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مقدمة
بػ أ العػػملـ ػػه اام بػػمـ بملبنسػػي ا

ػػم ني بمع بمرمػػم ار ػم بشػ ر م لإل ػػم ني؛ نجػػي لبػػم أ ر ػ

بظػممر ال وػػور وال ػ ـ ال ولػػوجه بػف إضػرار بجبنػك ب و ػػمي البنسػي .حنػػت ب ػؿ ار ػػم ل جنػػمؿ
الحمضرة بم ضم ي ل جنمؿ ال م بي ببم ن ل ـ حبمن هم بف اا

فم وال لوت.

وب ػػك و ػػور أ ػػملنا وو ػػمسؿ الح ػػرا؛ خمص ػػي ب ػػك ظه ػػور ا ػ ػ خ اـ ا ػػلحي الػ ػ بمر الش ػػمبؿ

أصبحي البنسي ا

م ني ب ه ي ،ضال عف ا ه ا هم ه وقي ال لـ .األبر الػى جعػؿ البنسػي

أ ػػر عرض ػ لال هػػمؾ ػوا ػػه بػػف ال ػػلـ أو الحػػرا .ػػؿ مػػىا جعػػؿ حػػؽ حبمنػػي البنسػػي أح ػ

الح وؽ األ م ني لإل مف ،ػال نب ػف ح نػؽ بنػي الفػر وا مػمر – ومبػم بػف األمػ اؼ الرسن ػني

لح ػػوؽ ا

ػػمف – إىا عرضػػي البنسػػي الوبنعنػػي ألض ػرار خون ػرة ،ػػملحؽ ػػه بنسػػي وبنعنػػي ظنفػػي
مف.

وصحني ع صر أ م ه بف ع مصر ح وؽ ا

()1

نػػمـ الحػػرا نػػر ر علػػه البنسػػي ببخ لػػؼ ع مصػػرمم البرنػػي والبحرنػػي والجونػػي

()2

والحػػمؽ أضػرار

ج بني ا بفر ب هم وا ببرر لهم؛ لىا إف اله ؼ بف حبمنػي البنسػي أ ػم ال اعػمي الب ػلحي الحػ

بػػف مػػى األض ػرار ،بحنػػت ػػوف علػػه ب ػ و نب ػػف اع بػػمر بح ػ بال ولػػني ا ػ بعم مم همسنػػم(.)3
ضػػال عػػف أ ػ ػػه ظػػؿ ال وػػور ال ولػػوجه ػه و ػػمسؿ وأ ػػملنا ال ػػمؿ أصػػبحي البنسػػي عرضػػي

لل لوت الشمبؿ ،وخمصي ع ا خ اـ األ لحي ال نبنمسني والبنولوجني وال ووني ،ال ػه ػ بر ػؿ بػم
ه ورن هم بف أخضر ونمبي ،و ح ت ن ار بف بظممر ال لوت والػ بمر ال ػه أصػمبي البنسػي ػه

الح ػػروا الح ن ػػي.

()4

جبن ػػك ح ػػوؽ ا

ال ب ك ال مبؿ بجبنك ح وؽ ا

ػػمف عرضػ ػ لال ه ػػمؾ ب ػػبا ال ػ ػ مور البنس ػػه حن ػػت أف

مف ن وقؼ عله وجو بنسػي اعبػي لػىلؾ .ملغمنػي بػف الحػؽ ػ

بنسي لنبي مو حبمني ب ني ح وؽ ا

مف وحرنم األ م ني ،وخمصي الحؽ ػه الحنػمة والصػحي.

ببم نجعؿ ااضرار بملبنسي جرنبي ولني و م اح مـ ال م وف ال وله العمـ.

ونب ف ال وؿ بأف ال م وف ال وله البنسه نع أح بش مي ال م وف ال وله لح وؽ ا

حبمني البنسي حؽ بف ح وؽ ا
((1
( )2
( )3
( )4

مف –

مف األ م ني – ملحؽ ه بنسي وبنعني صحني ع صر أ م ه

أنطوان بوفييو :حبمني البنسي الوبنعني ه رة ال اع الب لح ،البجلي ال ولني للصلنا األحبػر ،ال ػ ي الرابعػي
– الع  ،22و ببر /ن ببر  ،1991ص .481
د .أحمد أبوالوفا :أبالي حػوؿ الحبمنػي ال ولنػي للبنسػي بػف ال لػوت ،البجلػي البصػرني لل ػم وف الػ وله ،البجلػ
 ،49ي  ،1993ص .82
أنطوان بوفييو :برجك مبؽ ،ص .482
د .أحمد عبدالونيس :الحبمني ال ولني للبنسي ه أوقمي ال اعػمي الب ػلحي  ،البجلػي البصػرني لل ػم وف الػ وله
 ،الع  ،52عمـ  ،1996ص 6
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بف ع مصر ح وؽ ا

الب ظبمي ال ولني.
ونع بر الحؽ

للجنؿ ال ملت لح وؽ ا
ب ولؽ أ

مف .ومو بم ا

البنسي بف أمـ الح وؽ
مف ،والى

نب

عله

بجمؿ الح وؽ والحرنمي العمبي ،ومو ن ب

رة وجوا ال ضمبف بنف شعوا العملـ بف

ا نب ف ال ضم عله األضرار البنسني ال

نم ني وف أي ضمبو ،إا بف خالؿ

البنسي.

الع ن بف البوا نؽ ال ولني لح وؽ ا

مف ،وق ارراي

ا ح بح و إقلنبني أو قم و ني أو

م ؼ الجهو ال ولني وال عموف

بجمؿ الحفمظ عله

وعميو سوف تنقسم الدراسة إلى ثالثة مباحث عمى النحو التالى:
الببحت األوؿ :بممني أ لحي ال بمر الشمبؿ.
الببحت ال م ه :بشروعني أ لحي ال بمر الشمبؿ ه ضو قواع ال م وف ال وله البنسه.
الببحت ال ملت :ا ضرار بملبنسي جرنبي ولني.
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املبحث األول

مبهية أسلحة الدمبر الشبمل

اصػػوال "أ ػػلحي ال ػ بمر الشػػمبؿ" ح ػ نت لػػـ نظهػػر إا ػػه ب صػػؼ ال ػػرف العش ػرنف .ونع ػ
الوج ال بنح لل وور العلبه وال ولػوجه ،حنػت أف أ ػلحي الػ بمر الشػمبؿ ضػغو ب ػ ار الػ بف

والجهػ الال بػػنف لل ػػؿ ،ػػملحروا ال ػػه ػ وـ بضػػك ػػمعمي بإب م هػػم ػ بنر بػ ف ،وابػػم ة ػ م هم
مف ىلؾ ن غرؽ شهو ار أو أعوابم نبم قبؿ.

بأ بلهـ ،وق

أوال :المقوود بسسمحة الدمار الاامل
ظهري بش لي ح ن

لؾ األ لحي ب ى أواسؿ ب مقشمي ع ال ال

ه األبـ الب ح ة بع

ا هم الحرا العملبني ال م ني ،وبببم رة بف الوانمي الب ح ة األبرن ني ـ ح ن مم ل شبؿ أ لحي
ال فجنر ال وو وأ لحي البوا البشعي واأل لحي ال نبنمسني والبنولوجني وأني أ لحي وور ب
وف لهم خصمسص ببم لي بف ال أ نر ال بنر لهى األ لحي.

()1

بال

مىا وق أقر بجلي األبف ه

 2أبرنؿ  1948مىا ال ح ن أل لحي ال بمر الشمبؿ أو ال بنر الجبمعه ،وب ى ىلؾ الوقي

أصبح بفهوبم أف مىا البصولح نشبؿ األ لحي ال نبنمسني والبنولوجني بم ضم ي إله األ لحي
ال ووني .وىلؾ عله الرغـ بف ااخ الؼ ال بنر بنف أ ن ار هم وق ار هم ال بنرني و وبن م هم

الع رني.

()2

وعر هم لج ػي األ ػلحي ال لن نػي بأ هػم "األ ػلحي ىاي ال فجنػراي الىرنػي وأ ػلحي البػوا البشػعي

واأل لحي ال نبنمسني والبنولوجني الف م ي وأ أ لحي أخر

ببم لػػي لهػػى األ ػػلحي ػه اآل ػمر ال بنرنػػي".

ال ه ع

()3

ج ػه الب ػ بؿ ن ػوف لهػم خصػمسص

بػػم عر هػػم بػػر براي ػ ع ال ػػال واألبػػف الػ وله

ه إومر ب ظبي األبـ الب حػ ة ب ػى ػ ي  1983بأ هػم لػؾ "األ ػلحي ىاي ال ػ رة علػه

( (1د .ىاني الطعيماات :أ ػلحي الػ بمر الشػمبؿ وبعممػ اي عهػم ،بجلػي بر ػي للعلػوـ ا ػم ني ،العػ ال ػم ي،
ي  ،1996الببل ي العربني ال عو ني ،ص  ،.331وراجك أنضم حوؿ أ لحي ال بمر الشمبؿ بمل فصنؿ:
- Frank Barnaby: How to Build a Nuclear Bomb and other weapons of mass
destruction, 2004, Nation Books, N.Y, 2004, P. 13 and ss.
وراجك حوؿ عرنػؼ أ ػلحي الػ بمر الشػمبؿ بمل فصػنؿ :د .عبادالوىاب احماد بادر :ا ػلحي الػ بمر الشػمبؿ ػه
ضو قواع ال م وف ال وله العػمـ " ار ػي وبن نػي علػه الشػرؽ األو ػو ،ار الجمبعػي الج نػ ة – ا ػ رني،
ي  ،2118ص.24
( (2رانادال فورساابرج وولاايم دريسااكول وجريجااوي وب وجوناثاان دياان :ب ػػك ا شػمر األ ػػلحي ال وونػي وال نبنمسنػػي
والبنولوجنػػي ،رجبػػي ال ػ ور ػػن ربضػػمف م ػ ار  ،الوبعػػي العربنػػي األول ػ  ،ال ػػممرة ،الجبعنػػي البص ػرني ل شػػر
البعر ي وال م ي العملبني ،ي  ،1998ص .26
(3) United Nations study on conventional disarmament, New York, 1985, P.6 - 7.
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إحػ ات ا ػػمر م ػػي علػػه وػػمؽ بنػػر وبشػ ؿ وا ػػك اا شػػمر ،و شػػبؿ األ ػػلحي ال وونػػي وال نبمسنػػي
والبنولوجني وا شعمعني".

()1

وق ػ أولػػؽ بصػػولح أ ػػلحي ال ػ بمر الشػػمبؿ علػػه مػػى األ ػػلحي ب ػػبا ق ػ ر هم علػػه إح ػ ات

خ ػػمسر بنػرة ػه ال مس ػػمي الحنػػي والبنسػػي .بم ضػػم ي إلػػه إب م م هػػم ػه ػ بنر أع ػ ا ضػػخبي بػػف
الب شػػوي واأل ػػلحي والبع ػ اي واألم ػ اؼ البخ لفػػي ػه ب ػػمحمي شم ػػعي ،غنػػر أف ػػأ نراي مػػى

األ لحي وق ر هم عله ال ؿ واا خ اـ الع ر لهم وال ولوجنػم الب ػ خ بي ػه إ مجهػم خ لػؼ

اخ ال م بن م.

()2

وا ه أرجػح عرنػؼ لج ػي األ ػلحي ال لن نػي ،حنػت أف مػىا ال عرنػؼ أشػبؿ وأعػـ ،هػو نشػبؿ

جبنػػك األ ػػلحي ال ػػه م ػػي بوجػػو ة ػػه مػػىا الوقػػي وأ

ػػال ج ن ػ نحبػػؿ فػػي الخصػػمسص

البى ورة.

ثانيا :أنواع أسمحة الدمار الاامل :نب ف ص نفهم إله ال ي أ واع ،عله ال حو ال مله-:

( )0األسمحة النووية:

نولؽ اصوال ال ال ال ػوو علػه ػؿ ػال ن ػ خ ـ نػ وقػو ػوو أو ظػمسر بشػعي أو

نح و علنهم ،أو وضػك صػبنب لنح ػو علنهػم والػى ب فجنػر أو إحػ ات غننػر ػوو اخػر وف
ػ ػػنورة ػ ػه وقػ ػػو ال ػ ػػوو أو بوا ػ ػػوي ال شػ ػػمو ا شػ ػػعمعه لوقػ ػػو ال ػ ػػوو أو

ا شعمعه لل ظمسر البشعي ن با بن ار ممسال شمبال أو إصمبمي شمبلي أو

ببم شمبال ،و ػىلؾ

ن ك حي مىا ال عرنؼ ؿ اخ راع أو جهم أو بم ة وضعي ر هم بػف أجػؿ أ

مىا ال عرنؼ.

()3

نجػ ػػي لل شػ ػػمو
ػال ن ضػب

ب ػػم عر ه ػػم بعممػ ػ ة حظ ػػر األ ػػلحي ال وون ػػي ػ ػه أبرن ػػم الال ن ن ػػي بأ ه ػػم (أ جه ػػم

ول ػػؽ

بوا و ومقي ووني وف نورة علنهػم ،ون ػوف لػ بػف الخصػمسص بػم نجعلػ صػملحم لال ػ خ اـ
ػ ػػه األغ ػ ػراي الع ػ ػ رني).

()4

بػ ػػم عر هػ ػػم لج ػ ػػي األ ػ ػػلحي العم نػ ػػي ػ ػه رنرمػ ػػم األوؿ ػ ػػه 12

أغ وي  1948بأ هم " لػؾ األ ػلحي ال ػه
وعر ه ػػم وؿ حل ػػؼ ال ػػم و ل

((1
((2
((3
((4

ػ خ ـ الػىرة وب و م هػم ػه إحػ ات ال ػ بنر الشػمبؿ".

ػػلحي ال وون ػػي ب ػػمل ظر إل ػػه ون ه ػػم وأ مرم ػػم بأ ه ػػم " ل ػػؾ البص ػػببي

د .ممدوح حامد عطية ووالح الدين سميم :األ لحي ال ووني وال نبنمسني والبنولوجني ه عملب ػم البعمصػر، ،
الوبعي األوله  ،ار عم الصبم – ال وني ،ي  ،1998ص .281
ل.أ.ح .د .ممدوح حامد عطية :إخال ب و ي الشرؽ األو و بف أ لحي الػ بمر الشػمبؿ ،الهنسػي البصػرني
العمبي لل ما ،ي  ،2115ص .15
ا ظػر ىلػؾ ػه :د .محماود خياري بنوناة :ال ػم وف الػ وله العػمـ وا ػ خ اـ الومقػي ال وونػي ،الوبعػي األولػه،
ال ممرة ،بر ي ار الشػعا ،ػ ي  ،1971ص  ،.24د .محماود خياري بنوناة :أ ػر الومقػي ال وونػي علػه
العالقمي ال ولني وا ار نجني ال ل نف ،ال ممرة ،ي  ،1967ص .25
ارجػػك ػػص البػػم ة الخمب ػػي بػػف بعمم ػ ة ح ػرنـ األ ػػلحي ال وونػػي ػػه أبرن ػػم الال ن نػػي (بعمم ػ ة ال نلول ػػو)
ي1967ـ.
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اح وا أو ا خ اـ وقو وو أو ال ظمسر البشعي وال ه حػ ت بػف خػالؿ اا فجػمر أو غنػر بػف

ال حوؿ ال وو غنر الب ضبو ال بنر الشمبؿ أو ا صمبي الجبمعني أو

( )3األسمحة الكيميائية(-:)2

ال ػػال ال نبنػػمسه بح ػػا عرنف ػ ال لنػ

إو ػػالؽ ب ػػؿ ال بل ػػي أو الب ىو ػػي الب عن ػػي.

()4

بـ جبمعه"(.)1

العػػمـ مػػو بػػم ة نبنمسنػػي ػػمبي

()3

ضػػب هم و ػػنلي

وعر ه ػػم لج ػػي األ ػػلحي العم ن ػػي ػ ػه رنرم ػػم بأ ه ػػم

(الغ ػػم اي الحربن ػػي ال ػػمبي والخم ػػي ومػ ػه األ ػػلحي ىاي ال ار ن ػػا ال نبنمسن ػػي ػػه أشػ ػ مؿ الب ػػم ة
الب وعي ب أ نرمم الضمر أو ال م ؿ والبلوت لل مس مي الحني واأل ار والبنسي).

بػػم عر هػػم بعمم ػ ة حظػػر األ ػػلحي ال نبنمسنػػي بأ هػػم " أ -الب ػوا ال نبنمسنػػي ال ػػمبي و ػػالسفهم

نبػػم ع ػ ا الب ػوا البع ػ ة ب هػػم ألغ ػراي غنػػر بحظػػورة ببوجػػا مػػى اا فمقنػػي بػػم ابػػي األ ػواع

وال بنمي ب ف ي بك مى األغراي.؛ ا -الىخمسر وال بمسو البصػببي خصنصػم حػ ات الو ػمة أو
غنرمم بف األضرار عف ورنؽ بم ن بعت نجي ا خ اـ ب ػؿ مػى الػىخمسر وال بػمسو بػف الخػواص

ال مبي للبوا ال نبنمسني ال مبي البحػ ة ػه الف ػرة الفرعنػي(أ) .ج -أ بعػ اي بصػببي خصنصػم
ا عبمؿ ن علؽ ببمشرة بم خ اـ ب ؿ مى الىخمسر وال بمسو البح ة ه الف رة الفرعني(ا)".

()5

) (1راجك مىا ال عرنؼ ه:
- Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, ICJ Reports
1996, Dissenting opinion of Weeramantry, P.510.
) )2ا ظػػر ػػه فصػػنؿ مػػى األ ػػلحي :ل.أ.ح .د .مماادوح حامااد عطيااةح ل.أ.ح .وااالح الاادين سااميم :األ ػػلحي
ال وونػػي وال نبنمسنػػي والبنولوجنػػي ػػه عملب ػػم البعمصػػر ،برجػػك ػػمبؽ ،ص  255وبػػم بع ػ مم ،.د .محمااد زكااى
عويس :أ لحي ال بمر الشمبؿ ،الهنسي البصرني العمبي لل ما  ،ب بي األ رة  ،عمـ  ،2113ص  111وبم
بع مم ،.د .ممدوح حامد عطية :إخال الشرؽ األو و بف أ ػلحي الػ بمر الشػمبؿ ،برجػك ػمبؽ ،ص ،.34
د .ممدوح حامد عطيةح د .عبدالفتاح بدوى :ال الـ الشمبؿ أو ال بمر الشمبؿ " ع أ ػلحي الػ بمر الشػمبؿ"،
الوبعػػي األوله/أ ػػوبر  ،1991بػػمرني ،الصػػال لل ار ػػمي ا ػ ار نجني وا ػػمج ااعالبػػه ،ص  ،.54د.
أمين رويحة :الغم اي ال مبي أو ال ال ال نبػمو  ،ار ال لػـ ،بنػروي ،وف ػمرن شػر ،ص  5وبػم بعػ مم.
وراجك أنضم:
- Frank Barnaby: Op. Cit., P. 55 and ss.
( (3ول عر ي ا فمقني األ لحي ال نبنمسني ه البم ة  2/2بف ا فمقني األ لحي ال نبنمسنػي البػم ة ال نبنمسنػي ال ػمبي
بأ هػػم (أ بػػم ة نبنمسنػػي نب ػػف بػف خػػالؿ بفعولهػػم ال نبنػػمسه ػه العبلنػػمي الحربنػػي أف حػ ت و ػػمة أو عجػ
برقي أو أضرار اسبػي لإل ػمف أو الحنػواف ونشػبؿ ىلػؾ جبنػك البػوا ال نبنمسنػي ال ػه بػف مػىا ال بنػؿ بغػي
ال ظػر عػػف ب شػػو هم أو ورن ػػي إ مجهػػم وبغػػي ال ظػػر عبػم إىا م ػػي ػ ج ػػه ب ار ػػؽ أو ىخػػمسر أو أ ب ػػمف
اخر).
) (4ػ ع ال ػػال ال نبنػػمس ح ػػمسؽ أ م ػػني ب شػػوراي ب ظبػػي األ ػػلحي ال نبنمسنػػي  OPCWػ ي  ،2113ص .8
ب شور عله:
- www.OPCW..org/basic.facts/html/bf2k3.ar.html
( )5البم ة ال م ني الف رة األوله بف ا فمقني األ لحي ال نبنمسني.
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( )2األسمحة البيولوجية "البكتريولوجية":
ج ر ا شمرة اله أف بعمم ة األ لحي البنولوجني لـ عرؼ البوا البحظورة وا األم اؼ ال ػه

ن علػػؽ بهػػم الحظ ػػر ،بن بػػم عر هػػم لج ػػي األ ػػلحي العم نػػي بأ ه ػػم "األ ػػلحي البنولوجنػػي"  -ب نرن ػػي
وجر وبني و نرو ني -مه األ لحي ال ه ن خ ـ نهم ال مس مي الحني نرو مي وب نرنم و ورنمي

أو ػػبوبهم ،وىلػػؾ ح ػ ات الو ػػمة أو إضػػعمؼ ال ػػوة البش ػرني أو الحنوا نػػي أو ال راعنػػي ػه ب ػػر
العبلنمي الحربني أو ض الجبهي ال اخلني”.

وعر ي ب ظبي الصحي العملبني العوابؿ البنولوجني ه رنر لهم

ي  1971بأ هم " لؾ ال ه

ع ب ه أ نرمػم علػه ال فمعػؿ اخػؿ ال ػمسف الب ػ ه ؼ ،ونهػ ؼ ا ػ خ ابهم ػه الحػرا ل ػبنا
البري أو البوي ه ا

 1956عرنف ػم ل

مف والحنواف وال بػمي".

()1

بػم شػر الجػن

األبرن ػ

ػه حولن ػ

ػي

ػػلحي البنولوجنػػي بأ هػػم "ا ػ خ اـ ع ػ ر لل مس ػػمي الحنػػي أو ب جم هػػم ال ػػمبي

ل ػػبا البػػوي أو العج ػ أو ال ػ بنر لإل ػػمف أو حنوا م ػ األلنفػػي و بم م ػ  ،ولن ػػي قمص ػرة عل ػه

ا ػ خ اـ الب رنػػم ،بػػؿ شػػبؿ أنضػػم ا ػ خ اـ مس ػػمي قن ػػي أخػػر  ،و بم ػػمي وأش ػ مؿ أخػػر بػػف

األحنػػم

ملحش ػراي" )2(.ونعػػرؼ بجبػػك اللغػػي العربنػػي البصػػر الحػػرا الب نرنػػي بأ هػػم "اصػػوال

نولػػؽ لل عبنػػر عػػف الحملػػي ال ػػه ن ػ خ ـ نهػػم أحػ أوػراؼ الصػراع الب ػػلح الب نرنػػم أ ػػلوا بػػف

أ ملنا ال مؿ".

()3

ثالثا :خوائص أسمحة الدمار الاامل:
بنػ ػ أ ػػلحي الػ ػ بمر الش ػػمبؿ ببجبوع ػػي ب ػػف الخص ػػمسص ال ػػه بن م ػػم عب ػػم ػ ػوامم ،وم ػػه

خصمسص

إله وبنع هم وخوور هم الب برة ،وب هم:

 -1لني لهم ال بضم نب ك أ نرمم أو نبوؿ أ رمم.

 -2التااسثير الاااديد عماى البيئااة :ػػر ر أ ػػلحي الػ بمر الشػػمبؿ علػه البنسػي لهػػم ،ػوا ا

ػػمف و

الحنواف و ال بػمي و الهػوا ػأ ن ار شػ ن ا ػؿ ىلػؾ ػه اف واحػ  ،وا ن صػر أ رمػم علػه ب ػوف

بف ب و مي البنسي م

مف ب ال.

(1) Health aspects of chemical and biological weapons, Report of a WHO Group
of consultants, Geneva, 1st ed., 1970, P.12.
(2) The Law Of Land Warfare, Department Of The Army Field Manual, FM 2710, 18 July 1956, P.3.
( )3ارجك بجبك اللغي العربني :بعجـ ال م وف – ال ممرة ،ي  ،1999ص  ،.621وراجك أنضم عرنؼ الحرا
البنولوجني ه :د .ممدوح حامد عطية ووالح الدين ساميم :األ ػلحي ال وونػي وال نبنمسنػي والبنولوجنػي ،برجػك
مبؽ ،ص  ،.241د .ممدوح حامد عطيةح د .عبدالفتاح بدوى :ال ػال الشػمبؿ أو الػ بمر الشػمبؿ ،برجػك
مبؽ ،ص .65
- Law of Land Warfare, The Judge Advocate General's School (J.A.G.S.), Text
No. 7, ANN ARBOR, MICHIGAN, 1st September 1943, P.30.
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 -3امتاااداد التاااسثير زمنيااااً :ا ن صػػر أ ػػر لػػؾ األ ػػلحي عل ػه الف ػرة ال ب نػػي ال ػػه ا ػ خ ـ نهػػم
ال ػػال أو ػرة قرنب ػي ب هػػم ،بػػؿ ق ػ نب ػ أ ػػر إلػػه ع ػػو ملنػػي ا ػ خ اب ح ػػه إ ػ نشػػبؿ
أجنما لـ ف بوجو ة وقي ا خ ابهم.

 -4القااوة التدميريااة اليائمااة :ب لػػؾ مػػى األ ػػلحي ق ػ رة مس ػػي عل ػه ال ػ بنر ،إى ا ن صػػر أ رمػػم
عله إح ات ا صمبمي ال ه ن هؿ عالجهم ه بعي الحماي ،بػؿ ن عػ

ال له أو شب ال له لإل مف والحنواف وال بمي وال ربي والهوا .

 -5المسااحة التدميرياة الواساعة :ال ػال العػػم

ىلػؾ إلػه ال ػ بنر

بهبػم بلغػي قو ػ ال بنرنػي ب ػمح بحػ و ة،

بن بػػم ب ػػمحي ال ػ بنر ال ػه ح ػ هم أ ػػلحي ال ػ بمر الشػػمبؿ وا ػػعي ج ػ ا ،واف ػػمف م ػػمؾ بحػػمواي
نجػػم وػ ار اي بػػف مػػى األ ػػلحي ن ػػوف أ نرمػم بحػ و ا بب ػػمحي أقػػؿ ،إ هػػم – بػػك ىلػػؾ – فػػوؽ

ب نر ج ا الب محي ال ه أ ر بمأل لحي ال لن ني.

ون ر ا عله العمبلنف األخنػرنف نػم ة حجػـ ا صػمبي والػ بمر ب رجػي عملنػي ،ح ػه إ هػم شػبؿ

البحمربنف وغنر البحمربنف و ؿ ال مس مي ال ه وف عرضي لهػ ػ ػى األ لحي.
رابعا :اآلثار البيئية المترتبة عمى استخدام أسمحة الدمار الاامل:

ن ر ػػا علػػه ا ػ خ اـ أ ػػلحي الػ بمر الشػػمبؿ أضػرار بنػ بػػملخوورة الشػ ن ة ،أضػرار م حػػي

عري صػحي ا

عله ال حو ال مله:

ػمف للخوػر ضػال عػف عػرني البنسػي ألضػرار بػف الصػعا عونضػهم ،وىلػؾ

( )0أضرار األسمحة النووية :ن ر ا عله اا فجمر ال وو عػ ة ا ػمر( ،)1ومػه الػوبني والحػ اررة
وبوجػػي الضػػغو واألشػػعي حنػػت نصػػحا اا فجػػمر ال ػػوو ا بعػػمت ال ػػي أ ػواع بػػف األشػػعي ،مػػه

أشعي ألفم وأشعي بن م وأشعي جمبم.
ولـ

صػر ا ػمر ال ػال ال ػوو علػه بػم ػبؽ ى ػر

ػؿ مػى اآل ػمر نواجههػم ا

اا فجػػمر ،ل ػػف م ػػمؾ ا ػػمر أخػػر غنػػر برسنػػي شػ ن ة الػ بمر أا ومػه الغبػػمر الػػىر

()2

ػمف ع ػا
ومػػو ن ػػوف

بػػف البػوا البشػػعي ال ػه ولػػؽ بػػف ال بلػػي ع ػ ال فجنػػر ػػـ نر فػػك ػه الغػػالؼ الجػػو علػه شػ ؿ
) (1ا ظر بصفي عمبي ا مر األ لحي ال ووني :د .محماود خياري بنوناة :ال ػم وف الػ وله وا ػ خ اـ الومقػي ال وونػي،
برجػػك ػػمبؽ ى ػػر  ،ص  ،.18د .محمااود خيااري بنونااة :أ ػػر الومقػػي ال وونػػي علػػه العالقػػمي ال ولنػػي ،برجػػك
مبؽ ى ر  ،ص  ،.14د .سمير محمد فاضل :الب سولني ال ولني عف األضػرار ال م جػي عػف ا ػ خ اـ الومقػي
ال ووني وقي ال لـ ،عملـ ال ا  -ال ممرة ،عمـ  ،1976ص  ،.272د .ممدوح حامد عطية :إخػال الشػرؽ
األو و بف أ لحي ال بمر الشمبؿ ،برجك مبؽ ،ص  ،.18د .محمد زكي عاويس :برجػك ػمبؽ ى ػر  ،ص
.71
( )2وق ى ر أ حػ البه بػنف بملومقػي ال وونػي أف الب ػمحي البغوػمة بملغبػمر الػىر نب ػف أف بلػ بضػعي ااؼ بػف
األبنمؿ البربعي ،وب م ي ش ن ة ل رجي ش ؿ خوورة عله حنمة ا ػمف إىا ب ػ ػه الصػح ار بػ ة أ ػر بػف
معي .راجك :ىيرمان كااىن :حػوؿ الحػرا ال وونػي "الجػ األوؿ" ،وف ار شػر ،ػ ي  ،1965ص – 42
.43
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ػػحمبي ،ػػـ بع ػ أف نبػػر نب ػ أ ػػه ال ػػمقو بونسػػم ب ػػمقال عل ػه ػػوح األري ،و ػه مػػى الحملػػي

صبح البنسي ب م ي ب و م هم ه خور ح ن ه بف الصعا ار  ،ولىا أولؽ علن البعي الع و

الخفه الى نظهر ه البن اف(.)1

( )3أضرار األسمحة الكيميائية(-:)2
أض ػرار مػػى األ ػػلحي خون ػرة علػػه اا ػػمف والبنسػػي بصػػفي عمبػػي ،هػػى اا ػػلحي ن ػ ج ع هػػم
اضػرار ع نػ ة ب هػم :شػػون ج ػػـ ا

ػمف والحنػواف بصػفي عمبػػي ،ونػػر

ا ػ خ ابهم إلػػه الو ػػمة؛

واح راؽ ال بم مي؛ و لؼ البحمصنؿ ،ؿ مى األضرار ال ػملفي الػى ر بم ضػم ي إلػه لونػت البنسػي

ب م ي ب و م هم.

( )2أضرار األسمحة البيولوجية(:)3
ا

نر

ا خ اـ مى األ لحي إله ق ػؿ ا

ػمف والحنػواف واصػمبي ال بم ػمي و لفهػم ،وقػ نصػما

ػػمف بملع نػ بػػف األبػراي الببن ػػي ،ب هػػم :الوػػمعوف والجبػرة الخبن ػػي وال ػػولن ار وشػػلؿ األوفػػمؿ

والج ػ ر والحبػػه الصػػف ار وال نفػػوي وحب ػه ال ب ػ واال هػػما ال ػػحمسه الفوػػر واال هػػما الرسػػو

الفوػػر  ......وغنػػر ىلػػؾ بػػف األبػراي ال ػه وقػػؼ علػه ػػوع البن ػػروا الب ػ خ ـ .بم ضػػم ي
إله بعي البن روبمي ال ه ا نوج لهم عالج ح ه اآلف.
بجبػػؿ ال ػػوؿ اف ا ػ خ اـ مػػى اا ػػلحي نػػر

الػػه اح ػ ات اضػػمر بنسنػػي ن ػرة نصػػعا ال ػػنورة

علنهػػم وال ػ ح ـ نهػػم ،بػػم أف ا ػػمر مػػى األ ػػلحي ق ػ ب ػ ل شػػبؿ م ػػي ب و ػػمي البنسػػي و ب ػ إلػػه
ع و بف ال واي ا نعرؼ ب امم أح .

ػو ار ،

) (1د .محمود ماىر محمد ماىر :ظمـ الضبم مي ال ولني لال خ ابمي ال لبني للومقي ال ووني ،ر ػملي
لني الح وؽ – جمبعي عنف شبي ،ي  ،1981ص .17
) (2ا ظػػر أ ػواع األ ػػلحي ال نبنمسن ػػي واآل ػػمر الب ر بػػي عل ػػه ا ػ خ ابهم فصػػنال ػػه :د .أحماااد مااادحت إساااالمح
د.عبدالفتاح محسن بدوىح د .محمد عبادالرازق الزرقاا :الحػرا ال نبنمسنػي ،الهنسػي البصػرني العمبػي لل ػما،
ب بي األ رة ،ي  ،1999ص  7وبم بع مم.
( )3ارجػػك ىلػػؾ ػػه :د .وجاادى عباادالفتاح س اواحل :بو ػػوعي اله ػػي الو ار نػػي" )4( .حػػرا الجن ػػمي" ،أ م نبنػػي
البحت العلبه وال ولوجنم ببصر ،ي  ،1999ص  16وبم بع مم.
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املبحث الثبوى

أسلحة الدمبر الشبمل فى ضىء قىاعد القبوىن الدوىل البيئى
ب أ نلو ه اآل مؽ وور البج بعمي بك ب اني بولػك ال ػرف العشػرنف وظهػور عصػر ال ظػنـ

ال ول  ،وا جهي ال وؿ حو أ

ي قواع ال م وف بصفي عمبي وال ػم وف الػ وله العػمـ بصػفي خمصػي،

وىلػػؾ عػػف ورنػػؽ إ خػػمؿ واعبػػمؿ قواع ػ ا

ػػم ني ضػػبف قواع ػ ال ػػم وف ال ػ وله( .)1وصػػمحا مػػىا

ال وور البلحوظ ب وغ ػروع ج نػ ة ػه ال ػم وف الػ وله ،ب هػم ال ػم وف الػ وله لح ػوؽ ا

ػمف .وبػك

ب اني ب وغ مىا ال م وف ب أ ػ الظهػور أنضػم ػرع أخػر ومػو ال ػم وف الػ ول للبنسػي والػى نب ػم أف
ػوؿ أ ػ نعػ إحػ

ح وؽ ا

بشػ مي ال ػػم وف الػ ول لح ػػوؽ ا

ػػمف؛ حنػػت أف حبمنػػي البنسػػي مػػو حػػؽ بػػف

مف األ م ني ملحؽ ه بنسي لنبي مو أح ع مصر ح وؽ ا

حرص ال ص علن ه الع ن بف البوا نؽ ال ولني لح وؽ ا

مف.

ػمف األ م ػني ،ومػو بػم

ول بري قواع ال م وف ال وله الب عل ي بملبنسي بملع ن بف البراحؿ ح ه

ونك ال وؿ بأ هم

أصػبحي اآلف رعػم قم و نػػم ممبػم بػف ػػروع ال ػم وف الػ وله العػمـ ومػو ال ػػم وف الػ وله البنسػػه؛ والﺫي
نه ـ بحبمني البنسي ببخ لؼ جوا بهم( .)2ونب ف إجبمؿ البواضنك ال ه نه ـ بهم ال م وف ال وله للبنسي
نبػػم نل ػ  )1 :ب ػػك لػػوت البنػػم البحرنػػي ،و ػػو نر الحبمنػػي واا ػ خ اـ البع ػػوؿ لل ػػرواي واألحنػػم

البحرني )2 .حبمني البحنو الجوي بف ال لوت )3 .حبمنػي ال بم ػمي والغمبػمي والحنوا ػمي البرنػي)4 .
حبمني البخلوقمي الفرن ة )5 .حبمني البنسي البحنوي بف ال لوت.
وب ى ب صؼ

ي  1961أ ي الحمجي البلحي لحبمني البنسي إله وجو ال شرنعمي البنسني ه

بعظػػـ بل ػ اف العػػملـ ب ػ رجمي ب فمو ػػي ،وعلػػه الصػػعن ال ػ وله ع ػ بػػر بر األبػػـ الب ح ػ ة البع ػ

بملبنسي البشػرني ػه إ ػ هولـ ػ ي  1972وأصػبح وػي اا وػالؽ ل وػونر ال ػم وف الػ وله البنسػه
( )1ارجػك :د .زىيار الحساينى :بشػم ؿ األ ػ ي ػ ال ػم وف الػ وله ا ػم ه  ،بجلػي ال و ػي للعلػوـ ال م و نػي
وال نم ني ،لني ال م وف – جمبعي ال و ي  ،ال ي ال م ني – الع الرابك ،عمـ  ، 2111ص ػ  7وبم بع مم.
(2) Philippe Sands: Principles of International Environmental Law, Cambridge
University Press, 2003, P.15.
ونب ف ال وؿ بأف ال م وف ال وله البنسه نع أح بش مي ال م وف ال وله لح وؽ ا مف – حبمني البنسي حؽ
بف ح وؽ ا مف األ م ني – ملحؽ ه بنسي وبنعني صحني ع صػر أ م ػه بػف ع مصػر ح ػوؽ ا ػمف.
ومػػو بػػم حرصػػي علػػه ال ػ ص علن ػ الع ن ػ بػػف البوا نػػؽ ال ولنػػي لح ػػوؽ ا ػػمف ،ومػػو بػػم أ ػ بػػف قبػػؿ
الجبعني العمبي ل بـ الب ح ة ه قرارمم رقـ  2849وال رار  2851ال ورة  .26راجك ىلؾ ه:
- Philip Alston & James Crawford: The future of united nations human rights
treaties monitoring, Cambridge university press, 2000, PP. 363-365.
وا ظر بصفي عمبي حوؿ حبمني البنسي:
- Lucius Caflisch: Règles Générales Du Droit Des Cours D’eaux Internationaux,
RCADI, 1989 – VII, Tome. 219, PP.163-185.
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فرع ج ن بف روع ال م وف ال وله العمـ ،وب ى ا ع م مىا البر بر والي الجهو العمبػي العملبنػي

ه مػىا البجػمؿ ،ب ػؿ البن ػمؽ العػملب للوبنعػي الػى اع ب ػ الجبعنػي العمبػي ل بػـ الب حػ ة ػه
ي .1982

()1

وانطالقا مما سبق يمكن تعريف القانون الدولى لمبيئة بأ "بجبوعي قواع وببػم

ال وله ال ه ظـ شمو و لوؾ ال وؿ ه بجمؿ حظر و لنص األضرار البخ لفي ال ه
بصم ر بخ لفي للبحنو البنسه ،وا

اخؿ أو خمرج ح و ال ولي"(.)2

ال ػم وف
ج عػف

وب ػػف الجػ ػ نر بمل ػػى ر أ ػ ػ ببوج ػػا ال ػػم وف الػ ػ وله العر ػ ػ  ،ا وجػ ػ قواعػ ػ بحػ ػ ة للحبمن ػػي

والحفمظ عله البنسي ،بم

م الببم

العمبػي لب ػسولني ال ولػي ال ػه لهػم بعػي األمبنػي ػه بجػمؿ

البنسي ،ا نبم ع بم ن وف لهم أ نر ه إج ار اي ولي علػه أ ارضػ
علن ػ الػػبعي

()4

بأ ػ ق ػ ػػـ الع ػػور علػػه الببػػم

ولػي أخػر .

()3

ومػىا بػم أ ػ

ال ػوار ة ػػه البص ػم ر ال لن نػػي لل ػػم وف ال ػ وله

و ننفهم بف قبػؿ الح وبػمي ل ع نػ ا وػمر البعنػمر ل وجنػ العالقػمي بػنف الػ وؿ بشػأف الب ػمسؿ

ال ه ر ر عله البنسي.

ونع الحؽ ه بنسي لنبي حؽ لصنؽ بم

مف وف البنسي وا

مف نش الف وح ة ب مبلي،

وا نب ف صور وجو أح مبم وف اآلخر .ونع بر الحؽ ه البنسي بف أمـ الح وؽ ه بجمؿ
الح وؽ والحرنمي العمبي ومو ن به للجنؿ ال ملت لح وؽ ا
()5

بنف شعوا العملـ.

حؽ ا

مف

مف الى ن ب ه عله رة ال ضمبف

بنسي ظنفي بف ح وؽ ال ضمبف هو نهـ الفر عله

(1) Peter Malanczuk & Michael Barton Akehurst: Akehurst's Modern
introduction to international law, 7th ed., Published in the USA and Canada By
Rout ledge, 1997, P.241.
) )2راجك حوؿ ببم وقواع ال م وف ال وله البنسه بمل فصنؿ:
- Elli Louka: Environmental Law Fairness, Effectiveness and World Order,
Cambridge University Press, 2006, P.49 and ss.
- Philippe Sands: Principles of International Environmental Law, Op. cit., P.231
and ss.
- Winfried Lang: UN- Principles and International Environmental Law, Max
Planck Yearbook of United Nations Law, Vol. 3, 1999, 157 and ss
(3) S.K. Verma: An Introduction to Public International Law, Op. Cit., PP.237238.
(4) Christopher C. Joyner: International law in the 21st Century "Rules for global
governance", Rowman & Littlefield Publishers - Inc, 2005, P. 205.
( )5ارجػػك حػػوؿ ح ػػوؽ ال ضػػمبف :د .رضاوان أحمااد الحاااف :حػػؽ ا ػػمف ػػه بنسػػي ػػلنبي ػػه ال ػػم وف الػ وله
العمـ ،ر ملي و ار – جمبعي ال ممرة ،ي  ،1998ص  32وبم بع مم.
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الب و البحل ال اخل  ،ونهـ ال وؿ بوصفهم عضو

البملغي ال ه أوامم البج بك ال ول لهىا الحؽ.
والحػػؽ ػػه بنسػػي ػػلنبي حػػؽ ػػر

نحػػو

()1

البج بك ال ول  ،ومو بم نبرر األمبني

وجبػػمعه ػػه اف واح ػ ( ،)2هػػو ػػر

بمع بػػمر بضػػبو

لبنػػي ااح نمجػػمي األ م ػػني للفػػر ب ب لػػي ػػه الحصػػوؿ علػػه البػوار الوبنعنػػي الخملنػػي بػػف

ال لوت و ه ع ال ال وب ك ا خ اـ األ لحي ال ووني والح اررني والجر وبني بمع بمرمم ه حنػمة
ا

مف وصح ور ممن  ،إا أ حؽ جبمعه

()3

أنضم وىلؾ عله أ ػمي أف البنسػي ال ػلنبي مػه

حؽ لجبنك ال وؿ و ىا الشػعوا واألجنػمؿ الحمضػرة والب بلػي ال ػه شػ ؿ ا

وحؽ ا

بشأ .

ػم ني ػه بجبوعهػم.

مف ه بنسي لنبي ح م أ م نم وبػف ػـ ػمال اـ بحبمن هػم واجػا عػمـ ن ضػمبف الجبنػك
ػػم ني وح ػ ة واحػػ ة ا ج ػ أ ،وأ اع ػ ػ ا عل ػػه ج ػ ب ه ػػم ػ ع ي ا ػػمر الض ػػمرة

ملبنسػػي ا

ل جمو ب مف وقوع الفعؿ الضمر إله ال وؿ األخر  ،ومىا ن شأ ح م للػ وؿ ػه أف شػ إب م ػمي
ح نؽ بنسي لنبي خملني بف ال لػوت وىلػؾ عػف ورنػؽ ال عػموف نبػم بن هػم؛ بػف اجػؿ حبمنػي البنسػي

و ح ػػن هم ،ون ولػػا ب ػػك ال ولػػي بح هػػم ػػه ال ػػالبي البنسنػػي اح ػراـ ح ػػوؽ الػ وؿ األخػػر الببم لػػي
ه إومر ال ال ـ بنف الح وؽ والواجبمي.

()4

ونش بؿ ال م وف ال وله عله الع نػ بػف اآللنػمي ال ػه ع نػي بحبمنػي البنسػي الوبنعنػي لإل ػمف

ه وقي ال لـ

()5

والحرا( ،)6وب هم:

( )1د .رضوان أحمد الحاف :حؽ ا مف ه بنسي لنبي ه ال م وف ال وله العمـ ،برجك مبؽ ،ص .35
(2) Louis Henkin: International law: Politics, values and function, RCADI, T.
216, 1989, P.242
( )3ارجػ ػك ػػه ىل ػػؾ :أ.د .جعفااار عبدالساااالم :ال ػػم وف الػ ػ وله لح ػػوؽ ا ػػمف " ار ػػمي ػػه ال ػػم وف الػ ػ وله
والشػ ػرنعي ا ػػالبني"  ،ار ال ػػما البص ػػر  ،ال ػػممرة ،الوبع ػػي األول ػػه ،ػ ػ ي  ،1999ص  ،.173أ.د.
ريااااا واااالا أباااو العطاااا :الح ػػوؽ الجبمعن ػػي ػػه ض ػػو ال ػػم وف الػ ػ وله الع ػػمـ ،ار الجمبع ػػي الج نػ ػ ة،
رني ،2119 ،ص .53
ا
( )4أ.د .عماااى واااادق ابوىياااف :ال ػػم وف ال ػ وله العػػمـ ،ار البعػػمرؼ ،ا ػ رني ،ػ ي  ،1995ص - 219
.211
) )5م مؾ ع ة و مسؽ ح و عله قواعػ خمصػي بحبمنػي البنسػي وقػي ال ػلـ ،ومػه :إعػالف أ ػ هولـ عػف البنسػي
البشرني ي  ،1972إعالف رنو عف البنسي وال بني ي " 1992قبػي األري األولػه" ،ا فمقنػي نن ػم بشػأف
حبمنػػي وب ػػي األو وف عػػمـ  ،1985البن ػػمؽ العػػملبه للوبنعػػي ػ ي  ،1982بن ػػمؽ ح ػػوؽ الػ وؿ وواجبم هػػم
ااق صم ني ي .1974
) )6ا ظر بصفي عمبي حوؿ حبمني البنسي:
- Lucius Caflisch: Règles Générales Du Droit Des Cours D’eaux Internationaux,
Op. Cit., PP.163-185.
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 -0إعالن إستكيولم عن البيئة البارية 0793
أر ه مىا ا عالف

()1

ال عمبي األ م ني لحؽ ا

مف ه بنسي بالسبػي ،بمع بػمر أحػ الح ػوؽ

األ م ني لإل مف ،ص ه البب أ األوؿ بف ا عالف عله أف "لإل ػمف ح ػم أ م ػنم ػه الحرنػي
والب مواة و ػه ظػروؼ بعنشػني ب م ػبي ػه بنسػي

ػبح وعن هػم بملحنػمة ػه ظػؿ ال اربػي وب ح نػؽ

الر ممنػػي ،ومػػو ن حبػػؿ ب ػػسولني رسن ػػي ب ػػؿ ػػه حبمنػػي البنسػػي وال هػػوي بهػػم بػػف أجػػؿ الجنػػؿ
الحمضر واألجنمؿ الب

بلني".

()2

ون ضػػبف ا عػػالف ال ػػي ببػػم

ػػر بو ار بموػم و نػػؽ الصػػلي بأ ػػلحي الػ بمر الشػػمبؿ ،ببع ػػه

أ هم ع األ مي الػى نح ػـ ب ػم علنػ بعػ ـ بشػروعني األ ػلحي ل عمرضػهم بػك حػؽ ا

بنسي لنبي ،ومى المبادئ ىى-:

المبدأ السادس :الػى

ػمف ػه

ػص علػه وجػوا وقػؼ عبلنػمي إل ػم البػوا ال ػمبي أو البػوا األخػر أو

إوػػالؽ الح ػ اررة ب بنػػمي وب م ػػي جػػمو قػ رة البنسػػي علػػه جعلهػػم غنػػر ضػػمرة ،وىلػػؾ بغنػػي ضػػبمف

ع ـ إلحمؽ أضرار خونرة أو ا رجعي نهم بمل ظـ اان ولوجني.

المبدأ الحادى والعارين :الى قرر أف ال ولي ب سولي عف ضػبمف أف شػموم هم خػالؿ وان هػم أو
نور هم ا

با ضر ار للبنسي ه ال وؿ األخر أو الب محمي نبم و ار ح و وان هم الفضمسني.

المبدأ السادس والعارين :الػى قػرر أف ا

ػمف وبنس ػ نجػا أف نج بػم األ ػلحي ال وونػي ،و ػؿ

الو ػػمسؿ األخػػر ىاي ال ػ بنر الشػػمبؿ ،ونجػػا علػػه الػ وؿ أف
رنك اخؿ الب ظبمي ال ولني ل ع أ لحي ال بنر الشمبؿ.

ػػعه جممػ ة لل وصػػؿ إلػػه ا فػػمؽ

 -3البرتوكول اإلضافى األول التفاقيات جنيف  0727الوادر فى -:0799
ص البم ة  3/35بف البر و وؿ عله أ (نحظػر ا ػ خ اـ و ػمسؿ أو أ ػملنا لل ػمؿ ن صػ

بهم أو ق ن وقك ب هم أف لحؽ بملبنسي الوبنعني أضرار بملغي وا عي اا شمر ووونلي األبػ ) ،بػم
ور ه البر و وؿ ص البم ة ( )55الػى ن فػؿ ب ػم وصػحي البػ ننف واألعنػمف الب نػي ػه بنسػي

ن و مم ال مؿ ،حنت نص عمى أنو ( -0راعه أ م ال مؿ حبمنػي البنسػي الوبنعنػي بػف األضػرار
البملغػػي وا ػػعي اا شػػمر ووونلػػي األب ػ ؛ و ضػػبف مػػى الحبمنػػي حظػػر ا ػ خ اـ أ ػػملنا وو ػػمسؿ

( (1ارج ػػك حػػوؿ بػػر بر إ ػ هولـ :أ.د .رضاااوان الحااااف :حػػؽ ا ػػمف ػػه بنسػػي ػػلنبي ،برج ػػك ػػمبؽ ،ص
 ،.156د .سمير محمد فاضل :الب سولني ال ولني عف األضرار ال م جي عف ا ػ خ اـ الومقػي ال وونػي وقػي
ص  222وبػػم بع ػ مم ،.د .حناااان الفاااولى :الػ ػ أر ا شػػمر لبح بػػي العػ ػ ؿ
ال ػػلـ ،برجػػك ػػمبؽ،
ال ولنػػي بشػػأف بشػػروعني ال ه ن ػ بم ػ خ اـ األ ػػلحي ال وونػػي أو ا ػ خ ابهم ،ر ػػملي ػػو ار  ،لنػػي الح ػػوؽ،
جمبعي عنف شبي ،عمـ  ،2114ص 154
( )2ل أ مر مىا البب أ ج ا عبن م أ م رة إع ا البر بر ا ظر ه ىلؾ :د .رضاوان الحااف :برجػك ػمبؽ،
ص  158وبم بع مم.
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ال مؿ ال ه ن ص بهم أو ن وقك ب هم أف

با ب ؿ مى األضػرار للبنسػي الوبنعنػي؛ وبػف ػـ ضػر

بصحي أو ب م ال مف -2 ،.حظر مجبمي الر ع ال ه شف ض البنسي الوبنعني)

وبػػف البالحػػظ أف الف ػرة األولػػه بػػف البػػم ة ( )55ق ػ أور ي لفػػظ "ال ػ مف" ولػػـ

ػ خ ـ لفػػظ

"الب ننف" بصولح ال مف أعـ وأشبؿ ،ملضرر الحمصؿ للبنسي نب ف أف نب ػ أ ػر لف ػرة وونلػي
ببػػم نػػر ر علػػه ال ػ مف بش ػ ه و ػواسفهـ؛ ب ػ ننف وع ػ رننف ،بػػم أف عبػػمرة "ا ض ػرار بصػػحي أو
ب م ال مف" نفهـ ب هم أف الحبمني ب ل شبؿ األعبمؿ ال ه هػ ب ػم ال ػ مف ،إلػه جم ػا لػؾ

ال ه ضر بصح هـ.

()1

بم ضم ي إله أف مىا البصولح عمـ أل نشبؿ ؿ ال مف ػوا أ ػم وا
م ني بأ رمم.

وو ننف أـ أجم ا ،ومىا ن لؿ عله أف مىا ال م وف ن ه ؼ حبمني ا

وبمل ظر إله مم نف البم نف ج أ هبػم ب شػمبه مف؛ حنػت إف بضػبو هبم واحػ  ،بن بػم علػؽ

البم ة األوله بو مسؿ وأ ملنا ال مؿ ،علؽ ال م ني بحبمني الب ننف واألعنمف الب نػي.

()2

ون ضػح

أف الحظر الوار نهبم لني حظ ار بول م ،ببع ه أ ل ه ن وبؽ مىا الحظر عله الضرر البنسػه
نجا ا صمؼ األخنر بأوصمؼ بعن ي ،ومه أف ن وف وا ك اا شمر ووونؿ األب .

 -2اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير فى البيئة ألغراا عسكرية أو ألياة أغاراا عدائياة

أخرىح سنة :0791

أبربي مى اا فمقني ا جمبي للبخموؼ الب ول ة عف ا خ اـ و مسؿ ق مؿ

بملبنسي أ م حرا ن مـ( ،)3واع ب ي الجبعني العمبي مى اا فمقني
حظر ا خ اـ

ار بملغي
با أضر ا

ي  .)4(1976والغري ب هم

نمي ال غننر ه البنسي ىاي اآل مر وا ػعي اا شػمر أو وونلػي الب ػم أو الشػ ن ة،

ألغراي ع رني أو ألني أغراي ع اسني أخر  ،و نلي لحمؽ ال بمر أو الخ مسر أو األضرار

بأني ولي ورؼ أخر .

()5

وقػ عر ػػي اا فمقنػػي اصػػوال

نػػمي ال غننػػر ػػه البنسػػي بأ ػ "أنػػي

نػػي حػ ات غننػػر عػػف

ورنؽ ال أ نر الب عب ه البعونمي الوبنعني ه ن مبن ني ال رة األرضػني أو ر نبهػم أو شػ نلهم
ببم ه ىلؾ بجبوعمي أحنمسهم البحلني "البنو م" وغال هم الصخر وغال هم البمسه وغال هم الجو

أو ه ن مبن ني الفضم الخمرجه أو ر نب أو ش نل "(.)6

( )1
( )2
( )3
() 4
() 5
() 6

د .أحمد عبدالونيس :برجك مبؽ ،ص .51
أنطوان بوفييو :برجك مبؽ ،ص 486
البرجك ال مبؽ ،ص .485
اع ب هم الجبعني العمبي ببوجا ال رار  )31 / ( 72ه  11ن ببر  1976و حي لل وقنك ه  18بمنو
 ،1977و خلي حن ال فمى ه  5أ وبر 1978وب م للبم ة ال م عي ب هم.
البم ة األوله الف رة األوله.
البم ة ال م ني.
14

وق ػ حظػػري اا فمقنػػي علػػه ال ػ وؿ األو ػراؼ ب ػػمع ة أو شػػجنك أو حػػرني أ شػػخص بػػف

أشػػخمص البج بػػك الػ وله علػػه ال نػػمـ بأ شػػوي ال غننػػر ػػه البنسػػي ألغػراي ع اسنػػي.

()1

وبػػف أجػػؿ

فملػػي فنػػى أح ػػمـ مػػى اا فمقنػػي أعوػػي ل ػػؿ ولػػي وػػرؼ حػػؽ ػ نـ ش ػ و إلػػه بجلػػي األبػػف

بخصوص ا همؾ أح مـ مػى اا فمقنػي ،بػف قبػؿ ولػي وػرؼ أخػر  ،بشػرو ضػبنف مػى الشػ و
ؿ البعلوبمي الب صلي بملبوضوع ،بم ضم ي إله األ لي الببرم ي عله صح هم.

()2

وقػ ظهػػر ػػص الحبمنػػي البوجػػو ة ػػه مػػى اا فمقنػػي بورن ػػي بفمجسػػي بب م ػػبي ال ػ اع الب ػػلح

الػػى اج ػػم الشػػرؽ األو ػػو ػػه  1991إلػػه  ،)3(1991ببػػم أ
اا فمقني

ي  1992و مف بف أبر

مسج (:)4

 -1أ ػ و ػػم ل ػ ص البػػم ة األولػػه بػػف اا فمقنػػي نجػػا أف وج ػ

إلػػه ع ػ بػػر بر لبراجعػػي مػػى

ػػؿ البحػػوت واا ػ ح ا مي ػػه

نمي غننر البنسي و ىلؾ ا خ ابهم لل لـ و.

 -2ا ػ عبمؿ " "Herbicidesنع ب ػػر ب ػػف
اا فمقني.

ن ػػمي غنن ػػر البنسػػي البحظ ػػورة و ػػم للب ػػم ة ( )11ب ػػف

 -3إ شم بجبوعي خب ار وضح بجمؿ و وبنؽ اا فمقني ،وق ـ ح ن مى البجبوعي.

وعله الرغـ بف مى ال ووراي ال ه ورأي عله اا فمقني إ هم ا اؿ بهم مو ضػعؼ نػرة

لؿ بف شأ هم ،خمصي ه ظؿ واقك ال اعمي الب لحي البعمصرة.

()5

* ماروعية أسمحة الدمار الاامل فى ضوء أحكام القانون الدولى البيئى-:
نجػي لبػػم أ ر ػ بظػممر ال وػػور وال ػ ـ ال ولػوجه بػػف إضػرار بجبنػك ب و ػػمي البنسػػي؛ بػ أ

العػػملـ ػػه اام بػػمـ بملبنسػػي ا

ػػم ني ،وىلػػؾ بمع بمرمػػم ار ػم بشػ ر م لإل ػػم ني جبعػػم  ،وقػ ىمػػا

الف نػ ” “Kentإلػػه اع بػ ار ػػالبي البنسػي بػػف ع مصػر ال ػرات البشػ رؾ لإل ػػم ني حنػت ب ػػؿ ار ػػم
ل جنػمؿ ال م بػي بم ضػػم ي ل جنػمؿ الحمضػرة ببػػم ن ػ ل ـ حبمن هػم بػػف اا ػ فمى وال لػوت ،وا هػػه

( )1البم ة األوله الف رة ال م ني.
( )2البم ة الخمب ي الف رة ال مل ي.
( )3أنطوان بوفييو :برجك مبؽ ،ص .483
(4) CF.Doc, ENMOD/ conf.II / 11 of 17 September 1992: final document of the
second review conference, part II. PP. 9, 14
(5) ANTONE Bouvier: Recent Studies on the protection of the environment in
time of armed conflict, Extract from IRRC, November/December 1992,
PP.561-564.
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إلػػه اع بمرمػػم بػػف ح ػػوؽ البل نػػي بػػملبفهوـ الج ن ػ الب ػ نؿ عػػف األ ػػمر ال لن نػػي للبل نػػي الخمص ػي
بفممنـ البل ني ال نبي الفوضوني.

()1

وبك وور أ ملنا وو مسؿ الحرا أصبحي البنسػي ا

ػم ني ب ػ ه ي ،وىلػؾ نجػي ا ػ خ اـ

لػػؾ األ ػػلحي ،بػػؿ أبعػ بػػف ىلػػؾ و ػػه حملػػي ال ػػلـ ن ػػوف ا ضػرار بملبنسػػي ن ػػوف علػػه قػ ـ و ػمؽ؛
وىلػػؾ نجػػي ل جػػمرا أ ػػلحي ال ػ بنر الشػػمبؿ ،وب شػػوي إعػػم ة بعملجػػي الوقػػو ال ػػوو وعبلنػػمي

ال اوؿ غنر البشروع للبوا والع مصر البشعي وال فمنمي البشعي  .....وغنرمم بف اا ػ خ ابمي،

األبر الى جعؿ البنسي أ ر عرض لال همؾ وا ه بف ال لـ أو الحرا .ؿ مىا جعػؿ حػؽ
حبمنػػي البنسػػي أحػ الح ػػوؽ األ م ػػني لإل ػػمف ،ػػال نب ػػف ح نػػؽ بنػػي الفػػر وا مػػمر  ،ومبػػم بػػف

األم اؼ الرسن ني لح وؽ ا

ػمف ،إىا عرضػي البنسػي الوبنعنػي ألضػرار خونػرة ،ػملحؽ ػه بنسػي

وبنعني ظنفي وصحني ع صر أ م ه بف ع مصر ح وؽ ا

مف.

()2

وب ػػف ش ػػأف قن ػػمـ الح ػػرا ال ػػأ نر عل ػػه البنس ػػي ببخ ل ػػؼ ع مص ػػرمم البرن ػػي والبحرن ػػي والجون ػػي

()3

والحمؽ أضرار ج بني ا بفر ب هم وا ببرر لهم؛ لىا إف اله ؼ بف حبمني البنسي أ م ال اعػمي
الب لحي الح بف مى األضرار ،بحنت وف عله ب و نب ف اع بمر بح بال ولني ا بعم مم
همسنم(.)4
بن أ

ه ظؿ ال وػور ال ولػوجه ػه ػوف وأ ػملنا ال ػمؿ أصػبحي البنسػي عرضػي لل لػوت

الشمبؿ ،ولح هم أضرار ج بني بف ا خ اـ األ لحي ال نبنمسني والبنولوجني وال وونػي ،ال ػه ػ بر
ػػؿ بػػم ػػه ورن هػػم ،و حػ ت نػ ار بػػف بظػػممر ال لػػوت والػ بمر ال ػػه أصػػمبي البنسػػي ػػه الحػػروا

الح ن ي.

()5

جبنك ح وؽ ا

بجبنك ح وؽ ا

مف ن وقؼ عله وجو بنسي اعبي لىلؾ .ملغمني بف الحؽ

حبمني ب ني ح وؽ ا

((1
((2
( )3
( )4
( )5

مف عرض لل ضرر ب ػبا ال ػ مور البنسػه حنػت أف ال ب ػك ال مبػؿ
بنسي لنبي مػو

مف وحرنم األ م ني ،وخمصي الحؽ ه الحنمة والصحي.

أ.د .معمار رتيااب محماد عباادالحافظ :ال ػم وف الػ وله للبنسػي وظػػممرة ال لػوت "خوػوة ل بػػمـ لحبمنػي البنسػػي
ال ولنػي بػػف ال لػػوت" ،ار ال ػػا ال م و نػػي و ار شػ مي لل شػػر والبربجنػػمي – بصػػر ،ػ ي  ،2118ص
.42
أنطوان بوفييو :حبمنػي البنسػي الوبنعنػي ػه ػرة ال ػ اع الب ػلح ،البجلػي ال ولنػي للصػلنا األحبػر ،ال ػ ي
الرابعي – الع  22و ببر /ن ببر  ،1991ص .481
أ.د .أحمد أبوالوفا :أبالي حوؿ الحبمني ال ولني للبنسي بف ال لوت ،البجلي البصرني لل ػم وف الػ وله ،البجلػ
 ،49ي  ،1993ص .82
أنطوان بوفييو :برجك مبؽ ،ص .482
د .أحمد عبدالونيس :الحبمني ال ولني للبنسي ه أوقمي ال اعمي الب لحي ،برجك مبؽ ،ص 6
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و بم ى ر م بف قبؿ أف ال م وف ال وله البنسه نوبؽ ػه أوقػمي ال اعػمي الب ػلحي إلػه جم ػا
م ه ،ل ه ن فؿ أقصه ق ر بب ف بف الحبمني.

ال م وف ال وله ا

ب ػػؿ م ػػى األ ػػلحي

()1

وق أ بي الواقك العبله أف

ػػبا أضػ ػ ار ار بملغ ػػي الخو ػػورة بملبنس ػػي ،ب ػػمل ظر إل ػػه بخ ػػمور أ ػػلحي الػ ػ بمر

الشػػمبؿ علػػه البنسػػي ػوا ػػه وقػػي ال ػػلـ أو الحػػرا ،ػإف األ ػػلحي ال وونػػي وبػػم ن ػ ج ع هػػم بػػف

إشعمع و فمنمي ىرني واح بملني وقوع حوا ت ووني و أ نرمػم علػه لونػت ال بػمي والبػم والهػوا (،)2
وأضػرار األ ػػلحي البنولوجنػػي وال نبنمسنػػي الب ب ػػؿ ػػه لونػػت ال بم ػػمي واأل ارضػػه ال راعنػػي و لونػػت

البنم والهوا أنضم.

ولقد تعرا القضاء الدولى ليذا االمر وذلك بمناسبة الا أرى االستااارى لمحكماة العادل الدولياة

باسن االسمحة النووية سنة 0771؛ حيث ثار جدل الدول حول مدى اعتبار استخدام االسمحة
النووية انتياك الحكام القانون الدولى لمبيئةح وذلك عمى اتجاىين(:)3

االول :ىمبػػي بعػػي ال ػ وؿ الػػه اف ا ػ خ اـ ال ػػال ال ػػوو غنػػر بشػػروع و ػػم لل واع ػ الب عل ػػي
بحفػظ وحبمنػػي البنسػػي وىلػػؾ ا ػ م ا الػػه البعممػ اي والو ػػمسؽ ال ولنػػي الب عل ػػي بحبمنػػي البنسػػي وب هػػم
اعالف بر بر ا

هولـ عمـ  1972واعالف بػر بر رنػو

جػم نرو عػمـ  1992وا فمقنػي ج نػؼ

اعػػمله البحػػمر عػػمـ  1958والبرو و ػػوؿ ااضػػم ه ااوؿ ػ ي  1977البلحػػؽ بم فمقنػػمي ج نػػؼ
وبعمم ة حظر ا خ اـ

نمي ال غننر ه البنسي اغراي ع رني او ا اغػراي ع اسنػي اخػر

ي  .1977وىما مىا اا جم اله اف مى الو مسؽ وغنرمم بف ال صوص الب عل ي بحبمني البنسي

وبػػؽ ػػه جبنػػك ااوقػػمي ػػه ال ػػلـ والحػػرا ،وا ػ علػػه اف ا ػ خ اـ مػػى اا ػػلحي ببػػم لهػػم بػػف

ا مر نع ا همؾ لل صوص ملفي ى ر.

()4

الثانى :ن ر مىا اا جم صالحني وبنؽ ال صوص الب عل ي بملبنسي عله اا لحي ال ووني وا
مىا اا جم عله ع ة ا م ن مه :ع ـ صالحني مػى ال صػوص والو ػمسؽ لل وبنػؽ علػه ا ػ خ اـ
) (1ارجػك فصػػنؿ ىلػػؾ :مايكاال بوتااوح كااارل بااروخح جااوردن دايمنااد ودافيااد ينساان :ال ػم وف الػ ول لحبمنػػي البنسػػي
أ ػم ال اعػمي الب ػلةحي :ال غػراي والفػرص ،البجلػي ال ولنػي للصػلنا األحبػر ،العػ  879ػػب ببر ،2111
ص  34وبم بع مم.
( )2وق لخص رنر لج ي " – "Brundtlandعف البنسي وال وور – أخومر األ ػلحي ال وونػي نبػم نلػه "الظػروؼ
البح بلػػي للحػػرا ال وونػػي جعػػؿ ال ه ن ػ اي األخػػر للبنسػػي صػػبح غنػػر ىاي بغ ػ  ،واأل ػػلحي ال وونػػي ب ػػؿ
خوورة ج ن ة ل وور الحرا ،حنػت ن ػ ج عػف مػى األ ػلحي ا شػعمع ال ػمـ الػى نػر ر علػه الهػوا البحػنو،
ػػه ورن ػ
حنػػت نػػر ر مػػىا ا شػػعمع علػػه الغمبػػمي والبحمصػػنؿ وال ل ػػلي الغىاسنػػي ،ونلػػوت ػػؿ بػػم نصػػم
لف راي ب ني وونلي .راجك ه مىا:
- World Commission on environment of development, ''The Brundtland
commission'' our common future'', 1987, P.295.
) (3راجك فصنؿ ىلؾ :د .حنان الفولى :برجك مبؽ ،ص  151وبم بع مم.
)4) Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons , Advisory Opinion, ICJ
Reports 1996, P.241, Para. 27.
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اا لحي ال ووني ه ااغراي الع اسني واف بعظـ مى البعممػ اي ال ػه ا ػ

لـ شر صراحي اله اا لحي ال ووني.

()1

النهػم اا جػم ااوؿ

وازاء ذلااك اتجياات المحكمااة فااى محاولااة منيااا لمتاارجيا بااين ىااذين االتجاااىين الػػه اف ا ػ خ اـ
اا ػػلحي ال وونػػي نع ػ

مر ػػي بنسنػػي ،ملبنسػػي لن ػػي شػػنسم ظرنػػم ول هػػم ب ػػؿ الو ػػو الحػػه و وعنػػي

الحنمة وصحي الج ي البشر ببم ه ىلؾ ااجنػمؿ ال م بػي( ،)2واضػم ي اف الب ػملي لن ػي بػم اىا
م ي اا فمقنمي الب عل ي بحبمني البنسي وبػؽ اـ ا ػه ا ػم ال اعػمي الب ػلحي وا بػم علػؽ ببػم

اىا م ي اال ابمي الب ول ة عف مى البعمم اي قص بهم اف وف ال ابمي ن ـ ال ن بهػم بمبػم

ا م ال اعمي الب لحي(.)3

و نبػػم ن علػػؽ بػػملحؽ ػػه البنسػػي قػػرري البح بػػي أف ال ػػم وف ال ػ وله البنسػػه ا نحظػػر بصػػفي

خمصي ا عبمؿ األ لحي ال ووني ،و ؿ بم ه األبر أف ااع بػمراي البنسنػي بػف الصػمسا أف رخػى
ه الح بمف ع

وبنؽ أ ي وقواع ال ػم وف البوبػؽ ػه ال اعػمي الب ػلحي نبػم ن علػؽ بببػ أ

ال م ا والضرورة.

()4

وخموات المحكماة إلػػه واف ػمف ال ػم وف الػ وله للبنسػػي ا نحظػر صػراحي ا ػ عبمؿ ال ػػال

ال وو إا أ نشنر إله عوابؿ بنسني بهبي اب بف أخىمم بعنف ااع بمر ه ومؽ وبنؽ قواع
ال ػػم وف ا ػػم ال اعػػمي الب ػػلحي ،وعلػػه ااخػػص ال ػم وف ال ػ وله اا ػػم ه والػػى نجػػا وبن ػ
وبن م صحنحم ،بك ااخى ه ااع بمر الخصمسص الفرن ة ل لؾ اا لحي(.)5

مما سبق يمكن القول باسن أسامحة الادمار الااامل غيار مااروعة وفقاا لقواعاد القاانون الادولى

البيئى لعدة أسانيد ىى:

 -1أف البب ػ أ ال ػػم ه بػػف إعػػالف ا ػ هولـ ػ ي  1972والخػػمص بوقػػؼ إل ػػم الب ػوا ال ػػمبي أو

البوا األخر أو إوالؽ الح اررة ب بنمي بنرة ،ن وبؽ بال أ ه شؾ عله أ لحي ال بمر الشػمبؿ،

Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,

P.241, Para. 28.
P.241, Para. 29.
P.242, Para. 30.
P.242, Para. 30.
( )5راجك حوؿ خصمسص لؾ األ لحي واألضرار الب ر بي علنهم نبم بؽ ى ر  ،ص  7وبم بع مم
وتجدر اإلاارة إلى أر أ مى م ال ور بصػوفه احبػ ػرا والػى أ ػ أف أر البح بػي نػ خؿ ػه عػ ا
اآل ار ال نم ػػني غنػػر ال م و نػػي ،........ضػػال عػػف أف البح بػػي أخوػػأي ػػه ىلػػؾ ال ػ أر ال نم ػػه الػػى
حمولي ب إرضم ال وؿ ال بر ال ه ب لؾ بملفعػؿ ىلػؾ ال ػال  .ارجػك فصػنال مػىا الػ أر برلػؼ ػنم :
ال م وف الػ وله العػمـ "الجػ ال ملػت" ال ػم وف الػ وله ا ػم ه" ،ب بػي لنػي الح ػوؽ  -جمبعػي و وػم ،وف
ي شر ،ص .198 ، 197
راجع تعميقنا عمى الرأى االستاارى لمحكمة العادل الدولياة بخصػوص األ ػلحي ال وونػي ػ ي  1996ػه:
د .عبدالوىاب احمد بدر :برجك مبؽ ،ص  235وبم بع مم.
18

))1
))2
))3
))4

حنت إف مى األ لحي جبنعهم مبي ،بم ضم ي إله الومقي الح اررنػي الهمسلػي الب ول ػي بػف ال ػال

ال وو .

 -2أف البب أ الحم
ال شػمومي ال ػه

والعشرنف بف إعالف إ

هولـ والبب أ ال م ه بف إعالف "رنو" المبم حظر

ار بملبنسػي ،ولػـ ن ػؼ بػػىلؾ ،بػؿ قػرر ب ػسولني ال ولػػي ال ػه ػوـ ب لػػؾ
ػبا أضػر ا

ال ش ػػمومي ،وقػ ػ وص ػػفي الجبعن ػػي العمب ػػي ل ب ػػـ الب حػ ػ ة م ػػىا الببػ ػ أ بأ ػ ػ قمعػ ػ ة أ م ػػني ح ػػـ
ب سولني ال وؿ لحبمني البنسي وصحي ا

مف.

()1

 -3أف البب ػ أ ال ػػم ي والعشػػرنف بػػف إعػػالف إ ػ هولـ عػػم إلػػه ج نػػا ا
ال بمر الشمبؿ ،ومىا ن ؿ عله ا همؾ مى األ لحي لحؽ ا

ػػمف وبنس ػ أ ػػلحي

مف ػه حبمنػي البنسػي .وبػف الجػ نر

بملػى ر أف مػىا الببػ أ قػ ى ػر األ ػػلحي ال وونػي علػػه وجػ الخصػوص ،ظػ ار لخوور هػم الج ػػنبي،
ـ عم لنى ر أ لحي ال بمر الشمبؿ األخر .

 -4إف ا فمقني نن م لحبمنػي وب ػي األو وف ،وبن ػمؽ ح ػوؽ الػ وؿ وواجبم هػم ااق صػم ني ،والبن ػمؽ
العملبه للوبنعي ،ؿ مى الو مسؽ ر عله أف بب أ حبمني البنسػي حظػر ػؿ بػم بػف شػأ

لونػت

البنسي وا خالؿ بمل وا ف الوبنعه.

 -5أف اال ػ اـ الػ وله بحبمنػي البنسػػي إبػمف ال اعػمي الب ػلحي الػوار ػه البػم ة ( )55 ،3/35بػػف
البر و ػػوؿ األوؿ ػ ػ ي  1977ص ػػمر ػػه بر ب ػػي اال اب ػػمي العمب ػػي ال ػػه نشػ ػ ؿ ا هم ه ػػم جرنب ػػي
ولنػػي .وق ػ أ اف ال ػػم وف ال ػ وله ا هػػمؾ اال ػ اـ ال ػ وله بحبمنػػي البنسػػي ػػه البػػم ة ( ) /3/19بػػف

بشػػروع ب ػػسولني الػ وؿ الػػى أع ػ لج ػػي ال ػػم وف ال ػ وله وال ػه صػػي علػػه أ ػ "نب ػػف للجرنبػػي
ال ولنػػي أف شػػأ عػػف ا هػػمؾ خونػػر لالل ػ اـ ال ػ وله ،ى أمبنػػي جومرنػػي لحبمنػػي وصػػوف البنسػػي

البشرني ،مال اـ ب جرنـ ال لوت الج نـ للغالؼ الجو والبحمر"(.)2

بم أ رج ال ظػمـ األ م ػه للبح بػي الج مسنػي ال ولنػي ال اسبػي ا خػالؿ بػمال اـ الػ وله لحبمنػي

البنسي إبمف ال اعػمي الب ػلحي بمع بػمر جرنبػي ولنػي حنػت صػي البػم ة ( /8ا )4/علػه اع بػمر

بػػم نػػأ ه جرنبػػي حػػرا ( عبػ شػػف مجػػوـ بػػك العلػػـ بػػأف مػػىا الهجػػوـ ن ػػفر عػػف  ....أو إحػ ات
ضرر وا ك ال ومؽ ووونؿ األجؿ وشػ ن الخوػورة للبنسػي الوبنعنػي ن ػوف إ اروػ واضػحم بمل نػمي

إله بجبؿ الب م ا الع رني الب وقعي البلبو ي الببمشرة).
 -6و ػػم ألح ػػمـ ا فمقنػػي حظػػر ا ػ خ اـ

نػػمي غننػػر البنسػػي ألغ ػراي ع ػ رني أو ألنػػي أغ ػراي

أخر ور بهم " في الحظر الوار ه البرو و وؿ ا ضم ه األوؿ"

( )1د .مراد إبراىيم الدسوقى :األبعػم ا ػ ار نجني ل ضػمنم البنسػي " العالقػي بػنف البنسػي وال بنػي" بجلػي ال نم ػي
ال ولني ،الع  ،111أ وبر ي  ،1992ص 111 - 99
(2) Yearbook of the international law commission, 1976, Vol. II, Part 2, P.96-122
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ػه وقػي ال ػلـ أو ػه وقػي ال ػ اع الب ػلح ،مػو

الخالوة :أف اال اـ ال وله بحبمني البنسي ػوا

أحػ قواعػ ال ػم وف الػ وله العر ػ البل بػػي لجبنػػك الػ وؿ.

()1

ومػػىا بػم أ ػ بح بػي العػ ؿ ال ولنػػي

ه قضني األ لحي ال وونػي  ،1996حنػت جػم ػه ح بهػم (أف واجػا الػ وؿ ػه أف فػؿ اح ػراـ

األ شػػوي ال ػػه ػػك ضػػبف صػػالحن هم و ػػنور هم لبنسػػي ال ػ وؿ األخػػر أو الب ػػموؽ ال ػػه ع ػ
ال نورة الوو ني ،مو ج بف ال م وف ال وله العر )( ،)2بم أ

بف قبؿ ع

ص نهم ل ضني

بضػػنؽ ور ػػو ػ ي  ،1949البر وعػػي بػػف الببل ػػي الب ح ػ ة لبرنوم نػػم العظبػػه وأنرل ػ ا الشػػبملني

ض ألبم نم(.)3

وبناء عمى ما سابق وباستحضاار ماا ذكار مان قبال عان تثاار اساتخدام ىاذه األسامحة عماى

البيئةح يمكنناا الجازم بعادم مااروعية أسامحة الادمار الااامل فاى ضاوء االلتازام الادولى بحماياة

البيئةح وفى حالة استخداميا فإن ذلك ياكل جريمة دولية.

( )1جااون مااارى ىنكاارتس و لااويز دوزوالااد بااك :ال ػػم وف الػ وله ا ػػم ه العر ػ "البجلػ األوؿ  -ال واعػ " ،
رجبي أ .بح ف الجبمؿ  ،ب شوراي اللج ي ال ولني للصلنا األحبر ،ي  ،2117ص  127وبم بع مم
(2) Advisory Opinion, ICJ Reports 1996, Op. cit., P.241 and ss.
(3) Corfu Channel case, Judgment of April 9th, 1949: ICJ Reports 1949, P.22.
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املبحث الثبلث

اإلضرار ببلبيئة كجرمية دولية

ش ػ ؿ الجرنبػػي ال ولنػػي الخوػػر ال ػ امـ الػػى نه ػ ال ػػلـ واابػػف ال ػ ولننف ،ضػػال عػػف اف
الجرنبي ال ولنػي ػر بو ب وػور ال ػم وف الػ وله ار بػمو لػ وـ ،ببػم نػر

الػه ػأ نر مػىا ال وػور ػه

الجرنب ػػي ال ولن ػػي ونب نه ػػم ػػه و ػػور ب ػ ػ بر بب ػػم نص ػػعا وض ػػك عرن ػػؼ بحػ ػ له ػػم ،بب ػػم أ

اخ الؼ الف

ه عرنؼ الجرنبي ال ولني(.)1

ونب ف عرنفهم بأ هم ؿ عؿ اجرابه بخملؼ ل واع ال م وف ال وله الج مسه وبعمقا علنهم

بوا ػػوي بح بػػي ج مسنػػي – وو نػػي اـ ولنػػي – اض ػرارمم بمل ػػلـ ال ػ وله وأبػػف البش ػرني ،ملجرنبػػي
ال ولني ا ن صور ار مبهم اا بف ر او شخص وبنعه ومو الب سوؿ ع هم ح ه لػو ػـ ار مبهػم
بم ـ ال ولي او لح مبهم او ب حرني ب هم ضال عف ا نجا اف خؿ ب واع ال م وف ال وله واف
ضر ببصملح .

()2

و ع ار مف الجرنبي اله :بػم

و بع ػو و ع وبػي وشػرعه ،و لعػؿ بػم ن نػر بشػ لي م ػم

مو الر ف الشػرعه حنػت نف ػري مػىا الػر ف وجػو ػص قػم و ه نجػرـ الفعػؿ بوجػو ا ػ الجرنبػي
ال ولني ،ولو ال ب م بمل ف نر الضنؽ م اب بف وجو ص قم و ه ب وا وب م لبب أ ا جرنبي

وا ع وبػػي إا بػ ص ،إا أ ػ و ػػم لبصػػم ر ال ػػم وف الػ ول نب ػػف أف نشػ ؿ عػػؿ بػػم جرنبػػي ولنػػي

وب م ل واع العرؼ ال وله( ،)3خمصي أف العرؼ نح ؿ بر بي ب بن ة

بصم ر ال م وف ال ول .

( )1اخ لؼ الف ه عرنؼ الجرنبي ال ولني ا جممنف:
األول :اا جػػم الش ػ له :عر هػػم ال ػ ور ح ػ نف عبن ػ بأ هػػم ػػلوؾ ا ار غنػػر بشػػروع نص ػ ر عػػف ػػر بم ػػـ
ال ولػػي ب شػػجنك أو رضػػم ب هػػم و ن ػػوف ب وونػػم عل ػ ب ػػمي ببصػػلحي ولنػػي بحبنػػي قم و ػػم"  ،ا ظػػر ىلػػؾ ػ
برلؼ نم  :الجرنبي ال ولني " ار ي حلنلني وبن ني" ،ار ال هضي العربني – ال ممرة ،ي  ،1994صػ .6
الثانى :اا جم البوضوعه :عر هم ال ور بحنػه الػ نف عػوي بأ هػم ػؿ بخملفػي لل ػم وف الػ وله ػك إضػ ار ار
بمأل ار أو بملبج بك ال وله ب م عل ولا ال ولي أو شجنعهم أو رضمسهم بر بهم وب م ألح مـ ىلػؾ ال ػم وف،.
ال م وف ال وله الج مسه  ،ي  ، 1966ص  294و بم بع مم.
ا ظر برلؼ نم  :ار مي
بم ضم ي إله عرنفمي أخػر ع نػ ة ارجػك مػىا ػ  :أ .د .حساين حنفاي عمار :حصػم مي الح ػمـ و بحػم ب هـ
عف جراسـ الحرا و الع واف و ا بػم ة و الجػراسـ ضػ ا ػم ني "بحم بػي صػ اـ ح ػنف" ،ار ال هضػي العربنػي،
الوبعي األوله ،ي  ،2116صػ  112و بم بع مم.
( )2ارج ػػك :د .سااااامى محمااااد عباااادالعال :البنس ػػي ب ػػف ب ظ ػػور ال ػػم وف الػ ػ وله الج ػػمسه ،ار الجمبع ػػي الج نػ ػ ة،
رني ،ي  ،2115ص.99
ا
( )3ل ػ ىمػػا الاادكتور /محمااد عباادالمنعم عباادالخالق إلػه ا ػ ػ ظػػؿ ال ػم وف الػ وله الج ػػمسه و ظػ ار للوبنعػػي
العر ني م ا نجو بحم بي شخص عػف عػؿ ا نع بػر العػرؼ الػ وله جرنبػي ػ الوقػي الػى ار بػي نػ ،
ىلؾ أف ن وف الفعؿ بر بػم بوا ػوي العػرؼ ببمشػرة أو الػ ص علػ صػف اآل بػي ػ بعممػ ة شػمرعي
ن و
أو ا فمقنػػي ولنػػي .ا ظػػر ىلػػؾ ػ  :د .محمااد عباادالمنعم عب ادالخالق :الجػراسـ ال ولنػػي " ار ػػي أصػػنلني للج ػراسـ
ض ا م ني و ال الـ وجراسـ الحرا" ،الوبعي األوله  ،ي  ،1989ص .113 -112
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و ػ مػػىا البضػػبمر ا نجػػو ال ب ػػؾ الحر ػ ببب ػ أ شػػرعني الجرنبػػي ػ ال وػػمؽ ال ػ ول ،

حنت أف وبنعي ال م وف ال ول الج مسه
إ ػػبمغ الص ػػفي ا جرابن ػػي علػ ػ

ن ال نمي

بجمؿ ال جرنـ و ح ـ إله العػرؼ ػه

ن ػػر ب ػػف األ ع ػػمؿ وبب ػػم ا ش ػػؾ نػ ػ أف الع ػػرؼ الػ ػ وله نحظ ػػر

ا ػ عبمؿ أ ػػلحي ال ػ بمر الشػػمبؿ بػػؿ و حظػػر ا ػ خ اـ بػػم مػػو اقػػؿ خوػػورة و علن ػ ػػمف ب ػػؿ مػػىا
ال حػرنـ إ بػػم مػػو ػػمبف ػ رو ال ػػم وف الػ ول قبػػؿ أف ن ب ػػؿ ػ

ػػص ا فػػمقه ب ػػوا( ،)1ولعػػؿ

مػػىا بػػم أ ػ ي علن ػ بحم بػػي ػػورببرغ حنػػت أقػػري بػػأف قواع ػ الحػػرا لػػـ شػػأ ب لػػؾ اا فمقنػػمي
البخ لفي و إ بم م ي بوجو ة بلهم و ال بي بهم ال وؿ رنجنم و ا ب ي
رجك جىورمم إله جرو نوي

ي 1625ـ(.)2

أصلهم بػف أ ػمر

واف ػػمف ظػػمـ روبػػم األ م ػػه للبح بػػي الج مسنػػي ال ولنػػي لػػـ نػػى ر بصػػولح أ ػػلحي ال ػ بمر
الشػػمبؿ ص ػراحي إا أ ػ حػػموؿ جرنبهػػم ػ أ ػػر بػػف بوقػػك هػػه ع ػ ضػػال عػػف و هػػم ا هػػمؾ
ل واع ال ػم وف الػ ول ا

ػم ه وقواعػ ال ػم وف الػ ول البوب ػي علػ ال اعػمي الب ػلحي وال ػم وف

الػ ػ ول للبنس ػػي وال ػػم وف الػ ػ ول لح ػػوؽ ا

ػػمف جػ ػراسـ ح ػػرا ػ ػ خؿ ػ ػ

و ػػمؽ الوان ػػي ال ض ػػمسني

للبح بي الج مسني ال ولني ،ج ظمـ روبم األ م ه اع بر بف قبنؿ جراسـ الحرا ال ه ن ـ اللجو

نهم إله ا خ اـ أ لحي مبي أو ب ببي( ،)3بم جرـ أنضم ا خ اـ الغم اي ال مبي والجر وبني،

أو ؿ الو مسؿ الب بم لي والبر بي ل في األضرار( ،)4ـ جػم بػ ص عػمـ وشػمبؿ ل ػؿ أ ػواع أ ػلحي

ال بمر الشمبؿ الحملني والب ػ بلني لنع بػر ػ ح ػـ جرنبػي الحػرا ػؿ ا ػ خ اـ أل ػلحي حمرقػي أو
إعبمؿ لو مسؿ حربني بف شأ هم أف ر ا اابم ا ببرر لهم وا بنن

ال م وف ال ول لل اعمي الب لحي.

()5

نهػم خال ػم وا هم ػم ألح ػمـ

( )1أ .د .حسنين عبيد :الجرنبي ال ولني  ،برجك بؽ ى ر  ،صػ 241
بم أ عل ىلؾ ال ور ح مـ الشنخي ب ول بمف وبنؽ بب أ الشرعني وبن م لنم و حر نػم ػ بجػمؿ ال ػم وف
ال ػ وله نع ػػه ػرار البجػػرـ بػػف الع ػػما و ػ ىلػػؾ امػ ار اب ػػو ببػػم الع الػػي ضػػال عل ػ ا ػ ن ػ ا ار و
اح ػمر لبصػلحي الػ مع ااج بػمعه .ارجػك ىلػؾ ػ  :د .حساام عماي الاايخة :جػراسـ الحػرا ػ ل ػػونف و
البو ػ ي و الهر ػػؾ " ار ػػي ػ الب ػػسولني ال ولنػػي"  ،بر ػ ال ار ػػمي ال نم ػػني و اا ػ ار نجني بػػمامراـ  ،ػ ي
 ،2112صػ .117
وبػػف الجػ نر بماشػػمرة الػػه اف ال نػػمي ػ البػوا الج مسنػػي ال ولنػػي او ال و ػػك ػ ف ػػنرمم قػ م ع ػ الف ػ ػ
ارنػمف ااوؿ نػػىما الػػه جػوا ال نػػمي ػ ال ػم وف الػ وله الج ػػمسه و ال ػم ه نػػىما الػػه عػ ـ جػوا ال نػػمي ػ
ال ػم وف الػ وله الج ػػمسه  ،ا ظػر حػػوؿ مػىا الخػالؼ :أ .د .حسااين حنفااي عمار :حصػػم مي الح ػمـ وبحػػم ب هـ
عف جراسـ الحرا  ،...برجك بؽ ى ر  ،صػ  135وبم بع مم.
ال م وف ال وله الج مسه ،برجك بؽ ى ر  ،ص .449
( )2أ .د .محمد محى الدين عوا :ار مي
( )3البم ة /8ا 17/ظمـ روبم األ م ه للبح بي الج مسني ال ولني ال اسبي.
( )4البم ة /8ا  18/ظمـ روبم األ م ه.
( )5البم ة /8ا  21/ظمـ روبم األ م ه.
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بيد ان نظام روما االساسى اعتبر اإلضرار بالبيئة ياكل جريمة حرب وجريماة ضاد االنساانيةح

وذلك عمى النحو التالى:

 )0اإلضرار بالبيئة جريمة حرب:
ج ػ ػراسـ الحػ ػػرا مػ ػػه لػ ػػؾ ال ػ ػػه ر ػ ػػا ض ػ ػ ق ػ ػوا نف وعػ ػػم اي الحػ ػػرا ػ ػوا ص ػ ػ ري عػ ػػف

الب حػػمربنف او عػػف غنػػرمـ( ،)1وق ػ عر هػػم البػػم ة /6ا بػػف اسحػػي ػػورببرج بم هػػم ااعبػػمؿ ال ػػه
ش ؿ ا هم مي ل وا نف واعراؼ الحرا ،بم عر هم ظمـ روبم اا م ه للبح بي الج مسني ال ولني
ػ ي  1998ػػه البػػم ة ال مب ػػي ب ػ وح ػ علػػه ػػبنؿ الحصػػر صػػور ال ػػلوؾ ااج اربػػه لجرنبػػي

الحرا(.)2

وبملرجوع ل ظمـ روبم اا م ػه جػ ن ػ هؿ بما ػ ه ا إلػه ا فمقنػمي ج نػؼ األربعػي 1949

والبر ي لفرع ال م وف ال ول ا

مه

ى ر بعي األ عمؿ ال ه شػ ؿ جرنبػي حػرا( )3وال ػه

بػػف ضػػب هم ااض ػرار بملبنسػػي حنػػت صػػي البػػم ة (/2/8ا )4/وال ػػه صػػي علػػه "لغػػري مػػىا

ال ظمـ األ م ه ع ه جراسـ الحرا:

ا) اا هم ػػمي الج ػػنبي ااخػػر لل ػوا نف وااعػراؼ ال ػػمرني علػػه الب م عػػمي ال ولنػػي الب ػػلحي

ه ال ومؽ ال مبي لل م وف ال وله ،ا

عؿ بف اا عمؿ ال ملني.... :

 )4عبػ شػػف مجػػوـ بػػك العلػػـ بػػأف مػػىا الهجػػوـ ن ػػفر عػػف خ ػػمسر بعنػػي ػػه ااروا او عػػف
اصمبمي بنف الب ننف او عف الحمؽ اضرار ب ني او احػ ات ضػرر وا ػك ال وػمؽ ووونػؿ ااجػؿ

وش ػ ن للبنسػػي الوبنعنػػي ن ػػوف ا ارو ػ واضػػحم بمل نػػمي الػػه بجبػػؿ الب م ػػا الع ػ رني الب وقعػػي
البلبو ي الببمشرة).
و ه ضو بم بؽ إ ل ه نش ؿ ا ضرار بملبنسي جرنبي ولني نجا وا ر ع ة شػروو ػه

مىا الضرر ومه أف ن وف ش ن للبنسي الوبنعني ووا ك اا شمر ووونؿ ااجؿ(.)4

( )1د .محمد عبدالمنعم عبدالخالق :برجك مبؽ ،ص .339
( )2راجك فصنال جراسـ الحرا :أ .د .موطفى احمد فؤاد :ال م وف ال وله العػمـ "الجػ ال ػم ي" ال ػم وف الػ وله
الج مسه ،وف ار شر ،ي  ،2114ص  125وبم بع مم.
( )3البم ة  / 8ا  21 ،18 ، 17 /ظمـ روبم األ م ه.
( )4ومػػى الشػػروو مػػه فػػي الشػػروو ال ػػه ػػص علنهػػم ػػه البػػم ة  3/35والبػػم ة  55بػػف البر و ػػوؿ ا ضػػم
األوؿ ا فمقنمي ج نؼ  ،1949اا اف مى الشروو خ لؼ عف الشروو ال ه ولبي ا فمقني حظر ا ػ خ اـ
نػػمي ال غننػػر ػػه البنسػػي ألغػراي ع ػ رني أو ألنػػي أغػراي ع اسنػػي أخػػر  ،ػ ي  1976وا رمػػم حنػػت اف
ػػص البػػم ة ( )1/1بػػف مػػى اا فمقنػػي ا فػػه بػػأف ن ػوا ر ػػه الضػػرر البنسػػه أح ػ أوصػػمؼ ال ػػي ومػػه أف
ن وف وا ك اا شمر أو وونؿ األب أو ش ن الخوورة  ،ل ه ن خؿ ه ومؽ الحظر الب صوص علن .
جػم ػه صػنمغي اا فمقنػي ا ػ خ اـ حػرؼ العوػؼ (أو) ػه وصػؼ الضػػرر البنسػه البحظػور ،ببػم نفنػ أ ػ
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والب صو بمصوال "وا ػك اا شػمر" لػؾ األضػرار ال ػه ن ر ػا علنهػم اخػ الؿ خونػر ػه

ال ػوا ف الوبنعػػه الػػى ن ػػبح لإل ػػمف و م ػػي ال مس ػػمي الحنػػي بملب ػػم وال وػػور ،ومػػىا ااخػ الؿ قػ

ب ػ ػ ا ػػمر لع ػ ػ أو أ ػػر ب ػػف ال ب ػػمف ،وم ػػىا األ ػػر نب ػ ػ لب ػػمحمي شم ػػعي ب ػػف األري ،بن ب ػػم

اصوال "وونؿ األجؿ" نع ه اب ا مى اآل ػمر لشػهور ،وعلػه أقصػه ػ نر لفصػؿ بػف صػوؿ
ال ي األربعي( ،)1وبمل بي لبصولح "ش ن للبنسي الوبنعني" نع ػه أف ن ػوف الضػرر بلػ حػ ا بػف
الج مبي ببم نر ر لبم عله البنسي ب م ي ب و م هم.

والواضػػح ببػػم ػػبؽ أ ػ نلػ ـ ػوا ر عػ ة شػػروو ػػه الضػػرر البنسػػه ل ػػه نعػ جرنبػػي حػػرا

ولني؛ ومه أف ن وف ش ن ووا ك اا شمر ووونؿ األب  ،حنت أف ال ص ا خ ـ حرؼ العوؼ

(و) ومىا ن ؿ عله ضرورة ال ـ ااوصمؼ(.)2

 )3االضرار بالبيئة جريمة ضد االنسانية:
ع الجراسـ ض اا م ني

()3

ح ن ي العهػ علػه الصػعن الػ وله ،لػـ ظهػر مػى الجػراسـ اا

بع الحرا العملبني ال م ني ،ع بم ص علنهم البم ة ال م ي بف بن مؽ ورببرج()4؛ حنت عر هم
بأ هم " ال ؿ واامالؾ واا ػ رقمؽ واابعػم و ػؿ عبػؿ اخػر غنػر ا ػم ه ار ػا ضػ ا شػخص

بف الشعوا الب ب ن ػي قبػؿ الحػرا او ا مسهػم او ااضػوهم اي لػ وا ك نم ػني او ب عل ػي بػملج ي
او ال نف وا

نهػػم او ا عػ

م ي مى ااعبمؿ او ااضوهم اي ع خرقم لل م وف ال اخله للبال ال ػه ار بػي
ػػىلؾ ،و م ػػي قػ ار بػػي فنػػىا لجرنبػػي ػ خؿ ػػه اخ صػػمص البح بػػي او م ػػي

لهم صلي بهى الجرنبي"

()5

ن ف ػه ح ػػؽ أح ػ مػػى األوصػػمؼ ال ال ػػي ػػمرة الب ػػسولني ال ولنػػي .ارجػػك ػػه ىلػػؾ :د .أحمااد عباادالونيس:
الحبمني ال ولني للبنسي ه أوقمي ال اعمي الب لحي ،برجك مبؽ ،ص 53
( )1انظر فى ذلاك :د .أحماد عبادالونيس :الحبمنػي ال ولنػي للبنسػي ػه أوقػمي ال اعػمي الب ػلحي ،برجػك ػمبؽ،
ص .52
( )2ونج بملى ر أف ا فمقني حظر ا خ اـ نمي ال غننر ه البنسي ألغراي ع رني أو ألنػي أغػراي ع اسنػي
أخػػر  ،ػ ي  1976ا ػ ل بي ػوا ر أوصػػمؼ ػػه الضػػرر البنسػػه ػػه نشػػبل الحظػػر؛ حنػػت صػػي البػػم ة
( )1/1بف مػى اا فمقنػي علػه ػوا ر أحػ أوصػمؼ ال ػي ػه الضػرر البنسػه ل ػه نػ خؿ ػه وػمؽ الحظػر
الب صػػوص علن ػ  ،ومػػه أف ن ػػوف وا ػػك اا شػػمر أو وونػػؿ األب ػ أو ش ػ ن الخوػػورة ،حنػػت ور ي صػػنمغي
اا فمقنػي ا ػ خ اـ حػػرؼ العوػػؼ (أو) ػػه وصػؼ الضػػرر البنسػػه البحظػػور ،ببػػم نفنػ أ ػ ن فػه ح ػػؽ أحػ
مى األوصمؼ ال ال ي مرة الب سولني ال ولني .راجك ه ىلػؾ :د .أحمد عبادالونيس :الحبمنػي ال ولنػي للبنسػي
ه أوقمي ال اعمي الب لحي ،برجك مبؽ ،ص 53
( )3راجك فصنال الجراسـ ض اا م ني :أ .د .موطفى احمد فؤاد :ال م وف ال وله العمـ "الج ال م ي" ال م وف
ال وله الج مسه ،برجك مبؽ ،ص  175وبم بع مم.
(4) Darry Robinson: Defining crimes against humanity at the Rome conference,
AJIL., 1999, No. 1 , January, Vol. 93, PP. 44.
( )5ومو في ص البم ة الخمب ي بف بن مؽ وو نو.
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و ػػه ػػو ببر عػػمـ  1947ولبػػي الجبعنػػي العمبػػي بػػف لج ػػي ال ػػم وف ال ػ ول إع ػ ا بشػػروع

ق ػػم وف للجػ ػراسـ ضػ ػ

ػػلـ وأب ػػف البشػ ػرني ،و ػػه م ػػىا البش ػػروع عر ػػي الب ػػم ة ال م ن ػػي الجػ ػراسـ ضػ ػ

اا ػػم ني أ هػػم "قنػػمـ ػػلومي ال ولػػي او اا ػ ار بمعبػػمؿ ن صػ بهػػم ال ضػػم ال لػػه او الج سػػه علػػه
الجبمعمي ال م ني او ال ن ني بمل ظر للج ي ماعبمؿ اا ني:
 ق ؿ اعضم مى الجبمعي. ااع ا الج نـ عله ا ار مى الجبمعي ج بم نم او ف نم. اخضمع الجبمعي عب ا اله ظروؼ بعنشني بف شم هم ال ضم علنهم او بعضهم. ا خمى و مسؿ بف شم هم اعمقي ال م ؿ اخؿ الجبمعي. ؿ الصغمر قه ار بف جبمعي اله اخر "ول

نش ػ ؿ ا

()1

صي البم ة (/1/7ؾ) بف ظمـ روبم اا م ه عله ا ػ "لغػري مػىا ال ظػمـ اا م ػه
عػػؿ بػػف اا عػػمؿ ال ملنػػي جرنبػػي ض ػ اا ػػم ني ،ب ػػه ار ػػا ػػه اوػػمر مجػػوـ وا ػػك

ال ومؽ او ب هجه بوج ض اني بجبوعي بف ال مف الب ننف وعف علـ بملهجوـ..... :
 -اا عمؿ الالإ م ني ااخر ىاي الومبك الببم ؿ ال ه

با عب ا ه بعم مة ش ن ة او

ه اى خونر نلحؽ بملج ـ او بملصحي الع لني او الب ني".

ومما سبق مف اا مر البننػي الب ر بػي علػه ا ػ خ اـ وابػ الؾ ا ػلحي الػ بمر الشػمبؿ عػ اى
خونر نلحؽ بملج ـ او بملصحي الع لني او الب ني و م ل ص البم ة ال مبعي بف ال ظػمـ اا م ػه

للبح بػػي الج مسنػػي ال ولنػػي ال ولنػػي .وعلن ػ نعػ ػ ا ػ خ اـ واب ػ الؾ ا ػػلحي ال ػ بمر الشػػمبؿ اضػ ػ ار ار
بملبنسي ،ببم نش ؿ جرنبي ض اا م ني.

(1) Year Book Of The International Law Commission, Vol. I, , 1951, P. 284 and ss.
ومىا ال ص مو في ص البم ة ال مل ي بف ال ظمـ اا م ػه لبح بػي روا ػ ا ومػىا الػ ص ب ػ ح ت لػـ نػر ى ػر
ه بن مؽ ورببرج وا بح بي نوغ ال نم .راجك ىلؾ ه:
- Darry Robinson: Defining crimes against humanity at the Rome conference,
AJIL., 1999, No. 1, January, Vol. 93, PP. 44 – 45.
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نع بر حؽ ا

مف

اخلبمتة

بنف قضمنم البنسي وح وؽ ا
نعػن

الالع ال

البنسي بػف الح ػوؽ الب ػ ح ي ،ونرجػك الفضػؿ ػ اام بػمـ بػ لل ػ اخؿ
مف وحرنم ػ العمبػي وا ار ػ ل رجػي األخوػمر ال ػ شػه هم البنسػي ال ػ

نهػم ،ضػال عػف اف الب ػبا ػ مػىا األضػرار ال ػه هػ البنسػي مػو ا ػ عبمؿ ا
لبوار الومقي ،وال ـ العلب وال ولوج

ػمف

جبنك جوا ا الحنمة وخمصػي ػه ا ػملنا

وو ػمسؿ ال ػمؿ ،لػىا ػمف بػف البح ػوـ حبمنػي مػى البػوار و هػم ب ػؿ إر ػم ل جنػمؿ و ار ػم وبنعنػم

و مرنخنم لل وؿ .وخموت من خالل ىذا البحث إلى عدة نتائج وتووياتح عمى النحو التالى:

أوال :النتائج:
 )1اصػػوال أ ػػلحي ال ػ بمر الشػػمبؿ ا ن صػػر علػػه ال وونػػي وال نبنمسنػػي والبنولوجنػػي بػػؿ نب ػ
لنشػبؿ أنػػي أ ػلحي أخػػر

ػ ج ػه الب ػ بؿ ن ػوف لهػػم خصػمسص ببم لػػي لهػى األ ػػلحي لهػػى

األ ػػلحي ػػه اا ػػمر ال بنرنػػي واألضػرار ال م جػػي ع هػػم؛ ون ر ػػا علػػه ا ػ خ اـ مػػى األ ػػلحي

أضرار بنسني بن بملخوورة الش ن ة وبف الصعا عونضهم.
 )2الحؽ ه بنسي لنبي حػؽ ػر

وجبػمعه ػه اف واحػ  ،هػو ػر

بمع بػمر بضػبو نحػو

لبني ااح نمجمي األ م ني للفر  ،وحؽ جبمعه وىلؾ عله أ مي أف البنسي ال لنبي مه حؽ

للبشرني والشعوا واألجنمؿ الحمضرة والب بلي ال ه ش ؿ ا
حػؽ ب وػور ن ػ حنؿ ح نػ إا بػف خػالؿ األمػ اؼ ال ػ

الح وؽ األ م ني لإل مف وبصملح األجنمؿ الب

بلني

م ني ه بجبوعهم .ومػىا الحػؽ

ربػ إلػه حبمنػي البنسػي وصػوف

 )3شػ ؿ بػر بر ػ و هولـ برحلػي ا ملنػي ممبػي ،ب لػي ػ بػ

خوػواي جبمعنػي حػو حبمنػي

علػه ببػ أ أ م ػ اح ػؿ ب م ػي ممبػي ػ

الػ ول

البنسي العملبني و ج نبهم وارت ال لوت ،حنت ا
وب

ابي ،بم أ

عله حػؽ اا ػمف ػ العػن

ببنسػي ػلنبي

وػمؽ ال ظػنـ ال ػم و

ومو ب سولني ال ولي عف األضرار البنسني.

 )4ا خ اـ أ لحي ال بمر الشمبؿ أو ال ه ن بم خ ابهم ن هؾ قواع ال م وف ال وله للبنسي ،ببم
نش ؿ جرنبي ولني

وجا الب م لي الج مسني و م ل ظمـ روبم األ م ه.

 )5الحبمن ػػي ال ولن ػػي الج مسن ػػي الب فول ػػي للبنس ػػي بم ال ػػي ػػه و ػػور ال و ػػور ،ه ػػه ح ػػه اآلف غن ػػر
ب بلي

ـ بملضعؼ وال صور بف جم ا الج ا اي الب ررة لبخ لؼ الجراسـ البنسني.
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ثانيا :التوويات:
 )1ع ا فمقني ولني ضػبف جبنػك الب ػمسؿ وال ضػمنم الخمصػي بملبنسػي بجبنػك ع مصػرمم ػه أ
ب مف و بمف وا وقي ال لـ او الحرا.

 )2نجا عله البج بك ال ّول عـ م ي ا فمقنمي ال ّولني ال فنلي بحبمني البنسي بك ػري رقمبػي
ّولنػي صػمربي لل أ ػ بػف بػ إح رابهػم وا ل ػ اـ ب فنػىمم ،وبحمولػي انجػم االنػمي ال فنلػي
بضبمف الحفمظ عله البنسي.

 )3إ شم ب ظبي عملبني للبنسي شرؼ عله جبنك الب مسؿ وال ضمنم البم ي بهىا البجمؿ.

 )4وضػػك النػػي ولنػػي للرقمبػػي وال ػ خؿ ػػه حملػػي اا هم ػػمي ،م ػ هم ضػػبمف الح ػ ااقصػػه بػػف
حبمني البنسي ا م ال لـ والحرا عله ح

وا .

 )5العبؿ عله إ شم بح بي ولني خ ص بمل ظر

الب م عمي البنسني ،لضبمف ػرعي إ جػم

ال ضػمنم الب عل ػي بملبنسػي بػف محنػي ،و وحنػ جهػي ااخ صػمص ال ضػمس الػ ول لب ػؿ مػى
األ واع بف ال ضمنم بف محني أخر .
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أوال  :املراجع ببللغة العربية:

قبئمة املراجع

 )1أ .د .أحمد أبوالوفا :أبالي حوؿ الحبمني ال ولنػي للبنسػي بػف ال لػوت ،البجلػي البصػرني لل ػم وف الػ وله ،البجلػ
 ،49ي .1993
 )2د .أحمد عبدالونيس :الحبمني ال ولني للبنسي ػه أوقػمي ال اعػمي الب ػلحي  ،البجلػي البصػرني لل ػم وف الػ وله ،
الع  ،52عمـ .1996
 )3د .أحمااد ماادحت إسااالمح د.عباادالفتاح محساان باادوىح د .محمااد عباادالرازق الزرقااا :الحػػرا ال نبنمسنػػي ،الهنسػػي
البصرني العمبي لل ما ،ب بي األ رة ،ي .1999
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والبنولوجنػػي ،رجبػػي ال ػ ور ػػن ربضػػمف مػ ػ ار  ،الوبع ػي العربنػػي األولػ ػ  ،ال ػػممرة ،الجبعنػػي البصػػرني ل شػػر
البعر ي وال م ي العملبني ،ي .1998
 )13د .رض اوان أحمااد الحاااف :حػػؽ ا ػػمف ػػه بنسػػي ػػلنبي ػػه ال ػػم وف ال ػ وله العػػمـ ،ر ػػملي ػػو ار – جمبعػػي
ال ممرة ،ي .1998
 )14أ .د .رياااا وااالا أبااو العطااا :الح ػػوؽ الجبمعنػػي ػػه ضػػو ال ػػم وف ال ػ وله العػػمـ ،ار الجمبعػػي الج ن ػ ة،
رني.2119 ،
ا
ال م وف ال وله ا م ه  ،بجلي ال و ي للعلوـ ال م و ني وال نم ني ،لني
 )15أ .زىير الحسينى :بشم ؿ األ ي
ال م وف – جمبعي ال و ي ،ال ي ال م ني – الع الرابك ،عمـ .2111
 )16د .سامى محمد عبدالعال :البنسي بف ب ظور ال م وف ال وله الج مسه ،ار الجمبعػي الج نػ ة ،ا ػ رني ،ػ ي
.2115
 )17د .سمير محمد فاضل :الب سولني ال ولني عف األضرار ال م جي عف ا خ اـ الومقي ال وونػي وقػي ال ػلـ ،عػملـ
ال ا  -ال ممرة ،عمـ .1976
 )18د .عبادالوىاب احمااد بادر :أ ػػلحي الػ بمر الشػػمبؿ ػه ضػػو قواعػ ال ػم وف الػ وله العػمـ " ار ػػي وبن نػي علػػه
رني ،ي .2118
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الوبعي األوله/أ وبر  ،1991بمرني ،الصال لل ار مي ا
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وال ولوجنم ببصر ،ي .1999

ثبويب :املراجع ببللغة األجىبية:

1) Antone Bouvier: Recent Studies on the protection of the environment in time of
armed conflict, Extract from IRRC, November/December 1992.
2) CF.Doc, ENMOD/ conf.II/ 11 of 17 September 1992: final document of the
second review conference, part II.

29

3) Christopher C. Joyner: International law in the 21st Century "Rules for global
governance", Rowman & Littlefield Publishers - Inc, 2005.
4) Corfu Channel case, Judgment of April 9th, 1949: ICJ Reports 1949.
5) Darry Robinson: Defining crimes against humanity at the Rome conference,
AJIL., 1999, No. 1 , January, Vol. 93.
6) Elli Louka: Environmental Law Fairness, Effectiveness and World Order,
Cambridge University Press, 2006.
7) Eric Stein: Impact of new weapons technology on international law, RCADI,
1971/II, Tome. 133.
8) Frank Barnaby : How to Build a Nuclear Bomb and other weapons of mass
destruction, 2004, Nation Books, N.Y, 2004.
9) Health aspects of chemical and biological weapons, Report of a WHO Group of
consultants, Geneva, 1st ed., 1970.
10) Law of Land Warfare, The Judge Advocate General's School (J.A.G.S.),
Text No. 7, ANN ARBOR, MICHIGAN, 1st September 1943.
11) Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, ICJ
Reports 1996.
12) Louis Henkin: International law: Politics, values and function, RCADI, T. 216,
1989.
13) Lucius Caflisch: Règles Générales Du Droit Des Cours D’eaux Internationaux,
RCADI, 1989 – VII, Tome. 219.
14) Nagendra Singh: Nuclear weapons and international law, Fredrich A. Preager,
N.Y., 1959.
15) Peter Malanczuk & Michael Barton Akehurst: Akehurst's Modern introduction
to international law, 7th ed., published in the USA and Canada By Rout ledge,
1997.
16) Philip Alston & James Crawford: The future of united nations human rights
treaties monitoring, Cambridge university press, 2000.
17) Philippe Sands: Principles of International Environmental Law, Cambridge
University Press, 2003.
18) S. K. Verma: An Introduction to Public International Law ,Eastern Economy
Edition, 2004
19) The Law Of Land Warfare, Department Of The Army Field Manual, FM 27-10,
18 July 1956.
20) United Nations study on conventional disarmament, New York, 1985.
21) Winfried Lang: UN- Principles and International Environmental Law, Max
Planck Yearbook of United Nations Law, Vol. 3, 1999
22) World Commission on environment of development, ''The Brundtland
commission'' our common future'', 1987.
23) Year Book Of The International Law Commission, Vol. I, 1951.
24) Yearbook of the international law commission, 1976, Vol. II, Part 2
31

الفهرس

العنوان

الوفحة

مقدمة

0

المبحث األول :ماىية أسمحة الدمار الاامل

2

أوال :المقوود بسسمحة الدمار الاامل

2

ثانيا :انواع بسسمحة الدمار الاامل

2

ثالثا :خوائص أسمحة الدمار الاامل

1

رابعا :اآلثار البيئية المترتبة عمى استخدام أسمحة الدمار الاامل

9

المبحث الثانى :أسمحة الدمار الاامل فى ضوء القانون الدولى البيئى

7

ماروعية أسمحة الدمار الاامل فى ضوء أحكام القانون الدولى البيئى

02

المبحث الثالث :اإلضرار بالبيئة كجريمة دولية

31

 )0اإلضرار بالبيئة جريمة حرب

33

 )3اإلضرار بالبيئة جريمة ضد االنسانية

32

الخاتمة

32

قائمة المراجع

39

الفيرس

21

31

