
A/72/10 

273 GE.17-13796 

    الفصل العاشر  
لنزاعات املسلحة   محاية البيئة فيما يتعلق 

  مقدمة  -ألف  

ا اخلامســـة والســـتني (  -٢٥٣ مج عملها موضـــوع ٢٠١٣قررت اللجنة يف دور ) أن تدرج يف بر
لنزاعات  "محاية البيئة فيما املســــــــــــلحة"، وعيَّنت الســــــــــــيدة ماري غ. جاكوبســــــــــــون مقررة يتعلق 

  .)٨٢٩(للموضوع  خاصة

ا الســــــــادســــــــة والســــــــتني (  -٢٥٤ ا الثامنة والســــــــتني ٢٠١٤وتلقت اللجنة، منذ دور ) إىل دور
ا الســــــــــادســــــــــة والســــــــــتني )٨٣٠()، ثالثة تقارير ونظرت فيها٢٠١٦( . فقد نظرت اللجنة، يف دور
ا الســـابعة والســـتني ()٨٣١(رة اخلاصـــة)، يف التقرير األويل للمقر ٢٠١٤( ) ٢٠١٥. ونظرت يف دور

، وأحاطت علماً مبشــــــاريع األحكام االســــــتهاللية ومشــــــاريع )٨٣٢(يف التقرير الثاين للمقررة اخلاصــــــة
ا جلنة الصـــــــــــــــياغة مؤقتاً مث غريت ترتيب ترقيمها ونقحتها ألســـــــــــــــباب فنية يف  املبادئ اليت اعتمد

وبنــاًء على ذلــك، اعتمــدت جلنــة القــانون الــدويل مؤقتــاً، يف تلــك . )٨٣٣(الــدورة الثــامنــة والســـــــــــــــتني
. ونظرت اللجنة )٨٣٤(، وشــروحها١٣و ١٢و ١١و ١٠و ٩و ٥و ٢و ١الدورة، مشــاريع املبادئ 

ا الثامنة والسـتني، يف التقرير الثالث للمقررة اخلاصـة ، وأحاطت علماً مبشـاريع )٨٣٥(أيضـاً، يف دور
ا جلنة الصياغة مؤقتاً  ١٨إىل  ١٤بادئ من ومشاريع امل ٨و ٧و ٦و ٤املبادئ  ، )٨٣٦(اليت اعتمد

  من دون أن تعتمد مؤقتاً أي شرح من شروحها. 

  النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  -ء  

املقررة اخلاصـــــــة  مل يُعرض على اللجنة، يف هذه الدورة، أي تقرير عن هذا املوضـــــــوع ألن  -٢٥٥
، ٢٠١٧متوز/يوليه  ١٤املعقودة يف  ٣٣٧٥لجنة، يف جلستها تُعد عضواً يف اللجنة. وقررت ال  مل

ســـــكيس ملوضـــــوع، وعيَّنت الســـــيد مارســـــيلو  بريموديس رئيســـــاً  - أن تنشـــــئ فريقاً عامالً معنياً 
  للفريق العامل. 

. وكانت معروضــــــــة على ٢٠١٧متوز/يوليه  ٢٧و ٢٦وعقد الفريق العامل جلســــــــتني يف   -٢٥٦
ا مل تعد عضـــــواً يف الفريق العامل مشـــــاريع الشـــــرو  ا املقررة اخلاصـــــة، على الرغم من أ ح اليت أعد

__________ 

ذ القرار يف اجللســــــــــــــــة   )٨٢٩( ــا اللجنــة يف  ٣١٧١اختــُّ ر/مــايو  ٢٨اليت عقــد ئق الرمسيــة للجمعيــة (انظر  ٢٠١٣أ الو
). ولالطالع على املخطط العــام ١٦٧)، الفقرة A/68/10( ١٠الســـــــــــــــتون، امللحق رقم العــامــة، الــدورة الثــامنــة و 

  .)، املرفق هاءA/66/10( ١٠الدورة السادسة والستون، امللحق رقم للموضوع، انظر املرجع نفسه، 
)٨٣٠(  A/CN.4/674 وA/CN.4/674/Corr.1 (التقرير األويل)، وA/CN.4/685 (التقرير الثاين)، وA/CN.4/700  التقرير)

  الثالث).
ئق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والستون، امللحق رقم   )٨٣١(   .٢٢٢-١٨٦)، الفقرات A/69/10( ١٠الو

  .١٧٠-١٣٠)، الفقرات A/70/10( ١٠الدورة السبعون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )٨٣٢(
)٨٣٣(  A/CN.4/L.870 وA/CN.4/L.870/Rev.1.  
ئق الرمسية للجمعيـة العامـة، ا  )٨٣٤(   .١٨٨)، الفقرة A/71/10( ١٠لدورة احلادية والسبعون، امللحق رقم الو
  .١٨٩-١٣٩املرجع نفسه، الفقرات   )٨٣٥(

)٨٣٦(  A/CN.4/L.876.  
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ا ١٨إىل  ١٤ومشـــاريع املبادئ من  ٨و ٧و ٦و ٤اللجنة، بشـــأن مشـــاريع املبادئ  ، اليت اعتمد
ا يف  جلنة الصـــــــــــــــياغة مؤقتًا يف الدورة الثامنة والســـــــــــــــتني، وأحاطت جلنة القانون الدويل علماً 

  الدورة.  تلك

ذا املوضـــوع. يز الفريق العامل مناقشـــته على النظر يف ســـبل املضـــي قدماً فيما وركَّ   -٢٥٧ تعلق 
لغ تقديره للمقررة اخلاصــــــة الســــــابقة ملا قدمته من مســــــامهة متميزة يف  وأعرب الفريق العامل عن 

  هذا املوضوع.

م الدول وشـدد الفريق العامل على أمهية املوضـوع، مشـرياً بوجه خاص إىل اسـتمرار اهتما  -٢٥٨
مج األمم املتحدة للبيئة واللجنة الدولية للصــــــــليب األمحر. ويف هذا  واهليئات األخرى به، مثل بر
لفعل بشأن هذا املوضوع، وأكد  الصدد، الحظ الفريق العامل أن قدراً كبرياً من العمل قد ُأجنز 

حلفاظ على ما حتقق حىت اآلن واالســــــــــتفادة منه. وأبرز ال فريق العامل ضــــــــــرورة ضــــــــــرورة إمتامه، 
  احلفاظ على الزخم يف العمل بشأن هذا املوضوع.

إلضـــــافة إىل   -٢٥٩ والحظ الفريق العامل أن هناك جماالت أخرى ميكن مواصـــــلة النظر فيها، 
جوانب من مشاريع املبادئ مثل التبسيط واملصطلحات وسد الثغرات، وتنظيم النص بوجه عام، 

ويف هذا الصــدد، أشــري، يف مجلة أمور، إىل مســائل التكامل فضــًال عن إكمال مشــاريع الشــروح. 
مع الفروع األخرى ذات الصـــــــــــــلة من القانون الدويل، مثل القانون البيئي الدويل، ومحاية البيئة يف 
حاالت االحتالل، ومســـــــــــــأليت املســـــــــــــؤولية والتبعة، ومســـــــــــــؤولية اجلهات الفاعلة من غري الدول، 

  لى النزاعات املسلحة غري الدولية. والتطبيق العام ملشاريع املبادئ ع

وبناًء على ذلك، رأى الفريق العامل أن من األنســــــــــــب أن يوصــــــــــــي اللجنة بتعيني مقرر   -٢٦٠
ا يف  ل أن يكون ذلك يف الدورة احلالية، من أجل مســــــــــــاعد خاص جديد للموضــــــــــــوع، ويفضــــــــــــَّ

  النجاح يف إكمال عملها بشأن هذا املوضوع.

 شـــفوً  ، تلقت اللجنة تقريراً ٢٠١٧ســـطس غآب/أ ٢املعقودة يف ، ٣٣٨٥ويف اجللســـة   -٢٦١
  من رئيس الفريق العامل.

مع املكتـــب وفيمـــا بني األعضـــــــــــــــــاء، قررت اللجنـــة، يف  ُأجريـــت مشـــــــــــــــــاورات وعقـــب  -٢٦٢
  مقررة خاصة. توليه مار، تعيني السيدة ٢٠١٧أغسطس /آب ٤، املعقودة يف ٣٣٨٩  جلستها


