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مدى فعبلية القبنون الدويل اجلنبئي يف محبية البيئة أثنبء 
 النزاع املسلح غري الدويل

 

 د.عيسى محمود عبيذ

 كلية القانون والعلوم السياسية -جامعة االنبار 

dissa.mahmuod@uoanbar.edu.iq 

 :الملخص

غير الدولية  أوسواء الدولية  النزاعات المسمحة أثناءالتزاـ عاـ يقع عمى عاتؽ الدوؿ  يوجد
، واحتراـ لحماية البيئة الدولية واألعراؼوالمعاىدات  التفاقياتل اوفقً  إالالمدمرة  األسمحةاستخداـ  ـبعد

مدى حقيقة وفاعمية  ووضحنا ،الحرب وأعراؼ جنيؼ واتفاقية الىاي اتفاقية في المدرجة قواعد الحرب
 .المسمحة غير النزاعات أثناء البيئة لحماية تستخدـ التي  الدولي الجنائي قواعد القانوف

 .(الدولي النزاع المسمح غيرالقانون الدولي الجنائي، حماية البيئة، )الكممات االفتتاحية: 
The effectiveness of international criminal law in protecting the 

environment during non-internatonal armed conflict 

Dr: Issa Mahmoud Obaid 

    Anbar University - College of Law and Political Science 

Abstract: 

There is a general obligation on states during armed conflicts, whether 

international or non-international, which is not to use destructive 

weapons unless in accordance with international conventions, treaties 

and norms to protect the environment. State must respect the rules of 

war stipulated in the Hague and Geneva Conventions and customs of 

war, therefor, we have explained the real and effective rules of 

international criminal law that apply in a time of unarmed conflicts to 

protect the environment. 

Opening words: (international criminal law, environmental 

protection, non-international armed conflict). 
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 :قدمةم

الجيود وعمى الرغـ مف حدوث نزاعات مسمحة دولية بشكؿ يسير، وخاصة 
، فيي ال تزاؿ مستعرة وتشتعؿ بقسوة ووحشية ال مثيؿ ليا في اإلنسانية لممجتمع الدولي

 أنحاء العالـ، وليا تأثير خطير عمى البيئة.جميع 
حقوؽ اإلنساف عبر الزمف مف اإلعالف العالمي عف الحقوؽ الفردية  ولقد تطورت

إعالف الحقوؽ المشتركة المتمثمة في الحؽ في إلى اإلعالف عف الحقوؽ الجماعية إلى 
ت البيئة ولقد أخذ، والحؽ في التنمية ، والحؽ في العيش في بيئة نظيفة، الغذاء

يتيا لما ليا لذلؾ راعت وجوب حما ا؛دولي  ا و محمي  اىتماًما كبيًرا والقضايا المتعمقة بيا 
ما دفع بالشعوب وىو  استمرار الحياة والحفاظ عمى التوازف البيئي,مف اتصاؿ بالبقاء و 

 اتفاقيات متعمقة بالبيئة.ـ معاىدات و إلى عقد عدة مؤتمرات وابرا
الوسائؿ التي لجأ إلييا المجتمع الدولي في  أحد أىـدولي القانوف الجنائي الو 
فساد. اإل مكافحة  ضرار بالبيئة مف تموث وا 

 اشكالية الدراسة: -
ىؿ آلية الحماية الجنائية الدولية التي يشرؼ عمييا المجتمع الدولي كافية  -

المسمحة غير البيئة أثناء النزاعات حفظ لمتعامؿ مع الجرائـ البيئية؟ ما ىي أىـ سمات 
بما في ذلؾ األعراؼ واالتفاقيات الدولية؟ إلى أي مدى تساعد مبادئ القانوف  ،الدولية

 الدولي اإلنساني في حماية العناصر الطبيعية لمبيئة؟
 أهمية الدراسة:

مف خالؿ التقديـ والتحميؿ والتعميؽ عمى تنبع األىمية القانونية ليذه الدراسة،  
كشؼ عف ، والالنزاعات المسمحةالمتداولة في دولية الحالية االتفاقيات اإلنسانية ال

أو إبراـ منظمة  -، ودراسة إمكانية صياغة ىذه االتفاقيات فعاليتيا في حماية البيئة
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لمواكبة تطور الوسائؿ  - النزاعات المسمحة غير الدولية خالؿدولية تحمي البيئة 
 الحربية الحديثة وطريقة التصنيع.

 منهجية الدراسة:
سنناقش فعالية القانوف الجنائي الدولي في حماية البيئة أثناء النزاعات المسمحة 

 :االتيةغير الدولية بالطرؽ 
 

 المبحث األول: األساس القانوني لحماية البيئة في القانون الدولي.
 النزاع المسمح. أثناءالمبحث الثاني: الجزاء المترتب عمي اإلضرار بالبيئة 

 المبحث األول
 األساس القانوني لحماية البيئة في القانون الدولي

حدوث اضطراب خطير في البيئة, فإف تطبيؽ القانوف الدولي االنساني عمى عند 
ا إذا ما استخدمت أسمحة مدمرة , خصوصً ات عدةضحايا ىذه النزاعات قد يواجو صعوب

إلى إلحاؽ أضرار جسيمة في البيئة ينعكس بشكؿ سمبي عمى  تفضيمف شأنيا أف 
 أواستمرار العمميات القتالية  أثناءالمدنييف, ومف ثـ ُيصعَب مف إمكانية حمايتيـ في 

 بعدىا.
وسوؼ نتناوؿ في ىذا المبحث األساس القانوني لحماية البيئة في القانوف الدولي 

 وذلؾ مف خالؿ:
 ولية.المطمب األول: االتفاقية الد

 .ةالنزاع المسمح بصورة غير مباشر  في الخاصة بحماية البيئة الثاني: القوانينالمطمب 
المطمب الثالث: التكييف القانوني لمجرائم البيئية في ضوء النظام األساس لممحكمة 

 الجنائية الدولية.
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 المطمب األول
 االتفاقية الدولية

في  المسمح مباشرةتندرج القواعد الدولية المتعمقة بحماية البيئة أثناء النزاع  
 اتفاقيتيف أساسيتيف وسوؼ نتناوليما مف خالؿ فرعيف ىما:

تقنيات التغيير البيئي  استعمال ايقافبشأن  6791اتفاقية عام الفرع األول: 
 لألغراض العسكرية أو ألغراض عدائية أخرى.

 .6799األول لعام  اإلضافيالفرع الثاني: البرتوكول 

 الفرع األول
تقنيات التغيير البيئي لألغراض العسكرية  استعمال ايقافبشأن  6791اتفاقية عام 

 أو ألغراض عدائية أخرى.

تحظر ىذه االتفاقية بشكؿ مباشر وسائؿ الحرب أو أي ىدؼ معاد آخر 
دائمة أو واسعة النطاؽ أو خطيرة كوسيمة إللحاؽ )تكنولوجيا التغيير البيئي( مع آثار 
(، وأف االعتداءات التي 274، ص2771بوفيو، الضرر بأي دولة طرؼ أخرى )

تحظرىا ىذه االتفاقية, ىي التي تنجـ عف استخداـ "اية تقنيات تستيدؼ تعديؿ دينامكية 
ية البيئة، )اتفاقية حمااالرض أو تكوينيا أو تركيبيا....." عف طريؽ تغيير متعمد 

 (, وحيث جاءت ىذه االتفاقية, مف دوف أف تقتصر عمى نزاع معيف.1،2754المادة

 الفرع الثاني
 6799األول لعام  اإلضافيالبرتوكول 

البروتوكوؿ عمى أحكاـ قانونية دولية ميمة تتعمؽ بحماية البيئة أثناء  يشمؿ
وردت ىذه األحكاـ في مادتيف أساسيتيف, وىما المادة  حيثالنزاعات المسمحة، 
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، والمادة الثانية موجودة في المادة )عنوانيا "القواعد األساسية لقانوف الحرب( 53/5)
 .(2755البروتوكوؿ االضافي االوؿ لعاـ  " )الطبيعية ( بعنواف "حماية البيئة33)

 المطمب الثاني
 النزاع المسمح بصورة غير مباشرة أثناءالقواعد الخاصة بحماية البيئة 

وفًقا ألحكاـ القانوف الدولي اإلنساني، فإف لبعض النصوص القانونية تأثيًرا غير 
وتنعكس ىذه القواعد في  وغيرىا، منزاعات المسمحة الدولية لعمى حماية البيئة  امباشر 

 العديد مف المعاىدات والقواعد الدولية، ومعظميا عرفي.
يـ بعض التشريعات الداخمية لمدوؿ اليجوـ المتعمد عمى البيئة باإلضافة إلى تحر 

الطبيعية, بوصؼ ذلؾ أسموًبا مف أساليب القتاؿ. كما وردت في العديد مف المواثيؽ 
عمى الرغـ مف أف نطاؽ تطبيؽ ىذه القواعد العرفية في النزاعات واإلعالنات الدولية, 

حيث لنزاعات المسمحة غير الدولية، المسمحة الدولية أوسع بكثير مما ىو عميو في ا
ؾ عدًدا قمياًل مف اإلدانات المتعمقة بالضرر البيئي في النزاعات المسمحة غير لىنا
 . (45، ص1002) الشاوي، دولية ال

 المطمب الثالث
 التكييف القانوني لمجرائم البيئية في ضوء النظام األساس لممحكمة الجنائية الدولية

لمجرائـ البيئية بيف انتياؾ صريح لمبيئة الطبيعية أو ىجوـ عمى توجد صور كثيرة 
 البيئة المبنية أو الثقافية، وىي مرتبطة ارتباًطا وثيًقا بالجرائـ الدولية، ومف ثـ فالمتصفح

أوقات جرائـ في اختصاصيا في الجرائـ البيئية  وتعداد الجرائـ المندرجة لمنظاـ الرئيسي
)حميد  "جريمة إبادة جماعية أو جرائـ ضد اإلنسانية"ونيا الحرب وغيرىا مف األوقات ك

 .  (162ص ،1024، صالح، 
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المحكمة الجنائية الدولية حالًيا  تختص( مف نظاميا األساسي، 3وفًقا لممادة )و 
اإلبادة الجماعية وجرائـ الحرب والجرائـ ضد اإلنسانية وجرائـ "جرائـ دولية: بأربع 
المطروح ىو ما إذا كانت الجرائـ البيئية ىي إبادة جماعية  . لذلؾ، فإف السؤاؿ"العدواف

 (.62-65، ص1023؟ )يوسؼ،  اإلنسانية أـ جرائـ حرب أـ جرائـ ضد
تكريس واضح لتجريـ أي وفيو ( 2/ ب /  6يعتقد البعض أنو وفًقا لنص المادة )

اعتداء عمى البيئة الطبيعية، إذ يعتبر اليجوـ الذي يقصد بو أو يتوقع منو إلحاؽ ضرر 
ىذا النص قريب جًدا بالغ بالبيئة الطبيعية، جريمة بيئية داخمة في نطاؽ جرائـ الحرب، 

( مف البروتوكوؿ اإلضافي األوؿ التفاقيات جنيؼ، مما 33و 53/5) مف نص المادتيف
يعني أف األخيريف يجرماف استخداـ الوسائؿ واألساليب المقصود أو المحتمؿ استخداميا 

 في الحرب.
، التي تـ تناوليا عمى وجو التحديد في المادة مكف أف تشمؿ الجرائـ العدوانيةوي 

( في 2( مف البند )5( مف نظاـ روما األساسي، الجرائـ البيئية. إذ تنص المادة )5)
"الجرائـ ضد اإلنسانية ىي أعماؿ غير إنسانية أخرى ذات أنو: "  الفقرة )ؾ( عمى

طبيعة مماثمة تتسبب عمدًا في معاناة شديدة أو ضرر جسيـ لمصحة الجسدية أو 
العقمية ، أو تمحؽ ضررًا جسيمًا بالبيئة ، وقد تؤدي إلى فرض ظروؼ معيشية تؤدي 

بب الحرماف مف الحؽ في إلى وفاة جزء مف السكاف ، وباعتباره غير إنساني ، يتس
لحاؽ ضرر جسيـ بالجسـ والصحة الجسدية.  العيش في بيئة نظيفة في معاناة خطيرة وا 

 .(25، ص1024)كماؿ،  اإلنسانية"لذلؾ فإف تدمير البيئة يعد جريمة ضد 
ساءة استخداـ وكذلؾ  أنيا ستبدأ في تصنيؼ الجرائـ التي تسبب أضراًرا بيئية، وا 

غير القانوني عمى األراضي. يعتبرىا صاحبيا جريمة ضد األراضي، واالستحواذ 
في مجاؿ العدالة البيئية الدولية التي  يشكؿ ىذا التصنيؼ تغييرا نوعياحيث  اإلنسانية.
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تولي االىتماـ لمجرائـ البيئية وتضعيا في فئة الجرائـ ضد اإلنسانية التي تنظميا اتفاقية 
رائـ االستيالء عمى األراضي التي ضمتيا ( منيا. وفيما يتعمؽ بج5روما في المادة )

المحكمة الجنائية في واليتيا، ترتكب ىذه الجرائـ مف قبؿ شركات استثمارية خاصة، 
بدعـ وتسييؿ مف الحكومات، وىو ما أدى إلى مصادرة الكثير مف األراضي خالؿ 

ية بحؽ السنوات الماضية مما أدى إلى تشريد اآلالؼ مف الناس وارتكاب اإلبادة الثقاف
 .(71 -72، ص1025) سارة، مجتمعات السكاف األصمييف ليذه األراضي

 المبحث الثاني
 النزاع المسمح أثناءالجزاء المترتب عمي اإلضرار بالبيئة 

كغيرىا مف النزاعات،  ميما كانت تسميتياُتعد النزاعات الُمسمحة غير الدولية  
بوصفيا مف المسائؿ الداخمية التي تخضع  إلييانظر  القانوف الدولي التقميدي ولكف

يحظر عمى القانوف الدولي , ومف ثـ لة التي وقع فييا النزاع الُمسمحلمقانوف الداخمي لمدو 
عمي  يترتبجزاء  ؛ إال أف الوضع اختمؼ حالي ا وصار ىناؾلييا وتنظيمياالتطرؽ إ

 مف خالؿ:ستو غير الدولي وىو ما يمكف درا النزاع المسمح فياإلضرار بالبيئة 
المطمب األول: شروط المسؤولية الدولية عن األضرار التي تمحق بالبيئة أثناء 

 النزاعات المسمحة غير الدولية.
 النزاع المسمح.في المطمب الثاني: شكل المسؤولية الدولية عن األضرار البيئية 
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 المطمب األول
أثناء النزاعات المسمحة شروط المسؤولية الدولية عن األضرار التي تمحق بالبيئة 

 غير الدولية.

، وسوؼ نبحث البيئة وأنواعيا وعناصرىا تشمؿ حماية القانوف الدولي اإلنساني
النزاع المسمح غير  أثناءفي ىذا المطمب شروط المسؤولية الدولية عف اإلضرار بالبيئة 

 الدولي وذلؾ مف خالؿ:
 الفرع األول: الشروط الخاصة بالنزاع المسمح غير الدولي. 

 الفرع الثاني: الشروط الخاصة بالمسؤولية الدولية.

 الفرع األول
 لشروط الخاصة بالنزاع المسمح غير الدوليا

واستمر ىذا التطور واالىتماـ النزاع المسمح غير الدولي "بالحرب األىمية"  ُيسمى
, وتبمور ىذا 2755حيف إبراـ البروتوكوليف اإلضافييف لعاـ الدولي بيذه النزاعات إلى 
بالنزاعات الُمسمحة غير الدولية )  الثاني الخاص اإلضافيالمفيوـ في البروتوكوؿ 

  (.255ص، 1002البازجي،
ىذه ال بد وأف تندرج تحت احدى  دوليةنزاعات غير  النزاعات المسمحةوالعتبار 

 :الصور

 : الحرب األهمية:واًل أ
الحرب األىمية ىي شكؿ مف أشكاؿ النزاع المسمح غير الدولي ، لكنيا تعتبر 
صورة نموذجية لمثؿ ىذه النزاعات ألنيا تجسد الخصائص األساسية والموضوعية 
لمحالة التي ُيطبؽ فييا قانوف ، وكذلؾ المواقؼ األخرى التي تصؿ فييا النزاعات 
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تحمؿ عواقب أو لقسوة يجعميا مؤىمة لالداخمية إلى مستوى معيف. إف مستوى العنؼ وا
 .، وقد يتطور شكؿ النزاع الداخمي ويتحوؿ إلى حرب أىميةمسؤوليات القوانيف

 .(22، ص1003، سمماف )                                                

 الداخمية: االنفعاالتثانيا: 
الداخمية مف نطاؽ تطبيقو، مما يعني  االنفعاالتيستثني القانوف الدولي اإلنساني 

الحماية الدولية التي  مفأف األخيرة ال تعتبر نزاًعا مسمًحا غير دولي، لذا فيي مستبعدة 
) المادة الثانية مف البروتوكوؿ الدولية يوفرىا القانوف لضحايا النزاعات المسمحة غير 

 . (2755االضافي الثاني لعاـ 
، ألف المجنة الدولية لمصميب لوإال أنو ال يوفر لنا تعريًفا دقيًقا ذلؾ،  رغما عف

"النزاع المسمح الدولي بالمعنى الدقيؽ لمكممة عمى المستوى  -األحمر اقترحت تعريفًا: 
نطوي عمى ي وىودرجة معينة مف الخطر واستمرار المواجية،  ، ىوىناؾ الداخمي

إلى النزاعات بيف الجماعات المنظمة أشكاؿ مختمفة مف العنؼ، مف التمرد العفوي 
 (.222ص ،1006" )عبد الفتاح، الحاكمةوالسمطات 

 ا: التوترات الداخمية:ثالثً 
 الثاني التوترات الداخمية مف نطاؽ تطبيقِو بشكؿ صريح, اإلضافيالبروتوكوؿ استبعد 

ىمية ال ؼ االضطرابات الداخمية والحرب األونالحظ أف التوترات الداخمية وعمى خال
توجد فييا مواجيات مسمحة بيف الطرفيف المتنازعيف, لذلؾ فأف استثناءىا مف نطاؽ 

وكاف االجدر بقانوف النزاعات  ،ةصحيحالثاني ىي خطوة  اإلضافيتطبيؽ البروتوكوؿ 
المسمحة غير الدولية اخراج فقط التوترات الداخمية مف نطاؽ تطبيقو دوف االضطرابات 

 (.2755( مف البروتوكوؿ اإلضافي الثاني لعاـ 2/1المادة )) الداخمية
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 الفرع الثاني
 الشروط الخاصة بالمسؤولية الدولية

مف خالؿ االجتياد السائد لمقانوف الدولي العاـ عمى أنيا  ىذه المسؤوليةُتعّرؼ 
اًل غير قانوني وفًقا لمقانوف الدولي العاـ وتمتـز فعالنظاـ القانوني لدولة ما ترتكب 

أعاله انو  ويتبيف مما جاءبتعويض الدولة التي عانت مف ضرر بسبب ىذا الفعؿ، 
إلحاؽ  ،ارتكاب فعؿ غير مشروعالدولية توافر الشروط الثالثة ) يشترط لقياـ المسؤولية

 .(52، ص1000)الطائي،  (نسبة ىذا العمؿ إلى دولة ،ضرر

 ( تحمي البيئة:عرفية أواتفاقية انتهاك لقاعدة قانونية إنسانية )أواًل: وقوع 
لكي تتحمؿ جميع أطراؼ النزاع المسؤولية عف األضرار التي تمحؽ بالبيئة أثناء 
نزاع مسمح، يجب أف تكوف ىناؾ قاعدة في القانوف اإلنساني الدولي تجـر مياجمة 

األساسية لجميع التشريعات الجنائية الدولية والوطنية ، يستند ىذا إلى القواعد  البيئة،
 وىي )ال عقوبة وال جريمة اال بنص(.

النزاعات خالؿ  فاقية اإلنسانية عمى رعاية البيئةوقد نصت النصوص االت
 ، وعد(2755لعاـ )األوؿ  اإلضافي( مف البرتوكوؿ 33، 53المسمحة في المادتيف )

جريمة إحداث أضرار واسعة  2776ة الدولية لعاـ النظاـ األساسي لممحكمة الجنائي
المادة  )النطاؽ وطويمة األجؿ وشديدة الخطورة بالبيئة الطبيعية مف قبيؿ جرائـ الحرب 

 .(2776( مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية لعاـ 2/ب /  1فقرة  6)
النزاعات  أثناءالمجنة الدولية لمصميب األحمر حماية البيئة الطبيعية  وعدت 

أما بخصوص انتياكات وقاية المسمحة إحدى قواعد القانوف الدولي اإلنساني العرفي. 
النزاعات المسمحة، فواقع النزاعات المسمحة الحديثة يظير تنوع أوجو في لبيئة ا
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تباع أسموب ا أوانتياكات قواعد حماية البيئة كاستخداـ أسمحة ذات قوة تدميرية عالية 
 (.512، ص1005) عشراوي،  ديالقصؼ السجا

 ثانًيا: إلحاق ضرر بيئي جسيم: 
إلحاؽ الضرر بالمسؤولية في نطاؽ القانوف الدولي العاـ ، بقصد اإلضرار 

، 2745) غانـ، بالحقوؽ أو المصالح المشروعة لألشخاص االعتبارييف الدولييف
الالحؽ التغيير  أواألذى  أوأما الضرر البيئي بشكؿ عاـ ىو المساس  ،(225ص

 .(41، ص1002)عبد المحسف،  بالبيئة
 أثناءبشكؿ مباشر ف النصوص االتفاقية اإلنسانية التي تحمي البيئة غير أ 

واتفاقية  2755 لعاـ( مف البرتوكوؿ األوؿ 53 ،33النزاعات المسمحة وىي المادتاف )
(EN-MOD )يفيـأشارت إلى األضرار البيئية كشرط النعقاد المسؤولية، والتي  حيث 

منيـ أف مسؤولية أطراؼ النزاع المسمح ال تنعقد بمجرد انتياؾ قواعد حماية بؿ البد مف 
 حدوث أضرار بيئية.

 ثالثًا: توافر القصد الجنائي: 
 نعقاد المسؤولية الجنائية فحسباألركاف األساسية ال القصد الجنائي أحديعّد توافر      

المسؤولية المدنية في نطاؽ القانوف الدولي اإلنساني بمجرد انتياؾ أطراؼ إذ تنعقد 
عدـ  أوالنظر عف توافر  بصرؼالنزاع لقواعد حماية البيئة وحدوث أضرار جسيمة 

 ف األذى البيئي الجسيـف أطراؼ النزاع المسمح تسأؿ مدنًيا عأي أتوافر القصد الجنائي 
ىا القصد لو لـ يتوافر عند، و ية الدولية االنسانيةا لمقواعد القانونعف انتياكيتج النا

األضرار، بؿ يكتفي أف يتوقع  ىذهالجنائي باستخداـ وسائؿ وأساليب قتالية تمحؽ بالبيئة 
الوسائؿ واألساليب القتالية  ىذهاستخداـ  أفكاف بمقدره أف يتوقع  أو ،طرؼ النزاع
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البرتوكوؿ اإلضافي األوؿ ( مف 33،53)المادتيف ) عنيا تمؾ االضرار  ينتجسوؼ 
 .2755لعاـ 

لجريمة  وال يعد طرؼ النزاع مرتكًبا لمسؤولية الجنائية ألطراؼ النزاعا ولف تحدث
ىذه األضرار )المادة إال إذا تعمد حصوؿ  ،ضد البيئة وغيرىا مف الفئات المحمية حرب
قصد ف طرؼ النزاع كاف يأي أ( 2755مف البرتوكوؿ األوؿ لعاـ  63و 2/ فقرة 22

 .غة وواسعة االنتشار وطويمة األمدباستخدامو الوسائؿ واألساليب إلحاؽ أضرار بيئية بال
تتطمب  ياوالسبب ىو أف إثبات المسؤولية الجنائية يتطمب نية إجرامية، ألن 

الجرائـ وال تكوف إرادتو آثمة  تمؾلتوافر إرادة آثمة لدى مرتكب  عقوبات جنائية كجزاء
ما يقـو بو يشكؿ جريمة يعاقب عمى ارتكابيا وانو ارتكب فعمو ىذا  أف يدرؾإال إذا كاف 

 .مختاًرا
 المطمب الثاني

 النزاع المسمح أثناءصور المسؤولية الدولية عن اإلضرار بالبيئة 

، تتحمؿ الدولة المسؤولية (2755( مف البروتوكوؿ األوؿ )لعاـ 72وفًقا لممادة )
المنتميف إلى  األفرادالمدنية والجنائية في نطاؽ القانوف الدولي اإلنساني عف أفعاؿ 

تمؾ قواتيا المسمحة ، بغض النظر عما إذا كانت ىذه األعماؿ تنتيؾ بشكؿ خطير 
  .(2755مف البرتوكوؿ األوؿ لعاـ 72المادة )قواعد ال

في ىذا المطمب صور المسؤولية الدولية عف اإلضرار بالبيئة  نطرحس وعميو؛
 النزاع المسمح وذلؾ مف خالؿ: أثناء

 الفرع األول: المسؤولية الجنائية. 
 الفرع الثاني: المسؤولية المدنية.
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 الفرع األول
 المسؤولية الجنائية

حوؿ  المسؤولية الجنائية في القانوف الدولي العاـ جداًل فقيًيااثارت مسألة  
ويبدو أّف مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية ىو أكثر اآلراء الفقيية ىذه المسؤولية  أطراؼ

موضوع  استبعد ي نطاؽ القانوف الدولي اإلنساني، فقدانسجاًما مع قواعد المسؤولية ف
ؿ المجنة المسؤولية الجنائية المباشرة لمدولة كشخص اعتباري بالفعؿ مف أعما

محكمة جنائية دولية عامة فضاًل عف أّف المحكمة الدولية  بابتكارالتحضيرية الخاصة 
الجرائـ ذات  أشد" الذيف يرتكبوف بجانب المحاكـ الوطنية، بمحاكمة "األفرادمختصة، 

 .  الطبيعة الدولية
بعد نياية الحرب العالمية الثانية، تـ وضع مبدأ أف األفراد بمف فييـ مسؤولو الدولة 

، وأدرج ىذا المبدأ في ميثاؽ لندف لعاـ لية بموجب القانوف الدوليالمسؤو  تكفؿيمكنيـ 
محكمة نورمبرغ وأقرتو فيما بعد الجمعية العامة بموجب  وفًقا لوالذي أنشئت  2723

مبدأ المسؤولية الجنائية  باتعميو بناًء و  22/21/2724( في22-د/ 73)قرارىا المرقـ 
 (.215ص ،2771) بطرس،  يةالفردية أساًسا في ميداف المسؤولية الجنائ

النزاعات المسمحة  فيالبيئة  ييؼ القانوني النتياؾ قواعد حفظفيما يتعمؽ بالتكو 
المتاف تحمياف و  (2755) ( مف البروتوكوؿ األوؿ لعاـ33، 53فمـ تنص المادتاف )

عمى اعتبار انتياكيما يشكؿ  - صريحو  خالؿ النزاع المسمح مباشرالبيئة الطبيعية 
عمى الرغـ مف أف البروتوكوؿ اإلضافي األوؿ لعاـ  جريمة حرب أوجسيـ  اخالؿ
 مطموبة( اعتبر اليجمات عمى األعياف واألعياف المدنية 5/ الفقرة  63)الفقرة  2755

واالعتداء عمى األشغاؿ المحتوية عمى قوى خطرة، تشكؿ لبقاء السكاف عمى قيد الحياة، 
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لقواعد القانوف الدولي اإلنساني ولـ تشر إلى عّد االعتداء عمى البيئة  صارًخاانتياكات 
 الطبيعية، انتياكا جسيًما لقواعد القانوف الدولي اإلنساني.

والبرتوكػػػػػػػػوؿ  (2727)لعػػػػػػػػاـالػػػػػػػػرغـ مػػػػػػػػف أّف اتفاقيػػػػػػػػات جنيػػػػػػػػؼ األربػػػػػػػػع وعمػػػػػػػػي 
ضػػػػػػػػػمف نصوصػػػػػػػػػيا التػػػػػػػػػي تناولػػػػػػػػػت فييػػػػػػػػػا  صػػػػػػػػػراحة تػػػػػػػػػنصال  (2755لعػػػػػػػػػاـ )األوؿ 

الجسػػػػػيمة يقضػػػػػي باعتبػػػػػار انتيػػػػػاؾ قواعػػػػػد حمايػػػػػة البيئػػػػػة انتياًكػػػػػا جسػػػػػيًما، االنتياكػػػػػات 
احصػػػػػػػػػيت  (2727 ة جنيػػػػػػػػػؼ الرابعػػػػػػػػػة )لسػػػػػػػػػنة( مػػػػػػػػػف اتفاقيػػػػػػػػػ225غيػػػػػػػػػر أف المػػػػػػػػػادة )

تػػػػػػدمير واغتصػػػػػػاب الممتمكػػػػػػات عمػػػػػػى نحػػػػػػو ال تبػػػػػػرره ضػػػػػػرورات حربيػػػػػػة وعمػػػػػػى نطػػػػػػاؽ 
الػػػػػدولي لقواعػػػػػد القػػػػػانوف  كبيػػػػػر بطريقػػػػػة غيػػػػػر مشػػػػػروعة وتعسػػػػػفية يعػػػػػد انتياًكػػػػػا جسػػػػػيًما

التصػػػػػرؼ المخػػػػػالؼ لقواعػػػػػد حمايػػػػػة البيئػػػػػة  أوالمػػػػػادة الفعػػػػػؿ  وعميػػػػػو تجػػػػػـر ؛(اإلنسػػػػػاني
نيػػػػػػػػا اسػػػػػػػػتخدمت السػػػػػػػػابقة نجػػػػػػػػد أ( 225ضػػػػػػػػمنية، فبتحميػػػػػػػػؿ المػػػػػػػػادة ) بصػػػػػػػػفةولكػػػػػػػػف 

و ليشػػػػػػػمؿ البيئػػػػػػػػة بمعناىػػػػػػػا الواسػػػػػػػػع " الػػػػػػػذي يتسػػػػػػػػع فػػػػػػػي مفيومػػػػػػػػممتمكػػػػػػػػاتمصػػػػػػػطمح "
مفيػػػػػػـو البيئػػػػػػة  "إذا لػػػػػػـ يظيػػػػػػر :( إلػػػػػػى أّنػػػػػػوBoviurويػػػػػػذىب )(، )الطبيعيػػػػػػة والمشػػػػػػيدة

ف عػػػػػدًدا مػػػػػف القواعػػػػػد التػػػػػي تضػػػػػمنيا فػػػػػإ ،بمعنػػػػػاه المعػػػػػروؼ اآلف إال فػػػػػي السػػػػػبعينات
النزاعػػػػػات المسػػػػػمحة، ومػػػػػف  أثنػػػػػاءالقػػػػػانوف الػػػػػدولي اإلنسػػػػػاني تسػػػػػيـ فػػػػػي حمايػػػػػة البيئػػػػػة 

( مػػػػػف الالئحػػػػػة المتعمقػػػػػة بقػػػػػوانيف 15المػػػػػادة )ب المنصػػػػػوص عمييػػػػػا أقػػػػػدـ ىػػػػػذه القواعػػػػػد
التػػػػػػػي أشػػػػػػػارت إلػػػػػػػى حظػػػػػػػر تػػػػػػػدمير ممتمكػػػػػػػات  2705لبريػػػػػػػة لعػػػػػػػاـ وأعػػػػػػػراؼ الحػػػػػػػرب ا

ف االعتػػػػػداء عمػػػػػى البيئػػػػػة الطبيعيػػػػػة ىػػػػػو بالفعػػػػػؿ بػػػػػإعميػػػػػو يمكػػػػػف القػػػػػوؿ بنػػػػػاًء العػػػػػدو, و 
ف أإذا مػػػػػػػا عممنػػػػػػػا  وخصوًصػػػػػػػا ،االتفاقيػػػػػػػات وبرتوكوليػػػػػػػا األوؿ لتمػػػػػػػؾانتيػػػػػػػاؾ جسػػػػػػػيـ 

 أيقائمػػػػػة االنتياكػػػػػات الجسػػػػػيمة فػػػػػي ىػػػػػذه النصػػػػػوص ال تػػػػػرد عمػػػػػى سػػػػػبيؿ الحصػػػػػر، 
عػػػػػػدد كبيػػػػػػر  تػػػػػػنص عمػػػػػػيف كانػػػػػػت بينتيػػػػػػا االتفاقيػػػػػػات وا  ف صػػػػػػور االنتياكػػػػػػات التػػػػػػي أ
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 اتصػػػػػػور صػػػػػػورً  وعميػػػػػػو يمكػػػػػػف فقػػػػػػط إنيػػػػػػا وردت عمػػػػػػى سػػػػػػبيؿ المثػػػػػػاؿفمػػػػػػف األفعػػػػػػاؿ 
 . (Art,1949 ,p371)  أخرى لالنتياكات الجسيمة يستدؿ عمييا ضمًنا

 ،النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية، أكثر توفيًقا في ىذا الشأف ولقد كاف
االعتداء عمى البيئة يشكؿ جريمة  ،( مف ىذا النظاـ2/ ب/1فقرة /6عّدت المادة ) حيث
عكس النظاـ األساسي لممحكمة الوعي البيئي في المجتمع الدولي بأنو  ومف ثـ (5)حرب

 بيئتيـ. يكوف الناس منفصميف عفال يمكف أف 
االستنتاج الذي توصمنا إليو مما سبؽ ىو أنو وفًقا ألحكاـ المحكمة الجنائية  

الدولية، فإف اليجمات المتعمدة عمى البيئة تشكؿ جريمة حرب )انتياؾ خطير( ويجب 
أف يكوف ليا عناصر إجرامية )قانونية، شرعية، معنوية(، غير أف ىناؾ ال أخالؽ 

نفي وقوع الجريمة أو يصبح السموؾ تال  التياإلجرامية(  لجريمة تدمير البيئة )النية
مسموًحا بو، ولكنو يتطمب مف الجاني انتياؾ قواعد حماية البيئة باعتباره تقصيرا أو 

 (.2/ فقرة  64) -2755البروتوكوؿ اإلضافي األوؿ )إىمااًل ، 

 الفرع الثاني
 المسؤولية المدنية

 الثالثةتقررت المسؤولية المدنية، في نطاؽ القانوف الدولي اإلنساني، في المادة 
األوؿ  اإلضافي( مف البرتوكوؿ 72المادة )كذا و  2705مف اتفاقية الىاي الرابعة لعاـ 

في حالة  إلى مسؤولية األطراؼ المتنازعة المادتاف ىاتافحيث أشارت  2755لعاـ 
 ذلؾ. ةانتياؾ أحكاـ االتفاقيات الدولية عف دفع تعويض إذا اقتضت الحال

جاءت عامة ومختصرة ولـ تشر إلى  ويالحظ أّف صياغة ىاتاف المادتاف 
األضرار الناجمة عف مخالفة قواعد االتفاقيات اإلنسانية ومنيا قواعد حماية البيئة. 

عف انتياؾ القواعد اإلنسانية كشرط النعقاد أّف عدـ اإلشارة إلى األضرار الناجمة وك
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 تمؾالمسؤولية القانونية لمدوؿ أطراؼ النزاع ال يعني قياـ ىذه المسؤولية بمجرد انتياؾ 
الضرر سبب التعويض وث أضرار تمحؽ باألطراؼ األخرى، حيث يعد القواعد دوف حد

المسؤولية في  ؾتملى األضرار البيئية كشرط لقياـ إنسانية أخرى إ وقد أشارت نصوص
 ـ.2755وكوؿ األوؿ لعاـ ( مف البرت33،53المادتيف )

إلػػػػى التعػػػػويض فقػػػػط  لتػػػػي قػػػػررت مسػػػػؤولية أطػػػػراؼ النػػػػزاعالمػػػػواد ا ولقػػػػد أشػػػػارت
ف المسػػػػؤولية المدنيػػػػة ال تقػػػػـو عمػػػػى رغػػػػـ أكأحػػػػد اآلثػػػػار القانونيػػػػة لممسػػػػؤولية المدنيػػػػة، 

البػػػػػػػة بإصػػػػػػػالح تقػػػػػػػـو عمػػػػػػػى أسػػػػػػػاس المط حيػػػػػػػث ،أسػػػػػػػاس المطالبػػػػػػػة بػػػػػػػالتعويض فقػػػػػػػط
عادتيا إلى حالتيا السابقة في حالة إمكانية ذلؾ  .األضرار البيئية وا 

أف يفيػػػػػـ بأنػػػػػو يشػػػػػمؿ إصػػػػػالح األضػػػػػرار  ينبغػػػػػي ف مصػػػػػطمح التعػػػػػويضغيػػػػػر أ 
عادتيػػػػا إلػػػػى حالتيػػػػا السػػػػابقة ومػػػػا ىػػػػي إال صػػػػورً   مػػػػا أثبتتػػػػو وىػػػػولمتعػػػػويض  االبيئيػػػػة وا 

" بػػػػأف التعػػػػويض chrozow factoryمحكمػػػػة العػػػػدؿ الدوليػػػػة الدائمػػػػة فػػػػي قضػػػػية "
كانػػػػػت عميػػػػػو كمػػػػػا لػػػػػو لػػػػػـ  بإعػػػػػادة الحالػػػػػة إلػػػػػى مػػػػػا –متػػػػػى كػػػػػاف ذلػػػػػؾ ممكًنػػػػػا  –يمػػػػػـز 

دفػػػػػػػع مبمػػػػػػػغ نقػػػػػػػدي يعػػػػػػػادؿ قيمػػػػػػػة اإلعػػػػػػػادة  أو أصػػػػػػػاًل  غيػػػػػػػر المشػػػػػػػروع يرتكػػػػػػػب الفعػػػػػػػؿ
ذا كانػػػػػػػػت ىنػػػػػػػػاؾ خسػػػػػػػػارة ال يغطييػػػػػػػػا غيػػػػػػػػر اإلعػػػػػػػػادة  كػػػػػػػػوف حػػػػػػػػاؿالعينيػػػػػػػػة  ممكنػػػػػػػػة وا 

الخسػػػػارة وىػػػػذه  تمػػػػؾمػػػػا يقابمػػػػو فػػػػيحكـ بػػػػأداء تعػػػػويض مػػػػالي عػػػػف  أوالتعػػػػويض العينػػػػي 
االستشػػػػػػياد بيػػػػػػا فػػػػػػي تحديػػػػػػد مقػػػػػػدار التعػػػػػػويض الواجػػػػػػب  ينبغػػػػػػيىػػػػػػي المبػػػػػػادئ التػػػػػػي 

 (.52، ص1003)الطائي،  أداؤه بسبب العمؿ المخالؼ لمقانوف الدولي
ف كاف منطقي   زاع سواء أكانت أطراًفا في النوذلؾ الدوؿ المتضررة بيئًيا،  لجوء اوا 

لجنائية يؿ دور المحكمة اإذا لـ يتـ تفع ،المسمح أـ دواًل ثالثة إلى المحاكـ الدولية
، فستكوف محكمة العدؿ الدولية مكاًنا مثالًيا لمنظر في دعاوى األضرار البيئية الدولية
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المحكمة لـ  ف ىذهأف الواقع يظير أالنزاعات المسمحة، حيث  خالؿالتي لحقت بالبيئة 
 دعوى مشابية. آلف في أيتنظر إلى ا

 :الخاتمة

في بعد أف فرغنا مف دراسة مدي فعالية القانوف الدولي الجنائي في حماية البيئة  
البيئة ف موضوع وقاية القوؿ بأ إلياالتماـ النزاع المسمح غير الدولي نصؿ في  غضوف
 حيث كفمتيا؛ ىـ المواضيع التي شغمت الرأي الوطني والدولي عمى حد سواءمف أ

 أوالقانونيف الوطنية بحماية خاصة سوء وقت السمـ و  العديد مف االتفاقيات الدولية
 الحرب. وتوصمنا إلي جممة مف النتائج والتوصيات وىي:

 النتائج:
 الدولية اإلنسانية التي تعّد أساًسا قانونًيا لحماية البيئية  عدد االتفاقياتتت  -2

واالخر  يتولى حماية البيئة بصورة مباشرة، احدىما  وتصنؼ إلى صنفيف؛
 صورة غير مباشرة.ب

البيئة، وغيرىا الحفاظ عمى يمكف االعتماد عمى العرؼ الدولي اإلنساني في   -1
النزاعات المسمحة في ظؿ قمة النصوص  في غضوفمف الفئات المحمية، 

التطور الواسع ،  لـ يواكب االتفاقية اإلنسانية التي تحمي البيئة بصورة مباشرة
 النطاؽ والمتسارع ألساليب القتاؿ الحديثة.

تترتب المسؤولية الدولية حاؿ ارتكاب فعؿ يعتبر خطًئا وفًقا ألحكاـ القانوف  -5
الدولي، يسبب أضراًرا بالبيئة، وتنقسـ ىذه المسؤولية عمي المسؤولية الجنائية، 

 والمسؤولية المدنية.

 التوصيات:
 النزاعات المسمحة غير الدولية. فيالبيئة  بوقايةبراـ اتفاقية خاصة إ يحبذ -2
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االتفاقيات الدولية التي تقرر حماية ضحايا النزاعات المسمحة، والحماية  -1
الوقائية قبؿ اندالع األعماؿ العدائية، واإلشراؼ والحماية أثناء األعماؿ 
العدائية، ال تشير صراحة إلى البيئة كضحايا ليذه النزاعات، ولكنيا تكتفي 

الناس واألمواؿ، الذيف ال عالقة ليـ بالعمميات العسكرية، نظًرا ألىمية البيئة ب
والحاجة إلى الحفاظ عمى البيئة في أوقات السمـ والحرب، يشار بوضوح إلى 

المسمحة التي يغطييا القانوف خالؿ الصراعات البيئة عمى أنيا حماية ضحايا 
 ىذه الفترة.

خالؿ البيئة تصيب ضرار التي األدراسة و  التشجيع عمى البحثينبغي  -5
يعد ىذا المجاؿ مف المجاالت الخصبة  حيث، غير الدولية لنزاعات المسمحةا

مف ثمة التوصؿ إلى نتائج يتوصؿ مف خالليا إلى تنبيو المجتمع و  لمدراسة
 الدولي الخطورة تأثير النزاعات المسمحة عمى البيئة.

 قائمة المراجع

 الكتب العامة.أواًل: 
بػػػػراء كمػػػػاؿ عبػػػػد المطيػػػػؼ, دور المحكمػػػػة الجنائيػػػػة الدوليػػػػة فػػػػي حمايػػػػة البيئػػػػة  -2

مػػػػػػػػف التمػػػػػػػػوث فػػػػػػػػي وقػػػػػػػػت النػػػػػػػػزاع المسػػػػػػػػمح، كميػػػػػػػػة الحقػػػػػػػػوؽ، جامعػػػػػػػػة العمػػػػػػػػـو 
 .1024األردف، عماف،، التطبيقية

بػػػػػػو غػػػػػػالـ يوسػػػػػػؼ, المسػػػػػػاءلة عػػػػػػف الجػػػػػػرائـ البيئيػػػػػػة فػػػػػػي القػػػػػػانوف الػػػػػػدولي،    -1
 .1023مصر،  ، مركز الدراسات العربية2ط

، دار النيضػػػػػػػػة 2عفػػػػػػػػر عبػػػػػػػػد السػػػػػػػػالـ، مبػػػػػػػػادئ القػػػػػػػػانوف الػػػػػػػػدولي العػػػػػػػػاـ, طج -5
 .2773العربية, القاىرة، 
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خميػػػػػػػػؿ عبػػػػػػػػد المحسػػػػػػػػف خميػػػػػػػػؿ محمػػػػػػػػد، التعويضػػػػػػػػات فػػػػػػػػي القػػػػػػػػانوف الػػػػػػػػدولي  -2
 . 1002، بيت الحكمة، بغداد، 2وتطبيقاتيا عمى العراؽ، ط

عصػػػػاـ عبػػػػد الفتػػػػاح مطػػػػر، القػػػػانوف الػػػػدولي اإلنسػػػػاني، مصػػػػادره مبادئػػػػو واىػػػػـ  -3
 .1006القاىرة،  قواعده، دار الجامعة الجديدة,

، 1غػػػػػػازي مسػػػػػػعود، تقػػػػػػديـ د. حنػػػػػػاف عشػػػػػػراوي، طلػػػػػػورنس فشػػػػػػمر وآخػػػػػػروف،   -4
 . 1005دار أزمنة لمنشر والتوزيع، عماف،

دراسػػػػػػة ألحكػػػػػػاـ القػػػػػػانوف الػػػػػػدولي  –محمػػػػػػد حػػػػػػافظ غػػػػػػانـ، المسػػػػػػؤولية الدوليػػػػػػة  -5
العربيػػػػػػػة العاليػػػػػػػة، ولتطبيقاتيػػػػػػػا التػػػػػػػي تيػػػػػػػـ الػػػػػػػدوؿ العربيػػػػػػػة، معيػػػػػػػد الدراسػػػػػػػات 

 .2741جامعة الدوؿ العربية، 
, دار وائػػػػػػػػؿ لمنشػػػػػػػػر، 1القػػػػػػػػانوف الػػػػػػػػدولي العػػػػػػػػاـ، ط محمػػػػػػػػد يوسػػػػػػػػؼ عمػػػػػػػػواف، -6

 .1005عماف, 
مسػػػػػعد عبػػػػػد الػػػػػرحمف زيػػػػػداف، تػػػػػدخؿ األمػػػػػـ المتحػػػػػدة فػػػػػي النزاعػػػػػات الُمسػػػػػمحة . 7

 . 1006غير ذات الطابع الدولي، دار الكتب القانونية، القاىرة، 

 والطاريح: ثانًيا: الرسائل
خالػػػػػػد سػػػػػػمماف جػػػػػػواد، حمايػػػػػػة المػػػػػػدنييف فػػػػػػي زمػػػػػػف النزاعػػػػػػات الُمسػػػػػػمحة غيػػػػػػر  -2

 .1003الدولية، أطروحة دكتوراه، كمية القانوف, جامعة بغداد, 
سػػػػػػػػػما سػػػػػػػػػمطاف الشػػػػػػػػػاوي, اسػػػػػػػػػتخداـ سػػػػػػػػػالح اليورانيػػػػػػػػػـو المنضػػػػػػػػػب والقػػػػػػػػػانوف  -1

 . 1002الدولي, أطروحة دكتوراه, كمية القانوف, جامعة بغداد، 
جعفػػػػػػػر الحسػػػػػػػيني، الحمايػػػػػػػة الدوليػػػػػػػة لمػػػػػػػوارد الميػػػػػػػاه والمنشػػػػػػػات فػػػػػػػراس زىيػػػػػػػر  -5

المائيػػػػػة أثنػػػػػاء النزاعػػػػػات المسػػػػػمحة، أطروحػػػػػة دكتػػػػػوراه، كميػػػػػة القػػػػػانوف، جامعػػػػػة بغػػػػػداد، 
1005   . 
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 ثالثًا: البحوث والمقاالت.
أنطػػػػػواف بوفيػػػػػو, حمايػػػػػة البيئػػػػػة الطبيعيػػػػػة فػػػػػي فتػػػػػرة النػػػػػزاع المسػػػػػمح, بحػػػػػث منشػػػػػور  -2

, دار المسػػػػػتقبؿ العربػػػػػي, 2ف الػػػػػدولي االنسػػػػػاني, طفػػػػػي كتػػػػػاب دراسػػػػػات فػػػػػي القػػػػػانو 
 .2771القاىر، 

إبػػػػػراىيـ عبدربػػػػػو إبػػػػػراىيـ المسػػػػػؤولية الجنائيػػػػػة الدوليػػػػػة عػػػػػف انتياكػػػػػات البيئػػػػػة فػػػػػي   -1
ضػػػػػػوء النظػػػػػػاـ األساسػػػػػػي لممحكمػػػػػػة الجنائيػػػػػػة الدوليػػػػػػة، ورقػػػػػػة بحثيػػػػػػة مقدمػػػػػػة إلػػػػػػى 

-15لمفتػػػػرة مػػػػػف  ، مصػػػػر،كميػػػػة الحقػػػػوؽ جامعػػػػة طنطػػػػا، مػػػػؤتمر القػػػػانوف والبيئػػػػة
 .1026أبريؿ  12

أحمػػػػػػػػػد حميػػػػػػػػػد عجػػػػػػػػػـ البػػػػػػػػػدري, وكػػػػػػػػػرار صػػػػػػػػػالح حمػػػػػػػػػودي الجصػػػػػػػػػاني, جريمػػػػػػػػػة   -5
اإلضػػػػػرار بالبيئػػػػػة الطبيعيػػػػػة فػػػػػي ظػػػػػؿ نظػػػػػاـ رومػػػػػا األساسػػػػػي لممحكمػػػػػة الجنائيػػػػػة 

، 21الدوليػػػػػػػػػة، بحػػػػػػػػػث منشػػػػػػػػػور فػػػػػػػػػي مجمػػػػػػػػػة واسػػػػػػػػػط لمعمػػػػػػػػػـو اإلنسػػػػػػػػػانية، المجمػػػػػػػػػد
 .1024، 53اإلصدار

اإلنسػػػػػػػاني وقػػػػػػػانوف النزاعػػػػػػػات المسػػػػػػػمحة بػػػػػػػيف أمػػػػػػػؿ اليػػػػػػػازجي، القػػػػػػػانوف الػػػػػػػدولي   -2
مجمػػػػػػة جامعػػػػػػة دمشػػػػػػؽ لمعمػػػػػػـو االقتصػػػػػػادية والقانونيػػػػػػة, تصػػػػػػدر  النظريػػػػػػة والواقػػػػػػع،

 .1002 عف كمية الحقوؽ، جامعة دمشؽ، المجمد العشروف, العدد األوؿ،
سػػػػػمعاف بطػػػػػرس فػػػػػرج اال, الجػػػػػرائـ ضػػػػػد االنسػػػػػانية ابػػػػػادة الجػػػػػنس وجػػػػػرائـ الحػػػػػرب  -3

نشػػػػػػػور فػػػػػػػي كتػػػػػػػاب دراسػػػػػػػات فػػػػػػػي القػػػػػػػانوف الػػػػػػػدولي وتطػػػػػػػور مفاىيميػػػػػػػا, بحػػػػػػػث م
 .2771, دار المستقبؿ العربي, القاىر، 2االنساني, ط

أحمػػػػد الطػػػػائي، المسػػػػؤولية الدوليػػػػة عػػػػف األفعػػػػاؿ المحظػػػػورة دوليػػػػًا، مجمػػػػة عػػػػادؿ   -4
 .1000لثانية، بيت الحكمة، بغداد، دراسات قانونية، العدد الثالث، السنة ا
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المسػػػػػؤولية الدوليػػػػػة بػػػػػيف التزامػػػػػات الدولػػػػػة المسػػػػػؤولة عػػػػػادؿ أحمػػػػػد الطػػػػػائي، آثػػػػػار   -5
وحقػػػػػػوؽ الدولػػػػػػة المضػػػػػػرورة، مجمػػػػػػة الحقػػػػػػوؽ، جامعػػػػػػة البحػػػػػػريف، المجمػػػػػػد الثػػػػػػاني، 

 .1003العدد الثاني، 
معػػػػػػػاش سػػػػػػػارة, دور القضػػػػػػػاء الػػػػػػػدولي فػػػػػػػي حمايػػػػػػػة البيئػػػػػػػة، بحػػػػػػػث منشػػػػػػػور فػػػػػػػي   -6

كتػػػػػػػػاب أعمػػػػػػػػاؿ ممتقػػػػػػػػى أليػػػػػػػػات حمايػػػػػػػػة البيئػػػػػػػػة، مركػػػػػػػػز جيػػػػػػػػؿ البحػػػػػػػػث العممػػػػػػػػي، 
 .1025زائر، الج

 رابًعا: االتفاقيات الدولية.
 2727اتفاقيات جنيؼ لعاـ  -2
 .2754اتفاقية حماية البيئة لعاـ  -1
 .2755البروتوكوؿ اإلضافي األوؿ لعاـ  -5
 .2755البروتوكوؿ اإلضافي الثاني لعاـ  -2
 .2776حكمة الجنائية الدولية لعاـ النظاـ األساسي لمم -3

 خامًسا: المراجع األجنبية.
1- Commentary on Art. (50) of the first Geneva 

Convention for the of the Condition of the 

Wounded and sick in armed Force in the field, 

Geneva, 12 August 1949. 
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