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 الشكر والتقدٌر

 

 الشكر هلل عز كجؿ الذم أنار لي الدرب كفتح لي أبكاب العمـ كأمدني بالصبر كاإلرادة.

لقبكلو اإلشراؼ عمى رسالتي كعمى ما  محمد فياد الشبللدةكالشكر كالتقدير ألستاذم الفاضؿ الدكتكر: 
رشاد كتكجييات طيمة فترة إعداد ىذه الرسالة.  قدمو لي مف نصح كا 

عبد الممؾ الريماكم الذم قبؿ مناقشة الرسالة، كتقديـ المبلحظات كما أتقدـ بجزيؿ الشكر لمدكتكر: 
ر حساـ الشبللدة عمى كذلؾ اتقدـ بجزيؿ الشكر كالتقدير إلى الدكتك  الميمة التي أفادت الرسالة.

 مبلحظاتو القيمة كالتي استفدت منيا.

 كما أشكر كؿ أساتذة الكمية عمى ما قدمكه لي مف عمـ طيمة مدة دراستي.

 كما أشكر كؿ مف ساعدني مف قريب أك مف بعيد كلك بكممة أك دعكة صالحة.



 ت
 

 الملخص

ممنحروبأدتالىالتلوثالبٌبًإنقوانٌنالبٌبةالدولٌةانتشرتبشكلواسعجدالماواجههالعال

ومدىتؤثٌرهعلىالوجودالبشري،ولذلكظهرتالقوانٌنالبٌبٌةفًدولالعالمومنهاالبٌبةفًدولة

طرٌق عن ظهرت الدولٌة للبٌبة القانونٌة الحماٌة قواعد فإن المنطلق هذا ومن المحتلة، فلسطٌن

فظعلىالبٌبةفًمعظمالدول،سواءحماٌةالبٌبةفًاالتفاقٌاتوالمعاهداتبٌنالدوللتنظموتحا

لدولة الداخلٌة القوانٌن ففً واالنسانٌة، الجنابٌة القوانٌن أو الدولٌة القوانٌن او الداخلٌة القوانٌن

التطور بعد وخصوصا علىالبٌبة قوانٌنمنأجلالمحافظة  ذكرمجموعة فقد  المحتلة فلسطٌن

المتزاٌد،ولكنوجوداالحتاللاالسرابٌلًهوالسببالربٌسًلتدهورالبٌبةالصناعًوالنموالسكانً

فًدولةفلسطٌنوذلكالستنزافهالمواردالبٌبٌةواستغاللهلهاونشرالتلوثالبٌبًنتٌجةالغازالسام

البروتوكوالت من الهابل  المجموع من فبالرغم فلسطٌن، دولة على المستمرة حروبه جراء

داتالدولٌةوانضمامدولةفلسطٌنالمحتلةلبعضاالتفاقٌات،إالأنالٌةالتطبٌقغٌرمفعلةوالمعاه

االحتاللاسرابٌلمنممارساتوانتهاكاتصارخةبحق دولة به تقوم لما وغٌرملزمةخصوصا

تها،البٌبةفًدولةفلسطٌن،ضاربةفًعرضالحابطجمٌعالمعاهداتوقراراتاالممالمتحدةوهٌبا

إضافةالىاالتفاقٌاتالثنابٌةبٌندولةفلسطٌنالمحتلةواسرابٌل،فإنجمٌعالمحاوالتللضغطعلى

لذلكفإن الدولًباتتغٌرمجدٌة، بالقانونالبٌبً االنتهاكاتوااللتزام اسرابٌلبالتوقفعنهذه

ا اغلب اناعترفتبها بعد لالتفاقٌاتوخصوصا فلسطٌنبانضمامها كدولة،دولة لدولفًالعالم

شكاوىلهٌبة االحتاللعنطرٌقتقدٌم لدولة حد الخروقاتووضع هذه انهاء الممكن اصبحمن

البٌبةفًدولة للقانونالدولًلحماٌة وفقا ومحاسبتها االممومجلسهاضداسرابٌلوفضحجرابمها

فلسطٌنالمحتلة.
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Law for the protection of Palestinian environment. 

Prepared by: Wasem Abdelkareem Mohammad Jaradat 

Supervisor: Dr. Mohammad Fahad AL-Shalaldeh 

Abstract  

Because of wars which caused pollution of the earth and destroyed the life on it, the laws 

of environment had spread and prevailed widely.so, the laws of environment appeared in 

countries and in Palestine in this way, rules of law full protection for the international 

environment appeared because of agreement and treaties between countries for organize 

and protect the environment which include environmental  protection in internal laws or 

international laws or criminal and humanitarian laws. 

According to the Palestinian internal laws, there are many laws for the environment 

preservation specially after the industrial evolvement and the increasing of population 

growth. But the existence of the Israeli occupation which is the main reason of Palestinian 

environmental deterioration. And the main reasons of this deterioration are first of all, 

drain and exhaustion of Palestinian environmental resources by Israeli are my. Seconel, 

exploitation and utilization of these resources. Third, spreadihy the environmental 

pollution on account of the using of poisonous gas in every Israeli war and Buttle. In the 

face of the enormous amount of international treaties and the joining of Palestinian state 

with some of these treaties. But the enforcement of these treaties stills on papers without 

activating. And not obligated Israeli doing like as practices, violations and desecration, 

with reason the Palestinian environment with ignorance of all these treaties, protocols 

theirs and decisions of the united to the duality agreements between Palestine and Israel. 

The attempts to force Israel to give up its violations and commitment of international 



 ج
 

environmental law become mean less. So, the joining of Palestine to the agreements 

specially after the recognition which confirms that Palestine becomes an independent state. 

Its become easy to finish these violations puts rules against Israel. By submit complaints 

and objections to United Nations and there organization against Israel which exposes and 

discloses Israeli victims and it accountancy according to the international law for the 

protection of Palestinian environment.  
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 المقدمة

تعتبر البيئة مف القضايا اليامة التي تتصدر جدكؿ أعماؿ مختمؼ دكؿ العالـ، لما تمثمو ىذه 

القضية مف أىمية بالغة عمى حياة البشر كالكككب الذم يعيشكف عميو، فقد بدأت المناقشات في 

مختمفة عند الحديث عف حؽ اإلنساف في المكارد  مكضكع البيئة عمى المستكل الدكلي تأخذ أبعادا

نما تتداخؿ عناصر  البيئية، بحيث لـ تقتصر تمؾ المناقشات عمى مكضكع البيئة بشكؿ مجرد، كا 

مختمفة سياسية كاقتصادية كاجتماعية كثقافية في ىذا المكضكع، كما أصبحت البيئة جزءان ىامان مف 

لبيئة أحد األعمدة األساسية لمتنمية المستدامة كالتي تشمؿ ، حيث تعتبر ا1قضية التنمية في أم مجتمع

 باإلضافة لمبيئة كاالقتصاد كالنكاحي االجتماعية. 

تمثؿ المكارد البيئية رصيدان حياتيان لئلنساف ففييا الغذاء كالماء كىي المتنفس الركحي لو كىي 

الزيادة المطردة في أعداد  مكرد لمصناعة كالزراعة كغيرىا مف نشاطات اإلنساف، إال أنو كفي ظؿ

السكاف كالغير متكازنة مع حجـ المكارد البيئية، كالتي أدت بطبيعة الحاؿ إلى شح ىذه المكارد كىشاشة 

نظاميا البيئي كاستنزافيا في ظؿ ندرتيا، ما جعؿ مف األىمية دراسة ىذه المكارد كالعمؿ عمى الحفاظ 

 عمييا. 

بعد يـك كتزداد البشرية تحضران، كمف ضمف ىذا التطكر  يزداد العالـ تطكران كازدىاران يكمان 

كالتحضر زيادة النشاطات اإلنسانية كالتي تشمؿ التطكير العمراني، فيي انعكاس لتطكر العالـ كازدىاره 

كعنكاف لتحضر البشرية، ىذا التطكر شمؿ العديد مف المناطؽ مف العالـ شممت ما ىك مكرد بيئي 

العمراني في بعض مناطؽ العالـ ىاجسان بيئيان يعمؿ عمى استنزافيا، كمف كغير بيئي ليشكؿ التطكر 

ىنا ظيرت في بعض دكؿ العالـ كمنيا في الكثير مف المدف الفمسطينية مشكمة عدـ التكازف بيف 
                                                           

1
تقارٌرخاصةالبٌئة فً اراضً السلطة الوطنٌة الفلسطنٌة )حالة دراسٌة: بٌت لحم( سلسلة لحقوقاإلنسان، المستقلة الفلسطٌنٌة الهٌبة

.9(،ص44)
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المكارد البيئية كالمتطمبات البشرية، مما يستدعي معرفة األسباب الكامنة كراء استنزاؼ ىذه المكارد 

لتي ىي بشكؿ أك بآخر يشكؿ االحتبلؿ جزءان كبيران منيا، فمعرفة ىذه األسباب تستدعي البيئية كا

المحافظة عمى ىذه المكارد األرضية إلعادة ىذا التكازف، كتكفير االستمرارية لمحياة عمى األرض، 

 كحفظ حقكؽ األجياؿ القادمة. 

مثؿ السيطرة عمى المصادر  إف الكثير مف مظاىر التدمير لمبيئة الفمسطينية سببيا االحتبلؿ

المائية كاستنزاؼ المياه، كسكء إدارة المياه العادمة، كالنفايات الصمبة، باإلضافة إلى تمكث اليكاء، 

كالضجيج كاستيداؼ تدمير التراث الحضارم، كتدمير القطاع الزراعي، كما ساىـ الجدار في تجزئة 

لطبيعي عمى جانبي الجدار، حيث أف إقامة مناطؽ كتدمير األنظمة األيككلكجية كالتأثير عمى الكاقع ا

العزؿ، سكاء عمى شكؿ جدار إسمنتي أك أسبلؾ شائكة أك مناطؽ مغمقة ستؤدم إلى خمؽ فاصؿ 

فيزيائي يمنع التكاصؿ الجغرافي لؤلرض، ككاقع مناخي بيئي جديد مثؿ تجميع مياه األمطار خمؼ 

باتي كتراكـ المكاد الكيماكية الزراعية، ىذا باإلضافة الجدار، مما يسيـ في انجراؼ التربة كالغطاء الن

إلى عمميات التجريؼ كاقتبلع األشجار الممتد مف قبؿ االحتبلؿ خبلؿ عممية إقامة الجدار كاألسبلؾ 

 الشائكة كالطرؽ الفاصمة، التي تطالب الغطاء النباتي كاألراضي الزراعية كالحياة البرية. 

الفمسطينية التي تعاني مف عدـ اتصاليا بشبكات الصرؼ غير أف ىناؾ العديد مف األسر 

الصحي مما يضطرىا إلى المجكء إلى تصريؼ المياه العادمة عبر األكدية كاألراضي الزراعية 

الفمسطينية مما يؤدم إلى إلحاؽ الضرر بالبيئة الفمسطينية كالمتمثمة في تمكث مياه الخزاف الجكفي بعد 

ترات كاألمبلح مما يؤدم إلى عدـ صبلحية المياه لبلستخداـ اآلدمي، تسربيا إليو كزيادة نسبة الن

باإلضافة إلى أنيا تتسبب في إحداث أضرار بيئية كبيرة، حيث تزيد مف ممكحة التربة، كىذا يؤدم إلى 

انسداد مساماتيا كدـ قابميتيا لئلنتاج، كمف ثـ تؤدم إلى التقميؿ مف الغطاء النباتي كانتشار ظاىرة 
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التي تؤدم إلى تدىكر التنكع الحيكم باإلضافة إلى تركيا آلثار بيئية ضارة مثؿ الركائح التصحر 

 . 1الكريية المزعجة كانتشار األكبئة كالحشرات

 إشكالية الدراسة 

إذا كانت المسؤكلية الدكلية إلسرائيؿ فيما يتعمؽ بمخالفة أحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني في 

ة كاضحة المعالـ كمثارة بشكؿ غني في مختمؼ المستكيات األكاديمية األراضي الفمسطينية المحتم

كالعممية كالرسمية كاإلعبلمية الشعبية كيتبعيا فعبلن في تحريؾ ىذه المسؤكلية أماـ الجيات الدكلية 

المختصة، فإف مشكمة تمكث البيئة الفمسطينية ما زالت تفتقر إلى ذلؾ الجيد الذم يمـز إلثارتيا كتحريؾ 

ؤكلية المترتبة عمييا، في الكقت الذم أصبحت فيو البيئة تمثؿ أىمية بالغة لمشعكب كاألمـ، ىذا المس

باإلضافة إلى أف معالـ ىذه المسؤكلية ما زالت تحتاج إلى بحث لمكشؼ عنيا كبياف األسس القانكنية 

 التي تقـك عمييا.

محتمة كمدل استنزاؼ يتمحكر مكضكع الدراسة حكؿ "المكارد البيئية في دكلة فمسطيف ال

االحتبلؿ ليذه المكار" مف خبلؿ دراسة المكارد البيئية بكؿ عناصرىا كجزيئياتيا، كدراسة أىـ األعماؿ 

التي يقكـ بيا االحتبلؿ الستنزاؼ ىذه المكارد، كصكالن لتحديد أثر ىذا االستنزاؼ لممكارد البيئية عمى 

 الشعب الفمسطيني كالمكارد البيئية الفمسطينية. 

 إف دراسة الحماية القانكنية الدكلية لمبيئة الفمسطينية يثير عدة اسئمة منيا: 

في ظؿ ضعؼ التعاكف الثنائي الدكلي كضعؼ القدرات الكطنية ىؿ تمكف المجتمع الدكلي 

 عبر قكانينو كالياتو مف تكفير الحماية الدكلية البلزمة لمبيئة الفمسطينية؟؟

                                                           
1
.25/9/2414شوهدبتارٌخpage.aspx?id-www.wafa.ps/arاالنترنت،حماٌةالبٌبةالدولٌة

http://www.wafa.ps/ar-page.aspx?id
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مف خبلؿ تتبع اإلجراءات  الكضع الراىف لمبيئة الفمسطينية دراسة أيضان لدراسةكتأتي ىذه ال

التي قاـ بيا االحتبلؿ اإلسرائيمي منذ احتبللو لفمسطيف حتى يكمنا ىذا، كمف ىنا يبرز لدينا أىمية الرد 

 -عمى مجمكعة مف األسئمة أال كىي:

ر، الرمؿ، ما ىي أىـ المكار البيئية )األراضي، المياه، النظـ الحيكية كخدماتيا، الحج- أ

 النفط كالغاز ........( في فمسطيف كما ىك حجـ المكارد البيئية كما ىك متاح منيا؟

 ما ىي المشكبلت التي تعاني منيا المكارد البيئية في الضفة الغربية؟ - ب

 ما ىك دكر كأثر االحتبلؿ اإلسرائيمي في استنزاؼ المكارد البيئية في الضفة الغربية؟ - ت

نية التي يقكـ بيا االحتبلؿ لقرارات الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ما ىي الخركقات القانك - ث

كلممعاىدات كالمكاثيؽ البيئية الدكلية ككذلؾ لبلتفاقيات الثنائية المكقعة بيف الجانبيف 

 الفمسطيني كاإلسرائيمي. 

 تقدير القيمة االقتصادية لمخسائر البيئية الفمسطينية. - ج

 أىمية الدراسة 

تكمف أىمية دراسة ىذا المكضكع في أنو يبيف كيؼ أف إسرائيؿ استغمت قكة القانكف المعمكؿ 

بو في األراضي الفمسطينية المحتمة كقامت باستخدامو بطريقة تخدـ مصالحيا كمصالح المستكطنيف، 

مع كخاصة في مكضكع بالغ الخطكرة يتمثؿ في المس بالبيئة الفمسطينية كالتي تشكؿ بالنسبة لممجت

الفمسطيني أىمية تتعمؽ بكجكده كحماية ىكيتو الفمسطينية، كحيث أف تأسيس المسؤكلية الدكلية بناءن 

عمى مخالفة أحكاـ كمبادئ التشريع الدكلي البيئي ما زاؿ لـ يستقر بعد، كما زاؿ التطبيؽ فيو حالة 

 نادرة فإنو كاف مف الميـ القياـ بيذه الدراسة عمى الكاقع الفمسطيني. 

 



5 
 

 نيجية الدراسة م

تتمثؿ منيجية الدراسة في استخداـ المنيج العممي الكصفي فيما يتعمؽ بالكقائع المادية التي 

سيتـ تكثيقيا في البحث، كالمنيج العممي التحميمي فيما يتعمؽ بتكيؼ ىذه الكقائع المادية مع قكاعد 

 ليا.  ةكأحكاـ القانكف الدكلي كبياف اآلثار القانكني

 اسةىيكمية الدر 

كلئلجابة عف أسئمة الدراسة سكؼ يقكـ الباحث بتقسيـ ىذه الدراسة إلى ثبلث فصكؿ عمى النحك 

 -اآلتي:

 الفصؿ األكؿ:

 دكر االحتبلؿ في استنزاؼ المكارد البيئية

 االعتداءات اإلسرائيمية عمى الزراعة الفمسطينية. -المبحث األكؿ:

 المكارد البيئية الفمسطينيةأثر االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى  -المبحث الثاني:
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 -الفصؿ الثاني:

 القكاعد القانكنية لحماية البيئة في المعاىدات الدكلية

 المبحث األكؿ: القانكف الدكلي اإلنساني كحماية البيئة الفمسطينية

 المبحث الثاني: تمكث البيئة في فمسطيف

 

 -الفصؿ الثالث:

 البيئة.اآلليات الدكلية القانكنية لحماية 

 في حماية البيئة.كىيئاتيا جيكد األمـ المتحدة  -المبحث األكؿ:

 المعاىدات كالمكاثيؽ البيئية الدكلية كاالتفاقيات الثنائية. -المبحث الثاني:
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 الفصل األول

 دور االحتالل في استنزاف الموارد البيئية

 المبحث األول: االعتداءات اإلسرائيمية عمى الزراعة الفمسطينية 

 المطمب األكؿ: مصادرة األراضي 

 المطمب الثاني: بناء المستعمرات 

 المطمب الثالث: شؽ الطرؽ

 المطمب الرابع: المياه الجكفية 

 أثر االحتالل اإلسرائيمي عمى الموارد البيئية الفمسطينية  -المبحث الثاني:

 المطمب األكؿ: أثر جدار الفصؿ العنصرم عمى المكارد البيئية الفمسطينية. 

 المطمب الثاني: أثر المصانع اإلسرائيمية عمى المكارد البيئية. 

 التمكث النككم.  -المطمب الثالث:
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 المبحث األول: االعتداءات اإلسرائيمية عمى الزراعة الفمسطينية 

 تمييد

بأنيا المكارد المتكفرة في الطبيعة كالمخزكنة أك المخبأة في باطف تعرؼ المكارد الطبيعية 

األرض أك في أعماؽ البحار كالمحيطات، كالتي يستفيد، أك يمكف أف يستفيد منيا اإلنساف خبلؿ حياتو 

عمى األرض، كىذه المكارد تتمثؿ في اليكاء، المياه، النبات، الحيكاف، التربة، المعادف، كغيرىا. كفي 

، أدل اإلفراط في تمكيث األنيار كمجارم المياه إلى انعداـ فرص استخداميا، حتى ف البمدافكثير م

ألغراض الترفيو، أك الحصكؿ منيا عمى مدخبلت أك مكارد طبيعية، مثؿ: األسماؾ، كاإلسفنج، 

 كالمحار كالآللئ، كغيرىا، كفي الحقيقة فإف ذلؾ كمو يندرج تحت ما يسمى كيعرؼ باستنزاؼ المكارد

 1الطبيعية لمبيئة".

كمف أىـ المعيقات التي تكاجو القطاع الزراعي ىك النشاطات االحتبللية، حيث تـ اقتبلع أك 

مميكف شجرة مف قبؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي كالتي تصؿ إلى أراضييـ أك نقؿ  2.5تجريؼ ما مجمكعو 

خارج أك حتى لمسكؽ منتجاتيـ سكاء مف أراضييـ أك عبر المناطؽ الفمسطينية أك لتصديرىا لم

% مف المصادر المائية الجكفية في 82اإلسرائيمية، أضؼ إلى ذلؾ سيطرة سمطات االحتبلؿ عمى 

دكنمان مف األراضي الزراعية الخصبة خمؼ جدار الفصؿ كالضـ  184,899الضفة الغربية، كعزؿ 

كعزلو عف  العنصرم، كتحديد مساحة صيد األسماؾ في قطاع غزة، إضافة إلى إغبلؽ قطاع غزة

العالـ كتدمير الزراعات الربحية المتكاجدة فيو، حيث كصمت الخسارة السنكية ليذا القطاع الياـ 

مميكف، كمف المشاكؿ كالمعيقات األخرل محدكدية التمكيؿ الممنكح  184كالحساس إلى ما يقدر بحكالي 

                                                           
1

.123م،ص2441القاهرة،مكتبةالدارالعربٌةللكتاب،،البٌئة والمشكلة السكانٌةشحاتة،حسنأحمد،
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مجمؿ الدعـ الدكلي  % مف1لمقطاع الزراعي كلكزارة الزراعة كالذم لـ يتعدل في أحسف أكضاعو 

 1% مف ميزانية السمطة الكطنية الفمسطينية.7ك

حيث إف استمرار االنتياكات اإلسرائيمية المتكاصمة، مف خبلؿ السياسات التكسعية لئلحتبلؿ 

بمصادرة األراضي كىدـ المنازؿ، كالتكسع االستيطاني كبناء جدار الضـ كالتكسع كتقيد حرية الحركة 

كالتكغبلت داخؿ األراضي الفمسطينية، باإلضافة إلى اعتداءات المستكطنيف كغيرىا، كاالعتقاالت 

تنعكس بظبلليا السمبية عمى كافة مجاالت الحياة لمشعب الفمسطيني، كعمى حالة حقكؽ المكاطف ككافة 

طف القطاعات الحيكية كالخدمات المقدمة مف قبؿ السمطة الكطنية الفمسطينية، نظران لعدـ قدرة المكا

، كفي ىذه المطالب 2عمى التمتع بالحقكؽ كالخدمات األساسية التي يجب أف تكفرىا السمطة الكطنية لو

 االربع سنقكـ بالتكضيح: 

 المطمب األول: مصادرة األراضي 

 في التكطف أداة بالتحديد ىي كالزراعة باألرض، االرتباط عمى عقيدتيا الصييكنية الحركة بنت

 تككيف ىرتزؿ، برئاسة ،1898 أغسطس بازؿ في الثاني، الصييكني ؤتمرالم كأقر الميعاد، أرض

نشاء ،"االستعمار لجنة"  الصييكنية؛ لمحركة المالية األداة ليككف الييكدم، االستعمارم المصرؼ كا 

 ركح تنمية إلى المؤتمر قيادة كلجأت الييكد؛ لدل الصييكنية، النزعة تنمية ضركرة عمى المؤتمر كركَّز

. أحكاليـ سكء تصكير في بالمبالغة فمسطيف، في الييكد المستكطنيف مع كالتضامف الجماعي، التعصب

 الصندكؽ" )تميسرائيؿ كاييـ الكيرف" تأسس ،1901 عاـ بازؿ في الخامس، الصييكني المؤتمر كفي

 الغابات، ككذلؾ كالبستنة، كالزراعة، لئلنشاء، كبيعيا، األرض، شراء بيدؼ .(الييكدم القكمي

                                                           
1

.6م،ص2411،القدس،معهداألبحاثالتطبٌقٌة)أرٌج(،الوضع الراهن للبٌئة الفلسطٌنٌة من منطلق حقوق اإلنسانأرٌج،
2

اإلنسان،"دٌوانالمظالم،(،الهٌبةالمستقلةلحقوق18،التقرٌرالسنوي)وضع حقوق اإلنسان فً مناطق السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة

.27،ص2412فلسطٌن،
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 أك تأجيرىا المشتراة، األرض زراعة أك كتعمير، ،لفمسطيف  المجاكرة كالدكؿ األراضي، كمساحات

 1.تأجيرىا إعادة عمييـ يحظر الذيف لمييكد،

إف استغبلؿ القطاع الزراعي الذم يعتبر أحد النشاطات الرئيسية لمفمسطينييف محدكد جدان 

األراضي العربية كانتزاع ممكيتيا مما حد  مف كذلؾ يرجع أساسان إلى مصادرة مساحات شاسعة مف 

مساحة األراضي التي يمكف لمفمسطينييف أف يقكمكا بزراعتيا، ىذا باإلضافة إلى أف إشراؼ السمطات 

 2اإلسرائيمية عمى المكارد المائية ينعكس عمى مدل استغبلؿ ىذه األراضي المتبقية عمى إنتاجيتيا.

ـ عمى األراضي الفمسطينية 1967دكانية التي أشعمتيا عاـ كقد استكلت إسرائيؿ بعد الحرب الع

التي كانت تحت إدارة الدكلتيف العربيتيف األردف كمصر، كما كضعت يدىا بمكجب "قانكف الغائبيف" 

عمى األمبلؾ الخاصة بالمكاطنيف الفمسطينييف الذيف كانكا خارج فمسطيف عند احتبلليا، كأصدرت 

لمصادرة أراضي أخرل خاصة بحجة أنيا مناطؽ عسكرية مغمقة كحظرت العديد مف األكامر العسكرية 

% مف 60عمى أصحابيا دخكليا، كىكذا أصبحت سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي تسيطر عمى أكثر مف 

 3% مف أراضي قطاع غزة.42أراضي الضفة الغربية كعمى 

ة األراضي مف كقد أصدرت إسرائيؿ العديد مف القكانيف العنصرية التي مف شأنيا مصادر 

 1943خبلليا كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ قانكف نظاـ األرض )حيازة ألغراض عامة( الصادر في عاـ 

، كىذا القانكف يعكد إلى عيد االنتداب يخك ؿ كزير المالية مصادرة أرض لػ 2010كالمعدؿ في عاـ 

اضو فمسطينية، "أغراض عامة". كقد استخدمت الدكلة ىذا القانكف بشكؿ كاسع لغرض مصادرة أر 

(. كيقـك 1950( كقانكف أمبلؾ الغائبيف )1953بالتناغـ مع قكانيف أخرل مثؿ قانكف شراء األراضي )

                                                           
1

،علىالموقع257،مركزاألبحاث،مجلةشإونفلسطٌنٌة،العددأثر السٌاسات اإلسرائٌلٌة على الزراعة الفلسطٌنٌةأبومصطفى،نعٌمة،

11/7/2415بتارٌخشوهد.#ar.html-582-huun.ps/pagehttp://www.sاإللكترونً:
2

،م1987،المإسسةالعربٌةللدراساتوالنشر،بٌروت،الطبعةاألولى،فلسطٌن )حقوق اإلنسان وحدود المنطق الصهٌونً(عباس،حسٌن،

 .84ص
3

 .27،ص2443الكتابالعرب،،بٌروت،اتحاداالستٌطان الٌهودي فً فلسطٌن من االستعمار إلى اإلمبرٌالٌةحسٌن،غازي،

http://www.shuun.ps/page-582-ar.html#.شوهد
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، بالتصديؽ عمى ممكية الدكلة لؤلراضي المصادرة، 2010شباط  10بالتعديؿ الجديد الذم ُسفَّ في 

ـ مالكي األراضي مف عامان، كيحر  17حتى لك لـ تخدـ الغرض األصمي الذم صكدرت ألجمو لمدة 

الحؽ في المطالبة باألرض المصادرة منيـ كالتي لـ ُتستخدـ لغرض مصادرتيا األصمي. كيكسع 

التعديؿ مف صبلحية كزير المالية في مصادرة "ألغراض عامة"، كالتي تشمؿ كفؽ القانكف تأسيس أك 

انكف الجديد لمنع تطكير بمدات، كيسمح لمكزير بإعبلف أغراض جديدة )لممصادرة(. كييدؼ الق

سنة  25المكاطنيف العرب مف تقديـ دعاكل قضائية الستعادة األراضي المصادرة: فقد مرت أكثر مف 

منذ مصادرة غالبية األراضي الفمسطينية المصادرة، كقد تـ تحكيؿ مساحات كبيرة منيا إلى أطراؼ 

 1ثالثة، بما فييا مؤسسات صييكنية، مثؿ "كيرنكييمت".

 : بناء المستعمرات المطمب الثاني

إف نزع ممكية القرل كالمدف األساسية كىدميا ال تشكؿ سكل المرحمة األكلى لتطبيؽ المخطط 

الصييكني الكبير كىك إنشاء مستعمرات االستيطاف الييكدية في كؿ أنحاء فمسطيف، ىكذا كحتى سنة 

ادان مف مرتفعات ، أنشئ عدد كبير مف المستكطنات في معظـ األراضي الفمسطينية، امتد1967

 2الجميؿ، عمى الحدكد المبنانية.

% مف األراضي الخصبة في الضفة الغربية 60صادرت سمطات االحتبلؿ ما يقرب مف 

كحكالي ثمث مساحة قطاع غزة لممستعمرات الييكدية كألغراض عسكرية تخدـ تيكيد األراضي 

األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ مستكطنة في  300كالمقدسات اإلسبلمية، كأقامت حتى اآلف حكالي 

مستكطنة يسكنيا  30مستكطنة في قطاع غزة، كأقامت في الجكالف السكرم المحتؿ  25منيا  1967

                                                           
1

م،2411،حٌفا،عدالةالمركزالقانونًلحقوقاألقلٌةالعربٌةفًإسرابٌل،قوانٌن ومشارٌع قوانٌن تمٌٌزٌة جدٌدة فً إسرائٌلعدالة،

 .1ص
2

 .67المرجعنفسه،ص
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ألؼ مستكطف، كتقدـ الحككمة اإلسرائيمية المساعدات كاإلعانات كالحكافز المالية لمييكد في  25حكالي 

 1دىـ كالمحافظة عمى بقائيـ فييا. المستعمرات في األراضي العربية المحتمة لزيادة عد

مستعمرة كذلؾ  144حيث تشير البيانات إلى أف عدد المستعمرات في الضفة الغربية قد بمغ 

مستعمرة تـ ضميا إلى  16مستعمرة في محافظة القدس تتكزع بكاقع  26، منيا 2011في نياية العاـ 

مرات، فيما تشير التقديرات إلى أف مستعمرات في محافظة طكلكـر بكاقع ثبلث مستع 10إسرائيؿ، ك

، 2011مستعمران، كذلؾ في نياية العاـ  536.932عدد المستعمريف في الضفة الغربية قد بمغ 

 2مستعمران. 267.643كيتضح مف البيانات أف معظـ المستعمريف يسكنكف محافظة القدس بكاقع 

، ثبلث مراحؿ 1967سنة  كقد اتبعت سياسة االستيطاف في األراضي العربية المحتمة، كمنذ

( لميكنسكك، 39أساسية، كذلؾ حسب تقرير السكرتير العاـ لؤلمـ المتحدة، كالذم قدـ في الجمسة )

 -، كىذه المراحؿ ىي:1984مايك/  –/ أيار 25بتاريخ  39/233تحت رقـ أ/

 . 1970كحتى سنة  1967منذ سنة  .1

 ، تحت حكـ العمؿ. 1977كحتى سنة  1971منذ سنة  .2

 3كحتى كقتنا الحاضر. 1977منذ سنة  .3

ينصاع  الذم اإلنساني، الدكلي لمقانكف خرؽ يعد الغربية الضفة في المستكطنات بناءحيث أف 

 اإلنساف لحقكؽ خرؽ أيضا ىذا كيعد بؿ. كاالحتبلؿ الحرب أكقات في المتبعة كالنظـلمقكانيف 

 نقؿ مف المحتمة الدكلة يمنع اإلنساني الدكلي القانكف، ك الدكلي القانكف بمكجب عمييا المتعارؼ

 ذلؾ إلى باإلضافة(. الرابعة جينيؼ التفاقية 49 بند) باحتبلليا قامت التي المناطؽ إلى مكاطنييا

                                                           
1

 .187،ص2443تاتحادالكتابالعرب،،دمشق،منشورااإلستٌطان الٌهودي فً فلسطٌن من االستعمار إلى اإلمبرٌالٌةحسٌن،غازي،
2

 .17م،ص2411،التقرٌراإلحصابًالسنوي،المستعمرات اإلسرائٌلٌة فً األراضً الفلسطٌنٌةالجهازالمركزيلإلحصاءالفلسطٌنً،
3

 .68عباس،حسٌن،مرجعسابق،ص
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 باستثناء المحتمة، األراضي في دائمة تغيرات إجراء مف المحتمة الدكلة منع عمى" الىام" أنظمة تنص

 يمس المستكطنات بناء، حيث أف المحمييف السكاف لصالح أك عسكرية لحاجات ضركرية تغيرات

 بيف مف. اإلنساف حقكؽ يخص ما في الدكلي القانكف في عمييا المنصكص الفمسطينييف، بحقكؽ

 كحؽ لمحياة الئؽ لمستكل الحؽ الممكية، حؽ المساكاة، حؽ المصير، بتقرير الحؽ المنتيكة، الحقكؽ

 1.التنقؿ حرية

، 2013في الضفة الغربية كالقدس الشرقية خبلؿ عاـ  تصاعدت كتيرة النشاطات االستيطانية

( كحدة سكنية في مستكطنات الضفة 18000فقد قامت سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي بإقرار بناء نحك )

صدار تراخيص بناء كالمكافقة عمى خطط، نفذ  الغربية كالقدس الشرقية جاءت ما بيف طرح عطاءات كا 

 2ك بانتظار إتماـ إجراءات البناء.بعضيا كالبعض اآلخر قيد التنفيذ أ

كماؿ بناء جدار الضـ كالتكسع كأغراض أمنية أخرل قامت  كألغراض تكسيع المستكطنات كا 

بكات االحتبلؿ بمصادرة آالؼ الدكنمات مف أراضي المكاطنيف الفمسطينييف أغمبيا أراض زراعية، 

ألساسية كالتنقؿ كتطكير البنية التحتية كيقمص الجدار مف الحيز المتاح ليـ لمبناء كالتمتع بالخدمات ا

البلزمة، كما يفقدىـ مصادر كسب عيشيـ، كيساىـ في تيجيرىـ كعائبلتيـ قسريان عف أراضييـ، كيعد 

االحتبلؿ اإلسرائيمي استيطانيان إقصائيان يحـر الشعب الفمسطيني مف التمتع بحقكقو في أرضو كمكارده 

% مف 60تطكره، في ظؿ فقداف دكلة فمسطيف لسيطرتيا عمى كمف تحقيؽ التنمية، كيسعى إلى عرقمة 

 3األرض كالمكارد المائية.

                                                           
1

علوماتاإلسرابٌلًلحقوقاإلنسانفًاألراضً،مركزالمسلب األراضً وسٌاسة االستٌطان اإلسرائٌلً فً الضفة الغربٌةبتسٌلم،

م،علىالموقعاإللكترونً:2442المحتلة،

http://www.btselem.org/arabic/publications/summaries/200205_land_grab22/7/2415شوهدبتارٌخ
2

عبدهللاالحورانًللدراساتوالتوثٌقالتابع،مركز3102التقرٌر السنوي حول االنتهاكات اإلسرائٌلٌة بحق الشعب الفلسطٌنً خالل عام 

 لمنظمةالتحرٌرالفلسطٌنٌة.
3

.32،ص2413،الهٌبةالمستقلةلحقوقاإلنسان،رامهللا،وضع حقوق اإلنسان فً فلسطٌن، التقرٌر السنوي التاسع عشر
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تسبب التكسع االستيطاني في تمكيث البيئة في األراضي الفمسطينية المحتمة، حيث طالت آثار 

قامة جدار الضـ  بيئية كبيرة البيئة كاإلنساف الفمسطيني نتجت عف بناء المستكطنات اإلسرائيمي كا 

كالتكسع في المناطؽ "ج"، كتنتج المناطؽ الصناعية في المستكطنات أصنافان كأنكاعان مختمفة مف 

المنتجات المضرة بالبيئة التي تتسبب بنتائج كارثية كمدمرة عمى الصعيديف البيئي كالصحي، كما تقـك 

الزراعية المستكطنات بالتخمص مف بقايا المصانع كالمخمفات الصناعية بإلقائيا في األراضي 

الفمسطينية المجاكرة في المنطقة "ج" ما لو انعكاسات خطيرة عمى البيئة في التجمعات الفمسطينية 

 1المحيطة بيا، كعمى صحة المكاطف الفمسطيني في تمؾ المنطقة.

 المطمب الثالث: شق الطرق 

ة كأمنية إف قياـ االحتبلؿ اإلسرائيمي بإنشاء الكثير مف المحميات الطبيعية ألغراض عسكري

كليس لصكف الطبيعة كمصادرة العديد مف االراضي مف أجؿ إقامة قكاعد عسكرية كشؽ طرؽ التفافية 

كالذم يككف لو أثر كبير عمى التنكع  عديد مف الغابات كالمناطؽ الحرشيوكالذم أدل الى إتبلؼ ال

  2الحيكم.

كأف أسمكب إسرائيؿ في المخططات االستيطانية يتبعو تخطيط لشؽ طرؽ بحجة انيا امنة لممستكطنات 

كىذه الطرؽ تمتيـ أراضي فمسطينية كاسعة كتقكـ ىذه الطرؽ كالشكارع الى تقسيـ االرض الكاحدة احيانا 

االرض، كيمضي مما يجعميا غير صالحة لمبناء أك الزراعة كعدـ امكانية الكصكؿ لمطرؼ االخر مف 

االحتبلؿ االسرائيمي مع مر السنيف في تنفيذ سياسة انتياكات حقكؽ االنساف البيئية مف مصادرة 

االراضي كتدمير الغابات كاقتبلع االشجار، كاستنزاؼ المصادر المائية، كبناء المستعمرات، كشؽ 

غبلؽ المناطؽ الزراعية ألسباب أمنية أك عسكرية، كتحكيؿ مناطؽ كاسعة لمحميات طبيعية،  الطرؽ، كا 

                                                           
1

.46-45،ص2414التقرٌرالسنويالعشرون،كانوناألول،،وضع حقوق اإلنسان فً فلسطٌنالهٌبةالفلسطٌنٌةالمستقلةلحقوقاإلنسان،
2
 .144برنامجاالممالمتحدةللبٌبة،مرجعسابقص
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ليتسنى إلسرائيؿ إمكانية مصادرتيا الحقا، فضبل عف نيب المياه الجكفية كتحديد الكميات المسمكحة 

بضخيا ألغراض الرم كالتحكـ بتسكيؽ المنتجات الزراعية، مما يسبب خسائر كبيرة لمقطاع الزراعي 

 .2000ـ باإلضافة الى حجـ الدمار الزراعي خبلؿ انتفاضة االقصى عا

يرل الباحث مف كجية نظره كلقمة الكتابة  كفي الخطط االسرائيمية لشؽ طرؽ استيطانية في ىذا الصدد

 إف :لبف صب أحمد الباحث االستيطاف، شؤكف خبير وقالكقمة المراجع انو مف الضركرم اف نذكر ما 

 أكامر تسعة ،15/3/2013افؽ المك  االربعاء يـك ستناقش "كالبناء لمتخطيط االسرائيمية المحمية المجنة"

 ما مصادرة تشمؿ األكامر ىذه أف الى مشيران  حنينا، بيت حي في القدس، شماؿ أراضو  لمصادرة

 المستكطنة بمحاذاة شقو المزمع المقطع كيقع(. 21) شارع مف مقطع لشؽ دكنمان، 81 مجمكعو

 بيت حي في شقو عمى حاليان  االحتبلؿ سمطات تعمؿ الذم الجديد( 20) كشارع عطركت، الصناعية

 ."يعقكب نفي"ك" زئيؼ بيسغات" االستيطاني التجمع بيف ما الربط اليادؼ حنينا،

متطرفػػكف   بحثػػت المجنػػة الكزاريػػة لشػػؤكف التشػػريع اقتراحػػان تقػػدـ نػػكاب ايضػػا فػػي عشػػريف كػػانكف الثػػاني

كمسػتعمرة " جفعػات  –الخػط األخضػر –كػـ شػرؽ القػدس 15يقضي بضػـ مسػتعمرة " معاليػو أدكمػيـ " 

كػػػـ مػػػف مدينػػػة القػػػدس  12زئيػػػؼ" القائمػػػة عمػػػى أراضػػػي قريػػػة الجيػػػب شػػػماؿ غػػػرب القػػػدس كعمػػػى بعػػػد 

كػػـ غػػرب مدينػػة القػػدس 10عػػة عمػػى أراضػػي قريػػة قمكينػػا كعمػػى بعػػد كمسػػتعمرة "مفسػػيريف تسػػيكف" الكاق

 . 1كـ جنكب غرب القدس عمى أراضي كادم فككيف15كمستعمرة "بيتار عميت " كعمى بعد  أيضان 

كييدؼ ىػذا المخطػط إلػى قطػع التكاصػؿ الجغرافػي بػيف مدينػة القػدس ك الضػفة الغربيػة  كالتكسػع      

 دات أخرل إلى دكلة االحتبلؿ اإلسرائيمي. كضـ مساحات كبيرة جدان كقرل كبم

                                                           
1
 141برنامجاالممالمتحدةللبٌبة،مرجعسابقص
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 عدناف المحافظ القدس شؤكف كزير وقالكيرل الباحث مف كجية نظره انو مف الضركرم اف نذكر ما 

 ييدؼ ال' 4' رقـ شارع عمية أطمؽ كالذم إقامتو اإلسرائيمي االحتبلؿ يعتـز الذم الشارع إف :الحسيني

لغائيا صفافا بيت قرية لمحك إال  .الفمسطينية الخارطة عف كا 

 الذيف البمدة أىالي بيف االجتماعي التكاصؿ مف الحد عمى سيعمؿ' 4' رقـ شارع مخطط أف:' مضيفا

 صعبا، اجتماعيا كاقعا سيخمؽ الذم األمر كأنفاؽ، جسكر عف عبارة بديمة طرؽ سمكؾ الى سيضطركف

 أىالي بحؽ االحتبلؿ سمطات تمارسيا التي كالخنؽ التضييؽ أعماؿ جراء طكعية ىجرة باتجاه كسيدفع

 عمى لبلحتجاج الشعبي الحراؾ دائرة تكسيع الى الحسيني كدعا، نسمة ألؼ 12 عددىـ البالغ البمدة

 1كأىميا. صفافا بيت مصمحة الى صمة بأم يمت كال المستكطنيف مصالح يراعي الذم الشارع ىذا

 المطمب الرابع: المياه الجوفية 

في المكارد المائية، بسبب طبيعتيا الجغرافية، كتسقط االمطار عمييا  تعاني فمسطيف مف نقص

يكما كال تكجد لدييا أنيار أك مصبات مياه كثيرة،  60-40في فصؿ الشتاء في فترة تتراكح ما بيف 

كاعتمادىا الرئيسي في الحصكؿ عمى المياه ىك االمطار كمياه االبار، االمر الذم يدفع الحككمة 

ى الحصكؿ عمى المياه بطرؽ غير شرعية، كقامت بعمؿ مخططات عالية الدقة لبلستيبلء االسرائيمية ال

عمى أم مصدر مائي كساعدىا في ذلؾ تحكميا في االرض كباستخداـ قكة الردع العسكرية لصد أم 

تدخؿ فمسطيني لمنعيا مف سرقة مياىو، لقد قامت اسرائيؿ بتقسيـ فمسطيف المحتمة الى ثبلث مناطؽ 

 ة مصادر المياه كىي:مف ناحي

 المنطقة الشمالية، كلدييا فائض عف احتياجاتيا المائية .1

 المنطقة الكسطى، كتسد حاجتيا مف المياه. .2

                                                           
1
 .2413\2\3وكالةاالنباءوالمعلوماتالفلسطٌنٌة"وفا"
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 .1المنطقة الجنكبية، التي تشمؿ صحراء النقب كالتي تعاني نقصا في المياه .3

كاالسرائمييف ىي ككفقا لحقائؽ الجيكلكجية فإـ أىـ كأكبر أحكاض المياه المشتركة بيف الفمسطينييف 

مكارد مائية مشتركة بيف الطرفيف كىي نظاـ أحكاض المياه الجكفية، كيضـ مجمكعة االحكاض الجكفية 

% مف إجمالي  89الجبمية، الحكض الساحمي كحكض جبؿ الكرمؿ، كتسيطر اسرائيؿ عمى أكثر مف 

لثاني المشترؾ ىك حكض نير الطاقة المائية المتجددة سنكيا ليذه االحكاض، كالنظاـ المائي المشترؾ ا

االردف كىك مكرد مائي دكلي، يتشاطئ في حكضو خمسة اطراؼ االردف، كسكريا، كلبناف، كفمسطيف 

% مف مجمكع مكارد حكض نير االردف كما تسيطر اسرائيؿ  87كاخيرا اسرائيؿ التي تستغؿ أكثر مف 

طينييف كيعتبر االسرائيميكف أف ىذه عمى غالبية المكارد المائية المشتركة بينيا كبيف العرب كالفمس

السيطرة بمثابة حؽ ليـ، مستخدميف االدعاءات التي يسمكنيا بالحقكؽ التاريخية المكتسبة كحؽ 

االستخداـ االكؿ كما الى ذلؾ مف ادعاءات غير قانكنية تتعارض كميا مع كافة المبادئ كاالسس 

 كـ عمييا قانكف المياه الدكلي.كالمرجعيات التشريعية كالقانكنية كاالنسانية التي يق

، بما في 1948فحرصت إسرائيؿ عمى اغتصاب المياه مف الدكؿ القريبة مف فمسطيف المحتمة عاـ 

، كتكسعت في ىذا االمر عمى نطاؽ كبير بعد 1967ذلؾ مياه الضفة الغربية كقطاع غزة، كبعد عاـ 

احتمت ىضبة الجكالف السكرية كشبو أف أصبحت الضفة الغربية تحت االحتبلؿ االسرائيمي كبعد أف 

جزيرة سيناء المصرية في تمؾ الحرب، فقد خاضت اسرائيؿ منذ تأسيسيا كحتى االف صراعا مائية مع 

الشعب الفمسطيني كمع الدكؿ العربية المجاكرة لفمسطيف المحتمة، كىك صراع شكؿ احد اكجو الصراع 

رائيؿ بتجفيؼ بحيرة الحكلة كىي جزء مف نظاـ ، قامت اس1951العربي االسرائيمي الشامؿ، كفي عاـ 

                                                           
1
،1998،القاهرة،1االمنالقومًالعربًوالمصري،المكتبةاالكادٌمٌة،طخلٌل،محمودمحمدمحمود،أزمةالمٌاهفًالشرقاالوسطو

 63ص
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مجرل نير االردف كأنشأت عددا مف المستعمرات الصييكنية حكليا استنزفت مياىيا، كأىميا مستعمرة 

 1كريات شمكنة، مستقكية باستخداـ سياسة االمر الكاقع

عمى إحكاـ كتكسيع سيطرتيا عمى المصادر المائية  1967حيث شرعت إسرائيؿ بعد عاـ 

الفمسطينية كذلؾ مف خبلؿ احتبلليا لقطاع غزة كالضفة الغربية، فمقد فرضت إسرائيؿ قيكدان عمى 

استخداـ المياه مف قبؿ الفمسطينييف كأعمنت األراضي المحاذية لنير األردف مناطؽ عسكرية مغمقة، 

ـ إسرائيؿ كبالتالي حرمت الفمسطينييف مف حقيـ الشرعي في استغبلؿ مياه ىذا النير، حاليان تقك 

% مف كمية المياه المتجددة سنكيان في األحكاض الجكفية في الضفة الغربية 89باستنزاؼ ما يزيد ف 

 2% ليتـ استخدامو مف قبؿ الجانب الفمسطيني.11تاركة ما يقؿ عف 

كقد أشار تقرير صادر عف منظمة األمـ المتحدة لمطفكلة "يكنيسيؼ" إلى أف العدكاف 

مى قطاع غزة، ألحؽ أضراران بالغة في قطاع المياه مما أثر عمى حؽ المكاطنيف اإلسرائيمي المتكرر ع

( كيمك متران مف شبكات 30الفمسطينييف في الحصكؿ كالتزكد بالمياه، حيث أضر العدكاف بأكثر مف )

( خزاف عمى أسطح المباني 6000( بئران لممياه يستخدميا المكاطنكف لمشرب، )11المياه، إلى جانب )

 3( كصمة تربط المنازؿ بشبكات المياه لتمكنيـ مف التزكد بالمياه.840ية، ك)السكن

فيما يعد كجكد االحتبلؿ اإلسرائيمي التحدم األكبر الذم يعيؽ تنمية قطاع المياه الفمسطيني، 

فإضافة إلى السيطرة اإلسرائيمية عمى مصادر المياه الفمسطينية، تحكؿ العديد مف السياسات اإلسرائيمية 

إلغبلقات كالجدار الفاصؿ كمعيقات الحركة إضافة إلى عمميات ىدـ المنشئات المائية دكف إمكانية كا

تطكير قطاع المياه. كما كيعطي مجمس المياه المشترؾ االحتبلؿ السيطرة الكاممة عمى مشاريع المياه 

                                                           
1
،مركزالدراساتالسٌاسٌةواالقتصادٌة،االهرام،القاهرة،كانونالثانً)ٌناٌر(،2448تقرٌراالتجاهاتاالقتصادٌةاالستراتٌجٌة،

 .63،ص2448
2

.8،ص2411،معهداألبحاثالتطبٌقٌة،القدس،الفلسطٌنٌة من منطلق حقوق اإلنسانالوضع الراهن للبٌئة معهداألبحاثالتطبٌقٌة،
3

 .54(،ص16،التقرٌرالسنوي)وضع حقوق اإلنسان فً مناطق السلطة الفلسطٌنٌة
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سسي لقطاع المياه كيعيؽ مف عممية تنفيذىا، أما مف الناحية الفمسطينية فإف اإلطار القانكني كالمؤ 

بحاجة إلى عممية مراجعة مف أجؿ فصؿ السمطات كالمياـ بيف الجيات المعنية في قطاع المياه، كال 

بد مف تفعيؿ دكر مجمس المياه المشترؾ، فغياب دكره أدل إلى ضعؼ الرقابة عمى سمطة المياه 

 1إدارة قطاع المياه. الفمسطينية، كبالتالي قمة الشفافية في أدائيا كغياب النزاىة في عممية

كيرل الباحث أف االحتبلؿ اإلسرائيمي يستمر في السيطرة عمى المياه الفمسطينية كفي نيبيا 

مف أحكاض المياه الجكفية الفمسطينية كحرماف المكاطف الفمسطيني منيا، إضافة إلى إقامة جدار الضـ 

أبار المياه، كمنع حفر اآلبار كالتكسع الذم يتطابؽ مساره مع مسار األحكاض الجكفية، كمصادرة 

 االرتكازية كغيرىا مف الممارسات. 

كاننا نرل أف عزؿ جدار الضـ كالتكسع لمعديد مف اآلبار االرتكازية كالينابيع، أدل إلى تردم 

األكضاع المائية في األراضي الفمسطينية، كالحد مف قدرة السمطة الفمسطينية عمى تنفيذ برامج التنمية 

ف حرماف المكاطنيف مف حقيـ في المياه يظير الشاممة، كتك  فير المياه الكافية لممكاطنيف الفمسطينييف، كا 

بكضكح انتياؾ االحتبلؿ ألبسط الحقكؽ كأىميا مف حقكؽ اإلنساف، حيث تسبب سيطرة اإلحتبلؿ عمى 

يمي المصادر المائية كحرماف الفمسطينييف مف الكصكؿ إلييا في جعؿ معدؿ استيبلؾ الفرد اإلسرائ

 لممياه ىك أربعة أضعاؼ حصة الفرد الفمسطيني. 

 

 

 

                                                           
1

 .8مرجعسابق،ص،الوضع الراهن للبٌئة الفلسطٌنٌة من منطلق حقوق اإلنسانمعهداألبحاثالتطبٌقٌة،
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 أثر االحتالل اإلسرائيمي عمى الموارد البيئية الفمسطينية -المبحث الثاني:

  تمييد

يقـك االحتبلؿ االسرائيمي كبشكؿ صارخ باستنزاؼ المكارد البيئية الفمسطينية كالتي سببت عدـ 

البشرية، كما يقـك االحتبلؿ االسرائيمي بتدمير البيئة الفمسطينية التكازف بيف المكارد البيئية كالمتطمبات 

مثؿ السيطرة عمى المصادر المائية كاستنزاؼ المياه، كالقاء النفايات الصمبة في االلرض الفمسطينية، 

كتمكث اليكاء، كاستيداؼ تدمير القطاع الزراعي كتدمير التراث الحضارم، كما ساىـ الجدار في 

االيككلكجية كالتاثير عمى الكاقع الطبيعي عمى جانبي الجدار، كاقامة مناطؽ العزؿ،  تدمير االنظمة

كخمؽ فاصؿ فيزيائي يمنع التكاصؿ الجغرافي لؤلرض الكاحدة، كسنقسـ ىذا المبحث الى ثبلث مطالب 

 كما يمي: عمى البيئة الفمسطينية نذكر فييا عف اثر الجدار كالمصانع كمف ثـ التمكث النككم

 مب األول: أثر جدار الفصل العنصري عمى الموارد البيئية الفمسطينية. المط

ـ، ذلؾ عندما ُطمب مف تشارلز 1937تعكد فكرة بناء جدار الفصؿ العنصرم إلى عاـ 

بتيارت، الخبير البريطاني لشؤكف اإلرىاب، كضع خطة إلقامة جدار عمى طكؿ محاكر الطرؽ 

اؿ كحتى بئر السبع، كقاـ الخبير البريطاني بتيارت برسـ المرحمة الرئيسية مف الحدكد المبنانية في الشم

األكلى مف عممية إقامة الجدار حسب الحاجات االستراتيجية العاجمة، كىك جدار مف أربع طبقات 

كـ مف طبريا في الشماؿ الشرقي كحتى رأس الناقكرة في  80كبارتفاع متريف، كتـ بناؤه عمى طكؿ 

مميكف دكالر،  60ف محاكر الطرؽ المركزية، ككانت تكمفة المشركع آنذاؾ الشماؿ الغربي بالقرب م
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كأككمت بريطانيا إلى شركة "سكليؿ بكنيو" ميمة بنائو، كقد تـ ىدمو مف قبؿ سكاف القرل العرب عمى 

 1جانبي الجدار.

رت  في أعقاب سمسمة مف العمميات الفدائية التي نفذىا فمسطينيكف في داخؿ إسرائيؿ، قر 

. حيث تـ إقراره خبلؿ جمسة خاصة 2إقامة جدار الفصؿ العنصرم 2002كمة اإلسرائيمية عاـ الحك

لممجمس الكزارم المصغر )الكابينت( ثـ تـ البدء بتنفيذه في شير حزيراف مف نفس العاـ بعد أف تسمـ 

 3شاركف رئاسة الحككمة اإلسرائيمية.

لتي كلدت مع كالدة اإلسبلـ كنبكة سيدنا فيما تنبع حقيقة إقامة الجدار مف الحرب العقائدية ا

محمد عميو السبلـ حيث يكنكف الحقد الدفيف لئلسبلـ كالمسمميف، فيـ بيذا الجدار يريدكف إذالؿ أىؿ 

فمسطيف كتيكيد أرضيـ كحصر أىميا األصمييف في بقعة معينة مف ىذه األرض، إلفساح المجاؿ لبناء 

 4مف المياجريف مف دكؿ العالـ المختمفة. أكبر عدد مف المستعمرات الستقباؿ العديد

أقاـ االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى األراضي الفمسطينية ىذا الجدار الذم يمتد عمى طكؿ أراضي 

، كالذم أثر بشكؿ كاضح عمى التركيب البيئي 1948الضفة الغربية المكاجية لؤلراضي المحتمة عاـ 

يعية، كذلؾ كبشكؿ أساسي مف خبلؿ عمميات لؤلراضي المحيطة في جانبي  الجدار كالمعالـ الطب

التجريؼ الكبرل كالكاسعة التي رافقت عمميات إنشاء الجدار، عدل عف إقامة الجدار الذم أدل إلى 

، كقد أدل الجدار إلى التياـ 5منع التكاصؿ مع النظاـ الحيكم لؤلراضي التي أقيـ عمييا الجدار

                                                           
1

رسالةماجستٌرغٌرمنشورة،جامعةالنجاحالوطنٌة،تقٌٌماألثرالبٌبًالمترتبعلىبناءالجدارالفاصلفًالضفةالغربٌة،سلمان،مازن،

 .16،ص2445نابلس،
2

 .46،ص2411،بتسٌلم،(2411أوضاعحقوقاإلنسانفًاألراضًالمحتلة)ملخصالعام
3

ٌّاش،عدنان، ،2،2449،العدد17،مجلةالجامعةاإلسالمٌة،المجلدٌةعلىأراضًمحافظةسلفٌتجدارالفصلالعنصريآثارهالسلبع

 .225ص
4

 .24-19مرجعسابق،ص،تقٌٌماألثرالبٌبًالمترتبعلىبناءالجدارالفاصلفًالضفةالغربٌةسلمان،مازن،
5

كمفهوموحقمنحقوقاإلنسانوانتهاكاتاالحتاللللبٌبةعقروق،سامر،التشرٌعاتوالقوانٌنالخاصةبحماٌةالبٌبةفًفلسطٌن.البٌبة

 73،ص2449تشرٌنالثانً،15-13الفلسطٌنٌة،المإتمرالدولًالثانًحولالبٌبةالفلسطٌنٌة،جامعةالنجاحالوطنٌة،



22 
 

، كال نجد أصدؽ تعبيران عمى اآلثار 1مكارد المياهاألراضي األكثر خصكبة كسيطرة االحتبلؿ عمى 

 126البيئية التي أحدثيا ىذا الجدار مف فتكل محكمة العدؿ الدكلية في الىام حيف تشير في الفقرة 

 .2مف القرار إلى اآلثار الصحية كاالجتماعية إلقامة ىذا الجدار كالسيطرة عمى مصادر المياه

كيبيف التقرير المنظـ مف سمطة جكدة البيئة حجـ اآلثار البيئية التي يحدثيا الجدار عمى  

البيئة الفمسطينية كافة جكانبيا خصكصان مف حيث التنكع الحيكم كالمصادر الطبيعية كجكدة التربة 

كلي فقط بؿ كمجارم المياه كيبيف التقرير أف إسرائيؿ في إقامتيا ليذا الجدار لـ تخالؼ القانكف الد

كأيضا خالفت أحكاـ التشريعات البيئية الداخمية لدكلة إسرائيؿ كالتي تمتـز إسرائيؿ كتمـز مكاطنييا 

 3باإللتزاـ بيا بينما انتيكتيا أشد انتياؾ في األراضي التي تحتميا.

يشكؿ الجدار عائقان أماـ المحافظة عمى األنظمة البيئية كالمعالـ الطبيعية، كالترابط بيف 

لمناطؽ المحمية، كلو آثار سمبية عمى تنقؿ الحيكانات البرية، نتيجة لتجزئة األنظمة البيئية بيف ا

إسرائيؿ كالضفة الغربية مف جية، كغياب التكاصؿ بيف الممرات البيئية الطبيعية مف جية أخرل، 

الغربية، نتيجة  كسيتسبب ىذا الجدار كمنطقة العزؿ األمنية الشرقية بتدىكر الغطاء النباتي في الضفة

% مف المساحة الكمية 50.7مف الغابات الطبيعية كالمزركعة، كالتي تشكؿ ما يقارب 2كـ 40.9عزؿ 

منطقة محمية، حيث سيمنع الفمسطينييف  40لمغابات، عف البيئة المجاكرة، إضافة إلى عزؿ أكثر مف 

 4مف الكصكؿ إلييا حتى إلدارتيا.

إف قضية رسـ حدكد الدكلة الفمسطينية ما زالت غير معمكمة حتى الكقت الحاضر بالرغـ مف صدكر   

قرارات مجمس األمف كالجمعية العامة التي تكضح بأف حدكد الدكلة الفمسطينية تعكد إلى ما كانت عميو 
                                                           

1
 .112الصورانٌنزهٌر،مرجعسابق،ص

2
،متوفرعلىاإلنترنتعلىالرابطالتالً:126لفقره،ا2444تموز9قرارمحكمةالعدلالدولٌةبشؤ،الجدارالفاصل،

pal.org/article.aspx?ano431-http://uawc19/14/2415شوهدبتارٌخ.
3
Environment Quality Authority, the impact of annexation and expansion wall on the Palestinian 

environment, 2010. 
4

 .22،ص2445،(01البٌئة فً أراضً السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة، سلسلة تقارٌر خاصة )الهٌبةالفلسطٌنٌةالمستقلةلحقوقالمواطن،

http://uawc-pal.org/article.aspx?ano431
http://uawc-pal.org/article.aspx?ano431
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كد كفقا لتمؾ إال أف الخبراء اإلسرائيمييف أكدكا دائما عمى عدـ رسـ الحد 1967عشية حرب حزيراف 

القرارات ككي تبقى الحدكد غير كاضحة ؛ كذلؾ ألف معظـ مصادر المياه اإلسرائيمية مكجكدة في 

مناطؽ الضفة كالقطاع كىذا ما أكضحتو عند سرد أقكاؿ بعض الخبراء كالسياسييف حكؿ المياه 

 1953رائيؿ عاـ الفمسطينية كيؤكد عمى ىذه الحقيقة ما كرد في يكميات مكشي شاريت رئيس كزراء إس

"بأف إسرائيؿ مستعدة لمناقشة مكضكع المياه بشرط أال يمس أم اتفاؽ يتكصؿ إليو بسيادة إسرائيؿ عمى 

المكارد الطبيعية كأال يتضمف االتفاؽ تغيير الحدكد لدكلة إسرائيؿ بحيث تبقى مسيطرة عمى منطقة 

ي اسحؽ رابيف "بأننا لف نعكد إلى حدكد الضفة الخصبة بالمياه".ككذلؾ ما قالو رئيس الكزراء اإلسرائيم

  1967.1عاـ 

كبناء الجدار عمى ىذا النحك أدل إلى اقتطاع مساحات كاسعة مف األراضي الفمسطينية في       

الضفة باإلضافة إلى أنو عزؿ التجمعات السكانية الريفية عف الضفة لتصبح في مناطؽ معزكلة 

اقتطاع مساحات كاسعة مف األراضي الزراعية كحرماف  يصعب الدخكؿ إلييا كالخركج منيا عدا عف

كما أدل إلى سيطرة إسرائيؿ عمى عدد كبير مف اآلبار المائية التي ، أصحابيا مف الكصكؿ إلييا

كفي المجمؿ فإف ليذا الجدار تأثيرات عمى األكضاع االجتماعية  تستغؿ ألغراض الزراعة كالشرب،

رة عمى مصادر المياه كاألراضي الزراعية الفمسطينية يخمؽ إذ إف السيط كاالقتصادية كالسياسية،

معكقات جدية ككبيرة تصعب عمى الفمسطينييف إدارة مصادرىـ المائية كتحرميـ مف استغبلؿ مكاردىـ 

 2.الطبيعية ،مما ينعكس عمى كافة نكاحي الحياة الفمسطينية

شاء الجدار عمى األرض الفمسطينية كبالرغـ مف رفض المجتمع الدكلي لمحجج اإلسرائيمية في إن     

إال أنيا لـ تعر ذلؾ اىتمامان كمضت في سعييا فاإلسرائيميكف يسعكف إلى تثبيت أمنيـ كلك أنيـ أرادكا 

فعبل الحصكؿ عمى أمنيـ لبنكه عمى حدكد الخط األخضر إال أف الحقائؽ تنفي ىذا االدعاء اإلسرائيمي؛ 

                                                           
1
 .68،بٌروت،ص1999مركزدراساتالوحدةالعربٌة،1التمٌمً،عبدالمالك،المٌاهالعربٌةالتحديواالستجابة،ط
2
 .16ص2443تشرٌناالول21-24سةالجمعٌةالعامةاالستثنابٌةالعاشرةالجلسةجل
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سياسية كديمكغرافية كاقتصادية كالتشبث بالمستكطنات في  كذلؾ ألف الجدار ييدؼ إلى تحقيؽ أغراض

الضفة الغربية كفرض كاقع عمى الشعب الفمسطيني قبؿ كصكلو إلى مرحمة المفاكضات النيائية كمنع 

إقامة الدكلة الفمسطينية كاممة السيادة كتحقيؽ ىدؼ الخبراء اإلسرائيمييف برسـ حدكد سياسية جديدة 

ت الجمعية كاإلسرائيمييف كإلدراؾ الشعب الفمسطيني ليذه المعضمة فقد قام كدائمة بيف الفمسطينييف

األمـ المتحدة بالمطالبة بإصدار قرارات دكلية حكؿ مدل شرعية الجدار مف قبؿ الجمعية  العامة

 1.العمكمية كمجمس األمف كمحكمة العدؿ الدكلية

قراران ممزمان خاصان بالجدار كمدل  مجمس األمف لـ يصدر حتى اليكـىنا يذكر الباحث اف ك         

شرعيتو بخبلؼ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة التي أصدرت عدة قرارات بخصكصو إلى أف أحالتو إلى 

كأكدت فيو عمى عدـ شرعية  محكمة العدؿ الدكلية التي أعمنت رأييا االستشارم بالنسبة لبناء الجدار،

ككذلؾ طالب أعضاء  ألحكاـ العامة لمقانكف الدكليالجدار كأنو غير قانكني كيخالؼ المبادئ كا

زالة ما بني منو كتعكيض المكاطنيف الذيف صكدرت أراضييـ  المجتمع الدكلي بكقؼ بناء الجدار كا 

إال أف إسرائيؿ لـ ترضخ لتمؾ القرارات لعدـ تمتعيا بالصفة  كدمرت ممتمكاتيـ بسبب بناء الجدار 

 .الجدار رغـ عدـ شرعيتواإللزامية اآلمرة كاستمرت ببناء 

 كأىـ ما جاء في الرأم االستشارم في محكمة العدؿ الدكلية:

، االثار القانكنية الناشئة عف بناء جدار في االراضي 2004تمكز /يكليك  9محكمة العدؿ الدكلية 

 الفمسطينية المحتمة.

  

                                                           
1
كانونالثانًمرافعة34محكمةالعدلالدولٌة،إجراءاتإفتاءبشؤناالثارالقانونٌةلبناءجدارفًاالرضالفلسطٌنٌةالمحتلة،بٌانخطً

 .136ص2444تنمٌةواالعماربكدار،فلسطٌن،،المجلساالقتصاديالفلسطٌنًلل2444شباط،23شفوٌة
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 1الرأي االستشاري

ذ تعرب عف قمقيا البالغ أيضا زاء بدء كاستمرار اسرائيؿ، السمطة القائمة إ )االمـ المتحدة(....كا 

باالحتبلؿ، في بناء جدار في االرض الفمسطينية المحتمة، بما في ذلؾ في القدس الشرقية كحكليا، كىك 

) الخط االخضر(، كينطكم عمى مصادرة لبلراضي كالمكارد 1949ما يخرج عمى خط اليدنة لعاـ 

في حياة االؼ المدنييف المتمتعيف بالحماية، كعمى ضـ  الفمسطينية كتدميرىا، كعمى اشاعة االضطراب

ذ تشدد عمى معارضة المجتمع الدكلي باإلجماع لبناء  مناطؽ كاسعة مف االراضي بحكـ االمر الكاقع، كا 

 2ذلؾ الجدار،

....في ىذا الصدد ينص المرفؽ الثاني مف تقرير االميف العاـ، المعنكف) ممخص المكقؼ القانكني 

ير الفمسطينية( عمى اف ) بناء الجدار يشكؿ محاكلة لضـ االراضي بما يناقض القانكف لمنظمة التحر 

الدكلي( كأف ) ضـ االراضي يتعارض بحكـ الكاقع مع السيادة عمى االراضي كيتعارض مف ثـ مع حؽ 

في الفمسطينييف في تقرير المصير. كتردد ىذا الرأم في بعض البيانات الكتابية المقدمة الى المحكمة ك 

اآلراء المعرب عنيا اثناء جمسات االستماع...كفي ىذا السياؽ جرل التشديد بصفة خاصة عمى أف) 

مسار الجدار مصمـ بالشكؿ الذم يغير التككيف الديمكغرافي لؤلراضي الفمسطينية المحتمة، بما فييا 

عة في االراضي القدس الشرقية، مف خبلؿ تعزيز المستكطنات االسرائيمية( المقامة بصكرة غير مشرك 

 الفمسطينية المحتمة.

... كبعبارة أخرل، فإف المسار المختار لمجدار يعطي تعبيرا محميا)اف لككك( لمتدابير غير المشركعة 

التي تتخذىا اسرائيؿ في ما يخص القدس كالمستكطنات، عمى النحك الذم ندد بو مجمس االمف، كما 

ي التككيف السكاني لؤلراضي الفمسطينية المحتمة نتيجة أف ثمة خطرا مف احداث المزيد مف التغييرات ف

لبناء الجدار، مف حيث أنو يسيـ في رحيؿ السكاف الفمسطينييف مف مناطؽ بعينيا، كبالتالي فإف بناء 
                                                           

1
ماركوساسولً،انطوانبوفٌٌه،كٌفٌوفرالقانونالحماٌةفًالحرب،مختاراتمنالقضاٌاالخاصةبممارساتمعاصرةفًالقانون

 .88،ص2411ٌار،القاهرة،ماٌو/ا147الدولًاالنسانً،الطبعةالعربٌةاالولى،المركزاالقلٌمًلالعالم،القضٌةرقم
2
 .88مرجعسابق،ص
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ىذا الجدار، فضبل عف التدابير التي اتخذت مف قبؿ سيعكؽ بشدة ممارسة الشعب الفمسطيني حقو في 

يعد خرقا اللتزاـ اسرائيؿ باحتراـ ىذا الحؽ. كما أف بناء الجدار يثير عددا تقرير مصيره، كمف ثـ فأنو 

  1مف المسائؿ المتصمة باألحكاـ ذات الصمة في القانكف الدكلي االنساني كصككؾ حقكؽ االنساف.

...ككانت لذلؾ ايضا تداعيات خطيرة بالنسبة لبلنتاج الزراعي عمى نحك ما يشيد عميو عدد مف 

فالمجنة المعنية بالتحقيؽ في الممارسات االسرائيمية التي تمس حقكؽ االنساف لمشعب المصادر، 

الؼ دكنـ ما  144الفمسطيني كغيره مف السكاف العرب في االراضي المحتمة تفيد بأف ) ما يقدر بزىاء 

الؼ ىكتار مف أخصب االراضي الزراعية في الضفة الغربية التي صادرتيا قكات  14يقارب مف 

تبلؿ االسرائيمية قد تعرضت لمتخريب اثناء المرحمة االكلى لبناء الجدار، مما بدد كما ىائبل مف االح

الممتمكات كاف عمى رأسيا ممتمكات خاصة في صكرة اراضي زراعية كاشجار زيتكف كابار كبساتيف 

تقرير  حمضيات كبيكت زراعية دفيئة يعتمد عمييا عشرات االلكؼ مف الفمسطينييف في كسب قكتيـ( )

المجنة الخاصة المعنية في التحقيؽ في الممارسات االسرائيمية التي تمس حقكؽ االنساف لمشعب 

 .2الفمسطيني كغيره مف السكاف العرب في االراضي المحتمة(

...كفضبل عف ذلؾ يقكؿ المقرر الخاص المعني بحالة حقكؽ االنساف في االراضي الفمسطينية التي 

إف ) الكثير مف االرض الفمسطينية الكاقعة عمى الجانب االسرائيمي مف  1967 تحتميا اسرائيؿ منذ عاـ

الجدار ىي ارض زراعية خصبة كتضـ بعض أىـ أبار المياه في المنطقة( كيضيؼ أنو ) قد أىمؾ 

الكثير مف أشجار الفاكية كالزيتكف أثناء بناء الحاجز، كيقكؿ المقرر الخاص لمجنة االمـ المتحدة 

اف المعني بالحؽ في الغذاء إف بناء الجدار) يعزؿ الفمسطينييف عف اراضييـ الزراعية لحقكؽ االنس

 3كابارىـ كسبؿ معيشتيـ(،

                                                           
1
 .143مرجعسابق،صماركوساسولً،انطوانبوفٌٌه،كٌفٌوفرالقانونالحماٌةفًالحرب،
2
.144مرجعسابق،ص
3
 .144مرجعسابق،ص
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...فاألميف العاـ يقكؿ في تقريره بكجو عاـ انو) حسب ما ذكره المكتب المركزم الفمسطيني  

بمدة عف  22بمدة عف الخدمات الصحية، ك 34، أدل الحاجز حتى االف الى فصؿ لئلحصاءات

بمدات عف شبكات الكيرباء... كفي ما يخص  3بمدات عف مصادر المياه االساسية، ك 8المدارس، ك

مكارد المياه تحديدا يبلحظ المقرر الخاص لمجنة االمـ المتحدة لحقكؽ االنساف المعني بالحؽ في 

عات المياه الجكفية التي الغذاء إف ) اسرائيؿ ببنائيا لمسكر ستضـ فعميا معظـ المنظكمة الغربية لمستكد

بالمائة مف مكارد الضفة الغربية مف المياه،.... سيؤدم بناء ذلؾ الجدار باالقتراف مع إنشاء  51تضـ 

 المستكطنات االسرائيمية الى تغيير التككيف الديمكغرافي لؤلراضي الفمسطينية المحتمة،

مف اتفاقية  49مف المادة  6يخالؼ الفقرة كأخيرا ترل المحكمة أف بناء الجدار كالنظاـ المرتبط بو أمر 

جنيؼ الرابعة كقرارات مجمس االمف، كذلؾ مف حيث أنو يسيـ في التغييرات الديمكغرافية لؤلرض 

  1الفمسطينية،

.... كتبعا لذلؾ عمى اسرائيؿ االلتزاـ بإعادة االرض كالبساتيف كحدائؽ الزيتكف كالممتمكات الثابتة 

م اشخاص طبيعييف أك اعتبارييف بغرض بناء الجدار في االرض االخرل التي انتزعت مف أ

الفمسطينية المحتمة، كفي حالة ثبكت تعذر رد تمؾ الممتمكات ذاتيا تككف اسرائيؿ ممزمة بتعكيض 

االشخاص محؿ الذكر عما لحؽ بيـ مف ضرر، كترل المحكمة أف عمى اسرائيؿ ايضا التزاما باف 

ي السارية، أم شخص طبيعي أك اعتبارم لحؽ بو أم شكؿ مف تعكض كفقا لقكاعد القانكف الدكل

 2أشكاؿ الضرر المادم مف جراء بناء الجدار،

كنظرا لطابع كأىمية الحقكؽ كااللتزامات المعنية، فإف المحكمة ترل أف جميع الدكؿ ممزمة بعدـ 

ة، بما فييا القدس االعتراؼ بالكضع غير القانكني الناتج عف بناء جدار في االرض الفمسطينية المحتم

الشرقية كما حكليا، كجميعيا ممزمة ايضا بعد تقديـ العكف أك المساعدة في االبقاء عمى الكضع الناتج 

                                                           
1
 .145مرجعسابق،صماركوساسولً،انطوانبوفٌٌه،كٌفٌوفرالقانونالحماٌةفًالحرب،
2
 .114صمرجعسابق،
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عف ىذا، كيتعيف ايضا عمى جميع الدكؿ مع احترامو لميثاؽ االمـ المتحدة كالقانكف الدكلي، أف تعمؿ 

رسة الشعب الفمسطيني لحقو في تقرير عمى إزالة أم عائؽ ناتج عف إنشاء الجدار، يحكؿ دكف مما

المصير، كعبلكة عمى ذلؾ تمتـز جميع الدكؿ االطراؼ في اتفاقية جنيؼ.... مع احتراميا لميثاؽ االمـ 

المتحدة كالقانكف الدكلي بكفالة امتثاؿ اسرائيؿ لقانكف الدكلي االنساني عمى النحك الكارد في تمؾ 

ينبغي عمى االمـ المتحدة، كال سيما الجمعية العامة كمجمس االمف االتفاقية،...كختاما ترل المحكمة أنو 

النظر في اتخاذ أم اجراء اخر مطمكب ألنياء الكضع غير القانكني الناتج عف إنشاء الجدار كالنظاـ 

 1المرتبط بو، مع كضع ىذا الرأم االستشارم في االعتبار عمى النحك الكاجب،

اع تقرر أنيا ذات اختصاص بالنسبة إلصدار الرأي االستشاري باألجم فإن المحكمة ،وليذه االسباب 

 المطموب....

 تجيب كما يمي عف السؤاؿ المطركح عمييا مف الجمعية العامة:

بأغمبية أربعة عشر صكتا ضد صكت كاحد، إف بناء الجدار الذم تقكـ اسرائيؿ؛ الدكلة  -ألؼ

المحتمة بما في ذلؾ القدس الشرقية كما حكليا القائمة باالحتبلؿ؛ ببنائو في االرض الفمسطينية 

 كالنظاـ المرتبط بو يتعارضاف مع القانكف الدكلي...

بأغمبية أربعة عشر صكتا ضد صكتا كاحد، اسرائيؿ ممزمة بكضع حد النتياكاتيا لمقانكف   -باء

ض الدكلي، كىي ممزمة بأف تكقؼ عمى الفكر أعماؿ بناء الجدار الذم تقكـ ببنائو في االر 

الفمسطينية المحتمة بما فييا القدس الشرقية كما حكليا، كأف تفكؾ عمى الفكر الييكؿ االنشائي القائـ 

ىناؾ، كأف تمغي عمى الفكر أك تبطؿ مفعكؿ جميع القكانيف التشريعية كالمكائح التنظيمية المتصمة 

 بو....

                                                           
1
 .111-114ماركوساسولً،انطوانبوفٌٌه،كٌفٌوفرالقانونالحماٌةفًالحرب،مرجعسابق،ص
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فإف اسرائيؿ ممزمة بجبر جميع االضرار الناتجة  بأغمبية أربعة عشر صكتا ضد صكتا كاحد، -جيـ

 عف بناء الجدار بما فييا القدس الشرقية كما حكليا... 

بأغمبية ثبلثة عشر صكتا مقابؿ صكتيف، جميع الدكؿ ممزمة بعدـ االعتراؼ بالكضع غير  -داؿ

الكضع الناشئ  القانكني المترتب عمى بناء الجدار كعدـ تقديـ العكف أك المساعدة في االبقاء عمى

عف ىذا البناء؛ كتتحمؿ جميع الدكؿ االطراؼ في اتفاقية جنيؼ الرابعة.... مع احتراميا لميثاؽ 

االمـ المتحدة كالقانكف الدكلي التزاما اضافيا، بكفالة امتثاؿ اسرائيؿ لمقانكف الدكلي االنساني عمى 

 النحك الكارد في تمؾ االتفاقية.....

ينبغي لؤلمـ المتحدة كال سيما الجمعية العامة  صكتا كاحد، مقابؿصكتا بأغمبية أربعة عشر  -ىاء

كمجمس االمف، النظر في ما يمـز مف إجراءات اخرل ألنياء الكضع غير القانكني الناتج عف بناء 

 1الجدار كالنظاـ المرتبط بو، مع المراعاة الكاجبة ليذا الرأم االستشارم...

 

 

                                                           
1
.112-111مرجعسابق،ص
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 إلسرائيمية عمى البيئة الفمسطينيةالمطمب الثاني: أثر المصانع ا

تشكؿ ظاىرة انتقاؿ الصناعات الممكثة مف إسرائيؿ إلى المستكطنات كانتشارىا بسبب الحكافز 

قمقان متزايدان لدل الفمسطينييف نظران لما  ئح البيئية كرصدىا في المستكطناتالمالية كضعؼ إنفاذ المكا

تشكمو مف خطر عمى البيئة الفمسطينية كصحة المكاطنيف، كقد فاقـ حجـ المشكمة قياـ إسرائيؿ بترحيؿ 

فيناؾ ما ال يقؿ عف ، العديد مف الصناعات ذات األضرار البيئية مف مناطقيا إلى مناطؽ حدكدية 

متيا في أجزاء مختمفة مف األراضي الفمسطينية، كيتـ إدارتيا تـ إقا، سبع مناطؽ صناعية إسرائيمية

كفي غياب تاـ لمسمطة الفمسطينية أك أم جية مراقبة أخرل. كتحتكم  اإلسرائيمييفبالكامؿ مف قبؿ 

مصنعا  160المستكطنات اإلسرائيمية المنتشرة في كافة مناطؽ الضفة الغربية عمى أكثر مف 

جمكد كالبطاريات كالببلستيؾ كاالسمنت كالمعمبات الغذائية تتخصص في صناعة األلمنيكـ كال

كالفيبرجبلس كالمطاط كالكاكتشكؾ كالخمكر كالكرميكا كالرخاـ كالمنظفات الكيماكية كالغاز كالمبيدات 

 إضافة إلى المقالع كالكسارات. ، الحشرية كمصانع ذات صبغة عسكرية سرية كغير ذلؾ

حصاءات البيئية المحمية التي يكفرىا الجياز المركزم كيذكر الباحث انو أظيرت نتائج اال

لئلحصاء الفمسطيني كالمراكز البحثية مظاىر التدمير البيئي الفمسطيني جراء اقامة ىذه المصانع 

كالمتمثمة باستنزاؼ المكارد المائية مف خبلؿ مصادرة االراضي كقياـ المصانع االسرائيمية بإلقاء 

مياه عادمة في االراضي الفمسطينية المجاكرة ليا كالتي بالتالي تؤدم الى مخمفاتيا مف نفايات صمبة ك 

تشكيو البيئة في المناطؽ المحاذية لممصانع بسبب الركائح الصادرة عف المياه العادمة كتفاعبلتيا مع 

ا تربة المنطقة باإلضافة الى تمكث اليكاء الفمسطيني جراء نفث المصانع الكيماكية االسرائيمية غازاتي

 السامة في اليكاء.
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إف ما تقكـ بو سمطات االحتبلؿ طكاؿ سنكات االحتبلؿ مف تسخير ىائؿ مف االمكانات 

لمحاكلة تغيير الحقائؽ عمى االرض مف خبلؿ إقامة المستكطنات كتكسيعيا حيث يمثؿ النشاط 

الى منع قياـ  االستيطاني االسرائيمي في االراضي الفمسطينية اخطر الممارسات االسرائيمية اليادفة

كياف كطني فمسطيني قابؿ لمحياة في الضفة الغربية كقطاع غزة، كاف استنزاؼ المكارد البيئية في 

االراضي الفمسطينية كتدميرىا ناجـ عف عدد مف المسببات أىميا إقامة المستكطنات كما تحتكييا مف 

مف ابرزىا استنزاؼ المياه مصانع كالتي تركت اثارا مدمرة طالت جميع عناصر البيئة الفمسطينية 

الفمسطينية كالتخمص مف المياه العادمة كالقاء النفايات الصمبة في المناطؽ المجاكرة باالضافة الى 

 1تمكث اليكاء.

 أسباب نقل المصانع إلى األراضي الفمسطينية:

خطكرتيا عمى البيئة كالمجتمع اإلسرائيمييف. .1

 في األراضي الفمسطينية المحتمة. أداة فعالة إلضفاء شرعية لكجكد المستكطنات .2

 عدـ خضكع ىذه المصانع لقانكف العمؿ اإلسرائيمي كااللتزامات المترتبة عميو في التشغيؿ. .3

 استغبلؿ األيدم الفمسطينية العاممة بأجكر زىيدة. .4

 2عدـ التزاميا بمعايير األماف كالسبلمة الصناعية. .5

 :والمناطق الحدودية عمى البيئة الفمسطينيةأثار المصانع اإلسرائيمية في المستوطنات 

 أواًل: قطاع المياه:  

                                                           
1
 .االنترنت:اثرالمصانعاالسرابٌلٌةعلىالببةالفلسطٌنٌةفًاالراضًالفلسطٌنٌة،اعداداٌسرطعمه

toameh.doc.www.gou.edu/Arabic/conferences/israelilndustconf/…/ayeser12/1/2416شوهدبتارٌخ 
2
مرجعسابق.
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أدل إقامػػة المسػػتكطنات اإلسػػرائيمية الػػى تػػأثير سػػمبي عمػػى البيئػػة بشػػكؿ  السػػيطرة عمػػى الميػػاه الجكفيػػة:

عاـ، كعمى قطاع الماء بشػكؿ خػاص، حيػث اف معظػـ المسػتكطنات كالمصػانع اإلسػرائيمية مقامػة عمػى 

إلػى أف إسػرائيؿ  2449د أشػار التقريػر الصػادر عػف منظمػة العفػك الدكليػة بنيايػة العػاـ منابع الميػاه، فقػ

مػػف ميػػاه "الحػػكض الغربػػي  الػػذم يقػػع الجػػزء األعظػػـ منػػو فػػي أراضػػي الضػػفة  %84تسػػتيمؾ أكثػػر مػػف 

الغربيػػػة المحتمػػػة". كقػػػد بنيػػػت فػػػكؽ ىػػػذا الحػػػكض الكثيػػػر مػػػف المسػػػتكطنات اإلسػػػرائيمية لتأكيػػػد اسػػػتيبلء 

مميػػكف لتػػر يكميػػا مػػف مجمػػكع   142,7إسػػرائيؿ عميػػو نيائيػػان، حيػػث تسػػتيمؾ تمػػؾ المسػػتكطنات حػػكالي

لضػػفة الغريبػػة.  كقػػد أحػػدث ىػػذا االمػػر خمػػبلن كاضػػحا فػػي معػػدالت اسػػتيبلؾ الفػػرد كميػػات الميػػاه فػػي ا

لتػران يكميػان كىػي  (74)الفمسطيني حيث كصؿ معدؿ استيبلؾ الفػرد فػي األراضػي المحتمػة لمميػاه حػكالي 

( لتػر لمفػرد يكميػان، بينمػا 144كمية تقؿ عف الحػد األدنػى الػذم حددتػو منظمػة الصػحة العالميػة كالبػالغ )

( لتر يكميػان كذلػؾ يسػاكم أربعػة أضػعاؼ 344ذكر التقرير أف معدؿ استيبلؾ الفرد يكميان في إسرائيؿ )ي

  1النسبة في األراضي الفمسطينية المحتمة.

بسبب ىذه االعتداءات اإلسرائيمية المستمرة عمى قطاع المياه الجكفية، الكثير مف المشاكؿ نشأت كالتي 

 تمثمت في التالي:

 ياه:. تناقص الم0

المفرط لممياه الفمسطينية الى تعرضيا لتناقص حاد  اإلسرائيميأدت عمميات االستنزاؼ كاالستيبلؾ 

كاختبلؿ بيف كمية التغذية لمخزاف الجكفي السنكية كاالستعماؿ اليكمي حيث تناقصت مياه المخزكف 

 1,200يبمغ ، بعد اف كاف المخزكف 1995مميكف متر مكعب سنة   800الجكفي في قطاع غزة الى 

 1975.2مميكف متر مكعب سنة 

                                                           
1
 (.2449منظمةالعفوالدولٌة)
2
 (.2448قاعود،مرجعسابق)
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كفي الكقت الذم منعت اسرائيؿ الفمسطينييف مف حفر ابار مياه، قامت بالسيطره عمى أراضي 

( تجمعات في االراضي الفمسطينية ليا 107) المكاطنيف التي تحتكم عمى تممؾ االبار حيث كاف ىناؾ

 1كالمصانع اإلسرائيمية.أبار ينابيع ضمف المناطؽ المحتمة لممستكطنات 

 . تموث المياه:2

مستكل كمية المياه العادمة التي تضخيا المستكطنات كالمصانع اإلسرائيمية في الضفة الغريبة فقد  إف

مف ىذه المياه غير معالجة قادمة مف  %(90)مميكف متر مكعب، حيث أف  40قدرت بحكالي 

الفيبرجبلس )الخيكط الزجاجية(، كيدخؿ في  المصانع كمعظميا مف مخمفات طبلء المعادف، كمصانع

2ىذه الصناعات مكاد سامة كخطرة، جميعيا تنساب الى االكدية كتمكث األرض.


 إن التدفق لممياه العادمة يأخذ شكالن: 

أ. تمكيث كالحاؽ االذل كالضرر باألراضي الزراعية، كالكدياف كاالراضي الخضراء ذات المراعي، 

المياه، كجرؼ تربتيا باإلضافة الى ما تحدثو المكارة الصحية بسبب تجمعيا،  كتخريبيا جراء تدفؽ ىذه

 عبلكة عمى الغازات السامة المنبعثة منيا كالركائح الكريية.

تمكث المياه ب. اختراؽ المياه العادمة لؤلراضي كصكالن الى المياه الجكفية في المنطقة، حيث يتـ بذلؾ 

.3مكاد السامة مثؿ المبيدات الحشرية كالنفايات الخطرة الذائبةالسطحية كالجكفية كمياه الشرب بال

  

                                                           
 " بيانات غير منشكرة" 2448الجياز المركزم لبلحصاء الفمسطينيى، مسح التجمعات السكانية،  1
2
 .2449وزارةاالعالمالفلسطٌنٌة
3
 (.2441سابق)غلمً،مرجع
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 ومن االمثمة عمى أشكال التموث:   

كادم النار كتصرؼ فيو المياه العادمة مف المستكطنات الصناعية التي تحيط بالقدس بمعدؿ  .1

متر مكعب يكميان. 33333

الناتجة عف مصانع الخمكر في منطقة شماؿ شرؽ مدينة الخميؿ كتصرؼ فييا المياه العادمة  .2

 المستكطنات ىناؾ.

مياه الصرؼ الصناعي التي تنساب مف مصنع " بير" في مستكطنة كريات أربع الى أراضي  .3

 المزارع عمى الطريؽ مف الخميؿ الى بنى النعيـ. 

تنساب مياه الصرؼ الصحي مف مستكطنة الفي منشيو عبر انبكب داخؿ الخط االخضر ماران  .4

محافظة قمقيمية، حيث تؤدم عدـ كفاءة ىذا الخط الى تسريبات داخؿ االراضي التي  بعدد مف قرل

 تمر بيا.

المياه العادمة الناتجة عف مستكطنتي بركاف كأرئيؿ كمصانعيما المقامة عمى أراضي محافظة  .5

في كادم المطكم الذم يمثؿ أحد مصادر تغذية الحكض الجكفي الغربي في ىذه  سمفيت تتدفؽ

حيث تنساب ىذه المياه لتعبر األراضي الزراعية المجاكرة كيستمر سيؿ المياه العادمة باتجاه المنطقة، 

 القرل المجاكرة.

أما في قطاع غزة، فإف المياه العادمة تتجو إلى المناطؽ الرممية أك تحمؿ في حاكيات كتضخ في  .6

 .1إلى مياه البحر المتكسط األكدية مثؿ كادم السمقا ككادم غزة، باإلضافة إلى تصريؼ جزء كبير منيا

 نقص المياه كتسرب المياه العادمة مف المصانع  قد أدل إلى: كيرل الباحث اف مف الجدير ذكره اف

 ة األمبلح في مياه الخزاف الجكفي.زيادة نسب

                                                           
1
 وزارةاالعالمالفلسطٌنٌة،مرجعسابق.
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اشػػتراط إسػػرائيؿ أف تكػػكف المشػػاريع مشػػتركة مػػع  معكقػػات إقامػػة مشػػاريع معالجػػة لمميػػاه العادمػػة:إف مػػف

ألف ذلػػؾ يعتبػػر محاكلػػة  فالمسػػتكطنات لمعالجػػة الميػػاه العادمػػة، لػػذلؾ تػػـ الػػرفض مػػف قبػػؿ الفمسػػطينيي

 .1إلضفاء شرعية عمى كجكد المستكطنات اإلسرائيمية غير الشرعية عمى األراضي الفمسطينية

ئػة عممت سػمطات االحػتبلؿ اإلسػرائيمي عمػى شػف حػرب ممنيجػة عمػى بيثانيًا: قطاع النفايات الصمبة: 

اإلنسػاف الفمسػطيني مػف أجػؿ تحكيػػؿ أرضػو إلػى مكػاف غيػر صػػالح لمعػيش كالقضػاء عمػى فػرص تطػػكره 

اقتصػػاديان كاجتماعيػػػان كبالتػػػالي دفعػػػو إلػػػى اليجػػػرة، حيػػث امتػػػازت الحػػػرب البيئيػػػة بطػػػابعيف: األكؿ يتمثػػػؿ 

المسػػتداـ لممصػػادر  بػػاإلخبلؿ باالتفاقيػػات المبرمػػة مػػع الفمسػػطينييف كالمتعمقػػة بحمايػػة البيئػػة كاالسػػتخداـ

 2الطبيعية كذلؾ لتحكيؿ األرضي الفمسطينية إلى مكبات لمنفايات اإلسرائيمية.

تسببت المستكطنات الصناعية اإلسرائيمية بنتائج كارثية كمدمرة عمى المكاطنيف الفمسطينييف ليس فقط 

البيئية كالصحية التي بسبب مصادرة أراضييـ إلقامة ىذه المستكطنات عمييا فحسب، بؿ لمتداعيات 

تسببيا ىذه المستكطنات كمصانعيا كالتي تقكـ بالتخمص مف بقايا المصانع كالمخمفات الصناعية عف 

طريؽ رمييا في االراضي الفمسطينية المجاكرة، حيث تسبب ىذه الفضبلت الخارجة مف المستكطنات 

ات كالحيكاف، كغير الحية كالمتمثمة الى تمكيث البيئة بجميع عناصرىا الحية متمثمة في اإلنساف كالنب

في الماء كاليكاء كالتربة، كالمستكطنات بشتى أنكاعيا تخرج ثبلث أنكاع مف الفضبلت سائمة كصمبة 

 . 3في اإلضرار بالبيئة كالفتؾ بيا كغازية، ككؿ كاحدة منيا ليا خصكصيتيا

مكبات لنفاياتيـ الصمبة  عممت سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى تحكيؿ األراضي الفمسطينية إلى

 كالخطرة كذلؾ مف خبلؿ:  

                                                           
1
 اٌار.2448،6العتٌلً:مرجعسابق،
2
 .12/1/2416شوهدبتارٌخ.االنترنت،مرجعسابق
3
 12/1/2416شوهدبتارٌخ.االنترنت:مرجعسابق
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استخداـ بعض مف المكبات الكاقعة داخؿ الضفة الغربية مثؿ مكب أبك ديس كمكب البيرة كمكب  (1)

% مف النفايات الصمبة الناتجة عف 80يطا كالتي تستخدـ مف قبؿ الفمسطينييف لمتخمص مف ما يقارب 

 لمكبات سكءان.المستكطنيف مما يزيد مف كضع ىذه ا

إقامة مكبات خاصة بيـ داخؿ الضفة الغربية مثؿ مكب تكفبلف الكاقع في محافظة أريحا إضافة  (2)

إلى محاكلتيـ الحالية إلقامة مكب بالقرب مف نابمس في مكقع يعرؼ باسـ كسارة أبكشكشة كذلؾ لنقؿ 

 مية تقع في الضفة الغربية. آالؼ طف مف النفايات شيريا مف داخؿ إسرائيؿ كمف مستعمرات إسرائي 10

نقؿ النفايات الخطرة الصادرة عف إسرائيؿ إلى األراضي الفمسطينية حيث كشفت سمطة البيئة  (3)

الفمسطينية النقاب عف عدة حاالت كىذا يعتبر انتياكا لمعاىدة بازؿ التي تحظر عمى الدكؿ األعضاء 

يا بحجة أف مثؿ إسرائيؿ نقؿ مكاد خطرة إلى دكلة أخرل دكف مكافقتيا، غير أف إسرائيؿ تبرر مخالفات

  1األراضي الفمسطينية لـ يعترؼ بيا كدكلة بعد.

باالضافة الى ذلؾ ما يفعمو المستكطنكف مف خبلؿ دفنيـ لمنفايات الخطرة في أراضي القرل 

الفمسطينية، مف غير مراعاة لؤلضرار التي ستنجـ عف ىذه النفايات كاألمراض التي قد تصيب سكاف 

داـ الكبير لممبيدات في المستكطنات الزراعية أدل إلى تمكيث التربة المناطؽ القريبة، كما أف االستخ

 كمصادر مياه الشرب في المناطؽ المجاكرة. 

ىذا كتسبب النفايات الصمبة مخاطر كثيرة باإلضافة إلى ككنيا مصدران لمركائح الكريية كلمحشرات 

ية كالتربة كالمياه الجكفية نتيجة كاألكبئة، إال أنيا تسبب في تمكيث مساحات كاسعة مف األراضي الزراع

                                                           
1


1
شوهدبتارٌخtoameh.doc.www.gou.edu/Arabic/conferences/israelilndustconf/…/ayeser االنترنت،مرجعسابق
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عممية رشح السكائؿ الناتجة عف ىذه النفايات إلى الخزاف الجكفي، كالتي بالتالي تؤدم الى تمكث 

 1المياه.

 ثالثًا: قطاع اليواء 

إسرائيؿ عممت عمى زيادة  االعتداءات اإلسرائيمية عمى البيئة الفمسطينية اليكاء، حيث نجد أف لقد طالت

ىذا التمكث عف طريؽ المصانع المنتشرة في مستكطناتيا، فيناؾ كميات كبيرة مف الغازات معدالت 

اإلسرائيمية داخؿ إسرائيؿ تصؿ إلى األجكاء الفمسطينية بفعؿ  السامة كالضارة الناتجة مف المصانع

كليد الرياح بسبب قرب مكقعيا الجغرافي مف الحدكد، كما يصؿ الدخاف كالغازات الناتجة عف محطات ت

تمكث  العاممة بالفحـ في أسدكد كالمجدؿ إلى قطاع غزة بفعؿ الرياح أيضان لتزيد مف درجات الطاقة

 اليكاء.

كمـ  644كما يصؿ انبعاث الغازات الممكثة لمجك مف مستكطنة بركاف مثبل بمحافظة سمفيت  لمدل 

سمفيت عف مركز  كمـ أم البعد اليكائي لمدينة 5تتركز خطكرتيا في محيط قطرم يصؿ لحكالي 

انبعاث الغازات مف مستكطنة بركاف، كيقؿ تركيز خطكرتيا في اليكاء كمما ابتعد عف منطقة التكاجد، 

حيث تسبب الغازات المنبعثة مف المصانع بتراكـ غاز ثاني أكسيد الكربكف كالميثاف في طبقات الجك 

  2.كارتفاع حرارة اليابسة كما  يترتب عمى ذلؾ مف مخاطر

                                                           
1
 .24/1/2416االنترنت،مرجعسابق.شوهدبتارٌخ
2
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أثناء عممية النقؿ األمر الذم يؤدم إلى حدكث عمميات تسريب ليذه المكاد  فة الى تمكث اليكاءباالضا 

كاألمكنيا كحسب شيادة كزارة البيئة مثؿ غاز الكقكد المساؿ، كالديزؿ، كالبركميد، كحمض الييدركليؾ 

 1في إسرائيؿ.اإلسرائيمية، تخمك ىذه المصانع مف أماكف تخزيف ضمف الشركط كالمكاصفات المطمكبة 

ننا نرل أف الصناعات اإلسرائيمية في الضفة الغربية كقطاع غزة، كالصناعات داخؿ اسرائيؿ الخطر  كا 

االكبر عمى تمكث الغبلؼ الجكم في فمسطيف عامة، كفي الضفة الغربية كقطاع غزة خاصة، حيث اف 

غربية تمكث الغبلؼ الجكم المراكز الصناعية اإلسرائيمية الكثيرة المنشرة في شتى انحاء الضفة ال

بكميات كبيرة مف غازات الدفيئة، حيث يتكقع خبراء المناخ اف تزداد غازات الدفيئة المنبعثة مف 

 . 2424%، كذلؾ حتى العاـ 44بنسبة  1948المناطؽ المحتمة عاـ 

الغربية حيث الغبار الناتج عف مقالع الحجارة اإلسرائيمية في الضفة  أيضان  كمف أبرز ممكثات اليكاء

 تنتشر كميات ىائمة مف الغبار في اليكاء، كتسبب إلحاؽ األضرار بمساحات كاسعة مف األراضي

 6الزراعية بعد أف تتساقط ذرات ىذا الغبار عمى المحاصيؿ الزراعية كاألشجار، حيث أنشأت إسرائيؿ 

ع البناء، إذ تقكـ ىذه مقالع لمحجارة في الضفة الغربية لقمع الصخكر كتكسيرىا الستخداميا في قطا

  . 2% مف االحتياجات اإلسرائيمية80المقالع بتغطية 

كما تسبب المقالع نكع آخر مف التمكث كىك الضجيج، كمف أبرز مصادر الضجيج في األراضي  

حداث تمكث في اليكاء كزيادة درجات  الفمسطينية االنفجارات المتكالية الناتجة عف مقالع الحجارة، كا 

                                                           
1
مرجعسابق.

2
 (  أسماء مقالع الحجارة التي أقامتيا إسرائيؿ في الضفة الغربية. 6في الممحؽ رقـ )
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ضافة الى استخداـ أماكف قمع الحجارة كمكبات لمنفايات الصمبة كالمياه العادمة بعد الضجيج باال

 .1االنتياء منيا، كما تيدد المناطؽ التي حكؿ المقالع بالتصحر

 التموث النووي.  -المطمب الثالث:

يشكؿ االحتبلؿ كسياسة اإلغبلؽ كحظر التجكؿ كاالقتحامات مف جانب القكات العسكرية 

، أىميا العثكر عمى مككنات إشعاعية 2ة، ضمف جممة أمكر أثار بيئية تنذر بالخطراإلسرائيمي

لممركحيات اإلسرائيمية كالناتجة عف النظاـ المتكامؿ لتعريؽ القذائؼ كالتي يستعمميا الجيش اإلسرائيمي 

، كقد قصفت قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي كبشكؿ منظـ المباني 3(CH – 53في مركحياتو مف طراز )

التي تحتكم عمى مادة االسبستكس الذم يشكؿ غباره المنبعث خطران عمى صحة اإلنساف، كقد قاـ 

، أضؼ إلى ذلؾ قياـ االحتبلؿ 4جيش االحتبلؿ بتدمير المباني الكاقعة جنكب مدينة رفح كغزة

اإلسرائيمي بإنشاء الكثير مف المحميات الطبيعية ألغراض عسكرية كأمنية كليس لصكف الطبيعة 

صادرة العديد مف األراضي مف أجؿ إقامة قكاعد عسكرية كطرؽ التفافية كالذم أدل إلى إتبلؼ كم

 5العديد مف الغابات كالمناطؽ الحرجية كالذم يككف لو أثر كبير عمى التنكع الحيكم.

كيظير التقرير الذم أعده برنامج األمـ المتحدة لمبيئة حكؿ تقييـ الكضع البيئي بعد ما كصفو 

إلى شير كانكف  2008األعماؿ العدائية في قطاع غزة في الفترة مف شير كانكف أكؿ عاـ بتصعيد 

مجمكعة اآلثار البيئية كالصحية التي أحدثتيا قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي كخاصة في  2009ثاني عاـ 

مجمكعة الممكثات التأثير عمى الحياة البرية كالتأثير عمى البنية التحتية لممياه العادمة كالمياه الجكفية ك 
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التي ترسبت بالتربة نتيجة لحجـ المقذكفات التي ألقاىا الجيش اإلسرائيمي عمى قطاع غزة، ككذلؾ 

 1مخاطر النفايات الخطرة التي خمفيا الجيش اإلسرائيمي.

إف أىـ ممارسات اعتداء دكلة إسرائيؿ عمى البيئة في دكلة فمسطيف تتمثؿ كبشكؿ أساسي 

 28عمى  1998رة إلى األراضي الفمسطينية كدفنيا فييا، فقد عثر في آذار بتيريب النفايات الخط

برميؿ مف  250تـ دفف نحك  1999برميؿ مف النفايات الخطرة تـ دفنيا في شاطئ غزة، كفي آذار 

 2010تشريف األكؿ لسنة  27، كفي تاريخ 2النفايات الكيماكية المجيكلة في قرية أـ التكت في جنيف

فايات خطرة متكجية مف المنطقة الصناعية اإلسرائيمية غرب مدينة طكلكـر تـ ضبط شاحنة ن

، ككذلؾ يفيد 3كالمعركفة بمنطقة غيشكرم كىي محممة بحكالي عشرة طف مف نفايات تمؾ المصانع

الصادر بتاريخ  160/2010الحكـ الصادر عف محكمة صمح سمفيت بالدعكل الجزائية رقـ 

يات خطرة بطريقة منظمة مف إسرائيؿ إلى األراضي الفمسطينية يكجد عممية نقؿ نفا 22/11/2011

لى حد اآلف ما زالت تقارير سمطة جكدة 4 2/10/2007كحتى  9/7/2007كاستمرت منذ تاريخ  ، كا 

البيئة تشير إلى كجكد عمميات دفف كبرل لمنفايات الخطرة اإلسرائيمية في األراضي الفمسطينية كأىميا 

ميؿ كالذم يصؿ االعتقاد ىناؾ إلى حد احتماؿ كجكد نفايات نككية أك منطقة يطا بالقرب مف الخ

أيمكؿ عف ضبط مكب  23إشعاعية ككذلؾ في منطقة سمفيت حيث أعمنت سمطة جكدة البيئة بتاريخ 

لمنفايات اإلسرائيمية في قرية عزكف العتمة كالذم يعتقد بأنو يحتكم عمى النفايات الخطرة القادمة مف 

  5ية.المدف اإلسرائيم

                                                           
1
United Nations Environment Program, Environmental Assessment of the Gaza Strip following the 

escalation of hostilities in Dec. 17/2/2416شوهدبتارٌخ  
2

،سوٌسرا،الطبعةاألولى،محفوظةلبرنامجدراسة مكتبٌة عن حالة البٌئة فً األراضً الفلسطٌنٌة المحتلةبرنامجاألممالمتحدةللبٌبة،

.84،ص92ISBN-1-158618-6ٌداع،األممالمتحدةللبٌبة،رقماإل
3

 .2414تشرٌنأول27محاضرضبطوإفادة،سلطةجودةالبٌبة،طولكرم،
4

،متوفرعلىموقعوزارةشإونالبٌبةعلىالرابط23/9/2414تصرٌحصحفًلربٌسةسلطةجودةالبٌبةالمهندسةعدالةاألتٌرةبتارٌخ

.27/4/2416شوهدبتارٌخhttp://www.environment.pna.ps/ar/index.php?p=main&id=345التالً:
5
 مرجعسابق.
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كيمكننا القكؿ أف ثمة خطكرة لكجكد البرنامج النككم االسرائيمي فمفاعؿ ديمكنا الكاقع في 

منطقة صحراء النقب كالذم اصاب االنساف كالشجر كالحجر بممكثاتو السرطانية؛ ليس بعيدا عف أم 

تصرت ىجكـ سكاء مف الشماؿ أك الجنكب في ظؿ التطكر الكبير في تكنكلكجيا الصكاريخ التي اخ

الزماف كالمكاف، كخصكصا أف اسرائيؿ تدخؿ نفسيا في تحد شائؾ مع كؿ مف حكليا ضاربة بعرض 

 الحائط كؿ القكانيف الدكلية كاالنسانية كاالخبلقية.

كأكبر خطر ييدد البيئة ىك التمكث االشعاعي كالذم ينتج عف استخداـ الطاقة كاالسمحة 

التربة كاليكاء، كالبحار كالمحيطات، كحتى طبقة االكزكف  النككية، فالتمكث االشعاعي يؤدم الى تمكث

التي تغمؼ االرض، كتكمف خطكرة ىذا التمكث أنو ال حدكد لو، فما إف كجد في منطقة ما فسرعاف ما 

 سنجده في المناطؽ المجاكرة كمنيا الى المناطؽ االبعد.
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 المبحث األول: القانون الدولي اإلنساني وحماية البيئة الفمسطينية 

 القوانين والمؤسسات

 تمييد

يرجع تاريخ التشريعات البيئية عمى األقؿ إلى منتصؼ القرف التاسع عشر كمنذ ذلؾ الحيف، قامت 

قامة المؤسسات لمنظر في المكضكعات البيئية  نشاطات كطنية مكثفة فيما يخص التشريعات البيئية كا 

 كذلؾ في فترتيف رئيسيتيف ىما: 

، مثؿ تحطـ ناقمة النفط تكرل كانيكف عاـ انتشرت اليمكـ البيئية في الستينات، بعد حكادث معينة -

، كتسرب الكيماكيات السامة مثؿ أحداث ميناماتا بالياباف كبكباؿ باليند كما تزايد االىتماـ 1967

بالمبيدات المستعصية، كأدت ىذه األحداث إلى العديد مف الضكابط كالقكانيف البيئة الجديدة خاصة في 

 الدكؿ المتقدمة. 

ا زالت مستمرة كتشمؿ كؿ دكؿ العالـ تقريبان، كيعكد تاريخيا إلى قمة األرض عاـ الفترة الثانية م -

. أعد تقرير البيئة العالمية كعدة تقارير عف الجيكد التي بذلت لقياـ المؤسسات كالتشريعات 1992

الكطنية مف أجؿ تحقيؽ التنمية مف خبلؿ تحسف البيئة، كىذا النشاط مستمر في كؿ مف الدكؿ النامية 

كالمتقدمة، كيتـ تطبيقو مف خبلؿ استراتيجيات كخطط بيئية كطنية باإلضافة إلى برامج عمؿ، مدعكمان 

 1بالمبادرات كاالتفاقيات الدكلية.

لذلؾ يعد مكضكع حؽ االنساف في بيئة نظيفة مف المكاضيع المستجدة في النظـ القانكنية العربية 

ف المكاضيع التي تعد حديثة التنظيـ في النظـ عامة، كالقكانيف الفمسطينية خاصة، كىك ايضا م

                                                           
1

.8-7،ص2442،مجلسالنواب،االتفاقٌات البٌئٌة الدولٌةبرنامجاألممالمتحدةاإلنمابً،
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القانكنية الدكلية، كمرد ذلؾ الى أف الحؽ في بيئة نظيفة يعد مف الجيؿ الثالث لحقكؽ االنساف كىي 

الحقكؽ القائمة عمى التعاكف االجتماعي، كالتي تتطمب عمبل إقميميا كدكليا مشتركا، كعميو سنتناكؿ ىذا 

 المكضكع كما يمي:

 ألول: حماية البيئة في القوانين الداخمية المطمب ا

تعتبر حماية البيئة الفمسطينية مف الميمات األساسية الممقاة عمى عاتؽ سمطة جكدة البيئة 

كالمؤسسات الكطنية األخرل ذات العبلقة كؿ في اختصاصو، كفي سبيؿ تحقيؽ ذلؾ يتـ إجراء 

المستكيات كاالتجاىات مف أجؿ ضماف النجاح  التخطيط السميـ المبني عمى الشراكة كالتنسيؽ في كافة

في تنفيذ الميمات كاألنشطة البلزمة لسد الفجكات كالتغمب عمى المشاكؿ كالعقبات، لكف كبمكازاة ذلؾ 

فإنو ال بد مف تييئة المحيط بما فيو مف مؤسسات كمجتمع كشركاء كذكم عبلقة كميتميف ليككنكا 

عمى عاتقيـ مف مسؤكلية تجاه بيئتيـ، انطبلقان مف الدكر الذم  كاعيف كمدركيف لكاقعيـ البيئي كما يقع

بشأف البيئة كالذم يقع عمى عاتؽ سمطة جكدة البيئة كالجيات  1999لسنة  7حدده القانكف رقـ 

األخرل المختصة في تعميـ مفيكـ كغايات التربية البيئية عف طريؽ المدارس كالجامعات كالييئات 

 1ت الجماعية كالفردية لمعمؿ التطكعي اليادؼ إلى حماية البيئة.كالنكادم كتشجيع المبادرا

حيث اختتـ القانكف األساسي الفمسطيني الباب الثاني منو كالمعنكف بالحقكؽ كالحريات بالمادة 

الثالثة كالثبلثكف كالتي تنص عمى أف "البيئة المتكازنة النظيفة حؽ مف حقكؽ اإلنساف كالحفاظ عمى 

، كعمى ذلؾ يرل 2كحمايتيا مف أجؿ أجياؿ الحاضر كالمستقبؿ مسؤكلية كطنية البيئة الفمسطينية

بشأف البيئة المعدؿ تنص عمى أف  1999لسنة  7الباحث اف في المادة الخامسة مف القانكف رقـ 

حماية ثركات الكطف  -حؽ كؿ إنساف بالعيش في بيئة سممية كنظيفة ..... ب -"يكفؿ ىذا القانكف: أ

                                                           
1

 .4،ص2414،سلطةجودةالبٌبة،دولةفلسطٌن،االستراتٌجٌة الوطنٌة للتوعٌة والتعلٌم البٌئً
2

 .2443آذار،19،العددالممتاز،3112القانون األساسً المعدل لسنة الوقابعالفلسطٌنٌة،
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كبالتركيز عمى مصطمح  1رده االقتصادية كالحفاظ عمى تراثو التاريخي كالحضارم ..."الطبيعية كمكا

المسؤكلية الكطنية في النص الدستكرم كعمى ربط حماية البيئة بثركات الكطف بالنص القانكني يمكننا 

كما  معرفة مدل األىمية التي أكالىا المشرع الفمسطيني لمبيئة فيي ليسحؽ مف الحقكؽ اإلنسانية فقط

 بؿ كأساسان لمحقكؽ الكطنية أيضان. 2اصبح مسمـ بو عمى مستكل القانكف الدكلي

ىنا عف البيئة  مكضكعنا مقاـ األكؿ عمى الحماية كبما أفتعتمد كظيفة القانكف في ال

دكر القانكف في حماية ىذه البيئة حيث أف قانكف حماية البيئة يعتمد عمى  فسنقكـ ببياف ،الفمسطينية

كمنيا نبرز دكر القكانيف الداخمية في حماية البيئة كالمتمثمة عمى النحك مصادر تستقي منيا قكاعده، 

 -اآلتي:

 التشريع 

كلة، كىك عبارة عف مجمكعة القكاعد المكتكبة التي تضعيا السمطة العامة المختصة في الد

ذا كاف التشريع يعتبر، بكجو عاـ، أىـ المصادر الرسمية أك األصمية العامة لمقكاعد القانكنية، إال أف  كا 

المتأمؿ في األنظمة القانكنية ألغمبية الدكؿ يدرؾ أنيا تخمك مف قكانيف خاصة بحماية البيئة، بؿ ىي 

 3المياه.قكانيف عامة كمتفرقة، كقكانيف الصيد كقكانيف الغابات كقكانيف 

كيرجع السبب في ذلؾ التطكر المعاصر كازدياد المؤثرات عمى البيئة كازدياد مظاىر الخمؿ 

البيئي، فمككنات البيئة حسب رؤية المتخصصيف كالتي لـ تمسيا التشريعات بطريقة مباشرة ىي حماية 

حية البرية كالبحرية، اليكاء مف التمكث، كالغبلؼ الجكم كطبقة االكزكف مف التفكؾ، كحماية الكائنات ال

                                                           
1

 .2444شباط32،29،العددبشأن البٌئة 0111( لسنة 7قانون رقم )الوقابعالفلسطٌنٌة،
2

لمٌةللقضاةالمعقودةجوهانسبرج،جنوبانظربهذاالصدد،مبادئجوهانسبرجلدورالقانونوالتنمٌةالمستدامةالمعتمدةفًالندوةالعا

والذيجاءفٌه"نإكدالتزامناباإلعالنالعالمًلحقوقاإلنسانوباتفاقٌاتاألمم2442آب/أغسطس24إلى18أفرٌقٌافًالفترةمن

المبادئالتًاعتمدتفًإعالنرٌوالمتحدةلحقوقاإلنسان،ونعترفبارتباطهاالوثٌقبالتنمٌةالمستدامةومساندتهالحكمالقانونونذكرب
 بشؤنالبٌبةوالتنمٌةونإكدبالتزامنابهذهالمبادئالتًتشكلالمبادئاألساسٌةللتنمٌةالمستدامة.

3
 حوشٌن، للقضاء،الوسائل القانونٌة لحماٌة البٌئة ودور القاضً فً تطبٌقهارضوان، العلٌا المدرسة منشورة، غٌر ماجستٌر رسالة ،

 .13،ص2446،الجزابر



46 
 

الحيكانية كالنباتية، مف كافة الميددات البيئية باالضافة الى عناصر حماية التربة كالحماية مف اثار 

 الضكضاء.

كنرل أف الصكرة الكاممة لحالة البيئة الفمسطينية غائبة عف أذىاف المشرعيف مما يجعؿ تمؾ 

ا تطكرات العصر، إذ يغيب عف ىذه النصكص النصكص غير كافية كغير مبلئمة لمحاجة التي تتطمبي

المعيار العممي المرجعي في تحديد المخالفات المتعمقة بالبيئة، مما يعني تعريض تطبيؽ النص 

 القانكني لؤلجتياد كيخرج بو عف مقاصده.

 اإلطار الدستوري -

أصدرت السمطة الكطنية الفمسطينية نتيجة لتنبيا المبكر لمسألة حماية البيئة كنظافتيا، كالحفاظ عمى 

عدد مف التشريعات المتعمقة بحماية البيئة باعتبارىا حقان مف حقكؽ اإلنساف كباعتبارىا  –المصدر 

 ركيزة لمتنمية المستدامة في المجتمع الفمسطيني، كمف ىذه التشريعات: 

)البيئة المتكازنة النظيفة حؽ مف القانكف األساسي الفمسطيني عمى ما يمي:  33لمادة تنص ا -

مف حقكؽ اإلنساف، كالحفاظ عمى البيئة الفمسطينية كحمايتيا مف أجؿ األجياؿ كالمستقبؿ مسؤكلية 

كمف الكاضح في نص المادة المذككرة، أف المشرع الفمسطيني قد أدرؾ، كبشكؿ كامؿ ككاعو كطنية(. 

مدل أىمية البيئة النظيفة كالمتكازنة لحياة اإلنساف، فالبيئة النظيفة تعني إنسانان ال يعاني مف األمراض 

 السارية أك التي يمكف أف تنتج عف القضايا البيئية. 

لحياة اإلنساف أما الدستكر الفمسطيني المقترح، فقد كرد فيو نص كاضح حكؿ البيئة، كأىميتيا  -

( مف الدستكر تنص عمى ما يمي: )البيئة المتكازنة 15في ىذا الصدد المادة )كمستقبمو، كفيما كرد 

ىدؼ تسعى الدكلة لتحقيقو، كالحفاظ عمى البيئة مسؤكلية الدكلة كالمجتمع، كيقع اإلخبلؿ بيا حت 

 طائمة القانكف(.
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رقـ  أكلت السمطة الكطنية الفمسطينية اىتمامان كبيران بالبيئة، كمف أجؿ ذلؾ أصدرت القانكف -

بشأف البيئة، كمف النصكص الكاردة في ىذا القانكف )البيئة ىي المحيط الحيكم الذم  1999( لمعاـ 7)

)المحيط( مف ىكاء كماء كتربة، كما عميو مف منشآت كالتفاعبلت  يشمؿ الكائنات الحية كما يحتكيو

 1القائمة فييا(. 

الدستكرم لمتشريعات الخاصة بحماية البيئة في مف القانكف األساسي المعدؿ األساس  33تعتبر المادة 

بشأف البيئة  1999لسنة  7فمسطيف كما يبنى عمييا مف سياسات تشريعية، حيث يعتبر القانكف رقـ 

اإلطار القانكف العاـ الذم ينظـ الحقكؽ الكاجبات في حماية البيئة، كالذم تطرؽ لمفيـك التربية البيئية 

متنكعة، كما كفؿ أيضان حؽ المكاطف بالعيش في بيئة سميمة كنظيفة كتعميميا مف خبلؿ طرؽ عديدة ك 

(. إضافة إلى حقو في الحصكؿ عمى 5كالتمتع بأكبر قدر ممكف مف الصحة العامة كالرفاه )المادة 

 2المعمكمات الرسمية البلزمة لمتعرؼ عمى اآلثار البيئية المترتبة عمى أم نشاط تنمكم.

 اإلطار القانوني المحمي -

ـ أف التشريعات الفمسطينية في مجاؿ البيئة تشريعات حديثة، إال أنو ما زاؿ ىناؾ ضعؼ كاضح في رغ

تعزيز ىذه التشريعات، ككنيا تتجاىؿ مكاضيع المشاركة المجتمعية، ككيفية التعامؿ مع حقكؽ األفراد، 

 -ييا:فيما يمي عدد مف القكانيف ذات العبلقة بمكضكع البيئية كبعض الثغرات المكجكدة ف

أكلى المشرع الفمسطيني اىتماما خاصا بخدمات  :1998( لسنة 3قانون الدفاع المدني رقم ) .1

، الذم اصبح سارم المفعكؿ 1998( لسنة 3الدفاع المدني كتكج ىذا االىتماـ بصدكر القانكف رقـ )

ت عميو، بعد إقراره مف المجمس التشريعي الفمسطيني كمصادقة الرئيس الفمسطيني الراحؿ ياسر عرفا

                                                           
1

 سامر، التشرٌعات والقوانٌن الخاصة بحماٌة البٌئة فً فلسطٌن، البٌئة كمفهوم وحق من حقوق اإلنسان وانتهاكات االحتالل عقروق،

 .74،جامعةالنجاحالوطنٌة،فلسطٌن،د.ت،صللبٌئة الفلسطٌنٌة
2

.24،مرجعسابق،صاالستراتٌجٌة الوطنٌة للتوعٌة والتعلٌم البٌئً
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كبصدكر ىذا القانكف انتيى العمؿ بالقكانيف السابقة الخاصة بالدفاع المدني كقد تضمف ىذا القانكف 

 إحدل كثبلثيف مادة تنظـ عمؿ الدفاع المدني كتكضح مسؤكلياتو كاختصاصاتو.

مي:" بشأف الدفاع المدني عمى ما ي 1998( لسنة 3تنص المادة الثانية مف قانكف الدفاع المدني رقـ )

يقصد بالدفاع المدني مجمكعة االجراءات الفردية لكقاية المدنييف كممتمكاتيـ كتأميف سبلمة 

المكاصبلت بأنكاعيا كضماف سير العمؿ بانتظاـ في المرافؽ العامة كحماية المباني كالمنشأت 

ك مف كالمؤسسات العامة كالخاصة سكاء مف أخطار الغارات الجكية كغيرىا مف االعماؿ الحربية أ

 1أخطار الككارث الطبيعية أك الحرائؽ أك اإلنقاذ البحرم أك أم أخطار أخرل".

( مف 6إف مديرية الدفاع المدني ذات مياـ عديدة كمتنكعة كمف ىذه المياـ ما نصت عميو المادة )

 القانكف المذككر ما يمي:

 .تنظيـ كسائؿ اإلنذار مف الغارات الجكية 

  نشاء الكتائب المدنية اإلشراؼ عمى تنظيـ التعاكف بيف المدف كالقرل في أعماؿ الدفاع المدني كا 

 السريعة لنجدة المناطؽ المنككبة.

 .تنظيـ كسائؿ إطفاء الحريؽ 

 .إنشاء كتييئة غرفة عمميات الدفاع المدني 

 .تنظيـ عمميات الكشؼ مف القنابؿ كاأللغاـ التي لـ تنفجر كرفعيا 

  طفاء األنكار منعا  لؤلضرار التي قد تحدث مف الغارات الجكية.تقييد االضاءة كا 

 .تخزيف المعدات كاألدكية كالمطيرات البلزمة ألعماؿ الدفاع المدني 

 .تككيف فرؽ الكشؼ عف االشعاعات الذرية كالغازات السامة كالجراثيـ 
                                                           

1
-5،الدفاعالمدنًالفلسطٌنًفًظلاالنتفاضة،المضمونوالتشكٌلواالداء،ص2411(،كانونالثان5ًاالنترنت،سلسةتقارٌرخاصة)
6.

Ichr.ps/attachment/398/sp5.pdf28/14/2414،شوهدبتارٌخ.
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 .إقامة الخنادؽ كالمبلجئ العامة كتييئة المبلجئ الخاصة بالمباني كالمنشئات 

  األماكف التي تصمح الستقباؿ المصابيف مف الغارات الجكية كالككارث الطبيعية المساىمة في تييئة 

 .إعداد فرؽ اإلنقاذ كفرؽ رفع األنقاض كفرؽ مراقبي الغارات الجكية كالحريؽ 

 .تعميـ كتدريب المدنييف عمى طرؽ الدفاع المدني بمختمؼ الكسائؿ 

  ة عمى طرؽ أراضي السمطة الكطنية تنظيـ كتحديد شركط نقؿ كتخزيف المكاد الكيميائية الخطر

 1الفمسطينية.

رغـ قياـ المديرية العامة لمدفاع المدني بتنفيذ بعض مياميا كاختصاصاتيا التي حددىا ليا القانكف، إال 

أف ىناؾ بعض المياـ التي ال تقكـ بيا المديرية العامة، كذلؾ ألسباب مختمفة منيا ما يتعمؽ 

طينية، فعمى سبيؿ المثاؿ؛ كيؼ يمكف لمديرية الدفاع المدني تنظيـ كسائؿ باالتفاقيات االسرائيمية الفمس

االنذار مف الغارات الجكية في مناطؽ السمطة الفمسطينية دكف كجكد اجيزة انذار مبكر تنبو لمثؿ ىذه 

الغارات كىذا ما تمنعو االتفاقيات االسرائيمية الفمسطينية في الكقت الراىف كمنيا ما يتعمؽ بأسباب 

اخمية كتقصير المديرية العامة لمدفاع المدني في اداء كاجباتيا فمثبل؛ عدـ إقامة الخنادؽ كالمبلجئ د

 العامة أك تييئة المبلجئ الخاصة في المباني كالمنشات.

كجد مادة أك فقرة في القانكف تتطمب تقييـ اآلثار البيئية التي قػد تنجـ عف أم مكاف صناعي جديد ي فبل

القانكف قد أعطػى الحؽ لمدائرة في مراقبة النشاطات القائمة داخؿ المكاقع الصناعية، كبالرغـ مف أف 

كما أف ىناؾ ضركرة  ،كاد الناتجػة عػف ىػذه الصناعاتكجد في القانكف شيء يتعمػؽ بػالمإال أنو ال ي

لتعريؼ كتحديد النكاتج الخارجػة مف ىذه الفعاليات الصناعية بمحػددات متخصػصة، إضػافة إلػى 

ضركرة تكضيح الدائرة المسؤكلة عف ذلؾ، مع التأكيد عمى أف قانكف البيئة أكثر قربا مف ىذه 

 . المكاضيع

                                                           
1
.28/14/2414هدبتارٌخ،شوIchr.ps/attachment/398/sp5.pdf(،مرجعسابق،5االنترنت،سلسةتقارٌرخاصة)
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انكف المصادر المائية، كخاصة لـ يعتبر الق :1999( لسنة 1قانون المصادر الطبيعية رقم ) .2

فت في قانكف المياه كمصدر طبيعي . كرغػـ أف المياه الجكفيػة، مػصدران طبيعيان، في حيف عر

نص  يعية ىػي مػف مػسؤكلية كزيػر الصناعة، إال أف القانكف م الترخيص استكشاؼ المصادر الطب

 قبؿ إعطاء أم ترخيص.  يئيبعمى كجكب عمؿ تقييـ لؤلثر ال

في مجاؿ تعريػؼ النفايػات الضارة، أىمؿ القانكف خاصيتيف  :1999( لسنة 7ون البيئة رقم )قان .3

، كلـ يحتك عمى أية كسائؿ مف أجػؿ التعامػؿ مػع  ؿالتآكؿ كالتفاع : ميمتيف لمنفايات الػضارة، كىمػا

كليس لقانكف يجب أف يكضح اضافة إلى ذلػؾ، ا أف ق لـ يعرؼ المكاد السامة إالنفايات الضارة ، كم

المكائح التنفيذية فقط، بأف أيػة مػادة كيماكية تعرض لمبيع في السكؽ ، يجب أف يككف عمييا ممصؽ، 

 . 1يـ، حكؿ أمكر السبلمة كخطكات التعامؿ مع ىذه المكادكاضحة كسيمة الفكبمغة 

القكانيف المنظمة لقطاع كما تستند استراتيجية التكعية كالتعميـ البيئي إلى جانب قانكف البيئة أيضان إلى 

 2/2003كقانكف الزراعة  1/1997البيئة كالقطاعات ذات العبلقة كخاصة قانكف الحكـ المحمي 

، إلى جانب القكانيف، ىناؾ أيضان الكثائؽ المقررة مف السمطة الكطنية 3/2003كقانكف المياه 

ية الكطنية لقطاع البيئة الفمسطينية كالصادرة عف الكزارات كالمؤسسات الرسمية مثؿ االستراتيج

( كغيرىا مف 2013-2011( كاالستراتيجية الكطنية لقطاع المياه كالصرؼ الصحي )2011-2013)

استراتيجية، ىي التي شكمت  23االستراتيجيات القطاعية كعبر القطاعية كالتي تبمغ في مجمكعيا 

 2(.2013-2011األساس الذم بنيت عميو خطة التنمية الكطنية )
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.15-14مرجعسابق،صالبٌئة فً اراضً السلطة الوطنٌة الفلسطنٌة )حالة دراسٌة: بٌت لحم(
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.21،مرجعسابق،صاالستراتٌجٌة الوطنٌة للتوعٌة والتعلٌم البٌئً
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  العرف

يقصد بو في قانكف حماية البيئة مجمكعة القكاعد القانكنية التي نشأت في مجاؿ مكافحة 

التعدم عمى البيئة كالحفاظ عمييا، كجرت العادة بإتباعيا بصكرة منتظمة كمستمرة، بحيث ساد االعتقاد 

يئة، بالمقارنة إال أف دكر العرؼ مازاؿ ضئيبل في ميداف حماية الب، باعتبارىا ممزمة ككاجبة االحتراـ

بدكره في فركع القكانيف األخرل، كيرجع ذلؾ إلى حداثة االىتماـ بمشكمة حماية البيئة، فبل تكجد قكاعد 

نما تكجد فقط بعض المبادئ المبيمة العامة مثؿ االستعماؿ المعقكؿ،  أك مقاييس عرفية لحماية البيئة كا 

 .1الضرر الجكىرم

 الفقو

كقد لعب الفقو ة،يـ بشأف تفسير القكاعد القانكنيكىك عبارة عف آراء كدراسات عمماء القانكف كتكجيات 

دكرا كبيرا في مجاؿ التنبيو إلى المشاكؿ القانكنية التي تثيرىا األخطار التي تيدد البيئة اإلنسانية كقد 

، 1972يئة بمدينة استكيكلـ سنة ظير ذلؾ بصكرة كاضحة أثناء انعقاد مؤتمر األمـ المتحدة األكؿ لمب

حيث طرحت كثير مف اآلراء الفقيية لممناقشة حكؿ القكاعد القانكنية التي ترسـ ما ينبغي أف تككف 

عميو التدابير كالسياسات التي تكفؿ صيانة بيئة اإلنساف كالحفاظ عمى مكاردىا الطبيعية كتكازنيا 

 2االيككلكجي.

 اإلطار المؤسساتي 

لقكانيف المشار إلييا كغيرىا مف القكانيف ذات العبلقة، فإف سمطة جكدة البيئة ىي استنادان إلى ا

الجية الرسمية المسؤكلة عف تنسيؽ العمؿ البيئي كمتابعة تنفيذ قانكف البيئة، كلعؿ أبرز ميماتيا 
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 .13،مرجعسابق،صالوسائل القانونٌة لحماٌة البٌئة ودور القاضً فً تطبٌقهارضوان،حوشٌن،
2

13،مرجعسابق،صالوسائل القانونٌة لحماٌة البٌئة ودور القاضً فً تطبٌقهارضوان،حوشٌن،
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المحافظة عمى البيئة مف حيث المحافظة عمى المصادر الطبيعية كالحد مف التصحر كالحيمكلة دكف 

فاقـ ظاىرة التمكث كتعزيز الكعي البيئي كضماف تحقيؽ التنمية المستدامة، ككفقان لما حددتو ت

( تشارؾ سمطة جكدة البيئة في ىذه الميمة كزارات كىيئات 2013-2011االستراتيجية القطاعية )

 1حككمية أخرل ىي:

 :فيما يختص باستعماالت األراضي.  وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية ومجمس التنظيم األعمى 

 :تحديد دكر ىيئات الحكـ المحمي فيما يتعمؽ بالنفايات الصمبة.  وزارة الحكم المحمي 

 :فيما يختص بالنفايات الطبية داخؿ المنشآت الصحية كمراقبة كسبلمة الغذاء  وزارة الصحة

 كالدكاء. 

 :راضي الخصبة كمراقبة استخداـ إحدل مياـ ىذه الكزارة ىي الحفاظ عمى األ وزارة الزراعة

دارة المراعي كالغابات كمكافحة التصحر.   الكيماكيات كا 

 :إدارة مصادر المياه كحمايتيا مف االستغبلؿ كمنع تمكثيا كاإلشراؼ عمى إدارة المياه  سمطة المياه

 العادمة. 

 :يير منظمة مف أبرز مياميا كمتابعة كمراقبة التمكث الصناعي كمعا وزارة االقتصاد الوطني

 التجارة الدكلية )المعايير البيئية(. 

 :تنظيـ البنية التحتية لقطاع النقؿ كانبعاث الغازات مف عكادـ السيارات.  وزارة النقل والمواصالت 

 :مف مياميا البيئية المحافظة عمى التراث الثقافي كالطبيعي كتنمية السياحة  وزارة السياحة واآلثار

 البيئية. 

 :مف أبرز مياميا تكفير كتقنيف استخداـ الطاقة األحفكرية كتشجيع استخداـ الطاقة  سمطة الطاقة

 المتجددة. 
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 :تطكير المناىج كتضمينيا القيـ البيئية كرعايتيا النشاطات  وزارة التربية والتعميم العالي

 1البلمنيجية البيئية.

 المطمب الثاني: حماية البيئة في القوانين الدولية

ذ أكائؿ القرف الماضي إلى كضع العديد مف االتفاقيات كالمعاىدات اتجو العالـ من

كالبركتكككالت، بيدؼ حشد الجيكد الدكلية لمعالجة القضايا ذات العبلقة بالبيئة كمكاردىا، كقد بمغ عدد 

، كايضا اتفاقيات ما بعد 1991-1921اتفاقية خبلؿ الفترة مف  152تمؾ االتفاقيات نحك أكثر 

االتفاقيات الدكلية التي أبرمت في مجاؿ حماية البيئة: االتفاقيات المتعمقة بالحفاظ ، كمف أىـ 1992

، كاالتفاقية الدكلية لمنع تمكث البحار المعتمدة 1923عمى الحيكانات كالنباتات المكقعة في لندف عاـ 

ا إلى ، ىذ1963، كمعاىدة حظر تجارة األسمحة النككية المكقعة في مكسكك عاـ 1954في لندف عاـ 

جانب االتفاقية المتعمقة باألراضي الرطبة ذات األىمية الدكلية المعدة كمكئؿ لطيكر الماء، المسماة 

، كقد تـ مؤخران في التسعينات مف القرف الماضي كضع أىـ 1971باتفاقية )راـ سار(، المعتمدة عاـ 

لتي اعتمدت في ريكدم جانيرك عاـ االتفاقيات الدكلية في مجاؿ البيئة، كىما اتفاقية التنكع البيكلكجي ا

 1994.2، كاالتفاقية الدكلية لمكافحة التصحر عاـ 1992

كبما أف اإلرادة المشتركة لمدكؿ ىي المصدر الرئيسي لمقانكف الدكلي البيئي، فإف االتفاقيات 

الدكلية البيئية تعتبر أفضؿ كسيمة لمتعبير عف ىذه اإلرادة كىي مف أغمب الكسائؿ الشائعة لكضع 

االىتماـ الدكلي قكاعد قانكنية ممزمة بشأف البيئة، كتمثؿ االتفاقيات الدكلية مظيران ىامان مف مظاىر 

كالعالمي بالبيئة، كتمثؿ أيضان مرحمة ميم ة مف مراحؿ التطكر السريع كالمتبلحؽ لمقانكف الدكلي في 

حماية البيئة، تماشيان مع االتجاه الذم يرل بأف المصادر المباشرة لمقكاعد القانكنية ىي نتائج التعبير 

                                                           
1

.21ص،مرجعسابق،االستراتٌجٌة الوطنٌة للتوعٌة والتعلٌم البٌئً
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مف إيمانيا بتعزيز التعاكف الدكلي كارتضائيا اإلرادم بحيث يككف التزاـ الدكؿ بيذه القكاعد نابع 

 1العضكية في الجماعة الدكلية.

 -ومن االتفاقيات الدولية التي عنيت بحماية البيئة:

 كالتي تنص في المادة السابعة عمى: (169رقم ) *اتفاقية منظمة العمل الدولية- 

تنمية ألنيا تؤثر عمى حياتيا، أف تتمتع الشعكب المعنية بحؽ تقرير أكلكيتيا الخاصة في عممية ال  .1

كمعتقداتيا كنظميا كرفاىيا الركحي، كعمى األراضي التي تشغميا أك تنتفع منيا بطريقة أخرل، كيحؽ 

التحكـ قدر المستطاع، في تنميتيا االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، كليا أف تشارؾ، فضبلن عف ذلؾ 

الكطنية كاإلقميمية التي يمكف أف تؤثر عمييا بصكرة في صياغة كتنفيذ كتقديـ خطط كبرامج التنمية 

 مباشرة. 

يككف تحسيف ظركؼ معيشة كعمؿ كمستكل صحة كتعممي الشعكب المعنية بمشاركتيا كتعاكنيا،  .2

مكضكعان ذا أكلكية في خطط التنمية االقتصادية الشاممة لممناطؽ التي تسكنيا، كتصمـ ايضان مشاريع 

 ريقة تعزز ىذا التحسيف. خاصة لتنمية ىذه المناطؽ بط

تكفؿ الحككمات إجراء دراسات عند االقتضاء كبالتعاكف مع الشعكب المعنية، لتقييـ ما يمكف أف  .3

تحدثو أنشطة التنمية المخططة مف أثر اجتماعي كركحي كثقافي كبيئي يبنى عمييا، كتعتبر نتائج ىذه 

 الدراسات بمثابة معايير أساسية لتنفيذ ىذه األنشطة. 
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رة،كلٌةالحقوق،الجزابر،،رسالةماجستٌرغٌرمنشودور المنظمات غٌر الحكومٌة فً تطوٌر القانون الدولً البٌئًقوٌدر،شعشوع،

.142ص،2414
*

مكنهامنإتخاذاإلجراءاتالتًتراهاضرورٌةهٌبةدولٌةمستقلةمتخصصةترتبطباألممالمتحدةولهاشخصٌتهااالعتبارٌةالكاملةالتًت
صرصور، تامر، المسار الفلسطٌنً فً األمم المتحدة: لتحقٌقالسالماالجتماعًالعالمًالدابممنخاللتوحٌدوتنظٌمقوانٌنالعمل.ٌنظر:

 .76،ص2412،جامعةمحمدالخامس،أكدال،010فلسطٌن الدولة 
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تتخذ الحككمات تدابير، بالتعاكف مع الشعكب المعنية، لحماية كصكف بيئة األقاليـ التي تسكنيا ىذه  .4

 1الشعكب.

 اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة ألغراض عسكرية أو ألية أغراض عدائية أخرى 

، كيقصد بتقنية التغيير "أية تقنية إلحداث تغيير في دينامية الكرة 1976ديسمبر  10الصادرة في 

األرضية أك تركيبيا أك تشكيميا، بما في ذلؾ مجمكعات أحيائيا المحمية كغبلفيا الصخرم، كغبلفيا 

 2الجكم أك في دينامية الفضاء الخارجي أك تركيبو أك تشكيمو" المادة الثانية.

  كالذم ينص عمى ما يمي: "يقع البشر في صميـ االتيامات المتعمقة بالتنمية 1992ن ريو إعال ،

المستدامة، كيحؽ لو بأف يحيكا حياة صحية كمنتجة في كئاـ مع الطبيعة، كبعد مركر عشريف عامان 

ية عمى ىذا اإلعبلف تقر منظمة الصحة العالمية بالفرصة التي يتيحيا مؤتمر األمـ المتحدة لمتنم

 3المستدامة إلعادة العالـ إلى مسار التنمية المستداـ

  المتعمق  1949أغسطس  12البروتوكول األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في

، حيث قررت بنكدة بصيغة عامة كاضحة كصريحة حظر بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسمحة

قد يتكقع منيا أف تمحؽ بالبيئة الطبيعية أضراران بالغة  استخداـ كسائؿ أك أساليب لمقتاؿ يقصد بيا أك

التزامان بحظر استخداـ الكسائؿ التي تضر بصحة  55كاسعة االنتشار كطكيمة األمد، كأضافت المادة 

 4كبقاء السكاف، كما تحظر ىجمات الردع التي تشف ضد البيئة الطبيعية.

  ف التطكر االقتصادم كالتقدـ االجتماعي ( عمى أ36، كالذم ينص في الفقرة )1983إعالن بكين

كالحماية البيئية، عبارة عف مككنات متداخمة كمعززة لمتنمية المستدامة كىي االطار لجيكدنا مف أجؿ 

تحقيؽ حياة ذات نكعية أفضؿ لجميع الناس، التقدـ االجتماعي المنصؼ الذم يقدر تقكية الضعفاء، 

                                                           
1

.1989حزٌران،27،المإتمرالعاملمنظمةالعملالدولٌة،ب االصلٌة والقبلٌة فً البلدان المستقلةبشأن الشعو 061االتفاقٌة رقم 
2

 .93مرجعسابق،ص،دور المنظمات غٌر الحكومٌة فً تطوٌر القانون الدولً البٌئًقوٌدر،شعشوع،
3

.93قوٌدر،شعشوع،مرجعسابق،ص
4

.93مرجعسابق،ص،فً تطوٌر القانون الدولً البٌئًدور المنظمات غٌر الحكومٌة قوٌدر،شعشوع،
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قر، مف أجؿ االنتفاع مف المصادر البيئية كاستدامتيا خصكصا النساء المكاتي يعشف تحت ظركؼ الف

 كقاعدة لمتنمية المستدامة.

  حكؿ حؽ االفراد في بيئة مناسبة لصحتيـ 1990قرار الييئة العامة لألمم المتحدة في عام ،

 كرفاىيتيـ، كالذم جاء تتكيجا لمقرارات كاالعبلنات السابقة.

الكطني قد سبؽ القانكف الدكلي في كضع إجراءات فكما نرل حتى كلك كاف القانكف الداخمي أك 

 كأساليب كسف قكاعد قانكنية ككسائؿ إدارية كضمانات دستكرية كرست حؽ اإلنساف في بيئة سميمة.

 انضمام فمسطين إلى االتفاقيات والمواثيق الدولية لحماية البيئة 

عنكف )مشاركة الكرسي ، الم16/06/2004( المؤرخ في 58/314أشار قرار الجمعية العامة رقـ )

الرسكلي في أعماؿ األمـ المتحدة(، إلى أف الكرسي الرسكلي عضك مراقب األمـ المتحدة منذ تاريخ 

 1، كأنو عضك في العديد مف االتفاقيات الدكلية لحقكؽ اإلنساف.06/04/1996

االتفاقيات كمف خبلؿ الممارسة العممية في األمـ نجد أنو يحؽ لمدكؿ بصفة مراقب، االنضماـ إلى 

الدكلية لحماية البيئة، كالمعاىدات الدكلية األساسية لمقانكف الدكلي لحماية البيئة، كيتضمف ذلؾ 

(؛ كالعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية 1948اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف )

(، كالبركتكككليف 1966)(؛ كالعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية 1966كالثقافية )

 .2اإلضافييف

                                                           
1

سلسلةتقارٌرقانونٌة،رقماالستحقاقات القانونٌة المترتبة على حصول فلسطٌن على دولة مراقب فً األمم المتحدة، اعالونة،ٌاسر،

 .06ص،2413(،الهٌبةالمستقلةلحقوقاإلنسان"دٌوانالمظالم"،رامهللا،79)
2

،1966/دٌسمبر16العهدانالدولٌان:العهدالدولًالخاصبالحقوقالمدنٌةوالسٌاسٌة،أعتمدبموجبقرارالجمعٌةالعامةلألممالمتحدةبـ

والعهدالدولًالخاصبالحقوقاالقتصادٌةواالجتماعٌةوالثقافٌة،أعتمدبموجبقرارالجمعٌةالعامةبـ1976/مارس/23وبدأنفاذهبـ

 .1976/ٌناٌر/13ودخاللنفاذبـ1966دٌسمبر//18
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كمف خبلؿ استعراض تجربة الكرسي الرسكلي، كقرار الجمعية العامة بيذا الخصكص، يمكف لفمسطيف 

بصفتيا دكلة مراقب في األمـ المتحدة االنضماـ إلى االتفاقيات الدكلية لحماية البيئة، حيث يترؾ ذلؾ 

المعاىدة، كمف شأف ذلؾ تعزيز حالة حقكؽ اإلنساف فمسطيف، كىذا لطبيعة االنضماـ إلى االتفاقية أك 

يترتب عميو العديد مف االلتزامات تجاه مؤسسات األمـ المتحدة المختمفة، كتقديـ التقارير الدكلية 

 لمييئات المختمفة.

د إلى ، كباالستنا2014/أبريؿ/01كىنا نذكر أف الرئيس الفمسطيني قد كقع عدة اتفاقيات دكلية بتاريخ 

قرار الجمعية العامة الذم اعترؼ بفمسطيف كدكلة مراقب في األمـ المتحدة، تصديقات االنضماـ إلى 

عدة اتفاقيات دكلية تتعمؽ بحقكؽ اإلنساف، كىذه التصديقات التي أرسمت بالفعؿ، ال تحتاج إال إليداع 

عيد الدكلي لمحقكؽ المدنية لدل األميف العاـ لؤلمـ المتحدة لتفعيؿ عضكية فمسطيف فييا، كتشمؿ، ال

(، اتفاقية 1966(، العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية )1966كالسياسية )

(، 1984مناىضة التعذيب كغيره مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك البلإنسانية أك الميينة )

(، االتفاقية الدكلية لمقضاء عمى جميع 1979أة )اتفاقية القضاء عمى كافة أشكاؿ التمييز ضد المر 

(، اتفاقية حقكؽ األشخاص ذكم 1989(، اتفاقية حقكؽ الطفؿ )1965أشكاؿ التمييز العنصرم )

 1(.2006اإلعاقة )

إضافة الى تكقيع كانضماـ دكلة فمسطيف الى اتفاقيات بيئية منيا: اتفاقية التنكع الحيكم، اتفاقية بازؿ، 

 المناخ.اتفاقية تغيير 

                                                           
1

المركزالفلسطٌنًلحقوقاإلنسان،فًأعقابانضمامفلسطٌنإلىجملةمناالتفاقٌاتالدولٌة:المركزٌطالببإنضمامفلسطٌنالفوري

،انظر:2414/ابرٌل/13لٌمثاقروماالمنشالمحكمةالجناٌاتالدولٌة،

http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=comcontent&view=article&id=12041:2014-04-13-
11-46-57&catid=154:2012-07-29-07-02-04. 7/4/2415شوهدبتارٌخ  

http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=comcontent&view=article&id=12041:2014-04-13-11-46-57&catid=154:2012-07-29-07-02-04
http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=comcontent&view=article&id=12041:2014-04-13-11-46-57&catid=154:2012-07-29-07-02-04
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كىنا يرل الباحث انو مف الضركرم إيجاد آلية داخمية لكيفية تقديـ صككؾ االنضماـ إلى االتفاقيات 

الدكلية لحماية البيئة، خاصة في ظؿ عدـ تكفر الخبرة الفمسطينية في ىذا المجاؿ، إضافة غمى 

 . خصكصية الحاؿ الفمسطينية ككنيا دكلة ما زالت تقبع تحت االحتبلؿ اإلسرائيمي

يمكف التفاقية بيئية أف تككف فعالة بمقياس كاحد، مثبلن منعت التجارة الدكلية في أنكاع معينة معرضة و

لبلنقراض بمعاىدة دكلية، برغـ ذلؾ فشمت ىذه المعاىدة في حماية الفصيمة ألنيا تستيمؾ محميان، 

ييـ فعالية كؿ كاحد كلبعض ىذه االتفاقيات أىدافة عريضة كتتضمف عدة بركتكككالت كعميو يجب تق

مف أىدافيا كبرتكككالتيا عمى حدا، كما يسيؿ تداكؿ كمعالجة بعض المشاكؿ بصكرة أبسط مف غيرىا، 

كقد تككف بدائؿ المكاد خطرة كضارة كمتاحة بصكرة أك بأخرل كقد تتطمب بعض المشاكؿ تغيرات 

بينما ال تتطمب المشاكؿ  أساسية كمكمفة في أنماط اإلنتاج أك االستيبلؾ أك السمكؾ االستيبلكي

األخرل ذلؾ، كقد تحتاج بعض اإلجراءات أف تغطى مدل كاسع مف النشاطات، بينما تتمركز إجراءات 

أخرل في عدد محدكد مف النقاط الساخنة، كعميو فإف االلتزاـ كالتطبيؽ بالتالي الفعالية لبلتفاقيات 

ؤسسات كالسياسات الكطنية بما في ذلؾ األجيزة البيئية تعتمد مبدئيان عمى كجكد كفعالية القكانيف كالم

التي تؤكد كتضمف الحصكؿ عمى العدالة القانكنية كاإلدارية كالمقدرات الكطنية كاإلدارة السياسية، كبينما 

نجد بأف االلتزاـ ليس شرطان ضركريان أك كافيان لتحقيؽ الفعالية فإف المستكيات األعمى مف االلتزاـ سكؼ 

 1بيئية أكبر. تؤدم إلى تحسينات

 

  

                                                           
1

.7-6مرجعسابق،ص،االتفاقٌات البٌئٌة الدولٌةبرنامجاألممالمتحدةاإلنمابً،
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 المطمب الثالث: حماية البيئة في القوانين الجنائية. 

المحكمة الجنائية الدكلية ىيئة قضائية جنائية دائمة مستقمة أكجدىا المجتمع الدكلي لمقاضاة 

مرتكبي أشد الجرائـ المحتممة جسامة بمقتضى القانكف الدكلي، أم جريمة اإلبادة الجماعية كالجرائـ 

 1اإلنسانية. األخرل ضد

، تبنى مؤتمر دبمكماسي قانكف ركما األساسي بأغمبية ساحقة، حيث 1998في يكليكز / 

 21دكؿ، مع امتناع  7دكلة، بينما لـ تتجاكز عدد الدكؿ التي صكتت ضده  120صكتت إلى جانبو 

ف عمى دكلة عف التصكيت. يحدد قانكف ركما األساسي الجرائـ المشمكلة بكالية المحكمة، كما يتعي

الدكؿ القياـ بو لمتعاكف معيا، كقد أكدع التصديؽ الستكف البلـز إلنشاء المحكمة في 

، 2002، كأصبحت الكالية القضائية لقانكف ركما األساسي نافذة في األكؿ يكليك/2002/أبريؿ/11

نائب عاـ ، أنتخب القضاة الثمانية عشر لممحكمة الجنائية الدكلية، بينما أنتخب أكؿ 2003كفي فبراير/

 2003.2ليا في أبريؿ/

كقد نص النظاـ األساسي، عمى أف المحكمة تتمتع بشخصية قانكنية دكلية، كبالتفكيض 

القانكني البلـز لممارسة مياميا كتحقيؽ أىدافيا، كيمكف لممحكمة أف تمارس اختصاصيا كسمطاتيا 

اصة تعقدىا مع الدكؿ عمى أراضي الدكؿ األعضاء كعمى أراضي أم دكلة أخرل بمكجب اتفاقية خ

( مف النظاـ األساسي ليذه المحكمة عمى الجرائـ التي تدخؿ في 5المعنية، كما نصت المادة )

 3اختصاصيا كىي )جريمة اإلبادة الجماعية؛ الجرائـ ضد اإلنسانية؛ جرائـ الحرب؛ جريمة العدكاف(.

                                                           
1
Roy S. Lee, The International criminal court – the Making of the rome statute (Issues, Negotiations, 

Results), Kluwer Law International, New York, USA, 1999, P:xxxi.a 8/4/2415شوهدبتارٌخ  
2

 .96صرصور،تامر،مرجعسابق،ص
3

 (منالنظاماألساسًللمحكمةالجنابٌةالدولٌة.5أنظرالمادة)
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لدكلة فمسطيف أك كدكلة  كيرل الباحث في تتبع االعماؿ التي تقـك بيا إسرائيؿ كدكلة مجاكرة

مف النظاـ االساسي لمحكمة  8محتمة ليا قد ال نرل صعكبة في تكيؼ تمؾ االفعاؿ ضمف نص المادة 

الجنايات الدكلية فالتيريب كالدفف المنظـ الذم تقكـ بو إسرائيؿ لمنفايات الخطرة في االرض الفمسطينية 

في االرض الفمسطينية باإلضافة الى  ككذلؾ إقامة الصناعات الخطرة في المستكطنات المقامة

األضرار البيئية المنظمة التي تقكـ بيا اسرائيؿ مف خبلؿ اعتداءاتيا العسكرية المتكررة عمى االراضي 

الفمسطينية كالنتائج البيئية الكارثية لبنائيا الجدار الفاصؿ، كميا تؤدم الى اضرار بيئية كاسعة االنتشار 

مف النظاـ االساسي لمحكمة الجنايات  77ائـ حرب، كتعاقب نص المادة كطكيمة االمد كالتي تشكؿ جر 

 8، ك7، ك6الدكلية مرتكبي الجرائـ المنصكص عمييا في المادة الخامسة كالتي تـ تفصيميا في المكاد 

مف البركتكككؿ  55ك35كالتي تتضمف الجرائـ البيئية كالتي ىي باألساس انعكاس لنصكص المكاد 

 تفاقية جنيؼ الرابعة.االضافي االكؿ ال

الى االف أم إعماؿ ليذه الجرائـ أماـ محكمة  ال يكجدكلكف مف الناحية التطبيقية القضائية 

الجنايات الدكلية، كعمى الرغـ مف أف اسرائيؿ ليست طرفا في النظاـ االساسي لمحكمة الجنايات 

انضماـ فمسطيف لنظاميا أف تمارس اختصاصيا عمى مكاطني  بعد خاصة الدكلية فانو يمكف لممحكمة

دكلة اسرائيؿ الذيف ارتكبكا مثؿ ىذه الجرائـ في دكلة فمسطيف باعتبارىا دكلة طرؼ، فاختصاص 

محكمة الجنايات الدكلية يصبح ممزما في حاؿ فشؿ النظاـ الكطني في مبلحقة كمحاكمة المتيمكف 

اف اسرائيؿ قررت تشكيؿ لجنة تحقيؽ في ما اسمتو المخالفات التي بالجرائـ، كفي خطكة استباقية نجد 

، كال 2014يعتقد انو قد تـ ارتكابيا خبلفا ألحكاـ القانكف الدكلي في حربيا عمى قطاع غزة في العاـ 

 1شؾ في أف اسرائيؿ تستيدؼ مف كراء ىذه الخطكة التيرب مف المسؤكلية الدكلية.

                                                           
1
.49،ص2444وقواعدالقانونالدولًالعام،منشؤةالمعارف،-الدوٌك،موسىالقدسً،الحماٌةالدولٌةللشعبالفلسطٌنً
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ؿ ذاتو ترتب مسؤكلية مباشرة كجماعية عمى عاتؽ الدكؿ مف البركتككك  86كما أف المادة 

االعضاء في اتفاقية جنيؼ الرابعة بكجكب التحرؾ لمنع انتياؾ االتفاقية كالبركتكككؿ كذلؾ مف خبلؿ 

مف البركتكككؿ عمى  86التحرؾ في مكاجية االطراؼ التي تتعمد خرؽ احكاـ االتفاقية كتنص المادة 

لمتعاقدة كأطراؼ النزاع عمى قمع االنتياكات الجسيمة كاتخاذ االجراءات أف تعمؿ االطراؼ السامية ا

البلزمة لمنع كافة االنتياكات االخرل لبلتفاقيات كليذا البركتكككؿ كالتي تنجـ عف التقصير في أداء 

، إذا ىذا ىك تطبيقا لمبدأ االلتزاـ االيجابي لمدكؿ اتجاه الدكؿ التي تنتيؾ قكاعد 1عمؿ كاجب االداء

القانكف الدكلي كالذم يتمثؿ في ما تنص عميو المادة االكلى مف البركتكككؿ االكؿ في حؽ الدكؿ 

االطراؼ باتخاذ االجراءات التشريعية البلزمة لفرض عقكبات جزائية عمى االشخاص الذيف يقكمكف أك 

يتيـ أك أف يأمركف بإقتراؼ إحدل المخالفات الجسيمة كمبلحقتيـ كتقديميـ لممحاكمة أيا كانت جنس

يسمميـ الى طرؼ متعاقد اخر لمحاكمتيـ ما داـ تتكفر لدل الطرؼ االخر أدلة اتياـ كافية ضد 

مف البركتكككؿ الحؽ لمدكلة المتضررة مبلحقة المجرميف كمرتكبي تمؾ  88،كتعطي المادة 2ىؤالء

لعقكبات كاالجراءات الجرائـ كمنفذييا كمسائمتيـ كمجرمي حرب إال أننا ال نجد ما يفيد انطباؽ ىذه ا

 .3عمى ما تضمنتو المعاىدات كاالتفاقيات الدكلية البيئية

لذلؾ تممؾ المحكمة الجنائية الدكلية االختصاص، بعد قبكؿ اإلعبلف الذم كانت قدمتو السمطة 

الكطنية الفمسطينية، كيتمثؿ فيما إذا كانت فمسطيف تستكفي الشرط الذم يقضي عمييا بأف تككف دكلة، 

ف اصبحت فمسطيف دكلة عضك كامؿ العضكية يجكز ليا أف تكدع لدل مسجؿ المحكمة، أنيا كبعد أ

 تقبؿ ممارسة اختصاص المحكمة فيما يتعمؽ بالجريمة قيد البحث. 

                                                           
1
 .49نفسالمرجع.ص
2
 .7،ص1999الرٌس،ناصر،المستعمراتاالسرابٌلٌةفًضوءالقانونالدولً،مإسسةالحق،رامهللا،
3
 .54الدوٌك،مرجعسابق،ص
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كذلؾ فإف ثمة مسؤكليات قانكنية مترتبة عمى "دكلة فمسطيف" بعد انضماميا إلى المحكمة 

مؽ مف أراضييا، كبخاصة األعماؿ العسكرية كأعماؿ الجنائية، فيي مسؤكلة عف األعماؿ التي تنط

 1المقاكمة المسمحة التي تنطمؽ مف أراضييا تجاه إسرائيؿ.

كتحدد األمـ المتحدة الجيات التي يحؽ ليا تعريفيا كىي )األميف العاـ لؤلمـ المتحدة، الجمعية 

عدـ انضماـ إسرائيؿ العامة، جمعية الدكؿ األطراؼ في نظاـ ركما(، ككذلؾ االختصاص الجنائي ك 

إلى نظاـ ركما، ككف إسرائيؿ ال تعترؼ بصبلحية المحكمة كلـ تصادؽ عمى نظاـ ركما، مع العمـ أف 

المسؤكلية شخصية كفؽ نظاـ ركما كالقانكف الجنائي الدكلي، كعدـ رجعية المحاكمات، حيث تنص 

ساسي عف سمكؾ سابؽ لبدء ( عمى أنو " ال يسأؿ الشخص جنائيان بمكجب ىذا النظاـ األ24المادة )

نفاذ النظاـ، كفي حالة حدكث تغيير في القانكف المعمكؿ بو في قضية معينة قبؿ صدكر الحكـ 

النيائي، يطبؽ القانكف األصمح لمشخص محؿ التحقيؽ أك المقاضاة أك اإلدانة". كيجب التأكيد عمى أف 

( مف نظاـ ركما عمى أنو "ال 24لمادة )الجرائـ الجنائية ال تسقط فييا الدعكل بالتقادـ، حيث تنص ا

 2تسقط الجرائـ التي تدخؿ في اختصاص المحكمة بالتقادـ أيان كانت أحكامو".

كعمى المستكل الفمسطيني يجب العمؿ عمى تعديؿ التشريعات الكطنية، كبشكؿ خاص 

ف دكلة فمسطيف التشريعات الجزائية لكي تشتمؿ عمى قضية الكالية الجنائية الدكلية، لكي يككف بإمكا

 3مبلحقة مجرمي الحرب في المحاكـ الكطنية كفؽ التشريعات الكطنية لدكلة فمسطيف.

فينا يشير الباحث الى أف تنفيذ بنكد ىذا القانكف يكاجو الكثير مف العقبات الداخمية كالخارجية، 

 نكرد منيا ما يمي:

                                                           
1

.43عالونة،ٌاسر،مرجعسابق،ص
2

 (منالنظاماألساسًللمحكمةالجنابٌةالدولٌة.12أنظرالمادة)
3

 .45مرجعسابق،صعالونة،ٌاسر،
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 عدـ كجكد خطة عمؿ كاضحة لمتعامؿ مع البيئة في فمسطيف. -

 فير الككادر المؤىمة لذلؾ.عدـ تك  -

 عدـ تكفر الميزانيات لتغطية االنشطة كالفعاليات التي يمكف أف تنفذ لذلؾ. -

 ضغكطات كممارسات االحتبلؿ االسرائيمي بأشكاليا المختمفة. -

فالبيئة الفمسطينية تكاجو بمختمؼ عناصرىا عددا مف المخاطر الناتجة في مجمميا عف ممارسات منيا 

كمدركس، كىك االنتياكات التي يمارسيا االحتبلؿ بالياتو كأساليبو المختمفة كمف خبلؿ ما ىك مخطط 

 1عدد مف الجيات كىي االخطر.

 المطمب الرابع: حماية البيئة في القانون الدولي اإلنساني

يعد المجكء إلى استخداـ إجراءات مضرة كخطيرة بالبيئة لتحقيؽ أىداؼ عسكرية أسمكبان قديمان، 

ممفت لبلنتباه ىك تزايد استخداـ ىذه اإلجراءات في السنكات األخيرة، مثؿ تدمير المنشآت كلكف ال

شعاؿ النار في المنشآت  البتركلية في إيراف إباف الحرب اإليرانية العراقية، كتمكيث البيئة البحرية كا 

أسمحة محرمة  ، كتدمير المنشآت المدنية كاستخداـ1991البتركلية الككيتية أثناء حرب الخميج عاـ 

دكليان عمى درجة كبيرة مف الخطكرة عمى البيئة خبلؿ الحرب التي شنيا حمؼ شماؿ األطمسي ضد 

، كأخيران تدمير الجسكر كخزانات الكقكد في لبناف مف قبؿ إسرائيؿ عاـ 1999يكغسبلفيا السابقة عاـ 

2006.2 

لبيئة بطريقة غير مباشرة يتضمف القانكف الدكلي اإلنساني مجمكعة مف القكاعد التي تحمي ا

كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ األحكاـ التي تتعمؽ بالممتمكات الخاصة أك بحماية السكاف المدنييف كمجمكعة 

                                                           
1
عقروق،سامرعبده،البرنامجاالكادٌمًلدراسةالهجرةالقسرٌة،مكتبرعاٌةأصحابالحاجاتالخاصة،جامعةالنجاحالوطنٌة،ص

71. 
2

.3،ص1،2448،ع11،المجلةاألردنٌةللعلومالتبطٌقٌة،مجحماٌة البٌئة فً القانون الدولً اإلنسانً وقت النزاع المسلحاعمر،عمر،
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األحكاـ المتعمقة بتنفيذ استخداـ أنكاع معينة مف األسمحة الكيميائية أك البكتركلكجية أك أسمحة التدمير 

، أما 1األثر، كذلؾ األلغاـ األرضية المضادة لؤلفراد الشامؿ أك األسمحة مفرطة الضرر أك عشكائية

األحكاـ الخاصة التي كجدت لحماية البيئة عمى كجو التحديد فيجب ذكر معاىدتاف ىامتاف لئللماـ بيذا 

 المكضكع كىما:

 1907اتفاقية الىاي الرابعة لعام أواًل: 

يف عرفية لمحرب البرية كالمتعمقة بقكان 18/10/1907اتفاقية الىام الرابعة المبرمة في 

 22كممحقيا األكؿ، ليا عدة بصمات بشأف حماية البيئة في كقت النزاع المسمح، حيث نصت المادة 

مف اتفاقية الىام تنص عمى أف المحاربيف ليس ليـ حؽ مطمؽ كغير محدد باختيار الكسائؿ التي 

 2ي.تضر باألعداء، كيعتبر ىذا المبدأ أساسيان لمقانكف الدكلي اإلنسان

 استخدام تقنيات التغيير في البيئة  لحظر 1976ثانيًا: اتفاقية عام 

إف اتفاقية حظر استخداـ تقنيات التغيير في البيئة ألغراض عسكرية أك ألية أغراض عدائية أخرل ىي 

صؾ مف القانكف الدكلي حكؿ نزع السبلح يرتبط خاصة بحماية البيئة في حالة األعماؿ العسكرية، 

سية في أحكاـ كتحـر االتفاقية االستخداـ العدائي لمبيئة ككسيمة لمقتاؿ، كتجد أحكاميا تكممة أسا

التي تحـر مباشرة االعتداء عمى  1949اإلضافي التفاقيات جنيؼ لعاـ  1977البركتكككؿ األكؿ لعاـ 

البيئة في حاؿ النزاع المسمح كثمة قكاعد كمبادئ أخرل في القانكف الدكلي اإلنساني تحمي البيئة أيضان 

                                                           
1

،رسالةماجستٌرغٌرمنشورة،جامعةالنجاحمدى فاعلٌة القانون الدولً اإلنسانً فً النزاعات المسلحة الدولٌة وغٌر الدولٌةتٌم،قصً،

.85،ص2414الوطنٌة،نابلس،
2

 .3،مرجعسابق،صحماٌة البٌئة فً القانون الدولً اإلنسانً وقت النزاع المسلحاعمر،عمر،
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لغرض مف ىذه االتفاقية ىك حظر في حالة النزاع المسمح دكف اإلشارة إلى ذلؾ صراحة، حيث أف ا

 1استخداـ تقنيات التغيير في البيئة ىك بالتحديد منع استخداـ كأداة لمحرب.

فالمسؤكلية القانكنية عف االنتياكات الضارة بالبيئة في فترة النزاع المسمح يمكف تحريكيا كفؽ 

ب المسؤكلية الجنائية قكاعد القانكف الدكلي العامة فيما يخص مسؤكلية الدكؿ المخالفة إلى جان

لؤلشخاص الطبيعييف الذيف ارتكبكا انتياكات باعتبارىا جرائـ حرب كفؽ قكاعد العرؼ الدكلي، كقد 

عمى مبدأ المسؤكلية القانكنية التي تمقى عمى عاتؽ  1977( مف البركتكككؿ األكؿ 91نصت المادة )

ـ االتفاقيات أك ىذا البركتكككؿ عمى الدكؿ األطراؼ بأف قررت "يسأؿ أطراؼ النزاع الذم ينتيؾ أحكا

دفع تعكيض إذا اقتضت الحاؿ ذلؾ، كيككف مسؤكالن عف كافة األعماؿ التي يقترفيا األشخاص الذيف 

 2يشكمكف جزءان مف قكاتو المسمحة".

كنرل انو مف العدؿ أف نقر بكجكد مجمكعة مف القكاعد التعاقدية في القانكف الدكلي اإلنساني 

ي كقت الحرب تعطي حماية ضمنية كصريحة لمبيئة، ككذلؾ كجكد قكاعد عرفية تحكـ المتفؽ عمييا ف

القانكف الدكلي اإلنساني، الذم مف الممكف أف تساعد عمى تطكيره كخاصة في نطاؽ حماية البيئة 

الطبيعية، كمع ذلؾ تظير عدة مشاكؿ فيما يتعمؽ بحماية البيئة اإلنسانية مف خبلؿ عدـ كضكح 

المخصصة لحماية البيئة كعـ كفايتيا مف ناحية، كعدـ التزاـ الدكؿ باحتراـ ىذه  كغمكض النصكص

 3القكاعد كخرقيا مف الدكؿ غير المصدقة عمييا كالمصدقة عمييا مف ناحية أخرل.

  

                                                           
1

علىالرابطاإللكترونً:2441لحظراستخدامتقنٌاتالتغٌٌرفًالبٌبة،1976عاماتفاقٌة

ara.pdf-www.icrc.org/ara/assets/files/other/1976_enmod.8/4/2415شوهدبتارٌخ
2

 .88،مرجعسابق،صقانون الدولً اإلنسانً فً النزاعات المسلحة الدولٌة وغٌر الدولٌةمدى فاعلٌة التٌم،قصً،
3

 .13،مرجعسابق،صحماٌة البٌئة فً القانون الدولً اإلنسانً وقت النزاع المسلحاعمر،عمر،

http://www.icrc.org/ara/assets/files/other/1976_enmod-ara.pdf
http://www.icrc.org/ara/assets/files/other/1976_enmod-ara.pdf
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 ثالثًا: اتفاقيات جنيف األربع والبروتوكولين الممحقين

تعد إتفاقيات جنيؼ كبركتكككالتيا اإلضافية صمب القانكف الدكلي اإلنساني، كىي عصب 

القانكف الدكلي الذم ينظـ السمكؾ أثناء النزاعات المسمحة، كيسعى إلى الحد مف تأثيراتيا، كتحمي 

، اإلتفاقيات عمى كجو التحديد األشخاص الذيف ال يشارككف في األعماؿ العدائية )المدنيكف، عماؿ

الصحة، عماؿ اإلغاثة(، كاألشخاص الذيف تكقفكا عف المشاركة في األعماؿ العدائية مف قبيؿ 

 )الجرحى، المرضى، الجنكد الناجيف مف السفف الغارقة، أسرل الحرب(. 

كخبلؿ العقديف المذيف عقبا اعتماد اتفاقيات جنيؼ، شيد العالـ زيادة في عدد النزاعات 

التحرير الكطني، ككرد فعؿ تـ اعتماد بركتكككليف إضافييف التفاقيات المسمحة غير الدكلة كحركب 

، كيعزز البركتكككالف الحماية الممنكحة لضحايا النزاعات المسمحة 1977جنيؼ األربع في العاـ 

الدكلية )البركتكككؿ األكؿ(، كغير الدكلة )البركتكككؿ الثاني(، كما يفرضاف قيكدان عمى طريقة خكض 

البركتكككؿ الثاني ىك أكلى المعاىدات الدكلية المكرسة بالكامؿ لحاالت النزاع المسمح  الحركب، ككاف

تـ اعتماد بركتكككؿ إضافي ثالث إلنشاء شارة إضافية، أال كىي  2005غير الدكلي. كفي العاـ 

مر الكريستالة )البمكرة( الحمراء التي تتمتع بنفس الكضع الدكلي الذم يتمتع بو شارتا الصميب األح

 1كاليبلؿ األحمر.

إف المقصكد مف تطبيؽ القانكف الدكلي االنساني في االراضي الفمسطينية المحتمة، ىك إمكانية 

متابعة االحتبلؿ االسرائيمي كدكلة احتبلؿ كلككنيا تخالؼ القانكف الدكلي كاالتفاقيات المكقعة بيذا 

ييف في كقت الحرب المؤرخة في الشأف، كبخاصة االتفاقية الرابعة بشأف حماية االشخاص المدن

(، كىي مشتركة بيف االتفاقيات االربعة عمى أنو " عبلكة عمى 2، حيث تنص المادة)12/08/1949
                                                           

.
 1

عامة،انظر:،وبروتوكوالتهااإلضافٌة،نظرة1949(،اتفاقٌاتجنٌفICRCاللجنةالدولٌةللصلٌباألحمر)

-geneva-conventions/overview-law/geneva-customary-law/treaties-and-https://www.icrc.org/ara/war
conventions.htm29/14/2415بتارٌخشوهد

https://www.icrc.org/ara/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm
https://www.icrc.org/ara/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm
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االحكاـ التي تسرم في كقت السمـ، تنطبؽ ىذه االتفاقية في حالة الحرب المعمنة، أك أم اشتباؾ مسمح 

عاقدة، حتى لك لـ يعترؼ أحدىما بحالة اخر ينشب بيف طرفيف أك أكثر مف االطراؼ السامية المت

الحرب، كتنطبؽ ايضا في جميع حاالت االحتبلؿ الجزئي أك الكمي ألقميـ أحد االطراؼ السامية 

ذا لـ تكف احدل دكؿ النزاع طرفا في ىذه  المتعاقدة، حتى لك لـ يكاجو ىذا االحتبلؿ مقاكمة مسمحة، كا 

قى مع ذلؾ ممتزمة بيا في عبلقاتيا المتبادلة، كما انيا تمتـز االتفاقية، فإف دكؿ النزاع االطراؼ فييا تب

 باالتفاقية إزاء الدكلة المذككرة إذا قبمت ىذه االخيرة أحكاـ االتفاقية كطبقتيا.

( مف االتفاقية عمى سرياف االتفاقية مع كجكد االحتبلؿ، حيث نصت عمى أنو 6كتؤكد المادة )

(. كيكقؼ تطبيؽ 2زاع أك احتبلؿ كردت اإلشارة إليو في المادة )"تنطبؽ ىذه االتفاقية بمجرد بدء أم ن

ىذه االتفاقية في أراضي أم طرؼ في النزاع عند انتياء العمميات الحربية بكجو عاـ. كيكقؼ تطبيؽ 

ىذه االتفاقية في األراضي المحتمة بعد عاـ كاحد مف انتياء العمميات الحربية بكجو عاـ، كمع ذلؾ، 

(، 47(، )34-29(، )27(، )12-1تبلؿ بأحكاـ المكاد التالية مف ىذه االتفاقية: مف )تمتـز دكلة االح

(، كذلؾ طكاؿ مدة االحتبلؿ ما دامت ىذه الدكلة 134(، )61-77(، )59(، )51-53(، )49)

 1تمارس كظائؼ الحككمة في األراضي المحتمة".

ى الدكؿ األعضاء في كما أف االنضماـ الفمسطيني ليذه االتفاقيات، يرتب مسؤكلية عم

( مف االتفاقية الرابعة، عمى أنو " تتعيد األطراؼ السامية المتعاقدة 146االتفاقية، حيث تنص المادة )

بأف تتخذ أم إجراء تشريعي يمـز لفرض عقكبات جزائية فعالة عمى األشخاص الذيف يقترفكف، أك 

مبينة في المادة التالية. يمتـز كؿ طرؼ يأمركف باقتراؼ، إحدل المخالفات الجسيمة ليذه االتفاقية ال

متعاقد بمبلحقة المتيميف باقتراؼ مثؿ ىذه المخالفات الجسيمة، أك باألمر باقترافيا، كبتقديميـ إلى 

محاكمة أيان كانت جنسيتيـ، كلو أيضا، إذ فضؿ ذلؾ، كطبقان ألحكاـ تشريعو، أف يسمميـ إلى طرؼ 
                                                           

1
 .37عالونة،ٌاسر،مرجعسابق،ص
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تكفر لدل الطرؼ المذككر أدلة اتياـ كافية ضد ىؤالء متعاقد آخر معني لمحاكمتيـ، ما دامت ت

األشخاص. عمى كؿ طرؼ متعاقد اتخاذ التدابير البلزمة لكقؼ جميع األفعاؿ التي تتعارض مع أحكاـ 

ىذه االتفاقية بخبلؼ المخالفات الجسيمة المبي نة في المادة التالية. كينتفع المتيمكف في جميع األحكاؿ 

( ما 105دفاع الحر، ال تقؿ مبلئمة عف الضمانات المنصكص عنيا بالمكاد )بضمانات لممحاكمة كال

 بعدىا مف اتفاقية جنيؼ بشأف معاممة أسرل الحرب.

( مف 53كما يترتب عف االنضماـ ليذه االتفاقيات خصكصان اتفاقية جنيؼ الرابعة، كالمادة )

ممكية الشخصية الفردية أك الجماعية االتفاقية كالتي تنص عمى " أنو ال يحؽ لقكات االحتبلؿ تدمير ال

كىذه المادة ىي تأكيد بأف ما تقـك  1أك ممكية األفراد أك الدكلة أك التابعة ألم سمطة في البمد المحتؿ"

بو إسرائيؿ في األراضي الفمسطينية المحتمة تعديان عمى حقكؽ الشعب الفمسطيني كأراضيو ىك انتياؾ 

د اف انضمت فمسطيف كاصبحت دكلة كامؿ العضكية تصبح صارخ لمقانكف الدكلي اإلنساني، كبع

 االتفاقيات حيز التنفيذ ألنيا دكلة محتمة.

كمف الجدير ذكره مف كجية نظر الباحث كما ذكرنا سابقا، أف الرئيس الفمسطيني) محمكد عباس(، قد 

ف كدكلة مراقب ، كباالستناد إلى قرار الجمعية العامة الذم اعترؼ بفمسطي2014/إبريؿ/01كقع بتاريخ 

( اتفاقيات تتعمؽ بالقانكف الدكلي 6( اتفاقية دكلية، منيا )19في األمـ المتحدة، تصديقات االنضماـ لػ )

، كالبركتكككؿ اإلضافي األكؿ المتعمؽ بحماية 1949اإلنساني، كىما اتفاقيات جنيؼ األربع لسنة 

بقكانيف كأعراؼ الحرب البرية لسنة  ، كاتفاقية الىام الخاصة1977ضحايا المنازعات الدكلية لسنة 

. لكف دكلة االحتبلؿ تعمؿ جاىدة عمى منع تطبيؽ أم مف ىذه االتفاقيات عمى أرض الكاقع، 19072

بؿ تكاصؿ اعتداءاتيا كانتياكاتيا في األراضي الفمسطينية المحتمة التي مست كافة نكاحي الحياة، كما 
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 (مناتفاقٌةجنٌفالرابعة.53المادة)
2

 .1947(،مرجعسابق،واتفاقٌةالهايالخاصةبقوانٌنوأعرافالحربالبرٌةلسنةICRCاللجنةالدولٌةللصلٌباألحمر)
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رائيمي تعميماتو لجميع السفارات كالممثميات اإلسرائيمية في أصدر "أفيغدكر ليبرماف" كزير الخارجية اإلس

أرجاء العالـ بعدـ تمقي أك استبلـ رسائؿ أك برقيات أك أية مستندات رسمية بػ )دكلة فمسطيف(، أك 

مصدقة بخاتـ )الدكلة الفمسطينية(، أك التعامؿ مع الرسائؿ الرسمية التي تبعثيا جيات دبمكماسية دكلية 

ات غير مقبكلة إسرائيميان مثؿ )فمسطيف المحتمة(، أك )القدس المحتمة(، أك )المناطؽ، كتتضمف مصطمح

 األراضي المحتمة(.

فقد قاـ االحتبلؿ االسرائيمي لؤلراضي الفمسطينية مف خبلؿ أجيزتو كأدكاتو المختمفة بممارسة كافة 

دات الدكلية بمختمؼ تسمياتيا أنكاع االنتياؾ لحقكؽ االنساف، كىك بذلؾ ينتيؾ كافة المكاثيؽ كالمعاى

مف الميثاؽ العالمي لحقكؽ االنساف إلى معاىدات جنيؼ، إلى ممارسة التمييز العنصرم، كلعؿ مف 

أخطرىا تدميره المتعمد لمبيئة الفمسطينية التي تتمخص في مصادرة االراضي كتجريفيا، كالسيطرة عمى 

لقاء المياه العادمة مصادر المياه كتجريؼ االراضي الزراعية كتدميرىا، كت دمير الحياة البرية كا 

كالمخمفات الصناعية السائمة كالصمبة في االراضي الفمسطينية، كمخمفات المفاعؿ االسرائيمي كما ينتج 

عنو مف إشعاعات تقضي عمى الزراعة كالحياة البرية، كتمكث مصادر المياه، كبالتالي تعريض االنساف 

 1ت تمكث كانتشار أمراض معدية.كما يحيط بو مف مصادر إلى عمميا

بشكؿ كاضح كمباشر الى المفاىيـ  1970كلـ تشر المكاثيؽ كالمعاىدات الدكلية الصادرة قبؿ العاـ 

المتعمقة بالبيئة كحؽ االنساف في ىذه البيئة، ذلؾ أف المخاطر البيئية لـ تكف قد ظيرت لمعياف بشكؿ 

 نساف يشيركف الى أف ىذه المكاثيؽ قد أشارت الى:جمي ككاضح، إف القانكنييف كالدارسيف لحقكؽ اال

الحؽ في الحياة الكريمة كمما تتضمنو ىذه العبارة حسب القانكنييف كالدارسيف مف حؽ االنساف - أ

الحصكؿ عمى مصادر مياه نظيفة، كعمى ىكاء كأجكاء خالية مف االمراض كمصادر غذاء خالية مف 
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حية، كالعيش في مسكف مناسب في بيئة خالية مف التمكث، كالحصكؿ عمى الرعاية كالعناية الص

 التمكث، كما ينتج عف ذلؾ مف ظيكر االمراض العارضة كالمزمنة كغيرىا.

 الحؽ في التعميـ.- ب

 1حؽ العمؿ في أجكاء مبلئمة.- ت

الحؽ في بيئة نظيفة كما تشير كافة القكانيف كاالنظمة  -كسائر الدكؿ في العالـ -إف لدكلة فمسطيف

كاالنظمة الداخمية لمدكؿ، كخاصة أف دكلة فمسطيف تخضع لبلحتبلؿ، كأف القانكف الدكلي الدكلية 

االنساني تكفؿ بحماية ىذه الحقكؽ لكافة الشعكب، كلذلؾ مف حؽ دكلة فمسطيف أف تحظى بيذه 

الحماية التي اخترقيا االحتبلؿ االسرائيمي مف خبلؿ ممارساتو القمعية المستمرة بحؽ بيئة دكلة 

يف، كفيما يمي بعض البنكد الكاردة في عدد مف االتفاقيات كالمعاىدات الدكلية الخاصة بحماية فمسط

 البيئة كالحفاظ عمييا:

تأسيس ىيئة حقكؽ االنساف كحماية البيئة في ستككيكلـ، كصدر عنيا الميثاؽ  1972تـ في العاـ - أ

 المسمى بنفس االسـ كأخـ ما جاء فيو:

الحرية كالمساكاة كالحصكؿ عمى بيئة حياتية مبلئمة، كفي بيئة نكعية )إف لئلنساف حقا أساسيا في 

 تسمح لئلنساف العيش بكرامة كرفاىية كصحة(.

تـ إصدار الميثاؽ العالمي حكؿ البيئة )أرىكس(، أم الكصكؿ الى المعمكمات الذم  1998في عاـ - ب

 ينص عمى ما يمي:

شاركة في الحكار الدائر حكؿ البيئة كاتخاذ ) حؽ االنساف في الكصكؿ غمى المعمكمات كالحؽ في الم

 القرارات المبلئمة حكليا(.
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الذم  45/94كباإلشارة الى إعبلف استككيكلـ، أصدرت االمـ المتحدة قراراىا رقـ  1990في عاـ - ث

ينص عمى ما يمي: )إف لئلفراد الحؽ في العيش في بيئة مناسبة كمبلئمة ليـ مف ناحية صحية 

 كرفاىية(.

إعبلف ريك دم في البرازيؿ كالذم شيد أكبر قمة عالمية حكؿ البيئة كالمستجدات  1994في عاـ - ج

كالمخاطر المحيطة بيا كمما جاء في إعبلف ريك ما يمي:)ىناؾ حؽ لبلفراد في الكصكؿ غمى 

المعمكمات الخاصة بالبيئة التي يعيشكف بيا، كليـ الحؽ في المشاركة كجماعة في اتخاذ القرارات 

 1بالبيئة(. المتعمقة

كنتيجة لذلؾ، فإف الكضع القائـ عمى أراضي الدكلة الفمسطينية يبيف ما تعانيو دكلة فمسطيف مف 

الممارسات التي يقكـ بيا االحتبلؿ االسرائيمي مف انتياؾ كاضح لحقكؽ االنساف كحرياتو، كالذم نتج 

 عنو: 

 ف إغبلؽ كحكاجز كجدار عنصرم، االرتفاع الكبير لنسبة السكاف، كالناتجة عف التضييؽ اليكمي م
 أدت كميا الى ىجرة داخمية غير محمكدة النتائج كالكثافة كالتالي:

 فردا لمكيمك متر المربع الكاحد في الضفة الغربية. 645 -
 فردا لكؿ كيمك متر مربع في غزة. 4010 -

 كالحقيقة الناتجة عف ىذا االمر:

 بخدمات المياه.الؼ إنساف فمسطيني ال يتمتعكف  177إف أكثر مف  -
 تجمع سكاني فمسطيني ال تكجد بيا شبكات مياه عامة. 123ىناؾ أكثر مف  -
مكقع فمسطيني يحصؿ عمى مياه شربو مف المصادر االحتبللية، كيسكف ىذه المناطؽ ما  166 -

 2الؼ نسمة. 500يزيد عف 
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 المبحث الثاني: تموث البيئة في فمسطين

 تمييد

المبلئـ لمحيطنا كمو أك معظمو نتيجة لمفعاليات البشرية كالطبيعية خبلؿ غير التمكث البيئي ىك التحكؿ 

تأثيراتيا المباشرة أك غير المباشرة لمتغيرات في أساليب الطاقة كمستكيات اإلشعاع كالتركيب الفيزيائي 

عي كالكيميائي ككفرة الكائنات الحية، كما أف التمكث البيئي يطمؽ عمى عممية اإلخبلؿ بالتكازف الطبي

لمبيئة كالذم يؤثر عمى حياة الكائنات الحية، أم أف أية تغيرات عمى سبيؿ المثاؿ لبيئة اإلنساف سكؼ 

تؤثر في التكازف الطبيعي البيئي مما يقكد إلى نكع مف التمكث لبيئة ذلؾ اإلنساف كاستمرارية حياتو 

االثار البيئية لممارسات ، كلبياف 1تعتمد عمى إيجاد حمكؿ لمشكبلت رئيسية تشكؿ خطران عمى بقائو

 االحتبلؿ االسرائيمي في دكلة فمسطيف المحتمة سنفسـ ىذا البحث الى ثبلث مطالب:

 المطمب األول: اآلثار المترتبة عمى تموث البيئة في فمسطين 

أخذت مشكمة التمكث البيئي أبعادان بيئية كاقتصادية كاجتماعية خطيرة، خصكصان مع التكسع 

لتطكر التكنكلكجي، كالصناعات الجديدة المعقدة، كما ينتج عنيا مف مكاد خطرة الصناعي اليائؿ كا

عمى البيئة. كلمتمكث ثبلث درجات، ىي المقبكلة كالخطرة المدمرة. كأشكالو الرئيسية ثبلثة أيضان، ىي 

ث التمكث اليكائي كالتمكث المائي كالتمكث األرضي، كرغـ أف ىناؾ اجتيادات متعددة حكؿ مفيـك التمك 

البيئي، إال أف العمماء يتفقكف عمى أف المفيكـ العممي لمتمكث البيئي مرتبط بدرجة كبيرة كتصاب بشكؿ 

تاـ عند حدكث تغير في الحركة التكافقية بيف العناصر المختمفة. فالتغير الكمي أك النكعي الذم يطرأ 

لبيئي يعمؿ عمى إضافة عمى تركيب عناصر ىذا النظاـ يؤدم إلى الخمؿ فيو، كعميو فإف التمكث ا

عنصر غير مكجكد في النظاـ البيئي، أك يزيد أك يقمؿ أحد عناصره، بشكؿ يؤدم إلى عدـ استطاعة 
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النظاـ البيئي قبكؿ ىذا األمر، الذم يؤدم إلى خمؿ في ىذا النظاـ(، كذلؾ حسب تقارير الجماعات 

 1التي تيتـ بالبيئة.

صرىا كأشكاليا، إلى االنتياؾ اليكمي الصريح مف قبؿ حيث تتعرض البيئة الفمسطينية، بمختمؼ عنا

االحتبلؿ اإلسرائيمي بأجيزتو كآلياتو المختمفة، فاإلنساف كاألرض كالمصادر الطبيعية كالمياه، كالبيئة 

الفمسطينية، بشكؿ عاـ، يتـ انتياكاىا بشكؿ يكمي، كمباشر، كمطط، كاالنتياكات الكاقعة عمى كؿ مف 

 2كنات البيئة مخالفة لكافة األعراؼ كالمكاثيؽ الدكلية، تتـ بشكؿ جمي ككاضح.اإلنساف كاألرض، كمك

كقد أدت ىذه الممارسات إلى خمؽ الكثير مف المشكبلت البيئية كالصحية لمفمسطينييف كالتي تتمثؿ في 

 -اآلتي:

  االكتظاظ السكاني بسبب تزايد عدد السكاف كصغر ساحة األراضي السكنية المتاحة، كعدـ تكفر

 الصيانة ألنابيب المياه كشبكات المجارم مما كفر أجكاء بيئية غير صحية. 

  .تناقص مساحة األراضي الزراعية، كالتي عادة ما تصادر مف أجؿ بناء المستعمرات اإلسرائيمية 

 األراضي الرعكية أدل إلى ظيكر الرعي الجائر كالذم يؤدم إلى انحسار  التقمص الكاضح في

الكساء النباتي ككثافتو مما أدل إلى تراجع أعداد الثركة الحيكانية المعتمدة كميا عمى المراعي 

 3الطبيعية كظيكر عبلمات التصحر.

 ية مف خبلؿ بناء تغيير مسارات األكدية المكسمية، كالتي تعمؿ عمى زيادة مخزكف المياه الجكف

الطرؽ االلتفافية كتغيير معالـ األرض، لخمؽ كاقع جديد، كإلحكاـ سيطرة إسرائيؿ عمى الضفة 

الغربية كقطاع غزة بطريقة غير مباشرة. ىذا كمو سيؤدم إلى خمؿ كبير في كمية المياه الجكفية 

 المتكفرة لؤلجياؿ القادمة. 
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  استنزاؼ المكارد المائية مف خبلؿ ضخ المياه الجكفية مف األحكاض المائية المكجكدة في الضفة

 الغربية كقطاع غزة كتحكيميا إلى إسرائيؿ كالمستعمرات. 

 .  1نقؿ المحاجر اإلسرائيمية إلى الضفة الغربية كما يحث ىذه األياـ في كادم التيف بطكلكـر

 المخاطر البيئية لمصرف الصحي

( في السيطرة عمى جميع 1967ت إسرائيؿ منذ احتبلليا لؤلراضي الفمسطينية عاـ )شرع

المصادر الطبيعية بما فييا مصادر المياه الفمسطينية كحرماف الفمسطينييف مف حقكقيـ المائية كما نجـ 

ي عف ذلؾ مف نتائج سمبية عمى صحة كنمك المجتمع الفمسطيني، كيجدر بالذكر أف االحتبلؿ اإلسرائيم

لـ يدير قطاع مياه الصرؼ الصحي داخؿ المناطؽ الفمسطينية بشكؿ سميـ، حيث تعمد الحكـ 

العسكرم اختيار مكاقع محطات معالجة المياه العادمة فكؽ مناطؽ أجكد خزاف جكفي مائي كما ىك 

ة الحاؿ في محطة معالجة بيت الىيا حيث ترشيح المياه العادمة إلى الخزاف الجكفي كتدمره باإلضاف

إلى مخاطر الفيضاف عمى المنطقة المحيطة، كما أف االحتبلؿ لـ ييتـ بإنشاء شبكات صرؼ صحي 

 2مما أدل إلى سرياف المياه العادمة في قنكات مكشكفة في الشكارع العامة كخصكصان المخيمات.

 المخاطر المتعمقة بالتوسع االستيطاني 

ضي الفمسطينية المحتمة، حيث طالت آثار تسبب التكسع االستيطاني في تمكيث البيئة في األرا

قامة جدار الضـ  بيئية كبيرة البيئة كاإلنساف الفمسطيني نتجت عف بناء المستكطنات اإلسرائيمي كا 

كالتكسع في المناطؽ "ج"، كتنتج المناطؽ الصناعية في المستكطنات أصنافان كأنكاعان مختمفة مف 

كارثية كمدمرة عمى الصعيديف البيئي كالصحي، كما تقـك  المنتجات المضرة بالبيئة التي تتسبب بنتائج

المستكطنات بالتخمص مف بقايا المصانع كالمخمفات الصناعية بإلقائيا في األراضي الزراعية 
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الفمسطينية المجاكرة في المنطقة "ج" ما لو انعكاسات خطيرة عمى البيئة في التجمعات الفمسطينية 

 1الفمسطيني في تمؾ المنطقة.المحيطة بيا، كعمى صحة المكاطف 

 المطمب الثاني: التموث البيئي وأثره عمى حقوق اإلنسان

بالرغـ مف أف بعض مظاىر التمكث تككف كاضحة لمعياف عمى ىيئة المياه اآلسنة في المجارم 

كاألنيار كالبرؾ كالمستنقعات كالدخاف الذم يعكر زرقة السماء كجماؿ السحاب كمقالب المخمفات 

لتي تؤذم النظر كتنبعث منيا الركائح الكريية، إال أف الناس نادران ما يشغميا التفكير في الصمبة ا

المخاطر الناتجة عف ذلؾ حتى تدرؾ مدل التأثيرات المرضية الممكف أف تحدث ليـ بسبب تمكث 

 2البيئة.

التي يعاني منيا اإلنساف سببيا الرئيس ىك أحد  –إف لـ تكف كميا  –كيمكف القكؿ بأف معظـ األمراض 

أك بعض أشكاؿ التمكث، كمظاىر التمكث ىذه تحدث أماـ أعيف الناس منذ قركف كلـ تبذؿ الجيكد 

البلزمة لمقاكمتيا إال بعدما ثقمت آثارىا السمبية عؿ صحة اإلنساف كألقت بظبلليا السمبية عمى نفسية 

 الكثيريف. 

 ان ونفاياتوالتموث بمخمفات اإلنس

إف اإلنساف قد ألقى بفضبلتو كقاذكراتو كمخمفاتو في مياه األنيار كالبحار كالبحيرات، سكاء كانت ىذه 

الفضبلت بيتية أـ مف المصانع كالمخمفات الصناعية بشتى أنكاعيا، فقد أدت ىذه النفايات الزائدة 

لقاء ألكؼ مف األطناف مف نفايات كالفضبلت كالمخمفات إلى تمكث الماء بالحد غير المقبكؿ، ككصؿ إ

المصانع، كزاد ذلؾ مياه الصرؼ الصحي العادة التي تتسرب إلى المياه الجكفية كمياه األنيار كالبحار، 

                                                           
1

.46-45،ص2414،التقرٌرالسنويالعشرون،كانوناألول،وضع حقوق اإلنسان فً فلطٌنالهٌبةالفلسطٌنٌةالمستقلةلحقوقاإلنسان،
2

.52،ص2441،مكتبةوهبة،القاهرة،1ط،أساسٌات البٌئةمكروم،هانً،
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كذلؾ أنكاعان عديدة مف المكاد الكيميائية المذابة في المياه العادمة، باإلضافة إلى المكاد الكيميائية 

خمفات اإلنساف األخرل كحيف يمقي اإلنساف مخمفاتو عمى األرض كمبيدات الحشرات كاألسمدة كسائر م

زالتيا، فتصؿ إلى السيكؿ كأماكف السدكد كالتجمعات المائية  فإف مياه األمطار تعمؿ عمى جرفيا كا 

كبالتالي فإف ىذا الكـ الكبير مف المياه الممكثة تصؿ إلى البحار كاألنيار كالبحيرات حيث تسبب 

بحرية، كتتضرر الكائنات البحرية مف جراء ىذا التمكث الذم يقضي عمى معظميا، التمكث في البيئة ال

كبالتالي فإف الخاسر ىك اإلنساف ألنو عبث في بيئتو كلكثيا مما أدل لتدمير البيئة مف حكلو كتمكيث 

 1ماءه كىكاءه كطعامو.

 مخاطر النمو السكاني 

كاف الذم يؤدم إلى تطكير الصناعة كبأكثر يصبح التمكث أكثر المشاكؿ خطكرة كمما ازداد عدد الس

كثافة، كلك نظرنا إلى بداية اإلنساف فقد كانت حياتو بسيطة كبنفكسو القميمة كاف يتكيؼ مع بيئتو عمى 

كفؽ حاجاتو كيستمد منيا حياتو كمعيشتو مف منتجات زراعية ككقكد كصيد، عمما بأف ىذه األنشطة لـ 

ث كانت الزراعة ال تدمر صبلحية التربة لبلستزراع كما أف يكف ليا تأثير كاضح في البيئة، حي

األخشاب التي تستخدـ آنذاؾ بكصفيا كقكد لـ تكف في احتراقيا يؤثر في تمكث الجك بالدخاف 

لمحدكديتيا فضبلن عف أف صيد الحيكانات البرية لـ يقضي عمى بعض أنكاعيا نيائيا، كذلؾ ألف ىذه 

البيئة عمى احتكائيا كمعالجة آثارىا، لكف اإلنساف استمر في تكسعو  األنشطة البرية كانت ضمف قابمية

كانتشاره كتزايد أعداده مع الزمف، حيث أف األعداد اليائمة في البمداف النامية تقكد إلى ما يتخمؼ مف 

ىذه األعداد مف مياه الفضبلت كالمجارم كالنفايات الصمبة التي تزيد الطيف بمة في تمكث البيئة، فضبلن 

عف أف األعداد اليائمة يمكف أف تستنزؼ أكثر مف المكارد الطبيعية كبذلؾ ما يؤثر في التكازف الطبيعي 

                                                           
1

 34،ص2445،دابرةالمكتباتالعامة،عمان،مشكالت الكوارث الطبٌعٌة والبٌئٌة وأثرها على اإلنسان والحٌوانغنٌم،خالد،
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لمبيئة، كما أف عدد مف الفعاليات البشرية تؤثر سمبان في البيئة مما تفرزه مف ممكثات إلى البيئة 

 1كاألنشطة الصناعية كالزراعية.

يخمك منو محفؿ أك مجمس، بدءان مف دكر الحضانة حتى  لقد أصبح الحديث في مخاطر التمكث ال يكاد

مؤتمرات قمة األرض، مركران بالمقاءات االجتماعية كالمناسبات؛ فمشاكؿ التمكث تكاثرت كتشابكت 

فحاصرت األحياء بصكرة مخيفة، كرغـ ذلؾ فالجيكد المبذكلة حاليان ال تتناسب مع أحجاـ المخاطر 

كككب األرض، فالنتيجة التمقائية لمتمكث ىي فساد بعض أك التي تيدد مختمؼ صكر الحياة عمى 

معظـ مقكمات الحياة، مما يسبب الخمؿ الحيكم الذم يحدث في الكائنات، كىك مايعني المرض أك 

المكت، كالرصد الطبي كالحيكم آلثار التمكث قد أثبت تفشي العديد مف األمراض الفتاكة بيف مختمؼ 

 الت متزايدة، كفيما يخص اإلنساف منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر: األحياء بدرجات متفاكتة كبمعد

 السرطانات.  .1

 الفشؿ الكمكم.  .2

 االلتيابات الكبدية كتكابعيا.  .3

 تدمير كظائؼ المخ كاألعصاب.  .4

 تصمب الشراييف، كضعؼ عضمة القمب، كارتفاع ضغط الدـ.  .5

 أمراض الصدر كالحساسية.  .6

 ضعؼ نمك األجنة أك تشكىيا.  .7

 أمراض الشيخكخة المختمفة، كالتياب المفاصؿ، كأمراض العيكف.  .8

 ضعؼ القدرة عمى االنجاب.  .9

 األمراض الجمدية.  .10
                                                           

1
 .324-324،مرجعسابق،صعلم البٌئةالسعدي،حسٌن،
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 1األمراض الناتجة عف التمكث الميكركبي كالطفيميات. .11

 

 المطمب الثالث: االحتالل اإلسرائيمي واثره عمى البيئة

سطينية مف قبؿ اإلسرائيمييف فقد يتمثؿ االستيطاف في فمسطيف باالستيبلء عمى األراضي الفم

%، كبالتالي فقد أدل ذلؾ إلى 50بمغت نسبة األراضي المصادرة في الضفة الغربية ما يزيد عمى 

تدىكر كبير في البيئة الفمسطينية، فاالحتبلؿ سعى كما زاؿ لمسيطرة عمى األرض كتغيير معالميا 

 2تيكيد. كنيب ثركاتيا الطبيعية عبر سياسات الضـ كالمصادرة كال

 التموث الناتج عن إسرائيل كدولة مجاورة إلقميم دولة فمسطين المحتمة 

كالقاضي بإقامة دكلة إسرائيؿ  181باإلشارة إلى القرار الصادر عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ 

سطيف كالقاضي باالعتراؼ بفم 67/  19ككذلؾ قرار الجمعية العامة رقـ  3جنبان إلى جنب دكلة فمسطيف

فإف ذلؾ يترتب عمى دكلة إسرائيؿ التزامات مقابؿ جارتيا دكلة فمسطيف فيما  4كدكلة مراقب غير عضك

يخص حماية البيئة بأال تؤدم األنشطة التي تمارس في دكلة إسرائيؿ أك تحت كاليتيا باألضرار البيئية 

كبالتالي  5دأ الثاني إلعبلف ريكلدكلة فمسطيف تنفيذا لممبدأ الكاحد كالعشريف مف إعبلف استكيكلـ كالمب

 االتفاقيات الدكلية البيئية المشكمة في مجمكعيا لمقانكف البيئي الدكلي.

                                                           
1

.52،مرجعسابق،صأساسٌات البٌئةمكروم،هانً،
2

 .12،مرجعسابق،صبٌئٌة الفلسطٌنٌة: المعالم البٌئٌة فً فلسطٌنالموسوعة ال
3

والقاضًبتقسٌمفلسطٌنمتوفرعلىالموقعااللكترونًلوزارةالخارجٌةفلسطٌنعلىالرابط181قرارالجمعٌةالعامةلألممالمتحدةرقم

-http://www.mofa.pna.ps/index.php/ar/homepage/106-arabic-ar/main-issues/septemberالتالً:
maturity/620-181.22/5/2415شوهدبتارٌخ 

4
متوفرعلى2412تشرٌنالثان29ًقرارالجمعٌةالعامةلألممالمتحدةوالقاضًباالعترافبفلسطٌندولةغٌرعضوبصفةمراقببتارٌخ

.http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmainlopendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=50c5e62c2الرابطالتالً:

 22/5/2415شوهدبتارٌخ
5

،مركزالنشاط1الوجٌزالعربًللقانونالبٌبً،كتٌباالتفاقٌاتالدولٌةواإلقلٌمٌةعنالبٌبة،ج–األممالمتحدةللبٌبة،سلسلةالقانونالبٌبً

.21،ص1995البرنامجًللقانونالبٌبًوالمإسسات،
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إف أىـ ممارسات اعتداء دكلة إسرائيؿ عمى البيئة في دكلة فمسطيف تتمثؿ كبشكؿ اساسي 

 28ـ عمى 1998بتيريب النفايات الخطرة إلى األراضي الفمسطينية كدفنيا فييا، فقد عثر في آذار 

برميؿ مف  250تـ دفف نحك  1999برميؿ مف النفايات الخطرة تـ دفنيا في شاطئ غزة، كفي آذار 

تـ  2010تريف األكؿ لسنة  27، كفي تاريخ 1النفايات الكيماكية المجيكلة في قرية أـ التكت في جنيف

دينة طكلكـر كالمعركفة ضبط شاحنة نفايات خطرة متكجية مف المنطقة الصناعية اإلسرائيمية غرب م

بمنطقة غيشكرم كىي محممة بحكالي عشرة طف مف نفايات تمؾ المصانع، ككذلؾ يفيد الحكـ الصادر 

بكجكد  22/11/2011الصادر بتاريخ  160/2010عف محكمة صمح سمفيت بالدعكل الجزائية رقـ 

كاستمرت منذ تاريخ  عممية نقؿ نفايات خطرة بطريقة منظمة مف إسرائيؿ إلى األراضي الفمسطينية

لى حد اآلف ما زالت تقارير سمطة جكدة البيئة تشير إلى كجكد 2 2/10/2007كحتى  9/7/2007 ، كا 

عمميات دفف كبرل لمنفايات الخطرة اإلسرائيمية في األراضي الفمسطينية كأىميا في منطقة يطا بالقرب 

ت نككية أك إشعاعية ككذلؾ في مف الخميؿ كالذم يصؿ االعتقاد ىناؾ إلى حد احتماؿ كجكد نفايا

عف ضبط مكب لمنفايات  2014أيمكؿ  23منطقة سمفيت حيث أعمنت سمطة جكدة البيئة بتاريخ 

اإلسرائيمية في قرية عزكف عتمو كالذم يعتقد بأنو يحتكم عمى النفايات الخطرة القادمة مف المدف 

 3اإلسرائيمية.

عة مف اتفاقية بازؿ بشأف التحكـ في نقؿ مف المادة الراب 2كباإلطبلع عمى نص الفقرة ىػ/

النفايات الخطرة كالتخمص منيا عبر الحدكد نجدىا تفرض التزامان عمى الدكؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية 

بعدـ السماح بتصدير نفاياتيا الخطرة إلى البمداف النامية كالتي تحظر بمكجب تشريعاتيا كؿ الكاردات 

                                                           
1

،محفوظةلبرنامجاألممالمتحدة1متحدةللبٌبة،دراسةمكتبٌةعنحالةالبٌبةفًاألراضًالفلسطٌنٌةالمحتلة،سوٌسرا،طبرنامجاألممال

 84،ص92ISBN–1-158618-6للبٌبة،رقماإلٌداع،
2

.2414تشرٌنأول27.محاضرضبطوإفادة،سلطةجودةالبٌبة،طولكرم،
3
 مرجعسابق.
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ـ بشأف البيئة 1999لسنة  7مف القانكف رقـ  13مى ذلؾ نجد المادة ، كع1مف النفايات الخطرة إلييا

 3، كككف إسرائيؿ طرؼ في اتفاقية بازؿ2يحظر كبشكؿ نيائي إدخاؿ النفايات الخطرة إلى فمسطيف

 فإنيا بذلؾ تخالؼ أحكاـ اتفاقية بازؿ اإلضافية إلى مبادئ استكيكلـ كريك. 

لمبيدات الزراعية كمبيدات األعشاب المحظكرة دكليان باإلضافة إلى إغراؽ السكؽ الفمسطينية با

كذلؾ مف خبلؿ تيريبان عبر قنكات غير شرعية، كدكف الخكض بأحكاـ اتفاقية استكيكلـ لمممكثات 

لما تحتكيو مف تعقيد فإف إسرائيؿ ال تخالؼ فقط أحكاـ االتفاقية بؿ كأيضان تخالؼ تشريعاتيا  4العضكية

 الكطنية بذلؾ. 

لذم يشكؿ كجكد المستكطنات بحد ذاتو تمكيث لمبيئة الفمسطينية كالتي كثيران منيا في الكقت ا

، ككذلؾ 5أقيـ عمى حساب المناطؽ الطبيعية كالُحرجية كىك ما يؤثر كبشكؿ مباشر عمى التنكع الحيكم

فإنيا  6مخالفة ألحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني كلقرارات مجمس األمف كالجمعية العامة لؤلمـ المتحدة

تعد مصدران كبيران لمتمكث البيئي كمف أىميا تصريؼ المياه العادمة المختمفة بالسكائؿ الناتجة عف 

، كالتي تختمط بالمياه النقية دكف 7المصانع القائمة فييا إلى األكدية كاألراضي الزراعية الفمسطينية

لصمبة الناتجة عف ىذه المستكطنات معالجة مما يحدث تأثيران بيئيان خطير، كبشكؿ مشابو فإف النفايات ا

، ككذلؾ فإف انتقاؿ الصناعات الممكثة مف إسرائيؿ إلى 8تمقي دكف أم مقيدات في األراضي الفمسطينية

                                                           
1

،متوقععلىموقعوزارةشإونالبٌبةعلىالرابط23/9/2414سةسلطةجودةالبٌبةالمهندسةعدالةاألتٌرةبتارٌختصرٌحصحفًلربٌ

 26/5/2415.شوهدبتارٌخhttp://www. Environment.pna.ps/ar/index.php?p=main&id=345التالً:
2

.62األممالمتحدة،سلسلةالقانونالبٌبً،المرجعالسابق،ص
3

بشؤنالبٌبة،مرجعسابق.1999(لسنة7ابعالفلسطٌنٌة،قانونرقم)الوق
4

اتفاقٌةاستكهولمبشؤنالملوثالعضوٌةالثابتة،متوفرعلىموقعاالتفاقٌةعلىالرابطالتالً:

nvtext/convtetar.pdfhttp://www.pops.int/documents/co27/5/2415شوهدبتارٌخ 
5

.144برنامجاألممالمتحدةللبٌبة،المرجعالسابق،ص
6

944ورقم1984لسنة465ورقم1979لسنة452(منمعاهدةجنٌفالرابعةوقراراتمجلساألمنرقم49انظرفًهذاالشؤنالمادة)

 .1944لسنة
7

 .54المرجعالسابق،صبرنامجاألممالمتحدةللبٌبة،
8

الصورانً،زهٌر،كلمةربٌسمجلسالقضاءاألعلىربٌسالمحكمةالعلٌافًدولةفلسطٌن،البٌبةوالقضاءفًالعالمالعربً،أعمال

بالقانونفًمجالالمإتمراإلقلٌمًوالندوةالعلمٌةلرإساءالمحاكمالعلٌافًالعالمالعربًحولتحدٌداحتٌاجاتوتدرٌبالقضاةوالمشتغلٌن

 .111،ص2444ماٌو31-29القانونوالبٌبةوالتنمٌةالمستدامة،

http://www.pops.int/documents/convtext/convtetar.pdf
http://www.pops.int/documents/convtext/convtetar.pdf
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المستكطنات أصبح ظاىرة بسبب الحكافز المالية كضعؼ التشريعات البيئية التي تخضع إلى قكانيف 

ىـ حاالت التمكث التي تحدثو المستكطنات االحتبلؿ كيدلؿ عمى ذلؾ بثبلث حاالت تعتبر مف أ

 اإلسرائيمية كىي:

حالة مصنع جيشكرم المنتج لممبيدات كاألسمدة الكيماكية الزراعية الذم أقيـ عمى أراضي طكلكـر  .1

المصادرة رغـ إغبلقو داخؿ إسرائيؿ كالذم ينتج كميات كبيرة مف النفايات الخطرة التي يتـ تيريبيا 

الفمسطينية، باإلضافة إلى إطبلقو لمممكثات اليكائية المحتكية عمى الغازات السامة إلى األراضي 

باالعتماد عمى حركة الرياح السائدة في المنطقة التي تؤدم إلى إبعاد ىذه الغازات عف المدف 

 . 1اإلسرائيمية باتجاه المدف الفمسطينية

جمكعة مف المصانع التي لـ يسمح مجمع المنطقة الصناعية االستيطاني في برقاف كالذم يضـ م .2

بإقامتيا داخؿ إسرائيؿ لما ليا مف أضرار بيئية كصحية باإلضافة إلى سيكلة التخمص مف المياه 

العادمة الصناعية كالنفايات الخطرة كالصمبة باإلضافة إلى التيرب مف المقيدات التي تفرض عمى 

 .2ىذه المصانع فيما يخص ممكثات اليكاء

نفايات الخاصة بالمستكطنات خاصة الصناعية كالتي تستقبؿ أيضان نفايات مف إقامة مكبات ال .3

المدف اإلسرائيمية كأىـ شاىد عمى ذلؾ ىك مكب نفايات في كسارة أبك شكشة كالمسمى إسرائيميان 

المكب الجاؼ في المنطقة الصناعية براكف حيث نشرة اإلدارة المدنية اإلسرائيمية في جريدة القدس 

إعبلنان صادران عف المجنة الفردية لجكدة البيئة في مجمس التنظيـ  18/3/2004اريخ الصادرة بت

األعمى يفيد ببدء سرياف المشركع التنظيمي التفصيمي لمكب جاؼ في المنطقة الصناعية براكف 

فباإلضافة إلى عدـ الشرعية ينبني عمييا إقامة مثؿ ىذه المنشآت كالمخصصة لخدمة أشخاص 

                                                           
1

أبوشنب،محمود،اإلدارةالعامةلحماٌةالبٌبة،سلطةجودةالبٌبة،تقرٌرحولالتلوثالبٌبًالناتجعنمصانع"جٌشوري"فًطولكرم،

24/8/2445. 
2

 .86،ص1،2446ٌبةفًالعالم،منشوراتالحلبًالحقوقٌة،بٌروت،طرسم،محمدخالدجمال،التنظٌمالقانونًللب
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البمد الكاقع تحت االحتبلؿ، فإف آثاران بيئية كصحية تتمثؿ في إقامة مثؿ ىذه ليس مف مكاطني 

المكبات أىميا مكضكع الغازات التي تنبعث منيا ككذلؾ العصارة كالحرائؽ التي تندفع فييا مسببة 

 تمكث بيئي جسيـ، باإلضافة إلى مكب النفايات المسمى تكفبلف )الفصايؿ( في منطقة األغكار. 

العادمة التي تتدفؽ مف ىذه المستكطنات باتجاه المدف كاألراضي الفمسطينية تعتبر الممكث  إف المياه

األكضح كالذم يمثؿ الضرر البيئي كالصحي المباشر كالمنتشر في مختمؼ األراضي الفمسطينية كأمثمة 

ذلؾ عديدة في مختمؼ التقارير الرسمية كمنيا إقداـ المستكطنكف في تجمع مستكطنات )كفار 

عتصيكف( عمى إغراؽ أراضي المكاطنيف المزركعة بالعنب في منطقة كاد شخيت كالتابعة لبمدة بيت 

 .18/10/20101أمر شماؿ مدينة الخميؿ بمياه عادمة مف مخمفات مصانع الخمكر، 

كاننا نرل في كؿ الحاالت السابقة كعمى عكس ما جاء باتفاؽ أكسمك حكؿ ترتيبات الكضع االنتقالي 

يؿ كالسمطة الكطنية كبالذات في مكضكع تعيد كبل الطرفيف بعدـ القياـ بأم أعماؿ تؤدم إلى بيف إسرائ

تغير الكضع القائـ لمصمحتو، كخبلفان ألحكاـ اتفاقية جنيؼ الرابعة في ىذا الشأف، نجد أف سمطات 

عية عمى ما االحتبلؿ اإلسرائيمي كاصمت استخداـ التشريعات األردنية كاالنتدابية في إضفاء صفة الشر 

تقكـ بو كأبرز مثاؿ عمى ذلؾ أف كؿ أعماؿ التكسع كالسيطرة عمى األراضي الفمسطينية يتـ باالستناد 

األردني كالذم تـ نقؿ الصبلحيات فيو  1966لسنة  13الى قانكف تنظيـ المدف كالقرل كاألبنية رقـ 

س األمر ينطبؽ عمى قانكف ـ، كنف1971لسنة  418إلى اإلدارة المدنية بمكجب األمر العسكرم رقـ 

 ـ كاألمر العسكرم المعدؿ لو. 1957لسنة  81الحراج كالغابات رقـ 

  

                                                           
1

الواقعةبٌن الفلسطٌنٌةخاللالفترة بحقالبٌبة تقرٌرباالنتهاكاتاإلسرابٌلٌة البٌبة، تقرٌر1/5/2411ولغاٌة1/14/2414سلطةجودة ،

 رسمً.
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 التموث الناتج عن نشاطات قوات االحتالل اإلسرائيمي

يشكؿ االحتبلؿ كسياسة اإلغبلؽ كحظر التجكؿ كاالقتحامات مف جانب القكات العسكرية 

، أىميا العثكر عمى مككنات إشعاعية 1تنذر بالخطر اإلسرائيمية، ضمف جممة أمكر أثار بيئية سمبية

لممركحيات اإلسرائيمية كالناتجة عف النظاـ المتكامؿ لتعريؼ القذائؼ كالتي يستعمميا الجيش اإلسرائيمي 

، كقد قصفت قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي كبشكؿ منظـ المباني 2(CH -53في مركحياتو مف طراز )

س الذم يشكؿ غباره المنبعث خطران عمى صحة اإلنساف، كقد قاـ التي تحتكم عمى مادة االسبستك 

، أضؼ إلى ذلؾ قياـ االحتبلؿ 3جيش االحتبلؿ بتدمير المباني الكاقعة جنكب مدينة رفح كغزة

اإلسرائيمي بإنشاء الكثير مف المحميات الطبيعية ألغراض عسكرية كأمنية كليس لصكف الطبيعة 

جؿ إقامة قكاعد عسكرية كطرؽ التفافية كالذم أدل إلى إتبلؼ كمصادرة العديد مف األراضي مف أ

 .4العديد مف الغابات كالمناطؽ الحجرية كالذم يككف لو أثر كبير عمى التنكع الحيكم

كيظير التقرير الذم أعده برنامج األمـ المتحدة لمبيئة حكؿ تقييـ الكضع البيئي بعد ما كصفو 

إلى شير كانكف  2008في الفترة مف شير كانكف أكؿ عاـ  بتصعيد األعماؿ العدائية في قطاع غزة

مجمكعة اآلثار البيئية كالصحية التي أحدثتيا قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي كخاصة في  2009ثاني عاـ 

التأثير عمى الحياة البرية كالتأثير عمى البنية التحتية لممياه العادمة كالمياه الجكفية كمجمكعة الممكثات 

التربة نتيجة لحجـ المقذكفات التي ألقاىا الجيش اإلسرائيمي عمى قطاع غزة، ككذلؾ التي ترسبت ب

 .5مخاطر النفايات الخطرة التي خمفيا الجيش اإلسرائيمي

                                                           
1

 .126برنامجاألممالمتحدةللبٌبة،المرجعص
2

 .94صالمرجعنفسه،
3

 .85المرجعنفسه،ص
4

.144المرجعنفسه،ص
5
United Nations Environment Programme, Environmental Assessment of the Gaza Strip following the 

escalation of hostilities in Dec. 6/6/2415شوهدبتارٌخ  



84 
 

باإلضافة إلى ما ذكر فقد أقاـ االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى األراضي الفمسطينية جدار يمتد عمى 

، كالذم أثر بشكؿ كاضح عمى 1948المحتمة عاـ طكؿ أراضي الضفة الغربية المكاجية لؤلراضي 

التراكيب البيئية لؤلراضي المحيطة في جانبي الجدار كالمعالـ الطبيعية، كذلؾ كبشكؿ أساسي مف 

خبلؿ عمميات التجريؼ الكبرل كالكاسعة التي رافقت عمميات إنشاء الجدار، عدل عف أف إقامة الجدار 

، كقد أدل الجدار إلى التياـ 1راضي التي أقيـ عمييا الجدارأدل إلى منع تكاصؿ النظاـ الحيكم لؤل

، كال نجد أصدؽ تعبيران عمى اآلثار 2األراضي األكثر خصكبة كسيطرة االحتبلؿ عمى مكارد المياه

 126البيئية التي أحدثيا ىذا الجدار مف فتكل محكمة العدؿ الدكلية في الىام حيف تشير في الفقرة 

، كيبيف 3الصحية كاالجتماعية إلقامة ىذا الجدار كالسيطرة عمى مصادر المياهمف القرار إلى اآلثار 

التقرير المنظـ مف سمطة جكدة البيئة حجـ اآلثار البيئية التي يحدثيا الجدار عمى البيئة الفمسطينية في 

يبيف كافة جكانبيا خصكصان مف حيث التنكع الحيكم كالمصادر الطبيعية كجكدة التربة كمجارم المياه ك 

التقرير أف إسرائيؿ في إقامتيا ليذا الجدار لـ تخالؼ القانكف الدكلي فقط بؿ كأيضان خالفت أحكاـ 

التشريعات البيئية الداخمية لدكلة إسرائيؿ كالتي تمتـز إسرائيؿ كتمـز مكاطنييا بااللتزاـ بيا بينما انتيكتيا 

 4أشد انتياؾ في األراضي التي تحتميا.

( تاريخ 173/36مف اإلشارة إلى قرار الجمعية العامة لؤلمـ رقـ )كبعد كؿ ذلؾ ال بد 

حكؿ التأكيد أف جميع التدابير التي اتخذتيا إسرائيؿ الستغبلؿ المكارد البشرية  17/12/1981

كالطبيعية كالثركات كاألنشطة االقتصادية في األراضي العربية المحتمة ىي تدابير غير شرعية، 

 حدان نيائيان كفكريان لجميع تمؾ اإلجراءات.  كمطالبة إسرائيؿ بأف تضع
                                                           

1
فلسطٌن،البٌبةكفهوموحقمنحقوقاإلنسانوانتهاكاتاالحتاللللبٌبةسامرعبدهعقروق،التشرٌعاتوالقوانٌنالخاصةبحماٌةالبٌبةفً

 .73،ص2449تشرٌنالثانً،15-13الفلسطٌنٌة،المإتمرالدولًالثانًحولالبٌبةالفلسطٌنٌة،جامعةالنجاحالوطنٌة،
2

 .112زهٌرالصورانً،مرجعسابق،ص
3

-http://uawc،متوفرعلىاالنترنتعلىالرابطالتالً:126،الفقرة2444تموز9قرارمحكمةالعدلالدولٌةبشؤنالجدارالفاصل،
pal.org/article.aspx?ano=431 

4
Environment Quality Authority, the impact of annexation and expansion wall on the Palestinian 

environment, 2010. 6/6/2415شوهدبتارٌخ  
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المتحدة لالتفاقيات  لألممالمطمب الرابع: االنتياكات االسرائيمية لقرارات الجمعية العامة 

 الثنائية

 

 

 

 تمييد

تتميز المشاكؿ البيئية بأنيا دكلية بطبيعتيا فينبغي مكاجيتيا بكسائؿ دكلية، لذلؾ تعتبر البيئة 

مف المظاىر الجديدة لمعبلقات الدكلية التي تتطمب التضامف كالتعاكف الدكلي ذلؾ ما تجم ى في كؿ مف 

مشاركة العالمية مف خبلؿ اتجاه المجتمع الدكلي نحك ال 1992كمؤتمر ريك  1972مؤتمر استككيكلـ 

 لكقؼ التدىكر البيئي كفرض بعض قضايا البيئة عمى أكلكيات القرف الحادم كالعشريف. 

عمى ضركرة التعاكف  1972مف إعبلف مؤتمر استكيكلـ  25-24-22لقد أكدت المبادئ 

ف منو بأف تعمؿ الدكؿ عمى أ 25الدكلي لحماية البيئة مف خبلؿ المنظمات الدكلية، حيث تنص المادة 

تمعب المنظمات الدكلية دكر تنسيقي فعاؿ ديناميكي في الحفاظ كتحسيف البيئة، غير أف إعبلف في 

ـ لـ يشر صراحة إلى دكر المنظمات الدكلية في تقرير التعاكف الدكلي مف أجؿ حماية 1992ريك 

ئة كجاء مؤتمر البيئة كترقية التنمية المستدامة. كاف لمنظمة األمـ المتحدة فضؿ السبؽ في حماية البي

جكىانسبكرغ مدع مان الدكر القيادم الذم تؤد يو األمـ المتحدة بكصفيا المنظ مة األكثر تمثيبلن في العالـ 

كقدرة عمى تحقيؽ التنمية المستدامة، أصبحت المنظمة العالمية لمتجارة باإلضافة إلى ذلؾ تيتـ أكثر 

 فأكثر بمراعاة االعتبارات البيئية. 
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الدكلي في حاجة إلى مؤسسات كىيئات جديدة لتكلي مزيد مف االىتماـ بالبيئة؟ أـ ىؿ المجتمع 

يحتاج إال  لتفعيؿ المنظمات كالمؤسسات المكجكدة عمى نحك يخدـ البيئة كالتنمية كتكلي اىتمامان خاصان 

ؽ بالدكؿ النامية؟ أـ أف  المجتمع الدكلي بحاجة إلى استجابة الدكؿ في شكؿ تشريعات كطنية تحق

ؿ إلييا نتيجة المعاىدات كالمؤتمرات أـ ىك بحاجة إلى مزيد مف  أىداؼ المنظمات الدكلية التي تتكص 

التعاكف بيف شماؿ العالـ كجنكبو حكؿ قضية البيئة لمكصكؿ إلى نظاـ عالمي لصالح البيئة العالمية 

ستجابة منظمة األمـ كمف ثـ تحقيؽ تنمية كنمك دائميف. تككف اإلجابة عف ىذه التساؤالت مف خبلؿ ا

المتحدة لقضايا البيئة كترقية التنمية المستدامة، تحديات المنظمة العالمية لمتجارة لترقية التنمية 

  ، كىذ ما سنتحدث عنو في المبحث االكؿ كالمبحث الثاني:المستدامة

 في حماية البيئة  وىيئاتياالمبحث األول: جيود األمم المتحدة 

ؿ المنظمة الدكلية االىتماـ بشؤكف البيئة، لـ يتضمف ميثاؽ األمـ  المتحدة أم نص صريح يخك 

كلـ يكف مفيكـ البيئة قد تبمكر  1945فكما ىك معركؼ تم ت صياغة نصكص الميثاؽ في عاـ 

ة  بالشكؿ الذم انتيى إليو اآلف، كما أف  حماية البيئة لـ تكف مف بيف المكضكعات المطركحة أك الممح 

ة آنذاؾ، كمع تزايد االىتماـ الدكلي بحماية البيئة تمكنت األمـ المتحدة استنادان إلى في العبلقات الدكلي

نصكص كاردة في الميثاؽ ذات طابع عاـ مف إدخاؿ البيئة كصيانة الكسط الطبيعي ضمف اىتماماتيا 

 المتعددة، تنص ديباجية الميثاؽ عمى: 

فع بالرقي االجتماعي قدمان كأف نرفع " نحف شعكب األمـ المتحدة آلينا عمى أنفسنا ... أف ند

 التي تحد د أىداؼ األمـ المتحدة عمى:  1/3مستكل الحياة". كما تنص المادة 

" تحقيؽ التعاكف الدكلي عمى حؿ المسائؿ الدكلية ذات الصبغة االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية 

 مف الميثاؽ عمى أنو:  55ير المادة كاإلنسانية كعمى تعزيز احتراـ الحقكؽ كالحر يات األساسية". كتش
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 " رغبة في تييئة دكاعي االستقرار كالرفاىية الضركرية تعمؿ األمـ المتحدة عمى: 

 تحقيؽ مستكل عمى المعيشة كالنيكض بعكامؿ التطكر كالتقدـ االقتصادم كاالجتماعي.  -

 تيسير الحمكؿ لممشاكؿ الدكلية االقتصادية كاالجتماعية كالصحية كما يتصؿ بيا".  -

" أف يتعيد جميع األعضاء بأف يقكمكا منفرديف أك مشتركيف بيا يجب عمييـ  56تنص المادة 

 ". 55مف عمؿ بالتعاكف مع الييئة إلدراؾ المقاصد المنصكص عمييا في المادة 

ا نجد مبادئ كقكاعد عديدة تشك ؿ مجاالن كاسعان إلدارة األمـ مف تحميؿ النصكص المشار إليي

المتحدة لقضايا البيئة كمشكبلتيا، كاصبح مف المنطؽ بؿ في صميـ االختصاص أف تقكـ األمـ 

 المتحدة كمنظمة دكلية عالمية ببذؿ أقصى الجيكد في إدخاؿ البيئة ضمف اىتماماتيا المتعددة. 

 ة في حماية البيئة وترقية التنمية المستدامة دور أجيزة منظمة األمم المتحد

تمعب األجيزة الرئيسية لؤلمـ المتحدة دكران ىامان في مجاؿ اإلشراؼ كالرقابة عمى تنفيذ االتفاقيات 

الدكلية، كتستخدـ ليذا الغرض كسائؿ كآليات متعددة كمتنكعة، فاألجيزة الرئيسية ىي تمؾ األجيزة التي 

، كتعرؼ بييئات األجيزة المنبثقة عف الميثاؽ في حيف تتفاكت 1متحدة باالسـنص عمييا ميثاؽ األمـ ال

ىذه اآلليات مف جياز آلخر كفقان الختصاصات كؿ جياز في ميثاؽ األمـ المتحدة، كلممشاىدات 

 كالتجارب الحسية، كلمتطكرات التي تشيدىا العبلقات الدكلية.

ي مجاؿ حقكؽ اإلنساف قد شيد تراجعان إال أنو يبلحظ، بأف دكر بعض األجيزة الرئيسية ف

كاضحان، كخاصة مجمس الكصاية، الذم لعب دكران كاضحان في مساعدة الشعكب عمى تقرير مصيرىا، 

كيعكد السبب كراء ىا التراجع حصكؿ غالبية الدكؿ الخاضعة لمكصاية عمى الحؽ في تقرير مصيرىا، 

                                                           
1

(منمٌثاقاألممالمتحدة،تنشؤالهٌباتاآلتٌةفروعاًربٌسٌةلألممالمتحدة:الجمعٌةالعامة،مجلساألمن،المجلس7/1جاءفًالمادة)

 االقتصاديواالجتماعً،مجلسالوصاٌة،محكمةالعدلالدولٌة،األمانةالعامة.
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خرل في مجاؿ حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية، كفي مقابؿ ذلؾ تزايد دكر بعض األجيزة الرئيسية األ

كىذا ينطبؽ عمى الجمعية العامة كمجمس األمف كالمجمس االقتصادم كاالجتماعي، حيث تزايد دكرىما 

اـ بيذا في مجاؿ حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية كحماية البيئة، كاستخداـ العديد مف اآلليات لمقي

 ت االمـ المتحدة كدكرىا في حماية البيئة في المطالب التالية:، كسنتطرؽ لمحديث عف منظما1الدكر

 منظمة األمم المتحدة لمتربية والعموم والثقافة )يونسكو( المطمب االول: 

يبدك أف منظمة األمـ المتحدة لمتربية كالعمكـ كالثقافة بعيدة عف االعتبارات البيئية، لكف تحت 

االىتماـ بالبيئة بدراسة التفاعؿ بيف اإلنساف كالمجاؿ الحيكم، كمنذ تأثير الكعي بالمشاكؿ البيئية بدأت 

مكضكعان منيا: مكضكع يتعم ؽ بتأثير نشاطات اإلنساف عمى  14قامت المنظمة بدراسة  1970

 2مختمؼ المجاالت أك الحفاظ عمى مناطؽ طبيعية كالمكارد الكراثية.

اؿ حماية البيئة كالتنمية المستدامة يتـ مما ال شؾ فيو، أف  مساىمة أك تدخؿ المنظمات في مج

. فعادة ما تمجأ 3أساسان مف خبلؿ البحث كدراسة كنشر المعرفة في مجاؿ العمـك الدقيقة كالطبيعية

المنظمات الدكلية إلى كضع اتفاقيات دكلية كالعمؿ مف أجؿ كفالتيا، لكف منظ مة اليكنسكك غير 

بيئة، كمع ذلؾ نجد أف المنظ مة ساىمت في كضع متخص صة في صياغة اتفاقيات دكلية خاصة بال

 اتفاقيتيف عمى درجة كبيرة مف أىمية كىي: 

                                                           
1

،رسالةماجستٌرغٌرمنشورة،جامعة-دراسة تحلٌلٌة – آلٌات حماٌة حقوق اإلنسان فً القانون الدولً لحقوق اإلنساننشوان،كارم،

.59،ص2411األزهر،غزة،
2

 .274رضوانأحمدالحاف،مرجعسابق،ص
3
Alexandre Kiss 
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االتفاقية المتعمقة باألراضي الرطبة ذات األىمية الدكلية خاصة باعتبارىا مبلجئ الطيكر  -

، اليدؼ مف االتفاقية كقؼ الزحؼ العمراني كالزراعي عمى ىذه األراضي 1 1971البر ية 

 اظ عمى مكاطف الطيكر المائية المياجرة، كمراقبتيا كحراستيا. مف أجؿ الحف

إنشاء شبكة عالمية لمحميات الكرة األرضية مف أجؿ كضع نماذج إلدارة األراضي  1976تـ في سنة 

فرة فييا، كذلؾ في إطار استغبلؿ دائـ لممحميات كالحفاظ عمى المكارد  الرطبة كالمكارد المائية المتك 

 2تحتكييا.الطبيعية التي 

مف االتفاقية ما يعد مف  2باريس: حد دت المادة  1972اتفاقية حماية التراث الطبيعي كالثقافي  -

قبيؿ التراث الطبيعي يشمؿ المعالـ الطبيعية التي أنشأت بفعؿ التككينات الطبيعية أك البيكلكجية 

يكلكجية الجغرافية كالمناطؽ التي ليا قيمة ىامة مف الناحية الجمالية كالعممية ككذلؾ التككينات الب

التي تعتبر مكطنان ألنكاع مف الحيكانات كالنباتات الميد دة باالنقراض كالتي ليا قيمة بارزة مف 

غير أف تسجيؿ مكقع ما في قائمة التراث العالمي ال يستبعد في بعض الحاالت 3الناحية العممية.

باعتبار  "Rapti"عمى تحكيؿ نير  الذم كاف ينصب   Nepalتعديؿ مشاريع التنمية، مثؿ مشركع 

أف المشركع ييد د المكاطف الطبيعية لك أحد القرف حيكاف يعيش في الحظيرة الكطنية لمممكة 

CH.WAN .مة في قائمة التراث العالمي  المسج 

كما قامت اليكنسكك بنشر برنامج دكلي لمتعميـ البيئي، يجرم تنفيذه بالتعاكف مع الككاالت المتخصصة 

الحككمية كالمنظمات غير الحككمية، كقد ساىـ ىذا البرنامج في تكجيو الكثير مف األنشطة  األخرل

البيئية كبرامج التعميـ كالتدريب البيئي، كما أعد ت اليكنسكك برنامج لعمكـ األرض بيدؼ ترقية كتنسيؽ 
                                                           

  
1
S. Majlean  S.MAljean=dubois,v.Richard, "organisationsinteractionales… p14. 

11/5/2416شوهدبتارٌخ  
2

.164-162دورالمنظماتالدولٌةفًحماٌةالبٌبة،مرجعسابق،صعبدالعزٌزمحمدعبدالهادي،
3

تعتبرالحظٌرةالوطنٌةاالسترالٌة"أولحظٌرةسجلتفًقابمةالتراثالطبٌعًلإلنسانٌةٌمكناعتبارهمثالناجحفًإدارةالحظابرفً

وماٌعتبرهالبعضبالحاكمٌةالدٌمقراطٌة.أنظرفًذلك:عبدإطارالشراكةبٌنالشعوباألصلٌةوالوكالةاألسترالٌةلصٌانةالطبٌعةوه

 .162-159العزٌزمخٌمرعبدالهادي،دورالمنظماتالدولٌةفًحماٌةالبٌبة،مرجعسابق،ص
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جيكلكجية في خدمة أنشطة البحث كالتدريب الدكلية لمتعرؼ عمى البيئة الجيكلكجية كاستخداـ المعارؼ ال

الدكلي الخاص بترشيد استخداـ المياه العذبة،  جالبيئة. كلميكنسكك برامج أخرل متعد دة مثؿ البرنام

 1كالبرنامج الخاص بالككارث الطبيعية.

القكؿ في ىذا اإلطار أف  منظمة األمـ المتحدة لمتربية كالعمـ كالثقافة تساىـ في تحقيؽ التنمية  نايمكن

المستدامة عف طريؽ إصدار تكصيات تشك ؿ خطكطان تكجييية بالنسبة لمدكؿ التي تسعى لحماية بيئتيا 

 كالكصكؿ إلى تنمية دائمة.

 2(F.A.Oمنظمة التغذية والزراعة )المطمب الثاني: 

ء في ديباجية دستكر منظمة األغذية كالزراعة أف األمـ المقرة ليذا الدستكر قد قعدت العـز جا

عمى تكطيد الرفاىية المشتركة بدعـ العمؿ الفردم كالجماعية مف جانبيا، ألجؿ رفع مستكل التغذية 

كالزراعية كالمعيشة لمشعكب الخاضعة لكالية كؿ منيا، كتحسيف جكدة إنتاج جميع المنتجات الغذائية 

كتكزيعيا، كالنيكض بحالة أىبل لريؼ كبذلؾ تسيـ في تحقيؽ اقتصاد عالمي كاسع كتضمف تحرير 

 3البشرية مف الجكع.

، 4عممت منظمة األغذية كالزراعية منذ نشأتيا عمى االىتماـ بالبيئة كحماية عناصرىا المختمفة

ا، لذلؾ لـ يكف االىتماـ بالبيئة باعتبار أف ىذه المكضكع مف صميـ اختصاصيا كمف أكلى اىتمامي

مف دستكر المنظمة  2. كفي ىذا الصدد تنص المادة األكلى / 5حديث العيد بالنسبة ليذه المنظمة

                                                           
1

 .67أحسنأٌتالحاج،مرجعسابق،ص
2

 .556،ص1،1994مفٌدشهاب،المنظماتالدولٌة،دارالنهضةالعربٌة،القاهرة،ط
3

.248أحمدالحاف،مرجعسابق،صرضوان
4

تعملالمنظمةفًبعضاألحٌانبالتعاونمعباقًالمنظماتالمتخصصةكالمنظماتالعالمٌةللصحةوبرنامجاألممالمتحدةللبٌبة،أنظرفً

ذلك:

S.MAljean=dubois,v.Richard, "organisationsinteractionales… p14. 11/5/2416شوهدبتارٌخ  
5
S.MAljean=dubois,v.Richard, "organisationsinteractionales… p14. 11/5/2416شوهدبتارٌخ  
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عمى أف: "تعمؿ المنظمة عمى دعـ العمؿ الكطني كالدكلي كتكصي بات خاذه حيث ما يككف مناسبان فيما 

 -يمي:

أف إصبلح الزراعة يشمؿ مصايد األسماؾ  1/1صيانة المكارد الطبيعية كبي نت المادة  -

 كالمنتجات البحرية كالغابات كالمنتجات الحرجية األساسية. 

تدعيـ كتشجيع التشريعات الكطنية خاصة في الدكؿ النامية بتقديـ المساعدات الفنية التي  -

 تطمبيا الحككمات. 

الكفاء بااللتزامات  تقديـ البعثات بالتعاكف مع الحككمات المعنية البلزمة لمساعدتيا في -

 المترتبة عمى قبكليا تكصيات مؤتمر األمـ المتحدة لؤلغذية كالزراعة. 

مساعدة السمطات العامة المحمية كالكطنية بكضع ميكانزمات مف أجؿ مكافحة الفقر كسكء  -

 التغذية كتطكير الزراعة كصيد األسماؾ بترشيد الممارسات الزراعية كالصيد. 

 جمع المعمكمات المتعمقة بالتغذية كالزراعة كتحميميا كتفسيرىا كنشرىا.  -

تقكـ المنظ مة في سبيؿ تحقيؽ أىدافيا بالعمؿ عمى صيانة المكارد الطبيعية عف طريؽ 

التكصيات التي تضعيا الم جاف الفرعية لممنظمة التي تستعمؿ أساسان لئلعبلـ ككخطكط تكجييية في 

مجاؿ التغذية كالزراعة. كما يؤكد اىتماـ منظمة التغذية كالزراعة بالتنمية  مجاؿ تسيير المكارد في

المستدامة إنشاء المنظمة لمجنة فرعية مختصة بالتنمية المستدامة، ككما يبرز في مختمؼ أعماؿ 

 الذم جاء فيو:  1992ككثائؽ المنظمة كاإلعبلف العالمي بشأف التغذية 
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كالسياسات اإلنمائية إلى االرتقاء بحياة اإلنساف عمى نحك  " أننا نمتـز بضماف إفضاء البرامج

قابؿ لبلستمرار بحيث تراعي البيئة كتنيض بغذاء كصحة األجياؿ الحالية كالبلحقة كالكظيفية المتعد ة 

راعة ال سيما ما يتعمؽ منيا ... بالزراعة القابمة لبلستمرار كصيانة المكارد الطبيعية ...".  1لمز 

رئيسية التي تسعى إلييا خطة العمؿ الخاصة بالتغذية المترت بة عف المؤتمر مف األىداؼ ال

تحقيؽ التنمية السممية بيئيان، كالقابمة لبلستمرار اجتماعيان مف أجؿ  1992الدكلي بالتغذية في ركما 

 اإلسياـ في تحسيف التغذية كالصحة، كىذا لف يتحقؽ إال إذا أسندت السياسات كالبرامج اإلنمائية في

البمداف النامية كالمتقدمة إلى أسس قابمة لبلستمرار كسميمة مف الناحية البيئية كتقضي إلى النيكض 

 .2باألحكاؿ الغذائية كالصحية لؤلجياؿ الحالية كالبلحقة

تقكـ منظمة التغذية كالزراعة بدكر أساسي في كضع قكاعد قانكنية في مجاؿ البيئة كىي تممؾ 

مكجو كالمدافع عف بعض مجاالت أك مكاضيع البيئة عمى سبيبل لمثاؿ كسائؿ تسمح ليا لعب دكر ال

فيما يتعمؽ بالمحافظة عمى المجاؿ البحرم كحماية الصيد كتعالج ىذه المسألة بكاسطة ىيئة تدعى 

تعد الجياز الكحيد عمى المستكل الدكلي الذم يعمؿ بصفة  1965لجنة الصيد أنشأت في عاـ 

 جنة تكصيات تفتقر إلى قكة إلزامية. منتظمة كمستمر تصدر ىذه الم  

باإلجماع مدكنة السمكؾ لصيد مسئكؿ يعني صيد يأخذ في  1995تبنى مؤتمر األطراؼ في 

االعتبار أىم ية قصكل لصيانة البيئة، فيك نص غير إلزامي كمع ذلؾ طبؽ مف طرؼ الدكؿ بناءن عمى 

يا. كتكمف أىمية ىذه اآللية في أنيا إرادتيا الحرة كحث  المنظ مات غير الحككمية لؤلخ بتكصيات

 تستعمؿ كنمكذج إلعداد تشريعات كطنية لمصيد. 

                                                           
1

 .254رضوانأحمدالحاف،مرجعسابق،ص
2

.254المرجعنفسه،ص
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اىتمت منظمة األغذية كالزراعة بكضع المعايير كالمستكيات المتعم قة بحماية التربة كاألغذية مف 

 التمكث بكاسطة تحديد بقايا مبيدات اآلفات أك عف طريؽ المكاد المضافة لؤلغذية لممساعدة في حفظيا. 

ركة لكضع قامت ىذه المنظ مة بالتعاكف مع منظ مة الصحة العالمية بإنشاء عد ة لجاف مشت

المستكيات الدكلية المتعم قة بيذه المكضكعات، كمف ىذه الم جاف: الم جنة المشتركة لممجمكعات الغذائية 

كلجنة المكاد المضافة لؤلغذية كالم جنة المشتركة لبقايا المبيدات حيث تيدؼ األكلى إلى إنشاء معايير 

نات لمغذاء بيدؼ حماية صحة المستيمؾ كتأكيد الممارس ات المشركعة في تجارة الغذاء كتحقيؽ كمدك 

التجانس بيف التشريعات الكطنية الخاصة بالغذاء كتسييؿ التجارة الدكلية. كقد نشرت الم جنة قائمة 

ثات في مختمؼ األغذية.  1تتضمف الحدكد القصكل لمممك 

حديد حدكد أما لجنة المكاد المضافة لمغذاء، فتتكلى تقييـ المعمكمات المتعمقة عف ىذه المكاد لت

األماف عند استخداميا في المكاد الغذائية كقامت بنشر قائمة بشركط المكاد المضافة لؤلغذية كتشمؿ 

أكثر مف ثبلث مائة مادة مضافة. أما المجنة المشتركة لبقايا المبيدات الحشرية تختص بكضع 

المستكيات المكصى مستكيات دكلية لبقايا المبيدات في بعض األغذية كقد نشرت المجنة سمسمة مف 

 2بيا لبقايا المبيدات.

بناءن عمى ما تقدـ عرؼ نشاط المنظمة المتصؿ بالبيئة اتساعان مع الكضع العالمي المتغير، 

لكنيا لـ تتكصؿ إلى نتائج إيجابية في مجاؿ مكافحة الفقر، سكء التغذية، الزراعة المستدامة كصيانة 

لتي تعاني مف مشاكؿ تدىكر البيئة بسبب استعماؿ المبيدات المكارد الطبيعية في دكؿ العالـ الثالث، ا

 بكثافة. 

                                                           
1

رسالةماجستٌر،مصطفىعٌدمصطفىابراهٌم،المنظماتالدولٌةفًالتنمٌةاالقتصادٌةواالجتماعٌةللبلدانالنامٌة،قضٌةالبٌبةنموذجاً،

 .112–111،ص2444جامعةعٌنشمس،
2

مرجعسابق، نموذجاً، البٌبة قضٌة النامٌة، للبلدان واالجتماعٌة االقتصادٌة فًالتنمٌة المنظماتالدولٌة مصطفىعٌدمصطفىابراهٌم،

 .112ص



95 
 

 :1منظمة الصحة العالميةالمطمب الثالث: 

أنشأت منظمة الصحة العالمية، بناءن عمى اجتماع بعض الدبمكماسييف في ساف فرانسيسكك 

اء منظمة عالمية ، كمف بيف األمكر التي تـ مناقشتيا آنذاؾ، إنش1945إلنشاء األمـ المتحدة في سنة 

لمصحة، كىي الككالة الدكلية المسؤكلة عف الصحة في منظكمة األمـ المتحدة كقد دخكؿ دستكر 

 . 1948/إبريؿ/ 07المنظمة حيز النفاذ بتاريخ 

فقد أجاز دستكر المنظمة انضماـ الدكؿ إلى عضكية المنظمة، إذ أعطى الحؽ لجميع الدكؿ 

عضكان في المنظمة بالتكقيع عمى دستكرىا أك بقبكلو بأية طريقة األعضاء في األمـ المتحدة أف تصبح 

 2أخرل، كفقان ألحكاـ الفصؿ التاسع عشر، ككفقان لقكاعدىا الدستكرية.

استطاعت المنظمة مكاكبة الجيكد الدكلية المبذكلة في مجاؿ حماية البيئة بمعناىا الكاسع كذلؾ 

مة بأن و بمكغ كافة الشعكب عمى مستكل صحي، كلقد التي تحدد ىدؼ المنظ   1استنادان إلى نص المادة 

أصبح التمتع بأعمى مستكل صحي، حقان أساسيان مف حقكؽ اإلنساف اعترفت المكاثيؽ الدكلية كاإلقميمية 

كما  3كالدساتير الكطنية، بؿ ذىب البعض إلى اعتبار الحؽ في البيئة مستمدان مف الحؽ في الصحة

 ة عمى: مف دستكر المنظم 2تنص المادة 

" أف تسعى المنظمة كم ما اقتضى األمر لتطكير كتحسيف التغذية كاإلسكاف كالصحة كظركؼ 

 4العمؿ كغيرىا مف الجكانب الصحية لمبيئة بالتعاكف مع الككاالت المتخصصة".

يتمثؿ ىدؼ منظمة الصحة العالمية في الكصكؿ بصحة اإلنساف إلى أعمى مستكل ممكف كنظران 

مى األحكاؿ الصحية لئلنساف التي تنجـ عف بعض عناصر البيئية، فإف  حماية اإلنساف لآلثار البيئية ع
                                                           

1
.264–263رضوانأحمدالحاف،مرجعسابق،ص

2
 الصحةالعالمٌة.مندستورمنظمة3،4أنظر:المواد

3
 .264رضوانأحمدالحاف،مرجعسابق،ص

4
 .266مرجعسابق،ص
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.كاف ال بد  أف تقكـ بدكر فع اؿ فيما 1مف تمؾ اآلثار الضارة بالبيئة يدخؿ في صميـ اختصاص المنظمة

ة اإلنساف، غذ جعمت مف الحفاظ عمى  يتعمؽ بالنشاطات التي تحمي البيئة كتيدؼ إلى النيكض بصح 

 2صحة اإلنساف كرفاىيتو عمى المدل القريب كالبعيد أساس سياستيا كبرامجيا.

بالتعاكف مع برنامج األمـ المتحدة لمبيئة مف كضع برنامج  1973تقكـ منظمة الصحة منذ 

ثات التي تكجد في  لمعايير الصحة البيئية كييدؼ ىذا البرنامج إلى تقييـ العبلقة بيف التعرض لمممك 

ة اإلنساف كصياغة مستكيات بالحدكد المسمكح بيا اليكاء أك ال ماء أك الغذاء أك في بيئة العمؿ كصح 

ثات.   في حالة التعرض ليذه الممك 

مركبان مف بينيا الزئبؽ كالرصاص ك  14لقد انتيت المنظ مة مف كضع معايير ألكثر مف 

D.D.T   كأكاسيد الكبريت كالنيتركجيف، كيكضح التقرير الخاص بكؿ  مركب الحدكد المسمكح بيا لكؿ

ممك ث في بيئة اإلنساف كتساعد منظ مة الصحة الدكؿ  في كضع المستكيات الكطنية لحماية البيئة 

عداد برامج مكافحة التمكث كتقييـ فع الية ىذه البرامج.  3كا 

ف تأثير سيء عمى البيئة كمكاردىا المختمفة، فقد تبن ت منظ مة نظران لما لمشركعات التنمية م

الصحة العالمية سياسة التنمية المستدامة بيئيان، حيث تعي دت جمعية الصحة العالمية، بالتزاـ المنظ مة 

الكامؿ بأف تعمؿ مع الدكؿ األعضاء كالككاالت الدكلية كالكطنية كالمؤسسات المالية بأف تدرج التدابير 

ائية الضركرية في مشركعات التنمية لكي تقمؿ إلى أدنى حد  ممكف مف المخاطر التي تيد د صحة الكق

 4السكاف كالبيئة.

                                                           
1

265مرجعسابق
2
 .265-264مرجعسابق،ص
3

 .364محسنعبدالحمٌدأفكرٌن،مرجعسابق،ص
4

لصحةملحقاًباتفاقٌةهلسنكًتعاونتمنظمةالصحةالعالمٌةمعاللّجنةاالقتصادٌةاألوروبٌةلألممالمتحدةإلعدادبروتوكولحولالماءوا

 بفرنسا.47/46/1999تّمتبنًالبروتوكولف1992ًحولاستعمالاألنهارالعابرةللحدودوالبحٌراتالدولٌة
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الدكؿ األعضاء لبلشتراؾ في التخطيط  1992لعاـ  31دعت جمعية الصحة العالمية في قرارىا 

المتعمقة بالمخاطر  الكقائي كفي تحميؿ آثار التنمية عمى الصحة كتعزيز كاستخداـ قكاعد البيانات

لى التصديؽ عمى االتفاقيات الدكلية التي تدعـ تدابير حماية البيئة كتحقيؽ التنمية  الصحية البيئية كا 

 1المستدامة.

، 2قامت المنظ مة بكضع استراتيجية عامة لمصحة كالبيئة 21بعد مؤتمر ريك كاستجابة لممذكرة 

لمخاطر البيئية األخرل في اليكاء كالماء كالتربة كالغذاء فاىتمت بتقييـ اآلثار الصحية لعكامؿ التمكث كا

ثات.  3كبيئة العمؿ ككضع المعايير البيئية التي تكض ح الحدكد القصكل لتعر ض اإلنساف ليذه الممك 

لقد أدرت منظمة الصحة العالمية األضرار المحتممة ألم تمكث لمبيئة مف جر اء تجارب األسمحة 

أقرت أف  الغبار  57الحالية كالمقبمة في جمعية الصحة العالمية في قرارىا النككية عمى صحة األجياؿ 

الذرم المتساقط نتيجة تجارب األسمحة النككية يضيؼ أخطاران ال ضابط ليا إلى أخطار اإلشعاع التي 

ـ إنشاء برنامج دكلي تحت إشراؼ 1991يتعر ض ليا البشر، كذلؾ أبدت جمعية الصحة العالمية سنة 

 1986.4لمتخفيؼ مف اآلثار الصحية لحادثة تشرنكبيؿ  المنظ مة

كفي مجاؿ عمؿ المنظمة في األراضي الفمسطينية المحتمة، عممت عمى رصد الممارسات غير 

القانكنية التي تقكـ بيا إسرائيؿ كقياس مدل تأثيرىا عمى حياة الفمسطينييف في مجاؿ الصحة، فقد 

ية في األراضي المحتمة بما فييا القدس الشرقية كالجكالف اعتمدت في جنيؼ قراران حكؿ األكضاع الصح

دكؿ، كطالب القرار إسرائيؿ بإنياء  4دكلة، فيما صكتت ضده  53السكرم المحتؿ، كصكتت لصالحو 

اإلغبلؽ في األراضي الفمسطينية المحتمة، كضركرة تقييد إسرائيؿ بالفتكل اإلسرائيمية الصادرة عف 

                                                           
1

.268رضوانأحمدالحاف،مرجعسابق،ص
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جدار الضـ كالتكسع، كدعا إلى تسيير كصكؿ كتنقؿ المرضى، كتحسيف محكمة العدؿ الدكلية بشأف 

 1الظركؼ المعيشية كالصحية كالطبية لؤلسرل الفمسطينييف كخاصة األطفاؿ كالنساء كالمرضى منيـ.

كبالنسبة النضماـ فمسطيف إلى المنظمة، فإنو يتكجب العمؿ عمى تفعيؿ طمب االنضماـ الخاص 

، حيث تـ تأجيؿ البت في ىذا األمر في جمعية الصحة 1989و سنة لدكلة فمسطيف الذم تقدمت ب

العالمية آنذاؾ، إلى دكرة عادية قائمة، كيتكرر النص في كؿ سنة مع بداية أعماؿ جمعية الصحة 

العالمية التي تنعقد في شير أبريؿ مف كؿ سنة في جنيؼ، كضركرة االنضماـ ىذه لككف كؿ مف ىذه 

طابع إنساني، كاالنضماـ ليا يأتي رغبة مف الدكلة في المساىمة الفعمية في المؤسسات الدكلية تتميز ب

المجاالت اإلنسانية عمى مستكل العالـ كتجاكبان مع النداءات المتكررة مف الدكؿ المنظمة لمدكؿ التي لـ 

 2تنضـ إلييا أف تفعؿ ذلؾ.

صؿ بالبيئة قد اتسع مع يمكف القكؿ بناءن عمى ما تقد ـ، أف نشاط منظمة الصحة العالمية المت

الكضع العالمي المتغي ر، ليشمؿ النكاحي الصحة لمتمكث البيئي كلـ تعد كظيفة منظمة الصحة العالمية 

 قاصرة عمى النكاحي الصحية البحتة. 

 دور الجمعية العامة في تدويل قضايا البيئة:المطمب الرابع: 

تضـ جميع الدكؿ األعضاء في المنظمة، تعد الجمعية العامة مف أىـ أجيزة األمـ المتحدة كىي 

كىي جياز الديمقراطية المباشرة في المنظمة، حيث تتجمى فييا المساكاة الحقيقية كالفعمية بيف الدكؿ، 

كتصدر قراراتيا في المسائؿ ذات األىمية بأغمبية ثمثي األعضاء الحاضريف كالمشتركيف في التصكيت، 

( مف الميثاؽ، 18خرل بأغمبية الحاضريف حسب المادة )في حيف تصدر قراراتيا في المسائؿ األ

                                                           
1

ذكرتصحٌفة)معارٌف(اإلسرابٌلٌةبؤنقسمًالقانونوالمنظماتالدولٌةفًوزارةالخارجٌةاإلسرابٌلٌةٌبذالنقصارىجهدهمالمنع

.19(.أنظر:عالونة،ٌاسر،مرجعسابق،صWHOدولةفلسطٌنمناالنضمامإلىمنظمةالصحةالعالمٌة)
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( مف الميثاؽ، فيي تتمتع بصبلحية 10كاختصاصيا المكضكعي يتسـ بالسعة كالتنكع كفقان لممادة )

مناقشة أم مسألة تدخؿ في الميثاؽ، كليا أف تكصي أعضائيا أك مجمس األمف أك كمييما بما تراه 

 1مناسبان في تمؾ المسائؿ.

دكران ىامان في حماية البيئة كتدكيميا مف  2كاف لمنظمة األمـ المتحدة عف طريؽ الجمعية العامة 

في  2398إلى عقد مؤتمر دكلي حكؿ البيئة البشرية بمقتضى القرار رقـ  49خبلؿ دعكتيا في دكرتيا 

اإلنساف  كذلؾ بعد تأكد االستمرار السريع في تدىكر البيئة كتأثير ذلؾ عمى ظركؼ 03/12/1968

 الصحية، المعنكية كاالجتماعية. 

 المناقشة

تناقش الجمعية العامة في كؿ دكرة االنتياكات الخاصة بالبيئة كاإلنساف في كثير مف الدكؿ، 

كغالبان ما تستند نقاشات الجمعية العامة لتمؾ االنتياكات عمى  3كتعتمد ما يناظر ذلؾ مف قرارات.

التقارير التي يعرضيا عمييا المجمس االقتصادم كاالجتماعي كغيره مف أجيزة المنظمة، كالتي تتضمف 

تقييمان لمدل احتراـ الدكؿ اللتزاماتيا التعاقدية المنصكص عمييا في االتفاقيات، ثـ تصدر تكصياتيا 

دكر بالاء أك تطمب مف مجمس األمف التدخؿ بعمؿ تنفيذم أك تكمؼ األميف العاـ القياـ لمدكؿ األعض

 4بيذا الشأف.

 النظر في االنتياكات 

                                                           
1

،دارالثقافةللنشروالتوزٌع،عمان،1،جالمصادر ووسائل الحماٌة –القانون الدولً لحقوق اإلنسان محمد؛الموسى،محمد،علوان،

 64-59،ص2445الطبعةاألولى،
2

 http:www.org/fepts/dhl/resguidf/spectnvf.htmللتفصٌلأكثرانظرالموقعاإللكترونً:
3
Manfred Nowak, Human Rights Handbook for Parliamentarians, Office Of United Nations High 

Commissioner For Human Rights & Inter Parliamentary Union, N.8, 2005, P. 44. 7/7/2416شوهدبتارٌخ  
4
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تنظر الجمعية العامة في االنتياكات الخاصة بالبيئة كحقكؽ اإلنساف، بعدما ينظرىا المجمس 

العاـ لؤلمـ المتحدة، ينصب النقاش االقتصادم كاالجتماعي أك إحدل أجيزة األمـ المتحدة أك األميف 

في ىذه الحالة عمى االنتياكات المترتبة مف دكلة محددة، ثـ تقكـ الجمعية  العامة باتخاذ التكصيات 

 البلزمة بشأنيا في إطار التكجو لقمع االنتياكات. 

بعثات مف التكصيات أك القرارات التي تتخذىا الجمعية العامة لقمع االنتياكات، القياـ بإرساؿ 

تقصي الحقائؽ لمكقكؼ عف كثب عمى ىذه االنتياكات، كمطالبة الدكلة المعنية بكقؼ االعتداءات عمى 

حقكؽ اإلنساف، أما إذا تطمب األمر اتخاذ إجراءات تنفيذية، ليا أف تطمب مف مجمس األمف دكران 

 1تنفيذيان لفرض احتراـ حقكؽ اإلنساف.

 

 اتخاذ القرارات 

 القرارات ىذه بعضتتخذ الجمعية العامة قرارات ىدفيا حث الدكؿ عمى عدـ انتياؾ البيئة كنكرد 
 -عمى النحك التالي:

إلى  19/12/1983الصادر في  38/161في قرارىا  1983دعت الجمعية العامة في سنة  .1
ستمرار السريع د، كذلؾ بعد تأكد االرنت النبإنشاء لجنة خاصة مكم فة بالشؤكف البيئية تدعى لجنة 

  2في تدىكر البيئة كتأثير ذلؾ عمى ظركؼ االنساف الصحية، المعنكية، كاالجتماعية.
 20/12/1988الصادر في  44/228بمقتضى قرار  1988دعت الجمعية العامة في سنة  .2

 األمـ المتحدة إلى عقد مؤتمر األمـ المتحدة حكؿ البيئة كالتنمية. 
إلى دكرة استثنائية  74/190بمقتضى قرار  1997دة في سنة دعت الجمعية العامة لؤلمـ المتح .3

ـ  تنفيذه مف أجندة القرف  5حكؿ البيئة أطمؽ عمييا اسـ قمة األرض +   . 21مف أجؿ تقييـ ما ت

                                                           
1

.145،ص2448اإلنسانفًضوءالتغٌراتالدولٌة،األكادٌمٌةالعربٌةبالدنمارك،الزوبعً،شهاب،الحماٌةالدولٌةواإلقلٌمٌةلحقوق
2
 18/7/2416شوهدبتارٌخhttp://www.org//fepts/dhl/resguidf/spectnvf.htmانظرالموقعاالكترونً:
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بأف الكقت قد حاف لرفع تحد يات التنمية المستدامة كما ىي  2/519اعترفت الدكؿ في القرار  .4
عبلف  21محد دة في أجندة القرف  ريك كالتزاـ األطراؼ مر ة أخرل بالعمؿ بحسف نية كركح كا 

 .21الشراكة مف أجؿ اإلسراع لتنفيذ أجندة القرف 
 55/199بمقتضى القرار  55في دكرتيا  2000دعت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في سنة  .5

القمة العالمية لمتنمية المستدامة  –إلى عقد مؤتمر جكىانسبرغ  20/11/2000الصادر في 
 1)تدعى ريك( لبحث كمتابعة تنفيذ ما تترتب عف مؤتمر ريك بعد عشر سنكات.

الذم يتضمف إعبلف سياسي يحمؿ كؿ  الشركاء  20/199كقد اعترفت الدكؿ في التقرير النيائي  .6
االجتماعييف مسؤكلية جماعية مشتركة مف أجؿ دعـ كتطكير عمى المستكل المحمي الكطني، 

تدامة المترابطة كىي التنمية االقتصادية كاالجتماعية كحماية البيئة العالمي أركاف التنمية المس
 2كاتفؽ كؿ  األطراؼ عمى ات خاذ خطكات مممكسة كتدابير لتسييؿ التعاكف الدكلي.

كما بيف قمتي ريك كجكىانسبرغ، اجتمعت أمـ العالـ في عدة مؤتمرات رئيسية برعاية األمـ  .7
كمؤتمر األمـ المتحدة حكؿ األىداؼ  3التنمية )مكنتيرم(المتحدة منيا المؤتمر الدكلي لتمكيؿ 

اإلنمائية لؤللفية الذم تك ج بإعبلف األلفية.
4 

  

                                                           
1

 5/9/2416شوهدبتارٌخwww.org/depts/dhl/dhlf/resgidf/speech/tt.nvf.htmانظرالموقعاإللكترونً:
2

.3انظرالوثٌقةالمتمضنةإعالنجوهانسبرغ،مرجعسابق،ص
3

،1،القرار1منمنشوراتاألممالمتحدة،الفصل2442مارس22-18انظرتقرٌرالمإتمرالدولًلتموٌلالتنمٌةمونتريالمكسٌك
 المرفقالذيتعرضلتموٌلالتنمٌةالمستدامة.

4
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 التوصيات

تصدر الجمعية العامة العديد مف التكصيات الخاصة بحماية البيئة، عممان بأف التكصيات 

ذلؾ الكثير مف الفقياء الصادرة عنيا غير ممزمة قانكنيان، إال أف ليا قيمة أدبية كما يذىب إلى 

كالمتخصصيف، ذلؾ أنو قمما تخالؼ الدكؿ ىذه التكصيات كمخالفة قمة مف الدكؿ ال تصمح سندان 

 1التقميؿ مف شأف تصرفات أغمب الدكؿ.

 إنشاء آليات الرقابة الدولية

 مف األدكار اليامة التي تقكـ بيا الجمعية في العامة في مجاؿ اآلليات، إنشاء آليات الرقابة

الدكلية حسب ما تنص عمييا االتفاقيات الدكلية. فكما ىك معركؼ، تتضمف االتفاقيات الدكلية لحماية 

البيئة، آليات محددة لضماف احتراـ الدكؿ األطراؼ ليذه االتفاقيات، فمكؿ اتفاقية دكلة لحماية البيئة 

 لجنة مناظرة ليا، تتكلى ميمة الرقابة كالمتابعة مع الدكؿ األطراؼ.

ساىمت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة باإلضافة إلى ذلؾ في إبراـ العديد مف االتفاقيات  فقد

، اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة 1992الدكلية المتعمقة بالتنمية المستدامة كاتفاقية التنكع البيكلكجي 

 .1997، االتفاقية حكؿ استعماؿ األنيار الدكلية ألغراض أخرل غير المبلحة 1994التصحر 

 مشاركة فمسطين في الجمعية العامة

يحؽ لمدكلة المراقب المشاركة كالحديث أماـ مجمس حقكؽ اإلنساف، ففي الدكرة السابعة عشرة 

، في قصر األمـ في جنيؼ، سكيسرا، تحدث ممثؿ الكرسي 30/5/2011-17المنعقدة بتاريخ 

 2الرسكلي أماـ المجمس كباقي الدكؿ.

                                                           
1

 .59فرحاتً،عمر،وزمالإه،ص
2

 15/9/2416شوهدبتارٌخ.http://www.un.org/webcast/unhrc/archive.asp?go=11606أنظر:
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كلة فمسطيف" المشاركة الفاعمة في اجتماعات الجمعية العامة لؤلمـ يحؽ "لديرل الباحث انو ك 

، 1المتحدة، كمجمس حقكؽ اإلنساف مف خبلؿ المشاركة في المناقشات لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة

كبأف يدرج اسـ فمسطيف في قائمة المتحدثيف تحت عناصر أجندة أم جمسة كاممة النصاب لمجمعية 

دكلة عضك في القائمة، ككذلؾ الحؽ في إجراء مداخبلت مع شرح تكضيحي،  العامة بعد إدراج آخر

أك تذكير بقرارات الجمعية العامة ذات الصمة التي يشير إلييا رئيس الجمعية العامة لمرة كاحدة فقط في 

بداية كؿ جمسة لمجمعية، كالحؽ في الرد بالطريقة التي ترغب فييا تقديـ ردىا، كالحؽ في إصدار 

 رسائميا المرتبطة بجمسات كعمؿ الجمعية العامة دكف كسيط ككثائؽ رسمية لمجمعية. كتداكؿ 

كليا الحؽ أيضان، في إصدار كتداكؿ رسائميا كمداخبلتيا المرتبطة بجمسات كعمؿ جميع 

المؤتمرات العالمية التي تنعقد تحت رعاية الجمعية العامة مباشرة دكف كسيط، ككثائؽ رسمية لتمؾ 

كذلؾ إبداء نقاط نظاـ تتعمؽ بأية إجراءات تشارؾ فييا الدكلة المراقب شريطة أف ال المؤتمرات، ك 

يتضمف ىذا الحؽ الطعف في قرار الرئيس، ككذلؾ المشاركة في رعاية مسكدات قرارات فييا إشارة إلى 

دكلة فمسطيف، كال تخضع مسكدات تمؾ القرارات لمتصكيت إال بطمب تقدمو دكلة عضك، كيخصص 

دكلة فمسطيف" بعد الدكؿ األعضاء مباشرة كقبؿ المراقبيف اآلخريف عندما تشارؾ كدكلة مراقب مقعد "ل

 2في جمسات الجمعية العامة، كيخصص ليا ستة مقاعد في قائمة الجمعية العامة.

كال يحؽ "لدكلة فمسطيف" المراقب التصكيت أك طرح مرشحيف مف "دكلة فمسطيف" إلى الجمعية 

ليا أف تقدـ مرشحيف أك ترشيح ذاتيا في أم مؤتمر ينعقد تحت رعاية الجمعية العامة، بينما يحؽ 

العامة، أك في أم انتخاب لقضاة دائميف، أك قضاة لمنظر في مسألة أك قضية محددة، كما حصؿ في 

                                                           
1
U.N General Assembly Resolution A/58/314 Participation of the holy see in the work of the United Nations. 

15/9/2416شوهدبتارٌخ  
2

.22-21اسر،مرجعسابق،صعالونة،ٌ
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تجربة الكرسي الرسكلي في المحكمة الدكلية ليكغسبلفيا سابقان أك لمحكمة الجنايات الدكلية الخاصة في 

 ا.ركند

 :التدخل غير المباشر لمجمس األمن في قضايا البيئة

مجمس األمف ىك األداة أك السمطة التنفيذية لؤلمـ المتحدة، كأىـ جياز فييا، كيعيد إليو كفقان 

لمميثاؽ بحماية السمـ كاألمف الدكلييف، كيتشكؿ المجمس مف خمسة عشر عضكان، منيـ خمس دائمكف، 

الكاليات المتحدة األمريكية، كباقي  –ركسيا  –الصيف  –المممكة المتحدة  –حددىـ الميثاؽ كىـ: فرنسا 

 1األعضاء العشرة يتـ انتخابيـ بصفة دكرية مف جانب الجمعية العامة لمدة سنتيف.

كلفترة الحقة لـ يكف في الحسباف األخذ في عيف  1945عندما أنشأ مجمس األمف في سنة 

المتمثمة في الحفاظ عمى السمـ كاألمف الدكلييف. رغـ أف  التاريخ غني االعتبار األبعاد البيئية في ميامو 

باألمثمة عف تدمير البيئة ككسيمة حرب مثاؿ ذلؾ تسمـ مياه الشرب أك سياسة األرض المحركقة، 

في غابات الفيتناـ، التجارب النككية في صحراء الجزائر مف طرؼ  napalmتدمير السدكد، استعماؿ 

 ادة الفسفكر األبيض في اعتداء إسرائيؿ عمى غزة في فمسطيف. فرنسا كاستعماؿ م

عمى الرغـ مف غياب مبادئ القانكف الدكلي لمبيئة في قرارات مجمس األمف، فإف اىتماـ المجمس 

بالبيئة كاف ألكؿ مرة بمناسبة محاكلة تحقيؽ األمف كالسمـ، بصدد مكافحة التجارة غير المشركعة في 

، مع أف  اىتماـ مجمس األمف بالبيئة 1989عرضت ليا ليبريا بعد نياية الحرب في المكاد األكلية التي ت

كاف ظرفيان كال يعكس إرادة المجمس في االىتماـ بالحماية اإليككلكجية، ألنو جاء في سياؽ االىتماـ 

 بالمكارد الطبيعية الثمينة كالخشب كاأللماس التي تزخر بيا ليبيريا. 

                                                           
1

.27،ص2449،مركزالقاهرةلدراساتحقوقاإلنسان،القاهرة،الطبعةالثانٌة،األمم المتحدة وحماٌة حقوق اإلنسانقندٌل،محمود،
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، إذ غادرىا SOPOاألمف في ليبيريا، في تأميف الحظيرة الكطنية تتمثؿ أىـ استحقاؽ مجمس 

شخصان كانكا يعممكف في تيريب تكؿ المكاد األكلكية، كما تمكف مف تحقيؽ األمف كالحفاظ  500حكالي 

 .1عمى مزارع المطاط فييا

عراؽ تدخؿ مجمس األمف مرة أخرل استنادان إلى اعتبارات بيئية في مكضكع المسؤكلية الدكلية لم

ليحدد "بأف العراؽ مسؤكؿ بمقتضى القانكف  1991في  687بسبب احتبللو الككيت، إذ جاء القرار 

الدكلي عف أية خسارة مباشرة كضرر مباشر بما في ذلؾ الضرر البلحؽ بالبيئة كاستنفاذ المكارد 

كاحتبللو غير الطبيعية، أك ضرر كضع عمى الحككمات األجنبية أك رعاياىا أك شركاتيا، نتيجة لغزكه 

 . 2المشركعييف لمككيت"

يتجاكز التزاـ العراؽ بتعكيض األضرار البيئية كبشكؿ كاسع إطار األعراؼ الدكلية لممسؤكلية 

ألـز العراؽ بتعكيض ليس فقط األضرار التي تسب ب فييا نظاـ الحكـ في  687الدكلية، ألف القرار 

تي تسبب فييا قكات التحالؼ، مبرران ذلؾ أف تمؾ العراؽ، لكن و ممـز أيضان بتعكيض حتى األضرار ال

 األضرار التي تسب ت فييا قكات التحالؼ جاءت نتيجة منطقية الحتبلؿ كغزك الككيت. 

لتعكيض ضحايا غزك العراؽ لمككيت لجنة خاصة لتمقي  1991أنشأ مجمس األمف في ابريؿ 

شككل كقد مت ىذه  300ت أكثر مف ، كتمق3الدعاكل عف األضرار البيئية كتدمير المكارد الطبيعية

دكلة كقد ر المبمغ اإلجمالي لمتعكيضات  43الشكاكل مف طرؼ ستة منظمات دكلية كمف حكالي 

                                                           
1

26/9/246شوهدبتارٌخwww.aidn.org/actualite/act2002crirach90-02.htmانظرالموقعاإللكترونً:
2

.أنظرالموقعاإللكترونً:1993قالرسمٌةلألممالمتحدة،مجلساألمنالوثاب

http://www.da4essds.un.org ….P128. 26/9/2416شوهدبتارٌخ  
3

ببراًبترولٌاًكوٌتٌاً،إلحداثسحابةسواءتحجبالرإٌةعنقوات732،حرق1992ترتبعنالكارثةاإلٌكولوجٌةفًحربالعراق

.كما46/11/1991التحالفاألمرٌكٌة،وتعطٌلضرباتهاالجوٌة،ووصلالدخانإلىجبالهمالٌا،وتمإخمادنٌراناآلبارالبترولٌةفً

،مماتسببفًتلوثشواطا24/41/1991لٌونطنمنالبترولحتىوصلإلىمٌناءاألحمديوخلٌجالعقبةفًم24تسربحوالً

شوهدwww.fr.wikipedia.org/wiki/guerre_ducolfe1990-1991كوٌتٌة،سعودٌةوإٌرانٌة،أنظرفًذلكالموقعاإللكترونً:

 28/9/2416بتارٌخ

http://www.da4essds.un.org/
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في الفقرة  1992الصادر مف مجمس إدارة المجنة في  7مميار دكالر. كأشار القرار رقـ  210بحكالي 

 كىي:  1منو، إلى األضرار البيئية الكاجب تعكيضيا 35

التكاليؼ المباشرة المرتبطة بمكافحة الحرائؽ التي شبت في آبار البتركؿ كتكقؼ تدفؽ  -

 البتركؿ في المياه اإلقميمية كالدكلية. 

 تكاليؼ التدابير المعقكلة المتخذة لتنظيؼ البيئة.  -

 تكاليؼ مراقبة كمتابعة كتقييـ األضرار البيئية.  -

تكاليؼ متابعة كمراقبة الصحة العامة بغرض دراسة كمكافحة تزايد ارتفاع األخطار الصحية  -

 المترتبة عف األضرار البيئية. 

 تكاليؼ األضرار الممحقة بالمكارد الطبيعية.  -

قد يتدخؿ مجمس األمف في حالة كقكع كارثة بيئية ذات خطكرة استثنائية تيد د األمف كالسمـ 

خ ؿ في حالة التدىكر البطيء كالمستمر عمى المدل الطكيؿ، عمى الرغـ مف أف  ىذه البيئييف، كال يتد

الكضعية تتطمب أيضان اتخاذ تدابير ناجعة كفع ة. كارتفاع درجة حرارة المناخ التي تؤدم إلى حركة 

ؿ  مميكف شخص في العالـ إلى الجئ إيككلكجي كالذم بدكره سيتسبب في  50كاسعة لبلجئيف، إذ سيحك 

ي رات سياسية اقتصادية كاجتماعية متمثمة خصكصان في االستغبلؿ المفرط لممكارد الطبيعية تغ

 2كاالستراتيجية، كبدكف شؾ سيككف مصدر نزاعات.

                                                           
1

،انظرالموقعاإللكترونً:47،1993ممالمتحدة،السنةالوثابقالرسمٌةلمجلساألمن،األ

http://da4essds.un.org/undoc/gen/nro/732/img/nro/7362pdf20penelement. 29/9/2416شوهدبتارٌخ  
2
www.actualits-news-environment.com17/04/2007conseildesecurite-onuchangementcliatique-confilitsshp 

9/14/2416شوهدبتارٌخ  
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( مف إعبلف ريك، ألف  الحرب 25إف السمـ كالتنمية كحماية البيئة أمكران مترابطة ال تتجزأ )المبدأ 

، كلذلؾ يجب أف تحتـر الدكؿ القانكف الدكلي الذم يكف ر الحماية بحكـ طبيعتيا تدم ر التنمية المستدامة

 (. 24لمبيئة كقت النزاع المس ح كأف تتعاكف الدكؿ في زيادة تطكيره )مبدأ 

  كالتي كاف  19/10/2016كقد تدخؿ مجمس االمف في جمستو التي عقدت في تاريخ

 "عنكانيا "الحالة في الشرؽ االكسط، بما في ذلؾ قضية فمسطيف

 :المتخصصة لألمم المتحدة في حماية البيئة  الييئاتدور 

كؿ المنظمات المتخصصة لؤلمـ المتحدة ميتمة بطريقة أك بأخرل بحماية البيئة في إطار 

تحقيؽ التنمية المستدامة كأف كؿ المنظمات كضعت برامج في ىذا المجاؿ، كبعض المنظمات مثؿ 

، كمنظمة الصحة العالمية، كمنظمة األمـ المتحدة لمتربية كالعمـك FAOمنظمة التغذية كالزراعية 

كالثقافة، فإف مجاؿ عمميا يتطمب منيا التدخؿ في مجاؿ البيئة، كالبعض اآلخر مف المنظمات ألكؿ 

كىمة ال يبدك أنيا معنية بالبيئة لكف  نجدىا قد كج يت اىتمامان نحك مظاىر الحفاظ عمى البيئة مثؿ 

 المتحدة لمترقية كالعمـك الثقافية كبرنامج األمـ المتحدة لمتنمية. منظمة األمـ 
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 المعاىدات والمواثيق البيئية الدولية واالتفاقيات الثنائية.  -المبحث الثاني:

إف التدمير المتكاصؿ لقاعدة المكارد الطبيعية كالمكارد المالية المتناقصة، كالتحقؽ مف أف المشاكؿ 

قتضي مف المجتمع الدكلي أف يتصدل لقدرة الكككب االرضي عمى االستدامة البيئية ذات حجـ ي

المتكاصمة بطريقة أكثر تنسيقا كتبلحما، قد أسفر عف إيجاد كعي بأف مف الكاجب تدعيـ البنياف 

المؤسسي الدكلي الذم يعالج ىذه القضايا البيئية، كقد عالجت سمسة مف القرارات الحككمية الدكلية ىذه 

 نذكر بعضا منيا في مطمبيف عف القرارات:القضية، 

 قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة لممعاىدات والمواثيق البيئية الدولية. -المطمب األول:

كالقاضي بإقامة دكلة  181باإلشارة إلى القرار الصادر عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ 

كالقاضي باالعتراؼ  67/  19قرار الجمعية العامة رقـ ، ككذلؾ 1إسرائيؿ جنبان إلى جنب دكلة فمسطيف

فإف ذلؾ يرتب عمى دكلة إسرائيؿ التزامات مقابؿ جارتيا دكلة  2بفمسطيف كدكلة مراقب غير عضك

فمسطيف فيما يخص حماية البيئة بأال تؤدم األنشطة التي تمارس في دكلة إسرائيؿ أك تحت كاليتيا 

كالمبدأ الثاني إلعبلف  3ذا لممبدأ الكاحد كالعشركف مف إعبلف استكيكلـباإلضرار ببيئة دكلة فمسطيف تنفي

 كبالتالي االتفاقيات الدكلية البيئية المشكمة في مجمكعيا لمقانكف البيئي الدكلي.  4ريك

 

 

                                                           
1

والقاضًبتقسٌمفلسطٌنمتوفرعلىالموقعاإللكترونًلوزارةالخارجٌةالفلسطٌنٌةعلىالرابط181قرارالجمعةالعامةلألممالمتحدةرقم

issue/september-ar/main-arabic-http://www.mofa.pna.ps/index.php/ar/homepage/106- التالً:
181-maturity/62027/14/2416شوهدفًتارٌخ.

2
،متوفر2412تشرٌنالثان29ًتارٌخقرارالجمعٌةالعامةلألممالمتحدةوالقاضًباالعترافبفلسطٌندولةغٌرعضوبصفةمراقبب

علىالرابطالتالً:

http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=vocid=50c5e62c2شوهدبتارٌخ

27/14/2416.
3

.21األممالمتحدة،سلسلةالقانونالبٌبً،مرجعسابق،ص
4

 .198المرجعالسابق،ص

http://www.mofa.pna.ps/index.php/ar/homepage/106-arabic-ar/main-issue/september-%20maturity/620-181%20%20شوهد%20في%20تاريخ%2027/10/2016
http://www.mofa.pna.ps/index.php/ar/homepage/106-arabic-ar/main-issue/september-%20maturity/620-181%20%20شوهد%20في%20تاريخ%2027/10/2016
http://www.mofa.pna.ps/index.php/ar/homepage/106-arabic-ar/main-issue/september-%20maturity/620-181%20%20شوهد%20في%20تاريخ%2027/10/2016
http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=vocid=50c5e62c2
http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=vocid=50c5e62c2
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 المطمب الثاني: قرارات الجمعية العامة لالمم المتحدة لالتفاقيات الثنائية.

الدكلية التي تختص بالكضع البيئي في االراضي الفمسطينية إشارة الى القرارات كاالتفاقيات 

كانكف \22فيناؾ ايضا اتفاقيات ثنائية بيذا الخصكص كمنيا القرار الذم اتخذتو الجمعية العامة في 

 A.1\7\480)بناء عمى تقرير المجنة الثنائية2015ديسمبر \االكؿ 

مـ المتحدة، فقد أصدر الجياز التنفيذم إضافة الى القرارات التي أصدرتيا الجمعية العمكمية لؤل

لممنظمة) مجمس االمف ( المسؤكؿ عف حفظ االمف كالسمـ الدكلييف قرارات عديدة تخص القضية 

الفمسطينية مف جميع جكانبيا كتديف التصرفات التعسفية التي تمارسيا قكات االحتبلؿ كأشير قرارات 

كالذم جاء في مقدمتو اف  1967الصادر سنة  242مجمس االمف الخاصة بيذه القضية القرار رقـ 

مجمس االمف إذ يعبر عف قمقو المستمر لممكقؼ الخطير في الشرؽ االكسط فانو يؤكد عدـ شرعية 

 2االستيبلء عمى أراضي عف طريؽ الحرب.

كالذم ينص عمى انسحاب اسرائيؿ مف االراضي المحتمة  1973لسنة  338ككذلؾ القرار رقـ 

الذم ينص عمى انو يجب اتخاذ إجراءات سريعة  1980لسنة  465القرار رقـ دكف قيد اك شرط، ك 

لتأميف الحماية الضركرية لؤلراضي كاالمبلؾ الخاصة كلمصادر المياه في األراضي المحتمة كغيرىا 

مف القرارات التي أكدت ضركرة حماية المصادر الطبيعية الخاصة بالفمسطينييف كنتيجة لصدكر تمؾ 

ت المجنة السياسية الخاصة بفمسطيف بعض اإلجراءات الضركرية لتحقيؽ ىدؼ القرارات اتخذ

االستخداـ العادؿ لمصادر المياه كبصكرة مستقمة عف السياسة اإلسرائيمية التي تستنزؼ ىذه المصادر 

                                                           
1
منجدولاالعمالعلىالموقعااللكترون64ًاللجنةالثنابٌةالبند-الجمعٌةالعامةلالممالمتحدة-قراراتالدورةالسبعٌن

 29/14/2416شوهدبتارٌخ.https;\\document-dds-ny.un.orgالتالً:
2
 .216،ص1984الدابرةاالقتصادٌة،عمان،-النابلسً،تٌسٌر،القطاعالزراعًومواردالمٌاهفًالضفةالغربٌة،الجمعٌةالعلمٌةالملكٌة
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بشكؿ يضر بمصالح الشعب الفمسطيني كنشاطاتو الزراعية كاالقتصادية، كما زالت ىذه المجاف تسعى 

 1مبدأ االستخداـ العادؿ كالمنصؼ لمصادر المياه. الى تحقيؽ

، 52، 46كالمادة  43كلكائح اتفاقية الىام المادة  15\10إضافة الى قرار الجمعية العامة دإط 

 .48ب، ك 31\3، كالمادة 6، 147كالمادة  53، كاتفاقية جنيؼ الرابعة المادة 55

سرائيل فيما يتعمق بحقوق المياهاالتفاقيات الثنائية بين السمطة الفمسطينية   وا 

بدءا باتفاقية إعبلف المبادئ  1993عقدت اتفاقيات عديدة بيف االسرائمييف كالفمسطينييف منذ عاـ 

كانتياءا بالمفاكضات التي  2المعركفة باتفاقية أكسمك 1995كمركرا باتفاقية غزة اريحا الى اتفاقية طابا

كتسعى السمطة الفمسطينية ألنياءىا مف اجؿ الكصكؿ  2000 ما زالت مستمرة بيف الطرفيف منذ العاـ

 الى الحؿ العادؿ لكافة المسائؿ العالقة في ضكء المعطيات المكجكدة عمى أرض الكاقع.

: كىي أكؿ اتفاقية ثنائية بيف فمسطيف كاسرائيؿ كىي تبحث 1993اتفاقية إعبلف المبادئ -1

ة االسرائيمية الدائمة لمتعاكف االقتصادم كقد قضايا المياه في سياؽ مداكالت المجنة الفمسطيني

اتفؽ عمى إعداد خطة خاصة بحقكؽ المياه كاالستخداـ المتساكم لممصادر المشتركة إال أف 

 ىذه االتفاقية لـ تحدد الحقكؽ المائية لكبل الطرفيف.

في  : كىي االتفاقية المؤقتة حكؿ الحكـ الذاتي لمسمطة الفمسطينية1994اتفاقية غزة أريحا  -2

أريحا كغزة، كىذه االتفاقية لـ تبحث مكضكع المياه كاقتصرت عمى معالجة قضايا المياه في 

مف االتفاقية قضايا المياه في منطقتي غزة اريحا  2\31منطقة غزة كاريحا إذ تناكلت المادة 

 2مف االتفاقية. 4كأكدت عمى االلتزاـ بمبدأ عدـ إحداث الضرر ككذلؾ الممحؽ رقـ 

                                                           
1
،1984لسنة471والقراررقم478والقراررقم1969سنة271منالقراراتالتًاصدرهامجلساالمنوالخاصةبالمٌاهرقم

  3/11/2416شوهدبتارٌخ  unispal.nsf\www.domino.un.orgاالنترنت
2
 .2442لسنة3دابرةشإونالمفاوضاتالفلسطٌنٌةقانونالمٌاهرقم

http://www.domino.un.org/unispal.nsf
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 مف االتفاقية التي تنص عمى أنو: 40(: كقد كرد في المادة 2)أكسمك 1995ابا اتفاقية ط -3

تعترؼ السمطات االسرائيمية بحقكؽ المياه لمفمسطينييف في الضفة الغربية كسكؼ  -1

 تطرح لمتفاكض حكليا في مفاكضات الحؿ الدائـ.

قد حدد إف كبل مف الجانبيف يعترؼ بالحاجة إلى تكفير المياه الستخدامات متعددة ك  -2

 1حجـ كميات المياه االضافية لمفمسطينييف بثمانيف مميكف متر مكعب سنكيا.

كىناؾ ايضا قرارات اصدرتيا الجمعية العامة بخصكص حالة البيئة في االراضي الفمسطينية المحتمة 
 كىي:

 أن مجمس االدارة:

 2001شباط/فبراير  9المؤرخ  21/16، ك1999المؤرخ شباط/فباير  20/2إذ يشير الى مقرراتو 
ذ  2002شباط/فبراير  15المؤرخ  7/7 -كد.إ بشأف حالة البيئة في االراضي الفمسطينية المحتمة، كا 

نظر في  يساكره عميؽ القمؽ إزاء استمرار تدىكر كتدمير البيئة في االراضي الفمسطينية المحتمة، كقد
ك   UNEP/GC.22/2/Add.6تقرير المدير التنفيذم عمى النحك الكارد في الكثيقتيف 

UNEP/GC.22/INF/31 ذ يبلحظ أف المدير التنفيذم زار المنطقة في تمكز/يكليو كاجتمع  2442، كا 
ذ بالطرفيف  يبلحظ المعنييف ككضع إطار عمؿ كطرائؽ لمدراسة المكتبية التي طمبيا مجمس االدارة، كا 

كذلؾ أف المدير التنفيذم عيف فريؽ خبراء مف برنامج االمـ المتحدة لمبيئة ألعداد الدراسة المكتبية التي 
تكجز حالة البيئة في االراضي الفمسطينية المحتمة، كتحدد المناطؽ الرئيسية التي أصابيا الضرر 

 2البيئي كتحتاج الى عناية عاجمة،

لتنفيذم مكاصمة تنسيؽ انشطة برنامج االمـ المتحدة لمبيئة في يطمب كذلؾ الى المدير ا -5.....
 المنطقة، كيشمؿ ذلؾ:

 تيسير ايجاد حمكؿ تقنية كمالية لتنفيذ التكصيات.- أ

                                                           
1
http.\\freepal.not\opinin\tatbeg.moshawar.htm4/11/2416شوهدبتارٌخ
2
منجدول12مجلسإدارةبرنامجاالممالمتحدةللبٌبة،الدورةالثانٌةوالعشرونلمجلساالدارة/المنتدىالبٌبًالوزاريالعالمً،البند

.39أالعمال،ص
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 تعزيز برامج بناء القدرات.- ب

 تشجيع نقؿ التكنكلكجيا؛  -ج

ات البيئية دعـ مشاركة السمطة الفمسطينية في االجتماعات كالعمميات ذات الصمة باالتفاق -د    
 .متعددة االطراؼ

عادةيناشد الحككمات كالمنظمات الدكلية دعـ إعادة تأىيؿ البيئة  -6 إعمار البيات االساسية البيئية  كا 
المدمرة، كبالتالي مساعدة السمطات البيئية المعنية في جيكدىا لتمبية االحتياجات البيئية العاجمة في 

 االراضي الفمسطينية المحتمة؛

 ميع االطراؼ المعنية الى التعاكف مع المدير التنفيذم في تنفيذ ىذا المقرر؛يدعك ج -7

يطمب الى المدير التنفيذم أف يقدـ تقريرا عف تنفيذ ىذا المقرر الى مجمس االدارة/ المنتدل البيئي  -8
 1الكزارم العالمي في دكرتو العادية الثالثة كالعشريف.

  .2443اط/فبراير شي 7الجمستاف العاشرة كالحادية عشرة/ 

ديسمبر الذم يديف االعتداءات  22بتاريخ  1987لسنة  645كايضا قرار الجمعية العامة رقـ 

االسرائيمية بحؽ الشعب الفمسطيني كفيو يشجب مجمس االمف الممارسات االسرائيمية التي تنتيؾ حقكؽ 

في االراضي المحتمة كيطمب مف اسرائيؿ أف تتقيد فكرا كبدقة باتفاقية جنيؼ  االنساف لمشعب الفمسطيني

، كبخصكص االنتياكات اإلسرائيمية لبلتفاقيات الدكلية فيذا ما 2تعمقة بحماية المدنييف كقت الحربالم

 تـ تقسيمو في المطمب الثالث كالرابع:

  

                                                           
1
.44مرجعسابق،ص
2
.26،المرقم1987لسنة645االنترنت،قابمةقراراتاالممالمتحدةبشؤناسرابٌلوفلسطٌن،قراررقم

https://ar.wikipedia.org/...16/11/2416شوهدبتارٌخ



113 
 

العامة لألمم المتحدة لممعاىدات والمواثيق  المطمب الثالث: االنتياكات اإلسرائيمية لقرارات الجمعية

 البيئية والدولية.

في تتبع األعماؿ التي تقكـ بيا إسرائيؿ كدكلة مجاكرة لدكلة فمسطيف أك كدكلة محتمة ليا قد ال 

مف النظاـ األساسي لمحكمة الجنايات  8نجد صعكبة في تكييؼ تمؾ األفعاؿ التي ضمف نصا المادة 

دفف المنظـ الذم تقكـ بو إسرائيؿ لمنفايات الخطرة في األراضي الفمسطينية ككذلؾ الدكلية فالتيريب كال

نقؿ الصناعات الخطرة إلى المستكطنات المقامة في األراضي الفمسطينية باإلضافة إلى األضرار 

ة البيئية المنظمة لما تقكـ بو إسرائيؿ مف خبلؿ اعتداءاتيا العسكرية المتكررة عمى األراضي الفمسطيني

كالنتائج البيئية الكارثية لبنائيا الجدار الفاصؿ، كميا يمكف أف تؤدم إلى أثار بيئية كاسعة االنتشار 

مف النظاـ  77كطكيمة األمد كالتي كحسب نص المادة الثامنة تشكؿ جرائـ حرب، كتعاقب نص المادة 

ة الخامسة كالتي تـ لمحكمة الجنايات الدكلية مرتكبي الجرائـ المنصكص عمييا في الماد األساسي

كالتي تتضمف الجرائـ البيئية كالتي ىي باألساس انعكاس لنصكص  8ك  7ك  6تفصيميا في المكاد 

 مف البركتكككؿ اإلضافي األكؿ التفاقية جنيؼ الرابعة.  55ك 35المكاد 

ة كلكف مف الناحية التطبيقية القضائية لف نجد إلى حد األف أم أعماؿ ليذه الجرائـ أماـ محكم

الجنايات الدكلية، كعمى الرغـ مف أف إسرائيؿ ليس طرفان في النظاـ األساسي لمحكمة الجنايات الدكلية 

انضماـ فمسطيف لنظاميا أف تمارس اختصاصيا عمى مكاطني دكلة بعد  خاصةفإنو يمكف لممحكمة 

تصاص محكمة إسرائيؿ الذيف ارتكبكا مثؿ ىذه الجرائـ في دكلة فمسطيف باعتبارىا دكلة طرؼ، فاخ

الجنايات الدكلية يصبح ممزمان في حاؿ فشؿ النظاـ الكطني في مبلحقة كمحاكمة المتيمكف بالجرائـ، 

كفي خطكة استباقية نجد أف إسرائيؿ قررت تشكيؿ لجنة تحقيؽ فيما أسمتو المخالفة التي يعتقد أنو قد 
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، كال شؾ في أف 2014ة في العاـ تـ ارتكابيا خبلفان ألحكاـ القانكف الدكلي في حربيا عمى قطاع غز 

 إسرائيؿ تستيدؼ مف كراء ىذه الخطكة التيرب مف المسؤكلية الدكلية. 

مف البركتكككؿ ذاتو ترتب مسؤكلية مباشرة كجماعية عمى عاتؽ الدكؿ  86كما أف المادة 

لؾ مف خبلؿ األعضاء في اتفاقية جنيؼ الرابعة بكجكب التحرؾ لمنع االنتياؾ لبلتفاقية كالبركتكككؿ كذ

مف البركتكككؿ عمى  86التحرؾ في مكاجية األطراؼ التي تتعمد خرؽ أحكاـ االتفاقية كتنص المادة 

أف تعمؿ األطراؼ السامية المتعاقدة كأطراؼ النزاع عمى قمع االنتياكات الجسيمة كاتخاذ اإلجراءات 

كالتي تنجـ عف التقصير في أداء البلزمة لمنع كافة االنتياكات األخرل لبلتفاقيات كليذا البركتكككؿ 

، إذا ىذا ىك تطبيقان لمبدأ االلتزاـ اإليجابي لمدكؿ اتجاه الدكؿ التي تنتيؾ قكاعد 1عمؿ كاجب األداء

القانكف الدكلي كالذم يتمثؿ في ما تنص عميو المادة األكلى مف البركتكككؿ األكؿ في حؽ الدكؿ 

لفرض عقكبات جزائية عمى األشخاص الذيف يقكمكف أك  األطراؼ باتخاذ اإلجراءات التشريعية البلزمة

يأمركف باقتراؼ إحدل المخالفات الجسيمة كمبلحقتيـ كتقديميـ لممحاكمة أيان كانت جنسيتيـ أك اف 

يسمميـ إلى طرؼ متعاقد آخر لمحاكمتيـ ما داـ تتكفر لدل الطرؼ اآلخر أدلة اتياـ كافية ضد 

كككؿ الحؽ لمدكلة المتضررة مبلحقة األمريف كمرتكبي تمؾ مف البركت 88، كتعطي المادة 2ىؤالء

الجرائـ كمنفذييا كمسائمتيـ كمجرمي حرب إال أننا ال نجد ما يفيد انطباؽ ىذه العقكبات كاإلجراءات 

 3عمى ما تضمنتو المعاىدات كاالتفاقيات الدكلية البيئية.

مف المادة الرابعة مف اتفاقية بازؿ بشأف التحكـ في نقؿ النفايات  2باالطبلع عمى نص الفقرة ق/

الخطرة كالتخمص منيا عبر الحدكد نجدىا تفرض التزامان عمى الدكؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية بعدـ 

األطراؼ في ىذه السماح بتصدير نفاياتيا الخطرة منيا عبر الحدكد نجدىا تفرض التزامان عمى الدكؿ 

                                                           
1

.49،ص2444،منشآةالمعارف،الحماٌة الدولٌة للشعب الفلسطٌنً وقواعد القانون الدولً العامالدوٌك،موسىالقدسً،
2

.7،ص1999،مإسسةالحق،رامهللا،المستعمرات اإلسرائٌلٌة فً ضوء القانون الدولًالرٌس،ناصر،
3

 .54الدوٌك،مرجعسابق،ص
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االتفاقية بعدـ السماح بتصدير نفاياتيا الخطرة إلى البمداف النامية كالتي تحظر بمكجب تشريعاتيا كؿ 

بشأف  1999لسنة  7مف القانكف رقـ  13، كعمى ذلؾ نجد المادة 1الكاردات مف النفايات الخطرة إلييا

، كككف إسرائيؿ طرؼ في اتفاقية 2فالبيئة يحظر كبشكؿ نيائي إدخاؿ النفايات الخطرة إلى فمسطي

 فإنيا بذلؾ تخالؼ أحكاـ اتفاقية بازؿ باإلضافة إلى مبادئ استكيكلـ كريك.  3بازؿ

إضافة إلى إغراؽ السكؽ الفمسطينية بالمبيدات الزراعية كمبيدات األعشاب المحظكرة دكليان كذلؾ 

فاقية استكيكلـ لمممكثات ، كدكف الخكض بأحكاـ ات4مف خبلؿ تيريبيا عبر قنكات غير شرعية

لما تحتكيو مف تعقيد فإف إسرائيؿ ال تخالؼ فقط أحكاـ االتفاقية بؿ كأيضان تخالؼ تشريعاتيا  5العضكية

 الكطنية بذلؾ.

إف ما سبؽ قد يعطينا نتيجة أف ما تقكـ بو إسرائيؿ ىك عمؿ منظـ كُممنيج يستيدؼ إحداث 

مف النظاـ  8كلة فمسطيف كىك ما يخالؼ أحكاـ المادة دمار طكيؿ األمد ككاسع االنتشار في أراضي د

 األساسي لمحكمة الجنايات الدكلية. 

 المطمب الرابع: االنتياكات اإلسرائيمية لقرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة لالتفاقيات الثنائية

إذ مر  الصراع الفمسطيني االسرائيمي مف أصعب القضايا التي تكاجو المجتمع الدكلي، قضية إف

، كعمؿ خبلؿ 1967كنكسة  1948ىذا الصراع بمراحؿ عديدة كمنيا االنتداب البريطاني مركرا بنكبة 

ذلؾ المجتمع الدكلي باستمرار تحت مظمة ىيئة االمـ المتحدة لحؿ ىذه القضية إال أنو ما زاؿ عاجزا 

                                                           
1

.62،المرجعالسابق،صسلسلة القانون البٌئًاألممالمتحدة،
2

،مرجعسابق.بشأن البٌئة 0111( لسنة 7قانون رقم )الوقابعالفلسطٌنٌة،
3
Dr. Owen Mcintyre, Roadmap for Palestinian Accession to International Environmental conventions, 

Agreements and Agencies, October, 2012, Faculty of Law, University College Cork, National University. شوهد
22/11/2416بتارٌخ  

4
.84صبرنامجاألممالمتحدةللبٌبة،المرجعالسابق،

5
اتفاقٌةاستكهولمبشؤنالملوثاتالعضوٌةالثابتة،متوفرعلىموقعاالتفاقٌةعلىالرابطالتالً:

http://www.pops.int/documents/convtext/convtextar.pdf19/11/2416شوهدبتارٌخ.

http://www.pops.int/documents/convtext/convtextar.pdf
http://www.pops.int/documents/convtext/convtextar.pdf
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كية عادلة إلنياء ىذا أماـ الضغط الصييكني االسرائيمي كاألمريكي الذم يقؼ حجر عثرة أماـ أم تس

نياء االنتياكات االسرائيمية لحقكؽ المجتمع الفمسطيني.  النزاع كا 

كنتيجة ليذا االحتبلؿ سيطرت اسرائيؿ عمى المكارد الطبيعية لممناطؽ المحتمة كفرضت العديد 

 مف القيكد التي تحكؿ دكف االستفادة مف ىذه المكارد، فسياسة االحتبلؿ االسرائيمي صيغت بالشكؿ

 الذم يخدـ مصالحو أكال كأخيرا دكف أم مراعاة لقكانيف البيئة كسبلمتيا.

كبناء عمى ذلؾ أصبحت المكارد الطبيعية لمبيئة محككمة تماما بأكامر الحكـ العسكرم التي 

تصدر تباعا الكاحد تمك األخر كتشكؿ ىذه األكامر في مجمكعيا المصدر الكحيد لمسمطات التشريعية 

ضائية في المناطؽ المحتمة كتنطمؽ ىذه االكامر بشكؿ أساسي مف االعتماد عمى قكانيف كالتنفيذية كالق

الطكارئ التي كانت مفركضة عمى فمسطيف االنتدابية ثـ فيما بعد عمى القكانيف األردنية الخاصة 

بالضفة الغربية، كىكذا يقـك المشرع االسرائيمي بانتقاء القانكف المبلئـ كالمنسجـ مع مصالحو 

قتصادية كالعسكرية، كيطبقو عمى الحالة المطمكب منو البت فييا دكف تقدير ما ليذه القكانيف مف أثر اال

عمى البيئة، لذا يجب دراسة كافة الجكانب التي تنطبؽ عمى الحالة الفمسطينية كخاصة فيما يتعمؽ 

 1بالمكارد الطبيعية لتعدد المراحؿ المختمفة التي عاشتيا االرض الفمسطينية.

 1993نذكر انو عندما قاـ الجانب الفمسطيني بالمفاكضات في اتفاقية إعبلف المبادئ عاـ ك 

أثار مسألة المياه لمحصكؿ عمى حؿ نيائي لمنزاع المكجكد عمى المكارد المائية كالمطالبة بتكزيع المياه 

ذلؾ ( إال أف الجانب االسرائيمي رفض Eguitable Apportionmentعمى مبدأ التحصيص العادؿ)

ككاف ىناؾ إصرار مف طرفو عمى تطبيؽ مبدأ الفصؿ بيف االرض كمكاردىا الطبيعية كمنيا المياه بناء 

                                                           
1
 19-16ص1993عام93قتصادي،المشكالتالبٌبٌةفًاالراضًالفلسطٌنٌةالمحتلة،نقالعنجرٌدةالرأياالردنٌةالعددصامداال
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إسرائيمية مفادىا أف السيطرة عمى المكارد الطبيعية مف قضايا السيادة كال تعترؼ  استراتيجيةعمى 

 إسرائيؿ بالسيادة الفمسطينية عمى تمؾ المكارد.

مف المفاكضات كاالتفاقيات الثنائية المتعمقة بالمياه ما قالو المفاكض كالدليؿ عمى مكقؼ إسرائيؿ 

االسرائيمي ىير شفميد: لماذا تصركف عمى مسألة حقكؽ المياه عمما أنيا قضية مف قضايا السيادة 

تبحث في المرحمة النيائية، نحف قد نتمكف مف التعاكف معكـ في زيادة نصيبكـ مف استيبلؾ المياه 

ؿ أف نتعاكف في مجمكعة مف المشركعات الصغيرة في المياه أف تتمكنكا مف تممؾ االدارة لكف يتعيف قب

 1الكفؤة كىذه المسألة تبحث في االتفاقيات الجماعية كليس في المباحثات الثنائية.

كالخبلصة أف االتفاقيات التي عقدت بيف الطرفيف تخضع ألحكاـ كمبادئ المعاىدات الدكلية، 

سبؽ أم منظمة التحرير الفمسطينية تعد شخصية قانكنية دكلية مف حيث تطبيقيا ككف فمسطيف فيما 

كتفسيرىا كمدل التزاـ االطراؼ بيا إال أننا لـ نممس تطبيؽ ىذه االتفاقيات في الكاقع الفمسطيني 

فإسرائيؿ انتيكت ىذه االتفاقيات كلـ تمتـز بأم بند كرد فييا إذ نشرت قكاتيا العسكرية عمى االراضي 

إلى جانب خمؽ العراقيؿ مف أجؿ الكصكؿ الى مرحمة  1996الفمسطينية التي تسممتيا السمطة عاـ 

المفاكضات النيائية التي سكؼ تفصؿ في جميع االتفاقيات السابقة كعرقمة الكصكؿ الى حمكؿ نيائية 

نتقالية لمخركج مف الكضع االنتقالي إال أف الممارسات االسرائيمية تسعى الى إبقاء المرحمة اال

 لممفاكضات دكف إيجاد الحمكؿ الدائمة كالعادلة لقضايا الشعب الفمسطيني.

 

 

 
                                                           

1
 134بنخضراء،ظافر،الصراععلىالمٌاهبٌنالعربواسرابٌل،الطبعةالثانٌة،داركنعانللنشر،دمشقص
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 الخاتمة

إف الحديث عف البيئة باعتبارىا حقا مف حقكؽ االنساف أمر حديث نسبيا ، إال أف جميع الدكؿ 

إال بصكرة  تنبيت الى خطكرة التمكث البيئي كتأثيره عمى الكجكد البشرم كمع ذلؾ لـ تتحدث االتفاقيات

عابرة كدكف كجكد اليات ممزمة لحماية البيئة، رغـ إنشاء ىيئات تعنى بحماية البيئة، ألف الحؽ في 

 البيئة ىك حؽ لؤلفراد كىك حؽ تضامني يرتبط بحقكؽ أخرل كمنيا الحؽ في التنمية.

بيئة نظيفة إف إنعداـ اليات تفعيؿ كتطبيبؽ اتفاقيات البيئة أدل بشكؿ كبير الى انتياؾ الحؽ في 

كخصكصا االنتياكات التي تقكـ فييا دكلة االحتبلؿ اسرائيؿ عمى أراضي دكلة فمسطيف المحتمة، 

بسبب ضعؼ القدرات  الفمسطينية ةكغياب التكعية بخصكص البيئة، كعدـ البحث المتكاصؿ كقمة الخبر 

ؽ الطرؽ كبناء جعمت اسرائيؿ تتكسع في مصادرة االراضي كانتياؾ جميع الحقكؽ كش كاالمكانيات

 المصانع كجدار الفصؿ العنصرم كالمياه الجكفية.

إضافة الى ذلؾ سككت المجتمع الدكلي عف االنتياكات االسرائيمية جعؿ ىذه القضية أكثر 

تعقيدا، رغـ كجكد ىذا الكـ اليائؿ مف االتفاقيات الدكلية بخصكص البيئة إال أف عدـ إمكانية تطبيؽ 

 عمت بعض الدكؿ تتأثر بالبيئة كتضرر.ىذه االتفاقيات ىي التي ج
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 النتائج والتوصيات
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تطبيؽ االتفاقيات كعدـ كجكد لعدـ ضماف حماية فعمية لمبيئة مف اجؿ  التطبيؽ العمميضعؼ  -2

 قكة ممزمة كخاصة في دكلة فمسطيف.

الفمسطينية ضعيفة في مكضكع تعزيز البيئة كتتجاىؿ ايضا مكاضيع المشاركة إف التشريعات  -3
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 حيكم لؤلراضي التي أقيـ عمييا الجدار.الجدار كالذم ادل الى منع التكاصؿ مع النظاـ ال

أف اسرائيؿ لـ تحتـر أم مف االتفاقيات التي عقدت كابرمت بيف الدكؿ كاالتفاقيات التي اتفقت  -9
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 ايضا كلـ تكترث لممجتمع الدكلي.
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