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الفصل التاسع
حماية الئي ة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة
ألف -مقدمة
 -130ق أ أأررت الل أ أأة هورهت أ أأا اخلامس أ أأة والس أ أأتني ( )2013أن ت أ أأدرن موض أ أأوع "محاي أ أأة البيئ أ أأة
في أأا يتعل أأق ةال ماع أأات املس أألحة" ةرن أأامج ع له أأا وعي أأت الس أأيدة م أأاري غي جا وةس أأون مق أأررة
خاصة لل وضوع()374ي
 -131ونظأأرت الل أأة ،هورهتأأا الساهسأأة والسأأتني (،)2014
( A/CN.4/674و)375()Corr.1ي

التقريأأر األويل لل قأأررة اخلاصأأة

باء -النظر في الموإلوع في الدورة الحالية
 -132عرأأرض علأ الل أأة أ الأأدورة التقريأأر الثأأام لل قأأررة اخلاصأأة ( )A/CN.4/685ونظأأرت فيأأه
جلساهتا م  3264رىل  3269املعقوهة الفرتة م  6رىل  10و  14متوث/يوليه 2015ي
 -133و ا لسأأة  3269املعقأأوهة  14متوث/يوليأأه  ،2015أحالأأت الل أأة رىل أأة الصأأياغة
فق أ أأرات الديباج أ أأة ومش أ أأاريع املب أ أأاهئ م أ أ أ  1رىل  ،5ةالص أ أأيغة ال أ أ أوارهة التقري أ أأر الث أ أأام لل ق أ أأررة
اخلاصأأة( ،)376مأأع العلأأم ةأ ن ة أأد "اسأأتطداو املصأأةلحات" أحيأأي لغأأرض تيسأأري امل اقشأأات ،علأ أن
املرحلةي
ترت ه ة الصياغة معلقاً
__________

( )374ا أ الق أرار ا لسأأة  3171لل أأة املعقأأوهة  28أيار/مأأايو 2013ي الوثأأائق الرمسيأأة لل عيأأة العامأأة ،الأأدورة
الثام ة والستون ،امللحق رقم  ،)A/68/10( 10الفقرة 167ي لالطالع عل مضامني املوضوع ،انظأر املرجأع نفسأه،
الدورة الساهسة والستون امللحق رقم  ،)A/66/10( 10املرفق ادي
( )375املرجع نفسه ،الدورة التاسعة والستون ،امللحق رقم  ،)A/69/10( 10الفقرات 222-186ي
ال ي اقرتحته املقررة اخلاصة

( )376في ا يلي ال
"الديئاجة
نطاق المئادئ
املباهئ عل محاية البيئة سياق ال ماعات املسلحةي
ت ةبق
الفرض
هتأأد أ املبأأاهئ رىل تعميأأم محايأأة البيئأأة سأأياق ال ماعأأات املسأألحة م أ خأأالل تأأداةري وقائيأأة ورصأأالحيةي
وهتد أيضاً رىل التقليي رىل أهىن حد ةك م األضرار العرضية اليت قد تلحق ةالبيئة أث اد ال ماع املسلوي
المصطلحات المستخدمة
املباهئ:
ألغراض
(أ) يرقصأأد ةتعبأأري "ال أماع املسأألو" احلالأأة الأأيت يأأتم فيهأأا الل أأود رىل اسأأتع ال القأأوة املسأألحة ةأأني الأأدول أو
الل أأود الةوي أأي األم أأد رىل الق أأوة املس أألحة ة أأني الس أألةات احلكومي أأة ومجاع أأات مس أألحة م ظ أأة أو في أأا ة أأني أ أ
ا اعات هاخي هولة ما؛
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 -134و ا لس أ أأة  3281لل أ أأة ،املعق أ أأوهة  30متوث/يولي أ أأه  ،2015ع أ أأرض( )377رئ أ أأيس أ أأة
الص أأياغة تقري أأر أأة الص أأياغة ةشأ أ ن "محاي أأة البيئ أأة في أأا يتعل أأق ةال ماع أأات املس أألحة" ،الأ أ ي تضأ أ ّ
مش أأاريع األحك أأاو االس أأتهاللية ومش أأاريع املب أأاهئ م أ أ األول ( )xرىل الث أأام ( )5ال أأيت اعت أأدهتا أأة
الصأ أأياغة مؤقت أ أاً الأ أأدورة السأ أأاةعة والسأ أأتني ( )378()A/CN.4/L.870والأ أأيت ميك أ أ االطأ أأالع عليهأ أأا

__________

(ب) تشأ ي "البيئأأة" املأواره الةبيعيأأة ،سأواد م هأأا الالأحيائيأأة أو األحيائيأأة ،مثأي اهلأواد واملأأاد والرتةأأة واحليوانأأات
العوامي ،والس ات امل يمة لل اار الةبيعيةي
وال باتات والتفاعي ةني
المئدأ 1
البيئة الةبيعية مدنية ةةبعها ،وال وث أن تشكي دفاً لله وو ما مل ورىل أن تصبو أجماد م هأا أدفاً عسأكرياًي
و ب احرتاو البيئة ومحايتها ،متشيا مع القانون الدويل الساري ،وال سي ا القانون الدويل اإلنسامي
المئدأ 2
أث أأاد ال أ أماع املس أألو ،ترةبيف أأق املب أأاهئ والقواع أأد األساس أأية للق أأانون ال أأدويل اإلنس أأام ،مب أأا كل أأك مب أأاهئ ا أأاك
االحتياطأأات أث أأاد اهل أأوو والت ييأأم والت اسأأب ،والقواعأأد املتعلقأأة ةالضأأرورة العسأأكرية ،علأ حنأأو ميكأ مأ تعميأأم محايأأة
البيئة رىل أقص حد ةك ي
المئدأ 3
يتعأأني وضأأع االعتبأأارات البيئيأأة احلسأأبان لأأدى تقيأأيم مأأا أأو ضأأروري ومت اسأأب السأأعي لتحقيأأق أ أأدا
عسكرية مشروعةي
المئدأ 4
رحتظر اهل ات اليت ترش عل البيئة الةبيعية رد االنتقاوي
المئدأ 5
ي بغأأي للأأدول أن حتأأده امل أأاطق كات األمهيأأة اإليكولوجيأأة الكأأربى ةاعتبار أأا م أأاطق جمأأرهة مأ السأأالح قبأأي ةأأدد
ال ماع املسلو ،أو عل األقي ةدايته"ي
( )377ميك االطالع عل ةيان رئيس ة الصياغة املوقع الشبكي لل ة عل الراة التايل<http://legal.un.org/ilc> :ي
( )378في ا يلي ال ال ي اعت دته ة الصياغة مؤقتاً:
"مقدمة
النطاق
عل محاية البيئة قبي اندالع نماع مسلو و أث ائه وةعد ي
ت ةبق مشاريع املباهئ
الفرض
رىل تعميم محاية البيئة سياق ال ماع املسلو ،ةةرق م ها ا أاك تأداةري وقائيأة للتقليأي
هتد مشاريع املباهئ
رىل أهىن حد ةك م األضرار اليت تلحق البيئة أث اد نماع مسلو وع طريق تداةري تصحيحيةي
الجزء األول
التدابير الوقادية
مشروع المئدأ األول ()x
تحديد المناطق المحمية
ي بغي للدول أن حتده ،ةاالتفاق أو غري  ،امل اطق كات األمهية البيئية والثقافية الكربى ةاعتبار ا م اطق حم يةي
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املوقأ أأع الشأ أأبكي لل أ أأةي وأحاطأ أأت الل أ أأة عل أ أاً مبشأ أأاريع األحكأ أأاو االسأ أأتهاللية ومشأ أأاريع املبأ أأاهئ
ةالص أأيغة ال أأيت عرض أأتها أأة الص أأياغةي ومأ أ املتوق أأع أن ير ظ أأر التعليق أأات علأ أ مش أأاريع املب أأاهئ
الدورة املقبلةي
 -1عرض المقررة الخاصة للتقرير الثاني
 -135الغأرض مأ التقريأر الثأام أو حتديأد القواعأد القائ أة الأيت حتكأم ال ماعأات املسألحة والأيت هلأأا
صلة مباشرة غ اية البيئأة سأياق ال أماع املسألوي وقأد تضأ التقريأر هراسأة هلأ القواعأدي وتضأ
التقريأأر أيضأاً مقرتحأأات لديباجأأة وسسأأة مشأأاريع مبأأاهئي وتضأ ت فقأرات الديباجأأة أحكامأاً ةشأ ن
نة أأاق مش أأاريع املب أأاهئ وغرض أأها ،واملص أأةلحات املس أأتطدمة ،وتعري أ مص أأةلحي "ال أماع املس أألو"
و"البيئأأة" ألغ أراض مشأأاريع املبأأاهئي وقأأد عرضأأت أص أالً التقريأأر األويل الصأأيغ املتعلقأأة ةكأأي م أ
"ال أماع املسأألو" و"البيئأأة"ي وتض أ مشأأروع املبأأدأ  1حك أاً ع أ محايأأة البيئأأة أث أأاد ال أماع املسأألو،
و أأان لأأه طأأاةع عأأاوي وتعلأأق مشأأروع املبأأدأ  2ةتةبيأأق قأأانون ال ماعأأات املسأألحة عل أ البيئأأةي وت أأاول
مشأأروع املبأأدأ  3ضأأرورة مراعأأاة االعتبأأارات البيئيأأة لأأدى تقيأأيم مأأا أأو ضأأروري ومت اسأأب السأأعي
__________

الجزء الثاني
مشاريع المئادئ السارية في أثناء النزاع المسلح
مشروع المئدأ الثاني ()1
توفير حماية عامة للئي ة [الطئيعية] في أثناء النزاع المسلح
 -1ب احرتاو البيئة [الةبيعية] ومحايتها وفقاً للقانون الدويل الساري ،وال سي ا قانون ال ماعات املسلحةي
 -2ب احلرص عل محاية البيئة [الةبيعية] م األضرار املتفشية والةويلة األمد واخلةريةي
 -3ال وث اهل وو عل أي جمد م البيئة [الةبيعية] ،رال ركا أصبو دفاً عسكرياًي
مشروع المئدأ الثاني ()2
تطئيق قانون النزاعات المسلحة علع الئي ة
يرةبيفق عل البيئة [الةبيعية] ،ةغرض محايتها ،قانون ال ماعأات املسألحة ،مبأا فيأه املبأاهئ والقواعأد املتعلقأة ةأالت ييم
والت اسب والضرورة العسكرية وا اك االحتياطات اهل ووي
مشروع المئدأ الثاني ()3
االعتئارات الئي ية
تراع االعتبارات البيئية ع د تةبيق مبدأ الت اسب وقواعد الضرورة العسكريةي
مشروع المئدأ الثاني ()4
حظر األعمال االنتقامية
رحتظر اهل ات اليت ترش عل البيئة [الةبيعية] رد االنتقاوي
مشروع المئدأ الثاني ()5
المناطق المحمية
توفر احل اية م أي وو لل أاطق كات األمهيأة البيئيأة والثقافيأة الكأربى واحملأدهة ةاالتفأاق ،ماهامأت ال حتتأوي
دفاً عسكرياً"ي
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لتحقيق األ دا العسكريةي وتض مشروع املبأدأ  4حظأر اهل أات الأيت تشأ علأ البيئأة رأد
االنتقاو ،وتعلأق مشأروع املبأدأ  5ةتحديأد امل أاطق كات األمهيأة اإليكولوجيأة الكأربى ةاعتبار أا م أاطق
جم أأرهة مأ أ الس أأالحي وأوض أأحت املق أأررة اخلاص أأة ،ع أأد ع أأرض التقري أأر ،أن "املب أأاهئ" ق أأد اقرتح أأت
ةوصأأفها أنسأأب نتي أأة ل ع أأال املضأأةلع رأأا ألهنأأا تتأأيو قأأدراً افيأاً مأ املرونأأة لتغةيأأة مجيأأع مراحأأي
املوض أأوعي وةاإلش أأارة رىل الديباج أأة املقرتح أأة ،أعرة أأت املق أأررة اخلاص أأة مأ أ جدي أأد عأ أ ش أأكو ها رثاد
احلاج أأة رىل رفأ أراه حك أأم ملوض أأوع "اس أأتطداو املص أأةلحات" ولك ه أأا الحظ أأت أن أأه رمب أأا مأ أ الس أأاةق
ألوانأه اسأأتبعاه مثأي أ ا احلكأم ضأأود اآلراد الأأيت أعأرب ع هأأا ةعأض أعضأأاد الل أة وأعرةأأت ع هأأا
ةع أأض ال أأدول ةشأ أ ن قي أأة مث أأي أ أ ا الب أأدي وس أأيعاه تقي أأيم احلاج أأة رىل مث أأي أ أ ا احلك أأم ض أأود
امل اقشات اليت ستدور خالل الدورة احلاليةي
 -136وأشأ أأارت املقأ أأررة اخلاص أ أأة رىل أنأ أأه ،ةاإلض أ أأافة رىل ال ظأ أأر القأ أأانون الواج أ أأب التةبيأ أأق أث أ أأاد
ال ماعات املسلحة ،ت أاول التقريأر ةعأض جوانأب امل ه يأة واملصأاهري أا قأدو سأرهاً خمتصأراً لل اقشأات
هاخأأي الل أأة خأأالل الأأدورة السأأاةقة ،فض أالً ع أ معلومأأات ع أ آراد الأأدول وةارسأأاهتا وخمتأأارات م أ
الس أواةق القضأأائية كات الصأألةي وخبصأأوص املعلومأأات الأأيت قأأدمتها الأأدول ،الحظأأت املقأأررة اخلاصأأة أن
أ املعلومأأات تتسأأم ةعأأدو جتأأانس بأأري ،حيأأث ارت أ ت الأأدول تقأأدمي معلومأأات ع أ خمتل أ املسأأائي،
وةالتأأايل ،ف أ الصأأعب اسأأتطالص اسأأت تاجات واسأأعةي ومأأع كلأأك ،أأدر رة أراث اسأأت تاجني اث أأني مهأأا
أن معظ أأم األنظ أأة ال أأيت حتك أأم االلتمام أأات العس أأكرية وق أأت الس أألم حديث أأة العه أأد ،وأن الع لي أأات
املتعأأدهة األط أرا ةأأات يضأأةلع رأأا ةصأأورة أ ثأأر ف أ ثر رطأأار أنظ أأة ةيئيأأة معت أأدة حأأديثاً نسأأبياًي
وفي أأا يتعل أأق ةف أأرع التقري أأر املتعل أأق ةالس أواةق القض أأائية ،وجه أأت املق أأررة اخلاص أأة االنتب أأا رىل التح أأديات
الأأيت اعرتضأأت حتليأأي القض أايا في أأا يتعلأأق ةأأالت ييم ةأأني امل تلكأأات ،وسأأبي الأأرثق ،والةبيعأأة ،واألرض
وامل أواره الةبيعي أأة ،ال أأيت ت ة أأوي عل أ ص أألة واض أأحة غق أأوق اإلنس أأان ،وخاص أأة حي أأث تك أأون الش أأعوب
املس لةي
األصلية ي املت ثرةي وخلصت رىل أن اك ما يدعو رىل العوهة رىل
 -137وتعلأأق جأأو ر التقريأأر الثأأام ةالقأأانون الواجأأب التةبيأأق خأأالل ال أماع املسأألوي وقأأدو حتلأأيالً
ل حك أأاو التعا دي أأة املةبق أأة مباش أأرة ومب أأاهئ ق أأانون ال ماع أأات املس أألحة كات الص أألة ،مث أأي مب أأاهئ
الت يي أ أأم ،والت اس أ أأب ،وا أ أأاك االحتياط أ أأات أث أ أأاد اهل أ أأوو ،فض أ أالً ع أ أ القواع أ أأد املتعلق أ أأة ةالض أ أأرورة
العسكريةي ةيد أن املقأررة اخلاصأة أ أدت أنأه لأيس مأ مه أة الل أة ت قأيو قأانون ال ماعأات املسألحة
وةالتأأايل ،فأأرن التقريأأر جت أأب حتليأأي التفس أريات الع ليأأة هل أ األحكأأاوي وم أ مث ،فأأرن التقريأأر اقتصأأر
عل حتديد ما ركا ان تةبيق األحكاو يش ي أيضاً تداةري محاية البيئةي
 -138وت أأاول التقريأأر أيض أاً امل أأاطق احمل يأأة ،ونظأأر اإلطأأار القأأانوم في أأا يتعلأأق ةامل أأاطق ا أأرهة
مأ السأأالح ،وامل أأاطق اخلاليأأة م أ األسأألحة ال وويأأة ،وم أأاطق ال أرتاث الةبيعأأي وامل أأاطق كات األمهيأأة
اإليكولوجيأأة الكأأربى ،ةال سأأبة لل وضأأوعي والحظأأت املقأأررة اخلاصأأة أن أ ا الفأأرع م أ التقريأأر يرمأأي
رىل حتليأأي العالقأأة ة أني امل أأاطق البيئيأأة وم أأاطق ال أرتاث الثقأأا  ،فض أالً ع أ حأأق الشأأعوب األصأألية
ةيئتها ةاعتبار ا مورهاً ثقافياً وطبيعياًي
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 -139ووجهأأت املقأأررة اخلاصأأة اال ت أأاو أيض أاً رىل ةعأأض املسأأائي الأأيت مل يش أ لها التقريأأر الثأأام،
وم هأ أأا شأ أأرط مأ أأارت م ،والع ليأ أأات املتعأ أأدهة األط أ أرا  ،وأع أ أأال أ أأة األمأ أأم املتحأ أأدة للتعويضأ أأات،
وحأأاالت االحأأتالل ،حيأأث ستطضأأع أ املسأأائي لهأأا للتحليأأي التقريأأر الثالأأث ضأأود أمهيتهأأا
أيضاً ةال سبة لل رحلة الثالثة  -االلتمامات لفرتة ما ةعد انتهاد ال ماعي
 -140واختت أأت املقأأررة اخلاصأأة حأأديثها ةتقأأدمي حملأأة ع أ ةرنأأامج الع أأي املقبأأي املقأأرتح ،مشأأرية رىل
أن تقرير أأا الثال أأث سيتضأ أ مقرتح أأات ةشأ أ ن ت أأداةري م أأا ةع أأد انته أأاد ال أ أماع ،مب أأا كل أأك التع أأاون
وتب أأاهل املعلوم أأات وأفض أأي امل ارس أأات ،فضأ أالً عأ أ ت أأداةري ا أأربي وس أأيحاول التقري أأر الثال أأث أيضأ أاً
رغأأالق هائأأرة املراحأأي المم يأأة الأأثالث ،وسأأيكون ةالتأأايل مؤلف أاً م أ ثالث أة أج أمادي وسأأري م ا أأمد األول
عل القانون امل ةبق حاالت ما ةعد انتهأاد ال أماع ،ويت أاول ا أمد الثأام املسأائي الأيت مل ي ظأر فيهأا
ةع أأد ،مث أأي االح أأتالل ،أم أأا ا أأمد الثال أأث فسيتضأ أ حتل أأيالً م أأوجماً لل راح أأي ال أأثالث له أأاي وةي أأت
املقأأررة اخلاصأأة أهنأأا تعتأأمو مواصأألة املشأأاورات مأع الكيانأأات األخأأرى وامل ظ أأات اإلقلي يأأة ،والحظأأت
أن أأه س أأيكون مأ أ املعأ أني أن تس أأت ر ال أأدول تق أأدمي معلوم أأات عأ أ التشأ أريعات الوط ي أأة والسأ أواةق
القضائية كات الصلة ةاملوضوعي
 -2موجز المناقشة
(أ) تعليقات عامة
 -141أأرر ةع أأض األعض أأاد ت ي أأد األمهي أأة امل وط أأة رأ أ ا املوض أأوعي ومل يالحظأ أوا أمهي أأة املوض أأوع
املعاصأأرة فحسأأب ،ةأأي الحظ أوا أيض أاً التحأأديات الأأيت يةرحهأأا املوضأأوع ،وال سأأي ا لأأدى السأأعي رىل
حتقي أأق ت أواثن س أأليم ة أأني محاي أأة احلق أأوق املش أأروعة القائ أأة مبوج أأب ق أأانون ال ماع أأات املس أألحة ومحاي أأة
البيئأأةي وم أ أجأأي حتقيأأق أ ا الت أواثن ،اقأ رأرتح أن م أ الضأأروري رج أراد حتليأأي متع أأق ملفهأأوو "أض أرار
املعايري األساسيةي
ةالغة ،واسعة االنتشار ،وطويلة األمد" ،فضالً ع املقاييس املستطدمة
 -142وأقأأر ةعأأض األعضأأاد ة أ ن الغأأرض م أ التقريأأر الثأأام أأو حتديأأد قواعأأد ال ماعأأات املسأألحة
املوجأأوهة الأأيت هلأأا صأألة مباشأأرة غ ايأأة البيئأأةي و الوقأأت نفسأأه ،شأأده ةعأأض األعضأأاد أيض أاً عل أ
ضأأرورة هراسأأة قواعأأد ومبأأاهئ القأأانون البيئأأي الأأدويل ةصأأورة م ه يأأة لل ظأأر مأأدى اسأأت رار سأرياهنا
خأأالل ال أماع املسأألو وعالقتهأأا ة أ لك ال ظأأاو القأأانومي فأأرجراد حتليأأي م أ أ ا القبيأأي أمأأر أساسأأي
ةال س أأبة لل وض أأوع ك أأي ،وال س أأي ا في أأا يتعل أأق ةاملرحل أأة الثاني أأة قي أأد امل اقش أأة حالي أاًي وأروص أأي ة أ ن
يسأتعني أ ا االسأتعراض امل ه أأي مبشأاريع املأواه املتعلقأأة ةاثأار ال ماعأأات املسألحة املعا أأدات الأأيت
اعت أأدهتا الل أأة ع أأاو  2011ةاعتبار أأا نقة أأة انة أأالقي وج أأرى التس أأليم ةأ أ ن ق أأانون ال ماع أأات
املسلحة يسري ،م حيث املبدأ ،ةصفته القأانون املطأت أث أاد ال ماعأات املسألحةي ومأع كلأك ،فقأد
لوحا أيضاً أن الثغرات القانونية ميك تفاهيهأا ةعأدو اسأتبعاه التةبيأق املأواثي للقأانون البيئأي الأدويلي
و أ ا هنأأج قأأد اتبعتأأه الل أأة ملعا أأة مسأأائي ةاثلأأة في أأا يتعلأأق مبوضأأوع محايأأة األشأأطاص حأأاالت
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الكأ أوارثي ووج أأه أيضأ أاً ةع أأض األعض أأاد االنتب أأا رىل م أأا تكتس أأيه جم أأاالت قانوني أأة أخ أأرى مأ أ أمهي أأة
ةال سأبة لل وضأوع ،مثأي حقأأوق اإلنسأان ،وشأ عوا املقأأررة اخلاصأة علأ مواصأألة هراسأة أوجأه الأرتاة
في أأا ة أأني أ أ املي أأاهي ي و أ أ ا الس أأياق ،اق أ رأرتح ت أأاول مسأ أ لة يفي أأة تفاع أأي املوض أأوع املمم أأع م أأع
ال قاش الدائر حأول العالقأة ةأني القأانون الأدويل اإلنسأام وقأانون حقأوق اإلنسأاني وي بغأي أن يسأع
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
 -143وم أ م ظأأور م ه أأي ،ح أ ّ ر أيض أاً ةعأأض األعضأأاد م أ االقتصأأار عل أ جمأأره نقأأي أحكأأاو
قأأانون ال ماعأأات املسأألحة الأأيت ت ةبأأق في أأا يتعلأأق غ ايأأة املأأدنيني أو األعيأأان املدنيأأة ،ورسأأقاطها علأ
محاي أأة البيئ أأةي ف أأال ة أأد م أ اح أرتاو االختص أأاص امل أأاهي والشطص أأي وال أأممد لتةبي أأق ق أأانون ال ماع أأات
املس أألحةي واق أ رأرتح أن أأه ق أأد يك أأون مأ أ األنس أأب وض أأع قواع أأد حم أأدهة حل اي أأة البيئ أأة ة أأدالً مأ أ ت أأدارك
الثغرات نظاو محاية البيئة أث اد ال ماع املسلو مب ره وصفه ة نه مدمي
 -144وقوةي ةالرتحيب ع وماً جم أي مأا وره التقريأر مأ معلومأات مفصألة عأ ةارسأات الأدول
وحتليي للقواعد الواجبأة التةبيأق ،رغأم أن ةعأض األعضأاد الحأا أيضأاً أنأه لأيس مأ الواضأو مأا أي
االسأأت تاجات الأأيت ميك أ استطالصأأها ومأأا مأأدى موادمأأة املعلومأأات لع ليأأة وضأأع مشأأاريع املبأأاهئ
وشأده علأ أن الل أة غاجأة رىل معرفأة يفيأة اسأتطداو املعلومأات أع اهلأا،
املقرتحة ومضامي هاي ر
وما ركا انت امل ارسة متثأي قانونأاً هوليأاً عرفيأاً ،أو قواعأد ناشأئة ،أو اجتا أات جديأدةي وأرعأرب أيضأاً
عأ رأي مفأأاه أن ةعأأض قواعأأد قأأانون ال ماعأأات املسأألحة املتعلقأأة غ ايأأة البيئأأة ال يبأأدو أهنأأا تعكأأس
القأأانون الأأدويل العأأر ي وةالتأأايل ،سأأيتعني عل أ الل أأة أن ت ظأأر مأأدى رسأأهاو احملصأألة ال هائيأأة
تةوير القانون امل شوهي
 -145وخبص أأوص املص أأةلحات املس أأتطدمة مش أأاريع املب أأاهئ ،تس أأادل ع أأدة أعض أأاد ع أ ع أأدو
اتسأأاق املفأأا يم ،وال سأأي ا في أأا يتعلأأق مبصأأةلحات مأ قبيأأي مصأأةلحي "البيئأأة" و"البيئأأة الةبيعيأأة"
الل أ ي اسأأتطدما ال أ ةشأأكي غأأري متسأأق ،ةأأا أهى رىل االلتبأأاسي وعأأالوة عل أ كلأأك ،تسأأادل
األعضأأاد ع ومأاً عأ مأأدى مالدمأأة رهران أحكأأاو تتعلأأق ةال ةأأاق والغأأرض واملصأأةلحات املسأأتطدمة
الديباج أأةي وم أأع أن األعض أأاد أة أأدوا تعاطف أاً م أأع وجه أأة نظ أأر املق أأررة اخلاص أأة ةأ أ ن تل أأك األحك أأاو
ليست "مباهئ" حد كاهتا ،فقأد أشأاروا رىل امل ارسأة السأاةقة لل أة وشأ عوا املقأررة اخلاصأة علأ
رعأ أأاهة ال ظأ أأر مكأ أأان تلأ أأك األحكأ أأاو ،مبأ أأا كلأ أأك نقأ أأي ةعضأ أأها ورهراجأ أأه م ةأ أأوق مشأ أأاريع
اقرتح أيضاً مع كلك مجعها حتت ة د استهاليلي
املباهئي و ر

 -146وفي أأا يتعلأأق ة تأأائج املوضأأوع وشأأكله ،أعأأرب ةعأأض األعضأأاد عأ تفضأأيلهم ملشأأاريع املأواه،
ألن أ ا يتفأأق عل أ حنأأو أفضأأي مأأع الةبيعأأة التوجيهيأأة لل صأأةلحات املسأأتطدمة ةعأأض مشأأاريع
املبأاهئ املقرتحأةي وأيأأد عأدة أعضأاد مقأأرتح املقأررة اخلاصأأة ةوضأع مشأاريع مبأأاهئي ومل يتفقأوا مأأع رأي
ةعأأض األعضأأاد ة أ ن الل أأة مل تعت أأد املبأأاهئ رال ةأأدافع الرغبأأة الت أ ثري تةأأور القأأانون الأأدويل،
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ةأأدالً مأ وضأأع توجيهأأات شأأارعةي فهأأم يأأرون أن املبأأاهئ لأأديها ةالفعأأي قي أأة قانونيأأة ،ورن انأت
مسأأتوى م أ الع أأوو والت ريأأد يفأأوق مسأأتوى القواعأأدي وقيأأي أيض أاً رن مشأأاريع املبأأاهئ وجيهأأة عل أ
حنأو خأاص ،ركا مل يكأ القصأد أو وضأأع اتفاقيأة جديأأدةي وأشأري أيضأاً رىل أن الل أأة قأد ال تأأوه أن
تقيّد نفسها ةاالقتصار عل املبأاهئ ،ةأي قأد تأوه أيضأاً أن تقأرتح توصأيات أو ةارسأات فضأل ي ومأع
أن العدي أأد مأ أ األعض أأاد اعت أأربوا أن يك أأي مش أأاريع املب أأاهئ ي بغ أأي أن يتأ أوادو م أأع املراح أأي المم ي أأة،
لأأوحا أيض أاً أنأأه ةأأال ظر رىل أن ةعأأض مشأأاريع املبأأاهئ قأأد ميت أد عل أ مأأدى أ ثأأر م أ مرحلأأة ،فأأرن
التقسيم الممد الصارو ل يكون مستصوةاً وال ةك اًي
(ب) النطاق
 -147انأأت أأاك م اقشأأة مستفيضأأة ةشأ ن حأأدوه نةأأاق املوضأأوعي والحأأا ةعأأض األعضأأاد أنأأه
قأأد يكأأون م أ املفيأأد رضأأافة ع صأأر يتعلأأق ةالعتبأأة الأأدنيا لإلشأأارة رىل أن املوضأأوع يرمأأي رىل معا أأة
حأأاالت ت ةأأوي عل أ هرجأأة معي أأة م أ الضأأرر يلحأأق ةالبيئأأة أث أأاد ال ماعأأات املسأألحةي ومأأع أنأأه أأان
أأاك اتفأأاق واسأأع ال ةأأاق عل أ أن املوضأأوع ي بغأأي أن يش أ ي أالً م أ ال ماعأأات املسأألحة الدوليأأة
وغري الدولية سواد ةسواد ،فقد لوحظت ضأرورة توضأيو يفيأة جتلأي الفأوارق ةأني أ ي الصأ فني مأ
ال ماعأ أأاتي وأرش أ أأري رىل أن الل أ أأة ،ركا ق أ أأررت أن تعت أ أأد نظام أ أاً واح أ أأداً يغة أ أأي أ أأال الص أ أ فني م أ أ
ال ماعأأات املسأألحة ،و أأو هنأأج لأأه ممايأأا  ،فسأأيكون م أ األمهيأأة مبكأأان توضأأيو امل ه يأأة املتبعأأة هل أ ا
الغرضي وشده العديد م األعضاد أيضاً علأ احلاجأة رىل مميأد مأ البحأوث ةشأ ن ةارسأة ا هأات
الفاعلة م غري الدول ،سياق ال ماعات املسلحة غري الدوليةي
 -148وخبص أأوص مسأ أ لة األس أألحة احمل أأدهة ،أرع أأرب ع أ أ آراد متباي أأة ح أأول م أأا ركا ان أأت مش أأاريع
املباهئ ،ةاعتبار ا قانونأاً قائ أاً ،ت ةبأق أو ال علأ األسألحة ال وويأة وغري أا مأ أسألحة الأدمار الشأاميي
و ضأأود اإلعالنأأات الأأيت قأأدمتها الأأدول ع أأد التصأأديق عل أ الربوتو أأول اإلضأأا التفاقيأأات ج ي أ
املعق أ أ أأوهة  12آب/أغس أ أ أأةس  ،1949واملتعل أ أ أأق غ اي أ أ أأة ض أ أ أأحايا امل اثع أ أ أأات املس أ أ أألحة الدولي أ أ أأة
(الربوتو أأول اإلضأأا األول) ةش أ ن عأأدو انةباقأأه عل أ األسأألحة ال وويأأة ،أشأأري رىل أن مشأأاريع املبأأاهئ
ي بغأأي أن تعأأاَل أ املس أ لة ع أ طريأأق شأأرط "عأأدو اإلخأأالل"ي وأرعأأرب أيض أاً ع أ رأي مفأأاه أن م أ
الضروري تقدمي ريضاحات رضافية ةش ن نةاق املوضوع م حيث صلته ةاألسلحةي
 -149ورأى ةعأأض األعضأأاد أنأأه ي بغأأي اسأأتبعاه ال أرتاث الةبيعأأي والثقأأا  ،رغأأم أنأأه كر أأر أيض أاً أن
املسأ لة هلأأا أوجأأه تأراة امأأة مأأع البيئأأة وتسأأتحق املعا أأةي وأةأأرث أيض أاً ةعأأض األعضأأاد أمهيأأة التفريأأق
ةوض أأوح ة أأني البيئ أأة البشأ أرية والبيئ أأة الةبيعي أأة ،حي أأث رأى أأؤالد أن املفه أأوو املأ أ ور أوالً و أأرن عأ أ
نةأأاق املوضأأوعي وةي أأا أ أأد ةعأأض األعضأأاد أن اسأأتغالل امل أواره الةبيعيأأة ال ي أرتب ةشأأكي مباشأأر
ة ةاق املوضوع ،أشري رىل أنأه ي بغأي غأث مسأ لة انتها أات حقأوق اإلنسأان ال امجأة عأ اإلجأرادات
الأأيت متأأس امل أواره الةبيعيأأةي وعأأالوة عل أ كلأأك ،رأى ةعأأض األعضأأاد أن مشأأاريع املبأأاهئ ي بغأأي أن
تتض حك اً ةش ن الشعوب األصلية ضود العالقة اخلاصة اليت ترة تلك الشعوب ةالبيئةي
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 -150وأشأأار ةعأأض األعضأأاد رىل مأأا يعتربونأأه وجه أاً م أ أوجأأه القصأأور مشأأاريع املبأأاهئ ،وقرأأدمت
مقرتحأات خمتلفأة ةشأ ن أحأأا م رضأافيةي و أ ا السأأياق ،اعتأرب العديأد مأ األعضأاد أن مأ املهأأم أن
تتض أ مشأأاريع املبأأاهئ حظأأر "اسأأتطداو وسأأائي أو أسأأاليب للقتأأال يرقصأأد رأأا أو قأأد يرتوقأأع م هأأا أن
تلحأأق ةالبيئأأة الةبيعيأأة أض أراراً ةالغ أأة واسأأعة االنتشأأار وطويلأأة األم أأد" ،عل أ ال حأأو امل صأأوص علي أأه
الفقأأرة  3مأ املأأاهة  35مأ الربوتو أأول اإلضأأا األولي ورغأأم التسأأليم ةالعتبأأة العاليأأة هلأ ا احلكأأم ،فقأأد
لأأوحا أنأأه يأأوفر عل أ األقأأي معيأأاراً أهىني وأشأأري أيض أاً رىل واجأأب الع ايأأة املعأأرب ع أأه الفقأأرة  1م أ
امل أأاهة  55مأ أ الربوتو أأول اإلض أأا  ،أي أن أأه "تراعأ أ أث أأاد القت أأال محاي أأة البيئ أأة الةبيعي أأة مأ أ األضأ أرار
البالغ أأة واس أأعة االنتش أأار وطويل أأة األم أأد"ي واق أ رأرتح أن ي أأره أ أ ا احلك أأم رم أأا مش أأروع املب أأدأ  1أو
مش أأروع مب أأدأ م فص أأيي وأرع أأرب أيضأ أاً عأ أ رأي مف أأاه أن مأ أ امل اس أأب أن تتضأ أ مش أأاريع املب أأاهئ
االلت أماو ال أواره االتفاقيأأة ةش أ ن حظأأر اسأأتطداو تق يأأات التغيأأري البيئأأة ألغ أراض عسأأكرية أو أليأأة
أغأراض عدائيأأة أخأأرى()379ي "عأأدو اسأأتطداو تق يأأات التغيأأري البيئأأة كات اآلثأأار الواسأأعة االنتشأأار أو
الةويلأأة البقأأاد أو الشأأديدة ألغأراض عسأأكرية أو أليأأة أغأراض عدائيأأة أخأأرى وسأأيلة إلحلأأاق الأأدمار أو
اخلسأائر أو األضأرارييي"ي ورىل جانأأب عأدو اليقأأني الأ ي يلأ وضأأع املبأأدأ في أا يتعلأأق ةالقأأانون الأأدويل
العر  ،لوحا أنأه سأيكون مأ الصأعوةة مبكأان الةعأ قي أة املبأدأ في أا يتعلأق ةالقأانون البيئأي الأدويل
املعاص أأري وكر أأر أ أ لك أن مش أأروع املب أأدأ ي بغ أأي أن يتضأ أ ف أأرض حظ أأر علأ أ ت أأدمري البيئ أأة ،الأ أ ي
ال ت أأربر الض أأرورة العس أأكرية ويرباش أأر علأ أ حن أأو تعس أأفي ،اس أأت اهاً رىل الص أأيغة الأ أوارهة قأ أرار ا عي أأة
العامأأة  37/47املأأؤر  25تش أري الثأأام/نوف رب 1992ي وال يبأأدو أن أ ا ا انأأب قأأد ت اولأأه مشأأروع
املبدأ  ،1ال ي تةرق رىل "اهل ات" ولك ه مل يتةرق ةالضرورة ملفهوو "التدمري"ي
 -151وأعأأرب ةعأأض األعضأأاد ع أ أسأأفه لكأأون الت يأأد ال أواره التقريأأر ةش أ ن أمهيأأة التش أريعات
الوط يأأة املتعلق أأة غ ايأأة البيئ أأة مل أأد طريقأأه رىل مش أأاريع املبأأاهئي وعلي أأه ،فق أأد اقأأرتح مش أأروع مب أأدأ
م فص أأي يعك أأس واج أأب ال أأدول ة أ ن تتعه أأد غ اي أأة البيئ أأة س أأياق ال ماع أأات املس أألحة مأ أ خ أأالل
التداةري التشريعية املت اشية مع القانون الدويل امل ةبقي
(ج) الفرض
 -152أع أأرب ع أأدة أعض أأاد عأ أ رأي مف أأاه أن الأ أ املق أأرتح ةشأ أ ن الغ أأرض تقيي أأدي علأ أ حن أأو
ال م أأربر ل أأهي وةاإلض أأافة رىل الت أأداةري الوقائي أأة واإلص أأالحية ،تضأ أ ت مش أأاريع املب أأاهئ أيض أاً ش أأروطاً
ثاجأأرة فض أالً ع أ التمامأأات ةا أأاك تأأداةري حتوطيأأةي واقأأرتح عأأدة أعضأأاد ح أ مصأأةلو "عرضأأية"ي
وأشري رىل أن اهلد و التقليي رىل أهىن حد مأ األضأرار افأة ،سأواد عرضأية أو غأري كلأكي واق رأرتح
أيض أاً الت ييأأم ةأأني األض أرار الع أأد واألض أرار العرضأأيةي وأرعأأرب ع أ رأي مفأأاه أن م أ امل ك أ ت أأاول
مسأ لة األضأرار العرضأية مشأأروع مبأدأ م فصأي ،ورن أان ةعأأض األعضأاد قأد الحأا أن املصأأةلو
غاجة رىل مميد م التحلييي

__________

(United Nations, Treaty Series, vol. 1108, p. 151 )379ي
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(د) استخدام المصطلحات
 -153أيد عدة أعضأاد رهران حكأم ةشأ ن اسأتطداو املصأةلحات مشأاريع املبأاهئ؛ ومأ شأ ن
أ ا احلكأأم أن يسأأاعد عل أ حتديأأد نةأأاق ال أ ةصأأورة صأأحيحة واستيضأأاح املوضأأوع قيأأد ال ظأأري
ومع كلأك ،أرعأرب أيضأاً عأ ضأرورة تأوخي احلأ ر في أا يتعلأق ةأ ي حماولأة لتعريأ مصأةلحي "ال أماع
املس أ أألو" و"البيئ أ أأة" ،ألغأ أ أراض أ أ أ ا املوض أ أأوع ،حي أ أأث ي ةوي أ أأان عل أ أ أ مس أ أأائي ش أ أأديدة التعقي أ أأدي
وفي أأا يتعل أأق ةتعري أ مص أأةلو "ال أماع املس أألو" ،الح أأا العدي أأد م أ األعض أأاد أن املص أأةلو واس أأع
غيأث يشأ ي ال ماعأأات املسأألحة غأأري الدوليأأة ،و أأي ال ماعأأات األ ثأأر شأأيوعاً واألعصأ علأ الت ظأأيم
واأل ث أأر رض أراراً ةالبيئ أأةي وع أأالوة عل أ كل أأك ،اق أ رأرتح أن أأه ق أأد يل أأمو ةع أأض التوض أأيو م أ أج أأي ض أ ان
أال ت ةبأأق مشأأاريع املبأأاهئ رال علأ احلأأاالت الأأيت يكأأون فيهأأا اسأأتطداو القأأوة الةويأأي األمأأد قأأد ةلأأغ
مسأأتوى معي أاً مأ الشأأدةي و كأ ا ،ترسأأتثىن مأ نةأأاق أ ا املوضأأوع حأأاالت االضأأةراةات الداخليأأة
الأأيت تقتصأأر ةةبيعتهأأا عل أ حأأاالت رنفأأاك القأأانوني وطع أ عأأده م أ األعضأأاد التعري أ املوسأأع
ملصأأةلو "البيئأأة" ،واقأ رأرتح أنأأه ي بغأأي أن يقتصأأر نةأأاق احل ايأأة علأ البيئأأة في أأا يتصأأي غأأاالت ال أماع
املس أألوي و أ أ ا الص أأده ،ل أأوحا أن أأه ال ميكأ أ اس أأتعارة تعريأ أ مأ أ ص أأك مع أأد غ أأاالت الس أألم
ورسقاطه ةبساطة عل حاالت ال ماع املسلوي
(هر) مشروع المئدأ 1
 -154ةي أأا أي أأد ةع أأض األعض أأاد مش أأروع املب أأدأ  ،1أع أأرب ع أأدة أعض أأاد ع أ قلقه أأم رثاد وص أ
البيئة كي ة هنأا" ،كات طبيعأة مدنيأة" ،و أو مأا يعتربونأه فضفاضأاً جأداً وغامضأاًي ويبأدو أن االقأرتاح
يع أأد ض أ اً املعاهل أأة ة أأني البيئ أأة ك أأي ومفه أأوو "األعي أأان املدني أأة" ،و أأو م أأا م أ ش أ نه أن ي أأؤهي رىل
صأأعوةات بأأرية ع أأد تةبيأأق مبأأدأ الت ييأأمي وأشأأري رىل أن قأأانون ال ماعأأات املسأألحة ال يت أأاول محايأأة
األش أأطاص أو األش أأياد ةص أأورة جم أأرهةي ولأ أ لك ،س أأيكون مأ أ األنس أأب ص أأياغة قاع أأدة محاي أأة البيئ أأة
ةاالس أأت اه رىل أجمائه أأا وخصائص أأها احمل أأدهةي واق أ رأرتح أيض أاً أن ترع أأر ةوص أأفها م أ األعي أأان املدني أأةي
وم ش ن ا ال هج أن يتأيو تصأ يفاً للح ايأة مبوجأب القواعأد امل ةبقأة علأ محايأة األعيأان املدنيأة،
رغأأم أنأأه لأأوحا أيضأاً أن أ القواعأأد قأأد ال ت ةبأأق تلقائيأاً علأ البيئأأةي وأشأأري رىل أن الظأأرو الأأيت
تص أأبو اله أأا األعي أأان املدني أأة أ أأدافاً عس أأكرية ،فضأ أالً عأ أ متيي أأم م أأا ركا ان أأت تص أأبو أ أأدافاً
عسأأكرية ةصأأورة ليأأة أو جمئيأأة ،أمأأور غاجأأة رىل توضأأيوي وأ أأد ةعأأض األعضأأاد اآلخ أري أن البيئأأة
ال ميك اعتبار ا م "األعيان" املدنية رغم وهنا شاملة لتلك األعياني
 -155ووج أأه ةع أأض األعض أأاد االنتب أأا رىل ا ل أأة الثاني أأة مأ أ مش أأروع املب أأدأ  ،1ال أأيت رأوا أهن أأا ق أأد
تكأأون مبثاةأأة املبأأدأ األول ال أ ي يس أ و أوالً وقبأأي أأي شأأيد غ ايأأة البيئأأة كأأي ،مث محايأأة األج أماد
املكونأة هلأأاي ومأ أ ا امل ةلأأق ،ي بغأي رمأأا رحأأالل ا لأة الثانيأأة حمأأي ا لأة األوىل ،أو ت أأاول ا لأأة
الثاني أأة مب أأدأ م فص أأي مجل أأة وتفص أأيالًي واق أ رأرتح أيضأ أاً توض أأيو نة أأاق "الق أأانون ال أأدويل الس أأاري"،
وحتديد قواعد القانون الدويل اإلنسام كات الصلةي
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(و) مشروع المئدأ 2
 -156اتفأأق األعضأأاد ةصأأورة عامأأة مأأع فحأأوى مشأأروع املبأأدأ  ،2ورن أرعأأرب أيض أاً ع أ القلأأق رثاد
صأيغة محايأة البيئأأة رىل "أقصأ حأد ةكأ "ي وأشأري رىل أن العبأارة ال تعكأأس ةدقأة االشأرتاط الأواره
القأأانون الأأدويل اإلنسأأام ،ال أ ي أأده التمام أاً ةا أأاك االحتياطأأات املسأأتةاعة لت أأب الضأأرر المائأأد
عل أ املي أأمة العس أأكرية احمل أأدهة ،والتقلي أأي م أأه رىل أهىن ح أأد مجي أأع األح أوالي وع أأالوة عل أ كل أأك،
ل أأوحا أن الأ أ يب أأدو غ أأري مع أأرت ة ن أأه لأ أ يك أأون ةك أ أاً ا أأرو معي أأة اس أأتيفاد أ أ ا املعي أأار
في أأا يتعلأأق ةكأأي م أ محايأأة املأأدنيني ومحايأأة البيئأأةي وأرعأأرب أيض أاً ع أ رأي مفأأاه أنأأه سأأيكون م أ
الض أأروري تكييأ أ املب أأاهئ املش أأار رليه أأا أ أ ا احلك أأم م أأع خصوص أأية البيئ أأة ،فضأ أالً عأ أ توض أأيو
سأرياهنا ضأأود الوضأأع املأأدم امل أأوح للبيئأأة مشأأروع املبأأدأ 1ي وفي أأا يتعلأأق مببأأدأ احليةأأة ،لأأوحا
أنأأه ي بغأأي توضأأيو املعيأأار الواجأأب التةبيأأق التقيأأيم الأأالثو "للضأأرر" وال سأأي ا توضأأيو مأأا ركا أأان
وتل ع معايري "األضأرار البالغأة ،الواسأعة االنتشأار ،والةويلأة األمأد"ي وأرشأري أيضأاً رىل أن مشأروع
املبأأدأ ي بغأأي أن يوضأأو انةبأأاق مبأأدأ الت اسأأب في أأا يتعلأأق ة أ جماد البيئأأة الأأيت فقأأدت محايتهأأاي وقأأدو
اقرتاح ة ن رشارة حمدهة رىل مبدأ اإلنسانية ي بغي أن تدرن ال ي
(ز) مشروع المئدأ 3
 -157أيأأد العديأأد م أ األعضأأاد مشأأروع املبأأدأ  ،3ال أ ي الحظ أوا أنأأه مسأأت د م أ فتأأوى حمك أأة
العأأدل الدوليأأة ةش أ ن األسأألحة ال وويأأة()380ي ومأأع كلأأك ،أرعأأرب أيض أاً ع أ رأي مفأأاه أن احملك أأة
ت اولأت ،في أا يبأدو ،مسأ لة االعتبأأارات البيئيأة مأ م ظأور قأانون مسأأوغات احلأرب ولأيس مأ م ظأأور
قأانون احلأرب ،ةأأا قأد عأي االقأرتاح الأواره مشأروع املبأأدأ  3مثأرياً لإلشأكالي وقأأدمت أيضأاً ح أأة
ووجأأه االنتبأأا
معارضأأة ل أ لك مؤها أأا أن اإلشأأارة ال أوارهة الفتأأوى أأي رشأأارة رىل قأأانون احلأأربي ر
أيض أاً رىل أنأأه قأأد توجأأد حأأاالت تكأأون فيهأأا االعتبأأارات البيئيأأة غأأري وارهة ةبسأأاطة؛ وةالتأأايل ،فعل أ
أ ا الب أأد أن يتض أ ت ويهأأا يعأأرت ر أ احلقيقأأةي وقرأأدو اق أرتاح ةضأأرورة تفصأأيي مض أ ون مشأأروع
املبأأدأ  3لتوضأأيو يفي أأة مراعأأاة االعتبأأارات البيئي أأة تقيأأيم الضأأرورة والت اس أأبي و أ ا الس أأياق،
أشأأري رىل ضأأرورة حتديأأد "االعتبأأارات البيئيأأة" ةصأأورة سأألي ة وتوضأأيو حأأدوه أ االعتبأأاراتي وقأأدو
اق أرتاح ةرضأأافة مجلأأة مؤها أأا أن أ التقيي أأات ي بغأأي أن تك أأون موضأأوعية وتسأأت د رىل املعلوم أأات
املتاحأأة حي هأأاي والحأأا ةعأأض األعضأأاد نوع أاً م أ التأأداخي ةأأني مشأأروعي املبأأدأي  2و ،3وم أ مث
اقرتح أأت رمكاني أأة هم أأج مش أأروعي املب أأدأي ي ةي أأد أن أأه ل أأوحا أن مش أأروع املب أأدأ  3أ ث أأر حتدي أأداً مأ أ
ر
مشروع املبدأ  2وي بغي ةالتايل اإلةقاد عليهي

__________
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(ح) مشروع المئدأ 4
 -158الحأأا عأأدة أعضأأاد أن مشأأروع املبأأدأ  4يعكأأس احلكأأم امل صأأوص عليأأه الفقأأرة  2م أ
امل أأاهة  55م أ أ الربوتو أأول اإلض أأا األول ،وأعرة أ أوا ع أ أ ت يي أأد م إلهراج أأهي ف أأاحلظر املةل أأق يب أأدو
م اسأأبا؛ كلأأك أنأأه ع أأدما تصأأبو البيئأأة ،أو جأأمد م هأأا ،أأدفاً عسأأكرياً ،ت ةبأأق قواعأأد أخأأرى ةش أ ن
االعتأأدادات عليهأأاي وةالتأأايل ،فأأال يوجأأد مأأا يبأأدو مأأربراً ألي شأأيد أقأأي م أ احلظأأر املةلأأقي ولأأوحا
أ لك أن التعليقأأات ميك أ أن تت أأاول ةالشأأرح أأون احلظأأر قأأد يوجأأد فق أ ةوصأأفه التمام أاً تعا أأدياً
ولأأيس ةوصأأفه قاعأأدة عرفيأأة؛ ف ه أأة الل أأة ليسأأت فهرسأأة القواعأأد العرفيأأةي ةيأأد أن ةعأأض األعضأأاد
اآلخأري رأوا أن م أ الوجا أأة مبكأأان أن يكأأون حظأأر األع أأال االنتقاميأأة غأأري مقبأأول ع وم أاً ةوصأأفه
قاعأأدة مأ قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأر  ،وةالتأأايل ي بغأأي أن يأأره ةصأأفته تلأأك مشأأروع املبأأدأي ومأ
مث ،فق أأد طع أ أ أولئ أأك األعض أأاد ص أأياغة احلظ أأر مبف أأرهات مةلق أأة علأ أ حن أأو م أأا اقرتحت أأه املق أأررة
اخلاص أأةي وع أأالوة علأ أ كل أأك ،ل أأوحا أن أأه ميكأ أ أن تعت أأرب األع أأال االنتقامي أأة احلرةي أأة مش أأروعة
ح أأاالت اس أأتث ائية ،ع أأدما يرل أ رليه أأا ت أأداةري رنف أأاك رهاً عل أ تص أأرفات غ أأري مش أأروعة م أ جان أأب
الة أأر اآلخأ أأري و أ أ ا السأ أأياق ،أش أأري رىل التحفظأ أأات الأ أأيت أة أأدهتا الأ أأدول عل أ أ الفقأ أأرة  2م أ أ
املأأاهة  55م أ الربوتو أأول اإلضأأا األول ،و أ لك رىل تعري أ األع أأال االنتقاميأأة ال أواره هراسأأة
القأأانون الأأدويل العأأر الصأأاهرة ع أ أأة الصأأليب األمحأأر الدوليأأة()381ي وملأأا انأأت مشأأاريع املبأأاهئ
تت أأاول مجي أأع ال ماع أأات املس أألحة  -الدولي أأة وغ أأري الدولي أأة  -روج أأه االنتب أأا رىل حقيق أأة أن أي أ أاً م أ أ
امل أأاهة  3املش أأرت ة ة أأني اتفاقي أأات ج يأ أ أو الربوتو أأول اإلض أأا الث أأام ال يتضأ أ حظ أأر األع أأال
االنتقاميأأة احلرةيأأةي وعليأأه ،ي بغأأي أن تعأأاه صأأياغة مشأأروع املبأأدأ مأأع رهران مأأا يلأأمو م أ ت ويأأهي ومأأع
كل أأك ،أرع أأرب أيض أاً عأ أ رأي مف أأاه أن األم أأر يتعل أأق مب أأال م أ ا أأاالت ال أأيت ق أأد ترغ أأب الل أأة
الع أأي فيهأأا رطأأار التةأأوير التأأدر ي للقأأانون مأ أجأأي توسأأيع نةأأاق حظأأر األع أأال االنتقاميأأة
ليش ي ال ماعات املسلحة غري الدوليةي
(ا) مشروع المئدأ 5
 -159ةي أأا أعأأرب عأأدة أعضأأاد ع أ ت ييأأد م لفحأأوى مشأأروع املبأأدأ  ،5املتعلأأق ةتحديأأد امل أأاطق
كات األمهي أأة اإليكولوجي أأة الك أأربى ةاعتبار أأا م أأاطق جم أأرهة مأ أ الس أأالح قب أأي ال أ أماع املس أألو أو
ةدايته ،الحظوا أنه يثري العديد م املسأائي امله أة الأيت تتةلأب مميأداً مأ الدراسأة ،سأواد في أا يتعلأق
ةأأالتةبيق الع لأأي هل أ ا احلكأأم أو في أأا يتعلأأق ةاآلثأأار الشأأارعة املرتتبأأة عليأأهي ومأأع كلأأك ،أرعأأرب أيض أاً
ع الشك في ا يتعلق ةاألساس القانوم ملشروع املبدأ ا ورمكانية رع الهي
 -160وةي أأا رأى ةعأأض األعضأأاد أن أ ا احلكأأم يتعلأأق ةاملرحلأأة األوىل ،االلتمامأأات وقأأت السأألم،
أش أأار أعض أأاد آخ أأرون رىل أن أأه ميكأ أ أن ي ةب أأق أيضأ أاً علأ أ املرحل أأة الثاني أأة ،االلتمام أأات أث أأاد ال أ أماع
__________
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املسلو ،أو حأىت املرحلأة الثالثأة ،التمامأات مأا ةعأد انتهأاد ال أماعي وة أاد عليأه ،قرأدمت اقرتاحأات ةشأ ن
متديأأد ال ةأأاق الأأممد ملشأأروع املبأأدأ  ،5فض أالً ع أ معا أأة اآلثأأار القانونيأأة املرتتبأأة عل أ أ امل أأاطق
رثاد أطأرا ال أماع األخأأرى ،مبأأا كلأأك التمامأأات ةعأدو مهامجتهأأاي ولأأوحا أن رةأراو اتفاقأأات متباهلأأة
ةأأني أط أرا ن أماع ةش أ ن رنشأأاد أ امل أأاطق م أ ش أ نه أن يأأوفر هرجأأة أعل أ م أ احل ايأأة ةأأدالً م أ
تعيأأني أ امل أأاطق ةصأأورة انفراهيأأة؛ وعليأأه ،ي بغأأي أن يتض أ مشأأروع املبأأدأ عبأأارات ر أ ا املعأأىني
ورأى ةعض األعضاد أيضاً أن مواقأع الأرتاث الثقأا والةبيعأي ي بغأي أن يشأ لها نةأاق مشأروع املبأدأ
أ أ اي وقرأ أأدو اق أ أرتاح ةأ أأرهران مش أ أأروع مبأ أأدأ م فص أ أأي ةش أ أ ن امل أ أأاطق اخلاليأ أأة م أ أ األسأ أألحة ال ووي أ أأة
امل اطقي
في ا يتعلق غ اية ةيئتها ،و لك ةش ن ضرورة ت في الدول الثالثة اللتماماهتا ةاحرتاو
 -161وش أ أ ع ع أأدة أعض أأاد املقأ أأررة اخلاص أأة عل أ أ أن حتل أأي مبميأ أأد م أ أ التفص أأيي املس أأائي القانونيأ أأة
والع لية املعقدة اليت نش ت في ا يتصي مبشروع ا املبدأ تقرير ا املقبي ،وأن تربلور ال ظاو املقرتحي
(ي) برنامج العمل المقئل
 -162أعأأرب ةعأأض األعضأأاد ع أ ت ييأأد م الق أرتاح املقأأررة اخلاصأأة ة أ ن تت أأاول تقرير أأا الثالأأث
القانون الواجب التةبيأق حأاالت مأا ةعأد انتهأاد ال أماع ،واملسأائي الأيت مل ي ظأر فيهأا خأالل املرحلأة
الثانية ،وأن تقدو حتليالً مأوجماً لل راحأي الأثالثي ومأع كلأك ،لأوحا أيضأاً أنأه مأ غأري الواضأو متامأاً
يأ تعتأأمو املقأررة اخلاصأأة مواصأألة ت أاول املوضأأوع ةعأأد تقرير أا الثالأأث ،وأرعأأرب عأ األمأأي ثيأأاهة
اقرتح ،م ةأاب تيسأري الع أي ،رعأداه مأوجم مبشأاريع املبأاهئ الأيت تتأوخ املقأررة
توضيو ا األمري و ر
اخلاصة وضعهاي
 -163وخبصأأوص املسأأائي احملأأدهة الأأيت يتعأأني ال ظأأر فيهأأا التقريأأر الثالأأث ،أرعأأرب عأ رأي مفأأاه
أن املقأأررة اخلاصأأة ي بغأأي أن حتلأأي ةتع أأق أ أأرب معا أأدات القأأانون الأأدويل اإلنسأأام األخأأرى الأأيت حتأأد
م وسائي وأساليب احلرب الأيت قأد يرتتأب عليهأا أثأر ضأار البيئأة الةبيعيأة ،وأن تأدرس علأ وجأه
اخلص أأوص تة أأورات التك ولوجي أأات ا دي أأدة واألس أألحةي ورح أأب ع أأده م أ األعض أأاد ة أأاعتماو املق أأررة
اخلاصأأة ال ظأأر مس أ لة االحأأتالل في أأا يتعلأأق ةكأأي م أ املأأرحلتني الثانيأأة والثالثأأةي واقأ رأرتح أيض أاً أن
تعأأرض املقأأررة اخلاصأأة مشأأاريع مبأأاهئ تتعلأأق ةتأأدريب القأوات املسأألحة ورعأأداه ونشأأر املأواه التعلي يأأة
كات الص أألةي وأخأ أرياً ،أرع أأرب عأ أ رأي مف أأاه أن املق أأررة اخلاص أأة ي بغ أأي أن ترأأدرن مقرتح أأات ةشأ أ ن
السأأبي والوسأأائي الأأيت رميك أ أن تسأأهم رأأا امل ظ أأات الدوليأأة احل ايأأة القانونيأأة للبيئأأة في أأا يتعلأأق
ةأأال ماع املسأألوي وشأ ع ةعأأض األعضأأاد املقأأررة اخلاصأأة علأ أن تأ ظم مشأأاريع املبأأاهئ املقبلأأة غيأأث
تتوافق مع املراحي المم يةي
 -164ورحأأب ةعأأض األعضأأاد ةأأاعتماو املقأأررة اخلاصأأة االسأأت رار رج أراد مشأأاورات م أع يانأأات
أخ أأرى ،الل أأة الدولي أأة للص أأليب األمح أأر واليونس أأكو وةرن أأامج األم أأم املتح أأدة للبيئ أأة ،و أ أ لك م أأع
م ظ أأات رقلي يأأةي واتفقأوا أيضأاً علأ أنأأه سأأو يكأأون مأ املفيأأد أن تسأأت ر الأأدول تقأأدمي أأاكن
م التشريعات والسواةق القضائية كات الصلةي
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 -3الملحظات الختامية للمقررة الخاصة
 -165ض أأود التعليق أأات الأ أأيت أرة أأديت خ أأالل امل اقشأ أأة العام أأة ةش أ أ ن يكأ أأي وم ه ي أأة التقريأ أأر
ومش أأاريع املب أأاهئ ،رأت املق أأررة اخلاص أأة فائ أأدة توض أأيو أن املطةأ أ الع أأاو لل وض أأوع سيتضأ أ
العديأأد مأ مشأأاريع املبأأاهئ مصأ فة حسأأب غرضأأها الأأوايفي ،غيأأث تعكأأس قأأدر اإلمكأأان املراحأأي
المم يأ أة ال أأثالثي وج أأرى الت ي أأد أ أ لك علأ أ أن مش أأاريع املب أأاهئ املقرتح أأة أ أ ا التقري أأر تتعل أأق
ةاملرحلة الثانيأة( ،أي أث أاد ال أماع املسألو) ،الأيت انأت حمأ تر يأم التقريأري وعليأه ،ي بغأي أن ي ظأر رىل
ترتي أأب وت أأرقيم مش أأاريع املب أأاهئ م أ كل أأك امل ظ أأور ،وعل أ أهن أأا ،ة أأاد عل أ كل أأك ،مؤقت أأة ةةبيعته أأا؛
تقريأر قأأاهوي واتفقأت املقأأررة
أمأا مشأاريع املبأأاهئ املتعلقأة ةأأاملرحلتني األوىل والثالثأة فسأو تضأأا
اخلاصأة مأأع الأرأي القائأأي ةأ ن املوضأأوع تأأان رىل وضأع هيباجأأة م اسأبة ،وأن كلأأك قأد يأأتم مرحلأأة
الحقأأة م أ الع ليأأةي وعأأالوة عل أ كلأأك ،شأأدهت املقأأررة اخلاصأأة عل أ أن مس أ لة القواعأأد األخأأرى
الأأيت قأأد ت ةبأأق أث أأاد ال ماعأأات املسأألحة ،مبأأا كلأأك قواعأأد ومبأأاهئ القأأانون البيئأأي الأأدويل ،أأي
ص أألب املوض أأوع ،وةالت أأايل فرهن أأا متفق أأة متام أاً م أأع التعليق أأات ال أأيت أة أأديت ةش أ ن ض أأرورة ت أأاول أ
املسأأائيي ولك أ  ،ضأأود تر يأأم التقريأأر الثأأام عل أ حتديأأد قواعأأد ومبأأاهئ قأأانون ال ماعأأات املسأألحة
كات الصأألة غ ايأأة البيئأأة ،مل يك أ ةك أاً أن تضأأا رىل أ الدراسأأة جمأأاالت أخأأرى م أ جمأأاالت
القانوني وسو يضةلع مبثي تلك الدراسة مرحلة الحقةي
 -166ورهاً علأ األسأأئلة املةروحأأة في أأا يتعلأأق ةاسأأتطداو مصأأةلحي "البيئأأة" و"البيئأأة الةبيعيأأة"
مشأأاريع املبأأاهئ ،أوضأأحت املقأأررة اخلاصأأة أن مسأأوغ كلأأك لأأه عالقأأة ة ةأأاق املوضأأوع ،ال أ ي أأو
نةأأاق واسأأع ويتض أ رشأأارة رىل مصأأةلو "البيئأأة"ي وعل أ أ ا ال حأأو ،أأب أن ي أ عكس كلأأك
الب د املتعلق ةال ةاق والغأرضي ةيأد أن مشأاريع املبأاهئ املتعلقأة ةاملرحلأة الثانيأة تعكأس أحكأاو قأانون
ال ماع أأات املس أألحة ال أأيت تس أأتطدو مفهومأ أاً أض أأيق ،أي "البيئ أأة الةبيعي أأة"ي ومأ أ ة أأاب احل أأرص علأ أ
أال ير ظ أأر رىل الع لي أأة علأ أ أهن أأا توس أأيع ل ة أأاق ق أأانون ال ماع أأات املس أألحة ،اح أأترفا مبص أأةلو البيئ أأة
ا السياق احملدهي و ا و الت ييم ال ي سعا املصةلحان رىل توضيحهي
الةبيعية
 -167والحظ أأت املق أأررة اخلاص أأة أن مش أأروع املب أأدأ  1ق أأد أث أأار ث أ أرياً م أ أ امل اقش أأةي وأوض أأحت أن
الصياغة املقرتحة ةأ ن "البيئأة مدنيأة ةةبعهأا" مسأت دة مأ مبأدأ الت ييأم قأانون ال ماعأات املسألحة ةأني
فئأأة أو أخأأرى م أ أأاتني الفئتأأني
األعيأأان املدنيأأة واأل أأدا العسأأكرية ،ةأأا يعأأد أن البيئأأة تص أ
ألغ أراض تةبيأأق قأأانون ال ماعأأات املسأألحةي و أ ا أأو املفهأأوو ال أ ي سأأعت رىل تض أ ي ه صأأياغتهاي
وقالأأت رهنأأا امت عأأت ع أ اإلشأأارة رىل البيئأأة ةوصأأفه "عي أأا مدنيأأة" ،ألن كلأأك قأأد يثأأري اللأأبس ،رغأأم أن
أجماد م البيئة ميك  ،مأ وجهأة نظر أا ،أن تشأكي عي أا مدنيأةي ومأع كلأك ،قالأت رهنأا توافأق علأ أن
وص أ 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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 -168وفي ا يتعلق مبصةلو "األضرار العرضية" ،الحظأت املقأررة اخلاصأة أن أ ا املفهأوو قأد ةأات
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
م مشاريع املباهئي
املصةلو رمبا ر
 -169وفي أأا يتعلأأق ةأأاآلراد الأأيت أعأأرب ع هأأا ةعأأض األعضأأاد ة أ ن حظأأر األع أأال االنتقاميأأة لأأيس
قاعأأدة مبوجأأب القأأانون الأأدويل العأأر  ،أ أأدت املقأأررة اخلاصأأة أن الغأأرض م أ املوضأأوع لأأيس رثبأأات
القواعأأد العرفيأأة ةأأي وضأأع معيأأاري وعأأالوة علأ كلأأك ،وةأأال ظر رىل العأأده الكبأأري مأ الأأدول األطأرا
الربوتو أأول اإلض أأا األول ،فس أأيكون مأ أ املؤسأ أ أال تس أأتةيع الل أأة أن تع أأرت رأ أ ا احلظ أأر
اهلاو ،أو أن تقلي م ش نهي
 -170وأخ أ أرياً ،أعرةأ أأت املق أأررة اخلاصأ أأة ع أ أ رأي مفأ أأاه أنأ أأه ل أ أ يكأ أأون م أ أ امل اسأ أأب أن حتأ أأاول
الل أأة معا أأة مس أ أ لة العتب أأات في أأا يتعل أأق ة أأبعض املص أأةلحات املس أأتطدمة ق أأانون ال ماع أأات
املسأألحة ،وال سأأي ا في أأا يتعلأأق ةاملأأاهتني  35و 55م أ الربوتو أأول اإلضأأا األول ،وفق أاً ملأأا اقرتحأأه
ةعض األعضادي
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