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    ةـمقدم
  
  

وفرض على الدول المتنازعة  "المحاربين"المقاتلين األشخاص  اهتم القانون الدولي اإلنساني بحماية فئة
، لتضع قيودًا على سلوك األطراف مجموعة واجبات تجاههم ابتداًء من اتفاقيات جنيف األولى وحتى الثالثة

ها اإلضافيان الحماية اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوآوال بينما نظمت. متحاربة أثناء سير العمليات العسكريةال
بعد ما شهده  وخصوصًا. هم أآثر الفئات تأثًرا واآتواًء بنيران الحروب واألسلحة الذينو، مدنيين وممتلكاتهملل

إلى إمكانية تعرض جميع أراضي الدول األطراف  يؤدي األمر الذيتطور لوسائل وأساليب القتال، العالم من 
غير  لألعيانومن هنا ظهرت الحاجة إلى توفير حماية . في النزاع لخطر الهجمات العسكرية دون استثناء

التي يتوجب على األطراف المتحاربة بذل الجهود للتعرف عليها واتخاذ آافة التدابير  "المدنية"عسكرية ال
وذلك ألنها ضرورية لبقاء السكان المدنيين، الذين ال  هجمات عسكرية،أي عند شن الالزمة لمنع استهدافها 

إال بتوفير الحماية الكافية لهذه األعيان التي ال غنى عنها في إعاشتهم واستمرار  نتكتمل حمايتهم آسكان مدنيي
   1 .بقائهم

  

  تعريف األعيان المدنية 
  

، يقصد باألعيان المدنية 1977لعام  البروتوآول اإلضافي األولمن  )52(للمادة لما حددته الفقرة الثانية وفقا 
في  "الةمساهمة فّع"أن األهداف العسكرية هي األعيان التي تساهم يان التي ليست أهدفا عسكرية، وآافة األع"

عن من استخدامها، وهي آذلك األعيان التي ينتج أو  األعمال العسكرية حسب طبيعتها وموقعها والغاية منها
  . "ميزة عسكرية أآيدة"تعطيلها أو  االستيالء عليهاأو  الجزئيأو  تدميرها الكلي

  
والمستشفيات ودور العبادة والكباري والجسور والمزارع  والجامعات والمدارس المنازلآل من يشمل وذلك 

بائية، وبصفة والمنشآت الهندسية والمصانع وموارد مياه الشرب ومنشآت الري ومحطات توليد الطاقة الكهر
على السكان  شديدًا ويشكل االعتداء على هذه المنشآت خطرًا. عامة آل ما يهدف لخدمة األغراض المدنية

ذآرت هذه األعيان على سبيل المثال ال الحصر، حتى ال يتم تضيق نطاق الحماية الخاصة بتلك آما و .المدنيين
ع ضد هذه األعيان، سواء تمثل االعتداء المتوق آافة صور) 52(حظرت نص المادة  آما .المنشآت واألعيان

  .لتلك األعيان في المهاجمة أو التدمير أو النقل أو التعطيلذلك 

  لمبادئ التي تقوم عليها حماية األعيان المدنيةا
 فيمشارآة الغير  الفئات حمايةآرست ل التيمجموعة من المبادئ األساسية  ىعل ييقوم القانون الدولي اإلنسان

 التي ال تسهم واألعيان المدنية ،قتال، أو لم تعد قادرة على ذلك، وتشمل هذه الحماية فئة األشخاص المدنيينال
التمييز بين األهداف العسكرية على مبدأ  ماية األعيان المدنيةحترتكز  لذلك. في سير العمليات العسكرية مباشرًة
   ".المدنية"عسكرية الغير  واألعيان

  "المدنية" الغير عسكريةاألعيان ن األهداف العسكرية ومبدأ التمييز بي
أثناء سير العمليات العدائية وآذلك في  ،أطراف النزاع في جميع األوقات ضرورة التمييز ىيوجب هذا المبدأ عل

حالة االحتالل، بين األهداف العسكرية التي تساعد في المجهود الحربي، وبين األعيان المدنية آدور العبادة 
وهذا ما أآدت عليه نص . والمباني التي تأوي المدنيين بشرط عدم استخدامها في األغراض العسكرية مشافيوال

تعمل أطراف النزاع على التمييز بين " قررت والتي 1977لعام األول اإلضافي من البروتوآول  )48(المادة 
، ومن ثم توجه عملياتها ضد األهداف العسكرية والمقاتلين وبين األعيان المدنية واألهداف العسكرية السكان المدنيين

  ."وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين واألعيان المدنية ،ادون غيره
األول التفاقيات جنيف، بأنه  اإلضافي لالبروتوآومن ) 52(لمادة نص ال طبقًا ويقصد باألهداف العسكرية

 قيح بالتاليو .استخدامه يساعد في العمل العسكري أو، ضهوغر، وبالنسبة لموقعه، طبيعتهب الذيالهدف 
 لالبروتوآوويشير  .للمهاجم ميزة عسكريةبما يعطي  تعطيلهأو  ،عليهأو االستيالء  ،جزئياأو  تدميره آليا

                                                            
  .كز امليزان حلقوق اإلنسانملزيد من التفاصيل، انظر الكتيب اخلاص حبماية املدنيني أثناء الرتاعات املسلحة، مر 1
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والتدابير يتعين القيام باتخاذ مجموعة من االحتياطات نه إحتى مع مهاجمة هذه األهداف فنه إلى أالمذآور 
       .الهجوماتخاذ قرار عند  ةمن قبل آل طرف من األطراف المتنازع - سيأتي على ذآرها الحقًا والتي - الالزمة

  لألعيان المدنية الحماية القانونيةقواعد 
وفر القانون الدولي اإلنساني حماية عامة وحماية خاصة لألعيان المدنية تظهر جلية في آل من اتفاقية جنيف 

المتعلقة واتفاقية الهاي  1977التفاقيات جنيف لعام  والثاني األول يناإلضافي ينوالبروتوآول 1949الرابعة لعام 
  .1954لعام  بحماية األعيان الثقافية في حالة النزاع المسلح

  ةـة العامـالحماي
يعملون في أو  على السكان المدنيين، ألن الذين يتواجدون مباشرًا االعتداء على األعيان المدنية اعتداءًا يشكل

ولذا وجب توفير الحماية لألعيان المدنية التي ال غنى . هذه األعيان هم مدنيون، وبالتالي هم عرضة للخطر
المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية الهاي الئحة من ) 25(المادة فقد نصت . عنها لبقاء السكان المدنيين

لقرى والمساآن والمباني غير المحمية أيًا آانت الوسيلة قصف المدن واأو  تحظر مهاجمة"على أن  1907لعام 
  ."المستعملة

  
  :في النقاط التالية الحماية العامة لألعيان المدنية أثناء النزاعات المسلحةقواعد  وتتمثل
 .لهجمات الردعأو  للهجوم تكون األعيان المدنية محًال ال .1
الة في األعمال العسكرية وال يحقق مة فّعمن األعيان التي ال تساهم مساه يجوز استهداف أّي ال .2

 .االستيالء عليها ميزة عسكريةأو  الجزئيأو  تدميرها الكلي
 فإنه حول استخدام أحد األعيان المدنية لتقديم مساهمة فعالة للعمل العسكري،في حال أن ثار شك  .3

 2.ولاأل لمن البروتوآو) 52(، وفقًا لنص المادة ذلكليفترض أنها ال تستخدم  يجب أن
بالمدنيين واألعيان المدنية، مما دفع المساس الرغم من هذه الحماية، إال أنه لم تخل أية حرب من الحروب من ب

من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  )147(دة حددت الما وقد. المجتمع الدولي إلى تجريم االعتداء على هذه األعيان
ر واغتصاب الممتلكات دون مبرر يتعلق بالضرورة العسكرية االنتهاآات الجسيمة لالتفاقية، ويعتبر تدمي 1949
من نفس االتفاقية األطراف السامية المتعاقدة باتخاذ أية ) 146(وتلزم المادة . ألحكام االتفاقية جسيمًا انتهاآًا

الذين يصدرون أو  الة على مرتكبي المخالفات الجسيمةإجراءات تشريعية تلزم بفرض عقوبات جزائية فّع
   .امر باقترافها، وتقديمهم للمحكمةاألو

  ةـة الخاصـالحماي
وذلك ألن . تقوم فكرة الحماية الخاصة لألعيان المدنية على مبدأ حماية السكان المدنيين أثناء النزاعات المسلحة

ى فباإلضافة إل .توفير أآبر قدر ممكن من الحماية للسكان المدنيين تمنح ،عسكريةالغير  ،حماية تلك األهداف
في ضمان ألهميتها  نظرًا، الحماية العامة، أقر البروتوآول اإلضافي األول حماية خاصة لمجموعة من األعيان

لتنص على ) 27(وجاءت المادة . والخطرحماية السكان المدنيين وتراثهم الحضاري ولتفادي تعرضهم لألذى 
لتفادي الهجوم، قدر المستطاع، على المباني  القصف يجب اتخاذ آافة التدابير الالزمةأو  حاالت الحصارفي "نه أ

المخصصة للعبادة والفنون والعلوم واألعمال الخيرية واآلثار التاريخية والمستشفيات والمواقع التي يتم فيها جمع 
ويجب على المحاصرين أن  .المرضى والجرحى، شريطة أال تستخدم في الظروف السائدة آنذاك ألغراض عسكرية

وتشمل الحماية  ".أماآن التجمع عالمات ظاهرة محددة يتم إشعار العدو بها مسبقًاأو  المبانييضعوا على هذه 
  :األعيان التالية الخاصة

 .األهداف والمواد التي ال غنى عنها لبقاء السكان المدنيين .1
 .األعيان الثقافية وأماآن العبادة .2
 .حماية األشغال والمنشآت التي تحتوي على طاقات خطرة .3
 .لبيئة الطبيعيةحماية ا .4

  

  األهداف والمواد التي ال غنى عنها لبقاء السكان المدنيين :أوًال
  

                                                            
  .2005سكنرية، طبعة اإلنساين، منشأة دار املعارف باالحممد فهاد الشاللدة، القانون الدويل   2
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إلضعافه أساليب التجويع االقتصادي آوسيلة ضغط للتأثير على قوة العدو  األطراف المتحاربة تستخدمقد 
 . على حد سواء نوالعسكرييرك آثارًا ضارة على المدنيين تتولكن هذه األساليب . وإجباره على االستسالم

حثيثة لتبني قواعد خاصة تضمن حماية المنشآت الالزمة لبقاء السكان المدنيين  ولهذا بذل المجتمع الدولي جهودًا
، منعًا واستمرار حياتهم الطبيعية بهدف استكمال الحماية الخاصة التي تكفلها لهم القانون الدولي اإلنساني

وء، في حال تم االعتداء على األعيان والمنشآت الالزمة الستمرار أو اللج "الداخليالتشرد "لحرآات النزوح 
  . بقائهم أثناء سير العمليات العدائية

  
اإلضافيين لعام  نعن الجهود الدولية أثناء انعقاد مؤتمر الخبراء الدوليين في جنيف إقرار البروتوآولي وتمخض 

ال غنى عنها  التيحماية األعيان والمواد "ان ل األول تحت عنومن البروتوآو) 54( ، حيث جاءت المادة1977
  :قررت والتي "لبقاء السكان المدنيين

 ."تجويع المدنيين آأسلوب من أساليب الحربيحظر استخدام أسلوب " .1
التي ال غني عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل األعيان والموارد " .2

والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال المواد الغذائية 
 ،إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم لقيمتها الحيوية مهما آان الباعث، الري
 ."آخر ثألي باعالنزوح أم  ىآان بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم عل سواًء

واد            الحظر  بقيط ال" .3 ان والم ا يستخدمه الخصم من األعي ى م ة عل رة الثاني وارد في الفق ك    ال ي تشملها تل الت
 :الفقرة في

  . زادًا ألفراد قواته المسلحة وحدهم -أ
واد في    إأو  -ب ان والم ن لم يكن زادًا، فدعمًا مباشرًا لعمل عسكري، شريطة أال تتخذ مع ذلك حيال هذه األعي
ا ال يغن         حال من األحوال أي دنيين بم دع السكان الم ع أن ت د يتوق ى نحو       يإجراءات ق ل ومشرب عل من مأآ

 ."يسبب مجاعتهم، أو يضطرهم إلى النزوح
 ."لهجمات الردع محًال والمواد ال تكون هذه األعيان" .4
ضد  يمن أجل الدفاع عن إقليمه الوطن ألي طرف من أطراف النزاع مراعاة المتطلبات الحيوية، يسمح" .5

الخاضع  اإلقليمنطاق الوارد في الفقرة الثانية في ضرب طرف النزاع صفحًا عن الحظر بأن ي و،الغز
 ".لسيطرته، إذا أملت ذلك ضرورة عسكرية ملحة

  
حيث  أعاله،) 54( ذات الحماية المذآورة في المادة الثاني، اإلضافيمن البروتوآول ) 14( آما أقرت المادة

لذلك، مهاجمة أو تدمير أو  ين آأسلوب من أساليب القتال، ومن ثم يحظر توصًاليحظر تجويع المدني"أن نصت على 
ال غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، ومثال المواد الغذائية  التينقل أو تعطيل األعيان أو المواد 

  ".لرياالشرب وشبكات  تنتجها والمحاصيل والماشية، ومرافق مياه التيوالمناطق الزراعية 
  

سبيل  الواردة فيهما، ذآرت على األعيان ن أعاله، نجد أنيالمذآور نيالبروتوآول وباستقراء نصوص مواد
هذه الحماية ال تقتصر فقط على األعيان المذآورة في الفقرة نطاق  المثال وليس على سبيل الحصر، أي أن 

ضا المدارس والجامعات والمستشفيات ، بل تشمل أيمن البروتوآول اإلضافي األول )54(الثانية للمادة 
   .والمساآن والمصانع وغيره

  
األعيان، سواء تمثل ذلك في المهاجمة تلك آافة صور االعتداء المتوقع ضد  نباإلضافة لذلك حظر البروتوآوال

ظر آما ح. آفلت الحصانة لهذه األعيان ضد آافة صور االعتداء عليها وبهذا. التعطيل وأأو التدمير أو النقل 
للمدنيين، آوسيلة للضغط على إرادة العدو  االقتصاديالنص على األطراف المتنازعة استخدام أسلوب التجويع 

من ) 15( ، حيث أآدت على ذلك أيضًا المادةوحظر أن تكون هذه األعيان هدفًا للهجوم. االستسالمعلى لحمله 
  .األول لمن البروتوآو) 2،1( االتفاقية األولى والمادتين

  

تقع هذه األعيان  الذي ،المذآورة أعاله قررت السماح لطرف النزاع) 54( أن الفقرة الخامسة من نص المادة إال
في اإلقليم التابع لسيطرته، بعدم مراعاة الحماية المقررة لهذه األعيان، في حال تطلبت ذلك الضرورة العسكرية 

لمخالفة ال يجوز لطرف النزاع أن ينتهك الحماية نه بمفهوم اأأي ، الوطنيالملحة من أجل الدفاع عن إقليمه 
  .تهال يخضع لسيطر إقليمالمقررة لتلك المنشآت، إذا آانت واقعة في 

  

الحظر  أنه يؤخذ على ما جاء في الفقرة الثالثة من استثناء علىإال  )54( آفلتها المادة التيالحماية وبالرغم من 
يستخدم فيها الخصم تلك األعيان والمنشآت باعتبارها زادًا  التيحالة والثانية، في ال الوارد في الفقرتين األولى

. والثانية حظرًا نسبيًا و ليس مطلقًا ىالفقرتين األول فيحيث أصبح الحظر الوارد  فراد قواته المسلحة،أل مؤنهو
زادًا خدامها استبحجة  باتخاذه ذريعة لضرب تلك األهداف من قبل أطراف النزاع االستثناءبالتالي سمح هذا و

عدم قيام أطراف النزاع باتخاذ إجراءات تؤدي  هذا النقد قيدت الفقرة المذآورة ولتفادي. ًألفراد القوات المسلحة
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لنزوح إلى أقاليم لم، أو اضطرارهم همجاعات ل إلحداثآل أو مشرب منعًا أإلى جعل السكان المدنيين بدون م
  .أخرى وترك أوطناهم

  
ال "التي تنص على أنه ) 18المادة (لمستشفيات في اتفاقية جنيف الرابعة من خالل وقد خصصت حماية خاصة ل

والعجزة والنساء النفاس،  ىالمستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرض علىيجوز بأي حال الهجوم 
على وجوب تسليم جميع  آما أن نفس المادة تنص .3"أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع األوقات ىوعل

مدنية موضحة أنها ال تستخدم  شهادات تثبت أنها مستشفيات، من قبل أطراف النزاع، المستشفيات المدنية
المستشفيات آما أنه وفقا لنفس المادة، يجب تمييز . ألغراض تنفي عنها الحماية المخصصة في نفس االتفاقية

 - ة جنيف األولى المتعلقة بالشارات المميزةمن اتفاقي )38ادة الم(بواسطة الشارة المنصوص عليها في ة المدني
إذا سمحت الدولة بذلك، على أن تكون هذه الشارات  -شارة الصليب أو الهالل األحمر على أرضية بيضاء

   ". واضحة بجالء لقوات العدو البرية والجوية والبحرية"
  

ا   ادة (أم ذه الحم) 19الم ى ه ة، فتضيف عل دم جواز من نفس االتفاقي ة ع فيات اي ة للمستش ة الواجب وقف الحماي
دو    "المدنية  ال تضر الع ام بأعم ه ال يجوز وقف     . "إال إذا استخدمت، خروجًا على واجباتها اإلنسانية، في القي ر أن غي

ه         ة دون أن يلتفت إلي ة معقول ة زمني ع األحوال المناسبة مهل . الحماية عنها إال بعد توجيه إنذار لها يحدد في جمي
كفض ن ذل كر  ًال ع ود العس ى أن وج ادة عل س الم نص نف الج ، ت ى أو المرضى تحت الع ود أو  يين الجرح وج

ًال ضارًا    "أسلحتهم التي أخذت منهم عند وصولهم إلى المستشفى ولم تسلم بعد إلى الجهات المختصة    ر عم ال يعتب
  ."بالعدو

  

ال ألسباب  أو العامة إ الممتلكات الخاصةلب أو تدمير أو نهب وس مصادرةدولة االحتالل القيام ب ىعلحظر آما ي
ادة     ىحيث أآدت عل. عسكرية قهرية ة فنصت الم ى ) 46(ذلك الئحة اتفاقية الهاي الرابع ه أ عل رام   " ن ينبغي احت

ة الخاصة     ادة    ".شرف األسرة وحقوقها وحياة األشخاص والملكية الخاصة، وال تجوز مصادرة الملكي ا الم ) 47(وتلته
النص عل ر"ى ب ًا يحظ رًا تام لب حظ ادة". الس رت الم ا حظ ات  ) 33/2( آم ة أي تعرض للممتلك ة الرابع ن االتفاقي م

لطات       ت س ة وألزم ام االتفاقي ًا ألحك ورا وانتهاآ ب محظ لب والنه رت الس ب، واعتب لب أو النه ق الس ن طري الخاصة ع
ا    ىتنهاالحتالل بحماية جميع األموال الخاصة من النهب أو السلب بإصدار لوائح جنائية  عن السلب ومعاقبة من ارتكبه

ه  أ علىمن اتفاقية جنيف الرابعة ) 53( وأآدت المادة. أو عسكريًا سواء آان مرتكب االنتهاك مدنيًا ة   ىيحظر عل  "ن دول
ة أو           لطات العام ة أو الس ات أو بالدول أفراد أو جماع ق ب ة تتعل ة أو منقول ة ثابت ات خاص دمر أي ممتلك تالل أن ت االح

ة لسنة   . "جتماعية، إال إذا آانت الضرورة األمنية تقضي بهذا التدميرالمنظمات اال وجاءت الئحة اتفاقية الهاي الرابع
رة االحتالل، وأآدت عل       ىلتؤآد عل 1907 اء فت ة أثن ة الهاي     ىحظر االعتداء على الممتلكات الثقافي ك اتفاقي ذل

ى الممتلكات      والتي قررت عدم  1954الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية لعام  االعتداء بأي شكل من أشكال عل
ك     .من اتفاقية جنيف الرابعة) 50،51(المواد  ت عليهوهذا ما أآد. الثقافية أثناء االحتالل ى ذل ن إف وباإلضافة إل

ى    )55(المادة  ه  أمن  اتفاقية الهاي نصت عل ة   "ن ة         ينظر لدول اني العام ع للمب دير منتف ا مجرد م ى أنه االحتالل عل
ى    والعقارا ا المحافظة عل ت والغابات واألمالك الزراعية المملوآة للدولة المعادية والواقعة في بلد المحتل، ويجب  عليه

ا ويحظر    ."خاصة وتعامل باعتبارها أمالآًا ،رأس مال هذه األمالك وأدائها حسب قواعد االنتفاع هذه تيالء آم ى   االس عل
ى     أمالك البلديات والمؤسسات الموقوفة على الدين و وم، حت ون والعل يم والفن اً   واإلحسان والتعل و آانت ملك ة   ل حظر  يللدول

  4."علمية أو تدمير هذه األشياء أو إتالفها عمدًاالفنية والعمال األتاريخية أو الثار اآلستيالء على اال
  

 ن الثقافية وأماآن العبادةألعياا :ثانيـًا
بتراث  اسإلى المسذلك ته الخاصة فقط، بل تعدت وممتلكا نباإلنسا راإلضرالم تتوقف آثار الحروب على 

اإلنسان وحضارته وثقافته، وذلك من خالل استهداف األعيان الثقافية بهدف القضاء على التراث الحضاري 
لتشكل ، 1954لعام  المتعلقة بحماية األعيان الثقافية في حالة النزاع المسلح ،لذا سخرت اتفاقية الهاي. للشعوب

مع األحكام الواردة في  لتتوافقوقد جاءت أحكام هذه االتفاقية . لية تشمل حماية األعيان الثقافيةدوأول اتفاقية 
وأحكام  1954لعام ودون اإلخالل بأحكام اتفاقية الهاي . 1977افيين األول والثاني لعام البروتوآولين اإلض

على  1977لعام  األولاإلضافي من البروتوآول ) 53المادة (المواثيق الدولية األخرى ذات الصلة، تنص 
  : وهي ةالمسلح اتمحظورة أثناء النزاعال األعمال

                                                            
3 hrw.org/arabic/reports/2007/iopt0807/4.htm - 36k 

 
 .ملزيد من التفاصيل، انظر الكتيب اخلاص الكتيب اخلاص حبماية املمتلكات واألعيان الثقافية 4
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الروحي أو  أماآن العبادة التي تشكل التراث الثقافيأو  األعمال الفنيةأو  اآلثار التاريخية استهداف .1
  .أي من األعمال العدائيةب ،للشعوب

 .ةالحربي العملياتاستخدام مثل هذه األعيان في دعم  .2
 .مثل هذه األعيان لهجمات الردع افاستهد .3

  
يحظر ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد اآلثار " هعلى أنالبروتوآول اإلضافي الثاني  من) 16المادة (وتنص 

واستخدامها في دعم  األعمال الفنية وأماآن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب،أو  التاريخية،
  "حالثقافية في حالة النزاع المسلك دون اإلخالل باتفاقية الهاي الخاصة بحماية األعيان المجهود الحربي، وذل

  

ألي أو  التابعة للدولةأو  فيتوجب على سلطات االحتالل عدم تدمير الممتلكات الخاصة أما بالنسبة لالحتالل،
ضرورة العسكرية المطلقة هذا تعاونية، إال إذا اقتضت الأو  أية ممتلكات تخص منظمات اجتماعيةأو  جهة عامة

لحة سعات الممن اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين أثناء النزا )53مادة لل( التدمير، وذلك وفقًا
منقولة أو  دولة االحتالل أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة علىيحظر "التي تنص على أنه  ،1949واالحتالل لعام 

التعاونية، إال إذا آانت العمليات أو  المنظمات االجتماعيةأو  السلطات العامة،أو  بالدولةأو  جماعات،أو  تتعلق بأفراد
   ."الحربية تقتضي حتما هذا التدمير

  

نحو ال تبرره ضرورات حربية  على"من نفس االتفاقية لتعد تدمير واغتصاب الممتلكات ) 147( وجاء في المادة
عقوبات جزائية من المخالفات الجسيمة يفرض على مرتكبيها  "وتعسفيةنطاق آبير بطريقة غير مشروعة  وعلى
على العراق، حيث قامت قواتها  2003ومثال على ذلك، ما ارتكبته الواليات المتحدة األمريكية في حرب  .فعالة

خرقا  ألف قطعة أثرية من المتاحف العراقية وتدمير المكتبة الوطنية وغيرها من األعمال التي تعد 170بسرقة 
  5.لقواعد القانون الدولي اإلنساني

 

  خطرة في فترات النزاع المسلح ىعلى قو يوتهداف التي تححماية المنشآت واأل: ثالثـًا
تحوى قوى  التي على إقرار حماية خاصة بالمنشآت واألهدافحرصت قواعد وأحكام القانون الدولي اإلنساني 

حماية المقررة للسكان المدنيين ضد اآلثار الخطيرة الناتجة عن تدمير الفجاءت هذه الحماية تأآيدًا على . خطرة
  . هذه المنشآت، تلك اآلثار المدمرة لإلنسان و بيئته في ذات الوقت

   

رة في ال       و وى خطي ى ق وي عل ي تحت اطر  والجسور   سدود تتمثل األشغال والمنشآت الت ة  والقن  والمحطات النووي
  . ةئيباالكهرتوليد الطاقة المستعملة في 

  
  تحتوي على قوة خطرة التيتعريف المنشآت واألهداف  .1

وي خطرة      تُعرف) 56(من المادة  وفقًا للفقرة األولى ي تحوي ق ا  األشغال الهندسية أو المنشآت الت السدود  "بأنه
   ".والجسور والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربية

  
  موجب أحكام البروتوآول األولتحتوي على قوة خطرة ب التيحماية المنشآت واألهداف  .2

ي   لم تأت اتفاقيات جنيف األربعة على توفير الحماية لهذه المنشآت، ولكن  دوان الثالث نتيجة لما أفرزته حرب الع
ام  ي الع ى مصر ف ر  1956 عل ذيوللخط د   ال ود الس ى وج كلته عل اليش وان،  الع زان أس ذا وخ ع ه ر دف األم

دوليين ا راء ال ؤتمر الخب ي م ين ف والمجتمع رار البروتوآ ي جنيف إلق د ف ى  للمنعق اإلضافي األول، والعمل عل
من  مشروع البروتوآول    ) 49(المادة فجاءت . تحتوى على قوى خطرة التيتوفير الحماية للمنشآت واألهداف 

ي توفير الحماية للمنشآت واألهداف    لتقرر األول اإلضافي و    الت ى ق وى عل خطرة، من خالل حظر شن       ىتحت
اطر أو  الجسور أو  تدمير السدودأو  الهجمات ة،        أو  القن ة الكهربائي د الطاق ة المستعملة في تولي المحطات النووي

ذه   ذه المنشآت     المنشآت، ودعت األطراف     وحرمت توجيه أعمال القمع واالنتقام ضد ه ز ه ى تميي  المتنازعة إل
   ،يهامن خاللها التعرف عل بعالمات خاصة يسهل

  

                                                            
الرتاعات املسلحة، مركز  ية أثناءملعرفة أحكام املسئولية اجلنائية الدولية عن انتهاك أحكام محاية املمتلكات الثقافية، انظر الكتيب اخلاص يف محاية املمتلكات الثقاف5 

  .امليزان حلقوق اإلنسان
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وم عليه   ر الهج الي حظ ذآور   . اوبالت ؤتمر الم ود الم ن وتمخضت جه رارع ادة  إق ول  ) 56(الم ن البروتوآ م
ذآورة   6.اإلضافي األول ادة الم ررة   نجد أن   وباستقراء الم ة المق ة عل    الحماي وى   ىللمنشآت واألهداف المحتوي ق
  :التالي لخطرة على الشك

لو  حتىعلى قوى خطرة،  لمنشآت الهندسية والمنشآت التي تحتويل الخاصة الحماية) 56(قررت المادة  .1
 . على قوى خطرةفعًال آانت هذه المنشآت تحتوى 

انطالق أية أعمال عدائية ضدها إذا آان من شأن هذا الهجوم أن أو  عسكريهجوم  أي توجيه حظر .2
، ألهداف العسكرية القريبة من هذه المنشآت واألشغالفي حال ضرب ايؤدى إلى انطالق قوى خطرة 

  .خسائر فادحة بين السكان المدنيينإلى انطالق قوى خطرة تؤدى إلى  ييؤد أن امذلك االستخد ومن شأن
النووية والمحطات  ود والجسور، مثل السدحمايتهايجب  التيالمنشآت األهداف وتحديد لبعض   .3

على أو  الهندسية، المنشآتعند عة قواألهداف العسكرية الوا والقناطر المستخدمة في توليد الكهرباء
وهام  لم تستخدم في دعم العمليات العسكرية على نحو منتظم أوجبت لها الحماية ماآما  .هامقربة من

 .ومباشر، وآان الهجوم عليها هو السبيل الوحيد إلنهاء مثل هذا الدعم
 التي المنشآتعلى مقربة من  على الدول األطراف بعدم إقامة األهداف العسكرية) 56(أوجبت المادة   .4

 تلك المنشآتإذا آان  الهدف من إقامتها الدفاع عن  إالاألشغال الهندسية، أو  ةتحتوى على قوى خطر
تتمتع  ،في هذه الحالة. ، وبشرط عدم استخدامها في العمليات العدائية، وبالقدر الضروري لذلكوحمايتها
األشغال أو  ذلك شأن المنشآت في، شأنها )56(بالحماية التي أوجبتها المادة  عسكرية الدفاعيةالمنشآت ال

 .مدنيةال
 حماية غير مطلقة،هي  تحتوى على قوى خطرة التيتتمتع بها المنشآت واألشغال الهندسية  التيالحماية  .5

دعم العمليات العسكرية، على نحو منتظم وهام  فيبمجرد استخدامها  يةتجرد من هذه الحماأنها حيث 
هذا الدعم، وفقا للفقرة الثانية من المادة  ومباشر، وآان الهجوم عليها هو السبيل الوحيد إلنهاء مثل

 .المذآورة
حال من األحوال االنتقاص  بأيحال تم نزع الحماية عن هذه المنشآت وتمت مهاجماتها، فال يجوز  في .6

اتخاذ جميع االحتياطات "من الحماية المقررة للسكان المدنين، حيث توجب الفقرة الثالثة من ذات المادة 

                                                            
  :من الربوتوكول األول على) 56(تنص املادة  6
حىت ولو كانت أهدافا . املنشآت اليت حتوي قوي خطرة أال وهي السدود واجلسور واحملطات النووية لتوليد الطاقة الكهربية حمال للهجومال تكون األشغال اهلندسية أو . 1"

سكرية األخرى الواقعة كما ال جيوز تعريض األهداف الع. عسكرية، إذا كان من شأن مثل هذا اهلجوم أن يتسبب يف انطالق قوي خطرة ترتب خسائر فادحة بني السكان املدنيني
شغال اهلندسية أو املنشآت ترتب عند هذه األشغال اهلندسية أو املنشآت أو علي مقربة منها للهجوم إذا كان من شأن مثل هذا اهلجوم أن يتسبب يف انطالق قوي خطرية من األ

  .خسائر فادحة بني السكان املدنيني
  :يف احلاالت التالية بالفقرة األوىل جوم املنصوص عليهتتوقف احلماية اخلاصة ضد اهل. 2
ثل هذا اهلجوم هو السبيل الوحيد فيما يتعلق بالسدود أو اجلسور، إذا استخدمت يف غري استخداماا العادية دعما للعمليات العسكرية علي حنو منتظم وهام ومباشر، وكان م) أ(

  .املستطاع إلاء ذلك الدعم
إذا وفرت هذه احملطات الطاقة الكهربية لدعم العمليات العسكرية علي حنو منتظم وهام ومباشر، وكان مثل هذا اهلجوم هو . توليد الكهرباءفيما يتعلق باحملطات النووية ل) ب(

  .السبيل الوحيد املستطاع إلاء مثل هذا الدعم
و علي مقربة منها، إذا استخدمت يف دعم العمليات العسكرية علي حنو منتظم وهام فيما يتعلق باألهداف العسكرية األخرى الواقعة عند هذه األعمال اهلندسية أو املنشآت أ) ج(

  .وكان مثل هذا اهلجوم هو السبيل الوحيد املستطاع إلاء مثل هذا الدعم. ومباشر
نون الدويل، مبا يف ذلك احلماية اليت توفرها التدابري الوقائية املنصوص يظل السكان املدنيون واألفراد املدنيون يف مجيع األحوال، متمتعني بكافة أنواع احلماية اليت يكفلها هلم القا. 3

للهجوم تتخذ مجيع االحتياطات العملية  عسكرية املذكورة يف الفقرة األوىلفإذا توقفت احلماية أو تعرض أي من األشغال اهلندسية أو املنشآت أو األهداف ال. 57عليها يف املادة 
  .رةلتفادي انطالق القوي اخلط

  .، هدفا هلجمات الردعفقرة األوىلحيظر اختاذ أي من األشغال اهلندسية أو املنشآت أو األهداف العسكرية املذكورة يف ال. 4
ة املنشآت اليت يكون ويسمح مع ذلك بإقام ملنشآت املذكورة يف الفقرة األوىلجتنب إقامة أية أهداف عسكرية علي مقربة من األشغال اهلندسية أو ا تسعي أطراف الرتاع إىل. 5

عدم استخدامها يف األعمال العدائية ما مل  القصد الوحيد منها الدفاع عن األشغال اهلندسية أو املنشآت املتمتعة باحلماية ضد اهلجوم، وجيب أال تكون هي بذاا هدفا للهجوم بشرط
صد أي عمل عدائي  ىوكان تسليحها قاصرا علي األسلحة القادرة فقط عل. هلندسية أو املنشآت احملميةيكن ذلك قياما بالعمليات الدفاعية الالزمة للرد علي اهلجمات ضد األشغال ا

  .ضد األشغال اهلندسية أو املنشآت احملمية

  .وي علي قوي خطرةتعمل األطراف السامية املتعاقدة وأطراف الرتاع علي إبرام املزيد من االتفاقات فيما بينها، لتوفري محاية إضافية لألعيان اليت حت. 6
دوائر برتقالية زاهية  جيوز لألطراف، بغية تيسري التعرف علي األعيان املشمولة حبماية هذه املادة أن تسم األعيان هذه بعالمة خاصة تتكون من جمموعة من ثالث. 7

سم أي طرف يف الرتاع من لروال يعفي عدم وجود هذا ا". ولالربوتوك" قامللحهلذا ) 1(من امللحق رقم ) 16(توضع علي احملور ذاته حسبما هو حمدد يف املادة 
 ."التزاماته مبقتضى هذه املادة بأي حال من األحوال
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أو  واألشخاص نالالزمة لتفادى انطالق القوى الخطرة من هذه المنشآت، مما يضر بالسكاوالتدابير العملية 
   ."األعيان المدنية

أن تسم األعيان هذه بعالمة خاصة "على أنه يجوز ألطراف النزاع ) 56(تنص الفقرة السابعة من المادة  .7
وال يعفي عدم وجود هذا الوسم (..) ه المحور ذات ىتتكون من مجموعة من ثالث دوائر برتقالية زاهية توضع عل

  . "أي طرف في النزاع من التزاماته بمقتضى هذه المادة بأي حال من األحوال
لى األطراف يجب ع التيالتدابير الوقائية واالحتياطات  ىعل نفسه من البروتوآول) 57(المادة  تنصوقد  .8

األطراف  ضرر جراء قيام يأمن  المدنية واألعيانالسكان المدنيين  حمايةلضمان  اتخاذها أثناء الهجوم
في فقرتها الثانية، على التزام من يخطط بالهجوم بالقيام ) 57(المادة  بالهجوم، حيث قررت المتنازعة

  :التالية باإلجراءات
 ليست د من أن األهداف المقرر مهاجمتهاعمليًا، للتأآ طاقتهمبذل األطراف المتنازعة أقصى ما في   - أ

وأنها أهداف عسكرية وتسهم مساهمة . ، وأنها غير مشمولة بحماية خاصةأعيانًا مدنيةأو  أشخاصًا مدنيين
أو  ياستخدامها، والتي يحقق تدميرها الكلأو  موقعهالطبيعتها أم لآان ذلك  سواًء العسكريالعمل  في فاعلة

ا جاءت عليه ، وفقًا لمميزة عسكرية الظروف السائدة فيتعطيلها أو  االستيالء عليهاأو  ،الجزئي
 ).52/2(المادة

أساليب الهجوم، من عند اختيار وسائل و مستطاع جميع االحتياطات المناسبةول األطراف بقدر الداتخاذ ال  -  ب
، وحصر باألعيان المدنية اإلضرارأو  بهم اإلصابةإلحاق أو  أرواح المدنيين أجل تجنب إحداث خسائر في
 .ذلك الهجوم في أضيق نطاق

 إصاباتيلحق أو  أن يحدث خسائر - عرضيبشكل  - قرار بشأن هجوم قد يتوقع منه أيذ االمتناع عن اتخا  -  ت
تجاوز تحقيق الميزة  فيمما يفرط  ان المدنية، وعدم التمييز بينهما،اإلضرار باألعيأو  في أرواح المدنيين،

 .تحقيقهاإلى يهدف الهجوم  التيالعسكرية 
أن الهجوم يتوقع منه أو  شمول بالحماية الخاصة،هجوم إذا اتضح أن الهدف العسكري، م أيتعليق    -  ث

يتجاوز ما ، أن يحدث خلطًا بينهماأو  ةاإلضرار باألعيان المدنيأو  إحداث خسائر في أرواح المدنيين
 .يتوقع تحقيقه من ميزة عسكرية

 دنية، مااألعيان المأو  قد تمس السكان المدنيين التيمسبق وبوسائل مجدية في حالة الهجمات  إنذارتوجيه   -  ج
 .لم تحل الظروف دون ذلك

لتحقيق الميزة العسكرية بأقل قدر ممكن من  استهدافه عندما يكون ذلك ممكنًا الهدف الواجب تحديد  -  ح
 .الخسائر

وفقًا لما له ، الجوأو  اتخاذ آل طرف لكافة االحتياطات المعقولة عند إدارة العمليات العسكرية في البحر  -  خ
التي تطبق في المنازعات المسلحة، لتجنب  الدوليطبقًا لقواعد القانون ما عليه من واجبات من حقوق و

 .األعيان المدنيةأو  أرواح المدنيين فيإحداث خسائر 
  

ة بحماي    هي تلك  ي األهداف والمنشآت    ةالقواعد المتعلق اء النزاعات المسلحة       الت وى خطرة أثن إال أن . تحوى ق
دولي اإلنساني وخصوصًا       يشهد ارتكاب األطراف المتناال يزال الواقع  انون ال ام وقواعد الق زعة انتهاآات ألحك

ادتين   ذآورتان أعاله، حيث    ) 57و56(أحكام الم ا   الم ًا م ك تستهدف  غالب المنشآت بحجة استخدامها في دعم       تل
ام       . العمليات العسكرية ا ضد العراق ع دما قامت بقصف    1991وهذا ما قامت به قوات التحالف في حربه ، عن

ور و اء الجس د الكهرب ات تولي اري ومحط ذلك . الكب ي     وآ ان ف ى لبن ه عل ي حرب رائيلي  ف يش اإلس ه الج ا فعل م
  .2006حزيران /يونيو

  فترات النزاع المسلح فيحماية البيئة الطبيعية   :رابعـًا
بحماية  المتعلقةهام للمسائل  يإلى اعتماد تنظيم قانون جمعاء بالنسبة للبشرية البيئةأدت األهمية الحيوية لحماية 

 ذي تقوم به هيئات حماية البيئةشأن العمل الذلك  فيشأنها ، في وقت السلم والحرب وحفظ البيئة الطبيعية
غير  لآلثار االيكولوجيوللبعد تعرض لها البيئة، ت التينتيجة لضخامة حجم المشاآل و ."المحميات الطبيعية"
حظيت  ،الوطنية المحضة ات حماية البيئةة لعدم آفاية سياسمحدودة لما تتعرض له البيئة من أضرار، ونتيجال

، آون أن الحق في بيئة طبيعية صحية يمثل عنصرًا أساسيًا من ياالهتمام الدول حماية البيئة الطبيعية على
 .دوليأو  إقليميأو  ،ثنائيذات نطاق  آانت ، سواًءأآدت عليه عدة مواثيق دولية والذيعناصر حقوق اإلنسان، 

التي تقع على الدول بعدم إحداث ضرر للبيئة  التزامفرض : على مبدأين هامين، يتمثل األول فيند ذلك ويست
  .باحترام البيئة بوجه عاممن قبل الدول االلتزام : الثانيو. خارج اختصاصها اإلقليمي
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قد  التيلألسلحة  المدمرة لآلثارال مفر منه، نتيجة  وقت النزاعات المسلحة، أمرًا وتعرض البيئة للضرر في
 ،ةالبيئتؤثر بشكل سلبي وآبير على والكيماوية، التي  البيولوجيةتستخدم أثناء سير العمليات العدائية، آاألسلحة 

، األلغام األرضية والقذائف العنقوديةآما هو الحال عند استخدام بقاء السكان فيها،  علىوتشكل مخاطر آبيرة 
مثال على تدمير البيئة  1986 عام السوفيتيالنووي  لتشرنوبنفجار مفاعل لعل او. شراك والنبائط األخرىواال

  .   حتى ولو حدث في حالة السلم الطبيعية وحياة البشر
  

 اتفاقية الهاي مرورًابموجب  1907لبيئة الطبيعية بحماية القانون الدولي اإلنساني منذ عام ت ايلذلك حظ
إلى اتفاقيات  باإلضافةالكيماوية واستخدام الغازات السامة،  بشأن تحريم الحرب 1925ببروتوآول جنيف عام 

أساليب معينة حظر استخدام التفاقيات الخاصة ببا وانتهاًء 1977والبروتوآولين اإلضافيين لعام  ةجنيف األربع
استخدام تقنيات التغيير في البيئة ذات اآلثار الواسعة الخاصة بحظر  1976 العام أثناء الحروب آاتفاقية

أو  ألية أغراض عدائية أخرى آوسيلة إللحاق الدمار أو ،الشديدة ألغراض عسكريةأو  طويلة البقاءأو  االنتشار
تقييد استخدام أسلحة تقليدية معينة أو  الخاصة بحظر 1980واتفاقية  أخرى بأية دولة طرف اإلضرار

   .باالتفاقية والبروتوآوالت الثالثة الملحقة
  

      الطبيعيةلبيئة الحماية لمبادئ 
  

انون  أحكام بموجب  الطبيعية تقوم عليه حماية البيئة الذي األساسيالمبدأ  دولي الق أن   القاضي  اإلنساني  ال حق  "ب
ار   فينزاع  يأطراف أ اليب اختي ال،    أس ود   ل ووسائل القت ده قي ًا ال تقي ذي  ،"يس حق ى      وال رة األول ه للم ن عن أعل

ذا  ل وأآدت ع  ،ر استعمال بعض القذائف زمن الحرب  بشأن حظ 1868بموجب إعالن سان بطرسبرغ عام  ى ه
  . 1977 لعام اإلضافيان والبروتوآوالنالمبدأ اتفاقيات جنيف 

  
ابق  باإلضافة  دأ الس أتيللمب دأ " ي زمب ة،   "التميي ة الطبيعي ة البيئ ة أخرى لحماي كل دعام ذيليش ى  وال دف إل يه

  .العسكري، والمذآور أعالهط إليها العمل التي يوجه فق، التفرقة بين األهداف المدنية والعسكرية
  تحمي البيئة الطبيعية بشكل غير مباشر التيالمعاهدات  .1

حتى بداية السبعينات، آان القانون الدولي اإلنساني يرآز حمايته من الناحية التقليدية على البشر من حيث نطاق  
ة بشكل     ة الطبيعي ى       بمو أساسي تطبيقه، لذلك لم يرآز على حماية البيئ اني، عل دولي اإلنس انون ال ام الق جب أحك

ة   . غرار حمايته للممتلكات الخاصة بالمدنيين والمذآورة أعاله لذلك فقد جاءت أحكام حماية البيئة بصورة متفرق
  :التاليفي القانون الدولي اإلنساني، على الشكل 

ة في    يةعادات الحرب البرو بقوانينوالمتعلقة  1907الرابعة لعام  ياتفاقية الها -أ ا التنفيذي ، حيث نصت الئحته
تحتم فيها ضرورات الحرب على  التيالحاالت  ىمصادرة ممتلكات العدو، فيما عدأو  حظر تدمير"على ) ز/23(المادة 

  .فترات النزاع المسلح فيفتشكل هذه المادة أقدم قواعد حماية البيئة  ،"االستيالءأو  هذا التدمير
ق بحظر ا   -ب ة   البروتوآول المتعل ازات الخانق ا أو  السامة أو  ستعمال الغ ابه  م ة   ش –ها، والوسائل البكترولوجي

  .1925يونيو 17جنيف  فيفي الحرب المعتمد  -البيولوجية
تحداث  -ج ة حظر اس اجأو  اتفاقي ي أو  إنت د ف ة، المعتم لحة البكترولوجي زين األس وبر 10تخ ي1980أآت  ، والت

رة      التيحة الحارقة تتعلق باستخدام النبائط واألشراك، واألسل ة في فت ة البيئ تؤثر بشكل مباشر وملموس في حمي
  .النزاع المسلح

دنيين      -د ة األشخاص الم ادة   في ، تنص  1949اتفاقية جنيف الرابعة لعام بشأن حماي ا ) 53(الم ى حظر   منه  عل
    7.حالة االحتالل فيمن الحماية للبيئة  أدنىوتوفر هذه المادة حدًا  .لةوالمنقأو  الممتلكات الثابتة تدمير

 
  المعاهدات التي تحمى البيئة الطبيعية على وجه التحديد  .2

 حظر استخدام تقنيات تغيير البيئةاتفاقية   هيالمعاهدات التي تناولت حماية البيئة الطبيعية بشكل خاص 
  .1949األول التفاقيات جنيف لعام  اإلضافي والبروتوآول

  19768لعام  ير البيئةاتفاقية حظر استخدام تقنيات تغي)  1
ة    ذه االتفاقي ال سببت     عن  تمخضت ه ة   أضراراً استخدام وسائل قت ام،    لبالغ اء حرب فيتن ة أثن فحظرت    لبيئ

ا  ى منه ادة األول ي،"الم تخدام الحرب ة، أو  االس اتألغراض عدائي ة  تقني ديل البيئ يتع عة  الت ار واس ا آث ون له تك

                                                            
  .2000فترة الرتاع املسلح، دراسات يف القانون الدويل اإلنساين، دار املستقبل العريب، طبعة  يفأنطوان بوفييه، محاية البيئة الطبيعية  7
  .1976كانون األول لعام / ن قبل األمم املتحدة يف العاشر من ديسمرباعتمدت هذه االتفاقية م  8
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ي واالعتداءات على البيئة  ".ضرارًا ألية دولة طرف أخرىإأو  خطيرة بوصفها وسيلة تسبب تدميرًاأو  ودائمة  الت
ا  ة منه ادة الثاني ة بموجب الم ا االتفاقي يتحظره ة األرض" ه ديل دينامي ات تستهدف تع ة تقني اأو  أي أو  تكوينه

  9."العمليات الطبيعيةفي ن طريق متعمد عترآيبها، 
  
  1949 األول التفاقيات جنيف لعام ضافياإل البروتوآول)  2

 ،على وجه التحديد ن،مادتين تنصا "حماية ضحايا المنازعات الدوليةل"األول  اإلضافيالبروتوآول شمل 
  .زاعات المسلحةنعلى حماية البيئة الطبيعية أثناء ال

ا    أو  يحظر استخدام وسائل   "على أنه  )35( فقرة الثالثة من المادةلتنص ا  . أ ال، يقصد به د  أو  أساليب للقت ق
ا أ   ع منه ة أضراراً    يتوق ة الطبيعي ةً  ن تلحق بالبيئ د    بالغ ة األم ذه ال   ."واسعة االنتشار وطويل ق ه روتتعل ة فق

 .البيئة الطبيعية في ذات الوقت يبوسائل وأساليب القتال وتحم
ة   التقرر  البروتوآولمن ذات ) 55(وجاءت المادة    . ب ام بحماي لتزامًا عامًا على الدول األطراف، لالهتم

ك عل    ناء سير العمليات العدائية، معتمدًةالبيئة الطبيعية أث دنيين،     ىفي ذل ة السكان الم ذات في  وحماي
ى  ، تحظر األعمال االنتقامية ضد البيئة الطبيعية بقدر ما تضر بالبشرية جمعاءالوقت   حيث نصت عل

  :أن
ة واسعة االنتشار           ىتراع .1 ة من األضرار البالغ ة الطبيعي ة البيئ ال حماي أثناء القت

ة األ دوطويل اليب . م تخدام أس ة حظر اس ذه الحماي ي أو  وتتضمن ه ال الت ائل القت وس
م تضر         أو  يقصد بها ة ومن ث ة الطبيعي ذه األضرار بالبيئ ل ه يتوقع منها أن تسبب مث
  .  بقاء السكانأو  بصحة

  ."البيئة الطبيعيةتحظر هجمات الردع التي تشن ضد  .2
ر مباشر      ذهعلى هبالنص البروتوآول األول آما تسهم بعض أحكام    . ت ة بشكل غي ادة آالحماي ) 54( الم

تعطيل األعيان والمواد التي ال غني عنها لبقاء السكان  أو  نقلأو  تدميرأو  يحظر مهاجمة"التي تنص على 
ى   56والمادة  ،"المدنيين و    أو  ال تكون األشغال الهندسية   "التي تنص عل ي تحوي ق  خطرة  ىالمنشآت الت
 10.لألشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على مواد خطرةالحماية  مقررًة ،"للهجوم محًال

  واتفاقية حظر استخدام تقنيات تغيير البيئة األول البروتوآولبين أحكام العالقة  .3
فيحظر البروتوآول . نوعين مختلفين من وسائل العدوان على البيئة الطبيعية والبروتوآولتحظر أحكام االتفاقية 

ة    التياستخدام وسائل القتال  أي-كولوجية األول اللجوء إلى الحرب االي ة الطبيعي وازن البيئ ا األمر    -تخل بت بينم
ًا  ايرًا تمام ي مغ ة ف ر البيئ ات تغيي ة تقني ى الحرب   اتفاقي وء إل ر اللج ن خالل حظ ة م ة البيئ ق حماي ث تتعل ، حي

اخ، مم   في يترتب عليها التدخل المتعمد  والتي، وفيزيائيةيالج ة للمن ى حدوث ظواهر     العمليات الطبيعي ؤدى إل ا ي
ير، لحة آاألعاص ذه األس تخدام ه بب اس ة،أو  بس ة العنيف واج البحري ن أو  األم ا م ية وغيره زات األرض اله

دتين   الذيغم من االختالف في مضمون الحظر ربالو. الظواهر اتين المعاه ا  ال، إتشكله ه ان   ال أنهم ى تنطوي  عل
  .على توفير الحماية للبيئة الطبيعية تنطوية تحكمهما عالقة متبادل ما متكاملتاناالزدواج فه

  
ه      بالبيئة في   رضرالإلحاق ف ر من زاع المسلح أمر ال مف ات الن ذ . أوق دولي اإلنساني     لك ل انون ال  تهدف قواعد الق

ة  ة البيئ ة بحماي ذهالمتعلق ى الحد من ه هاألضرار  إل د مستوى يمكن احتمال ون عن تبعادها  بحيث تك يس الس ول
ًا دما . نهائي ة  فعن ن الحماي ل م ال، تجع دان القت ي مي دمرة ف ة أضرارًا م يتلحق البيئ دولي  الت انون ال ا الق يقرره

ة ضحايا    فأي اضطراب يؤثر بشكل خطير. اإلنساني لحماية ضحايا الحرب مجرد وهم على تطبيق أحكام حماي
دنيين أو  أسرى الحرب  أو  الجرحى أو  المرضى  سواءً النزاعات المسلحة  إن حم   .الم ذلك ف ة    ل ة الطبيعي ة البيئ اي

ات جنيف   ة    بموجب أحكام اتفاقية حظر استخدام تقنيات تغيير البيئة، والبروتوآول األول الملحق باتفاقي هي هام
  .جدًا ويجب أن تراعى من قبل األطراف المتنازعة

  الدوليفترة النزاع المسلح غير  فيحماية البيئة  .4
ا  التيعلى الرغم من المخاطر الواضحة  ة   تتعرض له دولي      في البيئ ر ال زاع المسلح غي ة الن ه ال توجد   حال ، فإن

ى وجه التحد   لعلى هذه الحاالت  ةالمنطبق قاعدة من قواعد القانون الدولي اإلنساني ة عل د تحمى البيئ ك   . ي ومع ذل
 يمكنو ، بل ورد النص عليها بشكل ضمنيليست غائبة تمامًا في البروتوآول اإلضافي الثانيأحكام الحماية فإن 

  :استنباطها من خالل نصوص المواد التالية
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ادة  نصت   . أ ه   ) 14(الم ى أن ة  يحظر "عل دمير أو  مهاجم ل أو  ت ا       أو  نق ي عنه ي ال غن واد الت ان والم ل األعي تعطي
دنيين  كان الم اء الس ىلبق اة عل د الحي ا والمحاصيل   ،قي ي تنتجه ة الت اطق الزراعي ة والمن واد الغذائي ا الم ومثاله
ي ال         "ه الشرب وشبكاتها وأشغال الريوالماشية ومرافق ميا ان الت ة األعي ادة لحماي ذه الم حيث خصصت ه

ذه     غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة ة بموجب ه ة الطبيعي ، إال أنه ضمنًا، توفر الحماية للبيئ
 .المادة

واد   وخصصت حماية األشغال الهندسية    . ب ي والم وة خطرة، بموجب       الت ى ق وى عل ادة تحت  والتي  )15( الم
ى   نص عل ية  "ت غال الهندس ون األش ور       أو  ال تك دود والجس ي الس رة، أال وه وي خط وي ق ي تح آت الت المنش

ذا            ان من شأن ه دافا عسكرية، إذا آ و آانت أه ى ول والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربية محال للهجوم حت
ين ا  دنيين  الهجوم أن يتسبب في انطالق قوي خطرة ترتب خسائر فادحة ب واد تسهم   . "لسكان الم ذه الم دون  وه

ي الطبيعية  حماية البيئةشك في  اني،    أثناء النزاع المسلح الغير دول ام البروتوآول الث بشكل   ، بموجب أحك
  11.غير مباشر

  
قديم أو  بناء على آل ما سبق، يتوجب على الدول مراعاة جميع هذه األحكام بحيث أال يخالف أي سالح جديد

 بذل ينبغي على الدول المتحاربة ولذلك ن المدنية بشتى أنواعها وأشكالها،ول بها لحماية األعياالقواعد المعم
 متواصلة في إدارة العمليات العسكرية، من أجل تفادي السكان المدنيين واألشخاص واألعيان المدنيةال الجهود

تبذل رعاية متواصلة في "على أن  البروتوآول األولمن ) 57( فنصت المادة  . 12لمعاناة قد تدوم سنين طويلة
آما أنها عددت في الفقرة ، "إدارة العمليات العسكرية، من أجل تفادي السكان المدنيين واألشخاص واألعيان المدنية

 فيتم ذآرها  والتي، يتخذ قرار الهجومأو  الشخص الذي يخطط لهجومالتدابير الواجب اتخاذها من قبل الثانية 
  .الفقرة السابقة

   
 لتفرقة بين األهداف المدنية والعسكريةا ن أآبر التحديات التي تواجه تطبيق أحكام حماية األعيان المدنيةمو

ذات االستخدامين، مثل المنشآت الكهربية والصناعية، التي يمكن أن يكون لها  والمنشآت األهدافتتمثل في 
 عندماون أهدافًا عسكرية مشروعة واألهداف ذات االستخدامين يمكن أن تك. استخدام مدني وآخر عسكري

يلحق قد ن الضرر الذي ولك ".ميزة عسكرية أآيدة"ويحقق تدميرها " تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري"
، مما "الميزة العسكرية الملموسة والمباشرة"بالسكان المدنيين أثناء تدميرها يمكن أن يكون غير متناسب مع 

الميزة  يدرسوا بحذرالتخطيط العسكري أن ب حالة، يجب على الذين يقومونهذه الوفي . الهجمةيلغي شرعية 
  .المتوقع أن يلحق بالمدنيين واألعيان المدنية هذه األعيان، والضرر العسكرية المباشرة والملموسة لتدمير
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