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  الفص  التاسع  
 املسلحة يتعلق ابلنزاعال البيئة فيمامحاية 

 مقدمة -يلف 

(  أن تأأأأأدرج يف بأأأأرانمج ع لهأأأأأا 2013ني )قأأأأررت اللج أأأأأة  يف مورهتأأأأا اخلامسأأأأأة والسأأأأت -164
ينتعلأأق سل  اعأأات املسأألحة"  وعيَّ أأت السأأيدة مأأاري غو جاموبسأأون  موضأأوع "محاينأأة البيئأأة في أأا

 و(1074)مقررة خاصة لل وضوع
( 2014وتلقت اللج ة ثالثة تقارينر خالل الفرتة امل تدة مأ  مورهتأا السامسأة والسأتني ) -165

نظأأأرت اللج أأأة يف مورهتأأأا السامسأأأة و  و(1075)(  ونظأأأرت فيهأأا6201دىل مورهتأأا الثام أأأة والسأأأتني )
و ونظأأرت يف مورهتأأا السأأابعة (1076)( يف التقرينأأر ااويل املقأأد  مأأ  املقأأررة اخلاصأأة2014والسأأتني )
  وأحاطأأأت عل أأأا  مبشأأأارينع (1077)( يف التقرينأأأر الثأأأاين املقأأأد  مأأأ  املقأأأررة اخلاصأأأة2015والسأأأتني )
ترقي هأأأا  عأأأدلت لأأأت اعت أأأدهتا ة أأأة الصأأأياغة مؤقتأأأا   املبأأأامئ ا االسأأأتهاللية ومشأأأارينعااحكأأأا  
و وب اء  على ذلك  اعت دت اللج أة (1078)اسباب ف ية يف الدورة الثام ة والستني الحقا   ونقحتها

و (1079)وشأأأروحها 13دىل  9املبأأأامئ مأأأ  و  5و 2و 1مؤقتأأأا   يف تلأأأك الأأأدورة  مشأأأارينع املبأأأامئ 
  (1080)لتقرينأأأر الثالأأأث املقأأأد  مأأأ  املقأأأررة اخلاصأأأةونظأأأرت اللج أأأة أينضأأأا   يف الأأأدورة نفسأأأها  يف ا

الأت اعت أدهتا  18دىل  14ومشأارينع املبأامئ مأ   8و 7و 6و 4وأحاطت عل ا  مبشارينع املبامئ 
   م  مون أن تعت د مؤقتا  أي شرح م  شروحهاو(1081)ة ة الصياغة مؤقتا  

 لل ظأر يف سأب  املضأي (  أنشأفت اللج أة فرينقأا  عأامال  2017الدورة التاسعة والستني ) ويف -166
و ومأان معروضأا  علأى (1082)تعد عضوا  يف اللج ة قدما  سملوضوع  نظرا  دىل أن السيدة جاموبسون م

بريمأومينس  مشأارينع الشأروح الأت أعأدهتا املقأررة اخلاصأة   - الفرينق العامأ   برائسأة السأيد سسأكيس
 14ومشأارينع املبأامئ مأ   8و 7و 6و 4تعأد عضأوا  يف اللج أة  بشأفن مشأارينع املبأامئ  رغم أهنا م

الت اعت دهتا ة ة الصياغة مؤقتأا  يف الأدورة الثام أة والسأتني  وأحاطأت اللج أة عل أا  إأا يف  18دىل 
الأأأدورة نفسأأأأهاو وأوصأأأأى الفرينأأأق العامأأأأ  اللج أأأأة بتعيأأأني مقأأأأرر خأأأأاص جدينأأأد لل وضأأأأوع مأأأأ  أجأأأأ  

__________ 

 Yearbook ... 2013, vol. II انظر) 2013أاير/ماينو  28الت عقدهتا اللج ة يف  3171ا ُّ  القرار يف اةلسة  (1074) 

(Part Two), p. 78, para. 167  اجمللأأد الثأأاين 2011 حوليأأة ووو انظأأر(و لالطأأالع علأأى ملخأأص املوضأأوع  
 )اة ء الثاين(  املرفق اخلامسو

)التقرينأأأأأأر الثأأأأأأاين(  والوثيقأأأأأأة  A/CN.4/685)التقرينأأأأأأر ااويل(  والوثيقأأأأأأة  Corr.1و A/CN.4/674انظأأأأأأر الأأأأأأوثيقتني  (1075) 
A/CN.4/700 )و)التقرينر الثالث 

 الفص  احلامي عشرو(  A/69/10) 10اثئق الرمسية للج عية العامة  الدورة التاسعة والستون  امللحق رقم الو  (1076) 
 اسعو(  الفص  التA/70/10) 10الدورة السبعون  امللحق رقم املرجع نفسه   (1077) 
 وA/CN.4/L.870/Rev.1و A/CN.4/L.870انظر الوثيقتني  (1078) 
 و188(  الفقرة A/71/10) 10الواثئق الرمسية للج عيأة العامأة  الدورة احلامينة والسبعون  امللحق رقم  (1079) 
 املرجع نفسه  الفص  العاشرو (1080) 
 وA/CN.4/L.876انظر الوثيقة  (1081) 
 و255(  الفقرة A/72/10) 10الواثئق الرمسية للج عية العامة  الدورة الثانية والسبعون  امللحق رقم  (1082) 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/674
https://undocs.org/ar/A/CN.4/674/Corr.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/685
http://undocs.org/ar/A/CN.4/700
https://undocs.org/ar/A/69/10
https://undocs.org/ar/A/70/10
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.870
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.876/Rev.1
https://undocs.org/ar/A/71/10
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.876
https://undocs.org/ar/A/72/10
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أعقأأاب التقرينأأر الشأأفوي الأأ ي  و ويف(1083)مسأأاعدهتا يف ال جأأاح يف دم أأال ع لهأأا بشأأفن املوضأأوع
 و(1084)أمىل به رئيس الفرينق العام   قررت اللج ة تعيني السيدة ماراي ليهتو مقررة خاصة

 النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية -ابء 
  فرينقأأأا  عأأأامال  برائسأأأة السأأأيد 3390يف الأأأدورة احلاليأأأة  أنشأأأفت اللج أأأة  يف جلسأأأتها  -167

عدة املقأأررة اخلاصأأة علأأى دعأأدام مشأأارينع الشأأروح املتعلقأأة بريمأأومينس مأأ  أجأأ  مسأأا - سسأأكيس
و وعقد الفرينق العام  جلستني 18دىل  14ومشارينع املبامئ م   8و 7و 6و 4مبشارينع املبامئ 

  و2018أاير/ماينو  4و 3ينومي 
  2018متوو/ينوليأأأأأه  10املعقأأأأأومة يف  3426واعت أأأأأدت اللج أأأأأة مؤقتأأأأأا   يف جلسأأأأأتها  -168

الأأت اعت أأدهتا ة أأة الصأأياغة  18دىل  14ومشأأارينع املبأأامئ مأأ   8و 7و 6و 4مشأأارينع املبأأامئ 
 أمان (و 1-مؤقتا  يف مورهتا الثام ة والستني )انظر الفرع جيم

  اةلسأأة نفسأأأها  بأأأدأت اللج أأأة نظر أأأا يف التقرينأأر ااول املقأأأد  مأأأ  املقأأأررة اخلاصأأأة ويف -169
(و وواصأأأأأألت اللج أأأأأة نظر أأأأأا يف التقرينأأأأأأر ااول يف Corr.1و A/CN.4/720مأأأأأاراي ليهتأأأأأو ) السأأأأأيدة

 و2018 متوو/ينوليه 17دىل  11  املعقومة يف الفرتة م  3431 دىل 3427جلساهتا م  
محاينأأأة البيئأأأة يف حأأأاالت االحأأأتاللو وتضأأأ َّ  وت اولأأأت املقأأأررة اخلاصأأأة يف تقرينر أأأا ااول  -170

التقرينر مقدمة عامأة عأ  محاينأة البيئأة مبوجأب قأانون االحأتالل  وت أاول التكامأ  القأائم بأني قأانون 
االحتالل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون البيئأي الأدويلو واقرتحأت املقأررة اخلاصأة ثالثأة 

يف جأأأ ء م فصأأأ  )اةأأأ ء  تُأأأدرج حأأأاالت االحأأأتالل لكأأأي مشأأأارينع مبأأأامئ تتعلأأأق حب اينأأأة البيئأأأة يف
 الرابع(و وقدمت أينضا  بعض املقرتحات لربانمج الع   املقب  بشفن املوضوعو

  2018متوو/ينوليأه  17املعقأومة يف  3431وأحالت اللج ة دىل ة ة الصأياغة  يف جلسأتها  -171
 و(1085)اول املقد  م  املقررة اخلاصةورمت يف التقرينر ا على  و ما 21دىل  19مشارينع املبامئ م  

__________ 

 و260املرجع نفسه  الفقرة  (1083) 
 و262املرجع نفسه  الفقرة  (1084) 
 :ت ص مشارينع املبامئ الت اقرتحتها املقررة اخلاصة يف تقرينر ا ااول على ما ينلي (1085) 

  "اجلزء الرالع
 19معروع املبدي 

سالحتالل االعتبارات البيئية يف دمارة اإلقليم احملت   مبأا ينشأ   أي  تراعي الدولة القائ ة -1 
 م اطق حبرينة متااة حيق للدولة صاحبة اإلقليم أن متارس عليها حقوقها السيامينةو

حتأأأرت  الدولأأأة القائ أأأة سالحأأأتالل تشأأأرينعات اإلقلأأأيم احملتأأأ  املتعلقأأأة حب اينأأأة البيئأأأة  مأأأا م  -2 
 ومت عها م  ذلك أسباب قا رة

 20املبدي  معروع
تأأأأدينر الدولأأأأة القائ أأأأة سالحأأأأتالل املأأأأوارم الطبيعيأأأأة يف اإلقلأأأأيم احملتأأأأ  دمارة  تكفأأأأ  اسأأأأتخدامها  

 املستدا  وتقل  دىل أمب حد م  ااضرار البيئيةو
 21معروع املبدي 

تسأأأتخد  الدولأأأة القائ أأأة سالحأأأأتالل مجيأأأع الوسأأأائ  املتاحأأأة هلأأأأا لضأأأ ان أال تُلحأأأق اانشأأأأطة  
 ببيئة مولة أخرى أو مب اطق واقعة خارج حدوم الوالينة الوط ية"و ذا شفن ة يف اإلقليم احملت  ضررا  امل فَّ 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/720
https://undocs.org/ar/A/CN.4/720/Corr.1
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تقرينأأأر    قأأأد  رئأأأيس ة أأأة الصأأأياغة2018متوو/ينوليأأأه  26   املعقأأأومة يف3436 اةلسأأأة ويف -172
 19 ينتعلأق سل  اعأات املسألحة"  الأ ي ينتضأ   مشأارينع املبأامئ ة ة الصياغة بشفن "محاينة البيئة في أا

  ووك  (1086)(.911L./4A/CNورة السبعني )الت اعت دهتا ة ة الصياغة مؤقتا  يف الد 21و 20و
و وأحاطأت اللج أة عل أا  مبشأارينع املبأامئ سلصأيغة (1087)االطالع عليها يف املوقع الشأبكي للج أة

الأأأأت قأأأأدمتها ة أأأأة الصأأأأياغةو ومأأأأ  املتوقأأأأع أن تتخأأأأ  اللج أأأأة دجأأأأراءات بشأأأأفن مشأأأأارينع املبأأأأامئ 
 وحها يف الدورة املقبلةووشر 
  اعت أأدت اللج أأة الشأأأروح 2018 آب/أغسأأأطس 9  املعقأأومة يف 3451اةلسأأة  ويف -173

 أمان (و 2-املتعلقة مبشارينع املبامئ املعت دة مؤقتا  يف الدورة احلالية )انظر الفرع جيم

 عرض املقررة اخلاصة لتقريرها األول -1 
ات ااساسأأأأية املتعلقأأأأة سملوضأأأأوع  وقالأأأأت دن  أأأأ ا أشأأأأارت املقأأأأررة اخلاصأأأأة دىل املعلومأأأأ -174

ب اء  على ثالثة تقارينر مقدمة م  املقررة السابقةو وأمدت أينضأا   املوضوع قيد ال ظر الفعلي للج ة
ا ت ا  الدول املست ر سملوضوع وأمهية املشاورات اةارينة مأع بأرانمج اامأم املتحأدة للبيئأة واللج أة 

 ا الصأأأأدمو وقالأأأأت دن تقرينر أأأأا ااول الأأأأ ي ينسأأأأت د دىل التقأأأأارينر الدوليأأأأة للصأأأأليب اامحأأأأر يف  أأأأ
ينضأأع م هجيأأة جدينأأدة دمنأأا ينسأأعى دىل مفالأأة االتسأأاق مأأع الع أأ  امل جأأ  حأأىت اآلنو  السأأابقة  ال

وينقرتح التقرينأر ثالثأة مشأارينع مبأامئ جدينأدة بشأفن املسأفلة الأت قأررت اللج أة دمعأان ال ظأر فيهأا  
حأأتاللو ومأأررت املقأأررة اخلاصأأة أتميأأد ال طأأاق الأأ مر لل وضأأوع  أي محاينأأة البيئأأة يف حأأاالت اال

__________ 

 في ا ينلي ال ص ال ي اعت دته ة ة الصياغة مؤقتا :ينرم  (1086) 
  "اجلزء الرالع

 املبادئ السارية يف حاالل االحتةل
  19معروع املبدي 

 تةلالقائمة ابالح للقوةااللتزامال العامة 
االحأأأتالل وحت أأأي بيئأأأة اإلقلأأأيم احملتأأأ  وفقأأأا  للقأأأانون الأأأدويل السأأأاري وتراعأأأي  قأأأوةحتأأأرت   -1 

 االعتبارات البيئية يف دمارة   ا اإلقليمو
تعأرض بيئأة اإلقلأيم احملتأ  لضأرر ذي  للحيلولأة موناالحتالل التدابري املالئ أة  قوةتتخ   -2 
 ليم احملت  ورفا هموصحة سكان اإلق تتفثر به سلبا  أن  ينرجحشفن 

ملأأوو هلأأا  االحأأتالل قأأانون ومؤسسأأات اإلقلأأيم احملتأأ  املتعلقأأة حب اينأأة البيئأأة وال قأأوةحتأأرت   -3 
 دمخال تغيريات دال يف حدوم ما ين ص عليه قانون ال  اع املسلحو

  20معروع املبدي 
 لموارد الطبيعيةل املستدام ستخداماال

تالل نمارة املأوارم الطبيعيأة يف اإلقلأيم احملتأ  واسأتخدامها االحأ فيها لقأوةس ح ينُ  يف احلدوم الت 
ملا فيه م فعة سكان اإلقليم احملت  ول غراض ااخرى املشأروعة مبوجأب قأانون ال أ اع املسألح  ف هنأا تقأو  

 دىل أمب حد م  الضرر البيئيو ينقل مستدا       املوارم على  و ب لك بطرينقة تكف  استخدا 

  21معروع املبدي 
 لرل العناية الواجبة

االحأتالل الع اينأة الواجبأة لضأ ان أال تُلحأق اانشأطة يف اإلقلأيم احملتأ  ضأررا  ذا شأفن  قوةتب ل  
 ببيئة م اطق واقعة خارج اإلقليم احملت "و

ينتأأأأأاح تقرينأأأأأر رئأأأأأيس ة أأأأأة الصأأأأأياغة والبيأأأأأان املتصأأأأأ  بأأأأأه يف الأأأأأدلي  التحليلأأأأأي اع أأأأأال ة أأأأأة القأأأأأانون الأأأأأدويل:  (1087) 
http://legal.un.org/ilc/guide/gfra/shtmlو 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.911
http://legal.un.org/ilc/guide/gfra/shtml
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ال ي ينش   مام  مورة ال  اع وينتيح جمأاال  السأتعراض قأانون ال  اعأات املسألحة  والقأانون الأدويل 
 حلقوق اإلنسان  والقانون البيئي الدويلو

 د يف املقأا  ااول وأرمفت سلقول دن قانون االحتالل ينشك  نظاما  قانونيا  مت ي ا   وينست -175
بشأفن محاينأة ااشأخاص املأدنيني يف  1949 واتفاقية ج يأ  لعأا  1907 دىل قواعد ال اي لعا 

ينأوفران سأوى محاينأة غأري مباشأرة  حأني أن  أ ين  الصأكني ال وقت احلأرب )االتفاقيأة الرابعأة(و ويف
نتفأأأاع"  قابلأأأة للبيئأأأة  فأأأ ن املفأأأا يم ذات الصأأألة  مأأأ  قبيأأأ  مفهأأأومي "احليأأأاة املدنيأأأة" و"حأأأق اال

ضوء سأرو  االحأتالل   يفدضافة دىل ذلك  ملب أن ينفسَّر قانون االحتالل و  للتفسري التطوريو
و وأشارت املقأررة اخلاصأة دىل أنأه ينُتوقأع  بوجأه عأا   أن تُأدار اارض احملتلأة سي ا ثباته ومدته وال

 الدولة القائ ة سالحتاللو لصا  السكان اخلاضعني لالحتالل ال
وت أأأاول التقرينأأأر العالقأأأة بأأأني القأأأانون الأأأدويل حلقأأأوق اإلنسأأأان  والقأأأانون البيئأأأي الأأأدويل  وقأأأانون  -176

االحأأتالل سعتبأأار  قأأانوان  خاصأأا و وينؤمأأد االجتهأأام القضأأائي الأأدويل أن قأأانون حقأأوق اإلنسأأان ين طبأأق دىل 
طبيعأأة االحأأتالل  جانأأب قأأانون االحأأتالل  يف حأأني أن تفسأأري احملتأأوى الأأدقيق لاللت امأأات ينتوقأأ  علأأى

للكيفية الأت وكأ  إأا لقأانون حقأوق اإلنسأان أن  ومدتهو ورم  التقرينر على احلق يف الصحة بوصفه مثاال  
ينُسهم يف محاينة البيئة يف حالة االحتاللو وينكتسي القانون العأريف والقأانون البيئأي التقليأدي أمهيأة أينضأا  يف 

القضأأأااي ذات الطأأأابع العأأأامليو  اي العأأأابرة للحأأأدوم أوينتعلأأأق سلقضأأأا سأأأي ا في أأأا حأأأاالت االحأأأتالل  وال
وأهنأأا واجبأأة لطائفأأة  مصأألحة مجاعيأأة حت أأي  االلت امأأات يف جمأأال البيئأأة أأ   وأمأأدت املقأأررة اخلاصأأة أن 

 يف حالة احتاللو أوالدول ااطرا  يف ن اع مسلح  تتجاووم  الدول  أوسع
دينأأأدةو واقرتحأأأت املقأأأررة اخلاصأأأأة وتضأأأ   التقرينأأأر مقرتحأأأات لثالثأأأة مشأأأارينع مبأأأامئ ج -177

 صأأيص جأأ ء رابأأع جدينأأد لتلأأك املشأأارينع  سعتبأأار أهنأأا قأأد تكأأون ذات صأألة سل  اعأأات املسأألحة 
 بعد ال  اع  تبعا  لطبيعة االحتاللو ومبرحلة ما

علأأأأى التأأأأ ا  الدولأأأأة القائ أأأأة سالحأأأأتالل حب اينأأأأة البيئأأأأة ضأأأأ    19وينأأأأ ص مشأأأأروع املبأأأأدأ  -178
  الأأأ ي اقرتحأأأت املقأأأررة 1رعاينأأأة الرفأأأا  يف ااراضأأأي احملتلأأأةو وينلقأأأى نأأأص الفقأأأرة االلت امأأأات العامأأأة ب

اخلاصأأأأة دعأأأأامة صأأأأياغة لأأأأأه يف املقدمأأأأة الأأأأت أعأأأأدهتا  أتينيأأأأأدا  يف القأأأأانون الأأأأدويل حلقأأأأوق اإلنسأأأأأان 
اجتهأأأامات احملأأأامم واهليئأأأات القضأأأائية الدوليأأأةو وتشأأأ   االلت امأأأات ذات الصأأألة اإلقلأأأيم الأأأربي  ويف

أتميد الت ا  الدولة القائ ة سالحتالل  2البحرينة املتااة واجملال اةوي اجملاورو وتكرر الفقرة وامل اطق 
 مت عها م  ذلك أسباب قا رةو م سحرتا  تشرينعات اإلقليم احملت  املتعلقة حب اينة البيئة  ما

مأ  قواعأد  55 دىل مبأدأ حأق االنتفأاع علأى ال حأو الأوارم يف املأامة 20وينست د مشروع املبأدأ  -179
  ومأأأ لك دىل مبأأأدأ االسأأأتخدا  املسأأتدا  سعتبأأأار  املقابأأأ  احلأأأدينث لأأأ لك احلأأأقو 1907 ال أأاي لعأأأا 

وينأأأ ص علأأأى أن تتأأأوخى الدولأأأة القائ أأأة سالحأأأتالل احليطأأأة يف اسأأأتغالل املأأأوارم غأأأري املتجأأأدمة واملأأأوارم 
توقأأ  التطبيأأق الع لأأأي املتجأأدمة بطرينقأأة تكفأأ  اسأأتخدامها الطوينأأ  ااجأأ  وقأأدرهتا علأأى التجأأدمو وين

 54مأأ  املأأامة  1دىل الفقأأرة  20لل بأأدأ علأأى طبيعأأة االحأأتالل ومدتأأهو وتسأأت د صأأياغة مشأأروع املبأأدأ 
 و(1088)م  قواعد برلني املتعلقة سملوارم املائية  على ال حو ال ي اعت دته رابطة القانون الدويل

__________ 

 (1088) Berlin Rules on Equitable Use and Sustainable Development of Waters (International Law 
Association, Report of the Seventy-First Conference, Berlin, 16–21 August 2004, London, 2004, 

pp. 334 et seq., at p. 397)و 
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مولأأة أخأأرىو وين طبأأق  علأأى مبأأدأ عأأد  التسأأبب يف ضأأرر لبيئأأة 21وينأأ ص مشأأروع املبأأدأ  -180
أحأأأد املبأأأامئ ااساسأأأية يف القأأأانون البيئأأأي الأأأدويل  الأأأ ي ينُعأأأر  مببأأأدأ "عأأأد  اإلضأأأرار"  علأأأى 

ينؤمأأد  االجتهأأام القضأأائي الأأدويل والع أأ  السأأابق للج أأةو وقأأد  حأأاالت االحأأتالل  علأأى  أأو مأأا
طأاحونت ة اسُت دت صياغة مشروع املبدأ مأ  احلكأم الصأامر عأ  حمك أة العأدل الدوليأة يف قضأي

و وُأضأيفت عبأأارة "املتاحأة هلأا" يف املشأروع إلفسأاح اجملأال لقأأدر (1089)اللبأاب علأى هنأر أوروغأواي
 م  املرونة تبعا  للظرو  السائدةو

وأوضأأحت املقأأررة اخلاصأأة أينضأأا  أن املبأأامئ الأأوارمة يف اةأأ ء ااول واةأأ ء الثأأاين ت طبأأق  -181
الأوارمة  18دىل  15روح مشأارينع املبأامئ مأ  على حاالت االحتالل  واقرتحت أن توضأح يف شأ

   حباالت االحتاللواة ء الثالث أهنا ذات صلة   ي ااخرىيف 
 تقرينر أأأا يف  التطأأأرقينتعلأأأق سلع أأأ  املقبأأأ   أعربأأأت املقأأأررة اخلاصأأأة عأأأ  اعت امهأأأا  وفي أأأا -182
ليأأأة  ومسأأأائ  مسأأأائ  معي أأأة ذات صأأألة حب اينأأأة البيئأأأة يف ال  اعأأأات املسأأألحة غأأأري الدو دىل  املقبأأأ  

ينتعلأأق سل  اعأأات املسأألحة  ومسأأائ  متصأأألة  عأأ  ااضأأرار البيئيأأة في أأا والتبعأأةمتصأألة سملسأأؤولية 
 بوضع صيغة موحدة جمل وعة ماملة م  مشارينع املبامئو

 موجز املناقعة -2 

 تعليقات عامة )أ( 
سأأي ا ااخأأ   والأينّأأد ااعضأأاء مواصأألة امل هجيأأة الأأت اعت أأدهتا املقأأررة اخلاصأأة السأأابقة   -183

الوقت نفسه  جرى التفميد جمدما  أن الفص  التا  م  ال احية  ب هجا ومر يف ت اول املوضوعو ويف
ينكأأأون ممك أأأا  علأأأى الأأأدوا و واتفأأأق عأأأدم مأأأ  ااعضأأأاء مأأأع املقأأأررة اخلاصأأأة علأأأى أن  ال م يأأة قأأأد ال

املتعلأأق سالحأأتالل   تسأأعى دىل دمخأأال تغيأأريات علأأى القأأانون الأأدويل اإلنسأأاين اللج أأة ين بغأأي أال
 دمنا دىل سّد الثغرات املتعلقة حب اينة البيئةوو 

وأينّأأأد بعأأأض ااعضأأأاء دضأأأافة جأأأ ء رابأأأع م فصأأأ   ينت أأأاول علأأأى وجأأأه التحدينأأأد مسأأأفلة  -184
االحأأأتاللو وأصأأأّر الأأأبعض اآلخأأأر علأأأى أن االحأأأتالل ين أأأدرج حصأأأرا  ضأأأ   مرحلأأأة ال أأأ اع املسأأألح 

بعأأأد ال أأأ اع املسأأألح )اةأأأ ء  ون أنأأأه ينتعلأأأق مبرحلأأأة مأأأا)اةأأأ ء الثأأأاين(  يف حأأأني أمأأأد أعضأأأاء آخأأأر 
الثالث(و وأيند عدم م  ااعضاء اقرتاح املقررة اخلاصة توسيع نطاق تطبيأق مشأارينع مبأامئ معي أة 
سبق أن اعت دهتا اللج ة مؤقتا  لكي تش   حالة االحتالل  وأشاروا دىل أنأه ين بغأي توضأيح ذلأك 

رة يف مشأأأروع مبأأأدأ م فصأأأ  دىل أن مشأأأارينع املبأأأامئ يف الشأأأروحو واقأأأرتح بعأأأض ااعضأأأاء اإلشأأأا
 ينل   تعدينله  على حاالت االحتاللو الوارمة يف اة ء ااول والثاين والثالث ت طبق  مع تعدين  ما

القليأ  مأ  ممارسأات الأدول لأدعم ال تأائج  ينعأرض دال ورأى بعض ااعضاء أن التقرينأر ال -185
ن دىل دمراج ممارسأأات الأأدول املتبعأأة ضأأ   جم وعأأة الأأت توصأأ  دليهأأا  يف حأأني معأأا أعضأأاء آخأأرو 
تعرينأأ  ملفهأأو  االحأأأتالل  سأأواء يف الشأأأرح  دمراجدىل أوسأأع مأأ  امل أأأاطقو ومعأأا بعأأض ااعضأأأاء 

تعرينأ  لأيس ضأروراي   رغأم اعأرتافهم ال دمراجآخرون أن يف نص مشارينع املبامئو وأمد أعضاء  أو
اقرتح بعأض ااعضأاء أن  تها ومدهتاو م اأبن حاالت االحتالل قد تكون خمتلفة م  حيث طبيع

عأأد  مشأأروعية االحأأتالل  وأن ُتسأأتبعد دمكانيأأة تطبيأأق قأأانون  ُتؤخأأ  بعأأني االعتبأأار مشأأروعية أو
 االحتالل يف احلاالت ال امجة ع  االستخدا  غري املشروع للقوةو

__________ 

 (1089) Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment, I.C.J. Reports 2010, p.14و 
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يأأة يف واقأأرتح عأأدة أعضأأاء ت أأاول مسأأفلة انطبأأاق قأأانون االحأأتالل علأأى امل ظ أأات الدول -186
حأني أشأار بعأض ااعضأاء دىل أن امل ظ أات الدوليأة وك هأا  يف الشأروحو ويف مشارينع املبأامئ أو

 صأأحة  أأ ا القأأولو يفاالحأأتالل  شأأكك أعضأأاء آخأأرون  قأأوة أن متأأارس وسأأائ  مماثلأأة لوسأأائ 
وأشأأأار بعأأأض ااعضأأأاء دىل أن اإلمارة الدوليأأأة إلقلأأأيم مأأأ  جانأأأب م ظ أأأة موليأأأة  تلأأأ  جأأأدا  يف 

 االحتالل احلريوا ع  طبيعته
" نشأأارة أعأأم مصأأطلح "الدولأأة القائ أأة سالحأأتاللواقأأرتح عأأدة أعضأأاء االستعاضأأة عأأ   -187
 االحتالل"  سعتبار ا العبارة املستخدمة يف املعا دات ذات الصلةو قوة ي "
القأانون البيئأي الأدويل   وم يأا   سأبق قأد ال  اعأات املسألحةقأانون  والحغ عدة أعضأاء أن -188

اء آخأأرون و وأعأأرب أعضأأمأأ  م ظأأور ينسأأتوعب ع اصأأر الثأأاين ومأأع ذلأأك ف نأأه ين بغأأي تفسأأري ااول
 ع  عد  أتينيد م للتفسري التطوري لقانون ال  اعات املسلحةو

وأشأأأأأار ااعضأأأأأاء دىل أن قأأأأأانون االحأأأأأتالل ينشأأأأأك  جأأأأأ ءا  فرعيأأأأأا  مأأأأأ  قأأأأأانون ال  اعأأأأأات  -189
علأأى أن  للبيئأأةو واتفأأق ااعضأأاء بوجأأه عأأا  ينأأوفر سأأوى محاينأأة "غأأري مباشأأرة" املسأألحة  الأأ ي ال

القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون البيئي الدويل ينظالن سارينني يف حأاالت االحأتالل  رغأم 
أن خصوصيات قانون ال  اعات املسلحة ين بغي أن تؤخ  بعأني االعتبأارو ووفقأا  لأبعض ااعضأاء  

قانوان  خاصأا   أن ينُ ّحأي جم وعأات القأوانني  أ   ف ن م  شفن القانون الدويل اإلنساين  سعتبار  
تُلغأي  اقتضت حالة االحأتالل ذلأكو وأمأد أعضأاء آخأرون أنأه  يف حأاالت االحأتالل  ال دذا ما

الضأأأرورة العسأأأكرينة االلت امأأأات املعل أأأة مبوجأأأب القأأأانون الأأأدويل حلقأأأوق اإلنسأأأان والقأأأانون البيئأأأي 
 الدويل  ب  ينتعني أن حتقق تواوان  بشفهناو

وأمأأأد عأأأدة أعضأأأاء أن تطبيأأأق القأأأانون الأأأدويل حلقأأأوق اإلنسأأأان والقأأأانون البيئأأأي الأأأدويل  -190
 أأ ا الصأدم  اقأأرتح بعأض ااعضأأاء الت ييأ  بأأني  ينتوقأ  علأى نأأوع االحأتالل وطبيعتأأه ومدتأهو ويف

"العسأأكري"  واالحأأتالل "السأأل ي"  االحأأتالل "احلأأري" أوأشأأكال خمتلفأأة لالحأأتالل  مأأ  قبيأأ  
"  واالحتالل "االستع اري"و وأشار أعضاء آخرون دىل أن التقرينر رّم  على االحتالل "املطول أو

 دقامة متيي  يف   ا السياقو ول ا ف نه م  غري الضرورياحلري  
حقوق امللكية واعرتض بعض ااعضاء على الصلة الت أقامتها املقررة اخلاصة بني محاينة  -191

اخلاصة  أشاروا دىل أن الضرر ال ي ينلحق سمل تلكات العامة أواالحتالل ومحاينة البيئةو و  يف حالة
وك  معاملته  سلضرورة  سلضرر ال ي ينلحق سلبيئةو وأمد أعضاء آخرون أن محاينة البيئة قأد  ال

أصأأبحت مه أأة أساسأأية مأأ  مهأأا  الدولأأة احلدينثأأة  وأن مفهأأو  "حأأق االنتفأأاع" وكأأ  تفسأأري  يف 
   مراعاة االعتبارات البيئيةوالسياق القانوين احلايل م  أج

م  التقرينر ينت اول القانون الدويل حلقأوق  مه ا   وأشار عدم م  ااعضاء أينضا  دىل أن ج ءا   -192
تقرتح مشروع مبدأ على  أ ا ااسأاسو واقأرتح عأدم مأ  ااعضأاء  اإلنسان رغم أن املقررة اخلاصة م
ة القأأانون الأأدويل حلقأأوق اإلنسأأان  بي  أأا فقأأرة جدينأأدة  لت أأاول أمهيأأ دضأأافة مشأأروع مبأأدأ جدينأأد  أو

 أعرب أعضاء آخرون ع  شكومهم بشفن جدوى   ا االقرتاح  ورأوا أنه ينتجاوو نطاق املوضوعو
ولأأئ  وافأأق عأأدة أعضأأاء علأأى أن احلأأق يف الصأأحة  أأو حأأق ذو صأألة حب اينأأة البيئأأة  فأأ هنم  -193

ق اإلنسان ااخرى  مث  احلق يف شجعوا املقررة اخلاصة على توسيع نطاق حتليلها لكي ينش   حقو 
 واحلياة  واحلق يف امليا   واحلق يف الغ اءو واقرُتح الرتمي  على الفئات السكانية الضعيفة بوجه خاص
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 19تعليقات على مشروع املبدأ  )ب( 
 19م  مشروع املبأدأ  1ع  أتينيد م للت قيح الشفوي للفقرة  أعرب ااعضاء بوجه عا  -194

ة اخلاصة أث اء عرضها للتقرينر  يف حني طلب بعض ااعضأاء م ينأدا  مأ  التوضأيح املقد  م  املقرر 
بشفن الصياغة املقرتحةو وعلى وجه اخلصوص  معا عأدم مأ  ااعضأاء دىل توضأيح مصأطلحات 

يف ذلأأأأك "االلتأأأأ ا  العأأأأا "  و"االعتبأأأأارات البيئيأأأأة" و"اإلمارة"  ودىل دعأأأأامة ال ظأأأأر يف  معي أأأأة  مبأأأأا
 لة دقلي ية" و"حقوق سيامينة"واستخدا  عباريت "مو 

اإلشأأارة دىل امل أأاطق البحرينأأة واجملأأال اةأأوي لأأ رض  ااعضأأاء يف صأأحةوشأأكك بعأأض  -195
احملتلأأأةو وأمأأأد أعضأأأاء آخأأأرون أن السأأألطة ت حصأأأر يف امل أأأاطق الأأأت أنشأأأفت فيهأأأا الدولأأأة القائ أأأة 

 سالحتالل سلطتها ومتارس فيها سيطرهتا الفعليةو
 قأأوة  أينّأأد ااعضأأاء موقأأ  املقأأررة اخلاصأأة القائأأ  دنأأه ينقأأع علأأى 2قأأرة ينتعلأأق سلف وفي أأا -196

ينتعلق حب اينة البيئأةو وأشأار عأدم مأ   االحتالل االلت ا  العا  سحرتا  تشرينعات اارض احملتلة في ا
تسأأ ح بأأه  االحأأتالل تت تأأع إأأامش حرينأأة أمأأرب لتغيأأري التشأأرينعات البيئيأأة ممأأا قأأوةااعضأأاء دىل أن 
  و اصة م  أج  تع ين  محاينة السكانو وأُعرب ع  رأي مفام  أنه يف مث      2صياغة الفقرة 
 بد م  استشارة السكان احمللينيو احلاالت  ال

دضأأأافة دىل التشأأأرينعات احملليأأأة  االلت امأأأاِت  االحأأأتالل أن حتأأأرت   لأأأدول ين بغأأأيأنأأأه  وذُِمأأأر -197
مولة االحتالل ملأب  ت و وأشري أينضا  دىل أناحمل اإلقليم الدولية املتعلقة حب اينة البيئة الت تقع على

 مبوجب القانون الدويلو أن تتقيد سلت اماهتا اخلاصة
يف ذلأأك دضأأأافة فقأأأرة    مبأأأا19وقُأأدمت عأأأدة مقرتحأأات متعلقأأأة بصأأياغة مشأأأروع املبأأدأ  -198

 وأخرى دليه على  و ينعكس مور القانون الدويل حلقوق اإلنسان

 20 تعليقات على مشروع املبدأ )ج( 
  أينّأأد بعأأض ااعضأأاء مصأأطلح "االسأأتخدا  املسأأتدا "  يف 20ينتعلأأق مبشأأروع املبأأدأ  في أأا -199

حأأني أعأأرب الأأبعض اآلخأأر عأأ  رأي مفأأام  أن املصأأطلح ين بغأأي أن ينوّضأأحو وأعأأرب أعضأأاء آخأأرون 
الت امأأأا   عأأأ  رأي مفأأأام  أن مبأأأدأ االسأأأتخدا  املسأأأتدا  وثأأأ   أأأدفا  مأأأ  أ أأأدا  السياسأأأة العامأأأة  ال

ونيأأا   وشأأككوا يف دمكانيأأة تطبيقأأه علأأى حأأاالت االحأأتاللو وشأأكك بعأأض ااعضأأاء أينضأأا  يف قان
فهأأأأو  حأأأأق االنتفأأأأاع  وتسأأأأاءلوا عأأأأ  ميفيأأأأة تطبيأأأأق  أأأأ ا املفهأأأأو  علأأأأى فئأأأأات خمتلفأأأأة مأأأأ  مبالصأأأألة 

يف ذلك امل تلكات اخلاصة  وامل افع العامأة  واملأوارم الطبيعيأةو وأمأد أعضأاء آخأرون  امل تلكات  مبا
 لدول القائ ة سالحتالل ملب أن ت ظر يف مبدأ االستدامة ع د دمارة املوارم الطبيعية واستغالهلاوأن ا

  ا الصدم  أمد عدم م  ااعضاء على أمهية مبدأي السأيامة الدائ أة علأى املأوارم  ويف -200
يف  الطبيعية وحق الشعوب يف تقرينر املصري يف دطار مشارينع املبامئ  بي  ا شكك أعضاء آخرون

 مدى صلة   ين  املبدأين  سملوضوعو
االحأأأأأتالل ين بغأأأأأي أن تع أأأأأ  لصأأأأأا  الشأأأأأعب اخلاضأأأأأع قأأأأأوة  وشأأأأأدم ااعضأأأأأاء علأأأأأى أن -201

ملصأأألحتها اخلاصأأأةو وجأأأرى اقأأأرتاح توسأأأيع نطأأأاق املبأأأدأ لكأأأي ين طبأأأق علأأأى الت  يأأأة  لالحأأأتالل  ال
 االقتصامينة واالجت اعية للدولة اخلاضعة لالحتالل بشك  أعمو
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ض بعأأض ااعضأأاء أينضأأا  علأأى اسأأتخدا  عبأأارة "تقلِّأأ  دىل أمب حأأد" مأأ  ااضأأرار واعأأرت  -202
احليلولأأأة مصأأطلح "البيئيأأة  يف حأأني أُعأأرب عأأ  رأي مفأأام  أنأأه سأأيكون مأأ  اانسأأب اسأأتخدا  

"و وأُعرب ع  رأي مفام  أنه يف حأاالت االحأتالل  ينكأون الرتميأ  قائ أا  علأى دوالأة ااضأرار مون
 على دمارة املوارم الطبيعيةو ضوء مشارينع املبامئ الوارمة يف اة ء الثالث  الالبيئية ودصالحها يف 

 و20وُقدمت عدة مقرتحات متعلقة بصياغة مشروع املبدأ  -203

 21تعليقات على مشروع املبدأ  )م( 
مبأأأدأ الع اينأأأة  عأأأ  أتينيأأأد م إلمراج مبأأأدأ عأأأد  اإلضأأأرار أو أعأأأرب ااعضأأأاء بوجأأأه عأأأا  -204

مكأأان ملثأأ   أأ ا املبأأدأ يف    رغأأم أنأأه أُعأأرب عأأ  رأي مفأأام  أن ال21ع املبأأدأ الواجبأأة يف مشأأرو 
املشأأروعو واقأأرُتح تضأأ ني املشأأروع االلتأأ ا  سلتعأأاون مأأ  أجأأ  م أأع التلأأوث البيئأأي العأأابر للحأأدوم  

 والتقلي  م ه ومكافحتهو
علأق بعبأارات ينت يف ذلأك مأا وقُد  عدم م  املقرتحات والتوضأيحات املتعلقأة سلصأياغة  مبأا -205

" و"م اطق واقعة خارج حأدوم الوالينأة الوط يأة"و واقأرُتح ذا شفن "مجيع الوسائ  املتاحة هلا"  و"ضررا  
 وأينضا  توسيع نطاق مبدأ عد  اإلضرار ليش   حاالت ال  اع املسلح خارج االحتالل

 الع   يف املستقب  )ه( 
اصأأة بشأأفن الع أأ  يف املسأأتقب  يف أُعأأرب عأأ  أتينيأأدا لل قرتحأأات املقدمأأة مأأ  املقأأررة اخل -206

دطأأأار  أأأ ا املوضأأأوعو واقأأأرُتح أن تت أأأاول املقأأأررة اخلاصأأأة يف تقرينر أأأا املقبأأأ  مأأأدى انطبأأأاق مشأأأارينع 
املبأأأامئ علأأأى ال  اعأأأات املسأأألحة غأأأري الدوليأأأة؛ وتأأأدابري اإلنفأأأاذ؛ والتعأأأوينض عأأأ  ااضأأأرار البيئيأأأة؛ 

رة اخلاصأأأة أينضأأأا  دىل توضأأأيح مور والت امأأأات و وُمعيأأأت املقأأأر والتبعأأأةواملسأأأائ  املتعلقأأأة سملسأأأؤولية 
ومبدأ "امللوِّث يندفع" سملوضأوع   الوقائياةهات م  غري الدولو واقرُتح توضيح مدى صلة املبدأ 

 رغم اإلعراب ع  رأي معارض هل ا االقرتاحو
  مأأأأع 2019 ااوىل بشأأأأفن املوضأأأأوع يف عأأأأا  أتينيأأأأدا إلجنأأأأاو القأأأأراءةوأُعأأأأرب أينضأأأأا  عأأأأ   -207
 دىل أن ذلك وث   دفا  ط وحا و اإلشارة

 املةحظال اخلتامية للمقررة اخلاصة -3 
ينتعلق سنطباق قانون االحتالل على امل ظ ات الدولية  أشارت املقررة اخلاصة دىل أن  في ا -208

سأأي ا يف دطأأار بعثأأات اامأأم املتحأأدة  شأأرينطة أن   أأ ا القأأانون قأأد ينكأأون ذا صأألة نمارة دقلأأيم  وال
ثات وسائ  وسلطات يف اإلقليم مماثلة لوسائ  وسلطات مولة قائ ة سالحتالل مبوجب البع متارس

قأأانون ال  اعأأات املسأألحةو وقالأأت املقأأررة اخلاصأأة دنأأه حأأىت سل ظأأر دىل أن قأأانون االحأأتالل وكأأ  أن 
ينوجد سأوى قأدر ضأئي   ينكّ   الوالينة امل صوص عليها يف قرارات جملس اام  ذات الصلة  ف نه ال

رجأأوع دىل قأانون االحأتالل هلأ ا الغأأرضو و أ ا ينظأ  احت أأاال   علأى الّدالأةامل ارسأة الفعليأأة  مأ  جأدا  
فيه الكفاينة لت اوهلا يف مشارينع املبامئو واقرتحأت املقأررة  نظراي   غري أن املسفلة ليست مهيفة بعد مبا

 سأأألطةبعبأأأارة "اخلاصأأأة االستعاضأأأة عأأأ  مصأأأطلح "الدولأأأة القائ أأأة سالحأأأتالل" يف مشأأأارينع املبأأأامئ 
 االحتالل"  اامر ال ي ينرتك الباب مفتوحا  أما  امل يند م  املستجدات يف   ا الصدمو
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وأمأأدت املقأأررة اخلاصأأة أن الت ييأأ  بأأني االحأأتالل احلأأري واالحأأتالل السأأل ي فقأأد  أمهيتأأه دىل  -209
مشأأروعي  يفحأأد مبأأري  وأن وجأأوم قأأوات مسأألحة ب أأاء  علأأى اتفأأاق  أأو مسأأفلة سأأبق ت اوهلأأا نسأأهاب 

و ومررت التفميد علأى أن ترميأ  التقرينأر ومشأارينع املبأامئ ين صأب علأى االحأتالل احلأري 8و 7املبدأين  
حاجأأأة دىل الت ييأأأ  بأأأني خمتلأأأ  أشأأأكال  دضأأأافة دىل ذلأأأك  رأت املقأأأررة اخلاصأأأة أن الو  العسأأأكريو أو

الوقأت  فأة مأ  االحأتاللو ويفويأ  بأني اانأواع املختل االحأتالل سعتبأار أن قأانون ال  اعأات املسألحة ال
نفسأأأه  أشأأأارت املقأأأررة اخلاصأأأة دىل أن الت امأأأات الدولأأأة القائ أأأة سالحأأأتالل مبوجأأأب قأأأانون االحأأأتالل 

 تتوق  دىل حد معني على احلالة السائدة  ول لك ملري االعرتا  بقدر م  املرونة يف ت في  او
اختالفهأأا  أشأأارت املقأأررة اخلاصأأة  ينتعلأأق سلأأرتابط بأأني جمأأاالت القأأانون الأأدويل علأأى وفي أأا -210

دىل أن مقتضأأيات قأأانون االحأأتالل بوصأأفه قأأانوان  خاصأأا   فضأأال  عأأ  حقأأائق احلالأأة املل وسأأة  ملهأأا 
تؤثر يف املدى ال ي وك  فيه لل جاالت ااخرى للقانون الأدويل  مأ  قبيأ  القأانون الأدويل حلقأوق 

جتا أ  وكأ  ينعأر أنأه  ال  اعات املسلحةو و أ ا الاإلنسان والقانون البيئي الدويل  أن تكّ   قانون 
ينوضأأحه االجتهأأام القضأأائي  املبأأامئ اإلنسأأانية وحقأأوق اإلنسأأان واالعتبأأارات البيئيأأة  علأأى  أأو مأأا

دذا مانأت قواعأأد معي أأة يف  ينك أ  دذن يف معرفأأة مأأا حملك أة العأأدل الدوليأأةو والسأؤال املطأأروح   أأا ال
 االحتالل  دمنا يف ميفية انطباقهاو املسلح أو أوقات السلم ت طبق يف حاالت ال  اع

عأد  مشأروعية االحأتالل  الحظأت  ينتعلق سملسفلة العامة املت ثلأة يف مشأروعية أو وفي ا -211
املقأأررة اخلاصأأة أن قأأانون ال  اعأأات املسأألحة ين طبأأق حيث أأا ُتسأأتو  معأأاينري ال أأ اع املسأألح  بصأأر  

ون االحأأأأتالل  مأأأأ  م ظأأأأور القأأأأانون الأأأأدويل ال ظأأأأر عأأأأ  أسأأأأباب ال أأأأ اعو وشأأأأدمت علأأأأى أن قأأأأان
تكأأ  نتيجأأة   م اإلنسأأاين  ين طبأأق علأأى  أأو متسأأاوا يف مجيأأع حأأاالت االحأأتالل  سأأواء مانأأت أو

 احلربو مسوغاتالستخدا  القوة بصورة مشروعة يف دطار قانون 
حقأوق  وأشارت املقررة اخلاصة دىل أنه رغم ترمي  التقرينر ااول على احلأق يف الصأحة  فأ ن -212

اإلنسأأان ااخأأرى  أأي ذات صأألة سملوضأأوع مأأ  م ظأأور محاينأأة البيئأأةو وخلصأأت دىل أنأأه وكأأ  ت أأاول 
الشأأرح العالقأأة بأأني  يفتُوضَّأأح   أأ   احلقأأوق بصأأورة جمدينأأة يف الشأأروحو واقرتحأأت املقأأررة اخلاصأأة أن

 اللج ةومشارينع املبامئ املقرتحة يف التقرينر ااول ومشارينع املبامئ الت سبق أن اعت دهتا 
املقررة اخلاصة أن دعامة الصياغة املقرتحة يف عرضها القأت أتينيأدا  بوجأه عأا و  والحظت -213

مأ  قواعأد ال أاي   43 شأارة دىل املأامةلإل االلتأ ا  العأا "وأضافت أنه جرى استخدا  مصأطلح "
 نصأأاإ اة دىل الأأت تأأ ص علأأى التأأ ا  الدولأأة القائ أأة سالحأأتالل نعأأامة ال ظأأا  العأأا  واحليأأاة املدنيأأ

أأر يف ضأأوء الظأأرو  الرا  أأة  مبأأا يف ذلأأك  واحلفأأا  عليه أأاو ورأت أن  أأ ا االلتأأ ا  ملأأب أن ينفسَّ
أمهية الشأواغ  البيئيأة سعتبار أا ت أدرج ضأ   املصأا  ااساسأية ة يأع الأدول  ومأع مراعأاة تطأور 

لبيئيأة" ينتوقأ  علأى القانون الدويل حلقوق اإلنسانو وأشارت أينضا  دىل أن مصطلح "االعتبارات ا
و وأشأأارت 11ينأأ ال ينتطأأور سسأت رار  علأأى ال حأأو املشأار دليأأه يف شأأرح مشأروع املبأأدأ  السأياق وال

بشفن ال طاق اإلقلي ي الوارم يف  1املقررة اخلاصة أينضا  دىل دمكانية ت اول اة ء ااخري م  الفقرة 
  اعرتفأأأت 19مشأأأروع املبأأأدأ ينتعلأأأق سلفقأأأرة الثانيأأأة مأأأ   ضأأأ   الشأأأرحو وفي أأأا 19مشأأأروع املبأأأدأ 

دضأأأافة دىل  اخلاضأأأعة لالحأأأتالل  لدولأأأةلاملقأأأررة اخلاصأأأة اأأأدوى اإلشأأأارة دىل االلت امأأأات الدوليأأأة 
تشأأرينعاهتاو وأخأأريا   قالأأت املقأأررة اخلاصأأة دهنأأا تؤينأأد االقأأرتاح املقأأد  مأأ  عأأدم مأأ  ااعضأأاء إلمراج 

 حقوق اإلنسانو مامة متعلقة سلت امات الدولة القائ ة سالحتالل يف جمال
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 حبأأدوم   الحظأأت املقأأررة اخلاصأأة أن املسأأفلة ااوىل متصأألة20ينتعلأأق مبشأأروع املبأأدأ  وفي أأا -214
 أأأأ ا الصأأأأدم  أشأأأأارت دىل أن  االحأأأأتالل يف دمارة واسأأأأتخدا  مأأأأوارم اارض احملتلأأأأةو ويفقأأأأوة  حأأأأق

إلعأأالن بأأروج الصأأامر يف الشأأرح  وفقأأا   االقأأرتاح الأأداعي دىل دضأأافة عبأأارة  دمأأا يف مشأأروع املبأأدأ أو
  وكأأ  أن ينكأأون مفيأأدا و وأضأأافت أن مبأأدأ (1090)عأأ  معهأأد القأأانون الأأدويل بشأأفن اسأأتخدا  القأأوة

ينتعلأأق سإلشأأارة دىل  السأأيامة الدائ أأة علأأى املأأوارم الطبيعيأأة ين بغأأي أن ينؤخأأ  يف احلسأأبان أينضأأا و وفي أأا
خلاصأأأة أن الغأأأرض مأأأ  مشأأأارينع عبأأأارة "تقلِّأأأ  دىل أمب حأأأد مأأأ  ااضأأأرار البيئيأأأة"  أمأأأدت املقأأأررة ا

ينتعلأأأق سل  اعأأأات     أأأو تع ينأأأ  "محاينأأأة البيئأأأة في أأأا2املبأأأامئ  علأأأى ال حأأأو املبأأأني يف مشأأأروع املبأأأدأ 
املسلحة  بطرق م ها ا اذ تأدابري وقائيأة للتقليأ  دىل أمب حأد ممكأ  مأ  ااضأرار الأت تلحأق سلبيئأة 

ينسأت د  20ة اخلاصأة دىل أن مشأروع املبأدأ يف أث اء نأ اع مسألح"و وعأالوة علأى ذلأك  أشأارت املقأرر 
مأأأ  قواعأأأد ال أأأاي املل ِمأأأة يف دطأأأار القأأأانون الأأأدويل العأأأريف وين بغأأأي تفسأأأري  علأأأى أنأأأه  55دىل املأأأامة 

سأأي ا يف سأأياق االسأأتخدا   دضأأافة دىل ذلأأك  فأأ ن مفهأأو  االسأأتدامة  الو  ينشأأ   اةوانأأب البيئيأأةو
ينعكسه اعت ام اة عية العامة خلطة الت  يأة  ى  و مااملستدا  لل وارم الطبيعية   و مفهو  راسخ عل

 و(1091) دفا   17وأ دا  الت  ية املستدامة البالغ عدم ا  2030 املستدامة لعا 
 مأأأان موضأأأع أتينيأأأد واسأأأع ال طأأأاقو  21وأشأأأارت املقأأأررة اخلاصأأأة دىل أن مشأأأروع املبأأأدأ  -215

ت دتني دمأأأا مأأأ  فتأأأوى حمك أأأة دضأأأافة دىل الصأأأياغة احلاليأأأة  سهأأأر أتينيأأأد لصأأأياغتني بأأأدينلتني مسأأأو 
مأأ  مشأأارينع    أو(1092)اسأأتخدامها مشأأروعية التهدينأأد ساسأألحة ال ووينأأة أوالعأأدل الدوليأأة بشأأفن 

 و(1093)موام اللج ة املتعلقة مب ع الضرر العابر للحدوم ال اجم ع  أنشطة خطرة
ا تعت   ينتعلق سلع   بشفن   ا املوضوع يف املستقب   أوضحت املقررة اخلاصة أهن وفي ا -216

يف سأياق املوضأوع  مون تقأد   والتبعأةت اول ال  اعات املسلحة غري الدولية  فضال  عأ  املسأؤولية 
عأأرض شأأام  هلأأ ين  اجملأأالنيو وأشأأارت دىل أنأأه مأأ  غأأري املستصأأوب أن تقتصأأر مشأأارينع املبأأامئ 

يف ويأ  دىل صراحة  على نوع واحأد مأ  ال  اعأات املسألحة نظأرا  دىل أن تطأوينر القأانون الأدويل العأر 
احلأأأد تأأأدرمليا  مأأأ  أمهيأأأة الت ييأأأ  بأأأني ال  اعأأأات املسأأألحة الدوليأأأة وغأأأري الدوليأأأةو وخت أأأت مالمهأأأا 

 سلقول دن ذلك ينتفق أينضا  مع ال هج ال ي اتبعته اللج ة بشفن املوضوع حىت اآلنو

 يماية البيئة فيماا يتعلاق ابلنزاعاال املسالحة، الاري املتعلقةمعاريع املبادئ  نا -جيم 
 حىت اآلن لصفة مؤقتةاعتمدت  اللجنة 

 املواد معاريع نا -1 
 وحىت اآلنينرم أمان  نص مشارينع املبامئ الت اعت دهتا اللج ة بصفة مؤقتة  -217

__________ 

 (1090) Institute of International Law, Yearbook, vol. 70, Part II, Session of Bruges (2003), pp. 285 et seq.; 

available from www.idi-iil.org, Declarationsو 
 و2015أينلول/سبت رب  25املؤر   70/1قرار اة عية العامة  (1091) 

 (1092) Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226و 

 وما بعد او 188  اجمللد الثاين )اة ء الثاين( والتصوينب  الصفحة 2001 حولية ووو (1093) 

http://www.idi-iil.org/
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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 محاية البيئة فيما يتعلق ابلنزاعال املسلحة
  1املبدي 
 النطاق

ويف قبأأ  انأأدالع نأأ اع مسأألح  *ت طبأأق مشأأارينع املبأأامئ  أأ   علأأى محاينأأة البيئأأة 
 أث ائه وبعد و

  2املبدي 
 الالرض

هتأأأأد  مشأأأأارينع املبأأأأامئ  أأأأ   دىل تع ينأأأأ  محاينأأأأة البيئأأأأة في أأأأا ينتعلأأأأق سل  اعأأأأات  
املسأألحة  بطأأرق م هأأا ا أأاذ تأأدابري وقائيأأة للتقليأأ  دىل أمب حأأد ممكأأ  مأأ  ااضأأرار الأأت 

 تلحق سلبيئة يف أث اء ن اع مسلح وا اذ تدابري تصحيحيةو
 لووو 

  اجلزء األول
 مبادئ عامة

  4املبدي 
 تدال  لتعزيز محاية البيئة

تتخ  الدول  ع ال  سلت اماهتا مبوجب القانون الدويل  تأدابري تشأرينعية  -1 
 ودمارينة وقضائية وتدابري أخرى فعالة لتع ين  محاينة البيئة في ا ينتعلق سل  اع املسلحو

بري  حسأأب دضأأافة دىل ذلأأك  ين بغأأي أن تتخأأ  الأأدول م ينأأدا  مأأ  التأأدا -2 
 االقتضاء  لتع ين  محاينة البيئة في ا ينتعلق سل  اع املسلحو

  ([x]األول ) 5املبدي 
 حتديد املناطق احملمية

ين بغي للدول أن حتدم  سالتفاق أو غري   امل أاطق ذات اامهيأة البيئيأة والثقافيأة  
 الكربى سعتبار ا م اطق حم يةو

  6املبدي 
 محاية ليئة الععوب األصلية

ين بغأأي أن تتخأأ  الأأدول التأأدابري امل اسأأبة  يف حأأال وقأأوع نأأ اع مسأألح   -1 
 حل اينة بيئة ااقاليم الت تسك ها الشعوب ااصليةو

بعأأأأد نأأأأ اع مسأأأألح ينكأأأأون قأأأأد أثّأأأأر أتثأأأأريا  سأأأألبيا  يف بيئأأأأة ااقأأأأاليم الأأأأت  -2 
تسأأأأك ها الشأأأأعوب ااصأأأألية  ين بغأأأأي أن تتشأأأأاور الأأأأدول مأأأأع الشأأأأعوب ااصأأأألية املع يأأأأة 

__________ 

ينقأأرَّر يف مرحلأأة الحقأأة مأأا دذا مأأان ينفضَّأأ  اسأأتخدا  مصأأطلح "البيئأأة" أو "البيئأأة الطبيعيأأة" ة يأأع  أأ   املبأأامئ  * 
 التوجيهية أو بعضهاو
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اون معها بفعاليأة  مأ  خأالل دجأراءات م اسأبة وال سأي ا عأرب املؤسسأات الأت متثأ  وتتع
     الشعوب  لغرض ا اذ تدابري تصحيحيةو

  7املبدي 
 االتفاقال املتصلة لوجود قوال عسكرية فيما يتعلق ابلنزاع املسلح

ين بغأأي للأأدول وامل ظ أأات الدوليأأة  حسأأب االقتضأأاء  أن تأأدرج أحكامأأا  بشأأفن  
البيئأأأة يف االتفاقأأأات املتصأأألة بوجأأأوم قأأأوات عسأأأكرينة في أأأا ينتعلأأأق سل أأأ اع املسأأألحو  محاينأأأة

ووكأأأ  أن تتضأأأ    أأأ   ااحكأأأا  التأأأدابري الوقائيأأأة وتقيي أأأات ااثأأأر وتأأأدابري اإلصأأأالح 
 والت ظي و

  8املبدي 
 عمليال السةم

 اع تراعي الدول وامل ظ ات الدولية املشارمة يف ع ليات السال  في ا ينتعلق سل  
املسألح أتثأري تلأأك الع ليأات يف البيئأة  وتتخأأ  التأدابري امل اسأبة مل أأع آاثر أا السألبية علأأى 

 البيئة والتخفي  م ها وتصحيحهاو
  اجلزء الثاين

 املبادئ السارية يف يثناء النزاع املسلح
  ([1]الثاين ) 9املبدي 

 توف  محاية عامة للبيئة الطبيعية يف يثناء النزاع املسلح
ومحاينتهأأأا وفقأأأا  للقأأأانون الأأأدويل السأأأاري   ملأأأب احأأأرتا  البيئأأأة الطبيعيأأأة -1 

 سي ا قانون ال  اعات املسلحةو وال
م  ااضأرار املتفشأية والطوينلأة  ملب احلرص على محاينة البيئة الطبيعية -2 

 اامد واخلطريةو
دال دذا أصأبح  أدفا  ، ال ملوو اهلجو  على أي ج ء م  البيئأة الطبيعيأة -3 
 اي وعسكر 
  ([2]الثاين ) 10املبدي 

 تطبيق قانون النزاعال املسلحة على البيئة الطبيعية
قأأانون ال  اعأات املسأألحة  مبأا فيأأه املبأأامئ  ،ينُطبَّأق علأأى البيئأة الطبيعيأأة  بغأرض محاينتهأأا 

 والقواعد املتعلقة سلت يي  والت اسب والضرورة العسكرينة وا اذ االحتياطات يف اهلجو و
  ([3الثاين )] 11املبدي 

 االعتبارال البيئية
 راعى االعتبارات البيئية ع د تطبيق مبدأ الت اسب وقواعد الضرورة العسكرينةوتُ  
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  ([4]الثاين ) 12املبدي 
 حظر األعمال االنتقامية

 إد  االنتقا و  حُتظر اهلج ات الت ُتش  على البيئة الطبيعية 
  ([5]الثاين ) 13املبدي 

 املناطق احملمية
تأأأوفَّر احل اينأأأة مأأأ  أي  جأأأو  لل  أأأاطق ذات اامهيأأأة البيئيأأأة والثقافيأأأة الكأأأربى  

 واحملدمة سالتفاق  ما مامت ال حتتوي  دفا  عسكراي و
  اجلزء الثالث

 املبادئ السارية لعد نزاع مسلح
  14املبدي 

 مسارال السةم
ين بغأأي أن تعأأا  أطأأرا  نأأ اع مسأألح  يف دطأأار مسأأار السأأال   مبأأا يف  -1 

لأأك حسأأب االقتضأأاء  يف اتفاقأأات السأأال   املسأأائ  املتعلقأأة نصأأالح البيئأأة املتضأأررة ذ
 م  ال  اع ومحاينتهاو

ين بغأأأي أن تأأأأؤمي امل ظ أأأأات الدوليأأأأة املع يأأأأة  حسأأأأب االقتضأأأأاء  مور  -2 
 امليّسر يف   ا الصدمو

  15املبدي 
 التقييمال البيئية والتدال  التصحيحية لعد النزاع املسلح

تعأأأأأاون ااطأأأأأرا  املع يأأأأأة  مبأأأأأا فيهأأأأأا امل ظ أأأأأات الدوليأأأأأة  في أأأأأا ينتعلأأأأأق يُنشأأأأأجَّع  
 سلتقيي ات البيئية والتدابري التصحيحية بعد ال  اع املسلحو

  16املبدي 
 خملفال احلرب

بعأأد نأأ اع مسأألح  تسأأعى أطأأرا  ال أأ اع دىل دوالأأة أو دبطأأال ضأأرر مأأا  -1 
خلطرة الت تسأبب أو حُيت أ  أن خيضع لوالينتها أو سيطرهتا م  خملفات احلرب السامة وا

 تسبب ضررا  للبيئةو وتُتخ  تلك التدابري ر  ا  بقواعد القانون الدويل السارينةو
تسأأأأأأعى ااطأأأأأأرا  أينضأأأأأأا  دىل التوصأأأأأأ  دىل اتفأأأأأأاق في أأأأأأا بي هأأأأأأا  وع أأأأأأد  -2 

االقتضاء  مأع غري أا مأ  الأدول وامل ظ أات الدوليأة  علأى املسأاعدة التق يأة واملامينأة  مبأا يف 
لقيأا   يف الظأأرو  املالئ أة  بت فيأأ  ع ليأات مشأأرتمة إلوالأة خملفأأات احلأرب السأأامة ذلأك ا

 دبطال ضرر او واخلطرة تلك أو
أبي مأأأأأأ  احلقأأأأأأوق أو االلت امأأأأأأات مبوجأأأأأأب  2و 1ال  أأأأأأ  الفقأأأأأأراتن  -3 

القأأانون الأأدويل في أأا ينتعلأأق بتطهأأري أو دوالأأة أو تأأدمري أو صأأيانة حقأأول االغأأا  وامل أأاطق 
 الغا  والفخا  املتفجرة وال خائر املتفجرة وااجه ة ااخرىوامللغَّ ة وا
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  17املبدي 
 خملفال احلرب يف البحر

ين بغأأأأي أن تتعأأأأاون الأأأأدول وامل ظ أأأأات الدوليأأأأة املع يأأأأة علأأأأى مفالأأأأة أال تشأأأأك   
 خملفات احلرب يف البحر خطرا  على البيئةو

  18املبدي 
 تبادل املعلومال والسماح ابحلصول عليها

ريا  ال أأأاذ التأأأدابري التصأأأحيحية بعأأأد نأأأ اع مسأأألح  تتبأأأامل الأأأدول تيسأأأ -1 
وامل ظ ات الدولية املع ية املعلومات ذات الصلة وتس ح سحلصول عليها وفقا  اللت اماهتا 

 مبوجب القانون الدويلو
لأأأيس يف مشأأأروع املبأأأدأ  أأأ ا مأأأا ينلأأأ   مولأأأة أو م ظ أأأة موليأأأة بتبأأأامل  -2 

ى معلومأأات تكأأون حيوينأأة لأأدفاعها الأأوطر أو أم هأأا السأأ اح سحلصأأول علأأ معلومأأات أو
الوطرو ومع ذلك  تتعاون تلك الدولة أو امل ظ ة الدولية حبسأ  نيأة بقصأد تقأد  أمأرب 

 قدر م  املعلومات الت تس ح الظرو  بتقدوهاو

 وشروحها اليت اعتمدهتا اللجنة لصفة مؤقتة يف دورهتا السبعني نا معاريع املبادئ -2 
وشأأأروحها الأأأت اعت أأأدهتا اللج أأأة بصأأأفة مؤقتأأأة يف  في أأأا ينلأأأي نأأأص مشأأأارينع املبأأأامئ ينأأأرم -218
 السبعنيو مورهتا

 محاية البيئة فيما يتعلق ابلنزاعال املسلحة
   4املبدي 

 تدال  لتعزيز محاية البيئة 
تتخ  الدول  ع ال  سلت اماهتا مبوجب القانون الدويل  تأدابري تشأرينعية  -1 

 تدابري أخرى فعالة لتع ين  محاينة البيئة في ا ينتعلق سل  اع املسلحو ودمارينة وقضائية و 
دضأأافة دىل ذلأأك  ين بغأأي أن تتخأأ  الأأدول م ينأأدا  مأأ  التأأدابري  حسأأب  -2 

 االقتضاء  لتع ين  محاينة البيئة في ا ينتعلق سل  اع املسلحو

 العرح  
ينتعلأق   ين  محاينة البيئأة في أاتدابري فعالة لتع أن تتخ  الدولعلى  أبن 4مشروع املبدأ  ينسلم (1)

 2 دىل االلت امات القائ ة مبوجب القانون الدويل وتشجع الفقرة 1سل  اعات املسلحةو وتشري الفقرة 
الأدول علأأى ا أاذ م ينأأد مأأ  التأدابري الطوعيأأةو وعبأأارة "تع ينأ  محاينأأة البيئأأة"  الأوارمة يف ملتأأا الفقأأرتني  

عبارة "في ا ينتعلق سل  اعات املسلحة"  املدرجة  مئو أماتتطابق مع الغرض م  جم وعة مشارينع املبا
 أينضا  يف ملتا الفقرتني  فالقصد م ها أتميد صلة محاينة البيئة سل  اعات املسلحةو

علأأأى أن للأأأدول الت امأأأات مبوجأأأب القأأأانون الأأأدويل بتع ينأأأ  محاينأأأة البيئأأأة  1وتأأأ ص الفقأأأرة  (2)
 الأأت ملأأب علأأى الأأدول أن تتخأأ  ا حتقيقأأا  هلأأ   ينتعلأأق سل  اعأأات املسأألحة  وتأأ مر التأأدابري في أأا

الغاينةو و  ا االلت ا  يندل عليه الفع  "تتخ "و والشرط موصو  بعبارة "ع أال  سلت اماهتأا مبوجأب 
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القأأانون الأأدويل"  الأأأت تشأأري دىل أن  أأأ ا احلكأأم ال ينقتضأأي مأأأ  الأأدول أن تتخأأأ  تأأدابري تتجأأأاوو 
  مولة م  الدول مبوجب   ا احلكأم تبعأا  ملأا ينقأع عليهأا الت اماهتا القائ ةو وستختل  الت امات م

 م  الت امات ذات صلة مبوجب القانون الدويلو
تغطأي نطاقأا  واسأعا  مأ  التأدابريو لصأياغة فضفاضأة  1وب اء  علأى ذلأك  صأيغت الفقأرة  (3)

عية وينتضأأ   احُلكأأم أمثلأأة علأأى أنأأواع التأأدابري الأأت وكأأ  أن تتخأأ  ا الأأدول  و أأي "تأأدابري تشأأرين
ودمارينة وقضائية وتأدابري أخأرى"و واامثلأة ليسأت حصأرينة  علأى  أو مأا تشأري دليأه الفئأة املفتوحأة 
"تدابري أخأرى"و وبأدال  مأ  ذلأك  هتأد  اامثلأة دىل تسأليط الضأوء علأى أ أم أنأواع التأدابري الأت 

 وك  أن تتخ  ا الدولو 

ل تسهم بصورة مباشرة أو غأري وينفرض قانون ال  اعات املسلحة عدة الت امات على الدو  (4)
مباشأأأرة يف  أأأد  تع ينأأأ  محاينأأأة البيئأأأة في أأأا ينتعلأأأق سل  اعأأأات املسأأألحةو دال أن مفهأأأو  "مبوجأأأب 

أو عرفيأأة  أأص محاينأأة  تعا دينأأةالقأأانون الأأدويل" أوسأأع وينشأأ   أينضأأا  الت امأأات أخأأرى ذات صأألة 
مأأ  القأأانون البيئأأي الأأدويل  مسأأت دة  و أأي الت امأأاتالبيئأأة قبأأ  ال أأ اع املسأألح أو أث أأاء  أو بعأأد   

 م  قانون حقوق اإلنسان أو م  جماالت قانونية أخرىو أو
وفي ا ينتعلق بقانون ال  اعات املسلحة  ينسأهم االلتأ ا  ب شأر قأانون ال  اعأات املسألحة علأى  (5)

و ومأأأ  ااحكأأأا  (1094)القأأأوات املسأأألحة  وقأأأدر اإلمكأأأان علأأأى السأأأكان املأأأدنيني  يف محاينأأأة البيئأأأة
مأ  الربوتومأول اإلضأايف ااول  الأت تأ ص علأى أن ااطأرا   83لتحقيق     الغاينأة املأامة امل اسبة 

علأأأأى  55و 53السأأأأامية املتعاقأأأأدة مل مأأأأة ب شأأأأر املعلومأأأأات املتعلقأأأأة  يف مجلأأأأة أحكأأأأا   سملأأأأامتني 
يهأا املشرتمة بني اتفاقيات ج ي   الت تتعهأد ف 1و ووك  أينضا  ربط   ا االلت ا  سملامة (1095)قواهتا

__________ 

 12فاقيأأأة ج يأأأ  لتحسأأأني حأأأال اةرحأأأى واملرضأأأى سلقأأأوات املسأأألحة يف امليأأأدان )االتفاقيأأأة ااوىل( )ج يأأأ   ات (1094) 
واتفاقيأة ؛ United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 970, p. 31  47املأامة  ( 1949آب/أغسأطس 

ج يأأأ  لتحسأأأني حالأأأة اةرحأأأى واملرضأأأى وال أأأاجني مأأأ  السأأأف  الغارقأأأة مأأأ  أفأأأرام القأأأوات املسأأألحة يف البحأأأار 
)االتفاقية الثانية( )ج ي   12 آب/أغسأطس 1949(  املأامة 48  املرجأع نفسأه  No. 971, p. 85؛ واتفاقيأة 
ج يأأ  املتعلقأأة مبعاملأأة أسأأرى احلأأرب )االتفاقيأأة الثالثأأة( )ج يأأ   12 آب/أغسأأطس 1949(  املأأامة 127  
املرجأع نفسأه  No. 972, p. 135؛ واتفاقيأة ج يأ  بشأفن محاينأة ااشأخاص املأدنيني يف وقأت احلأرب )االتفاقيأة 
الرابعأأأة( )ج يأأأ   12 آب/أغسأأأطس 1949(  املأأأامة No. 973, p. 287  144؛ والربوتومأأأول اإلضأأأايف 
التفاقيأأات ج يأأ  املعقأأومة يف 12 آب/أغسأأطس 1949  واملتعلأأق حب اينأأة ضأأحااي امل اوعأأات املسأألحة الدوليأأة 
vol. 1125, No.  الربوتومأأول اإلضأأايف ااول( )ج يأأ   8 ح ينران/ينونيأأه 1977(  املأأامة 83  املرجأأع نفسأأه(
p. 3, 17512؛ والربوتومول اإلضايف امللحأق ستفاقيأات ج يأ  املعقأومة يف 12 آب/أغسأطس 1949  واملتعلأق 

حب اينة ضحااي امل اوعات املسلحة غري الدولية )الربوتومأول اإلضأايف الثأاين( )ج يأ   8 ح ينران/ينونيأه 1977(  
املأأأأامة 19  املرجأأأأع نفسأأأأه  No. 17513, p. 609؛ والربوتومأأأأول اإلضأأأأايف التفاقيأأأأات ج يأأأأ  املؤرخأأأأة 12 آب/ 
أغسأأطس 1949 بشأأفن اعت أأام شأأأارة مميأأ ة دضأأافية )الربوتومأأول اإلضأأأايف الثالأأث( )ج يأأ   8  مأأأانون ااول/ 
مينس رب 2005(  املامة 7  املرجع نفسه  vol. 2404, No. 43425, p. 261؛ واتفاقية حظأر أو تقييأد اسأتع ال 
أسأأأأأألحة تقليدينأأأأأأة معي أأأأأأة وكأأأأأأ  اعتبار أأأأأأا مفرطأأأأأأة الضأأأأأأرر أو عشأأأأأأوائية ااثأأأأأأر  )ج يأأأأأأ   10 تشأأأأأأرين  ااول/ 
J.-M. Henckaerts    و انظأر أينضأاvol. 1342, No. 22495, p. 137  أمتأوبر 1980(  املأامة 6  املرجأع نفسأه
and L. Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law: Rules, vol. I (Cambridge, 

 Cambridge University Press, 2005), rule 143, pp. 505–508و
 م  الربوتومول اإلضايف ااول على ما ينلي:  35ت ص املامة  (1095) 

 يس حقا  ال تقيد  قيومو يف اختيار أساليب ووسائ  القتال ل مسلحدن حق أطرا  أي ن اع  -1" 
حيظأأر اسأأتخدا  ااسأألحة والقأأ ائ  واملأأوام ووسأأائ  القتأأال الأأت مأأ  شأأفهنا دحأأداث دصأأاست  -2 

 آال  ال مربر هلاو  أو
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و ووكأ  أن ينأتم  أ ا (1096)الدول ااطرا  أبن حترت  االتفاقيات وتكفأ  احرتامهأا يف مجيأع ااحأوال
  علأأى (1097)ال شأأر علأأى سأأبي  املثأأال مأأ  خأأالل دمراج املعلومأأات ذات الصأألة يف ااملأأة العسأأكرينة

لتعلي أات  و ما تشجع عليه املبامئ التوجيهية للج ة الدولية للصليب اامحأر اخلاصأة سلكتيبأات وا
 و (1098)العسكرينة بشفن محاينة البيئة يف أوقات ال  اع املسلح

أأر املأأامة  (6) قأأامرة علأأى ذلأأك  ممارسأأة مأأىت مانأأت أينضأأا  أبهنأأا تقتضأأي مأأ  الأأدول   1وتفسَّ
و (1099)الأأأأأت ترتكبهأأأأأا أطأأأأأرا  نأأأأأ اع مسأأأأألح اتفاقيأأأأأات ج يأأأأأ  نفوذ أأأأأا مل أأأأأع ووقأأأأأ  انتهامأأأأأات

بع ذلأأك  مأأثال   تبأأامل اخلأأربات العل يأأة بشأأفن طبيعأأة ينتعلأأق حب اينأأة البيئأأة  وكأأ  أن ينسأأتت وفي أأا
ااضأأرار الأأت تلحقهأأا سلبيئأأة الطبيعيأأة أنأأواعت معي أأة مأأ  ااسأألحة  أو داتحأأة املشأأورة التق يأأة بشأأفن  

 ة اإلينكولوجية اخلاصةواامهية أو اهلشاش ميفية محاينة امل اطق ذات
 ا  آخأأأأأأر نجأأأأأأراء "اسأأأأأأتعراض مأأأأأأ  الربوتومأأأأأأول اإلضأأأأأايف ااول التأأأأأأ 36وينأأأأأرم يف املأأأأأأامة  (7)

اسأأتخدا  مأأان ل سأألحة"و ووفقأأا  هلأأ ا احلكأأم  ينلتأأ   أي طأأر  سأأا  متعاقأأد أبن ينتحقأأق ممأأا دذا  
سالح جدينأد حمظأورا  يف مجيأع ااحأوال أو يف بعضأها مبقتضأى  أ ا الربوتومأول اإلضأايف ااول أو 

ةأدينر سلأ مر أن االلتأ ا  و ومأ  ا(1100)أينة قاعدة أخرى م  قواعد القانون الدويل الواجبأة التطبيأق
ينشأأأأأ   مراسأأأأأة أو تطأأأأأوينر أو اقت أأأأأاء مجيأأأأأأع وسأأأأأائ  أو أسأأأأأاليب القتأأأأأال: أي ااسأأأأألحة وطأأأأأأرق 

                                                                                                                                                              

حيظأأأر اسأأأتخدا  وسأأأائ  أو أسأأأاليب للقتأأأال  ينقصأأأد إأأأا أو قأأأد ينتوقأأأع م هأأأا أن تلحأأأق سلبيئأأأة  -3 
 اامد"و  الطبيعية أضرارا  سلغة واسعة االنتشار وطوينلة

 على ما ينلي:  55وت ص املامة   
تُراعأأى أث أأاء القتأأال محاينأأة البيئأأة الطبيعيأأة مأأ  ااضأأرار البالغأأة واسأأعة االنتشأأار وطوينلأأة اامأأدو  -1" 

وتتضأ    أأ   احل اينأأة حظأأر اسأأتخدا  أسأأاليب أو وسأأائ  القتأال الأأت ينُقصأأد إأأا أو ينتوقأأع م هأأا أن تسأأبب مثأأ  
 ية وم    تضر بصحة أو بقاء السكانو    ااضرار سلبيئة الطبيع

 وحُتظر  ج ات الرمع الت ُتش  ضد البيئة الطبيعية" -2 
؛ واتفاقيأأأة 1؛ واتفاقيأأأة ج يأأأ  الثالثأأأة  املأأأامة 1؛ واتفاقيأأأة ج يأأأ  الثانيأأأة  املأأأامة 1اتفاقيأأأة ج يأأأ  ااوىل  املأأأامة  (1096) 

 و1ج ي  الرابعة  املامة 
ت دت أحكاما  م    ا القبي  يف أملتهأا العسأكرينة: االحتأام الروسأي  واارج تأني  اامثلة على الدول الت اع م  (1097) 

ودسأأأأأأبانيا  وأسأأأأأأرتاليا  وأملانيأأأأأأا  وأومرانيأأأأأأا  ودينطاليأأأأأأا  وبلجيكأأأأأأا  وبأأأأأأ    وبورونأأأأأأدي  وبأأأأأأريو  وتشأأأأأأام  وتوغأأأأأأو  
ر  ومولومبيأأأا  أفرينقيأأأا الوسأأأطى  وج أأأوب أفرينقيأأأا  والسأأأويند  وسوينسأأأرا  وفرنسأأأا  وم أأأدا  ومأأأوت مينفأأأوا ومجهورينأأأة

ينرل أدا الشأ الية  ونيووينل أدا  و ول أدا  والأوالايت املتحأدة اامرينكيأةو آومي يا  وامل لكة املتحدة لربينطانيا العظ ى و 
)اطُلأأأع عليأأأه  https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule45معلومأأأات متاحأأأة يف: 

 (و2018أاير/ماينو  7يف 
مأ  املبأامئ التوجيهيأة اخلاصأة سلكتيبأات والتعلي أات العسأكرينة بشأفن محاينأة البيئأة يف  17ين ص املبدأ التوجيهي  (1098) 

املرفق(  على ما ينلي: "تقأو  الأدول ب شأر  أ   القواعأد وتع ي هأا علأى أوسأع   A/49/323أوقات ال  اع املسلح )
 نطاق ممك  يف بلد ا وتدرجها يف براجمها املتعلقة سلتعلي ات العسكرينة واملدنية"و

وتتضأ   مراسأة  وThe 2016 ICRC commentary (2016) on article 1 of Geneva Convention I انظأر (1099) 
أوسأأع مأأؤما  أن االلتأأ ا  املتعلأأق سالحأأأرتا   صأأليب اامحأأر بشأأفن القأأانون الأأدويل العأأريف تفسأأريا  اللج أأة الدوليأأة لل
م  م ظومة القانون الأدويل اإلنسأاين   فقط دىل اتفاقيات ج ي  ودمنا ينش   أينضا   مست دا   ليسوبض ان االحرتا  

 J.-M. Henckaerts and L. Doswald-Beck, eds., Customary International)املل مأأة لدولأأة بعي هأأاو 

Humanitarian Law, Volume 1: Rules (Cambridge, International Committee of the Red Cross and 

Cambridge University Press, 2005), p. 495, rule 139)و 
 و36الربوتومول اإلضايف ااول  املامة  (1100) 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule45
http://undocs.org/ar/A/49/323
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و ووفقأأا  لشأأرح اللج أأة الدوليأأة للصأأليب اامحأأر بشأأفن الربوتومأأوالت اإلضأأافية  (1101)اسأأتخدامها
ة"و علأأأأى "االلتأأأأ ا  بوضأأأأع دجأأأأراءات ماخليأأأأة لغأأأأرض توضأأأأيح مسأأأأفلة الشأأأأرعي 36ت طأأأأوي املأأأأامة 

املعأأرو  أن عأأدما  مأأ  الأأدول  مبأأا فيهأأا مول غأأري أطأأرا  يف الربوتومأأول اإلضأأايف ااول  قأأد  ومأأ 
 و (1102)وضع مث      اإلجراءات

ومجيع ااطرا  السامية املتعاقدة يف الربوتومأول اإلضأايف ااول مل مأة نجأراء "اسأتعراض  (8)
ون الأأدويل" تبأأني أن االلتأأ ا  ينتجأأاوو ل سأألحة"و واإلشأأارة دىل "أينأأة قاعأأدة أخأأرى مأأ  قواعأأد القأأان

جمرم مراسة ما دذا مان استخدا  سالح معني ينتعارض مع قانون ال  اعأات املسألحةو و أ ا ينعأر  
أوال   التحقأأأق ممأأأا دذا مأأأان اسأأأتخدا  سأأأالح جدينأأأد أو وسأأأيلة حأأأرب جدينأأأدة أو أسأأألوب حأأأرب 

إلضأأايف ااول  مبأأا يف ذلأأك جدينأأد حمظأأورا  يف مجيأأع ااحأأوال أو يف بعضأأها مبقتضأأى الربوتومأأول ا
 صأأألة مباشأأأرة حب اينأأة البيئأأأةو اثنيأأأا   ملأأب جتأأأاوو الربوتومأأأول نياملتصأألت 55و 35 نياملأأأامتمبوجأأب 

اإلضأأأأايف ااول وحتليأأأأ  مأأأأا دذا مانأأأأت أي قواعأأأأد أخأأأأرى مأأأأ  قواعأأأأد قأأأأانون ال  اعأأأأات املسأأأألحة  
اسأتخدا  سأالح جدينأد تعا دينة مانت أو عرفية  أو أي جماالت أخرى للقانون الدويل قد حتظأر 

أو وسأأأيلة حأأأرب جدينأأأدة أو أسأأألوب حأأأرب جدينأأأدو وستشأأأ    أأأ   الدراسأأأة مراعأأأاة أي قواعأأأد 
 و (1103)واجبة التطبيق م  القانون البيئي الدويل والت امات حقوق اإلنسان

ودذا مأأان الربوتومأأول اإلضأأايف ااول ال ين طبأأق دال علأأى ال  اعأأات املسأألحة الدوليأأة  فأأ ن  (9)
ينعأ و أينضأا  احأرتا  القأانون يف ال  اعأات املسألحة  36حة امل صوص عليه يف املامة استعراض ااسل

غأأري الدوليأأةو م أأا أن اسأأتخدا  أسأألحة عشأأوائية الطأأابع واسأأتخدا  وسأأائ  أو أسأأاليب قتأأال مأأ  
مبوجأأب القأأانون  حمظأأورأمأأرت  ست مفرطأأة أو معأأاانة ال ماعأأي هلأأاشأأفهنا أن تسأأبب بطبيعتهأأا دصأأا

و وينرتتأب علأى (1105)و وال تقتصر     القواعد على ال  اعأات املسألحة الدوليأة(1104)الدويل العريف
__________ 

 (1101) C. Pilloud and J. Pictet, "Article 35: Basic rules", ICRC Commentary on 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. 398, para. 1402 36وينشأري شأرح "املأامة و :
 و 1472  الفقرة 425" دىل   ا الفرع لتوضيح الوسائ  وااساليب يف الصفحة ااسلحة اةديندة

تشأأأ   الأأأدول املعأأأرو  أهنأأأا وضأأأعت آليأأأات وط يأأأة السأأأتعراض شأأأرعية ااسأأألحة والأأأت أاتحأأأت للج أأأة الدوليأأأة  (1102) 
وم أأأأدا   للصأأأأليب اامحأأأأر الصأأأأكوك امل شأأأأئة هلأأأأ   اآلليأأأأات: أسأأأأرتاليا  وأملانيأأأأا  وبلجيكأأأأا  والأأأأدامنرك  والسأأأأويند 

وامل لكأأأة املتحأأأدة  وال أأأروينج  و ول أأأدا  والأأأوالايت املتحأأأدةو وأوضأأأحت مول أخأأأرى للج أأأة الدوليأأأة أهنأأأا جتأأأأري 
استعراضات ع ال  بتعلي ات ووارة الدفاع  لك ها م تتحهاو معلومات ورمت م  اللج أة الدوليأة للصأليب اامحأر 

 و2017مانون ااول/مينس رب   31يف 
ث  السويند وسوينسأرا وامل لكأة املتحأدة  أن مأ  املهأم مراعأاة القأانون الأدويل حلقأوق اإلنسأان ترى بعض الدول  م (1103) 

لأأدى اسأأتعراض ااسأألحة العسأأكرينة ان اافأأرام العسأأكرينني يف بعأأض احلأأاالت )مثأأ  بعثأأات حفأأغ السأأال ( قأأد 
 .S. Casey-Maslen, N انظأرينستخدمون السالح لت في  مهأا  دنفأاذ القأانونو لالطأالع علأى م ينأد مأ  الشأرح  

Corney and A. Dymond-Bass, "The review of weapons under international humanitarian law and 

human rights law", Weapons under International Human Rights Law, Casey-Maslen (ed.) 

(Cambridge University Press, Cambridge, 2014) و 
 و 222-211  الصفحات 71و 70  القاعداتن القانون الدويل اإلنساين العريفبك   -لد   كرتس وموووا (1104) 
مبوجأأأب القاعأأأدة العرفيأأأأة الأأأت تأأأأ ص علأأأى أن املأأأأدنيني ملأأأب أال ينكونأأأوا  أأأأدفا  للهج أأأات  حُتظأأأأر أينضأأأا  ااسأأأألحة  (1105) 

بع م صأأأوص عليأأأه أينضأأأا  يف العشأأأوائية الطأأأابع يف ال  اعأأأات املسأأألحة غأأأري الدوليأأأةو وحظأأأر ااسأأألحة العشأأأوائية الطأأأا
العدينأأد مأأ  ااملأأة العسأأكرينة امل طبقأأة علأأى ال  اعأأات املسأألحة غأأري الدوليأأة  وم هأأا مأأثال  ااملأأة املسأأتع لة يف أسأأرتاليا 

 /https://ihl-databases.icrc.orgودمأأأأأأوامور وأملانيأأأأأأا ومجهورينأأأأأأة مأأأأأأوراي ومولومبيأأأأأأا ونيجأأأأأأريايو معلومأأأأأأات متاحأأأأأأة يف: 

customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule71#Fn_1_19  (و 2018أاير/ماينو  8)اطُلع عليه يف 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule71#Fn_1_19
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule71#Fn_1_19
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اةدينأأأدة وأسأأأاليب القتأأأال اةدينأأأدة علأأأى خلفيأأأة مجيأأأع قواعأأأد  ذلأأأك وجأأأوب اسأأأتعراض ااسأأألحة
القأأانون الأأدويل السأأاري  مبأأا يف ذلأأك القواعأأد القانونيأأة ال اس أأة لل  اعأأات املسأألحة غأأري الدوليأأة  

 اينأة املأدنيني  ومبأأدأ الت ييأ و وااللتأ ا  بعأأد  اسأتخدا  أسألحة أو وسأأائ  سأي ا في أا ينتعلأأق حب وال
أو أسأاليب قتأال عشأأوائية الطأابع ينرتتأب عليأأه أثأر غأأري مباشأر ينت ثأ  يف محاينأأة البيئأة يف ال  اعأأات 
املسلحة غري الدوليةو وعالوة  على ذلك  ملأب التقيأد مبأا تأ ص عليأه بعأض املعا أدات مأ  أوجأه 

 ة معي ة )مث  ااسلحة البيولوجية والكي يائية( وك  أن تسبب ضررا  بيئيا وحظر خاصة اسلح
املشأأأتبه يف ااشأأأخاص والأأأدول مل مأأأة أينضأأأا  مب ارسأأأة والينتهأأأا القضأأأائية فعليأأأا  ومبالحقأأأة  (10)

ارتكأأاإم جأأرائم حأأرب معي أأة هلأأا أتثأأري يف محاينأأة البيئأأة في أأا ينتعلأأق سل  اعأأات املسأألحة  مأأا مامأأت 
و ومأأأ  اامثلأأأة علأأأى (1106)ت أأأدرج يف فئأأأة االنتهامأأأات اةسأأأي ة التفاقيأأأات ج يأأأ   أأأ   اةأأأرائم

االنتهامأأات اةسأأي ة  الأأت ينأأؤمي ق عهأأا دىل تأأوفري محاينأأة غأأري مباشأأرة لع اصأأر معي أأة مأأ  البيئأأة 
الطبيعية  التسبب ع دا  يف معاانة شأديندة أو يف أذى خطأري ينلحأق سةسأم أو سلصأحة والتأدمري 

 تلكات واالستيالء عليها  و ي أع ال ال تربر أا الضأرورة العسأكرينة وتُرتكأب الواسع ال طاق لل 
 بطرينقة جائرة وغري قانونيةو

وينقع على الدول الت ا  تعا دي آخر ينقضي بتسأجي  ورع االغأا  مأ  أجأ  تيسأري دوالأة  (11)
 و (1107)االغا  اارضية مستقبال  

لطوعيأأة الأأت مأأ  شأأفهنا وايمة تع ينأأ  محاينأأة مأأ  مشأأروع املبأأدأ التأأدابري ا 2وتت أأاول الفقأأرة  (12)
ومل أأة "ين بغأأي"  1البيئأأة في أأا ينتعلأأق سل  اعأأات املسأألحةو و أأ   الفقأأرة دذن أقأأ  دل امأأا  مأأ  الفقأأرة 

مسأتخدمة لبيأأان  أأ ا االخأأتال و وتشأأري عبأأارات "دضأأافة دىل ذلأأك" و"م ينأأدا  مأأ  التأأدابري" دىل أن 
دول ع أأال  سلت اماهتأأا مبوجأأب القأأانون الأأدويل  الأأأت  أأ ا احلكأأم ينتجأأاوو التأأدابري الأأت تتخأأ  ا الأأأ

  وكأأأ  أن تكأأأون التأأأدابري الأأأت 1و وعلأأأى غأأأرار التأأأدابري املشأأأار دليهأأأا يف الفقأأأرة 1ت اوهلأأأا الفقأأأرة ت
تتخأأ  ا الأأدول تأأدابري تشأأرينعية أو قضأأائية أو دمارينأأة أو تأأدابري ذات طبيعأأة أخأأرىو م أأا وكأأ  أن 

 و (1108)دضافية للبيئة الطبيعية يف حاالت ال  اع املسلحتتض   اتفاقات خاصة توفر محاينة 

دضأأأافة دىل تشأأأجيع الأأأدول علأأأى ا أأأاذ تأأأدابري طوعيأأأة لتع ينأأأ  محاينأأأة البيئأأأة في أأأا ينتعلأأأق و  (13)
سل  اعأأأات املسأأألحة تتجأأأاوو الت اماهتأأأا احلاليأأأة مبوجأأأب القأأأانون الأأأدويل  تعكأأأس الفقأأأرة التطأأأورات 

و وم  اامثلة على الكيفية الت وك  إأا للأدول (1109)الغاينة الدول حتقيقا  هل   ةااخرية يف ممارس
__________ 

؛ 129ة ؛ واتفاقيأأأة ج يأأأ  الثالثأأأة  املأأأام50؛ واتفاقيأأأة ج يأأأ  الثانيأأأة  املأأأامة 49اتفاقيأأأة ج يأأأ  ااوىل  املأأأامة  (1106) 
 و 146واتفاقية ج ي  الرابعة  املامة 

نظأأأر  مأأأثال   الربوتومأأأول الثأأأاين املتعلأأأق حبظأأأر أو تقييأأأد اسأأأتع ال االغأأأا  وااشأأأراك اخلداعيأأأة وال بأأأائط ااخأأأرى  ا (1107) 
( واملرفأأأأق 1996أاير/مأأأاينو  3)الربوتومأأأول الثأأأاين  بصأأأأيغته املعدلأأأة يف  1996أاير/مأأأأاينو  3بصأأأيغته املعدلأأأة يف 

قيأأأأأة حظأأأأأر أو تقييأأأأأد اسأأأأأتع ال أسأأأأألحة تقليدينأأأأأة معي أأأأأة وكأأأأأ  اعتبار أأأأأا مفرطأأأأأة الضأأأأأرر أو عشأأأأأوائية ااثأأأأأر ستفا
"الربوتومأأول الثأأاين املعأأدَّل املرفأأق سالتفاقيأأة املتعلقأأة أبسأألحة تقليدينأأة   ( )في أأا ينلأأي1996أاير/مأأاينو  3 )ج يأأ  
 و United Nations, Treaty Series, vol. 2048, No. 22495, p. 93معي ة"(  

؛ واتفاقيأة 6؛ واتفاقيأة ج يأ  الثانيأة  املأامة 6لالطالع على اتفاقات خاصة  انظر اتفاقية ج يأ  ااوىل  املأامة  (1108) 
 املشرتمة بني اتفاقيات ج ي و 3و انظر أينضا  املامة 7؛ واتفاقية ج ي  الرابعة  املامة 6ج ي  الثالثة  املامة 

؛ وسراغأواي  جملأأس 210اخلدمأة العسأأكرينة يف القأوات املسألحة السأألوفي ية  الب أد انظأر  مأثال   سأألوفي يا  قواعأد  (1109) 
لسياسأة الأدفاع الأوطر يف  Política de Defensa Nacional de la Republica de Paraguayالأدفاع الأوطر  

 20مؤرخأأة   الفقأأرة أوال  )ألأأ (؛ و ول أأدا  مأأ مرة شأأفوينة 1999تشأأرين  ااول/أمتأأوبر  7مجهورينأأة سراغأأواي   
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و (1110)مواصألة  أ ا التطأوينر تأوفري مبأامئ توجيهيأة أوضأح بشأفن محاينأة البيئأة يف أملتهأا العسأكرينة
في ك  أن هتد      املبامئ التوجيهية  مثال   دىل ضأ ان تأدرينب اافأرام العسأكرينني املشأارمني 

دجأأأأراء تقيي أأأأات  ومأأأأ لك علأأأأىوانأأأأب البيئيأأأأة للع ليأأأأات  يف ع ليأأأأات حفأأأأغ السأأأأال  علأأأأى اة
و ووكأأ  أن هتأأد  التأأدابري ااخأأرى الأأت ين بغأأي أن تتخأأ  ا الأأدول دىل تع ينأأ  التعأأاون  (1111)بيئيأأة

 حسب االقتضاء  مع الدول ااخرى  وم لك مع امل ظ ات الدولية ذات الصلةو
لأأه أسأأاس أينضأأا  يف ممارسأأة  دىل عكسأأه وتشأأجيعه 2والتطأأوينر العأأا  الأأ ي هتأأد  الفقأأرة  (14)

خضأرنة ة اامأم املتحأدة املعروفأة سسأم "امل ظ ات الدوليأةو ومأ  اامثلأة علأى  أ   امل ارسأة مبأامر 
و وم  اامثلة (1112)اخلوذ ال رق"  الت ينُقصد م ها أن تكون مبثابة برانمج لإلمارة البيئية املستدامة

لأأأت وضأأأعتها دمارة ع ليأأأات حفأأأغ السأأأال  ااخأأأرى علأأأى  أأأ ا التطأأأور السياسأأأة البيئيأأأة املشأأأرتمة ا
ودمارة اخلأأأدمات امليدانيأأأة التابعتأأأان ل مأأأم املتحأأأدةو وتشأأأ   السياسأأأة الت امأأأات بوضأأأع مراسأأأات 
مرجعيأأأأة بيئيأأأأة واالنضأأأأ ا  دىل عأأأأدم مأأأأ  االتفاقأأأأات البيئيأأأأة املتعأأأأدمة ااطأأأأرا و وينشأأأأار يف  أأأأ   

ملتحأأأدة املعأأأر سلبيئأأأة البشأأأرينة السياسأأأة دىل معا أأأدات وصأأأكوك مأأأ  قبيأأأ  دعأأأالن مأأأؤمتر اامأأأم ا
  واتفاقية التجارة الدولية أبنأواع احليأواانت (1114)  وامليثاق العاملي للطبيعة(1113)()دعالن ستومهوم

  واتفاقيأأأة ااراضأأأأي (1116)  واتفاقيأأأأة الت أأأوع البيولأأأأوجي(1115)وال بأأأااتت الربينأأأة املهأأأأدمة سالنقأأأراض
  بوصأفها (1117)لطيور املائية )اتفاقيأة رامسأار(ل الرطبة ذات اامهية الدولية وخاصة بوصفها موئال  

  و(1118)معاينري جتب مراعاهتا ع دما حتدم بعثة م  البعثات أ دافها ودجراءاهتا البيئية

                                                                                                                                                              

و انظأأر 5موجهأأة دىل اامانأأة العامأأة مأأ  البعثأأة الدائ أأة هلول أأدا لأأدى اامأأم املتحأأدة  الفقأأرة  2016نيسأأان/أبرين  
جأع نفسأه  (  ومأوس )املر 89  الفقأرة A/C.6/70/SR.24أينضا  املسامهات املقدمة يف اللج ة السامسة م  مرواتيأا )

( 102الفقأأأرة   A/C.6/70/SR.25(  ونيووينل أأأدا )45  الفقأأأرة املرجأأأع نفسأأه(  واة هورينأأأة التشأأأيكية )10 الفقأأرة
 (و 27وسالو )املرجع نفسه  الفقرة 

والكأامريون  ومأوت  وسوينسأرا  ول الت فعلت ذلك مثال : أسرتاليا  وأومرانيا  وبورونأدي  ومجهورينأة مأوراي م  الد (1110) 
 /https://ihl-databases.icrc.orgوامل لكأة املتحأدة  و ول أدا  والأوالايت املتحأدةو معلومأات متاحأة يف: مينفأوار 

customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule44  (و لالطأأأأالع علأأأأى م ينأأأأد مأأأأ  2018أاير/مأأأأاينو  8)اطُلأأأأع عليأأأأه يف
 و 52  الفقرة A/CN.4/700و 76-69  الفقرات A/CN.4/685اامثلة  انظر 

انظر املعلومات املتاحأة علأى املوقأع الشأبكي لأربانمج اامأم املتحأدة للبيئأة بشأفن التعأايف البيئأي يف مرحلأة مأا بعأد  (1111) 
 وwww.unenvironment.org/explore-topics/disasters-conflicts/what-we-do/recoveryااومة  

 (1112) UNEP, Greening the Blue Helmets Environment, Natural Resources and UN Peacekeeping 

Operations (Nairobi, 2012)و 
 (1113) Report of the United Nations Conference on the Human Environment (A/CONF.48/14/Rev.1; 

United Nations publication, Sales No. E.73.II.A.14), chap. Iو 
   املرفقو1982تشرين  ااول/أمتوبر  28املؤر   37/7قرار اة عية العامة  (1114) 
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 993  1975آذار/مأارس  3فُتح سب التوقيع عليها يف واشأ ط   ينأو   (1115) 

No. 14537, p. 243و 
 .United Nations, Treaty Series, vol( 1992ح ينران/ينونيأه  5لأوجي  )رينأو مي جأانريو  اتفاقيأة الت أوع البيو  (1116) 

1760, No. 30619, p. 79و 
 وUnited Nations, Treaty Series, vol. 994, No. 14583, p. 245  1971شباط/فرباينر  2رامسار   (1117) 
 (1118) United Nations, Department of Peacekeeping Operations and the Department of Field Support, 

"Environmental Guidelines for UN Field Missions", 24 July 2009انظأر أينضأا  املوقأع الشأبكي إلمارة  و
 وhttps://fieldsupport.un.org/en/environmentالدعم امليداين  متاح يف: 

http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.24
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.25
https://ihl-databases.icrc.org/%20customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule44
https://ihl-databases.icrc.org/%20customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule44
https://ihl-databases.icrc.org/%20customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule44
http://undocs.org/ar/A/CN.4/685
http://undocs.org/ar/A/CN.4/700
http://undocs.org/en/A/CONF.48/14/Rev.1
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  6املبدي 
 محاية ليئة الععوب األصلية

ين بغأأي أن تتخأأ  الأأدول التأأدابري امل اسأأبة  يف حأأال وقأأوع نأأ اع مسأألح   -1 
 الشعوب ااصليةو حل اينة بيئة ااقاليم الت تسك ها 

بعأأد نأأ اع مسأألح ينكأأون قأأد أثّأأر أتثأأريا  سأألبيا  يف بيئأأة ااقأأاليم الأأت تسأأك ها  -2 
الشأأأعوب ااصأأألية  ين بغأأأي أن تتشأأأاور الأأأدول مأأأع الشأأأعوب ااصأأألية املع يأأأة وتتعأأأاون معهأأأا 
بفعاليأأة  مأأ  خأأالل دجأأراءات م اسأأبة وال سأأي ا عأأرب املؤسسأأات الأأت متثأأ   أأ   الشأأعوب  

 تدابري تصحيحيةولغرض ا اذ 

 العرح  
أبنأأه نظأأرا  للعالقأأة اخلاصأأة بأأني الشأأعوب ااصأألية وبيئتهأأا  ين بغأأي  6ينسأأّلم مشأأروع املبأأدأ  (1)

للدول أن تتخ  تأدابري م اسأبة حل اينأة  أ   البيئأة في أا ينتعلأق سل  اعأات املسألحةو وينسأّلم مأ لك 
يا  يف بيئأأة أقأأاليم الشأأعوب ااصأألية  أبنأأه يف احلأأاالت الأأت تأأؤثر فيهأأا ال  اعأأات املسأألحة أتثأأريا  سأألب

ين بغأأأي للأأأدول أن تسأأأعى دىل ا أأأاذ تأأأدابري تصأأأحيحيةو ويف ضأأأوء العالقأأأة اخلاصأأأة بأأأني الشأأأعوب 
ااصلية وبيئتها  ين بغي ا اذ     اخلطوات سلتشاور والتعاون مع تلك الشعوب  واحرتا  العالقة 

 بي ه ا  وع  طرينق قيامهتا و ياملها الت ثيليةو 
العالقأأة اخلاصأأة بأأني الشأأعوب ااصأألية وبيئتهأأا حظيأأت سالعأأرتا  واحل اينأأة والأأدعم يف و  (2)

 1989صأأكوك موليأأة مثأأ  اتفاقيأأة م ظ أأة الع أأ  الدوليأأة بشأأفن الشأأعوب ااصأألية والقبليأأة لعأأا  
  ومأأ لك يف ممارسأأة (1119)(  ودعأأالن اامأأم املتحأأدة بشأأفن حقأأوق الشأأعوب ااصأألية169)رقأأم 

امم واهليئأأات القضأأائية الدوليأأةو وحتقيقأأا  هلأأ   الغاينأأة  اعأأرُت  مبأأا اراضأأي الأأدول ويف اجتهأأام احملأأ
 و (1120)الشعوب ااصلية م  "أمهية أساسية لبقائها املامي والثقايف اة اعي مشعوب"

م  دعأالن اامأم املتحأدة بشأفن  29م  املامة  1بوجه خاص دىل الفقرة  1وتست د الفقرة  (3)
تعأأرب عأأ  حأأق الشأأعوب ااصأألية يف "حفأأغ ومحاينأأة البيئأأة والقأأدرة حقأأوق الشأأعوب ااصأألية  الأأت 

__________ 

وب ااصأألية وغري أأا مأأ  الشأأعوب القبليأأة يف البلأأدان املسأأتقلة انظأأر م ظ أأة الع أأ  الدوليأأة  االتفاقيأأة املتعلقأأة سلشأأع (1119) 
((  الأأت نقحأأأت 169)رقأأأم 1989( )اتفاقيأأأة الشأأعوب ااصأأألية والقبليأأة لعأأا  1989ح ينران/ينونيأأه  27)ج يأأ   

(؛ ودعأأأالن اامأأأم املتحأأأدة بشأأأفن حقأأأوق الشأأأعوب 107)رقأأأم  1957اتفاقيأأأة السأأأكان ااصأأأليني والقبليأأأني لعأأأا  
و وتقأد  تقأارينر املقأأرر 26  املرفأق  املأامة 2007أينلول/سأأبت رب  13املأؤر   61/295اة عيأة العامأة ااصألية  قأرار 

اخلأأاص املعأأر حبقأأوق الشأأعوب ااصأألية واملقأأرر اخلأأاص املعأأر حبقأأوق اإلنسأأان والبيئأأة )اخلبأأري املسأأتق  املعأأر حبقأأوق 
 اصلية في ا ينتص  سلبيئة واملوارم الطبيعيةوحقوق الشعوب ابشفن تطبيق اإلنسان والبيئة سابقا ( عرضا  عاما  

الت ارأتت فيها حمك ة البلدان اامرينكية حلقأوق اإلنسأان أن م ابح رينو نيغرو ضد غواتي اال ظر  مثال   قضية ان (1120) 
ثقافة أب اء الشعوب ااصلية متث  هنجا  خاصا  للعيش والتفكري والتصأر  يف  أ ا العأام  ينسأت د دىل عالقأة تلأك "

الشأأأأعوب الوثيقأأأأة أبراضأأأأيها وموارم أأأأا الطبيعيأأأأة املتوار ثأأأأة  لأأأأيس ان تلأأأأك ااراضأأأأي واملأأأأوارم  أأأأي مصأأأأدر روقهأأأأا 
ااساسي فحسأب بأ  اهنأا تشأك  أينضأا  جأ ءا  ال ينتجأ أ مأ  رؤينتهأا للكأون ومعتقأداهتا الدين يأة  ومأ      وينتهأا 

 ,Río Negro Massacres v. Guatemala, Judgment (Preliminary Objection, Meritsو"الثقافيأأة

Reparations and Costs), Series C, Case No. 250, 4 September 2012, para. 177, footnote 266. C.f. 

Case of the Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay, Judgment (Merits, Reparations and 

Costs), Series C, Case No. 125, 17 June 2005, para. 135, and Case of Chitay Nech et al. v. 

Guatemala, Judgment (Preliminary Objections, Merits, Reparations, and Costs), Series C, Case 

No. 212, 25 May 2010, para. 147, footnote 160 و 
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مأأ  اتفاقيأأأة م ظ أأة الع أأأ   7مأأأ  املأأامة  4  والفقأأرة (1121)امل تجأأة اراضأأيها أو أقالي هأأأا وموارم أأا"
(  الأت تقأر أبن "تتخأ  احلكومأات 169)رقأم 1989الدولية بشفن الشعوب ااصألية والقبليأة لعأا  

 املع ية  حل اينة وصون بيئة ااقاليم الت تسك ها     الشعوب"وتدابري  سلتعاون مع الشعوب 
وقد  ضع حقوق الشعوب ااصلية يف بعأض ااراضأي أو ااقأاليم لأ ظما قانونيأة  تلأ   (4)

سخأأتال  الأأدولو وعأأالوة  علأأى ذلأأك  ُتسأأتخد  يف الصأأكوك الدوليأأة املتعلقأأة حبقأأوق الشأأعوب 
الأأت متلأأك و اضأأي أو ااقأأاليم املتصأألة سلشأأعوب ااصأألية  ااصأألية صأأيغت خمتلفأأة لإلشأأارة دىل اار 

 و(1122) صوصها حقوقا  وأوضاع محاينة مت وعة    الشعوب 
وقد تؤمي ال  اعات املسلحة دىل وايمة مرجة اهلشاشة احلالية أما  ااضرار البيئيأة أو دىل  (5)

لأأ ي ينأأؤثر يف بقأأاء الشأأعوب دملأأام أشأأكال جدينأأدة مأأ  ااضأأرار البيئيأأة يف ااقأأاليم املع يأأة  اامأأر ا
  ين بغأأي للأأدول  يف حأأال وقأأوع نأأ اع مسأألح  أن تتخأأ  1املرتبطأأة إأأا ورفا يتهأأاو ومبوجأأب الفقأأرة 

التدابري امل اسبة لتع ين  است رار العالقة الت تربط الشعوب ااصلية أبراضيها املتوارثةو ووك  ا اذ 
علأأأأى وجأأأأه اخلصأأأأوص  قبأأأأ  ال أأأأ اع املسأأأألح   1تأأأأدابري احل اينأأأأة امل اسأأأأبة املشأأأأار دليهأأأأا يف الفقأأأأرة 

 ح بتكيي  التدابري تبعا  للظرو وأث اء و وقد صيغت الفقرة صياغة فضفاضة تس  أو

فعلأأأى سأأأبي  املثأأأال  ين بغأأأي للدولأأأة املع يأأأة أن تتخأأأ  خطأأأوات لضأأأ ان عأأأد  دجأأأراء أنشأأأطة  (6)
أو مأأأا م تقأأأر  وجيهأأأة عسأأأكرينة يف أراضأأأي الشأأأعوب ااصأأألية أو أقالي هأأأا  مأأأا م تربر أأأا مصأأألحة عامأأأة

و ووكأأأ  حتقيأأأق ذلأأأك بتج أأأب دقامأأأة م شأأأوت (1123)ذلأأأك أو تطلبأأأه حبرينأأأة الشأأأعوب ااصأأألية املع يأأأة
عسأأأكرينة يف أراضأأأي الشأأأعوب ااصأأألية أو أقالي هأأأا  وبتحدينأأأد أقالي هأأأا م أأأاطق حم يأأأة  علأأأى ال حأأأو 

ر مأع الشأعوب ااصألية و وبوجه عا   ين بغي للدولة املع يأة أن تتشأاو 5امل صوص عليه يف مشروع املبدأ 
و ويف أث أأاء ال أأ اع املسأألح  (1124)املع يأأة بفعاليأأة قبأأ  اسأأتخدا  أراضأأيها أو أقالي هأأا يف أنشأأطة عسأأكرينة

تت تأأع حقأأوق الشأأعوب ااصأألية وأراضأأيها وأقالي هأأا أينضأأا  أبوجأأه احل اينأأة امل صأأوص عليهأأا يف قأأانون 
 و(1125)ال  اعات املسلحة وقانون حقوق اإلنسان الواجب التطبيق

__________ 

 ,American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, adopted on 15 June 2016انظأر أينضأا : (1121) 

Organization of American States, General Assembly, Report of the Forty-Sixth Regular Session, 

Santo Domingo, Dominican Republic, June 13-15, 2016, XLVI-O.2, Proceedings, vol. I, 

resolution AG/RES. 2888 (XLVI-O/16), art. XIX, para. 4 و 

انظأأأر  مأأأثال   عبأأأارة "ساراضأأأي أو ااقأأأاليم  أو بكليه أأأا  حسأأأب احلالأأأة  الأأأت تشأأأغلها أو ت تفأأأع م هأأأا بطرينقأأأة  (1122) 
م  اتفاقية م ظ ة الع   الدوليأة بشأفن الشأعوب ااصألية والقبليأة  13م  املامة  1أخرى" املستخدمة يف الفقرة 

الي هأأا وموارم أأا" املسأأتخدمة يف مينباجأأة دعأأالن اامأأم املتحأأدة (  أو عبأأارة "أراضأأيها وأق169)رقأأم  1989لعأأا  
 بشفن حقوق الشعوب ااصليةو 

 :30انظر دعالن اامم املتحدة بشفن حقوق الشعوب ااصلية  املامة  (1123) 
ال ملوو القيا  أبنشطة عسكرينة يف أراضي الشأعوب ااصألية أو أقالي هأا  مأا م تربر أا مصألحة  -1" 

 ما م تقر ذلك أو تطلبه حبرينة الشعوب ااصلية املع يةوعامة وجيهة  أو 
جُتأأأري الأأأدول مشأأأاورات فعليأأأة مأأأع الشأأأعوب ااصأأألية املع يأأأة  مأأأ  خأأأالل دجأأأراءات مالئ أأأة   -2 

 "سي ا م  خالل املؤسسات امل ثلة هلا  قب  استخدا  أراضيها أو أقالي ها يف أنشطة عسكرينةو وال
 املرجع نفسهو  (1124) 
 م  املامة الثالثني  ونصه ا م ا ينلي: 4و 3الن اامرينكي بشفن حقوق الشعوب ااصلية  الفقرتني انظر اإلع (1125) 
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على مرحلة مأا بعأد انتهأاء ال أ اع املسألحو والغأرض مأ   أ ا احلكأم  أو تيسأري  2وترم  الفقرة  (7)
ا أأاذ تأأدابري تصأأحيحية دذا مأأا أثّأأر ال أأ اع املسأألح أتثأأريا  سأألبيا  يف بيئأأة ااقأأاليم الأأت تسأأك ها الشأأعوب 

يف املسأأأائ   و وتسأأأعى الفقأأأرة بأأأ لك دىل ضأأأ ان حقأأأوق الشأأأعوب ااصأأألية يف املشأأأارمة(1126)ااصأأألية
  املتعلقة أبقالي ها يف سياق ما بعد ال  اع  والرتمي  يف الوقت نفسه على الدول بوصفها موضوع الفقرةو

ويف مثأأأأ   أأأأ   احلالأأأأة  ين بغأأأأي أن تتشأأأأاور الأأأأدول املع يأأأأة مأأأأع الشأأأأعوب ااصأأأألية املع يأأأأة  (8)
الأأت متثأأ   أأ    وتتعأأاون معهأأا بفعاليأأة  مأأ  خأأالل دجأأراءات مالئ أأة  وال سأأي ا عأأرب املؤسسأأات

الشعوبو وين بغي للدول  ع دما تقو  ب لك  أن تراعي الطبيعة اخلاصة الت تتسم إا العالقة بني 
يف جوانبهأأأا االجت اعيأأأة والسياسأأأية والروحيأأأة والثقافيأأأة وغري أأأأاو   -الشأأأعوب ااصأأألية وأقالي هأأأا 

 و (1127)اعي"ين بغي للدول أن تراعي ما تتسم به     العالقة غالبا  م  طابع "مج م ا
وأُمرجأأت ضأأرورة الع أأ  مأأ  خأأالل اإلجأأراءات املالئ أأة واملؤسسأأات الأأت متثأأ  الشأأعوب  (9)

ااصلية اعرتافا  بت وع اإلجراءات القائ ة يف خمتل  الدول الت تتأيح التشأاور والتعأاون بفعاليأة مأع 
املسأأت رية قبأأ  الشأعوب ااصأألية  وبت أأوع أسأأاليب متثيلهأأا للحصأأول علأى موافقتهأأا احلأأرة واملسأأبقة و 

 و (1128)ا اذ تدابري قد تؤثر فيها

                                                                                                                                                              

للشأأأأعوب ااصأأأألية احلأأأأق يف احل اينأأأأة واامأأأأ  يف حأأأأاالت أو فأأأأرتات ال أأأأ اع املسأأأألح الأأأأداخلي  -3" 
 الدويل  وفقا  للقانون الدويل اإلنساينو  أو

تثأأأاال  لالتفاقأأأات الدوليأأأة الأأأت مخلأأأت طرفأأأا  فيهأأأا  تتخأأأ  الأأأدول  يف حأأأال وقأأأوع نأأأ اع مسأأألح  ام -4 
سأأي ا اتفاقأأات القأأانون الأأدويل اإلنسأأاين والقأأانون الأأدويل حلقأأوق اإلنسأأان  مبأأا يف ذلأأك اتفاقيأأة ج يأأ  املتعلقأأة  وال

يأة  حب اينة ااشخاص املدنيني يف وقت احلرب وبروتوموهلا الثاين املتعلأق حب اينأة ضأحااي امل اوعأات املسألحة غأري الدول
 تدابري مافية حل اينة حقوق اإلنسان للشعوب ااصلية وجمت عاهتا  ومؤسساهتا وأراضيها وأقالي ها وموارم ا لووو "و 

مأأ  دعأأالن اامأأم املتحأأدة بشأأفن حقأأوق الشأأعوب ااصأألية  "للشأأعوب ااصأألية احلأأق يف اةأأرب  28وفقأأا  لل أأامة  (1126) 
وينض العأأأامل وامل صأأأ  واملقسأأأط  في أأأا خيأأأص ااراضأأأي بطأأأرق وكأأأ  أن تشأأأ   الأأأرم أو  دذا تعأأأ ر ذلأأأك  التعأأأ

وااقأأأأاليم واملأأأأوارم الأأأأت مانأأأأت متتلكهأأأأا بصأأأأفة تقليدينأأأأة أو مانأأأأت  أأأأال  ذلأأأأك تشأأأأغلها أو تسأأأأتخدمها  والأأأأت 
صأأأومرت أو أخأأأ ت أو احتلأأأت أو اسأأأتخدمت أو أضأأأريت مون موافقتهأأأا احلأأأرة واملسأأأبقة واملسأأأت رية"و وسملثأأأ   

ثأأون مأأ  اإلعأأالن اامرينكأأي بشأأفن حقأأوق الشأأعوب ااصأألية علأأى مأأا ينلأأي: "للشأأعوب تأأ ص املأأامة الثالثأأة والثال
ااصلية وأفرام ا احلق يف سب  انتصا  فعالة وم اسبة  مبا يف ذلك سب  االنتصا  القضائي السأرينع  للتعأوينض 

ااصألية  اآلليأات ع  أي انتهاك حلقوقها اة اعية والفرمينةو وتأوفر الأدول  سملشأارمة الكاملأة والفعالأة للشأعوب 
 والالومة مل ارسة   ا احلق"

  1989مأأأأ  اتفاقيأأأأة م ظ أأأأة الع أأأأ  الدوليأأأأة بشأأأأفن الشأأأأعوب ااصأأأألية والقبليأأأأة لعأأأأا   13انظأأأأر  مأأأأثال   املأأأأامة  (1127) 
(  الت ت ص على ما ينلي: "حترت  احلكومات  ع د تطبيق أحكا    ا اة ء م  االتفاقيأة  مأا تتصأ  169 )رقم

املع يأأة ساراضأي أو ااقأأاليم أو بكليه أأا  حسأب احلالأأة  الأت تشأأغلها أو ت تفأع م هأأا بطرينقأأة بأه عالقأأة الشأعوب 
أخأأأرى  وخاصأأأة االعتبأأأارات اة اعيأأأة يف  أأأ   العالقأأأة  مأأأ  أمهيأأأة خاصأأأة سل سأأأبة دىل ثقافأأأات  أأأ   الشأأأعوب 

ري صأراحة  دىل اةوانأب وقي ها الروحية"و وعلى الرغم م  أن   ا ال ص خمصوص بتطبيق تلك االتفاقية  ف نه ينشأ
 اة اعية للعالقة الت تربط الشعوب ااصلية أبراضيها أو أقالي هاو

و وأرست حمك أة البلأدان اامرينكيأة 19انظر  مثال   دعالن اامم املتحدة بشفن حقوق الشعوب ااصلية  املامة  (1128) 
صأألية  احلأأرة واملسأأبقة واملسأأت رية  حلقأأوق اإلنسأأان ضأأ اانتا تلأأ   الأأدول أبن حتصأأ  علأأى "موافقأأة لالشأأعوب اا

 Case of the Saramaka People v. Suriname, Judgment (Preliminary انظأروفقأا  اعرافهأا وتقاليأد ا"و 

Objections, Merits, Reparations, and Costs), Series C, No. 172, 28 November 2007, para. 134و 
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   7املبدي 
 االتفاقال املتصلة لوجود قوال عسكرية فيما يتعلق ابلنزاع املسلح

ين بغأأأي للأأأدول وامل ظ أأأات الدوليأأأة  حسأأأب االقتضأأأاء  أن تأأأدرج أحكامأأأا  بشأأأفن  
املسألحو ووكأ  محاينة البيئة يف االتفاقات املتصلة بوجوم قوات عسكرينة في ا ينتعلق سل أ اع 

 أن تتض       ااحكا  التدابري الوقائية وتقيي ات ااثر وتدابري اإلصالح والت ظي و

 العرح  
بأأأني الأأأدول وبأأأني الأأأدول وامل ظ أأأات في أأأا االتفاقأأأات الأأأت تأأأرب    7ينت أأاول مشأأأروع املبأأأدأ  (1)

ارة "في أأا ينتعلأأق الدوليأأة  واملتصأألة بوجأأوم قأأوات عسأأكرينة في أأا ينتعلأأق سل أأ اع املسأألحو وتؤمأأد عبأأ
سل أأأأ اع املسأأأألح" الغأأأأرض مأأأأ  مشأأأأارينع املبأأأأامئ أي: تع ينأأأأ  محاينأأأأة البيئأأأأة في أأأأا ينتعلأأأأق سل  اعأأأأات 
املسلحةو وب اء  على ذلك  ال ينشري احلكم دىل احلاالت الت ملري فيها نشر قوات عسأكرينة مون 

 خارج نطاق املوضوعوتقع أي عالقة سل  اعات املسلحة  ان     احلاالت 
وصيغ مشروع املبدأ بعبارات عامة لإلشأارة دىل "االتفاقأات املتصألة بوجأوم قأوات عسأكرينة  (2)

في أا ينتعلأأق سل أأ اع املسأألح"و وقأد  تلأأ   أأ   االتفاقأأات مأأ  حيأث التسأأ ية والغأأرض ووكأأ   تبعأأا  
و والغأأرض مأأ  مشأأروع املبأأدأ دسهأأار البعثأأة مرمأأ  القأأوات ومرمأأ  بشأأفن اتفاقأأاتللظأأرو   أن تشأأ   

ورات ااخرية حيث بدأت الدول وامل ظ ات الدولية تتصأدى لل سأائ  املتعلقأة حب اينأة البيئأة يف التط
و وتشري مل أة "ين بغأي" دىل (1129)االتفاقات املتصلة بوجوم قوات عسكرينة واملربمة مع الدول املضيفة

 أن   ا احلكم ذو طابع غري دل امي  ب  ينهد  دىل اإلقرار إ ا التطور والتشجيع عليهو 

ومأأأأأ  اامثلأأأأأة علأأأأأى ااحكأأأأأا  البيئيأأأأأة يف االتفاقأأأأأات املتصأأأأألة بوجأأأأأوم قأأأأأوات عسأأأأأكرينة  (3)
ينتعلق سل  اع املسلح االتفأاق املأرب  بأني الأوالايت املتحأدة والعأراق بشأفن انسأحاب الأوالايت  في ا

و ومأ  اامثلأة ااخأرى (1130)املتحدة م  العأراق والأ ي ينتضأ   حك أا  صأرحيا  بشأفن محاينأة البيئأة
مرم  القوات املرب  بني م ظ ة حل  مشأال ااطلسأي )ال أاتو( وأفغانسأتان  الأ ي اتفأق فيأه اتفاق 

و وينتض   اتفأاق مرمأ  البعثأات يف دطأار سياسأة (1131)الطرفان على اتباع هنج وقائي حل اينة البيئة

__________ 

بأأأني االحتأأأام ااوروي ومجهورينأأأة مقأأأدونيا اليوغوسأأأالفية سأأأابقا  بشأأأفن مرمأأأ  القأأأوات  مأأأ  االتفأأأاق املأأأرب  9تأأأ ص املأأأامة  (1129) 
 .Official Journal L 082, 29/03/2003Pاخلاضأعة لقيأامة االحتأام ااوروي يف مجهورينأة مقأدونيا اليوغوسأالفية سأابقا  )

0046 – 0051, annex)"لأأى واجأأب احأأرتا  املعأأاينري الدوليأأة ع ؛ في أأا ينلأأي  "اتفأأاق مرمأأ  القأأوات يف ع ليأأة مونكأأورماي
 Agreement between the European Unionينتعلق ا لة أمور م ها االسأتخدا  املسأتدا  لل أوارم الطبيعيأةو انظأر  في ا

and the Former Yugoslav Republic of Macedonia on the status of the European Union-led forces in the 

Former Yugoslav Republic of Macedonia :متأأاح يف  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/? 

uri=CELEX:22003A0329(01)  (و2018أاير/ماينو  7)اطُلع عليه يف 
مأأ  العأأراق وت ظأأيم  ةاامرينكيأأومجهورينأأة العأأراق بشأأفن انسأأحاب القأأوات  ةاامرينكيأأدة اتفأأاق بأأني الأأوالايت املتحأأ (1130) 

)في أأا ينلأي  "اتفأأاق  8(  املأامة 2008تشأرين  الثأأاين/نوف رب  17أنشأطتها خأالل وجوم أأا املؤقأت فيأأه  )بغأدام  
 وhttp://www.state.gov/documents/organization/122074.pdfالوالايت املتحدة والعراق"( متاح يف: 

 (1131) Agreement between the North Atlantic Treaty Organization and the Islamic Republic of 

Afghanistan on the Status of NATO Forces and NATO personnel conducting mutually agreed 

NATO-led activities in Afghanistan (Kabul, 30 September 2014), International Legal Materials, 

vol. 54, pp. 272–305, art. 5, para. 6, art. 6, para. 1, and art. 7, para. 2و 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:22003A0329(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:22003A0329(01)
http://www.state.gov/documents/organization/122074.pdf
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و وتشأأأ   امل ارسأأأات (1132)اامأأأ  والأأأدفاع ااوروبيأأأة أينضأأأا  عأأأدة دشأأأارات دىل االلت امأأأات البيئيأأأة
 دينة ذات الصألة أينضأا  االتفأاق املأرب  بأني أملانيأا والأدول ااخأرى ااعضأاء يف م ظ أة حلأ  التعا

مشال ااطلسي  ال ي ين ص علأى حتدينأد اآلاثر البيئيأة احملت لأة وحتليلهأا وتقيي هأا  وذلأك لتفأامي 
و وعأأالوة  علأأى ذلأأك  تتضأأ   مأأ مرة التفأأا م اخلأأاص بأأني الأأوالايت املتحأأدة (1133)العأأبء البيئأأي

طبقأة  و ووك  الرجوع م لك دىل الرتتيبات امل(1134)ورينة موراي عدة أحكا  بشفن محاينة البيئةومجه
علأأأأى الوجأأأأوم القصأأأأري اامأأأأد لقأأأأوات مسأأأألحة أج بيأأأأة يف بلأأأأد مأأأأ  البلأأأأدان اغأأأأراض الت رين أأأأات 

 و(1135)العبور الربي أو التدرينب أو
بوجأأأأوم قأأأأوات  تصأأأألةاالتفاقأأأأات امل   تشأأأأ  ووكأأأأ  الرجأأأأوع أينضأأأأا  دىل اتفاقأأأأات أخأأأأرى (4)

عسكرينة وذات عالقة أق  وضوحا  في ا ينتص  سل  اعات املسألحة  مثأ  اتفأاق مرمأ  القأوات بأني 
  (1136)الأأوالايت املتحأأدة وأسأأرتاليا  الأأ ي ينتضأأ   حك أأا  ذا صأألة سملطالبأأات املتعلقأأة ساضأأرار

   أحكامأا  تسأعى بني الوالايت املتحدة والفلبني  ال ي ينتض املرب واتفاق تع ين  التعاون الدفاعي 
 و (1137)دىل م ع ااضرار البيئية وت ص على ع لية استعراض

__________ 

 (1132) Agreement between the Member States of the European Union concerning the status of military 

and civilian staff seconded to the institutions of the European Union, of the headquarters and 

forces which may be made available to the European Union in the context of the preparation and 

execution of the tasks referred to in Article 17(2) of the Treaty on European Union, including 

exercises, and of the military and civilian staff of the Member States put at the disposal of the 

European Union to act in this context (EU SOFA) (Brussels, 17 November 2003)  :و متأاح يف
1231%2801%29A42003A%3content/EN/TXT/?uri=CELEX-lex.europa.eu/legal-https://eur  اطُلأأأأأأأع(

 (و 2018أاير/ماينو  7عليه يف 
 (1133) Agreement to Supplement the Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty 

regarding the Status of their Forces with respect to Foreign Forces stationed in the Federal 

Republic of Germany (Bonn, 3 August 1959), United Nations, Treaty Series, vol. 481, No. 6986, 

p. 329, amended by the Agreements of 21 October 1971 and 18 March 1993  في أا ينلأي  "اتفأاق انتأو(
االتفاق املرب  بني الدول ااطرا  يف حلأ  مشأال ااطلسأي املتعلأق مبرمأ  قواهتأا  انظر أينضا   وart. 54Aوأملانيا"(  
   املامة اخلامسة عشرةو1951ح ينران/ينونيه  19املؤر  

 (1134) Memorandum of Special Understandings on Environmental Protection, concluded between the United States 

and the Republic of Korea (Seoul, 18 January 2001) ة)في ا ينلأي  "مأ مرة الأوالايت املتحأدة ومجهورينأة مأوراي"(و متاحأ 
 وwww.usfk.mil/Portals/105/Documents/SOFA/A12_MOSU.Environmental.Protection. pdfيف: 

 Memorandum of Understanding between Finland and NATO regarding the provision ofانظر  مثال    (1135) 

(4  similar military activityhost nation support for the execution of NATO operations/exercises/

)2014September متأاح يف  : ence HE , referHNS_MOU_FINLAND.pdf/2898www.defmin.fi/files/

يأة للدولأة املضأيفة ومأ لك أي   ملب على الدول املرسلة أن تتبع اانظ ة البيئ)و(3-5و ووفقا  لل امة 82/2014
 أنظ ة للدولة املضيفة تتعلق بتخ ين  املوام اخلطرة أو حرمتها أو التخلص م هاو

 (1136) Agreement concerning the Status of United States Forces in Australia (Canberra, 9 May 1963), 

United Nations, Treaty Series, vol. 469, No. 6784, p. 55  في أأا ينلأأي  "اتفأأاق الأأوالايت املتحأأدة(
 و art. 12, para. 7 (e) (i)  وأسرتاليا"(

 (1137) Agreement between the Philippines and the United States on enhanced defense cooperation 

(Quezon City, 28 April 2014) في أأأأأا ينلأأأأأي  "اتفأأأأأاق الأأأأأوالايت املتحأأأأأدة والفلبأأأأأني"(و متأأأأأاح يف(: 
www.officialgazette.gov.ph/2014/04/29/document-enhanced-defense-cooperation-agreement/و 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A42003A1231%2801%29
http://www.usfk.mil/Portals/105/Documents/SOFA/A12_MOSU.Environmental.Protection.%20pdf
http://www.defmin.fi/files/2898/HNS_MOU_FINLAND.pdf
http://www.defmin.fi/files/2898/HNS_MOU_FINLAND.pdf
http://www.officialgazette.gov.ph/2014/04/29/document-enhanced-defense-cooperation-agreement/
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وينأأأ ص مشأأأروع املبأأأدأ أينضأأأا  علأأأى قائ أأأة أحكأأأا  غأأأري حصأأأرينة بشأأأفن محاينأأأة البيئأأأة وكأأأ   (5)
دمراجهأا يف االتفاقأأات املتصألة بوجأأوم قأوات عسأأكرينة في أأا ينتعلأق سل أأ اع املسألحو فاة لأأة الثانيأأة 

دىل "التأأأأدابري الوقائيأأأأة وتقيي أأأأات ااثأأأأر وتأأأأدابري اإلصأأأأالح والت ظيأأأأ " مأأأأ  مشأأأأروع املبأأأأدأ تشأأأأري 
أمثلأأأة ملأأأا وكأأأ  أن تت اولأأأه ااحكأأأا  املتعلقأأأة حب اينأأأة البيئأأأةو وقأأأد ينكأأأون لوجأأأوم قأأأوات بوصأأأفها 

و وبغية جت ب   ا التأفثري السأل  قأدر اإلمكأان  تتسأم التأدابري (1138)عسكرينة أتثري سل  يف البيئة
أبمهيأأأأة مأأأأربىو وتقيي أأأأات ااثأأأأر ضأأأأرورينة لتحدينأأأأد نأأأأوع تأأأأدابري اإلصأأأأالح  ذات الطأأأأابع الوقأأأأائي

 والت ظي  الت قد ينل   ا اذ ا ع د انتهاء وجوم القوات العسكرينةو
والتدابري املشار دليها يف مشروع املبدأ وك  أن تت أاول طائفأة مأ  اةوانأب ذات الصألةو  (6)

و املبأأأأني يف امل ارسأأأأة التعا دينأأأأة مأأأأا ينلأأأأي: ومأأأأ  اامثلأأأأة الدقيقأأأأة الأأأأت تسأأأأتحق الأأأأ مر علأأأأى ال حأأأأ
االعأأرتا  أبمهيأأة محاينأأة البيئأأة  مبأأا يف ذلأأك م أأع التلأأوث يف املرافأأق وامل أأاطق امل  وحأأة للدولأأة الأأت 

  (1140)مأأأع محاينأأأة البيئأأأة ينتسأأأق  والتفأأأا م علأأأى أن االتفأأأاق سأأأي فَّ  علأأأى  أأأو (1139)ت شأأأر قأأأوات
والدولأة املرسألة بشأفن املسأائ  الأت وكأ  أن تأؤثر والتعأاون وتبأامل املعلومأات بأني الدولأة املضأيفة 

  والتقيي أأات الدورينأأة لأأ ماء (1142)  وتأأدابري م أأع ااضأأرار البيئيأأة(1141)يف صأأحة املأأواط ني وبيئأأتهم
  أو  (1145)  وتطبيأأأأق القأأأأوانني البيئيأأأأة للدولأأأأة املضأأأأيفة(1144)  وع ليأأأأات االسأأأأتعراض(1143)البيئأأأأي

لقأأأأوانني واانظ أأأأة واملعأأأأاينري البيئيأأأأة يف الدولأأأأة مأأأأ لك التأأأأ ا  الدولأأأأة الأأأأت ت شأأأأر قأأأأوات سحأأأأرتا  ا
  وواجأأأأأأب احأأأأأأرتا  املعأأأأأاينري الدوليأأأأأأة في أأأأأأا ينتعلأأأأأق سالسأأأأأأتخدا  املسأأأأأأتدا  لل أأأأأأوارم (1146)املضأأأأأيفة
  وت ظأأأأأيم (1148)  وا أأأأأاذ تأأأأأدابري دصأأأأأالحية ع أأأأأدما ال وكأأأأأ  تأأأأأاليف اآلاثر الضأأأأأارة(1147)الطبيعيأأأأأة

 و (1149)املطالبات املتعلقة ساضرار البيئية
عبارة "حسب االقتضاء" دىل اعتبأارين  مت أاين ين و أوال   االتفاقأات املتصألة بوجأوم  وتشري (7)

قوات عسكرينة في ا ينتعلق سل أ اع املسألح تأرب   يف بعأض ااحيأان يف سأرو  عاجلأة قأد ال ينتسأد 
معهأأا معاةأأة املسأأائ  املتعلقأأة حب اينأأة البيئأأةو اثنيأأا   يف بعأأض ااحيأأان قأأد ينكأأون مأأ  املهأأم بوجأأه 

__________ 

 D.L. Shelton and I. Cutting, "If you break it, do you own it?", Journal of Internationalانظأر  مأثال   (1138) 

Humanitarian Legal Studies, vol. 6 (2015), pp. 201-246, at pp. 210–211, and J. Taylor, 

"Environment and security conflicts: The U.S. Military in Okinawa", The Geographical Bulletin, 

vol. 48 (2007), pp. 6–7و 
 انظر م مرة الوالايت املتحدة ومجهورينة مورايو (1139) 
 و 8انظر اتفاق الوالايت املتحدة والعراق  املامة  (1140) 
 انظر م مرة الوالايت املتحدة ومجهورينة مورايو (1141) 
 أل و  54وأملانيا  املامة  انتو  واتفاق 3انظر اتفاق الوالايت املتحدة والفلبني  املامة التاسعة  الفقرة  (1142) 
    التقيي ات وك  أن تس ح بتحديند وتقيأيم اةوانأب البيئيأة للع ليأة ووكأ  أن تقأرتن سلتأ ا  سلتخطأيط هلأ    (1143) 

 املتطلبات وبرجمتها ومي نتها تبعا  ل لك  م ا جاء يف م مرة الوالايت املتحدة ومجهورينة مورايو
 و2فقرة انظر اتفاق الوالايت املتحدة والفلبني  املامة التاسعة  ال (1144) 
 ‘و1‘)ه(7  الفقرة 12أل   واتفاق الوالايت املتحدة وأسرتاليا  املامة  54انظر اتفاق انتو وأملانيا  املامة  (1145) 
 و8انظر اتفاق الوالايت املتحدة والعراق  املامة  (1146) 
 م  اتفاق مرم  القوات يف ع لية مونكورمايو 9م ا جاء يف املامة  (1147) 
 أل و 54يا  املامة اتفاق انتو وأملان (1148) 
 ‘و1‘)ه(7  الفقرة 12  واتفاق الوالايت املتحدة وأسرتاليا  املامة 41اتفاق انتو وأملانيا  املامة  (1149) 
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ينتضأأ   االتفأأاق أحكامأأا  بشأأفن محاينأأة البيئأأةو مأأ  ذلأأك مأأثال  م طقأأة حم يأأة حُيت أأ  أن  خأأاص أن
تتضرر م  وجوم قوات عسكرينةو ل ا  توفر عبارة "حسب االقتضاء" شيئا  م  املرونة هل ا احلكأم 

 وتس ح له سستيعاب حاالت خمتلفةو
   8املبدي 

 عمليال السةم
رمة يف ع ليات السال  في ا ينتعلق سل  اع تراعي الدول وامل ظ ات الدولية املشا 

املسألح أتثأري تلأأك الع ليأات يف البيئأة  وتتخأأ  التأدابري امل اسأبة مل أأع آاثر أا السألبية علأأى 
 البيئة والتخفي  م ها وتصحيحهاو

 العرح  
وك  أن تكون لع ليات السال  صلة سل  اع املسلح بطرق متعدمةو ففي املاضأي  أوفأد  (1)

و (1150) ليأأات حفأأغ السأأال  عقأأب انتهأأاء ااع أأال العدائيأأة وتوقيأأع اتفأأاق سأأال العدينأأد مأأ  ع
املعأر بع ليأات السأال   ينع أ  العدينأد مأ   الرفيع املستوى املستق  اليو   فك ا الحغ الفرينق أما

البعثأأات يف بيئأأات ال توجأأد فيهأأا مثأأ   أأ   االتفاقأأات السياسأأية  أو فشأألت فيهأأا اةهأأوم الراميأأة 
و وعأأالوة  علأأى ذلأأك  تتسأأم بعثأأات اامأأم املتحأأدة احلدينثأأة حلفأأغ (1151)االتفاقأأاتدىل دملأأام  أأ   

السأأال  أبهنأأا متعأأدمة اابعأأام وتتصأأدى لطائفأأة مأأ  أنشأأطة ب أأاء السأأال   مأأ  تأأوفري بيئأأات آم أأة 
و وتشأ   والايت البعثأات أينضأا  محاينأة (1152)لرصد حقوق اإلنسان دىل دعامة ب اء قأدرات الدولأة

تغطيأأة مجيأأع ع ليأأات السأأال  الأأت وكأأ  أن تتصأأ   8مأأ  مشأأروع املبأأدأ و والقصأأد (1153)املأأدنيني
 أبج اء أو جوانب مت وعة م  ال  اع املسلح  ووك  أن  تل  يف طابعها ال مرو 

وحتأأأدم عبأأأارة "في أأأا ينتعلأأأق سل أأأ اع املسأأألح" نطأأأاق مشأأأروع املبأأأدأو فهأأأي توضأأأح العالقأأأة  (2)
ت تفسأأريا  فضفاضأأا  )أي احت أأال انطباقهأأا علأأى مأأ  سل أ اع املسأألح لضأأ ان عأأد  تفسأأري االلت امأأا

ع   تقو  به م ظ ة مولية في ا ينتص  بتع ين  السال (و ودذا مان ينتعني فهم املصأطلح مأ  م ظأور 
واسأع يف سأأياق مشأأروع املبأأدأ  ف أ  املسأألم بأأه أن  أأ   الع ليأات ال ينتصأأ  مجيعهأأا صأألة مباشأأرة 

 سل  اع املسلحو 
__________ 

تقرينأأأر الفرينأأأق املسأأأتق  الرفيأأأع املسأأأتوى املعأأأر بع ليأأأات السأأأال  بشأأأفن توحيأأأد قأأأواان مأأأ  أجأأأ  السأأأال : السياسأأأة  (1150) 
 و23(  الفقرة A/70/95-S/2015/446والشرامات وال اس )ينرم يف 

 واملرجع نفسه (1151) 
 (1152) V. Holt and G. Taylor, Protecting Civilians in the Context of UN Peacekeeping Operations: 

Successes, Setbacks and Remaining Challenges, independent study jointly commissioned by the 

Department of Peacekeeping Operations and the Office for the Coordination of Humanitarian 

Affairs (United Nations publication, Sales No. E.10.III.M.1), pp. 2-3و 
تأرم يف قأرارات جملأس اامأ : بعثأة انظر  مثال   والايت البعثات التاليأة الأت تقوم أا اامأم املتحأدة  و أي والايت  (1153) 

((؛ وبعثأأأة مأأأراق  اامأأأم املتحأأأدة يف مجهورينأأأة الكونغأأأو الدوقراطيأأأة 2000)1289اامأأأم املتحأأأدة يف سأأأرياليون )
((؛ وع ليأأأأأأة اامأأأأأأم 2015)2215( و2003)1509((؛ وبعثأأأأأأة اامأأأأأأم املتحأأأأأأدة يف ليأأأأأأرباي )2000)1291)

((؛ 2004)1542املتحدة لتحقيأق االسأتقرار يف  أاينت ) ((؛ وبعثة اامم2004)1545املتحدة يف بوروندي )
((؛ وبعثة اامم املتحأدة يف السأومان 2015)2226( و2004)1528وع لية اامم املتحدة يف موت مينفوار )

((؛ وبعثأأة 2007)1769((؛ والع ليأأة املختلطأأة لالحتأأام اافرينقأأي واامأأم املتحأأدة يف مارفأأور )2005)1590)
 ((و 2009)1861رينة أفرينقيا الوسطى وتشام )اامم املتحدة يف مجهو 

http://undocs.org/ar/A/70/95
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ا ع ليأأات السأأال  الأت تشأأارك فيهأأا الأدول وامل ظ أأات الدوليأأة وينغطأي مشأأروع املبأأدأ  أ  (3)
والت تتعلق ب  اعات وك  أن تكون جم وعات م  أطرا  متعدمة حاضرة فيهاو وسيكون ة يع 
    ااطرا  بعض ااثر على البيئةو فعلى سبي  املثال  تقر دمارة ع ليات حفغ السال  ودمارة 

 و (1154)ت   أن تلحق سلبيئة احمللية نتيجة لع ليات حفغ السال الدعم امليداين ساضرار الت حي

والتفثري البيئي لع لية م  ع ليات السال  وك  أن وتد م  مرحلأة التخطأيط دىل مرحلأة  (4)
ما بعد انتهأاء الع ليأة  مأرورا  ا ئهأا الت فيأ يو واهلأد  امل شأوم  أو أن تضأطلع ع ليأات السأال  

أمب حأأد مأأ  أتثأأري تلأأك اانشأأطة يف البيئأأةو وعليأأه  ينرمأأ  مشأأروع أبنشأأطتها علأأى  أأو ينقلأأ  دىل 
املبأأدأ علأأى اانشأأطة املأأرام االضأأطالع إأأا يف حأأاالت سأأتتفثر فيهأأا البيئأأة سأألبا  بع ليأأات السأأال و 
ويف الوقأأت نفسأأه  مأأ  املفهأأو  أن التأأدابري "امل اسأأبة" الأأت سأأُتتخ  قأأد  تلأأ  سخأأتال  سأأياق 

رات ذات الصأألة  بوجأأه خأأاص  مأأا دذا مانأأت تلأأك التأأدابري تتعلأأق الع ليأأةو وقأأد تشأأ   االعتبأأا
 مبرحلة ما قب  ال  اع املسلح أو أث اء  أو ما بعد   وسلتدابري الت وك  ا اذ ا تبعا  للظرو و 

وينعكأأأأس مشأأأأروع املبأأأأدأ االعأأأأرتا  املت اينأأأأد مأأأأ  الأأأأدول وامل ظ أأأأات الدوليأأأأة مثأأأأ  اامأأأأم  (5)
  مبراعأأأاة التأأأفثري البيئأأأي (1156)  وم ظ أأأة حلأأأ  مشأأأال ااطلسأأأي(1155)املتحأأأدة  واالحتأأأام ااوروي

لع ليأأات السأأال  وا أأاذ التأأدابري الالومأأة مل أأع آاثر أأا السأألبية والتخفيأأ  م هأأا وتصأأحيحهاو فعلأأى 
سبي  املثال  خصصت بعض بعثات اامم املتحأدة امليدانيأة وحأدات بيئيأة لوضأع سياسأات بيئيأة 

 و(1157)على االمتثال لل عاينري البيئيةخاصة سلبعثات وت في  ا واإلشرا  
وال ينوجأأد يف القأأانون الأأدويل القأأائم تعرينأأ  واضأأح أو هنأأائي لأأأ "ع ليأأة السأأال " أو "حفأأغ  (6)

السأأال "  والقصأأد مأأ  مشأأروع املبأأدأ  أأ ا  أأو تأأوفري تغطيأأة عامأأة ة يأأع ع ليأأات السأأال   أأ   الأأت 
السأألم"  أأو الع أأ  الرامأأي دىل التوفيأأق تتصأأ  سل  اعأأات املسأألحةو وينأأربو "بأأرانمج السأألم" أن "صأأ ع 
؛ وأن "حفأأغ السأألم"  أأو ووع (1158)بأأني ااطأأرا  املتعامينأأة  ال سأأي ا عأأ  طرينأأق الوسأأائ  السأأل ية

أفأأأرام ل مأأأم املتحأأأدة يف امليأأأدان  وينشأأأ   اشأأأرتاك أفأأأرام عسأأأكرينني و/أو أفأأأرام مأأأ  الشأأأرطة  ومثأأأريا  
ينتخأأأ  "ب أأأاء السأأألم" شأأأك  مشأأأارينع ؛ بي  أأأا (1159)ين طأأأوي علأأأى اشأأأرتاك مأأأوسفني مأأأدنيني أينضأأأا   مأأأا

و ومشأ  تقرينأر الفرينأق (1160)تعاونية تعوم سل فع املتبامل مأ  أجأ  تع ينأ  الثقأة الأت  أي أساسأية للسألم
__________ 

 ,United Nations, Department of Peacekeeping Operations and the Department of Field Supportانظر (1154) 

"DFS Environment Strategy" (2017):و متأأأاح يفhttps://peacekeeping.un.org/sites/default/files/ 

171116_dfs_exec_summary_environment_0.pdf  (و وتك أأأأأ   أأأأأ   2018أاير/مأأأأأاينو  8)اطُلأأأأأع عليأأأأأه يف
 (و 25االسرتاتيجية  سياسةت بيئية ومبامئ توجيهية بيئية لبعثات اامم املتحدة امليدانية )انظر احلاشية أعال  

 European Union, "Military Concept on Environmental Protection and Energy Efficiencyانظر  مثال   (1155) 

01574/12, document EEAS 2012September  14led military operations", -for EUو 
 NATO, "Joint NATO doctrine for environmental protection during NATO-led militaryانظأر  مأثال    (1156) 

activities", 8 March 2018, document NSO(Joint)0335(2018)EP/7141و 
"مسأأأتقب  ع ليأأأات اامأأأم املتحأأأدة للسأأأأال : ت فيأأأ  توصأأأيات الفرينأأأق املسأأأأتق  الرفيأأأع املسأأأتوى املعأأأر بع ليأأأأات  (1157) 

 و129الفقرة   (A/70/357–S/2015/682السال "  تقرينر اامني العا  )
و انظأأأر 20(  الفقأأأرة A/47/277-S/24111وحفأأغ السأأألم" ) "بأأرانمج للسأأألم: الدبلوماسأأأية الوقائيأأة وصأأأ ع السأأألم (1158) 

أينضأأا  ملحأأق خطأأة السأأال   ورقأأة موقأأ  مقدمأأة مأأ  اامأأني العأأا  مب اسأأبة االحتفأأال سلأأ مرى السأأ وينة اخل سأأني 
 (وA/50/60-S/1995/1إلنشاء اامم املتحدة )

 املرجع نفسهو (1159) 
 و56املرجع نفسه  الفقرة  (1160) 

http://undocs.org/ar/A/70/357
http://undocs.org/ar/A/47/277
http://undocs.org/ar/A/50/60
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املستق  الرفيع املستوى املعر بع ليات السال   ملقاصد   "جم وعة واسعة ال طأاق مأ  ااموات ووو 
ات السياسأية  مبأا يف ذلأك بعثأات ب أاء السأأال ؛ تأرتاوح بأني دينفأام مبعأوثني خاصأني ووسأطاء؛ والبعثأ

واملكاتأأب اإلقلي يأأة للدبلوماسأأية الوقائيأأة؛ وبعثأأات املراقبأأة  مبأأا يف ذلأأك بعثأأات مراقبأأة وقأأ  دطأأالق 
ال ار والبعثات االنتخابية؛ والبعثات الف ية املختصأة الصأغرية احلجأم  مثأ  بعثأات معأم االنتخأاست؛ 

و ف صطلح "ع ليات السال " دذن ينهد  دىل تغطية مجيأع (1161)والع ليات املتعدمة التخصصات"
    اانواع م  الع ليات  وع ليات أوسع م  ع ليات اامم املتحدة حلفأغ السأال   مبأا يف ذلأك 
ع ليأأات دنفأأاذ السأأال  وع ليأأات تؤمينهأأا م ظ أأات دقلي يأأةو وال تأأرم يف الأأ ص دشأأارة دىل ع ليأأات 

ئأأي أن ال لأأ و  لت أأاول  أأ ا اامأأر صأأراحة  يف مشأأروع املبأأدأو السأأال  "املتعأأدمة ااطأأرا "  بعأأد أن ر 
 غري أن الفهم العا  ملصطلح "ع ليات السال "  و أنه خيص أينضا  الع ليات املتعدمة ااطرا و

واسأُتخدمت مل أأة "م أأع" دقأأرارا  أبن ع ليأأات حفأغ السأأال  ليسأأت مع ولأأة يف طبيعتهأأا  وأن  (7)
طأأيط أع اهلأأا أن تسأأعى أو هتأأد  دىل اإلقأأالل دىل أمب حأأد مأأ  ااطأأرا  الفاعلأأة ين بغأأي هلأأا ع أأد  

اآلاثر البيئية السلبيةو ويف حني أن االلت ا  سمل ع ينتطلب ا اذ دجراءات يف مرحلأة مبكأرة  ينشأري مفهأو  
"التخفيأأأأ " دىل احلأأأأد مأأأأ  الضأأأأرر الأأأأ ي وقأأأأع فعأأأأال و واسأأأأُتخد  مفهأأأأو  "التصأأأأحيح"  بأأأأدور   مبعأأأأد 

   شامال  أي تدبري وك  ا اذ  إلصالح البيئةو 2يف مشروع املبدأ  "التدابري التصحيحية"

  وينسأتتبع الت امأات خمتلفأة 7مت اين  متاما  يف طابعأه عأ  مشأروع املبأدأ  8ومشروع املبدأ  (8)
عأأ  االلت امأأات الأأوارمة فيأأهو فع ليأأات السأأال   خالفأأا  لالتفاقأأات املتصأألة بوجأأوم قأأوات عسأأكرينة 

ملسألح  ال ت طأوي سلضأرورة علأى مشأارمة قأوات مسألحة أو أفأرام عسأكريننيو في ا ينتعلق سل أ اع ا
وقد تكون أنأواع أخأرى مأ  ااطأرا  الفاعلأة مثأ  املأوسفني املأدنيني وأنأواع خمتلفأة مأ  املختصأني 

أينضأأا  أن ينكأأون أوسأأع  8حاضأأرين  ومشأأ ولني أينضأأا  بتلأأك الع ليأأاتو وينقص أأد مأأ  مشأأروع املبأأدأ 
 لرتمي  دىل أنشطة ع ليات السال     و وأعم نطاقا   وأن ينوجه ا

ومأأ  املفهأأو  أن مشأأروع املبأأدأ ينشأأ   أينضأأا  اسأأتعراض الع ليأأات امل تهيأأة لتحدينأأد وحتليأأ  وتقيأأيم  (9)
أي آاثر لتلأأأك الع ليأأأات ضأأأارة سلبيئأأأةو وسأأأيكون ذلأأأك االسأأأتعراض مبثابأأأة "مروس مسأأأتفامة" سأأأعيا  دىل 

 لة على البيئة أو اإلقالل م ها وض ان عد  تكرار ااخطاءوجت ب اآلاثر السلبية لع ليات السال  املقب

   14املبدي 
 مسارال السةم

ين بغأأي أن تعأأا  أطأأرا  نأأ اع مسأألح  يف دطأأار مسأأار السأأال   مبأأا يف  -1 
ذلأأك حسأأب االقتضأأاء  يف اتفاقأأات السأأال   املسأأائ  املتعلقأأة نصأأالح البيئأأة املتضأأررة 

 و م  ال  اع ومحاينتها
تأأأأؤمي امل ظ أأأأات الدوليأأأأة املع يأأأأة  حسأأأأب االقتضأأأأاء  مور ين بغأأأي أن  -2 

 امليّسر يف   ا الصدمو 

 العرح  
دىل بيأان أن االعتبأارات البيئيأة تأوىل ا ت امأا  أمأرب مأ  ذي قبأ   14ينرمي مشأروع املبأدأ  (1)

 يف سياق مسارات السال  املعاصرة  بسب  م ها ت ظيم املسائ  البيئية يف اتفاقات السال و 
__________ 

 (1161) A/70/95-S/2015/446 و18  الفقرة 

http://undocs.org/ar/A/70/95
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ام م  دمراج مصطلح "مسار السال " يف مشروع املبدأ توسيع نطاقأه ليشأ   مامأ  مسأار وينر  (2)
و ولل  اعأأأات املسأأألحة احلدينثأأأة مأأأوالت شأأأىت ال (1162)السأأأال   ومأأأ لك أي اتفاقأأأات سأأأال  رمسيأأأة تأأأرب  

تتخأأأ  سلضأأأرورة شأأأك  اتفاقأأأات رمسيأأأةو فعلأأأى سأأأبي  املثأأأال  يف هناينأأأة نأأأ اع مسأأألح وكأأأ  التوصأأأ  دىل 
  دطأالق ال أار أو  دنأة أو حالأة مأ  السأال  القأائم حبكأم الواقأع مون اتفأاقو ووكأ  أينضأا  اتفاق لوقأ

أن ينبدأ مسار السال  قب  ال هاينة الفعلية لل  اع املسلح بوقأت طوينأ و فأ برا  اتفأاق للسأال  دذن ال وثأ  
سأأوى جانأأب مأأ  عأأدة جوانأأب  و أأو أمأأر دن حأأدث فقأأد حيأأدث بعأأد وقأأ  ااع أأال العدائيأأة بعأأدة 
س واتو ول لك  وابتغأاء جت أب أي فأراغ ومأر  اسأُتخدمت عبأارة "يف دطأار مسأار السأال "و وين طأوي 

 مول مسار السال  يف مثري م  ااحيان على خطوات خمتلفة واعت ام صكوك مت وعةو 
لإلشأأارة دىل أن احلكأأم ينشأأ   مأأال   1وُتسأأتخد  عبأأارة "أطأأرا  نأأ اع مسأألح" يف الفقأأرة  (3)

لحة الدوليأة وغأأري الدوليأأةو و أأ ا ينت اشأى مأأع الفهأأم العأا  ملشأأارينع املبأأامئ أهنأأا مأ  ال  اعأأات املسأأ
 ت طبق على ال  اعات املسلحة الدولية  وم لك غري الدوليةو

وُتسأأتخد  مل أأة "ين بغأأي" لبيأأان القي أأة املعيارينأأة لاللتأأ ا  مأأع اإلقأأرار أينضأأا  أبنأأه ال ينقابأأ   (4)
 الت ا  قانوين قائمو أي
املبأأدأ بعبأأارات عامأأة السأأتيعاب الطائفأأة الواسأأعة مأأ  احلأأاالت الأأت قأأد وصأأيغ مشأأروع  (5)

ت شأأأف بعأأأد نأأأ اع مسأأألحو وقأأأد تتبأأأاين  حالأأأة البيئأأأة بعأأأد نأأأ اع مسأأألح تباين أأأا  شأأأديندا  تبعأأأا  لعأأأدم مأأأ  
و ففي بعض احلاالت  قد تكون البيئة تعرضت اضرار خطرية وشديندة تظهأر علأى (1163)العوام 

هلأا علأى سأبي  االسأتعجال؛ ويف حأاالت أخأرى  قأد ال تكأون  الفور ووك  أن تتطلأب التصأدي
و وبعأأأض ااضأأأرار البيئيأأأة قأأأد (1164)تسأأأتدعي دصأأأالحا  عأأأاجال  بدرجأأأة  ذات شأأأفنااضأأأرار البيئيأأأة 

 على انتهاء ال  اع املسلحوبعد أشهر أو حىت س وات  تظهر دال ال
__________ 

يقأة وكأ  وث 800قاعدة بياانت اامم املتحأدة التفاقأات السأال   "أماة مرجعيأة تتأيح للعأاملني يف جمأال صأ ع السأال  قرابأة  (1162) 
أن تُفهأأأم مبع ا أأأا الواسأأأع أهنأأأا اتفاقأأأات سأأأال  ومأأأوام ذات صأأألة"  وتتضأأأ   جم وعأأأة ضأأأخ ة مأأأ  الواثئأأأق  مثأأأ  "اتفاقأأأات 
عأ  اتفاقأات وواثئأق أقأ  رمسيأة مثأ  اإلعأالانت والبالغأات والبيأاانت العامأة املشأرتمة  السال  الرمسية واتفاقات فرعية  فضأال  

وعأأروض متفأأق عليهأأا الجت اعأات بأأني ااطأأرا   ورسأأائ  متباملأة وواثئأأق ختاميأأة رئيسأأية ال امجأة عأأ  حمأأاماثت غأأري رمسيأة  
لبعض املؤمترات الدولية أو اإلقلي ية ووو وتتضأ   قاعأدة البيأاانت أينضأا  تشأرينعات وقأوانني ومراسأيم خمتأارة تشأك  اتفاقأا  بأني 

أينضأا  جم وعأة خمتأارة مأ  قأرارات جملأس اامأ و ااطرا  و/أو مانت نتائج مفاوضأات سأال "و وأُمرجأت يف قاعأة البيأاانت 
 و https://peacemaker.un.org/document-searchوقاعدة البياانت متاحة يف: 

يأأه  يف حجأأم علأأى سأأبي  املثأأال  وكأأ  أن تأأؤثر حأأدة نأأ اع مسأألح معأأني ومدتأأه  ومأأ لك ااسأألحة املسأأتخدمة ف (1163) 
 ااضرار البيئية الواقعة فيهو

مأأأ  اامثلأأأة املعروفأأأة علأأأى ااضأأأرار البيئيأأأة الواقعأأأة يف ال  اعأأأات املسأأألحة ااضأأأرار ال امجأأأة عأأأ  اسأأأتخدا  القأأأوات  (1164) 
املسأألحة للأأوالايت املتحأأدة العامأأ  الربتقأأايل يف حأأرب فييأأت ان  ودحأأراق القأأوات العراقيأأة آسر الأأ فط الكوينتيأأة يف 

خلليج  و ي أضرار ُوثقت توثيقا  جيدا و وُوثقت أينضا  حاالت أضرار بيئيأة  تتبأاين  يف شأدهتا  يف ن اعأات حرب ا
مسأأألحة أخأأأرى  مثأأأ  ال  اعأأأات يف مولومبيأأأا  ومأأأ لك يف مجهورينأأأة الكونغأأأو الدوقراطيأأأة وسأأأوراي والعأأأراقو انظأأأر 

UNEP Colombia :متأأأأاح يف  www.unenvironment.org/news-and-stories/story/un-environment-will-

support-environmental-recovery-and-peacebuilding-post  (؛ و2018أاير/مأأاينو  9)اطُلأع عليأه يفUNEP, 

"Post-conflict environmental assessment of the Democratic Republic of the Congo"   :متأأاح يف
https://postconflict.unep.ch/publications/UNEP_DRC_PCEA_EN.pdf  (؛2018أاير/مأأاينو  9)اطُلأأع عليأأه يف 

  متأاح يف: "UNEP, "Post-conflict environmental assessment, clean-up and reconstruction in Iraqو
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/17462/UNEP_Iraq.pdf?sequence=1&isAll

owed=y  و"(؛ 2018أاير/مأاينو  9)اطُلأع عليأه يفLebanon Environmental Assessment of the Syrian Conflict" 
 /www.undp.org/content/dam/lebanon)بأأأدعم مأأأ  بأأأرانمج اامأأأم املتحأأأدة اإلمنأأأائي واالحتأأأام ااوروي(  متأأأاح يف: 

docs/Energy%20and%20Environment/Publications/EASC-WEB.pdf  (و2018أاير/مأأأأأأأأاينو  9)اطُلأأأأأأأأع عليأأأأأأأأه يف 
 International Law and Policy Institute, "Protection of the natural environment in armedانظأر أينضأا  

conflict: an empirical study" (Oslo, 2014), pp. 34-40 

https://peacemaker.un.org/document-search
file:///C:/Users/carla.hoe/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/YM8WIET1/www.unenvironment.org/news-and-stories/story/un-environment-will-support-environmental-recovery-and-peacebuilding-post
file:///C:/Users/carla.hoe/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/YM8WIET1/www.unenvironment.org/news-and-stories/story/un-environment-will-support-environmental-recovery-and-peacebuilding-post
file:///C:/Users/carla.hoe/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/YM8WIET1/www.unenvironment.org/news-and-stories/story/un-environment-will-support-environmental-recovery-and-peacebuilding-post
https://postconflict.unep.ch/publications/UNEP_DRC_PCEA_EN.pdf
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/17462/UNEP_Iraq.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/17462/UNEP_Iraq.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.undp.org/content/dam/lebanon/docs/Energy%20and%20Environment/Publications/EASC-WEB.pdf
http://www.undp.org/content/dam/lebanon/docs/Energy%20and%20Environment/Publications/EASC-WEB.pdf
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 لك الصأأأأكوك وينهأأأأد  مشأأأأروع املبأأأأدأ دىل تغطيأأأأة مجيأأأأع اتفاقأأأأات السأأأأال  الرمسيأأأأة  ومأأأأ (6)
االتفاقأأأات ااخأأأرى املربمأأأة أو املعت أأأدة يف أي وقأأأت أث أأأاء مسأأأار السأأأال   سأأأواء أُبرمأأأت بأأأني  أو

مولتني أو أمثر  وبني مولأة )مول( ومجاعأة )مجاعأات( مسألحة مأ  غأري الأدول  أو بأني مجأاعتني 
 أو أمثأأر مأأ  اة اعأأات املسأألحة مأأ  غأأري الأأدولو ووكأأ  أن تتخأأ   أأ   االتفاقأأات والصأأكوك
أشأأأأكاال  خمتلفأأأأة  مثأأأأ  االتفاقأأأأات الفرعيأأأأة التفاقأأأأات السأأأأال  الرمسيأأأأة  واالتفاقأأأأات غأأأأري الرمسيأأأأة  
واإلعأأالانت  والبالغأأات  والبيأأاانت العامأأة املشأأرتمة ال امجأأة عأأ  احملأأاماثت غأأري الرمسيأأة  وعأأروض 
متفأأق عليهأأا الجت اعأأات بأأني ااطأأرا   ومأأ لك تشأأرينعات وقأأوانني ومراسأأيم ذات صأألة تشأأك  

 و(1165)فاقا  بني ااطرا  و/أو مانت نتائج مفاوضات سال ات
وأنأواع املسأائ  البيئيأة الأت و (1166)وتتض   بعض اتفاقأات السأال  احلدينثأة أحكامأا  بيئيأة (7)

مت ت اوهلأأأا يف الصأأأكوك املربمأأأة أث أأأاء مسأأأار السأأأال  أو يف اتفاقأأأات السأأأال  تشأأأ    علأأأى سأأأبي  
سأأأأائ  البيئيأأأأة أو تشأأأأجيعها علأأأأى ذلأأأأك  وأحكامأأأأا  تبأأأأني املثأأأأال  التأأأأ ا  ااطأأأأرا  سلتعأأأأاون يف امل

سلتفصي  السلطة الت ستكون مسؤولة ع  املسائ  املتعلقة سلبيئة  مث  م ع اةرائم البيئيأة ودنفأاذ 
و وينهأد  مشأروع (1167)القوانني واللوائح الوط ية املتعلقأة سملأوارم الطبيعيأة وتقاسأم املأوارم اجملت عيأة

 ااطرا  على ال ظر يف دمراج     ااحكا  يف االتفاقاتواملبدأ   ا دىل تشجيع 

__________ 

 C. Bell, "Women and peace processes, negotiations, and agreements: operational opportunitiesانظر (1165) 

and challenges", Norwegian Peacebuilding Resource Centre, Policy Brief, March 2013, available 

at http://noref.no under "Publications", p. 1 و 
مأأ  غأأأري الأأدول  وتشأأأ    وطأأأر عأأأات مسأألحة غأأأري موليأأة  بأأأني مولأأة أُبرمأأت  أأ   الصأأأكوك يف الغالأأب يف ن ا (1166) 

ينلأأأي: اتفأأأاق السأأألم بأأأني حكومأأأة السأأألفامور وجبهأأأة فارابونأأأدو مأأأاريت للتحرينأأأر الأأأوطر )اتفأأأاق تشأأأابولتيبيك(  مأأأا
فصأأأأ  الثأأأأاين؛ واالتفأأأأاق املؤقأأأأت للسأأأأال    املرفأأأأق  الA/46/864(  1992مأأأأانون الثاين/ين أأأأاينر   16)مكسأأأأيكو  

  املرفأأأأق؛ واتفأأأأاق أروشأأأأا للسأأأأال  واملصأأأأاحلة يف S/1999/648واحلكأأأأم الأأأأ ايت يف موسأأأأوفو )اتفاقأأأأات رامبوينيأأأأه(  
 http://peacemaker.un.org/node/1207, Protocol(  متاح يف: 2000آب/أغسطس  28بوروندي  )أروشا  

III, at p. 62, art. 12, para. 3 (e), and Protocol IV, at p. 81, art. 8 (h) و والوثيقأة اخلتاميأة لل فاوضأات
-http://peacemaker.un.org/drc(  متأأاح يف: 2003نيسأأان/أبرين   2السياسأأية بأأني الكونغأأوليني )صأأ  سأأيت  

suncity-agreement2003, resolution No. DIC/CEF/03, pp. 40-41, and resolution No. DIC/CHSC/03, 

pp. 62-65/اةيش و واتفأأأاق السأأال  الشأأام  بأأأني حكومأأة مجهورينأأة السأأومان واحلرمأأأة الشأأعبية لتحرينأأر السأأأومان
  http://peacemaker.un.org/node/1369, chap. V, p. 71 and chap. III, p. 45الشأع  لتحرينأر السأومان  متأاح يف: 

والأتحكم فيهأا"  ال ي حيدم م بامئ توجيهيأة "اتبأاع أفضأ  امل ارسأات املعروفأة يف االسأتخدا  املسأتدا  لل أوارم الطبيعيأة
اتفأأاق و ؛ 4و 1-1-3ووكأأ  االطأأالع علأأى م ينأأد مأأ  اانظ أأة بشأأفن املأأوارم ال فطيأأة يف الفقأأرتني  -( 10-1)الفقأأرة 

 .http://peacemaker.un.org/node/535, chap. 2, at p(  متأاح يف: 2006أاير/مأاينو  5سال  مارفور )أبوجا  

21, art. 17, para. 107 (g) and (h), and at p. 30, art. 20 ؛ واالتفأاق املتعلأق سحللأول الشأاملة بأني أوغ أدا
 /https://peacemaker.un.org/sites(  متأأأأأاح يف: 2007أاير/مأأأأاينو  2وجيش/حرمأأأأة الأأأأأرب لل قاومأأأأة )جأأأأأوس  

peacemaker.un.org/files/UG_070502_AgreementComprehensiveSolutions.pdf, para. 14.6 ؛ واتفأأاق
  S/1999/777(  1999متوو/ينوليأأه  7السأأال  بأأني حكومأأة سأأرياليون واةبهأأة املتحأأدة الثورينأأة لسأأرياليون )لأأومي  

 املرفق  املامة السابعةو 
م  املرفق الثأاين التفأاق السأال ؛ و أي تأ ص  13اتفاق تشابولتيبيك  الفص  الثاينو وترم أنظ ة أخرى يف املامة  (1167) 

ةأأرائم واةأأأ ح املرتكبأأأة علأأى أن شأأأعبة البيئأأة التابعأأأة للشأأرطة الوط يأأأة املدنيأأة  أأأي "املسأأؤولة عأأأ  م أأع ومكافحأأأة ا
  يف 2000البيئأأأأة"و وينتضأأأأ   الربوتومأأأأول الثالأأأأث التفأأأأاق أروشأأأأا للسأأأأال  واملصأأأأاحلة يف بورونأأأأدي لعأأأأا   ضأأأأد

(  عأأدة دشأأارات دىل محاينأأة البيئأأة  تأأ ص )ح8  املأأامة 81( ويف الصأأفحة )ه3  الفقأأرة 12  املأأامة 62 الصأأفحة
"تكشأأأأأ  أبسأأأأرع مأأأأأا وكأأأأ  أي خطأأأأأر ينتهأأأأدم البيئأأأأأة  دحأأأأدا ا علأأأأى أن مأأأأأ  مهأأأأا  ااجهأأأأأ ة االسأأأأتخباراتية أن

اإلينكولوجيأأة يف البلأأد"و وعأأالوة  علأأى ذلأأك  ينأأ ص االتفأأاق علأأى أن "سياسأأة تووينأأع أو  صأأيص أراض جدينأأدة 
 سرتاعي احلاجة دىل محاينة البيئة ودىل دمارة ال ظا  املائي يف البلد ع  طرينق محاينة الغاست"و

http://undocs.org/ar/A/46/864
http://undocs.org/ar/S/1999/648
http://peacemaker.un.org/node/1207
http://peacemaker.un.org/node/1207
http://peacemaker.un.org/drc-suncity-agreement2003
http://peacemaker.un.org/drc-suncity-agreement2003
http://peacemaker.un.org/drc-suncity-agreement2003
http://peacemaker.un.org/node/1369
http://peacemaker.un.org/node/1369
http://peacemaker.un.org/node/535
http://peacemaker.un.org/node/535
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/UG_070502_AgreementComprehensiveSolutions.pdf
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/UG_070502_AgreementComprehensiveSolutions.pdf
http://undocs.org/ar/S/1999/777
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دىل تشأأأجيع امل ظ أأأات الدوليأأأة ذات الصأأألة علأأأى مراعأأأاة االعتبأأأارات  2وهتأأأد  الفقأأأرة  (8)
البيئية لدى القيا  بدور امليسر يف مسارات السال و وينقصد م  صيغة الفقرة أن تكون واسأعة مبأا 

قأأرارات جمللأأس أمأأأ  اامأأم املتحأأدة مبوجأأب الفصأأأ  ينكفأأي لتشأأ   احلأأاالت الأأت اعُت أأأدت فيهأأا 
الدولأأأة  مبوافقأأأةالسأأأابع  ومأأأ لك احلأأأاالت الأأأت تأأأؤمي فيهأأأا امل ظ أأأات الدوليأأأة املع يأأأة مور امليسأأأر 

 املع ية أو أطرا  ال  اع املسلح املعرو
دىل "امل ظ أأأات الدوليأأأة املع يأأأة" لتوضأأأيح أن امل ظ أأأات ليسأأأت ملهأأأا مؤ لأأأة  2وتشأأري الفقأأأرة  (9)
عاةة     املسفلةو فامل ظ ات الت ينُرى أهنا مع ية يف سياق مشروع املبأدأ  أ ا تشأ   امل ظ أات الأت مل

يف مسأأارات السأأال  للعدينأأد مأأ  ال  اعأأات املسأألحة يف املاضأأي  ومأأ  بي هأأا  مه أأا   اعأأرُت  أبمائهأأا مورا  
روي ورابطأأة أمأأم ج أأوب اامأأم املتحأأدة وأجه هتأأا بوجأأه خأأاص  ومأأ لك االحتأأام اافرينقأأي واالحتأأام ااو 

و وينتضأأ   مشأأروع املبأأدأ أينضأأا  عبأأارة "حسأأب االقتضأأاء" (1168)شأأرق آسأأيا وم ظ أأة الأأدول اامرينكيأأة
 لبيان أن مشارمة امل ظ ات الدولية حتقيقا  هل ا الغرض ليست مائ ا  مطلوبة أو مرغوبة م  ااطرا و

  15املبدي 
 املسلح  التقييمال البيئية والتدال  التصحيحية لعد النزاع

يُنشأأأأأجَّع تعأأأأأاون ااطأأأأأرا  املع يأأأأأة  مبأأأأأا فيهأأأأأا امل ظ أأأأأات الدوليأأأأأة  في أأأأأا ينتعلأأأأأق  
 سلتقيي ات البيئية والتدابري التصحيحية بعد ال  اع املسلحو

 العرح  
تشأأأجيع ااطأأأرا  املع يأأأة علأأأى التعأأأاون لضأأأ ان دجأأأراء  15الغأأأرض مأأأ  مشأأأروع املبأأأدأ  (1)

ت مأأا بعأأد ال أأ اعو وينأأرتبط مشأأروع املبأأدأ  أأ ا ارتباطأأا  تقيي أأات بيئيأأة وتأأدابري تصأأحيحية يف حأأاال
 و8وثيقا  مبشروع املبدأ 

واإلشأارة دىل "ااطأأرا  املع يأأة" تشأأ   ااطأأرا  مأأ  الأأدول وااطأأرا  مأأ  غأأري الأأدولو  (2)
أأأأأ أن ينأأأأأؤمي مورا  في أأأأأا ينتعلأأأأأق سلتقيي أأأأأات البيئيأأأأأة والتأأأأأدابري  ه  وك أأأأأفليسأأأأأت الأأأأأدول وحأأأأأد ا م 

طائفأأة واسأأعة مأأ  ااطأأرا   م هأأا امل ظ أأات الدوليأأة وااطأأرا  مأأ  غأأري  التصأأحيحية  بأأ  أينضأأا  
 وملب اعتبار ا دقرارا  ب درة امل ارسة يف   ا اجملالو وعظيذات طابع الدولو ومل ة "يُنشجَّع" 

__________ 

يسأأر يف العدينأأد مأأ  ال  اعأأات املسأألحة  مبأأا فيهأأا ال  اعأأات املسأألحة يف أنغأأوال اضأأطلعت اامأأم املتحأأدة بأأدور امل (1168) 
ومجهورينة الكونغو الدوقراطية وليبيا ومووامبيقو وأمت امل ظ ات اإلقلي يأة أينضأا  مورا  تيسأرياي  يف مسأارات السأال  

ارات السأال  يف بلأدان م هأا يف مجيع أ اء العامو فعلى سبي  املثأال  شأارك االحتأام اافرينقأي يف جوانأب مأ  مسأ
 ,Chatham House, Africa Programmeبيسأاو ومأوت مينفأوار وليأأربايو انظأر -جأ ر الق أر والصأومال وغي يأا 

"The African Union’s role in promoting peace, security and stability: from reaction to 

prevention?", meeting summary :متأأاح يف  www.chathamhouse.org, p. 3 و وشأأارمت م ظ أأة الأأدول
 ,P.J. Meyer انظأأأراامرينكيأأأة يف مسأأأار السأأأال  يف بلأأأدان م هأأأا مولأأأة بوليفيأأأا املتعأأأدمة القوميأأأات ومولومبيأأأاو 

"Organization of American States: background and issues for Congress" (Congressional Research 

Service, 2014) :متأأأاح يف  www.fas.org, p. 8: و انظأأأر أينضأأأا African Union and Centre for 

Humanitarian Dialogue, Managing Peace Processes: Towards more inclusive processes, vol. 3 

(2013), p. 106 و وشأأأارك االحتأأأام ااوروي يف مسأأأارات السأأأال  يف ن اعأأأات مسأأألحة يف م أأأاطق م هأأأا الشأأأرق
 ,Switzerland, Federal Department of International Affairsلشأأ اليةو انظأأر أينضأأا  ااوسأأط وآينرل أأدا ا

"Mediation and facilitation in today’s peace processes: centrality of commitment, coordination and 

context", presentation by Thomas Greminger, a retreat of the International Organization of la 

Francophonie, 15-17 February 2007 :متاح يف  www.swisspeace.ch, under "Publications"و  
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وتعبأأري "التقيأأيم البيئأأي" ينت يأأ  عأأ  "تقيأأيم ااثأأر البيئأأي"  الأأ ي يُنضأأطلع بأأه عأأامة مسأأبقا   (3)
يف دعأأأأأدام اخلطأأأأأط والأأأأأربامج  مه أأأأأا  و وتأأأأأؤمي  أأأأأ   التقيي أأأأأات مورا  (1169)ا  وقائيأأأأأ دجأأأأأراء  بوصأأأأأفه 

والسياسات والتشرينعات واعت ام ا  حسب االقتضاءو وقد ين طوي ذلك على تقييم اآلاثر البيئية 
 و (1170)مبا فيها اآلاثر الصحية  احملت لة يف خطة أو برانمج

 لتع أأأيم االعتبأأأارات البيئيأأأة يف خطأأأط ويف  أأأ ا السأأأياق سهأأأر التقيأأأيم البيئأأأي بعأأأد ال أأأ اع أماة   (4)
الت  ية يف مرحلة ما بعد ال  اعو وينرام إ   التقيي ات عامة  حتديند املخاطر البيئيأة الرئيسأية علأى الصأحة 

و وينأأرام (1171)وسأب  املعيشأة واامأأ   وتقأد  توصأأيات دىل السألطات الوط يأة بشأأفن ميفيأة التصأأدي هلأا
حتياجأات وع ليأات سياسأاتية خمتلفأة تكأون  تبعأا  لل تطلبأات  مت أاين ة سلتقييم البيئي بعد ال  اع تلبية ا
و و  ا التقييم البيئي بعأد ال أ اع  الأ ي يُنضأط لع بأه بطلأب مأ  الدولأة  (1172)يف ال طاق واهلد  وال هج

؛ (1174)؛ أو )ب( تقيأأأأأأأيم م أأأأأأأي لل خأأأأأأأاطر(1173)وكأأأأأأأ  أن ينتخأأأأأأأ  شأأأأأأأك : )أ( تقيأأأأأأأيم احتياجأأأأأأأات
و فالتقييم الشام  لرواندا  مأثال   مشأ  ع ليأة (1176)م( تقييم شام ؛ أو )(1175)تقييم اسرتاتيجي )ج( أو

تقيأأيم وتقأأدينر أجرا أأا خأأرباء عل يأأون  وغطأأت طائفأأة مأأ  اانشأأطة  مبأأا فيهأأا حتدينأأد ال طأأاق  ومراسأأة 
مكتبيأأأأة  وع أأأأ  ميأأأأداين  وأخأأأأ  عي أأأأات بيئيأأأأة  ومن جأأأأة نظأأأأم معلومأأأأات جغرافيأأأأة  وحتليأأأأ  ودبأأأأالغ  

به متاما  أن "ال  اعأات غالبأا  مأا تكأون هلأا أتثأريات بيئيأة  مباشأرة أو غأري ومشاورات وط يةو وم  املسلم 
 و (1177)مباشرة  متس الصحة البشرينة وسب  العيش وم لك خدمات ال ظم اإلينكولوجية"

__________ 

 United(  1991شأأأباط/فرباينر  25انظأأأر  مأأأثال   اتفاقيأأأة تقيأأأيم ااثأأأر البيئأأأي يف دطأأأار عأأأرب حأأأدومي )دسأأأبو   (1169) 

Nations, Treaty Series, vol. 1989, No. 34028, p. 309و 
بروتومأأأأول التقيأأأأيم البيئأأأأي االسأأأأرتاتيجي امللحأأأأق ستفاقيأأأأة تقيأأأأيم ااثأأأأر البيئأأأأي يف دطأأأأار عأأأأرب حأأأأدومي  متأأأأاح يف:  (1170) 

www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/legaltexts/protocolenglish.pdfو 
 (1171) Post-crisis environmental assessment :متأاح يف  http://drustage.unep.org/disastersandconflicts/what 

-we-do/preparedness-response/post-crisis-environmental-assessmentو 
 (1172) D. Jensen, "Evaluating the impact of UNEP’s post conflict environmental assessments", Assessing and 

Restoring Natural Resources in Post-Conflict Peacebuilding, Jensen and S. Lonergan (eds.) :متأاح يف  
https://environmentalpeacebuilding.org/assets/Documents/LibraryItem_000_Doc_061.pdf, p. 18و 

وك  دجراء تقييم االحتياجات والدراسة املكتبية أث اء ال  اع أو بعد   اسأت اما  دىل جم وعأة مأ  املعلومأات الثانوينأة  (1173) 
ات البيئية ودمارة املوارم الطبيعية والتحأدايت واملسأت دة مأ  مصأامر وط يأة وموليأةو املوجومة مسبقا  بشفن االجتا 

و أأأ   املعلومأأأات  مقرونأأأة  بأأأ ايرات ميدانيأأأة حمأأأدومة للتحقأأأق  جُت أأأع بعأأأد ذلأأأك يف مراسأأأة مكتبيأأأة حتأأأاول حتدينأأأد 
 و19و 18االحتياجات البيئية وترتيب أولوايهتاو املرجع نفسه  الصفحتان 

لك أأأي لل خأأأاطر  الأأأ ي ينشأأأ   وايرات ميدانيأأأة وحتلأأأيال  خمتأأأرباي  وصأأأورا  سأأأاتلية  ينرمأأأ  علأأأى التأأأفثري البيئأأأي املباشأأأر التقيأأأيم ا (1174) 
 و20و 19لل  اعات ال اجم ع  قص  وتدمري املباين واملواقع الص اعية والبد التحتية العامةو املرجع نفسه  الصفحتان 

املباشأر واسأرتاتيجيات البقأاء والتكيأ  للسأكان احملليأني واملشأام  املؤسسأية التقييم االسرتاتيجي ينقّيم التأفثري غأري  (1175) 
 و20ال امجة ع  اهنيار احلوم ة والقدراتو وغالبا  ما ينكون   ا التقييم أطول أمدا و املرجع نفسه  الصفحة 

الجتا أات البيئيأة وحتأدايت التقييم الشام  ينسعى دىل تقد  صورة مفصلة عأ  مأ  قطأاع مأ  قطاعأات املأوارم الطبيعيأة وا (1176) 
احلوم ة واالحتياجات م  القدراتو واسأت اما  دىل املشأاورات الوط يأة مأع أصأحاب املصألحة  حتأاول التقيي أات الشأاملة 

 و 20حتديند ااولوايت وتكلفة التدخالت املطلوبة على املدى القصري واملتوسط والطوين و املرجع نفسه  الصفحة 
 (1177) DAC Network on Environment and Development Cooperation (ENVIRONET), "Strategic 

environment assessment and post-conflict development SEA toolkit" (2010), p. 4 :متأأاح يف  
http://content-ext.undp.org/aplaws_publications/2078176/Strategic%20Environment%20Assessment 

%20and%20Post%20Conflict%20Development%20full%20version.pdf و 

http://drustage.unep.org/disastersandconflicts/what-we-do/preparedness-response/post-crisis-environmental-assessment
http://drustage.unep.org/disastersandconflicts/what-we-do/preparedness-response/post-crisis-environmental-assessment
https://environmentalpeacebuilding.org/assets/Documents/LibraryItem_000_Doc_061.pdf
http://content-ext.undp.org/aplaws_publications/2078176/Strategic%20Environment%20Assessment%20and%20Post%20Conflict%20Development%20full%20version.pdf
http://content-ext.undp.org/aplaws_publications/2078176/Strategic%20Environment%20Assessment%20and%20Post%20Conflict%20Development%20full%20version.pdf
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وتشجَّع     التقيي ات ان اآلاثر البيئية لل  اعات املسألحة دذا مأا ُأمهلأت ف أ  املأرجح  (5)
ريند السكاين ووع عة االسأتقرار االجت أاعي واالقتصأامي"  مأا ينأؤمي أن تؤمي دىل "م يند م  التش

 و (1178)دىل "تقوينض التعايف والتع ري يف م اطق ما بعد انتهاء ال  اع" و"دحداث حلقة مفرغة"
  اسأُتخد  مصأطلح 2وملواءمة ال ص مع سقي مشارينع املبامئ  وال سأي ا مشأروع املبأدأ  (6)

رغأأأم أن مصأأأطلح "التعأأأايف" أوسأأأع اسأأأتخداما  يف امل ارسأأأة  "التصأأأحيحية" يف مشأأأروع املبأأأدأ  أأأ ا
الع ليةو وبعد االنتهأاء مأ  التقيأيم  ينت ثأ  التحأدي يف ضأ ان وجأوم بأرامج للتعأايف البيئأي هتأد  
دىل تع ينأأأ  السأأألطات البيئيأأأة الوط يأأأة واحملليأأأة  ودعأأأامة أت يأأأ  الأأأ ظم اإلينكولوجيأأأة  والتخفيأأأ  مأأأ  

و (1179)تدا  لل أأأوارم يف سأأأياق اخلطأأأط اإلمنائيأأأة للدولأأأة املع يأأأةاملخأأأاطر  ومفالأأأة االسأأأتخدا  املسأأأ
 مصطلح "التدابري التصحيحية" فهو أضيق نطاقا  م  "التعايف"و  أما

   16املبدي 
 خملفال احلرب 

بعأأد نأأ اع مسأألح  تسأأعى أطأأرا  ال أأ اع دىل دوالأأة أو دبطأأال ضأأرر مأأا  -1 
اخلطرة الت تسأبب أو حُيت أ  أن سيطرهتا م  خملفات احلرب السامة و  خيضع لوالينتها أو

 تسبب ضررا  للبيئةو وتُتخ  تلك التدابري ر  ا  بقواعد القانون الدويل السارينةو 
تسأأأأأعى ااطأأأأأرا  أينضأأأأأا  دىل التوصأأأأأ  دىل اتفأأأأأاق في أأأأأا بي هأأأأأا  وع أأأأأد  -2 

االقتضاء  مع غري ا م  الدول وامل ظ ات الدولية  على املساعدة التق ية واملامينة  مبا يف 
القيا   يف الظرو  املالئ ة  بت في  ع ليات مشرتمة إلوالة خملفات احلرب السأامة  ذلك

 واخلطرة تلك أو دبطال ضرر او 
أبي مأأأأأأ  احلقأأأأأأوق أو االلت امأأأأأأات مبوجأأأأأأب  2و 1ال  أأأأأأ  الفقأأأأأأراتن  -3 

ينتعلأأق بتطهأأري أو دوالأأة أو تأأدمري أو صأأيانة حقأأول االغأأا  وامل أأاطق  القأأانون الأأدويل في أأا
 واالغا  والفخا  املتفجرة وال خائر املتفجرة وااجه ة ااخرىو امللغَّ ة

 العرح  
أن دىل تع ين  محاينة البيئة بعد انتهاء ال  اعو وينسعى دىل ض ان  16ينهد  مشروع املبدأ  (1)

حُيت أأ  أن  بعأأد ال أ اع املسأألح ضأأرر خملفأات احلأأرب السأأامة واخلطأرة الأأت تسأأبب أو ينُأ ال أو ينُبطأأ 
بيئأةو وينشأ   مشأروع املبأدأ  أ ا خملفأات احلأرب السأامة واخلطأرة يف الأرب  ومأ لك تسبب ضأررا  لل

يف البحر  ما مامت خاضعة  لوالينة أو سأيطرة طأر  سأابق يف ال أ اع  أُلقيتتلك الت ُوضعت أو 
 التدابري ر  ا  بقواعد القانون الدويل السارينةو     املسلحو وتُتخ  

وتتخأأأ  خملفأأأات احلأأأرب أشأأأكاال  خمتلفأأأةو فهأأأي  ةوبعبأأأارات عامأأأ 1وقأأأد صأأأيغت الفقأأأرة  (2)
تقتصأأر علأأى املتفجأأرات مأأ  خملفأأات احلأأرب بأأ  تشأأ   أينضأأا  غأأري ذلأأك مأأ  املأأوام وااشأأياء  ال

شك  أي خطر على البيئة أو قد تكأون أقأ  خطأرا  دذا بقيأت تاخلطرةو وبعض خملفات احلرب ال 

__________ 

 املرجع نفسهو (1178) 
 (1179) UNEP, "Disasters and Conflicts Programme":متأأاح يف   www.un.org/en/events/environmentcon 

flictday/pdf/UNEP_conflict_and_disaster_brochure.pdf, p. 3و 

file:///C:/Users/Elalaoui/Desktop/!!%20Work%202018-19/A.73.10/!Tradoc/www.un.org/en/events/environmentcon%20flictday/pdf/UNEP_conflict_and_disaster_brochure.pdf
file:///C:/Users/Elalaoui/Desktop/!!%20Work%202018-19/A.73.10/!Tradoc/www.un.org/en/events/environmentcon%20flictday/pdf/UNEP_conflict_and_disaster_brochure.pdf
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والأأأة خملفأأأات احلأأأرب يف بعأأأض و وبعبأأأارة أخأأأرى  قأأأد تطأأأرح د(1180)حيأأأث  أأأي بعأأأد انتهأأأاء ال أأأ اع
احلأأاالت خطأأرا  بيئيأأا  أمأأرب ممأأا لأأو تُرمأأت حيأأث  أأيو وهلأأ ا السأأبب ينتضأأ   مشأأروع املبأأدأ عبأأارة 

 أي ع أ مأ  امل اسأب يف بعأض الظأرو  االمت أاع عأ   ه قأد ينكأوندبطال ضرر"  لتوضيح أن "أو
 اإلوالةوتدابري أو ا اذ تدابري غري 

ينتعلأأق بأأأ "خملفأأات احلأأرب السأأامة واخلطأأرة" الأأت "تسأأبب  وااللتأأ ا  سلسأأعي التأأ ا  سأألوك (3)
حُيت   أن تسبب ضررا  للبيئة"و ومثريا  ما يُنستخد  مصطلحا "السامة" و"اخلطرة" ع د اإلشأارة  أو

و (1181)دىل خملفات احلرب الت تشك  خطرا  على البشر أو البيئة  ورئي م اسأبا  اسأتخدامه ا   أا
ىل حأد مأا مأ  تعبأري "السأامة"  ذلأك أن مجيأع خملفأات احلأرب ومصأطلح "اخلطأرة" أوسأع نطاقأا  د

الأأت تشأأك  خطأأرا  علأأى البشأأر أو البيئأأة وكأأ  اعتبار أأا خطأأرة  ولكأأ  لأأيس ملهأأا سأأاما و ولأأيس 
ملصأطلح "خملفأات احلأأرب السأامة" تعرينأ ت يف القأأانون الأدويل  لك أه يُنسأأتخد  لوصأ  "أي مأأامة 

 و (1182)  خطرا  على البشر وال ظم اإلينكولوجية"سامة أو مشعة انمجة ع  أنشطة عسكرينة وتشك

وينُقصد م  اإلشارة دىل "الوالينة أو السيطرة" تغطية امل اطق الواقعة ض   نطاق السيطرة  (4)
رابأأأط دقلي أأأيو وينُقصأأأد مأأأ   مأأأا ينتجأأأاوو الوالينأأأة أو السأأأيطرة الأأأت ين شأأأئهاالقانونيأأأة والفعليأأأة حأأأىت 

الدولأة  اانشأطة الأت أيذن القأانون الأدويل للدولأة  دضأافة دىل دقلأيم مصطلح "الوالينة" أن ينش   
و أمأأا مصأأطلح "السأأأيطرة" (1183)مب ارسأأة اختصاصأأها وسأألطتها عليهأأا خأأارج حأأدوم ا اإلقلي يأأة

فُيقصأأد م أأه أن ينشأأ   احلأأاالت الأأت متأأارس فيهأأا مولأأة )أو طأأر  يف نأأ اع مسأألح( سأأيطرة فعليأأة  

__________ 

 ,T.A. Mensah ا  أأأأأو  يف مثأأأأأري مأأأأأ  ااحيأأأأأان  حأأأأأال ااسأأأأألحة الكي يائيأأأأأة الأأأأأت أُلقيأأأأأت يف البحأأأأأرو انظأأأأأر  أأأأأ (1180) 

"Environmental damages under the Law of the Sea Convention", The Environmental Consequences of 

War: Legal, Economic, and Scientific Perspectives, J.E. Austin and C.E. Bruch, eds. (Cambridge, 

Cambridge University Press, 2000), pp. 226–249 و ومشروع البحأث عأ  الأ خائر الكي يائيأة وتقيي هأا مثأال علأى
و وكأأأ  االطأأأالع علأأأى معلومأأأات عأأأ  املشأأأروع يف: مشأأأروع للتعأأأاون بأأأني مول البلطيأأأق  وولأأأه ج ئيأأأا  االحتأأأام ااوروي

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/finland/chemsea-tacklesproblem-of-chemical-munitions-

in-the-baltic-sea البلطيأأق )ة أأة  لسأأ كي( يف: و انظأأر أينضأأا  املوقأأع الشأأبكي للج أأة محاينأأة البيئأأة البحرينأأة يف م طقأأة حبأأر
www.helcom.fi/baltic-sea-trends/hazardous-substances/sea-dumped-chemical-munitionsو 

املسألحة"  تقرينأر  لل  يند م  املعلومات  انظر اللج ة الدولية للصليب اامحأر  "تع ينأ  احل اينأة القانونيأة لضأحااي ال  اعأات (1181) 
 وNo. 31IC/11/5.1.1 3, p. 18  2011 أُعد لل ؤمتر الدويل احلامي والثالثني للصليب اامحر واهلالل اامحر يف عا 

 M. Ghalaieny, "Toxic harm: humanitarian and environmental concerns from military-originانظأر  (1182) 

contamination", discussion paper (Toxic Remnants of War project, 2013), p. 2  و انظأأر أينضأأا
www.toxicremnantsofwar.info/new-trw-publication-toxic-harm-humanitarian-and-environmental-

concerns-from-military-origin-contamination/ و لل  ينأأد مأأ  املعلومأأات عأأ  خملفأأات احلأأرب السأأامة  انظأأر
 Geneva Academy, Weapons Law  متأاح يف:Geneva Academy, Weapons Law Encyclopediaأينضأا  

Encyclopedia, available at www.weaponslaw.org under "Glossary"    الأأ ي ينقتأأبس مأأICRC, 

"Strengthening legal protection for victims of armed conflicts", p. 18 و انظأر البيأاانت الأت أملأت إأا
آينرل أأدا وج أأوب أفرينقيأأا وموسأأتارينكا وال  سأأا يف اللج أأة ااوىل للج عيأأة العامأأة يف مورهتأأا الثام أأة والسأأتني  و أأي 

 وhttp://papersmart.unmeetings.orgبياانت متاحة م  خالل بوابة اخلدمات املوفرة للورق يف: 
مأأ  مشأأارينع املأأوام املتعلقأأة مب أأع الضأأرر العأأابر للحأأدوم ال أأاجم عأأ   1( مأأ  شأأرح مشأأروع املأأامة 9انظأأر الفقأأرة ) (1183) 

و انظأر أينضأا  قأرار 98و 97  اجمللأد الثأاين )اةأ ء الثأاين( والتصأوينب  الفقأراتن 2001ووو  حوليأةأنشطة خطرة  
   املرفقو2007مانون ااول/مينس رب   6املؤر   62/68 عية العامة اة

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/finland/chemsea-tacklesproblem-of-chemical-munitions-in-the-baltic-sea
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/finland/chemsea-tacklesproblem-of-chemical-munitions-in-the-baltic-sea
http://www.helcom.fi/baltic-sea-trends/hazardous-substances/sea-dumped-chemical-munitions
http://www.toxicremnantsofwar.info/new-trw-publication-toxic-harm-humanitarian-and-environmental-concerns-from-military-origin-contamination/
http://www.toxicremnantsofwar.info/new-trw-publication-toxic-harm-humanitarian-and-environmental-concerns-from-military-origin-contamination/
http://papersmart.unmeetings.org/
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"ينشأأأري دىل القأأأدرة يف الواقأأأع علأأأى ممارسأأأة  و فهأأأو دذن(1184)حأأأىت لأأأو افتقأأأرت دىل الوالينأأأة القانونيأأأة
 و (1185)السلطة الفعلية على أنشطة حتدث خارج الوالينة القضائية لدولة ما"

مأأأ  ال  اعأأأات املسأأألحة الدوليأأأة وغأأأري  شأأأ   مأأأال  ينأن  مشأأأروع املبأأأدأ  أأأ اوينُقصأأأد مأأأ   (5)
"طأأر  يف  علأأى "أطأأرا  ال أأ اع"و وقأأد اسأأُتخدمت عبأأارة 1الدوليأأةو وهلأأ ا السأأبب  تأأ ص الفقأأرة 

و ورئي (1186)قانون ال  اعات املسلحة يف سياق خملفات احلربمعا دات ن اع" يف خمتل  أحكا  
م اسأأبا  اسأأتخدا  املصأأطلح يف مشأأروع املبأأدأ  أأ ا ان مأأ  املتوقأأع أن تظهأأر حأأاالت توجأأد فيهأأا 
  خملفات حرب سامة وخطرة يف م طقة ال تسيطر عليها الدولة سيطرة ماملأةو فعلأى سأبي  املثأال

 قد ينسيطر طر  م  غري الدول على أراض فيها خملفات حرب سامة وخطرةو 
و و أي هتأد  دىل تشأجيع التعأاون وتبأامل 1سالقأرتان مأع الفقأرة  2وين بغي قأراءة الفقأرة  (6)

و وملأأدر 1املسأأاعدة التق يأأة بأأني ااطأأرا  إلبطأأال ضأأرر خملفأأات احلأأرب املشأأار دليهأأا يف الفقأأرة 
هتأأأد  دىل فأأأرض أي الت امأأأات جدينأأأدة علأأأى ااطأأأرا  للتعأأأاون مبوجأأأب ال  2سلأأأ مر أن الفقأأأرة 

القانون الدويلو ومع ذلك  م  املتوقع أن تثور حاالت ينقع فيها ن اع مسلح وال ينكون فيها أحد 
ااطأأرا  قأأامرا  علأأى ضأأ ان دبطأأال ضأأرر خملفأأات احلأأرب السأأامة واخلطأأرةو لأأ ا رئأأي أن مأأ  املهأأم 

   ا الصدموتشجيع ااطرا  على التعاون يف 
شرطا  بعد  اإلخالل ينهأد  دىل قطأع الشأك سليقأني أبن االلت امأات  3وتتض   الفقرة  (7)

القائ ة مبوجب معا دات أو مبوجب القأانون الأدويل العأريف تبقأى سأارينةو وتوجأد عأدة معا أدات 
لقأأأانون ال  اعأأأات املسأأألحة تأأأ ظم خملفأأأات احلأأأرب  ولأأأ لك توجأأأد لأأأدى الأأأدول الت امأأأات خمتلفأأأة 

 و (1187)ينتص  مبخلفات احلرب  افي

__________ 

   املرجع نفسهو1( م  شرح مشروع املامة 12الفقرة ) (1184) 
 (1185) A/CN.4/692 و وفي أا ينتعلأق مبفهأو  "السأيطرة"  انظأر 33  الفقأرةLegal Consequences for States of the 

Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security 

Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 16, at p. 54, para. 118  
 ا اإلقلأأيم مون وجأأه حأأق  فأأ ن  أأ ا حيأأث ذمأأرت حمك أأة العأأدل الدوليأأة أنأأه "دذا مانأأت ج أأوب أفرينقيأأا تأأدينر  أأ

ينعفيها م  الت اماهتا ومسؤولياهتا مبوجب القانون الدويل جتا  الدول ااخرى في ا خيأص ممارسأة سألطاهتا حيأال  ال
اإلقليمو فالسيطرة املامينأة علأى دقلأيم  وليسأت السأيامة أو شأرعية احلأق   أي أسأاس مسأؤولية الدولأة عأ  اافعأال 

 الت متس موال  أخرى"و
انظأأأأر  مأأأأثال   الربوتومأأأأول الثأأأأاين املرفأأأأق سالتفاقيأأأأة املتعلقأأأأة أبسأأأألحة تقليدينأأأأة معي أأأأة  ومأأأأ لك الربوتومأأأأول املتعلأأأأق  (1186) 

سملتفجأأرات مأأ  خملفأأات احلأأرب املرفأأق ستفاقيأأة حظأأر أو تقييأأد اسأأتع ال أسأألحة تقليدينأأة معي أأة وكأأ  اعتبار أأا 
( )في أأا ينلأأي  "الربوتومأأول اخلأأامس املرفأأق سالتفاقيأأة املتعلقأأة مفرطأأة الضأأرر أو عشأأوائية ااثأأر )الربوتومأأول اخلأأامس

 .United Nations, Treaty Series, vol. 2399, No(  1996أاير/مأاينو  3أبسألحة تقليدينأة معي أة"( )ج يأ   

22495, p. 100و 
ي أة؛ والربوتومأول اخلأامس املرفأق انظر  مثال   الربوتومول الثاين املعدل املرفق سالتفاقية املتعلقأة أبسألحة تقليدينأة مع (1187) 

سالتفاقيأأة املتعلقأأة أبسأألحة تقليدينأأة معي أأة؛ واتفاقيأأة حظأأر اسأأتع ال و أأ ين  ودنتأأاج ونقأأ  االغأأا  املضأأامة ل فأأرام 
 .United Nations, Treaty Series, vol. 2056, No( 1997أينلول/سأبت رب  18وتأدمري تلأك االغأا  )أوسألو  

35597, p. 211 (  املرجأع نفسأه  2008أاير/مأاينو  30الأ خائر الع قومينأة )مبلأ   ؛ واتفاقيأةvol. 2688, No. 

47713, p. 39 ؛ واتفاقيأة حظأر اسأتحداث ودنتأاج و أ ين  واسأتع ال ااسألحة الكي يائيأة وتأدمري تلأك ااسألحة
 وvol. 1974, No. 33757, p. 45(  املرجع نفسه  1992أينلول/سبت رب  3)ج ي   

http://undocs.org/ar/A/CN.4/692
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وعبأأأارة "تطهأأأري أو دوالأأأة أو تأأأدمري أو صأأأيانة"  فضأأأال  عأأأ  خملفأأأات احلأأأرب احملأأأدمة يف  (8)
القائ أأأة  و أأأي "حقأأأول االغأأأا  وامل أأأاطق امللّغ أأأة واالغأأأا  والفخأأأا  املتفجأأأرة والأأأ خائر املتفجأأأرة 

ات قأأانون ال  اعأأات وااجهأأ ة ااخأأرى"  اختأأريت علأأى وجأأه التحدينأأد و أأي مسأأت دة مأأ  معا أأد
 و (1188)املسلحة القائ ة لض ان است ام الفقرة دىل قانون ال  اعات املسلحة م ا  و قائم حاليا  

املسؤولية أو تعوينض  موضوعوملدر سملالحظة أن مشروع املبدأ ال ينت اول بشك  مباشر  (9)
خملفأأات احلأأرب  الضأأحااي عأأ  قصأأدو  أأ ا ان املسأأؤولية عأأ  تطهأأري أو دوالأأة أو تأأدمري أو صأأيانة

ت ظ ها أصال  دىل حد ما أحكا  قانون ال  اعات املسلحة القائم  على ااق  م  حيث دن بعض 
سأأأأ ام و وال خيأأأأ  مشأأأأروع املبأأأأدأ ن(1189)املعا أأأأدات حتأأأأدم اةهأأأأة الأأأأت ين بغأأأأي أن تتخأأأأ  دجأأأأراءات

 املسؤولية ومسائ  التعوينضو

   17املبدي 
 خملفال احلرب يف البحر

لأأأأدول وامل ظ أأأأات الدوليأأأأة املع يأأأأة علأأأأى مفالأأأأة أال تشأأأأك  ين بغأأأأي أن تتعأأأأاون ا 
 خملفات احلرب يف البحر خطرا  على البيئةو

 العرح  
ااوسأأع نطاقأأا   الأأ ي ينرّمأأ  علأأى خملفأأات احلأأرب بوجأأه عأأا    16خالفأأا  ملشأأروع املبأأدأ  (1)

آاثر أا  على وجه التحدينأد حالأة خملفأات احلأرب يف البحأر  مبأا يف ذلأك 17ينت اول مشروع املبدأ 
ال ينغطي  16قي ة مضافة ان مشروع املبدأ  17الطوينلة ااج  يف البيئة البحرينةو وملشروع املبدأ 

سأأوى خملفأأات احلأأرب اخلاضأأعة لوالينأأة أو سأأيطرة طأأر  سأأابق يف نأأ اع مسأألح  مأأا ينعأأر أنأأه لأأيس 

__________ 

ات املسأتخدمة يف مأ  مأ  الربوتومأول الثأاين املعأدل املرفأق سالتفاقيأة املتعلقأة أبسألحة تقليدينأة معي أة؛ واتفاقيأة انظأر العبأار  (1188) 
 حظر استع ال و  ين  ودنتاج ونق  االغا  املضامة ل فرام وتدمري تلك االغا ؛ واتفاقية ال خائر الع قومينةو

مأأ  الربوتومأأأول الثأأاين املعأأأدل املرفأأق سالتفاقيأأأة املتعلقأأأة  3  املأأأامة مأأ 2انظأأر  مأأأثال   الفقأأرة انظأأأر  مأأثال   الفقأأأرة  (1189) 
أبسأأألحة تقليدينأأأأة معي أأأأة: "ينكأأأون مأأأأ  طأأأأر  متعاقأأأأد سأأأا  أو طأأأأر  يف نأأأأ اع مأأأأا مسأأأئوال   وفقأأأأا  احكأأأأا   أأأأ ا 
ا الربوتومول  ع  مجيع االغأا  وااشأراك اخلداعيأة وال بأائط ااخأرى الأت اسأتخدمها  وينتعهأد بكسأحها أو دوالتهأ

مأأأ   2مأأأ   أأأ ا الربوتومأأأول"و وتأأأ ص الفقأأأرة  10أو تأأأدمري ا أو صأأأيانتها حسأأأب ا  أأأو م صأأأوص عليأأأه يف املأأأامة 
بأأدور ا علأأى مأأا ينلأأي: "تتح أأ  ااطأأرا  السأأامية املتعاقأأدة وأطأأرا  ال أأ اع  أأ   املسأأئولية في أأا ينتعلأأق  10 املأأامة

 ل بأائط ااخأرى يف امل أاطق الواقعأة حتأت سأيطرهتا"وحبقول االغا  وامل اطق امللغومأة واالغأا  وااشأراك اخلداعيأة وا
مأ  الربوتومأول اخلأامس املرفأق سالتفاقيأة املتعلقأة أبسألحة تقليدينأة  3مأ  املأامة  2دضافة دىل ذلك  ت ص الفقرة و 

معي أأأة علأأأى مأأأا ينلأأأي: "وبعأأأد توقأأأ  أع أأأال القتأأأال الفعليأأأة  ينقأأأو  أبقأأأرب وقأأأت ممكأأأ  مأأأ  طأأأر  مأأأ  ااطأأأرا  
ة  وم  طر  يف ن اع مسلح  بوضع عالمات لتحديند املتفجرات م  خملفات احلأرب يف ااقأاليم املتعاقدة السامي

 4مأ  املأامة  1ينتخلص م ها أو يندمر ا"؛ وت ص الفقأرة  املتفثرة إا الت  ضع لسيطرته وين ين  تلك املتفجرات أو
ري أو ضأ ان دوالأة وتأدمري خملفأات ينلي: "تتعهد م  مولة طر  نوالة وتدم م  اتفاقية ال خائر الع قومينة على ما

ال خائر الع قومينة الواقعة يف امل اطق امللوثة سل خائر الع قومينة واملش ولة بوالينتهأا أو اخلاضأعة لسأيطرهتا"؛ وتأ ص 
م  اتفاقية حظر استع ال و  ين  ودنتاج ونق  االغا  املضامة ل فرام وتأدمري تلأك االغأا   5م  املامة  1الفقرة 
ي: "تتعهأد مأ  مولأأة طأر  بتأأدمري أو ضأ ان تأدمري مجيأأع االغأا  املضأامة ل فأأرام يف امل أاطق امللغومأأة ينلأأ علأى مأا

 اخلاضعة لوالينتها أو سيطرهتا"و
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ة  علأى وينشأجع مشأروع املبأدأ  أ ا صأراح واسعا  مبا ينكفي لتغطية مجيع خملفات احلرب يف البحأرو
 و(1190)التعاون الدويل لكفالة أال تشك  خملفات احلرب يف البحر خطرا  على البيئة

وبسأأأبب الطأأأأابع املتعأأأأدم اةوانأأأأب لقأأأأانون البحأأأأار  وكأأأأ  أن تكأأأأون لدولأأأأة معي أأأأة سأأأأيامة  (2)
و وال غرابأأة (1191)والينأأة  أو سأأيامة ووالينأأة  أو ال سأأيامة وال والينأأة  تبعأأا  ملكأأان وجأأوم املخلفأأات أو

و فعلأأى سأأأبي  املثأأأال  قأأأد (1192)مه أأأة أن تطأأرح خملفأأأات احلأأأرب يف البحأأر حتأأأدايت قانونيأأأة دذن يف
تعأأأأوم أطأأأأرا  ال أأأأ اع املسأأأألح موجأأأأومة  وقأأأأد ال متلأأأأك الدولأأأأة السأأأأاحلية املأأأأوارم الالومأأأأة لكفالأأأأة  ال
تشأأأك  خملفأأأات احلأأأرب يف البحأأأر خطأأأرا  علأأأى البيئأأأة  وقأأأد ال تكأأأون الدولأأأة السأأأاحلية طرفأأأا  يف  أال

لكأأ  تعأأاون تلأأك الدولأأة قأأد ينكأأون ضأأروراي  يف اةهأأوم الراميأأة دىل الأأتخلص مأأ  املخلفأأاتو  ال أأ اع 
وم  التحدايت ااخرى امل ك ة أن الطر  ال ي ترك خملفات قد ال ينكون انتهك الت اماتأه مبوجأب 

  القانون الدويل وقت حدوث ذلك  لك      املخلفات تشك  اآلن خطرا  بيئيا و
الدول بوجه عأا   ولأيس الأدول الأت مانأت  17خياطب مشروع املبدأ  وب اء  على ذلك  (3)

ضالعة يف ن اع مسلح فحسبو و و ينهد  دىل تشجيع مجيع الدول  ومأ لك امل ظ أات الدوليأة 
و "علأأى البيئأأة علأأى مفالأأة أال تشأأّك  خملفأأات احلأأرب يف البحأأر خطأأرا  علأأى التعأأاون   (1193)املع يأأة

موصوفة بكل ة "املع ية"  سل ظر دىل أن املسأائ  املقصأومة غالبأا  دولية" ال ظ ات املواإلشارة دىل "
 ما تكون متخصصةو 

ورئي أن عبارة "ين بغي أن تتعاون" أنسأب مأ  عبأارة "تتعأاون" اامثأر دل امأا   سل ظأر دىل  (4)
أن  أ ا جمأأال مأا والأأت امل ارسأأة فيأه تتطأأورو والتعأأاون ع صأر مهأأم في أأا خيأص خملفأأات احلأأرب يف 

لأأك أن الأأدول السأأاحلية املتأأفثرة سأألبا  مأأ  جأأراء خملفأأات احلأأرب يف البحأأر قأأد ال متتلأأك البحأأر  ذ
املأوارم الالومأة ومأ   ّ قأد ال تكأون قأامرة علأى مفالأة أال تشأك  خملفأات احلأرب يف البحأر خطأرا  

 على البيئةو 

__________ 

  سحلاجأأأأة دىل ا أأأاذ تأأأأدابري 71/220  يف ذلأأأأك يف قرار أأأا 2010اعرتفأأأت اة عيأأأة العامأأأأة صأأأراحة  م أأأأ  عأأأا   (1190) 
ت ال اجتأة عأ  دغأراق الأ خائر الكي يائيأة يف البحأر ووايمة الأوعي بتلأك اآلاثرو تعاونية لتقييم اآلاثر البيئيأة لل فأااي

  وينشأري دىل عأدم مأ  الصأكوك الدوليأة واإلقلي يأة ذات 2030وينعيد القرار أتميأد خطأة الت  يأة املسأتدامة لعأا  
ااسألحة الكي يائيأة املغرقأة الصلةو وعالوة  على ذلك  ينشري دىل أمهية التوعية سآلاثر البيئية لل فاايت ال اجتأة عأ  

يف البحأأر  وينأأدعو اامأأني العأأا  دىل اسأأتطالع آراء الأأدول ااعضأأاء وامل ظ أأات اإلقلي يأأة والدوليأأة املع يأأة بشأأفن 
التدابري التعاونية املتوخاة يف القرار  وحتديند اهليئات احلكومية الدولية امل اسأبة ماخأ  اامأم املتحأدة ملواصألة ال ظأر 

  وت في  ا  حسب االقتضاءويف تلك التدابري
 United(  1982مأأأأانون ااول/مينسأأأأ رب   10انظأأأأر اتفاقيأأأأة اامأأأأم املتحأأأأدة لقأأأأانون البحأأأأار )مونتيغأأأأو سي   (1191) 

Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. 31363, p. 3 و وقد تكون خملفات احلأرب موجأومة يف امليأا  اإلقلي يأة
االقتصأأامينة اخلالصأأة أو يف أعأأايل البحأأار  و أأ ا سأأيكون لأأه أتثأأري يف حقأأوق أو يف اةأأر  القأأاري أو يف امل طقأأة 

 الدول والت اماهتاو 
 A. Lott, "Pollution of the Marine Environment by Dumping: Legal Framework Applicable toانظأر (1192) 

Dumped Chemical Weapons and Nuclear Waste in the Arctic Ocean" 1 Nordic Environmental 

Law Journal (2015), p. 57 and W. Searle and D. Moody, "Explosive Remnants of War at Sea: 

Technical Aspects of Disposal", Explosive Remnants of War: Mitigating the Environmental 

Effects, A. Westing (ed.) (Taylor & Francis 1985)و 
م شأأروع للتعأأاون بأأني مول البلطيأأق بت وينأأ    2011الأأ ي بوشأأر يف عأأا   CHEMSEAال  مشأأروع مأأ  ذلأأك مأأث (1193) 

 أعال (و  1180ج ئي م  االحتام ااوروي )انظر احلاشية 
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وتوجأأأأأد سأأأأأب  شأأأأأىت وكأأأأأ  إأأأأأا للأأأأأدول وامل ظ أأأأأات الدوليأأأأأة املع يأأأأأة أن تتعأأأأأاون لكفالأأأأأة  (5)
تشك  خملفات احلرب يف البحر خطرا  على البيئةو فعلى سبي  املثأال  وك هأا دجأراء مراسأات  الأ

للأأدول املتضأررة  ووك هأأا تأأوفري خأأرائط  مون قيأأوماستقصأائية لل  أأاطق البحرينأأة وداتحأة املعلومأأات 
تأأوفري معلومأأات تك ولوجيأأة وعل يأأة ومعلومأأات ع أأا دذا مانأأت املخلفأأات  هأأامأأع عالمأأات  ووك 

 طرح خماطر أو وك  أن تطرح خماطر مستقبال وت
قد ترتتب علأى ااخطأار و و (1194)آلاثر البيئية ملخلفات احلرب يف البحرسوينت ايند الوعي  (6)

اإلنسأان صأحة  هتأدم ذات شأفنالت تشكلها على البيئة خملفات احلأرب يف البحأر أضأرار جانبيأة 
و واعأأرُت  بوجأأوم صأألة واضأأحة بأأني (1195)  ال سأأي ا صأأحة وسأأالمة البحأأارة والصأأيامين تهسأأالمو 

اخلطر على البيئة والصحة والسالمة العامة يف عأدم مأ  صأكوك القأانون الأدويل  ومأ   ّ رئأي أن 
املهأأم بوجأأه خأأاص التشأأجيع علأأى التعأأاون بأأني الأأدول وامل ظ أأات الدوليأأة علأأى مفالأأة أال تشأأك  

 و(1196)خملفات احلرب يف البحر خطرا  
عأأأأأ  قصأأأأأد ت أأأأاول أي مسأأأأأائ  تتعلأأأأأق نسأأأأأ ام املسأأأأأؤولية  17وينتج أأأأب مشأأأأأروع املبأأأأأدأ  (7)
التعأأوينض عأأ  ااضأأرار املتعلقأأة مبخلفأأات احلأأرب يف البحأأرو وحتدينأأد الطأأر  الأأ ي ينقأأع عليأأه  أو

االلت ا  ااساسأي بكفالأة أال تشأك  خملفأات احلأرب يف البحأر خمأاطر بيئيأة مسأفلة معقأدة ومقيقأة 
املت وعة لقانون البحار الأ ي ينغطأي م أاطق تأرتاوح مأ   سي ا سل ظر دىل الطبيعة القانونية   الجدا  

 امليا  الداخلية دىل أعايل البحارو 
  18املبدي 

 تبادل املعلومال والسماح ابحلصول عليها
تيسأأأريا  ال أأأاذ التأأأدابري التصأأأحيحية بعأأأد نأأأ اع مسأأألح  تتبأأأامل الأأأدول  -1 

صول عليها وفقا  اللت اماهتا وامل ظ ات الدولية املع ية املعلومات ذات الصلة وتس ح سحل
 مبوجب القانون الدويلو 

__________ 

مأأانون   20املأأؤر   68/208و 2010مأأانون ااول/مينسأأ رب   20املأأؤر   65/149انظأأر قأأراري اة عيأأة العامأأة  (1194) 
 Mensah, "Environmental damages under the Lawو انظر أينضا  A/68/258والوثيقة  2013ااول/مينس رب 

of the Sea Convention", p. 233 و 
أصأأدرت ة أأة محاينأأة البيئأأة البحرينأأة يف م طقأأة حبأأر البلطيأأق )ة أأة  لسأأ كي(  و أأي اهليئأأة اإلمارينأأة التفاقيأأة محاينأأة  (1195) 

ة البحرينة مل طقة حبر البلطيق  مبامئ توجيهية للصيامين  الأ ين  ينصأامفون ذخأائر مي يائيأة ملقأاة يف البحأر يف البيئ
  انظر الع   ال ي أجنأ   مرمأ  جأي س مأارت  لدراسأات ولتكوين  فكرة عامة ع  املوضوع بسهولةمرحلة مبكرةو 

 و /www.nonproliferation.org/chemical-weapon-munitions-dumped-at-seaعد  االنتشار يف: 
مأأ   55مأأ  املأأامة  1د صأألة واضأأحة بأأني اخلطأأر علأأى البيئأأة والصأأحة والسأأالمة العامأأةو انظأأر  مأأثال   الفقأأرة جأأتو  (1196) 

الربوتومأأول اإلضأأايف ااول الأأت تأأ ص علأأى محاينأأة البيئأأة الطبيعيأأة يف ال  اعأأات املسأألحة الدوليأأة وحتظأأر اسأأتخدا  
ينُقصأأأد إأأأا أو قأأأد ينتوقأأأع م هأأأا أن تسأأأبب ضأأأررا  بيئيأأأا   ومأأأ   ّ أن تضأأأر بصأأأحة وسأأأائ  وأسأأأاليب القتأأأال الأأأت 

مأأ  اتفاقيأأة محاينأأة واسأأتخدا  اجملأأاري املائيأأة العأأابرة للحأأدوم والبحأأريات  1مأأ  املأأامة  2السأأكان؛ وتأأ ص الفقأأرة 
 .United Nations, Treaty Series, vol. 1936, No. 33207, p( 1992آذار/مأارس  17الدوليأة ) لسأ كي  

  علأأى أن اآلاثر السأألبية علأأى البيئأأة تشأأ  : "التأأفثري علأأى صأأحة وسأأالمة اإلنسأأان وعلأأى ال بأأات واحليأأوان 269
والرتبأأة واهلأأواء واملأأاء وامل أأا  واملشأأا د الطبيعيأأة واآلاثر التارخييأأة أو اهليامأأ  املامينأأة ااخأأرى أو التفاعأأ  في أأا بأأني 

ق سلأأأرتاث الثقأأأايف أو الظأأأرو  االجت اعيأأأة واالقتصأأأامينة بسأأأبب  أأأ   العوامأأأ ؛ وتشأأأ   أينضأأأا  اآلاثر الأأأت تلحأأأ
 حدوث تغيري يف     العوام "و

http://undocs.org/ar/A/68/258
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لأأأيس يف مشأأأروع املبأأأدأ  أأأ ا مأأأا ينلأأأ   مولأأأة أو م ظ أأأة موليأأأة بتبأأأامل  -2 
السأأ اح سحلصأأول علأأى معلومأأات تكأأون حيوينأأة لأأدفاعها الأأوطر أو أم هأأا  معلومأأات أو

قأد  أمأرب و ومع ذلك  تتعاون تلك الدولة أو امل ظ ة الدولية حبسأ  نيأة بقصأد تالوطر
 قدر م  املعلومات الت تس ح الظرو  بتقدوهاو

 العرح  
بوجأأأه عأأأا  دىل "الأأأدول" ان  أأأ ا املصأأأطلح أوسأأأع نطاقأأأا  مأأأ   18ينشأأأري مشأأأروع املبأأأدأ  (1)

"ااطرا  يف ن اع مسلح"و فقد تتفثر مول غأري أطأرا  يف نأ اع مسألح سعتبار أا موال  اثلثأة  وقأد 
لح ال اذ تدابري تصحيحية قد ينكون م  املفيد تقدوها دىل تكون لدينها معلومات ذات صلة تص

مول أخأأرى أو دىل م ظ أأات موليأأةو وين طبأأق  أأ ا االلتأأ ا  علأأى الأأدول  حأأىت لأأو مانأأت مشأأارينع 
مبامئ أخرى تت اول ااطرا  م  غري الدول  وجم وعة مشارينع املبامئ تش   مال  م  ال  اعات 

 املسلحة الدولية وغري الدوليةو 
دذا مانت الدول عأامة   أي املقصأومة أوال  فأ ن مشأروع املبأدأ ينشأري أينضأا  دىل امل ظ أات و  (2)

الدولية  مع دضافة صفة "املع يأة"و ومصأطلح "الأدفاع الأوطر" حتدينأدا  ال ين طبأق دال علأى الأدولو 
وفي أأا خيأأص بعأأض امل ظ أأات الدوليأأة  قأأد تأأؤثر متطلبأأات السأأرينة أينضأأا  يف نطأأاق املعلومأأات الأأت 

 و(1197)ةها تبامهلا أو الس اح سحلصول عليها حبس  نيوك 
على فقرتنيو وتشري الفقأرة ااوىل دىل االلت امأات الأت قأد تقأع  18ينشت   مشروع املبدأ  (3)

املعلومأأأات ومأأأ ح  بتقاسأأأم ينتعلأأأقعلأأأى الأأأدول وامل ظ أأأات الدوليأأأة مبوجأأأب القأأأانون الأأأدويل في أأأا 
 2التصأأحيحية بعأأد ال أأ اع املسأألحو وتشأأري الفقأأرة دمكانيأأة احلصأأول عليهأأا إأأد  تسأأهي  التأأدابري 

  دىل االعتبارات اام ية الت قد خيضع هلا   ا الوصول دىل املعلوماتو
الت امأأات وتبأأني عبأأارة "وفقأأا  اللت اماهتأأا مبوجأأب القأأانون الأأدويل" أن املعا أأدات تتضأأ    (4)

ا أاذ تأدابري تصأحيحية بعأد  يفسأاعد تال  اعأات املسألحة  قأد سأياق  اينة البيئأة يف حب صلة ذات
  مث  االحتفأا  بسأج  امأام  ورع االغأا  اارضأيةو وذُمأرت أعأال  الت امأات (1198)ن اع مسلح

السأأأ اح سحلصأأأول علأأأى املعلومأأأات و/أو تبأأأامل املعلومأأأات الأأأت تأأأوفر محاينأأأة للبيئأأأة في أأأا ينتعلأأأق 
بشأأأفن  9مأأأ  املأأأامة  2ة سل  اعأأأات املسأأألحةو وممأأأا لأأأه صأأألة أينضأأأا  إأأأ ا املوضأأأوع مأأأا ورم يف الفقأأأر 

"تسأأجي  واسأأتع ال املعلومأأات عأأ  حقأأول االغأأا  وامل أأاطق امللغومأأة واالغأأا  وااشأأراك اخلداعيأأة 
وال بائط ااخرى" مأ  الربوتومأول الثأاين املرفأق سالتفاقيأة املتعلقأة أبسألحة تقليدينأة معي أة  ومأ لك 

ا" مأ  الربوتومأول اخلأامس املرفأق بشفن "تسجي  املعلومأات وحفظهأا ونقلهأ 4م  املامة  2الفقرة 
 سالتفاقية املتعلقة أبسلحة تقليدينة معي ةو

ذلأأأك  تبأأأني  أأأ   العبأأأارة أن الت امأأأات السأأأ اح سحلصأأأول علأأأى املعلومأأأات  عأأأ  وفضأأأال   (5)
املعلومأأات الأأوارمة يف املعا أأدات ذات الصأألة عأأامة  مأأا تصأأاحبها اسأأتث اءات أو قيأأوم  تقاسأأم و/أو

فأأأض الكشأأأ  عأأأ  املعلومأأأاتو وتتصأأأ   أأأ   ااسأأأباب  يف مجلأأأة أمأأأور  تتعلأأأق أبسأأأباب جأأأواو ر 
__________ 

 Policy on the Protection of Personal Dataانظر  مثال   مفوضية اامم املتحأدة السأامية لشأؤون الالجئأني   (1197) 

of Persons of Concern to UNHCR (2015) :متاح يف  www.refworld.org/pdfid/55643c1d4.pdfو 
 19؛ واتفاقيأأة ج يأأ  الثانيأأة  املأأاماتن 16؛ واتفاقيأأة ج يأأ  ااوىل  املأأامة 33الربتومأأول اإلضأأايف ااول  املأأامة  (1198) 

 و 137؛ واتفاقية ج ي  الرابعة  املامة 23؛ واتفاقية ج ي  الثالثة  املامة 42و
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علومأأات دىل املأن ينأأؤمي الكشأأ  عأأ   فيهأأا "الأأدفاع الأأوطر واامأأ  العأأا " أو حبأأاالت ينأأرجَّح بأأأِ 
 و(1199)دضرار سلبيئة الت تتعلق إا تلك املعلومات

مل ظ ات الدوليأة يف ويف حني أن تعبري "تبامل" ينشري دىل املعلومات املقدمة م  الدول وا (6)
عالقاهتا املتباملة وعلأى سأبي  التعأاون  فأ ن عبأارة "السأ اح سحلصأول" تشأري أساسأا  دىل السأ اح 

 مثال  ل فرام سحلصول على     املعلومات  ما ينعر عالقة ينغلب عليها الطابع االنفراميو 
ا ينأأرم يف الكثأأري مأأ  واشأأرتاط تبأأامل املعلومأأات املتصأألة سلبيئأأة والسأأ اح سحلصأأول عليهأأ (7)

 مصامر القانون الدويل  على الصعيدين  العاملي واإلقلي ي معا و 

وأصأأول احلأأق يف احلصأأول علأأى معلومأأات يف القأأانون الأأدويل احلأأدينث حلقأأوق اإلنسأأان  (8)
مأ   19  ويف املأامة (1200)مأ  اإلعأالن العأاملي حلقأوق اإلنسأان 19وك  العثأور عليهأا يف املأامة 

بشأفن  34و وقد جأاء يف التعليأق العأا  رقأم (1201)اص سحلقوق املدنية والسياسيةالعهد الدويل اخل
ين بغأي  19مأ  املأامة  2م  العهد الدويل اخلاص سحلقوق املدنيأة والسياسأية أن الفقأرة  19املامة 

 و (1202)أن تُفهم أبهنا تش   حق االطالع على املعلومات الت تكون حبووة اهليئات العامة

حأقت يف احلصأول علأى املعلومأات البيئيأة يف سأياق االتفاقيأة ااوروبيأة حلقأوق  ضأا  وقد تبلأور أين (9)
  الأأأت قأأأررت فيهأأأا احملك أأأة (1203)غأأأريا وآخأأأرين  ضأأأد دينطاليأأأااإلنسأأأان  علأأأى  أأأو مأأأا ينتبأأأنّي يف قضأأأية 

مأ   8ااوروبية حلقوق اإلنسان أن لل دعني حقا  يف احلصول على املعلومات البيئيأة اسأت اما  دىل املأامة 
االتفاقيأأة )احلأأق يف احليأأاة ااسأأرينة ويف اخلصوصأأية(و ووكأأ  اإلشأأارة أينضأأا  دىل اامأأر التأأوجيهي الصأأامر 
عأأأ  االحتأأأام ااوروي بشأأأفن وصأأأول اة هأأأور دىل املعلومأأأات البيئيأأأة ودىل حكأأأم ذي صأأألة صأأأامر عأأأ  

يف  دضأأأأافة دىل احلأأأأق يف اخلصوصأأأأية  اسأأأأت د احلأأأأقو  و(1204)2011حمك أأأأة العأأأأدل ااوروبيأأأأة يف عأأأأا  
رينأيس وآخأرين   - ملأوميف قضأية  احلصول على املعلومات البيئية أينضا  دىل احلق يف حرينأة التعبأري )م أا

 و(1205)أما  حمك ة البلدان اامرينكية حلقوق اإلنسان( ضد شيلي
أينضأأا  علأأى وجأأوب تأأوفري فرصأأة م اسأأبة  1992مأأ  دعأأالن رينأأو لعأأا   10وينأأ ص املبأأدأ  (10)

 16  مبأا يف ذلأك املعلومأات املتعلقأة سملأوام اخلطأرةو أمأا اهلأد  ل فرام للحصول على املعلومأات
__________ 

قيأأأأة محاينأأأأة البيئأأأأة البحرينأأأأة لشأأأأ ال شأأأأرق احملأأأأيط ااطلسأأأأي )ب(؛ واتفا3  الفقأأأأرة 4انظأأأأر اتفاقيأأأأة آر أأأأوس  املأأأأامة  (1199) 
 .United Nations, Treaty Series, vol. 2354, No)و( 3  الفقأرة 9(  املأامة 1992أينلول/سأبت رب  22 )سرينأس 

42279, p. 67  و انظأر أينضأا: Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and 

Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean, article 5, paragraph 6 (b)و 
 و1948مانون ااول/مينس رب   10( أل   املؤر  3-)م 217قرار اة عية العامة  (1200) 
 وUnited Nations, Treaty Series, vol. 993, No. 14531, p. 3  1966مانون ااول/مينس رب   16نيوينورك   (1201) 
اللج ة املع ية حبقوق اإلنسان  التعليق العأا  رقأم 34)2011( بشأفن املأامة 19 )حرينأة الأرأي والتعبأري(  الواثئأق  (1202) 

الرمسيأأة للج عيأأة العامأأة  الأأدورة السامسأأة والسأأتون  امللحأأق رقأأم 40  اجمللأأد ااول )A/66/40 (vol. I)  املرفأأق 
 اخلامس(  الفقرة 18و

 (1203) Guerra and Others v. Italy, 19 February 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-Iو 

 (1204) Directive 2003/4/EC of the European Parliament and of the Council on public access to 

environmental information; Office of Communications v. Information Commissioner, case C-

71/10, judgment of 28 July 2011 و 
 (1205) Case of Claude-Reyes et al. v. Chile, Inter-American Court of Human Rights, Judgement of 19 

September 2006 (merits, reparations and costs), Series C, No. 151 (2006)و 

https://undocs.org/ar/A/66/40(Vol.I)
https://undocs.org/ar/A/66/40(Vol.I)
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مأأ  أ أأدا  الت  يأأة املسأأتدامة الأأت اعُت أأدت مأأؤخرا  واملتعلأأق نقامأأة جمت عأأات مسأأاملة ال ينُهّ أأش 
فيها أحد فيدعو الدول دىل مفالة وصول اة هور دىل املعلومات ومحاينة احلرايت ااساسأية  وفقأا  

 و (1206)واالتفاقات الدوليةللتشرينعات الوط ية 
مأ  االتفاقيأأة اخلاصأة ناتحأة فأرص احلصأأول علأى املعلومأات عأ  البيئأأة  2وتعأّر  املأامة  (11)

ومشأأأأارمة اة هأأأأور يف ا أأأأاذ القأأأأرارات بشأأأأفهنا واالحتكأأأأا  دىل القضأأأأاء يف املسأأأأائ  املتعلقأأأأة إأأأأا 
لأأة ع اصأأر البيئأأة أو سلعوامأأ  آر أأوس( "املعلومأأات البيئيأأة" أبهنأأا أّي معلومأأات تتعلأأق حبا )اتفاقيأأة

الأأت تأأؤثر يف ع اصأأر البيئأأة أو حُيت أأ  أن تأأؤثر فيهأأا  وحبالأأة صأأحة اإلنسأأان وسأأالمته مأأ  حيأأث 
مأأ  اتفاقيأأة آر أأوس علأأى أن الأأدول ااطأأرا   4و تأأ ص املأأامة (1207)أتثر أأا احملت أأ  إأأ   الع اصأأر

تشأرينعاهتا الوط يأة"و وينسأتتبع ملب أن "جتع      املعلومات لالبيئية  متاحة  للج هأور  يف دطأار 
 أأ ا احلأأق سلضأأرورة واجبأأا  ينقأأع علأأى عأأاتق الأأدول ينقتضأأي م هأأا مجأأع  أأ   املعلومأأات البيئيأأة بغيأأة 

 توفري ا للج هور دذا ومىت طُلب دليها ذلكو 
وتت اول اتفاقية اامم املتحدة اإلطارينة بشفن تغري امل ا  مسأفلة احلصأول علأى املعلومأات  (12)

الع   على الصعيد الوطر  وحيث ا مان " م ها الت ت ص على أن ااطرا   مطالبةت بأ 6يف املامة 
مالئ أا   علأأى الصأعيدين  مون اإلقلي أأي واإلقلي أي  ووفقأأا  للقأوانني واانظ أأة الوط يأة  ويف حأأدوم 
قأأدرات مأأ  مأأ هم علأأى تشأأجيع وتيسأأري: ووو داتحأأة دمكانيأأة حصأأول اة هأأور علأأى املعلومأأأات 

دضأأافة دىل ذلأأك  ينأأ ص بروتومأأول قرطاج أأة املتعلأأق سلسأأالمة و  و(1208)"ري امل أأا  وآاثر املتعلقأأة بتغأأ
ااحيائية التابع التفاقية الت وع البيولوجي على أن تع و ااطرا  وتيسأر احلصأول علأى املعلومأات 

ة و وينتض   م  م  اتفاقية روترما  املتعلقة بتطبيأق دجأراء املوافقأ(1209)بشفن الكائ ات احلية احملورة
املسأأأأأبقة عأأأأأ  علأأأأأأم علأأأأأى مأأأأأوام مي يائيأأأأأأة ومبيأأأأأدات آفأأأأأات معي أأأأأأة خطأأأأأرة متداولأأأأأة يف التجأأأأأأارة 

  أحكامأأا  بشأأفن دمكانيأأة (1211)  واتفاقيأأة اسأأتومهوم بشأأفن امللأأواثت العضأأوينة الثابتأأة(1210)الدوليأأة
 (1212)2013احلصول على املعلوماتو وعلى غرار ذلك  ت ص اتفاقية مي اماات بشفن ال ئبق لعا  

طرا  ملب أن "تشجع وتيسر" احلصول على تلك املعلوماتو و  ا  و حال اتفأاق على أن اا
سرينأأأس الأأأ ي أبأأأأر  مأأأؤخرا   دذ ينت أأأأاول دمكانيأأأة احلصأأأول علأأأأى املعلومأأأات يف العدينأأأأد مأأأ  فقراتأأأأه 

  مثال   ج ءا  م  مسأؤولية الأدول عأ  تقأد  املسأامهات 4م  املامة  8وموام   فيعترب ا يف الفقرة 
__________ 

 و2015أينلول/سبت رب  25املؤر   70/1قرار اة عية العامة  (1206) 
االتفاقيأأة اخلاصأأة ناتحأأة فأأرص احلصأأول علأأى املعلومأأات عأأ  البيئأأة ومشأأارمة اة هأأور يف ا أأاذ القأأرارات بشأأفهنا  (1207) 

(  1998ح ينران/ينونيأه  28واالحتكا  دىل القضاء يف املسائ  املتعلقة إا )اتفاقيأة آر أوس( )آر أوس  الأدامنرك  
 و United Nations, Treaty Series, vol. 2161, No. 37770, p. 447  2املامة 

 United Nations Treaty(  1992أاير/مأاينو  9اتفاقيأة اامأم املتحأأدة اإلطارينأة بشأأفن تغأري امل أأا  )نيوينأورك   (1208) 

Series, vol. 1771, No. 30882, p. 107 و 
 و 23املتعلق سلسالمة ااحيائية التابع التفاقية الت وع البيولوجي  املامة  روتومول قرطاج ةب (1209) 
اتفاقيأأة روتأأرما  املتعلقأأة بتطبيأأق دجأأراء املوافقأأة املسأأبقة عأأ  علأأم علأأى مأأوام مي يائيأأة ومبيأأدات آفأأات معي أأة خطأأرة  (1210) 

 United Nations, Treaty  15(  املأأأامة 1998أينلول/سأأبت رب  10متداولأأة يف التجأأأارة الدوليأأة )روتأأأرما   

Series, vol. 2244, No. 39973, p. 337 و 
  10(  املأأأأأأأأامة 2001أاير/مأأأأأأأأاينو  22اتفاقيأأأأأأأأة اسأأأأأأأأتومهوم بشأأأأأأأأفن امللأأأأأأأأواثت العضأأأأأأأأوينة الثابتأأأأأأأأة )اسأأأأأأأأتومهوم   (1211) 

United Nations, Treaty Series, vol. 2256, No. 40214, p. 119 و 
 https://treaties.un.org (Status of Multilateral Treaties Deposited with the Secretaryالأ ص متأاح يف:  (1212) 

General, chap. XXVII.17)و 

https://treaties.un.org/
https://treaties.un.org/
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يف سأأأياق التوعيأأأة بتغأأأري امل أأأا   12دمة وط يأأأا   وينأأأ ص عليهأأأا بشأأأك  أعأأأم يف املأأأامة املعت مأأأة احملأأأ
 و (1213)ومتكني اة هور م  احلصول على املعلومات املتعلقة به

ووفقأأأأا  التفاقيأأأأة اامأأأأم املتحأأأأدة ملكافحأأأأة التصأأأأحر يف البلأأأأدان الأأأأت تعأأأأاين مأأأأ  اةفأأأأا   (13)
تأأيح ااطأأرا  معلومأأات عأأ  التصأأحر "داتحأأة  الشأأديند و/أو مأأ  التصأأحر  و اصأأة يف أفرينقيأأا  ت

علأى أنأه ين بغأي  2010و وسملثأ   تأ ص مبأامئ سيل التوجيهيأة لعأا  (1214)ماملة وعل يأة وسأرينعة"
أن تتأأأاح "الفرصأأأة بتكلفأأأة حمت لأأأة وطرينقأأأة فعالأأأة ويف الوقأأأت امل اسأأأب للحصأأأول علأأأى املعلومأأأات 

 و (1215)البيئية املوجومة لدى السلطات العامة  ب اء  على الطلب"
ويف ال ظأأا  اخلأأاص إلوالأأة االغأأا  وخملفأأات احلأأرب اغأأراض دنسأأانية  حيتأأوي عأأدم مأأ   (14)

الصأأكوك علأأى اشأأرتاطات بشأأفن تأأوفري معلومأأات بيئيأأةو فعلأأى سأأبي  املثأأال  ملأأب أن ينبأأني مأأ  
 طلب لت ديند املوعد ال هائي إلمتا  ع لية دوالة وتدمري خملفات ال خائر الع قومينة يف دطار اتفاقيأة

و وسملثأ   ملأب في أا ينتعلأق (1216)ال خائر الع قومينأة اآلاثر البيئيأة واإلنسأانية احملت لأة هلأ ا الت دينأد
بتأأأأدمري الأأأأ خائر الع قومينأأأأة بيأأأأان "مكأأأأان مأأأأ  مواقأأأأع التأأأأدمري ومعأأأأاينري السأأأأالمة واملعأأأأاينري البيئيأأأأة 

امة ل فأأأرام و وتأأأرم يف اتفاقيأأأة حظأأأر اسأأأتع ال و أأأ ين  ودنتأأأاج ونقأأأ  االغأأأأأا  املضأأأ(1217)املطبقأأأة"
مأأأ   10.70و ووكأأأ  الرجأأأوع أينضأأأا  دىل املعيأأأار الأأأدويل (1218)وتأأأدمري تلأأأك االغأأأا  الت امأأأات مماثلأأأة

املعأاينري الدوليأة ل ع أأال املتعلقأة سالغأأا  الأ ي ينأأ ص  يف مجلأة أمأأور  علأى أنأأه ين بغأي للسأألطات 
 علأأىامث البيئيأأة امله أأة املتعلقأأة سالغأأا  "تع أأيم املعلومأأات عأأ  احلأأو  سإلجأأراءات املع يأأةالوط يأأة 

 و(1219)م ظ ات دوالة االغا  ااخرى ض   الربانمج"
وفي ا خيص ممارسة امل ظ ات الدولية  ت ص السياسة البيئية لبعثات اامأم املتحأدة امليدانيأة  (15)

علأأأى أن تومأأأ  بعثأأأات حفأأأغ السأأأال  دىل موسأأأ  معأأأر بشأأأؤون البيئأأأة مه أأأة "تأأأوفري  2009لعأأأا  
ذات صأأأأأألة بع ليأأأأأأات البعثأأأأأأة وا أأأأأأاذ دجأأأأأأراءات لتع ينأأأأأأ  الأأأأأأوعي سملسأأأأأأائ   معلومأأأأأأات بيئيأأأأأأة تكأأأأأأون

و وتش   السياسة امل مورة أينضا  شرطا  ينقضي ب شر ومراسة املعلومأات املتعلقأة سلبيئأة  (1220)البيئية"
 سرينةو ما ينُفرتض معه توافر دمكانية الوصول دىل معلومات وك  تع ي ها وال تكون مص فة

__________ 

تقرينر مؤمتر ااطرا  يف اتفاقية اامم املتحدة اإلطارينة بشفن تغري امل ا  ع  مورته احلامينة والعشأرين   املعقأومة يف  (1213) 
  دضأأأافة: املقأأأررات الأأأت 2015مأأأانون ااول/مينسأأأ رب   13تشأأأرين  الثأأأاين/نوف رب دىل  30الفأأأرتة مأأأ   سرينأأأس يف

   املرفقو21-  أ/1(  املقرر FCCC/CP/2015/10/Add.1ا   ا مؤمتر ااطرا  )
حر يف البلدان الت تعاين م  اةفا  الشديند و/أو م  التصأحر  و اصأة يف اتفاقية اامم املتحدة ملكافحة التص (1214) 

  19   وأينضأأا  املأأامة16(  املأأامة 1994تشأأرين  ااول/أمتأأوبر  14أفرينقيأأا )فُأأتح سب التوقيأأع عليهأأا يف سرينأأس  
United Nations, Treaty Series, vol. 1954, No. 33480, p. 3و 

يئأأة  املبأأامئ التوجيهيأأة بشأأفن وضأأع التشأأرينعات الوط يأأة املتعلقأأة سحلصأأول علأأى املعلومأأات بأأرانمج اامأأم املتحأأدة للب (1215) 
واملشأأارمة العامأأة والوصأأول دىل العدالأأة يف القضأأااي البيئيأأة  الأأت اعت أأد ا جملأأس دمارة بأأرانمج اامأأم املتحأأدة للبيئأأة يف 

 "وResourcesحتت " www.unep.org و متاح يف:2010شباط/فرباينر  26  اة ء أل   املؤر  11/5-املقرر مد
 و (ح)6  الفقرة 4املامة  (1216) 
 و )ه(1)تدابري الشفافية(  الفقرة  7ملامة ا (1217) 
 و5املامة  (1218) 
 -امله يأة   "السأالمة والصأحة 2007تشأرين  ااول/أمتأوبر  1  10.70املعاينري الدولية ل ع أال املتعلقأة سالغأا   (1219) 

 وhttps://www.mineactionstandards.org)أ(  متاح يف: 1-12محاينة البيئة"  الفقرة 
 (1220) United Nations, Department of Peacekeeping Operations and Department of Field Support, 

"Environmental Policy for UN Field Missions", 2009, para. 23.5و 

http://undocs.org/ar/FCCC/CP/2015/10/Add.1
http://www.unep.org/
https://www.mineactionstandards.org/
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تتضأأ   املبأأامئ التوجيهيأأة للج أأة الدوليأأة للصأأليب اامحأأر اخلاصأأة  وعأأالوة  علأأى ذلأأك  (16)
سلكتيبات والتعلي ات العسأكرينة بشأفن محاينأة البيئأة يف أوقأات ال أ اع املسألح حك أا  بشأفن محاينأة 

  ووك  أن ينش   ذلك امل ظ ات البيئية الت جت أع بيأاانت بيئيأة موسأيلة "تسأهم (1221)امل ظ ات
 و (1222)احملدقة سلبيئة"يف م ع أو دصالح ااضرار 

وفي أأا ينتعلأأق سلتقيي أأات البيئيأأة بعأأد ال أأ اع املسأألح  ملأأدر التأأ مري أبن املبأأامئ التوجيهيأأة  (17)
الأت وضأعها بأرانمج اامأأم املتحأدة للبيئأة بشأفن دمراج االعتبأأارات البيئيأة يف التقيي أات الأت جُتأأرى 

ودمكانية حصوله على املعلومات  سعتبار بعد ال  اعات تتض   دشارة  دىل أمهية مشارمة اة هور 
أن " صأأأيص املأأأوارم الطبيعيأأأة ودمارهتأأأا ينت أأأان بطرينقأأأة جمأأأ أة وغأأأري مرم ينأأأة وال رمسيأأأة" يف سأأأياقات 

 و(1223)بعد ال  اع ما
والتعاون يف   ا السياق ملد تعبري  يف اتفاقية قانون استخدا   بتبامل املعلوماتوااللت ا   (18)

و وعأالوة  علأى ذلأك  تتضأ   اتفاقيأة الت أوع (1224)ية يف ااغراض غري املالحيأةاجملاري املائية الدول
م هأأا حك أأا  بشأأفن تبأأامل املعلومأأات  ينقتضأأي مأأ  مأأ  طأأر  متعاقأأد   14البيولأأوجي يف املأأامة 

القيأأا  قأأدر اإلمكأأان وحسأأب االقتضأأأاء  بتشأأجيع "اإلبأأالغ وتبأأامل املعلومأأات واملشأأأاورات ووو 
   والينتأه الوط يأة أو حتأت سأيطرته  وينأرجح أن تأؤثر أتثأريا  معامسأا  حول اانشأطة الأت جتأري ماخأ

علأأى الت أأوع البيولأأوجي يف مول أخأرى أو م أأاطق تقأأع خأأارج حأدوم الوالينأأة الوط يأأة  وذلأأك  مه أا  
دضأافة دىل و  و(1225)"بتشجيع عقد ترتيبات ث ائية أو دقلي يأة متعأدمة ااطأرا   حسأب االقتضأاء

اقيأة دىل ااطأرا  تيسأري تبأامل املعلومأات املتعلقأة حبفأغ الت أوع مأ  االتف 17ذلك  تطلب املأامة 
 البيولوجي واستخدامه استخداما  مستداما و 

وتشأأ   ااع أأال السأأابقة للج أأة املتصأألة إأأ ا اةانأأب مأأ  مشأأروع املبأأدأ املأأوام املتعلقأأة  (19)
قأة مب أع الضأرر   واملأوام املتعل(1226)(9199ا سية ااشخاص الطبيعيأني يف حالأة خالفأة الأدول )

  واملبأأامئ املتعلقأأة بتووينأأع اخلسأأارة يف (1227)(2001العأأابر للحأأدوم ال أأاجم عأأ  أنشأأطة خطأأرة )

__________ 

انظأأر اللج أأة الدوليأأة للصأأليب اامحأأر  املبأأامئ التوجيهيأأة اخلاصأأة سلكتيبأأات والتعلي أأات العسأأكرينة بشأأفن محاينأأة  (1221) 
  الأ ي ينشأري دىل اتفاقيأة ج يأ  الرابعأة  19   املرفأق  املبأدأ التأوجيهيA/49/323البيئة يف أوقات ال  اع املسألح  

 و67-61  ودىل الربوتومول اإلضايف ااول  املوام 2  الفقرة 63املامة 
ع أأال  ستفاقأات خاصأأة بأني ااطأأرا  )ووو( أو دذن ينعطيأأه "تأرم فيأأه عبأارة  19ملأدر سلأأ مر أن املبأدأ التأأوجيهي  (1222) 

 و "أحد     ااطرا 
 (1223) UNEP, Guidance Note, Integrating Environment in Post-Conflict Needs Assessments (Geneva, 

)ورمت دحالأأأة مرجعيأأأة  http://postconflict.unep.ch/publications/environment_toolkit.pdf(  متأأأاح يف: 2009
 (و A/CN.4/700م  الوثيقة  238واحلاشية  144دىل ذلك يف الفقرة 

(  1997أاير/مأأأاينو  21اتفاقيأأأة قأأأانون اسأأأتخدا  اجملأأأاري املائيأأأة الدوليأأأة يف ااغأأأراض غأأأري املالحيأأأة )نيوينأأأورك   (1224) 
(  اجمللأأأأأد الثالأأأأأث  A/51/49) 49الواثئأأأأأق الرمسيأأأأأة للج عيأأأأأة العامأأأأأة  الأأأأأدورة احلامينأأأأأة واخل سأأأأأون  امللحأأأأأق رقأأأأأم 

 و 7  الفقرة 33و 31و 30و 19و 16-14و 12و 11و 9  املرفق  املوام 51/229 القرار
 )ج(و1  الفقرة 14املامة  (1225) 
و تأأرم مشأأارينع املأأوام 18  املرفأأق  املأأامة 2000مأأانون ااول/مينسأأ رب   12املأأؤر   55/153قأأرار اة عيأأة العامأأة  (1226) 

 و48و 47  اجمللد الثاين )اة ء الثاين(  الفقراتن 1999ووو  حوليةوشروحها يف 
 و17و 14-12و 8املوام  (1227) 

http://undocs.org/ar/A/49/323
http://undocs.org/ar/A/CN.4/700
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N97/776/11/img/N9777611.pdf?OpenElement
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  واملأأوام املتعلقأأة بقأأانون (1228)(2006حالأأة الضأأرر العأأابر للحأأدوم ال أأاجم عأأ  أنشأأطة خطأأرة )
 و(1229)(2008طبقات امليا  اةوفية العابرة للحدوم )

و واالسأأأأتث اء مأأأأ  االلتأأأأ ا  18 يف سأأأأياق مشأأأأروع املبأأأأدأ غرضأأأأا  ممأأأأاثال   2وتأأأأؤمي الفقأأأأرة  (20)
ينتعلأأأأق سملعلومأأأأات احليوينأأأأة للأأأأدفاع الأأأأوطر لدولأأأأة أو امأأأأ  مولأأأأة  1امل صأأأأوص عليأأأأه يف الفقأأأأرة 

م ظ أأة موليأأةو علأأى أن  أأ ا االسأأتث اء لأأيس مطلقأأا و فاة لأأة الثانيأأة مأأ  الفقأأرة تأأ ص علأأى أن  أو
مأأأ  املعلومأأأات الأأأت تسأأأ ح الظأأأرو  بتقأأأدوها  مأأأ   تقأأأد  الأأأدول وامل ظ أأأات الدوليأأأة أمأأأرب قأأأدر
دىل ااحكأأأا  الأأأوارمة يف اتفاقيأأأة قأأأانون اسأأأتخدا   2خأأأالل التعأأأاون حبسأأأ  نيأأأةو وتسأأأت د الفقأأأرة 

م  االتفاقية تأ ص علأى أن مولأة مأ   31اجملاري املائية الدولية يف ااغراض غري املالحيةو فاملامة 
يأاانت ومعلومأات حيوينأة لأدفاعها أو أم هأا القأوميني  لك هأا مول اجملرى املائي غري مل مة بتقد  ب

  يف املأأوام املتعلقأأة مب أأع مماثأأ اسأأتث اء وينأأرمتشأأري دىل أن االلتأأ ا  سلتعأأاون حبسأأ  نيأأة ينظأأ  سأأاراي و 
  ويف املأأوام املتعلقأأة بقأأانون طبقأأات امليأأا  (1230)الضأأرر العأأابر للحأأدوم ال أأاجم عأأ  أنشأأطة خطأأرة

 و (1231)اةوفية العابرة للحدوم
 15ارتباطأا  وثيقأا  بواجأأب التعأاون  شأفنه شأأفن مشأروع املبأأدأ  18وينأرتبط مشأروع املبأأدأ  (21)

 املتعلق سلتقيي ات البيئية والتدابري التصحيحية بعد ال  اع املسلحو 
 

__________ 

و تأأأرم مشأأأارينع املبأأأامئ 5  املرفأأأق  املبأأأدأ 2006مأأأانون ااول/مينسأأأ رب   4املأأأؤر   61/36قأأأرار اة عيأأأة العامأأأة  (1228) 
 و67و 66الثاين )اة ء الثاين(  الفقراتن    اجمللد2006ووو  حوليةوشروحها يف 

 17و 15و 13و 8  املرفأأأق  املأأأوام 2008مأأأانون ااول/مينسأأأ رب   11املأأأؤر   63/124قأأأرار اة عيأأأة العامأأأة  (1229) 
  اجمللأأأد الثأأأاين )اةأأأ ء الثأأأاين(  2008ووو  حوليأأأةو تأأأرم مشأأأارينع املأأأوام الأأأت اعت أأأدهتا اللج أأأة وشأأأروحها يف 19و

 و54و 53الفقراتن 
 و14ملامة  (1230) 
 و19املامة  (1231) 


