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 "األهداء"
 

 

 

 

 

 

 -الى مشاعل الحب  والدماء التي رسمت لنا خارطة الحریة "ل صفاء
 وعمر وثائر ومختار ومحمد واخوتهم " بوصلتنا التي ارشدتنا الى الوطن

  عندما ضللنا الطریق .. الى تشرین ومسطري ملحمتها الخالده ..

 "من عالم األموات الى عالم االحیاء..  أهدیكم ما أنجزت"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 "المقدمة"
 -إن االهتمام بالبیئة موضوع قدیم و لكن لم یظهر

 بصبغته القانونیة اال منذ زمن قریب رغم أن المساس
 بها و التعدي علیها كان منذ االزل، و قد برزت

 االهتمامات بهذا الموضوع على الصعید الدولي و
 المحافل الدولیة؛ بعد أن أدرك الجمیع ما لحق بالبیئة من
 الدمار و الفساد نتیجة التعدیات الصارخة علیها، و على
 عناصرها المختلفة، أالمر الذي دعى المنظمات الدولیة
 إلى إبرام االتفاقیات و عقد المؤتمرات من أجل حمایة

 البیئة، فسعت هذه أالخیرة إلى تعریف البیئة و إالشارة
 إلى ملوثاتها المختلفة، كما نوهت إلى حمایتها خاصة إذا
 تعلق األمر بأالضرار التي تمس البشریة جمعاء، و هذا

  ما سأتناوله خالل هذا البحث…
 
 
 
 
 



 
 

 "أهمیة الموضوع"
 -إن موضوع حمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة من أبرز المواضیع التي یجـب

 إثارتها في الواقع الدولي المعاصر ، وذلك نظرا لألخطار التي تنذر بها هذه المشكلة

 المعاصـرة التي قد تهدد البشریة بالفناء ، وذلك ألن ظاهرة التدمیر المستمر لألنظمة

 البیئیة بسبب الحروب ، یأتي في وقت تعاني البیئة فیه أصال من تدهور شامل في كل

 نظمها وصـورها العدیـدة ، فمـن ارتفاع نسبة نمو السكان على سطح األرض ،إلى

  تلوث خطیر في الجو والبر والبحر ، یصـاحبه

 جفاف وتصحر في أصقاع من العالم ، وفیضانات وسیول عارمة في أصقاع أخر ،

  وما زاد الطین

 بله هو أن طبقة األزون ، هذه الطبقة التي تحمي كوكبنا من األشعة الضارة تعاني

  أصال من ثقب

 تتسع رقعته عاما بعد عام مما ساهم في ارتفاع درجة حرارة األرض وظهور

  االحتباس الحراري

 وما خفي كان أعظم.  وبناء على ما سبق فإن هذه الدراسة تكتسي أهمیة خاصة ،

 باعتبار أن النشاطات اإلنسانیة قد تلحق كوارث بالبیئة زمن السلم ، فإلى أي مدى

  یمكن أن تصل خطورة هذه النشاطات في زمن

 الحرب ؟. ولعل من بین أهم العوامل التي تمثل خطرا كبیرا على البیئة ، هو استخدام

 أطراف النزاع أسلحة الدمار الشامل ، والتي كشفت التجارب السابقة مدى أثارها

  على النظم البیئیة التي استخدمت فیها.

 لذلك فإن القانون الدولي العام وبعض فروعه - القانون الدولي اإلنسـاني – قـد

 تضـمن أحكاما وقواعد تنص على حمایة البیئة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة ،

 سیقوم الباحث بالكشـف عنها في حینها.

 

 



 

 

 

 

 

 

 "نطاق هذه الدراسة"
 -لما كان موضوع حمایة البیئة متاهة حقیقة یتیه فیها أرباب الرأي والعقول كان لزاما

  علـى

 الباحث أن یحدد من نطاق هذه الدراسة تحت عنوان : " حمایة البیئة أثنـاء النزاعـات

  المسـلحة

  ، فواضح من خالل عنوان البحـث أن نطاقــه مــن الناحیــة التقنیــة ینصــب علــى

 حمایــة البیئــة مــن أثــار أســلحة الــدمار الشامل(الكیمیائیة،والبیولوجیة،والنوویة)

  ، إذن فال مجال لدراسة أثار األسلحة التقلیدیة فـي هـذه

 الدراسة إال بمقدار ما یخدم الموضوع ، ولما كانت للبیئة أنواع مختلفة فإن الباحث

  سیقتصر على

 دراسة البیئة الطبیعیة ،ولما كانت هذه الدراسة تخص القانون الدولي العـام فإن

 الباحث سیستدل بالقوانین الدولیة والمعاهدات ، وكذلك سنتناول التنظیم الموضوعي

 والقانوني لحمایة البیئة اثناء النزاعات المسلحه والذي یشمل المبادئ االساسیه

 لحمایة البیئة والجوانب التنظیمیة لحمایة البیئه في القانون الدولي االنساني " .

 وسنتناول بعض الهیئات التي اختصت بحمایة البیئة سواء في حالة الحرب او في

 حالة السلم حیث ستقتصر دراستنا فقط على هیئات االمم المتحدة الخاصة بحمایة

 البیئة .

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 "أسباب أختیار الموضوع"
  -یستند هذا البحث إلى عدة اعتبارات تشكل حسـب وجهـة نظـري مبـررات اختیـاري

 لموضوع: " حمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة "، ومن بین أهم هذه األسباب ما

  یلي:

 

 1-إن من بین أسباب اختیاري لهذا الموضوع كون هذا األخیر من بین الموضوعات

  الحدیثـة

 التي كثر فیها النقاش خاصة بعد اإلرهاصات الدولیة التي تنبئ بفناء البشریة إذا مـا

  بقیـت نسبة التلوث بأنواعه المختلفة في البیئة على ما هي علیه الیوم.

 

 2 -إن هذا الموضوع یعد من الموضوعات الحیویة، خاصة في ظل الحركة

  التشریعیة الدولیة

 والمحلیة الرامیة إلى حمایة البیئة من الناحیة القانونیة ، في ظل عالم أصبحت

  نزاعاته أكثـر من حاالت السلم فیه.

 

 

 

 

 

 

 



 "األشكالیة التي یعالجها البحث"
 -یثیر موضوع حمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة العدیدة من اإلشكالیات ولعل

  أبرزها ما

  یلي:

 1 -ما مضمون الحمایة المقررة في القانون الدولي العام لحمایة البیئة أثناء النزاعات

  المسلحة ؟

  2 -ما هي اآلثار المترتبة عن استخدام أسلحة الدمار الشامل ؟

 3 -هل تسایر االتفاقیات الدولیة المتعلقة بحمایة البیئة خالل النزاعات المسلحة وتیـرة

  التقـدم

 العلمي في مجال األسلحة ؟ أم أنها اتفاقیات جامدة تحظر استخدام األسلحة التقلیدیـة

  أو مـا شابهها فقط ؟

 4 -ما مدى فاعلیة الحمایة المقررة للبیئة في القانون الدولي العام ؟ خاصة فـي ظـل

  انتهـاك  أطراف النزاع لقوانین وأعراف الحرب غالبا.

 
 
 
 



 
 "خطة البحث"

  الحمایة  الدولیة  للبیئة  اثناء  النزاعات  المسلحة

  المبحث  االول  - ماهیة  البیئة  والتلوث  البیئي

  المطلب  االول  / مفهوم  البیئة

 الفرع  االول  - تعریف  البیئة

  الفرع  الثاني  - اهمیة  البیئة  وانواعها

 اوال  / اهمیة  البیئة

  ثانیا / انواع  البیئة

  المطلب  الثاني  / االسلحة  الملوثة  للبیئة

  الفرع  االول  -االسلحة  الكیمیاویة

  الفرع  الثاني  - االسلحة  البیولوجیة

 الفرع  الثالث  - االسلحة  النوویة

  المبحث  الثاني  - التنظیم  الموضوعي  والقانوني  لحمایة  البیئة  اثناء  النزاعات  المسلحة

  المطلب  االول  / المبادئ  االساسیة  لحمایة  البیئة

 الفرع  االول  - مبدأ  الضرورة  العسكریة  ومبدأ  التمییز

  الفرع  الثاني  - مبدأ  تقیید  حقوق  المتحاربین

 المطلب  الثاني  / الجوانب  التنظیمیة  لحمایة  البیئة  اثناء  النزاعات  المسلحه

  الفرع  االول  - اللجنة  الدولیة  للصلیب  االحمر

 الفرع  الثاني  / هیئات  االمم  المتحدة  الخاصة  بحمایة  البیئة  .



 

ماهیة  البیئة  والتلوث  البیئي  المبحث  االول /

 أوال : مـاهیـة  الـــبیئة

الشعور  العام  مثلما یصبح  مسألة  رئیسیة  في   كان  لموضوع  أكادیمي  أن    نادرا  ما  

 حدث

 لعلم  البیئة  في  نهایة  الستینات  وبدایة  السبعینات  من  القرن  الماضي . فخالل  بضعة

 أعوام  ارتقى

إلى  موضوع  ذي  أهمیة  على  المستوى  اإلقلیمي  علم  البیئة  من  فرع  منعزل  

 والعلمي  فقد  تأثر

والقانون  الزراعي  والهندسة  والطب  والصحة  العامة  التعلیم  والتجارة  والسیاسة  

 وحتى  المسائل

 الدولیة  جمیعها  بالتطور  المفاجئ  في  الوعي  البیئي .

والمجتمع، وكانت  كل تألیف  كتب  ومقاالت  في  شؤون  البیئة  واإلنسان    ولقد  تم  

 مجلة  وجریدة

 قد  خصصت  مقاالت  رئیسیة  أو  أعداد  خاصة  لموضوع  البیئة، وبدأت  محطات

 التلفاز  أیضا

للمسائل  البیئیة . كما  انتشرت  المنظمات  البیئیة  في  جمیع  بتقدیم  تغطیة  شاملة  

 أنحاء  العالم .

 ثانیا : التلوث  البیئي

اإلنسان  في  اآلونة  األخیرة التي  تواجه    یعتبر  التلوث  البیئي  من  أهم  المشكالت  

 ویأتي

مقدمة  هذه  المشكالت  البیئیة  .وذلك  لعدم  إمكانیة  السیطرة  التلوث  الهوائي  في  

 على  الهواء

مكان  إلى  آخر .  وتحدید  انتشاره  من  

-------------------------------------- 

المعارف . اإلسكندریة . 1991 منشأة   عبد  القدوس،البیئة  واإلنسان .  الدین   :زین  
ص  ص  3-36 . 



 

 المطلب  االول  : مفهوم  البیئه

باحث  لكي  یحدد  اإلطار األمور  الحیویة  ألي   المفاهیم  من    مما  الشك  فیه  أن  تحدید  

 الذي

 یعمل  منه  أو  یحدد  القاعدة  التي  یرتكز  علیها  حیث  أن  المفاهیم  ما  هي  إال  نتاج

عدیدة  خبرات  

 وجهود  منظمة  من  قبل  الباحثین  ولم  یتوحد  العلماء  في  تحدید  مفهوم  البیئة  بل

 تعددت  معانیها

من  فروع  العلوم تخصص  كل  باحث  في  كل  فرع    وتباینت  مفاهیمها  حسب  

 اإلجتماعیة

یعرفها  كل  منهم  في  ضوء  رؤیته  و  تخصصه .  المختلفة، حیث  

 -الفرع  االول  : تعریف  البیئه :

شائع  اإلستخدام  في  األوساط  العلمیة  في  الوقت  1- والبیئة  مصطلح  أو  لفظ  

 الراهن، كما

تعریفات  عدة عند  عامة  الناس، وفي  ضوء  تلك  العمومیة  نجد    یشیع  إستخدامه  

 تختلف  بإختالف

بالبیئة  فالمدرسة  بیئة  والجامعة  بیئة  والمصنع  بیئة  والمجتمع  بیئة  عالقة  اإلنسان  

 والعالم  كله  بیئة

. 

بالبیئة  المكان  والمنزل  المستقر  فیه، والبیئة  مشتقة  من  ویقصد  في  اللغة  العربیة  

 الفعل

فیه  والذي  یعیش  فیه  الكائن المحیط  أو  المنزل  المستقر   وهي  المكان  أو    (بوأ ) 

 الحي،

أصلحه العرب : بوأتك  بیتا : اتخذت  لك  بیتا، وقیل  تبوأه :   فقد  جاء  في  لسان  

 وهیأه، وتبوأ : نزل  وأقام

 ن  له  فیه، وبوأته  منزال  أي  جعله  ذا  منزل

وأنزله  ومّك منزال، وبوأه  إیاه، وبوأه  له، وبوأه  فیه، بمعنى  هیأه    وأباءه  

. 



یتخذ  مقرا  لإلقامة الذي   أنها  المكان  أو  المنزل   یتضح  المعنى  اللغوي  للبیئة    و  

 والحیاة  فیه  بكل

 ما  فیه  من  الظروف، وتمثل  البیئة  بهذا  المفهوم  حیزا  جغرافیا  ذات  خصائص

 معینة  من  مناخ

تضاریس  و  مجموعة  من  الموارد  الموفرة  للكائن  الحي .  و  

الظروف اإلنجلیزیة  تستخدم  لفظ  Environnement للداللة  على    أما  في  اللغة  

 المحیطة

الظروف  الطبیعیة  مثل كذلك  للتعبیر  عن    التي  تؤثر  على  النمو  والتنمیة، وتستخدم  

 الهواء

الوجهة  العملیة  فهي التي  یعیش  فیها  اإلنسان، أما  من  حیث    والماء  واألرض  

مشاعره  وأخالقه  وأفكاره . بالشخص  ویؤثر  على    المكان  الذي  یحیط  

الظروف كلمة  البیئة  Environnement بأنها  مجموعة    عرف  

اللغة  الفرنسیة  ُت  وعن  

باإلنسان، كما  الطبیعیة  للمكان  من  هواء  وماء  وأرض  والكائنات  الحیة  المحیطة  

 تشمل  ما

 2 یقیمه  اإلنسان  من  منشآت

. 

مع الذي  یحیا  فیه  اإلنسان   هي  الوسط  المحیط   ضوء  ذلك  فالبیئة  في  اللغة    وفي  

 كل  ما

ویمارس  فیه  عالقاته  مع  غیره  من  بني  البشر .  یلزم  من  مقومات  حیاته  

كلمة  أیكولوجیا  Ecology وتعني  علم شاعت  أیضا    وإلى  جانب  لفظة  البیئة  

 البیئة

 ویعتبر  العالم  البیولوجي  "أرنست  هیكیل "HEAKEL ERNEST "هو  أول  من

 إستعمل  هذه

لیدل  به  على  تكیف  الكائنات  الحیة  بالنسبة  إلى  الكلمة  وأدخلها  كاصطالح  علمي  

 محیطها، وقد

 أخذ  تسمیة  أیكولوجیا  Ecology من  المصطلح  الیوناني  أویكوس  Oikos بمعنى

House 



لوجیا  بمعنى  علم  Science أي  علم  المسكن  أو  مسكن  أو  منزل، Logos أي  

 علم  الموطن

من علم  یهتم  بدراسة  الكائن  في  وسطه، حیث  یتأثر  الكائن  الحي  بمجموعة    وهو  

 العوامل  :

ینتج  عنها  عالقات  قد  تكون وغیر  الحیة  (كیمیائیة  وفیزیائیة )   الحیة (البیولوجیة ) 

 إیجابیة  أو

الكائنات الطبیعیة  القائمة  بین    سلبیة  أو  كالهما، وتحدیدا  هو  علم  یدرس  العالقات  

وبین  الحیة  

وتأثیر فیما  بینها   أیضا  في  العالقة  المتبادلة    المحیط  الذي  تعیش  فیه، كما  یبحث  

على  بعضها  

اآلخر .  البعض  

حیاتهم یمارس  فیه  البشر  مختلف  أنشطة   الحیز  الذي   هي  ذلك    وعلیه  فإن  البیئة  

 وتشمل

كافة  الكائنات  الحیة  من  حیوان  ونبات  والتي  یتعایش  معها  ضمن  هذا  اإلطار  

 اإلنسان  ویشكلون

بینهم متصلة  فیما     سویا  سلسلة  

 

 

 

 

---------------------------- 

1. 

سابق . ص328.  : إبن  منظور، مرجع  

2 

الجامعة . 2006  : محمود  عبد  المولى . البیئة  و  التلوث . ط2 . مؤسسة  شباب  

ص  ص  25_22 . 

 

 



 

 

قانونیا :   2_ تعریف  البیئة  

البیئة  كقیمة  في  قوانینها  بل  وفي  بعض غالبیة  دول  العالم  إلى  تأكید  مفهوم    إتجهت  

حقا  من  حقوق  اإلنسان، وأكدت  الدساتیر  وفي  اإلعالنات  الدولیة  بصورة  جعلتها  

 بعض

واجبا  من  واجبات  الدولة . ولكن  لم  تحدد على  اعتبار  حمایة  البیئة    القوانین  

 الغالبیة  العظمى  من

وال  التشریعات  المعنى  القانوني  للبیئة  وبالتالي  لم  تتضمن  القوانین  الخاصة  بالبیئة  

 النصوص

الجنائیة  في  غالبیة  الدول  تعریفا  جامعا  للبیئة  وال  تحدیدا  الواردة  في  القوانین  

 لعناصرها .

 وقد  استخدمت  بعض  التشریعات  عبارة  "حمایة  البیئة " دون  أن  تحدد  مدلولها  وما

 تشمله

القانون، المقصودة  في   یتعلق  بعناصر  البیئة    من  عناصر  حیث  اختلف  الرأي  فیما  
 هل  یقصد

 بها  العناصر  الطبیعیة  مثل  الماء  والهواء  والتربة  والغابات  فقط، أم  یضاف  إلیها

 العناصر

یكون  هناك  عنصران  أساسیان  یدخالن  المنشأة  بواسطة  اإلنسان؟ حیث  یمكن  أن  

 في  تعریف

 البیئة .

الطبیعیة  والتي  تتضمن البیئة  یشمل  العناصر   الفقهاء  أن  مفهوم    ویرى  بعض  

 المحیط

تحیط  األرضي  والمائي  والهوائي، وعلى  نحو  مفصل  كافة  المجاالت  التي  

 باإلنسان  وتتمثل  في

والنباتات  والحیوانات  وتفاعالتها والهواء  والتربة  والبحار  والمحیطات    الماء  

 الكلیةوظواهرها  مثل  المناخ  وتوزیعاته  الجغرافیة، كما  تشمل  الثروات  الطبیعیة

 المتجددة  كالزراعة  والمصاید



 والغابات  وغیر  المتجددة  كالمعادن  والبترول، وهي  العناصر  الطبیعیة  التي  ال

 دخل  لإلنسان

 في  وجودها، بل  هي  سابقة  في  وجودها  على  وجود  اإلنسان . والعناصر  المشیدة

 التي  صنعها

 اإلنسان  ویشمل  العوامل  اإلجتماعیة  حیث  تبرز  مجموعة  النظم  اإلجتماعیة

 والسیاسیة

ویدیر  من بها  حیاته   لینظم   التي  وضعها  اإلنسان    واإلقتصادیة  والثقافیة  واإلداریة  

نشاطه  خاللها  

اإلنسان  للسیطرة والوسائل  التي  ابتكرها    وعالقاته، كما  تتضمن  أیضا  األدوات  

 على  الطبیعة

ومطارات الحیوي  من  مدن  وطرق  ومصانع    وكل  ما  أنشأه  في  الوسط  

 ومواصالت  وغیرها

على البیئة . أما  البعض  اآلخر  من  الفقهاء  یقصرها    من  كافة  أنشطة  اإلنسان  في  

 البیئة  الطبیعیة  فقط

. 

 وفي  الواقع  فإن  مصطلح  البیئة  یقصد  به  كل  مكونات  الوسط  الذي  یتفاعل  معه

 اإلنسان

بإعتباره  واحدا  من  مكونات  هذه  البیئة  یتفاعل  معها  وتتفاعل  معه  مؤثرا  ومتأثرا  

 بشكل  یكون

 العیش  معه  مریحا  بكل  أبعاده  المختلفة  فیكون  هدف  النظام  البیئي  هو  تحسین

 نوعیة  الحیاة

الفرد  لتحقیق  نوعیة  حیاة  أمثل  وذلك  لتكامل  جمیع  العناصر  لتحسین  نوعیة  

 والمكونات

البیئي  الشامل  المختلفة  للبیئة  بقدر  مشترك  ومتعادل  في  قالب  من  التوازن  للنظام  

 والمتكامل .

فالدراسات  البیئیة  لیست  فقط  مزیجا  من  الدراسات  الجغرافیة  والبیولوجیة  إذا  

 والتاریخیة



وسلوك  العقل  لتغییر  مصلحة  أو  منفعة تقدم  اتجاه    واإلجتماعیة، ولكنها  أداة  في  

 البیئة  ككل

 بصفة  عامة  وشاملة .

بصفة  عامة تسعى  النظم  القانونیة    وحمایة  البیئة  قیمة  من  قیم  المجتمع  التي  

 لتأكیدها

عناصر هي  قیمة  مركبة  تتداخل  فیها    ویجب  على  المشرع  إدراك  أن  هذه  القیمة  

 مختلفة، فالبیئة

لحمایتها  قیمة  مركبة  الصفات  والمجاالت  ولیست  كأي  قیمة  بسیطة  یتدخل  القانون  

 مثل  حمایةالملكیة  وعلى  كل  حال  فإن  هذه  العناصر  المختلفة  تتضافر  جمیعا

البیئة  كقیمة  من  القیم  التي  یسعى  النظام إلى  تكوین    للوصول  

 القانوني  للحفاظ  علیها

 

--------------- 
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 3_ مفهوم  البیئة  اصطالحا

یزال  المفهوم استخدامها  في  السنوات  األخیرة، ورغم  ذلك  ما    البیئة  لفظة  شاع  

 الدقیق  لها

عند  الكثیرین، السیما  وأنه  لیس  هناك  تعریف  واحد  محدد  یبین  ماهیة  غامضا  

 البیئة، فقد

 تعددت  وتنوعت  تعریفات  مفهوم  البیئة  كسائر  المفاهیم  األخرى  التي  یحاول  البشر

 تفسیرها .

یثیر  سلوك البیئة  بأنها  كل  ما    وقد  أشار  معجم  العلوم  اإلجتماعیة  إلى  مفهوم  

 اإلنسان  ویؤثر  فیه

اإلنسان  ویتأثر  بظروفه الذي  یعیش  علیه    . بمعنى  أن  البیئة  هي  ذلك  اإلطار  

 وینعكس  ذلك  على  أحواله  الصحیة  والنفسیة  واإلجتماعیة، وقد  أكد  علماء

 اإلجتماع  على  أهمیة

والحوادث  الخارجة  عن  اإلنسان  سواء  كانت  إجتماعیة، ثقافیة،  دراسة  الظروف  
 فیزیقیة . فقد

لشرح فكرتي  البیئة  والوراثة   هناك  عددا  من  العلماء  مزج  مابین    لوحظ  أن  

 السلوك  اإلنساني

حیاة  الفرد  والمجتمع  مثل الجغرافیة  في  تشكیل    ومنهم  من  بالغ  في  بیان  أثر  البیئة  

 أبقراط

 وأرسطو  في  كتاباتهم  عن  السیاسة  وعن  النفس  وابن  خلدون  في  مقدمته  ومنتسكیو

 في  "روح

 القوانین "

ألبي " البیئة  أنها  "العوامل  الطبیعیة  والكیمیائیة  المحیطة  بالكائن  ویعرف  الدكتور  "

 الحي "

. 

 ونالحظ  أن  هذا  التعریف  قد  ركز  على  الجانب  الفیزیقي  الطبیعي  للبیئة  والتي

 یقصد  بها



البحار، األنهار ......) والهواء، والطعام  العوامل  الطبیعیة  مثل  الماء (میاه  

 واألرض  والفضالت، والمخلفات  والطقس (الحرارة، الریاح، األمطار ...)

 والظواهر  والكوارث

الرعد، األعاصیر، الحرائق ....) والضوء  واإلشعاع  والضوضاء  وكذلك  البیئیة (

 المباني  من

النباتات البیئة  الحیویة  من  الكائنات  الحیة ( إضافة  إلى    حیث  المساحة  والتهویة .... 

على التعریفات  التي  ركزت   نجد  أن  هناك  جملة  من    والحیوانات )-وفي  المقابل  

 الجانب  اإلجتماعي

آالن  بومبارت  الذي  جاء  فیه " أن  البیئة  كل  ما  یثیر  للبیئة  فقط  مثل  تعریف  د . 

الفرد  أو  سلوك  

 الجماعة  ویؤثر  فیها "

النفسیة  واإلجتماعیة  واإلقتصادیة  والثقافیة  والتي  ، ویقصد  بذلك  البیئة  

 تشمل  العالقات  بین  أفراد  المجتمع  والعادات  والتقالید  والمعتقدات  السائدة  في

 المجتمع .

وتشمل  كذلك  كل  ما  یؤثر  في والحالة  األمنیة    والخدمات  المتوفرة  وكذلك  القوانین  

 الحالة

 النفسیة  للفرد .

اإلطار  الذي  یمارس حسب  الوظیفة  التي  تؤدیها  بأنها  "  وهنالك  من  یعرف  البیئة  

 فیه

ومأوى ودواء   على  مقومات  حیاته  من  غذاء  وكساء    اإلنسان  حیاته، ویحصل  منه  

 ویمارس  فیه

بني  البشر "  عالقاته  مع  أقرانه  من  

له  البقاء  بمعزل  عن  عناصر ال  یكتب    . فالكائن  البشري  

الحیاة  اإلجتماعیة  الطبیعة  التي  تمده  بأسباب  البقاء، وال  یمكن  أن  یستغني  عن  

 التي  یمارس

اإلقتصادي  والثقافي  واإلجتماعي  إلشباع  حاجاته  األولیة ألوان  النشاط    فیها  

 البیولوجیة  وحاجاته



 اإلنسانیة  أو  الثانویة  المكتسبة  مكونا  بذلك  حضارة  إنسانیة  تضم  كل  هذه  النماذج

 من  النشاطات

 والتفاعالت  القائمة  مع  الطبیعة  ومع  المجتمع .

عام  1972 انعقد  بمدینة  ستوكهولم  مؤتمر  األمم  المتحدة  للبیئة  البشریة  وفي  

 والذي

 استطاع  أن  یضفي  للفظة  البیئة  معنى  یتسم  بالشمولیة  والحداثة  والذي  عرف  البیئة

 بأنها

 "رصید  الموارد  المادیة  واإلجتماعیة  المتاحة  في  وقت  ما  ومكان  ما  إلشباع

 حاجات  اإلنسان

الذي  یحیا  فیه  اإلنسان  مع  غیره  من  وتطلعاته ". بمعنى  آخر  هي  اإلطار  العام  

 الكائنات  الحیة

 وهي  كافة  العوامل  الجغرافیة  (الطبیعیة ) والعوامل  اإلجتماعیة  والثقافیة

 واإلنسانیة  التي  تؤثر

 على  أفراد  وجماعات  المجتمع .

------------------------------------ 
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 الفرع  الثاني : اهمیة  البیئة  وانواعها

 

 اوال : اهمیة  البیئه

الوحید  لوجود  الحیاة  على  األرض ، و  بدونها  ال  یمكن  أن  :البیئة  هي  العامل  

 تكون  هناك  حیاة  على  األرض ، و  في  نظامنا  الشمسي

 توجد  كواكب  كبیرة  أخرى ، و  لكن  ال  توجد  حیاة  علیها  بسبب  نقص  البیئة ، و

 بالتالي  حتى  العلماء  یعملون  على  المریخ  فقط  لخلق

على  بعض  مظاهر  البیئة  المناسبة ، و  هذا  یدل  على  الحیاة  علیه  ألنه  یحتوي  

 أهمیة  البیئة  للحیاة  و  الوجود .

 ثانیا  :

 " أنواع  البیئة  "

من  عناصر  أو  معطیات یحیط  باإلنسان    أ  - البیئة  الطبیعیة : ویقصد  بها  "كل  ما  

 حیة

 أو  غیر  حیة  ولیس  لإلنسان  أي  دخل  في  وجودها  مثل  الصخور  وموارد  المیاه

 وعناصر  المناخ

 والتربة  والنباتات  والحیوانات  وغیرها، وهي  عناصر  أو  معطیات  وإن  كانت

ظاهرها  تبدو  في  

كذلك  في  واقعها  الوظیفي  إذ  تعمل  منفصلة  عن  بعضها  البعض  إال  أنها  لیست  

 عناصر  البیئة

ناحیة، وحركة  توافقیة  مع  بعضها  البعض  من  الطبیعیة  وفق  حركة  ذاتیة  من  

 ناحیة  أخرى  وفق

اإللهیة  الكونیة  نطلق  علیها  نظام  معین  غایة  في  الدقة  واإلنسجام  تحكمه  النوامیس  

 النظام

 اإلیكولوجي  الطبیعي .

الحظنا  البیئة  الطبیعیة  من  حیث  سماتها  وخصائصها  على  المستوى  وإذا  ما  

 العالمي

 نجد  أنها  تختلف  من  منطقة  ألخرى  تبعا  إلختالف  خصائص  عناصرها، فإذا  ما

 أخذنا



البیئي  نستطیع  أن  نمیز  بین  البیئات  المرتفعة (الجبال  التضاریس  كمعیار  للتصنیف  

 والهضاب )

السهلیة  المنخفضة (السهول  والودیان  واألحواض )  وبین  البیئات  

فإن الالحقة  ومن  ثم   یجدر  ذكره  أن  هذه  البیئة  الطبیعیة  هي  میراث  األجیال    ومما  

تواصل  دورها  في أمرا  ضروریا  حتى    صیانتها  والمحافظة  على  مواردها  یعتبر  

 إعالة  الحیاة  دون  مشكالت .

. 

البیئة  المشیدة  الحضاریة : ویقصد  بها  كل  ما  أضافه  اإلنسان  من  عناصر  أو  ب  -

تفاعله  واستغالله  لموارد  بیئته  الطبیعیة  ومن  أمثلتها بیئیة  تمثل  نتاج    معطیات  

 العمران  وطرق

البیئة  المشیدة  تبعا  إلختالف  درجة والمواصالت  والمصانع .... وتتباین    النقل  

 التحضر  البشري

 من  ناحیة  ونمط  الكثافة  السكانیة  من  ناحیة  أخرى . فإذا  ما  أخذنا  المستوى

 الحضاري  والتقني

اإلنسان  فیها  قدرة  علمیة متحضرة  متقدمة  یملك    نستطیع  أن  نمیز  بین : بیئات  

 وتقنیة  عالیة

ورغباته  وأخرى  الكفاءة  تمكنها  من  استغالل  موارد  البیئة  بما  یحقق  طموحاته  

 نامیة  أو  متخلفة

استغالل وتقنیة  بدائیة  تقلل  من  قدرته  على   ذو  قدرات  علمیة  محدودة    اإلنسان  فیها  

 موارد  بیئته .وإذا  ما  أخذنا  الكثافة  السكانیة  كمعیار  للتمییز  بین  البیئات  المشیدة

 فإننا  نستطیع  أن  نمیز

 بین  البیئات  المكتظة  وبین  البیئات  قلیلة  السكان .

بالدینامیكیة البیئة  المشیدة  التي  ترتبط  أساسا  باإلنسان  تتصف    ویالحظ  أن  

 والتغییر

جدا،  المستمر  بعكس  البیئة  الطبیعیة  التي  تتسم  بالثبات  النسبي  والتغیر  البطيء  
 ومن  ثم  فإن

 خصائص  البیئات  المشیدة  تتغیر  من  وقت  آلخر  وبشكل  سریع  أحیانا  تبعا  للتغیر

الذي  یحققه  اإلنسان العلمي  والتقني    والتطور  



البشریة  بیئتان :  . ویتفرع  عن  البیئة  

ذلك  الجزء  من  البیئة  الشاملة  الذي  یتكون  من  أ )_ البیئة  اإلجتماعیة : ویقصد  بها  

تفاعلهم  وكذلك  التوقعات  اإلجتماعیة  وأنماط  األفراد  والجماعات  اإلجتماعیة  في  

 التنظیم

 اإلجتماعي، وجمیع  مظاهر  المجتمع  األخرى، وبوجه  عام  تتضمن  البیئة

 اإلجتماعیة  الوسط

الفرد  ویحدد  شخصیته  وسلوكیاته  واتجاهاته  والقیم  التي  یؤمن  بها . ینشأ  فیه    الذي  

البیئة  الثقافیة : هي  جزء  من  البیئة  اإلجتماعیة، والثقافة  هي  انجازات  ب )_ 

 اإلنسان

بیئة  مغایرة  للبیئة  الطبیعیة  في  محاولته  الدائمة  للسیطرة استطاع  أن  یخلق    الذي  

المالئمة  لوجوده  واستمراره  وهذه  البیئة  المصنوعة  هي  علیها، وخلق  الظروف  

 البیئة  الثقافیة  وتشمل

یكتسبها  المعرفة  والعقائد  والفن  والقانون  واألخالق  والعرف  وكل  العادات  التي  

 اإلنسان  من  حیث  هو  عضو  في  المجتمع

--------------------------- 

 1: السید  عبد  العاطي، اإلنسان  والبیئة . دار  المعرفة  الجامعیة . اإلسكندریة .

 1986 .ص  69

 

اإلجتماعیة  وحمایة  البیئة . دار  النهضة  العربیة .  2: جمال  شحاتة، الخدمة  

 القاهرة . 1987 .ص  105.

األنجلو  . القاهرة . 1995 الحناوي، قضایا  البیئة  األساسیة . مكتبة    3: عاصم  

ص  97 . 

 

 

 

 

 

 



 المطلب  الثاني / األسلحة  الملوثة  للبیئة

الكیمیائیه  الفرع  االول  / االسلحه  

 یؤدي  استخدام  األسلحة  الكیمیائیة  كمبیدات  األعشاب  الى  تعریة  واسعة  المدى

 للتربة، وإفناء  الحیاة  البریة  األرضیة  وخسائر  في  أسماك

 المیاه  العذبة  وتدهور  في  الثروة  السمكیة  البحریة  الساحلیة  ویتفاوت  التأثیر  على

 البشر  من  حاالت  التسمم  العصبي  الى  اإلصابة

والتشوهات  الخلقیة . الكبد  واإلجهاض  التلقائي    باإللتهاب  الكبدي  وسرطان  

البیولوجیه  الفرع  الثاني  / االسلحه  

البیولوجیة  جراثیم  األمراض  الملوثة  للهواء، والماء،  یخلف  إستعمال  األسلحة  
بذلك  أمراض  وبائیة عام , مسببة    والغذاء، والبیئة  بشكل  

حد  سواء . حیث  أن  هذه  الجراثیم  المرضیة  ال  لإلنسان  والحیوان  والنبات  على  

 تظل  ساكنة  بصورة  وبائیة  في  الطبیعة  ولعدة  سنوات

 فحسب , بل  وتقاوم  الظروف  البیئیة  الصعبة .

الملوثة  للهواء  والمستخدمة  في  الحرب  البیولوجیة  هنالك  عدد  كبیر  من  األمراض  

أشهرها، حیث  أنها  تنتقل  بالهواء  وتعد  الفطریات  من  

السلیمة  بأمراض  كالصدأ  وغیره . أما  تلوث  لمسافات  بعیدة  لتصیب  النباتات  

 األغذیة  فهو  من  أقوى  الطرق  المستخدمة  في  تنفیذ  هجمات

إلى  اإلنسان  مباشرة  من  خالل  تناول  الحرب  الجرثومیة , حیث  تنقل  العدوى  

 الطعام  أو  الشراب  الملوثین، أو  بطرق  غیر  مباشرة

 بوساطة  عائل  وسیط .اما  المیاه  فتنقل  عددا  من  االمراض  الفتاكه  'فمثال  یعتبر  سم

السموم  المستخدمه  حربیاً حیث  بكتریا  Clostridium tetani من  اقوى  

 یستطیع  غرام  واحد  من  هذا  السم  قتل  ثمانیة  مالیین  نسمة  خالل  ستة  ساعات  فقط

 وفي  الحال . ولیكون  الضرر  مزدوجا

 , تستخدم  مایكروبات  األمراض  المشتركة  كالحمى  المالطیة، الحمى  القالعیة،
 جدري  األبقار، القراع، الحمى  القرمزیه  وغیرها

----------------------- 

Beckett , B . (1982) . Weapons of tomorrow . Orbis Pub 

. Co . London 



 

 

 

االسلحه  النوویه  الفرع  الثالث  / 

 

اآلن بدایة  نشأتها، وأثناء  مراحل  تّطورها، وحتى    ما  زالت  األسلحة  النوویة  منذ  
االثار  التي  تخلفها  في  البیئة  خالل  إنتاجها  أو  َمصدرا  للخطر  والخوف  بسبب  

األسلحة  النوویة  واختبارها  إطالق  نشاط تتّضمن  عملیةُ صنع    تجریبها، إذ  

الناتجه  عنها  والتي  یتم  إشعاعي  بكمیات  هائلة  في  البیئة  باالضافه  للمخلفات  

 التخلص  منها  في  المیاه  والتربه ، ّمما  یّؤدي  إلى  تلویثها، كما  أن  انفجار  قنبلة

القنبله  عن والسكان  والبیئه  وذلك  تبعا  لبعد    نوویة  قد  یسبب  اضرار  وخیمه  للمدن  

القرب  منها  زاد  الضرر  " ینتج  عن  انفجار  القنبلة  النوویة  موجة  الهدف  فكلما  زاد  

الحرائق، كما  یتسّبب  االنفجار  حرارة  وضغط  شدیدین، ّمما  یّؤدي  إلى  إشعال  

السكان ، باإلضافة  إلى  إطالق  كمیة  إشعاع  بانهیار  المباني، وموت  اعداد  من  

جانب  حطام  كبیرة  تتمثل  بظهور  غیوم  من  جزیئات  مشعه  من  الغبار  " الى  

 القنابل  " والتي  تنتقل  عبر  الریاح  لمسافات  شاسعه  " فتدخل  الى  مصادر  المیاه

 مسببه  تلوثها  " كما  انها  قد  تؤدي  الى  حجب  اشعة  الشمس ، ّمما  یسّبب  اختالل

والبكتیریا، الضوئي  في  النباتات    في  درجات  الحرارة، وخفض  عملیة  التمثیل  
الغذائیه  وانقراض  في  اشكال إلى  احداث  خلل  في  السلسله    وهذا  بدوره  یّؤدي  

 الحیاه  .

 

------------- 

MIchael Mccally ."Environment and health: 5. lmpact of 

war".أ  ب  ت  ث  ج   ٨ www. ncbi. nih. gov. Retrieved 

13-4-2019. Edited 

 

 



 المبحث الثاني :
 التنظیم الموضوعي والقانوني لحمایة البیئة اثناء

 النزاعات المسلحة
 
 
 

  المطلب االول/

  المبادئ االساسیة لحمایة البیئة:
من یتجسد  في  مجموعة   القانون  الدولي  االنساني    ان  مضمون  الحمایة  البیئیة  في  

على  االطراف  المتحاربة  مراعاة  احكامها  والنزول  على  مقتضاها التي  یتعین    المبادئ  

  في  مثل  هذه  الضروف  . ومن  اهم  هذه  المبادئ  ما  یلي :

بصدد  استخدام  وسائل  واسالیب  القتال   1- مبدأ  تقیید  حقوق  المتحاربین  

التي  ال  مبرر  لها   2- مبدأ  حظر  االالم  

  3- مبدأ  الضروره  الحربیه

  4- مبدأ  التمییز  بین  االهداف  المدنیه  واالهداف  العسكریه

 5- مبدأ  التناسب

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفرع االول :

 مبدأ الضرورة العسكریة ومبدأ التمییز/
القانون  الدولي  االنساني  على  مجموعه  من  القواعد  التي  تشكل  في  مجملها  یرتكز  

واجبة  االحترام  من  قبل  االطراف  المتحاربه  في  اي  نزاع  مسلح  .وهي  مبادئ  قانونیه  

الدرجه  االولى  الى  الحد  من  اثار  العملیات  العسكریه  بین  االطراف  تهدف  في  

االشخاص  المدنیین  المتحاربه  . وبشكل  خاص  تجنب  تاثیراتها  بشكل  مباشر  على  

المشاركه  فیه  وكذلك  تجنب غیر  قادرین  على    الذین  ال  یشاركون  في  القتال  او  اصبحوا  

 تاثیراتها  على  الممتلكات  المدنیه  .

وسلوك  المتحاربین  وفرضت نظمت  قواعد    وكذلك  فان  احكام  الشریعه  االسالمیه  قد  

المبادئ  قیود  عدة  علیها  كما  انها  قد  سبقت  القانون  الدولي  االنساني  في  النص  على  هذه  

احترامها  … الذكر  واوجبت    سالفة  

 

 أوال : مبدأ  التمییز (التفرقة  بین  األهداف  العسكریة  والمدنیة ):

القانون  الدولي  إألنساني :  مبدأ  التمییز  وفق  أحكام  

 تضمن  البروتوكول  االضافي  االول  الملحق  باتفاقیات  جنیف  لسنة  1949 والصادر

 عام 1977 ،النص

الحروب، حیث وغیر  المقاتلین  أثناء    بشكل  مباشر  على  مبدأ  التمییز  بین  المقاتلین  

  تنص  المادة  (48)منه

بین  السكان النزاع  على  التمییز   أساسیة  على  أنه : "تعمل  أطراف   قاعدة    بعنوان : 

 المدنین  والمقاتلین  وبین

احترام  حمایة  السكان تأمین    االعیان  المدنیه  واالهداف  العسكریة  دون  غیرها  من  أجل  

 المدنیین  واالعیان  المدنیه  "

.  

االول  التفاقیة  جنیف  وقد  عرفت  الماده  (50)الفقرة  )(1 )من  البروتوكول  االضافي  

  لعام 1977 ،المدنیین



ینتمون  إلى  القوات  المسلحه  على  المعنى  المبین  في  الماده    (4 بأنهم  االشخاص  الذین   
  )الفقرة  )أ ( من

االضافي  االول  الملحق  بها .  اتفاقیة  جنیف  الثالثة، والمادة  (43 )من  البروتوكول  

التي  تشكل  في  مجموعها  قواعد  القانون  الدولي تضمنت  غالبیة  االتفاقیات  الدولیة    كما  

  االنساني  تحدید

ال  یجوز  استهدافها  من  قبل  القوات  المتحاربة  كما  سبق  وأن  االعیان  المدنیة  التي  

  أشرنا، ومنها : المنازل

 السكنیة، والممتلكات  التجاریة  الخاصة، والجامعات  والمدارس، والمستشفیات،
  والمقدسات  الدینیة، كدور

  العبادة  والمقابر، واالماكن  الثقافیة، وغریها .

 و  تجدر  االشارة  إلى  أن  الحمایة  التي  یكفلها  القانون  االنساني  لالشخاص  والممتلكات

  تظل  قائمة  ما  لم

الشخص  المحمي  في  العملیات  الحربیة  وما  لم  تستخدم  الممتلكات  المحمیة  یشارك  

 الغراض  حربیة .

  

 

------------------- 

1 

جنیف  االربعة، باتفاقیات    راجع، البروتوكول  االضافي  األول  لعام  1977 الملحق  
على  موقع  اللجنة  الدولیة  للصلیب  األحمر   نسخة  إلكترونیة  منشورة  

 

 

 

 

 

 



 

 

 ثانیا: مبدأ الضرورة العسكریة
وفق  فقهاء  القانون  الدولي  بأنها  : الحالة  التي  یقصد  بالضروره  العسكریة  او  الحربیة  

ال  تترك  وقتا  كافیا  من  قبل  االطراف  المتحاربة  الختیار  تكون  ملحة  الى  درجه  

احكام  القانون  الدولي  الوسائل  المستخدمة  في  اعمالها  العسكریةالفوریة  .وقد  اقرت  

 االنساني  مبدأ  الضرورة  العسكریة  او  الحربیة  في  اكثر  من  وثیقة  من  مواثیق  القانون

 الدولي  االنساني  . فقد  وردت  في  الفقره  الخامسه  من  دیباجة  اتفاقیة  الهاي  لسنه  1907

 كما  وردت  في  اكثر  من  مادة  ضمن  اتفاقیات  جنیف  وبروتوكوالتها  االضافیین  االول

 والثاني  .

 اال  ان  الفقه  الدولي  االنساني  لم  یترك  الضروره  العسكریه  على  اطالقها  لالطراف

وهي  :  المتحاربة  بل  انها  مقیده  بعدة  شروط  قانونیة  

 

المتحاربین بین   قیام  هذه  الحالة  بسیر  العملیات  الحربیة  خالل  مراحل  القتال    1- ارتباط  

ال  یمكن  االدعاء  بتوافر  الضروره  الحربیه  في  حالة  او  لحظة  االشتباك  المسلح  . ولذلك  

القتال   الهدوء  وتوقف  

 

دائمة  وهي  بالنظر  لطابعها  االستثنائي  2- الطبیعه  المؤقتة  للضرورة  الحربیة  والغیر  

كان  مبرر حاله  واقعیة  تبدأ   ببدایة  الفعل  وتنتهي  بنهایته  وزواله  . فأذا  ما    لیس  اكثر  من  

تزول  هذه  الضرورة منشأة  مدنیة  یجري  اطالق  النار  منها  .   الضرورة  استهداف  

الحقا استهدافها    بانتهاء  اطالق  النار  وال  یجوز  

حالة  الضرورة  محظورةبموجب  احكام  3- أال  تكون  االجراءات  المستخدمه  لتنفیذ  

 وقواعد  القانون  الدولي  كالتعذر  باستخدام  االسلحه  المحرمه  دولیا  او  قصف  وابادة

المدنیین  وممتلكاتهم المدنیین  او  عملیات  الثأر  واالقتصاص  من     السكان  



ونوع  4- أال  یكون  امام  القوات  المتحاربة  في  حالة  الضرورة  أي  خیار  بتحدید  طبیعة  

قیام  وتوافر  الضرورة  الحربیه  والتي  تسمح استخدمت  بالفعل  حال    الوسائل  سوى  التي  

متفاوتة  الضرر  .   باستخدام  وسائل  

 

 

 

 

 

 

 

------------------ 

 

www.icrc.org/ara/resources/documents/article. : المصدر 
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 الفرع الثاني :

  مبدأ تقیید حقوق المتحاربین

 لقد  ورد  هذا  المبدأ  الول  مره  في  اعالن  سان  بطرسبرغ  عام  1868 وتأكد  عدة  مرات

نصت  علیه  الماده  22 من  اتفاقیة  في  معاهدات  القانون  الدولي  االنساني  . ومن  ذلك  ما  

لیس  للمتحاربین  حق  حق  مطلق  في  أختیار  وسائل  الحاق  الهاي  لعام  1907 من  ان  . 

  الضرر  بالعدو  .

عن وزنها   یقل    وكذلك  حظر  اعالن  بترسبورج  لعام  1868 استخدام  مقذوفات  متفجره  

ان  یخفف  قدر  االمكان  من  نكبات الى  أن  التقدم  الحضاري  یجب    400 غرام  استنادا  

مبرر  . وبالتالي  فهي  مخالفه االسلحه  تزید  من  االالم  من  دون    الحرب  . وأن  مثل  هذه  

 لقوانین  االنسانیه  .

واسالیب  القتال  احد حق  االطراف  المتحاربه  في  اختیار  وسائل    ویشكل  مبدأ  تقید  

المسلحه  . وقد التي  استقرت  علیها  االعراف  الدولیه  في  الحرب  والنزاعات    المبادئ  

االحمر  في  قراره  رقم  28 لسنة  1965 ان  مبدأ  اكد  المؤتمر  الدولي  العشرون  للصلیب  

حق  المتحاربین  الوارد  بالماده  (22 ) من  اتفاقیات  الهاي  یشكل  مبدأ  اساسیا  تقیید  

اطراف  النزاع  في  اختیار العام  . ولقد  استقر  مبدأ  تقیید  حق    وثابتا  في  القانون  الدولي  

الوسائل القانون  الدولي  المعاصر  . واستنكرت  الجماعه  الدولیه    وسائل  القتال  في  

القانون واكدت  التصمیم  على  تطبیق  وتطویر    المستخدمه  في  سیر  االعمال  العدائیه  . 

المبدأ  على  حمایة  البیئه  نجد الذي  یحكم  النزاعات  المسلحه  . وبتطبیق    الدولي  االنساني  

 ان  هذا  المبدأ  یعد  من  اهم  المبادئ  التي  یمكن  استخدامها  من  اجل  حمایة  البیئة

مواردها  الطبیعیه  .   والمحافظه  على  

القتال  (اسلحة  الدمار  الشامل ).  مثل  االسلحة  النوویه  . وااللغام  فاستخدام  االسلحة  في  

 المزروعه  من  شأنها  ان  تسبب  اضرار  واسعه  للبیئه  الطبیعیه  والبشریة  على  حد

  سواء .

 

 



 

 

 المطلب الثاني :

 الجوانب التنظیمیة لحمایة البیئة في القانون الدولي االنساني
 

   الجوانب  التنظیمیة  لحمایة  البیئة  في  القانون  الدولي  االنساني  هي  تلك  الجهود  الدولیة

من  أجل  الحفاظ  على  البیئة الدولیة   العام  و  المنظمات    المبذولة  في  إطار  القانون  الدولي  

  االنسانیة  و

 حمایتها .

االخطار،    هذا  و  تمثل  المنظمات  الدولیة  آلیة  مهمة  لحمایة  البیئة  و  المحافظة  علیها  من  
فهي  تعد عالمیة  أم  إقلیمیة، سواء  أكانت  عامة  أم  متخصصة    هذا  سواء  كانت  المنظمة  

  إطار  مناسبا

أطراف التفاقیة  جینیف  1977 على  تعمل    - تنص  المادة  48 من  البروتوكول  االضافي  

على  التمییز  بین  السكان  المـدنیین  والمقـاتلین، وبین  أالعیان   النزاع  

عملیاتها  ضد  االهداف  العسكریة  دون  المدنیة  واألهداف  العسكریة، ومن  ثم  توجه  

وذلك  من  أجـل  تأمین  احترام  وحمایة  السكان  المدنیین  واالعیان  غیرها  

الهیاكل  و  أالجهزة  الدائمة  التي لدیها  من   البیئة     المدنیة  لبذل  الجهود  المختلفة  لحمایة  

المهمة  الشاقة  و  كذا  توافرها  على  خبرات  فنیة  رفیعة  تمكنها  من  االضطالع  بهذه  

  المستوى  قد

تخضع  العملیة  التنظیمیة  الخاصة  بحمایة أیة  دولة  توفیرها  بمفردها، و    یصعب  على  

  و  صیانة

   البیئة  لقواعد  القانون  الدولي  األنساني .

----------------- 

البیئیة التأثیریة  الصحیة  و   الجانبیة    - صابیة  فاروق  و  آخرون، استمرار  األضرار  

العالمیة، 2004 ص  12   للحرب  على  العراق2003 ،منظمة  میراكت  الطبیة  



 الفرع االول :

 اللجنة الدولیة للصلیب االحمر
قبیل  اقتالع  أشجار  الغابات  و  - ال  شك  أن  التدهور  البیئي  یتخذ  أشكال  مختلفة، من  

  التصحر

 و  التلوث، ویمكن  أن  تسفر  الحرب  نفسها  عن  تدهور  البیئة  بسبب  إطالق  النار  وتفجیر

  معامل  تكریر  النفط  وغیرها

من  خیارسوى  قطع مخیمات  النازحین   الناس  في    ، و  في  بعض  االحیان، لیس  أمام  

المسلحة   جمیع  أالشجار  القریبة  منهم  الستخدامها  كحطب  للوقود، و  خالل  النزاعات  

 غالبا  ما  تتضرر  أو  تدمر  نظم  المیاه، مما  یزید  من  الضغط  على  المجتمعات  و  احتدام

  القتال، و

المیاه  أو الناس  على  ما  یكفي  من  االراضي  و  الغذاء  و    یمكن  أن  یؤدي  عدم  حصول  

المحلیة  على  التكیف  مع تآكل  قدرة  المجتمعات    السلع  أالساسیة  إلى  إزكاء  التوتر  و  

المتحدة  – بشأن  البیئة  و  التنمیة  ري  ودي  أالوضاع .  لقد  احتلت  البیئة  بعد  مؤتمر  أالمم  

 جانیرو  4-3

مهمة  و  أطلقت  مبادرات  جوان  عام  ألف  و  تسعمائة  و  اثنین  و  تسعون  1992– مكانة  

  كثیرة

هناك  اقتراح  بوجوب  اعتماد  اتفاقیة  جنیف انه  كان     لحمایتها  في  وقت  الحرب، بل  

  الخامسةو

فان  اللجنة  الدولیة ایالء  الموضوع  االعتبار  الكامل، و  لذلك   الواضح  انه  یلزم    كان  من  

  قبلت  تكلیفا

----------  

الدولي  األنساني، ص24. ضوء  أحكام  القانون    92- هشام  بشیر، حمایة  البیئة  في  

  94 - موقع  اللجنة  الدولیة  للصلیب  االحمر

http.//www.icrc.org/web/ar 

المسلح، المجلة  الدولیة البیئة  الطبیعیة  في  وقت  النزاع    95- أنطوان  بوفییه، حمایة  

 للصلیب  األحمر، العدد 911 ،نوفمبر، دیسمبر، 2222 ،ص  162



الجمعیة  العامة  لألمم  المتحدة  وعقدت  اللجنه  أجتماعا  لعدد  من  الخبراء  منحته  إیاها  

أالمین  العام، لتكون  محل  دراسة  في  ولخصت  استنتاجاتهم  في  تقاریر  قدمت  إلى  

  دورتي  سنة  ألف  و  تسعمائة

تسعمائة  و  ثالثة  و  تسعون  1993 للجمعیة سنة  ألف  و    و  اثنین  و  تسعون  1992 و  

التي  العامة  وأفادت  التقاریر  بصفة  خاصة  في  صیاغة  مجموعة  نموذجیة  من  القواعد  

العسكریین  لحمایة  البیئة  في  وقت  الحرب  رغم  أن  اللجنة  یجب  مراعاتها  من   قبل  

تمتعها دورها  إالنساني  و   البیئیة  اال  أن    الدولیة  للصلیب  أالحمر  غیر  مختصة  بالشؤون  

على  العمل  في  كثیر  من   بالحیاد  و  االستقال  و  إالنسانیة  قد  منحها  القدرة  

على  حمایة  البیئة   فقد  أسهمت  هذه  اللجنة  في  نزاعات  مسلحة  النزاعات  المسلحة  

  عدیدة  خاصة  في

عام  ألف  و  تسعمائة  وواحد  و  تسعون  1991وذلك  بتوفیر  حمایة  حرب  الخلیج  الثانیة  

  فاعلة

البیئة  الطبیعیة  وهو  الماء، وتوفیره  بشكل  صحي  للسكان  لعنصر  مهم  من  عناصر  

  المدنیین  بعد

 تعرض  مصادر  المیاه  و  شبكات  التوزیع  للتدمیر  من  جراء  القصف  الجوي  المكثف

الدولیة  دور  رقابي  یتمثل  في  إصدار  المذكرات  خالل  الحرب  للجنة  الصلیب  أالحمر  

قد  تلجأاللجنة  و  ذلك  لضمان  التطبیق  الدقیق  لقواعد  القانون  الدولي  إالنساني، و  

وذلك إلى  إصدار  مذكرات  شفویة  أو  كتابیة  الطراف  النزاع    الدولیة  للصلیب  األحمر  

كالتذكیر  بااللتزام  بالمعاملة  إالنسانیة  لتذكیرهم  بقواعد  القانون  الدولي  إالنساني  

 لضحایا  النزاعات، و  التذكیر  باالتزام  بتوفیر  الحمایة  الفراد  الخدمات  الطبیة  و

المدمرة  التي  تلحقها  بعض  الوسائل  القتالیة  بالبیئة  المحیطةبالعملیات  التذكیر  باالثار  

تلك المذكرات  التي  أصدرتها  اللجنة  الدولیة  للصلیب  األحمر     القتالیة، ومن  أمثلة  

أصدرتها  اللجنة  في  22 ینایر  سنة  ألف  و  تسعمائة  وواحد  وتسعون  المذكرة  التي  
  1991 ،و  في

--------  

 96- أنطوان  بوفییه، نفس  المرجع، ص  114- 166.

حارسا  للقانون  الدولي الدولیة  للصلیب  األحمر  بصفتها    97- ایف  ساندوز، اللجنة  

  اإلنساني، 92-29-1998،موقع  اللجنة  الدولیة  للصلیب  األحمر .



الوالیات  المتحدة  أالمریكیة الغربي  بقیادة   قوات  التحالف    الوقت  الذي  باشرت  فیه  

الجبار  العراق  على  االنسحاب  من  الكویت  أصدرت  مذكرة  جاء  فیها  التدخل  الجوي  

لیس  حقا  مطلقا . اختیار  وسائل  و  أسالیب  القتال   حق    - إن  

 - یحذر  القانون  الدولي  إالنساني  بعض  وسائل  و  أسالیب  القتال  كاالسلحة  الكیمیائیة  و

 البیولوجیة .

إلى  السالح  النووي  مع  قواعد  القانون  الدولي  إالنساني .  - ال  یتناسب  اللجوء  

 - یحظر  القانون  الدولي  إالنساني  أي  هجوم  یؤدي  إلى  أضرار  واسعة  النطاق  ودائمة  و

بالبیئة  الطبیعیة، كما  یحظر  أي  هجوم  على  الممتلكات  الضروریة  للحفاظ  خطیرة  

المبادرة یتمثل  في   المدنیین  للجنة  الصلیب  أالحمر  دور  رقابي  آخر    على  حیاة  السكان  

الدولیة  للصلیب للجنة    و  التدخل  و  هذا  ما  نصت  علیه  المادة  2/4 من  النظام  أالساس  

تسعمائة  1998  األحمر  الصادر  في  94 یونیو  ألف  و  

 على  انه  یجوز  للجنة  الدولیة  أن  تأخذ  أیة  مبادرة  إنسانیة  تدخل  في  99 نطاق  عملها

التحدید، و  أن  تدرس  أیة  مسألة على  وجه   محایدین  و  مستقلین    كمؤسسة  ووسیط  

 یقتضي  أالمر  أن  تدرسها  مؤسسة  من  هذا  النوع، و  من  المبادرات  التي  مارستها

 اللجنة  الدولیة  للصلیب  األحمر  الدعوة  إلى  مراعاةاالعتبارات  البیئیة  عند  استخدام  أیة

  وسائل  أو  أسالیب

 100 قتالیة

------------- 

  98- التقریر  السنوي، اللجنة  الدولیة  للصلیب  األحمر، جنیف، 1999 ،ص  95

/http://www.icrc.org/web/ara 

الدولیة  للصلیب  األحمر .  99- موقع  اللجنة  

https://www.icrc.org/ara 

دراسات اإلنساني  "  األحمر  والقانون  الدولي    - دیفید  دیالبرا  " اللجنة  الدولیة  للصلیب  

اإلنساني، دار  المستقبل  العربي، القاهرة  ص  400  في  القانون  الدولي  

 



 

 الفرع الثاني : هیئات األمم المتحدة الخاصة بحمایة البیئة
أالمم  المتحدة  الكثیر  من  المؤتمرات  الدولیة  ذات  الصلة  بحمایة أعدت  منظمة     لقد  

الضرر  الواقع  علیها  – أعمال  عسكریة  أو  أعمال  مدنیة  – وهو  البیئة  أیا  كان  مصدر  

المستدامة  والمنعقد  في  مدینة  ستوكهولم البیئة  و  التنمیة   المتحدة  حول    مؤتمر  أالمم  

وتسعون 1992 ،و  مؤتمر  أالمم  المتحدة تسعمائة  و  اثنین    عاصمة  السوید  عام  ألف  و  

جانیرو البیئة  و  التنمیة  المعروف  بقمة  أالرض  أالولى  و  الذي  انعقد  في  ریو  دي    حول  

حول  بالبرازیل  عام  ألف  و  تسعمائة  و  اثنین  و  تسعون 1992 ،ومؤتمر  أالمم  المتحدة  

التنمیة  السكان  و  التنمیة  و  المنعقد  في  العاصمة  المصریة   ومؤتمر  أالمم  المتحدة  حول  

 101 القاهرة  عام  ألف  و  تسعمائة  و  أربعة  و  تسعون  1994

 المستدامة  المعروف  بقمة  أالرض  الثانیة  و  المنعقد  في  مدینة  جوهانسبورغ  بجنوب

مؤتمر  من  هذه  المؤتمرات الذي  لعبه  كل    إفریقیا  عام  2002 ومن  منطلق  الدور  المهم  

 في  مجال  حمایة  البیئة  في  إطار  القانون  الدولي  إالنساني، فإننا  نجد  أنفسنا  أمام  خیار

خالل  واحد  یتعلق  بتناول  هذه  المؤتمرات  البیئیة  الفاعلة  بقدر  من  البیان  والتفصیل  من  

 النقاط  التالیة  :

البیئة  إالنسانیة : المتحدة  بشان    أوال / مؤتمر  أالمم  

مواجهة انه  ال  مفر  من  التعاون  و  التكاتف  الدولیین  من  اجل   على  حقیقة      یجب  التأكید  

ال  تقوى  بمفردها  على  مجابهة  العدید  من  التلوث  البیئي  من  منطلق  أن  دولة  واحدة  

  أنواع  التلوث

كان  هذا  التلوث  ناتجا  عن  أالنشطة  المدنیة  التي  تحدث  كل  یوم  التي  تطال  البیئة، سواء  

النزاعات  المسلحة  عبر  العالم، و  إن  كان التي  تتم  في  سیاق    أو  عن  العملیات  الحربیة  

  القانون  الدولي

  

----------- 

 101- ریاض  صالح  أبو  العطا، دور  القانون  الدولي  العام  في  مجال  حمایة  البیئة،
 الطبعة  االولى  القاهرة2008 ،ص  29.



 

من باس  به  من  جوانب  أالخطار  التي  تنال  من  البیئة   آلیاته  یعالجان  جانبا  ال    إالنساني  و  

المتحدة  للبیئة  ال  یقف  عند  حدود  جراء  الحروب، فان  نطاق  نشاط  مؤتمرات  أالمم  

إلى  معالجة  كل  مظاهر  التعرض  للبیئة،  معینة  فتمتد  مظلة   أالمم  المتحدة  و  مؤتمراتها  
 المدني  منها  و  العسكري، فال   تقف  عند  المدني  فقط  من  أالنشطة، كما  الحال  في

سیاق  القانون  الدولي   آاللیات  العاملة  في  

الحروب  المسلحة، عند  العسكري  منها  كالنزاعات  و    103 إالنساني  التي  تقف  

المشار  إلیها  آنفا، مما  حدا إلى  الحقیقة   أالمم  المتحدة     على  أیة  حال، فقد  تنبهت  

  جمعیتها

إلى  إصدار  القرار  2398 في  3 دیسمبر  ألف  و  تسعمائة  وثمانیة  و  ستون  العامة  

 1968 بدورتها   الثالثة  و  العشرین، و  هو  القرار  الذي  دعا  إلى  عقد  مؤتمر  عالمي

البیئة  لبحث  الحلول   االزمه  لمشاكل  التلوث  العدیدة، و  غیرها  مما  یهدد  الكرة  حول  

على  مبادرة  من  حكومة  السوید  في  مدینة  األرضیة، وقد  انعقد  المؤتمر  بناءا  

دولة سبعون  1972 و  حضره  ممثلو  113  عام  ألف  و  تسعمائة  و  اثنین  و    ستوكهولم  

 متبنیا  شعار  ارض  واحدة  فقط ،

الحكومات  إلى  أن   هذا  و  عن  أهداف  المؤتمر، فقد  ارتكزت  حول  تنبیه  الشعوب  و  

  أالنشطة

تمس  الرفاهیة  إالنسانیة، بل  و  إالنسانیة  تهدد  البیئة  الطبیعیة  و  تخلق  مخاطر  جسیمة  

  الحیاة

كل  البشریة  نفسها، وكذلك  بحث  سبل  تشجیع  الحكومات  و  المنظمات  الدولیة  على  بذل  

تستطیع   ما  

البیئة  إالنسانیة، 104 من  اجل  حمایة صدر  عن  هذا  المؤتمر  إعالن  حول    ، وقد  

 البیئة  و  تحسینها  .

 

 

 

 

 



 

 

المتحدة  للبیئة :  ثانیا / برنامج  أالمم  

أنشئ  في  دیسمبر  عام الذي   أالمم  المتحدة    یعتبر  هذا  البرنامج، الجهاز  الفرعي  لمنظمة  

تسعمائة  و  اثنین  و  سبعون 1972 ،من  اجل  االختصاص  بمسائل  البیئة، و  ألف  و  

  یتكون  البرنامج

سكرتاریة  البیئة  و  صندوق  البیئة  و  لجنة  106 من  مجلس  إدارة  و  أمانة  عامة  أو  

 التنسیق

. 

بعدد  من  الوظائف  تحددت  على  نحو  مفصل  في أالمم  المتحدة  للبیئة    و  یقوم  برنامج  

  قرار

الجمعیة  العامة، نذكر  منها :  إنشائه  الصادر  عن  

تقدیم  التوصیات  المناسبة  لهذا  الغرض  . البیئة  و    - تنمیة  التعاون  الدولي  في  مجال  

إطار  أالمم النظم  إالرشادیة  العامة  لتوجیه  البرامج  البیئیة  و  تنسیقها  في    - وضع  

 المتحدة  .

البحث  و  المراجعة البیئي  الدولي  تحت    - متابعة  تنفیذ  البرامج  البیئیة  و  جعل  الوضع  

 المستمرة  .

العلمیة  و  المهنیة  المتصلة  الكتساب  المعارف  البیئیة  و  - تنمیة  مساهمات  الهیئات  

 تقویمها   و  تبادلها  .

-----------  

 105- إبراهیم  محمد  العناني، البیئة  و  التنمیة، أبحاث  المؤتمر  العلمي  األول

 للقانونیین  المصریین،منشورات  الحلبي  الحقوقیة، بیروت، 2005. ص2

 

 

 

 

 

 



 

 

األمم  المتحدة  حول  البیئة :  ثالثا / مؤتمر  

  

انعقاد  مؤتمر  ستوكهولم  حول  البیئة  و  انعقد  هذا  المؤتمر  بعد  مرور  عشرین  عاما  على  

ودي  جانیرو  البرازیلیة  في  الفترة  من  3 إلى  14 ذلك  في  مدینة  ري    تنمیة  البشریة، و  

 یولیو  ألف  و  تسعمائة  و  اثنین  و  تسعون  1992  ال  یخفى  على  احد  من  المتهمین  بحمایه

 البیئة  في  إطار  القانون  الدولي  بصفة  عامة  و  القانون  الدولي  إالنساني  على  وجه

 الخصوص، ما  تتمتع  به  هذه  آاللیات  من  أهمیة  كبیرة  في  المحافظة  على  البیئة  و

بأخرى التي  قد  تطولها  – بدرجة  أو     حمایتها  من  االخطار  و  أالضرار  

أو  عملیات  سواء  أكانت  هذه  أالضرار  و  تلك  أالخطار  ناتجة  عن  أنشطة  مدنیة  

 عسكریة  و  نزاعات  مسلحة

 

----------- 

 - ریاض  صالح  أبو  العطا، المرجع  السابق، ص  102.

 108- إبراهیم  محمد  العناني، البیئة  و  التنمیة، أبحاث  المؤتمر  العلمي  األول

 للقانونیین  المصریین، ص  8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 رابعا /  مؤتمر  جوهانسبرج :

 

جوهانسبرغ  عام  ألفین  استعرض  مؤتمر  القمة  العالمي  للتنمیة  المستدامة  الذي  أقیم  في  

 و  اثنین  2002 التقدم  المحرز  بعد  ریو  دي  جانیرو  بعشر  سنوات، و  قام  اآاللف  من

الشركات  و ممثلي  الحكومات  و  المنظمات  غیر  الحكومیة  و    المشاركین  من  

الرئیسیة  للمجتمع  المدني  بتبادل  وجهات  النظر  و  تحدید  السبیل  للمضي  المجموعات  

التحدیات  القائمة  في  مجاالت  االغذیة  و  المیاه  و  المأوى  و  الصرف  قدما  لمواجهة  

 الصحي  و  الطاقة  و  الصحة  و  أالمن  االقتصادي، كانت  إحدى   النتائج  الرئیسیة

مبادرات  الشراكة الدعوة  إلى    لمؤتمر  القمة  العالمي  للتنمیة  المستدامة  

 الشراكات  التي  یصل  عددها  حالیا  الى  ما  یقارب  300 شراكة، هي  تهدف  لتطبیق

  التنمیة

الحكومیة  الدولیة، وفي  مؤتمر  القمة  العالمي  للتنمیة  المستدامة  لتكملة  االلتزامات  

یقوده قد  أطلقت  كجهد   المستدامتین    المستدامة  كانت  مبادرة  الزراعة  و  التنمیة  الریفیة  

زراعة  و  المجتمع  المدني  وتدعمه  الحكومات  و  تیسره  الفاو  و  یهدف  إلى  التحول  إلى  

 تنمیة  ریفیة  مستدامتین، ترتكزان  على

  110 السكان  و  تعزیز  المشاركة  في  وضع  البرامج  و  السیاسات .

 

-------------  

مم  المتحدة . التابعة  لأل    109- موقع  منظمة  األغذیة  و  الزراعة  

http://www.fao.org/home/ar/ 

التابعة  أللمم  المتحدة .  110- موقع  منظمة  األغذیة  و  الزراعة  

http://www.fao.org/home/ar/ 
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 "الخاتمة"
 -في االخیر أختم هذه الدراسة المتواضعة بمجموعة من أالفكار و النتائج، التي

  خلصت

 إلیها في النهایة و استنتجتها من ثنایا هذا الموضوع.

 تكتسي البیئة أهمیة كبیرة و بالغة وقد زاد وعي الدول بقیمتها عندما مسهم لظى

  ضررها

 فسارعوا إلى إیجاد الحلول خوفا من تفاقم أالوضاع أكثر، و ذلك في شكل تشریعات

  داخلیة

 و اتفاقیات دولیة و مؤتمرات عالمیة أبرزها مؤتمر ریو دیجانیرو الذي سمي بمؤتمر

  قمة

 أالرض، و مؤتمر جوهانسبورغ، و لم یتوقف أالمر عند هذا الحد بل ظهرت مساعي

  حثیثة من

 أجل حمایة البیئة حتى في فترة النزاعات المسلحة و الحروب حیث تضرر البیئة

  أكثر.و أن القانون الدولي العام أولى اهتماما بالبیئة خاصة في أوقات

 السلم، و أن القانون الدولي إالنساني أولى هو آالخر اهتماما بالبیئة في أوقات الحرب

 و النزاعات المسلحة، ولكن كل هذا بقي حبرا على ورق، فال أالسلحة النوویة

  وصلت حد التحریم و ال

 أالسلحة البیولوجیة و الكمیائیة المحظورة دولیا روقبت، و خیر دلیل ما یحدث حالیا

  في بقع كثیر

 من العالم كسوریا و غزة.

 

 

 

 

 

 



 "النتائج والتوصیات"

  أوال/النتائج:
  1- تحریم قواعد القانون الدولي لالعتداء على البیئه اثناء النزاع المسلحة

 2- ان النزاعات المسلحة غیر الدولیة تابى هي االخرى - بجانب النزاعات المسلحة

 الدولیة - االعتداء على البیئة

 3- ثبوت المسؤولیه الدولیة على عاتق االطراف التي یثبت انتهاكها لقواعد حمایة

 البیئة الطبیعیة اثناء النزاعات المسلحة .

 

  ثانیا/التوصیات:
  1- ضرورة ابرام اتفاقیة خاصه بحمایة البیئة اثناء النزاعات المسلحة

 2- ازالة العوار الذي یشوب القواعد المنظمة لحمایة البیئة اثناء النزاعات المسلحه

 3- اعالن االحمیة الطبیعیة باعتبارها مناطق منزوحة السالح في فترة النزاع

  المسلح.
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