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 مقدمة
 

فيي رصيد البشرية  ،و اإلنساف والكائنات الحية األخرىأف البيئة ىي المحيط الذي يعيش في في ال شؾ
اإلنساف  ف التقدـ العممي والتكنولوجي اليائؿ الذي شيده وما يزاؿ المجتمع الدولي قد مكفوأ .وتراثيا المشترؾ

ذا كاف. ر إمكانياتيا لمنفعتويسختو  مف استغالؿ مواردىا اإلنساف ىو الذي يصنع ويشكؿ بيئتو التي تعطيو  وا 
األساسية،  تمتع بالحقوؽالرفاىية والتنمية وال في ةجسدصة في تحقيؽ غاياتو وأىدافو المتالقوت وتمنحو الفر 

ي ألحواؿوفي كؿ ا نو يبقىإال أ. في صحة جيدةحياة و الالحؽ في  ومف أىميا  جاباً،ىو المؤثر فييا سمبًا وا 
يا تحسينالعمؿ عمى حمايتيا و ضرورة ب عمى مدار األياـ والسنيف يو مطالبف وؽحقمتع بتمؾ الالتفي مقابؿ و 

ف إذ أ ،تحتـ عميو القياـ بذلؾ الواجب التي تربطو بيالعالقة الوثيقة فا .محؽ بيايُ  قد مف أي ضرر وصونيا
استعماؿ ىذا الحؽ مف  وال يمكن، و حقًا، والحفاظ عمييا واجباً  مف ىنا كاف استخدامو ليا. متيابسال بقاءه رىف
أضرارًا ال  جمعاء البشريةيجنب و  يجنبيا استخدامًا حكيماً  يااستخدام وذلؾ مف خالؿ بذلؾ الواج دوف احتراـ

 .يايمكف حصر نطاق

ير صناعاتيا وبسبب التقدـ العممي الذي شيده العالـ والتنافس الشديد بيف الدوؿ في تطو  وغير أن
خاصة بعد تطور الصناعة وكثرة الصراعات والحروب  يئية،الكثير مف المشاكؿ البث حدالسممية والحربية 

وتيتـ بيا معظـ دوؿ  تتفاقـ التي أخذتمف أىـ تمؾ المشاكؿ و  ،واستخداـ األسمحة المدمرة والمحرمة دولياً 
  .عمى العالـ يرةٍ خط واجتماعيةٍ  اقتصاديةٍ  وآثارٍ  ةٍ بيئي لما ليا مف أبعادٍ  ،ىي مشكمة التموث البيئي العالـ

عمى لشعوب العالـ، فإف ىذا التقدـ جمب في الوقت ذاتو  التقدـ العممي الرغـ مف المنافع التي حققيافب
العديد مف المخاطر واألضرار التي باتت تيدد اإلنسانية قاطبة  ػ بكؿ عناصرىا البرية والجوية والبحرية ػالبيئة

صدد إلى حادثة تسرب اإلشعاعات النووية مف مفاعؿ ويكفي أف نشير في ىذا ال. في صميـ وجودىا
والجدير . وث الماء واليواء والمطر الحامضي، وارتفاع درجة حرارة األرض وتم6891تشرنوبيؿ عاـ 
نما تعددت لـ يقتصر البيئي لضررا بالمالحظة اف دـ نواع التقتبعًا لتعدد أ أنواعو عمى نوع واحد فقط، وا 

التي مف األنواع األخرى  اطيسي وغير ذلؾكيرومغن ائي أويكيم ما ىو اي ومنيالعممي، فمنيا ما ىو إشعاع
  .أصبح يعيش في بيئة غير سميمةاإلنساف الذي  خاصةً  ،الكائنات الحية جميع عمى انعكست آثارىا

ـ ك ،اكة في الحروبخداـ األسمحة الفتّ أدى إلى تفاقـ ىذه المشكمة وزيادة مخاطرىا ىو است وما استخدا
الغازات المبيدة لمحياة  القوات األمريكية ـاواستخد األولىفي الحرب العالمية  الفوسجيفغاز  ت األلمانيةالقوا

 ريخ البشرية الحديث حافؿٌ تاأف  فت لمنظروالال ،واسعةً  بيئيةً  اً أضرار  مما سبب فيتناـالفي الحرب ضد  النباتية
نما  فقط ىذا النوع مف األسمحة استخداـ عمى مقتصراً  األمرُ  مـ يبؽَ ف والمخالفات، بمثؿ ىذه األفعاؿ وا 
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ف األسمحة الذرية، كالقنبمتيف الذريتيف المتيومنيا  ،عمى البيئة واإلنساف خرى ذات أثر شديدأُ  ُاستخدمت أنواعٌ 
 .في الحرب العالمية الثانية اليابانيتيف ازاكيغاىيروشيما ون ة عمى منطقتياألمريكيالقوات الجوية ألقتيما 

تيدد حاضره ومستقبمو،  جسيمةٍ  أدرؾ المجتمع الدولي بأف البيئة أصبحت تنطوي عمى مخاطرَ ا وبعدم 
المستويات الرسمية وغير الرسمية إلى وضع اآلليات التي تكفؿ التعاوف  جميع وعمى بشكؿ تدريجي بادر

 مف العديدُ  ـبر يعية مف خطر التموث، وبغية تحقيؽ ذلؾ أُ حماية البيئة الطبف فيما بيف الدوؿ لوالتضام
في  الحريةَ  تترؾ لألطراؼ المتحاربة اتفاقيات الىاي التي لـ عمى سبيؿ المثاؿ منيا نذكر. الدولية اإلتفاقيات

نما وضعت قيودًا عمييا كحظر استخداـ السـ أو األسمحة السامة وحظر  اختيار وسائؿ وأساليب القتاؿ، وا 
إصابات وآالـ ال مبرر ليا، فضاًل عف تحريـ المجوء الى  استخداـ األسمحة والقذائؼ التي مف شأنيا إحداث

أو  ،وحظر تدمير ممتمكات العدو أو حجزىا مف دوف ضرورة عسكرية ،وسائؿ الغدر والخداع في الحرب
التي تيدؼ  بغض النظر عف الوسيمة المستعممة، وغيرىا مف القيود األخرىقصؼ المدف والقرى والمساكف 

 األحكاـ التي جاءت بيا وأذا كانت .ىذه الوسائؿ وتمؾ األساليب استخداـ مة عفتقميؿ األضرار الناج الى
 في أحكاميا وبشكؿ مباشر تؤكد عديدة تفاقياتا تبرمقد أُ ف ،لـ توفر حماية مباشرة لمبيئة االتفاقيات المذكورة

 وسائؿ حظر كاـومف ىذه األح ،ف بياتفاقيات جنيؼ األربع والبروتوكوليف الممحقيا، كالبيئة حمايةعمى 
أضرارًا بالغة واسعة األنتشار وطويمة  بالبيئة الطبيعيةؽ محِ توقع منيا أف تُ قصد بيا أو يُ التي يُ  القتاؿ وأساليب
مياجمة األعياف باألضافة الى حظر  وأية أساليب أخرى مف شأنيا اإلضرار بصحة وبقاء السكاف، األمد،

يا والمحاصيؿ نتجُ نييف كالمواد الغذائية والمناطؽ الزراعية التي تُ والمواد التي ال غنى عنيا لبقاء السكاف المد
شآت نأو عمى الم شف عمى البيئة الطبيعيةالتي تُ ، أيضاً  والماشية ومياه الشرب، وحظر ىجمات الردع

سببو مف أضرار فادحة لما ت وذلؾ نظراً د والجسور والمحطات النووية المحتوية عمى قوى خطرة كالسدو 
 أيضاً  ترتبو ُيسَتدؿ مف خالليا عمى األفعاؿ المحظورة،  ًا واضحةً معايير  تمؾ االتفاقيات د تضمنتفق. لمسكاف

 األفعاؿ ىي تمؾو  ،منيا بعضٍ  ىوأضفت صفة التجريـ عم ،ارتكاب مثؿ ىذه األفعاؿ المسؤولية عمى
  .الموصوفة بالمخالفات الجسيمة

ىو الذي  وجوب حمايتياممحة لدى شعوب العالـ في والرغبة ال البيئة بموضوع المتزايد األىتماـولعؿ  
 حظر استخداـ تقنيات التغيير في البيئة كأتفاقية ،خاصة بحماية البيئة الى ابراـ اتفاقيات دفع المجتمع الدولي

 متعمد مف شأنو إحداث ضرر تقني   ي استخداـٍ ر أحظت التيو  ،6891لعاـ  ألية أغراض عسكرية أو عدائية
دينامية الكرة األرضية أو تركيبيا أو في غالفيا الجوي أو  في و طويؿ األمدشديد األثر أ واسع النطاؽ أو

ضفاء بتوافر احد المعايير الثالثة أل المذكورة اكتفت االتفاقية كبر قدر مف الحمايةأ، وبغية تحقيؽ المائي
األسمحة التقميدية التي مف  داـخرى تحظر استخاتفاقية أ فيما بعد أعقبتياو  .صفة الحظر عمى الفعؿ المرتكب

 عشوائية األثرحظر استخداـ األسمحة التقميدية مفرطة الضرر و اتفاقية  وىي ،أيضاً نيا اإلضرار بالبيئة شأ
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 ةيأ التي ال تحظرىاو  ر الناجمة عف استخدامياوذلؾ لتجنب األضرا ،الثالثة يابروتوكوالتو  ،6891لعاـ 
 . خرىاتفاقيات أ

بدورىا الفاعؿ في تطوير قواعد  ال سيما األمـ المتحدةو  الدولية المنظمات لى جانب الدوؿ قامتوا   
ـ  مة بموضوع البيئةالقانوف الدولي ذات الص مف خالؿ عقد المؤتمرات الدولية المعنية بالبيئة كمؤتمر استوكيول

أً مبد 11بمغت بشأف البيئة البشرية وما خرج بو مف مقررات  ،6891قد في العاصمة السويدية بتاريخ الذي عُ 
لمسؤولية في حمايتيا والنيوض مو في ذات الوقت االعيش في بيئة سميمة وتحمّ في حؽ األنساف  كميا تؤكد

أسمحة التدمير الشامؿ والسعي مف أجؿ وجوب تجنيب البيئة اآلثار المترتبة عمى  واكدت بشكٍؿ خاص. بيا
التي قامت بيا األمـ المتحدة بصدد موضوع البيئة وقد توالت المؤتمرات الدولية  .زالتيا وتدميرىا بالكامؿإ

خرىا إعالف ريو بشأف البيئة ي والميثاؽ العالمي لمطبيعة وأكإعالف نيروب ،عالناتالعديد مف اإل فصدر عنيا
ت اقلدولي الذي يوفر الحماية لمبيئة في أو الذي أكد وجوب احتراـ الدوؿ لمقانوف ا 6881والتنمية لعاـ 

وحثيا ايضًا عمى التعاوف مف اجؿ تطوير قواعد القانوف الدولي في ميداف التنمية  ،ةالمسمح اتزاعالن
 .ف السمـ والتنمية وحماية البيئة امور مترابطة ال تتجزءالمستدامة، وأشار الى أ

إلى إيجاد الحموؿ ووضع المعالجات  أيضاً  الجيود الدولية سارعت األنظمة الوطنية وباالضافة إلى 
 األدارية أصدرت القراراتو  البيئية فسنت القوانيف ،التموث البيئي مف أضراربحماية البيئة  فيمةالك القانونية
األفعاؿ  جرمتو ، خطره مف لموقاية الضروريةَ  تخذت التدابير واإلجراءاتِ ، واظاىرة التموثلمحد مف  الالزمة

 .ت العقوبات المناسبة لياووضع التي مف شأنيا اإلضرار بالبيئة

براـ المعاىدات ؤتمرات الدولية أو سف القوانيف وا  در االشارة اليو أف العبرة ليست في عقد المومما تج 
مف  التي توفر الحماية القانونية لمبيئة فقط، بقدر ما يتعمؽ األمر بتفعيؿ ىذه القوانيف وتطبيؽ تمؾ المعاىدات

في مراقبة تطبيؽ قواعد  االخرى بدورىا قياـ القضاء الدولي والجيات الرقابية الدوليةبو  قبؿ المخاطبيف بيا،
 .اقتضى األمر ذلؾ مامك لمسؤولية الدولية بنوعييا المدني والجنائيتحميؿ الطرؼ المخالؼ االقانوف الدولي و 

عف  ناجـٍ  مف تموٍث بيئٍي متنوعٍ  العراؽ تمامًا مف خالؿ ما تعرض لوثبت عكس ذلؾ أاقع الدولي ف الو غير أ
مف  كاليورانيـو المنضب والفوسفور األبيض والنابالـ والقنابؿ العنقودية وغيرىا دوليًا، مةِ استخدـ األسمحِة المحر 

والتي تركت آثارىا الضارة في . الخميجيتيف األخيرتيفال سيما الحربيف و  ،في الحروب التي مر بيا األسمحة،
تمثمت في  خرىأ افعاؿٍ عف  ناجـٍ  تموثٍ اضافة الى  .الكائنات الحية مف الناحيتيف العممية والواقعيةالبيئة و 

ضرب و  مخصص إلجراء األبحاث العممية، ،وىو مفاعؿ سممي بطبيعتو ،ضرب المفاعؿ النووي العراقي
تصفية  ات الطاقة الكيربائية وتدمير محطاتاوية ومحطيالمنشآت النفطية والصناعية والمصانع الكيم

رئيسيًا لتموث بيئة العراؽ بكؿ عناصرىا البرية والجوية  مصدراً  األفعاؿ وغيرىا ىذه فقد كانتوليذا . المجاري
تمؾ  لشدة وتنوع ما تعرضت لو ،اإلنساف والكائنات الحية االخرى عمى حياة سمباً  ذلؾ انعكسف .والبحرية
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مراض شتى صيب اإلنساف باأُ ف كيرومغناطيسي،جرثومي و  تموثاوي و يشعاعي وكيما تموثمف  الكائنات،
وخصوصًا سرطاف الرئة ولوكيميا الدـ لدى  ،بة باألمراض السرطانية المتنوعةكاف مف أخطرىا اإلصا

 تتضاءلو  ،انواع التموث أغمبأصيبت النباتات ب، و وظيرت التشوىات الخمقية المختمفة لألجنة .األطفاؿ
فت الوال. بشكؿ ممحوظ جداً  ألمراض الحيوانية فتناقصت أعداد الحيواناتتفشت ا، كما المنتوجات الزراعية

، إذ أف عمره لو نيايةاالمد وال  طويؿُ  الناجـ عف سالح اليورانيـو المنضب اإلشعاعي التموث لمنظر أف
 ؼت المشعة الناتجة عف احتراؽ قذائالنويدا أف مميارات سنة ونصؼ، فال أمؿ في زوالو، ثـ النصفي أربع

مع الغبار العالؽ في اليواء تنتقؿ  وربما ،الؼ السنيفآلالتربة  في مقد مستقرة تبقىالمنضب سرانيـو اليو 
 . لـ تتعرض لمتموث مف قبؿ أخرى ؽطامن فتؤدي الى تموث

إلى بدايات القرف  تمثالف العودة ،وما حصؿ فييما مف انتياكات ف الحربيف األخيرتيفأفي الحقيقة  
 وتحسيف الدولينحو حماية حقوؽ اإلنساف وتفعيؿ أحكاـ وقواعد القانوف العشريف، فبعد أف اتجو العالـ 

مغايرًا ليذه  التطبيؽ جاء .ديد بياوحظر استخداـ القوة في حؿ النزاعات الدولية أو التي العالقات الدولية
المجاؿ ونسفًا لكؿ  ىذا يعد ضربًا لكؿ الجيود الدولية المبذولة في يف الحربيففي ىات حصؿ ماف التوجيات،

لتزاـ بالقواعد وليذا فإف مدى اال. يئةحماية الب قواعد لكؿ اً انتياكو المتحدة ميثاؽ األمـ  ومبادىء مقاصدَ 
في منظمة األمـ المتحدة وميثاقيا ممجًأ وسندًا دوؿ المستضعفة التي كانت تجد ماؿ الآل اً بخيّ المذكورة جاء م

 .تحتمي بو مف بطش الدوؿ الكبرى
 

  :نطاق الدراسة

قواعد القانونية الدولية والداخمية المتعمقة مفيـو التموث البيئي والبياف  فيالدراسة  ينحصر نطاؽس
األساس القانوني لممسؤولية الدولية عف فضاًل عف بياف  المنظمات الدولية في حمايتيا،بحماية البيئة ودور 

كبير  وبشكؿٍ ز يركمع الت ،ض عف تمؾ األضرارومدى امكانية الزاـ األطراؼ المعتدية بالتعوي األضرار البيئية
عف الحروب التي  ناجـٌ  في العراؽ المسمحة باعتبار أف التموث البيئيئة أثناء النزاعات عمى حماية البي

 .في مواجية المجتمع الدوليخاضيا 
 

 :أهمية الدراسة

تتجمى أىمية الدراسة في ضرورة الوقوؼ عمى واقع األضرار البيئية والصحية التي أصابت البيئة  
مت فييما كؿ أنواع خدِ ستُ خالؿ فترة قصيرة حربيف مدمرتيف أُ  لذي شيدوالكائنات الحية في العراؽ، ذلؾ البمد ا

ثة لمبيئة واستقبمت تربتو وىواؤه ومياىو مئات األطناف مف اليورانيـو المنضب واألسمحة المحرمة األسمحة الممو  



5 
 

لوالدات األخرى، وتأثر االنساف بشكؿ مباشر بيذه األسمحة فازدادت األمراض السرطانية وارتفعت أعداد ا
وليذا نعتقد بأف مشكمة التموث البيئي وآثارىا . وأصيب بأمراض اخرى لـ تكف معروفة مف قبؿ ،المشوىة

اخرى ميمة،  الصحية، تعد مف أىـ المشاكؿ التي يواجييا العراؽ في الوقت الحاضر إلى جانب مشاكؿ
 ىذا الموضوع أكتب حوؿ في أف ترددت كثيراً  ننيوبالرغـ مف َأ. والتعويضات وغيرىا كاإلحتالؿ والديوف

دوائر الدولة ذات الصمة بالموضوع في تزويدي ببعض عدـ تعاوف مف بب التخوؼ مف قمة المصادر و بس
ي باحث في ي يكتنؼ الموضوع والذي يصعب عمى أالطابع العممي ايضًا الذ المصادر الميمة، وبسبب

وجدت نفسي مجبراً  بالرغـ مف كؿ ىذه الصعوباتنو و إال أ فيمو وعرضو بالشكؿ المناسب،العمـو اإلنسانية 
ـ أ فكاف حقًا عمي  . مني في مواجية المشاكؿ التي يمر بيا بمدي وأبناء شعبي مساىمةً لكتابة فيو، عمى ا ف أقو

التي تزعـ احتراميا  بعرض المشكمة وبياف اسبابيا مف اجؿ كشؼ زيؼ اإلدعاءات األمريكية والبريطانية
 .عي تطبيقيا لقواعد القانوف الدوليلحقوؽ االنساف وتدّ 

 

  :إشكالية الدراسة

 :ياأىم ت عديدةاتثير الدراسة إشكالي

استخداـ األسمحة المحرمة دوليًا  جراءَ  تموث البيئي الحاصؿ في العراؽالمسؤولية الدولية عف ال تحقؽ مدى .6
خاصة سالح  ،(1113 – 6886)مف قبؿ قوات التحالؼ الدولي في حربي الخميج الثانية والثالثة 

 أخرى محظورة في إحداثو؟ ومدى مساىمة أفعاؿ ؟والحقائؽ واألدلة التي تثبت ذلؾ اليورانيـو المنضب؟
تحديد نطاقو ومدى انعكاساتو عمى صحة وبقاء فضاًل عف  ،لوقوؼ عمى حجمو وبياف أنواعومع محاولة ا

 الكائنات الحية وفي مقدمتيا اإلنساف؟

 أثناء خاصةً  عناصرىاو  نواعياأ مبيئة بكؿي لالقانوف الدولقواعد وأحكاـ  الحماية التي توفرىا مدى  .1
يكتنفيا مما يفسح المجاؿ أماـ ارتكاب بعض األفعاؿ الضارة بيا  ثمة فراغ قانوني وىؿ النزاعات المسمحة،
لى أي مف فروع القانوف الدولي  ،تحت طائمة المسؤولية األفعاؿتمؾ  مف دوف أف تقع قواعد تنتمي ىذه الوا 
الحد مف الدولي و  التوفيؽ بيف المنع والتحريـ المذاف يطالب بتفعيميما القانوف ومدى وتمؾ األحكاـ؟

 .التي تنص عمييما واالحكاـ االنتياكات المستمرة لمقواعد

اآلليات بيئية والنتائج المترتبة عمييا؟ مع بياف تحديد الطبيعة القانونية لممسؤولية الدولية عف األضرار ال  .3
 ؟حكومًة وشعباً  المطالبة بحقوقو القانونيةالعراؽ مف خالليا  التي يستطيع
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 :منهجية الدراسة

المنيج التحميمي المقارف في استعراض وتحميؿ أحكاـ المواثيؽ  الدراسة إت بعنااشكاليات  لإلجابة عف 
 السـم في أوقاتنزاعات المسمحة و ية البيئة إباف الواإلتفاقيات الدولية ذات الصمة المباشرة وغير المباشرة بحما

بغية الوقوؼ عمى مدى حدود  .ما اقتضى األمرمك اآلخر عضالببمقارنة ىذه األحكاـ بعضيا مع  ،ايضاً 
مع . كذلؾ األمر بخصوص األعراؼ ومبادىء القانوف العامة .الحماية التي تنطوي عمييا تمؾ األحكاـ

 .كاـ المذكورةاألح تطبيؽاإلستشياد بمواقؼ القضاء الدولي في 

ت نظرًا لمتفاصيؿ التي أحاط ئية،ىذا فضاًل عف اتباع أسموب منيجي آخر وىو أسموب الدعوى القضا
مف خالؿ ما انطوت عميو وذلؾ  دعوى قضائية، أي تتشابو الى حٍد كبير مع ما تتطمبو والتي الدراسة ىذه بيا

إلييا واألدلة الالزمة إلثباتيا، اب المؤدية ألسببياف لمف  وما تضمنتو  اصيؿ لواقعة التموثتفو حيثيات مف 
 ىا القانونيةآثار المترتبة مف جراء انتياكيا مع بياف  مسؤوليةوال قانونية التي تحكمياالقواعد التحديد فضاًل عف 

 .لتفعيؿ تمؾ اآلثار الالزمة واآلليات
 مضموف الدراسة الى قسمنا المطروحة شكالياتوسعيًا لإلجابة عمى اإلًا مف ىذه المقدمة، وانطالق

 :فصميف، وعمى النحو اآلتي

نتطرؽ إلى ماىية التموث البيئي والحماية الدولية لمبيئة، وذلؾ عبر ثالثة مباحث، سفي الفصؿ األوؿ  
ونستعرض في  .النظاـ القانوني لحماية البيئة ونوضح في الثاني .مفيـو البيئة والتموث البيئي في األوؿ نبيف

 .ؤولية الدولية عف األضرار البيئيةالثالث أحكاـ المس

نتناوؿ في  ،سنتكمـ عف التموث البيئي في العراؽ عبر ثالثة مباحث أيضاً فأما في الفصؿ الثاني،  
الضوء عمى األضرار البيئية  في المبحث الثاني نسمطو  .أسباب التموث البيئي في العراؽ األوؿ المبحث

المطالبة بحقوقو حؽ العراؽ في لمكالـ عف  األخير المبحث ونخصص .الصحية الحاصمة في العراؽو 
 .القانونية

 .وبعض المقترحات والتوصيات ،النتائج التي توصمت إلييا الدراسة لنعرض فييا ،تأتي الخاتمةأخيرًا سو  
 

 

 

 


