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إن التطور السريع في مجال األسلحة وتقنيات القتال المستخدمة في النزاعات المسلحة البحرية 
 .يشكل خطرا محدقا بسالمة البيئة البحرية

التوصل إليه في أعمال الدورة السابعة لمؤتمر األمم المتحدة وفقا لما تم  ،فإذا كانت البيئة البحرية
وبحسب ما تمت صياغته في  8791السادس لقانون البحار والذي عقد في جنيف ونيويورك سنة 

، هي عبارة عن نظام بيئي يشكل وحدة معينة في الزمان والمكان في 8711اتفاقية قانون البحار لعام 
على عديد من الخاصيات والمنافع واالستعماالت والثروات، فإن  ظل ظروف مادية ومناخية، ينطوي

هذا النظام أصبح مهدا بخطر اإلضرار بتوازنه وذلك بواسطة األسلحة الممنوعة الكيميائية والنووية 
والبيولوجية وغيرها وذلك في حال نشوء نزاعات مسلحة خاصة إذا كانت هذه النزاعات المسلحة واقعة 

 . في البحار

هذا نقول إن مجال حماية البيئة البحرية أثناء النزاعات المسلحة مجال بالغ األهمية وشديد  وألجل
الحساسية، ذلك أن توازن النظام البيئي البحري يؤدي إلى توازن النظام البيئي إجماال خاصة إذا علمنا 

ية، لذا وجب من المساحة اإلجمالية للكرة األرضية عبارة عن بحار ومسطحات مائ% 97أن أكثر من 
توفير حماية قانونية كافية للبيئة البحرية أثناء النزاعات المسلحة وتفعيل هذه الحماية عن طريق توافر 
آليات تتضمن تقرير المسؤولية القانونية عن اإلضرار بالبيئة البحرية أثناء النزاعات المسلحة وعن 

 .  خرق قواعد الحماية المقررة لها

لبية الساحقة من المعاهدات واالتفاقيات التي جاءت تتويجا للجهود الدولية أن الغا والجدير بالذكر
لحماية البيئة البحرية في العقود األربعة األخيرة تتعلق بوقت السلم، وال تتناول أوقات النزاعات 

عندما أفردت  8711المسلحة، وكذلك األمر فيما يتعلق باتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار العام 
منها على عاتق الدول األطراف  871جزء الثاني عشر بكامله لحماية البيئة البحرية، وألقت المادة ال

وهي تتعلق بوقت السلم، مما . التزاما أو واجبا على األقل باحترام البيئة البحرية وعدم المساس بها
 .أثناء النزاعات المسلحة دفعنا إلى تسليط الضوء على النظام القانوني الذي يعنى بحماية البيئة البحرية

 أدواتو  أساليبو  طرق تنظيم بالضرورة يقتضي المسلحة النزاعات أثناء البحرية البيئة حماية إن
 الغاية إلى الوصول تستهدف التنظيم هذا مثل غياب في المتنازعة األطراف أن ذلك البحرية الحرب

 على الهجومو  العشوائي بالقصف وذلك وممتلكاته، العدو على القضاء وهي المنشودة
 

 والبيئة والبيئة، الطبيعة على تؤثر التي األدواتو  الجرثوميةو  السامة الغازات باستخدام المدنيين 
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 في كان للحرب تنظيم أول ولعل للدول، السياسية بالحدود تعترف ال والتي خاص بشكل البحرية
 حماية على تنص أن دون الحياد قواعدو  بحريةال الحرب نظمت التي 61/04/6581 باريس معاهدة
 .البحرية البيئة

التي تعلقت بحماية ضحايا النزاعات المسلحة من أفراد، تقديم  8181ثم جاءت اتفاقية جنيف لعام 
اإلسعافات ورعاية المحاربين والجرحى والمرضى دون االهتمام بالبيئة البحرية أو الطبيعية، ألن فكرة 

جهة ثانية ظهرت بوادر االهتمام بوسائل الحرب ابتداًء من إعالن  البيئة لم تكن قد ظهرت بعد، ومن
الذي حرم استخدام الرصاص المتفجر، وبعد ذلك تم تقنين قانون الهاي  88/81/8181بيترسبورغ في

و قد تم تقنين هاتين المجموعتين من القواعد في اتفاقيات  8779-8177بموجب اتفاقيات الهاي 
، وهكذا جمعت هذه االتفاقيات بين قانون جنيف وقانون 81/71/8717في  جنيف األربع الموقع عليها

ونالحظ أن هذا التقنين السابق لم يهتم بالبيئة البحرية بشكل مباشر غير أننا نجد بعض : الهاي
 .األفكار التي وردت في نصوص تلك االتفاقيات تحمي البيئة البحرية بشكل غير مباشر

بعد ذلك من أجل تطوير قانون جنيف والهاي بما يتماشى ولقد تضافرت الجهود الدولية 
واالحتياجات العسكرية والمقتضيات اإلنسانية والمقتضيات البيئية توازنا مناسبا، وذلك انسجاما مع 
التطور الرهيب لألسلحة وأدوات القتال، فتمخض عن هذه الجهود بروتوكولين إضافيين ملحقين 

لمؤتمر الدبلوماسي الذي اختتمت أعماله في جنيف بالتوقيع على باتفاقيات جنيف األربع وذلك في ا
منه  33و 53، ونجد أن البروتوكول األول قد خصص المادتين71/78/8799هذين البرتوكولين قي

لحماية البيئة الطبيعية، وقد ساهم في هذا التوجه الجديد لحماية البيئة الطبيعية تطور القانون الدولي 
في مدينة استوكهولم السويدية، وبعد هذا  8791أول مؤتمر دولي للبيئة سنة للبيئة، حيث تم عقد 

ثم إبرام معاهدة خاصة لحماية الطبيعة وهي اتفاقية حظر استخدام  8798المؤتمر وبالتحديد في سنة 
ديسمبر  87تقنيات تغيير البيئة ألغراض عسكرية التي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة في 

 .ENMOD))وهي اتفاقية معروفة باسم 58/91ا رقم بقراره 8798

وبفعل عدم كفاية قواعد الحماية المذكورة آنفا فقد تكاثفت الجهود الدولية من جديد من أجل إعداد 
مشاريع وأعمال ودراسات برزت أساسا بعد حرب الخليج الثانية، تحت رعاية األمم المتحدة وذلك 

ألحمر التي من اختصاصها تطوير قواعد القانون اإلنساني، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب ا
وأيضا من خالل المشروع الذي أعده معهد سان ريمو المتعلق بالقانون الدولي المطبق أثناء النزاعات 

 .المسلحة
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  :الدراسة إشكاليةتحديد 
األول،  تستوجب دراسة هذا الموضوع اإلجابة عن إشكاليتين رئيسيتين، نخصص لألولى الفصل

 .في حين نتطرق للثانية في فصل ثان

 هذا على السلم، زمن في البحرية للبيئة المقررة الحماية قواعد تطبيق يمكن هل: األولى اإلشكالية 
 المسلحة؟ النزاعات خالل الوسط

 النزاعات أثناء البحرية للبيئة كافية حماية اإلنساني الدولي القانون يوفر هل :الثانية اإلشكالية 
 المسلحة؟

لمختلف االتفاقيات  المنهج التحليلي النقديعلى لهاته اإلشكاليتين  سنرتكز في دراستناو 
والصكوك القانونية الدولية التي عالجت موضوع حماية البيئة البحرية، وكذلك سنحلل الدراسات 

ية في إطار هذه والمشاريع الحديثة التي تناولت موضوع حماية البيئة لتدعيم فكرة حماية البيئة البحر 
 .الدراسة

كما سنتبع نفس المنهج التحليلي النقدي في دراسة موضوع المسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد الحماية 
المقررة للبيئة البحرية من أجل بيان نوع المسؤولية الملقاة على منتهكي قواعد الحماية، وكذا من أجل 

ة، ولتقييم مدى فعالية قواعد المسؤولية ومدى نجاعتها في تبيان التكييف القانوني النتهاك قواعد الحماي
 .إلزام احترام قواعد الحماية وردع منتهكها

 :األهمية العلمية والعملية للموضوع

إن حق اإلنسان في بيئة بحرية سليمة حق من الجيل الثالث لحقوق اإلنسان ومنه وجب إقرار 
 .ار اتفاقيات تتعارض مع هذا الحقحماية أخرى لهذا الحق اإلنساني، وضرورة عدم إقر 

وأهمية بحثنا ستتجلى من خالل تعرضنا بالدراسة التحليلية النقدية لمختلف النصوص القانونية 
سواء تلك االتفاقيات التي عنيت بموضوع البيئة البحرية خارج إطار القانون الدولي اإلنساني عن 

باالتفاقيات النوعية المبرمة في هذا المجال، أو  8711طريق ما تضمنته اتفاقية قانون البحار لعام 
وهذا من أجل معرفة مدى عالقتها واتصالها بموضوع الحماية للبيئة البحرية أثناء النزاعات المسلحة، 
وكذلك االتفاقيات التي عنيت بحماية البيئة البحرية بشكل غير مباشر كاتفاقية جنيف والهاي، أو تلك 

 8799شكل مباشر ويتعلق األمر بالبروتوكول األول التفاقية جنيف التي تطرقت لموضوع الحماية ب
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بهدف كيفية تقرير هذه المعاهدات لقواعد حماية البيئة البحرية  8798لعام (  ENMOD)واتفاقية 
هل هي بحاجة إلى معاهدات أخرى أم أنها  أثناء النزاعات المسلحة المعرفة ومعرفة مدى كفايتها

 .من أجل احترام قواعدها بشكل كليبحاجة إلى تفعيل أقوى 

وكذلك سنتناول بالدراسة والتحليل الدراسات واألعمال الحديثة لحماية البيئة البحرية أثناء النزاعات 
 .المسلحة لمعرفة مدى إلزامية هذه الدراسات واألعمال

ية ومن جهة أخرى سنعالج موضوع المسؤولية الدولية عن االنتهاكات التي تلحق قواعد الحما
 المقررة للبيئة البحرية وذلك من أجل إبراز مدى فعالية هذه القواعد

 

 :وفق الترتيب المواليعمل وبناًء على ما سبق سنعتمد في موضوعنا هذا على خطة 
 

 مقدمة

النظام القانوني لحماية البيئة البحرية أثناء النزاعات المسلحة خارج إطار القانون : األول فصلال
 .الدولي اإلنساني

 زمن في البحرية البيئة بحماية المتعلقة النوعية االتفاقيات أحكام تطبيق جدوى عدم: األول المبحث
 .المسلحة البحرية النزاعات أثناء السلم

 أثناء البحرية البيئة لحماية م2891 للعام البحار قانون اتفاقية أحكام كفاية عدم: الثاني المبحث 
 . المسلحة النزاعات

 .البحرية البيئة حماية قواعد وتطوير إرساء في المتحدة األمم منظمة دور: الثالث المبحث 
  .للبيئة البحرية أثناء النزاعات المسلحةدولي اإلنساني لقانون الاحماية : الثاني فصلال

 .أنواع الحماية المقررة بشأن البيئة البحرية أثناء النزاعات المسلحة: المبحث األول

لدراسات الحديثة إلنماء وتطوير قواعد القانون اإلنساني المطبقة على البيئة البحرية ا :المبحث الثاني
 .أثناء النزاعات المسلحة

 . عن اإلضرار بالبيئة البحرية أثناء النزاعات المسلحة يةالمسؤولية القانون :المبحث الثالث

 

 الخاتمة
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 األول الفصل
 البحرية البيئة لحماية الق انوني النظام

 إطار خارج المسلحة النزاعات أثناء
 :اإلنساني الدولي الق انون
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 هذا عن تمخض ولقد الوسط، هذا ألهمية إدراكها بعد البحرية، للبيئة بالغا اهتماما الدول أولت لقد
 لعبت التي المؤتمرات من العديد عقد عن وكذا واإلقليمية، الدولية االتفاقيات من العديد إبرام االهتمام
 قواعد وتطوير إرساء أجل من كبيرة جهودا لها التابعة المتخصصة والمنظمات المتحدة األمم منظمة
 .البحرية للبيئة دولية حماية

 في المطروح القانوني اإلشكال عن فيها اإلجابة محاولين مباحث ثالث في الفصل هذا وسنتناول
 النوعية االتفاقيات في المقررة البحرية البيئة حماية قواعد إسقاط جدوى مدى في والمتمثل الفصل، هذا
 دور مبرزين المسلحة، النزاعات أثناء البحرية البيئة على م،2891 لعام البحار قانون اتفاقية في وكذا

 :التالي النحو على وذلك البحرية، البيئة حماية في المتحدة األمم منظمة

 في البحرية البيئة بحماية المتعلقة النوعية االتفاقيات أحكام تطبيق جدوى عدم: األول المبحث 
 .المسلحة البحرية النزاعات أثناء السلم زمن

 أثناء البحرية البيئة لحماية م2891 للعام البحار قانون اتفاقية أحكام كفاية عدم: الثاني المبحث 
 . المسلحة النزاعات

  البحرية البيئة حماية قواعد وتطوير إرساء في المتحدة األمم منظمة دور: الثالث المبحث 

 المتعلقة النوعية االتفاقيات أحكام تطبيق جدوى عدم: األول المبحث 
 .المسلحة البحرية النزاعات أثناء السلم زمن في البحرية البيئة بحماية
 على التلوث من البحرية البيئة لحماية بها الملزمين تخاطب شرعت عالمية اتفاقيات عقدت
 تعدد عن ينجم والذي البحرية، البيئة تلوث مصادر بتنوع االتفاقيات هته تنوعت وقد العالمي، المستوى
 المبحث هذا في دراستها سيتم التي النوعية واالتفاقيات بها، ترتبط أو البحار في تتم التي األنشطة
 :مطالب ثالث إلى تحليلها تقسيم تقتضي

 .بالسفن والتلوث النفطي التلوث من للحماية النوعية االتفاقيات:األول المطلب

 .البر في مصادر ومن باإلغراق التلوث من للحماية النوعية االتفاقيات: الثاني المطلب

 .النووي التلوث من للحماية النوعية االتفاقيات: الثالث المطلب

 من اتفاقية كل أحكام إسقاط إمكانية عدم من إمكانية نبين ثم اتفاقية كل إلى بالتحليل سنتعرض -
 عدم من ترتيب بمعنى المسلحة، النزاعات أثناء للبحار البيئية الحماية يخص فيما النوعية االتفاقيات

 .المسلحة النزاعات أثناء البحرية بالبيئة األضرار بعدم دولي اللتزام االتفاقيات هته أحكام ترتيب
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 :بالسفن والتلوث النفطي التلوث من للحماية النوعية االتفاقيات -األول المطلب
 وترتبط للبحار، البيئي التوازن على يؤثر فهو الملوثات أنواع اخطر من النفطي التلوث يعتبر 

 لذلك نفطية مواد هي السفن ملوثات اغلب الن بالسفن، بالتلويث مباشرة بصفة بالنفط التلوث عمليات
 في بهما المتعلقة النوعية االتفاقيات ألحكام التطرق ثم المصدرين،ومن بين الربط الضرورة اقتضت
 :التاليين الفرعين

 .النفطي التلوث من للحماية النوعية االتفاقيات:األول الفرع

 .السفن من التلوث من للحماية النوعية االتفاقيات:الثاني الفرع
 :النفط التلوث من للحماية النوعية االتفاقيات - األول الفرع 

 قطران أو الخام، البترول زيت تقطير طريق عن عليه يحصل الهيدروكربونات من مزيج النفط 
 الطبيعية بحالتها الهيدروكاربونية المواد هو تحديد أكثر وبتعبير االشتعال، بسرعة يمتاز وهو الفحم،
 السائل النفط الستخراج الصالحة األخرى الهيدروكاربونية والمواد األسفلت وكذلك غازية أو كانت سائلة

 . 1الغاز أو

 أبرمت وقد البحرية، البيئة على خطرا يشكل أخرى جهة من أنه إال طبيعية، ثروة يعد النفط إن 
 .بالنفط التلوث من البحرية البيئة لحماية اتفاقيات عدة

  بالبترول البحر تلوث بمنع المتعلقة4591 لندن اتفاقية:أوال 

 المنعقد بالمؤتمر المتحدة األمم عام سكرتير بإخطار وقامت البريطانية، الحكومة إليها دعت لقد 
  عنه ونتج دولة، وأربعين اثنين مثلت وفود المؤتمر أعمال حضر وقد الغرض، لهذا

 12في سريانها وبدا دولة، عشرين قبل من2891 مايو21 في عليها والتوقيع االتفاقية إقرار
 .2892 ،2828 ،2821 :أعوام عدلت وقد 2899يوليو

 وقد النفطي، التلوث من البحرية البيئة لحماية األطراف متعددة اتفاقية أول االتفاقية هذه وتعد
 والنطاق الشخصي النطاق شملت النفطي التلوث من البحرية البيئة لحماية قانونية أحكاما تضمنت

 . االتفاقية أحكام مخالفة حال في والعقوبات الموضوعي

 إقليم في المسجلة السفن على تسري أحكامها أن( 1) الثانية مادتها في االتفاقية قررت لقد
 السفن ذلك من واستثنت الحكومات تلك وأعالم جنسيات تحمل التي السفن وكذا األطراف، الحكومات
 .طن911 عن حمولتها تقل التي األحرى والسفن طن، 291 عن حمولتها تقل إلى إضافة الحربية،
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 والمزيج الزيت تصريف م2821 المعدلة بصورتها منها( 9) الثامنة مادتها في االتفاقية حظرت وقد
 يقاس نقطة أقرب من ميل 211 مسافة ضمن 1خاصة مناطق في مطلقا حظرا الناقالت من الزيتي
 . اإلقليمي البحر عرض منها

 والمناطق البحرية الناقالت أو السفن كل على تشتمل لم ألنها األثر ضعيفة االتفاقية أحكام نإ 
 منها( 11) الرابعة والمادة منها،( 11) الثانية المادة في عليها كثيرة استثناءات وردت حيث البحرية،
 أنها إلى باإلضافة والبضائع، والركاب السفن سالمة وألجل الضرورة حاالت في النفط بتصريف تسمح
 إضعاف إلى يؤدي الوضع وهذا كثيرة، أمور في أحكامها تنفيذ في العلم لدولة الصالحية منحت
 تحدث المجاملة أعالم ترفع التي السفن يجعل مما والحكم، الخصم ستصبح العلم دولة الن فعاليتها
 .علمها تحمل التي السفينةو  الدول بين الرابطة لضعف عليها رقابة بدون البحرية للبيئة تلويثا

 أبرمت التي للمشكلة تاما حال تضع ال أنها بما االتفاقية هته أن مفادها نتيجة إلى نصل - 
 يمكن وال حال تضع ال أولى باب من فإنها النفطي، التلوث من البحرية البيئة حماية وهي ألجلها،
( 28)عشر التاسعة المادة أن اذاعلمنا خاصة المسلحة، النزاعات أثناء البحرية البيئة بشان إسقاطها

 إلى يؤدي مما كلها أو منها أجزاء في التنفيذ توقيف المحايدة أو المتحاربة للدول الفرصة تتيح منها
 العدالة قواعد مع يتناقض وهذا البحرية، للبيئة المدمرة اآلثار تخلف والتي الحروب، أثناء سريانها وقف

 . اإلنسانية

 أن الممكن من أو تؤدي التي األحوال في البحار أعالي في بالتدخل الخاصة االتفاقية:ثانيا 
 .4599 في سريانها بدا( 4595 بروكسل) البترول بزيت التلوث إلي تؤدي

 الدقيق التوازن تأكيد على واضعوها حرص فقد العامة، القواعد مختلف على االتفاقية هذه جاءت 
 في البحار، أعالي مناطق في بالتدخل الساحلية الدول حق تقرير بين عليه، المحافظة يتعين الذي
 .البحار أعالي حرية مبدأ وبين بالبترول، التلوث إلى تؤدي أن يمكن التي الحوادث أحوال

 في البحار أعالي مناطق في بالتدخل الساحلية الدولة حق لتقرر كذلك االتفاقية هذه جاءت كما 
 أعالي حرية مبدأ وبين البترول، بزيت التلوث إلى تؤدي أن الممكن من أو تؤدي التي الحوادث أحوال
 .البحار
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 الالحقة العالجية الجوانب على وليس التلوث من الوقائية الجوانب على االتفاقية ركزت لقد 
 تصادم تعني أنها بقولها البحرية الكارثة تحديد على منها( 1) الثانية الماد في اشتملت وقد للتلوث،
 عنها ينتج خارجها، أو سفينة ظهر على واقعة أو أخرى، مالحية حادثة أي أو جنوحها أو السفن،
 بالمصالح الراد نفسها المادة حددت كما شاحنة، أو لسفينة مادي بضرر المحقق التهديد أو ماديا ضررا

 الصيد أنشطة ذلك في بما اإلرشادية، األنشطة أو والميناء، البحري، بالشاطئ المشتملة للدول الساحلية
 سكان وصحة المعنية، للمنطقة السياحي والجذب المعنيين، األشخاص لعيش جوهرية سبال تعد والتي

ن الحية، البحرية والموارد األحياء حماية ذلك في بما المنطقة، وسالمة السواحل  في التحديد هذا مثل وا 
 جوانب في توسعت الذي بالقدر فهي حدين، ذي سالح بمثابة االتفاقية في جاء المعتبرة المصالح
 في القوية الدول لتدخل سببا تكون قد الساحلية، للدول مصالح من بها يرتبط وما البحرية البيئة حماية
 . 1للبحار الدولي القانون في المكفولة األنشطة من حرمانها بقصد النامية الدول أنشطة

 ما باتخاذ البحار، أعالي في العلم دولة اختصاص بتقليل تتعلق هامة أحكاما االتفاقية وضعت 
 المترتبة النفطي التلوث بأضرار مصالحها تهديد أو سواحلها تعرض دون تحول تدابير من ضروريا تراه
 أخطار بضرورة هنا األطراف الدول حق قيدت وقد والناقالت، السفن لها تتعرض التي الكوارث على
 .التدخل إجراءات اتخاذ قبل األخرى الدول

 عليه المنصوص التدخل ممارسة من الدول على بالمنع يقضي استثناءا االتفاقية أوردت لقد - 
 أهم من وهو البحري السالح وحدات هي الحربية والسفن ،الحربية السفن مواجهة في أحكامها ضمن

 وطبقا وجنود ضباط من البحرية رجال بمعرفة من الوحدات هذه وتدار للدولة، المسلحة القوات عناصر
 من مفوض ضابط قيادة تحت مسلحة عامة بحرية عمارة الحربية السفينة وتعد دقيق، عسكري لنظام
 وتسليحها طبيعتها بحكم ولها البحري، األسطول ضباط قائمة من عليه االختيار ويقع الحكومة قبل

 .2للعدو التابعة والخاصة العامة السفن بمهاجمة القيام سلطة

 البيئة بشان االتفاقية هذه أحكام تطبيق أو إسقاط يمكن ال انه نقول االستثناء لهذا وكنتيجة 
 .الحربية السفن تقودها النزاعات هته ان مادام المسلحة البحرية النزاعات أثناء البحرية

 (:4591) السفن من الصادر التلوث من للوقاية لندن اتفاقية:الثاني الفرع 

 المعدل البروتوكول جانب إلى كذلك وتسمى الدولية، البحرية المنظمة االتفاقية هذه عقد إلى دعت 
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 الحالي القانوني للنظام الفقري العمود تعد التي القواعد هذه بول، مار بقواعد 2899 للعام الموقع لها
 .السفن عن الصادر التلوث من الوقاية ميدان في

 البحر في ضارة مواد بتفريغ السفن عن ينتج الذي التلوث)السفن من الصادر بالتلوث المقصود - 
 األخرى، البحرية الموارد أو المائية األحياء أو اإلنسان، بصحة الضرر إلحاق معه يحتمل نحو على
 .1منها االستفادة من واالنتقاص المياه، خواص في والتأثير للبحار المشروعة االستخدامات عرقلة أو

 حضر مضمونها أي حظري طابع ذو هو ما منها األحكام، من جملة على االتفاقية نصت لقد 
 ومنها البحرية، البيئة يثو تل شانها من والتي السفن عليها تقدم قد التي والتصرفات العمليات بعض
 بهدف السفن لها تخضع تقني مضمون ذات معايير شكل على قيودا تضع أي تقييدي طابع ذو ماهو
 على إلجبارها السفن مراقبة مهمتها قواعد أي ضبطي ماهو ومنها التشغيلي، التلوث من الوقاية

 .2التلوث بمنع الخاصة الدولية والمعايير القواعد لهذه االمتثال

 منها،( 10) الثالثة المادة عليه نصت ما هو االتفاقية هذه من دراستنا، إطار في أكثر يهمنا ما - 
 ترفع التي السفن على تسري االتفاقية أحكام أن على المادة هذه من األولى الفقرة نصت وبعدما حيث
 الفقرة جاءت األطراف، الدول سلطة وتحت لحساب تشغيلها يتم التي والسفن األطراف الدول أعالم
 فان االستثناء لهذا وكنتيجة ،االتفاقية وأحكام لقواعد الخضوع من الحربية السفن وتعفي لتستثني الثانية
 في ماربول بقواعد ملزمة غير الحربية سفنها فان مسلح بحري نزاع في كانت إذا األطراف الدول

 .3السفن من صادرا تلويثا تشكل التي المفرغة للكميات تحديد أو الكلي االمتناع

 مصادر من والتلوث باإلغراق التلوث من للحماية النوعية االتفاقيات -الثاني المطلب
 : برية
 المواد إغراق من البحار عانت فطالما البحرية، بالبيئة تلحق التي الملوثات أقدم من اإلغراق يعد 

 .وغيرها الصلبة، والمواد العضوية وغير العضوية والمركبات المشعة كالمواد الضارة

 في والمتمثلة اليابسة، على البشري بالنشاط مرتبط فهو البحر في مصادر من التلوث إلى وبالنسبة
 النوعية االتفاقيات متتاليين مطلبين في سنعالج البشر، لبني الرفاهية وتحقيق االقتصادية التنمية تطوير
 . برية مصادر من التلوث من للحماية النوعية واالتفاقيات باإلغراق، التلوث من للحماية
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 :باإلغراق التلوث من للحماية النوعية االتفاقيات األول الفرع

 أهم وسنعرض ومكافحته، للتلوث كمصدر باإلغراق التلوث لمواجهة اتفاقيات عدة أبرمت لقد 
 .االتفاقيات تلك بعض أحكام

 :األخرى الموادو  النفايات بإغراق البحري التلوث منع بشان 4591 لعام لندن اتفاقية -أوال 

 ديسمبر 18 في عليها التوقيع باب وفتح ،2891 نوفمبر 20 بتاريخ لندن في االتفاقية هذه أبرمت 
 .لإلغراق العامة باالتفاقية وتعرف ذاتها، السنة من

 للعام للبحار المتحدة األمم اتفاقية في ورد الذي اإلغراق تعريف نفس على االتفاقية حافظت لقد
 والطائرات السفن من األخرى المواد أو للنفايات البحر في العمدي التخلص هو: كالتالي وهو ،2891

 أو للنفايات البحر في العمدي التخلص اإلغراق يشمل وال البحر، في الصناعية التركيبات أو واألرصفة
 في الصناعية التركيبات أو واألرصفة والطائرات السفن لتشغيل تبعية أو عرضية بطريقة األخرى المواد
 .منها التخلص مجرد غير لغرض مواد إيداع اإلغراق يشتمل ال كما البحر، في تجهيزها أو البحر

 الرصاص، مثل مسبق خاص تصريح بمقتضى إغراقها يمكن التي والمواد النفايات حددت كما 
 القوة حالة في اإلغراق إباحة وهو بشروط ربطته استثناءا وضعت كما والزرنيخ، الزنك النحاس،
 .القاهرة

 أحكامها تطبيق من السفن بعض استثنت قد األول مطلبنا في تناولناها التي االتفاقيات كانت إذا 
 باستثناء منها الرابعة الفقرة( 19) السابعة المادة في اكتفت لندن اتفاقية فان منها، الحربية خصوصا

 . 1ألحكامها الخضوع من الدولي للقانون طبقا سيادية بحصانة تتمتع التي والطائرات السفن

 من والتهرب منها( 19) بالمادة للتحجج األطراف للدول فرصة منحت قد ،االتفاقية أن نعتقد - 
 النزاعات أوقات في خاصة الحربية بسفنها األمر تعلق إذا ،اإلغراق منع بشأن أحكامها تطبيق

 نصل وبالتالي.  السابقة للمادة وفقا سيادية بحصانة المتمتعة بسفنها يتعلق األمر نأ بحجة،المسلحة
 .المسلحة النزاعات أثناء البحرية البيئة على لندن اتفاقية أحكام إسقاط إمكانية عدم مفادها نتيجة إلى

 

 :الطائراتو  السفن من باإلغراق البحري التلوث لمنع 4591لعام أوسلو اتفاقية -ثانيا

 البحري التلوث مؤتمر في اشتركت التي الدول بين م29/11/2891 في االتفاقية هذه أبرمت 
. م19/11/2891 في نفاذها وبدأ م،2892 أكتوبر 21-8 الفترة في بالنرويج أوسلو في انعقد الذي

 .فيها والطائرات السفن من الضارة للمواد باإلغراق التلوث من البحرية البيئة حماية إلى وتهدف
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 تحويل أو انتشار لمنع المناسبة واإلجراءات التدابير اتخاذ إلى منها( 0) المادة دعت ولقد
 .1باالتفاقية مشمولة غير أماكن إلى الطائراتو  السفن من المغرقة والنفايات الفضالت

 نحو على إغراقها يحظر التي المواد االتفاقية حددت فقد لالتفاقية، الموضوعي النطاق بخصوص
 البحر في إغراقها مطلقا المحظورة بالمواد األول الملحق فهناك لندن، اتفاقية بخصوص رأينا لما مماثل

 استثناءا االتفاقية أوردت وقد خاصة، عناية إغراقها يتطلب التي المواد الثاني الملحق وتضمن( 19م)
 . 2القاهرة القوة بحالة وخاص ،(2/ 9م) جائزا اإلغراق يكون بمقتضاه

 تنطبق فهي. ذكرها السالف لندن اتفاقية نطاق مع يتطابق فيكاد لالتفاقية الشخصي النطاق أما
 في تحميلها يتم التي والطائرات السفن المتعاقدة،وعلى الدول إقليم في المسجلة والطائرات السفن على

 البحر في باإلغراق قيامها يعتقد التي والطائرات السفن على وكذلك إغراقها، سيتم التي بالمواد إقليمها
 (. 29/2م) اإلقليمي

( " 29/2) المادة في جاء حيث أحكامها، تطبيق من السفن لبعض باستثناء االتفاقية جاءت ولقد 
"  الدولي القانون بمقتضى السفن لبعض السيادية الحصانة من ينتقص ما االتفاقية نصوص في ليس
 لندن، اتفاقية من السابعة المادة به جاءت الذي االستثناء في قلناه ما االستثناء هذا في نقول يجعلنا ما
 الستثنائها المسلحة، النزاعات أثناء البحرية البيئة على أوسلو اتفاقية أحكام إسقاط إمكانية عدم أي

  منها بعضا األطراف للدول الحربية السفن تعد والتي أحكامها من السيادية بالحصانة المتمتعة للسفن

 الدولية الحدود عبر منها والتخلص الخطرة النفايات نقل في التحكم بشأن بازل اتفاقية: ثالثا 
 :م4595 لعام

 واالتحاد دولة وثالثين خمسة قبل من م 2898 مارس 11 في االتفاقية هذه على التوقيع تم
 92 إلى العدد وصل حتى االتفاقية تلك على الدول تصديق توالى ثم الحال، في األوروبي االقتصادي

 9 من اعتبارا النفاذ حيز االتفاقية دخلت ولقد األوروبي، االتحاد بجانب العالم دول من دولة
 . 2881ماي

 بصفة البيئة في الخطرة النفايات نقل لتحكم جاءت أنها رغم االتفاقية هذه إلى التطرق ارتأينا ولقد
 عدد لكثرة وذلك وحدها، البحرية البيئة على تقتصر ولم والجوية البرية وكذا البحرية البيئة أي عامة
 .البيئة حماية مجال في بها جاءت التي األحكام ألهمية وكذا االتفاقية، هذه على المصادقة الدول

 مجال ضمن للدول اإلقليمية المياه إدراج قضية االتفاقية تطبيق بشأن طرحت التي القضايا أهم من
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 كندا مثل النفايات لعبور مياهها تستعمل التي الدول األمر هذا على فحرصت االتفاقية، تطبيق
 كما الدولي، القانون حدده الذي بالمعنى'  إقليم'  عبارة تفسير على العامل بالفريق أدى مما وجامايكا،

 اإلقليمي البحر من كل على الكاملة السيادة بإعطائها الشاطئية الدول حقوق االتفاقية هذه تحمي
 هذه فوق الجوي المجال االقتضاء حسب وكذلك القاري والجرف الخالصة، االقتصادية والمنطقة
 صون في التنظيمية اختصاصاتها تمارس أن الدول ولهذه الوطنية، لواليتها خاضعة باعتبارها المناطق
 2891 للعام للبحار الدولي القانون اتفاقية وخاصة الدولي للقانون وفقا الطبيعية ومواردها البيئة وحماية

 :1فيه األعضاء الدول عل االتفاقية بها جاءت التي االلتزامات أهم ومن م،

 بلد أي إلى خطرة نفايات شحنة أية بمغادرة السماح عدم بكفالة مباشر التزام متعاقد كل على - 
 .النفايات تلك استيراد بحظر قام

 أدنى إلى األخرى والنفايات الخطرة النفايات توليد خفض أجل من الالزمة التدابير كافة اتخاذ - 
 .ممكن حد

 ذلك، لضمان العلمية الخطوات جميع باتخاذ الخطرة، للنفايات للنفايات بيئيا السليمة اإلدارة - 
 .النفايات هذه عن تنتج قد التي المعاكسة اآلثار من والبيئية البشرية الصحة تحمي بطريقة

 الخطرة، النفايات حركة على وصارمة فعالة رقابة لتحقيق عديدة وسائل بازل اتفاقية اتبعت ولقد
 غير النقل حاالت على وأخرى الخطرة للنفايات المشروع النقل على رقابة إلى الوسائل هذه وتنقسم

 . 2المشروع
 :البر في مصادر من التلوث من للحماية النوعية االتفاقيات -الثاني الفرع

 إلى اإلشارة خالل ومن م2891 للعام باريس اتفاقية خالل من الملوثات من النوع هذا عن سنتكلم 
 أحكام لكون بإيجاز سيكون تطرقنا أن إال م،2891 للعام اإلنسانية البيئة حول استوكهلم مؤتمر مبادئ
 المسلحة النزاعات أثناء البحرية البيئة بشأن تطبيقهما مستبعد استوكهلم مؤتمر وقواعد باريس اتفاقية
 . األرض مصدره بل عنها، منبثقا وليس فيه تتسبب وال السفن تحمله ال الملوث هذا مصدر لكون

 سواء الساحل من المائية المجاري من البحرية المنطقة تلوث معناه أرضية مصادر من التلوث 
 العضو الدولة إشراف تحت اإلنسان أقامها منشات من أو األنابيب خطوط من أو الماء تحت المنسابة
  .(2)وسيادتها

                                                           
 دار الخطرة، بالنفايات التلوث من البيئة حماية في ودورها بازل اتفاقية الحافظ، عبد محمد رتيب معمر. د-1
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 2891 للعام اإلنسانية البيئة حول استوكهلم مؤتمر حرص فقد المصدر هذا خطورة إلى وبالنظر 
 المؤتمر، تبناها التي والتوجيهات المبادئ مجموعة من الثالث المبدأ نص فقد ذلك، إلى التنبيه على
 في الضارة المواد لتقليل لديها المتاحة العملية الوسائل أحسن تستعمل أن الدول على ينبغي"  أنه على
 نطاق داخل األنابيب وخطوط ومصابها األنهار مثل البرية المصادر ذلك في بما الطرق، بكل البحر
 ". اإلقليمية واليتها

 نجد البر في مصادر من البحري التلوث حاالت لمواجهة أبرمت التي النوعية االتفاقيات أهم ومن 
 عام أثينا بروتوكول بها ألحق وقد أرضية بمصادر التلوث من للحماية م2891 للعام باريس اتفاقية
 .أرضية مصادر من التلوث المتوسط والبحر األطلنطي المحيط شرق شمال بحماية الخاص م2891

 سواء الساحل من المائية المجاري من البحرية المنطقة تلوث: يعني البحر في مصادر من والتلوث
 الدولة إشراف تحت اإلنسان أقامها منشات من أو األنابيب خطوط خالل من أو الماء تحت المنسابة
 .1وسيادتها العضو

 والتي لها التابعة والبحار المتجمدة والمناطق األطلسي المحيط مناطق في االتفاقية هذه وتطبق 
 المحيط من جزء عبر شرقا 92 وخط غربا 01 طول خط وبين درجة 02 عرض خط شمال تقع

 استثنت كما غربا، درجة 11-11 طول خط وبين درجة، 98 عرض خط شمال يقع الذي األطلسي
 ويمكن المتوسط، األبيض والبحر البلطيق بحر فيها المحددة البحرية المناطق من( 1) الثانية المادة
 بدون مهمال منها جزءا تترك ولم المناطق لتلك البحرية البيئة لتعم جاءت التحديد بهذا بأنها القول

 حمايتها تقرير في اعتمدته الذي المسلك سالمة إلى ويشار المنطقة، لتلك بالنسبة عامة فهي حماية،
 . 2غيرها إقليمية أو عالمية اتفاقيات إليه ترتق لم ما وهو التلوث من البحرية البيئة لكافة

 اإلجراءات كافة باتخاذ األطراف( 2) األولى مادتها في االتفاقية ألزمت أخر صعيد وعلى 
 طاقة أو لمواد مباشرة غير أو مباشرة بصفة اإلنسان إدخال من المتأتي التلوث لمنع الممكنة والخطوات

 والنظم الحية، الموارد أو اإلنسان بصحة إضرارا عليه يترتب الذي النحو على البحرية البيئة في
 .للبحار المشروعة واالستخدامات األخرى البحرية والكائنات البحرية

 البحرية للبيئة الملوثة المواد لطبيعة وفقا متدرجة التزامات أطرافها على االتفاقية ألقت لقد - 
 المرفق من جزئين في الملوثة المواد نوعيات تقسيم تقسيم ذلك في نهجت فقد لذلك الضارة وأثارها
 فيها التصريف بحظر ذلك ويتم السوداء القائمة في المذكورة المواد بإزالة الدول ألزمت حيث ،األول
 من الرمادية القائمة في المدرجة المواد عن الناجم التلوث من بالتقليل الدول ألزمت بينما مطلقا، حظرا
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 .المرفق ذات

 تنفيذ عدم عن الناجمة المسؤولية بتنظيم يتعلق حكم أي نصوصها في االتفاقية تتضمن ولم هذا 
 وفقا قواعدها تحكم التي العامة للمبادئ ستخضع الدولية المسؤولية فان لذا االلتزامات، لتلك الدول
 . 1العام الدولي للقانون

  :النووي التلوث من البحرية البيئة لحماية النوعية االتفاقيات – الثالث المطلب

 بالنسبة اإلطالق، على خطورة التلوث أنواع أشد من النووي أو الذري التلوث أن في خالف ال 
 التلوث من البحرية البيئة على بالحفاظ االهتمام وان والنبات، الحيوانو  اإلنسان على المدمرة ألثاره
 عام ومعاهدة م2820 للعام موسكو معاهدة أهمها من القانونية، األعمال من عديد في تجلى قد النووي
 :متتالين فرعين في سنتناولهما اللذين ،م2891
 في النووية األسلة تجارب اجراء بحظر المتعلقة م4591 للعام موسكو معاهدة - األول الفرع 
 :الماء وتحت الخارجي الفضاء وفي الجو

 مئة عن يزيد ما عليها وقع ولقد م،2820 أكتوبر 21 في النفاذ حيز ودخلت االتفاقية هذه أبرمت 
 . دولة وعشرين

 التي االتفاقيات ضمن وتدخل الذرية، التجارب إجراء بمنع خاصة أنها المعاهدة مسمى من ويبدو 
 النووي التلوث لمكافحة القانونية الوسائل من أنها في يقدح ال ذلك أن غير السالح، نزع إلى تهدف
 سواء عموما، المائية المناطق في النووية األسلة تجارب إجراء االتفاقية حظرت فلقد البحرية للبيئة
 وهو األرض فوق الماء تحت ماهو كل ألن أخرى، مياه أي أو داخلية بحيرات أو عالية بحارا كانت
 في الخارجي والفضاء العالية البحار وذكر ،فيه النووية التجارب إجراء المعاهدة حرمت مجال

 حتى المجاالت، هذه في النووية التجارب تحريم لتأكيد جاء الدول، سيادة نطاق خارج وهي االتفاقية،
  . 2التجارب إجراء وقت مؤقتة لفترة عليه سيادتها الدولة فرضت لو

 الحروب، وقت تحدث التي التفجيرات لتطال تمتد لم االتفاقية أحكام أن يرى من الفقه من هناك 
نما  السلم، وقت العسكرية األغراض في النووية باألسلحة المتعلقة التجارب حظر على التركيز وا 

 . 3النووية للطاقة السلمي االستعمال في األخرى والتفجيرات

 البحرية، النزاعات فيها بما المسلحة النزاعات وقت االتفاقية أحكام تطبيق بإمكانية نعتقد أننا غير 
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 بالمقابل ولكن المسلح، النزاع وقت تطبيقها إلى مباشر بشكل يشير ما أحكامها في ليس أن فصحيح
 في رأينا ودليل المسلح، النزاع إبان تطبيقها من مباشر غير أو مباشر بشكل يمنع ما أحكامها في ليس
  :مايلي األولى فقرتها في جاء التي ،(10) الثالثة المادة ذلك

 أو تشجيع في سببا تكون أن من باالمتناع ذلك إلى إضافة المتعاقدة األطراف جميع تتعهد"...
 كان أينما أخر نووي سالح تفجير أي أو نووي سالح تفجير تجارب أي إجراء في طريق بأي االشتراك
 بمنع وكذا النووية األسلحة تجارب إجراء بمنع عمومها على جاءت فالمادة..." . أضرارا سيلحق طالما
 الثاني الفرع  الحرب وقت وكذلك السلم وقت تطبيقها إمكانية يتيح العموم وهذا،النووية األسلحة تفجير

 قاع على األخرى الشامل التدمير وأسلحة النووية األسلحة وضع تحريم بشأن م4594 اتفاقية –
 :تحتها أو المحيطات أرض أو البحار

 المتحدة لألمم العامة الجمعية عن الصادر 1221/11 رقم القرار بموجب عليها التوقيع تم لقد
 . م19/21/2891بتاريخ

 . م29/19/2891 في سريانها وبدأ ،م22/12/2892 في اعتمادها تم وقد

ذا  وأرض البحار قاع مناطق في التسلح سباق منع إلى مباشر بطريق تهدف المعاهدة هذه كانت وا 
 ،النووية لألسلحة الضارة اآلثار من البحرية البيئة حماية إلى ذاته الوقت في تهدف أنها إال المحيطات،

 البيئة قلب في األخرى الشامل التدمير وأسلحة النووية األسلحة وضع هو موضوعها أن إلى بالنظر
 تنمية في للبشرية العامة المصلحة تحقيق إلى ترمي'  أنها المعاهدة ديباجة أوضحت وقد البحرية،

 خطوة'  تعد أنها وأضافت'  السلمية األغراض في المحيطات وأرض البحار قاع واستخدام استكشاف
 تدعم'  وبأنها ،' التسلح سباق من تحتها والتربة المحيطات وأرض البحار قاع استبعاد سبيل في

 حرية يمس أن دون الدولي القانون مع يتوافق بشكل ومبادئه، المتحدة األمم منظمة ميثاق مقاصد
  . 1العالية البحار

 لم أنها إال البحرية البيئة نقاء على للحفاظ المهمة األدوات من تعد المعاهدة أن من الرغم وعلى - 
 :أهمها عدة ألسباب وذلك االنتقادات، من تسلم لم تاليلوبا النقائص من تسلم

 أنواع أي أو نووي سالح أي وضع أو زرع بعدم أطرافها تلزم األولى مادتها وفي االتفاقية إن 
 أو تجربة أو لتخزين تسهيالت أي أو والتجهيزات المنشات وكذلك الشامل التدمير أسلحة من أخرى

 الحدود نطاق خارج تحتها والتربة المحيطات وأرض البحار قاع األسلحة،على هذه مثل استخدام
 تكون أن واألسلحة األجهزة في يشترط أنه"  الوضعو  الزرع"  عبارات من فيتبين. البحار لقاع الخارجية

 المتحركة، والمنصات كالغواصات المتحركة والتجهيزات األسلحة إلى اليمتد الحظر فان ثم ومن ثابتة
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 السالح لحمل المعدة التجهيزات على الحظر اقتصر فقد قصور من'  النووي'  وصف زاده عما فضال
 . األسلحة من غيره دون النووي

 البحار أعماق على وال الساحلية الدول على ينطبق ال إليه أشير الذي النحو على الحظر نإ 
 أحكام أن بمعنى األولى، فقرتها في الثانية المادة أكدته الحكم وهذا اإلقليمية، المياه تحت والواقعة
 -البحرية البيئة يجعل األمر وهذا تربتها وباطن وقاعها اإلقليمية المياه في غائبة تظل كلها المعاهدة

 .1المذكور للتلوث عرضة – كلها

 النزاعات أوقات أحكامها به جاءت الذي الحظر تطبيق من يمنع ما االتفاقية في ليس أنه نعتقد - 
 وباألخص ذلك، إمكانية من وتصعب تعرقل آنفا إليها المشار النقائص أن غير ،المسلحة البحرية
 األسلحة أنواع من نوع ألي حظر أي يقتضي إذ ووضعها والتجهيزات األسلحة زرع في الحظر حصر
 لزرعها حظرا فقط وليس واستعمالها األسلحة هذه الستخدام حظرا يكون أن المسلح النزاع أثناء

 . ووضعها

 البيئة بحماية أحكامها عنت التي النوعية االتفاقيات ألهم المبحث هذا في عرضنا خالل ومن إذا 
 أو تطبيق بإمكانية القول المستحيل من بل الصعوبة من عدة، وعوامل وملوثات أخطار من البحرية
 باإلضافة االتفاقيات هذه أن ذلك المسلحة، النزاعات أثناء البحرية البيئة أوضاع علي قواعدها إسقاط
 النسبي األثر وهو الدولي، القانون في العام المبدأ إلى بالنظر أطرافها إال تلزم ال أحكامها أن إلى

 السفن على صراحة أحكامها تطبيق استثنت - المبحث هذا في رأينا كما -منها العديد فإن للمعاهدات،
 الخاصة واألوضاع الظروف االعتبار بعين تأخذ ال االتفاقيات تلك أن كما الحربية، البحرية والناقالت
 . أثناءها حماية من البحرية البيئة تتطلبه وما المسلحة البحرية بالنزاعات

 التي النوعية االتفاقيات أحكام إسقاط إمكانية عدم إلى المبحث هذا خالل من توصلنا قد كنا إذا
 سنتطرق فإننا المسلحة، النزاعات خالل البحرية البيئة على السلم، وقت البحرية البيئة بحماية اهتمت

 لقانون المتحدة األمم اتفاقية عناية كيفية األول األمر أمرين، إلى الفصل هذا من الثاني المبحث في
 وأحكامها قواعدها وتطبيق إسقاط إمكانية إلى الثاني واألمر البحرية، بالبيئة م 2891 للعام البحار
 وأعم أشمل اتفاقية هي االتفاقية هذه أن باعتبار المسلحة، البحرية النزاعات أثناء البحرية البيئة على
 ومخاض جهيد جهد بعد جاءت والتي األول، المبحث في إليها تطرقنا التي النوعية االتفاقيات من

 عديدة مجاالت تنظم وأحكام قواعد لتضع العالم، دول من لعديد كثيرة ومطالب كبير لنضال عسير
 . البحرية البيئة مجال بينها من والتي والمحيطات، البحار شؤون في ومتنوعة

 

                                                           
 . م2892 اتفاقية من األولى الفقرة( 1) الثانية المادة أنظر-1
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 المقررة4591 للعام البحار قانون أحكام إسقاط استبعاد: الثاني المبحث
 : المسلحة البحرية النزاعات على السلم، وقت البحرية البيئة لحماية

 عليها والحفاظ البحرية البيئة بحماية يتعلق فيما البحار لقانون المتحدة األمم اتفاقية أحكام تعد 
 البيئة مجال في دولية اتفاقيات من سبقتها ما وبين االتفاقية هته أحكام بين التكامل لعالقة تأكيدا
 1البحرية

 في البحرية، البيئة لحماية عامة أحكام من االتفاقية هذه في جاء ما المبحث هذا في سنعالج - 
 نوعية تفصيلية أحكام ومن ثان، مطلب في البحرية للمناطق بيئي حمائي تقسيم ومن أول مطلب
 .ثالث مطلب في البحرية البيئة لحماية

 :البحرية البيئة لحماية العامة األحكام -األول المطلب
 خالل من م2891 للعام العامة االتفاقية في البحرية البيئة لحماية العامة األحكام على سنتعرف 
 :فروع ثالث
 :البحرية البيئة بحماية العام االلتزام – األول الفرع 

 لتنص بايمونتيغو  اتفاقية من عشر الثاني ءالجز  في الواردة األحكام رأس على 281 المادة جاءت 
 ". عليها والحفاظ البحرية البيئة بحماية ملزمة الدول"  بأن تصرح حيث ،" عام التزام"  على

 في قيمة لها والتي االتفاقية، حققتها التي اإلنجازات بين من العام االلتزام هذا على نصال ويعد 
 عمومه في يفوق واضح دولي تزاملال إرسائها إلى هذا ويرجع الدولي، القانون قواعد وتطوير تقنين
 وكما.  البحرية البيئة حماية مجال في السابقة الدولية االتفاقيات في وردت دولية التزامات أية ومداه
 من سواء إلزامها حيث من شمولية الدولية النصوص أكثر من 281 المادة تعد'  كيس'  الفقيه يرى
 إلى الفقهية الدراسات تذهب وكذا ومداه، مضمونه حيث من وكذلك االلتزام، بهذا المخاطبين حيث
 يقتصر ال سريانه فإن اتفاقية، قاعدة شكل اتخذ قد العام االلتزام هذا أن من بالرغم أنه على التأكيد
نما األطراف الدول على مداه  عرف في جذوره يجد االلتزام هذا أن ذلك الغير، الدول لتشمل تمتد وا 
 الدولية الممارسة بفعل النشوء إلى طريقه وجد الذي التلوث، من البحرية البيئة حماية بشأن دولي

 استكهولم إعالن عنها عبر التي البيئية االنشغاالت عكستها قانونية عقيدة صاحبتها والتي المتواترة،
 كبيرة مجموعة بها أحذت كما البحار، لقانون الثالث المتحدة األمم مؤتمر ومفاوضات م،2891 لسنة

                                                           
 اإلقليمية واالتفاقيات الوطنية التشريعات ضوء في التلوث من البحرية البيئة حماية الجمل، محمود أحمد-1

  .100 ص ،1992 اإلسكندرية، المعارف، منشأة الدولية، والمعاهدات
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 هته إرساء في تأثير القانوني التراكم لهذا يكون أن طبيعيا وكان الداخلية، ممارساتها في الدول من
  . 1القاعدة

 مواردها استغالل في سيادي حق للدول'  أن مونتيغوباي اتفاقية من 280 المادة نصت لقد - 
 المادة فهذه ،' عليها لحفاظوا البحرية البيئة بحماية اللتزامها وفقا البيئية، بسياستها عمال الطبيعية
  أفصحت

 في السيادي حقهاب السابقة 281 المادة بموجب الدول عاتق على الملقى العام االلتزام ربط عن
  ثرواتها استغالل

 2.نطاقه ويحدد يقيده الذي والواجب الحق بين توفيقية بصورة الطبيعية،

 3(والعالجية الوقائية الحماية) البحرية للبيئة المزدوجة الحماية مبدأ تكرس االتفاقية كانت لما - 
 من 281 المادة نص انطوى فقد البحرية البيئة تهدد التي األخطار أهم من التلوث خطر كان ولما

 مشتركة أو منفردة الدول على أوجبت حيث البحرية، البيئة تلوث بمنع الخاصة التدابير على االتفاقية
 البحرية البيئة تلوث لمنع االتفاقية مع المتماشية التدابير من يلزم ما جميع اتخاذ االقتضاء حسب

 أوجه تجري أن لتضمن التدابير من يلزم ما باتخاذ التزاما عليها ألقى كما عليه، والسيطرة وخفضه
 بدول التلوث ضرر إلحاق إلى تؤدي ال بحيث رقابتها أو واليتها تحت الواقعة المناطق في النشاط
 خارج إلى رقابتها أو واليتها تحت يقع نشاط أو أحداث عن الناشئ التلوث ينتشر ال وأن وبيئتها، أخرى

 .السيادية حقوقها فيها تمارس التي المناطق

 المتخذة التدابير تتناول أن وجوب إلى أشارت 281 المادة من الثالثة الفقرة فإن أخرى ناحية ومن 
 خاصة بصفة أشارت فإنها البحرية البيئة تلوث مصادر جميع االتفاقية من عشر الثاني بالجزء عمال
 :من ممكن حد أبعد إلى اإلقالل وجوب إلى

 في مصادر من الصامدة، المواد منها سيما وال المؤذية، أو الضارة أو السامة المواد إطالق( أ)
 . اإلغراق طريق عن أو خالله، من أو الجو امن أو البر

 لقاع الطبيعية الموارد استغالل أو اكتشاف في المستخدمة واألجهزة المنشات من التلوث( ب)
 .أرضها وباطن البحار

                                                           
  .72 صو  72 ص السابق، المرجع البزاز، محمد د-1

  .92 ص السابق، المرجع الوارث، عبد الجليل عبد عبده-2

 الكويت، العلمي، النشر مجلس للبيئة، الدولي القانون الرشيدي، فالح مدوس. دو  حسين سالمة مصطفى. د-3
  .292 ص م، 7002 سنة
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 .البحرية البيئة في العاملة األحرى واألجهزة المنشات من التلوث( د)

 لما له مبرر ال الذي التعرض بعدم الدول على توجب 281 المادة من الرابعة الفقرة أن ويالحظ - 
 جاءت ثم االتفاقية، أحكام بموجب المقررة حقوقها إطار في النشاط أوجه من أخرى دول به تقوم قد

نما التلوث، مكافحة على فحسب تقتصر ال البحرية البيئة حماية أن إلى لتشير األخيرة الفقرة  تشمل وا 
 األنواع موائل وكذلك التأثر، السريعة أو النادرة البيئية النظم لحماية ضرورية تكون التي التدابير

 البحرية الحياة أشكال من وغيرها الزوال، خطر إلى المعرضة أو المهددة أو المهددة أو المستنزفة
 .عليها الحفاظو 

 تؤكد 289 المادة فإن عام، التزام هو عليها والحفاظ البحرية البيئة بحماية الدول التزام ألن ونظرا 
 أو خفضه أو البحرية، البيئة تلوث منع على تعمل وهي تتصرف، أن عليها الدول هذه على أن

 أو أخرى إلى منطقة من األخطار أو الضرر مباشرة، غير أو مباشرة بصورة تنقل أال عليه، السيطرة
 .منه أخر نوع إلى التلوث من نوعا تحول

 فيما التعاون على الدول االتفاقية حثت البحرية البيئة بحماية الدول التزام شمولية تثبيت وألجل 
  :التالي النحو على إقليمي أو دولي نطاق على بينها
 :الحماية لتعزيز الدول بين التعاون – الثاني الفرع 

 المادة تأوجب فقد الدول، بين تعاونا يتطلب عليها والحفاظ البحرية البيئة بحماية الدول التزام إن 
 مباشرة إقليمي، أساس على االقتضاء وحسب عالمي، أساس على الدول تتعاون أن االتفاقية من 289

 وممارسات دولية، ومعايير قواعد ووضع صياغته على المختصة، الدولية المنظمات طريق عن أو
جراءات  وقد ،2المتميزة اإلقليمية الخصائص مراعاة مع االتفاقية، هذه مع تماشى ،1بها موصى دولية وا 

 والتقييم والرصد (112 ،111 ،288 ،289 المواد) التعاون هذا مشتمالت ببيان االتفاقية تكفلت
 (.112 ،111 المادتين)

 من البحرية للبيئة يحدث ما مواجهة في االقتصادية التقنية القدرات بين التفاوت منطلق ومن 
 والتقنية، العلمية القدرات تملك ال التي النامية والدول المتقدمة الدول بين 3التعاون واجب ينبثق أخطار،

 المادة في االتفاقية ألزمت أخرى ناحية ومن االتفاقية، من 111 المادة عنه أفصحت الذي األمر وهو
                                                           

 وكذا بحري، بيئي ضرر بوقوع داهم لخطر معرضة بأنها ترى التي األخرى الدولة فورا الدولة تخطر كأن -1
  .المتخصصة الدولية المنظمات

  .992 ص السابق، المرجع الرشيدي، فالح مدوس. دو  حسين سالمة مصطفى. د -2

 يتعلق فيما والمساعدة والرصد، البحث برامج في المشورة وتقديم والتقنية، العلمية المساعدة برامج بتشجيع -3
  .البيئية التقييمات بإعداد



 اإلنساني الدولي الق انون إطار خارج المسلحة النزاعات أثناء  البحرية البيئة لحماية الق انوني النظام……:األول الفصل

 -17- 

 تخصيص حيث من سواء تفضيلية معاملة النامية الدول تعامل بأن المتخصصة المنظمات منها 110
 .المنظمات لهذه المتخصصة الخدمات من باالنتفاع يتعلق فيما أو التقنية، والمساعدة المناسبة األموال

 التقارير بنشر االتفاقية من 119 المادة بموجب الدول تلتزم الدولي التعاون قيم يجسد وبما 
 وتقويم وقياس وتحليل ومالحظة المحتملة اآلثار تقييم عند عليها، الحصول تم التي للنتائج المتضمنة
 في تجعلها التي المختصة الدولية المنظمات إلى التقارير تلك تقدم مناسبة فترات على أو الملوثات،
 عندما المحتملة لآلثار تقييم من 112 المادة بموجب الدول تعتمده ما على عالوة الدول جميع متناول
 وقوع رقابتها أو واليتها تحت بها القيام يعتزم التي األنشطة بأن لالعتقاد معقولة أسباب لديها يكون
 .البحرية للبيئة كبير تلوث

 اتخاذ ضرورة حول التزامات فرض صاحبه قد بينها، فيما التعاون الدول على االتفاقية فرض إن 
 :البحرية البيئة حماية لتعزيز وهذا يلي، فيما سنوضحه نحو على فنية تدابير

  :البحرية لبيئة لحماية الفنية التدابير: الثالث الفرع 

 في تهدف وهي ومراقبتها، البحرية البيئة ملوثات بتحديد تتعلق التي تلك الفنية، بالتدابير المراد 
 على ينهض الغالب وفي البحرية، بالبيئة مستقبال تلحق التي األضرار من الوقاية إلى األول المقام
 اآلثار وتقويم مالحظة أجل من االختصاص، ذات الدولية والمنظمات الدول التدابير، تلك وضع

 األنشطة، بتلك ذاتها الدول أقامت سواء البحرية، البيئة تلوث عنها ينتج أن يمكن أنشطة ألي المحتملة
 .خارجه أو إقليمها داخل تمت وسواء مراقبتها، تحت أو

 : نذكر البحرية البيئة لحماية الفنية التدابير بين ومن 
  :البحرية البيئة ملوثات رصد نظم - أوال

 التلوث مصادر برصد الخاصة النظم إقامة البحرية، البيئة تلوث من للوقاية المالئمة التدابير من
نشاء ومراقبتها،  بمالحظة مبكرا، القيام يكفل نحو النظم،وعلى تلك تدعم التي التدريب وبرامج األجهزة وا 

 .علمية بطريقة آثاره أو البحرية، البيئة تلوث مخاطر وتحليل وتقويم وقياس

 الدولية المنظمات طريق عن أو بينها فيما تسعى أن على الدول البحار قانون اتفاقية حثت وقد   
 المعترف العلمية الطرق بواسطة آثاره أو البحرية البيئة تلوث مخاطر وتحليل وتقويم إلى المختصة

  1.بها

 تحديد إلى النظام هذا يهدف حيث " البيئة لرصد العالمي النظام " إنشاء تم الصدد هذا وفي - 
 البيئية األنظمة على وأثاره المحيطات، تلوث وتقويم البحرية، بالبيئة الضارة والنفايات الملوثات حجم

                                                           
  .االتفاقية من 709 المادة انظر-1
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 مركز " إنشاء تم كما البيئية، التغيرات ومراقبة الرصد عمليات على اإلشراف عام وبوجه البحرية،
 .1البحرية البيئة ملوثات ورصد مراقبة لمتابعة بسويسرا، جنيف ومقره ،"اإلقليمية البحار لبرنامج

  :البحرية البيئة تلوث ومستويات مقاييس نظم – ثانيا 

 لمقاييس نظام وضع التلوث، من البحرية البيئة لوقاية الفنية، الناحية من الضرورية التدابير من 
 يعد والتي بها، المسموح الملوثات ونسب القصوى للدرجات فني تحديد أي الملوثات، ومستويات
 .البحرية بالبيئة قانونا جائز غير إضرارا تجاوزها

 البحرية البيئة لصفات المحددة المعايير ناحية من: يشمل تلوث، ومستويات مقاييس نظم ووضع 
 ما والبكتريولوجية، والبيولوجية والكيميائية الطبيعية الخواص من لها التي أي المتوازنة، السلمية
 ومن والجمالية، الحية ثرواتها تتأثر ال لكي االستيعابي، نشاطها واستمرار توازنها حفظ على يساعدها
 في بتصريفها يسمح والتي والمخلفات، النفايات في الملوثات، لنوعية المحددة المعايير ثانية ناحية
 المكانية الظروف االعتبار في يؤخذ أن والمستويات المعايير هذه وضع عند ويجب البحرية، البيئة

 لنوعية المحددة المعايير على الملوثات هذه وتأثير تصريف ألماكن والبيولوجية والكيميائية والطبيعية
 المشترك التأثير أيضا بل الملوثات، نوعية فقط ليس االعتبار في األخذ مع األماكن، هذه في المياه
 لهذه الحاملة النفايات كميات إلى باإلضافة التحلل، على منها كل وقابلية عليها، البيئة وتأثير معا، لها

 .الملوثات

 الحوادث عن الناشئ اإلرادي، غير أو االضطراري، التصريف احتماالت أيضا يراعى أن ويجب
 .البيئة في للتحلل الملوثات قابلية درجة على يعتمد مناسبا أمن معامل احتساب مع التشغيل، وأخطار

 في التغيرات من يتضح لما طبقا البيئية، والمقاييس للمعايير المستمر التطوير ثالثة، ناحية ومن
 .الدوري بالرصد البحرية، البيئة

 على بيولوجيا تأثيره أساس على ملوث لكل بالنسبة والمعايير الضوابط تحديد أخيرة، ناحية ومن
  . 2له حساسية الحية الكائنات أكثر

 متصل سياق في سنتناول البحرية، البيئة لحماية العامة األحكام المطلب هذا في تناولنا أن بعد 
 للعام البحار قانون التفاقية وفقا البحرية المناطق لمختلف البحرية البيئة حماية أحكام ثان مطلب في

 .م2891
                                                           

1
 إلى ونشير اإلنسانية، للبيئة المتحدة األمم برنامج إطار في إنشاءهما تم المذكورين والمركز النظام من كل- 

 منذ التحضير في معتبرة مجهودات بذلت للبيئة المتحدة األمم لبرنامج األربعة األجهزة أحد التنسيق لجنة أن
 .البيئة لرصد العالمي النظام لإلقامة م1922

  .90 ص السابق، المرجع سالمة، الكريم عبد أحمد. د-2
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 : البحرية للمناطق البيئي الحمائي التقسيم -الثاني المطلب
 من تقسيم كل أن نجد لذا البحار، أجزاء في متساوية بدرجة ثابتا ليس البحرية البيئة تلوث إن 
 فقد اآلخر، القسم عن مختلفة بصورة حماية، نظام له ويقرر يحدده قانوني لنظام يخضع البحرية البيئة
 قاري وجرف خالصة اقتصادية ومنطقة متاخمة ومنطقة إقليمي بحر إلى البحرية البيئة االتفاقية قسمت
 في المستخدمة كالمضائق البحرية، المناطق لبض خاصة حاالت إيراد التقسيم وتخلل البحار، وأعلي

 عن ما لحد مختلفة تكون تكاد أنظمة لها وأوردت المغلقة، شبه أو المغلقة البحار الدولية، المالحة
 :أجزائها بقية في البحرية للبيئة قررتها التي األنظمة

 :اإلقليمي للبحر البحرية البيئة – أوال 

 وتمارس ،1بحري ميل 21 تتجاوز ال بأن اإلقليمي البحر عرض البحار قانون اتفاقية حددت لقد 
 البحرية، البيئة على بالحفاظ التزام الحق هذا ويقابل اإلقليمي، البحر على سيادتها الساحلية الدولة
 االيكولوجي، بتوازنها واإلخالل البيئة، تلك تلويث إلى تؤدي بأنشطة القيام الساحلية الدولة على فيمتنع
 للتلوث، القصوى والمعايير المستويات ووضع ملوثاتها لرصد المالئمة التدابير اتخاذ عليها أن كما

 أو اإلقليمي، بحرها ببيئة لإلضرار منعا األخرى، الدول ومع المختصة الدولية المنظمات مع بالتعاون
 مهما دورا الساحلية الدول االتفاقية منحت كما ،2األخرى البحرية البيئات إلى الملوثات تأثير امتداد

 السفن لتلك المرور بحركة ستكتظ المنطقة هذه وأن طالما السفن، من العمدي التلوث لمواجهة نسبةلبا
 التلويث أعمال االتفاقية من 1 ف28 المادة عدت ولقد الساحلية، للدول البري اإلقليم من جزءا وتعد

 منحها االتفاقية،بصدد أوردتها أمور وثمة البريء، المرور ألحكام مخالف بأنه والخطير المقصود
 البيئة بحماية متعلقة وهي الساحلية، للدول اإلقليمية البحار في البريء المرور حق األجنبية السفن
 تلتزم إذ البحار، من الجزء هذا يف ومرورها السفن لحركة نتيجة حدوثه يمكن الذي التلوث من البحرية
 0 ف12 للمادة طبقا التلوث من البحرية البيئة بحماية تتعلق وأنظمة قوانين اعتماد في الساحلية الدولة
 بحقوق المتعلقة البريء غير المرور لمنع الالزمة اإلجراءات اتخاذ الساحلية وللدول االتفاقية، من

 .الساحلية للدولة الحماية
 : المتاخمة للمنطقة البحرية البيئة – ثانيا 

 البحر اتجاه اإلقليمي البحر نهاية من يبدأ الذي الجزء ذلك هي المالصقة، أو المتاخمة المنطقة 
 البيئة على بالحفاظ األخرى، الدول مع بالتعاون دولة كل وتلتزم بحريا، ميال عشر اثني لمسافة العالي
 .عليه السيطرة أو ومنعه فيها، التلوث لمراقبة الالزمة التدابير واتخاذ المتاخمة، للمنطقة البحرية
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 : الخالصة االقتصادية للمنطقة البحرية البيئة – ثالثا 

 ألكثر مساحتها تمتد وال اإلقليمي، للبحر مالصقة منطقة هي الخالصة االقتصادية المنطقة إن 
 .اإلقليمي البحر عرض منه يقاس الذي األساس خط من بحري ميل مائتي من

ذا  الموارد واستغالل استكشاف لغرض سيادية بحقوق الساحلية للدولة يعترف القانون كان وا 
دارتها، الموارد هذه أرضه،وحفظ وباطن البحر قاع تعلو التي الحية،للمياه وغير منها الحية الطبيعية  وا 
 من الطاقة كإنتاج للمنطقة، االقتصاديين واالستغالل لالستكشاف األخرى باألنشطة يتعلق فيما وكذلك
 يجب والية وهي عليها، والحفاظ البحرية البيئة حماية (والية) لها جعل أنه إال ،1والرياح والتيارات المياه
 . 2عام بوجه البحرية البيئة لصيانة المالئمة التدابير باتخاذ (التزام) أنها على تفهم أن

 :القاري للجرف البحرية البيئة – رابعا 

 خط من بحري ميل 091 هو ساحلية دولة ألي القاري للجرف األقصى الحد أن عليه المستقر 
 .اإلقليمي البحر عرض منه يقاس الذي األساس

 استكشافه ألغراض القاري، الجرف منطقة على سيادية حقوقا تمارس الساحلية الدولة أن وكما
 الطبيعية الحالة برقابة (التزام) بالمقابل عليها فإن ،3قانونا المعروفة بالقيود الطبيعية، موارده واستغالل

 شأنها من يكون أنشطة بأي القيام عن واالمتناع فيها، تغيير أي وتقويم المنطقة، لتلك البحرية للبيئة
 4.تلوثها ومكافحة صيانتها على والسهر البيئة، تلك تلويث
 : البحار ألعالي البحرية البيئة – خامسا 

 والبحر الخالصة االقتصادية المنطقة تشملها ال التي البحر أجزاء جميع هي البحار أعالي إن 
 .أرخبيلية لدولة األرخبيلية المياه تشملها ال أو ما، لدولة الداخلية والمياه اإلقليمي

ذا  لكل مفتوحة البحار أعالي بأن ،"جروسيوس هوجو" الفقيه عهد منذ يعترف الدولي القانون كان وا 
 أنه إال عليها، حريات ممارسة بالتساوي الدول لتلك وأن ساحلية، غير أم كانت ساحلية الدول،

 التزام وهذا البحار، ألعالي البحرية بالبيئة يضر ما األنشطة من تأتي أال الدول، جميع على استوجب
 5.لإلنسانية مشترك تراث هي البحرية البيئة أن باعتبار الجميع، عاتق على يقع ومشترك عام

                                                           
  .البحار قانون من 7ف 02 المادة-1

  .البحار قانون( 2)ب -1ف 02 المادة-2

  .البحار قانون من يليها وما 22 المواد-3

  .البحار قانون من 29 المادة-4

  .البحار قانون من 99 المادة-5
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 :الدولية للمالحة المستخدمة المضايق في التلوث من الحماية – سادسا 

 مضائق عبر العابر المرور بحق المتمتعة الدول سفن 1موادها من العديد في االتفاقية ألزمت لقد 
 بأن الساحلية للدولة بالمقابل حقا وأعطت المناطق، لهذه البحرية البيئة تراعي بأن الساحلية، الدولة
 وأنه عليه، والسيطرة وخفضه السفن من التلوث منع تتناول العابر المرور بشأن وأنظمة قوانين تعتمد
 للدولة يحق تلويثا، يحدث انتهاكا العابر المرور تستخدم التي الناقالت أو السفن اقترفت ما إذا

 وخفضه السفن من التلوث لمنع ضروريا تراه ما األخيرة هذه لتستخدم بذلك العلم دولة إبالغ الساحلية
 . عليه والسيطرة

  :2المغلقة شبه أو المغلقة البحار في البيئية الحماية – سادسا

 المغلقة شبه أو المغلقة للبحار المشاطئة الدول م2891 للعام للبحار المتحدة األمم اتفاقية دعت
 التلوث من البحرية البيئة بحماية يتعلق فيما وواجباتها حقوقها بشأن بينها فيما التعاون تنسيق إلى

 .مناسبة إقليمية منظمات طريق عن أو بينها فيما مباشر بشكل إما وذلك عليها، والحفاظ
 :الخاصة المناطق في البيئية الحماية – سابعا 

 عوامل لها التي البحار من أجزاء لها التي البحار من األجزاء تلك تعني الخاصة المناطق 
 .التلوث من لحمايتها وصرامة شدة أكثر قواعد وضع إلى بحاجة تجعلها جغرافية أو بيولوجية

 المعترف الخاصة المناطق لحماية زمةالال واإلجراءات التدابير وضع الساحلية للدولة أتيحت وقد
 من التحديد واضح معينا قطاعا بأن لالعتقاد معقولة أسباب لها تكون عندما وذلك،االتفاقية في بها

 دولة أي مع المناسبة بالمشاورات تقوم ذلك إطار وفي للتلوث، عرضة الخالصة االقتصادية مناطقها
 3.المختصة الدولية المنظمات طريق عن األمر يعنيها أخرى

 فإن البحرية، المناطق أقسام من قسم لكل بيئية حماية على االتفاقية نص مع وبالموازاة إنه
 التلوث مصادر من عدة ألنواع التفصيلية باألحكام يتعلق منها خاصا جانبا خصصت قد االتفاقية
 :التالي النحو على المختلفة

 :البحرية البيئة لحماية النوعية التفصيلية األحكام - الثالث المطلب 

                                                           
  .البحار قانون من 722و 722و 97و 29 المواد-1

 به تحيط بحر أو حوض أو خليج :بأنها المغلقة وشبه المغلقة البحار االتفاقية، من 177 المادة عرفت-2
 اإلقليمية البحار من وأساسا كليا يتألف أو ضيق منفذ بواسطة بمحيط أو اخر ببحر ويتصل أكثر أو دولتان

 .أكثر أو ساحليتين لدولتين الخالصة االقتصادية والمناطق

  . االتفاقية  من 711 المادة-3
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 في ذكرها تم التي العامة األحكام من لجملة بإيرادها البحرية للبيئة حمايتها االتفاقية نظمت لقد 
 من آتية أنشطة كانت سواء الملوثات، أنواع من نوع كل من الحماية أحكام فصلت ثم األول، المطلب

 .خالله من أو الجو من أو البحار واستغالل استكشاف عن ناتجة أنشطة أو البر
  :البر في مصادر من التلوث من الحماية -أوال 

 والتي السواحل من القريبة المصانع أو الساحلية، البترولية المنشات على تشتمل المصادر هذه
 .البحر في تصب صحي صرف شبكة أو مائية مجار في نفاياتها تصرف

 البيئة تلوث لمنع وأنظمة قوانين تعتمد بأن الدول االتفاقية من 2ف119 المادة ألزمت لقد لذلك 
 التصريف ومخارج األنابيب، وخطوط ومصابها، األنهار ذلك في بما البر في مصادر من البحرية
 المنظمات طريق عن خاصة بصورة عاملة الدول تسعى وبأن عليه، والسيطرة التلوث ذلك وخفض
جراءات ومعايير قواعد وضع إلى الدولية  من النوع هذا لمنع واإلقليمي العالمي الصعيدين على وا 
 .التلوث

 والقيام البحرية السواحل على الصناعية المخلفات أو المدن مجاري إقامة منع التدابير، هذه ومن
 البحرية بالبيئة اإلضرار من اإلقالل بهدف أرضية مصادر من البحار في تلقى التي المواد بمعالجة
 . منها والحد

 قد والتي الضارة األعشاب إلزالة تستخدم التي والنباتية الزراعية المبيدات رش من اإلقالل وكذا
 أن إلى اإلشارة وتجدر األسماك، يقتل نحو على واألنهار األمطار مياه مع البحار إلى بعضها ينساب

 البحرية، البيئة ملوثات مجموع من بالمائة 91 من أزيد يمثل المصدر هذا أن إلى تشير الدراسات
 تركز يجعل المائية التيارات حركات تضعف حيث المغلقة، وشبه المغلقة البحار في خطورة أكثر وكون
 1.البحرية األحياء بفناء يهدد بما مرتفعا الملوثات درجة
  :البحار بقاع الخاصة األنشطة عن الناتج التلوث من الحماية -ثانيا 

 التلوث درجات وتختلف البحرية، للبيئة تلويث يحدث والغاز النفط استخراج لعمليات حتمية كنتيجة 
 النفط استخراج يمكن حيث واإلشراف، الرقابة سلطات باختالف وكذا البحار قيعان أماكن باختالف
 .عنهاو  الخارجة األجزاء من وكذا الوطنية، للوالية الخاضعة األجزاء من والغاز

 من 119 المادة تنطوي: الوطنية للوالية الخاضعة لألجزاء العامة االتفاقية في المقررة الحماية( أ) 
 البحرية البيئة تلوث لمنع وأنظمة قوانين تعتمد بأن الساحلية الدول تلتزم بموجبه التزام على االتفاقية
 من واليتها في يدخل وعما البحار، قاع تخص أنشطة من لواليتها يخضع عما عليه والسيطرة وخفضه
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 منحت بل الدولية، والتدابير القوانين باعتماد االتفاقية تكتفي ولم ،وتركيبات ومنشات اصطناعية جزر
 قد ما باتخاذ أوسع وصالحيات اختصاص الساحلية الدول السابقة المادة نفس من الثانية الفقرة في

 أقل المتخذة التدابير تكون ال أن بشرط التلوث، من النوع هذا لمنع أخرى تدابير من ضروريا يكون
 أن يعتبر الشرط هذا نأ بجالء ويتضح دوليا، بها الموصى والممارسات التدابير تلك من فاعلية
 على الوطني، المستوى على المقررة تلك من األدنى الحد بمثابة دوليا بها الموصى والمعايير التدابير

 دوليا المقرر المستوى على منها أشد وقواعد إجراءات باعتماد األمر من فسحة في الدول يجعل نحو
 المادة من والخامسة الرابعة الفقرة حثت أخر جانب ومن عليه، والسيطرة التلوث من النوع ذلك لمكافحة
 كما الوطنية، والقوانين القواعد سن في سياساتها بين الموائمة سبيل في التعاون على الدول السابقة
 عن التلوث، هذا لمكافحة مناسبة فنية وتدابير معايير لوضع الدول ةو دع إلى أخر جانب من تسعى
 تحديد عن السابقتان الفقرتان كشفت وقد المختصة، الدولية المنظمات أو الدبلوماسية المؤتمرات طريق

 .الدول بين الدولية والمعايير القواعد لوضع قانونية كمراجع الدبلوماسية، والمؤتمرات الدولية المنظمات

 المادة انطوت لقد 1:تربتها تحت وما الدولية للمنطقة العامة االتفاقية في المقررة الحماية( ب) 
 والمعايير والقوانين، القواعد باعتبار السلطة قيام وجوب إلى االتفاقية من عشر الحادي الجزء في 219
 منع وكذلك الساحل، فيها بما البحرية البيئة تهدد التي األخرى واألخطار التلوث لمنع تهدف التي

 اآلثار من الحماية ضرورة إلى خاص اهتمام ايالء مع البحرية، للبيئة االيكولوجي بالتوازن اإلخالل
قامة الفضالت من والتخلص والحفر النقب مثل الضارة  األنابيب وخطوط المنشات صيانة أو تشغيل وا 
 التزاما الدول على 118 المادة من الثانية الفقرة ألقت كما األنشطة، بهذه المتصلة األجهزة من وغيرها
 تقوم التي األنشطة عن الناجم عليه والسيطرة التلوث لخفض الوطنية والتدابير القوانين وضع يقتضي

 التي األجهزة من وغيره األخرى والتركيبات والمنشات السفن حركة عن الناتج المنطقة، في الدول بها
 القوانين هذه تكون وال الحال، يكون حسبما سلطتها تحت تعمل أو فيها مسجلة تكون أو علمها ترفع

 . الدولية واألنظمة القواعد من فعالية أقل واألنظمة

 القوانين نطاق بتحديد يتعلق ما الشأن هذا في جددت قد م2891 اتفاقية أن إلى اإلشارة وتجدر 
 .الدولية واألنظمة القواعد عن فعاليتها تقل ال بأن الوطنية والتدابير

  :خالله من أو الجو من يأتي الذي التلوث من الحماية -ثالثا 

 التي الجو طبقات من إليها الملوثات انتقال نتيجة يحدث ما البحرية البيئة ملوثات صور من 
 البيئة سالمة على تأثيرا التلوث صور أقل التلوث من النوع وهذا الجوي، الغالف هواء عبر تعلوها

                                                           
 فهي السلطة أما للدول، الوطنية الوالية خارج أرضها، وباطن والمحيطات البحار قاع تعني الدولية المنطقة-1

 .المنطقة تلك في المشترك التراث استغالل على يقوم الذي الجهاز
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 ومن الجو من التلوث صور من صورة تعد الحمضية األمطار أن كما الحدوث، قليل ألنه البحرية
 الذاتي، التمثيل على القدرة لها البحار ألن نظرا التأثير، حيث من المنعدم حكم في يعتبر لكنه خالله،

 التفجيرات هي الملوثات من النوع هذا صور أخطر وتبدو وتنقيتها، الملوثات من النوع هذا احتواء أي
 تقع التي البحرية المناطق في فتأثر الجو من إشعاعات تتساقط حيث المناطق، بعض في النووية
 القوانين وضع في الساحلية الدولة حق على 221 مادتها في االتفاقية انطوت فقد ولذلك منها، أسفل

 الخاضع الجوي المجال على لتنطبق خالله، من أو الجو من البحرية البيئة تلوث يكافح بما واألنظمة
 المتفق ذلك في تراعي أن وعليها فيها، المسجلة أو لعلمها الرافعة والطائرات السفن وعلى لسيادتها

جراءات ممارسات من دوليا عليه  . الجوية المالحة بسالمة تتعلق وقواعد وا 

 البحار قانون اتفاقية ظل في البحرية البيئة بحماية المتعلقة القواعد المبحث هذا في عرضنا لقد - 
 الدول على تفرض النشوء، إلى طريقها في عرفية دولية قاعدة األقل على ،هناك أن وكيف م،2891
 تطبيق مدى عن التساؤل هو نفسه يفرض الذي السؤال فان حمايتها، على والعمل البحرية البيئة احترام
 .البحار في المسلحة النزاعات إبان القواعد هذه

 النزاعات من الساحقة الغالبية أن حقيقة ضوء في والصعوبة الدقة بالغة تبدو اإلجابة إن - 
 فحالة طبيعي أمر وذلك الدقيق، القانوني بالمفهوم حرب حالة غياب ضل في تندلع المعاصرة المسلحة
 الذي باريس ميثاق على التوقيع تم عندما م2819 عام منذ القانون إطار خارج وضعت قد الحرب
 األمر وواقع القومية، سياساتها لتنفيذ كأداة الحرب استخدام في حقها عن الموقعة الدول بموجبه تنازلت

 وحاسمة دقيقة فواصل وجود بعدم تتعلق والخلط الغموض من حالة يعرف المعاصر الدولي القانون أن
 ناحية من المسلحة النزاعات على المطبق اإلنساني الدولي القانون وبين ناحية من السالم قانون بين

 إلى جنبا المسلحة النزاعات قانون جانب إلى السلم قانون قواعد تطبق أن يحدث ما وكثيرا أخرى،
 الخليج حرب نهاية من قليلة شهور قبل العالم طالت التي المفاجأة إلى هنا نشير أن وحسبنا جنب،
يرانو  العراق بين األولى  الدولتين بين رسميا تقطع لم الدبلوماسية العالقات أن العالم اكتشف عندما ا 
 البحار قانون اتفاقية قواعد تطبيق بوجوب القول فإن ذلك ومع بينهما، الطويلة الحرب سنوات رغم

 أمرا يبدو البحار في المسلحة النزاعات إبان السلم وقت في البحرية البيئة بحماية المتعلقة م2891
 وما المسلحة بالنزاعات الخاصة األوضاع إلى باال يلقي ال التبسيط، من كبير قدر على منطويا
 هنا ومن المستحيل، من ضربا السلم قانون متطلبات بكل االلتزام تجعل خاصة ظروف من يالبسها

 في البحرية البيئة حماية قواعد بين الرابطة من نوع إقامة محاولة المنطق إلى األقرب من يكون فإنه
 فيما حدث كما عام، بوجه المسلحة النزاعات قانون أو المسلحة، النزاعات قانون وبين السلم وقت
 في اإلنسان حقوق بحماية الخاصة القواعد تطبيق بوجوب أحد يقول فلم اإلنسان، حقوق بحماية يتعلق

نما المسلحة، النزاعات وقت مجموعها  تتضمن المسلحة النزاعات قانون في خاصة نصوص إيراد تم وا 
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  1.المسلحة النزاعات إبان اإلنسان حقوق واحترام حماية من مستطاع قدر أكبر توفير

 وقبله م،2891 البحار قانون اتفاقية في البحرية البيئة حماية قواعد المبحث هذا في تناولنا بعدما 
 الثالث المبحث في سنتناول النوعية، الدولية االتفاقيات في البحرية البيئة حماية قواعد أول مبحث في
 .البحرية البيئة حماية قواعد وتطوير دعم في المتحدة األمم منظمة دور

 حماية قواعد وتطوير دعم في المتحدة األمم منظمة دور -الثالث المبحث 
 : البحرية البيئة
 تحقيق المنظمة تأسيس أهداف من أن نجد م2819 لعام المتحدة األمم منظمة ميثاق إلى بالنظر 

 واإلنسانية والثقافية واالجتماعية االقتصادية الصبغة ذات الدولية المسائل حل على الدولي التعاون
 لتنسيق مرجعا الهيئة هذه وجعل جميعا، للناس األساسية والحريات اإلنسان حقوق واحترام وتعزيز
 2.المشتركة الغايات هذه إدراك نحو وتوجيهها األمم أعمال

 األمم منظمة ميثاق أن تثبت والتي الميثاق، عليها اشتمل التي المبادئ، تلك على مثال إال هذا وما
 االلتزامات تنفيذ مسؤولية عاتقها على وألقى السيادة، في أعضاءه بين المساواة مبدأ أكد قد المتحدة
ذا ،3نية بحسن الميثاق عن الناشئة  البيئة حماية عن األطراف الدول مسؤولية يتناول لم الميثاق كان وا 

 للمنظمات المنشئة واالتفاقيات الميثاق تفسير فإن صراحة، ذلك على النص لعدم اإلنسانية،
 إلقاء تستطيع المنظمات هذه بأن القول من يمكننا واسعا تفسيرا المتحدة لألمم التابعة المتخصصة

 واالقتصادية االجتماعية األهداف تحقيق أجل من أعضائها عاتق على البيئة حماية مسؤولية
 .المنظمات هذه مواثيق في عليها المنصوص واإلنسانية

 حماية في المتحدة األمم منظمة دور األول المطلب في نتناول مطلبين، إلى المبحث هذا وسنقسم 
 تطوير في المتحدة األمم لمنظمة التابعة المتخصصة الوكاالت دور الثاني المطلب وفي البحرية، البيئة
 .البحرية البيئة حماية قواعد

                                                           
 الدولي، للقانون المصرية المجلة البحار، في المسلحة النزاعات إبان البيئة حماية عامر، الدين صالح. د-1

  .م 1992 لعام 99 العدد

  .9و2 فقرة( 1) المادة المتحدة األمم منظمة ميثاق-2

3
ذا7و1 فقرة( 1)المادة المتحدة األمم ميثاق-   األمن اصرنع من أساسيا عنصرا يعتبر البيئي  األمن كان وا 

 الدولية الجهود بعد البيئي فاألمن ،'الدوليين واألمن السالم' لمفهوم المرن للمفهوم وفقا الدوليين، والسالم
دخال المختلفة البيئة مسائل لمواجهة  يعد المختلفة، الدولية المنظمات أعمال جدول في البيئة موضوعات وا 

 .المتحدة األمم منظمة أهداف أحد
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 : البحرية البيئة حماية في المتحدة األمم منظمة دور -األول المطلب 
، يوم السادس من نوفمبر من 1112لقد اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة سنة 

المسلحة، محاولة بذلك  كل عام، يوما عالميا لمنع استخدام البيئة في الحروب والنزاعات
 .تأكيد الربط بين السالم والبيئة

 إلى اإلشارة وكذا البيئة لحماية المتحدة األمم برنامج على التركيز خالل من المنظمة دور سنتناول
 :استوكهولم مؤتمر
 :للبيئة لحماية المتحدة األمم برنامج تأسيس: األول الفرع 

 األمم مؤتمر انعقاد قبل واإلقليمية الدولية المنظمات أغلب أعمال جدول على البيئة موضوع كان 
 رسميا تبنته حتى فشيئا شيئا يزداد االهتمام هذا أخد ذلك بعد ثم م،2891 عام استوكهلم في المتحدة
 . منظمة

 مؤتمر إلى الدعوة بشأن العامة الجمعية قرار إشارة ذلك من المختلفة، وأجهزتها المتحدة األمم
 من والدولي الوطني المستوى على العمل لتكثيف ملحة حاجة هناك أن إلى م2891 لعام ستوكهولما

 وأوصى البيئية، السياسة العمل خطة ستوكهولم مؤتمر وضع وقد ،1اإلنسانية البيئة أضرار إزالة أجل
 الجمعية قرار البيئة،وأشار لحماية المتحدة األمم ببرنامج بعد فيما عرف وبرنامج البيئة صندوق بإنشاء
 المجال هذا في اقتراح أي أن بالحسبان يؤخذ أن يجب أنه إلى البيئة صندوق تأسيس بشأن العامة
 ومبادئ المتحدة األمم منظمة ميثاق مع منسجما يكون وأن للدول، السيادية الحقوق يحترم أن يجب

 .الدولي القانون

 :هي أجهزة ثالثة من للبيئة المتحدة األمم برنامج ويتكون 

 سنوات، أرع لفترة المتحدة لألمم العامة الجمعية تنتخبه تنفيذي مدير يرأسها: العامة األمانة -
 وبيروت، جنيف، من كل في اإلقليمية المكاتب هي فروع ولها نيروبي، في لها مركزا األمانة وتتخذ

 المتحدة األمم منظمة نظام نطاق في التنفيذي المدير ويعمل ونيروبي، وبانكوك، والمكسيك، ونيويورك،
 لتحقيق السياسات بوضع ويقوم أمكن، ما النصح ويقدم البيئة مجال في الدولي التعاون تقوية أجل من

                                                           
  رقم القرار المتحدة األمم لمنظمة التابع واالجتماعي االقتصادي المجلس تبنى م1922 يوليو 20 في -1 

 الجمعية متبنت1922سنة وفي المؤتمر، ذلك لعقد االزمة الخطط وضع المتحدة األمم من طلب والذي1292
 الجمعية تبنت الموضوع لهذا هامة مناقشة وبعد ،"البيئة مسائل"91 رقم األعمال جدول المتحدة لألمم العامة
 صيف في استوكهولم في المؤتمر لعقد الجهود وجهت وبموجبه معارضة دون 7292رقم القرار مسودة العامة
 .1927 عام
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 من العامة لألمانة مقرا كينيا، عاصمة نيروبي، اختيرت النامية الدول اقتراح على وبناءا الهدف، هذا
 .البرنامج هذا في المشاركة أجل من النامية الدول تشجيع أجل

ن المتحدة، األمم منظمة أعضاء من بالضرورة جميعها ليس دولة 99 من ويتكون: المجلس -  وا 
 الجغرافي التوزيع أساس على سنوات ثالث لمدة المتحدة األمم العامة الجمعية قبل من تنتخب كانت
 أنشطة بشأن دورية تقارير إليه يقدم أن وعليه العامة، الجمعية أمام مسؤوال المجلس ويكون العادل

 الغرض، هذا لتحقيق النصح وتقديم البيئة مجال في التعاون توطيد وظائفه أهم ومن المختلفة، البرنامج
 البيئي الوضع ومراجعة المتحدة األمم منظمة نظام في البيئة برنامج وتوحيد توجيه سياسة رسم وكذلك
 .الدولي

 تعدها التي البيئة برامج بين التنسيق ومهمتها التنفيذي المدير ويرأسها: البيئي التنسيق لجنة -
رسال المتخصصة الوكاالت  وأعطي هذا، هار دو  في تستمر لم أنها إال المجلس، إلى السنوية التقارير وا 

 .المتحدة لألمم اإلدارية اللجنة إلى الدور هذا

 مع داخلية واجتماعات مشتركة برامج تنظيم في تتمثل ببرامج اآلن للبيئة المتحدة األمم برنامج ويقوم 
 التلوث بمسائل المهتمة المختلفة اإلدارات رؤساء وجمع لها، االستشارات وتقديم المختلفة الوكاالت
 البيئة لحماية دولية قانونية قواعد تطوير في البرنامج دور ما ولكن لهم، النصح وتقديم البحري
 . ؟البحرية

 :البحرية البيئة حماية قواعد تطوير في البيئة لحماية المتحدة األمم برنامج أثر -الثاني الفرع 

 قانونية قواعد لتطوير أهدافا م،2899 لعام خطته في البيئة، لحماية المتحدة األمم برنامج وضع 
 لمواجهة الدولية القانونية القواعد من مجموعة وتقنين تطوير في المساهمة في تتمثل البيئة لحماية

 .(البحرية البيئة مسائل أبرزها من والتي) البيئة بمسائل الدولية االهتمامات أوجدتها التي المستجدات

 في الدولي التعاون لتحفيز "م2891 لعام استوكهولم إعالن مبادئ" على اإلستراتيجية هذه وتعتمد 
 التوجيهات وضع ولتأمين البيئة، بسالمة المساس عن الدولية للمسؤولية قواعد ولوضع االتجاه، هذا

 العمل علي اإلستراتيجية هذه وتعتمد التنفيذ، موضع البيئة حول الدولية النزاعات حل بشأن واإلجراءات
 األكاديمية والمراكز الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الحكومات بين التعاون مع المشترك

 معلومات قاعدة بوضع المتمثلة اإلستراتيجية هذه أهداف تحقيق أجل من والخبراء العلمية والجمعيات
 في وذلك استوكهولم، إعالن لتنفيذ الالزمة والقواعد المبادئ لوضع استخدامها الممكن من غنية

 بتغير المتعلقة االتفاقياتو  البحار قاع باستغالل المتعلقة الدولية االتفاقيات تنفيذ أهمها خاصة مجاالت
 الدولية المنظمات وتشجيع الطبيعية، المصادر سالمة إلى اإلساءة عن الدولية والمسؤولية المناخ،
 عمل في تشرع وأن أعمالها، من عمل أي في القانونية المسائل االعتبار بعين تأخذ أن على وغيرها
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 يمكن التي القانونية القواعد تحديد أجل من بالبيئة الصلة ذات الوطنية للقوانين المقارنة التشريعات
 معمقة بمراجعة البيئة لحماية المتحدة األمم برنامج قام م2892 عام وفي ،1الدولي الصعيد على تبنيها
 الدورية للمراجعة برنامج وضع تم العام نفس وفي البيئة لحماية قواعد من تطويره أو تقنينه تم لما

 طرف من وضع البرنامج وهذا ،"مونتيفيديو برنامج" عليه أطلق البيئية، الحماية قواعد وتطوير
 ليتم م2891 سنة البيئة لحماية المتحدة األمم برنامج إشراف تحت القانونيين خبراء من مجموعة
 م،2898-2891 لألعوام البيئة لحماية المتوسط المدى على المتحدة األمم منظمة نظام ضمن إدراجه

 لحماية المتحدة األمم لبرنامج التابع البيئي القانون قسم بواسطة جزئيا البرنامج هذا تنفيذ يجب إذ
 األمم أجهزة مع بالتعاون تنفيذه يتم أو البيئة لحماية المتحدة األمم برنامج أقسام بقية وبواسطة البيئة،
 .الحكومية وغير والحكومية الدولية والمنظمات األخرى المتحدة

  :مجاالت أو أنشطة ثالثة إلى منتيفيديو برنامج تقسيم ويمكن 

 .الدولية االتفاقيات عقد -

 .والمستويات والتوجيهات الدولية المبادئ تطوير -

 .القوانين لوضع الدولية المساعدة تقديم -

 كثير عقد رعايته تحت تم حيث الثالثة، المجاالت في البيئة لحماية المتحدة األمم برنامج ونجح 
 تقديم وتم التوجيهات من كثير ووضع الدولية، االتفاقيات من الكثير ووضع الدولية، االتفاقيات من

 لجهود ودعما ومساندة ،2البيئة لحماية وطنية قوانين وضع أجل من الدول من لكثير الدولية المساعدة
 باقتسام الخاصة البرنامج هذا مبادئ تبني إلى األعضاء المتحدة األمم العامة الجمعية دعت البرنامج
 الخاصة الدولية االتفاقيات تنفيذ أو وضع عند بها لالستئناس وتوصيات كتوجيهات الطبيعية، الثروات
 .بذلك

 في مؤثر بدور قاموا قد البيئة، لحماية المتحدة األمم لبرنامج القانونيين الخبراء أن تقديرنا وفي 
رساء تقنين  هؤالء بين كاف تمثيل ووجود عدم من الرغم وعلى البيئة، لحماية العامة القانونية القواعد وا 

 التي والبروتوكوالت االتفاقيات وضعت حيث اإلقليمي المستوى على نجح فإنه النامية، للدول الخبراء
 .الحساسة والمناطق المحمية كالمناطق المهمة، المفاهيم بعض اإلقليمية البحار مجال في عقدت

 لحماية المتحدة األمم برنامج أن ذلك إلى يضاف لها، الحماية من عالية مستويات وضع تم التي 

                                                           
  .22 ص السابق، المرجع الرشيدي، فالح مدوس. دو  حسين سالمة مصطفى. د-1

 بناء النامية الدول من لعديد البيئة لحماية الوطنية القوانين وضع في الفنية المساعدة هذه مثل تقديم تم وقد-2
  .م1929 عام حتى طلبها على
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 .البيئة

 تنفيذا المنتظمة، المؤتمرات وعقد واإلدارات كاللجان للبيئة الدولي القانون قواعد تطوير في أسهم قد
 .إلخ..الحدود عبر والتلوث كاألزون، البيئة موضوعات شتى في رعايته تحت عقدت التي، لالتفاقيات

 التحتي البناء تقوية على عمل قد هذا جهده في البيئة لحماية المتحدة األمم لبرنامج أن شك وال
 المساعدات تقديم طريق عن وذلك البيئة، لحماية الدولي القانون قواعد تنفيذ أجل من الدولي للمجتمع
 وبذل والوطني، الدولي المستوى على كبيرة جهود وبذل والوطني، الدولي المستوى على المختلفة الفنية
 التي الحكومات، مع المفاوضات لجنة في العالمية الصحة منظمة مع التعاون مجال في كبيرة جهود

 لعام األرض قمة مؤتمر في لتقديمه المناخ تغيير بشأن دولي اتفاق لوضع العامة الجمعية أسستها
 تنظيم في أيضا بل الدولي االتفاق ذلك وضع في فقط ليس ساهم قد البرنامج يكون وبذلك م،2881

 . وغيره األرض ميثاق لمشروع المختلفة المقترحات تقديم وفي المؤتمر ذلك

 هذه أهم ومن مبدأ، وعشرون ستة على احتوى الذي م2891 لعام استوكهلم مؤتمر أعقاب وفي 
 أساسي واجب وعليه بكرامة العيش في تسمح بيئة في يحيا أن في لإلنسان أساسي حق وجود المبادئ

 المؤتمرات من سلسلة المتحدة األمم منظمة عقدت ،1والمستقبلة الحاضرة لألجيال البيئة حماية في
 المنظمات بعض مع بالتعاون بعضها نظم إنه بل المؤتمر، ذلك في نوقشت التي الموضوعات بشأن

ن والغذاء، والمياه األرض سكان بشأن المتحدة األمم مؤتمرات ذلك من البيئة، مجال في المتخصصة  وا 
 أن حيث البحرية، البيئة حماية مجال في قانونية تطورات إلى تؤدي لم جميعا المؤتمرات هذه كانت
 هذه فإن ذلك ومع أهداف، أو سياسات على تشتمل قرارات، أو إعالنات تبني إلى انتهى قد أغلبها

لى روما، في للزراعة دولي صندوق إنشاء تم حيث المؤسسات، بعض تطور إلى أدت المؤتمرات  وا 
 دولي اقتصادي نظام تأسيس بشأن م2891 عام إعالن بإصدار المتحدة لألمم العامة الجمعية قيام
 التنمية مبدأ بتطوير وطيدة عالقة لها والتي للدول، االقتصادية والواجبات الحقوق ميثاق تبني تبعه

 عام للبيئة المتحدة األمم برنامج قام كما للبحار، الدولي القانون مبادئ أحد يمثل الذي المستدامة
 بعد اإلفريقية الوحدة ومنظمة إفريقيا بشأن المتحدة لألمم االقتصادية اللجنة مع بالتشاور م2899
 برنامج وضع فإنه قانونية، تطورات إلى يؤدي لم المؤتمر هذا أن من الرغم وعلى للبيئة، إفريقي مؤتمر
 في تؤدي أن الممكن من المجال هذا في مستقبلية دولية مؤتمرات عقد أجل من مكتبا وأسس عمل

 .خصوصا البحرية والبيئة عموما، البيئة حماية مجال في قانونية تطورات إلى المستقبل

 تطوير في المتحدة األمم لمنظمة التابعة المتخصصة الوكاالت دور -الثاني المطلب 
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 : البحرية للبيئة الحماية قواعد
 دعم في معتبرة بجهود ساهمت التي المتحدة األمم لمنظمة التابعة الوكاالت من عديد هناك 

 :أهمها البحرية البيئة لحماية الدولية القواعد
  :للبحار الدولية المنظمة( أ) 

 في السالمة تأمين هو ذلك وراء من الهدف كان م،2819 عام المنظمة هذه تأسيس تم عندما 
 ظهرت النفاذ حيز المنظمة هذه تأسيس اتفاق يدخل أن وقبل السفن، من فيها التلوث منع وليس البحار
 تلوث منع بشأن م2891 لعام لندن اتفاقية عقد فتم السفن، عن الناتج بالزيت البحار تلوث مشكلة
 عام العمل في بدأت عندما للبحار، الدولية المنظمة إلى االتفاقية هذه تطبيق إحالة ثم بالزيت، البحار
نما فقط البحرية بالسالمة تهتم ال المنظمة هذه فأصبحت م،2898  .أيضا البحار تلوث بمنع وا 

 النواحي على كبير حد إلى لها، مقرا البريطانية المملكة من تتخذ التي المنظمة عمل ويقتصر 
 تنفيذ ويتم التقنية، المساعدة وأنشطة والتوصيات والمبادئ االتفاقيات من العديد في إليها المشار التقنية
 إلى بدورها تنقسم التي البحرية، السالمة لجنة أهمها من اللجان، من عديد خالل من المنظمة عمل
 المالحة سالمة أهمها من مختلفة بموضوعات الفرعية اللجان هذه وتختص فرعية، لجان عدة

 وتجهيزها السفن وتصميم الخطيرة البضائع نقل ومراقبة والتدريب واإلنقاذ الالسلكية، والمواصالت
 بأنشطة تهتم التي البحرية، البيئة حماية لجنة اللجان هذه أهم ومن الخ،..الصيد مراكب وسالمة
 عن الناشئة القانونية القضايا مع تتعامل التي القانونية اللجنة وهناك التلوث، بمنع الخاصة المنظمة
 .المنظمة أعمال

 بتبني المنظمة هذه قامت تلوثها، ومنع البحرية البيئة بسالمة المتعلقة أهدافها تحقيق مجال وفي 
 الخاصة والتوصيات الدولية الممارسات قواعد من كبيرا وعددا وبروتوكوال اتفاقا ثالثين من يقارب ما

ذا البيئة، بمسائل  والتوصيات فيها األطراف الدول إال تلزم ال عامة، كقاعدة الدولية االتفاقيات كانت وا 
 هذه عن تخرج قد المنظمة هذه رعاية تحت تعقد التي االتفاقيات فإن للدول، قانونا ملزمة ليست

 كمستويات وتنفذها، الدول بها تلتزم االتفاقيات هذه مثل عليها تشتمل التي المستويات ألن القاعدة،
 األمم اتفاقية من عشر الثاني الجزء نطاق ضمن بعد فيما دخلت التي التلوث، ومستويات األمن

 أو الميناء لدولة كان مخالفتها تمت ما إذا المستويات فهذه م،2891 لعام البحار قانون بشأن المتحدة
 . 1بالقوة ولو فرضها سلطة الساحلية للدولة

 واسع بقبول يتمتع الخطرة البضائع بنقل الخاص كتقنينها للبحار، الدولية المنظمة تقنين فإن كذلك 
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 أنها على الوطنية، المحاكم وتطبقه الوطنية، القوانين طريق عن داخلي تنفيذه ويتم الدول، بين
لزامها مسؤوليتها إثارة إلى دولة أية قبل من انتهاكها يؤدي مستويات  االتفاقيات أهم ومن بالتعويض، وا 

 البيئة بحماية مباشر غير بطريق أو مباشر بطريق تهتم والتي المنظمة، هذه رعاية تحت عقدت التي
 واتفاق بالزيت، التلوث كوارث حالة في البحار أعالي في التدخل بشأن م2828 عام اتفاق البحرية،

 م2892 عام واتفاق بالزيت، التلوث يحدثها الذي األضرار عن المدنية المسؤولية بشأن م2828 عام
 م2891 عام واتفاق بالزيت، التلوث عن الناشئة األضرار عن للتعويض الدولي الصندوق إنشاء بشأن
 عام واتفاق البحر، في األرواح سالمة بشأن م2891 عام واتفاق البحر، في التصادم منع بشأن

 حمل مجال في المسؤولية بشأن م2881 عام واتفاق السفن، من التلوث منع بشأن م2890-2899
 قواعد تطوير سبيل في للبحار الدولية المنظمة جهود فأن ذلك إلى إضافة البحر، في المشعة المواد
 برنامج الخصوص وجه وعلى المتحدة، األمم منظمة مع بالتعاون تتم البيئة لحماية الدولي القانون
 . 1المتخصصة الوكاالت وبقية البيئة، لحماية المتحدة األمم
  :والزراعة األغذية منظمة دور( ب) 

 الدولية المنظمة في الحال هو كما تعمل المتحدة، لألمم التابعة المتخصصة الوكاالت إحدى هي 
 .البيئة بحماية المهتمة المنظمات من غيرها مع للبحار،

ذا  ذا المنظمة، لهذه الرئيسية األهداف ضمن من ليس البحرية الحماية قواعد تطوير كان وا   وا 
 غير التأثير نتيجة كانت الوطنية، والقوانين الدولي القانون قواعد لحقت التي التطورات هذه كانت

 للبيئة فيها مساعد عام مدير بتعيين المنظمة هذه قيام فإن والزراعة، األغذية منظمة لجهود المباشر
 مردود له يكون سوف المهمة، هذه في لمساعدته المستوى عالية لجنة وتعيين المستدامة، والتنمية
 أن كما للبيئة، الدولية الحماية قواعد وتطوير للبيئة الدولي القانون تطوير على المستقبل في إيجابي
 المتعلقة البحوث تقديم في كبير أثر األخرى الفرعية واللجان المصائد لجنة تعدها التى للتقارير

 .وتنميتها للبحار الطبيعية المصادر على بالمحافظة

 : الدولية العمل منظمة دور( ج) 

 ويتم للعمال، واالجتماعي االقتصادي الوضع تحسين بهدف م2828 عام المنظمة هذه تأسيس تم 
 والمجلس، الدولي، العمل مؤتمر طريق عن العمل وتحسين تأمين في المتمثلة المنظمة أهداف تنفيذ

 منتظمة بحرية دولية مؤتمرات بعقد الدولية العمل منظمة تقوم الغاية ولهذه الدولي، العمل ومكتب
 يؤدي مما البحر، عمال وتدريب العمل أوضاع وتطوير لتحسين األخرى البحرية اللجان مع بالتعاون

 التصادم، طريق عن تلوثها احتمال من البحرية البيئة حماية ثم ومن السفن، تشغيل تحسين إلى
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 منظمة بين التعاون مظاهر ومن األخرى، الضارة المواد أو بالزيت، البحرية البيئة تلويث وحوادث
 اللجنة قيام البيئة، لحماية قانونية قواعد تطوير مجال في للبحار الدولية والمنظمة الدولية العمل

ن والمراقبة، التدريب مستويات بشأن دولي اتفاق مشروع مسودة بوضع التدريب بشأن المشتركة  كان وا 
 لعام الدولية العمل منظمة اتفاق تنفيذ فإن كذلك، للبحار الدولية المنظمة بواسطة االتفاقية هذه تنفيذ يتم

 الدولية العمل منظمة بين تعاون تنفيذه يتطلب التجارية، للسفن األدنى الحد مواصفات بشأن م2892
 . للبحار الدولية والمنظمة

 بشأن اتفاقا فتبنت الساحلية، البترول وصناعات األسماك بمصائد حديثا المنظمة هذه اهتمت وقد 
 التكنولوجية التطورات ضوء في الساحلية األرصفة مستويات بشأن التقارير ورفع الصيد رجال شهادات
 .الحديثة

 الحماية قواعد تطوير في المساهمة على قادرة منظمة المنظمة هذه تجعل التي المزايا ومن
 هذه تقترحها التي االتفاقيات على األعضاء الدول تصديق يؤمن الذي الفريد نظامها تشكيل البحرية،
 عضو، دولة لكل الداخلي القانون من يتجزأ ال جزءا االتفاقيات هذه صيرورة إلى يؤدي مما المنظمة،

 المنظمة لهذه العام المؤتمر على يعرض دولي اتفاق أي مشروع فإن الدولية العمل منظمة لنظام فوفقا
 ذلك وبعد العام وأمينه المؤتمر رئيس قبل من عليه التوقيع يتم ذلك بعد ثم،المؤتمر قبل من اعتماده يتم
 بغية برلماناتها على االتفاقيات هذه بعرض ملزمة تكون الدولية العمل منظمة في األعضاء الدول فإن

 النطاق في االتفاقيات هذه تطبيق مدى عن العام المؤتمر إلى سنوية تقارير رفع ثم عليها، التصديق
 المنظمة اتفاقيات إحدى على المصدقة الدول أحد أن حدث ما فإذا عليها، التصديق حالة في الوطني

 برفع تقوم وغيرها، العمال كاتحادات الحكومية غير المنظمات فإن الوطني، النطاق على تطبقها لم
 الموضوع، هذا بشأن للحقائق وتقص تحقيق لجنة بتشكيل تقوم التي الدولية، العمل منظمة إلى تقرير
 التقرير كان إذا الحق لها يكون التي المعنية، الحكومة إلى التحقيق نتيجة ترفع أن اللجنة هذه وعلى

 في نادرا الفرض هذا مثل كان وأن عليها، النزاع وعرض الدولية العدل محكمة إلى اللجوء في ضدها،
 المنظمة نظام عليها اشتمل التي الفريدة اإلجراءات هذه كانت ولما الدولية، العمل منظمة ممارسات
 الدول من العديد تصديق إلى تؤدي لم المختلفة العمل اتفاقيات تبني على األعضاء الدول لتحفيز
 في وذلك االتفاقيات، هذه لتنفيذ جديدة آلية المنظمة أدخلت فقد االتفاقيات، هذه بعض على الكبرى
 . 1التجارية السفن لمواصفات بالنسبة الدنيا المستويات بشأن م2892 اتفاق

  :والثقافة والعلوم للتربية المتحدة األمم منظمة دور( د) 
                                                           

 يقارب ما مع الوطنية قوانينها تطابق ضمان األعضاء الدول من تتطلب االتفاق هذا من األولى المادة أن إذ-1
 تحت عقدت التي االتفاقيات بعض ضمنها ومن م1922 عام اتفاق ملحق عليها اشتمل اتفاقية عشر خمسة
 .للبحار الدولية المنظمة رعاية
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 األمم لمنظمة التابعة المتخصصة الوكاالت من وتعتبر م،2812 عام عملها المنظمة هذه بدأت 
 .1المتحدة

 مختلف في تقدها أجل من الدول بين التعاون توطيد وهو للمنظمة، الرئيسي الهدف إلى إضافة 
 واالجتماعية، الطبيعية العلوم مجال في والتعاون البحوث تشجيع طريق والمعرفة،عن العلم ميادين
 المحيطات، لعلوم الدولية اللجنة دعم المهمة نشاطاتها من فأن النامية، للدول التقنية المساعدات وتقديم

 اللجان قيام وتسهل تعزز التي العلمي، البحث برامج دعم في كبيرة بمجودات تقوم اللجنة هذه أن إذ
 الحصر، ال المثال سبيل على ذلك من لها، المحدد بالدور التلوث على بالسيطرة المتخصصة الدولية
 تم للتلوث عملي تعريف وضع إلى توصلت التي البحري، للتلوث العلمية السمات بشأن الخبراء لجنة
 منع واتفاق اإلغراق، منع بشأن م2891 لعام لندن كاتفاق البيئة، حماية االتفاقيات من كثير في تبنيه

 التلوث

 واتفاقية م2899 لعام البحرية البيئة لحماية اإلقليمية الكويت واتفاقية ،م2890 لعام السفن بواسطة
 البيئة لتلوث العلمية السمات بشأن الخبراء لجنة وتقوم م2891 لعام التلوث من األحمر البحر حماية
 وأثر للبحار، الدولية المنظمة وضعتها التي البحار، عبر الخطرة البضائع نقل قواعد بتقييم البحرية
 هذه أن إذ البحرية، البيئة على األخرى الساحلية واألنشطة البحر في اإلشعاعية المخلفات من التخلص
 حماية بشأن تقارير من تضعه ما خالل من وذلك بيئية تدابير اتخاذ على واألفراد الدول تحفز اللجنة
 وضع يتطلب مما يتزايد، البحري التلوث أن إلى يشير الذي م،2881 لعام كتقريرها البحرية، البيئة

 . المتخصصة اللجان قبل من الصارمة القواعد

 :للمناخ الدولية المنظمة دور -(ه)

 المنظمة هذه إنشاء أهداف ومن م،2891 عام حكومية منظمة لتصبح المنظمة دستور تعديل تم 
قامة الجوية، األرصاد مراكز إنشاء بشأن الدولي التعاون تسهيل  تبادل وتسهيل المراقبة، مراكز وا 

 .المالحة تحسين في أهمية من لذلك لما الجوية، المعلومات

 من وذلك للبيئة، الدولي القانون تطوير مجال في كبيرة بجهود للمناخ الدولية المنظمة قامت وقد
 طريق عن المناخ تغيير واحتماالت األرض، حرارة درجة ارتفاع ألثر تقييم من به تقوم ما خالل
 حظر بشأن م2899 عام اتفاق إبرام تم المثال، سبيل فعلى للبيئة، المتحدة األمم برنامج مع تعاونها
 األمم مؤتمر وعقد أخرى، عدائية أغراض ألية أو عسكرية ألغراض البيئة في التغيير تقنيات استخدام
 بقية مع جنب إلى جنبا هذه جهودها وتأتي والتنمية، البيئة بشأن م2881 لعام للبيئة المتحدة

                                                           
 تعاون باتفاق المنظمتين بين العالقة هذه تأكيد تم وقد المتحدة، األمم ميثاق من( 22) و(02) المادتين راجع-1

  .م1992 عام ديسمبر 19 في أقر
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 .الدولية العمل ومنظمة للبحار، الدولية كالمنظمة الذكر، السالفة المتخصصة الدولية المنظمات
 :العالمية الصحة منظمة -(و) 

 .لها مقرا جنيف مدينة من واتخذت م،2819 عام النفاذ حيز العالمية الصحة منظمة ميثاق دخل 

 البيئة صحة أن إذ الصحة، من ممكن قدر بأعلى الناس جميع تمتع المنظمة أهداف أهم ومن
 وتصنيف وتوحيد الفنية الخدمات تقديم في أهدافها تحديد يمكن ولذلك ،1اإلنسان صحة في تؤثر

 .لذلك األزمة بالبحوث والقيام األدوية

 في وغيرها، الكيميائية والمواد العقاقير كاستعمال التلوث، عوامل رصد المنظمة هذه اهتمت وقد 
 القواعد وتطوير بإدارة المنظمة هذه تقوم كما والغذاء، والتربة والهواء كالماء المختلفة، البيئة عناصر
 بفضل إذ الصحة، في نساناإل حق فكرة تطور إلى أدى مما عنها، المعلومات ونشر للصحة الدولية
 وتفرع تطور قد الحق هذا أن بل اإلنسان، حقوق من وحقا دوليا مطلبا الحق هذا أصبح الجهود هذه
 للتنوع اتفاق بإعداد كذلك المنظمة اهتمت وقد ،" البيئة في اإلنسان بحق"  اآلن يسمى ما عنه لينشأ

 التلوث مستويات عن تقارير إعداد في البحار الستكشاف الدولي المجلس مع بالتعاون وعملت الحيوي،
 بمياه الخاصة كالمستويات البيئة، عناصر من لكثير معينة مستويات بوضع أيضا وأسهمت البحري،
 مع وبالتعاون م2890 سنة في قامت بل م،2821 العام الهواء نوعية ومعايير م،2891 لعام الشرب
 .عام بشكل البيئية للصحة معايير بوضع للبيئة المتحدة األمم برنامج
 :والتعمير لإلنشاء الدولي البنك دور( ز) 

 أو الفقيرة، الدول اقتصاديات لتنمية الميسرة القروض تقديم أهدافه ومن م،2819 عام إنشاؤه تم 
 ذات الدول باقتصاديات للنهوض االقتصادية والدراسات الفنية الخبرات وتقديم االقتصادية، لمؤسساتها
 له مما وغيرها الطاقة ومحطات والطرق السدود بناء طريق عن وذلك المتدني، االقتصادي المستوى
 .المختلفة البيئة مسائل في مباشرة غير أو مباشرة عالقة

 فعمل البيئة، مجال في رعايته تحت تقام التي المشروعات، بأثر الدولي البنك لوو مسؤ  اقتنع وقد 
 وشروط القروض في النظر إعادة طريق عن وذلك متطورة، بيئية سياسة وضع على جاهدا البنك هذا

 عدم مع البيئة في سلبا القروض بتلك الممولة المختلفة المشروعات إقامة تؤثر ال بحيث منحها،
 .االقتصادية بالتنمية اإلضرار

 للمسائل مكتبا أسس حيث الداخلي، نظامه على اإلصالحات بعض بإدخال مؤخرا البنك وقام 
 بعيدة وخططه البنك لسياسات المختلفة البيئية اآلثار حول المختلفة بالدراسات القيام أجل من البيئية

                                                           
  .العالمية الصحة منظمة دستور من األولى المادة-1



 اإلنساني الدولي الق انون إطار خارج المسلحة النزاعات أثناء  البحرية البيئة لحماية الق انوني النظام……:األول الفصل

 -35- 

 التزام وبين المختلفة للقروض منحه بين البنك وربط اإلقليمية، مكاتبه في للبيئة أقساما وأدخل المدى،
 هذه في البيئية المسائل على تشتمل ورقة فأعد للبنك، البيئية اإلستراتيجية بتطبيق المستفيدة الدول
 الالزمة التوجيهات على تشتمل خاصة بيئية عمل خطط بوضع ذلك واستتبع مواجهتها والية الدول
 البيئة، على سلبا تؤثر ال التنموية المشروعات أن من التأكد أجل من المستفيدة الدول في البيئي للتقييم
 البيئة، المتحدة األمم برنامج مع بالتعاون البنك قام البيئة، حماية قانون قواعد تطويير سبيل وفي

 غير أو مباشر بطريق البيئة بمسائل تهتم التي المنظمات من وغيرها والزراعة، األغذية ومنظمة
 أجل من البيئية الدولية التسهيالت مركز بتأسيس مؤخرا البنك قام كما ،ةاإلستراتيجي هذه بتنفيذ مباشر،
 معينة بتدابير الدول هذه قيام عن الناشئة المالية التكاليف بعض تحميل في النامية الدول مساعدة
 . 1البيئة لحماية
 :النووية للطاقة الدولية الوكالة دور -(ح)

 التعاون تأمين أهدافها ومن لها، مقرا التمسا من واتخذت م،2899 عام الوكالة هذه إنشاء تم 
 اإللزامية غير المختلفة المستويات ووضع الذرية، للطاقة السلمية االستخدامات مجال في الدولي

 بتقديم الوكالة كذلك وتقوم العالمي، المستوى على واالزدهار الصحة مجاالت في الطاقة هذه الستخدام
 الدولية المنظمات مع تعمل األهداف هذه ولتحقيق النامية، للدول المجال هذا في الفنية المساعدات
 المحيطة والبيئة الثروات وعلى اإلنسان، حياة على الذرية للطاقة الضارة اآلثار من للحد المتخصصة

 .2عام بشكل

 حين إلى المتحدة األمم منظمة عن المستقلة المتخصصة الدولية المنظمات من الوكالة هذه وتعتبر
 .م2899 عام في بينهما الوصل إبرام

 تتطلبها التي األمان، اتفاقيات لعقد الالزمة التوجيهات بوضع تخصص أمان لجان الوكالة ولهذه 
 المستويات إلى اإلشارة االتفاقية هذه وتتضمن م2829 لعام النووية األسلحة نشر عدم معاهدة

 على أخطاره وتقليل اإلشعاع من البيئة لحماية المستقرة الدولية الممارسات وأسس والقواعد واألنظمة
 اإلشعاع، من السالمة بشأن الدولية االستشارية المجموعة الوكالة أسست كما والممتلكات، الحياة
 التزود أجل من إليها يلجأ استشارية لجنة تمثل األخيرة فهذه اإلشعاعية، بالمواد التزود تأمين ولجنة

                                                           
  .09 ص السابق، المرجع الرشيدي، فالح مدوس. دو  حسين سالمة مصطفى. د-1

 إلى مكان من الذرية المواد لنقل الالزمة الدولية والمعايير المستويات وضعت قد الوكالة أن مثال ذلك من -7
 تطورات من الدول في يحدث ما كل على يشتمل الذي الذرية المعلومات نظام الوكالة أنشأت وقد آخر،

 بوجه منها االستفادة التطورات هذه بنشر الوكالة قيام أجل من والتكنولوجيا العلم في الذرية الطاقة الستخدام
 .عام
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 .م2829 اتفاقية في ورد كما النووية، األسلحة انتشار عدم لشروط وفقا النووية بالمواد

 

 
 :األول الفصل خالصة

 من البحرية للبيئة النوعية، الدولية االتفاقيات مختلف أوردتها التي للحماية الفصل هذا في عرضنا
 إلى وكذا ،...النفايات بسبب أو السفن من الصادر أو النووي، أو النفطي سواء البحري التلوث أخطار

 من عشر، الثاني جزئها وفي هامة، مبادئ من ن2891 للعام البحار لقانون العامة اتفاقية تضمنته ما
 الهام الدور إلى تطرقنا أخرع جهة ومن لها، التعرض عدم ضرورة على وتأكيدها البحرية للبيئة حماية
 القانون قواعد وتطوير دعم في لها التابعة المتخصصة والمنظمات المتحدة المم منظمة تلعبه الذي

 .البحرية البيئة بحماية المتعلقة الدولي

 هذا في الدراسة محل اإلشكال موضوع عن اإلجابة إلى العرض هذا خالل من توصلنا ولقد 
 في البحرية البيئة بحماية والمتعلقة االتفاقية القانون قواعد إسقاط إمكانية بمدى: والمتعلق الفصل،
 . المسلحة؟ النزاعات أثناء الوسط نفس على وتطبيقها السلم أوقات

 :يلي كما نقاط شكل في أوردناها واإلجابة 

 عدة وعوامل وملوثات أخطار من البحرية البيئة حماية عنت التي النوعية االتفاقيات أحكام أن - 
 أثناء البحرية البيئة أوضاع على قواعدها تطبيق بإمكانية القول المستحيل من بل الصعوبة من

 إلى بالنظر أطرافها إال تلزم ال أحكامها أن إلى باإلضافة االتفاقيات هته أن ذلك المسلحة، النزاعات
 استبعدت – رأينا كما – منها العديد فإن للمعاهدات، النسبي األثر وهو الدولي، القانون في العام المبدأ
 بعين تأخذ ال االتفاقيات تلك من العديد أن كما الحربية، والناقالت السفن على صراحة أحكامها تطبيق

 .أثناءها البحرية البيئة تتطلبه وما المسلحة البحرية بالنزاعات الخاصة واألوضاع الظروف االعتبار

 أحكام من به جاءت مما فبالرغم م2891 للعام البحار لقانون العامة باالتفاقية يتعلق وفيما - 
 كل إسقاط بإمكانية القول الصعب من أنه وجدنا فإننا التلوث، من البحرية المناطق مختلف تحمي

نما المسلحة، النزاعات خالل البحري الوسط على أحكامها قليمية إضافية دولي جهود بذل يجب وا   وا 
 وبين اإلتفاقية في الواردة البحرية البيئة حماية قواعد بين الروابط من نوع إقامة اجل من وداخلية،

 .البحرية البيئة على المطبقة المسلحة النزاعات قانون

 المتعلقة الدولية القواعد وتطوير دعم في كبير حد إلى نجحت فقد المتحدة األمم منظمة أما - 
 عقد خالل ومن( للبيئة لحماية المتحدة األمم برنامج أهمها) برامجها خالل من البحرية، البيئة بحماية



 اإلنساني الدولي الق انون إطار خارج المسلحة النزاعات أثناء  البحرية البيئة لحماية الق انوني النظام……:األول الفصل

 -37- 

 خالل من وكذا( 2881 األرض قمة ومؤتمر 2891 استكهولم مؤتمر أهمها) المنتظمة المؤتمرات
 .البيئة حماية مجال في المتخصصة المنظمات مع تعاونها

 قواعد تطوير في الفت بشكل لعبت المتحدة األمم لمنظمة التابعة المتخصصة الوكاالت وكذا - 
 من وغيرها النووية، للطاقة الدولية والوكالة للمناخ الدولية والمنظمة للبحار، الدولية كالمنظمة الحماية

 البيئة تحمي قواعد بلورت في ساهمت والتي – الفصل هذا في تناولها تم التي – والوكاالت المنظمات
 . البحرية

 



 

 

 

 

 

 :الثاني الفصل

 للبيئة اإلنساني الدولي الق انون حماية
 المسلحة النزاعات أثناء البحرية
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 القانونية القواعد على ينطوي المسلحة النزاعات قانون أو اإلنساني الدولي القانون أن جانب إلى 
 تناولذت قذد القواعذد هذه  فأن والحروب، المسلح الصراع أثناء المتنازعة الدول وواجبات حقوق تنظم التي
 -خاصذذة بصذذ ة البحريذذة البيئذذة أو عذذام بشذذ ل الطبيعيذذة البيئذذة سذذواء - البيئذذة حمايذذة مسذذألة تنظذذيم أيضذذا
 .والعدائية العس رية العمليات أثناء

 مباشذر  غيذر بصذور  البدايذة فذي البحريذة للبيئذة اإلنسذاني الذدولي القذانون قواعذد حماية ظهرت ولقد
 اسذتدعى ممذا  افيذة، ت ذن فلذم المسذلحة، النزاعذات أثنذاء المذدنين األفذراد حمايذة هذو األساسذي سذببها  ان

 البحريذذذة، البيئذذة علذذذى المسذذتمر  االعتذذذداءات مواجهذذة فذذي فعاليذذذة أ ثذذر حمايذذذة أجذذل مذذذن الجهذذود تضذذافر
 ضذل فذي البيئذة حمايذة مباشذر بشذ ل تناولت التي والمعاهدات، االت اقيات من العديد هلك ألجل فأبرمت
 .المسلحة النزاعات

 ت عيذل أجذل من األحمر، للصليب الدولية  اللجنة واللجان المؤسسات ومختلف الدول عملت  ما 
 القواعذذد هذذه  نشذذر و ذذها المسذذلحة، النزاعذذات أثنذذاء البحريذذة البيئذذة بحمايذذة الخاصذذة الذذدولي القذذانون قواعذذد
نشاء  احتذرام تذأمين تضذمن حمايذة آليذات إطذار فذي القواعذد، هذه  احتذرام مذد  في وتحقق تراقب أجهز  وا 
 . البحرية البيئة سالمة

 جهذة، مذن بهذا اإلخذالل حذال فذي للمسذؤولية مرتبذة قواعذد مذن اإلنسذاني الذدولي القذانون يخلو ولم 
 وتتوقذذف قذذانوني نظذذام  ذذل فذذي أساسذذي جذذزء هذذي األضذذرار عذذن القانونيذذة المسذذؤولية أن أخذذر  جهذذة ومذذن
 .1فيه المسؤولية قواعد نضج مد  على القانوني النظام فعالية مد 

 النزاعذات أثنذاء البحريذة للبيئذة المقرر  الحماية أنواع ال صل، هها في سنتناول األساس هها وعلى 
 الحمايذة قواعذد لتطبيذق المقذرر  واآليذات ،(األول ال صذل فذي) اإلنساني الدولي القانون ضل في المسلحة

 اإلضذرار عذن والجزائيذة المدنيذة سواء الدولية المسؤولية نعالج( الثالث ال صل وفي)،(الثالث ال صل في)
 .المسلحة النزاعات أثناء البحرية بالبيئة

 
 

 

 

 

 
                                                           

092.1أحمد عبد ال ريم سالمة، المرجع السابق، ص  
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 للبيئةة المقةرر  اإلنسةانية الدوليةة القانونيةة الحماية أنواع -األول المبحث
 : المسلحة الدولية النزاعات أثناء البحرية
 أح امه تنطوي ت ن ولم بالبشر سو  قواعد  تعنى ال بدايته في اإلنساني الدولي القانون  ان لقد 
 بحمايذة المتعلقذة نصوصذه مذن العديد في وهلك مباشر  غير بص ة إال البحرية للبيئة مباشر  حماية على

 تذذذيقن أن وبعذذذد أنذذذه غيذذذر األسذذذلحة، مذذذن معينذذذة أنذذذواع اسذذذتخدام بتحذذذريم المتعلقذذذة و ذذذها المدنيذذذة األعيذذذان
 المسذلحة، النزاعذات أثنذاء خاصذة البحريذة للبيئذة أ ثذر قانونيذة حماية إض اء ضرور  من الدولي المجتمع

 .مباشر بش ل الطبيعية البيئة موضوع تعالج بحرية إنسانية دولية ات اقيات إبرام تم فقد لهلك

 المباشذر  الحمايذة و ذها المباشذر ، غيذر الحمايذة متتذاليين مطلبذين فذي سذنتناول األساس هها وعلى 
 للقذانون األساسذية المبذاد  عذن أول مطلب في سنت لم هلك وقبل المسلحة، النزاعات أثناء البحرية للبيئة
 البيئذة علذى الح ذاظ ألجذل مقتضذاها عند النزول المسلح النزاع أطراف على يتعين التي اإلنساني الدولي
 .النزاع هها خالل البحرية

 بالنزاعةةات الخاصةةة اإلنسةةان  الةةدول  للقةةانو  األساسةةية المبةةاد  -األول المطلةة  
 :  المسلحة
 أثنذاء المتحاربذة األطذراف علذى قيذودا تشذ ل مبذاد  مجموعذة علذى اإلنسذاني الذدولي القذانون يقوم 
 فذرع) عامذة ومبذاد  ،(أول فذرع) أساسذية مبذاد  إلذى متتاليذة فذروع ثالث في سنقسمها القتالية، العمليات

 (.ثالث فرع) أخر  ومباد  ،(ثان

 :األساسية المباد  – األول الفرع 

 :العسكرية الضرور  مبدأ - 1

نمذذا العسذذ رية الضذذرور  م هذذوم حذذول ال قذذه يختلذذف لذذم   مذذن فمذذنهم تسذذميته، حذذول  ذذان الخذذالف وا 
 .1الضرور  حالة يسميها من ومنهم الضرور  حق يسميها

 اآلخذذر بذذالطرف الهزيمذذة إلحذذاق وهذذو الحذذرب، مذذن الهذذدف تحقذذق مذذا إها أنذذه المبذذدأ هذذها ومقتضذذى
 اآلخذذذر الطذذذرف ضذذذد العدائيذذذة األعمذذذال فذذذي التمذذذادي ال ذذذائز الطذذذرف علذذذى يمنذذذع فإنذذذه ،2النصذذذر وتحقيذذذق
 .ضد  العنف أساليب واستعمال

                                                           
رحال سمير، حماية الممتل ات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة في ظل أح ام القانون الدولي اإلنساني، رسالة -1

  .101، ص 0222ماجيستر، جامعة البليد ، الجزائر 

ت قواعد القانون الدولي اإلنساني، منشأ  المعارف، د. نجا  أحمد أحمد إبراهيم، المسؤولية الدولية عن انتها ا -2
 .91، 99،ص0229اإلس ندرية، 
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ن  فذذي الدولذذة تباشذذرها التذذي العسذذ رية العمليذذات علذذى الشذذرعية تضذذ ي العسذذ رية الضذذرور  حالذذة وا 
 وطالمذا العذدو، إلخضذاع وسذريعة مباشذر  بطريقذة العمليات هه  تؤدي  انت طالما الحرب، قوانين إطار
 وقذذع سذذواء هجذذوم  ذذل فذذإن المبذذدأ هذذها مذذن وانطالقذذا دوليذذا، محرمذذة غيذذر فيهذذا المسذذتخدمة الوسذذائل  انذذت
 ملحذذة ضذذرور  هنذذاك ليسذذت أنذذه إه الضذذرور ، ل  ذذر  تجذذاوزا يعذذد المدنيذذة، األعيذذان علذذى أو المذذدنيين علذذى

 .1مشروع غير عمال تصبح وبالتالي المدنية، أعيانهم أو المدنيين لمهاجمة

 :اإلنسانية المعاملة مبدأ -2

 عذذن الحذذديث يم ذذن ال أنذذه حيذذث الحذذروب، وقذذت فذذي اإلنسذذان  رامذذة حمايذذة المبذذدأ بهذذها المقصذذود
 ". اإلنسانية"  أي المبدأ، هها أصل إلى الرجوع دون' إنساني' قانون

 و ذها واألط ذال، والنسذاء واألسذر  الجرحذى قتذل أعمذال إنسذانية، غيذر أعمذاال تعذد هلك على وبناء  
 2.القتالية العمليات في المشار ين غير المدنيين على االعتداء

 والمت جذرات القنابذل بهذا تجهذز اإلنجذاب لمنذع عقاقير استخدام اإلنسانية مبدأ مع أيضا يتنافى  ما
 تقطيذذع تسذذبب أو الجلذذد أنسذذجة تهتذذك تسذذبب أو حارقذذة قنابذذل اسذذتخدام أو المذذدنيين، علذذى إطالقهذذا ويذذتم

 المذذذد  علذذذى بيئيذذذة أضذذذرارا يسذذذبب والذذذهي المخصذذذب بذذذاليورانيوم المجهذذذز  القنابذذذل اسذذذتخدام أو األطذذذراف
 العذذدو يسذذتخدمها الوحشذذية األعمذذال هذذه  و ذذل ال لذذوي، وال شذذل السذذرطان أمذذرا  إلذذى إضذذافة الطويذذل،

 . 3األعزل ال لسطيني الشعب ضد الصهيوني
 :(العسكري الشرف) الفروسية مبدأ -3

 أو عمذذذل أي إلذذذى فيهذذذا اللجذذذوء يذذذتم أن يجذذذب ال شذذذريف   ذذذا  هذذذي الحذذذرب أن المبذذذدأ هذذذها يسذذذتلزم
 الممتل ذذذات مهاجمذذذة عذذذدم مذذذثال هلذذذك المقاتذذذل،من وأخذذذالق شذذذرف مذذذع يتنذذذافي وسذذذيلة أي علذذذى االعتمذذذاد
سعاف القتالية العمليات في المشار ين غير بالس ان الخاصة  .الجرحى وا 

 القذذانون قواعذذد إنشذذاء نحذذو األولذذى النذذوا  يمثذذل أنذذه إه وضذذروريا، هامذذا مبذذدأ ال روسذذية مبذذدأ ويعذذد
 والقذيم المبذاد  مذن نوعذا عليهذا وأضذ ى الحذرب، ويذالت مذن التلطيذف فذي أسذهم حيذث اإلنساني، الدولي

 وعذذذال  المرضذذذى إسذذذعاف مثذذذل القواعذذذد، مذذذن غيذذذر  وتطذذذوير إنشذذذاء فذذذي أسذذذهم  مذذذا العسذذذ ري، والشذذذرف

                                                           
د. حامد سلطان، الحرب في نطاق القانون الدولي، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد الخامس والعشرون سنة -1

 .11، ص 1929

 .192المرجع السابق، ص -2
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 .1ال روسية مبدأ من وجودها القواعد تلك استمدت حيث ورعايتهم، إليهم الطعام وتقديم الجرحى
 :العامة المباد  – الثان  الفرع 

 وهذي ، التمييذز عذدم ومبدأ الحرمات صيانة مبدأ أهمها أخر ، مباد  السابقة المباد  عن يت رع 
 :اإلنسان وحقوق جنيف ات اقيات بين مشتر ة مباد 

 :الحرمات صيانة مبدأ -

 الحذرب، وقذت وفذي السذلم وقذت فذي والروحيذة البدنيذة وسذالمته ال ذرد حيذا  احترام المبدأ هها يوجب
 التعذهيب منذع وعلى األعداء، من يستسلم من حيا  وعلى القتال في يسقط من حرمة صيانة على فيحث
 .2اإلغاثة طرود وتلقي أسرته أفراد مصير معرفة في اإلنسان حق على ويؤ د أش اله، بشتى

 :التمييز عدم مبدأ -

 اسذتنادا البشذر، بذين اإلنسذاني الذدولي القذانون قواعذد تطبيذق في التمييز عدم هو المبدأ هها أساس
 أو السياسذذذذية اآلراء أو االجتماعيذذذذة الطبقذذذذة أو الثذذذذرو  أو اللغذذذذة أو الجنسذذذذية أو الجذذذذنس أو اللذذذذون علذذذذى

 .3مشابه معيار أي أو ال لس ية

 ات اقيذات أح ذام تطبيذق يجذب"  أنذه 7711 لعذام األول البروتو ذول ديباجذة تقذرر الصذدد هذها وفي
 الذذذهين  افذذة األشذذخاص وعلذذى الظذذروف جميذذع فذذي بحذذهافيرها الملحذذق هذذها وأح ذذام 7797 لعذذام جنيذذف

 أو منشذأ  على أو المسلح النزاع طبيعة على يقوم مجحف تمييز أي دون المواثيق هه  بحماية يتمتعون
 .4"إليها تعزي التي أو النزاع أطراف تناصرها التي القضايا في يستند

 :األخرى المباد  -الثالث الفرع 

 أثنذذذذاء تطبذذذذق أخذذذذر  مبذذذذاد  اإلنسذذذذاني الذذذدولي للقذذذذانون والعامذذذذة، األساسذذذذية المبذذذذاد  عذذذذن فضذذذال 
 :أهمها نه ر المسلحة، النزاعات

 :القتال وأساليب وسائل استخدام بصدد المتحاربين حقوق تقييد مبدأ -7

                                                           
هيم، المدخل لدراسة القانون الدولي اإلنساني، المر ز القومي لإلصدارات د. هشام بشير ، أ. إبراهيم عبد ربه إبرا-1

 90، ص.0210القانونية، القاهر ، 

نجا  أحمد أحمد إبراهيم ، المسؤولية الدولية عن انتها ات قواعد القانون الدولي االنساني، المرجع السابق، ص من .د-2
 .129إلى  121

 .121لمرجع السابق، ص نجا  أحمد أحمد إبراهيم، ن س ا .د-3

، دار النهضة (أحمد أبو الوفا، النظرية العامة للقانون الدولي اإلنساني )في القانون الدولي والشريعة اإلسالمية .د-1
 .90، ص 0222العربية، القاهر ،
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 فذذذي مذذذرات عذذذد  وتأ ذذذد ،77911 لعذذذام بطرسذذذبر  سذذذان إعذذذالن فذذذي مذذذر  ألول المبذذذدأ هذذذها ورد لقذذذد 
 لعذذذام الهذذذاي ات اقيذذذة مذذذن 22 المذذذاد  عليذذذه نصذذذت مذذذا هلذذذك ومذذذن اإلنسذذذاني، الذذذدولي القذذذانون معاهذذذدات
 ". بالعدو الضرر إلحاق وسائل اختيار في مطلق حق للمتحاربين ليس. " بأنه7791

 ولقذد المسذلحة، النزاعذات فذي الدوليذة األعذراف عليهذا استقرت التي المباد  أحد المبدأ هها ويش ل
 حذذذق تقييذذذد مبذذذدأ أن 7791 لسذذذنة 21 رقذذذم قذذذرار  فذذذي األحمذذذر للصذذذليب العشذذذرون الذذذدولي المذذذؤتمر أ ذذذد

 .العام الدولي القانون في وثابتا أساسيا مبدأ يش ل الهاي ات اقيات من 22 بالماد  الوارد المتحاربين

 :لها مبرر ال التي اآلالم حظر مبدأ -2

 تسذبب أن منهذال يتوقذع أو بهذا يقصذد للقتذال وسذائل أو أساليب استخدام المبدأ لهها طبقا يجوز ال
 الطبيعيذذذة البيئذذذة تذذذدمير يسذذذتخدم وال الطبيعيذذذة، بالبيئذذذة األمذذذد وطويلذذذة االنتشذذذار، واسذذذعة بالغذذذة، أضذذذرارا
 .2 سال 

 حذذذق بتقييذذذد القاضذذذي العذذذام للمبذذذدأ الذذذرئيس المقصذذذد لهذذذا مبذذذرر ال التذذذي اآلالم حظذذذر مبذذذدأ ويعتبذذذر
 اسذذتخدام حظذذر إلذذى معذذا المبذذدآن يهذذدف حيذذث القتذذال، وسذذائل واختيذذار اسذذتخدام فذذي المتحاربذذة األطذذراف
 لهذا مبذرر ال آالمذا ت ذرز المسذلح النذزاع أثنذاء اسذتخدمت مذا إها التي األسلحة لبع  المتحاربة األطراف
 غيذذذر بالمذذذدنيين أيضذذا تضذذذر قذذذد بذذل العسذذذ رية، األعمذذذال فذذي والمنخذذذرطين المتحذذذاربين فقذذط لذذذيس تطذذال

 .3المقاتلين

 :العس رية واألهداف المدنية األهداف بين التمييز مبدأ -3

 واألعيذان المدنيذة األعيذان بذين التمييز معالم بوضو  األعيان لحماية المقرر  القواعد فعالية ترتبط
 4آخر جانب من المحاربين وبسلوك جانب، من العس رية

 ،7711 لعذذام جنيذذف الت اقيذذات اإلضذافيين البروتو ذذولين ألح ذذام األسذذاس حجذر المبذذدأ هذذها يعتبذر
                                                           

التقدم غرام، استنادا إلى أن  122استخدام مقهوفات مت جر  يقل وزنها عن  1921حظر إعالن بطرسبر  لعام -1
الحضاري يجب أن يخ ف قدر اإلم ان من ن بات الحروب، وأن مثل هه  األسلحة تزيد بال مبرر اآلالم، وبالتالي فهي 

 مخال ة للقوانين اإلنسانية.
، 0222أنظر: جمعة حشود شباط، حماية المدنيين و األعيان المدنية في وقت الحرب، رسالة د تورا ، جامعة القاهر ،  

  .112_111ص 

، القانون الدولي (مساعدون)جون ماري هن رتس ولويز دروزوالد،  ارولين ال رمان و ونت دورمانوبابتيست رول -0
 .122اإلنساني العرفي، المجلد األول، مجلة اللجنة الدولية للصليب األحمر، ص 

 .122د. هشام بشير، أ. إبراهيم عبد ربه إبراهيم، المرجع السابق، ص -3

يز، حماية ضحايا النزاعات المسلحة في ال قه اإلسالمي الدولي والقانون الدولي اإلنساني، دار هومة، ميلود عبد العز -4
 .022،ص 0211الجزائر، 
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 السذ ان بذين التمييذز علذى النذزاع أطذراف تعمذل"  أن علذى األول، البروتو ذول من 91 الماد  نصت فلقد
 األهذذداف ضذذد عملياتهذذا توجذذه ثذذم ومذذن العسذذ رية، واألهذذداف المدنيذذة األعيذذان وبذذين والمقذذاتلين المذذدنيين
 ". غيرها دون العس رية

 العمليذذات سذذير أثنذذاء التمييذذز ضذذرور  األوقذذات جميذذع فذذي النذذزاع أطذذراف علذذى المبذذدأ هذذها ويوجذذب
 األعيذان وبذين الحربي، المجهود في تساعد التي العس رية األهداف بين االحتالل حالة و هلك العدائية،
 األغذذذرا  فذذذي اسذذذتخدامها عذذذدم بشذذذرط المذذذدنيين تذذذؤوي التذذذي والمبذذذاني والشذذذافي العبذذذاد   ذذذدور المدنيذذذة

 12 المذاد  نصذت حيذث العسذ رية، األهذداف خاصذة بص ة 7711 عام بروتو ول حدد وقد ،1العس رية
 أو بطبيعتهذا هلذك  ذان سذواء العسذ ري العمذل في فعالة مساهمة تسهم التي األعيان: " يلي ما على منه

 أو عليهذذذذا االسذذذذتيالء أو الجزئذذذذي أو ال لذذذذي تذذذذدميرها يحقذذذذق والتذذذذي/ باسذذذذتخدامها أو بغايتهذذذذا أو بموقعهذذذذا
 ". أ يد  عس رية ميز  حينهاك السائد  الظروف في تعطيلها

 ومتغيذذذر، عنصذذذرين إلذذذى تقسذذذيمها يم ذذذن الذذذه ر، سذذذال ة المذذذاد  نذذذص حسذذذب العسذذذ رية فاألهذذذداف 
 أن يجذب المتغيذر العنصذر أمذا العسذ ري، العمل في العس رية األهداف تسهم أن يجب الثابت فالعنصر

 .2أ يد  عس رية ميز  األهداف هه  تدمير يحقق

 :التناسب مبدأ -9 

 المم ذن العسذ رية والمزايذا الخصذم يلحذق الذهي الضذرر بذين التناسب مراعا  التناسب، بمبدأ يقصد
 والضذذرور  اإلنسذذانية: همذذا متعارضذذتين مصذذلحتين بذذين التذذوازن إقامذذة إلذذى المبذذدأ هذذها ويسذذعى تحقيقهذذا،
 .3العس رية

 المدنيين حيا  فقد عليه يترتب أن منه يتوقع الهي الهجوم شن المحظور من المبدأ هها وبمقتضى
 سذذيتم التذذي ال عليذذة العسذذ رية األهذذداف ب ثيذذر يتجذذاوز والذذهي ل ليهمذذا أو المدنيذذة لألعيذذان تذذدمير أي أو

 .4تحقيقها

 :  المسلحة النزاعات أثناء البحرية للبيئة المباشر  غير الحماية -الثان  المطل 
 لذم إها بال شذل، عليه مح وم المدنيين الس ان حماية بأن يقضي القانوني المنطق بأن القول يم ن

                                                           
 .119د. أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص -1

، 1العددبدرية عبد اهلل العوضي، الحماية الدولية لألعيان المدنية وحرب الخليج، مجلة الحقوق، السنة الثامنة، -2
  .12، ص 1911ديسمبر 

، 0اللجنة الدولية للصليب األحمر، المباد  األساسية للقانون الدولي اإلنساني، سلسلة القانون الدولي اإلنساني رقم -3
0221. 

 .10د. أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص -4
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 .1فيه يعيشون الهي البيئي للوسط قوية بحماية يعزز

 نطاقذذه، حيذذث مذذن البشذذر علذذى ير ذذز السذذبعينات أعذذوام وحتذذى اإلنسذذاني الذذدولي القذذانون  ذذان وقذذد 
 .البحرية البيئة حماية لموضوع تطرق ونصوصه أح امه بع  وفي أنه غير

 ،(أول فذرع فذي) المذدنيين بذاألفراد اإلنسذاني الذدولي القانون عناية إلى المطلب هها في وسنتطرق 
 (.ثان فرع في) البحرية بالبيئة اإلنساني الدولي للقانون ال افية العناية عدم

 : المدنيي  باألفراد اإلنسان  الدول  القانو  عناية -األول الفرع 

 الحذرب نطذاق فذي المعروفذة اإلنسذانية المبذاد  مختلذف نقلت قد ات اقية أول تعد االت اقية هه  إن 
 تطبيذق  ي يذة"  عنذوان تحذت االت اقيذة هذه  جذاءت حيذث البحريذة، الحذرب علذى إسقاطها وحاولت البرية،
 ووضذعت البحذار، فذي الحربيذة األعمذال تسذيير مجذال فنظمذت"  البحريذة الحذرب علذى اإلنسذانية المباد 
 .البحري النقل وسائل على االعتداء لحظر األساسية المباد 

 جمعيذذذات مختلذذذف تسذذذتعملها التذذذي للسذذذ ن التعذذذر  منذذذع والثالثذذذة األولذذذى المذذذادتين تضذذذمنت ولقذذذد
 الحذرب ظذروف فذي المتواجذد لإلنسذان حمايذة جذاء المنذع هذها ول ذن والمرضذى، الجرحى نقل في اإلغاثة
 البحريذذة البيئذذة بحمايذذة أساسذذي بشذذ ل متعلقذذا ي ذذن ولذذم للخطذذر، وسذذالمته حياتذذه تعذذر  والتذذي البحريذذة،

 .المسلحة النزاعات أثناء

 :7791 لعام الهاي ات اقية -2

 جذاء مذا أهذم سنعالج البحرية، بالحروب متعلقة 91 منها ات اقية 73 عن االت اقية هه  أس رت لقد
 :فيها

 :الحروب في التجارية الس ن وضعية -أ

 في التجارية الس ن بوضع تتعلق السادسة فاالت اقية والسابعة، السادسة االت اقية عليها نصت ولقد
 وبذين الحربيذة السذ ن بذين التمييذز مبذدأ علذى تقوم حيث العدائية، العمليات بدأ عند للعدو مسلحة حروب
 .حربية س ن إلى التجارية الس ن بتحويل تتعلق فإنها السابعة االت اقية أما التجارية، الس ن

 .مباشر بش ل البحرية البيئة حماية إلى تشيرا لم االت اقيتين فإن وعليه

 :األلغام زرع -ب

 لهذها فوضذعت األسذلحة، مذن األنذواع هذه  تنظذيم إلى 7791 الهاي مؤتمر في الدول عمدت لقد 
 أنذذذواع اسذذذتعمال حظذذذرت والتذذي الهاتيذذذة، البحريذذذة اللمذذس األلغذذذام لبذذذث المنظمذذة الثامنذذذة االت اقيذذذة الغذذر 

                                                           
 .002ميلود بن عبد العزيز، المرجع السابق، ص -1
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 .البحرية األلغام من معينة

 في ي من  ان بل هاتها، بحد البيئة حماية هو القواعد هه  وضع من القصد ي ن لم أنه ويالحظ 
 مالحذذة ضذذمان جانذذب إلذذى الخصذذوص، وجذذه علذذى المحايذذدين وسذذ ن عامذذة السذذ ن تهذذدد التذذي األخطذذار

 أن يم ذذن الذهي المذد  حذذول عديذد  تسذاؤالت يطذذر  الذهي ،األمذر1الحذذرب أحذوال فذي اإلم ذذان قذدر هادئذة
 .الطبيعية؟ البيئة حماية في االت اقية هه  قواعد فيه تساهم

 .االت اقية هه  في الوارد  القواعد على -باختصار –التعرف اإلجابة تقضي

 المذذذاء، سذذذطح تحذذذت األلغذذذام بوضذذذع الخاصذذذة ،7791 لعذذذام الثامنذذذة الهذذذاي ات اقيذذذة قواعذذذد تذذذنظم 
 اسذذذتخدام مذذذن العذذذدو  حرمذذذان فعاليتهذذذا، ثبتذذذت األلغذذذام تلذذذك ألن هلذذذك العذذذدو، أمذذذام األلغذذذام بذذذث موضذذذوع
 تضذذمنت فقذذد لهذذها القذذاع، فذذي مباشذذر  اسذذتقرارها أو البحذذر قذذاع فذذي ربطهذذا يجذذري حيذذث البحريذذة، المنطقذذة
 .2األلغام تلك بوضع تتعلق محدد  قواعد

 مذن الالزمذة الحمايذة لتذوفير ي  ذي ال أح ذام مذن االت اقيذة هذه  وضذعته ما أن إلى اإلشار  وتجدر 
  ذل اتخذاه يجذب"  أنذه علذى منها( 3) الماد  فنصت صراحة، به اعترفت ما وهو البحرية، األلغام خطر

 .الراسية الهاتية اللمس ألغام استعمال حالة في السليمة المالحة ألمن المم نة االحتياطات

 محذدد  مذد  بعذد ضار  غير األلغام هه  جعل على اإلم ان، قدر العمل بواجب المتحاربون ويلتزم
 ...".الزمن من

 مذن وبيئتذه البشذر حمايذة علذى قصذورهما حيذث مذن االت ذاقيتين ولهتذين  بيذر  انتقادات وجهت لقد 
 البيئذذة ربذذط أن  مذذا وأسذاليبها، الحذذرب لوسذذائل والمتسذارع الهائذذل التطذذور حيذذث مذن وأيضذذا الحذذروب آثذار

 البحريذة، البيئذة حمايذة أجذل مذن إيجابية نتيجة يحقق ال المدني الطابع هات أو المدنية باألعيان البحرية
 لذذذن س تسذذذتعمل بيئتذذذه حتذذذى الوسذذذائل ب ذذذل العذذذدو إضذذذعاف هذذذدفهم ي ذذذون النذذذزاع أطذذذراف أو العذذذدو الن

 معذذين سذذال  اسذذتعمال تحذذرم حذذين أنهذذا رغذذم  افيذذة، غيذذر الهذذاي ات اقيذذات نصذذوص فذذإن وعليذذه الغذذر ،
 التلوث خطر من البحرية البيئة تحمي وبالتالي المحايد  التجارية الس ن تحمي فهي مثال عشوائي بش ل
 .إشعاعي أو ن طي سواء

 التوصذل يذتم حتذى أنذه تقذرر حيذث ،' مذارتيز'  بمبذدأ يعرف ما الرابعة االت اقية ديباجة نصت لقد 
 ال التي الحاالت في يظلون والمقاتلين المدنيين أن يعلنون األطراف فأن الحرب، لقواعد  امل تقنين إلى

 بهذذا اسذذتقر  مذذا الذذدولي، القذذانون مبذذاد  وسذذلطان حمايذذة تحذذت األطذذراف، أقرهذذا التذذي النصذذوص تشذذملها
 .العام الضمير يمليه وما اإلنسانية والمباد  العرف

                                                           
 .1999، الجريمة الدولية، دار النهضة العربية، القاهر ، حسين ابراهيم صالح عبيد-1

 .29، ص1999عمر سعد اهلل، تطور تدوين القانون الدولي اإلنساني، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، -2
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 ال ألننذا لحمايتهذا، البحريذة البيئذة علذى' مذارتيز' مبذدأ تطبيق يم ن أنه يتضح الديباجة نص ومن 
 نطبذق بذل البحذري، الهجوم أثناء عس رية أهدافا وجعلها العس ريين القاد  وتح م لتقدير نتر ها أن يم ن
 .البحرية البيئة بحماية المتعلق الدولي القانون مباد 

 الئحذذذة تتضذذذمن 7791 لعذذذام البريذذذة الحذذذرب وعذذذادات بقذذذوانين المتعلقذذذة الرابعذذذة االت اقيذذذة أن ونجذذذد
 أشذرنا الذهي – البشذر حمايذة علذى التر يذز فيهذا والعشذرون الثالثذة المذاد  ح ذم فذي جاء والتي بها، ملحقة
 تحذتم التذي الحذاالت عذدا فيمذا العذدو، أمذالك مصذادر  أو تذدمير"  تحظذر التذي المذاد  هذه  أن بيد ،-إليه
 النذذزاع فتذذر  فذذي البيئذذة حمايذذة قواعذذد أقذذدم إحذذد  تشذذ ل" واالسذذتيالء التذذدمير هذذها الحربيذذة الظذذروف فيهذذا

 .1المسلح

 البيئذذة حمايذذة تذذدخل نجذذدها البحريذذة بذذالحرب الخاصذذة الثمانيذذة االت اقيذذات إلذذى رجوعنذذا عنذذد و ذذها 
 .2مباشر  حماية لها تخصص نجدها وال تدميرها، يجوز ال التي المدنية األعيان ضمن البحرية

 :البحرية بالبيئة اإلنسان  الدول  للقانو  الكافية العناية عدم – الثان  الفرع 

 هذها تضمنه ما ثم عام، بش ل البيئة حول االت اقي القانون في جاء ما ال رع هها في أوال سنتناول
 .البحرية للبيئة  اف وغير مباشر غير اهتمام من القانون

 :عام بش ل بالبيئة االت اقي القانون اهتمام -7

 االسذذتخدام بحضذذر والمتعلذذق 7721جذذوان 71 فذذي المبذذرم جنيذذف بروتو ذذول االهتمذذام هذذها تضذذمن
 هذذذها جذذذاء بحيذذذث الحذذذرب فذذذي الجرثوميذذذة والوسذذذائل شذذذابهها مذذذا أو السذذذامة أو الخانقذذذة للغذذذازات الحربذذذي

 :هي بقيود البروتو ول

 :الجرثومية األسلحة استخدام وقيود البحرية البيئة حماية 

"  عذرف وقذد الحذرب، فذي قتاليذة  وسذيلة الحيذة ال ائنذات اسذتخدام إم انيذة عن العلمي التقدم  شق
 إفذرازات مذن عنهذا ينذتج مذا أو الحيذة لل ائنذات العسذ ري االسذتخدام'  بأنهذا الجرثومية الوسائل" جونستون

 3" لمحاصيله أو لحيواناته أو لإلنسان الضرر أو اإلعاقة أو الوفا  إحداث بهدف سامة

 لعذذذام جنيذذذف بروتو ذذذول فذذذي القتاليذذذة الوسذذذائل مذذذن النذذذوع هذذذها لحظذذذر األولذذذى المحاولذذذة بذذذرزت وقذذذد
 و ذذذذهالك ال يماويذذذة، األسذذذلحة ليشذذذمل الحظذذذر نطذذذاق توسذذذيع علذذذى األطذذذراف فيذذذه ات قذذذت الذذذهي ،7721
 .الحرب في الجرثومية والوسائل األساليب استخدام

                                                           
 .1929أنظر الئحة الحرب البرية الملحقة بات اقية الهاي الرابعة لعام -1

 .1، ص 1991معهد هينري دونان، جنيف  جون بي تيه، مباد  القانون الدولي اإلنساني،-2

3-Johonstone, Ecocide and the Geneva Protocol, Forien Affaires, (July 1974) p 714. 
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 يحظذر ال أنذه إال الجرثومية الوسائل استخدام يحظر أنه رغم البروتو ول هها أح ام من ويالحظ 
 عذذام أبرمذت التذذي االت اقيذة فذذي الثغذر  هذذه  معالجذة تمذذت وقذد األسذذلحة، هذه  مثذذل وتطذوير وتخذذزين إنتذا 

 مذن اآلن أصذبح فقذد هلذك ضذوء وفذي ،1الجرثومية األسلحة وتطوير وتخزين إنتا  حظرت والتي 7712
 .الجرثومية األسلحة وحياز  إنتا  المشروعة غير األمور

 فذذي يحرمذذه نذذص ورد مذذا إها بهاتذذه محرمذذا يعتبذذر السذذال  أن إلذذى السذذياق هذذها فذذي اإلشذذار  وتجذذدر 
 الدوليذة القاعذد  هلذك مثذال الظذروف،  ذل فذي مطلذق السذال  هذها وتحذريم عرفيذة، أو ات اقيذة دولية قاعد 
  ذذذذل فذذذذي محظذذذذور الوسذذذذائل هذذذذه  مثذذذذل فاسذذذذتخدام الجرثوميذذذذة، أو ال يماويذذذذة األسذذذذلحة علذذذذى تذذذذنص التذذذذي

 الوقذت ن ذس وفذي أنذه إال المدنيذة، األهذداف ضذد أو العسذ رية األهذداف ضذد اسذتخدمت سواء الظروف،
 ال المحذرم السذال  حالذة فذي أنه هلك المحرمة، الوسيلة وبين بهاته المحرم السال  بين الت ريق من بد ال
 بذل دوليذة قاعذد  وجذود إلذى ضذرور  تقذوم ال فإنذه الوسذيلة، لتحذريم بالنسذبة أما دولية، قاعد  وجود من بد

 .2مشروعيتها بعدم للقول المسلحة المنازعات قانون في األساسية المباد  الوسيلة هه  تخالف أن ي  ي

 الحربيذذذذة الوسذذذذائل اسذذذذتخدام جذذذذراء مذذذذن البحريذذذذة البيئذذذذة تطذذذذال التذذذذي اآلثذذذذار عذذذذن ال شذذذذف ويم ذذذذن 
 تذذم والتذذي"  جرونذذارد"  جزيذذر  فذي البريطانيذذة التجربذذة مذذن المسذذت اد  والعبذر الذذدروس ضذذوء فذذي البيولوجيذة

 لإلنسذذان المذذر  تسذذبب الب تيريذذا وهذذه  ،(الجمذذر ) مذذر  تسذذبب التذذي الب تيريذذا علذذى تجذذارب إجذذراء فيهذذا
 إلذى يعذود والسذبب اليذوم، حتذى للسذ ن صذالحة غيذر الجزيذر  جعذل إلذى التجربذة هه  أدت ولقد والحيوان،

 نظامها من جزءا غدت والتي الجزير  هه  إلى أدخلت التي الدقيقة الم روبات لهه  ال بير والت اثر النمو
 .3البيئي

  ذذان بمذذا الصذذعوبة ومذذن األمذذد، وطويلذذة االنتشذذار واسذذعة بطبيعتهذذا الجرثوميذذة األسذذلحة أن ونجذذد 
 السذتخدامها العنان أطلق ما إها فإنه لها اآلثار، عشوائية  ونها عن فضال عليها، السيطر  أو آثار  إزالة
 .جدا مروعة ست ون خاص بش ل البحرية وبالبيئة عموما بالبيئة ستلحقها التي األضرار فإن

 بروتو ذذول فذذإن وعليذذه السذذال ، نذذزع تخذذص ات اقيذذة أول البيولوجيذذة األسذذلحة حظذذر ات اقيذذة وتعتبذذر
 أهميتذذه ورغذذم وال يماويذذة، البيولوجيذذة باألسذذلحة الخاصذذة الت اقيذذة هامذذا مرجعذذا يمثذذل 7721 لعذذام جنيذذف
 قذد الذدول أن نالحذظ ل ذن البيولوجية، األسلحة استخدام حالة في بالمثل المعاملة بحق تحت ظ الدول فإن

 سنة وتشي وسلوفا يا ومنغوليا ،7717 في نيوزيلندا:  ومنها الخير  اآلونة في التح ظات تلك عن تخلت
سبانيا ،7779  .7771 سنة بلجي ا ،7779 في إفريقيا وجنوب ،7772 سنة وا 

                                                           
ودخلت حيز الن اه في  1990عقدت ات اقية حظر استحداث وتخزين األسلحة البيولوجية وتدميرها في نيسان عام -1

 .1991آهار 

 .22، ص 1911ان الثقافية في النزاعات المسلحة، م.م.ق.د، مطبعة نصر االس ندرية، د.رشاد السيد، حماية األعي-2

 .21، 22د. رشاد السيد، ن س المرجع السابق، ص -3
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 :مباشر غير بش ل البحرية بالبيئة االت اقي القانون اهتمام -2

 فذإن هلذك ورغم البحرية، البيئة حماية موضوع تعالج لم 7797 لعام الرابعة جنيف ات اقية أن رغم
: يلذي بمذا جذاء االت اقية هه  من 13 الماد  نص أن حيث االت اقية، هه  عن غائبة ت ن لم الحماية هه 
 أو بذذذذاألفراد تتعلذذذذق منقولذذذذة أو ثابتذذذذة أو خاصذذذذة ممتل ذذذذات أي تذذذذدمر أن االحذذذذتالل دولذذذذة علذذذذى يحظذذذذر" 

 العمليذات  انذت إها إال التعاونية، أو االجتماعية المنظمات أو العامة السلطات أو بالدولة أو الجماعات
 ". التدمير هها حتما تقتضي الحربية

 واسذذع نطذذاق علذذى يذذتم الذذهي األمذذوال تذذدمير أن تعتبذذر المذذه ور  االت اقيذذة مذذن 791 المذذاد  أن  مذذا
 .الحرب جرائم من جريمة

 الصواريخ بت جير القيام أو بالبترول سواء للبحار متعمد بش ل يتم الهي التلويث أن نجد هها ومن
 لألمذذوال إهذذدارا يعتبذذر الشذذامل التذذدمير هات األسذذلحة بواسذذطة للبتذذرول الناقلذذة السذذ ن ضذذرب أو النوويذذة
 .تدميرها االت اقية حظرت التي األموال على اعتداءا متجدد  غير طبيعية وثروات

 يعد المتجدد  الطبيعية الثروات إهدار أن البيئة حماية علوم في المختصين من ال ثير اعتبر ولقد
 الطبيعيذذذة، للبيئذذة األخذذذر  بالعناصذذر اإلضذذرار اإلهذذذدار هذذها عذذذن ترتذذب إها خاصذذة البيئذذذة علذذى اعتذذداءا

 إلذذذى أد  الغذذذاز أو البتذذذرول عذذذن للتنقيذذذب والت نولذذذوجي العلمذذذي التقذذذدم ألن البحريذذذة البيئذذذة وبالخصذذذوص
 االعتذداء فذإن لذهلك الغذر ، لذهلك البحذار فذي منصذات أقيمذت حيذث البحذار فذي عليذه والتنقيذب ا تشافه
 .للبحار الطبيعية البيئة تلويث إلى يؤدي عليها

 :ال يماوية األسلحة استخدام على والقيود البحرية البيئة حماية -2

 ي ذن لذم أنذه إال مباشذر، غيذر بشذ ل البيئذة موضذوع اإلنسذاني الذدولي القذانون قواعد بع  تناولت
 حذذد فذي البيئذذة حمايذة وراء مذذن المقصذود  األهذذداف بذين مذذن ي ذون أن الوقذذت هلذك فذذي واضذعيها نيذذة فذي

 التذذذي الحذذرب فذذي السذذذموم اسذذتخدام مذذن تحذذد أو تقيذذذد التذذي والعرفيذذة االت اقيذذة القواعذذذد هلذذك مثذذل ،1هاتهذذا
 تلحذذذذذق التذذذذذي العشذذذذذوائية آثارهذذذذذا عذذذذذن فضذذذذذال للمتحذذذذذاربين، الضذذذذذرورية غيذذذذذر المعانذذذذذات لت ذذذذذادي وضذذذذذعت

 هذذه  عذذن الناجمذذة اآلثذذار آنذذهاك اهتمذذامهم ضذذمن ينذذدر  لذذم بأنذذه المؤ ذذد مذذن أن إال وغيذذرهم، بالمتحذذاربين
 .2السامة األسلحة هه  استخدام بموقع المحيط البيئي النظام على السموم

 الحذروب، فذي تسذتخدم التي ال يماوية الوسائل مختلف ليشمل الحرب في السموم حظر تطور وقد
 أم  انذذت سذذائلة للسذذموم المتعذذدد االسذذتخدام"  أنهذذا فذذي ال يماويذذة الحربيذذة الوسذذائل تحديذذد فذذي ورد وممذذا

                                                           
 .1929أنظر الئحة الحرب البرية الملحقة بات اقية الهاي الرابعة لعام -1

 .1جان بي تيه، المرجع السابق، ص -2
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يقاع إلحداث صلبة  .1" اإلصابات وا 

 7119 عام برو سل مؤتمر في القتالية الوسائل من النوع لهها لمعالجة الدولي االهتمام برز ولقد
 مذذن( 73/7) المذذاد  وتضذذمنت الحذذرب، وأعذذراف قذذوانين حذذول دوليذذا إعالنذذا المشذذار ة الذذدول تبنذذت عنذذدما
  ما ،2" السامة األسلحة السمأو استخدام عن باالمتناع تلتزم المشار ة الدول إن: " يلي ما اإلعالن هها
 قذهائف اسذتخدام عذن لالمتنذاع األطذراف الذدول السذامة بالغذازات المتعلق 7177 لعام الهاي إعالن دعا

 الهذذاي ات اقيذذة فذذي المضذذمون ن ذذس علذذى التأ يذذد وأعيذذد ،3بالصذذحة ضذذار  أو سذذامة غذذازات علذذى تحتذذوي
 أو السذذم اسذذتخدم التذذي والعشذذرين الثالثذذة المذذاد  فذذي 7791 لعذذام البريذذة الحذذرب وأعذذراف لقذذوانين الرابعذذة
 .4الحرب في السامة القتالية الوسائل

 العالميذذة الحذذرب فذي ال يماويذذة األسذلحة اسذذتخدام تذم فقذذد السذذال ة، الدوليذة الجهذذود مذن الذذرغم وعلذى
 فقذد هلذك أعقاب وفي ،7771 عام هلك و ان الخردل وغاز ال وسجين غاز األلمان استخدم فقد األولى،
 شذذابهها مذذا أو السذذامة أو الخانقذذة الغذذازات اسذذتخدام بحظذذر يتعلذذق بروتو ذذول وضذذع علذذى الذذدول ات قذذت

 هذذها بدايذذة فذذي إليذذه اإلشذذار  تمذذت والذذهي – 7721 عذذام جنيذذف فذذي الحذذرب فذذي الب تريولوجيذذة والوسذذائل
 .- المطلب

 7799 عذذام األول  ذذانون 1 فذذي المتحذذد  لألمذذم العامذذة الجمعيذذة إصذذدار عذذن الجهذذود أسذذ رت وقذذد
 حظذذذر بشذذذأن 7721 لعذذذام جنيذذذف بروتو ذذذول نصذذذوص مراعذذذا  إلذذذى يذذذدعو الذذذهي( ب2792) رقذذذم القذذذرار

 .السامة الغازات استخدام

 الذثالث بأنواعهذا بالبيئذة اإلضذرار إلذى يذؤدي األسذلحة هه  استعمال أن تقدم، ما إلى إضافة نشير
 فذذذي تذذذدور التذذذي المسذذذلحة النزاعذذذات تعذذذالج ال البروتو ذذذول هذذذها أح ذذذام أن رغذذذم والبحريذذذة، والجويذذذة البريذذذة
 .5البر في تدور التي أو البحر في تدور التي الدولية النزاعات على تطبق هل أح امه تبين فلم البحر،

 :المسلحة النزاعات أثناء البحرية للبيئة المباشر  الحماية -الثان  المطل 
 النزاعذات أثنذاء خاصذة للبيئذة الالزمذة الحمايذة إضذ اء عذن اإلنسذاني التقليذدي القانون لعجز نتيجة

 ،7712 لعذام اسذتو هلم مذؤتمر إثذر البيئذة م هذوم بلذور  وبعد – السابق المطلب في رأينا  ما – المسلحة
                                                           

القانون الدولي اإلنساني، محاضرات ألقيت على طلبة الماجستير في  لية  د. عمر إسماعيل سعد اهلل، تدوين-1
 .1999الحقوق، الجزائر، سنة 

-2 D SCHINDER et TOMAN, the laws of armed conflict. A collection of conventions, 

RESOLUTOINS AND DOCUMENTS2,ed 1981,P 29  

-
 .122المرجع السابق، ص 3

 عمر سعد اهلل إسماعيل، المرجع السابق.أنظر محاضرات د -4

 محاضرات د عمر سعد اهلل إسماعيل، المرجع السابق.-5
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 البيئذة حمايذة و ذها عام، بش ل الطبيعية البيئة حماية موضوع تعالج إنسانية دولية ات اقيات إبرام تم فإنه
 .المسلحة النزاعات أثناء الطبيعية

 ات اقيذة لدراسذة نخصصذه األول ال ذرع فروع، ثالث خالل من المباشر  الحماية هه  سنتناول وعليه
 الت اقيذذذات األول اإلضذذافي البروتو ذذول فيذذذه نتنذذاول الثذذاني وال ذذذرع البيئذذة، تغييذذر تقنيذذذات اسذذتخدام حظذذر
 وقواعذد األول البروتو ذول أح ذام بذين الذروابط إلذى فيذه فنشذير الثالذث ال ذرع فذي أمذا ،7797 لعذام جنيف
 .البيئة تغير تقنيات استخدام حظر ات اقية
 : البيئة تغيير تقنيات استخدام حظر اتفاقية -األول الفرع 

 تغيير تقنيات استخدام حظر ات اقية ،7719 ديسمبر 79 في المتحد  لألمم العامة الجمعية أقرت
 ،79/72/7719 بتذاريخ 92/ 37 رقذم بذالقرار أخذر ، عدائيذة ألغذرا  أي أو عسذ رية ألغرا  البيئة
 للتوقيذذع االت اقيذذة بعذذر  ،7711 أيذذار 1 فذي لالت اقيذذة الوديذذع بوصذذ ه المتحذد  لألمذذم العذذام األمذذين وقذام

 .1دولة 39 اليوم هاك في االت اقية على ووقعت عليها، والتصديق

 البيئذة تغييذر تقنيذات"  أخر  عدائية ألغرا  أو الحربي االستخدام حظر االت اقية هه  وتستهدف
 دولذذة بذأي واإلضذذرار الذدمار إلحذاق  وسذذيلة: خطيذر  أو دائمذة أو النطذذاق واسذعة آثذار عليهذذا تترتذب التذي
 (.األولى الماد " ) أخر  طرف

 تسذتهدف تقنيذات أي استخدام عن تنجم التي هي االت اقية، تحظرها التي البيئة على واالعتداءات
 المذذاد ) الطبيعيذذة العمليذذات فذذي متعمذذد تغييذذر طريذذق عذذن تر يبهذذا أو ت وينهذذا أو األر  ديناميذذة تعذذديل
 .2(الثانية

: الظذذواهر مذذن نذذوعين عذذن يذذنجم قذذد عسذذ رية ألغذذرا  البيئذذة تغيذذرات أن إلذذى هنذذا اإلشذذار  وتجذذدر
 مبيذذذدات  اسذذذتخدام الشذذذامل الذذذدمار أسذذذلحة أو التقليديذذذة الحذذذرب وسذذذائل اسذذذتخدام عذذذن ينشذذذأ األول النذذذوع

 األمذذوا  أو الذذزالزل اسذذتحداث فذذي للتسذذبب النوويذذة األسذذلحة إلذذى اللجذذوء أو النباتيذذة واألغطيذذة األعشذذاب
 .العني ة البحرية

 .3البيئي النظام تغيير أو الطبيعية العمليات في المتعمد التدخل عن فينتج الثاني النوع أما
                                                           

1
، وقد انضمت إليها بالمرسوم 1991بجنيف ودخلت حيز الن اه في تشرين األول 1999ت اقية في أيار عقدت اال -

 9الصادر  في  19الجزائرية، العدد ، راجع الجريد  الرسمية 1991سبتمبر  01المؤرخ في  211-91الرئاسي رقم 
 1991أ توبر 

2
، 01أنطوان بوفيه: األعمال والدراسات الحديثة المتعلقة بحماية البيئة في فتر  النزاعات المسلحة،م،د،ص،أ، العدد  - 

 .191،ص 1990ديسمبر/  انون األول، جنيف،  -نوفمبر/ تشرين الثاني
3
 - Ficher G. :La convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification a 

des fins hostiles 
,3

 A.F.D.I1978, p 826. 
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لذى االت اقيذة، هذه  ت سذير نطذاق إلذى يلذي فيمذا وسنتطرق - لذى فيهذا، المحظذور  النشذاطات وا   مذا وا 
لى البيئة في التغيير لتقنيات تحديد من تضمنته  .فيها الرقابة عنصر وا 

 :الت سير نطاق -7

  ل تعهد: " أنه على تنص والتي األولى، الماد  االت اقية تضمنتها التي األح ام مقدمة في يندر 
 أو االنتشذذار واسذذعة اآلثذذار هات البيئذذة فذذي التغييذذر تقنيذذات اسذذتخدام عذذدم االت اقيذذة هذذه  فذذي طذذرف دولذذة

 أو الذذدمار إللحذذاق  وسذذيلة أخذذر  عدائيذذة أغذذرا  أليذذة أو عسذذ رية ألغذذرا  الشذذديد ، أو البقذذاء طويلذذة
 .1"أخر  طرف دولة بأية اإلضرار

 محرمذذا العذذدواني أو العسذذ ري العمذذل ي ذذون ل ذذي محذذدد  معذذايير ثمذذة أنذذه الذذنص هذذها مذذن والواضذح
 .بالبيئة أضرار من يلحقه ما بسبب

 طويلذذة أو االنتشذذار واسذذعة آثذذار علذذى منطويذذا البيئذذة فذذي التغييذذر ي ذذون أن بوجذذوب المقصذذود فمذذا
 .الشديد  أو البقاء

 مذن عديذد ، ت سذيرات بشذأنها وقدمت الم اوضات، مراحل خالل تساؤالت التعبيرات هه  أثارت لقد
 أن علذى االنتشذار اتساع معيار الت اهم هها تضمن حيث ،2األولى بالماد  خاص ت اهم تضمنه ما بينها

 أشذهر عذد  فتذر  يشذمل البقذاء طذول وأن المربعذة، ال يلذومترات مذن مئذات عذد  تشذمل منطقة به المقصود
 والمذوارد اإلنسذانية بالحيذا  واضذحة أضذرار فتعنذي األثذر شذد  أمذا السذنة فصذول من األقل على فصل أو

 جاءت الهي المقيد الم هوم األمري ية المتحد  الواليات ممثل برر فيما ،3غيرها أو واالقتصادية الطبيعية
 شذ او  عذن تذنجم قذد التذي االختالفذات ولتجنذب االت اقية أح ام احترام إلى الوصول بضرور " الماد ، به

 الحظذذر  ذذان  لمذذا ألنذذه هلذذك عليذذه، مذذردود الطذذر  هذذها أن غيذذر". منهذذا التأ ذذد يم ذذن ال بخروقذذات تتعلذذق
 فذي الم روضذة الشذروط بذأن تزعم أن دائما يم نها المنته ة فالدولة خرقه، احتماالت زادت  لما مشروط
 .4متوفر  غير االت اقية

 :المحظور  النشاطات -2

 أو تشذذذجيع أو مسذذاعد  و ذذهالك البيئذذة فذذي التغييذذر تقنيذذات اسذذتخدام ،(2و7 ف7 المذذاد ) حظذذرت
 .المحظور  األنشطة بهه  االضطالع على دولية منظمة أية أو الدول من مجموعة أو أخر ، دولة حث

                                                           
1
-Ficher G. : op. cit, p 822. 

2
من االت اقية  ما أنه ال يظهر في الملحق  0و 1الت اهم الخاص المنو  به يحدد بص ة خاصة مد  تطبيق الماد   - 

 (.1929من ات اقية فيانا لقانون المعاهدات لعام  20راجع الماد  )ك فإن قيمته القانونية محدود  المرفق باالت اقية، لهل

 .29 -22د. صال  الدين عامر، المرجع السابق، ص -3
4
-Ficher G. : op. cit, p 822. 
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 بعذذ  الحظذذر نطذذاق فذذي ينذذدر  ال فذذإهن االسذذتعمال، هذذو المحظذذور أن الذذنص هذذها مذذن ويتضذذح
 لحظذذذر االت اقيذذذة إعذذذداد أثنذذذاء طلبذذذات عذذذد  قذذذدت ولقذذذد التقنيذذذات، هذذذه  تجهيذذذز أهمهذذذا األخذذذر  النشذذذاطات

 التذي والنزاعذات الشذ او  لت ذادي المشذروع محذرري مذن االقتذرا  هذها رف  تم ول ن باالستخدام، التهديد
 .1الحالة هه  في تنجم قد

 :البيئة في التغيير تقنيات تحديد -3

 :نصها في وهلك البيئة في التغيير بتقنيات المقصود االت اقية، من الثانية الماد  أوضحت

 إلحذداث تقنيذة أيذة األولذى المذاد  فذي مسذتعملة هذي  مذا"  البيئذة تغيير تقنيات"  بعبار  يقصد -2"
 أو تر يبهذا، أو األرضذية ال ذر  ديناميذة في – الطبيعية العمليات في المتعمد التغيير طريق عن – تغيير

 الخذارجي ال ضذاء ديناميذة أو الجذو، وطبقذات والمذاد  واليابسة منها األحياء مجموعة فيهلك بما تش يلها،
 .2"تش يله أو تر يبه أو

 حول تساؤالت طرحت فقد لهلك غامضة، جاءت الماد  هه  في الوارد  المصطلحات بأن ويالحظ
 تذدمير عمليذة الحصذر ال المثال سبيل وعلى المحظور  التقنيات ضمن األساليب من بع  اعتبار مد 

 فذذإن االت اقيذذة، مذذن( 2) المذذاد  بذذه جذذاءت الذذهي التعريذذف إلذذى اسذذتنادا فإنذذه هذذها، إلذذى باإلضذذافة السذذدود،
 أو التقليديذذة الحذذرب وسذذائل مذذن عرضذذا أو مباشذذر غيذذر بشذذ ل الناشذذئة البيئذذة تغييذذرات يشذذمل ال الحظذذر
 الحظذذر فذذإن مباشذذر  بصذذ ة البيئذذة تغييذذر تسذذتهدف األسذذاليب هذذه   انذذت إها أمذذا ،3الشذذامل الذذدمار أسذذلحة
 .4محدودا جاء االت اقية هه  في الوارد الحظر أن على يدل وهها عليها، ينطبق

 تسذذبب أن بوجذذوب المقصذذود فمذذا المسذذتعملة، المصذذطلحات لهذذه  الغذذام  الطذذابع  ذذهلك، ويالحذذظ
 ؟" أضرار"و" خسائر"  ،"دمار"  التقنيات هه 

 يلحذق أن يجذب: " بأنذه صذر  عنذدما المصذطلحات، لهه  واسع م هوم األمري ي المندوب منح لقد
 المذذدن، إلذذى باإلضذذافة الطذذرف، للدولذذة المذذدنيين والسذذ ان المسذذلحة بذذالقوات واألضذذرار والخسذذائر الذذدمار

 االعتبذار بعذين األخذه مذع) الطبيعيذة، والثذروات االتصذال شذب ات الطذرق، الزراعيذة، األراضي المصانع،
 5("الشديد أو األمد، طويل أو االنتشار واسع الضرر معيار

 العسذذ رية الغايذذات أو األغذرا  علذذى مقصذذور المحظذور االسذذتخدام فذذأن  ذهلك االت اقيذذة وبموجذب

                                                           
1
-Ficher G. : op. cit, P 802. 

 .20د. صال  الدين عامر: المرجع السابق، ص  -2

 .91المرجع السابق، ص رشاد السيد، -3
4
-Ficher G. : op. cit, P 801. 

5
-Ficher G. : op. cit, P 822. 
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 1هاتي عنصر وهي النية يتبع هنا الحظر فإن وعليه عدائية، غايات أية أو

 دولة"  المتضمنة( األولى الماد  من 7 ال قر ) حهف الوفود من العديد طالب فقد أخر  جهة ومن
 الذذذذدول مواجهذذذذة فذذذذي فقذذذذط ولذذذيس ال افذذذذة، مواجهذذذذة فذذذذي تسذذذري أن يجذذذذب االت اقيذذذذة أن باعتبذذذذار ،" طذذذرف

 .2األطراف

 الشذرعي الذدفاع حالذة فذي أو انتقاميذة  وسذيلة التقنيذات هذه  اسذتخدام أن إلذى أخيذرا اإلشار  وتجدر
 .3محظورا تصرفا يعد

 :الرقابة -9

 فقذذذد المضذذذمار، هذذذها فذذذي الذذذدولي التعذذذاون تناولذذذت االت اقيذذذة، مذذذن( 1 المذذذاد ) أن بالتنويذذذه، الجذذذدير
 هذها ي ذون أن ويم ذن. االت اقيذة تن يه يطرحها الهي المشا ل لحل بينها فيما التعاون على الدول شجعت
 .4الماد  هه  بموجب المنشأ  للخبراء االستشارية اللجنة أو دولية، منظمات مع بالتنسيق التعاون

 األطذراف الذدول التذزام علذى الرقابذة نطذاق في أساسيا دورا األمن لمجلس االت اقية هه  أناطت وقد
 بشذ و  تتقذدم أن باالت اقيذة أخذر  دولذة التذزام عذدم مذن المتضذرر  للدولة المجال أتاحت حيث بأح امها،
 خطذذرا هنذذاك أن أو متضذذرر  الشذذا ية الدولذذة أن يقذذرر أن ولذذه التحذذري صذذالحية لذذه الذذهي األمذذن، لمجلذس

 األمذم ميثذاق ألح ذام وفقذا مسذاعدتها األطذراف  ذل عذاتق علذى ويقذع االت اقية انتهاك نتيجة تضررها من
 .5المتحد 

 أننذا بحذق يع ذس الذه ر، سذال ة النقذائص مذن الذرغم وعلى االت اقية، مضمون عن العر  هها إن
 أثنذذذاء – البحريذذذة البيئذذذة فيهذذذا بمذذذا – الطبيعيذذذة البيئذذذة حمايذذذة مجذذذال فذذذي األساسذذذية، الوثذذذائق إحذذذد  إزاء

 .البيئة خول خاصا قانونيا نظاما تجسد ألنها هلك المسلحة، النزعات
 :1797 لعام جنيف باتفاقية الملحق 1711 لسنة األول جنيف بروتوكول -الثان  الفرع

 الذذدولي القذانون لتأ يذد الدبلوماسذذي المذؤتمر قبذل مذذن واالنضذمام والتصذديق للتوقيذذع وعذر  أعتمذد
 بذدء تذاريخ – 7711 يونيو/حزيران 1 بتاريخ وهلك وتطوير  المسلحة المنازعات على المنطبق اإلنساني

 .6 7711 ديسمبر/األول  انون 1 الن اه

                                                           

-
 .90رشاد السيد، المرجع السابق، ص 1

2
-Ficher G. : op. cit, P 822 

 .109ن س المرجع، ص -3
4
-Ficher G. : op. cit, P 822 

-
 .90رشاد السيد، المرجع السابق، ص 5

 .202عبد ربه إبراهيم، المرجع السابق، ص د.إبراهيم  -د. هشام بشير-6
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 .البحرية البيئة لحماية قواعد تحديد في قصور  إلى ثم البروتو ول هها مضمون إلى أوال سنتطرق

 :البروتو ول مضمون -7

 المسذذلح النذذزاع فتذذر  فذذي البيئذذة حمايذذة موضذذوع تعالجذذان رئيسذذتين مذذادتين علذذى البروتو ذذول يحتذذوي
 .الدولي

 :بهاتها للبيئة الحماية وتأمين توفير -أ

 أو بها يقصد للقتال، أساليب أو وسائل استخدام يحظر: "  أنه على 3 ال قر  ف 31 الماد  تنص
 ". األمد وطويلة االنتشار واسعة بالغة أضرارا الطبيعية بالبيئة تلحق أن منها يتوقع قد

  تؤدي، ن بها يقصد القتال أساليب من وسيلة أو أسلوب أي أن الماد  هه  تطبيق ظل في يالحظ
 أسذاليب أو تعتبر عرضي، نحو على هلك  ان ولو حتى بالبيئة، جسيمة أضرار إلى تؤدي أن يتوقع أو

 جنيذف مذؤتمر فذي المذاد  هذه  تطبيذق نطذاق علذى المشذار ة الوفذود أبذدتها التي 1التح ظات رغم محرمة،
 .المسلحة النزاعات على المطبقة اإلنساني القانون قواعد وتطوير إنماء على للعمل الدبلوماسي

 بحيذث البيئذة، احتذرام مسذلح نذزاع فذي طذرف  ذل علذى أيضذا تؤ د البروتو ول من 11 الماد  -ب
 االنتشذذار واسذذعة البالغذذة األضذذرار مذذن الطبيعيذذة البيئذذة حمايذذة القتذذال أثنذذاء تراعذذى. 7: "أن علذذى نصذذت
 يتوقذع أو بهذا يقصذد التذي القتذال وسذائل أو أسذاليب استخدام حظر الحماية هه  وتتضمن األمد، وطويلة
 . الس ان بقاء أو بصحة تضر ثم ومن الطبيعية بالبيئة األضرار هه  مثل تسبب أن منها

 ".الطبيعية البيئة ضد تشن التي الردع هجمات تحظر. 2

 في تدخل العدائية األعمال آثار من المدنيين الس ان حماية تستهدف التي الماد  هه  أن ونالحظ
 البذذاب مذذن الثالذذث ال صذذل يتناولهذذا التذذي المذذدني الطذذابع هات الممتل ذذات حمايذذة سذذياق هذذو أوسذذع، سذذياق
 .2األول البروتو ول من الرابع

 بينمذا هاتهذا، حذد فذي البيئذة حمايذة تستهدف 3ف31 الماد  أن هو السابقتين، المادتين بين فال رق
 يعتمذد االلتذزام هذها ل ذن العدائيذة، األعمذال أثنذاء الطبيعيذة البيئذة بحمايذة عامذا التزامذا تتضمن 11 الماد 
 .المدنيين حماية على

 نصذذوص حذذول األحمذذر للصذذليب الدوليذذة اللجنذذة نشذذرتها التذذي الرسذذمية شذذبه التعليقذذات عبذذرت وقذذد
 الطبيعيذة للبيئذة الحيويذة األهميذة عذن األحمذر للصذليب الدوليذة اللجنذة خبذراء أعذدها والتي البروتو ولين،

 :بالقول وهلك النزاعات، قانون إلى السلم وقت في المقرر  حمايتها قواعد بع  إدخال إلى والحاجة
                                                           

 .11-99، ص 1991يناير/فبراير،  19أنظر في هلك المجلة الدولية للصليب األحمر، العدد -1

 .1999من بروتو ول جنيف األول للعام  12إلى  10أنظر المواد من -2
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 االهتمام دائر  في ي ن لم السلم وقت في حتى الطبيعية البيئة احترام. جديد مقال هها أحر  مر " 
 بذذال وارث مهذذدد  األوقذذات  ذذل فذذي أنهذذا وبمذذا. األمذذم ضذذمائر فذذي األول المقذذام فذذي اليذذوم ل نذذه مذذؤخرا، إال

 مذع الصذراعات زمن في باإلنسانية سيحل الهي فما  التلوث، اإلنسانية ال وارث أو  الج اف، الطبيعية،
 .اإلنساني؟ الهدم أعمال عن الناتج الدمار  ل

 يعيش الهي البيولوجي المحيط لتشمل اتساعا أ ثر معنى في ت هم أن يجب الطبيعي المحيط ف ر 
 19 المذذاد  نذذص فذذي المذذه ور  للبقذذاء الضذذرورية األشذذياء علذذى فحسذذب يتوقذذف ال األمذذر إن. السذذ ان فيذذه
 الشرب ميا  – ال الحية المساحات – الغهائية المواد – المدنيين الس ان لبقاء الضرورية األشياء حماية)
 أو حظذر حذول 7719 أ تذوبر 79 ات اقيذة فذي مذه ور  أخذر  ونباتذات الغابذات  ذهلك ول ذن( المواشي –

 مناخيذة أو بيولوجيذة وعناصذر والنباتذات الحيوانذات إلذى إضذافة التقليديذة، األسذلحة بعذ  استعمال تقييد
 1."أخر 

 العامذة والمبذاد  القواعذد من العديد على التعرف لنا أم ن البروتو ول، لنصوص استقرائنا عند -
 :يلي ما والمباد  القواعد هد  ومن المسلح، النزاع فتر  في البيئة حماية في تسهم التي

 :مطلقا حقا ليس القتال وسائل واستعمال اختبار في المسلح النزاع أطراف حق -7

 اإلعذالن تم المبدأ هها أن ونشير البروتو ول، من 31 الماد  من 7 ال قر  المبدأ هها تضمنت وقد
 .7191 عام بترسبور  سان إعالن في مر  ألول عنه

 :الطبيعية البيئة حماية ضرور  -2

 تذنص حيذث البروتو ذول، مذن 11 المذاد  مذن 2 وال قذر  31 الماد  من 3 ال قر  في المبدأ هها ورد
 بالبيئذذذة تلحذذذق أن منهذذذا يتوقذذذع قذذذد أو بهذذذا يقصذذذد للقتذذذال، وأسذذذاليب وسذذذائل اسذذذتخدام يحظذذذر: " 3 ال قذذذر 

 ". األمد وطويلة االنتشار وواسعة بالغة أضرارا الطبيعية

 ". الطبيعية البيئة ضد تشن التي الردع هجمات تحظر: " 2 ال قر  وتنص

 الذذهي التسذذاؤل أن إال بذذهاتها، وحمايتهذذا الطبيعيذذة البيئذذة لصذذون موجهذذان ال قذذرتين نصذذا أن يالحذذظ
 خذرق لمنذع يتحذرك ل ذي الثالثذة المعايير اجتماع الدولي المجتمع ينتظر هل هو ،3 لل قر  بالنسبة يطر 
 تصطدم أخر  جهة ومن جهة، من هها الطبيعية، البيئة بحماية المتعلقة اإلنساني الدولي القانون قواعد
 .نزاعاتهم في عاد  المتحاربة األطراف بها يحتج التي العس رية، الضرور  ب  ر  11 الماد من 2 ال قر 

 :العس رية غير واألهداف العس رية األهداف بين التمييز مبدأ -3

 تميذز أن النذزاع أطذراف علذى:" بنصذها األول البروتو ذول مذن 12 المذاد  نذص فذي المبذدأ هها ورد
                                                           

 .21الدين عامر، المرجع السابق، ص هها التعليق ترجمنا  إلى العربية، أنظر نص التعليق باإلنجليزية: صال  -1
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 هات األعيذذان بذذين و ذذهلك والمقذذاتلين، المحميذذين األشذذخاص مذذن غيذذرهم أو المذذدنيين بذذين وقذذت  ذذل فذذي
 ". العس رية واألهداف الهجمات من مأمن في هي التي أو المدني الطابع

 لتجنذذذب وهذذها العسذذ رية غيذذر واألهذذذداف العسذذ رية األهذذداف بذذين التمييذذذز يوجذذب الذذنص هذذها نجذذد
 هاتهذذا حذذد فذذي تمثذذل التذذي العسذذ ري الهجذذوم مذذن مذذأمن فذذي ي ذذون التذذي الطبيعيذذة بالبيئذذة أضذذرار إحذذداث
 .عس رية أهدافا

 :األسلحة من معينة أنواع حظر مبدأ -9

: " أنذذه علذذى نصذت حيذذث األول، البروتو ذول مذذن 31 المذاد  مذذن 2 ال قذر  المبذذدأ هذها علذذى نصذت
 ال آالم أو إصذذابات إحذذداث شذذأنها مذذن التذذي القتذذال ووسذذائل والمذذواد والقذذهائف األسذذلحة اسذذتخدام تحظذذر
 ". لها مبرر

 أهذداف ضذد المسذلح النذزاع في التقليدية األخر  واألسلحة األلغام استخدام فإن الماد  هه  وحسب
 .والتدمير التلوث خطر من البحرية البيئة حماية بمراعا  مقرون عس رية

 :الحيطة مبدأ -1

 فذي متواصذلة رعايذة تبذهل: " أنذه علذى األول البروتو ذول مذن 91 المذاد  مذن 7 ال قذر  تنص حيث
 ". المدنية واألعيان واألشخاص المدنيين الس ان ت ادي أجل من العس رية، العمليات إدار 

 األهذذداف أن مذذن للتحقذذق عمليذذا طاقتذذه فذذي مذذا يبذذهل أن:"...المذذاد  ن ذذس مذذن 2 ال قذذر  نصذذت  مذذا
 ...".خاصة بحماية مشمولة غير وأنها مدنية أعيانا أو مدنيين أشخاصا ليست مهاجمتها المقرر

 المعقولذة االحتياطذات  افذة النزاع في طرف  ل يتحد: " أنه على الماد  ن س من 9 ال قر  وتنص
 واجبذذات مذذن عليذذه ومذذا حقذذوق مذذن لذذه لمذذا وفقذذا الجذذو، فذذي أو البحذذر فذذي العسذذ رية العمليذذات إدار  عنذذد

 أروا  فذذذي الخسذذذائر إحذذذداث لتجنذذذب المسذذذلحة، النزاعذذذات فذذذي المطبقذذذة الذذذدولي القذذذانون قواعذذذد بمقتضذذذى
لحاق المدنيين  ". المدنية بالممتل ات الخسائر وا 

 المخصصذة الحمايذة قواعذد مراعذا  عليهذا يجذب المسذلح النذزاع أطذراف أن ال قرات هه  من نالحظ
 للبيئذذذذة  بيذذذذر  أضذذذذرار إحذذذذداث تجنذذذذب ألجذذذذل المسذذذذتطاع قذذذذدر المسذذذذلحة النزاعذذذذات أثنذذذذاء الطبيعيذذذذة للبيئذذذذة

 الطبيعيذة البيئذة ضذد مباشر  هجومات شن يجوز أنه منها ي هم أن يجب ال ال قرات هه  ول ن الطبيعية،
 يجذذوز بأنذذه المذذاد  هذذه  أح ذذام مذذن أي ت سذذير يجذذوز ال: " أنذذه علذذى 91 المذذاد  مذذن 1 ال قذذر  تذذنص حيذذث
 ". المدنية األعيان أو المدنيين األشخاص أو المدنيين الس ان ضد هجوم شن

 :المسلحة النزاعات أثناء البحرية للبيئة  افية حماية قواعد تحديد عن البروتو ول قصور – 2 

 رأينذذذا  مذذذا الطبيعيذذذة البيئذذذة علذذذى االعتذذذداء تمنذذذع 7711 لعذذذام األول اإلضذذذافي البروتو ذذذول أح ذذذام
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 أثناء الطبيعية البيئة حماية من تصعب إش االت أو نقائص لمسنا أنه إال ،(31و 31) المادتين خاصة
م انيذذة مباشذذرتها، و ي يذذة الهجمذذذات م هذذوم تحديذذد اإلشذذ االت هذذذه  أهذذم المسذذلحة، النزاعذذات  اسذذذتخدام وا 

 أي بهذا يحذتج قذد التذي الضذرور  حالذة م هذوم تحديذد و ذها حربيذة، أو عسذ رية أغرا  في البحرية البيئة
 .العدائية عملياته لتبرير طرف

 :بالهجمات القيام عند االتخاه واجبة االحتياطات إش الية -أ

 الهجمات أن على 7711 لعام األول اإلضافي البروتو ول من 97 الماد  من 7 ال قر  نصت لقد
 .الخصم ضد توجه دفاعية أو هجومية، عنف أعمال هي

 .دقيقا تعبيرا وليس وصف مجرد إيا  معتبرا النص هها 1" س ا  ال ليونال"  األستاه انتقد ولقد

 التذذي 7711 لعذذام األول اإلضذذافي البروتو ذذول مذذن 11 المذذاد  نذذص مذذن 2 ال قذذر  إلذذى رجعنذذا إها
 مشذمولة وليسذت مدنيذة، ليسذت األهذداف أن مذن للتأ ذد المم نة، والطرق السبل،  افة اتخاه"  على تؤ د

 الوقذت وفذي الالزمذة اإلم انذات  امذل على الدول توفر إم انية مد  عن نتساءل فإننا ،" خاصة بحماية
 أساسذذه علذذى يم ذذن والذذهي المعتمذذد المعيذذار وعذذن مراعاتهذذا، تمذذت قذذد االحتياطذذات هذذه  أن مذذن المناسذذب
 .؟ البحرية البيئة على االعتداء لعدم الطرق  افة استعمل قد النزاع طرف أن من التحقق

 الالزمذذة الحمايذذة يحقذذق ال أن شذذأنه مذذن أنواعهذذا ب افذذة الهجمذذات مباشذذر  شذذروط أن نذذر  أننذذا أي
 . المسلحة النزاعات أثناء البحرية البيئة حماية وهو تحقيقه المراد الهدف عن ويبعدنا

 إها الهجمذات عذن باالمتنذاع"  المتنازعة األطراف تلزم الماد  ن س من( 3 ال قر ) أخر  جهة ومن
 األهذذداف تسذذببها التذذي األضذذرار مذذع مقارنذذة ومباشذذر أ يذذد  عسذذ رية مصذذلحة تحقذذق أال شذذأنها مذذن  انذذت
 الذهي القصذف يسذببه قذد مذا مسذبقا معرفذة الذدول إم انيذة مذد  حذول التسذاؤل  ذهلك هنا ويثور".  المدنية
 مذذن أ يذذد  مصذذلحة سذذيحقق وهذذل العسذذ ري بالهذذدف المحيطذذة البحريذذة البيئذذة علذذى ضذذرر مذذن بذذه سذذتقوم
 .البحر؟ سيلحق الهي الضرر قيمة ت وق القصف هها جراء

 :الحربية أو العس رية األغرا  في البحرية البيئة استخدام -ب

 النذزاع لطذرف 7711 لعذام األول البروتو ول من( 2 ف 19)الماد  و ها( 2 ف 12)الماد  تجيز
 اآلخذر النذزاع لطذرف أخذر  جهذة مذن وتعطذي الحربيذة، أو العسذ رية أغراضذه في البحرية بيئته استخدام

 .المدنية األهداف تلك على هجمات شن حق

 فحسذذب، العسذذ رية األهذذداف علذذى الهجمذذات تقتصذذر: " أنذذه علذذى( 2 ف 12) المذذاد  نصذذت فقذذد
 العمذذذل فذذذي فعالذذذة مسذذذاهمة تسذذذهم التذذذي تلذذذك علذذذى باألعيذذذان يتعلذذذق فيمذذذا العسذذذ رية األهذذذداف وتنحصذذذر

                                                           
1
-Clasca lonnel : La protection des biens publics , R.I.C.R (Genéve)N° 726 , 1980, p 250. 
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 أو التذذام تذذدميرها يحقذذق والتذذي باسذذتخدامها، أو بغايتهذذا أو موقعهذذا أو بطبيعتهذذا هلذذك  ذذان سذذواء العسذذ ري
 ". أ يد  عس رية ميز  حينهاك السائد  الظروف في تعطيلها أو عليها االستيالء أو الجزئي

 المنصذذوص الهجذذوم ضذذد الخاصذذة الحمايذذة تتوقذذف: " أنذذه علذذى"  2 ف 19"  المذذاد  نصذذت فيمذذا
 :التالية الحاالت في األولى بال قر  عليه

 للعمليذذذات دعمذذذا العاديذذذة اسذذذتخداماتها حيذذذز فذذذي اسذذذتخدمت إها والجسذذذور بالسذذذدود يتعلذذذق فيمذذذا( أ)
 ...منظم نحو على العس رية

 ...ال هرباء لتوليد النووية بالمحطات يتعلق فيما( ب)

 ..."الهندسية األعمال هه  عند الواقعة األخر  العس رية باألهداف يتعلق فيما(  )

 بتذذرول ناقلذذة أو تجاريذذة  سذذ ينة مدنيذذة، منشذذأ  يسذذتخدم أن النذذزاع أطذذراف ألحذذد يم ذذن أنذذه أي -
 عسذذ رية بهجمذذات يتعذذر  أن اآلخذذر للطذذرف ويم ذذن العسذذ ري، البحذذري أسذذطوله لتذذدعيم حربيذذة  سذذ ن
 المدنيذة، األهذداف هذه  قصذف نتيجة البحرية البيئة في  بير تلوث إلى يؤدي والهي المنشات، هه  على
 مختل ذة، أسذلحة بهذا و ذان البحذر، قذاع فذي بحريذة عسذ رية قاعذد  النذزاع أطذراف أحد استحدث إها  هلك
 المنطقذذة تلذذك علذذى مذذدمر  آثذذارا سذذيخلف القاعذذد  هذذه  علذذى المقابذذل الطذذرف مذذن عسذذ ري هجذذوم أي فذذإن

 .بها المتصلة األخر  البحرية األجزاء وعلى البحرية

 :الحربية أو العس رية الضرور  حالة –  

 الحربيذة، أو العسذ رية الضذرور  حالذة 7711 لعام األول اإلضافي البروتو ول نصوص تعرف لم
 ضذذذرورات) مختل ذذذة بعبذذذارات الضذذذرور  حالذذذة وصذذذ ت البروتو ذذذول مذذذن( 13و 79) المذذذادتين أن بحيذذذث

 (.وفقط عس رية ضرورات وبين ملحة عس رية

 :يلي ما المحاوالت هه  بين ومن الضرور ، حالة لتعريف عديد  محاوالت نجد ال قه إلى وبالرجوع

 مذذن العنذذف وسذذائل جميذذع اتخذذاه تبذذرر والتذذي الحذذرب، حالذذة عذذن تنشذذأ التذذي الضذذرورات تلذذك هذذي" 
 .1" وهزيمته العدو إخضاع أجل

 فيهذذا يتن ذذر التذذي: " بأنهذذا الحربيذذة الضذذرورات فيعذذرف"  عبيذذد صذذالح إبذذراهيم حسذذين"  األسذذتاه أمذذا
 .2" معينة حربية خطة تن يه سبيل في الحرب لعادات المتنازعين أحد

 تعارضذذت  لمذذا المتنذذازع الطذذرف يسذذتعملها خطذذة: " بأنهذذا يعرفهذذا فإنذذه التقليذذدي األلمذذاني ال قذذه أمذذا

                                                           
 .119، ص 1992مصط ى  امل شحاتة: االحتالل الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصر ، الجزائر، -1

 .99، ص 1999دراسة تحليلية وتطبيقية، دار النهضة، القاهر ، حسين إبراهيم صالح عبيد: الجريمة الدولية: -2
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 .1" الوطنية المصلحة مع القانونية النصوص
 لعةةام األول اإلضةةاف  البروتوكةول وأحكةةام"  انمةةود"  اتفاقيةة قواعةةد بةةي  الةروابط – الثالةةث الفةرع

1711: 

 لعذام جنيذف ات اقيذات إلذى المضاف األول البروتو ول نص بين العالقة حول تساؤالت أثيرت لقد 
 مت املتان؟ هما أم ازدوا  على تنطويان فهل ،(انمود) ات اقية وبين ،(11و 31 الماد ) 7779

 علذذى العذذدوان مذذن تمامذذا مختل تذذين نذذوعين تحظذذران االت ذذاقيتين هذذاتين أن إلذذى أوال اإلشذذار  تجذذدر
 إلى ِتؤدي قد قتالية وسائل استخدام أي اإلي ولوجية، الحرب إلى اللجوء يحظر األول فالبروتو ول البيئة
 األر  سياسذذذذة  إتبذذذذاع عنهذذذذا، غنذذذذى ال التذذذذي األساسذذذذية الطبيعيذذذذة التوازنذذذذات بذذذذبع  اإلخذذذذالل أو زوال

 مذن اآلالف إتذالف سذبب قذد الجزائر، في التحريرية الحرب إبان ال رنسي المستعمر طرف من المحروقة
 فهذي البيئذة تغييذر تقنيذات ات اقيذة عليهذا تذنص التذي البيئيذة االعتذداءات أمذا ،2الخ...واألشجار اله تارات
 فذذذي المتعمذذذد التذذذدخل علذذذى تترتذذذب التذذذي الجيوفيزيائيذذذة الحذذذرب إلذذذى بذذذاللجوء هنذذذا يتعلذذذق فذذذاألمر مختل ذذذة
 .3العني ة البحرية األموا  أو األعاصير، مثل ظواهر حدوث إلى يؤدي مما الطبيعية العمليات

 ن نجذذذد القتاليذذذة، بالوسذذذائل يتعلذذذق وفيمذذذا المعاهذذذدتين، بذذذين المقارنذذذة إطذذذار وفذذذي أخذذذر جانذذذب ومذذذن
 التي الوسائل في محدد  األخير  هاته أن حيث االت اقية، من أوسع تطبيق مجال له أن نجد البروتو ول

 أن يتوقذع أو تؤدي، أن بها يقصد قتالية وسيلة أية البروتو ول يشمل بينما البيئة، في التغيير إلى تؤدي
 4.بالبيئة جسيمة أضرار إلى تؤدي

ن مت املتذان إنهمذا بذل مطلقا، ازدوا  على تنطويان ال الدوليتين المعاهدتين االت اقين هاتين إن  وا 
 ترجع بينهما، المتبادلة العالقة خاصة بص ة تمس للت سير، بالنسبة الحساسة األسئلة بع  تثيران  انتا
 المصذذطلحات لذذبع  مختل ذذا معنذذى تعطيذذان المعاهذذدتين هذذاتين أن إلذذى خاصذذة بصذذ ة الصذذعوبات هذذه 
 واسذذعة بالغذذة"  عبذذار  مذذن األول البروتو ذذول فذذي يقصذذد الذذهي فذذالمعنى وه ذذها منهمذذا،  ذذل فذذي تذذرد التذذي

 ،7719 ات اقيذذذة فذذذي المصذذذطلحات هذذذه  مذذذن يقصذذذد الذذذهي معنذذذى يتطذذذابق ال"  األمذذذد وطويلذذذة االنتشذذذار
 بالنسذبة األمذد طويل مصطلح  ان إها أنه إلى فنشير االصطالحية الصعوبات لهه  مثال على ونقتصر
 البروتو ذذول فذذي بذذه المقصذذود فذذإن واحذذد، فصذذل نحذذو أو شذذهور عذذد  فتذذر  بمعنذذى المتحذذد  األمذذم الت اقيذذة
 منعتذذا البروتو ذول مذذن( 11و 31) المذادتين أن إلذذى اإلشذار  يجذب وهنذذا ،" السذنين مذذن عقذود عذد  األول

 االنتشذار واسذعة بالغة أضرارا تسبب أن منها يتوقع أو بها يقصد التي القتال وسائل أو أساليب استخدام
                                                           

1
-Charles Rousseau : Le droit des cenflits armés, pedone, Paris, p 131. 

 .022، ص 1999د. فوزي أوصديق، مبدأ التدخل والسياد  لماها؟ و يف؟، دار ال تاب الحديث، الجزائر، -2

 .91 د. رشاد السيد، المرجع السابق، ص-3
4
-Les armes nouvelles a la lumiére de jus in bello ,R.B.I, N 1, 1993. 
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 األوصذاف، هذه  مذن واحذد  فقذط تتطلذب ألنهذا أوسذع االت اقيذة أح ذام ل ذن الطبيعية، للبيئة األمد وطويلة
 أح ذام فذي ترا ميذة واالنتشذار والخطذور  المذد  ظذروف  انذت إها آخر بمعنى ،1خطير  أو باقية أو واسعة

 .2البيئة تغيير تقنيات ات اقيات تطبيق عليه ليترتب ي  ي منها ف ل األول البروتو ول

 من المسلحة، النزاعات أثناء البحرية للبيئة المقرر  الحماية لقواعد المبحث هها في تطرقنا أن بعد
 آليذذات معالجذذة المذذوالي المبحذذث فذذي سذذنحاول لهذذا، ومباشذذر  مباشذذر  غيذذر حمايذذة وقواعذذد أساسذذية مبذذاد 
 احترامها مد  مراقبة و ها القواعد هه  لت عيل المالئمة الحماية

 

 : المسلحة النزاعات أثناء البحرية البيئة حماية آليات: الثان  المبحث
 خذذالل مذذن وهلذذك المسذذلحة النزاعذذات أثنذذاء البحريذذة البيئذذة لحمايذذة المقذذرر  الحمايذذة آليذذات سذذنعالج

 سذذان لذذدليل التطذذرق خذذالل مذذن القواعذذد، هذذه  ت عيذذل عذذن األول المطلذذب فذذي نذذت لم حيذذث مطالذذب، ثذذالث
 أثنذذذاء البحريذذذة البيئذذذة حمايذذذة بشذذذأن والمؤسسذذذات اللجذذذان ومختلذذذف الذذذدول جهذذذد ثمذذذر  يعتبذذذر الذذذهي ريمذذذو

 نشذر عذن الثذاني المطلب وفي الحمر، الصليب لجنة نشاطات تبيان خالل من و ها المسلحة، النزاعات
 الذدولي بالقذانون المتعلقذة الذدولي القذانون وأح ام مباد  مختلف عن وال شف للتعريف  آلية القواعد هه 

 عذذذن الثالذذذث المطلذذذب وفذذذي ، المسذذذلحة النزاعذذذات أثنذذذاء البحريذذذة بالبيئذذذة المتعلقذذذة تلذذذك فيهذذذا بمذذذا اإلنسذذذاني
 وتحقذق تراقذب التذي األجهذز  لمختلف تطرقنا خالل من القواعد هه  احترام تأمين أجل من الدولية الرقابة

 .القواعد هه  احترام مد  في

 فةة  المطبةةق اإلنسةةان  الةةدول  القةةانو  بشةة   ريمةةو سةةا  دليةةل -األول المطلةة  
 :1779 لسنة البحار ف  المسلحة النزاعات
 العمليذذذات سذذذير بتنظذذذيم تتعلذذذق م صذذذلة دوليذذذة قواعذذذد وضذذذع عذذذن غنذذذى ال أنذذذه الذذذدول علمذذذت لقذذذد 
 .ريمو سان دليل جاء ولهلك البحار في العدائية

 لسنة أو س ورد دليل تماثل حديثة نسخة  بير حد إلى الدليل هها يمثل أن الم تر  من  ان ولقد
 أطرافهذا، تلذزم دوليذة معاهذد  إلذى يرقى ال فهو إ راهيا، نصا ليس الدليل أن إلى اإلشار  وتجدر ،7773

زالذذة القذذانون توضذذيح علذذى يسذذاعد أن الوثيقذذة هذذه  تحريذذر شذذأن مذذن أن الخبذذراء رأ  فقذذد  بذذأن االنطبذذاع وا 
 .تقنينها أو عرفي  قانون واحد نمط على الوثيقة تطوير يستحيل أنه بحيث للغاية شديد  االختالفات

                                                           
 .02المرجع ن سه، ص -1

، السنة 00أنظر: أنطوان بوفيه، حماية البيئة الطبيعية في فتر  النزاع المسلح، المجلة الدولية للصليب األحمر، العدد -2
 .119، ص1991
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 .ثان فرع في ريمو سان دليل مضمون ثم ريمو، سان لدليل اإلعداد أول فرع في سنعالج
 :ريمو سا  لدليل اإلعداد – األول الفرع

 األخذر ، المؤسسذات مذن عذدد مذع بالتعذاون اإلنسذاني للقذانونم الذدولي ريمذو سذان معهذد أشرف لقد
 المذذذذوظ ين مذذذن العديذذذد وبحضذذذذور وطنيذذذة، جمعيذذذات وعذذذذد  األحمذذذر للصذذذليب الدوليذذذذة اللجنذذذة بينهذذذا مذذذن

 االجتماعذات مذن مذن سلسذلة تنظذيم علذى وطنيذة، جمعيذات وعذد  دولذة، 29 ووفذود والخبراء، الح وميين
 وفذي ،7711 سذنة ريمذو سذان فذي أولهذا عقذد التذي البحريذة الحذرب قذانون موضوع حول للخبراء السنوية

 فذذي توصذذلت حيذذث اإلسذذبانين األحمذذر الصذذليب مذذع بالتعذذاون 7711 سذذنة مدريذذد فذذي الثذذاني االجتمذذاع
 إلى التوصل المطاف نهاية في ت  ل خطوات وضع خالل من ثم عمل خطة إقرار إلى األول االجتماع

 القواعذذذد بعذذذ  إليذذذه مضذذذافا حاليذذذا القذذذائم البحريذذذة الحذذذرب قذذذانون قواعذذذد علذذذى ينطذذذوي شذذذامل نذذذص إقذذذرار
 النزاعذات علذى المطبذق اإلنساني الدولي للقانون الحثيث التطوير إطار في تدخل التي الجديد  والمباد 
 .البحار في المسلحة

 المائذذد  دورات مذذن دور  أول مذذن المشذذار ون الخبذذراء أصذذدر  الذذهي اإلعذذالن أن مذذن الذذرغم وعلذذى 
 األسذذذلحة ألنذذذواع الضذذذار  التذذذأثيرات علذذذى الوقذذذوف أهميذذذة إلذذذى واضذذذحة إشذذذار  علذذذى انطذذذو  قذذذد المسذذذتدير 

 . 1البحرية المسلحة النزاعات في القتال ولت نولوجيات

 أثنذذاء البحريذذة البيئذذة حمايذذة موضذذوع مناقشذذة تمذذت ،7773 سذذنة سذذبتمبر فذذي جنيذذف اجتمذذاع وفذذي
 نصذذوص المنسذذق الذذنص مشذذروع تضذذمين تذذم حيذذث محذذدد  نتذذائج إلذذى التوصذذل وتذذم المسذذلحة، النزاعذذات

 .المسلحة النزاعات أثناء البحرية البيئة بحماية تتعلق

 وطولذون ،(7717 عذام) بألمانيذا ببخوم اجتماعات أربع عقدت ،7773 لعام جنيف اجتماع وقبل
 (.7779 عام) بإيطاليا ولي ورن ،(7772) ب ندا وأوتاوا ،(7777 عام) وبرغن ،(7779 عام) ب رنسا

 للصذذذليب الدوليذذذة اللجنذذذة وأدت الوطنيذذذة، الجمعيذذذات مذذذع بالتعذذذاون للخبذذذراء االجتماعذذذات ونظمذذذت 
 النصذح قذدمت جنيذف اجتمذاع فذي المشذار ة بصذ تها أنهذا إه العمليذة، تلذك مجمذل فذي مهما دورا األحمر
 اإلدار  أعمذال فذي وأسذهمت التحريذر أعمذال ونسذقت المناقشذات، إجذراء أثنذاء ريمذو سذان لمعهذد والمشور 
 االجتماعذات فذي المناقشذات إلجذراء تقاريرهم إلى استندوا لمقررين اجتماعات ثالثة نظمت  ما واألمانة،
 ". الشر "  صياغة إعداد بغية السنوية

 :ريمو سا  دليل مضمو  -الثان  الفرع

 تنذذاول باإلم ذذان  ذذان أنذذه حتذذى مشذذهودا نجاحذذا حققذذت االجتماعذذات إن بذذل غايذذاتهم الخبذذراء أنجذذز

                                                           
 .22، ص د. صال  الدين عامر، المرجع السابق-1
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 بعذين تأخذد لذم بحيذث مذثال البحريذة البيئذة  مسذألة األصذل، فذي متوخذا  ت ذن لذم التذي المسذائل مذن المزيد
 . البحرية البيئة حماية منها نستشف األخر  والمواد مباشر بش ل المواد بع  لها وخصص االعتبار

 بموضذوع عالقذة لهذا التي األجزاء ونتناول ،1أجزاء ستة على موزعة فقر  713 من الدليل ويت ون
 :يلي ما وفق البحرية البيئة حماية

 تطبيذذق بنطذذاق الخاصذذة'  عامذذة أح ذذام: ' المعنذذون الذذدليل مذذن األول بذذالجزء يتعلذذق فيمذذا: أوال - 
 عمليذذات إجذذراء فيهذذا يجذذوز التذذي البحريذذة والمنذذاطق المتحذذد  األمذذم ميثذذاق علذذى المترتبذذة واآلثذذار القواعذذد

 :الدليل في المستعملة للمصطلحات وتعريف عس رية،

 اإلنسذذذاني الذذذدولي القذذذانون ومبذذذاد  بقواعذذذد البحذذذار فذذذي مسذذذلح نذذذزاع أي فذذذي األطذذذراف تلتذذذزم حيذذذث
 تذذنص ال أو الذذدليل هذذها عليهذذا يذذنص ال التذذي الحذذاالت وفذذي المسذذلحة، القذذو  اسذذتخدام تذذاريخ مذذن اعتبذذارا
 قذذذانون مبذذذاد  وسذذذلطة حمايذذذة تحذذذت والمحذذذاربون المذذذدنيون األشذذذخاص يظذذذل دوليذذذة، ات اقذذذات أيذذذة عليهذذذا

 .2العام الضمير ومقتضيات اإلنسانية والمباد  المستقلة، واألعراف العادات عن الناجمة الشعوب

 فوقه أو تحته أو الماء سطح على عدائية أعماال تشن أن الجزء لهها وفقا البحرية للقوات يجوز و
 ال قذذذر ) نصذذذت حيذذذث أخذذذر  بحريذذذة منذذذاطق فذذذي عدائيذذذة أعمذذذال شذذذن وحظذذذر معينذذذة بحريذذذة منذذذاطق فذذذي

 :أنه على الدليل من( العاشر 

 التذي أو ه رهذا والذوارد البحار، في المسلحة النزاعات لقانون المطبقة األخر  القواعد  مراعا  مع"
 :فوقه أو تحته أو الماء سطح على عدائية أعماال تشن أن البحرية للقوات يجوز الصك، هها في ترد لم

 وعنذذد القذذاري، والرصذذيف الخالصذذة االقتصذذادية والمنطقذذة الداخليذذة والميذذا  اإلقليمذذي البحذذر فذذي -أ
 .المحاربة للدول األرخبيلية الميا  في الضرور ،

 .البحار أعالي في -ب 

 األح ذذذام مراعذذا  مذذع المحايذذذد ، للذذدول القذذاري والرصذذيف الخالصذذذة االقتصذذادية المنطقذذة فذذي -  
 .31و 39 ال قرتين في عليها المنصوص

 بعذذذ  علذذى العدائيذذذة األعمذذال شذذذن بمنذذع البحريذذذة للبيئذذة حمايذذذة تعطذذي الذذذدليل مذذن( 77 ال قذذر )و
 علذذذى االت ذذذاق علذذذى النذذذزاع أطذذذراف تشذذذجيع ينبغذذذي"  أنذذذه علذذذى نصذذذت نصذذذت حيذذذث البحريذذذة، المنذذذاطق
 :تتضمن التي البحرية المناطق في عدائية أعمال أي شن عن االمتناع

                                                           
راجع دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار، المجلة الدولية للصليب -0

 .121إلى  121، ص من 1991، السنة 12األحمر، العدد 

 من دليل سان ريمو. 0و  1أنظر ال قرتين -2
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 .الزوال سريعة أو نادر  بيئية نظما -أ 

 طريذذذذق فذذذذي أو المهذذذذدد  أو المنقرضذذذذة البحريذذذذة للحيذذذذا  أخذذذذر  أشذذذذ ال أو ألنذذذذواع موطنذذذذا أو -ب 
 .االنقرا 

 لهذه  أ بذر حمايذة يعطذوا أن الذدليل واضذعي علذى و ان  افية غير 77 ال قر  قررتها التي الحماية
 .ال قر  هه  تطبيق تخرق التي لألطراف الدولية المسؤولية تحميل مثال خالل من المناطق

 :القاري والرصيف االقتصادية المنطقة في العدائية باألعمال يتعلق فيما – ثانيا

 علذذى ت ذذر  حيذذث البحريذذة للبيئذذة مباشذذر  حمايذذة الذذدليل مذذن الثذذاني الجذذزء مذذن( 39 ال قذذر ) تعطذذي
 الذذدولي بالقذذانون االلتذذزام الخالصذذة االقتصذذادية المنطقذذة علذذى عدائيذذة أعمذذاال تشذذن التذذي المتحاربذذة الذذدول

 بالبيئذة تتعلذق ال فالحمايذة السذاحلية، الذدول وواجبذات حقوق يحدد الهي للبحار الدولي والقانون اإلنساني
 فذي البحريذة للبيئذة الحماية هه  أعطيت لما الساحلية للدول والواجبات الحقوق لوال ألنه لوحدها، البحرية

 .مباشر  حماية أنها رغم  افية غير حماية هي 39 ال قر  في الوارد  الحماية أن نر  ومنه المنطقة هه 

 أو الخالصذذة االقتصذذادية المنطقذذة فذذي عدائيذذة أعمذذال شذذنت إها: " أنذذه علذذى( 39) ال قذذر  تذذنص إه
 لقذانون األخذر  النافذه  بالقواعذد تتقيذد أال المحاربذة الذدول علذى وجذب محايد ، لدولة القاري الرصيف في

 الذذذدول وواجبذذذات حقذذذوق األصذذذول حسذذذب أيضذذذا تراعذذذي أن بذذذل فحسذذذب، البحذذذار فذذذي المسذذذلحة النزاعذذذات
 والرصذذذيف الخالصذذذة االقتصذذذادية المذذذوارد واسذذذتغالل ال تشذذذاف أخذذذر ، أمذذذور جملذذذة بذذذين مذذذن السذذذاحلية
 ". البحرية البيئة ووقاية ولحماية القاري،

 الخالصذة االقتصذادية المنطقة في البحرية للبيئة حماية أيضا( 31 ال قر ) تعطي ثانية، جهة ومن
 السذذاحلية للذذدول التعذذر  بعذذدم وأيضذذا السذذاحلية للذذدول الجذذزر لسذذالمة التعذذر  بعذذدم األلغذذام زرع أثنذذاء

 نصذذت حيذذث المحايذذد ، الذذدول اسذذتغالل أو است شذذاف فذذي السذذاحلية الذذدول لحقذذوق التعذذر  بعذذدم وأيضذذا
 فذذي أو الخالصذذة االقتصذذادية المنطقذذة فذذي األلغذذام وضذذع ضذذرور  محذذارب رأ  إها"  أنذذه علذذى ال قذذر  هذذه 

 ...".بهلك الدولة هه  يخطر أن وجب محايد ، لدولة القاري الرصيف

 حسذابات فذي األخيذر األمذر تعذد البحريذة البيئذة حمايذة ألن  افيذة غيذر والوقايذة الحمايذة هه  ول ن
 .المتحاربين

 :البحار وقيعان البحار أعالي في العدائية بالعمال يتعلق فيما – ثالثا 

 مراعذا  مذع البحار أعالي في العدائية األعمال تسيير يجب"  أنه على الدليل من 39 ال قر  تنص
 أرضذذها وبذذاطن البحذذار لقيعذذان الطبيعيذذة المذذوارد واسذتغالل است شذذاف فذذي لحقهذذا المحايذذد  الذذدول ممارسذة

 ". الوطنية والياتها نطاق ضمن تدخل ال التي



 المسلحة النزاعات أثناء البحرية للبيئة اإلنساني الدولي الق انون حماية :...................................................الثاني الفصل

 -67- 

 وخطذوط بال ذابالت اإلضذرار تجنب على المتحاربون يسهر أن يجب"  أنه على 31 ال قر  وتنص
 ". وحدهم المحاربين على بال ائد  تعود ال التي البحار قيعان في المر بة األنابيب

 حقذوق ضمن وهلك مباشر غير بطريق محمية البحرية البيئة أن نالحظ ال قرتين هاتين خالل من
 غيذذر الحمايذذة وهذذه  البحذذار، وقيعذذان البحذذار أعذذالي واست شذذاف اسذذتغالل فذذي السذذاحلية الدولذذة وواجبذذات
 م هوم تعتبر التي العس رية بالضرور  تتحجج أن لها يم ن المحاربة الدول ألن  افية غير هي المباشر 

 الذذدولي القذذانون قواعذذد تطبيذذق علذذى يذذؤثر مذذا وهذذها المتحاربذذة، األطذذراف حسذذب ت سذذر فهذذي ثابذذت غيذذر
 .البحرية البيئة بحماية المتعلقة اإلنساني

 :البحار في العدائية األعمال بتسيير يتعلق فيما – رابعا 

 حمايذة تعطذي ،7711 لعذام األول جنيذف بروتو ذول فذي مدرجذة  انت والتي الدليل من 31 ال قر 
 وسذذائل اختيذذار فذذي المتحاربذذة األطذذراف حريذذة بتقييذذد وهلذذك العسذذ رية الهجمذذات شذذن أثنذذاء البحريذذة للبيئذذة

 .الحرب وأساليب

 أنهذذذا أي المذذدني، الطذذابع هات األعيذذان ضذذمن البحريذذة البيئذذة تذذدر  التذذي 37 ال قذذر   ذذهلك ولذذدينا
 القذذو  تغييذذر تسذذتطيع متغيذذر المذذدني الهذذدف م هذذوم ألن البحريذذة، للبيئذذة مباشذذر  غيذذر حمايذذة علذذى تذذنص

 الطذرف تقذدم لمنذع وهلذك بحريذة منذاطق علذى عدائيذة أعمال بشن العس رية بالضرور  التحجج المتحاربة
 الحمايذذة يعطذذي ال المذذدني بالهذذدف البحريذذة البيئذذة ربذذط فذذإن المناطق،وعليذذه هذذه  إلذذى ودخولذذه المحذذارب
 .العس رية الهجمات عن معزل في يجعلها وال البحرية للبيئة ال افية

 :الحرب وأساليب وسائل استخدام عند الدولي القانون بقواعد بااللتزام يتعلق فيما – خامسا 

 المراعذا  إيذالء مذع وأسذاليبها الحذرب وسذائل اسذتخدام يجذب"  أنذه علذى الدليل من 99 ال قر  تنص
 التذدمير وأعمذال األضرار وتحظر الصلة، هات الدولي القانون قواعد إلى استنادا الطبيعية للبيئة الواجبة
 ". تعس ي نحو على وتباشرها العس رية الضرورات تبررها ال والتي الطبيعية بالبيئة تلحق التي

 الذدولي القانون وقواعد للبحار الدولي القانون قواعد الصلة، هات الدولي القانون بقواعد والمقصود
 .عام بش ل البحرية البيئة حماية إلى ترمي دولية قانونية التزامات يتضمنان حيث للبيئة

 :الهجوم عند المتخه  بالتدابير يتعلق فيما – سادسا 

 أن المتوقع من  ان إن هجوم شن عن االمتناع يجب: " أنه على الدليل من 99 ال قر  نصت لقد
 ...".المباشر  العس رية بال ائد  مقارنة م رطة عرضية أضرارا أو خسائر يسبب

 أو المذذذدنيين تلحذذق التذذي الذذويالت أو الحيذذا  فقذذدان إلذذى باإلضذذافة العرضذذية باألضذذرار والمقصذذود
 ال قر  عليه تنص ما حسب وهها الطبيعية، بالبيئة تلحق التي األضرار المحميين، األشخاص من غيرهم
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 .الدليل من 73

 .البحرية للبيئة وضمان حماية أ ثر يعطي أن شأنه من االحتياطية التدابير هه  اتخاه إن

 :البحر في الحرب وأساليب بوسائل يتعلق فيما – سابعا 

 العشوائي القصف بمنع الحرب وأساليب وسائل اختيار في النزاع أطراف حق 31 ال قر  قيدت لقد
لحاق العس رية غير لألهداف  .القصف لهها نتيجة البحرية بالبيئة عرضية أضرار وا 

 الصواريخ استعمال يجب: " أنه على نصت حيث ،31 الماد  لنص تطبيقا 11 ال قر  جاءت ولقد
 األهذداف، بذين التمييذز لمبذاد  وفقا األفقية، فوق القدر  هات والمقهوفات الصواريخ فيها بما والمقهوفات،

 ". 99و 31 ال قرات في عليه منصوص هو  ما

 مشذروعة عسذ رية ألغذرا  البحذر في األلغام استعمال المشروعة، واألساليب الوسائل أمثلة ومن
 هذذذه  تضذذر ال أن بشذذذرط اسذذتثنائية منذذذاطق إنشذذاء و ذذذها بحريذذة، منذذذاطق إلذذى الوصذذذول مذذن العذذذدو  منذذع

 .محدود  بحرية لمساحات المشروعة باالستخدامات المناطق

 الحمايذذذة إلضذذذ اء يذذذأتي ولذذذم البحذذذار فذذذي الحربيذذة العمليذذذات سذذذير لتنظذذذيم جذذذاء الذذذدليل هذذذها أن رغذذم
 البحريذة، للبيذ  الحمايذة مذن معتبذرا قذدرا تضذمن أنذه إال المسذلحة، النزاعذات أثنذاء البحريذة للبيئذة المباشر 
 .البحرية البيئة حماية وبين الحربية العمليات بين التناسب مبدأ على هلك في الدليل واضعو واعتمد

 عذذذدم ضذذذرور  علذذذى الذذذدول يحذذذث ات ذذذاق، مشذذذروع يعتبذذذر الذذذدليل هذذذها أن إلذذذى األخيذذذر فذذذي ونشذذذير
 الحذرب وأسذاليب وسذائل اسذتخدام هذو الذدليل هذها بذه جذاء الذهي الجديد والشيء البحرية، بالبيئة اإلضرار
 .للبيئة الدولي القانون وقواعد للبحار الدولي القانون قواعد إلى استنادا

 حمايةةة مجةةال فةة  اإلنسةةان  الةةدول  القةةانو  خبةةراء اجتماعةةات – الثةةان  المطلةة  
 :المسلحة النزاعات أثناء البحرية البيئة

 اللجنذة إليذه دعذت التذي اإلنسذاني، الذدولي القذانون خبراء اجتماعات إلى المطلب هها في سنتطرق
 سذذذنة انعقذذذد الذذذهي الثذذاني االجتمذذذاع إلذذذى وبعذذدها ،(أول فذذذرع فذذذي) 7772 سذذنة األحمذذذر للصذذذليب الدوليذذة
لذذذى ،(ثذذذان فذذذرع فذذذي) 7773  عذذذن األحمذذذر للصذذذليب الدوليذذذة اللجنذذذة وضذذذعتها التذذذي التوجيهيذذذة المبذذذاد  وا 
 (.ثالث فرع في) المسلحة النزاعات أثناء البيئة حماية
 :1772 سنة جنيف ف  اإلنسان  الدول  القانو  خبراء اجتماع - األول الفرع 
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 1األحمذر للصذليب الدوليذة اللجنذة فذو  قد المتحد ، األمم هيئة في ممثال الدولي المجتمع أن بما
 عقذذد إلذذى اللجنذذة دعذذت المسذذلحة،فقد النزاعذذات فتذذر  فذذي البيئذذة حمايذذة بمسذذألة مباشذذر  وبصذذور  االعتنذذاء
 سذنة أفريذل 27 إلذى 21 مذن االجتمذاع وعقذد البحريذة، البيئذة حمايذة وخاصة الشأن بهها للخبراء اجتماع
 والعلميذذذة الجامعيذذذة واألوسذذذاط المسذذذلحة القذذذوات إلذذذى ينتمذذذون خبيذذذرا ثالثذذذون نحذذذو فيذذذه واشذذذترك ،7772

 بصذذذ تهم الخبذذذراء  ذذذل ودعذذذي الح وميذذذة، وغيذذذر الح وميذذذة األوسذذذاط ممثلذذذي بعذذذ  و ذذذهلك والح وميذذذة،
 .2الشخصية

 :االجتماع هلك في بالبحث تناولها تم التي الرئيسية المسائل أهم يلي ما وفي

 الذذدولي القذذانون قواعذذد و ذذها والعرفيذذة االت اقيذذة االنسذذاني الذذدولي القذذانون قواعذذد االجتمذذاع ثمذذن لقذذد
 هذه  أن علذى المجتمعذون أ ذد حيذث للبيئذة، الذدولي القذانون قواعذد و ذها الدولية بالمسؤولية المتعلق العام

 ضذرور  علذى الوقذت ن ذس فذي وأ ذدوا للبيئذة، فعالذة حمايذة ت  ذل ومشذجعة، هامذة خطذوات تشذ ل القواعد
 .مم ن نطاق أوسع على ونشرها وتن يهها، احترامها

 إم انيذذة مذذد  مسذذألة وهذذي – األول فصذذلنا فذذي – فيهذذا بحثنذذا التذذي المسذذألة ن ذذس الخبذذراء وتنذذاول
 أن ونالحذظ المسذلحة، النزاعذات أثنذاء السلم، وقت في أصال المطبقة للبيئة الدولي القانون قواعد تطبيق
 .ال ترات هه  في وتطبيقها إسقاطها بإم انية سلموا الخبراء

 بذين ومذن والدراسذة، ال حذص تسذتوجب التي الرئيسية القانونية بالمسائل قائمة المجتمعون أعد وقد
 فذي خذاص بشذ ل البحريذة والبيئذة عذام بشذ ل البيئة تحمي التي العرفية بالقواعد االستعانة المسائل، هه 

 ات اقيذة وأح ذام 7711 لسذنة األول اإلضذافي البروتو ول قواعد وخاصة المطبقة االت اقية القواعد ت سير
 مراعاتذه يتعذين الذهي التوازن ومسألة بالبيئة، اإلضرار عن الدولية المسؤولية ومسألة البيئة، تغيير حظر
 .البيئة وحماية العس رية الضرور  بين

 :1773 سنة جنيف ف  اإلنسان  الدول  القانو  خبراء اجتماع– الثان  الفرع

 القذذذذانونيين الخبذذذذراء مذذذذن مجموعذذذذة إلذذذذى الذذذذدعو  بتوجيذذذذه األحمذذذذر للصذذذذليب الدوليذذذذة اللجنذذذذة قامذذذذت
 أوقذات فذي البيئذة حمايذة أجذل مذن الخبذراء مذؤتمر"  اسذم تحذت بجنيذف، مقرهذا فذي لالجتماع والعس ريين

                                                           
، باختصاص اللجنة الدولية 1991تم الته ير خالل الدور  السادسة و األربعين للجمعية العامة لألمم المتحد  سنة  1

الهي اعتمدته  12/119للصليب األحمر في مجال حماية البيئة في فتر  النزاعات المسلحة، وبناءا على نص القرار 
لى تقديم تقرير في هها الشأن إلى الدور  السابعة  الجمعية العامة، دعيت اللجنة إلى متابعة أعمالها في هها المجال، وا 

 واألربعين ألعمال الجمعية.

2
 بعنوان: 1990جويلية  21الصادر  في  (عن هيئة األمم المتحد )/ 19/ 201أنظر أيضا الوثيقة  - 

Protection de l environnement en pèriode de conflit armè, Rapport du secrétaire 

Gènèral ,PP11- 114. 
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 أ ثذر اللقذاء هذها في شارك وقد ،7773 جان ي 21و 21 بين ما الممتد  ال تر  في ،" المسلحة النزاعات
 .بحث شخصي أساس على اختيارهم تم خبيرا، ثالثين من

 :ودراسات أعمال من االجتماع هها به جاء ما أهم يلي وفيما 

 وقواعذذذد للبيئذذذة الذذذدولي والقذذذانون اإلنسذذذاني الذذذدولي القذذذانون أهميذذذة علذذذى المجتمعذذذون الخبذذذراء أ ذذذد
 بضذرور  وأوصذوا عذام بشذ ل البيئذة أو البحريذة البيئذة بحمايذة المعنيذة العام الدولي القانون في المسؤولية

 وأن خاصذة – والقذاد  العسذ ريين األفذراد بذين خاصذة واسذع، نطذاق علذى معلومذة القواعذد هذه  تصبح أن
  مذذا ، - هريعذذة أي ظذل تحذذت منهذذا التنصذل يم ذذن ال مباشذر  مسذذؤولية هذذي 1العسذ ريين القذذاد  مسذؤولية

 وقذت التزامذات مذن تتضذمنه بمذا للبيئذة الذدولي القذانون قواعذد إسذقاط أجذل مذن العمذل ضذرور  علذى أ ذدوا
 .المسلح النزاع أثناء البحرية البيئة على السلم،

 السذلم، وقذت البحريذة البيئذة حمايذة فذي الجديذد 2للبحذار الذدولي القانون دور إلى الخبراء تطرق  ما
لذذى قتاليذذة، أغذذرا  فذذي البحذذار أعذذالي اسذذتخدام ومنعذذه  البيئذذة بحمايذذة المتعلقذذة الدوليذذة االت اقيذذات دور وا 
 قانونيذة التزامذات مذن تتضذمنه بمذا ،- األول فصلنا في إليها تطرقنا والتي – الن طي التلوث من البحرية
 يعذذد الذذن ط نذذاقالت علذذى العسذذ ري الهجذذوم فذذإن هلذذك وعلذذى البحذذار، فذذي للذذن ط المتعمذذد التصذذريف تحظذذر
 .البحرية بالبيئة إضرار فيه ألن دوليا محرم فعال

 وعلذى البيئذة، حمايذة وبذين العسذ رية الضذرورات بذين الموازنذة موضوع إلى المجتمعون تطرق  ما
 .بينهما تناسب وجود ضرور 

 دوليذذذة حذذذرب جريمذذذة يعذذذد بالبيئذذذة، الجسذذذيم الضذذذرر يخلذذذف الذذذهي االعتذذذداء أن علذذذى التأ يذذذد وتذذذم 
 .الدولية الجنائية المساءلة تستحق

 الدوليذة االت اقيذات سذريان وقذف بضذرور  تقضذي التذي القاعذد  النظذر بإعذاد  األعضذاء طالذب  ما
 بحماية المعنية االت اقيات تتضمن أن ضرور  على مؤ دين الحرب، بدء بمجرب السلم وقت تطبق التي
 .الحروب اندالع حالة في حتى أح امها سريان السلم وقت البحرية البيئة

 :االجتماع هها بها اختتم التي االقتراحات أهم بين ومن 

 الوقائي الم هوم على تنطوي والتي الدولية، للمسؤولية الحديثة الم اهيم إلى اللجوء إم انية اقترا  
 النزاعذات وقذت فذي البحريذة البيئذة حمايذة اعتبذارات مذع يذتالءم الم هذوم هها أن على فأجمعوا للمسؤولية،
 .المتوقع البيئي الضرر من"  الوقاية"  مبدأ بتطبيق التمسك بضرور  وأوصوا المسلحة،
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 والذذهي الطبيعيذة، البيئذذة فذي ارت ابذذه المحظذور التذدمير لمعذذايير الواضذح التحديذذد بضذرور  المطالبذة
 الضذرر مقذدار تحديذد يم ن حتى وهلك األمد، وطويل االنتشار واسع الضرر، بالغ ي ون أن فيه اشترط
 . القتال أثناء به المسمو  البيئي

 االعتبذار بعذين األخه وواجب العس رية، الضرورات لم هوم محدد  وضوابط قواعد وضع ضرور  
 .البحرية البيئة حماية

 رغم وهلك المؤتمر، من دورتين أو دور  خالل من حلها يم ن بالتي ليست  هه  المش لة أن غير
 لذذها الموضذذوع، هذذها حذذول أجريذذت ودراسذذات بحذذوث مذذن األحمذذر للصذذليب الدوليذذة اللجنذذة وفرتذذه مذذا  ذذل

 المناقشذات، تسذتعمل حتذى ،7773 جذوان فذي ثالثذة دور  له تعقد أن على للمؤتمر الثانية الدور  ان ضت
 .1المتحد  األمم عام ألمين لتقديمه النهائي التقرير في وينظر

 النقذذاط مختلذذف تنذذاول وتذذم بجنيذذف، ،7773 جذذوان 7 إلذذى 1 مذذن للخبذذراء الثالذذث االجتمذذاع انعقذذد
 االجتمذاع تقريذر إعذداد فذي الثذاني االجتمذاع سذاهم وقذد السذابقين، االجتمذاعين في إليها التوصل تم التي

 تمهيذذدا المتحذذد  لألمذذم العامذذة األمانذذة إلذذى األحمذذر للصذذليب الدوليذذة اللجنذذة رفعتذذه الذذهي النهذذائي، الثالذذث
 دورتهذا فذي العامذة الجمعيذة اتخذهتها لتوصذية طبقذا ،92 دورتهذا فذي العامذة الجمعية أعمال على لعرضه
 .السابقة

 منوالذذه علذذى تسذذير مثذذاال لت ذذون"  نموهجيذذة خطذذوط"  صذذياغة إلذذى توصذذلوا الخبذذراء أن والمالحذذظ
 وقذذد العدائيذذة، العمليذذات بسذذير منهذذا يتعلذذق مذذا خصوصذذا العسذذ رية، واألح ذذام القذذوانين سذذن عنذذد الذذدول
 .2المتحد  لألمم العامة الجمعية إلى المرفوع للتقرير ملحقا الخطوط تلك ش لت

 ،97 االجتمذذذاع غايذذذة إلذذذى وتذذذأخر العامذذذة، للجمعيذذذة 91 االجتمذذذاع فذذذي النهذذذائي التقريذذذر يقذذذدم ولذذذم
 الثالث بأنواعها البيئة حماية عن عس رية وتعليمات  تيبات لوضع توجيهية مباد  التقرير هها وتضمن

 .المسلحة النزاعات أوقات في

 أثنةاء البيئةة حمايةة عة  عسةكرية وتعليمةات كتيبةات لوضة  التوجيهيةة المباد  -الثالث الفرع 
 :المسلحة النزاعات

 جديذد، لتقنذين مشذروعا ليسذت األحمذر للصليب الدولية اللجنة وضعتها التي التوجيهية المباد  إن
نمذذذا  أثنذذذاء الطبيعيذذذة البيئذذذة حمايذذذة بضذذذرور  الذذذوعي زيذذذاد  فذذذي ال عالذذذة المسذذذاهمة هذذذو األساسذذذي هذذذدفها وا 

                                                           
، 20الدولية للصليب األحمر، العدد أنظر: د. صال  هاشم جمعة، حماية البيئة من آثار النزاعات المسلحة، المجلة -1

 .011 -012، ص 1992سنة

، 20أنظر: عامر الزمالي، حماية البيئة البحرية من آثار النزاعات المسلحة، المجلة الدولية للصليب األحمر، العدد -2
 .011، ص 1992سنة 
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 .المسلحة النزاعات

 الخصذذوص وجذذه وعلذذى للذذدول مترو ذذا األمذذر ويبقذذى النشذذر، ألغذذرا  وسذذيلة تعذذد المبذذاد  فهذذه 
 .1المناسبة اإلجراءات التخاه المسلحة قواتها

 الدول ممارسات ومن القانونية الص وك من مستقا  التوجيهية المباد  هه  أن إلى اإلشار  ويجب
 البيئذة بحمايذة االهتمام تقوية أجل من جمعت وقد المسلحة، النزاعات آثار من البيئة بحماية يتعلق فيما
 .المسلحة القوات داخل

 .وتن يهها المباد  هه  نشر إلى ثم البحرية، البيئة حماية بشأن المحدد  القواعد سنبين يلي وفيما

 :البحرية البيئة بحماية المتعلقة التوجيهية المباد  في إليها المشار القواعد -أ 

 تبذذرر  ال الذذهي البحريذذة للبيئذذة تذذدمير  ذذل اإلنسذذاني الذذدولي القذذانون لقواعذذد خطيذذرا انتها ذذا يعذذد - 
 .2العس رية الضرور 

 التذدمير هذها ي ذن لذم مذا المدنيذة، األهذداف تذدمير علذى العذام الحظذر البحرية للبيئة حماية يعد - 
 .3العس رية بالضرورات مبررا

 األلغذام حقذول جميذع مواقذع تسذجل أن ويجذب عشذوائي، نحذو علذى البحريذة األلغام زرع يحظر - 
 .4مسجلة وغير هاتيا م عولها يبطل وال بعد من تت جر التي البحرية األلغام وضع ويحظر لها المخطط

 13و 31 المذذذواد) األول اإلضذذذافي البروتو ذذذول أح ذذذام تقررهذذذا التذذذي الحمايذذذة إلذذذى باإلضذذذافة هذذذها
 مبحثنذذا فذذي بالتحليذذل دراسذذتهما سذذتتم والتذذي -البيئذذة، تغيذذر تقنيذذات اسذذتخدام حظذذر ات اقيذذة وأح ذذام( 11و

 .- الموالي

 :وتن يهها التوجيهية المباد  نشر -ب 

دراجها مم ن، نطاق أوسع على وتعميمها القواعد هه  بنشر الدول تقوم -  المتعلقة برامجها في وا 
 .5والمدني العس ري بالتدريب

                                                           

ية البيئة في أوقات النزاع أنظر: د. هاتز، بيتر غاسر، مباد  توجيهية لوضع  تيبات وتعليمات عس رية عن حما 1
 .112 – 011، ص 1992، السنة 11المسلح، المجلة الدولية للصليب األحمر، العدد 

 .1929أنظر: ديباجة ات اقية الهاي الرابعة لعام -2

من  10من ات اقية جنيف الرابعة، والماد   12)ز( من الئحة ات اقية الهاي الرابعة، والماد   02أنظر: الماد  -3
 تو ول األول.البرو 

 من البروتو ول الثاني الت اقية األسلحة التقليدية، وات اقية الهاي الثامنة. 2أنظر: الماد  -4

من  92، والماد  1919من ات اقية جنيف الرابعة  111، والماد  1929من ات اقية الهاي الرابعة  1أنظر: الماد  -5
 البروتو ول اإلضافي األول.
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 النذزاع حالذة في المطبق اإلنساني الدولي القانون بموجب االلتزامات احترام وت  ل الدول تحترم -
 .1المسلح النزاع أوقات في البيئة حماية على تنص التي القواعد هلك في بما المسلح،

 جديذذذد  طريقذذذة أو وسذذذيلة أو جديذذذد لسذذذال  حيازتهذذذا أو تطويرهذذذا أو دراسذذذتها لذذذد  الذذذدول تلتذذذزم -
 بموجذذذب جميعهذذذا، أو الحذذذاالت بعذذذ  فذذذي محظذذذورا السذذذال  هذذذها اسذذذتعمال  ذذذان إها مذذذا بتحديذذذد للحذذذرب
 .المسلحة النزاعات أثناء لبيئة حماية قواعد هلك في بما الدولي القانون

 التدابير تتخد البيئة، بحماية المتعلقة اإلنساني الدولي القانون لقواعد انتها ات حدوث حالة في -
 أن العسذ ريين الضذباط مذن ويطلذب االنتها ذات، مذن مزيذد حذدوث ومذن النذوع هذها مذن انتهاك أي لوقف
بذذال  بقمعهذذا االقتضذذاء، عنذذد يقومذذوا القواعذذد،وأن هذذه  انتهذذاك حذذاالت يمنعذذوا  بهذذا، المختصذذة السذذلطات وا 
 .2العدالة إلى االنتها ات هه  مرت بو يقدم الخطير ، الحاالت وفي

لذذذى ريمذذذو، سذذذان دليذذذل إلذذذى المطلذذذب هذذذها فذذذي تطرقنذذذا لقذذذد -   الذذذدولي القذذذانون خبذذذراء اجتماعذذذات وا 
 اإلنسذاني الذدولي القذانون قواعذد ت عيذل إطذار فذي األحمذر، للصذليب الدوليذة اللجنذة رعاية تحت اإلنساني
 .المسلحة النزاعات أثناء البحرية البيئة بحماية المتعلقة تلك خاصة

 البيئذذة بحمايذذة المتعلقذذة اإلنسذذاني الذذدولي القذذانون قواعذذد نشذذر إلذذى المذذوالي المطلذذب فذذي وسذذنتناول
 .القواعد هه  ت عيل تعزيز أجل من المسلحة، النزاعات أثناء البحرية
 أثنةاء البحريةة البيئةة بحمايةة المتعلقةة اإلنسةان  الدول  القانو  قواعد نشر – الثان  المطل  
 :المسلحة النزاعات

 على تنشط التي المباد  فيها بما بها، والتعريف االنسانية والمباد  للقواعد الترويج بالنشر يقصد
 زمذذذن فذذذي اإلنسذذذان قيمذذذة تعزيذذذز أجذذذل مذذذن األحمذذذر، والهذذذالل األحمذذذر للصذذذليب الدوليذذذة اللجنذذذة أساسذذذها
 .المسلحة النزاعات

 الذذذدولي القذذذانون ألح ذذذام المسذذذلح النذذذزاع أطذذذراف الذذذدول احتذذذرام هنذذذا، النشذذذر مذذذن المرجذذذو  والغايذذذة
 ال تذرات  ذل فذي احترامهذا الضذروري اإلنسذانيةمن االت اقيذات مجمذل بذأن الجمهور توعية و ها اإلنساني،
 .المسلحة وغير المسلحة

 (.ثان فرع) النشر ووسائل ،(أول فرع)النشر طبيعة المطلب هها في تنبين األساس هها وعلى 
 :النشر طبيعة – األول الفرع 

                                                           
 .1999من البروتو ول األول لعام  1، والماد  1919اقية جنيف الرابعة لعام من ات  1أنظر: الماد  -1

 من البروتو ول األول الت اقيات جنيف. 19و  12من ات اقية جنيف الرابعة، والمادتان  119و 112أنظر: المادتان -2
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 ماد  في جنيف ات اقيات فإن ،1محظور الرت اب عهرا ي ون ال بالقانون الجهل أن من الرغم على
 .2الحرب في  ما السلم في واسع نطاق على أح امها نشر على نصت مشتر ة

 واالعالنذذات، والقذذرارات واالت اقيذذات االنسذذاني الذذدولي القذذانون وثذذائق بمختلذذف بالقيذذام ملزمذذة والذذدول
 ت اصذذيل فذذي خاصذذة بذذارز بذذدور العسذذ رية القيذذاد  خصذذت نذذدوات، مذذن الذذدولي المجتمذذع عذذن يصذذدر ومذذا

 الضذذرورية اإلجذذراءات تلذذك إلذذى األول البروتو ذذول ويضذذيف ،3عليهذذا المنصذذوص غيذذر والحذذاالت التن يذذه
 .4والتعليمات واألوامر االلتزامات لتن يه

 الذذذدولي القذذذانون قواعذذذد نشذذذر فذذذي تلعبذذذه أن الذذذدول علذذذى يجذذذب الذذذهي األساسذذذي الذذذدور جانذذذب إلذذذى
 الصذليب لحر ذة األساسذي النظذام إن هلذك ومذن بذه، يسذتهان ال دورا اإلنسانية للمؤسسات فإن اإلنساني،
 مسذؤولية عاتقهذا علذى يضذعان األحمر للصليب الدولية للجنة األساسي والنظام األحمر والهالل األحمر
 يم ذن مذا أ بذر لجمذع اللجنذة تسعى األساس هها وعلى ،5" بأمانة اإلنساني القانون تطبيق"  على العمل
 الذذدول علذذى ويبقذذى"  اإلنسذذاني القذذانون لتطبيذذق الوطنيذذة اإلجذذراءات مجذذال فذذي تحقذذق عمذذا معلومذذات مذذن

 .6الناحية هه  في ال ثير انجاز

 :النشر وسائل – الثان  الفرع 

 :هي والوسائل الطرق بعديد النشر يتم

 :اإلعالم وسائل طريق عن -أ

 تعذد واإلنترنت والجرائد فالتل ز  العنف، أعمال مراحل مختلف في رئيسا دورا اإلعالم وسائل تلعب
 إلذذذى نذذذداءات تقذذذديم وبوسذذذعها األحذذذداث، عذذذن صذذذور بذذذث وبإم انهذذذا للسذذذ ان األخبذذذار لنقذذذل هامذذذة وسذذذائل
 .والمقاتلين والس ان القيادات مختلف

 :األحمر للصليب الدولية اللجنة طريق عن -ب

 اإلعذذذالم هيئذذذة خذذذار  بالنشذذذر تقذذذوم التذذذي الهيئذذذات أهذذذم مذذذن األحمذذذر للصذذذليب الدوليذذذة اللجنذذذة تعذذذد
 الجمعيذذذات رابطذذذة النشذذذر وتتذذذولى ،7الذذذدولي الصذذذعيد علذذذى للنشذذذر الرسذذذمي الو يذذذل تمثذذذل فهذذذي الرسذذذمي،

                                                           
 .1992اإلنسان، تونس، عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي االنساني، منشورات المعهد العربي لحقوق -1

 .1919على التوالي من ات اقيات جنيف األربع لعام 111، 109، 11، 19أنظر: الماد  -2

 منم ات اقية جنيف الثانية. 12من ات اقية جنيف األولى والماد   11أنظر: الماد  -3

 .1999من البروتو ول األول لعام  12أنظر: الماد  -4

-
 من النظامين األساسيين. (  0) 1و  (أ  ) 1أنظر الماد  5

 .12عامر الزمالي، المرجع السابق، ص -6

 من النظام األساسي للجنة الدولية للصليب األحمر. (ر 0) 1أنظر: الماد  -7
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 .األحمر والهالل األحمر للصليب الوطنية

 :األحمر والهالل األحمر للصليب الوطنية الجمعيات - 

 الذداخلي الصذعيد علذى النشذر عمليذة مسذؤولية األحمذر والهذالل للصليب وطنية جمعية  ل تتحمل
 .اإلنساني الدولي القانون مباد  بمختلف أعضائها تعريف خالل من وهلك

 مجذال في والحلول االستشارات بتقديم الدولة في الرسمية السلطات بمساعد  الجمعيات هه  وتقوم
 .االنساني الدولي بالقانون التعريف

 :اإلرشادية العس رية ال تيبات طريق عن -د

  تيبذذات قبيذذل مذن يعذذد اإلنسذذاني الذدولي بالقذذانون التعريذف يتضذذمن بيذذداغوجي أو علمذي عمذذل  ذل
 تعذذذد المسذذذلحة القذذذوات ألفذذذراد الموجهذذذة العسذذذ ري التذذذدريب بذذذرامج تتضذذذمن التذذذي المذذذدونات  ذذذها اإلرشذذذاد،
 .لإلرشاد  تيبات

 لقواتهذا اإلنسذاني الذدولي القذانون باحترام ال  يلة واألوامر التعليمات تصدر أن 1الدول على ويجب
 .اإلنسانية بالمباد  لمهامها أدائها أثناء مستوعبة القوات هه  ت ون أن ألجل المسلحة،

 :العمومية الم تبات طريق عن -ن

 ب تذذذذب الذذذذوطن أرجذذذذاء مختلذذذذف فذذذذي العموميذذذذة الم تبذذذذات تزويذذذذد النشذذذذر وسذذذذائل مذذذذن تعتبذذذذر حيذذذذث
 تتعلذذذق  ذذذأن تعليمذذذي طذذذابع هات إمذذذا المؤل ذذذات هذذذه  وت ذذذون اإلنسذذذاني، القذذذانون مجذذذال فذذذي وملخصذذذات
 نذذذدوات عقذذذد إلذذذى باإلضذذذافة والذذذد تورا ، الماجسذذذتير  رسذذذائل متخصصذذذة ت ذذذون أن أو دراسذذذية، بمقذذذررات

 .اإلنساني الدولي القانون وقواعد مباد  حول ومحاضرات

 .المسلح النزاع أثناء أيضا بل السلم حالة على يقتصر ال النشر أن األخير في نشير أن والبد

 الرقابذة إلذى سذنتطرق ، المطلذب هذها فذي النشذر تناولنذا أن وبعذد الحمايذة، آليذات إطار وفي دائما 
 .الموالي المطلب في القواعد احترام تأمين بغية الدولية

 الةةدول  القةةانو  قواعةةد احتةةرام تةة مي  أجةةل مةة  الدوليةةة الرقابةةة – الثالةةث المطلةة  
 :المسلحة النزاعات أثناء البحرية البيئة بحماية المتعلقة اإلنسان 
 القواعذد تطبيذق علذى اإلشذراف مهمة دولية منظمة أو لدولة تعهد أن المسلح النزاع ألطراف يم ن

 مذؤهلين أشذخاص هنذاك أن  مذا ،(األول ال ذرع) المعنذي النذزاع يخذص مذا فذي اإلنسذانية الدوليذة والمباد 
                                                           

تلزم الدول بأن تعلم قواتها المسلحة بالمباد  التي تتضمنها االت اقيات  1999من البروتو ول األول للعام  19الماد  -1
 اإلنسانية.
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 (.الثاني ال رع) القواعد هه  احترام تأمين على تسهر دولية ولجان
 :الحامية الدولة تعيي  طريق ع  الدولية الرقابة– األول الفرع 

شراف بمعاونة اإلنسانية االت اقيات تطبق  يوافذق التذي الدولذة هذي األخيذر  وهذه  ،1الحاميذة الدول وا 
 لحمايذذة وهلذذك ،2األول والبروتو ذذول األربذذع االت اقيذذات احتذذرام تذذأمين بمهمذذة قيامهذذا علذذى النذذزاع أطذذراف
 بخذذذالف تعذذذين أن الغذذذر  لهذذذها الحاميذذذة للدولذذذة ويجذذذوز النذذذزاع، أثنذذذاء آخذذذر طذذذرف لذذذد  طذذذرف مصذذذالح
 المنذدوبين هذؤالء علذى وتوافذق أخذر ، محايذد  دوا  رعايذا مذن منذدوبين والقنصليين، الدبلوماسيين ممثليها
 .لديها واجباتهم يتولون الهين

 الدولذذذة فتعيذذذين األول، والبروتو ذذذول جنيذذذف ات اقيذذذة فذذذي الذذذوارد  اآلليذذذة لهذذذه  انتقذذذادات عذذذد  وجهذذذت
  ليذة يشذل أن يم ذن الذهي الشذرط وهذو النذزاع، أطذراف مذن عليهذا والموافقذة قبولهذا بشذرط مقرون الحامية

 .اإلنساني، الدولي القانون قواعد تطبيق على الرقابة آلية

 :وهي الحامية، الدولة تعيين إلى تلجأ ال النزاع أطراف تجعل عد  أسباب هناك أن  ما

 اللجذوء وعذدم النذزاع، تذدويل عذدم على تحرص أطرافه فأن دولي، غير المسلح النزاع  ان إها -أ 
 .الحامية الدولة تعيين طريق عن الدولية الرقابة إلى

 .مسلح نزاع بوجود االعتراف في  ليهما أو النزاع أطراف أحد يرغب لم إها -ب

 الناجمذذة األعبذذاء  ثذذر  بسذذبب الحاميذذة الدولذذة بذذدور القيذذام أجذذل مذذن اسذذتعداد للذذدول ي ذذن لذذم إها - 
 .المهمة هه  عن

 حسذب وهها األحمر، للصليب الدولية اللجنة وهي الحامية، للدولة بديل هناك أن باله ر، والجدير
 .7711 لسنة األول البروتو ول من( 3 ف 1) الماد 

 الذذذهي العملذذي البذذديل ايجذذاد علذذى تعمذذل أن النذذزاع أطذذراف الذذدول علذذى"  1"  المذذاد  تؤ ذذد حيذذث 
 األحمذر للصذليب الدوليذة اللجنذة تبذادر هلك وعند الدولة، هه  تعيين على االت اق عدم مش لة حل يتولى
 الطذرفين، رضذا تنذال التذي الحاميذة الدولذة تعيذين أجذل مذن النزاع أطراف على أوال مساعديها عر  إلى

 .3منها  ل مصالح حماية أداء لها للسما  واستعدادها

 ات ذذذاق عذذذن ناجمذذذة عنهذذذا البذذذديل أو الحاميذذذة الدولذذذة تعيذذذين عمليذذذة تعتبذذذر القانونيذذذة، الناحيذذذة ومذذذن 
 بموجب أو الحامية، الدولة موافقة إليه مضافا النزاع طرفي يضم ثنائي ات اق صور  على إما يرد رسمي

                                                           

-
  .1919من االت اقية الرابعة لسنة  9أنظر: الماد  1

  .192، ص 1991جنيف  11م.د.ص.أ عدد  –مبدأ سياد  الدول  –جيرار ني يقو، تن يه القانون الدولي اإلنساني -2

  من البروتو ول األول. 1فقر   1على التوالي من ات اقيات جنيف األربع، الماد   12،12،12،11أنظر: المواد -3
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 شذذرط عنهذذا البذذديل أو الحاميذذة الدولذذة موافقذذة ألن معذذا، الحاميذذة والدولذذة النذذزاع طرفذذي يضذذم ثالثذذي ات ذذاق
 . 1الحماية بنظام العمل بدء ألجل ضروري

 النذذزاع طرفذذي يقذذوم حيذذث إبطذذال ودون النذذزاع بدايذذة فذذي العمليذذة هذذه  تذذتم أن( 1) المذذاد  وتشذذترط 
 مذن أسذبوعين خالل المهمة لهه  المرشحة الدول تقديم عليها يتعين فإنه وبخالفه الحامية، الدولة بتعيين
 .الدولية اللجنة طلب

ها   اإلضذذافي والبروتو ذذول األربذذع االت اقيذذات فذذي البذذديل أو الحاميذذة الدولذذة وظي ذذة تعيذذين يذذتم لذذم وا 
 .الوظي ة هه  بتحديد   يلة العرفية القواعد فإن األول،

 تطبيقهذذذا تحتذذذرم لذذذم الذذذدول أن فنجذذذد االعتبذذذار، بعذذذين تأخذذذه لذذذم االليذذذة هذذذه  أن األخيذذذر فذذذي ونأ ذذذد 
 .العس رية بالضرورات متحججة
 :القانونيي  والمستشاري  المؤهلي  األشخاص طريق ع  الدولية الرقابة – الثان  الفرع 

 :المؤهلو  األشخاص -أوال 

 للسذذذلطات المشذذذور  لتقذذذديم المذذذؤهلين األشذذذخاص علذذذى األول البروتو ذذذول مذذذن( 9) المذذذاد  نصذذذت
عالمهذذا  اإلنسذذاني الذذدولي القذذانون أسذذاته  العمذذوم علذذى وهذذم المسذذلحة، النزاعذذات قذذانون تطبيذذق بجوانذذب وا 
 .اإلنساني الدولي القانون ميدان في والمتخصصين نشر  على والعاملين

 األحمذذذذر للصذذذذليب الوطنيذذذذة الجمعيذذذذات بمسذذذذاعد  السذذذذلم، وقذذذذت األشذذذذخاص هذذذذؤالء إعذذذذداد ويجذذذذب 
ها الحمذذر، والهذذالل  إلذذى األسذذماء قائمذذة إرسذذال عليهذذا فذذإن األشذذخاص أولئذذك مثذذل ت ذذوين مذذا لدولذذة تذذم وا 
 .2المتعاقد  األطراف تصرف تحت الحاجة عند ت ون حتى األحمر للصليب الدولية اللجنة

 :القانونيون المستشارون -ب 

 هذذي علذذيهم المنصذذوص المستشذذارين مهمذذة أن علذذى األول البروتو ذذول مذذن 12 المذذاد  نصذذت لقذذد
 والبروتو ذذول، االت اقيذذات ألح ذذام تطبيذذق بشذذأن المالئمذذة الدرجذذة حسذذب العسذذ ريين للقذذاد  المشذذور  تقذذديم

 لهذذها انتهذذاك أي عذذن بذذاإلبال  وي ل ذذون المجذذال، هذذها فذذي المسذذلحة للقذذوات يلقذذن الذذهي المناسذذب والتعلذذيم
 فذذي عملذذوا أو  محققذذين أو التحقيذذق مهمذذة يذذؤدون  ذذانوا مذذن علذذى المستشذذارين وصذذف وينطبذذق القذذانون،
 احتيذذذاطيين  ضذذذباط عملذذذوا أو عسذذذ ريين أو مذذذدنيين قضذذذا  أو  محذذذامين عملذذذوا أو المستشذذذارين أنشذذذطة
 .اإلنساني الدولي القانون في العس ري التدريب برامج ضمن ودرسوا

 
                                                           

  .222، ص 1990أ توبر،  –سبتمبر  09زهير حسني، القانون الدولي االنساني،م.د.ص.أ، العدد  د. -1

  .11عامر الزمالي: المرجع السابق، ص -2
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 : الحقائق لتقص  الدولية اللجنة طريق ع  الدولية الرقابة – الثان  الفرع 

 أطراف أحد من بطلب وهلك األربع جنيف ات اقيات في األمر أول في التحقيق على النص تم لقد
 الذدولي القذانون وتطوير لتأ يد الدبلوماسي المؤتمر في المشار ون حاول ولقد ،1انتهاك أي بسبب النزاع

 نذذص بموجذذب تحقيذذق جهذذاز بعذذث( 7711 – 7719 جنيذذف) المسذذلحة النزاعذذات فذذي المطبذذق اإلنسذذاني
 .2قانوني

لذذى اللجنذذة، لهذذه  القانونيذذة الواليذذة إلذذى ال ذذرع هذذها فذذي وسذذنتطرق  لذذى بهذذا، التحقيذذق غرفذذة عمذذل وا   وا 
 .اختصاصها

 :الحقائق لتقص  الدولية للجنة القانونية الوالية – أوال 

 أن أي اللجنذذة، اختصذذاص تقبذذل التذذي الذذدول تجذذا  مهامهذذا الحقذذائق لتقصذذي الدوليذذة اللجنذذة تباشذذر
 أطرافها، على إال تسري ال التي الدولية المعاهدات سريان شأن شأنه للجنة القانوني االختصاص سريان

 .اإلنساني الدولي القانون انتها ات في بالتحقيق ن سها تلقاء من تبادر أن للجنة يجوز فال
 :التحقيق غرفة عمل – ثانيا 

 الحقذائق تقصذي لجنذة قبذل من اختيارهم يتم منهم خمسة أعضاء، سبعة من التحقيق غرفة تتش ل
 مذذن ي ونذذوا ال أن الخمسذذة هذذؤالء فذذي ويشذذترط النذذزاع، أطذذراف مذذع اللجنذذة رئذذيس بهذذا يقذذوم مشذذاورات بعذذد

 مذذن ي ونذذا ال أن شذذرط النذذزاع أطذذراف قبذذل مذذن تعينهمذذا فيذذتم اآلخذذرين االثنذذين أمذذا ،3النذذزاع أطذذراف رعايذذا
 اللذذهين االثنذذين النذذزاع أطذذراف اختيذذار عذذدم حالذذة وفذذي النذذزاع، فذذي محايذذد  دولذذة إلذذى ينتميذذا وأن رعاياهذذا
 .4االثنين ههين لتعيين مضطرا اللجنة رئيس ي ون يمثالهما

 الذدولي نللقانو انتها ات وجود عن أدلة لتقديم النزاع أطراف إلى موجه بطلب الغرفة عمل ويبدأ 
 عنذذدما) بذذديلها تذذدعو أو الحاميذذة الدولذذة تذذدعو  مذذا بهذذا، صذذلة لهذذا التذذي المعلومذذات  ذذل وتقذذديم اإلنسذذاني

 .النزاع بهات المتعلقة والمعلومات األدلة لتقديم( الحمر للصليب الدولية اللجنة عنها البديل ت ون

 تراهذا التذي والتوصذيات الغرفذة عمذل تثبيذت مذع بن سذها تعد  خاص تقرير ب تابة فتقوم اللجنة أما 
 .المه ور  االدعاءات عن الناجم النزاع حل بخصوص توصيات على التقرير يحتوي  ما ،5مناسبة

                                                           
  تباعا من االت اقيات األربع. 10،12،120،119أنظر: المواد - 1

  .10عامر الزمالي،ن س المرجع، ص -2

  و ول اإلضافي األول." أ " من البروت 2فقر   92أنظر: الماد  -3

  " ب " من البروتو ول اإلضافي األول. 2فقر   92أنظر: الماد   -4

 " ب" من البروتو ول اإلضافي األول. 1فقر   92أنظر: الماد  -5
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 ومذذذد  اللجنذذذة تقريذذذر علذذذى النذذذزاع أطذذذراف بذذذردود فيتعلذذذق الغرفذذذة عمذذذل مذذذن األخيذذذر  المرحلذذذة أمذذذا 
 وبالتذالي الذردود لتقذديم محذدد  مذد  توجد وال نزاع، ل ل الغرفة تقدمها التي بالتوصيات بالقبول استعدادها

 .البيئة تصيب التي األضرار وتزداد االنتها ات وتزداد يتطور قد النزاع فإن
 :اللجنة اختصاصات – ثالثا 

 .النزاع أطراف بين الحميد  مساعيها ببهل تقوم  ما بالتحقيق، أساسا اللجنة تختص

 : بالتحقيق اختصاصها -أ 

 لقواعذذد انتها ذذا تشذذ ل مذذا وقذذائع بوجذذود تذذدعي التذذي األطذذراف أحذذد مذذن التحقيذذق طلذذب تقذذديم عنذذد
 وهذذذها ،1فقذذذط الخطيذذذر  االنتها ذذذات علذذذى التحقيذذذق تقصذذذر اللجنذذذة فذذذإن للجنذذذة، اإلنسذذذاني الذذذدولي القذذذانون
 هذذذه  نذذذوع ت ييذذذف مذذذن اللجنذذذة يم ذذذن الذذذهي األمذذذر خطيذذذر ، المخال ذذذات  ذذذون تقذذذدير اللجنذذذة مذذذن يقتضذذذي

 .المخال ات هه  في تمييز مهمة على النص عدم من رغم االنتها ات،

 .خطيرا انتها ا أو مخال ة بها االلتزام عدم يش ل التي القواعد تقييم إلى تمتد المهمة هه  أن  ما

 فذذي حذذدث فيمذذا التحقيذذق فذذي األمذذن مجلذذس أنشذذأها خاصذذة لجنذذة قيذذام سذذبب أن إلذذى هنذذا ونشذذير 
 حذذرب نهايذذة بعذذد أي ،7777 سذذنة فذذي إال تشذذ ل لذذم الحقذذائق تقصذذي لجنذذة أن إلذذى الثانيذذة الخلذذيج حذذرب
 قيذذام علذذى يوافذذق ولذذم ،7711 للعذذام البروتو ذذولين علذذى مصذذادقا ي ذذن لذذم العذذراق أن  مذذا الثانيذذة، الخلذذيج
 .بالتحقيق اللجنة

 :الحميد  بالمساعي قيامها -ب 

 بذذذهل إلذذذى مذذذدعو  فإنهذذذا الخطيذذر ، واالنتها ذذذات المخال ذذذات وقذذذوع إثبذذات مذذذن اللجنذذذة تنتهذذذي أن بعذذد
 فذذذذي الذذذذوارد  اإلنسذذذذاني الذذذذدولي القذذذذانون لقواعذذذذد االمتثذذذذال إلذذذذى النذذذذزاع أطذذذذراف لذذذذدعو  الحميذذذذد  مسذذذذاعيها
 الوقذذذذذائع حذذذذذول بمالحظذذذذذات للجنذذذذذة الحميذذذذذد  المسذذذذذاعي وتتمثذذذذذل األول، والبروتو ذذذذذول األربذذذذذع االت اقيذذذذذات
 المالحظذذذذات إلذذذذى اضذذذذافة واالنتها ذذذذات، المخال ذذذذات تثيرهذذذذا التذذذذي للمشذذذذا ل الوديذذذذة بالتسذذذذوية وتوصذذذذيات
 .النزاع أطراف يبديها التي والش هية الم توبة

 أطذذذراف إلذذذى وتقذذذديمها المذذذه ور  واالنتها ذذذات المخال ذذذات وقذذذوع إثبذذذات عنذذذد اللجنذذذة علذذذى ويتعذذذين 
 . 2الموضوع هها بخصوص المناسبة التوصيات تبدي أن النزاع،

 االمتثذال إلذى المتنازعذة األطذراف ودعذو  الوقذائع تقيذيم اللجنذة علذى يتعذين التذي الوقت ف ي وعليه 
 للقذانون مخال تهذا ومذد  الوقذائع هذه  علذى قانونيذا ح مذا يتضمن هها عملها فإن أعال ، المه ور  للقواعد

                                                           
1
  "   " من البروتو ول اإلضافي األول. 1فقر   92أنظر: الماد  -  

2
  من البروتو ول اإلضافي األول. " ب" 1فقر   92أنظر: الماد  -  
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 .القواعد أو القانون لهها االمتثال و ي ية

ن  لذم إها أمذا المذه ور ، للوقذائع أولذي تقدير مجرد ت ون أن تتعد  ال التوصيات لهه  التقييم هها وا 
 المناسذذبة الطريقذة علذذى يت قذوا لذذم إها علذيهم تعيذذين يذتم فإنذه اللجنذذة إلذى الرجذذوع علذى النذذزاع أطذراف يت ذق

 .1والمخال ات االنتها ات في للتحقيق

 الجسذيمة، االنتها ذات في التحقيق مهامها من الحقائق لتقصي الدولية اللجنة أن القول وخالصة 
 االعتذذداء ألن البحريذذة، البيئذذة علذذى تقذذع أو تمذذس التذذي باالنتها ذذات بذذالتحقيق اللجنذذة هذذه  تقذذوم وبالتذذالي
 .2والجنح للجرائم الدولي القانون لجنة مشروع من 29 الماد  حسب وهها جسيم انتهاك يعتبر عليها

نمذا قضذائية، هيئذة ليسذت فهذي الذدول لمحا مة تنشأ لم اللجنة هه  أن إلى نشير أننا إال   نشذأت وا 
 الطبيعيذة، البيئذة بحمايذة المتعلقذة القواعذد فيذه بمذا اإلنسذاني الذدولي القذانون تطبيذق علذى الذدول لمساعد 

 التحقيذذق إجذذراءات يخذذص فيمذا األحمذذر، للصذذليب الدوليذة اللجنذذة بذذدور يتعلذذق آخذر إشذذ اال هنذذاك أن  مذا
 طلبذات اللجنذة تلقذت ولقذد المجال هها في تدخلها على تنص لم األربع جنيف ات اقيات نصوص أن هلك

 .3تحقيق لجنة وليست إنسانية منظمة أنها هلك محير، أمر في يجعلها ما وهو التحقيق، إلجراء عديد 

 القةةانو  تطبيةةق مجةةال فةة  المتحةةد  األمةةم مةة  التعةةاو  طريةةق عةة  الدوليةةة الرقابةةة – رابعةةا 
 :اإلنسان 

 القذذانون قواعذذد مراعذذا  علذذى الرقابذذة مجذذال فذذي المتحذذد  األمذذم منظمذذة مذذع التعذذاون الذذدول بإم ذذان 
ن حتذى الجسيمة المخال ات وارت اب االعتداء لوقف وتوصيات قرارات بإصدار تقوم بأن هلك الدولي،  وا 

 .4القو  استخدام لزم

 ورد مذا هذو البحريذة، البيئذة حمايذة مجذال فذي المتحذد  األمذم هيئة عن صدر ما أهم من  ان وقد 
 عشذر السادسذة بذال قر  جذاء حيذث ،7777 عذام مذن أفريذل 3 فذي الصذادر 911 رقم األمن مجلس بقرار
 7779 أوت 2 قبذذذل الناشذذذئة العذذذراق والتزامذذذات بذذذديون المسذذذاس دون العذذذراق أن جديذذذد مذذذن يؤ ذذذد"  منذذذه،

 الالحذق الضذرر هلذك فذي بمذا مباشذر، ضذرر أو مباشذر  خسذار  أي عن الدولي القانون بمقتضى مسؤول
  نتيجة شر اءها، أو رعاياها أو األجنبية الح ومات على وقع ضرر أو الطبيعية، الموارد واستن اد بالبيئة

                                                           
  .221زهير حسني، المرجع السابق، ص - 1

، جنيف، 11فرانسوز  ريل: اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، دور اللجنة الدولية للصليب األحمر م.د.ص.أ، عدد  -2
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 . 1" لل ويت المشروع غير واحتالله العراق لغزو

 لمثذذل مباشذذرا هذذدفا واتخاههذذا البحريذذة، بالبيئذذة المتعمذذد المسذذاس مشذذروعية عذذدم أ ذذد األمذذن فمجلذذس
 قذد المتحذد  لألمذم العامذة الجمعيذة فذإن الثانيذة، الخليج حرب خالل بها أضر الهي الهجوم من النوع هها

 المذوارد وتبديذد البيئيذة األضذرار بشذأن البذالغ قلقهذا عذن فيهذا عبذرت( 7772) 91/31 رقذم توصية أقرت
لقذذاء الذذن ط ابذذار مذذن المئذذات تذذدمير هلذذك فذذي بمذذا الطبيعيذذة  خذذالل البحذذر فذذي الخذذام الذذن ط مذذن  ميذذات وا 
 أن علذذى مؤ ذذد  األعمذذال، هذذه  مثذذل يحظذذر الذذدولي القذذانون أن إلذذى مشذذير  الحديثذذة، المسذذلحة النزاعذذات
 .2القائم الدولي للقانون مخال ة يمثل وأنه العس رية الضرور  تبرر  ال للبيئة المتعمد التدمير

 لذذذذدفع صذذذذندوق إنشذذذذاء علذذذذى نذذذذص قذذذذد"  911"  رقذذذذم األمذذذذن مجلذذذذس قذذذذرار أن بالذذذذه ر والجذذذذدير 
 والمنتجذات الصادرات قيمة من مئوية نسبة من الصندوق هها وسيمول العراق يتحملها التي التعويضات

 الصذذادرات هذذه  قيمذذة مذذن 39 ب النسذذبة هذذه  المتحذذد  األمذذم العذذام األمذذين حذذدد ولقذذد العراقيذذة، الن طيذذة
 .3الن طية

 مذن المطلذب، هها في تناولناها التي األربع الرقابة بأجهز  تعمل الدول أن إلى نشير األخير وفي 
 لتطبيذذذق فعاليذذذة أ ثذذذر إلعطذذذاء النظاميذذذة القذذذوات ضذذذمن المذذذؤهلين واألشذذذخاص المستشذذذارين إدرا  حيذذذث
 األمذم مذع التعذاون هذي بهذا العمذل جذر  التذي الوحيد  اآللية أن نالحظ أننا إال اإلنساني، الدولي القانون
 ول ذن4 النذزاع، فذي مباشذر  المتحذد  األمذم تذدخلت حذين الثانيذة، الخلذيج حذرب فذي حذدث مذا وهها المتحد 
 ال ذويتي، الذن ط آبذار مذن  بيذر لعذدد عمدي إحراق من العراقية السلطات به قامت ما أن من الرغم على

 إال قادمة، سنوات إلى الضار  آثارها ستستمد بيئية  ارثة يعد الخليج، في الن ط من  بير   ميات وس ب
نمذذا البحريذذة، البيئذذة حمايذذة لذذيس التذذدخل هذذها وراء مذذن السذذبب أن  ومذذا بذذالقو ، لل ويذذت العذذراق غذذزو هذذو وا 

 .العدوان لهلك نتيجة  ان البحرية للبيئة حدث
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 أثنةاء البحريةة بالبيئةة اإلضةرار عة  الدوليةة المسؤولية – الثالث المبحث 
 :المسلحة النزاعات
  بيذر ، أهميذة لذه المسذلحة، النزاعذات أثنذاء البحرية بالبيئة اإلضرار عن الدولية المسؤولية تطبيق 

 المذد  بعيذد  نتائجهذا البيئيذة الضذرار أن سيما وال األضرار تلك إصال  ويستحيل للبيئة جسيم نتا  فهو
 القواعذد هذه  انتهذاك عذدم يضذمن مذا وهذو والخذاص، العذام الذردع تحقذق المسذؤولية تطبيق يجعل ما وهو

 االحتياطذذات  افذذة وضذذع إلذذى يسذذعون المتحذذاربين ويجعذذل فعاليذذة هات المسذذؤولية تلذذك وتصذذبح مسذذتقبال،
 . 1البيئة ضد جرائم ارت اب لعدم والتدابير

 فعذل أي" أن علذى الذدول، مسذؤولية حذول الذدولي، القذانون لجنذة مشذروع مذن األولذى المذاد  تنص 
 البروتو ذذول مذذن( 77) المذذاد  وتذذنص ،"الدوليذذة مسذذؤوليتها يسذذتتبع مذذا، دولذذة بذذه تقذذوم دوليذذا مشذذروع غيذذر
 الذهي النذزاع طذرف يسذأل "أن علذى م،7797 لعذام األربذع جنيف الت اقيات الم مل م،7711 لعام األول
 عذن مسؤوال وي ون هلك، الحال اقتضت إها تعوي  دفع عن البروتو ول، وهها االت اقيات أح ام ينتهك
 ."المسلحة قواته من جزءا يش لون الهين األشخاص يقترفها التي األعمال  افة

 إخذذالل حذذال فذذي يقذذوم الذذدولي، القذذانون أشذذخاص مذذن  شذذخص الذذدول، لمسذذؤولية القذذانوني فالنظذذام
 األخذذر ، بالذذدول تلحذذق طرمخذذا أو أضذذرار عنذذه يذذنجم الذذهي( والعرفيذذة االت اقيذذة)الدوليذذة بالتزاماتهذذا الذذدول
 بموجبهذذا األولذى تلتذذزم المتضذرر ، والذذدول الدوليذة للقواعذذد نته ذةمال الذدول بذذين قانونيذة رابطذذة يخلذق ممذا

 .الدولية بالمسؤولية تسمى ما هي القانونية الرابطة وهه  عنه، التعوي  أو الضرر بإصال 

 يم ذن بذل فيذه، المسذؤولية قواعذد نضو  مد  على للمسؤولية القانوني النظام فعالية مد  ويتوقف
 االلتزامذات مخال ذة ضذد ضذمانات مذن ت  لذه بمذا للقذانون تطوير أدا  ت ون أن يم ن المسؤولية أن القول

 2.القانونية

 أوقذذات فذذي المشذذروعة غيذذر األعمذذال عذذن الدوليذذة للمسذذؤولية العامذذة األح ذذام إعمذذال أن والحقيقذذة
 القانونيذة القواعذد وجذود إلذى بالنظر الدولية المسؤولية مبدأ استقر فقد قانونية، مشا ل أية يثير ال السلم،

 عذذن المسذذؤولية مجذذال فذذي أمذذا المسذذؤولية، أح ذذام مذذن العديذذد وتوضذذح تضذذبط التذذي القضذذائية والتطبيقذذات
 مذذن العديذذد يثيذذر األمذذر فذذإن المسذذلحة، النزاعذذات أثنذذاء بالبيئذذة تلحذذق التذذي تلذذك خاصذذة بالبيئذذة اإلضذذرار
 مسذذؤولية حذذول ت صذذيلية أح امذذا تتضذذمن ال اإلنسذذانية الدوليذذة فالنصذذوص المختل ذذة، القانونيذذة الجوانذذب

                                                           
ة أثناء النزاعات المسلحة، رسالة د تورا ، جامعة حسين علي الدريدي، مد  فعالية القواعد اإلنسانية في حماية البيئ-1

  .002، ص 0221عمان العربية للدراسات العليا، األردن، 

م، ص 0229د. معمر رتيب محمد عبد الحافظ، القانون الدولي للبيئة وظاهر  التلوث، دار النهضة العربية، القاهر ، -2
119. 
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 وا ت ذت العدائيذة، العمليذات سذير أثنذاء بالبيئذة تلحذق التذي األضذرار عذن الصذريحة المسلح النزاع أطراف
  ما األمد، وطويلة االنتشار واسعة البالغة األضرار من البيئة لحماية عامة قواعد بتقرير النصوص هه 
 األح ذذذذام أن  مذذذذا م،7711 لعذذذذام األول البروتو ذذذذول مذذذذن( 11) و (3ف31) المذذذذادتين فذذذذي الحذذذذال هذذذذو

 المشذذ الت حداثذذة بسذذبب نذذادر  زالذذت مذذا -عذذام بشذذ ل – البيئيذذة األضذذرار عذذن المسذذؤولية حذذول القضذذائية
 1.المسؤولية هه  تثيرها التي

 النزاعذذذذات أثنذذذذاء البيئيذذذذة األضذذذذرار عذذذذن للمسذذذذؤولية القانونيذذذذة الطبيعذذذذة سذذذذنعالج المبحذذذذث هذذذذها وفذذذذي
 .متتاليين مطلبين في وهلك المسؤولية، لهه  القانونية اآلثار و ها المسلحة،

 :المسلحة النزاعات أثناء البيئية األضرار ع  للمسؤولية القانونية الطبيعة -األول المطل 

 وجذذب المسذذلحة النزاعذذات أثنذذاء البيئيذذة األضذذرار عذذن للمسذذؤولية القانونيذذة الطبيعذذة دراسذذة أجذذل مذذن
 ال رع) المسلحة النزاعات أثناء البحرية بالبيئة اإلضرار عن الدولية المسؤولية مضمون إلى التطرق لزاما
 ال ذرع) المسذلحة النزاعذات أثنذاء البحريذة البيئذة حمايذة قواعذد النتهذاك القانوني الت ييف إلى و ها ،(األول
 .المسؤولية هه  انعقاد شروط إلى  هاو  ،(الثاني

 النزاعةةةات أثنةةةاء البحريةةةة بالبيئةةةة اإلضةةةرار عةةة  الدوليةةةة المسةةةؤولية مضةةةمو  -األول الفةةةرع
 :المسلحة

 أو واجذب يقابلذه حذق ف ذل وااللتزامذات، الحقذوق بذين المقابلة ب  ر  القانونية المسؤولية نظام يرتبط
 علذذى يترتذذب معينذذة، حذذدود ضذذمن حقذذه بممارسذذة القانونيذذة القاعذذد  بأح ذذام المخاطذذب يلتذذزم بحيذذث التذذزام،
 .القواعد هه  بموجب عليه المقرر الجزاء وتوقيع قانونيا مسائلته تجاوزها

 نطذذاق خذذار  -بهذذا التهديذذد أو القذذو  اسذذتخدام إلذذى اللجذذوء تحذذرم التذذي العذذام الذذدولي القذذانون فقواعذذد
 الذدولي القذانون وقواعذد -المتحذد  األمذم ميثذاق مذن( 17) المذاد  فذي عليذه المنصوص الن س عن الدفاع

 – قانونيذذة قاعذذد  وأيذذة الضذذرر، وم رطذذة عشذذوائية قتاليذذة وأسذذاليب وسذذائل اسذذتخدام تحذذرم التذذي اإلنسذذاني
 يرتذذب نظذام وجذذد إها إال تجاوزهذا، وعذذدم بأح امهذا المخذذاطبين بذالتزام غايتهذذا تحقذق ال -وطنيذذة أو دوليذة

نصذاف نصذابه إلذى الحذق إعذاد  فذي تساهم( جنائية أو مدنية) قسرية جزاءات  فبذدون علذيهم، المعتذد  وا 
 .أثر أو أهمية أية القانونية للقاعد  ت ون ال الدولية المسؤولية نظام

 
 :الدولية المسؤولية تعريف -أوال

                                                           
دريدي، المسؤولية الدولية عن األضرار البيئية أثناء النزاعات د.  ريمة عبد الرحيم الطائي و د. حسين علي ال-1

 .20، ص0229المسلحة،عمان، دار وائل للنشر، 
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 النظذذام: 'بأنهذذا"  السذذيد راشذد"  األسذذتاه عرفهذذا فلذد الدوليذذة، للمسذذؤولية ال قهيذة التعذذاريف تعذذددت لقذد
 ،1'أضذذرارا ويسذذبب مسذذؤولة دولذذة تقترفذذه الذذدولي للقذذانون حذذرق  ذذل عذذن بذذالتعوي  االلتذذزام ينشذذ  الذذهي

 فعال الدولي القانون أشخاص من شخص يرت ب حينما تنشأ: ' بأنها" شلبي البديع عبد" األستاه ويعرفها
 بأنهذذا" الغنيمذي طلعذت محمذد"األسذتاه أيضذا وعرفهذذا ، 2'الذدولي القذانون ومبذاد  اللتزامذات مخال ذة يشذ ل

 بدولذة يلحذق الذهي الضذرر جبذر أو بإصذال  عليهذا، المذدعى الدولذة التزام بمقتضا ، يتقرر قانوني نظام'
 ألح ذذام وفقذذا مشذذروع غيذذر امتنذذاع أو بعمذذل قيامهذذا جذذراء مذذن رعاياهذذا، بأحذذد أو  ذذهلك، بصذذ تها أخذذر ،
  ،3'القواعد أو األح ام تلك ترسمه الهي للسلوك الدولي المستو  عن يخر  أو الدولي، القانون وقواعد

 سذواءا بذالتزام اخذالل  ذل: ' بأنهذا الدوليذة المسؤولية فيعرفان" ودوالشا و تاميزا اتيا"  األستاهان أما
 خلذذق إلذذى اليذذا يذذؤدي والذذهي الذذدولي، القذذانون قواعذذد مذذن قاعذذد  مذذن نذذابع بسذذهو أو نشذذاط بعمذذل هلذذك  ذذان

 تطلذذب التذذي الدولذذة تعذذوي  مذذن عليهذذا البذذد والتذذي بذذاالتزام أخلذذت التذذي الدولذذة بذذين جديذذد  قانونيذذة عالقذذة
 .4'هلك

 قذذانوني نظذذام الدوليذذة المسذذؤولية"  بذذأن شذذتا، الذذونيس عبذذد أحمذذد األسذذتاه يقذذول السذذياق ن ذذس وفذذي
 الذهي الضذرر بإصذال  دوليذا، المشذروع غيذر ال عذل إليذه المنسوب الدولي القانون شخص يلتزم بمقتضا 

 .5" ال عل هها جراء من الدولي، القانون أشخاص من آخر بشخص لحق

 اخالال يتضمن العمل وهها ارت به، عمل عن الشخص عليها يؤخد حالة بأنها  هلك، عرفت  ما 
 حذذدد  الذذهي الجذذزاء يقابلهذذا القانونيذذة، المسذذؤولية يرتذذب بهذذا فذذاإلخالل قانونيذذة القاعذذد  ومادامذذت بالقاعذذد ،
 .6شروطه أحد أو القانون

 فقذذد م،7717 لعذذام واألربعذذون الواحذذد  دورتهذذا أعمذذال عذذن تقريرهذذا ف ذذي الذذدولي القذذانون لجنذذة أمذذا
 مسذذؤوليتها عليذذه يرتذذب دولذذة عذذن صذذادر دوليذذا مشذذروع غيذذر عمذذل  ذذل: بأنهذذا الدوليذذة المسذذؤولية عرفذذت
 القذذانون قواعذد مذن قاعذد  علذذى مؤسذس إللتذزام خرقذا يعذذد عمذل عذن امتنذاع أو عمذذل  ذل-: وهذي الدوليذة
 .العام الدولي

                                                           
 .20د.  ريمة عبد الرحيم الطائي ، د. حسين علي الدريدي، المرجع السابق اله ر، ص-1

 .111م، ص1912، القاهر ، د عبد البديع صال  شلبي، حق االسترداد في القانون الدولي العام، منشأ  المعارف-2

 .22د  ريمة عبد الرحيم الطائي، د حسين علي الدريدي، المرجع السابق، ص -2
4
-Attiatamiza.eduardo: «la responsabiliti de l état» le droit international. pedone. Paris 

1991. p394. 
، ص 0220-0221رسالة ماجيستير، بن ع نون،  لنوار فيصل، حماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة،-5

019. 

عمر بن عبد اهلل بن سعيد البلوشي، مشروعية أسلحة الدمار الشامل، منشرورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، -6
  .121، ص 0229
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 قانونيا شخصا باعتبارها الدولة إلى المشروع غير العمل هها يسند أن-

 1.ضررا االمتناع أو العمل هها على يترتب أن-

 بالبيئذة اإلضذرار عذن الدوليذة المسذؤولية بذأن القذول يم ننذا فإنذه ، تعذاريف مذن تقدم ما على وبناءا
 بقواعذد بذاإلخالل الدولي القانون أشخاص أحد يقوم عندما تنشأ المسلحة، النزاعات أثناء خاصة البحرية
 بشذذ ل للبيئذذة مقذذرر  عرفيذذة أو ات اقيذذة قواعذذد  انذذت سذذواء اإلنسذذاني، الذذدولي القذذانون تخللهذذا التذذي الحمايذذة

 الدولي، القانون أشخاص من لشخص عمل عن امتناع أو عمل ف ل خاص، بش ل البحرية وللبيئة عام
 الدولذذة مواجهذذة فذذي قائمذذة الشذذخص لهذذها الدوليذذة المسذذؤولية يجعذذل البحريذذة بالبيئذذة اإلضذذرار فذذي يتسذذبب

 .الدولي المجتمع مواجهة وفي المتضرر 

 :المسلحة النزاعات أثناء البحرية بالبيئة اإلضرار عن الدولية المسؤولية أساس -ثانيا

 المخذاطر، أسذاس علذى و ذهلك الخطذأ أسذاس على الدولية المسؤولية أقامت تقليدية نظريات هناك
 .للمسؤولية حديث  أساس المشروع غير ال عل معيار ظهر  ما

 :المسلحة النزاعات أثناء البحرية بالبيئة اإلضرار عن الدولية للمسؤولية  أساس الخطأ-7

 خذذاط  فعذذل عذذن تسذذأل الدولذذة أن اعتبذذر الذذهي"  جروسذذيوس"  ال قيذذه هذذو الخطذذأ نظريذذة صذذاحب
 يملذك األميذر باعتبذار ، المرت ذب يعاقذب لذم أو الخطذأ، وقوع لمنع اإلجراءات يتخه لم إها األمير، يرت به
 . واضح بش ل قصرت إها إال األفراد مسؤولية عن تسأل ال الدولة أن غير بيد ، السلطات  افة

 معهذذا، تعذذاملهم فذذي عديذذد  اتجاهذذات إلذذى ال قذذه وانقسذذم الذذزمن مذذن ردحذذا النظريذذة هذذه  سذذادت ولقذذد
 االلتزامذات، بإرادتهذا تنتهذك الدولذة أن حيذث اإلراديذة النظريذة في ير  والهي لها، المعار  االتجا  فنجد
"  ويذذذذر  الخطذذذأ، إثبذذذذات يصذذذعب فهنذذذذا التزامذذذاتهم أداء فذذذذي وقصذذذروا المذذذذوظ ين اختذذذارت إها الدولذذذذة ل ذذذن

 ،2الحيطذذة عذذدم وال النيذذة سذذوء وال الخطذذأ حصذذول يشذذترط ال القواعذذد انتهذذاك فذذي األسذذاس أن"  إنزيلذذوتي
 العالقات  افة ينظم الهي المساوا  مبدأ في ير  الهي"  ديجي ليون" ال قيه الخطأ لنظرية المنتقدين ومن

 يذرف  الذهي"  بذريتش"  ال قيذه و ذها بذالتعوي ، تلذزم ضذررا تحذدث مخال ذة و ذل المذواطنين، بين العامة
"  جنينذذة"  ال قيذه ويذر  ، 3الدوليذة للمسذؤولية الوحيذد األسذذاس الدوليذة القواعذد مخال ذة ويجعذل الخطذأ ف ذر 
 وعلذذذى االلتزامذذذات، إلذذذى تسذذذتند فإنهذذذا الدوليذذذة المحذذذا م أمذذذام أمذذذا الوطنيذذذة، المحذذذا م أمذذذام بقذذذوم الخطذذذأ أن

 يعنذي الذدولي القذانون مخال ذة أن يذر  والذهي ،" سذيل جذور " النظريذة لهه  المؤيدين من نجد هلك خالف

                                                           
 .192، ص 0212صبا  العشاوي، المسؤولية الدولية عن حماية البيئة، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، -1

2
 -Voir : Anzilotti : Responsabilitié internationale des états à raison de demage soufferts par 

les étrangers, R.D.A.D.1906, P 287. 

 3-Robert Luis Perret : de la faut et du devoir international fondement de la responsabilité, 

Paris 1977, P 75.  
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 الخطذذذأ بذذذين"  سذذذيل" وي ذذذرق السذذذلطة، اسذذذتعمال فذذذي تعسذذذف أو السذذذلطة فذذذي تجذذذاوز أو السذذذلطة تجذذذاوز
 موضذوعية وت ذون الشذخص، علذى الخطذأ يؤسذس شخصذية المسذؤولية فت ذون المرفقي والخطأ الشخصي

 ويذذههب موضذذوعية، إلذذى شخصذذية مسذذؤولية مذذن فتتحذذول المرفذذق المصذذلحي الخطذذأ علذذى تؤسذذس عنذذدما
 فذذذي يتمثذذذل موضذذذوعي م هذذذوم وهذذذو التقصذذذير، أو التبصذذذر عذذذدم أو طذذذيش إمذذذا الخطذذذأ أن إلذذذى"  افارييذذذه"

 عذذن نذذاتج أذذذخر  دولذذة بحذذق ضذذرر حصذذول مذذن البذذد الخطذذأ يقذذوم وحتذذى تعاقذذدي، دولذذي بذذالتزام اإلخذذالل
 امتنذع أو الموظذف باختيذار الدولذة قصذرت إها: التالية الحاالت خار  خطأ يعتبر وال مشروع، غير عمل
 .1وموضوعي شخصي الخطأ أن يعني فهها التزاماتها تن يه عن

 المحذا م مواقذف إلى الرجوع ل ن التبرير عن قاصرا الخطأ جعلت المتالحقة التطورات أن شك وال
 عذذدم مذن بذالغم الدولذة مسذؤولية تقذذوم وقذد التعذوي ، قيمذة علذى القضذذاء ير ذز إه قيمذة، يعطيذه والقضذاء

 إدعذذاء مذذن بذذالغم ، 2 ورفذذو قضذذية فذذي  مذذا الحمايذذة تذذوفير وعذذدم اإلهمذذال أسذذاس علذذى بذذل الخطذذأ، تذذوافر
 انتهذذاك علذذى ر ذذزت بذذل النظريذذة، بهذذه  تأخذذه لذذم الدوليذذة العذذدل مح مذذة أن غيذذر الخطذذأ، بوجذذود األطذذراف

 .المشروع غير العمل واعتبار الدولة سياد 

 الذدولي القذانون إلذى الذداخلي القانون من نقلت قد الخطأ ف ر  أن"  الغنيمي طلعت"  األستاه وير 
 الذداخلي القذانون فذي تختلطان ما  ثيرا الخطأ وف ر  القانون انتهاك ف ر  أن االعتبار في يوضع أن دون
 تحليلهذا، يصذعب ن سذانية عناصذر تضذمنها عذن فضذال الذدولي، القذانون فذي الوضذع يساير ال نحو على
 الدولذذة شخصذذية فذذي تعتقذذد أنهذذا حيذذث مذذن الدوليذذة العالقذذات فذذي تعقيذذدات تسذذبب قذذد النظريذذة فذذإن لذذهاك

 ر يذذز  هذذي الخطذذأ ف ذذر  أن نعتذذرف أن يجذذب أننذذا علذذى الميتافيزيقيذذة، الطبيعذذة وراء ت مذذن التذذي وحقيقتهذذا
 التقصير ب  ر  يأخه عندما القضاء إليه يرجع الهي المبرر جدال بال وهي المسؤولية، حاالت من العديد
 فيمذذا داللتهذذا فذذي السذذابقة نظذذر  وجهذذة إلثبذذات أمثلذذة الغنيمذذي لنذذا ويقذذدم للمسذذؤولية،  أسذذاس الحذذرص فذذي

 سذنة األمري يذة البريطانيذة التح ذيم مح مذة نظرتهذا التذي"  جيسذي" قضذية فذي تلذك، الخطذأ بنظريذة يتعلق
 تلذذذك أن رغذذذم موظ يهذذذا تصذذذرفات عذذذن بريطانيذذذا أمذذذام مسذذذؤولة المتحذذذد  الواليذذذات اعتبذذذرت حيذذذث م7727

 تأخذه لذم المح مذة ول ذن الذدولتان، قبلتهذا تعليمذات مذع تت ق أنها وبعقيد  نية بحسن صدرت التصريحات
 النزاعذذات أثنذاء البحذري البيئذة وحمايذة الخطذأ نظريذة-3الدولذة لمسذؤولية  أسذاس الخطذأ أو الغذش بشذروط
 :المسلحة

 الطذرف إضذعاف وهذو المنشذود والهذدف الغايذة تحقيذق ألجذل البحري الدولي النزاع أطراف يلجأ قد
لحذذاق األخذذر  والمتطذذور  الحديثذذة القتذذال ووسذذائل الحذذروب أسذذاليب  ذذل إلذذى النذذزاع، و سذذب بذذه الهزيمذذة وا 

                                                           
 .19، ص0229د. عبد العزيز العشاوي، محاضرات في المسؤولية الدولية، دار هوهه، الجزائر، -1

 .022م، ص 1912د. احسان الهندي، القانون الدولي العام، دار الخليل، عمان، -2

 .02د. عبد العزيز العشاوي، ن س المرجع السابق، ص -3
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ن الشامل، الدمار وأسلحة النووية  األسلحة  إلحذاق وعذدم البحريذة البيئذة سذالمة حساب على هلك  ان وا 
 .بها الضرر

ها  البيئذة تلويذث عذن المسذلح النذزاع أطذراف ألحد الدولية المسؤولية قيام في الخطأ بنظرية أخهنا وا 
لحاق البحرية  النزاع أطراف من طرف  ل أن إه للغاية صعب أمر هنا الخطأ إثبات فإن بها، الضرر وا 
 البحريذة بالبيئذة ألحقذه الذهي الضذرر مسذؤولية تحمذل عنه يمنع  مانع العس رية بالضرور  ويحتج يتمسك
 .عمله على المشروعية إلط اء و ها

 علذذى العذراق مسذذؤولية يقذم لذذم"  911"  رقذم األمذن مجلذذس قذرار أن نجذذد الثانيذة الخلذذيج حذرب وفذي
نما الخطأ أساس  .الشروع غير ال عل أساس على أقامها وا 

 مذن"  2" و"  7"  والمذادتين األول البروتو ذول مذن"  11" و"  31"  المذادتين نذص إلذى وبالرجوع
 الخطذأ أسذاس علذى الدولة مسؤولية تؤسس ال فإنها عس رية، ألغرا  البيئة تغيير تقنيات حظر ات اقية
نمذذا البحريذذة، البيئذذة تلويذذث عنذذد  ي ذذون الذذهي هذذو النصذذوص تلذذك فذذي الذذوارد  البيئذذة حمايذذة قواعذذد خذذرق وا 

 .الدولية المسؤولية قيام أساس

 للدولذة الدوليذة المسؤولية لقيام  أساس إعمالها وعدم الخطأ نظرية تطبيق إم انية عدم نستنتج إها
 .المسلحة النزاعات أثناء البحرية بالبيئة اإلضرار عن

 النزاعذذذات أثنذذذاء البحريذذذة بالبيئذذذة اإلضذذذرار عذذذن الدوليذذذة للمسذذذؤولية  أسذذذاس المخذذذاطر نظريذذذة -2
 بشذذ ل سذذاهمت التذي الحديثذذة، الت نولوجيذة التطذذورات لمواجهذة النظريذذة هذه  الذذدولي ال قذه ابتذذدع:المسذلحة
 الدولي المجتمع ودخول واألمرا  األوبئة وانتشار البشرية، البيئة تلوث نسبة زياد  في ومؤسف ملحوظ
 قواعذذد تعذذد لذذم بحيذذث العلمذذي، التقذذدم أوجذذه مذذن وغيذذر  الخذذارجي ال ضذذاء وارتيذذاد النذذووي التنذذافس عصذذر

 قذادر  – العذام الذدولي القذانون وأح ذام قواعذد مخال ذة في - الخطأ أساس على القائمة التقليدية المسؤولية
 الظذذروف، هذذه  مثذذل عذذن الناجمذذة للمشذذا ل الحلذذول إيجذذاد أو المسذذتجد ، األوضذذاع لهذذه  تجابةاالسذذ علذذى
 أثذار عنهذا تذنجم هلذك ومذع الذدولي، القذانون وقواعذد ألح ذام مطذابق بشذ ل الذدول تمارسذها األنشطة فهه 

 للمسذؤولية جديذد أسذاس علذى البحذث إلذى أد  الذهي األمذر األمذد وطويلذة االنتشذار واسذعة بيئيذة وأضرار
 رغذم المختل ذة، أنشذطتها عذن الناجمة األضرار عن مسؤولة الدول هه  مثل اعتبار يم ن بحيث الدولية،

 ت  ذذي النظريذذة هذذه  أن بمعنذذى الذذدولي، القذذانون أح ذذام علذذى خروجذذا أو خرقذذا تشذذ ل ال األنشذذطة تلذذك أن
 وقذذوع فذذي الموضذذوعية الناحيذذة مذذن السذذبب هذذي األخيذذر  هذذه  ت ذذون أن قانونيذذا، مسذذؤولة الدولذذة العتبذذار
 الدوليذة مسؤوليتها لتقرير الواقع والضرر الدولة سلوك بين السببية عالقة تقوم أن ي  ي إه للغير، ضرر
 .1الدولي القانون وقواعد ألح ام مخال ة أو خطأ ترت ب لم ولو

                                                           
 .22، ن س المرجع السابق، ص د.  ريمة عبد الرحيم الطائي، د. حسين علي الدريدي-1
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ن حتى بل  .1الضرر وقوع لمنع الالزمة االحتياطات  افة للضرر المسببة الدولة هه  اتخهت وا 

 البشذذرية البيئذة لحمايذة الخطذر ، أنشذطتها عذن للذدول الموضذوعية المسذؤولية نظريذة ت ذريس تذم وقذد
 قضذذية ف ذذي والقانونيذذة، القضذذائية األعمذذال مذذن العديذذد فذذي الممارسذذة، هذذه  علذذى المترتبذذة األضذذرار مذذن

 الخسائر عن التعوي  األمري ية المتحد  الواليات طلب وبشأن ب ندا"  ترايل"  مدينة في المعادن صهر
 المصذذنع ين ثهذذا التذي السذذامة األدخنذة جذذراء مذن واشذذنطن، واليذذة فذي والممتل ذذات باألشذخاص لحقذذت التذي
 الذذدولتان، شذذ لتها التذذي الذذدولي، التح ذذيم مح مذذة قذذررت الحذذدود، عبذذر الريذذا  وتنقلذذه الجذذوي، الهذذواء فذذي

 أو تسذذتعمل أن فذذي الحذق لدولذذة لذذيس الذدولي القذذانون لمبذاد  وفقذذا"  أنذذه م،7797 عذام الصذذادر بح مهذا
 أو أخذذر  دولذذة إلقلذذيم أو األدخنذذة، طريذذق عذذن الضذذرر، يسذذبب نحذذو علذذى إقليمهذذا علذذى بأنشذذطة تسذذمح

 واضذذذحة بأدلذذذة الضذذذرر ويثبذذذت خطيذذذر  نتذذذائج هات الحالذذذة ت ذذذون عنذذذدما فيذذذه، لألشذذذخاص أو للممتل ذذذات
 ". ومقنعة

 نظريذة م،7712 عذام البيئذة حذول اسذتو هولم مؤتمر مباد  مجموعة من( 27) المبدأ اعتمد ولقد
 داخذل تذتم التذي األنشذطة أن ضمان مسؤولية الدولة على إن: "...فيه جاء الهي الموضوعية، المسؤولية

 الوطنيذة واليتها حدود وراء فيما للمناطق أو األخر  الدول لبيئة ضررا تسبب ال إشرافها تحت أو واليتها
." 

 الدولذذة اعتبذذار علذذى القائمذذة المخذذاطر، نظريذذة أو الموضذذوعية، المسذذؤولية نظريذذة أن نجذذد وه ذذها
 لقواعد مخال تها يثبت لم ولو الخطر  لألنشطة ممارستها بمجرد بالغير لحقت التي األضرار عن مسؤولة
 البيئذة حمايذة إلذى تهذدف التذي الدوليذة المعاهذدات من مجموعة في ت ريسها قدتم الدولي، القانون وأح ام
 والمعاهذذدات 2حروقذذاتمبال البحذذار تلذذوث تعذذالج التذذي والمعاهذذدات النوويذذة المعاهذذدات مثذذل عذذام، بشذذ ل

 لعذام الدولية المعاهد  المجال، هها في النووية المعاهدات أمثلة ومن ،3الخارجي ال ضاء بارتياد المتعلقة
 عاتق على الموضوعية المسؤولية أقامت والتي النووي، المجال في المدنية بالمسؤولية المتعلقة م7799

 لعذذذام الدوليذذذة االت اقيذذذة هنذذذاك و ذذذهلك النذذذووي، النطذذذاق عذذذن يذذذنجم الذذذهي الضذذذرر عذذذن النذذذووي المسذذذتثمر
 الوقذذذود عذذذن الناتجذذذة الحذذذوادث عذذذن النوويذذذة السذذذ ن لمشذذذغلي الموضذذذوعية بالمسذذذؤولية المتعلقذذذة م7792
 مجذذال فذذي الدوليذذة االت اقيذذات ومذذن عنذذه، المتخل ذذة أو النذذووي اإلشذذعاع هات ال ضذذالت عذذن أو النذذووي،
 الذذدولي المجذذال فذذي الضذذمان أو المخذذاطر ف ذذر  أسذذاس علذذى المطلقذذة المسذذؤولية بمبذذدأ أقذذرت والتذذي البيئذذة
 األنشذطة عذن الناتجذة األضرار عن المدنية بالمسؤولية الخاصة م7773 لعام أوروبا مجلس ات اقية نجد

                                                           

-
 .00د. عبد العزيز العشاوي، ن س المرجع السابق، ص1

2
-Res.C.I.J,1973 Affaire des essais nucleair , cont. France.PP 99-123. 

-
 .20د. ريمة عبد الرحيم الطائى، د. حسين علي الدريدي، ن س المرجع السابق، ص 3
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 1بالبيئة الضار 

 :أهمها ميادين عد  في المخاطر نظرية طبقت وقد 

 :الهرية للطاقة السلمي االستخدام-7

 سذلمية ألغذرا  الهريذة الطاقذة اسذتخدام عذن تذنجم التذي األضرار عن المسؤولية مبدأ تقرير يعتبر
 رغذم الهريذة، الطاقذة اسذتخدام عن تنجم أن يحتمل التي الشديد  المخاطر إلى بالنظر هلك ضروريا، أمرا
 أخذذر  بذذدول أضذذرار الدولذذة سذذببت اها مذذا حالذذة وفذذي مشذذروع، غيذذر فعذذال أو خطذذأ ترت ذذب لذذم الدولذذة أن

 وهذذذي تعذذذوي  دون الضذذذحية تبقذذذى ال حتذذذى وهذذذها التعذذذوي ، بذذذدفع ملزمذذذة فهذذذي الذذذهري اإلشذذذعاع نتيجذذذة
 .العدالة تمليها اعتبارات

 :بالمحروقات البحار تلويث-2

 ظهذذور إلذذى أد  قذذد البحريذذة للبيئذذة تلويذذث مذذن عنهذذا ينذذتج ومذذا البتذذرول نذذاقالت تصذذادم حذذوادث إن
 فذذذذذذذي بالزيذذذذذذذت التلذذذذذذذوث عذذذذذذذن الناجمذذذذذذذة األضذذذذذذذرار عذذذذذذذن المدنيذذذذذذذة بالمسذذذذذذذؤولية خاصذذذذذذذة قانونيذذذذذذذة قاعذذذذذذذد 

 مالذذك مسذذؤولية تقذذر  لهذذا م،7713 سذذنة السذذ ن مخل ذذات إغذذراق بمنذذع خاصذذة وقواعذذد م،27/97/7797
 .البحرية البيئة تلوث عن الس ينة

 العذذرف جذذر  إه الدوليذذة، للمسذذؤولية عامذذا أساسذذا تصذذبح لذذم المخذذاطر نظريذذة فذذإن تقذذدم، مذذا رغذذم
 األمذذر وهذذو بالغذذة، خطذذور  هات بأنشذذطة متعلقذذة معاهذذدات علذذى بنذذاءا إال بهذذا األخذذه عذذدم علذذى الذذدولي
 أنشذذطة وفذذي الهريذذة، للطاقذذة السذذلمية االسذذتعماالت أوجذذه تذذنظم التذذي االت اقيذذات معظذذم فذذي فعذذال المطبذذق
 .الخ...األشياء ونقل الجوي، ال ضاء ارتياد

 أثنذذاء البيئذذة حمايذذة قواعذذد النتهذذاك الدوليذذة للمسذذؤولية  أسذذاس النظريذذة هذذه  علذذى يالحذذظ مذذا ول ذذن
 ل ذذون وهلذذك المسذذلح، والنذذزاع الحذذرب ظذذروف ظذذل فذذي عليهذذا االسذذتناد يم ذذن ال أنهذذا المسذذلحة النزاعذذات
 الدوليذة المسذؤولية قيذام فذي تذدخل ال النظريذة وهذه  ومحذرم، دوليذا مشروع غير فعل هاتها حد في الحرب
 يم ذن ول ذن المشذروعية، عذدم شذرط علذى يقذوم النظريذة م هوم ألن الطبيعية، البيئة انتها ات عن للدول

 يضذذر والذذهي الخطذذر  األنشذذطة عذذن الناشذذ  للحذذدود العذذابر التلذذوث مذذن خاصذذة السذذلم وقذذت فذذي تطبيقهذذا
 2بالبيئة

 أثنذذذاء البحريذذذة بالبيئذذذة اإلضذذذرار عذذذن الدوليذذذة للمسذذذؤولية  أسذذذاس المشذذذروع غيذذذر ال عذذذل نظريذذذة-3

                                                           
 .192ص  صبا  العشاوي، ن س المرجع السابق،-1

نصر اهلل سناء، الحماية القانونية للبيئة من التلوث في ضوء القانون الدولي اإلنساني، مه ر  ماجستير، جامعة باجي -1
 0212/0211مختار، عنابة، 
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 :المسلحة النزاعات

( الخطذأ نظريذة) الدوليذة للمسذؤولية التقليذدي األسذاس إلى وجهت التي االنتقادات عديد فرضت لقد
 الذدولي، القذانون وطبيعذة يت ذق الدولذة لمسذؤولية آخذر أسذاس عذن البحذث الوضذعية المدرسة أنصار على

 تقذذديرها، يصذذعب وشخصذذية ن سذذية اعتبذذارات مذذن تتضذذمنه لمذذا  ليذذة الخطذذأ ف ذذر  المدرسذذة هذذه  وتذذرف 
 .1الدولي للقانون المخالف للتصرف المشروعة غير بالص ة هي العبر  أن وتقرر

 األزمذذة اإلجذذراءات تتخذذه لذذم الدولذذة أن فذذي يذذتلخص الدولذذة إلذذى ينسذذب الذذهي المشذذروع غيذذر والعمذذل
 اإلجذذراءات ضذذدهم تتخذذه لذذم األعمذذال هتذذه وقذذوع بعذذد وأنهذذا لهذذم شذذري ة تصذذبح وبذذهلك األعمذذال هذذه  لمنذذع

 عملهذم، أقذرت قذد ت ذون فهذي هلذك ت عذل لذم فإها تسليمهم أو معاقبتهم إما عليها  ان فقد الالزمة العقابية
 الذدولي القذانون قواعذد ت رضه بالتزام إخالل وجود تتطلب ما بقدر الخطأ وقوع تستوجب ال النظرية فهه 

 الدولي للقانون العامة المباد  أو العرفية أو االت اقية

 العنصذذذر علذذذى ترت ذذذز غالبهذذذا فذذذي وهذذذي المشذذذروع غيذذذر العمذذذل لنظريذذذة تعري ذذذات عذذذد  وجذذذدت لقذذذد
 إلذى المشذروع غيذر ال عذل نسذب يقتضذي شخصذي وعنصذر قانونيذة بقاعذد  إخذالل وجذود أي الموضوعي

 غيذر العمذل نظريذة إطذار فذي الشخصذي العنصذر أن هو اإلطار هها في عليه التر يز يجب وما الدولة،
 ضذذرور  فذذي يتمثذذل ن سذذي عنصذذر علذذى األخذذر هذذو يرت ذذز الذذهي الخطذذأ نظريذذة فذذي عنذذه يختلذذف المشذذروع
 فذذي يذذتلخص أشذذرنا  مذذا الموضذذوعي العنصذذر أن حذذين فذذي التهذذور، أو الرعونذذة عذذدم أو اإلهمذذال إثبذذات
 .2الداخلية القوانين في أو الدولي القانون في عنها المنصوص القواعد من قاعد  خرق

 :أنواع ثالث المشروع غير والعمل

 .معين بعمل القيام يعني االلتزام، انتهاك- 

 .محدد  نتيجة تحقيق يتطلب دولي التزام انتهاك-

 .معين حدث وقوع منع الدولة مع يتطلب دولي التزام انتهاك-

 :معين بعمل القيام يعني دولي التزام انتهاك -أ

 مذثال االمتنذاع، أو فعذل تتطلذب تصذرفية التزامذات وتسذمى االمتناع أو معين، نشاط ممارسة يعني
 قانونيذذة بمصذذلحة التزامذذا أخذذر  دولذذة أراضذذي األجنبيذذة القذذوات تذذدخل ال بذذأن وهلذذك العذذدوان بعذذدم التذذزام
 يخذالف مذا الوطنيذة تشذريعاتها فذي تذنص ال بذأن الدولذة تلذزم العنصذرية، علذى القضاء مجال وفي دولية،

                                                           
د. تونسي بن عامر، المسؤولية الدولية، العمل غير المشروع  أساس للمسؤولية الدولية، منشورات دحلب، الجزائر، -1

 .12م، ص 1991

2
 .101، 102، ص 0211حميد  جميلة، النظام القانوني للضرر البيئي واليات تعويضه، دار الخلدونية، الجزائر،  .د- 
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 دولذي، اللتذزام انتهذاك يعتبذر اإلجذراء هذها مثذل اتخذاه عذدم حالذة وفي اإلنسان، وحقوق الدولية االت اقيات
 وعذذذدم الدبلوماسذذية البعثذذذات أو سذذ ارتها أو األخذذر  الدولذذذة مقذذر الشذذرطة تذذذدخل ال أن االمتنذذاع ويقضذذي
 تعتذذذرف أن الدولذذذة وعلذذذى المسذذذاءلة، أو للتوقيذذذف الدوليذذذة للحمايذذذة يخضذذذعون الذذذهين األشذذذخاص إخضذذذاع
 1به وتلتزم الدولي التح يم بقرارات

 :محدد  نتيجة تحقيق يتطلب دولي التزام انتهاك -ب

 منهذذذا يتطلذذذب دوليذذا التزامذذذا تنتهذذك التذذذي الدولذذة أن الدولذذذة مسذذؤولية مشذذذروع مذذن 27 المذذذاد  تذذنص
 .تختارها التي بالوسيلة نتيجة تأمين

 بذذأن تقضذذي لل حذذم الدوليذذة االت اقيذذة مذذثال، للنتيجذذة مطابقذذة غيذذر حالذذة الدولذذة تصذذرف ينشذذ  وحذذين
 أن الدبلوماسذية للحمايذة الدوليذة االت اقية وتقضي النتيجة، بها تحقق التي الوسيلة اختيار في حر  الدولة
 تع يذر أو بهذا اإلضذرار أو البعثذة مسذؤول بشذخص المسذاس لمنذع المناسذبة التذدابير باتخذاه ملزمة الدولة
 لحقذوق الذدوليين العهذدين فذي المقذرر  الحقذوق لتحقيذق التشذريعية اإلجذراءات تتخه أن الدولة وعلى أمنها،

ن حتذى قذانون إصذدار أن ير  من وهناك ،7799 اإلنسان  إها انتها ذا فيعتبذر معينذة بمرا ذز يمذس لذم وا 
 التن يهي الجهاز أن أو للقانون، خالفا بنزعها األجانب مل ية انتهاك مثل الدولي، القانون مع تناق  ما

 .العنصري التمييز ممارسة شأنها من بإجراءات يقوم

 :معين حدث وقوع منع الدولة من يتطلب دولي التزام انتهاك -3

 أن شذذأنها مذذن لعمليذذات إقليمهذذا فذذي األخذذر  الدولذذة رعايذذا يتعذذر  ال بذذأن الدولذذة تلتذذزم بذذأن وهلذذك
ها الدبلوماسذية، البعثذة مقذر اقتحذام أو االغتيذال، أو اإلنسذان، حقذوق تنتهك  فلذيس هلذك خذالف وقذع مذا وا 
ها الم روضذذة، بواجباتهذذا قامذذت بأنهذذا تتذذهرع أن الدولذذة بوسذذع  أن فيجذذب النتيجذذة ووقعذذت حذذدث وقذذع مذذا وا 
 في تحقق أن الدولة على ويجب الضرر، وقوع يشترط وال والنتيجة، ال عل بين سببية عالقة هناك ت ون

 2.والنتيجة الحادث وقوع لمنع تصرفت أنها وتثبت الحادث

 واالنتهذذذاك الجسذذيم االنتهذذاك بذذذين الت رقذذة إلذذى الذذذدولي القذذانون لجنذذة اتجهذذذت متصذذل سذذياق فذذي -
 غيذذر ال عذذل ويشذذ ل"  77 المذذاد  حذذددت ولقذذد الجسذذيم، االنتهذذاك هذذي الدوليذذة الجريمذذة واعتبذذرت البسذذيط،
 ": أمور عد  عن الجريمة تنجم عندما دولي اللتزام انتها ا المشروع

  ذذالتزام الذذدوليين، والسذذلم األمذذن علذذى للح ذذاظ جوهريذذة أهميذذة هي دولذذي اللتذذزام خطيذذر انتهذذاك – أ
 .العدوان حظر

                                                           
 .09د. عبد العزيز العشاوي، محاضرات في المسؤولية الدولية، المرجع السابق، ص -1

 .01ن س المرجع، ص -2
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  ذذالتزام مصذذيرها، تقريذذر فذذي الشذذعوب حذذق لضذذمان جوهريذذة أهميذذة هي خطيذذر التذذزام انتهذذاك – ب
 .بالقو  مواصلتها أو استعمارية، سيطر  فر 

 حضذر  ذالتزام البشذر، لحمايذة جوهريذة أهميذة هي دولذي اللتذزام النطذاق وواسذع خطيذر انتهاك - 
 .العنصري وال صل الجماعية واإلباد  الرق

 والح ذاظ البشذرية البيئذة لحمايذة جوهريذة أهميذة هي دولذي اللتذزام النطذاق وواسذع خطيذر انتهاك -د
 .البحار أو للجو الجسيم التلوث حضر  التزام عليها،

 ضذذذرور  علذذذى 1' ترا شذذذن برشذذذلونة'  قضذذذية فذذذي ح مهذذذا فذذذي الدوليذذذة العذذذدل مح مذذذة أ ذذذدت وقذذذد -
 وأخذر ، دولذة بذين تنشذأ التزامذات وبذين مجموعهذا فذي الدوليذة الجماعذة اتجذا  الدولة التزامات بين الت رقة
 الذدولي المجتمذع تجذا  االلتزامذات تلذك خاصذة آمذر  قواعذد أنها أي آمر، قانون ص ة لها االلتزامات وهه 
 .  ل

 .ال ضاعة طابع أو يحدثها التي ال وارث بمد  جسامته تقاس المشروع غير والعمل

ها برمتذذذه، الذذذدولي المجتمذذذع علذذذى يذذذؤثر أو بذذذهاتها الدولذذذة يمذذذس أن إمذذذا يقذذذع الذذذهي والضذذذرر  مذذذا وا 
 ويجذذذب بذذذالقو ، التذذذدخل مثذذذل ضذذذدها القذذذو  باسذذذتعمال يسذذذمح األمذذذر فذذذإن أساسذذذية، قاعذذذد  دولذذذة اخترقذذذت
 .القو  استعمال طريق عن المسؤولية وتقرير االنتهاك، هها لتوقيف التعر 

 برشذلونة' قضية في الدولية العدل مح مة ح م على وبتعليقه عامر الدين صال  األستاه وير  -
 قضذذية فذذي ح مهذذا فذذي الشذديد، للنقذذد تعذذر  الذذهي موق هذذا الح ذم بهذذها تجذذاوزت قذذد المح مذذة أن' ترا شذن
 أيذة تقيمهذا أي الذدولي القذانون فذي الحسذبة دعذو  بوجذود القذول حذد إلذى تصذل لذم أنهذا إه إفريقيا، جنوب
نمذا قانونيذة، قاعد  أية احترام لضمان دولة  إقامذة فذي للدولذة القانونيذة المصذلحة بهذه  اعترافهذا قصذرت وا 

 جذزء احترامهذا بوجذوب المطالبذة تجذري التذي القاعد  ت ون التي األحوال في الدولي القضاء أمام الدعو 
 الت رقذة ضذرور  مذن المح مة به نادت ما مع يت ق ما وهو آمر  قاعد  ي العام الدولي القانون قواعد من
 تتحملهذذا التذذي الدوليذذة، االلتزامذذات مذذن متميذذز  طائ ذذة منهمذذا  ذذل تنذذتج القانونيذذة القواعذذد مذذن نذذوعين بذذين

 الذذدول بذذين الثنائيذذة العالقذذات إطذذار فذذي تتولذذد وأخذذر  مجموعذذه، فذذي الذذدولي المجتمذذع مواجهذذة فذذي الذذدول
 2.المختل ة

                                                           
ظرية العمل غير المشروع، وجاء في الح م أنه  ان من حق تبنت مح مة العدل الدولية في ح مها في هه  القضية ن-1

الح ومة البلجي ية أن تتقدم بش و  لو أنها استطاعت أن تثبت أن أحد حقوقها قد انته ت وأن األفعال موضوع الش و  
ي للضرر قد استتبعت انتهاك التزام دولي ناش  عن معاهد  أو قاعد  قانونية، انظر د. حميد  جميلة، النظام القانون

 .101البيئي واليات تعويضه، المرجع السابق، ص 

 .111م، ص 1912د. صال  الدين عامر ، قانون التنظيم الدولي النظرية العامة، مطبعة جامعة القاهر ، -2
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 حيذذث الدوليذذة، المسذذؤولية تح ذذم التذذي القواعذذد فذذي التقسذذيم طريقذذة الذذدولي القذذانون لجنذذة اتبعذذت وقذذد
 والتي الدولي، للمجتمع األساسية المصالح بصيانة متعلقة متعلقة أساسية التزامات هناك أن إلى أشارت
 دوليذذة التزامذذات هنذذاك أن إلذذى أيضذذا أشذذارت أخذذر  جهذذة مذذن ، جهذذة مذذن دوليذذة جريمذذة انتها هذذا يعتبذذر
 .بسيطة مخال ات أي دولية جنحة مجرد مخال تها تعتبر التي أخر 

 عليذذذه تؤسذذذس دوليذذذا مشذذذروع غيذذذر فعذذذل هذذذو تلويثهذذذا أو البحريذذذة بالبيئذذذة اإلضذذذرار أن نجذذذد وعليذذذه
 اإلنسذاني الذدولي القانون في البحرية للبيئة الحماية قواعد خرق أن نجد وأيضا للدولة، الدولية المسؤولية

 .العرفية القواعد وهي الدولي القانون مصادر أحد لقواعد خرق هو

 المسذؤولية لقيذام فذإن م7711 لعذام األول اإلضذافي البروتو ول من 11 الماد  نص إلى وبالرجوع
 ول ذن ضذرر يحصذل أن يجذب البحذار، فذي المسذلحة النزاعات أثناء البحرية بالبيئة اإلضرار عن الدولية
 الثالثذذة المعذذايير هذذه  دون أنذذه بحيذذث األمذذد وطويذذل االنتشذذار وواسذذع بليغذذا ي ذذون أن يجذذب الضذذرر هذذها

 األولذى المذاد  عذن يقذال الشذيء ون ذس البحريذة، بالبيئذة اإلضذرار عذن الدوليذة المسذؤولية تقذوم ال للضرر
 . م7719 لعام البيئة تغير تقنيات استخدام حظر ات اقية من

 النزاعذذات أثنذذاء البحريذذة البيئذذة علذذى االعتذذداء فذذإن آن ذذا إليهذذا المشذذار الضذذرر معذذايير تذذوافرت فذذإها
 تتعلذذذق البحريذذذة البيئذذذة ألن ال عذذذل، لذذذهلك المرت بذذذة الدولذذذة مسذذذاءلة وجذذذب دوليذذذة جريمذذذة يشذذذ ل المسذذذلحة
 .الدولية للجماعة األساسية بالمصالح

 :المسلحة النزاعات أثناء البحرية البيئة على لالعتداء القانون  التكييف -الثان  الفرع

 البحرية البيئة حماية قواعد انتهاك – ضمنية بص ة ولو – تجرم اإلنساني الدولي القانون قواعد 
 الذدولي القذانون لقواعذد جسذيما انتها ذا يشذ ل البيئذة هذه  علذى االعتذداء وتعتبذر المسذلحة، النزاعات أثناء

 ، 1اإلنسذاني الذدولي القذانون فذي الحاصذل للتطذور نتيجذة هذو الت ييذف وهذها حذرب، جريمذة أو اإلنسذاني،
 جنيذف ات اقيذات مذن( 799و 727و 19و 97) المذواد أهمهذا عديذد  نصذوص فذي الت ييف هها ورد وقد

 ،7797 لعذذذام الرابعذذذة جنيذذذف ات اقيذذذة مذذذن( 791و 13) والمذذذادتين التذذذوالي، علذذذى ،7797 لعذذذام األربذذذع
 .7711 لعام األول البروتو ول من( 11) والماد 

 جسذذذيما انتها ذذذا تشذذذ ل أنهذذذا السذذذابق، النحذذذو علذذذى البحريذذذة البيئذذذة علذذذى لالعتذذذداء ت يي نذذذا أن علذذذى
 المقصذذذذذود حذذذذذول التسذذذذذاؤالت بعذذذذذ  يثيذذذذذر دوليذذذذذة، حذذذذذرب جريمذذذذذة أو اإلنسذذذذذاني الذذذذذدولي القذذذذذانون لقواعذذذذذد

 هذها عذن المترتبذة القانونيذة اآلثذار ومذاهي واحذد، بمعنذى هذي وهذل الحذرب، وجذرائم الجسذيمة باالنتها ات
 الت ييف؟

                                                           
1
فاق  مال حداد، القانون الدولي اإلنساني وحماية التراث والبيئة خالل النزاعات المسلحة، القانون الدولي اإلنساني ا - 

 .121، ص 0221وتحديات، منشورات الحلبي، بيروت، 
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 : الدولية الجريمة تعريف - أوال

 الدولي، القانون بقواعد إخالال ترت ب واقعة  ل:"  بأنها' السعدي هاشم عباس' الد تور عرفها لقد
 إلذى تذؤدي والتذي جنائيذة، حمايذة القذانون هلذك لهذا يذوفر التذي بالمصذالح الضذرر إلحذاق شذأنها مذن والتي
 الذذهي المشذذروع غيذذر ال عذذل بخذذالف بأ ملهذذا، الدوليذذة والجماعذذة الجذذرم مرت ذذب بذذين قانونيذذة عالقذذة نشذذوء
 والشذذخص الخطذذأ مرت ذذب بذذين( ماليذذة) قانونيذذة عالقذذة نشذذوء إلذذى يذذؤدي والذذهي المدنيذذة، المسذذؤولية يرتذذب

 يصذيب عمذل عذن امتنذاع أو أداء  ذل"  : بأنهذا " سذليمان اهلل عبذد " األسذتاه ويعرفهذا ، 1"فقط المضرور
 الدوليذذة المجموعذذة باسذذم لمعاقبتذذه ويذذدعو الذذدولي العذذرف يمنعذذه بضذذرر ال بذذر  الدوليذذة الحيويذذة المصذالح

"2. 

 :فئات ثالث إلى العام، الدولي القانون نطاق في الدولية الجرائم وتصنف

 .العدوان  جريمة أخر ، دول ضد دولة أعضاء بص تهم أفراد يرت بها التي الدولية الجرائم -أ

 إبذذاد   جريمذذة معينذذة، جماعذذة ضذذد دولذذة أعضذذاء بصذذ تهم أفذذراد يرت بهذذا التذذي الدوليذذة الجذذرائم -ب
 .العنصري التمييز وجريمة البشري الجنس

 القرصنة،  جريمة دولية، مصالح ضد الخاصة، بص تهم أفراد يرت بها التي الدولية الجرائم - - 
 .بالرقيق االتجار وجريمة األجنبية العملة وتزييف

 فذذروع مذذن   ذذرع – اإلنسذذاني الذذدولي القذذانون إلذذى بالنسذذبة أمذذا العذذام، الذذدولي للقذذانون بالنسذذبة هذذها
 مصذذذذذطلح اسذذذذذتخدام علذذذذذى اقتصذذذذذر فإنذذذذذه – المسذذذذذلحة النزاعذذذذذات أثنذذذذذاء المطبذذذذذق العذذذذذام الذذذذذدولي القذذذذذانون

 لقواعذذد  المخال ذذة النذذزاع، أطذذراف الذذدول تصذذرفات علذذى للداللذذة الجسذذيمة، وغيذذر الجسذذيمة( االنتها ذذات)
 مذذن( 11/1) المذذاد  فذي إال الحذذرب جريمذة أو الدوليذذة الجريمذذة مصذطلح يسذذتخدم ولذم والعرفيذذة، االت اقيذة

 وهذذذذها لالت اقيذذذذات الجسذذذذيمة االنتها ذذذذات تعذذذذد"  أنذذذذه علذذذذى تذذذذنص التذذذذي ،7711 عذذذذام األول البروتو ذذذذول
 3" المواثيق هه  بتطبيق اإلخالل عدم مع وهلك حرب جرائم بمثابة البروتو ول

( الجسذيمة االنتها ذات) مصذطلح اسذتعملت قذد يجذدها اإلنساني، الدولي القانون لنصوص والمتتبع

                                                           
 .11د.  ريمة عبد الرحيم الطائي و د. حسين علي الدريدي، المرجع السابق، ص-1

م، ص 1992عبد اهلل سليمان، المقدمات األساسية في القانون الدولي الجنائي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -2
11 . 

اني قد أخد الت رقة بين )االنتها ات الجسيمة( و)االنتها ات البسيطة أو غير الجسيمة( من يبدو أن المشرع اإلنس-1
بع  ال قه القديم، فقد  ان ال قيه السوفييتي 'لي ين' أول من ميز بين االنتها ات البسيطة للقانون الدولي والجرائم الدولية 

ني للجماعة الدولية، انظر : تقرير لجنة القانون الدولي عن التي تقو  األسس الرئيسة والمباد  األساسية للنظام القانو 
 .022م، ص 1992تموز،  02 -أيار 2أعمال دورتها الثامنة والعشرون، 
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 بعذذ  ويذذر  بينهمذذا، جوهريذذا فارقذذا هنذذاك ن يعنذذي ممذذا أخذذر ، أحيانذذا( االنتها ذذات) ومصذذطلح أحيانذذا،
 المذواد) وهذي( الجسذيمة االنتها ذات) مصطلح إلى أشارت التي االت اقية النصوص أن -بحق– الباحثين

 مذذن( 11) والمذذاد  التذذوالي علذذى م،7797 لعذذام األربذذع جنيذذف ات اقيذذات مذذن( 799و 727و 19و 97)
 بذاقي عذن يميزهذا المصذطلح، لهذها محذددا أو واضذحا م هومذا تعذط لذم ،(م7711 لعذام األول البروتو ذول
 جسذذيمة انتها ذذات اعتبرتهذذا أفعذذال أو لجذذرائم أمثلذذة بسذذرد فقذذط ا ت ذذت بذذل( والبسذذيطة العاديذذة) االنتها ذذات

 أخذر ، إلذى ات اقيذة مذن( الجسذيمة) االنتها ذات هذه  قائمذة اختل ذت وقذد اإلنسذاني، الذدولي القانون لقواعد
 العمذذذد، القتذذذل:  هذذذي م،7797 لعذذذام األربذذذع جنيذذذف ات اقيذذذات فذذذي عليهذذذا نذذذص جسذذذيمة انتها ذذذات فهنذذذاك

 للسذذذالمة الخطيذذذر  االنتها ذذذات عمذذذد، عذذذن ترت ذذذب التذذذي الشذذذديد  اآلالم اإلنسذذذانية، المعامذذذل أو التعذذذهيب
 تلذذك إلذذى أخذذر  أمذذورا الرابعذذة، االت اقيذذة و ذذهلك والثانيذذة، األولذذى االت اقيذذات وتضذذيف للصذذحة، أو البدنيذذة
 فذي العمذل علذى اإل ذرا :  والرابعذة الثالثذة االت اقيذة وتضيف عليها، واالستيالء الممتل ات تدمير: القائمة
 الن ي:  الرابعة االت اقية أيضا، وتضيف العادلة المحا مة في الحق من والحرمان للعدو المسلحة القوات

 .الرهائن وأخه واالعتقال، القانوني، غير اإلبعاد أو

 اقترانهذذا هذذو الجسذذيمة، االنتها ذذات لتحديذذد الحقيقذذي المعيذذار أن يذذر  مذذن هنذذاك هلذذك مقابذذل وفذذي 
 فإنذه جسذيم انتهذاك بأنذه الدولية المعاهد  في يوصف الح م ألن هلك الجنائي، والقصد التعمد نية بوجود
 .1الجريمة ارت اب في والتعمد الجنائي القصد الوقت ن س في يتناول

 بذذين الت رقذذة هذذه  علذذى المختل ذذة القانونيذذة اآلثذذار بعذذ  رتبذذت قذذد اإلنسذذانية، االت اقيذذات أن ورغذذم
 تعريذذف لعذذدم المعذذالم، غامضذذة ت رقذذة هلذذك، مذذع بقيذذت أنهذذا إال العاديذذة واالنتها ذذات الجسذذيمة االنتها ذذات

 القذذانون لقواعذذد انتهذذاك ف ذذل إنسذذانيا، مقبولذذة غيذذر ت رقذذة األسذذاس فذذي وألنهذذا دقيذذق، نحذذو علذذى منهذذا  ذذل
 جسذذيم انتهذذاك هذذو الحذذرب، ويذذالت مذذن المسذذلحة النزاعذذات ضذذحايا حمايذذة تتذذولى التذذي اإلنسذذاني، الذذدولي
 .2وخطير

 فذذي( العاديذذة االنتها ذذات)و( الجسذذيمة االنتها ذذات) بذذين الت رقذذة علذذى المترتبذذة القانونيذذة اآلثذذار أمذذا
 :يلي فيما نبينها أن فيم ن الت رقة هه  غمو  رغم اإلنسانية االت اقيات

 جنائيذذة عقوبذذات مواجهتهذذا فذذي الذذدول تتخذذه حذذرب، جذذرائم باعتبارهذذا الجسذذيمة، االنتها ذذات إن – أ
 بالتعذاون الدول هه  وتتعهد( م7797 لعام األربع جنيف ات اقيات من( 799و 727و 19و 97 المواد)

 من 11 الماد ) مرت بيها وتسليم الجنائية اإلجراءات حول( الجسيمة) االنتها ات لهه  بالنسبة بينها فيما

                                                           
  .111، ص 0229أحمد بشار  موسى، المسؤولية الجنائية الدولية لل رد، دار هومه، الجزائر، -1

2
المنازعات المسلحة على ضوء أح ام القانون الدولي اإلنساني، خياري عبد الرحيم، حماية الممتل ات الثقافية في - 

 .110م، ص 1992رسالة ماجيستير، جامعة الجزائر، 
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 (.األول البروتو ول

 لذذذذد  الجنذذذذائي القصذذذذد تذذذذوافر مذذذذن البذذذذد حذذذذرب، جذذذذرائم باعتبارهذذذذا الجسذذذذيمة، االنتها ذذذذات إن – ب
 عذذذن تذذذنجم( األخذذذر  االنتها ذذذات) بينهمذذذا( األول البروتو ذذذول مذذذن 11و 77/9 المذذذواد) لقيامهذذذا مرت بيهذذذا
 .1(األول البروتو ول من 19 الماد ) األداء واجب عمل أداء في اإلهمال أو التقصير

 األول البروتو ذول مذن 11 الماد ) حرب جريمة تش ل التي وحدها، الجسيمة االنتها ات إن –  
 (.م7711 لعام

 الجسذذيمة االنتها ذذات بذذين اإلنسذذانية االت اقيذذات تمييذذز علذذى تترتذذب التذذي القانونيذذة اآلثذذار مذذن -د
 فذي يسذألون العسذ ريون فالقذاد  ومرؤوسذيهم، العس ريين القاد  بين المسؤولية توزيع العادية، واالنتها ات

( عاديذذة انتها ذذات أو جسذذيمة انتها ذذات) ارت ذذاب عذذن اإلنسذذاني، الذذدولي القذذانون لقواعذذد مخذذال تهم حالذذة
 فيسذذذألون مرؤوسذذذيهم أمذذذا( األول البروتو ذذذول مذذذن 2/  19 المذذذاد ) لذذذديهم الجنذذذائي القصذذذد تذذذوافر حسذذذب
 الفتذذذرا  جسذذذيمة انتها ذذذات ارت ذذذاب عذذذن اإلنسذذذاني، الذذذدولي القذذذانون لقواعذذذد انتهذذذا هم حالذذذة فذذذي دائمذذذا،
 .األول تو ولالبرو  من(2/  13 الماد ) اإلنسانية االت اقيات بنصوص التام إلمامهم

 األخذذذر  واالنتها ذذات الجسذذذيمة االنتها ذذات بذذذين التمييذذز علذذذى المترتبذذة القانونيذذذة اآلثذذار ومذذن -ن
 تصذنيف بحسذب ،2األحمر للصليب الدولية واللجنة الحقائق لتقصي الدولية اللجنة من  ل دور اختالف
 اختصاصذها تمذارس الحقذائق، لتقصذي الدوليذة فالجنذة المسذلح، النذزاع أطراف قبل من المرت ب االنتهاك
 المعنيذذة، األطذذراف موافقذذة دون الجسذذيمة، باالنتها ذذات خذذاص إدعذذاء بذذأي المتعلقذذة الوقذذائع فذذي بذذالتحقيق

 حالذة فذي التحقيذق فذي دورهذا بممارسذة الدوليذة اللجنذة قيذام حالذة فذي األطذراف هذه  موافقذة مذن البد بينما
 فذذي دورهذذا ممارسذذة تسذذتطيع ال فإنهذذا األحمذذر، للصذذليب الدوليذذة للجنذذة بالنسذذبة أمذذا العاديذذة، االنتها ذذات

 طريذذذق عذذذن اإلنسذذذاني، الذذذدولي القذذذانون قواعذذذد بتطبيذذذق المسذذذلح النذذذزاع أطذذذراف التذذذزام مذذذد  علذذذى الرقابذذذة
 إال( األحمر للصليب الدولية اللجنة تمارسها التي الرقابة آليات من آلية أهم وهي) علنية بيانات إصدار

 .خطير  أو جسيمة انتها ات المسلح، النزاع طرف من المرت بة االنتها ات  انت إها

( الجسذيمة االنتها ذات)مصذطلح اسذتخدم قذد اإلنساني الدولي القانون بأن القول، نستطيع وه ها -
 القانونيذة اآلثذار ومذن'  حرب جريمة'  االنتهاك هها واعتبر الدولية، الجريمة لمصطلح مرادف نحو على
 يم ن السابق النحو على والعادية الجسيمة االنتها ات بين التمييز على اإلنسانية االت اقيات رتبتها التي

                                                           
1
عرف اإلهمال أو التقصير بأنه " التخلف عن القيام بواجب قانوني يستوجب درجة من العناية للوفاء بااللتزامات  - 

، أنظر : د. رشاد السيد، المسؤولية الدولية عن أضرار الحروب  الم روضة على الدولة بموجب قواعد القانون الدولي "
 .11، ص1910العربية االسرائلية، دار ال رقان، عمان، 

2
م، باعتبار هه  اللجان من الهيئات التي يناط بها 1999/  ، و، د من البروتو ول األول لعام 0/  92بحسب الماد  - 

 إلنساني.الرقابة على تطبيق قواعد القانون الدولي ا
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 المسذذلحة النزاعذذات أثنذذاء ترت ذذب التذذي األفعذذال: بأنهذذا( الحذذرب جريمذذة)أو الجسذذيم االنتهذذاك نعذذرف أن لنذذا
 الوطنيذة التحريذر وحر ذات المنشذقة أو المنظمذة والجماعذات الذدول) المسذلح النذزاع أطراف قبل من عمدا
 مصذذلحة علذذى اعتذداءا أو تجذذاوزا تشذ ل والتذذي( االعتباريذة الهيئذذات لهذه  التذذابعين المسذلحة القذذوات وأفذراد

 مذذن الطائ ذذة تلذذك"  بأنهذذا ال قذذه بعذذ  ويعرفهذذا اإلنسذذاني، الذذدولي القذذانون وينظمهذذا يحميهذذا عامذذة إنسذانية
 لدولذذة التذذابعون المواطنذذون ويرت بهذذا وعاداتهذذا لقوانينهذذا مخال ذذة وت ذذون الحذذرب، أثنذذاء تقذذع التذذي الجذذرائم
  ذان سذواء العامذة الدولذة هه  ممتل ات أو أخر  دول رعايا على مدنيين أم عس ريين  انوا سوء محاربة
 عبذد"  األسذتاه عرفهذا  مذا ،1المحتذل اإلقلذيم فذي أو القتذال ميدان في أو المحاربة الدولة إقليم في وقوعها

 ال بذذر ، لإلنسذذانية الدوليذذة الحيويذذة المصذذالح يصذذيب عمذذل عذذن امتنذذاع أو أداء  ذذل"  بأنهذذا سذذليمان اهلل
 .2" الدولية المجموعة باسم لمعاقبته الدولي العرف يمنعه بضرر

 يتبلذور الحذرب جذرائم م هوم بدأ الثانية، العالمية الحرب نهاية وبعد أنه إلى الصدد هها في ونشير
 الذذذدولي المجتمذذذع عرفهذذذا التذذذي الحذذذرب لمجرمذذذي المحا مذذذات أشذذذهر ال تذذذر  هذذذه  عرفذذذت فقذذذد أ بذذذر، بصذذذ ة
 عس رية مح مة وتش يل األلمان الحرب مجرمي بمحا مة الخاص 7791 عام لندن ات اق فابرم آنهاك،
 77 فذذي الحل ذذاء لقذذوات األعلذذى القائذذد أصذذدر  مذذا ،'نورمبذذور ' فذذي الغربذذي المحذذور دول لمحا مذذة دوليذذة
 .3طو يو في الشرقي المحور دول لمحا مة مماثلة مح مة بإنشاء قرارا 7799 جان ي

 تشذذذ ل المسذذذلحة النزاعذذذات أثنذذذاء البحريذذذة البيئذذذة علذذذى االعتذذذداء جريمذذذة أن  ذذذهلك القذذذول ونسذذذتطيع
 األولذذى المذذاد  و ذذها األول، البروتو ذذول مذذن( 1/  11) بالمذذاد  – أساسذذا – هلذذك ونذذدعم حذذرب، جريمذذة
'  ' حذرف' 9' ال قذر  فذي جاء ولقد الدولية، الجنائية للمح مة األساسي النظام من( 9) البند الثانية ال قر 
 تلذذك جسذذيمة انتها ذذات تعتبذذر أنذذه:  يلذذي مذذا م7711 لعذذام األول البروتو ذذول مذذن( 1/ 11) المذذاد  مذذن

 لهمذذا، اإلضذذافيان والبروتو ذذوالن األربذذع جنيذذف ات اقيذذات بذذه تقضذذي لمذذا خالفذذا تمذذارس التذذي االعتذذداءات
 مذن عسذ رية ألغذرا  البحذار اسذتخدام تثبذت مذالم البحريذة، البيئذة على ردع هجمات بشن القيام ومثلها
 .مباشرا عس ريا هدفا البحرية البيئة جعل إلى يؤدي الهي الشيء صواريخ، وضع أنه أو العدو طرف

"  بقولهذا نصت فقد الدولية العدل لمح مة األساسي النظام من' 9' البند 2 ال قر  األولى الماد  أما
 أو األروا  فذي عرضذية خسذائر عذن سيسذ ر الهجذوم هذها بأن العلم مع الهجوم تعمد الحرب جرائم تعني
 األجذل وطويذل النطذاق واسذع ضذرر إحذداث أو مدنيذة أضذرار إلحذاق عذن أو المذدنيين بذين إصذابات عن

 الملموسذذة المتوقعذذة العسذذ رية الم اسذذب مجمذذل إلذذى بالقيذذاس واضذذحا أثذذر  ي ذذون الطبيعيذذة للبيئذذة وشذذديد
 ". المباشر 

                                                           
 .99م، ص 1999حسين إبراهيم صالح عبيد، الجريمة الدولية دراسة تحليلية وتطبيقية، دار النهضة، القاهر ، -1

 .121عبد اهلل سليمان، المرجع السابق، ص -2

 .11، ص 1999حسين إبراهيم صالح عبيد، القضاء الدولي الجنائي، دار النهضة العربية، القاهر ، -3
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 جسذيما انتها ذا تشذ ل البحريذة البيئذة حمايذة قواعذد انتهذاك أن اعتبذار على المترتبة النتائج – ثانيا
 : حرب جريمة أو

 البحريذة البيئذة على لالعتداء بالنسبة عد  نتائج إلى نتوصل أن لنا يم ن بيانه تقدم ما على بناءا
 : المسلحة النزاعات أثناء

 عذن الناجمذة البيئيذة األضذرار أمذا حرب، جريمة يش ل البحرية البيئة على المتعمد االعتداء إن -
نمذا البيئذة، ضذد حذرب جريمذة تشذ ل فذال التقصير أو اإلهمال  حمايذة لقواعذد انتهذاك مجذرد فقذط تشذ ل وا 
 تلذذذك فذذذي لذذذه تتذذذا  معلومذذذات علذذذى الحصذذذول فذذذي تقصذذذير  حالذذذة فذذذي العسذذذ ري، القائذذذد طذذذرف مذذذن البيئذذذة

 إجذذراءات مذذن بوسذذعه مذذا يتخذذه لذذم أنذذه أو البحريذذة، البيئذذة علذذى االعتذذداء مرؤوسذذيه عذذزم عذذن الظذذروف،
 (.األول البروتو ول من 2 ف 19 الماد ) بهلك علمه حالة في االعتداء هها لمنع مستطاعه

 هذذو  مذذا فقذذط، الطبيعيذذين األفذذراد علذذى البحريذذة البيئذذة علذذى االعتذذداء جريمذذة ارت ذذاب يقتصذذر ال -
نمذذا العذذام، الذذدولي القذذانون نطذذاق فذذي الدوليذذة الجريمذذة فذذي الحذذال  االنتهذذاك) الجريمذذة هذذه  إسذذناد يم ذذن وا 
 مذع اعتباريذة، أشخاصذا باعتبارهذا الوطنية التحرير وحر ات المنشقة الجماعات أو ن سها للدول( الجسيم

 مسذذذؤولية ين ذذذي ال السذذذابق، النحذذذو علذذذى االعتباريذذذة، لألشذذذخاص الجنائيذذذة المسذذذؤولية إسذذذناد أن مالحظذذذة
نمذا الواقذع، أر  في الجرائم هه  اقترفوا الهين الطبيعيين األشخاص  عقوبذات فذر  هلذك علذى يترتذب وا 

 االعتبذذاريين األشذذخاص تالئذذم جنائيذذة وعقوبذذات( والحذذبس  اإلعذذدام) الطبيعيذذين األشذذخاص تالئذذم جنائيذذة
 (.والمصادر   الغرامة)

 الذر ن وهذي الجريمذة أر ذان تذوافر مذن لقيامه بد ال حرب، جريمة باعتبار  الجسيم، االنتهاك إن -
 الذر ن تذوافر مذن الم ذون المعنذوي والذر ن ، 1اإلنساني الدولي القانون قواعد انتهاك من الم ون المادي،
( األول البروتو ذول مذن 2 ف 11 والمذاد  7 ف 77 الماد ) الجنائي القصد توافر من الم ون المعنوي،
 2.ال عل هها يجرم( عرفي أو ات اقي) إنساني نص وجود من الم ون الشرعي، والر ن

 ين ذي ال البحريذة، البيئذة علذى االعتذداء جريمذة فذي( الجنذائي القصذد) المعنذوي الر ن انتهاك إن -
 القصذد توافر دون الجريمة، هه  مرت ب أن األمر في ما غاية مباحا، ال عل هها يصبح أو الجريمة قيام

 .3مهمال أو مقصرا بوص ه البحرية البيئة حماية قواعد انتهاك ارت اب عن يسأل لديه، الجنائي

 بذذذين التمييذذذز علذذذى رتبذذذت قذذذد أن ذذذا، رأينذذذا  مذذذا اإلنسذذذاني، الذذذدولي القذذذانون نصذذذوص أن ويالحذذذظ-
 فالقذذذاد  ومرؤوسذذذيهم العسذذذ ريين القذذذاد  مسذذذؤولية فذذذي تمييذذذزا األخذذذر  واالنتها ذذذات الجسذذذيمة االنتها ذذذات

                                                           
 (119و  122و  11و  12) 1919مشتر ة بين ات اقيات جنيف األربع لعام انظر الماد  ال-1

 .1919المشتر ة بين ات اقيات جنيف األربع لعام  12و  12و  19انظر الماد  -2

 من البروتو ول األول. 12انظر الماد  -3
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 ارت ذذاب عذذن اإلنسذذاني، الذذدولي القذذانون لقواعذذد انتهذذا هم أو مخذذال تهم حالذذة فذذي يسذذألون قذذد العسذذ ريون
 المذاد  فذي جذاء  مذا لذديهم، الجنذائي القصذد تذوافر حسذب انتهذاك مجذرد أو( جسذيم انتهذاك) حذرب جريمة

 المسذذذؤولية مذذذن رأسذذذا  البروتو ذذذول، وهذذذها االت اقيذذذات بانتهذذذاك مذذذرؤوس أي قيذذذام يع ذذذى ال(: ' 2 ف 19)
 أن الظذروف تلذك فذي لهذم تتذيح معلومذات لذديهم  ذان أو علمذوا إها األحوال، حسب التأديبية، أو الجنائية
 المرؤوسذون يسذأل بينمذا ،'  االنتهذاك هذها مثذل الرت ذاب سذبيله فذي أنذه أو يرت ذب،  ان أنه إلى يخلصوا

 جسذيمة النتها ذات ارت ذابهم عذن البيئذة، حمايذة لقواعذد انتهذا هم حالذة فذي دائما،( المسلحة القوات أفراد)
 البيئذذذة حمايذذذة قواعذذذد انتهذذذاك عمليذذذا تباشذذذر التذذذي ال ئذذذة( المرؤوسذذذون) ألنذذذه البيئذذذة، ضذذذد حذذذرب جذذذرائم أو

 الذذذدولي القذذذانون بقواعذذذد اإللمذذذام فذذذيهم وي تذذذر  هلذذذك، سذذذبيل فذذذي القتاليذذذة واألسذذذاليب الوسذذذائل واسذذذتخدام
 القواعذد، تلذك بانتهذاك القذاد  مذن العسذ رية األوامذر تلقذيهم حالذة في وحتى بجهلها التهرع لعدم اإلنساني،

 إه -المسؤولية تلك في لهم القاد  مشار ة مع – أن سهم عن الجنائية المسؤولية ن ي يستطيعون ال فإنهم
  ما مخال تها أو عليها الخرو  وعدم اإلنساني الدولي القانون بقواعد المسبق واإللمام العلم فيهم ي تر 
 فذذي – المتعاقذذد  السذذامية األطذذراف ألزمذذت التذذي م،7711 للعذذام األول البروتو ذذول مذذن 13 المذذاد  جذذاء
 وفرضت المسلحة، القوات ألفراد معروفة تصبح حتى اإلنسانية االت اقيات نصوص بنشر -األولى ال قر 
 تتعلذذق بمسذذؤوليات المسذذلح، النذذزاع أثنذذاء تضذذطلع مدنيذذة أو عسذذ رية سذذلطة أيذذة علذذى الثانيذذة، ال قذذر  فذذي

 .المواثيق هه  بنصوص تام إلمام على ت ون أن اإلنسانية، االت اقيات بتطبيق

 االعتذداء هذها أن ووجذدنا ال رع هها في البحرية البيئة على لالعتداء القانوني الت ييف بحثنا بعدما
 القانونيذة المسذؤولية انعقذاد شذروط المذوالي ال ذرع فذي سذنتناول جسذيم اعتذداء بوصذ ه حذرب جريمذة يشذ ل
 .المسلحة النزاعات أثناء البحرية البيئة حماية قواعد انتهاك عن

 البحريةةة البيئةةة حمايةةة قواعةةد انتهةةا  عةة  القانونيةةة المسةةؤولية انعقةةاد شةةروط - الثالةةث الفةةرع
 : المسلحة النزاعات أثناء

 مخال ذة علذى المترتبذة الذدول مسذؤولية يقصذر مذازال العذام الذدولي القذانون فذي السذائد ال قه  ان إها
  رديذذذف'  الدوليذذذة المسذذذؤولية'  مصذذذطلح ويسذذذتخدم وحذذذدها، المدنيذذذة المسذذذؤولية علذذذى الدوليذذذة، التزاماتهذذذا
 بذالتعوي  االلتذزام ينشذ  قذانوني نظذام بأنهذا الدوليذة المسؤولية ال قه هها عرف حيث المدنية، للمسؤولية

 نظذذذام إلذذذى وبالنسذذذبة فإنذذذه أضذذذرارا، ويسذذذبب مسذذذئولة دولذذذة تقترفذذذه الذذذهي الذذذدولي للقذذذانون خذذذرق  ذذذل عذذذن
 مذذن 3 المذذاد  سذيم ال اإلنسذذانية النصذذوص فذإن اإلنسذذاني، الذدولي القذذانون نطذذاق فذي القانونيذذة المسذؤولية

 مسذذاءلة أجذذازت قذذد 7711 لعذذام األول البروتو ذذول مذذن 77 والمذذاد  ،7791 لعذذام الرابعذذة الهذذاي ات اقيذذة
 قواتهذذا أفذذراد يقترفهذذا التذذي األفعذذال عذذن جنائيذذا( تحريذذر وحر ذذات منشذذقة وجماعذذات دول) النذذزاع أطذذراف

 التذي األضذرار عذن بالتعوي  المدنية المسؤولية إلى باإلضافة القتالية، العمليات اندالع أثناء المسلحة،
 انتهذذاك حالذذة فذذي النذذزاع طذذرف مسذذؤولية"  علذذى المذذادتين هتذذين ،صذذت حيذذث األخذذر ، بذذاألطراف لحقذذت
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 مسذذئوال ي ذذون المحذذارب الطذذرف...هلذذك، الحذذال اقتضذذت إها تعذذوي  دفذذع عذذن الدوليذذة االت اقيذذات أح ذذام
 القانون أن أيضا رأينا  ما ،" المسلحة قواته إلى ينتمون أشخاص يرت بها التي األعمال جميع عن أيضا
 ترت ب التي األفعال في تتمثل والتي الحرب جرائم أي الجسيمة االنتها ات بين ميز قد اإلنساني الدولي
 مصذذلحة علذذى اعتذذداءا أو تجذذاوزا تشذذ ل والتذذي النذذزاع، هذذها أطذذراف قبذذل مذذن المسذذلح النذذزاع أثنذذاء عمذذدا

 التقصذذير أو اإلهمذذال فذذي تتمثذذل التذذي العاديذذة واالنتها ذذات القذذانون، هذذها وينظمهذذا يحميهذذا عامذذة إنسذذانية
 وينظمهذا يحميهذا إنسذانية مصذلحة علذى اعتذداءا أيضذا تشذ ل والتذي المسذلحة القوات أفراد قبل من الواقع
 .اإلنساني الدولي القانون

 القانونيذذة النذذزاع أطذذراف مسذذؤولية النعقذذاد يشذذترط فإنذذه السذذابقة، اإلنسذذانية النصذذوص مذذن وانطالقذذا
 :التالية الشروط المسلحة النزاعات أثناء البيئية األضرار عن( والجزائية المدنية بشقيها)

 : البيئة تحم ( عرفية أو اتفاقية) قانونية قاعد  وجود -أوال

 إها إال المسذلحة، النزاعذات أثنذاء البيئذة تلحذق التذي األضذرار عذن النذزاع أطذراف مسذؤولية تنعقد ال
 النعقاد طبيعي شرط وهها البيئة، على االعتداء تجرم اإلنساني، الدولي القانون في قانونية قواعد وجدت

 وهذي( والوطنيذة الدوليذة) الجنائيذة التشذريعات  افذة فذي األساسذية القاعد  من ينطلق القانونية، المسؤولية
 (.بنص إال عقوبة وال جريمة ال) قاعد 

 قواعذذد لتذذدويل المتحذذد ، األمذذم فذذي المختصذذة األجهذذز  بذذهلتها التذذي الجهذذود مذذن بذذالرغم أنذذه والحقيقذذة
 جريمذة ال) لمبذدأ تطبيقذا الدوليذة الجذرائم لتحديذد دوليذة، ات اقيذات إعداد أو العرفي الجنائي الدولي القانون

 عليذه مثلمذا والوضذو  التحديذد مذن( الدوليذة الجذرائم) نصذيبا تنل لم هلك مع أنها إال( بنص إال عقوبة وال
 تشذريعية سلطة إلى الدولي القانون افتقار إلى يعود هلك في السبب ولعل الوطنية، التشريعات في الحال

 مرحلذذة فذذي زال مذذا الجنذذائي الذذدولي القذذانون وألن الخصذذوص، بهذذها الذذدول علذذى إدارتهذذا ت ذذر  مر زيذذة
 م توحذا البذاب يجعذل ممذا متباينذة، نظذر لوجهذات توفيقذا هلذك نتيجذة الجرائم تحديد فيأتي والنمو، الت وين
 التشذذذريعات تقرهذذذا ال بأشذذذ ال القذذذانون فذذذي الذذذنقص لسذذذد والقيذذذاس، الواسذذذع الت سذذذير إلذذذى بذذذاللجوء للقضذذذاء
 9) المذاد  فذإن ولذهلك ،1صذارما تطبيقذا( بذنص إال عقوبة وال جريمة ال)مبدأ تطبق التي الوطنية الجنائية

 م،7791 عذذذام أنشذذذأت التذذذي ،' نذذذورنبير '  فذذذي الدوليذذذة العسذذذ رية للمح مذذذة األساسذذذي النظذذذام مذذذن( ب/ 
 ال المثذذال سذذبيل علذذى تشذذمل وهذذي الحذذرب، وأعذذراف قذذوانين مخال ذذة هذذي الحذذرب جذذرائم"  أن علذذى نصذذت
 .2..."المعاملة وسوء القتال أفعال الحصر

                                                           
 .11م، ص 0220د. عباس هاشم السعدي، مسؤولية ال رد الجنائية عن الجرائم الدولية، اإلس ندرية، -1

لإلطالع على النظام األساسي للمح مة العس رية في نورنبير ، أنظر: المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد األول، -2
 .221، قسم الوثائق، ص 1911سنة 
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 739و 17و 19) المذذذذواد فذذذذي ،7797 لعذذذذام األربذذذذع جنيذذذذف ات اقيذذذذات أن أيضذذذذا، نجذذذذد هنذذذذا ومذذذذن
 أن" علذى المذواد هذه  نصذت فقذد الحصذر، ي يذد ال نحو على الجسيمة المخال ات إلى أشارت قد( 791و

 ضد اقترفت إها التالية األفعال أحد تتضمن التي هي السابقة الماد  إليها تشير التي الجسيمة المخال ات
 االعتذداء تجذريم مجذال وفذي ،..."والتعذهيب العمد القتل:  باالت اقية محمية ممتل ات أو معنيين أشخاص

 صذذراحة تتضذذمن لذذم اإلنسذذانية االت اقيذذات أن مذذن الذذرغم علذذى فإنذذه المسذذلحة النزاعذذات أثنذذاء البيئذذة علذذى
 البيئذذة تحمذذي صذذريحة دوليذذة نصذذوص وجذذود أن إال – سذذابقا رأينذذا  مذذا – ال عذذل هذذها تجذذريم علذذى الذذنص
 نيذذة علذذى يذذدل األول، البروتو ذذول مذذن( 11)و( 3 ف 31) المذذادتين خاصذذة المسذذلحة، النزاعذذات أثنذذاء

 وتجذرم تلحقهذا، التذي الجسذيمة األضذرار مذن العدائيذة بالعمليذات المحيطذة البيئذة حمايذة اإلنسذاني المشرع
 .بها خطير أه  إلحاق عليه يترتب فعل أي

 ال هائلذذة، أضذذرارا بالبيئذذة تلحذذق التذذي الهائلذذة الت نولوجيذذة التطذذورات أمذذام األوان، أن أنذذه ونعتقذذد -
 األجيذال بقذاء علذى أيضذا وتذؤثر بذل وحسذب، للذدول واالجتمذاعي االقتصذادي النمذو إم انيذات على تؤثر

 بحمايذذة خاصذذة دوليذذة ات اقيذذة عقذذد يتيسذذر لذذم إها – اإلنسذذانية االت اقيذذات تتضذذمن أن والمقبلذذة، الحاضذذر 
 النظذام أن ويبذدو البيئذة، علذى االعتداء تجرم صريحة نصوصا – المسلحة النزاعات أثناء البحرية البيئة

( بذنص إال جريمذة ال) مبذدأ– مذا حذد إلذى – نحويحقذق علذى جذاء قذد الدولية، الجنائية للمح مة األساسي
 اإلبذاد  جريمة وهي بأسر ، الدولي المجتمع اهتمام وموضع خطور  الجرائم أشد النظام هها تضمن حيث

 حيذال المح مذة اختصذاص توقذف مذع العذدوان، وجريمذة الحذرب وجذرائم اإلنسانية ضد والجرائم الجماعية
 إحذداث جريمذة النظذام هذها واعتبذر ،1الجريمذة لهه  عليه مت ق تعريف إلى التوصل لحين العدوان جريمة
 - الطبيعيذة البيئذة بينهذا ومذن – الطبيعيذة بالبيئذة الخطذور  وشذديد  األجذل وطويلذة النطاق واسعة أضرار

 .2الحرب جرائم قبيل من
 :المسلح النزاع أطراف قبل م  الحماية لقواعد انتها  وقوع -ثانيا

 انتهذاك وقذوع فذي البيئيذة، األضذرار عذن القانونيذة المسذؤولية انعقاد شروط من الثاني الشرط يتمثل
 أطذذراف فانتهذذاك البيئذذة، حمايذذة قاعذذد  ومنهذذا اإلنسذذاني، الذذدولي القذذانون بموجذذب المقذذرر  الحمايذذة لقواعذذد
 الذهي هذو عنهذا صذادر ب عذل البحريذة البيئذة حمايذة قواعد بموجب عليها الم رو  الدولي لاللتزام النزاع
 .3دوليا المشروع غير لل عل الموضوعي العنصر يش ل

                                                           
 من النظام األساسي للمح مة الجنائية الدولية. (1)الماد  -1

 من النظام األساسي للمح مة الجنائية الدولية. (1/ ب/ 1/0)الماد  -2

3
أما العنصر الشخصي للعمل غير المشروع دوليا فيتمثل في إسناد هها ال عل إلى أحد أشخاص القانون الدولي، حول  -

 انتهاك االلتزام الدولي، أنظر :مناقشات لجنة القانون الدولي حول مشروع مسؤولية الدول، الوثائق الرسمية للجمعية
 .1992(، 12الملحق رقم ) –العامة لألمم المتحد ، الدور  الثامنة والعشرون 
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 لهذذا الم ملذذة والبروتو ذذوالت ،7797 لعذذام األربذذع جنيذذف ات اقيذذات فذذي اإلنسذذاني المشذذرع أن ويبذذدو
 نحو على النزاع أطراف يرت بها التي األفعال على للداللة( االنتهاك) مصطلح استخدم قد ،7711 لعام
 المصطلح وهو القانونية، مسؤوليتها ترتب والتي اإلنساني، الدولي القانون قواعد تتطلبه لما مطابق غير
 ات اقيذذذة أن حذذين فذذذي ،( / 39/2) المذذاد  فذذذي الدوليذذة العذذذدل لمح مذذة األساسذذذي النظذذام اسذذذتخدمه الذذهي
 حماية لقواعد انتها ات وقوع أن ويالحظ 1 (اإلخالل) مصطلح استخدمت ،قد7791 لعام الرابعة الهاي
 النذذزاع أطذذراف الذذدول علذذى يقتصذذر ال دوليذذا، المشذذروع غيذذر لل عذذل الموضذذوعي العنصذذر باعتبذذار  البيئذذة،
نمذذذا المسذذذلحة، قواتهذذذا عذذذن مسذذذئولة باعتبارهذذذا وحذذذدها  المسذذذلحة النزاعذذذات فذذذي – المنشذذذقة القذذذوات تقذذذوم وا 
 لعذام الثاني البروتو ول أن مالحظة مع القواعد، هه  بانتهاك أيضا الوطنية التحير وحر ات – الداخلية
 خذذالل البيئذة تحمذي قواعذد يتضذمن لذم الدوليذذة، غيذر المسذلحة النزاعذات ضذحايا بحمايذة الخذاص 7711

 لعذذذذام األول البروتو ذذذذول مذذذذن( 11) ،( 31/3) المذذذذواد غذذذذرار علذذذذى المسذذذذلحة، النزاعذذذذات مذذذذن النذذذذوع هذذذها
 البحريذذة البيئذذة علذذى االعتذذداء أن يعنذذي مذذا الدوليذذة، المسذذلحة النزاعذذات ضذذحايا بحمايذذة الخذاص ،7711

 علذذى تسذذجل التذذي المأخذذه مذذن وهذذو ،(مجذذرم غيذذر) مبذذا  أمذذر الذذداخلي المسذذلح النذذزاع أطذذراف قبذذل مذذن
 البروتو ذذول مذذن( 11)و( 31/3) للمذذواد ممذذاثال نصذذا يتضذذمن أن بذذه األجذذدر و ذذان الثذذاني، البروتو ذذول

 .2اجتهاد موضع األهلية الحروب خالل البيئة حماية مسألة تبقى ال حتى األول،
 :جسيم بيئ  ضرر حدوث -ثالثا

 النذذزاع أطذذراف انتهذذاك اإلنسذذاني، الذذدولي القذذانون نطذذاق فذذي القانونيذذة المسذذؤولية النعقذذاد ي  ذذي ال
نما المسلحة، النزاعات أثناء البيئة حماية لقواعد المسلح  بنوعيهذا) للبيئذة جسذيم ضذرر حدوث من البد وا 
 اإلنسذذانية االت اقيذذة النصذذوص أن غيذذر القانونيذذة، األطذذراف هذذؤالء مسذذؤولية النعقذذاد( والطبيعيذذة المدنيذذة

 النعقذذذذذاد  شذذذذذرط البيئيذذذذذة األضذذذذذرار إلذذذذذى ت أشذذذذذار قذذذذذد األول، البروتو ذذذذذول مذذذذذن( 11و 31.3 المادتذذذذذان)
 يقصذد للقتذال، أسذاليب أو وسذائل اسذتخدام يحظذر" أنذه علذى تذنص( 31/3) فالمذاد  القانونية، المسؤولية

( 11) والماد  ،" األمد وطويلة االنتشار واسعة بالغة أضرارا الطبيعية بالبيئة تلحق أن منها يتوقع أو بها

                                                           
1

( من مشروع مسؤولية الدول، إه 12في الماد  ) (االنتهاك) هلك استخدمت اللجنة الدولية للقانون الدولي، مصطلح  -
ة تعد مرت بة النتهاك دولي إها ، ' على أن الدول(نصت هه  الماد  التي جاءت تحت عنوان )وقوع انتهاك لاللتزام دولي

ارت بت فعل غير مطابق يتطلبهاإللتزام الدولي الم رو  عليها، أنظر: تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها 
 .199الثامنة والعشرون، المرجع السابق، ص 

2
اإلنساني المطبق أثناء النزاعات الواقع أنه قدم اقترا  أثناء المؤتمر الدبلماسي لتأ يد وتطوير القانون الدولي  -

 المسلحة، إلدرا  نص في البروتو ول األول، بيد أن هها اإلقترا  رف  في نهاية المطاف ، أنظر

Alexandre kiss,les protocoles additioneis aux conventions de Geneva de 1977 et 

laprotection de biens de lenvironment : Etudes et Essais sur le Droit international 

Humanitaire et les principes de la croix-Rouge en L’honneur de Jean pictet, comite 

international de la croix-Rouge ,Geneve ,1984 , p,184. 
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 األمذد، وطويلذة االنتشذار واسذعة األضذرار من الطبيعية البيئة حماية القتال أثناء تراعى"  أنه على تنص
 تسذبب أن منهذا يتوقذع أو بهذا يقصذد التي القتال وسائل أو أساليب استخدام حظر الحماية هه  وتتضمن

 .1"الس ان بقاء أو بصحة تضر ثم ومن الطبيعية بالبيئة األضرار هه  مثل

 قواعذذد انتهذاك عذن الناجمذة القانونيذذة المسذؤولية معذالم النصذوص هذذه  مذن نسذتخلص أن ونسذتطيع
 :التالي النحو على البحرية البيئة حماية

 البيئذة حمايذة قواعد انتهاك بمجرد( والجنائية المدنية) المسلح النزاع أطراف مسؤولية تنعقد ال -7
 .بحرية بيئية أضرار حدوث من البد بل البحرية،

 القانونيذة، المسذؤولية النعقذاد الحمايذة، قواعد انتهاك عن ناجم بحري بيئي ضرر أي ي  ي ال -2
 :وهي البحري، البيئي الضرر بهها خاصة مواص ات توافر من البد بل

 .بالغا ضررا ي ون أن -أ

 . يلومترات عد  إلى يمتد االنتشار واسع ضررا ي ون أن -ب

 2.السنة من فصول عد  أو شهور عد  إلى يمتد األمد طويل ضررا ي ون أن - 

 اسذذتخدام  ذذان إها مذذا بحسذذب البيئيذذة، األضذذرار عذذن المسذذلح النذذزاع أطذذراف مسذذؤولية تختلذذف -3
 أو( األمذذد وطويذذل االنتشذذار واسذذع البذذالغ) بالبيئذذة األه  إلحذذاق بقصذذد تذذم قذذد القتاليذذة واألسذذاليب الوسذذائل

 .األه  هها إلحاق قصد بدون استخدمت

 األمذد وطويلذة االنتشار واسعة بالغة أضرارا يلحق حربي أسلوب أو وسيلة أي استخدام فإن وعليه
 أو بقصذذد االسذذتخدام هذذها تذذم سذذواء القانونيذذة المسذذؤولية ويرتذذب محظذذورا، اسذذتخداما يعذذد البحريذذة، بالبيئذذة
( السذذذابق النحذذذو علذذذى) بذذذالغ أه  إلحذذذاق بقصذذذد القتذذذال ووسذذذائل أسذذذاليب اسذذذتخدام أن غيذذذر قصذذذد، بذذذدون
 الوسذائل هذه  اسذتخدام بينمذا جنائيذة، مسذؤولية ويرتذب( حذرب جريمة) جسيمة مخال ة يعد البحرية بالبيئة

 األه  بإلحذذاق المذذدمر  النتيجذذة وقذذوع مذذع بالبيئذذة، األه  هذذها مثذذل إلحذذاق قصذذد دون القتاليذذة واألسذذاليب
 ترتذذذب اإلنسذذذاني الذذذدولي القذذذانون ألح ذذذام( انتهذذذاك) مخال ذذذة يشذذذ ل األمذذذد، وطويذذذل االنتشذذذار واسذذذع البذذالغ

 .م7711 لعام األول البروتو ول من( 19)و( 11) المادتين بموجب وهلك المدنية، المسؤولية

 :الجنائ  القصد توافر -رابعا

                                                           
1

واعد الدولية حول مزايا هاتين المادتين واالنتقادات التي وجهت لهما، أنظر: حسين علي الدريدي، مد  فعالية الق-
، ص 0221اإلنسانية في حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة، رسالة د تورا ، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، 

 وما بعدها. 199

 وما بعدها. 002حول هه  الشروط وما وجه إليها من مأخه وانتقادات، أنظر: المرجع السابق ن سه، ص -2
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 فالمسذذذؤولية فقذذذط، الجنائيذذذة المسذذذؤولية بانعقذذذاد خاصذذذا المعنذذذوي بذذذالر ن المتعلذذذق الشذذذرط هذذذها يعذذذد
 -والداخليذة الدوليذة الجنائيذة التشذريعات مذن وغيرهذا – اإلنسذاني الذدولي القذانون نطذاق فذي تنعقذد المدنيذة
 – السذابق النحو على – جسيمة بحرية أضرار وحدوث البيئة حماية لقواعد النزاع أطراف انتهاك بمجرد
  ذذان أو النذذزاع، طذذرف يتوقذذع أن ي  ذذي بحيذذث الجنذذائي، القصذذد تذذوافر عذذدم أو تذذوافر عذذن النظذذر بغذذ 
 جسذذيمة بيئيذة أضذرار عنهذذا يذنجم سذوف القتاليذة واألسذذاليب الوسذائل تلذك اسذذتخدام بذأن يتوقذع أن بمقذدور 

 (.7711 لعام األول البروتو ول من( 11 الماد )و( 31/3 الماد )

 ضذد حرب لجريمة مرت با النزاع طرف يعد وال تنعقد ال فإنها الجنائية، النزاع أطراف مسؤولية أما
 المذذاد )و( 77/9 المذاد ) األضذرار تلذك حصذذول تعمذد قذد  ذان إها إال الحمايذذة، فئذات مذن وغيرهذا البيئذة،
 القتاليذة واألسذاليب الوسذائل باسذتخدامه يقصذد  ذان النذزاع طذرف أن بمعنذى األول، البروتو ول من( 11

 البروتو ذول مذن( 11 المذاد )و( 31/3 المذاد ) األمد وطويلة االنتشار وواسعة بالغة بيئية أضرار إلحاق
 يطلذق مذا وهذو العلذم هها انت ى فإها القانون حددها التي الجريمة بم ونات الجاني علم انت ى فإها األول،
 .1الجنائي القصد بهلك انت ى والقانون، الوقائع في الغلط أو الجهل عليه

 جذزاءات ترتذب الجزائية المسؤولية أن الجنائية، المسؤولية لقيام الجنائي القصد اشتراط من والعلة 
 بذأن مذدر ا  ذان إها إال آثمذة إرادتذه ت ذون وال الجذرائم، هذه  مرت ذب لذد  آثمذة إراد  لتوافر عقوبة جزائية،

 القذدر  لديذه  انذت بمعنذى مختذارا، هذها فعلذه ارت ذب وأنذه ارت ابهذا، علذى يعاقذب جريمذة يشذ ل بذه يقوم ما
 وبتطبيذذق عنذذه، أعذذر  الذذهي المشذذروع والسذذلوك عليذذه أقذذدم الذذهي اإلجرامذذي السذذلوك بذذين الم اضذذلة علذذى
 21 فذي الصذادر ح مهذا فذي اشذترطت قذد"  نذورنبير "  مح مذة أن نجذد الدولية، الجرائم على الشرط هها

 فذذي( واإلراد  العلذذم) الجنذذائي القصذذد عناصذذر تذذوافر'  ليذذد فذذون'  قضذذية فذذي م7791 عذذام األول تشذذرين
 الحال هو  ما العدوانية، الحرب جريمة في"... الح م هها حيثيات في جاء فقد العدوانية، الحرب جريمة

 العلذم يتوافر أن: أوال فيجب للجريمة، الم ونة العناصر ن س توافر االعتيادية،يجب الجنائية القضايا في
 .2..."بهاتها المقصود  هي العدوانية الحرب بأن الحقيقي

 أثذاء البحرية بالبيئية اإلضرار عن للمسؤولية القانونية الطبيعة إلى المطلب هها في تطرقنا بعد -
 للمسذؤولية القانونيذة اآلثذار فذي البحذث المبحذث هذها من الموالي المطلب في سنباشر المسلحة، النزاعات

 .المسلحة النزاعات أثاء البحرية بالبيئية اإلضرار عن

 أثةةاء البحريةةة بالبيئيةةة اإلضةةرار عةة  للمسةةؤولية القانونيةةة اآلثةةار -الثةةان  المطلةة  
   المسلحة النزاعات

                                                           
  .101ية، المرجع السابق، ص حسين عبيد، الجريمة الدول-1

 .122د.  ريمة عبد الرحيم الطائي ود. حسين علي الدريدي، المرجع السابق، ص-2



 المسلحة النزاعات أثناء البحرية للبيئة اإلنساني الدولي الق انون حماية :...................................................الثاني الفصل

 -105- 

 الهذذدف وقذذائي طذذابع هات األولذذى الطريقذذة طذذريقتين، علذذى تعتمذذد البيئيذذة األضذذرار عذذن المسذذؤولية 
 .1الضرر إصال  إلى فتهدف األخر  الطريقة أما الضرر وقوع منع منها

 – البحريذذذة بالبيئذذذة لحقذذذت التذذذي األضذذذرار عذذذن المسذذذلح، النذذذزاع أطذذذراف أحذذذد مسذذذؤولية ثبذذذوت إن 
 يذؤدي اإلنسذاني، الذدولي القذانون فذي المقذرر  الحمايذة قواعذد انتهذاك نتيجة – المحمية ال ئات من وغيرها
 القواعذذد لتلذذك المنته ذذة الدولذذة بذذين قانونيذذة عالقذذة القانونيذذة، العالقذذات أو اآلثذذار مذذن نذذوعين ترتيذذب إلذذى

 عنذذه التعذذوي  أو االنتهذذاك هذذها عذذن النذذاجم الضذذرر بإزالذذة األولذذى بمقتضذذاها تلتذذزم المتضذذرر ، والدولذذة
 الدوليذذة والجماعذذة حذذرب لجريمذذة المرت بذذة أو المنته ذذة الدولذذة بذذين قانونيذذة وعالقذذة ،(المدنيذذة المسذذؤولية)

 الجماعذذة تهذم التذي العامذذة اإلنسذانية والقواعذد القذيم علذذى خذر  قذد باعتبذذار  األول الطذرف لمعاقبذة بأسذرها
 (.الجنائية المسؤولية) الدولية

 انتهذذاك عذذن القانونيذذة آثارهمذذا وفذذي المسذذؤوليتين هذذهين فذذي البحذذث التذذاليين ال ذذرعين فذذي وسذذنحاول
 .عليها واالعتداء البحرية البيئة قواعد

 

 النزاعةات أثنةاء البحريةة بالبيئةة اإلضةرار ع  المدنية للمسؤولية القانونية اآلثار – األول الفرع
 :المسلحة

 الثالثذذة المذاد ) المذادتين صذدر فذذي اإلنسذاني، الذدولي القذانون نطذذاق فذي المدنيذة المسذؤولية تقذررت
 نصذذت حيذذث ،(7711 لعذذام األول البروتو ذذول مذذن77 والمذذاد  ،7791 لعذذام الرابعذذة الهذذاي ات اقيذذة مذذن
 دفذع عذن األول البروتو ذول أو االت اقيذات أح ذام ينتهك الهي النزاع طرف يسأل أنه على المادتين هتين

 يقترفهذذذا التذذذي األعمذذذال  افذذذة عذذذن مسذذذؤوال ي ذذذون الطذذذرف هذذذها وأن هلذذذك، الحذذذال اقتضذذذت إها 2تعذذذوي 
 .المسلحة قواته من جزءا يش لون الهين األشخاص

 لقواعذد اآلمر  الص ة على أ دت قد ،7797 لعام الرابعة جنيف ات اقية من( 791) الماد  أن  ما
 يجذوز ال"  أنذه علذى المذاد  نصذت فقذد منهذا، التحلذل النذزاع ألطذراف يجذوز ال بحيذث المدنيذة، المسؤولية

 طذرف علذى أو عليذه تقذع التذي المسذؤوليات مذن آخذر متعاقدا طرفا يحل أو يتحلل أن متعاقد طرف ألي

                                                           
، 0229 -0222بن علي مرا ، المسؤولية الدولية عن التلوث عبر الحدود، رسالة د تورا ، بن ع نون، الجزائر، -1

  .129ص 

تسببه دولة لدولة أخر ، أن يتم دفع هها التعوي  من خالل من الطرق المستحدثة لدفع التعوي  عن الضرر الهي -1
معاهد  سالم تلتزم فيها الدولة المهزومة بأن تدفع للدولة المتضررر  مبلغا من المال، أنظر: فريتيس  السهوفن، اليزابيت 

ة الدولية للصليب تسغ لد، ضوابط تح م خو  الحرب، مدخل للقانون الدولي اإلنساني، ترجمة: أحمد عبد العليم، اللجن
  .92، ص 0221األحمر، 
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 ...".آخر متعاقد

 فهذي وغام ، مختصر نحو على جاءت أنها السابقتين،( 77) والماد  الثالثة الماد  على ويؤخه
 البيئذذذة حمايذذذة قواعذذذد ومنهذذذا – اإلنسذذذانية االت اقيذذذات قواعذذذد مخال ذذذة عذذذن الناجمذذذة األضذذذرار إلذذذى تشذذذر لذذذم

 ،1العذام الذدولي القذانون فذي القانونيذة المسذؤولية انعقاد شروط أحد تش ل األضرار هه  أن مع – البحرية
 هذذه  انتهذذاك أو مخال ذذة بمجذذرد المسذذؤولية هذذه  قيذذام يعنذذي ال األضذذرار هذذه  إلذذى اإلشذذار  عذذدم أن ويبذذدو
 أو مدنيذة) مسذؤولية أي لقيذام أساسذيا يعذد فالضرر األخر ، باألطراف تلحق أضرار حدوث دون القواعد
 بذالتغيرات الصطدامه إثباته صعوبة من الرغم على - ،2(وطني أو دولي) قانوني نظام أي في( جنائية
 معالجتذذه، إم انيذذة وعذذدم البيئيذذة الذذنظم إحذذد  إتذذالف جليذذا فيهذذا يتضذذح التذذي الحذذاالت فباسذذتثناء العلميذذة
 فذي  بيذر ت ذاوت عناصذر  وبتذرابط البيئذي الوسط بت اعالت الخاصة المعلومات نقص عن ينتج ما غالبا
 .3التلوثات أنواع بع 

 علذى تذنص أخذر  إنسذانية نصوصذا هنذاك أن إلذى هلذك إلذى أضذف التعذوي ، سبب هو فالضرر
 السابق المطلب في رأينا   ما – البيئية لألضرار بالنسبة خاصة القانونية المسؤولية لقيام  شرط الضرر
 .-األول البروتو ول من( 11)و( 31/3) المواد إلى بالنسبة

 فقذذط التعذذوي  إلذذى أشذذارت قذذد المدنيذذة، النذذزاع أطذذراف مسذذؤولية قذذررت التذذي المذذواد هذذه  أن  مذذا
 المطالبذذذذة أسذذذذاس علذذذذى تقذذذذوم ال المدنيذذذذة المسذذذذؤولية أن مذذذذع المدنيذذذذة، للمسذذذذؤولية القانونيذذذذة اآلثذذذذار  أحذذذذد

 إلذذذى إعادتهذذذا أو البيئيذذذة األضذذذرار جبذذذر أو بإصذذذال  المطالبذذذة أسذذذاس علذذذى تقذذذوم فقذذذد4 فقذذذط، بذذذالتعوي 
 .مم نا هلك  ان إها السابقة حالتها

 إعادتهذذا أو وجبرهذذا البيئيذذة األضذذرار إصذذال  أن يذذر  السذذابقة المذذواد فذذي اإلنسذذاني المشذذرع ولعذذل 
 .القانونية المسؤولية آثار  أهم للتعوي  صور إال ماهي السابقة، حالتها إلى

ن  لتقرير تلجأ ما غالبا المسلحة، النزاعات أثناء البيئة على االعتداء جراء بيئيا المتضرر  الدول وا 
 .األمن مجلس إلى أو الدولية المحا م إلى المنته ة الدول مسؤولية

 الدوليذذذة، الجنائيذذذة المح مذذذة دور ت عيذذذل عذذذدم حالذذة فذذذي الدوليذذذة، العذذذدل مح مذذذة أن الذذذبع  ويذذر 

                                                           
 .91د. رشاد السيد، المرجع السابق، ص -1

 .121المرجع السابق، ص -2

، ص 0229د. نبيلة إسماعيل رسالن، المسؤولية المدنية عن اإلضرار بالبيئة، دار الجامعة الجديد ، االس ندرية، -3
91. 

بأنشطة غير محرمة دوليا، رسالة ماجيستير، جامعة باجي مختار، هوادي جع ر، المسؤولية الدولية عن تلوث البيئة -4
  .121، ص 0221عنابة، 
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 النزاعات أثناء أو السلم وقت – البيئية األضرار عن التعوي  دعاو  في للنظر المثالي الم ان ست ون
 .1مشابهة دعو  أية في اآلن إلى تنظر لم المح مة هه  أن من الرغم على – المسلحة

 دعذذذاو  فذذذي للنظذذذر الدوليذذذة، العذذذدل مح مذذذة إلذذذى اآلن، إلذذذى الذذذدول، لجذذذوء عذذذدم فذذذي السذذذبب ولعذذذل
 :التالية األسباب إلى يعود البيئية، األضرار عن المدنية المسؤولية

 القبذذول أو قراراتهذذا، علذذى الذذدول موافقذذة ضذذرور  يقتضذذي الدوليذذة، العذذدل مح مذذة إلذذى اللجذذوء أن -أ
 األضذذرار عذذن الدوليذذة العذذدل مح مذذة أمذذام المثذذول عذذن بعيذذدا العذذراق بقذذي فمذذثال باختصاصذذها، اإللزامذذي
 .قراراتها قبوله لعدم 7777 عام الثانية الخليج حرب أثناء البيئية

 تخضذذذع ال التذذذي بذذذالمواقع تلحذذذق – السذذذلم أوقذذذات فذذذي خاصذذذة – البيئيذذذة األضذذذرار أغلذذذب أن -ب
 لتتذولى معينذة، لدولذة المصذلحة عنصذر يتذوافر ال وبالتذالي البحار،  أعالي دولة، ألية اإلقليمية للسيطر 
 .2الدعو  هه  مثل رفع مهمة

 االنتهذاك وقذوع فذور السذلبية أثارهذا تظهذر ال قذد أضذرار فهذي البيئيذة، األضذرار إثبات صعوبة - 
 النزاعذات فذي خاصذة الذدول، نجذد هلذك نتيجذة القادمذة، األجيذال علذى سذتؤثر ل نهذا البيئذة، حمايذة لقواعذد

 مجلذس إلذى لجذأت قد محضة، سياسية والعتبارات ،7777 عام الثانية الخليج  حرب الحديثة، المسلحة
 حمايذذة لقواعذذد العذذراق انتهذذاك عذذن الناجمذذة البيئيذذة األضذذرار عذذن المدنيذذة المسذذؤولية لتقريذذر الذذدولي األمذذن
 نيسذذان( 211) رقذذم القذذرار الخصذذوص، هذذها فذذي األمذذن مجلذذس أصذذدر وقذذد ،3المسذذلح النذذزاع أثنذذاء البيئذذة

 مذا بينهذا ومذن واألضذرار الخسذائر جميع عن الدولي، للقانون طبقا مسئوال العراق"  اعتبر الهي ،7777
 أخذذذذر ، دوال لحقذذذذت التذذذذي األضذذذذرار جميذذذذع عذذذذن و ذذذذهلك عمذذذذدا الطبيعيذذذذة الثذذذذروات وهذذذذدر بالبيئذذذذة لحذذذذق

 مذن لل ويذت المشذروعين غيذر واالحذتالل االجتيذا  عذن مباشذر  الناجمة األجنبية، والشر ات واألشخاص
 مجلذذس إلذذى اللجذذوء أن مذذن الذذرغم وعلذذى ،4خاصذذة تعويضذذات ولجنذذة صذذندوق إنشذذاء مذذع ،" العذذراق قبذذل

 ال صذل وفذق إلصذدار  األضذرار، تلذك بتعوي  المالية التزاماتها تن يه فعلية بصور  العراق ألزم قد األمن

                                                           
1
- Stephanie n.semonds.Conventionnel warfare and Conventional protection ;Aprosal for 
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، إه رفضت الش و  المقدمة من استراليا ونيوزلندا ضد فرنسا 1992وهها ما قررته مح مة العدل الدولية ن سها عام  -
لقيام األخير  بالتجارب النووية في أعالي البحار، وهلك بحجة أنه ال توجد مصلحة قانونية مباشر  لهاتين الدولتين في 

 المنطقة، أنظر:الدفاع عن البيئة في تلك 
 . 101، ص 0221د. غسان الجندي، القانون الدولي لحماية البيئة، عمان، مطبعة التوفيق، 

3
م، وهلك لسيطر  الو.م.أعلى هها 0222 – 1992تم اللجوء ب ثر  إلى مجلس األمن أثناء األزمة العراقية من عام  -

 أو م افحة اإلرهاب الدولي  ما أصبحت تردد اآلن. المجلس واتخاه  أدا  لتن يه سياستها في خلق نظام دولي جديد

 .112، ص 0222د. غسان الجندي، الوضع القانوني لألسلحة النووية، عمان، دار وائل للنشر، -4
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 المسذلحة، النزاعذات أثنذاء البحريذة للبيئذة فاعليذة أ ثذر حمايذة يذوفر ممذا المتحذد ، األمم ميثاق من السابع
 تذنجم أن يم ذن أخذر  مسذلحة نزاعات في عليها، القياس يم ن قانونية سابقة تمثل ال الحالة هه  أن إال

 :التالية لالعتبارات وهلك مشابهة، بيئية أضرار عنها

 إن بذذذذل البيئيذذذذة، األضذذذذرار تعذذذذوي  علذذذذى قاصذذذذرا ي ذذذذن لذذذذم الذذذذه ر، السذذذذبق( 911) القذذذذرار إن -7
 القذرار هذها قسذم فقذد األخذر ، التعويضذات حجذم مذن جذدا يسذيرا جذزءا يمثذل األضذرار تلذك عذن التعوي 

 :فئات ست إلى دفعها العراق على يتعين التي التعويضات

 .وال ويت العراق مغادر  عن الناجمة األضرار عن التعوي  -أ

 .الخطير  البدنية واإلصابات الوفيات عن الناجمة األضرار عن التعوي  -ب

 .دوالر( 799,999 عن) قيمتها تقل التي الشخصية األضرار عن التعوي  - 

 .دوالر( 799,999 عن) قيمتها تزيد التي الشخصية األضرار عن التعوي  -د

 .وال ويت العراق في العاملة الشر ات لحقت التي األضرار عن التعوي  -ه

 المطالبذذات مذذن ال ئذذة وهذذه  الدوليذذة، والمنظمذذات بالذذدول لحقذذت التذذي األضذذرار عذذن التعذذوي  -و
 .بال ويت لحقت التي البيئية األضرار عن التعوي  تشمل

 القواعذد خذالف قذد السذابقة، االنتقذادات إلذى باإلضذافة يجذد  األمذن مجلذس لقرار المدقق فإن وأخيرا
 قواعذذد جوانبذذه مذذن  ثيذذر فذذي وخذذالف بذذل الدوليذذة، المسذذؤولية حذذول اإلنسذذاني، الذذدولي القذذانون أقرهذذا التذذي

 ال ئذذات لحقذذت التذذي األضذذرار  افذذة عذذن التعذذوي  مسذذؤولية العذذراق لتحميلذذه التقليديذذة، الدوليذذة المسذذؤولية
 فذي المسذاوا  قواعذد يجذافي ممذا أن سذهم، الحل ذاء تصذرفات عذن نجمذت التذي األضرار تلك حتى السابقة،
 1.القوانين من وغير  اإلنساني الدولي القانون في الثابتة المعاملة

 يم ذن ال دائمذين، غيذر وأعضذاء دائمذين أعضذاء تشذمل التي لتر يبته نظرا األمن، مجلس إن -2
 مذذن التر يبذذة هذذه  علذذى يترتذذب لمذذا البيئيذذة، األضذذرار عذذن المسذذؤولية لذذدعاو  المناسذذب الم ذذان ي ذذون أن

 .القرار هها في فعال حصل ما وهو األمن، مجلس في الدائمين األعضاء محابا 

 قواعذذد إلذذى يسذذتند لذذم البيئيذذة، األضذذرار تعذوي  عذذن العذذراق لمسذذؤولية األمذذن مجلذذس تقيذيم إن -3
نمذذا المسذذلحة، النزاعذذات أثنذذاء البيئذذة تحمذذي التذذي اإلنسذذاني الذذدولي القذذانون  شذذرعية عذذدم إلذذى اسذذتندت وا 

 أن لذذذو البيئيذذذة األضذذذرار عذذذن مسذذذئوال لي ذذذون  ذذذنن مذذذا العذذذراق أن يعنذذذي ممذذذا لل ويذذذت، العراقذذذي االحذذذتالل
 علذذذى تطبذذذق التذذذي اإلنسذذذاني الذذذدولي القذذذانون لقواعذذذد مخال ذذذة هلذذذك وفذذذي مشذذذروعا،  ذذذان لل ويذذذت احتاللذذذه
 .القو  إلى اللجوء شرعية عدم أو شرعية مد  عن النظر بغ  بالتساوي، المسلح النزاع أطراف

                                                           
 .119دغسان الجندي، المرجع السابق، ص -1
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 العذراق، مسؤولية لتقرير اإلنساني الدولي القانون إلى يشر لم أنه القرار، هها على يؤخه  ما -9 
 القذذانون لقواعذذد العذذراق مخال ذذة إلذذى باإلشذذار  وا ت ذذى ال تذذر ، هذذه  خذذالل المطبذذق هذذو القذذانون هذذها أن مذذع

 .1العام الدولي

 النزاعذذات أثنذذاء البحريذذة بالبيئذذة اإلضذذرار عذذن الجزائيذذة للمسذذؤولية القانونيذذة اآلثذذار – الثذذاني ال ذذرع
 : المسلحة

 فذذي تحديذذدا الجوانذذب أ ثذذر بذذين مذذن اإلنسذذاني الذذدولي القذذانون قواعذذد انتهذذاك علذذى التجذذريم يعتبذذر 
 بالنسبة و ها ال رد إلى بالنسبة الجزائية المسؤولية عن ال رع هها في وسنت لم ،2المعاصر الدولي القانون

 . الدول إلى

 مذذا إلذذى باإلضذذافة"  أنذذه علذذى الدوليذذة العذذدل لمح مذذة األساسذذي النظذذام مذذن 21 المذذاد  نصذذت لقذذد 
 التذذي الجذذرائم عذذن الجنائيذذة للمسذذؤولية أخذذر  أسذذباب مذذن األساسذذي النظذذام هذذها فذذي عليذذه منصذذوص هذذو

 العسذذ ري القائذذد بأعمذذال فعذذال القذذائم الشذذخص أو العسذذ ري القائذذد ي ذذون المح مذذة اختصذذاص فذذي تذذدخل
 مسذؤوال العسذ ري، للتسلسذل وفقذا القيذاد  فذي يليذه الذهي أو مسذاعد  سذواء عنذه ينذوب الهي الشخص وهو

 تخضذذع قذذوات جانذذب مذذن والمرت بذذة المح مذذة، اختصذذاص فذذي تذذدخل التذذي الجذذرائم عذذن جنائيذذة مسذذؤولية
 القذوات هذه  علذى سذيطرته العسذ ري القائذد ممارسذة لعذدم نتيجة الحالة حسب ال عليتين وسيطرته لسلطته
 .سليمة ممارسة

 الظذذروف بسذذبب علذذم قذذد ي ذذون أن ي تذذر  أو علذذم قذذد الشذذخص أو العسذذ ري القائذذد هلذذك  ذذان إها
 .الجريمة هه  ارت اب وشك على أو ترت ب القوات بأن الحين هلك في السائد 

 سذذلطته حذذدود فذذي والمعقولذذة الالزمذذة التذذدابير جميذذع الشذذخص أو العسذذ ري القائذذد هلذذك يتخذذه لذم إها
 .والمقاضا  للتحقيق المختصة السلطات على المسألة لعر  أو الجرائم هه  ارت اب وقمع لمنع

 عذن جنائيذا الذرئيس يسذأل( أ) ال قذر  فذي وصذ ها الذوارد غيذر والمذرؤوس الرئيس بعالقة يتصل فيما
 وسذيطرته لسذلطة يخضذعون مرؤوسذين جانذب مذن والمرت بذة المح مذة اختصذاص في تدخل التي الجرائم

 ...".سليمة ممارسة المرؤوسين هؤالء على سيطرته ممارسة لعدم نتيجة ال عليتين

 19 للمذذاد  وفقذذا بواجبذذه القيذذام لعذذدم نتيجذذة الجنائيذذة( القائذذد) ال ذذرد مسذذؤولية علذذى تؤ ذذد المذذاد  فهذذه 
 .م7711 للعام األول اإلضافي البروتو ول من

                                                           
 . 111د.غسان الجندي، ن س المرجع، ص -1

، ص 0221ت المحمية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، عمر سعد اهلل، القانون الدولي اإلنساني، الممتل ا-2
111.  
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 تشذ ل البيئذة علذى االعتذداء جريمذة أن تعتبذر النظذام هذها مذن( 9/ ب/ 1) الماد  أن نجد  هلك و
 عذذن سيسذذ ر الهجذذوم هذذها بذذأن العلذذم مذذع هجذذوم شذذن تعذذد"  أن علذذى المذذاد  هذذه  نصذذت فقذذد حذذرب جريمذذة
 واسع ضرر إحداث أو مدنية أضرار إلحاق أو المدنيين، بين إصابات عن أو األروا  في تبعية خسائر
 الجنائيذة المح مذة بذهلك فت ذون ،" حذرب جريمة يش ل... الطبيعية للبيئة وشديد األجل طويل أو النطاق
 تثبذذذت الذذهين المسذذذلحة، القذذوات أفذذراد علذذذى الجنائيذذة العقوبذذذات بتوقيذذع للمطالبذذة المناسذذذب الم ذذان الدوليذذة

 نصذوص توجذد  ذهلك القتاليذة، بالعمليذات المحيطذة بالبيئذة الواسذع الدمار إلحاق عن القانونية مسؤوليتهم
 للعمليذات المن ذهين أو اآلمذرين لألفذراد الجنائيذة المسذؤولية وجذوب اسذتقرائها مذن يسذتخلص أخر  إنسانية
 التذذي 7797 لعذذام الرابعذذة جنيذذف ات اقيذذة مذذن( 799/9) المذذاد  النصذذوص هذذه  مذذن البيئذذة، ضذذد العدائيذذة
 ...".الحر والدفاع للمحا مة بضمانات األحوال جميع في المتهمون وينت ع"...  أنه على نصت

 أفذذراد يقترفهذذا التذذي الجذذرائم أو الجسذذيمة االنتها ذذات عذذن جنائيذذا الذذدول مسذذاءلة يخذذص فيمذذا أمذذا -
 القذذانون فذذي  ثيذذر  ات اقيذذة نصذذوص علذذى الوقذذوف يم ذذن فإنذذه ة،المسذذلح النزاعذذات أثنذذاء المسذذلحة، قذذواتهم
 لعذذذام الرابعذذذة الهذذذاي ات اقيذذذة مذذذن( 3) المذذذادتين إلذذذى فباإلضذذذافة المسذذذؤولية، هذذذه  تقذذذرر اإلنسذذذاني الذذذدولي
 المحذذارب الطذذرف"...  أن إلذذى أشذذارتا اللتذذان 7711 لعذذام األول البروتو ذذول مذذن( 77) والمذذاد  ،7791
 مذواد وهذي" المسذلحة قواتذه إلى ينتمون أشخاص يرت بها التي األعمال جميع عن -أيضا– مسئوال ي ون
 727و 19و 97)  ذالمواد أخذر ، ات اقيذة نصوص على أيضا، الوقوف يم ن سابقا، إليها اإلشار  تمت
 األطذذراف تتعهذذد"  أن علذذى تذذنص التذذي التذذوالي، علذذى ،7797 لعذذام األربذذع جنيذذف ات اقيذذات مذذن( 799و

 الذهين األشذخاص علذى فعالذة جزائيذة عقوبذات ل ر  يلزم تشريعي إجراء أي تتخه بأن المتعاقد  السامية
 ...".االت اقية لهه  الجسيمة المخال ات إحد  باقتراف يأمرون أو يقترفون

 الضذذرور  تبذذرر  ال الذذهي للقذذو  فيذذه المبذذالغ االسذذتخدام اعتبذذرت التذذي االت اقيذذة، النصذذوص أن  مذذا
 13)  المذذذذادتين الحذذذذرب، جذذذذرائم أو اإلنسذذذذاني الذذذذدولي القذذذانون لقواعذذذذد جسذذذذيما انتها ذذذذا يشذذذذ ل العسذذذ رية

 المسذذذؤولية تقذذذرر التذذذي الدوليذذذة النصذذذوص مذذذن تعذذذد ،77971 لعذذذام الرابعذذذة جنيذذذف ات اقيذذذة مذذذن( 791و
 االنتهذاك اعتبذار ألن البيئذة، حمايذة قواعذد فيهذا بمذا اإلنسذاني الذدولي القذانون قواعذد انتهاك عن الجنائية
 .المنتهك الطرف على الجنائية المسؤولية تلقائية بطريقة يرتب دولية جريمة

 مذذن( 11)و( 31/3) المذذادتين أن المؤسذذف مذذن فإنذذه خذذاص، بشذذ ل البيئذذة، حمايذذة مجذذال فذذي أمذذا
 تذنص لذم أنهذا المؤسذف مذن وصذريحة، مباشذر  بصذور  الطبيعيذة البيئذة تحميان اللتان األول، البروتو ول

 التذي هاتذه، البروتو ذول مذن( 11/3) المذاد  أن  مذا حذرب، جريمذة يشذ ل انتها هذا اعتبذار علذى صراحة
 الحيذذا ، قيذذد علذذى السذذ ان لبقذذاء عنهذذا غنذذى ال التذذي واألعيذذان المدنيذذة األعيذذان علذذى االعتذذداء اعتبذذرت

                                                           

- 
تنص هه  المواد على تدمير ممتل ات العدو على نحو ال تبرر  الضرور  العس رية، يعد انتها ا جسيما لقواعد القانون 1

 الدولي اإلنساني.
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 اإلنسذاني الذدولي القانون لقواعد جسيما انتها ا تش ل خطر ، قو  على المحتوية األشغال على واالعتداء
 هذذو  مذذا البحريذذة، البيئذذة بينهذذا ون الطبيعيذذة، البيئذذة علذذى االعتذذداء اعتبذذار إلذذى تشذذر لذذم حذذرب، جذذرائم أو

 الذبع  فيذه يعتبذر قذد مذا وهذها اإلنسذاني الذدولي القذانون جسذيما انتها ذا السذابقة، لألعيذان بالنسبة الحال
 المذذواد هذذه  انتهذذاك لوقذذف اإلجذذراءات  افذذة باتخذذاه ملزمذذة أنهذذا مذذن الذذرغم علذذى النذذزاع أطذذراف الذذدول أن
 حذذذال فذذذي المح مذذذة أمذذذام بذذذالمثول ملزمذذذة غيذذذر أنهذذذا إال( األول البروتو ذذذول مذذذن 11و 31/3 المذذذادتين)

 .فعال انتها ها

 المرت ب الدولة من ويجعل البيئة على االنتها ات يجرم اإلنساني الدولي القانون أن نعتقد أننا إال
 المحذذالف التصذرف أو ال عذل هذها تجذرم ات اقيذة نصذذوص فهنذاك الدوليذة، المحذا م أمذام مسذؤولة لالنتهذاك
 7797 لعذذام الرابعذذة جنيذذف ات اقيذذة مذذن 791 المذذاد  منهذذا ضذذمنية، بصذذور  ول ذذن البيئذذة، حمايذذة لقواعذذد
  بيذذر نطذذاق وعلذذى حربيذذة ضذذرورات تبذذرر  ال نحذذو علذذى الممتل ذذات واغتصذذاب تذذدمير"  اعتبذذرت التذذي

 ". الدولي القانون لقواعد جسيما انتها ا يعد وتعس ية مشروعة غير بطريقة

 التذي المذواد فذي اإلنسذاني، الذدولي القذانون أخذه مذن الذرغم علذى أنذه إلذى اإلشذار ، مذن البذد وأخيرا 
 قذذذواتهم أفذذذراد يقترفهذذذا التذذذي الجسذذذيمة االنتها ذذذات عذذذن جنائيذذذا الذذذدول مسذذذاءلة لمبذذذدأ سذذذابقا، إليهذذذا أشذذذرنا

 اآلن حتى يس ر لم الدولية، المسؤولية لقواعد العملي التطبيق أن إال المسلحة، النزاعات أثناء المسلحة،
 الحذرب عقذب أنشذأت التذي الدوليذة فالمحذا م اعتبارية،  أشخاص الدول على جنائية عقوبات فر  عند

 المرت بذذة الجذذرائم عذذن الجنائيذذة المسذذؤولية تحمذذل لذذم( طو يذذو ومح مذذة نذذورنبير  مح مذذة) الثانيذذة العالميذذة
نما مثال، النازية  ألمانيا الدول، على الحرب هه  خالل  .وحدهم الطبيعيين لألشخاص تحميلها تم وا 

ها   األفذذذذذراد علذذذذذى إال الجنائيذذذذذة، المسذذذذذؤولية – اآلن حتذذذذذى – يرتذذذذذب لذذذذذم الذذذذذدولي، القضذذذذذاء  ذذذذذان وا 
 حيذز الدوليذة الجنائيذة للمح مذة األساسذي النظذام دخذول بعذد خاصذة المتوقذع مذن فإنه وحدهم، الطبيعيين
 األشذذذذخاص جانذذذذب إلذذذذى اعتباريذذذذة،  أشذذذذخاص جنائيذذذذا، الذذذذدول تذذذذدين دوليذذذذة أح امذذذذا تصذذذذدر أن التن يذذذذه،

 اإلنسذذاني الذذدولي القذذانون قواعذذد وأن خاصذذة المسذذلحة، قواتهذذا أفذذراد يقترفهذذا التذذي الجذذرائم عذذن الطبيعيذذين،
 ومذذواد ،7711 لعذذام األول البروتو ذذول مذذن 77 والمذذاد  ،7791 لعذذام الهذذاي ات اقيذذة مذذن 3 المذذاد  فذذي)

 فذذذذر  حذذذذق المح مذذذة تعطذذذذي التذذذذي( وب أ/21/2 المذذذاد  الدوليذذذذة، الجنائيذذذذة للمح مذذذة األساسذذذذي النظذذذام
 يذوفر ممذا اإلم انية، هه  تعطي والمصادر   الغرامة االعتبارية األشخاص طبيعة تالءم جنائية عقوبات
 الذدولي القذانون لقواعذد فعاليذة أ ثذر حمايذة يوفر مما اإلنساني، الدولي القانون لقواعد فعالية أ ثر حماية

 .المسلحة النزاعات أثناء – البحرية والبيئة – البيئة حماية قواعد ومنها اإلنساني،
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 :الثان  الفصل خالصة

 

 النزاعذات أثنذاء البحريذة البيئذة حمايذة ضذرور  علذى اإلنساني الدولي القانون تأ يد من الرغم على 
 بشذذذ ل تحميهذذذا التذذذي منهذذذا سذذذواء االت اقيذذذة، القواعذذذد خذذذالل ومذذذن األساسذذذية مبادئذذذه خذذذالل مذذذن المسذذذلحة،
 الملحذق 7711 لعذام األول اإلضذافي والبروتو ذول البيئذة، تغييذر تقنيات استخدام حظر  ات اقية مباشر،
 غيذر الزالذت القواعذد هتذه أن إال مباشذر، غيذر بشذ ل تناولتهذا التذي تلذك أو ،7797 لعذام جنيف بات اقية
 فتذذرات أثنذذاء بهذذا اإلضذذرار وآثذذار أخطذذار تزايذذد مذذع خاصذذة البحريذذة لبيئذذة الالزمذذة الحمايذذة لتذذوفير  افيذذة

 طرحنذذا  الذذهي اإلشذذ ال عذذن إجابذذة اعتبارهذذا يم ذذن إليهذذا توصذذلنا التذذي النتيجذذة وهذذه . المسذذلحة النزاعذذات
 للبيئذة اإلنساني الدولي القانون قواعد توفرها التي الحماية   اية بمد  والمتعلق ال صل، هها في للدراسة
 .المسلحة؟ النزاعات أثناء البحرية

 البيئذذذة حمايذذذة بتعزيذذذز المهتمذذذة والمؤسسذذذات واللجذذذان الذذذدول مختلذذذف بذذذهلت فلقذذذد ثانيذذذة جهذذذة ومذذذن 
 ريمذو سذان دليذل هذو الصذدد بهذها ات ذاقي مشذروع بإعذداد  للذت مجهذودات المسذلح، النذزاع خذالل البحريذة
 نشذذاطات سذذاهمت و ذذها البحذذار، فذذي المسذذلحة النزاعذذات فذذي المطبذذق اإلنسذذاني الذذدولي بالقذذانون المتعلذذق
 الذذذذدولي القذذذذانون خبذذذذراء الجتماعذذذذات تحضذذذذيرها خذذذذالل مذذذذن المسذذذذعى، هذذذذها فذذذذي األحمذذذذر الصذذذذليب لجنذذذذة

 النشذذر طذرق سذذاهمت السذياق ن ذس وفذذي منتظمذة، مذؤتمرات لعقذذد وبذدعمها الشذأن هذذها فذي واألخصذائيين
 بذين خاصذة واسذع نطذاق على المسلحة النزاعات أثناء المطبقة الدولي القانون بقواعد بالتعريف المختل ة
 .والعس ريين القاد 

 تراقذذب أجهذذز  تقريذذر تذذم اإلنسذذاني الذذدولي القذذانون قواعذذد لتطبيذذق فعاليذذة أ ثذذر إعطذذاء أجذذل ومذذن 
 اآلليذذذة منهذذذا اسذذذتثنينا إها منعذذذدما ي ذذذون ي ذذذاد بهذذذا العمذذذل أن إال القواعذذذد، هذذذه  احتذذذرام مذذذد  فذذذي وتحقذذذق
 أثنذاء البحريذة للبيئذة المقرر  الحماية قواعد ت عيل أجل من المتحد  األمم منظمة مع التعاون في المتمثلة
 .المسلح النزاع

 الذذذذدولي القذذذذانون فذذذذي البحريذذذذة البيئذذذذة حمايذذذذة قواعذذذذد انتهذذذذاك عذذذذن للمسذذذذؤولية تطرقنذذذذا خذذذذالل ومذذذذن 
 مسذتقر، مبذدأ اإلنساني، الدولي القانون في البيئية األضرار عن الدولية المسؤولية أن الحظنا اإلنساني،

 المسذذؤولية فعاليذذة يضذذعف مذذا وهذذها تطبيقذذه، حالذذة فذذي وعراقيذذل صذذعوبات، تواجهذذه المبذذدأ هذذها أن غيذذر
 . اإلنسانية االت اقيات في عليها المنصوص
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 وكامـــل األوســـاط جـــل یطـــال أنـــه إذ الحیـــاة، باســـتمراریة إضـــرار هـــو البحریـــة بالبیئـــة اإلضـــرار إن 

  .الحیة الكائنات

 االتفاقیـــات مختلـــف أوردتهـــا التـــي الحمایـــة إلـــى أولـــى، جهـــة مـــن والتحلیـــل، بالدراســـة تطرقنـــا ولقـــد 

 أو النــووي، أو النفطـي ســواء البحـري التلــوث أخطـار مــن البحریـة البیئــة حمایـة أجــل مـن النوعیــة، الدولیـة

 للعـــام البحـــار لقـــانون العامـــة اتفاقیـــة تضـــمنته مـــا إلـــى وكـــذا ،...النفایـــات بســـبب أو الســـفن مـــن الصـــادر

 ضــرورة علــى وتأكیــدها البحریــة للبیئــة حمایــة مــن عشــر، الثــاني جزئهــا وفــي هامــة، مبــادئ مــن ن1982

 والمنظمـات المتحـدة المـم منظمـة تلعبـه الـذي الهـام الـدور إلـى تطرقنـا أخـرع جهة ومن لها، التعرض عدم

  .البحریة البیئة بحمایة المتعلقة الدولي القانون قواعد وتطویر دعم في لها التابعة المتخصصة

 أخطــار مــن البحریــة البیئــة حمایــة عنــت التــي النوعیــة االتفاقیــات أحكــام أن إلــى توصــلنا ولقــد - 

 أوضـــاع علــى قواعـــدها تطبیــق بإمكانیـــة القــول المســـتحیل مــن بـــل الصــعوبة مـــن عــدة وعوامـــل وملوثــات

 إال تلــزم ال أحكامهــا أن إلــى باإلضــافة االتفاقیــات هتــه أن ذلــك المســلحة، النزاعــات أثنــاء البحریــة البیئــة

 – منهــا العدیـد فــإن للمعاهـدات، النســبي األثـر وهــو الـدولي، القــانون فـي العــام المبـدأ إلــى بـالنظر أطرافهـا

 تلــك مــن العدیــد أن كمــا الحربیــة، والنــاقالت الســفن علــى صــراحة أحكامهــا تطبیــق اســتبعدت – رأینــا كمــا

 تتطلبــه ومــا المسـلحة البحریــة بالنزاعــات الخاصـة واألوضــاع الظــروف االعتبـار بعــین تأخــذ ال االتفاقیـات

  .أثناءها البحریة البیئة

 أحكــام مــن بــه جــاءت ممــا فبــالرغم م1982 للعــام البحــار لقــانون العامــة باالتفاقیــة یتعلــق وفیمــا - 

 كـــل إســقاط بإمكانیــة القــول الصــعب مــن أنــه وجـــدنا فإننــا التلــوث، مــن البحریــة المنــاطق مختلــف تحمــي

 االعتبـار بعـین تأخـذ ال االتفاقیة أحكام جهة فمن المسلحة، النزاعات خالل البحري الوسط على أحكامها

 حمایـة قواعـد بـین حقیقیة روابط وجود لغیاب أخرى جهة ومن المسلحة، بالنزاعات المحیطة الخصوصیة

  .البحریة البیئة على المطبقة المسلحة النزاعات قانون وبین االتفاقیة في الواردة البحریة البیئة

 أثنــاء البحریــة البیئــة حمایــة بمســألة اإلنســاني الــدولي القــانون اهتمــام بّینــا فلقــد ثانیــة جهــة ومــن - 

 مـن البحریـة للبیئـة فعلیـة حمایـة ضـمان عـن وبعـده االهتمـام هـذا ضعف إلى وتوصلنا المسلحة، النزعات

 تضــــمنها التـــي المبـــادئ أن ذلـــك المســـلحة، النزاعـــات وعقــــب أثنـــاء بهـــا تلحـــق التـــي والعوامـــل الملوثـــات

 والمتســـارع الرهیـــب التطـــور أهمهـــا، تطبیقهـــا تصـــعب مشـــكالت تواجـــه البحریـــة البیئـــة بحمایـــة والمتصـــلة

 اللتـان ،55و 35 مادتیـه فـي ،1977 لعـام األول اإلضافي البروتوكول أن كما الحروب، وأدوات لوسائل

 وتتركــان والوضــوح الدقــة إلــى تفتقــران الطبیعیــة، للبیئــة مباشــرة حمایــة أســس لبنــاء األساســیة اللبنــة تعــدان

  .والتأویل للتفسیر مفتوحا الباب

  :یلي ما نقترح تناولناه ما كل خالل ومن 

 یقتضــي مــا تتضـمن أن البحریــة البیئـة بحمایــة المتعلقــةو  مسـتقبال، االتفاقیــات إبـرام عنــد یجـب -1 

 التـــي القانونیـــة القاعـــدة فـــي النضـــر إعـــادة یجـــب وكـــذا المســـلحة، النزاعـــات أوقـــات فـــي ســـریانها بوجـــوب
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 تقضــي والتــي الســلم، وقــت فــي المطبقــة البحریــة البیئــة بحمایــة المتعلقــة االتفاقیــات مــن العدیــد تتضــمنها

 تتضـمن االتفاقیـات هـذه مـن العدیـد أن ذلـك وسـبب الحـروب، قیـام حالـة فـي االتفاقیات هته سریان بوقف

  .الحروب أوقات تطبق أن تصلح وأحكام قواعد

 الدولیـــة للقواعـــد متضـــمنا اتفاقیـــة مشـــروع أو دولـــي كصـــك ریمـــو ســـان بـــدلیل االكتفـــاء عـــدم -2 

 بشـــكل تهـــدف دولیـــة اتفاقیـــة وضـــع إلـــى الـــدعوة ووجـــوب البحـــار، فـــي المســـلحة النزاعـــات أثنـــاء المطبـــق

 فتــرات فــي البحریــة البیئــة حمایــة بشــأن لــبس، أي أو غمــوض أحكامهــا یتخلــل ال واضــحة وبصــفة مباشــر

  .المسلحة النزاعات

 مضـــرة العتـــداءات المشـــكلة األعمـــال تحدیـــد فـــي المعتمـــد المعیـــار شـــدة مـــن التخفیـــف یجـــب -3 

 واللتـان ،1977 لعـام األول اإلضـافي البروتوكـول مـن 33و 35 المادتـان تتضـمنها والتـي البحریـة بالبیئة

 البحریـة البیئـة علـى االعتـداءات أن بمعنـى األمـد، وطویـل االنتشـار واسع یكون أن الضرر في تشترطان

 البحریـة، بالبیئـة مضـرة محظـورة أعمـاال تشـكل ال فهـي األمـد وطویلـة االنتشـار واسـعة آثـارا تنتج ال والتي

  .المعیار هذا حسب

 مــن البحریــة البیئــة لحمایــة وذلــك المتوقــع البیئــي الضــرر مــن الوقایــة بمبــدأ التمســك ضــرورة -4 

 والقـــادة المســلح، النــزاع أطــراف وتوعیــة ، معینــة قتــال وســائل اســتخدام نتیجــة حــدوثها المتوقــع األضــرار

 دون الحیلولـة یمكـن ال أنـه ذلك واسع، نطاق على النشر طریق عن المبدأ بهذا خاصة بصفة العسكریین

 أوسـع علـى دولیـة توعیـة خـالل مـن إال المسـتقبل فـي بهـا واإلضـرار البحریة البیئة على االعتداءات وقوع

 ســواء المعنیــة والمؤسســات واللجــان والجمعیــات الــدول مختلــف قبــل مــن فعالــة وبمســاهمة ممكــن، نطــاق

  .المسلحة النزاعات أثناء البحریة البیئة حمایة وتعزیز بدعم الدولي أو الداخلي الصعید على

 وأسـالیب وسـائل تعـین أن الـدولي، للمجتمـع ممثلـة بوصفها المتحدة، األمم منظمة على یجب -5 

 البیئـة، ضـد دولیـة لجریمـة مرتكبـا یستخدمها من تعتبر وأن حظرها، على تنص وأن بالبیئة الضارة القتال

  .االنتهاكات هذه مثل على الفعالة للرقابة دولیة آلیات األممیة الهیئة هذه تضع وأن

 الــدولي القــانون فــي المقــررة الحمایــة قواعــد احتــرام لضــمان الدولیــة الرقابــة آلیــات تفعیــل یجــب -6 

 الحقـــائق لتقصـــي الدولیـــة اللجنـــة إعطـــاء الـــدولي المجتمـــع علـــى یجـــب بحیـــث البحریـــة، للبیئـــة اإلنســـاني

 الدولــة موافقــة اشــتراط وعــدم البیئـة، ضــد المرتكبــة الجــرائم فــي التحقیـقو  التقصــي ألجــل أوســع صـالحیات

 یظـن أو سـببتها التـي األضـرار فـي والتحقیـق الرقابـة فـي لصـالحیاتها اللجنة ممارسة على مسبقا المعنیة،

  .أخرى دولة مع المسلح نزاعها بعد أو أثناء البحریة للبیئة سببتها الدولة هذه أن
 



................................:............................................................................................................................المراجع  قـائمة  
 

- 118 - 
 

  المراجع قائمة

  :العربیة بالّلغة - أوال

  :الكتب –1

 والشـــــریعة الـــــدولي القـــــانون فـــــي( اإلنســـــاني الـــــدولي للقـــــانون العامـــــة النظریـــــة: الوفـــــا أبـــــو أحمـــــد. 1 

  .2006 القاهرة، العربیة، النهضة دار اإلسالمیة،

  .2009 الجزائر، هومة، دار للفرد، الجنائیة المسؤولیة: موسى بشارة أحمد. 2 

  .1997 سعود، الملك جامعة البیئة، حمایة قانون: سالمة الكریم عبد أحمد.3 

  .1986 عمان، الخلیل، دار العام، الدولي القانون: الهندي إحسان. 4 

 واالتفاقیـات الوطنیـة التشـریعات ضـوء فـي التلـوث مـن البحریـة البیئـة حمایة: الجمل محمود أحمد. 5 

  .1998 اإلسكندریة، المعارف، منشأة الدولیة، والمعاهدات اإلقلیمیة

 ،- الدولیــــة للمســــؤولیة كأســــاس المشــــروع غیــــر العمــــل -الدولیــــة المســــؤولیة: عــــامر بــــن تونســــي. 6 

  .1995 الجزائر، دحلب، منشورات

  .1975 جنیف، دودان، هینري معهد اإلنساني، الدولي القانون مبادئ: بیكتیه جون. 7 

  .1977 القاهرة، العربیة، النهضة دار الجنائي، الدولي القضاء -:  صالح إبراهیم حسن. 9. 8 

  .1979 القاهرة، العربیة، النهضة دار وتطبیقیة، تحلیلیة دراسة الدولیة، الجریمة - 

 الجزائـــــر، الخلدونیـــــة، دار تعویضــــه، والیـــــت البیئــــي للضـــــرر القـــــانوني النظــــام: جمیلـــــة حمیــــدة. 10 

2011.  

 الفرقـان، دار واإلسـرائیلیة، العربیـة الحـروب أضـرار عـن الدولیـة المسـؤولیة -: السید رشاد. 12. 11 

  . 1982 عمان،

  .1984 اإلسكندریة، نصر، مطبعة د،.ق.م.م المسلحة، النزاعات في الثقافیة األعیان حمایة - 

 الجزائـر، والتوزیـع، للنشـر الخلدونیـة دار البیئـة، حمایـة عـن الدولیـة المسـؤولیة: العشـاوي صباح. 13 

2010.  

  .1991 القاهرة، النهضة، دار البحریة، بالبیئة المساس عن الدولیة المسؤولیة: هاشم صالح. 14 

  .1983 القاهرة، الجامعة، مطبعة العامة، النظریة الدولي، التنظیم قانون: عامر الدین صالح. 15 

 للحــدیث، الجــامعي المكتــب التلــوث، مــن البحریــة البیئــة حمایــة: الجلیــل عبــد الــوارث عبــد عبــده. 16 
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  .2006 اإلسكندریة،

 القــاهرة، المعــارف، منشــأة العــام، الــدولي القــانون فــي االســترداد حــق: شــلبي صــالح البــدیع عبــد. 17 

1993 .  

  .2007 الجزائر، هومة، دار الدولیة، المسؤولیة في محاضرات: العشاوي العزیز عبد. 18 

 الجامعیـة، المطبوعـات دیـوان الجنائي، الدولي انونالق في األساسیة المقدمات: سلیمان اهللا عبد. 19 

  .1993 الجزائر،

 القــاهرة، المعــارف، منشــأة الدولیــة، الجــرائم عــن الجنائیــة الفــرد مســؤولیة: الســعدي هاشــم عبــاس. 20 

2002.  

 األردن، عمــان والتوزیــع، للنشــر الحامــد دار البیئــة، لحمایــة الــدولي التشــریع: الفیــل عــدنان علــي. 21 

2011.  

 بیــروت، المؤلــف، دار اإلنســان، وحقــوق المســلحة النزاعــات قــانون المفــرط، العنــف: عــواد علــي. 22 

  . 2001 لبنان،

 اإلســالمي، المغــرب دار اإلنســاني، الــدولي القــانون تــدوین تطــور -: اهللا ســعد عمــر. 25. 24. 23 

 الجزائــر، الجامعیــة، المطبوعــات دیــوان المحمیــة، الممتلكــات اإلنســاني، الــدولي القــانون –. 1977 بیــروت،

2008.  

 الجزائـر، الحقـوق، كلیـة الماجسـتیر، طلبـة علـى ألقیـت محاضـرات اإلنسـاني، الدولي القانون تدوین – 

1997.  

 اإلنسـان، لحقـوق العربـي المعهـد منشـورات اإلنسـاني، الـدولي القانون إلى مدخل: الزمالي عامر. 26 

  .1993 تونس،

 الحلبـــي منشـــورات الشـــامل، الـــدمار أســـلحة مشـــروعیة: البلوشـــي ســـعید بـــن اهللا عبـــد بـــن عمـــر. 27 

  . 2007 لبنان، بیروت، الحقوقیة،

  .2000 للنشر، وائل دار عمان، النوویة، لألسلحة القانوني الوضع -: الجندي غسان. 29. 28 

  .2004 التوفیق، مطبعة عمان، البیئة، لحمایة الدولي القانون - 

 الــدولي للقــانون مــدخل الحــرب، خــوض تحكــم ضــوابط تســغفلد، إلیزابیــت كالســهوفن، فریتســیس. 30 

  .2004 األحمر، للصلیب الدولیة اللجنة العلیم، عبد أحمد ترجمة اإلنساني،

  .1999 الجزائر، الحدیث، الكتاب دار وكیف؟، لماذا؟ والسیادة التدخل مبدأ: أوصدیق فوزي. 31 
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 أثنـاء البیئیـة األضـرار عـن الدولیـة المسـؤولیة: الدریـدي علـي حسـین الطـائي، الرحیم عبد كریمة. 32 

  .2009 للنشر، وائل دار عمان، المسلحة، النزاعات

 القـانون المسـلحة، النزاعـات خـالل والبیئـة التـراث وحمایـة اإلنسـاني الـدولي القـانون: حـداد كمـال. 33 

  . 2005 بیروت، الحلبي، منشورات وتحدیات، آفاق اإلنساني الدولي

  .سنة بدون اإلسكندریة، الجامعي، الفكر دار البیئة، حمایة موسوعة: العادلي صالح محمود. 34 

  .2006 اإلسكندریة، المعارف، منشأة البحریة، البیئة حمایة: البزاز محمد.35 

  .1962 القاهرة، للطباعة، الهنا دار: السلم زمن في الدولي البحار قانون: الحفناوي مصطفى. 36 

 العلمــي، النشــر مجلــة للبیئــة، الــدولي القــانون: الرشــیدي فــالح مــدوس حســین، ســالمة مصــطفى. 37 

  .2007 الكویت،

  .1993 الجزائر، المعاصرة، الدولي القانون وقواعد الحربي االحتالل: شحاتة كامل مصطفى. 38 

 ضــةالنه دار التلــوث، وظــاهرة للبیئــة الــدولي القــانون -: الحــافظ عبــد محمــد رتیــب معمــر. 40. 39 

  . 2007 القاهرة، العربیة،

 القـاهرة، العربیـة، النهضـة دار الخطـرة، بالنفایـات التلـوث مـن البیئـة حمایـة فـي ودورهـا بازل اتفاقیة - 

2008.  

 والقـــانون الـــدولي اإلســـالمي الفقـــه فـــي المســـلحة النزاعـــات ضـــحایا حمایـــة: العزیـــز عبـــد میلـــود. 41 

  .2011 الجزائر، هومة، دار اإلنساني، الدولي

 الجدیـــــدة، الجامعـــــة دار بالبیئـــــة، اإلضـــــرار عـــــن المدنیـــــة المســـــؤولیة: رســـــالن إســـــماعیل نبیلـــــة. 42 

  .2007 اإلسكندریة،

 منشــأة الجنـائي، الـدولي القـانون قواعـد انتهـاك عـن الدولیـة المسـؤولیة: إبـراهیم أحمـد أحمـد نجـاة. 43 

  .2009 اإلسكندریة، المعارف،

 القــــومي المركــــز اإلنســــاني، الــــدولي للقــــانون المــــدخل: إبــــراهیم ربــــه عبــــد إبــــراهیم بشــــیر، هشــــام. 44 

  .2012 القاهرة، القانونیة، لإلصدارات

  

  :والمجالت المقاالت – ثانیا 

 للصـــلیب الدولیـــة المجلـــة المســـلح، النـــزاع فتـــرة فـــي الطبیعیـــة البیئـــة حمایـــة -: بوفیـــه أنطـــوان. 2. 1 

  .1991 سنة ،22 العدد األحمر،
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 العـدد أ،.ص. د.م المسـلحة، النزاعـات فتـرة فـي البیئـة بحمایـة المتعلقة الحدیثة والدراسات األعمال - 

  .1992 جنیف، دیسمبر، -نوفمبر ،28

ــــد بدریــــة. 3  ــــة الخلــــیج، وحــــرب المدنیــــة لألعیــــان الدولیــــة الحمایــــة: العوضــــي اهللا عب  الحقــــوق، مجل

  .1984 دیسمبر ،4 العدد الثامنة، السنة الكویت،

 القــانون: رول بابتیســت دورمــانو وكونــت الفرمــان كــارولین ولویزدروزوالــد، هــانكرتس مــاري جــون. 4 

  .األحمر للصلیب الدولیة المجلة األول، المجلد العرفي، اإلنساني الدولي

 ،18 العــدد أ،.ص. د.م ،- الــدول ســیادة مبــدأ – اإلنســاني الــدولي القــانون تنفیــذ: نیكوفــو جیــرار. 5 

  .1991 جنیف،

 ،25 المجلــد الـدولي، للقـانون المصــریة المجلـة الـدولي، القــانون نطـاق فـي الحــرب: سـلطان حامـد. 6 

1969.  

  .1992 أكتوبر، -سبتمبر ،27 العدد أ،.ص.د.م اإلنساني، الدولي القانون: حسني زهیر. 7 

 للقــانون المصـریة المجلـة البحـار، فـي المسـلحة النزاعـات إبـان البیئـة حمایـة: عـامر الـدین صـالح. 8 

  .1993 ،49 العدد الدولي،

 الحمـر، للصـلیب الدولیـة المجلـة المسـلحة، النزاعـات آثـار مـن البیئـة حمایـة: جمعـة هاشم صالح. 9 

  .1993 ،32 العدد

 ضــوء فــي الكویــت بدولــة البیئــة علــى العراقــي العــدوان -: الهــادي عبــد مخــیم العزیــز عبــد. 11. 10 

  .1991 األول، العدد الكویت، الحقوق، مجلة الدولي، القانون أحكام

 الحقــــوق، مجلـــة الـــدولي، القـــانون أحكـــام ضـــوء فـــي الكویـــت بدولـــة البیئـــة علـــى العراقـــي العـــدوان - 

  .1992 ،2 العدد الكویت،

 للصـــلیب الدولیـــة المجلـــة المســـلحة، النزاعـــات اثـــار مـــن البحریـــة البیئـــة حمایـــة: الزمـــالي عـــامر. 12 

  .1993 ،32 العدد الحمر،

ـــــل ســـــوزفران. 13  ـــــة اللجنـــــة: كری ـــــائق، لتقصـــــي الدولی ـــــة دور الحق  األحمـــــر، للصـــــلیب الدولیـــــة اللجن

  .1991 جنیف، ،18 العدد أ،.ص.د.م

 فـــي البیئـــة حمایـــة عـــن عســـكریة وتعلیمـــات كتیبـــات لوضـــع توجیهیـــة مبـــادئ: بیترغاســـر هـــاتز،. 14 

  . 1996 ،48 العدد األحمر، للصلیب الدولیة المجلة المسلح، النزاع أوقات

  .1991 فبرایر/ ینایر ،17 العدد األحمر، للصلیب الدولیة المجلة. 15 
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  .1945 األول، العدد الدولي، للقانون المصریة المجلة. 16 

  :الدولیة االتفاقیات – ثالثا

  .1945 المتحدة األمم منظمة میثاق. 1 

  .1982 لعام البحار لقانون العامة االتفاقیة. 2 

  .1899 لعام الهاي اتفاقیة. 3 

  .1907 لعام البریة الحرب وأعراف بقوانین الخاصة الهاي اتفاقیة. 4 

  .1949 لعام المسلحة النزاعات ضحایا بحمایة الخاصة األربع جنیف اتفاقیات. 5 

 لعـام أخـرى عدائیـة أغـراض أیـة أو عسـكریة ألغـراض البیئـة تغییـر تقنیـات اسـتخدام حظر اتفاقیة. 6 

1976.  

  :الدولیة واإلعالنات البروتوكوالت – رابعا 

  .1949 للعام جنیف باتفاقیات الملحق 1977 لعام األول اإلضافي البروتوكول. 7 

  .1949 للعام جنیف باتفاقیات الملحق 1977 لعام الثاني اإلضافي البروتوكول. 8 

  .1994 لعام البحار في المسلحة المنازعات في المطبق القانون بشأن ریمو سان دلیل. 9 

  .1907 لعام الرابعة الهاي باتفاقیة الملحقة البریة الحرب الئحة. 10 

  1972 لعام البشریة البیئة بشأن استوكهولم إعالن. 11 

  1992 والتنمیة البیئة بشأن"  ریودجانیرو"  األرض قمة مبادئ إعالن. 12 

  :الوثائق – خامسا

  .10 رقم الملحق ،28 الدورة المتحدة، لألمم العامة للجمعیة الرسمیة الوثائق. 1

  .1992 جویلیة 31 في الصادرة المتحدة األمم منظمة عن 47/  328 الوثیقة. 2

  .1976 تموز، 23 -أیار 3 ،28 دورتها أعمال عن الدولي القانون لجنة تقریر. 3

  . 2008 ،2 رقم اإلنساني، الدولي القانون سلسلة. 4

  .1991 سنة أفریل، 3 في 687 رقم األمن مجلس عن الصادر القرار. 5

  .1991 سنة ،417/ 46 رقم المتحدة لألمم العامة الجمعیة توصیة. 6 

  . 1992 سنة ،47/37 رقم المتحدة لألمم العامة الجمعیة توصیة. 7 
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  .األحمر للصلیب الدولیة للجنة األساسي النظام. 6

  .الدولیة الجنائیة للمحكمة األساسي المظام. 7

 العــدد أ.ص.د.م(' ریمــو بســان' اإلنســاني للقــانون الــدولي للمعهــد عشــر الخامســة المســتدیرة المائــدة. 8

  ). 1991 جنیف ،47

 العــدد الــدولي، للقــانون المصــریة المجلــة األحمــر، للصــلیب الدولیــة للجنــة الرســمیة شــبه التعلیقــات. 9

  ). العربیة إلى معناه ترجمنا باإلنجلیزیة ورد النص( 1993 ،49

 .1991/ 10/ 09 في الصادرة 47 العدد الجزائریة، الرسمیة الجریدة. 10

  :الجامعیة الرسائل – سادسا 

 جامعــة دكتـوراه، رسـالة الحــرب، وقـت فـي المدنیــة واألعیـان المـدنیین حمایــة: شـباط حشـود جمعـة. 1 

  .2003 القاهرة،

 المســلحة، النزاعــات أثنــاء البیئــة حمایــة فــي اإلنســانیة القواعــد فعالیــة مــدى: الدریــدي علــي حســین. 2 

  .2004 األردن، العلیا، للدراسات العربیة عمان جامعة دكتوراه، رسالة
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  :الدراسة إشكاليةتحديد 
تستوجب دراسة هذا الموضوع اإلجابة عن إشكاليتين رئيسيتين، نخصص لألولى الفصل األول، في 

 حين نتطرق للثانية في فصل ثان.
 هذا على السلم، زمن في البحرية للبيئة المقررة الحماية قواعد تطبيق يمكن هل: األولى اإلشكالية 

 المسلحة؟ النزاعات خالل الوسط

 النزاعات أثناء البحرية للبيئة كافية حماية اإلنساني الدولي القانون يوفر هل :الثانية اإلشكالية 
 المسلحة؟

 

إن حق اإلنسان في بيئة بحرية سليمة حق من الجيل الثالث لحقوق اإلنسان ومنه وجب إقرار حماية 
 ض مع هذا الحق.أخرى لهذا الحق اإلنساني، وضرورة عدم إقرار اتفاقيات تتعار 

وأهمية بحثنا ستتجلى من خالل تعرضنا بالدراسة التحليلية النقدية لمختلف النصوص القانونية سواء 
تلك االتفاقيات التي عنيت بموضوع البيئة البحرية خارج إطار القانون الدولي اإلنساني عن طريق ما 

ية المبرمة في هذا المجال، وهذا من أجل أو باالتفاقيات النوع 2891تضمنته اتفاقية قانون البحار لعام 
معرفة مدى عالقتها واتصالها بموضوع الحماية للبيئة البحرية أثناء النزاعات المسلحة، وكذلك االتفاقيات 
التي عنيت بحماية البيئة البحرية بشكل غير مباشر كاتفاقية جنيف والهاي، أو تلك التي تطرقت لموضوع 

(  لعام ENMODواتفاقية ) 2811األمر بالبروتوكول األول التفاقية جنيف الحماية بشكل مباشر ويتعلق 
بهدف كيفية تقرير هذه المعاهدات لقواعد حماية البيئة البحرية أثناء النزاعات المسلحة المعرفة  2811

هل هي بحاجة إلى معاهدات أخرى أم أنها بحاجة إلى تفعيل أقوى من أجل احترام  ومعرفة مدى كفايتها
 قواعدها بشكل كلي.

وكذلك سنتناول بالدراسة والتحليل الدراسات واألعمال الحديثة لحماية البيئة البحرية أثناء النزاعات 
 المسلحة لمعرفة مدى إلزامية هذه الدراسات واألعمال.

ومن جهة أخرى سنعالج موضوع المسؤولية الدولية عن االنتهاكات التي تلحق قواعد الحماية المقررة 
 .يئة البحرية وذلك من أجل إبراز مدى فعالية هذه القواعدللب
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 الكائنلات وكاملل األوساط جل يطال أنه إذ الحياة، باستمرارية إضرار هو البحرية بالبيئة اإلضرار إن
 .الحية

 الدوليلة االتفاقيلات مختللف أوردتهلا التلي الحمايلة إلى أولى، جهة من والتحليل، بالدراسة تطرقنا ولقد 
 ملن الصادر أو النووي، أو النفطي سواء البحري التلوث أخطار من البحرية البيئة حماية أجل من ،النوعية
 مبللاد  مللن 2891 للعلام البحللار لقلانون العامللة اتفاقيلة تضللمنته مللا إللى وكللذا ،...النفايلات بسللبب أو السلفن
 وملن لهلا، التعلرض علدم ضلرورة عللى وتأكيلدها البحريلة للبيئلة حمايلة ملن عشلر، الثلاني جزئهلا وفي هامة،
 فلي لهلا التابعلة المتخصصلة والمنظملات المتحدة المم منظمة تلعبه الذي الهام الدور إلى تطرقنا أخرع جهة
 .البحرية البيئة بحماية المتعلقة الدولي القانون قواعد وتطوير دعم

 أخطللار مللن البحريللة البيئللة حمايللة عنللت التللي النوعيددة االتفاقيددا  أحكددا  أن إلددى توصددانا ولقددد - 
 البيئلة أوضلاع عللى قواعلدها تطبيلق بإمكانيلة القلول المسلتحيل ملن بلل الصلعوبة ملن عدة وعوامل وملوثات
 أطرافهللا إال تلللزم ال أحكامهللا أن إلللى باإلضللافة االتفاقيللات هتلله أن ذلللك المسلللحة، النزاعللات أثنللاء البحريللة
 – رأينلا كملا – منهلا العديلد فلإن للمعاهلدات، النسلبي األثلر وهو الدولي، القانون في العام المبدأ إلى بالنظر

 تأخذ ال االتفاقيات تلك من العديد أن كما الحربية، والناقالت السفن على صراحة أحكامها تطبيق استبعدت
 .أثناءها البحرية البيئة تتطلبه وما المسلحة البحرية بالنزاعات الخاصة واألوضاع الظروف االعتبار بعين

 أحكللام ملن بله جلاءت ممللا فبلالرغم م2891 لاعدا  البحددار لقدانون العامددة باالتفاقيدة يتعللق وفيملا - 
 أحكامها كل إسقاط بإمكانية القول الصعب من أنه وجدنا فإننا التلوث، من البحرية المناطق مختلف تحمي
 االعتبلللللار بعلللللين تأخلللللذ ال االتفاقيلللللة أحكلللللام جهلللللة فملللللن المسللللللحة، النزاعلللللات خلللللالل البحلللللري الوسلللللط عللللللى

 حمايلة قواعلد بلين حقيقيلة روابلط وجلود لغيلاب أخلرى جهلة وملن المسللحة، بالنزاعلات المحيطلة الخصوصية
 .البحرية البيئة على المطبقة المسلحة النزاعات قانون وبين االتفاقية في الواردة البحرية البيئة

 

  أثناء البحرية البيئة حماية بمسألة اإلنساني الدولي القانون اهتما  بّينا فلقد ثانية جهة ومن - 

 البحريلة البيئلة حمايلة ضلرورة عللى اإلنسلاني الدولي القانون تأكيد من الرغم على ،المساحة النزعا 
 تحميهلا التلي منهلا سلواء االتفاقيلة، القواعلد خلالل وملن األساسلية مبادئه خالل من المسلحة، النزاعات أثناء
 2811 لعلللام األول اإلضلللافي والبروتوكلللول البيئلللة، تغييلللر تقنيلللات اسلللتخدام حظلللر كاتفاقيلللة مباشلللر، بشلللكل
القواعللد تفتقللر  هتلله أن إال مباشللر، غيللر بشللكل تناولتهللا التللي تلللك أو ، 2898 لعللام جنيللف باتفاقيللة الملحللق

 الدقللة إلللى تفتقللران مللن البروتوكللول اإلضللافي األول اللتللان 33و 53إلللى الدقللة والوضللوه )أهمهللا المللادتين 
 لبيئة الالزمة الحماية لتوفير كافية غير الزالت والتأويل( ،كما أنها للتفسير مفتوحا الباب وتتركان والوضوه
 التللي النتيجللة وهللذه. المسلللحة النزاعللات فتللرات أثنللاء بهللا اإلضللرار وآثللار أخطللار تزايللد مللع خاصللة البحريللة
 بمللدى والمتعلللق الفصللل، هللذا فللي للدراسللة طرحنللاه الللذي اإلشللكال عللن إجابللة اعتبارهللا يمكللن إليهللا توصلللنا
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 .المسلحة؟ النزاعات أثناء البحرية للبيئة اإلنساني الدولي القانون قواعد توفرها التي الحماية كفاية

 البحرية البيئة حماية بتعزيز المهتمة والمؤسسات واللجان الدول مختلف بذلت وفي نفس الصدد فلقد 
 المتعلللق ريمللو سللان دليللل هللو الصللدد بهللذا اتفللاقي مشللروع بإعللداد كللللت مجهللودات المسللل ، النللزاع خللالل

 الصلليب لجنلة نشلاطات سلاهمت وكلذا البحار، في المسلحة النزاعات في المطبق اإلنساني الدولي بالقانون
 هللذا فللي واألخصللائيين الللدولي القللانون خبللراء الجتماعللات تحضلليرها خللالل مللن المسللعى، هللذا فللي األحمللر
 بقواعلد بلالتعريف المختلفلة النشلر طلرق سلاهمت السلياق نفلس وفلي منتظملة، ملؤتمرات لعقد وبدعمها الشأن
 .والعسكريين القادة بين خاصة واسع نطاق على المسلحة النزاعات أثناء المطبقة الدولي القانون

 وتحقلق تراقلب أجهلزة تقريلر تلم اإلنسلاني الدولي القانون قواعد لتطبيق فعالية أكثر إعطاء أجل ومن 
 فللي المتمثلللة اآلليللة منهللا اسللتثنينا إذا منعللدما يكللون يكللاد بهللا العمللل أن إال القواعللد، هللذه احتللرام مللدى فللي

 .المسل  النزاع أثناء البحرية للبيئة المقررة الحماية قواعد تفعيل أجل من المتحدة األمم منظمة مع التعاون

 اإلنسلاني، اللدولي القلانون فلي البحريلة البيئلة حمايلة قواعلد انتهلاك عن للمسؤولية تطرقنا خالل ومن 
 هلذا أن غيلر مسلتقر، مبلدأ اإلنسلاني، اللدولي القلانون في البيئية األضرار عن الدولية المسؤولية أن الحظنا
 في عليها المنصوص المسؤولية فعالية يضعف ما وهذا تطبيقه، حالة في وعراقيل صعوبات، تواجهه المبدأ

 . اإلنسانية االتفاقيات
 
 :ياي ما نقترح تناولناه ما كل خالل ومن 
 
 يقتضي ما تتضمن أن البحرية البيئة بحماية المتعلقةو  مستقبال، االتفاقيات إبرام عند يجب -2 
 تتضمنها التي القانونية القاعدة في النضر إعادة يجب وكذا المسلحة، النزاعات أوقات في سريانها بوجوب
 سريان بوقف تقضي والتي السلم، وقت في المطبقة البحرية البيئة بحماية المتعلقة االتفاقيات من العديد
 وأحكام قواعد تتضمن االتفاقيات هذه من العديد أن ذلك وسبب الحروب، قيام حالة في االتفاقيات هته

 .الحروب أوقات تطبق أن تصل 
 
 المطبلق الدوليلة للقواعلد متضلمنا اتفاقيلة مشلروع أو دوللي كصلك ريمو سان بدليل االكتفاء عدم -1 
 وبصلفة مباشلر بشلكل تهلدف دوليلة اتفاقيلة وضلع إللى اللدعوة ووجلوب البحلار، فلي المسللحة النزاعلات أثناء

 .المسلحة النزاعات فترات في البحرية البيئة حماية بشأن لبس، أي أو غموض أحكامها يتخلل ال واضحة

 بالبيئلة مضلرة العتلداءات المشلكلة األعملال تحديلد فلي المعتملد المعيلار شدة من التخفيف يجب -5 
 تشلترطان واللتلان ،2811 لعلام األول اإلضلافي البروتوكلول من 55و 53 المادتان تتضمنها والتي البحرية
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 تنتج ال والتي البحرية البيئة على االعتداءات أن بمعنى األمد، وطويل االنتشار واسع يكون أن الضرر في
 هلللذا حسلللب البحريلللة، بالبيئلللة مضلللرة محظلللورة أعملللاال تشلللكل ال فهلللي األملللد وطويللللة االنتشلللار واسلللعة آثلللارا

 .المعيار

 ملللن البحريلللة البيئلللة لحمايلللة وذللللك المتوقلللع البيئلللي الضلللرر ملللن الوقايلللة بمبلللدأ التمسلللك ضلللرورة -9 
 والقلللادة المسلللل ، النلللزاع أطلللراف وتوعيلللة ، معينلللة قتلللال وسلللائل اسلللتخدام نتيجلللة حلللدوثها المتوقلللع األضلللرار
 دون الحيلوللة يمكلن ال أنله ذللك واسلع، نطلاق عللى النشلر طريلق علن المبلدأ بهلذا خاصلة بصفة العسكريين

 أوسللع علللى دوليللة توعيللة خللالل مللن إال المسللتقبل فللي بهللا واإلضللرار البحريللة البيئللة علللى االعتللداءات وقللوع
 عللى سلواء المعنيلة والمؤسسلات واللجلان والجمعيلات اللدول مختللف قبلل ملن فعاللة وبمساهمة ممكن، نطاق

 .المسلحة النزاعات أثناء البحرية البيئة حماية وتعزيز بدعم الدولي أو الداخلي الصعيد

 وأسللاليب وسللائل تعللين أن الللدولي، للمجتمللع ممثلللة بوصللفها المتحللدة، األمللم منظمللة علللى يجللب -3 
 البيئللة، ضلد دوليلة لجريمللة مرتكبلا يسلتخدمها ملن تعتبللر وأن حظرهلا، عللى تللنص وأن بالبيئلة الضلارة القتلال
 .االنتهاكات هذه مثل على الفعالة للرقابة دولية آليات األممية الهيئة هذه تضع وأن

 اللللدولي القلللانون فلللي المقلللررة الحمايلللة قواعلللد احتللرام لضلللمان الدوليلللة الرقابلللة آليلللات تفعيلللل يجللب -6 
 الحقللللائق لتقصللللي الدوليللللة اللجنللللة إعطللللاء الللللدولي المجتمللللع علللللى يجللللب بحيللللث البحريللللة، للبيئللللة اإلنسللللاني
 الدولللة موافقللة اشللتراط وعللدم البيئللة، ضللد المرتكبللة الجللرائم فللي التحقيللقو  التقصللي ألجللل أوسللع صللالحيات
 أن يظلن أو سلببتها التلي األضرار في والتحقيق الرقابة في لصالحياتها اللجنة ممارسة على مسبقا المعنية،

 .أخرى دولة مع المسل  نزاعها بعد أو أثناء البحرية للبيئة سببتها الدولة هذه
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La problématique de la recherche :  

L’étude de ce sujet nécessite de répondre à deux problématiques principales: 

Le premier chapitre sera consacré à la première problématique tandis que le deuxième 

chapitre traitera la deuxième.  

Première Problématique : 

 • Les règles de protection de l’environnement marin en temps de paix sont-elles 

applicables dans ce milieu en temps de conflits armés ? 

Deuxième problématique : 

 • Le Droit Humanitaire offre-t-il une protection suffisante pour l’environnement marin 

en temps de conflits armés ?  

Le droit de l’homme à un environnement marin sain est un droit de la troisième 

génération des droits de l’homme, pour ce, il fallait trouver une autre protection pour 

ce Droit Humanitaire, et non pas mettre des conventions s’opposant à ce dernier. 

 L’importance de notre recherche se traduit par une étude analytique et critique des 

différents textes juridiques, que ce soit les conventions qui ont pour objet 

l’environnement marin en dehors du cadre de Droit International Humanitaire, et ce, 

dans le contenu de la Convention de Droit de la Mer de 1982, et les autres conventions 

adoptées dans ce cadre, dont le but est de faire comprendre sa relation avec la 

protection de l’environnement marin en temps de conflits armés. Ainsi, les 

conventions qui ont traité ce sujet d’une manière directe à l’exemple de la Convention 

de Genève et de La Haye, ou d’une manière indirecte, il s’agit du Premier Protocole de 

la Convention de Genève de 1977 et la Convention (ENMOD) de 1976, afin de savoir 

comment ces conventions ont-elles abordé les règles de protection de l’environnement 

marin en temps de conflits armés, ainsi que le niveau de suffisance atteint par ces 
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règles et qui détermine si elles ont besoin d’autres conventions ou plutôt de les rendre 

plus efficaces dans le but d’aboutir à leur respect intégral.  

D’un autre côté, nous allons étudier la responsabilité internationale des violations 

des règles de protection de l’environnement marin, pour dévoiler le degré d’efficacité 

de ces règles. 

La nuisance à l’environnement marin nuit la continuité de la vie, car elle touche 

tous les milieux et tous les êtres-vivants.  

En premier lieu, nous avons traité la protection mise en place par les différentes 

conventions spécialisées, afin de protéger l’environnement marin des dangers de 

pollution maritime pétrolier ou nucléaire produits par des navires ou des déchets.., et 

de ce que contient la Convention de 1982 dans sa XXIIème Partie, en matière de 

protection de l’environnement marin. Ainsi que le rôle important que joue 

l’Organisation des Nations Unies et ces Organisations Spécialisées dans le domaine du 

renforcement et du développement des règles du Droit International à propos de ce 

sujet.  

Nous avons trouvé qu’il est difficile, voir impossible, d’appliquer les dispositions 

des conventions qui ont traité la protection de l’environnement marin d’une façon 

générale, à ce même espace en temps de conflits armés, car ces conventions ne sont 

obligatoires que pour ces membres parties selon le principe général du Droit 

International « l’effet relatif des traités », ceci d’une part.  

D’autre part, une grande partie de ces conventions a écarté les navires et les 

transporteurs militaires du champ d’application de ces dispositions. En effet, un 

nombre très important de ces conventions ne prend pas en considération les 

conjonctures spéciales et les situations particulières des conflits maritimes armés, et ce 

que nécessite l’environnement marin dans ces cas. 

En ce qui concerne la Convention Générale de Droit de la Mer de 1982, 

nonobstant, les dispositions misent pour la protection des espaces maritimes de la 
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pollution, nous trouvons qu’il est difficile d’appliquer toutes ces dispositions sur ces 

espaces maritimes en temps de conflits armés. D’une part, elle ne prend pas en 

considération la particularité des conflits armés, d’autre part, l’absence des rapports 

réels entre les règles de la protection de l’environnement marin dans cette convention 

et le Droit des conflits armés dans cet espace.  

En deuxième lieu, nous avons dévoilé l’importance qu’accorde le Droit 

International Humanitaire au profit de la protection de l’environnement marin en 

temps de conflits armés, cette branche du Droit International a confirmé la nécessité de 

protéger cet espace dans ses principes primordiaux et règles conventionnelles qui le 

traitent directement, à l’exemple de la Convention de l’Interdiction de l’Utilisation des 

Techniques Modifiant la Nature et le Premier Protocole Additionnel de 1977 annexé à 

la Convention de Genève de 1949, ou qui aborde ce sujet indirectement. Toutefois, ces 

règles ne sont pas assez claires (notamment les règles 35 et 55 du deuxième protocole 

additionnel), d’autant plus qu’elles n’offrent pas la protection nécessaire pour 

l’environnement marin, notamment, avec la multiplication des dangers et des effets de 

sa nuisance en temps de conflits armés. Ce résultat peut être considéré comme étant 

une réponse à la problématique posée pour ce chapitre ; concernant la suffisance de la 

protection qu’offrent les règles du Droit Humanitaire pour l’environnement marin en 

temps de conflits armés.  

Au même temps, les Etats, les comités, et les institutions intéressés par notre sujet 

ont fait des efforts considérables qui ont abouti à la préparation d’un projet 

conventionnel qui est Le Manuel de San Remo sur le Droit International applicable 

aux conflits armés sur mer. D’autre part nous reconnaissons les énormes efforts qu’a 

fait le Comité International de la Croix-Rouge dans cette question avec la préparation 

des réunions des experts du Droit International et des spécialistes en la matière, et avec 

son soutien considérable dans la tenue des conférences régulières, dans le même 

contexte, nous citons la contribution des différents moyens de diffusion et de 

détermination du Droit International Humanitaire en temps de conflits armés, le plus 

largement possible, notamment pour les dirigeants et les militaires.  
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Pour donner plus d’efficacité dans l’application des règles du Droit International 

Humanitaire, des organes chargés de contrôler et de veiller au respect de leur 

application ont été mis en place, toutefois son utilisation est presque nulle si nous 

exceptons le mécanisme de coopération avec l’ONU pour activer les règles de 

protection de l’environnement marin en temps de conflits armés. 

Dans notre étude sur la responsabilité internationale de violation des règles de 

protection de l’environnement marin en Droit International Humanitaire, nous avons 

remarqué que la responsabilité internationale des dommages environnementaux en 

Droit International Humanitaire est un principe, cependant, ce dernier est confronté à 

des difficultés et des obstacles, lors de son application, ce qui fragilise l’efficacité de la 

responsabilité prévue dans les conventions humanitaires. 

Après ce que nous avons traité, nous proposons ce que suit :  

1. Au moment de l’élaboration des conventions, sur la protection de 

l’environnement marin, il faut qu’elles contiennent l’obligation de son application 

en période de conflits armés. De ce fait, il faut revoir la règle que disposent 

plusieurs conventions concernant a protection de l’environnement marin en temps 

de paix, et qui stipule la suspension de l’application de ces conventions en temps de 

guerres, et ce, car de nombreuses de celles-ci contiennent des règles et des 

dispositions qui peuvent être appliquées en temps de guerres.  

2. Ne pas se satisfaire par le manuel de San Remo autant qu’un pacte international 

ou qu’un projet de convention dont nous trouvons les règles appliquées en temps de 

conflits armés sur mer inclues. Et l’obligation de faire appel à l’élaboration d’une 

convention internationale qui vise directement et clairement la question de la 

protection de l’environnement marin en temps de conflits armés.  

3. Il faut diminuer l’intensité du critère employé dans la détermination des faits 

nuisant l’environnement marin que disposent les articles 33 et 35 du Premier 

Protocole Additionnel de 1977, et qui recommandent que le dommage doit être 
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largement répandu et à long terme, cela veut dire que les agressions de 

l’environnement qui ne produisent pas des effets largement répandus, à long termes, 

ne sont pas considérés, dans ce sens, comme étant des faits interdits nuisibles à 

l’environnement marin. 

 4. La nécessité de s’en tenir au principe de prévention du dommage 

environnemental prévu, en vue de protéger l’environnement marin des dommages 

résultant de l’utilisation de certains instruments de combats, en outre sensibiliser les 

parties en conflit armé et les dirigeants militaires sur ce principe en le diffusant sur 

une grande échelle, puisqu’on ne peut pas éviter les agressions ou les nuisances sur 

l’environnement marin dans le futur, qu’avec une sensibilisation internationale 

d’une façon large et avec une participation active de la part des différents Etats, 

associations, comités, et institutions concernés, au niveau national ou international, 

par la consolidation et le renforcement de la protection de l’environnement marin en 

temps de conflits armés. 

 5. L’Organisation des Nation Unies, de part sa qualité de représentant de la 

communauté internationale, doit préciser les moyens et méthodes de combat nuisant 

l’environnement marin, et doit les interdire, et considérer celui qui les utilisent 

comme étant un auteur d’un crime international contre l’environnement, et que cette 

organisation onusienne met des mécanismes internationaux de contrôle efficaces sur 

ces violations. 6. Il faut actualiser les mécanismes de contrôle, pour assurer le 

respect des règles de protection consacrées dans le Droit International Humanitaire, 

en donnant à la Commission International de Vérité et d’Enquête plus de pouvoirs 

et en écartant la condition d’accord préalable de l'État concerné sur l’exercice de 

ladite commission de ses prérogatives en matière de contrôle et d’enquête sur les 

nuisances causées ou présumées par cet Etat dans l’environnement marin pendant 

ou après le conflit armé avec un autre Etat. 
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The research problem: 

The study of this subject requires answers for two main problems: 

Chapter one focuses on the first problem and chapter two on the second. 

Problem I: 

 Are the rules on the protection of the marine environment in time of peace 

applicable as in time of war? 

Problem II: 

 Does the Humanitarian Law offer adequate protection to the marine 

environment during armed conflicts? 

The human right to a healthy marine environment is included in the third 

generation human rights. Therefore, this humanitarian right should be protected, 

and conventions and legislation should not go against it. 

The importance of this research is reflected in an analytic and critial study of 

different legal texts, including conventions on marine environment outside the 

framework of the International Humanitarian Law, such as the United Nations 

Convention on the Law of the Sea, and other conventions adopted within this 

scope, with the aim to illustrate its relation with marine environment protection 

during armed conflicts. The study includes also conventions dealing directly 

with this topic such as Geneva Convention and The Hague convention, or 

indirectly, as it is the case for the First Protocol of the 1977 Geneva convention , 

and the (ENMOD Convention) of 1976, in order to find out how these 

conventions dealt with rules of marine environment protection during armed 

conflicts, and their level of adequacy which determines if they need to be 

completed by other conventions, or rather acquire more efficiency, so that they 

will be fully respected. 

On the other hand, we’ll deal with the international responsibility for violations 

of rules on marine environment protection, to determine their level of efficiency. 

Harm to Marine environment is a threat to life, since it affects all environments 

and all living beings. 
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Firstly, we dealt with the protection undertaken by different specialized 

conventions focusing on the protection of marine environment against oil or 

nuclear pollution caused by ships and waists, besides Part XXII of the UNLOS 

on the protection of marine environment, as well as the significant role of the 

UNO and its relevant agencies with respect to the strengthening and promoting 

the rules of International Law in this scope. 

We found it difficult, if not impossible to apply the same provisions of 

conventions on marine environment protection in general, in time of armed 

conflicts, because they are mandatory only for member parties according to the 

general principle of International Law “The Relative Effect of Treaties”. In 

addition, much of these conventions didn’t include military vessels and ships in 

its provisions. Thus, a many of these conventions don’t take in consideration 

special situations and particular circumstances during armed marine conflicts, 

and the requirements for marine protection in such cases. 

With regard to the 1982 UNCLOS, notwithstanding the provisions related to the 

protection of marine environment against pollution, we realize that all the 

provisions relevant to marine environment cannot be easily applied in times of 

war. It doesn’t take into account the special featureof armed conflicts. 

Furthermore, there are no real links between the UNCLOS rules on marine 

environment protection and the Law of armed conflicts. 

Secondly, we have referred to the importance given by the International 

Humanitarian Law to the protection of marine environment in times of armed 

conflicts. This branch of the International Law emphasized, through its primary 

principles and conventional rules, the protection of marine environments in war 

time, such as the Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile 

Use of Environmental Modification Techniques (ENMOD) and the Additional 

Protocol of 1977, annexed to the 1949Geneva Convention, which deals 

indirectly with the protection of marine environment. However, these rules are 

not clear enough (particularly rules 35 and 55 of the second Additional 

Protocol), since they don’t guarantee enough protection for the marine 

environment, particularly in time of armed conflicts. This conclusion may be 

seen as an answer for the problem pointed out in this chapter in relation with the 

adequate protection afforded by the Humanitarian Law in war times. 
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In parallel, the significant efforts deployed by States, Committees and 

institutions interested in this topic, resulted in a conventional project called The 

San Remo Manual on the international law applicable to armed conflicts at sea. 

We refer also to the great efforts of the International Committee of the Red 

Cross by holding meetings with experts of International Law and subject matter 

specialists, and regular conferences as well. In the same context, we refer to the 

contribution of different means of disseminating information and spreading the 

International humanitarian Law, as much as possible, especially among political 

and military officials. 

 

With the aim to make the rules of Humanitarian International Law more 

effective, bodies responsible for monitoring compliance with their application, 

were established. But they almost play no role, except the cooperation 

mechanism with the UNO to enforce the rules on the protection of marine 

environment in times of  armed conflicts. 

In our study of the international liability for violations of protection rules in 

Humanitarian Law, we noted that the international liability for environmental 

damage is one of the principles of the International Humanitarian Law. But this 

principle is facing difficulties and obstacles in terms of implementation, which 

may affect the liability provided for in humanitarian conventions. 

In the light of what we have studied, we suggest the following: 

1. When elaborating conventions on the protection of marine environment, 

mandatory provisions on their application in time of armed conflicts 

should be included. 

Therefore, there is a need to reconsider the ruleon the protection of marine 

environnent in peace time, contained in several traities and stating that 

they should be suspended in war time. In addition to that, many 

conventions conatain rules and provisions that can be applied in war time. 

2. The International Law shouldn’t be limited to The San Remo Manual as 

an international charter or a draft convention which includes rules applied 

in time of armed conflicts at sea. An international convention should be 

prepared, dealing directly and clearly with the protection of marine 

environment in times of armed conflicts. 

3. The criteria of marine environment harm should be less strict. In articles 

33 and 35, it is stated that the harm should be widespread for a long time. 

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.icrc.org%2F&ei=_tbXU6_3MoPD0QWe84DQAg&usg=AFQjCNHBhhkPsiRgn56Rs9fnwOH-G3viUw&bvm=bv.71778758,d.d2k
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.icrc.org%2F&ei=_tbXU6_3MoPD0QWe84DQAg&usg=AFQjCNHBhhkPsiRgn56Rs9fnwOH-G3viUw&bvm=bv.71778758,d.d2k
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Hence, environmental harm which is not widespread is not considered as 

affecting marine environment. 

4. The principle of anticipated environmental harm needs to be considered, 

in order to protect marine environment against harm caused by the use of 

certain military equipment. There is a necessity to make parties to armed 

conflicts and military leaders aware of this principle by spreading it on a 

larger scale. Marine environment harm can be avoided only through 

international awareness and the collaboration, on the national or 

international level, of different Sates, associations, committees and 

institutions interested in this issue, and by strengthening the protection of 

marine environment in time of armed conflicts. 

5. As a representative of the international community, the United Nations 

should clarify and ban the war means and methods that harm marine 

environment. Their use should be considered as an environmental crime. 

International mechanisms should be set up in order to have an effective 

control over violations. 

6. The update of control mechanisms, to ensure compliance with protection 

rules in the International Humanitarian Law, by giving more power to the 

Truth Commission, and revoking the condition on prior consent of the 

relevant State for the Commission to exercise control and conduct 

inquiries on harms to marine environment caused, or assumed to be 

caused, by that State during or after an armed conflict with another State. 

 



   

  الكلمات المفتاحية

 

  

  
  اية البيئة اية البيئة محمح

  LLaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt    
  TThhee  eennvviirroonnmmeenntt  pprrootteeccttiioonn        

  
  البيئة البحريةالبيئة البحرية

  LL’’eennvviirroonnnneemmeenntt    MMaarriinn  
  

  TThhee  mmaarriinnee  eennvviirroonnmmeenntt  
  

  
  الضرر البيئيالضرر البيئي

  LLee  ddoommmmaaggee  eennvviirroonnnneemmeennttaall        
  TThhee  eennvviirroonnmmeenntt  ddaammaaggee    
  

  
  النزاعات املسلحةالنزاعات املسلحة

  LLeess  ccoonnfflliittss  aarrmmééss        TThhee  aarrmmeedd  ccoonnfflliiccttss  
  

  
  القانون الدويل اإلنساين القانون الدويل اإلنساين 

  LLee  DDrrooiitt  HHuummaanniittaaiirree        TThhee  HHuummaanniittaarriiaann  LLaaww  
  


