الفصل التاسع
محاية البيئة فيما يتعلق ابلنزاعات املسلحة
ألف -مقدمة

عناصا اار العما اال الا اايت طُرحا اات للمناقشا ااة نعا اااق العما اال ومنهجيتا ااه،
واالجتاه العام للعمل ،واجلدول الزمين لألعمال املقبلة.

 -130ق ا اارر اللجن ا ااة ،دورهت ا ااا الثالث ا ااة والس ا ااتي الع ا ااام ،)2011
إدراج موض ااوع ”محاي ااة البيئ ااة فيم ااا يتعل ااق سلنزاع ااا املس االحة“
برانمج عملها العويل األجلال )386استنادا إىل املقرتمب الوارد املرفق
اخلا ااامس لتقريا اار اللجنا ااة عا اان أعما ااال تلا ااك الا اادورةال .)387وأحاطا اات
اجلمعية العامة علما ،التقرة  7من قرارهاا  98/66املاؤر  9اانون
األول/ديسا ا اامرب  ،2011إبدراج املوضا ا ااوع با ا ارانمج عما ا اال اللجنا ا ااة
العويل األجل.

 -135وفيما ااا يتعلا ااق مبسا ااأليت النعا اااق واملنهجيا ااة ،اقرتحا اات املقا ااررة
اخلاصااة معاجلااة املوضااوع ماان منظااور زمااين ،ال ماان منظااور اجملاااال
املختلتااة للقااانون الاادويل ،القااانون البيئاات الاادويل وقااانون النزاعااا
املسا االحة والقا ااانون الا اادويل حلقا ااوق اإلنسا ااان ،وذلا ااك ليا اات ييا ااون
املوضااوع أيساار معاجلااة وأسااهل رساام حاادوده .وسااتتناول املراحاال
الزمنياة التااداب القانونيااة الايت تُتخااذ حلمايااة البيئاة قباال النازاع املساال
و أثنائه وبعده الاملرحلة األوىل واملرحلة الثانية واملرحلة الثالثة ،على
التوايل) .وقد حظت اتباع هذا النهج سلتشجيإل ،ألنه سيتي للجنة
تعي على وجه التحديد املسائل القانونية املتعلقة سملوضوع اليت
أن ّ
تنشااأ خمتلااف مراحاال النازاع املساال  .وتعيااي هااذه املسااائل ةياان
أن ييسر بعدئذ وضإل استنتاجا أو مبادئ توجيهية حمددة.

 -131وقرر اللجنة جلستها  ،3171املعقودة  28أاير/مايو
 ،2013أن ت ا اادرج موض ا ااوع ”محاي ا ااة البيئ ا ااة فيم ا ااا يتعل ا ااق سلنزاع ا ااا
املساالحة“ ب ارانمج عمله ااا وأن تع ا ّاي الس اايدة م ااار جا وبس ااون
مقررة خاصة معنية هبذا املوضوع.
ابء -النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية

 -136واقرتحاات املقااررة اخلاصااة ااذلك أن ينحااب تر يااز األعمااال
عل ااى املرحل ااة األوىل ،أ االلتزام ااا ذا الح االة أب ن ازاع مس اال
حمتما اال ،واملرحلا ااة الثالث ا ااة ،وها اات الت ا ااداب الا اايت تُتخ ا ااذ بعا ااد الن ا ازاع.
أما املرحلة الثانية ،أ املرحلة اليت تنعباق أثنائهاا قاواني احلارب،
فسا ااييون نحا اايبها ما اان الرت يا ااز أقا اال ،إذ ارتئا اات أن تعا ااديل األنظما ااة
القانونيااة القائمااة لاايس ماان مهااام اللجنااة .واقا ُارتمب أن تر ااز األعمااال
املتعلقة سملرحلة الثانية أيضا على النزاعا املسلحة غ الدولية.

 -132اجللسة  ،3188املعقاودة  30متوز/يولياه  ،2013قادمت
املقررة اخلاصة إىل اللجنة التقرير الشتو التايل عن املشااورا غا
الرمسية اليت أُجريت بشأن املوضوع ات رائستها  6حزيران/يونيه
و 9متوز/يولي ا ا ا ااه  .2013و اجللس ا ا ا ااة نتس ا ا ا ااها ،أحاط ا ا ا اات اللجن ا ا ا ااة
علما بذلك التقرير.

تقرير املقررة اخلاصة عن املشاورا غ الرمسية اليت
أُجريت بشأن املوضوع

 -137وقد رحب أعضاء اللجنة عموما بانهج معاجلاة املوضاوع
إطار مراحل زمنية .وأ د عدد مان األعضااء أن املرحلاة الثانياة هات
األ ثر أمهية .ورأى آخرون أن املرحلة األهم هات إماا املرحلاة األوىل
أو املرحلا ااة الثالثا ااة ،أو املرحلتا ااان لتامها ااا .و هنايا ااة املعا اااف ،ا ااان
هنااك اتتاااق عااام مااإل رأ املقااررة اخلاصااة ،ومتاااده أنااه ،علااى الاارغم
ماان ضاارورة تقساايم العماال إىل مراحاال زمنيااة ،ف نااه ال ةياان التحاال
علااى ااو صااارم ب ااي خمتلااف املراح اال .إذ إن هااذا التح اال س ااييون
محعنعا ولن يتتق مإل طريقة سراين القواعد القانونية ذا الحلة.
فق ااانون النزاع ااا املس االحة ،عل ااى س اابيل املث ااال ،يت ااألف م اان قواع ااد
تنعبق قبل النزاع املسل و أثنائه وبعده.

الغرض من هذه املشاورا غ الرمسية فت َ حوار غ
 -133ان
ُ
رمساات مااإل أعضاااء اللجنااة بشااأن عاادد ماان القضااااي الاايت قااد تيااون
وثيقا ااة الح ا االة سلنظا اار ه ا ااذا املوضا ااوع خ ا ا ل فا اارتة الس ا اانوا
اخلمااس احلاليااة .ولتيسا املشاااورا  ،أعااد املقااررة اخلاصااة ورقتااي
ارتض قراءهتما ااا
غا ا رمسيتا ااي اا ااددان بعا ا العناصا اار األوليا ااة ،وتُتا ا َ
مقرتنتا ااي سملخعا ااط العا ااام الا اوارد املرفا ااق اخلا ااامس لتقريا اار اللجنا ااة
لعام  2011والذ يتضمن املقرتمب األويل بشأن املوضوع.
 -134وأاتحاات املشاااورا األوليااة ألعضاااء اللجنااة فرصااة للتتيا
واإلدالء بتعليق ا اااهتم بش ا ااأن املس ا ااار ال ا ااذ ينبغ ا اات اتباع ا اه .ولل ا اات
__________
ال )386حولية  ،2011اجمللد الثان الاجلزء الثان) ،التقرا
ال )387املرجإل نتسه.252 ،

 -138وعاجلا اات املشا اااورا غا ا الرمسيا ااة أيضا ااا مسا ااألة ما ااا إذا ا ااان
ينبغ اات للجن ااة أن تنظ اار آاثر أس االحة معين ااة عل ااى البيئ ااة .واقرتح اات
املقررة اخلاصاة أال يياون أثار أسالحة حماددة هاو حماور الرت ياز .وأبادى
بع ا األعضاااء م اوافقتهم علااى ذل ااك ،حمااذرين ماان النظاار مس ااألة
األسلحة ،بينما ارلى البع اآلخر أنه ينبغت معاجلة هذه املسألة.
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تقرير جلنة القانون الدول ع أعما دورهتا اخلامسة والستن

وزعت املقررة
 -139ولتيس النقاا بشأن مسار األعمال املقبلةّ ،
اخلاصااة إطااارا لألعم اال املقبلااة بشااأن املوضااوع ،متضاامنا مااا تق ارتمب
الرت يااز عليااه تقريرهااا األول .واقا ُارتمب وضااإل جاادول زمااين لألعماال
مدته ث ث سنوا  ،على أن يقدم تقريار واحاد ال سانة لتنظار
فيه اللجنة.
 -140وأا ااار املق ااررة اخلاص ااة إىل أهن ااا تن ااو تق اادمي تقريره ااا األول
إىل اللجنا ااة لتنظا اار فيا ااه دورهتا ااا السادسا ااة والسا ااتي عا ااام .2014
وسينحا ااب الرت يا ااز التقريا اار األول علا ااى املرحلا ااة األوىل ،أ علا ااى
االلتزامااا ذا الحاالة أب نازاع مساال حمتماال .ولاان يتعاارق التقرياار
إىل تداب مرحلة ما بعد النازاع حاد ذاهتاا ،وإن اان مان الضارور
أن جير اإلعداد اللاذ تلك التداب قبال نشاوب نازاع مان النزاعاا
املسا االحة .وأاا ااار املقا ااررة اخلاصا ااة أيضا ااا إىل أهنا ااا تعتا اازم أن اا اادد،
ألغا اراض إعا ااداد تقريرها ااا األول ،املسا ااائل ال اايت سا اابق أن نظا اار فيها ااا
اللجنة واليت ةين أن تيون ذا صلة سملوضوع احلايل.
اقرتمب أن يتناول التقريار الثاان الاذ سايقدم عاام
 -141و ُ
قا ااانون النزاعا ااا املسا االحة ،مبا ااا ذلا ااك النزاعا ااا املسا االحة غ ا ا
الدولية ،وأن يتضمن الي للقواعد القائمة .وس ز التقرير الثالث
على التداب املتعلقة مبرحلة ما بعد النازاع ،مباا ذلاك جارب الضارر
وإعااادة اإلعمااار واملسااؤولية والتبعاة ال)responsibility and liability
والتعوي  ،مإل إي ء اهتمام خا إىل النظر السوابق القضائية.
وستتضاامن التقااارير الث ثااة مجيعهااا اسااتنتاجا أو مشاااريإل مبااادئ
توجيهي ااة تُع اارض عل ااى اللجن ااة ملناقش ااتها ،م ااإل إمياني ااة إحالته ااا إىل
جلنة الحياغة.
2015

 -142وأاااار املقااررة اخلاصااة إىل أنااه ،ملساااعدهتا عملهااا بشااأن
املوض ااوع ،س ااييون م اان امله اام مج ااإل معلوم ااا م اان مح ااادر متنوع ااة.
و ه ااذا الح اادد ،قال اات املق ااررة اخلاص ااة إن ااه س ااييون م اان املتي ااد أن
تعلب اللجنة إىل الدول تقدمي أمثلة على حاال استمر فيها تعبيق
القاانون البيئاات الاادويل ،مبااا ذلاك املعاهاادا اإلقليميااة والثنائيااة،
أوقا ااا النا ازاع املسا اال الا اادويل أو غا ا الا اادويل .وقا ااد اا ااجإل أعضا اااءُ
اللجنة أيضا على إجراء مشااورا ماإل أجهازة األمام املتحادة األخارى
أو املنظماا الدولياة املعنياة اماياة البيئااة ،مثال بارانمج األمام املتحاادة
للبيئ ا ا ااة ،واليونس ا ا اايو ،ومتوض ا ا ااية األم ا ا اام املتح ا ا اادة الس ا ا ااامية لش ا ا ااؤون
ال جئي ،واللجنة الدولية للحليب األمحر .و ان هناك أيضا ترحيب
عا ااام إبج ا اراء مشا اااورا ما ااإل اهليئا ااا اإلقليميا ااة ،االاا اااد األفريقا اات
واالااد األورويب وجامعة الدول العربية ومنظمة الدول األمرييية.
 -143وفيما ا ااا يتعل ا ا ااق سلنا ا اااتج النه ا ا ااائت ألعم ا ا اال اللجن ا ا ااة بش ا ا ااأن
املوضا ااوع ،أاا ااار املقا ااررة اخلاصا ااة إىل أن وضا ااإل مشا اااريإل مبا ااادئ
توجيهية غ ملزمة أنسب هلذا املوضاوع مان وضاإل مشاروع اتتاقياة.
ورأى بعا ا األعضا اااء أنا ااه ما اان السا ااابق ألوانا ااه الا اااذ قا ارار بشا ااأن
الشيل النهائت لناتج األعمال.
ووجا ااه االنتبا اااه أيضا ااا إىل وجا ااود تبا اااين الرتمجا ااة السا ااابقة
ُ -144
لعن اوان املوض ااوع إىل بع ا اللغ ااا الرمسي ااة ،وه ااو م ااا خل ااق لبس ااا.
إذ ينبغت أن ييون عنوان املوضوع على النحو التايل ”محاية البيئة
فيما يتعلق سلنزاعا املسلحة“ .وجيب إدراج عبارة ”فيما يتعلق“
مجي ااإل اللغ ااا ل ا ااارة إىل أن املوض ااوع يش اامل املراح اال الزمني ااة
الث ث وال يقتحر على مرحلة النزاع املسل .

