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  بســم اهللا الرحمان الرحيم 
  
  

إن في خلق السموات واألرض                        " 
  وإختالف الليل والنهار والفلك التي 

ري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل اهللا من السماء تج
من ماء فأحيا به األرض بعد موتها وبث فيها من آل دابة 
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء واإلرض 

  ."إليات لقوم  يعقلون 
  

  
                                                 

   سورة البقرة 164اآلية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إلى أمي الغالية التي سهرت الليالي من أجل 
  راحتي

  إلى أبي العزيز الذي تعب من أجل 
  تعليمي وتربيتي

  إلى إخوتي ،وخصوصا أخي أحمد 
  إلى أساتذتي المحترمين

  .أهدي لهم هذا العمل المتواضع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  أتقدم بالشكر إلى أستاذي الدآتور 
  ى ماقدمه ليبوآرا إدريس عل"

   من مساعدة وتوجهات من أجل 
  إتمام هذا العمل المتواضع 
  وأتقدم بالشكر أيضا إلى آل

  . أصدقائي وزمالئي 
  
  
  
  
  
  
  
  

       

    قائمة أهم املختصرات 

  

  قائمة بأهم املختصرات

  :باللغة العربية   -1



   أوت 12املؤرخة يف الربتكول اإلضايف األول إلتفاقيات جنيف  : 1977الربتوكول األول لسنة  -
  و اخلاص حبماية ضحايا الرتاعات املسلحة الدولية املؤرخة 1949

  يف  
  .  جبنيف1977 جوان 10 

   اوت 12الربتوكول اإلضايف الثاين إلتفاقيات جنيف املؤرخة يف : 1977 الربتوكول الثاين لسنة -
 و اخلاص حبماية ضحايا الرتاعات املسلحة غريالدولية 1949

   يف املؤرخة
  . جبنيف1977 جوان 10

  اتفاقية الهاي املتعلقة بكيفية تطبيق املبادئ اإلنسانية على احلرب : 1899 اتفاقية الهاي الثالثة لسنة -
   .1899البحرية لسنة 

    إتفـاقية الهاي املتعلقة بوضع السفن التجارية يف احلروب 1907:  اتفاقية الهاي السادسة لسنة -
   .1907عمال العدائية لسنة املسلحة عند بدء األ

  إتفاقية  الهاي  املتعلقة بتحويل السفن التجارية يف احلروب املسلحة إىل  : 1907 اتفاقية السابعة لسنة -
   . 1907سفن حربية لسنة 

  إتفاقية الهاي املتعلقة بوضع األلغام حتت سطح املاء لسنة  : 1907 إتفـاقية الهاي الثامنة لسنة -
1907.   

  إتفاقية الهاي املتعلقة بالقصف البحري يف زمن احلرب لسنة  : 1907ية الهاي التاسعة لسنة  إتفاق-
1907 .   

  برتوكول جنيف املتعلق حبظر اإلستخدام احلريب للغازات اخلانقة أو  : 1925 برتوكول جنيف لسنة -
السامـة أو ما شاها و الوسائل اجلرثومية يف  احلرب  املؤرخ 

   17يف 
  . جبنيف1925 جوان

  إتفاقية جنيف اخلاصة حبماية األشخاص املدنيني يف زمن احلرب  : 1949اتفاقية جنيف الرابعة لسنة -
  . جبنيف1949 أوت 12املؤرخة يف 

  
  
  

  



    قائمة أهم املختصرات 

  
  

  و إتفاقية حظر استخدام تقنيات تغيري البيئة ألغراض عسكرية أ : 1976 إتفاقية حظر تغيري البيئة لسنة -
   ،ومت 1976ديسمرب10ألي اغراض عدائية اخرى املؤرخة يف 

   .1978 و دخلت حيز النفاذ سنة 1977التوقيع عليها سنة 
  دليل سان رميو  بشأن القانون الدويل اإلنساين املطبق يف الرتاعات  : 1994دليل سان رميو لسنة -

   .1994املسلحة يف البحار لسنة 
  .ية للعلوم القانونية و السياسية و اإلقتصاديةاجمللة اجلزائر:إ .س.ق.ع.ج.م-
  .اجمللة الدولية للصليب األمحر:أ .ص.د.م-
  .اجمللة املصرية للقانون الدويل:د.ق.م.م-

  :باللغة الفرنسية – 2
-R.C.A.D.I :recueil des cours de l’Académie de droit international. 
-A.F.D.I : Annuaire français de droit international. 
-R.A.R.I : Revue Algerienne des relations internationales. 
-C.B.R : Chemical ,Biological and Radiological warefare. 
-R.I.C.R: Revue internationale de la  croix rouge. 
-C.I.C.R : Comité internationale des croix rouges. 
-A.C.D.I :Annuaire de la commission de droit international.. 
-R.G.D.I.P :Revue internationale de droit international public. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 

  
  

  : المقدمة 
  

  املقدمة 
يعترب موضوع محاية البيئة البحرية أثناء الرتاعات املسلحة من املواضيع اهلامة و اليت فرضت على 

، كما أن ) ذلك أن احلروب تتسم باستعماالت متزايدة و واسعة للبحار و احمليطات (اجملتمع الدويل 
لبيولوجية و النووية و غريها ، تسبب تدهور و التطور السريع يف جمال األسلحة بأنواعها الكيماوية ، ا

  .تلوث للبيئة البحرية حني تشوب نزاعات مسلحة يكون ميداهنا البحار 
وكذلك تطور وسائل و أساليب القتال ، كل هذا جعل البيئة البحرية بوضع غري مرضي يف كثري 

  .من مناطق العامل بسبب احلروب 
مر السنني ، سيؤثر على خواص و نوعية املاء و تقليل إن إستمرار هذه احلالة و تفاقمها على 

منافعه، كما يعرض اإلستعماالت البحرية و الثروات احلية و صحة اإلنسان و أماكن السياحية إىل املزيد 
  .من األضرار 

كما أن املساحات البحرية عاى سطح الكرة األرضية تشكل نسبة كبرية بالقياس إىل توزيع 
  .طبيعتها تؤدي إىل توازن النظام البيئياليابسة، إال أهنا ب

لذلك فإن موضوع محاية البيئة أثناء الرتاعات املسلحة يعترب أهم املوضوعات ألهنا هي أساس         
  .احلياة على وجه األرض 

إن البيئة وما حتتويه ومن ثروات مسكية و موارد اقتصادية كالشعب املرجانية و اللؤلؤ هلا أمهية         
لإلنسان مجعاء ، كما أن مصاحل و رغبات الشعوب تؤكد على ضرورة وضع قواعد حلماية البيئة حيوية 

  .البحرية أثناء الرتاعات املسلحة ، مما يؤدي إىل ضمان محايتها و حتسينها و عدم االضرار ا 
ت العسكرية أقام القانون العريف الذي نشأ قبل احلرب العاملية الثانية توازنا متناسبا بني اإلحتياجا

و املقتضيات اإلنسانية يتماشى مع املمارسات البحرية و املراكب الشراعية املعمول ا يف القرن التاسع 
عشر،و ملا كان ذلك العصر قد انقضى فإنه ينبغي تكييف القانون لكي ميكن صون التوازن نفسه،و 

من جهة أخرى،هناك عامل مهم آخر األخذ يف الوقت نفسه بالقواعد اليت تتماشى مع اجملريات احلالية،و



جيب أخذه يف احلسبان عند كل صياغة جديدة للقانون املطبق يف الرتاعات املسلحة يف البحار،و نقصد 
بذلك أن جماالت أخرى للقانون الدويل أي قانون البحار و القانون اجلوي و قانون البيئة قد أدخلت 

  .يةعليها تغيريات جذرية منذ احلرب العاملية الثان
و ال يقل تطور قانون الرتاعات املسلحة يف الرب، ألن كل الرتاعات املسلحة تشمل عمليات 
 تتعاون فيها القوات الربية و البحرية و اجلوية تعـاونا وثيقا، و ليس من املنطقي بالتايل أن تكون املعايري 

  
  
  

  : المقدمة 
  

هذا ما جاءت به اتفاقيات جنيف األربع املنطبقة على هذه القطاعات املختلفة خمتلفة متاما، و 
   .1977 و أيضا الربتوكولني اإلضافيني هلا لسنة 1949لعام

و ال شك أن العمليات البحرية تتمتع خبصائص حمددة جيب أخذها يف احلسبان،ال سيما أن 
  .مصاحل احملايدين هي أكثر تورطا يف البحر من العمليات الربية

حالة من الشك فيما يتعلق مبضمون القانون الدويل املعاصر و قد أدت كل هذه العوامل إىل 
املطبق يف الرتاعات املسلحة يف البحار،و إذا كانت العمليات البحرية أقل شيوعا بكثري من العمليات 
الربية، فإن العديد من الرتاعات اليت إندلعت مؤخرا أوضحت ضرورة توفر املزيد من التأكيدات 

 احلرب البحرية، فالرتاع علي جزر فولكالند أدى إىل قيام أول عملية حبرية خبصوص القانون املطبق يف
كربى منذ احلرب العاملية الثانية ، وإذا مل يسفر عنه حلسن احلظ أي مشكلة خطرية بالنسبة إىل أمن 
ي السفن املدنية أو احملايدة،إال أنه أثار قضايا مهمة تتعلق بالبيئة البحرية،و قد ظهرت مشكلة أخرى ه

األثار السلبية املترتبة على فعالية القاعدة الواردة يف اتفاقية جنيف الثانية اليت حتظر أن تستعمل سفن 
املستشفيات رمزا سريا هذا من جهة،و من جهة أخرى، ففي غضون احلرب بني العراق و إيران، شنت 

الصة، وكشف حادث  هجومات واسعة النطاق على سفن مدنية حمايدة ، و إستخدم احملاربون مناطق خ
بكل وضوح الصعوبات اليت يثريها ) Vincennes(الطائرة املدنية اإليرانية اليت أسقطتها السفينة 

  .التمييز الصحيح هلوية األعيان املدنية من جانب القوات البحرية للمتحاربني
ة و أدت حرب اخلليج الثانية إىل ظهور أنشطة حبرية مهمة، عندما فرضت القوات املتحالف

حصارا دون أن حتدده ذا الشكل رمسيا، و قد إتسمت األساليب و الوسائل املستخدمة لضمان إحترام 
  .احلصار، و كذلك اإلستثناءات املصرح ا ألسباب إنسانية بأمهية خاصة

كما إتسمت بأمهية كبرية مسألة التعرف على مدى إلتزام جملس األمن التابع لألمم املتحدة 
لقانون الدويل اإلنساين، و جيب أخريا يف هذا الصدد اإلشارة إىل أن بث األلغام البحرية بإحترام قواعد ا

خلق بعض املشكالت، فقد بثت هذه األلغام خالل احلرب العراقية اإليرانية، و نزعت البعض منها دول 



د اإلغاثة ، تضررت سفينة إستأجرهتا اللجنة الدولية للصليب األمحر لنقل موا1995و يف جوان .حمايدة
إقترحت احلكومة السويدية مرارا و  إىل املدنيني يف سريالنكا بل غرقت بعد إصطدامها بلغم حبري، و

تكرارا أن يعتمد اجملتمع الدويل معاهدة جديدة بشأن إستعمال األلغام البحرية،و يف أول األمر سنة 
 أمام اللجنة األوىل للجمعية 1991 أمام جلنة األمم املتحدة املعنية برتع السالح، مث يف سنة 1989

العامة لألمم املتحدة، و لألسف فإن هذه املبادرة األخرية مل تكلل بالنجاح نظرا ألن املؤمتر اإلستعراضي 
  اهتمامه على  ركز   1995 أكتوبر   13  سبتمرب و 25 الذي عقد يف فينا فيما بني  1980إلتفاقية 

  
  

  : المقدمة 
  

  .1د أقل على أسلحة الليزراأللغام األرضية و إىل ح

و ملا كانت املشكلة هي محاية البيئة البحرية يف أوقات الرتاعات املسلحة،جند أن هناك مصلحة 
عامة عاملية يف احلفاظ على البيئة البحرية،و هي تعلو يف زمن احلرب حىت على مصاحل املتحاربني 

امة يف االعتبار حني اختيار األساليب و أنفسهم، و بالتايل يتوجب عليهم أن يأخذوا هذه املصلحة الع
الوسائل اليت يتقاتلون ا، و هو ما أكدته من قبل قواعد القانون الدويل اإلنساين من أمد يرجع إىل 

 م األول امللحق باتفاقيات 1977 و حىت برو توكول جنيف لعام 1868إعالن سان بترسبورغ لعام 
عد مجيعها أن حق املتحاربني يف إختيار أساليب ووسائل  إذ قررت هذه القوا1949جنيف األربع لعام 

  .حروم ليس حقا بغري حدود 
 الصادر 1972و جند أن مفهوم محاية البيئة حديث ظهر ألول مرة يف إعالن استوكهومل لعام 

عن مؤمتر األمم املتحدة للبيئة اإلنسانية ، لذلك خلت خمتلف قواعد القانون الدويل اليت سبقت ظهوره 
  . وجود ضوابط قانونية تتعلق حبماية البيئة من آثار الرتاعات املسلحة من

و جند أن النظر إىل البيئة الطبيعية على اعتبارها من املمتلكات و العناصر ذات الطابع املدين اليت 
 م 1907ال جيوز أن تكون هدفا للعمليات العسكرية إال لضرورات حربية وفقا التفاقيات الهاي لعام 

 كحماية املدنيني يف زمن احلرب ال ينطوي على محاية البيئة البحرية يف حد 1949اقية جنيف لعام و اتف
  .ذاهتا طبقا للمفهوم احلديث للبيئة ، ألهنا حتميها باعتبارها من ممتلكات العدو فحسب 

هر يف إال أن مفهوم البيئة استقر بتطور قواعد القانونيني الدوليني البيئي و اإلنساين،و هو ما ظ
، فقد تضمن قاعدة أساسية حلماية البيئة، حتظر استخدام وسائل قتالية 1977برتوكول جنيف لعام

  . يقصد ا أو يتوقع منها إحلاق أضرار بالغة، واسعة اإلنتشار و طويلة األمد بالبيئة الطبيعية
 حظر إستخدام كما أن هناك اتفاقية تستهدف محاية البيئة يف وقت الرتاعات املسلحة هي إتفاقية

 م و املسماة بإتفاقية 1978تقنيات التغيري يف البيئة ألغراض عسكرية أو ألية أغراض عدائية آخرى سنة 



(ENMOD) فهي حتظر إستخدام البيئة كوسيلة قتالية، مما تكون له آثار واسعة اإلنتشار أو طويلة ،
  .أية دولة من طرف آخر األجل أو شديدة بوصفة وسيلة للدمار أو إحلاق األذى أو الضرر ب

و بذلك فهي ختتلف عن اإلتفاقيات األخرى اليت تتعرض حلماية البيئة من اإلستهداف ألي 
   م و 1954الثقافية  وقت الرتاعات املسلحة لعام   عسكري كإتفاقية  الهاي حلماية  املمتلكات هجوم

  
1 

 التي تصيب بالعمى و فشل في حل مشكلة األلغام مؤتمر فينا اإلستعراضي، نجح في حل مشكلة أسلحة الليزر: أنظر 

  .520-514، ص 1995 سنة 46األرضية، أحداث و وثائق، المجلة الدولية للصليب األحمر، العدد 
  

  
  : المقدمة 

  

  إتفاقية اليونسكو حلماية التراث العاملي الثقايف و الطبيعي ، و أيضا إىل االتفاقيات الدولية اليت حتظر أو 
  .ام بعض األسلحة احلربية يف الرتاع املسلح و هذا لتجنب اإلضرار بالبيئة البحرية تقيد استخد

  ولكن هذا غري كاف، ألن ما حدث يف الفيتنام و حرب اخلليج الثانية مؤخرا كان أشد و           
  .أفضع على البيئة البحرية خصوصا 

  حلماية للبيئة البحرية أثناء الرتعات املسلحة،         و نظرا للنقص الوارد يف القواعد القانونية و آليات ا
  و أيضا  عدم  التزام الدول األطراف يف الرتاع املسلح بتلك القواعد،  أدى ببعض  اخلرباء و  الفقهاء 
  الدوليني الذين دعتهم اللجنة الدولية للصليب األمحر إىل اإلجتماع من أجل إجياد اتفاقية خاصة حتمي 

  خاص بالقانون املطبق 1994رة، و توج هذا اإلجتماع بإصدار دليل سان رميو سنة البيئة البحرية مباش
  على الرتاعات املسلحة يف البحار الذي نص على ضرورة عدم املساس بالبيئة البحرية و عدم جعلها هدفا 

  .عسكريا و أيضا محاية السفن التجارية خاصة منها البترولية
  راف الرتاع املسلح وحدهم،ألن تدمري البيئة البحرية و تلويثها ال و املشكلة ليست خاصة بأط           

  يتوقف عند حدود البلدين املتنازعني، بل مياه البحار جتري من دولة إىل أخرى حاملة معها اخلطر املتمثل 
  .يف املواد الكيماوية  و اإلشعاعية يف احلروب البحرية 

  حدة للقتال بل أصبح يعتمد على القصف و الشكل اجلديد للحروب ال يعتمد على جبهة وا
  الربي و اجلوي و البحري، و هذا ما يؤثر بالبيئة و يؤدي إىل أضرار كبرية بالبيئة البحرية نتيجة القصف 
  الربي أو اجلوي للسفن التجارية الناقلة للبترول، و أيضا تفجري القنابل النووية و الكيماوية و أيضا راجع 

  . اليت عند سقوطها يف مياه البحار تؤدي إىل تلويثهللقصف البحري للطائرات
  هلذا فدراسة مسؤولية الدولية ألطراف الرتاع املسلح عن األضرار اليت تصيب البيئة البحرية يعترب 

  من املواضيع اهلامة يف القانون الدويل، هلذا إجتهت الدول لوضع قواعد ملسؤولية الدول، ذلك أن 
  كل نظام قانوين و يتوقف مدى فاعلية النظام القانوين على مدى نضوج املسؤولية جزءا أساسيا من 



   .1قواعد املسؤولية فيه
  و قد جاء  القانون  اإلنساين يف مجيع صكوكه  بالنص على  إلتزام  الدول  األطراف يف 

  .املعاهدات على إحترام القانون الدويل اإلنساين
 

                   
 
   7، ص1989ساس المسؤولية الدولية أثناء السلم في ضوء القانون الدولي المعاصر، القاهرة تونسي بن عامر، أ/ د 1

  
  
  

  : المقدمة 
  

   م تنطوي على مادة تصف أفعال التدمري واسع 1949 جند أن إتفاقيات جنيف األربع لعام     
  يم ألحكام هذه النطاق، و الذي يقع على ممتلكات بأرض العدو يف األراضي احملتلة بأنه إنتهاك جس

  اإلتفاقيات إذا ما كانت هذه األفعال غري مربرة كضرورة عسكرية، توجب مساءلة املتسبب يف الضرر 
  .البيئي جنائيا
  : هتدف هذه الدراسة إىل : أهداف الدراسة  )1

  .معرفة الصكوك الدولية اخلاصة حبماية البيئة البحرية  -1
 .هتامعرفة درجة احلماية هلذه البيئة و مدى إلتزاما -2
 .معرفة الدراسات و األعمال احلديثة حلماية البيئة البحرية -3
 .معرفة مدى إلزامية هذه الدراسات و املشاريع -4
 .دراسة موضوع املسؤولية الدولية عن األضرار بالبيئة البحرية أثناء الرتاع املسلح -5
 .معرفة ظروف مساءلة األشخاص مرتكيب جلرائم اإلعتداء على البيئة -6
 . املرتكبة ضد البيئة البحرية و آليات املتابعةتكييف اجلرائم -7

  : نطاق البحث و أمهيته  )2
  إن  املهمة  الرئيسية  اليت  يدور حوهلا حبثنا هي حتليل خمتلف النصوص القانونية و إبراز اآلليات 

  كوك الدولية حلماية البيئة البحرية أثناء  الرتاعات املسلحة يف البحار، و ذلك لبيان كيف نظمت هذه الص
  .محاية البيئة البحرية، على حنو نبني القيود القانونية اليت ختضع له هذه احلماية

  فمن ناحية هناك محاية غري مباشرة : و تكمن أمهية هذا البحث وفقا للتحديد السابق من ناحيتني
  ة  و  محاي1949  و إتفاقيات  جنيف 1907  و 1899للبيئة  البحرية  تناولتها إتفاقيات الهاي  



   و إتفاقية حظر استخدام تقنيات لتغيري البيئة لعام 1977مباشرة  تناوهلا الربتوكوالن  اإلضافيان لعام 
1978.   

  و قد أضحى هذا األمر من الالزم تعقب و مراجعة النصوص القانونية اليت تناولت محاية هذه 
  النصوص يكون أدعى اآلن للتناول البيئة ملعرفة ما إذا كانت كافية حلمايتها أم ال، و تلك الصكوك أو 

  بالتحليل و الدراسة اإلنتقادية من أي وقت مضى، ذلك ألن فكرة محاية البيئة أضحت من اجليل الثالث 
  حلقوق اإلنسان و منه وجب إقرار محاية أخرى هلذا احلق اإلنساين املتمثل يف بيئة سليمة، و عدم إقرار 

  .جهةإتفاقيات أخرى يتعارض مع هذا احلق من 
  
  
  

  : المقدمة 
  

و من جهة أخرى يأيت هذا البحث  من وحي األحداث املعاصرة، لذا يأيت يف وقته و أوانه، ففي 
الفترة األخرية إحتدم  اجلدل حول إجياد إتفاقية جديدة خاصة حبماية البيئة نتيجة ملا حدث يف حرب 

 البحر و اهلواء، و ذلك بني اجتاه يؤيد من دمار هائل للبيئة ، حيث تلوث) 1991لعام ( اخلليج الثانية 
فكرة إجياد إتفاقية خامسة حلماية البيئة، وآخر ينكر عليه دعواه و يقول أن النصوص القانونية كافية 
حلمايتها و لكن جيب تطبيقها و إحترامها، و بني هؤالء و أولئك جييء هذا البحث كدراسة قانونية 

رية فعال يف حاجة إىل مزيد من احلماية أو أهنا يف حاجة إىل فعالية يف نقدية ليبني ما إذا كانت البيئة البح
  . تطبيق النصوص املوجودة

          و من ناحية أخرى موضوع املسؤولية الدولية الذي يعترب من املواضيع اهلامة إلبراز مدى فعالية 
   قانوين حيرص واضعوه على أية معاهدة أو إتفاقية دولية، ألن املسؤولية هي السمة البارزة ألي نظام

  فعاليته و إستمراره و إحترام أحكامه، و عليه سنرى مكانة املسؤولية الدولية يف القانون الدويل اإلنساين 
  .سواء ما يتعلق باجلزاء أو التعويض

  و على هذا  األساس فإن  اإلشكالية  اليت  يثريها موضوع البحث تتطلب معرفة إذا كان قانون   
  ملسلحة القائم بفرض إلتزاما على عاتق األطراف يف نزاع مسلح  جيري  بعدم  املساس بالبيئة  الرتاعات ا

  البحرية، و عدم إستخدامها كأدوات للصراع و عدم إختاذها هدفا مباشرا للهجوم ؟ و هل آليات تطبيق 
  .و تنفيذ القواعد املتعلقة حبماية البيئة البحرية أثناء الرتاع املسلح كافية ؟

   إن حصل اإلعتداء على البيئة البحرية كيف ميكن إثبات املسؤولية الدولية عن ذلك؟ و كيف و
  .يكيف القانون الدويل اإلنساين هذا اإلعتداء؟

  .و هل هناك آليات ملتابعة مرتكيب هذه اإلنتهاكات اجلسيمة؟



  دي ملختلف و حىت  تكتمل جوانب  هذه  الدراسة إخترت املنهج التحليلي النق : منهج البحث
الصكوك القانونية الدولية اليت عاجلت موضوع محاية البيئة البحرية سواء بطريق مباشر أو غري مباشر لتبيان 

  .درجة احلماية و القيود  الواردة عليها
إضافة إىل ذلك فإن هناك دراسات حديثة و مشاريع تناولت موضوع محاية البيئة يف اآلونة 

دئ هامة و توجيهات هامة جديرة بالبحث و التحليل لتدعيم فكرة محاية البيئة األخرية اليت إنطوت على مبا
البحرية يف إطار هذه الدراسة، كمعيار للحكم على طبيعة القيود اليت ختضع هلا البيئة يف القانون الدويل 

  .اإلنساين
  قررة للبيئة البحرية، مع تناوهلا         و لتبيان اآلليات الدولية و الوطنية ملراقبة و تطبيق قواعد احلماية امل

  
  

  
  : المقدمة 

  

  .بالبحث و التحليل و النقد 
         إن اختيار املنهج التحليلي النقدي سيساعد على دراسة موضوع املسؤولية الدولية على انتهاك 

  لقانون قواعد احلماية لتبيان نوع املسؤولية امللقاة على األشخاص يف حالة املخالفة اجلسيمة لقواعد ا
  .الدويل اإلنساين ، وصوال إىل آليات تطبيق العقوبات 

  :        لإلجابة على كل هذه التساؤالت إخترت اخلطة التالية 
  . النظام القانوين حلماية البيئة البحرية اثناء الرتاعات املسلحة يف البحار:الباب األول 

  .أثناء الرتاعات املسلحة يف البحار األساس القانوين حلماية البيئة البحرية :الفصل األول 
  . تعميم نشر قواعد القنون الدويل املطبق يف الرتاعات املسلحة :الفصل الثاين 
  . آليات محاية البيئة البحرية أثناء الرتاعات املسلحة يف البحار :الباب الثاين 

  .الدويل اإلنساين  خضوع قواعد محاية البيئة البحرية لنفس آليات تطبيق القانون :الفصل األول 
  . قيام املسؤولية الدولية عن إنتهاك قواعد احلماية :الفصل الثاين 

  .  ويف اخلامتة خرجت مبجموعة من االقتراحات املرتبطة باملوضوع 
  

  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

  النظام القانوني لحماية البيئة البحرية : الباب األول                  
 

  الباب األول
  النظام القانوين حلماية البيئة البحرية أثناء الرتاعات املسلحة يف البحار

  نشأ  القانون الدويل اإلنساين يف إطار قواعد احلرب و محاية ضحاياها، و مل يتناول هذا القانون 
يوجد معيار  مسألة تقييم احلرب يف إهتماماته األوىل ، فاحلرب هي استخدام مكثف للقوة املسلحة و ال                

ثابت لتقدير ما إذا كان استخدام العنف يشكل عمال حربيا الن احلرب وسيلة لالنتصار يف املعركـة ،                  
فال يوجد حد الستخدام القوة املسلحة ، وال معىن لفرض القيود على استخدام هذه القوة ما دام اهلدف                  

ي و اهلجوم على املدنيني بإستخدام      املنشود هو القضاء على العدو و ممتلكاته ، و ذلك بالقصف العشوائ           
الغازات السامة و اجلرثومية و األسلحة النووية اليت تؤثر على الطبيعة و البيئة و البيئة البحريـة الـيت ال                    

  .تعترف باحلدود السياسية للدول 
  مث جاء تنظيم وسائل احلرب و طرقها و ذلك بتقليل أشكال العنف و وسائل التدمري بالرغم من   
ر السريع اختيار وسائل و طرق أشد  تدمريا على اإلنسانية و البيئة ، و كانـت تعليمـات ليـرب                     التطو

 مثال على حترمي بعض الطرق يف احلرب كاحلرق و القتل و            1863للحرب بناء على طلب لينكولن يف       
   .1إخل.....الضرب 
  نف و مل يتطرق حلماية و ذا جند أن القانون الداخلي توىل تنظيم احلرب و احلد من وسائل الع  

  .البيئة الطبيعية أصال ألن اهلدف هو احلد من وسئل القتال و التدمري فقط 



   اليت نظمت احلرب البحرية 16/04/1856و لعل أول تنظيم للحرب هي معاهدة باريس يف 
  .و قواعد  احلياد و لكنها مل تنص على محاية البيئة البحرية 

عد اإلنسانية يف القانون الداخلي  مث إمتدت إىل القانون  الدويل            و هكذا بدأت عملية تقنني القوا     
لغرض أنسسة احلرب مبفهومها الواسع أي محاية  العسكريني  و املدنيني و األعيـان املدينـة و ذلـك                    

  : باجتاهني 
  

هو محاية ضحايا الرتاعات الدولية املسلحة ،إذ بدأ التقنيني باتفاقية جنيف االوىل لعـام               : األول  
  اليت تتعلق حبماية أفراد تقدمي اإلسعافات و رعاية احملاربني و اجلرحى و املرضى و هو مـا                   1864

  .يسمى بقانون جنيف الذي مل يهتم بالبيئة البحرية أو الطبيعة ألن فكرة البيئة مل تكن قد ظهرت 
   الذي 11/12/1868تنظيم وسائل احلرب و طرقها إبتداءا من إعالن بيتر سبورغ يف : الثاين   

  
محاضرات في تدوين القانون اإلنساني ، مطبوعة ألقيت على طلبة الماجيستير كليـة  : عمر إسماعيل سعد اهللا   / د  

   .1997 –الحقوق جامعة الجزائر 

  
  

  النظام القانوني لحماية البيئة البحرية : الباب األول      
 

  " Jus in bello " سم قانون احلربحرم إستخدام الرصاص املتفجر، و هكذا أطلق على القواعد إ
 و اليت ضمت لعضويتها 1907 – 1899 و هو قانون الهاي الذي مت تقنينه مبوجب إتفاقيات الهاي 

  . دولة 46
و قد مت تقنني هاتني اجملموعتني  من القواعد يف إتفاقيات جنيف األربع املوقع عليها يف   

  . قانون جنيف و قانون الهاي  ، و هكذا مجعت هذه اإلتفاقيات بني12/08/1949
و نالحظ أن هذا التقنني السابق مل يهتم بالبيئة البحرية و لكن نالحظ بعض األحكام وردت يف   

  .نصوص تلك الصكوك حتمي البيئة البحرية بشكل غري مباشر 
  و بالنظر للتطور الذي رافق صناعة األسلحة ذات قوة تدمري مجاعية و الذي غري من طرق  
ت احلربية ، فأصبح من الضروري تطوير قانون جنيف و الهاي مبا ينسج و التطور املذكور و  العمليا

هكذا مت إصدار بروتوكولني  إضافيني ملحقني باتفاقيات جنيف األربع و ذلك يف املؤمتر الدبلوماسي 
  . 08/06/1977الذي إختتم أعماله يف جنيف بالتوقيع على هاتني الربوتوكولني يف 

 منه حلماية البيئة الطبيعية و 55 و 35د أن الربوتوكول جنيف األول قد خصص املادة و منه جن  
هذا التوجيه اجلديد للحماية جاء نتيجة لتطور قواعد القانون الدويل للبيئة حيث شهد اجملتمع الدويل أول 



ج البيئة ضمن   الذي عقد مبدينة استوكهومل السويدية ، و عليه مت إدرا11972مؤمتر دويل للبيئة سنة 
  .نصوص الربوتوكول األول 

و جاء تطور ليس بعيد ، حيث مت إبرام معاهدة خاصة حبماية الطبيعة و هي اتفاقية استخدام   
 ديسمرب 10تقنيات تغيري البيئة الغراض عسكرية اليت مت اعتماد من قبل اجلمعية العامة يف 

  . ) ENMOD( و هي اتفاقية معروفة باسم 31/72بقرارها رقم 1976
 حتمل بيئة مباشرة حبيث يف كال  ) ENMOD (ونالحظ أن الربوتوكول األول و اتفاقية  

  .الصكني يشري إىل عدم اإلضراب بالبيئة الطبيعية 
و رغم هذه احلماية املباشرة و الغري مباشرة للبيئة البحرية أثناء الرتاعات املسلحة يف البحار فهي   

سلح ال يلتزم ذه القواعد وال يدرجوهنا ضمن قوانينا العسكرية وعليه و غري كافية ألن أطراف امليزان امل
  .منذ حرب اخلليج الثانية مت إعداد هذه املشاريع و االعمال و الدراسات 

  
احكام حماية لبيئة البحرية من التلوث في ضوء القانون الدولي العام ، رسالة لنيل درجة الدكتوراه : إسكندري احمد  1

   .338 ، ص 1995 جامعة الجزائر ، –وق معهد الحق
  

 
 

  النظام القانوني لحماية البيئة البحرية:                                                    الباب األول 
   

  
حتت رعاية األمم املتحة و ذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األمحر اليت من إختصاصها تطوير 

يل اإلنساين و ذلك ضمن قانوهنا األساسي ، و أيظا املشروع الذي أعده معهد سان قواعد القانون الدو
  .رميو خلص بالقانون املطبق على لرتاعات املسلحة يف البحار 

  
وكل هذه األعمال و الدراسات للمشاريع  خاصة حلماية البيئة الطبيعية ، وعليه نقوم بدراسة   

  .هذه النقاط ضمن فصلني 
  

   األساس القانوين حلماية البيئة البحرية أثناء الرتاعات املسلحة يف البحار   :الفصل األول
  .تعميم نشر قواعد القانون الدويل املطبق يف الرتاعت املسلحة  : الفصل الثاين

  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 
 
  

  ماية البيئة البحرية النظام القانوين حل: الباب األول                   
  

  الفصل األول 
  

  األساس القانوين حلماية البيئة أثناء الرتاعات املسلحة يف البحار
  

إن محاية البيئة البحرية أثناء الرتاعات املسلحة يف البحار قد مرت مبرحلتني مرحلة محايـة غـري                   
 بتحديد بعض األسلحة     و اإلتفاقيات اخلاصة   1907 و   1899مباشرة وردت يف إتفاقيات الهاي لعام       

   .1949وصوال إىل اتفاقيات جنيف لعام 
 1977و مرحلة محاية مباشرة أي على وجه التحديد وقد بدأت بربوتوكول جنيف األول لعام                 

  .و اتفاقية خطر إستخدام تقنيات تغيري لبيئة ألغراض عسكرية 



  : و سنقوم بدراسة هاتني املرحلتني من خالل مبحثني 
  

  القانون االتفاقي حلماية البيئة البحرية أثناء الرتاعات املسلحة  : لاملبحث األو  

  ضرورة انسحاب تطبيق القانون االتفاقي حلماية البيئة البحرية يف زمن السلم  : املبحث الثاين  
  .أثناء الرتاعات املسلحة 
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  املبحث األول 
  القانون األساسي  حلماية البيئة أثناء الرتاعات املسلحة 

  
نتطرق يف هذا املبحث إىل قصور القانون اإلتفاقي اإلنساين عن محاية البيئة البحرية يف مطلـب                  

  .األول مث اىل بداية االهتمام يف الفعلي حبماية البيئة البحرية يف املطلب الثاين 
  



  املطلب األول 
  .ر القانون اإلتفاقي اإلنساين عن محاية البيئة البحرية قصو

  )احلماية الغري مباشرة للبيئة البحرية ( 
  

يتعني هنا أوال تعريف املقصود باحلماية الغري مباشرة للبيئة البحرية ، يتعلق األمر ببساطة مبراعاة               
 من الناحية التقليدية على البـشر       "أنه حىت بداية أعوام السبعينات ، كان القانون الدويل اإلنساين يركز            

لذلك فان البيئة البحرية بوصفها هذا مل تـذكر يف هـذه            " من حيث نطاقه و من حيث جمال دراسته         
غري أنه يالحظ أن بعض     ) إذ مل تكن فكرة البيئة قد ظهرت بعد اعتماد معظم تلك الصكوك             ( الصكوك  

 سبيل املثال األحكام اليت تتعلـق باملمتلكـات         األحكام و النصوص حتمي البيئة البحرية ، و منها على         
اخلاصة أو حبماية األعيان املدنية و أيضا األحكام اخلاصة بتحرمي استخدام بعض األسلحة ، و هذا مـا                  
نطلق عليه عبارة احلماية الغري مباشرة لبيئة البحرية ، وميكن اإلطالع على مثل هذه األحكام يف عـدة                  

  .ن ذات طابع عريف معاهدات دولية و معظمها اآل
عليه نتطرق يف هذا املطلب إىل نقطتني هامتني ، األوىل تتعلق باهتمام القانون االتفاقي لالنساين                 

  .باالفراد املدنيني يف فرع أول مث ثانيا إىل ضعف إهتمام القانون اإلتفاقي االنساين بالبيئة البحرية 
  الفرع األول 

  ألفراد املدنيني اهتمام القانون االتفاقي اإلنساين با

منذ نشأة القانون االتفاقي االنساين فهو يركز على محاية البشر و املدنيني و تنظيم أسـاليب و                   
وسائل احلرب فلم يهتم حبماية البيئة ألنه مفهوم حديث النشئة ، و لكن لكل هذا مل مينع مـن وجـود                     

  :   وفق النقاط التالية أحكام حتمي البيئة بطريق غري مباشر و عليه سنتطرق هلذه األحكام
  : 1899إتفاقية الهاي الثالثة لعام  -1

 ، مل يسبق" كيفية تطبيق املبادئ االنسانية على احلرب البحرية" و اليت جاءت حتت عنوان 
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د قانون احلرب يف البحار بل كان التـدوين         للمجتمع الدويل قبل هذه االتفاقية أن تناول موضوع قواع        

جاري حول تنظيم وسائل القتال اليت تنطبق على احلروب الربية فقط ، و هذه االتفاقية جندها قد نقلت                  
خمتلف املبادئ االنسانية املعروفة يف نطاق احلرب الربية اىل جمال تسيري االعمال احلربية الـيت جتـري يف                  

س حلظر التعرض لوسائل النقل البحري اليت جاءت ما بني املادة االوىل و             البحار، و من مثة وضعت االس     
الثالثة و حظرت أيضا  مهامجة سفن املستشفيات اليت جيهزها االفراد أو اجلمعيات االغاثة لنقل اجلرحى                



و املرضى ، و كل ما جاء يف هذه االتفاقية إمنا يعرب عن التزامات باحترام الفرد االنـساين يف ضـروف                     
  . ، و مل تتناول املسائل املتعلقية حبماية البيئة البحرية أثناء الرتاعات املسلحة 1حلرب البحرية ا

   :1907 إتفاقية الهاي لعام -2
 ، و لكن    8 اتفاقية أغلبها متعلقة باحلروب البحرية ، و هي          13 بـ   1907خرج مؤمتر الهاي      

  :اقيات وهي سنركز على املوضوعات اهلامة اليت جاءت ا هذه االتف
وقد نصت عليها االتفاقية السادسة و السابعة حبيـث          :  وضع السفن التجارية يف احلروب     –أ    

االتفاقية السادسة تتعلق بضع السفن التجارية يف حروب مسلحة للعدو عند بدأ العمليات العدائية حيث               
 العمليات العسكرية و ال ننسى      تقوم على مبدأ التمييز بني السفن التجارية  و السفن البحرية عند انطالق            

أن الدول كثريا ما جتند أساطيلها البحرية سواء سفن جتارية أو حربية و االتفاقية السابعة تتعلق بتحويـل           
  .السفن التجارية إىل سفن حربية 

و ال ننسى أن هذه السفن التجارية أو احلربية تكون عرضة للقصف و التدمري من قبل الغواصات                  
  : وهي ثالث نظريات 

  
و تقول بإباحة حرب الغواصات إباحة مطلقة شاملة و          : )و هي نظرية أملانية     ( النظرية االوىل     

  .ذلك عمال حبق الضرورة و الن الغواصت سالح االضعف حبريا أي الهنا سالح دفاعي 
رة و تقول بتحرمي استعمال الغواصات ضد جتـا       :  ) و هي النظرية االجنليزية     ( النظرية الثانية     

األعداء و ذلك الهنا سالح هجومي غادر ضد السفن ال يسمح بطبيعته باختاذ التدابري اليت ينص عليهـا                  
  ....) .االنذار ، الزيارة ، التفتيش ، إنقاذ الركاب ( قانون الغنائم البحرية 

و تقول بوجوب تنظيم إستعمال هذا السالح و وضع          : )و هي نظرية فرنسية     (النظرية الثالثة     
  .اعد قانونية هلذا االستعمال قو
  
  
   30 ، ص 1993 سنة 49د، العدد . ق.م . صالح الدين عامر ، حماية البيئة إبان النزاعات المسلحة في البحار ، م/  د
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مناسبة لـصراع هـذه      و قد كانت هذه احلرب       1914فهذه هي املواقف النظرية قبل حرب       

 بالستخدام الغواصات يف مناطق حمـدودة       1916 - 1914املفاهيم الثالثة ، أما أملانيا فقد بدأت بني         
اعتربهتا مناطق حربية ميكنها منها إغراق السفن احملايدة اليت تدخل فيها دون إنذر املياه حـول اجلـزر                  

 أطلقت مبدأ حـرب الغواصـات       1917فيفري   01و لكنها بدءأ من     ) الربيطانية مبا فيها مياه املانش      



الشاملة مستخدمة هذا السالح كورقة أخرية ضد املالحة التجارية للحلفاء أعدائها و للمحايدين ، وقد               
جر عليها هذا املوقف املخالف لألعراف الدولية يف احلرب البحرية سخط الـدول احملايـدة فقطعـت                 

وماسية معها مث أعلنت احلرب عليها ، و كذلك كان املوقف           الواليات املتحدة األمريكية العالقات الديبل    
الصني و الربازيل اللتني أعلنتا احلرب عليها هلذا السبب ، و كانت اخلـسائر يف حـرب الغواصـات                   

 مليون طن يف ذلك احلني و كل هذه الكمية سامهت يف تلويث البحـر إىل                11كبرياجدا حيث بلغت    
  .   درجة كبرية 

فكان تدبريا ثأريا خمالفا أيضا للقانون الـدويل        )  فرنسا و بريطانيا على األخص       (أما رد احللفاء    
إذ منعوا نقل البضائع اليت ميلكها حمايدون من أملانيا و إليها حتت طائلة إعادة البضائع أو مصادرهتا مـع                   

  .التعويض 
ت يف املـؤمتر    هلذا كله و على ضوء جتارب احلرب العاملية األوىل طرح تنظيم إستخدام الغواصا            

 ، لكن معاهدة واشنطن املوقعـة يف        1922 – 1921حتديد السالح البحري املنعقد يف واشنطن عام        
 و اليت منعت إستخدام الغواصات لتدمري السفن التجارية مل حتضى بالتـصديق ، و               1922 فيفري   06

زي املخلـني بأحكـامهم     لقد كان سبب اخفاقها قسوة النص الوارد يف املادة الثالثة منها ، و الذي جيا              
 بنصوص متواضعة و لكنها قابلة للتطبيـق ،       1930مبعاملتهم كلصوص حبر هلذا جاءت معاهدة لوندرة        

الزيـارة  ( فلقد أخضعت هذه املعاهدة الغواصات إىل القواعد العامة اليت تطبق على وحدات الـسطح               
خلت معاهدة لونردة يف النفاذ منـذ  و لقد د ) القسر املالحي و الركاب و أوراق السفينة يف مكان أمني           

       1936 و عرضت نصوصها إلنضمام الدول إليها يف بروتوكول نـولردة لعـام              1930 ديسمرب   31
مرتبطة ) بينها الدول احلربية الكربى     (  دولة   48و قبل احلرب العاملية الثانية كان هناك        )  نوفمرب   06( 

  .كأطراف باالتفاقية 
 اعتقاد واسع يعترب تدمري الغواصـات للـسفن         –حلرب العاملية الثانية     قبل ا  –و لقد كان هناك     

 التجارية عمل قرصنة و خرقا النظمة القانون الدويل إذا مل يوافق مثل هذا العمل محاية كافية لركاب 
  .تلك السفينة و حبارهتا على حد سواء 
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حلرب العاملية الثانية ، و جاء معها عدد أكرب من الغواصات و طرق جديدة لتموينها مث جاءت ا  
و اصالحها و مد نطاق عملها ، واتسمت هذه احلرب بإستخدام واسع الغواصات يف كل الدول 

  مليون طن كان ميلكها 69 مليون طن من أصل 39املتحاربة ، و كانت النتائج هائلة إذا دمرت محولة 
و إذا أغرقت )  و الترويج ثالثة أرباع هذه اخلسائر  U.S.A وU.Kحتملت  ( 1939 عام العامل يف

  . ألف حبار أملاين 40 آالف من أصل جمموع 5 ألف حبار و أسر 25 غواصة أملانية و فقد 700



و الذي يدعو لالسف أن النصوص الواردة يف اتفاقية لونردة مل حتترم من الطرفني املتحاربني معا ، 
 مع العلم أن السفن التجارية اليت تبحر حتت محاية السفن احلربية أو الطائرات احلربية ميكن مهامجتها هذا

دون انذار ، و أن مثل هذا االجراء يعترب إجراءا قانونيا اليوم ، كذلك السفن التجارية اليت أحلقت بسفن 
    .1الدول فاهنا تعترب سفنا حربية الندماجها يف اجملهود احلريب

 و اليت غالبيتها تتعلق باحلرب 1907 عليه نالحظ أن االتفاقيات اليت جاء ا مؤمتر الهاي لعام و
البحرية مل تشر إىل محاية البيئة البحرية بشكل غري مباشر ، و لكن كل هذا مل مينع من ان تكون هذه 

  .قا البيئة عرضة لتلوث أثناء احلربني العامليني االوىل و الثانية كما الحظنا ساب
و املرجع القانوين الوضعي بشأن األلغام و استخدامها هو االتفاقية الثامنة من  :  زرع األلغام-ب 

، و األلغام أنواع و لقد تطورت صناعتها كثريا بني اتفاقية الهاي و اليوم 1907االتفاقيات الهاي 
 الرب ، أما اليوم فاأللغام فالنوع القدمي كان النوع الكهربائي الذي يتم توجيهه من مركز مالحظة على

األلغام الثابتة أو املثبتة و كانوا يسموهنا ألغام احلصار و األلغام : املستخدمة تتم يف االتصال و هي أنواع 
العائمة و هي تلك اليت تنفجر من جمرد االصطدام مع أي عائق ، و املغناطيسية و هي تلك اليت تتشوق 

ليا إليها ، و لقد قدمت الواليات املتحدة االمريكية يف حصارها لشاطئ ملرور كتلة معدنية بقرا لتندفع آ
مغناطيسية مسعية، و عاملة بالضغط ، : أنواعا جديدة  ) 1972 ديسمرب 17 ماي و8(الفيتنام الشمالية 

و مرتكنة اىل مرساة ، و كلها ألقيت بالطائرات، و أكثر هذه األنواع ال تشملها اتفاقية الهاي الثامنة ، 
  .ألهنا مل تكن معروفة يوم توقيع االتفاقية 

فلقد جتاوز هذا السالح اتفاقية الهاي ، و مع هذا ال نرى بأسا يف عرض أحكام هذه االتفاقية 
بإجاز ، و اخلالصة يف هذا الشأن أن االتفاقية تقييم متييزا بشأن االلغام مؤسسا على نوعها ، فااللغام 

   إذا ظلت خطرة بعد قطع احلبال و أمل االلغام العائمة فيحرم استخدامها ا) املربوطة باحلبل ( الثابتة 
  
و لهذا برأت محكمة نورمبرغ االميرال دونيتز في قضية الغواصت االلمانية غير المحدودة في الحرب العالمية الثانية  1

  .ر سفنا حربية ، وذلك الن السفن التجاري لبريطانية قد ألحقت بالبحرية الملكية و لذلك فإنها تعتب
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إال إذا كانت مصنوعة على أساس انتهاء خطرها بعد ساعة من إضاعة زارعها سيطرته عليها أو رقابته 
إعالن ( هلا ، و توجب االتفاقية على املتحاربني اختاذ كافة االحتياطات لكفالة سالمة املالحة السلمية 

كما أهنا ...) عن مناطق خطرة ، إقامة خدمات إرشاد للمرور عرب حقول األلغام ، مراقبة هذه احلقول 
يتم هذا  ( 1توجب نزع هذه االلغام بعد انتهاء عمليات القتال و توجب الداللة الدقيقة على أماكنها

). غامها و بإزالة هذه االلغام عموما يف اتفاقيات اهلدنة حيث تلتزم الدولة املنهزمة بالداللة على مواضع أل



و هذا حىت ال تكون السفن التجارية الناقلة للبترول خصوصا عرضة لالنفجار ذه االلغام و ما ينتج عنه 
  .من تلويث هائل للبحر بالبترول 

و من املفيد كذلك أن نذكر أن املادة الثانية من االتفاقية بشان استخدام االلغام متنع احلصار  عن   
االلغام بزرعها أمام مداخل شواطئ و موانئ الدول املعادية دف منع املالحة التجارية الدولية طريق 

و هلذا اعترب الفقه أن عمل الواليات املتحدة االمريكية ) . احملايدين و احملاربني ( معها على اجلميع 
 شك نظرا ملا  هو عمل غري مشروع دون أدىن1972 حبصار موانئ و شواطئ فيتنام الشمالية عام

  .أحدثته من دمار هائل بالبيئة البحرية ذه الدولة و سواحلها 
و يرد اليوم السؤال حول املسؤولية الدولية للدولة اليت تسيئ استخدام االلغام و ختل باحكام   

ب عدة االتفاقية الثامنة ، أما القضاء الداخلي للدول فريفض حتميل دولة  االلغام املسؤولية الدولية  بأسبا
غري ان القضاء الدويل يف قضية      ) أمهها مثال أن ذلك من أعمال السيادة ال جيوز للقضاء النظر فيه ( 
قد محل  ألبانيا  مسؤولية  إنفجار  ألغام  إنفجرت  حتت  املدمرات الربيطانية يف "  مضيق  كورفو " 

22/10/1946.   
 األلغام بعد أن كشفت احلربان العامليتني دورها يطرح اليوم جديا أمر تنظيم إستخدام: و احلقيقة  

   و أثرها على البيئة البحرية،  واليوجد  تنظيم  ذا  الصدد سوى 3  و  اهلجوم2املدمر اخلطري يف الدفاع
  
 1940 جوان 22هذا ما جاء في اتفاقية الهدنة الفرنسية االلمانية في الحرب العالمية الثانية و هي الهدنة الموقعة في  1

 حول انهاء القتال في فيتنام و قع على 1973 جوان 5بعد انكسار فرنسا ، و هو عين ما جرى في تصريح برلين 
  .الواليات المتحدة االمريكية عبء نزع األلغام و تدميرها مع إحترام سيادة فيتنام الشمالية 

باأللغام حيث ) 1915 مارس 18( ولى ردت الدولة العثمانية هجوم الحلفاء على الدردنيل في الحرب العامية اال 2
  ، حيث "irrésistible "" التي ل تقهر "و" المحيط " ، و لمدرعتين البريطانيتين " بوفيه " حطمت المدرعة الفرنسية 

  .خرجت من الصراع سفن حربية أخرى لإلنجليز و الفرنسيين ، و نتيجة هذا لتدمير تلوثت البيئة البحرية بشكل رهيب 
 ألف لغم دفاعا عن الشواطئ و هجوما بعد ذلك ، وقد زرعت بواسطة 46مان في الحرب لعالمية األوى زرع األل 3

و بالماريشال  " Hamp shipe" الغواصات البحرية بطريقة فنية خاصة أثبتت فعاليتها عندما أودت بالمدرعة اإلنجليزية 
 ألف لغم حيث كون بعضها 600 فقد زرع المتحاربون كيتشنر وزير الحرب البريطاني ، أما في الحرب العالمية الثانية

  .سدود 
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 اليت منعت أن توضع اسلحة نووية او اسلحة دمار شامل على قاع البحار و 1971 أفريل 11معاهدة 
الذي يقاس منه البحر االقليمي  ميل من خط االساس 12احمليطات و يف  باطن ارضها منعا يسري بعد 

  . 1و من املتفق عليه يف الفقه أن االلغام هي أسلحة الدمار الشامل و اهنا داخل يف املنع . لكل دولة 



و االجتاه هو على كسح لاللغام اليت يضعها أحد املتحاربني يف البحر العايل بل هو منعها و   
 الدويل و حركة املالحة كما جرى يف أحداث اخلليج قمعها عند اللزوم باسم املصاحل احليوية للمجتمع

  . إىل اآلن 1987منذ سبتمرب 
 اليت نقلت 1907و قد نظمته االتفاقية التاسعة من اتفاقيات الهاي :  القصف البحري–ج   

إىل احلرب البحرية قواعد القصف الربية اليت تقوم على مبدأ التمييز بني املدن املفتوحة و املدن احملمية ، 
هذا مع العلم ان الفارق كبري بني املدن البحرية و املدن الداخلية، فمن السهل جدا حتويل ميناء يف 
ساعات معدودة  من ميناء مفتوح إىل ميناء حممي و ذلك بوضع نطاق من االلغام أمامه أو وصول قطع 

أهداف عسكرية حربية إليه ، ومن االفضل يف احلرب البحرية أن يكون الضابط جلواز القصف تواجد 
  .داخل املدينة أو يف جوارها املباشر و عدمه 

و هناك حتفظان يف االتفاقية التاسعة جييزان استثناء قصف املدن املفتوحة ، فقد أجازت االتفاقية   
للقطع البحرية ضرب املدن املفتوحة لتدمري املنشآت العسكرية و السفن احلربية املوجودة يف امليناء 

تنفيذ أمر مبصادرة املؤن و ) سلطات امليناء ( زت القصف احلايل رفض السلطات احمللية املفتوح كما أجا
الذخائر الضرورية حلاجات االسطول املعادي امللحة، غري ان االتفاقية اوجبت يف هاتني احلالتني 
االستثنائيتني وجوب احلد من االضرار و يتم ذلك بانذار مسبق بالقصف و باحترام املستشفيات و 
مؤسسات االحسان و املؤسسات العلمية و االثرية و االبنية الدينية اليت يشري إليها سكان املدينة 

  . املقصوفة
هذا هو القانون أما الواقع فهو شئ آخر، فلم حيترم االسطول االيطايل قواعد الهاي عندما أقدم   

 كوهنا مفتوحة، و ذلك رغم اعالن الدولة العثمانية) بريوت( على قصف مدينة 1912 فيفري 25يف 
أقدم االملان على قصف ) 1914( العثمانية بشأن ليبيا، و يف احلرب العاملية االوىل–اثناء احلرب االيطالية

اجلزائرين رغم اعالن كوهنما مفتوحتني و يف احلرب االهلية االسبانية          " فيليبفيل"و "بونة"مدينيت 
نقالبية قصفا و حشيا مدن شواطئ املتوسط احلكومية قصفت و حدات الوطنية اال ) 1936-1939(

  و قد كان ذلك خمالفة صرحية التفاقية الهاي ) فلنسية ، برشلونة ، قطلونية ( رغم اعالهنا مدنا مفتوحة 
يصعب النفاذ منها في بعض المناطق الحساسة ، و كما نعلم فقد أدت هذه االلغام إلى تفجير عدة سفن تجارية منها الناقلة 

  .لبترول التي أدت إلى تلويث كبير بلبيئة البحرية ل
1

 أسلحة الدمار الشامل تشمل ضمن االسلحة الجرثومية و الكيماوية و كل سالح ال يمكن السيطرة على فعله بعد 
انطالقه بحيث ال يمكن الحد من نشاطه في الزمان و المكان و بحيث يؤدي إلى تدمير شامل لكل كائن حي و بيئته 

  .ير متناسب مع الهدف الذي أريد الحصول عليه تدمير غ
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االيطالية ) جنوه ( مدينة  1941 و 1940و يف احلرب العاملية الثانية قصف الفرنسيون و االجنليز يف 
ة نتيجة هلذه املخالفات رغم عدم رغم إعالهنا مدينة مفتوحة ، كل هذا أدى إىل تدمري هائل للبيئة البحري

نص االتفاقية على محاية البيئة البحرية ، و لكن بصفة غري مباشرة نكتشف أن منع القصف العشوائي 



على املدن الساحلية و ختريب البنية التحتية للمدن هو محاية للمدنيني و االعيان و من ضمنها البيئة 
كثرية و متعددة، و هذا وحده دليل على عدم فعالية البحرية ، و لكن املخالفات التفاقية الهاي 

  .النصوص و على عدم تالؤهتا مع الظروف اجلديدة 
 :  تقييم أحكام اتفاقييت الهاي خبصوص محاية البيئة البحرية -3

و جهت عدة انتقادات هلذه االتفاقيات من حيث قصورها على محاية البشر و بيئته من آثار احلروب و 
تطور اهلائل و املتسارع لوسائل احلرب و أساليبها حبيث ال تستطيع هذه االتفاقيات أيضا من حيث ال

مواكبة هذا التطور ، كما أن ربط البيئة البحرية  باالعيان املدنية أو ذات الطباع املدين ال حيقق نتيجة 
العدو بكل إجابية من أجل محاية البيئة البحرية ، الن العدو أو أطراف الرتاع يكون هدفهم إضعاف 

الوسائل حىت بيئته تستعمل لنفس الغرض ، و عليه رغم أن نصوص اتفاقيات الهاي حني حترم استعمال 
سالح معني بشكل عشوائي مثال فهي حتمي السفن التجارية احملايدة و بالتايل حتمي البيئة البحرية من 

  .خطر التلوث سواء نفطي أو إشعاعي ، و لكن هذا غري كايف 
يء اجلديد يف هذا املؤمتر هو ديباجة االتفاقية الرابعة اليت أشارت إىل أن االطراف و لكن الش  

املتعاقدة قد و جدت انه كان من املستحيل عليها أن تضع نصوصا تواجه ا مجيع احلاالت الواقعة اليت 
دة العسكريني ، قد تنشا يف املمارسة الفعلية ، بيد أن هذه احلاالت ال جيب ان تترك لتقدير و لتحكم القا

حيث تضمنت الديباجة ما يعرف بصيغة مارتيز اليت تقرر انه حىت يتم التوصل اىل تقنيني كامل لقوانني 
احلرب ، فان االطراف يعلنون ان املدنيني و املقاتلني يظلون يف احلاالت اليت ال تشملها النصوص اليت 

، كما استقر ا العرف و مبادئ االنسانية و أقرها االطراف، حتت محاية و سلطان مبادئ القانون الدويل
  .ما ميليه الضمري العام 

ومن نص الديباجة نالحظ انه ميكن تطبيق مبدأ  مارتيز على البيئة البحرية حلمايتها ، الننا ال   
ميكن أن نتركها لتقدير و حتكم القادة العسكريني و جعلها أهدافا عسكرية أثناء اهلجوم البحري ، بل 

  .بادئ القانون الدويل املتعلق حبماية البيئة البحرية نطبق امل
 تتضمن الئحة 1907و جند ان االتفاقية الرابعة املتعلقة بالقوانني و عادات احلرب الربية  لعام   

جيدر ذكره هنا ، فهذه املادة توضح ) ز( البند 23ملحقة ا، و جاء يف هذه الالئحة حكما هو املادة 
  تدمري أو مصادرة ممتلكات "  اليت حتظر 23الذي اشرنا اليه ، بيد ان املادة " لبشر تركيز ا" جيدا منهج 

  تشكل إحدى أقدم " العدو ، فيما عدا احلاالت اليت حتتم فيها الضروف احلربية هذا التدمري و االستالء 
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   1لرتاع املسلح قواعد محاية البيئة يف فترة ا



و أيضا لو رجعنا إىل االتفاقيات الثمانية اخلاصة باحلرب البحرية ال جندها حتمي البيئة البحرية   
   2مباشرة و لكنها تدخلها ضمن األعيان املدنية اليت ال جيوز تدمريها 

  الفرع الثاين
  ضعف إهتمام القانون االتفاقي االنساين حبماية البيئة البحرية

 هذا الفرع إهتمام القانون االتفاقي بالبيئة بصفة عامة كنقطة أوىل مث إهتمام القانون و نتناول يف
  .االتفاقي بالبيئة البحرية كنقطة ثانية 

  :  اهتمام القانون االتفاقي بالبيئة بصفة عامة -1  
، 1925 جوان 17، حيث أبرم يف 1925يتجسد هذا االهتمام يف برتوكول جنيف لعام 

ستخدام احلريب للغلزات اخلانقة أو السامة أو ما شاها و الوسائل اجلرثومية يف احلرب يتعلق خبطر اال
  : حبيث جاء هذا الربوتوكول بقيود و هي 

  :القيود على األسلحة الكيماوية و محاية البيئة البحرية   - أ
 نية تناولت بعض قواعد القانون الدويل االنساين موضوع البيئة بشكل غري مباشر ، إال انه يف
 ، مثل 3واضعيها يف ذلك الوقت ان يكون من بني االهداف املقصودة من ورائها محاية البيئة يف حد ذاهتا

ذلك قواعد االتفاقية و العرفية اليت تقيد أو حتد من استخدام السموم يف احلرب اليت وضعت لتفادي أو 
ية اليت تلحق باملتحاربني و غريهم، لتجنب املعانات غري الضرورية للمتحاربني، فضال عن آثارها العشوائ

إال أن من املؤكد بأنه مل يندرج ضمن اهتمامهم آنذاك االثار النامجة عن هذه السموم على النظام البيئي 
   .4احمليطي مبوقع استخدام هذه االسلحة السامة 

و قد أعد الفقيه جروسيوس دراسة يف قانون احلرب كشفت عن أن القيود املفروضة على   
 ، و هذا ميثل القيود التقليدية االوىل على 5خدام السموم يف احلرب كانت موجودة منذ االزمة القدميةإست

االسلحة الكيماوية، كما تطور هذا اخلطر فيما بعد ليشمل خمتلف الوسائل الكيماوية اليت تستخدم يف 
خدام املتعدد للسموم سائلة احلروب، ومما ورد يف حتديد الوسائل احلربية الكيماوية يف أهنا متثل االست

  كانت أم صلبة 
   .1907 أنظر الئحة الحرب البحرية الملحقة باتفاقية الهاي الرابعة لعام 1
   .5 ، ص 1975 جاء بكتبه ، مبادئ القانون الدولي االنساني ، معهد هنري دونان ، جنيف 2
 ، السنة 62 القانون و االقتصاد القاهرة العدد حماية البيئة في النزاعات المسلحة الدولية ، مجلة/ رشاد السيد.  د3

   .11 ، صفحة 1992
H. GROTIUS, DEJURE BELLI AC . PACIS . LIRRIS . TRES . CH. 4 et  

15-16 , reprinted in 2classics of international law, 1964 pp 651 – 653 . 
   .12رشاد السيد ، المرجع السابق ، ص . أشار إليه د 
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   .1"إلحداث و إقاع إصابات 
 1874و قد برز االهتمام الدويل ملعاجلة هذا النوع من الوسائل القتالية يف مؤمتر بروكسل عام   

 ) 13/1املادة (عندما تبنت الدول املشاركة إعالنا دوليا خبصوص قوانني و أعراف احلرب ، و تضمنت 
 2"إن الدول املشاركة تلتزم باالمتناع عن استخدام السم أو االسلحة السامة : " من هذا االعالن ما يلي

 ، و أعيد التأكيد 3 املتعلق بالغلزات السامة أو الضارة بالصحة 1899، كما دعى إعالن الهاي لعام 
 يف املادة الثالثة 1907لربية لعام على نفس املضمون يف إتفاقية الهاي الرابعة للقوانني و أعراف احلرب ا

   .4و العشرين اليت حضرت استخدام السم أو الوسائل القتالية السامة يف احلرب
و على الرغم من اجلهود الدولية السالفة ، فقد مت استخدام االسلحة الكيماوية يف احلرب العاملية   

، و يف أعقاب 1918ان ذلك عام االوىل ، فقد استخدم االملان غاز الفوسيجني و غاز اخلردل و ك
ذلك اتفقت الدول على وضع بروتوكول يتعلق خبطر استخدام الغازات اخلانقة او السامة أو ماشاها و 

و قامت دول عديدة بالتوقيع 5م1925الوسائل البكترولوجية يف احلرب، و قد مت توقيعه يف جنيف عام 
عددا من الدول الكربى و يف مقدمتها الواليات  إال أن ،1928 نيسان 3عليه و دخل حيز النفاذ يف 

 بعد أن استنفذت كل أمل يف كسب احلرب مع الشعب 1975املتحدة األمريكية مل توقع عليه إال عام 
الفيتنامي، على الرغم من استخدامها أنواعا عديدة من الغازات السامة ، االمر الذي أدى اىل ذلك 

اطار منظمة االمم املتحدة للتوصل إىل صيغة دولية لضبط الوقت اىل تكثيف اجلهود الدولية ضمن 
  .استخدام االسلحة الكيماوية و بشكل خاص الغزية منها 

 1966 كانون االول عام 5و قد أسفرت اجلهود عن اصداراجلمعية العامة لألمم املتحدة يف   
شأن حظر  ب1925الذي يدعوا إىل مراعاة نصوص بروتوكول جنيف عام ) ب2162( القرار رقم 

  .استخدام الغازات السامة 
أما فيما يتعلق مبوقف قواعد قانون الرتاعات املسلحة من االسلحة الكيماوية املتمثل يف حظر   

  استعماهلا فتكتنفه جوانب بيئية،وبشكل أساسي بالنسبة لآلثار غري التمييزية النامجة عن استخدامها، ذلك 
  

      1   
 تدوين القانون الدولي االنساني ، محاضرات ألقيت على طلبة الماجيستار في كلية عمر إسماعيل سعد اهللا ، . د 
   .1997الحقوق ، الجزائر ، سنة             

 A collection of                  2  D.SCHINDLER et J. TOMAN , the laws of armed confict .         

       convevtions and other documents 2 , ed 1981 , p 29 . 
  .                   100المرجع السابق ، ص  3
   . أنظر محاضرات د عمر سعد اهللا إسماعيل ، المرجع السابق 4
  ، ص 1984 عمان 2رشاد السيد ، المسؤولية الدولية عن أضرار الحروب العربية االسرائيلية ، الجزء . د  5

   266 – 267.   
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أن استخدام مثل هذه االسلحة قد حيقق اهلدف املرجو من ورائها املتمثل يف القضاء على عدد كبري من 
االفراد العسكريني ، إال أن هذا النوع من االسلحة ال ميكن السيطرة عليه أو التحكم فيه ، ذلك الن 

 الرياح و املطر و غريها و العوامل اليت تتحكم يف انتشاره و يتاثر يف توجيهه بعدة عوامل منها حركة
  .وصوله إىل اهلدف العسكري ، و ليس من املستبعد أن تتحول إىل هداف أخرى قد تكون مدنية 

إضافة اىل ما تقدم ، فان استعمال هذه االسلحة تؤدي إىل االضرار بالبيئة بانواعها الثالث الربية   
ة، رغم أن أحكام هذا الربوتوكول ال تعاجل الرتاعات املسلحة اليت تدور يف البحر و اجلوية و ايضا البحري

  .1فلم تبني احكامه هل تطبق على الرتاعات الدولية اليت تدور قي البحر او يف الرب 
  :القيود على استخدام االسلحة اجلرثومية و محاية البيئة البحرية   - ب

ائنات احلية كوسيلة قتالية يف احلرب ، و قد عرف كشف التقدم العلمي عن امكانية استخدام الك
Johnstone  االستخدام العسكري للكائنات احلية او ما ينتج عنها "  الوسائل القتالية اجلرثومية باهنا

  .2"من افرازات سامة دف احداث الوفاة او االعاقة او الضرر لالنسان او حليواناته او حملاصيله 
ىل حلظر هذا النوع من الوسائل القتالية يف بروتوكول جنيف لعام و قد برزت احملاولة االو  
 الذي اتفقت فيه االطراف على توسيع نطاق احلظر ليشمل االسلحة الكيماوية، وكذلك 1925

  .استخدام االساليب و الوسائل اجلرثومية يف احلرب 
جلرثومية اال  انه حيظر استخدام الوسئل ا1925و يالحظ من نصوص الربوتوكول جنيف لعام   

 ،و قد متت معاجلة هذه الثغرة يف االتفاقية اليت 3انه ال حيظر انتاج او ختزين و تطوير مثل هذه االسلحة 
، و يف ضوء ذلك فقد 4 و اليت حظرت انتاج و تطوير و ختزين االسلحة اجلرثومية1972ابرمت عام 

  .رثومية أصبح اآلن من األمور غري املشروعة إنتاج و حيازة األسلحة اجل
و جتدر االشارة يف هذا السياق أيضا أن السالح يعترب حمرما بذاته إذا ما ورد نص على حترميه يف   

قاعدة دولية اتفاقية أوعرفية،وحترمي هذا السالح مطلق يف كل الضروف ، مثال ذلك القاعدة الدولية اليت 
  .ظور يف كل الظروف و االحوال تنص على االسلحة الكيماوية أواجلرثومية،فاستخدم هذه الوسائل حم

  
  .محاضرات الدكتور عمر سعد اهللا اسماعيل ، مرجع سابق  1

2 Johnstone, Ecocide and the Geneva Protocol , Forien Affaires , ( July 1974 ) P 711. 
3 Also SPIRI , the law of war and Dubions waepons ( 1975 ) , P 5  

  Report on CBR ( Chemical , Biological  and Radiological warfare ) H.R.Rep . N° 815  
86 th cong 1 st Sess ( 1959 ) p , 56  

 62أشار اليه الدكتور رشاد السيد ، حماية البيئة في المنازعات المسلحة، مجلة القانون و اإلقتصاد القاهرة، العدد   
  .62، ص 1992السنة 

4 
 و دخلت 1972 و تخزين األسلحة البيولوجية و التكسينية و تدمير تلك االسلحة في أفريل  عقد إتفاقية حظر إستحداث

  .ايضا انظر نص المادة االولى منها  : 1975حيز النفاذ في آمارس 
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 ، اال انه و يف نفس الوقت ال بد من سواء استخدمت ضد االهداف العسكرية او ضد االهداف املدنية
التفريق بني السالح احملرم بذاته و بني الوسيلة ، فانه ال تقوم ضرورة اىل وجود قاعدة دولية ، اما بالنسبة 
لتحرمي الوسيلة ، فانه ال تقوم الضرورة اىل وجود قاعدة دولية بل يكفي ان ختالف هذه الوسيلة  املبادئ 

   .1اعات املسلحة للقول بعدم مشروعها االساسية يف قانون الرت
و ميكن الكشف عن اآلثار اليت تطال البيئة البحرية من جراء استخدام الوسائل احلربية البيولوجية   

واليت مت فيها اجراء )GRUINAR(يف ضوء الدروس و العرب املستفادة من التجربة الربيطانية يف جزيرة
وهذه البكترييا تسبب مرض لالنسان و احليوان على حد )مرةاجل(جتارب على البكترييا اليت تسبب مرض 

السواء و قد دت هذه التجربة اىل جعل اجلزيرة غري صاحلة للسكن حىت اليوم، و السبب يعود اىل النمو 
   .2و التكاثر الكبري هلذه املكروبات الدقيقة اليت ادخلت اىل اجلزيرة، واليت غدت اجزاءا من نظامها البيئي

ن االسلحة اجلرثومية ال تستخدم على نطاق واسع يف احلرب، و اذا ما اطلق العنان و جند ا  
الستخدامها فان االضرار اليت ستلحقها بالبيئة عموما و البيئة البحرية بشكل اخص ستكون مروعة جدا، 

رة عليها، حيث اهنا بطبيعتها واسعة االنتشار و طويلة االمد ، و من الصعوبة مبكان ازالة آثاره او السيط
  .فضال عن كوهنا غري متييزية و عشوائية االثر ، و تسبب معاناة غري الزمة للمقاتلني و غريهم 

اول اتفاقية ختص نزع السالح، وهي ) البكتوريولوجية(و تعترب اتفاقية حظر االسلحة البيولوجية  
ل ، كما ان هذه التسمية االوىل املتضمنة ازاة فئة كاملة من االسلحة و هي احدى اسلحة الدمار الشام

، و 3هي طويلة و معقدة و البديل هلا كما امساها الدكتور امساعيل عمر سعد اهللا هي االسلحة الصامتة
هذه التسمية نابعة من الطبيعة احملددة و ذلك لكوهنا تعاجل أنواعل من االسلحة الغري مرئية، و اهنا تعترب 

  .خطر من االسلحة النووية ذاهتا اكثر خطورة من االسلحة الكيماوية بل حىت ا
مبثل مرجعها هاما التفاقية اخلاصة باالسلحة البيولوجية 1925و عليه فان بروتوكول جنيف لعام  

و الكيمياوية، رغم امهيته فان الدول حتتفظ حبق املعاملة باملثل يف حالة استخدام االسلحة البيولوجية، و 
 1972ايرلندا سنة : فظات يف السنوات االخرية و منها لكن نالحظ ان الدول قد ختلت عن تلك املتح

، 1990، تشيكو سلوفاكيا سنة 1990، منغوليا 1989، نيوزيلندا 1989سحبت حتفظها، استراليا 
UK و 1997  بلجيكا 1996 ، جنوب افريقيا 1992، روسيا 1992، اسبانيا 1991 سنة ، 

  : ميكن  سرد مواقف بعض الدول 
   فاهنا ورثت التزاما بتنفيذ هذه 1991خليفة االحتد السوفيايت املنحل عام باعتبارها : روسيا   

   .63رشاد السيد ، حماية البيئة في النزاعات المسلحة مرجع سابق ص / انظر د 1
    , ENVTL.L  15 Werting Enviromantal warfare 1985:رشاد السيد ، املرجع السابق /اشار اليه د 2
3

 محاضرات الدكتور  عمر اسماعيل سعد اهللا ، القيت على طلبة الماجستير قانون دولي سنة  هذه التسنية وردت في
  .مطبوعة  .    بعنوان تدوين القانون الدولي االنساني 1997
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دار مرسوم اقر فيه حبظر تطوير  باص1992االتفاقية، حيث قام الرئيس الروسي بوليس إيلتسني يف عام
و جاءت 1972بيولوجي وبكتريي يف كل اقليم وتضمن املرسوم عقوبات على انتهاكات االتفاقية لسنة

  . من قانون العقوبات الروسي،و هذه املبادرة هامة من دولة متلك عدد كبري من االسلحة 358 يف املادة
ا حيظر حيظر هذه االسلحة و ما جاء  كانت فرنسا قد اصدرت مرسوم1972يف عام  : فرنسا  

   .1 اال انعكاسا املرسوم و تكريسا ملا جاء يف مرسومها1972يف 
  : اهتمام القانون االتفاقي بالبيئة البحرية بشكل غري مباشر -2  

، حبيث ال داعي لدراسة هذه االتفاقية 1949يتجسد هذا االهتمام يف اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
، رغم ان هذه االتفاقية مل تعاجل موضوع 53 هيكلها و لكن نشري اىل نص املادة من حيث اساسها و

محاية البيئة البحرية، فحينا ذاك مل تكن اعتبارات او ضرورة محاية البيئة قد تبلورت بشكل يسمح 
 بصياغتها يف االتفاقية و مع ذلك فان تلك احلماية مل تكن غائبة متاما عن االذهان ، حيث نصت املادة

حيظر على دولة االحتالل ان تدمر أي ممتلكات اخلاصة أو الثابتة او "  من هذه االتفاقية على انه 53
منقولة تتعلق بافراد و مجاعات او بالدولة او بالسلطات العامة او املنظمات االجتماعية او التعاونية ، اال 

  .اذا كانت العمليات احلربية تقتضي حتما هذا التدمري 
 من االتفاقية املذكورة ايضا ان تدمري االموال اليت يتم على نطاق واسع بعد 147ملادة و تعترب ا  

  .جرمية من جرائم احلرب 
و منه جند ان القيام بالتلويث املتعمد للبحار سواء بالبترول او القيام بتفجري الصواريخ النووية او   

امل  املتجددة اعتداء على االموال اليت ضرب السفن الناقلة للبترول بواسطة االسلحة ذات التدمري الش
  .حظرت االتفاقية تدمريها 

و ميكن ايضا اعتبار هذا التدمري مبثابة اعتداء على البيئة الطبيعية فهناك شبه امجاع بني املختصني   
يف علوم محاية البيئة على ان اهدار الثروات الطبيعية املتجددة او غري املتجددة يعد اعتداء على البيئة 
اخلاصة إذا ترتب عن هذا االهدار او االضرار بالعناصر االخرى للبيئة الطبيعية ، وباخلصوص البيئة 
البحرية الن التقدم العلمي و التكنولوجي للتنقيب عن البتروالو الغز أدى إىل اكتشافه و التنقيب عليه يف 

ليها يؤدي اىل اهدار البحار حيث اقيمت منصات يف البحار لذلك الغرض ، لذلك فإن االعتداء ع
  .االموال و ايضا تلويث البيئة البحرية 

  
 يحظر االسلحة البيولوجية و التكسيئية في أرضيها ، هذا 09/06/1972 المؤرخ في 466-72القانون الفرنسي رقم  1

 السجن  تقريبا و فرض عقوبات جسيمة على المخالفين و هي غرامات و1925القانون يماثل في أحكامه نص االتفاقية 
 و 1984، و نص على إجراءات معقدة تسمح من التأكد على مراعات الخطر ، و انظمت فرنسا إلى هذه االتفاقية سنة 

   ) .1925( قامت بتحفظات عاى بعض بنود هذه االتفاقية 
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ابقة تربط البيئة البحرية باألعيان املدنية ، و االعيان و خالصة القول ، جند أن االتفاقيات الس
 من 25املدنية هي كل االهداف اليت ليست اهدافا عسكرية و هذا حسب حسب تعريف نص املادة 

 و عليه وفقا هلذا النص ، فان االعيان املدنية يتم حتديدها بصورة سلبية ، و 1907اتفاقية الهاي لعام 
العيان املدنية يثري عددا من املشاكل النه جيوز االضرار ا و تلويث إذا كانتهناك ارتباط البيئة البحرية با

ضرورة عسكرية و ذلك عن طريق اهلجوم على السفن التجارية أو العسكرية بواسطة اسلحة الدمار 
حلماية املختلفة كاالسلحة الكيماوية و اجلرثومية و اليت تؤدي إىل تلويث كبري للبحار ، و بالتايل تسقط ا
  .الدولية لألعيان املدنية مبجرد الضرورة العسكرية و هذا يعترب قصورا كبريا يف محاية االعيان املدنية 

  املطلب الثاين
  بداية االهتمام الفعلي حبماية البيئة البحرية أثناء الرتاعات املسلحة

  )احلماية املباشرة للبيئة البحرية ( 
، أدى إىل اجراء تعديالت على القانون 1972ر استوكهومل نتيجة لظهور مصطلح البيئة إثر مؤمت  

االتفاقي االنساين و ذلك العطاء احلماية للبيئة الطبيعية اثناء الرتاعات املسلحة و هذا نتيجة لضعف 
اهتمام القانون العريف التقليدي االنساين عن اضفاء احلماية الالزمة للبيئة حبيث ان كل االتفاقيات السابقة 

ماية على املدنيني و االعيان املدنية و ان هناك مواد حتمي البيئة البحرية على العموم من التلوث تركز احل
الناجم عن استعمال االسلحة احملرمة و استخدام اساليب و وسائل احلرب املختلفة و القصف العشوائي 

  .ود عليها و استخدام االلغام البحرية و تدمري السفن التجارية البترولية و ذلك بوضع قي
و عيه نظرا هلذا التطور احلاصل يف مفهوم البيئة أبرمت اتفاقيات دولية انسانية تعاجل تعاجل   

  : موضوع محاية البيئة الطبيعية اليت يتم دراستها وفق ثالثة فروع هي 
   اتفاقية حضر استخدام تقنيات تغيري البيئة الغراض عسكرية أو الي اغراض عدائية اخرى  –1  

  .كفرع أول)1977 و مت التوقيع عليها سنة1976 ديسمرب10عتمدت يف اطار االمم التنحدة يف ا   ( 
  .  كفرع ثاين 1977املعتمد يف 1949 الربوتوكول األول االضايف إىل اتفاقيات جنيف لعام –2  

  .و نشري اىل الروابط بينهما يف فرع ثالث 
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  الفرع األول

  )حترمي االعتداء على البيئة (إتفاقية حظر استخدام تقنيات تغيري البيئة الغراض عسكرية 
  نتطرق اىل مضمون االتفاقية يف نقطة اوىل مث قصور االتفاقية عن حتديد قواعد حلماية     

  .البيئة البحرية يف النقطة الثانية 
  

  : مضمون االتفاقية – 1  
تعترب املمارسات اليت قام ا اجليش االمريكي يف اهلند الصينية و الفيتنام و اليت استخدم فيها و   

سائل قتالية مثل مبيدات االعشاب و النباتات اخلضراء و استمطار الغيوم أو بعثرة او توزيع نوع من 
اوف العديد من الدول يف الضباب فوق املطارات أحلقت أضرارا بالغة بالبيئة و اثارت يف نفس الوقت خم

، مهد السبيل لوضع اتفاقية حظر استخدام تقنيات تغيري البيئة الغراض عسكرية مت اعتمادها من 1العامل 
، و هي االتفاقية )31/72( بقرارها رقم 1976 ديسمرب 10قبل اجلمعية العامة لالمم املتحدة يف 

إىل اعتمادها خالل املفاوضات املتعددة و اليت جاء التوصل  ) ENMOD( املعروفة اختصارا باسم 
االطراف يف مؤمتر جنيف للجنة نزع السالح  ، و نتيجة لذلك القرار قام االمني العام لالمم املتحدة 

 بعرض اتفاقية حظر استخدام تقنيات تغيري البيئة الغراض 1977 ماي 8بوصفه الوديع لالتفاقية يف 
   .2 التصديق عليها عسكرية او اغراض عدائية اخرى للتوقيع و

و تتضمن االتفاقية مواد و ملحق له ذات قيمة مواد االتفاقية ، و يندرج يف مقدمة االحكام اليت   
  :تضمنتها االتفاقية نص املادة االوىل اليت نصت على أنه 

 تتعهد كل دولة طرف يف هذه االتفاقية بعدم استخدام تقنيات التغيري يف البيئة ذات اآلثار – 1  
سعة االنتشار أو الطويلة البقاء او الشديدة الغراض عسكرية او الية اغراض عدائية أخرى كوسيلة الوا

  .اللتحاق الدمار او اخلسائر او االضرار باي دولة طرف حريب 
   تتعهد كل دولة طرف يف هذه االتفاقية بأال تساعد أو تشجع او حتض اية دولة او جمموعة – 2  

  
  
 Bothe, Michael :             من المعلومات عن تاريخ هذه المعاهدة و سير مفاوضاتها أنظرلالطالع على المزيد 1 



 «   War and Environnement »  in Encyclopedia of pudlic International , Vol , pp52- 53 
 Yve-Sondoz, Swinarski Zimmermann : Commentaire des protocoles additionnels de 8 juin 
1977 aux Conventions de Genéve de 12 Août 1949, Eds Genéve 1986 . pp 415,416 s 1448  

 ، أنظر سجل المعاهدات 1978 بجنيف و دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر 1977 في ماي ENMODعقدت اتفاقية  2
   ، INF / 16 4 نيروبي ،  و ثيقة الدولية و االتفاقية االخرى في  ميدان الصادر عن برنامج  االمم المتحدة للبيئة 

G 6 /UNEP ,  310 -309 ص   
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  "  من هذه املادة1من الدول أو ية منظمة دولية على االضطالع بانشطة منافية الحكام الفقرة 

يندرج يف نطاق احلظر التحقيق او و يتضح من هذا النص ان احملضور هو االستعمال ، فاذن ال   
باالستخدام ، و ال يدخل كذلك التحضري هلذه النشاطات املمنوعة و ال البحوث املتعلقة ا ، علما بان 
الواقع يشري اىل ان العسكريني متمسكون مبتابعة حبوثهم يف هذا امليدان ، و كان من الواجب ان تقوم 

   .1جها معلنة ذه البحوث اجهزة مدنية وان تكون نتائ
و االعتداءات على البيئة اليت حتضرها االتفاقية هي اليت تنجم عن استخدام أي تقنيات تستهدف   

تعديل دينامكية االرض او تكوينها عن طريق تغيري متعمد يف العمليات الطبيعية و هذا ما اوضحته املادة 
  : على انه   ) ENMOD( الثانية من نفس االتفاقية 

ارة تقنيات التغيري يف البيئة كما هي مستعملة يف املادة االوىل أي تقنية الحداث تغيري يقصد بعب"   
عن طريق التغيري يف العمليات الطبيعية ، يف دينامكية الكرة االرضية او تركيبها او تشكيلها ، مبا يف ذلك 

 او يف ديناميكية الفضاء و غالفها الصخري و املائي و غالفها اجلوي ،) البيوت ( مجيع احيائها احمللية 
  " اخلارجي أو تركيه أو تشكيله 

والواضح من هذه النصوص املتقدمة أن مثة معايري حتكم الضرر الذي يصيب البيئة نتيجة للعمل 
العسكري أو العدئي لكي يكون يف ذاته حمرما بسبب ما حيدثه من أضرار بيئية ، فم املقصود بوجوب أن 

  . طويا على أثار واسعة اإلنتشار أو طوية البقاء أو شديدا ؟ يكون التغيري يف البيئة من
لقد أثرت هذخ التغريات تساؤالت خالل مراحل املفاوضات و قدمت بشأهنا تفسريات عديدة من بينها 
ما تضمنه تفاهم خاص باملادة األوىل من إتفاقية حظر إستخدهم تقنيت التغيري يف البيئة لألغراض 

عدائية أخرى، حيث قدم هذا التفاهم معيار إتساع اإلنتشر على أن املقصود به أية أغراض ، العسكرية 
منطقة تشمل عدة مئات من الكيلومترات املربعة ، و أن طول البقاء يشمل فترة عدة أشهر أو فصل 
علىاألقل من فصول السنة أما شدة األثر فتعين أضرار واضحة باحلياة اإلنسانية و املوارد الطبيعية 

  .صادية أو غريها من األصول واإلقت



وعلى الرغم من أن التفاهم املشار إليه قد أشار بوضوح أنه قاصر على فهم األطراف لنص املادة األوىل 
من إتفاقية حظر إستخدام تقنيات التغيري يف لبيئة لألغراض العسكرية دون سواها ، و أنه ال يقصد به 

  . يف نصوص إتفاقيات دولة أخرى تفسريذات التعبريات أو ما يشاها و الواردة
 السنة 62رشاد السيد ، حمية البيئة في المنازعات الدولية المسلحة ، مجلةالقانون و اإلقتصاد القاهرة العدد .أنظر د 1
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 :  حتديد قواعد حلماية البيئة البحرية قصور االتفاقية عن -2
قد تعرضت هذه املعايري و التفسريات اليت قدمت هلا إىل انتقادات شديدة، على أساس أهنا 
تضعف احلماية املقررة لبيئة االنسان يف مواجهة إستخدام القوة املسلحة يف إطار نزاع مسلح أو جملرد 

   .1ة او عدائية حماولة املساس املتعمد بالبيئة الغراض عسكري
و عليه فان االتفاقية ال تشمل تغريات البيئة الناشئة بشكل غري مباشر او عرضا من الوسائل 
احلرب التقليدية او اسلحة الدمار الشامل، كما ان االستنخدام احملظور مبوجب االتفاقية كذلك 

يه فاحلظر هنا يتبع النية مقصور على االغراض او العايات العسكرية او اية اغراض اخرى عدائية، و عل
  .و هي عنصر ذايت 

، ذلك الن االتفاقية 2كذلك احلال فان احكام االتفاقية ال حتظر االستخدام السلمي هلذه التقنيات
صنفت على اهنا تدبري للحد من سباق التسليح، كما ان استخدام هذه التقنيات ليس حمظوا اال بقدر 

ولة طرف يف االتفاقية، و هذا يعين ان احكام هذه االتفاقية ال ما تسببه من دمار وخسائر و اضرار للد
  .تسري اال على دول االطراف فيها فقط 

و قد اناطت هذه االتفاقية مبجلس االمن دورا اساسيا يف نطاق الرقابة على التزام دول االطراف 
قية ان تقدم شكوى باحكامها حيث اتاحت اجملال للدولة املتضررة من عدم التزام دولة اخرى باالتفا

 ، الذي له صالحية التحري او ان يقرر ان الدولة الشاكية متضررة او ان هناك خطرا من 3جمللس االمن
تضررها نتيجة انتهاك االتفاقية و يقع على عاتق كل االطراف مساعدهتا وفقا الحكام ميثاق االمم 

  .املتحدة 
اجعة دورية لدراسة تطبيق االتفاقية ، و قد و تنص املادة الثامنة من االتفاقية على اجراءات مر

 ، و يف ضوء االضرار اليت حلقت بالبيئة أثناء حرب 1984عقد املؤمتر االول للمراجعة يف جنيف عام 
اخلليج الثانية ثار اجلدل خبصوص اتفاقية حظر تغيري البيئة ، فضال عن بعض االنتقادات اليت وجهت اىل 

تطبيقها ال يغطي االضرار الالحقة بالبيئة بسبب وسائل القتال التقليدية ، االتفاقية و من بينها ان جمال 



 ، و حضرت هذا املؤمتر أربعون دولة طرف يف 4 1992مث عقد املؤمتر الثاين للمراجعة يف ايلول عام 
  .االتفاقية 

                                                
  . مرجع سابق . البيئة البحرية أثناء النزاعات المسلحة في البحار حماية . صالح الدين عامر/ د: انظر  1
2

  .سجل المعاهدات الدولية ، المرجع السابق  ) ENMOD(  انظر نص المادة الثالثة من االتفاقية 
  .، المرجع السابق  ) ENMOD( انظر نص المادة الخامسة من االتفاقية  3
 و التي تضمنت  تلخيصا  العمال  المؤتمر االول               1992 اوت 03انظر الوثيقة الصادرة بتاريخ   4
)2/11 ENAMOD /CONF. (  1992 أفريل 10 أنظر كذلك الوثيقة الصادرة بتاريخ 23 – 18ص  
)1/11 ENAMOD /CONF.(   
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  . عشر دول غري طرف يف االتفاقية على صفة مراقبة و كذلك ست منظمات متخصصة كما حصلت
اما يف اطار املمارسات الواقعية اليت متت لتغيري البيئة فتتجلى فيما استخدمته الواليات املتحدة   

االمريكية يف حرب الفيتنام و اهلند الصينية و اليت من بينها استخدام تقنيات زرع السحب بنترات 
فضة و معاجلتها باليود و دف استمطار الغيوم الغراض عسكرية ضد الثوار الفيتناميني و ما ادى ال

  .اىل آثار كبرية بالبيئة الطبيعية نتيجة تساقط تلك االمطار 
و قد كشفت دراسة لعهد السالم الدويل يف استوكهومل عن ان استمطار الغيوم على نطاق   

ات و تعرية التربة و افساد احلياة الربية و البحرية و اىل وصول واسع ميكن ان يؤدي اىل  الفيضان
   .1نترات الفضة و اليود اىل سلسلة الطعام 

  الفرع الثاين
  1977بروتوكول جنيف األول لسنة 

 ، نتطرق اىل 1949جاء هذا الربوتوكول لسد فراغ قانوين ظهر يف اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
  . قصور الربوتوكول عن حتديد قواعد حلماية البيئة احلربية يف نقطة ثانية مضمونه يف نقطة اوىل مث اىل

  ).حترمي احلرب االيكولوجية  (1977 مضمون بروتوكول جنيف األول لسنة – 1
 يتضمن الربوتوكول االول مادتني تعاجلان عاى وجه التحديد مسألة محاية البيئة يف فترة الرتاع املسلح 

ة اىل ان هذه املسالة مل تظهر يف مشروعي الربوتوكوليني اللذين قدمتهما اللجنة الدويل ، و جتدر االشار
الدولية للصليب االمحر اىل املؤمتر الديبلوماسي لتاكيد و تطوير القانون الدويل االنساين املطبق يف 

  .الرتاعات املسلحة 
يشهد وجودمها على من هنا فان هاتني  مادتني مها مثرة جهود املؤمتر الديبلوماسي نفسه، و 

  . 2إدراك أمهية احترام البيئة الذي اتسمت به بداية السبعينات 
  :توفري و تأمني احلماية للبيئة بذاا   - أ



  حيظر استخدام وسائل او اساليب للقتال، يقصد ا : "  على أنه 35 من املادة 3  تنص الفقرة 
  " . واسعة االنتشار طويلة االمد او قد يتوقع منها ان تلحق بالبيئة الطبيعية أضرارا بالغة

              
1 SIPRI, Ecological consequences. Op. cit. p55. 
   ALSO, SIPRI, the lax of war, op , cit , p40. 

2 
 ص 1976صالح الدين عامر، مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، /أنظر ،د

  . و ما بعده 101
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و تتعلق هذه املادة بالوسائل و اساليب القتال و هي حتمي البيئة يف حد ذاهتا ، و على الرغم من   
اء و تطوير  اليت أبدهتا بعض الوفود املشاركة يف مؤمتر جنيف الدبلوماسي للعمل على امن1التحفظات

قواعد القانون االنساين املطبقة على الرتاعات املسلحة على نطاق تطبيق هذه املادة فان من الواضح يف 
ظلها ان أي اسلوب او وسيلة من اساليب القتال يقصد ا ان تؤدي اىل اضرار جسيمة بالبيئة حىت و 

  .لو كان ذلك على حنو عرضي ، تعترب و سائل او اساليب حمرمة 
هكذا يبدو ان هذا النص موجها و خمصصا لتوفري و تامني احلماية للبيئة بذاهتا ، و ليس على و   

  .النحو العرضي مبناسبة توفري احلماية للمدنيني او لالعيان و املمتلكات املدنية 
  : االلتزام باالهتمام حبماية البيئة البحرية   - ب

اجب كل طرف يف نزاع مسلح يف  من الربوتوكول االول ايضا ان تؤكد و55جاءت املادة   
  : احترمت البيئة بنصها على ان 

  
تراعي أثناء القتال محاية البيئة الطبيعية من االضرار البالغة واسعة االنتشار و طويلة االمد ،  . 1"

وتتضمن هذه احلماية حظر استخدام اساليب او وسائل القتال اليت يقصدها ا او يتوقع منها تسبب مثل 
  .ار  بالبيئة الطبيعية و من مث تضر بصحة او بقاء السكان هذه االضر
  ".حتظر هجمات الردع اليت تشن ضد البيئة الطبيعية  . 2

و من املهم مالحظة ان هذه املادة اليت تستهدف محاية السكان املدنيني من آثار االعمال العدائية 
ملدين اليت يتناوهلا الفصل الثالث من تدخل يف سياق اوسع ، و هو سياق محاية املمتلكات ذات الطابع ا

   .2) 56 إىل 52املواد (الباب الرابع من الربوتوكول االول 



 ، الهنا تتضمن التزام عاما 35 من املادة 3لذلك فان هذه املادة ليست جمرد تكرار للفقرة 
يعتمد على محاية السكان باالهتمام حبماية البيئة الطبيعية أثاء ادارة االعمال العدائية ، لكن هذا االلتزام 

   .3 تستهدف محاية البيئة يف حد ذاهتا 35 من املادة 3املدنيني ، بينما الفقرة 
                

 8 ، الدول االطراف في البروتوكول 1991فيبراير / سنة يناير17أنظر في تلك المجلة الدولية للصليب االحمر العدد  1
 لمعرفة الدول التي أبدتها الدول المصادقة على 81 ،77 ص  ،1990 ديسمبر 31 قائمة بالوضع في 1977جوان 

  .البروتوكول االول 
   .1977 من البروتوكول جنيف االو 56 إلى 52انظر المواد من  2
  :فيما يتعلق بالروابط بين هاتين المادتين و مكانتهما في الهيكل العام للبروتوكول انظر ايضا  3

La protection de l'environnement et le droit humanitaire, 
Les dimension internationales du droit humanitairepédone, parie 1984 pp729-730 
Commentaire des protocols, op.cit, p 416 ss 1449, p 681, par 2133 
Both, op . Cit. pp 344- 345  
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و من الناحية االخرى حتظر بصورة منطقية االعمال االنتقامية ضد البيئة بقدرما تضر يف النهاية   
  .بالبشرية مجعاء 

و قد عربت لتعليقات شبه الرمسية اليت نشرهتا اللجنة الدولية للصليب االمحر حول نصوص   
لدولية للصليب االمحر االمهية احليوية للطبيعة و احلاجة اىل الربوتوكولني ، و اليت اعدها خرباء اللجنة ا

    .1ادخال بعض قواعد محايتها املقررة يف وقت السلم اىل قانون الرتاعات 
 إضافة و صف املدنيني للسكان كان امرا 55و قد الحظ بعض الفقهاء أن اغفال نص املادة   

 البيئة ميكن ان تصيب السكان املدنيني و متعمدا و قصد به التاكيد على ان االضرار اليت تصيب
    .2العسكريني على السواء 

  : املبادئ العامة االساسية اليت احتواها الربوتوكول -2
جتدر االشارة من اآلن إىل انه اذا كان مفهوم البيئة مل يظهر مبعناه املعروف اآلن اال يف السبعينات   

، فان عددا من القواعد و املبادئ العامة اليت تضمنها  اثر انعقاد مؤمتر استوكهومل 1972و هذا سنة 
القانون الدويل االنساين كثريا ما كانت سابقة على هذا العصر بفترة طويلة تسهم كذلك يف محاية البيئة 

  : يف فترة الرتاع املسلح ، و من هذه املبادئ يوجد 
  : ليس حقا ال تقيده القيود حق االطراف يف أي نزاع مسلح  يف اختبار اساليب و وسائل القتال   - أ

، و تاكد عدة مرات يف 1868و قد اعلن هذا املبدء االول مرة يف اعالن سان بترسبورغ عام 
 من بروتوكول جنيف االول لسنة 35 من املادة 1معاهدات القانون االنساين و آخرها يف الفترة 

 يف الرتاعات املسلحة يف ، و أعيد ذكره يف دليل سان رميو بشأن القانون الدويل املطبق1977



البحار الذي اعده بعض القانونيني الدوليني و اخلرباء البحريني الذين دعاهم اىل اجتماع املعهد 
 و الذي جاء فيه يف املادة 1994الدويل للقانون االنساين برعاية اللجنة الدولية للصليب االمحر سنة 

التميري بني االعيان او االشخاص احملميني و القواعد االساسية و :  من اجلزء الثالث املعنون 38
يف أي نزاع مسلح ، الميكن حق اطراف الرتاع يف اختيار او : " االهداف العسكرية ، حيث تنص 

  "اساليب احلرب حمدود 
  املشاركة يف مؤمتر جنيف الديبلوماسي  الوفود  بعض  اليت ابدهتا  التحفظات  من  و على الرغم   
                         
 جوان في باريس السيد بول توتو ، و ذلك في ملتقى مكرس للجوانب القانونية الزمة 8ر ايضا تقرير قدمه في انظ

  .الخليج 
  . 35 ، ص 1993 السنة 49انظر نص التعليق باالنجليزية في المجلة المصرية للقانون الدولي ، العدد  1

  ماية البيئة البحرية ابان النزاعات المسلحة في البحار اورد هذا النص االستاذ صالح الدين عامر في مقاله بعنوان ح
  .35أنظر صالح الدين عامر ، نفس المرجع ،ص  2 

        
  

 النظام القانوين حلماية البيئة البحرية:                   الباب األول 

حة على نطاق تطبيق للعمل على امناء و تطوير قواعد القانون الدويل االنساين املطبقة على الرتاعات املسل
هذه املادة فان من الواضح يف ظلها ان أي اسلوب او وسيلة من وسائ القتال يقصد ا ان تؤدي اىل 
اضرار جسيمة بالبيئة ، حىت لو كان ذلك على حنو عرضي ، تعترب وسائل او اساليب حمرمة ، و هكذا 

ة بذاهتا و محاية املدنيني و االعيان و يبدو ان هذا النص موجها و خمصصا لتوفري و تامني احلماية للبيئ
  .املمتلكات املدنية 

  
  :  مبدأ التناسب –ب 

هذا املبدأ مييز عدة أحكام من القانون االنساين ، و ينطق هذا املبدأ شأنه شان املبدأ االول بدون   
  .أي شك ايضا على محاية البيئة يف فترة الرتاع املسلح 

ن الربوتوكول االول ايضا كي تؤكد واجب كل يف الرتاع  م55و هذا ما نالحظه يف املادة   
 تراعي اثناء القتال محاية البيئة الطبيعية من االضرار البالغة واسعة 1-:" املسلح يف احترام البيئة بنصه على

االنتشار و طويلة االمد ، و تتضمن هذه احلماية حظر استخدام اساليب او وسائل القتال اليت يقصد ا 
  . منها ان تسبب مثل هذه االضرار بالبيئة الطبيعية و من مث تضر بصحة او بقاء السكان او يتوقع

  "  حتظر هجمات الردع اليت تشن ضد البيئة – 2
  



  :  مبدأ التمييز –ج 
على اطراف الرتاع  ان متيز : "  من الربوتوكول االول بنصها 52ورد هذا املبدأ يف نص املادة   

او غريهم من االشخاص احملميني و املقاتلني ، و كذلك بني االعيان ذات يف كل وقت بني املدنيني 
  " .الطابع املدين او اليت هي يف مامن من اهلجمات و اهلداف العسكرية 

جند هذا النص يوجب التمييز بني االهداف العسكرية و الغري العسكرية اليت ال متثل يف حد ذاهتا   
  .أهدافا عسكرية 

  
  : مال اسلحة تتسبب يف احداث اضرار بالبيئة الطبيعية  مبدأ حظر استع–د 

هذا املبدأ جاء النص عليه يف الربوتوكول االول و قبله و رد النص عليه يف خمتلف االتفاقيات اليت   
   من 35/2حتظر استخدام االسلحة التقليدية و النووية و اجلرثومية و غريها، حبيث جند نص املادة 
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حتظر استخدام االسلحة و القذائف و املواد و وسائل القتال : "  ينص على 1977الربوتوكول األول 
  " .اليت من شأهنا إحداث إصابات أو آالم  ال مربر هلا 

 املادة فان استعمال هذه االلغام و االسلحة االخرى التقليدية يف الرتاع املسلح ضد و حسب هذه  
  .أهداف عسكرية مقرون مبراعات محاية البيئة البحرية من خطر التلوث و التدمري 

  :  ضرورة صون البيئة الطبيعية -و
توكول جنيف االول  من برو55 من املادة 2 و الفقرة 35 من املادة 3ورد هذا املبدأ يف الفقرة   

خبطر استخدام و سائل و اساليب للقتال ، بقصد ا او قد  : " 3 ، حيث تنص الفقرة 1977لعام 
  " .يتوقع مهنا ان تلحق بالبيئة الطبيعية أضرارا بالغة و واسعة االنتشار و طويلة االمد 

  " .حتظر هجمات الردع اليت تشن ضد البيئة الطبيعية  :" 2و تنص الفقرة 
 هاتني الفقرتني نالحظ اهنما موجودتان حلماية البيئة الطبيعية و صوهنا بذاهتا ، حيث الفقرة من

االوىل تضع معايري ثالثة و هي االضرار البالغة و واسعة االنتشارو طويلة االمد لكي تستطيع القول ان 
 الثالثة لكي يتحرك االساليب و وسائل القتال حمظورة ، و لكن هل ننتظر حىت يتم امجاع هذه املعايري

  .اجملتمع الدويل ملنع هذا اخلرق  لقواعد القانون الدويل االنساين اخلاص حبماية البيئة الطبيعية ؟



 اليت حتمي البيئة الطبيعية مباشرة حبيث حتظر هجمات الردع و 55و الفقرة الثانية من املادة   
تصطدم بفكرة أخرى و هي الضرورة العسكرية االنتقام اليت تشن ضد البيئة الطبيعية و لكن هذه الفقرة 

اليت حيتج ا االطراف املتحاربة عادة يف نزاعاهتم و لكي نعطي فعالية هلذه القواعد علينا نشر و تبليغ 
  .هذه القواعد دون ان حتس االطراف املتنازعة انه تدخل يف سيادهتا الوطنية 

  :  ضرورة اخذ احتياطات أثناء اهلجوم –ي 
بادئ االساسية يف القانون الدويل االنساين مبدأ ضرورة أخذ االحتياطات حيث جند و من امل  

تبذل رعاية متواصلة يف ادارة العمليات العسكرية ، من اجل تفادي السكان :"  تنص 1 فقرة 57املادة 
التالية تتخذ االحتياطات : "  من نفس املادة 2، و تنص الفقرة "املدنيني و االشخاص و االعيان املدنية 

  : فيما يتعلق باهلجوم 
  : جيب على من خيطط هلجوم أو يتخذ قرارا بشانه ) أ(

  أن يبذل ما يف طاقته عمليا لتحقيق من ان االهداف املقرر مهامجتها ليست أشخاصا مدنيني او : أوال 
  ..........." .اعيانا مدنية و اهنا غري مشمولة حبماية خاصة 

  ياطات املستطاعة عند ختري وسائل و اساليب اهلجوم من اجل جتنب احداثان يتخذ مجيع االحت: ثانيا 
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 ، وذلك بصفة عرضية و خسائر يف أرواح املدنيني ، أو احلاق اإلصابة م أو االضرار باألعيان املدنية
  " .على أي االحوال حصر ذلك يف أضيق نطاق 

يتخذ كل طرف يف الرتاع كافة االحتياطات :"  من نفس املادة على أنه 4و تنص الفقرة   
املعقولة عند إدارة العمليات العسكرية يف البحر أو يف اجلو ، وفقا ملا له من حقوق و ما عليه من 

نون الدويل اليت تطبق يف الرتاعات املسلحة ، لتجنب احداث اخلسائر يف واجبات مبقتضى قواعد القا
  .أرواح املدنيني و احلاق اخلسائر باملمتلكات املدنية 

من هذه الفقرات نالحظ أن على أطراف الرتاع مراعاة قاعدة احلماية املخصصة للبيئة الطبيعية   
تدمري البيئة او لتجنب احداث أضرار كبرية للبيئة أثناء الرتاعات املسلحة قدر املستطاع لعدم التعرض او 

الطبيعية ، ولكن هذه الفقرات ال جيب ان يفهم منها انه جيوز شن هجومات مباشرة ضد البيئة الطبيعية 
ال جيوز تفسري أي من احكام هذه املادة بانه جيوز : "  تنص على انه 57 من املادة 5حيث جند الفقرة 

  ."دنيني او االشخاص املدنيني او االعيان املدنيو شن أي هجوم ضد السكان امل



  : قصور الربوتوكول عن حتديد قواعد محاية البيئة البحرية -3
حتضر هجمات الردع اليت تشن ضد البيئة :"  من الربوتوكول على انه 55/2تنص املادة   
أال و هي قاعدة عدم تدمري من هذه الفقرة تظهر لنا قاعدة مهمة يف القانون الدويل االنساين " الطبيعية 

أو االعتدام على البيئة البحرية ، اليت تعطي أكرب ضمان حلماية البيئة البحرية و لكن هل هذه القاعدة 
  .حتترم أثناء إندالع الرتاعات املسلحة ؟ و هل توجد استثناءات عليها ؟ 

لبيئة البحرية و و عليه ندرس يف هذا الفرع مضمون قاعدة عدم التدمري او االعتداء على ا  
  .االشكاالت اليت تثريها يف نقطة أوىل مث إىل عوارض هذه القاعدة يف نقطة ثانية  

  :قاعدة عدم التدمري و االعتداء   - أ
  فنبني أوال مضموهنا مث نوضح يف نقطة ثانية االشكاالت اليت : نتعرض هلذه  القاعدة يف نقطتني 

  .تثريها 
  :مضمون قاعدة عدم التدمري ) 1

النص على قاعدة عدم تدمري البيئة البحرية يف الرتاعات املسلحة يف العديد من النصوص جاء   
 و الواردة يف القسم الثاين 1907 من اتفاقية الهاي الرابعة لسنة 27الواردة يف هذا اجملال، فاملادة 

و هو ... التارخية تنص على عدم قنبلة املباين املخصصة للعبادة أو املعامل" العمليات العدئية " املعنون 
ال جيوز تدمري أية : "  على أنه 1949 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 53نفس النص املقابل يف املادة 

    ..."  ممتلكات أو منقولة 
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 و املادة 1977 من الربوتوكول األول لسنة 55و يستخلص من هذا األمر كذلك من املادة   
. ، حيث ينعان أي عمل من شأنه أن يضر بالبيئة الطبيعية 1977 من الربوتوكول الثاين لسنة 15

    
  : إشكالية قاعدة غدم التدمري ) 2

وىل مبفهوم اهلجمات و كيفية مباشرهتا و يثري واجب عدم التدمر مشكلتني اثنتني ، تتعلق األ  
  .تتعلق الثانية باستعمال أحد أطراف الرتاع ألسلحة الدمار الشامل 

  
  :اهلجمات  •

يثري موضوع اهلجمات نقطتني غامضتني ، تتعلق األوىل مبفهوم اهلجمات حبد ذاهتا و تربر الثاين 
  .مشكلة شروط االحتياطات الواجب اختاذها عند اهلجوم 



  
 : ض قانون اهلجمات  غمو-

        ينجم تدمري البيئة عادة عن طريق مباشرة اهلجمات من قبل أحد أطراف الرتاع، يف حني جند 
 فقرة أوىل من 49هذه االخرية غري معرفة بشكل واضح ، فبالنسبة ملشكل التعريف ، نصت املادة 

 ، أو دفاعية توجه ضد  على أن اهلجمات هي أعمال عنف هجومية1977الربوتوكول األول لسنة 
   .1معتربا إياه جمرد وصف " lionnel clasça"اخلصم ، و هذا النص الذي ينتقده االستاذ 

 أو 2و بالنسبة ملشكل عدم منع بعض أنواع اهلجمات ، و اليت تكون عمدية أو عشوائية   
  .انتقامية ، هذه األخرية املمنوعة منعا باتا يف إطار القانون الدويل االنساين 

  :  إشكالية شروط االحتياطات الواجب اختاذها عند القيام باهلجمات -
إن شروط مباشرة اهلجمات بكافة أنواعها من شأنه أن ال حيقق احلماية يف نظرنا و يبعدنا عن 

  .اهلدف املراد حتقيقه ، و هو محاية البيئة البحرية أثناء الرتاعات املسلحة 
االحتياطات الواجب " و املعنونة 1977توكول األول سنة من الربو" 57"فلقد جاء يف املادة   

اختاذ كافة " أنه ملباشرهتا جيب اختاذ مجلة احتياطات من بينها " 2"يف فقرهتا " اختاذها أثناء اهلجملت 
  ". السبل ، و الطرق املمكنة ، لتأكد من ان االهداف ليست مدنية ، و ليست مشمولة حبماية خاصة

  هل من املمكن عملي ان تتوفر لكل الدول كافة االمكانيات و الوقت الالزم و اننا هنا نتساءل   
  

1 Clasca lonnel : La protection des biens pudlics, R.I.C.R (Genéve )N° 726 , 1980 p 250  
  . أ و ب 5 فقرة 1977 من البروتوكول االول 51نصت على الهجمات العشوائية المادة  2
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  .للتحقيق من ان هذه االحتياطات متت مراعتها ؟ 
و من جهة أخرى ما هو املعيار الذي على أساسه ، حنكم على طرف متنازع أنه استعمل   

  . بعدم االعتداء على املنطقة البحرية ؟ واستنفذ كافة السبل و الطرق
 تلزم االطراف املتنازعة باالمتناع عن اهلجمات إذا كانت من 57من املادة " 3"كذلك الفقرة   

  .شاهنا أال حتقق مصلحة عسكرية أكيدة و مباشرة مقارنة مع األضرار اليت تسببها لألهداف املدنية 
كل الدول ان تعرف مسبقا ، مهما كانت هل ميكن ل: و إننا نتسائل كذلك مرة أخرى   

وسائلها متطورة ، أهنا مثال ، عندما تقصف هدفا عسكريا جماورا للبحر أو على شاطئه ، وما قد يسببه 
ذلك القصف من خراب و تلوث لتلك املناطق البحرية أنه سيحقق مصلحة عسكرية أكيدة أم ال ؟ 



ملمكن جدا ان يترتب عليه االعتداء على البيئة البحرية  فاملعيار هنا شخصي و نسيب ، كما ان أتباعه من ا
  .دون مساءلة الطرف املتنازع الذي سوف جيد دوما احلجج الوافية للتحليل من املسؤولية  

  : إستعمال أسلحة الدمار الشامل  •
  بأن قاعدة سري الرتاعات املسلحة ال تسمح " حسن درويش " و " علي مجيع " يرى االستاذين 

 املتنازعة باستعمال كافة الوسائل لتحطيم اخلصم ، فهناك أسلحة  تنطوي على أعمال قسوة و لألطراف
   .1مهجية تسبب آالما ال طائل منها ، لذلك و جب عدم استعماهلا 

   أهنا ال تصلح كلبة يف الوقت احلاضر إذا نظرنا 1907و أعيب على اتفاقية  الهاي الرابعة لسنة 
أهنا أثبتت عدم  "  Piettro Verri"ذات الدمار الشامل ، فريى األستاذ إليها من زاوية األسلحة 

، فما بالك باستعمال االسلحة 1911صالحيتها مبجرد دخول الطائرة نطاق الرتاعات املسلحة سنة 
   .2النووية او اسلحة الدمار الشامل

  الدمار الشامل  مل تنص على اسلحة 1949و يف نفس السياق جند أن اتفاقية جنيف األربع لعام 
 حتاول تفادي النقائص بنصها على أنه يف 1977من الربوتوكول األول لسنة " 36"لذلك جند املادة 

حالة إكتساب سالح جديد ، وجب على االطراف أن حتديد  بان استعماله ممنوعا بأحكم هذا 
  .الربوتوكول 

  عاعات النووية يف البحار و ألن استعمال األسلحة النووية املدمرة من شأنه أن يصاعد من اإلش
  .يقضي على الثروات احلية و احليوانية املوجودة ا و جتعلها عدمية االستعمال أو االستغالل 

  
  

  .166 ، ص 1952قانون الحرب ، المكتبة األنجلومصرية ، القاهرة :  حسن درويش –عبد العزيز علي جميع  1
2  peittro Verri : le destin des diens culturels dans les conflits armé,2eme partie, 
R.I.C.R ( Genève), N° 753, 1985,P 130 
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ويف هذا اجملال يرى األستاذ ،حة أو صدها و ذلك لعدم إمكانية التحكم يف هذه األسل، االقتصادي 
يستعمل فيها ، ال تصلح ألخرى مستقبلية ، بأن القواعد اخلاصة بتنظيم نزاعات مسلحة : حامد سلطان 

   .1األسلحة النووية على نطاق واسع 
ها و  و نأمل اليوم أن تقوم الدول بتطبيق فعلى التفاقية عدم انتشار األسلحة النووية و أن تقوم بتدمري

فاملبدأ ، و أال يكون امتالكها مقصورا على عدد قليل من الدول دون بقية دول العامل ، تفكيكها كليا 
  . ويف ذلك خري للبشرية مجعاء ، جيب أن يطبق على اجلميع 

  : عوارض قاعد عدم االعتداء أو التدمري )  ب



حلماية لبيئة البحرية متمثلة يف  إذا كانت قوانني أحكام القانون الدويل اإلنساين قد قررت قواعد 
فإن هذه القواعد تشوا عوارض قد جتعل ، عدم شن هجمات الردع عليها أثناء الرتاعات املسلحة 

و تتمثل هذه العوارض يف حالتني ميكن بفضلها االعتداء على البيئة البحرية ، تطبيقها أمرا مستحيال 
حلة : و ثانيها ، رية يف أغراض عسكرية أو حربية استخدام أحد أطراف الرتاع لبيئته البح: أوهلما 

  . الضرورات 
  :  االستخدام يف األغراض العسكرية أو احلربية -1 

عادة يف احلروب أو الرتاعات الدولية ما يستعمل أحد أطراف الرتاع أهدافه املدنية يف أغراض 
لسواحل يف أعراضه العسكرية عسكرية أو حربية كاستعماله ملنشآت حتتوي قوة خطرية  املوجودة على ا

ويؤدي ، أو استعمال سفنه التجارية أو الناقلة للبترول كسفن حربية لتدعيم أسطوله البحري العسكري 
  ذلك إىل تعرضها هلجمات عسكرية من الطرف املتنازع اآلخر والذي يؤدي إىل تلويث كبري للبحار 

 احلديثة كثريا ما تقوم الدول بإنشاء قواعد وأيضا جند يف احلروب، نتيجة قصف هذه األهداف املدنية 
عسكرية حبرية يف قاع البحار واحملطات حتتوي على صواريخ نووية حبيث عند اكتشافها من الطرف 
اآلخر يقوم بتوجيه ضربات عسكرية عليها من أجل تدمريها وذلك باستعمال خمتلف األسلحة احلديثة 

  .البحريةوالذي يؤدي إىل تلويث وإعدام تلك املنطقة 
 52/2" وما  يعطي للطرف املتنازع حق شن هجمات علي تلك األهداف املدنية نص املادة 

 ،تقتصر اهلجمات علي األهداف العسكرية فحسب: "  علي أنه 1977الربوتوكول  األول لعام من  
مل العسكري وتنحصر األهداف العسكرية فيما يتعلق  باألعيان علي تلك  اليت تسهم  مسامهة فعالة يف الع

  و اليت  حيقق  تدمريها  التام  أو اجلزئي  أو، سواء كان ذلك  بطبيعتها أو موقعها  أو  بغايتها  أو باستخدامها
  
1

  288،ص 1969 ،مطبعة النصر،اإلسكندرية 25د مجلد .ق.م.الحربفي نطاق القانون الدولي م:حامد سلطان 
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  " .  تعطيلها يف الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة و  اإلستيالء عليها أ
تتوقف احلماية اخلاصة ضد اهلجوم : على أنه ،  من نفس الربوتوكول 56/2و أيضا نص املادة    

  :  بالفقرة األوىل يف احلاالت التالية املنصوص عليه
فيما يتعلق بالسدود و اجلسور إذا استخدمت يف حيز  استخداماهتا  العادية دعما للعمليات العسكرية ) أ(

  ............على حنو منتظم 
 ........فيما يتعلق باحملطات النووية لتوليد الكهرباء )ب(



  ..........الواقعة عند هذه األعمال اهلندسية فيما يتعلق باألهداف العسكرية األخرى )ج(
   : حالة الضرورات - 2

  . مث إىل بعض تعاريفها الفقهية ، نتعرض أوال للنصوص القانونية 
  :  النصوص القانونية حلالة الضرورات - أ

 خيتلف وصف حالة الضرورات من حيث كوهنا حربية أم عسكرية شأهنا يف ذلك شأن األسباب اليت 
ولذلك نصف الضرورات أحيانا بالعسكرية و أحيانا أخرى باحلربية ، االحتالل العسكري و احلريب تفرق بني 

  . مثلما وردت يف النصوص القانونية 
فدبياجة اتفاقية الهاي الرابعة ، ولقد مت النص على فكرة الضرورات يف العديد من النصوص القانونية 

 و 27أما املادتني ، لما مسحت الضرورات العسكرية بذلك  تنص على التقليل من آثار احلروب ك1907لعام 
 من 147 فتستعمالن عبارة قدر اإلمكان و تستعمل املادة 1907 من اتفاقي الهاي الرابعة و التاسعة لسنة 5

  . و بصفة غري مشروعة و حتكمه ،  عبارة دون وجود ضرورة حربية 1949اتفاقية جنيف الرابع لسنة 
 

 يالحظ عليهما عدم نصهما لفكرة الضرورات 1977من الربوتوكول " 16" و " 53" ولكن املادتني 
  .1بأنه قد يؤدي إىل تأويل قانوين خاطئ  :  Philippe bretonو هو سكوت يقول عنه األستاذ 

، و لكنها وصفتها بعبارات خمتلفة ، أن هذه  النصوص مل تقم بتعريف حالة الضرورات ،  و خالصة القول
 و ضرورات عسكرية فقط ؟ هل هو فرق يف ، ءل  ما الفرق بني ضرورات عسكرية ملحة و إننا نتسا

  
  

 

Philippe breton : le probleme des méthodes et moyens de guerre ou de combat dans les deux  
protocoles additionnels aux convention de genève de 1949 ,R.G.D.I.P.(pedone) paris T 249,  
1978 ,p73 . 

 
 
 
 
 
  

 النظام القانوين حلماية البيئة البحرية:                                                                         الباب األول 

الدرجة ؟ كل هذا يؤدي يف رأينا إىل نقاش وجدل بني األطراف املتنازعة و عليه البد من الرجوع إىل يف 
  .  اخلاصة بالتعاريف حلالة الضرورات بعض احملاوالت

  :  التعاريف الفقهية حلالة الضرورات –  ب 
يتنكر فيها أحد املتنازعني لعادات : يعرف األستاذ حسني إبراهيم صاحل عبيد الضرورات احلربية بأهنا 

   .1احلرب يف سبيل تنفيذ خطة حربية معينة 



خطة يستعملها الطرف املتنازع كلما تعارضت النصوص  : أما الفقه األملاين التقليدي فأنه يعرفها بأهنا
  . 2القانونية مع املصلحة الوطنية 

األول هو تلك الضرورات : ويسرد األستاذ مصطفى كامل شحاتة ثالث تعاريف للضرورات احلربية 
 والثاين هو و اليت تربز اختاذ مجيع وسائل العنف من أجل إخضاع العدو و هزميته ، اليت تنشأ عن حالة احلرب 

 العملية و اليت توقعها التحفظات الصرحية املوجودة يف العديد من النصوص فتلك الظروف االستثنائية للضر و
  الواردة يف الئحة الهاي و االتفاقيات األخرى ذات العالقة بالنسبة ألعمال حمظورة  أما التعريف الثالث فيقول

جيوز أن ينحين جانبا يف حالة الضرورات العاجلة ،  احلرب  االلتزام باحترام قوانني و أعراف" :فيه أن 
   .3" عندما تتعرض قوات احملارب للخطر 

ونرى من خالل هذه التعاريف أن الفقهاء يركزون على فكرة اخلروج عن القوانني باسم هذه 
سمح و ي، فاملعيار هنا شخصي ، الضرورات وذلك وفقا ألسباب يراها أحد األطراف ويقررها مبفرده 
  .باخلروج على قواعد القانون الدويل اإلنساين مبجرد وجود نزوات فردية 

  الفرع الثالث 
   )ENMOD(الروابط بني أحكام الربوتوكول األول و قواعد اتفاقية 

جتدر  اإلشارة  أن  هاتني  املعاهدتني حتظران نوعني خمتلفني متاما من العدوان  على البيئة، 
أي استخدام وسائل القتال اليت ختل بتوازنات ، اللجوء إىل احلرب اإليكولوجية فالربوتوكول األول حيظر 

طبيعية ال غىن عنها  أما االعتداءات على  البيئة  اليت تنص عليها  اتفاقية حظر  استخدام تقنيات تغيري البيئة 
لى التدخل املعتمد يف العمليات اليت تترتب ع، فهي خمتلفة،  و األمر يتعلق هنا باللجوء إىل احلرب اجليوفيزيائية  

  أو اهلزات األرضية ، الطبيعية مما يؤدي إىل ظواهر مثل األعاصري أو األمواج البحرية العنيفة 
  

  دار النهضة، القاهرة ، الطبعة األولى ، دراسة تحليلية و تطبيقية : الجريمة الدولية : حسين إبراهيم صالح عبيد  1            
  .79  ص 1979

2 Charles Rousseau : Le droit des conflits armés , pedone  , paris 1983 , p 131 . 
  157، ص 1983اإلحتالل الحربي و قواعد القانون الدولي المعاصرة، الجزائر : مصطفى كمال شحاتة  3
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  . 1و أيضا هطول األمطار و سقوط الثلوج 
  بل اهنما متكاملتان و أن كانتا ، إن  هاتني املعاهدتني الدوليتني ال تنطويان على ازدواج مطلقا

   ترجع هذه ،متس بصفة خاصة العالقة املتبادلة بينهما ، تثريان نعض األسئلة احلساسة بالنسبة للتفسري 
  الصعوبات بصفة خاصة إىل أن هاتني املعاهدتني تعطيان معىن خمتلفا لبعض املصطلحات اليت ترد يف كل 



  منهما، و هكذا  فاملعىن  الذي  يقصد يف الربوتوكول األول من عبارة  بالغة واسعة االنتشار و طويلة 
   و  ،ENMOD  1976 اتفاقيةال يتطابق مع املعىن الذي يقصد من هذه املصطلحات يف"األمد  

  نقتصر على مثال هلذه الصعوبات االصطالحية فنشري إىل أنه إذا كان مصطلح طويل األمد بالنسبة 
  التفاقية األمم املتحدة مبعىن فترة عدة شهور أو حنو فصل واحد فإن املقصود به يف الربوتوكول األول 

     . 2"عدة عقود من السنني
  منع استخدام أساليب ) 55 ،35(ن بروتوكول جنيف األول يف املواد وهنا جيب اإلشارة إىل أ

  أو وسائل القتال اليت يقصد ا أو يتوقع منها تسبب أضرار بالغة واسعة االنتشار و طويلة األمد للبيئة 
  أو باقية أو ،واسعة ،لكن أحكام االتفاقية أوسع ألهنا تتطلب فقط واحدة من هذه األوصاف ، الطبيعية 
  مبعىن آخر إذا كانت ظروف املدة و اخلطورة و انتشار تراكمية يف أحكام الربوتوكول األول  . 1ة خطري
  .   2فكل منها يكفي ليترتب عليه تطبيق اتفاقيات تقنيات تغيري البيئة ،

  يتبني لنا ، و من جانب آخر و يف إطار املقارنة بني اتفاقية تغري البيئة و بروتوكول جنيف األول 
  بينما يشمل الربوتوكول األول ، فاقية تغيري البيئة حمدد يف الوسائل اليت تؤثر أو تؤدي إىل تغيري البيئة أن ات

  . 3أية وسيلة من الوسائل القتالية اليت تقصد من وراء استخدامها أن تسبب أضرار للبيئة 
بينما ، تحاربة و من الناحية الثانية، فان الربوتوكول األول حيكم العالقات بني األطراف امل

  .تضبط العالقات بني الدول األطراف يف االتفاقية ) ENMOD (اتفاقية 
توجتدر اإلشارة كذلك إىل أن هاتني االتفاقيتني حتظران نوعني خمتلفني متاما من أمناط االعتداءا

     
1 Commentaires des protocoles ,op ,cit,  p 649 ss 1454 , voir aussi pp 414-422 ss 1447   
2 BOTH ,op . cit . p 189 / commentaire des protocoles ,op .cit ,p 761 ss 2452 sur ces divergences    
    terminologiques. 

 
3 

   62العدد ’ القاهرة ، مجلة القانون و االقتصاد ، رشاده السيد بحماية البيئة في المنازعات المسلحة الدولية : أنظر 
   . 26 ص  ،1992السنة ،
   ، 22العدد ، مجلة الدولية للصليب األحمر ، حماية البيئة الطبيعية في فترة النزاع المسلح ،  بوفيه نأنظر أنط وا 4

   .487ص  ، 1991السنة 
 5 ALSO .SIPRI .the law of war ,op . cit. ,p 63 
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  فالربوتوكول األول حيظر اللجوء إىل أي استخدام لوسائل القتال ميكن أن خيل بتوازنات ، على البيئة  
  فهي ) ENMOD( أما االعتداءات على البيئة اليت  نصت عليها  اتفاقية ، الطبيعة اليت ال غىن عنها 

  ب على التدخل  املتعمد يف عمليات حيث أن األمر هنا يتعلق باللجوء إىل الوسائل اليت تنص، خمتلفة 
  الطبيعة مما قد يؤدي إىل حدوث ظواهر مثل األعاصري و سقوط األمطار و إبادة  النباتات و تلويث 



  و مع ذلك فان التدقيق يف هاتني االتفاقيتني يؤدي بنا إىل التأكيد على أهنما  ، 4احمليطات و الشواطئ 
 . على ازدواجية يف الوسائل و األهداف بغية  محاية  البيئة متكاملتان، و يف نفس الوقت ال تنطويان

و من املتعني التأكيد إىل أن اتفاقية تعديل البيئة لو مل تكن موجودة، لكانت الوسائل و األساليب 
)  ENMOD(لتغيري البيئة جائزة إذا كانت  الضرورات العسكرية  تقتضيها، إال أن اتفاقية تعديل البيئة 

  . 2ء إىل مثل هذه األساليب يف حالة الضرورة العسكرية بني دول األطراف فيهاتستبعد اللجو
  املبحث الثاين

  ضرورة انسحاب تطبيق القانون االتفاقي حلماية البيئة البحرية يف زمن السلم أثناء 
  .الرتاعات املسلحة 

  ميكن أن تتطور اليه اكتسبت  العناية بالبيئة  البحرية  أمهية  خاصة  منذ بدء  إدراك املدى الذي 
   يف ظل مبدأ تقليدي حلرب أعايل –مشكلة تلوث مياه البحار و احمليطات و مدى ما ميكن أن يؤدي إليه 

  .  من آثار مدمرة على الثروات احلية و على صحة اإلنسان و رفاهيته–البحار 
  هنا متثل اخلطر وحظيت تلك الظاهرة باجلانب األعظم من العناية و االهتمام، ونظر إليها على أ

  احلقيقي الذي  يتهدد  البيئة البحرية، و أهنا السبب الرئيسي الذي ميكن أن يتفرع عليه كافة مظاهر 
  .  3و قد عكف جانب من الفقه الدويل على دراسة ظاهرة تلوث البيئة البحرية ، تدهور تلك البيئة 

  كاد جند اتفاقا على حتديد دقيق فإننا ال ن،و على الرغم من كثرة الكتابات يف موضوع التلوث 
  و من التعاريف اليت ،و ال نعثر  إال يف القليل النادر على تعريف عام للمقصود بالتلوث ، للمقصود به 

  تلقى  قبوال  لدى جانب كبري من  الفقه  التعريف  الذي  أقرته  منظمة  التعاون و التنمية  االقتصادية 
)OCDE( قيام اإلنسان مباشرة أو بطريق غري مباشر بإضافة مواد أو:و ،و الذي يقرر أن التلوث ه 

   
1 Voir Both ,Michael,op . cit. , p 291.  

   .62ص، مرجع سابق ، هذا ما يراه األستاذ رشادالسيد  2
3 Mourin Jean :la pollution des mers ou regard du droit international ,Académie de droit  
   international de la Haye,collque 1973 (la protection de  l’environnement et le droit 
    international)p 245et ss.  
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  متس باملواد البيولوجية أو ، إىل البيئة تترتب عليه آثار ضارة ميكن أن تعرض صحة اإلنسان للخطر ةطاق
 .1على حنو يؤدي على التأثري على أوجه االستخدام املشروع للبيئة أو األنظمة البيئية،  

  و قد أقرت جمموعة من اخلرباء الذين عهدت إليهم بعض الوكاالت املتخصصة املرتبطة باألمم 
   مباشرة أو بطريقة اإلنسان قيام ند املتحدة، تعريفا لتلوث البيئة  البحرية  مفادها وجود حالة  التلوث ع



   ميكن أن ينجم عنها بعض ،أو طاقة إىل البيئة البحرية مبا فيها مصبات األهنار مواد    بإضافةغري مباشر 
   البحريأو إعاقة أو جه النشاط ، أو اإلضرار بصحة اإلنسان ، د احلية باملوا الضارة كإحلاق األذى األثار

  .2تقلل أمن درجة نقاء املياه و صالحيتها لبعض االستخدامات  ميطن أن و اليت،  مبا فيها الصيد 
  تتعلق حبماية ، و قد تتابعت اجلهود و احملاوالت الدولية دف التوصيل إىل صياغة قواعد دولية 

  .البيئة البحرية ضد أخطار التلوث
دويل للبحار يف مطلب و نتعرض للقانون االتفاقي حلماية البيئة البحرية خارج إطار القانون ال

  .أول 
  .و القانون االتفاقي حلماية البيئة البحرية يف إطار القانون الدويل للبحار يف مطلب ثاين 

  املطلب األول
  القانون االتفاقي حلماية البيئة البحرية خارج إطار القانون الدويل للبحار

  ئة البحرية يف فرع أول و و نتطرق االلتزامات الواردة يف االتفاقيات الدولية حلماية البي
 . حلماية البيئة البحرية يف فرع ثاين ةلاللتزامات الواردة يف االتفاقيات اإلقليمي

 
 
  

  
1 « 

 on entend par pollution l’introduction par l’homme directement on indirectement ‘de  
substances ou d’énergie dans l’environnement qui entraînent des conséquences préjudiciables  
de nature a mettre en danger la santé humaine à nuire aux ressources biologiques et aux  
système écologique  ‘apporté atteintes aux agréments    ou  agênerles autre  utilisations  
légitimes du  milieu » 

  .96ص  ، 1983–القاهرة .دار النهضة العربية –الطبعة األولى –القانون الدولي للبيئة –دين عامرصالح ال/  راجع د-
2 « l’introduction par l’homme dans le milieu de matières qui ont des effets néfastes. 
Et notamment .causent de dommage aux ressources biotiques de la mer . mettent en péril la 
santé humaine . genet le activité maritimes telles que la pêche. Nuisent à l’agrément des sites 
et rendent l’ eau moins propre à certains usages »                                   97أنظر المرجع السابق ص.  
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  الفرع األول
  االلتزامات الواردة يف االتفاقيات الدولية حلماية البيئة البحرية



  .ونتطرق يف هذا الفرع ملختلف املؤمترات و االتفاقيات الدولية حول محاية البيئة البحرية 
   :1962مؤمتر واشنطن يف عام  )1

د بناء على دعوة الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا يف عام       يعد مؤمتر واشنطن الذي عق
أول خطوة على طريق اجلهود الدولية ملكافحة ظاهرة تلوث البيئة البحرية باملواد البترولية، .1 1926

حيث جرى تبادل وجهات النظر حول طبيعة ،و قد طرحت يف هذا املؤمتر اجلوانب الفنية للمشكلة 
دف التوصل إىل صياغة ، و أسباا و مظاهرها املختلفة ، بحر و احمليطات مشكلة تلوث مياه ال

بعض املقترحات اليت يتضمنها اتفاق دويل يكفل مواجهة مشكل تلوث مياه البحار و احمليطات 
وقد ركز البحث على عدد من احملظوران و االلتزامات . املستخدمة يف املالحة الدولية بزيت البترول

  . على الرفاهية العامة للمجتمع الدويل ككلةدف احملا فض، رض االلتزام ا على الكافة اليت يتعني ف
  و قد مت التوصل إىل  إقرار مشروع  اتفاقية دولية انطوت على جوانب تفصيلية و فنية تتعلق 

لكن مبكافحة تلوث مياه البحار و احمليطات بزيت البترول، و حددت املسؤولية يف حالة االنتهاك، و 
الدول مل توقع ومل تصادق على هذه االتفاقية، و من مث فإهنا مل تدخل دائرة النفاذ و على الرغم من ذلك  
فإن مؤمتر واشنطن أدى إىل لفت االنتباه إىل خطورة مشكلة تلوث البيئة البحرية، كما إن ملشروع 

اختيارا ببعض نصوص املشروع، و االتفاقية قيمة أدبية، حيث عمد مالح السفن الربيطانية إىل االلتزام 
 ميال جتري  كمنطقة مينع فيها إلقاء النفايات اليت حتتوي 50خاصة اعتبار املنطقة اليت متتد  إىل مسافة 

أو هولندا والسويد، النرويج وبلجيكا، كما .  م. على زيت البترول، و تبعهم يف ذلك مالك السفن يف و
  . بلدان األخرى بالدعوة إىل اتباع ذات النظام قامت احتادات مالك السفن يف عدد من ال

ومن ناحية أخرى اقترحت بريطانيا على منظمة املواصالت و النقل التابعة لعصبة األمم املتحدة  
إن تعد مشروع معاهدة دولية هلذا الغرض، و غرض االقتراح على اجلمعية العامة للعصبة، فوافقت عليه  

  و بعد أن فرغت من مهمتها دعا جملس العصبة إىل ، 1934وبر وشكلت جلنة خرباء اجتمعت يف أكت
  
و قد حضرت المؤتمر إلى جانب وفود هاتين الدوليتين و وفود تمثل كل من بلجيكا، كندا ، الدانمارك ، إسبانيا   1

ناحية االقتصادية و فرنسا ، إيطاليا ، اليابان ، النرويج ، هولندا ، البرتغال و السويد ، وهي أاكثر الدول أاهمية من ال
  . البحرية في ذلك الوقت 

  .   أانظر في دراسة ذلك المؤتمر 
«  La lutte international contre la pollution des eaux marines « ,la documentation françaises, 
notes et etudes documentaires , juin 1972,N0 3903 -3904,p25 et S 
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، و لكنه مل ينعقد بسبب 1936 و تقرر أن جيتمع املؤمتر يف أكتوبر ،عقد مؤمتر دويل هلذا املوضوع
  .    التوتر الدويل الذي أدى بعد ذلك إىل اندالع احلرب العاملية الثانية 

   : 1971، 1969، 1962م  و تعديالا أاعوا1954اتفاقية لندن لعام  )2



قامت احلكومة الربيطانية بعدما أدركت فداحة مشكاة تلوث مياه البحر و احمليطات، بدعوة     
، و أخطرت به أمني عام األمم املتحدة موضحة 1954القوة البحرية الرئيسية ملؤمتر عقد يف لندن عام 

 باملنظمة االستشارية احلكومية أن تطبيق أي اتفاق ميكن أن تسفر عنه أعمال املؤمتر سوف يناط
حال مباشرهتا لنشاطها و قد ) إحدى الوكاالت املتخصصة املرتبطة باألمم املتحدة (للمالحة البحرية 

 دولة، و مثل أمني عام األمم املتحدة يف املؤمتر الذي توصل إىل 4حضرت مؤمتر لندن وفود متثل 
و أصبحت  . 1زيت البترول وقعتها عشرون دولة إلقرار اتفاقية دولية دف مكافحة تلوث البحار ب

وقد أشارت نصوص االتفاقية إىل قيام احلكومة الربيطانية . 2 1958 جويلية 26نافذة اعتبارا من 
 و املهام املوكولة إىل املكتب املشار إليه يف االتفاقية حيث تقوم املنظمة تبتويل االختصاصا

نونا مبباشرة نشاطها ، بعد التصديق على وثيقة إنشائها كما االستشارية احلكومية للمالحة البحرية قا
أحلق بالوثيقة اخلتامية ملؤمتر لندن مثان قرارات أصدرها املؤمتر، تتعلق باجلوانب املختلفة ملشكلة التلوث  
وأنطوي القرار الثامن منها، بوجه خاص ، على دعوة األمم املتحدة جلمع و حتليل ونشر املعلومات 

  . 3بالتلوث الناجم عن البترولاملتعلقة 
 بناء على دعوة املنظمة 1962 خالل مؤمتر عقد يف لندن يف أفريل 1954وقد مت تنقيح اتفاقية 

االستشارية احلكومية للمالحة البحرية اليت قامت بوضع تعليقات احلكومات على االتفاقية وعلى 
ر على إدخال بعض التعديالت  حتت نظر املؤمتر، الذي أسف1954قرارات مؤمتر لندن يف عام 

  . 1968 ماي 18 وهي التعديالت اليت أصبحت نافذة اعتبارا من 1954واإلضافات على اتفاقية 
  وقد أدخلت بعض التعديالت اجلديدة على اتفاقية لندن بناء على اقتراحات اجلمعية العمومية

  
  

نلندا، فرنسا، اليونلن، ايرلندا، إيطاليا،اليابان، ليبيريا  و هي ألمانيا االتحادية، بلجيكا، كندا، سيالن، الدانيمارك، ف 1
  . المكسيك،النرويج، نيوزيلندا، هولندا، بريطانيا، السويسد، االتحاد السوفياتي، يوغسالفيا 

voir documentation françaises ,op . cit,p 26 et s   
 دول من بين الموقعين على االتفاقية من بينهم و هو التاريخ الذي انقضى فيه عام على ايداع وثائق تصديق عشرة 2

  .  ألف طن 500خمس دول على األقل تبلغ حمولة السفن التابعة لها 
3 « recueillir , analyser et diffuser des renseignements relatifs à la pollution par pétrole dans  
divers pays en les information d’ordre technique sur les installation et sur les résultas des 
recherches effectués sur le problème de pollution par les hydrocarbures dans son 
ensemlble. »  
voir , documentation français , op. cit, p32. 
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  .1971و 1969للمنظمة االستشارية احلكومية للمالح البحرية يف عامي 



 واليت حظرت كافة النشاطات العسكرية مبا يف :1 1951معاهدة منطقة القطب اليت عقدة عام -3   
ذلك إجراء التجارب على مجيع األسلحة يف تلك املنطقة باعتبارها خمصصة ألغراض البحث العلمي 

  ).ب املادة األوىل منهاحس(السلمية فقط 
 إبرام اتفاقية حظر جتارب األسلحة النووية اليت متثل أمهية كربى 1963 وأعقب ذلك يف عام -4    

 البيئة، وقد حظرت كافة التجارب على األسلحة النووية يف اجلو و الفضاء وحتت سطح مايةبالنسبة حل
د لسباق التسلح وإزالة دوافع إنتاج واختبار كافة ويتمثل اهلدف الرئيسي هلذه االتفاقية يف وضع ح .2املاء

  .أنواع األسلحة النووية
    :)1969 نوفمرب 20-10(مؤمتر بروكسل-5    
إذا كانت املنظمة االستشارية احلكومية املالحة البحرية قد لعبت دورا رئيسيا يف إدخال       

ات مشكلة تلوث البيئة البحرية، يف  لتواجه تطور1954التعديالت املتعاقبة على اتفاقية لندن لعام 
 حول األضرار النامجة 1969 نوفمرب 20 إىل 10دعوهتا للمؤمتر الذي عقد يف بروكسل يف الفترة من 

 ، و اليت جاءت يف أعقاب )1968 نوفمرب 28مبوجب قرار مجعيته العمومية يف ( 3عن تلوث مياه البحار
  
 ودخلت حيز النفاذ في مارس 1956 شهر كانون األول ديسمبر عقدت معاهدة القطب الجنوبي في واشنطن في  1

1961 .  
سجل المعاهدات الدولية و اإلتفاقايات الدولية األخرى في ميدان البيئة الصادر عن برنامج األمم المتحدة للبيئة ، : أنظر 
   .58 -57  ، ص  UNEP/ GC . 16 / INF  : 4وثيقة

   بموسكو ودخلت حيز النفاذ 1963ي الجو و الفضاء تحت الماء في شهر أوت عقدت معاهدة حظر التجارب النووية ف  2
  .84-80 المرجع السابق، ص - أنظر سجل المعاهدات الدولية في ميدان البيئة- 1973عام ) تشرين االول (في أكتوبر 

3
ن ، الصين الوطنية ، أستراليا ، البرازيل ، بلغاريا ، الكامرو:  دولة وهي 48 وقد حظرت هذا المؤتمر وفود تمثل 

أ، فنلندا ، فرنسا ،غانا اليونان ، جواتيماالأ الهند ، إندونيسيا، .م .كوريا الجنوبية ساحل العاج ، الدانمارك ، إسبانيا ، و
ين، هولندا، البيرو،الفلب، ارالندا ايسالندا ، إسرائيل ، إيطاليا ،اليابان ، لييبيريا ، ليبيا ، موناكو، النرويج ، نيوزيالندا

بولندا، البرتغال ، الجمهورية العربية المتحدة، ألمانيا االتحادية مدغشقر ، االتحاد السوفياتي ، بريطانيا، رومانيا، 
  .سنغافورة،ن سويسرا، سوريا، تايالندا،  اوكرانيا، فنزويال، يوغسالفيا

. نتين ، هونج كونج،السودان، تركيا جنوب إفريقيا، الجزائر، األرج:أما الدول التي حضر ممثلوها بوصف مراقبين فهي 
منظمة العمل الدولية ، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منظمة التعاون :  منظمات دولية وهي4فضال عن مراقبين يمثلون 

اللجنة البحرية :  منظمات دولية غير حكومية وهي 6و التنمية االقتصادية ، المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص، و
االتحاد الدولي ، االتحاد الدولي ، جمعية القانون الدولي ، غرفة التجارة الدولية ، ية،الغرفة الدولية للبحرية التجارية الدول

  .للنقابات الحرة 
Voir : La documentation Française , op cit , P49 
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   ،كانت  و ال شك أبرز مسامهاهتا يف جمال  العمل على صياغة قواعد tory- canyon1كارثة الناقة 



  قانونية دولية تتعلق مبكافحة التلوث البحري ، فقد أسفر ذلك املؤمتر عن إقرار اتفاقني على جانب عظيم 
  مها االتفاقية  اخلاصة  بالتدخل يف ، 1969 نوفمرب 29من األمهية، فتح باب التوقيع عليها  اعتبارا  من 

  أعايل  البحار يف أحوال  احلوادث  اليت  تؤدي  أو  ميكن أن  تؤدي إىل تلوث بزيت البترول، واالتفاقية 
  .اخلاصة باملسؤولية عن األضرار النامجة عن التلوث بزيت البترول

  :وسنتطرق يف مايلي ألهم أحكام االتفاقية األوىل 
 بزيت ثصة بالتدخل يف أعايل البحار يف األحوال اليت تؤدي أو ميكن أن تؤدي إىل تلواالتفاقية اخلا-

  :البترول
أثارت حوادث التصادم  البحري و الكوارث اليت تعرضت هلا بعض ناقالت  البترول، اليت 

 عل ى وقعت يف أعايل البحار،مشاكل املساس اخلطري بالبيئة البحرية ، وأدت إىل التأثري يف أحوال كثرية
البيئة البحرية يف املناطق اخلاضعة لسيادة الدولة الساحلية، أى حبارها اإلقليمية وسواحلها، ومن مث فقد 
أثريت املطالبة مبوجب تقرير حق الدولة الساحلية يف التدخل على خالف القواد العامة، اليت ينعقد 

وذلك ملواجهة األخطار الفادحة مبوجبها لقانون دولة العلم، واختصاص سلطاهتا فحسب، . االختصاص 
 بشأن 1969 ل بر وكساتفاقيةاليت تتعرض هلا الدولة الساحلية يف مثل تلك األحوال، ومن هنا فإن 

التدخل يف أعايل البحار جاءت على خالف مقتضى القواعد العامة، ومن مث فقد حرص وأضعوا االتفاقية 
 يتعني احملافظة عليه، بني تقرير حق الدولة الساحلية يف منذ البداية على التأكيد على التوازن الدقيق الذي

التدخل يف مناطق أعايل البحار، يف أحوال احلوادث اليت ميكن أن تؤدى إيل التلوث بالبترول وبني مبدأ 
  .حرية أعايل البحار

قد  و:1969 االتفاقية الدولية اخلاصة باملسؤولية املدنية عن أضرار التلوث بالنفط املربمة عام-6
  أدت  هذه  االتفاقية  إيل إرساء  نظام دويل  للمسؤولية عن أضرار البيئة  النامجة  عن  تسرب  النفط من

  
  
  
  في أعقاب تلك الكارثة إلى عقد دورة طارئة لمجلس 1968مارس 31و كانت الحكومة البريطانية قد دعت منذ  1

تخاذ عدد من اإلجراءات، وكانت بلجيكا و الواليات المتحدة المنظمة االستشارية الحكومة للمالحة البحرية للنظر في ا
األمريكية و فرنسا و النرويج وألمانيا التأحادية وهولندا والسويد تؤيد بريطانيا ، وقد قرر مجلس المنظمة في دورته 

نقطة في  18 قانونية خاصة عهد إليها بدراسة ة إنشاء لجن1967 ماي 5 و4الطارئة التي عقدها في لندن في يومي
 .برنامج العمل ، وكانت تمثل أهم ما ورد بالمقترحات التي قدمتها الحكومة البريطانية إلى المنظمة في أعقاب تلك الكارثة

            Voir : documentation françaises. Op. cit , p48. 
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و اليت كانت مبثابة تعزيز للمقولة اليت مفادها أن الدول ليس مبقدورها أن تلوث ، 1خزانات الناقالت 
  . البحار و تنجو من املسؤولية اليت تنشأ نتيجة لذلك 

   : 1972 أما اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إلقاء النفايات و مواد أخرى املربمة عام -7         
   فقد حثت الدول األعضاء فيها على التعاون مع املنظمات و الوكاالت الدولية األخرى ذات العالقة        

  و العمل على التقليل من األضرار احملتملة اليت تلحق ،         ملراقبة انتشار املواد اليت تؤدي إىل تلويث البحار 
   .2 الالزمة ملنعها        باإلنسان أو باحلياة البحرية و اختاذ اإلجراءات

  كما توصل إىل اتفاقية حظر تطوير و إنتاج و ختزين األسلحة اجلرثومية و األسلحة السامة و  -8         
  و اليت دعت كافة الدول األعضاء وفق ما ورد يف املادة الثانية منها  ، 3 1972تدمريها املوقعة يف عام 

   مبوجب االتفاقية خالل تسع أشهر من نفاذ االتفاقية أو إىل تدمري كافة خمزناهتا من األسلحة احملظورة
  كما دعت املادة الثالثة من االتفاقية ذاهتا إىل منع إيصال تلك ، حتويل استخدامها ألغراض سليمة 

  و منع املساعدة يف إنتاجها أو تشجيع ، األسلحة أو العوامل الكيماوية املختلفة إىل طرف ال ميتلكها 
  .التوصل إليها 

  : 1973 اتفاقية منع التلوث من السفن لعام -9
  و إذا كانت هناية الستينات و مطلع السبعينات قد عرفت إقرار عدد كبري من االتفاقيات الدولية 

   خلطر  تلويث  البيئة 1972املتعلقة  حبماية  البيئة البحرية، و حسنا أن نشري هنا إىل  اتفاقية  لندن لعام 
  ت و غريها من املواد ، فإن االتفاقية الدولية ملنع التلوث من السفن و اليت أقرها يفالبحرية بإغراق املخلفا

    املؤمتر  الدويل حول  التلوث البحري  الذي  عقد يف لندن، و اليت فتح الباب التوقيع 1973 نوفمرب 2
   جمال جانفي  ، تعد أهم هذه االتفاقيات قاطبة، و قد جاءت خطوة هامة يف15عليها اعتبارا من 

  ، العمل على محاية البيئة البحرية يف   ضوء إدراك حقيقة كون البيئة البحرية جزءا من بيئة اإلنسان 
  وهو األمر الذي عربت عنه ديباجة االتفاقية باإلشارة إىل أن هدفها هو احملافظة على البيئة بوجه عام و 

  . البيئة البحرية على وجه اخلصوص 
  

   في 1969ولية الخاصة بالمسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن التلوث بالنفط في نوفمبر عقدت االتفاقية الد 1
   .115 – 114ص ، المرجع السابق ، أنظر سجل المعاهدات الدولية -1975بروسكل و دخلت حيز النفاذ في جوان 

   في أوسلو و 1972 في جوان عقدت اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إلقاء الفضالت من السفن و الطائرات 2
   . 145-144ص ، المرجع السابق ، أنظر سجل المعاهدات الدولية  ، 1982دخلت حيز النفاذ في مارس 

   األسلحة كو التكسينية و تدمير تل) البيولوجية (عقدت اتفاقية حظر استحداث و إنتاج و تخزين األسلحة البترويولوجية  3
  -150ص ، المرجع السابق ، أنظر سجل المعاهدات الدولية  ، 1975اذ في مارس  و دخلت حيز النف1972في أفريل 

151.   
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و قد متيزت هذه اإلتفاقية على اإلتفاقيات الدولية السابقة عليها بالتوسع يف تعداد املواد اليت تعترب   
ة إىل تلوث البيئة البحرية، و اليت حيظر اإللقاء ا حظرا تاما، أو جزئيا يف البيئة البحرية، غري مؤدي

مقتصرة على زيت البترول و مشتقاته، و إعتمدت يف هذا السبيل أسلوب جديدا إحنصر يف إصدار 
مبثابة ) مالحقثالثة ( مالحق عديدة إنطرت على حصر للمواد امللوثة، و قد إعتربت بعض تلك املالحق 

مالحق إختيارية، بينما جرت اإلشارة يف املادة الثانية من اإلتفاقية إىل تعريف عام للمواد الضارة بأهنا 
تعين أية مواد ميكنها أن تؤدي إذا ما ألقيت يف البحر إىل إحلاق الضرر بصحة اإلنسان، أو إيذاء املواد 

لبحار يف اجملاالت الترفيهية و غريها من اإلستخدامات احلية أو احلياة البحرية أو املساس بإستخدامات ا
  . املشروعة للبحار أو إضافة أية مواد ختضع للرقابة مبوجب اإلتفاقية

  الفرع الثاين
  االلتزامات الواردة يف االتفاقات اإلقليمية حلماية البيئة البحرية

 

استهدفت محاية البيئة البحرية من عرف اجملتمع الدويل املعاصر إيل جانب تلك اتفاقيات الدولية اليت 
أخطار التلوث، عددا من االتفاقيات الدولية اإلقليمية اليت استهدفت محاية البيئة البحرية ضد أخطار 
التلوث البحري يف حبار بعينها، منها على سبيل املثال االتفاق اخلاص بتلوث حبر الشمال بزيت البترول و 

   . 1969 أوت 9، و أصبح نافذا اعتبار من 1969جوان  9الذي مت التوقيع عليه يف بون يف 
مبراقبة التلوث البحري الناجم عن اإلغراق من السفن و الطائرات اليت مت . كما تعد اتفاقية اخلاصة 

 و اليت عقدهتا مبجموعة من 1972 و أصبحت نافذة اعتبار من فرباير 1971التوقيع عليها يف أكتوبر 
وقد كانت األحكام اليت انطوت عليها هذه االتفاقية اإلقليمية ذات ، سي دول مشال شرق احمليط األطل

  .1 اليت سبق اإلشارة إليها1972تأثري كبري على اتفاقية 
 و اخلاصة حبماية البيئة البحرية 1974 مارس 22كما جتدر اإلشارة إىل اتفاقية هلسنكي املوقعة يف 

ت الدولية اكتماال يف جمال معاجلتها لكافة جوانب محاية و اليت تعد من أوائل االتفاقيا،يف حبر البلطيق 
و تعرضت ، املاء و قاع البحر و املصادر البيولوجية ،حيث عاجلت كافة عناصر البيئة ،البيئة البحرية 

و ذلك الذي ميكن أن ينجم عن استكشاف ، للتلوث الناجم عن مجيع أنواع السفن مبا فيها سفن الترفيه 
  . إىل التلوث بكافة أنواعهةع البحر و املصادر األخرى املؤديواستغالل ثروات قا

   على اتفاقية برشالونة اخلاصة حبماية البحر األبيض التوسط من 1976و قد مت التوقيع يف فرباير 



  

1 
ن قواعد مكافحة التلوث البحري، مسؤولية مالك السفينة في القانو: أحمد نجيب رشدي / د: أنظر في دراسة اإلتفاقية 

   و ما بعدها 191 ، ص 1977– 333 مجلد –المصري و اإلتفاقيات الدولية، المجلة المصرية للقانون الدولي 
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لطائرات و ، و اليت أحلق ا بروتوكول خاص مبنع  التلوث الناجم عن اإلغراق من السفن ا 1التلوث 
بروتو كول خاص بالتعاون يف أحوال الطوارئ املكافحة التلوث الناجم عن البترول و املواد و األخرى، 
و قد انطوت االتفاقية و مالحقها على تفصيالت عديدة،  و التزمت الدول بوجبها بالعمل على محاية 

الستغالل املورد قاع البحر و باطن أو نتيجة عمليات االستكشاف و ا،اختاذ و الطائرات ، البيئة احلرية 
تربة، أو من األهنار أو املنشآت الساحلية، أو من أية مصادر على األرض يف أقاليم الدول األطراف، و 

أو فيها يتعلق بسرياهنا على ،تعد هذه االتفاقية من أكثر االتفاقيات الدولة مشوال سواء من مصادر الثالث 
يز أو استثناء حىت أن االتفاقية تسرى على حفارات البترول يف البحر و كافة السفن و الطائرات بغري متي

  .3ما يتصل ا من منشآ
 للتعاون يف محاية البيئة البحرية من التلوث، و ملحقاهتا، 1978و قد جاءت اتفاقية الكويت لعام 

 حلماية البيئة البحرية يماخلاصة حبماية البيئة البحرية يف اخلليج العريب خطوة هامة يف جمال التعاون اإلقلي
  .4ضد التلوث

  املطلب الثاين
  القانون االتفاقي حلماية البيئة البحرية يف إطار القانون الدويل يف البحار

  الفرع األول
  1958االلتزامات الواردة يف اتفاقيات جنيف لعام 

  بالبيئة  البحرية خلت قواعد  القانون  الدويل  العريف يف  البحار، من أية قواعد  قانونية  تتعلق
و احلفاظ عليها، و انصرفت فحسب إىل رسم النظام القانوين اخلاص باستخدام البحار و احمليطات و 
تعني  القواعد  القانونية الواجبة التطبيق يف تلك األجزاء منها اليت ختضع لسيادة الدول الساحلية، أو تلك 

 القواعد العرفية  األول اتفاقيتنيت،  بيد أن احملاوال للدول مجيعاةاليت خترج عن حدود الدولية اإلقليمي
للقانون الدويل للبحار، قد كشفت عن  بدايات االهتمام بقضية  البيئة البحرية، و  جوب العمل على 

   اخلاص بتقنني القانون الدويل مث1930محايتها، و هو األمر  الذي  أظهرته  أعمال  مؤمتر الهاي لعام 



  

  قبرص، مصر، فرنسا، اليونان، إسرائيل، إيطاليا، لبنان، مالطا، موناكو، المغرب إسبانيا: ت عليها الدول التي وقع 1
  ..تونس تركيا، يوغوسالفيا
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ال إعداد مشروعات االتفاقية الدولية، اليت عرضت جاءت جلنة القانون الدول، و عملها يف جم    
، مناسبة ليجد االهتمام بالبيئة 1958على مؤمتر األمم املتحدة األول للبحار الذي عقد يف جنيف عام 

  .البحرية سبيله إىل نصوص اتفاقية حمددة يف إطار القانون الدويل للبحار 

  : األول لقانون البحارأعمال جلنة القانون الدويل و مؤمتر األمم املتحدة -1
و ماهي بصدد ،تعرضت جلنة القانون الدويل موضوع محاية البيئة البحرية ضد أخطار التلوث 

  .مناقشة التقرير الذي عرض على اللجنة بشأن موضوع أعايل البحار
و إذا كانت تلك املناقشات يف إطار جلنة القانون الدويل مل تسفر عن نتائج أو قرارات حمددة فإهنا 

أال و هو صريورة ثالث البحار و احمليطات ظاهرة هتم اجملتمع ، كشفت و ال شك على أمر بالغ األمهية 
 .1و تدعو إيل وجوب التعاون الدويل مقاومتها، الدويل يف جمموعة 

   يف تلك إال أنة قد أدى بالضرورة إىل حصر1954و ال ريب  أن  إبرام  معاهدة  لندن  لعام 
ن الدويل، و هي بصدد إعداد مشروعها النهائي الذي عرض على مؤمتر األمم املتحدة اهتمام جلنة القانو

املتعلقة مبنع .  العامة ة على اخلطوط الرئيسي– 1958 الذي عقد يف جنيف عام –تأول لقانون البحار 
التلوث و مكافحته، و قد أقرت اللجنة يف هناية األمر، ويف ضوء املناقشات اليت دارت حول هذا 

 من اتفاقية جنيف 25 و 24،  اليت صدرت بعد مناقشتها يف شكل املادتني 48وضوع ونص املادة امل
 بشأن أعايل البحار ، حيث أفردت املادة األول ملواجهة تلوث البيئة البحرية باملواد البترولية  1958لعام 

كفل منع تلوث البيئة و وضعت القاعدة العامة بشأهنا و اليت تقضي بإلزام الدول بوضع قواعد اليت ت
البحرية بامواد البترولية النامجة عن السفن أو خطوط األنابيب أو استكشاف أو استغالل قاع البحر و 

 التلوث البحار بامواد املشعة مراعية يف ذلك مجيع القواعد و 25باطن تربة، على حني تناولت املادة 
 على مجيع الدول أن – بفقرهتا الثانية –جبت األنظمة اليت ستقوم اهليئات الدولية بوضعها، كما أو 



و ما يعلوها من ،تتعاون مع  املنظمات الدولية املختصة لوضع إجراءات تستهدف منع تلوث البحار 
  .فضاء نتيجة استعمال املواد املشعة أو غريها من املواد الضارة

مسة من اتفاقية جنيف كما جتدر اإلشارة من ناحية أخرى إىل أن الفقرة األوىل من املادة اخلا
 بشأن اجلرف القاري،  قد أوجبت أال يؤدي اكتشاف اجلرف القاري و استغالل موارده 1958لعام 

و ال إىل التدخل ،الطبيعة إىل العرقلة غري املشروعة للمالحة أو الصيد أو احملافظة على املوارد احلية للبحر 
  .يف األحباث العلمية اليت جتري بقصد تعميم نشرها 

  كما ألقت الفقرة السابعة من املادة ذاهتا على عاتق الدولة الساحلية االلتزام بأن تتخذ يف مناطق
  

1 Voir : la documentation  franç.aise, op. pp 31 –32   
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 ة كل اإلجراءات املناسب)متر500( فوق اجلرف القاري ت و املهمات  األمن اليت تقيمها حول املنشآ

  .حلماية املوارد البحرية احلية و وقايتها من كل ما يضرا
 املتواضعة إىل مبدأ و جوب محاية البيئة البحرية و اإلشاراتو إذا كان من الواضح أن تلك 

ث السواء بامواد البترولية أو النفايات التزام الدول بوضع القواعد الكفلية حبمايتها ضد أخطار التلو
فقد جاءت عامة يتقصهاالكثري من التحديد والتفصيل، خاصة وأن ، املشعة و غريها من املواد الضارة 

تلك القواعد قد وضعت لتطبيق يف أعايل البحار ، اليت جرى التأكيد على مبدأ حريتها يف منابات عديدة 
ي حييط تلك االلتزامات بالكثري من الغموض ، ويكاد جيردها من يف نصوص االتفاقية ، وهو األمر الذ

الفاعلية من الوجهة العلمية ، فإن علينا أن نتذكر أن تلك الصياغة العامة، قد وضعت يف اعتبارات 
االتفاقية، اليت بدأت تظهر منذ ذلك احلني يف جمال العمل على محاية البيئة البحرية ضد أخطار التلوث، 

 أول خطوة - من ناحية أخرى-، كما أن تلك النصوص كانت 1954 اتفاقية لندن لعام ويف مقدمتها
  .على طرق اهتمام القانون الدويل للبحار بقضية محاية البيئة البحرية

  :مؤمتر األمم املتحدة واتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار-2  
ية ، منذ أن طرحت فكرة وجوب العمل  اجتذبت محاية البيئة  البحرية املزيد من االهتمام والعنا

على استغالل الثروات املعدنية لقاع البحار واحمليطات وما يف باطنها بوصفها تراثا مشتركا لإلنسانية  
، فال شك أن التقدم احلثيث حنو االستغالل الفعلي لتلك الثروات، يؤدي إىل إبراز 1967منذ عام

د من إجراءات الوقاية،  فضال عن أن طرح تلك الفكرة،  قد مصادر جديدة للتلوث، تثري الرغبة يف املزي
أدى إىل إعادة النظر على وجه العموم يف قانون البحار دف تنقيحه تنقيحا شامال،  وإمنائه وتطويره 



بإضافة الكثري من القوهعد اجلديدة،  ليواكب تطور اجملتمع الدويل املعاصر،  وقد فسح اجملال واسعا 
  .محاية البيئة البحريةلالهتمام بقضية 

  ومن هنا كان طبيعيا أن هتتم اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف القرارات اليت مهدت ا هلذا 
وتلك اخلاصة بإعالن املبادئ الذي حكم حوض ، واليت أنشأت جلنة االستخدامات السلمية (التطور 

مبوضع محاية ) ملتحدة الثالث لقانون البحارالبحر وقاع احمليط مث تلك اليت دعت ا إىل عقد مؤمتر األمم ا
  .البيئة البحرية وصياغتها

  حظى هذا  املوضوع  بالعناية و االهتمام  خالل  أعمال  االستخدامات السلمية، مث  كان و 
حمورا الهتمام  اللجنة  الرئيسية  الثالثة من جلان مؤمتر األمم املتحدة لقانون البحار، على مدى دوراته 

باإلضافة إىل اإلشارات املتفرقة اليت ، بة، وقد خصص ملوضوع محاية البيئة البحرية واحلفاظ عليهااملتعاق
  .وردت األجزاء األخرى من أجزاء االتفاقية اجلديدة إىل هذا املوضوع
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  الفرع الثاين
  1982لواردة يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار االلتزامات ا
  : نتطرق يف هذا الفرع إىل 

  :و االتفاقيات الدولية يف جمال محاية البيئة  البحرية )1982(العالقة بني االتفاقية اجلديدة -1
    على موقف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار بشأن محاية البيئة البحرية وظإن أول ما يالح

  احلفاظ عليها، هو تأكيد عالقة التكامل بني االتفاقية اجلديدة و بني ما سبقها من اتفاقيات دولية يف جمال 
  البيئة، فاملبادئ العامة اليت انطوت عليها االتفاقية ال حتل حبال من األحوال بااللتزامات امللقاة على عاتق 

  ئة البحرية، كما أن على الدول و هي تقوم بتنفيذ الدول مبوجب االتفاقيات الدولية اخلاصة حبماية البي
  مثل تلك االلتزامات أن تلتزم باملبادئ العامة و األهداف اليت رمستها االتفاقية اجلديدة يف هذا اجملال، و 

    : 237هو األمر الذي عربت عنه املادة 
  ا الدول مبوجب االتفاقيات أو بااللتزامات احملددة اليت تتحمله)اجلزء الثاين عشر (ال حيل هذا اجلزء .أ

  االتفاقيات اخلاصة املربمة وقت سابق و اليت تتصل حبماية البيئة البحرية و احلفاظ عليها أو باالتفاقيات 
  . اليت قد تربم تعزيزا للمبادئ العامة الواردة يف هذه االتفاقية 

  فيما يتعلق حبماية ، اقيات اخلاصة ينبغي تنفيذ االلتزامات احملددة اليت تتحملها الدول مبوجب االتف. ب
  .البيئة البحرية و احلفاظ عليها على حنو يتماشى مع املبادئ و األهداف العامة هلذه االتفاقية 

   : االلتزام العام حبماية البيئة البحرية و احلفاظ عليها -2
   ، التزاما عاما  الثاين عشرء اليت جاءت يف صدر اجلز192تلتقي االتفاقية اجلديدة مبوجب املادة 



  الدول ملزمة حبماية البيئة البحرية و :  البيئة البحرية و احلفاظ عليها،  حيث نصت ةعلى الدول حبماي
  . احلفاظ عليها 

  و الشك أننا نواجه ذا النص التزاما دوليا واضحا يفوق من حيث عمومة و مداه أية التزامات 
  . يف جمال محاية البيئة البحرية دولية وردت يف االتفاقيات الدولية السابقة

  الرغبة يف التأكيد على حق الدول يف ، و قد ارتبط ذا االلتزام العام امللقى على عاتق الدول 
  استغالل ثرواهتا الطبيعية، على حنو ميكن أن يتحقق معه التوفيق بني حق الدولة السيادي يف استغالل 

  يئة البحرية و احلفاظ عليها، و هو األمر الذي عرب عنه نص تلك الثروات، و االلتزام العام حبماية الب
   من االتفاقية اجلديدة عمال بسياستها البيئية و وفقا اللتزامها حبماية البيئة البحرية و احلفاظ 193املادة 
  .عليها 
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   194طر التلوث هو أهم األخطار اليت هتدد البيئة البحرية،  فقد انطوى نص املادة وكما كان خ
   مبنع تلوث البيئة البحرية و خفضه و السيطر عليه، حيث أوجب على الدول منفردة ةعلى التدابري اخلاص

  لبيئة البحرية و  حسب االقتضاء اختاذ مجيع ما يلزم من تدابري املتمشية مع االتفاقية ملنع تلوث اةأو مشترك
  خفضه و السيطرة عليه،  كما ألقى عليها االلتزام باختاذ مجيع ما يلزم من التدابري لتضمن أن جتري أوجه 

  النشاط يف املناطق الواقعة حتت واليتها أو رقابتها حبيث ال تؤدي إحلاق ضرر التلوث بدول أخرى و 
  اط يقع حتت واليتها أو رقابتها اىل خارج املناطق وأن ال ينتشر التلوث الناشئ عن أحداث أو نش،بيئتها 

  .اليت متارس فيها حقوقا سيادية 
   وجوب إن تتناول التدابري و إن أشارت إىل194ومن ناحية أخرى فان الفقرة الثالثة من املادة 

  بصفة املتخذة عمال باجلزء الثاين عشر من االتفاقية مجيع مصادر تلوث البيئة البحرية فإهنا قد أشارت 
  : خاصة إىل وجوب اإلقالل إىل أبعد مدى ممكن من

إطالق املواد السامة أو الضارة أو املؤذية، و ال سيما منها املواد الصامدة،  من مصادرة يف   ) أ(
  .الرب أو من اجلو أو خالله، أو عن طريق اإلغراق 

لطبيعية لقاع التلوث من املنشآت و و األجهزة املستخدمة يف استكشاف أو استغالل املوارد ا  ) ب(
  .البحار و باطن أرضها 

 . التلوث من املنشآت و األجهزة األخرى العاملة يف البيئة البحرية   ) ج(



وهي تقوم باختاذ التدابري الرامية إىل ( توجب على الدول 194و يالحظ أن الفقرة الرابعة من املادة 
ذي ال مربر له ملا قد تقوم به بعدم التعرض ال) منع تلوث البيئة البحرية أو خفضه أو السيطرة عليه 

  .دول أخرى من أوجه نشاط يف إطار حقوقها املقررة مبوجب أحكام االتفاقية 
 لتشري إىل أن محاية البيئة البحرية ال تقتصر فحسب 194مث جاءت الفقرة األخرية من املادة 

يئية النادرة أو السريعة على مكافحة التلوث، و إمنا تشمل التدابري اليت تكون ضرورية حلماية النظم الب
التأثر، و كذلك موئل األنواع املسترتفة أو املهددة أو املعرضة خلطر الزوال و غريها من أشكال احلياة 

  . البحرية و احلفاظ عليها 
و نظرا ألن التزام الدولة حبماية البيئة البحرية و احلفاظ عليها هو التزام عام،  فإن من املتعني 

 هي تعمل على منع تلوث البيئة البحرية،  أو خفضه و السيطرة عليه،  أال تنقل عليها أن تتصرف، و
بصورة مباشرة أو غري مباشرة،  الضرر أو األخطار من منطقة إىل أخرى أو حتول نوعا من التلوث إىل 

   . 195آخر منه وهذا حسب املادة 
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    : التعاون الدويل و اإلقليمي حلماية البيئة البحرية -3
 ملا كان االلتزام العام الذي تلقيه االتفاقية اجلديدة على عاتق الدول أطراف هو من األمور اليت ال -

ي  أن تتعاون الدول على أساس إقليم197ميكن الوفاء ا بغري التعاون بني الدول فقد قررت املادة 
مباشرة أو عن طريق املنظمات الدولية املختصة على صياغة ووضع قواعد ومعايري دولية وممارسات 
وإجراءات دولية موصى ا ، تتماشى مع هذه االتفاقية حلماية البيئة البحرية واحلفاظ عليها مع مراعاة 

  .اخلصائص اإلقليمية املميزة
لم حباالت تكون البيئة البحرية فيها معرضة خلطر داهم  ومنطق التعاون وموجباته يدعو الدولة اليت تع-

بوقوع ضرر ا أو حباالت تكون فيها تلك البيئة قد أصيبت بسبب التلوث، أن ختطر فورا الدول 
  ).198مادة (األخرى اليت ترى أهنا معرضة للتأثر بذلك الضرر، وكذلك املنظمات الدولية 

اقعة يف  املنطقة املتأثرة وفقا لقدراهتا واملنظمات الدولية  ويف مثل تلك األحوال تتعاون الدول الو-
املختصة، قدر املستطاع ف القضاء علي آثار التلوث، وكذلك يف منع الضرر أو خفضه إيل احلد األدن  
وحتقيقا هلذه الغاية تعمل الدول معا على وضع وتعزيز خطط طوارئ ملواجهة حوادث التلوث ي البيئة 

  ).199املادة (البحرية 
وهكذا ميكن القول بان هناك التزاما عاما يقع على عاتق الدول حبماية البيئة البحرية، وذلك 

، وأن هذا االلتزام ال يقتصر فقط على البيئة البحرية فيما 1نتيجة لالتفاقيات السالف اإلشارة إليها



املناطق البحرية الداخلية يف جياوز حدود الوالية اإلقليمية للدول ، ولكنه يشمل أيضا البيئة البحرية يف 
 236 املمارسة الدولية املستقرة ومع ذلك فإن املادة هاالختصاص اإلقليمي لكل دولة، وهو ما تؤكد

 لقانون البحار توفر حصانة للسفن احلربية يف مواجهة مجيع نصوص االتفاقية UNOمن اتفاقية 
  .احلادي عشر املتعلقة حبماية البيئة مبا يف ذلك،  بصفة خاصة،  اجلزء 

و إذا قد عرضنا يف هذا املبحث القواعد املتعلقة حبماية البيئة البحرية بوجه عام، وكيف أن هناك 
على األقل قاعدة دولية عرفية يف طريقها إىل النشوة تفرض على الدول احترام البيئة البحرية و العمل 

تطبيق هذه القواعد إبان الرتاعات على محايتها،  فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو التساؤل عن مدى 
  املسلحة البحرية ؟ 

  إن اإلجابة تبدو بالغة الدقة و الصعوبة يف ضوء حقيقة أن الغالبية الساحقة من الرتاعات املسلحة 
  
لم أقم بتحليل مفصل لهذه االتفاقيات نظرا ألن عنوان البحث هو حماية البيئة البحرية أثناء النزاعات المسلحة في  1
و للمزيد من .و قد حاولت سردها بإيجاز لتوضيح  قواعد الحماية الموجودة فيها و التي رأيت أهمية ذكرها ، حار الب

 رسالة دكتوراه –حماية البيئة البحرية على ضوء قواعد القانون الدولي العام :  أحمد يالتفصيل إرجع إلى إسكندر
   .1995-جامعة الجزائر
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و واقع األمر أن القانون الدويل املعاصر   .1املعاصرة تندلع يف غيبة حلة حرب باملفهوم القانوين الدقيق
يعرف حالة من الغموض و اخللط تتعلق بعدم  وجود فواصل دقيقة و حامسة بني قانون السالم من 

 اإلنساين املطبق على الرتاعات املسلحة من ناحية أخرى ، وكثريا ما حيدث ناحية وبني القانون الدويل
  .أن تطبيق قواعد قانون الرتاعات املسلحة جنبا إىل جنب

ومع ذلك فإن القول بوجوب تطبيق القواعد املتعلقة حبماية البيئة يف وقت السلم إبان الرتاعات 
 من التبسيط، ال ياق باال إىل األوضاع اخلاصة املسلحة يف البحار يعدو أمرا منطويا على قدر كبري

بالرتاعات املسلحة وما يالبسها من ظروف خاصة جتعل االلتزام بكل متطلبات قانون السلم ضربا من 
املستحيل، ومن هنا فإنه قد يكون من األقرب إىل املنطق حماولة إقامة نوع من الرابطة بني قواعد محاية 

م وبني قانون الرتاعات املسلحة يف البحار، أو قانون الرتاعات املسلحة بوجه البيئة البحرية يف وقت السل
عام، كما حدث فيما يتعلق حبماية حقوق اإلنسان ، فلم يقل أحد بوجوب تطبيق القواعد اخلاصة 
حبماية حقوق اإلنسان يف جمموعها يف وقت الرتاعات املسلحة ، وإمنا مت إيراد نصوص خاصة يف قانون 

 املسلحة تتضمن توفري أكرب قدر املستطاع من محاية واحترام حقوق اإلنسان إبان الرتاعات الرتاعات
 أن يضاف يف أي حماولة لتطوير قواعد القانون اإلنساين باملسلحة ، وعليه فإن مثة اعتبارا آخر جي

ت املسلحة بوجه املطبق على الرتاعات إبان الرتاعات املسلحة منطلقا لتطوير القانون املطبق على الرتاعا



عام، فإن صيغة احترام البيئة ومحايتها جيب أن تكون أساسا وطيدا للعمل على إمناء وتطوير القانون 
  .الدويل اإلنساين املطبقة على الرتاعات املسلحة يف البحار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
يع على ميثاق باريس  عندما تم توق1928و هذا أمر طبيعي فحالة الحرب قد وضعت خارج إطار القانون منذ عام  1
  . الذي تنازلت بموجبه الدول الموقعة عن حقها في استخدام الحرب كأداة لتنفيذ سياستها القومية ) كيلوج–بريان (
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  الفصل الثاين
  اعد الدويل اإلنساين املطبق يف الرتاعات املسلحةتعميم نشر قو

  أفضت إشكالية  محاية  البيئة البحرية يف فترة  الرتاع املسلح إىل مناقشات  عديدة، وحثت على 
  .إعداد أعمال و دراسات مهمة يف الوقت احلاضر 

  و نتيجة منطقية فالسبب األول ه: وميكن تفسري اإلهتمام ذه املسألة بسببني متباينني على األقل 



  للدراسات املتزايدة الطموح الرامية إىل حتسني محاية البيئة البحرية يف وقت السلمعلى الصعيدين الوطين و 
  الدويل، و يرجع هذا اإلهتمام ثانيا إىل املخاوف اليت نشأت خالل الرتاع الذي اندلع يف الشرق األوسط 

  . و يف أعقاام1991م وسنة 1990يف الفترة املتراوحة بني سنة 
 فقد تزايدة خالل الرتاع وعي الدويل و الرأي العام أكثر من أي وقت مضى باملخاطر اجلسيمة 

  .اليت هتدد البيئة الطبيعية بصفة عامة و البيئة البحرية بصفة خاصة من جراء احلرب احلديثة 
ا ذلك الرتاع بال جواب، و التزال العديد من األسئلة القانونية أو االيكولوجية الطابع اليت أثاره

ومن املستحيل اليوم إستعراض النتائج االيكولوجية النهائية لذلك  الرتاع، إذ أنه مل يتم بعد حتليل 
األضرار اليت حلقت بالبيئة البحرية حتليال دقيقا، ويتطلب بطء بعض التطورات الطبيعية فترة أطول 

  .1للمالحظة
  مل تتحقق التنبؤات األكثر تشاؤما حلسن احلظ، كم و ألسباب ال تدخل يف نطاق هذا التحليل،

  إن مل تكن أكثر خطورة مثل حرائق آبار (أن بعض األضـرار األكثر تـرويعا اليت حلقت بالبيئة البحرية 
مل يستمر طويال كما كان خيشى البعض، بيد أن  )النفط و كميات النفط اهلائلـة املسكوبة يف البحر

   مل يؤثر يف الدراسات اليت أجريت فور انتهاء الرتاع من أجل حتسني محاية البيئة هذا التطور املشجع نسبيا
فعلى العكس تعددت هذه الدراسات، و أدرجت هذه االشكالية مؤخرا . 2البحرية يف فترة الرتاع املسلح

  .يف جدول أعمال العديد من املؤمترات الدولية 
         لقواعـد اليت تقضي حبماية البيئـة يف وليس الغرض من هـذه الدراسـة هو حتليل مضمون ا

  
  

1 The environmental legacy of the Gulf war, a Green peace Rapport, 1992. 
  .ومن جهة أخرى ، يعرض هذا التقرير تحليال دقيقا لألضرار المعروفة التي لحقت البيئة 

  -  نوفمبر22المجلة الدولية للصيلب االحمر ، العدد " لمسلح حماية البيئة الطبيعية في فترة النزاع ا"انطوان بوفيبه  2
  .489، ص 1991ديسمبر 

 Evaluation écologique de crise du Golf, doc A/Conf, 151/PC/72 du 15 Juillet :           و أيضا    
 1991. 
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  بل   2م 1991م و 1990لتذكري باحلالة اخلاصة للرتاع الذي اندلع يف الفترة ما بني  ، أو ا1فترة الرتاع
إن  الغرض الذي نبتغيه باألحرى هو عرض نتائج هذه  الدراسات اليت أجريت  مؤخرا يف جمال  محاية  

  .البيئة يف وقت الرتاع



دويل اإلنساين املطبق يف وعلى هذا األساس سندرس على التوايل دليل سان رميو بشأن القانون ال
الرتاعات املسلحة يف البحار و نشاطات  اللجنة  الدولية  للصليب  األمحر الدويل  و أيضا املناقشات اليت 
جرت يف املؤمتر ريودي جانريو بشأن محاية البيئة يف  فترة الرتاع و النتائج الرئيسية  لإلجتماع الثاين 

ونذكر بعض جوانب النقاش الذي . م 1992 الذي عقد يف سبتمرب  ،3ملراجعة إتفاقية حظر تغيري البيئة
  :جرى يف اللجنة السادسة للجمعية العامة املتحدة، وذلك من خالل مبحثني

  .دور االستشاري يف جمال البيئة البحرية: املبحث األول 
  .  نشاط األمم املتحدة يف جمال محاية البيئة البحرية:املبحث الثاين  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المجلة الدولية للصليب األحمر، العدد " القانون الدولي اإلنساني و حماية البيئة في حالة النزاع المسلح " فليب أنطوان   1
  . ، الطبعة الفرنسية 1992 ديمسبر – نوفمبر 798

  :أنظر كذلك 
Bothe, M « The protection of the environment in times of armed  conflict : Legal rules, 
uncertainly deficiencies and possible development » , in report a the work of the 
meeting  of expert on the protection of the environment in time of armed conflict 
I.C.R.C, Geneva, September  1992. 

-  نوفمبر798، المجلة الدولية للصليب األحمر ، العدد  "1991إتالف البيئة أثناء حرب الخليج في سنة " آدم روبرتز   2
  ،الطبعة الفرنسية1992ديسمبر 

  : أنظر أيضا 
Fauteux , P : «  Environmental law and the Golf war  » in international Union for the 
conservation of nature bulletin, volume N°2, September 1991, PP 26,27. 

 10إتفاقية حظر إستخدام تقنيات التغيير في البيئة ألغراض عسكرية أو ألية أغراض عدائية آخرى، الصادرة في   3
  .1976ديسمير 
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  املبحـث األول
  الـدور االستشاري يف جمال محاية البيئة البحرية

  
   دراسة حمتوى دليل سـان رميو بشأن  القانون الدويل اإلنساين املطبق نتطرق يف هذا املبحث إىل

 يف مطلب أول ، مث إىل نشاطات اللجنة الدولية للصليب 1994يف الرتاعات املسلحة يف البحار سنة 
  .األمحر الدويل يف جمال محاية البيئة البحرية يف مطلب ثاين 

  املطـلب األول
  دويل اإلنساين املطبق يف الرتاعات املسلحة يف البحاردليل سان رميو بشأن القانون ال

  1994لسنة 
  يف السنني األخرية أعدت بعض الدول أدلة حبرية و استمرت يف تطوير و حتديث أدلة عسكرية 
  تتضمن أقساما  من  قانون  احلرب يف  البحار،  و  الدليل  األمريكي بشأن قانون  العمليات  البحرية 

   ( Commander’s Hand book on the law of naval opération NWP 9A) 
  القانون اإلنساين يف ( م بعنوان 1992و ملحقة املصحوب بالشرح ، و الدليل األملاين الذي نشر سنة 

  ينص على فصل مهم عن الرتاعات املسلحة يف البحار ،و الدليل   (WDV 15/2)الرتاعات املسلحة 
  مهم يشمل العمليات البحرية  و على الرغم من أن الرتاعات املسلحة الربيطاين الذي حيتوي  على قسم 

  اليت  نشبت مؤخرا مل تسفر عن تدمري للسفن املدنية و غريها من السفن احملاربة للنص بوضوح على أن 
  تتعلق  1العمليات البحرية العشوائية األثر ليست مشروعة ،ولذا ال غىن عن وضع قواعد دولية مفصلة 

  .ري العمليات العدائية يف البحار ولذلك جاء هذا الدليل بتنظيم س
  وعلى هذا األساس سندرس  كيفية إعداد دليل سان رميو و الغرض املنشود منه يف فرع أول، مث 

   . حمتوى دليل سان رميو يف فرع ثاين

  

  

  

  

  

  

  

  

1  
 النزاعات المسلحة في البحار، المجلة بشأن القانون الدولي المطبق في دليل سان ريمو - بيك–لويز دوسوالد : أنظر 

   .454، ص 1955 سنة 46الدولية للصليب األحمر، العدد 
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 الفرع األول

  إعداد دليل سان رميو و الغرض املنشود منه

  م، وهو مصحوب 1994إعتمد دليل سان رميو الذي استمر حتريره ملدة ست سنوات يف جوان 
  ، و كان  فريق  اخلرباء  املسؤول  عن حترير  الدليل يتكون من  موظفني " الشرح "بتعليق كامل عنوانه 

  . بلدا24حكوميني و خرباء شاركوا يف العمل بصفتهم الشخصية و وفودا من 
  ألخرى، و قد أشرف معهد سان رميو الدويل للقانون اإلنساين بالتعاون مع عدد من املؤسسات ا

  من بينها اللجنة الدولية للصليب األمحر و عدة  مجعيات  وطنية،  على تنظيم  سلسلة  من  اإلجتماعات 
  م، ويف 1987السنوية  للخرباء  حول  موضوع  قانون احلرب البحرية اليت عقد أوهلا يف سان رميو سنة 

  محر  اإلنساين ، حيث  توصلت  يف م  بالتعاون مع الصليب األ 1988االجتماع  الثاين يف مدريد  سنة 
   مت من خالله وضع خطوات تكفل يف ) (Plan of action اإلجتماع  األول إىل إقرار خطة عمل

  هناية  املطاف  التوصل إىل إقرار نص شامل ينطوي على قواعد قانون احلرب البحرية القائم حاليا مضافا 
  خل يف إطار التطوير احلثيث للقانون الدويل اإلنساين املطبق إليه  بعض  القواعد و املبادئ اجلديدة اليت تد

  .على الرتاعات املسلحة يف البحار
  وعلى الرغم من  أن  اإلعالن  الذي أصدره اخلرباء املشاركون يف أول دورة من دورات املائدة 

  ألنواع  األسلحة املستديرة  قد  انطوى على إشارة  واضحة  إىل أمهية  الوقوف على التأثريات  الضارة 
  .   1و لتكنولوجيات القتال يف الرتاعات املسلحة البحرية على البيئة البحرية حيث جاء به 

  م مل يدرج موضوع محاية البيئة البحرية  1988فإن برنامج العمل الذي أقرته دورة مدريد عام 
    املائدة املستديرة، و يتم إعداد أثناء  الرتاعات  املسلحة يف البحار على قائمة  املوضوعات  اليت تدرسها

  .تقارير بشأهنا
ومع ذلك فقد جرى تدارك هذا الوضع و متت مناقشة موضوع محاية البيئة البحرية أثناء   

   م و مت  التوصل  إىل نتائج حمددة حيث  مت 1993الرتاعات  املسلحة يف  إجتماع جنيف يف  سبتمرب 
 
  

<<… New technologies and methods of naval warfare, new developments in the law of armed 
conflict and the law of the law of armed conflict and the law of the sea the increased 
possibilities of grave harm to the environment as a result of armed conflit at sea…>>.      

1
ر، حماية البيئة البحرية إبان النزاعات المسلحة في البحار، المجلة المصرية للقانون الدولي ، صالح الدين عام:  أنظر 

   .30 ، ص1993 ، عام 49العدد 
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  نصوص  تتعلق  حبماية  البيئة    (Draft harmonized text )تضمني مشروع النص املنسق 

  .1لبحرية أثناء الرتاعات املسلحة ا
  م ،  1989) أملانيا(،  عقدت  أربع  إجتماعات  ببوشوم  1993و قبل إجتماع جنيف لعام     

  م،  1992) كندا( م، و أوتاوا  1991عام )  النرويج( م،  و برغن  1990عام )  فرنسا(و طولون 
  . م1994  نظم مبدينة ليفورن عامو كان آخر إجتماع للخرباء حول موضوع قانون احلرب البحرية

  و نظمت اإلجتماعات للخرباء بالتعاون مع اجلمعيات الوطنية، و أدت اللجنة الدولية للصليب   
  األمحر دورا  مهما  يف جممل تلك العملية، إذ  أهنا بصفتها  املشاركة يف تنظيم إجتماع جنيف قدمت 

  ناقشات ،ونسقت أعمال التحرير وأسهمت يف أعمال النصح واملشورة  ملعهد سان رميو أثناء  إجراء امل
  اإلدارة واألمانة، كما نظمت ثالثة  إجتماعات  ملقررين استندوا  إىل تقاريرهم  إلجراء املناقشات يف 

  " .الشرح"االجتماعات السنوية بغية إعداد صياغة 
  ىل  درجة الشك يف القانون املنفذ وجتدر اإلشارة  هنا إىل أن الدليل ليس نصا إكراهيا،  فنظرا  إ          

  حاليا  خبصوص القانون املطبق يف الرتاعات املسلحة يف البحار، رأى اخلرباء  أنه  قد  يكون  من  السابق 
  ،و فضلوا البحث عن  2ألوانه  الشروع  يف  مفاوضات  ديبلوماسية لتحرير معاهدة  بشأن هذا املوضوع

   احلايل للقانون العريف، و تبني أن هذه اجملاالت أكثر عددا مما كان جماالت  للتفاهم  خبصوص  املضمون 
  يظنه  البعض يف أول  األمر، و حرص اخلرباء  فيما بعد على مناقشة بعض املسائل املتنازع عليها للتوصل 
   تدرجييا  إىل تسوية  متفق عليها أو  إىل مقترحات  مبتكرة، و على  الرغم من أن  الدليل يتضمن  بعض
  األحكام  من هذا  النوع،  إال  أن  أغلب  األحكام  تعكس  باألحرى  ما  ميثله  القانون احلايل يف نظر 

   .3املشاركني
  و هكذا  فإن  دليل سان رميو كان من املفترض أن ميثل  إىل حد كبري منذ البداية نسخة حديثة   

  شأن حترير هذه الوثيقة أن يساعد على ، وقد رأى اخلرباء أن من  م1913متاثل دليل أوكسفورد لسنة 
  توضيح القانون و إزالة االنطباع بأن اإلختالفات شديدة للغاية حبيث أنه يستحيل تطور الوثيقة على منط

  
  

1 
  صالح  الدين عامر في أعمال المائدة المستديرة منذ بدايتها حتى نهاية عملها، و تم اختياره مقررا خاصا / اشترك  د
 : تحت عنوان1993ئة البحرية، حيث قدم تقريرا إلى دورة جنيف في لموضوع البي

The law of naval warfare and the protection of the environment 
2  

  عقد إتفاقية "  في لندن برعاية كلية اإلقتصاد بلندن بشأن 1991 جوان 03يتعلق األمر بصورة رئيسة بملتقى عقد في 



  ".جنيف الخامسة 
3 

   .456دليل سان ريمو مربع سابق ص : بيك - لويز دوسوالد:أنظر 
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  والحظ اخلرباء خاصة عند شروعهم يف تنفيذ ذلك املشروع أن نتيجة .  1واحد كقانون عريف أو تقنينها
  .كرب من األدلة الوطنيةالعمل ستكون مفيدة ألغراض النشر و ستشجع على حترير عدد أ

   م أنه ينبغي يف الوقت ذاته الذي يصدر فيه الدليل 1990و قرر اخلرباء يف إجتماع طولون سنة     
  نشر تعليق توضح فيه القواعد الواردة يف النص، و تعرض فيه املناقشات املتعلقة باألحكام اليت كانت حمل 

  و كان من املفترض أن . ت إىل إختاذ قرارات معينة نزاع أكثر من غريها، و تشرح فيه األسباب اليت دع
  يوضح  التعليق  من جهة آخرى  األحكام اليت يعترب حسب رأي اجلميع أهنا تنص على القانون العريف، 

  و كان  الغرض املنشود هو . و األحكام  اليت  متثل باألحرى إقتراحات بشأن  التطوير  التدرجيي للقانون
  ").الشرح" الذي أطلق عليه فيما بعد إسم (  ذا التعليق قراءة الدليل مصحوبا

  الفرع الثاين
  حمتوى دليل سان رميو

  أجنز  اخلرباء غاياهتم،  بل  إن  اإلجتماعات حققت  جناحا مشهودا حىت  كان  باإلمكان تناول   
   مل تأخذ بعني اإلعتبار املزيد من املسائل اليت مل تكن متوخاة يف األصل، كمسألة البيئة البحرية ممثال حبيث

  .  و خصص هلا بعض املواد بشكل مباشر و املواد األخرى نستشف منها محاية البيئة البحرية
  ، و نتناول األجزاء اليت هلا عالقة  2  فقرة  موزعة  على ستة  أجزاء183و يتكون  الدليل  من    

  :مبوضوع محاية البيئة البحرية وفق الفقرات التالية 
اخلاصة بنطاق تطبيق القواعد "  أحكام عامة :  " يتعلق اجلزء األول املعنون  :  األوىل الفقرة-

  و اآلثار املترتبة  على ميثاق  األمم  املتحدة  و املناطق  البحرية اليت جيوز فيها إجراء عمليات عسكرية، 
  .و تعريف للمصطلحات املستعملة يف الدليل

  مسلح يف  البحار بقواعد و مبادئ القانون الدويل اإلنساين حيث تلتزم  األطراف يف  أي  نزاع  
إعتبارا من تاريخ إستخدام القوة املسلحة، و يف احلاالت اليت ال ينص عليها هذا  الدليل أو ال تنص عليها 
أية  إتفاقات دولية، يظل  األشخاص  املدنيون و احملاربون  حتت محاية  و سلطة مبادئ  قانون الشعوب 

  .3 عن العادات و األعراف املستقرة، و املبادئ اإلنسانية و مقتضيات الضمري العام النامجة
  
   Brestمثال في اجتماع  برست ( بعض الحلقات الدراسات عن الحرب البحرية كشفت بوضوح اإلختالفات القائمة  1

  ). 1987سنة 
2

   المجلة الدولية للصليب األحمر، - لحة في البحار راجع دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المس



  . 508-464 من ،الصفحات1995، السنة46العدد
  . من دليل سان ريمو 2 و 1أنظر الفقرتين   3
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 سطح املاء أو حتته و نص هذا اجلزء على أنه جيوز للقوات البحرية أن تشن أعماال عدائية على
 10أو فوقه يف مناطق حبرية معينة و حظر شن أعماال عدائية يف مناطق حبرية أخرى حيث نصت الفقرة 

  : من الدليل على أنه 
مع مراعاة القواعد األخرى املطبقة لقانون الرتاعات املسلحة يف البحار، و الواردة ذكرها أو اليت مل ترد " 

  : البحرية أن تشن أعماال عدائية على سطح املاء أو حتته أو فوقه يف هذا الصك، جيوز للقوات 
اخلالصة و الرصيف  اإلقتصادية  الداخلية و األراضي و املنطقة  املياه  البحر اإلقليمي و  يف   - أ

  .القاري، و عند الضرورة، يف املياه األرخبيلية للدول احملاربة
 .يف آعايل البحار  - ب
مراعاة األحكام  مع  احملايدة،  للدول  و الرصيف القاري  اخلالصة  ية اإلقتصاد املنطقة       يف -ج

  .35  و34املنصوص عليها يف الفقرتية          
ينبغي تشجيع أطراف الرتاع على اإلتفاق على اإلمتناع عن "  على أنه 11الفقرة    و تنص أيضا 

  :شن أي أعمال عدائية يف املناطق البحرية اليت تتضمن 
  .ئية نادرة أو سريعة الزوالنظما بي  - أ
أو موطنا  ألنواع  أو  أشكال  أخرى  للحياة   البحرية  املنقرضة  أو  مهددة  أو يف طريق   - ب

 .اإلنقراض
األعمال العدائية على بعض املناطق   من الدليل  تعطي محاية للبيئة البحرية مبنع شن 11و الفقرة 

عي الدليل أن  يعطوا  أكرب محاية  هلذه  املناطق مدعمة البحرية و لكن  هذا  غري كايف و كان  على واض
  .بتحميل املسؤولية الدولية لألطراف اليت خترق تطبيق هذه الفقرة 

  األعمال العدائية يف املنطقة اإلقتصادية و الرصيف القاري :  الفقرة الثانية 
  :  من اجلزء الثاين من الدليل على أنه 34تنص الفقرة 

ل  عدائية يف  املنطقة  اإلقتصادية  اخلالصة  أو  يف  الرصيف  القاري  لدولة  حمايدة ،  إذا  شنت  أعما" 
وجب  على  الدول  احملاربة  أال  تتقيد  بالقواعد  النافذة  األخرى  لقانون الرتاعات املسلحة يف البحار 

 بني مجلة  أمور فحسب، بل أن  تراعي  أيضا حسب األصول  حقوق و واجبات  الدولة  الساحلية من



آخرى، ال ستكشاف و إستغالل املوارد اإلقتصادية اخلالصة و الرصيف القاري، و حلماية و وقاية البيئة 
  ... "البحرية 
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  ة اليت تشن أعماال  تعطي هذه الفقرة محاية مباشرة للبيئة البحرية حيث تفرض على الدول املتحارب     
  عدائية على املنطقة  اإلقتصادية  اخلالصة اإللتزام بالقانون الدويل اإلنساين و القانون الدويل للبحار الذي 

  .حيدد حقوق و واجبات الدول الساحلية 
  هنا ربط واضعوا الدليل ،القانون الدويل اإلنساين بالقانون الدويل للبحار الذي له عالقة مباشرة     
   مرتبطة 34لبحر  و املعارك و احلروب  اليت  تدور  يف البحار، و لكن هذه احلماية الواردة يف الفقرة با

  باحلقوق و الواجبات  للدول  الساحلية فقط و ال تتعلق حبماية البيئة البحرية لوحدها،ألنه لوال حقوق و 
   يف هذه املنطقة و منه نرى أن احلماية واجبات  الدول  الساحلية  ملا  أعطيت هذه احلماية للبيئة البحرية

  :   أيضا على أنه35 هي محاية ناقصة رغم أهنا مباشرة ، وتنص الفقرة 34الواردة يف الفقرة 
  إذا رأى  ضرورة  زرع  األلغام يف  املنطقة  اإلقتصادية  اخلالصة أو الرصيف  القاري  للدولة "           

    بذلك ، ويتأكد خاصة من أن قياس حقل األلغام ونوع األبلغام حمايدة ، وجب أن  خيطر هذه  الدولة
  املستعمل اليهددان سالمة اجلزر اإلصطناعية  والتحصنات أوحيوالن دون الوصول إليها ،كما جيب أن 

  يتجنب قدر اإلمكان التدخل يف إستكشاف أو إستغالل الدولة احملادية دون الوصول إليها، كما جيب أن 
  مكان التدخل يف استكشاف أو استغالل الدولة احملايدة، و جيب أيضا محاية و وقاية البيئة يتجنب قدر اإل

  ".البحرية حسب األصول
  تعطي هذه  الفقرة أيضا محاية  البحرية  يف املنطقة  االقتصادية اخلالصة أثناء زرع األلغام بعدم           

  ماية و الوقاية غري كافية ألن محاية البيئة البحرية التعرض لسالمة اجلزر للدول الساحلية و أيضا هذه احل
  . تعد األمر األخري يف حسابات املتحاربني

  .األعمال العدائية يف أعايل البحار و قيعان البحار: الفقرة الثالثة   



  جيب تسيري األعمال العدائية يف أعايل : "   من  الدليل اليت تنص على أنه 36        حسب نص الفقرة
  ار مع مراعاة ممارسة الدول احملايدة حلقها يف استكشاف و استغالل املوارد الطبيعية لقيعان البحار و البح

  ".باطن أرضها اليت ال تدخل ضمن نطاق واليتها الوطنية
  جيب أن يسهر  املتحاربون  على  جتنب اإلضرار بالكبالت و : "   أيضا على أنه 37و تنص  لفقرة 

  ".ة يف قيعان البحار اليت ال تعود بالفائدة على املتحاربني وحدهمخطوط األنابيب املركب
من خالل هاتني الفقرتني نالحظ أن البيئة البحرية حممية بطريق غري و ذلك ضمن حقوق و 
واجبات الدول الساحلية يف استغالل و استكشاف أعايل البحار و قيعان البحار، و هذه احلماية غري 

  ن الدول املتحاربة ميكن هلا أن تتحجج بالضرورة العسكرية اليت تعترب مفهوم املباشرة هي غري كافية أل
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غري ثابت فهي تفسر حسب آراء األطراف املتحاربة، و هذا ما يؤثر على تطبيق قواعد القانون الدويل 
  .يةاإلنسان اخلاصة حبماية البيئة البحر

  .القواعد األساسية املتعلقة بتسيري األعمال العدائية يف البحار: الفقرة الرابعة
يف أي  نزاع مسلح، ال يكون  حق  أطراف  الرتاع  : "  من الدليل على أنه 38تنص الفقرة 

  ".يف اختيار وسائل و أساليب احلرب غري حمدود
  راف  الرتاع  أن متيز  يف كل وقت بني على  أط: "  من الدليل أيضا على  أنه 39وتنص الفقرة 

املدنيني أو غريهم من األشخاص احملميني و املقاتلني، و كذلك بني األعيان ذات الطابع املدين أو اليت هي 
  ".يف مأمن من اهلجمات و األهداف العسكرية

   أعيد إدراجها ضمن الدليل و اليت كانت مدرجة يف بروتوكول جنيف 38نالحظ أن الفقرة 
   ، فهذه الفقرة تعطي محاية للبيئة البحرية أثناء شن اهلجمات العسكرية و ذلك بتقييد 1977ألول لعام ا

  .حرية األطراف املتحاربة يف اختيار وسائل و أساليب احلرب 
    فهي تدرج البيئة البحرية ضمن األعيان ذات الطابع املدين فهذه احلالة الواردة 39أما الفقرة 

  هي غري مباشرة وال تضمن عدم  التعرض  للبيئة  البحرية ألن مفهوم اهلدف املدين متغري يف هذه  الفقرة 
  تستطيع القوي املتاحربة التحجج بالضرورة العسكرية بشن أعمال عدائية على مناطق حبرية و ذلك ملنع 

  .تقدم الطرف احملارب و دخوله إىل هذه املناطق 
  البحرية باهلدف املدين هو أمر سليب ال يعطي محاية للبيئة و عليه نستطيع  القول أن ربط  البيئة 

  البحرية بل جيعلها دائما هي األوىل بشن اهلجمات عليها و ختريبها حبيث محاية البيئة البحرية تعترب آخر 



  فيها : "   من الدليل اليت تنص 40 وما يدعم  هذه  الفكرة نص الفقرة . ما يفكر فيه األطراف احملاربة 
  األعيان  تنحصر  األهداف العسكرية  يف األعيان اليت تسهم من حيث  طابعها أو موقعها أو الغاية خيص 

  منها أو استعماهلا إسهاما فعليا يف العمل العسكري و يوفر تدمريها الكلي أو اجلزئي أو اإلستالء عليها أو 
  "  حتييدها يف هذه احلالة فائدة عسكرية أكيدة 

  .لتزام بقواعد القانون الدويل عند إستخدام وسائل و أسليب احلرب اإل: ة الفقرة اخلامس
  جيب إستخدام وسائل احلرب و أساليب مع إيالء املراعاة : "  من الدليل على أنه44تنص الفقرة 

الواجبة للبيئة الطبيعية إستنادا إىل قواعد القانون  الدويل ذات  الصلة، و حتظر  األضرار و أعمال التدميم  
  " .  تلحق بالبيئة الطبيعية و اليت ال تربرها الضرورات العسكرية و تباشرها على حنو تعسفياليت

  و يقصد بقواعد القانون الدويل ذات الصلة قواعد القانون الدويل للبحار و قواعد القانون الدويل
  
  

  النظام القانوين حلماية البيئة البحرية : الباب األول 
  

  .لتزامات القانونية الدولية هتدف إلىحماية البيئة البحرية يف وقت السلمللبيئة حيث فيهما من اإل
  .التدابري اإلحتياطية الواجب إختاذها عند اهلجوم : الفقرة السادسة 

جيب اإلمتناع عن شن هجوم إن كان " د من الدليل بأنه /46تنص على هذه  التدابري الفقرة 
 مفرطة مقارنة بالفائدة العسكرية املباشرة و امللموسة اليت من ملتوقع أن يسبب خسائر أو أضرارا عرضية

  ".يرتقب جنيها، و جيب إلغاء أي هجوم أو إيقافه فورما تينب أن اخلسائر أو األضرار العرضية مفرطة 
و يقصد باألضرار العرضية أو اخلسائر العرضية بإلضافة إىل فقدان احلياة، أو الواليات اليت جتلب   

أو غريهم من األشخاص احملميني، األضرار اليت تلحق بالبيئة الطبيعية و هذا حسب ما على املندوبني 
  . ج من الدليل /13تنص عليه الفقرة 

          إن وضع هذه التدابري االحتياطية عند اهلجوم مع االلتزام ا يعطي أكثر ضمان و محاية للبيئة 
و تطبيقا للقاعدة املنصوص عليها يف اتفاقية القانون البحرية حيث أن اختاذ هذه التدابري عند اهلجوم ه

 اليت تنص على تقييد حق أطراف الرتاع يف اختيار 38الدويل االنساين و يف هذا الدليل أيضا يف الفقرة 
  .وسائل و أساليب احلرب 

  .وسائل و أساليب احلرب يف البحر : الفقرة السابعة          
جيب استعمال الصواريخ و املقذوفات ، مبا فيها : " يل على أنه  من الدل78         تنص الفقرة 

الصواريخ و املقذوفات ذات القدرة فوق األفقية ، وفقا ملبادئ التمييز بني األهداف ، كما هو منصوص 
   ".46 و 38عليه يف الفقرات 



طراف الرتاع يف اختيار  اليت تقيد حق أ38         وتعترب هذه الفقرة تطبيقا للقاعدة الواردة يف الفقرة 
وسائل و أساليب احلرب مبنع القصف العشوائي لألهداف غري العسكرية و إحلاق أضرار عرضية بالبيئة 

  .البحرية نتيجة هلذا القصف
          و حىت زرع األلغام يف البحر ال يكون إال ألغراض عسكرية مشروعة مثل منع العدو من 

لى الدول اليت تبث األلغام أن تويل العناية الواجبة لإلستخدامات الوصول إىل مناطق حبرية ، وجيب ع
املشروعة ألعايل البحار،و ذلك بإعداد مسالك بديلة و أمنية للسفن التجارية التابعة للدول احملايدة على 

  . من الدليل 88 و 80األخص ، و هذا ما نصت عليه الفقرتني 
 105 مناطق استثنائية، و تنص على هذا األسلوب الفقرة           ومن أساليب احلرب يف البحر إنشاء

ال جيوز ألي حمارب أن يتهرب من الوجبات اليت يفرضها عليه القانون :" من الدليل ، حيث تنص 
  .الدويل اإلنساين بإنشاء مناطق من احملتمل أن تضر باالستخدامات املشروعة ملساحات حبرية حمدودة 

 
 
 

  انوين حلماية البيئة البحرية النظام الق: الباب األول 
  

         و إذا أنشأ أي حمارب هذه املنطقة على حنو استثنائي فإن اجملموعة القانونية نفسها تطبق يف هذه 
املنطقة و خارجها أيضا، و أن امتداد و مكان و مدة تنشيط املنطقة و التدابري املتخذة جيب أال تتجاوز 

  ."سب الضرورات العسكرية و مبدأ التنا
          و املالحظ من هذه الفقرة أهنا تضع قيودا على احملاربني يف إنشاء املناطق البحرية ومن هذه 
القيود احترام حق الدول احملايدة يف اإلستخدامات املشروعة للبحر، حيث لو مت تلويث و تدمري كلي أو 

  سيؤثر على خواص املياه و يؤدي إىل جزئي  لتلك املنطقة البحرية و إمتد أثرها إىل املناطق اجملاورة
إهدار الثروة احليوانية و السمكية املوجودة يف تلك املنطقة و خارجها و هذا يعد إعتداء على حق الدول 

  .احملايدة يف اإلستخدامات املشروعة للبحر
رية أثناء إن هذا الدليل جاء لتنظيم سري العمليات احلربية يف البحار و مل يأيت حلماية البيئة البح  

الرتاعات املسلحة يف البحار، و رغم ذلك إنتبه واضعوه الدليل إىل ضرورة إعطاء قدر من احلماية للبيئة 
البحرية فأدرجوا ضمن هذا الدليل و ذلك وفق مبدأ التناسب بني العمليات احلربية و محاية البيئة 

تناد إىل قواعد القانون الدويل للبحار البحرية، و الشيء اجلديد الذي جاء به هذا الدليل هو ضرورة اإلس
  .و قواعد القانون الدويل للبيئة أثناء إستخدام وسائل و أساليب احلرب

  
  املطلب الثاين

  نشاطات اللجنة الدولية للصليب األمحر الدويل يف جمال محاية البيئة البحرية



ية للصليب األمحر  إىل نتطرق يف هذا املطلب إىل إجتماع اخلرباء الذي دعت إليه اللجنة الدول  
 يف فرع ثاين، و 1993 يف فرع أول، مث إىل اإلجتماع الثاين أيضا يف سنة 1992عقده يف جنيف سنة 

  .املبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة يف الفرع الثالث
  

  الفرع األول 
  1992إجتماع خرباء القانون الدويل اإلنساين األول يف جنيف سنة 

رع إىل أسباب إنعقاد هذا اإلجتماع يف نقطة أوىل مث مضمون مدواالت و نتطرق يف هذا الف  
  .أعمال اإلجتماع يف نقطة ثانية

  : أسباب إنعقاد اإلجتماع -1
  بالعمل على شرح و نشر " ملا كان اجملتمع الدويل قد فوض اللجنة الدولية للصليب األمحر 

        
  
  

  ة البحرية النظام القانوين حلماية البيئ: الباب األول 
  

   ، فإن اللجنة الدولية وجدت نفسها معنية بطبيعة احلال و 1"القانون الدويل اإلنساين، و إحتمال تطويره 
  .بصورة مباشرة بإشكالية محاية البيئة يف فترة الرتاع املسلح

 - م 1990( و قد إشتركت على هذا األساس يف األعمال اليت متت مباشرهتا إثر نزاع اخلليج 
بودابست،  ( 2، و أعدت  تقريرا  للمؤمتر  الدويل  السادس و العشرين للصليب األمحر ) م1991
  . 3)م  1991 ديسمرب –نوفمرب 
   م، مث التذكري 1991و خالل الدورة السادسة و األربعني للجمعية العامة لألمم املتحدة يف سنة   

  اية البيئة يف فترة الرتاع املسلح، فبناءا صراحة على إختصاص  اللجنة  الدولية للصليب األمحر يف جمال مح
   الذي إعتمدته  اجلمعية العامة، دعيت اللجنة الدولية إىل متابعة أعماهلا يف 46/417على نص القرار 

  .هذا  اجملال، و إىل تقدمي  تقرير يف هذا  الشأن إىل الدورة السابعة و األربعني اليت يتم دراستها فيما بعد
  م ذا التفويض، دعت اللجنة الدولية إىل عقد إجتماع للخرباء لدراسة مشكلة و من أجل القيا    

   27محاية البيئة يف فترة الرتاع املسلح و خاصة البيئة البحرية ، و قد عقد ذلك اإلجتماع يف جنيف من 
  م، و إشترك  فيه  حنو ثالثني  خبريا  ينتمون إىل القوات  و األوساط  1992 أبريل سنة 29إىل 

اجلامعية و العلمية و احلكومية، و كذلك بعض ممثلي املنظمات احلكومية، و دعي كل اخلرباء بصفتهم 
  :و على اإلجتماع أن .4الشخصية



  . حيدد مضمون القانون النافذ حاليا-1
 . حيدد املشكالت الرئيسية اليت يثريها تطبيق هذا القانون-2
  . يكشف عن ثغرات القانون النافذ حاليا-3
  .دد التدابري الواجب اختاذ يف هذا اجملال حي-4

      
  ).ز(5أنظر النظام األساسي للحركة الدولية للصليب األحمر و الهالل األحمر،المادة 1
2

تنفيذ القانون الدولي اإلنساني و الحماية السكان المدنيين و األشخاص العاجزين عن :C.I/1/142 الوثيقة 
  . من الطبعة الفرنسية23-15القتال،ص

3
حول تأجيل المؤتمر الدولي "أيف ساندوز:  أجل هذا المؤتمر في النهاية الى، لالطالع على تفسير لهذا التأجيل، أنظر

 1992 فيفري -  يناير23المجلة الدولية للصليب األحمر، العدد" السادس و العشرين للصليب األحمر و الهالل األحمر
  .10-4صفحات 

4
  :و تحليل كان ذلك اإلجتماع موضع تقرير 

Meeting of experts the protection of the envirnment in time of armed conflict , report on the 
work of meeting ,I.C.RC Geneva , Sptember 1992. 

  : بعنوان1992 جويلية 31 الصادر في ONU. A/328/47أنظر أيضا الوثيقة
 
Protection de l’environement en période de conflit armé,Rapport du secrétaire général, pp11-
14. 

  
  

  النظام القانوين حلماية البيئة البحرية : الباب األول 
  

  .مضمون مداوالت و أعمال االجتماع-2
و من املستحيل بطبيعة احلال أن نذكر هنا مداوالت ذلك االجتماع بالكامل أو حنلل بالتفصيل 

يها اخلرباء، نظرا إىل أهنا استنتاجات مؤقتة يف بعض األحيان، ة إىل أن بعض االستنتاجات اليت توصل إل
املسائل اليت تستحق فحصا أكثر تعمقا، و لذلك سنسرد املسائل الرئيسية اليت مت تناوهلا بالبحث يف 

  .ذلك االجتماع
التفاقية أو ، سواء تعلق األمر بالقواعد اأمهية و فائدة األحكام املطبقة حاليامت التشديد على 

العرفية للقانون الدويل اإلنساين، أو مببادئ القانون الدويل العام املتعلق باملسؤولية، أو بقواعد القانون 
الدويل للبيئة، و رأى اخلرباء أن من شأن هذه القواعد أن تكفل محاية فعالة للبيئة، شرط اإلملام على 

د اخلرباء يف هذا الشأن ضرورة نشرها على أوسع وجه كاف ذه القواعد و تنفيذها و مراعاهتا، و أك
  .نطاق ممكن يف زمن السلم، السيما يف شكل كتيبات تعد خصيصا ألفراد القوات املسلحة

و رغم . يف فترة الرتاعالقانون الدويل للبيئة و تساءل اخلرباء بعد ذلك عن إمكانية تطبيق قواعد   
 السلم، فإن أغلب اخلرباء سلموا بقابلية تطبيقها يف أن أحكام هذا القانون خمصصة بصورة أوىل لزمن

  .فترة الرتاع املسلح كذلك



توضيح بعض و إعترف اخلرباء بأمهية القانون النافذ حاليا ، إال أهنم رأوا أيضا أنه من الضروري   
لكي ميكن تكييفه على وجه أفضل وفق املنازعات احلديثة، و يف هذا الصدد ، جوانب القانون املطبق 

ورد ذكر مسألة محاية البيئة يف فترة الرتاع املسلح غري الدويل كأحد اجملاالت اليت تتطلب بالضرورة مثل 
  .هذا التوضيح

و وافق أيضا اخلرباء على بعض اإلقتراحات الرامية إىل تطوير القانون، و أقروا اإلقتراح الذي   
 ميكن تشبيهها باملناطق املرتوعة السالح تقدم به البعض منهم بغرض محاية مناطق األخالق الطبيعية اليت

  .أو باملناطق احملمية األخرى، وفقا لشروط من الواجب حتديدها مستقبال
        و أخريا متكن املشاركون يف اإلجتماع من إعداد قائمة باملسائل القانونية الرئيسية اليت تستوجب 

ليت حتمي البيئة بشكل عام و البيئة البحرية و من بني هذه املسائل وظيفة القواعد العرفية ا. 1الفحص
و خاصة قواعد الربوتوكول اإلضايف (بشكل خاص و مغزاها الدقيق هو تفسري القواعد اإلتفاقية املطبقة 

  ، و مسألة التوزان اليت يتعني احلفظ عليه بني )  م وأحكام إتفاقية حظر تغيري البيئة 1977األول لسنة 
  
 Meeting of the experts on the        : لمرفق الخامس للتقرير التحليلي لإلجتماعترد هذه القائمة في ا 1

 environment  in time of Armed conflict,  Report on the work of the protection of  the  
meeting, ICRC, Geneva, September 1992 
 
 

  ة النظام القانوين حلماية البيئة البحري: الباب األول 
  

  . الضرورات العسكرية و محاية البيئة و أخريا مسألة املسؤولية الدولية يف حالة اإلضرار إضرار خطريا بالبيئة 
  

  الفرع الثاين 
  1993إجتماع خرباء القانون الدويل اإلنساين يف جنيف سنة 

ن أعمال نتطرق يف هذا الفرع إىل اإلهتمامات األساسية لإلجتماع يف نقطة أوىل، مث إىل مضمو  
و دراسات هذا اإلجتماع يف نقطة ثانية، و أخريا نتطرق إىل اإلقتراحات اليت خرج ا اإلجتماع الثاين 

  .يف نقطة ثالثة
  :  اإلهتمامات األساسية لإلجتماع -1

كما سبق أن ذكرنا يف الـفرع األول على أن اللجنة الدوليـة ستدعو إىل عقد مؤمتر للخرباء   
 أثناء الرتاعات املسلحة، و تنفيذا لذلك قامت اللجنـة الدوليـة  للصليب األمحر خبصوص محاية البيئة

بتوجيه الدعوة إىل جمموعة من اخلرباء القانونيني و العسكريني لإلجتماع يف مقرها جبنيف،  حتت إسم 
 جانفي 27 إىل 25يف الفترة ما بني " مؤمتر للخرباء من أجل محاية البيئة يف أوقات الرتاعات املسلحة "



 م، و قد شارك يف هذا  اللقاء  أكثر من ثالثني خبريا، مت إختيارهم على أساس شخصي حبت، 1993
  .حىت ال يعرب أي منهم عن وجهة نظرا رمسية لدولته

و قد جرت مناقشات املؤمتر يف إطار أربعة أهداف رئيسية كما حدث يف إجتماع اخلرباء سنة   
  :  م و هي 1992

و مالمح القواعد القانونية السارية اآلن يف جمال محاية البيئة من آثار  إيضاح مضمون -1
  .الرتاعات املسلحة

   التعرف على أوجه النقص يف هذه القواعد-2
   حتديد املشكالت الرئيسية اليت تكتنف تطبيق تلك القواعد-3
   تقريرها ينبغي عمله يف هذا اجملال-4

  ة بتلك املوضوعات اليت تستلزمها الدراسة، و اليت  لذلك قام أعضاء املؤمتر بداية بوضع قائم
  .  الدراسة، و اليت سنحاول هنا أن نوجز ما دار حوهلا نقاش وفق النقطة الثانية

  
  
  
  
  
  

  النظام القانوين حلماية البيئة البحرية : الباب األول 
  

  : مضمون أعمال و دراسات هذا اإلجتماع -2
لقانونية السارية اآلن يف جمال محاية البيئة البحرية من  إيضاح مالمح و مضمون القواعد ا-أ

  :آثار الرتاعات املسلحة 
  ".محاية البيئة يف أوقات الرتاعات املسلحة " و ملا كانت املشكلة اليت إنعقد املؤمتر من أجلها هي   

يعية مبا فيها فقد إتفق اخلرباء يف املؤمتر، على أن هناك مصلحة عامة عالية يف احلفاظ على البيئة الطب
اجلوية و النهرية و البحرية و الربية، و أهنا يف زمن القتال تعلو حىت على مصاحل املتحاربني أنفسهم و أن 
يأخذوا هذه املصلحة العامة يف اإلعتبار، حني إختيار األساليب و الوسائل اليت يتقاتلون ا، و هو ما 

 م، و 1868د يرجع إىل إعالن سان بترسبورغ عام أكدته قواعد القانون الدويل اإلنساين من أمد بعي
م، و اخلاصة  1949م امللحق بإتفاقيات جنيف األربع لعام  1977حىت بروتوكول جنيف األول لعام 

حبماية ضحايا الرتاعات املسلحة، إذ قررت هذه القواعد القانونية مجيعها، أن حق املتحاربني يف إختيار 
  .1 بغري حدود أساليب و وسائل حروم ليس حقا



كما أمجع احلاضرون على أن مفهوم محاية البيئة هو مفهوم حديث ظهر للمرة األوىل يف إعالن   
 م  الصادر عن مؤمتر  األمم املتحدة للبيئة اإلنسانية لذلك خلت خمتلف قواعد 1972إستوكهومل لعام 

ماية من آثار الرتاعات القانون الدويل اليت سبقت ظهوره،  من وجود ضوابط  قانونية  تتعلق  حب
  .املسلحة، و إن دل ذلك فإمنا يدل على أن هذه القواعد ليست باليت تكفي يف ذلك اجملال

بينما أمجع معظم احلاضرين على النظر إىل البيئة الطبيعية على اعتبار أهنا من املمتلكات و العناصر   
كرية إال لضرورات حرية ،وفقا التفاقيات ذات الطابع املدين اليت ال جيوز أن تكون هدفا للعمليات العس

م حلماية املدنيني يف زمن احلرب، ولذا فإن قواعد 1949م و إتفاقية جونيف عام 1907الهاي عام 
هذه االتفاقيات ال تنطوي على محاية للبيئة يف حد ذاهتا طبقا للمفهوم احلديث للبيئة، إمنا حتميها 

  .باعتبارها من ممتلكات العدو فحسب
  إال أن مفهوم البيئة بصفة عامة و البيئة البحرية بصفة خاصة قد استقر ، بتطور قواعد القانونني      

م األول و امللحق باتفاقيات جنيف 1977الدويل البيئي و اإلنساين، و هو ما ظهر يف برتوكول عام 
ر اتباع أساليب وسائل األربع املشار إليها سابقا، فقد تضمن قاعدة أساسية حلماية البيئة البحرية، حتظ
  . بالبيئة البحرية 2قتالية يقصد ا أو يتوقع منها إحلاق أضرار بالغة واسعة اإلنتشار و طويلة األمد

       
إن حق األطراف في أي نزاع مسلح في اختيار أساليب : "  على أن 1977 من البروتوكول عام 35/1تنص المادة   1

  " . قيود و وسائل القتال ليس حقا ال تقيده
  ..36صالح الدين عامر ، المرجع السابق ، ص  2

 
  النظام القانوين حلماية البيئة البحرية : الباب األول 

  

  ، من اليت يكون من شأهنا  1كما تضمن الربوتوكول أيضا نصا مباشرا يتعلق حبماية البيئة الطبيعية    
  من هذه احملظورات هجمات الردع اليت أن تضر بصحة اإلنسان، أو جود السكان يف مناطق القتال تتض

  .البيئة البحرية تشن ضد 
            كذلك أوضحت مناقشات املؤمتر أن من بني مواد الروتوكول األول املشار إليه تتوافر قواعد 
  أخرى  توفر  احلماية  للبيئة أثناء  القتال، إذ حتظر  تدمري املنشآت  اليت  حتوي قوة خطرة كالسدود و 

  ر و احملطات  النووية املولدة  للطاقة  الكهربائية، حىت و لو كانت أهدافا عسكرية، إذا كان من اجلسو
  شأن هذا اهلجوم أن يتسبب يف إنطالق قوى خطرة ترتب خسائر فادحة بني السكان املدنيني و أضرار 

  .للبيئة البحرية
  ة  البيئة، و بني الضرورات و يف هذا السياق، تطرق  اخلرباء  إىل موضوع املوازنة بني محاي  

  العسكرية اليت تقتضيها ظروف القتال، و ما تستلزمه محاية البيئة البحرية من ضرورة  وجود تناسب 



  .بينهما 
  كما عرض اجملتمعون بعض  اإلتفاقيات اليت تستهدف محاية  البيئة يف وقت  الرتاعات املسلحة،   

  يف  البيئة ألغراض عسكرية  أو  ألية  أغراض  عدائية  لعام إستخدام  تقنيات التغيري  مثل إتفاقية حظر 
 قتالية،  كوسيلة  البحرية  البيئة  إستخدام  ، فهي حتظر  )ENMOD( م و املسماة بإتفاقية 1976

 و بذلك ختتلف عن اإلتفاقيات األخرى اليت تتعرض حلماية البيئة من اإلستهداف ألي هجوم عسكري 
 وقت الرتاعات املسلحة، و إتفاقية اليونسكو حلماية التراث  املمتلكات الثقافية  كإتفاقية الهاي حلماية 
  .العاملي الثقايف و الطبيعي

  : التعرف على أوجه النقص يف هذه القواعد -ب
 عندما تبني للمجتمعني أن قواعد القانون الدويل اإلنساين، ال تكفي لتوفري احلماية للبيئة البحرية 

  .ح، إجتهوا للبحث يف القواعد اإلتفاقية و العرفية للقانون الدويل للبيئةوقت الرتاع املسل
 فتبني أن هذه  القواعد  و إن كانت حديثة، إال أهنا تنطوي  على كثري من اإللتزامات  القانونية 

الدولية اليت تستهدف محاية البيئة البحرية يف وقت السلم، و بالتايل وجد أنه لو نستطيع تطبيق هذه 
  قواعد على وقت  احلرب أيضا و احلرب البحرية خاصة، ألمن  محاية  البيئة البحرية من خماطر احلروبال
  
  
  
يحظر إستخدام وسائل أو أساليب للقتال، يقصد بها أو يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية  : " 35/3تنص المادة  1

  ".أضرار بالغة واسعة اإلنتشار و طويلة األمد 
  
  

  النظام القانوين حلماية البيئة البحرية: ألولالباب ا

  
، ال يسمح ألطراف الرتاع املسلح، باستخدام أعايل البحار يف 1         فقواعد قانون البحار اجلديد

أغراض قتالية، كما تشمل قواعد هذه االتفاقية أيضا جمموعة من االلتزامات اليت تستهدف محاية البيئة 
  .البحرية يف وقت السلم 

         إال أن اخلرباء أعضاء املؤمتر أكدوا أن البعض من قواعد هذه اإلتفاقية أصبح مستقرا يف العرف 
  .الدويل، على حني أصبح بعضها اآلخر يشكل جانبا من التشريعيات الوطنية ملعظم دول العامل 

ا من االلتزامات   2ث النفطي         كما أن االتفاقيات الدولية املتعلقة حبماية البيئة البحرية من التلو
القانونية ما حيظر أي تصريف معتمد للنفط يف البحار ، و على ذلك فإن اهلجوم العسكري على ناقالت 

  .تابعة للعدو أو ناقالت تابعة لدول حمايدة 
  :  حتديد املشكالت الرئيسية اليت تكتنف تطبيق هذه القواعد -ج        



بأنه يف وقت احلرب يوقف سريان االتفاقيات  قاعدة قانونية تقضي  مكما توقف اجملتمعون أما       
الدولية اليت تطبق يف وقت السلم، و من مث طالب أعضاء املؤمتر بعدم التسليم املطلق ذه القاعدة، خاصة 
و أن العديد من هذه االلتزامات اليت تطبق وقت السلم، تضم قواعد و نظما ال يتوقف سرياهنا وقت 

لذلك انتهى اجلميع إىل أنه جيب يف االتفاقيات املتعلقة حبماية البيئة البحرية أو البيئة بشكل عام احلرب، 
  .اليت يصري إبرامها مستقبال، أن تكون متضمنة ما يقضي بوجوب سرياهنا يف أوقات الرتاعات املسلحة

 البيئي الدويل، و قواعد كما أكد اخلرباء على أمهية قواعد القانون الدويل اإلنساين، و القانون      
املسؤولية يف القانون الدويل العام، املعنية حبماية البيئة البحرية أو البيئة بشكل عام، و أصروا بضرورة أن 
تصبح هذه القواعد معلومة على نطاق واسع، خاصة بني القادة و األفراد العسكريني، و ذلك من خالل 

  .املطبوعات و النشرات املختلفة
تدارس احلاضرون مدى أحقية الدول يف اختاذ ما تراه من وسائل الزمة للدفاع عن كذلك      

نفسها، داخل إقليمها، و أمجع املؤمترون على ضرورة مراعاة مصلحة اجملتمع الدويل العامة يف محاية 
   جتريالبيئة، مع االلتزام  بقواعد  القانون الدويل، اليت توجب على اجلميع ضمان أال تسبب األنشطة اليت
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  ة البيئة البحريةالنظام القانوين حلماي: الباب األول

  
  .يف إقليمها أو حتت رقابتها يف إحداث أضرار بالبيئة البحرية يف دول أخرى

  و يف هذا السياق تطرق اخلرباء  إىل موضوع املوازنة بني محاية البيئة و بني الضرورات العسكرية      
  .د تناسب بينهمااليت تقتضيها ظروف القتال، و ما تستلزمه محاية البيئة البحرية من ضرورة وجو

  أيضا تطرق أعضاء املؤمتر إىل احلديث عن حاالت اليت توجب وصف الضرر لبيئي الناجم عن         
  العمليات العسكرية، باالنتهاك اجلسيم للقانون الدويل، هذا ملساءلة املتسبب فيه جنائيا، إما أمام قضاء 

   جرائم احلرب تأسيسا على أمن مثل هذا دولته، أو أمام سلطات قضائية دولية تكون خمتصة بالنظر يف
  .االنتهاك يعد جرمية حربية دولية

  : االقتراحات اليت خرج هبا االجتماع الثاين -3       



   ، تنطوي مجيعها على  مادة  1 م1949انتهى اجملتمعون إىل أن  إتفاقيات جنيف  األربع  لعام 
  لكات بأرض العدو أو يف األراضي أو اإلقليم تصف أفعال التدمري واسع النطاق ، و الذي يقع على ممت

  .احملتل ، بأنه انتهاك جسيم إلحكام هذه االتفاقيات ، إذا ما كانت األفعال غري مربرة ضرورة عسكرية

كما اقترح املؤمترون حبيث إمكانية اللجوء إىل املفاهيم احلديثة للمسؤولية الدولية، و اليت تنطوي 
ية، فأمجعوا على أن هذا املفهوم يتالءم مع اعتبارات محاية البيئة البحرية يف على املفهوم الوقائي للمسؤول

زمن الرتاع املسلح، فضال عن أنه جيد سندا  قانونيا له يف بعض القواعد االتفاقية  للقانون الدويل، و يف 
تمسك بتطبيق القليل من مواد الربوتوكول األول امللحق باتفاقيات جنيف، لذا أوىل اجملتمعون بضرورة ال

من  الضرر البيئي املتوقع، و ذلك حلماية البحرية من األضرار اليت يتوقع حدوثها نتيجة   "الوقاية " مبدأ 
  .استخدام وسائل و أساليب قتالية معينة

  و قد طالب معظم املشاركني يف املؤمتر بضرورة التحديد الواضح ملعايري التدمري احملظور ارتكابه        
  لطبيعية، و الذي اشترط فيه أن يكون بالغ الضرر، واسع االنتشار و طويل األمد،و ذلك وذلك يف البيئة ا

  .حىت ميكن حتديد مقدار الضرر لبيئي املسموح به وقت القتال
  فذهب  اجملتمعون  إىل ضرورة  وضع ضوابط و قواعد  حمددة  ملفهوم  الضرورات  العسكرية، 

  ر امليزات العسكرية اليت يرجى بلوغها نتيجة أية عملية عسكرية،ال بد و أكدوا على أنه عند القيام بتقدي
  عند ذلك من أخذ واجب محاية البيئة البحرية يف االعتبار، خاصة و أن األعمال القتالية املتسببة للضرر 
  .الذي ال تربره ضرورات عسكرية، أمر حترمه مبادئ القانون الدويل اإلنساين املعنية بسلوك املتحاربني

  
  

  .1949 من إتفاقية جنيف لعام 146أنظر نص المادة 1
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  أما عن الرتاعات املسلحة ذات الطابع غري الدويل، و تأثرياهتا على سالمة البيئة البحرية، فقد 

ين املتعلقة ذا املوضوع، بالقياس إىل أشار أعضاء املؤمتر إىل نقص تطور قواعد القانون الدويل اإلنسا
تطور قواعد محاية البيئة البحرية من أثار الرتاعات املسلحة بني الدول، بل أشاروا إىل أن الربوتوكول 

 امللحق بإتفاقيات جنيف األربع و املعي حبماية ضحايا الرتاعات املسلحة ذات الطابع 1977الثاين لعام
لبيئة البحرية يف وقت احلرب األهلية، و إن تضمن فقط فرض محاية غري الدويل، ال يتضمن محاية ا

للسكان املدنيني من أضرار العمليات العسكرية، كما حظر مهامجة حمطات مياه الشرب، بينما عرب 
معظم احلاضرين عن إرتياحهم إىل توفري جمموعة كبرية من االتفاقيات الدولية املعنية حبماية البيئة البحرية 



لسلم و االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان إذ أن مجيع قواعد هذه االتفاقيات قابلة للتطبيق يف يف زمن ا
أوقات الرتاعات املسلحة الداخلية، و إن أبدى البعض ختوفه من أن تتذرع بعض الدول حبالة الضرورة 

 تصيب البيئة بوجه اليت تنشأ عن احلرب األهلية توصال للتحلل من مسؤولياهتا الدولية عن األضرار اليت
عام و البيئة البحرية بصفة خاصة يف هذه الظروف، لكن ما لبث أن فريق آخر من اجملتمعني أنه ال حمل 

  .ملثل هذا التخوف، ألن حلالة الضرورة ضوابطها القانونية
  و هكذا دارت املناقشات و اإلجتهادات، للوصول إىل ضوابط قانونية حتمي البيئة بصفة عامة يف      

  أوقات الرتاعات املسلحة، غري أن مشكلة كهذه ليست باليت ميكن حلها من خالل دورة أو دورتني من 
  املؤمتر، و ذلك رغم كل ما وفرته اللجنة الدولية للصليب األمحر من حبوث و دراسات أجريت حول 

  ، و زيوريخ، لذا هذا املؤمتر، كتلك اليت متت من قبل يف مؤمترات سايقة عقدت يف كل من لندن، أوتاوا
   م دورة ثالثة، حىت تستكمل املناقشات، و 1993إنفضت الدورة الثانية للمؤمتر على أن تعقد له جوان 

  .1ينظر يف صياغة التقرير النهائي لتقدميه ألمني عام األمم املتحدة
   جوان 9 إىل 7و بالفعل إنعقد إجتماع اخلرباء الثالث يف مقر اللجنة الدولية و حتت إشرافها من 

  م، و تدارس املشاركون خالل اإلجتماع، خمتلف النقاط اليت حبثت يف اإلجتماعني السابقني 1993عام 
  و قد ساهم اإلجتماع الثاين يف إعداد تقرير اإلجتماع الثالث النهائي، الذي رفعته اللجنة الدولية 

  أعمال اجلمعية العامة يف دورهتا الثانية للصليب األمحر إىل األمانة العامة لألمم املتحدة متهيدا لعرضه على 
  .و األربعني ، طبقا لتوصية إختذهتا اجلمعية العامة يف دورهتا السابقة
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  لتكون مثال تسري على منواله " خطوط نوذجية " و  املالحظ أن اخلرباء توصلوا إىل صياغة     

  الدول عند سن القوانني و األحكام العسكرية، خصوصا ما يتعلق منها بسري العمليات العدائية، و قد 
  .1ا للتقري املرفوع إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدةشكلت تلك اخلطوط ملحق

  و مل يقدم التقرير النهائي يف اإلجتماع الثامن و األربعني للجمعية العامة، و تأخر اإلجتماع     
  التاسع و األربعني للجمعية العامة ، و تضمن هذا التقرير مبادئ توجيهية لوضع كتيبات و تعليمات 



  . يف أوقات الرتاعات املسلحةعسكرية عن محاية البيئة
   1994 ديسمرب 9و دون أن تعلن اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا التاسعة و األربعني يف     

موافقتها الرمسية على املبادئ التوجيهية اليت تضمنها التقرير النهائي الذي قدمته اللجنة الدولية، دعت 
 إلمكانية إدراجها يف كتيبات و تعليماهتا العسكرية املوجهة إىل إعطاء اإلعتبار الواجب" مجيع الدول إىل 

  . 2" عامليها العسكريني 
  الفرع الثالث

  مبادئ توجيهية لوضع كتيبات و تعليمات عسكرية عن محاية البيئة يف 
  .3أوقات الرتاعات املسلحة

  لقوات املسلحة يف إن اهلدف من املبادئ التوجيهية هو أن تكون أداة لتسهيل تعليم و تدريب ا    
  و ما ). حبرية ، برية، جوية ( جمال طاملا أمهل يف القانون الدويل اإلنساين، أال و هو محاية البيئة الطبيعية 

  هي إال ملخص للقواعد الدولية القائمة و السارية اليت يلتزم اإلملام ا و مراعاهتا من قبل أفراد القوات 
  .املسلحة

   ألغراض النشر، و ينبغي أال تفهم املبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة  مبعىن آخر، فهي وسيلة    
  الدولية على أهنا مشروعا لتقنني جديد، فغرضها الوحيد هو اإلسهام بأسلوب حمدد و فعال يف زيادة 

   يف وقت الرتاع املسلح، أال و – أو بوجه أخص –الوعي بنعمة مثينة تستحق احلماية و اإلحترام حىت 
  و األمر متروك للدول، و بوجه خاص قواهتا املسلحة،)  الربية – اجلوية–البحرية ( البيئة الطبيعية هي 

  
  

  عامر الزمالي، حماية البيئة من آثار النزاعات المسلحة، المجلة الدولية للصليب / د: أنظر في هذا الموضوع 1
  .258، ص 1993، سنة 32األحمر العدد 

  ، قد نشرت المبادئ التوجيهية في مرفق بوثيقة األمم 1994 ديسمبر 9 المؤرخ في 49/50قرارالجمعية العامة   2
  .A/323/49) 1994(المتحدة

  ) .1994 ( 49/50 و قرار الجمعية العامة A /323/49) 1994(وثيقة األمم المتحدة  3
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  فنبني بعض املالحظات . و سنتعرض هلذه املبادئ التوجيهية يف نقاط ثالث. 1بةإلختاذ اإلجراءات املناس
  .األولية ، مث نبني القواعد احملددة بشأن محاية البيئة البحرية و أخريا نبني تنفيذ و نشر هذه املبادئ 

  :مالحظات أولية  -1



رسة الدول فيما يتعلق تستقي املبادئ التوجيهية احلالية من الصكوك القانونية املوجودة و من مما -1
حبماية البيئة من آثار املنازعات املسلحة ، و قد مجعت لتقوية االهتمام النشاط حبماية البيئة داخل 

  .القوات املسلحة جلميع الدول و توجيه العناية على ذلك 
لة عن التشريعيات احمللية و غريها من التدابري املتخذة على الصعيد الوطين هي وسائل أساسية لكفا -2

 .وضع القانون الدويل الذي حيمي البيئة يف أوقات الرتاعات املسلحة موضع التطبيق الفعلي 
 جيب أن تدرج هذه املبادئ التوجيهية يف الكتيبات و التعليمات العسكرية بشأن قوانني احلرب  -3

ا تكون بقدر ما تكون تعبريا عن القانون العرف الدويل أو قانون تعاهدي يلزم دولة معينة، و عندم
 .هذه املبادئ التوجيهية تعبريا عن سياسة وطنية، فيقترح إدراجها يف تلك الوثائق

  :املبادئ العامة للقانون الدويل اإلنساين
-كمبدأ التمييز و مبدأ التناسب- توفر مبادئ القانون الدويل اليت تطبق على املنازعات املسلحة- 1

 جيوز اهلجوم غال على االهداف العسكرية و مينع إستخدام محاية البيئة البحرية، و على وجه اخلصوص، ال
األساليب أو الوسائل احلربية اليت تسبب أضرار جسيمة للبيئة البحرية، و تتخذ اإلحتياطات يف العمليات 

 من 57-52-48-35العسكرية على النحو املطلوب يف القانون الدويل اإلنساين، و ذلك طبقا للمواد 
   .2م1949ضايف التفاقيات جنيف األربع لعام الربوتوكول األول اإل

  ألن مبدأ التمييز يقتضي التمييز بني األهداف العسكرية و األهداف املدنية و األعيان املدنية مع         
  مراعات مبدأ التناسب يف حالة الضرورة العسكرية للهجوم على هذا االعيان، حبيث ال جيوز أن يصل 

  حني يشك أحد األطراف املتحاربة :  الدمار حىت يهلك تلك األعيان مثال االعتداء إىل درجة كبرية من
  بأن منطقة حبرية معينة تشكل قاعدة عسكرية فيجوز له أن يقوم بقصفها و لكنه يراعي مبدأ التناسب يف 

  ذلك حىت ال يؤدي إىل تدمري تلك املنطقة و أيضا أن يراعي مبدأ التناسب يف ذلك حىت ال يؤدي إىل 
  .  تلك املنطقة و أيضا أن يراعي حقوق الدول الساحلية اليت هلا حق يف تلك املنطقة تدمري

  
  

   مبادئ توجيهية لوضع كتيبات و تعليمات عسكرية عن حماية البيئة في أوقات النزاع المسلح، -هاتز، بيتر/ د-راجع 1
  248،253، ص 1996، السنة 48مجلة الدولية للصليب األحمر، العدد 

 .  1977نصوص المواد المذكورة في بروتوكول جنيف األول لعام أنظر  2
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 تظل اإلتفاقيات البيئية الدولية و قواعد القانون العريف ذات الصلة منطبقة يف أثناء املنازعات -2
  .خلاص بالرتاع املسلحاملسلحة بالقدر الذي تتناىف فيه القانون املطبق ا

مثل الدولة ( إن اإللتزامات املتعلقة حبماية البيئة جتاه الدولة اليت ال تكون طرفا يف نزاع مسلح 
ال تتأثر بوجود ) مثل أعايل البحار ( و بالنسبة للمناطق اليت تتجاوز حدود الوالية الوطنية ) اجملاورة 

  .ون املطبق للرتاع املسلح نزاع مسلح بالقدر الذي ال تتناىف فيه مع القان
  يشجع األطراف يف نزاع مسلح غري دويل على تطبيق نفس القواعد اليت تنص على محاية -3

البيئة البحرية و املماثلة للقواعد السائدة يف الرتاع املسلح الدويل ، وو فقا لذلك ، تشجع الدولة على 
أن قوانني احلرب بطريقة ال متيز على أساس إدماج هذه القواعد يف كتيباهتا و تعليماهتا العسكرية بش

  .كيفية و صف الرتاع 
  يف احلاالت اليت ال تشملها قواعد االتفاقيات الدولية، تظل البيئة البحرية حتت محاية و سلطة -4

 ، كما 1مبادئ القانون الدويل املستقاة من العرف املتبع، ومن املبادئ االنسانية و مما ميليه الضمري العام
  .م1977 من الربوتوكول الثاين لعام 1/3يف ديباجة اتفاقية الهاي الرابعة، و املادة ورد 

  :قواعد حمددة بشأن محاية البيئة البحرية -2
  إن تدمري البيئة البحرية الذي ال تربره الضرورة العسكرية فيه هو إنتهاك للقانون الدويل  -1

   .2 بوصفه انتهاك خطري للقانون الدويلاإلنساين، و يف ظل ظروف معينة،يعاقب على هذا التدمري
 إن احلظر العام على تدمري األهداف املدنية، ما مل يكن هذا التدمري مربرا بالضرورة  -2

   .3العسكرية، حيمي البيئة البحرية أيضا 
و على وجه اخلصوص، ينبغي أن تتخذ الدول مجيع التدابري املطلوبة مبوجب القانون الدويل 

  :لتجنب ما يلي 
  
  
  
  
أيضا ديباجة  ، 1977 من البروتوكول األول لعام 1/3أيضا المادة ،  ، 1907أنظر ديباجة إتفاقية الهاي الرابعة لعام  1

  .البروتوكول الثاني
 من إتفاقية جنيف 147 و 53، و أيضا المادتين 1907من الئحة إتفاقية الهاي الرابعة لعام ) ز(23أنظر المادة  2

  1977 من البروتوكول جنيف األول لعام 55 و 35/3الرابعة و المادتين 
 من 52 من إتفاقية جنيف الرابعة و المادة 53من الئحة إتفاقية الرابعة، و أيضا المادة ) ز(23أنظر المادة  3

  .  من البروتوكول الثاني14البروتوكول األول و المادة 
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 ات على األهداف اليت ال غىن عنها لبقاء السكان املدنيني كاملواد الغذائية، أو املناطق اهلجم  . أ
الزراعية، أو منشآت مياه الشرب، إذ نفذت هذه اهلجمات بغرض حرمان السكان املنيني من هذه 

  .1األشياء 
  اهلجمات على  مناطق  األشغال أو املنشآت  اليت حتتوي على قوى خطرية ، و خصوصا  . ب

السدود و حواجز املياه و احملطات النووية لتوليد الطاقة  الكهربائية حىت لو كانت أهدافا عسكرية، إذا 
كان من احملتمل أن يؤدي هذا اهلجوم إىل إطالق قوى خطرة تترتب عليه خسائر شديدة بني السكان 

جب الربوتوكول اإلضايف املدنيني و طاملا أنه ملثل هذه األشغال أو املنشآت أن حتضى حبماية خاصة مبو
 .2األول إلتفاقيات جنيف

 حيظر زرع األلغام البحرية على حنو عشوائي، و جيب أن تسجل موقع مجيع حقول األلغام -3
  .3املخطط هلا و حبظر وضع األلغام البحرية اليت تتفجر من بعد و ال يبطل مفعوهلا ذاتيا و غري مسجلة

ة و حفظ البيئة البحرية، و حيظر إستعمال أساليب أو  توجه العناية يف أثناء احلرب حلماي-4
وسائل احلرب اليت يقصد منها، أو ميكن أن يتضرر منها، أن تسبب أضرار بالغة على نطاق واسع و 

  .4ملدة طويلة للبيئة البحرية فتلحق بذلك أضرار بصحة السكان و بقاءهم 
ألغراض عسكرية أو ألي أغراض ) حريةالبيئة الب(  حيظر إستخدام تقنيات التغيري يف البيئة -5

عدائية آخرى مما تكون له آثار واسعة اإلنتشار أو طويلة األجل أو شديدة بوصفة وسيلة للتدمري أو 
إىل أي " تقنيات التغيري يف البيئة " و يشري مصطلح . إحلاق األذى أو الضرر بأية دولة طرف آخرى

 على ديناميكية األرض أو -صد بالعمليات الطبيعية عن طريق التحكم عن ق–أسلوب إلدخال التغيري 
تركيبها أو بنيتها ، مبا يف ذلك نباتاهتا و حيواناهتا، جزء اليابسة منها، و غالفها املائي و غالفها اجلوي، 

  .5أو على الفضاء اخلارجي
  حتظر اهلجمات على البيئة الطبيعية من قبيل اإلنتقام و ذلك بالنسبة للدول األطراف يف-6

  . 6 م1977الربوتوكول األول لعام 
   تشجع الدول على الدخول يف مزيد من اإلتفاقيات اليت تنص على توفري محاية إضافية للبيئة -7

  
   من البروتوكول الثاني 14 من البروتوكول األول و المادة 54أنظر المادة  1
  ي  من البروتوكول الثان15 من البروتوكول األول و المادة 56المادة  2
   من البروتوكول الثاني إتفاقية األسلحة التقليدية و إتفاقية الهاي الثامنة3أنظر المادة  3
   من البروتوكول األول55 و 35/3أنظر المادتان  4
   .1976لعام  ) ENMOD( من إتفاقية 2 و 1أنظر المادتان  5
   1977 من البروتوكول األول لعام 55/6أنظر المادة  6
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   .1الطبيعية يف أوقات الرتاع املسلح

 توضع عالمات واضحة عن األشغال أو املنشآت اليت حتتوي على قوى خطرة، و حتدد -8
بوضوح وفقا للقواعد الدولية املطبقة، و يشجع األطراف يف أي نزاع مسلح على القيام أيضا بوضع 

األشغال أو املنشآت اليت جتري فيها أنشطة خطرة، و كذلك املواقع اليت تكون العالمات و بتمييز 
  . 2أساسية للصحة

  :  تنفيذ و نشر املبادئ التوجيهية -3
 حتترم الدول و تكفل إحترام اإللتزامات مبوجب القانون الدويل اإلنساين املطبق يف حالة  -1

  .3ية البيئة يف أوقات الرتاع املسلحالرتاع املسلح، مبا يف ذلك القواعد اليت تنص على محا
 تقوم الدول بنشر هذه القواعد و تعميمها على أوسع نطاق ممكن كل يف بلدها و تدرجها  -2

  .4يف براجمها املتعلقة بالتدريب العسكري و املدين
 ختضع الدول لدى دراستها أو تطويرها أو حيازهتا أو إعتبارها لسالح جديد أو وسيلة أو  -3

للحرب، اإللتزام بتحديد ما إذا كان إستعمال ذلك السالح احملظور يف بعض احلاالت أو طريقة جديدة 
مجيعها، مبوجب قواعد القانون الدويل املطبقة، و مبا يف ذلك القواعد اليت تنص على محاية البيئة يف 

  .5أوقات الرتاع املسلح
  و محاية عمل يف حالة حدوث نزاع مسلح، يشجع األطراف يف هذا الرتاع على تسهيل -4

املنظمات احملايدة اليت تسهم يف منع أو إصالح األضرار احملدقة بالبيئة عمال بإتفاقيات خاصة بني 
األطراف املعينة أو إذن يعطيه أحد هذه األطراف حسب اإلختصاص، و ينبغي أداء هذا العمل مع 

  .6اإلحترام الواجب للمصاحل املعنية
 لقاون الدويل اإلنساين املتعلقة حبماية البيئة، تتخذ يف حالة حدوث إنتهاكات لقواعد ا -5

  التدابري لوقف أي إنتهاك من هذا النوع و منع حدوث مزيد من اإلنتهاكات، و يطلب من الضباط 
 
  
1

  .1977 من البروتوكول األول لعام 56/6 أنظر المادة 
2

  .1977 من البروتوكول األول لعام 56/7 أنظر المادة 
3

  .1977 من البروتوكول األول لعام 1/1 و المادة 1949 من إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1 أنظر المادة 
4

 من 73 و المادة 1949 من إتفاقية جنيف الرابعة 144، المادة 1907 من إتفاقية الهاي الرابعة 1 أنظر المادة 
  .1977الثاني لعام  من البروتوكول 19 من البروتوكول األول و المادة 19البروتوكول األول و المادة 

5 
  .1977 من البروتوكول الثاني لعام 36 أنظر المادة

 6 
  .1977 من البروتوكول األول لجنيف لعام 67- 61 و المادتين 1949 من اتفاقية جنيف الرابعة 63/6أنظر المادة 
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اك هذه القواعد و أن يقومواعند اإلقتضاء، بقمعها و إبالغ السلطات العسكريني أن مينعوا حاالت انته

   .1املختصة ا، و يف احلاالت اخلطرية،يقدم مرتكبو هذه االنتهاكات إىل العدالة
         و أحلقت هذه املبادئ التوجيهية اخلاصة بالكتيبات و التعليمات العسكرية بشأن محاية البيئة يف 

مصادر االلتزامات الدولية املتعلقة حبماية البيئة يف "  مبرفق أو ملحق حتت عنوانأوقات الرتاع املسلح
أوقات الرتاع املسلح، حبيث أدرجت مجيع اإلتفاقيات الدولية املتعلقة حبماية البيئة بأنواعها الثالث 

  .اجلوية، و أيضاملبادئ العامة للقانون و القانون الدويل العريف-الربية-البحرية
  لثايناملبحث ا

   نشاط األمم املتحدة يف جمال محاية البيئة البحرية
       نتطرق يف هذا املبحث إىل نشاط األمم املتحدة يف إطار اجلمعية العامة يف مطلب أول مث إىل 

  .نشاط األمم املتحدة يف جمال محاية البيئة البحرية يف إطار مؤمترات االمم املتحدة يف مطلب ثاين 
  املطلب االول

  )م 1992 لسنة 47الدورة (إطار اجلمعية العامة يف 
فنبني اهلدف من انعقادها يف فرع أول، مث عمال اللجنة :        نتعرض يف هذا املطلب يف نقطتني

  . الدولية للصليب األمحر يف أعمال الدورة يف فرع ثاين
  الفرع األول 

  اهلدف من انعقادها
من  140 و األربعون للجمعية العامة دراسة البند م، اختتمت الدورة السادسة1991 ديسمرب 9يف 

 ، و بناءا على ذلك القرار، أخذت اجلمعية العامة 46/417 ، و اعتمدت القرار 2جدول أعماهلا
علما بأن مسألة محاية البيئة سوف تبحث يف املؤمتر الدويل السادس و العشرين للصليب األمحر و 

  أن يقدم هلا بيانا عن األنشطة املنجزة يف هذا الشأن يف إطار اهلالل األمحر، ودعت األمني العام إىل 
  

  . من الربوتوكول األول التفاقيات جنيف87و86 من اتفاقية جنيف الرابعة، و املادتان 147 و 146 أنظر املادتني 1 
ذا االستخدام، لالطالع  استخدام البيئة كوسيلة للحرب يف فترة الرتاع املسلح، و اعتماد تدابري عملية بغض تالقي مثل ه2

  :على ملخص ملناقشات الدورة السادسة و األربعني، أنظر
Rapport on the work  of the meeting organized by the I.C.R.C (cf supra note 
12) PP 14-16. 
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  .بعة و األربعني الصليب األمحر الدويل خالل دورهتا السا
وعمال بذلك الطلب، دعا األمني العام اللجنة الدولية للصليب األمحر و اهلالل األمحر إىل            

اطالعه على تقدم أعماهلا، و استجابت اللجنة الدولية إىل تلك الدعوة، علما بان املعلومات اليت 
 .1 للجمعية العامةقدمتها كانت موضع تقرير عرض على الدورة السابعة و األربعني

و قد ذكر هذا التقرير أوال بالصكوك القانونية السارية حاليا، مث ذكر باألعمال الرئيسية    
اليت أجنزت خالل السنوات األخرية يف جمال محاية البيئة يف فترة الرتاع، و شدد فيه على األخص 

  .محرعلى األعمال اليت متت مباشرة حتت رعاية اللجنة الدولية للصليب األ
و فحصت اللجنة القانونية السادسة للجمعية العامة هذا البند من جدول األعمال خالل     

  . م 1992 أكتوبر 6 و 1الفترة املتراوحة بني 
  الفرع الثاين

  عمل اللجنة الدولية للصليب األمحر يف أعمال الدورة
كورة أعاله، فذكرت دعيت اللجنة الدولية للصليب األمحر إىل شرح موقفها أمام اللجنة املذ

  .باألعمال اليت سبق حتقيقها يف هذا اجملال سواء حتت رعايتها أو عن طريق املنظمات األخرى
 و عندما تناول ممثل اللجنة الدولية مسألة القانون املطبق، أعلن عن إعتقده بأن املشكلة 

و شدد . 2اعاهتا احلقيقية ال تكمن يف احلقيقة يف قصور املبادئ، و إمنا يف جهلها و عدم مر
بالتايل على ضرورة البحث عن الوسائل الكفيلة بتحسني نشر و تنفيذ قواعد القانون الدويل 
اإلنساين ، و أعلن يف هذا الشأن أنه يؤيد متاما اإلقتراح الذي أدىل به بعض اخلرباء، و الذي 

  .عمول ا يف كل بلد املالكتيبات العسكرية يرمي إىل إدراج القواعد املتعلقة حبماية البيئة يف 
و شدد ممثل اللجنة الدولية على أمهية و مناسبة القاون املطبق حاليا، بيد أنه إعترف بضرورة 

فينبغي مثال االستمرار يف حتليل مضمون القانون العريف . توضيح بعض جوانب هذا القانون اليوم
  .أو حتليل القانون املطبق يف حاالت الرتاع املسلح غري الدويل 

  وأعلن يف هناية كلمته أن اللجنة الدولية على إستعداد ملواصل أعماهلا للتوصل إىل وضع تقرير    
  
  

  :  بعنوان 1992 جويلية 31الصادرة يف ) A/47/328(أنظر الوثيقة  1
Protection de l'environnement en période de conflit armé. Rapport du Secrétaire Général. 
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  م، 1993و أهنا تدعو هلذا الغرض إىل عقد إجتماع ثان للخرباء يف جانفي .  م1993هنائي يف سنة 

  .و من املرتقب إشتراك عدد أكرب من اخلرباء فيه تعكس أعماله جمموع اآلراء و املشاعرعلى حنو أعم
و قد أيدت  الوفود  اليت  تناولت  الكلمة خالل املناقشة و جهة نظر اللجنة الدولية     

إال أن أغلب ،  2و حبذ بعض  الوفود بذل اجلهود الضرورية يف جمال  التقنيني. 1كما أيدت أعماهلا
  .املتحدثني شددوا على أمهية القانون املطبق حاليا، و على ضرورة حتسن نشرة و تنفيذه و مراعاته

  و خالل هذه املناقشة، أكدت هذه الوفود وجهات النظر اليت أديل ا يف إجتماع اخلرباء  
  . تغيري البيئة كما سبق شرحه     الذي نظمته اللجنة الدولية، و يف اإلجتماع الثاين ملراجعة إتفاقية حظر

قرار تدعو فيه الدول : و يف ختام هذه الدورة للجمعية العامة أصدرت عدة قرارات منها
إىل اإلنضمام إىل الصكوك النافذة حاليا، و إىل نشرها على أوسع نطاق ممكن عن طريق إدراجها 

العامة اللجنة الدولية يف الكتيبات العسكرية على األخص، وفضال عن ذلك فقد شجعت اجلمعية 
  .للصليب األمحر على مواصلة أعماهلا و تقدمي تقرير إىل الدورة الثامنة و األربعني للجمعية العامة

  
  املطلب الثاين 

  يف إطار مؤمترات األمم املتحدة 
  نتعرض يف هذا املطلب إىل مؤمتر األمم املتحدة للبيئة و التنمية يف فرع أول مث إىل املؤمتر الثاين 

  .لألطراف املعنية بدراسة إتفاقية حظر تغيري البيئة يف فرع ثاين
  الفرع األول 

   ) 1992ريو دي جانريو ( مؤمتر األمم املتحدة للبيئة و التنمية 
  .نتطرق يف هذا الفرع إىل اإلهتمامات األساسية كنقطة أوىل مث إىل نتائج املؤمتر يف نقطة ثانية 

ضرورة إختاذ تدابري ملنع اإلضرار بالبيئة بإحدى  (  :اإلهتمامات األساسية للمؤمتر -1
  ) .وسائل احلرب 

مسح هذا املؤمتر الذي كان مثة إعداد طويل و شاق للغاية إستعراض أغلب املسائل املرتبطة 
  .بالتنمية و محاية البيئة و كذلك الصالت القائمة بني هاتني اإلشكاليتني 

  



بإسم الجماعة ( و كندا و األرجنتين و النمسا و المملكة المتحدة أنظر على األخص كلمات ممثلي األردن  1
 عن إدارة الشؤون 1992 أكتوبر 1الذي صدر في ) AG/7/5( في البالغ الصحفي ) اإلقتصادية األوربية 

  .نيويورك.اإلعالمية، دائرة المعلومات
  ).رجع السابقالم (1992 أكتوبر 1أنظر على األخص بيان ممثل األرجنتين الذي أدلى في  2
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  .بالتنمية و محاية البيئة و كذلك الصالت القائمة بني هاتني اإلشكالتني

           ونظرا إىل تعداد بنود جدول أعمال املؤمتر اليت مشلت بعض املسائل احلساسة، مثل مسألة نقل 
ناخ أو التنوع اإلحيائي خاصة، فقد كان من الطبيعي أال تشغل مشكلة البيئة يف التكنولوجيا أو تغريات امل

  .فترة الرتاع املسلح إال مكانا هامشيا 
            ومع ذلك ، فقد أعطت هذه املسألة اجملال لتبادل اآلراء على نطاق واسع خالل االجتماعات 

  .التحضريية و أثناء إنعقاد املؤمتر على حد السواء
         كانت مسألة محاية البيئة يف فترة الرتاع املسلح حمل النقاش خالل الدورة الثالثة للجنة التحضريية   

م، اثر تقدمي التقرير الذي أعده األمني العام 1991 سبتمرب 4 أوت إىل 12اليت عقدت يف جنيف من 
بضرورة اختاذ "(...)عن اقتناع األمني العام للمؤمتر " موريس سترونغ"م عن1992 جويلية 15للمؤمتر يف 

   .2(...)"تدابري مدعمة ملنع األضرار اليت تلحق عن قصد بالبيئة كإحدى وسائل احلرب 
           وطلب إىل اللجنة الدولية للصليب األمحر أن تعرض األحكام القانونية الرئيسية املتعلقة حبماية 

ه املناسبة فائدة و أمهية القواعد املعمول ا حاليا،و فأكدت اللجنة الدولية ذ. 3البيئة يف فترة الرتاع
  .شددت على ضرورة البحث عن الوسائل اليت تسمح بتحسني تنفيذها و مراعاهتا

          و اجلدير باملالحظة أنه مل يقدم املشتركون يف دورات اللجنة التحضريية إال عددا قليال من 
 إذ اهنم شددوا باألحرى على أمهية و مناسبة القانون احلايل اإلقتراحات الرامية إىل وضع قواعد جديدة،
  .وكذلك على ضرورة مراعاته على حنو أفضل

          و يظهر هذا املفهوم بوضوح يف مشروعي املادتني املتعلقتني مباشرة حبماية البيئة يف فترة الرتاع 
  : واملسلح اللتني طرحتهما اللجنة التحضريية على مؤمتر ريو دي جانري

متارس احلرب عمال ختريبيا " : املبدأ الرابع و العشرون إلعالن مؤمتر ريو دي جانريو - 1          
جوهريا على التنمية الدائمة، و لذلك يتعني على التنمية الدائمة، و لذلك يتعني على الدول أن حتترم 

  ".ويره تبعا للضرورة القانون الدويل املتعلق حبماية البيئة يف زمن الرتاع املسلح ، يف تط
                و هكذا نستطيع القول بأنه حيثما يكون الضرر البيئي نامجا عن عمل عدائي متعمد و موجه 

  
1 Evaluation ècologique de la crise du golf . doc. A/conf 151/PC/72 juillet 1991. 
2 Opening plenary statement. Prep con III,M.F. strong ,26 August 1991. 



3 Protection de l environnement naturel en période de conflit armé , un aperçu du DIH et 
de la position du CICRn Gebéve,7 aout1991. 
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تال، فإن مثل هذا العمل يعد انتهاكا للقاعدة ضد البيئة البحرية ذاهتا مباشرة كعمل من أعمال الق

السالفة، ومن مث ميكن القول بأن الدولة الطرف يف نزاع مسلح حبري يقع عليها التزام عام بعدم 
استخدام البيئة البحرية كأداة من أدوات احلرب أو هدف  عسكري يف ذاته توجه ضده اهلجمات 

   .1العسكرية
نظرا إىل أمهية احترام قواعد : " من جدول األعمال 21من البند ) أ (6-39 الفقرة -2

يف (القانون الدويل ذات الصلة، ينبغي التفكري يف اتباع كل الوسائل املناسبة للحيلولة دون ختريب البيئة 
على نطاق واسع و بشكل متعمد ، و دون أن يكون له أي مربر وفقا للقانون الدويل ، و ) زمن احلرب

و جلنتها السادسة و على االخص اجتماعات خرباء اللجنة الدولية للصليب األمحر متثل اجلمعية العامة 
   .2"منتديات مناسبة لتناول هذا املوضوع بالبحث 

  ):ضرورة السهر على تطبيق القانون احلايل ( نتائج املؤمتر  -2
  لفرع ختمت  أشغال ريو دي جانريو ، و عوجلت مشكلة تأثري احلرب يف البيئة، و هذا بيناه يف ا

  .السابق
و ذكر عدد كبري من  . 3املناقشة العامةبيد أن هذه املسألة ذكرت مرات عديدة خالل   

املتحدثني خطورة األضرار اليت تلحق بالبيئة يف فترة الرتاع، و ذكروا باألخطار املالزمة للبيئة يف فترة 
طوير القانون، و إمنا طالب و على العكس، مل  يطالب إال عدد قليل من الوفود بت.  4الرتاع املسلح

  .5أغلبها بزيادة السهر على إحترامه
و املكلفة " جمموعة اإلتصال املعنية بالصكوك القانونية " و جرت أكثر املناقشات أمهية بني   

  . من جدول األعمال، و اليت كانت حمل إختالف يف الرأي21 من البند 39بدراسة مواد الفصل 
  
  
 49حماية البيئة إبان النزاعات المسلحة في البحار، المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد  –صالح الدين عامر / د 1

   41-40 ، ص 1993لعام 
2 Voir : A/Conf, 151/PC/WG III/L 32 as reised. 



ملكة أنظر على األخص كلمة األمين العام للموتمر التي صدرت بها هذه المقالة، و كذلك وفود السويد و إيران و الم 3
  .العربية السعودية و سويسرا و اللجنة الدولية للصليب األحمر ، المرجع السابق

  .أنظر بيان ممثل المملكة السعودية ن المرجع السابق 4
بيد أن هذه ( ...) توجد بال شك مجموعة مهمة من القواعد المدونة و العرفية : (...) جاء في بيان ممثل سويسرا  5

(...)  غير معروفة أو غير منطقية على الوجه الصحيح أو تفسير على نحو متباين، و الدول القواعد غالبا ما تكون
  ." ملزمة بإحترامها و فرض إحترامها في كل األحوال 
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و عرض من مث . بإتفاق اآلراء ) أ(6-39و أثر مفوضات عسرية، مت إعتماد نص منفتح للفقرة 

  .النص التايل يف اجللسة العامة
ينبغي التفكري يف إختاذ تدابري تتماشى مع القانون الدويل بغية احلد يف زمن احلرب من التدمري "   

الشامل للبيئة الذي ال ميكن تربيره يف منط اقانون الدويل، و اهليئتان املناسبتان لدراسة هذه املسألة مها 
لجنة السادسة ، و ينبغي مراعاة إختصاص اللجنة الدولية للصليب األمحر و دورها اجلمعية العامة و ال

  ".اخلاص 
و  1 من مشروع إعالن ريو دي جانريو 24و خالل اجللسات اخلتامية للمؤمتر ، إعتمد املبدأ   
 اليت دون أي تعديل، و متثل هاتان املادتان النتيجة 2"جمموعة اإلتصال " كما نقحتها ) أ(6-39الفقرة 

  .توصلت إليها أعمال مؤمتر ريو دي جانريو يف جمال محاية البيئة يف فترة الرتاع املسلح
و ال تدخل هاتان املادتان أي تغيري ملحوظ على القانون املعمول به حاليا، بيد أهنما تشهدان   

ديد اإلطار الذي جيب على الوعي باألخطار اليت تلحقها احلرب بالبيئة، و تنفيد املادة الثانية منهما يف حت
  .متبعة األعمال فيه

  الفرع الثاين
   م 1992املؤمتر الثاين لألطراف املعنية بدراسة إتفاقية حظر تغيري البيئة 

 م إعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة إتفاقية حظر تغيري البيئة، 1976 ديسمرب عام 10يف   
بيئة اليت تترتب عليها آثار واسعة النطاق أو دائمة أو تقنيات التغيري يف ال" اليت تستهدف حظر إستخدام 

، سواء ألغراض عسكرية أو ألية " خطرية كوسيلة إلحلاق الدمار أو األضرار بأي دولة طرف أخرى 
  ).املادة األوىل. (أغراض عدائية أخرى

 األضرار النامجة و بناء على أحكام املادة الثانية، األضرار اليت تلحق بالبيئة و حتظرها اإلتفاقية هي  
أي تقنية تستهدف تغيري دينامكية األرض أو تكوينها أو بنيتها، عن طريق تغيري متعمد " عن إستخدام 

  .3" لبعض التطورات الطبيعية 



  اإلتفاقية ،  تطبيق  طريقة  لدراسة دورية  الثامنة من اإلتفاقية على إجراء مراجعة  املادة  و تنص   
  
  

1 Voir : A/Conf 151/5/Rev 1. 
2  Voir : A/Conf.151/L.3/Add 
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   .1م1984ول للمراجعة يف جنيف يف سبتمرب و إستنادا إىل ذلك ، نظم املؤمتر األ

و قد بعثت األضرار اليت حلقت بالبيئة الطبيعية و خاصة البحرية خالل حرب اخلليج بعض اجلدل   
خبصوص إتفاقية حظر تغيري البيئة، و اجلدير بالذكر أن بعض املختصني إنتقد هذه اإلتفاقية على وجه اخلصوص 

، و تبعد )اليت ال ميكن حتقيقها وفقا لرأي البعض منهم ( لتقنية املستقبلية ألهنا ال تنظم سوى اإلستخدامات ا
  "تقليدية " عن جمال تطبيقها األضرار الالحقة بالبيئة بسبب وسائل احلرب 

و من أجل تاليف هذه اهلفوات أساسا، و تعديل نص اإلتفاقية يف ضوء ما إستجد من أحداث، طلبت   
 18 إىل 14ر ثان للمراجعة، و قد عقد هذا املؤمتر بالفعل يف جنيف من بعض الدول الدعوة إىل عقد مؤمت

غشتركت أربعون دولة طرف يف اإلتفاقية يف املؤمتر، و  . 2 م، إثر إجتماع اللجنة التحضريية1992سبتمرب 
حصلت عشر دول غري طرف يف اإلتفاقية على صفة مراقب و كذلك ست منظمات متخصصة، من بينها 

  .ية للصليب األمحراللجنة الدول
و نتطرق يف هذا الفرع إىل إقتراحات املشتركني يف املؤمتر كنقطة أول، و نتطرق إىل نتائج املؤمتر و   

  . تقييم أعماله يف نقطة ثانية
  : إقتراحات املشتركني يف املؤمتر - 1

يما يلي بذكر أهم من املستحيل التذكري هنا بكافة اإلقتراحات اليت قدمت خالل املؤمتر، و لذلك نكتفي ف
  : اإلقتراحات بصورة مقتضية 

 أثارت وفود عديدة مسألة قابلية تطبيق اإلتفاقية على األضرار اليت تلحق بالبيئة و متاثل األضرار - 1  
، و أقر أغلب املتحدثني أن اإلتفاقية مل تكن قابلية للتطبيق من ) م1991/م1990(اليت سببتها حرب اخلليج 

، ألن األضرار )و بصرف النظر أن عددا كبريا من احملاربني مل يكونوا أطرافا يف هذه اإلتفاقية( الناحية القانونية 
 ، رأي بعض الوفود أن مثل هذا اللتفسري 3مل تكن مطابقة للشروط اليت حددهتا اإلتفاقية على حنو دقيق للغاية 

  .غري مقبول، و أعرب عن األمل يف توسيع نطاق اإلتفاقية



لغرض، إقترحت وفود عديدة  حتديد و توسيع نطاق تعريف األضرار احلظورة و ختفيف  و هلذا ا- 2  
  ، و حظر كافة األضرار) املدة و اخلطورة و املدى و خاصة شرط ( شروط تطبيق اإلتفاقية 

  
 

 1992التي صدرت في أوتENMOD/Conf ,11/2 )  (في وثيقةيرد ملخص ألعمال المؤتمر األول  1
 )Récapitulation des négociation  ayant mené à la conclusion de la convention:بعنوان

...)anssi que des faits ultérieurs relatifs à la convention ,PP18-23. 
  :  بعنوان 1992 أفريل 10 الذي صدرت في   (ENMOD/Conf, 11/2) أنظر الوثيقة 2

Rapport de comité préparatoire de la deuxième conférence chargée de l’examen de la 
convention . 

   37-36صالح الدين عامر المرجع السابق ص / د 2
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" العالية التقنية" بدال من األضرار اليت تسببها األسلحة ( اخلطرية اليت تلحق بالبيئة وفقا لنصوص اإلتفاقية 

  ) .ا وحده
و رأت أغلب الوفود ضرورة تكييف اإلتفاقية و وقائع املنازعات املعصرة، و مراعاة قواعد  - 3

  .اإلتفاقية اجلديدة املتعلقة باألسلحة الكيماوية
اليت تفضي إىل تطوير تقنيات تغيري  البحث و أبدت وفود عديدة األمل يف حظر األعمال  - 4

 .البيئة البحرية 
 . األمل يف تنظيم إستعمال مبيدات األعشاب على حنو أدقو عرب أيضا أغلب الوفود عن - 5
كما كانت املسائل املرتبطة بتنفيذ اإلتفاقية موضع إقتراحات عديدة، فقد إقترح مثال إنشاء  - 6

 .أجهزة للتحقيق و تقضي احلقائق و تأليف جلنة من اخلرباء
ق نشر قواعد و شددت أيضا وفود عديدة على أمهية الوقاية اليت ميكن حتقيقها عن طري - 7

 .اإلتفاقية على أوسع نطاق
كما كانت مسألة اجلزاءات موضع إقتراحات عديدة، من بينها إقتراح يرمي إىل إقامة الصلة  - 8

  1بني إنتهاكات اإلتفاقية و مفهوم اجلرمية الدولية 
و أمجع املشتركون يف املؤمتر عن إبداء األسف على قلة عددهم، و جيدر التذكري يف هذا  - 9

 . دولة فقط ترتبط باإلتفاقية55ن الصدد أ
 : و تقييم أعماله   نتائج املؤمتر - 2
   :  2 نتائج املؤمتر - أ

 بشأن اإلقتراحات اجلوهرية، إال أن املؤمتر مسح بتوضيح جوانب اإلتفاقية  3مل يتحقق إتفاق يف الرأي 
  :إلشارة إىل ما يلي و تطوير نطاق تطبيقها نوعا ما ، و من بني النتائج األكثر إجيابية، جتدر ا



I – تفسري املادة األوىل على أساس أنه ينبغي ختصيص كافة البحوث و أعماله التطوير يف جمال   
  
  

  : لإلطالع على تحليل لهذا المفهوم أنظر   1
Rapport de la commission du droit international sur les travaux de sa quarante troisième 
session, doc A/46/10 , New York 1991,PP300-302 

  : بعنوان 1992 سبتمبر 17التي صدرت في )  ENMOD/ Conf, II/11(أنظر الوثيقة   2
Finale document of the second revision conference par II, PP 9-14.  

3 
  :  بعنوان 1992 سبتمبر 17التي صدرت في  ) ENMOD/Conf,II/11,Annexe IV( أنظر الوثيقة 

Proparoles and ideas presented at the conference which did not enjoy consensus for inclusion 
in the final declaration. 
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  .1تقنيات تغيري البيئة و كذلك إستخدامها، ألغراض السلم فقط 

  II-  الذي يفيد بانه جيوز، وفقا لشروط معينة، تشبيه إستخدام مبيدات األعشاب تأكيد التفسري
  .2بتقنية تغيري البيئة حتظرها املادة الثانية من اإلتفاقية 

  III- و ينبغي هلذه اجملموعة 3تأليف جمموعة من اخلرباء تكلف بتوضيح مدى اإلتفاقية و تطبيقها ،
ملادة اخلامسة أن تراعي اللجنة السادسة للجمعية العامة لألمم املتحدة و اليت تنص على تأليفها الفقرة الثانية من ا

  .اللجنة الدولية للصليب األمحر
  :  تقييم األعمال - ب

بالرغم من بعض التطورات اإلجيابية اليت حققتها إتفاقية حظر تغيري البيئة، إال أهنا ال تزال حتوي بعض نقاط 
يقها الذي ال يزال مرتفعا للغاية، و النص فيها على حظر إستخدام الضعف، و من بينها على األخص مدى تطب

بعض األسلحة اليت تدخل أحيانا يف سياق العلم اخليايل يف حني تظل عدمية التأثري إزاء بعض األضرار احلقيقية 
  .بالفعل اليت تصيب البيئة 

 املؤمتر كشف عن بعض عيوب اتفاقية وال يسعنا بالتايل إال أن نتفهم الرأي الذي أبداه بعض الوفود، و هو أن
  .4حظر تغيري البيئة، ومن الضروري بالتايل تكييفها و مشاغل العامل املعاصر

     
 

 

 
 
 
  



  
  

  
1 Voir : Final document , P11 
2 Voir : Final document , P11 
3 Voir : Final document , P11   

 سبتمرب و 18لوفد الكندي، يف اجللسة اخلتامية املنعقدة يف  رئيسة ا(Mr Paggy Mason) البيان الذي أدلت به 4
قد أوىل ممثلي األرجنتني و النمسا و السويد بآراء مماثلة أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة، أنظر البالغ الصحفي 

(A6/5/7) عن إدارة الشؤون األعالمية، دائرة املعلومات، نيويورك 1992 أكتوبر 1 الصادر يف .  
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  :خالصة الباب األول 

       تطرقا يف هذا الباب إىل قواعد القانون الدويل املطبق على الرتاعات املسلحة يف البحار اخلاصة 
 الردع حبماية البيئة البحرية سواء أن كانت تسعى بطريق مباشر أوغري مباشر يف منع وقوع هجمات

على البيئة الطبيعية و رأينا أهنا قليلة باملقارنة ألمهيتها االقتصادية و اإليكولوجية للمجتمع الدويل،و 
  .لكن رغم نقص هذه النصوص فإن تطبيقها و احترامها يعطي محاية للبيئة البحرية على العموم 

 اإلنساين، حاولنا أن تتوقف عند        و نظرا لنقص قواعد محاية البيئة يف اتفاقيات القانون الدويل
الوضع اخلاص حيماية البئة البحرية يف وقت السلم بوجه عام ، فتتبعنا احملاوالت املتعاقبة حملاولة تأمني 
قدر من احلماية للبيئة البحرية، و ذلك من خالل تناولنا االتفاقيات املتعاقبة يف هذا الشأن مث يف إطار 

م أو اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار 1958 اتفاقيات جنيف لعام القانون الدويل للبحار سواء يف
 حيث أفردت هذه االتفاقية اجلزء الثاين عشر منها لتوفري محاية البيئة البحرية ناظرة إياها 1982العام

  .يف مفهوم يتجاوز النطاق اجلغرايف ليشمل املفهوم احلديث للبيئة البحرية بكل مكوناهتا
ينا أنه من الضروري تطبيق هذه القواعد يف زمن احلرب ومن مث ميكن القول بأن الدولة         و رأ

الطرف يف نزاع مسلح حبري يقع عليها التزام عام بعدم استخدام البيئة البحرية كأداة من أدوات 
  .احلرب أو هدف عسكري يف ذاته توجه ضد اهلجمات العسكرية



بيق قانون السلم خالل أوقات الرتاعات املسلحة يف البحار، و          و هذه النتيجة ليست أثرا لتط
لكنها يف حقيقة األمر وواقعه تطبيق ملبدأ أساسي من مبادئ القانون الدويل العريف، يعترب يف وقتنا 
الراهن مبدأ أساسي وحيوي لإلنسانية مجعاء، أال و هو مبدأ وجوب احترام بيئة اإلنسان، الذي 

جوب احترام حقوق اإلنسان و فضال عن ذلك فإن احلق يف البيئة سليمة قد غدا يعترب مماثال ملبدأ و
واحدا من اجليل الثالث من حقوق اإلنساين،ولئن كان مبدأ احترام حقوق اإلنسان إبان الرتاعات 

املسلحة بصفة عامة قد أصبح ركنا أساسيا من أركان القانون الدويل اإلنساين املطبق على الرتاعات 
 فإن احترام البيئة البحرية يغدو بدوره مبدأ أساسيا من مبادئ قانون الرتاعات املسلحة يف املسلحة،
  .البحار

          و إذا كنا ال نستطيع أن نقبل حبال من األحوال القول بأن األطراف املشاركني يف الرتاع 
 للدولة خلصم،ألسباب  املسلح ما أن يقود عملياته العسكرية دف إبادة كلية أوجزئية للشعب املدين

واضحة و أساسية أمهها خمالفة مثل هذا املسلك و إنتهاكه البشع ملبادئ اإلنسانية،ال نستطيع أن نقبل 
أيضا أن يقوم أحد أطراف الرتاع املسلح يف البحار بإستخدام البيئة البحرية يف ذاهتا كأداة من أدوات 

  ضرار ا كما حدث إبان حرب اخلليج الثانية، و القتال، أو أن يوجه ضدها عدوانا مباشرا دف اإل

  
  النظام القانوين حلماية البيئة البحرية: الباب األول

مثل هذا السلوك ال يعترب فقط جمرد خروج على أحكام القانون الدويل اإلنساين، و لكنه يعترب 
  .إنتهاكا  جسيما فادحا لقانون الرتاعات املسلحة يف البحار

املطبقة قد فرضت نفسها على أعمال اللجنة الدولية للصليب األمحر و و هذه النتائج     
أيضا األمم املتحدة حبيث أوردت مشاريع و دراسات تتعلق بوجوب إحترام البيئة البحرية إبان 

  .الرتاعات املسلحة يف البحار مثل دليل سان رميو الذي ليس له صفة اإللزامية
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 الباب الثاين
  آليات محاية البيئة البحرية أثناء الرتاعات املسلحة يف البحار

 



ء الرتاعات املسلحة يف البحار آليات نقصد باليات حتقيق عدم االعتداء على البيئة البحرية أثنا
 القانون الدويل اإلنساين يف هذه اجملال وأيضا التحقيق يف االنتهاكات اجلسمية لتلك دللتطبيق قواع

القواعد، لترتيب املسؤولية الدولية للدول املعدية على البيئة البحرية، وهذا لتطبيق العقوبات اليت 
  .ى انتهاك قواعده يقررها القانون الدولية اإلنساين عل

 هذه اآلليات ؟ وما هي فعالية هذه اآلليات لترتيب املسؤولية الدولية نوعلية،  فما مضمو
  .تطبيق العقوبات املقررة ؟ 

  :     ولإلجابة عن هذا،  قسم هذا الباب إىل فصلني 
دويل خضوع قواعد محاية البيئة البحرية لنفس آليات تطبيق قواعد القانون ال : الفصل األول

  .اإلنساين 
  .قيام املسؤولية عن انتهاك قواعد احلماية  : الفصل الثاين
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  الفصل األول

  لقانون الدويل اإلنساين محاية البيئة البحرية لنفس آليات تطبيق قواعد ادخضوع قواع

 يف مبحث 1977سنبحث تلك اآلليات على ضوء نصوص اتفاقيات جنيف و تطورها عام 
  . األول يف مبحث ثان لأول قبل التعرض إىل جديد الربوتوكو

  املبحث األول
 .1977 و تطورها 1949محاية البيئة البحرية وفق اتفاقيات جنيف 

إلجراءات القانونية املوكلة للدول و املنظمات الدولية نقصد باليات التطبيق تلك الوسائل و ا
 لوذلك من أجل السهر على التطبيق الفعلي للقواعد اخلاصة بعدم االعتداء على البيئة البحرية أثناء القتا

آليات الرقابة    "yves sandre "ويعرف األستاذ،أو الرتاع املسلح و جعلها هدفا عسكريا مباشرا
تلك الوسائل اليت تستعمل أثناء التطبيق من أجل السهر على احترام القواعد اخلاصة :على التطبيق بأهنا
  .1"حبماية األشخاص 

  و إذا كان هذا التعريف واردا بشأن األشخاص فهو يصلح كذلك للبيئة البحرية بطبيعة احلال، 
 نقول أنه جيب ألن محاية البيئة هي محاية لألشخاص فكيف يعقل أن يشن هجوم على بيئة اإلنسان و

  .محاية اإلنسان ألن حياة اإلنسان مرتبطة بسالمة بيئته الطبيعية 



ولتوضيح آليات الرقابة على التطبيق نتعرض يف البداية إىل نظام التزام الدول باحترام القانون    
اإلنساين و العمل على احترامه من طرف اآلخرين يف مطلب أول،  مث التعريف بالقانون اإلنساين و 

  .نشره يف مطلب ثان و أخريا نتعرض إىل دور الدولة احلامية و البديل عنها يف مطلب ثالث 
  املطلب األول

  التزام الدول بتنفيذ القانون اإلنساين يف جمال محاية البيئة البحرية
   إن القوة املدمرة لوسائل القتال املستخدمة يف املنازعات املسلحة أو املتاحة اليوم يف الترسانات    
 

  «les moyens de contrôle …….sont les moyens prévus en cour d`application pour veiller 

constamment à l`observation des dispositions en faveur des victimes». 

 Yves sandanz : la mise en œuvre du droit international humanitaire :in mélange les 

dimension internationales du droit humanitaire pèdone.paris1986,p308.                  
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  التهديد  بالعدوان على البيئة البحرية بشكل خطري مل يسبق له مثيل يف تاريخ لالعسكرية تزيد من ثق
البشرية، لذلك جيدر تعليق أمهية كبرية على احترام قواعد القانون الدويل اإلنساين املتعلقة حبماية البيئة 

  .وإبالء االهتمام الدائم لتطوير و حتسني هذه احلماية،الرتاع املسلحالبحرية يف فترة 
 ة بوفييه غري مقتنع بضرورة إجراء مراجعن    وعلى خالف بعض املؤلفني اآلخرين، فان األستاذ أنط وا

عامة لقواعد القانون الدويل اإلنساين حلماية البيئة، وهي مراجعة سيجعلها حتمية وصول وسائل جديدة 
  .ل إىل ميادين املعاركللقتا

 يف الوقت احلايل ة   و يستنتج من األعمال اليت نفدت حىت االن أن قواعد القانون اإلنساين الساري
ما دامت تطبق و حتترم بطريقة صحيحة، باحلد بدرجة كبرية من االعتداء على البيئة البحرية يف ، تسمح

حتقيق التزام اكرب عدد ممكن من الدول هده وقت الرتاع املسلح،  لدلك جيدر بدل جهد خاص من اجل 
القواعد، و منه جيب التشديد على تنفيذ و مراعاة القواعد القائمة حبيث ال تصطدم األجيال القادمة 

و عله ، مبشكالت ال ميكن التغلب عليها بسبب االعتداءات على البيئة يف فترة الرتاعات املسلحة
، ن الدويل اإلنساين يف محاية البيئة البحرية أثناء الرتاعات املسلحة سنحاول دراسة نظام االلتزام يف القانو

  . و سنتطرق ملضمون هدا االلتزام و أساسه و طبيعته يف ثالث فروع على التوايل 



  الفـرع األول
    مضمون نظام االلتزام يف القانون الدويل اإلنساين حلماية البيئة البحرية              

قانون الدويل اإلنساين، مزود يف الوقت الراهن بنظام التزام جيعل الدول تتحمل معا        إذا كان ال
  مسؤولية ضمان احترام البيئة البحرية،  فان السؤال الذي يطرح ما هو مضمونه ؟

       يظهر أن تعبريه يفسر على أنه مجلة من االلتزامات و التدابري اليت حيق للدول أن تتخذها فرديا أو 
، إزاء الدول اليت تتوقف عن احترام القانون اإلنساين، أو هو عبارة عن تعهدات الدول األطراف مجاعيا

يف االتفاقيات اإلنسانية، تفرض على األطراف السامية املتعاقدة التزام بالعمل لضمان احترام القانون 
نسانية،  جتعل كل طرف الدويل اإلنساين يف حالة خرقه،  أو هو جمموعة من التعهدات يف االتفاقيات اإل

  سامي متعاقد ملتزم رمسيا باختاذ التدابري املباحة قانونا إزاء الدول اليت ختترق القانون حلملها على احترامه 
  
1

 برعاية كلية االقتصاد بلندن مركز دراسات 1991 جوان في لندن سنة3األمر يتعلق بصورة رئيسية بملتقى عقد في .
 .»اتفاقية جنيف الخامسة   « الحاجة إلى عقد  لدراسةGreen Peaceالدفاع 

2
  . ،المرجع السابق 1984 بوفييه ،عضو في الشعبة القانونية باللجنة الدولية منذ عام نأنطو أ. 

  
  
  

 آليات محاية البيئة البحرية : الباب الثاين 

  
 .1ومراعاته 

  اطات أحادية أن مضمون نظام يتمثل يف سلسلة من االرتب: " 2فكامن  ساخا ي.و يقول د
وتلتزم كل  دولة إزاء نفسها ، ا رمسيا إزاء العامل ممثال يف األطراف املتعاقد األخرى ماألطرف يتم االلتزا

  " .و إزاء الدول األخرى 
  و ال جيب مع ذلك، خلط نظام االلتزام بتطبيق القانون الدويل اإلنساين مع نظام او آليات 

إذ يقتصر هذا األخري على قبول الدولة ملبدأ املراقبة من خارجها، لتطبيق  ،املراقبة للقانون الدويل اإلنسان،
اتفاقيات هذا القانون، و عدم  جواز إعفاء دولة من مسؤولياهتا يف جمال االنتهاكات اجلسمية للقانون 

  . 3اإلنساين
   و جتدر اإلشارة يف هذا الصدد إن النظامني ال يسري أحدمها بالضرورة جنبا إىل جنب مع

 دولية دون إنشاء تاألخر يف فروع القانون الدويل، ذلك الن الدول ميكنها إن تكتفي بالتعهد بااللتزاما
آلية للمراقبة، مع ترك آمر معاجلة انتهاكات هذه االلتزامات إىل األلية التقليدية لتعني املسؤولية الدولية، و 

ليج الثانية حيث ترك آمر معاجلة  مسؤولية التعويض، و هذا ما حدث يف حرب اخلةبصورة رئيسي



 بتحميل 687انتهاكات القانون الدويل اإلنساين لألمم املتحدة و خاصة جملس األمن الذي اصدر قرار 
  .العراق مسؤولية التعويض عن األضرار اليت أصابت البيئة البحرية يف الكويت

  زامات املوجودة يف لكن يف القانون الدويل اإلنساين ليس يف وسع الدول االكتفاء بااللت
القانون الدويل اإلنساين خبصوص محاية البيئة البحرية أثناء الرتاع املسلح، بل بإمكانية قيام طرف آخر 
من خارجه باااعمال الذي تتواله الدولة احلامية أو بدائلها أو اللجنة الدولية للصليب األمحر، اليت تشكل 

  .أنشطتها املراقبة 
ن نظام االلتزام احلايل للقانون الدويل اإلنساين أن نبني أنه يضم ثالثة وما دمنا نتحدث عن مضمو

  :أشكال من االلتزامات هي 
  إذ  من  الوضع  أن  نص املادة  األول املشتركة  بني  اتفاقيات جنيف : االلتزام بالعمل :  أوال 
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، تلتقي على االلتزام بفض احترام  1977األربع و املادة  األوىل  من بروتوكول جنيف األول لعام 

انت ال حتدد هلم أي خطة لذلك القانون الدويل اإلنساين يف مجيع األحوال على الدول األخرى، و إن ك
الغالبية  العمل و توضح كيف ينبغي هلم الشروع يف ضمان احترام ذلك القانون، وقد كان هذا رأي

أنه ) فرض احترام (الذين رأوا أن قبول عبارة . 1949العظمى للمشاركني يف املؤمتر الديبلوماسي لعام 
، وال سيما يف سياق االنتهاكات اخلطرية ملواد القانون يقصد به التطبيق امللموس للقانون الدويل اإلنساين

، ألن كل 1977 من بروتوكول جنيف لعام 55 و35الدويل اإلنساين اليت حتمي البيئة مثل املادة 
األطراف املتحاربة حتتج بالضرورة العسكرية،  ومضمون االلتزام هنا يف جما ل محاية البيئة البحرية هو 

لضرورة العسكرية و مبدأ التناسب يف االعتداء على البيئة،  وعدم التمسك ذا وضع تفسري واضح ملبدأ ا
احلق إال إذا كان اهلدف املرجو من االعتداء جعل حد لتقدم العدو يف تلك املنطقة البحرية املعينة، و 

  .أيضا اختاذ اإلجراءات  الوقائية 



جملتمع الدويل الذي توصل إىل ذلك النظام، ا أن إذ يالحظ: االلتزام باالمتناع عن العمل:      ثانيا 
يسلم بوجود التزام، يفرض على الدول املشتركة بطريقة أو بأخرى يف نزاع مسلح،  باحترام احملظوران  

 تيف القانون الدويل اإلنساين خاصة فيما يتعلق بأعمال االقتصاص ضد األشخاص احملميني و املمتلكا
 عن القيام باهلجوم على البيئة البحرية بغري سبب و ذلك تطبيقا لسياسة احملمية و البيئة و ذلك باالمتناع

  . األرض احملروقة واليت تقضي بالقضاء على العدو وحىت بيئته معه 
 من الربوتوكول 89الذي تكرسه املادة ،يفرض هذا االلتزام :  االلتزام بترك العمل للغري :     ثالثا     

م املناسبة األخرى املتعلقة بتنفيذ القانون الدويل اإلنساين، على الدول ،  و األحكا1977اإلضايف لعام 
األطراف،  أن تعمل يف حاالت االنتهاكات اجلسمية لالتفاقيات اإلنسانية،  جمتمعة و منفردة بالتعاون 

 تتخذ مع األمم املتحدة،  ومبا يتالءم مع ميثاقها،  لكن الواقع العلمي  يوضح أن حتديد نوع التدابري اليت
تشكل العقبة األساسية أمام فرض هذا االلتزام ألن األمم املتحدة تتصرف وفق الفصل السابع مليثاقها 

وعليه فان ، حبيث تتخذ إجراءات ميكن أن إىل عدم االلتزام مببادئ و قواعد القانون الدويل اإلنساين 
ليها االلتزام مببادئ القانون الدويل األمم املتحدة ما دام أهنا تعترب طرفا يف الرتاعات املسلحة جيب ع

كما حدث يف ،اإلنساين يف جمال محاية البيئة و تطبقه على قواهتا املسلحة أثناء شن احلرب على أية دولة 
  .حرب اخلليج الثانية 

و هكذا ميكن القول، أن مضمون هذا االلتزام، هو مجلة من االلتزامات على الدول اليت تفرض     
حد ما عن األنظمة  الدويل اإلنساين على الدول  األخرى، و من مث فهو خيتلف إىلاحترام القانون 

  ألنه ينطوي على التزامات قائمة إزاء مجيع األطراف يف آن ،االلتزامية لفروع القانون الدويل األخرى 
  

 آليات محاية البيئة البحرية : الباب الثاين 

  
   .   1 ويلويف أي نزاع مسلح دويل أو غري د، واحد معا 

 و يشتمل أيضا على حقوق الدول يف جمال تنفيذ القانون الدويل اإلنسان، فإذا قصرت دولة ما يف   
 أو خمالفة أو عدوة، وجب عليها أن تنفيذ التزاماهتا، كان لألطراف األخرى املتعاقدة سواء كانت حمايدة 

  .تسعى إىل التزامها باحترام ذلك القانون و مراعاته 
احية أخرى، فانه ينطوي على حق الدول يف القمع اجلزائي الفردي جلرائم احلرب،    ومن ن

تقدمي جمرمي احلرب حملاكمها اخلاصة أو إحالتهم إىل حمكمة جنائية دولية، قصد مساءلتهم يف حالة 
  .خرقهم هلذا القانون 

  الفــرع الثانــي
  أسس نظام االلتزام احلايل يف قانون الدويل اإلنساين



 كان القانون الدويل اإلنسان، مكون من جمموعة من األحكام القانونية الدولية املدونة أو العرفية،   إذا
اليت تؤمن احترام البيئة البحرية يف حالة الرتاع املسلح، فإن نظام االلتزام،  جيد أساسه يف تلك األحكام 

  .عرفية و املبادئ اإلنسانية النافذة حاليا بالنسبة للرتاعات املسلحة الدولية،  ويف القواعد ال
  :األحكام االتفاقية-1      

م، ومن بينها نص املادة األوىل 1949        ذلك أنه إذا تفحصنا نصوص اتفاقيات جنيف لعام 
و وفقا الرادة املشرعني الذين شاركوا يف املؤمتر   "فرض احترام"املشتركة، جند أنه ورد ا عبارة 

فإن تلك العبارة ال تكفي بان متنح للدول احلق يف فرض احترام القانون .   2الديبلوماسي لنفس السنة
الدويل اإلنساين على الدول األخرى فحسب يف جمال احترام  البيئة البحرية و عدم اإلضرار ا،  و إمنا 

 اجملتمع و من مث فإهنا ال تنطوي علي  مسؤولية  بالنسبة  لدول. تلقي عليها أيضا االلتزام  هذا القانون 
  . الدويل  كافة  فحسب  ولكنها تشرح  الطابع  التنفيذي لنظام  االلتزام 

وتضمنت االتفاقيات  املذكورة،  نفس التعهدات يف نصوص أخرى،  إذ ميكن أن نذكر يف هذا 
 من االتفاقية الثانية و املادتني 51 و50 من االتفاقية األول، و املادتني 50 و 49الصدد،  املادتني 

  و كلها أقرت  تعهد، من االتفاقية  الرابعة 147 و146 من االتفاقية  الثالثة،  و املادتني 130 و129
  
1

) 1990 سبتمبر أيلول 8-4سان ريمو،( الدولي للقانون اإلنساني دأنظر المائدة المستديرة الخامسة عشر للمعه. 
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 بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات لدول األطراف بالتطبيق امللموس للقانون اإلنساين،ا

جزائية فعالة على األشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى املخالفات اجلسيمة يف هذا 
  .1ومبالحقتهم للمتهمني باقترافها ،وتقدميهم إىل احملاكمة أيا كانت جنسيتهم. القانون

 الربوتوكول اإلضايف األول لعام ويبدو من الضروري يف هذا اخلصوص ،أن نتذكر نصوص
 منه على الدول 1م، اليت متثل جزءا من القانون الدويل اإلنساين املدون،فقد فرضت املادة 1977

 منه يف 86و85األطراف، احترام وفرض احترام الصكوك اإلنسانية يف كل األحوال ،وحتمل املادتني 
 حماكمة األشخاص الذين خيالفون أحكام القانون  اليت تكفلتنطاق تشريعاهتا اجلنائية، كافة اإلجراءا



الدويل اإلنساين أو الذين يأمرون مبخالفتها خبصوص محاية البيئة، وبتوقيع اجلزاءات اجلنائية أو التأديبية 
ومن مث فهي تنطوي على التزام يف جمال تنفيذ القانون الدويل اإلنساين يف . عليهم مهما كانت جنسيتهم 

يئة البحرية، ألهنا تقضي بالتزام الدول بالنص يف تشريعاهتا الداخلية، مبالحظة األشخاص ما خيص محاية الب
الذين خيرقون هذا القانون وعلى اعتماد التدابري جزائية و تأديبية ضد أولئك األشخاص الذين يدعي 

    .2بانتهاكهم اللتزام دويل يف هذا اجملال 
دونة على الدول يفرض عليها التزاما مباشرا بالعمل ابتدءا و أخريا  فإن  إقرار تلك  االلتزامات  امل

من تاريخ االنضمام إىل االتفاقيات اإلنسانية ،على فرض احترام القانون الدويل اإلنساين على الدول 
األخرى ،وقمع االنتهاكات اجلسيمة املرتكبة ضد البيئة البحرية  ، مهما كانت جنسية مرتكبيها ومن 

هذه املسؤولية اليت هلا آثار رادعة . 3مسؤولية جنائية دولية ملقتريف تلك االنتهاكات ناحية أخرى إنشاء 
  .،باعثا لكل اإلجراءات األخرى اليت تسهم يف احترام ذلك القانون

  :القاعدية العرفية . 2
  و كما سبق ذكره  يف هذه  النقطة  أن  القانون  الدويل  اإلنساين مكون  من جمموعة  األحكام
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 فروع القانون الدولي األخرى حيث تترتب عليه مسؤولية جنائية فردية  يشكل القانون الدولي االنساني استثناءا عن .

فانه ليست ، و اذا كانت هذه المسؤولية المترتبة هنا هي مسؤولية جنائية ، لممثل الدولة المتهم بارتكاببعض االنتهاكات 

 147-130-51-50المواد (1949فاتفاقيات جنيف األربع لعام ، كل انتهاكات هذا القانون تنشأ عنها تلك المسؤولية 

هي التي تحدد لنا األعمال التي ترتبعليها الصكوك عقوبات ) 85المادة  (1977و البروتوكول األول لعام )على التوالي

  . و هي تقع اليوم في نطاقجرائم الحرب"مخالفات جسيمة "و يطلق عليها ، جزائية 
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بوجود أساس عريف الذي ) نظام االلتزام (نية الدولية املدونة و العرفية، تسلم يف هذا اجملال القانو

  1يشمل على مبادئ و قواعد قانونية تبلورت بفضل املمارسة الدولية و القرارات العسكرية

ثال و من هذه القواعد و املبادئ على سبيل امل، و مواقف كان يتخذها املتحاربون يف ميدان القتال 
و  حظر ، التمييز بني املتحاربني و األشخاص املدنيني ،النسبية للضرورة العسكرية ،اإلنسانية :ما يأيت 

اآلالم اليت ال داعي هلا و محاية املمتلكات الضرورية لبقاء السكان املدنيني على قيد احلياة و صيانة البيئة 
  .ويل اإلنساين يقوم على أساس عريف فان التزام الدول باحترام القانون الد، اخل..الطبيعية 



  :املبادئ اإلنسانية.3
أال تشكل املبادئ اإلنسانية اليت يفيض ا القانون الدويل اإلنساين ،و التساؤل الذي يطرح هنا 
  أساسا آخر لنظام االلتزام احلايل ؟

عليها نظام ميكن أن نستشف اإلجابة من املبادئ اإلنسانية مرتبطة باألسس و الثوابت اليت يقوم 
 املدونة يف أغلب صكوك القانون الدويل  مارتيزتعكس قاعدة، االلتزام من حيث اإلطالق و التقييد 

و تدعوها إىل تطبيقه يف كافة األحوال سواء ،فهي تقر التزام الدول باحترام القانون املذكور ، اإلنساين 
و اجلدير بالذكر أن هناك عددا من  ، و إىل قمع االنتهاكات اجلسيمة، كان الرتاع دوليا أو داخليا 

مثل املبدأ املتعلق حبق األطراف يف الرتاع املسلح يف اختيار ، املبادئ اليت تنطوي على التزامات مماثلة 
و مبدأ حظر اللجوء الستعمال األسلحة و طرق حربية تسبب ،  طرق و وسائل احلرب ليس حقا مطلقا 
 التناسب و مبدأ  التمييز بني األهداف العسكرية و األهداف معاناة مفرطة أو ال ضرورة هلا و مبدأ

  .املدنية و األعيان املدنية 
  الفرع الثالث

  الطبيعة القانونية لنظام االلتزام يف القانون الدويل االنساين حلماية البيئة البحرية
قواعد العادية يف يبدو نظام االلتزام املتعلق بتطبيق القانون الدويل االنساين، و كانه من طبيعة ال

نصوص االتفاقيات االنسانية نظري القواعد اليت حتمي األشخاص من عواقب األعمال العدائية و حتمي 
  .البيئة الطبيعية من آثار احلروب 

و الواقع  أنه  خيتلف عنها  بالرغم من كونه جزاء من أدوات متعددة األطراف تربط الدول 
نساين،  و من أهم العناصر القانونية اليت تربز طبيععته املتميزة،  و هو التعاقدة و تدون القانون الدويل اال

  تعلقه بتنفيذ القانون الدويل االنساين اذ من الواضح متاما أن تنفيذه ال يقتصر على احترام قواعده فحسب
  
  . لحةمن المعروف أن القرارات ترجع القادة  العسكريين و ليس الى رجال القانون في النزاعات المس 1
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احترام قواعده، وقمع أي انتهاك هلا،  بل تلقي عليها أيضا االلتزام بفرض احترام هذا القانون و مراقبة 

وقد أنيطت هذه العملية بثالث هيئات دولية، هي الدولة احلامية،  و اللجنة  الدولية االنسانية  لتقصي 
و اللجنة الدولية للصليب األمحر، وتقع أيضا على عاتق الدول و املنظمات الدولية احلكومية و احلقائق،  

غري احلكومية،  وحىت األشخاص الذين  يتحملون مسؤولية أي انتهاك حلقوق االنسان يف ظل هذا 
  .النظام 



 من االلتزامات كما أن هذا االلتزام باحترام قواعد القانون الدويل االنساين،  يتشكل من  سلسلة
من جانب واحد تتحملها الدولة علينا أمام اجملتمع الدويل املمثل يف األطراف املتعاقدة األخرى،  ومن 
املفهوم عموما أن الدول تويل االحترام هلذا االتزام يف سياق حالة احلرب،  وهي حالة تكون فيها حياة 

  .1ال ميكن تصوره هنا اال كالتزام مطلق و، البشر و البيئة الطبيعية معرضة للخطربصورة مستمرة 
و الواقع أن ذلك االلتزام،  يعترب التزاما استثنائيا بالنسبة للقلنون االتفاقيالتقليدي، النه يقضي 
باحترام و العمل على احترام الكائن البشري و البيئة اليت يعيش فيها يف مجيع حاالت الرتاع املسلح 

 انتهاكات للقلنون الدويل أيسؤولية الفردية للدول املتحاربة عن الدويل و غري الدويل، ويتضمن امل
  .االنساين

ومن جهة اخرى،  فان التزامات هدا النظام تتسم بطابع مجاعي وتتاكد هده الطبيعة من العالقات 
القانونية اجلماعية املترتبة على الدول االطراف ازاءبعضها البعض و بناءا عليه حيق لكل طرف مطالبة 

ع االطراف االخرى باحترام التزاماهتا ومساعدهتا يف تنفيد هده االلتزامات وهدا احلق قائم بالنسبة مجي
ان تسعى اىل الزامها باحترام القانون الدويل ) حمايدة، متحالفة او عدوة (جلميع الدول املتعاقدة،  

  .االنساين
  :احلاالت اليت يستند فيها على نظام االلتزام 

لدول عن نظام االلتزام يف القانون الدويل االنساين،  يف حاالت اصطدامات هل ميكن تغاضي ا
  مسلحة معينة،  أم أنه ينبغي االستاذ عليه مهما كان العنف املسلح؟ 

الواقع أنه اذا كانت اآلراء ختتلف بشدة بشأن أنواع االجراءات اليت يفرضها هذا النظام على 
  لبيئة البحرية وعدم املسساس ا، فليس من شك يف االستناد عليهالدول يف حاالت الرتاع املسلح حبماية ا

  

1
ألن ، أنه ليس بوسع األطراف أن تتحلل من مسؤولياتها في هذا الشأن ، حيث يقول األستاذ سعد اهللا عمر اسماعيل 

مر محظور في هو أ.التحلل منه يعني امكانية  اعفاء دولة ما من مسؤولياتها عن أي انتهاكات جسيمة تنسب اليها 
المجلة الجزائرية  للعلوم ، و يتعارض أيضا مع واجب تنفيذ نصوص ذلك القانون بشكل فعال ، القانون الدولي االنساني 

   . 955 – 954 ص 1997 السنة 4العدد ، القانونية االقتصادية و السياسية 
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  .غطيها القانون الدويل االنساين يف كافة احلاالت اليت ي

و عليه، فال ميكن انكار تطبيق هذا النظام يف املنازعات املسلحة الدولية،  حيث تسعى الدول اىل 
التطبيق امللموس للقانون الدويل االنساين،  كما خيص تطبيق هذا النظام على حاالت الرتاعات املسلحة 

يت تؤكدها مطالبات بعض احلكومات اليت تثري مسألة احتام غري دولية،  بالرغم من الكصاعب احلالية ال



سيادة الدول،  و جند هذا النوع من الرتاعات املسلحة أقل حدة من الرتاعات الدولية،  حيث تكون 

   .1القوات احلكومية املسلحة أحد أطرافه الفاعلة يف االصطدامات 
ارتكبت انتهاكات ضد املمتلكات الضرورة و من مثة فان الدول تلتزم فيها ذا النظام،  سيما اذا 

حيث حيق لكل طرف . 2لبقاء السكان املدنيني على قيد احلياة و تدمري النشآت اليت حتوي قوة خطرية 
مطالبة الدول املتعاقدة األخرى اليت يدور على أراضيها نزاعات  داخلية باحترام التزاماهتا و مساعدهتا يف 

  . تنفيذ هذه االلتزامات 
و الدول اليت ،ميكن للدول اليت تشهد نزاعا داخليا التحلل من التزاماهتا القانونية الدولية وال 

تعارض تنفيذ تلك االلتزامات تنتهك بصورة واضحة القانون الدويل االنساين وتعرض نفسها للمسائلة 
  .الدولية 

 العسكرية يف حاالت و جيدر هنا التذكري بأن أوامر القانون الدويل موجهة اىل السلطات املدنية
الرتاعات الداخلية هي دقيقة للغاية و عديدة،  حيث حيظر صراحة هنا ثالثة وعشرون تصرفا،  و تتراوح 
القواعد بني حظر القتل أو التعذيب،  و مثة تصرفات أخرى خالف التصرفات احملظورة صراحة جيوز أن 

لة االشخاص معاملة انسانية و عدم املساس تدخل يف نطاق الواجبات اليت يفرضها االلتزام العام مبعام
   .3باملنشآت اليت حتوي قوة خطرية 

من املمكن أن يتعرض البعض على احترام الدول لنظام االلتزام يف الرتاعات غري الدولية،  من 
منطلق أن القانون االنساين هنا ال حيتوي على آليات تنشا عنها مسؤولية جنائية دولية للمتهمني باختراق 

النتهاكات،  و عدم وجود انتهاكات يعتربها القانون جسيمة ، و ال يتضمن القانون االنساين للرتاعات ا
  الداخلية سوى على االلتزام بنشر القانون فقط و ليس فيه حكم أو نص بااللتزام باحترام القانون الدويل

  

   الى1987ولية للصليب البأحمر غي الفترة استعراض أنشطة اللجنة الد: احترام القانون الدولي االنساني ":نظر أ1

  . 89-71 صفحات 1992فيفري / جانفي 23العدد ، المجلة الدولية للصليب األحمر  ، "1991
   .1977 من البروتوكول الثاني لعام 15-14المواد : أنظر  2
   .1977 من البروتوكول الثاني لعام 4/2   4/1  3/1المواد : أنظر  3
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  .1االنساين 

و الذ ين در سوا هذا النظام يؤكدون الطابع، إ ذ يعترب و ن أن اتفاقيات جنيفو الربو تو نو لني 
االضافني ختضع لنظام مجاعي،  و يبدو هذا الرأي وا ضحا عند قراءة الشرح الذ ي قدمة جان بيكتيه 



jhon bickti إن األمر ال يتعلق مبعاملة باملثل  "شتركة بني اتفاقيات جنيف  بشأن املادة األوىل امل 
، و إمنا سلسلة من االرتباطات أحادية الطرف يتم اال لتزام هبا رمسيا إزاء العامل ممثال يف األطراف ....

  2." املتعاقدة األخرى،  و تلتزم كل دولة إزاء نفسها و إزاء الدول األخرى

تكفل احترامة : " الذي يذكر أن تعترب3(YVS SONTOZ) و نفس الرأي جنده يف شرح قدمه
يف مجيع  األحول الوارد يف املادة األوىل املشتركة جيب أن يفسر على أنه يعزز اال لتزام بالنظام الداخلي 

  .و على أنه ينطوي يف الوقت نفسه على التزام إزاء الدول األخرى(...) 
أنه ذو طبيعة مجاعية معقدة حيث ينطوي على ،اللتزاميإذن فإن من اجلوانب املهمة يف هذا النظام ا

شبكة من العالقات القانونية اخلاصة، اليت تنشأ بني كل دولة طرف منضمة التفاقيات جنيف و الربتو 
كولني، حمورها التزام صريح بفرض احترام القانون الدولىي االنساين، مما يعين أن مجيع الدول املتعاقدة 

ة انتهاك ذلك القانون،  و بالتايل كان هلا احلق الاختاذ ما يلزم من  التدابري الفردية و تعترب متضررة يف حال
اجلماعية اليت يفرضها هذا االلتزام،  أي حق العمل مبا يكفي للرد على االنتهاكات و بأي الوسائل 

يادهتا للتحلل املتاحة، و من ناحية أخرى جيب مالحظة أنه ليس بوسع الدول يف هذا النظام أن تتعلل بس
من التزاماهتا القانونية الدواية، و خباصة العاقدية منها،  ألن االلتزامات قائمة فيه إزاء مجيع األطراف يف 

 .أن واحد معا كما سبق ذكره

  املطلب الثاين                                  
  نشره            االلتزام باحلماية بواسطة التعريف بالقانون االنساين أو 

ان عملية نشر القانون الدويل االنساين يقصد به مباشرة نشاط رئيسي من أجل ترويج القواعد 
االنسانية و استعادة قيمة االنسان حىت يف زمن الرتاع املسلح،  و حيمل معىن النشر التعريف باملبادئ 

   النشر  اىل  التعريف  مبثلاألساسية  للحركة  الدولية  للصليب  األمحر  و  اهلالل  األمحر،  و  يؤدي 
  
حيث يقول األستاذ سعد اهللا اسماعيل أنه ال تزال القواعد التي تؤسس مسؤولية فردية دولية عن انتهاكات  1

المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و : أنظر –القانون الدولي االنساني للنزاعات الداخلية في حاجة الى أن يتم صياغتها 
   .960ص  ، 1997 لسنة 4العدد ، ياسية االقتصادية و الس

   .955ص ، المرجع السابق ، د سعد اهللا اسماعيل        عمر : أنظر  2
3 SONTOZ YVES :«mise en oeuvre  du  droit international humanitaire » op.cit.pb  307-308. 
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  . فهمها و قبوهلا،  و بالتايل اجناز األعمال االنسانية يف الرتاعات املسلحة احلركة للتمكن من 

 يعرف البعض النشربانه ترويج الرسالة االنسانية لقواعد و مبادئ  قانونية انسانية،  و التعريف 
  .مبجمل أحكامه بني الشعوب و األفراد وصوال اىل تطبيقها الفعال يف حالة الرتاعات املسلحة 



الل املفاهيم السابقة فانالنشر يغلب عليه الطابع التنفيذي ألنه يهدف اىل فهم هذا القانون و من خ
و التعريف مبجمل اتفاقياته و توعية اجلمهور بأنه أمام قانون ينبغي مراعاته يف مجيع األحوال، و 

ألهنا تستهدف ميكن أن نتساءل عن الغاية من النشر ؟ غاية النشر هي نفسها غاية قانونية انسانية،  
احترام القانون االنساين بني الدول اليت تواجه نزاعا مسلحا حبريا و أحيانا يكون اهلدف من النشر 
أن يكون لدى أطراف الرتاع النية و العزم على احترام احلد األدىن من القواعد االنسانية اليت 

  .جاءت يف االتفاقيات الدولية 
  شر يف فرع أول مث نبني طبيعة هذا فرع ثان و و عليه نقسم هذا املطلب اىل طرق الن

  .أخريا نتطرق اىل الكتيبات االرشادية العسكرية اليت تعترب وسيلة نشر يف فرع ثالث 
  الفرع األول
  طرق النشـر

تتعدد طرق النشر، فتتم خاصة بواسطة وسائل االعالم اليت تلعب دورا رئيسيا يف خمتلف 
رائد تعد وسائل هامة لنقل األخبار للسكان و بامكاهنا بث مراحل أعمال العنف، فالتلفزة و اجل

صورا عن األحداث، ويف وسعها تقدمي نداءات اىل خمتلف القيادات و السكان و األفراد و 
   .1املقاتلني بفعل أو عدم فعل شيء ما 

  لصليب و  اهليئة  الدولية  اليت  تقوم  بالنشر خارج هيئة  االعالم الرمسي هي اللجنة الدولية ل
كما أن النشر تتواله رابطة مجعيات  . 2األمحر، فهي متثل الوكيل الرمسي للنشر على الصعيد الدويل 

الصليب األمحر و اهلالل األمحر، كما تساهم يف عملية النشر اجلمعيات الوطنية للصليب األمحر و اهلالل 
 على الصعيد الداخلي و ذلك األمحر، حيث نالحظ أن كل مجعية وطنية تتحمل مسؤولية عملية النشر

  . من خالل تعريف أعضائها مببادئ القانون االنساين خاصة املبادئ السبعة للحركة الدولية 
  

وهذا ما حدث بالفعل أثناء حرب الخليج الثانية حيث بث التلفزيون صورا عن المعارك الدائرة و أيضا حين انسحاب  1
حين ألقىكميات كبيرة من النفط فيه و أيضا اضرام النار في آبار البترول العراق من الكويت و ما فعله ببحر الخليج 

  .الخ ...
  .من النظام األساسي للجنة الدولية للصليب األحمر ) ر-2 (5أنظر المادة  2
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  ولة على تقدمي احللول و ونقوم هذه اجلمعيات مبساعدة السلطات الرمسية أو احلكومية يف الد



تقدم هلا االستشارة يف جمال التعريف بالقانون االنساين،  و لعل الطريقة املثلى يف عملية النشر هو تلقني 
  .الطالب و تفهيمهم مبادئ القانون الدويل االنساين 

  ساين ، ويتم التركيز على الطالب ألهنم أجنع وسيلة للتأثري يف جمال احترام القانون الدويل االن
لذلك فان املؤمترات الدولية للصليب األمحر تدعو دائما لنتدريس القانون الدويل االنساين يف مؤسسات 
التعليم املختلفة اجلامعية و الطبية و يف مدارس التأهيل العسكري و من أركان احلرب و الثكنات 

  .العسكرية  
  زيع مؤلفات بسيطة عن القانون و هناك وسيلة أخرى لنشر القانون الدويل االنساين وهي تو

الدويل االنساين،و يكون توزيعها توزيعا جغرافيا ويكون بني املدن احلضرية و املدن النائية،وتشمل 
  .  نشرات ومقاالت صحفية وملخصات يف اجملاالت وحبذا لو يتم التعريف ذا القانون يف اجلرائد اليومية

  ملكتبات العمومية يف خمتلف أرجاء الوطن بكتب و كذلك من الوسائل األخرى للنشر هو تزويد ا
ملخصات يف جمال القانون االنساين، و تكون هذه املؤلفات اما ذات طابع كأن تكون تكون حمتوية على 
دراسة اتفاقية ما ، أو تكون هذه املؤلفات ذات طابع تعليمي كأن تتعلق مبقررات دراسية ، أو أن تكون 

  .و الدكتوراه متخصصة  كرسائل املاجستري 
  باألضافة اىل عقد  ندوات و حماضرات حول مبادئ و اهداف  القانون اإلنساين لكي  توصل اىل

الغري معين القانون األنساين و غايته،  وال بد ان نلجأ اىل كافة الطرق املشار اليها انفا ،  والنشر ال 
  .ּيقتصر على حالة السلم بل أثناء الرتاع املسلح

  الفرع الثاين
  طبيعة النشر

   ، كما تقول القاعدة اليت تضمنتها مجيع األنظمة 1اجلهل بالقانون ال يكون عذرا الرتكاب حمظور
القانونية،  مع ذلك نصت اتفاقيات جنيف يف مادة مشتركة على نشر احكامها على نطاق واسع يف 

اشئ عن احكام يف اتفاقيات ، وعليه ميثل النشر التزاما دوليا دائما أو تعاقدي ن 2السلم كما يف احلرب
  .القانون الدويل االنساين 

  و تلعب  القوانني و  القرارات و التراتيب  الداخلية  دورا   كبريا  يف تقبل مواد القانون االنساين،
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وعلى األطراف تبادل ما سنته من أحكام سواء عن طريق الدولة املودع لديها االتفاقيات أوالدولة 

ما اكتفى الربتوكول الثاين باشارة بسيطة اىل  ، بين2 و هو ما أعيد تأكيده يف الربتوكول األول1احلامية
   .3نشر أحكامه على نطاق واسع 

  و الدولة ملزمة بالقيام بالتعريف مبختلف وثائق القانون الدويل االنساين و االتفاقيات والقرارات 
خصت القيادة العسكرية بدور بارز .وما يصدر عن اجملتمع الدويل من ندوات معينة ،و االعالنات 

، ويضيف الربتوكول األول اىل ذلك االجراءات الضرورة 4و احلاالت غري منصوص عليها  "خاصة
  .5لتنفيذ االلتزامات و األوامر و التعليمات الالزمة لضمان احترام نصوص القانون االنساين

  وال ميكن القول أن النشر يدخل يف جمال التعهدات الدولية،  فهناك يف اجملال العريف قواعد تقضي 
نشر قواعد القانون االنساين كما يقول األستاذ عمر امساعيل سعد اللّه ، و يتابع قوله بأن االلتزام بالنشر ب

هو أيضا التزام عريف ألن نشر هذا القانون يف أوساط اجملتمع هو وسيلة العداد أفراد يكونون على 
 تبدو كل قواعد القانون ففي زمن احلرب.... استعداد للعمل يف ظرف معينة يف امليدان االنساين 

و عن طريق عملية النشر  جيب أن تصبح الزامية بالنسبة جلميع أفراد اجملتمع من ،االنساين ثانوية 
   .6"عسكري اىل مدين

  واذا كانت املسؤولية تقع بالدرجة األولىعلى عاتق الدول يف هذا اجملال فان للمؤسسات االنسانية 
النظام األساسي حلركة الصليب األمحر و اهلالل األمحروالنظام دورا ال يستهان به،  ومن ذلك أن 

تطبيق القانون االنساين "األساسي للجنة الدولية للصليب األمحر يضعان على عاتقها مسؤولية العمل على 
 وعلى هذا األساس تسعى اللجنة جلمع أكرب ما ميكن من معلومات عما حتقق يف جمال 7"بأمانة 

   .8و يبقى على الدول اجناز الكثري يف هذه الناحية "لتطبيق القانون االنساين االجراءات الوطنية "
  
  
  
 1

  .1949تباعا من جنيف االربع لعام 48/49/128/145المادة :أنظر. 
2 

  .1977 من بروتوكول84 و 83المادتان :أنظر 
3

  .من االتفاقية الثانية 46من البروتوكول االول والمادة 19المادة : أنظر
4

  .1977 من البروتوكول االول لعام 45المادة : أنظر
5 

  .1977 من البروتوكول االول 80المادة :أنظر
6 

  .المرجع السابق ،عمر اسماعيل سعد اهللا .د
7 

  ج2 (5و )أج (4أنظر المادتان 
8

   .80المرجع السبق ص ،  األستاذ عامر الزمالي 
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       الفرع الثالث                                      

                          الكتيبات االرشادية العسكرية 
هذه اآللية تتمثل يف كتيبات صغرية أو كتب تعليمية أو لوائح عسكرية و مدونات تتضمن بضعة     

 القوات املسلحة، فكل عمل صفحات، و أيضا تتمثل يف برامج التدريب العسكري املوجهة لتعليم أفراد
علمي و بيداغوجي يتضمن التعريف بالقانون االنساين يدخل ضمن كتيبات االرشاد،  فالقوات املسلحة 
هي طرف مباشر يف الرتاع و معرفتها بالقانون االنساين وسيلة اجيابية،  حيث تكون مستوعبة أثناء أدائها 

قتال،  و ينبغي تدريبها عسكريا على االنصات لضمريها ملهامها،  للمبادئ االنسانية و ذلك قبل طرق ال
 من بروتوكول 80أثاء الرتاع،  و جتد سندها يف أحكام اتفاقيات جنيف وهلا مرجع آخر هو املادة 

  .جنيف األول اليت تطالب الدول باصدار التعليمات و األوامر الكفيلة باحترام القانون االنساين 
 يفهم من نصها أهنا تشري اىل هذه اآللية ألهنا تلزم الدول بأن تعلم قواهتا     هذه املادة مهمة جدا ألنه

املسلحة املبادئ اليت تتضمنها االتفاقيات االنسانية،  و ال متكن تعليم القوات املسلحة اال يف اطار نشر 
  . كتيبات ضمن اطار اطار برنامج التريب العسكري 

لية يف الوقت احلايل ك السويد و أملانيا  و سويسرا و  تستخدم هذه اآل1    هناك  عددا من الدول 
  .هولندا 

  املطلب الثالث                                  
               االلتزام باحلماية بواسطة نظام الدولة احلامية 

دول  على أن تطبق االتفاقية مبعاونة و اشراف ال1949 من االتفاقية الرابعة لسنة 9نصت املادة     
احلامية، اليت يكون من واجبها ضمان مصاحل أطراف الرتاع،  و جيوز للدولة احلامية هلذا الغرض أن تعني 
خبالف ممثليها الديبلوماسيني و القنصليني،  مندوبني من رعايا دولة حمايدة أخرى،  و توافق على هؤالء 

  هيل مهمة ممثلي الدولة احلامية، و نصت املندوبني الذين يتولون واجباهتم لديها، و على أطراف الرتاع تس
  
1

 أصدرت السويد دراسة بعنوان القانون الدولي االنساني في النزاع المسلح و تضم مجموعة مهمة من 1991 في سنة 
ألنها تبيح ، أهم النصوص المتعلقة بالقانون االنساني و المأخوذ من القرارات المختلفة التي اتخذتها الحكومة السويدية 

  . رفة القانون الدولي االنساني و وجهات نظر الدولة التي تنتمي اليها و تأتي أيضا نتيجة االلتزام بهذا القانون مع
 و يوضع برامج التدريب 1994و وضع في سنة ، و في ألمانيا هناك دليل للقانون االنساني في القوات المسلحة 

  . العسكري للقوات األلمانية 
و تتضمن تعريفا ، ات القادة العسكريين أصدرها رئيس التدريب في الجيش السويسريو في سويسرا وضعت تعليم

  . وافيا للقانون االنساني 
  .هولندا أنشأت دليل عسكري يتضمن تعريف بالقانون االنساني 
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امية املتعاقدة أن يتفقا على أن يعهدوا اىل منظمة  من نفس االتفاقية على أنه جيوز لألطراف الس11املادة 

دولية مهمة الدولة احلامية، و هذا ما حدث أثاء حرب اخلليج الثانية عندما عهدت الكويت ملنظمة األمم 
املتحدة مهمة ضمان مصاحلها إىل غاية حترير الكويت حبيث حتملت األمم املتحدة دور الدولة احلامية اىل 

مث بعدها قامت األمم املتحدة بالتعاون مع منظمات متخصصة يف جمال مكافحة التلوث غاية هناية احلرب 
و بعض الدول اليت هلا   GREE PEACEبتطهري اخلليج العريب من البترول املتسرب اىل البحر مثل 

  . تكنولوجيا عالية يف ذلك امليدان 
وم الدولة احلامية مث يف الثاين ندرس يف األول مفه، و عليه نقسم هذا املطلب اىل ثالث فروع     

  . البدتل عنها و أخريا تقييم هذه اآللية 
    الفرع األول                                            

                                     مفهوم الدولـة احلامية 
  ا مبهمة تأمني احترام و هي  الدولة أو الدول اليت يوافق  أطراف الرتاع منذ بداية الرتاع قيامه

 . 2 ، و ذلك حلماية مصاحل طرف لدى طرف آخر اثناء الرتاع1االتقاقيات األربع و الربوتوكول األول 
هذه هي الرقابة التقليدية اليت ميكن ألطراف الرتاع اقامتها بغية معرفة االنتهاكات اليت تصدر من أحدمها 

ة،  فاهنا تعترب الوسيلة املهمة اليت يوفرها القانون الدويل جتاه اآلخر،  وبالرغم من عدم شيوع هذه الرقاب
  . االنساين عند احلاجة اليها لتأمني احلماية 

   فمن خالل  استعراضنا  هلذه  النصوص  القانونية  فان  الدولة  احلامية  كما  يعرفها  األستاذ 
"PITTRO VERRI  " عاياها املوجودين يف أرض  بأهنا دولة تتوىل محاية مصاحل أطراف الرتاع و ر

جيب عليها أن تسهر مع الدول ا ملتنازعة على التطبيق الفعلي للقواعد القانونية، فتكون بذلك  . 3اخلصم
  . آلية مراقبة خارجية لتطبيق أحكام االتفاقية 

وجهت عدة انتقادات هلذه اآللية الواردة يف اتفاقية جنيف و الربوتوكول األول، سواء كان ذلك 
  .احية السهر على التطبيق الفعلي للقواعد القانونية أو من حيث اجراء التحقيق من ن

فتعيني الدولة احلامية مقرون بشرط قبوهلا و املوافقة عليها من جانب أطراف الرتاع، و هو 
  الشرط الذي ميكن أن يشل كلية آلية الرقابة على تطبيق قواعد القانون الدويل االنساين، و يف هذا اجملال
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إن النظام مل يعمل بشكل جيد، و قلما طبق يف الواقع العملي  : " YVES SANDOZيقول األستاذ 

الرغبة يف عدم االعتراف بوجود نزاع مسلح أواالختالف على تصنبفه :و ذلك لعدة أسباب أمهها 
يبلوماسية بني األطراف املتنازعة ؛سرعة سري بعض التراعات املسلحة وأخريا ؛االستمرار يف العالقات الد

صعوبة اجياد دولة حمايدة مقبولة من الطرفني وقادرة يف نفس الوقت على االضطالع هذه املهمة وراغبة 
 تبدي على بدائل الدولة احللمية ؛حيث مل يستخدم هذا النظام اهليئات علىيف تنفيذها ؛ونفس املالحظة 

  . 1"االطالق فيالواقع العملي
  :ومنه يتبني  لنا سببعدم جلوءأطراف التراع لتعيني الدولة احلامية اىل

 ان كثريا من التراعات هى نزاعات غري دولية وبالتايل حيرص أحد طريف التراع على األقل -1
ة احلامية؛ فضال عن على عدم تدويل هذا التراع وعدم اللجوء اىل الرقابة الدولية عن طريق تعيني الدول

غياب نظام الدولة الدولة احلامية يف التراعات املسلحة الداخلية؛ أما قي التراعات الدولية املسلحة فان 
تعيني الدولة الدولة احلامية يعود اىل قطع العالقات الديبلوماسية بني األطراف املتنازعة حيث أن كل 

حترام القواعد الدولية االنسانية بطرقة اخلاصة يف حالة طرف يقوم برعاية مصاحلة أثناء احلرب ومراقبة ا
  . عدم وجود عالقات ديبلوماسية بينهما

 عدم رغبة أحد أطراف الرتاع أو كليهما يف االعتراف بوجود نزاع مسلح ميكن أن يكون -2
ت من ميثاق األمم املتحدة اليت حترم استخدام القوة يف كل الرتاعا" 4"فقرة " 2"مشمول باملادة 

  .الدولية بني أطرافه 
 عدم استعداد الدول لالستجابة للقيام مبهمة الدولة احلامية بسبب كثرة األعباء النامجة عن -3

  . 2هذه املهمة و قلة االمكانيات املوفرة لديها ملواجهة متطلبات احلماية يف الرتاعات الشديدة و املدمرة 
لجنة الدولية للصليب األمحر أن تتدخل للقيام ولذلك نرى و للتخفيف  من العوائق،  فانه ميكن ل

 .ذه املهمة و ذلك بوصفها هيئة انسانية غري متحيزة تتدخل حىت دون موافقة الدول  
                                         الفرع الثاين 

  – اللجنة الدولية للصليب األمحر الدويل –                 البديل عنها 



" 5" احلامية منظمة انسانية مثل اللجنة الدولية للصليب األمحر و هذا حسب املادة وبديل الدولة
  فقرة أوىل " 4"، و ينص أيضا القانون األساسي يف مادته1977من الربتوكول االول لسنة " 3فقرة "
 

1 voir : yves sondoz : op  . cit .pp283  
2 voir.pictet jhon : commentaire des protocoles ,op . cit , pp  79 –80  
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  " .على القيام مبهامها الثابتة يف اتفاقيات جنيف من أجل العمل على تطبيق هذه االتفاقية" ج"حرف 

من الربوتوكول األول يف الوقت الذي تؤكد فيه وجوب تعيني الدولة " 5" و عليه فان املادة 
من قبل أطراف الرتاع من جهة و تسهيل القيام ذه املهمة مبا يف ذلك اجياد البديل عنها من جهة احلامية 

أخرى ، فاهنا تعمل على اجياد البديل العملي الذي يتوىل حل مشكلة عدم االتفاق على تعيني هذه الدولة 
طراف الرتاع من أجل و عند ذلك تبادر اللجنة الدولية للصليب األمحر اىل عرض مساعيها أوال على أ

 ، 1تعيني الدولة احلاميةاليت تنال رضى الطرفني،  و اسعدادمها للسماح هلا أداء محاية مصاحل كل منها 
بضرورة احترام قواعد القانون الدويل ) العراق و احللفاء (حيث قامت اللجنة بتذكري األطراف املتنازعة 

   . 1977ول األول لسنة  من الربوتوك55 و35االنساين مبا فيها املادتني 
و لغرض تسهيل هذه املهمة تطلب اللجنة الدولية من طريف الرتاع تقدمي قائمة خاصة تضم 
مخسة دول ال ميانع الطرفان املذكران من قيام اللجنة الدولية باختيار الدولة احلامية من تلك القائمة ، 

احلامية فانه جيب على طريف الرتاع قبول أما اذا مل تستطع اللجنة الدولية يف مساعيها تعيني الدولة 
عرض اللجنة الدولية أو أية منظمة أخرى للعمل كبديل و القيام مبهمة محاية مصاحل الطرفني و مراقبة 

 و الربوتوكول االضايف األول 1949مدى تنفيذ كل منها اللتزاماته مبوجب االتفاقيات األربع لعام 
  . و تسهيل مهمتها يف  ضوء ذلك 

ض متكني الدولة احلامية أو البديل عنها من القيام ذه املهمة فان قبوهلا ال يؤثرعلى الوضع و لغر
القانوين ألطراف الرتاع أو االقليم مبا يف ذلك االقليم احملتمل،  و تأيت هذه القاعدة حلث طريف الرتاع 

ركزه القانوين من حيث على قبول تعيني الدولة احلامية أو البديل عنها و ذلك بأن حيتفظ كل طرف مب
  .كونه شخصا دوليا أو من حيث املسؤولية اليت تقع على الطرف الذي بدأ الرتاع و طبيعة هذا الرتاع 

و من الناحية القانونية، تعترب عملية تعيني الدولة احلامية أو البديل عنها نامجة عن اتفاق دويل 
ضافا اليه موافقة الدولة احلامية،  أو مبوجب رمسي يرد اما على صورة اتفاق ثنائي يضم طريف الرتاع م

اتفاق ثالثي يضم طريف الرتاع و الدولة احلامية معا،  الن موافقة الدولة احلامية أو البديل عنها شرط 
  .   2ضروري ألجل بدء العمل بنظام احلماية 



اية الرتاع  م أن  تتم هذه العملية يف بد1977 من  الربوتوكول  األول لعام 5و تشترط املادة 
  و دون  إبطاء حيث يقوم طريف  الرتاع  بتعيني الدولة احلامية،  و خبالفه فانه يتعني عليها تقدمي الدول

  
1

  . من البروتوكول األول 4 فقرة 5تباعا من االتفاقيات األربع و المادة . 11.  10 .10 .10المواد :  أنظر 
2

 27العدد . ص أ. د. م،  فعالية القانون الدولي االنساني II فصل، القانون الدولي االنساني ،  د زهير حسني 
   . 336ص  ، 1992 أكتوبر -سبتمبر
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املرشحة هلذه املهمة خالل أسبوعني من طلب اللجنة الدولية كما سبق ذكره،  و اذا مل يتم تعيني 

 االتفاقيات األربع و الربوتوكول االضايف األول،  فان القواعد وظيفة الدولة احلامية أو البديل يف
  .العرفية كفيلة بتحديد هذه الوظيفة مبا يف ذلك حضور الدولة احلامية يف ميدان القتال 

أما اذا تعذرمع هذا تعيني الدولة احلامية بسبب عدم موافقة طرف عليها، فان هلذه الدولة أن تطلب 
ول حمل الدولة احلامية اليت ميتنع طرف الرتاع عن تعيينها، أي تعيني البديل يتم من اللجنة الدولية احلل

و مع هذا فان اللجنة الدولية تشترط موافقة . 1بشكل تلقائي حىت دون موافقة الطرف اآلخر يف الرتاع
هذا الطرف لكي تستطيع مباشرة عملها بالنظر ان عدم حصول هذه املوافقة جيعل عمل اللجنة غري 

 و املالحظ ان اللجنة تدخلت يف حرب اخلليج الثانية، فأمام خطر اللجوء اىل استعمال األسلحة 2الفع
الكيماوية أو اجلرثومية أو األسلحة الدمار الشامل األخرى يف نزاع اخلليج الثاين اختذت اللجنة الدولية 

ي يسمح باللجوء ، الذ678 على اثر قرار جملس االمن رقم 1990 ديسمرب 14للصليب االمحر يف 
 1949اىل استعمال القوة، مبادرة ارسال مذكرة اىل كافة الدول األطراف يف اتفاقيات جنيف لسنة 

وتكررت هذه احملاولة يف األيام التالية للرتاع لدى كافة حكومات البلدان األعضاء يف التحالف 
ء ذلك اىل تذكري مجيع األطراف باالضافة اىل احلكومة العراقية،  و كانت اللجنة الدولية ترمي من ورا

 ، و كذلك الدول بأحكام قانون 1949بااللتزاماهتا املنبثقة عن اتفاقيات جنيف املربمة يف عام 
احلرب اليت حتظر استعمال األسلحة الكيماوية و اجلرثومية،  و دعت كذلك الدول غري األطراف يف 

ن أجل احترام األعيان الالزمة حلياة السكان الربوتوكول االضايف األول اىل اختاذ كافة االجراءات م
املدنيني و البيئة الطبيعية و املنشآت اليت حتتوي على قوى خطرة كاملراكز البووية النتاج الطاقة 

 و عند اندالع األعمال العدائية طلبت اللجنة الدولية بواسطة 1991 جانفي 17الكهربائية، و يف 
ح عدم اللجوء اىل استعمال سالح الذرة ملا فيه من خطورة نداء عمومي من كافة األطراف و باحلا

  . على السكان املدنيني و البيئة الطبيعية 



 و أعاد 1949و اخلالصة أن هذه اآلليات اليت جاء النص عليها يف اتفاقيات جنبف لعام 
ا حبيث أن نص ادراجها يف الربوتوكول االضايف األول مل تأخذ بعني االعتبار،حىت أهنا مل تطبق حبذافريه

  املادة األول من اتفاقيات جنيف تنص على االلتزام باحترام القانون الدويل االنساين،  ولكن يف الواقع
 

1 jhon pictet : commentaire des protocoles , op . cit , pp 86 et 87 . 
ذلك بتقديم مذكرات شفوية ، نية تدخلت اللجنة الدولية للصليب األحمر في النزاع المسلح أثناء حرب الجليج الثا 2

ألطراف النزاع تبين فيه االلتزامات الدولية في مجال حماية األشخاص و الممتلكات و البيئة و أيضا قاعد تنظيم سير 
 17العدد ، أ . ص .د.أنظر النزاع في الشرق األوسط م ، المعارك و وسائل القتال و حتى األسلحة المحظورة 

   . 27 – 19ص  ، 1991جنيف 
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كل الدول خترق هذه القواعد متحججة  بالضرورات العسكرية،  و أيضا بالنسبة لنشر مبادئ القانون 
الدويل االنساين مل تقم به اال عددا قليال من الدول،  و اآللية الثالثة الدولة احلامية فلم يتم االتفاق 

ها مع وجهات نظر الدول املتنازعة،  و عليه نقول جيب تفعيل هذه اآلليات و ذلك عليها أبدا لتعرض
باعطاء تعريف للضرورة العسكرية و أيضا وضع قائمة لألسلحة املمنوعة من االستعمال يف الرتاع، و 

  . أيضا منع اختاذ مناطق حبرية قواعد عسكرية لكي ال تصبح أهدافا عسكرية 
 نشر دليل خاص باحلرب البحرية و ذلك العطاء أكثر محاية و لتطبيق و أيضا بتشجيع الدول على

  .  قواعد القانون االنساين اخلاص حبماية البيئة البحرية 
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   املبحث الثاين                                        

   م 1977ألدوات اجلديدة للحماية مبقتضى بروتوكول جنيف األول لسنة           ا
م  1977 م و تطويرها سنة 1949إضافة اىل األجهزة الواردة يف اتفاقيات جنيف األربع لعام 

 أجهزة جديدة تتوىل مهمة الرقابة و التحقيق،  سيتم 1977أضاف الربوتوكول جنيف األول لعام 
لب ثالثة،  يف األول نتطرق لألشخاص املؤهلني و املستشارين القانونيني دراسة هذه األجهزة وفق مطا

و يف جلهاز التحقيق اجلديد و هو اللجنة الدولية لتقصي احلقائق و يف األخري نتطرق آللية جديدة و 
  . هي التعاون مع األمم املتحدة يف جمال السهر على تطبيق قواعد القانون الدويل االنساين 

  املطلب األول                                         
                  األشخاص املؤهلون و املستشارون القانونيون

نتعرض هلدا املطلب يف فرعني، فنبني أوال األشخاص املؤهلون، مث نوضح يف نقطة ثانية 
  . املستشارون القانونيون 

  ول                                              الفرع األ
                                        األشخاص املؤهلون 



و ينطبق هذا الوصف  على أساتذة القانون الدويل االنساين و املعاملني على نشره و الطلبة    
  . املتخصصني يف ميدان القانون الدويل االنساين 

ل،  امنا الغاية منه و ان هذا الصنف اجلديد من األشخاص الذين نص عليهم الربوتوكول األو
، جيب اعداد أولئك األشخاص 1تسهيل تطبيق االتفاقيات و الربوتوكول و خاصة نشاط الدولة احلامية

مبساعدة اجلمعيات الوطنية للصليب األمحر و اهلالل األمحر، حىت يكونوا على استعداد ، وقت السلم 
اعات املسلحة، كما ميكنهم االسهام يف لتقدمي املشورة للسلطات و اعالمها جبوانب تطبيق قانون الرت

عمل الدولة احلامية ان وجدت، و اذا مت لدولة ما تكوين مثل أولئك األشخاص فان عليها  ارسال 
قائمة األمساء اىل اللجنة الدولية للصليب األمحر حىت تكون حتت تصرف األطراف املتعاقدة األخرى 

  .2عند احلاجة لالستفادة من خربهتم
  
1

  .  من البروتوكول األول 6 المادة : أنظر 
2

   .81ص، المرجع السابق ، مدخل إلى القانون الدولي اإلنساني  : ي عامر الزما ل
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                                         الفرع الثاين 

  ونيون                              املستشارون القان
 من الربوتوكول األول فان مهمة املستشارين املنصوص عليهم هي تقدمي 82طبقا للمادة 

املشورة للقادة العسكريني حسب الدرجة املالئمة بشأن تطبيق أحكام االتفاقيات و الربوتوكول 
ات والتعليم املناسب الدي يلقن للقوات املسلحة يف هدا اجملال، و طبيعي ان تنشب قانون الرتاع

املسلحة واتصاله مبيادين ختري من املعرفة و العلوم، يؤدي إىل االستعانة بآراء اهل االختصاص عند 
احلاجة وهو اجتاه سلكته عدة دول قبل النص عليه يف الربوتوكول، الن يف دلك تسهيال لعمل القيادة 

ستشارين القانونيني وال شك أن  اختصاص امل . 1العسكرية اليت من واجبها أيضا معرفة تلك األحكام
  .مفيد هلم يف هدا الشان 

وينطبق هدا الوصف حتديدا على من كانوا يؤدون مهمة التحقيق أو كمحققني، وأيضا ممن 
 يف بعض العلوم اليت هلا عالقة بالقانون الدويل  استشارية وبعض االختصاصينيةعملوا يف أ نشط

  .اخل ... يف جمال محاية البيئة اإلنساين كمختصني يف محاية حقوق اإلنسان  و أيضا 



 يعينون من أجل العمل على احترام القواعد األساسية و املبادئ األنانية للقانون  2و املستشارين 
   . 3اإلنساين و شرحها و أيضا يكلفون ب اإلبالغ عن أي انتهاك هلذا القانون 

  املطلب الثاين
  اللجنة الدولية لتقصي احلقائق

 االربع، خاصة بعد جتارب واقع تص الوسائل املذكورة يف االتفاقياحرصا على تاليف نقائ
اول املشاركون الديبلوماسيني لتأكيد وتطوير القانون الدويل النساين ، العالقات بني اطراف الرتاع
  .  4بعث جهاز حتقيق موجب نص قانون ) 1977-1974جنيف (  ملطبق يف الرتاعات املسلحة

  اللجنة  الدولية  لتقصي  احلقائق  أو " لى  هذا  اجلهاز  املعنية ع  " 90مادة  "  حيث  نصت 
"La commission  internationale d’établissement des faits "  

  
    
1

  . من البروتوكول األول 87المادة :  أنظر 
2

ين أو عملوا  ينطبق هذا الوصف على من كانوا يؤدون مهمة التحقيق أو كمحققين أو عملوا في أنشطة المستشار
كمحامين أو قضاة مدنيين أو عسكريين أو عملوا كضباط احتياطيين و درسوا ضمن برامج التدريب العسكري القانون 

  .  الدولي اإلنساني 
3

  .المرجع السابق  ،  عمر إسماعيل سعد اهللا 
4

  .82ص ، المرجع السابق ،  عامر الزمالي 
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    و هلذا نقسم هذا املطلب إىل ثالث فروع نتطرق يف األول إىل تكوين اللجنة و واليتها القانونية 

  .مث يف الثاين نتطرق الختصاصات و أخريا تشكيل غرفة التحقيق 
                                               الفرع األول 

    ية لتقصي احلقائق و واليتها                        تكوين اللجنة الدول
  :    تكوين اللجنة -1  

   من الربوتوكول اإلضايف األول كيفية تشكيل و اختصاص و عمل اللجنة، فهي 90تنص املادة 
 مشهود هلم بالكفاءة 15تضم سبعة فقرات طويلة جدا،  بينت الفقرة األوىل حرف أ أن عدد أعضاءها 

 دولة 20على أن هذه اللجنة تتشكل بعد أن تصدر " ب"حرف و احلياد،  و بينت الفقرة األوىل 
إعالنات بقبول االختصاص باعتباره إجباريا، و يتم انتخاب هؤالء األعضاء حسب التقسيم اجلغرايف و 

 الفنية و احلياد تاحلضاري للدول األطراف يف الربوتوكول األول و بشكل شخصي حسب املؤهلا
   ." د "قرة األوىل حرف الكامل،  و هذا ما نصت عليه الف



 كما يعمل هؤالء األعضاء بصفتهم الشخصية،  حبيث ال يتلقون أية تعليمات من أية جهة 
  .كانت وهذا حسب الفقرة األوىل حرف ج 

 كما ميتنعون عن اإلدالء بأية تصرحيات علنية حول الرتاع املسلح،  علما بأن تشكيل اللجنة ال 
  . جيوز تشكيلها قبل حصول نزاع باعتبارها جهازا دائما يرتبط برتاع معني قائم فعال بل 

 أما تشكيل اللجنة فيتم من حيث قبول عشرين دولة طرف يف الربوتوكول اإلضايف لالختصاص 
اإللزامي للجنة،  و يتعني على الطرف املودع للربوتوكول الدعوة الجتماع الدول  املشار أليها لغرض 

  ) .الفقرة األوىل حرف  ب (فات املذكورة أعاله انتخاب أعضاء اللجنة وفق املواص
اللجنة ليست قائمة يف مواجهة مجيع الدول األطراف يف الربوتوكول اإلضايف بل يف مواجهة    

و لكن هذا الشرط ال مينع أية دولة من املشاركة يف .  العشرين اليت وافقت على اختصاصها 20الدول 
تصاصها بشكل إلزامي، أما عضوية اجلنة فهي مخسة سنوات تشكيل اللجنة مىت أعربت عن قبوهلا الخ

  . فإذا انتهت هذه املدة توجه الدعوة الجتماع جديد النتخاب األعضاء اجلدد فيها 
 أما اإلجراءات املتعلقة باالجتماع و االنتخابات، فانه ميكن حتديدها من قبل اللجنة أو من قبل 

ق بالنصاب و األكثرية عند التصويت وقابلية جتديد انتخاب الدول اجملتمعة الول مرة، خاصة فيما يتعل
 يف االنتخابات احلصول على األكثرية املطلقة إذا مل تكن هناك مؤهالت شخصية طوال يشتر. األعضاء

 .كما يتعني عن األعضاء التعهد بأداء واجباهتم بإخالص و حياد تامني . كافية لترجيح األصوات 
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  واكتمل النصاب عندما أصبحت كندا الدولة العشرين اليت قبلت اختصاص اللجنة مت االجتماع األول 

   .1 بربن حيث عني األعضاء اخلمسة عشر 1991 يونيو 25هلا يف 
   :الوالية القانونية للجنة  -2

صاهتا جتاه أية دولة تعلن عند التوقيع أو فإهنا تستطيع ممارسة اختصا،  أما الوالية القانونية للجنة 
التصديق أو االنضمام أو يف أي وقت تشاء قبوهلا االختصاص اإللزامي للجنة جتاه دولة معينة أو نزاع 

وهذا الشرط االختياري  ال يسري على . معني أو جتاه الدول اليت تعلن قبوهلا هذا االختصاص باملقابل 
ختصاص اإللزامي ابتداء،  و هذا يعين أن تكليف اللجنة بالقيام مبهمتها ال الدول األخرى اليت ال تقبل اال

يتم إال من قبل الدول اليت تقبل هذا االختصاص،  و ال جيوز ألية منظمة أو شخص عادي دعوة اللجنة 
اء للقيام بالتحقيق عن انتهاكات القواعد اإلنسانية،  كما ال جيوز للجنة أن تأخذ بزمام املبادرة من تلق

  .نفسها 



  أما فيما يتعلق بامكانية دعوة اللجنة للتحقيق من قبل دولة حامية لرعايا دولة سبق هلا قبول 
 ما دامت  " أ " الفقرة الثانية حرف90االختصاص االلزامي للجنة، فإنه ميكن أن يفهم ضمنا من املادة 
   . 2 وجد نص يوضح ذلكالدولة احلامية مكلفة حبماية مصاحل الدولة املعينة و إن كان ال ي

                                  الفرع الثاين  
                              اختصاصات اللجنة 

و ، تتركز أعمال اللجنة أساسا على التحقيق يف االنتهاكات اليت تنسب إىل أحد أطراف الرتاع  
  :  و هذا كما يأيت ميكن للجنة أن تبدي والحظتها على احلقائق اليت توصلت إليها

  يف الوقائع دون احلكم عليها و هذا حسب قتتحدد مهمة اللجنة بالتحقي :  Enquêteالتحقق   . أ
 فهي تتحرى عن وجود الوقائع اليت يدعي أحد أطراف الرتاع حصوهلا من قبل " ج"الفقرة الثانية حرف

يا أو خمالفة خطرية لالتفاقيات الطرف اآلخر،  وال ميثل التحقيق إال الوقائع اليت تشكل انتهاكا جسم
األربع و الربوتوكول األول،  و هذا التمييز يقتضي أن تبت اللجنة يف قبول طلب التحقيق،  ألن قيام 

  .اجلنة بقبول طلب التحقيق يتوقف على تقدير ما إذا كان الطلب يتعلق مبخالفات خطرية أو ال 
   هذه املخالفات و تقدير مدى خطورهتا مسبقاو هذا  يتضمن  من الناحية  الفعلية  احلكم  على   

    
  1

   183ص  ، 1991 جنيف 18أ عدد .ص.د. م
2   Pictet jhon.op .cit ,pp160 . 
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و هذه ليست هينة فقد تكون املخالفات بسيطة و لكن تكرارها جيعل منها انتهاكات خطرية فتدخل 

  . اق اختصاصها يف نط
 "ج" فقرة أوىل حرف90و بالرغم من عدم النص على مهمة يف هذه املخالفات، إال أن املادة 

و هذا يقتضي من اللجنة تقدير كون هذه .  على االنتهاكات اخلطرية فقط قتشترط أن يقتصر التحقي
كما أن هذه املهمة املخالفات خطرية،  األمر الذي ميكن اللجنة من تكييف نوع هذه االنتهاكات،  

متتد إىل تقييم القواعد اليت يشكل عدم االلتزام ا خمالفة أو انتهاكا خطريا ، و هذا ما حدث أثناء 
حرب اخلليج الثانية فان إجراءات التحقيق مل تقم ا اللجنة الدولية لتقصي احلقائق بل قامت ا جلنة 

 التلوث الذي حدث أثناء احلرب و خاصة أنشأها جملس األمن للوقوف على مدى جسامة خطر
 بإقرار املسؤولية الدولية للعراق عن 687لتحميل العراق املسؤولية املطلقة عنه،  و ذلك بإصدار قرار 



 أي بعد هناية احلرب، و مل 1991ألن اللجنة تقصي احلقائق مل تشكل بعد إال سنة . الدمار البيئي
، 1977 أنه مل يصادق على الربوتوكولني جنيف لعام يوافق العراق على قيام اللجنة بالتحقيق حىت

  . لذلك فان اللجنة مل تقم بعملها املشروط مبوافقة أطراف الرتاع 
اللجنة من إثبات وقوع  بعد أن تنتهي:  Bons offices املساعي احلميدة -ب

 الرتاع إىل فإهنا مدعوة إىل بذل مساعيها احلميدة لدعوة أطراف، املخالفات و االنتهاكات اخلطرية 
االمتثال لقواعد القانون الدويل اإلنساين الواردة يف االتفاقيات األربع و الربوتوكول األول و يتعني على 

 أن تبدي – وقوع املخالفات و االنتهاكات املذكورة و تقدميها إىل أطراف الرتاع ت عند إثبا–اللجنة 
   . " أ" الفقرة اخلامسة احلرف90التوصيات املناسبة خبصوص هذا كما تنص على ذلك املادة 

  و عليه ففي الوقت اليت يتعني على اللجنة تقييم الوقائع و دعوة األطراف املتنازعة إىل االمتثال للقواعد 
املذكورة أعاله،  فإن عملها هذا يتضمن حكما قانونيا على هذه الوقائع و مدى خمالفتها للقانون و 

  . قواعد كيفية االمتثال هلذا القانون أو ال
 وكما كان على اللجنة أال تصدر أحكامها القانونية على هذه الوقائع، فإنه ميكن القول بأن هذا 

   .1للوقائع املذكورة    prima farcieالتقييم هلذه التوصيات ال تتعدى أن تكون جمرد تقدير أويل 
 الودية للمشاكل اليت  و تتمثل املساعي احلميدة مبالحظات حول حول الوقائع و توصيات بالتسوية

  .تثريها املخالفات و االنتهاكات،  إضافة إىل املالحظات املكتوبة و الشفهية اليت يبديها أطراف الرتاع 
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نة،  يتعني عليهم،  إذا مل يتفقوا على الطريقة أما إذا مل يتفق أطراف الرتاع على الرجوع إىل اللج

 هذه املناسبة للتحقيق يف االنتهاكات و املخالفات،  اختيار حمكم يقرر اإلجراءات الواجب اتباعها ويف
 أي إىل املخالفات واالنتهاكات غري اخلطرية فإذا ثبت ةاحلالة ميكن أن ميتد التحقيق خارج  نطاق اللجن

  .  1نتهاك فانه يتعني على الطرف املعين الكف عنها و تالفيها بأسرع وقت وقوع أية خمالفة أو ا
                                     الفرع الثالث 

                                  تشكيل غرفة التحقيق 
يتم تشكيل غرفة التحقيق من سبعة أعضاء، مخسة منهم يتم اختيارهم من قبل جلنة تقصي      
، وان كان هذا ال يتقيد حبصول موافقة ةائق بعد مشاورات مع أطراف الرتاع يقوم ا رئيس اللجناحلق



 اال يكونوا من رعايا اطراف الرتاع كما تنص على ةو يشترط يف هؤالء اخلمس، الطرفني على تعيينهم 
رتاع شرط اال يكون أما االثنني اآلخرين فيتم تعيينها من قبل إطراف ال" . أ" فقرة حرف 90ذلك املادة 

 كما نصت ةكما ال يشترط ان يكونا من أعضاء اللجن، من رعاياها وان ينتميا اىل دول حمايدة يف الرتاع
اما اذا مل خيتر اطراف الرتاع االثنني اللذين ميثالمها، فان رئيساللجنة يكون مضطرا . الفقرة الثالثة حرف ا

 الرتاع و بصرف النضر عن موافقتهم كما تنص الفقرة لتعيني هذين االثنني بعد مشاورات مع األطراف
  ". ب"الثالثة حرف 

 الرتاع لتقدمي األدلة على وجود انتهاكات فأما عمل الغرفة فيبدا بطلب موجه إىل أطراف أ     
 لتقدمي 2كما تدعو الدول احلامية أو البديل عنها. للقانون اإلنساين وكل املعلومات اليت هلا صلة ا 

و املعلومات املذكورة، وتستعني الغرفة بأشخاص يتمتعون بالكفاءة،  وميكنهم ان يقوموا بالتحقيق األدلة 
 أطراف الرتاع او ايطرف هميدانيا،  وميكن أن تنتهي نتائج التحقيق إىل إثبات هذه االنتهاكات سواء جتا

أعلنت قبوهلا  األطراف األخرى قد تاخر له صلة بالرتاع كان يكون طرفا حمايدا، وسواء كان
  . الختصاص اللجنة  اإللزامي أم ال

وتقوم اللجنة بتقدمي تقرير حول االنتهاكات املدعى ا إىل اإلطراف ذات العالقة وحيق هلذه اإلطراف 
 اآللة املقدمة كما ىالتعليق على هذه اآلجلة وتقدميها إىل اللجنة، كما حيق لكل ااطراف االعتراض عل

  ".ج" حرف 4تنص عليه الفقرة 
  أما  اللجنة  فتقوم  بكتابة تقرير خاصتعده بنفسها مع تثبيت نتائج عمل الغرفة و التوصيات الىت

  
1 
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واذا عجزت غرفة التحقيق عن اثبات االدعاء " أ " حرف"5"ا تنص على ذلك الفقرة تراها مناسبة كم

 "  5"باالنتهاكات بناءا على الوقائع املدروسة، فان للجنة طلب تفسري هذا العجز كما نصت عليه الفقرة
  " .ب"حرف 

ملرحلة كما حيتوي التقرير على توصيات خبصوصحل الرتاع الناجم عن االدعاءات املذكورة اما ا
االخرية من عمل الغرفة فيتعلق بردود اطراف الرتاع على تقرير اللجنة ومدى استعدادها للقبول 

وال يوجد يف الواقع مدة حمددة لتقدمي الردود و بالتايل فان ، بالتوصيات اليت تقدمها الغرفة لكل نزاع
  . البيئة الرتاع قد يتطور وتزداد االنتهاكات وتزداد االضرار التيتيب الضحايا و



وبدال من ختويل اللجنة اعالن نتائج عمل الغرفة،  فان الربوتوكول مينع من اعالن هذه النتائج 
اذا ما رفض ذلك احد اطراف الرتاع،  اذيشترط موافقة مجيع االطراف علي نشرها كما نصت عليه 

  ".ج"حرف " 5"الفقرة 
 العام العاملي وبالتايل ايل احراج ويرمي هذا االجراءايل حتاشي ردة فعل عنيفة من قبل الراي

ومن جهة اخرى فان رفض الطرف . كورة   الطرف املخالف ومحله علي عدم التعاون مع اللجنة املذ
املخالف اعالن نتائج التحقيق يف املخالفلت اخلطرية يعين مبفهوم املخالفة ارتكاب تلك املخالفات واال 

خالفلت غري اخلطرية كما ال ميانع من قبول اختصاص فسوف ال ميانع الطرف املتهم من نشر هذه امل
  .1اللجنة

  
  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
اليات محاية البيئة البحرية: الباب الثاين   

 الفصل الثاين
 قيام املسؤولية الدوليةعن انتهاك قواعد احلماية

 
  :    جود اليات تطبيق قواعد القانون النساين تتمثل يف حالتني مها         ان النتيجة اليت يترتب عليها و

    عدم ثبوت مسؤولية الطرف املتنازع عن اخالله بالقواعد اخلاصـة بعدم االعتداء على البيئة -
 البحرية سواء كان ذلك بعدم التعرض هلا اساسا، او كونـه تعرض هلا ولكن رفعت عنه املسؤولية  

  .ة العسكرية، و استخدام الطرف قاع البحر يف اغراض عسكريةبسبب موانع الضرور
   اما احلالة الثانية فهي اليت تثبت فيه آليات الرقابة و التحقيق خاصـة ، اخالل الطرف املتنازع -     

بالقواعد اخلاصة بعدم االعتداء على البيئة البحرية اثناء الرتاعات املسلحـة، فيترتب علـى ذلك قيام 
القانونية، و سنقتصر يف دراستنا يف هذا الفصل على املسؤولية الدولية و التكييف القانوين مسؤوليته 

لعمل االعتداء علـى البيئة البحريـة الذي يعترب كأساس ملتابعة األشخاص الذين قاموا باالعتداء على 
  .البيئة البحرية أثناء الرتاع املسلح

       :    و لذلك قسم هذا الفصل اىل مبحثني-    
  .املسؤولية القانونية عن انتهاك قواعد احلماية:    املبحث االول
  .التكييف القانوين لعمل االعتداء على البيئة البحرية اثناء الرتاع املسلح:   املبحث الثاين

  املبحث االول
  املسؤولية القانونية عن انتهاك قواعد احلماية

  
ة الدولية فـي القانون الدولـي عامة و االنساين خاصة، نظاما قانونيا           متثل القواعد املتعلقة باملسؤولي

أساسيا نظرا ملا تقرره من ضمانات تكفل احترام االلتزامـات التـي يفرضها القانون  الدولـي على 
أشخاصه و ما ترتبه من جزاءات على خمالفة هذه االلتزامـات و عدم الوفاء  ا، و بذلك تساهم 

  .ية اىل حد كبري يف محاية البيئة البحريةأحكام املسؤول



       و لذلك قسم هذا املبحث اىل ثالث مطالب، نتطرق يف االول الـى مضمون هذه املسؤولية مث 
  .يف الثاين، أساس املسؤولية الدولية، و يف الثالث حاالت حتمل أعباء املسؤولية

  
  
  

                                                          
  آليات محاية البيئة البحرية     : :            الباب الثاين

  
  املطلب االول

  مضمون املسؤولية الدولية
  .      نتعرض اوال المهيتها مث نتعرض ثانيا لبعض من تعاريفها الفقهية

  الفرع االول
  امهيتها

  
املسؤولية الدولية يف اطار القانون عرب العديد من االساتذة عن االمهية اليت متثلها القواعد املتعلقة ب

الدويل العام، و ذلك ملا تقره من ضمانات تكفل احترام االلتزامات اليت فرضها هذا القانون على 
'' بن عامر تونسي ''اشخاصه، و ما ترتبه من جزاءات على عدم الوفاء ا،و يف هذا اجملال يرى االستاذ 

و يف نفس السياق يرى " بري يف استقرار االوضاع الدولية احكام املسؤولية تساهم اىل حد ك: " بان 
ان املسؤولية هي السمة البارزة يف نظام قانوين، حيرص واضعوه على فاعليته " : " عامر الزمايل "االستاذ 

  ".و استمراره و احترامه
خلة بقواعد محاية       و استنتاجا ملا تقدم فان اقرار قواعد حمكمة بشان املسؤولية الدولية لالطراف امل

البيئة البحرية اثناء الرتاعات املسلحة يف البحار ، من شأهنا أن توفر محاية أفضل هلذه البيئةالبحرية من 
  .تلويثها و جعلها هدفا عسكريا يف الرتاعات املسلحة البحرية ، و ايضا متابعة اولئك املخالفني 

  الفرع الثان
  يتعاريفها الفقهية

حممد "لفقهية بشأن املسؤولية الدولية يف اطار القانون الدويل العام ، فاالستاذ تتعدد التعاريف ا   
الشخص الذي ارتكب أمرا تستوجب املبادىء و القواعد املطبقة يف : "يعرفها بأهنا حالة " حافظ غامن

م قانوين تلتزم نظا: " ايضا بأهنا" حممد البشري الشافعي "، و يعرفها االستاذ "اجملتمع الدويل املؤاخذة عليه 
                 الدولة اليت نسب اليها تصرف غري مشروع طبقا لقانون الدويل بأن تعوض الدولة اليت ارتكب ضدها

 



1 
لى تونسي بن عامر ، اساس المسؤولية الدولية في ضوء القانون الدولي المعاصر ، منشورات دحلب الطبعة االو

   .7 ، ص 1995
2 

  82عامر الزمالي ، المرجع السابق ، ص
3 

معهد " دراسة احكام القانون الدولي و تطبيقاتها التي تهم الدول العربية " مسؤولية الدولية : محمد حافظ غانم 
  13 ، ص 1962 جامعة الدول العربية ، القاهرة –الدراسات العربية 

  

  
  

   البحرية آليات محاية البيئة: الباب الثاين 
تنشأ حينما يرتكب شخص من اشخاص : "بالتايل " عبد البديع شليب " و يعرفها االستاذ 1"هذا العمل 

   .2"القانون الدويل فعال يشكل خمالفة اللتزامات و مبادىء القانون الدويل 
فيعرفان املسؤولية الدولية "  ATTIA TAMIZA , de ALECHAGO"    اما االستاذان 

اخالل بالتزام سواء كان ذلك بعمل نشاط  أو بسهو نابع من قاعدة من قواعد القانون كل " بأهنا 
الدول، و الذي يؤدي آليا اىل خلق عالقة قانونية جديدة بني الدولة اليت أخلت بااللتزام  و اليت ال بد 

  3..."عليها من تعويض الدولة اليت تطلب ذلك

حسب (يز بعض الفقهاء على الدولة ثابت، و رمبا وحيد     و ما نالحظه من خالل هذه التعاريف، ترك
يف املسؤولية الدولية، يف حني جند اليوم اىل جانب الدولة كشخص دويل هناك املنطمات ) الفقه التقليدي

  .الدولية و حركات التحرير و أيضا الفرد يعترب شخص من أشخاص القانون  الدويل
بوجه عام هي اليت تنشأ بني أشخاص القانون الدويل نتيجة املسؤولية الدولية "    و لذلك نقول بأن 

خلرق قواعد اتفاقية او عرفية و تشكل هذه اخلروقات انتهاكات جسيمة للقانون الدويل و يلحق ذلك 
  ".اخلرق ضررا بأشخاص القانون الدويل وجب جربه

عد القانون الدويل االنساين ،     و قياسا على كل ما تقدم فان املسؤولية الدولية اليت تشار يف جمال قوا
اخلاصة حلماية البيئة البحرية أثناء الرتاعات املسلحة يف البحار، هي تلك اليت تنشأ عند ما يقوم أحد 
أشخاص القانون الدويل بانتهاك تلك االلتزامات االتفاقية و العرفية يف اطار القانون الدويل االنساين 

  .الة نشوب أي نزاع مسلحاملخصصة حلماية البيئة الطبيعية يف ح
  

  املطلب الثاين
  اساس املسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد احلماية

  



املسؤولية الدولية على أساس اخلطأ، و على : تقوم املسؤولية الدولية عامة على عدة أسس هي 
 أساس الفعل الدويل غري املشروع و أيضا على أساس املخاطر و هذه األسس تعد أسس أصلية ، أما

 األسس االحتياطية فهي التعسف يف استعمال احلق ، مبدأ حسن النية و مبدأ العدالة، و األسس
                  

1
   .182 م ، ص 1971 القانون الدولي العام في السلم ، منشأة المعرف االسكندرية ، الطبعة – محمد البشير الشافعي 

2
في الشريعة االسالمية و القانون ( ون الدولي العام ، دراسة مقارنة حق االسترداد في القان:  عبد البديع صالح شلبي 

  185 ، ص 1983الطبعة االولى ، منشأة المعارف القاهرة ) الدولي 
 3 ATTIA TAMIZA ,Eduardo deAlechago : « la responsabilité de l’état » le droit international 
, bilan et perspective , Pedone ,Paris 1991, p 394.  
 
 

  
  

  اليات محاية البيئة البحرية :   الباب الثاين 
اخلطأ ، املخاطر، الفعل : االحتياطية ال تدخل ضمن دراستنا بل نكتفي بدراسة األسس املعروفة و هي 

  .غري املشروع دوليا على التوايل وفق فروع ثالثة 
  الفرع األول

  تهاك قواعد احلمايةنظرية اخلطأ كأساس للمسؤولية الدولية عن ان
             يعود أصل نظرية اخلطأ اىل بداية العصور الوسطى أي مع ظهور فكرة الدولة باملفهوم 
احلديث، حيث كانت يف السابق نظرية املسؤولية اجلماعية هي السائدة أي نظرية التضامن املطلق بني 

ور مصطلح الدولة، جند أن فكرة أفراد اجلماعية على حتمل املسؤولية، و من خالل التطور و ظه
املسؤولية على أساس التضامن شهدت تطورا كان من أبرز مالحمه هو ظهور شخص صاحب السيادة يف 

  .الدولة و هو األمري حبيث أصبحت ارادة الدولة تتجسد يف ادارته
ليا عن نظرية      و ملا كان االمري ال يقبل بالظلم و ال يسمح بانتهاك أحكام القانون لذلك وجدنا خت

" حممد سامي عبد احلميد"املسؤولية اجلماعية أي التضامنية لتحل حملها نظرية اخلطأ، و جند الدكتور 
ال ميكن أن تعترب الد ولة مسؤولة ما مل ختطىء و من مث ال تقوم املسؤولية الدولية ما مل : "يعرفها بأهنا 

هذا الفعل اخلاطىء اما أن يكون متعمدا أو يصدر من الد ولة فعل خاطىء يضر بغريها من الد ول، و 
  ".اما أن يكون امهاال غري متعمد

  :    و عليه ميكن أن نلخص نظرية اخلطأ يف النقط التالية
  . ان نظرية اخلطأ كانت ردة فعل على نظرية املسؤولية اجلماعية أي التضامنية -1   
  .    الدولة  أن األمري هو رئيس الدولة و له كل صالحيات ادارة -2   
   أن اخلطأ املقصود يف هذه النظرية هو خطأ مفترض يف حق األمري الذي كان ميثل الدولة، و مبعىن     -3



  آخر أن األمري يعد مسؤوال عن فعل قام به أحد أعوانه و بالتايل هي مسؤولية مفترضة مبنية على        
  .    اخلطأ املفترض

  الدولة  حبيث  أصبحت  شخصية  الدولة  عن  شخص و مع  التطور  الذي  حدث  لشكل     
   
  
 1  

االسس االحتياطية تتمثل في التعسف في استعمال الحق و مبدا حسن النية و الحقوق المكتسبة ، أنظر في تفصيل   
عة ذلك الدكتور بن عامر تونسي ، أساس المسؤولية الدولية في ضوء القانون الدولي المعاصر ، منشورات حلب ، الطب

  214 -159 ، ص 1995االولى 
 أصول القانون الدولي العام ، القاعدة الدولية ، الجزء االول ، الطبعة الثانية – الدكتور محمد سامي عبد الحميد  2

   .448 ، مؤسسات شباب الجامعة ، ص 1974

  
  
  

  آليات محاية البيئة البحرية: الباب الثاين 
ن االنتقادات ، و هذا ما سنحاول معرفته من خالل تعرضنا احلاكم، جند هذه النظرية تعرضت لكثري م

  .ملوقف الفقه مث القضاء 
  : موقف الفقه الدويل من نظرية اخلطأ-1

  :   لقد انقسم الفقه الدويل اىل ثالث اجتاهات 
دة يتزعم هذا االجتاه املدرسة االدارية و مفادها أن القانون الدويل نابع من ارا :  اجتاة معارض-أ        

الدول و عليه فنظرية اخلطأ تصطدم مع فلسفة هذه املدرسة ، و يرى أنصارها أن نظرية اخلطأ ليس هلا 
قيمة عملية يف اجملال الدويل و من مث ال تقدم الكثري يف ميدان املسؤولية الدولية ، اذ العربة ليس يف توافر 

  .لتزام الذي جرى انتهاكه اخلطأ أو عدم توافره ، و امنا العربة يف حتديد مضمون وجود اال
الذي رفض نظرية اخلطأ بأكملها و استبدهلا بنظرية " Anzilloti""انزيلويت"حيث يرى      

 1املسؤولية املوضوعية اليت يؤسس مسؤولية الدولة على خمالفتها أو خرقها ألحد االلتزامات الدولية
أساس املسؤولية الدولية سواء وقع حسب هذا الرأي جند أن انتهاك القاعدة الدولية هو الذي يشكل 

  .اخلطأ الشخصي أو ال 
الذي يرفض فكرة اخلطأ كأساس للمسؤولية " بريتش" و من املعارضني لنظرية اخلطأ جند الفقه       

  .2الدولية و جيعل خمالفة القواعد الدولية األساس الوحيد هلا
اىل التقيد بفكرة اخلطأ يف تقرير اىل أن االجتاه احلديث مييل : "و يرى األستاذ الغنيمي      

املسؤولية، و احلق أن تبين فكرة ضرورة توافر عالقة سببية بني اخلطأ و الضرر هو جري وراء نظرية 
مضللة، ألن املهم يف تقرير املسؤولية هو البحث عما اذا كان هناك واجب قد انتهك و طبيعة هذا 

  .3االنتهاك



دات املوجهة لنظرية اخلطأ تتمثل يف قصورها على اثبات اخلطأ يف ان االنتقا:  االجتاه املؤيد-ب      
جانب الدولة ، لذا جلأ أنصار هذه النظرية اىل اعطاء مفاهيم أخرى واسعة ، و من بني املؤيدين جورج 
سال و جابريال سالفيون يرون أن العمل غري املشروع أو خرق قاعدة دولية ما هو اال نوع من اخلطأ 

   أو l’imprudenceيتمثل يف الطيش أو عدم التبصر " شخصي "مفهمان ، مفهوم حسب رأيهم له 
  

1Voir : Anzilotti (D) : Responsabilité internationale des états à raison de demage soufferts par 
les étranges. R.C.A.D.I , 1906, P 287. 
2 Robert – luis Perret : de la faut et du devoir international fondement de la responsabilité , 
Paris 1977 , P75. 

3 
الدكتور محمد طلعت الغنيمي ، بعض االتجاهات الحديثة في القانون الدولي العام ، قانون األمم ، منشأة المعارف 
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  آليات محاية البيئة البحرية: الباب الثاين 

يتمثل يف االخالل بالتزام قانوين و " موضوعي "، و أيضا هناك مفهوم  "  Négligence"التقصري 
  .تعاقدي 
يذهب هذا االجتاه اىل القول بأنه جيب عدم األخذ بفكرة اخلطأ لتقرير :  االجتاه التوفيقي -     ج

الدولية ، و لكن جيوز األخذ ا يف احلاالت االستثنائية و جند األستاذ جنينه قد أشار اىل أن املسؤولية 
بعض الفقهاء ال يشترطون ركن اخلطأ اذا كان االخالل يف عمل اجيايب منسوب للدولة ، و أنه يكفي 

 عمل سليب تلتزم به اثبات أن الدولة قامت بعمل خمالف لقواعد القانون الدويل ، أما اذا كان االخالل يف
  .الدولة وجب اثبات اخلطأ يف جانب الدولة كاالمهال 

مدرسة شحصية، (    و عليه نالحظ أن هذا االجتاه جاء على أساس الربط بني االجتاهني السابقني 
فهو يأخذ بالنظرية املوضوعية يف حالة العمل االجيايب منسوب للدولة و يأخذ بالنظرية ) موضوعية 
 حالة العمل السليب تلتزم به الدولة ، لكن هذا االجتاه ال يعطينا تفسربا واضحا لتربير الشخصية يف

  .التقسيم
  ".كأساس ملسؤولية الدولة...أنه ال حاجة لنا بنظرية اخلطأ : "    حيث يقول األستاذ تونسي بن عامر 

  : موقف القضاء الدويل من نظرية اخلطأ -2    
ة اخلطأ كأساس ملسؤولية الدولة الدولية يف مرحلة من مراحله ، مث غري من     اختذ القضاء الدويل نظري

توجهه يف اعتماد اخلطأ كأساس وحيد هلا ، حبيث كان يقيم مسؤولية الدولة رغم عدم توفر اخلطأ 
باملفهوم الشخصي ، و كان يكتفي بأن يضع يف اعتباره املصلحة يف التعويض و أمهية الضرر احلاصل ، 

قضاء يستند اىل العمل غري املشروع كأساس للمسؤولية الدولية و ذلك يف قضية كورفو سنة مث جند ال
 ، حبيث جند بعض الفقهاء يرون أن حكم حمكمة العدل الدولية يف هذه الفقهية مبين على أساس 1949



ضاء اخلطأ ، و لكن اذا تفحصنا قرار احملكمة جنده مبين على االمهال دون اخلطأ حسب آراء بعض الق
  مثل القاضي كريل

   .84االستاذ تونسي بن عامر ، مرجع سابق ، ص 
 ، ذكره االستاذ تونسي بن عامر 437 ، ص 1939االستاذ حممود سامي جنينه ، القانون الدويل العام 

   .85مرجع سابق ص : 
   .90االستاذ تونسي بن عامر ، مرجع سابق ، ص 

   .93-92 ، مرجع سابق ، ص  ، تونسي بن عامر1880قضية يومنس سنة : أنظر
   .99-97 ، نفس املرجع ، ص 1949أنظر قضية كورفو سنة 

   .99نفس املرجع ، ص 
   .99نفس املرجع ، ص 

  
  
  
  
  
  

  آليات محاية البيئة البحرية : الباب الثاين 
  

ا ال و يف األخري نقول أنه اذا كانت نظرية اخلطأ قد أخذ ا القضاء الدويل يف بضع احلاالت اال أن هذ
يشكل حتما على أن اخلطأ هو أساس قيام املسؤولية الدولية و ال جيب أن يفسر على أنه من الضروري 

 .  الرجوع اليه 
  : نظرية اخلطأ و محاية البيئة البحرية أثناء الرتاعات املسلحة يف البحار-3      

ساليب و وسائل     ان هدف كل طرف يف نزاع دويل حبري هو اضعاف اخلصم و ذلك باستعمال أ
قتال جديدة  أكثر قوة كاألسلحة ذات الدمار الشامل و أيضا اىل كسر بنية االقتصادية ، و لكن 
األطراف املتنازعة ال يأخذون األضرار اليت تصيب البيئة البحرية يف حساباهتم ، ذلك أن هدفهم هو 

  .اضعاف اخلصم 
حد طريف الرتاع املسلح عن تلويث البيئة البحرية فان    و اذا قلنا بضرورة اثبات اخلطأ يف قيام مسؤولية أ

ذلك  ال يصلنا اىل اية نتيجة ، حبيث يستطيع اخلصم أو الطرف املتنازع أن حيتج بالضرورة العسكرية 
  .الثبات شرعية عمله 



قد أقام مسؤولية العراق على أساس  " 687"  و يف حرب اخلليج الثانية جند أن قرار جملس األمن رقم 
  .عمل غري املشروع و ليس على أساس اخلطأ ال

" الثانية"و " األوىل:  "من الربوتوكول األول و املادتني  " 55"و  " 35"   و بالرجوع اىل نص املادتني 
من اتفاقية حظر تقنيات تغيري البيئة الغراض عسكرية ، فاهنا ال تؤسس مسؤولية الدولة على أساس اخلطأ 

 و امنا خرق قواعد محاية البيئة الواردة يف تلك هو الذي يكون أساس قيام عند تلويث البيئة البحرية
  .املسؤولية الدولية 

    و منه نلخص اىل نظرية اخلطأ ال نستطيع تطبيقها أو اعتمادها كأساس للمسؤولية الدولية عن تلويث 
 يتم اعتمادها يف زمن البيئة البحرية أثناء الرتاعات املسلحة حيث أهنا ال تعتمد يف زمن السلم فكيف

  .احلرب ؟
  الفرع الثاين 

  
  نظرية املخاطر كأساس للمسؤولية عن انتهاك قواعد احلماية

  
   أصل نظرية املخاطر أو النظرية املطلقة هي القوانني الداخلية للدول، و قد مت نقلها اىل القانون الدويل 

 ، و انعدمت الالمشروعيةسؤولية ال تترتب نظرا لصعوبة تطبيق نظرية اخلطأ و مفاد هذه النظرية أن امل
هذا الشرط يصعب حتديد املسؤولية عن اخلطر و التفرقة بينها و بني    املسؤولية عن االمهال ، و قد مت 

  .اعتماد هذه النظرية من خالل العمل الدويل و أيضا القضاء 
   
  
  
  
  
  

  آليات محاية البيئة البحرية: الثاين 
  

  :املخاطر يف جمال العمل الدويل  تطبيق نظرية -1      
 املتعلق بالبيئة ، بنظرية املخاطر كأساس للمسؤولية الدولية 1972          أخذ مؤمتر استوكهومل لعام 

من خالل تأكيده عل حق الدولة يف استغالل ثرواهتا الطبيعية و هذا ما نص عليه املبدأ احلادي و 
  .العشرين 



  
  : يف عدة ميادين أمهها       و قد طبقت هذه النظرية

  : االستخدام السلمي للطاقة الذرية -      أ
     يعترب تقرير مبدأ املسؤولية عن األضرار اليت تنجم عن استخدام الطاقة الذرية ألغراض سلمية أمرا 

  ضروريا ، ذلك بالنظر اىل املخاطر الشديدة اليت حيتمل أن تنجم عن استحدام الطاقة الذرية،
و يف حالة ما اذا سببت الدولة أضرار بدول . لة مل ترتكب خطأ أو فعل غري مشروع رغم أن الدو

أخرى نتيجة االشعاع الذري فهي ملزمة بدفع التعويض ، و هذا حىت ال تبقى الضحية دون تعويض و 
  .هي اعتبارات متليها العدالة 

  
  : تلويث البحار باحملروقات -     ب

بترول و ما ينتج عنها من تلوث البيئة البحرية قد أدى اىل ظهور      ان حوادث تصادم نا قالت ال
  قاعدة قانونية خاصة باملسؤولية املدنية عن األضرار الناجتة عن التلوث بالزيت يف 

 ، كلها تقر مسؤولية مالك 1973 ، و قواعد خاصة مبنع اغراق خملفات السفن سنة 29/01/1969
  .السفينة عن تلويث البيئة البحرية 

 و لكن هذه النظرية ميكن تطبيقها يف وقت السلم ، يف حني أن احلرب أساسا هي فعل غري مشروع و  
و بالتايل هذه النظرية ال تدخل يف اثبات املسؤولية الدولية للدولة عن االضرار بالبيئة . حمرم دوليا 

  .ود الالمشروعيةالبحرية أثناء الرتاعات املسلحة ألن مفهوم هذه النظرية يقوم على شرط عدم وج
  

جلميع  الدول وفقا ملبادىء القانون الدويل احلق السيادي يف استغالل ثرواهتا : " ينص هذا املبدأ على أن 
الطبيعية عمال بسياستها البيئية التأكيد على مسؤولية الدولة عن األضرار اليت تلحق بدول أخرى و بيئتها 

 يونيو 16-5متر األمم املتحدة املعين بالبيئة ، استوكهومل ، مؤ" و املناطق اخلاصة لسيادهتا أو سيطرهتا
   منشورات األمم املتحدة 1972

(A/Conf. 48 /14 Rev. 1P,5).   
  . من ميثاق األمم املتحدة2/4أنظر املادة 
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  : تطبيق نظرية املخاطر يف جمال القضاء الدويل -2    
كن القول أن القضاء الدويل مل يتخذ موقفا حامسا بالنسبة ملوضوع تطبيق نظرية املخاطر و ميكن أن     مي

  :نوضح ذلك من خالل بعض القضايا 
 : قضية التجارب الذرية -     أ

 و اليت أحلقت 1954 و اليت أجرهتا الواليات املتحدة األمريكية باحمليط اهلادي يف مارس و أبريل عام 
لصيادين اليابانيني و باألمساك ليس ضمن املنطقة احملددة للتجارب بل حىت خارجها ، و انتهت أضرار با

احملكمة اىل مساءلة الواليات املتحدة ، فقامت هذه األخرية بدفع التعويضات لليابان ، و لكن نالحظ أن 
ظورة مبوجب احملكمة أسست مسؤولية أمريكا على أساس املخاطر مث أن التجارب النووية أصبحت حم

حظر كافة التجارب على األسلحة النووية يف اجلو و " اليت حتمل عنوان 1963معاهدة دولية سنة 
  .، و منه القيام ذه التجارب يعد عمل غري مشروع دوليا "الفضاء و حتت سطح املاء

 :  قضية التجارب الذرية -    ب
اليا دعوى ضد فرنسا تطلب احلكم بعدم شرعية  اليت أجرهتا فرنسا يف احمليط اهلادي ، حيث رفعت استر

استمرار التجارب النووية الفرنسية ، و نالحظ أن قرار احملكمة العدل الدولية جاء تطبيقا لنظرية 
 اليابان ، و هذا ألن احملكمة اعتربت التجارب النووية مشروعة –املسؤولية املطلقة كما يف قضية أمريكا 

 . األضرار اليت أصابت استراليا و قبول فرنسا دفع التعويض عن
 و عليه نلخص اىل أن نظرية املخاطر تصلح لوقت السلم فقط ، ألهنا ختص األفعال املشروعة اليت 
تسبب أضرار للغري ، و لكن ال تصلح يف زمن احلرب ألن خرق االلتزامات الواردة يف القانون الدويل 

  .ة دولية جنائية و ليست مدنية فقطاالنساين هي أفعال دولية غري مشروعة ترتب مسؤولي
  

  الفرع الثالث 
  العمل الدويل غري املشروع كأساس للمسؤولية الدولية للدولة

  
    أمام االنتقادات اليت وجهت اىل األسس التقليدية اليت ذكرناها ، و بصفة خاصة نظرية احلطأ ، 

ة يتفق و طبيعة القانون الدويل ، و اجته أنصار املدرسة الوضعية اىل تبين أساس  آخر ملسؤولية الدول
ترفض هذه املدرسة فكرة اخلطأ كلية ملا تنطوي عليه من اعتبارات نفسية و شخصية يصعب تقديرها ، 

  1.و تقرر أن العربة هي يف الصفة غري املشروعة للتصرف املخالف للقانون الدويل
  .ية دولية ، و من ابرز أنصارها    و عليه فان  العمل غري مشروع هو مرادف الخالل بقاعدة قانون

  



 العمل غري املشروع كأساس للمسؤولية الدولية –املسؤولية الدولية : تونسي بن عامر / أنظرد-1
  13 ،ص1995 منشورات دحلب،-للدولة

   آليات محاية البيئة البحرية: الباب الثاين   
 نطاق املسؤولية و الذي يرى استبعاد فكرة اخلطأ متاما من"  BASDEVANT"    الفقيه 

الدولية و استبداهلا مبفهوم العمل غري املشروع الذي ميثل عنده األساس الوحيد ملسؤولية الدولية ، 
العمل غري املشروع عنده هو االخالل بقاعدة يف القانون الدويل ، و جمرد هذا االخالل أو تلك 

سؤول ، و هي بذلك مسؤولية ذات املخالفة يكفي لتطبيق املسؤولية الدولية قبل الشخص القانوين امل
  .طابع موضوعي 

   هذا و يتجه أغلب الفقه الدويل املعاصر اىل اعتبار العمل غري املشروع دوليا أساسا وحيدا 
   PRETACZNIK.2للمسؤولية الدولية كاألستاذ شارل روسو و بول رويتر و  

 مسؤولية الدولة عن أعماهلا غري –ة     كما ذهبت جلنة القانون الدويل يف املادة االوىل و املعنون
   .3"كل عمل غري مشروع دوليا تقوم به الدولة يستتبع مسؤوليتها الدولية : "املشروعة دوليا اىل أن 

   و اىل جانب الفقه الدويل جند القضاء الدويل و بصفة خاصة حمكمة العدل الدولية و احملكمة الدائمة 
مسؤولية الدولية ، يف لقضية مصنع شورزو و قضية أوسكار قد تنبت العمل غري املشروع كأساس لل

 ، و أيضا قضية مضيق كررفو بني بريطانيا 4اليت عرضت على احملكمة الدولية الدائمة للعدل الدويل 
   .5  1949و ألبانيا اليت عرضت على حمكمة العدل الدولية سنة 

يف جمال املسؤولية الدولية البد لنا من    و حىت نتمكن من معرفة العمل غري املشروع دوليا و دورة 
حتديد مفهوم العمل غري املشرع يف نقطة أوىل مث نبني شروطه يف نقطة ثانية و أخريا ندرس درجاته يف 

  .نقطة ثالثة 
  : مفهوم العمل غري املشرع دوليا -1   

 جند بعض الفقهاء   ساد نقاش كبري بني فقهاء القانون الدويل حول مفهوم العمل غري املشروع ، حبيث
حيدد العمل غري املشروع بانه جمرد انتهاك دولة لواجب دويل أو عدم تنفيذها اللتزام تفرضه قواعد 

 ، حيث يشري األستاذ EAGLETO و BOCHART و BASTID  6القانون الدويل أمثال 
  ابراهيم 

 
Voir : BASDEVANT : Régles générales de la paix , R.C.A.D.I, 

1936 IV, P449. 
   .60مشار اليه من طرف األستاذ تونسي بن عامر ، املرجع السابق ، ص 

Voir Pretacznik : la responsabilité internationale ou raison des 
préjudices de caractére morale et politique de l’état. 



األمم املتحدة ) A – 35- 10 .(10امللحق رقم  ) 35-د(أنظر الوثائق السمية للجمعية العامة 3
   .60 ص 1980

  . لالطالع على القضيتني 16-15 املرجع السابق ، ص –تونسي بن عامر / د:  أنظر 4
  . ، لالطالع على القضية 17-16 املرجع السابق ، ص 5

Voir BASTID : cours de droit international public approfondi , 
PARIS 1959 -1960, p 533. 

Voir aussi :BOCHART : La responsabilité internationale des 
états à la conférence de la codification de lahaye. R.D.I.C, 1939 , 

Vol 12 , p 40. 
Voir aussi : Eagleto : une thérie au sujet de commencement de la 
responsabilité de l’état, R.D.I.L.C, 1930 ,Vol 11 , P 64 

 
 
 

آليات محاية البيئة البحرية : الباب الثاين   
العمل غري املشروع كعنصر يف املسؤولية الدولية هو السلوك املخالف اللتزامات : حممد العناين اىل أن 

و على هذا فان مناط  .1قانونية دولية ، مبعىن آخر هو اخلروج على قاعدة من قواعد القانون الدويل 
 املسؤولية الدولية هو خمالفة قاعدة قانونية دولية أيا كان مصدرها سواء العمل غري املشروع كعنصر يف

.كان اتفاق أو مبادىء القانون العامة اليت أقرها األمم   
    و هكذا نستنتج بأن فقهاء القانون الدويل قد أطلقوا اصطالح العمل الدويل غري املشروع على كل 

لقانون الدويل ، و هذا بالرغم من تعدد التسميات اليت تدل خمالفة االلتزام الدويل الذي تفرضه قواعد ا
.على العمل غري املشروع دوليا   

   و يكون العمل غري املشرع دوليا عندما خيالف قاعدة من قواعد القانون الدويل سواء كانت هذه 
ن مسؤوليتها القاعدة عرفية أو اتفاقية ، و ال ميكن للدولة اللجوء اىل قانوهنا الداخلي لكي تتهرب م

الدولية ، و بعبارة أخرى ميكن أن يكون الفعل الداخلي موافقا للقانون الداخلي و يف نفس الوقت 
خمالف للقانون الدويل ، و عليه جند أن قواعد القانون الدويل هلا االولوية يف االحترام على قواعد القانون 

ق على احلكم الصادر عن حمكمة نورمربغ يف معرض التعلي" تاتيجي"و قد كتب السيد . الداخلي لدولة 
يف هذه املرة مل يعد القانون الدويل حتت رمحة الدولة ، بل أصبح القانون الدويل فوق الدولة ، : "مايلي 

ان املبدأ األساسي يسهم يف تطور و يف تعزيز القانون اجلنائي الدويل اسهاما كبريا اىل حد ميكن القول 
  3".شك ، ايذان مبرحلة حامسة يف التاريخ معه أن حكم نورمربغ هو بال 



، هو قاضي سابق من الواليات املتحدة األمريكية يف حمكمة " فرنسيس بيدل"   كما قال السيد 
يبدو يل أن على القانون الداخلي أن ينحين أمام القانون الدويل الذي يعلو عليه، على غرار ما "نورمربغ 

 من الواليات املتحدة أي قيمة اذا كان يتعارض مع الدستور عندنا ، حيث ال يكون لقانون الوالية
  4".االحتادي ، و لو خلصنا اىل نتيجة خمتلفة الطبيعة عن هذه لفقد القانون الدويل بالتعريف كل قيمة له 

   يتضح مما سبق أن نظرية العمل غري املشرع ال تشترط القامة املسؤولية الدولية شرطا آخر عالوة على 
االلتزام الدويل عن أحد مصادر القانون الدويل سوى نسب ذلك االخالل اىل الدولةخمالفة   

 أنظر األستاذ ابراهيم حممد العناين ، القانون الدويل العام ، اجلزاء األول ، القاعدة القانونية الدولية ، 1
  .197 ، ص 1997املطبعة التجارية احلديثة 

خرق التزام دويل ، انتهاك : لعمل غري املشروع دوليا مثل لقد استخدمت عدة تعابري للداللة على ا2
.التزام دويل ، انتهاك جسيم لقواعد القانون الدويل   

  .310 اجمللد الثاين ، ص 1950حولية جلنة القانون الدويل :  أنظر 3
 أنظر التقرير اخلالص الذي أعده 65 ص A/CN  40 /  404  1986: الوثيقة :  أنظر 4

  .قرر اخلاص عن مشروع القانون اجلرائم املخلة بسلم االنسانية و جرائم احلربدودوثيام امل
  
  
  
   

آليات محاية البيئة البحرية : الباب الثاين   
   و عليه جند أن االضرار بالبيئة البحرية أو تلويثها هو فعل غري مشروع دوليا تؤسس عليه املسؤولية 

حلماية للبيئة البحرية يف القانون الدويل االنساين هو خرق الدولية للدولة و أيضا جند أن خرق قواعد ا
.أحد مصادر القانون الدويل أال و هي القواعد العرفية   
.   و لكن هل يشترط لوجود العمل غري املشروع دوليا حصول الضرر ؟  

  هناك جانب كبري من الفقهاء حاولوا اضافة شرط ثالث يف عنصر الضرر ، حيث أن حصول الضرر 
 أهم الشروط لقيام املسؤولية الدولية ، و ذلك من أجل تعويض ما يترتب عن العمل غري املشروع من
من الضروري لنشوء املسؤولية الدولية أن يكون هناك فعل ، : " و يرى األستاذ حممد حافظ غامن أنه. 1

قيق و يشترط لتح....أي عمل أو امتناع عن عمل منسوب لشخصما من أشخاص القانون الدويل 
  .2"املسؤولية الدولية أن ينتج عن الفعل غري املشروع ضرر يصيب دولة من الدول أو منظمة دولية 

    و ان اشتراط الضرر لقيام املسؤولية الدولية يتناىف و االجتاه القانوين احلديث الذي يذهب اىل اعتبار 
ن عمل امتناع عن عمل ينتسب العمل غري املشروع وحده كايف لقيام املسؤولية الدولية، و هكذا فا



لشخص دويل كما يقول األستاذ صالح الدين عامر و يكون خمالفا اللتزام قانوين يولد التزاما آخر هو 
االلتزام باملسؤولية الدولية ، و تترتب هذه املسؤولية الدولية ، وجوب قيام الشخص الدويل املنسوب اليه 

  .3عمله من نتائج العمل غري املشروع بالتعويض عما ترتب على 
 فان لقيام املسؤولية 1977 من الربوتوكول االضايف األول لعام 55   و بالرجوع اىل نص املادة 

الدولية عن األضرار البيئة البحرية أثناء الرتاعات املسلحة يف البحار ، جيب أن حيصل ضرر و لكن هذا 
يث دون هذه املعايري الثالثة للضرر ال الضرر جيب أن يكون بليغ و واسع االنتشار و طويل األمد ، حب

و نفس الشيء يقال عن املادة األوىل من اتفاقية حظر . تقوم املسؤولية الدولية عن االضرار بالبيئة 
   .1976استخدام تقنيات تغيري البيئة لعام 

: شروط العمل غري املشروع دوليا -2      
عنصر شخصي و هو امكانية نسبة : نصرين      البد لوجود الفعل غري املشروع دوليا توافر ع  

 
املسؤولية الدولية عن أضرار احلروب العربية االسرائيلية ، دار الفرقان ، :  الدكتور رشاد عارف 1  

  .101 ، ص 1984الطبعة األوىل 
 450 ص 1979الوجيز يف القانون الدويل العام ، دار النهضة العربية :  الدكتور حممد حافظ غامن 2 

. 
 مطبعة جامعة – الطبعة الثالثة – النظري العامة –قانون التنظيم الدويل :  الكتور صالح الدين عامر 3 

   .495 ، ص 1984القاهرة و الكتاب اجلامعي 
  
  
  
  

  آليات محاية البيئة البحرية : الباب الثاين 
  .لعام الفعل أو االمتناع الذي تقوم به الدولة بصفتها شخصا من أشخاص القانون الدويل ا

    و عنصر موضوعي و هو أن يكون الفعل أو االمتناع الذي ينسب للدولة منافيا اللتزاماهتا الدولية ، 
  :يف تقريره الثالث أن العمل الدويل غري املشروع يتطلب وجوده  " Ago" و لقد أوضح األستاذ 

  .ون الدويل العام  تصرفا سواء كان فعال أو امتناعا منسوبا للدولة طبقا لقواعد القان-   أ
   .1 أن خيالف هذا التصرف أحد االلتزامات الدولية -  ب

 من املشروع الذي أعدته ، حيث نصت 3   و قد تبنت جلنة القانون الدويل هذين العنصرين يف املادة 
  :ترتكب فعال غري مشروع دوليا حني : هذه املادة على مايلي 



  ).امتناع ( الدويل تصرفا يتمثل يف عمل أو اغفال  ميكن أن حتمل الدولة مبقتضى القانون-1  
   .2 و يكون هذا التصرف مشكال انتهاكا اللتزام دويل على الدولة -2  

لقد امجع فقهاء القانون الدويل على اطالق :    و يبني األستاذ حامد سلطان هذه العناصر بقوله 
رضه قاعدة من قواعد القانون الدويل ، و اصطالح العمل غري املشروع على كل خمالفة لاللتزام الذي تف

ملا كان موضوع كل التزام دويل هو تصرف الدولة على حنو معني يف مواجهة الدولة أو الدول اليت 
تراضت معها مع انشاء القاعدة القانونية اليت فرضت هذا االلتزام  سواء كان هذا التصرف هو القيام 

األول أن : ان العمل غري املشروع يتطلب لوحده عنصرين بعمل معني أو االمتناع عن القيام به ، ف
يكون التصرف منسوب اىل الدول أو مبعىن آخر ، جيب أن يكون القيام بعمل أو عدم القيام به منسوب 

 3اىل الدولة امللتزمة ، و الثاين أن يكون هذا التصرف قد مت خمالفا ملا تقتضي به القاعدة القانونية الدولية 
.  

 االشارة أيضا اىل بعض األحكام الدولية اليت أكدت على هذين العنصرين ، فنجد هذا    و ميكن
 يف قضية  1938 يونيو 14واضحا يف حكم حمكمة العدل الدولية الدائمة الصادرة يف 

Phosphates du Maroc) (  اذ قررت أن العمل غري املشروع يتمثل يف العمل املنسوب للدولة
   .4لتزامات الدولية و املوصوف بأنه خرق لال

أن املسؤولية الدولية تولد من فعل خيالف قاعدة من قواعد القانون ، و هذا الفعل " روسو "   و يقول 
  أن يكون – كي حتقق املسؤولية –قد يكون تصرفا اذا كان االلتزام باثبات عمل ما و ال يلتزم 

R.Ago : le fait international illicite source de responsabilité 
internationale.R.C.A.D.I 1971 ,T2 , P 334 

  . أنظر املشروع املعد من طرف جلنة القانون الدويل ، مرجع سابق 2
 القانون الدويل العام يف وقت السلم ، الطبعة الرابعة ، القاهرة –الدكتور حامد سلطان : أنظر 3

   297 ، ص 1969
  . ، مرجع سابق 26ولية ، ص  األستاذ تونسي بن عامر ، املسؤولية الد4
  
  
  
  

  آليات محاية البيئة البحرية :الباب الثاين 
هناك ضرر فان انتهاك القانون يكفي وحده لتربير حق الدولة اليت كانت ضحية ، و يف هذا خيتلف 

   .1القانون الدويل عن القانون الداخلي 



 اخلتام ، فباالضافة اىل العنصرين الذايت ينبغي ذكر نقطة أخرية قبل: "  يف تقريره الثاين Ago   و يقول 
و املوضوعي اللذين عرضا بوصفهما العنصرين اللذين يشكالن الفعل غري املشروع دوليا الذي يكون 

اال أنه يوجد بعض " الضرر"بذاته مصدرا للمسؤوليات فانه يشار أحيانا اىل عنصر ثالث يسمى عادة 
من غري املالئم أن يوضع عنصر الضرر هذا يف االعتبار و لذلك يبدو ... الغموض يف هذه االشارات 

   .2لدى حتديد شروط وجود فعل غري مشرع دوليا 
و قال السيد  .3   و أثناء ختام اعداد مشروع جلنة القانون الدويل انتهت اىل عدم تبين فكرة الضرر 

Ago : أن الضرر ليس عنصرا من عناصر املسؤولية و لذا مل يؤخذ باحلسبان.  
  و أي كان املوقف املعتمد فان وجود عمل غري مشروع دوليا ال يتوقف عليه الضرر و ذلك اما ألن   

الضرر موجود دائما أو ألنه ليس بالضرورة موجودا ، و لكن هذا ال يعين أن الضرر ال يؤخذ يف 
ربوتوكول األول االعتبار لتقييم التعويض ، بل الضرر يلعب دور هام يف تقرير التعويض ، هذا ما أقره ال

 و أيضا املادة األوىل من اتفاقية حظر 55 م يف مادته 1949االضايف التفاقيات جنيف األربع لعام 
 م على وجوب أن يكون الضرر بليغ و طويل األمد و سريع 1976استخدام تقنيات تغيري البيئة لعام 

  .اء الرتاعات املسلحة االنتشار لكي تقام املسؤولية الدولية عن تلويث البيئة البحرية أثن
  : درجات العمل غري املشروع دوليا -3    

األوىل خاصة باجلرمية الدولية و هي عمل غري مشروع :     ان األعمال غري املشروعة تصنف اىل فئتني 
يترتب عن خرق احدى االلتزامات الدولية البالغة األمهية و جوهرية للمحافظة على مصاحل أساسية 

ة الدولية و من أبرز األمثلة للداللة على مفهم اجلرائم الدولية هناك العدوان و النتائج اليت بالنسبة للجماع
  .تنتج عنه

   أما الفئة الثانية فهي خاصة باملخالفات الطفيفة اليت تؤثر بشكل بسيط على جمرى العالقات الدولية 
  .مثل أن ترفض دولة ما تطبيق اتفاقية ثنائية 

 
CH.Ronsseau :La responsabilité international 1959-1960 , P24. 

 A/CN 233 4/ ، الوثيقة 194 ، اجمللد الثاين ، الصفحة 1980 حولية جلنة القانون الدويل 2
كل فعل غري مشروع تقوم به دولة يرتب مسؤوليتها "، تنص املادة األوىل  ) 54-53(الفقرتني 
  ".الدولية

  .وضوع مسؤولية الدول ليس ضروريا ملسؤولية الدولية يالحظ أن الضرر يف الباب األول من م
   .270 ، ص1986 حولية جلنة القانون الدويل 3
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  آليات محاية البيئة البحرية : الباب الثاين 
  :نون الدويل اجلرائم و اجلنح كما يلي  من مشروع جلنة القا19  و قد حددت املادة 

يكون فعل الدولة الذي يشكل انتهاك اللتزام دويل عمال غري مشروع دوليا أيا كان موضوع ) 1   
  .االلتزام املنتهك 

يشكل العمل غري املشروع دوليا جرمية دولية حني ينجم عن انتهاك الدولة التزاما دوليا هو من ) 2   
 أساسية للمجتمع الدويل ، حبيث يعترف هذا اجملتمع مبجمله بأن انتهاكه يشكل الضرورة لصيانة مصاحل

  .جرمية 
 و قواعد القانون الدويل النافذة جيوز أن تنجم اجلرمية الدولية عن 3رهنا مبراعاة أحكام الفقرة ) 3   

  :مجلة أمور منها 
م و األمن الدوليني كالتزام حظر  انتهاك خطري اللتزام دويل ذي أمهية جوهرية للحفاظ على السل-   أ

  .العدوان 
 انتهاك خطري اللتزام دويل ذي أمهية جوهرية حلماية البيئة البشرية و احلفاظ عليها كالتزام حظر -  ب

  .تلويث اجلسيم للجو أو البحار
   .1 يشكل جنحة دولية 2 كل عمل غري مشروع دوليا ال يكون جرمية دولية طبقا للفقرة -  ج

 2 التصنيف لألعمال غري املشروعة دوليا يبدو أمرا منطقيا كما يقول األستاذ تونسي بن عامر    ان هذا
غري أن هناك يف بعض األحيان صعوبة يف حتديد أمهية بعض األفعال غري املشروعة ، و بعبارة أخرى . 

ن طرف فان نفس العمل غري املشروع ميكن أن يعترب بالغ األمهية من طرف بعض الدول و العكس م
  .البعض اآلخر ، و هذا راجع اىل التناقضات على مستوى األنظمة السياسية و االقتصادية للدولة 

    و يتابع األستاذ تونسي بن عامر قوله أنه باالمكان حتديد األعمال غري املشروعة البالغة األمهية أي 
  .سم به و اما باالثنني معا اخلطرية اما قياسا مبدى الكوارث و اما قياسا بطابع الفضاعة اليت تت

و هذه هي احلال بالنسبة لبعض اجلرائم املرتكبة أثناء احلرب العاملية الثانية ، من جهة أخرى لن يكون 
هناك فارق يف أن تكون هذه اجلرائم بدافع سياسي أو ال ، فمفهوم اجلرمية السياسية صعب حتديده ، 

   .3صلحة األساسية لالنسانية ما يكون ذو دوافع معقدة كما أن من بني األضرار اجلسيمة اليت تلحق بامل
     و لكن العتبار فعل االعتداء على البيئة البحرية أثناء الرتاع املسلح فعل غري مشروع البد أن 

  66 ، 65ص ) 35 -د(األمم املتحدة وثيقة اجلمعية العامة ) A 10/10/35 أنظر امللحق رقم 1
  . يوليو 1980
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آليات محاية البيئة البحرية : الباب الثاين   
.تتوافر املعايري الثالثة السابقة الذكر للضرر الالحق بالبيئة   

غري املشروع ، و منها الفقيهان    و يالحظ أن هناك اجتاهات فقهية يف حتديد درجات العمل الدويل 
بفكرة مفادها أن للقانون الدويل أن يتبع التطور الذي   " Peasle" و " ROOT"األمريكيان 

  :انتاب القانون الوطين و أن يصل اىل التمييز بني فئتني من املخالفات 
  . املخالفات اليت هتم مباشرة الدولة  املضرورة -  أ
   .1ماعة الدولية بأسرها  املخالفات اليت هتم اجل-  ب

     و قد اتبعت جلنة القانون الدويل طريقة التقسيم يف القواعد اليت حتكم املسؤولية الدولية ، حيث 
أشارت اىل أن هناك التزامات أساسية متعلقة بصيانة املصاحل األساسية للمجتمع الدويل ، و اليت يعترب 

ضا اىل أن هناك التزامات دولية أخرى اليت تعترب انتهاكها جرمية دولية من جهة أخرى أشارت أي
   .2خمالفتها جمرد جنحة دولية أي خمالفات بسيطة 

    و عليه نالحظ أن االعتداء على البيئة البحرية أثناء الرتاعات املسلحة و أيضا توافر معايري الضرر 
ل ، ألن البيئة البحرية تتعلق احلاصل للبيئة يشكل جرمية دولية وجب مساءلة الدولة املرتكبة لذلك الفع

  .باملصاحل األساسية للجماعة الدولية 
  

  املطلب الثالث 
  حاالت حتمل أعباء املسؤولية

   



ندرس حاالت حتمل أعباء املسؤولية من زاوية نوع املسؤولية اليت تلقى على الشخص القانوين الدويل 
اسم أوزارها بني الرئيس و املرؤوس من و األفراد من جهة ، و تق) نأخذ هنا الدولة كمعيار لذلك ( 

  جهة أخرى ، و ذلك وفق فرو
  
  

Voir le rapport à l’AG sur la 28 session .A.C.D.I.P 
1976.Te ,Partie 2,P 104    

 1977 – 1919( العدوان يف ضوء القانون  الدويل : أنظر أيضا الدكتور صالح الدين أمحد محدي .
   .159 – 157 ، ص 1983 اجلزائر –ديوان املطبوعات اجلامعية ) 

 اجلمعية – 1976 يونيو 23 ماي اىل 28راجع أيضا تقرير جلنة القانون الدويل عن أعمال دورهتا 
   .226ص  ) 3/1 – 10 ( 10 امللحق رقم – 51 الوثائق الرمسية الدورة –العامة 

   .167 الدكتور صالح الدين عامر ، املرجع السابق ، ص 2
  

  آليات محاية البيئة البحرية :الباب الثاين 
  الفرع األول 

  مسؤولية الفرد مسؤولية جنائية 
  

    ان الفرد املرتكب للجرائم املنافية ألحكام القانون الدويل االنساين يسأل جنائيا ، ألن املسؤولية 
 و اجلنائية تقوم أساسا يف حق الشخص الطبيعي ، ألن قيام املسؤولية يف حقه توقع عليه جزاءات ،

تتسم هذه اجلزاءات بصفة العقوبة أي ال تكون قاصرة على جمرد التعويض عن الضرر الناجم و امنا 
  .يتعدى ذلك اىل حد الزجر و الردع 

   و تؤكد ذلك احملاكم العسكرية اليت أنشأت بعد احلرب العاملية الثانية ، حمكمة نورمربغ و طوكيو 
ام قواعد احلرب ، يتحملون مسؤولية جنائية حيث مت احلكم أن األفراد املرتكبون ألعمال منافية ألحك

باالعالم و السجن ، و أيضا احملاكم اليت أنشأت مؤخرا كمحكمة اجلنائية الدولية ليغوسالفيا و رواندا 
  . من القانون األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة 25تبنت ذلك ، و أيضا نص املادة 

  الفرع الثاين 
   الدولية للدولة املسؤولية

ذلك أن فكرة املسؤولية . فقط) مالية (     ان عبء املسؤولية امللقاة على الدولة هي مسؤولية مدنية 
اجلنائية للدول مل تربز اىل حد اآلن يف اجملتمع الدويل املعاصر ، و يعود ذلك اىل الصعوبات اليت تالقي 



 معنوي جمرد من االرادة اليت متيزها عن األفراد تطبيق العقوبات اجلنائية على الدول ، فالدولة شخص
  .1الطبيعيني ، كما أهنا ليست كيانا ماديا ميكن حبسه أو اعدامه 

       اال أن البعض من الفقهاء من يؤكد املسؤولية اجلنائية للدولة ، و يف املقابل جند بعض الفقهاء 
   .2اآلخرين يرفضون فكرة املسؤولية اجلنائية للدولة 

  و لكن جند أن املسؤولية اجلنائية للدولة ال تكمن يف عدم امكانية تطبيق العقوبة ، بل يف اثباهتا أمام    
  الرأي العاملي ، و حتقيق ذلك يعد مبثابة عقوبة هلا

  
 1986 مساعدي عمار ، املسؤولية الدولية و االستعمار األورويب ، رسالة ماجستري ، معهد احلقوق 1

   .189 ص ، جامعة اجلزائر ،
 حبيث هناك فقهاء ينفون املسؤولية اجلنائية للدولة و هلم حجمهم يف ذلك و فقهاء يؤكدون على 2

   .108- 100املسؤولية اجلنائية للدولة ، أنظر تونسي بن عامر املرجع السابق ، ص 
يل املعاصر و أن املسؤولية اجلنائية بدأت توجد فعال يف جمال القانون الدو  : " Pella: يقول األستاذ 

أن االعتراف الكامل ذا النوع اجلديد من املسؤولية يكون له األثر الكبري يف حتسني فعالية و كفاءة 
العدوان يف ظل القانون الدويل املعاصر ، دار القادسية ، : أنظر صالح الدين محدي " التعاون الدويل 

   .145 ، ص 1981بغداد 
  
  
  
  

  يئة البحرية آليات محاية الب:الباب الثاين 
.     و هذه املسؤولية املدنية للدولة ال جيوز التحلل منها ، كما ال جيوز ألي طرف أن يعفى آخر منها 

 ، و ذلك عن كافة االعتداءات اليت يرتكبها أفرادها ، 1907و مل تصبح مسؤولية الدولة مطلقة اال بعد 
  .و هذا عكس ما كان سائدا قبل هذا التاريخ 

   الفرع الثالث
 تقاسم أعباء املسؤولية بني الرئيس و املرؤوس 

  
، جنده ينص على من  "2"فقرة  " 86" يف املادة 1977       بالرجوع اىل الربوتوكول األول لسنة 

يتحمل أعباء املسؤولية ، اذا ال تلقى هذه املسؤولية فقط على املرؤوس بل ان الرئيس يتحمل مسؤولية 
م أو كانت لديه معلومات تتيح له يف تلك الظروف أن خيلص اىل أنه يرتكب جنائية و تأدبية اذا كان يعل



أو أنه يف سبيله الرتكاب مثل هذه  االنتهاكات ، و مل يتخذ كل ما يف وسعه ، مجيع التدابري املمكنة 
  .ملنع وقوع املخالفة 

 الرئيس و املرؤوس ،  حلالة تقاسم أعباء املسؤولية بني1977     و مل يتعرض الربوتوكول األول لسنة 
فقد رفض مؤمتر : يف احلالة اليت يؤمر فيها املرؤوس بتنفيذ أمر خمالف لقواعد القانون الدويل االنساين 

 مشروع اللجنة الدولية للصليب األمحر عدم اعفاء املرؤوسني يف هذه احلالة ، و 1977جنيف يف سنة 
ن األخذ ا سيؤدي اىل االضرار باالنضباط العسكري هذا يعين أن الغالبية ال تؤيد مثل هذه املسؤولية أل

يف  ) 1945(الذي هو من القواعد اليت حترص كل اجليوش على العمل ا ، و لكن حمكمة نورومربغ 
 من نظامها األساسي رفضت االعفاء من هذه املسؤولية و جرمت املرؤوسني الذين 28نص املادة 

نسانية ، فهل ميكن القول باملسؤولية يف هذه احلالة استنادا اىل ارتكبوا االنتهاكات اخلطرية للقواعد اال
سابقة قضائية دولية ؟ الظاهر أنه ال ميكن الذهاب اىل هذا املدى بدليل رفض املؤمتر األخذ ا ، و أن 
السابقة الواحدة ال ميكن أن تكون سابقة قضائية تلزم اآلخرين بالعمل ا ، بالرغم من أن االعفاء من 

سؤولية هذا يتناىف و قواعد األخالق الدولية ، و يبقى الفرق قائما بني ما هو قانون ملزم و بني ما هو امل
  .قاعدة أخالقية غري ملزمة و هذا دليل على النقص النظري للقانون الوضعي 

أن مشروع الربوتوكول كان يتضمن هذه احلالة ، و عليه فال جيوز  " Igor"     و يرى األستاذ 
و قد يكون مثال . ة شخص رفض تطبيق انتهاك صارح للقواعد اخلاصة بالقانون الدويل االنساين مساءل

 .تلويث البيئة البحرية عمدا ، و جيب باملقابل مسائلته اذا كان يعلم بذلك و نفذ األمر الوارد من رئيسه 
  

1 Igor.P.Bliskchenko : Laresponsabilité en cas de violation du 
droit international humanitaire, les dimensions internationales du 

droit humanitaire, Pédone .Paris 1986,  P343  
  
  
  
   

  آليات محاية البيئة البحرية : الباب الثاين 
  املبحث الثاين 

  أثر االعتداء على البيئة البحرية أثناء الرتاع املسلح 
الدويل االنساين يعد األساس يف قيام املسؤولية الدولية للوصول اىل     ان العمل املخالف لقواعد القانون 

اعطاء اهليئات الدولية أو الوطنية السلطات لتطبيق العقوبات املقررة يف حالة خرق قواعد القانون 



االنساين ، و عليه كيف القانون الدويل االنساين خاصة عمل االعتداء على البيئة البحرية ؟ و ما هي 
  .املترتبة على ذلك ؟ و ما هي اهليئات املكلفة بتطبيق العقوبات على ذلك ؟ النتائج 

نتطرق يف املطلب األول حتت :    و لالجابة على هذه األسئلة ، قسم هذا املبحث اىل ثالث مطالب 
عتداء ، و اعتبار االعتداء على البيئة البحرية جرمية دولية، و يف الثاين النتائج القانونية عن هذا اال: عنوان 

  .وصوال اىل تطبيق العقوبات على انتهاك قواعد احلماية يف املطلب الثالث 
  املطلب األول

  مفهوم اجلرمية الدولية و معايريها 
  
 :مفهوم اجلرمية الدولية  -1

كل أداء أو امتناع عن عمل يصيب : " اجلرمية الدولية بأهنا " عبد اهللا سليمان "        يعرف األستاذ 
  .1"حليوية الدولية الكربى بضرر مينعه العرف الدويل و يدعو ملعاقبته باسم اجملموعة الدولية املصاحل ا

تعد اجلرمية الدولية اذا كانت عقوبتها تطبق و تنفذ باسم : " بقوله  " PELLA"    و يعرفها األستاذ 
ية خمالفة لقواعد واقعة اجرام: " فيعرفها بأهنا  "  GLASSER" أما األستاذ . 2"اجلماعة الدولية 

  .3" القانون الدويل تضر مبصاحل الدول اليت حيميها هذا القانون 
اىل القول أنه ميكننا أن جنري التمييز بني األنواع املختلفة من  " DAUDETدودي "    و يذهب 

  :ا املسؤولية الدولية وفقا ملوضوع املسألة اليت تقتضي االلتزام به ، و التمييز يكون على أساسني مه
  

املقدمات األساسية يف القانون الدويل اجلنائي ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، :  عبد اهللا سليمان 1
  .85 ، ص 1993اجلزائر 

د ، .ق.م.م" القانون الدويل اجلنائي : "  ذكر هذا التعريف األستاذ الدكتور عبد الرحيم صقدي 2
  .49 ، ص 1984 عام 90عدد 

. يف اهلامش 70تاذ تونسي بن عامر ، مرجع سابق ، ص  ذكر هذا التعريف األس3  
 
 
 
 
 

آليات محاية البيئة البحرية : الباب الثاين   
  . املصلحة اجلو اليت ميثلها االلتزام املنتهك للمجتمع الدويل بأسره -أ



  .درجة خطورة العمل غري املشروع نفسه 
أحد أشخاص القانون الدويل اللتزام دويل يعتربه خرق :" و باعتماد هذا التمييز تعرف اجلرمية الدولية بأهنا

و نالحظ أن هذا التعريف ينطبق على البيئة  .1"اجملتمع الدويل بأسره جوهريا حلماية مصاحله األساسية 
  .البحرية باعتبارها مصلحة أساسية 

أما اذا مل     من خالل هذا التعريف نالحظ أنه اذا ما توافر هذان الشرطان كنا أمام جرمية دولية ، 
يتوافر أحد الشرطيني كنا أمام جنحة دولية ، و عليه كيف ميكن لنا أن منيز بني اجلرمية الدولية و املخالفة 

  :و عليه سنحاول االجابة على هذا السؤال يف النقطة التالية . البسيطة  ؟ 
  :معايري اجلرمية الدولية -2

ذهب رأي اىل أن املعيار يكمن يف اجلزاء على الفعل   اختلف الفقه يف شأن معايري اجلرمية الدولية ، ف
املخالف ، و ذهب رأي ثاين اىل أن املعيار يكمن يف الشخص الذي ميسه اجلزاء و ذهب رأي ثالث اىل 

   .2أن املعيار يكمن يف شطر املسؤولية 
ترف هذا     و لكن جلنة القانون الدويل أخذت مبعيار املصلحة األساسية للمجتمع الدويل حبيث يع

   .3اجملتمع كله بأن انتهاكه يشكل جرمية 
   و املقصود باملصلحة املشتركة للجماعة الدولية يف جمموعها ، كوهنا وحدة قائمة بذاهتا و هي تتمييز 
عن املصلحة الذاتية للدول ، و منه البيئة البحرية هي ضمن املصلحة األساسية حبيث تعلو على مصاحل 

  .اع املسلح  البحري املتحاربني أثناء الرت
  الفرع الثاين 

  أصناف اجلرمية الدولية 
  .    اجلرمية الدولية قسمان جرائم حرب و جرائم ضد االنسانية و أمنها 

تلك الطائفة من اجلرائم : " بأهنا " حسنني ابراهيم صاحل عبيد " يعرفها األستاذ  : 4    جرائم حرب 
قوانينها و عاداهتا و يرتكبها املواطنون التابعون لدولة حماربة سواء اليت تقع أثناء احلرب ، و تكون خمالفة ل

  كانوا عسكريني أم مدنيني على رعايا دول أخرى أو على ممتلكات هذه الدولة العامة ،
       1 Daudet , Rapport sur les travaux de la C.D.I     /AFDI  
1976 , P 539 . 
Voir aussi : Dupuy : Action public  et crime international de l’état 
, A.F.D.I , 1979, P 539 

  75 ،72األستاذ تونسي بن عامر ، مرجع سابق ، ص :  أنظر يف حتليل هذه اآلراء 2
حولية جلنة القانون الدويل ، :  من مشروع املواد املتعلق باملسؤولية الدولية للدول 19 أنظر املادة 3

   .16زء الثاين ، ص  ، اجملاد الثاين ، اجل1985



حالة واقعية مادية و ال هي بالقانونية و ال غري القانونية و ذلك باستعمال الوسائل : "  احلرب هي 4
  احلربية و هذا ال يعين أن احلرب مشروعة 

 – 2003جامعة اجلزائر " اجلرائم ضد االنسانية " رسالة دكتوراه : البقريات عبد القادر / د:  أنظر 
   20ص 

  
  آليات محاية البيئة البحربة : اب الثاين الب

   .1"سواء كان وقوعها يف اقليم الدولة احملاربة أو يف ميدان القتال أو يف االقليم احملتل 
أن : " من مشروع قانون جرائم املخلة بسلم االنسانية و أمنها ) أ / (13  و كما جاء يف نص املادة 

  " احلرب و أعرفها جرمية حرب تشكل كل انتهاك جسيم لقوانني 
لغرض هذا : "  على أنه 2 من النظام األساسي للمحكمة الدولية اجلنائية يف فقرة 08و تنص املادة 

  " :تعين جرائم احلرب " النظام األساسي 
أي أي فعل من األفعال  : 1949أوت 12 االنتهاكات اجلسيمة التفاقيات جنيف املؤرخة يف -     أ

  : ملمتلكات الذين حتميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة التالية ضد األشخاص أو ا
  . القتل العمد -1
  . التعذيب أو املعاملة الالانسانية ، مبا يف ذلك اجراء جتارب بيولوجية -2
   2..........." تعمد احداث معاناة شديدة -3
احلاق ) 1فقرة(اعية االبادة اجلم:  تشكل هذه اجلرائم 14حسب نص املادة :  جرائم ضد االنسانية -2

كل األفعال  ) 4فقرة (، طرد السكان  ) 3فقرة (، االسترقاق  ) 2فقرة (أذى خطري بأفراد اجلماعات 
، كل اعتداء جسيم و متعمد على ممتلكات ذات أمهية حيوية لالنسانية ، مثل  ) 5فقرة (الالانسانية 

  .البيئة البشرية 
 جرائم ضد االنسانية يف هذا املشروع ، و لكن كان يكفي    و نالحظ أن البيئة البشرية أدخلت ضمن

ممتلكات ذات أمهية حيوية لالنسانية " االشارة اىل جمرد البيئة البشرية و االستغناء عن العبارة العامة جدا 
."  

 ، الذي مل تعتمده 26  و هذا ما جاء به مشروع قانون اجلرائم املخلة بسلم االنسانية و أمنها يف مادته 
 حيث مت االستغناء عن تلك العبارة و تعويضها باالعتداء 2 1996معية العامة لألمم املتحدة سنة اجل

 منه تعريف 07 يف املادة 1998على البيئة ، اال أن احملكمة اجلنائية الدولية اعتمدت يف ميثاقها لسنة 
مىت ارتكب يف " النسانية جرمية ضد ا" يشكل أي فعل من األفعال التالية :"جرائم ضد االنسانية بنصها 

  :اطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أية جمموعة من السكان املدنيني ، و عن علم باهلجوم 
   القتل العمد -أ



   االبادة -ب
   االسترقاق -ج
  . ابعاد السكان أو النقل القسري للسكان -د
خيالف القواعد األساسية للقانون  السجن أو احلرمان الشديد على أي حنو آخر من احلرية البدنية مبا -ه

  .  الدويل 
  
  
  
  

  آليات محاية البيئة البحرية : الباب الثاين 
 الفقرة 6يف نص املادة  ) 1945(   و جاء تعريفها يف اطار ميثاق احملكمة العسكرية الدولية نورمربغ 

 ال انساين مرتكب أهنا القتل و افناء األشخاص و االسترقاق و االقصاء عن البلد و كل عمل"ج على 
ضد أي شعب مدين قبل احلرب و أثناءها و كذلك االضطهادات املبنية على أسباب سياسية أو عرقية أو 
دينية سةاء كانت تلك األفعال أو االضطهادات خمالفة للقانون الداخلي للدولة املنفذة فيها أم ال ، مىت 

السالم أو جرمية حرب أو كانت ذات صلة كانت هذه األفعال و االضطهادات مرتكبة تبعا جلرمية ضد 
  " ا 

 –و هي القتل :  من النظام األساسي حملكمة يوغوسالفيا على اجلرائم املناهضة لالنسانية 5و تنص املادة 
 االضطهاد و ألسباب سياسية أو عرقية – التعذيب و االغتصاب - السجن- النفي- االسترقاق–االبادة 

  .1"الالانسانية أو دينية و ذلك من األفعال 
    و نالحظ أن جرمية احلرب هي انتهاك جسيم لقوانني احلرب و أعرافها ، و نصت على هذا االنتهاك 

 على أن التدمري أو االستيالء على املمتلكات دون 1949من اتفاقية جنيف لعام  " 146"اجلسيم املادة 
من الربوتوكول األول  " 85" ادة من امل" ج" حرف " 4"ضرورة يعد خمالفة خطرية كما نصت الفقرة 

تعترب انتهاكات جسيمة تلك االعتداءات اليت متارس خالفا ملا تقضي به :  على أنه 1977لسنة 
اتفاقيات جنيف األربعة و الربوتوكوالن االضافيان هلا ، و مثاهلا القيام بشن هجومات الردع على البيئة 

حار ألغراض عسكرية من طرف العدو أو أنه وضع البحرية ، ما مل توجد أدلة تثبت استخدام الب
  .صواريخ ا ، الشيء الذي يؤدي اىل جعل البيئة البحرية هدفا عسكريا مباشرا 

 من الربوتوكول األول ال تعطي مفهوما واضحا لالنتهاكات اجلسيمة ، فقط 85   و جند نص املادة 
بأن مميزات االنتهاكات : " عامر الزمايل فيقول تكتفي بسرد أمثلة جلرائم اعتربهتا جسيمة ، أما األستاذ 



اجلسيمة مقارنة مع االنتهاكات العادية ، كوهنا مذكورة بصفة حمددة و من خصائصها تلك االجراءات 
  2"اليت تتخذها الدول اليقاع العقوبات و االلتزام بتسليم اجلاين من جهة أخرى 

  
 995 روندا اليت أنشأت بقرار جملس األمن رقم  من النظام األساسي حملكمة8أنظر أيضا نص املادة 

  . اخلاص مبعاقبة مرتكيب اجلرائم ضد االنسانية و ابادة اجلنس البشري 08/11/1994الصادر بتاريخ 
مدخل اىل القانون الدويل االنساين ، منشورات املعهد العريب حلقوق االنسان تونس :  عامر الزمايل 5

دراسة حتليلية و تطبيقية ، الطبعة األوىل ، دار : اجلرمية الدولية : د  حسنني ابراهيم صاحل عبي1 ،1993
   .97 ، ص 1979النهضة ، القاهرة 

Annuaire C.D.I 1991 Vol II 2 PP.100 , voir aussi : rapport de la 
C.D.I sur les travaux de sa 48 session ( 6 mai- 26 Juillet 1996) A6, 

51 session , Doc off , cupp N° 10 (A/51/10), PP 60-69. 
 08 و أيضا نص املادة 1945 من النظام األساسي حملكمة نورمربغ سنة 06 أنظر أيضا نص املادة 3

  من النظام األساسي حملكمة رواندا 
 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية اليت اعتمدت يف روما يف 7 أنظر املادة 3

17/07/1998.   
 827 من النظام األساسي حملكمة يوغوسالفيا اليت أنشأت بقرار عن جملس األمن رقم 5ادة  أنظر امل4

 مبعاقبة أشخاص الرتكام انتهاكات جسيمة خمالفة للقانون الدويل االنساين فوق اقليم 1993سنة 
   83ص  . 1991يوغوسالفيا السابقة منذ سنة 

  
  
  

  آليات محاية البيئة البحرية :الباب الثاين 
  و احلقيقة كما يقول األستاذ عبد اهللا سليمان أنه يف كلتا احلالتني يبقى األمر غامضا ، و كان من 
األجدر عدم افتعال التفرقة بني االنتهاكات اجلسيمة و العادية ، فانتهاكات القانون الدويل االنساين 

  1كلها خطرية 
  الفرع الثالث 

  أساس جرمية االعتداء على البيئة البحرية 
    يقع على الدولة التزام عام يف نزاع مسلح بعدم استخدام البيئة البحرية كأداة من أدوات احلرب أو 

  .جعلها هدفا عسكريا توجه ضده اهلجمات العسكرية 



    و هذه النتيجة هي تطبيق ملبدأ أساسي من مبادىء القانون الدويل العريف ، الذي يعترب مبدأ أساسيا 
انية مجعاء ، أال و هو مبدأ وجوب احترام بيئة االنسان الذي يعترب مماثال ملبدأ حاليا و حيويا لالنس

وجوب احترام حقوق االنسان ، و فضال عن ذلك فان احلق يف بيئة سليمة غدا واحدا من اجليل الثالث 
: "  من ميثاق حقوق الدول و واجباهتا االقتصادية على مايلي 30حلقوق االنسان حيث تنص املادة 

اية البيئة و حفظها و االرتقاء ا من أجل األجيال احلاضرة و املقبلة  مسؤولية واقعة على مجيع الدول مح
 "2.   

   خالصة القول أن االعتداء على البيئة البحرية أثناء الرتاع املسلح البحري معناه منع االنسان من حقه 
استغالل املوارد احلية البحرية كما جاء يف يف العيش يف بيئة سليمة خالية من التلوث ، و أيضا حقه يف 

   3. 21مبدأ استوكهومل رقم 
  املطلب الثاين 

  قيام مسؤولية الدولة املتسببة يف االعتداء على البيئة البحرية أثناء الرتاعات املسلحة 
  

ان عنصر     و هلذا الغرض يترتب عن االعتداء على البيئة البحرية قيام مسؤولية األطراف املتسببة فيه ف
الضرر يلعب دورا يف حتديد مسؤولية الدولة الناجتة عن انتهاكات أحكام القانون الدويل االنساين فيما 
يتعلق حبماية البيئة البحرية ، و عليه ندرس الضرر كفرع أول مث نتطرق اىل جرب الضرر أو التعويض عنه 

 .كفرع ثاين 
  
   .85مرجع سابق ، ص .  عبد اهللا سليمان 1
الصادر بقرار عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم : ق حقوق الدول و واجباهتا االقتصادية  ميثا2

   .2/10/1974 بتاريخ 32/81
أن للدول طبقا للميثاق األمم املتحدة و مبادىء القانون الدويل حقا سياسيا يف " يقر هذا املبدأ 3

اما بضمان أن هذه األنشطة اليت تتم يف نطاق استغالل ثرواهتا وفقا لسياستها البيئية و أن عليها التز
  .واليتها أو رقابتها ال تسبب أضرار للبيئة يف دول أخرى أو فيما جياوز حدود الوالية االقليمية 

Rapport de conférence des nations unies sur l’environnement tenu 
à stokholm , 516 Juin 1972  

  
  
  
  
 



   البيئة البحرية آليات محاية: الباب الثاين 
  الفرع األول 

  الضرر
    ان االعتداء على البيئة البحرية ينتج عنه بالضرورة ضرر أو تلوث البيئة البحرية و يقول شارل روسو 

لكي تتحقق املسؤولية فانه ليس من الضروري وجود ضرر و أن خمالفة القانون دائما كافية لتربير : " أنه 
  ".ادعاء ضحية املخالفة 

 لكن هذا الرأي ال ميكن تطبيقه يف موضوع محاية البيئة البحرية ألنه لكي تسأل الدولة عن اعتدائها    و
  .على البيئة البحرية جيب أن يكون هناك ضرر وا قع فعلي و مادي 

   و عليه فانه لكي يكون الضرر حمال للتعويض جيب أن تكون هناك رابطة سببية مؤكدة و ليست 
  . العمل غري املشروع املنسوب للدولة حمتملة بني الضرر و

: " اليت تنص على أنه  " 35"  يف مادته 1977   و الضرر البيئي حسب برتوكول جنيف األول لعام 
حيظر استخدام وسائل أو أساليب للقتال ، يقصد ا أو يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضرارا بالغة 

طول –جيب أن يكون الضرر جسيم ألنه يعتمد على ثالثة معايري " : ، واسعة االنتشار و طويلة األمد 
  . سرعة االنتشار و األضرار البليغة –األمد 

  الفرع الثاين 
  جرب الضرر أو التعويض 

   ان مبدأ التعويض عن األضرار النامجة عن خمالفة قوانني و أعراف احلرب ورد يف قانون الهاي 
و قد أقرت اتفاقيات جنيف مبدأ  . 1907قية الهاي الرابعة لعام بوضوح حسب املادة الثالثة من اتفا

ال يعفى أي طرف متعاقد نفسه و ال يعفى متعاقدا آخر من املسؤوليات : " مسؤولية الطرف املتعاقد 
  .1"اليت تقع عليه أو على طرف آخر بسبب االنتهاكات اجلسيمة 

 الذي نصت عليه اتفاقية الهاي الرابعة و هو  صيغة املبدأ91   و تضمن الربوتوكول األول يف مادته 
  .مبدأ جرب الضرر أو التعويض نتيجة خرق التزام كما كرسة القانون الدويل و دأبت عليه الدول 

   و كما أوضحنا سابقا أن مسؤولية الفرد تكون جنائية و لذلك تطبق عليه عقوبات جنائية ، أما 
  .عليها عقوبة التعويض مسؤولية الدولة فتكون مدنية و لذلك تطبق 

تعويض عيين و تعويض مايل ، و التعويض العيين يعين رد احلال اىل ما :    و ينقسم التعويض اىل نوعني 
  كانت عليه قبل حدوث الضرر ، و يبدو لنا أن هذا النوع يتعذر حدوثه ان مل يكن مستحيال 

  
ة ، عبد احملسن سعده ، األهلية للنشر و القانون الدويل العام ، ترمجة شكر اهللا خليف:  شارل روسو 1

   .191 ، ص 1982التوزيع ، بيوت 



  
  
  

  آليات محاية البيئة البحرية : الباب الثاين
فموت الكائنات احلية و االضرار بالشعب املرجانية و تلويث املياه ال ميكن تعويضها عينيا ، و الضرر 

 ظاهري كالزيت البترول ، و يكون غري مرئي ال البيئي البحري يتميز بأنه مرئي اذا كان مصدر التلوث
  .ميكن أن نراه يف معظم األحوال بالعني اجملردة كالتلوث االشعاعي 

    و قد يكون التعويض مبقابل ، و هو قيام شخص دويل بدفع مبالغ مالية لتعويض األضرار اليت جنمت 
   .  1عن أفعاهلا غري املشروعة 

دة ما يصعب حتديد مقداره ، فكيف ميكن مثال حتديد األضرار اليت تصيب   و نرى أن التعويض املايل عا
  .اخل...الناس من حرماهنم االستمتاع بالبحر نتيجة تلوثه بالزيت أو استنشاقهم هواء ملوث

 اليت 2    و أيا كان األمر فانه ميكن مبناسبة األضرار اليت حلقت بالكويت نتيجة االعتداءات بالبيئة 
   3:حتالل العراقي أن حندد بعض عناصر هذا التعويض فيمايلي تسبب فيها اال

 القيمة النقدية لكمية النفط اليت مت اهدارها من خالل سكبها يف مياه اخلليج أو اليت احترقت من -     
  .جراء اشعال و تفجري اآلبار

  . املبالغ اليت دفعت لشركات و فرق اطفاء اآلبار و السيطرة عليها -    
  .ملبالغ اليت تكلفتها الكويت يف تنظيف البيئة البحرية  ا-    
 املبالغ املطلوبة العادة تأهيل اآلبار املتضررة و تشمل مصاريف اصالح اآلبار ، و كذلك حفر -    

  .آبار جديدة 
  . املبالغ اليت مت و سيتم انفاقها على تنظيف التربة من التلوث و األنغام -   
عادة تأهيل البيئة سواء يف البحر أو الرب أو يف اهلواء و اعادهتا اىل حالتها الطبيعية  املبالغ املطلوبة ال-   

  .اليت كانت سائدة قبل الغزو 
  . املبالغ اليت أنفقتها الدولة ملكافحة األمراض الناشئة عن التلوث -   
 كالصيادين الذين يعملون  قيمة التعويضات اليت تدفعها الدولة لألفراد املتضررين من االعتداء البيئي-   

بالبحر ، و أصحاب املنشآت السياحية و غريهم ، و اجلدير بالذكر أن العراق قبل العمل بقرار جملس 
  . الذي نص على انشاء صندوق لدفع التعويضات 687األمن رقم 

  
بعة  مط13د، اجمللد .ق.م.م . عمر زكي غباش ، االعتداء الثالثي على مصر و التعويض عن األضرار1

   .120 ، ص 1957االسكندرية 



2 E.di Potarice : « la réparation du dommage au matières du 
pollution transfrontière O.C.D.E. PARIS 1977 . 
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  آليات محاية البيئة البحرية : الباب الثاين 
  املطلب الثالث 

   العقوبات على انتهاك قواعد احلماية تطبيق
   ظل قانون احلرب لزمن طويل خاليا من أسباب القوة ، حىت يف وقتنا هذا يعترب خلوه من أحكام 
عقابية نقطة ضعف فيه ، و سبب ذلك أن الدول اليت تشن احلرب ال حيتمل أن توافق على اجراء 

ك احتمال أن تعترف خبطئها أو أن تعاقب التحقيقات أو على تسوية اخلالفات ، بل و أقل من ذل
 ، فهي يف العادة ال تؤدي اال اىل 1املسؤولني من رجاهلا ، و اننا نعرف قيمة األعمال الثأرية و االنتقامية 

  .تفاقم األزمة 
   و هذه العقوبات هي عبارة عن اجراءات و وسائل قانونية موكلة للدول و املنظمات من أجل حتقيق 

 على البيئة البحرية أثناء الرتاعات املسلحة و ذلك بتخصيص مجلة عقوبات تفرضها هيئات عدم االعتداء
على األطراف املخالفة لقواعد القانون الدويل االنساين اخلاصة حبماية البيئة البحرية جيعلها هتاب مستقبال 

  .خرق أحكامه 
 فرع أول ، مث اىل اشكالية حتديد    و نتعرض أوال ملناقشة النصوص القانونية اليت تقرر العقوبات يف

العقوبة يف القانون الدويل االنساين خبصوص االعتداء على البيئة البحرية يف فرع ثاين ، مث نبني اهليئات 
  .املوكلة هلا تطبيق هذه العقوبات يف فرع ثالث 

  الفرع األول 
  تقرير العقوبات 
التدابري الالزمة يف زمن ...تعتمد أو تقترح  " بأن : 1907 من اتفاقية الهاي لعام 28    نصت املادة 

احلرب ملنع أعمال النهب الفردية و سوء معاملة اجلرحى و املرضى من أفراد القوات املسلحة ، و أن تعا 
و يصح أن تطبق هذه املادة ..." قب من يسىيء استعمال علم اهلالل األمحر أو الصليب األمحر أو اشارته 

  .ألهنا تعترب من األعيان املدنية . ضا على البيئة البحرية أي
  األعمال االنتقامية هي اجراءات اكراه خمالفة للقواعد العادية للقانون الدويل تتخذها دولة ما اثر 1   

أعمال غريمشروعة ارتكبها ضدها دولة أخرى ، و هتدف اىل اجبار هذه األخرية بواسطة الضرر على 
 يعكس املمارسة الدولية 1934لذي أقره معهد القانون الدويل عام احترام القانون ، و هذا التعريف ا



الشهرية بني أملانيا و الربتغال و أدت اىل قرار صدر عام ) نوليال ( يف هذا اجملال،و أتى بعد قضية 
  : و حدد شروط اللجوء اىل األعمال االنتقامية و هي 1928

  . عمل سابق غري مشروع -    
  .ولة املضارة على ما تريد بوسائل أخرى  استحالة حصول الد-    
  . انذار بقي دون نتيجة -    
   النسبية مع العمل غري املشروع اليت تأيت كرد عليه-    

 ,CHARLES Rousseau , Droit des conflits armés:  أنظر يف هذا املعىن 
             Paris, Pedone 1983  
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    و كانت هذه اخلطوة األوىل يف اجملال اخلاص باجلرحى ، و فيما عدا هذه احلالة اخلاصة ، كان 

   ذات الصلة    احباط االنتهاكات يعتمد كلية على سلطات كل دولة و على وجود القوانني الوطنية
    و بعد احلرب العاملية الثانية ، أدى عدم وجود عقوبات دولية و تعطيل القوانني الوطنية ، اىل أن تعلن 
الدول احلليفة قوانني خاصة ملعاقبة رعايا دول احملور ممن ارتكبوا جرائم حرب أو ضد االنسانية ، و 

، و كان معظم العقوبات اليت توجب عدم ترك أقيمت هلذا الغرض حمكمة نورمربغ العسكرية الدولية 
هذه اجلرائم متضي دون عقاب فقد تعرض النظام لالنتقاد على أساس املبادىء العامة للقانون ، فلقد 
انطوى على حقوق قانونية انتحلتها بضع دول و مل يقدم للمحاكمة اال رعايا الدول املهزومة ، و برغم 

  .ن دويل جديد ذلك فقد كان ذلك بشريا مبولد قانو
     و عند مراجعة اتفاقيات جنيف بعد احلرب العاملية الثانية ، أعطت اللجنة الدولية للصليب األمحر 
عناية خاصة لألحكام املعنية بالعقوبات ، و بعد أن استشارت عددا من اخلرباء قدمت اىل احلكومات يف 

دف اىل ادخال بعض التجديدات اجلريئة ،  مسودة أربعة مواد مفصلة هت1949املؤمتر الديبلوماسي عام 
و وافق احلاضرون على بعضها فقط ، و كانت املواد اليت وافقت عليها تكاد تتطابق يف االتفاقيات 

و بالرغم من ذلك فقد كانت خطوة واسعة حنو ارساء نظام للعقوبات ، ألن احلرب تزلزل  . 1األربع 
   .2شيء على االطالق اذا حنن طلبنا الكثري يف هذا اجملال النظام القضائي بدرجة خيشى معها أال يتحقق 

     و نظرا للنقص الوارد يف اتفاقيات الهاي و جنيف تقرر تطوير قواعد القانون الدويل االنساين و 
من الربوتوكول  " 86"  ، و نصت املادة 1977ذلك بالتصديق على الربوتوكولني االضافيني لعام 

ورة معاقبة كل خمالفات لالتفاقيات أو هلذا الربوتوكول و هو نفس الشيء  على ضر1977األول لسنة 
منه على ضرورة العقاب يف حالة " 6" حيث نصت املادة 1977الوارد يف الربوتوكول الثاين لسنة 

ثبوت املخالفات ، و بعد انتهاء حرب اخلليج الثانية أصدر جملس األمن عقوبات دولية على العراق دون 



 قواعد القانون الدويل االنساين ، و نالحظ أن جل قراراته نابعة من تطبيق القانون الدويل الرجوع اىل
العام و ليس القانون الدويل االنساين ، ألنه يف حتليلنا لقرارات جملس األمن جنده مؤسسا على استخدام 

من مبادىء األمم العراق للقوة و االعتداء على سالمة دولة الكويت املستقلة و أيضا خرق مبدأ هام 
  .املتحدة و هو حل الرتاعات الدولية بالطرق السلمية و ليس على خرق قواعد احلرب 

      و اعترب اعتداء العراق على الكويت جرمية دولية أيضا استنادا اىل قواعد القانون الدويل العام فقط 
  .ائم الدولية دون قانون احلرب الذي يعدد االنتهاكات اجلسيمة اليت يصنفها ضمن اجلر

       و كنا قد أوضحنا بأن مسؤولية الفرد تكون جنائية ، و لذلك نطبق عليه عقوبات جنائية 
  
 على التوايل من اتفاقيات جنيف األربع 146/149-129/132-50/53-49/50 أنظر املواد 1

   .1949لعام 
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  البيئة البحرية آليات محاية : الباب الثاين
كالسجن و االعدام ، أما الدولة فمسؤولياهتا مدنية و بالتايل فالعقوبة مالية أي د فع التعويض ، هذا 
األخري يقصد به يف القانون الدويل العام اصالح الضرر الناجم عن الفعل غري املشروع الذي يصدر عن 

  .بة عن عملها دولة جتاه دولة أخرى و ذلك بازالة اآلثار الضارة املترت
 على 1949 على التوايل من اتفاقيات جنيف األربعة لعام 146-129-50-49     و نصت املواد 

تتعهد احلكومات بوضع أي تشريع يلزم لفرض عقوبات فعالة على األشخاص الذين يقترفون : "أنه 
ة يف جرائم احلرب و و عليه فان احملاكم". أو يأمرون ا ...احدى املخالفات خطرية هلذه االتفاقية 
  : و هي 1اجلرائم االنسانية حتكمها مبادىء عامة 

  : االختصاص العاملي أو الشامل للمحاكمة -1       
      ان مجيع االتفاقيات السالفة الذكر تنطلق من مبدأ االختصاص العاملي أو الشامل ، أي أن الدول 

جرائم احلرب ، و بأن حتاكمهم دون النظر اىل األطراف ملزمة بالبحث عن األشخاص املتهمني باقتراف 
  .جنسيتهم أو تقوم بتسليمهم اىل الدولة اليت تطلبهم الختصاصها مبحاكمتهم 

  :عدم قابلية جرائم احلرب و جرائم ضد االنسانية للعفو  -2
امية املتعاقدين                 طبقا ألحد األطراف السامني املتعاقدين أن خيلي نفسه أو خيلي آخر من األطراف الس

  ".من املسؤولية امللقاة عليه أو على الطرف اآلخر بالنسبة جلرائم احلرب 



                  و جيب أن يفهم من هذا النص أن الدولة ال جيوز هلا اصدار عفو شامل أو عام عن هذه اجلرائم و 
رائم احلرب ال تعترب جرائم سياسية أن النيابة العامة ال جيوز هلا عدم حتريك الدعوى العمومية ، كما أن ج

  .، و بالتايل ال تشمل مرتكبيها حصانة امللجأ السياسي و عليه جيوز تسليم مرتكبيها 
  : عدم قابلية جرائم احلرب ضد االنسانية لالنقضاء بالتقادم -3                  

رب و اجلرائم املرتكبة ضد االنسانية اليت                   طبقا للمادة األوىل من اتفاقية عدم تقادم جرائم احل
 ، فان هذا النوع من 1970 نوفمرب 23 و دخلت حيز النفاذ بتاريخ 26/11/1968أعتمدت بتاريخ 

  .اجلرائم ال ينقضي بالتقادم 
  :رجعية تطبيق قوانني جرائم احلرب و جرائم ضد االنسانية على املاضي -4        

جلرائم احلرب و جرائم ضد االنسانية ، فان القوانني املتعلقة ا ترجع على         نظرا للطبيعة اخلطرية 
املاضي بأثر رجعي سواء كان أصلح للمتهم أو ال ، و هذا االستثناء عن القاعدة العامة ، و طبقته حمكمة 

   .2نورمربغ و طوكيو 
  
  
س، .ا.ق.ع.ج.الحتالل ، معلي مانع ، جرائم االستعمار الفرنسي جتاه اجلزائريني خالل فترة ا.  د1

   .1041-1040 ، ص 1994 ، 4 العدد 35جامعة اجلزائر ، اجلزء 
   .65-39 ص 1986 ، سنة 2 سيد حممد هاشم ، القضاء اجلنائي الدويل ، جملة احلقوق ، العدد 2
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  الفرع الثاين 

  اشكالية حتديد العقوبات 
  
 االستنتاج الذي نستخلصه من خالل دراسة النصوص القانونية اخلاصة مبعاقبة أولئك الذين       ان

خيرقون قواعد القانون الدويل االنساين و اليت تنطبق أيضا على خرق القواعد اخلاصة بعدم االعتداء على 
ار العقوبة يف القوانني البيئة البحرية أثناء الرتاعات املسلحة يف البحار ، تتمثل يف عدم وجود حتديد ملقد

حسني ابراهيم " الدولية ، على غرار ما هو معمول به يف القوانني العقابية الوطنية ، و يؤكد األستاذ 
ان الوضع يف القانون الدويل خيتلف عنه يف القانون الداخلي ، فاذا كان هذا : " ذلك قائال " صاحل عبيد 

العقوبة فان الوضع خيتلف بالنسبة للقانون الدويل عامة ، و األخري قد حدد نصوصا قانونية معينة ملقدار 



القانون الدويل االنساين على وجه اخلصوص ، حيث ال توجد تلك القواعد ، و النصوص اليت تسمح 
   .1" بالتعرف على العقوبات املناسبة للجرائم 

يف القانون الدويل االنساين ذلك اىل أن عملية اجياد عقوبات حمددة " جريار نيقيكو "     يرجع األستاذ 
 2أمر صعب ، و مبعىن آخر فانه ال يوجد مقياس متفق عليه دوليا ، حول مسألة مقدار العقوبة الالزمة 

.  
    اال أنه و من جهة أخرى يالحظ أن صعوبة حتديد مقدار العقوبة ، كما أوضحنا سابقا ، و احالة 

يف هذا اجملال يقول األستاذ عارف رشاد أن اتفاقيات ذلك اىل اختصاص الدول أمر ال خيلو من النقد و 
القانون االنساين تركت حرية كربى للدول يف حتديد العقوبة يف حني كان من األجدر أن تكون أكثر 

   .3مشولية و تفصيال 
    و احلقيقة أن هذا الرأي له ما يربره ، ذلك أن اعطاء صالحية للدول ذاهتا يف جمال تقرير العقوبات 

خصصة لزجر اجلرائم اليت ترتكب مساسا بالبيئة البحرية بل و قد تقرر دول عدم ختصيص عقوبات امل
أصال اذا كان املخالفون من أفراد قادهتا ، و لقد انعكس هذا االشكال بشكل واضح يف مسألة اعادة 

ألة اعادة احلالة اىل احلالة اىل ما كانت عليه حبيث مل يدرج أي نص يف اتفاقيات القانون االنساين يعاجل مس
  .ما كانت عليه لكن تركت هذه املسألة للقانون الدويل العام 

  
  
 ، 1977القضاء اجلنائي الدويل ، الطبعة األوىل ، دار النهضة ، القاهرة :  حسنني ابراهيم صاحل عبيد 1
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  الفرع الثالث 



  اهليئات املعنية بتطبيق العقوبات 
  

  .               ميكن ذلك بواسطة حماكم وطنية و أخرى دولية 
  :ية  احملاكم الوطن-1              

              و ال يهم بعد ذلك كون املخالفني من أفراد العدو أو من األفراد التابعني هلا ، و اشترط الربوتوكول الثاين 
منه أن تكون احملكمة اليت تعاقب املخالفني ذات حياد و استقاللية ، و هو أمر عادة  " 6"  يف املادة 1977لعام 

 أيضا ضرورة أن تكون احملكمة مشكلة من أشخاص يشهد هلم باحلياد و ما يكون حمل خالف بني األطراف ، و
  .الكفاءة تكون حتت مراقبة املنظمات الدولية املختصة يف هذا الشأن 

            لكن مسألة انشاء حماكم وطنية حملاكمة مقتريف اجلرائم ضد البيئة البحرية أمرا ال خيلو من االنتقادات ، و من 
دار العقوبات بني الدول هذا من جهة ، و من جهة أخرى فقد تعزف بعض الدول عن انشاء بينها اختالف مق

حماكم ملعاقبة املتهمني ، خصوصا اذا كانوا من أفرادها ذلك أنه و بعد انتهاء الرتاع املسلح عادة ما ينظر اىل أفراد 
  .ألطراف األخرى املقابلة القوات على أهنم أبطال ، حىت لو قاموا بتدمري و تلويث البيئة البحرية ل

             و أيضا أن متابعة األشخاص الذين يرتكبون خمالفات جسيمة للبيئة البحرية أثناء الرتاع املسلح، مل حتدث أبدا 
.  

  : احملاكم الدولية اجلنائية -2               
تة لزجر أولئك الذين خيالفون قواعد القانون               تشهد األحداث التارخيية على اقامة حماكم دولية جنائية مؤق

  .الدويل االنساين  خالل الرتاعات املسلحة و هو ما نتعرض له أوال مث نتعرض للمحكمة اجلنائية الدولية ثانيا 
  :احملاكم اجلنائية الدولية املؤقتة -أ

مة خاصة دف حماكمة  حمك227      فبعد احلرب العاملية األوىل أنشأت معاهدات فرساي مبقتضى املادة 
غليوم الثاين امرباطور أملانيا ، بسبب ما ارتكبه من انتهاكات كبرية ضد األخالق الدولية و املعاهدات ، غري أن 

 من 230-228احملاكمة مل جتر نظرا المتناع هولندا تسليم غليوم الثاين الذي جلأ اليها ، كما نصت املواد 
ه اجلرائم ، جيب تسليمهم من طرف أملانيا لدول احللفاء حىت تتم حماكمتهم املعاهدة بأن األشخاص املتهمني ذ

  من طرف احملاكم العسكرية هلذه الدول ، و مل تطبق هذه األحكام 
  
  
  
  
  
  



  آليات محاية البيئة البحرية : الباب الثاين 
  .Leipzing"1" يغ    بسبب تنازل دول احللفاء عن هذا االختصاص لصاحل احملكمة األملانية مبدينة ليبز

 اعالنا يتوعد مبحاكمة جمرمي 1943    أما خالل احلرب العاملية الثانية فقد أصدر احللفاء مبوسكو يف أكتوبر 
   .2احلرب بعد انتهائها 

 دف 1945 أوت 8تأسست هذه احملكمة مبقتضى اتفاق لندن املؤرخ يف  : 3حمكمة نورمربغ )1   
الواليات املتحدة ( ية الثانية ، و قد وقعت الدول األربع الكربى حماكمة كبار جمرمي احلرب العامل

على معاهدة فيما انضمت اليها مثاين عشر دولة بعد ) األمريكية ، االحتاد السوفيايت ، بريطانيا و فرنسا 
 .ذلك 

     تشكلت احملكمة من أربعة قضاة رمسيني و أربعة احتياطيني عينتهم الدول األربع الكربى ، و قد
 لتتحول باقي اجللسات األخرى اىل مدينة نورمربغ 1945انعقدت أول جلسة مبدينة برلني يف أكتوبر 

   .4مهد النازية 
   أما العقوبات الصادرة عن احملكمة فقد تراوحت ما بني االعدام اىل عشرة سنوات سجن ، و نصت 

جرائم احلرب عملية هنب املمتلكات من ميثاق نورمربغ على اعتبار أن من بني " ب " فقرة  " 6" املادة 
ينتقد هذه احملكمة " حميو "  ، و لكن األستاذ 5...العامة اخلاصة أو تدمريها دون أية ضرورة عسكرية 

   .6قائال اهنا حماكم سياسية و ليست قانونية و بأن قضائها كانوا من دول التحالف فقط 
يابانيني أمام حمكمة دولية للمشرق األقصى لقد امتثل كبار جمرمي احلرب ال: حمكمة طوكيو ) 2   

 بعد التصديق على نظامها من طرف القائد العام لقوات االحتالل 19/01/1946املشكلة بتاريخ 
  .باليابان ، و ذلك بتهمة ارتكاب جرائم دولية ، و مل تكن ضمن تلك اجلرائم االعتداء على البيئة 

صاصها و وظيفتها بناء على قواعد مشاة لتلك اليت     انعقدت جلسات احملكمة بطوكيو ، حدد اخت
   .1945تضمنها لندن سنة 

  
 4 عدد 35س جامعة اجلزائر، اجلزء .ا.ق.ع.ج.حنو ارساء نظام جنائي دويل، م:  أمحد بلقاسم 1    
   .1103 ، ص 1997سنة 

Ahmed MAHIOU : les crimes de guerre et le tribunal militaire 
compétant pour juger les criminels de guerre .R.A.R.I, Alger 

N°14,1989,P51  
2R.T.N.U, vol 82,Npp281-301. 

3V.H DONNEDIEU DE VABRES : les procès de Nuremberg 
devant les principes modernes du droit pénal 

international.R.C.A.D.I 1947,Vol70,PP481-581 



V.M.MERLE :les procès de Nuremberg et le chatiment des grands 
criminels de guerres Paris 1948, P 104. 

   .1104 أمحد بلقاسم ، مرجع سابق ، ص 4
5 Ahmed Mahiou :Op.cit,P 51. 

6 Ibid:P 51. 
   

  آليات محاية البيئة البحرية : الباب الثاين
 955أنشأت هذه احملكمة الدولية اخلاصة بقرار جملس األمن رقم : احملكمة اجلنائية ليوغوسالفيا ) 3   

ار جمرمي حرب البوسنة بتهمة ارتكاب جرائم التطهري  دف حماكمة كب8/11/1994الصادر بتاريخ 
 1991 أي تلك اجلرائم املرتكبة من سنة 1991العرقي و االبادة اجلماعية و ذلك اعتبارا من تاريخ 

  . ، و كان مقرها الهاي 1994اىل غاية 
ريخ  الصادر بتا955أنشأت هي كذلك بقرار جملس األمن رقم : احملكمة اجلنائية لرواندا ) 4   
 اىل غاية  1/01/1994دف حماكمة جمرمي احلرب يف رواندا اعتبارا من تاريخ 8/11/1994

(  و قد كان مقرها مدينة أروشا 1994 أي تلك اجلرائم املرتكبة خالل سنة 31/12/1994
ARUSHA (  بترتانيا.  

  .     و كل هذه احملاكم املؤقتة مل تتناول جرائم االعتداء على البيئة 
ئيا يسوغ القول أن هذه احملكمة اجلنائية الدولية بالهاي تتمتع نسبيا مبركز قانوين متميز باملقارنة    مبد

  .مع حمكميت نورمربغ طوكيو من عدة جوانب 
ذلك أن التنظيم الدويل قد توصل اىل ارساء قواعد قانونية : من حيث مشروعية قيام احملكمة  -

  .ل حترمي و معاقبة اجلرائم ضد االنسانية و جرائم احلرب دولية ذات طبيعة اتفاقية و عرفية يف جما
لقد مت مراعاة اجلانب املوضوعي : من حيث مراعاة اجلانب املوضوعي يف تشكيل اهليئة القضائية  -

 .يف هذا االطار ، اذ أن اعضاء اهليئة القضائية ينتمون لدول ال عالقة هلا بالرتاع املطروح 
  :لدائمة احملكمة اجلنائية الدولية ا-ب

  ان مسألة انشاء حمكمة جنائية دولية دائمة ملعاقبة مقتريف اجلرائم أثناء الرتاعات املسلحة عموما و 
  :البيئة البحرية خصوصا ، أمر غري سهل ، فهناك عوامل تعوقه و أخرى تدعمه أمجلها كمايلي 

  :و هي عديدة أمهها : العوامل املعرقلة  )1
ائمة يصطدم بعدم وجود قانون عقوبات دويل مقنن عامة ان انشاء حمكمة جنائية دولية د •

موحد للجرائم و العقوبات اليت ترتكب يف الرتاعات املسلحة مبا فيها تلك اليت تشمل البيئة 
  .البحرية 



قد يرى البعض اآلخر أن وجود احملكمة ميس بسيادة الدول فال توجد سلطة أعلى من الدول  •
 .تأمرها و تنهاها على فعل ما 

 . وجود نصوص صرحية النشائها ضمن نصوص القانون الدويل االنساين عدم •
  .عدم امكانية تسليم اجملرمني من طرف بعض الدول العتبارات خمتلفة  •
  :العوامل احملفزة  )2

  :  و هي 
قد يرى البعض من الفقهاء أن اجلرائم ما انتفت و ما زالت ترتكب ضد قواعد القانون الدويل  *  

  لقواعد اخلاصة حبماية البيئة البحرية ، لذلك البد من انشاء هيئة قضائية االنساين عامة و ا
 القاضي بانشاء حمكمة 8/11/1994 الصادر عن جملس األمن بتاريخ 955 مبقتضى القرار 1

جنائية دولية مكلفة مبحاكمة جمرمي احلرب يف رواندا ، و قد عني مقرها مبدينة أروشا 
ARUSHAبترتان   

  
  ليات محاية البيئة البحرية آ:الباب الثاين

  .        دولية  جنائية دائمة لتويل هذه املهمة 
ان مسألة أجياد قانون عقوبات دويل حتدد فيه اجلرائم و العقوبات أمر ميكن البت فيه ، و باالمكان    *

  .جدا االتفاق على وجهة نظر واحدة بني الدول لتوحيد املقاييس يف هذا اجملال 
 السيادة ال تتعارض مع أية سلطة عليا ، و باالمكان أن يتم التالؤم مع الفكرتني دون أية ان مفهوم   * 

  .تعارض 
ان عدم امكانية تسليم اجملرمني من طرف بعض الدول مسألة نسبية ، و العالقات الدولية اليوم    *

  .تطورت بشكل كبري يف جمال التعاون القضائي 
فاألول يضع " عبد اهللا سليمان " و " أمحد حميو "  احملكمة األستاذان     و من بني املؤيدين النشاء هذه

شكلني هلما ، و مها أن يكون أفرادها املشكلون للمحكمة من ذوي االختصاص ، و أن تزود بنظام 
حان األوان : " أما األستاذ عبد اهللا سليمان فيقول تدعيما للرأي األول  .1قانوين موحد و حمكم 

ألمم املتحدة هذه احملكمة اجلنائية الدائمة ، ما دام القانون الدويل اجلنائي مل يستطع لتنشىء منظمة ا
 مبا فيه أحكام القانون الدويل االنساين من دون  "2يئاته احلالية معاقبة أولئك الذين خيالفون أحكامه 

  .شك 
 اللجنة السادسة  يف أشغال1995    و عليه فان موضوع انشاء هذه احملكمة أدرج من جديد سنة 

و بالفعل مت اعتماد النظام . للجمعية العامة بقصد دراسة النظام األساسي الذي يسري هذه احملكمة 



 25 الصادر بتاريخ 827 م و مقرها الهاي ، و ذلك بقرار 1998األساسي النشاء هذه احملكمة سنة 
   .1998ماي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 Ahmed MAHIOU op.cit,P153. 
-153 ص 1986ا عدد مارس .س.ق.ع.ج.األزمة الراهنة للعدالة اجلنائية م:  سليمان  عبد اهللا2
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  آليات محاية البيئة البحرية :الباب الثاين
  :         اخلالصة

        وضع قواعد القانون الدويل االنساين جمموعة من آليات الرقابة و التحقيق ، من أجل ضمان 
قواعد القانون االنساين ، و لكن كل هذه اآلليات مل يتم اعماهلا يف احلروب االحترام و التطبيق الفعلي ل

أو الرتاعات الدولية من أجل حتقيق هدف القانون االنساين ، و ما مت اعماله من آليات يف حرب اخلليج 
انون  مل يتم وفق القانون الدويل االنساين و امنا على أساس الق– التعاون مع األمم املتحدة –الثانية 

  .الدويل العام ، رغم نص القانون االنساين على هذه اآللية 
    و منه نالحظ ، أن تطبيق و اعمال هذه اآلليات فيه كثريا من الصعوبات و العراقيل ، و هذا ملساسه 

  .بسيادة الدول و بالرتاع املسلح 



يئة البحرية ال يتم اال اذا     و من جهة أخرى فان اجراء التحقيق يف ارتكاب جرمية االعتداء على الب
 من الربوتوكول االضايف األول ، و عليه كيف لنا 55توافرت املعايري الثالثة املنصوص عليها يف املادة 

  .تقدير هذه املعايري لنعرف أن البيئة البحرية قد تضررت أم ال ؟
 ، و ذلك ملساءلة     و عليه نرى أنه جيب التخفيف من هذه املعايري ، و اعتبارها جمرد وصف فقط

املتسببني فيه جنائيا و لكن السؤال الذي يطرح نفسه ، هل ميكن مساءلة األشخاص عن اعتدائهم على 
البيئة البحرية جنائيا ؟، رغم أن جلنة القانون الدويل وضعت جرمية االعتداء على البيئة من ضمن اجلرائم 

شخاص و معاقبتهم أمام قضاء وطنهم أو قضاء ضد االنسانية و السلم ، و وضع هيئات ملتابعة هؤالء األ
  .دويل 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :اخلامتة 
  اخلامتة 

       من خالل دراسة موضوع محاية البيئة البحرية أثناء الرتاعات املسلحة ميكن القول أن النظام 
ذ البيئة البحرية القانوين املتعلق ذه احلماية غري كايف ، رغم تأكيد املبادىء األساسية على ضرورة أخ

بعناية كبرية ، و أيضا االتفاقيات الدولية اليت حتمي البيئة البحرية أثناء الرتاعات املسلحة جندها من جهة 



حتمي البيئة البحرية على وجه التحديد و منها على وجه غري مباشر ، و لكن كل هذه القواعد و 
  .ية أثناء الرتاعات املسلحةاالتفاقيات غري كافية العطاء أكثر محاية للبيئة البحر

      و أيضا بالنسبة للمسؤولية الدولية عن االضرار بالبيئة البحرية أثناء الرتاع املسلح و اثباهتا ، جند أنه 
 على التزام األطراف السامية 1949رغم تأكيد املادة األوىل املشتركة من اتفاقيات جنيف األربع عام 

 فاننا نالحظ أن هذا االلتزام غري كاف و ال تقوم املسؤولية الدولية عنه باحترام القانون الدويل االنساين
يف حالة خمالفته ، و هلذا جند أن ما حدث يف حرب اخلليج من اضرار للبيئة البحرية مل يؤسس على 
القانون الدويل االنساين و امنا أسس على القانون الدويل العام وفق الفصل السابع من ميثاق األمم 

دة من حيث استخدام القوة و االحتالل غري املشروع للكويت و هذا ما أكده قرار جملس األمن املتح
 م رغم أن القانون الدويل 1993 م و توصية اجلمعية العامة لألمم املتحدة سنة 1991 سنة 687

ئية االنساين نص على جلنة تقصي احلقائق و آليات أخرى لتحقيق احلماية ، و جند فقط احملكمة اجلنا
  لرواندا و يوغوسالفيا اعتمدت على القانون الدويل االنساين 

  :           و من خالل هذا التقييم يستنتج مايلي 
 أن قواعد القانون الدويل االنساين غري كافية لتوفري احلماية للبيئة البحرية يف وقت الرتاع -1         

العرفية للقانون الدويل للبيئة ، ألن القواعد تنطوي على املسلح ، و عليه يتعني تطبيق القواعد االتفاقية و 
  .كثري من االلتزامات القانونية الدولية اليت تستهدف محاية البيئة البحرية يف وقت السلم 

         و بالتايل فمن األحسن تطبيق هذه القواعد على وقت احلرب البحرية ، حلماية البيئة البحرية من 
 م ال تسمح ألطراف الرتاع املسلح 1982د اتفاقية قانون البحار اجلديدة لعام خماطر احلروب ، فقواع

باستخدام أعايل البحار يف أغراض قتالية ، كما تشمل قواعد هذه االتفاقية أيضا جمموعة من االلتزامات 
  .هتدف محاية البيئة البحرية يف وقت السلم 

لبحرية من التلوث النفطي ، ا من االلتزامات القانونية ما        كما أن االتفاقية املتعلقة حبماية البيئة ا
حيظر أي تصريف معتمد للنفط يف البحار ، و على ذلك فان اهلجوم العسكري على ناقالت النفط الذي 
يؤدي اىل تدفقه يف البحر ، يعد فعال غري مشرع دوليا سواء وقع االعتداء على ناقالت تابعة للعدو أو 

  .ل حمايدة ناقالت تابعة لدو
  
  
  
  

  :اخلامتة 



 كما أننا نقف أمام القاعدة القانونية اليت تقضي بأنه يف وقت احلرب يوقف سريان االتفاقيات -2     
الدولية اليت تطبق يف وقت السلم ، و منه جيب عدم التسليم املطلق ذه القاعدة خاصة و أن العديد من 

م قواعد و نظما ال يتوقف سرياهنا وقت احلرب ، لذا هذه االتفاقيات اليت تطبق يف وقت السلم ، تض
جيب يف االتفاقيات املتعلقة حبماية البيئة البحرية و اليت يصري ابرامها مستقبال أن تتضمن ما يقضي 

  .بوجوب سرياهنا يف أوقات الرتاعات املسلحة 
 للبيئة و قواعد املسؤولية  كما نؤكد على أمهية قواعد القانون الدويل االنساين و القانون الدويل-3     

الدولية يف القانون الدويل العام املعنية حبماية البيئة البحرية ، و منه فمن الضروري أن تصبح هذه القواعد 
معلومة على نطاق واسع خاصة بني القادة و األفراد العسكريني و ذلك من خالل املطبوعات و النشرات 

  ).املبادىء التوجيهية (املختلفة 
 نالحظ أيضا يف مدى أحقية الدول يف اختاذ ما تراه من وسائل الزمة للدفاع عن نفسها داخل -4     

اقليمها البحري ، و هذا على شرط مراعاة مصلحة اجملتمع الدويل العامة يف محاية البيئة البحرية مع 
طة اليت جتري يف االلتزام بقواعد القانون الدويل العام اليت توجب على الدول ضمان أال تسبب األنش

اقليمها أو حتت رقابتها يف أحداث أضرار بالبيئة البحرية يف دول أخرى ، و كذلك امتناع الدول عن 
استغالل احملميات الطبيعية و املناطق اليت حتتوي على نظم نادرة و كائنات نادرة و منقرضة أو يف طريق 

  .ض دفاعية االنقراض يف البحار املتمتعة حبماية خاصة يف حتقيق أغرا
 كما ميكن أيضا دراسة احلاالت اليت توجب وصف الضرر البيئي الناجم عن العمليات العسكرية -5    

باالنتهاك اجلسيم للقانون الدويل ، و هذا ملساءلة املتسبب فيه جنائيا ، اما أمام قضاء دولته أو أمام 
 على أن مثل هذا االنتهاك يعد جرمية سلطات قضائية دولية تكون خمتصة بالنظر يف جرائم احلرب تأسيسا

 تنطوي مجيعها على مادة تصف أفعال التدمري واسع 1949دولية ، ألن اتفاقيات جنيف األربع لعام 
النطاق و الذي يقع على ممتلكات بأرض العدو أو يف األراضي احملتلة بأنه انتهاك جسيم ألحكام هذه 

  .رة كضرورة عسكرية االتفاقية ، اذ ما كانت هذه األفعال غري مرب
 و أيضا هناك امكانية اللجوء اىل املفاهيم احلديثة للمسؤولية الدولية و اليت تنطوي على املفهوم -6     

الوقائي للمسؤولية ألن هذا املفهوم يتالءم مع اعتبارات محاية البيئة البحرية يف زمن الرتاع املسلح ، 
قواعد االتفاقية للقانون الدويل ، و يف القليل من مواد فضال عن أنه جيد سندا قانونيا له يف بعض ال

الربوتوكول األول امللحق باتفاقيات جنيف و منه فان هناك ضرورة للتمسك بتطبيق مبدأ الوقاية من 
الضرر البيئي املتوقع و ذلك حلماية البيئة البحرية من األضرار اليت يتوقع حدوثها نتيجة استخدام وسائل 

  .ة معينة أو أساليب قتالي
  
  



  
  
  
  
  
  

  :اخلامتة
 و على الدول اليوم أن تتحمل التزاماهتا اجتاه مسألة آليات حتقيق عدم االعتداء، فمفهوم -7       

السيادة اليوم تطورا اجيابيا ، مع قواعد القانون الدويل ، فالبد أن من عدم أخذ موافقة الدول لواليتها 
  .اما ألن ذلك يشل النظام املوضوع لذلك شلال ت

 م و ادراج باب خاص 1977 و يف األخري جيب تعديل الربوتوكول األول االضايف لعام -8       
  " .السكان املدنيون : " حبماية البيئة الطبيعية ليس ادراجها ضمن عنوان 

حيث يتم فيه تدارك نقائص الربوتوكول يف محاية البيئة الطبيعية ، و ذلك باالستعانة برجال القانون 
  .ويل االنساين و خاصة خرباء محاية البيئة الطبيعية الد

      و عليه ، و من دون شك ال ميكن استكمال عملية محاية البيئة الطبيعية يف الرتاعات املسلحة اال 
بازالة بعض العوامل ، اليت يشهدها عاملنا املعاصر اليوم ، و اليت تؤثر بطريق مباشر أو غري مباشر يف 

  .حرية ، و أهم هذه العوامل ازدياد ظاهرة العنف السياسي يف العالقات الدولية اليوم مصري البيئة الب
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