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  التاسعالفصل   
 المسلحةحماية الئي ة فيما يتعلق بالنزاعات 

 
 مقدمة -ألف 

 
( أن تأأأأأأدرن موضأأأأأأوع "محايأأأأأأة البيئأأأأأأة 2013قأأأأأأررت الل  أأأأأأة   هورهتأأأأأأا اخلامسأأأأأأة والسأأأأأأتني ) -130
يتعلأأأق ةال ماعأأأات املسأأأألحة"   ةرنأأأامج ع لهأأأا وعي أأأت السأأأأيدة مأأأاري غي جا وةسأأأون مقأأأأررة  في أأأا

 ي(374)خاصة لل وضوع
التقريأأر األويل لل قأأررة اخلاصأأة (،   2014ونظأأرت الل  أأة،   هورهتأأا الساهسأأة والسأأتني ) -131

(A/CN.4/674 وCorr.1)(375)  ي 
  

 النظر في الموإلوع في الدورة الحالية -باء 
 

( ونظأأرت فيأأه A/CN.4/685لل قأأررة اخلاصأأة )عرأأرض علأأ  الل  أأة    أأ   الأأدورة التقريأأر الثأأام  -132
 ي  2015متوث/يوليه  14و   10رىل  6املعقوهة   الفرتة م   3269رىل  3264  جلساهتا م  

، أحالأأت الل  أأأة رىل   أأة الصأأأياغة 2015متوث/يوليأأأه  14املعقأأوهة    3269و  ا لسأأة  -133
، ةالصأأأأأأيغة الأأأأأأوارهة   التقريأأأأأأر الثأأأأأأام لل قأأأأأأررة 5رىل  1ات الديباجأأأأأأة ومشأأأأأأاريع املبأأأأأأاهئ مأأأأأأ  فقأأأأأأر 

، مأأع العلأأم ةأأ ن ة أأد "اسأأتطداو املصأأةلحات" أحيأأي لغأأرض تيسأأري امل اقشأأات، علأأ  أن (376)اخلاصأأة
 ترت ه   ة الصياغة معلقًا       املرحلةي 

__________ 

الوثأأائق الرمسيأأة لل  عيأأة العامأأة، الأأدورة ي 2013أيار/مأأايو  28لل  أأة املعقأأوهة    3171 ا لسأأةا أأ  القأأرار    (374) 
، ي لالطالع عل  مضامني املوضوع، انظأر املرجأع نفسأه167(، الفقرة A/68/10) 10الثام ة والستون، امللحق رقم 

 (، املرفق  اديA/66/10) 10الدورة الساهسة والستون امللحق رقم 
 ي222-186(، الفقرات A/69/10) 10، امللحق رقم ، الدورة التاسعة والستوناملرجع نفسه (375) 
 (:A/CN.4/685الثام ) تقرير افي ا يلي ال   ال ي اقرتحته املقررة اخلاصة    (376) 

 الديئاجة"
 نطاق المئادئ

 املباهئ عل  محاية البيئة   سياق ال ماعات املسلحةيت ةبق      
 الفرض
هتأأأد   أأأ   املبأأأاهئ رىل تعميأأأم محايأأأة البيئأأأة   سأأأياق ال ماعأأأات املسأأألحة مأأأ  خأأأالل تأأأداةري وقائيأأأة ورصأأأالحيةي  

 رىل التقليي رىل أهىن حد ةك  م  األضرار العرضية اليت قد تلحق ةالبيئة أث اد ال ماع املسلوي وهتد  أيضاً 
 المصطلحات المستخدمة

 ألغراض     املباهئ:
احلالأأأة الأأأيت يأأأتم فيهأأأا الل أأأود رىل اسأأأتع ال القأأأوة املسأأألحة ةأأأني الأأأدول أو  "ال أأأماع املسأأألو"يرقصأأأد ةتعبأأأري  )أ( 

الل أأأأود الةويأأأأي األمأأأأد رىل القأأأأوة املسأأأألحة ةأأأأني السأأأألةات احلكوميأأأأة ومجاعأأأأات مسأأأألحة م ظ أأأأة أو في أأأأا ةأأأأني  أأأأ   
 ما؛ا  اعات هاخي هولة 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/674
http://undocs.org/ar/A/CN.4/674/Corr.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/685
http://undocs.org/ar/A/68/10
http://undocs.org/ar/A/66/10
http://undocs.org/ar/A/69/10
http://undocs.org/ar/A/CN.4/685
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رئأأأأأيس   أأأأأة  (377)، عأأأأأرض2015 يوليأأأأأهمتوث/ 30 لل  أأأأأة، املعقأأأأأوهة   3281و  ا لسأأأأأة  -134
 تقريأأأأر   أأأأة الصأأأأياغة ةشأأأأ ن "محايأأأأة البيئأأأأة في أأأأا يتعلأأأأق ةال ماعأأأأات املسأأأألحة"، الأأأأ ي تضأأأأّ   الصأأأأياغة

اعت أأأأدهتا   أأأأة  ( الأأأأيت5( رىل الثأأأأام )xمشأأأأاريع األحكأأأأاو االسأأأأتهاللية ومشأأأأاريع املبأأأأاهئ مأأأأ  األول )
والأأأأأيت ميكأأأأأ  االطأأأأأالع عليهأأأأأا    (378)(A/CN.4/L.870) الصأأأأأياغة مؤقتأأأأأاً   الأأأأأدورة السأأأأأاةعة والسأأأأأتني

__________ 

املأأواره الةبيعيأأة، سأواد م هأأا الالأحيائيأأة أو األحيائيأأة، مثأي اهلأأواد واملأأاد والرتةأأة واحليوانأأات  "البيئأأة"تشأ ي  )ب( 
 وال باتات والتفاعي ةني     العوامي، والس ات امل يمة لل  اار الةبيعيةي

 1المئدأ 
ي عسأكرياً  لله وو ما مل ورىل أن تصبو أجماد م هأا  أدفاً  البيئة الةبيعية مدنية ةةبعها، وال  وث أن تشكي  دفاً  

 و ب احرتاو البيئة ومحايتها، متشيا مع القانون الدويل الساري، وال سي ا القانون الدويل اإلنسامي
 2المئدأ 
 أأأأاك أث أأأاد ال أأأماع املسأأألو، ترةبيفأأأق املبأأأاهئ والقواعأأأد األساسأأأأية للقأأأانون الأأأدويل اإلنسأأأام، مبأأأا   كلأأأك مبأأأاهئ ا 

االحتياطأأات أث أأاد اهل أأوو والت ييأأم والت اسأأب، والقواعأأد املتعلقأأة ةالضأأرورة العسأأكرية، علأأ  حنأأو ميكأأ  مأأ  تعميأأم محايأأة 
 البيئة رىل أقص  حد ةك ي

 3المئدأ 
يتعأأني وضأأع االعتبأأارات البيئيأأة   احلسأأبان لأأدى تقيأأيم مأأا  أأو ضأأروري ومت اسأأب   السأأعي لتحقيأأق أ أأدا   

 عسكرية مشروعةي
 4لمئدأ ا

ظر اهل  ات اليت ترش  عل  البيئة الةبيعية رد  االنتقاوي   حتر
 5المئدأ 
ي بغأأي للأأدول أن حتأأده امل أأاطق كات األمهيأأة اإليكولوجيأأة الكأأربى ةاعتبار أأا م أأاطق جمأأرهة مأأ  السأأالح قبأأي ةأأدد  

 "يال ماع املسلو، أو عل  األقي   ةدايته
 ي<http://legal.un.org/ilc>ميك  االطالع عل  ةيان رئيس   ة الصياغة   املوقع الشبكي لل  ة عل  الراة  التايل:  (377) 
 في ا يلي ال   ال ي اعت دته   ة الصياغة مؤقتاً: (378) 

 مقدمة"
 النطاق
 يت ةبق مشاريع املباهئ     عل  محاية البيئة قبي اندالع نماع مسلو و  أث ائه وةعد  
 الفرض
هتد  مشاريع املباهئ     رىل تعميم محاية البيئة   سياق ال ماع املسلو، ةةرق م ها ا أاك تأداةري وقائيأة للتقليأي  

 رىل أهىن حد ةك  م  األضرار اليت تلحق البيئة   أث اد نماع مسلو وع  طريق تداةري تصحيحيةي
 الجزء األول

 التدابير الوقادية
 (xمشروع المئدأ األول )

 تحديد المناطق المحمية
 ي بغي للدول أن حتده، ةاالتفاق أو غري ، امل اطق كات األمهية البيئية والثقافية الكربى ةاعتبار ا م اطق حم يةي  
 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.870)
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وأحاطأأأأأت الل  أأأأأة عل أأأأأاً مبشأأأأأاريع األحكأأأأأاو االسأأأأأتهاللية ومشأأأأأاريع املبأأأأأاهئ ي املوقأأأأأع الشأأأأأبكي لل  أأأأأة
املبأأأاهئ   ةالصأأأيغة الأأأيت عرضأأأتها   أأأة الصأأأياغةي ومأأأ  املتوقأأأع أن ير ظأأأر   التعليقأأأات علأأأ  مشأأأاريع 

 الدورة املقبلةي
 

 عرض المقررة الخاصة للتقرير الثاني -1 
الغأرض مأ  التقريأر الثأام  أو حتديأد القواعأد القائ أة الأيت حتكأم ال ماعأات املسألحة والأيت هلأأا  -135

صلة مباشرة غ اية البيئأة   سأياق ال أماع املسألوي وقأد تضأ   التقريأر هراسأة هلأ   القواعأدي وتضأ   
أيضأأاً مقرتحأأات لديباجأأة وسسأأة مشأأاريع مبأأاهئي وتضأأ  ت فقأأرات الديباجأأة أحكامأأاً ةشأأ ن التقريأأر 

نةأأأاق مشأأأاريع املبأأأاهئ وغرضأأأها، واملصأأأةلحات املسأأأتطدمة، وتعريأأأ  مصأأأةلحي "ال أأأماع املسأأألو" 
و"البيئأأة" ألغأأراض مشأأأاريع املبأأاهئي وقأأد عرضأأأت أصأأاًل   التقريأأر األويل الصأأأيغ املتعلقأأة ةكأأي مأأأ  

حك أأأاً عأأأ  محايأأأة البيئأأأة أث أأأاد ال أأأماع املسأأألو،  1و"البيئأأأة"ي وتضأأأ   مشأأأروع املبأأأدأ  سأأألو""ال أأأماع امل
ةتةبيأأأق قأأانون ال ماعأأأات املسأأألحة علأأ  البيئأأأةي وت أأأاول  2و أأان لأأأه طأأاةع عأأأاوي وتعلأأأق مشأأروع املبأأأدأ 

ضأأرورة مراعأأاة االعتبأأارات البيئيأأة لأأدى تقيأأيم مأأا  أأو ضأأروري ومت اسأأب   السأأعي  3مشأأروع املبأأدأ 
__________ 

 الجزء الثاني
 مشاريع المئادئ السارية في أثناء النزاع المسلح

 (1مشروع المئدأ الثاني )
 أثناء النزاع المسلحتوفير حماية عامة للئي ة ]الطئيعية[ في 

  ب احرتاو البيئة ]الةبيعية[ ومحايتها وفقاً للقانون الدويل الساري، وال سي ا قانون ال ماعات املسلحةي -1 
  ب احلرص عل  محاية البيئة ]الةبيعية[ م  األضرار املتفشية والةويلة األمد واخلةريةي -2 
 يعية[، رال ركا أصبو  دفاً عسكرياًيال  وث اهل وو عل  أي جمد م  البيئة ]الةب -3 

 (2مشروع المئدأ الثاني )
 تطئيق قانون النزاعات المسلحة علع الئي ة

يرةبيفق عل  البيئة ]الةبيعية[، ةغرض محايتها، قانون ال ماعأات املسألحة، مبأا فيأه املبأاهئ والقواعأد املتعلقأة ةأالت ييم  
   اهل ووي والت اسب والضرورة العسكرية وا اك االحتياطات

 (3مشروع المئدأ الثاني )
 االعتئارات الئي ية

 تراع  االعتبارات البيئية ع د تةبيق مبدأ الت اسب وقواعد الضرورة العسكريةي 
 (4مشروع المئدأ الثاني )
 حظر األعمال االنتقامية

ظر اهل  ات اليت ترش  عل  البيئة ]الةبيعية[ رد  االنتقاوي   حتر
 (5الثاني )مشروع المئدأ 

 المناطق المحمية
توفر احل اية م  أي   وو لل  أاطق كات األمهيأة البيئيأة والثقافيأة الكأربى واحملأدهة ةاالتفأاق، ماهامأت ال حتتأوي  

 "ي دفاً عسكرياً 
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حظأر اهل  أات الأيت تشأ  علأ  البيئأة رأد   4حقيق األ دا  العسكريةي وتض   مشروع املبأدأ لت
ةتحديأد امل أاطق كات األمهيأة اإليكولوجيأة الكأربى ةاعتبار أا م أاطق  5االنتقاو، وتعلأق مشأروع املبأدأ 

جمأأأأرهة مأأأأ  السأأأأالحي وأوضأأأأحت املقأأأأررة اخلاصأأأأة، ع أأأأد عأأأأرض التقريأأأأر، أن "املبأأأأاهئ" قأأأأد اقرتحأأأأت 
صأأفها أنسأأب نتي أأة ل ع أأال املضأأةلع رأأا ألهنأأا تتأأيو قأأدراً  افيأأاً مأأ  املرونأأة لتغةيأأة مجيأأع مراحأأي ةو 

املوضأأأوعي وةاإلشأأأأارة رىل الديباجأأأة املقرتحأأأأة، أعرةأأأت املقأأأأررة اخلاصأأأة مأأأأ  جديأأأد عأأأأ  شأأأأكو ها رثاد 
احلاجأأأة رىل رفأأأراه حكأأأم ملوضأأأوع "اسأأأتطداو املصأأأةلحات" ولك هأأأا الحظأأأت أنأأأه رمبأأأا مأأأ  السأأأاةق 

وانأه اسأأتبعاه مثأي  أأ ا احلكأم   ضأأود اآلراد الأأيت أعأرب ع هأأا ةعأض أعضأأاد الل  أة وأعرةأأت ع هأأا أل
ةعأأأأض الأأأأدول ةشأأأأ ن قي أأأأة مثأأأأي  أأأأ ا الب أأأأدي وسأأأأيعاه تقيأأأأيم احلاجأأأأة رىل مثأأأأي  أأأأ ا احلكأأأأم   ضأأأأود 

 امل اقشات اليت ستدور خالل الدورة احلاليةي 
 ال ظأأأأأر   القأأأأأانون الواجأأأأأب التةبيأأأأأق أث أأأأأاد وأشأأأأأارت املقأأأأأررة اخلاصأأأأأة رىل أنأأأأأه، ةاإلضأأأأأافة رىل -136

ال ماعات املسلحة، ت أاول التقريأر ةعأض جوانأب امل ه يأة واملصأاهري   أا قأدو سأرهاً خمتصأراً لل  اقشأات 
هاخأأأي الل  أأأة خأأأالل الأأأدورة السأأأاةقة، فضأأأالً عأأأ  معلومأأأات عأأأ  آراد الأأأدول وةارسأأأاهتا وخمتأأأارات مأأأ  

ملعلومأأات الأأيت قأأدمتها الأأدول، الحظأأت املقأأررة اخلاصأأة أن السأأواةق القضأأائية كات الصأألةي وخبصأأوص ا
 أأ   املعلومأأات تتسأأم ةعأأدو جتأأانس  بأأري، حيأأث ارتأأ ت الأأدول تقأأدمي معلومأأات عأأ  خمتلأأ  املسأأائي، 
وةالتأأايل، ف أأ  الصأأعب اسأأتطالص اسأأت تاجات واسأأعةي ومأأع كلأأك،  أأدر رةأأراث اسأأت تاجني اث أأني مهأأا 

ت العسأأأأكرية   وقأأأأت السأأأألم حديثأأأأة العهأأأأد، وأن الع ليأأأأات أن معظأأأأم األنظ أأأأة الأأأأيت حتكأأأأم االلتمامأأأأا
املتعأأدهة األطأأرا  ةأأات يضأأةلع رأأأا ةصأأورة أ ثأأر فأأ  ثر   رطأأار أنظ أأأة ةيئيأأة معت أأدة حأأديثاً نسأأأبياًي 
وفي أأأا يتعلأأأق ةفأأأرع التقريأأأر املتعلأأأق ةالسأأأواةق القضأأأائية، وجهأأأت املقأأأررة اخلاصأأأة االنتبأأأا  رىل التحأأأديات 

ايا في أأأا يتعلأأأق ةأأأالت ييم ةأأأني امل تلكأأأات، وسأأأبي الأأأرثق، والةبيعأأأة، واألرض الأأأيت اعرتضأأأت حتليأأأي القضأأأ
واملأأأواره الةبيعيأأأة، الأأأيت ت ةأأأوي علأأأ  صأأألة واضأأأحة غقأأأوق اإلنسأأأان، وخاصأأأة حيأأأث تكأأأون الشأأأعوب 

 األصلية  ي املت ثرةي وخلصت رىل أن   اك ما يدعو رىل العوهة رىل     املس لةي 
ةالقأأأانون الواجأأأب التةبيأأأق خأأأالل ال أأأماع املسأأألوي وقأأأدو حتلأأأياًل وتعلأأأق جأأأو ر التقريأأأر الثأأأام  -137

ل حكأأأأاو التعا ديأأأأة املةبقأأأأة مباشأأأأرة ومبأأأأاهئ قأأأأانون ال ماعأأأأات املسأأأألحة كات الصأأأألة، مثأأأأي مبأأأأاهئ 
الت ييأأأأأم، والت اسأأأأأب، وا أأأأأاك االحتياطأأأأأات أث أأأأأاد اهل أأأأأوو، فضأأأأأاًل عأأأأأ  القواعأأأأأد املتعلقأأأأأة ةالضأأأأأرورة 

صأة أ أدت أنأه لأيس مأ  مه أة الل  أة ت قأيو قأانون ال ماعأات املسألحة العسكريةي ةيد أن املقأررة اخلا
وةالتأأايل، فأأأرن التقريأأر جت أأأب حتليأأأي التفسأأريات الع ليأأأة هلأأ   األحكأأأاوي ومأأأ  مث، فأأرن التقريأأأر اقتصأأأر 

 عل  حتديد ما ركا  ان تةبيق األحكاو يش ي أيضًا تداةري محاية البيئةي 
 يأأة، ونظأأر   اإلطأأار القأأانوم في أأا يتعلأأق ةامل أأاطق ا أأرهة وت أأاول التقريأأر أيضأأاً امل أأاطق احمل -138

مأأ  السأأالح، وامل أأاطق اخلاليأأة مأأ  األسأألحة ال وويأأة، وم أأاطق الأأرتاث الةبيعأأي وامل أأاطق كات األمهيأأة 
اإليكولوجيأأة الكأأربى، ةال سأأبة لل وضأأوعي والحظأأت املقأأررة اخلاصأأة أن  أأ ا الفأأرع مأأ  التقريأأر يرمأأي 

ني امل أأاطق البيئيأأة وم أأاطق الأأرتاث الثقأأا ، فضأأاًل عأأ  حأأق الشأأعوب األصأألية   رىل حتليأأي العالقأأة ةأأ
 يةيئتها ةاعتبار ا مورهاً ثقافيًا وطبيعياً 
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ووجهأأأت املقأأأررة اخلاصأأأة اال ت أأأاو أيضأأأاً رىل ةعأأأض املسأأأائي الأأأيت مل يشأأأ لها التقريأأأر الثأأأام،  -139
 أأأأة األمأأأأم املتحأأأأدة للتعويضأأأأات، وم هأأأأا شأأأأرط مأأأأارت م، والع ليأأأأات املتعأأأأدهة األطأأأأرا ، وأع أأأأال  

وحأأاالت االحأأتالل، حيأأث ستطضأأع  أأ   املسأأائي  لهأأا للتحليأأي   التقريأأر الثالأأث   ضأأود أمهيتهأأا 
 االلتمامات لفرتة ما ةعد انتهاد ال ماعي  - أيضًا ةال سبة لل رحلة الثالثة

املقأأرتح، مشأأرية رىل واختت أأت املقأأررة اخلاصأأة حأأديثها ةتقأأدمي حملأأة عأأ  ةرنأأامج الع أأي املقبأأي  -140
أن تقرير أأأا الثالأأأث سيتضأأأ   مقرتحأأأات ةشأأأ ن تأأأداةري مأأأا ةعأأأد انتهأأأاد ال أأأماع، مبأأأا   كلأأأك التعأأأاون 
وتبأأأاهل املعلومأأأأات وأفضأأأأي امل ارسأأأات، فضأأأأاًل عأأأأ  تأأأداةري ا أأأأربي وسأأأأيحاول التقريأأأر الثالأأأأث أيضأأأأاً 

ة أجأأمادي وسأأري م ا أأمد األول رغأأالق هائأأرة املراحأأي المم يأأة الأأثالث، وسأأيكون ةالتأأايل مؤلفأأاً مأأ  ثالثأأ
عل  القانون امل ةبق   حاالت ما ةعد انتهأاد ال أماع، ويت أاول ا أمد الثأام املسأائي الأيت مل ي ظأر فيهأا 
ةعأأأد، مثأأأي االحأأأتالل، أمأأأا ا أأأمد الثالأأأث فسيتضأأأ   حتلأأأياًل مأأأوجماً لل راحأأأي الأأأثالث  لهأأأاي وةي أأأت 

ع الكيانأأات األخأأرى وامل ظ أأات اإلقلي يأأة، والحظأأت املقأأررة اخلاصأأة أهنأأا تعتأأمو مواصأألة املشأأاورات مأأ
ني أن تسأأأأت ر الأأأأدول   تقأأأأدمي معلومأأأأات عأأأأ  التشأأأأريعات الوط يأأأأة والسأأأأواةق عأأأأأنأأأأه سأأأأيكون مأأأأ  امل

 القضائية كات الصلة ةاملوضوعي 
 

 موجز المناقشة -2 
 

 تعليقات عامة )أ( 
يالحظأأأأوا أمهيأأأأة املوضأأأأوع   أأأأرر ةعأأأأض األعضأأأأاد ت  يأأأأد األمهيأأأأة امل وطأأأأة رأأأأ ا املوضأأأأوعي ومل -141

املعاصأأرة فحسأأب، ةأأي الحظأأوا أيضأأاً التحأأديات الأأيت يةرحهأأا املوضأأوع، وال سأأي ا لأأدى السأأعي رىل 
حتقيأأأق تأأأواثن سأأأليم ةأأأني محايأأأة احلقأأأوق املشأأأروعة القائ أأأة مبوجأأأب قأأأانون ال ماعأأأات املسأأألحة ومحايأأأة 

حتليأأأي متع أأأق ملفهأأأوو "أضأأأرار البيئأأةي ومأأأ  أجأأأي حتقيأأأق  أأ ا التأأأواثن، اقأأأرترح أن مأأأ  الضأأأروري رجأأراد 
 ةالغة، واسعة االنتشار، وطويلة األمد"، فضاًل ع  املقاييس املستطدمة       املعايري األساسيةي

وأقأأأر ةعأأأض األعضأأأاد ةأأأ ن الغأأأرض مأأأ  التقريأأأر الثأأأام  أأأو حتديأأأد قواعأأأد ال ماعأأأات املسأأألحة  -142
سأأأه، شأأأده ةعأأأض األعضأأأاد أيضأأأاً علأأأ  املوجأأأوهة الأأأيت هلأأأا صأأألة مباشأأأرة غ ايأأأة البيئأأأةي و  الوقأأأت نف

ضأأرورة هراسأأة قواعأأد ومبأأاهئ القأأانون البيئأأي الأأدويل ةصأأورة م ه يأأة لل ظأأر   مأأدى اسأأت رار سأأرياهنا 
خأأأالل ال أأأماع املسأأألو وعالقتهأأأا ةأأأ لك ال ظأأأاو القأأأانومي فأأأرجراد حتليأأأي مأأأ   أأأ ا القبيأأأي أمأأأر أساسأأأي 

الثانيأأأة قيأأأد امل اقشأأأة حاليأأأاًي وأروصأأأي ةأأأ ن ةال سأأأبة لل وضأأأوع  كأأأي، وال سأأأي ا في أأأا يتعلأأأق ةاملرحلأأأة 
يسأتعني  أأ ا االسأتعراض امل ه أأي مبشأاريع املأأواه املتعلقأأة ةاثأار ال ماعأأات املسألحة   املعا أأدات الأأيت 

ةاعتبار أأأأا نقةأأأأة انةأأأأالقي وجأأأأرى التسأأأأليم ةأأأأ ن قأأأأانون ال ماعأأأأات  2011اعت أأأأدهتا الل  أأأأة   عأأأأاو 
نون املطأت  أث أاد ال ماعأات املسألحةي ومأع كلأك، فقأد ةصفته القأا ، م  حيث املبدأ،املسلحة يسري

لوحا أيضاً أن الثغرات القانونية ميك  تفاهيهأا ةعأدو اسأتبعاه التةبيأق املأواثي للقأانون البيئأي الأدويلي 
و أأ ا هنأأج قأأد اتبعتأأه الل  أأة ملعا أأة مسأأائي ةاثلأأة في أأا يتعلأأق مبوضأأوع محايأأة األشأأطاص   حأأاالت 
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األعضأأأاد االنتبأأأا  رىل مأأأأا تكتسأأأيه جمأأأاالت قانونيأأأة أخأأأرى مأأأ  أمهيأأأأة  الكأأأوارثي ووجأأأه أيضأأأاً ةعأأأض
ةال سأبة لل وضأوع، مثأي حقأأوق اإلنسأان، وشأ عوا املقأأررة اخلاصأة علأ  مواصأألة هراسأة أوجأه الأأرتاة  

ةأأأني  أأأ   امليأأأاهي ي و   أأأ ا السأأأياق، اقأأأرترح ت أأأاول مسأأأ لة  يفيأأأة تفاعأأأي املوضأأأوع املممأأأع مأأأع  في أأأا
عالقأة ةأني القأانون الأدويل اإلنسأام وقأانون حقأوق اإلنسأاني وي بغأي أن يسأع  ال قاش الدائر حأول ال

  ا التحليي رىل توضأيو الةريقأة الأيت سأتةبق رأا ضأ انات احل ايأة البيئيأة، و يأ  سأتتوادو  أ   مأع 
 ض انات محاية حقوق اإلنسان كات الصلة راي

علأأأ  جمأأأره نقأأأي أحكأأأاو  ومأأأ  م ظأأأور م ه أأأي، حأأأّ ر أيضأأأاً ةعأأأض األعضأأأاد مأأأ  االقتصأأأار -143
قأأانون ال ماعأأات املسأألحة الأأيت ت ةبأأق في أأا يتعلأأق غ ايأأة املأأدنيني أو األعيأأان املدنيأأة، ورسأأقاطها علأأ  
محايأأأة البيئأأأةي فأأأال ةأأأد مأأأ  احأأأرتاو االختصأأأاص املأأأاهي والشطصأأأي والأأأممد لتةبيأأأق قأأأانون ال ماعأأأات 

 ايأأأة البيئأأأة ةأأأداًل مأأأ  تأأأدارك املسأأألحةي واقأأأرترح أنأأأه قأأأد يكأأأون مأأأ  األنسأأأب وضأأأع قواعأأأد حمأأأدهة حل
 الثغرات   نظاو محاية البيئة أث اد ال ماع املسلو مب ره وصفه ة نه مدمي

وقوةي ةالرتحيب ع وماً جم أي مأا وره   التقريأر مأ  معلومأات مفصألة عأ  ةارسأات الأدول  -144
لواضأو مأا  أي وحتليي للقواعد الواجبأة التةبيأق، رغأم أن ةعأض األعضأاد الحأا أيضأاً أنأه لأيس مأ  ا

االسأأأت تاجات الأأأيت ميكأأأ  استطالصأأأها ومأأأا مأأأدى موادمأأأة املعلومأأأات لع ليأأأة وضأأأع مشأأأاريع املبأأأاهئ 
املقرتحة ومضامي هاي وشرأده علأ  أن الل  أة غاجأة رىل معرفأة  يفيأة اسأتطداو املعلومأات   أع اهلأا، 

اجتا أات جديأدةي وأرعأرب أيضأاً وما ركا  انت امل ارسة متثأي قانونأاً هوليأاً عرفيأاً، أو قواعأد ناشأئة، أو 
قواعأأد قأأانون ال ماعأأات املسأألحة املتعلقأأة غ ايأأة البيئأأة ال يبأأدو أهنأأا تعكأأس ةعأأض عأأ  رأي مفأأاه  أن 

القأأانون الأأدويل العأأر ي وةالتأأايل، سأأيتعني علأأ  الل  أأة أن ت ظأأر   مأأدى رسأأهاو احملصأألة ال هائيأأة   
 تةوير القانون امل شوهي

ملسأأأتطدمة   مشأأأاريع املبأأأاهئ، تسأأأادل عأأأدة أعضأأأاد عأأأ  عأأأدو وخبصأأأوص املصأأأةلحات ا -145
اتسأأاق املفأأا يم، وال سأأي ا في أأا يتعلأأق مبصأأةلحات مأأ  قبيأأي مصأأةلحي "البيئأأة" و"البيئأأة الةبيعيأأة" 
اللأأ ي  اسأأتطدما   الأأ   ةشأأكي غأأري متسأأق، ةأأا أهى رىل االلتبأأاسي وعأأالوة علأأ  كلأأك، تسأأادل 

أحكأأاو تتعلأأق ةال ةأأاق والغأأرض واملصأأةلحات املسأأتطدمة األعضأأاد ع ومأأاً عأأ  مأأدى مالدمأأة رهران 
  الديباجأأأةي ومأأأع أن األعضأأأاد أةأأأدوا تعاطفأأأاً مأأأع وجهأأأة نظأأأر املقأأأررة اخلاصأأأة ةأأأ ن تلأأأك األحكأأأاو 
ليست "مباهئ"   حد كاهتا، فقأد أشأاروا رىل امل ارسأة السأاةقة لل  أة وشأ عوا املقأررة اخلاصأة علأ  

مبأأأأا   كلأأأأك نقأأأأي ةعضأأأأها ورهراجأأأأه   م ةأأأأوق مشأأأأاريع رعأأأأاهة ال ظأأأأر   مكأأأأان تلأأأأك األحكأأأأاو، 
 املباهئي واقرترح أيضًا مع كلك مجعها حتت ة د استهاليلي

وفي أأا يتعلأأق ة تأأائج املوضأأوع وشأأكله، أعأأرب ةعأأض األعضأأاد عأأ  تفضأأيلهم ملشأأاريع املأأواه،  -146
مشأأاريع ألن  أأ ا يتفأأق علأأ  حنأأو أفضأأي مأأع الةبيعأأة التوجيهيأأة لل صأأةلحات املسأأتطدمة   ةعأأض 

املبأاهئ املقرتحأةي وأيأأد عأدة أعضأاد مقأأرتح املقأررة اخلاصأأة ةوضأع مشأاريع مبأأاهئي ومل يتفقأوا مأأع رأي 
ةعأأض األعضأأاد ةأأ ن الل  أأة مل تعت أأد املبأأأاهئ رال ةأأدافع الرغبأأة   التأأ ثري   تةأأور القأأانون الأأأدويل، 
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   ت، ورن  انأأقانونيأأةقي أأة ةأأداًل مأأ  وضأأع توجيهأأات شأأارعةي فهأأم يأأرون أن املبأأاهئ لأأديها ةالفعأأي 
مسأأتوى مأأ  الع أأوو والت ريأأد يفأأوق مسأأتوى القواعأأدي وقيأأي أيضأأاً رن مشأأاريع املبأأاهئ وجيهأأة علأأ  

تأأوه أن  حنأو خأاص، ركا مل يكأأ  القصأد  أو وضأأع اتفاقيأة جديأأدةي وأشأري أيضأاً رىل أن الل  أأة قأد ال
ات أو ةارسأات فضأل ي ومأع تقّيد نفسها ةاالقتصار عل  املبأاهئ، ةأي قأد تأوه أيضأاً أن تقأرتح توصأي

أن العديأأأد مأأأ  األعضأأأاد اعتأأأربوا أن  يكأأأي مشأأأاريع املبأأأاهئ ي بغأأأي أن يتأأأوادو مأأأع املراحأأأي المم يأأأة، 
د علأأأ  مأأأدى أ ثأأأر مأأأ  مرحلأأأة، فأأأرن تأأألأأأوحا أيضأأأاً أنأأأه ةأأأال ظر رىل أن ةعأأأض مشأأأاريع املبأأأاهئ قأأأد مي

 التقسيم الممد الصارو ل  يكون مستصوةًا وال ةك اًي 
  

 نطاقال )ب( 
 انأأت   أأاك م اقشأأة مستفيضأأة ةشأأ ن حأأدوه نةأأاق املوضأأوعي والحأأا ةعأأض األعضأأاد أنأأه  -147

قأأأد يكأأأون مأأأ  املفيأأأد رضأأأافة ع صأأأر يتعلأأأق ةالعتبأأأة الأأأدنيا لإلشأأأارة رىل أن املوضأأأوع يرمأأأي رىل معا أأأة 
مأأ  الضأأرر يلحأأق ةالبيئأأة أث أأاد ال ماعأأات املسأألحةي ومأأع أنأأه  أأان  هرجأأة معي أأةحأأاالت ت ةأأوي علأأ  

 أأأاك اتفأأأاق واسأأأع ال ةأأأاق علأأأ  أن املوضأأأوع ي بغأأأي أن يشأأأ ي  أأأاًل مأأأ  ال ماعأأأات املسأأألحة الدوليأأأة  
وغري الدولية سواد ةسواد، فقد لوحظت ضأرورة توضأيو  يفيأة جتلأي الفأوارق ةأني  أ ي  الصأ فني مأ  
ال ماعأأأأأاتي وأرشأأأأأري رىل أن الل  أأأأأة، ركا قأأأأأررت أن تعت أأأأأد نظامأأأأأاً واحأأأأأداً يغةأأأأأي  أأأأأال الصأأأأأ فني مأأأأأ  

 ماعأأات املسأأألحة، و أأأو هنأأأج لأأأه ممايأأأا ، فسأأأيكون مأأأ  األمهيأأأة مبكأأأان توضأأأيو امل ه يأأأة املتبعأأأة هلأأأ ا ال
الغرضي وشده العديد م  األعضاد أيضاً علأ  احلاجأة رىل مميأد مأ  البحأوث ةشأ ن ةارسأة ا هأات 

 ي،   سياق ال ماعات املسلحة غري الدوليةالفاعلة م  غري الدول
ة احملأأأأدهة، أرعأأأأرب عأأأأ  آراد متباي أأأأة حأأأأول مأأأأا ركا  انأأأأت مشأأأأاريع وخبصأأأأوص مسأأأأ لة األسأأأألح -148

املباهئ، ةاعتبار ا قانونأاً قائ أاً، ت ةبأق أو ال علأ  األسألحة ال وويأة وغري أا مأ  أسألحة الأدمار الشأاميي 
و  ضأأأود اإلعالنأأأات الأأأيت قأأأدمتها الأأأدول ع أأأد التصأأأديق علأأأ  الربوتو أأأول اإلضأأأا  التفاقيأأأات ج يأأأ  

، واملتعلأأأأأأأأق غ ايأأأأأأأأة ضأأأأأأأأحايا امل اثعأأأأأأأأات املسأأأأأأأألحة الدوليأأأأأأأأة 1949ب/أغسأأأأأأأأةس آ 12املعقأأأأأأأأوهة   
)الربوتو أأول اإلضأأا  األول( ةشأأ ن عأأدو انةباقأأه علأأ  األسأألحة ال وويأأة، أشأأري رىل أن مشأأاريع املبأأاهئ 
ي بغأأي أن تعأأاَل  أأ   املسأأ لة عأأ  طريأأق شأأرط "عأأدو اإلخأأالل"ي وأرعأأرب أيضأأاً عأأ  رأي مفأأاه  أن مأأ  

 ضاحات رضافية ةش ن نةاق املوضوع م  حيث صلته ةاألسلحةيالضروري تقدمي ري
ورأى ةعأأض األعضأأاد أنأأه ي بغأأي اسأأتبعاه الأأرتاث الةبيعأأي والثقأأا ، رغأأم أنأأه كر أأر أيضأأاً أن  -149

املسأأ لة هلأأا أوجأأه تأأراة   امأأة مأأع البيئأأة وتسأأتحق املعا أأةي وأةأأرث أيضأأاً ةعأأض األعضأأاد أمهيأأة التفريأأق 
وأأأأرن عأأأأ   ةوضأأأوح ةأأأأني البيئأأأة البشأأأأرية والبيئأأأة الةبيعيأأأأة، حيأأأأث رأى  أأأؤالد أن املفهأأأأوو املأأأ  ور أوالً 

نةأأأاق املوضأأأوعي وةي  أأأا أ أأأد ةعأأأض األعضأأأاد أن اسأأأتغالل املأأأواره الةبيعيأأأة ال يأأأرتب  ةشأأأكي مباشأأأر 
ة ةاق املوضوع، أشري رىل أنأه ي بغأي غأث مسأ لة انتها أات حقأوق اإلنسأان ال امجأة عأ  اإلجأرادات 

ئ ي بغأأأي أن الأأيت متأأأس املأأأواره الةبيعيأأأةي وعأأأالوة علأأأ  كلأأأك، رأى ةعأأأض األعضأأأاد أن مشأأأاريع املبأأأاه
 تتض   حك ًا ةش ن الشعوب األصلية   ضود العالقة اخلاصة اليت ترة  تلك الشعوب ةالبيئةي 
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قصأأور   مشأأاريع املبأأاهئ، وقرأأدمت الأوجأأه مأأ   وجهأأاً وأشأأار ةعأأض األعضأأاد رىل مأأا يعتربونأأه  -150
أن مأ  املهأأم أن مقرتحأات خمتلفأة ةشأ ن أحأأا م رضأافيةي و   أ ا السأأياق، اعتأرب العديأد مأأ  األعضأاد 

تتضأأ   مشأأاريع املبأأاهئ حظأأر "اسأأتطداو وسأأائي أو أسأأاليب للقتأأال يرقصأأد رأأا أو قأأد يرتوقأأع م هأأا أن 
تلحأأأق ةالبيئأأأة الةبيعيأأأة أضأأأراراً ةالغأأأة واسأأأعة االنتشأأأار وطويلأأأة األمأأأد"، علأأأ  ال حأأأو امل صأأأوص عليأأأه   

يم ةالعتبأأة العاليأأة هلأأ ا احلكأأم، فقأأد مأأ  الربوتو أأول اإلضأأا  األولي ورغأأم التسأأل 35مأأ  املأأاهة  3 الفقأأرة
مأأأ   1لأأأوحا أنأأأه يأأأوفر علأأأ  األقأأأي معيأأأاراً أهىني وأشأأأري أيضأأأاً رىل واجأأأب الع ايأأأة املعأأأرب ع أأأه   الفقأأأرة 

مأأأ  الربوتو أأأول اإلضأأأا ، أي أنأأأه "تراعأأأ  أث أأأاد القتأأأال محايأأأة البيئأأأة الةبيعيأأأة مأأأ  األضأأأرار  55املأأأاهة 
أو    1"ي واقأأأأرترح أن يأأأأره  أأأأ ا احلكأأأأم رمأأأأا   مشأأأأروع املبأأأأدأ البالغأأأأة واسأأأأعة االنتشأأأأار وطويلأأأأة األمأأأأد

مشأأأروع مبأأأدأ م فصأأأيي وأرعأأأرب أيضأأأاً عأأأ  رأي مفأأأاه  أن مأأأ  امل اسأأأب أن تتضأأأ   مشأأأاريع املبأأأاهئ 
االلتأأأماو الأأأواره   االتفاقيأأأة ةشأأأ ن حظأأأر اسأأأتطداو تق يأأأات التغيأأأري   البيئأأأة ألغأأأراض عسأأأكرية أو أليأأأة 

و اسأأتطداو تق يأأات التغيأأري   البيئأأة كات اآلثأأار الواسأأعة االنتشأأار أو ي "عأأد(379)أغأأراض عدائيأأة أخأأرى
الةويلأأة البقأأاد أو الشأأديدة ألغأأراض عسأأكرية أو أليأأة أغأأراض عدائيأأة أخأأرى  وسأأيلة إلحلأأاق الأأدمار أو 
اخلسأائر أو األضأأرارييي"ي ورىل جانأأب عأدو اليقأأني الأأ ي يلأ  وضأأع املبأأدأ في أا يتعلأأق ةالقأأانون الأأدويل 

لوحا أنأه سأيكون مأ  الصأعوةة مبكأان الةعأ    قي أة املبأدأ في أا يتعلأق ةالقأانون البيئأي الأدويل العر ، 
املعاصأأأأري وكر أأأأر  أأأأ لك أن مشأأأأروع املبأأأأدأ ي بغأأأأي أن يتضأأأأ   فأأأأرض حظأأأأر علأأأأ  تأأأأدمري البيئأأأأة، الأأأأ ي 

 عيأأأأة تأأأربر  الضأأأأرورة العسأأأأكرية ويرباشأأأأر علأأأأ  حنأأأأو تعسأأأأفي، اسأأأأت اهاً رىل الصأأأأيغة الأأأأوارهة   قأأأأرار ا  ال
ي وال يبأأدو أن  أأ ا ا انأأب قأأد ت اولأأه مشأأروع 1992تشأأري  الثأأام/نوف رب  25املأأؤر   47/37العامأأة 
 ، ال ي تةرق رىل "اهل  ات" ولك ه مل يتةرق ةالضرورة ملفهوو "التدمري"ي 1املبدأ 
وأعأأرب ةعأأض األعضأأاد عأأ  أسأأفه لكأأون الت  يأأد الأأواره   التقريأأر ةشأأ ن أمهيأأة التشأأريعات  -151

وط يأأأة املتعلقأأأة غ ايأأأة البيئأأأة مل  أأأد طريقأأأه رىل مشأأأاريع املبأأأاهئي وعليأأأه، فقأأأد اقأأأرتح مشأأأروع مبأأأدأ ال
م فصأأأي يعكأأأس واجأأأب الأأأدول ةأأأ ن تتعهأأأد غ ايأأأة البيئأأأة   سأأأياق ال ماعأأأات املسأأألحة مأأأ  خأأأالل 

 التداةري التشريعية املت اشية مع القانون الدويل امل ةبقي 
 

 الفرض )ج( 
د عأأأأ  رأي مفأأأاه  أن الأأأأ   املقأأأأرتح ةشأأأأ ن الغأأأرض تقييأأأأدي علأأأأ  حنأأأأو أعأأأرب عأأأأدة أعضأأأأا -152
مأأأربر لأأأهي وةاإلضأأأافة رىل التأأأداةري الوقائيأأأة واإلصأأأالحية، تضأأأ  ت مشأأأاريع املبأأأاهئ أيضأأأاً شأأأروطاً  ال

ثاجأأرة فضأأأاًل عأأأ  التمامأأأات ةا أأاك تأأأداةري حتوطيأأأةي واقأأأرتح عأأدة أعضأأأاد حأأأ   مصأأأةلو "عرضأأأية"ي 
يي رىل أهىن حد مأ  األضأرار  افأة، سأواد عرضأية أو غأري كلأكي واقأرترح وأشري رىل أن اهلد   و التقل

أيضأأاً الت ييأأم ةأأني األضأأرار الع أأد واألضأأرار العرضأأيةي وأرعأأرب عأأ  رأي مفأأاه  أن مأأ  امل كأأ  ت أأاول 
مسأ لة األضأرار العرضأية   مشأأروع مبأدأ م فصأي، ورن  أان ةعأأض األعضأاد قأد الحأا أن املصأأةلو 

 لييي غاجة رىل مميد م  التح
__________ 

 (379) United Nations, Treaty Series, vol. 1108, p. 151ي 
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 استخدام المصطلحات )د( 
أيد عدة أعضأاد رهران حكأم ةشأ ن اسأتطداو املصأةلحات   مشأاريع املبأاهئ؛ ومأ  شأ ن  -153

 أأ ا احلكأأم أن يسأأاعد علأأ  حتديأأد نةأأاق الأأ   ةصأأورة صأأحيحة واستيضأأاح املوضأأوع قيأأد ال ظأأري 
مصأةلحي "ال أماع  ومع كلأك، أرعأرب أيضأاً عأ  ضأرورة تأوخي احلأ ر في أا يتعلأق ةأ ي حماولأة لتعريأ 

و"البيئأأأأأأة"، ألغأأأأأأراض  أأأأأأ ا املوضأأأأأأوع، حيأأأأأأث ي ةويأأأأأأان علأأأأأأ  مسأأأأأأائي شأأأأأأديدة التعقيأأأأأأدي  املسأأأأأألو"
يتعلأأأق ةتعريأأأ  مصأأأةلو "ال أأأماع املسأأألو"، الحأأأا العديأأأد مأأأ  األعضأأأاد أن املصأأأةلو واسأأأع  وفي أأأا

ظأأيم غيأث يشأأ ي ال ماعأأات املسأألحة غأأري الدوليأأة، و أأي ال ماعأأات األ ثأأر شأأيوعاً واألعصأأ  علأأ  الت 
واأل ثأأأر رضأأأراراً ةالبيئأأأةي وعأأأالوة علأأأ  كلأأأك، اقأأأرترح أنأأأه قأأأد يلأأأمو ةعأأأض التوضأأأيو مأأأ  أجأأأي ضأأأ ان 

ت ةبأأق مشأأاريع املبأأاهئ رال علأأ  احلأأاالت الأأيت يكأأون فيهأأا اسأأتطداو القأأوة الةويأأي األمأأد قأأد ةلأأغ  أال
اخليأأة مسأأتوى معي أأاً مأأ  الشأأدةي و كأأ ا، ترسأأتثىن مأأ  نةأأاق  أأ ا املوضأأوع حأأاالت االضأأةراةات الد

الأأأيت تقتصأأأر ةةبيعتهأأأا علأأأ  حأأأاالت رنفأأأاك القأأأانوني وطعأأأ  عأأأده مأأأ  األعضأأأاد   التعريأأأ  املوسأأأع 
، واقأأرترح أنأأه ي بغأأي أن يقتصأأر نةأأاق احل ايأأة علأأ  البيئأأة في أأا يتصأأي غأأاالت ال أأماع "ملصأأةلو "البيئأأة

السأأأألم املسأأأألوي و   أأأأ ا الصأأأأده، لأأأأوحا أنأأأأه ال ميكأأأأ  اسأأأأتعارة تعريأأأأ  مأأأأ  صأأأأك معأأأأد غأأأأاالت 
 ورسقاطه ةبساطة عل  حاالت ال ماع املسلوي

 
 1مشروع المئدأ  )هر( 

، أعأأأرب عأأأدة أعضأأأاد عأأأ  قلقهأأأم رثاد وصأأأ  1ةي  أأأا أيأأأد ةعأأأض األعضأأأاد مشأأأروع املبأأأدأ  -154
البيئة  كي ة هنأا، "كات طبيعأة مدنيأة"، و أو مأا يعتربونأه فضفاضأاً جأداً وغامضأاًي ويبأدو أن االقأرتاح 

ةأأأني البيئأأأة  كأأأي ومفهأأأوو "األعيأأأان املدنيأأأة"، و أأأو مأأأا مأأأ  شأأأ نه أن يأأأؤهي رىل  يعأأأد ضأأأ  اً املعاهلأأأة
صأأأعوةات  بأأأرية ع أأأد تةبيأأأق مبأأأدأ الت ييأأأمي وأشأأأري رىل أن قأأأانون ال ماعأأأات املسأأألحة ال يت أأأاول محايأأأة 
األشأأأطاص أو األشأأأياد ةصأأأورة جمأأأرهةي ولأأأ لك، سأأأيكون مأأأ  األنسأأأب صأأأياغة قاعأأأدة محايأأأة البيئأأأة 

ئهأأأا وخصائصأأأها احملأأأدهةي واقأأأرترح أيضأأأاً أن ترعأأأر  ةوصأأأفها مأأأ  األعيأأأان املدنيأأأةي ةاالسأأأت اه رىل أجما
وم  ش ن   ا ال هج أن يتأيو تصأ يفاً للح ايأة مبوجأب القواعأد امل ةبقأة علأ  محايأة األعيأان املدنيأة، 
رغأأم أنأأه لأأوحا أيضأأاً أن  أأ   القواعأأد قأأد ال ت ةبأأق تلقائيأأاً علأأ  البيئأأةي وأشأأري رىل أن الظأأرو  الأأيت 
تصأأأأبو   الهأأأأا األعيأأأأان املدنيأأأأة أ أأأأدافاً عسأأأأكرية، فضأأأأاًل عأأأأ  متييأأأأم مأأأأا ركا  انأأأأت تصأأأأبو أ أأأأدافاً 
عسأأكرية ةصأأورة  ليأأة أو جمئيأأة، أمأأور غاجأأة رىل توضأأيوي وأ أأد ةعأأض األعضأأاد اآلخأأري  أن البيئأأة 

 ميك  اعتبار ا م  "األعيان" املدنية رغم  وهنا شاملة لتلك األعياني ال
، الأأأيت رأوا أهنأأأا قأأأد 1ضأأأاد االنتبأأأا  رىل ا  لأأأة الثانيأأأة مأأأ  مشأأأروع املبأأأدأ ووجأأأه ةعأأأض األع -155

تكأأأون مبثاةأأأة املبأأأدأ األول الأأأ ي يسأأأ و أواًل وقبأأأي  أأأي شأأأيد غ ايأأأة البيئأأأة  كأأأي، مث محايأأأة األجأأأماد 
املكونأة هلأأاي ومأ   أأ ا امل ةلأأق، ي بغأي رمأأا رحأأالل ا  لأة الثانيأأة حمأأي ا  لأة األوىل، أو ت أأاول ا  لأأة 

ثانيأأأأة   مبأأأأدأ م فصأأأأي مجلأأأأة وتفصأأأأياًلي واقأأأأرترح أيضأأأأاً توضأأأأيو نةأأأأاق "القأأأأانون الأأأأدويل السأأأأاري"، ال
 وحتديد قواعد القانون الدويل اإلنسام كات الصلةي
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 2مشروع المئدأ  )و( 
، ورن أرعأأرب أيضأأاً عأأ  القلأأق رثاد 2اتفأأق األعضأأاد ةصأأورة عامأأة مأأع فحأأوى مشأأروع املبأأدأ  -156

 "أقصأ  حأد ةكأأ "ي وأشأري رىل أن العبأارة ال تعكأأس ةدقأة االشأرتاط الأأواره   صأيغة محايأة البيئأأة رىل
القأأأانون الأأأدويل اإلنسأأأام، الأأأ ي  أأأده التمامأأأاً ةا أأأاك االحتياطأأأات املسأأأتةاعة لت  أأأب الضأأأرر المائأأأد 
علأأأ  امليأأأمة العسأأأكرية احملأأأدهة، والتقليأأأي م أأأه رىل أهىن حأأأد   مجيأأأع األحأأأوالي وعأأأالوة علأأأ  كلأأأك، 

الأأأأ   يبأأأأدو غأأأأري معأأأأرت  ة نأأأأه لأأأأ  يكأأأأون ةك أأأأاً   اأأأأرو  معي أأأأة اسأأأأتيفاد  أأأأ ا املعيأأأأار  لأأأأوحا أن
يتعلأأأق ةكأأأي مأأأ  محايأأأة املأأأدنيني ومحايأأأة البيئأأأةي وأرعأأأرب أيضأأأاً عأأأ  رأي مفأأأاه  أنأأأه سأأأيكون مأأأ   في أأأا

الضأأأروري تكييأأأ  املبأأأاهئ املشأأأار رليهأأأا    أأأ ا احلكأأأم مأأأع خصوصأأأية البيئأأأة، فضأأأاًل عأأأ  توضأأأيو 
ي وفي أأا يتعلأأق مببأأدأ احليةأأة، لأأوحا 1د الوضأأع املأأدم امل  أأوح للبيئأأة   مشأأروع املبأأدأ سأأرياهنا   ضأأو 

أنأأه ي بغأأي توضأأيو املعيأأار الواجأأب التةبيأأق   التقيأأيم الأأالثو "للضأأرر" وال سأأي ا توضأأيو مأأا ركا  أأان 
أن مشأروع  وتل  ع  معايري "األضأرار البالغأة، الواسأعة االنتشأار، والةويلأة األمأد"ي وأرشأري أيضأاً رىل

املبأأدأ ي بغأأي أن يوضأأو انةبأأاق مبأأدأ الت اسأأب في أأا يتعلأأق ةأأ جماد البيئأأة الأأيت فقأأدت محايتهأأاي وقأأدو 
 اقرتاح ة ن رشارة حمدهة رىل مبدأ اإلنسانية ي بغي أن تدرن   ال  ي 

 
 3مشروع المئدأ  )ز( 

تأأأوى حمك أأأة ، الأأأ ي الحظأأأوا أنأأأه مسأأأت د مأأأ  ف3أيأأأد العديأأأد مأأأ  األعضأأأاد مشأأأروع املبأأأدأ  -157
ي ومأأأع كلأأأك، أرعأأأرب أيضأأأاً عأأأ  رأي مفأأأاه  أن احملك أأأة (380)العأأأدل الدوليأأأة ةشأأأ ن األسأأألحة ال وويأأأة

ت اولأت، في أا يبأدو، مسأ لة االعتبأأارات البيئيأة مأ  م ظأور قأانون مسأأوغات احلأرب ولأيس مأ  م ظأأور 
قأأدمت أيضأاً ح أأة مثأرياً لإلشأكالي و  3قأانون احلأرب، ةأأا قأد  عأي االقأأرتاح الأواره   مشأروع املبأأدأ 

معارضأأأة لأأأ لك مؤها أأأا أن اإلشأأأارة الأأأوارهة   الفتأأأوى  أأأي رشأأأارة رىل قأأأانون احلأأأربي وورجأأأه االنتبأأأا  
أيضأأاً رىل أنأأأه قأأأد توجأأأد حأأأاالت تكأأأون فيهأأا االعتبأأأارات البيئيأأأة غأأأري وارهة ةبسأأأاطة؛ وةالتأأأايل، فعلأأأ  

ورة تفصأأأيي مضأأأ ون مشأأأروع  أأأ ا الب أأأد أن يتضأأأ   ت ويهأأأا يعأأأرت  رأأأ   احلقيقأأأةي وقرأأأدو اقأأأرتاح ةضأأأر 
لتوضأأأيو  يفيأأأة مراعأأأاة االعتبأأأارات البيئيأأأة   تقيأأأيم الضأأأرورة والت اسأأأبي و   أأأ ا السأأأياق،  3املبأأأدأ 

أشأأري رىل ضأأرورة حتديأأد "االعتبأأارات البيئيأأة" ةصأأورة سأألي ة وتوضأأيو حأأدوه  أأ   االعتبأأاراتي وقأأدو 
موضأأأوعية وتسأأأت د رىل املعلومأأأات  اقأأأرتاح ةرضأأأافة مجلأأأة مؤها أأأا أن  أأأ   التقيي أأأات ي بغأأأي أن تكأأأون

، ومأأأ  مث 3و 2املتاحأأأة حي هأأأاي والحأأأا ةعأأأض األعضأأأاد نوعأأأاً مأأأ  التأأأداخي ةأأأني مشأأأروعي املبأأأدأي  
حأأأت رمكانيأأأة همأأأج مشأأأروعي املبأأأدأي ي ةيأأأد أنأأأه لأأأوحا أن مشأأأروع املبأأأدأ  أ ثأأأر حتديأأأداً مأأأ   3اقرتر

 وي بغي ةالتايل اإلةقاد عليهي 2مشروع املبدأ 
 

__________ 

 (380) Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226ي 
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 4ئدأ مشروع الم )ح( 
مأأأ   2يعكأأأس احلكأأأم امل صأأأوص عليأأأه   الفقأأأرة  4الحأأأا عأأأدة أعضأأأاد أن مشأأأروع املبأأأدأ  -158
مأأأأ  الربوتو أأأأول اإلضأأأأا  األول، وأعرةأأأأوا عأأأأ  ت ييأأأأد م إلهراجأأأأهي فأأأأاحلظر املةلأأأأق يبأأأأدو  55املأأأأاهة 

م اسأأبا؛ كلأأك أنأأه ع أأأدما تصأأبو البيئأأة، أو جأأأمد م هأأا،  أأدفاً عسأأكرياً، ت ةبأأأق قواعأأد أخأأرى ةشأأأ ن 
عتأأدادات عليهأأاي وةالتأأايل، فأأال يوجأأد مأأا يبأأدو مأأربراً ألي شأأيد أقأأي مأأ  احلظأأر املةلأأقي ولأأوحا  اال

 أأ لك أن التعليقأأات ميكأأأ  أن تت أأاول ةالشأأرح  أأأون احلظأأر قأأأد يوجأأد فقأأ  ةوصأأأفه التمامأأاً تعا أأأدياً 
ولأأيس ةوصأأفه قاعأأدة عرفيأأة؛ ف ه أأة الل  أأة ليسأأت فهرسأأة القواعأأد العرفيأأةي ةيأأد أن ةعأأض األعضأأاد 

آلخأأري  رأوا أن مأأ  الوجا أأة مبكأأان أن يكأأون حظأأر األع أأال االنتقاميأأة غأأري مقبأأول ع ومأأاً ةوصأأفه ا
قاعأأدة مأأ  قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأر ، وةالتأأايل ي بغأأي أن يأأره ةصأأفته تلأأك   مشأأروع املبأأدأي ومأأ  
رة مث، فقأأأأد طعأأأأ  أولئأأأأك األعضأأأأاد   صأأأأياغة احلظأأأأر مبفأأأأرهات مةلقأأأأة علأأأأ  حنأأأأو مأأأأا اقرتحتأأأأه املقأأأأر 

اخلاصأأأأةي وعأأأأالوة علأأأأ  كلأأأأك، لأأأأوحا أنأأأأه ميكأأأأ  أن تعتأأأأرب األع أأأأال االنتقاميأأأأة احلرةيأأأأة مشأأأأروعة   
حأأأاالت اسأأأتث ائية، ع أأأدما يرل أأأ  رليهأأأا  تأأأداةري رنفأأأاك رهاً علأأأ  تصأأأرفات غأأأري مشأأأروعة مأأأ  جانأأأب 

مأأأأ   2الةأأأأر  اآلخأأأأري و   أأأأ ا السأأأأياق، أشأأأأري رىل التحفظأأأأات الأأأأيت أةأأأأدهتا الأأأأدول علأأأأ  الفقأأأأرة 
مأأأ  الربوتو أأأول اإلضأأأا  األول، و أأأ لك رىل تعريأأأ  األع أأأال االنتقاميأأأة الأأأواره   هراسأأأة  55 هةاملأأأا

ي وملأأا  انأأت مشأأاريع املبأأاهئ (381)القأأانون الأأدويل العأأر  الصأأاهرة عأأ    أأة الصأأليب األمحأأر الدوليأأة
أيأأأأاً مأأأأ  ورجأأأأه االنتبأأأأا  رىل حقيقأأأأة أن  - الدوليأأأأة وغأأأأري الدوليأأأأة -تت أأأأاول مجيأأأأع ال ماعأأأأات املسأأأألحة 

املشأأأأرت ة ةأأأأني اتفاقيأأأات ج يأأأأ  أو الربوتو أأأأول اإلضأأأأا  الثأأأام ال يتضأأأأ   حظأأأأر األع أأأأال  3 املأأأاهة
ن مأأأا يلأأأمو مأأأ  ت ويأأأهي ومأأأع را االنتقاميأأأة احلرةيأأأةي وعليأأأه، ي بغأأأي أن تعأأأاه صأأأياغة مشأأأروع املبأأأدأ مأأأع ره

ترغأأأب الل  أأأة كلأأأك، أرعأأأرب أيضأأأاً عأأأ  رأي مفأأأاه  أن األمأأأر يتعلأأأق مب أأأال مأأأ  ا أأأاالت الأأأيت قأأأد 
الع أأي فيهأأا   رطأأار التةأأوير التأأدر ي للقأأانون مأأ  أجأأي توسأأيع نةأأاق حظأأر األع أأال االنتقاميأأة   

 ليش ي ال ماعات املسلحة غري الدوليةي
 

   5مشروع المئدأ  )ا( 
، املتعلأأق ةتحديأأد امل أأاطق 5ةي  أأا أعأأرب عأأدة أعضأأاد عأأ  ت ييأأد م لفحأأوى مشأأروع املبأأدأ  -159

اإليكولوجيأأأأة الكأأأأربى ةاعتبار أأأأا م أأأأاطق جمأأأأرهة مأأأأ  السأأأأالح قبأأأأي ال أأأأماع املسأأأألو أو   كات األمهيأأأأة 
ةدايته، الحظوا أنه يثري العديد م  املسأائي امله أة الأيت تتةلأب مميأداً مأ  الدراسأة، سأواد في أا يتعلأق 

أيضأأاً  ةأأالتةبيق الع لأأي هلأأ ا احلكأأم أو في أأا يتعلأأق ةاآلثأأار الشأأارعة املرتتبأأة عليأأهي ومأأع كلأأك، أرعأأرب
 ع  الشك في ا يتعلق ةاألساس القانوم ملشروع املبدأ   ا ورمكانية رع الهي

وةي  أأا رأى ةعأأض األعضأأاد أن  أأ ا احلكأأم يتعلأأق ةاملرحلأأة األوىل، االلتمامأأات وقأأت السأألم،  -160
أشأأأار أعضأأأاد آخأأأرون رىل أنأأأه ميكأأأ  أن ي ةبأأأق أيضأأأاً علأأأ  املرحلأأأة الثانيأأأة، االلتمامأأأات أث أأأاد ال أأأماع 

__________ 

 (381) Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck (eds.), Customary International Humanitarian Law, vols. I 

and II (Cambridge, Cambridge University Press, 2005ي 
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سلو، أو حأىت املرحلأة الثالثأة، التمامأات مأا ةعأد انتهأاد ال أماعي وة أاد عليأه، قرأدمت اقرتاحأات ةشأ ن امل
، فضأأاًل عأأ  معا أأة اآلثأأار القانونيأأة املرتتبأأة علأأ   أأ   امل أأاطق 5متديأأد ال ةأأاق الأأممد ملشأأروع املبأأدأ 

ن رةأأراو اتفاقأأات متباهلأأة رثاد أطأرا  ال أأماع األخأأرى، مبأأا   كلأأك التمامأأات ةعأدو مهامجتهأأاي ولأأوحا أ
ةأأني أطأأأرا  نأأأماع ةشأأأ ن رنشأأأاد  أأأ   امل أأأاطق مأأأ  شأأ نه أن يأأأوفر هرجأأأة أعلأأأ  مأأأ  احل ايأأأة ةأأأداًل مأأأ  
تعيأأأني  أأأ   امل أأأاطق ةصأأأورة انفراهيأأأة؛ وعليأأأه، ي بغأأأي أن يتضأأأ   مشأأأروع املبأأأدأ عبأأأارات رأأأ ا املعأأأىني 

غأي أن يشأ لها نةأاق مشأروع املبأدأ ورأى ةعض األعضاد أيضاً أن مواقأع الأرتاث الثقأا  والةبيعأي ي ب
 أأأأأ اي وقرأأأأأدو اقأأأأأرتاح ةأأأأأرهران مشأأأأأروع مبأأأأأدأ م فصأأأأأي ةشأأأأأ ن امل أأأأأاطق اخلاليأأأأأة مأأأأأ  األسأأأأألحة ال وويأأأأأة 

 يتعلق غ اية ةيئتها، و  لك ةش ن ضرورة ت في  الدول الثالثة اللتماماهتا ةاحرتاو     امل اطقي  في ا
مبميأأأأد مأأأأ  التفصأأأأيي املسأأأأائي القانونيأأأأة  وشأأأأ ع عأأأأدة أعضأأأأاد املقأأأأررة اخلاصأأأأة علأأأأ  أن حتلأأأأي -161

 والع لية املعقدة اليت نش ت في ا يتصي مبشروع   ا املبدأ   تقرير ا املقبي، وأن تربلور ال ظاو املقرتحي 
 

 برنامج العمل المقئل )ي( 
أعأأرب ةعأأض األعضأأاد عأأ  ت ييأأد م القأأرتاح املقأأررة اخلاصأأة ةأأ ن تت أأاول   تقرير أأا الثالأأث  -162
الواجب التةبيأق   حأاالت مأا ةعأد انتهأاد ال أماع، واملسأائي الأيت مل ي ظأر فيهأا خأالل املرحلأة  القانون

الثانية، وأن تقدو حتلياًل مأوجماً لل راحأي الأثالثي ومأع كلأك، لأوحا أيضأاً أنأه مأ  غأري الواضأو متامأاً  
األمأأي   ثيأأاهة   يأ  تعتأأمو املقأررة اخلاصأأة مواصأألة ت أاول املوضأأوع ةعأأد تقرير أا الثالأأث، وأرعأأرب عأ 

توضيو   ا األمري واقرترح، م  ةأاب تيسأري الع أي، رعأداه مأوجم مبشأاريع املبأاهئ الأيت تتأوخ  املقأررة 
 اخلاصة وضعهاي

وخبصأأوص املسأأائي احملأأدهة الأأيت يتعأأني ال ظأأر فيهأأا   التقريأأر الثالأأث، أرعأأرب عأأ  رأي مفأأاه   -163
معا أأدات القأأانون الأأدويل اإلنسأأام األخأأرى الأأيت حتأأد أن املقأأررة اخلاصأأة ي بغأأي أن حتلأأي ةتع أأق أ أأرب 

م  وسائي وأساليب احلرب الأيت قأد يرتتأب عليهأا أثأر ضأار   البيئأة الةبيعيأة، وأن تأدرس علأ  وجأه 
اخلصأأأوص تةأأأورات التك ولوجيأأأات ا ديأأأدة واألسأأألحةي ورحأأأب عأأأده مأأأ  األعضأأأاد ةأأأاعتماو املقأأأررة 

لأأق ةكأأأي مأأ  املأأأرحلتني الثانيأأأة والثالثأأةي واقأأأرترح أيضأأأاً أن اخلاصأأة ال ظأأأر   مسأأ لة االحأأأتالل في أأأا يتع
تعأأرض املقأأررة اخلاصأأة مشأأاريع مبأأاهئ تتعلأأق ةتأأدريب القأأوات املسأألحة ورعأأداه ونشأأر املأأواه التعلي يأأة 
كات الصأأألةي وأخأأأرياً، أرعأأأرب عأأأ  رأي مفأأأاه  أن املقأأأررة اخلاصأأأة ي بغأأأي أن ترأأأدرن مقرتحأأأات ةشأأأ ن 

كأأ   أن تسأأهم رأأا امل ظ أأات الدوليأأة   احل ايأأة القانونيأأة للبيئأأة في أأا يتعلأأق السأأبي والوسأأائي الأأيت مير
ةأأال ماع املسأألوي وشأأ ع ةعأأض األعضأأاد املقأأررة اخلاصأأة علأأ  أن تأأ ظم مشأأاريع املبأأاهئ املقبلأأة غيأأث 

 تتوافق مع املراحي المم يةي
ع  يانأأأات ورحأأب ةعأأض األعضأأاد ةأأاعتماو املقأأررة اخلاصأأة االسأأت رار   رجأأراد مشأأاورات مأأ -164

أخأأأرى،  الل  أأأة الدوليأأأة للصأأأليب األمحأأأر واليونسأأأكو وةرنأأأامج األمأأأم املتحأأأدة للبيئأأأة، و أأأ لك مأأأع 
م ظ أأات رقلي يأأةي واتفقأأوا أيضأأاً علأأ  أنأأه سأأو  يكأأون مأأ  املفيأأد أن تسأأت ر الأأدول   تقأأدمي  أأاكن 

 م  التشريعات والسواةق القضائية كات الصلةي 
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 لخاصة الملحظات الختامية للمقررة ا -3 
  ضأأأأود التعليقأأأأات الأأأأيت أرةأأأأديت خأأأأالل امل اقشأأأأة العامأأأأة ةشأأأأ ن  يكأأأأي وم ه يأأأأة التقريأأأأر  -165

ومشأأأأاريع املبأأأأاهئ، رأت املقأأأأررة اخلاصأأأأة فائأأأأدة   توضأأأأيو أن املطةأأأأ  العأأأأاو لل وضأأأأوع سيتضأأأأ   
العديأأد مأأ  مشأأاريع املبأأاهئ مصأأ فة حسأأب غرضأأها الأأوايفي، غيأأث تعكأأس قأأدر اإلمكأأان املراحأأي 

ة الأأأأثالثي وجأأأأرى الت  يأأأأد  أأأأ لك علأأأأ  أن مشأأأأاريع املبأأأأاهئ املقرتحأأأأة    أأأأ ا التقريأأأأر تتعلأأأأق المم يأأأأ
ةاملرحلة الثانيأة، )أي أث أاد ال أماع املسألو(، الأيت  انأت حمأ  تر يأم التقريأري وعليأه، ي بغأي أن ي ظأر رىل 

يعتهأأأا؛ ترتيأأأب وتأأأرقيم مشأأأاريع املبأأأاهئ مأأأ  كلأأأك امل ظأأأور، وعلأأأ  أهنأأأا، ة أأأاد علأأأ  كلأأأك، مؤقتأأأة ةةب
مشأاريع املبأأاهئ املتعلقأة ةأأاملرحلتني األوىل والثالثأة فسأو  تضأأا    تقريأر قأأاهوي واتفقأت املقأأررة  أمأا

اخلاصأة مأأع الأرأي القائأأي ةأ ن املوضأأوع  تأأان رىل وضأع هيباجأأة م اسأبة، وأن كلأأك قأد يأأتم   مرحلأأة 
القواعأأد األخأأأرى  الحقأأة مأأ  الع ليأأأةي وعأأالوة علأأ  كلأأأك، شأأدهت املقأأأررة اخلاصأأة علأأ  أن مسأأأ لة

الأأيت قأأد ت ةبأأق أث أأاد ال ماعأأات املسأألحة، مبأأا   كلأأك قواعأأد ومبأأاهئ القأأانون البيئأأي الأأدويل،  أأي   
صأأألب املوضأأأوع، وةالتأأأايل فرهنأأأا متفقأأأة متامأأأاً مأأأع التعليقأأأات الأأأيت أةأأأديت ةشأأأ ن ضأأأرورة ت أأأاول  أأأ   

هئ قأأانون ال ماعأأات املسأألحة املسأأائيي ولكأأ ،   ضأأود تر يأأم التقريأأر الثأأام علأأ  حتديأأد قواعأأد ومبأأا
كات الصأألة غ ايأأة البيئأأة، مل يكأأ  ةك أأاً أن تضأأا  رىل  أأ   الدراسأأة جمأأاالت أخأأرى مأأ  جمأأاالت 

 القانوني وسو  يضةلع مبثي تلك الدراسة   مرحلة الحقةي 
ورهاً علأ  األسأأئلة املةروحأأة في أأا يتعلأأق ةاسأأتطداو مصأأةلحي "البيئأأة" و"البيئأأة الةبيعيأأة"    -166

شأأأاريع املبأأأاهئ، أوضأأأحت املقأأأررة اخلاصأأأة أن مسأأأوغ كلأأأك لأأأه عالقأأأة ة ةأأأاق املوضأأأوع، الأأأ ي  أأأو م
نةأأاق واسأأأع ويتضأأأ   رشأأارة رىل مصأأأةلو "البيئأأأة"ي وعلأأ   أأأ ا ال حأأأو،  أأب أن يأأأ عكس كلأأأك   
الب د املتعلق ةال ةاق والغأرضي ةيأد أن مشأاريع املبأاهئ املتعلقأة ةاملرحلأة الثانيأة تعكأس أحكأاو قأانون 

 ماعأأأات املسأأأألحة الأأأأيت تسأأأتطدو مفهومأأأأاً أضأأأأيق، أي "البيئأأأة الةبيعيأأأأة"ي ومأأأأ  ةأأأاب احلأأأأرص علأأأأ  ال
ير ظأأأر رىل الع ليأأأأة علأأأأ  أهنأأأأا توسأأأأيع ل ةأأأأاق قأأأانون ال ماعأأأأات املسأأأألحة، احأأأأترفا مبصأأأأةلو البيئأأأأة  أال

 الةبيعية     ا السياق احملدهي و  ا  و الت ييم ال ي سعا املصةلحان رىل توضيحهي
قأأأأد أثأأأأار  ثأأأأرياً مأأأأ  امل اقشأأأأةي وأوضأأأأحت أن  1ظأأأأت املقأأأأررة اخلاصأأأأة أن مشأأأأروع املبأأأأدأ والح -167

الصياغة املقرتحة ةأ ن "البيئأة مدنيأة ةةبعهأا" مسأت دة مأ  مبأدأ الت ييأم   قأانون ال ماعأات املسألحة ةأني 
ئتأأأني األعيأأأان املدنيأأأة واأل أأأدا  العسأأأكرية، ةأأأا يعأأأد أن البيئأأأة تصأأأ     فئأأأة أو أخأأأرى مأأأ   أأأاتني الف

ألغأأأراض تةبيأأأق قأأأانون ال ماعأأأات املسأأألحةي و أأأ ا  أأأو املفهأأأوو الأأأ ي سأأأعت رىل تضأأأ ي ه   صأأأياغتهاي 
وقالأأت رهنأأا امت عأأت عأأ  اإلشأأارة رىل البيئأأة ةوصأأفه "عي أأا مدنيأأة"، ألن كلأأك قأأد يثأأري اللأأبس، رغأأم أن 

توافأق علأ  أن أجماد م  البيئة ميك ، مأ  وجهأة نظر أا، أن تشأكي عي أا مدنيأةي ومأع كلأك، قالأت رهنأا 
وصأأ  البيئأأة  كأأي ة هنأأا "عأأني" قأأد ال يكأأون م اسأأباًي ومبأأا أن الفكأأرة قأأد أحأأدثت ةعأأض اللأأبس، فقأأد 

 اعتربت أنه رمبا يكون م  األفضي جت ب املميد م  استطدامها   مشروع املبدأي
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ت وفي ا يتعلق مبصةلو "األضرار العرضية"، الحظأت املقأررة اخلاصأة أن  أ ا املفهأوو قأد ةأا -168
شبه مراه  للضرر ال ي قد يلحأق ةاملأدنيني وةامل تلكأات املدنيأة نتي أة   أوو مشأروع، وأنأه مأرتب  
مباشأأرة مببأأدأ الت اسأأبي و  ضأأود التعليقأأات الأأيت أرةأأديت   امل اقشأأة، أحملأأت املقأأررة اخلاصأأة رىل أن 

 املصةلو رمبا  ر   م  مشاريع املباهئي
ع هأأا ةعأأض األعضأأاد ةأأ ن حظأأر األع أأال االنتقاميأأة لأأيس وفي أأا يتعلأأق ةأأاآلراد الأأيت أعأأرب  -169

قاعأأدة مبوجأأب القأأانون الأأدويل العأأر ، أ أأدت املقأأررة اخلاصأأة أن الغأأرض مأأ  املوضأأوع لأأيس رثبأأات 
القواعأأد العرفيأأة ةأأي وضأأع معيأأاري وعأأالوة علأأ  كلأأك، وةأأال ظر رىل العأأده الكبأأري مأأ  الأأدول األطأأرا  

مأأأأ  املؤسأأأأ  أال تسأأأأتةيع الل  أأأأة أن تعأأأأرت  رأأأأ ا احلظأأأأر    الربوتو أأأأول اإلضأأأأا  األول، فسأأأأيكون
 اهلاو، أو أن تقلي م  ش نهي 

وأخأأأأرياً، أعرةأأأأت املقأأأأررة اخلاصأأأأة عأأأأ  رأي مفأأأأاه  أنأأأأه لأأأأ  يكأأأأون مأأأأ  امل اسأأأأب أن حتأأأأاول  -170
معا أأأأة مسأأأأ لة العتبأأأأات في أأأأا يتعلأأأأق ةأأأأبعض املصأأأأةلحات املسأأأأتطدمة   قأأأأانون ال ماعأأأأات  الل  أأأأة

مأأ  الربوتو أأول اإلضأأا  األول، وفقأأاً ملأأا اقرتحأأه  55و 35في أأا يتعلأأق ةاملأأاهتني  سأأي ا املسأألحة، وال
 ةعض األعضادي

  


