جاء بي
كالتي غالبيتيا تتعمق بالحخب البحخية  لع تذخ إلى حساية البيئة البحخية  بذكل  1907لعاـ 

مباشخ، كلكغ كل ىحا لع يسشع مغ أف تكػف البيئة عخضة لتمػث  أثشاء الحخبيغ العالسيتيغ 
 األكلى كالثانية.

 1949ثانيا : اتفاؾية جشيف الخابعة 

لع نجج نز اتفاقي صخيح متعمق  1949يف األربعة لعاـ بالخجػع إلى اتفاؾيات جش
بالبيئة كمع ذلظ مغ السسكغ القػؿ بػجػد عجة قػاعج قانػنية تسشح الحساية ضسشية لمبيئة مغ 
خالؿ الحساية السقخرة لمسجنييغ كالسقاتميغ، يتجدج ذلظ في اتفاؾية جشيف الخابعة لعاـ 

ية البيئة البحخية، فحيشحاؾ لع تكغ اعتبارات ،رغع ىحه االتفاؾية لع تعالج مػضػع حسا1949
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أك ضخكرة حساية البيئة قج تبمػرت بذكل يدسح برياغتيا في االتفاؾية كمع ذلظ فإف تمظ 
مغ ىحه االتفاؾية عمى أنو  53الحساية لع تكغ غائبة تساما عغ األذىاف ، حيث نرت السادة 

أك الثابتة أك السشقػلة تتعمق بأفخاد "يحطخ عمى دكلة االحتالؿ أف تجمخ أؼ مستمكات الخاصة 
كجساعات أك بالجكلة أك بالدمصات العامة أك السشطسات االجتساعية أك التعاكنية، إال إذا 

 كانت العسميات الحخبية تقتزي حتسا ىحا التجميخ".

مغ االتفاؾية السحكػرة أيزا اف تجميخ األمػاؿ  التي يتع عمى  147تعتبخ السادة  
جخيسة مغ جخائع الحخب كمشو فإف الؿياـ بالتمػيث السعتسج لمبحار سػاء نصاؽ كاسع يعج 

بالبتخكؿ أك الؿياـ  بتفجيخ الرػاريخ الشػكية أك ضخب الدفغ الشاقمة لمبتخكؿ بػاسصة 
. 30األسمحة ذات التجميخ الذامل  ىػ اعتجاء عمى األمػاؿ التي حطخت االتفاؾية تجميخىا

اعتجاء  عمى البيئة الصبيعية فيشاؾ شبو إجساع بيغ   يسكغ اعتبار ىحا التجميخ بسثابة
السختريغ في عمـػ حساية البيئة عمى أف إىجار الثخكات الصبيعية الستججدة أك غيخ 
الستججدة  يعج اعتجاء عمى البيئة الخاصة إذا تختب عغ ىحا اإلىجار أك اإلضخار  بالعشاصخ 

 األخخػ لمبيئة الصبيعية .

االتفاؾيات الدابقة تخبط البيئة البحخية باألعياف السجنية ،  خالصة القػؿ ، نجج أف 
كاألعياف السجنية ىي كل األىجاؼ التي ليدت أىجافا عدكخية كىحا حدب تعخيف نز السادة 

 كعميو كفقا ليحا الشز.  1907مغ االتفاؾية  الىاؼ  لعاـ  25

 المطلب األول: الحماية المباشرة للبيئة في االتفاقيات الدولية 

 : اتفاؾية حطخ استخجاـ تقشيات التغييخ في البيئة ألغخاض عدكخية أك أغخاض عجائية أكال

أبخمت اتفاؾية حطخ استخجاـ تقشيات التغييخ في البيئة ألغخاض عدكخية أك أغخاض  
،نتيجة رد فعل السجتسع الجكلي عمى ؾياـ القػات األمخيكية  20/12/1976عجائية بتاريخ 

                                                           
30

- 
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لغابات كالحقػؽ الدراعية في فيتشاـ مغ أجل القزاء عمى الثػار، كالحؼ بالعسل عمى تجميخ ا
بجكره أثخ عمى حالة السشاخ كتغيخ شبيعتو في تمظ السشصقة، تعتبخ السسارسات التي قاـ بيا 
الجير األمخيكي في جديخة اليشج الريشية كالتي استخجـ فييا كسائل قتالية مثل مبيجات 

كاستسصار الغيػـ بعثخة كتػزيع نػع مغ الزباب فػؽ السصارات األعذاب كالشباتات الخزخاء 
ألحقت أضخارا بالغة بالبيئة كأثارت في نفذ الػقت مخاكؼ العجيج مغ الجكؿ في العالع، ميج 
الدبيل لػضع اتفاؾية حطخ استخجاـ تقشيات تغييخ البيئة ألغخاض عدكخية تع اعتسادىا مغ 

ف كىي اتفاؾية 31/72بقخارىا رقع  1976ديدسبخ  10 قبل الجسعية العامة لألمع الستحجة في
كالتي جاء التػصل إلى اعتسادىا خالؿ السفاكضات  ENMODالسعخكفة اخترارا باسع 

الستعجدة األغخاض في مؤتسخ جشيف لمجشة ندع الدالح ، كنتيجة لحلظ القخار قاـ األميغ العاـ 
بعخض اتفاؾية حطخ استخجاـ  1977ماؼ  08لألمع الستحجة بػصفو الػديع لالتفاؾية في 

 تقشيات تغييخ البيئة ألغخاض عدكخية أك أغخاض عجائية أخخػ لمتػؾيع كالترجيق عمييا.

تتزسغ االتفاؾية مػاد كممحق لو ذات ؾيسة مػاد اتفاؾية، كيشجرج في مقجمة أحكاـ  
 التي تزسشتيا االتفاؾية ف نرت السادة األكلى عمى أنو :

ي ىحه االتفاؾية بعجـ استخجاـ تقشيات التغييخ في البيئة ذات اآلثار تتعيج كل دكلة شخؼ ف-1
الػاسعة االنتذار أك شػيمة البقاء أك شجيجة ألغخاض عدكخية أك ألية أغخاض عجائية أخخػ 

 كػسيمة إللحاؽ الجمار أك الخدائخ أك األضخار بأؼ دكلة شخؼ في الحخب.

داعج أك تحس  أية دكلة أك مجسػعة مغ تتعيج كل دكلة شخؼ في ىحه االتفاؾية بأال ت-2
 مغ ىحه السادة. 1الجكؿ أك أية مشطسة دكلية عمى االضصالع مشاؼية ألحكاـ الفقخة
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ىحه األفعاؿ أدت إلى انذغاؿ العالع بخصػرة ىحه الترخفات السزخة بالبيئة، ككاف حافدا لعقج 
ؾية دخمت حيد التشفيح في اتفا .31اتفاؾية دكلية تسشع استخجاـ تقشيات تحجث تغيخات بالبيئة

 مع إمكانية تصبيقيا في كقت الدمع كالحخب. 05/10/1978

االتفاؾية الستعمقة بسشع التقشيات السعجلة لمبيئة لغايات عدكخية أك لغايات عجائية  
، تيجؼ إلى حطخ االستخجاـ العدكخؼ أك أؼ استخجاـ عجائي  10/12/1976كالسبخمة في 

ػية تعديد الدمع الجكلي كالثقة ؼيسا بيغ األمع كمغ أحكاميا أف آخخ ليحه التقشيات، كدلظ ب
عمى األشخاؼ أال تدتخجـ تقشيات التغييخ البيئي ذات التأثيخات الػاسعة، أك التي تجـك مجة 
شػيمة ، أك الذجيجة كػسيمة لتجميخ أشخاؼ أخخػ أك إتالفيا كاإلضخار بيا، أال تداعج أك 

 جكؿ أك مشطسة دكلية عمى أف فعل ذلظ.تذجع أية دكلة أك مجسػعة مغ ال

كاالعتجاءات عمى البيئة التي تحطخىا االتفاؾية ىي التي تشجع  عغ استخجاـ أية   
تقشيات  تدتيجؼ تعجيل ديشاميكية  األرض أك تكػيشيا أك تخكيبيا عغ شخيق تغييخ  معتسج 

الستحجة لمبيئة   ، كتذيخ ىحه االتفاؾية إلى إعالف مؤتسخ األمع32في العسميات الصبيعية
ىػ مؤشخ إلى إمكانية تبشي  مجسػعة  16/06/1972البذخية الحؼ أقخ في استكيػلع في 

مغ الشرػص الستعمقة  بحساية البيئة كقت الدمع لتصبيقيا كقت الشداع السدمح، كسا أعصت 
سا ىحه االتفاؾية لألشخاؼ الستعاقجة الحق في اقتخاح إدخاؿ تعجيالت عمى ىحه االتفاؾية ، م

يػحي بإمكانية إدراج نرػص قانػنية ججيجة لدج الثغخات الستعمقة بيحه االتفاؾية كبسػجب 
ىحه االتفاؾية  تعيجت الجكؿ السػقعة بعجـ استخجاـ كسائل أك تقشيات مغ شأنيا إحجاث 

 تغييخات عمى البيئة خاصة عشجما تكػف مغ شأنيا التأثيخ الجائع أك الخصخ عمى البيئة.

                                                           
31-Nguyen qu’oc Dinh.Patrickdaillier,Alain pellet 1994 Op Cit P917. 
تفاؾية حطخ استخجاـ تقشيات التغييخ البيئة ألغخاض عدكخية أك ألية أغخاض عجائية أخخػ السادة األكلى كالثانية مغ ا-32

10/12/1976. 
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لػاقعية التي تست لتغييخ البيئة فتتجمى ؼيسا استخجمتو الػاليات الستحجة السسارسات ا 
األمخيكية في حخب الفيتشاـ كاليشج الريشية كالتي مغ بيشيا استخجاـ تقشيات زرع الدحب 
بشتخات الفزة كمعالجتيا باليػد كبيجؼ استسصار الغيـػ ألغخاض عدكخية ضج الثػار 

 يخة بالبيئة الصبيعية نتيجة تداقط تمظ األمصار.الفيتشامييغ كما أدػ إلى آثار كب

كقج كذفت دراسة لسعيج الدالـ الجكلي في ستػكيػلع عغ  أف استسصار الغيـػ عمى  
نصاؽ كاسع يسكغ أف يؤدؼ إلى ؼيزانات كتعخية التخبة كإفداد الحياة البخية كالبحخية كالى 

 كصػؿ نتخات الفزة كاليػد إلى سمدمة الصعاـ.

 .1949السمحق باتفاؾيات جشيف األربع لعاـ  1977خكتػكػؿ اإلضافي األكؿ لعاـ :البثانيا 

جاء السمحق األكؿ كخد فعل عمى الحخب الفيتشامية األمخيكية ،حيث لع ترادؽ  
الػاليات الستحجة األمخيكية عمى ىحا السمحق ، كقج تع إدخاؿ قاعجة ججيجة في ىحا البخكتػكػؿ 

كسائل الحخب التي يقرج بيا أك يتػقع مشيا أف تدبب كىي حطخ استخجاـ أساليب أك 
  أضخارا بالغة ككاسعة االنتذار كشػيمة األمج لمبيئة الصبيعية.

السمحق األكؿ مغ اتفاؾيات جشيف يتزسغ نريغ متعمقيغ بالحساية السباشخة لمبيئة،  
 . 5534كنز السادة  333فقخة  35كىحا كاضح مغ خالؿ قخاءة نز السادتيغ 

 فقج جاءت بسا يمي: 35ؼيسا يتعمق بالسادة  

 إف حق أشخاؼ أؼ نداع مدمح في اختيار أساليب القتاؿ ليذ حقا ال تقيجه قيػد.-1

                                                           
:"تحطخ استخجاـ كسائل كأساليب القتاؿ يقرج بيا أك يتػقع مشيا أف تمحق بالبيئة الصبيعية أضخارا بالغة  35السادة -33

 كاسعة االنتذار شػيمة األمج"
، مبادغ القانػف الجكلي اإلنداني، مجمة القانػف الجكلي ،نرف سشػية محكسة،ترجر د.صالح الجيغ حديغ معخكؼ -34

  37ـ،ص2010،يشايخ 1عغ الجسعية الدػدانية لمقانػف الجكلي كالتشسية،الدشة األكلى،العجد
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يحطخ استخجاـ األسمحة كالقحائف كالسػاد ككسائل القتاؿ التي مغ شأنيا إحجاث إصابات -2
 .35أك أالـ ال مبخر ليا

قرج بيا أك قج يتػقع مشيا أف تمحق بالبيئة يحطخ استخجاـ كسائل أك أساليب لمقتاؿ ي-3
 الصبيعية أضخار بالغة كاسعة االنتذار كشػيمة األمج.

فإنيا حطخت استخجاـ كسائل أك أساليب لمقتاؿ يقرج  35ؼيسا يخز الفقخة الثالثة مغ السادة 
األمج، بيا أك قج يتػقع مشيا أف تمحق بالبيئة الصبيعية أضخارا بالغة كاسعة االنتذار كشػيمة 

الغخض مغ الشز كسا يبجك كىػ حساية البيئة الصبيعية مغ أجل حساية البذخ كإبقائيع عمى 
 قيج الحياة.

كفي الحؿيقة فإف الشز السحكػر يصخح عجة تداؤالت حػؿ مجػ فاعميتو في حساية البيئة   
بالغة كاسعة االنتذار  كقت الشداع السدمح، حيث أف الشز يػضح ما السقرػد  باضخار

كشػيمة األمج،حيث مغ الرعػبة بسا كاف تحجيج ما ىي األضخار شػيمة األمج، كالتي يجب 
أف تقاس بعذخات الدشيغ، كليذ بعجة أشيخ حيث فدختيا االتفاؾية بسشع التقشيات السعجلة 

ر لعجة بأنيا تعشي االستسخا 1977-1974لمبيئة كقت انعقاد السؤتسخ الجبمػماسي لألعػاـ 
 .36عقػد

بذاف حطخ استعساؿ الغازات  1925كلع يخد أؼ إشارة إلى بخكتػكػؿ جشيف لعاـ  
مغ البخكتػكػؿ  36الخانقة كالدامة، أك ما شابييا،كالػسائل الجخثػمية، مع ذلظ فإف السادة 

اإلضافي األكؿ "تمـد أؼ شخؼ متعاقج عشج دراسة أك تصػيخ أك اقتشاء سالح جيج أك أداة 

                                                           
طخ اليجسات تجدج ىحه القاعجة مخجعا لعجد مغ قػاعج القانػف الجكلي العخفي أؼ حطخ األسمحة البيػلػجية الكيساكية، ح-35

، دراسة حػؿ القانػف الجكلي اإلنداني العخفي،القاىخة،،مرخ، 2005ضج الحياة الشباتية...الخ،ىشكختذ جػاف  مارؼ 
 .24ص
ضػابط خػض الحخب،مجخل لمقانػف الجكلي اإلنداني،المجشة الجكلية لمرميب  2004كالديػفشفختر كإليدابيت تدغفمج-36

 .108األحسخ،القاىخة،مرخ،ص
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أك إتباع أسمػب لمحخب، فإف يتحقق مسا إذا كاف ذلظ محطػرا في جسيع األحػاؿ أك لمحخب 
 في بعزيا 

بسقتزى ىحا السمحق، البخكتػكػؿ أك أؼ قاعجة أخخػ مغ قػاعج القانػف الجكلي العاـ التي 
 يمتـد بيا الصخؼ الدامي الستعاقج".

ألكؿ ليا ندعة فخدية، ففي حالة الفقخة الثالثة  مغ السادة األكلى مغ البخكتػكػؿ اإلضافي ا
نداع مدمح دكلي ضج دكلة ليدت شخفا في ىحه االتفاؾية، فإف الجكلة الستعاقجة ال تمـد بتصبيق 

، كىحا يتجمى بكل كضػح 37ىحا البخكتػكػؿ إال إذا كافقت الجكلة غيخ الستعاقجة عمى تصبيقو
 انية مغ اتفاؾيات جشيف.مغ خالؿ إحالة تصبيق البخكتػكػؿ اإلضافي عمى نز السادة الث

بالخغع مغ كل االنتقادات السػجية إلى البخكتػكػؿ اإلضافي األكؿ، فإف الفقخة الثالثة  
تحسل معياريغ شخري كمػضػعي، فالسعيار الذخري يتعمق بصخؽ أك  35مغ السادة 

كسائل الحخب السدتخجمة عغ إدراؾ بأنيا تدبب أضخار شػيمة األمج.كأف يكػف القرج مشيا 
جميخ البيئة الصبيعية ، أما السعيار الصبيعي فإنو يتزسغ شخؽ أك كسائل الحخب التي ت

مغ  3تدبب أضخارا شػيمة األمج، التي تتعمق بالجكلة أك األفخاد السعشييغ، كتكسغ أىسية الفقخة 
 في احتػائيا عمى اآلثار الستػقعة أك القابمة لمتشبؤ بيا. 35السادة 

لسمحق، كفي الفقخة األكلى مشيا،نرت عمى حساية البيئة مغ نفذ ا  55أما السادة  
الصبيعية مغ األضخار البالغة كاسعة االنتذار كشػيمة األمج، كتتزسغ الحساية حطخ 
استخجاـ أساليب أك كسائل القتاؿ التي يقرج بيا أك يتػقع مشيا أف تدبب مثل ىحه األضخار 

، كالفقخة الثانية مغ نفذ السادة نرت لمبيئة الصبيعية،  كمغ ثع تزخ برحة كبقاء الدكاف
 عمى حطخ ىجسات الخدع التي تذغ ضج البيئة الصبيعية.

                                                           
 .265مخجع سابق ص 2002اكر كعمتع شخيف كغبج الػاحج دمحم ماىخ،مارؾ ب-37
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مغ السمحق اإلضافي األكؿ أعصت أكلػية لػقف أشكاؿ الجمار السشتطع  55السادة  
لمبيئة، كالتي جاءت تحت الحساية العامة لمدكاف السجنييغ مغ آثار العجكاف، كالتي تيجؼ 

ء اإلنداف كعمى صحة الدكاف، " تخاعى أثشاء القتاؿ حساية البيئة الصبيعية لمسحافطة عمى بقا
مغ األضخار البالغة كاسعة االنتذار كشػيمة األمج، كتتزسغ ىحه الحساية  حطخ استخجاـ 
أساليب أك كسائل القتاؿ التي يقرج بيا أك يتػقع مشيا أف تدبب مثل ىحه األضخار لمبيئة 

ة أك بقاء الدكاف، األمخ الحؼ يجخل ىحا الحكع في إشار الصبيعية، كمغ ثع تزخ برح
 القػاعج الستعمقة بحساية الدكاف السجنييغ.

تحطخ ىجسات الخدع التي تذغ ضج البيئة الصبيعية ، كلع تزع أؼ مغ ىاتيغ  
السادتيغ مقاييذ عسمية لمقائج العدكخؼ أثشاء الشداع،إال إنيسا تسشعاف الزخر البالع  الػاسع 

ر كشػيل السجػ، لكغ يؤخح عمييسا  لع يحجدا بذكل خاص درجة التجميخ البيئي االنتذا
 السحطػر، 

بأف يخاعي حساية البيئة الصبيعية، كلكشيا تخفق أيزا في تحجيج  55، ؼيسا تشز السادة 
معشى السخاعاة الستخحة كيبجك أف اتخاذ السخاعاة كالعشاية كسؿياس ىػ أقل شجة مغ الجمار 

 .خكرات الحخب بذكل ممح أك يكػف ضخكريا بدبب العسميات العدكخيةالحؼ تقتزيو ض

يسكغ إجساؿ أكجو االختالؼ بيغ البخكتػكػؿ اإلضافي األكؿ كاتفاؾيات تغيخ البيئة  
مغ حيث الحساية السقخرة لمبيئة كقت الشداع السدمح، في أف البخكتػكػؿ اإلضافي األكؿ 

ستخجاـ كسائل القتاؿ التي تخل بتػازنات شبيعية يحطخ المجػء إلى الحخب اإليجيػلػجية أؼ ا
ال غشى عشيا، أما اتفاؾية تقشيات تغييخ البيئة فيي تجخل ضسغ الحخب الجيػفديائية، كالتي 
يكػف القرج مشيا تغييخ الػضع الصبيعي لمبيئة، مسا يؤدؼ إلى حجكث ضػاىخ غخيبة مثل 
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ية ككحلظ ىصػؿ األمصار كتداقط األعاصيخ كاألمػاج البحخية العشيفة أك اليدات األرض
 .38الثمػج

كالسمحق التفاؾيات جشيف األربعة  1977كيالحع  حػؿ البخكتػكػؿ اإلضافي األكؿ لعاـ 
الستعمق بحساية ضحايا الشداع السدمح الجكلي: ألف ما كرد في البخكتػكػؿ  1949لعاـ 

شخاؼ الستشازعة مثل السذار إليو ال يفخض قيػدا ليا مفاـيع كاقعية كحؿيؿية  تتعمق باأل
األضخار التي ليا تأثيخ قريخ األمج عمى البيئة الصبيعية، التعخض الخصيخ كالسقرػد لمبيئة 

 .1977ال تغجك إال خخكقات بديصة لبخكتػكػؿ األكؿ لعاـ 

فقخة األكلى مغ البخكتػكػؿ األكؿ حساية خاصة جدئية لألشغاؿ اليشجسية  56السادة  
ػػ خصيخة، كالتي كردت عمى سبيل الحرخ كتذسل الدجكد أك السشذآت التي تحػؼ ق

كالجدػر كالسحصات الشػكية لتػليج الصاقة الكيخبائية فعمى سبيل السثاؿ، تجميخ خدانات 
 الػقػد.

مغ السمحق األكؿ التفاؾيات جشيف بخرػص االحتياشات الػاجب اتخاذىا  57أما السادة 
ف يتخح االحتياشات السسكشة مغ أجل التأكج أثشاء اليجػـ، فقج اشتخشت لسغ يخصط ليجـػ أ

مغ أف األىجاؼ السقخر مياجستيا ال تجخل ضسغ الحساية السقخرة ليا مغ اتفاؾيات جشيف، 
، مغ اجل تجشب إحجاث  كأف تتخح كافة االحتياشات عشج اختيار كسائل كأساليب اليجـػ

 خدائخ في أركاح السجنييغ.

. أما عغ كيؽية حساية البيئة لمجكؿ 39ؽ كفي كل األحػاؿ حرخ ذلظ في أضيق نصا 
أف الزخر الحؼ يريب دكال أخخػ  Faurexالتي تذارؾ في الشداع ففي ىحا الرجد يػضح 

يعتبخ خخقا لاللتدامات الجكلية ، كتتحسل الجكلة السدببة ليحا الزخر السدؤكلية ميسا كانت 
                                                           

38-Sandoz.SZiharski Zimmermann, Commentaire des protocoles additionnels de 1977 

conventions de Genève 12 aout 1949 Eds Genève 1986.p649 suivante1454 voir aussi 414-422 
 .1949التفاؾيات جشيف لعاـ مغ السمحق األكؿ  57السادة -39
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شارة إلى كجػد عجة الحجج كاالحتياشات التي أخحت مغ أجل تجشب إحجاثيا، كتججر اإل
معاىجات تقيج أك تحطخ استخجاـ كسائل قتاؿ معيشة، كتديع أيزا في حساية البيئة في كقت 

 الشداع السدمح مغ بيشيا:

 البخكتػكػؿ الستعمق بحطخ استعساؿ الغازات الخانقة أك الدامة أك ما شابييا.-

رىا مفخشة الزخر أك اتفاؾيات حطخ أك تقيج استعساؿ أسمحة تقميجية معيشة يسكغ اعتبا-
 عذػائية األثخ.

 الثاني : الحماية الغير المباشرة للبيئة في االتفاقيات الدوليةالفرع 

لع تعج آثار الحخب مقرػرة عمى إيحاء اإلنداف كإلحاؽ الزخر بو كبسستمكاتو فقط، 
بل أصبح مجاىا يتجاكز ذلظ، معخضة كل ما يمدمو الستسخار حياتو بذكل شبيعي لمفشاء عبخ 

. كلعل الخصخ الستختب عمى الشداعات السدمحة 40تجميخ البيئة الصبيعية كتعخيزيا لمخصخ
رىا الكارثية عمى البيئة كممحقاتيا مستجة كمدتسخة ال تشتيي بانتياء اليـػ يكسغ في كػف آثا

الشداع  كإنسا تبقى كتطل تمظ اآلثار شاىجة كحاضخة عمى مأساة اإلنداف عذخات الدشيغ، 
خاصة في ضل التصػر التقشي اليائل في فشػف التدمح كفي استخجاـ أساليب كأدكات قتالية 

ا.  ضارة ججًّ

كارثية التي تخمفيا الشداعات السدمحة كتريب في جدء كبيخ مشيا كبدبب تمظ اآلثار ال
 أمخاالبيئة كمذتسالتيا، كفي ضل تعحر إبعاد الخصخ عشيا، لع يعج مػضػع حساية البيئة 

يدتجعي  مػضػعا، بل أصبحت كبحكع شبيعتيا كارتباشيا الػثيق باإلنداف مباشخة ثانػيا
الدياسات الػششية.  ال بج مغ اإلشارة إلى أف كجػد سياسة عامة دكلية كلع يعج يكفي ليا 

الغخض كاليجؼ الخئيذ لقػاعج القانػف الجكلي اإلنداني ىػ التخؽيف مسا يتختب عمى 

                                                           
 142-136،ص1993،أكتػبخ110أحسج الخشيجؼ،الحساية الجكلية لمبيئة، الجػانب القانػنية كالتشطيسية،العجد- 40
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الشداعات السدمحة مغ آثار كال يتحجث إشالًقا عغ نيايتيا أك القزاء عمييا. كمغ خالؿ 
ػعيتيغ مغ الحساية، إحجاىسا فحز قػاعج القانػف الجكلي اإلنداني كتتبعيا يتبيغ أنو فخض ن

بسػجب األحكاـ العامة في حيغ كانت الثانية بسقتزى بعس األحكاـ اإلضاؼية الخاصة. 
، 41كبالتالي تكػف األكلى محالًّ لالنصباؽ ؼيسا يتعمق بديخ العسميات العجائية عمى البيئة

ي حاؿ تع انصالًقا مغ كػنيا ذات شبيعة مجنية، كال يسكغ بحلظ شغ ىجسات ضجىا إال ف
تحػيميا إلى ىجؼ عدكخؼ مغ خالؿ مداىستيا في تحقيق مدايا عدكخية. كسا يمـد مخاعاة 
التجميخ الحؼ تتعخض لو البيئة عشجما تكػف محالًّ لالستيجاؼ العدكخؼ مغ خالؿ عسمية 
تقييع لسبجأ التشاسب بيغ فكختيغ ىسا كيؽية تحقيق التػازف بيغ األضخار العخضية غيخ 

 غ السيدة العدكخية السخجػة.السفخشة كبي

جخػ الحجيث عغ الحساية الفعمية لمبيئة في ضػء القانػف الجكلي اإلنداني بذكل 
 1949 التفاؾيات جشيف 1977 البخكتػكػؿ اإلضافي األكؿ كاضح مغ خالؿ نرػص

مغ البخكتػكػؿ نرت عمى أنو  35مغ السادة  3. فالفقخة 55كالسادة  35بسقتزى السادة 
تػقع مشيا أف تمحق بالبيئة يحطخ استخجاـ كسائل أك أساليب لمقتاؿ، يقرج بيا أك قج ي»

فكاف كالتالي:  55أما نز السادة « بالغة كاسعة االنتذار كشػيمة السجػ أضخاراالصبيعية 
تخاعى أثشاء القتاؿ حساية البيئة الصبيعية مغ األضخار البالغة كاسعة االنتذار كشػيمة »

ي يقرج بيا أك كتتزسغ ىحه الحساية حطخ استخجاـ أساليب أك كسائل القتاؿ الت”. األمج
يتػقع مشيا أف تدبب مثل ىحه األضخار بالبيئة الصبيعية كمغ ثع تزخ برحة أك بقاء 

، في حيغ أشارت الفقخة الثانية مغ ذات السادة إلى حطخ ىجسات الخدع التي تذغ 42الدكاف
كبشطخة سخيعة عمى نز السادتيغ يسكغ تجكيغ كتدجيل عجة مالحطات  ضج البيئة الصبيعية.

                                                           
د.أحسج الػنيذ شتا،الحساية الجكلية لمبيئة في أكقات الشداعات السدمحة،السجمة السرخية لمقانػف الجكلي،السجمج الثاني - 41

 .41،ص1996كالخسدػف،
42

ىذاـ دمحم بذيخ دمحم الرادؽ بشجارؼ،حساية البيئة في اتفاؾيات  الجكلية ،رسالة ماجدتيخ، جامعة القاىخة،كمية االقتراد - 
 .32-29،ص 2005كالعمـػ الدياسية،

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm
https://www.icrc.org/ar/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions
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إشار الحساية السفتخضة مغ القانػف الجكلي اإلنداني لمبيئة: أؼ ضخر يريب أك  ىامة في
 1977يمحق بالبيئة بذكل مباشخ ىػ محطػر بسػجب نرػص البخكتػكػؿ اإلضافي األكؿ 

 كبالتالي مدؤكلية أؼ شخؼ مغ أشخاؼ الشداع عغ أؼ انتياؾ.   1949التفاؾيات جشيف 

غيخ مباشخ في إشار استيجاؼ ىجؼ أؼ ضخر يريب أك يمحق بالبيئة بذكل 
عدكخؼ ال يعتبخ محطػًرا برػرة كاضحة كدؾيقة شالسا أنو كاف عخضيًّا غيخ مقرػد كلع 
يكغ مفخًشا، انصالًقا مغ قاعجة التشاسب أك الحج األدنى السفتخض لألضخار التي قج تريب 

قة ما كانت لتكػف البيئة، فإلحاؽ الزخر بيا قج يكػف مدسػًحا في انتطار ميدة عدكخية محق
دكف كجػد أضخار عخضية، كبالتالي يسكغ القػؿ ىشا إف القانػف الجكلي اإلنداني تغاضى 

، أك لع يختب أية مدؤكلية، انصالًقا مغ صعػبة تحقيق معادلة التشاسب 43بذكل مغ األشكاؿ
ة قج برػرة مقبػلة بيغ األضخار السفتخضة كالسدايا العدكخية السخجػة. إال أف ىحه السػاءم

تفتح الباب كاسًعا أماـ احتجاج أشخاؼ الرخاع بكػف تجميخىع أك تعجييع عمى نرػص حساية 
البيئة قج تع أك كاف في إشار ما يعخؼ باألضخار العخضية ليذ إال، كسا أف ىشاؾ إشكالية 

في إشار  عخضياكبخػ تتسثل في الجية التي سيكػف مغ حقيا تحجيج ما إذا كاف الزخر 
 .44عدكخؼ أـ الاستيجاؼ ىجؼ 

كػنيا قيجت الزخر السحطػر  55ككحلظ السادة  35ما يالحع عمى نز السادة 
جخاء استخجاـ سالح معيغ بثالثة شخكط تبجك مبالًغا فييا كال يكفي تػفخ أحجىا فقط ليكػف 

بالًغا كاسع االنتذار كشػيل »ىحا الشز مفعاًل أك قيج التصبيق، كىي ضخكرة أف يكػف 
إلى ذلظ ىشاؾ صعػبة كاضحة إلعساؿ الشز كػف مغ السدتحيل أف يكػف إضافة «. السجػ

، كاسع االنتذار، كشػيل السجػ في ذات الػقت، كسا أف ىشاؾ صعػبة في بالغاالزخر 
                                                           

آدـ عبج الجبار عبج هللا، حساية حقػؽ اإلنداف أثشاء الشداعات السدمحة الجكلية بيغ الذخيعة كالقانػف،الصبعة - 43
 . 2009كلى،مشذػرات حمبي الحقػؾية،القاىخة،األ

 رؾية عػاشخية،حساية السجنييغ كاألعياف السجنييغ كاألعياف السجنية في الشداعات السدمحة غيخ الجكلية.- 44
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ؾياس ذلظ. في سياؽ ىحه الشقصة يذار إلى أف اتفاؾية حطخ استخجاـ تقشيات التغييخ في 
أخخػ تصمبت فقط تػفخ شخط كاحج مغ  عدكخية أك ألية أغخاض عجائية ألغخاضالبيئة 

 أك كاسع االنتذار أك شػيل السجػ حتى يتع اعتبار أف الزخر قج تحقق. بالغاالذخكط 

ربسا ما يسيد نز السادتيغ أف التػقع فقط بحجكث الزخر كاٍؼ لتحقق أركاف 
بعس السدؤكلية عغ الفعل إذا تختب عميو ضخر لحق بالبيئة، إال أنو مغ جانب آخخ يقتخح ال

انصالًقا مغ شبيعة البيئة، كػنيا تشجرج ضسغ األعياف السجنية، مج الحساية التي تتستع بيا 
األعياف كي تدتفيج مشيا عشاصخ البيئة في ضل عجـ كفاية الشرػص الخاصة بيا. كمع 
صحة فخضية ىحا القػؿ إال أنو يتالشى كػف حتى الحساية التي تتستع بيا األعياف السجنية 

عدكخية بسجخد أف تداىع في العسل العدكخؼ  أىجافاعمى اعتبار أنيا قج تربح  ليدت دائسة
لالستيجاؼ، كمع ذلظ يخػ البعس أف الحساية السسشػحة لألماكغ  الكبالتالي تربح مح

السجخدة مغ كسائل الجفاع قج تجج مجااًل لمتصبيق ىشا. كفي ذات اإلشار ال بج مغ التشػيو 
دمة بزخكرة اتخاذ كل التجابيخ السسكشة كالسشاسبة التي يتختب عمى أف أشخاؼ الشداع تطل مم

  عمييا إبعاد الزخر عغ البيئة كال يكفي لشفي السدؤكلية التحرع بعجـ الجراية أك السعخفة.

إف ما يثيخ االنتباه كما يحتاج لمسعالجة أيًزا ىػ أف الحساية التي تزسشتيا قػاعج القانػف 
الجكلي اإلنداني ال يسكغ أف تتعجػ مغ حيث تصبيقيا الرخاعات السدمحة الجكلية، فالشداعات 
 السدمحة غيخ الجكلية بالخغع مغ كػف معطع الشداعات في العالع تقخيًبا مغ ىحا الشػع ال يسكغ

أك تصبيقو. كتطل قػاعج القانػف الجكلي  (نز الحساية السفتخضة  )أف يتع إعساؿ ىحا الشز 
كىي  (برخؼ الشطخ عغ نػعية الشداع )محالًّ لمتصبيق  45-44-43العخفي كتحجيًجا السػاد 

 55 -35تمظ القػاعج التي تفخض تقخيًبا مزسػف الحساية نفديا الػاردة لمبيئة في السادتيغ 
  .1977كتػكػؿ اإلضافي األكؿمغ البخ 
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ا لالستفادة مغ الحساية غيخ السباشخة  بالخغع مغ ذلظ تطل ىشاؾ إمكانية كبيخة ججًّ
في ضل قرػر كعجـ فعالية ما ىػ مػجػد مغ نرػص  45لمبيئة التي تػفخىا بعس االتفاؾيات

طخ الخاصة بح 1976لمقانػف الجكلي اإلنداني عبخ كضعيا مػضع التشفيح مثل: اتفاؾية 
الخاصة  1980استخجاـ أؼ عسل عدكخؼ أك عجائي آخخ لتقشيات تغييخ البيئة، كاتفاؾية 

السمحق باتفاؾية الىاؼ  1999بحطخ كتقييج استخجاـ أؼ أسمحة تقميجية، ككحلظ بخكتػكػؿ 
 كأساس لحساية التخاث الثقافي الصبيعي. 1954

أكرد نرا خاصا  الشطاـ األساسي لمسحكسة الجشائية الجكلية ال بج مغ القػؿ إف          
عشجما اعتبخ أف األعساؿ التي تمحق ضخًرا  4/ب/2الفقخة  8بحساية البيئة تحجيجا في السادة 

يًجا بالبيئة الصبيعية كتشتيظ مبجأ التشاسب ىي جخيسة حخب كاسع الشصاؽ كشػيل األجل كشج
 35تدتػجب السداءلة كالعقاب، كيبجك إلى حج بعيج أف مزسػف الشز يتذابو مع السادتيغ 

، كبالتالي يشصبق ما قيل آنًفا عمى ىحا الشز 1977مغ البخكتػكػؿ اإلضافي األكؿ  55ك 
 أيًزا.

كالتقيج ربسا بالشرػص الػاردة كالمجػء لسا تػفخه  كعمى كل حاؿ تبقى مدألة حساية البيئة
 في ضل عجـ كفاية نرػص القانػف الجكلي  –نرػص القانػف الجكلي لمبيئة مغ حساية 

متػقًفا عمى إرادة الجكؿ كتحجيًجا أشخاؼ الشداع، فخصػرة إيحاء البيئة كبيخة كآثارىا  –اإلنداني
معقػدة عمى تزافخ كل الجيػد مغ أجل كخيسة عمى األجياؿ الالحقة، ككل اآلماؿ تطل 

  بيئة آمشة.

                                                           
مدعج عبج الخحسغ زيجاف، تجخل األمع الستحجة في الشداعات السدمحة ذات الصابع الجكلي، الذخكة الػششية لمشذخ - 45

 .1981،الجدائخ،كالتػزيع 

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
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في 46كال بج أف نشػه لمجكر الياـ الحؼ تزصمع بو المجشة الجكلية لمرميب األحسخ 
إشار احتخاـ البيئة كحسايتيا أثشاء الشداعات السدمحة عبخ تحكيخ الجكؿ كأفخاد قػاتيا السدمحة 

السبادغ التػجييية لألدلة كالتعميسات »بالتداماتيع، كىػ ما انتيى باعتساد ما يعخؼ بػػ 
كالتي أكصت الجسعية العامة لألمع « العدكخية بذأف حساية البيئة في أكقات الشداع السدمح

 .1994الستحجة بزخكرة االىتساـ بيا كتقجيع االحتخاـ الكامل ليا مشح 

 على المدتهى الدوليالمطلب الثاني : تفعيل وسائل حماية البيئة 

بالحساية القانػنية الالزمة إال مشح كقت قخيب ،عمى الخغع مغ أف البيئة  لع تحع
كاالعتجاء عمييا قج بجأ مشح بجء الخميقة،كيخجع ذلظ إلى التأخخ السمحػظ في   ةالسداس بالبيئ

السجاؿ العمسي، كقج حطيت البيئة بالحساية في أكؿ األمخ في السحافل الجكلية حيث كانت 
انب السجتسع الجكلي  الحؼ ما آلت إليو البيئة مغ فداد، األمخ الحؼ الخصػة  األكلى مغ ج

اضصخ عمى إثخه ؾياـ السشطسات الجكلية بإبخاـ االتفاؾيات كعقج السؤتسخات الخامية لحساية 
 البيئة كعجـ االعتجاء عمييا،ىحا مغ كجية نطخ القانػف الجكلي كالييئات القائسة عميو.

 في إطار هيئة األمم المتحدةالفرع األول : حماية البيئة 

قرج العسل عمى مػاجية التحجيات البيئية اليائمة كبػية كضع مشيج متػازف تجاه 
القزايا كالسذكالت البيئية،قامت ىيئة األمع الستحجة بػصفيا مسثال جسيع أعزاء السجتسع 

سدات الجكلي بخعاية العجيج مغ السؤتسخات كالشجكات الجكلية ،التي تسخس عشيا نذػء مؤ 
 كأجيدة لسعالجة السذكالت البيئية،كيسكغ حرخ أىع ىحه السؤتسخات ؼيسا يمي:

السؤرخ  2398: دعت الجسعية العامة لألمع الستحجة بقخارىا رقع استهكهلممؤتمر -1
إلى عقج مؤتسخ دكلي لسشاقذة األخصار كاإلضخار التي تحيط بالبيئة  1968-12-03في 

                                                           
 .1993، جشيف32عامخ الدمالي ، حساية البيئة في آثار الشداعات السدمحة،مخكد دراسات الرميب األحسخ ،العجد- 46
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نتيجة ليحا انعقج األمع الستحجة  .47كالحمػؿ لسػاجيتيا اإلندانية كمحاكلة كضع األساليب
جػاف عاـ  16إلى  5حػؿ البيئة اإلندانية بسجيشة ستػكيػلع بالدػيج خالؿ الفتخة السستجة مغ 

 113،كيعتبخ ىحا السؤتسخ االنصالقة الحؿيقة لالىتساـ بالبيئة السحيصة، كقج شاركت 1972
 ، 48تػصية تزسشيا اإلعالف الرادر عشو 109مبجأ ك 26دكلة ،كأسفخ  السؤتسخ عغ 

 

كيسكغ إجساؿ ىحه السبادغ كالتػصيات في إقخار السؤتسخ أف اإلندانية كل ال 
يتجدأ،كشجد عمى الحساية كالحفاظ عمى البيئة، كسا دعا إلى الدعي لمتػصل إلى إيجاد سياسة 

ضسغ نصاؽ ىيئة عالسية لمبيئة ككضع الخصػط لعسل عالسي كخمق مؤسدات  تيتع بالبيئة 
( كييئة دكلية UNEP.كقج تع إنذاء بخنامج لحلظ في إشار األمع الستحجة)49األمع الستحجة

كييتع ىحا البخنامج بػضع مبادغ مؤتسخ ستػكيػلع مػضع التشفيح ،50مخترة بذؤكف البيئة
كخاصة تمظ التي تتعمق بسبجأ مدؤكلية الجكلة عغ اإلضخار التي تريب البيئة، كحث الجكؿ 

ابخاـ معاىجات دكلية تدتيجؼ حساية البيئة، كالعسل عمى تشديق الجيػد الجكلية  عمى
 كاإلقميسية في السجاؿ البيئي.

 

 

                                                           
Michel Prieur, Droit de l’environnement, DALLOZ, Paris, 4eme édition, 2001, P40 - 

47
 

48
 - Droit de l’environnement, THEMIS DROIT, Paris, 3eme édition, 2001, P23 ,AGHATHE VAN LANG 

د.عامخ شخاؼ، أ.حياة حديغ ، السدؤكلية الجكلية كالسجنية في قزايا البيئية كالتشسية السدتجامة، - 49
 .139،ص2012السؤسدة الجامعية لمجراسات كالشذخ كالتػزيع "مجسج" بيخكت، الصبعة األلى،

تزسشت إنذاء بخناج األمع الستحجة لمبيئة،  1972عاـ  2997أصجرت الجسعية العامة التػصية رقع - 50
بجأ نذاط البخنامج كتع كضع ـيكل تشطيسي لو يزع لجشة التشديق اإلدارية، مجمذ  1973كفي سشة 

 إدارؼ، أمانة دائسة صغيخة
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  مؤتمر ريه ديجانيرو: -2

مؤتسخ األمع الستحجة لمبيئة كالتشسية  بانعقادأخج البعج الجكلي لحساية البيئة مجاه 
دكلة ،تبشى  110بحزػر  1992 جػاف 14—03كالسعخكؼ بػ"قسة األرض" بالبخازيل في 

ىحا السؤتسخ أىجافا أساسية تتساشى مع مؤتسخ ستػكيػلع في عجة قزايا ججيجة تحسي 
مرالح الجكؿ كع خالؿ االنجماج في البيئة الجكلية، كخمق اتفاؽ عالسي يزسغ ىحه 

لقج أسفخت عغ ىحا السؤتسخ عجة مدتججات أىسيا إعالف ريػ، أعساؿ القخف  .51األىجاؼ
 حج كالعذخكف، االتفاؾية اإلشارية الستعمقة بتغييخ السشاخ كاتفاؾية التشػع البيػلػجي.الػا

مبجأ تيجؼ برفة عامة الى حث القػػ الجكلية عمى إقامة  27دؼ جانيخك ضع إعالف ريػ 
مذاركة دكلية ججيجة كعادلة، مغ خالؿ إيجاد مدتػيات ججيجة لمتعاكف بيغ الجكؿ كالقصاعات 

جتسع كمختمف الذعػب كتعسل عمى عقج اتفاؾيات دكلية تخجـ مرالح كل الخئيدية في الس
 .دكلة كتحسي الشطاـ البيئي العالسي 

قبل انعقاد السؤتسخ بعجة أشيخ بجأت األمع الستحجة إجخاء اتراالت : مؤتمر كيهته -3
،لمتحزيخ 52بخؤساء الجكؿ السػقعة عمى اتفاؾية تغيخ السشاخ اإلشارية كبخكتػكػؿ مػنخياؿ

لسؤتسخ مغ أجل معالجة كثافة االنبعاثات الغازية  السدببة الرتفاع درجة األرض،كتغيخ 
السشاخ كاتداع ثقب شبقة األزكف بذكل لع يدبق ليا مثيل مغ قبل. كعميو انعقج السؤتسخ 

األساسي في الياباف، ككاف اليجؼ  1997ديدسبخ  11 إلى 01بخعاية األمع الستحجة مغ 
جيج الصخؽ كقػاعج كمبادغ تػجييية لسعخفة كيؽية احتػاء الشذاشات التي يقػـ بيا لمسؤتسخ تح

                                                           
 Michel Prieur, OP  CIT ,P 42 صشجكؽ لمبيئة بالسقخ الخئيدي في نيخكبي.أنطخ  - 51
أ .صباح العيذاكؼ، السدؤكلية الجكلية عغ حساية البيئة، دار الخمجكنية لمشذخكالتػزيع، - 52

 .69،ص2010
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اإلنداف كالسترمة بالتغيخات السشاخية مغ جخاء انبعاثات الغازات الجفيئة التي تذكل خصخا 
مباشخا عمى الكخة األرضية مدببة ارتفاعا في درجة حخارة األرض كتغيخ السشاخ ما يؤدؼ إلى 

 نات السجمخة في العالع.زلداؿ كالؽيزا

نتيجة ليحا نجج أف ىحا السؤتسخ تبشى بخكتػكػؿ كيػتػ السمحق باتفاؾية األمع الستحجة      
مادة كممحقيغ  28اإلشارية لتغيخ السشاخ، كيحتػؼ ىحا البخكتػكػؿ عمى ديباجة ك

 لمبخكتػكػؿ.

انبعاثاتيا دكلة صشاعية بتخؽيس  38ىػ إلداـ مغ أىع ما تزسشو ىحا البخكتػكػؿ 
مغ غازات االحتباس الحخارؼ بشدب تختمف مغ دكلة ألخخػ كفقا لسبجأ" مدؤكليات مذتخكة 
لكغ متبايشة، قج تع االتفاؽ عمى أف تقـػ دكؿ االتحاد األكركبي بتخؽيس انبعاثاتيا بشدبة 

، أما الياباف فكانت  % 7،كالػاليات الستحجة األمخيكية بشدبة1990أقل مدتػػ سشة  8%
 .%6تيا مغ التخؽيس ىي ندب

 : مؤتمر كهبنهاغن-4

بحزػر معطع  دكؿ العالع بخعاية األمع  2009ديدسبخ  19-12انعقج السؤتسخ بيغ 
الستحجة، كاختتع السؤتسخ أعسالو بسعاىجة دكلية غيخ ممدمة قانػنيا بذأف تغيخ السشاخ كنطست 

إجخاءات خفس االنبعاث التي تجعع مبجأ مدؤكليات مذتخكة لكغ مختمفة، ىحه االتفاؾية 
 بذكل إجبارؼ بالشدبة لمجكؿ الستقجمة  كالعسل الصػعي مغ جانب الجكؿ الشامية. 

مغ نتائج ىحا السؤتسخ صعػبة التػصل إلى اتفاؾية ممدمة قانػنا حػؿ السشاخ : خاصة 
ما تعمق بحساية البيئة مغ مخاشخ التغيخات السشاخية كتخؽيس الغازات الجفيشة، كسا اعتخؼ 

 .53الخئيذ األمخيكي بارؾ أكباما برعػبة التػصل إلى اتفاؾية ممدمة

                                                           
 .156-155د.عامخ شخاؼ، أ.حياة حديغ ، السخجع الدابق، ص - 53
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 ليطار المنعمات المتخررة حماية البيئة في الثاني:الفرع 

أخحت العجيج مغ السشطسات الجكلية عمى عاتقيا ميسة مػاجية األضخار البيئية ، كىحا        
 يغ ىحه السشطسات ما يمي: باتخاذىا لسجسػعة مغ اإلجخاءات عمى السدتػػ الجكلي، كمغ ب

 (: FAOمنعمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )-7

كتتسحػر أىجافيا حػؿ رفع مدتػػ السعيذة كالتغحية   1945ىحه السشطسة سشة  أنذئت     
لدكاف العالع كالعسل عمى زيادة اإلنتاج الدراعي كالحفاظ عمى السرادر الصبيعية. كقج 
كضعت ىحه السشطسة السعاييخ كالسدتػيات الستعمقة بحساية السياه كالتخبة كاألغحية مغ التمػث 

 .54غ شخيق السػاد السزافة لألغحية لمسداعجة في حفطيابػاسصة السبيجات أك ع

 

، بأف األنذصة التي يقػـ بيا بذأف السحافطة عمى 1972كعميو قخر مجمذ  الفاك في عاـ 
القجرة اإلنتاجية لمثخكات الدراعية كالغابات كاألسساؾ ، كسا أبخمت السشتطسة مع بخنامج األمع 

عاكف الجكلي في مجاالت متعجدة مشيا:التعاكف الستحجة لمبيئة محكخة  تفاىع بخرػص الت
ىحا  إلىلتصػيخ القانػف الجكلي لمبيئة، كالسؤسدات عمى السدتػػ الجكلي أك الػششي.إضافة 

ساىست مشطسة الفاك في التحزيخ لسؤتسخ األمع الستحجة حػؿ األمع الستحجة حػؿ البيئة 
جيج مغ مجسػعات العسل السعشية ، كشاركت في الع1992كالتشسية السشعقج في ريػ ديجانيخك 

بالتمػث البيػلػجي كالسحيصات كالغابات كالدراعة.كسا شاركت في انعقاد السؤتسخ العالسي 
حيث تست دراسة أسباب الترحخ كمشيا قصع  ،1991الدادس لمغابات في باريذ عاـ

                                                           

,ع 9، مجمذ الشذخ العمسي،العجد: مج جامعة الكػيت مجمة الحقػؽ، بجرية عبجا هلل، ،العػضىد. -54 
2. 
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تيا الصبيعية الغابات، كتع كضع الحمػؿ ليحه الطاىخة الخصيخة التي تيجد البيئة البخية كمكػنا
 .551994االتفاؾية الجكلية لمترحخ في جػاف   إبخاـ،انصالقا مغ ىحا  ساىست السشطسة في 

عغ حريمة مقمقة  1995كسا كذفت مشطسة األغحية كالدراعة في تقخيخىا لدشة         
مشو تع استشفاذه كاستغالال مفخشا أك  % 70لمسخدكف العالسي لألسساؾ،حيث نبيت إلى  أف 

بذكل كامل، كعمى ىحا األساس دعت السشطسة إلى السرادقة عمى مجكنة سمػؾ مغ أجل 
صيج مدؤكؿ،كدفع السؤسدات إلى إعساؿ السجكنة لتدييخ السدسكات كتعييغ مقاييذ التدييخ 

 الجائع.

تعتبخ ىحه الػكالة مغ السشطسات الجكلية التي  56:(IAEAالهكالة الدولية للطاقة الذرية )-2
الحرية، بالتعاكف مع الجكؿ تعشي بالحفاظ عمى البيئة مغ التمػث الشاتج عغ استخجاـ الصاقة 

 كالسشطسات الستخررة لمحج مغ اآلثار الزارة عمى حياة اإلنداف كعمى الثخكات.

الحرية في الدالـ كالرحة كسا تشرب أىجاؼ الػكالة عمى اإلسخاع كزيادة مداىسة الصاقة 
كالخفاـية العالع بخمتو، كسا تعسل أيزا عمى تقيج الجكؿ بسعاييخ الدالمة كتصبيقيا عمى 
األنذصة التي تقـػ بيا بػاسصة اتفاؾيات ثشائية أك جساعية ،كفي ىحا اإلشار كشبقا لشز 

الدالمة الػاجب  مغ دستػر الػكالة فإنو يحق ليا مخاؾبة مجػ تقيج الجكؿ بسعاييخ 03السادة 
 إتباعيا لمػقاية مغ اإلشعاع عشج استخجاميا ألغخاض الدمسية.

المػائح الستعمقة بدالمة نقل السػاد  1973أضف الى ذلظ ،أقخت الػكالة سشة  
إضافة الى كضعيا لمخصػط العخيزة لخصج كمشع التمػث اإلشعاعي الحؼ يريب ،57السذعة

                                                           

. ، دار الخمجكنية، الجدائخ، الصبعة األكلى .البيئة السدؤكلية الجكلية عغ حساية .،ذاكؼ يصباح العأ. -55 
 . 57، ص.  5101

د.صالح عبج الخحساف عبج الحجيثي، الشصاـ القانػني الجكلي لحساية البيئة ، مشذػرات الحمبي - 56
 .118-117،ص2010الحقػؾية،
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ايات اإلشعاعية كالتخمز مشيا، كأخيخا أكجت عمى مشع األفخاد كالبيئة كالسعالجة اآلمشة لمشف
 .58تمػث السحيصات بالسخمفات الشػكية

تجابيخ بيغ الجكؿ األعزاء مغ أجل  إلى،اقتخحت الػكالة تعميسات لمتػصل 1984كفي سشة 
شعاعية، كتججر إتقجيع العػف الستبادؿ في حالة الصػارغ عشج كقػع حادث نػكؼ أك أزمة 

أف ىحه التعميسات ىي عبارة عغ تػصيات لع تكغ ممدمة كلع  إلى الخرػصاإلشارة بيحا 
كسا تقـػ السشطسة بعسل االحتياشات التي نػكيا، تؤخح بعيغ االعتبار مغ قبل الجكؿ السشتجة

تؤخح في الحدباف عشج معالجة الشفايات السدتخمرة مغ السػاد السذعة. كقج تع التػصل الى 
يؤكج عمى العػف الستبادؿ بيغ بمجاف الذساؿ في حالة كقػع  1963جػاف  17اتفاؽ كاحج في 

 حادث يتع عغ ضخر إشعاعي.

كبجأت العسل في  1948تأسدت ىحه السشطسة عاـ  :IMOالمنعمة البحرية الدولية -3
كىي مكمفة بالسدائل الفشية الستعمقة بالسالحة البحخية كتحديغ أمغ  17-12-1958

عجاد االتفاؾيات مػث الشاجع عغ الدفغ،كالعسل عمى إ الت السالحة، كرقابة مياه البحار مغ
 الجكلية كعقج السؤتسخات الجكلية الستعمقة بذؤكف السالحة البحخية.

كبغخض تدييل أماـ السشطسة ككضع االتفاؾيات مػضع التشفيح، ثغ إنذاء لجشة البيئة      
لية حػؿ التمػث في البيئة ، كسا أقخت السشطسة العجيج مغ االتفاؾيات الجك 1973البحخية عاـ 

، االتفاؾية الجكلية لسشع التمػث 1954البحخية كمشيا االتفاؾية الجكلية لسشع تمػث البحار

                                                                                                                                                                                     

 . 73-72السخجع الدابق،صبجرية  ،العػضىد. -57 

حػؿ  1995جػاف  12إلى -08عقج الػكالة الجكلية لمصاقة الحرية نجكة في فييشا لمفتخة السستجة مغ - 58
 كالبحيخاتتأثيخ الشفايات اإلشعاعية عمى البيئة، ككحلظ أثار ىحه الشفايات عمى مجسل السػارد كاألنيار 

 كاليػاء كالتخبة.
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، االتفاؾية الخاصة بإنذاء الرشجكؽ الجكلي لمتعػيس عغ األضخار 1973البحخؼ مغ الدفغ
 .. كجسيع ىحه االتفاؾيات دخمت حيد التشفيح19971الشاتجة عغ التمػث بالديت

: لقج كاف لسشطسة الرحة العالسية دكرا فعاال في حساية WHOمنعمة الرحة العالمية -4
البيئة،حيث تقػـ ىحه األخيخة بتقييع اآلثار الرحية لعػامل التمػث كالسخاشخ البيئية األخخػ 
في اليػاء كالساء كالتخبة كالغحاء،ككضع السعاييخ التي تػضح الحجكد القرػػ لتعخض 

مغ دستػر السشطسة التي أجازت لمجسعية  19السمػثات. كل ىحا أكجتو السادة اإلنداف ليحه
العامة لمسشطسة تبشي كتصػيخ االتفاؾيات كالسعاىجات الجكلية كغيخىا مغ االتفاؾيات بذأف 

 .59السدائل التي تجخل ضسغ اىتساماتيا

يا السعخكؼ ضسغ بخنامج كسا تججر اإلشارة الى أف مشطسة الرحة العالسية قج أدرجت     
مدألة تصػيخ  Sixth  « General Programme Of Work 1978-1983"باسع 

 : 60بخامج الرحة البيئة لتحقيق أربعة أىجاؼ رئيدية ىي

 السداعجة في السعمػمات حػؿ العالقة بيغ السمػثات كصحة اإلنداف.-  

تتالءـ مع العسل عمى كضع مبادغ تػجييية لػضع الحج الفاصل لمسؤتسخات السمػثة، -
السعاييخ الرحية كبياف السمػثات الججيجة أك الستػقعة مغ خالؿ استخجاميا الستدايج في 

 الرشاعة أك الدراعة أك غيخىا.

الحث عمى تصػيخ األبحاث في السجاالت التي تكػف السعمػمات فييا ناقرة مغ أجل -
 الحرػؿ عمى نتائج دكلية متقاربة.

                                                           
 .26،ص2002التشطيع الجكلي،دار الشيزة،القاىخة،د.عبج الػاحج الفار، - 59
تػفيق عصاء هللا،حساية البيئة في القانػف الجكلي ،السمتقى الػششي األكؿ  حػؿ تأثيخ الخخز العسخانية عمى - 60

 .2013ماؼ  16ك 15البيئة،مخبخ القانػف العقارؼ كالبيئة،جامعة عبج الحسيج ابغ باديذ مدتغانع، يػمي 
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الحؼ تقـػ بو مشطسة الرحة العالسية في حساية اإلنداف يتجمى لشا فعالية كأىسية الجكر 
 كالبيئة معا، كىحا مغ خالؿ كضع كإعجاد البخامج كالشطع البيئية.

 الفرع الثالث: الجههد الدولية لحماية البيئة على المدتهى اإلقليمي 

 أوال : حماية البيئة في إطار المؤتمرات اإلقليمية :

ضع رؤساء  1987مشتخياؿ بكشجا اجتساع دكلي في عاـ عقج في :  يالمنتر بروتهكهل -7
دكلة أكركبية كبعس الجكؿ الرشاعية كالجكؿ السجاكرة لكشجا  26دكؿ كحكػمات كمسثميغ 

كبعس دكؿ العالع الثالث،كقج تع االتفاؽ ال في ىحا البخكتػكػؿ عمى كيؽية العسل لمحج مغ 
لسجة خسذ سشػات قادمة بػية تراعج الغازات الدامة إلى الجػ، ككضع بخنامج زمشي 

خفس الغازات السمػثة في ىحا البخكتػكػؿ عمى كيؽية العسل لمحج مغ تراعج الغازات 
الدامة السشبعثة لمجكؿ السذاركة في االجتساع بذكل تجريجي ريثسا يتع التخمز مشيا ندبيا 

 .61كإجخاء دراسات إليجاد بجائل صشاعية مأمػنة بيئيا لمتخمز مغ الغازات الدامة

، كقج أنذئ 1989كسا تججر اإلشارة إلى أف ىحا البخكتػكػؿ دخل حيد التشفيح في بجاية سشة 
مميػف دكر أمخيكي لسداعجة البمجاف الشامية السذاركة  200بسػجبو صشجكقا ماليا مؤقتا بؿيسة 
السعجات التي تزع حجا الستخجاـ السػاد التي تدبب نفاذ في البختػكػؿ ،عمى دفع ثسغ 

دكلة  16ف، كىحا باالشتخاؾ مع بخنامج األمع الستحجة لمبيئة كقج شسمت السداعجات األكزك 
 62نامية شاركت في البخكتػكػؿ.

                                                           

61
 .167مخجع سابق ،ص اؼ، أ.حياة حديغ ،د.عامخ شخ  - 

 تايالنج، بشغالدير،إيخاف،ألكركغػاؼ،األرجشتيغ،األردفىحه الجكؿ ىي - 62
تػباغػ،تخيشيجاد،غانا،كػستخيكا،كيشيا،الفمبيغ،فشدكيال،ماليديا،السكديظ،الشيجخ،.راجع د.عامخ شخاؼ، أ.حياة 

 .169-168صحديغ ،
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عقج مؤتسخ دكلي في بخيصانيا بسقاشعة  07/07/2005: بتاريخ  مؤتمر اسكتلندا-2
اسكتمشجا لمجكؿ الرشاعية الثسانية، ككاف  مغ أىع الشقاط السجرجة في ججكؿ األعساؿ  مدألة 

كاف الخئيذ  الغازات الستراعجة السدببة لمتمػث كالتي تداىع في ضاىخة االحتباس الحخارؼ. 
تأجيل  إلىعمى السؤتسخ في ىحا البشج بالحات، كدعا  " شاغيااالبغاألمخيكي "جػرج بػش 

مدألة البحث في ضاىخة االحتباس الحخارؼ كالستغيخات السشاخية كمعالجة الغازات السدببة 
يخجـ العالع كمرالح إليجاد اتفاؽ كيػتػ ججيج  2006سشة  إلىلمتمػث مغ الجكؿ الرشاعية 

 .63سػ اقترادىا كاستسخار قػتيالكػنو يتعارض مع ن األمخيكية الستحجةالػاليات 

 05الى  02: عقج كزراء العخب مؤتسخا في بيخكت مغ  مؤتمر وزراء البيئة العرب  -3
بحزػر السجيخ التشفيحؼ لبخنامج األمع الستحجة لمبيئة، كناقر السجتسعػف  2003جػاف سشة 

 السذاكل  التي تتعخض ليا البيئة كحسايتيا مغ التمػث.

كقج قخر مجمذ كزراء البيئة العخب التشديق الالـز بيغ بخنامج األمع الستحجة لمبيئة        
كالسشطسات العخبية الستخررة لتقييع إصالح كإعادة تأىيل ما أدت إليو الحخب في العخاؽ 
مغ دمار لمبيئة، كشجد في تقاريخ  االنجاز كالستابعة عمى مشصقة التجارة العخبية الكبخػ 

يبات  لخفع درجة االستعجاد لمتعامل مع مخاشخ اإلشعاع الشػكؼ كالحؼ يعتبخ مغ أخصخ كالتخت
 السمػثات القاتمة كالصػيمة السجػ.

ككسا أقخ السؤتسخكف بستابعة تشفيح السعشية بالبيئة ف كالسػافقة عمى مقتخح البخنامج         
كالبيئة كإجخاء االتراالت  اإلقميسي لتعديد القجرات العخبية بالقزايا السترمة بالتجارة

بسؤسدات التسػيل العخبية كاإلقميسية الستقصاب دعسيا لتشفيح ىحا البخنامج كسا أكصى 
 2003-06-25في المجشة االقترادية لغخب آسيا، كالحؼ عقج في السؤتسخ عمى السذاركة 

 مغ أجل التشسية السدتجامة لمبيئة.

                                                           
 171-170السخجع نفذ نز- 63
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 : يميةثانيا : حماية البيئة في ظل المنعمات اإلقل

قامت السشطسات اإلقميسية بجكر فعاؿ في مجاؿ حساية البيئة كتصػيخ القانػف الجكلي البيئيغ 
مغ خالؿ تبشي إستخاتيجية خاصة بيحا الذأف عغ شخيق إصجار التػصيات التي تؤكج 
بسػجبيا التعاكف الػثيق لػضع سياسة جساعية لمتشسية االقترادية كاالجتساعية مغ بيغ 

 ة البيئة كالسحافطة عمييا.أىجافيا حساي

استشادا الى الشطاـ األساسي  64:(OECDمنعمة التعاون االقترادي والتنمية )-1
لمسشطسة، فإف نذاشيا يشرب بالجرجة األكلى عمى مذاكل االقترادية ذات الشصاؽ الػاسع 

العجيج مغ القزايا كمشيا الحساية البيئية، كلقج نذأت السشطسة لتحجيج سياستيا  إلى،لتستج 
لجشة حػؿ البيئة غخضيا تقجيع  1970البيئية ، كلقج أنذأت السشطسة سشة بخرػص مذاكل 

العػف إلى الحكػمات الجكؿ األعزاء في السشطسة لتحجيج سياستيا بخرػص مذاكل البيئة 
السعمػمات ذات الرمة كخرػصا االقترادية كالعمسية كالتػفيق ، مع األخح بعيغ االعتبار 

بيغ سياستيا البيئية كالتشسية االقترادية كاالجتساعية، كسا تتػلى المجشة مدؤكلية تقػيع أثخ 
  65اإلجخاءات البيئية عمى التغيخات الجكلية.

مغ خالؿ  ىحالمبيئة، ك كأيزا ساىست السشطسة بذكل كبيخ في تصػيخ القانػف الجكلي        
صياغتيا تػصيات مرحػبة بإعالنات لمسبادغ أحيانا،حيث كضعت أكؿ تعخيف  قانػني 

 لمتمػث، ككضعت السعاييخ األساسية  السالئسة لمتمػث عابخ الحجكد الػششية.

                                                           

64
، كقج اتخحت ىحه  1948التي تأسدت عاـ   ألكربامشطسة التعاكف االقترادؼ  OECDكرثت - 

استخاليا  إلىباإلضافة  أكربا، كتتألف مغ جسيع دكؿ غخبي 1963السشطسة  شكميا الحالي سشة 
كالػاليات الستحجة ،كقج أصجرت السشطسة عجة دراسات بيئية أىسيا: مذاكل انتقاؿ  نيػزيمشجا،كشجا،الياباف، 

صالح عبج الخحساف الحجيثي، إليو ،د. أشار 1977كالجػانب القانػنية النتقاؿ التمػث 1974ػث التم
 .123-122السخجع الدابق ص.ص.

65
 .123السخجع نفدو،ص - 
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باإلضافة إلى ذلظ قامت ىحه السشطسة باستشباط بعس السبادغ ، كسبجأ االلتداـ        
كسا أقخت ضػابط دؾيقة ،66أف الحػادث الصارئة كمبجأ السمػث الجافعباإلبالغ كاالستذارة بذ

 تتعمق بتشطيع كاستخجاـ الكيسياكيات كالشفايات الرشاعية كالفزالت الشػكية.

كقج أقخت السشطسة تػصية بذأف ضخكرة األخح بعيغ االعتبار السطاىخ البيئية في        
 ة التي تقتخح مغ أجل التسػيل.تذخيز، كتخصيط كتشفيح كتصػيخ السذاريع التشسػي

 (:  OASمنعمة الدول األمريكية )-2

مشح زمغ بعيج  ميثاؽ السشطسة لع يشز عمى مػضػع حساية البيئة إال أنيا اىتست      
ما تعمق بحساية البيئة. حيث أكصى السؤتسخ الثامغ  بالعجيج مغ األنذصة البيئية،خرػصا

بتذكيل لجشة مغ الخبخاء لجراسة السذاكل الستعمقة بالصبيعة  كالحياة  1938لمسشطسة سشة 
اتفاؾية حساية الصبيعة كالحفاظ عمى الحياة البخية  بإعجادالبخية في الجكؿ األمخيكية، كقامت 

كدخمت حيد التشفيح سشة   1940اؾية عاـ في نرف الكخة الغخبي،كقج أقخت ىحه االتف
1942. 

لقج كاف اليجؼ مغ ىحه االتفاؾية حساية البيئة كتبشي إجخاءات محجدة لمتعاكف الستبادؿ        
بػية السحافطة عمى الصبيعة كاتخاذ جسيع الخصػات الزخكرية إلدارة الحياة البخية كالصبيعية، 

و تعج ىحه االتفاؾية السعخكفة باتفاؾية كاششصغ كحساية األصشاؼ السيجدة باالنقخاض، كعمي

                                                           
أعزاء ىحه السشطسة عمى أنو جعل تكاليف الخاصة بتجابيخ مشع كمكافحة التمػث تتحسميا  عخؼ- 66

بتعخيفو  أيزاالدمصات العامة عمى عاتق السمػث لكي ترل البيئة في حالة قابمة لمعير فييا.كسا قامت 
ىحا  إلىتؤدؼ  ضخكفاعمى أنو مغ يتدبب برػرة مباشخة أك غيخ مباشخة في إحجاث ضخر لمبيئة أك يخمف 

جافع في القانػف بخكاني اعسخ،مبجأ السمػث ال-. ذكخه كال مغ :128-72الزخر كىحا في التػصية رقع 
، االجتساعيةألقيت في السمتقى الػششي حػؿ الحساية السجنية لمبيئة،كمية الحقػؽ كالعمػـ  ةالجدائخؼ، مجاخم

 .3،جامعة  قالسة،ص2010مارس  6ك 5يػمي 
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متصػرة بالشدبة إلى كقت عقجىا، لكغ نجج أنيا أخفقت  في تزسيغ إجخاءات لإلشخاؼ 
 67الجكلي.

كسا نجج أف مشطسة الجكؿ األمخيكية قج أقخت العجيج مغ البشػد القانػنية الزخكرية          
ار االيكػلػجي، كحفع التخبة كاألنطسة عمى الرعيجيغ الجكلي كالػششي لزساف االستقخ 

 االيكػلػجية البحخية ، كالسخاؾبة البيئية كالتثؿيف كالبحػث.

كبالخغع مغ الجيػد السبحكلة مغ قبل السشطسة في مجاؿ حساية البيئة إال انو نجج أف  
 ىحه السشطسة متخمفة في معالجة السذاكل البيئية، إذا ما تع مقارنتيا بالجكؿ األكركبية.

 : OUA 68منعمة الهحدة اإلفريقية سابقا

لقج قامت مشطسة الػحجة اإلفخيؿية مشح نذأتيا بشذاشات ال يدتياف بيا في مجاؿ حساية البيئة 
كالثخكات الصبيعية بالقارة اإلفخيؿية، إذ نجج أف ميثاؽ السؤسذ ليحه السشطسة، يكخس ضخكرة 

 شكل قاعجة قانػنية لسذاكل البيئة في القارة. كقج األعزاء حساية الثخكات الصبيعية لمبمجاف 

شارت إلى جانب السشطسة الجكلية في ىحا الدياؽ نجج أف مشطسة الػحجة اإلفخيؿية قج      
لألغحية كالدراعة، كالسشطسة الجكلية لمثقافة كالفشػف كالعمػـ ككحا االتحاد الجكلي لحساية 

ا أعجت السشطسة االتفاؾية اإلفخيؿية لحساية ، كس1933الصبيعة في مخاجعة اتفاؾية لشجف لدشة 

                                                           
 .124عبج الحجيثي،السخجع الدابق،ص د.صالح عبج الخحساف- 67
السشعقجة بشاء عمى دعػة ليبيا الستزافتيا  األفخيؿيةالػحجة  لسشطسةاالستثشائية الخامدة في القسة  - 68

رسسيا  اإلفخيقيؾياـ االتحاد  اإلفخيؿية،حيث أعمغ رؤساء القارة 2001مارس  2ك  1بسجيشة سخت يػمي 
نفذ السبادغ كاألىجاؼ الػاردة في  اإلفخيقيكخس القانػف التأسيدي لالتحاد  لقج 2001-03-02في 

 أكالتي استقخت عمى الرعيج العالسي  كاألىجاؼ، عجا عجد مغ السبادغ األفخيؿيةميثاؽ مشطسة الػحجة 
،د جساؿ عبج الشاصخ مانع ،السخجع مغ قبيل السسارسات الجكلية العادية انطخ أصبحت أخخػ مبادغ 
 .307،صالدابق



الثاني:  القهاعد اإلندانية الخاصة بحماية البيئة أثناء النزاعات المدلحة. الفرل  
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، باإلضافة الى تبشييا لسخصط الغػس لمتشسية 1968الصبيعة كالثخكات الصبيعية سشة 
 الحؼ شسل مجاؿ البيئة. 2000-1980إلفخيؿيا 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةـمــاتخــال  



 الخاتمة
 

109 
 

  الخاتمة

جاء القانهن الجولي اإلنداني لتحقيق غاية أساسية ىي تهفيخ الحساية الالزمة لمفئات 
غيخ السذتخكة مباشخة في القتال أو فئات |صبحت  عاجدة عن القيام بو، ولحساية السستمكات 

اإلنداني والسشذآت واألعيان السجنية وعجم استيجافيا أثشاء القتال، وليحا اترف القانهن الجولي 
بأنو قانهن الشداعات السدمحة حيث أن مجال تظبيقو يقترخ عمى تشظيم العالقة التي تحجث 

 أثشاء ىحا الشداع سهاء كان دوليا أو غيخ دولي.

ومثل قهاعج القانهن الجولي اإلنداني كسثل فخوع القانهن األخخى، تترف قهاعجه بالظابع 
طبين بو من أشخاص القانهن الجولي سهاء أكانت دوال اإللدامي، الحي يعشي أنو ممدم لكافة السخا

 .أو كانت مشظسات دولية التي يتعين عمييا أن تكفل احتخام الهاجب لمقانهن الجولي اإلنداني

وأمام التدايج الكبيخ لمشداعات السدمحة بشهعييا الجولية والغيخ الجولية في القخن العذخين 
انتياك عجيج من قهاعج حساية ضحايا الشداعات السدمحة، وأوائل القخن الهاحج والعذخون أدى إلى 

لمسداس بالبيئة ولعل ويالت ىحه الحخوب وآثارىا لم تقترخ عمى السجنيين بل امتجت الى 
بهصفيا سببا لبقاء  لمبيئةوعشاصخىا الحيهية مسا استجعى  ضخورة التفكيخ في تهفيخ حساية 

 البذخية .

ولعل من بين أىم العهامل التي تسثل خظخا كبيخا عمى البيئة يكسن في الهسائل واألساليب 
التي تدتخجم في الشداعات السدمحة من قبل األطخاف الستشازعة ،بحيث كانت الشتائج خظيخة 

لزخورة حساية البيئة من خالل اتفاقيات الىاي   اإلشاراتألحقت أفجح األضخار بالبيئة، ورغم 
، فإن إضفاء الحساية عمى البيئة ال يتحقق إال باعتساد اتفاقيات  9191أو  9911لعامي 
،وقج تبمهر ذلك من خالل اعتساد البخوتهكهلين اإلضافيين لعام  9191لعام  األربعةجشيف 
 لحزخ، كسا نجج عجة اتفاقيات  حظخت انتياك البيئة مشيا اتفاقية األمم الستحجة 9111

 .9111عدكخية  أو ألية أغخا  عجائية أخخى لعام  غخا إلاستخجام تغييخ البيئة 
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إن التظهر اليائل عمى مدتهى الجولي في مجال االىتسام بقزايا البيئة ومذاكميا 
السختمفة والستعجدة، بجأ يشعكذ ىحا التظهر عمى جسيع دول السجتسع الجولي، إذ بجأت كل 

لبيئة وعشاصخىا السختمفة من كافة أعسال الجولة تدن القهانين الخاصة بسكافحة التمهث وحساية ا
السداس بيا. وفي ىحت الدياق نجج أن السذخع تأثخ في جسيع أنحاء العالم بالتظهر اليائل  
الحي تهصل إليو السجتسع الجولي في مجال السحافظة عمى البيئة وحسايتيا، وقج تختب عمى ذلك 

ق ، ثم بمغت ذروتيا اعتبارا من صحهة تذخيعية بيئية ىائمة بجءا من مشترف القخن الداب
 .ستهكيهلمالدبعيشات عقب انعقاد مؤتسخ 

 بعج ىحا البحث  تهصمشا إلى الشتائج والتهصيات التالية :

 أوال: النتائج

عالسية مذكمة البيئة بحيث تذسل كل الجول في العالم ن وبشاء عمى ذلك أصبح  -
 عمى عاتق كل الجول.معالجة ىحا السهضهع 

 القانهني الجولي اإلنداني السرجر األول لحساية البيئة أثشاء الشداعات الجولية.يعتبخ  -
 ضخورة اتخاذ كافة االحتياطات أثشاء العسميات العدكخية لشجب اإلضخار بالبيئة  -
 عجم استخجام البيئة الظبيعية كدالح لتحقيق ميدة عدكخية أو إلضعاف الخرم. -
 عمى االتفاقيات الجولية لحساية البيئة. تياون وتقاعذ بعض الجول   في  التهقيع -
 إنكار العجيج من الجول لهجهد ضخر بيئي بدبب الشداع السدمح. -

 ثانيا: التوصيات 
بحساية البيئة وقت الشداعات السدمحة جسيع الجول بتظبيق االتفاقيات الخاصة  إلدام-

 وكحا اتفاقيات قانهن الجولي اإلنداني.
بسا يتالءم مع التظهرات التي يذيجىا العالم  ضخورة تظهيخ نظام حساية ججيج-

 خاصة في مجال التظهر التكشهلهجي العدكخي .
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الدعي لحل الشداعات السدمحة بالظخق الهدية والدمسية لتجشب ويالتيا وانعكاساتيا -
 عمى البيئة.

تفعيل الستابعات الجدائية الجولية أمام السحاكم الجشائية الجولية لسختكبي االنتياكات -
 سالمة البيئة.

فخ  عقهبات دولية صارمة عمى الجول أو األفخاد أو الييئات التي يثبت تهرطيا -
 في انتياكات القانهن الجولي في مجال حساية البيئة زمن الشداع السدمح.

مزاعفة السشظسات العاممة في مجال البيئي وزيادة الجعم السالي ليا، مع تظهيخ -
 ح قهاعج القانهن الجولي.أساليب الخقابة الجولية لتشفي

 اإلندانضخورة العسل عمى الحج من انتذار أسمحة الجمار الذامل التي تيجد -
 وبيئتو برهرة كبيخة.
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 01 : الزرر البيئي باعتباره استخداما للقهةالثالث الفرع

 32 : الزرر البيئي باعتباره مداسا باألمن الجساعيالرابع الفرع

 22 وغير الدولية الثاني: الشزاعات السدلحة الدولية السطلب

 22 الدولية  ةالشزاعات السدلح: الفرع األول 

 21 الدولي  : السقرهد بالشزاع السدلح أوال

 23 : أنهاع الشزاعات السدلحةثانيا
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 23 الثاني :  الشزاعات السدلحة الغير الدولية الفرع

 23 مفههم الشزاعات السدلحة غير الدولية وتطهرها : أوال

 11 : مفههم الشزاعات السدلحة غير الدولية في ظل السادة الثالثة السذتركةاثاني

: مفههم الشزاعات السدلحة غير الدولية طبقا للبروتهكهل اإلضافي  اثالث
 7711الثاني لعام 

13 

:مفههم الشزاعات السدلحة غير الدولية وفقا لشعام روما األساسي  : ارابع
            7771لعام 

11 

 11 غير الدولية التطهر التاريخي للشزاعات السدلحة :  اخامد

السبحث الثاني : السبادئ العرفية الدولية السعشية بحساية البيئة أثشاء 
 الشزاعات السدلحة

10 

رئيدية عرفية في القانهن الدولي اإلنداني في السطلب األول: مبادئ 
 ترريح  سان بطرسبهرغ

13 

 13 الفرع األول : مبدأ اإلندانية

 12 الفرع الثاني : مبدأ الزرورة العدكرية

 11 الفرع الثالث : مبدأ الشدبية

 15 الفرل الثاني:  القهاعد اإلندانية الخاصة بحساية البيئة أثشاء الشزاعات السدلحة.

 15 السبحث األول: ماهية القانهن الدولي اإلنداني

 15 السطلب األول: نذأة وتطهر القانهن الدولي اإلنداني

 15 الفرع األول: مفههم القانهن الدولي اإلنداني وتطهره
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 31 الفرع الثاني : حعر أنهاع القتال

 31 الفرع الثالث: وسائل تطبيق القانهن الدولي اإلنداني

 35 الثاني : مرادر القانهن الدولي اإلندانيالسطلب 

 35 الفرع األول : القهاعد العرفية للقانهن الدولي اإلنداني

 51 الفرع الثاني: السهاثيق واالتفاقيات الدولية

 51 الفرع الثالث: مبادئ القانهن الدولي اإلنداني 

الشزاعات الثاني:  الحساية السباشرة وغير مباشرة للبيئة أثشاء  السبحث
 السباشرة

55 

 51 السطلب األول: الحساية السباشرة للبيئة في االتفاقيات الدولية 

 55 الفرع األول  : الحساية الغير السباشرة للبيئة في االتفاقيات الدولية

 الثاني : تفعيل وسائل حساية البيئة على السدتهى الدولي الفرع
32 

 حساية البيئة في إطار هيئة األمم الستحدة :السطلب الثاني 
32 

 35 السشعسات الستخررة إطار: حساية البيئة في األولالفرع 

 010 : الجههد الدولية لحساية البيئة على السدتهى اإلقليسي الثانيالفرع 

 015 خاتسة

 001 السرادر والسراجع

 001 الفهرس

 


