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  الفصل العاار 
 حماية البي ة فيما يتعلق بالنزاعاث المسلحة

 مقدمة -ألف 

( أن تأأأدرج موضأأأوع "محايأأأة البيئأأأة 2013قأأأررت اللج أأأة يف دورهتأأأا اخلامسأأأة والسأأأتني ) -139
يتعلأأق سال  اعأأات املسأألحة" يف سرنأأامج ع لهأأا وعي أأت السأأيدة مأأاري غو جاموسسأأون مقأأررة  في أأا

خاصة لل وضوع
 و(1302)

(ل يف التقريأأأأأر ااويل لل قأأأأأررة 2014ونظأأأأأرت اللج أأأأأةل يف دورهتأأأأأا السادسأأأأأة والسأأأأأتني ) -140
 ل(2015) والسأأتني السأاسعة دورهتأا يف لاللج أةونظأرت  و(1303)(Corr.1و A/CN.4/674اخلاصأة )

وأحاطأأأأأأت عل أأأأأأا  مبشأأأأأأروع ااحكأأأأأأا   (1304)(A/CN.4/685) اخلاصأأأأأأة لل قأأأأأأررة الثأأأأأأاين التقريأأأأأأر يف
(ل الأأيت اعت أأدهتا ة أأة الصأأياغة سصأأفة 5( دىل الثأأاين )xول )االسأأتهاللية ومشأأاريع املبأأادئ مأأ  اا

 (وA/CN.4/L.870مؤقتة )

 النظر في المواوع في الدورة الحالية -باء 

( A/CN.4/700اللج ة يف     الدورة التقرير الثالث لل قررة اخلاصة )على  مان معروضا   -141
 12املعقأأودة يف الفأأرتة مأأ   3324 وجلسأأتها 3321دىل  3318 مأأ  هتااونظأأرت فيأأ  يف جلسأأ

  و2016متوو/يولي   20ويف  15دىل 

ورمأأأأ ت املقأأأأررة اخلاصأأأأة يف تقرير أأأأا الثالأأأأث علأأأأى حتديأأأأد القواعأأأأد  ات الصأأأألة اخلاصأأأأة  -142
حأأأأاالت مأأأأا سعأأأأد ال أأأأ اعل مأأأأع معاةأأأأة سعأأأأض املسأأأأائ  املتعلقأأأأة سالتأأأأداسري الوقائيأأأأة الأأأأيت يتعأأأأني  يف

ب ااصأأألية ل فضأأأال  عأأأ  احلالأأأة اخلاصأأأة سالشأأأعو أيضأأأا   االضأأأطالع هبأأأا يف مرحلأأأة مأأأا قبأأأ  ال أأأ اع
الثأأأاين(و واقرتحأأأت املقأأأررة اخلاصأأأة ثالثأأأة مشأأأاريع مبأأأادئ سشأأأفن التأأأداسري الوقائيأأأة )الفأأأرع

ل (1305)

__________ 

الرمسيأأة للج عيأأة العامأأةل الأأدورة الوثأأائق )انظأأر  2013أيار/مأأايو  28للج أأةل يف  3171ا أأ  القأأرار يف اةلسأأة  (1302)
لالطأأالع علأأى املخطأأ  العأأا  لل وضأأوعل انظأأر و (و 167(ل الفقأأرة A/68/10) 10الثام أأة والسأأتونل امللحأأق رقأأم 

 (ل املرفق  اءوA/66/10) 10امللحق رقم  لادسة والستونل الدورة الساملرجع نفس 

 و222-186(ل الفقرات A/69/10) 10ل الدورة التاسعة والستونل امللحق رقم املرجع نفس  (1303)

  و170-130(ل الفقرات A/70/10) 10ل الدورة السبعونل امللحق رقم املرجع نفس  (1304)

يف  (ل سالصأأأيغة الأأيت اقرتحتهأأأا املقأأررة اخلاصأأأة4( وااول )3( وااول )1في أأا يلأأأي نأأص مشأأأاريع املبأأادئ ااول ) (1305)
 :تقرير ا الثالث

  (  1أ األول )مشروع المبد 
 التنفيذ واةنفاذ 

ي بغي أن تتخ  الدول مجيع اخلطوات الالومة العت اد تداسري تشريعية أو دداريأة أو قضأائية فعالأة أو غري أا   
 م  التداسري الوقائية لتع ي  محاية البيئة الطبيعية يف سياق ال  اع املسلحل وفقا  للقانون الدويلو

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CN.4/674&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CN.4/674/Corr.1&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CN.4/685&referer=/english/&Lang=A
http://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/CN.4/L.870&referer=http://legal.un.org/cod/&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CN.4/700&referer=/english/&Lang=A
http://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/68/10&referer=http://legal.un.org/cod/&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/66/10&referer=/english/&Lang=A
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../ilc/reports/2014/arabic/chp11.pdf&lang=EFSRAC&referer=http://legal.un.org/cod/
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../ilc/reports/2015/arabic/chp9.pdf&lang=EFSRAC&referer=http://legal.un.org/cod/
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سعأأد ال أأ اع مشأأاريع مبأأادئ متعلقأأة مبرحلأأة مأأا وشسأأة
ل ومشأأروع مبأأدأ واحأأد متعلأأق حبقأأوق (1306)

ع املبأأادئير االشأأعوب ااصأألية يأأرد يف اةأأ ء الراسأأع مأأ  مشأأ
و وقأأدمت املقأأررة اخلاصأأة أيضأأا  (1307)

                                                                                                                                                                                                 
  (  3مشروع المبدأ األول ) 

 اتفاقاث مركز القواث ومركز البعثاث 
تشأأجَّع الأأدول وامل ظ أأات الدوليأأة علأأى ددراج أحكأأا  سشأأفن اانظ أأة واملسأأؤوليات البيئيأأة يف اتفاقاهتأأا سشأأفن مرمأأأ    

 القوات أو مرم  البعثاتو وميك  أن تتض       ااحكا  تداسري وقائيةل وتقيي ات ل ثرل وتداسري ل صالح والت ظي و
  (  4لمبدأ األول )مشروع ا 

 عملياث السقم 
تراعأأأي الأأأدول وامل ظ أأأات املشأأأارمة يف ع ليأأأات السأأأال  آثأأأار تلأأأك الع ليأأأات علأأأى البيئأأأة وتتخأأأ  مجيأأأع   

 التداسري الالومة مل ع آثار ا السلبية على البيئة و في  تلك اآلثار وتصحيحهاو

 :يف تقرير ا الثالث (ل سالصيغة اليت اقرتحتها املقررة اخلاصة5( دىل الثالث )1في ا يلي نص مشاريع املبادئ م  الثالث ) (1306)
  (  1مشروع المبدأ الثالث ) 

 اتفاقاث السقم 
ُتشأجَّع أطأأرا  ال أأ اع علأأى تسأأوية املسأأائ  املتعلقأأة سجصأأالح البيئأأة املتضأأررة مأأ  ال أأ اع املسأألح ومحايتهأأا يف   

 دطار ما تربم  م  اتفاقات السال و
  (  2الث )مشروع المبدأ الث 

 عملياث تقييم البي ة واستعرااها بعد النزاع 
ُتشجَّع الدول وااطرا  السأاسقة يف نأ اع مسألح علأى التعأاون في أا سي هأا ومأع امل ظ أات الدوليأة  -1  

 املع ية سغية ت في  ع ليات تقييم البيئة وتداسري اإلنعاش سعد ال  اعو
رى ع أد دهنأاء ع ليأات السأال  أي آثأار ضأارة سيئيأا  نامجأة عأ  ي بغي أن حتدد ع ليات االستعراض اليت جتأ -2  

 تلك الع ليات وأن حتللها وتقي ها سعيا  دىل التخفي  م  حدة تلك اآلثار الضارة أو تصحيحها يف الع ليات املقبلةو
  (  3مشروع المبدأ الثالث ) 

 مفلفاث الحرب
الفعليأأةل مجيأأع حقأأول االغأأا ل وامل أأاطق امللغَّ أأةل تُأأ الل دون دسطأأاء سعأأد انتهأأاء ااع أأال العدائيأأة  -1  

واالغأأا ل والفخأأأاخ املتفجأأأرةل والأأأ خائر املتفجأأأرة وااجهأأأ ة ااخأأرىل أو يُأأأتخلَّص م هأأأا أو تُأأأدمَّر أو ُتصأأأان وفقأأأا  
 لاللت امات مبوجب القانون الدويلو

ع أد االقتضأاءل مأع غري أا  تسعى ااطرا ل مىت ل   اامرل دىل التوص  دىل اتفاق في أا سي هأا أول -2  
مأأ  الأأدول وامل ظ أأات الدوليأأة سشأأفن تقأأدمي املسأأاعدة التق يأأة واملاديأأةل مبأأا يف  لأأك القيأأا ل يف الظأأرو  املالئ أأةل 

 ست في  ع ليات مشرتمة ضرورية للوفاء مبث      املسؤولياتو
  (  4مشروع المبدأ الثالث ) 

 مفلفاث الحرب في البحر 
 ظ أأأات الدوليأأة علأأى مفالأأأة أال تشأأك  خملفأأات احلأأأرب خطأأرا  علأأى البيئأأأة أو تتعأأاون الأأدول وامل -1  

 الصحة العامة أو سالمة البحارةو
حتقيقأأا  هلأأ   الغايأأةل تسأأعى الأأدول وامل ظ أأات دىل دجأأراء مسأأح لل  أأاطق البحريأأة ودتاحأأة املعلومأأات  -2  

 دون قيودو
  (  5مشروع المبدأ الثالث ) 

 ا الحصول على المعلوماث وتبادله
سأأعيا  دىل تع يأأ  محايأأة البيئأأة يف سأأياق ال  اعأأات املسأألحةل تأأوفر الأأدول وامل ظ أأات الدوليأأة سأأب  احلصأأول   

 على املعلومات وتتبادهلا وفقا  اللت اماهتا مبوجب أحكا  القانون الدويلو

 : ا الثالثيف تقرير  (ل سالصيغة اليت اقرتحتها املقررة اخلاصة1في ا يلي نص مشروع املبدأ الراسع ) (1307)
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تقرير أأأا ل ع أأأال املضأأأطلع هبأأأا حأأأىت اآلنل وقأأأدمت سعأأأض االقرتاحأأأات سشأأأفن حتلأأأيال  مأأأوج ا  يف 
 سرنامج الع   املقب  املتعلق هب ا املوضوع )الفرع الثالث(و

ل أحالأأأأأت اللج أأأأأة دىل ة أأأأأة 2016متوو/يوليأأأأأ   20ل املعقأأأأأودة يف 3324ويف اةلسأأأأأة  -143
( دىل 1(ل ومأأأأأأأأأأأ  الثالأأأأأأأأأأأث )4( وااول )3(ل وااول )1يع املبأأأأأأأأأأأادئ ااول )الصأأأأأأأأأأأياغة مشأأأأأأأأأأأار 

 (ل سصيغتها الواردة يف التقرير الثالث لل قررة اخلاصةو 1(ل والراسع )5) الثالث

ويف اةلسأأة نفسأأهال قأأأررت اللج أأة أيضأأأا  أن تعيأأد دىل ة أأة الصأأأياغة مشأأاريع ااحكأأأا   -144
( الأأأ ي سأأأبق أن A/CN.4/L.870يف تقريأأأر ة أأأة الصأأأياغة ) االسأأأتهاللية ومشأأأاريع املبأأأادئ الأأأواردة

املوجأودة أحاطت اللج ة عل ا  س  خالل دورهتا الساسقةل و لك سغية معاةة سعض املسائ  التق ية 
اسأأأأأأتخدا  ااقأأأأأأواس وسعأأأأأأض أوجأأأأأأ  عأأأأأأد  االتسأأأأأأاق يف املصأأأأأأطلحات سالأأأأأأيت تتعلأأأأأأق و ص يف الأأأأأأ 

 املستخدمةو

 2016 آب/أغسأأأأأأأأأأطس 9و 5يأأأأأأأأأأومي  تنياملعقأأأأأأأأأأود 3342و 3337تني ويف اةلسأأأأأأأأأأ -145
ل عأأأأرض رئأأأأيس ة أأأأة الصأأأأياغةالتأأأأوايل علأأأأى

تقريأأأأري  للج أأأأة الصأأأأياغة سشأأأأفن "محايأأأأة البيئأأأأة  (1308)
ااول مشأأأأأأاريع ااحكأأأأأأا  االسأأأأأأتهاللية ومشأأأأأأاريع  يتعلأأأأأأق سال  اعأأأأأأات املسأأأأأألحة"و تضأأأأأأ   في أأأأأأا

(ل وقأأأأد أعيأأأأد 2015اللج أأأأة عل أأأأا  هبأأأأا أث أأأأاء الأأأأدورة السأأأأاسعة والسأأأأتني ) الأأأأيت أحاطأأأأت املبأأأأادئ
(و A/CN.4/L.870/Rev.1ترقي هأأأأا وت قيحهأأأأا اسأأأأباب ف يأأأأة مأأأأ  جانأأأأب ة أأأأة الصأأأأياغة ) ترتيأأأأب

 ([ل1]الثأأأأأأأأاين ) 9([ل وX]ااول ) 5ل و2ل و1 واعت أأأأأأأدت اللج أأأأأأأأة مؤقتأأأأأأأا  مشأأأأأأأأاريع املبأأأأأأأادئ
 ([ )انظأأأأأأأأر5]الثأأأأأأأأاين ) 13ل و([4]الثأأأأأأأأاين ) 12ل و([3]الثأأأأأأأأاين ) 11([ل و2]الثأأأأأأأأاين ) 10و
ل اعت أدت 2016آب/أغسأطس  10ل املعقأودة يف 3344ة أدنأا (و ويف اةلسأ 1-جيم قسمال

التعليقأأأات علأأأى مشأأأاريع املبأأأادئ املعت أأأدة سصأأأورة مؤقتأأأة يف الأأأدورة احلاليأأأة )انظأأأر القسأأأم  اللج أأأة
 أدنا (و 2-جيم

 18و 17و 16و 15و 14و 8و 7و 6و 4ع املبأأأأادئ ير اوتضأأأأ   التقريأأأأر الثأأأأاين مشأأأأ -146
 (و وأحاطأأت اللج أأة عل أأا  A/CN.4/L.876احلاليأأة ) الأأيت اعت أأدهتا ة أأة الصأأياغة مؤقتأأا  يف الأأدورة

 
 

                                                                                                                                                                                                 
  (  1مشروع المبدأ الرابع ) 

 حقوق الشعوب األصلية
حُتأأرت  يف مجيأأع ااوقأأات املعأأار  وامل ارسأأات التقليديأأة للشأأعوب ااصأألية في أأا يتعلأأق سفراضأأيها  -1  

 وسيئتها الطبيعيةو
رة يقأأع علأأى عأأاتق الأأدول التأأ ا   سالتعأأاون والتشأأاور مأأع الشأأعوب ااصأألية والت أأاس موافقتهأأا احلأأ -2  

 واملسبقة واملست رية في ا يتص  ساستخدا  أراضيها وأقالي ها مبا قد يؤثر تفثريا  مبريا  على ااراضيو

 (وhttp://legal.un.org/ilcرئيس ة ة الصياغة يف املوقع الشبكي للج ة ) اتميك  االطالع على سيان (1308)

http://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/CN.4/L.870&referer=http://legal.un.org/cod/&Lang=A
http://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/CN.4/L.870/Rev.1&referer=http://legal.un.org/cod/&Lang=A
http://legal.un.org/ilc
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و ومأأ  املتوقأأع أن يُ ظأأر يف التعليقأأات (1309)مبشأأاريع املبأأادئ سصأأيغتها الأأيت عرضأأتها ة أأة الصأأياغة
 على مشاريع املبادئ يف دورة مقبلةو

__________ 

 املبادئ اليت اعت دهتا ة ة الصياغة سصورة مؤقتة:في ا يلي نص  (1309)
 مقدمة  
 ]ووو[ 
  الجزء األول  

 مبادئ عامة
  4مشروع المبدأ   

 تدابير لتعزيز حماية البي ة
تتخأ  الأأدولل ع أأال  سالت اماهتأأا مبوجأأب القأأانون الأأدويلل تأأداسري تشأأريعية ودداريأأة وقضأأائية وتأأداسري أخأأرى  -1  

 البيئة في ا يتعلق سال  اع املسلحوفعالة لتع ي  محاية 
ساإلضأأافة دىل  لأأكل ي بغأأي أن تتخأأ  الأأدول م يأأدا  مأأ  التأأداسريل حسأأب االقتضأأاءل لتع يأأ  محايأأة البيئأأة  -2  

 في ا يتعلق سال  اع املسلحو
 ]ووو[ 
  6مشروع المبدأ   

 حماية بي ة الشعوب األصلية
حأال وقأوع نأ اع مسألحل حل ايأة سيئأة ااقأاليم الأيت تسأك ها ي بغأي أن تتخأ  الأدول التأداسري امل اسأبةل يف  -1  

 الشعوب ااصليةو
سعأأد نأأ اع مسأألح يكأأون قأأد أثّأأر تأأفثريا  سأألبيا  يف سيئأأة ااقأأاليم الأأيت تسأأك ها الشأأعوب ااصأأليةل ي بغأأي أن  -2  

 سأأأأي ا عأأأأرب تتشأأأأاور الأأأأدول مأأأأع الشأأأأعوب ااصأأأألية املع يأأأأة وتتعأأأأاون معهأأأأا سفعاليأأأأةل مأأأأ  خأأأأالل دجأأأأراءات م اسأأأأبة وال
 املؤسسات اليت متث      الشعوبل لغرض ا ا  تداسري تصحيحيةو

  7مشروع المبدأ   
 ارتفاقاث المتصلة بوجود قواث عسكرية فيما يتعلق بالنزاع المسلح

ي بغأي للأدول وامل ظ أات الدوليأةل حسأب االقتضأاءل أن تأأدرج أحكامأا  سشأفن محايأة البيئأة يف االتفاقأات املتصأألة   
قأأوات عسأأكرية في أأا يتعلأأق سأأال  اع املسأألحو وميكأأ  أن تتضأأ    أأ   ااحكأأا  التأأداسري الوقائيأأة وتقيي أأات ااثأأر  سوجأأود

 وتداسري اإلصالح والت ظي و
  8مشروع المبدأ   

 عملياث السقم
ليأات يف تراعي الدول وامل ظ ات الدولية املشارمة يف ع ليأات السأال  في أا يتعلأق سأال  اع املسألح تأفثري تلأك الع   

 البيئةل وتتخ  التداسري امل اسبة مل ع آثار ا السلبية على البيئة والتخفي  م ها وتصحيحهاو
  الجزء الثاني  

 المبادئ السارية في أثناء النزاع المسلح
 ]ووو[ 
  الجزء الثالث  

 المبادئ السارية بعد نزاع مسلح
  14مشروع المبدأ   

 مساراث السقم
أطأأأأرا  نأأأأ اع مسأأأألحل يف دطأأأأار مسأأأأار السأأأأال ل مبأأأأا يف  لأأأأك حسأأأأب االقتضأأأأاءل يف ي بغأأأأي أن تعأأأأاجل  -1  

 اتفاقات السال ل املسائ  املتعلقة سجصالح البيئة املتضررة م  ال  اع ومحايتهاو
 ي بغي أن تؤدي امل ظ ات الدولية املع يةل حسب االقتضاءل دور امليّسر يف   ا الصددو -2  
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 عرض المقررة الفاصة للتقرير الثالث -1 

سي أأت املقأأأررة اخلاصأأأة أن الغأأأرض الرئيسأأأي مأأ  التقريأأأر الثالأأأث  أأأو حتديأأأد القواعأأأد  ات  -147
اامهية اخلاصة يف حاالت ما سعد انتهاء ال  اعل وأيضا  ت اول سعض التداسري الوقائية اليت مل تتطأرق 

بادئ  ات دليها التقارير الساسقةو وأشارت دىل أن التقرير ااويل قد قد  حملة عامة ع  القواعد وامل
الصلة امل طبقة على ال  اعات املسلحة احملت لة )مرحلأة مأا قبأ  ال أ اع( وأن التقريأر الثأاين قأد حأدد 
ما  و موجود م  قواعد ال  اع املسلح اليت هلا صلة مباشرة حب اية البيئأة أث أاء ال  اعأات املسألحةو 

 مراحأ  مأا قبأ  ال أ اع املسألح وسعت التقارير الثالثة دىل تقأدمي حملأة عامأة عأ  القأانون السأاري يف
وأث أأأاء  وسعأأأد  )املراحأأأ  ااوىل والثانيأأأة والثالثأأأةل علأأأى التأأأوايل( يف حماولأأأة إلم أأأال الأأأدورة ستغطيأأأة 
املراح  ال م ية الثالثو والحظت أنأ  ال توجأد حأدود واضأحة تفصأ  سأني املراحأ  املختلفأةل وأن 

 ه ا  صحيحا و م  املهم قراءة التقارير معا  م  أج  فهم املوضوع ف

ومل يسع التقرير الثالث دىل دجراء استعراض شام  للقانون الدويل سوج  عأا ل سأ  اقتصأر  -148
قانونية حمددة هلا أمهية خاصة سال سأبة هلأ ا املوضأوعو وت أاول  قضاياعلى دراسة اتفاقيات سعي ها و 

                                                                                                                                                                                                 
  15مشروع المبدأ   

 البي ية والتدابير التصحيحية بعد النزاع المسلحالتقييماث 
ُيشأأأجَّع تعأأأاون ااطأأأرا  املع يأأأأةل مبأأأا فيهأأأا امل ظ أأأأات الدوليأأأةل في أأأا يتعلأأأأق سالتقيي أأأات البيئيأأأة والتأأأأداسري   

 التصحيحية سعد ال  اع املسلحو
  16مشروع المبدأ   

 مفلفاث الحرب
و دسطال ضرر ما  ضأع لواليتهأا أو سأيطرهتا مأ  سعد ن اع مسلحل تسعى أطرا  ال  اع دىل دوالة أ -1  

خملفات احلرب السأامة واخلطأرة الأيت تسأبب أو حُيت أ  أن تسأبب ضأررا  للبيئأةو وتُتخأ  تلأك التأداسري ر  أا  سقواعأد 
 القانون الدويل الساريةو

دول تسأأأعى ااطأأأرا  أيضأأأا  دىل التوصأأأ  دىل اتفأأأاق في أأأا سي هأأأال وع أأأد االقتضأأأاءل مأأأع غري أأأا مأأأ  الأأأ -2  
وامل ظ أأأات الدوليأأأةل علأأأى املسأأأاعدة التق يأأأأة واملاديأأأةل مبأأأا يف  لأأأك القيأأأأا ل يف الظأأأرو  املالئ أأأةل ست فيأأأ  ع ليأأأأات 

 مشرتمة إلوالة خملفات احلرب السامة واخلطرة تلك أو دسطال ضرر او
تطهأأري أو سأأفي مأأ  احلقأأوق أو االلت امأأات مبوجأأب القأأانون الأأدويل في أأا يتعلأأق س 2و 1ال  أأ  الفقرتأأان  -3  

 دوالة أو تدمري أو صيانة حقول االغا  وامل اطق امللغَّ ة واالغا  والفخاخ املتفجرة وال خائر املتفجرة وااجه ة ااخرىو
  17مشروع المبدأ   

 مفلفاث الحرب في البحر
البحأر خطأرا  ي بغي أن تتعاون الأدول وامل ظ أات الدوليأة املع يأة علأى مفالأة أال تشأك  خملفأات احلأرب يف   

 على البيئةو
  18مشروع المبدأ   

 تبادل المعلوماث والسماح بالحصول عليها
تيسريا  ال أا  التأداسري التصأحيحية سعأد نأ اع مسألحل تتبأادل الأدول وامل ظ أات الدوليأة املع يأة املعلومأات  -1  

  ات الصلة وتس ح ساحلصول عليها وفقا  اللت اماهتا مبوجب القانون الدويلو
السأ اح ساحلصأول  ليس يف مشروع املبدأ  أ ا مأا يلأ   دولأة أو م ظ أة دوليأة ستبأادل معلومأات أو -2  

على معلومات تكون حيوية لدفاعها الوطر أو أم ها الوطرو ومع  لكل تتعاون تلأك الدولأة أو امل ظ أة الدوليأة 
 وحبس  نية سقصد تقدمي أمرب قدر م  املعلومات اليت تس ح الظرو  ستقدميها
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نونيأأةل واتفاقأأات االسأأتث ار في أأا ت اولأأ  اةوانأأب  ات الصأألة ساالتفاقيأأات املتعلقأأة ساملسأأؤولية القا
الدوليأأةل وحقأأأوق الشأأأعوب ااصأأليةل وخملفأأأات احلأأأربل ومأأأ لك امل ارسأأة الأأأيت تتبعهأأأا الأأأدول يف 
شأأك  اتفاقأأات سأأال ل فضأأال  عأأ  اتفاقأأات مرمأأ  القأأوات ومرمأأ  البعثأأاتو وُمأأرس أيضأأا  فأأرع مأأ  

مأأم املتحأأدة للبيئأأةو التقريأأر مل ارسأأة امل ظ أأات الدوليأأةل مأأع الرتميأأ  سوجأأ  خأأاص علأأى سرنأأامج اا
وعأأالوة علأأى  لأأكل  مأأرت املقأأررة اخلاصأأة أن التقريأأر يقأأد  سأأردا  خمتصأأرا  لل  اقشأأات الأأيت دارت 
داخأأ  اللج أأة خأأالل الأأدورة السأأاسقةل فضأأال  عأأ  معلومأأات عأأ  آراء الأأدول وممارسأأاهتا وخمتأأارات 

 مماثلأأأة ت تاجاتاسأأأ دىل خلأأأص التقريأأأر أن دىل أشأأأارت فقأأأد  لأأأكل ومأأأع مأأأ  السأأأواسق القضأأأائيةو
الست تاجات التقرير الثاين سفن السأواسق القضأائية يف  أ ا اجملأال قل أا تتطأرق دىل الضأرر البيئأي يف 

ضأأأرر يلحأأأأق سأأأأاملوارد الطبيعيأأأأة  شأأأأك  تقريبأأأأا   ا  دائ أأأأ  يفخأأأ  ؛ سأأأأ  دنأأأأومبعأأأأ ل عأأأ  غأأأأري  حأأأد  اتأأأأ 
امل تلكأأأاتو وأسأأأروت املقأأأررة اخلاصأأأة مأأأ لك فأأأرع التقريأأأر الأأأ ي يت أأأاول مسأأأفلة احلصأأأول علأأأى  أو

(ل حيأأأث اعتأأأربت أن لأأأ لك الفأأأرع 152-130املعلومأأأات وتبادهلأأأا وااللتأأأ ا  سالتعأأأاون )الفقأأأرات 
 أمهية خاصة سال سبة ة يع املراح  الثالث هل ا املوضوعو 

اقرُتحأت ثالثأة مشأاريع مبأادئ للجأ ء  مبأادئو وتض   التقرير مقرتحات ستسعة مشأاريع -149
ااولل ت اولت يف املقا  ااول التداسري الوقائية )مرحلة ما قب  ال  اع(و وت اول مشروع املبدأ ااول 

( ضرورة ا ا  الدول تداسري تشريعية وددارية وقضائية وغري ا م  التداسري الوقائية على املسأتوى 1)
ة البيئأأةو ومأان مشأأروع املبأدأ مقتضأأبا  وعامأا  سطبيعتأأ و وعكأس مشأأروع احمللأي مأأ  أجأ  تع يأأ  محايأ

سني الدول وامل ظ ات يف  ال معاةة املسائ  البيئيأة يف اتفاقأات  اشئ ( االجتا  ال3املبدأ ااول )
( اآلثأأأار البيئيأأأة لع ليأأأات السأأأال  4مرمأأأ  القأأأوات ومرمأأأ  البعثأأأاتو وت أأأاول مشأأأروع املبأأأدأ ااول )

 التداسري الالومة مل ع أي آثار سلبية هل   الع ليات والتخفي  م ها وتصحيحهاو  وأمهية ا ا 

واقرتحأأأت شسأأأة مشأأأاريع مبأأأادئ للجأأأ ء الثالأأأثل تتصأأأ  ستأأأداسري مأأأا سعأأأد انتهأأأاء ال أأأ اعو  -150
ملسأأأائ  البيئيأأأة ( اتفاقأأأات السأأأال  الأأأيت لأأأوح  أهنأأأا ساتأأأت تأأأ ظم ا1ت أأأاول مشأأأروع املبأأأدأ الثالأأأث )

( ضأرورة دجأراء ع ليأات تقيأيم البيئأة واستعراضأها 2سصورة مت ايدةو وت اول مشروع املبدأ الثالث )
علأأأى التعأأأاون هلأأأ ا الغأأأرض سأأأني الأأأدول  1سعأأأد ال أأأ اعل وجأأأاء يف فقأأأرتنيو وسي  أأأا شأأأجعت الفقأأأرة 

تك  طرفا  يف ال  اعل  وااطرا  الساسقة يف ن اع مسلحل مبا يش   أيضا  التعاون مع الدول اليت مل
اخلطأأأوات الأأأيت يتعأأأني ا ا  أأأا سعأأأد دهنأأأاء دحأأأدى ع ليأأأات السأأأال و ومل يكأأأ   2ت اولأأأت الفقأأأرة 

الغأأأرض مأأأ  مشأأأروع املبأأأدأ  أأأو عأأأ و املسأأأؤوليةل سأأأ  ضأأأ ان دجأأأراء التقيي أأأات وتأأأداسري اإلنعأأأاشو 
خملفأأات احلأأرب ( علأأى التأأوايل خملفأأات احلأأرب و 4( والثالأأث )3وت أاول مشأأروعا املبأأدأي  الثالأأث )

( عامأأأا  سطبيعتأأأ  وعكأأأس يف املقأأأا  ااول االلت امأأأات 3يف البحأأأرو ومأأأان مشأأأروع املبأأأدأ الثالأأأث )
القائ ة سالفع  مبوجب قانون ال  اعأات املسألحةو ومأان حمأ  ترميأ    أو ضأرورة الع أ  دون دسطأاء 

وع املبأأدأ والتعأأاون مأأ  أجأأ  القضأأاء علأأى التهديأأدات ال امجأأة عأأ  خملفأأات احلأأربو وت أأاول مشأأر 
( خملفأأأات احلأأأرب يف البحأأأر علأأأى وجأأأ  التحديأأأدو والحظأأأت املقأأأررة اخلاصأأأة أن تلأأأك 4الثالأأأث )

املخلفأات ال ي ظ هأا مباشأرة قأانون ال  اعأات املسألحةل وأهنأا ت طأوي علأى تعقيأدات خاصأة نظأرا  
مجيأع  مشأروعا املبأدأي  دىل تغطيأةى الختال  ااوضاع القانونية لل  اطق البحريأة املختلفأةو وسأع
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( ضأأرورة تأأوفري 5أنأأواع املخلفأأات الأأيت تشأأك  خطأأرا  علأأى البيئأأةو وت أأاول مشأأروع املبأأدأ الثالأأث )
الأأأدول وامل ظ أأأات الدوليأأأة سأأأب  الوصأأأول دىل املعلومأأأات وتبادهلأأأا مأأأ  أجأأأ  تع يأأأ  محايأأأة البيئأأأةو 

 واعتربت     م  املتطلبات ااساسية لض ان التعاون الفعالو 

( الوضأع القأانوين 1عكأس مشأروع املبأدأ الراسأع )و أ واحأد للجأ ء الراسأعو ح مشروع مبدواقرتُ  -151
احلايل للشعوب ااصلية وأراضيها وأقالي ها مبوجب الصكوك القانونية الدولية  ات الصلة والسأواسق 

 القضائيةو وتوقعت املقررة اخلاصة أن يضا  دىل   ا اة ء م يد م  مشاريع املبادئو

اصأأة االنتبأأا  مأأ لك دىل سعأأض املسأأائ  الأأيت مل يتطأأرق دليهأأا التقريأأر ووجهأأت املقأأررة اخل -152
الثالثل مبا يف  لك شرط مارت   واملسائ  املتصلة ساالحتاللل والحظت أن اللج ة قأد ترغأب يف 
ال ظأأر يف  أأ   املسأأائ  يف سأأياق ع لهأأا سشأأفن  أأ ا املوضأأوع يف املسأأتقب و وساإلضأأافة دىل  لأأكل 

ااخأأرى الأأيت قأأد تكأأون وثيقأأة الصأألة ساملوضأأوعل مثأأ  املسأأائ  املتعلقأأة أسأأروت العديأأد مأأ  املسأأائ  
ساملسأأأؤولية والتبعأأأةل فضأأأال  عأأأ  مسأأأؤولية وممارسأأأة اةهأأأات الفاعلأأأة مأأأ  غأأأري الأأأدول واة اعأأأات 
املسلحة امل ظ ة يف ال  اعات املسلحة غأري الدوليأةو والحظأت املقأررة اخلاصأة أيضأا  أنأ  قأد يكأون 

ة واضأأحة يف ديباجأأة توضأأع مسأأتقبال  ملأأواد اللج أأة سشأأفن آثأأار ال  اعأأات مأأ  امل اسأأب ددراج دشأأار 
املسلحة يف املعا دات
 ل و و ما يكتسي أمهية خاصة سال سبة لل وضوع احلايلو(1310)

وأخريا ل شأجعت املقأررة اخلاصأة مواصألة املشأاورات مأع الكيانأات ااخأرىل مثأ  اللج أة  -153
اهليئأات  ات الصألة يف م ظومأة غريمهأا مأ  و وسرنامج اامم املتحدة للبيئة الدولية للصليب اامحر 

اامم املتحدة وامل ظ ات اإلقلي يةل وأشارت دىل أن اللج أة قأد تأرى أنأ  مأ  املفيأد مواصألة تلقأي 
 املعلومات م  الدول سشفن التشريعات الوط ية والسواسق القضائية  ات الصلة ساملوضوعو 

 موجز المناقشة -2 

 عامة تعليقاث )أ( 

مأأأأأرر سعأأأأأض ااعضأأأأأاء التشأأأأأديد علأأأأأى أمهيأأأأأة املوضأأأأأوعل ومل يالحظأأأأأوا أمهيتأأأأأ  املعاصأأأأأرة  -154
فحسبل س  أيضا  التحديات الأيت يشأكلهال وال سأي ا مونأ  يتقأاطع مأع  أاالت قانونيأة خمتلفأةو 

اصة قد تعاملتل م  خأالل تقارير أال مأع املراحأ  ال م يأة الأثالث علأى أهنأا علأى ومون املقررة اخل
نفأأس الدرجأأة مأأ  اامهيأأةل أسأأهم سأأدور  يف سلأأورة املوضأأوعو وسي  أأا سأأّلم سعأأض ااعضأأاء سأأالغرض 
مأأأ  التقريأأأر الثالأأأثل الحظأأأوا أيضأأأا  أن  يكلأأأ  قأأأد جعأأأ  مأأأ  الصأأأعب متييأأأ  أمهيأأأة املأأأواد املقدمأأأة 

عأرب عأ  رأي مفأاد  أن و ويف  أ ا الصأددل أُ سصورة واضأحة لة ال م ية املقصودةيتعلق ساملرح في ا
م  الضروري الت يي  سوضوح سني املراح  ال م يأة الأثالث وحتديأد القأانون الواجأب التطبيأق يف مأ  

ح أن تقتصأأر حأأاالت مأأا قبأأ  ال أأ اع ومأأا سعأأد  علأأى م هأأاو ولتيسأأري ال ظأأر يف  أأ ا املوضأأوعل اقأأرتُ 
 الفرتة اليت تسبق ااع ال العدائية أو تليها مباشرةل على التوايلو 

__________ 

 (ل الفص  السادسل الفرع  اءوA/66/10) 10الوثائق الرمسية للج عية العامةل الدورة السادسة والستونل امللحق رقم  (1310)

http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../ilc/reports/2011/arabic/chp6.pdf&lang=EFSRAC&referer=http://legal.un.org/cod/
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ويف حأأني رحأأب سعأأض ااعضأأاء مبأأا تضأأ    التقريأأر مأأ  مأأادة غ يأأةل الحأأ  آخأأرون أنأأ   -155
سأأأليم ملسأأأار أفأأرط يف التوسأأأع وأنأأ  تضأأأ   معلومأأات حمأأأدودة اامهيأأةو و أأأ ا مأأا صأأأّعب الفهأأم ال

املوضأأوعو ورمبأأا مأأان مأأ  اانسأأب لأأو أن التقريأأر قأأد  حتلأأيال  مستفيضأأا  لل أأواد  ات الصأألة الأأيت 
 تست د دليها مشاريع املبادئل ليربر س لك مضامي هاو 

واتفأأق سعأأض ااعضأأاء مأأع املقأأررة اخلاصأأة سأأفن دراسأأة مجيأأع املعا أأدات البيئيأأة لتحديأأد  -156
شأأري دىل أن اللج أأة سأأبق هلأأا أن ال أأ اع املسأألح لأأيس لأأ  مأأا يأأربر و وأُ مأأدى اسأأت رار انطباقهأأا أث أأاء 

درسأأأأت  أأأأ   املسأأأأفلة يف سأأأأياق أع اهلأأأأا سشأأأأفن املأأأأواد املتعلقأأأأة سآثأأأأار ال  اعأأأأات املسأأأألحة علأأأأى 
القائ أأأأأة اإلرشأأأأأادية ساملعا أأأأأدات الأأأأأيت يكأأأأأون مأأأأأؤدى االتفاقأأأأأات البيئيأأأأأة يف وردت املعا أأأأأداتو و 
تست ر يف ال فأا  اموضوعها أهن

و ومأا مأ  شأك يف أن املأواد والتعليقأات عليهأا وثيقأة الصألة (1311)
 ساملوضوع احلايلو 

لتعامأ  مأع وح ر سعض ااعضاء م  السأعي دىل  أرد اسأتعارة الت امأات أوقأات السألم ل -157
محايأأة البيئأأة في أأا يتعلأأق سال  اعأأات املسأألحةو ورغأأم التسأأليم سفنأأ  لأأيس مأأ  الضأأروري أن يأأدرس 

 أأأ   الع ليأأأة جن معا أأأدة قانونيأأة سيئيأأأة علأأأى حأأأدة خأأأالل ال أأ اع املسأأألحل فأأأاسأأت رار انطبأأأاق مأأأ  
ضأأأرورية مأأأع  لأأأك سال سأأأبة للقواعأأأد الأأأيت تعتأأأرب وثيقأأأة الصأأألة ساملوضأأأوعو ويف  أأأ ا السأأأياقل أثأأأار 
مصطلح "االنطباق" مسفلتني حباجة دىل معاةةل أي ما د ا مانت القاعدة م طبقأة أ  الل سأاملعا 

ىل حاالت ال  اع املسلحل أو مأا د ا مأان اامأر دانطباق القاعدة  تعديةممك ا   الرمسيل وما د ا مان
يتطلب تكيي  القاعدةو وأشري دىل ما يبأدو افتقأارا  دىل  أ ا ال أوع مأ  التحليأ  في أا يتعلأق سعأدد 

 م  مشاريع املبادئ املقرتحةو 

ملبأأأادئ سأأأني ال  اعأأأات وفي أأأا يتعلأأأق سامل هجيأأأة أيضأأأا ل أشأأأري دىل ضأأأرورة أن مييأأأ  مشأأأروع ا -158
املسأأألحة الدوليأأأة وغأأأري الدوليأأأة ان القواعأأأد امل طبقأأأة علأأأى  أأأاتني الفئتأأأني مأأأ  ال  اعأأأات  تلأأأ  

 ساختال  ااطرا  املع يةو 

وفي ا يتعلق س طاق املوضوعل سي  ا رحب سعض ااعضأاء سأال هج املتوسأع الأ ي اقرتحتأ   -159
يع املبادئ املقرتحة جتاووا مثريا  حدود محاية البيئة يف املقررة اخلاصةل رأى آخرون أن التقرير ومشار 

للبيئأأأة سوصأأأفها مأأأوردا  طبيعيأأأا  وسوصأأأفها سيئأأأة سشأأأريةل و أأأو أيضأأأا حأأأد  اهتأأأا مأأأ  خأأأالل ت اوهل أأأا 
أضأأا  م ظأأور حقأأوق اإلنسأأان دىل املوضأأوعو وعأأالوة علأأى  لأأكل سي  أأا رأى سعأأض ااعضأأاء  مأأا

 ئة الطبيعيةل أيّد آخرون اتباع هنج أمثر  وال و أن نطاق املوضوع ي بغي أن يقتصر على البي

ع ير اوأثأأأأريت أيضأأأأا  ضأأأأرورة اسأأأأتخدا  مصأأأأطلحات موحأأأأدة والتقيأأأأد هبأأأأا يف ع أأأأو  مشأأأأ -160
 املبادئو ويصدق   ا أمثر ما يصدق على مصطلحي "البيئة" و"البيئة الطبيعية"و 

__________ 

 يفل الأأأيت تأأرد يف مرفأأأق املأأأواد املتعلقأأة سآثأأأار ال  اعأأأات املسأأألحة 7انظأأر القائ أأأة اإلرشأأأادية املشأأار دليهأأأا يف املأأأادة  (1311)
 و(املرجع نفس )املعا دات 
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ملشأأأاريع املبأأأادئل  وفي أأأا يتعلأأأق س أأأواتج املوضأأأوعل سي  أأأا مأأأرر سعأأأض ااعضأأأاء تفييأأأد م -161
مشأاريع مأوادو وشأدد عأدة أعضأاء علأى  ل مأ  مثأ اقرتُحت أيضا  دمكانية اتبأاع هنأج أمثأر دل اميأة

أمهيأة احلأرص علأى مطاسقأة املصأطلحات املسأتخدمة يف مشأاريع املبأادئ للوضأع املعيأاري املتأوخى 
املضأأأارع  مأأأ  املوضأأأوعو ويف  أأأ ا الصأأأددل وردت دشأأأارات دىل عأأأد  االتسأأأاق يف اسأأأتخدا  صأأأيغ

"(shall و"ي بغي" و"تشجع"و )" 

ورحأأب سعأأض ااعضأأاء مبأأا جأأاء يف التقريأأر مأأ  معلومأأات مفصأألة عأأ  ممارسأأات الأأدول  -162
وحتليأ  للقواعأد الواجبأأة التطبيأقو واعتأأربت سعأض املقرتحأأات  ات أمهيأة خاصأأة يف طأرح وجهأأات 

 نظر ضحايا ااضرار البيئية م  جراء ال  اعات املسلحةو 

 التنفيذ واةنفاذ  -(1مشروع المبدأ األول ) )ب( 

( وثيأأأأق الصأأأألة 1مأأأأع أن العديأأأأد مأأأأ  ااعضأأأأاء رأوا أن مضأأأأ ون مشأأأأروع املبأأأأدأ ااول ) -163
وسالتأايل فجنأ  مأ   لساملوضوعل أشار آخرون دىل أن مشروع املبدأ ال ُتس د  املواد الأواردة يف التقريأر

ةل الح  ااعضأاء أن التأداسري الوقائيأة املتوخأاة الصعب الوقو  على قي ت  احلقيقيةو وسصفة عام
و ولأأوح  جأأدا   يف مشأأروع املبأأدأ حباجأأة دىل م يأأد مأأ  التحديأأد حيأأث صأأيغت سعبأأارات فضفاضأأة

أيضأأأا  أن ال طأأأاق الأأأ مر ملشأأأروع املبأأأدأ غأأأري واضأأأحو ويف  أأأ ا الصأأأددل رأى سعأأأض ااعضأأأاء أن 
يت ما سعد ال أ اع ومأا قبلأ و م أا أن عالقأة مشروع املبدأ على نفس القدر م  اامهية سال سبة ملرحل

مشأأروع احلكأأم مبشأأاريع املبأأادئ املرتتبأأة عليأأ  يف اةأأ ء ااول حباجأأة أيضأأا  دىل توضأأيحل وال سأأي ا 
د ا مانت مشاريع املبادئ متثأ  أشأكاال  خمتلفأة لتطبيأق احلكأمو واقأرتح أيضأا  أن يعأاد ال ظأر يف  ما

  ون مشروع املبدأو الع وان مي يتوافق على  و أفض  مع مض

 اتفاقاث مركز القواث ومركز البعثاث -(3مشروع المبدأ األول ) )ج( 

ة لل وضأوعو و أم ب( سال سأ3شكك العديد م  ااعضأاء يف أمهيأة مشأروع املبأدأ ااول ) -164
يرون أن اتفاقأات مرمأ  القأوات ومرمأ  البعثأات ال عالقأة هلأا سسألوك القأوات املت رمأ ة علأى ال حأو 

املقأأأأرتح وليسأأأأت هلأأأأا صأأأألة مباشأأأأرة سأأأأال  اع املسأأأألح يف حأأأأد  اتأأأأ و واقرُتحأأأأت  كأأأأمى يف احلاملتأأأأوخ
االستعاضأأة عأأ  اإلشأأارة دىل  أأ   االتفاقأأات سعبأأارة "اتفاقأأات خاصأأة" د ا مأأا تقأأرر اإلسقأأاء علأأى 

شأري دىل أن االتفاقأات املعاصأرة ملرمأ  القأوات ومرمأ  البعثأات تتضأ   علأى و غأري أنأ  أُ كأم  ا احل
التداسري املقرتحة يف مشأروع املبأدأو  التفكري يفأحكاما  سشفن محاية البيئةل وسالتايلل ميك   يبدو ما

ومع التسليم سفن اتفاقات مرم  القوات ومرم  البعثات ال تت أاول ال أ اع املسألحل فقأد رأى أعضأاء 
ثأأار البيئيأأة أن يعأأاجل سعأأض اآل  آخأرون مأأع  لأأك أن مشأأروع املبأدأ يشأأك  تأأدسريا  وقائيأأا   امأأا  ميك أ

احملت لأأأة ااخأأأرىل مثأأأ  تلأأأوث القواعأأأد العسأأأكريةو وجأأأرى التشأأأديد مأأأ لك علأأأى تضأأأ ني مبأأأدأ 
"امللوث يدفع" يف مشروع املبدأو م ا أُعرب ع  رأي مفاد  أن اة لة ااخأرية مأ  مشأروع املبأدأ 

 ملبدأواليت تسرد تداسري خمتلفة تثري لبسا  خبصوص املرحلة ال م ية اليت يتعلق هبا مشروع ا
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 عملياث السقم -(4مشروع المبدأ األول ) )د( 

أعأأرب العديأأد مأأ  ااعضأأاءل تسأألي ا  مأأ هم سأأفن ع ليأأات السأأال  ساتأأت تراعأأي الشأأواغ   -165
البيئية على  و يبأدو مت ايأدا ل عأ  تفييأد م لت أاول  أ   املسأفلة يف دطأار  أ ا املوضأوعو ومأع  لأكل 

املقأرتح  كأممرحلأة مأا قبأ  ال أ اعل د  دن التأداسري املبي أة يف احليف ددراج مشروع املبأدأ يف شككوا فقد 
ل س  أيضا  على مرحلأة الع ليأة )التخفيأ ( ومرحلأة فحسب ال يبدو أهنا تسري على املرحلة الوقائية

سعد ال  اع )التصحيح(و ول لك ي بغي أن تكون االلت امات دما مدرجة يف م  مرحلة مأ  املراحأ   ما
عأأا  يت أأاول املبأأادئ العامأأة الشأأاملة لكافأأة املراحأأ  ال م يأأةو م أأا أشأأري دىل أن أو موضأأوعة يف جأأ ء 

ع ليأأات السأأال  ميكأأ  أن تأأؤدي دورا   امأأا  يف اإلنعأأاش سعأأد انتهأأاء ال أأ اعل ولأأ لك ي بغأأي أن يرمأأ  
مشأأأروع املبأأأدأ علأأأى التأأأداسري العالجيأأأة والتصأأأحيحيةو وسغيأأأة حتديأأأد نطأأأاق مشأأأروع املبأأأدأ علأأأى  أأأو 

ح تعريأأ  مصأأطلح "ع ليأأة السأأال " لغأأرض مشأأروع املبأأدأل أو علأأى ااقأأ  توضأأيح  أأ ا أفضأأ ل اقأأرتُ 
املصأأطلح يف التعليأأقو وعأأالوة علأأى  لأأكل فأأجن اللغأأة املسأأتخدمة يف مشأأروع املبأأدأ ي بغأأي أن تكأأون 

د  ال يبدو أنأ  يوجأد حأىت اآلن  -أمثر تسا ال  لكي تعكس على  و أفض  احلالة الرا  ة للقانون 
  مقاسأأأأ  مبوجأأأأب القأأأأانون الأأأأدويلو ويف  أأأأ ا الصأأأأددل الحأأأأ  سعأأأأض ااعضأأأأاء أن التقريأأأأر أي التأأأأ ا

يتضأأأ   مأأأا يكفأأأي مأأأ  حبأأأث وحتليأأأ  لل  ارسأأأات املتعلقأأأة سع ليأأأات السأأأال  إلثبأأأات مضأأأ ون  مل
سأأي ا  املقأأرتحو وأشأأري مأأ لك دىل أن املسأأل ات الأأيت تقأأو  عليهأأا ع ليأأة حفأأ  السأأال ل وال كأأماحل

وافقة ااطرا ل متي  أا عأ  ال أ اع املسألحو وددراج ع ليأات حفأ  السأال  يف عد  استخدا  القوة وم
 أأأ    قأأأدرةنطأأاق املوضأأأوع ي طأأأوي علأأأى خطأأأر اعتبأأار سأأألومها نوعأأأا  مأأأ  ال أأأ اع املسأألحل ممأأأا يهأأأدد 

 والفائدة م ها سفم لهاو  على االست رار الع ليات

 اتفاقاث السقم -(1مشروع المبدأ الثالث ) )ها( 

(ل واتفقأأوا علأأى أن اتفاقأأات 1ة أعضأأاء عأأ  تفييأأد م ملشأأروع املبأأدأ الثالأأث )أعأأرب عأأد -166
السال  ي بغي أن تتض   أحكامأا  سشأفن دصأالح ااضأرار البيئيأة الأيت تسأببها ال  اعأات املسألحةو 
ومأأع  لأأكل جأأرى التفميأأد علأأى أن ددارة محايأأة البيئأأة سعأأد انتهأأاء ال أأ اع ودسأأ اد املسأأؤوليات عأأ  

 رج ع  نطاق املوضوعو ويف دشارة م  سعأض ااعضأاء دىل مأا يعتربونأ  ثغأرة يف      اإلدارة أمر
أن اتفاقات السأال  ي بغأي أن تتضأ   أيضأا  أحكامأا  تت أاول مفاد  مشروع املبدأل أعرسوا ع  رأي 

املسأأائ  املتعلقأأة سأأالتجرمي ودسأأ اد املسأأؤولية عأأ  الضأأرر البيئأأي والتعأأويضو و ُمأأر أنأأ  ي بغأأي أيضأأا  
الدور التيسريي ال ي تضطلع س  امل ظ ات الدولية واإلقلي ية خبصوص ددراج تلك ااحكا   دسراو

 يف اتفاقات السال و 

والحأأأأ  سعأأأأض ااعضأأأأاء اآلخأأأأري  أن مشأأأأروع املبأأأأدأ يشأأأأري دىل ال  اعأأأأات املسأأأألحة دون  -167
ا الأ هج يثأري نعت لطبيعة ال  اع ودون الت ييأ  سأني الأدول واةهأات الفاعلأة مأ  غأري الأدولو و أ  أي

ال  اعأأأات املسأأألحة  يفمشأأأام  ان الأأأدي اميات القائ أأأة سأأأني أطأأأرا  ال أأأ اع  تلأأأ  اختالفأأأا  مبأأأريا  
الدولية وغري الدولية؛ ففي حالة ال  اعات املسألحة غأري الدوليأةل ميكأ  سكأ  سسأاطة أن  تفأي أحأد 

مأأأ  غأأري الأأأدول  جهأأأات فاعلأأةدعطأأاء ُ شأأأى أن ُيضأأفي   أطأأرا  ال أأ اعو وعأأأالوة علأأى  لأأأكل فجنأأ
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الت امأأات مماثلأأة اللت امأأات الأأدول شأأرعية علأأى طأأر  مأأ  أطأأرا  ال أأ اعو ويف  أأ ا الصأأددل قأأدمت 
اقرتاحات سفن يقتصر ال طاق املوضوعي ملشروع املبدأ على ال  اعات املسلحة الدوليةل سي  أا لأوح ل 

أساسأأأا  اتفاقأأأات  مأأأع  لأأأكل أن  أأأ ا اامأأأر قأأأد حيتأأأاج دىل م يأأأد مأأأ  الدراسأأأة ان التقريأأأر قأأأد حبأأأث
السأأال  في أأا يتعلأأق سال  اعأأات املسأألحة غأأري الدوليأأةو ومأأع  لأأكل أُعأأرب أيضأأا  عأأ  رأي مفأأاد  أن 
اتفاقات السال  سني الدول نادرا  ما ُترب      اايا ل ود ا ما أسرمتل فهي ال تتض   عأادة أحكامأا  

 املسلحة غري الدوليةو سشفن محاية البيئةو ول لك ي بغي أن يقتصر ال طاق على ال  اعات 

 عملياث تقييم البي ة واستعرااها بعد النزاع -(2مشروع المبدأ الثالث ) )و( 

أقر أعضاء اللج ة ع ومأا  سفمهيأة ع ليأات تقيأيم البيئأة واستعراضأها سعأد ال أ اعو ولأوح  أن  -168
 اعتبأأارا  مشأأروع املبأأدأ ال يعكأأس االلت امأأات القانونيأأة القائ أأة مبوجأأب القأأانون الأأدويلل ولك أأ  يقأأد  

املبأدأل مأ  مشأروع  1سياساتيا  مه ا و ومع  لكل فقد أثريت تساؤالت سشفن ال طاق ال مر للفقأرة 
في أا يتعلأق  سواء في ا يتعلق سالتوقيت ال ي يفرتض أن ت ف  في      التقيي أات واالستعراضأات أو

مبوضعها يف مرحلة ما سعأد انتهأاء ال أ اعو وفي أا يتعلأق ساملسأفلة ااوىلل أشأري دىل أن مأ  غأري احملت أ  
 و مأا يعأر وجأود فجأوة وم يأة أن يتعاون املتحارسون الساسقون مباشرة سعد وق  ااع ال القتاليةل و 

 امأأة ي بغأأي سأأد او وفي أأا يتعلأأق ساملسأأفلة ااخأأريةل رئأأي أن دجأأراء التقيي أأات واالستعراضأأات أث أأاء 
سأأي ا ع أأدما يتطلأأأب الضأأرر تأأداسري  فيأأأ   الو ال أأ اع املسأألح أمأأر علأأأى نفأأس القأأدر مأأأ  اامهيأأةل 

مأأ  مشأأروع املبأأدأ ي بغأأي أن  1 فوريأأةو وعأأالوة علأأى  لأأكل أُعأأرب عأأ  رأي مفأأاد  أن نطأأاق الفقأأرة
يقتصأأر علأأى الأأدول ان االحتيأأاج دىل التعأأاون مأأع اةهأأات الفاعلأأة مأأ  غأأري الأأدول ال ميكأأ  تقيي أأ  

مأان القصأد  أو فقأ   ل لأوح  أنأ  د ا2دال على أساس م  حالة على حدةو وفي أا يتعلأق سأالفقرة 
يف حد  ات ل سيكون مأ  اافضأ   دجراء     التقيي ات لصاح الع ليات املقبلةل و و مثار تساؤل

يف املرحلأأأأة الوقائيأأأأةل سأأأأ  ح فأأأأ  مجلأأأأة وتفصأأأأيال  انأأأأ  مشأأأأ ول أصأأأأال  مبشأأأأروع املبأأأأدأ  كأأأأمددراج احل
(و واقأأأرُتح مأأأ لك أنأأأ  ي بغأأأي ملشأأأروع املبأأأدأ أن يعكأأأس أيضأأأا  احلاجأأأة دىل محايأأأة املأأأوظفني 4) ااول

 ال ي  يضطلعون سالتقيي ات واالستعراضات البيئيةو 

وأشأأري مأأ لك دىل ضأأرورة دجأأراء حتليأأ  للقاعأأدة البيئيأأة الأأيت يقأأو  علأأى أساسأأها مشأأروع  -169
املبأأدأ وميفيأأة اسأأت اد  دليهأأا ومأأدى  لأأك االسأأت ادل مأأ  أجأأ  دجأأراء تقيأأيم سأأليم ملأأدى وجا تهأأا 

 في ا يتعلق سال  اعات املسلحةو  انطباقهاو 

مفلفاااث  -(4دأ الثالااث )مفلفاااث الحاارب، ومشااروع المباا -(3مشااروع المباادأ الثالااث ) )ز( 
 الحرب في البحر

( وثيقأأا الصأألة 4( والثالأأث )3رأى العديأأد مأأ  ااعضأأاء أن مشأأروعي املبأأدأي  الثالأأث ) -170
ساملوضأأوعو ومأأع  لأأكل الحأأ  سعأأض ااعضأأاء ضأأرورة ويأأادة حتديأأد صأألة املبأأدأي  حب ايأأة البيئأأةو 

و أن مربر   أو الضأرر الأ ي (ل ال ي يبد3ويصدق   ا سوج  خاص على مشروع املبدأ الثالث )
مأأر أن اإلشأأارة دىل الصأأحة العامأأة البيئأأةو واسأأباب مماثلأأةل  ُ ولأأيس سيلحأأق سالبشأأر وامل تلكأأات 

 ( ي بغي ح فهاو 4وسالمة البحارة يف مشروع املبدأ الثالث )
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( أيضأأأا  توضأأأيحا  في أأأا يتعلأأأق ساةهأأأة الأأأيت ي بغأأأي أن 3ويتطلأأأب مشأأأروع املبأأأدأ الثالأأأث ) -171
املسأأأؤولية الرئيسأأأية عأأأ  ت فيأأأ  االلت امأأأات الأأأواردة فيأأأ و ويف  أأأ ا الصأأأددل أعأأأرب سعأأأض تتح أأأ  

ااعضأأاء عأأ  رأي مفأأاد  أن  أأ   املسأأؤولية ي بغأأي أن تتح لهأأا الدولأأة صأأاحبة الواليأأة القضأأائية 
الفعلية وامل ظ ات الدولية  ات الصألة؛ وسأيكون مأ  غأري الأواقعي أن يتوقأع مأ  اةهأات الفاعلأة 

دول املشرتمة يف ال  اع املسلح ت في  التداسري املتوخأاة يف مشأروع املبأدأو واقأرتح أيضأا  أن م  غري ال
م  االتفاقية املتعلقأة سوضأع  5يدرج يف مشروع املبدأ واجب اإلخطار على ال حو الوارد يف املادة 

االغا  البحرية اليت تتفجر تلقائيا  سالت اس
 و (1312)

مأأ  مشأأروع  1ووردت دشأأارات عديأأدة دىل اسأأتخدا  مصأأطلح "دون دسطأأاء" يف الفقأأرة  -172
يبدو واقعيا و فجوالة خملفأات احلأرب لأ  تعتأرب  و (ل ال ي ال يعكس امل ارسة وال 3املبدأ الثالث )

أولوية دال سعد وق  ااع ال القتالية د ا ما مانت تلك اإلوالة ضرورية لتلبية االحتياجات الفورية 
مأأ  مشأأروع املبأأدأ نفسأأ  ترسأأي الت امأأات غأأري  2سأأكانو وأشأأري أيضأأا  دىل أنأأ  يبأأدو أن الفقأأرة لل

 مشروطة تتجاوو ممارسة الدولو 

ومأأ  اجملأأاالت ااخأأرى الأأيت تتطلأأب م يأأدا  مأأ  الدراسأأة   أأاك أنأأواع خملفأأات احلأأرب الأأيت  -173
تخدمة مفرطأأة يف الشأأ ول مشأأروعا املبأأدأي  دىل تغطيتهأأال حيأأث تبأدو الصأأيغة احلاليأأة املسأأى يسأع

ومفرطة يف االستث اء يف الوقت نفس و ويف   ا الصددل ومع أن العديد م  ااعضأاء رأوا أن مأ  
املهأم اتبأاع هنأأج واسأع ال طأأاق غأري حصأأريل لأوح  أيضأا  أن حماولأأة تغطيأة مجيأأع خملفأات احلأأرب 

ملعلومأات امل صأوص عليهأا شأري أيضأا  دىل ضأرورة ويأادة حتديأد نأوع اتتطلب م يدا  مأ  الدراسأةو وأُ 
 (ل رمبا يف التعليقات على مشروع املبدأو 4م  مشروع املبدأ الثالث ) 2يف الفقرة 

( 4( والثالأث )3وشدد سعض ااعضاء على أن العالقة سأني مشأروعي املبأدأي  الثالأث ) -174
املبأأأدأ تسأأتل   م يأأدا  مأأ  التوضأأأيحو فلأأيس مأأ  الواضأأأحل علأأى سأأبي  املثأأالل مأأأا د ا مأأان مشأأروع 

( نصا  عاما  يف م حا و وقدمت سعض االقرتاحأات سجدمأاج مشأروعي املبأدأي و ولأوح  3الثالث )
أيضا  أن مشروعي املبأدأي  مل يتضأ  ا الت امأات متقاسلأةل وطُأرح سأؤال سشأفن السأبب وراء حأ   

مسفلة (و م ا أعرب ع  رأي مفاد  أن 4االلت ا  سجوالة خملفات احلرب م  مشروع املبدأ الثالث )
 دس اد املسؤولية ع  دوالة خملفات احلرب يف البحر ي بغي أن ت عكس يف مشروع املبدأو 

 الحصول على المعلوماث وتبادلها  -(5مشروع المبدأ الثالث ) )ح( 

مأأع أن الأأرأي اسأأتقر ع ومأأا  علأأى أن تأأوفري سأأب  احلصأأول علأأى املعلومأأات وتبادهلأأا أمأأر  -175
( صأيغ مبفأردات مفرطأة 5ااعضأاء أن مشأروع املبأدأ الثالأث )مهم اغراض املوضوعل رأى سعض 

يف الع و و ف طاق االلت ا  حباجة دىل توضيح وتعدي ل وال سي ا ملراعأاة احلأاالت الأيت تكأون فيهأا 
للأأدول أسأأباب وجيهأأة لعأأد  تبأأادل املعلومأأاتل م هأأا علأأى سأأبي  املثأأال الشأأواغ  املتعلقأأة سأأاام  

دىل أنأأ  مأأا دا  االلتأأ ا  قأأد صأأيغ ر  أأا  ستحأأ ير "وفقأأا  اللت اماهتأأا  القأأوميو ومأأع  لأأكل ُأشأأري أيضأأا  
__________ 

(1312) Convention (VIII) of 1907 relative to the Laying of Automatic Submarine Contact Mines (The 

Hague, 18 October 1907), The Hague Conventions and Declarations of 1899 and 1907, J.B. Scott, 

ed. (New York, Oxford University Press, 1915), p. 151و 



A/71/10 

405 GE.16-14345 

مبوجأأب أحكأأا  القأأانون الأأدويل"ل فأأجن الأأ ص املقأأرتح ال يأأوحي سوجأأود  أأ   االلت امأأات الواسأأعةو 
مبوافقأة  ا  دا  تأوفري سأب  احلصأول علأى املعلومأات وتبادهلأا مشأروط والحأ  سعأض ااعضأاء أنأ  مأا

املفأأردات املسأأتخدمة يف مشأروع املبأأدأ أقأأ  دل اميأةو وأشأأري أيضأأا  دىل أن الدولأةل فأأال سأأد أن تكأون 
تأوفري سأأب  احلصأأول علأى املعلومأأات وتبادهلأأا مهأا الت امأأان م فصأأالن لأيس مأأ  امل كأأ  معاةته أأا 

 س فس الطريقةو 

والحأأأ  عأأأدة أعضأأأاء أن ال طأأأاق الأأأ مر ملشأأأروع املبأأأدأ حباجأأأة دىل حتديأأأد انأأأ  لأأأيس مأأأ   -176
 ي بغي تبادل املعلوماتو ونظأرا  دىل الطأاسع العأا  ملشأروع املبأدأل رأى سعأض ااعضأاء أنأ  الواضح مىت

ي طبأأق علأأى مجيأأع املراحأأ  الأأثالث وأن مأأ  اافضأأ  وضأأع  يف جأأ ء يت أأاول "املبأأادئ العامأأة"و ومأأع 
ميكأأأ  أن   لأأأكل شأأأدد آخأأأرون علأأأى أن االلتأأأ ا  ستأأأوفري سأأأب  احلصأأأول علأأأى املعلومأأأات وتبادهلأأأا ال

ق علأأى املرحلأأة الثانيأأة )أث أأاء ال  اعأأات املسأألحة(و ف بأأدأ تأأوفري سأأب  احلصأأول علأأى املعلومأأات ي طبأأ
ىل حأأاالت ال أأ اع تعديتأأ  سبسأأاطة دوتبادهلأأا يسأأت د دىل القواعأأد السأأارية يف أوقأأات السأألمل وال ميكأأ  

فجنأأ  ميكأأ  املسأألحل  أث أأاء مرحلأأة ال أأ اعأن ي طبأأق شأأروع املبأأدأ د ا مأأان ملاملسأألحو م أأا أشأأري دىل أنأأ  
لتوضأأيح نطأأاق االلتأأ ا  حبيأأث ال يشأأ   االلتأأ ا  مسأأائ  تتعلأأق سأأاام   اتيلأأ   مأأ  ت بيهأأ مأأاددراج 

لبأت ح أيضا  توضيح أن مشروع املبدأ ال يتعلق دال مبرحلأة مأا سعأد ال أ اعو وطُ الدفاعو واقرتُ  القومي أو
احلصأأول علأأى املعلومأأاتل وسشأأفن  توضأأيحات سشأأفن اةهأأات الفاعلأأة الأأيت ي بغأأي أن تأأوفر هلأأا سأأب 

 نوع املعلومات اليت يل   تبادهلا يف م  مرحلة م  املراح  على حدةو

 حقوق الشعوب األصلية -(1مشروع المبدأ الرابع ) )ط( 

رأى عأدد مأأ  ااعضأاء أن املسأأائ  املتعلقأة حبقأأوق الشأعوب ااصأألية تقأع خأأارج نطأأاق  -177
املعيشية ال يربر ت أاول  تهاوسيئ يهاضاهلا عالقة خاصة سفر  املوضوع احلايلل ومون الشعوب ااصلية

( ال صأألة لأأ  ساملوضأأوع 1 أأ   املسأأفلةو وساإلضأأافة دىل  لأأكل فأأجن مضأأ ون مشأأروع املبأأدأ الراسأأع )
احلأأأايل؛ فهأأأو سبسأأأاطة مل يتطأأأرق دىل ااضأأأرار ال امجأأأة عأأأ  ال  اعأأأات املسأأألحة مأأأ  حيأأأث صأأألتها 

ت أاول املسأفلة مأ  م ظأور حقأوق اإلنسأان الأ ي مل يسأق  سالشعوب ااصليةو وسدال  م   لكل  
أيأأة حجأأأة تسأأأتدعي ت أأأاول  أأأ   املسأأأفلةو وأقأأأر عأأأدة أعضأأأاء آخأأأري  سأأأفن التقريأأأر أخضأأأع املسأأأفلة 
للتحلي  م  م ظور ضيق جدا  مل ي ص  املسفلةو ومع التسليم هب ا اامأر وسأفن مضأ ون مشأروع 

علأأى ال حأأو امل اسأأبل فأأجهنم رأوا مأأع  لأأك أن مأأ   ( مل يعأأاجل املسأأفلة قيأأد ال ظأأر1املبأأدأ الراسأأع )
املهأم ددراج حالأة الشأعوب ااصألية يف مشأروع املبأأادئو وشأددوا علأى أن  أ   الشأعوب معرضأأة 

دىل ديالئها اعتبارا  خاصا  في أا يتعلأق حب ايأة سالتايل سشك  خاص للتدخ  اخلارجيل و ي حباجة 
شأري دىل ااحكأا   ات الصألة و ويف   ا الصددل أُ البيئةل مبا يف  لك يف سياق ال  اعات املسلحة

الواردة يف دعالن اامم املتحدة سشأفن حقأوق الشأعوب ااصألية
واإلعأالن اامريكأي سشأفن  (1313)

حقأأوق الشأأعوب ااصأألية
و وسأأدال  مأأ  اسأأتبعاد املسأأفلة مليأأا ل ي بغأأي دعأأادة صأأياغة مشأأروع (1314)

__________ 

 و2007أيلول/سبت رب  13املؤرخ  61/295قرار اة عية العامة  (1313)

(1314) Organization of American States, AG/RES. 2888 (XLVI-O/16), of 15 June 2016و 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/61/295&referer=/english/&Lang=A
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مأأر أيضأأا  أن الشأأعوب ااصأألية وسيئتهأأاو و ُ املبأأدأ لكأأي يرمأأ  علأأى ضأأرورة محايأأة أراضأأي الشأأعوب 
ااصلية تتفثر على  و خاص جهود اإلصالح سعد انتهاء ال  اعل وسجمكاهنا أن تضطلع سدور  ا  
يف   ا الصددو وهل ال ي بغي أن يرم  مشروع املبدأ على     املرحلة ويت اول سصورة أمثر حتديدا  

ر البيئيأأة املرتتبأأة علأأى ال  اعأأات املسأألحةو وأُعأأرب أيضأأا  الت امأأات الأأدول يف  أأال التعامأأ  مأأع اآلثأأا
( سشأفن امل أاطق احمل يأةل xع  رأي مفاد  أن املسفلة ميك  ت اوهلا يف سأياق مشأروع املبأدأ ااول )

الأأ ي مانأأت اللج أأة قأأد أحاطأأت عل أأا  سأأ  يف العأأا  املاضأأي
و وأشأأري دىل أن مشأأروع املبأأدأ (1315)

ثيأأق الصأألة ج يأأع املراحأأ  ال م يأأة الأأثالثل ولأأ لك ي بغأأي أن املتعلأأق حبقأأوق الشأأعوب ااصأألية و 
 يوضع يف ج ء يتض   "املبادئ العامة"و 

 برنامج العمل المقبل )ي( 

مرر سعض ااعضاء تفميد اامهية اليت يولوهنا لل وضأوعل وأعرسأوا عأ  رغبأتهم القويأة يف  -178
فأأأأأرتة السأأأأ وات اخل أأأأس املقبلأأأأأةل مشأأأأريي  دىل أن املقأأأأررة اخلاصأأأأأة أن يسأأأأت ر حبأأأأث املوضأأأأوع يف 

أوشأأكت علأأى دهنأأاء واليتهأأا يف اللج أأةو وفي أأا يتعلأأق ساملسأأائ  احملأأددة الأأيت يتعأأني ال ظأأر فيهأأا يف 
املسأأأأتقب ل شأأأأدد العديأأأأد مأأأأ  ااعضأأأأاء علأأأأى أمهيأأأأة معاةأأأأة املسأأأأائ  املتعلقأأأأة ساملسأأأأؤولية والتبعأأأأة 

شأري أيضأأا ل مأع  لأكل دىل أن حماولأة ددراج  أ   املسأأائ  ملبأادئو وأُ والتعأويض يف سأياق مشأاريع ا
يف مشاريع املبأادئ قأد نعأ  ال أواتج أمثأر دل اميأةو واتفأق سعأض ااعضأاء مأع رأي املقأررة اخلاصأة 
سفنأأأ  قأأأد يكأأأون مأأأ  امل اسأأأب أن تأأأدرس قضأأأية االحأأأتاللو وساإلضأأأافة دىل  لأأأكل الحأأأ  سعأأأض 

مأأأ  غأأأري الأأأدول واة اعأأأات املسأأألحة هأأأات الفاعلأأأة ؤولية اةااعضأأأاء أن املسأأأائ  املتعلقأأأة مبسأأأ
امل ظ ة وال  اعات املسلحة غري الدولية ميك  أن تكون مفيدة أيضا و ويف   ا الصددل لأوح  مأع 
 لأأك أن مشأأاريع املبأأادئ احلاليأأة يبأأدو أهنأأا تشأأ   سالفعأأ  ال  اعأأات املسأألحة غأأري الدوليأأة ضأأ   

يف اامر   ظرلك سيؤثر يف ااع ال املضطلع هبا أصال ل ريث ا ينطاقهال مما يثري السؤال دن مان  
ح مأأ لك أنأأ  ي بغأأي ددراج مشأأروع مبأأدأ يقأأر سضأأرورة أن  تأأرب الأأدول ااسأألحة يف املسأأتقب و واقأأرتُ 

اةديدة سع اية وتعّد ما ي اسب الغرض م  أدلأة عسأكرية حتسأبا  لل  اعأات املسألحة يف املسأتقب و 
عأأ  رأي مفأأاد  أنأأ  قأد يكأأون مأأ  املفيأد دراسأأة ميفيأأة ددراج البيئأأة يف وعأالوة علأأى  لأأكل أُعأرب 

أنشأأطة املؤسسأأات املاليأأة واالسأأتث ارية املختلفأأةل مثأأ  املرمأأ  الأأدويل لتسأأوية م اوعأأات االسأأتث ارل 
وومالأأأة ضأأأ ان االسأأأتث ارات املتعأأأددة ااطأأأرا ل واملؤسسأأأة املاليأأأة الدوليأأأةل وخباصأأأة مأأأا د ا مأأأان 

 يئة ميك  التفمني علي و الضرر الالحق سالب

واتفأأق سعأأض ااعضأأاء مأأع املقأأررة اخلاصأأة سفنأأ  سأأيكون مأأ  املفيأأد للج أأة مواصأألة دجأأراء  -179
مشأأاورات مأأع ميانأأات أخأأرىل ماللج أأة الدوليأأة للصأأليب اامحأأر وم ظ أأة اامأأم املتحأأدة للرتسيأأة 

 واتفقأواوالعلم والثقافة )اليونسكو( وسرنأامج اامأم املتحأدة للبيئأةل ومأ لك مأع م ظ أات دقلي يأةو 
  املفيد أن تست ر الدول يف تقدمي  أا ج مأ  التشأريعات والسأواسق م يكون سو  أن  على أيضا  

 القضائية  ات الصلةو

__________ 

   و134(ل الفقرة A/70/10) 10الوثائق الرمسية للج عية العامةل الدورة السبعونل امللحق رقم  (1315)
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 المقحظاث الفتامية للمقررة الفاصة -3 

أث أأأاء امل اقشأأة العامأأأة املتعلقأأة مب هجيأأأة التقريأأر واملوضأأأوع   ديل هبأأايف ضأأوء التعليقأأات الأأأيت أ -180
ستخد  لتيسأري قد افن التقسيم ال مر لل وضوع ستوضيح المك ل رأت املقررة اخلاصة أن م  املفيد 

البحث والتحلي  يف   ا املوضوع سال ظر دىل طبيعت  الواسعةو ووافقت علأى أن احلفأاظ علأى ترتيأب 
ت وم يأأةل و أو أمأأر نأاسع مأأ  ااع أال املضأأطلع هبأا يف دطأأار ة أة الصأأياغة مشأاريع املبأأادئ يف خانأا

وتعكسأأ  نتأأائج الع أأ ل يثأأري مشأأام  ف يأأةل مثل أأا لأأوح  يف امل اقشأأةل حيأأث تتعلأأق مشأأاريع مبأأادئ 
عديدة سفمثر م  مرحلأة وم يأة واحأدةو ود ا مأا قأررت اللج أة أن تعكأس التقسأيم الأ مر يف مشأاريع 

امل اسأأأب ددراج جأأأ ء م فصأأأ  يف البدايأأأة سع أأأوان "مبأأأادئ عامأأأة التطبيأأأق"و املبأأأادئل فسأأأيكون مأأأ  
]مبأأأادئ دضأأأافية"[و وأعرسأأأت عأأأ   -وسأأأيح   لأأأك اةأأأ ء حمأأأ  اةأأأ ء املع أأأون مؤقتأأأا  "اةأأأ ء الراسأأأع 

 عرب ع ها سشفن احلدود ال م ية ميك  معاةتها يف دطار ة ة الصياغةو اقت اعها سفن الشواغ  اليت أُ 

مأأدى أمهيتهأأأا مأأ ا تعليقأأات سشأأفن مفايأأأة سعأأض البحأأوث الأأواردة يف التقريأأأر و وخبصأأوص ال -181
سال سأأبة لل وضأأوعل الحظأأت املقأأررة اخلاصأأة أن محايأأة البيئأأة في أأا يتعلأأق سال  اعأأات املسأألحة  أأال 

أن الشأأواغ  البيئيأأة يف  أأ ا ميأأ  جديأأد مأأ   أأاالت التطأأوير القأأانوينو ولأأ لكل ف أأ  املهأأم دظهأأار  
علأأى  أأو مت ايأأد يف اجملأأاالت القانونيأأة املختلفأأةل أحيانأأا  سطأأرق ميكأأ  أن تعتأأرب  السأأياق ساتأأت تأأدرج

و ويتضح   ا أمثر ما يتضح يف السواسق القضأائية املتعلقأة ال غري صلتها ساملوضوع صلة غري مباشرة
 وأسااضأأرار البيئيأأةل الأأيت مثأأريا  مأأا تتخأأ  مسأأارات التفافيأأة وال تت أأاول في أأا يبأأدو سأأوى امل تلكأأات 

حقوق اإلنسانل ان  لك يشك  حجة قانونيأة أمثأر قاسليأة للتطبيأقو و أة موضأع آخأر مأ  التقريأر 
أثأأار انتقأأادات مماثلأأة يتعلأأق سأأالفرع املخصأأأص التفاقأأات االسأأتث ارو ويف معأأرض اإلشأأارة دىل مأأأواد 

سأتث ار اللج ة سشفن آثار ال  اعات املسلحة على املعا داتل  مأرت املقأررة اخلاصأة أن اتفاقأات اال
جأأ ء مأأ    وعأأة مأأ  املعا أأدات
هلأأا آثأأار تسأأت ر خأأالل ال أأ اع املسأألحو ولأأ لكل فهأأي الأأيت  (1316)

احل ايأأة البيئيأأأة يف املعا أأأدات الأأيت قأأأد يسأأت ر نفا  أأأا أث أأأاء ال أأ اع املسأأألحو وأمأأأدت ددمأأأاج توضأأح 
أيضأأا  املقأأررة اخلاصأأة أن  أأ   املسأأائ  مه أأة اغأأراض تطأأوير املوضأأوع ووثيقأأة الصأألة سأأ و وشأأددت 

علأأأأى أن املوضأأأأوع ال يقتصأأأأر علأأأأى محايأأأأة البيئأأأأة أث أأأأاء ال أأأأ اع املسأأأألح؛ فااسأأأأاس امل طقأأأأي الكامأأأأ  
لل وضأأوع  أأو أيضأأا  ت أأاول  أأاالت القأأانون الأأدويل ااخأأرى وعأأد  االقتصأأار علأأى قأأانون ال  اعأأات 

ة  لأأأكل اعرتفأأأت املقأأأررة اخلاصأأأ و ومأأأعسوضأأأوح املسأأألحةو وع أأأوان املوضأأأوع يؤمأأأد علأأأى  أأأ   ال قطأأأة
 ساالنتقادات اليت مؤدا ا أن م  امل ك  ويادة توثيق الصلة حب اية البيئة يف مشاريع مبادئ عديدةو 

وردا  علأأى تعليقأأات سأأفن الفأأرع املتعلأأق سالع أأ  املقبأأ  مل يكأأ  مفصأأال  مبأأا فيأأ  الكفايأأةل  -182
جسراو سعأض املسأائ  الأيت قأد تأود اللج أة سأ االمتفأاءالحظت املقررة اخلاصة أهنا رأت م  اانسأب 

 أن ت ظر فيها ان املقرر اخلاص القاد   و م  سيقرر ميفية املضي قدما و 

__________ 

ملشأار دليهأا معا دات الصداقة والتجارة واملالحأة واالتفاقأات املتعلقأة سأاحلقوق اخلاصأة )انظأر القائ أة اإلرشأادية ا (1316)
الوثأائق الرمسيأة للج عيأة العامأةل الأدورة السادسأة والسأتونل امللحأق ل اليت ترد يف مرفق مشأاريع املأوادل 7يف املادة 

 (ل الفص  السادسل الفرع  اء(وA/66/10) 10رقم 
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وردت املقررة اخلاصة على سعض التعليقات سشفن مشاريع املبادئو وفي ا يتعلأق مبشأروع  -183
ري املختلفأأة املتوخأأاةو (ل اعرتفأأت سفنأأ  قأأد صأأيغ سعبأأارات عامأأةل دون حتديأأد التأأداس1املبأأدأ ااول )

دما ض   مشروع املبدأ  لوميك  أن يعاجل  لك ع  طريق تقدمي  ا ج على سعض التداسري املتوخاة
 أو يف التعليقاتو 

وردا  علأأى التعليقأأأات الأأيت تشأأأكك يف أمهيأأأة اتفاقأأات مرمأأأ  القأأوات ومرمأأأ  البعثأأأاتل يف  -184
املوضأأأأوع ال يقتصأأأأر علأأأأى معاةأأأأة مرحلأأأأة (ل مأأأأررت املقأأأأررة اخلاصأأأأة أن 3مشأأأأروع املبأأأأدأ ااول )

ال  اعات املسلحةل والحظت أن     االتفاقات ميك  أن تعاجل املسائ  اليت تعتأرب حيويأة حل ايأة 
البيئأأةو ويف  أأ ا الصأأددل  مأأرت أمثلأأة وجيهأأة م هأأا وضأأع العالمأأاتل والتع أأريل والتأأداسري الوقائيأأة 

(ل الحظأأت املقأأررة اخلاصأأأة أن 4ملبأأأدأ ااول )للتعامأأ  مأأع املأأواد السأأأامةو وفي أأا يتعلأأق مبشأأروع ا
فكأأأرة ت أأأاول ع ليأأأات السأأأال  يف مشأأأاريع املبأأأادئ تالقأأأي في أأأا يبأأأدو تفييأأأدا  عامأأأا و ومأأأع  لأأأكل 

عأرب ع أ  دواء مأون ددراج سعثأات حفأ  السأال  يف نطأاق املوضأوع قأد يتعلق سأالقلق الأ ي أُ  في ا
مأأأدت مأأأ  جديأأأد أن مشأأأاريع املبأأأادئ يعطأأأي االنطبأأأاع سأأأفن سأأألومها نأأأوع مأأأ  ال أأأ اع املسأأألحل أ

تقتصأأأر علأأأى حأأأاالت ال أأأ اع املسأأألحل سأأأ  تشأأأ   أيضأأأا  املراحأأأ  السأأأاسقة لل أأأ اع والتاليأأأة لأأأ و  ال
 وأشارت أيضا  دىل أن القانون الدويل اإلنساين ي طبق على تلك البعثاتو 

ل ( سشأأأأأفن خملفأأأأأات احلأأأأأرب4( والثالأأأأأث )3وفي أأأأأا يتعلأأأأأق مبشأأأأأروعي املبأأأأأدأي  الثالأأأأأث ) -185
الحظأأت املقأأررة اخلاصأأة أن التعليقأأات املتصأألة هب أأا تتعلأأق سشأأ ول قائ أأة خملفأأات احلأأرب املشأأار 

والواقأأع السياسأأي  لدليهأأا فيه أأال ودسأأ اد املسأأؤولية عأأ  دوالتهأأال واةانأأب الأأ مر ملشأأاريع ااحكأأا 
(ل 3لثالأأث )في أأا يتعلأأق ست فيأأ  او وفي أأا يتعلأأق سأأفنواع املخلفأأات املشأأار دليهأأا يف مشأأروع املبأأدأ ا

الحظأأت أن مشأأروع املبأأدأ يعكأأس قأأانون ال  اعأأات املسأألحة سصأأيغت  احلاليأأةو ومأأع  لأأكل رحبأأت 
ساالقرتاحات الداعية دىل دعادة ال ظر يف املسفلة لض ان ددراج املخلفات السامة واخلطأرة ااخأرى 

لفأأات احلأأرب يف مشأأروع املبأأدأو وأوضأأحت املقأأررة اخلاصأأة أيضأأا  أن دسأأ اد املسأأؤولية عأأ  دوالأأة خم
مشأأاريع املبأأادئو وعأأالوة علأأى  لأأكل يف تطأأرق لأأ  يي ظ أأ  قأأانون ال  اعأأات املسأألحةل وسالتأأايل مل 

فأأجن ااحكأأا  القانونيأأة  ات الصأألة سشأأفن  أأ   املسأأفلة تأأدل علأأى أن  أأ   املسأأؤولية ال تقتصأأر 
ة يف سأأ  ميكأأأ  أن تفسأأر علأأأى أهنأأا تشأأأ   أيضأأا  اةهأأأات الفاعلأأة ااخأأأرى املشأأأارم لعلأأى الأأأدول

ال  اعو وفي ا يتعلق ساةانب ال مر ملشاريع املبادئل  مرت املقررة اخلاصة سفهنا قد وضعت ملرحلة 
ما سعد ال  اعل وعلى   ا ال حول يقصد هبا أن ت طبق على  أ   املرحلأةو ويف دشأارة دىل الشأواغ  

( 3بأأدأ الثالأأأث )الأأيت أثأأريت سشأأفن دمكانيأأة أن تفأأرض عبأأارة "دون دسطأأاء" الأأواردة يف مشأأروع امل
مأ  الربوتومأول  10الت اما  غري معقأول علأى الأدولل  مأرت سأفن  أ   العبأارة مسأتخدمة يف املأادة 
 و (1317)املتعلق حبظر أو تقييد استع ال االغا  وااشراك اخلداعية وال بائ  ااخرى

__________ 

 3سصأأيغت  املعدلأأة يف  لالربوتومأأول املتعلأأق حبظأأر أو تقييأأد اسأأتع ال االغأأا  وااشأأراك اخلداعيأأة وال بأأائ  ااخأأرى (1317)
اتفاقيأأة حظأأر أو تقييأأد واملرفأأق س( 1996أيار/مأأايو  3سصأأيغت  املعدلأأة يف  ل)الربوتومأأول الثأأاين 1996أيار/مأأايو 

( 1996أيار/مأأايو  3تع ال أسأألحة تقليديأأة معي أأة ميكأأ  اعتبار أأا مفرطأأة الضأأرر أو عشأأوائية ااثأأر )ج يأأ ل اسأأ
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(ل 5) مشأأروع املبأأدأ الثالأأثمأأ  ويف معأأرض اإلشأأارة دىل التعليقأأات علأأى املرحلأأة املع يأأة  -186
رأت املقأأررة اخلاصأأة أنأأ  د ا   اإلسقأأاء علأأى التقسأأيم الأأ مر يف مشأأاريع املبأأادئل فأأجن  أأ ا احلكأأم 
سي اسأأب أمثأأر حأأاالت مأأا سعأأد ال أأ اعو والحظأأت أيضأأا  أن االسأأتث اءات مأأ  مبأأدأ تأأوفري سأأب  

الأ ص احلصول على املعلومات وتبادهلا اسباب تتعلق ساام  القومي والأدفاع ميكأ  أن تأدرج يف 
املقأأرتحل علأأى ال حأأو الأأ ي اقرتحأأ  سعأأض ااعضأأاءو غأأري أهنأأا أشأأارت دىل أنأأ  علأأى الأأرغم مأأ  أن 
 أأ   االسأأتث اءات م صأأوص عليهأأا يف العديأأد مأأ  الصأأكوك القانونيأأة القائ أأةل فأأجن  أأ ا ال يعفأأي 

 ااطرا  م  االلت ا  سالتعاون حبس  نيةو 

( سشفن حقوق الشعوب ااصلية قد 1راسع )والحظت املقررة اخلاصة أن مشروع املبدأ ال -187
أثأأأار تعليقأأأات مستفيضأأأةل مشأأأفت عأأأ  وجأأأود تبأأأاي  يف اآلراء سأأأني ااعضأأأاء سشأأأفن مأأأا د ا مأأأان 
ي بغأأي معاةأأة  أأ   املسأأفلة يف سأأياق املوضأأوع احلأأايلو واملقأأررة اخلاصأأة مقت عأأة سأأفن  أأ   املسأأفلة 

ضأأأ  ت ترميأأأ ا  علأأأى العالقأأأة سأأأني شأأأديدة اامهيأأأة هلأأأ ا املوضأأأوعل وأشأأأارت دىل صأأأكوك خمتلفأأأة ت
الشأأأعوب ااصأأألية وسيئتهأأأال ودىل صأأأكوك أخأأأرى أثبتأأأت أن  أأأ   العالقأأأة تكتسأأأي أمهيأأأة خاصأأأة 

و سيأأد أهنأأا اعرتفأأت سأأفن  أأ   العالقأأة ي بغأأي تع ي  أأا يف مشأأروع (1318)سأأياق ال  اعأأات املسأألحة يف
سأبل سأ  ي بغأي أيضأا  املبدأل ال ي ي بغي أال يرم  سوضوح علأى محايأة سيئأة الشأعوب ااصألية فح

 أن يقيم رسطا  مباشرا  حباالت ال  اع املسلحو 

نااص مشاااريع المبااادئ المتعلقااة بحمايااة البي ااة فيمااا يتعلااق بالنزاعاااث المساالحة،  -جيم 
 حتى اآلنالذي اعتمدت  اللجنة مؤقتا  

 نص مشاريع المبادئ  -1 
 وحىت اآلنيرد أدنا  نص مشاريع املبادئ اليت اعت دهتا اللج ة سصفة مؤقتة  -188

  1مشروع المبدأ 
 النطاق

قبأأ  انأأدالع نأأ اع مسأألح ويف  *ت طبأأق مشأأاريع املبأأادئ  أأ   علأأى محايأأة البيئأأة 
 أث ائ  وسعد و
__________ 

البيئأأة الطبيعيأأة" يقأأرَّر يف مرحلأأة الحقأأة مأأا د ا مأأان يفضَّأأ  اسأأتخدا  مصأأطلح "البيئأأة" أو " *
 ة يع     املبادئ التوجيهية أو سعضهاو

__________ 

ل 2007أيلول/سأأبت رب  13املأأؤرخ  61/295دعأالن اامأأم املتحأأدة سشأأفن حقأوق الشأأعوب ااصأأليةو قأأرار اة عيأة العامأأة  (1318)
 (1989ح يران/يونيأأ   27( سشأأفن الشأأعوب ااصأألية والقبليأأة يف البلأأدان املسأأتقلة )ج يأأ ل 169واالتفاقيأأة )رقأأم 

United Nations, Treaty Series, vol. 1650, No. 28383, p. 383و 
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  2مشروع المبدأ 
 الغرض

هتأأأأد  مشأأأأاريع املبأأأأادئ  أأأأ   دىل تع يأأأأ  محايأأأأة البيئأأأأة في أأأأا يتعلأأأأق سال  اعأأأأات  
املسأألحةل سطأأرق م هأأا ا أأا  تأأداسري وقائيأأة للتقليأأ  دىل أدىن حأأد ممكأأ  مأأ  ااضأأرار الأأيت 

 مسلح وا ا  تداسري تصحيحيةوتلحق سالبيئة يف أث اء ن اع 
 ]ووو[

  الجزء األول
 مبادئ عامة

 ]ووو[
  ([x]األول ) 5مشروع المبدأ 

 تحديد المناطق المحمية
ي بغي للدول أن حتددل ساالتفاق أو غري ل امل أاطق  ات اامهيأة البيئيأة والثقافيأة  

 الكربى ساعتبار ا م اطق حم يةو 

 ]ووو[
  الجزء الثاني

 ية في أثناء النزاع المسلحالمبادئ السار 
  ([1]الثاني ) 9مشروع المبدأ 

 توفير حماية عامة للبي ة الطبيعية في أثناء النزاع المسلح
ومحايتهأأأا وفقأأأا  للقأأأانون الأأأدويل السأأأاريل  نأأأب احأأأرتا  البيئأأأة الطبيعيأأأة -1 
 سي ا قانون ال  اعات املسلحةو وال
ااضأرار املتفشأية والطويلأة م   نب احلرص على محاية البيئة الطبيعية -2 

 اامد واخلطريةو
دال د ا أصأأأأبح  أأأأدفا  ، ال نأأأأوو اهلجأأأأو  علأأأأى أي جأأأأ ء مأأأأ  البيئأأأأة الطبيعيأأأأة -3 

 عسكريا و
  ([2]الثاني ) 10مشروع المبدأ 

 تطبيق قانون النزاعاث المسلحة على البي ة الطبيعية
قأأانون ال  اعأات املسأألحةل مبأا فيأأ  املبأأادئ  ،يُطبَّأق علأأى البيئأة الطبيعيأأةل سغأرض محايتهأأا 

 والقواعد املتعلقة سالت يي  والت اسب والضرورة العسكرية وا ا  االحتياطات يف اهلجو و
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  ([3]الثاني ) 11مشروع المبدأ 
 ارعتباراث البي ية

 راعى االعتبارات البيئية ع د تطبيق مبدأ الت اسب وقواعد الضرورة العسكريةوتُ  
  ([4]الثاني ) 12مبدأ مشروع ال

 حظر األعمال ارنتقامية
 هبد  االنتقا و  حُتظر اهلج ات اليت ُتش  على البيئة الطبيعية 

  ([5]الثاني ) 13مشروع المبدأ 
 المناطق المحمية

تأأأوفَّر احل ايأأأة مأأأ  أي  جأأأو  لل  أأأاطق  ات اامهيأأأة البيئيأأأة والثقافيأأأة الكأأأربى  
 توي  دفا  عسكريا و ال حت ما دامتواحملددة ساالتفاقل 

فااي دورتهااا  ةمؤقتاابصاافة نااص مشاااريع المبااادئ والتعليقاااث عليهااا التااي اعتماادتها اللجنااة  -2 
 الثامنة والستين

يأرد أدنأأا  نأأص مشأأاريع املبأادئ والتعليقأأات عليهأأا الأأيت اعت أدهتا اللج أأة سصأأفة مؤقتأأة يف  -189
 دورهتا الثام ة والستنيو

 بالنزاعاث المسلحةحماية البي ة فيما يتعلق   

 مقدمة  
أجأ اءل تلأي اةأ ء االسأتهاليل املع أون  ثالثأةُقس ت   وعة مشاريع املبادئ  يكليأا  دىل  (1)

اةأ ء تعلق سشفن نطاق مشاريع املبادئ والغرض م هاو ويمشاريع املبادئ "مقدمة" ال ي يتض   
ع ير اعلأأى مشأأ   حيتأأوي أيضأأا  ولكأأ نشأأوب ال أ اع املسأألح قبأأ توجيهأات سشأأفن محايأأة البيئأأة سااول 
مسلح نشوب : قب  ن اع مجيعها املراح  ال م ية الثالثسصلة هلا أمثر ع ومية   ات طاسعمبادئ 
اةأ ء تعلأق  أ ا اةأ ء يف مرحلأة الحقأةو ويدىل ع مبأادئ دضأافية ير او وستضأا  مشأ وسعأد  وأث اء

 ال  اع املسلحو  سعدثالث حب اية البيئة ال  اعات املسلحةل ويتعلق اة ء ال أث اءالثاين حب اية البيئة 
وقد صأيغت ااحكأا  سوصأفها "مشأاريع مبأادئ" علأى أسأاس أن الشأك  ال هأائي سيخضأع  (2)

يف مرحلة الحقةو والتداخ  سني القانون املتص  سالبيئة وقأانون ال  اعأات املسألحة لصأيق هبأ ا في  لل ظر 
 و(1319)معيارية مبستوى عا  م  التجريداملوضوعو وهل ا السبب صيغت املبادئ م  ناحية 

__________ 

سأأأبق للج أأأة أن اختأأأارت صأأأياغة نتأأأائج ع لهأأأا سوصأأأفها مشأأأاريع مبأأأادئل مثأأأ  مشأأأاريع املبأأأادئ املتعلقأأأة ستوويأأأع  (1319)
ل اجمللأد الثأاين )اةأ ء 2006حوليأة ووو اخلسارة يف حالة الضرر العاسر للحدود ال أاجم عأ  أنشأطة خطأرةو انظأر 

 سارة يف حالة الضرر العاسر للحدود ال اجم ع  أنشطة خطرةو الثاين(ل مشاريع املبادئ املتعلقة ستوويع اخل
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ومأا وال يتعأأني علأأى اللج أأة أن تصأأوغ ديباجأأة مرافقأأة ملشأأاريع املبأأادئو ومأأ  املفهأأو  أنأأ   (3)
 سيجري يف الوقت امل اسب دعداد ديباجة تصاغ سالطريقة املعتادةو 

 اع "ال أأأأصأأأأطلحي ل اقرتحأأأأت املقأأأأررة اخلاصأأأأة مبأأأأدئيا  تعأأأأريفني مل(1320)ويف التقريأأأأر ااويل (4)
يف حكأأم "اسأأتخدا  املصأأطلحات"ل دن قأأررت اللج أأة ددراج املقأأرر ددراجه أأا املسأألح" و"البيئأأة" 

تعأأاري و وأوضأأحت املقأأررة اخلاصأأة أيضأأا  أهنأأا ليسأأت مقت عأأة ساحلاجأأة دىل اعت أأاد  أأ ا احلكأأمل 
سي ا يف مرحلة مبكرة م  الع  و ومع  لكل فجن طأرح  أ ي  التعأريفني  أد  غأرض ديضأاح  وال

ملسأأائ  الأيت قأأد ت شأأف ع أد تعريأأ   أ   املصأأطلحاتل ويتأأيح الفرصأة اخأأ  آراء ااعضأأاء سعأض ا
يف تقرير أأأأأا الثأأأأأاينل حكأأأأأم  لو وأدرجأأأأأت املقأأأأأررة اخلاصأأأأأة(1321)سشأأأأأفن  أأأأأ   املسأأأأأفلة يف االعتبأأأأأار

ل لك هأا طلبأت أال يُرسأ   أ ا احلكأم (1322)"استخدا  املصطلحات" يف مشأاريع املبأادئ املقرتحأة
يف و وظأأأ  سعأأأض ااعضأأأاءل مبأأأ  فأأأيهم املقأأأررة اخلاصأأأةل ممانعأأأا  (1323)ياغةسالأأأ ات دىل ة أأأة الصأأأ

أيأأأأأد آخأأأأأرون الأأأأأرأي املعأأأأأامسو ويف ضأأأأأوء  لأأأأأكل رئأأأأأي أن حأأأأأ    أأأأأ ا  تعأأأأأاري ل سي  أأأأأا ددراج
يف ضأأوء كأأم سأأاسق اوانأأ  وأسقأأت املقأأررة اخلاصأأة علأأى االقأأرتاح سغيأأة تقيأأيم احلاجأأة دىل احل احلكأأم

 الحقةو امل اقشات ال
  1مشروع المبدأ 

 النطاق
قبأ  انأدالع نأ اع مسألح أو يف * ت طبق مشأاريع املبأادئ  أ   علأى محايأة البيئأة 

سعد و أث ائ  أو

__________ 

سيعاد ال ظر في ا د ا مأان يُفضأ  مصأطلح "سيئأة" أ  "سيئأة طبيعيأة" سال سأبة ة يأع مشأاريع  *
 املبادئ     أ  سعضها يف مرحلة الحقةو

 التعليق  
احلكأأم نطأأاق مشأأاريع املبأأادئو ويأ ص علأأى أهنأأا تغطأأي ثأأالث مراحأأ  وم يأأة: حيأدد  أأ ا  (1)

قبأأأ  ال أأأ اع املسأأألح ويف أث ائأأأ  وسعأأأد و واعتُأأأرب مه أأأا  الت بيأأأ  يف وقأأأت مبكأأأر للغايأأأة دىل أن نطأأأاق 
أن مشأأأأاريع املبأأأأادئ فميأأأأد مشأأأأاريع املبأأأأادئ يتعلأأأأق هبأأأأ   املراحأأأأ و ويأأأأراد حبأأأأر  العطأأأأ  "أو" ت

نأأدر التشأأأديد علأأى أن   أأاكل يف سعأأض ااحيأأأانل  لكأأ  ع املراحأأ وت طبأأق ملهأأا خأأالل مجيأأأ ال

__________ 

(1320) A/CN.4/674 و86و 78ل الفقرتان 

للج أة )مل يأرد يف احملضأر  3227ل يف اةلسأة 2014متوو/يوليأ   18سيان اسأتهاليل أدلأت سأ  املقأررة اخلاصأة يف  (1321)
 (وA/CN.4/SR.3227) 3227جلسة للاملؤقت املوج  

(1322) A/CN.4/685ل املرفق ااولو 

احملضأر  للج ة )ورد ج ئيأا  يف 3264ل يف اةلسة 2014متوو/يولي   6سيان استهاليل أدلت س  املقررة اخلاصة يف  (1323)
 ((و10ل الصفحة A/CN.4/SR.3264) 3264للجلسة املؤقت املوج  

http://undocs.org/ar/A/CN.4/674
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3227
http://undocs.org/ar/A/CN.4/685
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3264
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عأأأالوة علأأأى  لأأأكل تسأأأت د الصأأأيغة دىل و درجأأأة معي أأأة مأأأ  التأأأداخ  سأأأني  أأأ   املراحأأأ  الأأأثالثو 
 و (1324)ة ة القانون الدويل ويف اللج ة السادسة للج عية العامةداخ  امل اقشات اليت دارت 

ال م يأة املأأ مورة أعأال  )ودن مأان  لأك سأدون خطأأوط وحيأدد تقسأيم املبأادئ دىل املراحأ   (2)
ملشاريع املبادئو وقد رئي أن معاةة املوضوع م  م ظور ومر  االختصاص ال مرتقسيم صارمة( 

ال مأأأ  م ظأأأأور خمتلأأأأ   أأأأاالت القأأأأانون الأأأأدويلل مثأأأ  القأأأأانون البيئأأأأي الأأأأدويل وقأأأأانون ال  اعأأأأات 
شأأفن  أن ييسأأر ت ظأأيم املوضأأوع ورسأأم حأأدود و  املسأألحة والقأأانون الأأدويل حلقأأوق اإلنسأأانل مأأ 

وسأأأتت اول املراحأأأ  ال م يأأأة التأأأداسري القانونيأأأة املتخأأأ ة حل ايأأأة البيئأأأة قبأأأ  ال أأأ اع املسأأألح ويف أث ائأأأ  
وسعد و ومسح   ا ال هج للج ة ستحديد املسائ  القانونية املل وسة املتصلة ساملوضوع الأيت ت شأف يف 

 و (1325)مر ال ي يسر وضع مشاريع املبادئخمتل  مراح  ال  اع املسلحل اا
وفي ا يتعلق ساالختصاص املوضوعي ملشاريع املبأادئل يشأار دىل مصأطلح "محايأة البيئأة"  (3)

مأأ  حيأأث عالقتأأ  مبصأأطلح "ال  اعأأات املسأألحة"و وال يوجأأد متييأأ  سأأني ال  اعأأات املسأألحة الدوليأأة 
 وال  اعات املسلحة غري الدوليةو

 أا د ا مأان ي بغأي فيسعأد بأت صطلح "البيئأة" دىل أن اللج أة مل تتبطة مباملر ال ج ة وتشري  (4)
ود ا مأان اامأر مأ لكل مأا د ا مأان  لج تعري    ا املصطلح يف نأص مشأروع املبأادئ العامأةا در د
  و(1326)"البيئة"فق  أو  "البيئة الطبيعية"ال ي ي بغي تعريف   و  صطلحامل

  2مشروع المبدأ 
 الغرض
هتأأأد  مشأأأاريع املبأأأادئ  أأأ   دىل تع يأأأ  محايأأأة البيئأأأة يف سأأأياق ال أأأ اع املسأأألحل  

سطرق م ها ا ا  تداسري وقائية للتقلي  دىل أدىن حد ممكأ  مأ  ااضأرار الأيت تلحأق البيئأة 
 يف أث اء ن اع مسلح وع  طريق تداسري تصحيحيةو

 التعليق  
حيدد   ا احلكم الغرض ااساسي م  مشاريع املبادئو و و يوضح أن مشاريع املبادئ  (1)

هتأأأد  دىل تع يأأأ  محايأأأة البيئأأأة في أأأا يتعلأأأق سال  اعأأأات املسأأألحةل سطأأأرق م هأأأا ا أأأا  تأأأداسري وقائيأأأة 
)هتد  دىل التقلي  دىل أدىن حد ممك  م  ااضرار اليت تلحق البيئأة يف أث أاء ال  اعأات املسألحة( 

__________ 

ل مث نُقأأأ  دىل سرنأأأامج الع أأأ  احلأأأايل يف 2011طأأأرُح املوضأأأوع يف سرنأأأامج الع أأأ  الطويأأأ  ااجأأأ  للج أأأة يف عأأأا   (1324)
(ل A/66/10) 10العامأأأةل الأأدورة السادسأأأة والسأأتونل امللحأأأق رقأأأم الوثأأائق الرمسيأأأة للج عيأأة ل انظأأأر 2013 عأأا 

 و131( الفقرة A/68/10) 10الدورة الثام ة والستونل امللحق رقم  لاملرجع نفس و املرفق  اءل 

ل الأأدورة املرجأأع نفسأأ و ل 135(ل الفقأأرة A/68/10) 10الأأدورة الثام أأة والسأأتونل امللحأأق رقأأم  لاملرجأأع نفسأأ انظأر  (1325)
 و 213-192( الفقرات A/69/10) 10التاسعة والستونل امللحق رقم 

اسأأتخدا  املصأأطلحات دىل ة أأة الصأأياغة س أأاء علأأى طلأأب املقأأرر اخلأأاص علأأى أن املتعلأأق سااويل قأأرتاح االأحيأأ   (1326)
 غرض تسهي  امل اقشاتو سأحي   احلكم أن يكون مفهوما  

http://undocs.org/ar/A/66/10
http://undocs.org/ar/A/68/10
http://undocs.org/ar/A/68/10
http://undocs.org/ar/A/69/10
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نتيجأأة لل أأ اع فعأأال ضأأا  سا أأا  تأأداسري تصأأحيحية )هتأأد  دىل دصأأالح البيئأأة سعأأد وقأأوع الضأأرر وأي
يف أن تفسأأر ي بغأأي  الالأأيت مل أأة "تع يأأ "ل و   ربو احلكأأم تأأالغأأرض مأأ  املسأألح(و ونأأدر سالأأ مر أن 

     احلالة تفسري على أهنا جهد صوب التطوير التدرني للقانونو
ريع املبأأادئل و أأو أمأأر سأأيجري التوسأأع فيأأ  يف املبأأادئ ويأأ مر احلكأأم الغأأرض مأأ  مشأأا (2)

ال اشأأئة عأأ   لأأكو ويأأراد سعبأأارة "سطأأرق م هأأا ا أأا  تأأداسري وقائيأأة للتقليأأ  دىل أدىن حأأد ممكأأ  مأأ  
ااضرار اليت تلحأق البيئأة يف أث أاء نأ اع مسألح وعأ  طريأق تأداسري تصأحيحية" اإلشأارة دىل اانأواع 

 وفري احل اية الالومةوالعامة م  التداسري املطلوسة لت
وعلى غرار احلكم املتعلق سال طاقل يش     ا احلكم مجيع املراح  ال م ية الثالثو ويف  (3)

أقرتأا  (1328)واللج أة السادسأة التاسعأة للج عيأة العامأة (1327)حني أن مأال  مأ  ة أة القأانون الأدويل
 أأا  تأأداسري وقائيأأة للتقليأأ  دىل ل فأأجن اإلشأأارة دىل "ا(1329)أن املراحأأ  الأأثالث مرتبطأأة ارتباطأأا  وثيقأأا  

أدىن حد ممك  م  ااضرار" تأرتب  يف املقأا  ااول حبالأة مأا قبأ  ال أ اع املسألح وأث أاء ل واإلشأارة 
دىل "التأأداسري التصأأحيحية" سأأدور ا تتعلأأق أساسأأا  مبرحلأأة مأأا سعأأد ال أأ اعو ونأأدر سالأأ مر أن الدولأأة 

 ىت قب  انتهاء ال  اعو ميك ها ا ا  تداسري تصحيحية إلصالح البيئة ح
وُفضأ  مصأطلح "تأداسري تصأحيحية" علأى مصأأطلح "تأداسري دصأالحية" انأ  اعتُأرب أمثأأر  (4)

وضأأأوحا  وأوسأأأع نطاقأأأا ل د  يشأأأ   أي تأأأدسري مأأأ  تأأأداسري التصأأأحيح الأأأيت ميكأأأ  ا ا  أأأا إلصأأأالح 
ئأأأةل البي تأأأال البيئأأأةو وقأأأد يشأأأ    أأأ ال يف مجلأأأة أمأأأورل مأأأا يقأأأع مأأأ  خسأأأارة أو ضأأأرر نتيجأأأة د

وتكالي  التداسري املعقولة إلعادة الوضع دىل مأا مأان عليأ ل فضأال  عأ  تكأالي  الت ظيأ  املعقولأة 
 املرتبطة ستكالي  تداسري االستجاسة املعقولةو 

  الجزء األول
 مبادئ عامة

   [(xاألول )] 5مشروع المبدأ 
 تحديد المناطق المحمية

ساالتفاق أو غري ل امل أاطق  ات اامهيأة البيئيأة والثقافيأة ي بغي للدول أن حتددل  
 الكربى ساعتبار ا م اطق حم يةو

__________ 

 و 18ل الفقرة A/CN.4/685انظر مثال   (1327)

(ل 133ل الفقأأأأأرة A/C.6/69/SR.25سلأأأأأدان الشأأأأأ ال ااورويب( ) ل ال أأأأأرويج )ساسأأأأأم18ل احلاشأأأأأية املرجأأأأأع نفسأأأأأ  (1328)
(ل ونيوويل أأأأأأأأأأأأأأدا 66ل الفقأأأأأأأأأأأأأرة A/C.6/69/SR.26(ل وسأأأأأأأأأأأأأأ غافورة )6ل الفقأأأأأأأأأأأأأرة A/C.6/69/SR.26والربتغأأأأأأأأأأأأأال )

(A/C.6/69/SR.27 (ل ودندونيسيا )3ل الفقرةA/C.6/69/SR.27 و 67ل الفقرة) 

  اء االحتاللوقد يل   مثال  ا ا  تداسري تصحيحية أث (1329)

http://undocs.org/ar/A/CN.4/685
http://undocs.org/ar/A/C.6/69/SR.25
http://undocs.org/ar/A/C.6/69/SR.26
http://undocs.org/ar/A/C.6/69/SR.26
http://undocs.org/ar/A/C.6/69/SR.27
http://undocs.org/ar/A/C.6/69/SR.27
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 التعليق  
و أأو يأأ ص علأأى أنأأ   ل""حتديأأد امل أأاطق احمل يأأة أأو  [(xااول )] 5ع أأوان مشأأروع املبأأدأ  (1)

ي بغي للدول أن حتددل ساالتفأاق أو غأري ل امل أاطق  ات اامهيأة البيئيأة والثقافيأة الكأربى ساعتبار أا 
م أأأاطق حم يأأأةو واسأأأُتخد  مصأأأطلح "م أأأاطق حم يأأأة" سأأأدال  مأأأ  "م أأأاطق م  وعأأأة السأأأالح"ل ان 

"(ل حيأث أُدرج ئ عامأةمبأاداملصطلح الثاين قأد يُفهأم علأى أوجأ  خمتلفأةو ويت أاول اةأ ء ااول )"
ل لك أأأ  يتضأأأ   مبأأأادئ أمثأأأر  أأأ ا احلكأأأمل مرحلأأأة مأأأا قبأأأ  ال أأأ اعل ع أأأدما يكأأأون السأأأال  سأأأائدا  

 [(xااول )] 5مشأأروع املبأأدأ سالتأأايلل فأأجن و و ع وميأأة يف طاسعهأأا هلأأا صأألة ج يأأع املراحأأ  ال م يأأة
مسأألح أو سُعيأأد انتهائأأ و يسأأتثر احلأأاالت الأأيت ميكأأ  فيهأأا حتديأأد  أأ   امل أأاطق سأأواء أث أأاء نأأ اع  ال

 5ت أأأدد دىل خمتلأأأ  املراحأأأ ل ومشأأأروع املبأأأدأ تواعأأأرُت  سأأأفن سعأأأض مشأأأاريع املبأأأادئ سأأأتتغلغ  و 
مشأأروع  [(xااول )] 5شأأروع املبأأدأ ملمثأأال علأأى  أأ ا املبأأدأو وساإلضأأافة دىل  لأأكل  [(xااول )]

ال ي أُدرج يف اةأ ء الثأاين "املبأادئ السأارية  ([(5)الثاين ] 13املبدأ  و )مشروع  مبدأ م اظر ل 
 يف أث اء ال  اع املسلح"و

وقد تكون دولأة مأ  الأدول قأد سأدأت فعأال  يف ا أا  التأداسري الالومأة حل ايأة البيئأة سوجأ   (2)
عأأا و وميكأأ  أن تشأأ    أأ   التأأداسريل علأأى وجأأ  اخلصأأوصل تأأداسري وقائيأأة حتسأأبا  النأأدالع نأأ اع 

أن مُتأأأ ح م أأأاطق ماديأأأة مرمأأأ ا  قانونيأأأا  خاصأأأا  موسأأأيلة حل ايأأأة م طقأأأة معي أأأة  مسأأألحو ولأأأيس غريبأأأا  
وصوهناو وميك  القيا  س لك م  خالل اتفاقات دولية أو م  خالل تشريعات وط يةو ويف سعض 
احلأأاالتل ال تكأأون  أأ   امل أأاطق حم يأأة يف وقأأت السأألم فحسأأبل سأأ  تكأأون أيضأأا  يف مأأفم  مأأ  

و و  ا  و عادة  حال امل اطق امل  وعة السأالح واحمليأدةو (1330)املسلحةاهلجو  عليها يف ال  اعات 
يف سأأأياق قأأأانون ال  اعأأأات  ا  ونأأأدر سالأأأ مر أن ملصأأأطلح "امل أأأاطق امل  وعأأأة السأأأالح" معأأأا خاصأأأ

طأأرا   أ   ااوتعأر أنأ  حيظأأر علأى مأا املسألحةو فامل أاطق امل  وعأة السأأالح ت شأئها أطأرا  نأأ اع 
و (1331) تلأأك امل أأاطق د ا مأأان  أأ ا املأأد م افيأأا  احكأأا   أأ ا االتفأأاقالعسأأكرية دىل امأأد ع لياهتأأ

و و أ   امل أاطق ميكأ  (1332)وميكأ  أيضأا  دنشأاء م أاطق م  وعأة السأالح ودع اهلأا يف وقأت السألم
__________ 

(1330) A/CN.4/685 و 210ل الفقرة 

واملتعلأأأأق حب ايأأأأة  1949آب/أغسأأأأطس  12انظأأأر الربوتومأأأأول اإلضأأأأايف امللحأأأأق ساتفاقيأأأأات ج يأأأ  املعقأأأأودة يف  (1331)
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 1125 ل1977ضحايا امل اوعات املسلحة الدولية )الربوتومول ااول(ل 

No. 17512 , p. 3, art. 60 القأانون الأدويل اإلنسأاين العأريفسأكل  -دوووالأد  و  كأرتس ول وانظأر أيضأا  جو و: 
و وتأرى الدراسأة 107الصأفحة  ل(Cambridge: Cambridge University Press, 2005)اجمللأد ااول  لالقواعأد

الأأيت أجرهتأأا اللج أأة الدوليأأة للصأأليب اامحأأر سشأأفن القأأانون العأأريف أن  أأ ا ميثأأ  قاعأأدة مأأ  قواعأأد القأأانون الأأدويل 
 العريف وأن  ي طبق يف ال  اعات املسلحة الدولية وغري الدولية على السواءو

 United Nations, Treaty) 1959انون ااول/ديسأ رب مأ  1انظر مثال  معا أدة أنتارمتيكأال املربمأة سواشأ ط  يف  (1332)

Series, vol. 402, No. 5778 انظأر مأثال  التعريأ  الأوارد يف و ( املأادة ااوىلوM. Björklund and A. Rosas, 

Ålandsöarnas Demilitarisering och Neutralisering (Åbo: Åbo Academy Press, 1990) و وجأ ر أالنأد
وحميأدةو ويأ مر سيورملونأد وروواس أمثلأة أخأرى علأى امل أاطق امل  وعأة السأالح واحمليأدة م هأا  ج ر م  وعة السأالح

.L(و انظأأأر أيضأأأا  17شبيتسأأأبريغني وأنتارمتيكأأأا ومضأأأيق مأأأاجالن )انظأأأر الصأأأفحة  Hannikainen, “The

ContinuedValidityof theDemilitarizedandNeutralizedStatusof theÅlandIslands” Zeitschrift 

fűrausländischesöffentlichesRechtundو Völkerrecht, vol. 54 (1994), p. 616 
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أن تغطي درجات خمتلفأة مأ  نأ ع السأالحل سأدءا  سامل أاطق امل  وعأة السأالح مليأا  وانتهأاء  سامل أاطق 
 و (1333)ل مث  امل اطق اخلالية م  ااسلحة ال وويةامل  وعة السالح ج ئيا  

وع د حتديد م اطق حم يأة مبوجأب مشأروع املبأدأ  أ ال ي بغأي ديأالء أمهيأة خاصأة حل ايأة  (3)
امل أأأاطق  ات اامهيأأأة البيئيأأأة الكأأأربى الأأأيت قأأأد تتضأأأرر مأأأ  اآلثأأأار السأأألبية املرتتبأأأة علأأأى ااع أأأال 

الت اإلضأأافية التفاقيأأات ج يأأ  مأأ ح محايأأة خاصأأة و واقأأرُتح ع أأد صأأياغة الربوتومأأو (1334)العدائيأأة
و ورغأأأأم أن  أأأأ ا االقأأأأرتاح مل يعتَ أأأأدل ي بغأأأأي (1335)لل  أأأأاطق  ات اامهيأأأأة اإليكولوجيأأأأة الكأأأأربى

االعأرتا  سفنأ  صأيغ يف طأأور مبكأر مأ  نشأأفة القأانون البيئأي الأدويلو وت أأدرج ضأ    أ ا السأأياق 
 و أيضا  أنواع أخرى م  امل اطقل ستجري م اقشتها أدنا 

وميكأأأ  حتديأأأد امل أأأاطق املشأأأار دليهأأأا يف مشأأأروع املبأأأدأ  أأأ ا ساالتفأأأاق أو غأأأري و ويُقصأأأد  (4)
ساإلشارة دىل "االتفاق أو غري " دضفاء قدر م  املرونةو وميك  أن تش   أنواع احلاالت املتوخأاةل 

ةل ومأأأأ لك يف مجلأأأأة أمأأأأورل االتفاقأأأأات املربمأأأأة شأأأأفا ة  أو متاسأأأأة ل واإلعالنأأأأات املتبادلأأأأة واملتوافقأأأأ
احلأأاالت الأأيت ت شأأف مأأ  خأأالل دعأأالن انفأأرادي أو تعيأأني مأأ  م ظ أأة دوليأأةو ونأأدر ساملالحظأأة أن 
اإلشارة دىل مل ة "الدول" ال حتول دون دمكانية دسرا  اتفاقات مع جهات فاعلة م  غأري الأدولو 

ة البأأأاب ونأأأب أن تكأأأون امل طقأأأة املعل أأأة " ات أمهيأأأة سيئيأأأة وثقافيأأأة مأأأربى"و وتأأأرتك  أأأ   الصأأأيغ
مفتوحا  ع  قصد أما  حتديد املعا الدقيق هل ا الشأرطل إلفسأاح اجملأال للتفسأريو ود ا مأان ميكأ  
حتديأد امل أاطق احمل يأة يف أي وقأتل فجنأ  يفضأ  القيأا  سأ لك قبأ  انأدالع ال أ اع املسألح أو علأى 

 ااق  يف سدايت و
يلأأأأأأ   طرفأأأأأأا  ثالثأأأأأأا  دون ن االتفأأأأأأاقل مبوجأأأأأأب القأأأأأأانون الأأأأأأدويلل ال دوغأأأأأأر عأأأأأأ  القأأأأأأول  (5)

وضأأأح أيضأأأا  و وعلأأأى  أأأ ال ال ميكأأأ  لأأأدولتني حتديأأأد م طقأأأة حم يأأأة يف دولأأأة ثالثأأأةو وأُ (1336)رضأأأا 
التقرير الثاين لل قررة اخلاصة أن  ال ميك  للدول أن ت ظم امل اطق الواقعة خارج نطأاق سأيادهتا  يف

__________ 

 واملرجع نفس  (1333)

.Cانظأأر أيضأأا  و و 225ل الفقأأرة A/CN.4/685انظأأر  (1334) Droege and M.Tougas, “The Protection of the

Natural Environment in Armed Conflict — ExistingRulesandNeedforFurtherLegal”Protection

Nordic Journal of International Law, vol. 82 (2013), p. 43و 

 ص علأأأى أن "احمل يأأأات يأأأ مكأأأررا  ثانيأأأا   48فن مشأأأروع املأأأادة قأأأد  الفريأأأق العامأأأ  للج أأأة الثالثأأأة لل أأأؤمتر اقرتاحأأأا  سشأأأ (1335)
الطبيعيأأة املعأأرت  هبأأا عل أأا ل الأأيت ُوضأأع هلأأا مأأا يكفأأي مأأ  العالمأأات واحلأأدود واملعل أأة للخصأأم علأأى أهنأأا مأأ لك نأأب 

و انظأأأأر "محايتهأأأأا واحرتامهأأأأال ساسأأأأتث اء احلأأأأاالت الأأأأيت تسأأأأتخد  فيهأأأأا  أأأأ   احمل يأأأأات يف أغأأأأراض عسأأأأكرية حمأأأأددة
C. PilloudandArticleProtectionoftheNaturalinICRC Commentary on”Environment:55“,Pictet.J 

the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, Y. Sandoz, C. 

Swinarski and B. Zimmerman, eds. (Geneva: Martinus Nijhoff, 1987), p. 664, paras. 2138-2139 و 

 .the Factory At Chorzów, P.C.I.J., Series A, No. 17, pعلى  و ما اعرتفأت سأ  احملك أة الدائ أة يف قضأية  (1336)

 (ل1969أيار/مأأايو  23 لفيي أأا)مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا سشأأفن قأأانون املعا أأدات  34ل وعلأأى  أأو مأأا ورد يف املأأادة 45
United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232, p. 331 و 
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مأأأان  لأأأك مأأأ  خأأأالل اتفاقأأأات ل سأأأواء  أو واليتهأأأا القضأأأائية سطريقأأأة تكأأأون مل مأأأة للأأأدول الثالثأأأة
 و (1337)غري ا أو
واختلفأأأت اآلراء يف البدايأأأة سشأأأفن مأأأا د ا مأأأان ي بغأأأي ددراج مل أأأة "الثقافيأأأة"و ويف هنايأأأة  (6)

اامأأأرل آثأأأرت اللج أأأة ددراج املصأأأطلحو ولأأأوح  أن مأأأ  الصأأأعب أحيانأأأا  رسأأأم خأأأ  واضأأأح سأأأني 
فيةو وقد اعرُت  س لك أيضأا  يف اتفاقيأة امل اطق اليت تكتسي أمهية سيئية وامل اطق  ات اامهية الثقا

و (1338)محايأأأة الأأأرتاث العأأأاملي الثقأأأايف والطبيعأأأي )يشأأأار دليهأأأا في أأأا يلأأأي ساتفاقيأأأة الأأأرتاث العأأأاملي(
يوضح     ال قطة أن املواقع الرتاثية مبقتضى     االتفاقية نري اختيار ا على أساس عشرة  ومما

 و(1339)ا( )دون الت يي  سي ه  املتيهثقافية وطبيعية  تش   معايري معايريل 
وندر سال مر أن الدول ااطرا  يف اتفاقيأة محايأة امللكيأة الثقافيأة يف حالأة نشأوب نأ اع  (7)

( والربوتومأأأولني 1954)يشأأأار دليهأأأا في أأأا يلأأأي ساتفاقيأأأة ال أأأاي لعأأأا   (1340)1954مسأأألح لعأأأا  
امللحقني هبا مل مةل قب  نشوب ن اع مسلحل سوضع قأوائم جأرد لل  تلكأات الثقافيأة الأيت تريأد هلأا 

مأأأ  سروتومأأأول  11ملأأأادة مأأأ  ا 1لفقأأأرة أن تت تأأأع ساحل ايأأأة يف حأأأال نشأأأوب نأأأ اع مسأأألحل وفقأأأا  ل
و ويف أوقات السلمل يتعني على الدول ااطرا  أن تتخ  ما (1341)ةامللحق ساالتفاقي 1999 عا 

تأأأرا  م اسأأأبا  مأأأ  تأأأداسري أخأأأرى حل ايأأأة ممتلكاهتأأأا الثقافيأأأة مأأأ  اآلثأأأار السأأألبية املتوقعأأأة لل  اعأأأات 
 م  االتفاقيةو  3املسلحةل وفقا  لل ادة 

ل و أأي اتفاقيأأة 1954وال يأأراد مبشأأروع املبأأدأ  أأ ا أن يأأؤثر يف نظأأا  اتفاقيأأة ال أأاي لعأأا   (8)
وسروتوموليها اإلضأافيني متثأ   1954م فصلة نطاقا  وغرضا و وتؤمد اللج ة أن اتفاقية ال اي لعا  

  ال ظا  اخلاص ال ي ي ظم محاية امل تلكات الثقافية يف أوقات السلم ويف أث أاء ال  اعأات املسألحة
رة   ا  ي محاية امل أاطق  ات و وال يُقصد مبشروع املبدأ   ا تكرار  لك ال ظا و س  الفكمليه ا

"الثقافيأأة" دظهأأار وجأأود عالقأأة وثيقأأة سالبيئأأةو  ةر ا"اامهيأأة البيئيأأة" الكأأربىو ويأأراد ساإلشأأارة دىل عبأأ
وندر ساملالحظة مع  لكل يف   ا السياقل أن مشروع املبدأ ال ي طبأق علأى ااعيأان الثقافيأة يف 

أسأال  الشأعوب ااصأليةل الأيت تعت أد علأى شأ   مأثال  أراضأي ت عبأارةال  حد  اهتاو غري أن  أ 
 البيئة لتفمني قوهتا ومسب روقهاو 

__________ 

(1337) A/CN.4/685 و218ل الفقرة 

 (ل1972تشأري  الثأأاين/نوف رب  16 لسأاريس)اتفاقيأة محايأة الأرتاث العأأاملي الثقأايف والطبيعأي )اتفاقيأة الأأرتاث العأاملي(  (1338)
United Nations, Treaty Series, vol. 1037, No. 15511, p. 151و 

ل WHC.15/01( 2015متوو/يوليأأأأ   8اليونسأأأأكول املبأأأأادئ التوجيهيأأأأة الع ليأأأأة لت فيأأأأ  اتفاقيأأأأة الأأأأرتاث العأأأأاملي ) (1339)
موقعا  متث  الرتاث الطبيعي يف خمتل  أرجأاء  197و وتضم قائ ة الرتاث العاملي يف الوقت احلاضر 1-77 الفقرة

( مأ  اتفاقيأة 4)11   املواقع مدرج أيضأا  يف قائ أة الأرتاث العأاملي املعأرض للخطأر وفقأا  لل أادة العاملو وسعض  
 الرتاث العامليو

 ,United Nations (ل1954أيار/مأايو  14 لال أاي)اتفاقية محايأة امللكيأة الثقافيأة يف حالأة نشأوب نأ اع مسألح  (1340)

Treaty Series, vol. 249, No. 3511, p. 240 و 

حل ايأأة امللكيأأة الثقافيأأة يف حالأأة نشأأوب نأأ اع مسأألح )الربوتومأأول  1954الربوتومأأول الثأأاين امللحأأق ساتفاقيأأة ال أأاي لعأأا   (1341)
 و  vol. 2253, No. 3511, p. 172 لاملرجع نفس (ل 1999آ ار/مارس  26 لال اي)( 1999الثاين لعا  
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وحتديد امل اطق اليت يتوخا ا مشروع املبأدأ  أ ا ميكأ  أن يكأون مرتبطأا  حبقأوق الشأعوب  (9)
ااصأأأأليةل وخاصأأأأة  د ا مانأأأأت امل أأأأاطق احمل يأأأأة ُتسأأأأتخد  أيضأأأأا م  أأأأاطق مقدسأأأأةل اامأأأأر الأأأأ ي 

هلاو ويف سعض احلاالتل قد تسأتخد  امل أاطق احمل يأة أيضأا  للحفأاظ يستدعي توفري محاية خاصة 
لشأعوب ااصألية الأيت تعأيش داخأ  امل طقأة املع يأة وعلأى معارفهأا وأسأاليب ل اخلاصأة ثقافأةالعلأى 

حياهتأأأأاو وحتظأأأأى أمهيأأأأة احلفأأأأاظ علأأأأى ثقافأأأأة الشأأأأعوب ااصأأأألية ومعارفهأأأأا اآلن سأأأأاعرتا  رمسأأأأي 
)ي( علأى أن يقأو  مأ  8و وتأ ص املأادة (1342)ة الت أوع البيولأوجيالقانون الدويل مبوجب اتفاقي يف

طأأأر  متعاقأأأدل قأأأدر اإلمكأأأان وحسأأأب االقتضأأأاءل مبأأأا يلأأأي: "ر  أأأا  ستشأأأريعات  الوط يأأأةل سأأأاحرتا  
اجملت عأأات ااصأألية واحملليأأة الأأيت جتسأأد أسأأاليب احليأأاة التقليديأأة واالستكأأارات وممارسأأات عأأار  امل

البيولأأأوجي واسأأأتخدام  علأأأى  أأأو قاسأأأ  لالسأأأت رارل واحلفأأأاظ عليهأأأا  ات الصأأألة سصأأأيانة الت أأأوع 
مبوافقأأأأأة ومشأأأأأارمة أصأأأأأحاب  أأأأأ   املعأأأأأار   لوصأأأأأوهنا وتشأأأأأجيع تطبيقهأأأأأا علأأأأأى أوسأأأأأع نطأأأأأاق

واالستكارات وامل ارسات وتشجيع االقتسا  العادل لل  افع اليت تعود م  استخدا   أ   املعأار  
لأأأأكل يشأأأأري دعأأأأالن اامأأأأم املتحأأأأدة سشأأأأفن حقأأأأوق واالستكأأأأارات وامل ارسأأأأات"و وساإلضأأأأافة دىل  

ل رغأأم أنأأ  لأأيس صأأكا  مل مأأا ل دىل احلأأق يف ددارة املواقأأع الدي يأأة والثقافيأأة (1343)الشأأعوب ااصأألية
 والوصول دليها ومحايتهاو 

ومحايأأأة البيئأأأة الطبيعيأأأة يف حأأأد  اهتأأأا ت أأأاظر أو تتأأأداخ  أحيانأأأا  مأأأع محايأأأة املواقأأأع  ات  (10)
 13سأأتخد  أيضأأا  يف مشأأروع املبأأدأ ت يت"اامهيأأة الثقافيأأة"ل الأأ عبأأارةلطبيعيأأةو و اامهيأأة الثقافيأأة وا

ست د دىل االعرتا  سالصلة الوثيقة سني البيئة الطبيعية وااعيان الثقافية وخصائص تل [(5الثاين )]
عأأ  امل أاظر الطبيعيأأة يف صأأكوك احل ايأأة البيئيأأة مثأأ  اتفاقيأأة املسأأؤولية املدنيأأة عأأ  ااضأأرار ال امجأأة 

 10الفقرة  و وتعر (1344))املعت دة يف دطار  لس أوروسا( 1993أنشطة خطرة على البيئة لعا  
"البيئأأة" اغأأراض االتفاقيأأة علأأى أنأأ  يشأأ  : "املأأوارد الطبيعيأأة الالأحيائيأأة  مصأأطلح 2 املأأادة مأأ 

سأأأأأها؛ وااحيائيأأأأأةل مثأأأأأ  اهلأأأأأواء واملأأأأأاء والرتسأأأأأة واحليوانأأأأأات وال باتأأأأأات والتفاعأأأأأ  سأأأأأني العوامأأأأأ  نف
وامل تلكات اليت تشك  ج ءا  م  الرتاث الثقايف؛ واةوانأب امل يأ ة لل  أاظر الطبيعيأة"و وساإلضأافة 

مأ  اتفاقيأة محايأة واسأتخدا  اجملأاري املائيأة العأاسرة للحأدود  1املادة م   2الفقرة دىل  لكل ت ص 
اإلنسأان وسأالمت   والبحريات الدولية علأى مأا يلأي: "تشأ   اآلثأار علأى البيئأة اآلثأار علأى صأحة

وعلى ال باتات واحليوانات والرتسأة واهلأواء واملأاء وامل أاخ وامل أاظر الطبيعيأة واملعأامل التار يأة أو غري أا 

__________ 

 وvol. 1760, No. 30619, p. 79 لاملرجع نفس (ل 1992ي  ح يران/يون 5 لريو دي جانريو)اتفاقية الت وع البيولوجيل  (1342)

 و12ل املرفقل املادة 61/295قرار اة عية العامة  (1343)

(ل 1993ح يران/يونيأ   21 للوغأانو) اتفاقية املسؤولية املدنية ع  ااضرار ال امجة ع  أنشطة خطرة على البيئةل (1344)
Council of Europe, European Treaty Series, No. 150 و لالطأالع علأى م يأد مأ  املعلومأات عأ  انطبأاق

 ,B. Sjöstedtاالتفاقأأأات البيئيأأأة املتعأأأددة ااطأأأرا  في أأأا يتعلأأأق سامل أأأاطق  ات اامهيأأأة البيئيأأأة اخلاصأأأةل انظأأأر 

Protecting the Environment in Relation to Armed Conflict: The Role of Multilateral Environmental 

Agreements (PhD thesis, Lund University 2016 و) 
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مأأ  اهليامأأ  املاديأأة أو التفأأاعالت سأأني  أأ   العوامأأ ؛ وتشأأ   أيضأأا  اآلثأأار علأأى الأأرتاث الثقأأايف 
 و(1345)ث تغيري يف     العوام "االقتصادية ال امجة ع  دحدا -ااحوال االجت اعية  أو
أما اتفاقية الت وع البيولوجي فتعرب ع  القي ة الثقافية للت أوع البيولأوجيو د  تؤمأد ديباجأة  (11)

تأأدرك القي أأة اةو ريأأة للت أأوع البيولأأوجيل والقأأيم اإليكولوجيأأة د  االتفاقيأأة  أأددا  أن ااطأأرا : "
تعلي يأأأأأة والثقافيأأأأأة والرتفيهيأأأأأة واة اليأأأأأة للت أأأأأوع واةي يأأأأأة واالجت اعيأأأأأة واالقتصأأأأأادية والعل يأأأأأة وال

و م أأا أن الفقأأرة ااوىل مأأ  املرفأأق ااول لالتفاقيأأة تسأأل  الضأأوء علأأى (1346)البيولأأوجي وع اصأأر "
أمهية ضأ ان محايأة الأ ظم اإليكولوجيأة واملوائأ  "و أي علأى درجأة عاليأة مأ  الت أوع وتضأم أعأدادا   

تقصأأد ا اانأأواع املهأأاجرة  ات و توط ة أو املهأأددةل أو مأأ  ااحيأأاء الربيأأة؛ سأأمبأأرية مأأ  اانأأواع امل
سسلسألة اامهية االجت اعية أو االقتصادية أو الثقافية أو العل يأة؛ أو الأيت متثأ  أو ت فأرد أو تقأرتن 

 بيولوجية"والع ليات غري  لك م  التطور أو ال شوء والع ليات م  
ملل مأأأةل يسأأأتخد  عأأأدد مأأأ  الصأأأكوك غأأأري املل مأأأة م ظأأأور وساإلضأأأافة دىل  أأأ   الصأأأكوك ا (12)

اامهيأأة والقي أأة الثقافيأأة لتحديأأد امل أأاطق احمل يأأةو فعلأأى سأأبي  املثأأالل يعأأر  مشأأروع اتفاقيأأة حظأأر 
اانشطة العسكرية العدائية يف امل اطق احمل ية دوليا  )ال ي أعدتأ  ة أة القأانون البيئأي التاسعأة لالحتأاد 

"م اطق حم ية" سفهنأا: "م طقأة طبيعيأة  مصطلحواجمللس الدويل للقانون البيئي(  الدويل حلف  الطبيعة
 ات أمهية دوليأة فائقأة مأ  وجهأات نظأر اإليكولوجيأا أو التأاريخ أو الفأ  أو العلأم  ]م ا[أو ثقافية 

م أأاطق  مجلأأة أمأأورل يفأو اإلث ولوجيأا أو اانثروسولوجيأأا أو اة أأال الطبيعأأيل والأأيت ميكأأ  أن تشأأ  ل 
 و(1347)املعايري" حمددة مبوجب أي اتفاق دويل أو سرنامج حكومي دويل يفي هب  

وميكأأ  أيضأأا  يف  أأ ا السأأياق  مأأر سعأأض اامثلأأة علأأى تشأأريعات حمليأأة تشأأري دىل محايأأة  (13)
امل أأاطق الثقافيأأأة والبيئيأأأة علأأى حأأأد سأأأواءو فعلأأأى سأأبي  املثأأأالل يأأأ ص قأأانون الياسأأأان سشأأأفن محايأأأة 

ل علأأأى القيأأأا  مبأأأا يلأأأ   إلدراج احليوانأأأات 1950آب/أغسأأأطس  29املأأأؤرخ امل تلكأأأات الثقافيأأأةل 
و أمأأأأا قأأأأانون (1348)وال باتأأأأات  ات القي أأأأة العل يأأأأة العاليأأأأة ساعتبار أأأأا "ممتلكأأأأات ثقافيأأأأة حم يأأأأة"

يف نيو سأاوث ويلأ  سفسأرتاليا فأي ك  أن ي طبأق علأى  1974امل ت  ات الوط ية واحلياة الربية لعا  
و وأخأأأريا ل يعأأأر  قأأأانون امل أأأاطق احمل يأأأة (1349)يعيأأأة أو عل يأأأة أو ثقافيأأأةأي م طقأأأة  ات أمهيأأأة طب

__________ 

آ ار/مأأأأأارس  17 ل لسأأأأأ كي)اتفاقيأأأأأة محايأأأأأة واسأأأأأتخدا  اجملأأأأأاري املائيأأأأأة العأأأأأاسرة للحأأأأأدود والبحأأأأأريات الدوليأأأأأةل  (1345)
 وUnited Nations, Treaty Series, vol. 1936, No. 33207 , p. 269 (ل1992

 اتفاقية الت وع البيولوجيل الديباجةو (1346)

(ل 1996الدويل حلف  الطبيعةل مشأروع اتفاقيأة حظأر اانشأطة العسأكرية العدائيأة يف امل أاطق احمل يأة دوليأا  )االحتاد  (1347)
 و1املادة 

  ل متاح يف: 1950أيار/مايو  30ل 214الياسانل قانون محاية امل تلكات الثقافيةل القانون رقم  (1348)
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/japan/japan_lawprotectionculturalproperty_engtof.pdf 

 .(2016متوو/يولي   28)اطلع على املوقع يف 

متأأأأاح يف:  و1974 عأأأأا ل 80ل القأأأأانون ت  أأأأات الوط يأأأأة واحليأأأأاة الربيأأأأة قأأأأانون املالقأأأأوانني املوحأأأأدة ل يأأأأو سأأأأاوث ويلأأأأ ل  (1349)
www.austlii.edu.au/au/legis/nsw/consol_act/npawa1974247/  (و2016متوو/يولي   28املوقع يف )اطلع على 

http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/japan/japan_lawprotectionculturalproperty_engtof.pdf
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/japan/japan_lawprotectionculturalproperty_engtof.pdf
http://www.austlii.edu.au/au/legis/nsw/consol_act/npawa1974247/
http://www.austlii.edu.au/au/legis/nsw/consol_act/npawa1974247/
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ل "امل ت  أأات الطبيعيأأة" سفهنأأا م أأاطق  ات قي أأة 1991مأأانون ااول/ديسأأ رب   6اإليطأأايلل املأأؤرخ 
طبيعية وسيئية تشك  نظ ا  متجانسأة تت يأ  مبكوناهتأا الطبيعيأة وم اظر أا الطبيعيأة وقي هأا اة اليأة 

 و (1350)قافية للسكان احمللينيوسالتقاليد الث
  الجزء الثاني

 المبادئ السارية في أثناء النزاع المسلح
  [(1الثاني )] 9مشروع المبدأ 

 توفير حماية عامة للبي ة الطبيعية في أثناء النزاع المسلح
الأأأدويل السأأأاريل نأأأب احأأأرتا  البيئأأأة الطبيعيأأأة ومحايتهأأأا وفقأأأا  للقأأأانون  -1 
 سي ا قانون ال  اعات املسلحةو وال
نب احلرص على محاية البيئة الطبيعية م  ااضأرار املتفشأية والطويلأة  -2 

 اامد واخلطريةو
ال نأأأأوو اهلجأأأأو  علأأأأى أي جأأأأ ء مأأأأ  البيئأأأأة الطبيعيأأأأةل دال د ا أصأأأأبح  -3 

  دفا  عسكريا و

 التعليق  
م  ثالث فقرات ت ص سوج  عا  على محاية البيئة  [(1الثاين )] 9يتفل  مشروع املبدأ  (1)

الطبيعيأأة يف أث أأاء ال أأ اع املسأألحو و أأو يعأأرب عأأ  االلتأأ ا  سأأاحرتا  البيئأأة الطبيعيأأة ومحايتهأأال وواجأأب 
 احلرصل وحظر ش   ج ات على أي ج ء م  البيئةل دال د ا أصبح  دفا  عسكريا و

املوق  العا  في ا يتعلق سال  اعات املسألحةل أال و أو أن البيئأة الطبيعيأة  1د الفقرة وحتد (2)
ويشأار نب احرتامها ومحايتها وفقا  للقانون الدويل الساريل وال سي ا قأانون ال  اعأات املسألحةو 

"سيئأأأة" يف نأأأص مشأأأاريع  مصأأأطلحأن اللج أأأة مل تقأأأرر سعأأأد مأأأا د ا مأأأان ي بغأأأي ددراج تعريأأأ  دىل 
املأراد تعريفأ   أو "البيئأة الطبيعيأة" أو  أأرد صأطلح ادئل ود ا مأان اامأر مأ لكل مأا د ا مأان املاملبأ

ل يت أأأأاول [(1الثأأأأاين )] 9"البيئأأأأة"و ونأأأأدر سالأأأأ مر أن اةأأأأ ء الثأأأأاينل حيأأأأث أُدرج مشأأأأروع املبأأأأدأ 
سأألحة مثأأريا  ااوضأأاع القائ أأة يف أث أأاء ال أأ اع املسأألحل وأن املعا أأدات املتعلقأأة سقأأانون ال  اعأأات امل

 و (1351)تشري دىل "البيئة الطبيعية" ساعتبار ا مت ي ة ع  "البيئة" ما

__________ 

ل متأاح 1991مأانون ااول/ديسأ رب   6ال ي يضع اإلطار القانوين لل  اطق احمل يةل  394ديطاليال القانون رقم  (1350)
 وhttp://faolex.fao.orgيف: 

مأأ   55 املأأادةيأأرد يف تعليأأق اللج أأة الدوليأأة للصأأليب اامحأأر علأأى و و 55و 35ن اانظأأر الربوتومأأول ااولل املادتأأ (1351)
الربوتومأأأأأول ااول التفاقيأأأأأات ج يأأأأأ  أن "البيئأأأأأة الطبيعيأأأأأة" ي بغأأأأأي فه هأأأأأا سأأأأأاملعا الواسأأأأأع علأأأأأى أهنأأأأأا تشأأأأأ   

ل (أعأأأأأال  1335احلاشأأأأأية ) Pilloud and Pictetالبيولوجيأأأأأة الأأأأأيت تعأأأأأيش فيهأأأأأا   وعأأأأأة سأأأأأكانيةو انظأأأأأر  البيئأأأأأة
الأأيت ال غأأا ع هأأا للبقأأاء ووو سأأ  تشأأ   أيضأأا  ل "البيئأأة الطبيعيأأة" "ال تتأأفل  فقأأ  مأأ  ااعيأأان 662 الصأأفحة

 الغاسات وغري ا م  ال باتات ووو وم لك احليوانات وال باتات وغري ا م  الع اصر امل اخية أو البيولوجية"و
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واعتُأأأأأأأأأرب اسأأأأأأأأأتخدا  لفظأأأأأأأأأي "احأأأأأأأأأرتا " و"محايأأأأأأأأأة" م اسأأأأأأأأأبا  يف مشأأأأأأأأأروع املبأأأأأأأأأدأ  أأأأأأأأأ ا  (3)
 يف العديأأأأأأد مأأأأأأ  صأأأأأأكوك القأأأأأأانون البيئأأأأأأي الأأأأأأدويل والقأأأأأأانون الأأأأأأدويل حلقأأأأأأوق اسأأأأأأُتخدما اهن أأأأأأا
مبشأأأأروعية التهديأأأأد و ورأت حمك أأأأة العأأأأدل الدوليأأأأة يف فتوا أأأأا املتعلقأأأأة (1352)حأأأأىت اآلن اإلنسأأأأان

أن "احرتا  البيئة  و أحد الع اصر الداخلة يف تقيأيم مأا د ا مأان  سااسلحة ال ووية أو استخدامها
مت شأأأيا  مأأأع مبأأأدأ الضأأأرورة" وأن مأأأ  واجأأأب الأأأدول "أن تضأأأع االعتبأأأارات البيئيأأأة يف  ع أأأ  مأأأا

ا  أأأأو ضأأأأروري ومت اسأأأأب يف السأأأأعي لتحقيأأأأق اا أأأأدا  العسأأأأكرية احلسأأأأبان لأأأأدى تقيي هأأأأا ملأأأأ
 و (1353)املشروعة"

لى أن  درجت ي بغي التفميد عوفي ا يتعلق ساستخدا  تعبري "قانون ال  اعات املسلحة"ل  (4)
و (1354)العأأادة علأأى الت ييأأ  سأأني تعبأأريي "قأأانون ال  اعأأات املسأألحة" و"القأأانون الأأدويل اإلنسأأاين"

لأدويل اإلنسأاين فه أا  ضأيقا  علأى أنأ  يقتصأر علأى جأ ء مأ  قأانون ال  اعأات وميك  فهم القأانون ا
املسلحةل  و  لك ال ي يهد  دىل محايأة ضأحايا ال  اعأات املسألحة؛ سي  أا ميكأ  اعتبأار قأانون 
ال  اعات املسلحة مصطلحا  عاما  يش   محاية ضحايا ال  اع املسلح وي ظم م لك وسائ  احلرب 

علأأأأى  أأأأو مت ايأأأأد دىل  أأأأ ي  التعبأأأأريي  سوصأأأأفه ا مرتادفأأأأني يف القأأأأانون  و ويُ ظأأأأر(1355)وأسأأأأاليبها
"قأأأانون ال  اعأأأات املسأأألحة"  أأأو الأأأ ي ُفضأأأ  سأأأال ظر دىل مع أأأا   مصأأأطلحو غأأأري أن (1356)الأأأدويل

ااوسع ولكفالة االتساق مع ااع ال الساسقة للج ة سشفن مشاريع املواد املتعلقة سآثأار ال  اعأات 
الأأيت أشأأري يف سأأياقها دىل أن قأأانون ال  اعأأات املسأألحة يشأأ   سوضأأوح املسأألحة علأأى املعا أأداتل 

__________ 

  أأاك عأأدد مبأأري مأأ  الصأأكوك املتعلقأأة سقأأانون ال  اعأأات املسأألحة والقأأانون البيئأأي وقأأانون حقأأوق اإلنسأأان الأأيت  (1352)
"احرتا " و"محاية"و وم  أ م     الصكوك امليثأاق العأاملي للطبيعأةل وقأرار اة عيأة العامأة ل مأم  تتض   تعبريي

ل والربوتومأأأأول ااول 1ل وال سأأأأي ا الديباجأأأأة واملبأأأأدأ 1982تشأأأأري  ااول/أمتأأأأوسر  28املأأأأؤرخ  37/7املتحأأأأدة 
علأأى وجأأوب احأأرتا  ااعيأأان  ل الأأيت تأأ ص1ل الفقأأرة 48ل املأأادة 1949عأأا  املعقأأودة اتفاقيأأات ج يأأ  امللحأأق س

انظأأأأأأر أيضأأأأأأا ل علأأأأأأى سأأأأأأبي  املثأأأأأأالل العهأأأأأأد الأأأأأأدويل اخلأأأأأأاص سأأأأأأاحلقوق املدنيأأأأأأة والسياسأأأأأأيةل و املدنيأأأأأأة ومحايتهأأأأأأاو 
؛ United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 171, art. 2 (ل1964مأانون ااول/ديسأ رب   16 لنيويأورك)

البيئأة والت  يأة شأفن سريأو ؛ ودعأالن 55ل املأادة 1949عأا  ملعقأودة ااتفاقيأات ج يأ  س امللحق والربوتومول ااول
 ل1992 ح يران/يونيأ  14-3ل ريأو دي جأانريول مؤمتر اامم املتحأدة املعأر سالبيئأة والت  يأةتقرير  )دعالن ريو(ل

ل 1والتصأويب(ل القأرار  A.93.I.8)م شورات اامم املتحأدةل رقأم املبيأع  اجمللد ااولل القرارات اليت ا   ا املؤمتر
  و10ل املبدأ املرفق ااول

 226 الصأأفحة ل1996مشأأروعية التهديأأد سااسأألحة ال وويأأة أو اسأأتخدامهال فتأأوىل تقأأارير حمك أأة العأأدل الدوليأأة  (1353)
 و63و 30 نيالفقرت م  ال ص اإلنكلي يل يف

 Y. Dinstein (ed), The Conduct of Hostilities under the لالطأالع علأى وصأ  للأدالالت اللفظيأةل انظأر (1354)

Law of International Armed Conflict, 2nd ed. (Cambridge, Cambridge University Press, 2010), at 

paras. 35-37 and 41-43و 

 R. Kolb and R. Hyde, An Introduction to the International Law of Armed Conflictsانظأر مأثال   (1355)

(Oxford: Hart Publishing, 2008), pp. 16 and 17 و 

 واملرجع نفس  (1356)
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علأأأى العالقأأأة سأأأني  أأأ ا املوضأأأوع ي بغأأأي التفميأأأد و و (1357)أيضأأأا  قأأأانون االحأأأتالل وقأأأانون احليأأأاد
 وموضوع آثار ال  اعات املسلحة على املعا داتو

ن ال  اعأات "القانون الدويل الساري"ل وجبأت اإلشأارة دىل أن قأانو  مصطلحوفي ا  ص  (5)
املسلحة  و القانون اخلاص يف أوقات ال  اع املسلحل غري أن القواعد ااخرى للقانون الدويل اليت 

 9مأ  مشأروع املبأدأ  1و ومأ  مثل تتسأم الفقأرة (1358)ت ص على توفري احل اية البيئية تبقى وجيهة
سوجا تها يف املراح  الثالث مجيعأا  )قبأ  ال أ اع املسألح ويف أث ائأ  وسعأد ( يف حأدود  [(1الثاين )]

انطباق قانون ال  اعات املسلحةو وتسل      الفقأرة الضأوء علأى أن مشأاريع املبأادئ هتأد  دىل 
االسأأتفادة مأأأ  ال صأأأوص الأأأيت تت أأاول محايأأأة البيئأأأة يف قأأأانون ال  اعأأات املسأأألحة  أأأي وغري أأأا مأأأ  

 لقانون الدويل م  أج  تع ي  محاية البيئة يف سياق ال  اعات املسلحة ع وما وقواعد ا
م  الربوتومول اإلضايف ااولل الأيت تأ ص علأى قاعأدة  55ف ستوحاة م  املادة  2أما الفقرة  (6)

تأأوخي الع ايأأة حل ايأأة البيئأأة مأأ  ااضأأرار البالغأأة وواسأأعة االنتشأأار وطويلأأة اامأأد يف ال  اعأأات املسأألحة 
و وي بغأأي تفسأأري عبأأارة "نأأب احلأأرص" علأأى أهنأأا تشأأري دىل واجأأب ااطأأرا  يف أي نأأ اع (1359)لدوليأأةا

 و(1360)مسلح التحوط ملا قد يرتتب على اانشطة العسكرية م  أثر حمت   يف البيئة الطبيعية
أيضأأا  حأأر  العطأأ   [(1الثأأاين )] 9ل اسأأُتخد  يف مشأأروع املبأأدأ 55وعلأأى غأأرار املأأادة  (7)

 تلأأأأ  عأأأأ   [(1الثأأأأاين )] 9شأأأأري دىل معيأأأأار ترام أأأأي ثالثأأأأيو سيأأأأد أن مشأأأأروع املبأأأأدأ "و" الأأأأ ي ي
سأأأني  [(1الثأأأاين )] 9مأأأ  حيأأأث مأأأدى االنطبأأأاق والتع أأأيمو أوال ل ال مييأأأ  مشأأأروع املبأأأدأ  55 املأأأادة

ال  اعأأات الدوليأأة وغأأري الدوليأأةل علأأى أسأأاس أن مشأأاريع املبأأادئ يُقصأأد هبأأا أن ت طبأأق علأأى مجيأأع 
و و  ا يش   ال  اعات املسلحة الدوليةل سأاملعر التقليأدي ل أ اع مسألح يقأع (1361)ال  اعات املسلحة

سأأأتع ارية سأأأني دولتأأأني أو أمثأأأرل ومأأأ لك ال  اعأأأات املسأأألحة الأأأيت حتأأأارب فيهأأأا الشأأأعوب اهلي  أأأة اال
واالحتالل ااج ح واانظ ة الع صرية يف سياق ممارسة حقها يف تقرير املصري؛ فضأال عأ  ال  اعأات 

__________ 

ل 2(ل التعليأق علأى املأادة A/66/10) 10الوثائق الرمسية للج عية العامأةل الأدورة السادسأة والسأتونل امللحأق رقأم  (1357)
 و229الصفحة 

مأ   30-27و 25ل الفقأرات (أعأال  1353احلاشية )انظر  لحة ال ووية أو استخدامهامشروعية التهديد سااس (1358)
 وال ص اإلنكلي ي

 على ما يلي:  لمحاية البيئة الطبيعية -55ت ص املادة  (1359)
تُراعأأأى أث أأأاء القتأأأال محايأأأة البيئأأأة الطبيعيأأأة مأأأ  ااضأأأرار البالغأأأة واسأأأعة االنتشأأأار وطويلأأأة اامأأأدو  -1"  

احل ايأأة حظأأر اسأأتخدا  أسأأاليب أو وسأأائ  القتأأال الأأيت يُقصأأد هبأأا أو يُتوقأأع م هأأا أن تسأأبب مثأأ  وتشأأ    أأ   
     ااضرار سالبيئة الطبيعية وم  مث تضر سصحة أو سقاء السكانو

 اليت ُتش  ضد البيئة الطبيعية"والردع حُتظر  ج ات  -2  

(1360) Pilloud and Pictet انظأر أيضأا  و و 663ل الصأفحة (أعأال  1335احلاشأية نظأر )اK. Hulme, "Taking Care 

to Protect the Environment Against Damage: A Meaningless Obligation?" in International Review 

of the Red Cross, vol. 92, No. 879 (2010), pp. 675-691 و 

 و29ل الصفحة A/CN.4/674ة البيئة يف سياق ال  اعات املسلحةل انظر التقرير ااويل سشفن محاي (1361)

http://undocs.org/ar/A/66/10
http://undocs.org/ar/A/CN.4/674
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املسأألحة غأأري الدوليأأةل الأأيت تقأأع دمأأا سأأني دولأأة ومجاعأأة )مجاعأأات( مسأألحة م ظ أأة أو سأأني مجاعأأات 
 و  (1362)مسلحة م ظ ة داخ  دقليم دولة م  الدول )وسالتايل دون تدخ  الدولة(

"واسأأأعة االنتشأأأار" و"طويلأأأة صأأأطلحات ومل يأأأرد يف الربوتومأأأول اإلضأأأايف ااول تعريأأأ  مل (8)
نفسها مستخدمة يف اتفاقية حظر استخدا  تق يأات التغيأري  صطلحاتاامد" و"سالغة"و و    امل

و ومأع  لأكل نأب أال يغيأب عأ  (1363)يف البيئة اغراض عسكرية أو اية أغراض عدائيأة أخأرى
ثالثأأأأي املطلأأأأوب مبوجأأأأب الربوتومأأأأول الاالتفاقيأأأأة ال تتضأأأأ   الشأأأأرط الرتام أأأأي اا  أأأأان أن  أأأأ   

اإلضأأايف ااولل اهنأأا تسأأتخد  حأأر  العطأأ  "أو" سأأدال مأأ  "و"ل وان سأأياق االتفاقيأأة أضأأيق  
 مثريا  م  الربوتومول اإلضايف ااولو 

ل اإلضايف ااول م  الربوتومو  55ع  املادة  [(1الثاين )] 9ثانيا ل  تل  مشروع املبدأ  (9)
صأأراحة   [(1الثأأاين )] 9ل ال يأأ ص مشأأروع املبأأدأ 55مأأ  حيأأث طاسعأأ  ااعأأمو وخالفأأا  لل أأادة 

على حظر استخدا  أساليب أو وسائ  القتال اليت يقصد هبا أو ميك  أن يتوقأع م هأا أن تسأبب 
لتقريأأرل ضأأررا  سالبيئأأة الطبيعيأأة ومأأ  مث تضأأر سصأأحة السأأكان أو سقأأائهمو ويف وقأأت صأأياغة  أأ ا ا
 بغأأأي أسأأأدى الأأأبعض قلقأأأا  مأأأ  أن يضأأأع   أأأ ا االسأأأتبعاد نأأأص مشأأأاريع املبأأأادئو ومأأأع  لأأأكل ي

ال هتد  دىل دعادة صياغة القواعد بادئ و ف شاريع املبادئالتشديد على الطاسع العا  ملشاريع امل
ي بغأأي  واملبأأادئ املوجأأودة واملعأأرت  هبأأا أصأأال  يف قأأانون ال  اعأأات املسأألحةو وساإلضأأافة دىل  لأأكل

ل الأ ي يت أاول تطبيأق مبأادئ وقواعأد [(2الثأاين )] 10ساالقرتان مع مشروع املبدأ  2قراءة الفقرة 
 قانون ال  اعات املسلحة على البيئة الطبيعية هبد  توفري احل اية البيئيةو

مأ  الربوتومأول اإلضأايف ااول تقتضأي مأ   36ونب التشديد   ا أيضا  على أن املأادة  (10)
ن تسأأأأتعرض ااسأأأألحة اةديأأأأدة ووسأأأأائ  وأسأأأأاليب احلأأأأرب اةديأأأأدة للتفمأأأأد مأأأأ  أهنأأأأا الأأأأدول أ
__________ 

 (ل1949آب/أغسأأطس  12 لتحسأأني حأأال اةرحأأى واملرضأأى سأأالقوات املسأألحة يف امليأأدان )ج يأأ ج يأأ  لاتفاقيأأة  (1362)
واتفاقيأة ج يأ  لتحسأني حأال  )"اتفاقيأة ج يأ  ااوىل"(؛ vol. 75, No. 970, p. 31, art. 49ل املرجأع نفسأ 

 لاملرجأأأأع نفسأأأأ (ل 1949آب/أغسأأأأطس  12 لج يأأأأ )جرحأأأأى ومرضأأأأى وغرقأأأأى القأأأأوات املسأأأألحة يف البحأأأأار 
No. 971, p. 85, art. 50 ("؛ واتفاقية "الثانية ج ي  اتفاقية)  12 لج يأ )املتعلقة مبعاملأة أسأرى احلأرب ج ي 

ج يأ  (؛ واتفاقيأة "الثالثأةج يأ  اتفاقيأة ") No. 972, p. 135, art. 129ل نفسأ املرجأع (ل 1949آب/أغسأطس 
ل املرجأأأأأع نفسأأأأأ (ل 1949 آب/أغسأأأأأطس 12 لج يأأأأأ )محايأأأأأة ااشأأأأأخاص املأأأأأدنيني يف وقأأأأأت احلأأأأأرب سشأأأأأفن 

No. 973, p. 287, art. 146 (" ل املادتأان املشأرتمتان "الراسعأةج يأ  اتفاقيأة)؛ والربوتومأول اإلضأايف ااولل3و 2 
ل واملتعلأأق حب ايأأة 1949آب/أغسأأطس  12؛ والربوتومأأول اإلضأأايف امللحأأق ساتفاقيأأات ج يأأ  املعقأأودة يف 1املأأادة 

 وNo. 17513, p. 609, art 1ل املرجع نفس ل 1977ضحايا امل اوعات املسلحة غري الدولية )الربوتومول الثاين(ل 

  10 لنيويأأورك)اتفاقيأة حظأر اسأتخدا  تق يأات التغيأري يف البيئأة اغأراض عسأكرية أو ايأة أغأراض عدائيأة أخأرى  (1363)
ويف التفأأا م اخلأأاص  وvol.1108, No. 17119, p. 151, art.2ل املرجأأع نفسأأ ل 1976مأأانون ااول/ديسأأ رب 

واسأأأعة ‘" علأأأى ال حأأأو التأأأايل: ""واسأأأعة االنتشأأأار"ل و"طويلأأأة البقأأأاء" و"خطأأأريةمصأأأطلحات ل تفسأأأر 2ساملأأأادة 
: تأأأدو  لفأأأرتة أشأأأهرل ‘طويلأأأة البقأأأاء‘: شأأأاملة ملسأأأاحة تبلأأأغ عأأأدة مئأأأات مأأأ  الكيلأأأومرتات املرسعأأأة"؛ "‘االنتشأأأار

: م طويأأة علأأى دخأأالل أو دضأأرار خطأأري أو مبأأري حبيأأاة اإلنسأأانل وسأأاملوارد الطبيعيأأة ‘شأأديدة‘لفصأأ  تقريبأأا  "؛ " أو
)تقريأأر مأأؤمتر ة أأة نأأ ع السأأالح الوثأأائق الرمسيأأة للج عيأأة العامأأةل الأأدورة ومأأات" واالقتصأأاديةل أو غري أأا مأأ  املق
 (و95الصفحة  لاجمللد ااول(ل A/31/27) 27احلادية والثالثونل امللحق رقم 

http://undocs.org/ar/A/31/27
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و (1364)تتعأأارض مأأع القواعأأأد احلاليأأة للقأأانون الأأأدويلل وعلأأى أهنأأا ت طبأأأق علأأى مجيأأع ااسأأألحة ال
 شروع مبدأ مقب ومب  ا يتص   ا الشرط في ةعاةمتك  مو 
التعامأأ  مأأع البيئأأة الطبيعيأأة مثل أأا  [(1الثأأاين )] 9مأأ  مشأأروع املبأأدأ  3وحتأأاول الفقأأرة  (11)

تُعاَمأأأ  ااعيأأأان املدنيأأأة يف أث أأأاء ال أأأ اع املسأأألحو وتسأأأت د  أأأ   الفقأأأرة دىل القاعأأأدة ااساسأأأية الأأأيت 
 و (1365)تقضي سوجوب الت يي  سني اا دا  العسكرية وااعيان املدنية

مأ  الربوتومأأول  (2)52ساملأادة  [(1الثأأاين )] 9مأأ  مشأروع املبأدأ  3وميكأ  رسأ  الفقأرة  (12)
 اإلضايف ااولل اليت تعر  "اا دا  العسكرية" سفهنا:

"]ووو[ تلأأأك الأأأيت تسأأأهم مسأأأامهة فعالأأأة يف الع أأأ  العسأأأكري سأأأواء مأأأان  لأأأك  
سطبيعتهأأأأأا أ  مبوقعهأأأأأا أ  سغايتهأأأأأا أ  ساسأأأأأتخدامهال والأأأأأيت حيقأأأأأق تأأأأأدمري ا التأأأأأا  أو اة ئأأأأأي 

 و(1366)ئدة حي  اك مي ة عسكرية أميدة"االستيالء عليها أو تعطيلها يف الظرو  السا أو
و (1367)"ااعيأأأان املدنيأأأة" سفهنأأأا "مافأأأة ااعيأأأان الأأأيت ليسأأأت أ أأأدافا  عسأأأكرية" مصأأأطلحوُعأأأر  

ومبوجأأأب قأأأانون ال  اعأأأات املسأأألحةل ال نأأأوو توجيأأأ  اهلج أأأات دال ل  أأأدا  العسأأأكريةل ولأأأيس 

__________ 

ReviewingtheLegalityofNewWeapons, MeansandMethodsof”Warfare“,Lawend.Kل انظأر مأثال   (1364)

International Review of the Red Cross, vol. 88, No. 864 (2006), p. 925؛ وJ. McClelland, “The

ReviewofWeaponsinAccordancewithArticle36ofAdditionalProtocolInternationalReviewof”I

the Red Cross, vol. 85, No. 850 (2003), p. 397؛ وUNEP, Protecting the Environment During Armed 

Conflict: An Inventory and Analysis of International Law (Nairobi, UNEP, 2009), p. 16و 

يف ل (أعأأال  1331احلاشأأية ووو ) القأأانون الأأدويل اإلنسأأاين العأأريفسأأكل  -انظأأر سوجأأ  عأأا    كأأرتس ودوووالأأد  (1365)
 و  415 ةالصفح

و ويأأأرد تعريأأأ  مماثأأأ  يف 2ل الفقأأأرة 52ل املأأأادة 1949امللحأأأق ساتفاقيأأأات ج يأأأ  املعقأأأودة عأأأا   الربوتومأأأول ااول (1366)
تقليديأأة: الربوتومأأول الثأأاين املتعلأأق حبظأأر أو تقييأأد اسأأتع ال االغأأا  الالربوتومأأوالت التاليأأة امللحقأأة ساتفاقيأأة ااسأألحة 
 (1980تشأأأأأري  ااول/أمتأأأأأوسر  10 لج يأأأأأ ) تقليديأأأأأةالسأأأأألحة ااوااشأأأأأراك وال بأأأأأائ  ااخأأأأأرى امللحأأأأأق ساتفاقيأأأأأة 

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 1342, No. 22495, p. 137تقليديأة( السلحة اا)الربوتومول الثاين التفاقية 

at p. 168 املتعلق حبظأر أو تقييأد اسأتع ال االغأا  وااشأراك اخلداعيأة وال بأائ  ااخأرىل سصأيغت  الثاين الربوتومول و ؛
املرفأأق ساتفاقيأأة حظأأر أو تقييأأأد ( 1996أيار/مأأايو  3املعأأأدل يف  )الربوتومأأول الثأأاين 1996أيار/مأأايو  3املعدلأأة يف 

(ل 1996أيار/مأأأايو  3 لج يأأأ )   اعتبار أأأا مفرطأأأة الضأأأرر أو عشأأوائية ااثأأأراسأأتع ال أسأأألحة تقليديأأأة معي أأأة ميكأأ
حظأر أو تقييأد اسأتع ال ااسألحة احملرقأةل شفن ؛ والربوتومول الثالث سvol. 2048, No. 22495, p. 93ل املرجع نفس 

عشأأأوائية ااثأأأر امللحأأأق ساتفاقيأأأة حظأأأر أو تقييأأأد اسأأأتع ال أسأأألحة تقليديأأأة معي أأأة ميكأأأ  اعتبار أأأا مفرطأأأة الضأأأرر أو 
؛ ومأ لك الربوتومأول vol. 1342, No. 22495, p. 171 لاملرجأع نفسأ تقليدية( السلحة اا)الربوتومول الثالث التفاقية 

حل ايأأأأأة امللكيأأأأأة الثقافيأأأأة يف حالأأأأأة نشأأأأأوب نأأأأأ اع مسأأأأألح )الربوتومأأأأأول الثأأأأأاين  1954الثأأأأاين التفاقيأأأأأة ال أأأأأاي لعأأأأأا  
 وvol. 2253, No. 3511, p. 172ل املرجع نفس  ل(1999آ ار/مارس  26 لال اي)( 1999 لعا 

ل ومأأأأ لك 1949امللحأأأأق ساتفاقيأأأات ج يأأأأ  املعقأأأودة عأأأأا   مأأأأ  الربوتومأأأول ااول ل1ل الفقأأأرة 52انظأأأر املأأأأادة  (1367)
مأ  الربوتومأول الثأاين  ل7ل الفقأرة 2تقليدية؛ واملأادة السلحة اام  الربوتومول الثاين التفاقية  ل5ل الفقرة 2 املادة

 تقليديةوالسلحة اام  الربوتومول الثالث التفاقية  ل4ل الفقرة 1تقليدية؛ واملادة السلحة اااملعدل التفاقية 
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أن  أأ   القاعأأدة ت طبأأق و وتوجأأد عأأدة صأكوك مل مأأة وغأأري مل مأأة تشأري دىل (1368)ل عيأان املدنيأأة
 و (1369)على البيئة الطبيعية

ا يؤمأد أن  أ   القاعأدة ليسأت مطلقأة: ممقُيدت وم يا  سعبارة "أصبح"ل  3أن الفقرة  سيد (13)
 و (1370)فقد تصبح البيئة  دفا  عسكريا  يف حاالت معي ةل وميك  م  مث استهدافها سصورة قانونية

مأأ  قواعأأد دراسأأة القأأانون الأأدويل  43مأأ  القاعأأدة  دىل الفقأأرة ااوىل 3وتسأأت د الفقأأرة  (14)
 43 العأأريف الصأأادرة عأأ  اللج أأة الدوليأأة للصأأليب اامحأأرو غأأري أن ااجأأ اء ااخأأرى مأأ  القاعأأدة

ا أثار سعض الشواغ و ويف   ا الصددل م  املفيد مرة أخرى ممتدرَج يف الصيغة احلالية للفقرةل  مل
سع عأأأأا  وأهنأأأا ال هتأأأد  دىل دعأأأادة صأأأياغة القواعأأأأد التفميأأأد علأأأى أن مشأأأاريع املبأأأادئ  ات طأأأا

واملبادئ املعرت  هبا م  قب  مبوجب قانون ال  اعات املسلحةو وس أاء علأى  لأكل نأب قأراءة مأ  
ل ال ي يت اول حتديأدا  تطبيأق [(2الثاين )] 10ساالقرتان مع مشروع املبدأ  3والفقرة  2م  الفقرة 

مأأ  قواعأأد ومبأأادئ تتعلأأق سأأالت يي  والت اسأأب والضأأرورة  مأأا يأأ ص عليأأ  قأأانون ال  اعأأات املسأألحة
 العسكرية وا ا  االحتياطات يف اهلجو و 

دقامة تواون سني وضأع مبأادئ توجيهيأة اول حي [(1الثاين )] 9ويالَح  أن مشروع املبدأ  (15)
م  قبأ   حل اية البيئة يف سياق ال  اعات املسلحة دون دعادة صياغة القواعد واملبادئ املعرت  هبا

 مبوجب قانون ال  اعات املسلحةو

__________ 

ل 7القاعأدة ل (أعأال  1331احلاشأية ) ووو القأانون الأدويل اإلنسأاين العأريف سأكل -انظر سوجأ  عأا    كأرتس ودوووالأد  (1368)
( مأأأأ  الربوتومأأأأول اإلضأأأأايف ااولل 2)52و 48و ومبأأأأدأ الت ييأأأأ  مأأأأدون يف نصأأأأوص م هأأأأا املادتأأأأان 415الصأأأأفحة 

تقليديأأةو و أأو معأأرت  سأأ  مقاعأأدة مأأ  السأألحة ااومأأ لك يف الربوتومأأول الثأأاين املعأأدل والربوتومأأول الثالأأث التفاقيأأة 
 وعلى السواء ولية وغري الدوليةقواعد القانون الدويل اإلنساين العريف امل طبقة على ال  اعات املسلحة الد

تقليديأأة؛ واملبأأادئ السأألحة اامأأ  الربوتومأأول الثالأأث التفاقيأأة  ل4ل الفقأأرة 2 ُمأأر يف مجلأأة  أأ   الصأأكوك املأأادة  (1369)
التوجيهيأأة املتعلقأأة حب ايأأة البيئأأة يف أوقأأات ال أأ اع املسأألحل اإلعأأالن اخلتأأامي الأأ ي اعت أأد  املأأؤمتر الأأدويل حل ايأأة 

ل املرفأأقل واادلأأة العسأأكرية اسأأرتاليا 51/157و 49/50قأأرارا اة عيأأة العامأأة ل مأأم املتحأأدة  ضأأحايا احلأأربل
القأانون  سأكل -انظر   كأرتس ودوووالأد و والواليات املتحدةل وم لك التشريعات الوط ية يف نيكاراغوا ودسبانياو 

 و415حة ل الصف(أعال  1331احلاشية ) وووالدويل اإلنساين العريف

InternationalLawProtecting“,Bothe.Mانظأر مأثال   (1370) theEnvironmentDuringArmedGaps:Conflict

and”Opportunities International Review of the Red Cross, vol. 92 (2010), p. 576؛ وR. Rayfuse, 

“Introduction” inWar and the Environment: New Approaches to Protecting the Environment in 

Relation to Armed Conflict, R. Rayfuse (ed) (Leiden: Brill Nijhoff, 2015) p. 6  ؛ وانظأر أيضأاC. Droege 

and M.-L.,Tougas “TheProtection of theNaturalEnvironment inArmedConflict-Existing Rules 

and Need for Further Legal Protection”, ibid., pp. 17-19؛ وD. Fleck, “The protection of the

environment inarmed:conflict legalobligations in theabsenceofspecific rules”, ibid., pp. 47-52 ؛
Theprincipleofambiguityandtheprohibitionagainstexcessivecollateraldamageto“,Koppe.Eو

the environmentduring armed,”conflict ibid., pp. 76-82و ؛M.,Bothe “The ethics, principles and

objectives of protection of the environment in times of armed conflict”,و ibid., p. 99 
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   [(2الثاني )] 10مشروع المبدأ 
 الطبيعية تطبيق قانون النزاعاث المسلحة على البي ة

يُطبَّأأق علأأى البيئأأة الطبيعيأأةل سغأأرض محايتهأأال قأأانون ال  اعأأات املسأألحةل مبأأا فيأأ   
وا أأأا  االحتياطأأأات املبأأأادئ والقواعأأأد املتعلقأأأة سأأأالت يي  والت اسأأأب والضأأأرورة العسأأأكرية 

 اهلجو و يف

 التعليق  
ل املع أأون "تطبيأأق قأأانون ال  اعأأات املسأألحة علأأى [(2الثأأاين )] 10يت أأاول مشأأروع املبأأدأ  (1)

"ل تطبيأأأق مبأأأادئ وقواعأأأد قأأأانون ال  اعأأأات املسأأألحة علأأأى البيئأأأة الطبيعيأأأة سغأأأرض الطبيعيأأأة البيئأأأة
)املبأأأأادئ  ء الثأأأأاين مأأأ  مشأأأأاريع املبأأأأادئ يف اةأأأأ [(2الثأأأأاين )] 10محايتهأأأاو ويأأأأرد مشأأأأروع املبأأأدأ 

ال  اعأات املسألحةو  يف أث أاءل مما يبني أن املقصود  و تطبيقأ  (ال  اعات املسلحةالسارية يف أث اء 
ويت ثأأ  اهلأأد  العأأا  مأأ  مشأأروع املبأأدأ  أأ ا يف تع يأأ  محايأأة البيئأأة يف سأأياق ال  اعأأات املسأألحةل 

 ت املسلحةويُقصد م   دعادة تفميد قانون ال  اعا وال
واختريت عبارة "قانون ال  اعات املسلحة" سدال  م  "القانون الدويل اإلنساين" ل سباب  (2)

و ويُؤمأد اسأتخدا   أ   العبأارة أيضأأا  [(1الثأاين )] 9نفسأها املبي أة يف التعليأق علأى مشأروع املبأأدأ 
يت اول حصرا  قانون ال  اعات املسألحة ساعتبأار  قانونأا  خاصأا ل  [(2الثاين )] 10أن مشروع املبدأ 

 وال يتطرق دىل فروع أخرى م  القانون الدويلو
سعض املبادئ والقواعد احملددة يف قأانون ال  اعأات  [(2الثاين )] 10ويورد مشروع املبدأ  (3)

  االحتياطأأأات يف املسأأألحةل و أأأي مبأأأادئ وقواعأأأد الت ييأأأ  والت اسأأأب والضأأأرورة العسأأأكرية وا أأأا
و ويتسم مشروع املبدأ نفس  سطاسع عا  وال يقد  تفاصأي  عأ  ميفيأة تفسأري املبأادئ (1371)اهلجو 

والقواعأأأدل اهنأأأا مبأأأادئ وقواعأأأد راسأأأخة مبوجأأأب قأأأانون ال  اعأأأات املسأأألحةل وال يأأأدخ  تفسأأأري ا 
هنأأأأا ا [(2الثأأأاين )] 10ضأأأ   أ أأأدا  مشأأأأاريع املبأأأادئو و أأأأي تأأأرد صأأأأراحة يف مشأأأروع املبأأأأدأ 

و (1372)ُحددت ساعتبار ا أ م املبادئ والقواعأد املتعلقأة حب ايأة البيئأة يف سأياق ال  اعأات املسألحة
 ومأأأع  لأأأكل ال ي بغأأأي تفسأأأري اإلشأأأارة دليهأأأا ساعتبار أأأا دلأأأيال  علأأأى قائ أأأة مغلقأأأةل  لأأأك أن مجيأأأع 

 

__________ 

تعكأأأس اإلشأأأارة دىل قاعأأأدة الضأأأرورة العسأأأكرية سأأأدال  مأأأ  مبأأأدأ الضأأأرورة مأأأا تأأأرا  سعأأأض الأأأدول مأأأ  أن الضأأأرورة  (1371)
 العسكرية ليست دعفاء  عاما ل س  ي بغي أن تست د دىل حكم م  أحكا  معا دة دوليةو

 Rethinkinginternationallawandthe protection of the environment in relation to“,Rayfuse.Rانظر  (1372)

armedinRayfuse؛ 6ل الصأفحة (أعأال  1370احلاشأية ) (.ed),… War and the Environment”conflict
ن ال الصأفحت(أعأال  1364احلاشأية ) … UNEP, Protecting the Environment During Armed Conflictو

 و13و 12
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ة يف سأأياق تأأرتب  حب ايأأة البيئأأالأأيت القواعأأد ااخأأرى الأأيت يأأ ص عليهأأا قأأانون ال  اعأأات املسأألحة و 
 و(1373)ال  اعات املسلحة تظ  سارية وال ميك  دغفاهلا

مبأأدأ الت ييأأ  الأأ ي يُلأأ   أطأأرا   (1374)ومأأ  الرمأأائ  ااساسأأية لقأأانون ال  اعأأات املسأألحة (4)
ن اع مسلح سأالت يي  سأني ااعيأان املدنيأة واا أدا  العسأكرية يف مجيأع ااوقأاتل وال نيأ  توجيأ  

و ويُعتأأأرب  أأأ ا املبأأأدأ دحأأأدى قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل (1375)سأأأكريةاهلج أأأات دال دىل اا أأأدا  الع
و وم أأا أوضأأح يف التعليأأق علأأى (1376)العأأريف امل طبقأأة يف ال  اعأأات املسأألحة الدوليأأة وغأأري الدوليأأة

ل ليست البيئة الطبيعية عسأكرية يف جو ر أال وي بغأي التعامأ  معهأا [(1الثاين )] 9مشروع املبدأ 
ةو غأأري أن   أأاك ظروفأأا  معّي أأة ميكأأ  أن تصأأبح فيهأأا أجأأ اء مأأ  البيئأأة ساعتبار أأا مأأ  ااعيأأان املدنيأأ

 ويةقانون سصورة دفا  عسكريا ل ويف     احلالة نوو استهدا      ااج اء 
ويأأ ص مبأأدأ الت اسأأب علأأى حظأأر اهلجأأو  علأأى  أأد  عسأأكري مشأأروع د ا مأأان يُتوقأأع  (5)

نيأأةل يُفأأرط يف جتأأاوو مأأا يُ تظأأر أن يسأأفر ع أأ  م أأ  أن يُلحأأق ضأأررا  عرضأأيا  ساملأأدنيني أو ااعيأأان املد
 و(1377) لك اهلجو  م  مي ة عسكرية مل وسة ومباشرة

__________ 

ااول امللحأأأأأق ساتفاقيأأأأأات ج يأأأأأ   مأأأأأ  الربوتومأأأأأول 55و 35القواعأأأأأدل يف مجلأأأأأة أمأأأأأورل املأأأأأادتني تشأأأأأ    أأأأأ    (1373)
و وميك  أن تسهم أحكا  أخرى م  الربوتومول ااول والربوتومول الثاينل فضال  ع  صأكوك أخأرى 1949 لعا 

ظأر اهلجأو  علأى ااشأغال دسهاما  غري مباشر يف محاية البيئةل مث  ااحكا  الأيت حت لم  قانون ال  اعات املسلحة
(ل 15 ؛ والربوتومأأأول الثأأأاينل املأأأادة56اهل دسأأأية وامل شأأأآت احملتويأأأة علأأأى قأأأوى خطأأأرة )الربوتومأأأول ااولل املأأأادة 

وااحكأأا  الأأيت حتظأأر اهلجأأو  علأأى ااعيأأان واملأأواد الأأيت ال غأأا ع هأأا للسأأكان املأأدنيني )الربوتومأأول ااولل املأأادة 
 18ال أايل )ائح املتعلقة سقوانني وأعرا  احلأرب الربيأة و (؛ وحظر ال هب )الل14 ادة؛ والربوتومول الثاينل امل54

)و(؛ وحظأر الرتحيأ  القسأري 2ل الفقأرة 4؛ والربوتومول الثأاينل املأادة (28املادة ( 1907 تشري  ااول/ أمتوسر
 UNEP, Environmental Considerations of Humanانظأأر أيضأأا لو (و 17)الربوتومأأول الثأأاينل املأأادة لل أأدنيني 

Displacement in Liberia: A Guide for Decision Makers and Practitioners (2006)و 

 226ل الصأأفحة 1996تقأأارير حمك أأة العأأدل الدوليأأة  مشأأروعية التهديأأد سااسأألحة ال وويأأة أو اسأأتخدامهال فتأأوىل (1374)
 Military Necessity and Humanity in International“,Schmitt.M؛ و257الفقأرة  مأ  الأ ص اإلنكليأ يل يف

HumanitarianPreservingtheDelicateVirginiaJournalofInternational50.vol,Law”Balance:Law

(2010), p. 803و 

ل 13مأأأ  الربوتومأأأول ااول؛ واملأأأادة  ل2ل الفقأأأرة 52و ل2ل الفقأأأرة 51و ل48أصأأأبح مبأأأدأ الت ييأأأ  مأأأدونا  يف املأأأواد  (1375)
؛ والربوتومأأأأأول الثأأأأأاين املعأأأأأدل 1949امللحأأأأأق ساتفاقيأأأأأات ج يأأأأأ  املعقأأأأأودة عأأأأأا   مأأأأأ  الربوتومأأأأأول الثأأأأأاين ل2الفقأأأأأرة 

تقليديأأأأة؛ واتفاقيأأأأة حظأأأأر اسأأأأتع ال و أأأأ ي  السأأأألحة ااتقليديأأأأة؛ والربوتومأأأأول الثالأأأأث التفاقيأأأأة السأأأألحة اا تفاقيأأأأةال
 ,United Nations (ل1997 أيلول/سأبت رب 18أوسألول ) ملضأادة ل فأراد وتأدمري تلأك االغأا ونق  االغأا  ا ودنتاج

Treaty Series, vol. 2056, No. 35597 و225ل الصفحة 

 و415الصفحة يف ل (أعال  1331ووو )احلاشية  القانون الدويل اإلنساين العريفسكل  - انظر   كرتس ودوووالد (1376)

نظأأر أيضأأا  واو 1949امللحأأق ساتفاقيأأات ج يأأ  املعقأأودة عأأا   الربوتومأأول ااولل مأأ  )ب(5ل الفقأأرة 51املأأادة  (1377)
Yoram,Dinstein “Protection of the Environment in InternationalArmed Conflict”Max Planck 

Yearbook of United Nations Law, vol. 5 (2001), p. 523, at pp. 524-525  و وانظأر أيضأاL. Doswald-

Beck, “InternationalHumanitarianLaw and theAdvisoryOpinion of the InternationalCourt of

JusticeontheLegalityoftheThreatorUseofNuclearInternational Review of the Red”Weapons 

Cross, vol. 37 (1997), p. 52و 
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ومبأدأ الت اسأأب قاعأأدة  امأأة مأ  قواعأأد قأأانون ال  اعأأات املسألحة أيضأأا  نظأأرا  دىل عالقتأأ   (6)
و و أأأو مأأأدون يف عأأأدد مأأأ  صأأأكوك قأأأانون ال  اعأأأات املسأأألحةل (1378)سقاعأأأدة الضأأأرورة العسأأأكرية

مشروعية التهديد سااسلحة ال ووية واعرتفت حمك ة العدل الدولية أيضا  سانطباق  يف فتوا ا سشفن 
و ويُعترب   ا املبدأ دحأدى قواعأد القأانون الأدويل العأريف امل طبقأة يف ال  اعأات (1379)أو استخدامها

 و(1380)ليةاملسلحة الدولية وغري الدو 
يف معظأأأم  ولأأأيس مباشأأأرا  وملأأأا مانأأأت البيئأأأة تتأأأفثر سال  اعأأأات املسأأألحة تأأأفثرا  غأأأري مباشأأأر  (7)

ااحأأوالل تكتسأأي القواعأأد املتصأألة سالت اسأأب أمهيأأة خاصأأة يف سأأياق محايأأة البيئأأة الطبيعيأأة أث أأاء 
العأريف  و وقد أسروت دراسة اللج أة الدوليأة للصأليب اامحأر سشأفن القأانون(1381)ال  اعات املسلحة

اامهيأأأة الشأأأديدة ملبأأأدأ الت اسأأأب في أأأا يتعلأأأق حب ايأأأة البيئأأأة الطبيعيأأأة أث أأأاء ال  اعأأأات املسأأألحةل د  
 و(1382)خلصت دىل ضرورة تقييم ما ميك  أن يرتتب على اهلجو  م  آثار يف البيئة

ل فيعأأر  لأأك الطبيعيأأة ود ا طُبقأأت القواعأأد املتصأألة سالت اسأأب في أأا يتعلأأق حب ايأأة البيئأأة (8)
جوب االمت اع ع  ش   جو  على أ أدا  عسأكرية مشأروعة د ا مأان مأ  شأفن  أن يأؤدي دىل و 

و ولكأأأ  مأأأ  جهأأأة أخأأأرىل يعأأأر (1383)آثأأأار سيئيأأأة عرضأأأية تتجأأأاوو قي أأأة اهلأأأد  العسأأأكري املعأأأر
تطبيق     القاعدة أيضا  أن  "د ا مان اهلد  يتسم سقدر مأا  مأ  اامهيأةل يصأبح مأ  امل كأ  

و وتقبأأ  القاعأأدة مأأ  مث سأأفن "الضأأرر (1384)  خطأأر دحلأأاق الضأأرر سالبيئأأة"تربيأأر مسأأتوى  أعلأأى مأأ
 قد يكون قانونيا  يف سعض احلاالتوالطبيعية العارض" ال ي يلحق سالبيئة 

__________ 

(1378) Schmitt,و804ل الصفحة (أعال  1374احلاشية )ل ”… Military necessity and humanity“ 

 ل1949امللحأأأأأق ساتفاقيأأأأات ج يأأأأأ  املعقأأأأودة عأأأأأا   ل والربوتومأأأأأول الثأأأأاين57و 51الربوتومأأأأول ااولل املادتأأأأان  (1379)
الدوليأأةل تقليديأأةل فضأأال  عأأ  ال ظأأا  ااساسأأي لل حك أأة اة ائيأأة السأألحة ااتفاقيأأة الوالربوتومأأول الثأأاين املعأأدل 

مشأأأروعية التهديأأأد سااسأأألحة ال وويأأأة أو اسأأأتخدامهال فتأأأوىل تقأأأارير انظأأأر أيضأأأا  و ‘و 4‘)ب(2ل الفقأأأرة 8املأأأادة 
 و30م  ال ص اإلنكلي يل يف الفقرة  296ل الصفحة 1996حمك ة العدل الدولية 

 و415ل الصفحة (أعال  1331سكل القانون الدويل اإلنساين العريفووو )احلاشية  -   كرتس ودوووالد (1380)

, Droege and Tougas؛ و133و 132ل الصأأفحتان املرجأأع نفسأأ  (1381) “The protection of the natural

environment in armed conflict …” ( أعأال  1370احلاشأية) وانظأر أيضأا   ؛19ل الصأفحةUNEP, Desk 

Study on the Environment in Liberia  و ؛(2004)سرنأامج اامأم املتحأدة للبيئأةلUNEP, Environmental 

Considerations of Human Displacement in Liberia و(أعال  1373)احلاشية  ووو 

ل 44ل القاعأأأأأدة (أعأأأأأال  1331ووو )احلاشأأأأأية  القأأأأأانون الأأأأأدويل اإلنسأأأأأاين العأأأأأريفسأأأأأكل  -   كأأأأأرتس ودوووالأأأأأد (1382)
 و415 ةالصفح

,Dinsteinانظأر أيضأا   (1383) “Protection of the environment …” ( أعأال  1377احلاشأية)؛525-524ن ال الصأأفحت 
 Doswald-Beck, “International humanitarian law and the advisory opinion of the Internationalو

Court of Justice …” ؛ و(أعأال  1377احلاشأية )لUNEP, Protecting the Environment During Armed 

Conflict … ( أعأأأال  1364احلاشأأأية) ؛ و13ل الصأأأفحةRayfuse, introduction in War and the 

Environment … ( أعأال  1370احلاشأية) ؛ و6ل الصأفحةDroegeandTheprotectionof“,Tougas the

natural environment …” ( أعال  1370احلاشية) و23-19ل الصفحات 

(1384) International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Final Report to the Prosecutor by the 

Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign against the Federal Republic of 

Yugoslavia, at para. 19 متأاح يف الأراس  التأايل: وhttp://www.icty.org/x/file/Press/nato061300.pdf انظأر و و
 و525و 524 صفحتنياليف ل (أعال  1377احلاشية ) ”… Dinstein, “Protection of the environmentأيضا  

http://www.icty.org/x/file/Press/nato061300.pdf
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ومبوجب قانون ال  اعات املسألحةل جتيأ  الضأرورة العسأكرية ا أا  "تأداسري تكأون ضأرورية  (9)
و ويعأر  لأك أنأ  ال نأوو شأ  (1385)ورة"سالفع  لتحقيق غرض عسكري مشروعل وال تكون حمظأ

 جأأو  علأأى  أأد  عسأأكري مشأأروع ميكأأ  أن يسأأفر عأأ  آثأأار سيئيأأة سأألبية دال د ا مأأان اهلجأأو  
ضأأأأروريا  سالفعأأأأ  لتحقيأأأأق غأأأأرض عسأأأأكري حمأأأأددل ومل يكأأأأ  مشأأأأ وال  حبظأأأأر اسأأأأتخدا  أسأأأأاليب 

را  سالغأأأة واسأأأعة وسأأأائ  للقتأأأال يقصأأأد هبأأأا أو قأأأد يتوقأأأع م هأأأا أن تلحأأأق سالبيئأأأة الطبيعيأأأة أضأأأرا أو
 و(1387)ل أو ال يستويف املعايري الواردة يف مبدأ الت اسب(1386)االنتشار وطويلة اامد

احلأأأرص لتفأأأادي  وجأأأوبوتأأأ ص القاعأأأدة املتعلقأأأة سا أأأا  االحتياطأأأات يف اهلجأأأو  علأأأى  (10)
 دصاسة السكان املدنيني وااشخاص املدنيني وااعيان املدنية سالضرر خالل الع ليات العسأكرية؛

ا أأا  مجيأع االحتياطأات امل ك أة لتج أب مأأا قأد يقأعل سصأورة عرضأأيةل  وجأوبوتأ ص أيضأا  علأى 
مأأ  خسأأائر يف أرواح املأأدنيني أو دصأأاستهم أو اإلضأأرار سااعيأأان املدنيأأةل والتقليأأ  م هأأا دىل أدىن 

ل وتُعتأأرب أيضأأا  (1388)حأأدو و أأ   القاعأأدة مدونأأة يف عأأدد مأأ  صأأكوك قأأانون ال  اعأأات املسأألحة
 و(1389)قواعد القانون الدويل العريف امل طبقة يف ال  اعات املسلحة الدولية وغري الدوليةدحدى 

وتُلأأأ   القاعأأأدة ااساسأأأية املتعلقأأأة سا أأأا  االحتياطأأأات يف اهلجأأأو  أطأأأرا  ال أأأ اع املسأأألح  (11)
سا أا  االحتياطأأات الالومأأة والفعالأأة لأدى التخطأأي  للهجأأو  وتقريأأر ت فيأ  و ومأأ  مثل يعأأر  لأأك 

سأأياق محايأأة البيئأأة أن أطأأرا  ال أأ اع املسأألح مل مأأة سا أأا  مأأ  االحتياطأأات امل ك أأة لتج أأب  يف
 و(1390)اإلضرار العرضي سالبيئة والتقلي  م   دىل أدىن حد

وأخأأأريا ل تتضأأأ   عبأأأارة "يُطبَّأأأق علأأأى البيئأأأة الطبيعيأأأةل سغأأأرض محايتهأأأا"  أأأدفا  ي بغأأأي أن  (12)
مأأأ  مث  أأأرد  يتجأأأاوواملسأأألح أو الع ليأأأات العسأأأكريةل و  تسأأأعى لتحقيقأأأ  ااطأأأرا  املع يأأأة سأأأال  اع

 تفميد تطبيق قواعد ال  اع املسلح على البيئةو
  [(3الثاني )] 11مشروع المبدأ 

 ارعتباراث البي ية
 تراعى االعتبارات البيئية ع د تطبيق مبدأ الت اسب وقواعد الضرورة العسكريةو 
__________ 

(1385) M. Sassoli, A. Bouvier and.A Quintin, “How does law protect in war: online glossary” متأاح يف و
)اطلأأأأأع علأأأأأى  https://www.icrc.org/casebook/doc/glossary/military-necessity-glossary.htmالأأأأأراس  التأأأأأايل: 

 (و2016متوو/يولي   28املوقع يف 

 و3ل الفقرة 35الربوتومول ااولل املادة  (1386)

 )ب(و5ل الفقرة 51ل املادة املرجع نفس  (1387)

مأأ  االتفاقيأأة املتعلقأأة سقصأأ  القأأوات البحريأأة يف  ل3ل الفقأأرة 2مبأأدأ ا أأا  االحتياطأأات يف اهلجأأو  مأأدّون يف املأأادة  (1388)
مأأأ   ل1ل الفقأأأرة 57؛ واملأأأادة (1907تشأأأري  ااول/أمتأأأوسر  18 لال أأأاي) 1907)التاسأأأعة( لعأأأا   وقأأأت احلأأأرب

 تفاقيأأأةالل فضأأأال  عأأأ  الربوتومأأأول الثأأأاين املعأأأدل 1949امللحأأأق ساتفاقيأأأات ج يأأأ  املعقأأأودة عأأأا   الربوتومأأأول ااول
 سلحوتقليديةل والربوتومول الثاين التفاقية ال اي اخلاصة حب اية امل تلكات الثقافية يف حالة ن اع مالسلحة اا

 و15ل القاعدة (أعال  1331ووو )احلاشية  القانون الدويل اإلنساين العريفسكل  -  كرتس ودوووالد  (1389)

 و44ل القاعدة املرجع نفس  (1390)

https://www.icrc.org/casebook/doc/glossary/military-necessity-glossary.htm
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 التعليق  
ل املع أأأون "االعتبأأأارات البيئيأأأة"ل علأأأى أن تراعأأأى [(3 )الثأأأاين] 11يأأأ ص مشأأأروع املبأأأدأ  (1)

 االعتبارات البيئية ع د تطبيق مبدأ الت اسب وقواعد الضرورة العسكريةو
مشأأأأروعية ونأأأص املشأأأروع مسأأأت د ومسأأأتلهم مأأأ  فتأأأأوى حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأة سشأأأفن  (2)

علأى الأدول أن تضأع  ل اليت خلصت دىل ما يلي: "يتعنيالتهديد سااسلحة ال ووية أو استخدامها
االعتبأأأأارات البيئيأأأأة يف احلسأأأأبان لأأأأدى تقيي هأأأأا ملأأأأا  أأأأو ضأأأأروري ومت اسأأأأب يف السأأأأعي لتحقيأأأأق 
اا دا  العسكرية املشروعةو واحرتا  البيئة  و أحد الع اصر الداخلة يف تقييم ما د ا مأان ع أ   

 و(1391)ما مت شيا  مع مبدأي الضرورة والت اسب"
و [(2الثأأاين )] 10ارتباطأأا  وثيقأأا  مبشأأروع املبأأدأ  [(3الثأأاين )] 11ويأأرتب  مشأأروع املبأأدأ  (3)

 أأأي ع صأأأر  [(2الثأأأاين )] 10والقي أأأة الأأأيت يضأأأيفها مشأأأروع املبأأأدأ  أأأ ا مقارنأأأة مبشأأأروع املبأأأدأ 
التخصيص ال ي يتض    في ا يتعلق ستطبيق مبدأ الت اسب وقواعد الضرورة العسأكريةو ويكتسأي 

 اعضاء اقرتحوا ح ف  متاما وم  مث أمهية ع ليةو غري أن سعض ا
دىل ت أأاول السأألوك العسأأكري وال يتطأأأرق دىل  [(3الثأأأاين )] 11ويهأأد  مشأأروع املبأأدأ  (4)

ع لية حتديد ما يشك   أدفا  عسأكريا  يف حأد  اتأ و فهأ   املسأفلة م ظ أة سالفعأ  مبوجأب قأانون 
و واختأريت (1392)ليأة للأدولال  اعات املسلحةل وتتجسد غالبا  يف اادلة العسكرية والقوانني الداخ

مبدأ" على وج  التحديد لتوضيح     ال قطةو واغراض الوضأوح أيضأا  وسغيأة  ع د تطبيقعبارة "
ل تقأرر [(3الثأاين )] 11ومشروع املبدأ  [(2الثاين )] 10تفميد الصلة القائ ة سني مشروع املبدأ 

ةو وقأأد وردت م اقشأأة  أأ ا أن ُيشأأار دشأأارة صأأرحية دىل مبأأدأ الت اسأأب وقواعأأد الضأأرورة العسأأكري
 و[( أعال 2الثاين )] 10املبدأ و    القواعد يف التعليق على مشروع املبدأ 

وجيهأأا  فأأور حتديأأد اهلأأد  العسأأكري املشأأروعو  [(3الثأأاين )] 11ويصأأبح مشأأروع املبأأدأ  (5)
ح للبشأأر وملأأا مانأأت املعرفأأة سالبيئأأة ونظ هأأا اإليكولوجيأأة تت ايأأد ساسأأت رار وتُفهأأم فه أأا  أفضأأ  وتتأأا 

علأأى نطأأاق أوسأأعل فيعأأر  لأأك أن االعتبأأارات البيئيأأة ال ميكأأ  أن تظأأ  ثاستأأة مبأأرور الوقأأتل سأأ  
 ي بغي أن تتطور ستطور فهم اإلنسان للبيئةو

__________ 

ل الصأأأفحة 1996فتأأأوىل تقأأأارير حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأة  مشأأأروعية التهديأأأد سااسأأألحة ال وويأأأة أو اسأأأتخدامهال (1391)
 و30الفقرة  م  ال ص اإلنكلي يل يف 226

 ؛(2)57( و2)وال سأأأأي ا الفقأأأأرة  52( و4)وال سأأأأي ا الفقأأأأرة  51و 50و 48انظأأأأر الربوتومأأأأول ااولل املأأأأواد  (1392)
 ,Y. Dinsteinانظأأأر و و 1949ل امللحأأأق ساتفاقيأأأات ج يأأأ  املعقأأأودة عأأأا  (2)13والربوتومأأأول الثأأأاينل املأأأادة 

“LegitimateMilitaryObjectivesUndertheCurrentJus InInternationalLaw.Studies, vol”Bello 

78 (2002), p. 139و ؛L. R. Blank, “Extending Positive Identification from Persons to Places:

Terrorism,ArmedandtheIdentificationofMilitaryUtah Law Review, No. 5”Objectives,Conflict 

(2013), p. 1227 علأى سأبي  املثأالل ووارة الأدفاع يف امل لكأة املتحأدةو وانظأرل The Manual of the Law of 

Armed Conflict (Oxford: Oxford University Press, 2004), para. 5.4 ؛ وووارة الأدفاع الأوطر الك ديأةل
Law of Armed Conflict at the Operational and Tactical Levels (2001) B-GJ-005-104/FP-021, pp. 

 وLaw of War Manual (2015)؛ وووارة الدفاع يف الواليات املتحدة اامريكيةل 405-427
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  [(4الثاني )] 12مشروع المبدأ 
 حظر األعمال ارنتقامية

 حُتظر اهلج ات اليت ُتش  على البيئة الطبيعية هبد  االنتقا و 

 التعليق  
ل املع أأون "حظأأر ااع أأال االنتقاميأأة"ل  أأو صأأورة طبأأق [(4الثأأاين )] 12مشأأروع املبأأدأ  (1)

 م  الربوتومول اإلضايف ااولو 55م  املادة  2ااص  للفقرة 
ورغأأأم ترحيأأأب سعأأأض ااعضأأأاء مبشأأأروع املبأأأدأ املتعلأأأق حبظأأأر ااع أأأال االنتقاميأأأة ضأأأد البيئأأأة  (2)

الطبيعيأأة وتفييأأد م لأأ ل أثأأار آخأأرون عأأدة قضأأايا تتعلأأق سصأأياغت  ورأوا أنأأ  مأأا مأأان ي بغأأي أن يُأأدرج يف 
مشأأأاريع املبأأأادئ أصأأأال و ومتحأأأورت اآلراء املختلفأأأة حأأأول ثأأأالث نقأأأاط رئيسأأأية  أأأي: )أ( الصأأألة سأأأني 

حتديأأد مأأا د ا مأأان و مأأ  الربوتومأأول اإلضأأايف ااول؛ )ب(  51واملأأادة  [(4الثأأاين )] 12مشأأروع املبأأدأ 
د ا مأان اامأر مأ لكل حتديأد مأا د ا  و حظر ااع ال االنتقامية ضد البيئة يعكس القانون العريف؛ )ج( 

 اعد القانون العريفومانت ال  اعات املسلحة الدولية وغري الدولية ملها مش ولة هب   القاعدة م  قو 
 12وشأأأدد ااعضأأأاء الأأأ ي  أيأأأدوا ددراج مشأأأروع املبأأأدأ علأأأى الصأأألة سأأأني مشأأأروع املبأأأدأ  (3)
)الأأواردة يف القسأأم  51مأأ  الربوتومأأول اإلضأأايف ااولو ورأوا أن املأأادة  51واملأأادة  [(4الثأأاين )]

لربوتومأول اإلضأايف ااولو املع ون "احل اية العامة م  آثار القتأال"( مأ  أ أم املأواد ااساسأية يف ا
فهأي تُأأدّون القاعأأدة العرفيأة الأأيت تأأ ص علأى واجأأب محايأأة املأدنيني مأأ  اخلطأأر ال أاجم عأأ  أع أأال 
القتأأالل وتأأ ص سوجأأ  خأأأاص أيضأأا  علأأى حظأأر اهلج أأأات ضأأد السأأكان املأأدنيني أو ااشأأأخاص 

أساسأأأيا و  [(4الثأأأاين )] 12و ولأأأ لك يصأأأبح ددراج مشأأأروع املبأأأدأ (1393)املأأأدنيني هبأأأد  االنتقأأأا 
ل ف   شأفن يةانتقامع ال أو أصبح ج ء م ها عرضة االطبيعية ورأوا أن  يف حال أصبحت البيئة 

 لأأك أن يكأأون مبثاسأأة  جأأو  علأأى السأأكان املأأدنيني أو ااشأأخاص املأأدنيني أو ااعيأأان املدنيأأةل 
 وي تهك م  مث قوانني ال  اعات املسلحةو

  رأي مفأأاد  أن حظأأر ااع أأال االنتقاميأأة ويف  أأ ا السأأياقل أعأأرب سعأأض ااعضأأاء عأأ (4)
يشك  ج ءا  م  القأانون الأدويل العأريفو غأري أن أعضأاء آخأري  شأككوا يف وجأود  أ   القاعأدةل 

 و(1394)ورأوا أهنا ال توجد دال ساعتبار ا الت اما  تعا ديا  مبوجب الربوتومول اإلضايف ااول
__________ 

 PilloudandArticleinICRC”51“,Pictet.J.Cانظأر و و 6ل وال سأي ا الفقأرة 51الربوتومأول ااولل املأادة  (1393)

Commentary on the Additional Protocols …ل وSandoz and others (eds.) ( أعأال  1335احلاشأية) ل
 و615الصفحة 

سأكل  - لالطالع على م اقشة سشفن وضع ااع ال االنتقامية يف دطار القانون العأريفل انظأر   كأرتس ودوووالأد (1394)
 Y. Arai-Takahashi, The؛ و415 ةل الصأأفح(أعأأال  1331ووو )احلاشأأية  القأأانون الأأدويل اإلنسأأاين العأأريف

Law of Occupation: Continuity and Change of International Humanitarian Law and its Interaction 

with International Human Rights Law (Leiden, Martinus Nijhoff, 2009), pp. 285-289؛ وM. A. 

Newton,ReconsideringDuke Journal of Comparative and International Law, vol. 20”Reprisals“ 

(2010), p. 361؛ وS. Darcy, Collective Responsibility and Accountability under International Law 

(Leiden, Brill, 2007) pp. 154-156و 
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ل ساعتبأأار  نسأأخة مأأ  [(4الثأأاين )] 12وأثأأريت شأأواغ  مفاد أأا أن ددراج مشأأروع املبأأدأ  (5)
مأأأ  الربوتومأأأول اإلضأأأايف ااولل ي طأأأوي علأأأى احت أأأال تعأأأارض مشأأأاريع  ل2ل الفقأأأرة 55املأأأادة 

املبادئ مع  دفها الرئيسيل و و انطباقهأا سوجأ  عأا و ورغأم أن الربوتومأول اإلضأايف ااول حيظأى 
نتقاميأأة ضأأد البيئأأةل فهأأو ستصأأديق واسأأع ال طأأاق وتعأأرت  مأأ  مث دول عديأأدة حبظأأر ااع أأال اال

است سأأأأاخ و وأعأأأأرب سعأأأأض ااعضأأأأاء عأأأأ  القلأأأأق مأأأأ  أن (1395)حيظأأأأى ستصأأأأديق مجيأأأأع الأأأأدول ال
ميكأ  مأ  مث أن يسأاء فه أ  سفنأ   [(4) الثاين] 12مشروع املبدأ يف  احرفي ل2ل الفقرة 55 ملادةا

أن سعض الدول حماولة إلنشاء قاعدة مل مة للدول غري ااطرا و وأشري أيضا  يف   ا الصدد دىل 
 و(1396)وأصدرت دعالنات سشفهنا 55م  املادة  2ااطرا  قدمت حتفظات على الفقرة 

__________ 

دولأأأأأأأأأأأة طرفأأأأأأأأأأأا  يف الربوتومأأأأأأأأأأأول ااولو انظأأأأأأأأأأأر موقأأأأأأأأأأأع اللج أأأأأأأأأأأة الدوليأأأأأأأأأأأة للصأأأأأأأأأأأليب اامحأأأأأأأأأأأر  174توجأأأأأأأأأأأد حاليأأأأأأأأأأأا   (1395)
(https://www.icrc.org/ihl/INTRO/470)و 

وغري أأأال انظأأأر  55لالطأأالع علأأأى وصأأ  ل عالنأأأات والبيانأأأات والتحفظأأات الأأأيت قأأدمتها الأأأدول سشأأأفن املأأادة  (1396)
A/C.N.4/685و وجتأأدر اإلشأأارة أيضأأا  دىل أن امل لكأأأة املتحأأدة أعل أأت مأأا يلأأي: "تُقبأأأ  130و 129ن ال الفقرتأأ

على أسأاس تقيأد أي طأر  خصأم قأد تقاتلأ  امل لكأة املتحأدة  55و 51االلت امات امل صوص عليها يف املادتني 
أو املأأادة  51تقيُّأأدا  صأأارما  ستلأأك االلت امأأاتو ود ا قأأا  طأأر  خصأأم هبج أأات خطأأرية ومتع أأدةل م تهكأأا  املأأادة 

 54و 53ل ضأأد السأأكان املأأدنيني أو ضأأد مأأدنيني أو ضأأد أعيأأان مدنيأأةل أو قأأا  هبج أأاتل م تهكأأا  املأأواد 52
ل على أعيان أو أشياء حم ية مبوجب     املوادل فجن امل لكة املتحدة ستعترب أن م  حقها أن تتخ  تداسري 55و

التأداسري ضأرورية لتحقيأق غأرض وحيأد  أو دمأأرا  حتظر أا تلأك املأواد يف حأاالت أخأرى مأا دامأت تعتقأأد أن تلأك 
الطر  اخلصم على الك  ع  ارتكاب انتهامات مبوجب تلك املأوادل غأري أهنأا لأ  تتخأ  تلأك التأداسري دال سعأد 
أن يتجا أأ  الطأأر  اخلصأأم اإلنأأ ار الرمسأأي املوجأأ  دليأأ  الأأ ي يطالبأأ  سأأالك  عأأ  االنتهامأأاتل وفقأأ  سعأأد قأأرار 

احلكومةو ول  يكون أي تدسري تتخ   امل لكة املتحدة هب ا الشفن غري مت اسب مع متخ  على أعلى مستوى يف 
ل م أأا لأأ  1949االنتهامأأات الأأيت دفعأأت دىل ا أأا   ولأأ  ي طأأوي علأأى أي ع أأ  حتظأأر  اتفاقيأأات ج يأأ  لعأأا  

سفي دن ار  تست ر     التداسري سعد الك  ع  االنتهاماتو وسُتشعر امل لكة املتحدة السلطات القائ ة ساحل اية
رمسأأأي مأأأ   أأأ ا القبيأأأ  توجهأأأ  دىل طأأأر  خصأأأمل ود ا   جتا أأأ   لأأأك اإلنأأأ ار سُتشأأأعر ا سأأأفي تأأأداسري تتخأأأ  ا 
لأأأأأأأأأأأ لك"و وميكأأأأأأأأأأأ  االطأأأأأأأأأأأالع علأأأأأأأأأأأى نأأأأأأأأأأأص الأأأأأأأأأأأتحف  يف موقأأأأأأأأأأأع اللج أأأأأأأأأأأة الدوليأأأأأأأأأأأة للصأأأأأأأأأأأليب اامحأأأأأأأأأأأر: 

https://www.icrc.org/ihl.nsf/NORM/0A9E03F0F2EE757CC1256402003FB6D2?OpenDocument ل
 … The Manual of the Law of Armed Conflictل يف الفقرة ) (و ويعرض دلي  ووارة الدفاع يف امل لكة املتحدة

ليت ي بغي مراعاهتا يف ا ا  دجراءات الشروط ا 1-19-16دىل  18-16ل الفقرات م  (أعال  1392)احلاشية 
انتقامية عدائية ضد البيئة الطبيعيةو ولالطالع على اإلعالنات املتعلقة سفهم ما د ا مان الربوتومول ااول ي طبأق 

و وانظأأأر 130ل الفقأأأرة A/C.N/4/685فقأأأ  علأأأى ااسأأألحة التقليديأأأة وال يسأأأري علأأأى ااسأأألحة ال وويأأأةل انظأأأر 
: حرصا  على محاية البيئة الطبيعية أث اء القتال مأ  ااضأرار البالغأة واسأعة 55يرل دا: "املادة آدعالنات وحتفظات 

االنتشار وطويلأة اامأدل مأع مراعأاة حظأر اسأتخدا  أسأاليب أو وسأائ  القتأال الأيت يُقصأد هبأا أو يُتوقأع م هأا أن 
يرل دا أن ااسلحة ال وويةل آكانل تعل  تسبب مث      ااضرار سالبيئة الطبيعية وم  مث تضر سصحة أو سقاء الس

ودن مل يكأأأ  حيك هأأأا مباشأأأرة الربوتومأأأول اإلضأأأايف ااولل تظأأأ  خاضأأأعة لقواعأأأد القأأأانون الأأأدويل املع أأأول هبأأأال  
حمك أأة العأأدل الدوليأأأة يف فتوا أأا املتعلقأأة مبشأأروعية التهديأأد سااسأألحة ال وويأأأة  1996أمأأدت  لأأك عأأا   م أأا
ا  أأأأأأأ   املأأأأأأأادة وتطبقهأأأأأأأا سطريقأأأأأأأة تفضأأأأأأأي دىل تأأأأأأأوفري أفضأأأأأأأ  محايأأأأأأأة ممك أأأأأأأة يرل أأأأأأأدآاسأأأأأأأتخدامهاو وستفسأأأأأأأر  أو

ميكأأأأأأأ  االطأأأأأأأالع علأأأأأأأى  أأأأأأأ ا اإلعأأأأأأأالن يف موقأأأأأأأع اللج أأأأأأأة الدوليأأأأأأأة للصأأأأأأأليب اامحأأأأأأأر: و املأأأأأأأدنيني"و  للسأأأأأأأكان
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Notification.xsp?documentId=27BBCD34A4918BFBC12564

02003FB43A&action=OpenDocument سشأأأفن مشأأأروعية و وجتأأأدر اإلشأأأارة أيضأأأا  دىل أن احملك أأأةل يف فتوا أأأا
ل رأت مأا يلأي: "وحاّجأأت (46الفقأرة ل ك أأة العأدل الدوليأة)تقأارير حمالتهديأد سااسألحة ال وويأة أو اسأتخدامها 

سعض الدول سفن استخدا  ااسلحة ال ووية يف القيا  سفع ال انتقامية مشروعو وال يتعني على احملك ة أن ت ظأرل 
يف   ا الصددل يف مسفلة ااع ال االنتقامية املسلحة يف وقت السلمل ان     تعترب غري مشروعةو وال  ي يف 

ة ان ت طق حبكم سشفن مسفلة ااع ال االنتقامية العدائية عدا أن تالح  أن أي حق يف اللجوء دىل     حاج
 ااع ال االنتقاميةل يف أية حالةل  ول مث  حق الدفاع ع  ال فسل خاضع يف مجلة أمورل ملبدأ الت اسب"و

https://www.icrc.org/ihl/INTRO/470
http://undocs.org/ar/A/C.N.4/685
http://undocs.org/ar/A/C.N.4/685
https://www.icrc.org/ihl.nsf/NORM/0A9E03F0F2EE757CC1256402003FB6D2?OpenDocument
https://www.icrc.org/ihl.nsf/NORM/0A9E03F0F2EE757CC1256402003FB6D2?OpenDocument
http://undocs.org/ar/A/C.N/4/685
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Notification.xsp?documentId=27BBCD34A4918BFBC1256402003FB43A&action=OpenDocument
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Notification.xsp?documentId=27BBCD34A4918BFBC1256402003FB43A&action=OpenDocument
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)ساعتبأأار  حك أأا  تعا أأديا (   ل2ل الفقأأرة 55ولأأ ا نأأدر تلخأأيص املوقأأ  الأأوارد يف املأأادة  (6)
مأول قاعدة  مل مة للدول ااطأرا  يف الربوتو الطبيعية ماآليت: حظر ااع ال االنتقامية ضد البيئة 

دولةو ونب تقييم مدى دصدار الدول دعالنات أو حتفظات  174اإلضايف ااول البالغ عدد ا 
 ات صأألة ستطبيأأق تلأأك املأأادة تقيي أأا  يت أأاول مأأ  حالأأة علأأى حأأدةل ان دوال  قليلأأة فقأأ  أشأأارت 

 و(1397)55م  املادة  2دشارة صرحية دىل الفقرة 
 أأأأي عأأأأد  وجأأأأود أي حكأأأأم مطأأأأاسق وأثأأأأريت مسأأأأفلة خالفيأأأأة أخأأأأرى تسأأأأتحق امل اقشأأأأة  (7)

املشأأأأرتمة سأأأأأني اتفاقيأأأأأات ج يأأأأ  اارسأأأأأع أو يف الربوتومأأأأأول  3يف املأأأأأادة  ل2 ل الفقأأأأأرة55 لل أأأأادة
اإلضأأايف الثأأاين حتظأأر صأأراحة ااع أأال االنتقاميأأة يف ال  اعأأات املسأألحة غأأري الدوليأأة )مبأأا يف  لأأك 

و ويتجلأأأى مأأأ  تأأأاريخ صأأأياغة ضأأأد ااشأأأخاص املأأأدنيني أو السأأأكان املأأأدنيني أو ااعيأأأان املدنيأأأة(
الربوتومأأول اإلضأأايف الثأأاين أن سعأأض الأأدول رأتل يف وقأأت الصأأياغةل أن ااع أأال االنتقاميأأةل أيأأا   

و ومع  لأكل   أاك (1398)مان نوعهال حمظورة يف مجيع الظرو  يف ال  اعات املسلحة غري الدولية
  اعات املسلحة غري الدوليأة أيضا  حجج مق عة على أن ااع ال االنتقامية قد تكون جائ ة يف ال

 و(1399)يف حاالت معي ة
 12دأ املبأ روعويف ضوء عد  اليقني  أ ال أعأرب سعأض ااعضأاء عأ  القلأق مأ  أن مشأ (8)
حاول دنشأأاء قاعأأدة قانونيأأة دوليأأة جديأأدةل سسأأبب عأأد  متييأأ   سأأني املوقأأ  الواجأأب ا أأا   يف سأأي

الدوليةو ول لك اقرُتحأت دعأادة صأياغة  أ ا ال  اعات املسلحة الدولية ويف ال  اعات املسلحة غري 
 املبدأ مع ددراج الت بيهات امل اسبةل أو استبعاد  متاما  م  مشاريع املبادئو

سوج  خاصل م  اةأدير سالأ مر أن الطبيعية وفي ا يتعلق سااع ال االنتقامية ضد البيئة  (9)
سأأأكان ع أأأال االنتقاميأأأة ضأأأد الاحملك أأأة اة ائيأأأة الدوليأأأة ليوغوسأأأالفيا السأأأاسقة رأت أن حظأأأر اا

يشأأأأأأك  قاعأأأأأأدة مأأأأأأ  قواعأأأأأأد القأأأأأأانون الأأأأأأدويل العأأأأأأريف "يف ال  اعأأأأأأات املسأأأأأألحة ج يأأأأأأع  نياملأأأأأأدني
و وملأأا مأأان ي بغأأي اعتبأأار البيئأأة مأأ  ااعيأأان املدنيأأة مأأا مل تصأأبح أجأأ اء م هأأا  أأدفا  (1400)أنواعهأأا"
__________ 

 يرل دا وفرنسا وامل لكة املتحدةوآ (1397)

 Official Records of the Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development ofانظأر  (1398)

International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts (Geneva, 1974-1977) vol. IX ل
ل https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/RC-dipl-conference-records.htmlمتاحأأأأة يف الأأأأراس  التأأأأايل: 

( والعأأأراق 429( ومجهوريأأأة ديأأأران اإلسأأأالمية )الصأأأفحة 428وال سأأأي ا البيانأأأات املقدمأأأة مأأأ  م أأأدا )الصأأأفحة 
 سأأأكل - دوووالأأأد(و انظأأأر أيضأأأا    كأأأرتس و 429( واليونأأأان )الصأأأفحة 318( واملكسأأأيك )الصأأأفحة 314)الصأأأفحة 

 و415ل الصفحة (أعال  1331ووو )احلاشية  القانون الدويل اإلنساين العريف

 BelligerentReprisalsinNon-InternationalArmedInternational and”Conflicts“,Bílková.Vانظأر  (1399)

Comparative Law Quarterly, vol. 63 (2014), p. 31؛ وSandesh Sivakumaran, The Law of Non-

International Armed Conflict (Oxford: Oxford University Press, 2012), pp. 449-457و 

(1400) Prosecutor v. Duško Tadić, case No. IT-94-1-A72, Decision on the Defence Motion for 

Interlocutory Appeal on Jurisdiction, of 2 October 1995, International Criminal Tribunal for the 

Former Yugoslavia, paras. 111 and 112 القأانون الأدويل سأكل  - انظر أيضا  سوج  عا    كأرتس ودوووالأدو و
 و415ة ل الصفح(أعال  1331ووو )احلاشية  اإلنساين العريف

https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/RC-dipl-conference-records.html
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الطبيعية حمظورة ااع ال االنتقامية ضد البيئة أعرب سعض ااعضاء ع  رأي مفاد  أن عسكريا ل 
 يف ال  اعات املسلحة غري الدوليةو

وسال ظر دىل اةدل الدائر حول صياغة مشروع املبدأ   ال ُقدمت عأدة اقرتاحأات سشأفن  (10)
طرق دعادة صياغت  ملعاةة القضايا اخلالفيةو ومع  لكل رئي يف هناية املطأا  أن أي صأيغة غأري 

عت أأدة  أأي  أأرد صأأيغة  شأأة للغايأأةل ان مأأ  امل كأأ  تفسأأري ا سفهنأأا تضأأع  القاعأأدة الصأأيغة امل
املوجودة مبوجب قانون ال  اعات املسلحةو وسيكون  لك نتيجة غأري مرغأوب فيهأال ان القاعأدة 
املوجأأودة أساسأأية لقأأانون ال  اعأأات املسأألحةو ورغأأم الشأأواغ  الأأيت أثأأريت أث أأاء الصأأياغةل رئأأي أن 

ع صأر م اسأب وضأروري الطبيعيأة مبدأ سشفن حظأر ااع أال االنتقاميأة ضأد البيئأة ددراج مشروع 
للغايةل ان اهلد  العا  م  مشاريع املبادئ  و تع يأ  محايأة البيئأة يف سأياق ال  اعأات املسألحةو 
ويف ضوء التعليقات الواردة أعال ل ميك  ال ظر دىل ددراج مشروع املبدأ   ا ساعتبأار  يعأ و التطأوير 

 درني للقانون الدويلل و و دحدى الواليات اليت تضطلع هبا اللج ةوالت
  [(5الثاني )] 13مشروع المبدأ 

 المناطق المحمية
تأأأوفر احل ايأأأة مأأأ  أي  جأأأو  لل  أأأاطق  ات اامهيأأأة البيئيأأأة والثقافيأأأة الكأأأربى  
 احملددة ساالتفاقل ما دامت ال حتتوي  دفا  عسكريا وو 

 التعليق  
و ويأأ ص علأأى أن تأأوفر احل ايأأة [(xااول )] 5املبأأدأ  أأ ا مشأأروع املبأأدأ يطأأاسق مشأأروع  (1)

مأأ  أي  جأأو  لل  أأاطق  ات اامهيأأة البيئيأأة والثقافيأأة الكأأربى احملأأددة ساالتفأأاق ساعتبار أأا م أأاطق 
حم يةل ما دامت ال حتتوي  دفا  عسكريا و وخالفا  ملشروع املبدأ الساسقل ال يش   مشأروع املبأدأ 

طق احملددة مبوجب اتفاقو فيجب أن يكون   أاك اتفأاق صأريح علأى حتديأد تلأك   ا سوى امل ا
امل أاطقو وميكأ  أن يكأون اتفأاق مأ   أ ا القبيأ  قأد أُسأر  يف وقأت السألم أو أث أاء ال أ اع املسألحو 
وي بغأأأأي أن تُفهأأأأم اإلشأأأأارة دىل مصأأأأطلح "االتفأأأأاق" مبع أأأأا  ااوسأأأأع ساعتبأأأأار  يشأأأأ   اإلعالنأأأأات 

ات االنفراديأأأة الأأأيت يقبلهأأأا الطأأأر  اآلخأأأرل واملعا أأأدات واانأأأواع ااخأأأرى مأأأ  املتبادلأأأة واإلعالنأأأ
االتفاقاتل فضال  ع  االتفاقات املربمة مع ااطرا  الفاعلة م  غري الدولو وحُت ى     امل اطق 
مأأ  اهلج أأات يف أث أأاء ال أأ اع املسأألحو وهتأأد  اإلشأأارة دىل مل أأة "حتتأأوي" يف عبأأارة "مأأا دامأأت 

 أو امل طقأة ملهأا أو أجأ اء م هأا قأد يكأون عسكريا " دىل الداللة على أن املقصود  حتتوي  دفا   ال
فقأأأ و وعأأأالوة علأأأى  لأأأكل تتوقأأأ  احل ايأأأة امل  وحأأأة لل  طقأأأة د ا ارتكأأأب أحأأأد ااطأأأرا  خرقأأأا  

 ماديا  لالتفاق ال ي حيدد امل طقةو
 [(xااول )] 5وم أأأا  ُمأأأر أعأأأال ل ميكأأأ  أن تفقأأأد م طقأأأة حمأأأددة وفقأأأا  ملشأأأروع املبأأأدأ  (2)

محايتهأأا د ا مانأأت لطأأر  يف نأأ اع مسأألح أ أأدا  عسأأكرية داخأأ  امل طقأأةل أو د ا مأأان يسأأتخد  
امل طقأأة لت فيأأ  أي أنشأأطة عسأأكرية أث أأاء نأأ اع مسأألحو وتقصأأر عبأأارة " أأدفا  عسأأكريا " الأأواردة يف 
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و أأأو  مشأأأروع املبأأأدأ  أأأ ا اا أأأدا  العسأأأكرية يف صأأأيغة "مأأأا دامأأأت ال حتتأأأوي  أأأدفا  عسأأأكريا "ل
و أي "دال د ا أصأبح  [(1الثأاين )] 9م  مشروع املبدأ  3 تل  ع  الصيغة الواردة يف الفقرة  ما

تع يأأ   ىلديسأأعى  [(5الثأأاين )] 13 أأدفا  عسأأكريا "و والعالقأأة سأأني  أأ ي  املبأأدأي   أأي أن املبأأدأ 
 و[(1الثاين )] 9م  مشروع املبدأ  3احل اية امل صوص عليها يف الفقرة 

يأأأة املشأأأروطة حماولأأأة لتحقيأأأق تأأأواون سأأأني الشأأأواغ  العسأأأكرية واإلنسأأأانية والبيئيأأأةو واحل ا (3)
 60ويعكس   ا التواون آلية حتديد امل اطق م  وعة السالح على ال حو امل صوص علي  يف املأادة 

ل د ا اسأتخد  طأر  يف نأ اع 60م  الربوتومول اإلضايف ااول التفاقيأات ج يأ و ووفقأا  لل أادة 
 حم ية اغراض عسكرية حمددةل يُلغى وضع احل اية امل  وح هلاو مسلح م طقة

املشأار دليهأا أعأال ل تلتأ   الأدول ااطأرا  مأ لك  1954ومبوجب اتفاقيأة ال أاي لعأا   (4)
مأأ  االتفاقيأأةو غأأري أن  4سعأأد  تأأدمري امل تلكأأات احملأأددة ساعتبار أأا ممتلكأأات ثقافيأأة وفقأأا  لل أأادة 

  د ا مل ُتستخد  امل تلكات الثقافية اغراض عسكريةواحل اية ال ميك  أن مُت ح دال
وسأأأتكون اآلثأأأار القانونيأأأة املرتتبأأأة علأأأى حتديأأأد م طقأأأة ساعتبار أأأا م طقأأأة حم يأأأة مرتبطأأأة   (5)

فضال  ع  شكلهاو فعلى سبي  املثالل ستؤدي القاعدة  لمبصدر امل طقة احمل ية املقرتحة وحمتوياهتا
( دىل pacta tertiis  أثأر دال في أا سأني ااطأرا  املتعاقأدة )اليت ت ص على أن ليس لل عا أدات مأ

ة ساعتبار أا طقأاقتصار تطبيق معا دة رمسية على أطرافهاو ومحأد أدىنل ميكأ  أن يسأهم حتديأد م 
م طقة حم ية يف دن ار أطرا  ن اع مسلح سضرورة مراعاة  لك ع د تطبيق مبدأ الت اسب أو مبأدأ 

وساإلضافة دىل  لكل قد يل   تكيي  التداسري الوقائية والتصأحيحية ا ا  االحتياطات يف اهلجو و 
 ملراعاة وضع امل طقة اخلاصو
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   الفصل الحادي عشر  
 حصانة مسؤولي الدول من الورية القضائية الجنائية األجنبية

 مقدمة -ألف 
(ل أن تأأأأدرج موضأأأأوع "حصأأأأانة 2007قأأأأررت اللج أأأأةل يف دورهتأأأأا التاسأأأأعة واخل سأأأأني ) -190

مسأأؤويل الأأدول مأأ  الواليأأة القضأأائية اة ائيأأة ااج بيأأة" يف سرنأأامج ع لهأأا وعّي أأت السأأيد رومأأان 
 تعأأد أن العامأأة اامانأأة دىل اللج أأة طلبأأت نفسأأهال الأأدورة ويفو (1401)مولأأودمني مقأأررا  خاصأأا   أو

 و(1402)الستني دورهتا يف لّلج ة أتيحت اليت الدراسة و ي املوضوعل   ا خلفية ع  دراسة
 دورهتأأا يف فيأأ  ونظأأرت ااويل التقريأأر اللج أأة وتلقأأت وقأأد  املقأأرر اخلأأاص ثالثأأة تقأأاريرو -192
 ومل و(1403)(2011(ل مثّ التقريأأأأري  الثأأأأاين والثالأأأأث يف دورهتأأأأا الثالثأأأأة والسأأأأتني )2008) السأأأأتني
 دورهتأأا يف وال ل(2009) والسأأتني احلاديأأة دورهتأأا يف املوضأأوع  أأ ا يف ال ظأأر مأأ  اللج أأة تأأت ك 
 و(1404)(2010) والستني الثانية
(ل السأأأأيدة مونثبسأأأأيون دسأأأأكوسار 2012وعّي أأأأت اللج أأأأةل يف دورهتأأأأا الراسعأأأأة والسأأأأتني ) -193

 و(1405)الأ ي مل يعأد عضأوا يف اللج أة درناندث مقأررة خاصأة لتحأ  حمأ  السأيد رومأان مولأودمني
 خأالل الثأاين وتقرير أا ل(2012) نفسأها الأدورة يف اخلاصأة لل قأررة ااويل التقريأر اللج أة وتلقت
 ل(2014) والسأتني السادسأة الأدورة خأالل الثالأث وتقرير أا ل(2013) والستني اخلامسة الدورة
و (1406)(ل ونظأأأأأأرت يف  أأأأأأ   التقأأأأأأارير2015رير أأأأأأا الراسأأأأأأع أث أأأأأأاء الأأأأأأدورة السأأأأأأاسعة والسأأأأأأتني )وتق

وساالسأأأت اد دىل مشأأأاريع املأأأواد الأأأيت اقرتحتهأأأا املقأأأررة اخلاصأأأة يف التقأأأارير الثأأأاين والثالأأأث والراسأأأعل 

__________ 

العامأأأأأةل الأأأأأدورة الثانيأأأأأة )الوثأأأأأائق الرمسيأأأأأة للج عيأأأأأة  2007متوو/يوليأأأأأ   20ل املعقأأأأأودة يف 2940يف جلسأأأأأتها  (1401)
 ددراجَ  اللج أأأأة سقأأأأرار عل أأأأا   العامأأأأة اة عيأأأأة وأحاطأأأأت (و376(ل الفقأأأأرة A/62/10) 10والسأأأأتونل امللحأأأأق رقأأأأم 

 أُدرج وقأدو 2007مأانون ااول/ديسأ رب  6املأؤرخ  62/66 قرار أا م  7 الفقرة يف ع لهال سرنامج يف املوضوع
 املقأأرتح دىل اسأأت ادا  ( 2006) واخل سأأني الثام أأة دورهتأأا أث أأاء يف ااجأأ  الطويأأ  اللج أأة ع أأ  سرنأأامج يف املوضأأوع
 10 رقأأم امللحأأق والسأأتونل احلاديأأة الأأدورة العامأأةل للج عيأأة الرمسيأأة الوثأأائق) اللج أأة يأأرستقر  ألأأ  املرفأأق يف الأأوارد

( A/61/10 ل الفقرة) (و257  
 الأأيت املأأ مرة علأأى ولالطأأالع و386(ل الفقأأرة A/62/10) 10ل الأأدورة الثانيأأة والسأأتونل امللحأأق رقأأم املرجأأع نفسأأ  (1402)

  و Corr.1 و  A/CN.4/596  انظر العامةل اامانة أعدهتا

(1403) A/CN.4/601 التقرير ااويل(؛ و(A/CN.4/631 ؛ و)التقرير الثاين(A/CN.4/646 لث(و )التقرير الثا 

؛ 207 (ل الفقأأأأرةA/64/10) 10الوثأأأأائق الرمسيأأأأة للج عيأأأأة العامأأأأةل الأأأأدورة الراسعأأأأة والسأأأأتونل امللحأأأأق رقأأأأم انظأأأأر  (1404)
 و 343(ل الفقرة A/65/10) 10ل الدورة اخلامسة والستونل امللحق رقم املرجع نفس و

 و266(ل الفقرة A/67/10) 10ل الدورة الساسعة والستونل امللحق رقم املرجع نفس  (1405)

(1406) A/CN.4/654  التقريأأأأر ااويل(؛(وA/CN.4/661  ؛)التقريأأأأر الثأأأأاين(وA/CN.4/673 وCorr.1  ؛)التقريأأأأر الثالأأأأث(
 )التقرير الراسع(و  A/CN.4/687و
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