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 الفصل التاسع
 يتعلق ابلنزاعات املسلحة  محاية البيئة فيما

 مقدمة  -ألف

 ،(2011عاااااام قااااارر  اللجناااااة،   دورهتاااااا الثالثاااااة والساااااتي ال -130
   “لنزاعاااا  املسااالحةيتعلاااق س محاياااة البيئاااة فيماااا”إدراج موضاااوع 

  املرفق استنادا  إىل املقرتمب الوارد  (386البرانمج عملها العويل األجل
وأحاطاااات  .(387الالاااادورة أعمااااال تلااااكتقرياااار اللجنااااة عاااان ل اخلااااامس

 اانون   9املاؤر   66/98من قرارهاا  7 ،   التقرةعلما    اجلمعية العامة
، إبدراج املوضااااااوع   باااااارانمج عماااااال اللجنااااااة 2011األول/ديساااااامرب 
 .العويل األجل

أاير/مايو  28، املعقودة   3171قرر  اللجنة   جلستها و  -131
لنزاعاااااا  يتعلاااااق س محاياااااة البيئاااااة فيماااااا”، أن تااااادرج موضاااااوع 2013

ماااار  جا وبساااون ة لسااايدوأن تعاااّي ا  بااارانمج عملهاااا  “املساالحة
 . ملوضوعمعنية هبذا ا ةخاص ةمقرر 

   النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  -ابء

قادمت ، 2013متوز/يولياه  30، املعقاودة   3188 اجللسة    -132
عن املشااورا  غا  الشتو  التايل تقرير الاللجنة    إىل  ةاخلاص  ةاملقرر 

حزيران/يونيه  6    ابشأن املوضوع ات رائسته  أُجريتالرمسية اليت  
اجللساااااااااة نتساااااااااها، أحاطااااااااات اللجناااااااااة  . و 2013وز/يولياااااااااه مت 9و

 . التقريربذلك  علما  

اليت تقرير املقررة اخلاصة عن املشاورا  غ  الرمسية  
 بشأن املوضوع  أُجريت

حوار غ   من هذه املشاورا  غ  الرمسية فت َ  الغرضُ  ان   -133
قااد تيااون الاايت رمساات مااإل أعضاااء اللجنااة بشااأن عاادد ماان القضااااي 

فاااارتة السااااانوا    خااااا ل لنظاااار   هاااااذا املوضااااوع وثيقااااة الحااااالة س
تيساا  املشاااورا ، أعااد  املقااررة اخلاصااة ورقتااي يااة. ولاخلمااس احلال

وتُتاااارَتض قراءهتمااااا  غاااا  رمسيتااااي اااااددان بعاااا  العناصاااار األوليااااة،
تقرياااار اللجنااااة ل اخلااااامساملرفااااق مقرتنتااااي سملخعااااط العااااام الااااوارد   

 . ملوضوعبشأن ااألويل املقرتمب والذ  يتضمن  2011 لعام
نااة فرصااة للتتياا  وأاتحاات املشاااورا  األوليااة ألعضاااء اللج -134

. وللااااات هباعااااااتالاااااذ  ينبغااااات  واإلدالء بتعليقااااااهتم بشاااااأن املساااااار

__________ 
 .367-365 التقرا (، الثاناجمللد الثان الاجلزء  ،2011 حولية (386ال 
 .252   نتسه، املرجإل (387ال 

عناصاااار العماااال الاااايت طُرحاااات للمناقشااااة نعاااااق العماااال ومنهجيتااااه، 
 واالجتاه العام للعمل، واجلدول الزمين لألعمال املقبلة. 

وفيمااااا يتعلااااق مبسااااأليت النعاااااق واملنهجيااااة، اقرتحاااات املقااااررة  -135
وضااوع ماان منظااور زمااين، ال ماان منظااور اجملاااال  اخلاصااة معاجلااة امل

املختلتااة للقااانون الاادويل،  القااانون البيئاات الاادويل وقااانون النزاعااا  
املساااالحة والقااااانون الاااادويل حلقااااوق اإلنسااااان، وذلااااك لياااات ييااااون 
املوضااوع أيساار معاجلااة  وأسااهل   رساام حاادوده. وسااتتناول املراحاال 

مايااة البيئاة قباال الناازاع املساال  الزمنياة التااداب  القانونيااة الايت تُتخااذ حل
و  أثنائه وبعده الاملرحلة األوىل واملرحلة الثانية واملرحلة الثالثة، على 
التوايل(. وقد حظت اتباع هذا النهج سلتشجيإل، ألنه سيتي  للجنة 
أن تعّي على وجه التحديد املسائل القانونية املتعلقة سملوضوع اليت 

املساال . وتعيااي هااذه املسااائل ةياان تنشااأ   خمتلااف مراحاال الناازاع 
 مبادئ توجيهية حمد دة.  أن ييسر بعدئذ وضإل استنتاجا  أو

واقرتحاات املقااررة اخلاصااة  ااذلك أن ينحااب تر يااز األعمااال  -136
علاااى املرحلاااة األوىل، أ  االلتزاماااا  ذا  الحااالة أب  نااازاع مسااال  

زاع. النااااابعااااد الاااايت تُتخاااااذ التاااااداب  حمتماااال، واملرحلااااة الثالثاااااة، وهاااات 
املرحلة الثانية، أ  املرحلة اليت تنعباق   أثنائهاا قاواني احلارب،  أما

ارتئاااات أن تعااااديل األنظمااااة  فسااااييون نحاااايبها ماااان الرت يااااز أقاااال، إذ
القانونيااة القائمااة لاايس ماان مهااام اللجنااة. واقاارُتمب أن تر ااز األعمااال 

 . الدوليةالنزاعا  املسلحة غ  أيضا  على  الثانية سملرحلة املتعلقة

وقد رحب أعضاء اللجنة عموما  بانهج معاجلاة املوضاوع    -137
إطار مراحل زمنية. وأ د عدد مان األعضااء أن املرحلاة الثانياة هات 
األ ثر أمهية. ورأى آخرون أن املرحلة األهم هات إماا املرحلاة األوىل 

هنايااااة املعاااااف،  ااااان  . و  لتامهااااااملرحلتااااان   املرحلااااة الثالثااااة، أو أو
اك اتتاااق عااام مااإل رأ  املقااررة اخلاصااة، ومتاااده أنااه، علااى الاارغم هناا

ةياان التحاال  ماان ضاارورة تقساايم العماال إىل مراحاال زمنيااة، ف نااه ال
إن هااذا التحااال ساااييون  علااى  اااو صااارم باااي خمتلااف املراحااال. إذ

يتتق مإل طريقة سراين القواعد القانونية ذا  الحلة.  محعنعا  ولن
لاااى سااابيل املثاااال، يتاااألف مااان قواعاااد فقاااانون النزاعاااا  املسااالحة، ع

 تنعبق قبل النزاع املسل  و  أثنائه وبعده. 

إذا  ااااان   وعاجلاااات املشاااااورا  غاااا  الرمسيااااة أيضااااا  مسااااألة مااااا  -138
ينبغااات للجناااة أن تنظااار   آاثر أسااالحة معيناااة علاااى البيئاااة. واقرتحااات  
املقررة اخلاصاة أال يياون أثار أسالحة حماددة هاو حماور الرت ياز. وأبادى  

  األعضاااء مااوافقتهم علااى ذلاااك، حمااذرين ماان النظاار   مساااألة  بعاا
 األسلحة، بينما ارلى البع  اآلخر أنه ينبغت معاجلة هذه املسألة.  
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املقررة  وّزعت، مسار األعمال املقبلةولتيس  النقاا بشأن  -139
، متضاامنا  مااا تقاارتمب املوضااوع املقبلااة بشااأنل اعماالألإطااارا  اخلاصااة 

ل اعمااواقاارُتمب وضااإل جاادول زمااين لأل قريرهااا األول.الرت يااز عليااه   ت
لتنظار    ال سانة على أن يقد م تقريار واحاد   ،مدته ث ث سنوا 

  للجنة.افيه 
وأااااار  املقاااررة اخلاصاااة إىل أهناااا تناااو  تقااادمي تقريرهاااا األول   -140

.  2014  عااااام    دورهتااااا السادسااااة والسااااتي    إىل اللجنااااة لتنظاااار فيااااه  
  التقرياااار األول علااااى املرحلااااة األوىل، أ  علااااى  وسينحااااب الرت يااااز  

يتعاارق التقرياار   ناازاع مساال  حمتماال. ولاان   ذا  الحاالة أب  االلتزامااا   
الضارور     مان  اان    وإن   ، عد النازاع   حاد ذاهتاا ب  تداب  مرحلة ما إىل 

نازاع مان النزاعاا     تداب  قبال نشاوب تلك ال اللاذ   اإلعداد أن جير  
  أن ااااادد،   إىل أهنااااا تعتاااازم   . وأاااااار  املقااااررة اخلاصااااة أيضااااا  املساااالحة 
إعااااداد تقريرهااااا األول، املسااااائل الااايت ساااابق أن نظاااار  فيهااااا    ألغاااراض 
 . احلايل   ملوضوع س   ذا  صلة ةين أن تيون  اليت  اللجنة و 

 2015 م   عااممب أن يتناول التقريار الثاان الاذ  سايقد  واقرتُ  -141
  ذلااااك النزاعااااا  املساااالحة غااااا   مبااااا ،قااااانون النزاعااااا  املساااالحة

. وس  ز التقرير الثالث القائمةللقواعد   يتضمن الي   أن  الدولية، و 
  ذلاك جارب الضارر  النازاع، مباا  بعد املتعلقة مبرحلة ماعلى التداب   

( responsibility and liabilityال ةوالتبعاا يةوإعااادة اإلعمااار واملسااؤول
لنظر   السوابق القضائية. إىل اخا   اهتمام  مإل إي ء    ، والتعوي 

مبااادئ مشاااريإل  وستتضاامن التقااارير الث ثااة مجيعهااا اسااتنتاجا  أو
إىل  تهااااانياااة إحالماااإل إميتُعااارض علاااى اللجناااة ملناقشاااتها، توجيهياااة 

 جلنة الحياغة. 

  بشااأن عملهااا  ملساااعدهتا      ، وأاااار  املقااررة اخلاصااة إىل أنااه  -142
مااان املهااام مجاااإل معلوماااا  مااان محاااادر متنوعاااة.  ساااييون    ، املوضاااوع 

مااان املتياااد أن  ساااييون  هاااذا الحااادد، قالااات املقاااررة اخلاصاااة إناااه   و  
تعبيق    ا استمر فيه حاال   على  تعلب اللجنة إىل الدول تقدمي أمثلة  

  ذلاك املعاهاادا  اإلقليميااة والثنائيااة،     القاانون البيئاات الاادويل، مبااا 
أعضاااااُء    وقااااد اااااج إل غاااا  الاااادويل.   أوقااااا  الناااازاع املساااال  الاااادويل أو 

إجراء مشااورا  ماإل أجهازة األمام املتحادة األخارى  على  اللجنة أيضا  
املتحاادة  املنظماا  الدولياة املعنياة اماياة البيئااة، مثال بارانمج األمام   أو 

لشاااااااؤون  الساااااااامية  للبيئاااااااة، واليونسااااااايو، ومتوضاااااااية األمااااااام املتحااااااادة  
و ان هناك أيضا  ترحيب  ال جئي، واللجنة الدولية للحليب األمحر.  

االااااااد األفريقاااات    مشاااااورا  مااااإل اهليئااااا  اإلقليميااااة،  إبجااااراء   عااااام 
 واالااد األورويب وجامعة الدول العربية ومنظمة الدول األمرييية. 

 بشاااااااأنل اللجناااااااة اعمااااااالنهاااااااائت أل سلناااااااتجوفيمااااااا يتعلاااااااق  -143
مبااااادئ مشاااااريإل املوضااااوع، أاااااار  املقااااررة اخلاصااااة إىل أن وضااااإل 

وضاإل مشاروع اتتاقياة. مان املوضاوع أنسب هلذا توجيهية غ  ملزمة 
ورأى بعاااا  األعضاااااء أنااااه ماااان السااااابق ألوانااااه الاااااذ قاااارار بشااااأن 

 ل.اعمألاناتج الشيل النهائت ل
السااااابقة إىل وجااااود تباااااين   الرتمجااااة  نتباااااه أيضااااا  وُوجااااه اال -144

. خلاااق لبساااا   مااااوهاااو لعناااوان املوضاااوع إىل بعااا  اللغاااا  الرمسياااة، 
محاية البيئة ”ينبغت أن ييون عنوان املوضوع على النحو التايل   إذ
  “فيما يتعلق ”إدراج عبارة    جيب. و “لنزاعا  املسلحةيتعلق س فيما

املراحااال الزمنياااة  يشاااملاملوضاااوع  إىل أن ل ااااارة  مجياااإل اللغاااا  
 . يقتحر على مرحلة النزاع املسل  الث ث وال




