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    الفصل احلادي عشر    
   البيئة فيما يتعلق بالرتاعات املسلحةمحاية 

   مقدمة  - ألف   
محاية البيئة  "، أن تدرج موضوع     )٢٠١٣(قررت اللجنة يف دورهتا اخلامسة والستني          -١٨٦

جاكوبسون . يف برنامج عملها وقررت تعيني السيدة ماري غ       " فيما يتعلَّق بالرتاعات املسلحة   
    .)٨٣١(عمقررة خاصة للموضو

   ملوضوع يف الدورة احلاليةالنظر يف ا  - باء  
 A/CN.4/674(ُعرض على اللجنة يف الدورة احلالية التقرير األويل للمقـررة اخلاصـة               -١٨٧

 ٢٥ إىل   ١٨ املعقودة يف الفترة مـن       ٣٣٣١ إىل   ٣٢٢٧ونظرت فيه يف جلساهتا من      ) Corr.1و
    .٢٠١٤ يوليه/متوز

  عرض املقررة اخلاصة للتقرير األويل  -١  
ير األويل حملة عامة استهاللية عن املرحلة األوىل مـن دراسـة املوضـوع،              قدم القر   -١٨٨
االلتزامـات يف   "(القواعد واملبادئ البيئية الواجبة التطبيق على الرتاعات املسلحة احملتملة           أي

ومل يتطرق التقرير بصورة مباشرة للتدابري الالزم اختاذها أثناء نزاع مـسلح            ). "أوقات السلم 
ولـدى صـياغة التقريـر،      ). املرحلتان الثانية والثالثة على التوايل    (بعد الرتاع   يف فترة ما     أو

وضعت املقررة اخلاصة يف االعتبار اآلراء املعرب عنها أثناء املشاورات غري الرمسية اليت جرت              
، واآلراء اليت أعربت عنها الدول يف اللجنة السادسة ٢٠١٣داخل جلنة القانون الدويل يف عام 

لعامة، فضالً عن الردود اخلطية املقدمة من الدول رداً على طلب اللجنة يف تقريرها              للجمعية ا 
  . ٢٠١٣ لعام
وأشارت املقررة اخلاصة إىل أن التقرير تناول بعض اجلوانـب املتعلقـة بالنطـاق                -١٨٩

واملنهجية، قبل الشروع يف حتديد ما هو موجود من التزامات ومبادئ ناشئة عـن القـانون                
ويل ميكن أن ُيسترشد هبا يف ما يتخذ من تدابري يف أوقات السلم للحد من اآلثـار                 البيئي الد 

ورأت املقررة اخلاصة أن من الـسابق ألوانـه         . البيئية السلبية املترتبة على الرتاعات املسلحة     
حماولة تقييم املدى الذي تظل فيه أي من االلتزامات يف أوقات السلم سارية أثناء نزاع مسلح                

__________ 

الوثائق الرمسية للجمعيـة العامـة،   . ٢٠١٣مايو  / أيار ٢٨ للجنة، املعقودة يف     ٣١٧١اختذ القرار يف اجللسة      )٨٣١(
ولالطـالع علـى املخطـط العـام        . ١٦٧، الفقرة   )A/68/10 (١٠والستون، امللحق رقم    الدورة الثامنة   

 .، املرفق هاء)A/66/10 (١٠ الدورة السادسة والستون امللحق رقم املرجع نفسه،للموضوع، انظر 
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 وأشار التقرير إىل أن بعض االلتزامات من قبيل مبدأ التحوط، وااللتـزام بـإجراء               .أو بعده 
تقييمات األثر البيئي، تقابلها التزامات مماثلة مبوجب القانون الدويل اإلنساين، لكـن هـذه              

وسيدرس التقرير  . القواعد بعيدة كل البعد من أن تكون مطابقة لاللتزامات يف أوقات السلم           
  . ات املرحلة الثانية دراسة مفصلةاملقبل التزام

وتناول التقرير أيضاً استخدام بعض املصطلحات، فضالً عن أمهية القانون الـدويل              -١٩٠
وأشارت املقررة اخلاصة إىل أن مـشروعي تعريـف         . حلقوق اإلنسان بالنسبة هلذا املوضوع    

، وإن مل يكن مقـرراً      قد اقترحاً من باب تيسري املناقشة     " البيئة"، و "الرتاع املسلح "مصطلحي  
  . إحالتهما إىل جلنة الصياغة يف الدورة احلالية

واختتمت املقررة اخلاصة بتقدمي حملة عن برنامج العمل املقبل املقترح، مشرية إىل أن               -١٩١
وسيتضمن تقرير العام املقبل عـن القـانون        . اإلطار الزمين املقرر للعمل هو ثالث سنوات      

ات املسلحة الدولية وغري الدولية على حد سواء، حتليالً لقواعـد           الواجب التطبيق على الرتاع   
. الرتاع املسلح القائمة اليت هلا صلة باملوضوع، فضالً عن عالقتها بااللتزامات يف أوقات السلم

وعالوة على ذلك، سيتضمن ذلك التقرير مقترحات بشأن مبادئ توجيهية أو اسـتنتاجات             
مببادئ عامة، وتدابري وقائية وأمثلة على قواعـد القـانون     توصيات تتعلق، يف مجلة أمور،       أو

وسـريكز التقريـر الالحـق، يف    . الدويل املرشحة الستمرار تطبيقها خالل الرتاع املـسلح      
، على تدابري مرحلة ما بعد انتهاء الرتاع، ومن احملتمل أيضاً أن يتـضمن عـدداً                ٢٠١٦ عام

ت أو التوصيات املتعلقة جبملة أمور منها التعاون        حمدوداً من املبادئ التوجيهية، أو االستنتاجا     
وأشارت املقررة اخلاصـة إىل  . وتبادل املعلومات وأفضل املمارسات، عالوة على تدابري اجلرب  

أهنا ستستمر يف االستعانة باملعلومات املقدمة من الدول اليت تسلط الضوء على التـشريعات              
  . تمرة مع الكيانات الدولية واإلقليمية األخرىالوطنية ذات الصلة، فضالً عن مشاوراهتا املس

  موجز املناقشة  -٢  

   مالحظات عامة  )أ(   
واتفق األعضاء عمومـاً    . ساد اعتراف واسع النطاق بأمهية املوضوع وغرضه العام         -١٩٢

على أن العمل ينبغي أن ينصّب على توضيح قواعد القانون البيئي الدويل ومبادئـه الواجبـة            
واتفق العديد من األعضاء مع املقررة اخلاصة على أن         . تعلق بالرتاعات املسلحة  التطبيق فيما ي  

ومن ناحية أخرى، رأى بعض األعضاء أنـه   . اللجنة ينبغي أال تعّدل قانون الرتاعات املسلحة      
بالنظر إىل أن قانون الرتاعات املسلحة كان ُمِقالً يف تناول البيئة، فإن زيادة بلورة االلتزامات               

وأُشري إىل أن الوحدة القانونية املراد      .  يف سياق الرتاعات املسلحة قد يكون له ما يربره         البيئية
ينبغي أن تـسعى األعمـال املتعلقـة        محايتها يف إطار هذا املوضوع هي البيئة نفسها، وأنه          

. باملوضوع إىل إضفاء طابع منهجي على القواعد الواجبة التطبيق يف مجيع املراحل الـثالث             
يضاً على أن اللجنة ال ينبغي أن تتناول يف إطار هذا املوضوع األسـئلة األساسـية                وُشّدد أ 

  . املتعلقة بالقانون البيئي الدويل أو القانون الدويل حلقوق اإلنسان
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  النطاق واملنهجية  )ب(  
كان هناك تأييد عام للنهج الزمين الثالثي املراحل، الذي اعتمدته املقررة اخلاصـة،               -١٩٣

وذُكر أن التمييز الـزمين مـن     . األعضاء إىل أن النهج من شأنه أن ُييسر العمل        وأشار بعض   
شأنه أن ميكّن اللجنة من التركيز على تدابري التأهب والوقاية يف املرحلة األوىل وتدابري اجلـرب        

ومع ذلك، أثار بعض األعضاء اآلخرين شواغل بـشأن التقيـد           . واإلعمار يف املرحلة الثالثة   
ج الزمين، مشريين إىل املقررة اخلاصة نفسها قد أوضحت يف تقريرها أن التمييـز           املفرط بالنه 

وأول تلك الشواغل أن العديد من األعضاء أشاروا إىل         . الصارم بني املراحل لن يكون ممكناً     
ورأى أعضاء . أن من غري الواضح كيف ستدرج املراحل الزمنية يف وثيقة ختامية هنائية متسقة   

ن من الصعوبة مبكان ومن غري املستحسن، لدى وضع املبادئ التوجيهيـة            عديدون أنه سيكو  
االستنتاجات، اإلبقاء على متييز صارم بني املراحل، ألن كثرياً من القواعـد ذات الـصلة                أو

  . تنطبق يف مجيع املراحل الثالث
الً من  واقترح بعض األعضاء أنه رمبا يكون من املفيد اتباع هنج مواضيعي يف العمل، بد               -١٩٤

مـا إذا   ) أ: (ومتت التوصية بأن تتناول دراسة املوضوع النظر يف ما يلي         . النهج الزمين البحت  
كانت هناك مبادئ وقواعد يف القواعد العامة للقانون الدويل أو القانون البيئي الدويل تسري              

جـدت،  ما هي القواعد أو املبادئ، إن و      ) ب(على محاية البيئة يف سياق الرتاعات املسلحة؛        
ما هي اآلثار القانونية    ) ج(اليت ميكن تكييفها مع محاية البيئة فيما يتعلق بالرتاعات املسلحة؛           

  . الناشئة عن الضرر الناجم عن االعتداءات اخلطرية على البيئة يف الرتاعات املسلحة
وخضع لنقاش مستفيض موضوع الوزن الذي ينبغي إعطاؤه للمرحلة الثانية، وهـي       -١٩٥
وكان من رأي العديد من األعضاء أن . مات املتعلقة حبماية البيئة أثناء الرتاعات املسلحة     االلتزا

املرحلة الثانية ينبغي أن تكون هي أساس املشروع ألن النظر يف املرحلتني األخريني يـرتبط               
وحسب هؤالء األعضاء، فإن قانون     . ارتباطاً جوهرياً بااللتزامات الناشئة أثناء الرتاع املسلح      

الرتاعات املسلحة املتصل حبماية البيئة حمدود وال يعكس الواقع الراهن للرتاعـات املـسلحة              
وشدد عدة أعضاء آخرين على أن اللجنة، وفقاً ملا اقترحته          . واخلطر الذي تشكله على البيئة    

و املقررة اخلاصة، ال ينبغي أن تركز عملها على املرحلة الثانية، ألن قانون الرتاعات املسلحة ه          
  . القانون املختص ويتضمن قواعد متعلقة حبماية البيئة

ورأى بعـض   . وكان هناك أيضاً نقاش مستفيض بشأن القيود املتـصلة بالنطـاق            -١٩٦
األعضاء أنه ينبغي استبعاد مسألة األسلحة من هذا املوضوع، على النحو الـذي اقترحتـه               

شاملة للموضوع سـوف تقتـضي      املقررة اخلاصة، بينما رأى أعضاء آخرون بأن املعاجلة ال        
وكان من رأي العديد من األعضاء أن من املمكـن، حـسب            . بالضرورة النظر يف األسلحة   

واقُترحت إمكانية توضيح أن العمـل      . االقتضاء، تناول أصناف أو أنواع عامة من األسلحة       
  . املتعلق هبذا املوضوع ال خيل بالقواعد القائمة املتعلقة بأسلحة حمددة
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فق أعضاء عدة على أنه ينبغي التعامل حبذر مع املسائل املتعلقة باملشردين داخليـاً              وات  -١٩٧
، خاصة مع إدراج البعد     وجرى التشديد على أن هذه املسائل ال جيوز جتاهلها متاماً         . والالجئني

وحسب وجهة نظر أخرى، فإن صلة هذه املسائل املباشرة         . املتعلق حبقوق اإلنسان يف املوضوع    
وأعرب بعض األعضاء أيضاً عن موافقته على االقتراح الداعي إىل          .  أمر مشكوك فيه   باملوضوع

استبعاد النظر يف التراث الثقايف، رغم أن العديد من األعضاء اآلخرين هلم رأي مفاده أن هلـذه                 
  . املسألة أوجه ترابط مهمة مع البيئة، وأن هناك عيوباً وثغرات يف القانون احلايل ينبغي تداركها

وفيما يتعلق بالضغوط البيئية باعتبارها سبباً يف الرتاع املسلح، توافق بعض األعضاء              -١٩٨
يف الرأي على أنه ينبغي استبعادها، وإن كان مثة رأي آخر يقول بأن املسألة كبرية األمهيـة                 

  . ووجيهة الصلة وينبغي عدم جتاهلها
نظر يف الرتاعات املسلحة غـري      ، طُرحت أسئلة بشأن االقتراح الداعي إىل ال       وأخرياً  -١٩٩
وبينما كان هناك اتفاق واسع النطاق على االقتراح الداعي إىل تناول هذه الرتاعات،             . الدولية

أشار بعض األعضاء إىل أن إدراجها سيجعل من الضروري النظر يف ما إذا كانت اجلهـات                
ات احملددة يف املـرحلتني     الفاعلة من غري الدول ملزمة بقانون الرتاعات املسلحة، أو بااللتزام         

  . األوىل والثالثة

  استخدام املصطلحات  )ج(  
. كان هناك تأييد واسع لالقتراح الداعي إىل وضع تعاريف عملية لتوجيه املناقشات             -٢٠٠

ومن هذا املنطلق، جرى تبادل عام لآلراء بشأن التعـاريف املمكنـة الـواردة يف التقريـر                 
ومع ذلك، فقد ظلت مسألة إدراج التعاريف يف هنايـة          ". البيئة"و" الرتاع املسلح "ملصطلحي  

  . املطاف يف حمّصلة األعمال موضع أخذ ورّد
وكانت املسألة الرئيسية اليت نوقشت فيما يتعلق بتعريف الرتاع املسلح هي االقتراح              -٢٠١

مجاعات مسلحة منظمة أو فيما بني هذه اجلماعات داخـل          "الداعي إىل إدراج الرتاعات بني      
وكان من رأي أعضاء آخرين     .  وأعرب أعضاء عدة عن تأييدهم هلذا االقتراح       )٨٣٢("لة ما دو

أن يتطلب التعريف درجة دنيا من الشدة والتنظيم فيما بني أطراف نزاع مسلح، وأوصوا بأن               
القالقل والتوترات الداخلية مثل أعمال الشغب وأعمال العنف املعزولـة       "يوضح التعريف أن    

بيد أن أعضاء آخرين رأوا وجود تقييـد شـديد يف           . )٨٣٣(شمولة بالتعريف  غري م  "واملتفرقة
__________ 

)٨٣٢( International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Case No. IT-94-1-A72, Prosecutor v. 
Duško Tadić a/k/a “Dule”, Appeals Chamber, Decision on the Defence Motion for Interlocutory 

Appeal on Jurisdiction, 2 October 1995, para. 70. 
 United Nations, Treaty (١٩٩٨يوليـه  / متـوز ١٧انظر نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،  )٨٣٣(

Series, vol. 2187, No. 38544( ٢، الفقرة ٨، املادة)؛ الربوتوكول اإلضايف امللحق باتفاقيـات جنيـف   )و
الربوتوكول (، واملتعلق حبماية ضحايا املنازعات املسلحة غري الدولية         ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢املعقودة يف   

 ).٢(١، املادة )United Nations, Treaty Series, vol. 1125, No. 17513 (١٩٧٧يونيه / حزيران٨، )الثاين
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وأُثـريت أيـضاً    . اشتراط أن تكون الرتاعات بني مجاعات مسلحة متتع حبد أدىن من التنظيم           
  . تساؤالت بشأن التبعات القانونية لإلضرار بالبيئة يف نزاع بني جهات فاعلة من غري الدول

، اقُترح على اللجنة أن تقرر أوالً ما إذا كان          "البيئة" ولوضع تعريف عملي ملصطلح     -٢٠٢
وذكّر بعض األعضاء أن تعاريف املصطلح الواردة يف التقرير، على سبيل           . للبيئة طابع قانوين  

املثال التعريف الذي اعتمدته اللجنة يف املبادئ املتعلقة بتوزيع اخلسارة يف حالة الضرر العابر              
وكان مـن   . ة، مل تكن تعاريف مقبولة على الصعيد الدويل       للحدود الناجم عن أنشطة خطر    

رأي أعضاء عدة أنه ينبغي تفصيل التعريف العملي على مقاس يالئم املقاصد اخلاصـة هلـذا        
  . العمل، أي محاية البيئة يف ظل الرتاعات املسلحة

 إن وقيـل . "املفهوم" و "املبدأ"وقُدم أيضاً طلب بتوضيح استخدام التقرير ملصطلحي          -٢٠٣
 "املفهوم" إذا كان ُيعترب يف الواقع قاعدة قانونية، فمن الالزم بيان ذلك، ألن مصطلح               "املبدأ"

  . ال يوحي بقاعدة قانونية بل يشري إىل طرح ذي توجه سياسايت

  املصادر واملواد األخرى اليت يلزم الرجوع إليها  )د(  
رسة الـدول، وممارسـة املنظمـات    قوبلت املعلومات املقدمة يف التقرير واملتعلقة مبما     -٢٠٤

وبّين عدة أعضاء أن من اجلوهري بالنسبة للعمـل     . الدولية واألعمال السابقة للجنة، بالترحيب    
وأشري على وجه اخلصوص    . املتعلق باملوضوع أن تقدم الدول مزيداً من املعلومات واملسامهات        
 برتاع مسلح يف اآلونة األخرية      إىل أن ممارسة الدول اليت كان هلا ضلع يف نزاع مسلح أو تأثرت            

والحظ عدد من األعضاء، وهم يشاطرون املقررة اخلاصـة رأيهـا، أن            . تكتسي قيمة خاصة  
تكون إمجاالً خري ما ميثل      ممارسة الدول املشار إليها يف التقرير، وإن كانت مهمة ومفيدة، قد ال           

 أخرى قد تكون هلا سياسـة       وقد افترض أنه، على الرغم من أن دوالً       . ممارسة الدول عرب العامل   
، فإن من املشكوك فيه أن تكون القوات العـسكرية          عامة حلماية البيئة حيثما كان ذلك ممكناً      

لدول أخرى كثرية خاضعة يف سياق الرتاع املسلح للقوانني البيئية الوطنية، نتيجة جلملـة مـن             
  .ومياألسباب من بينها وجود استثناءات عديدة لدواعي تتعلق باألمن الق

وكانت هناك أيضاً مطالبة عامة بتقدمي مزيد من املعلومات عن ممارسات املنظمات              -٢٠٥
. الدولية واإلقليمية يف هذا اجملال، ال سيما فيما يتعلق بعمليات حفظ السالم ومحاية املـدنيني      

ل جلنة وعلى نفس املنوال، اعُترب أن أفضل ممارسات الكيانات الدولية العاملة يف هذا اجملال، مث        
وهكذا، فقد قوبلت املشاورات املستمرة اليت جتريها       . الصليب األمحر الدولية، ستكون مفيدة    

  . املقررة اخلاصة مع تلك الكيانات بالترحيب

  املبادئ وااللتزامات البيئية  ) ه(  
كانت املعلومات اليت يتضمنها التقرير عن املبادئ البيئية موضع ترحيب، وإن كـان         -٢٠٦

عام لألعضاء هو ضرورة إجراء مزيد من التحليل للعالقة اخلاصة بني هذه املبـادئ              املوقف ال 
وشدد بعض األعضاء على أن على اللجنة أال تسعى، يف إطـار هـذا              . والرتاعات املسلحة 
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 مبـدأين عـامني     "مبدأ املنع " أو   "التنمية املستدامة "املوضوع، إىل تقرير ما إذا كان أي من         
بل إن الرأي السائد هو أن تركيز املوضوع ينبغـي أن    . لقانون الدويل قاعدتني من قواعد ا    أو

  . ينصّب على مدى تطبيق مثل هذه املبادئ فيما يتعلق بالرتاعات املسلحة
وكان من رأي بعض األعضاء أنه ينبغي إجراء مزيد من الدراسة للمعاهدات البيئية               -٢٠٧
لصمت فيما يتعلق بتطبيقها على الرتاعات      ومبا أن معظم تلك املعاهدات قد التزمت ا       . الدولية

املسلحة، وأن بعض املعاهدات بّينت صراحة أهنا ال تنطبق على الرتاعات املسلحة، فقد بات              
وأشار بعض  . لزاماً إجراء مزيد من الدراسة لسريان املبادئ البيئية يف سياق الرتاعات املسلحة           

قة بآثار الرتاعات املسلحة على املعاهدات اليت       األعضاء أيضاً يف هذا الصدد إىل أن املواد املتعل        
اعتمدهتا اللجنة مل تفترض استمرار تطبيق املعاهدات البيئية، بل خلـصت إىل أن معاهـدات    

 ١٠وأُشري أيضاً إىل أن املادة      . معينة ال تصبح حبكم الواقع معلقة أو منتهية أثناء الرتاع املسلح          
 أو تعليقها ال يؤثر يف االلتزامات املنصوص عليها يف       من تلك املواد تنص على أن إهناء معاهدة       

  . املعاهدة اليت تكون أيضاً سارية بصورة مستقلة عن املعاهدة
وعالوة على املناقشة العامة بشأن ضرورة حتديد ما يتصل بـالرتاع املـسلح مـن                 -٢٠٨

.  التقريـر  االلتزامات يف أوقات السلم، جرت مناقشة للمبادئ البيئية احملددة املعروضـة يف           
وطلب بعض األعضاء احلصول على إيضاحات إضافية بشأن مضمون مبدأ التحوط وسريانه            

وحسب وجهة نظر أخرى، فما دام مبدأ التحـوط موجـوداً يف            . فيما يتعلق بالرتاع املسلح   
 مـن  القواعد العامة للقانون الدويل، فإن سريانه يف سياق الرتاعات املسلحة يقتضي وجوبـاً    

ر توخي احليطة لتجنب األهداف املدنية واحلرص على استعمال وسائل وطرائـق            صناع القرا 
وكان بعض األعـضاء يـرون أن قـانون         . حربية تراعي محاية البيئة الطبيعة واحملافظة عليها      

الرتاعات املسلحة هو قانون اختصاص، وبالتايل فإن االلتزامات املتعلقـة بـالتحوط هـي              
  . القانونااللتزامات الناشئة مبوجب ذلك 

وأُثريت شكوك بشأن أمهية بعض املبادئ األخرى احملددة يف التقرير بالنسبة للرتاعات        -٢٠٩
وأثـريت شـكوك    . ومل يقتنع أعضاء عدة بأن التنمية املستدامة هلا صلة باملوضوع         . املسلحة

ذلك، فقـد   ومع  .  وااللتزام بإجراء تقييمات األثر البيئي     "امللوث يدفع "مماثلة فيما يتعلق مببدأ     
وأُعرب عن تأييد وضـع     . كان بعض األعضاء يؤيدون زيادة النظر يف تقييمات األثر البيئي         

مبادئ توجيهية من شأهنا أن تلزم الدول بإعداد تقييمات األثر البيئي باعتبارها جـزءاً مـن                
التخطيط العسكري، وأُشري إىل أن حمكمة العدل الدولية قد خلـصت إىل أن مثـل هـذه                 

 إلزامية مبوجب القواعد العامة للقانون الدويل فيما يتعلق باألنـشطة الـصناعية يف           التقييمات
  . )٨٣٤(سياق عابر للحدود

__________ 

 ,Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment, I.C.J. Reports 2010انظـر   )٨٣٤(

p. 14, at p. 83, para. 204. 



A/69/10 

GE.14-13447 328 

  حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب األصلية  )و(  
تباينت اآلراء املعرب عنها بشأن النظر يف حقوق اإلنسان باعتبارها جزءاً من هذا               - ٢١٠

 الدويل حلقوق اإلنسان حمدود الفائدة بالنـسبة        فبعض األعضاء رأوا أن القانون    . املوضوع
بينمـا رأى   . للموضوع ألن طابعه خيتلف مبا فيه الكفاية عن طبيعة القانون البيئي الدويل           

ووجه هؤالء األعضاء   . أعضاء عدة آخرون أن حقوق اإلنسان تشكل جزءاً من هذا العمل          
جمـال حقـوق اإلنـسان      النظر على وجه اخلصوص إىل االجتهاد القضائي اإلقليمي يف          

حدد حقوق اإلنسان الواجبة التطبيق يف أوقات الرتاع املسلح، فضالً عن االجتـهاد               الذي
القضائي املتعلق باحلق اجلماعي يف بيئة مرضية عموماً، والذي يكرسه امليثـاق األفريقـي              

واقُترح أن من املفيد إجراء حتليل موضوعي       . )٨٣٥(١٩٨١حلقوق اإلنسان والشعوب لعام     
هي حقوق اإلنسان املرتبطة بالبيئة، وأي منها ينطبق فيمـا يتعلـق              لوقوف بدقة على ما   ل

  . بالرتاعات املسلحة
واختلفت اآلراء أيضاً بشأن مدى استصواب التعامل مع حقوق الشعوب األصـلية              -٢١١

فبينما أبدى بعض األعضاء حتفظات، أيـد الفكـرة         . بصورة مستقلة يف إطار هذه املوضوع     
  . دة، مشريين إىل أن الشعوب األصلية تتمتع بعالقة خاصة مع البيئةأعضاء ع

   برنامج العمل املقبل  )ز(  
كان هناك تأييد واسع القتراح املقررة اخلاصة بأن يواصل تقريرها الثـاين دراسـة                -٢١٢

جوانب املرحلة األوىل، فضالً عن تناول املرحلة الثانية مبا يف ذلك حتليل مدى سريان مبادئ               
  . ئية معينة فيما يتعلق بالرتاع املسلحبي

وفيما يتعلق بنتائج العمل، أعرب أعضاء عدة عن تأييدهم لوضع مبادئ توجيهيـة               -٢١٣
.  قد يبدو من الصعوبة مبكـان      ٢٠١٦عملية غري ملزمة، وإن كان إجناز األعمال حبلول عام          

  . ئج العملورأى أعضاء آخرون ضرورة إجراء مزيد من املناقشة لتحديد ماهية نتا

  املالحظات اخلتامية للمقررة اخلاصة   -٣  
وذكرت املقررة اخلاصة أن الغرض من تقريرها األويل هو التمـاس اآلراء بـشأن                -٢١٤

االلتزامات يف أوقات السلم، وال سيما االلتزامات البيئية والتزامات قانون حقوق اإلنـسان،             
وجيهية، أو اسـتنتاجات أو توصـيات       وذلك قبل الشروع يف التقرير الثاين ووضع مبادئ ت        

  . بشأن كل من املرحلتني األوىل والثانية
وفيما يتعلق بالنطاق واملنهجية، أبدى األعضاء قدراً ما من املرونة فيما يتعلق بنطاق               -٢١٥

. العمل، رغم ما جرى من مناقشات مستفيضة أيضاً بشأن القيود املقترحة على نطاق العمل             
__________ 

)٨٣٥( United Nations, Treaty Series, vol. 1520, No. 26363, art. 24. 
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عضاء مل يكونوا يريدون استبعاد القضايا العامة املتعلقـة باألسـلحة،           ومبا أن العديد من األ    
كررت املقررة اخلاصة التأكيد على أنه ينبغي جتنب تناول تأثري أسلحة حمددة كمسألة مستقلة        

ورحبـت  . ألن قانون الرتاعات املسلحة يعامل مجيع األسلحة على نفس األساس القـانوين           
  .  شرط عدم اإلخاللاملقررة اخلاصة بإمكانية إدخال

وذكّرت املقـررة   . ولوحظ أيضاً اختالف يف اآلراء بشأن التعامل مع التراث الثقايف           -٢١٦
سيما فيمـا يتعلـق باجلوانـب        اخلاصة بوجود عالقة معقدة بني البيئة والتراث الثقايف، وال        

 يلزم تداركها يف وذكّرت أيضاً بوجود ثغرة رمبا    . اجلمالية أو اجلوانب املميزة للمناظر الطبيعية     
ونظراً لتعقد هذه املسائل،    . محاية املمتلكات الثقافية والتراث الثقايف فيما يتعلق بالرتاع املسلح        

  . سيعرض التقرير الثاين حتليالً أكثر تفصيالً للمسائل ذات الصلة باملوضوع
ورغم . لوأعربت أغلبية واضحة من األعضاء عن تأييدها للنهج الزمين الثالثي املراح           -٢١٧

أن بعض األعضاء اقترحوا هنجاً مواضيعياً، فقد أشارت املقررة اخلاصة إىل أن برنامج األمـم               
 هذا املوضوع على وجه التحديد، قـد اتبـع    ٢٠٠٩املتحدة للبيئة، الذي تناول تقريره لعام       

هنجاً مواضيعياً، لكن هذا النهج أثبت أنه أسلوب عمل معقد ألغـراض هـذا املوضـوع،                
  . )٨٣٦(من الصعوبة مبكان صوغ مبادئ توجيهية عمليةوسيجعل 

وأوضحت املقررة اخلاصة أن إصرارها على أال تعيد اللجنة النظر يف معاهدات قانون          -٢١٨
وأشـارت إىل   . الرتاعات املسلحة القائمة، ينبغي أال يفسر على أنه نية بتجاهل املرحلة الثانية           

 أثناء الرتاعات املسلحة، مبا يف ذلك قواعد قـانون          أن التقرير الثاين سوف يتناول محاية البيئة      
الرتاعات املسلحة اليت قد ختدم أغراض محاية البيئة أثناء الرتاعات املسلحة، فضالً عن تلـك               

  . القواعد اليت قد تنشأ عنها التزامات قبل نشوب نزاع مسلح
ن يبـدو   ، لك "البيئة" و "الرتاع املسلح "وكان هناك نقاش مفيد بشأن مصطلحي         - ٢١٩
هناك تفامهاً عامـاً بأنـه ال توجـد حاجـة ملحـة لتنـاول املـسائل املتـصلة                     أن

  . املصطلحات  باستخدام
ممارسة الدول، أعادت املقررة اخلاصة تأكيد احلاجة       األدلة على   وفيما يتعلق بتوافر      - ٢٢٠

ـ            ق إىل التيقّن من امتالك الدول تشريعات وأنظمة نافذة هدفها محايـة البيئـة فيمـا يتعل
ويف هذا الصدد، كررت املقررة اخلاصة القول إنه سيكون من املفيـد            . بالرتاعات املسلحة 

تطلب اللجنة من جديد إىل الدول موافاهتا بأمثلة على حاالت استمر فيها نفاذ القانون                لو
ذلك املعاهدات املتعددة األطراف والثنائيـة، يف أوقـات الرتاعـات             يف  البيئي الدويل، مبا  

  . غري الدولية  لدولية أواملسلحة ا

__________ 

 Protecting the Environment During Armed Conflict: An Inventory and“برنامج األمم املتحـدة للبيئـة،   ) ٨٣٦(

Analysis”, November 2009, http://www.un.org/zh/events/environmentconflictday/pdfs/int_law.pdf. 
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وأعربت املقررة اخلاصة عن كامل اتفاقها مع األعضاء القائلني بضرورة زيادة دراسة              -٢٢١
واتفقت أيضاً  . أوجه الترابط بني املبادئ البيئية، وقانون حقوق اإلنسان، والرتاعات املسلحة         

وضوع، وإن الحظت أن بعض     مع الرأي القائل بأن التنمية املستدامة قليلة األمهية بالنسبة للم         
والحظت أيضاً أنه توجـد     . األعضاء حّضوا، يف السنة املاضية، على إدراج التنمية املستدامة        

 ٢٤منذ أمد بعيد صلة سياسية بني احلرب والتنمية املستدامة، على حنو ما يعكـسه املبـدأ                 
ع هبا خـبري    ووجهت كذلك نظر اللجنة إىل األعمال املكثفة اليت يضطل        . )٨٣٧(إعالن ريو  من

  . )٨٣٨(األمم املتحدة املستقل املعين حبقوق اإلنسان والبيئة
وفيما يتعلق بنتائج العمل، ثار قلق بشأن اجلهات الفاعلة اليت ستـشملها املبـادئ                -٢٢٢

وعلى حنو ما ذُكر أثناء النقاش، فمن السابق ألوانه         . التوجيهية أو االستنتاجات أو التوصيات    
ومع ذلك، فقد أقرت املقررة اخلاصة باحتمال أن خيتلف         . ة متعمقة تناول هذه املسألة بصور   

  .يف كل مرحلة من املراحل نطاق احلماية واجلهات الفاعلة املوجه إليها هذا العمل

__________ 

 . .International Legal Materials, vol. 31 (1992), p. 874) إعالن ريو(عالن ريو بشأن البيئة والتنمية إ )٨٣٧(
)٨٣٨( http://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/IEEnvironment/Pages/IEenvironmentIndex.aspx. 


