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ادلىبزعبد الجٍئٍخ كسجت مه أسجبة الىساعبد ادلسلحخ-)*(-
الجبحث زهراء رٌبض علً

د .خلف رمضبن حممذ اجلجىري

أستبر القبوىن الذويل العبم ادلسبعذ

كلٍخ احلقىق /جبمعخ ادلىصل

ادلستخلص
بسأ اجملتُع ايسٚي ٞبإزضاى أَُٖ ١ٝؿانٌ ايبٚ ١٦ٝاعتباضٖا َٔ املػا ٌ٥اؾسٜط٠
باٖ٫تُاّ ايعاملٚ ،ٞخاصَ ١ع تعاٜس اـ٬فات ايبٚ ١ٝ٦ٝاييت ظازت استُاي ١ٝتسًٜٗٚا مما
ٜٗسز ايػًِ ٚا٭َٔ ايسٚيٝنيٚ ،قس بُصيت اؾٗٛز ايسٚي َٔ ١ٝأدٌ إهاز ٚغا ٌ٥قاْ ١ْٝٛملٓع
ٚػٓب سسٚخ املٓاظعات ايب ١ٝ٦ٝاييت قس تتطٛض اىل ْعاع َػًح.
ٚاملٓاظعات ايب ٖٞ ،١ٝ٦ٝنٌ خ٬ف بني أؾداص ايكاْ ٕٛايسٚي ٞيف َػأي ١قاْ١ْٝٛ
تتعًل باعتسا ٤ميؼ أسس عٓاصط ايبَٛٚ ١ٝ٦ٝاضزٖا ايطبٝعٚ ،١ٝيف تطٛض ًَشٛظ يٖ٬تُاّ
ايسٚي ٞباملٛاضز ايبٚ ١ٝ٦ٝع٬قتٗا عفغ ايػًِ ٚا٭َٔ ايسٚيٝني ،سٝح بسأت ػس ططٜكٗا يف
ْصٛص ايٛثا٥ل ايسٚيٚ ،١ٝنإ جملًؼ ا٭َٔ ٚفل ايتفٜٛض املُٓٛح ي٘ عفغ ا٭َٔ ٚايػًِ
ايسٚيٝني ،ايسٚض ا٭ِٖ يف َعاؾ ١ايعسٜس َٔ املٓاظعات ايب.١ٝ٦ٝ
ٚتعترب ْسض ٠املٛاضز املا ١ٝ٥ايعصب ،١املؿهً ١ا٭بطظٚ ،اييت عازَ ٠ا ته ٕٛغبب
املٓاظعات ايب ١ٝ٦ٝايسٚي ،١ٝخاص ١فُٝا ٜتعًل با٭ْٗاض ايسٚيٜٚ ،١ٝعاْ ٞايعطام َٔ َؿهً١
انفاض َٓػٛب املٝا ٙايعصب ١بػبب سذع املٝا َٔ ٙقبٌ ز ٍٚاؾٛاض ٚبٓا ٤ايػسٚزٜٚ ،عس
بٓا ٤غس (ايٝػ )ٛعًْٗ ٢ط زدً ،١تٗسٜس ب ٞ٦ٝخطري عً ٢ايعطامْٚ ،طُح إ ٜتِ ايتٛصٌ اىل
سً ٍٛغًُ ١ٝملعاؾتٗاٚ ،إٔ تهٖٓ ٕٛاى اتفاق ١ٝزٚي ١ٝؼت اؾطاف ا٭َِ املتشس ٠يتٓعِٝ
ايهُ ١ٝاييت تػط ٞساد ١ايعطام َٔ املٝا ٙايعصب.١
ايهًُات املفتاس :١ٝاملٓاظعات ايب ،١ٝ٦ٝاملٛاضز ايب ،١ٝ٦ٝايٛثا٥ل ايسٚي.١ٝ

(*) أستمؼ البحث في  *** 9146/3/41قبل لمشذخ في .9146/1/43
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Abstract
The international community has begun to recognize
the importance of environmental problems as a matter of
global concern, especially as environmental differences have
increased, which have increased internationalization and
threaten international peace and security. International
efforts have been made to find legal means to prevent and
avoid environmental conflicts that may develop into a
survey conflict.
And environmental disputes, are all disputes between
persons of international law in a legal matter relating to an
attack affecting an element of the environment and its
natural resources.
In a remarkable development of international attention
to environmental resources and its relationship to the
maintenance of international peace and security, it began to
find its way into the texts of international documents. The
Security Council, in accordance with its mandate to maintain
international peace and security, played the most important
role in addressing many environmental disputes.
The scarcity of fresh water resources is a major
problem, which is often the cause of international
environmental disputes, especially in relation to international
rivers. Iraq suffers from the problem of declining freshwater
levels due to water reservations by neighboring countries
and the construction of dams. The construction of the
(Alesso) dam on the Tigris is a serious environmental threat
to Iraq , and we hope that peaceful solutions will be found to
address it and that there will be an international agreement
under the supervision of the united nations to regulate the
amount that covers Iraq’s need for fresh water.
Key words: Environmental disputes, Environmental
resources, International documents.
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ادلقذمـخ
تعس ايب ١٦ٝايطبٝع ١ٝمبا تؿًُ٘ َٔ عٓاصطٖا ايج٬خ "املاٚ ٤اهلٛاٚ ٤ايرتبٖٞ "١
أصٌ سٝا ٠ايبؿطٚ ،إٕ تعطض أسس ٖص ٙايعٓاصط يططض أ ٚتٗسٜس غٝعطض سٝا ٠اٯ٫ف
يًدططٜٚ ،طاف يًب ١٦ٝايطبٝع ١ٝفُٛعَ ١ا ؾٝس ٙاإلْػإ َٔ ب ١٦ٝصٓاع ١ٝتٓعِ
اغتعُاٍ َٛاضز ايب ١٦ٝايطبٝعٚ ١ٝػعٌ ا٫غتفازَٗٓ ٠ا بؿهٌ أنرب ٚأغٌٗ َٚجاٍ عً ٢شيو
إْؿا ٤ايػسٚز يتذُٝع املاٚ ٤تٛيٝس ايطاق ١ايهٗطباٚ ،١ٝ٥إْؿا ٤اؾػٛض ٚططم ايٓكٌ يتػٌٗٝ
اؿطنٚ ١ايػريٚ ،إْؿا ٤ا٭قُاض ايفطا ١ٝ٥يٮعاخ ٚايسضاغات ٚغريٖاٚ ،إٔ اغتٗساف ٖصٙ
املٓؿآت ٚؽطٜبٗا ٪ٜثط عً ٢ا٭َٔ ايك َٞٛيًس ،ٍٚهلصا لس إٔ ايتًٛخ ايب ٞ٦ٝأ ٚايتػبب
بأضطاض ب ١ٝ٦ٝيسٚي ١أ ٚفُٛع ١ز َٔ ٍٚؾأْ٘ إٔ ُٜػبب خ٬ف ٚتٛتط يف ايع٬قات ايسٚي١ٝ
قس ٜتطٛض اىل ْعاع َػًح .
أُٖ ١ٝاملٛضٛع :مل ٜبسأ اجملتُع ايسٚي ٞبإزضاى أُٖ ١ٝاملؿانٌ ايبٚ ١ٝ٦ٝعسٖا َٔ املػاٌ٥
اؾسٜط ٠باٖ٫تُاّ ايعامل ٞإ ٫يف ايفرت ٠ا٭خريٚ ،٠شيو ؿساث ١املٛضٛع ْػبٝاً ،فط ٬عٔ
تعاٜس أعساز ٖص ٙاملٓاظعات ٚتٓٛع أغبابٗاٚ ،قس بسأت تربظ أُٖ ١ٝاملٛضٛع َٔ خ ٍ٬تعاٜس
اـ٬فات ايبٚ ١ٝ٦ٝاييت اظزازت استُاي ١ٝتسًٜٗٚا مما ٜٗسز ا٭َٔ ايسٚي ٞاملطتبط با٭َٔ
ايػصاٚ ٞ٥ا٭َٔ املاٚ ٞ٥ا٭َٔ ايصش ٤٫٪ٖٚ ٞمجٝعاً  ٫ميهٔ ؼكٝكِٗ إ ٫بٛدٛز ا٭َٔ
ايب ،ٞ٦ٝفُٔ ٖصا املٓطًل تهُٔ أُٖٖ ١ٝص ٙايسضاغ. ١
إؾهاي ١ٝايبشح :تهُٔ إؾهاي ١ٝايبشح يف بٝإ َاٖ ١ٝاملٓاظعات ايب١ٝ٦ٝ؟ َٚس ٣اٖتُاّ
اجملتُع ايسٚي ٞمبعاؾ ١أغباب املٓاظعات ايب ١٦ٝ؟ ٚاهاز اؿً ٍٛايػًُ ١ٝهلا قبٌ إٔ
تتطٛض اىل ْعاعات َػًشَٚ ،١عطفَ ١ا ٖ ٞايػبٌ ا٭نجط سساث ١يف ػٓب سسٚخ املٓاظعات
ايب ١ٝ٦ٝ؟ ٚبٝإ َس ٣فعاي ١ٝايٛغا ٌ٥اييت ٜعتُسٖا اجملتُع ايسٚي ٞيف سٌ َٚعاؾ١
املٓاظعات ايب ١ٝ٦ٝ؟.
فطض ١ٝايبشح:
تسٚض فطض ١ٝايبشح س ٍٛايتعطف عًَ ٢فٗ ّٛاملٓاظعات ايب ١ٝ٦ٝايسٚيٚ ،١ٝأُٖ١ٝ
َعاؾ ١أغبابٗا ٚايٛقاَٗٓ ١ٜا ،قبٌ إٔ تتطٛض اىل ْعاع َػًح تطاٍ آثاض ٙاملسَط ٠ايب١٦ٝ
ٚاإلْػإ عً ٢سسِ غٛا ،٤نُا ٜططح ايبشح َٛضٛع "سطب املٝا "ٙنتطبٝل ٭نجط أؾهاٍ
املٓاظعات ايب ١ٝ٦ٝايعامل.١ٝ
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َٓٗذ ١ٝايبشح :غٓتبع يف زضاغتٓا ٖص ،ٙاملٓٗر املكاضٕ ،يًُكاضْ ١بني ايٓصٛص ايكاْ،١ْٝٛ
نُا غٓتبع املٓٗر ايتشً ًٞٝيف ؼً ٌٝايٓصٛص ايكاْ ١ْٝٛيبٝإ تطٛض اؾٗٛز ايسٚي ١ٝيف
َعاؾ ١املٓاظعات ايب ١ٝ٦ٝايسٚي.١ٝ
ٖٝهً ١ٝايبشح :غٓتٓاٖ ٍٚصا املٛضٛع يف َبشجنيٜ ،تطُٔ ا٭َ : ٍٚاٖ ١ٝاملٓاظعات
ايبٜٚ . ١ٝ٦ٝتٓا ٍٚاملبشح ايجاْ : ٞأغباب املٓاظعات ايبٚ ١ٝ٦ٝغبٌ ايٛقاَٗٓ ١ٜا.
ادلجحث األول

مبهٍخ ادلىبزعبد الجٍئٍخ
تعترب املٓاظعات ايب ١ٝ٦ٝأسس أِٖ ٚأخطط املؿانٌ ايعاملٚ ،١ٝاييت َٔ ؾأْٗا إٔ
ت٪ز ٟاىل تٛتط ايع٬قات ايسٚيٚ ١ٝقس تتطٛض اىل ْعاع َػًح َٔٚ ،أدٌ ايٛص ٍٛاىل َفّٗٛ
ٚخصا٥ص املٓاظعات ايب ،١ٝ٦ٝغٓتٓا ٍٚيف ٖصا املبشح ،بٝإ َفٗ ّٛايبٚ ١٦ٝايٓعاعات
املػًش ١يف َطًبٍ أٚ ،ٍٚبٝإ َفٗ ّٛاملٓاظعات ايبٚ ١ٝ٦ٝخصا٥صٗا يف َطًبٍ ثإٍ.
ادلطلت األول

مفهىم الجٍئخ والىساعبد ادلسلحخ
َٔ أدٌ ايتعطف عًَ ٢فٗ ّٛايب ١٦ٝقٌ ايٓعاع ٚاـ٬فَٚ ،فٗ ّٛايٓعاعات
املػًش ١اييت تٗسف ايسضاغ ١اىل ػٓبٗا َٔ خ ٍ٬إهاز اؿً ٍٛايػًُ ١ٝيًُٓاظعات ايب١ٝ٦ٝ
ايسٚي ،١ٝغٛف ْتٓا ٍٚيف ٖصا املطًب فطعنيٜ ،تطُٔ ا٭َُٗٓ ٍٚا  :ايتعطٜف بايب،١٦ٝ
ٜٚتطُٔ ايجاْ :ٞايٓعاعات املػًش... ١
الفرع األول

التعرٌف ثبلجٍئخ
أ : ٫ٚايب ١٦ٝيػٜ : ١طدع أصٌ ا٫ؾتكام ايًػ ٟٛيهًُ ١ايب ١٦ٝاىل اؾصض "بٛأ " ٚايص ٟأخص
َٓ٘ ايفعٌ املاضِ باٚ ٤أباٚ ٤ا٫غِ ايبٚ ١٦ٝاملبا ٠٤مبعٓ ٢املٓعٍٚ ،نُا ٜكاٍ "تبٛأ" أٟ
سٌ ْٚعٍ ٚأقاّٚٚ ،ضزت اٜطاً مبعٓ ٢إص٬ح املهإ ٚتٗ٦ٝت٘ يًُبٝت ف ٘ٝفكس ق: ٌٝ
"تَبٛأ "ُٙأ ٟأصًش٘ ٖٝٚأٚ ٙدعً٘ َُ٥٬اً يًعٝـ ،إٔ تبٛأ َٓع ٫تعين ْعٍ ٚأقاّٚ ،بٛأٙ
َٓع ٫تعين ٖٝأ ي٘ أ ٚاؽصَٓ ٙعَٚ ،٫هٔ ي٘ فٜٚ ٘ٝكاٍ زّ ف ٕ٬بٛا ٤يسّ ف ٕ٬إشا نإ نف٪ا
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ي٘ ٚا٫غِ " ايبٚ " ١٦ٝتبٛأت َٓع ً٫أْ ٟعيت٘ٚ ،ايبٚ ١٦ٝايباٚ ٠٤املبا :٠٤أ ٟاملٓعٍٚ ،يف

ايصشاح :املُبآَ : ٠٤عٍ ايك ّٛيف نٌ َٛضعُٜٚ ،كاٍ نٌ َٓعٍ ٜٓعي٘ ايك.)1( ّٛ

ثاْٝا :ايب ١٦ٝاصط٬ساً :تعس نًُ ١ايب Environment ١٦ٝاصط٬ح نإ أ ٍٚظٗٛض ي٘
يف َ٪متط ا٭َِ املتشس ٠ا٭ ٍٚيًب ١٦ٝايص ٟعكس يف إغتٛنٗٛمل غٓ ،ّ1972 ١بس َٔ ٫يفغ
ايٛغط اإلْػاْ milieu du human ٞايص ٟنإ غا٥سا قبٌ شيوٚ ،نإ َصطًح

دسٜساً ٚسسٜجاً يف شيو ايٛقت(ٚ ،)2قس عطف َ٪متط اغتهٗٛمل ايب ١٦ٝبأْٗا  :فُٛع ١ايٓعِ
ايطبٝعٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝايجكاف ١ٝاييت ٜعٝـ بٗا اإلْػإ ٚايهآ٥ات ا٭خطٚ ٣اييت ٜػتُسٕٚ
َٓٗا ظازِٖ ٪ٜٚز ٕٚفٗٝا ْؿاطِٗ(.)3

ٜٚكاٍ إَّٕ ٚاضع ٖصا املصطًح ٖ ٛايعامل ا٭ملاْ ٞاضْػت ٖٝذٌ

(*)

عاّ ّ1866

ٚايص ٟعطفٗا بأْٗا (ايعًِ ايصٜ ٟسضؽ ع٬ق ١ايهآ٥ات اؿ ١ٝبايٛغط ايص ٟتعٝـ فٜٗٚ ،٘ٝتِ
ٖصا ايعًِ بايهآ٥ات اؿٚ ١ٝططم َعٝؿتٗا ٚتػصٜتٗا نُا ٜتطُٔ أٜطاً زضاغ ١ايعٛاٌَ غري
اؿَ ١ٝجٌ خصا٥ص املٓار ٚاـصا٥ص ايفٝعٜاٚ ١ٝ٥ايهُٝٝا ١ٝ٥يٮضض ٚاملاٚ ٤اهلٛا.)4()٤

ٚايب ١٦ٝاصط٬ساً تعين :احملٝط أ ٚايٛغط اؿ ٟٛٝيًهآ٥ات ،سٝح ٜعٝـ ف ٘ٝاإلْػإ َع
غري َٔ ٙاملدًٛقات ٚتتٛافط فٚ ٘ٝغا ٌ٥اؿٝاٚ ٠أغباب ايبكا.)5(٤

( )4اإلماـ أبي الفزل جساؿ الجيؽ دمحم بؽ مكخـ بؽ مشغؾر االفخيقي ،لداف العخب ،السجمج
األوؿ ،دار صادر ،بيخوت ، 9112،ص.33

( )9د .صالح الجيؽ عامخ ،مقجمات القانؾف الجولي لمبيئة ،مجمة القانؾف واالقتراد ،كمية
الحقؾؽ ،جامعة القاىخة ،4659 ،ص.354

( )3د .خالج مرظفى فيسي ،الجؾانب القانؾنية لحساية البيئة مؽ التمؾث في ضؾء التذخيعات
الؾطشية واالتفاقيات الجولية ،ط ،4دار الفكخ الجامعي ،االسكشجرية ،9144،ص.94
(*) عالؼ الظبيعة االلساني أرندت ميديش هيكل ( )4646- 4531كاف أوؿ مؽ أستخجـ
اصظالح إيكؾلؾجي.

( )1رجاء وحيج دويجري ،البيئة (مفيؾميا العمسي السعاصخ وعسقيا الفكخي التخاثي) ،ط ،4دار
الفكخ لمشذخ ،دمذق ،9111 ،ص.92

( )2د .أحسج عبج الكخيؼ سالمة ،قانؾف حساية البيئة (دراسة تأصيمية في االنغسة الؾطشية
واالتفاقية) ،ط ،4مظابع جامعة السمػ سعؾد ،الخياض ،4664 ،ص .4
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ثايجا :ايب ١٦ٝيف ايتؿطٜعات ايكاْ: ١ْٝٛ
يكس اٖتُت ايتؿطٜعات ايكاْ ١ْٝٛبتعطٜف ايبٚ ١٦ٝتٛضٝح عٓاصطٖا ٚبٝإ َسي٫ٛتٗا
ملا هلا َٔ أُٖ ١ٝنبري ٠يف سٝا ٠اإلْػإ ٚصشت٘ٚ ،ضغِ إٕ ايٓصٛص ايكاْ ١ْٝٛمل تعطف
َصطًح ايب ١٦ٝإ٪َ ٫خطاً يف ايػبعٓٝات َٔ ايكطٕ املاض ،ٞإ ٫إْٗا َع ٖصا ناْت تٓص عً٢
محاٜتٗا بططم غري َباؾط َٔ ٠خ ٍ٬ػط ِٜنٌ فعٌ ٜطط بعٓاصطٖاٚ ،أقطت َٓعُ١
ايْٛٝػه ٛايتابع ١يٮَِ املتشس ٠عاّ  ،ّ 1967تعطٜف ا٭غتاش ايٓطٚه( ٞؽٜٚ .و) يًب١٦ٝ
بهْٗٛا "شيو اؾع ٤ايص٪ٜ ٟثط ف ٘ٝاإلْػإ ٜٚتأثط ب٘ ،أ ٟاؾع ٤ايصٜ ٟػتدسَ٘ ٜٚػتػً٘
٪ٜٚثط فٜٚ ،٘ٝتهٝف َع٘"(.)1

ٚعً ٢صعٝس ايتؿطٜعات ايٛطٓ ١ٝفكس تٓاٚيت ٖص ٙايتؿطٜعات تعطٜف ايبٚ ١٦ٝايٓص
عً ٢محاٜتٗا ٚخاص ١بعس َ٪متط اغتهٗٛمل عاّ  ،ّ1972يهٔ ايػٛابل ايتاضى ١ٝتطدع
إصساض بعض ايتؿطٜعات ايب ١ٝ٦ٝاىل َا قبٌ ايكطٕ ايتاغع عؿط إش أصسض عسز َٔ سهاّ
املكاطعات يف بعض ايس ٍٚتؿطٜعات تسع ٛيًُشافع ١عً ٢ا٭ْٗاض ٚايبشريات ٚشيو بعسّ
تًٜٛجٗا سفاظ ًا عً ٢ايٓعافٚ ١ايصش ١ايعاَٜٚ ،١ط ٣بعطِٗ إٔ َ٬ٝز ايكٛاعس ايكاْ١ْٝٛ
اـاص ١عُا ١ٜايبٜ ١٦ٝطدع اىل ايٓصف ايجاْ َٔ ٞايكطٕ ايعؿط ٜٔإش صسض ايعسٜس َٔ
ايتؿطٜعات فط ً٬عٔ إبطاّ ايس ٍٚي٬تفاقٝات ايسٚيَٗٓٚ ١ٝا اتفاق ١ٝعاّ  ،ّ1954اـاص١
مبٓع تًٛخ َٝا ٙايبشط بايبرت ٍٚأ ٚايعٜت(.)2

ٚايكاْٜ ٕٛتطٛض تبعاً ؿاد ١اجملتُعات ٚايٓاؽٚ ،باظزٜاز املؿانٌ ايب ١ٝ٦ٝتطٛض
ايكاْ ٕٛايب ٞ٦ٝيهًٜ ٞيب اؿاد ١يف تٓع ِٝع٬ق ١اإلْػإ بب٦ٝت٘ ٚملعاؾ ١املؿانٌ
املػتشسثٚ ،١ملا نإ ايتطٛض ايتؿطٜع ٖٛ ٞمس ١ضٝ٥ػ ١ٝيًكاْ ٕٛفٗ ٛعً ٢ايسٚاّ ٜتطٛض
( )4يشغػػخ أـ  .ىػػؾلي .وجػػي .رجييػػا وجػػي .سػػالدؾ ،البيئػػة واالندػػاف ،تخجسػػة عرػػاـ عبػػج
المظيف ،سمدمة السؾسؾعة الرغيخة  ،36دار الحخية لمظباعة ،بغػجاد  ،4646،نقػالا عػؽ
س ػػيخاف احس ػػج ط ػػو ،الحساي ػػة الجولي ػػة لمبيئ ػػة م ػػؽ أس ػػمحة ال ػػجمار الذ ػػامل (حال ػػة العػ ػخاؽ

انسؾذج ا) ،ط ،4مخكد كخدستاف لمجراسات االستخاتيجية ،الدميسانية ،9113 ،ص . 94

( )9صػػاحب عبيػػج الفػػتالوي ،دور السدػػيولية فػػي حسايػػة البيئػػة مػػؽ التمػػؾث فػػي ضػػؾء التقػػجـ
العمسػػي والشفدػػي ،مجمػػة البمقػػاء ،جامعػػة عسػػاف االىميػػة السجمػػج،5العػػجد،9االردف ،تذ ػخيؽ
االوؿ ،9114،ص 3وما بعجىا.
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ٚنُا ق ٌٝإٕ ايكآْٜ ٕٛعط اىل ا٭َاّ  ٫اىل ايٛضا ،)1( ٤هلصا لس إٔ َععِ ايتؿطٜعات ايٛطٓ١ٝ
ايٛطٓ ١ٝسطصت عً ٢محا ١ٜاملٛاضز ايطبٝعٚ ١ٝؼط ِٜنٌ ضطض ٜطاهلا ٚلس شيو بٛضٛح
ٚاْتؿاض أٚغع يف ايس ٍٚاييت ؼرتّ سكٛم اإلْػإ ٚؼطص عًَ ٢طاعاتٗا يف مجٝع
اجملا٫ت.
 ٚتٓاٚيت بعض ايتؿطٜعات ايكاْ ١ْٝٛايب ١ٝ٦ٝتعطٜف َصطًح ايبَ ،١٦ٝجٌ قإْٛ
محاٚ ١ٜؼػني ايب ١٦ٝايعطاق ٞضقِ  27يػٓ2009 ١املاز/2 ٠ايفكط 5 ٠دا ٤ف( ٘ٝايبٖٞ ١٦ٝ
احملٝط ظُٝع عٓاصط ٙايص ٟتعٝـ ف ٘ٝايهآ٥ات اؿٚ ١ٝايتأثريات ايٓامج ١عٔ ْؿاطات

اْ٫ػإ ا٫قتصازٚ ١ٜا٫دتُاعٚ ١ٝايجكاف.)2()١ٝ

أَا قاْ ٕٛمحا ١ٜايب ١٦ٝاملصط ٟضقِ  4يػٓ ،ّ1994 ١فكس ْص يف ايفكط ٠ا٭ٚىل
َٔ ّ َٔ ،1ايفصٌ ا٭ ٍٚبإٔ ايب( ٖٞ ١٦ٝاحملٝط اؿ ٟٛٝايصٜ ٟؿٌُ ايهآ٥ات اؿَٚ ١ٝا
وُٝط بٗا َٔ ٖٛاَٚ ٤اٚ ٤تطبَٚ ١ا ٜك ُ٘ٝاإلْػإ َٔ َٓؿآت )( ،)3أَا قاْ ٕٛمحا ١ٜايب١٦ٝ
ا٭ضزْ ٞضقِ 52يػٓ ّ2006 ١عطفٗا يف ّ( 2أْٗا احملٝط ايصٜ ٟؿٌُ ايهآ٥ات اؿٚ ١ٝغري
اؿَٚ ١ٝا وتَٛ َٔ ٜ٘ٛاز َٚا وٝط ب٘ َٔ ٖٛاَٚ ٤اٚ ٤تطبٚ ١تفاع٬ت أَٗٓ ٟا َٚا ٜكُ٘ٝ
اإلْػإ َٔ َٓؿآت ف.)4()٘ٝ

( )4د .أحسج دمحم حذيش ،السفيؾـ القانؾني لمبيئة في ضؾء مبجأ اسمسة القانؾف السعاصخ،
دار الفكخ الجامعي  ،االسكشجرية ،9114ص.42

( )9أنغخ قانؾف حساية وتحديؽ البيئة رقؼ 94لدشة 9116السشذؾر في جخيجة الؾقائع
العخاقية بالعجد رقؼ 1419بتاريخ .9141/4/92
( )3د .فارس دمحم عسخاف ،الدياسة التذخيعية لحساية البيئة في مرخ وقظخ ودور األمؼ
الستحجة في حسايتيا ،ط،4السكتب الجامعي الحجيث ،االسكشجرية ،9112 ،ىامش ،4

ص.99

( )1د .عبج الشاصخ زياد هياجشة ،القانؾف البيئي ،ط ،4دار الثقافة لمشذخ ،عساف،9149 ،
ص.434
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الفرع الثبوً

التعرٌف ثبلىساعبد ادلسلحخ
ٜعس ايٓعاع املػًح(*) َٔ أخطط ا٭سساخ اييت تٛادٗٗا ايسٚ ٍٚايؿعٛب ملا تػبب٘
َٔ نٛاضخ ٚاٯّ يًبؿط ١ٜقس متتس يػٓٛات طٛاٍ ٚقس ٜطاٍ زٚ ٍٚؾعٛب يٝؼ هلا ع٬ق ١ب٘،
َٚع إٔ ا٫ستهاّ يًكاْٚٚ ٕٛغا ٌ٥تػ ١ٜٛايٓعاعات ايػًُ ١ٝخري ٚغ ١ًٝيفض ايٓعاعات
ٚػٓبٗا ،إ ٫إٔ َا ٜعٜس ا٭َط ساد ،١ايًذ ٤ٛيًططٚض ٠ايعػهط ١ٜيسفع اعتساٚ ٤اقع فعُٜٗ ً٬سز
غٝازٚ ٠اغتك ٍ٬زٚ ٍٚأَٔ ؾعٛبٗا ،فايططٚض ٠ايعػهط ١ٜنُبسأ ي٘ تأثري عً ٢ايع٬قات
ايسٚيٜٚ ١ٝعترب َٔ أِٖ َٛضٛعات ايكاْ ٕٛايسٚي ٞاإلْػاْٚ ،ٞبصٛض ٠خاص ١يف ضبط
ٚؼسٜس اغتدساَٗا َٚا ٜرتتب عًٗٝا َٔ آثاض نبري ٠تطط باإلْػإ ٚب٦ٝت٘ احملٝط ١ب٘
ٚ٭دٝاٍ َت٬سك.١
أ : ٫ً ٚتعطٜف ايٓعاع املػًح :
 .1ايٓعاع يػٜ : ١طدع أصٌ نًُْ ١عاع اىل ْععٜٓ-ععْ -ععا فَٗٓ ٛعٚع ْٚعٜعٚ ،أْتعع٘
ْععاٚ ،قس زضز عً ٢يػإ ايعاَ ١بايكْ ،ٍٛعع ايؿ ٤ٞأ ٟتًفٚ ،ايِٓعاعٚ ١املَٓعع ١مبعٓ٢
اـصٚ ،١َٛاملٓاظع ١يف اـص :١َٛفاشب ١اؿذر فُٝا ٜتٓاظع ف ٘ٝاـصُإٚ ،ايتٓاظع

(*) يحىب العالمة ابؽ خمجوف في مقجمتو الى تفديخ اسباب الشداع والحخوب حيث يحكخ
(اعمؼ اف الحخوب وانؾاع السقاتمة لؼ تدؿ واقعة في الخميقة مشح بخاىا هللا  ،وأصميا إرادة
االنتقاـ بيؽ البذخ ،حيث

يتعرب كل طخؼ لفريمتو وجساعتو وبحلػ تبجأ ش اخرة

الحخب ،وىؾ أمخ طبيعي بيؽ البذخ ال تخمؾ مشو امة وال جيل ،وسبب ىحا االنتقاـ إما
حدج أو مشافدة أو عجواف ،وإما غزب هلل ولجيشو ،وإما غزب لمسمػ وسعي في

تسجيجه) ،انغخ مقجمة ابؽ خمجوف لمعالمة عبجالخحسؽ بؽ دمحم بؽ خمجوف ،تحقيق

األستاذ حجخ عاصي ،مشذؾرات مكتبة اليالؿ ،بيخوت ،4653،ص .442نقال عؽ
د.جابخ ابخاهيؼ الخاوي ،السشازعات الجولية ،ط،9شخكة أياد لمظباعة ،بغجاد،4654 ،
ص.1
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مبعٓ ٢ايتداصِٚ ،تٓاظع ايك ّٛمبعٓ ٢اختصُٛاٚ ،بْ ِٗٓٝعاع ١أ ٟخص ١َٛيف سل

َٚصطًح ايٓعاع ٜكابً٘ بايًػ ١ايفطْػٚ Confli ١ٝبايًػ ١اْ٫هًٝعَٔ ٖٞٚ Conflict ١ٜ
أصٌ نًُٚ Conflictus ١اييت تعين ايصطاع ٚايٓعاع ،ايؿكام ،ايكتاٍ(.)2
 .2ايٓعاع املػًح اصط٬ساً  :تعسزت ا٭ضا ٤يف بٝإ َسي ٍٛايٓعاع املػًح ،سٝح ٜٛ ٫دس
تعطٜف ملصطًح ايٓعاعات املػًش ١يف ا٫تفاقٝات ايسٚي ،١ٝيصيو شٖب بعض ايفكٗا ٤يًكٍٛ
بإٔ ايٓعاع املػًح ٖ ٛاغتدساّ ايك ٠ٛاملػًش ١يسٚي ١ضس زٚي ١أخط ٣غٛا ٤نإ اهلذّٛ
َؿطٚع أ ٚغري َؿطٚع ( ٖٛٚ ،)3ايٛضع اـطري ايٓاؾ ٧عٔ اصطساّ ٚدٗات ايٓعط بني
زٚيتني أ ٚأنجط بػبب تعاضض َصاؿُٗا بؿهٌ ٜتعصض َعاؾت٘ بايططم ايسبًَٛاغٚ ١ٝصاض
ٜٗسز بًذ ِٗ٥ٛأ ٚؾ ٤ٛأسسِٖ اىل ايك ٠ٛاملػًش. )4(١
ٚايٓعاع يف َعٓا ٙايٛاغع يف ايكاْ ٕٛايسٚيٜ ٞعين عسّ ا٫تفام أ ٚاـ٬ف بني َصاحل
ا٭ططاف املتٓاظعٚ ،١مبعٓا ٙايطٝل ٜعين إٔ أسس ا٭ططاف ٜتكسّ بازعا ٤خاص ٜك ّٛعً٢
أغاؽ خطم ايكاْ ٕٛيف ايٛقت ايصٜ ٟطفض ف ٘ٝايططف ا٭خط ٖصا ا٫زعا.)5(٤

ٚايٓعاع يف ايع٬قات ايسٚي ٖٛ ،١ٝتٛتط ايع٬قات بني زٚيتني أ ٚبني زٚيٚ ١عس ٠ز،ٍٚ
نٓتٝذ ١يًتػري اؾصض ٟايص ٟسصٌ يف زاخٌ زٚي ١أ ٚعس ٠ز ،ٍٚفف ٞايكاْ ٕٛايسٚي ٞايتكًٝسٟ

( )4أبي الفزل جساؿ الجيؽ دمحم بؽ مكخـ بؽ مشغؾر األفخيقي ،لداف العخب ،السجمج الثامؽ
مرجر سابق ،ص.323-321

( )9د .سالمة صالح الخىايفة ،حساية السستمكات الثقافية اثشاء الشداعات السدمحة ،ط ،4دار
الحامج لمشذخ،األردف،9149،ص.441
( )3عيدى زايج ،التسييد بيؽ الشداعات السدمحة الجولية وغيخ الجولية ،اطخوحة دكتؾراه مقجمة
الى كمية الحقؾؽ والعمؾـ الدياسية -قدؼ الحقؾؽ ،جامعة دمحم خيزخ بدكخة،9144 ،

ص.3

( )1د .أحسج زكي بجوي ،معجؼ السرظمحات الدياسية والجولية ،ط ،9دار الكتب السرخي،
القاىخة ،9111 ،ص.49
( )2د .جابخ إبخاهيؼ الخاوي ،مرجر سابق ،ص.91
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اقتصط ْعاّ اؿطب عً ٢املٓاظعات املػًش ١بني ايس ٍٚاملػتكًٚ ،١يصيو بكٝت عس٠

َٓاظعات َػًشٚ ١خاص ١سطٚب ايتشطٜط ايٛطٓ ١ٝخاضز إطاض ايٓعاّ ايكاْ.)1(ْٞٛ

ٚايٓعاع املػًح ٜػتدسّ يف بعض املٛاضع َطازفاً يًشطبٚ ،اييت تطًل عً٢
ا٭عُاٍ ايعسا ١ٝ٥املػًش ١بني زٚيتني أ ٚسهَٛتني أ ٚأنجطٜٗٚ ،سف َٔ ٚضاٗ٥ا نٌ ططف
صٝاْ ١سسٚزَٚ ٙصاؿ٘ يف َٛادٗ ١ايططف ا٭خطٚ ،اؿطب  ٫ته ٕٛإ ٫بني ايس ٍٚأَا ايٓعاع
املػًح فٝتِ بني ايسٚ ٍٚغريٖا أ ٚبني مجاعات زاخٌ ايسٚي ١أ ٚمجاع َٔ ١ا٭فطاز ضس زٚي١
أدٓب.)2( ١ٝ
ثاْٝاً  :أْٛاع ايٓعاعات املػًش: ١
 .1ايٓعاع املػًح ايسٚيٜ : ٞعس ايٓعاع زٚيٝاً ،إشا نإ بني زٚيتني أ ٚبني ؾدصني أ ٚأنجط
َٔ أؾداص ايكاْ ٕٛايسٚي ٞايعاّ ٚعًَ ٢ػأي َٔ ١املػا ٌ٥اييت ؽص ايكاْ ٕٛايسٚيٞ

ايعاّ(.)3

ٜٚعطف ايٓعاع املػًح ايسٚي ،ٞبأْ٘ اغتدساّ ايك ٠ٛاملػًش َٔ ١قبٌ ططفني
َتشاضبني أ ٚأنجط ٫ٚبس َٔ إٔ ٜه ٕٛأسسُٖا دٝـ ْعاَٚ ٞمتتس اىل خاضز سسٚز أسس
ا٭ططافٚ ،تبسأ عاز ٠بإعٚ ٕ٬تتٛقف ٭غباب َٝساْ ١ٝأ ٚ٭غباب اغرتاتٝذ ١ٝناهلسْ،١

ٚتٓتٗ ٞبا٫غتػ ّ٬أ ٚباتفام صًح(.)4

ٜٚكصس بايٓعاعات املػًش ١ايسٚي ١ٝايعًُٝات ايكتاي ١ٝبني َػًشني ٜٓتُ ٕٛاىل ايسٍٚ
املدتًف ١اييت ته ٕٛيف ساي ١اسرتابٜٚ ،أخص ايٓعاع ايسٚي ٞث٬خ أؾهاٍ قاْ ،١ْٝٛفٗ ٛإَا إٔ
ٜه ٕٛعسٚإ َ ٖٛٚا سطَ٘ ايكاْ ٕٛايسٚي ٞايٛضع ،ٞأٜ ٚه ٕٛزفاعا عٔ ايٓفؼ فطزٜا أٚ
مجاعٝا سػب َا ٚضز يف املازَٝ َٔ )51 (٠جام ا٭َِ املتشس ٠أ ٚتطبٝكا ملفٗ ّٛا٭َٔ
اؾُاع ٞايصٚ ٟضز شنط ٙيف ايفصٌ ايػابع َٔ املٝجام غري إٕ ٖص ٙايتصٓٝفات ٚإ مل تهٔ
( )4د .كساؿ حساد ،الشداع السدمح والقانؾف الجولي العاـ ،ط ،4السيسدة العمسية لمجراسات
والشذخ ،بيخوت  ،4664 ،ص.91-46

( )9د .أحسج زكي بجوي ،مرجر سابق ،ص.424
( )3د .جابخ ابخاهيؼ الخاوي ،مرجر سابق ،ص .35
( )1د .عامخ عمي سسيخ الجليسي ،الزخورة العدكخية في الشداعات السدمحة الجولية
والجاخمية ،ط ،4األكاديسيؾف لمشذخ والتؾزيع ،عساف ،9142 ،ص.413
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شا تأثري يف غري ايعًُٝات ايكتاي ١ٝإ ٫أْٗا يف غا ١ٜا٭ُٖ ١ٝبايٓػب ١يًؿطع ١ٝايسٚي ١ٝاييت تعس
ايعسٚإ ٖ ٛأّ اؾطا ِ٥ايسٚي ١ٝيف سني ٜبك ٢ايسفاع عٔ ايٓفؼ ايفطزٚ ٟاؾُاع ٞأَطاً قاْْٝٛاً
َٚؿطٚعاً (. )1
 .2ايٓعاع املػًح ش ٚايطابع غري ايسٚي:)*(ٞ
ٜعترب نجري َٔ ايٓعاعات املػًش ١يف ٚقتٓا ايطأٖ غري زٚي ١ٝبطبٝعتٗاٚ ,أْ ٟعاع
َػًح غري زٚيْ ٖٛ ٞعاع َػًح ؼسخ ف ٘ٝا٭عُاٍ ايعسا ١ٝ٥بني ايكٛات املػًش ١يسٚي١
ٚمجاعات َػًشَٓ ١عُ ١غري تابع ١يسٚي ١أ ٚبني ٖص ٙاؾُاعات شاتٗا.
ٚنإ ايفك Vattel ٘ٝأ ٍٚايفكٗا ٤ايص ٜٔتططقٛا ملٛضٛع ايٓعاعات ايساخً١ٝ
ٚبٛدٛب تطبٝل َباز ٨ايكاْ ٕٛايسٚي ٞاْ٫ػاْ ٞعً ٢املتُطز ٜٔأبإ ايٓعاعات املػًش١
ايساخً.)2(١ٝ
ٚعطفت املاز ٠ايجايج ١املؿرتن َٔ ١اتفاقٝات دٓٝف ايٓعاعات املػًش ١غري ايسٚي١ٝ
عً ٢أْٗا ْعاعات ش ٚطابع غري زٚي ،ٞإ ٫إٔ ايربٚتٛن ٍٛاإلضايف ايجاْ ٞيعاّ  ،ّ1977تٓاٍٚ
ساي ١اؿطب املعًٓٚ ١غري املعًٓٚ ١مجٝع أؾهاٍ ا٫ست ٍ٬اؾعْٚ ٞ٥طاٍ ايؿعٛب ضس
ايتػًط ا٫غتعُاض ،ٟسٝح ْصت املاز ٠ا٭ٚىل َٓ٘ عً ٢إٔ (ٜػطٖ ٟصا ايربٚتٛن ٍٛايصٟ
ٜطٛض ٜٚهٌُ املاز ٠ايجايج ١املؿرتن ١بني اتفاقٝات دٓٝف يعاّ  ّ1949ز ٕٚإٔ ٜعسٍ َٔ
ايؿطٚط ايطآٖ ١يتطبٝكٗا عً ٢مجٝع املٓاظعات املػًش ١اييت تؿٌُ املاز ٠ا٭ٚىل َٔ
ايربٚتٛن ٍٛاإلضايف ا٭ ٍٚاملتعًل عُا ١ٜضشاٜا ايٓعاعات املػًش ١ايسٚيٚ ١ٝاييت تسٚض عً٢
( )4أمل يازجي ،القانؾف الجولي اإلنداني وقانؾف الشداعات السدمحة بيؽ الشغخية والؾاقع،
مجمة جامعة دمذق لمعمؾـ االقترادية والقانؾنية ،السجمج  ،91العجد األوؿ ،9111
ص.449
(*) تشذب ىحه الشداعات أساس ا نتيجة ضعف الجوؿ حيث أف الشداع السدمح الجاخمي يذيخ الى
حالة مؽ حاالت العشف تشظؾي عمى مؾاجيات مدمحة قج تظؾؿ بيؽ القؾات الحكؾمية أو
أكثخ مؽ الجساعات السدمحة السشغسة ،أو بيؽ تمػ الجساعات بعزيا البعض وتجور

عمى أراضي الجولة .

( )9جاف س بكتيو ،محاضخات في القانؾف الجولي االنداني ،تظؾره ومبادئو ،جامعة
ستخاسبؾرغ  ،السعيج الجولي لحقؾؽ االنداف4659 ،ـ ،ص.32
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إقً ِٝأسس ا٭ططاف ايػاَ ١ٝاملتعاقس ٠بني قٛات٘ ٚقٛات َػًشَٓ ١ؿك ١أ ٚمجاعات ْعاَ١ٝ
َػًش ١أخطٚ ٣متاضؽ ؼت قٝازَ ٠ػٚ٪ي ١عً ٢دع َٔ ٤إقً َٔ ُ٘ٝايػٝططَ ٠ا ميهٓٗا َٔ
ايكٝاّ بعًُٝات عػهطَ ١ٜتٛاصًَٓٚ ١ػكٚ ،١تػتطٝع تٓفٝص ٖصا ايًشل ْٚ ،)1()..صت ايفكط٠
ايجاْ َٔ ١ٝاملاز ٠ايػابك ١عً ٢إٔ ٖصا ايربٚتٛنٜ ٫ ٍٛػط ٟعً ٢سا٫ت ا٫ضططابات
ٚايتٛتطات ايساخً ١ٝنأعُاٍ ايعٓف ايعطضٚ ١ٝأعُاٍ ايؿػب ٚغريٖا َٔ ا٭عُاٍ شات ايطبٝع١
املُاثًٚ ،١بصيو ٜتبني إٔ املاز ٠ا٭ٚىل َٔ ايربٚتٛن ٍٛاإلضايف ايجاْ ٞاعتربت ايٓعاعات
املػًش ١اييت ؽطع ٭سهاَٗا ٖٞ ،ايٓعاعات اييت تسٚض عً ٢اقً ِٝزٚيٚ ١اسس ٠بني ايكٛات
املػًش ١ايكا َٔ ١ُ٥دٗٚ ١ايكٛات املػًش ١ؾُاع ١املتُطز َٔ ٜٔدٗ ١اخط.)2(٣
إٕ ايفطم ايطٝ٥ػ ٞبني ايٓعاع املػًح ايسٚيٚ ٞايٓعاع املػًح غري ايسٚي ٖٛ ٞصف١
ا٭ططاف املؿاضن ١يف ايٓعاع ،فف ٞسني ٜفرتض اغتدساّ ايك ٠ٛاملػًش ١بني زٚيتني أ ٚأنجط
يف ايٓعاع املػًح ايسٚي ،ٞبُٓٝا ٜفرتض ايٓعاع املػًح غري ايسٚي ٞعًُٝات عسا ١ٝ٥بني زٚي١
ٚمجاعَ ١ػًشَٓ ١عُ َٔ ١غري ايس ٍٚأ ٚبني اؾُاعات املػًش ١شاتٗا.
ادلطلت الثبوً

مبهٍخ ادلىبزعبد الجٍئٍخ
يكس بسأ اجملتُع ايسٚي ٞبإزضاى أُٖ ١ٝاملؿانٌ ايب ١ٝ٦ٝايسٚيٚ ،١ٝاييت بسأت بايتعاٜس
بٓػب نبري ٠يف َٓاطل عسٜس َٔ ٠ايعاملٚ ،تتُجٌ أغباب ٖص ٙاـ٬فات ٚاملؿانٌ يف عس٠
َٝازَٗٓ ٜٔا اغتدساّ ٚتًٜٛح ا٭ْٗاض ايسٚيٚ ١ٝايتشهِ يف نُٝات املٝا ٙاملتسفك ١اىل ايسٍٚ
املؿرتن ١يف فط ٟايٓٗط ،فط ٬عٔ َؿانٌ ايتذاضب ايٓٚ ،١ٜٚٛإدطا ٤ايتذاضب ايعًُ ١ٝعً٢
غطح ا٭ضض أ ٚيف ايفطا ٤اـاضد ،ٞمما ٜٓذِ عٓ٘ أضطاض ب ١ٝ٦ٝزٚيٚ ،١ٝيػطض ايتعطف
عًَ ٢اٖ ١ٝاملٓاظعات ايب ،١ٝ٦ٝغٓتٓا ٍٚيف ٖصا املطًب فطعنيٜ ،تطُٔ ا٭َ ٍٚفّٗٛ
املٓاظعات ايبٜٚ ١ٝ٦ٝتطُٔ ايجاْ ٞخصا٥ص املٓاظعات ايب.١ٝ٦ٝ
( )4السادة ( )4مؽ البخوتؾكؾؿ االضافي الثاني لعاـ4644ـ والسمحق باتفاقيات جشيف لعاـ
4616ـ والستعمق بالشداعات السدمحة غيخ الجولية ،مشذؾر عمى السؾقع
https://www.icrc.org/ar/doc/resourcesاتريخ الديارة.9146/9/49

( )9شيالف شؾكت طاىخ ،إنراؼ ضحايا الشداعات السدمحة الجاخمية ودوره في بشاء الدالـ،
رسالة ماجدتيخ ،كمية القانؾف والعمؾـ الدياسية ،جامعة دىؾؾ ،9141 ،ص.46
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الفرع األول

مفهىم ادلىبزعبد الجٍئٍخ
ٜعطف ايٓعاع ايب ،ٞ٦ٝبأْ٘ اـ٬ف يف ٚدٗات ايٓعط أ ٚايتٓاظع يف املصاحل بني
ايس ،ٍٚبؿإٔ َػأي ١تتعًل بتًٛخ ايب ١٦ٝأَ ٚؿانٌ أخط ٣تتعًل باملٛاضز ايبَ ،١ٝ٦ٝجٌ
اـ٬فات املتعًك ١بتٛظٜع ايجطٚات ايطبٝعٚ ١ٝا٭ْٗاض ايسٚيٚ ١ٝآباض ايٓفط.
ٚيكس بصٍ اجملتُع ايسٚي ٞممج ٬بايسٚ ٍٚاملٓعُات ايسٚي ١ٝدٗٛزاً نبري َٔ ٠أدٌ
فض املٓاظعات ايب ١٦ٝاييت تجٛض بني ايسٚ ٍٚبعطٗا ايبعض َٔ دطا ٤اضتهاب أَٗٓ ٟا
ؾطا ِ٥ب ١ٝ٦ٝيف سل زٚي ١أخط ٣أ ٚعٓسَا تجٛض أ ١ٜخ٬فات بني ٖص ٙايسَٓ َٔ ٍٚعٛض
ايب.)1(١٦ٝ
نُا باتت َؿهً ١ايتًٛخ ايبٚ ٞ٦ٝا٭ضطاض ايب ١ٝ٦ٝتؿػٌ فهط ايعًُاٚ ٤ايباسجني
ٚأصشاب ايكطاض ايػٝاغٜٚ ٞسع ٕٛيٛقف َجٌ ٖص ٙاْ٫تٗانات ٚاؿس َٓٗاٚ ،٭ٕ املؿانٌ
ايب ٖٞ ١٦ٝعامل ١ٝايطابع فٗ ٫ ٞتعطف سسٚز غٝاغ ،١ٝفًكس سعٝت باٖتُاّ زٚي ٞ٭ْٗا
فطضت ْفػٗا فطضاً ٚ٭ٕ ايتصس ٟهلا هاٚظ سسٚز ٚإَهاْٝات ؼطى زٚي ١مبفطزٖا ملٛادٗ١
ٖصا اـطط املدٝفٚ ،اؿل إٕ ا٭خطاض ايب ٫ ١ٝ٦ٝتكٌ خططاً عٔ ايٓعاعات ٚاؿطٚب
ٚا٭َطاض ايفتان ١إٕ مل تعز عًٗٝا(.)2
ٚميهٔ تعطٜف ايٓعاع ايب ،ٞ٦ٝبأْ٘ ايتٓاظع باملصاحل أ ٚاؿكٛم فُٝا بني ايسٍٚ
ٚاؾُاع ١ايسٚي ١ٝأ ٚفُٝا بني ايسٚ ٍٚا٫ؾداص ايعازٜنيٚ ،شيو فُٝا ٜتعًل باملؿانٌ أٚ
ا٭ضطاض ايٓامج ١عٔ املػاؽ بايب ١٦ٝاإلْػاْ ١ٝغٛا ٤أنإ شيو يف ظَٔ ايػًِ أ ٚيف ظَٔ
اؿطب(.)3
( )4د .عب ػػج الع ػػاؿ ال ػػجيخبي ،الحساي ػػة الجولي ػػة لمبيئ ػػة والي ػػات ف ػػض مشازعاتي ػػا (د ارس ػػة نغخي ػػة
تظبيقية) ،ط ،4السخكد القؾمي لإلصجارات القانؾنية ،القاىخة ،9143 ،ص.5

( )9السرجر نفدو ،ص.6

( )3د .سػػعيج سػػالؼ جػػؾيمي ،طػػخؽ تدػػؾية السشازعػػات الجوليػػة لمبيئػػة ،بحػػث مشذػػؾر فػػي السجمػػة
القانؾنية واالقترادية لكمية الحقؾؽ-جامعة الدقازيق ،العجد الثالث ،4664 ،ص.92
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ٚايٓعاع ايب ٞ٦ٝوسخ عازْ ٠تٝذ ١إؿام ضطض ْاؾ ٧عٔ تًٛخ ايب ١٦ٝبػبب أْؿط١
مياضغٗا أسس أؾداص ايكاْ ٕٛايسٚيٚ ،ٞعً ٢ايػايب فإٕ ايعٓصط ا٭دٓيب أ ٚايطابع ايسٚيٞ
ٜ ٫ػٝب عٔ املٓاظعات ايب ،١ٝ٦ٝفكس ٜه ٕٛاملسعٚ ٞطٓٝاً ٚاملسع ٢عً ٘ٝايص ٟتػبب
بايططض ايب ٞ٦ٝأدٓبٝاً ،أٜ ٚه ٕٛشيو ايٓؿاط قس مت يف إقً ِٝزٚي ١أدٓبٚ ١ٝأؿل ايططض
با٭ؾداص ٚاملُتًهات عً ٢إقً ِٝزٚي ١أخطٚ ،٣يف مجٝع ا٭سٛاٍ قس ًٜذأ أططاف ايٓعاع
اىل دٗ ١اختصاص شات طابع زٚي ٞيًفصٌ يف ايٓعاع ايب ،ٞ٦ٝنُشهُ ١ايعسٍ ايسٚي ،١ٝأٚ

قهُ ١ؼه ِٝزا ،١ُ٥أ ٚقهُ ١ؼه ِٝخاص.)1( ١

الفرع الثبوً

خصبئص ادلىبزعبد الجٍئٍخ
إٕ َٓاظعات ايكطاٜا ايب ١ٝ٦ٝبطبٝعتٗا تٓعهؼ عً ٢زَ ٍٚتعسز ،٠نُا تتذاٚظ
تساعٝاتٗا ٚآثاضٖا ايػٝاز ٠ايٛطٓٚ ١ٝايٓطام اؾػطايف ،يصيو  ٫بس َٔ يفت أْعاض اجملتُع
ايسٚي ٞ٭َُٖ ١ٝعاؾ ١املٓاظعات ايبٚ ١ٝ٦ٝإهاز سً ٍٛمشٛي ١ٝيتذٓبٗا ٚيًٛقاْ َٔ ١ٜؿٖ٪ا
ٚتطٛضٖا اىل ْعاعات َػًشٚ ،١تتُٝع املٓاظعات ايب ١ٝ٦ٝبِػُات ٚخصا٥ص متٝعٖا عٔ صٛض

املٓاظعات ا٭خطٚ ٣فُٝا ٜتكسّ ْبني بعطاً َٓٗا(:)2

 -1ايتٓٛع يف أططاف ايٓعاع  :تتٓٛع أططاف املٓاظعات ايسٚي ١ٝايب ١ٝ٦ٝفكس ته ٕٛأؾداص
ايكاْ ٕٛايسٚي ٞأ ٚأؾداص ايكاْ ٕٛايساخً ،ٞنُا ميهٔ إٔ ته ٕٛاؾُاع ١ايبؿط ١ٜيف
فُٛعٗا إشا تعًل ا٭َط بأضطاض ب ١ٝ٦ٝتًشل بايرتاخ املؿرتى يإلْػاْ.١ٝ
 -2تعًل ايٓعاع ايب ٞ٦ٝمبؿهً ١تِٗ اجملتُع ايسٚي َٔ :ٞاملعً ّٛإٔ محا ١ٜسٝا ٠اإلْػإ
ٚصشت٘ ٚضُإ تٛفري َكَٛات َعٝؿت٘ نًٗا َطتبط ١بب٦ٝت٘ ٚغَ٬تٗا ،نُا أْٗا ت٪ثط
بؿهٌ غًيب عً ٢ضفاٖ ١ٝاإلْػإ ٚغَ٬ت٘ غٛا َٔ ٤ايٓاس ١ٝايبسْ ١ٝأ ٚايٓفػٚ ١ٝاملعٓ،١ٜٛ
هلصا فإٕ أ ٟتعسٚ ٟضطض ٜصٝب ايبٜٗ ١٦ٝسز بايططٚض ٠اجملتُع ايسٚي ،ٞغٛا ٤ناْت ٖصٙ
املؿانٌ عً ٢ايصعٝس ايٛطين أ ٚاإلقً ُٞٝأ ٚايعامل.ٞ

( )4د .أحسج عبج الكخيؼ سالمة ،مرجر سابق ،ص.214
( )9د .عبجالعاؿ الجيخبي ،مرجر سابق ،ص.462-461
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 -3عامل ١ٝاملٓاظعات ايبٚ ١ٝ٦ٝخطٛض ٠ايتًٛخ ايعابط يًشسٚزٜ :عترب ايتًٛخ ايعابط يًشسٚز
أخطط َٗسزات ايب ١٦ٝاإلْػاْ ،١ٝ٭ٕ ا٭خطاض اييت تٓتر عٓ٘ تٓتكٌ َٔ َهإ ٭خط  َٔٚزٚي١
اىل أخط ٣هلصا فإٕ ايٓعاع بٗص ٙايصٛضٜ ٠ه ٕٛبني أنجط َٔ زٚي.١
 -4نجط ٠املؿانٌ ٚاـ٬فات ايكاْ ١ْٝٛيًٓعاع ايب :ٞ٦ٝتجري املٓاظعات ايسٚي ١ٝايب ١ٝ٦ٝايهجري
َٔ اـ٬فات ٚاملؿانٌ ايكاْ ١ْٝٛاييت ٜصعب تػٜٛتٗا بايٛغا ٌ٥ايكاْ ١ْٝٛاملعتاز ،٠نُا
أْ٘ َٔ ايصعٛب ١تكسٜط ايتعٜٛض عٔ ا٭ضطاض اييت تًشل بايب ،١٦ٝشيو إٔ إعاز ٠اؿاٍ اىل َا
نإ عً( ٘ٝايتعٜٛض ايعٝين)ٜعس أَطاً صعب ايتشكل يف َععِ ا٭سٛاٍٚ ،بفطض إَهاْ ١ٝشيو
فإْ٘ وتاز اىل مت ٌٜٛنبري ٜصعب عً ٢قسخ ايططض تٛفري.ٙ
الفرع الثبلث

أسجبة ادلىبزعبد الجٍئٍخ وسجل الىقبٌخ مىهب
تطدع أغباب املؿانٌ ٚاـ٬فات ايسٚي ١ٝاملتعًك ١مبػا ٌ٥ا٭ضطاض ايب ،١ٝ٦ٝاىل عس٠
أغباب ،أُٖٗا ا٭ْؿط ١اييت متاضغٗا ايسٚي ١يف أضاضٗٝا ٚميتس أثطٖا ايطاض اىل سسٚز زٍٚ
أخط ،٣فط ً٬عٔ ايتذاضب ايٓٚ ١ٜٚٛغريٖا غٛا ٤عً ٢ا٭ضض أ ٚيف ايفطا ٤اـاضدٚ ،ٞاييت
تػبب تًٛخ ب ٞ٦ٝميتس اىل َػاسات نبريٚ ،٠اغتٓازاً اىل َبسأ ايٛقا ١ٜخري َٔ ايع٬ز،
خاص ١يف أضطاض ايب ١٦ٝاييت عازَ ٠ا ٜػتش ٌٝع٬دٗا ٚاضداع اؿاٍ اىل َا نإ عً ،٘ٝيصيو
ظٗط تٛد٘ عاملٜ ٞطايب بٛضع غبٌ يتذٓب املٓاظعات ايب ١ٝ٦ٝقبٌ سسٚثٗاٚ ،يػطض
اإلساط ١بٗص ٙاملٛاضٝع غٛف ْتٓا ٍٚيف ٖصا املبشح أغباب املٓاظعات ايب ١ٝ٦ٝيف َطًب
أٚ ،ٍٚإدطا٤ات ػٓب أَٓ ٚع املٓاظعات ايسٚي ١ٝايب ١ٝ٦ٝيف َطًب ثإٍ.
ادلطلت األول

أسجبة ادلىبزعبد الجٍئٍخ
تتٓٛع أغباب املٓاظعات ايب ١ٝ٦ٝسػب نٌ ظَإ َٚهإ ،فاملٓاظعات ايب ١٦ٝاييت
ناْت غابكاً يف ايعصٛض ايكسمي ٫ ١تتذاٚظ أغبابٗا ا٫خت٬ف عً ٢فط ٣ا٭ْٗاض ٚايػٝطط٠
عً ٢ا٭ضاض ٞاييت ؼ ٟٛعً ٢ا٭ؾذاض ٚا٭خؿاب أ ٚغريٖا َٔ َٛاضز ايطبٝع ،١يهٔ َع
تطٛض اجملتُعات ٚظٗٛض ٚغا ٌ٥ايتهًٓٛدٝا ٚايتطٛض ايعًُ ،ٞظٗطت ٖٓاى فُٛعَٔ ١
املؿانٌ اييت ٜصعب ايػٝطط ٠عًٗٝا ،نإْؿا ٤ايػسٚز عً ٢فاض ٟا٭ْٗاض ايسٚيٚ ١ٝسطَإ
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ز ٍٚأخط َٔ ٣املٝا ٙايعصب ،١أ ٚا٫خت٬ف بؿإٔ ايػٝطط ٠عً ٢آباض ايٓفط ٚايػاظ ايطبٝعٞ
ٚغريٖا َٔ املػببات اييت أزت اىل سسٚخ ْعاعات ٚتٛتط يف ايع٬قات ايسٚيٚ ،١ٝاييت تعزاز
نًُا تكسّ ايعًِ ٚقطاع ايصٓاع.١
إٕ ْسض ٠املٛاضز ايطبٝعٚ ١ٝضطٚض ٠اغتدساَٗا اغتدساَاً ٜتػِ بايهفاٚ ،٠٤إهاز
َٛاضز بس ١ًٜعٔ املٛاضز ايطبٝع ١ٝاملٗسز ٠باْ٫كطاضٚ ،اؿس َٔ ا٭ْؿطٚ ١اييت تكع زاخٌ
اقً ِٝزٚي ١أ ٚؼت ٜ٫ٚتٗا أ ٚغٝططتٗا ٜٚه ٕٛهلا أثط ب ٞ٦ٝضاض عً ٢ز ٍٚأخط ٣أ ٚعً٢
َٛاطٓٗٝاٖ ،صا اؾاْب ايٛاقع َٔ ٞدٛاْب ايرتابط ايعامل٪ٜ ٞز ٟاىل اؿس َٔ املؿانٌ
ٚاـ٬فات ايب ،١ٝ٦ٝفايتطأَ ٚايتعا ٕٚايسٚيٝني َٔ ايتٛدٗات اييت تفطض ْفػٗا يف فاٍ
َهافش ١املٓاظعات ايب ١ٝ٦ٝبصف ١عاَٚ .)1(١مبا أْٓا ئ ْتُهٔ َٔ اإلساط ١ظُٝع أغباب
املٓاظعات ايب ،١ٝ٦ٝيصا غٓكتصط عً ٢شنط أِٖ ا٭غباب أْ ٖٛٚ ٫سض ٠املٝاٚ ،ٙغٓتٓا ٍٚشيو
يف ايفطع ا٭ ،ٍٚثِ ْٛضز يف ايفطع ايجاَْ ٞؿهً ١غس ايٝػٚ ٛتأثري ٙايػًيب عً ٢ب ١٦ٝايعطام.
الفرع األول
وذرح ادلٍبي

إٕ َٔ أبطظ املؿانٌ ايب ١ٝ٦ٝاييت تػبب ْعاعات ٚسطٚب َٖ ٞؿهًْ ١سض ٠املٛاضز
املا ١ٝ٥املتٛظع ١بؿهٌ َتفاٚتٚ ،اييت تُػبب َا ُٜعطف (عطٚب املٝاٚ ،)ٙاييت تعس َؿهً١
ايعصط ٚايػبب ايطٝ٥ػ ٞيف تٗسٜس ا٭َٔ ٚايػًِ ايسٚيٝني ،إٕ ْسض ٠املٝا ٙاييت تتػاضع َٔ
دطا ٤تػري املٓار ٚبٓا ٤ايػسٚز ٚتػٝري فط ٣ا٭ْٗاض إضاف ١ي٬غتدساَات املتعسز ٠يًُٛاضز
املاَ ١ٝ٥ع ظٜاز ٠ايُٓ ٛايػهاْ ٞمما ٪ٜثط عً ٢تٛفط املٝاَٚ ٙس ٣نفا ١ٜاؿاد ١ايبؿط١ٜ
َٓٗا ،مما ٜٗسز ايػًِ ٚا٭َٔ ايسٚيٝني بٛصف٘ عاََ ً٬ػاُٖاً يف ايتػبب باؿطٚب(ٚ ،)2بٓاً٤
عًٜ ٘ٝتبني َس ٣أُٖ ١ٝمحا ١ٜاملٝا ٙأثٓا ٤ايٓعاعات املػًشٚ ١سفغ ايجط ٠ٚاملا َٔ ١ٝ٥أثط
اؿطٚبٚ ،احملافع ١عًَٛ ٢ضز طبٝع ٫ ٞغٓ ٢عٓ٘ يًشٝا.٠

( )4د .سعيج سالؼ جؾيمي ،مرجر سابق ،ص.1
( )9د .ما ار تيغشيشؾ ،السياه والدمؼ واألمؽ الجولياف ،السجمة الجولية لمرميب األحسخ،
السجمج ،69العجد ،546أيمؾؿ  ،9141ص.444
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إٕ املٝا ٙايعصب ٖٞ ١أمثٔ املٛاضز ايطبٝع ٫ٚ ١ٝتؿهٌ غ َٔ %1 ٣ٛفُٛع املٝاٙ
عً ٢نٛنب ا٭ضض هلصا تعس أِٖ ٚأخطط أغباب املٓاظعات ايبٚ ،١ٝ٦ٝإٕ ْسض ٠املٝا ٙايعصب١
يف ايعامل زفعت ايهجري ٜٔاىل تػُ ١ٝاملٝا" ٙايصٖب ا٭ظضم"ٚ ،مما ُٜؿاٖس عاملٝاً أْ٘ ٚبعس
عكس َٔ ايعَٔ غُٝصبح املا ٤أِٖ َٔ ايٓفطٚ ،يٝؼ َٔ ايعبح إٔ ػاض املٝا ٙايعاملٝني يف

ايؿطنات ايعُ٬ق ،١قس ؾطعٛا ببٓاْ" ٤اق٬ت املٝا ،"ٙعً ٢غطاض ْاق٬ت ايٓفط(.)1

ٜٚعٛز أصٌ ؼً ٌٝايصً ١بني املٝاٚ ٙايٓعاع املػًح اىل ايسضاغات بإٔ ايعٛاٌَ
ايب ١ٝ٦ٝنسٚافع يًٓعاعات بني ايسٚ ،ٍٚقس أنست زضاغات ا٭َٔ ايب ٞ٦ٝعً ٢زٚض املٛاضز
ايب ١ٝ٦ٝنُػبب قتٌُ يًصطاعات املػًشٚ ،١قس اعتُربت املٝا ٙأْٗا املؿهً ١ايطٝ٥ػ١ٝ
يًشطٚب ايب ١ٝ٦ٝيف املاضٜٚ ٞفرتض عً ٢ا٭ضدح أْٗا غتػبب سطٚب دسٜس ٠يف

املػتكبٌ(.)2

نٌ شيو أز ٣اىل ظٗٛض ْٛع دسٜس َٔ املٓاقؿات ٚامل٪متطات املٗتُ ١بايتشصٜط َٔ
سطٚب املٝا ،ٙبايتعأَ َع اظزٜاز ٖص ٙايتهٗٓات ايسٚي ١ٝبٛقٛع ٖص ٙاؿطٚب ،سٝح إٔ
يًُٝا ٙإَهاْ ١ٝايتػبب بٓعاعات باعتباضٖا َٔ املٛاضز ايؿشٝشٜٚ ،١تُجٌ أسس املداٚف
ايطٝ٥ػ ١ٝغصٛص إَهاْْ ١ٝؿٛب ْعاع بػبب املٝاٚ ،ٙقس ٜتدص ٖصا ايٓعاع أؾهاٍ عسَٔ ٠
قب ٌٝايٓعاعات املػًش ١زاخٌ ايس ٍٚأ ٚأعُاٍ عٓف عً ٢املػت ٣ٛايٛطين ٚاملٓاٚؾات
ٚاست ٍ٬ا٭ضاض ،ٞنُا ميهٔ إٔ تػتدسّ ايجط ٠ٚاملا ١ٝ٥نػ٬ح يًٓعاعات املػًشٖٚ ١سف
هلا(ٖٚ ،)3صا َٛضٛع غايباً َا تػفً٘ ايسضاغات ايب ١ٝ٦ٝس ٍٛايع٬ق ١بني املٝاٚ ٙايٓعاعات
املػًش١
يكس باتت املٝا ٙتعس َٛضزاً طبٝعٝا ي٘ تؿطٜع خاصٚ ،قس عاجل اإلع ٕ٬ايٛظاضٟ
بؿإٔ أَٔ املٝا ٙيف ايكطٕ اؿازٚ ٟايعؿط ٜٔايص ٟمت اعتُاز ٙيف عاّ  ،ّ2000يف املٓتس٣

( )4أميسة سسيح الديؽ ،الحق في الساء حق اساسي مؽ حقؾؽ األنداف ،بحث مشذؾر في
مجمة مخكد جيل حقؾؽ اإلنداف ،العجد األوؿ ،شباط 9143 ،ص.493
)2( Wilfried Remans, "water and war", in Humanitares volkerrecht,
vol.8, No.1, 1995, pp.1-14.
( )3د .ما ار تيغشيشؾ ،مرجر سابق،ص.445

)Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (73), Year (23

مجلة الرافدين للحقوق  ،المجلد ( ، )12العدد ( ، )37السنة ()17

323

ايعامل ٞايجاْ ٞيًُٝا ٙيف ٖ٫ا ،ٟسٝح أنس ٖصا اإلع ٕ٬عً ٢ايصً ١بني املٝاٚ ٙا٭َٔ ايسٚيٞ

ٚأنس عً ٢إٔ أَٔ املٝاٜ ٙرتافل َع ا٭َٔ ٚا٫غتكطاض ايػٝاغ.)1(ٞ

ٚخ ٍ٬ايسٚض ٠ايجآَٚ ١اـُػني يًذُع ١ٝايعاَ ،١أعًٓت اؾُع ١ٝيف قطاضٖا ايٛاضز يف
ايٛثٝك A/RES/58/217 ١يف ايفرت ٠املُتس 2015-2005 َٔ ٠بٛصفٗا ايعكس ايسٚيٞ
يًعٌُ مببسأ "املا َٔ ٤أدٌ اؿٝاٚ ،"٠مت ؼسٜس اي ّٛٝايعامل ٞيًُٝا ٙيفٚ ،2005/3/22نإ
اهلسف َٔ ايسٚض ٖٛ ٠تععٜع اؾٗٛز ايطاَ ١ٝاىل ايٛفا ٤با٫يتعاَات ايسٚي ١ٝبؿإٔ ايكطاٜا
املتعًك ١باملٝاٚ ،ٙيف إطاض اؾٗٛز ايسٚي ،١ٝأقطت اؾُع ١ٝايعاَ ١يٮَِ املتشس ٠عاّ ،ّ2010
قطاضاً ٜكط باؿل يف اؿص ٍٛعً ٢املٝاٚ ،ٙمت إزضاز ٖصا اؿل يف ايهجري َٔ صهٛى سكٛم
اإلْػإ ايسٚيٚ ،)2(١ٝتٓسضز محا ١ٜاؿل يف َٝا ٙايؿطب أثٓا ٤ايٓعاعات املػًش ١ضُٔ
ا٫يتعاَات با٫سرتاّ املٓسضد ١يف ايتعًٝل ايعاّ ضقِ( )15ايص ٟأعتُس َٔ قبٌ ايًذٓ ١املعٓ١ٝ
باؿكٛم ا٫قتصازٚ ١ٜا٫دتُاعٚ ١ٝايجكاف ١ٝعاّ ٚ ّ2002تكط ٖص ٙايٛثٝك ١عً ٢إٔ اؿل يف
املاٜ ٤ؿٌُ ا٫يتعاَات اييت تعٗست بٗا ايس ٍٚا٭ططاف مبٛدب ايكاْ ٕٛايسٚي ٞاإلْػاْ.)3(ٞ
ٚبٓا ٤عًَ ٢ا تكسّ ٜتطح يٓا ايصً ١ايٛثٝك ١بني زمي ١َٛاملٛاضز ايبٚ ١ٝ٦ٝبني سفغ
ايػًِ ٚا٭َٔ ايسٚيٝنيَٚ ،ع ا٭خص بٓعط ا٫عتباض إٔ اْ٫تٗانات اييت تتعطض هلا ايب١٦ٝ
ممهٔ إٔ تُػبب ْعاع َػًح بني املػبب ٚاملتططض ،يصيو فإٕ محا ١ٜعٓاصط ايب١٦ٝ
ٚاحملافع ١عًٗٝا ٜه ٕٛأسس أغباب سفغ ايػًِ ٚا٭َٔ ايسٚيٝني ٚنصيو ٜه ٕٛعٓصطاً ٖاَاً
يف عًُ ١ٝبٓا ٤ايػٚ ّ٬اْ٫تكاٍ اىل ايػًِ يف ايس ٍٚاييت متط مبطاسٌ َا بعس ايٓعاع.

( )4يشغخ دانيمؾ زولؾ ،الحق في السياه باعتباره حقا اجتساعي ا وحق ا جساعي ا ،بحث مشذؾر
عمى السؾقع االلكتخوني لرحيفة الفمدفة لمقانؾف الجولي والدياسة العالسية
( https://www.juragentium.org : )Gentium Juraتاريخ الديارة .9146/3/43
( )9أميسة سسيح الديؽ ،مرجر سابق ،ص.442

( )3يشغخ المجشة السعشية بالحقؾؽ االقترادية واالجتساعية والثقافية  ESCRالتعميق رقؼ
42بذأف الحرؾؿ عمى الساء السيرخ في  ،9119/44/93في وثيقة األمؼ
الستحجة  E/12/2002الفقخة  ،99-94عمى السؾقع االلكتخوني
 https://www.ohchr.orgتاريخ الديارة.9146/3/43
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الفرع الثبوً

تطجٍقبد على أسجبة ادلىبزعبد الجٍئخ
(سذ الٍسى_ الىساع الجٍئً ادلرتقت)

ٜعس َبسأ اْ٫تفاع ٚاملؿاضن ١املٓصفإ َٔ أِٖ املباز ٨اؿانُٚ ١املٓعُ١
ي٬غتدساَات ايكاْ ١ْٝٛيًُٝا ٙعً ٢املػت ٣ٛايسٚيُٜٚ ،ٞكصس بٗصا املبسأ ،إٔ ٜه ٕٛيهٌ
زٚي َٔ ١ز ٍٚاجملط ٣املا ٞ٥ايسٚي ٞسكاً يف ْطام إقًُٗٝا يف تكاغِ َٓصف َٚعك ٍٛيًُا،٤
ٚقس ْصت يف ٖصا ايؿإٔ ّ َٔ 2قطاض فُع ايكاْ ٕٛايسٚي ٞيف زٚضت٘ املٓعكس ٠عاّ،ّ1961
عً ٢أْ٘ (َٔ سل نٌ زٚي ١اغتدساّ املٝا ٙايعابط ٠يًشسٚز عًٚ ٢فل ايكٛاعس اييت وسزٖا
ايكاْ ٕٛايسٚيٜٚ ،ٞتشسز ٖصا اؿل مبا يًس ٍٚا٭خط ٣املؿرتن ١يف شات اجملط َٔ ٣سل يف
اغتدساَ٘ بصٛضَٓ ٠طكَٓٚ ١ٝصفٚ ،)١قس مت تبٖٓ ٢صا املبسأ يف َ٪متط اغتٛنٗٛمل
عاّ ،ّ1972يف ايتٛص ١ٝضقِ(ٚ )51اييت ْصت عً ٢ضطٚض ٠ا٫قتػاّ املٓصف يًُعاٜا
ايٓاػ ١عٔ املٓاطل املا ١ٝ٥املؿرتن ١بني عس ٠زٚ ،ٍٚدا٤ت املاز ٠اـاَػ َٔ ١اتفاق١ٝ
ا٭َِ املتشس ٠بؿإٔ اغتدساّ اجملاض ٟاملا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝيف ا٭غطاض غري امل٬س١ٝ
يعاّ ،ّ1997يت٪نس عًَ ٢بسأ اْ٫تفاع ٚاملؿاضن ١املٓصفإ ٚاملعك ٕ٫ٛيف فط ٣ايٓٗط،
ٚبايطدٛع ملا ْصت عًَ ٘ٝعاٖس ٠فطغا ٟيعاّ ّ1919يف ايفكط ٠ب ،2ّ/سٝح عطفت اجملط٣
املا ٞ٥ايسٚي ،ٞبأْ٘ " أ ٟفطَ ٣ا ٞ٥تكع أدعا ٙ٤يف ز ٍٚكتًفٚ ،" ١اغتٓازاً يصيو ٜعترب
ْٗط ٟزدًٚ ١ايفطات ُٖا ْٗط ٜٔزٚيٝني ٫ ،ول ٭سس ايس ٍٚا٫غت٦جاض بُٗا أ ٚايتشهِ بهُ١ٝ
املٝا ٙاؾاض ١ٜفُٗٝا ست ٢ي ٛناْت زٚي ١املٓبع(ٚ ،)1تعترب َؿهً ١إْؿا ٤ايػسٚز ٚسذع
املٝا ٙعٔ ايس ٍٚاملؿرتن ١يف فط ٣ايٓٗط ايسٚي َٔ ،ٞاملؿانٌ ايب ١٦ٝا٭نجط اْتؿاضًا
ٚخطٛض ،٠ملا تػبب٘ َٔ ْكص يف نُٝات املٝا ٙايعصب ١اييت ٜعتُس عًٗٝا املسْٝني يف
َعٝؿتِٗ ايٚ .١َٝٛٝنُجاٍ عً ٢املؿانٌ ايب ١ٝ٦ٝاملعاصطٚ ٠اييت ُٜتدٛف إٔ تتطٛض اىل ْعاع
بَ ٞ٦ٝػًح َٖ ٞؿهً ١إْؿا ٤اؿه ١َٛايرتن( ١ٝغس ايٝػ )ٛعًْٗ ٢ط زدًٚ ١ايص ٟبسأت
( )4د .رقيب دمحم جاسؼ حساوي ،السبادئ القانؾنية الشاعسة الستخجاـ مياه السجاري السائية
الجولية – دراسة في أحكاـ اتفاقية األمؼ الستحجة لعاـ ،4664بحث مشذؾر في مجمة
الخافجيؽ ،كمية الحقؾؽ  ،جامعة السؾصل ،السجمج ،45العجد،33الدشة ،91حديخاف،9145

ص919وما بعجىا.
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اؿه ١َٛايرتن ١ٝبٓا ٘٥عاّ ٚ ّ2006أنًُت إْؿا ٘٥يف ناْ ٕٛايجاْ ٖٛٚ ،ّ2018 ٞغس عً٢
ْٗط زدً ١مت إْؿا ٘٥بايكطب َٔ قط ١ٜايٝػ ٛعً ٢ط ٍٛقافعيت َاضزٚ ٜٔؾطْام يف تطنٝا،
 ٖٛٚدعَ َٔ ٤ؿطٚع ؾطم ا٭ْاض ٍٛاملا ٞ٥املعطٚف باغِ(ٚ ،)GAPايصٜ ٟؿٌُ إقاَ١
( )22غساً بٗٓٝا ( )14غساً عً ٢ايفطات ٚمثاْ ١ٝعً ٢زدً ،١فط ً٬عٔ عؿطات َٔ قطات

تٛيٝس ايطاق ،)1(١يكس أثاض إْؿاٖ ٤صا ايػس غطباً زٚيٝاً ٚاغعاً ٚيعس ٠أغباب َٔ أُٖٗا
انفاض َػت ٣ٛاملٝا ٙاملتسفك ١اىل غٛضٜا ٚإٜطإ ٚايعطام ،سٝح ُٜٗسز غس ايٝػ ٛعري٠
اؿٛض ايعع ِٝباؾفاف ٚايص ٟغ٪ٝز ٟاىل ناضث ١ب ١ٝ٦ٝيف املٓاطل احملٝط ١بايبشريٚ ،٠عً٢
أثط شيو قاَت إٜطإ بتػٝري فط )43( ٣ضافساً َٔ أصٌ ( )45اييت ناْت تتسفل اىل ايعطام

ٚتصب يف ْٗط زدًٖٚ ١صا عذٌ يف دفاف ا٭ضاض ٞايعضاعٚ ١ٝغاِٖ يف تكًْ ٌٝػب املٝا،)2(ٙ
ٖٚص ٙاملؿهً ١أضطت نجرياً مبشافعات ايٛغط ٚاؾٓٛب ٚغاُٖت يف ػفٝف ا٭ٖٛاض ٚظٜاز٠
ْػب ١املًٛس ١يف املٝاٚ ٙاييت أصبشت غري صاؿ ١ي٬غتعُاٍ اؿٝات.ٞ
إٕ اَتسازات سٛض ٞزدًٚ ١ايفطات يف ز ٍٚاؾٛاض ٚغاصَ ١ع تطنٝا دعٌ َؿهً١
املٝا ٙيف ايعطام أنجط تعكٝساً ،٭ٕ أنجط َٔ َ َٔ %75صازض املٝا ٙايػطش َٔ ٖٞ ١ٝخاضز
ايعطام ،مما هعٌ عًُ ١ٝايتشهِ بٗا ٚضُإ تسفل ايهُ ١ٝاملطًٛبَٗٓ ١ا اىل ايعطام أَطاً
عػرياً ،٭ٕ نجرياً َٔ ايس ٍٚأخصت تٓعط اىل املٝا ٙنػ٬ح غٝاغٚ ٞعػهط ،ٟتػتطٝع َٔ
خ٬ي٘ إٔ ؼكل أٖسافاً غٝاغٚ ١ٝاغرتاتٝذٚ ،١ٝقس ؼ ٍٛايتٗسٜس املا ٞ٥بايٓػب ١يًعطام اىل
َؿهً ١سكٝك ١ٝخاص ١بعس إٔ ضفطت تطنٝا ا٫عرتاف بإٔ ْٗط ٟزدًٚ ١ايفطات ُٖا ْٗطٜٔ
زٚيٝني ،٭ْٗا تك ٍٛأُْٗا ْٗط ٜٔعابط ٜٔيًشسٚز يه ٫ ٞتُطايب بتطبٝل ايكاْ ٕٛايسٚيٞ
اـاص بتكػَٝ ِٝا ٙا٭ْٗاض ايسٚي ،١ٝإٕ ا٭بعاز املػتكبً ١ٝملؿهً ١املٝا ٙيف ايعطام
غتهٚ ٕٛخٚ ١ُٝخطري ،٠فايتٗسٜس اـاضد ٞاملتُجٌ مبؿاضٜع تطنٝا عًَٓ ٢ابع زدً١
ٚايفطات ،مل ٜطاع ٞايكاْ ٕٛايسٚي ٞيف تكػ ِٝاملٝاٚ ٙايصٜ ٟفطض عً ٢تطنٝا ايتٓػٝل
( )4د .خميل ابخاهيؼ عثساف ،سج اليدؾ...أثاره الدمبية عمى العخاؽ-الحمؾؿ والسعالجات ،بحث
مشذؾر في الشذخة العمسية الرادرة عؽ مخكد بحؾث الدجود والسؾارد السائية في جامعة

السؾصل ،الدشة الخامدة ،العجد العاشخ ،9145 ،ص.4
( )9يشغخ

دمحم كخيؼ الخاقاني ،أزمة بشاء سج اليدؾ  ..اآلثار والشتائج مشذؾر عمى مؾقع

مخكد السدتقبل لمجراسات االستخاتيجية ،عمى السؾقع االلكتخوني
 http://mcsr.net/news396تاريخ الديارة .9146/3/1
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ايؿاٌَ ٚايتفصَ ًٞٝع ايعطام ٚغٛضٜاٚ ،مبا ًٜ ٫شل ايططض بايس ٍٚاملؿرتن ١مبٝاٙ

ايٓٗط.)1(ٜٔ

ٚميهٔ إهاظ أِٖ ا٭ضطاض ايػًب ١ٝيبٓا ٤غس ايٝػ ٛعً ٢ايعطام مبا ٜأت:)2(ٞ
 -1انفاض املٝا ٙاملتسفكْٗ َٔ ١ط زدً ١يًعطام َٔ ًَٝ 22.93اض َرت َهعب اىلًَٝ9.7اض
َرت َهعب يف ايػٓ.١
 -2خػا٥ط ايعطام َٔ ٚاضزات ْٗط زدًٚ ،١انفاض َٓاغٝب املٝا ٙيف ايٓٗط اىل َا زٕٚ
%50غًُٝشل ايططض يف ايب ١٦ٝايعطاق ،١ٝإش غٛف ٪ٜز ٟاىل سطَإ ايعطام َٔ َػاسات
ٚاغع َٔ ١ا٭ضاض ٞايصاؿ ١يًعضاع ١نُا غٝكط ٞعً ٢ايجط ٠ٚايػُه ١ٝاييت ٜعتُس
عًٗٝا ايهجري َٔ ايػهإ يف َعٝؿتِٗ.
-3خطٛض ٠بٓا ٤ايػس عً ٢ا٭َٔ املا ٞ٥ايعطاق ،ٞإش إٕ انفاض املٝا ٙغٝعٌُ عً ٢سطَإ
أعساز نبري َٔ ٠ايػهإ َٔ اؿص ٍٛعًَٝ ٢ا ٙايؿطب ايهاف ،١ٝفط ً٬عٔ تطزٟ
ْٛعٝتٗا ٚغريتفع ْػب ايتًٛخ ٚاملًٛس ١يف املٝا ،ٙفط ً٬عٔ دفاف ا٭ٖٛاض ٚاييت مت
إزضادٗا ضُٔ ايرتاخ ايجكايف ايعامل.ٞ
 -4ايتأثري ايػًيب املباؾط يبٓا ٤ايػس عً ٢غس املٛصٌ ٚغس ٠غاَطا ٤عرب ايتكًَٔ ٌٝ
نُ ١ٝاملٝا ٙايساخً ١يًعطامٚ ،غ٪ٝزٖ ٟصا شيو اىل تٛقف ايعٌُ يف َٓعَٛات تٛيٝس
ايطاق ١ايهٗطباٚ ١ٝ٥غ٪ٝثط ٖصا عً ٢ايٓؿاط ايصٓاعٚ ٞايبٓ ٢ايتشت ١ٝنُشطات تصف١ٝ
املٝاَٚ ٙصايف ايٓفط ٚغريٖاٚ ،غتٓدفض َٓاغٝب اـعاْات ايطبٝع ١ٝاييت ٜعتُس عًٗٝا
ايعطام يف خعٕ املا ٤ي٬غتفازَٗٓ ٠ا يف َٛغِ اؾفاف نبشريت ٞايجطثاض ٚاؿباْ.١ٝ
مل ٜهٔ ايعطام َػتعساً ملٛادٖٗ ١ص ٙا٭ظَ ١ايهبري ٠يف ظٌ ايعطٚف ا٭َٓ ١ٝاييت
عصفت يف ايب٬ز ٚيػٓني طٛاٍ ٚاييت أثطت عً ٢عسز املؿاضٜع ايتُٓ ١ٜٛمما أز ٣اىل تٗسٜس
ايجط ٠ٚاملا ،١ٝ٥سٝح ٜعاْ ٞايعطام َٔ َؿانٌ ب ١ٝ٦ٝنبري ٠خاص ١عً ٢صعٝس ْكص املٛاضز
( )4د .حازـ دمحم المييبي ،حخب السياه غيخ السعمشة بيؽ العخاؽ ودوؿ الجؾار ،بحث مشذؾر
عمى السؾقع االلكتخوني

http://www.hlrn.org/img/documents/Luhebe_Water_War_Iraq_Ar.pdf
تاريخ الديارة.9146/3/91
( )9د .خميل ابخاهيؼ عثساف ،مرجر سابق ،ص.2-1
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املا ١ٝ٥بػبب ؼهِ ز ٍٚاؾٛاض يف َٓػٛب ْٗط ٟزدًٚ ١ايفطات ،إضاف ١يعسّ اْتعاّ ٖطٍٛ
ا٭َطاض ٚاييت تتصف بايؿشٚ ١ايتصبصب ٚشيو ْتٝذ ١ا٫ستباؽ اؿطاض ٟيف ايعامل ايص٪ٜ ٟزٟ
اىل َعٜس َٔ ايؿش ١يف ا٭َطاض ٚتصبصبٗا يف عُ ّٛايهط ٠ا٫ضض.١ٝ
هلصا ْأٌَ إٔ ٜتِ ايتٛصٌ اىل اتفام زٚيٜٓ ٞعِ نُ ١ٝاملا ٤ايٛادب تسفكٗا عرب
ا٭ضاض ٞايرتن ١ٝيًعطام ٚإٔ تؿطف ا٭َِ املتشس ٠عًَ ٢عاٖس ٠زٚي ١ٝبني ايس ٍٚاملُؿرتِن ١يف
فطْٗ ٣ط زدً ،١ستُٜ ٢تذٓب أْ ٟعاع بني ز ٍٚاؾٛاض اٯٕ َٚػتكب...ً٬
ادلطلت الثبوً

إجراءاد جتىت أو مىع ادلىبزعبد الذولٍخ الجٍئٍخ
إٕ َصطًح ػٓب أَٓ ٚع ايٓعاع ٜعين فُٛع ١اإلدطا٤ات ايٛقا ١ٝ٥اييت ٜفرتض
ا٭خص بٗا يًشًٛٝي ١ز ٕٚايتػبب بططض بٜ ٞ٦ٝصعب َعاؾت٘ أ ٚتٛخْ ٞتا٥ذ٘ ايػًب١ٝ
خصٛصاً أْ٘ ٜصعب إضداع اؿاٍ اىل َا نإ عً ٘ٝيف سا٫ت اإلضطاض بايبٚ ،١٦ٝاـٛف َٔ
استُاي ١ٝتطٛض ٙاىل ْعاع َػًح عػهط ،ٟيصيو ٜه َٔ ٕٛاإلْصاف اؽاش اإلدطا٤ات
ايٛقا ١ٝ٥قبٌ اإلقساّ بعٌُ ٜٓتر عٓ٘ ؽطٜب أ ٚإضطاض بايب ١٦ٝغٛا ٤ناْت طبٝع ١ٝأٚ
صٓاع.١ٝ
ُٜٚصنط إٔ ا٭غتاش  Richard B Bilderغُ ٌ٦قبٌ أنجط َٔ ث٬ثني عاَاً عً٢
تػا ٍ٩غصٛص َا إشا ناْت ٖٓاى ايتعاَات عً ٢ايس ٍٚمبٛدب ايكاْ ٕٛايسٚي ٞتتعًل
بتذٓب ايٓعاع ايب ٞ٦ٝقا " ٬٥إٕ ايكاْ ٕٛايسٚيٜ ٫ ٞفطض يف املطسً ١اؿاي ١ٝأ ٟايتعاّ عاّ
عً ٢ايس ٍٚيتذٓب املٓاظعات ايب ،١ٝ٦ٝإ ٫إٔ ٖٓاى بعض امل٪ؾطات اييت ت٪نس عً ٢إٔ
ايكاْٜ ٕٛػري بٗصا ا٫ػا.)1("ٙ
يكس متت زضاغَ ١بسأ ػٓب ايٓعاع بٛصف٘ َفَٗ ّٛتُٝع عٔ تػ ١ٜٛايٓعاعات ،٭ٍٚ
َط ٠يف َ٪متط ب٬ٝد ٛعكس عاّ ٚ ،ّ1974قس تٛصٌ امل٪متط اىل ضطٚض ٠بصٍ اؾٗٛز ايسٚي١ٝ
)1( Richard B Bilder,"The Settlement of Dispute in the Field of
International Law of the Environment" in Hague Academy of
International Law in International Recuell des Cours,1975,p.158.
نقال عؽ د .صالح عبجالخحسؽ عبج الحجيثي  ،الشغاـ القانؾني الجولي لحساية البيئة ،ط،4
مشذؾرات الحمبي الحقؾقية ،بيخوت ،9141 ،ص.923
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يتذٓب املٓاظعات ايبٚ ١ٝ٦ٝا٭خص بٛغا ٌ٥ايتػ ١ٜٛايػًُ ١ٝيفض أْ ٟعاع ب ،ٞ٦ٝنُا ْاقـ
َ٪متط ا٭َِ املتشس ٠ايجايح اـاص بكاْ ٕٛايبشاض َفٗ" ّٛػٓب ايٓعاع" بٛصف٘ َفّٗٛ
كتًف عٔ تػ ١ٜٛايٓعاع يف ضْ ٤ٛتا٥ر َ٪متط ب٬ٝد ٛباعتباض ٙعٓصطاً ٖاَاً ٜتِ َٔ خ٬ي٘
تكًْ ٌٝػب املٓاظعات ايبٚ ١ٝ٦ٝػٓب سسٚثٗا اىل اؿس ا٭زْ.)1(٢
ٚيكس أٚىل فًؼ ا٭َٔ َٓص ْٗا ١ٜايتػعٓٝات َٔ ايكطٕ املاض ٞاٖتُاَاً بإزاض٠
ٚمحا ١ٜاملٛاضز ايطبٝع ١ٝيف إطاض َٓع ْؿٛب ايٓعاعات املػًشٚ ١بٓا ٤ايػ ّ٬يف َطسًَ ١ا
بعس ايٓعاعات املػًش ،١نُا أنست َ٪غػات أخط ٣تابع ١يٮَِ املتشس ٠عً ٢زٚض املٛاضز
ايطبٝع ١ٝبٛصفٗا ٚغ ١ًٝيتععٜع ايػًِ ٚا٭َٔٚ ،يف تطٛض ًَشٛظ يٖ٬تُاّ ايسٚي ٞباملٛاضز
ايبٚ ١ٝ٦ٝع٬قتٗا عفغ ايػًِ ٚا٭َٔ ايسٚيٝني سٝح بسأت ػس ططٜكٗا يف ْصٛص بعض
ايٛثا٥ل ايسٚي ١ٝخ ٍ٬غبعٓٝات ٚمثآْٝات ايكطٕ املاضٚ ،ٞنإ أ ٍٚاعرتاف بايصً ١بني
املٛاضز ايطبٝعٚ ١ٝايتُٓ ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝقطاٜا ايػًِ يف إع ٕ٬ا٭َِ املتشس ٠املعين بايب١٦ٝ
ايبؿط ١ٜايص ٟعكس يف اغتٛنٗٛمل عاّ  ،ّ1972سٝح ْص عً ٢إٔ اؿُا ١ٜايب ١ٝ٦ٝيًُٛاضز
ايطبٝعٖ ٖٞ ١ٝسف أغاغ ٞيًس ٍٚاىل داْب ا٭ٖساف احملسزٚ ٠ا٭غاغ ١ٝيًػًِ ٚايتُٓ١ٝ
ا٫قتصاز ١ٜيف مجٝع أما ٤ايعامل(.)2
ٚبٓفؼ املعٓ ٢أنست ايتٛصٝات اـتاَ٫ ١ٝتفام ًٖػٓه ٞيعاّ  ،ّ1975ايص ٟمت
اعتُاز ٙيف (َ٪متط ا٭َٔ ٚايتعا )ٕٚيف أٚضبا ندط ٠ٛأخط ٣يف تأنٝس ايع٬ق ١بني املٛاضز
ايطبٝعٚ ١ٝايػًِ ٚا٭َٔ ايسٚيٝني ٪ٜٚنس ايصو عً ٢أُٖ ١ٝايع٬قات ايػًُ ١ٝبني ايس.)3(ٍٚ
ٚأتػع ؼً ٌٝاملدتصني يًص٬ت بني تأَني املٛاضز ايطبٝعٚ ١ٝسفغ ا٭َٔ ايػًِ
ايسٚيٝني َٔ َٓعٛض أٚغع َع مش ٍٛا٭بعاز ا٫دتُاعٚ ١ٝا٫قتصازٜٚ ،١ٜعاجل تكطٜط
بطْٚستْ٬س يعاّ ٚ ،ّ1987املعطٚف بتكطٜط "َػتكبًٓا املؿرتى" َٛضٛع ايػًِ ٚا٭َٔ
( )4د .صالح عبجالخحسؽ عبج الحجيثي ،السرجر نفدو  ،ص.922
( )9أحسج حسيج عجؼ البجري ،الحساية الجولية لمبيئة اثشاء الشداعات السدمحة ،ط ،4مشذؾرات
زيؽ الحقؾقية ،بيخوت،9142،ص.444

( )3شكخاني الحديؽ ،تدؾية السشازعات البيئية وفق القانؾف الجولي ،بحث مشذؾر في مجمة
دراسات وأوراؽ تحميمية ،السخكد العخبي لألبحاث والدياسات ،العجد ،2تذخيؽ الثاني،
 ،9143ص.434
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ايسٚيٝني ضُٔ غٝام اؿاد ١اىل محا ١ٜاملٛاضز ايبَٛٚ ١ٝ٦ٝاظْ ١ع٬قتٗا بايتُٓ ١ٝاملػتساَ،١
ٚايٓسض ٠املتعاٜس ٠يف بعض املٛاضز ايطبٝعٚ ،١ٝيف عاّ  ،ّ1989أعازت ايُٓػا ططح َفّٗٛ
ػٓب املٓاظعات ايبٚ ١ٝ٦ٝزعت اجملتُع ايسٚي ٞاىل إٔ هس ططقاً دسٜس ٠يًتصس ٟ٭غباب
ايتًٛخ ايب ٞ٦ٝاملتعاٜس ٚايصٜ ٟؿهٌ تٗسٜساً يًػًِ ٚا٭َٔ ايسٚيٝني ،نُا مت اقرتاح تؿهٌٝ
ْعاّ "ايكبع ١اـططا ٤يًشفاظ عً ٢ايب "١٦ٝسٝح تكتصط َُٗت٘ عًَٓ ٢ع ٚتػ١ٜٛ
املٓاظعات ايبٚ ١ٝ٦ٝايتشط ٟعٔ أ ٟخطط ٜٗسز ايبٚ ،١٦ٝقس أٚسٖ ٢صا ا٫قرتاح يًكاُ٥ني عً٢
ا٭عُاٍ ايتشطري ١ٜمل٪متط ض ،ّ 1992-1990 ٜٛسٝح ناْت َػأي ١ػٓب املٓاظعات
ايب َٔ ١ٝ٦ٝبني املػا ٌ٥اي ٞمت عطضٗا أَاّ فُٛع ١ايعٌُ ايكاْ ،١ْٝٛنُا زعٛا اىل تأغٝؼ
ؾٓ ١تكص ٞبإؾطاف املسٜط ايتٓفٝص ٟيربْاَر ا٭َِ املتشس ٠يًبٚ UNED ١٦ٝنٓتٝذ١
هلص ٙاؾٗٛز خطز َ٪متط ض ٜٛبتٛصٝات أُٖٗا املاز )61( ٠اـاص ١باَ٫تجاٍ ٚػٓب
املٓاظعات ٚتٓص (عً ٢ايس ٍٚا٭ططاف احملافع ١أ ٚتععٜع اإلدطا٤ات ايكاٚ ١ُ٥اٯيٝات شات
ايٓٗر ايكاْ ْٞٛملػاعس ٠ايس ٍٚعً ٢اَ٫تجاٍ نًٝاً ٫يتعاَاتٗا ٚػٓب املٓاظعات ايب.)1()١ٝ٦ٝ
نصيو مت ايتأنٝس عًَ ٢عاؾ ١أغباب ايٓعاعات املػًشٚ ١ايع٬ق ١بني ايبٚ ١٦ٝايتُٓ١ٝ
ٚايػًِ ايسٚي ٞيف إع ٕ٬ض ٜٛفُٝا ٜتعًل باملبسأ( َ٘ٓ)25ايصْ ٟص عً ٢إٕ ايػًِ ٚايتُٓ١ٝ
ٚمحا ١ٜايب ١٦ٝأَٛض َرتابط ٫ ١تتذعأٚ ،يف اؿسٜح عٔ زٚض فًؼ ا٭َٔ ٚفل ايتفٜٛض
املُٓٛح ي٘ يف سفغ ايػًِ ٚا٭َٔ ايسٚيٝني ،فكس عاجل ايكطاٜا ايب ١ٝ٦ٝيف بساٜات تؿه،ً٘ٝ
سٝح أصسض قطاض ٜٔخ ٍ٬مخػٝٓٝات ايكطٕ املاض ٞبؿإٔ َؿاضٜع ايتُٓ ١ٝاـاص ١بٓٗط
ا٭ضزٕ يف املٓطكَٓ ١عٚع ١ايػ٬ح اييت أْؿ٦ت مبٛدب اتفام اهلسْ ١بني ايهٝإ ايصْٗٞٛٝ
ٚغٛض ١ٜعاّ  ،ّ1949نُا عاجل فًؼ ا٭َٔ ٚضع َٛاضز املٝا ٙيف ايؿطم ا٭ٚغط بعس
سطب ا٭ٜاّ ايػتٚ ١استَ ٍ٬طتفعات اؾٚ ٕ٫ٛايطف ١ايػطبٚ ١ٝأؾاض اىل اغتدساّ املٝأَ ٙ
قبٌ ايهٝإ ايصٗ ْٞٛٝنػ٬ح اقتصازٚ ٟغٝاغ َٔ ٞأدٌ تععٜع غٝاغتٗا اـاص١
باملػتٛطٓات ،أٜطاً تٛىل فًؼ ا٭َٔ سٌ ايعسٜس َٔ املؿانٌ ايب ١ٝ٦ٝاملتعًك ١مبٛاضز
ايطبٝعَ ١جٌ املاؽ ٚاـؿب خاص ١أْٗا ناْت تؿهٌ غبب يف ايٓعاعات املػًش ١يف بعض
بًسإ افطٜكٝا َجٌ مجٗٛض ١ٜايهْٛػٚ ،ٛيٝبريٜا ٚنٛت زٜفٛاض(.)2

( )4أحسج حسيج عجؼ البجري ،مرجر سابق ،ص.441
( )9د .ما ار تيغشيشؾ ،مرجر سابق ،ص.444
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ٚيف إطاض ػٓب َٓٚع ايططض ايعابط يًشسٚز ايٓاؾ ٧عٔ ا٭ْؿط ١اـطط ،٠سٝح
اعتُست ؾٓ ١ايكاْ ٕٛايسٚي ٞيف زٚضتٗا املٓعكس ٠يف آب عاّ  ،ّ1998فُٛعْ ١صٛص
َؿطٚع قاْ ٕٛاملػٚ٪ي ١ٝايسٚي ١ٝعٔ ايٓتا٥ر ايطاض ٠ايٓامج ١عٔ أفعاٍ  ٫وعطٖا ايكإْٛ
ايسٚيٚ ،ٞقس اْتٗذت ايًذٓ ١ايسٚي ١ٝغٝاغٚ ١قا ١ٝ٥يًُػٚ٪ي ١ٝايسٚي ١ٝعٔ ا٭ضطاض ايب١ٝ٦ٝ
تػتٗسف َٓع ايططض ايعابط يًشسٚز ايٓادِ عٔ أْؿط ١خططٚ ،٠إٕ ا٫يتعاّ ايعاّ بايٛقأَ ١ٜ
اـطط ُٜعس ايػُ ١ايطٝ٥ػ ١ٝيًػٝاغ ١ايب ١ٝ٦ٝشيو إٔ ايب ١٦ٝاإلْػاْ ١ٝهب إٔ تبك ٢مبٓأ٣
عٔ املػاؽ بٗا(.)1

اخلبمتـخ
يف ْٗا ١ٜايبشح تٛصًٓا اىل فُٛع َٔ ١ايٓتا٥رٚ ،بٓا ً٤عًٗٝا قسَٓا فُٛعَٔ ١
املكرتسات ٚايتٛصٝات ملعاؾ ١ظاٖط ٠املٓاظعات ايبٚ ،١ٝ٦ٝنُا ٜأت: ٞ
ايٓتا٥ر :
 .1ايب ١٦ٝايطبٝع ١ٝبعٓاصطٖا ايج٬خ املاٚ ٤اهلٛاٚ ٤ايرتب ٖٞ ١أصٌ سٝا ٠ايبؿط ٚإٔ
تعطض أسس ٖص ٙايعٓاصط يططض أ ٚتٗسٜس غٝعطض سٝا ٠اٯ٫ف يًدطط.
 .2ايٓعاع ايسٚي ٖٛ ،ٞتٛتط ايع٬قات بني زٚيتني أ ٚبني زٚيٚ ١عس ٠ز ،ٍٚنٓتٝذ ١يًتػري
اؾصض ٟايص ٟسصٌ يف زاخٌ زٚي ١أ ٚعس ٠زٚ ،ٍٚايص ٟعازَ ٠ا ٜتش ٍٛاىل ْعاع َػًح
ُٜٚػتدسّ فَ ٘ٝتدًف أْٛاع ا٭غًشٚ ١اييت تطاٍ املسْٝني ٚاملٛاقع املسْ.١ٝ
 .3ايٓعاع ايب ٞ٦ٝايسٚي ٖٛ ٞايتٓاظع باملصاحل أ ٚاؿكٛم فُٝا بني ايسٚ ٍٚاؾُاع ١ايسٚي١ٝ
أ ٚفُٝا بني ايسٚ ٍٚا٫ؾداص ايعازٜني ٚ،شيو فُٝا ٜتعًل باملؿانٌ أ ٚا٭ضطاض
ايٓامج ١عٔ املػاؽ بايب ١٦ٝاإلْػاْ ١ٝغٛا ٤أنإ شيو يف ظَٔ ايػًِ أ ٚيف ظَٔ اؿطب.
 .4أٖتِ اجملتُع ايسٚي ٞمبػأي ١ايٛقا َٔ ١ٜايٓعاع ايب ٞ٦ٝأ ٚػٓب٘ عٔ ططٜل فُٛعَٔ ١
اإلدطا٤ات ايٛقا ١ٝ٥اييت ٜفرتض ا٭خص بٗا يًشًٛٝي ١ز ٕٚايتػبب بططض بٜ ٞ٦ٝصعب

( )4د .سعيج سالؼ جؾيمي ،مؾاجية األضخار بالبيئة بيؽ الؾقاية والعالج ،بحث مقجـ لمسيتسخ
العمسي "نحؾ دور فاعل لمقانؾف في حساية البيئة وتشسيتيا في دولة االمارات العخبية
الستحجة" ،لمفتخة مؽ ،4666/2/1-9كمية الذخيعة والقانؾف ،جامعة االمارات العخبية

الستحجة ،4666 ،ص.14
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َعاؾت٘ أ ٚتٛخْ ٞتا٥ذ٘ ايػًب ١ٝخصٛصا أْ٘ ٜصعب إضداع اؿاٍ اىل َا نإ عً٘ٝ
يف سا٫ت اإلضطاض بايبٚ ،١٦ٝاـٛف َٔ استُاي ١ٝتطٛض ٙاىل ْعاع َػًح عػهط.ٟ
 .5إٕ زضاغ ١ادطا٤ات ػٓب ايٓعاعات ايب ١ٝ٦ٝايسٚي ١ٝأَٓ ٚعٗا ٖٞ ،إدطا٤ات دسٜس٠
ْٚاؾَ ٚ ١٦اتعاٍ عاد ١اىل بٝإ يػطض دعًٗا َكبٛي ١عً ٢م ٛأفطٌ َٔ قبٌ
اجملتُع ايسٚي.ٞ
 .6تعس َؿهًْ ١سض ٠املٝا ٙأسس اِٖ اغباب املٓاظعات ايب ١ٝ٦ٝايسٚيٜٚ ،١ٝعاْ ٞايعطام َٔ
ٖص ٙاملؿهً ١خاص ١يف ظٌ ؼهِ ز ٍٚاؾٛاض يف نُٝات املٝا ٙايساخً ١يًشسٚز.
ايتٛصٝات :
إٕ تعاٜس َؿهً ١املٓاظعات ايب ١ٝ٦ٝعً ٢ايصعٝس ايسٚي ،ٞأَط ٜٗسز ايػًِ ٚا٭َٔ
ايسٚيٝني يصيو هب عً ٢اجملتُع ايسٚي ٞاؽاش فُٛع َٔ ١اـطٛات يتذٓب شيو ٚملعاؾ١
ايٓعاعات ايب ١ٝ٦ٝاييت ممهٔ إ تتطٛض اىل ْعاع َػًحٚ ،عًْٛ ٘ٝص ٞباؽاش َا ٜأت:ٞ
 .1تهجٝف اؾٗٛز ايسٚي ١ٝباٖ٫تُاّ بايب ١٦ٝظُٝع عٓاصطٖاٚٚ ،ضع ا٫تفاقٝات ايسٚي١ٝ
ايؿاضع ١اييت تٓعِ ايكطاٜا ايب ١ٝ٦ٝاييت ممهٔ إٔ ته ٕٛقٌ خ٬ف ْٚعاع بني ايسٍٚ
ناملٛاضز ايب ١ٝ٦ٝاملؿرتن ١بني ايس ،ٍٚأ ٚايتًٛخ ايب ٞ٦ٝايعابط يًشسٚز.
 .2هب عً ٢أططاف ايٓعاع املػًح ػٓب اغتٗساف ايب ١٦ٝأثٓا ٤ايٓعاعات املػًش ،١ست٢
ْ ٫ه ٕٛأَاّ غبب أخط ٪ٜدر ايٓعاعات املػًش ١بني ايس ٍٚاملتٓاظع ١أص.ً٬
 .3عً ٢ا٭َِ املتشس ٠إ متاضؽ زٚضٖا يف محا ١ٜايبٚ ١٦ٝإع ّ٬ايس ٍٚبأْٗا سل َؿرتى
يإلْػاْ ١ٝمجعاٚ ،٤يٝؼ َٔ سل أسس ايس ٍٚا٫غت٦جاض بأَٛ ٟضز َٔ َٛاضز ايب،١٦ٝ
ٚاغتٓازاً عً ٢شيو ٜفرتض تعس ٌٜبعض ْصٛص ا٫تفاقٝات ايسٚي ١ٝايبٚ ١ٝ٦ٝإضاف١
ْصٛص ت٪نس عً ٢محا ١ٜايبٚ ١٦ٝػٓب املٓاظعات ايب ١ٝ٦ٝاييت ته ٕٛأسس أغباب
ايٓعاعات املػًش.١
ْ .4أٌَ بإٔ ٜتِ عكس اتفاق ١ٝزٚيَ ١ٝؿرتن ١بني ايعطام  ٚتطنٝا ٚن َٔ ً٬اٜطإ ٚغٛضٜا،
يتٓع ِٝسص ١ايعطام َٔ املٝاٚ ،ٙخاصَ ١اْٗ ٤ط زدًٚ ١ايص ٟقاَت زٚي ١تطنٝا ببٓا٤
غس ايٝػ ٛايص ٟغٝشطّ ايعطام َٔ دع ٤نبري َٔ سصت٘ َٔ املا ٤ايعصبٚ ،ايص ٟبسٚضٙ
غ٪ٝثط عً ٢سٝا ٠املسْٝني ايصٜ ٜٔعتُس ٕٚعًْٗ ٢ط زدً ١يف َٝا ٙايؿطب ٚا٫غتعُا٫ت
ا٫خطٚ ،٣هب إٔ تهٖ ٕٛص ٙا٫تفاق ١ٝؼت ضعا ١ٜا٭َِ املتشسٚ ،٠شيو يتذٓب سسٚخ
ْعاع ب ٞ٦ٝقس ٜتطٛض اىل ْعاع َػًح بني ايعطام ٚز ٍٚاؾٛاض.
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ادلصـبدر
نتب ايًػ ١ايعطب:١ٝ
 .1أب ٞايفطٌ مجاٍ ايس ٜٔقُس بٔ َهطّ بٔ َٓعٛض ا٫فطٜك ،ٞيػإ ايعطبَ ،عذِ
يػ ،ٟٛزاض صازض يًٓؿط ،بريٚت.2005،
ايهتب :
 .1أمحس محٝس عذِ ايبسض ،ٟاؿُا ١ٜايسٚي ١ٝيًب ١٦ٝاثٓا ٤ايٓعاعات املػًش،١
طَٓ،1ؿٛضات ظ ٜٔاؿكٛق،١ٝبريٚت.2015،
 .2ز .أمحس ظن ٞبسَ ،ٟٚعذِ املصطًشات ايػٝاغٚ ١ٝايسٚي ، ١ٝط ،2زاض ايهتب
املصط ،ٟايكاٖط.2004، ٠
 .3ز .أمحس عبس ايهط ِٜغ ،١َ٬قاْ ٕٛمحا ١ٜايب( ١٦ٝزضاغ ١تأص ١ًٝٝيف اْ٫عُ ١ايٛطٓ١ٝ
ٚا٫تفاق،) ١ٝطَ ،1طابع داَع ١املًو غعٛز  ،ايطٜاض .1997 ،
 .4ز .أمحس قُس سؿٝـ ،املفٗ ّٛايكاْ ْٞٛيًب ١٦ٝيف ضَ ٤ٛبسأ اغًُ ١ايكإْٛ
املعاصط ،زاض ايفهط اؾاَع ،ٞا٫غهٓسض.2001 ١ٜ
 .5أّ ٖٛ .يٚ. ٞد. ٞضدٗٝا ٚد. ٞغ٬زى ،ايبٚ ١٦ٝاإلْػإ  ،تطمج ١عصاّ عبس ايًطٝف،
غًػً ١املٛغٛع ١ايصػري ،39 ٠زاض اؿط ١ٜيًطباع ،١بػساز.1979،
 .6ز .دابط ابطاٖ ِٝايطا ،ٟٚاملٓاظعات ايسٚي ،١ٝط ،2ؾطن ١أٜاز يًطباع ،١بػساز.1987،
 .7دإ ؽ بهت ،٘ٝقاضطات يف ايكاْ ٕٛايسٚي ٞاإلْػاْ ،ٞتطٛضَٚ ٙباز ،٘٥داَع١
غرتاغبٛضغ ،املعٗس ايسٚي ٞؿكٛم اإلْػإ.1982،
 .8ز .خايس َصطف ٢فُٗ ،ٞاؾٛاْب ايكاْ ١ْٝٛؿُا ١ٜايب َٔ ١٦ٝايتًٛخ يف ض٤ٛ
ايتؿطٜعات ايٛطٓٚ ١ٝا٫تفاقٝات ايسٚي ،١ٝط ،1زاض ايفهط اؾاَع ،ٞا٫غهٓسض.2011،١ٜ
 .9ضداٚ ٤سٝس زٜٚسض ،ٟايبَ( ١٦ٝفَٗٗٛا ايعًُ ٞاملعاصط ٚعُكٗا ايفهط ٟايرتاث ،)ٞط،1
زاض ايفهط يًٓؿط ،زَؿل.2004 ،
 .10ز .غ ١َ٬صاحل ايطٖاٜف ،١محا ١ٜاملُتًهات ايجكاف ١ٝاثٓا ٤ايٓعاعات املػًش ،١ط ،1زاض
اؿاَس يًٓؿط،ا٭ضزٕ.2012،
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 .11غريإ امحس ط٘ ،اؿُا ١ٜايسٚي ١ٝيًب َٔ ١٦ٝأغًش ١ايسَاض ايؿاٌَ (ساي ١ايعطام
إمنٛشداً) ،طَ ،1طنع نطزغتإ يًسضاغات ا٫غرتاتٝذ ،١ٝايػًُٝاْ. 2006 ،١ٝ
 .12ز .عاَط عً ٞمسري ايسي ،ُٞٝايططٚض ٠ايعػهط ١ٜيف ايٓعاعات املػًش ١ايسٚي١ٝ
ٚايساخً ،١ٝط،1ا٭نازمي ٕٛٝيًٓؿط ٚايتٛظٜع ،عُإ.2015،
 .13ز .عبس ايعاٍ ايسٜطب ،ٞاؿُا ١ٜايسٚي ١ٝيًبٚ ١٦ٝايٝات فض َٓاظعاتٗا (زضاغْ ١عط١ٜ
تطبٝك،) ١ٝط ،1املطنع ايك َٞٛيإلصساضات ايكاْ ،١ْٝٛايكاٖط.2016، ٠
 .14ز .عبس ايٓاصط ظٜاز ٖٝادٓ ،١ايكاْ ٕٛايب ،ٞ٦ٝط ،1زاض ايجكاف ١يًٓؿط ،عُإ.2012 ،
 .15ايع ١َ٬عبسايطمحٔ بٔ قُس بٔ خًسَ ،ٕٚكسَ ١أبٔ خًس ،ٕٚؼكٝل :ا٭غتاش سذط
عاصَٓ ،ٞؿٛضات َهتب ١اهل ،ٍ٬بريٚت .1983،
 .16ز .فاضؽ قُس عُطإ ،ايػٝاغ ١ايتؿطٜع ١ٝؿُا ١ٜايب ١٦ٝيف َصط ٚقطط ٚزٚض ا٭َِ
املتشس ٠يف محاٜتٗا ،ط،1املهتب اؾاَع ٞاؿسٜح ،ا٫غهٓسض.2005 ،١ٜ
 .17ز .نُاٍ محاز ،ايٓعاع املػًح ٚايكاْ ٕٛايسٚي ٞايعاّ ،ط،1امل٪غػ ١ايعًُ ١ٝيًسضاغات
ٚايٓؿط ،بريٚت. 1997 ،
ايبشٛخ ٚايسٚضٜات :
 .1أٌَ ٜاظد ،ٞايكاْ ٕٛايسٚي ٞاإلْػاْٚ ٞقاْ ٕٛايٓعاعات املػًش ١بني ايٓعطٚ ١ٜايٛاقع،
فً ١داَع ١زَؿل يًعً ّٛا٫قتصازٚ ١ٜايكاْ ،١ْٝٛاجملًس  ،20ايعسز ا٭.2004 ٍٚ
 .2أَ ١ُٝمسٝح ايع ،ٜٔاؿل يف املا ٤سل أغاغ َٔ ٞسكٛم اإلْػإ ،فًَ ١طنع دٌٝ
سكٛم اإلْػإ ،ايعسز ا٭ ،ٍٚؾباط.2013،
 .3ز .خً ٌٝابطاٖ ِٝعجُإ ،غس ايٝػ...ٛأثاض ٙايػًب ١ٝعً ٢ايعطام-اؿًٚ ٍٛاملعاؾات،
عح َٓؿٛض يف ايٓؿط ٠ايعًُ ١ٝايصازض ٠عٔ َطنع عٛخ ايػسٚز ٚاملٛاضز املا ١ٝ٥يف
داَع ١املٛصٌ ،ايػٓ ١اـاَػ ،١ايعسز ايعاؾط.2018 ،
 .4ز .ضقٝب قُس داغِ محا ،ٟٚاملباز ٨ايكاْ ١ْٝٛايٓاظُ٫ ١غتدساّ َٝا ٙاجملاضٟ
املا ١ٝ٥ايسٚي – ١ٝزضاغ ١يف اسهاّ اتفاق ١ٝا٭َِ املتشس ٠يعاّ ،1997عح َٓؿٛض يف
فً ١ايطافس ،ٜٔنً ١ٝاؿكٛم ،داَع ١املٛصٌ ،اجملًس ،18ايعسز ،63ايػٓ،20١
سعٜطإ.2018
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 .5ز .غعٝس غامل د ،ًٜٞٛططم تػ ١ٜٛاملٓاظعات ايسٚي ١ٝيًب ،١٦ٝعح َٓؿٛض يف اجملً١
ايكاْٚ ١ْٝٛا٫قتصاز ١ٜيهً ١ٝاؿكٛم-داَع ١ايعقاظٜل ،ايعسز ايجايح.1991 ،
 .6ز .غعٝس غامل دَٛ ،ًٜٞٛادٗ ١ا٭ضطاض بايب ١٦ٝبني ايٛقاٚ ١ٜايع٬ز ،عح َكسّ
يًُ٪متط ايعًُ" ٞم ٛزٚض فاعٌ يًكاْ ٕٛيف محا ١ٜايبٚ ١٦ٝتُٓٝتٗا يف زٚي ١اَ٫اضات
ايعطب ١ٝاملتشس ،"٠يًفرت،1999/5/4-2 َٔ ٠نً ١ٝايؿطٜعٚ ١ايكاْ ،ٕٛداَع ١اَ٫اضات
ايعطب ١ٝاملتشس.1999،٠
 .7ؾهطاْ ٞاؿػني ،تػ ١ٜٛاملٓاظعات ايبٚ ١ٝ٦ٝفل ايكاْ ٕٛايسٚي ،ٞعح َٓؿٛض يف فً١
زضاغات ٚأٚضام ؼً ،١ًٝٝاملطنع ايعطب ٞيٮعاخ ٚايػٝاغات ،ايعسز ،5تؿط ٜٔايجاْ،ٞ
.2013
 .8صاسب عبٝس ايفت ،ٟٚ٬زٚض املػٚ٪ي ١ٝيف محا ١ٜايب َٔ ١٦ٝايتًٛخ يف ض ٤ٛايتكسّ
ايعًُٚ ٞايٓفػ ،ٞفً ١ايبًكا ،٤داَع ١عُإ ا٭ًٖ ١ٝاجملًس ،8ايعسز ،2ا٭ضزٕ ،تؿطٜٔ
ا.2001 ،ٍٚ٫
 .9ز .ص٬ح ايس ٜٔعاَطَ ،كسَات ايكاْ ٕٛايسٚي ٞيًب، ١٦ٝفً ١ايكاْٚ ٕٛا٫قتصاز ،نً١ٝ
اؿكٛم ،داَع ١ايكاٖط.1982 ،٠
 .10زَ .اضا تٝػٓ ،ٛٓٝاملٝاٚ ٙايػًِ ٚا٭َٔ ايسٚيٝإ ،اجملً ١ايسٚي ١ٝيًصًٝب ا٭محط،
اجملًس،92ايعسز،879أ.2010 ًٍٜٛ
ايطغاٚ ٌ٥ا٭طاضٜح :
 .1ؾ ٕ٬ٝؾٛنت طاٖط ،إْصاف ضشاٜا ايٓعاعات املػًش ١ايساخًٚ ١ٝزٚض ٙيف بٓا٤
ايػ ،ّ٬ضغايَ ١ادػتري ،نً ١ٝايكاْٚ ٕٛايعً ّٛايػٝاغ ،١ٝداَع ١زٖٛى.2014 ،
 .2عٝػ ٢ظاٜس ،ايتُٝٝع بني ايٓعاعات املػًش ١ايسٚيٚ ١ٝغري ايسٚي ،١ٝأططٚس ١زنتٛضاٙ
َكسَ ١اىل نً ١ٝاؿكٛم ٚايعً ّٛايػٝاغ -١ٝقػِ اؿكٛم ،داَع ١قُس خٝطط بػهط،٠
.2017
ايٛثا٥ل ٚايتؿطٜعات ايكاْ:١ْٝٛ
 .1قاْ ٕٛمحاٚ ١ٜؼػني ايب ١٦ٝضقِ 27يػٓ2009 ١املٓؿٛض يف دطٜس ٠ايٛقا٥ع ايعطاق١ٝ
بايعسز ضقِ 4142بتاضٜذ .2010/1/25
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َصازض ؾبه ١اْ٫رتْت:
 .1ايربٚتٛن ٍٛا٫ضايف ايجاْ ٞيعاّٚ ّ1977املًشل باتفاقٝات دٓٝف يعاّ ّ1949
ٚاملتعًل بايٓعاعات املػًش ١غري ايسٚيَٓ ،١ٝؿٛض عً ٢املٛقع:
https://www.icrc.org/ar/doc/resources.
 .2ز .ساظّ قُس ايًٗٝيب ،سطب املٝا ٙغري املعًٓ ١بني ايعطام ٚز ٍٚاؾٛاض ،عح
َٓؿٛض عً ٢املٛقع ا٫يهرت:ْٞٚ
http://www.hlrn.org/img/documents/Luhebe_Water_War_Iraq_Ar.pdf

 .3زاْ ًٛٝظٚي ،ٛاؿل يف املٝا ٙباعتباض ٙسكا ادتُاعٝاً ٚسكاً مجاعٝاً ،عح َٓؿٛض عً٢
املٛقع ا٫يهرت ْٞٚيصشٝف ١ايفًػف ١يًكاْ ٕٛايسٚيٚ ٞايػٝاغ ١ايعامل١ٝ
Jura Gentium
https://www.juragentium.org.
 .4ايًذٓ ١املعٓ ١ٝباؿكٛم ا٫قتصازٚ ١ٜا٫دتُاعٚ ١ٝايجكاف ESCR ١ٝايتعًٝل ضقِ 15
بؿإٔ اؿص ٍٛعً ٢املا ٤امل٪ضر يف  ،2002/11/26يف ٚثٝك ١ا٭َِ
املتشس E/12/2002 ٠ايفكط ،22-21 ٠عً ٢املٛقع ا٫يهرت:ْٞٚ
https://www.ohchr.org
 .5قُس نط ِٜاـاقاْ ،ٞأظَ ١بٓا ٤غس ايٝػ .. ٛاٯثاض ٚايٓتا٥ر َٓؿٛض عًَٛ ٢قعَ :طنع
املػتكبٌ يًسضاغات ا٫غرتاتٝذ ،١ٝعً ٢املٛقع ا٫يهرت:ْٞٚ
https://sudaneseonline.com.
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