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  السادسالفصل   
 ابلنزاعات املسلحة يتعلق فيمامحاية البيئة 

 مقدمة -ألف 
( أن تأدرج يف بأرانمج ع لهأ. موضأوع 2013يف مورهت. اخل.مسة والسأتني  اللجثة قررت  -58
، وعيَّثت السيدة م.ري غو ج.موبسون مقررة خ.صة "ةسلث اع.ت املسلح ينتعلق في ..ينة البيئة مح"

 و(945 لل وضوع
( دىل 2014الفرتة امل تدة م  مورهتأ. الس.مسأة والسأتني   يفوتلقت اللجثة ثالثة تق.رينر  -59

نظرت اللجثة يف مورهتأ. الس.مسأة والسأتني و  و(946 (، ونظرت فيه.2016مورهت. ال .مثة والستني  
يف مورهتأأأ. السأأأ.بعة اللجثأأأة ونظأأأرت  و(947 ( يف التقرينأأأر ااويل املقأأأد  مأأأ  املقأأأررة اخل.صأأأة2014 

وأح.طأأأت عل أأأ.  مبشأأأ.رينع  ،(948 املقأأأد  مأأأ  املقأأأررة اخل.صأأأة( يف التقرينأأأر ال أأأ.ين 2015والسأأأتني  
ترقي هأأأ.  عأأأدلتااحكأأأ.  االسأأأتهاللية ومشأأأ.رينع املبأأأ.مئ الأأأيت اعت أأأدهت. ةثأأأة الصأأأي.غة مؤقتأأأ.  مث 

وبثأ.ء  علأ  ذلأك، اعت أدت اللجثأة  و(949 اسب.ب فثية يف الدورة ال .مثة والسأتني الحق.   ونقحته.
 و(950 وشأروحه. 13و 12و 11و 10و 9و 5و 2و 1 ئبأ.ممؤقت. ، يف تلأك الأدورة، مشأ.رينع امل

 ،(951 ونظأأأأرت اللجثأأأأة أينضأأأأ. ، يف الأأأأدورة نفسأأأأه.، يف التقرينأأأأر ال .لأأأأث املقأأأأد  مأأأأ  املقأأأأررة اخل.صأأأأة
اليت اعت دهت. ةثأة  18 دىل 14 ئومش.رينع املب.م 8و 7و 6و 4 ئوأح.طت عل .  مبش.رينع املب.م

 ي شرح م  شروحه.وم  مون أن تعت د مؤقت.  أ ،(952 الصي.غة مؤقت.  
(، أنشأأأأفت اللجثأأأة فرينقأأأأ.  عأأأ.مال  للثظأأأأر يف سأأأأب  2017الأأأدورة الت.سأأأأعة والسأأأتني   ويف -60

ومأأأ.ن  و(953 تعأأأد عضأأأوا  يف اللجثأأأة مل املضأأأي قأأأدم.  سملوضأأأوع، نظأأأرا  دىل أن السأأأيدة ج.موبسأأأون
أعأدهت.  ب مأومينس، مشأ.رينع الشأروح الأيت - معروض.  عل  الفرينق الع.م ، برائسة السأيد سسأكيس

ومشأ.رينع  8و 7و 6و 4 ئتعد عضوا  يف اللجثة، بشفن مش.رينع املب.م مل املقررة اخل.صة، رغم أهن.
الأأأيت اعت أأأدهت. ةثأأأة الصأأأي.غة مؤقتأأأ.  يف الأأأدورة ال .مثأأأة والسأأأتني، وأح.طأأأت  18 دىل 14 ئاملبأأأ.م

اللجثأأأة عل أأأ.  هبأأأ. يف الأأأدورة نفسأأأه.و وأوصأأأ  الفرينأأأق الع.مأأأ  اللجثأأأة بتعيأأأني مقأأأرر خأأأ.ص جدينأأأد 

__________ 

 Yearbook ... 2013, vol. II انظأر  2013أاير/م.ينو  28اليت عقدهت. اللجثة يف  3171القرار يف اةلسة  اُن  (945 

(Part Two), p. 78, para. 167 و لالطأالع علأ  ملخأص املوضأوع، انظأر)Yearbook ... 2011, vol. II (Part 

Two), annex Vو 
 و التقرينر ال .لث( A/CN.4/700 التقرينر ال .ين(، و A/CN.4/685 التقرينر ااويل(، و Corr.1و A/CN.4/674 الواثئق (946 
 (، الفص  احل.مي عشروA/69/10  10 الواثئق الرمسية للج عية الع.مة، الدورة الت.سعة والستون، امللحق رقم (947 
 (، الفص  الت.سعوA/70/10  10 الدورة السبعون، امللحق رقماملرجع نفسه،  (948 
 وA/CN.4/L.870/Rev.1و A/CN.4/L.870ن .الوثيقت (949 
 و188(، الفقرة A/71/10  10 احل.مينة والسبعون، امللحق رقمالواثئق الرمسية للج عيأة الع.مأة، الدورة  (950 
 املرجع نفسه، الفص  الع.شرو (951 
 وA/CN.4/L.876الوثيقة  (952 
 و255(، الفقرة A/72/10  10 ية والسبعون، امللحق رقمالواثئق الرمسية للج عية الع.مة، الدورة ال .ن (953 
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أعقأ.ب التقرينأر الشأفوي الأ ي  ويف و(954 فيأهالثج.ح يف دم .ل ع له.  عل س.عد . ليلل وضوع 
 و(955 خ.صة .م ، قررت اللجثة تعيني السيدة م.راي ليهتو مقررة  أمىل به رئيس الفرينق الع

 -( فرينقأأ.  عأأ.مال  برائسأأة السأأيد سسأأكيس 2018وأنشأأفت اللجثأأة يف مورهتأأ. السأأبعني   -61
 8و 7و 6و 4 ئشأأ.رينع املبأأ.مملاملقأأررة اخل.صأأة علأأ  دعأأدام مشأأ.رينع الشأأروح  ب مأأومينس ليسأأ.عد

هت. ةثأأة الصأأي.غة مؤقتأأ.  يف الأأدورة الت.سأأعة والسأأتني، ، الأأيت اعت أأد18 دىل 14 ئومشأأ.رينع املبأأ.م
 6و 4 ئاملبأ.مواعت دت اللجثة مؤقتأ.  مشأ.رينع  و(956 وأح.طت اللجثة هب. عل .  يف الدورة نفسه.

الدورة السبعني أينض. ،  ويف و(957 وشروحه. يف تلك الدورة 81 دىل 41 ئومش.رينع املب.م 8و 7و
 20و 91 ئوأح.طأأت عل أأ.  مبشأأ.رينع املبأأ.م (958 لل قأأررة اخل.صأأةنظأأرت اللجثأأة يف التقرينأأر ااول 

 و(959 ، اليت اعت دهت. ةثة الصي.غة مؤقت.  21و

 النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية -ابء 
أاير/  1 املعقأأأأومة يف 3455 .يف الأأأأدورة احل.ليأأأأة، اعت أأأأدت اللجثأأأأة مؤقتأأأأ. ، يف جلسأأأأته -62
اليت م.نأت ةثأة الصأي.غة قأد اعت أدهت. مؤقتأ.  يف ، 21و 20و 19 ئ، مش.رينع املب.م2019 م.ينو

 الدورة السبعنيو
 15  يف الفأأأأأأرتة مأأأأأأاملعقأأأأأأومة  3471 دىل 3464  مأأأأأأ هت..اللجثأأأأأأة، يف جلسأأأأأأ ونظأأأأأأرت -63

 و(A/CN.4/728)يف التقرينر ال .ين لل قررة اخل.صة ، 2019 وأاير/م.ين 27 أاير/م.ينو دىل
مسأ.ئ  معّيثأة تتصأ  حب .ينأة البيئأة يف الث اعأ.ت  ال أ.ينوتث.ولت املقررة اخل.صأة يف تقرينر أ.  -64

املسلحة غ  الدولية، مع الرتمي  عل  الكيفية اليت ميكأ  مأ  خالهلأ. للقواعأد وامل .رسأ.ت الدوليأة 
ال أأ.ين التقرينأأر  وتثأأ.ولو وبعأأد . الطبيعيأأة أن تعأأ و مح.ينأأة البيئأأة أثثأأ.ء  أأ   الث اعأأ.ت املتعلقأأة سملأأوارم

مأ  مسأؤولية وتبعأةو اةه.ت الف.علة م  غ  الدول و  تتح له الدول مب. أينض.  مس.ئ  معيثة تتص 
 و(960 وعليه، اقرتحت املقررة اخل.صة سبعة مش.رينع مب.مئ

، مشأأأأأ.رينع 2019 وأاير/مأأأأأ.ين 27 املعقأأأأأومة يف 3471 .وأح.لأأأأأت اللجثأأأأأة، يف جلسأأأأأته -65
 مكأأررا  رابعأأ.   13و مكأأررا  اثل أأ.   13و مكأأررا  اثنيأأ.   13و مكأأررا   13و مكأأررا   8و مكأأررا   6 ئاملبأأ.م

، بصأأأيغته. الأأأوارمة يف التقرينأأأر ال أأأ.ين لل قأأأررة اخل.صأأأة، دىل ةثأأأة الصأأأي.غة،  خأأأ ة  يف مكأأأررا   14و
 اللجثةواحلسب.ن املث.قشة الع.مة اليت مارت يف 

__________ 

 و260املرجع نفسه، الفقرة  (954 
 و262املرجع نفسه، الفقرة  (955 
 والفص  الت.سع(، A/73/10  10 والسبعون، امللحق رقم ال .ل ةالواثئق الرمسية للج عية الع.مة، الدورة  (956 
 و218املرجع نفسه، الفقرة  (957 

 وA/CN.4/720الوثيقة  (958 

 و172الفقرة (، A/73/10  10 والسبعون، امللحق رقم ال .ل ةالواثئق الرمسية للج عية الع.مة، الدورة  (959 
 بأأ ل الشأأرم.ت للعث.ينأأة الواجبأأة(  مكأأررا   6: مشأأروع املبأأدأ (A/CN.4/728 انظأأر التقرينأأر ال أأ.ين لل قأأررة اخل.صأأة  (960 

 13 تقثيأ.ت التغيأ  يف البيئأة( ومشأروع املبأدأ  مكأررا   13 شأرط مأ.رتث ( ومشأروع املبأدأ  مكأررا   8بدأ ومشروع امل
 مسأؤولية  مكأررا  رابعأ.   13 املسؤولية والتبعة( ومشروع املبأدأ  مكررا  اثل .   13 الثهب( ومشروع املبدأ  مكررا  اثني.  

  الث وح البشري(و مكررا   14الشرم.ت( ومشروع املبدأ 
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، 0192 همتوو/ينوليأ 8 املعقأومة يف 4753 .يف جلسأته ،(961 وعرض رئيس ةثأة الصأي.غة -66
اةلسأة  ويف و(A/CN.4/L.937) "ةسلث اع.ت املسألح ينتعلق في ..ينة البيئة مح"تقرينر ةثة الصي.غة ع  

نفسأأأأأه.، اعت أأأأأدت اللجثأأأأأة مؤقتأأأأأ.  اجمل وعأأأأأة الك.ملأأأأأة مأأأأأ  مشأأأأأ.رينع املبأأأأأ.مئ املتصأأأأألة حب .ينأأأأأة البيئأأأأأة 
 أمان (و 1-سلث اع.ت املسلحة يف القراءة ااوىل  انظر الفرع جيم ينتعلق في .
 8و 7 املعقأأأأأأأأأأأأومة يف 3506 دىل 3504  واعت أأأأأأأأأأأأدت اللجثأأأأأأأأأأأأة، يف جلسأأأأأأأأأأأأ.هت. مأأأأأأأأأأأأ -67

سلث اعأأأأ.ت  ينتعلأأأأق في أأأأ.املبأأأأ.مئ املتصأأأألة حب .ينأأأأة البيئأأأأة  ، شأأأأروح مشأأأأ.رينع2019 س ب/أغسأأأأط
 أمان (و 2-املسلحة  انظر الفرع جيم

، وفقأأأأأأ.  2019 س ب/أغسأأأأأأط 8 املعقأأأأأأومة يف 3506 .وقأأأأأأررت اللجثأأأأأأة، يف جلسأأأأأأته -68
املتصأأأألة حب .ينأأأأة البيئأأأأة مأأأأ  نظ.مهأأأأ. ااس.سأأأأي، أن حتيأأأأ  مشأأأأ.رينع املبأأأأ.مئ  21 دىل 16 ملل أأأأوا
، عأ  طرينأق اامأني العأ. ، دىل احلكومأ.ت سلث اع.ت املسألحة  انظأر الفأرع جأيم أمان ( ينتعلق في .

اللجثأأأة  ودىل جهأأأ.ت أخأأأرى مثهأأأ. فيهأأأ. اامأأأم املتحأأأدة وبرانجمهأأأ. البيئأأأي، مبأأأ. ،واملثظ أأأ.ت الدوليأأأة
الت .سأ.  لتعليق.هتأ. ومالحظ.هتأ.، وأن تطلأب دليهأ. اامحر ومعهأد القأ.نون البيئأي، الدولية للصليب 

 و2020 م.نون ااول/مينس ل  1 لحبلو  تقدمي     التعليق.ت واملالحظ.ت دىل اامني الع. 
، عأأ  سلأأغ 2019 س ب/أغسأأط 8 املعقأأومة يف 3506 .وأعربأأت اللجثأأة، يف جلسأأته -69

املت يأأ ة الأأيت مّكثأأت اللجثأأة مأأ   .، علأأ  مسأأ.مهتهمأأ.راي ليهتأأو ةد، السأأيةاخل.صأأ ةتقأأدينر . لل قأأرر 
سلث اعأأ.ت  ينتعلأأق في أأ.شأأ.رينع املبأأ.مئ املتصأألة حب .ينأأة البيئأأة ملالثجأأ.ح يف اسأأتك .ل قراءهتأأ. ااوىل 

وأعربأأأت اللجثأأأة مأأأ لك عأأأ  سلأأأغ تقأأأدينر . لل سأأأ.مهة القي أأأة الأأأيت سأأأ.مهت هبأأأ. املقأأأررة و املسأأألحة
 ، يف   ا املوضوعوغو ج.موبسوناخل.صة الس.بقة، السيدة م.ري 

الديت  ،ابلنزاعدات املسدلحة يتعلدق فيمدانص مشداريع املبدادئ املتصدلة يمايدة البيئدة  -جيم 
 اعتمدهتا اللجنة يف القراءة األوىل

 ريع املبادئنص مشا -1 
 ينرم أمان  نص مش.رينع املب.مئ اليت اعت دهت. اللجثة يف القراءة ااوىلو -70

 ابلنزاعات املسلحة يتعلق فيمامحاية البيئة 
  اجلزء األول

 مقدمة
  1 أاملبد

 النطاق
أثث.ئه  ويف تثطبق مش.رينع املب.مئ     عل  مح.ينة البيئة قب  اندالع ن اع مسلح 

 وبعد و

__________ 

 و(http://legal.un.org/ilc بي.ن رئيس ةثة الصي.غة مت.ح يف املوقع الشبكي للجثة الق.نون الدويل  (961 
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  2 أاملبد
 الغرة

سلث اعأأأأ.ت  ينتعلأأأأق في أأأأ.هتأأأأد  مشأأأأ.رينع املبأأأأ.مئ  أأأأ   دىل تع ينأأأأ  مح.ينأأأأة البيئأأأأة  
املسأألحة، بطأأرال مثهأأ. انأأ.ذ تأأداب  وق.ئيأأة للتقليأأ  دىل أم  حأأد ةكأأ  مأأ  ااضأأرار الأأيت 

 تلحق سلبيئة يف أثث.ء ن اع مسلح وان.ذ تداب  تصحيحيةو
  اجلزء الثاين ]األول[
 عام مبادئ ذات تطبيق

  [4] 3 أداملب
 تدابري لتعزيز محاية البيئة

تتخ  الدول، ع ال  سلت ام.هت. مبوجب الق.نون الدويل، تأداب  تشأرينعية  -1 
 سلث اع.ت املسلحةو ينتعلق في .ودمارينة وقض.ئية وتداب  أخرى فع.لة لتع ين  مح.ينة البيئة 

دضأأ.فة  دىل ذلأأك، ينثبغأأي للأأدول أن تتخأأ  م ينأأدا  مأأ  التأأداب ، حسأأب  -2 
 سلث اع.ت املسلحةو ينتعلق في .االقتض.ء، لتع ين  مح.ينة البيئة 

  [5 ،(X)-]أوال   4 أاملبد
 حتديد املناطق احملمية

غ  ، املثأ.طق ذات اامهيأة البيئيأة وال ق.فيأة  أو ينثبغي للدول أن حتدم، سالتف.ال 
 ب.ر . مث.طق حم يةوالكلى سعت

 [6] 5 أاملبد
 محاية بيئة الشعوب األصلية

ينثبغأأي للأأدول أن تتخأأ  تأأداب  مث.سأأأبة، يف حأأ.ل وقأأوع نأأ اع مسأأألح،  -1 
 حل .ينة بيئة ااق.ليم اليت تسكثه. الشعوب ااصليةو

بعأأأأد نأأأأ اع مسأأأألح ينكأأأأون قأأأأد أثّأأأأر أتثأأأأ ا  سأأأألبي.  يف بيئأأأأة ااقأأأأ.ليم الأأأأيت  -2 
ية، ينثبغأأأأي للأأأأدول أن تتشأأأأ.ور مأأأأع الشأأأأعوب ااصأأأألية املعثيأأأأة تسأأأأكثه. الشأأأأعوب ااصأأأأل

سأي . عأل املؤسسأ.ت الأيت مت أ   وال وتتع.ون معه. بفع.ليأة، مأ  خأالل دجأراءات مث.سأبة
     الشعوب، لغرض ان.ذ تداب  تصحيحيةو

  [7] 6 أاملبد
 ابلنزاعات املسلحة يتعلق فيمااالتفاقات املتصلة بوجود قوات عسكرية 

دول واملثظ أأ.ت الدوليأأة، حسأأب االقتضأأ.ء، أن تأأدرج أحك.مأأ.  بشأأفن ينثبغأأي للأأ 
سلث اعأ.ت املسألحةو  ينتعلق في .مح.ينة البيئة يف االتف.ق.ت املتصلة بوجوم قوات عسكرينة 

 وميك  أن تتض       ااحك.  تداب  وق.ئية وتقيي .ت أثر وتداب  دصالح وتثظي و
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  [8] 7 أاملبد
 عمليات السالم

 ينتعلأأأأأق في أأأأأ.واملثظ أأأأأ.ت الدوليأأأأأة املشأأأأأ.رمة يف ع ليأأأأأ.ت سأأأأأال   تراعأأأأي الأأأأأدول 
بث اع.ت مسلحة أتث  تلك الع لي.ت يف البيئة، وتتخ  تداب  مث.سبة ملثع  اثر . السلبية 

 عل  البيئة والتخفي  مثه. وتصحيحه.و
  8 أاملبد

 النزوح البشري
أن تتخأأأ  واةهأأأ.ت الف.علأأأة املعثيأأأة ااخأأأرى واملثظ أأأ.ت الدوليأأأة لأأأدول لينثبغأأأي  

تأأداب  مث.سأأبة ملثأأع التأأد ور البيئأأي والتخفيأأ  مثأأه يف املثأأ.طق الأأيت ينقأأيم فيهأأ. أشأأخ.ص 
هلأأأأأؤالء ااشأأأأأخ.ص واملسأأأأأ.عدة ، أثثأأأأأ.ء توف  أأأأأ. اإلغ.ثأأأأأة مسأأأأألح انوحأأأأأون بسأأأأأبب نأأأأأ اع
 ولل جت ع.ت احملليةو

  9 أاملبد
 مساولية الدول

 بثأأأأ اع ينتعلأأأأق في أأأأ.،  ينصأأأأدر عأأأأ  مولأأأأةيأأأأ.  فعأأأأ  غأأأأ  مشأأأأروع مولمأأأأ   -1 
 سلبيئة ينستتبع املسؤولية الدولية لتلك الدولة، اليت عليه. الت ا   أل لحق ضررا  وينمسلح، 

 .يف ذلك الضرر ال ي ينلحق سلبيئة يف حد ذاهت. مب. ،م.مال    ا الضرر  

ال ُن  مش.رينع املب.مئ     بقواعد مسؤولية الأدول عأ  اافعأ.ل غأ   -2 
 مولي. و ملشروعةا

  10 أاملبد
 لعناية الواجبةابذل الشرسات 

 قيأأأ. لضأأأ .ن  وتأأأداب  أخأأأرى مث.سأأأبةينثبغأأأي للأأأدول أن تتخأأأ  تأأأداب  تشأأأرينعية  
ببأ ل العث.ينأة  انطالق.  مثه. أو ومؤسس.ت ااع .ل ااخرى الع.ملة يف أراضيه. الشرم.ت
الصأحة البشأرينة، حأني تع أ  يف خيأص  مأ. يف ذلأك مبأ. البيئأة،حب .ينة  ينتعلق في .الواجبة 
تأأداب  ينأأرام مثهأأ. و وينشأأ   ذلأأك املسأألح بعأأد الثأأ اع مأأ. ح.لأأةيف  أو نأأ اع مسأألح مثطقأأة

 وعليه. بطرينقة مستدامة بيئي.   احلصول أو املوارم الطبيعية ض .ن شراء
  11 أاملبد

 مساولية الشرسات
بة لضأ .ن ينثبغي للدول أن تتخأ  تأداب  تشأرينعية وتأداب  أخأرى مث.سأ -1 

انطالقأأ.   أو دمكأأ.ن مسأأ.ءلة الشأأرم.ت ومؤسسأأ.ت ااع أأ.ل ااخأأرى الع.ملأأة يف أراضأأيه.
خيأأص الصأأحة البشأأرينة، يف مثطقأأة  مأأ. يف ذلأأك مبأأ. مثهأأ. عأأ  الضأأرر الأأ ي تسأأببه للبيئأأة،

بعأد الثأ اع املسألحو وينثبغأي أن تشأ    أ   التأداب ، حسأب  مأ. يف ح.لأة أو ن اع مسلح
 مؤسسأأة أع أأ.ل أخأأرى دذا أو مثهأأ. ضأأ .ن دمكأأ.ن مسأأ.ءلة شأأرمة االقتضأأ.ء، تأأداب  ينأأرام

تسأأبب هبأأ ا الضأأرر فأأرع ينع أأ  حتأأت سأأيطرهت. الفعليأأةو وحتقيقأأ.  هلأأ   الغ.ينأأة، ينثبغأأأي  مأأ.
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للأأأأدول، حسأأأأب االقتضأأأأ.ء، تأأأأوف  دجأأأأراءات وسأأأأب  انتصأأأأ.  مالئ أأأأة وفع.لأأأأة، خ.صأأأأة  
 لضح.اي   ا الضررو

  اجلزء الثالث ]الثاين[
  أثناء النزاع املسلحاملبادئ السارية يف

  12 أاملبد
 ابلنزاعات املسلحة يتعلق فيماز يف جمال محاية البيئة شرط مارتن

دوليأأة، تظأ  البيئأة حتأت مح.ينأة وسأألطة التف.قأ.ت اليف احلأ.الت غأ  املشأ ولة س 
ميليأه الضأ    ومأ. مب.مئ الق.نون الدويل املست دة م  العأر  املسأتقر ومبأ.مئ اإلنسأ.نية

 الع. و
  [9 ،1-]اثنيا   13 أاملبد

 توفري محاية عامة للبيئة الطبيعية يف أثناء النزاع املسلح
سأأي .  وال حتأأرت  البيئأأة الطبيعيأأة وحت أأ  وفقأأ.  للقأأ.نون الأأدويل السأأ.ري، -1 

 ق.نون الث اع.ت املسلحةو
حُيرص عل  مح.ينة البيئة الطبيعية م  ااضأرار املتفشأية والطوينلأة اامأد  -2 
 شديندةووال
 أأدف.   صأ.ردذا  إال ،ال جيأوو اهلجأو  علأ  أي جأ ء مأ  البيئأة الطبيعيأة -3 

 عسكراي و
  [10 ،2-]اثنيا   14 أاملبد

 تطبيق قانون النزاعات املسلحة على البيئة الطبيعية
فيأأه  مبأأ. قأأ.نون الث اعأأ.ت املسأألحة، ،ينُطبَّأأق علأأ  البيئأأة الطبيعيأأة، بغأأرض مح.ينتهأأ. 

علقأأة سلت ييأأ  والتث.سأأب والضأأرورة العسأأكرينة وانأأ.ذ االحتي.طأأ.ت يف املبأ.مئ والقواعأأد املت
 اهلجو و

  [11 ،3-]اثنيا   15 أاملبد
 االعتبارات البيئية

 راع  االعتب.رات البيئية عثد تطبيق مبدأ التث.سب وقواعد الضرورة العسكرينةوتُ  
  [12 ،4-]اثنيا   16 أاملبد

 حظر األعمال االنتقامية
 هبد  االنتق. و اهلج .ت اليت ُتش  عل  البيئة الطبيعيةحُتظر  

  [13 ،5-]اثنيا   17 أاملبد
 املناطق احملمية

تأأأوفَّر احل .ينأأأة مأأأ  أي  جأأأو  لل ثأأأ.طق ذات اامهيأأأة البيئيأأأة وال ق.فيأأأة الكأأألى  
 حتتوي  دف.  عسكراي و ال مامت م. واحملدمة سالتف.ال،
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  18 أاملبد
 حظر الناب

 رم الطبيعيةوحُيظظر هنب املوا 
  19 أاملبد

 تقنيات التغيري يف البيئة
اسأأتخدا  تقثيأأ.ت التغيأأ  يف البيئأأة متتثأأع الأأدول، وفقأأ.  اللت ام.هتأأ. الدوليأأة، عأأ   

اي  أو الشأأديندة اغأأراض عسأأكرينة أو الطوينلأأة البقأأ.ء أو ذات اآلاثر الواسأأعة االنتشأأ.ر
 ااضرار أبي مولة أخرىو أو اخلس.ئر أو أغراض عدائية أخرى موسيلة إلحل.ال الدم.ر

  اجلزء الرابع
 املبادئ السارية يف حاالت االحتالل

  [19] 20 أاملبد
 االلتزامات العامة لقوة االحتالل

حتأأرت  قأأأوة االحأأأتالل وحت أأأي بيئأأأة اإلقلأأأيم احملتأأأ  وفقأأأ.  للقأأأ.نون الأأأدويل  -1 
 الس.ري وتراعي االعتب.رات البيئية يف دمارة   ا اإلقليمو

تتخ  قوة االحتالل التداب  املالئ ة للحيلولة مون تعرض بيئأة اإلقلأيم  -2 
 احملت  لضرر ذي شفن ينرجظح أن ينضر بصحة سك.ن اإلقليم احملت  ورف. همو

حتأأرت  قأأوة االحأأتالل قأأ.نون ومؤسسأأ.ت اإلقلأأيم احملتأأ  املتعلقأأة حب .ينأأة  -3 
 عليه ق.نون الث اع.ت املسلحةوينثص  م. يف حدوم دال جيوو هل. دمخ.ل تغي ات وال البيئة
  [20] 21 أاملبد

 االستادام املستدام للموارد الطبيعية

يف احلأأأدوم الأأأيت يُنسأأأ ح فيهأأأ. لقأأأوة االحأأأتالل  مارة املأأأوارم الطبيعيأأأة يف اإلقلأأأيم  
فيأأأه مثفعأأأة سأأأك.ن اإلقلأأأيم احملتأأأ  ولرغأأأراض ااخأأأرى املشأأأروعة  ملأأأ. احملتأأأ  واسأأأتخدامه.

الث اع.ت املسلحة، ف هنأ. تقأو  بأ لك بطرينقأة تكفأ  اسأتخدا   أ   املأوارم مبوجب ق.نون 
 عل   و مستدا  ينقل  دىل أم  حد م  الضرر البيئيو

  [21] 22 أاملبد
 بذل العناية الواجبة

تُلحق اانشطة يف اإلقليم احملتأ   أال تب ل قوة االحتالل العث.ينة الواجبة لض .ن 
 عة خ.رج اإلقليم احملت وشفن ببيئة مث.طق واق ضررا  ذا
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  اجلزء اخلامس ]الثالث[
 املبادئ السارية بعد نزاع مسلح

  [14] 23 أاملبد
 مسارات السالم

يف  مبأأ. ينثبغأأي أن تعأأ.جل أطأأرا  نأأ اع مسأألح، يف دطأأ.ر مسأأ.ر السأأال ، -1 
ذلك حسب االقتض.ء يف اتف.ق.ت السال ، املس.ئ  املتعلقة  صأالح البيئأة املتضأررة مأ  

 ومح.ينته.و الث اع
ينثبغأأأي أن تأأأأؤمي املثظ أأأأ.ت الدوليأأأأة املعثيأأأأة، حسأأأأب االقتضأأأأ.ء، مور  -2 

 امليّسر يف   ا الصدمو
  [18] 24 أمشروع املبد

 تبادل املعلومات والسماح ابحلصول علياا
تيسأأأأ ا  النأأأأ.ذ تأأأأداب  تصأأأأحيحية بعأأأأد نأأأأ اع مسأأأألح، تتبأأأأ.مل الأأأأدول  -1 

الصلة وتس ح سحلصول عليه. وفق.  اللت ام.هت.  واملثظ .ت الدولية املعثية املعلوم.ت ذات
 الدويلو مبوجب الق.نون

مثظ أأأة موليأأأة بتبأأأ.مل  أو ينلأأأ   مولأأأة مأأأ. لأأأيس يف مشأأأروع املبأأأدأ  أأأ ا -2 
أمثهأأ.  أو السأأ .ح سحلصأأول علأأ  معلومأأ.ت تكأأون حيوينأأة لأأدف.عه. الأأوطر أو معلومأأ.ت

حبسأ  نيأة بقصأد تقأدمي أمأل  املثظ ة الدولية أو الوطرو ومع ذلك، تتع.ون تلك الدولة
 قدر م  املعلوم.ت اليت تس ح الظرو  بتقدميه.و

  [15] 25 أاملبد
 التقييمات البيئية والتدابري التصحيحية بعد النزاع املسلح

 ينتعلأأأأأق في أأأأأ.فيهأأأأأ. املثظ أأأأأ.ت الدوليأأأأأة،  مبأأأأأ. يُنشأأأأأجَّع تعأأأأأ.ون ااطأأأأأرا  املعثيأأأأأة، 
 سلتقيي .ت البيئية والتداب  التصحيحية بعد الث اع املسلحو

  26 أاملبد
 اإلغاثة واملساعدة

 غأأأ  حمأأأدم، ،ثأأأ اع مسأأألحب ينتعلأأأق في أأأ. ،ينكأأأون مصأأأدر الضأأأرر البيئأأأيعثأأأدم.  
ينظأأ   مأأيالالتأأداب  املث.سأأبة  علأأ  انأأ.ذ الأأدول  ُتشأأجَّعينكأأون جأأُل الضأأرر غأأ  متأأ.ح،  أو

 ين ، وميكأأ  أن تثظأأر يف دنشأأ.ء صأأث.مينق خ.صأأة للتعأأوين تعأأو مون  أو جأألالضأرر مون 
 واملس.عدة أو اإلغ.ثةم  توف  أشك.ل أخرى  أو

  [16] 27 أاملبد
 خملفات احلرب

 دبطأأأأ.ل ضأأأأرر أو بعأأأأد نأأأأ اع مسأأأألح، تسأأأأع  أطأأأأرا  الثأأأأ اع دىل دوالأأأأة -1 
 أ  حُيت أو سيطرهت. م  خملف.ت احلرب الس.مة واخلطأرة الأيت تسأبب أو خيضع لوالينته. م.

 أن تسبب ضررا  للبيئةو وتُتخ  تلك التداب  ر ث.  بقواعد الق.نون الدويل الس.رينةو
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تسأأأأأع  ااطأأأأأرا  أينضأأأأأ.  دىل التوصأأأأأ  دىل اتفأأأأأ.ال في أأأأأ. بيثهأأأأأ.، وعثأأأأأد  -2 
 غ  أ. مأ  الأدول ومأع املثظ أ.ت الدوليأة، علأ  املسأ.عدة التقثيأة وامل.مينأة، االقتض.ء، مع

الظرو  املالئ ة، بتثفيأ  ع ليأ.ت مشأرتمة إلوالأة خملفأ.ت احلأرب  يف ذلك القي. ، يف مب.
 ضرر .و دبط.ل أو الس.مة واخلطرة تلك

االلت امأأأأأأ.ت مبوجأأأأأأب  أو أبي مأأأأأأ  احلقأأأأأأوال 2و 1 نال نأأأأأأ  الفقأأأأأأرات -3 
صأأي.نة حقأأول االغأأ.  واملثأأ.طق  أو تأأدم  أو دوالأأة أو بتطهأأ  ينتعلأأق في أأ.القأأ.نون الأأدويل 

 فخ.  املتفجرة وال خ.ئر املتفجرة وااجه ة ااخرىوامللغَّ ة واالغ.  وال
  [17] 28 أاملبد

 خملفات احلرب يف البحر
تشأأأك   أال ينثبغأأأي للأأأدول واملثظ أأأ.ت الدوليأأأة املعثيأأأة أن تتعأأأ.ون علأأأ  ضأأأ .ن 

 خملف.ت احلرب يف البحر خطرا  عل  البيئةو

 ات املسلحة وشروحااابلنزاع يتعلق فيمانص مشاريع املبادئ املتصلة يماية البيئة  -2 
ينأأأأرم أمان  نأأأأص مشأأأأ.رينع املبأأأأ.مئ وشأأأأروحه. الأأأأيت اعت أأأأدهت. اللجثأأأأة يف القأأأأراءة ااوىل يف  -71

 مورهت. احل.مينة والسبعنيو

 ابلنزاعات املسلحة يتعلق فيمامحاية البيئة  

  اجلزء األول  
 مقدمة

 الشرح  
 املب.مئ سالقرتان مع الشروحوم .  و احل.ل مائ .  مع نت.ج اللجثة، تُقرأ مش.رينع  (1 
فيهأأ. اةأأ ء االسأأتهاليل  مبأأ. وقأأد ُقسأأم  يكأأ  جم وعأأة مشأأ.رينع املبأأ.مئ دىل مسأأة أجأأ اء، (2 

الأأ ي ينتضأأ   مشأأروعي مبأأدأين  بشأأفن نطأأ.ال مشأأ.رينع املبأأ.مئ والغأأرض مثهأأ.و  "ةقدمأأم"املعثأأون 
نشأأوب الثأأ اع املسأألح ولكأأ  حيتأأوي أينضأأ.  قبأأ  وينتعلأأق اةأأ ء ال أأ.ين بتوجيهأأ.ت بشأأفن مح.ينأأة البيئأأة 

عل  مش.رينع مب.مئ ذات ط.بع أم ر ع ومية هل. صلة أبم أر مأ  مرحلأة ومثيأة: قبأ  نشأوب نأ اع 
الث اعأأ.ت املسأألحة، وينتعلأأق يف أثثأأ.ء وينتعلأأق اةأأ ء ال .لأأث حب .ينأأة البيئأأة أثث.ئأأه وبعأأد و  ويف مسأألح

اةأأ ء الرابأأع حب .ينأأة البيئأأة يف حأأ.الت االحأأتاللو وينتضأأ   اةأأ ء اخلأأ.مس مشأأ.رينع مبأأ.مئ متعلقأأة 
 ن اع مسلحوبعد حب .ينة البيئة 

و وسأأبق للجثأأة أن اختأأ.رت صأأي.غة "ئبأأ.مم"وقأأد صأأيغت ااحكأأ.  يف شأأك  مشأأ.رينع  (3 
 .ج ع لهأأ. يف شأأك  مشأأ.رينع مبأأ.مئ، سأأواٌء لرحكأأ.  الأأيت تأأثص علأأ  مبأأ.مئ القأأ.نون الأأدويلنتأأ
لقأأ.نون الأأدويل وتأأوف  التأأدرجيي لتطأأوينر اللإلعأأالانت غأأ  املل مأأة الأأيت ينُقصأأد مثهأأ. املسأأ.مهة يف  أو

وتتضأأ    أأ   اجمل وعأأة مأأ  مشأأ.رينع املبأأ.مئ أحك.مأأ.  ذات قي أأة  و(962 توجيهأأ.ت مث.سأأبة للأأدول
__________ 

 ... Yearbookاحملك أة،   أ   حكأم مبأ.مئ القأ.نون الأدويل املعأرت  هبأ. يف الثظأ.  ااس.سأي حملك أة نأورملغ ويف (962 

1950, vol. II, document A/1316, Part III, p. 374املبأ.مئ املتعلقأة بتووينأع اخلسأ.رة يف ح.لأة انظأر أينضأ.  و
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ة متف.وتأأأة، مثهأأأ. أحكأأأ.  ميكأأأ  اعتبأأأ.ر أهنأأأ. تعكأأأس القأأأ.نون الأأأدويل العأأأريف، ومثهأأأ. أحكأأأ.  معي.رينأأأ
 ينغلب عليه. ط.بع التوصيةو

عأأدت مشأأ.رينع املبأأ.مئ مأأع مراعأأ.ة التأأداخ  بأأني القأأ.نون الأأدويل املتصأأ  سلبيئأأة وقأأ.نون وأُ  (4 
 الث اع.ت املسلحةو

سسأأتخدا  املصأأطلح.ت، سأأأتقرر اللجثأأة يف القأأراءة ال .نيأأة،  أأ  تسأأأتخد   ينتعلأأق في أأ.و  (5 
يف أحكأأ.  اةأأ ء ال .لأأث الأأيت تسأأتثد دىل اللوتومأأول اإلضأأ.يف ااول  "ةيئأأب" " أ ةيئأأة طبيعيأأب"تعبأأ  

 و(963 التف.قي.ت جثي 

  1 أاملبد  
 النطاق

أثث.ئه  ويف لحتثطبق مش.رينع املب.مئ     عل  مح.ينة البيئة قب  اندالع ن اع مس  
 وبعد و

 الشرح  
حيأأدم  أأ ا احلكأأم نطأأ.ال مشأأ.رينع املبأأ.مئو وينأأثص علأأ  أهنأأ. تغطأأي ثأأالث مراحأأ  ومثيأأة:  (1 

دىل أن نطأ.ال مشأ.رينع املبأ.مئ البداينأة أثث.ئأه وبعأد و واعتُأل مه أ.  التثبيأه يف  ويف قب  الث اع املسألح
تثطبأأق ملهأأ. خأأالل  ال أتميأد أن مشأأ.رينع املبأأ.مئ "أو"ينتعلأق هبأأ   املراحأأ و وينأأرام حبأأر  العطأأ  

مجيع املراح و لك  جيأدر التشأديند علأ  أن  ثأ.ك، يف بعأ  ااحيأ.ن، مرجأة معيثأة مأ  التأداخ  
.قشأأ.ت الأأيت مارت ماخأأ  بأأني  أأ   املراحأأ  الأأ الثو وعأأالوة  علأأ  ذلأأك، تسأأتثد الصأأيغة دىل املث

 و(964 اللجثة الس.مسة للج عية الع.مة ويف ةثة الق.نون الدويل
وحيأأدم تقسأأأيم املبأأ.مئ دىل املراحأأأ  ال مثيأأة املبيثأأأة أعأأال   ودن مأأأ.ن ذلأأك بأأأدون خطأأأوط  (2 

االختصأأأ.ص الأأأ مر ملشأأأ.رينع املبأأأ.مئو وقأأأد رئأأأي أن مع.ةأأأة املوضأأأوع مأأأ  نطأأأ.ال تقسأأأيم صأأأ.رمة( 
مثظأأور خمتلأأ  جمأأ.الت القأأ.نون الأأدويل، م أأ  القأأ.نون البيئأأي الأأدويل وقأأ.نون  مأأ  ال مثظأأور ومأأر

الث اعأأ.ت املسأألحة والقأأ.نون الأأدويل حلقأأوال اإلنسأأ.ن، مأأ  شأأفنه أن ينيسأأر تثظأأيم املوضأأوع ورسأأم 
 حأأأدوم و وسأأأتتث.ول املراحأأأ  ال مثيأأأة التأأأداب  الق.نونيأأأة املتخأأأ ة حل .ينأأأة البيئأأأة قبأأأ  الثأأأ اع املسأأألح

__________ 

 66، اجمللأأد ال أ.ين  اةأأ ء ال أأ.ين(، الفقأأراتن 2006ووو  حوليأأةللحأأدوم الثأ.جم عأأ  أنشأأطة خطأرة،  الضأرر العأأ.بر
، واملبأأأ.مئ التوجيهيأأأة الأأأيت تثطبأأأق علأأأ  اإلعأأأالانت االنفرامينأأأة للأأأدول وميكأأأ  أن 112-70، الصأأأفح.ت 67و

 و200، الصفحة 176، اجمللد ال .ين  اة ء ال .ين(، الفقرة 2006ووو  حوليةتثشق الت ام.ت ق.نونية، 
 963) Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the protection 

of victims of international armed conflicts (Additional Protocol I) (Geneva, 8 June 1977), United 

Nations, Treaty Series, vol. 1125, No. 17512, p. 3 مأ   16و 14و 13و انظأر أينضأ.  مشأ.رينع املبأ.مئ
 مش.رينع املب.مئ    و

، مث نُقأأأ  دىل بأأأرانمج الع أأأ  احلأأأ.يل يف 2011 طُأأأرِح املوضأأأوع يف بأأأرانمج الع أأأ  الطوينأأأ  ااجأأأ  للجثأأأة يف عأأأ.  (964 
(، A/66/10  10 الواثئأأأق الرمسيأأأة للج عيأأأة الع.مأأأة، الأأأدورة الس.مسأأأة والسأأأتون، امللحأأأق رقأأأم، انظأأأر 2013 عأأأ. 

 و131(، الفقرة A/68/10  10 الدورة ال .مثة والستون، امللحق رقم ع نفسه،املرفق  .ء، واملرج
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عد و وينس ح   ا الثهج للجثة بتحديند املس.ئ  الق.نونيأة املل وسأة املتصألة سملوضأوع أثث.ئه وب ويف
 و(965 اليت تثشف يف خمتل  مراح  الث اع املسلح، اامر ال ي ينيسر وضع مش.رينع املب.مئ

.ينأة مح"االختصأ.ص املوضأوعي ملشأ.رينع املبأ.مئ، ينشأ.ر دىل مصأطلح ثط.ال ب ينتعلق في .و  (3 
متييأ  بأني الث اعأ.ت  ع ومأ. أي ينوجأد وال و"ةلث اعأ.ت املسألحا"ه مبصطلح م  حيث عالقت "ةالبيئ

 املسلحة الدولية والث اع.ت املسلحة غ  الدوليةو

  2 أاملبد  
 الغرة

سلث اعأأأأ.ت  ينتعلأأأأق في أأأأ.هتأأأأد  مشأأأأ.رينع املبأأأأ.مئ  أأأأ   دىل تع ينأأأأ  مح.ينأأأأة البيئأأأأة   
املسأألحة، بطأأرال مثهأأ. انأأ.ذ تأأداب  وق.ئيأأة للتقليأأ  دىل أم  حأأد ةكأأ  مأأ  ااضأأرار الأأيت 

 تلحق سلبيئة يف أثث.ء ن اع مسلح وان.ذ تداب  تصحيحيةو

 الشرح  
حيدم   ا احلكم الغرض ااس.سي م  مش.رينع املب.مئو و و ينوضح أن مش.رينع املبأ.مئ  (1 

سلث اعأ.ت املسألحة وينشأ  دىل اانأواع الع.مأة مأ  التأداب   ينتعلأق في .بيئة هتد  دىل تع ين  مح.ينة ال
املطلوبأأة لتأأوف  احل .ينأأة الالومأأةو وتشأأ    أأ   التأأداب  تأأداب  وق.ئيأأة، هتأأد  دىل التقليأأ  دىل أم  
حد ةكأ  مأ  ااضأرار الأيت تلحأق سلبيئأة يف أثثأ.ء الث اعأ.ت املسألحة وتأداب  تصأحيحية، هتأد  

 ح البيئة بعد وقوع الضرر فعال  نتيجة للث اع املسلحودىل دصال
 وعلأأ  غأأرار احلكأأم املتعلأأق سلثطأأ.ال، ينشأأ    أأ ا احلكأأم مجيأأع املراحأأ  ال مثيأأة الأأ الثو (2 

أقأر  (967 واللجثأة الس.مسأة الت.بعأة للج عيأة الع.مأة (966 حني أن مال  مأ  ةثأة القأ.نون الأدويل ويف
نأأ.ذ تأأداب  وق.ئيأأة للتقليأأ  دىل ا"فأأ ن اإلشأأ.رة دىل  ،(968 وثيقأأ.  أبن املراحأأ  الأأ الث مرتبطأأة ارتب.طأأ.  

قبأ  الثأ اع املسألح وأثثأ.ء ، واإلشأ.رة  مأ. تأرتب  يف املقأ.  ااول حب.لأة "رأم  حد ةك  م  ااضرا
بعد الثأ اعو وجيأدر سلأ مر أن الدولأة ميكثهأ. انأ.ذ  م. تتعلق أس.س.  مبرحلة "ةداب  تصحيحيت"دىل 

 تصحيحية إلصالح البيئة حىت قب  انته.ء الث اعوتداب  
انأه اعتُأل أوضأح  "ةداب  دصأالحيت"عل  مصطلح  "ةداب  تصحيحيت"وُفض  مصطلح  (3 

ينشأ   أي تأدب  مأ  تأداب  التصأحيح الأيت ميكأ  ان.ذ أ. إلصأالح البيئأةو وقأد  دذ وأوسع نط.قأ. ،
تيجأة دتأال  البيئأة، وتكأ.لي  التأداب  ضأرر ن أو ينقأع مأ  خسأ.رة مأ. ينش     ا، يف مجلأة أمأور،
م.ن عليه، فضأال  عأ  تكأ.لي  التثظيأ  املعقولأة املرتبطأة بتكأ.لي   م. املعقولة إلع.مة الوضع دىل
 تداب  االستج.بة املعقولةو

__________ 

ورة الأأد، واملرجأأع نفسأأه، 135(، الفقأأرة A/68/10  10 الأأدورة ال .مثأأة والسأأتون، امللحأأق رقأأمانظأأر املرجأأع نفسأأه،  (965 
 و213-192( الفقرات A/69/10  10 الت.سعة والستون، امللحق رقم

 و18، الفقرة A/CN.4/685انظر م ال   (966 
(، واللتغأأ.ل 133، الفقأأرة A/C.6/69/SR.25: الثأأروينج  سسأأم بلأأدان الشأأ .ل ااورو (  978املرجأأع نفسأأه، احل.شأأية  (967 

 A/C.6/69/SR.26 وسأأأأأأأأأأأثغ.فورة  6، الفقأأأأأأأأأأأرة ،)A/C.6/69/SR.26 ونيووينلثأأأأأأأأأأأدا  66، الفقأأأأأأأأأأأرة ،)A/C.6/69/SR.27 ،
 و(67، الفقرة A/C.6/69/SR.27(، ودندونيسي.  3 الفقرة

 قد ينل   م ال  ان.ذ تداب  تصحيحية أثث.ء االحتاللو (968 
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  اجلزء الثاين  
 مبادئ ذات تطبيق عام

  3 أاملبد  
 تدابري لتعزيز محاية البيئة

تتخ  الدول، ع ال  سلت ام.هت. مبوجب الق.نون الدويل، تأداب  تشأرينعية  -1 
 سلث اع.ت املسلحةو ينتعلق في .ودمارينة وقض.ئية وتداب  أخرى فع.لة لتع ين  مح.ينة البيئة 

دضأأ.فة  دىل ذلأأك، ينثبغأأي للأأدول أن تتخأأ  م ينأأدا  مأأ  التأأداب ، حسأأب  -2 
 سلث اع.ت املسلحةو ينتعلق في .االقتض.ء، لتع ين  مح.ينة البيئة 

 الشرح  
أبن علأأأأ  الأأأأدول أن تتخأأأأ  تأأأأداب  فع.لأأأأة لتع ينأأأأ  مح.ينأأأأة البيئأأأأة  3 أينسأأأألم مشأأأأروع املبأأأأد (1 

دىل االلت امأأ.ت الق.ئ أأة مبوجأأب القأأ.نون الأأدويل  1 ةسلث اعأأ.ت املسأألحةو وتشأأ  الفقأأر  ينتعلأأق في أأ.
تع ينأأأ  مح.ينأأأة ل"و وعبأأأ.رة .لأأأةالفع الأأأدول علأأأ  انأأأ.ذ م ينأأأد مأأأ  التأأأداب  الطوعيأأأة 2 ةوتشأأأجع الفقأأأر 

عبأأأ.رة  أمأأأ. ، الأأأوارمة يف ملتأأأ. الفقأأأرتني، تتطأأأ.بق مأأأع الغأأأرض مأأأ  جم وعأأأة مشأأأ.رينع املبأأأ.مئو"ةالبيئأأأ
، املدرجة أينض.  يف ملت. الفقرتني، ف.لقصد مثه. أتميد صلة مح.ينة "ةسلث اع.ت املسلح ينتعلق "في .

 البيئة سلث اع.ت املسلحةو
عل  الدول الت ام.ت مبوجب الق.نون الأدويل بتع ينأ  مح.ينأة البيئأة عل  أن  1 ةوتثص الفقر  (2 

سلث اعأأ.ت املسأألحة، وتظأأ مر التأأداب  الأأيت جيأأب علأأ  الأأدول أن تتخأأ  . حتقيقأأ.  هلأأ    ينتعلأأق في أأ.
 أال  سلت ام.هتأ. مبوجأب ع"و والشرط موصو  بعب.رة " تخت"الغ.ينةو و  ا االلت ا  يندل عليه الفع  

ينقتضأأي مأأأ  الأأدول أن تتخأأأ  تأأداب  تتجأأأ.وو  ال لأأأيت تشأأ  دىل أن  أأأ ا احلكأأم، ا"القأأ.نون الأأدويل
ينقأع عليهأ.  ملأ. الت ام.هت. الق.ئ ةو وستختل  الت ام.ت م  مولة م  الدول مبوجب   ا احلكأم تبعأ.  

 م  الت ام.ت ذات صلة مبوجب الق.نون الدويلو
 واسأع.  مأ  التأداب و صأي.غة فضف.ضأة لتغطأي نط.قأ.   1 ةوبث.ء  علأ  ذلأك، صأيغت الفقأر  (3 

داب  تشأأرينعية تأأ"وينتضأأ   احُلكأأم أم لأأة علأأ  أنأأواع التأأداب  الأأيت ميكأأ  أن تتخأأ  . الأأدول، و أأي 
تشأ  دليأه الفئأة املفتوحأة  مأ. و واام لأة ليسأت حصأرينة، علأ   أو"ىودمارينة وقض.ئية وتأداب  أخأر 

أنأأأواع التأأأداب  الأأأيت ميكأأأ  أن و بأأأ  هتأأأد  اام لأأأة دىل تسأأألي  الضأأأوء علأأأ  أ أأأم "ىداب  أخأأأر تأأأ"
 تتخ  . الدولو

غأ   أو وينفرض ق.نون الث اع.ت املسلحة عل  الدول عدة الت ام.ت تسهم بصورة مب.شرة (4 
وجأأأب مب"أن مفهأأأو   دال سلث اعأأأ.ت املسأأألحةو ينتعلأأأق في أأأ.مب.شأأأرة يف  أأأد  تع ينأأأ  مح.ينأأأة البيئأأأة 

عرفيأأة نأأص مح.ينأأة  أو صأألة تع. دينأأة أوسأأع وينشأأ   أينضأأ.  الت امأأ.ت أخأأرى ذات "القأأ.نون الأأدويل
 بعأأد ، و أأي الت امأأ.ت مسأأت دة مأأ  القأأ.نون البيئأأي الأأدويل، أو أثثأأ.ء  أو البيئأأة قبأأ  الثأأ اع املسأألح

 م  جم.الت ق.نونية أخرىو أو م  ق.نون حقوال اإلنس.ن أو
بقأأأأأأ.نون الث اعأأأأأأ.ت املسأأأأأألحة، ينسأأأأأأهم االلتأأأأأأ ا  بثشأأأأأأر قأأأأأأ.نون الث اعأأأأأأ.ت  ينتعلأأأأأأق في أأأأأأ.و  (5 

علأأأأأأأأ  القأأأأأأأأوات املسأأأأأأأألحة، وقأأأأأأأأدر اإلمكأأأأأأأأ.ن علأأأأأأأأ  السأأأأأأأأك.ن املأأأأأأأأدنيني، يف مح.ينأأأأأأأأة  املسأأأأأأأألحة
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مأأأأأأأأ  اللوتومأأأأأأأأول  38 ةومأأأأأأأأ  ااحكأأأأأأأأ.  املث.سأأأأأأأأبة لتحقيأأأأأأأأق  أأأأأأأأ   الغ.ينأأأأأأأأة املأأأأأأأأ.م و(969 البيئأأأأأأأأة
ثشأأأأأأأر علأأأأأأأ  ن تاإلضأأأأأأ.يف ااول، الأأأأأأأيت تأأأأأأأثص علأأأأأأأ  أن ااطأأأأأأأرا  السأأأأأأأ.مية املتع.قأأأأأأأدة مل مأأأأأأأة أب

و وميكأأأأأأأأأ  أينضأأأأأأأأأ.  (970 55و 35 سملأأأأأأأأأ.متنيقواهتأأأأأأأأأ. املعلومأأأأأأأأأ.ت املتعلقأأأأأأأأأة، يف مجلأأأأأأأأأة أحكأأأأأأأأأ. ، 
املشأأأأأأأرتمة بأأأأأأأني اتف.قيأأأأأأأ.ت جثيأأأأأأأ ، الأأأأأأأيت تتعهأأأأأأأد فيهأأأأأأأ. الأأأأأأأدول  1 ةربأأأأأأأ   أأأأأأأ ا االلتأأأأأأأ ا  سملأأأأأأأ.م

وميكأأأأأأأأأ  أن  و(971 ااطأأأأأأأأأرا  أبن حتأأأأأأأأأرت  االتف.قيأأأأأأأأأ.ت وتكفأأأأأأأأأ  احرتامهأأأأأأأأأ. يف مجيأأأأأأأأأع ااحأأأأأأأأأوال
 أأأأأأ ا الثشأأأأأأر علأأأأأأ  سأأأأأأبي  امل أأأأأأ.ل مأأأأأأ  خأأأأأأالل دمراج املعلومأأأأأأ.ت ذات الصأأأأأألة يف ااملأأأأأأة  ريجيأأأأأأ

تشأأأأأأجع عليأأأأأأه املبأأأأأأ.مئ التوجيهيأأأأأأة للجثأأأأأأة الدوليأأأأأأة للصأأأأأأليب  مأأأأأأ. علأأأأأأ   أأأأأأو ،(972 العسأأأأأأكرينة
__________ 

 969) Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed 

Forces in the Field (Convention I) (Geneva, 12 August 1949), United Nations, Treaty Series, vol. 

75, No. 970, p. 31, art. 47; Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, 

Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Convention II) (Geneva, 12 August 

1949), ibid., No. 971, p. 85, art. 48; Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of 

War (Convention III) (Geneva, 12 August 1949), ibid., No. 972, p. 135, art. 127; Geneva 

Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Convention IV) 

(Geneva, 12 August 1949), ibid., No. 973, p. 287, art. 144; Additional Protocol I, art. 83; Protocol 

Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the protection of victims 

of non-international armed conflicts (Additional Protocol II) (Geneva, 8 June 1977), ibid., No. 

17513, p. 609, art. 19; Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and 

relating to the adoption of an additional distinctive emblem (Additional Protocol III) (Geneva, 8 

December 2005), ibid., vol. 2404, No. 43425, p. 261, art. 7; and the Convention on Prohibitions or 

Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be 

Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects (hereinafter, "Convention on Certain 

Conventional Weapons") (Geneva, 10 October 1980), ibid., vol. 1342, No. 22495, p. 137, art. 6 و
 الق.نون الدويل اإلنسأ.ين العأريف: اجمللأد ااول: القواعأدبك،  -موووالد م.ري  ثكرتس ولوين   - انظر أينض.  جون

 Cambridge, Cambridge University Press, 2005 و444-441، الصفح.ت 143( الق.عدة 
 ينلي: م  اللوتومول اإلض.يف ااول عل  م. 35تثص امل.مة  (970 
 تقيد  قيومو القت.ل ليس حق.  الدن حق أطرا  أي ن اع مسلح يف اختي.ر أس.ليب ووس.ئ   -1" 
 ال   حيظأأر اسأأأتخدا  ااسأأألحة والقأأأ ائ  واملأأأوام ووسأأأ.ئ  القتأأ.ل الأأأيت مأأأ  شأأأفهن. دحأأأداث دصأأأ.ست أو -2 

 ملر هل.و ال
قد ينتوقع مثه. أن تلحق سلبيئة الطبيعيأة أضأرارا   أس.ليب للقت.ل، ينقصد هب. أو حيظر استخدا  وس.ئ  أو -3 

 االنتش.ر وطوينلة اامدو"سلغة واسعة 
 ينلي: عل  م. 55وتثص امل.مة  
تُراعأأ  أثثأأ.ء القتأأ.ل مح.ينأأة البيئأأة الطبيعيأأة مأأ  ااضأأرار الب.لغأأة واسأأعة االنتشأأ.ر وطوينلأأة اامأأدو وتتضأأ    -1" 

ينتوقأأع مثهأأ. أن تسأأبب م أأ   وسأأ.ئ  القتأأ.ل الأأيت ينُقصأأد هبأأ. أو  أأ   احل .ينأأة حظأأر اسأأتخدا  أسأأ.ليب أو
 بق.ء السك.نو لبيئة الطبيعية وم  مث تضر بصحة أو    ااضرار س

 حُتظر  ج .ت الرمع اليت ُتش  ضد البيئة الطبيعيةو" -2 
  واتف.قيأأأة 1  واتف.قيأأأة جثيأأأ  ال .ل أأأة، املأأأ.مة 1  واتف.قيأأأة جثيأأأ  ال .نيأأأة، املأأأ.مة 1اتف.قيأأأة جثيأأأ  ااوىل، املأأأ.مة  (971 

 و1جثي  الرابعة، امل.مة 
ول اليت اعت دت أحك.م.  م    ا القبي  يف أملتهأ. العسأكرينة: االحتأ.م الروسأي، واارجثتأني، م  اام لة عل  الد (972 

ودسأأب.ني.، وأسأأرتالي.، وأمل.نيأأ.، وأومرانيأأ.، ودينط.ليأأ.، وبلجيكأأ.، وبأأث ، وبورونأأدي، وبأأ و، وتشأأ.م، وتوغأأو، ومجهورينأأة 
مينفأأأأوار، ومولومبيأأأأ.، وميثيأأأأ.،  ومأأأأوتأفرينقيأأأأ. الوسأأأأط ، وجثأأأأوب أفرينقيأأأأ.، والسأأأأويند، وسوينسأأأأرا، وفرنسأأأأ.، ومثأأأأدا، 

وامل لكأأأأة املتحأأأأدة للينط.نيأأأأ. العظ أأأأ  وأينرلثأأأأدا الشأأأأ .لية، ونيووينلثأأأأدا، و ولثأأأأدا، والأأأأوالايت املتحأأأأدة اامرينكيأأأأةو 
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اامحأأأأأأأر اخل.صأأأأأأأة سلكتيبأأأأأأأ.ت والتعلي أأأأأأأ.ت العسأأأأأأأكرينة بشأأأأأأأفن مح.ينأأأأأأأة البيئأأأأأأأة يف أوقأأأأأأأ.ت الثأأأأأأأ اع 
 و(973 املسلح

أأر املأأ.م (6  شأأرتمة أينضأأ.  أبهنأأ. تقتضأأي مأأ  الأأدول، مأأىت م.نأأت قأأ.مرة علأأ  ذلأأك، امل 1 ةوتفسَّ
 و(974 ة.رسأأة نفوذ أأ. ملثأأع ووقأأ  انته.مأأ.ت اتف.قيأأ.ت جثيأأ  الأأيت ترتكبهأأ. أطأأرا  نأأ اع مسأألح

حب .ينأأة البيئأأة، ميكأأ  أن ينسأأتتبع ذلأأك، مأأ ال ، تبأأ.مل اخلأألات العل يأأة بشأأفن طبيعأأة  ينتعلأأق في أأ.و 
داتحأأة املشأأورة التقثيأأة بشأأفن   أو طبيعيأأة أنأأواٌع معيثأأة مأأ  ااسأألحة،ااضأأرار الأأيت تلحقهأأ. سلبيئأأة ال

 اهلش.شة اإلينكولوجية اخل.صةو أو ميفية مح.ينة املث.طق ذات اامهية
سأأأأأأتعراض ا"مأأأأأأ  اللوتومأأأأأأول اإلضأأأأأ.يف ااول التأأأأأأ ا   خأأأأأأر  جأأأأأأراء  36 ةوينأأأأأرم يف املأأأأأأ.م (7 

دذا مأأ.ن اسأأتخدا   ةأأ. ن ينتحقأأقو ووفقأأ.  هلأأ ا احلكأأم، ينلتأأ   أي طأأر  سأأ.  متع.قأأد أب"ةلرسأألح
 يف بعضأأأه. مبقتضأأأ   أأأ ا اللوتومأأأول اإلضأأأ.يف ااول أو سأأأالح جدينأأأد حمظأأأورا  يف مجيأأأع ااحأأأوال

ومأأأ  اةأأأدينر سلأأأ مر أن  و(975 أي ق.عأأأدة أخأأأرى مأأأ  قواعأأأد القأأأ.نون الأأأدويل الواجبأأأة التطبيأأأق أو
أس.ليب القت.ل: أي ااسلحة  أو وس.ئ مجيع اعت .م  أو اقتث.ء أو تطوينر أو االلت ا  ينش   مراسة
ووفقأأأأ.  لشأأأأرح اللجثأأأأة الدوليأأأأة للصأأأأليب اامحأأأأر بشأأأأفن اللوتومأأأأوالت  و(976 وطأأأأرال اسأأأأتخدامه.

اللتأأأأ ا  بوضأأأأع دجأأأأراءات ماخليأأأأة لغأأأأرض توضأأأأيح مسأأأأفلة ا"علأأأأ   36 ةاإلضأأأأ.فية، تثطأأأأوي املأأأأ.م
وتومأأأول اإلضأأأ.يف و ومأأأ  املعأأأرو  أن عأأأدما  مأأأ  الأأأدول، مثهأأأ. مول غأأأ  أطأأأرا  يف الل "ةالشأأأرعي

 و(977 ااول، قد وضع م       اإلجراءات
سأتعراض ا"ومجيع ااطرا  الس.مية املتع.قدة يف اللوتومأول اإلضأ.يف ااول مل مأة  جأراء  (8 

ينتج.وو قد تبني أن االلت ا   "ينة ق.عدة أخرى م  قواعد الق.نون الدويلأ"و واإلش.رة دىل "ةلرسلح
__________ 

 اط لأأأع عليأأأه  https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule45 معلومأأأ.ت مت.حأأأة يف:
 (و2019متوو/ينوليه  8يف 

مأ  املبأ.مئ التوجيهيأة اخل.صأة سلكتيبأ.ت والتعلي أ.ت العسأكرينة بشأفن مح.ينأة البيئأة يف  17ينثص املبدأ التوجيهي  (973 
ينلي: "تقأو  الأدول بثشأر  أ   القواعأد وتع ي هأ. علأ  أوسأع  ، املرفق(، عل  م.A/49/323أوق.ت الث اع املسلح  

 نط.ال ةك  يف بلد . وتدرجه. يف براجمه. املتعلقة سلتعلي .ت العسكرينة واملدنية"و
و  شأروح اتف.قيأ.ت جثيأ  The ICRC commentary (2016) on article 1 of Geneva Convention Iانظأر:  (974 

-www.icrc.org/en/war-and-law/treaties-customary-law/genevaوبروتوموالهتأأأأأأأ. مت.حأأأأأأأة يف:  1949 لعأأأأأأأ. 

conventions  الدوليأأة للصأأليب اامحأأر بشأأفن ((و وتتضأأ   مراسأأة اللجثأأة 2019متوو/ينوليأأه  8 اط لأأع عليأأه يف
القأأ.نون الأأدويل العأأريف تفسأأ ا  أوسأأع مأأؤما  أن االلتأأ ا  املتعلأأق سالحأأرتا  وبكف.لأأة االحأأرتا  لأأيس مسأأتثدا  فقأأ  دىل 
اتف.قيأأأأ.ت جثيأأأأ  ودمنأأأأ. ينشأأأأ   أينضأأأأ.  مأأأأ  مثظومأأأأة القأأأأ.نون الأأأأدويل اإلنسأأأأ.ين املل مأأأأة لدولأأأأة بعيثهأأأأ.   ثكأأأأرتس 

 (و435، الصفحة 139أعال (، الق.عدة  969ووو  احل.شية  يل اإلنس.ين العريفالق.نون الدو بك،  - وموووالد
 و36اللوتومول اإلض.يف ااول، امل.مة  (975 
 976) 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 36و وينشأ  شأرح "املأ.مة :
 و1472، الفقرة 425اةديندة" دىل   ا الفرع لتوضيح الوس.ئ  وااس.ليب يف الصفحة ااسلحة 

تشأأأ   الأأأدول املعأأأرو  أهنأأأ. وضأأأعت  ليأأأ.ت وطثيأأأة السأأأتعراض شأأأرعية ااسأأألحة والأأأيت أاتحأأأت للجثأأأة الدوليأأأة  (977 
والأأأأدامنرك، والسأأأأويند، ومثأأأأدا، للصأأأأليب اامحأأأأر الصأأأأكوك املثشأأأأئة هلأأأأ   اآلليأأأأ.ت: أسأأأأرتالي.، وأمل.نيأأأأ.، وبلجيكأأأأ.، 

وامل لكأأأة املتحأأأدة، والثأأأروينج، و ولثأأأدا، والأأأوالايت املتحأأأدةو وأوضأأأحت مول أخأأأرى للجثأأأة الدوليأأأة أهنأأأ. جتأأأأري 
تتحه.و معلوم.ت ورمت م  اللجثأة الدوليأة للصأليب اامحأر  استعراض.ت ع ال  بتعلي .ت ووارة الدف.ع، لكثه. مل

 و2017م.نون ااول/مينس ل   31يف 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule45
http://undocs.org/ar/A/49/323
http://www.icrc.org/ar/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions
http://www.icrc.org/ar/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions
http://www.icrc.org/ar/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions
http://www.icrc.org/ar/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions
http://www.icrc.org/ar/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions
http://www.icrc.org/ar/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions
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ا  سالح معني ينتع.رض مع ق.نون الث اعأ.ت املسألحةو و أ ا ينعأر، دذا م.ن استخد م. جمرم مراسة
أسأأألوب حأأأرب  أو وسأأأيلة حأأأرب جدينأأأدة أو دذا مأأأ.ن اسأأأتخدا  سأأأالح جدينأأأد ةأأأ. أوال ، التحقأأأق

يف ذلأأك  مبأأ. يف بعضأأه. مبقتضأأ  اللوتومأأول اإلضأأ.يف ااول، أو جدينأأد حمظأأورا  يف مجيأأع ااحأأوال
املتصأألتني صأأألة مب.شأأأرة حب .ينأأة البيئأأأةو اثنيأأأ. ، جيأأب جتأأأ.وو اللوتومأأأول  55و 35 مبوجأأب املأأأ.متني

دذا م.نأأأأت أي قواعأأأأد أخأأأأرى مأأأأ  قواعأأأأد قأأأأ.نون الث اعأأأأ.ت املسأأأألحة،  مأأأأ. اإلضأأأأ.يف ااول وحتليأأأأ 
 أي جم.الت أخرى للق.نون الدويل قد حتظأر اسأتخدا  سأالح جدينأد أو عرفية، أو تع. دينة م.نت

 أأأ   مراعأأأ.ة أي ع ليأأأة التحقأأأق رب جدينأأأدو وستشأأأ   أسأأألوب حأأأ أو وسأأأيلة حأأأرب جدينأأأدة أو
 و(978 قواعد واجبة التطبيق م  الق.نون البيئي الدويل والت ام.ت حقوال اإلنس.ن

علأأ  الث اعأأ.ت املسأألحة الدوليأأة، فأأ ن  دال ينثطبأأق ال ودذا مأأ.ن اللوتومأأول اإلضأأ.يف ااول (9 
ا  القأ.نون يف الث اعأ.ت املسألحة ينعأ و أينضأ.  احأرت  36 ةاستعراض ااسلحة املثصوص عليه يف امل.م

أسأأ.ليب قتأأ.ل مأأ   أو أن اسأأتخدا  أسأألحة عشأأوائية الطأأ.بع واسأأتخدا  وسأأ.ئ  م أأ.  غأأ  الدوليأأةو
ماعأأي هلأأ. أمأأٌر حمظأأور مبوجأأب القأأ.نون  ال معأأ.انة أو شأأفهن. أن تسأأبب بطبيعتهأأ. دصأأ.ست مفرطأأة

وينرتتأأب علأأ   و(980 ة الدوليأأةتقتصأأر  أأ   القواعأأد علأأ  الث اعأأ.ت املسأألح وال و(979 الأأدويل العأأريف
ذلأأأك وجأأأوب اسأأأتعراض ااسأأألحة اةدينأأأدة وأسأأأ.ليب القتأأأ.ل اةدينأأأدة علأأأ  خلفيأأأة مجيأأأع قواعأأأد 

 يف ذلأأك القواعأأد الق.نونيأأة الث.ا أأة للث اعأأ.ت املسأألحة غأأ  الدوليأأة، مبأأ. القأأ.نون الأأدويل السأأ.ري،
 وسأأ.ئ  أو د  اسأتخدا  أسألحةحب .ينأة املأدنيني، ومبأأدأ الت ييأ و وااللتأ ا  بعأأ ينتعلأأق في أ.سأي .  وال
أسأ.ليب قتأ.ل عشأأوائية الطأ.بع ينرتتأب عليأأه أثأر غأأ  مب.شأر ينت  أ  يف مح.ينأأة البيئأة يف الث اعأأ.ت  أو

تأثص عليأه بعأ  املع. أدات مأ  أوجأه  مبأ. املسلحة غ  الدوليةو وعالوة  عل  ذلك، جيأب التقيأد
 ( ميك  أن تسبب ضررا  بيئي. وحظر خ.صة اسلحة معيثة  م   ااسلحة البيولوجية والكي ي.ئية

والأأأدول مل مأأأة أينضأأأ.  مب .رسأأأة والينتهأأأ. القضأأأ.ئية فعليأأأ.  ومبالحقأأأة ااشأأأخ.ص املشأأأتبه يف  (10 
مامأأت  مأأ. سلث اعأأ.ت املسأألحة، ينتعلأأق في أأ.ارتكأأ.هبم جأأرائم حأأرب معيثأأة هلأأ. أتثأأ  يف مح.ينأأة البيئأأة 

ومأأأأ  اام لأأأأة علأأأأ   و(981  أأأأ   اةأأأأرائم تثأأأأدرج يف فئأأأأة املخ.لفأأأأ.ت اةسأأأأي ة التف.قيأأأأ.ت جثيأأأأ 
اةسأأأي ة، الأأأيت ينأأأؤمي ق عهأأأ. دىل تأأأوف  مح.ينأأأة غأأأ  مب.شأأأرة لعث.صأأأر معيثأأأة مأأأ  البيئأأأة املخ.لفأأأ.ت 

__________ 

ترى بع  الدول، م   السويند وسوينسأرا وامل لكأة املتحأدة، أن مأ  املهأم مراعأ.ة القأ.نون الأدويل حلقأوال اإلنسأ.ن  (978 
لأأدى اسأأتعراض ااسأألحة العسأأكرينة ان اافأأرام العسأأكرينني يف بعأأ  احلأأ.الت  م أأ  بع أأ.ت حفأأل السأأال ( قأأد 

 .S. Casey- Maslen, Nالشرح، انظأر:  ينستخدمون السالح لتثفي  مه.  دنف.ذ الق.نونو لالطالع عل  م يند م 

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 
 70أعأأال (، الق.عأأداتن  969ووو  انظأأر احل.شأأية  القأأ.نون الأأدويل اإلنسأأ.ين العأأريفبأأك،  - ثكأأرتس وموووالأأد  (979 

 و222-211، الصفح.ت 71و
ينكونأأوا  أأدف.  للهج أ.ت، حُتظأأر أينضأأ.  ااسأألحة العشأأوائية  العرفيأأة الأأيت تأأثص علأ  أن املأأدنيني جيأأب أالمبوجأب الق.عأأدة  (980 

الط.بع يف الث اعأ.ت املسألحة غأ  الدوليأةو وحظأر ااسألحة العشأوائية الطأ.بع مثصأوص عليأه أينضأ.  يف العدينأد مأ  ااملأة 
. مأأأ ال  ااملأأأة املسأأأتع لة يف أسأأأرتالي. ودمأأأوامور وأمل.نيأأأ. العسأأأكرينة املثطبقأأأة علأأأ  الث اعأأأ.ت املسأأألحة غأأأ  الدوليأأأة، ومثهأأأ

-https://ihl-databases.icrc.org/customary ومجهورينأأأأأأأأأأأأأة مأأأأأأأأأأأأأوراي ومولومبيأأأأأأأأأأأأأ. ونيجأأأأأأأأأأأأأ ايو معلومأأأأأأأأأأأأأ.ت مت.حأأأأأأأأأأأأأة يف:

ihl/eng/docs/v1_rul_rule71#Fn_1_19  و2019متوو/ينوليه  8 اط لع عليه يف) 
  129  واتف.قيأأأة جثيأأأ  ال .ل أأأة، املأأأ.مة 50  واتف.قيأأأة جثيأأأ  ال .نيأأأة، املأأأ.مة 49اتف.قيأأأة جثيأأأ  ااوىل، املأأأ.مة  (981 

 و146واتف.قية جثي  الرابعة، امل.مة 

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
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
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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سلصأحة والتأدم   أو يف أذى خطأ  ينلحأق سةسأم أو الطبيعية، التسبب ع دا  يف مع.انة شأديندة
 تألر ذلأك ضأرورة عسأكرينةبأدون أن تكأون  ثأ.ك  الواسع الثط.ال لل  تلك.ت واالسأتيالء عليهأ.،

 وغ  ق.نونيةوبطرينقة ج.ئرة و 
وينقع عل  الدول الت ا  تع. دي  خر ينقضي بتسأجي  ورع االغأ.  مأ  أجأ  تيسأ  دوالأة  (11 

 و(982 االغ.  اارضية مستقبال  
مأأ  مشأأروع املبأأدأ التأأداب  الطوعيأأة الأأيت مأأ  شأأفهن. وايمة تع ينأأ  مح.ينأأة  2 ةوتتثأأ.ول الفقأأر  (12 

 "يثبغأأين"ومل أأة  1 ةقأأرة دذن أقأأ  دل امأأ.  مأأ  الفقأأر سلث اعأأ.ت املسأألحةو و أأ   الف ينتعلأأق في أأ.البيئأأة 
دىل أن  " يندا  م  التداب م"و "كض.فة  دىل ذلد"مستخدمة لبي.ن   ا االختال و وتش  العب.راتن 

 أأ ا احلكأأم ينتجأأ.وو التأأداب  الأأيت تتخأأ  . الأأأدول ع أأال  سلت ام.هتأأ. مبوجأأب القأأ.نون الأأدويل، الأأأيت 
، ميكأأأ  أن تكأأأون التأأأداب  الأأأيت 1 ةو وعلأأأ  غأأأرار التأأأداب  املشأأأ.ر دليهأأأ. يف الفقأأأر 1 ةتتث.وهلأأأ. الفقأأأر 

ميكأأ  أن  م أأ.  أخأأرىوتأأداب  ذات طبيعأأة  أو دمارينأأة أو قضأأ.ئية أو تتخأأ  . الأأدول تأأداب  تشأأرينعية
 و(983 تتض   اتف.ق.ت خ.صة توفر مح.ينة دض.فية للبيئة الطبيعية يف ح.الت الث اع املسلح

 ينتعلأأأق في أأأ.ودضأأأ.فة  دىل تشأأأجيع الأأأدول علأأأ  انأأأ.ذ تأأأداب  طوعيأأأة لتع ينأأأ  مح.ينأأأة البيئأأأة  (13 
رة التطأأأورات سلث اعأأأ.ت املسأأألحة تتجأأأ.وو الت ام.هتأأأ. احل.ليأأأة مبوجأأأب القأأأ.نون الأأأدويل، تعكأأأس الفقأأأ

وم  اام لة علأ  الكيفيأة الأيت ميكأ  هبأ. للأدول  و(984 ااخ ة يف ة.رسة الدول حتقيق.  هل   الغ.ينة
 و(985 مواصأألة  أأ ا التطأأوينر تأأوف  مبأأ.مئ توجيهيأأة أوضأأح بشأأفن مح.ينأأة البيئأأة يف أملتهأأ. العسأأكرينة

العسأكرينني املشأ.رمني فه   املبأ.مئ التوجيهيأة ميكأ  أن هتأد ، مأ ال ، دىل ضأ .ن تأدرينب اافأرام 
يف ع ليأأأأ.ت حفأأأأل السأأأأال  علأأأأ  اةوانأأأأب البيئيأأأأة للع ليأأأأ.ت، ومأأأأ لك علأأأأ  دجأأأأراء تقيي أأأأ.ت 

__________ 

د اسأأأتع .ل االغأأأ.  وااشأأأراك اخلداعيأأأة والثبأأأ.ئ  ااخأأأرى، تقييأأأ انظأأأر، مأأأ ال ، اللوتومأأأول ال أأأ.ين املتعلأأأق حبظأأأر أو (982 
( وامللحأأأق 1996أاير/مأأأ.ينو  3 اللوتومأأأول ال أأأ.ين، بصأأأيغته املعدلأأأة يف  1996أاير/مأأأ.ينو  3بصأأأيغته املعدلأأأة يف 
عشأأأأأوائية ااثأأأأأر  تقييأأأأأد اسأأأأأتع .ل أسأأأأألحة تقليدينأأأأأة معيثأأأأأة ميكأأأأأ  اعتب.ر أأأأأ. مفرطأأأأأة الضأأأأأرر أو ستف.قيأأأأأة حظأأأأأر أو

(  في . ينلي، "اللوتومأول ال أ.ين املعأدَّل امللحأق سالتف.قيأة املتعلقأة أبسألحة تقليدينأة 1996ر/م.ينو أاي 3  جثي ،
 وUnited Nations, Treaty Series, vol. 2048, No. 22495, p. 93معيثة"(، 

  واتف.قيأة 6.مة   واتف.قيأة جثيأ  ال .نيأة، املأ6لالطالع عل  اتف.ق.ت خ.صة، انظر اتف.قية جثيأ  ااوىل، املأ.مة  (983 
 املشرتمة بني اتف.قي.ت جثي و 3و انظر أينض.  امل.مة 7  واتف.قية جثي  الرابعة، امل.مة 6جثي  ال .ل ة، امل.مة 

  وسراغأواي، جملأأس 210، البثأد انظأر، مأ ال ، سأألوفيثي.، قواعأد اخلدمأة العسأأكرينة يف القأوات املسألحة السأألوفيثية (984 
 سي.سأة الأدف.ع الأوطر يف  Política de Defensa Nacional de la Republica de Paraguayالأدف.ع الأوطر، 

 20، الفقأأرة أوال   ألأأ (  و ولثأأدا، مأأ مرة شأأفوينة مؤرخأأة 1999تشأأرين  ااول/أمتأأوبر  7مجهورينأأة سراغأأواي ، 
و انظأأر 5الع.مأأة مأأ  البع أأة الدائ أأة هلولثأأدا لأأدى اامأأم املتحأأدة، الفقأأرة موجهأأة دىل اام.نأأة  2016نيسأأ.ن/أبرين  

، ومأأأأأأأأأوس 89، الفقأأأأأأأأأرة (A/C.6/70/SR.24أينضأأأأأأأأأ.  املسأأأأأأأأأ.مه.ت املقدمأأأأأأأأأة يف اللجثأأأأأأأأأة الس.مسأأأأأأأأأة مأأأأأأأأأ  مرواتيأأأأأأأأأ.  
، (A/C.6/70/SR.25، ونيووينلثأدا  45، الفقأرة (رجأع نفسأه، واة هورينأة التشأيكية  امل10، الفقرة (نفسه  املرجع
 و27، الفقرة ( املرجع نفسه ،وسالو 102الفقرة 

مأأأ  الأأأدول الأأأيت فعلأأأت ذلأأأك مأأأ ال : أسأأأرتالي.، وأومرانيأأأ.، وبورونأأأدي، ومجهورينأأأة مأأأوراي، وسوينسأأأرا، والكأأأ.م ون،  (985 
-https://ihl مينفأأأأأأأأوار، وامل لكأأأأأأأأة املتحأأأأأأأأدة، و ولثأأأأأأأأدا، والأأأأأأأأوالايت املتحأأأأأأأأدةو معلومأأأأأأأأ.ت مت.حأأأأأأأأة يف: ومأأأأأأأأوت

databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule44  و 2019متوو/ينوليأأأأأأأأأأأأأه  8 اط لأأأأأأأأأأأأأع عليأأأأأأأأأأأأأه يف)
 و52، الفقرة A/CN.4/700و 76-69، الفقرات A/CN.4/685لالطالع عل  م يند م  اام لة، انظر 

http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.24
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.24
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.25
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.25
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule44
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule44
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule44
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule44
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule44
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule44
http://undocs.org/ar/A/CN.4/685
http://undocs.org/ar/A/CN.4/685
http://undocs.org/ar/A/CN.4/700
http://undocs.org/ar/A/CN.4/700
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وميكأأ  أن هتأأد  التأأداب  ااخأأرى الأأيت ينثبغأأي أن تتخأأ  . الأأدول دىل تع ينأأ  التعأأ.ون،  و(986 بيئيأأة
 حسب االقتض.ء، مع الدول ااخرى، وم لك مع املثظ .ت الدولية ذات الصلةو

دىل بي.نأأأه وتشأأأجيعه لأأأه أسأأأ.س أينضأأأ.  يف ة.رسأأأة  2 ةلتطأأأوينر العأأأ.  الأأأ ي هتأأأد  الفقأأأر وا (14 
ضأرنة خ"املثظ .ت الدوليأةو ومأ  اام لأة علأ   أ   امل .رسأة مبأ.مرة اامأم املتحأدة املعروفأة سسأم 

ومأ  اام لأة  و(987 ، اليت ينُقصد مثه. أن تكون مب .بة برانمج لإلمارة البيئيأة املسأتدامة"الاخلوذ ال ر 
ااخأأأرى علأأأ   أأأ ا التطأأأور السي.سأأأة البيئيأأأة املشأأأرتمة الأأأيت وضأأأعته. دمارة ع ليأأأ.ت حفأأأل السأأأال  
ودمارة اخلأأأدم.ت امليدانيأأأة الت.بعتأأأ.ن لرمأأأم املتحأأأدةو وتشأأأ   السي.سأأأة الت امأأأ.ت بوضأأأع مراسأأأ.ت 

يف  أأأأ    مرجعيأأأأة بيئيأأأأة واالنضأأأأ .  دىل عأأأأدم مأأأأ  االتف.قأأأأ.ت البيئيأأأأة املتعأأأأدمة ااطأأأأرا و وينشأأأأ.ر
السي.سأأأة دىل مع. أأأدات وصأأأكوك مأأأ  قبيأأأ  دعأأأالن مأأأؤمتر اامأأأم املتحأأأدة املعأأأر سلبيئأأأة البشأأأرينة 

واتف.قيأأة التجأ.رة الدوليأأة أبنأواع احليأأواانت  ،(989 واملي أ.ال العأأ.ملي للطبيعأة ،(988  دعأالن سأأتومهومل(
.قيأة ااراضأي الرطبأة واتف ،(991 واتف.قية التثأوع البيولأوجي ،(990 والثب.اتت اللينة املهدمة سالنقراض

سعتب.ر . معأ.ين   ،(992 ذات اامهية الدولية وخ.صة بوصفه. موئال  للطيور امل.ئية  اتف.قية رامس.ر(
 و(993 جتب مراع.هت. عثدم. حتدم بع ة م  البع .ت أ دافه. ودجراءاهت. البيئية

  4 أاملبد  
 حتديد املناطق احملمية

، املثأ.طق ذات اامهيأة البيئيأة وال ق.فيأة غ   أو ينثبغي للدول أن حتدم، سالتف.ال 
 الكلى سعتب.ر . مث.طق حم يةو

 الشرح  
، و و ينثص عل  أن الدول ينثبغأي هلأ. "ةديند املث.طق احمل يحت" و  4 أعثوان مشروع املبد (1 

حم يأةو غ  ، املث.طق ذات اامهية البيئية وال ق.فية الكلى سعتب.ر . مثأ.طق  أو أن حتدم، سالتف.ال
قبأ  الثأ اع،  مأ. (، حيث أُمرج  أ ا احلكأم، مرحلأة" ب.مئ ذات تطبيق ع.م"وينتث.ول اة ء ال .ين  

عثدم. ينكون السال  س.ئدا ، لكثه ينتض   أينضأ.  مبأ.مئ أم أر ع وميأة يف ط.بعهأ. هلأ. صألة أبم أر 
__________ 

بعأد  انظر املعلوم.ت املت.حأة علأ  املوقأع الشأبكي لألانمج اامأم املتحأدة للبيئأة بشأفن التعأ.يف البيئأي يف مرحلأة مأ. (986 
 www.unenvironment.org/explore-topics/disasters-conflicts/what-we-do/recoveryااومأأأأأة، مت.حأأأأأة يف: 

 (و2019متوو/ينوليه  8 اط لع عليه يف 
 987) United Nations Environment Programme, Greening the Blue Helmets Environment, Natural 

Resources and UN Peacekeeping Operations (Nairobi, 2012)و 
 988) 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 
 املرفقو، 1982تشرين  ااول/أمتوبر  28املؤر   37/7قرار اة عية الع.مة  (989 
 990) Washington, 3 March 1975, United Nations, Treaty Series, vol. 993, No. 14537, p. 243و 
 وvol. 1760, No. 30619, p. 111(، املرجع نفسه، 1992ح ينران/ينونيه  5اتف.قية التثوع البيولوجي  رينو مي ج.ن و،  (991 
 وvol. 996, No. 14583, p. 245، املرجع نفسه، 1971شب.ط/فلاينر  2، رامس.ر (992 
 993) United Nations, Department of Peacekeeping Operations and the Department of Field Support, 

"Environmental Guidelines for UN Field Missions", 24 July 2009لأدعم و انظر أينض.  املوقع الشأبكي إلمارة ا
 (و2019متوو/ينوليه  8 اط لع عليه يف  https://fieldsupport.un.org/en/environmentامليداين، مت.ح يف: 

http://www.unenvironment.org/explore-topics/disasters-conflicts/what-we-do/recovery
http://www.unenvironment.org/explore-topics/disasters-conflicts/what-we-do/recovery
http://undocs.org/ar/A/CONF.48/14/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/CONF.48/14/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/CONF.48/14/Rev.1
https://fieldsupport.un.org/ar/environment
https://fieldsupport.un.org/ar/environment


A/74/10 

291 GE.19-13883 

، يند     املث.طق احل.الت اليت ميك  فيه. حتد 4 أينست ر مشروع املبد ال م  مرحلة ومثيةو وم  مثظ
مشأأروع مبأأدأ  4 أبُعيأأد انته.ئأأهو وسإلضأأ.فة دىل ذلأأك، ملشأأروع املبأأد أو سأأواٌء يف أثثأأ.ء نأأ اع مسأألح

 و"حملب.مئ الس.رينة يف أثث.ء الث اع املسلا"( أُمرج يف اة ء ال .لث 17 أمث.ار له  مشروع املبد
الومأة حل .ينأة البيئأة بوجأه وقد تكأون مولأة مأ  الأدول قأد بأدأت فعأال  يف انأ.ذ التأداب  ال (2 

عأأ. و وميكأأ  أن تشأأ    أأ   التأأداب ، علأأ  وجأأه اخلصأأوص، تأأداب  وق.ئيأأة حتسأأب.  النأأدالع نأأ اع 
مسأأألحو ولأأأيس غرينبأأأ.  أن مُتأأأثح مثأأأ.طق م.مينأأأة مرمأأأ ا  ق.نونيأأأ.  خ.صأأأ.  موسأأأيلة حل .ينأأأة مثطقأأأة معيثأأأة 

بع   ويف رينع.ت وطثيةوم  خالل تش أو وصوهن.و وميك  القي.  ب لك م  خالل اتف.ق.ت مولية
تكأأون  أأ   املثأأ.طق حم يأأة يف وقأأت السأألم فحسأأب، بأأ  تكأأون أينضأأ.  يف مأأفم  مأأ   ال احلأأ.الت،

و أ ا  أأو عأ.مة  حأ.ل املثأأ.طق املث وعأة السأالح واحمليّأأدةو  و(994 اهلجأو  عليهأ. يف أثثأ.ء نأأ اع مسألح
قأأأ.نون الث اعأأأ.ت  معأأأ  خ.صأأأ.  يف سأأأي.ال "حملثأأأ.طق املث وعأأأة السأأأالا"وجيأأأدر سلأأأ مر أن ملصأأأطلح 

وتعأر أنأه حيظأأر علأ   أ   ااطأأرا   مأ. املسألحةو ف.ملثأ.طق املث وعأة السأأالح تثشأئه. أطأرا  نأأ اع
وميكأأ   و(995 مأأد ع لي.هتأأ. العسأأكرينة دىل تلأأك املثأأ.طق دذا مأأ.ن  أأ ا املأأد مث.فيأأ.  احكأأ.  اتف.قهأأ.

و أ   املثأ.طق ميكأ  أن تغطأي  و(996 أينض.  دنش.ء مث.طق مث وعة السالح ودع .هل. يف وقت السلم
مرجأأ.ت خمتلفأأة مأأ  نأأ ع السأأالح، بأأدءا  سملثأأ.طق املث وعأأة السأأالح مليأأ.  وانتهأأ.ء  سملثأأ.طق املث وعأأة 

 و(997 السالح ج ئي. ، م   املث.طق اخل.لية م  ااسلحة الثووينة
حل .ينأة وعثد حتديند مث.طق حم ية مبوجب مشروع املبدأ   ا، ينثبغي دينالء ا ت أ.  خأ.ص  (3 

املثأأأ.طق ذات اامهيأأأة البيئيأأأة الكأأألى الأأأيت قأأأد تتضأأأرر مأأأ  اآلاثر السأأألبية املرتتبأأأة علأأأ  ااع أأأ.ل 
واقأأرُتح عثأأد صأأي.غة اللوتومأأوالت اإلضأأ.فية التف.قيأأ.ت جثيأأ  مأأثح املثأأ.طق ذات  و(998 العدائيأأة

أد، ينثب مل ورغم أن  أ ا االقأرتاح و(999 اامهية اإلينكولوجية الكلى مح.ينة خ.صة غأي االعأرتا  ينعت ظ

__________ 

 994) A/CN.4/685 و210، الفقرة 
القأأأ.نون الأأأدويل اإلنسأأأ.ين بأأك،  -و انظأأر أينضأأأ.   ثكأأأرتس وموووالأأأد 60انظأأر اللوتومأأأول اإلضأأأ.يف ااول، املأأأ.مة  (995 

و وتأأأرى الدراسأأأة الأأأيت أجرهتأأأ. اللجثأأأة الدوليأأأة 108 ، الصأأأفحة36أعأأأال (، الق.عأأأدة  969ووو  احل.شأأأية  العأأأريف
للصأأأليب اامحأأأر بشأأأفن القأأأ.نون العأأأريف أن  أأأ ا مي أأأ  ق.عأأأدة مأأأ  قواعأأأد القأأأ.نون الأأأدويل العأأأريف وأنأأأه ينثطبأأأق يف 

 الث اع.ت املسلحة الدولية وغ  الدولية عل  السواءو
 .Antarctic Treaty (Washington, 1 December 1959), United Nations, Treaty Series, volانظأر مأ ال :  (996 

402, No. 5778, p. 71, art. I و وانظأر مأ ال  التعرينأ  الأوارم يفM. Björklund and A. Rosas, Ålandsöarnas 

Demilitarisering och Neutralisering (Åbo: Åbo Academy Press, 1990) و وجأ ر أالنأأد جأ ر مث وعأأة
السأأأأالح وحميّأأأأدة معأأأأ. و وينأأأأ مر بيورملونأأأأد وروواس أم لأأأأة أخأأأأرى علأأأأ  املثأأأأ.طق املث وعأأأأة السأأأأالح واحمليأأأأدة مثهأأأأ. 

 L. Hannikainen, "The (و انظأر أينضأ. :17شبيتسب غني وأنت.رمتيك. ومضيق مأ.جالن  املرجأع نفسأه، الصأفحة 

Continued Validity of the Demilitarized and Neutralized Status of the Åland Islands" Zeitschrift fűr 

ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, vol. 54 (1994), pp. 614 at p. 616و 
 املرجع نفسهو (997 
 C. Droege and M.-L. Tougas, "The Protection of the :و وانظأر أينضأ.  225، الفقأرة A/CN.4/685 انظأر (998 

Natural Environment in Armed Conflict - Existing Rules and Need for Further Legal Protection" 

Nordic Journal of International Law, vol. 82 (2013), pp. 21-52 at p. 43و 
مكأأررا  اثنيأ.  ينأثص علأأ  أن "احمل يأ.ت الطبيعيأأة  48لل أأؤمتر اقرتاحأ.  بشأأفن مشأروع املأ.مة قأد  الفرينأق الع.مأأ  للجثأة ال .ل أة  (999 

ينكفأأأي مأأأ  العالمأأأ.ت واحلأأأدوم واملعلثأأأة للخصأأأم علأأأ  أهنأأأ. مأأأ لك جيأأأب مح.ينتهأأأ.  املعأأأرت  هبأأأ. علثأأأ. ، الأأأيت ُوضأأأع هلأأأ. مأأأ.
 .C. Pilloud and Jر: ة حمأدمة"و انظأواحرتامه.، سست ث.ء احل.الت اليت تستخد  فيه.     احمل يأ.ت يف أغأراض عسأكرين
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القأأ.نون البيئأأي الأأدويلو وتثأأدرج ضأأ    أأ ا السأأي.ال  تطأأوينرمأأ  قُأأدِّ  يف مرحلأأة مبكأأرة نسأأبي.  أبنأأه
 أينض.  أنواع أخرى م  املث.طق، ستجري مث.قشته. أمان و

غأأأ  و وينُقصأأأد  أو وميكأأأ  حتدينأأأد املثأأأ.طق املشأأأ.ر دليهأأأ. يف مشأأأروع املبأأأدأ  أأأ ا سالتفأأأ.ال (4 
دضف.ء قدر م  املرونةو وميك  أن تش   أنواع احل.الت املتوخأ.ة،  " غ   أو التف.الا"سإلش.رة دىل 

مت.بأأأأة ، واإلعأأأأالانت املتب.ملأأأأة واملتوافقأأأأة، ومأأأأ لك  أو يف مجلأأأأة أمأأأأور، االتف.قأأأأ.ت امللمأأأأة شأأأأف. ة  
تعيأأني مأأ  مثظ أأة موليأأةو وجيأأدر سملالحظأأة أن  أو احلأأ.الت الأأيت تثشأأف مأأ  خأأالل دعأأالن انفأأرامي

حتول مون دمك.نية دبرا  اتف.ق.ت مع جه.ت ف.علة م  غأ  الأدولو  " الللدو ا" اإلش.رة دىل مل ة
و وتأأأرتك  أأأ   الصأأأيغة البأأأ.ب "ىات أمهيأأأة بيئيأأأة وثق.فيأأأة مأأأل ذ"وجيأأأب أن تكأأأون املثطقأأأة املعلثأأأة 

و ودذا مأ.ن ميكأ  طأوينرمفتوح.  ع  قصد أم.  حتديند املع  الدقيق هلأ ا الشأرط، إلفسأ.ح اجملأ.ل للت
علأأ   أو املثأ.طق احمل يأة يف أي وقأت، ف نأه ينفضأ  القيأ.  بأ لك قبأ  انأدالع الثأ اع املسألححتدينأد 

 ااق  يف بداينتهو
طرفأ.  اثل أ.  م  حيأث املبأدأ ينل    ال وغر ع  القول دن االتف.ال، مبوجب الق.نون الدويل، (5 

وأُوضأح أينضأ.   ميك  لدولتني حتديند مثطقة حم ية يف مولأة اثل أةو ال وعل    ا، و(1000 مون رض. 
 ميكثه. أن تثظم املث.طق الواقعة خ.رج نط.ال سي.مهت. ال يف التقرينر ال .ين لل قررة اخل.صة أن الدول

 والينتهأأأأأأ. بطرينقأأأأأأة تكأأأأأأون مل مأأأأأأة للأأأأأأدول ال .ل أأأأأأة، سأأأأأأواء مأأأأأأ.ن ذلأأأأأأك مأأأأأأ  خأأأأأأالل اتف.قأأأأأأ.ت أو
 و(1001 غ  . أو
هن.ينأأأة  ويف و"ةل ق.فيأأأا" دذا مأأأ.ن ينثبغأأأي دمراج مل أأأة مأأأ. واختلفأأأت اآلراء يف البداينأأأة بشأأأفن (6 

اامأأأر،  ثأأأرت اللجثأأأة دمراج املصأأأطلحو ولأأأوحل أن مأأأ  الصأأأعب أحيأأأ.ان  رسأأأم خأأأ  واضأأأح بأأأني 
املثأأ.طق ذات اامهيأأة البيئيأأة واملثأأ.طق ذات اامهيأأة ال ق.فيأأةو وقأأد اعأأرُت  بأأ لك أينضأأ.  يف اتف.قيأأة 

ينوضأح  أ    وةأ. و(1002 عأ.ملي(مح.ينة الرتاث العأ.ملي ال قأ.يف والطبيعأي  في أ. ينلأي اتف.قيأة الأرتاث ال
الثقطة أن املواقع الرتاثية مبقتض      االتف.قية جيأري اختي.ر أ. علأ  أسأ.س عشأرة معأ.ين ، تشأ   

 و(1003 مع.ين  ثق.فية ومع.ين  طبيعية  مون متيي  بيثه .(

__________ 

Pictet, "Article 55: Protection of the Natural Environment" in ICRC Commentary on the Additional 

Protocols..., Sandoz et alأعال (،  976 و  احل.شيةp. 664, paras. 2138-2139و 
، the Factory At Chorzów, P.C.I.J., Series A, No. 17, p. 45اعرتفأت بأه احملك أة الدائ أة يف قضأية  عل   أو مأ. (1000 

 Vienna Convention on the Law ofمأ  اتف.قيأة فييثأ. بشأفن قأ.نون املع. أدات،  34ورم يف املأ.مة  وعلأ   أو مأ.

Treaties (Vienna, 23 May 1969), United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232, p. 331و 
 1001) A/CN.4/685 و218، الفقرة 
(، 1972تشأرين  ال أأ.ين/نوف ل  16اتف.قيأة مح.ينأة الأرتاث العأأ.ملي ال قأ.يف والطبيعأي  اتف.قيأة الأأرتاث العأ.ملي(  سرينأس،  (1002 

 وvol. 1037, No. 15511, p. 207املرجع نفسه، 
، WHC.15/01( 2015متوو/ينوليأأأأه  8اليونسأأأأكو، املبأأأأ.مئ التوجيهيأأأأة الع ليأأأأة لتثفيأأأأ  اتف.قيأأأأة الأأأأرتاث العأأأأ.ملي   (1003 

موقع.  مت   الرتاث الطبيعأي يف خمتلأ  أرجأ.ء  197و وتضم ق.ئ ة الرتاث الع.ملي يف الوقت احل.ضر 1-77 الفقرة
مأ   11مأ  املأ.مة  4الع.ملو وبع      املواقع مدرج أينض.  يف ق.ئ ة الأرتاث العأ.ملي املعأرض للخطأر وفقأ.  للفقأرة 

 اتف.قية الرتاث الع.مليو
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وجيدر سل مر أن الدول ااطرا  يف اتف.قيأة مح.ينأة امللكيأة ال ق.فيأة يف ح.لأة نشأوب نأ اع  (7 
( واللوتومأأأولني امللحقأأأني هبأأأ. 1954 لعأأأ.   في أأأ. ينلأأأي اتف.قيأأأة ال أأأ.ي (1004 1954 لعأأأ.  مسأأألح

مل مأأة، قبأأ  نشأأوب نأأ اع مسأألح، بوضأأع قأأوائم جأأرم لل  تلكأأ.ت ال ق.فيأأة الأأيت ترينأأد هلأأ. أن تت تأأع 
 1999 عأأ.  مأأ  بروتومأأول 11 ةمأأ  املأأ.م 1 ةسحل .ينأأة يف حأأ.ل نشأأوب نأأ اع مسأألح، وفقأأ.  للفقأأر 

تأرا  مث.سأب.   مأ. أوق.ت السلم، ينتعني علأ  الأدول ااطأرا  أن تتخأ  ويف و(1005 تف.قيةامللحق سال
مأأ  تأأداب  أخأأرى حل .ينأأة ةتلك.هتأأ. ال ق.فيأأة مأأ  اآلاثر السأألبية املتوقعأأة للث اعأأ.ت املسأألحة، وفقأأ.  

 م  االتف.قيةو 3 ةلل .م
، و أأأي 1954 . لعأأأ وال ينأأأرام مأأأ  مشأأأروع املبأأأدأ  أأأ ا أن ينأأأؤثر يف نظأأأ.  اتف.قيأأأة ال أأأ.ي (8 

وبروتوموليهأأ. مت أأ   1954 لعأأ.  اتف.قيأأة مثفصأألة نط.قأأ.  وغرضأأ. و وتؤمأأد اللجثأأة أن اتف.قيأأة ال أأ.ي
أثثأ.ء الث اعأ.ت املسألحة   ويف الثظ.  اخل.ص ال ي ينثظم مح.ينة امل تلك.ت ال ق.فية يف أوقأ.ت السألم

 ثأ.  أي مح.ينأة املثأ.طق  ينُقصد م  مشروع املبدأ   ا تكرار ذلأك الثظأ. و بأ  الفكأرة وال مليه .و
يف  أأأ ا السأأأي.ال لإلشأأأ.رة دىل وجأأأوم  "ةل ق.فيأأأا"الكأأألىو وُتسأأأتخد  عبأأأ.رة  "ةامهيأأأة البيئيأأأا"ذات 

ينثطبأأق مشأأروع املبأأدأ علأأ  ااعيأأ.ن ال ق.فيأأة يف حأأد ذاهتأأ.و ومأأع ذلأأك،  وال عالقأأة وثيقأأة سلبيئأأةو
تعت أأد علأ  البيئأأة لتأأفمني قوهتأأ. تشأ    أأ   العبأأ.رة مأ ال  أراضأأي أسأأال  الشأأعوب ااصألية، الأأيت 

 ومسب روقه.و
وحتدينأأد املثأأ.طق الأأيت ينتوخ. أأ. مشأأروع املبأأدأ  أأ ا ميكأأ  أن ينكأأون مرتبطأأ.  حبقأأوال الشأأعوب  (9 

ااصلية، وخ.صة  دذا م.نت املثأ.طق احمل يأة ُتسأتخد  أينضأ.  م ثأ.طق مقدسأة، اامأر الأ ي ينسأتدعي 
ستخد  املث.طق احمل يأة أينضأ.  للحفأ.  علأ  ال ق.فأة بع  احل.الت، قد تُ  ويف توف  مح.ينة خ.صة هل.و

اخل.صة للشعوب ااصلية اليت تعيش ماخأ  املثطقأة املعثيأة وعلأ  مع.رفهأ. وأسأ.ليب حي.هتأ.و وحتظأ  
أمهية احلف.  عل  ثق.فة الشعوب ااصألية ومع.رفهأ. اآلن سعأرتا  رمسأي يف القأ.نون الأدويل مبوجأب 

 ي( علأأأ  أن ينقأأأو  مأأأ  طأأأر  متع.قأأأد، قأأأدر اإلمكأأأ.ن 8 ةملأأأ.ماتف.قيأأأة التثأأأوع البيولأأأوجيو وتأأأثص ا
 ثأأأ.  بتشأأأرينع.ته الوطثيأأأة، سحأأأرتا  املعأأأ.ر  واالبتكأأأ.رات وة.رسأأأ.ت ر "ينلأأأي:  مبأأأ. وحسأأأب االقتضأأأ.ء،

اجملت ع.ت ااصلية واحمللية اليت جتسأد أسأ.ليب احليأ.ة التقليدينأة ذات الصألة بصأي.نة التثأوع البيولأوجي 
الست رار، واحلف.  عليه. وصوهن. وتشجيع تطبيقهأ. علأ  أوسأع نطأ.ال، واستخدامه عل   و ق.ب  ل

مبوافقة ومش.رمة أصح.ب     املع.ر  واالبتك.رات وامل .رس.ت وتشجيع االقتس.  العأ.مل لل ثأ.فع 
و وسإلض.فة دىل ذلأك، ينشأ  دعأالن "تاليت تعوم م  استخدا      املع.ر  واالبتك.رات وامل .رس.

رغأم أنأه لأيس صأك.  مل مأ. ، دىل احلأق يف دمارة  ،(1006 حقأوال الشأعوب ااصأليةاامم املتحدة بشفن 
 املواقع الدينثية وال ق.فية والوصول دليه. ومح.ينته.و

تتأداخ   أو ومح.ينة البيئة يف حد ذاهت. تث.ار مح.ينأة املواقأع ذات اامهيأة ال ق.فيأة والطبيعيأة (10 
تسأأأتثد دىل  17 أ، الأأأيت تسأأأتخد  أينضأأأ.  يف مشأأأروع املبأأأد"ةامهيأأأة ال ق.فيأأأا"معهأأأ. أحيأأأ.ان و وعبأأأ.رة 

__________ 

 1004) Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (The Hague, 14 

May 1954), United Nations, Treaty Series, vol. 249, No. 3511, p. 240و 
 1005) Second Protocol to The Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the 

Event of Armed Conflict (1999 Second Protocol) (The Hague, 26 March 1999), ibid, vol. 2253, 

No. 3511, p. 172و 
 و12، املرفق، امل.مة 61/295قرار اة عية الع.مة  (1006 
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االعأأأرتا  سلصأأألة الوثيقأأأة بأأأني البيئأأأة الطبيعيأأأة وااعيأأأ.ن ال ق.فيأأأة وخصأأأ.ئص املثأأأ.ار الطبيعيأأأة يف 
أنشأطة خطأرة علأ   صكوك احل .ينأة البيئيأة م أ  اتف.قيأة املسأؤولية املدنيأة عأ  ااضأرار الث.مجأة عأ 

اغأأراض االتف.قيأأة  "ةلبيئأأا"مصأأطلح  2 مأأ  املأأ.مة 01 ةوتعأأر  الفقأأر  و(1007 1993 لعأأ.  البيئأأة
ملوارم الطبيعية الالأحي.ئية وااحي.ئية، م   اهلأواء واملأ.ء والرتبأة واحليأواانت والثبأ.اتت ا"أبنه ينش  : 

لأرتاث ال قأ.يف  واةوانأب امل يأ ة والتف.ع  بني العوام  نفسه.  وامل تلك.ت اليت تشك  جأ ءا  مأ  ا
م  اتف.قية مح.ينأة واسأتخدا   1 ةم  امل.م 2 ةو وسإلض.فة دىل ذلك، تثص الفقر "ةلل ث.ار الطبيعي

شأأ   اآلاثر علأأ  البيئأأة اآلاثر ت"ينلأأي:  مأأ. اجملأأ.ري امل.ئيأأة العأأ.برة للحأأدوم والبحأأ ات الدوليأأة علأأ 
واانت والرتبأأأة واهلأأأواء واملأأأ.ء واملثأأأ.  واملثأأأ.ار علأأأ  صأأأحة اإلنسأأأ.ن وسأأأالمته وعلأأأ  الثبأأأ.اتت واحليأأأ

التفأأ.عالت بأأني  أأ   العوامأأ   وتشأأ    أو غ  أأ. مأأ  اهلي.مأأ  امل.مينأأة أو الطبيعيأأة واملعأأ.مل الت.رخييأأة
الظرو  االجت .عية واالقتص.مينة بسأبب حأدوث تغيأ   أو أينض.  اآلاثر اليت تلحق سلرتاث ال ق.يف

 و(1008 " يف     العوام
 ة  عل  ذلك، تعل اتف.قيأة التثأوع البيولأوجي عأ  القي أة ال ق.فيأة للتثأوع البيولأوجيووعالو  (11 
تأأدرك القي أأة اةو رينأأة للتثأأوع البيولأأوجي، والقأأيم "تؤمأأد مينب.جأأة االتف.قيأأة جمأأدما  أن ااطأأرا :  دذ

واة .ليأأة اإلينكولوجيأأة واةيثيأأة واالجت .عيأأة واالقتصأأ.مينة والعل يأأة والتعلي يأأة وال ق.فيأأة والرتفيهيأأة 
أن الفقأرة ااوىل مأ  املرفأق ااول لالتف.قيأة تسأل  الضأوء  م .  و(1009 " للتثوع البيولوجي وعث.صر 

 أأي علأأ  مرجأأة ع.ليأأة مأأ  التثأأوع وتضأأم و "علأأ  أمهيأأة ضأأ .ن مح.ينأأة الأأثظم اإلينكولوجيأأة واملوائأأ  
وتقصأد . اانأواع املهأ.جرة مأ  ااحيأ.ء اللينأة   أو املهأدمة، أو أعداما  مب ة مأ  اانأواع املسأتوطثة

تقأأأرتن  أو تثفأأأرم أو الأأأيت مت أأأ  أو العل يأأأة  أو ال ق.فيأأأة أو االقتصأأأ.مينة أو ذات اامهيأأأة االجت .عيأأأة
 و"ةغ  ذلك م  الع لي.ت البيولوجي أو بسلسلة م  ع لي.ت الثشوء والتطور

مثظأأأور  وسإلضأأأ.فة دىل  أأأ   الصأأأكوك املل مأأأة، ينسأأأتخد  عأأأدم مأأأ  الصأأأكوك غأأأ  املل مأأأة (12 
اامهيأأة والقي أأة ال ق.فيأأة لتحدينأأد املثأأ.طق احمل يأأةو فعلأأ  سأأبي  امل أأ.ل، ينعأأر  مشأأروع اتف.قيأأة حظأأر 
اانشطة العسكرينة العدائية يف املث.طق احمل ية مولي.   ال ي أعدتأه ةثأة القأ.نون البيئأي الت.بعأة لالحتأ.م 

 ثطقأة طبيعيأةم"أبهنأ.:  "ةث.طق حم يم"الدويل حلفل الطبيعة واجمللس الدويل للق.نون البيئي( مصطلح 
 العلأم أو الفأ  أو التأ.رينخ أو ثق.فية  م ا  ذات أمهيأة موليأة ف.ئقأة مأ  وجهأ.ت نظأر اإلينكولوجيأ. أو
اة أأ.ل الطبيعأأي، والأأيت ميكأأ  أن تشأأ  ، يف مجلأأة أمأأور، مثأأ.طق  أو اان روبولوجيأأ. أو اإلثثولوجيأأ. أو

 و(1010 "املع.ين  برانمج حكومي مويل ينفي هب   أو حمدمة مبوجب أي اتف.ال مويل

__________ 

 1007) Convention on Civil Liability for Damage Resulting from Activities Dangerous to the 
Environment (Lugano, 21 June 1993), Council of Europe, European Treaty Series, No. 150 و

ينتعلأأق سملثأأ.طق ذات   أأ.لالطأأالع علأأ  م ينأأد مأأ  املعلومأأ.ت عأأ  انطبأأ.ال االتف.قأأ.ت البيئيأأة املتعأأدمة ااطأأرا  في
 :B. Sjöstedt, Protecting the Environment in Relation to Armed Conflictاامهيأة البيئيأة اخل.صأة، انظأر: 

The Role of Multilateral Environmental Agreements (PhD thesis, Lund University 2016)و 
 1008) Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes 

(Helsinki, 17 March 1992), United Nations, Treaty Series, vol. 1936, No. 33207, p. 269و 
 اتف.قية التثوع البيولوجي، الدينب.جةو (1009 
العدائيأأأأة يف املثأأأأ.طق احمل يأأأأة موليأأأأ.  االحتأأأأ.م الأأأأدويل حلفأأأأل الطبيعأأأأة، مشأأأأروع اتف.قيأأأأة حظأأأأر اانشأأأأطة العسأأأأكرينة  (1010 

 و1(، امل.مة 1996 
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وميكأأ  أينضأأ.  يف  أأ ا السأأي.ال ذمأأر بعأأ  اام لأأة علأأ  تشأأرينع.ت حمليأأة تشأأ  دىل مح.ينأأة  (13 
املثأأ.طق ال ق.فيأأأة والبيئيأأأة علأأ  حأأأد سأأأواءو فعلأأأ  سأأبي  امل أأأ.ل، ينأأأثص قأأ.نون اليأأأ.سن بشأأأفن مح.ينأأأة 

ينلأأأ   إلمراج احليأأأواانت  مبأأأ. القيأأأ. ، علأأأ  1950 س ب/أغسأأأط 29  امل تلكأأأ.ت ال ق.فيأأأة، املأأأؤر 
قأأأأ.نون  أمأأأأ. و(1011 "ةتلكأأأأ.ت ثق.فيأأأأة حم يأأأأة"والثبأأأأ.اتت ذات القي أأأأة العل يأأأأة الع.ليأأأأة سعتب.ر أأأأ. 

يف نيو سأ.وث وينلأ  أبسأرتالي. فأي ك  أن ينثطبأق علأ   1974 لع.  املثت  .ت الوطثية واحلي.ة اللينة
وأخأأأ ا ، ينعأأأر  قأأأ.نون املثأأأ.طق احمل يأأأة  و(1012 ثق.فيأأأة أو عل يأأأة أو أي مثطقأأأة ذات أمهيأأأة طبيعيأأأة

أبهنأأ. مثأأ.طق ذات قي أأة  "ةملثت  أأ.ت الطبيعيأأا"، 1991 مأأ.نون ااول/مينسأأ ل  6 اإلينطأأ.يل، املأأؤر 
طبيعية وبيئية تشك  نظ .  متج.نسأة تت يأ  مبكوانهتأ. الطبيعيأة ومث.ار أ. الطبيعيأة وقي هأ. اة .ليأة 

 و(1013 وسلتق.ليد ال ق.فية للسك.ن احملليني

  5 أاملبد  
 محاية بيئة الشعوب األصلية

ينثبغأأي للأأدول أن تتخأأ  تأأداب  مث.سأأأبة، يف حأأ.ل وقأأوع نأأ اع مسأأألح،  -1 
 حل .ينة بيئة ااق.ليم اليت تسكثه. الشعوب ااصليةو

بعأأأأد نأأأأ اع مسأأأألح ينكأأأأون قأأأأد أثّأأأأر أتثأأأأ ا  سأأأألبي.  يف بيئأأأأة ااقأأأأ.ليم الأأأأيت  -2 
شأأأأ.ور مأأأأع الشأأأأعوب ااصأأأألية املعثيأأأأة تسأأأأكثه. الشأأأأعوب ااصأأأألية، ينثبغأأأأي للأأأأدول أن تت
سأي . عأل املؤسسأ.ت الأيت مت أ   وال وتتع.ون معه. بفع.ليأة، مأ  خأالل دجأراءات مث.سأبة

     الشعوب، لغرض ان.ذ تداب  تصحيحيةو

 الشرح  
أبنأأه نظأأرا  للعالقأأة اخل.صأأة بأأني الشأأعوب ااصأألية وبيئتهأأ.، ينثبغأأي  5 أينسأأّلم مشأأروع املبأأد (1 

سلث اعأ.ت املسألحةو وينسأّلم مأ لك  ينتعلأق في أ.اب  مث.سأبة حل .ينأة  أ   البيئأة للدول أن تتخ  تأد
أبنأأه يف احلأأ.الت الأأيت تأأؤثر فيهأأ. الث اعأأ.ت املسأألحة أتثأأ ا  سأألبي.  يف بيئأأة أقأأ.ليم الشأأعوب ااصأألية، 

ضأأأوء العالقأأأة اخل.صأأأة بأأأني الشأأأعوب  ويف ينثبغأأأي للأأأدول أن تسأأأع  دىل انأأأ.ذ تأأأداب  تصأأأحيحيةو
والتع.ون مع تلك الشعوب، واحرتا  العالقة ااصلية وبيئته.، ينثبغي ان.ذ     اخلطوات سلتش.ور 

 بيثه .، وع  طرينق قي.مهت. و ي.مله. الت  يليةو
والعالقأأة اخل.صأأة بأأني الشأأعوب ااصأألية وبيئتهأأ. حظيأأت سالعأأرتا  واحل .ينأأة والأأدعم يف  (2 

 1989 لعأأ.  صأأكوك موليأأة م أأ  اتف.قيأأة مثظ أأة الع أأ  الدوليأأة بشأأفن الشأأعوب ااصأألية والقبليأأة

__________ 

، متأأأأأأأأأ.ح يف: 1950أاير/مأأأأأأأأأ.ينو  30، 214 اليأأأأأأأأأ.سن، قأأأأأأأأأ.نون مح.ينأأأأأأأأأة امل تلكأأأأأأأأأ.ت ال ق.فيأأأأأأأأأة، القأأأأأأأأأ.نون رقأأأأأأأأأم (1011 
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/japan/japan_lawprotectionculturalproperty_engt 

of.pdf  و2019متوو/ينوليه  8 اط لع عليه يف) 
.ح و متأ1974 لعأ.  80أسرتالي.، القوانني املوحدة لثيو س.وث وينل ، قأ.نون املثت  أ.ت الوطثيأة واحليأ.ة اللينأة، القأ.نون  (1012 

 و(2019متوو/ينوليه  8 اط لع عليه يف  /www.austlii.edu.au/au/legis/nsw/consol_act/npawa1974247 يف:
و متأ.ح 1991مأ.نون ااول/مينسأ ل   6ال ي ينضع اإلط.ر الق.نوين لل ثأ.طق احمل يأة،  394 دينط.لي.، الق.نون رقم (1013 

 وhttp://faolex.fao.orgيف: 

http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/japan/japan_lawprotectionculturalproperty_engt%20of.pdf
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/japan/japan_lawprotectionculturalproperty_engt%20of.pdf
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/japan/japan_lawprotectionculturalproperty_engt%20of.pdf
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/japan/japan_lawprotectionculturalproperty_engt%20of.pdf
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/japan/japan_lawprotectionculturalproperty_engt%20of.pdf
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/japan/japan_lawprotectionculturalproperty_engt%20of.pdf
http://www.austlii.edu.au/au/legis/nsw/consol_act/npawa1974247/
http://www.austlii.edu.au/au/legis/nsw/consol_act/npawa1974247/
http://www.austlii.edu.au/au/legis/nsw/consol_act/npawa1974247/
http://faolex.fao.org/
http://faolex.fao.org/
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ومأأ لك يف ة.رسأأة  ،(1014 (، ودعأأالن اامأأم املتحأأدة بشأأفن حقأأوال الشأأعوب ااصأألية169 رقأأم 
اراضأأي  مبأأ. اجتهأأ.م احملأأ.مم واهليئأأ.ت القضأأ.ئية الدوليأأةو وحتقيقأأ.  هلأأ   الغ.ينأأة، اعأأرُت  ويف الأأدول

 و(1015 "بمهية أس.سية لبق.ئه. امل.مي وال ق.يف اة .عي مشعو أ"الشعوب ااصلية م  
مأأأ  دعأأالن اامأأأم املتحأأأدة  29 ةمأأأ  املأأ.م 1 ةبوجأأه خأأأ.ص دىل الفقأأر  1 ةوتسأأتثد الفقأأأر  (3 

فأأل ومح.ينأأة البيئأأة ح"بشأأفن حقأأوال الشأأعوب ااصأألية، الأأيت تعأأل عأأ  حأأق الشأأعوب ااصأألية يف 
مأ  اتف.قيأة مثظ أة  7 ةمأ  املأ.م 4 ةوالفقر  ،(1016 ".أق.لي ه. وموارم  أو والقدرة املثتجة اراضيه.

مأأأ  (، الأأأيت تقأأأر أبن 169 رقأأأم  1989 لعأأأ.  صأأألية والقبليأأأةالع أأأ  الدوليأأأة بشأأأفن الشأأأعوب اا
تخ  احلكوم.ت تأداب ، سلتعأ.ون مأع الشأعوب املعثيأة، حل .ينأة وصأون بيئأة ااقأ.ليم ت"الواجب أن 

 و"باليت تسكثه.     الشعو 
ااقأ.ليم لأثظٍم ق.نونيأة  أو وقد نضع حقوال الشعوب ااصلية احملأدمة يف بعأ  ااراضأي (4 

سخأأأتال  الأأأدولو وعأأأالوة  علأأأ  ذلأأأك، ُتسأأأتخد  يف الصأأأكوك الدوليأأأة املتعلقأأأة حبقأأأوال نتلأأأ  
ااقأ.ليم املتصألة سلشأعوب ااصألية، والأيت  أو الشعوب ااصلية صيٌغ خمتلفة لإلش.رة دىل ااراضي

 و(1017 متلك     الشعوب خبصوصه. حقوق.  وأوض.ع مح.ينة متثوعة
دىل  أو ة مرجة اهلش.شة احل.لية أم.  ااضرار البيئيأةوقد تؤمي الث اع.ت املسلحة دىل وايم (5 

دجيأأ.م أشأأك.ل جدينأأدة مأأ  ااضأأرار البيئيأأة يف ااقأأ.ليم املعثيأأة، اامأأر الأأ ي ينأأؤثر يف بقأأ.ء الشأأعوب 
__________ 

البلأدان املسأتقلة  انظر مثظ ة الع   الدولية، االتف.قية املتعلقة سلشعوب ااصلية وغ  أ. مأ  الشأعوب القبليأة يف (1014 
((، الأأأأأيت 169  رقأأأأم 1989 (  اتف.قيأأأأأة الشأأأأعوب ااصأأأأألية والقبليأأأأة لعأأأأأ. 1989ح ينران/ينونيأأأأه  27 جثيأأأأ ، 

(  ودعأأأالن اامأأأم املتحأأأدة بشأأأفن حقأأأوال 107  رقأأأم 1957 نقحأأأت اتف.قيأأأة السأأأك.ن ااصأأأليني والقبليأأأني لعأأأ. 
و وتقأد  26، املرفأق، املأ.مة 2007سأبت ل /أينلول 13املأؤر   61/295الشعوب ااصألية، قأرار اة عيأة الع.مأة 

تق.رينر املقرر اخل.ص املعر حبقوال الشعوب ااصلية واملقأرر اخلأ.ص املعأر حبقأوال اإلنسأ.ن والبيئأة  اخلبأ  املسأتق  
املعأأأر حبقأأأوال اإلنسأأأ.ن والبيئأأأة سأأأ.بق. ( عرضأأأ.  ع.مأأأ.  بشأأأفن تطبيأأأق حقأأأوال الشأأأعوب ااصأأألية في أأأ. ينتصأأأ  سلبيئأأأة 

 ، عل  التوايل(وA/HRC/4/32و A/HRC/15/37بيعية  انظر، م ال ، واملوارم الط
اليت ارأتت فيه. حمك ة البلدان اامرينكية حلقأوال اإلنسأ.ن أن  م ابح رينو نيغرو ضد غواتي .الانظر، م ال ، قضية  (1015 

"ثق.فة أبث.ء الشعوب ااصلية مت   هنج.  خ.ص.  للعيش والتفك  والتصأر  يف  أ ا العأ.مل، ينسأتثد دىل عالقأة تلأك 
. الشأأأأعوب الوثيقأأأأة أبراضأأأأيه. وموارم أأأأ. الطبيعيأأأأة املتوارظثأأأأة، لأأأأيس ان تلأأأأك ااراضأأأأي واملأأأأوارم  أأأأي مصأأأأدر روقهأأأأ

ينتجأ أ مأ  رؤينتهأ. للكأون ومعتقأداهت. الدينثيأة، ومأ  مث،  وينتهأ.  ااس.سي فحسأب بأ  اهنأ. تشأك  أينضأ.  جأ ءا  ال
 ,Río Negro Massacres v. Guatemala, Judgment (Preliminary Objection, Meritsال ق.فيأأة"و 

Reparations and Costs), Series C, Case No. 250, 4 September 2012, para. 177, footnote 266 و انظأر
 ,Case of the Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay, Judgment (Meritsعلأ  سأبي  املق.رنأة: 

Reparations and Costs), Series C, Case No. 125, 17 June 2005, para. 135 وCase 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 160و 
 ,American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, adopted on 15 June 2016 انظأر أينضأ. : (1016 

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. 4و 
تثتفأأأع مثهأأأ. بطرينقأأأة  سأأأب احل.لأأأة، الأأأيت تشأأأغله. أوبكليه أأأ.، ح ااقأأأ.ليم، أو انظأأأر، مأأأ ال ، عبأأأ.رة "ساراضأأأي أو (1017 

م  اتف.قية مثظ ة الع   الدوليأة بشأفن الشأعوب ااصألية والقبليأة  13م  امل.مة  1أخرى" املستخدمة يف الفقرة 
عبأأ.رة "أراضأأيه. وأق.لي هأأ. وموارم أأ." املسأأتخدمة يف مينب.جأأة دعأأالن اامأأم املتحأأدة  (، أو169  رقأأم 1989 لعأأ. 

 شعوب ااصليةوبشفن حقوال ال

http://undocs.org/ar/A/HRC/15/37
http://undocs.org/ar/A/HRC/15/37
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، ينثبغأأي للأأدول، يف حأأ.ل وقأأوع نأأ اع مسأألح، أن تتخأأ  1 ةاملرتبطأأة هبأأ. ورف. يتهأأ.و ومبوجأأب الفقأأر 
ة اليت ترب  الشعوب ااصألية أبراضأيه. املتوارثأةو وميكأ  انأ.ذ تأداب  العالق حل .ينةالتداب  املث.سبة 

أثثأ.ء و وقأد  أو ، عل  وجه اخلصوص، قب  الث اع املسألح1 ةاحل .ينة املث.سبة املش.ر دليه. يف الفقر 
 صيغت الفقرة صي.غة فضف.ضة تس ح بتكيي  التداب  تبع.  للظرو و

عثيأة أن تتخأ  خطأوات لضأ .ن عأد  القيأ.  أبنشأطة فعل  سبي  امل أ.ل، ينثبغأي للدولأة امل (6 
تقأر  مل أو مأ. تلر . مصلحة ع.مة وجيهة مل م. أق.لي ه.، أو عسكرينة يف أراضي الشعوب ااصلية

وميكأ  حتقيأأق ذلأك بتجثأأب دق.مأة مثشأأمت  و(1018 تطلبأأه حبرينأة الشأأعوب ااصألية املعثيأأة أو ذلأك
تحدينأد أق.لي هأ. مثأ.طق حم يأة، علأ  الثحأو أق.لي هأ.، وب أو عسكرينة يف أراضي الشعوب ااصألية

و وبوجأأه عأأ. ، ينثبغأأي للدولأأة املعثيأأة أن تتشأأ.ور مأأع الشأأعوب 4 أاملثصأأوص عليأأه يف مشأأروع املبأأد
أثثأأ.ء  ويف و(1019 أق.لي هأأ. يف أنشأأطة عسأأكرينة أو ااصأألية املعثيأأة بفع.ليأأة قبأأ  اسأأتخدا  أراضأأيه.
وأراضأيه. وأق.لي هأ. أينضأ.  أبوجأه احل .ينأة املثصأوص الث اع املسلح، تت تع حقوال الشعوب ااصلية 

 و(1020 عليه. يف ق.نون الث اع.ت املسلحة وق.نون حقوال اإلنس.ن الواجب التطبيق
بعأأد انتهأأ.ء الثأأ اع املسأألحو والغأأرض مأأ   أأ ا احلكأأم  أأو  مأأ. علأأ  مرحلأأة 2 ةوترمأأ  الفقأأر  (7 

ا  سأألبي.  يف بيئأأة ااقأأ.ليم الأأيت تسأأكثه. أثّأأر الثأأ اع املسأألح أتثأأ   مأأ. تيسأأ  انأأ.ذ تأأداب  تصأأحيحية دذا
وتسأأع  الفقأرة بأأ لك دىل ضأ .ن حقأوال الشأأعوب ااصألية يف املشأأ.رمة  و(1021 الشأعوب ااصألية

بعأأأد الثأأأ اع، والرتميأأأ  يف الوقأأأت نفسأأأه علأأأ  الأأأدول  مأأأ. يف املسأأأ.ئ  املتعلقأأأة أبق.لي هأأأ. يف سأأأي.ال
 بوصفه. موضوع الفقرةو

__________ 

 :30انظر دعالن اامم املتحدة بشفن حقوال الشعوب ااصلية، امل.مة  (1018 
تلر أأ. مصأألحة ع.مأأة  مل أق.لي هأأ.، مأأ. ال جيأأوو القيأأ.  أبنشأأطة عسأأكرينة يف أراضأأي الشأأعوب ااصأألية أو -1" 

 تطلبه حبرينة الشعوب ااصلية املعثيةو تقر ذلك أو مل وجيهة، أو م.
سأي . مأ   .ورات فعليأة مأع الشأعوب ااصألية املعثيأة، مأ  خأالل دجأراءات مالئ أة، والجُتري الدول مش -2 

 أق.لي ه. يف أنشطة عسكرينةو" خالل املؤسس.ت امل  لة هل.، قب  استخدا  أراضيه. أو
 املرجع نفسهو (1019 
 ينلي: ال الثني، ونصه . م .م  امل.مة  4و 3انظر اإلعالن اامرينكي بشفن حقوال الشعوب ااصلية، الفقرتني  (1020 

الأدويل، وفقأ.   فأرتات الثأ اع املسألح الأداخلي أو للشعوب ااصلية احلق يف احل .ينة واام  يف ح.الت أو -3" 
 واإلنس.ينللق.نون الدويل 

سأأي .  تتخأ  الأدول، يف حأأ.ل وقأوع نأ اع مسأألح، امت أ.ال  لالتف.قأ.ت الدوليأأة الأيت مخلأت طرفأأ.  فيهأ.، وال -4 
يف ذلأك اتف.قيأة جثيأ  املتعلقأأة  القأ.نون الأدويل اإلنسأ.ين والقأأ.نون الأدويل حلقأوال اإلنسأ.ن، مبأأ.اتف.قأ.ت 

حب .ينة ااشخ.ص املأدنيني يف وقأت احلأرب وبروتوموهلأ. ال أ.ين املتعلأق حب .ينأة ضأح.اي املث.وعأ.ت املسألحة 
ومؤسسأأ.هت. وأراضأأيه. غأأ  الدوليأأة، تأأداب  م.فيأأة حل .ينأأة حقأأوال اإلنسأأ.ن للشأأعوب ااصأألية وجمت ع.هتأأ.، 

 وأق.لي ه. وموارم . ووو"و
مأأ  دعأأالن اامأأم املتحأأدة بشأأفن حقأأوال الشأأعوب ااصأألية، "للشأأعوب ااصأألية احلأأق يف اةأأل  28وفقأأ.  لل أأ.مة  (1021 

بطأأأرال ميكأأأ  أن تشأأأ   الأأأرم أو، دذا تعأأأ ر ذلأأأك، التعأأأوين  العأأأ.مل واملثصأأأ  واملقسأأأ ، في أأأ. خيأأأص ااراضأأأي 
تسأأأأتخدمه.، والأأأأيت  م.نأأأأت خبأأأأال  ذلأأأأك تشأأأأغله. أو م.نأأأأت متتلكهأأأأ. بصأأأأفة تقليدينأأأأة أو  وااقأأأأ.ليم واملأأأأوارم الأأأأيت

أضأأأ ت مون موافقتهأأأ. احلأأأرة واملسأأأبقة واملسأأأتث ة"و وسمل أأأ ،  اسأأأتخدمت أو احتلأأأت أو أخأأأ ت أو صأأأومرت أو
ب ينلأأي: "للشأأعو  تأأثص املأأ.مة ال .ل أأة وال الثأأون مأأ  اإلعأأالن اامرينكأأي بشأأفن حقأأوال الشأأعوب ااصأألية علأأ  مأأ.

يف ذلك سب  االنتص.  القض.ئي السأرينع، للتعأوين   ااصلية وأفرام . احلق يف سب  انتص.  فع.لة ومث.سبة، مب.
ع  أي انته.ك حلقوقه. اة .عية والفرمينةو وتأوفر الأدول، سملشأ.رمة الك.ملأة والفع.لأة للشأعوب ااصألية، اآلليأ.ت 

 الالومة مل .رسة   ا احلق"و
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ن تتشأأأأ.ور الأأأأدول املعثيأأأأة مأأأأع الشأأأأعوب ااصأأأألية املعثيأأأأة ويف م أأأأ   أأأأ   احل.لأأأأة، ينثبغأأأأي أ (8 
سأأي . عأأل املؤسسأأ.ت الأأيت مت أأ   أأ    وال وتتعأأ.ون معهأأ. بفع.ليأأة، مأأ  خأأالل دجأأراءات مالئ أأة،

الشعوبو وينثبغي للدول، عثدم. تقو  ب لك، أن تراعي الطبيعة اخل.صة اليت تتسم هب. العالقة بني 
  . االجت .عيأأأة والسي.سأأأية والروحيأأأة وال ق.فيأأأة وغ  أأأأ.ويف جوانبهأأأ -الشأأأعوب ااصأأألية وأق.لي هأأأ. 

 و(1022 "ي.عمج"تتسم به     العالقة غ.لب.  م  ط.بع  م. ينثبغي للدول أن تراعي م .
وأُمرجأأت ضأأرورة الع أأ  مأأ  خأأالل اإلجأأراءات املث.سأأبة واملؤسسأأ.ت الأأيت مت أأ  الشأأعوب  (9 

ول اليت تتأيح التشأ.ور والتعأ.ون بفع.ليأة مأع ااصلية اعرتاف.  بتثوع اإلجراءات الق.ئ ة يف خمتل  الد
الشأعوب ااصأألية، وبتثأأوع أسأأ.ليب مت يلهأأ. للحصأأول علأ  موافقتهأأ. احلأأرة واملسأأبقة واملسأأتث ة قبأأ  

 و(1023 ان.ذ تداب  قد تؤثر فيه.

  6 أاملبد  
 ابلنزاعات املسلحة يتعلق فيمااالتفاقات املتصلة بوجود قوات عسكرية 

ينثبغأأي للأأدول واملثظ أأ.ت الدوليأأة، حسأأب االقتضأأ.ء، أن تأأدرج أحك.مأأ.  بشأأفن  
سلث اعأ.ت املسألحةو  ينتعلق في .مح.ينة البيئة يف االتف.ق.ت املتصلة بوجوم قوات عسكرينة 

 وميك  أن تتض       ااحك.  تداب  وق.ئية وتقيي .ت أثر وتداب  دصالح وتثظي و

 الشرح  
االتف.قأأأ.ت الأأأيت تأأألظ  في أأأ. بأأأني الأأأدول وبأأأني الأأأدول واملثظ أأأ.ت  6 أينتثأأ.ول مشأأأروع املبأأأد (1 

 ينتعلأق "في أ.عبأ.رة  تألوسلث اعأ.ت املسألحةو و  ينتعلق في .الدولية، واملتصلة بوجوم قوات عسكرينة 
سلث اعأأ.ت  ينتعلأأق في أأ.الغأأرض مأأ  مشأأ.رينع املبأأ.مئ أي: تع ينأأ  مح.ينأأة البيئأأة  "ةسلث اعأأ.ت املسأألح

ينش  احلكم دىل احل.الت اليت جيري فيه. نشر قوات عسأكرينة مون  ال ذلك،املسلحةو وبث.ء  عل  
 أي عالقة سلث اع.ت املسلحة، ان     احل.الت تقع خ.رج نط.ال املوضوعو

التف.قأأأأ.ت املتصأأأألة بوجأأأأوم قأأأأوات ا"وصأأأأيغ مشأأأأروع املبأأأأدأ بعبأأأأ.رات ع.مأأأأة لإلشأأأأ.رة دىل  (2 
   أأأ   االتف.قأأأأ.ت مأأأ  حيأأأأث التسأأأأ ية و وقأأأأد نتلأأأأ"ةسلث اعأأأأ.ت املسأأألح ينتعلأأأق في أأأأ.عسأأأكرينة 

والغرض وميك ، تبع.  للظرو ، أن تش   اتف.ق.ت بشفن مرم  القوات ومرم  البع ةو والغرض م  
ملسأأ.ئ  ا تتثأأ.ولمشأأروع املبأأدأ داهأأ.ر التطأأورات ااخأأ ة حيأأث بأأدأت الأأدول واملثظ أأ.ت الدوليأأة 

سأأأأأأكرينة وامللمأأأأأأة مأأأأأأع الأأأأأأدول املتعلقأأأأأأة حب .ينأأأأأأة البيئأأأأأأة يف االتف.قأأأأأأ.ت املتصأأأأأألة بوجأأأأأأوم قأأأأأأوات ع

__________ 

، 1989 مأأأأ  اتف.قيأأأأة مثظ أأأأة الع أأأأ  الدوليأأأأة بشأأأأفن الشأأأأعوب ااصأأأألية والقبليأأأأة لعأأأأ.  13انظأأأأر، مأأأأ ال ، املأأأأ.مة  (1022 
تتصأ   ينلي: "حترت  احلكوم.ت، عثد تطبيق أحك.    ا اة ء م  االتف.قيأة، مأ. (، اليت تثص عل  م.169  رقم

ثتفأع مثهأأ. بطرينقأأة ت بكليه أأ.، حسأب احل.لأأة، الأيت تشأأغله. أو ااقأأ.ليم أو بأه عالقأأة الشأعوب املعثيأأة ساراضأي أو
أخأأأرى، وخ.صأأأة االعتبأأأ.رات اة .عيأأأة يف  أأأ   العالقأأأة، مأأأ  أمهيأأأة خ.صأأأة سلثسأأأبة دىل ثق.فأأأ.ت  أأأ   الشأأأعوب 
وقي ه. الروحية"و وعل  الرغم م  أن   ا الثص خمصوص بتطبيق تلك االتف.قية، ف نه ينشأ  صأراحة  دىل اةوانأب 

 أق.لي ه.و يه. أواة .عية للعالقة اليت ترب  الشعوب ااصلية أبراض
و وأرست حمك أة البلأدان اامرينكيأة 19انظر، م ال ، دعالن اامم املتحدة بشفن حقوال الشعوب ااصلية، امل.مة  (1023 

حلقأأوال اإلنسأأ.ن ضأأ .انٍت تلأأ   الأأدول أبن حتصأأ  علأأ  "موافقأأة  الشأأعوب ااصأألية  احلأأرة واملسأأبقة واملسأأتث ة، 
 Case of the Saramaka People v. Suriname, Judgment (Preliminaryوفقأ.  اعرافهأ. وتق.ليأد ."و انظأر: 

Objections, Merits, Reparations, and Costs), Series C, No. 172, 28 November 2007, para. 134و 
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دىل أن  أأ ا احلكأأم ذو طأأ.بع غأأ  دل امأأي، بأأ  ينهأأد  دىل  "يثبغأأين"وتشأأ  مل أأة  و(1024 املضأأيفة
 اإلقرار هب ا التطور والتشجيع عليهو

ومأأأأأ  اام لأأأأأة علأأأأأ  ااحكأأأأأ.  البيئيأأأأأة يف االتف.قأأأأأ.ت املتصأأأأألة بوجأأأأأوم قأأأأأوات عسأأأأأكرينة  (3 
قأوات سلث اع.ت املسلحة االتف.ال املل  بني الوالايت املتحدة والعراال بشفن انسح.ب  ينتعلق في .

والأأ ي ينتضأأ   حك أأ.  صأأرحي.  بشأأفن مح.ينأأة  ،وجوم أأ. املؤقأأت فيأأهو الأأوالايت املتحأأدة مأأ  العأأراال 
مأأ  اام لأأة ااخأأرى اتفأأ.ال مرمأأ  القأأوات املأأل  بأأني مثظ أأة حلأأ   أأ.ل ااطلسأأي و  و(1025 البيئأأة

وينتضأ    و(1026  الث.تو( وأفغ.نست.ن، ال ي اتفق فيه الطرف.ن عل  اتب.ع هنأج وقأ.ئي حل .ينأة البيئأة
اتف.ال مرمأ  البع أ.ت يف دطأ.ر سي.سأة اامأ  والأدف.ع ااوروبيأة أينضأ.  عأدة دشأ.رات دىل االلت امأ.ت 

وتشأأ   امل .رسأأ.ت التع. دينأأة ذات الصأألة أينضأأ.  االتفأأ.ال املأأل  بأأني أمل.نيأأ. والأأدول  و(1027 البيئيأأة
ااخرى ااعض.ء يف مثظ ة حل   .ل ااطلسي، ال ي ينثص عل  حتديند اآلاثر البيئيأة احملت لأة 

وعأأأالوة  علأأأ  ذلأأأك، تتضأأأ   مأأأ مرة  و(1028 وحتليلهأأأ. وتقيي هأأأ.، وذلأأأك لتفأأأ.مي العأأأبء البيئأأأي

__________ 

لقأوات م  االتف.ال املأل  بأني االحتأ.م ااورو  ومجهورينأة مقأدوني. اليوغوسأالفية سأ.بق.  بشأفن مرمأ  ا 9تثص امل.مة  (1024 
 ,Official Journal L 082اخل.ضأأأعة لقيأأأ.مة االحتأأأ.م ااورو  يف مجهورينأأأة مقأأأدوني. اليوغوسأأأالفية سأأأ.بق.   

29/03/2003 P. 0046 - 0051, annex  في أأأ. ينلأأأي، "اتفأأأ.ال مرمأأأ  القأأأوات يف ع ليأأأة مونكأأأورماي"( علأأأ  
املسأأأأتدا  لل أأأأوارم الطبيعيأأأأةو انظأأأأر: ينتعلأأأأق   لأأأأة أمأأأأور مثهأأأأ. االسأأأأتخدا   احأأأأرتا  املعأأأأ.ين  الدوليأأأأة في أأأأ. واجأأأأب

Agreement between the European Union and the Former Yugoslav Republic of Macedonia on the 

status of the European Union-led forces in the Former Yugoslav Republic of Macedonia :متأ.ح يف ،
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:22003A0329(01)  8 اط لأأأأأأأأأع عليأأأأأأأأأه يف 

 (و2019متوو/ينوليه 
اتفأأ.ال بأأني الأأوالايت املتحأأدة اامرينكيأأة ومجهورينأأة العأأراال بشأأفن انسأأح.ب القأأوات اامرينكيأأة مأأ  العأأراال وتثظأأيم  (1025 

 في أأ. ينلأي، "اتفأأ.ال  8(، املأ.مة 2008تشأرين  ال أأ.ين/نوف ل  17أنشأطته. خأالل وجوم أأ. املؤقأت فيأأه،  بغأدام، 
 /https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documentsالأأأوالايت املتحأأأدة والعأأأراال"(و متأأأ.ح يف: 

US-Iraqi_SOFA-en.pdfو2019متوو/ينوليه  8 اط لع عليه يف  و) 
 1026) 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 (2015), pp. 272-305, art. 5, para. 6, art. 6, para. 1, and art. 7, para. 2و 
 1027) 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, paragraph 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 متأ.ح يف
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A42003A1231%2801%29  اط لأأأأأأأع 

 (و2019متوو/ينوليه  8عليه يف 
 1028) 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 أ. ينلأي، "اتفأ.ال انتأو 
 Agreement between the Parties to the North Atlantic Treatyو انظأأر أينضأأ. : art. 54Aوأمل.نيأأ."(، 

regarding the Status of their Forces of 19 June 1951, art. XVو 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ar/TXT/?uri=CELEX:22003A0329(01)
https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/US-Iraqi_SOFA-en.pdf
https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/US-Iraqi_SOFA-en.pdf
https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/US-Iraqi_SOFA-en.pdf
https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/US-Iraqi_SOFA-en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ar/TXT/?uri=CELEX%3A42003A1231%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ar/TXT/?uri=CELEX%3A42003A1231%2801%29
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وميكأأ   و(1029 بشأأفن مح.ينأأة البيئأأة .ني الأأوالايت املتحأأدة ومجهورينأأة مأأوراي أحك.مأأالتفأأ. م اخلأأ.ص بأأ
الرجأأوع مأأ لك دىل الرتتيبأأ.ت املثطبقأأة علأأ  الوجأأوم القصأأ  اامأأد لقأأوات مسأألحة أجثبيأأة يف بلأأد 

 و(1030 التدرينب أو العبور اللي أو م  البلدان اغراض الت رينث.ت
شأأأأ   االتف.قأأأأ.ت املتصأأأألة بوجأأأأوم قأأأأوات وميكأأأأ  الرجأأأأوع أينضأأأأ.  دىل اتف.قأأأأ.ت أخأأأأرى، ت (4 

عسأأكرينة وذات عالقأأة أقأأ  وضأأوح.  سلث اعأأ.ت املسأألحة، م أأ  اتفأأ.ال مرمأأ  القأأوات بأأني الأأوالايت 
واتف.ال تع ينأ   ،(1031 املتحدة وأسرتالي.، ال ي ينتض   حك .  ذا صلة سملط.لب.ت املتعلقة ساضرار

التعأأ.ون الأأدف.عي املأأل  بأأأني الأأوالايت املتحأأدة والفلبأأني، الأأأ ي ينتضأأ   أحك.مأأ.  تسأأع  دىل مثأأأع 
 و(1032 ااضرار البيئية وتثص عل  ع لية استعراض

وينأأأثص مشأأأروع املبأأأدأ أينضأأأ.  علأأأ  ق.ئ أأأة أحكأأأ.  غأأأ  حصأأأرينة بشأأأفن مح.ينأأأة البيئأأأة ميكأأأ   (5 
سلث اعأأ.ت املسأألحةو ف.ة لأأة  ينتعلأأق في أأ.وات عسأأكرينة دمراجهأأ. يف االتف.قأأ.ت املتصأألة بوجأأوم قأأ

بوصأفه.  " داب  وق.ئية وتقيي .ت أثر وتداب  دصالح وتثظيت"ال .نية م  مشروع املبدأ تش  دىل 
ميك  أن تتث.ولأه ااحكأ.  املتعلقأة حب .ينأة البيئأةو وقأد ينكأون لوجأوم قأوات عسأكرينة أتثأ   مل. أم لة

ثأب  أ ا التأأفث  السألا قأدر اإلمكأأ.ن، تتسأم التأداب  ذات الطأأ.بع وبغيأأة جت و(1033 سألا يف البيئأة
الوقأأ.ئي أبمهيأأة مأألىو وتقيي أأ.ت ااثأأر ضأأرورينة لتحدينأأد نأأوع تأأداب  اإلصأأالح والتثظيأأ  الأأيت قأأد 

 ينل   ان.ذ . عثد انته.ء وجوم القوات العسكرينةو
مأ  اةوانأب ذات الصألةو  والتداب  املش.ر دليه. يف مشروع املبدأ ميك  أن تتثأ.ول ط.ئفأة (6 

ينلأأأأي:  مأأأأ. ومأأأأ  اام لأأأأة الدقيقأأأأة الأأأأيت تسأأأأتحق الأأأأ مر علأأأأ  الثحأأأأو املبأأأأني يف امل .رسأأأأة التع. دينأأأأة
املرافأأق واملثأأ.طق امل ثوحأأة للدولأأة الأأيت  مأأ يف ذلأأك مثأأع التلأأوث  مبأأ. االعأأرتا  أبمهيأأة مح.ينأأة البيئأأة،

__________ 

 1029) Memorandum of Special Understandings on Environmental Protection, concluded between the 

United States and the Republic of Korea (Seoul, 18 January 2001)   مرة الأوالايت  في أ. ينلأي، "مأ
 .www.usfk.mil/Portals/105/Documents/SOFA/A12_MOSUاملتحأأأأأأأأأأدة ومجهورينأأأأأأأأأأة مأأأأأأأأأأوراي"(و متأأأأأأأأأأ.ح يف: 

Environmental.Protection.pdf  و2019 متوو/ينوليه 8 اط لع عليه يف) 
 Memorandum of Understanding between Finland and NATO regarding the provision ofانظأر مأ ال :  (1030 

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

September 2014) :و متأأأأأ.ح يفwww.defmin.fi/files/2898/HNS_MOU_FINLAND.pdf.  اطلأأأأأع عليأأأأأه 
 و(، جيب علأ  الأدول املرسألة أن تتبأع 3-5و ووفق.  لل .مة reference HE 82/2014(، 2019متوو/ينوليه  8 يف

حرمتهأأأأ.  لأأأأق بتخأأأأ ين  املأأأأوام اخلطأأأأرة أواانظ أأأأة البيئيأأأأة للدولأأأأة املضأأأأيفة ومأأأأ لك أي أنظ أأأأة للدولأأأأة املضأأأأيفة تتع
 التخلص مثه.و أو

 1031) 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 أأ. ينلأأي، "اتفأأ.ال الأأوالايت املتحأأدة 
 وart. 12, para. 7 (e) (i)وأسرتالي."(، 

 1032) Agreement between the Philippines and the United States on enhanced defense cooperation  .في أ 
 .www.officialgazette(و متأ.ح يف: Quezon City, 28 April 2014ينلأي، "اتفأ.ال الأوالايت املتحأدة والفلبأني"(  

gov.ph/2014/04/29/document-enhanced-defense-cooperation-agreement/  متأأأأأأأأأوو/ 8 اط لأأأأأأأأأع عليأأأأأأأأأه يف 
 (و2019 ينوليه

 D.L. Shelton and I. Cutting, "If you break it, do you own it?", Journal of Internationalانظأر مأ ال :  (1033 

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", Geographical Bulletin, vol. 

48 (2007), pp. 3-13, at pp. 6-7و 

http://www.usfk.mil/Portals/105/Documents/SOFA/A12_MOSU.Environmental.Protection.pdf
http://www.usfk.mil/Portals/105/Documents/SOFA/A12_MOSU.Environmental.Protection.pdf
http://www.usfk.mil/Portals/105/Documents/SOFA/A12_MOSU.Environmental.Protection.pdf
http://www.usfk.mil/Portals/105/Documents/SOFA/A12_MOSU.Environmental.Protection.pdf
http://www.defmin.fi/files/2898/HNS_MOU_FINLAND.pdf
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/
http://www.officialgazette.gov.ph/2014/04/29/document-enhanced-defense-cooperation-agreement/
http://www.officialgazette.gov.ph/2014/04/29/document-enhanced-defense-cooperation-agreement/
http://www.officialgazette.gov.ph/2014/04/29/document-enhanced-defense-cooperation-agreement/
http://www.officialgazette.gov.ph/2014/04/29/document-enhanced-defense-cooperation-agreement/
http://www.officialgazette.gov.ph/2014/04/29/document-enhanced-defense-cooperation-agreement/
http://www.officialgazette.gov.ph/2014/04/29/document-enhanced-defense-cooperation-agreement/
http://www.officialgazette.gov.ph/2014/04/29/document-enhanced-defense-cooperation-agreement/
http://www.officialgazette.gov.ph/2014/04/29/document-enhanced-defense-cooperation-agreement/
http://www.officialgazette.gov.ph/2014/04/29/document-enhanced-defense-cooperation-agreement/
http://www.officialgazette.gov.ph/2014/04/29/document-enhanced-defense-cooperation-agreement/
http://www.officialgazette.gov.ph/2014/04/29/document-enhanced-defense-cooperation-agreement/
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  (1035 سأأأق مأأأع مح.ينأأأة البيئأأأةوالتفأأأ. م علأأأ  أن االتفأأأ.ال سأأأيثفَّ  علأأأ   أأأو ينت  (1034 تثشأأأر قأأأوات
والتعأ.ون وتبأ.مل املعلومأ.ت بأني الدولأة املضأيفة والدولأة املرسألة بشأفن املسأ.ئ  الأيت ميكأ  أن تأؤثر 

والتقيي أأ.ت الدورينأأة لأأرماء   (1037 وتأأداب  مثأأع ااضأأرار البيئيأأة  (1036 يف صأأحة املأأواطثني وبيئأأتهم
 ،(1040 وتطبيأأأأأق القأأأأأوانني البيئيأأأأأة للدولأأأأأة املضأأأأأأيفة  (1039 وع ليأأأأأ.ت االسأأأأأتعراض  (1038 البيئأأأأأي

قأأوات سحأأرتا  القأأوانني واانظ أأة واملعأأ.ين  البيئيأأة يف الدولأأأة المأأ لك التأأ ا  الدولأأة الأأيت تثشأأر  أو
سالسأأأأأتخدا  املسأأأأأتدا  لل أأأأأوارم  ينتعلأأأأأق في أأأأأ.وواجأأأأأب احأأأأأرتا  املعأأأأأ.ين  الدوليأأأأأة   (1041 املضأأأأأيفة
وتثظأأأأيم   (1043 ميكأأأأ  تأأأأاليف اآلاثر الضأأأأ.رة ال م.وانأأأأ.ذ تأأأأداب  دصأأأأالحية عثأأأأد  (1042 الطبيعيأأأأة

 و(1044 املط.لب.ت املتعلقة ساضرار البيئية
دىل اعتبأ.رين  مت أ.ين ين و أوال ، االتف.قأ.ت املتصألة بوجأوم  "ءسب االقتض.ح"وتش  عب.رة  (7 

 سلث اعأأأ.ت املسأأألحة تأأألظ  يف بعأأأ  ااحيأأأ.ن يف اأأأرو  ع.جلأأأة قأأأد ينتعلأأأق في أأأ.قأأأوات عسأأأكرينة 
ينتس  معه. مع.ةة املس.ئ  املتعلقة حب .ينة البيئةو اثني. ، يف بع  ااحيأ.ن قأد ينكأون مأ  املهأم  ال

بوجه خ.ص أن ينتض   االتف.ال أحك.م.  بشفن مح.ينة البيئأةو مأ  ذلأك مأ ال  مثطقأة حم يأة حُيت أ  
ا شأأيئ.  مأأ  املرونأأة هلأأ  "ءسأأب االقتضأأ.ح"أن تتضأأرر مأأ  وجأأوم قأأوات عسأأكرينةو لأأ ا، تأأوفر عبأأ.رة 

 احلكم وتس ح له سستيع.ب ح.الت خمتلفةو

  7 أاملبد  
 عمليات السالم

 ينتعلأأأأأق في أأأأأ.تراعأأأأي الأأأأأدول واملثظ أأأأأ.ت الدوليأأأأأة املشأأأأأ.رمة يف ع ليأأأأأ.ت سأأأأأال   
بث اع.ت مسلحة أتث  تلك الع لي.ت يف البيئة، وتتخ  تداب  مث.سبة ملثع  اثر . السلبية 

 عل  البيئة والتخفي  مثه. وتصحيحه.و

__________ 

 انظر م مرة الوالايت املتحدة ومجهورينة مورايو (1034 
 و8انظر اتف.ال الوالايت املتحدة والعراال، امل.مة  (1035 
 انظر م مرة الوالايت املتحدة ومجهورينة مورايو (1036 
 أل و 54، واتف.ال انتو وأمل.ني.، امل.مة 3الفقرة انظر اتف.ال الوالايت املتحدة والفلبني، امل.مة الت.سعة،  (1037 
    التقيي .ت ميك  أن تس ح بتحديند وتقيأيم اةوانأب البيئيأة للع ليأة وميكأ  أن تقأرتن سلتأ ا  سلتخطأي  هلأ    (1038 

 ج.ء يف م مرة الوالايت املتحدة ومجهورينة مورايو املتطلب.ت وبرجمته. ومي نته. تبع.  ل لك، م .
 و2ال الوالايت املتحدة والفلبني، امل.مة الت.سعة، الفقرة انظر اتف. (1039 
 و‘1‘ ه(7، الفقرة 12أل ، واتف.ال الوالايت املتحدة وأسرتالي.، امل.مة  54انظر اتف.ال انتو وأمل.ني.، امل.مة  (1040 
 و8انظر اتف.ال الوالايت املتحدة والعراال، امل.مة  (1041 
 ت يف ع لية مونكورمايوم  اتف.ال مرم  القوا 9م . ج.ء يف امل.مة  (1042 
 أل و 54انظر اتف.ال انتو وأمل.ني.، امل.مة  (1043 
 و‘1‘ ه(7، الفقرة 12، واتف.ال الوالايت املتحدة وأسرتالي.، امل.مة 41انظر اتف.ال انتو وأمل.ني.، امل.مة  (1044 
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 رحالش  
ميك  أن تكون لع لي.ت السال  صلة سلث اع.ت املسلحة بطأرال متعأدمةو ففأي امل.ضأي،  (1 

 و(1045 نُظم العديند م  ع لي.ت حفل السال  عقب انته.ء ااع .ل العدائية وتوقيع اتف.ال سأال 
اليو ، فك . الحل الفرينق املستق  الرفيع املستوى املعأر بع ليأ.ت السأال ، ينع أ  العدينأد مأ   أم.
فشأألت فيهأأ. اةهأأوم الراميأأة  أو توجأأد فيهأأ. م أأ   أأ   االتف.قأأ.ت السي.سأأية، ال بع أأ.ت يف بيئأأ.تال

وعأأالوة  علأأ  ذلأأك، تتسأأم بع أأ.ت اامأأم املتحأأدة احلدين أأة حلفأأل  و(1046 دىل دجيأأ.م  أأ   االتف.قأأ.ت
ط.ئفأأة مأأ  أنشأأطة بثأأ.ء السأأال ، مأأ  تأأوف  بيئأأ.ت  مثأأة ب ضأأطلعالسأأال  أبهنأأ. متعأأدمة اابعأأ.م وت

وتشأ   والايت البع أ.ت أينضأ.  مح.ينأة  و(1047 حقوال اإلنس.ن دىل دع.مة بث.ء قأدرات الدولأةلرصد 
الأأيت ميكأأ  أن   أأ   تغطيأأة مجيأأع ع ليأأ.ت السأأال  7 أوالقصأأد مأأ  مشأأروع املبأأد و(1048 املأأدنيني

 جوانب متثوعة م  الث اع املسلح، وميك  أن نتل  يف ط.بعه. ال مرو أو تتص  أبج اء
نطأأأ.ال مشأأأروع املبأأأدأو فهأأأي توضأأأح العالقأأأة  "حسلثأأأ اع املسأأأل ينتعلأأأق "في أأأ.وحتأأأدم عبأأأ.رة  (2 

سلثأ اع املسأألح لضأأ .ن عأأد  تفسأأ  االلت امأأ.ت تفسأأ ا  فضف.ضأأ.   أي احت أأ.ل انطب.قهأأ. علأأ  مأأ  
ع   تقو  به مثظ ة مولية في . ينتص  بتع ين  السال (و ودذا م.ن ينتعني فهم املصأطلح مأ  مثظأور 

ينتصأأ  مجيعهأأ. صأألة مب.شأأرة  ال ي.ال مشأأروع املبأأدأ، ف أ  املسأألم بأأه أن  أأ   الع ليأ.تواسأع يف سأأ
 سلث اع املسلحو

وينغطأي مشأأروع املبأأدأ  أ ا ع ليأأ.ت السأأال  الأيت تشأأ.رك فيهأأ. الأدول واملثظ أأ.ت الدوليأأة  (3 
ميكأأأأ  أن تكأأأون أطأأأأرا  متعأأأأدمة ح.ضأأأأرة فيهأأأ.و وسأأأأيكون ة يأأأأع  أأأأ   و والأأأيت تتعلأأأأق بث اعأأأأ.ت 

عأأ  ااثأأر علأأ  البيئأأةو فعلأأ  سأأبي  امل أأ.ل، تقأأر دمارة ع ليأأ.ت حفأأل السأأال  ودمارة ااطأأرا  ب
 و(1049 الدعم امليداين ساضرار اليت حيت   أن تلحق سلبيئة احمللية نتيجة لع لي.ت حفل السال 

__________ 

تقرينأأأر الفرينأأأق املسأأأتق  الرفيأأأع املسأأأتوى املعأأأر بع ليأأأ.ت السأأأال  بشأأأفن توحيأأأد قأأأواان مأأأ  أجأأأ  السأأأال : السي.سأأأة  (1045 
 و23(، الفقرة A/70/95-S/2015/446والشرام.ت والث.س  ينرم يف 

 املرجع نفسهو (1046 
 1047) 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 
انظر، م ال ، والايت البع .ت الت.ليأة الأيت تقوم أ. اامأم املتحأدة، و أي والايت تأرم يف قأرارات جملأس اامأ : بع أة  (1048 

و الدميقراطيأأأة ((  وبع أأأة مأأأراقا اامأأأم املتحأأأدة يف مجهورينأأأة الكونغأأأ2000 1289اامأأأم املتحأأأدة يف سأأأ اليون  
((  وع ليأأأأأأة اامأأأأأأم 2015 2215( و2003 1509((  وبع أأأأأأة اامأأأأأأم املتحأأأأأأدة يف ليأأأأأألاي  2000 1291 

((  2004 1542((  وبع ة اامم املتحدة لتحقيأق االسأتقرار يف  أ.ينيت  2004 1545املتحدة يف بوروندي  
اامم املتحأدة يف السأومان  ((  وبع ة2015 2226( و2004 1528مينفوار   وع لية اامم املتحدة يف موت

((  وبع أأة 2007 1769((  والع ليأأة املختلطأأة لالحتأأ.م اافرينقأأي واامأأم املتحأأدة يف مارفأأور  2005 1590 
 ((و2009 1861اامم املتحدة يف مجهورينة أفرينقي. الوسط  وتش.م  

 United Nations, Department of Peacekeeping Operations and the Department of Field انظأر: (1049 

Support, "DFS Environment Strategy" (2017):و متأأأأ.ح يف https://peacekeeping.un.org/sites/ 

default/files/171116_dfs_exec_summary_environment_0.pdf  و 2019متوو/ينوليأأأأأأأه  8 اط لأأأأأأأع عليأأأأأأأه يف)
وتك أأأأأ   أأأأأ   االسأأأأأرتاتيجيةظ سي.سأأأأأٌة بيئيأأأأأة ومبأأأأأ.مئ توجيهيأأأأأة بيئيأأأأأة لبع أأأأأ.ت اامأأأأأم املتحأأأأأدة امليدانيأأأأأة  انظأأأأأر 

 أعال (و 993 احل.شية

http://undocs.org/ar/A/70/95-S/2015/446
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/171116_dfs_exec_summary_environment_0.pdf
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/171116_dfs_exec_summary_environment_0.pdf
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/171116_dfs_exec_summary_environment_0.pdf
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/171116_dfs_exec_summary_environment_0.pdf
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/171116_dfs_exec_summary_environment_0.pdf
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/171116_dfs_exec_summary_environment_0.pdf
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/171116_dfs_exec_summary_environment_0.pdf
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/171116_dfs_exec_summary_environment_0.pdf
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/171116_dfs_exec_summary_environment_0.pdf
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/171116_dfs_exec_summary_environment_0.pdf
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/171116_dfs_exec_summary_environment_0.pdf
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 والتفث  البيئي لع لية م  ع لي.ت السال  ميك  أن ميتد م  مرحلأة التخطأي  دىل مرحلأة (4 
هأ.ء الع ليأة، مأرورا    ئهأ. التثفيأ يو واهلأد  املثشأوم  أو أن تضأطلع ع ليأ.ت السأال  بعد انت م.

أبنشأأطته. علأأ   أأو ينقلأأ  دىل أم  حأأد مأأ  أتثأأ  تلأأك اانشأأطة يف البيئأأةو وعليأأه، ينرمأأ  مشأأروع 
 املبأأدأ علأأ  اانشأأطة املأأرام االضأأطالع هبأأ. يف حأأ.الت سأأتتفثر فيهأأ. البيئأأة سأألب.  بع ليأأ.ت السأأال و

الأأيت سأأُتتخ  قأأد نتلأأ  سخأأتال  سأأي.ال  "ةملث.سأأبا"لوقأأت نفسأأه، مأأ  املفهأأو  أن التأأداب  ا ويف
دذا م.نأأت تلأأك التأأداب  تتعلأأق  مأأ. الع ليأأةو وقأأد تشأأ   االعتبأأ.رات ذات الصأألة، بوجأأه خأأ.ص،

 بعد ، وسلتداب  اليت ميك  ان.ذ . تبع.  للظرو و م. أو أثث.ء  أو قب  الث اع املسلح م. مبرحلة
مأأأأ  الأأأأدول واملثظ أأأ.ت الدوليأأأأة م أأأأ  اامأأأأم ااقأأأأوى وينعكأأأس مشأأأأروع املبأأأأدأ االعأأأرتا   (5 

لتأفث  البيئأي لع ليأ.ت س ،(1051 ومثظ أة حلأ   أ.ل ااطلسأي ،(1050 املتحدة، واالحت.م ااورو 
ان.ذ التداب  الالومة ملثع  اثر . السلبية والتخفي  مثه. وتصحيحه.و فعلأ  سحل.جة دىل السال  و 
 .ل، خصصت بع  بع .ت اامم املتحأدة امليدانيأة وحأدات بيئيأة لوضأع سي.سأ.ت بيئيأة سبي  امل

 و(1052 خ.صة سلبع .ت وتثفي  . واإلشرا  عل  امت .ل املع.ين  البيئية
فأل ح" " أو  ليأة السأالع" هن.ئي ل أو وال ينوجد يف الق.نون الدويل الق.ئم تعرين  واضح (6 

  ا  و توف  تغطيأة ع.مأة ة يأع ع ليأ.ت السأال   أ   الأيت والقصد م  مشروع املبدأ  و" السال
 أو الع أ  الرامأي دىل التوفيأق  "مثع السألصأ"أن  "مرانمج السألب"تتص  سلث اع.ت املسلحةو وينلو 

نشأر  أو  "مفأل السألح"وأن   (1053 سي . ع  طرينق الوسأ.ئ  السأل ية ال بني ااطرا  املتع.مينة،
 امليأأدان، وينشأأ   اشأأرتاك أفأأرام عسأأكرينني و/أو أفأأرام مأأ  الشأأرطة، وم أأ ا  أفأأرام لرمأأم املتحأأدة يف 

شك  مش.رينع تع.ونية تعأوم  "مث.ء السلب"بيث . ينتخ    (1054 ينثطوي عل  اشرتاك مدنيني أينض.   م.
وينشأ   تقرينأر الفرينأق املسأتق   و(1055 سلثفع املتب.مل م  أج  تع ين  ال قة اليت  أي أس.سأية للسألم

 وعة واسأعة الثطأ.ال مأ  ااموات ووو بأدءا  جم"عر بع لي.ت السال ، اغراضه، الرفيع املستوى امل
يف ذلأأأك بع أأأ.ت بثأأأ.ء السأأأال    مبأأأ. مأأأ  دينفأأأ.م مبعأأأوثني خ.صأأأني ووسأأأط.ء  والبع أأأ.ت السي.سأأأية،

يف ذلك بع أ.ت مراقبأة وقأ  دطأالال  مب. واملك.تب اإلقلي ية للدبلوم.سية الوق.ئية  وبع .ت املراقبة،
ت االنتخ.بيأأة  وانتهأأ.ء  سلبع أأ.ت الفثيأأة املختصأأة الصأأغ ة احلجأأم، م أأ  بع أأ.ت معأأم الثأأ.ر والبع أأ.

ينهأد  دىل  "  ليأ.ت السأالع"ف صأطلح  و(1056 "تاالنتخ.ست  والع لي.ت املتعدمة التخصصأ.
تغطيأأأة مجيأأأع  أأأ   اانأأأواع مأأأ  الع ليأأأ.ت، وع ليأأأ.ت أوسأأأع مأأأ  ع ليأأأ.ت اامأأأم املتحأأأدة حلفأأأل 

__________ 

 European Union, "Military Concept on Environmental Protection and Energy Efficiency انظر م ال : (1050 

for EU-led military operations", 14 September 2012, document EEAS 01574/12و 
 NATO, "Joint NATO doctrine for environmental protection during NATO-led militaryمأ ال :  انظأر (1051 

activities", 8 March 2018, document NSO(Joint)0335(2018)EP/7141و 
"مسأأأتقب  ع ليأأأ.ت اامأأأم املتحأأأدة للسأأأأال : تثفيأأأ  توصأأأي.ت الفرينأأأق املسأأأأتق  الرفيأأأع املسأأأتوى املعأأأر بع ليأأأأ.ت  (1052 

 و129(، الفقرة A/70/357-S/2015/682ال "، تقرينر اامني الع.   الس
و انظأأأر 20(، الفقأأأرة A/47/277-S/24111"بأأأرانمج للسأأألم: الدبلوم.سأأأية الوق.ئيأأأة وصأأأثع السأأألم وحفأأأل السأأألم"   (1053 

أينضأأ.  ملحأأق خطأأة السأأال ، ورقأأة موقأأ  مقدمأأة مأأ  اامأأني العأأ.  مبث.سأأبة االحتفأأ.ل سلأأ مرى السأأثوينة اخل سأأني 
 (وA/50/60-S/1995/1إلنش.ء اامم املتحدة  

 املرجع نفسهو (1054 
 و56املرجع نفسه، الفقرة  (1055 
 1056) A/70/95-S/2015/446 و18، الفقرة 

http://undocs.org/ar/A/70/357-S/2015/682
http://undocs.org/ar/A/70/357-S/2015/682
http://undocs.org/ar/A/47/277-S/24111
http://undocs.org/ar/A/47/277-S/24111
http://undocs.org/ar/A/47/277-S/24111
http://undocs.org/ar/A/47/277-S/24111
http://undocs.org/ar/A/47/277-S/24111
http://undocs.org/ar/A/50/60-S/1995/1
http://undocs.org/ar/A/50/60-S/1995/1
http://undocs.org/ar/A/70/95-S/2015/446
http://undocs.org/ar/A/70/95-S/2015/446
http://undocs.org/ar/A/70/95-S/2015/446
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تأرم يف الأثص  وال دنف.ذ السال  وع لي.ت تؤمينه. مثظ .ت دقلي يأةو يف ذلك ع لي.ت مب. السال ،
ل و  لتث.ول   ا اامر صراحة   ال ، بعد أن رئي أن" ملتعدمة ااطراا"دش.رة دىل ع لي.ت السال  

 أو أنأه خيأص أينضأ.  الع ليأ.ت  "  ليأ.ت السأالع"يف مشروع املبدأو غ  أن الفهأم العأ.  ملصأطلح 
 املتعدمة ااطرا و

دقأرارا  أبن ع ليأ.ت حفأل السأال  ليسأت مع ولأة يف طبيعتهأ.،  "عثأم"واسُتخدمت مل أة  (7 
دىل  تقليأ هتأد  دىل ال أو ينثبغي هل. عثأد نطأي  أع .هلأ. أن تسأع  الدول واملثظ .ت الدوليةوأن 

 حأني أن االلتأ ا  سملثأع ينتطلأب انأ.ذ دجأراءات يف مرحلأة ويف أم  حد مأ  اآلاثر البيئيأة السألبيةو
دىل احلأأأأد مأأأأ  الضأأأأرر الأأأأ ي وقأأأأع فعأأأأال و واسأأأأُتخد  مفهأأأأو   " لتخفيأأأأا"مبكأأأأرة، ينشأأأأ  مفهأأأأو  

، شأأ.مال  أي تأأدب  2 أيف مشأأروع املبأأد "ةلتأأداب  التصأأحيحيا"معأأ  ثفس ، بأأدور ، بأأ"حلتصأأحيا"
 ميك  ان.ذ  إلصالح البيئةو

 ، خالفأأأ.  و فع ليأأأ.ت السأأأال6 أمت أأأ.ين  يف ط.بعأأأه عأأأ  مشأأأروع املبأأأد 7 أومشأأأروع املبأأأد (8 
تثطأأوي سلضأأرورة  ال سلث اعأأ.ت املسأألحة، ينتعلأأق في أأ.لالتف.قأأ.ت املتصأألة بوجأأوم قأأوات عسأأكرينة 

أفأأرام عسأأكريننيو وقأأد تكأأون أنأأواع أخأأرى مأأ  ااطأأرا  الف.علأأة  أو علأأ  مشأأ.رمة قأأوات مسأألحة
تو م أأ  املأأوافني املأأدنيني وأنأأواع خمتلفأأة مأأ  املختصأأني ح.ضأأرين  ومشأأ ولني أينضأأ.  بتلأأك الع ليأأ.

أينضأأ.  أن ينكأأأون أوسأأع وأعأأم نط.قأأأ. ، وأن ينوجأأه الرتميأأ  دىل أنشأأأطة  7 أوينقصظأأد مأأ  مشأأأروع املبأأد
 ع لي.ت السال     و

وم  املفهو  أن مشروع املبدأ ينش   أينض.  استعراض الع ليأ.ت املثتهيأة لتحدينأد أي  اثر  (9 
روس م"مب .بأأأأأة  لتلأأأأك الع ليأأأأأ.ت ضأأأأأ.رة سلبيئأأأأأة وحتليلهأأأأأ. وتقيي هأأأأ.و وسأأأأأيكون  أأأأأ ا االسأأأأأتعراض

مثهأأأ.  تقليأأأ ال أو سأأأعي.  دىل جتثأأأب اآلاثر السأأألبية لع ليأأأ.ت السأأأال  املقبلأأأة علأأأ  البيئأأأة "ةمسأأأتف.م
 وض .ن عد  تكرار ااخط.ءو

  8 أاملبد  
 النزوح البشري

ينثبغأأأي للأأأدول واملثظ أأأ.ت الدوليأأأة واةهأأأ.ت الف.علأأأة املعثيأأأة ااخأأأرى أن تتخأأأ   
التأأد ور البيئأأي والتخفيأأ  مثأأه يف املثأأ.طق الأأيت ينقأأيم فيهأأ. أشأأخ.ص تأأداب  مث.سأأبة ملثأأع 

انوحأأأأأون بسأأأأأبب نأأأأأ اع مسأأأأألح، أثثأأأأأ.ء توف  أأأأأ. اإلغ.ثأأأأأة واملسأأأأأ.عدة هلأأأأأؤالء ااشأأأأأخ.ص 
 ولل جت ع.ت احملليةو

 الشرح  
اآلاثر البيئيأأأأة الأأأأيت ترتتأأأأب بصأأأأورة غأأأأ  مقصأأأأومة علأأأأ  الثأأأأ وح  8 أينتثأأأأ.ول مشأأأأروع املبأأأأد (1 

البشري املتص  سلث اعو وينسّلم مشروع املبدأ سلرتاب  بني توف  اإلغ.ثة للثأ.وحني بسأبب الث اعأ.ت 
 وومولي.   وينغطي مشروع املبدأ الث وح ماخلي.   م  أتث  الث وح يف البيئةو تقلي املسلحة وال
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السك.ين ع.مة  نشوب ن اع مسلح، وحُيدث قدرا  مب ا  مأ  املعأ.انة اإلنسأ.نية وينلي الث وح  (2 
لتثقأأ  اة أأ.عي لالجئأأني واملشأأرمين  ا"ووصأأ  بأأرانمج اامأأم املتحأأدة للبيئأأة  و(1057 والضأأرر البيئأأي

 ،(1058 " لثتيجأة اام أر مب.شأرة  للثأ اع  يف ليألايا"أبنأه رمبأ. مأ.ن  "دماخلي.  ووو يف مجيع أ .ء البل
روانأدا،   ويف و(1059 يف السأومان "ةالت واضأحة ومه أة بأني الثأ وح والبيئأصأ"ث مأ لك عأ  وحتد

مأأأأأ.ن لثأأأأأ وح السأأأأأك.ن ودعأأأأأ.مة تأأأأأوطيثهم يف سأأأأأي.ال الثأأأأأ اع واإلسمة اة .عيأأأأأة اللأأأأأ ين  حأأأأأداث يف 
أمى دىل تغي  مب  يف الغط.ء اارضي واستخدا   دذ ث  سلغ يف البيئة،أت" 1994-1990 الفرتة

فضأأأال  عأأأ  دحلأأأ.ال أضأأأرار بيئيأأأة واسأأأعة الثطأأأ.ال يف  ،(1060 "د.ء عدينأأأدة مأأأ  البلأأأااراضأأأي يف أ أأأ
 و(1061 مجهورينة الكونغو الدميقراطية اجمل.ورة

بشأأأفن مح.ينأأأة البيئأأأة يف أثثأأأ.ء  2014 عأأأ.  يفوميكأأأ  اإلح.لأأأة أينضأأأ.  دىل مراسأأأة ُأجرينأأأت  (3 
الث اع.ت املسلحة، و ي مراسة تشدم عل  اآلاثر اإلنس.نية والبيئية املرتتبة عل  الث وح يف ن اع.ت 

 وح السأك.ن املأدنيني ن"وتالحل الدراسة في . خيص مجهورينة الكونغو الدميقراطية أن  و(1062 شىت
يف البيئأة أشأد تأدم ا  مأ  الع ليأ.ت القت.ليأة  أبعدام  .ئلة بسبب الث اع املديند قد ترتتب عليه  اثر

وقد أحدثت الث اع.ت املسلحة غ  الدوليأة، بوجأه خأ.ص،  اثرا   .مأة مأ  حيأث  و(1063 "ةالفعلي
وعلأأأ  نفأأأس املثأأأوال، حأأأدمت  و(1064 يف ذلأأأك الضأأأغوط البيئيأأأة يف املثأأأ.طق املتضأأأررة مبأأأ. الثأأأ وح،

أعقأأ.ب الث اعأ.ت مثأأ  التسأعيث.ت مأأ  القأأرن حبأوث مسأأتثدة دىل التقيي أ.ت البيئيأأة الأيت أجرا أأ. يف 
امل.ضي مٌ  م  برانمج اامم املتحدة للبيئأة وبأرانمج اامأم املتحأدة اإلمنأ.ئي والبثأك الأدويل الثأ وح 

 و(1065 البشري بوصفه أحد السب  الرئيسية الستة إلحداث ضرر بيئي مب.شر يف الث اع.ت

__________ 

 Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCRانظأأر:  (1057 

Environmental Guidelines (Geneva, 2005) :و متأأأ.ح يفwww.refworld.org/docid/4a54bbd10.html 
 (و2019متوو/ينوليه  8 اط لع عليه يف 

 1058) United Nations Environment Programme, Desk Study on the Environment in Liberia (United Nations 

Environment Programme, 2004), p. 23 :و متأ.ح يفhttp://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/8396 
 و(2019متوو/ينوليه  8 اط لع عليه يف 

 1059) United Nations Environment Programme, Sudan Post-Conflict Environmental Assessment 

(Nairobi, 2007), p. 115 :و متأأ.ح يفhttp://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/22234  اط لأأع عليأأه 
 (و2019متوو/ينوليه  8 يف

 1060) United Nations Environment Programme, Rwanda: From Post-Conflict to Environmentally 
Sustainable Development (Nairobi, 2011), p. 74 :و مت.ح يفhttps://postconflict.unep.ch/publications 

/UNEP_Rwanda.pdf  و2019متوو/ينوليه  8 اط لع عليه يف) 
شأخص يف املخي أ.ت  800 000ينثأ.    مب. أن أم ر م  مليوين شخص تثقلوا ماخ  البلأد وخ.رجأه، اعت أد مأ. (1061 

اليت أُقي ت عل  طول احلدوم مع مجهورينة الكونغو الدميقراطية عل  االحتط.ب م  مثتأ   ف ونغأ. الأوطر اجملأ.ورو 
 و66و 65رجع نفسه، الصفحت.ن امل

 1062) International Law and Policy Institute, Protection of the Natural Environment in Armed Conflict: 

An Empirical Study, Report 12/2014 (Oslo, 2014)و 
 و5املرجع نفسه، الصفحة  (1063 
 و6املرجع نفسه، الصفحة  (1064 
 1065) D. Jensen and S. Lonergan, "Natural resources and post-conflict assessment, remediation, 

restoration and reconstruction: lessons and emerging issues", in Jensen and Lonergan (eds.), 

http://www.refworld.org/docid/4a54bbd10.html
http://www.refworld.org/docid/4a54bbd10.html
http://www.refworld.org/docid/4a54bbd10.html
http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/8396
http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/8396
http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/8396
http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/22234
http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/22234
http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/22234
https://postconflict.unep.ch/publications/UNEP_Rwanda.pdf
https://postconflict.unep.ch/publications/UNEP_Rwanda.pdf
https://postconflict.unep.ch/publications/UNEP_Rwanda.pdf
https://postconflict.unep.ch/publications/UNEP_Rwanda.pdf
https://postconflict.unep.ch/publications/UNEP_Rwanda.pdf
https://postconflict.unep.ch/publications/UNEP_Rwanda.pdf
https://postconflict.unep.ch/publications/UNEP_Rwanda.pdf
https://postconflict.unep.ch/publications/UNEP_Rwanda.pdf
https://postconflict.unep.ch/publications/UNEP_Rwanda.pdf
https://postconflict.unep.ch/publications/UNEP_Rwanda.pdf
https://postconflict.unep.ch/publications/UNEP_Rwanda.pdf
https://postconflict.unep.ch/publications/UNEP_Rwanda.pdf
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ن الالجئأأأأني  مفوضأأأأية شأأأأؤون وم أأأأ. الحظأأأأت مفوضأأأأية اامأأأأم املتحأأأأدة السأأأأ.مية لشأأأأؤو  (4 
العتبأأأأأأ.رات املتعلقأأأأأأة سحلصأأأأأأول علأأأأأأ  امليأأأأأأ. ، ومواقأأأأأأع خمي أأأأأأ.ت الالجئأأأأأأني االالجئأأأأأأني(، ة يأأأأأأع 

ثأ  مب.شأر يف أت"ومستوطث.هتم، وم لك املس.عدة الغ ائيأة الأيت تقأدمه. ومأ.الت اإلغ.ثأة والتث يأة، 
 قع خميم لالجئني يف مثطقة  شةوقد تؤمي القرارات غ  املستث ة املتعلقة  ق.مة مو  و(1066 "ةالبيئ
سأأأبي  دىل دوالتهأأأ.و وتعأأأ.ين  ال علأأأ  البيئأأأة -حمليأأأة وبعيأأأدة  - وار أأأ. دىل  اثر  أو حم يأأأة موليأأأ.   أو

املثأ.طق ذات القي أأة البيئيأة الع.ليأأة مأ   اثر خطأأ ة للغ.ينأة قأأد تكأون متصأألة سلتثأوع البيولأأوجي يف 
خبدم.ت الثظم اإلينكولوجية الأيت  أو دمة سالنقراضبوايفته. بوصفه. مالذا  انواع مه أو املثطقة،
ومجعيأة اامأم املتحأدة للبيئأة االنتبأ.   (1068 وسمل  ، وجه برانمج اامم املتحأدة للبيئأة و(1067 توفر .

 و(1069 دىل التفث  البيئي للث وح
املعروفأأأة وتأأثص اتف.قيأأة االحتأأ.م اافرينقأأي حل .ينأأأة ومسأأ.عدة الثأأ.وحني ماخليأأ.  يف أفرينقيأأ.،  (5 

ن.ذ التأداب  الالومأة حل .ينأة املثأ.طق ا" أأينض.  سسم اتف.قية م ب.ال، عل  أن تقو  الدول ااطرا  ب
اليت ينقيم فيه. الث.وحون ماخلي.  م  التد ور البيئأي والأيت تقأع ضأ   االختصأ.ص القضأ.ئي للدولأة 

علأأأ  الثأأأ وح الأأأداخلي وتثطبأأأق اتف.قيأأأة م بأأأ.ال  و(1070 "ةحتأأأت سأأأيطرهت. الفعليأأأ أو الطأأأر  املعثيأأأة
بغيأأأأة تف.مينأأأأه:  اثر الث اعأأأأ.ت املسأأأألحة وأع أأأأ.ل العثأأأأ  املع أأأأم  أو صأأأأفة خ.صأأأأة نتيجأأأأة لأأأأآليب"

 و(1071 "نوانته.م.ت حقوال اإلنس.ن والكوارث م  صثع اإلنس.
ومأأ  التطأأورات احلدين أأة ااخأأرى املتصأألة سلثأأ وح والبيئأأة فرقأأة الع أأ  املعثيأأة سلثأأ وح، الأأيت  (6 

ااطأأرا  يف اتف.قيأأة اامأأم املتحأأدة اإلط.رينأأة بشأأفن تغأأ  املثأأ. ، وُملفأأت بوضأأع أنشأأئت يف مأأؤمتر 
توصي.ت تتعلق بثهج متك.ملة لتجثب ح.الت الث وح املرتبطة سآلاثر الض.رة لتغ  املثأ.  والتقليأ  

، اعت أدت الأدول دطأ.ر سأيثداي للحأد 2015 ع.  ويف و(1072 مثه. قدر املستط.ع والتصدي هل.
__________ 

Assessing and Restoring Natural Resources in Post-Conflict Peacebuilding (Abingdon, Earthscan 

from Routledge, 2012), pp. 411-450, p. 414و 
 1066) UNHCR Environmental Guidelines   و انظأر أينضأ. : 5أعأال (، الصأفحة  1057احل.شأيةG. Lahn and O. 

Grafham, "Heat, light and power for refugees: saving lives, reducing costs" (Chatham House, 

 و(2015
 و7املرجع نفسه، الصفحة  (1067 
 United Nations Environment Programme, Rwanda: From Post-Conflict to Environmentallyانظأر:  (1068 

Sustainable Development أعأأأال (و انظأأأر أينضأأأ. : 1060  احل.شأأأية United Nations Environment 

Programme, Sudan Post-Conflict Environmental Assessment  أعال (و 1059 احل.شية 
بشفن "مح.ينة البيئة يف املث.طق املتضأررة  2016أاير/م.ينو  27املؤر   2/15انظر قرار مجعية اامم املتحدة للبيئة  (1069 

 و1(، الفقرة UNEP/EA.2/Res.15م  الث اع املسلح"  
 تشأأأأأأأرين  ااول/ 23اتف.قيأأأأأأأة االحتأأأأأأأ.م اافرينقأأأأأأأي حل .ينأأأأأأأة ومسأأأأأأأ.عدة الثأأأأأأأ.وحني ماخليأأأأأأأ.  يف أفرينقيأأأأأأأ.  م بأأأأأأأ.ال،  (1070 

-https://au.int/ar/treaties/african-union-convention  ي(و متأأأ.ح يف:2، الفقأأأرة 9(، املأأأ.مة 2009 أمتأأأوبر

protection-and-assistance-internally-displaced-persons-africa مأأأأ.نون ااول/  6و بأأأأدأ نفأأأأ.ذ االتف.قيأأأأة يف 
 و2012 مينس ل

  ك(و1املرجع نفسه، امل.مة  (1071 
"اعت أأأأأ.م اتفأأأأأ.ال  21-أ  /1مأأأأأؤمتر ااطأأأأأرا  يف اتف.قيأأأأأة اامأأأأأم املتحأأأأأدة اإلط.رينأأأأأة بشأأأأأفن تغأأأأأ  املثأأأأأ. ، املقأأأأأرر  (1072 

 30، يف تقرينر مؤمتر ااطرا  ع  مورته احل.مينة والعشأرين ، املعقأومة يف سرينأس يف الفأرتة مأ  49الفقرة  سرينس"،
( انظأأأأأأر FCCC/CP/2015/10/Add.1، دضأأأأأأ.فة  2015مأأأأأأ.نون ااول/مينسأأأأأأ ل   13 ل دىل تشأأأأأأرين  ال أأأأأأ.ين/نوف

 the Nansen Initiative, Agenda for the Protection of Cross-Border Displaced Persons in the :أينضأ.  

http://undocs.org/ar/UNEP/EA.2/Res.15
https://au.int/ar/treaties/african-union-convention-protection-and-assistance-internally-displaced-persons-africa
https://au.int/ar/treaties/african-union-convention-protection-and-assistance-internally-displaced-persons-africa
https://au.int/ar/treaties/african-union-convention-protection-and-assistance-internally-displaced-persons-africa
https://au.int/ar/treaties/african-union-convention-protection-and-assistance-internally-displaced-persons-africa
https://au.int/ar/treaties/african-union-convention-protection-and-assistance-internally-displaced-persons-africa
https://au.int/ar/treaties/african-union-convention-protection-and-assistance-internally-displaced-persons-africa
https://undocs.org/ar/FCCC/CP/2015/10/Add.1
https://undocs.org/ar/FCCC/CP/2015/10/Add.1
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ث، ال ي يندعو، يف مجلة أمور، دىل تع ين  التعأ.ون العأ.بر للحأدوم مأ  أجأ  بثأ.ء م  خم.طر الكوار 
وينتضأأ   االتفأأ.ال العأأ.ملي  و(1073 القأأدرة علأأ  الصأأ وم واحلأأد مأأ  خمأأ.طر الكأأوارث وخمأأ.طر الثأأ وح

م  أج  اهلجرة اآلمثة واملثظ ة والثظ.ميأة ااحأدث عهأدا   أو أينضأ.  فرعأ.  عأ  العالقأة بأني اهلجأرة 
ورغأأأم أن  أأأ   التطأأأورات ترمأأأ  علأأأ  ااسأأأب.ب البيئيأأأة ولأأأيس علأأأ  اآلاثر  و(1074 والتأأأد ور البيئأأأي

والثأأأ وح، واحل.جأأأة دىل تع ينأأأ   البيئيأأأة للثأأأ وح، ف هنأأأ. تأأأدل علأأأ  اعأأأرتا  الأأأدول سلصأأألة بأأأني البيئأأأة
 التع.ون والتثظيم يف   ا اجمل.لو

الأأدول واملثظ أأأ.ت الدوليأأة واةهأأ.ت الف.علأأأة املعثيأأة ااخأأأرىو  8 أوينتثأأ.ول مشأأروع املبأأأد (7 
وتشأأ   املثظ أأ.ت الدوليأأأة املعثيأأة حب .ينأأأة الثأأ.وحني والبيئأأأة يف املثأأ.طق املتأأأفثرة سلث اعأأ.ت مفوضأأأية 

اامأأم املتحأأدة للبيئأأة وغأأ  ذلأأك مأأ  ومأأ.الت اامأأم املتحأأدة، ومأأ لك  شأأؤون الالجئأأني وبأأرانمج
ةهأ.ت الف.علأة ا"االحت.م ااورو  واالحت.م اافرينقأي ومثظ أة حلأ   أ.ل ااطلسأيو وقأد تشأ   

جهأ.ت م. أة موليأة، واللجثأة  تشأ  ، مأ. ، مأ  بأنياملش.ر دليه. يف مشروع املبأدأ "ىاملعثية ااخر 
، ومثظ أأ.ت غأأ  حكوميأأة موليأأةو وعلأأ  مجيأأع  أأ   اةهأأ.ت الف.علأأة أن الدوليأأة للصأأليب اامحأأر

تتخأأ  تأأأداب  مث.سأأأبة ملثأأأع التأأأد ور البيئأأأي والتخفيأأ  مثأأأه يف املثأأأ.طق الأأأيت ينوجأأأد فيهأأأ. أشأأأخ.ص 
انوحأأون بسأأأبب نأأ اع مسأأألح، أثثأأأ.ء توف  أأ. اإلغ.ثأأأة واملسأأأ.عدة هلأأؤالء ااشأأأخ.ص ولل جت عأأأ.ت 

ع ومأ.  دىل نأوع املسأ.عدة املعثيأة عثأدم. حيأدث نأ وح  "ةثأة واملسأ.عدإلغ.ا"احملليةو وينشأ  التعبأ ان 
ينقصأأد مأأ   أأ ين  التعبأأ ين  أن حي أأال أي معأأ  خمتلأأ  عأأ  ميفيأأة فه ه أأ. يف سأأي.ال  وال بشأأريو

 الع   اإلنس.ينو
دش.رة دىل دغ.ثة الثأ.وحني واجملت عأ.ت احملليأةو وتالحأل املبأ.مئ  8 أوينتض   مشروع املبد (8 

.لة البيئة سيكون هلأ. أتثأ  مب.شأر ح"بيئية ملفوضية شؤون الالجئني يف   ا الصدم أن التوجيهية ال
جمت عأ.ت  أو ع.ئأدين  أو يف رع.ينة ورف. ية الث.س الأ ين  ينعيشأون يف املثطقأة، سأواء أمأ.نوا الجئأني

توجد فيه. توف  سب  العيش للث.وحني ارتب.ط.  وثيق.  سحلف.  عل  البيئة اليت وينرتب   و(1075 "ةحملي
اجملت عأأأ.ت احملليأأأة واملضأأأيفة ومح.ينتهأأأ.و وين ينأأأد حتسأأأني اإلمارة البيئيأأأة مأأأ  قأأأدرة اجملت عأأأ.ت املضأأأيفة 

 والث.وحني والبيئة يف حد ذاهت. عل  الص ومو
فأ   ش.شأة الثأ.وحني ومأ لك  اثر أأم خ"وسمل أ ، أبأروت املثظ أة الدوليأة للهجأرة أمهيأة  (9 

 ،(1076 سعتب.ر أأأ. مسأأأفلة انشأأأئة جتأأأب مع.ةتهأأأ. "ياإلينكولأأأوجعلأأأ  اجملت عأأأ.ت املسأأأتقبلة والثظأأأ.  
__________ 

Context of Disasters and Climate Change, vol. 1 (2015) :و متأ.ح يفhttps://nanseninitiative.org/wp-

content/uploads/2015/02/PROTECTION-AGENDA-VOLUME-1.pdf متأأأأأأأأأأأأأأوو/ 8يف   اط لأأأأأأأأأأأأأأع عليأأأأأأأأأأأأأأه 
 (و2019 ينوليه

،  اعُت أأأد يف مأأأؤمتر اامأأأم املتحأأأدة 28، الفقأأأرة 2030-2015دطأأأ.ر ِسأأأثداي للحأأأد مأأأ  خمأأأ.طر الكأأأوارث للفأأأرتة  (1073 
 ح ينأأأران/ 3املأأأؤر   69/283العأأأ.ملي ال .لأأأث املعأأأر سحلأأأد مأأأ  خمأأأ.طر الكأأأأأوارث وأقرتأأأه اة عيأأأأأة الع.مأأأة يف قرار أأأ. 

 https://www.unisdr.org/files/43291_arabicsendaiframeworkfordisasterris.pdf(و متأأأأأأأ.ح يف: 2015 ينونيأأأأأأأه
 و(2019متوو/ينوليه  8 اط لع عليه يف 

 ، املرفقو2018م.نون ااول/مينس ل   19املؤر   73/195قرار اة عية الع.مة  (1074 
 1075) UNHCR Environmental Guidelines  و5أعال (، الصفحة  1057 احل.شية 
 1076) International Organization for Migration, Compendium of Activities in Disaster Risk Reduction 

and Resilience (Geneva, 2013), as referenced in IOM Outlook on Migration, Environment and 

Climate Change (Geneva, 2014), p. 82و 

https://nanseninitiative.org/wp-content/uploads/2015/02/PROTECTION-AGENDA-VOLUME-1.pdf
https://nanseninitiative.org/wp-content/uploads/2015/02/PROTECTION-AGENDA-VOLUME-1.pdf
https://nanseninitiative.org/wp-content/uploads/2015/02/PROTECTION-AGENDA-VOLUME-1.pdf
https://nanseninitiative.org/wp-content/uploads/2015/02/PROTECTION-AGENDA-VOLUME-1.pdf
https://www.unisdr.org/files/43291_arabicsendaiframeworkfordisasterris.pdf
https://www.unisdr.org/files/43291_arabicsendaiframeworkfordisasterris.pdf
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وعأأالوة  علأأ  ذلأأك، وجأأه البثأأك الأأدويل االنتبأأ.  دىل  أأ    و(1077 ووضأأعت أطلسأأ.  للهجأأرة البيئيأأة
وينسأأأأل   و(1078 "يالتحأأأأدي اإلمنأأأأ.ئ -لثأأأأ وح القسأأأأري ا"املعثأأأأون  2009 لعأأأأ.   املسأأأأفلة يف تقرينأأأأر 

كأأأ  أن خيلفهأأأ. الثأأأ وح يف االسأأأتدامة البيئيأأأة والتث يأأأة، التقرينأأأر الضأأأوء علأأأ  اآلاثر اإلمن.ئيأأأة الأأأيت مي
وميكأ  اإلح.لأة أينضأ.  دىل مشأروع العهأد الأدويل املعأر سلبيئأة  و(1079 أبشك.ل مثه. التد ور البيئأي

  والتث يأأأة الأأأ ي وضأأأعه االحتأأأ.م الأأأدويل حلفأأأل الطبيعأأأة، والأأأ ي ينتضأأأ   فقأأأرة عأأأ  الثأأأ وح نصأأأه.
الالومأأأة لتأأأأوف  اإلغ.ثأأأأة للثأأأ.وحني بسأأأأبب الث اعأأأأ.ت  تخأأأأ  ااطأأأرا  مجيأأأأع التأأأأداب ت"ينلأأأأي:  م أأأ.

 و(1080 "ةاملسلحة، مب  فيهم املشرمون ماخلي. ، مع دينالء االعتب.ر الواجب لاللت ام.ت البيئي
للثأ.وحني بسأبب الث اعأ.ت ولل جت عأ.ت احملليأة يف مشأروع  "ةوف  اإلغ.ثأت"واإلش.رة دىل  (10 

.ينأأة ااشأأخ.ص يف مح"ينثبغأأي أن تُقأرأ أينضأأ.  يف ضأأوء ااع أ.ل السأأ.بقة للجثأأة يف موضأوع  8 أاملبأد
وعلأأأ  الثحأأأو املبأأأني يف الشأأأرح ذي الصأأألة، تثطبأأأق مشأأأ.رينع املأأأوام يف  و(1081 "ثحأأأ.الت الكأأأوار 

يف ذلأأك  مبأأ. ،"ة.الت طأأوارئ معقأأدحأأ"ب حج هأأ.، حأأ.الت الثأأ وح الأأيت ميكأأ  اعتبأأ.ر أهنأأ.، بسأأب
 و(1082 الكوارث اليت تقع يف مث.طق تشهد ن اع.ت مسلحة

يف اةأأ ء ال أأ.ين سلثظأأر دىل أن الثأأ وح البشأأري املتصأأ  سلث اعأأ.ت  8 أوينقأأع مشأأروع املبأأد (11 
 ا. رة قد ينتعني التصدي هل. يف أثث.ء ن اع مسلح وبعد و

  9 أاملبد  
 مساولية الدول

بثأأأأ اع  ينتعلأأأأق في أأأأ.مأأأأ  فعأأأأ  غأأأأ  مشأأأأروع موليأأأأ.  ينصأأأأدر عأأأأ  مولأأأأة،  -1 
لدولة، اليت عليه. الت ا   أل مسلح، وينلحق ضررا  سلبيئة ينستتبع املسؤولية الدولية لتلك ا

 يف ذلك الضرر ال ي ينلحق سلبيئة يف حد ذاهت.و مب.   ا الضرر م.مال ،
ال ُن  مش.رينع املب.مئ     بقواعد مسؤولية الأدول عأ  اافعأ.ل غأ   -2 

 املشروعة مولي. و

__________ 

 1077) D. Ionesco, D. Mokhnacheva, F. Gemenne, The Atlas of Environmental Migration, (Abingdon, 

Routledge 2019)و 
 1078) A. Christensen and N. Harild, "Forced displacement - The development challenge" (Social 

Development Department, The World Bank Group, Washington, D.C., 2009)و 
 و11و 4املرجع نفسه، الصفحت.ن  (1079 
 1080) International Union for Conservation of Nature, Draft International Covenant on Environment and 

Development (2015), art. 40, on military and hostile activities (formerly art. 38) :و متأأ.ح يف
www.iucn.orgو 

الواثئأأق الرمسيأأة للج عيأأة الع.مأأة، الأأدورة احل.مينأأة مشأأ.رينع املأأوام املتعلقأأة حب .ينأأة ااشأأخ.ص يف حأأ.الت الكأأوارث،  (1081 
 و49و 48(، الفقراتن A/71/10  10 والسبعون، امللحق رقم

 أ( 3و انظأر أينضأ.  مشأروع املأ.مة 93، املرجأع نفسأه، يف الصأفحة 18مأ  مشأروع املأ.مة  2( مأ  شأرح الفقأرة 9الفقأرة   (1082 
سلسأألة أحأأداث مفجعأأة ينأأثجم عثهأأ.  الأأ ي ُعرفأأت فيأأه "الك.رثأأة" اغأأراض مشأأ.رينع املأأوام أبهنأأ. "أي حأأدث مفجأأع أو

أضأأأرار م.مينأأأة  نأأأ وح مجأأأ.عي، أو معأأأ.انة ومأأأرب دنسأأأ.ني.ن شأأأديندان، أو خسأأأ.ئر يف اارواح علأأأ  نطأأأ.ال واسأأأع، أووقأأأوع 
 و25بيئية واسعة الثط.ال، وعل   و ينعط  بشدة أنشطة اجملت ع"و املرجع نفسه، يف الصفحة  أو

http://www.iucn.org/
http://www.iucn.org/
https://undocs.org/ar/A/71/10
https://undocs.org/ar/A/71/10
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 الشرح  
حأأأأأق سلبيئأأأأأة سملسأأأأأؤولية الدوليأأأأأة للأأأأدول عأأأأأ  ااضأأأأأرار الأأأأيت تل 9 أينتعلأأأأق مشأأأأأروع املبأأأأد (1 

الق.عأأدة الع.مأأة الأأيت تقضأأي أبن مأأ  فعأأ  غأأ   1 ةسلث اعأأ.ت املسأألحةو وتكأأرر الفقأأر  ينتعلأأق في أأ.
مشروع مولي.  تقو  به مولة ينستتبع مسؤوليته. الدولية، وينثشق الت امأ.  سةأل الك.مأ  للضأرر الأ ي 

علأأ  اافعأأ.ل غأأ   قأأد ينسأأببه الفعأأ و وعأأالوة  علأأ  ذلأأك، تعيأأد الفقأأرة أتميأأد انطبأأ.ال  أأ ا املبأأدأ
يف ذلك الضرر الأ ي  مب. سلث اع.ت املسلحة، فضال  ع  الضرر البيئي، ينتعلق في .املشروعة مولي.  

 ينلحق سلبيئة يف حد ذاهت.و
مأأ  املأأوام املتعلقأأة  31 ةمأأ  املأأ.م 1 ةوالفقأأر  1 ةعلأأ  غأأرار املأأ.م 1 ةوقأأد صأأيغت الفقأأر  (2 

وليأأأ. و وعلأأأ  الأأأرغم مأأأ  عأأأد  دينأأأرام دشأأأ.رة دىل مأأأوام مبسأأؤولية الأأأدول عأأأ  اافعأأأ.ل غأأأ  املشأأأروعة م
أخأأأرى، ينطبَّأأأق مشأأأروع املبأأأدأ وفقأأأ.  للقواعأأأد املتعلقأأأة مبسأأأؤولية الأأأدول عأأأ  اافعأأأ.ل غأأأ  املشأأأروعة 

فيه. القواعد اليت حتدم شروط اافع.ل غأ  املشأروعة موليأ. و و أ ا ينعأر، يف مجلأة أمأور،  مب. مولي. ،
يف دغفأ.لو وعأالوة  علأ   أو  مشروع مولي.  قأد ينت  أ  يف ع أ أن التصر  ال ي ينشك  فعال  غ 

اإلغفأ.ل  أو بثأ اع مسألح دذا أمكأ  نسأب الفعأ  ينتعلأق في أ.ذلك، تثشف املسؤولية الدولية للدولأة 
 و(1083 دىل تلك الدولة وم.ن الفع  ينشك  انته.م.  اللت ا  مويل هل.

بثأ اع مسألح ينكأون  ينتعلأق في أ.لحق ضررا  سلبيئأة مولة وينُ  ينُثسب دىل دغف.ل أو وم  فع  (3 
أم أر مأ   أو اإلغفأ.ل املعأر ق.عأدة واحأدة أو غ  مشروع دذا حتقأق شأرط.نو أوال ، ينثتهأك الفعأ 

غ  أأ. مأأ   أو ،(1084 القواعأأد املوضأأوعية لقأأ.نون الث اعأأ.ت املسأألحة الأأيت تأأثص علأأ  مح.ينأأة البيئأأة
احلصأأر قأأ.نون  ال يف ذلأأك علأأ  سأأبي  الأأ مر مبأأ. ملعثيأأة،قواعأأد القأأ.نون الأأدويل املثطبقأأة يف احل.لأأة ا

 اثنيأأ. ،  أأ   الق.عأأدة و(1085 ( والقأأ.نون الأأدويل حلقأأوال اإلنسأأ.نjus ad bellumاسأأتخدا  القأأوة  
القواعأأد مل مأأة للدولأأةو وينتوقأأ  نطأأ.ال مسأأؤولية الدولأأة ومأأ لك عتبأأة الضأأرر البيئأأي املسأأتحق  أو

 التعوين  عل  القواعد ااولية الس.رينةو
وقواعأد قأ.نون الث اعأأ.ت املسألحة املتعلقأة مبسأأؤولية الأدول واضأحة وراسأأخةو وعلأ  غأأرار  (4 

ق.عأأدة التخصأأيص يف الث اعأأ.ت املسأألحة، ميأأد قأأ.نون الث اعأأ.ت املسأألحة مسأأؤولية مولأأة طأأر  يف 
 ،"ةيأأع اافعأأ.ل الأأيت ينرتكبهأأ. أشأأخ.ص ينشأأكلون جأأ ءا  مأأ  قواهتأأ. املسأألحمج"نأأ اع مسأألح لتشأأ   

__________ 

 في أأ. ينلأأي، "املأوام املتعلقأأة مبسأأؤولية  مأأ  املأوام املتعلقأأة مبسأأؤولية الأدول عأأ  اافعأأ.ل غأ  املشأأروعة موليأ.   1املأ.مة  (1083 
، اجمللأأد 2001حوليأأة ووو الأأدول"(: "مأأ  فعأأ  غأأ  مشأأروع موليأأ.  تقأأو  بأأه الدولأأة ينسأأتتبع مسأأؤوليته. الدوليأأة"، 

 و42-39، الصفح.ت 77و 76ال .ين  اة ء ال .ين( والتصوينب، الفقراتن 
. مأأ  قواعأأد عرفيأأأة ينث.ارمهأأ اللوتومأأول اإلضأأ.يف ااول ومأأ.مأأأ   55واملأأ.مة  35مأأ  املأأ.مة  3ينشأأ    أأ ا الفقأأرة  (1084 

تت  أأأ  يف مبأأأ.مئ الت ييأأأ  والتث.سأأأب والضأأأرورة العسأأأكرينة وانأأأ.ذ االحتي.طأأأ.ت يف اهلجأأأو ، فضأأأال  عأأأ  القواعأأأد 
 ااخرى املتعلقة بس  ااع .ل القت.لية، وق.نون االحتالل، امل مورة أينض.  يف مش.رينع املب.مئ    و

  ذلك، يف احلدوم اليت ينثص فيهأ. القأ.نون اةثأ.ئي الأدويل علأ  مح.ينأة البيئأة يف الث اعأ.ت املسألحة، قأد عالوة  عل (1085 
 مأأأ  املأأأوام املتعلقأأأة مبسأأأؤولية الدولأأأة، 1ترتتأأأب علأأأ  اةأأأرائم الدوليأأأة ذات الصأأألة مسأأأؤوليُة الدولأأأةو انظأأأر املأأأ.مة 

( مأأأأأأ  شأأأأأأرح 3، والفقأأأأأأرة  77-76قأأأأأأراتن ، اجمللأأأأأأد ال أأأأأأ.ين  اةأأأأأأ ء ال أأأأأأ.ين( والتصأأأأأأوينب، الف2001ووو  حوليأأأأأأة
 Application of the Convention on theو انظأأر أينضأأ. : 185، املرجأأع نفسأأه، يف الصأأفحة 58 املأأ.مة

Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and 

Montenegro), Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 43, at p. 116, para. 173و 
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بقأأأ.نون اسأأأتخدا  القأأأوة، جيأأأدر سملالحظأأأة أن  ينتعلأأأق في أأأ.و  و(1086 اخل.صأأأة مفعأأأ.هلأ يف ذلأأأك مبأأأ.
 مأأأ  مي أأأ.ال اامأأأم املتحأأأدة ينسأأأتتبع املسأأأؤولية عأأأ  ااضأأأرار الواقعأأأة 2 ةمأأأ  املأأأ.م 4 ةانتهأأأ.ك الفقأأأر 

 و(1087 تك  انجتأة عأ  انتهأ.ك قأ.نون الث اعأ.ت املسألحة مل أو ، سواٌء م.نتبسبب ذلك االنته.ك
وميكأأ  الع أأور يف االلت امأأ.ت الدوليأأة حلقأأوال اإلنسأأ.ن علأأ  أسأأ.س  خأأر لل سأأؤولية عأأ  ااضأأرار 

يف حأ.الت االحأتاللو وقأد ينكأون  -احلصر  ال وعل  وجه اخلصوص -البيئية املتصلة سلث اع.ت 
ق فيه. احلأق يف احليأ.ة واحلأ مب. يف تد ور الظرو  البيئية انته.ك لعدم م  حقوال اإلنس.ن احملدمة،

اسأأأأتقر يف االجتهأأأأ.م القضأأأأ.ئي لل حأأأأ.مم اإلقلي يأأأأة حلقأأأأوال  م أأأأ.  يف الصأأأأحة واحلأأأأق يف الغأأأأ اء،
 و(1088 اإلنس.ن و يئ.ت مع. دات حقوال اإلنس.ن

 وم.نت ةثة اامم املتحدة للتعوينض.ت  ةثة التعوينض.ت(، اليت أنشف . جملأس اامأ  يف (5 
واحتالله للكوينت أول م  أقر أبن الضرر للتع.م  مع املط.لب.ت املتعلقة بغ و العراال  1991 ع. 

__________ 

 1086) Convention (IV) respecting the laws and customs of war on land (Hague Convention IV) (The 
Hague, 18 October 1907), J.B. Scott (ed.), The Hague Conventions and Declarations of 1899 and 

1907, 3rd ed. (New York, Oxford University Press, 1915), p. 100, art. 3: "[a] belligerent party 

which violates the provisions of the said Regulations shall, if the case demands, be liable to pay 

compensation. It shall be responsible for all acts committed by persons forming part of its armed 

forces"ينكون الطر  املتحأ.رب الأ ي خيأ  أبحكأ.  الالئحأة املأ مورة مل مأ.  3 اتف.قية ال .ي الرابعة، امل.مة  و" :
ينكأأون مسأأؤوال  عأأ  مجيأأع ااع أأ.ل الأأيت ينرتكبهأأ. أشأأخ.ص ينثت أأون دىل قواتأأه  سلتعأأوين  دذا معأأت احل.جأأة، م أأ.

القأأ.نون بأأك،  - أينضأأ.   ثكأأرتس وموووالأأدو انظأأر 91املسأألحةو" انظأأر أينضأأ.  اللوتومأأول اإلضأأ.يف ااول، املأأ.مة 
: "تلتأأ   الدولأأة املسأأؤولة عأأ  468، الصأأفحة 150أعأأال ( الق.عأأدة  969 احل.شأأية  ووو الأأدويل اإلنسأأ.ين العأأريف

ااذى الأأ ي تسأأببت بأأه االنته.مأأ.ت"و  انته.مأأ.ت القأأ.نون الأأدويل اإلنسأأ.ين سلتعأأوين  الك.مأأ  عأأ  اخلسأأ.ئر أو
 ع .ل الشخصية افرام القوات املسلحةووتثطبق     الق.عدة اخل.صة أينض.  عل  اا

 Eritrea-Ethiopia Claims Commission, Decision No. 7, Guidance Regarding Jus ad Bellum انظأر: (1087 

Liability, 26 UNRIAA (2009), p. 631, para. 13و  ICRC commentary (1987) to Additional Protocol 

I, art. 91, para. 3650ينضأ. : و انظأر أM. Sassòli, "State responsibility for violations of international 

humanitarian law", International Review of the Red Cross, vol. 84 (2002), pp. 401-434; C. 

Greenwood, "State responsibility and civil liability for environmental damage caused by military 

operations", in R.J. Grunawalt, J.E. King and R.S. McClain (eds.), "Protection of the environment 

during armed conflict", International Law Studies, vol. 69 (1996), pp. 397-415, at pp. 405-406و 
 ,Yanomami v. Brazil, Case No. 12/85, Inter-American Commission on Human Rightsانظأر:  (1088 

resolution No. 12/85, Case No. 7615, 5 March 1985; Öneryildiz v. Turkey, Application No. 

48939/99, Judgment, European Court of Human Rights, 30 November 2004, ECHR 2004-XII; 

Powell and Rayner v. the United Kingdom, Application No. 9310/81, Judgment, European Court of 

Human Rights, 21 February 1990; López Ostra v. Spain, Application No. 16798/90, Judgment, 

European Court of Human Rights, 9 December 1994; Guerra and Others v. Italy, Application No. 

116/1996/735/532, Judgment, European Court of Human Rights, 19 February 1998; Fadeyeva v. 

Russia, Application No. 55723/00, Judgment, European Court of Human Rights, 9 June 2005 و انظر
 R. Pavoni, "Environmental jurisprudence of the European and Inter-American Courts ofأينضأ. : 

Human Rights: comparative insights", in B. Boer, Environmental Law Dimensions of Human 

Rights (Oxford, Oxford University Press, 2015), pp. 69-106 انظأر أينضأ. : و و"Mapping human rights 

obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment", 

individual report of the General Assembly and the Human Rights Council, including the universal 

periodic review process, Report No. 6, December 2013, part III Cو 
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اختصأ.ص  واسأتثد و(1089 ق.بأ  للتعأوين  مبوجأب القأ.نون الأدويلاملسألح البيئي الث.جم عأ  الثأ اع 
( الأ ي أعأ.م أتميأد مسأؤولية العأراال مبقتضأ  القأ.نون 1991 687  اللجثة دىل قرار جملس اام

ذلأأأك الضأأرر الالحأأأق سلبيئأأأة واسأأأتثف.م يف  مبأأأ. ضأأرر مب.شأأأر، أو   أي خسأأأ.رة مب.شأأأرةعأأأ"الأأدويل 
شأأأرم.هت.، نتيجأأأة لغأأأ و   أو رع.اي أأأ. أو ضأأأرر وقأأأع علأأأ  احلكومأأأ.ت ااجثبيأأأة أو املأأأوارم الطبيعيأأأة،

 و(1090 "تواحتالله غ  املشروعني للكوين
وم.نأأت جتربأأة ةثأأأة التعوينضأأ.ت يف التع.مأأأ  مأأع املط.لبأأأ.ت البيئيأأة خطأأأوة رائأأدة يف جمأأأ.ل  (6 

ر البيئيأأة يف ومأأ  احلأأرب، ونقطأأة مرجعيأأة  .مأأة تتجأأ.وو نطأأ.ال الث اعأأ.ت التعوينضأأ.ت عأأ  ااضأأرا
حت.ول ةثة التعوينض.ت  ومل وينتص  أحد اام لة بكيفية تقدينر الضرر البيئي م ي. و و(1091 املسلحة

يف قأأأأأأأأرار جملأأأأأأأأس  "ةسأأأأأأأأتثف.م املأأأأأأأأوارم الطبيعيأأأأأأأأا"و "رلضأأأأأأأأرر البيئأأأأأأأأي املب.شأأأأأأأأا"تعرينأأأأأأأأ  مفهأأأأأأأأومي 
الثفقأ.ت الق.بلأة للتعأوين   أو اقرتحت ق.ئ ة غ  حصرينة سخلسأ.ئر( ولكثه. 1991 687 اام 

 الث.جتة ع . ينلي:
يف ذلأأأك الثفقأأأ.ت املتصأأألة مب.شأأأرة مبك.فحأأأة  مبأأأ. نفيأأأ  ومثأأأع الضأأأرر البيئأأأي،  أ( 

 حرائق  سر الثف  والث.شئة ع  تدفق الثف  دىل املي.  الس.حلية والدولية 
التأداب  املقبلأأة  أو عأأ  لتثظيأ  البيئأة ودصأأالحه.، ب( التأداب  املعقولأة الأأيت انأ ت سلف 

 اليت ميك  توثيقه. سعتب.ر . ضرورينة بشك  معقول لتثظي  البيئة ودصالحه. 
الرصد والتقييم املعقوالن للضرر البيئأي اغأراض تقيأيم الضأرر ونفيفأه ودصأالح   ج( 

 البيئة 
اغأأأأراض التحقيأأأأق الرصأأأأد املعقأأأأول للصأأأأحة الع.مأأأأة ودجأأأأراء فحوصأأأأ.ت طبيأأأأة   م( 

 ومك.فحة املخ.طر الصحية املت ايندة الث.جتة ع  الضرر البيئي 
 و(1092 اإلضرار هب. أو استثف.م املوارم الطبيعية  ه( 
أتميأد اسأتحق.ال التعأوين  مبوجأب القأ.نون الأدويل  9 أمأ  مشأروع املبأد 1 ةوتعيد الفقر  (7 

ن مع ااع أ.ل السأ.بقة للجثأة املتعلقأة ع  الضرر الالحق سلبيئة يف حد ذاهت.و وينت .ش    ا البي.

__________ 

 و1991أاير/م.ينو  20املؤر   (1991 692قرار جملس اام   (1089 
 و16، الفقرة 1991نيس.ن/أبرين   3املؤر   (1991 687جملس اام  قرار  (1090 
 1091) D.D. Caron, "The profound significance of the UNCC for the environment", in C.R. Payne and 

P.H. Sand (eds.), Gulf War Reparations and the UN Compensation Commission Environmental 

Liability (Oxford, Oxford University Press, 2011), pp. 265-275; P. Gautier, "Environmental 

damage and the United Nations Claims Commission: new directions for future international 

environmental cases?", in T.M. Ndiaye and R. Wolfrum (eds.), Law of the Sea, Environmental 

Law, and Settlement of Disputes. Liber Amicorum Judge Thomas A. Mensah (Leiden, Martinus 

Nijhoff, 2007), pp. 177-214; P.H. Sand, "Compensation for environmental damage from the 1991 

249-244), pp. 2005( 35, vol. Environmental Policy and LawGulf War", و 
 28املعقأأومة يف  18مقأأرر انأأ   جملأأس دمارة ةثأأة اامأأم املتحأأدة للتعوينضأأ.ت خأأالل مورتأأه ال .ل أأة، يف اةلسأأة  (1092 

 1992 ذار/مأأأأأأأأأأ.رس  16املعقأأأأأأأأأأومة يف  24، بصأأأأأأأأأأيغته املثقحأأأأأأأأأأة يف اةلسأأأأأأأأأأة 1991تشأأأأأأأأأأرين  ال أأأأأأأأأأ.ين/نوف ل 
 S/AC.26/1991/7/Rev.1 و35(، الفقرة 

http://undocs.org/ar/S/AC.26/1991/7/Rev.1
http://undocs.org/ar/S/AC.26/1991/7/Rev.1
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ومأ لك مأع أع .هلأ. املتعلقأة بتووينأع اخلسأ.رة يف ح.لأة الضأرر العأ.بر للحأدوم  (1093 مبسؤولية الأدول
لتعوينضأأ.ت ا وميكأأ  اإلح.لأأة أينضأأ.  دىل البيأأ.ن الصأأ.مر عأأ  ةثأأة و(1094 الثأأ.جم عأأ  أنشأأطة خطأأرة

القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل تسأأتبعد التعأأوين   ينوجأأد مأألر للحجأأة الق.ئلأأة أبن ال"ومفأأ.م  أنأأه 
م  مشروع املبدأ مستوح.ة م  احلكأم الصأ.مر  1 ةأن الفقر  م .  و(1095 " ع  الضرر البيئي احمل

، الأيت اعتألت فيهأ.  موست.رينك. ضد نيكأ.راغوا( أنشطة معيثةع  حمك ة العدل الدولية يف قضية 
ويل املثظ أأأة للثتأأأ.ئج املرتتبأأأة علأأأ  اافعأأأ.ل غأأأ  ينتسأأأق مأأأع مبأأأ.مئ القأأأ.نون الأأأد ةأأأ. نأأأهأ"احملك أأأة 

يف ذلأأأك مبأأأدأ اةأأأل الك.مأأأ ، أن ينُأأأرأتى اسأأأتحق.ال التعأأأوين  عأأأ  الضأأأرر  مبأأأ. املشأأأروعة موليأأأ. ،
 و(1096 ".الالحق سلبيئة يف حد ذاهت

و أأ ا  و(1097 " لضأأرر البيئأأي احملأأا"أبنأأه ينشأأ  دىل  ".لبيئأأة يف حأأد ذاهتأأا"وُفسأأر مفهأأو   (8 
سأأأتخدمته ةثأأأة التعوينضأأأ.ت يف االقتبأأأ.س املأأأ مور أعأأأال و ولكأأأال املفهأأأومني، املصأأأطلح ااخأأأ  ا
الأأ ي اسأأتخدمته ةثأأة القأأ.نون الأأدويل يف  ".لضأأرر الالحأأق سلبيئأأة يف حأأد ذاهتأأا"ومأأ لك ملفهأأو  

املبأأ.مئ املتعلقأأة بتووينأأع اخلسأأ.رة يف ح.لأأة الضأأرر العأأ.بر للحأأدوم الثأأ.جم عأأ  أنشأأطة خطأأرة، املعأأ  
ينقتصأأر عليأأه  ال أو ينتسأأبب يف ضأأرر مأأ.مي ال نفسأأهو وتشأأ   أأ   املفأأ. يم دىل دينأأ اء البيئأأة دينأأ اء  

علأ  تأوف  خأدم.ت الأثظم اإلينكولوجيأة م أ  تثحيأة فقأدان قأدرة البيئأة  أو ودمن. ينفضي دىل تعطي 
 و(1098 الكربون م  الغال  اةوي، وخدم.ت جومة اهلواء، والتثوع البيولوجي

نأأأ  سلقواعأأأد املتعلقأأأة  ال أن مشأأأ.رينع املبأأأ.مئ 9 أمأأأ  مشأأأروع املبأأأد 2 ةالفقأأأر  توضأأأحو  (9 
 مبسؤولية الدول ع  اافع.ل غ  املشروعة مولي. و

__________ 

، اجمللأأد ال أأ.ين  اةأأ ء 2001ووو  حوليأأةمأأ  املأأوام املتعلقأأة مبسأأؤولية الأأدول،  36( مأأ  شأأرح املأأ.مة 15الفقأأرة   (1093 
ينتجأ.وو الضأرر الأ ي ينسأه   : "الضأرر البيئأي م أ ا  مأ.131، يف الصأفحة 77-76ال .ين( والتصوينب، الفقأراتن 

اخنف.ض قي ة امل تلك.تو ف.لضرر ال ي ينلحق بقيم بيئيأة  مأ.لتثوع  ك.لي  التثظي  أوحتديند  م ي.  م  حيث ت
ينقأأأ  يف واقعيتأأأه وق.بليتأأأه  دىل ذلأأأك الأأأيت ينشأأأ.ر دليهأأأ. أحيأأأ.ان  بعبأأأ.رة "القأأأيم املعثوينأأأة"( ال املرافأأأق ومأأأ. ااحيأأأ.ئي، أو

 للتعوين  ع  الضرر ال ي ينلحق سمل تلك.ت، رغم أنه قد ينصعب تقدينر  م ي. "و
مأأ  املبأأ.مئ املتعلقأأة بتووينأأع اخلسأأ.رة يف ح.لأأة الضأأرر العأأ.بر للحأأدوم الثأأ.جم عأأ   3( مأأ  شأأرح املبأأدأ 6الفقأأرة   (1094 

: "ف أأأ  90، يف الصأأأفحة 67و 66، اجمللأأد ال أأأ.ين  اةأأأ ء ال أأ.ين(، الفقأأأراتن 2006حوليأأأة ووو أنشأأطة خطأأأرة، 
ذاهتأأ. قأأد ينشأأك  ضأأررا  ينسأأتوجب تعوينضأأه  اامهيأأة مبكأأ.ن التشأأديند علأأ  أن الضأأرر الأأ ي ينلحأأق سلبيئأأة يف حأأد

 تعوينض.  سرينع.  ووافي. "و
ةثأأأة اامأأأم املتحأأأدة للتعوينضأأأ.ت، جملأأأس اإلمارة، تقرينأأأر وتوصأأأي.ت فرينأأأق املفوضأأأني بشأأأفن الدفعأأأة اخل.مسأأأة مأأأ   (1095 

 و58، الفقرة (S/AC.26/2005/10"  4-املط.لب.ت م  الفئة "واو
 1096) Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua), 

Compensation Owed by the Republic of Nicaragua to the Republic of Costa Rica, International 

Court of Justice, 2 February 2018, General List No. 150, para. 41و 
: "الضأأرر الأأ ي ينلحأأق سلبيئأأة ميكأأ  أن ينشأأ   الضأأرر 3، الفقأأرة املرجأأع نفسأأه، الأأرأي املسأأتق  للق.ضأأي مونو يأأو (1097 

الأأ ي ينلحأأق سلسأألع امل.مينأأة، م أأ  الثبأأ.اتت واملعأأ.من، ومأأ لك أينضأأ.  "اخلأأدم.ت" الأأيت توفر أأ. ملأأوارم طبيعيأأة أخأأرى 
 م   املوئ ( ولل جت عو والتعوين  ع    ا الضرر مستحق، دذا ثبت وقوعه، حأىت لأو م.نأت السألع واخلأدم.ت 

مسأأأتخدمة اقتصأأأ.ماي  علأأأ   أأأو  خأأأرو وعليأأأه، لكوسأأأت.رينك. احلأأأق يف طلأأأب  رورة غأأأ  متداولأأأة يف سأأأوال أواملضأأأ
 و"‘ضررا  ينلحق سلبيئة يف حد ذاهت.‘، ال ي تدعو  احملك ة ‘احمل ‘تعوين  ع  الضرر البيئي 

 J.B. Ruhl and J. Salzman, "The law and policy beginnings of ecosystem services", Journal of انظر: (1098 

Land Use and Environmental Law, vol. 22 (2007), pp. 157-172 : .و انظأر أينضأCertain Activities 

Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua), Compensation Owed 
 و75أعال (، الفقرة  1096 احل.شية 

http://undocs.org/ar/S/AC.26/2005/10
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 يف اةأأأ ء ال أأأ.ين الأأأ ي ينتضأأأ   مشأأأ.رينع مبأأأ.مئ متعلقأأأة مبرحلأأأة 9 أبأأأدوينقأأأع مشأأأروع امل (10 
يف ذلأأك أحكأأ.  ذات  مبأأ. قبأأ  الثأأ اع املسأألح، ومشأأ.رينع مبأأ.مئ تثطبأأق علأأ  أم أأر مأأ  مرحلأأة، مأأ.

 دىل الفئة ااخ ةو 9 أانطب.ال ع. و وينثت ي مشروع املبد

  10 أاملبد  
 بذل الشرسات العناية الواجبة

  تأأأداب  تشأأأرينعية وتأأأداب  أخأأأرى مث.سأأأبة لضأأأ .ن قيأأأ.  ينثبغأأأي للأأأدول أن تتخأأأ 
انطالق.  مثه. ببأ ل العث.ينأة  أو الشرم.ت ومؤسس.ت ااع .ل ااخرى الع.ملة يف أراضيه.

خيأص الصأحة البشأرينة، حأني تع أ  يف  مأ. يف ذلأك مبأ. حب .ينة البيئأة، ينتعلق في .الواجبة 
وينشأأ   ذلأأك تأأداب  ينأأرام مثهأأ. بعأأد الثأأ اع املسأألحو  مأأ. يف ح.لأأة أو مثطقأأة نأأ اع مسأألح

 احلصول عليه. بطرينقة مستدامة بيئي. و أو ض .ن شراء املوارم الطبيعية

 الشرح  
الأأدول سنأأ.ذ تأأداب  تشأأرينعية وتأأداب  أخأأرى مث.سأأبة لضأأ .ن  10 أينوصأأي مشأأروع املبأأد (1 

 ،حب .ينأة البيئأة ينتعلأق في أ.انطالق.  مثه. ببأ ل العث.ينأة الواجبأة  أو قي.  الشرم.ت الع.ملة يف أراضيه.
بعأد الثأ اعو  مأ. يف حأ.الت أو خيص الصحة البشرينة، يف مث.طق الث اع.ت املسلحة م. يف ذلك مب.

حتدينأدا  علأ  أن ذلأك ينشأ   تأداب  ينأرام مثهأ. ضأ .ن  10 أم  مشروع املبأد وتثص اة لة ال .نية
ينعكأأس مشأأروع املبأأدأ الت امأأ.   وال احلصأأول عليهأأ. بطرينقأأة مسأأتدامة بيئيأأ. و أو شأأراء املأأوارم الطبيعيأأة

 صيغ تبع.  ل لك يف شك  توصيةووقد ق.نوني.  مل م.  بوجه ع. ، 
دىل شأأبكة واسأعة مأأ  ااطأر املعي.رينأأة الأأيت  "ةاجبأأ ل الشأأرم.ت العث.ينأة الو بأ" ينشأ  مفهأأو  (2 

يف ذلك احرتا  حقأوال اإلنسأ.ن واملعأ.ين  البيئيأة  مب. تسع  دىل تع ين  امل .رس.ت التج.رينة املسؤولة،
 الدوليةو وتش       ااطر مب.مئ توجيهية غ  مل مة، وم لك لوائح مل مة عل  الصعيد الوطر

قواعأأأأد السأأألوك الأأأأيت تضأأأعه. مؤسسأأأأ.ت ااع أأأ.ل ذاهتأأأأ.و اإلقلي أأأي، ومتتأأأد لتشأأأأ   مأأأدوانت  أو
تظهأأر مائ أأ.   ال دىل ااطأأر التثظي يأأة الق.ئ أأة وحيأأ.ول دمت.مهأأ. و أأي أطأأر 10 أوينسأأتثد مشأأروع املبأأد
عأأ.ت ابعأأد انتهأأ.ء الث   مأأ. الث اعأأ.ت املسأألحة وحأأ.الت مثأأ.طق ترميأأ ا  علأأ  أو ترميأأ ا  بيئيأأ.  واضأأح. ،

 املسلحةو
التوجيهيأأأأأأأة املتعلقأأأأأأأة ساع أأأأأأأ.ل التج.رينأأأأأأأة وحقأأأأأأأوال اامأأأأأأأم املتحأأأأأأأدة مبأأأأأأأ.مئ  وتسأأأأأأأتثد (3 

دىل الت ام.ت الدول سحرتا  حقوال اإلنس.ن واحلرايت ااس.سية ومح.ينته. ودع .هل.،  (1099 اإلنس.ن
وتقأأأأرتح املبأأأأ.مئ  و(1100 وينتوقأأأأ  تثفيأأأأ  . دىل حأأأأد مبأأأأ  علأأأأ  اإلجأأأأراءات الأأأأيت تتخأأأأ  . الدولأأأأة

تشأ.رك مؤسسأ.ت ااع أ.ل  أال ميك  أن تتخ  . الأدول لضأ .ن التوجيهية عدما  م  التداب  اليت

__________ 

انظأأر: مبأأ.مئ توجيهيأأة بشأأفن ااع أأ.ل التج.رينأأة وحقأأوال اإلنسأأ.ن: تثفيأأ  دطأأ.ر اامأأم املتحأأدة املعثأأون "احل .ينأأة  (1099 
 17/4، املرفق(و أقر جملأس حقأوال اإلنسأ.ن املبأ.مئ التوجيهيأة يف قأرار  A/HRC/17/31واالحرتا  واالنتص. "  

 و2011ح ينران/ينونيه  16املؤر  
مولأة ح.ليأ.   عأدام خطأ   23مولة خط  ع   وطثية لتثفيأ  املبأ.مئ التوجيهيأة، وتقأو   21حىت اآلن، نشرت  (1100 

اجملت أع  تسأع مول أخأرى، انأ  املعهأد الأوطر حلقأوال اإلنسأ.ن أو تعهدت سلقي.  ب لكو ويف ا القبي  أوم    
 /www.ohchr.org/EN/Issues/Businessاملأأدين خطأأوات  أأو دعأأدام خطأأة ع أأ  وطثيأأةو املعلومأأ.ت مت.حأأة يف: 

Pages/NationalActionPlans.aspx  و2019متوو/ينوليه  8 اط لع عليه يف) 

http://undocs.org/ar/A/HRC/17/31
http://www.ohchr.org/ar/Issues/Business/Pages/NationalActionPlans.aspx
http://www.ohchr.org/ar/Issues/Business/Pages/NationalActionPlans.aspx
http://www.ohchr.org/ar/Issues/Business/Pages/NationalActionPlans.aspx
http://www.ohchr.org/ar/Issues/Business/Pages/NationalActionPlans.aspx
http://www.ohchr.org/ar/Issues/Business/Pages/NationalActionPlans.aspx
http://www.ohchr.org/ar/Issues/Business/Pages/NationalActionPlans.aspx
http://www.ohchr.org/ar/Issues/Business/Pages/NationalActionPlans.aspx
http://www.ohchr.org/ar/Issues/Business/Pages/NationalActionPlans.aspx
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وينشأأ   ذلأأك  و(1101 الث.شأأطة يف مثأأ.طق متضأأررة مأأ  نأأ اع يف جتأأ.ووات جسأأي ة حلقأأوال اإلنسأأ.ن
ف.لأأة فع.ليأأة سي.سأأ.هت. وتشأأرينع.هت. وأنظ تهأأ. وتأأداب  دنف.ذ أأ. احل.ليأأة يف مع.ةأأة خطأأر مشأأ.رمة م"

 و(1102 "نحلقوال اإلنس. ااع .ل التج.رينة يف االنته.م.ت اةسي ة
املبأأأأأ.مئ التوجيهيأأأأأة ملثظ أأأأأة التعأأأأأ.ون والتث يأأأأأة يف امليأأأأأدان االقتصأأأأأ.مي املتعلقأأأأأة  عأأأأأ.جلوت (4 

توصأأأأي املؤسسأأأأ.ت  دذ ،مع.ةأأأأة صأأأأرحية لشأأأأواغ  البيئيأأأأةا (1103 سملؤسسأأأأ.ت املتعأأأأدمة اةثسأأأأي.ت
الع.مأأأأة، والقيأأأأ.  ع ومأأأأ.  ينأأأأالء اال ت أأأأ.  املث.سأأأأب لضأأأأرورة مح.ينأأأأة البيئأأأأة والصأأأأحة والسأأأأالمة د" أبأأأأ

توجيهأ.ت مثظ أة  أمأ. و(1104 "ةأبنشطته. بطرينقة تسهم يف حتقيق اهلد  اامس  للتث ية املسأتدام
التع.ون والتث ية يف امليدان االقتص.مي املتعلقأة ببأ ل العث.ينأة الواجبأة لكف.لأة التحلأي سملسأؤولية يف 

 املثأأأأأأأ.طق الشأأأأأأديندة اخلطأأأأأأأورةسالسأأأأأأ  تورينأأأأأأد املعأأأأأأأ.من مأأأأأأ  املثأأأأأأ.طق املتضأأأأأأأررة مأأأأأأ  الث اعأأأأأأ.ت و 
يف املثأأأ.طق املتضأأأررة مأأأ  الث اعأأأ.ت واملثأأأ.طق  يت تع أأأ فتشأأأجع الشأأأرم.ت الأأأ ،(1105 2016 لعأأأ. 

الضأألوع يف انته.مأأ.ت جسأأي ة حلقأأوال خطأأر تأأوّرم املعأأ.من مثهأأ. علأأ  تقيأأيم  أو الشأأديندة اخلطأأورة
حتديندا  سملوارم  وتش   ااطر التثظي ية املتصلة عل  وجه أم ر و(1106   ا اخلطر وجتثب اإلنس.ن

الطبيعيأأة ومثأأ.طق الث اعأأ.ت املسأألحة أينضأأ.   ليأأة دصأأدار شأأه.مات املثشأأف املثب قأأة عأأ  املأأؤمتر الأأدويل 
واملبأ.مئ التوجيهيأة الصأيثية املتعلقأة ببأ ل العث.ينأة الواجبأة يف  (1107 املعر مبثطقة البحأ ات الكألى

وُوضعت أينضأ.  أطأر يف جمأ.ل بأ ل العث.ينأة الواجبأة  و(1108 سالس  توريند املع.من عل   و مسؤول
لقط.ع.ت حمدمة م  قط.ع.ت ااع .ل، م  بيثه. الصث.ع.ت االستخراجية، سلتعأ.ون بأني الأدول 

 و(1109 ومؤسس.ت ااع .ل واجملت ع املدين
ويف بع  احل.الت، حف ت تلك املب.مرات الدول عل  دمراج مع.ين  ة.ثلأة يف تشأرينع.هت.  (5 

الأأيت تع أأ  يف مثأأ.طق متضأأررة مأأ  و علأأ   أأو جيعلهأأ. مل مأأة للشأأرم.ت اخل.ضأأعة لوالينتهأأ. الوطثيأأة 
__________ 

 و7املب.مئ التوجيهية املتعلقة ساع .ل التج.رينة وحقوال اإلنس.ن، املبدأ  (1101 
 ، الفقرة  م(و7املرجع نفسه، املبدأ  (1102 
 1103) OECD, OECD Guidelines for Multinational Enterprisesتظ أدت املبأ.مئظ التوجيهيأة احملّدثأة والقأرارات و اع

 /www.oecd.orgالأأأأأيت انضأأأأأ ت دليهأأأأأ.و متأأأأأ.ح يف:  42احلكومأأأأأ.ُت الأأأأأأ  2011أاير/مأأأأأ.ينو  25املتصأأأأألة هبأأأأأ. يف 

corporate/mne  و2019متوو/ينوليه  8 اط لع عليه يف) 
 وchap. VI "Environment", p. 42املرجع نفسه،  (1104 
 1105) OECD, OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-

Affected and High-Risk Areas, 3rd ed. (Paris, 2016) :و متأ.ح يفwww.oecd.org/daf/inv/mne/mining.htm 
 و(2019متوو/ينوليه  8 اط لع عليه يف 

 و16املرجع نفسه، الصفحة  (1106 
 (و2019متوو/ينوليه  8 اط لع عليه يف  www.icglr-rinr.org/index.php/en/certificationانظر:  (1107 
 1108) China, Chamber of Commerce of Metals, Minerals and Chemicals Importers and Exporters, 

Chinese Due Diligence Guidelines for Responsible Mineral Supply Chains و تثطبأق املبأ.مئ التوجيهيأة
ينتصأ  هبأأ. مأأ  مثتجأأ.ت، وتسأأري  علأ  مجيأأع الشأأرم.ت الصأأيثية الأأيت تسأتخرج و/أو تسأأتخد  املأأوارم املعدنيأأة ومأأ.

-http://mneguidelines.oecd.org/chinese-dueعلأأأ  أي مرحلأأأة مأأأ  مراحأأأ  سلسأأألة تورينأأأد املعأأأ.من متأأأ.ح يف: 

diligence-guidelines-for-responsible-mineral-supply-chains.htm  و2019متوو/ينوليه  8 اط لع عليه يف) 
ايمة الشأف.فية يف دمارة دينأرامات لالطالع عل  املب.مرة اخل.صة بشف.فية الصث.ع.ت االستخراجية، اليت هتد  دىل و  (1109 

نسأأ.ن   ولالطأالع علأأ  املبأأ.مئ الطوعيأأة بشأفن اامأأ  وحقأأوال اإلhttp://eiti.orgالأثف  والغأأ.و والتعأأدين ، انظأأر: 
  ولالطأالع علأ  مبأ.مئ www.voluntaryprinciples.orgشرم.ت الصأث.ع.ت االسأتخراجية، انظأر: دىل املوجهة 

لقطأأ.ع املأأ.يل والراميأأة دىل حتدينأأد وتقيأأيم ودمارة املخأأ.طر االجت .عيأأة والبيئيأأة املتعلقأأة بت وينأأ  دىل االتعأأ.مل املوجهأأة 
 وwww.equator-principles.comاملش.رينع، انظر: 

http://www.oecd.org/corporate/mne
http://www.oecd.org/corporate/mne
http://www.oecd.org/corporate/mne
http://www.oecd.org/corporate/mne
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/mining.htm
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/mining.htm
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/mining.htm
http://www.icglr-rinr.org/index.php/ar/certification
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http://mneguidelines.oecd.org/chinese-due-diligence-guidelines-for-responsible-mineral-supply-chains.htm
http://mneguidelines.oecd.org/chinese-due-diligence-guidelines-for-responsible-mineral-supply-chains.htm
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http://eiti.org/
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تتع.مأأ  معهأأ.و وُوضأأعت أينضأأ.  صأأأكوك مل مأأة قأأ.نوان  علأأ  الصأأعيد اإلقلي أأيو ومأأأ   أو الث اعأأ.ت
 - الأأوطر، قأأ.نون موم أو اام لأأة علأأ   أأ   ااطأأر املل مأأة قأأ.نوان ، سأأواء علأأ  الصأأعيد اإلقلي أأي

وبروتومأأول لوسأأأ.م. الصأأ.مر عأأأ  املأأؤمتر الأأأدويل  ،(1110 يف الأأوالايت املتحأأأدة 2010 لعأأأ.  فرانأأك
والئحأأأأأة االحتأأأأأ.م ااورو  املتعلقأأأأأة سملعأأأأأ.من املؤججأأأأأة  ،(1111 املعأأأأأر مبثطقأأأأأة البحأأأأأ ات الكأأأأألى

 و(1113 والئحة االحت.م ااورو  املتعلقة ساخش.ب ،(1112 للث اع.ت
ااطأأأر الق.ئ أأأة لبأأأ ل الشأأأرم.ت العث.ينأأأة الواجبأأأة، دىل  10 أوتسأأأتثد صأأأيغة مشأأأروع املبأأأد (6 

وفقأأ.  لثطأأ.ال و الوقأأت نفسأأه،  ويف ينتعلأأق بكيفيأأة شأأراء املأأوارم الطبيعيأأة واحلصأأول عليهأأ.و مأأ. ومثهأأ.
 يفمثأأ.طق الث اعأأ.ت املسأألحة، ومأأ لك يف املوضأأوع، ينرمأأ  مشأأروع املبأأدأ حتدينأأدا  علأأ  مح.ينأأة البيئأأة 

ملثأأ.طق املتضأأررة مأأ  ا"شأأ.رة يف  أأ ا الصأأدم دىل مفهأأو  بعأأد الثأأ اع املسأألحو وميكأأ  اإل مأأ. حأأ.الت
يف توجيهأأ.ت مثظ أأة التعأأ.ون والتث يأأة يف امليأأدان  املسأأتخد  "ةالث اعأأ.ت واملثأأ.طق الشأأديندة اخلطأأور 

 االقتصأأ.مي املتعلقأأة ببأأ ل العث.ينأأة الواجبأأة لكف.لأأة التحلأأي سملسأأؤولية يف سالسأأ  تورينأأد املعأأ.من،
  توجيه.ت مثظ ة التعأ.ون ملتعلقة سملع.من املؤججة للث اع.تو وتعرِّ الئحة االحت.م ااورو  ا ويف

 جوم ن اع.ت مسألحةو " أوالتث ية يف امليدان االقتص.مي املتعلقة بب ل العث.ينة الواجبة   ا املفهو  ب
وتقأأأد  الئحأأأة االحتأأأ.م ااورو   و(1114 "ىخمأأأ.طر أخأأأرى تعأأأرض الثأأأ.س لأأأرذ أو عثأأأ  مأأأتفشٍّ  أو

__________ 

 1110) An Act to promote the financial stability of the United States by improving accountability and 

transparency in the financial system, to end "too big to fail", to protect the American taxpayer by 

ending bailouts, to protect consumers from abusive financial services practices, and for other 

purposes (Dodd-Frank Act), 11 July, 2010, Pub.L.111-203, 124 Stat. 1376-2223 و وتقتضأأي
فرانأأأأك املتعلقأأأأة سملعأأأأ.من املؤججأأأأة للث اعأأأأ.ت الأأأأيت مثشأأأأؤ . مجهورينأأأأة الكونغأأأأو  - مأأأأ  قأأأأ.نون موم 1502 املأأأأ.مة

والايت املتحدة ب ل العث.ينأة الواجبأة بشأفن معأ.من معّيثأة مثشأؤ . مجهورينأة الدميقراطية م  الشرم.ت املسجلة يف ال
 الكونغو الدميقراطيةو

 1111) Protocol against the Illegal Exploitation of Natural Resources of the International Conference on the 

Great Lakes Region (Nairobi, 30 November 2006) :متأأ.ح يف ،https://ungreatlakes.unmissions.org/ 

sites/default/files/icglr_protocol_against_the_illegal_exploitation_of_natural_resourcess.pdf  اط لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأع 
مأأأ  الأأأدول ااطأأأرا  حتدينأأأد مسأأأؤولية الكيأأأ.انت  17مأأأ  املأأأ.مة  1(و تقتضأأأي الفقأأأرة 2019متوو/ينوليأأأه  8عليأأأه يف 

 واالعتب.رينة ع  املش.رمة يف االستغالل غ  الق.نوين لل وارم الطبيعية
 1112) Regulation (EU) 2017/821 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 laying 

down supply chain due diligence obligations for Union importers of tin, tantalum and tungsten, 

their ores, and gold originating from conflict-affected and high-risk areas, Official Journal of the 

European Union, L130, p. 1 (European Union conflict minerals regulation) و سأيبدأ نفأ.ذ الالئحأة
و وتفرض الالئحة الت ام.ت ب ل العث.ينة الواجبأة يف سلسألة التورينأد علأ  اةهأ.ت 2021م.نون ال .ين/ينث.ينر   1 يف

 ت ومث.طق شديندة اخلطورةوبع  املع.من اليت مثشؤ . مث.طق متضررة م  الث اع.املستورمة ليف االحت.م ااورو  
 1113) Regulation (EU) No. 995/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 

laying down obligations of operators who place timber and timber products on the market (12 

November 2010), Official Journal of the European Union, L 295, p. 23 املتعلقأة  تقتضأي الالئحأةو
مأأأ  املشأأأغلني بأأأ ل العث.ينأأأة الواجبأأأة مأأأ  أجأأأ  التقليأأأ  دىل أم  حأأأد مأأأ  احت أأأ.ل دمخأأأ.ل أخشأأأ.ب  ساخشأأأ.ب

مثتجأأ.ت خشأأبية حتتأأوي علأأ  أخشأأ.ب مقطوعأأة بطرينقأأة غأأ  ق.نونيأأة دىل سأأوال  مقطوعأأة بطرينقأأة غأأ  ق.نونيأأة أو
 االحت.م ااورو و

 1114) OECD Due Diligence Guidance ... توضح التوجيهأ.ت أن "الثأ اع و و 13أعال (، الصفحة  1105  احل.شية
لع فيهأ. مولتأ.ن غأ  الأدويل، الأيت قأد تضأ املسلح قد ينتخأ  أشأك.ال  متثوعأة م أ  الث اعأ.ت ذات الطأ.بع الأدويل أو

دىل ذلأأكو وقأأد تشأأ    حرمأأ.ت الت أأرم واحلأأروب اا ليأأة ومأأ. قأأد ينثطأأوي علأأ  حأأروب التحرينأأر، أو أم أأر، أو أو

https://ungreatlakes.unmissions.org/sites/default/files/icglr_protocol_against_the_illegal_exploitation_of_natural_resourcess.pdf
https://ungreatlakes.unmissions.org/sites/default/files/icglr_protocol_against_the_illegal_exploitation_of_natural_resourcess.pdf
https://ungreatlakes.unmissions.org/sites/default/files/icglr_protocol_against_the_illegal_exploitation_of_natural_resourcess.pdf
https://ungreatlakes.unmissions.org/sites/default/files/icglr_protocol_against_the_illegal_exploitation_of_natural_resourcess.pdf
https://ungreatlakes.unmissions.org/sites/default/files/icglr_protocol_against_the_illegal_exploitation_of_natural_resourcess.pdf
https://ungreatlakes.unmissions.org/sites/default/files/icglr_protocol_against_the_illegal_exploitation_of_natural_resourcess.pdf
https://ungreatlakes.unmissions.org/sites/default/files/icglr_protocol_against_the_illegal_exploitation_of_natural_resourcess.pdf
https://ungreatlakes.unmissions.org/sites/default/files/icglr_protocol_against_the_illegal_exploitation_of_natural_resourcess.pdf
https://ungreatlakes.unmissions.org/sites/default/files/icglr_protocol_against_the_illegal_exploitation_of_natural_resourcess.pdf
https://ungreatlakes.unmissions.org/sites/default/files/icglr_protocol_against_the_illegal_exploitation_of_natural_resourcess.pdf
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 ثأ.طق يف ح.لأة نأ اع مسألحم": لل فهأو  نفسأه املؤججأة للث اعأ.ت التعرينأ  التأ.يلاملتعلقة سملع.من 
معأأأدوم.  مأأأ  احلوم أأأة  أو يف ح.لأأأة  شأأأة بعأأأد الثأأأ اع ومأأأ لك مثأأأ.طق تشأأأهد مسأأأتوى ضأأأعيف.   أو

يف ذلأأك  مبأأ. واامأأ ، م أأ  الأأدول املثهأأ.رة، وانته.مأأ.ت واسأأعة الثطأأ.ال ومثهجيأأة للقأأ.نون الأأدويل،
ملثأأ.طق املتضأأررة مأأ  الث اعأأ.ت واملثأأ.طق ا"وأُقأأر بوج. أأة مفهأأو   و(1115 "نجتأأ.ووات حقأأوال اإلنسأأ.

 "حثطقأة نأ اع مسألم"و غأ  أن اللجثأة اختأ.رت أن تشأ  دىل 10 أملشروع املبد "ةالشديندة اخلطور 
أقأرب دىل املصأطلح.ت املسأتخدمة يف   ين  التعبأ ين  ، ان "حبعد انته.ء الث اع املسل م. .لةح"و

. بعأأد الثأأ اع مأأ"و (1116 "حلثأأ اع املسأألا"مشأأ.رينع املبأأ.مئو وينثبغأأي فه هأأ. سملعأأ  املقصأأوم مبفهأأومي 
 بصيغته . املستخدمة يف مش.رينع املب.مئو (1117 "حاملسل

و ومأأ  "ىداب  تشأأرينعية وتأأداب  أخأأر تأأ"دىل  10 أوتشأأ  اة لأأة ااوىل مأأ  مشأأروع املبأأد (7 
املأأأفلو  أن تشأأأ  الصأأأكوك الدوليأأأة الأأأيت تعت أأأد علأأأ  التثفيأأأ  علأأأ  الصأأأعيد الأأأوطر صأأأراحة  دىل 

السأأعي لضأأ .ن بأأ ل الشأأرم.ت العث.ينأأة الواجبأأة دجأأراءات وينتطلأأب عأأ.مة  ،(1118 التأأداب  التشأأرينعية
تشأأ  ، يف مجلأأة أمأأور، تأأداب  قأأد تكأأون واسأأعة الثطأأ.ال و فقأأد  "ىلتأأداب  ااخأأر ا" أمأأ. تشأأرينعيةو
علأأ  أن التأأداب  املتخأأ ة علأأ  الصأأعيد الأأوطر  "ةث.سأأبم"ودمارينأأةو وتأأدل الصأأفة اإلضأأ.فية  قضأأ.ئية

قأأد نتلأأ  مأأ  بلأأد دىل  خأأرو وينثبغأأي، علأأ  أي حأأ.ل، أن تسأأتهد   أأ   التأأداب  ضأأ .ن بأأ ل 
انطالقأأأ.  مثأأأه العث.ينأأأة الواجبأأأة  أو الشأأأرم.ت ومؤسسأأأ.ت ااع أأأ.ل ااخأأأرى الع.ملأأأة يف البلأأأد املعأأأر

 بعد الث اع املسلحو م. يف ح.لة أو سلححب .ينة البيئة حني تع   يف مثطقة ن اع م ينتعلق في .
__________ 

الق ع، والضع  املؤسسي، وانعدا  اام ، واهنيأ.ر  املث.طق الشديندة املخ.طر مث.طق عد  االستقرار السي.سي أو
تتسم     املث.طق يف م   م  ااحي.ن بتجأ.ووات واسأعة الثطأ.ال البثية التحتية املدنية، والعث  الواسع الثط.الو و 
 والدويل" حلقوال اإلنس.ن وانته.م.ت للق.نون الوطر أو

 1115) European Union conflict minerals regulation  الفقرة  و(و2أعال (، امل.مة  1112 احل.شية ، 
 أمان و 13( م  شرح مشروع املبدأ 7انظر الفقرة   (1116 
ميكأ ،  تعأرَّ   أ   العبأ.رةو لكأ  مأ  الواضأح أنأه ال "و وملafter an armed conflictينشأ.ر دليهأ. أم أر سلعبأ.رة " (1117 

 مح.ينة البيئة، أن تقتصر عل  املرحلة اليت تعقب مب.شرة انته.ء الث اع املسلحولغرض 
 مأأأأ.نون ااول/  19انظأأأأر مأأأأ ال  العهأأأأد الأأأأدويل اخلأأأأ.ص سحلقأأأأوال االقتصأأأأ.مينة واالجت .عيأأأأة وال ق.فيأأأأة  نيوينأأأأورك،  (1118 

، الأيت 1، الفقأرة 2، املأ.مة United Nations, Treaty Series, vol. 993, No. 14531, p. 3(، 1966 مينسأ ل
 Council of Europe Convention on Preventing and Combating، وم له.: تداب  تشرينعيةتش  صراحة  دىل 

Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul, 11 May 2011), Council of Europe, 

Treaty Series, No. 210, art. 5, para. 2 ،م.نون   9و انظر أينض.  االتف.قية الدولية لق ع متوين  اإلر .ب  نيوينورك
، 18 ، املأ.مةUnited Nations, Treaty Series, vol. 2178, No. 38349, p. 197(، 1999ول/مينسأ ل اا

(، 2000تشأرين  ال أ.ين/نوف ل  15وم لك اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة اةرمية املثظ ة عل الوطثيأة  نيوينأورك، 
دىل "نظ.  ماخلي ش.م  للرق.بأة واإلشأرا   ، اليت تش 7، امل.مة vol. 2225 , No. 39574, p. 209املرجع نفسه، 

ووو ضأأ   نطأأ.ال اختصأأ.ص  الدولأأة "و وميكأأ  اإلشأأ.رة أينضأأ.  يف  أأ ا الصأأدم دىل أع أأ.ل رابطأأة القأأ.نون الأأدويل 
بشأأأفن بأأأ ل العث.ينأأأة الواجبأأأة، الأأأيت تفصأأأح عأأأ  تفضأأأي  واضأأأح للتأأأداب  التشأأأرينعية بوصأأأفه. وسأأأيلة لتثفيأأأ  التأأأ ا  

قأأ.ع ينتعلأأق بفتأأوى احملك أأة الدوليأأة لقأأ.نون البحأأ.ر بشأأفن  اإلنسأأ.ن، وتشأأ ، في أأ. احل .ينأأة، أحأأد الت امأأ.ت حقأأوال
 Responsibilities and Obligations of States Sponsoring Persons and Entities with Respect to) البح.ر

Activities in the Area, Seabed Dispute Chamber, Internation Tribunal of the Law of the Sea, Case 

No. 17, 1 February 2011) دىل أن الت امأ.ت الأدول ببأ ل العث.ينأة الواجبأة ُتسأتوىف وت بأت مأىت أنشأفت الدولأة ،
 ILA Study Group on Due Diligence in International Law, First Report, 7دطأ.را  تشأرينعي.  وتثظي يأ. و 

March 2014, pp. 17 and 26 :و متأأ.ح يفwww.ila-hq.org/index.php/study-groups  8 اط لأأع عليأأه يف 
 (و2019متوو/ينوليه 

http://www.ila-hq.org/index.php/study-groups
http://www.ila-hq.org/index.php/study-groups
http://www.ila-hq.org/index.php/study-groups
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وال توجأأد ة.رسأأة موحأأدة بشأأفن ميفيأأة اإلشأأ.رة دىل الكيأأ.انت التج.رينأأة الأأيت ُوضأأعت هلأأ.  (8 
لشأرم.ت ا"توجيه.ت ب ل العث.ينة الواجبةو وتستخد  ااطأر التثظي يأة املختلفأة مصأطلح.ت مثهأ. 

 (1121 "لؤسسأأأ.ت ااع أأأ.م" أو (1120 "تملؤسسأأأ.ت املتعأأأدمة اةثسأأأي.ا" أو (1119 "ةعأأأل الوطثيأأأ
ملشأأأروع  "ىلشأأأرم.ت ومؤسسأأ.ت ااع أأ.ل ااخأأر ا"واختأأ ت اإلشأأ.رة دىل  و(1122 "تلشأأرم.ا" أو

ميفيأة تفسأ   أ ا املفهأو   أم. موجب لهو ال املبدأ سعتب.ر . مفهوم.  واسع.  غ  تقييدي عل   و
علأ  القأ.نون الأوطر لكأ  مولأةو وتوجأد أينضأ.  عأدة طأرال لوصأ  الصألة  املقأ.  ااول فتتوق  يف
انطالقأ.   أو لع.ملة يف أراضيه.ا"عب.رة و  و(1123 غ  . م  مؤسس.ت ااع .ل والدولة أو بني شرمة

 أأأأأأي العبأأأأأأ.رة القي.سأأأأأأية املسأأأأأأتخدمة يف توجيهأأأأأأ.ت مثظ أأأأأأة التعأأأأأأ.ون والتث يأأأأأأة يف امليأأأأأأدان  ".مثهأأأأأأ
 و(1124 الواجبةاالقتص.مي بشفن ب ل العث.ينة 

بصأأأيغته املسأأأتخدمة يف مشأأأروع املبأأأدأ دىل العث.ينأأأة  "ة ل العث.ينأأأة الواجبأأأبأأأ"وينشأأأ  مفهأأأو   (9 
الواجبة اليت ينُتوقع م  الشرم.ت والكيأ.انت التج.رينأة ااخأرى بأ هل. عثأدم. تع أ  يف مثأ.طق الثأ اع 

م.  خمتلفأ.  عأ  أطأر يُنستخد   أ ا املفهأو  اسأتخدا وال بعد الث اع املسلحو م. يف ح.الت أو املسلح
سملضأ ون، ميكأ  اإلشأ.رة  ينتعلأق في أ.أعال و و ( 4( و 2يف الفقرتني  العث.ينة الواجبة املش.ر دليه. 

علأأأ  الثحأأأو املبأأأني يف املبأأأ.مئ التوجيهيأأأة املتعلقأأأة  "نلعث.ينأأأة الواجبأأأة حبقأأأوال اإلنسأأأ.ا"دىل معأأأ.ين  
 ساع .ل التج.رينة وحقوال اإلنس.ن:

 اإلنس.ن: العث.ينة الواجبة حبقوال 
ينثبغأأأأي أن تغطأأأأي اآلاثر الضأأأأ.رة حبقأأأأوال اإلنسأأأأ.ن الأأأأيت تتسأأأأبب فيهأأأأ.   أ( 

الأأأأيت قأأأأد تأأأأرتب ، ارتب.طأأأأ.  مب.شأأأأرا   أو تسأأأأهم فيهأأأأ. مأأأأ  خأأأأالل أنشأأأأطته.، أو املؤسسأأأأ.ت
 خدم.هت. يف دط.ر عالق.هت. التج.رينة  أو مثتج.هت. أو بع لي.هت.

املؤسسة، وخطر حأدوث ستختل  م  حيث تعقيد . حبسب حجم   ب( 
  اثر شديندة ض.رة حبقوال اإلنس.ن، وطبيعة ع لي.ت املؤسسة وسي.قه. 

__________ 

إلنشأأ.ء فرينأأق ع.مأأ  ينكلَّأأ  بوضأأع صأأك  2014ح ينران/ينونيأأه  26املأأؤر   26/9قأأرار جملأأس حقأأوال اإلنسأأ.ن  (1119 
 وغ  . م  مؤسس.ت ااع .لومل   ق.نوان  بشفن الشرم.ت عل الوطثية 

 1120) OECD Guidelines for Multinational Enterprises  أعال (و 1103 احل.شية 
 املب.مئ التوجيهية املتعلقة ساع .ل التج.رينة وحقوال اإلنس.نو (1121 
 1122) Chinese Due Diligence Guidelines for Responsible Mineral Supply Chains  أعال (و 1108 احل.شية 
علأ  سأأبي  امل أأ.ل، تسأتخد  املبأأ.مئ التوجيهيأأة املتعلقأة ساع أأ.ل التج.رينأأة وحقأوال اإلنسأأ.ن مفهأأو  "املؤسسأأ.ت  (1123 

 و2املبدأ التج.رينة املقي ة يف دقلي ه. و/أو والينته. القض.ئية"، انظر م ال  
 1124) OECD Due Diligence Guidance  وتوصأأية اجمللأأس املتعلقأأة بتوجيهأأ.ت 9أعأأال (، الصأأفحة  1105 احل.شأأية  

(، 2018ي بشفن ب ل العث.ينة الواجبة م  أجأ  سألوك جتأ.ري مسأؤول  مثظ ة التع.ون والتث ية يف امليدان االقتص.م
 https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0443، متأأأأأأ.ح يف: 94-92الصأأأأأأفح.ت 

 OECD, Implementing the OECD Due Diligence(و انظأأر أينضأأ. : 2019متوو/ينوليأأه  8 اط لأأع عليأأه يف 

Guidance, Executive Summary (Paris, 28 May 2018), p. 6, para. 16 :و متأ.ح يفhttps://tuac.org/wp-

content/uploads/2018/05/140PS_E_10_duediligence.pdf  و(2019متوو/ينوليه  8 اط لع عليه يف 

https://legalinstruments.oecd.org/ar/instruments/OECD-LEGAL-0443
https://legalinstruments.oecd.org/ar/instruments/OECD-LEGAL-0443
https://tuac.org/wp-content/uploads/2018/05/140PS_E_10_duediligence.pdf
https://tuac.org/wp-content/uploads/2018/05/140PS_E_10_duediligence.pdf
https://tuac.org/wp-content/uploads/2018/05/140PS_E_10_duediligence.pdf
https://tuac.org/wp-content/uploads/2018/05/140PS_E_10_duediligence.pdf
https://tuac.org/wp-content/uploads/2018/05/140PS_E_10_duediligence.pdf
https://tuac.org/wp-content/uploads/2018/05/140PS_E_10_duediligence.pdf
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ينثبغأأأي أن تكأأأون مسأأأت رة، مأأأع مراعأأأ.ة أن املخأأأ.طر الأأأيت تتعأأأرض هلأأأ.   ج( 
حقأأأأوال اإلنسأأأأ.ن قأأأأد تتغأأأأ  مأأأأع مأأأأأرور الأأأأ م  ومأأأأع تطأأأأور ع ليأأأأ.ت املؤسسأأأأة وسأأأأأي.ال 

 و(1125 ع له.
ة سملعأأأأ.من املؤججأأأأة للث اعأأأأ.ت بأأأأ ل العث.ينأأأأة الواجبأأأأة يف وتعأأأأر  الئحأأأأة االحتأأأأ.م ااورو  املتعلقأأأأ
 ليأأأأة مسأأأأت رة واسأأأأتب.قية واسأأأأتج.بية ينقأأأأو  املشأأأأغلون ع"سالسأأأأ  التورينأأأأد بعبأأأأ.رات مشأأأأ.هبة أبهنأأأأ. 

يف  اثر   أو تسأهم يف الثأ اع أال االقتص.مينون م  خالهل. برصد ودمارة مشرتايهتم ومبيع.هتم لض .ن
تض   املبأ.مئ التوجيهيأة ملثظ أة التعأ.ون والتث يأة يف امليأدان وعالوة  عل  ذلك، ت و(1126 "ةالسلبي

ينتصأأ  هبأأ. مأأ  واثئأأق توجيهأأ.ت مفصأألة  ومأأ. االقتصأأ.مي املتعلقأأة سملؤسسأأ.ت املتعأأدمة اةثسأأي.ت
 و(1127 بشفن املع.ين  البيئية الدولية

الصأألة الوثيقأأة بأني التأأد ور البيئأأي  "ةخيأص الصأأحة البشأرين مأأ. . يف ذلأأكمبأ"وتألو العبأأ.رة  (10 
ومع. أأأدات دقلي يأأأة وسأأأأوابق  (1128 أمدتأأأأه صأأأكوك بيئيأأأة موليأأأأة مأأأ. والصأأأحة البشأأأرينة علأأأأ   أأأو

__________ 

 و17املب.مئ التوجيهية املتعلقة ساع .ل التج.رينة وحقوال اإلنس.ن، املبدأ  (1125 
أعأال (، الفقأرة احل.مينأة عشأرة مأ   1112 احل.شأية  European Union conflict minerals regulationانظأر:  (1126 

: "بأ ل 13أعأال (، الصأفحة  1105 احل.شأية  ... OECD Due Diligence Guidanceالدينب.جأةو انظأر أينضأ. : 
العث.ينأأأة الواجبأأأة ع ليأأأة مسأأأت رة واسأأأتب.قية واسأأأتج.بية تتأأأيح للشأأأرم.ت ضأأأ .ن احرتامهأأأ. حقأأأوال اإلنسأأأ.ن وعأأأد  

 اع.ت"ومس.مهته. يف الث  
 1127) OECD Guidelines for Multinational Enterprises  أعأال (،  1103.شأية احلpart I, chap. VI "Environment", 

pp. 42-46 : .و انظأر أينضأOECD, "Environment and the OECD Guidelines for Multinational Enterprises. 

Corporate tools and approaches" :و متأأأ.ح يفhttps://oecd.org/env/34992954.pdf  متأأأوو/ 8 اط لأأأع عليأأأه يف 
 و(2019 ينوليه

 Convention on Long-Range علأأأ  سأأأبي  امل أأأ.ل، تشأأأ  الصأأأكوك الت.ليأأأة دىل "الصأأأحة البشأأأرينة والبيئأأأة": (1128 

Transboundary Air Pollution (Geneva, 13 November 1979), United Nations, Treaty Series, vol. 

1302, No. 21623, p. 217, art. 7 (d) ،.1985 ذار/مأ.رس  22  واتف.قيأة فييثأ. حل .ينأة طبقأة االووون  فييثأ ،)
 أ(  واتف.قيأة سول بشأفن الأتحكم 2، الفقأرة 2، الدينب.جأة واملأ.مة vol. 1513, No. 26164, p. 309املرجأع نفسأه، 

 ,vol. 1673(، املرجع نفسه، 1989 ذار/م.رس  22يف نق  الثف.ايت اخلطرة والتخلص مثه. عل احلدوم  سول 

No. 28911, p. 88 11 ج( و م( و و( والفقأأرة 2، الفقأرة 4، واملأ.مة 9و 8، الفقأراتن 2، الدينب.جأة، واملأ.مة، 
 أ(  واللوتومأول املتعلأق مبثأع 5، الفقأرة 15 م(، واملأ.مة 3و 1، الفقأراتن 13 ب(، واملأ.مة 2، الفقرة 10وامل.مة 

تشأأأأرين   1تلأأأأوث البحأأأأر اابأأأأي  املتوسأأأأ  مأأأأ  نقأأأأ  الثفأأأأ.ايت اخلطأأأأرة عأأأأل احلأأأأدوم والأأأأتخلص مثهأأأأ.  دومأأأأ ، 
 ي( و ك(  واتف.قيأة روتأرما  1، املأ.مة vol. 2942, No. 16908, p. 188(، املرجأع نفسأه، 1996ااول/أمتأوبر 

املتعلقأأأة بتطبيأأأق دجأأأراء املوافقأأأة املسأأأبقة عأأأ  علأأأم علأأأ  مأأأوام مي ي.ئيأأأة ومبيأأأدات  فأأأ.ت معيثأأأة خطأأأرة متداولأأأة يف 
، vol. 2244, No. 39973, p. 367(، املرجأأع نفسأأه، 1998أينلول/سأأبت ل  10التجأأ.رة الدوليأأة  روتأأرما ، 

 22بشأأفن امللأأواثت العضأأوينة ال .بتأأة  سأأتومهومل،  سأأتومهومل  واتف.قيأأة 4، الفقأأرة 15 ، واملأأ.مة1الدينب.جأأة، واملأأ.مة 
، 3، واملأأأ.مة 1، الدينب.جأأأة، واملأأأ.مةvol. 2256, No. 40214, p. 175(، املرجأأأع نفسأأأه، 2001أاير/مأأأ.ينو 

اتف.قيأأة ميث.مأأ.ات   و 4، الفقأأرة 13 م(، واملأأ.مة 1، الفقأأرة 11، واملأأ.مة 1، الفقأأرة 6أ، واملأأ.مة ‘ 3‘ ب( 2 الفقأأرة
 https://treaties.un.org (Status(، الثص مت.ح يف: 2013تشرين  ااول/أمتوبر  10بشفن ال ئبق  موم.موتو، 

of Multilateral Treaties Deposited with the Secretary General, chap. XXVII.17) ،الدينب.جأأة ،
 ب(، 1، الفقأأأأأأأرة 18 ج(، واملأأأأأأ.مة 3و 2، الفقأأأأأأراتن 12، واملأأأأأأأ.مة ‘1‘ ب(6، الفقأأأأأأرة 3واملأأأأأأ.مة ، 1 واملأأأأأأ.مة
 Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and ج(  و1 ، الفقأرة19 واملأ.مة

Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean (Escazú, 4 March 2018) ،
 https://treaties.un.org (Status of Multilateral Treaties Deposited with the Secretary الأثص متأ.ح يف:

General, chap. XXVII.18), art. 6, para. 12و 

https://oecd.org/env/34992954.pdf
https://oecd.org/env/34992954.pdf
https://oecd.org/env/34992954.pdf
https://treaties.un.org/
https://treaties.un.org/
https://treaties.un.org/
https://treaties.un.org/
https://treaties.un.org/
https://treaties.un.org/
https://treaties.un.org/
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ومأأ لك  ،(1130 وأع أأ.ل اللجثأأة املعثيأأة سحلقأأوال االقتصأأ.مينة واالجت .عيأأة وال ق.فيأأة ،(1129 قضأأ.ئية
يف  "ةلصأأحة البشأأرينا" دىل ف.لعبأأ.رة دذن تشأأ  و(1131 املقأأرر اخلأأ.ص املعأأر حبقأأوال اإلنسأأ.ن والبيئأأة

 سي.ال مح.ينة البيئةو
تأداب  ينأرام مثهأ. ضأ .ن شأراء ذلأك ينشأ    ،10 ألج لة ال .نية م  مشأروع املبأدل وفق.و  (11 

املسأؤول يف عأدم مأ   التورينأدشأرط ينأرم احلصول عليه. بطرينقة مسأتدامة بيئيأ. و و  أو املوارم الطبيعية
الواثئأأأق املشأأأ.ر دليهأأأ. أعأأأال و فعلأأأ  سأأأبي  امل أأأ.ل، توصأأأي توجيهأأأ.ت مثظ أأأة التعأأأ.ون والتث يأأأة يف 

معأ.من مأ  مثأ.طق  ورمامليدان االقتص.مي الدول أبن تشجع الشأرم.ت الأيت تع أ  مأ  أراضأيه. وتأ
 .ن احأأرتا  د  ضأأهبأأ"متضأأررة مأأ  الث اعأأ.ت ومثأأ.طق شأأديندة اخلطأأورة علأأ  التقيأأد سلتوجيهأأ.ت 

حقأأأوال اإلنسأأأ.ن، وجتثأأأب اإلسأأأه.  يف الث اعأأأ.ت، واإلسأأأه.  بثجأأأ.ح يف تث يأأأة مسأأأتدامة ومثصأأأفة 
وتقتضي املب.مئ التوجيهية الصيثية م  الشرم.ت حتديند وتقيأيم خمأ.طر اإلسأه.  يف  و(1132 "ةوفع.ل

. وجتهي  أأ. الث اعأأ.ت والتجأأ.ووات اةسأأي ة حلقأأوال اإلنسأأ.ن املرتبطأأة سسأأتخراج املأأوارم واالجتأأ.ر هبأأ
ومأأ لك املخأأ.طر  ،(1133 وتصأدينر . مأأ  املثأ.طق املتضأأررة مأ  الث اعأأ.ت واملثأ.طق الشأأديندة اخلطأورة

__________ 

علأ  سأبي  امل أأ.ل، ينتضأ   املي أأ.ال اافرينقأي حلقأوال اإلنسأأ.ن والشأعوب مأأال  مأ  احلأق يف الصأأحة ودشأ.رة صأأرحية  (1129 
(، 1981ح ينران/ينونيأه  27دىل احلق يف بيئة صحيةو انظر املي أ.ال اافرينقأي حلقأوال اإلنسأ.ن والشأعوب  نأ و ، 

United Nations, Treaty Series, vol. 1520, No. 26363, p. 217،  احلأق يف الصأحة(،  1، الفقأرة 16املأ.مة 
 "احلأأأق يف بيئأأأة مرضأأأية وشأأأ.ملة ومالئ أأأة لتث يأأأة  مأأأ  فأأأرم "(و واعتُأأأد هبأأأ ين  احلقأأأني يف القضأأأيتني  24واملأأأ.مة 

 Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Economic and Socialالت.ليتني: 

Rights (CESR) v. Federal Republic of Nigeria, Communication No. 155/96, Decision, African 

Commission on Human and Peoples' Rights, 27 May 2002و ،Socio-Economic Rights and 
Accountability Project (SERAP) v. Nigeria, Judgment No. ECW/CCJ/JUD/18/12, Community 

Court of Justice, Economic Community of West African States, 14 December 2012 و وسمل أ ، ينأرِم
 Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the area ofاحلق يف الصأحة يف 

Economic, Social and Cultural Rights (San Salvador, 17 November 1988), Organization of 

American States, Treaty Series, No. 69 و وتعأأرت  االجتهأأ.مات القضأأ.ئية اإلقلي يأأة أبن احلأأق يف الصأأحة
 Inter-American Commissionينش   عثصرا  م  عث.صر مح.ينة البيئة، م   توف  بيئة خ.لية م  التلوثو انظر: 

on Human Rights, Annual Report 1984-1985, chap. V "Areas in which further steps are needed to 

give effect to the human rights set forth in the American Declaration of the Rights and Duties of 

Man and the American Convention on Human Rights", OEA/Ser.L/V/II.66 : .انظأأر أينضأأ  Inter-

American Commission on Human Rights, Report on the situation of human rights in Cuba, 4 

October 1983, OEA/Ser.L/V/II.61, Doc. 29 rev. 1, chap. XIII "The right to health", para. 41  Inter-

American Commission on Human Rights, resolution No. 12/85 in Case No. 7615, 5 March 1985  
Inter-American Court of Human Rights, Indigenous Community Yakye Axa v. Paraguay ،

 و167أعال (، الفقرة  1015  احل.شية
( املتعلق سحلأق يف الت تأع 2000 14 اللجثة املعثية سحلقوال االقتص.مينة واالجت .عية وال ق.فية، التعليق الع.  رقم (1130 

، امللحأأق 2001، الواثئأأق الرمسيأأة لل جلأأس االقتصأأ.مي واالجت أأ.عيأبعلأأ  مسأأتوى مأأ  الصأأحة ميكأأ  بلوغأأه، 
 و30(، املرفق الرابع، الفقرة E/2001/22-E/C.12/2000/21  2 رقم

انظأأأر تقرينأأأر املقأأأرر اخلأأأ.ص املعأأأر مبسأأأفلة الت امأأأ.ت حقأأأوال اإلنسأأأ.ن املتعلقأأأة سلت تأأأع ببيئأأأة  مثأأأة ونظيفأأأة وصأأأحية  (1131 
 (وA/HRC/37/59ومستدامة  

 1132) OECD Due Diligence Guidance  أعال (،  1105 احل.شيةrecommendation, pp. 7-9و 
 1133) Chinese Due Diligence Guidelines for Responsible Mineral Supply Chains  1108 انظأر احل.شأية 

 و1-5أعال (، الفرع 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G01/411/87/pdf/G0141187.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G01/411/87/pdf/G0141187.pdf?OpenElement
https://undocs.org/ar/A/HRC/37/59
https://undocs.org/ar/A/HRC/37/59
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وتعأأر  الئحأأة  و(1134 املرتبطأأة بسأأوء السأألوك اةسأأيم يف املسأأ.ئ  البيئيأأة واالجت .عيأأة وااخالقيأأة
أبهنأأ.  "دة التورينأأ ل العث.ينأأة الواجبأأة يف سلسأألبأأ"االحتأأ.م ااورو  بشأأفن املعأأ.من املؤججأأة للث اعأأ.ت 

بأأأأثظ هم اإلمارينأأأأة ودمارة املخأأأأ.طر ومراجعأأأأة  ينتعلأأأأق في أأأأ.لت امأأأأ.ت مسأأأأتورمي االحتأأأأ.م ووو ا"تعأأأأر 
احلسأأأ.ست املسأأأتقلة الأأأيت جترينهأأأ. أطأأأرا  اثل أأأة واإلفصأأأ.ح عأأأ  املعلومأأأ.ت بغأأأرض حتدينأأأد ومع.ةأأأة 

 طق الشأأديندة اخلطأأورة ملثأأعاملخأأ.طر الفعليأأة واحملت لأأة املرتبطأأة سملثأأ.طق املتضأأررة مأأ  الث اعأأ.ت واملثأأ.
 و(1135 "توريندتقو  به م  أنشطة  مب. نفي  اآلاثر السلبية املرتبطة أو
 توصأأأيينثبغأأي أن  10 أاة لأأة ال .نيأأأة مأأ  مشأأروع املبأأأد وقأأد أُعأأرب عأأأ  رأي مفأأ.م  أن (12 

تُ أأأأر  مل ويف حأأأأنيو "طرينقأأأأة مثصأأأأفة ومسأأأأتدامة بيئيأأأأ.  ب"احلصأأأأول عليهأأأأ.  أو بشأأأأراء املأأأأوارم الطبيعيأأأأة
فهأأأأأو  االسأأأأأتدامة الأأأأأ ي ينشأأأأأ   جوانأأأأأب بيئيأأأأأة واقتصأأأأأ.مينة تسأأأأأ.ؤالت بشأأأأأفن الرؤينأأأأأة الراسأأأأأخة مل

 تُأدرج مل أمهية مجيع     اةوانب في . خيص ب ل الشرم.ت العث.ينة الواجبة،بشفن  أو ،واجت .عية
 و10 أيف سي.ال مشروع املبد . قد تؤمي دىل اللبسرئي أهن " دذةثصفم"اللجثة مل ة 

يف  أو دىل أنشأأأأطة الشأأأأرم.ت يف مثأأأأ.طق الث اعأأأأ.ت املسأأأألحة 10 أمشأأأأروع املبأأأأد وينشأأأأ  (13 
مشروع املبدأ يف وهل ا ينقع   و أس.س.  تداب  وق.ئيةو م. بعد الث اع املسلح لكثه ينتث.ول م. ح.الت

قبأأ  الثأأ اع، واملبأأ.مئ السأأ.رينة يف أم أأر مأأ   مأأ. اةأأ ء ااول الأأ ي ينشأأ   املبأأ.مئ املتعلقأأة مبرحلأأة
 فيه. املب.مئ الع.مة غ  املرتبطة أبي مرحلة بعيثه.و مب. مرحلة،

  11 أاملبد  
 مساولية الشرسات

ينثبغأأي للأأدول أن تتخأأ  تأأداب  تشأأرينعية وتأأداب  أخأأرى مث.سأأبة لضأأ .ن دمكأأ.ن  
انطالقأ.  مثهأ. عأ   أو مس.ءلة الشرم.ت ومؤسس.ت ااع .ل ااخرى الع.ملة يف أراضيه.

 خيأص الصأحة البشأرينة، يف مثطقأة نأ اع مسألح م. يف ذلك مب. يئة،الضرر ال ي تسببه للب
بعأأد الثأأ اع املسأألحو وينثبغأأي أن تشأأ    أأ   التأأداب ، حسأأب االقتضأأ.ء،  مأأ. يف ح.لأأة أو

تسأأبب  مأأ. مؤسسأأة أع أأ.ل أخأأرى دذا أو تأأداب  ينأأرام مثهأأ. ضأأ .ن دمكأأ.ن مسأأ.ءلة شأأرمة
   الغ.ينة، ينثبغي للدول، حسأب هب ا الضرر فرع ينع   حتت سيطرهت. الفعليةو وحتقيق.  هل

 االقتض.ء، توف  دجراءات وسب  انتص.  مالئ ة وفع.لة، خ.صة  لضح.اي   ا الضررو

 الشرح  
بشأأفن املتعلأأق ببأأ ل الشأأرم.ت  10 أارتب.طأأ.  وثيقأأ.  مبشأأروع املبأأد 11 أينأأرتب  مشأأروع املبأأد (1 

 ت اليت ينلحأق فيهأ. ضأرر سلبيئأة، و مع.ةة احل.ال 11 أالعث.ينة الواجبةو والغرض م  مشروع املبد
بعأد الثأ اعو  مأ. يف حأ.الت أو خيص الصحة البشرينة، يف مث.طق الث اع.ت املسلحة م. يف ذلك مب.

  الأأدول دىل انأأ.ذ تأأداب  تشأأرينعية وتأأداب  أخأأرى مث.سأأبة ينأأرام مثهأأ. ضأأ .ن دمكأأ.ن مسأأ.ءلة عوتُأأد
نطالقأأ.  مثهأأ. عأأ  تسأأببه. ا أو لأأةمؤسسأأ.ت ااع أأ.ل ااخأأرى الع.ملأأة يف أراضأأي الدو  أو الشأأرم.ت

لشأأرم.ت ومؤسسأأ.ت ا"و "ىداب  تشأأرينعية وتأأداب  أخأأر تأأ"بأأ لك الضأأررو وينتعأأني تفسأأ  املفأأ. يم 
 لع.ملأأأأة يف أراضأأأأيه.ا"و "ةخيأأأأص الصأأأأحة البشأأأأرين مأأأأ. يف ذلأأأأك مبأأأأ. لبيئأأأأة،ا"و "ىااع أأأأ.ل ااخأأأأر 

__________ 

 و2-5املرجع نفسه، الفرع  (1134 
 1135) European Union conflict minerals regulation  م(و2أعال (، امل.مة  1112 احل.شية  
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 طرينقأأأةثفس بأأأ "حالثأأأ اع املسأأألبعأأأد  مأأأ. يف ح.لأأأة أو  مثطقأأأة نأأأ اع مسأأألحيف"و ".انطالقأأأ.  مثهأأأ أو
 و10 أتفس  . يف مشروع املبد

قأ.نون  وفقأ.  للقأ.نون املثطبأق، الأ ي قأد ينكأون "هسببت"و "رلضر ا"وينتعني تفس  اللفظني  (2 
 قأأ.نون الدولأأة الأأيت وقأأع فيهأأ. الضأأررو أو غ  أأ. مأأ  مؤسسأأ.ت ااع أأ.ل، أو الدولأأة مأأوط  الشأأرمة

الأ ي ينأثص  (1136 ثظ.  القأ.نوين السأ.ري يف االحتأ.م ااورو   ا الصدم، ميك  اإلش.رة دىل ال ويف
 و(1137 علأأأ  أن القأأأ.نون املثطبأأأق علأأأ  مط.لبأأأة ينكأأأون عأأأ.مة  قأأأ.نون الدولأأأة الأأأيت وقأأأع فيهأأأ. الضأأأرر

املبأأأأ.مئ التوجيهيأأأأة املتعلقأأأأة ساع أأأأ.ل التج.رينأأأأة وحقأأأأوال  تشأأأأ  ،"هسأأأأببت"سللفأأأأل  ينتعلأأأأق في أأأأ.و 
تسأأبب فيهأأ. ت"اإلنسأأ.ن، يف سأأي.ال بأأ ل العث.ينأأة الواجبأأة حبقأأوال اإلنسأأ.ن، دىل اآلاثر الضأأ.رة الأأيت 

 الأأأأيت قأأأأد تأأأأرتب  ارتب.طأأأأ.  مب.شأأأأرا  بع لي.هتأأأأ. أو تسأأأأهم فيهأأأأ. مأأأأ  خأأأأالل أنشأأأأطته.، أو املؤسسأأأأ.ت
 و(1138 "ةق.هت. التج.رينخدم.هت. يف دط.ر عال أو مثتج.هت. أو
م  حيث دهن. تبدأ  10 أصيغة مشروع املبد 11 أوحت.مي اة لة ال .نية م  مشروع املبد (3 

 شأ.رة دىل اة لأة السأ.بقة، وتضأي  اعتبأ.را  دضأ.في.  ينثأدرج يف نطأ.ال اختص.صأه.و وتعأدل العبأأ.رة 
 تطبيأأأق، املعأأأ  تعأأأدينال  بسأأأيط.  يف ميفيأأأة 10 أتأأأرم يف مشأأأروع املبأأأد ال ، الأأأيت"ءسأأأب االقتضأأأ.ح"

سنأ.ذ تأداب  ينأرام مثهأ.  11 أاحلكم عل  الصعيد الوطرو وتوصي اة لة ال .نيأة مأ  مشأروع املبأد
مؤسسأأأة أع أأأ.ل أخأأأرى، يف اأأأرو  معيثأأأة، دذا أضأأأر فأأأرع هلأأأ.  أو ضأأأ .ن دمكأأأ.ن مسأأأ.ءلة شأأأرمة

بعأد الثأ اع املسألحو  مأ. يف ح.لأة أو حخيأص الصأحة البشأرينة، يف نأ اع مسأل م. يف ذلك مب. سلبيئة،
 وعلأأأأ  وجأأأأه التحدينأأأأد، ينُفأأأأرتض أن ينكأأأأون  أأأأ ا ةكثأأأأ.  مأأأأىت م.نأأأأت اافعأأأأ.ل الصأأأأ.مرة عأأأأ  الفأأأأرع

مامأأت حتأأت السأأيطرة الفعليأأة للشأأرمة اا و ولتوضأأيح أمهيأأة  أأ   السأأيطرة، ميكأأ  اإلشأأ.رة دىل  ومأ.
املتعلقأأأأة  يأأأأدانت. ضأأأأد لونغأأأأويفالبيأأأأ.ن الصأأأأ.مر عأأأأ  احملك أأأأة العليأأأأ. لل  لكأأأأة املتحأأأأدة يف قضأأأأية 

املتعأأأدمة اةثسأأأي.ت اللينط.نيأأأة عأأأ  قيأأأ.  شأأأرمة  Vedanta Resourcesسملسأأأؤولية احملت لأأأة جمل وعأأأة 
  شأأيء ينتوقأأ  علأأ  مأأدى وطرينقأأة مأأ"فرعيأأة هلأأ. بتصأأرين  مأأوام سأأ.مة يف جمأأرى مأأ.ئي يف وامبيأأ.: 

مبأأأ. يف ذلأأأك اسأأأتخدا  اسأأأتف.مة الشأأأرمة اا  مأأأ  فرصأأأة الأأأتحكم  مارة الع ليأأأ.ت ذات الصأأألة  
 رق.بتهأأ. ودشأأرافه. عليهأأ. أو تأأدخله. يف تلأأك اإلمارة أو ااراضأأي( الأأيت ق.مأأت هبأأ. الشأأرمة الفرعيأأة،

 و(1139 ".دسدائه. املشورة هل أو
مفهأأو  السأأيطرة الفعليأأة وفقأأ.  ملتطلبأأ.ت مأأ  والينأأة قضأأ.ئية وطثيأأةو وتشأأ   وينتعأأني تفسأأ  (4 

املبأأأ.مئ التوجيهيأأأة ملثظ أأأة التعأأأ.ون والتث يأأأة يف امليأأأدان االقتصأأأ.مي املتعلقأأأة سملؤسسأأأ.ت املتعأأأدمة 
الكيأ.انت ااخأرى الأيت تشأك  مؤسسأ.ت متعأدمة  أو اةثسي.ت يف   ا الصدم دىل أن الشرم.ت

أم أأأر مأأأ   أأأ    أو  حأأأني قأأأد ينسأأأتطيع ميأأأ.نيف"و لي.هتأأأ. بطأأأرال خمتلفأأأةو اةثسأأأي.ت قأأأد تثسأأأق ع
__________ 

 وم لك يف  ينسلثدا وسوينسرا والثروينجو (1136 
 1137) Regulation (EC) No. 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July on the 

law applicable to non-contractual obligations (Rome II Regulation), Official Journal of the 

European Union, L 199, p. 40, art. 4, para. 1: .و انظأر أينضأ Convention on Jurisdiction and the 

Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (Lugano, 30 October 2007), Official 

Journal of the European Union, L 339, p. 3و 
 ، الفقرة  أ(و17املب.مئ التوجيهية املتعلقة ساع .ل التج.رينة وحقوال اإلنس.ن، املبدأ  (1138 
 1139) Vedanta Resources PLC and another v Lungowe and others, Judgment, 10 April 2019, Hilary Term 

(2019) UKSC 20, On appeal from [2017] EWCA Civ 1528, para. 49و 
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الكي.انت أن مي.رس أتث ا   .م.  عل  أنشطة الكي.انت ااخرى، ف ن مرجة استقالهل. ض   نط.ال 
 (1140 "واملؤسسة قد نتل  اختالف.  مب ا  م  مؤسسة متعدمة اةثسي.ت دىل أخرى

دىل معأأأ.وى قضأأأ.ئية وطثيأأأة سأأألطت الضأأأوء علأأأ  وميكأأأ  اإلشأأأ.رة يف  أأأ ا الصأأأدم أينضأأأ.   (5 
بووتأأأو ضأأأد  اةوانأأأب الوجيهأأأة للعالقأأأة بأأأني الشأأأرمة اا  وفروعهأأأ.و فعلأأأ  سأأأبي  امل أأأ.ل، يف قضأأأية

أولأأأت احملك أأأة االبتدائيأأأة لأأأدائرة م.ليفورنيأأأ. الشأأأ .لية يف الأأأوالايت املتحأأأدة عث.ينأأأة  ،(1141 شأأأيفرون
لشأأأرمة اا  والشأأرمة الفرعيأأة   ب( مأأأدى ينلأأي:  أ( مقأأأدار وحمتأأوى االتصأأ.الت بأأني ا ملأأ. خ.صأأة

سي . السي.سة اامثية، للشأرمة الفرعيأة   وال مش.رمته. يف وضع السي.س.ت، أو وضع الشرمة اا 
املوافأأون واملأأدينرون املشأأرتمون بأأني الشأأرمة اا  والشأأرمة الفرعيأأة   م( مأأدى االعت أأ.م علأأ    ج(

جأأأ.ح العأأأأ.  لع ليأأأأ.ت الشأأأأرمة اا    ه( دىل أي الشأأأرمة الفرعيأأأأة يف دمرار اإلينأأأأرامات وأمهيتهأأأأ. للث
مأأأدى م.نأأأت الشأأأرمة الفرعيأأأة، دذا م.نأأأت تع أأأ  ومأأأيال  لل أأأدَّع  علأأأيهم، تتصأأأر  ضأأأ   نطأأأ.ال 

ذمأأأرت احملك أأأة االبتدائيأأأة لأأأدائرة نيوينأأأورك اةثوبيأأأأة يف  ،(1143 قضأأأية أخأأأرى ويف و(1142 سأأألطته.
شأرمة ااخأرى دذا م.نأت العالقأة بأني الوالايت املتحدة أنه جيوو مس.ءلة شرمة ق.نوان  ع  أع .ل ال

 و لأأت العوامأأ  ذات الصأألة لتحدينأأد و(1144 فيأأه الكف.ينأأة مبأأ. الشأأرمة اا  والشأأرمة الفرعيأأة وثيقأأة
دذا م.ن ذلأك  أو احلأ.ل دمهأ.ل اإلجأراءات الشأكلية للشأرم.ت، وامتأ اج اامأوال، والتأداخ  يف  م.

، خلصأأت شأأ.ندلر ضأأد شأأرمة ميأأبقضأأية  ويف و(1145 امل تلكأأ.ت واملسأأؤولني واملأأدينرين  واملأأوافني
دىل أن الشأأأرمة اا ، يف اأأأ  الظأأأرو  املالئ أأأة، قأأأد ينقأأأع عليهأأأ.  ووينلأأأ  دنكلأأأرتاحمك أأأة اسأأأتئث.  

بصحة مأوافي الشأرمة الفرعيأة الت.بعأة هلأ. وسأالمتهمو وميكأ  أن ينكأون  ينتعلق في .واجب العث.ينة 
شأرمة الفرعيأة مت أ.ثال  يف أحأد اةوانأب ذلك  و احل.ل، م ال ، حيث . ينكون ع أ  الشأرمة اا  وال

ينثبغأأأأي أن تكأأأأون، علأأأأ  قأأأأدر أعلأأأأ  مأأأأ  الدراينأأأأة  أو ذات الصأأأألة، وحيث أأأأ. تكأأأأون الشأأأأرمة اا ،
سةوانأأأب ذات الصأأألة سلصأأأحة والسأأأالمة يف الصأأأث.عة احملأأأدَّمة وأبوجأأأه القصأأأور يف نظأأأ.  ع أأأ  

 و(1146 الشرمة الفرعية
__________ 

 1140) OECD Guidelines for Multinational Enterprises أعال (،  1103  احل.شيةchap. I, para. 4, p. 17و 
 1141) Bowoto v. Chevron Texaco Corp., 312 F.Supp.2d 1229 (N.D. Cal. 2004) و م.نت القضية متعلقة بضلوع

 تكس.مو امل عو  يف انته.م.ت حلقوال اإلنس.ن يف نيج ايو - شرمة شيفرون
 و1243املرجع نفسه، الصفحة  (1142 
 1143) In re South African Apartheid Litigation, 617 F. Supp.2d 228 (S.D.N.Y. 2009) ،و يف  أ   القضأية

بته أة دع.نأة  .Barclays National Bank Ltdومصأر   Daimler AGق.ضأ  مأدعون مأ  جثأوب أفرينقيأ. شأرمة 
 ووحترينضه. عل  ذلك لفص  العثصريل ته.سي.س يفحكومة جثوب أفرينقي. 

 و246املرجع نفسه، الصفحة  (1144 
 و251املرجع نفسه، الصفحة  (1145 
 1146) Chandler v. Cape PLC, [2012] EWCA (Civ) 525 (Eng.), para. 80 و واشأرُتط مأ لك أن تكأون الشأرمة

موافيهأأ. ينعت أأدون عليهأأ. يف محأأ.ينتهمو  ينثبغأأي أن تكأأون علأأ  مراينأأة، أبن الشأأرمة الفرعيأأة أو اا  علأأ  مراينأأة، أو
 R. McCorquodale, "Waving not drowning: Kiobel outside the United States", Americanانظر أينض. : 

Journal of International Law, vol. 107 (2013), pp. 846-51 : .و انظأر أينضأLubbe and others v. Cape 

PLC Afrika and others v. Same, 20 July 2000, 1 Lloyd's Rep. 139, as well as P. Muchlinski, 

"Corporations in international litigation: problems of jurisdiction and United Kingdom Asbestos 

cases", International and Comparative Law Quarterly, vol. 50 (2001), pp. 1-25 : .و انظر أينضAkpan 

v. Royal Dutch Shell PLC, The Hague District Court, case No. C/09/337050/HA ZA 09-1580 

(ECLI:NL:RBDHA:2013:BY9854), 30 January 2013و 
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ة لتأني ااوىل وال .نيأة مأ  مشأروع املبأدأو س 11 أاة لة ال .ل ة م  مشأروع املبأد تص وت (6 
والغرض مثه. الت م  أبن الدول ينثبغي هل. توف  دجراءات وسب  انتص.  مالئ ة وفع.لأة لضأح.اي 

 مؤسسأ.ت ااع أ.ل ااخأأرى أو ااضأرار البيئيأة وااضأرار املرتبطأأة سلصأحة الأيت تسأببه. الشأأرم.ت
بعأد الثأ اع املسألحو ف.ة لأة دذن تشأ   مأ. يف حأ.الت أو فروعه. يف مثأ.طق الث اعأ.ت املسألحة أو

تكأأون فيهأأ. الدولأأة املضأأيفة يف وضأأع ميكثهأأ. مأأ  دنفأأ.ذ تشأأرينع.هت. فعليأأ. و  ال دىل احلأأ.الت الأأيت قأأد
وميكأأأأأ  اإلشأأأأأ.رة يف  أأأأأ ا الصأأأأأدم أينضأأأأأ.  دىل التعليأأأأأق العأأأأأ.  للجثأأأأأة املعثيأأأأأة سحلقأأأأأوال االقتصأأأأأ.مينة 

االلتأأ ا  سحل .ينأأة أبنأأه ينشأأ   خم.لفأأ.ت الشأأرم.ت يف اخلأأ.رج،  واالجت .عيأأة وال ق.فيأأة، الأأ ي ينفسأأر
ال سأأأي . يف احلأأأ.الت الأأأيت تكأأأون فيهأأأ. سأأأب  االنتصأأأ.  املت.حأأأة للضأأأح.اي أمأأأ.  احملأأأ.مم احملليأأأة و "

 و(1147 "ةغ  فع.ل أو للدولة اليت وقع فيه. الضرر، غ  متوافرة
واملؤسسأأأ.ت احملليأأأة نتيجأأأة ع.مينأأأة للث اعأأأ.ت وجيأأأدر سلأأأ مر أن اهنيأأأ.ر مؤسسأأأ.ت الدولأأأة  (7 

مأأ  شأأفنه تقأأوين  دنفأأ.ذ القأأوانني  مأأ. تأأدو  طأأوينال  يف أعقأأ.ب الث اعأأ.ت، و أأو مأأ. املسأألحة وم أأ ا  
ومح.ينأأة احلقأأوال ون ا أأة العدالأأةو ومأأ  اام لأأة الأأيت ميكأأ  اإلح.لأأة دليهأأ. للتأأدلي  علأأ  الأأدور اهلأأ.  

غ  أأ. مأأ  مؤسسأأ.ت ااع أأ.ل يف م أأ   أأ   الأأ ي ميكأأ  أن تقأأو  بأأه الأأدول مأأوط  الشأأرم.ت و 
الأأأيت مأأ.ن الثأأ اع فيهأأأ. متصأأال  أبحأأداث وقعأأأت يف  ،(1148 شأأأرمة م.اتنغأأ. للتعأأدين احلأأ.الت قضأأية 

مسجلة يف برموما وم.ن مقر .  .Katanga Mining Ltdوم.نت شرمة  ومجهورينة الكونغو الدميقراطية
الفعليأأة جتأأري يف مجهورينأأة الكونغأأو بيث أأ. م.نأأت مجيأأع أع .هلأأ.  ،(1149 يف مثأأدا لرغأأراض الضأأرينبية

اتفقت يف عقأد سأ.بق علأ  تسأوينة أينأة قد وعالوة  عل  ذلك، م.نت ااطرا   و(1150 الدميقراطية
مث.وع.ت يف حمك ة مولوين ي االبتدائية  مجهورينة الكونغو الدميقراطية(و غ  أن احملك ة اإلنكلي ينة 

واملتفشأأي حملأأ.والت التأأدخ  يف ن ا أأة لشأأيوع الظأأ. ر س"قأأررت مأأع ذلأأك، سلثظأأر دىل ح.لأأة تتسأأم 
ولأة حمك أة ميكأ  فيهأ. نظأر القضأية م"تكأون  لأ  أن مجهورينة الكونغأو الدميقراطيأة ،(1151 "ةالعدال

 و(1152 "ةبشك  مالئم ملصلحة مجيع ااطرا  ولغ.ايت العدال
 أأأأ   املسأأأأفلة يف   يئأأأأ.ت مع. أأأأدات حقأأأأوال اإلنسأأأأ.ن ماخأأأأ  اامأأأأم املتحأأأأدة ث.ولأأأأتوت (8 

تعليق.هتأأأأ. علأأأأ  الوضأأأأع يف فأأأأرامى الأأأأدولو فعلأأأأ  سأأأأبي  امل أأأأ.ل، شأأأأجعت اللجثأأأأة املعثيأأأأة حبقأأأأوال 
ن تعلأ  بوضأوح توقعهأ. مأ  مجيأع مؤسسأ.ت ااع أ.ل الأيت أ"اإلنس.ن الدولة الطأر  املعثيأة علأ  

فقأ.  للعهأد، تع   يف دقلي ه. و/أو اخل.ضعة لوالينته. القض.ئية أن حتأرت  معأ.ين  حقأوال اإلنسأ.ن، و 
ن تتخأأأ  التأأأداب  املث.سأأأبة لتع ينأأأ  سأأأب  االنتصأأأ.  املت.حأأأة حل .ينأأأة ضأأأح.اي أ"و ".يف مأأأ  ع لي.هتأأأ

__________ 

( بشأأأأفن الت امأأأأ.ت الأأأأدول 2017 24 اللجثأأأأة املعثيأأأأة سحلقأأأأوال االقتصأأأأ.مينة واالجت .عيأأأأة وال ق.فيأأأأة، التعليأأأأق العأأأأ.  رقأأأأم (1147 
مبوجأأأأأأأأب العهأأأأأأأأد الأأأأأأأأدويل اخلأأأأأأأأ.ص سحلقأأأأأأأأوال االقتصأأأأأأأأ.مينة واالجت .عيأأأأأأأأة وال ق.فيأأأأأأأأة يف سأأأأأأأأي.ال اانشأأأأأأأأطة التج.رينأأأأأأأأة، 

 E/C.12/GC/24 و وينرب  التعليق الع.      التداب  ساللت ا  حب .ينة احلقوال املثصوص عليه. يف العهدو30(، الفقرة 
 1148) Alberta Inc. v. Katanga Mining Ltd. [2008] EWHC 2679 (Comm), 5 November 2008 (Tomlinson J.)و 
 و19املرجع نفسه، الفقرة  (1149 
 و20املرجع نفسه، الفقرة  (1150 
 و34املرجع نفسه، الفقرة  (1151 
يف الأوالايت املتحأدة، رفضأت احملك أة االبتدائيأة  In re Xe Servicesو سمل أ ، يف قضأية 33املرجع نفسه، الفقأرة  (1152 

لأأةو وجأأوم حمك أأة بدينين بأأت   امعأأ.ء الشأأرمة العسأأكرينة اخل.صأأة أبن العأأراال  أأو مولأأة احملك أأة املالئ أأة ورأت أنأأه مل
 وIn re XE Services Alien Tort Litigation, 665 F Supp 2d 569 (ED Va 2009)انظر: 

https://undocs.org/ar/E/C.12/GC/24
https://undocs.org/ar/E/C.12/GC/24
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وسمل أأ ، لفتأأت ةثأأة القضأأ.ء  و(1153 "جأنشأأطة مؤسسأأ.ت ااع أأ.ل التج.رينأأة الأأيت تع أأ  يف اخلأأ.ر 
ضأأي علأأ  الت ييأأ  العثصأأري االنتبأأ.  دىل حأأ.الت تضأأررت فيهأأ. حقأأوال الشأأعوب ااصأألية يف اارا

 أ ا السأي.ال،  ويف مستوى معيشي الئق م  ع لي.ت الشأرم.ت عأل الوطثيأةو ويف والصحة والبيئة
ف.لأة عأد  دمراج عوائأق يف القأ.نون حتأول مون مسأ.ءلة ووو م"شجعت الدولةظ الطر  املعثية عل  

الشأأرم.ت عأأل الوطثيأأة يف حمأأ.مم الدولأأة الطأأر  عثأأدم.  تُرتكأأب انته.مأأ.ت للعهأأد  خأأ.رج دقلأأيم 
 و"(1154 دولة الطر ال
وميك  اإلح.لأة مأ لك دىل وثيقأة مأونرتو الأيت تشأ  دىل الت امأ.ت الأدول مأوط  الشأرم.ت  (9 

ولتثفي   أ   االلت امأ.ت  و(1155 العسكرينة واامثية اخل.صة مبوجب الق.نون الدويل حلقوال اإلنس.ن
الصأ.مرة عأ   ل  الدول، يف ارو  حمدمة، ان.ذ تداب  ملثع أشك.ل سأوء السألوك ذات الصألةع"

 الشأأأأأأرم.ت العسأأأأأأكرينة واامثيأأأأأأة اخل.صأأأأأأة  وموافيهأأأأأأ. والتحقيأأأأأأق فيهأأأأأأ. وتأأأأأأوف  سأأأأأأب  انتصأأأأأأ.  
 و(1156 "ةفع.ل
سأأأب  معيشأأأتهم مأأأ  الضأأأرر  أو دىل أشأأأخ.ص أتذت صأأأحتهم "ح.ايضأأأ"وينشأأأ  التعبأأأ   (10 

أخأأرى و وقأأد ينأأؤثر الضأأرر البيئأأي أينضأأ.  يف حقأأوال دنسأأ.ن 11 أالبيئأأي املشأأ.ر دليأأه يف مشأأروع املبأأد
، يف املق.  ااول، عل  ".صة  لضح.ايخ"وتدل العب.رة  و(1157 م   احلق يف احلي.ة واحلق يف الغ اء

املقأأأ.  ال أأأ.ين، تقأأأر  ويف أن سأأأب  انتصأأأ.  مالئ أأأة وفع.لأأأة ينثبغأأأي توف  أأأ. لضأأأح.اي الضأأأرر البيئأأأيو
طثيأةو وقأد العب.رة أبن سب  االنتص.      قد تت.ح أينض.  علأ  أسأ.س أوسأع تبعأ.  للتشأرينع.ت الو 

ميكأأأأثهم امعأأأأ.ء حأأأأدوث انتهأأأأ.ك  ال جم وعأأأأ.ت مأأأأ  ااشأأأأخ.ص أو ينسأأأأ ح ذلأأأأك لرابطأأأأ.ت بيئيأأأأة
وعأالوة  علأ  ذلأك،  و(1158 مص.حلهم الفرمينة برفع مع.وى مف.عأ.  عأ  املصألحة الع.مأة أو حلقوقهم
__________ 

 و16(، الفقرة CCPR/C/DEU/CO/6اللجثة املعثية حبقوال اإلنس.ن، املالحظ.ت اخلت.مية بشفن تقرينر أمل.ني.   (1153 
(، CERD/C/GBR/CO/18-20القض.ء عل  الت يي  العثصأري، املالحظأ.ت اخلت.ميأة بشأفن تقرينأر امل لكأة املتحأدة  ةثة  (1154 

 و29الفقرة 
 1155) "Montreux Document on pertinent legal obligations and good practices for States related to 

operations of private military and security companies during armed conflict" (Montreux, ICRC, 

 و2012متوو/ينوليه  27مولة، وأقر . االحت.م ااورو  يف  54و وحظيت وثيقة مونرتو بتفينيد (2008
 Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland andو انظأر أينضأ. : 15املرجأع نفسأه، الفقأأرة  (1156 

Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), "Legislative guidance tool 

for States to regulate private military and security companies" (Geneva, 2016), which contains also 

examples of best practicesمتأأأأ.ح يف ، :www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/ 

Legislative-Guidance-Tool-EN_1.pdf  تشأأأأرينع.ت (و لالطأأأأالع علأأأ  ال2019متوو/ينوليأأأه  8 اط لأأأع عليأأأأه يف
 /www.ohchr.orgالوطثيأأأأة، انظأأأأر أينضأأأأ.  مراسأأأأة مفوضأأأأية اامأأأأم املتحأأأأدة السأأأأ.مية حلقأأأأوال اإلنسأأأأ.ن، متأأأأ.ح يف: 

EN/Issues/Mercenaries/WGMercenaries/Pages/NationalLegislationStudies.aspx  8 اط لأأأأأأأأأع عليأأأأأأأأأه يف 
 Al-Quraishi et al. v. Nahkla and L-3 Services, 728 F Supp 2d 702 (D(و انظر أينض. : 2019متوو/ينوليه 

Md 2010) at 35-37, 29 July 2010 .بعأد سأثوات مأ  2012 و مت التوص  دىل تسأوينة يف  أ   القضأية يف عأ ،
 التق.ضيو

 أمان و 1306و 1304ر احل.شيتني انظ (1157 
 ,L. Rajamani, "Public interest environmental litigation in India: exploring issues of accessانظأر:  (1158 

participation, equity, effectiveness and sustainability", Journal of Environmental Law, vol. 19 

(2007), pp. 293-321 :و متأأأأ.ح يفwww.researchgate.net/publication/316876795_Public_Interest_ 

Environmental_Litigation_in_India_Exploring_Issues_of_Access_Participation_Equity_Effective

ness_and_Sustainability  و انظر أينض. : 2019متوو/ينوليه  8 اط لع عليه يف)India Environmental Portal, 
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يُنسأأتخد  فيهأأ. عأأ.مة  مصأأطلح  ال ميكأأ  أن تأأؤمي ااضأأرار البيئيأأة أينضأأ.  دىل دق.مأأة معأأ.وى مدنيأأة
 و"ةحيض"
عبأأ.رة ذات طبيعأأة ع.مأأة وتتأأيح  أأي  "ةجأأراءات وسأأب  انتصأأ.  مالئ أأة وفع.لأأد"والعبأأ.رة  (11 

 قدرا  م  املرونة للدول عثد تطبيق   ا احلكم عل  الصعيد الوطرو "ءسب االقتض.ح"والعب.رة 
لرسأب.ب نفسأه.  عأ.  يف اةأ ء ال أ.ين سعتبأ.ر  حك أ.  ذا تطبيأق 11 أوينقع مشأروع املبأد (12 

 ويف   ا اة ء 10 أاليت أُمرج م  أجله. مشروع املبد

  اجلزء الثالث  
 املبادئ السارية يف أثناء النزاع املسلح

  12 أاملبد  
 ابلنزاعات املسلحة يتعلق فيماشرط مارتنز يف جمال محاية البيئة 

شأ ولة سالتف.قأ.ت الدوليأأة، تظأ  البيئأة حتأت مح.ينأة وسأألطة يف احلأ.الت غأ  امل 
ميليأه الضأ    ومأ. مب.مئ الق.نون الدويل املست دة م  العأر  املسأتقر ومبأ.مئ اإلنسأ.نية

 الع. و

 الشرح  
م  شرط م.رتث ، ال ي ورم أصأال يف مينب.جأة اتف.قيأة ال أ.ي  12 أاستوحي مشروع املبد (1 

يف العدينأأد جمأأدما ص عليأأه ونُأأ ،(1159 قأأة بقأأوانني وأعأأرا  احلأأرب اللينأأةاملتعل 1899 لعأأ.   ال .نيأأة(
 يف جأأو ر  علأأ  أنأأه حأأىت يف احلأأ.الت الأأيت " .رتثمأأ"وينأأثص شأأرط  و(1160 مأأ  املع. أأدات الالحقأأة

__________ 

Public Interest Litigationيف ، :www.indiaenvironmentportal.org.in/category/1255/thesaurus/ 

public-interest-litigation-pil  انظأأر أينضأأ. : و (و 2019متوو/ينوليأأه  8يف عليأأه  اط لأأعthe Convention on 

Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in 

Environmental Matters (Aarhus Convention) (Aarhus, Denmark, 25 June 1998), United Nations, 

Treaty Series, vol. 2161, No. 37770, p. 447, art. 6 ومأ لك ،Directive 2003/35/EC of the European 

Parliament and of the Council of 26 May 2003 providing for public participation in respect of the 

drawing up of certain plans and programmes relating to the environment and amending with 

regard to public participation and access to justice Council Directives 85/337/EEC and 96/61/ECو 
 1159) Convention (II) with Respect to the Laws and Customs of War on Land (The Hague, 29 July 1899), 

J.B. Scott (ed.), The Hague Conventions and Declarations of 1899 and 1907 1086  انظأر احل.شأية 
بقأأأأوانني احلأأأأرب، تأأأأرى  علأأأأ  أنأأأأه "دىل أن تصأأأأدر مدونأأأأة أم أأأر امت أأأأ.ال   1899 أعأأأال (و ينأأأأثص شأأأأرط م.رتثأأأأأ  لعأأأ. 

تشأأ له. اانظ أأة الأأيت اعت أأدهت.، ينظأأ   ااطأأرا  السأأ.مية املتع.قأأدة أن مأأ  املث.سأأب أن تعلأأ  أنأأه يف احلأأ.الت الأأيت ال
حتت مح.ينة وحكأم مبأ.مئ القأ.نون الأدويل الث.جتأة عأ  العأ.مات الراسأخة بأني الشأعوب املتحضأرة،  السك.ن واملق.تلون

وعأأ  قأأوانني اإلنسأأ.نية وع أأ. ميليأأه الضأأ   العأأ. "و ولالطأأالع علأأ  حملأأة ع.مأأة، انظأأر مأأ مرة اام.نأأة الع.مأأة بشأأفن أثأأر 
 و142دىل  140(، الفقرات A/CN.4/550الث اع املسلح عل  املع. دات: مراسة لل  .رسة والفقه  

  142  واتف.قيأة جثيأ  ال .ل أة، املأ.مة 62  واتف.قية جثيأ  ال .نيأة، املأ.مة 63انظر اتف.قية جثي  ااوىل، امل.مة  (1160 
، واللوتومأأأول اإلضأأأ.يف 2، الفقأأأرة 1  واللوتومأأأول اإلضأأأ.يف ااول، املأأأ.مة 158واتف.قيأأأة جثيأأأ  الرابعأأأة، املأأأ.مة 

تقييأأد اسأأتع .ل أسأألحة تقليدينأأة معيثأأة ميكأأ  اعتب.ر أأ.  و انظأأر أينضأأ.  اتف.قيأأة حظأأر أو4ال أأ.ين، الدينب.جأأة، الفقأأرة 
 United Nations, Treaty(، 1980تشأأأرين  ااول/أمتأأوبر  10عشأأأوائية ااثأأر  جثيأأ ،  مفرطأأة الضأأرر أو

Series, vol.1342, No.22495 وم  الدينب.جة 5، الفقرة 137، الصفحة 

http://www.indiaenvironmentportal.org.in/category/1255/thesaurus/public-interest-litigation-pil
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http://www.indiaenvironmentportal.org.in/category/1255/thesaurus/public-interest-litigation-pil
http://www.indiaenvironmentportal.org.in/category/1255/thesaurus/public-interest-litigation-pil
http://www.indiaenvironmentportal.org.in/category/1255/thesaurus/public-interest-litigation-pil
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تش له. اتف.ق.ت مولية حمدمة ينظ  املدنيون واحمل.ربون مش ولني حب .ينة وسلطة مبأ.مئ القأ.نون  ال
وذمأرت  و(1161 ميليأه الضأ   العأ.  ومأ. العأر  املسأتقر وعأ  مبأ.مئ اإلنسأ.نيةالدويل املثب قأة عأ  

 و(1162 مأ  القأ.نون الأدويل العأريف حمك ة العدل الدولية أن   ا الشرط ينشأك  يف حأد ذاتأه جأ ءا  
يف سأأأي.ال االحأأتالل احلأأأر ، ف نأأأه ست اليأأو  ينسأأأري علأأأ  نطأأأ.ال  ولأأئ  ُوضأأأع  أأأ ا الشأأرط أصأأأال  
 و(1163 .نون الث اع.ت املسلحةواسع، وينغطي مجيع جم.الت ق

علأ  أهنأ. تأوفر مح.ينأة دضأ.فية يف احلأ.الت غأ   عأ.  وينُثظر دىل وايفة   ا الشرط بشك  (2 
يف فتوا أأ.  " .رتثمأأ"وقأأد أشأأ.رت حمك أأة العأأدل الدوليأأة دىل شأأرط  و(1164 املشأأ ولة بق.عأأدة حمأأدمة

الأأأدويل اإلنسأأأ.ين علأأأ  بشأأأفن مشأأأروعية ااسأأألحة الثووينأأأة لتع ينأأأ  احلجأأأة الق.ئلأأأة بسأأأراين القأأأ.نون 
وسمل أأأأأ ، ذمأأأأأرت اللجثأأأأأة الدوليأأأأأة  و(1165 اسأأأأأتخدامه. أو ااسأأأأألحة الثووينأأأأأةالتهدينأأأأأد سسأأأأأتخدا  

للصليب اامحأر يف شأرحه. التف.قيأة جثيأ  ااوىل، أن أحأد اةوانأب الدينث.ميأة للشأرط ينت  أ  يف 
التطأأورات اةدينأأدة يف جمأأ.ل  أو طبيأأق مبأأ.مئ وقواعأأد القأأ.نون اإلنسأأ.ين علأأ  احلأأ.التت"أتميأأد  

  التع. دي  أ   ااوضأ.ع والتطأوراتينتث.ول فيه. الق.نونُ  ال التكثولوجي.، وم لك يف احل.الت اليت
وبأأ لك حيأأول الشأأرط مون االحتجأأ.ج  أأواو اسأأتخدا   و(1166 "دينتث.وهلأأ. علأأ  وجأأه التحدينأأ ال أو

أسأأأ.ليب احلأأرب غأأ  احملظأأورة صأأراحة يف املع. أأأدات ذات  أو أسأألوب مأأ  وسأأ.ئ  أو أي وسأأيلة
 وهلأأ. القأأ.نون التع. أأديينتث. ال بصأأفة أعأأم، االحتجأأ.ج أبن ااع أأ.ل احلربيأأة الأأيت أو ،(1167 الصأألة

 و(1168 صراحة   ي مشروعة حبكم الواقعاملب.مئ الع.مة للق.نون  أو الق.نون الدويل العريف أو

__________ 

 و2، الفقرة 1اللوتومول اإلض.يف ااول، امل.مة  (1161 

 1162) Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226, 
para. 84و 

 1163) T. Meron, "The Martens Clause, principles of humanity, and dictates of public conscience", 
American Journal of International Law, vol. 94 (2000), pp. 78-89, at p. 87و 

مأأأ  املأأأوام املتعلقأأأة بقأأأ.نون اسأأأتخدا  اجملأأأ.ري امل.ئيأأأة الدوليأأأة يف ااغأأأراض غأأأ   29( مأأأ  شأأأرح املأأأ.مة 3الفقأأأرة   (1164 
، اجمللأد ال أ.ين  اةأ ء 1994 ووو حوليأةاملالحية وشروحه. والقرار املتعلق سملي.  اةوفية احملصورة الع.برة للحدوم، 

مأأ  املأوام املتعلقأأة بقأأ.نون طبقأأ.ت امليأأ.  اةوفيأأة العأأ.برة  18ة ( مأأ  شأأرح املأأ.م3  الفقأأرة  281ال أ.ين(، الصأأفحة 
"ويف  :68و 67، الصأأأأفحت.ن 54و 53، اجمللأأأأد ال أأأأ.ين  اةأأأأ ء ال أأأأ.ين(، الفقأأأأراتن 2008ووو  حوليأأأأةللحأأأأدوم، 

 تش له. ق.عدة حمدمة، ينوفر شرط م.رتث  بع  أوجه احل .ينة ااس.سية"و احل.الت اليت ال

 ك ة دىل شرط م.رتث ، ال ي ينتعني عد  التشكيك يف است رار وجأوم  وانطب.قأه، وذلأك أتميأدا  ، تش  احمل"وأخ ا   (1165 
مشأأأروعية التهدينأأأد ساسأأألحة الثووينأأأة لكأأأون مبأأأ.مئ القأأأ.نون اإلنسأأأ.ين وقواعأأأد  تثطبأأأق علأأأ  ااسأأألحة الثووينأأأة" 

 و87، الفقرة 260أعال (، الصفحة  1162احل.شية انظر  واستخدامه. 

 1166) 3298, para. 63, art. to the Geneva Convention I) 2016ICRC commentary (وانظأر أينضأ. :  وC. Greenwood, 

"Historical developments and legal basis", in D. Fleck (ed.), The Handbook of International 

Humanitarian Law (Oxford, Oxford University Press, 2008), pp. 33-34, at p. 34:  مأع مواصألة تطأوينر"
غي  اآليل وتكثولوجيأأ. احل.سأأوب اام أأر تطأأأورا ، أسأألحة ونظأأم دطأأالال جدينأأدة تثطأأوي علأأ  دممأأأ.ج تكثولوجيأأ.ت التشأأ

 واملوقّر عد  جت.وو التكثولوجي. للق.نون" ‘م.رتث ‘سيكف  شرط 

 1167) ICRC commentary (1987) to Additional Protocol I, art. 1, para. 2, para. 55; ICRC commentary to 

the Geneva Convention I (2016), para. 3297و 

صأأأراحة  يف اتفأأأ.ال مأأأ  االتف.قأأأ.ت الدوليأأأة  ينكأأأ  الع أأأ  احلأأأر  حمظأأأورا   للأأأدلي  العسأأأكري ااملأأأ.ين، "دذا مل وفقأأأ.   (1168 
 ,Federal Ministry of Defence: انظأأر ينعأأر سلضأأرورة أنأأه جأأ.ئ  سلفعأأ "و القأأ.نون العأأريف، فهأأ ا ال يف أو

)1992, 15/2Dv (Z 129, para. Manual -Humanitarian Law in Armed Conflicts و 
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و فقأد " .رتثمأ"ووايمة عل  ذلك، نتلأ  اآلراء مأع ذلأك بشأفن الثتأ.ئج الق.نونيأة لشأرط  (3 
.ب ق.نون تع. دي واجأب ينضطلع به الق.نون الدويل العريف م  مور يف غي مب. اعُتل الشرط ت م ا  

فتأق شأرط  ومأ. و(1169 التع. أديقأ.نون الالتطبيق، وسست رار صأالحية القأ.نون العأريف دىل ج.نأب 
 احل.الت اليت ينكأون فيهأ. التثظأيم القأ.نوين يف"ينوفر توجيه.ت تفس ينة دض.فية  م.رتث  ينعتل حك .  

 و(1170 "حغأ  واضأ أو غأ  مؤمأد أو فيأه مشأكوم.   مأ. ق.عدة عرفيأة أو املثصوص عليه يف مع. دة
وينأأرب  تفسأأ   خأأر شأأرط مأأ.رتث  أبسأألوب حتدينأأد القأأ.نون الأأدويل العأأريف الأأ ي ينرمأأ  بصأأفة خ.صأأة 

 ينعأر، ال ودمراج مشأروع املبأدأ  أ ا يف جم وعأة مأ  مشأ.رينع املبأ.مئ و(1171 عل  االعتق.م سإلل ا 
سلثتأ.ئج الق.نونيأأة  ينتعلأق في أ. بشأفن التفسأ ات املختلفأأة ، أبن اللجثأة تتخأأ  موقفأ.  ينفيأد ضأ ث.   أو

 املرتتبة عل  شرط م.رتث و
سلث اعأأأ.ت  ينتعلأأق في أأ.رط مأأ.رتث  يف جمأأأ.ل مح.ينأأة البيئأأة شأأ" ب 12 أثأأون مشأأروع املبأأدوعُ  (4 

و وينوجه العثوان االنتب.  دىل ترمي  مشروع املبدأ عل  البيئة، والغرض مثه  أو تأوف  مح.ينأة "ةاملسلح
 الث اع.ت املسلحةودض.فية للبيئة يف سي.ال 

وليسأأأأت  أأأأ   أول مأأأأرة حيأأأأتج  فيهأأأأ. بشأأأأرط مأأأأ.رتث  يف سأأأأي.ال مح.ينأأأأة البيئأأأأة يف الث اعأأأأ.ت  (5 
ف.ملبأأ.مئ التوجيهيأأة املتعلقأأة حب .ينأأة البيئأأة يف أوقأأ.ت الثأأ اع املسأألح الصأأ.مرة عأأ   و(1172 املسأألحة

  احلأأأ.الت الأأأيتيف"ينلأأأي:  مأأأ. ينأأأثص علأأأ  حك أأأ.   اللجثأأأة الدوليأأأة للصأأأليب اامحأأأر تتضأأأ   أينضأأأ.  
تشأأأ له. قواعأأأد االتف.قيأأأ.ت الدوليأأأة، تظأأأ  البيئأأأة حتأأأت مح.ينأأأة وسأأألطة مبأأأ.مئ القأأأ.نون الأأأدويل  ال

 و(1173 " ميليأأأأأأأه الضأأأأأأأ   العأأأأأأأ. وةأأأأأأأ. ر  املتبأأأأأأأع، ومأأأأأأأ  املبأأأأأأأ.مئ اإلنسأأأأأأأ.نية،املسأأأأأأأتق.ة مأأأأأأأ  العأأأأأأأ
__________ 

 1169) Greenwood, "Historical developments and legal basis"  و وانظأر 34أعأال (، الصأفحة  1166 احل.شأية
حيأث ُوصأ   the ICRC commentary 2016 to the Geneva Convention I, art. 63, para. 3296أينضأ. : 

 وذلك مبض ون احلد اام  للشرط

 1170) A. Cassese, "The Martens Clause: half a loaf or simply pie in the sky?", European Journal of 

International Law, vol. 11 (2000), pp. 187-216, at pp. 212-213; G. Distefano and E. Henry, "Final 

provisions, including the Martens Clause", in A. Clapham, P. Gaeta and M. Sassóli (eds.), The 

1949 Geneva Conventions: A Commentary (Oxford: Oxford University Press, 2015), pp. 155-188, 

at pp. 185-186 : .و وانظأر أينضأProsecutor v. Kupreškić et al., Case No. IT-95-16-T, Judgment, 14 

January 2000, paras. 525 and 527و 

 1171) Cassese, "The Martens Clause: half a loaf or simply pie in the sky?"  ،)انظأأر احل.شأية السأأ.بقة 
 Meron, "The Martens Clause, principles of humanity, and dictates of public  و214الصأأفحة

conscience"  و88أعال (، الصفحة  1163 انظر احل.شية 

 ,P. Sands et al., Principles of International Environmental Law, 4th ed. (Cambridgeانظأر:  (1172 

Cambridge University Press, 2018), p. 832 : يف الق.نون الدويل احلدينث، لأيس  ثأ.ك سأبب ميثأع  مأ. ميليأه"
 M. Bothe et al., "International law :وعل  نفس املثوال، انظرالض   الع.   م  أن ينش   احل .ينة البيئية"و 

protecting the environment during armed conflict: gaps and opportunities", International Review of 

the Red Cross, vol. 92 (2010), pp. 569-592, at pp. 588-589; Droege and Tougas, "The protection of 

the natural environment in armed conflict: existing rules and need for further legal protection" 
 :M. Tignino, "Water during and after armed conflicts  40-39أعأال (، الصأفحت.ن  998شأية  احل.

what protection in international law?", Brill Research Perspectives in International Water Law, 

vol. 1.4 (2016), pp. 1-111, at pp. 26, 28 and 41و 

 1173) ICRC, Guidelines for Military Manuals and Instructions on the Protection of the Environment in 
Times of Armed Conflict  و7أعال (، املبدأ التوجيهي  973 احل.شية 
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، معأأأت اة عيأأأة الع.مأأأة مجيأأأع الأأأدول دىل أن تثشأأأر علأأأ  نطأأأ.ال واسأأأع املبأأأ.مئ 1994 عأأأ.  ويف
ويل العث.ينأأأة الواجبأأأة إلمك.نيأأأة مجمهأأأ. يف أملتهأأأ. العسأأأكرينة والتعلي أأأ.ت تأأأ"التوجيهيأأأة املثقحأأأة وأن 

 ال أأ.ين وعأأالوة علأأ  ذلأأك، حأأث املأأؤمتر العأأ.ملي و(1174 "العسأأكرينني ااخأأرى املوجهأأة دىل أفرام أأ.
يف  الأأأدول ااعضأأأ.ء 2000 عأأأ.  يفالأأأ ي عقأأأد  االحتأأأ.م الأأأدويل حل .ينأأأة الطبيعأأأة حلفأأأل الطبيعأأأة 
 ينلي: م. عل  أتينيد سي.سة ع.مة تثص عل  اامم املتحدة
يأأوي دىل أن تصأأدر مدونأأة موليأأة أوىف بشأأفن احل .ينأأة البيئيأأة، ينظأأ  الغأأال  احل 

ومجيع عث.صر  املكونة وع لي.ته، يف احل.الت غ  املش ولة سالتف.ق.ت والقواعد الدولية، 
ميليأأه  وةأأ. حل .ينأأة وسأألطة مبأأ.مئ القأأ.نون الأأدويل املسأأت دة مأأ  العأأر  املسأأتقر، خ.ضأأع.  

راعيأأأة  لرجيأأأ.ل  الضأأ   العأأأ. ، ومأأ  املبأأأ.مئ والقأأيم ااس.سأأأية لإلنسأأ.نية بوصأأأفه. قي أأ.  
 و(1175 واملقبلةاحل.لية 

يف  م أ.  ومأ.ن الغأرض مثهأ. أن ُتطبَّأق يف أوقأ.ت السألم ،(1176 وقد اعُت دت التوصية بتوافق اآلراء
 و(1177 أوق.ت الث اع املسلح

 وينتبع مشأروع املبأدأ التأوجيهي صأيغة شأرط مأ.رتث  الأوارمة يف اللوتومأول اإلضأ.يف ااول، (6 
ينثص  ال ظ  املدنيون واملق.تلون، يف احل.الت اليتين"(، اليت تثص عل  أنه: 1 ةم  امل.م 2 ة الفقر 

أي اتفأأأ.ال مويل  خأأأر، حتأأت مح.ينأأأة وسأأألط.ن مبأأأ.مئ القأأأ.نون  أو عليهأأ.  أأأ ا  ووو   اللوتومأأأول(
و واتفقت اللجثأة علأ  أن " ميليه الض   الع. وم. استقر هب. العر  ومب.مئ اإلنس.نية م .  الدويل

تقتصأر علأ  معأ  واحأد حمأدم  ال مفكأرة ع.مأة  " . ميليه الض   العأ.م".صة دىل اإلش.رة بصفة خ
 أأأ ا الصأأأدم، ميكأأأ  اإلشأأأ.رة دىل اامهيأأأة،  ويف يف جأأو ر ، تأأألر تطبيأأأق شأأأرط مأأأ.رتث  علأأأ  البيئأأةو

املسلم هب. ع وم.، للح .ينأة البيئيأة، دضأ.فة دىل منأو القأ.نون الأدويل البيئأي وتوطيأد و وبصأورة أم أر 
مثأ  اعت أ.م املع. أدات الأيت تأدون  مبأ ا    شهد فهأم اآلاثر البيئيأة املرتتبأة علأ  الثأ اع تطأورا   ،حتديندا  

 ق.نون الث اع.ت املسلحةو
، "ةبأ.مئ اإلنسأ.نيم"اإلش.رة دىل و و  أال ،العث.صر ااس.سية يف شرط م.رتث ينلو أحد و  (7 

 مأ  امل كأ  أن تظأ  التسأ.ؤل ع أ. دذا مأ.ن وقأد أُثأ  عالقة غ  مب.شرة بقدر أمل حب .ينة البيئأةو
، سلثظأأأر دىل أن وايفأأأة  أأأ   املبأأأ.مئ  أأأو حتدينأأأدا خدمأأأة "ةبأأأ.مئ اإلنسأأأ.نيم"البيئأأأة حتأأأت مح.ينأأأة 

  ينسأأأأأأتبعد بعضأأأأأأه. بعضأأأأأأ. ال ن الشأأأأأأواغ  اإلنسأأأأأأ.نية والبيئيأأأأأأةواحأأأأأأُتفل هبأأأأأأ   اإلشأأأأأأ.رة االبشأأأأأأرو 
ليسأت فكأرة جمأرمة، ودمنأ.  أي مت أ   ن البيئأةد"أش.رت دىل ذلك حمك ة العدل الدولية بقوهلأ.  م .

تولأأد  مل فيهأأ. ااجيأأ.ل الأأيت مبأأ. حيأأ  املعيشأأة ومت أأ  نوعيأأة احليأأ.ة، وصأأحة الك.ئثأأ.ت البشأأرينة ذاهتأأ.،
  سلصأأألة الوثيقأأأة بأأأني بقأأأ.ء اإلنسأأأ.ن والبيئأأأة الأأأيت ينعأأأيش فيهأأأ. يف البيأأأ.انت واعأأأرتُ  و(1178 "دبعأأأ

__________ 

 و11، الفقرة 1994م.نون ااول/مينس ل   9املؤر   49/50قرار اة عية الع.مة  (1174 

 1175) World Conservation Congress, resolution 2.97, entitled "A Martens Clause for environmental 
protection" (Amman, 4-11 October 2000)و 

 ودىل توافق اآلراءوأعض.ء وم.لة الوالايت املتحدة مل تثضم الوالايت املتحدة  (1176 

 1177) D. Shelton and A. Kiss, "Martens Clause for environmental protection", Environmental Policy and 

Law, vol. 30 (2000), pp. 285-286, at p. 286و 

 و29، الفقرة 241أعال (، الصفحة  1162 احل.شية  استخدامه. فتوى مشروعية التهديند ساسلحة الثووينة أوانظر  (1178 
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للح .ينأة  حلدين أة للبيئأة بوصأفه. موضأوع.  ترسم التع.رين  ا ال وسمل  ، و(1179 ااخرى ذات احلجية
بني البيئة واانشأطة البشأرينة بأ  تشأجع وضأع تعأ.رين  تشأ   عث.صأر مأ  مأ   مقيق.   ف.صال   خط.  

مث.سأأأب. حل .ينأأأة  "ةبأأأ.مئ اإلنسأأأ.نيم"وعأأأالوة علأأأ  ذلأأأك، اعتُأأأل االحتفأأأ.  بفكأأأرة  و(1180 مثه أأأ.
علأ  أهنأ. تشأ  بصأفة أعأم دىل املعأ.ين   "ةاإلنسأ.نيبأ.مئ م"وميك  فهم عب.رة و شرط م.رتث سالمة 

يف القأأأ.نون الأأأدويل اإلنسأأأ.ين فحسأأب، بأأأ  أينضأأأ.  يف القأأأ.نون الأأأدويل حلقأأأوال  ال اإلنسأأ.نية الأأأوارمة
 و(1182 ال ي ينوفر للبيئة أشك.ال   .مة م  احل .ينة ،(1181 اإلنس.ن

دشأأأ.رة دىل  خل.صأأأةاملقأأأررة اأصأأأال الأأأيت اقرتحتهأأأ. ومأأأ.ن مشأأأروع املبأأأدأ ينتضأأأ   يف صأأأيغته  (8 
   اإلش.رة يف هن.ينة املط.  م  أجأ  التقيأد قأدر اإلمكأ.ن بصأيغة شأرط مل حُيتفل هبو و "لاجي.ا"
 شأ.مال   ميكأ  اعتبأ.ر  " لض   الع.ا"عرب أينض.  ع  رأي مف.م  أن مصطلح املستقرةو وأُ  " .رتثم"

 ملفهو  اإلنص.  بني ااجي.ل مج ء  .  م  ااس.س ااخالقي للق.نون الدويل البيئيو
__________ 

ينثص املي .ال الع.ملي للطبيعة عل  أن "اةثس البشأري  أو جأ ء مأ  الطبيعأة وأن احليأ.ة تعت أد علأ  الع أ  املتصأ  للأثظم  (1179 
، املرفأأق، الدينب.جأأةو عأأالوة علأأ  ذلأأك، 1982  ااول/أمتأأوبر تشأأرين 28املأأؤر   37/7الطبيعيأأة"و قأأرار اة عيأأة الع.مأأة 

ربأأ  املقأأرر اخلأأ.ص املعأأر حبقأأوال اإلنسأأ.ن والبيئأأة الكرامأأة اإلنسأأ.نية سلبيئأأة سعتب.ر أأ. "املعيأأ.ر اام  للكرامأأة اإلنسأأ.نية": 
مأأع املعأأ.ين  الأأدني.  حأأىت العأأيش علأأ  مسأأتوى ينتث.سأأب "فبأأدون بيئأأة صأأحية، دنثأأ. غأأ  قأأ.مرين  علأأ  الوفأأ.ء بتطلع.تثأأ. أو

متأأأأأأأأأأ.ح يف:  "مقدمأأأأأأأأأأة": مفوضأأأأأأأأأأية اامأأأأأأأأأأم املتحأأأأأأأأأأدة السأأأأأأأأأأ.مية حلقأأأأأأأأأأوال اإلنسأأأأأأأأأأ.ن، انظأأأأأأأأأأر للكرامأأأأأأأأأأة اإلنسأأأأأأأأأأ.نية"و
https://www.ohchr.org/AR/Issues/Environment/SREnvironment/Pages/SRenvironmentIndex.aspx  اط لأأأأأأأأأع 

 (و2019متوو/ينوليه  8يف  عليه

و 14 أعأال (، الصأفحة 1172 احل.شأية  Sands, Principles of International Environmental Lawانظأر:  (1180 
: انظأأر أينضأأ.   "مسأأ.ت العأأ.مل الطبيعأأي ومثتج.تأأه ومسأأ.ت احلضأأ.رة البشأأرينة ومثتج.هتأأ.و"ينشأأ   غأأ  أن مفهأأو  البيئأأة 

C.R. Payne, "Defining the environment: environmental integrity", in C. Stahn, J. Iverson and J. 

Easterday (eds.), Environmental Protection and Transitions from Conflict to Peace: Clarifying 

Norms, Principles, and Practices (Oxford, Oxford University Press, 2017), pp. 40-70, at p. 69 
 اانشأطة البشأرينة والبيئأة مثظأ.  تفأ.علي"، وعأد  ترمي  أ. حصأرا   حيث يندعو دىل الثظر يف "الكيفية اليت تع   هبأ.

 وعل  عثصر واحد
 1181) Cassese, "The Martens Clause: half a loaf or simply pie in the sky?"  أعأال (،  1170 احل.شأية

 تسأأتثب  مأأ  املعأأ.ين  الدوليأأة حلقأأوال اإلنسأأ.نو م أأ.  حيأأث ينشأأ  دىل "املعأأ.ين  الع.مأأة لإلنسأأ.نية"، 212 الصأأفحة
 أأي  السأأال  ةأأ.وعأأالوة علأأ  ذلأأك ميكأأ  أن تكأأون املبأأ.مئ اإلنسأأ.نية مب .بأأة "اعتبأأ.رات دنسأأ.نية أس.سأأية أشأأق يف 

 Corfu Channel case, Judgment of April 9thر: دىل حمك أة العأدل الدوليأةو انظأ عليأه وقأت احلأرب" اسأتث.ما  

1949, I.C.J. Reports 1949, p. 4, at p. 22 : .و وانظأأر أينضأأP.-M. Dupuy, "Les considérations 

élémentaires d'humanité' dans la jurisprudence de la Cour internationale de Justice", in L.-A. 

Sicilianos and R.-J. Dupuy (eds.), Mélanges en l'honneur de Nicolas Valticos: Droit et justice 

(Paris, Pedone, 1998), pp. 117-130و 

أن الضرر البيئأي ينأؤثر علأ  اعرتفت عدة حم.مم و يئ.ت قض.ئية صراحة  سلرتاب  بني البشر والبيئة بتفميد . عل   (1182 
 Socio-Economic Rights and Accountability Project (SERAP) v. Nigeria, Judgment احلأق يف احليأ.ةو

No. ECW/CCJ/JUD/18/12, Community Court of Justice, Economic Community of West African 

States, 14 December 2012; Öneryildiz v. Turkey, Application No. 48939/99, Judgment, European 

Court of Human Rights, 30 November 2004, ECHR 2004-XII, para. 71أحدث القرارات الص.مرة    ويف
يف  أأ ا الشأأفن، نصأأت فتأأوى حمك أأة البلأأدان اامرينكيأأة حلقأأوال اإلنسأأ.ن بشأأفن البيئأأة وحقأأوال اإلنسأأ.ن علأأ  أن 

 Inter-American Court of Human بأأني حقأأوال اإلنسأأ.ن واحل .ينأأة البيئيأأة، ثأأ.ك عالقأأة غأأ  ق.بلأأة للتصأأر  

Rights, Advisory Opinion No. OC 23-17, Medio Ambiente y Derechos Humanos [The environment 

and human rights], 15 November 2017, Series A, No. 23  .قرار ةثة البلدان اامرينكية حلقوال و وانظر أينض
 وYanomami v. Brazil, resolution No. 12/85, Case No. 7615, 5 March 1985اإلنس.ن يف قضية 

https://www.ohchr.org/AR/Issues/Environment/SREnvironment/Pages/SRenvironmentIndex.aspx
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يف اة ء ال .لث، ال ي ينتض   مش.رينع املب.مئ الس.رينة يف أثثأ.ء  12 أمشروع املبد ينقعو  (9 
 يف ح.الت االحتاللو مشروع املبدأ   ا أينض. ينثطبقو مسلحو  ن اع

  13 أاملبد  
 يئة الطبيعية يف أثناء النزاع املسلحتوفري محاية عامة للب

سأأي .  وال  أأ  وفقأأ.  للقأأ.نون الأأدويل السأأ.ري،رت  البيئأأة الطبيعيأأة وحتُ حُتأأ -1 
 ق.نون الث اع.ت املسلحةو

حُيرص عل  مح.ينة البيئة الطبيعية م  ااضأرار املتفشأية والطوينلأة اامأد  -2 
 والشديندةو

دذا صأأ.ر  أأدف.   دال بيعيأة،ال جيأوو اهلجأأو  علأ  أي جأأ ء مأ  البيئأأة الط -3 
 عسكراي و

 الشرح  
يف  الطبيعية عل  مح.ينة البيئة ع.  م  ثالث فقرات تثص بوجه 13 أينتفل  مشروع املبد (1 

أثثأأ.ء الثأأ اع املسأألحو وينعأأل عأأ  االلتأأ ا  سحأأرتا  البيئأأة الطبيعيأأة ومح.ينتهأأ.، وواجأأب احلأأرص، وحظأأر 
 ر  دف.  عسكراي ودذا ص. دال ش   ج .ت عل  أي ج ء م  البيئة،

و أو أن البيئأة الطبيعيأة  أال سلث اع.ت املسألحة، ينتعلق في .املوق  الع.   1 ةوحتدم الفقر  (2 
 سي . ق.نون الث اع.ت املسلحةو وال حترت  وحت   وفق.  للق.نون الدويل الس.ري،

مث.سأأأب.  يف مشأأأأروع املبأأأأدأ  أأأأ ا اهن أأأأ.  "ةحل .ينأأأأا"و " الحأأأأرتاا"واعتُأأأل اسأأأأتخدا  لفظأأأأي  (3 
القأ.نون البيئأي الأدويل والقأ.نون الأدويل و  اسُتخدم. يف العديند م  صكوك ق.نون الث اع.ت املسألحة

مبشأأأأأروعية التهدينأأأأأد ورأت حمك أأأأأة العأأأأأدل الدوليأأأأأة يف فتوا أأأأأ. املتعلقأأأأأة  و(1183 حلقأأأأأوال اإلنسأأأأأ.ن
دذا مأ.ن  مأ. حد العث.صر الداخلأة يف تقيأيمحرتا  البيئة  و أا"أن  استخدامه. أو ساسلحة الثووينة

ن تضأع االعتبأ.رات البيئيأة يف أ"وأن م  واجب الأدول  "ة ووو  الضرور  مت شي.  مع مبدأ م. ع  
 أأأأو ضأأأأروري ومتث.سأأأأب يف السأأأأعي لتحقيأأأأق اا أأأأدا  العسأأأأكرينة  ملأأأأ. احلسأأأأب.ن لأأأأدى تقيي هأأأأ.

 و(1184 "ةاملشروع

__________ 

 ثأأ.ك عأأدم مبأأ  مأأ  الصأأكوك املتعلقأأة بقأأ.نون الث اعأأ.ت املسأألحة والقأأ.نون البيئأأي وقأأ.نون حقأأوال اإلنسأأ.ن الأأيت  (1183 
العأ.ملي للطبيعأة، وقأرار اة عيأة الع.مأة لرمأم تتض   تعب ي "احرتا " و"مح.ينة"و وم  أ أم  أ   الصأكوك املي أ.ال 

، واللوتومأأأول اإلضأأأ.يف 1سأأأي . الدينب.جأأأة واملبأأأدأ  ، وال1982تشأأأرين  ااول/أمتأأأوبر  28املأأأؤر   37/7املتحأأأدة 
، الأيت تأثص علأ  وجأوب احأرتا  ااعيأ.ن املدنيأة ومح.ينتهأ.و وانظأر أينضأ. ، علأ  سأبي  1، الفقأرة 48ااول، امل.مة 

 مأأأأأأ.نون ااول/  16العهأأأأأأد الأأأأأأدويل اخلأأأأأأ.ص سحلقأأأأأأوال املدنيأأأأأأة والسي.سأأأأأأية،  نيوينأأأأأأورك، مأأأأأأ   2 املأأأأأأ.مة امل أأأأأأ.ل،
واللوتومأأول اإلضأأ.يف ااول،   United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 171 (،1964 مينسأأ ل
سلبيئأأة والتث يأأة،  تقرينأأر مأأؤمتر اامأأم املتحأأدة املعأأر  ودعأأالن رينأأو بشأأفن البيئأأة والتث يأأة  دعأأالن رينأأو(، 55 املأأ.مة
 مثشأأأورات اامأأأم  ، اجمللأأأد ااول، القأأأرارات الأأأيت انأأأ  . املأأأؤمتر1992ح ينران/ينونيأأأه  14-3مي جأأأ.ن و،  رينأأأو

 و10، املرفق ااول، املبدأ 1والتصوينب(، القرار  A.93.I.8 املبيع املتحدة، رقم
و وانظأأأر 30أعأأأال (، الفقأأأرة  1162شأأأية  احل. اسأأأتخدامه. فتأأأوى مشأأأروعية التهدينأأأد ساسأأألحة الثووينأأأة أوانظأأأر  (1184 

 و63، الفقرة 253أينض. املرجع نفسه، الصفحة 
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، ينثبغي التفميد عل  أنه مرجأت "ةع.ت املسلح.نون الث اق"سستخدا  تعب   ينتعلق في .و  (4 
 و(1185 "لقأأ.نون الأأدويل اإلنسأأ.ينا"و "ة.نون الث اعأأ.ت املسأألحقأأ"العأأ.مة علأأ  الت ييأأ  بأأني تعبأأ ي 

 ء مأأ  قأأ.نون ذلأأك اةأأوميكأأ  فهأأم القأأ.نون الأأدويل اإلنسأأ.ين فه أأ.  ضأأيق.  علأأ  أنأأه ينقتصأأر علأأ  
ضأأح.اي الث اعأأ.ت املسأألحة  بيث أأ. ميكأأ  اعتبأأ.ر قأأ.نون الأأ ي ينهأأد  دىل مح.ينأأة  الث اعأأ.ت املسأألحة

الث اع.ت املسلحة مصطلح.  ع.م.  ينش   مح.ينة ضح.اي الث اع املسلح وينثظم م لك وس.ئ  احلأرب 
 و(1187 دىل  أأ ين  التعبأأ ين  بوصأأفه . مرتامفأأني يف القأأ.نون الأأدويل غ.لبأأ.وينُثظأأر  و(1186 وأسأأ.ليبه.

 أأو الأأ ي ُفضأأ  سلثظأأر دىل معثأأ.  ااوسأأع ولكف.لأأة  "ة.نون الث اعأأ.ت املسأألحقأأ"غأأ  أن مصأأطلح 
االتسأأ.ال مأأع ااع أأ.ل السأأ.بقة للجثأأة بشأأفن مشأأ.رينع املأأوام املتعلقأأة آباثر الث اعأأ.ت املسأألحة علأأ  
املع. أأدات، الأأيت أشأأ  يف سأأي.قه. دىل أن قأأ.نون الث اعأأ.ت املسأألحة ينشأأ   أينضأأ.  قأأ.نون االحأأتالل 

العالقأأأة بأأأني  أأأ ا املوضأأأوع وموضأأأوع  اثر الث اعأأأ.ت  وينثبغأأأي التفميأأأد علأأأ  و(1188 وقأأأ.نون احليأأأ.م
 املسلحة عل  املع. داتو

، وجبأت اإلشأ.رة دىل أن قأ.نون الث اعأ.ت "يلق.نون الدويل السأ.ر ا"وفي . خيص مصطلح  (5 
، غأأ  أن (lex specialis  املسأألحة  أأو قأأ.نون أوقأأ.ت الثأأ اع املسأألح مبقتضأأ  ق.عأأدة التخصأأيص

للقأ.نون الأأدويل الأيت تأأثص علأ  تأأوف  احل .ينأة البيئيأأة، م أ  قواعأأد القأ.نون البيئأأي القواعأد ااخأأرى 
مأ   1 ةومأ  مث، ينعتأد سلفقأر  و(1189 الدويل والق.نون الدويل حلقوال اإلنس.ن تظ  قواعأد ينعتأد هبأ.

أثث.ئأأأه وبعأأأد ( يف حأأأدوم  ويف يف املراحأأأ  الأأأ الث مجيعأأأ.   قبأأأ  الثأأأ اع املسأأألح 13 أمشأأأروع املبأأأد
.نون الث اع.ت املسلحةو وتلو     الفقأرة أن مشأ.رينع املبأ.مئ هتأد  دىل االسأتف.مة مأ  انطب.ال ق

الثصأأوص الأأأيت تتثأأأ.ول مح.ينأأأة البيئأأة يف قأأأ.نون الث اعأأأ.ت املسأأألحة  أأي وغ  أأأ. مأأأ  قواعأأأد القأأأ.نون 
 الدويل م  أج  تع ين  مح.ينة البيئة يف سي.ال الث اع.ت املسلحة ع وم. و

مأأ  اللوتومأأول اإلضأأ.يف ااول، الأأيت تأأثص علأأ   55 ةمأأ  املأأ.م ف سأأتوح.ة 2 ةأمأأ. الفقأأر  (6 
طوينلأأأة اامأأأد يف الواسأأأعة االنتشأأأ.ر و الق.عأأأدة تأأأوخي العث.ينأأأة حل .ينأأأة البيئأأأة مأأأ  ااضأأأرار الب.لغأأأة و 

حتأوط علأ  أهنأ. تشأ  دىل واجأب  "صرظ حُيأ"وينثبغي تفسأ  عبأ.رة  و(1190 الث اع.ت املسلحة الدولية

__________ 

 Y. Dinstein (ed.), The Conduct of Hostilities under the لالطالع عل  وصأ  للأدالالت اللفظيأة، انظأر: (1185 

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

paras. 35-37 and 41-43و 

 R. Kolb and R. Hyde, An Introduction to the International Law of Armedانظأر علأ  سأبي  امل أ.ل،  (1186 

Conflicts (Oxford, Hart, 2008), pp. 16-17و 

 املرجع نفسهو (1187 

، 2(، شأأأأرح املأأأأ.مة A/66/10  10 الواثئأأأأق الرمسيأأأأة للج عيأأأأة الع.مأأأأة، الأأأأدورة الس.مسأأأأة والسأأأأتون، امللحأأأأق رقأأأأم (1188 
 و234 الصفحة

، 242-240أعأأال (، الصأأفح.ت  1162 احل.شأأية  اسأأتخدامه. الثووينأأة أوفتأأوى مشأأروعية التهدينأأد ساسأألحة  (1189 
 و30-27و 25الفقرات 

 ينلي: مح.ينة البيئة الطبيعية، عل  م. - 55تثص امل.مة  (1190 
.ء القت.ل مح.ينة البيئة الطبيعية م  ااضرار الب.لغة واسعة االنتشأ.ر وطوينلأة اامأدو وتشأ    أ   تُراع  أثث -1" 

ينُتوقأأع مثهأأ. أن تسأأبب م أأ   أأ    وسأأ.ئ  القتأأ.ل الأأيت ينُقصأأد هبأأ. أو احل .ينأأة حظأأر اسأأتخدا  أسأأ.ليب أو
 بق.ء السك.نو ااضرار سلبيئة الطبيعية وم  مث تضر بصحة أو

 الرمع اليت ُتش  ضد البيئة الطبيعية"و  ج .تحُتظر  -2 

https://undocs.org/ar/A/66/10
https://undocs.org/ar/A/66/10
https://undocs.org/ar/A/66/10


A/74/10 

GE.19-13883 332 

قأأأد ينرتتأأأب علأأأ  اانشأأأطة العسأأأكرينة مأأأ  أثأأأر حمت أأأ  يف البيئأأأة  ملأأأ. ااطأأأرا  يف أي نأأأ اع مسأأألح
 و(1191 الطبيعية

الأأ ي  "و"أينضأأ.  حأأر  العطأأ   13 أ، اسأأُتخد  يف مشأأروع املبأأد55 ةوعلأأ  غأأرار املأأ.م (7 
مأ  حيأث مأدى  55 ةخيتل  ع  املأ.م 13 أينش  دىل معي.ر ترام ي ثالثيو بيد أن مشروع املبد

بأأأني الث اعأأأ.ت الدوليأأأة وغأأأ  الدوليأأأة، علأأأ   13 أمييأأأ  مشأأأروع املبأأأد ال أوال ،االنطبأأأ.ال والتع أأأيمو 
و أ ا ينشأ    و(1192 أس.س أن مش.رينع املب.مئ ينُقصد هب. أن تثطبق عل  مجيع الث اعأ.ت املسألحة
أم أأأر، ومأأأ لك  أو الث اعأأأ.ت املسأأألحة الدوليأأأة، سملعأأأر التقليأأأدي لثأأأ اع مسأأألح ينقأأأع بأأأني مولتأأأني

 حتأأ.رب فيهأأ. الشأأعوب اهلي ثأأة االسأأتع .رينة واالحأأتالل ااجثأأا واانظ أأة الث اعأأ.ت املسأألحة الأأيت
الث اع.ت املسلحة غ  الدولية، اليت ينش    م .  العثصرينة يف سي.ال ة.رسة حقه. يف تقرينر املص  

بني مج.ع.ت مسلحة مثظ ة ماخ  دقليم  أو تقع دم. بني مولة ومج.عة  مج.ع.ت( مسلحة مثظ ة
 و(1193 مولة م  الدول

وينلأأأة ط"و "راسأأأعة االنتشأأأ.و "ومل ينأأأرم يف اللوتومأأأول اإلضأأأ.يف ااول تعرينأأأ  ملصأأأطلح.ت  (8 
و و    املصطلح.ت نفسه. مستخدمة يف اتف.قية حظر استخدا  تقثيأ.ت التغيأ  "ةلغس"و "داام

تتضأ    ال     االتف.قية غ  أن و(1194 اينة أغراض عدائية أخرى أو يف البيئة اغراض عسكرينة
لرتام أأأي ال الثأأأي املطلأأأوب مبوجأأأأب اللوتومأأأول اإلضأأأ.يف ااول، اهنأأأ. تسأأأتخد  حأأأأر  الشأأأرط ا
 ، وان سي.ال االتف.قية أضيق م  ا  م  اللوتومول اإلض.يف ااولو"و"بدال  م   "أو"العط  

م  اللوتومأول اإلضأ.يف ااول مأ  حيأث  55 ةع  امل.م 13 أاثني. ، خيتل  مشروع املبد (9 
صأأأراحة  علأأأ  حظأأأر اسأأأتخدا   13 أينأأأثص مشأأأروع املبأأأد ال ،55 ةااعأأأمو وخالفأأأ.  لل أأأ.مط.بعأأأه 
ضأررا  سلبيئأة الطبيعيأة  تلحأقميكأ  أن ينتوقأع مثهأ. أن  أو وس.ئ  القت.ل اليت ينقصد هب. أو أس.ليب

 أأأأ ا تشأأأأ  دىل أن  وينثبغأأأأي الثظأأأأر يف الشأأأأواغ  الأأأأيتبقأأأأ.ئهمو  أو ومأأأأ  مث تضأأأأر بصأأأأحة السأأأأك.ن
ينثبغأي قأراءة و الطأ.بع العأ.  ملشأ.رينع املبأ.مئو ، يف ضوء نص مش.رينع املب.مئع  قد ينضاالستبع.م 

، الأأ ي ينتثأأ.ول تطبيأأق مبأأ.مئ وقواعأأد قأأ.نون الث اعأأ.ت 14 أسالقأأرتان مأأع مشأأروع املبأأد 2 ةالفقأأر 
 املسلحة عل  البيئة الطبيعية هبد  توف  احل .ينة البيئيةو

__________ 

 1191) Pilloud and Pictet, "Article 55: Protection of the natural environment"  أعأال (،  999 انظأر احل.شأية
 K. Hulme, "Taking care to protect the environmentوانظأأر أينضأأ. :  و2133، الفقأأرة 663الصأفحة 

against damage: a meaningless obligation?" in International Review of the Red Cross, vol. 92 

(2010), pp. 675-691و 

 و78-69الفقرات  A/CN.4/674انظر  (1192 

 2اتف.قية جثي  ااوىل  واتف.قيأة جثيأ  ال .نيأة  واتف.قيأة جثيأ  ال .ل أة  واتف.قيأة جثيأ  الرابعأة، املأ.ماتن املشأرتمت.ن  (1193 
 و1  واللوتومول اإلض.يف ال .ين، امل.مة 1  اللوتومول اإلض.يف ااول، امل.مة 3و

اينأأة أغأأراض عدائيأأة أخأأرى  اسأأتخدا  تقثيأأ.ت التغيأأ  يف البيئأأة اغأأراض عسأأكرينة أواتف.قيأأة حظأأر مأأ   2املأأ.مة  (1194 
 .United Nations, Treaty Series, vol.1108, No. 17119, p (،1976مأ.نون ااول/مينسأ ل   10 نيوينأورك، 

وينلأأأة التفأأأ. م اخلأأأ.ص سملأأأ.مة ااوىل مأأأ   أأأ   االتف.قيأأأة، تفسأأأر مصأأأطلح.ت "واسأأأعة االنتشأأأ.ر"، و"ط ويف 151
شأأ.ملة ملسأأ.حة تبلأأغ عأأدة مئأأ.ت مأأ  الكيلأأومرتات ‘: واسأأعة االنتشأأ.ر‘" البقأأ.ء" و"شأأديندة" علأأ  الثحأأو التأأ.يل:

دضأرار خطأ   مثطوينة عل  دخأالل أو‘: شديندة‘" لفص  تقرينب. "  تدو  لفرتة أشهر، أو‘: طوينلة البق.ء‘" املربعة" 
 Report of the Conference of) غ  أ. مأ  املقومأ.ت ة، أوب  حبي.ة اإلنس.ن، وسملوارم الطبيعية واالقتصأ.مينم أو

the Committee on Disarmament, Official Records of the General Assembly, Thirty-first Session, 

Supplement No. 27 (A/31/27), vol. I, pp. 91-92)و 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/674
https://undocs.org/ar/A/CN.4/674
https://undocs.org/ar/A/CN.4/674
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NG9/059/31/pdf/NG905931.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NG9/059/31/pdf/NG905931.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NG9/059/31/pdf/NG905931.pdf?OpenElement
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الق.عأأأدة ااس.سأأأية الأأأيت تقضأأأي بوجأأأوب  دىل 13 أمأأأ  مشأأأروع املبأأأد 3 ةالفقأأأر  تسأأأتثدو  (10 
وتؤمأأأد الطبيعأأأة املدنيأأأة املتفصأأألة للبيئأأأة  و(1195 الت ييأأأ  بأأأني اا أأأدا  العسأأأكرينة وااعيأأأ.ن املدنيأأأة

مأأ  اللوتومأأول  52 ةمأأ  املأأ.م 2 ةسلفقأأر  13 أمأأ  مشأأروع املبأأد 3 ةوميكأأ  ربأأ  الفقأأر  الطبيعيأأةو
 أبهن.: "ةا دا  العسكرينا" اإلض.يف ااول، اليت تعر 

ووو تلأأأأك الأأأأيت تسأأأأهم مسأأأأ.مهة فع.لأأأأة يف الع أأأأ  العسأأأأكري سأأأأواء مأأأأ.ن ذلأأأأك  
 اة ئأأأي أو سسأأأتخدامه.، والأأأيت حيقأأأق تأأأدم  . التأأأ.  أ  بغ.ينتهأأأ. أ  مبوقعهأأأ. أ  بطبيعتهأأأ.

تعطيلهأأأأأأأأ. يف الظأأأأأأأأرو  السأأأأأأأأ.ئدة حيثأأأأأأأأ اك ميأأأأأأأأ ة عسأأأأأأأأكرينة  أو االسأأأأأأأأتيالء عليهأأأأأأأأ. أو
 و(1196 أميدة

 و(1197 "ة.فأأأة ااعيأأأ.ن الأأأيت ليسأأأت أ أأأداف.  عسأأأكرينم"أبهنأأأ.  "ةاعيأأأ.ن املدنيأأأا"وُعأأأر  مصأأأطلح 
لر أأأدا  العسأأأكرينة، ولأأأيس  دال جيأأأوو توجيأأأه اهلج أأأ.ت ال ومبوجأأأب قأأأ.نون الث اعأأأ.ت املسأأألحة،

وتوجأد عأأدة صأكوك مل مأأة وغأ  مل مأأة تشأ  دىل أن  أأ   الق.عأدة تثطبأأق  و(1198 لرعيأ.ن املدنيأأة
 و(1199 البيئة الطبيعيةأج اء م  عل  

__________ 

 7 ةالق.عأأأدأعأأأال (،  969 احل.شأأية  القأأأ.نون الأأدويل اإلنسأأأ.ين وووبأأأك:  -انظأأر بصأأأفة ع.مأأة،  ثكأأأرتس وموووالأأد  (1195 
 و127و 26-23، الصفح.ت 43والق.عدة 

و وينأأرم تعرينأأ  ة.ثأأ  يف اللوتومأأوالت الت.ليأأة امللحقأأة سالتف.قيأأة 2، الفقأأرة 52اللوتومأأول اإلضأأ.يف ااول، املأأ.مة  (1196 
تقييأأأد اسأأأتع .ل االغأأأ.  وااشأأأراك والثبأأأ.ئ   املتعلقأأأة أبسأأألحة تقليدينأأأة معيثأأأة: اللوتومأأأول ال أأأ.ين املتعلأأأق حبظأأأر أو

( 1980تشأأأأأرين  ااول/أمتأأأأأوبر  10يدينأأأأأة معيثأأأأأة  جثيأأأأأ ، ااخأأأأأرى امللحأأأأأق سالتف.قيأأأأأة املتعلقأأأأأة أبسأأأأألحة تقل
 .United Nations, Treaty Series, vol. 1342, No  اللوتومول ال .ين لالتف.قيأة املتعلقأة أبسألحة تقليدينأة معيثأة(

22495, p. 137, at p. 168   واللوتومأأأأأأول ال أأأأأأ.ين املعأأأأأأدَّل امللحأأأأأأق سالتف.قيأأأأأأة املتعلقأأأأأأة أبسأأأأأألحة تقليدينأأأأأأة معيثأأأأأأة
تقييأأد اسأأتع .ل  تقييأأد اسأأتع .ل ااسأألحة احملرقأأة، امللحأأق ستف.قيأأة حظأأر أو للوتومأأول ال .لأأث بشأأفن حظأأر أووا

عشأأأوائية ااثأأأر  اللوتومأأأول ال .لأأأث لالتف.قيأأأة املتعلقأأأة  أسأأألحة تقليدينأأأة معيثأأأة ميكأأأ  اعتب.ر أأأ. مفرطأأأة الضأأأرر أو
 و1999   وم لك اللوتومول ال .ين لع. vol. 1342, No. 22495, p. 139 أبسلحة تقليدينة معيثة( املرجع نفسه،

، مأأأأأ  اللوتومأأأأأول 5، الفقأأأأأرة 2، مأأأأأ  اللوتومأأأأأول اإلضأأأأأ.يف ااول، ومأأأأأ لك املأأأأأ.مة 1، الفقأأأأأرة 52 انظأأأأأر املأأأأأ.مة (1197 
، مأأأأ  اللوتومأأأأول ال أأأأ.ين املعأأأأدَّل امللحأأأأق 7، الفقأأأأرة 2لالتف.قيأأأأة املتعلقأأأأة أبسأأأألحة تقليدينأأأأة معيثأأأأة  واملأأأأ.مة  ال أأأ.ين

، مأ  اللوتومأول ال .لأث لالتف.قيأة املتعلقأة أبسألحة 4، الفقأرة 1سالتف.قية املتعلقة أبسلحة تقليدينة معيثأة  واملأ.مة 
 تقليدينة معيثةو

أعأأأال (،  969 احل.شأأأية  ووو القأأأ.نون الأأأدويل اإلنسأأأ.ين العأأأريفبأأأك:  -  ثكأأأرتس وموووالأأأدانظأأأر بصأأأفة ع.مأأأة،  (1198 
( مأ  اللوتومأول 2 52و 48ومبأدأ الت ييأ  مأدون يف نصأوص مثهأ. املأ.ماتن و 26-23، الصأفح.ت 7الق.عدة 

لالتف.قية املتعلقأة أبسألحة تقليدينأة معيثأةو اإلض.يف ااول، وم لك يف اللوتومول ال .ين املعدل واللوتومول ال .لث 
و و معرت  به مق.عدة م  قواعد القأ.نون الأدويل اإلنسأ.ين العأريف املثطبقأة علأ  الث اعأ.ت املسألحة الدوليأة وغأ  

 والدولية عل  السواء
املتعلقأة أبسألحة  ، مأ  اللوتومأول ال .لأث لالتف.قيأة4، الفقأرة 2املأ.مة ذُمأر:  الت.لية، مأ  بأني مأ.ذُمرت الصكوك  (1199 

اإلعأالن اخلتأ.مي الأ ي اعت أد  و تقليدينة معيثة  واملب.مئ التوجيهية املتعلقة حب .ينة البيئة يف أوق.ت الث اع املسلح، 
، املرفأأق، وااملأأة 51/157و 49/50املأأؤمتر الأأدويل حل .ينأأة ضأأح.اي احلأأرب، قأأرارا اة عيأأة الع.مأأة لرمأأم املتحأأدة 

: انظأأأأأأأأر املتحأأأأأأأأدة، ومأأأأأأأأ لك التشأأأأأأأأرينع.ت الوطثيأأأأأأأأة يف نيكأأأأأأأأ.راغوا ودسأأأأأأأأب.ني.و العسأأأأأأأأكرينة اسأأأأأأأأرتالي. والأأأأأأأأوالايت
، 34الق.عأأأأأأدة أعأأأأأال (،  969و  احل.شأأأأأأية وو العأأأأأريف القأأأأأ.نون الأأأأأأدويل اإلنسأأأأأ.ينبأأأأأأك:  - وموووالأأأأأد  ثكأأأأأرتس
 و106-104الصفحت.ن 
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ينؤمأد أن  أ   الق.عأدة ليسأت مطلقأة:  ةأ. ،"ر.صأ"قُيأدت ومثيأ.  بعبأ.رة  3 ةبيد أن الفقر  (11 
 و(1200 البيئة  دف.  عسكراي  يف ح.الت معيثة، وميك  م  مث استهدافه. بصورة ق.نونية  فقد تص

مراسأة اللجثأة  الوارمة يف قواعدالم   43 ةدىل الفقرة ااوىل م  الق.عد 3 ةوتستثد الفقر  (12 
غأأأ  أن ااجأأأ اء ااخأأأرى مأأأ   ووليأأأة للصأأأليب اامحأأأر بشأأأفن القأأأ.نون الأأأدويل اإلنسأأأ.ين العأأأريفالد

 أأ ا الصأأدم، مأأ   ويف أاثر بعأأ  الشأأواغ و ةأأ. تأأدرظج يف الصأأيغة احل.ليأأة للفقأأرة، مل 43 ةالق.عأأد
و وبثأ.ء علأ  ذلأك، جيأأب قأراءة مأ  مأأ   عأأ.  املفيأد التفميأد علأ  أن مشأأ.رينع املبأ.مئ ذات طأ.بع

ينأأثص عليأأه  مأأ. ، الأأ ي ينتثأأ.ول حتدينأأدا  تطبيأأق14 أسالقأأرتان مأأع مشأأروع املبأأد 3 ةوالفقأأر  2 ةالفقأأر 
ق.نون الث اع.ت املسألحة مأ  قواعأد ومبأ.مئ تتعلأق سلت ييأ  والتث.سأب والضأرورة العسأكرينة وانأ.ذ 

 االحتي.ط.ت يف اهلجو و
 ينتعلق في .ينت    يف: وضع مب.مئ توجيهية حل .ينة البيئة  تواوان 13 أمشروع املبد وحيقق (13 
لث اعأأأ.ت املسأأألحة مون دعأأأ.مة صأأأي.غة القواعأأأد واملبأأأ.مئ املعأأأرت  هبأأأ. مأأأ  قبأأأ  مبوجأأأب قأأأ.نون س

 الث اع.ت املسلحةو

  14 أاملبد  
 تطبيق قانون النزاعات املسلحة على البيئة الطبيعية

فيأأه  مبأأ. هأأ.، قأأ.نون الث اعأأ.ت املسأألحة،ينُطبَّأأق علأأ  البيئأأة الطبيعيأأة، بغأأرض مح.ينت 
املبأ.مئ والقواعأأد املتعلقأأة سلت ييأأ  والتث.سأأب والضأأرورة العسأأكرينة وانأأ.ذ االحتي.طأأ.ت يف 

 اهلجو و

 الشرح  
، "ةطبيق ق.نون الث اع.ت املسلحة عل  البيئة الطبيعيت"، املعثون 10 أينتث.ول مشروع املبد (1 

املسألحة علأ  البيئأة الطبيعيأة بغأرض مح.ينتهأ.و وينأرم مشأروع  تطبيق مب.مئ وقواعد ق.نون الث اعأ.ت
أن املقصأوم مثأه  أو تطبيقأه يف أثثأ.ء  ينأدل علأ  ةأ. يف اة ء ال أ.ين مأ  مشأ.رينع املبأ.مئ 14 أاملبد

 ينتعلأق في أ.الث اعأ.ت املسألحةو وينت  أ  اهلأد  العأ.  مأ  مشأروع املبأدأ  أ ا يف تع ينأ  مح.ينأة البيئأة 
 ينُقصد مثه دع.مة أتميد ق.نون الث اع.ت املسلحةو وال لث اع.ت املسلحة،س
لرسب.ب  "لق.نون الدويل اإلنس.ينا"بدال  م   "ة.نون الث اع.ت املسلحق"واخت ت عب.رة  (2 

 14 أو وينُؤمد استخدا      العب.رة أينض.  أن مشروع املبد13 أنفسه. املبيثة يف شرح مشروع املبد
__________ 

 M. Bothe et al., "International law protecting the environment during armedانظأر علأ  سأبي  امل أ.ل:  (1200 

conflict: gaps and opportunities"  و576أعأال (، الصأفحة  1172 احل.شأية  R. Rayfuse, "Rethinking 

international law and the protection of the environment in relation to armed conflict" in War and the 

Environment: New Approaches to Protecting the Environment in Relation to Armed Conflict, R. 

Rayfuse (ed.) (Leiden, Brill Nijhoff, 2015) p. 6 : .وانظأر أينضأ  C. Droege and M.-L. Tougas, "The 

protection of the natural environment in armed conflict ..." 19-17أعأال ( الصأفح.ت  998.شأية  احل  
D. Fleck, "The protection of the environment in armed conflict: legal obligations in the absence of 

specific rules"و52-47ملرجأع نفسأه، الصأفح.ت ، ا  E. Koppe, "The principle of ambiguity and the 

prohibition against excessive collateral damage to the environment during armed conflict" املرجأع ،
 M. Bothe, "The ethics, principles and objectives of protection of the  و82-76نفسأه، الصأفح.ت 

environment in times of armed conflict" و99، املرجع نفسه، الصفحة 
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 lexمبقتضأأ  ق.عأأدة التخصأأيص   حة سعتبأأ.ر  قأأ.نوان  خ.صأأ.  ينتثأأ.ول حصأأرا  قأأ.نون الث اعأأ.ت املسأأل

specialis)، ينتطرال دىل فروع أخرى م  الق.نون الدويلو وال 
بعأأ  املبأأ.مئ والقواعأأد احملأأدمة يف قأأ.نون الث اعأأ.ت املسأألحة،  14 أوينأأورم مشأأروع املبأأد (3 

 و(1201 االحتي.طأ.ت يف اهلجأو و ي مب.مئ وقواعد الت ييأ  والتث.سأب والضأرورة العسأكرينة وانأ.ذ 
ينقأد  تف.صأي  عأ  ميفيأة تفسأ   أ   املبأ.مئ والقواعأد  ع.  وال وينتسم مشروع املبدأ نفسه بط.بع

اهنأ. ُحأدمت  14 أالراسخة مبوجب ق.نون الث اعأ.ت املسألحةو و أي تأرم صأراحة يف مشأروع املبأد
 غأ  أنأه و(1202 الث اعأ.ت املسألحةسعتب.ر . أ أم املبأ.مئ والقواعأد املتعلقأة حب .ينأة البيئأة يف سأي.ال 

ينثبغأأي تفسأأ   أأ   اإلشأأ.رة دليهأأ. سعتب.ر أأ. ملأأيال  علأأ  ق.ئ أأة مغلقأأة، ذلأأك أن مجيأأع القواعأأد  ال
ااخأأرى الأأيت ينأأثص عليهأأ. قأأ.نون الث اعأأ.ت املسأألحة والأأيت تأأرتب  حب .ينأأة البيئأأة يف سأأي.ال الث اعأأ.ت 

 و(1203 ميك  دغف.هل. وال املسلحة تظ  س.رينة
مبأأدأ الت ييأأ  الأأ ي ينُلأأ   أطأأرا   (1204 ئ  ااس.سأأية لقأأ.نون الث اعأأ.ت املسأألحةومأأ  الرمأأ. (4 

جييأ  توجيأه  وال ن اع مسلح سلت ييأ  بأني ااعيأ.ن املدنيأة واا أدا  العسأكرينة يف مجيأع ااوقأ.ت،
وينُعتأأأل  أأأ ا املبأأأدأ دحأأأدى قواعأأأد القأأأ.نون الأأأدويل  و(1205 دىل اا أأأدا  العسأأأكرينة دال اهلج أأأ.ت

يف شأأأرح  ورم توضأأأيحه وم أأأ. و(1206 العأأأريف املثطبقأأأة يف الث اعأأأ.ت املسأأألحة الدوليأأأة وغأأأ  الدوليأأأة
__________ 

تأأأرا  بعأأأ  الأأأدول مأأأ  أن الضأأأرورة  تعكأأأس اإلشأأأ.رة دىل ق.عأأأدة الضأأأرورة العسأأأكرينة بأأأدال  مأأأ  مبأأأدأ الضأأأرورة مأأأ. (1201 
 والعسكرينة ليست دعف.ء  ع.م. ، ب  ينثبغي أن تستثد دىل حكم م  أحك.  مع. دة مولية

 R. Rayfuse, "Rethinking international law and the protection of the environment in relationانظأر:  (1202 

to armed conflict"  و  6أعأال (، الصأفحة  1200 احل.شأيةUnited Nations Environment Programme, 

Protecting the Environment During Armed Conflict: An Inventory and Analysis of International 

Law (Nairobi, United Nations Environment Programme, 2009), pp. 12-13و 

اللوتومأأول اإلضأأ.يف ااولو وميكأأ  أن تسأأهم أحكأأ.   مأأ  55و 35تشأأ    أأ   القواعأأد، يف مجلأأة أمأأور، املأأ.متني  (1203 
أخأأرى مأأ  اللوتومأأول اإلضأأ.يف ااول واللوتومأأول اإلضأأ.يف ال أأ.ين، فضأأال  عأأ  صأأكوك أخأأرى مأأ  قأأ.نون الث اعأأ.ت 

ااحكأأأأ.  الأأأأيت حتظأأأأر اهلجأأأأو  علأأأأ  ااشأأأأغ.ل اهلثدسأأأأية  مأأأأ  قبيأأأأ املسأأأألحة، دسأأأأه.م.  غأأأأ  مب.شأأأأر يف مح.ينأأأأة البيئأأأأة، 
(، 15  واللوتومأول اإلضأ.يف ال أ.ين، املأ.مة 56واملثشمت احملتوينة عل  قوى خطرة  اللوتومول اإلض.يف ااول، امل.مة 

اول، غأأ  عثهأأ. للسأأك.ن املأأدنيني  اللوتومأأول اإلضأأ.يف ا وااحكأأ.  الأأيت حتظأأر اهلجأأو  علأأ  ااعيأأ.ن واملأأوام الأأيت ال
(  وحظأأر الثهأأب  الالئحأأة املتعلقأأة بقأأوانني وأعأأرا  احلأأرب اللينأأة 14  اللوتومأأول اإلضأأ.يف ال أأ.ين، املأأ.مة 54املأأ.مة 

، 4(  واللوتومأأول اإلضأأ.يف ال أأ.ين، املأأ.مة 28(  الئحأأة ال أأ.ي(، املأأ.مة 1907تشأأرين  ااول/أمتأأوبر  18 ال أأ.ي، 
 United (و وانظأأر أينضأأ. :17 اللوتومأأول اإلضأأ.يف ال أأ.ين، املأأ.مة  و(  وحظأأر الرتحيأأ  القسأأري لل أأدنيني 2الفقأأرة 

Nations Environment Programme, Environmental Considerations of Human Displacement in 

Liberia: A Guide for Decision Makers and Practitioners (2006)و 
 .M.N  78(، الصأأأفحة أعأأأال  1162 احل.شأأأية  خدامه.اسأأأت فتأأأوى مشأأأروعية التهدينأأأد ساسأأألحة الثووينأأأة أو (1204 

Schmitt, "Military necessity and humanity in international humanitarian law: preserving the 

delicate balance", Virginia Journal of International Law, vol. 50 (2010), pp. 795-839, at p. 803و 

، مأأأ  اللوتومأأأول اإلضأأأ.يف ااول  2، الفقأأأرة 52، و2، الفقأأأرة 51، و48أصأأأبح مبأأأدأ الت ييأأأ  مأأأدوان  يف املأأأوام  (1205 
واللوتومأأأأول ال أأأأ.ين املعأأأأدَّل امللحأأأأق سالتف.قيأأأأة املتعلقأأأأة ، مأأأأ  اللوتومأأأأول اإلضأأأأ.يف ال أأأأ.ين  2، الفقأأأأرة 13واملأأأأ.مة 

، مأأ  اللوتومأأول ال .لأأث لالتف.قيأأة املتعلقأأة أبسأألحة تقليدينأأة معيثأأة  4، الفقأأرة 1أبسأألحة تقليدينأأة معيثأأة  واملأأ.مة 
 18واتف.قيأأأأة حظأأأأر اسأأأأتع .ل ونأأأأ ين  ودنتأأأأ.ج ونقأأأأ  االغأأأأ.  املضأأأأ.مة لرفأأأأرام وتأأأأدم  تلأأأأك االغأأأأ.   أوسأأأألو، 

 .211 ، الصفحةUnited Nations, Treaty Series, vol. 2056, No. 35597 (،1997لول/سبت ل أين

، 7أعأأأال (، الق.عأأأدة  969 احل.شأأأية  ووو القأأأ.نون الأأأدويل اإلنسأأأ.ين العأأأريفبأأأك:  -  ثكأأأرتس وموووالأأأد: انظأأأر (1206 
 و23 الصفحة
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، ليست البيئة الطبيعية عسكرينة يف جو ر .، وينثبغأي التع.مأ  معهأ. سعتب.ر أ. مأ  9 أمشروع املبد
 ّيثة ميكأ  أن تصأبح فيهأ. أجأ اء مأ  البيئأة  أدف.  عسأكراي ،ااعي.ن املدنيةو غ  أن  ث.ك اروف.  مع

 استهدا      ااج اء بصورة ق.نونيةو ميك     احل.لة  ويف
وينأأثص مبأأدأ التث.سأأب علأأ  حظأأر اهلجأأو  علأأ   أأد  عسأأكري مشأأروع دذا مأأ.ن ينُتوقأأع  (5 

ثتظأأر أن ينسأأفر عثأأه ينُ  مأأ. ااعيأأ.ن املدنيأأة، ينُفأأرط يف جتأأ.وو أو مثأأه أن ينُلحأأق ضأأررا  عرضأأي.  سملأأدنيني
 و(1207 ذلك اهلجو  م  مي ة عسكرينة مل وسة ومب.شرة

ومبأدأ التث.سأأب ق.عأأدة  .مأأة مأ  قواعأأد قأأ.نون الث اعأأ.ت املسألحة أينضأأ.  نظأأرا  دىل عالقتأأه  (6 
و أأأو مأأأدون يف عأأأدم مأأأ  صأأأكوك قأأأ.نون الث اعأأأ.ت املسأأألحة،  و(1208 بق.عأأأدة الضأأأرورة العسأأأكرينة

 مشروعية التهديند ساسلحة الثووينة سنطب.قه يف فتوا . بشفن واعرتفت حمك ة العدل الدولية أينض.  
وينُعتل   ا املبدأ دحأدى قواعأد القأ.نون الأدويل العأريف املثطبقأة يف الث اعأ.ت  و(1209 استخدامه. أو

 و(1210 املسلحة الدولية وغ  الدولية
وملأأأ. م.نأأأت البيئأأأة تتأأأفثر سلث اعأأأ.ت املسأأألحة أتثأأأرا  غأأأ  مب.شأأأر ولأأأيس مب.شأأأرا  يف معظأأأم  (7 

 .ينأة البيئأة الطبيعيأة حب ينتعلأق في أ.ااحوال، ف ن القواعأد املتصألة سلتث.سأب تكتسأي أمهيأة خ.صأة 
وقأأد أبأروت مراسأأة اللجثأة الدوليأأة للصأليب اامحأأر بشأفن القأأ.نون  و(1211 أثثأ.ء الث اعأأ.ت املسألحة

 حب .ينأة البيئأة الطبيعيأة أثثأ.ء الث اعأ.ت املسألحة، ينتعلأق في أ.ريف اامهية الشأديندة ملبأدأ التث.سأب الع
 و(1212 ميك  أن ينرتتب عل  اهلجو  م   اثر يف البيئة م. خلصت دىل ضرورة تقييم دذ
حب .ينأأة البيئأأة الطبيعيأأة، فيعأأر ذلأأك  ينتعلأأق في أأ.ودذا طُبقأأت القواعأأد املتصأألة سلتث.سأأب  (8 

االمتث.ع ع  ش   جو  عل  أ أدا  عسأكرينة مشأروعة دذا مأ.ن مأ  شأفنه أن ينأؤمي دىل وجوب 

__________ 

 Y. Dinstein, "Protection of the:  ب(، مأأ  اللوتومأأول اإلضأأ.يف ااولو وانظأأر أينضأأ.  5، الفقأأرة 51املأأ.مة  (1207 

environment in international armed conflict" Max Planck Yearbook of United Nations Law, vol. 5 

(2001), pp. 523-549, at pp. 524-525وانظأر أينضأ. :  وL. Doswald-Beck, "International humanitarian law 

and the advisory opinion of the International Court of Justice on the Legality of the Threat or Use of 

Nuclear Weapons", International Review of the Red Cross, vol. 37 (1997), pp. 35-55, at p. 52و 
 1208) Schmitt, "Military necessity and humanity ..." و804أعال (، الصفحة  1204،  احل.شية 

ومأأأول ال أأأ.ين املعأأأدَّل امللحأأأق ، واللوتومأأأول اإلضأأأ.يف ال أأأ.ين، واللوت57و 51اللوتومأأأول اإلضأأأ.يف ااول، املأأأ.ماتن  (1209 
، 8سالتف.قيأأأة املتعلقأأأة أبسأأألحة تقليدينأأأة معيثأأأة، دضأأأ.فة دىل الثظأأأ.  ااس.سأأأي لل حك أأأة اةث.ئيأأأة الدوليأأأة، املأأأ.مة 

أعأال (،  1162 احل.شأية  مشروعية التهديند ساسألحة الثووينأة واسأتخدامه.أينض.  فتوى  انظرو ‘4‘ ب(2الفقرة 
 و30، الفقرة 242الصفحة 

، 14أعأأال (، الق.عأأدة  969 احل.شأأية ووو  القأأ.نون الأأدويل اإلنسأأ.ين العأأريفبأأك:  -  ثكأأرتس وموووالأأد: انظأأر (1210 
 و41الصفحة 

 Droege and Tougas, "The protection of the natural environmentو 150، الصأفحة 44املرجأع نفسأه، الق.عأدة  (1211 

in armed conflict ..."  انظأأر أينضأأ.  19أعأأال (، الصأأفحة  998 احل.شأأية  : United Nations Environment 

Programme, Desk Study on the Environment in Liberia   و (أعأأال  1058احل.شأأيةUnited Nations 
Environment Programme, Environmental Considerations of Human Displacement in Liberia ... 

 وأعال ( 1203  احل.شية
، 44أعأأأأأال (، الق.عأأأأأأدة  969 احل.شأأأأأأية ووو  القأأأأأ.نون الأأأأأأدويل اإلنسأأأأأ.ين العأأأأأريفبأأأأأأك:  -  ثكأأأأأرتس وموووالأأأأأد (1212 

 و132 الصفحة



A/74/10 

337 GE.19-13883 

ومأأ  جهأأة أخأأرى، ينعأأر تطبيأأق  و(1213  اثر بيئيأأة عرضأأية تتجأأ.وو قي أأة اهلأأد  العسأأكري املعأأر
ذا م.ن اهلد  ينتسأم بقأدر مأ.  مأ  اامهيأة، ينصأبح مأ  امل كأ  تلينأر د"أينض.  أنه  مبدأ التث.سب

 "ضلضأرر العأ.ر ا"وتقب  الق.عدة م  مث أبن  و(1214 "ةحل.ال الضرر سلبيئمستوى  أعل  م  خطر د
 ال ي ينلحق سلبيئة الطبيعية قد ينكون ق.نوني.  يف بع  احل.التو

داب  تكأون ضأرورينة تأ"ومبوجب ق.نون الث اع.ت املسألحة، جتيأ  الضأرورة العسأكرينة انأ.ذ  (9 
جيأوو شأ   ال وينعأر ذلأك أنأه و(1215 "ةتكون حمظأور  وال سلفع  لتحقيق غرض عسكري مشروع،

دذا مأأ.ن اهلجأأو   دال  جأأو  علأأ   أأد  عسأأكري مشأأروع ميكأأ  أن ينسأأفر عأأ   اثر بيئيأأة سأألبية
 ينكأأأأ  مشأأأأ وال  حبظأأأأر اسأأأأتخدا  أسأأأأ.ليب ومل ضأأأأروراي  سلفعأأأأ  لتحقيأأأأق غأأأأرض عسأأأأكري حمأأأأدم،

لغأأأة واسأأأعة قأأأد ينتوقأأأع مثهأأأ. أن تلحأأأق سلبيئأأأة الطبيعيأأأة أضأأأرارا  س أو وسأأأ.ئ  للقتأأأ.ل ينقصأأأد هبأأأ. أو
ينكأأأ  مشأأأ وال  حبأأأ.الت احلظأأأر ااخأأأرى ذات الصأأألة، ومأأأ.ن  مل أو ،(1216 االنتشأأأ.ر وطوينلأأأة اامأأأد

 و(1217 ينستويف املع.ين  الوارمة يف مبدأ التث.سب
وتأأأثص الق.عأأأدة املتعلقأأأة سنأأأ.ذ االحتي.طأأأ.ت يف اهلجأأأو  علأأأ  وجأأأوب احلأأأرص لتفأأأ.مي  (10 

ي.ن املدنية سلضرر خالل الع ليأ.ت العسأكرينة  دص.بة السك.ن املدنيني وااشخ.ص املدنيني وااع
قأأد ينقأع، بصأورة عرضأأية،  مأ. وتأثص أينضأ.  علأ  وجأأوب انأ.ذ مجيأع االحتي.طأأ.ت امل كثأة لتجثأب

اإلضأأرار ساعيأأأ.ن املدنيأأة، والتقليأأأ  مثهأأأ. دىل أم   أو دصأأأ.بتهم أو مأأ  خسأأأ.ئر يف أرواح املأأدنيني
وتُعتأأل أينضأأ.   ،(1218 الث اعأأ.ت املسأألحة حأأدو و أأ   الق.عأأدة مدونأأة يف عأأدم مأأ  صأأكوك قأأ.نون

 و(1219 دحدى قواعد الق.نون الدويل العريف املثطبقة يف الث اع.ت املسلحة الدولية وغ  الدولية
__________ 

  525-524أعأأأأال (، الصأأأأفحت.ن  1207 احل.شأأأأية  "... Dinstein, "Protection of the environment: انظأأأأر أينضأأأأ.   (1213 
Doswald-Beck, "International humanitarian law and the advisory opinion of the International Court of 

Justice ..." أعأأأال  1207،  احل.شأأأية )United Nations Environment Programme, Protecting the 

Environment During Armed Conflict ...  13أعأأال (، الصأأفحة 1202 احل.شأأية  Rayfuse, "Rethinking 

international law and the protection of the environment in relation to armed conflict"  1200 احل.شأية 
 998 احل.شأية  "... Droege and Tougas, "The protection of the natural environmentو  6 أعأال (، الصأفحة

 و23-19أعال (، الصفح.ت 
 1214) International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Final Report to the Prosecutor by the 

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

Yugoslavia, para. 19يفمتأأأ.ح  و: www.icty.org/x/file/Press/nato061300.pdf متأأأوو/ 8ع عليأأأه يف  اطلُأأأ 
أعأأال (،  1207 احل.شأأية  "... Dinstein, "Protection of the environment: انظأأر أينضأأ.   (و2019 ينوليأأه

 و525-524الصفحت.ن 
 1215) M. Sassoli, A. Bouvier and A. Quintin, "How does law protect in war: online glossary"متأ.ح يف:  و

https://casebook.icrc.org/glossary/military-necessity  و2019متوو/ينوليه  8 اط لع عليه يف) 

 و3، الفقرة 35اللوتومول اإلض.يف ااول، امل.مة  (1216 
  ب(و5، الفقرة 51املرجع نفسه، امل.مة  (1217 
، م  االتف.قية  الت.سأعة( املتعلقأة بقصأ  القأوات 3، الفقرة 2ان.ذ االحتي.ط.ت يف اهلجو  مدّون يف امل.مة مبدأ  (1218 

 J. B. Scott (ed.), The (،1907تشأرين  ااول/أمتأوبر  18 ال أ.ي،  1907 البحرينأة يف وقأت احلأرب لعأ. 

Hague Conventions and Declarations of 1899 and 1907 57أعأال (  واملأ.مة  1086  انظأر احل.شأية ،
اللوتومأأول ال أأ.ين املعأأدل امللحأأق سالتف.قيأأة املتعلقأأة أبسأألحة  ، ومأأ لك، مأأ  اللوتومأأول اإلضأأ.يف ااول1الفقأأرة 

 و1999 تقليدينة معيثة، واللوتومول ال .ين لع. 
 و46، الصفحة 15أعال (، الق.عدة  969 احل.شية  ووو الق.نون الدويل اإلنس.ين العريف بك: -  ثكرتس وموووالد (1219 

http://www.icty.org/x/file/Press/nato061300.pd
http://www.icty.org/x/file/Press/nato061300.pd
http://www.icty.org/x/file/Press/nato061300.pd
https://casebook.icrc.org/glossary/military-necessity
https://casebook.icrc.org/glossary/military-necessity
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وتُلأأأ   الق.عأأأدة ااس.سأأأية املتعلقأأأة سنأأأ.ذ االحتي.طأأأ.ت يف اهلجأأأو  أطأأأرا  الثأأأ اع املسأأألح  (11 
و  وتقرينأر تثفيأ  و ومأ  مث، ينعأر ذلأك يف لأدى التخطأي  للهجأامل كثأة االحتي.ط.ت مجيع سن.ذ 

سي.ال مح.ينة البيئة أن أطرا  الث اع املسلح مل مة سن.ذ م  االحتي.ط.ت امل كثة لتجثب اإلضرار 
 و(1220 العرضي سلبيئة والتقلي  مثه دىل أم  حد

  أأأدف.  ينثبغأأأي أن ".طبَّأأأق علأأأ  البيئأأأة الطبيعيأأأة، بغأأأرض مح.ينتهأأأينُ "وأخأأأ ا ، تتضأأأ   عبأأأ.رة  (12 
الع ليأأأ.ت العسأأأكرينة، وينتجأأأ.وو مأأأ  مث جمأأأرم  أو تسأأأع  لتحقيقأأأه ااطأأأرا  املعثيأأأة سلثأأأ اع املسأأألح

 أتميد تطبيق قواعد الث اع املسلح عل  البيئةو

  15 أاملبد  
 االعتبارات البيئية

 تُراع  االعتب.رات البيئية عثد تطبيق مبدأ التث.سب وقواعد الضرورة العسكرينةو 

 شرحال  
، علأ  أن تراعأ  االعتبأ.رات البيئيأة "ةالعتب.رات البيئيأا"، املعثون 15 أمشروع املبدينثص  (1 

 عثد تطبيق مبدأ التث.سب وقواعد الضرورة العسكرينةو
مشأأأأروعية ونأأأأص املشأأأأروع مسأأأأت د ومسأأأأتلهم مأأأأ  فتأأأأوى حمك أأأأة العأأأأدل الدوليأأأأة بشأأأأفن  (2 

تعني علأ  الأدول أن تضأع ين"ي: ينل م. ، اليت خلصت دىلاستخدامه. أو التهديند ساسلحة الثووينة
 أأأأو ضأأأأروري ومتث.سأأأأب يف السأأأأعي لتحقيأأأأق  ملأأأأ. االعتبأأأأ.رات البيئيأأأأة يف احلسأأأأب.ن لأأأأدى تقيي هأأأأ.

 دذا مأ.ن ع أ ٌ  مأ. اا دا  العسكرينة املشروعةو واحرتا  البيئة  و أحد العث.صر الداخلة يف تقييم
 و(1221 "بمت شي.  مع مبدأي الضرورة والتث.س م.
القي أة الأيت ينضأأيفه. تت  أ  و و 14 أارتب.طأ.  وثيقأ.  مبشأأروع املبأد 15 أمشأروع املبأدوينأرتب   (3 

بتطبيق مبدأ التث.سب  ينتعلق في .ورم تف.صي  ينأنه يف  14 أمشروع املبدأ   ا مق.رنة مبشروع املبد
  ثأأأ.ك رأاي مفأأأ.م  أنأأأه ينثبغأأأي وقواعأأأد الضأأأرورة العسأأأكرينةو وينكتسأأأي مأأأ  مث أمهيأأأة ع ليأأأةو غأأأ  أن

 مت.م. و بدأ املشروع   ام ح  
 ينتطأأرال دىل ع ليأأة حتدينأأد وال دىل تثأأ.ول السأألوك العسأأكري 15 أوينهأأد  مشأأروع املبأأد (4 
ينشأأك   أأدف.  عسأأكراي  يف حأأد ذاتأأهو فهأأ   مسأأفلة ينثظ هأأ. سلفعأأ  قأأ.نون الث اعأأ.ت املسأألحة،  مأأ.

ثأأأد تطبيأأأق ع"ة واختأأأ ت عبأأأ.ر  و(1222 وتأأأرم غ.لبأأأ.  يف ااملأأأة العسأأأكرينة والقأأأوانني الداخليأأأة للأأأدول

__________ 

 و130، الصفحة 44املرجع نفسه، الق.عدة  (1220 

 و30، الفقرة 242(، الصفحة أعال  1162احل.شية انظر   استخدامه. مشروعية التهديند ساسلحة الثووينة أوفتوى  (1221 

( 2 وال سأأأأأأأي . الفقأأأأأأأرة  52( و4 وال سأأأأأأأي . الفقأأأأأأأرة  51و 50و 48انظأأأأأأأر اللوتومأأأأأأأول اإلضأأأأأأأ.يف ااول، املأأأأأأأوام  (1222 
 Y. Dinstein, "Legitimate military objectives (و انظأر:2 13(  واللوتومأول اإلضأ.يف ال أ.ين، املأ.مة 2 57و

under the current jus in bello", International Law Studies, vol. 78 (2002), p. 139, and L.R. Blank, 

"Extending positive identification from persons to places: terrorism, armed conflict, and the 

identification of military objectives", Utah Law Review, No. 5 (2013), pp. 1227-1261.   وانظأر، علأ
 United Kingdom, Ministry of Defence, The Manual of the Law of Armed Conflict سأبي  امل أ.ل،

(Oxford, Oxford University Press, 2004), para. 5.4 anada, National Defence, Law of Armed Conflict 
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علأأ  وجأأأه التحدينأأد لتوضأأيح  أأأ   الثقطأأةو واغأأأراض الوضأأوح أينضأأ.  وبغيأأأة أتميأأد الصأأألة  "أمبأأد
، تقرر أن يُنش.ر دش.رة صرحية دىل مبدأ التث.سب 15 أومشروع املبد 14 أالق.ئ ة بني مشروع املبد

مشأأأأروع وقواعأأأأد الضأأأأرورة العسأأأأكرينةو وقأأأأد ورمت مث.قشأأأأة  أأأأ ا املبأأأأدأ و أأأأ   القواعأأأأد يف شأأأأرح 
 أعال و 14 أاملبد
م.نأأت  وملأأ. وجيهأأ.  فأأور حتدينأأد اهلأأد  العسأأكري املشأأروعو 15 أوينصأأبح مشأأروع املبأأد (5 

املعرفأة سلبيئأأة ونظ هأأ. اإلينكولوجيأة تت اينأأد سسأأت رار وتُفهأم فه أأ.  أفضأأ  وتتأ.ح للبشأأر علأأ  نطأأ.ال 
وقت، ب  ينثبغي أن تتطأور ميك  أن تظ  اثبتة مبرور ال ال أوسع، فيعر ذلك أن االعتب.رات البيئية

 بتطور فهم اإلنس.ن للبيئةو

  16 أاملبد  
 حظر األعمال االنتقامية

 حُتظر اهلج .ت اليت ُتش  عل  البيئة الطبيعية هبد  االنتق. و 

 شرحال  
 55 ةمأ  املأ.م 2 ةلفقأر ا ،"ةظأر ااع أ.ل االنتق.ميأح"، املعثأون 16 أمشروع املبأدينط.بق  (1 

  ااولوم  اللوتومول اإلض.يف
ورغم ترحيب بعأ  ااعضأ.ء مبشأروع املبأدأ املتعلأق حبظأر ااع أ.ل االنتق.ميأة ضأد البيئأة  (2 

مأ.ن ينثبغأي أن ينُأدرج  مأ. الطبيعية وأتينيد م له، أاثر  خأرون عأدة قضأ.اي تتعلأق بصأي.غته ورأوا أنأه
أ( الصأألة يف مشأأ.رينع املبأأ.مئ أصأأال و ومتحأأورت اآلراء املختلفأأة حأأول ثأأالث نقأأ.ط رئيسأأية  أأي:  

دذا مأ.ن حظأر  مأ. م  اللوتومول اإلض.يف ااول   ب( وحتديند 51 ةوامل.م 16 أبني مشروع املبد
دذا   مأ. ااع .ل االنتق.مية ضد البيئة ينعكس القأ.نون العأريف   ج( ودذا مأ.ن اامأر مأ لك، حتدينأد

اعأأد القأأ.نون م.نأأت الث اعأأ.ت املسأألحة الدوليأأة وغأأ  الدوليأأة ملهأأ. مشأأ ولة هبأأ   الق.عأأدة مأأ  قو 
 العريفو

 16 أوشأأأدم ااعضأأأ.ء الأأأ ين  أينأأأدوا دمراج مشأأأروع املبأأأدأ علأأأ  الصأأألة بأأأني مشأأأروع املبأأأد (3 
حل .ينأة ا" الأوارمة يف القسأم املعثأون  51 ةم  اللوتومول اإلض.يف ااولو ورأوا أن امل.م 51 ةوامل.م

( مأأأ  أ أأأم املأأأوام ااس.سأأأية يف اللوتومأأأول اإلضأأأ.يف ااولو فهأأأي تُأأأدّون "لالع.مأأأة مأأأ   اثر القتأأأ.
الق.عدة العرفية اليت تثص عل  واجب مح.ينة املدنيني م  اخلطر الث.جم ع  أع .ل القت.ل، وتأثص 

ااشأأخ.ص املأأدنيني هبأأد   أو ظأأر اهلج أأ.ت ضأأد السأأك.ن املأأدنينيح"بوجأأه خأأ.ص أينضأأ.  علأأ  
أس.سأأأي. و ورأوا أنأأأه يف حأأأ.ل أصأأأبحت  61 أاج مشأأأروع املبأأأدولأأأ لك ينصأأأبح دمر  و(1223 " االنتقأأأ.
أصبح جأ ء مثهأ. عرضأة اع أ.ل انتق.ميأة، ف أ  شأفن ذلأك أن ينكأون مب .بأة  جأو  علأ   أو البيئة

__________ 

at the Operational and Tactical Levels (2001) B-GJ-005-104/FP-021, pp. 405-427; United States, 

Department of Defense, Law of War Manual (Office of General Counsel, Washington D.C., 2015)و 
 :C. Pilloud and J. Pictet, "Article 51 انظأر: و6سأي . الفقأرة  ، وال51اللوتومأول اإلضأ.يف ااول، املأ.مة  (1223 

Protection of the civilian population" in ICRC Commentary on the Additional Protocols ..., Sandoz 

and others  و1923، الفقرة 615أعال (، الصفحة  976 احل.شية 
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قأأأوانني الث اعأأأ.ت  سلتأأأ.يلااعيأأأ.ن املدنيأأأة، وينثتهأأأك  أو ااشأأأخ.ص املأأأدنيني أو السأأأك.ن املأأأدنيني
 املسلحةو

  ااعضأأ.ء عأأ  رأي مفأأ.م  أن حظأأر ااع أأ.ل االنتق.ميأأة ويف  أأ ا السأأي.ال، أعأأرب بعأأ (4 
ينشك  ج ءا  م  القأ.نون الأدويل العأريفو غأ  أن أعضأ.ء  خأرين  شأككوا يف وجأوم  أ   الق.عأدة، 

 و(1224 سعتب.ر . الت ام.  تع. داي  مبوجب اللوتومول اإلض.يف ااول دال توجد ال ورأوا أهن.
، 55 ة، سعتبأأأ.ر  نسأأأخة مأأأ  املأأأ.م16 أاملبأأأد وأثأأأ ت شأأأواغ  مف.م أأأ. أن دمراج مشأأأروع (5 

، مأأأ  اللوتومأأأول اإلضأأأ.يف ااول، ينثطأأأوي علأأأ  احت أأأ.ل تعأأأ.رض مشأأأ.رينع املبأأأ.مئ مأأأع 2 ةالفقأأأر 
 أأدفه. الرئيسأأي، و أأو انطب.قهأأ. بوجأأه عأأ. و ورغأأم أن اللوتومأأول اإلضأأ.يف ااول حيظأأ  بتصأأدينق 

حيظأأ   ال ق.ميأأة ضأأد البيئأأة، فهأأوواسأأع الثطأأ.ال وتعأأرت  مأأ  مث مول عدينأأدة حبظأأر ااع أأ.ل االنت
، 55 ةوأعأأأرب بعأأأ  ااعضأأأ.ء عأأأ  القلأأأق مأأأ  أن استثسأأأ.  املأأأ.م و(1225 بتصأأأدينق مجيأأأع الأأأدول

أن ينسأأ.ء فه أأه أبنأأه حم.ولأأة إلحأأداث ق.عأأدة  سلتأأ.يلميكأأ   16 أ، حرفيأأ.  يف مشأأروع املبأأد2 الفقأأرة
 أبأأدتمل مأأة للأأدول غأأ  ااطأأرا و وأشأأ  أينضأأ.  يف  أأ ا الصأأدم دىل أن بعأأ  الأأدول ااطأأرا  

 و(1226 وأصدرت دعالانت بشفهن. 55 ةم  امل.م 2 ةحتفظ.ت عل  الفقر 
__________ 

 لالطأأأأأأأالع علأأأأأأأ  مث.قشأأأأأأأة بشأأأأأأأفن وضأأأأأأأع ااع أأأأأأأ.ل االنتق.ميأأأأأأأة يف دطأأأأأأأ.ر القأأأأأأأ.نون العأأأأأأأريف، انظأأأأأأأر:  ثكأأأأأأأرتس (1224 
، 149-147أعأأأأأأال (، القواعأأأأأأد  969  احل.شأأأأأأية وووالعأأأأأأريف  القأأأأأأ.نون الأأأأأأدويل اإلنسأأأأأأ.ينبأأأأأأك:  - وموووالأأأأأأد

 Y. Arai-Takahashi, The Law of Occupation: Continuity and Change of  463-457الصأفح.ت 

International Humanitarian Law and its Interaction with International Human Rights Law 

(Leiden, Martinus Nijhoff, 2009), pp. 285-289; M. A. Newton, "Reconsidering reprisals" Duke 

Journal of Comparative and International Law, vol. 20 (2010), pp. 361-388; S. Darcy, Collective 

Responsibility and Accountability under International Law (Leiden, Brill, 2007) pp. 154-156و 
 للجثأأأأة الدوليأأأأة للصأأأأليب اامحأأأأأرامولأأأأة طرفأأأأ.  يف اللوتومأأأأول اإلضأأأأ.يف ااولو انظأأأأر موقأأأأع  174توجأأأأد ح.ليأأأأ.   (1225 

 https://www.icrc.org/ihl/INTRO/470 و(2019متوو/ينوليه  8(  اط لع عليه يف 
وغ  أأأ.، انظأأأر  55لالطأأالع علأأأ  وصأأ  لإلعأأأالانت والبيأأأ.انت والتحفظأأ.ت الأأأيت قأأدمته. الأأأدول بشأأأفن املأأ.مة  (1226 

A/CN.4/685 و وجيدر سإلش.رة أينض.  أن امل لكة املتحدة أعلثأت أنأه: "تُقبأ  االلت امأ.ت 130و 129، الفقراتن
علأأ  أسأأ.س تقيأأد أي طأأر  خصأأم تق.تلأأه امل لكأأة املتحأأدة تقي أأدا  صأأ.رم.   55و 51املثصأأوص عليهأأ. يف املأأ.متني 

، ضأأأد 52 املأأأ.مة أو 51تع أأأدة، مثتهكأأأ.  املأأأ.مة بتلأأأك االلت امأأأ.تو ودذا قأأأ.  طأأأر  خصأأأم هبج أأأ.ت خطأأأ ة وم
، علأأ  55و 54و 53قأأ.  هبج أأ.ت، مثتهكأأ.  املأأوام  ضأأد أعيأأ.ن مدنيأأة، أو ضأأد مأأدنيني أو السأأك.ن املأأدنيني أو

أشأأي.ء حم يأأة مبوجأأب  أأ   املأأوام، فأأ ن امل لكأأة املتحأأدة سأأتعتل أن مأأ  حقهأأ. أن تتخأأ  تأأداب  حتظر أأ.  أعيأأ.ن أو
مامأت تعتقأد أن تلأك التأداب  ضأرورينة لتحقيأق غأرض وحيأد  أو دمأرا  الطأر   خأرى مأ.تلك املأوام يف حأ.الت أ

بعأأد أن  تتخأأ  تلأأك التأأداب  دال اخلصأأم علأأ  الكأأ  عأأ  ارتكأأ.ب انته.مأأ.ت مبوجأأب تلأأك املأأوام، غأأ  أهنأأ. لأأ 
ر متخأ  ينتج.   الطر  اخلصم اإلن ار الرمسي املوجه دليه ال ي ينط.لبه سلكأ  عأ  االنته.مأ.ت، وفقأ  بعأد قأرا

ينكأأون أي تأأدب  تتخأأ   امل لكأأة املتحأأدة هبأأ ا الشأأفن غأأ  متث.سأأب مأأع  علأأ  أعلأأ  مسأأتوى يف احلكومأأةو ولأأ 
،  1949 ينثطأأأأأوي علأأأأأ  أي ع أأأأأ  حتظأأأأأر  اتف.قيأأأأأ.ت جثيأأأأأ  لعأأأأأ.  االنته.مأأأأأ.ت الأأأأأيت مفعأأأأأت دىل انأأأأأ.ذ  ولأأأأأ 

السألط.ت الق.ئ أة سحل .ينأة  تست ر     التداب  بعد الك  ع  االنته.م.تو وسُتشأعر امل لكأة املتحأدة ل  م .
أبي دنأأ ار رمسأأي مأأ   أأ ا القبيأأ  توجهأأه دىل طأأأر  خصأأم، ودذا مت جت. أأ  ذلأأك اإلنأأ ار سُتشأأعر . أبي تأأأداب  
 تتخأأأأأأأ  . لأأأأأأأ لك"و وميكأأأأأأأ  االطأأأأأأأالع علأأأأأأأ  نأأأأأأأص الأأأأأأأتحفل يف موقأأأأأأأع اللجثأأأأأأأة الدوليأأأأأأأة للصأأأأأأأليب اامحأأأأأأأر:

https://www.icrc.org/ihl.nsf/NORM/0A9E03F0F2EE757CC1256402003FB6D2?OpenDocument، 
(، يف الفقأأأأرة   (و وينأأأأرم وصأأأأ  للشأأأأروط الأأأأيت ينثبغأأأأي مراع.هتأأأأ. يف انأأأأ.ذ 2019متوو/ينوليأأأأه  8 اط لأأأأع عليأأأأه يف 

 United Kingdom, Ministry of Defence, The Manual of: الطبيعيأة يفدجراءات انتق.ميأة عدائيأة ضأد البيئأة 

the Law of Armed Conflict ...  و 1-19-16دىل  18-16أعأأأال (، الفقأأأرات مأأأ   1222 احل.شأأأية
دذا مأأأ.ن اللوتومأأأول اإلضأأأ.يف ااول ينثطبأأأق فقأأأ  علأأأ  ااسأأألحة  الطأأأالع علأأأ  اإلعأأأالانت املتعلقأأأة بفهأأأم مأأأ.ول

https://www.icrc.org/ihl/INTRO/470
https://undocs.org/ar/A/CN.4/685
https://www.icrc.org/ihl.nsf/NORM/0A9E03F0F2EE757CC1256402003FB6D2?OpenDocument
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ع. أداي ( ،  سعتبأ.ر  حك أ.  ت2 ة، الفقأر 55 ةتلخيص املوق  الوارم يف امل.مسل ول ا جيدر (6 
: حظر ااع .ل االنتق.مية ضد البيئأة الطبيعيأة ق.عأدٌة مل مأة للأدول ااطأرا  يف عل  الثحو الت.يل

 مولأةو وجيأب تقيأيم مأدى دصأدار الأدول دعأالانت 174 .اللوتومول اإلض.يف ااول البأ.لغ عأدم 
ينشأر دشأ.رة  مل حتفظ.ت ذات صلة بتطبيق تلك امل.مة تقيي .  ينتث.ول م  ح.لة علأ  حأدة، انأه أو

 و(1227 القلة م  الدول دال 55 ةم  امل.م 2 ةصرحية دىل الفقر 
وأثأأأأ ت مسأأأأفلة خالفيأأأأة أخأأأأرى تسأأأأتحق املث.قشأأأأة  أأأأي عأأأأد  وجأأأأوم أي حكأأأأم مطأأأأ.بق  (7 

يف اللوتومأأأأأول  أو املشأأأأأرتمة بأأأأني اتف.قيأأأأأ.ت جثيأأأأأ  ااربأأأأأع 3 ة، يف املأأأأأ.م2 ة، الفقأأأأأر 55 لل أأأأ.مة
نتق.ميأأة يف الث اعأأ.ت املسأألحة غأأ  الدوليأأة  مبأأ. يف ذلأأك اإلضأأ.يف ال أأ.ين حتظأأر صأأراحة ااع أأ.ل اال

ااعيأأأ.ن املدنيأأأة(و وينتجلأأأ  مأأأ  اترينأأأخ صأأأي.غة  أو السأأأك.ن املأأأدنيني أو ضأأأد ااشأأأخ.ص املأأأدنيني
اللوتومأأول اإلضأأ.يف ال أأ.ين أن بعأأ  الأأدول رأت، يف وقأأت الصأأي.غة، أن ااع أأ.ل االنتق.ميأأة، أاي   

غأ  أن مثأة أينضأ.   و(1228 يف الث اع.ت املسلحة غأ  الدوليأةم.ن نوعه.، حمظورة يف مجيع الظرو  
مقثعة عل  أن ااع .ل االنتق.ميأة قأد تكأون جأ.ئ ة يف الث اعأ.ت املسألحة غأ  الدوليأة يف  حجج.  

 و(1229 ح.الت معيثة

__________ 

و وانظأأأأر دعأأأأالانت وحتفظأأأأ.ت 130، الفقأأأأرة A/CN/4/685ينسأأأأري علأأأأ  ااسأأأألحة الثووينأأأأة، انظأأأأر  التقليدينأأأأة وال
صأأ.  علأأ  مح.ينأأة البيئأأة الطبيعيأأة أثثأأ.ء القتأأ.ل مأأ  ااضأأرار الب.لغأأة واسأأعة االنتشأأ.ر وطوينلأأة : حر 55 أينرلثأأدا: "املأأ.مة

ينُتوقأأأع مثهأأأ. أن تسأأأبب م أأأ   وسأأأ.ئ  القتأأأ.ل الأأأيت ينُقصأأأد هبأأأ. أو مأأأع مراعأأأ.ة حظأأأر اسأأأتخدا  أسأأأ.ليب أو اامأأأد،
اسأأألحة الثووينأأأة، ودن بقأأأ.ء السأأأك.ن، تعلأأأ  أينرلثأأأدا أن ا ااضأأأرار سلبيئأأأة الطبيعيأأأة ومأأأ  مث تضأأأر بصأأأحة أو  أأأ  

ينكأأأأأ  حيك هأأأأأ. مب.شأأأأأرة اللوتومأأأأأول اإلضأأأأأ.يف ااول، تظأأأأأ  خ.ضأأأأأعة لقواعأأأأأد القأأأأأ.نون الأأأأأدويل املع أأأأأول هبأأأأأ.،   مل
مبشأأأروعية التهدينأأد ساسأألحة الثووينأأأة حمك أأة العأأدل الدوليأأأة يف فتوا أأ. املتعلقأأة  1996 أمأأدت ذلأأك عأأأ.  م أأ.
طرينقأأأأأأأة تفضأأأأأأأي دىل تأأأأأأأوف  أفضأأأأأأأ  مح.ينأأأأأأأة ةكثأأأأأأأة و وستفسأأأأأأأر أينرلثأأأأأأأدا  أأأأأأأ   املأأأأأأأ.مة وتطبقهأأأأأأأ. باسأأأأأأأتخدامه. أو

 املأأأأأأأدنيني"و وميكأأأأأأأ  االطأأأأأأأالع علأأأأأأأ   أأأأأأأ ا اإلعأأأأأأأالن يف موقأأأأأأأع اللجثأأأأأأأة الدوليأأأأأأأة للصأأأأأأأليب اامحأأأأأأأر: للسأأأأأأأك.ن
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Notification.xsp?documentId=27BBCD34A4918BFBC1256

402003FB43A&action=OpenDocument  و وجيأأدر سإلشأأ.رة أينضأأ.  أن 2019متوو/ينوليأأه  8 اطلأأع عليأأه يف)
أعأال (، يف  1162نظأر احل.شأية  ا اسأتخدامه. مشروعية التهديند ساسألحة الثووينأة أواحملك ة، يف فتوا . بشفن 

ينلأأأي: "وح.ّجأأأت بعأأأ  الأأأدول أبن اسأأأتخدا  ااسأأألحة الثووينأأأة يف القيأأأ.   ، رأت مأأأ.46، الفقأأأرة 246الصأأأفحة 
ينتعأأأني علأأأ  احملك أأأة أن تثظأأأر، يف  أأأ ا الصأأأدم، يف مسأأأفلة ااع أأأ.ل االنتق.ميأأأة  أبع أأأ.ل انتق.ميأأأة مشأأأروعو وال

ح.جأأأأة ان تثطأأأق حبكأأأأم بشأأأفن مسأأأأفلة   أأأي يف املسأأألحة يف وقأأأت السأأأألم، ان  أأأ   تعتأأأأل غأأأ  مشأأأأروعةو وال
ااع أأ.ل االنتق.ميأأة العدائيأأة عأأدا أن تالحأأل أن أي حأأق يف اللجأأوء دىل  أأ   ااع أأ.ل االنتق.ميأأة، يف أينأأة ح.لأأة، 

  و، م   حق الدف.ع ع  الثفس، خ.ضع يف مجلة أمور، ملبدأ التث.سب"و

 وأينرلثدا وفرنس. وامل لكة املتحدة (1227 

 Official Records of the Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of انظأر: (1228 

International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts (Geneva, 1974-1977) vol. IX ،
 اطلأأأأأأأأأع عليأأأأأأأأأه  https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/RC-dipl-conference-records.html :يفمتأأأأأأأأأ.ح 

( ومجهورينأأأة دينأأأران اإلسأأأالمية 428سأأأي . البيأأأ.انت املقدمأأأة مأأأ  مثأأأدا  الصأأأفحة  (، وال2019متوو/ينوليأأأه  8 يف
(و انظأأأأر 429( واليأأأأوانن  الصأأأأفحة 318( واملكسأأأأيك  الصأأأأفحة 314( والعأأأأراال  الصأأأأفحة 429  الصأأأأفحة

، 148أعأأال (، الق.عأأدة  969 ووو  احل.شأأية القأأ.نون الأأدويل اإلنسأأ.ين العأريفبأك:  - أينضأ. :  ثكأأرتس وموووالأأد
 و461الصفحة 

 V. Bílková, "Belligerent reprisals in non-international armed conflicts", International andانظأر:  (1229 

Comparative Law Quarterly, vol. 63 (2014), p. 31; S. Sivakumaran, The Law of Non-International 

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

https://undocs.org/ar/A/CN.4/685
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Notification.xsp?documentId=27BBCD34A4918BFBC1256402003FB43A&action=OpenDocument
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Notification.xsp?documentId=27BBCD34A4918BFBC1256402003FB43A&action=OpenDocument
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Notification.xsp?documentId=27BBCD34A4918BFBC1256402003FB43A&action=OpenDocument
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Notification.xsp?documentId=27BBCD34A4918BFBC1256402003FB43A&action=OpenDocument
https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/RC-dipl-conference-records.html
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 16 أويف ضوء عد  اليقني  أ ا، أعأرب بعأ  ااعضأ.ء عأ  القلأق مأ  أن مشأروع املبأد (8 
ق.نونية مولية جديندة، بسبب عأد  متييأ   بأني املوقأ  الواجأب انأ.ذ  يف سيح.ول دحداث ق.عدة 
الث اع.ت املسلحة غ  الدوليةو ول لك اقرُتحأت دعأ.مة صأي.غة  أ ا  ويف الث اع.ت املسلحة الدولية

 استبع.م  مت.م.  م  مش.رينع املب.مئو أو املبدأ مع دمراج التثبيه.ت املث.سبة،
نتق.مية ضد البيئة الطبيعية بوجه خ.ص، م  اةأدينر سلأ مر أن ساع .ل اال ينتعلق في .و  (9 

احملك أأأة اةث.ئيأأأة الدوليأأأة ليوغوسأأأالفي. السأأأ.بقة رأت أن حظأأأر ااع أأأ.ل االنتق.ميأأأة ضأأأد السأأأك.ن 
 الث اعأأأأأأ.ت املسأأأأأألحة   يأأأأأأع يف"املأأأأأأدنيني ينشأأأأأأك  ق.عأأأأأأدة مأأأأأأ  قواعأأأأأأد القأأأأأأ.نون الأأأأأأدويل العأأأأأأريف 

تصأأبح أجأأ اء مثهأأ.  أأدف.   مل مأأ. لبيئأأة مأأ  ااعيأأ.ن املدنيأأةمأأ.ن ينثبغأأي اعتبأأ.ر ا وملأأ. و(1230 ".أنواعهأأ
عسأأأكراي ، أعأأأرب بعأأأ  ااعضأأأ.ء عأأأ  رأي مفأأأ.م  أن ااع أأأ.ل االنتق.ميأأأة ضأأأد البيئأأأة حمظأأأورة يف 

 الث اع.ت املسلحة غ  الدوليةو
وسلثظر دىل اةدل الدائر حول صي.غة مشروع املبدأ   ا، ُقدمت عأدة اقرتاحأ.ت بشأفن  (10 

دع.مة صي.غته ملع.ةة القض.اي اخلالفيةو ومع ذلك، رئي يف هن.ينة املطأ.  أن أي صأيغة غأ  طرال 
قأأأأ.نون الث اعأأأأ.ت  يف دطأأأأ.ركأأأأ  تفسأأأأ  . أبهنأأأأ. تضأأأأع  الق.عأأأأدة املوجأأأأومة مي الصأأأأيغة املعت أأأأدة  

س.سأأية لقأأ.نون اا سلثظأأر دىل اامهيأأةنتيجأأة غأأ  مرغأأوب فيهأأ.،  سيفضأأي دىل مأأ. و أأ ااملسأألحةو 
ت املسألحةو ورغأم الشأواغ  الأيت أثأأ ت أثثأ.ء الصأي.غة، رئأي أن دمراج مشأروع مبأدأ بشأأفن الث اعأ.

حظأر ااع أ.ل االنتق.ميأة ضأأد البيئأة الطبيعيأة عثصأر مث.سأأب وضأروري للغ.ينأة، ان اهلأد  العأأ.  
ضأوء الشأروح الأوارمة  ويف م  مش.رينع املب.مئ  و تع ين  مح.ينة البيئأة يف سأي.ال الث اعأ.ت املسألحةو

 ، ميكأ  الثظأر دىل دمراج مشأروع املبأدأ  أ ا سعتبأ.ر  ينعأ و التطأوينر التأدرجيي للقأ.نون الأدويل، أعال
 و و دحدى الوالايت اليت تضطلع هب. اللجثةو

  17 أاملبد  
 املناطق احملمية

تأأأوفَّر احل .ينأأأة مأأأ  أي  جأأأو  لل ثأأأ.طق ذات اامهيأأأة البيئيأأأة وال ق.فيأأأة الكأأألى  
 حتتوي  دف.  عسكراي و ال مامت م. سالتف.ال،واحملدمة 

 الشرح  
تأأوفَّر احل .ينأأة مأأ  أي  جأأو  لل ثأأ.طق ذات و و 4 أمشأأروع املبأأدأ  أأ ا مشأأروع املبأأد مي.ثأأ  (1 

وي  أأدف.  عسأأكراي و وخالفأأ.  تأأحت ال مامأأت مأأ. سالتفأأ.ال، واحملأأدمةاامهيأأة البيئيأأة وال ق.فيأأة الكأألى 
روع املبأدأ  أ ا سأوى املثأ.طق احملأدمة مبوجأب اتفأ.الو فيجأب ينش   مشأ ال ملشروع املبدأ الس.بق،

أن ينكون  ثأ.ك اتفأ.ال صأرينح علأ  حتدينأد تلأك املثأ.طقو وميكأ  أن ينكأون اتفأ.ال مأ   أ ا القبيأ  
 "الالتفأ.ا"أثثأ.ء الثأ اع املسألحو وينثبغأي أن تُفهأم اإلشأ.رة دىل مصأطلح  أو قد أُبأر  يف وقأت السألم

الانت املتب.ملأأأة واإلعأأأالانت االنفرامينأأأة الأأأيت ينقبلهأأأ. الطأأأر  مبعثأأأ.  ااوسأأأع سعتبأأأ.ر  ينشأأأ   اإلعأأأ
__________ 

 1230) Prosecutor v. Duško Tadić, case No. IT-94-1-A72, Decision on the Defence Motion for 
Interlocutory Appeal on Jurisdiction, of 2 October 1995, International Criminal Tribunal for the 

Former Yugoslavia, Judicial Reports 1994-1995, vol. I, p. 353, at pp. 475-478, paras. 111-112 و
أعأال (،  969 ووو  احل.شأية .ين العأريفالقأ.نون الأدويل اإلنسأبك:  - انظر أينض.  بصفة ع.مة،  ثكرتس وموووالد

 و463-459 الصفح.ت
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اآلخأأر، واملع. أأدات واانأأواع ااخأأرى مأأ  االتف.قأأ.ت، دضأأ.فة دىل االتف.قأأ.ت امللمأأة مأأع ااطأأرا  
الف.علأأأة مأأأ  غأأأ  الأأأدولو وحُت أأأ   أأأ   املثأأأ.طق مأأأ  اهلج أأأ.ت يف أثثأأأ.ء الثأأأ اع املسأأألحو وهتأأأد  

دىل الداللأأة علأأ  أن  "حتتأأوي  أأدف.  عسأأكراي   ال . مامأأتمأأ"رة يف عبأأ. "يتأأو حت"اإلشأأ.رة دىل مل أأة 
أجأأ اء مثهأأ. فقأأ و وعأأالوة علأأ  ذلأأك، تتوقأأ  احل .ينأأة  أو املقصأأوم قأأد ينكأأون  أأو املثطقأأة ملهأأ.

 امل ثوحة لل ثطقة دذا ارتكب أحد ااطرا  خرق.  جو راي لالتف.ال ال ي حيدم املثطقةو
مح.ينتهأ. دذا م.نأت  4 أدمة وفقأ.  ملشأروع املبأدوم . ذُمر أعال ، ميك  أن تفقد مثطقأة حمأ (2 

دذا مأأ.ن ينسأأتخد  املثطقأأة لتثفيأأ  أي  أو لطأأر  يف نأأ اع مسأألح أ أأدا  عسأأكرينة ماخأأ  املثطقأأة،
الأأوارمة يف مشأأروع املبأأدأ  أأ ا  "دف.  عسأأكراي   أأ"أنشأأطة عسأأكرينة أثثأأ.ء نأأ اع مسأألحو وحتأأدم عبأأ.رة 

خيتلأأ  عأأ   مأأ. ، و أأو"حتتأأوي  أأدف.  عسأأكراي   ال . مامأأتمأأ"دطأأ.ر اا أأدا  العسأأكرينة يف صأأيغة 
و والعالقأأة " أأدف.  عسأأكراي   صأأ.رال دذا د"و أأي  13 أمأأ  مشأأروع املبأأد 3 ةالصأأيغة الأأوارمة يف الفقأأر 

مأأ   3 ةثصأوص عليهأ. يف الفقأر ينسأع  دىل تع ينأ  احل .ينأأة امل 17 أبأني  أ ين  املبأدأين   أأي أن املبأد
 و13 أمشروع املبد

واحل .ينأأأأة املشأأأأروطة حم.ولأأأأة إلق.مأأأأة تأأأأواون بأأأأني الشأأأأواغ  العسأأأأكرينة واإلنسأأأأ.نية والبيئيأأأأةو  (3 
 60 ةث وعة السالح عل  الثحو املثصوص عليه يف امل.ماملوينعكس   ا التواون  لية حتديند املث.طق 

علأ  أنأه دذا اسأتخد  طأر   60 ةثيأ و وتأثص املأ.مم  اللوتومأول اإلضأ.يف ااول التف.قيأ.ت ج
ال ي وضع احل .ينة  ف ن تلك املثطقة تفقديف ن اع مسلح مثطقة حم ية اغراض عسكرينة حمدمة، 

 ه.وأسبغ علي
املشأ.ر دليهأ. أعأال ، تلتأ   الأدول ااطأرا  مأ لك  1954 لعأ.  ومبوجب اتف.قيأة ال أ.ي (4 

مأأ  االتف.قيأأةو غأأ  أن  4 ة. ةتلكأأ.ت ثق.فيأأة وفقأأ.  لل أأ.مبعأأد  تأأدم  امل تلكأأ.ت احملأأدمة سعتب.ر أأ
 تستخد  اغراض عسكرينةو ال دذا م.نت امل تلك.ت ال ق.فية دال ميك  أن مُتثح ال احل .ينة

وسأأأأتكون اآلاثر الق.نونيأأأأة املرتتبأأأأة علأأأأ  حتدينأأأأد مثطقأأأأة سعتب.ر أأأأ. مثطقأأأأة حم يأأأأة مرتبطأأأأة   (5 
هت.، فضال  ع  شكله.و فعل  سبي  امل .ل، ستؤمي الق.عدة مبصدر املثطقة احمل ية املقرتحة وحمتواي

( دىل pacta tertiisفي أ. بأني ااطأرا  املتع.قأدة   دال اليت تثص عل  أن ليس لل ع. أدات مأ  أثأر
اقتص.ر تطبيق مع. دة رمسية عل  أطرافهأ.و ومحأد أم ، ميكأ  أن ينسأهم حتدينأد مثطقأة سعتب.ر أ. 

مبأدأ  أو ع مسلح بضرورة مراع.ة ذلك عثد تطبيق مبدأ التث.سبمثطقة حم ية يف دن ار أطرا  ن ا 
ان.ذ االحتي.ط.ت يف اهلجو و وسإلض.فة دىل ذلك، قد ينل   تكيي  التداب  الوق.ئية والتصأحيحية 

 ملراع.ة وضع املثطقة اخل.صو

  18 أاملبد  
 حظر الناب

 حُيظظر هنب املوارم الطبيعيةو 

 شرحال  
ب وعلأأ  سأأراينه علأأ  ثهأأعلأأ  حظأأر ال ا أأو الأأثص جمأأدم 18 أمشأأروع املبأأدالغأأرض مأأ   (1 

 املأأأوارم الطبيعيأأأةو ف.السأأأتغالل غأأأ  املشأأأروع لل أأأوارم الطبيعيأأأة قأأأوة حأأأ.ف ة للعدينأأأد مأأأ  اةهأأأ.ت،
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بيئأي  دجهأ.متسأبب يف  ةأ. ،(1231 سي .، يف الث اع.ت املسلحة غ  الدولية يف العقوم ااخأ ة وال
ب أحأأأد أحكأأأ.  قأأأأ.نون ثهأأأ أأأ ا السأأأي.ال، اعتأأأل حظأأأر ال ويف و(1232 ةشأأأديند يف املثأأأ.طق املتضأأأرر 

 الث اع.ت املسلحة ال ي ينوفر احل .ينة للبيئة يف الث اع.ت املسلحةو
و ف.تف.قيأأة جثيأأ  الرابعأأة حأأربوالثهأأب انتهأأ.ك اثبأأت لقأأ.نون الث اعأأ.ت املسأألحة وجرميأأة  (2 

 و(1233 يف اإلقلأأيم احملتأأ  أو للثهأأب، سأأواء يف دقلأأيم طأأر  يف نأأ اع مسأألح مطلقأأ.   تتضأأ   حظأأرا  
وينؤمد اللوتومول اإلض.يف ال .ين التف.قي.ت جثي  انطب.ال   ا احلظر الع.  يف الث اعأ.ت املسألحة 

 .ال  حأأأأ" يف ذلأأأأك السأأأأي.ال، غأأأأ  الدوليأأأأة الأأأأيت تسأأأأتويف املعأأأأ.ين  احملأأأأدمة يف اللوتومأأأأول، وانطب.قأأأأه،
ظأأر علأأ  نطأ.ال واسأأع يف التشأأرينع.ت وقأأد أُمرِج  أ ا احل و(1234 "نمأأ  ومأ.ن ومكأأ. ويف واسأتقب.ال  

و ثأأ.ك قأأدر مبأأ  مأأ  االجتهأأ.م القضأأ.ئي لكأأ  مأأ   و(1235 الوطثيأأة ومأأ لك يف ااملأأة العسأأكرينة
احمل.مم اةث.ئية الدولية املثشفة بعد احلرب الع.ملية ال .نية واحمل.مم اةث.ئية الدولية احلدين أة الأيت تؤمأد 

ق عليهأ. املت  لأة يف الثهأب أينضأ.  جرميأة ينالحظأوتشك  جرمية احلأرب  و(1236 الط.بع اةث.ئي للثهب
__________ 

يت مارت علأأ  يف امل.ئأأة مأأ  الث اعأأ.ت املسأألحة الداخليأأة الأأ 40دىل بأأرانمج اامأأم املتحأأدة للبيئأأة، م.نأأت  اسأأتث.ما   (1231 
، 1990 فتئأأت املأأوارم الطبيعيأأة تشأأك ، مثأأ  عأأ.  مأأدى السأأثوات السأأتني امل.ضأأية تتعلأأق سملأأوارم الطبيعيأأة، ومأأ.

 :Renewable Resources and Conflict: انظأأر ومسأألح.   ن اعأأ.   18ينقأأ  عأأ   السأأبب املب.شأأر لتأأفجيج مأأ. ال

Toolkit and Guidance for Preventing and Managing Land and Natural Resources Conflicts (New 

York, United Nations Interagency Framework Team for Preventive Action, 2012), p. 14.  يف: متأ.ح
www.un.org/en/land-natural-resources-conflict/renewable-resources.shtml  متأأأأأأأوو/ 8 اط لأأأأأأأع عليأأأأأأأه يف 

 (و2019ينوليه 
تقرينر مرحلي لفرينق اخللاء املعر سالستغالل غ  الق.نوين لل وارم الطبيعية وغ  . مأ  ال أروات   هورينأة الكونغأو  (1232 

 United Nations Environment Programme, The: و انظأأر أينضأأ.  52(، الفقأأرة S/2002/565الدميقراطيأأة  

Democratic Republic of the Congo: Post-Conflict Environmental Assessment. Synthesis Report for 

Policy Makers (Nairobi, United Nations Environment Programme, 2011), pp. 26-28متأ.ح يف ،: 
http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/22069  فرينأأق  وتقرينأأر(  2019متوو/ينوليأأه  8 اط لأأع عليأأه يف

(، S/2003/779( بشأأأأأأأأأفن ليأأأأأأأأألاي  2003 1478مأأأأأأأأأ  قأأأأأأأأأرار جملأأأأأأأأأس اامأأأأأأأأأ   25سلفقأأأأأأأأأرة  اخلأأأأأأأأألاء ع أأأأأأأأأال  
 United Nations Environment Programme, Desk Study on the Environment in Liberia  14 الفقأرة

 C. Nellemann et al. (eds.), The Rise of  51-42و 18-16أعأال (، الصأفح.ت  1058 احل.شأية 

Environmental Crime - Growing Threat to Natural Resources, Peace, Development and Security 

(United Nations Environment Programme/INTERPOL, 2016), p. 69و 

، الفقأأرة ااوىل، الأأيت 15و انظأأر أينضأأ.  اتف.قيأأة جثيأأ  ااوىل، املأأ.مة 2، الفقأأرة 33اتف.قيأأة جثيأأ  الرابعأأة، املأأ.مة  (1233 
ينتخأأأ  أطأأأرا  الثأأأ اع مون دبطأأأ.ء مجيأأأع  ،وعلأأأ  ااخأأأص بعأأأد االشأأأتب.ك يف القتأأأ.ل ،مبوجبهأأأ. "يف مجيأأأع ااوقأأأ.ت

 ومح.ينتهم م  السلب"و ،ومجعهم ،ث ع  اةرح  واملرض التداب  امل كثة للبح

حيظر املي .ال اافرينقي حلقوال اإلنس.ن والشأعوب الثهأب:   و(و م . 2الفقرة  4 اللوتومول اإلض.يف ال .ين، امل.مة (1234 
"يف ح.لأأأأة االسأأأأتيالء، للشأأأأعب الأأأأ ي مت االسأأأأتيالء علأأأأ  ةتلك.تأأأأه احلأأأأق املشأأأأروع يف اسأأأأرتمام . وىف التعأأأأوين  

الئم"و وعأالوة علأ  ذلأك، ينكأرر بروتومأول لوسأ.م. الصأ.مر عأ  املأؤمتر الأدويل املعأر مبثطقأة البحأ ات الكألى امل
املأأؤمتر الأأدويل  الصأأ.مر عأأ نفأأس ااحكأأ. و انظأأر بروتومأأول مك.فحأأة االسأأتغالل غأأ  القأأ.نوين لل أأوارم الطبيعيأأة 

 و2الفقرة  3املعر مبثطقة البح ات الكلى، امل.مة 
حيظأأأر " 52أعأأأال (، الق.عأأأدة  969 احل.شأأأية  ووو العأأأريف القأأأ.نون الأأأدويل اإلنسأأأ.ينبأأأك:  - تس وموووالأأأد ثكأأأر  (1235 

 و165-162الصفح.ت ، "الثهب

 In re Krupp and Others, Judgment of 30 June 1948, Trials of War Criminals انظر علأ  سأبي  امل أ.ل: (1236 

before the Nürnberg Military Tribunals, Vol. IX, p. 1337-1372  U.S.A. v. von Weizsäcker et al. 

(Ministries case), Trials of War Criminals before the Nürnberg Military Tribunals, vol. XIV, p. 741  
 Prosecutor v. Goran Jelisić, Case No. IT-95-10-T, Judgment, Trial Chamber, Internationalو

http://www.un.org/ar/land-natural-resources-conflict/renewable-resources.shtml
http://undocs.org/ar/S/2002/565
http://undocs.org/ar/S/2002/565
http://undocs.org/ar/S/2002/565
http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/22069
http://undocs.org/ar/S/2003/779
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وقد تبني أن حظر  و(1237 غ  الدولية أو مبوجب نظ.  روم. ااس.سي، سواء يف الث اع.ت الدولية
 و(1238 الثهب ينشك  ق.عدة م  قواعد الق.نون الدويل العريف

دىل شأأأأرح ةثأأأأة الصأأأأليب اامحأأأأر الدوليأأأأة، ينثطبأأأأق احلظأأأأر علأأأأ  مجيأأأأع فئأأأأ.ت  واسأأأأتث.ما   (3 
ونطأأأ.ال  أأأ ا املبأأأدأ مقصأأأور علأأأ  هنأأأب املأأأوارم  و(1239 خ.صأأأة أو امل تلكأأأ.ت، سأأأواء م.نأأأت ع.مأأأة

الطبيعيأأأة، و أأأي اأأأ. رة شأأأ.ئعة يف الث اعأأأ.ت املسأأألحة، تأأأؤمي دىل  اثر بيئيأأأة خطأأأ ةو ولأأأئ  مأأأ.ن 
، "تتلكأ.ة"ملكيأة، وتشأك   حمأ عل  املوارم الطبيعيأة الأيت ميكأ  أن تكأون  دال ينثطبق ال الثهب

املأوارم الطبيعيأة الع.ليأة القي أةو وينشأ   احلظأر املأوارم   أ. خيأصف ن   ا الشرط ينسه  اسأتيف.ؤ  في
وقأأد أقأأّرت حمك أأة  و(1240 لرفأأرام أ  لل جت عأأ.ت احملليأأة أ  الطبيعأأة، سأأواء أم.نأأت ةلومأأة للدولأأة

قضأأية اانشأأطة انطبأأ.ال حظأأر الثهأب علأأ  املأأوارم الطبيعيأأة يف حك هأ. الصأأ.مر يف  العأدل الدوليأأة
  أع أ.ل هنأب املأوارم الطبيعيأة ع"، حيث خلصت دىل أن أوغثدا تتح   مسؤولية مولية املسلحة

اليت ارتكبه. أفرام القوات املسألحة ااوغثدينأة  ". ة هورينة الكونغو الدميقراطية  وسلبه. واستغالهل
 و(1241 مجهورينة الكونغو الدميقراطية يف دقليم

ل  تلكأ.ت يف حأ.الت الثأ اع املسألح ل متلأكوالثهب مصطلح فضف.ض ينسري عل  أي  (4 
الوقت نفسه، ف ن ق.نون الث اع.ت املسلحة ينثص عل  عدم  ويف ينثتهك ق.نون الث اع.ت املسلحةو

__________ 

Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, 14 December 1999  وThe Prosecutor v. Zejnil 
Delalić, Zdravko Mucić a/k/a "Pavo", Hazim Delić and Esad Landžo a/k/a "Zenga", Case No. IT-

96-21-T, Judgement, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, 16 November 

1998, and Sentencing Judgement, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, 9 

October 2001و  Prosecutor v. Tihomir Blaškić, Case No. IT-95-14-T, Judgement (with Declaration 

of Judge Shahabuddeen), Trial Chamber, International Criminal Tribunal for the Former 

Yugoslavia, 3 March 2000, Judicial Reports 20و  Prosecutor v. Dario Kordić and Mario Čerkez, 

Case No. IT-95-14/2-T, Judgement, Trial Chamber, International Criminal Tribunal for the Former 

Yugoslavia, 26 February 2001. Prosecutor v. Issa Hassan Sesay, Morris Kallon and Augustine 

Gbao, Case No. SCSL-04-15-T-1234, Judgment, Trial Chamber, Special Court for Sierra Leone, 2 

March 2009، Prosecutor v. Charles Ghankay Taylor, Case No. SCSL-03-1-T, Judgment, 18 May 

2012 (Taylor Trial Judgment)و  Prosecutor against Charles Ghankay Taylor, Case No. SCSL-03-

01-A, Judgment, Appeals Chamber, Special Court for Sierra Leone, 26 September 2013و 
 17نظأأأأ.  رومأأأأأ. ااس.سأأأأأي لل حك أأأأة اةث.ئيأأأأأة الدوليأأأأأة  رومأأأأأ.، مأأأأأ   ‘5‘و ه(‘ 16‘ ب(2، الفقأأأأأرة 8املأأأأ.مة  (1237 

 وUnited Nations, Treaty Series, vol. 2187, No. 38544, p. 3(، 1998متوو/ينوليه 
، 52أعأأال (، الق.عأأدة  969ووو  احل.شأأية  القأأ.نون الأأدويل اإلنسأأ.ين العأأريفبأأك:  -  ثكأأرتس وموووالأأد: انظأأر (1238 

 و165-162الصفح.ت 
 1239) ICRC commentary (1987) on Additional Protocol II, art. 4, para. 2 (g), para. 4542 of the 

commentary.  : .وانظر أينضICRC commentary (1958) to Geneva Convention IV, art. 33, para. 2و 
اسأأأُتخدمت القواعأأأد املتعلقأأأة سمللكيأأأة أينضأأأ.  علأأأ  نطأأأ.ال واسأأأع علأأأ  الصأأأعيد الأأأوطر "لتسأأأوينة املث.وعأأأ.ت بشأأأفن  (1240 

دمك.نيأأأة الوصأأأول دىل املأأأوارم واسأأأتخدامه. والسأأأيطرة عليهأأأ."، و أأأي سلتأأأ.يل تشأأأك  " ليأأأة ح.مسأأأة اامهيأأأة حل .ينأأأة 
 T. Hardman Reis, Compensation for Environmental Damage under International Law. The البيئأة"و

Role of the International Judge (Alphen aan den Rijn, Wolters Kluwer, 2011), p. 13و 

 1241) Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), 
Judgment, I.C.J. Reports 2005, p. 168, at p. 253, para. 250و 

http://undocs.org/ar/a/k/a
http://undocs.org/ar/a/k/a
http://undocs.org/ar/a/k/a
http://undocs.org/ar/a/k/a
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واسأأتث.ما  دىل  و(1242 نيأأ.تأأدم  . ق.نو  أو امل تلكأأ.ت متلأأكمأأ  االسأأت ث.ءات الأأيت ينكأأون يف دط.ر أأ. 
.ل ع أأأشأأأروح ةثأأأة الصأأأليب اامحأأأر الدوليأأأة، ينشأأأ   حظأأأر الثهأأأب مأأأال مأأأ  الثهأأأب املأأأثظم، واا

تثطأأوي أع أأ.ل الثهأأب سلضأأرورة  وال و(1244 العسأأكرينون أو سأأواء ارتكبهأأ. املأأدنيون ،(1243 الفرمينأأة
 و(1245 العث  أو استخدا  القوةعل  

يف ذلأك املأوارم  مبأ. للت لك غأ  القأ.نوين لل  تلكأ.ت،مل تك  املصطلح.ت املستخدمة و  (5 
الطبيعية يف الث اع.ت املسلحة متسقةو ففد أش.رت حمك ة العأدل الدوليأة يف حك هأ. الصأ.مر يف 

 looting, plundering and  (1246 "للثهأأب والسأألب واالسأأتغالا"دىل  اانشأأطة املسأألحةقضأأية 

exploitationدىل ل حك أة اةث.ئيأة الدوليأة ليوغوسأالفي. السأ.بقة (، بيث . أشأ.ر الثظأ.  ااس.سأي ل
 "ءالسأأأأأأأأأأتيالا"ينسأأأأأأأأأأتخد  املي أأأأأأأأأ.ال اافرينقأأأأأأأأأأي مصأأأأأأأأأأطلح  يف حأأأأأأأأأأني (plunder) 1247  "بلثهأأأأأأأأأا"
 spoliation) 1248)ءالسأأتيالا"و "بلسأألا"و "بلثهأأا"غأأ  أن البحأأوث تبأأني أن مصأأطلح.ت  و" 
( هلأأأ. معأأأ  قأأأ.نوين مشأأأرتك "pillage", "plunder", "poliation" and "ooting"  " الغتثأأأ.ا"و

عل  سبي  الرتام و و ك ا استخد  حكأم  (1249 واستخدمته. احمل.مم واهليئ.ت القض.ئية الدولية
ولأأأأأأئ  فضأأأأأأ   و(1250 ملفظأأأأأأني مرتامفأأأأأأني(  plunder  "بالسأأأأأأل"و (pillage  "بلثهأأأأأأا"نأأأأأأورملغ، 

(، ف نأأه أمأأد أن spoliation  "ءالسأأتيالا"بعأأد احلأأرب الع.مليأأة ال .نيأأة تعبأأ   ملأأ. االجتهأأ.م القضأأ.ئي
(، و أأو املصأأطلح الأأوارم يف قأأ.نون جملأأس دشأأرا  احللفأأ.ء plunder  "بلسأألل"املصأأطلح مأأرام  

وأمأأد االجتهأأ.م القضأأ.ئي لل حأأ.مم واهليئأأ.ت القضأأ.ئية اةث.ئيأأة الدوليأأة احلدين أأة   و(1251 10 رقأأم

__________ 

سلثسبة لالستيالء عل  امل تلكأ.ت الع.مأة املثقولأة للخصأم الأيت ميكأ  اسأتخدامه. لرغأراض العسأكرينة، انظأر اتف.قيأة  (1242 
لأأت ذلأأك دذا أم يأأةق.نونبصأأورة االسأأتيالء عليهأأ.  و وميكأأ  أينضأأ.  تأأدم  ةتلكأأ.ت اخلصأأم أو50جثيأأ  ااوىل، املأأ.مة 

القأأ.نون بأأك:  - انظأأر أينضأأ. :  ثكأأرتس وموووالأأد  و(و23( املأأ.مة 1907ضأأرورة عسأأكرينة ملحأأة  لأأوائح ال أأ.ي  
و انظأأر خبصأأوص قيأأ.  157-156، الصأأفح.ت 50أعأأال (، الق.عأأدة  969 احل.شأأية  ووو الأأدويل اإلنسأأ.ين العأأريف

جأأيش االحأأتالل وتلبيأأة احتي.ج.تأأه شأأرح مشأأروع  إلع.لأأةقأأوة االحأأتالل سالسأأتخدا  املشأأروع ملأأوارم ااراضأأي احملتلأأة 
 وأمان  21املبدأ 

 1243) ICRC commentary (1987) on Additional Protocol II, art. 4, para. 2 (g), para. 4542 of the 

commentary،  : .انظر أينضICRC commentary (1958) on Geneva Convention IV, art. 33, para. 2و 

 1244) ICRC commentary (2016) on Geneva Convention I, art. 15, para. 1495و 

 و1494املرجع نفسه، الفقرة  (1245 

 1246) Armed Activities on the Territory of the Congo  و248أعال (، الفقرة  1241 انظر احل.شية 

و والثظأأ.  1993أاير/مأأ.ينو  25( املأأؤر  1993  827مبوجأأب قأأرار جملأأس اامأأ     أأأ(و أُنشأأئت أصأأال  3املأأ.مة  (1247 
 وwww.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_en.pdf: يف ااس.سي مت.ح

 و21م  امل.مة  2املي .ال اافرينقي حلقوال اإلنس.ن والشعوب، الفقرة  (1248 

 1249) J.G. Stewart, Corporate War Crimes. Prosecuting the Pillage of Natural Resources (Open Society 

Foundations, 2011), pp. 15-17و 

 1250) Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal, vol. I (Washington 

D.C., Nürnberg Military Tribunals, 1945), p. 228و 

 United States v. Krauch et al. in Trials of War Criminals before the Nuernberg Militaryانظأر:  (1251 

Tribunals (The I.G. Farben Case), vols. VII-VIII (Washington D.C., Nürnberg Military Tribunals, 

1952), p. 1081, at p. 1133و 

http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_en.pdf
http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_en.pdf
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( ملهأأ. تعأأر "pillage", "lunder" and "ooting"  " الغتثأأ.ا"و "بلسأألا"و "بلثهأأا"مأأ لك أن 
 و(1252 اخل.صة يف الث اع.ت املسلحة أو الت لك غ  املشروع لل  تلك.ت الع.مة

واتف.قيأأأأأأأأة جثيأأأأأأأأ   (1253 يف لأأأأأأأأوائح ال أأأأأأأأ.ي( pillage  "بهنأأأأأأأأ"واسأأأأأأأأتخد  مصأأأأأأأأطلح  (6 
واسأأأتخد  مي أأأ.ال  و(1256 ونظأأأ.  رومأأأ. ااس.سأأأي ،(1255 واللوتومأأأول اإلضأأأ.يف ال أأأ.ين (1254 الرابعأأأة
و وُعأأأأر  مفهأأأو  الثهأأأأب يف شأأأأروح اللجثأأأأة الدوليأأأأة (plunder  "بلسأأأأ"مصأأأأطلح  (1257 نأأأورملغ

ال أأ.ين، ومأأ لك يف االجتهأأ.م القضأأ.ئي اإلضأأ.يف للصأأليب اامحأأر التف.قيأأ.ت جثيأأ  واللوتومأأول 
يف مشأأأروع  "بهنأأأ"لل حأأأ.مم اةث.ئيأأأة الدوليأأأةو ولأأأ لك، اعتأأأل مأأأ  املث.سأأأب اسأأأتخدا  مصأأأطلح 

 املبدأو
الطبيعية يف السي.ال ااوسع لالستغالل غ  الق.نوين لل وارم الطبيعية وينثدرج هنب املوارم  (7 

بعد انته.ء الث اع املسلحو وقد وجه جملس اام   م. ال ي ين م ر يف مث.طق الث اع املسلح وح.الت
واة عية الع.مة االنتب.  يف   ا الصدم دىل الصالت الق.ئ ة بني الشبك.ت اإلجرامية عأل الوطثيأة 

سالجتأأ.ر غأأ  املشأأروع سملأأوارم  ينتعلأأق في أأ.يف ذلأأك  مبأأ. اإلر .بيأأة والث اعأأ.ت املسأألحة،واة .عأأ.ت 
اةرمية البيئيأة العأ.برة للحأدوم  ع  طرينق بعد الث اع عرضة ان ُتستغ  م. وح.الت و(1258 الطبيعية
و تتسم بسوء اإلمارة وتفّشي الفس.م وضع  مح.ينة احلقأوال يف املأوارم م. فهي م  ا   ،(1259 الوطثية

__________ 

 1252) Prosecutor v. Delalić et al., Case No. IT-96-21-T, Judgment, 16 November 1998  1236 انظأر احل.شأية 
: "اصأأطلح علأأ  جرميأأة الت لأأك غأأ  القأأ.نوين لل  تلكأأ.ت الع.مأأة واخل.صأأة يف الث اعأأ.ت املسأألحة 591أعأأال (، الفقأأرة 

سأتثت.ج اسأتث.ما  وخلصأت الأدائرة االبتدائيأة دىل  أ ا االو ‘االسأتيالء‘و‘ السألب‘و‘ الثهب‘مبصطلح.ت خمتلفة م  قبي  
(، بصأأيغته الأأوارمة يف الثظأأ.  ااس.سأأي لل حك أأة اةث.ئيأأة الدوليأأة، ينثبغأأي أن plunderدىل الأأرأي الق.ئأأ  أبن  السأألب   

ينفهأأم علأأ  أنأأه ينشأأ   مجيأأع أشأأك.ل الت لأأك غأأ  املشأأروع لل  تلكأأ.ت يف الثأأ اع املسأألح الأأ ي ترتتأأب عليأأه املسأأؤولية 
 :انظأأأر أينضأأأ.   ("وpillage‘ هنأأأب‘يف ذلأأأك اافعأأأ.ل املوصأأأوفة عأأأ.مة أبهنأأأ.  الأأأدويل، مبأأأ. اةث.ئيأأأة الفرمينأأأة مبوجأأأب القأأأ.نون

Prosecutor v. Alex Tamba Brima et al., Case No. SCSL-04-16-T, Judgment, Special Court for Sierra 

Leone, 20 June 2007, para. 751و  Prosecutor v. Blagoje Simić, Case No. IT-95-9-T, Judgment, Trial 

Chamber, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, 17 October 2003, para. 98و 

 و1907 م  لوائح ال .ي لع.  47و 28 امل.ماتن (1253 

 م  اتف.قية جثي  الرابعةو 33م  امل.مة  2الفقرة  (1254 

 واللوتومول اإلض.يف ال .ينم   4 و( م  امل.مة 2الفقرة  (1255 

 دىل "هنب"و‘ 5‘ ه(2، الفقرة 8وامل.مة ‘ 16‘ ب(2، الفقرة 8ينش  نظ.  روم. ااس.سي، يف امل.مة  (1256 

  ب(و6لغ ااس.سي، امل.مة منظ.  نور  (1257 

قأأأأأأأأرار اة عيأأأأأأأأة و   3، الفقأأأأأأأأرة 2014مأأأأأأأأ.نون ااول/مينسأأأأأأأأ ل   19املأأأأأأأأؤر   (2014 2195قأأأأأأأأرار جملأأأأأأأأس اامأأأأأأأأ   (1258 
 (2014 2134 و انظأر أينضأأ.  قأرارظي جملأأس اامأأ 5دىل  2، الفقأأرات 2015متوو/ينوليأه  30املأأؤر   69/314 الع.مأة
بشأأفن اةأأ اءات الأأيت  2014 مأأ.نون ال أأ.ين/ ينثأأ.ينر  30املأأؤر  ( 2014 2136و 2014 مأأ.نون ال .ين/ينثأأ.ينر  28املأأؤر  

املشأروع لرحيأ.ء اللينأة والتجأ.رة غأ  املشأروعة فرضه. جملس اام  عل  ااشخ.ص والكي.انت الض.لعني يف الصيد غأ  
بشأفن "مح.ينأة البيئأة يف املثأ.طق املتضأررة  2016أاير/مأ.ينو  27املأؤر   2/15فيه.و انظر قرار مجعية اامم املتحأدة للبيئأة 

بشأأأفن  2017مأأأ.نون ااول/مينسأأأ ل   6املأأأؤر   3/1، وقرار أأأ. 4 (، الفقأأأرةUNEP/EA.2/Res.15مأأأ  الثأأأ اع املسأأألح"  
 و3و 2اإلر .ب" الفقراتن  "التخفي  م  حدة التلوث والسيطرة عليه يف املث.طق املتضررة م  الث اع املسلح أو

 Nellemann et :ُحدم الفس.م بوصفه أ م ع.مأ  ينسأّه  االجتأ.ر غأ  املشأروع ساحيأ.ء اللينأة وااخشأ.بو انظأر (1259 

al., The Rise of Environmental Crime ...  اةرميأة البيئيأأة : ت م أر 25أعأال (، الصأفحة  1232 احل.شأية
 C. Cheng and D. Zaum, "Corruption and the role الع.برة للحدوم الوطثية يف البيئ.ت املؤاتيةو وانظر أينض. :

of natural resources in post-conflict transitions", in C. Bruch, C. Muffett, and S.S. Nichols (eds.), 

http://undocs.org/ar/UNEP/EA.2/Res.15
http://undocs.org/ar/UNEP/EA.2/Res.15
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، املشأأأأأأ.ر دليأأأأأأه يف قأأأأأأرارات جملأأأأأأس اامأأأأأأ  ذات "ةالسأأأأأأتغالل غأأأأأأ  القأأأأأأ.نوين لل أأأأأأوارم الطبيعيأأأأأأا"و
 اة .عأأأ.ت املسأأألحة غأأأ  الت.بعأأأة للأأأدول أو قأأأد ينشأأأ   أنشأأأطة الأأدول عأأأ.  مفهأأأو  ،(1260 الصأألة

سلت.يل، فأ ن املفهأو  قأد ينشأ  دىل عأد  و  ويف ذلك اافرام مب. اةه.ت ااخرى م  غ  الدول، أو
السأتغالل غأ  القأ.نوين لل أوارم ا"الأوطرو ولأئ  مأ.ن مفهأو   أو عية مبوجأب القأ.نون الأدويلاملشرو 
وقأأأد ينقصأأأد بأأأه أينضأأأ.  اةرميأأأة  (1261  رَّ عظأأأينأُ  مل مأأأع مفهأأأو  الثهأأأب، ف نأأأه ينتأأأداخ  ج ئيأأأ.   "ةالطبيعيأأأ

انطبأأ.ال وينؤمأأد  أأ ا السأأي.ال ااوسأأع يف أوقأأ.ت السأألمو  أو البيئيأأة، سأأواء يف أوقأأ.ت الثأأ اع املسأألح
 حظر الثهب عل  املوارم الطبيعيةو

يف اةأأأ ء ال .لأأأث، الأأأ ي ينتضأأأ   مشأأأ.رينع املبأأأ.مئ السأأأ.رينة يف  18 أوأمرج مشأأأروع املبأأأد (8 
 وأثث.ء الث اع املسلحو وينسري أينض.  عل  ح.الت االحتالل

  19 أاملبد  
 تقنيات التغيري يف البيئة

تخدا  تقثيأأ.ت التغيأأ  يف البيئأأة متتثأأع الأأدول، وفقأأ.  اللت ام.هتأأ. الدوليأأة، عأأ  اسأأ 
اي  أو الشأأديندة اغأأراض عسأأكرينة أو الطوينلأأة البقأأ.ء أو ذات اآلاثر الواسأأعة االنتشأأ.ر

 ااضرار أبي مولة أخرىو أو اخلس.ئر أو أغراض عدائية أخرى موسيلة إلحل.ال الدم.ر

 الشرح  
مأأ  اتف.قيأأة حظأأر اسأأتخدا   1 ةاملأأ.م مأأ  1 ةالفقأأر  علأأ  مثأأوال 19 أصأأيغ مشأأروع املبأأد (1 

وحتظأأر االتف.قيأأة  و(1262 أينأأة أغأأراض عدائيأأة أخأأرى أو تقثيأأ.ت التغيأأ  يف البيئأأة اغأأراض عسأأكرينة
الشأأأديندة  أو الطوينلأأأة البقأأأ.ء أو اسأأأتخدا  تقثيأأأ.ت التغيأأأ  يف البيئأأأة ذات اآلاثر الواسأأأعة االنتشأأأ.ر

التغيأ  يف البيئأة علأ  أهنأ.  ت.وتُعرَّ  تقثيأ و(1263 اينة أغراض عدائية أخرى أو اغراض عسكرينة
يف مينث.ميأة الكأرة  -عأ  طرينأق التأفث  املتع أد يف الع ليأ.ت الطبيعيأة  -تقثية إلحأداث تغيأ  ي أ"

يف ذلك جم وع.ت أحي.ئه. احمللية  البيوات( وغالفه. الصخري  مب. تشكيله.، أو ترميبه. أو اارضية
 و(1264 "هتشأأأكيل أو ترميبأأأه أو ضأأأ.ء اخلأأأ.رجييف مينث.ميأأأة الف أو وغالفهأأأ. املأأأ.ئي وغالفهأأأ. اةأأأوي،

 وينستخد  مشروع املبدأ   ا مفهو  التغي  يف البيئة التقثية بثفس املع و

__________ 

Governance, Natural Resources, and Post-Conflict Peacebuilding (Abingdon, Earthscan from 

Routledge, 2016), pp. 461-480و 
مأأأأأ.نون ال أأأأأ.ين/   24املأأأأأؤر   (2003 1457مأأأأأ  قأأأأأرار جملأأأأأس اامأأأأأ   2انظأأأأأر، علأأأأأ  سأأأأأبي  امل أأأأأ.ل، الفقأأأأأرة  (1260 

 هورينأأأأة الكونغأأأأو ، وفيهأأأأ. "يندينأأأأأ   اجمللأأأأس  بشأأأأدة االسأأأأتغالل غأأأأ  القأأأأ.نوين لل أأأأوارم الطبيعيأأأأة ة2003 ينثأأأأ.ينر
 الدميقراطية"و

يف بروتومأأول لوسأأ.م. الأأ ي وضأأعه املأأؤمتر الأأدويل املعأأر  ورم مصأأطلح "االسأأتغالل غأأ  القأأ.نوين لل أأوارم الطبيعيأأة" (1261 
 ينُعرَّ و ، ولكثه مل1، الفقرة 17مبثطقة البح ات الكلى، امل.مة 

  10اينأة أغأراض عدائيأة أخأرى  نيوينأأورك،  عسأكرينة أواتف.قيأة حظأر اسأتخدا  تقثيأ.ت التغيأ  يف البيئأة اغأراض  (1262 
 وUnited Nations, Treaty Series, vol. 1108, No. 17119, p. 151(، 1976م.نون ااول/مينس ل 

 و1، الفقرة 1املرجع نفسه، امل.مة  (1263 

 املرجع نفسه، امل.مة ال .نيةو (1264 
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وينقصأأد سإلشأأ.رة دىل االلت امأأ.ت الدوليأأة يف مشأأروع املبأأدأ االلت امأأ.ت التع. دينأأة للأأدول  (2 
 ، وفقأ.حيظر استخدا  البيئة مسأالحمع الت ا  عريف احلظر ينتداخ   وعثدم.ااطرا  يف االتف.قية، 

، ينقصأأد جأأ.ء يف مراسأأة اللجثأة الدوليأأة للصأأليب اامحأر بشأأفن القأأ.نون الأدويل اإلنسأأ.ين العأأريف ملأ.
مراسأة اللجثأة الدوليأة للصأليب  فقد ج.ء يف هب. االلت ام.ت الق.ئ ة مبوجب الق.نون الدويل العريفو

 أنأأأه للخلأأأوص دىلوجأأأد ة.رسأأأة واسأأأعة الثطأأأ.ال، منوذجيأأأة وموحأأأدة بشأأأك  مأأأ.  ت" أنأأأه اامحأأأر
بغأأأ  الثظأأأر ع أأأ. دذا م.نأأأت أحكأأأ.  وذلأأأك ، "حجيأأأوو اسأأأتخدا  تأأأدم  البيئأأأة الطبيعيأأأة مسأأأال ال

وتتضأ   أينضأ.  املبأ.مئ التوجيهيأة اخل.صأة سلكتيبأ.ت  و(1265 حد ذاهت. أحك.م. عرفيأةيف االتف.قية 
مح.ينأأة البيئأأة يف أوقأأ.ت الثأأ اع املسأألح، الصأأ.مرة عأأ  اللجثأأة الدوليأأة والتعلي أأ.ت العسأأكرينة بشأأفن 

 و(1266 للصليب اامحر، مبدأ  توجيهي.  ينستثد دىل امل.متني ااوىل وال .نية م  االتف.قية
دذا م.ن حظر اسأتخدا  تقثيأ.ت التغيأ  يف البيئأة ميكأ  أن  م. بوضوحاالتف.قية  وال حتدم (3 
ينشأأأ   ال دىل أن احلظأأأر  1 ةمأأأ  املأأأ.م 1 ةو وتشأأأ  صأأأيغة الفقأأأر ثطبأأأق يف نأأأ اع مسأأألح غأأأ  مويلين

 أ ا الشأرط أن ارتُئأي وقأد تغي  البيئأة الأ ي ينلحأق ضأررا  بدولأة طأر  أخأرى يف االتف.قيأةو  سوى
شأرينطة أن ينأؤمي االسأأتخدا  أينضأ. يف الث اعأ.ت املسأألحة غأ  الدوليأة  مأع ذلأكأن يُنسأتوىف  ميكأ 

يف سأأي.ال  أأ ا الثأأ اع دىل أضأأرار  مأأ. التغيأأ  يف البيئأأة مأأ  ج.نأأب مولأأةالعأأدائي لتقثيأأة مأأ  تقثيأأ.ت 
وم  املتوقع أن تتولد  اثٌر عأ.برة للحأدوم  و(1267 أضرار أخرى يف دقليم مولة طر  أخرى أو بيئية

الول و "أن تسأأأبب  والأأأيت مأأ  شأأأفهن. -مأأ  جأأأراء تقثيأأأ.ت التغيأأ  يف البيئأأأة الأأأيت تع.ةهأأ. االتف.قيأأأة 
واخأأأأتالال يف التأأأأواون اإلينكولأأأأوجي ملثطقأأأأة مأأأأ.، وتغأأأأ ات يف أمنأأأأ.ط الطقأأأأس وأمأأأأواج التسأأأأوانمي، 

 سحب، و طأول أمطأ.ر، وأع.صأ  مأ  خمتلأ  اانأواع، وعواصأ  مأدمرة(  وتغأ ات يف اامنأ.ط 
وون، وتغأأأأ ات يف ح.لأأأأة و املث.خيأأأأة  وتغأأأأ ات يف التيأأأأ.رات البحرينأأأأة  وتغأأأأ ات يف ح.لأأأأة طبقأأأأة اا

 و(1268 " الغال  املتفين
العسأأكري لتقثيأأ.ت التغيأأ  يف البيئأأة مأأ   أو االسأأتخدا  العأأدائي دال تتثأأ.ول االتف.قيأأة الو  (4 

 ج.نأأب الأأدول، وتسأأت ر اسأأتخدا   أأ   التقثيأأ.ت العدائيأأة مأأ  ج.نأأب جهأأ.ت مأأ  غأأ  الأأدولو
حظأر دىل أن الق.نون الأدويل اإلنسأ.ين العأريف بشفن للجثة الدولية للصليب اامحر امراسة  ونلص
__________ 

 و137أعال (، الصفحة  969 انظر احل.شية  ووو اإلنس.ين العريفالق.نون الدويل بك:  -  ثكرتس وموووالد (1265 

 1266) ICRC, Guidelines for Military Manuals and Instructions on the Protection of the Environment in 

Times of Armed Conflict   و12أعال (، املبدأ التوجيهي  973 احل.شيةانظر 
، 44الق.عأأأدة  أعأأأال (، 969احل.شأأأية انظأأأر ووو   القأأأ.نون الأأأدويل اإلنسأأأ.ين العأأأريفبأأأك:  -  ثكأأأرتس وموووالأأأد (1267 

"ميكأ  الأ عم أن واجأب احأرتا  البيئأة ينطبأق أينضأ.  يف الث اعأ.ت املسألحة غأ  الدوليأة دذا  : 131الشرح، الصأفحة 
 Y. Dinstein, The Conduct of Hostilities under the Law of: انظأر أينضأ.   أتثأ  علأ  بلأد  خأر"و مأ.ن هلأ.

International Armed Conflict, 2nd ed. (Cambridge, Cambridge University Press, 2010), p. 243 يف ،
 ,T. Meron: معأأأرض اإلشأأأ.رة دىل الضأأأرر العأأأ.بر للحأأأدوم الثأأأ.جم عأأأ  تقثيأأأ.ت التغيأأأ  يف البيئأأأةو وانظأأأر أينضأأأ.  

"Comment: protection of the environment during non-international armed conflicts", in J.R. 

Grunawalt, J.E. King and R.S. McClain (eds.), International Law Studies, vol. 69, Protection of 

the Environment during Armed Conflicts (Newport, Rhode Island, Naval War College, 1996), pp. 

ن اتف.قيأة حظأر اسأتخدا  تقثيأ.ت التغيأ  يف البيئأة اغأراض أب 354، حيث ينفيد الك.تب يف الصفحة 353-358
 واينة أغراض عدائية أخرى "تثطبق يف مجيع الظرو " عسكرينة أو

 1268) "Understanding relating to article II", Official Records of the General Assembly, Thirty-first 

Session, Supplement No.27 (A/31/27), p.92و 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NG9/059/31/pdf/NG905931.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NG9/059/31/pdf/NG905931.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NG9/059/31/pdf/NG905931.pdf?OpenElement
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لواجبأأة التطبيأأق يف ا"ق.عأأدة مأأ  قواعأأد القأأ.نون الأأدويل العأأريف   أأو مسأأالح  الطبيعيأأة ةالبيئأأ تأأدم 
الث اع.ت املسلحة الدولية، والأيت ميكأ  القأول أينضأ.  أهنأ. واجبأة التطبيأق يف الث اعأ.ت املسألحة غأ  

 و(1269 "ةالدولي
يف اةأأأ ء ال .لأأأث، الأأأ ي ينتضأأأ   مشأأأ.رينع املبأأأ.مئ السأأأ.رينة يف  19 أوأمرج مشأأأروع املبأأأد (5 

أثثأأ.ء الثأأ اع املسأألحو وينعكأأس دمراجأأه يف  أأ ا املكأأ.ن احلأأ.الت الأأيت سأأتطبق فيهأأ. االتف.قيأأة علأأ  
االسأأتخدام.ت  ، وينشأأ   أينضأأ.  االتف.قيأأة أوسأأع نط.قأأ.   الأأ ي تأأثص عليأأه ظأأراحلاارجأأح، رغأأم أن 

 اغراض عدائيةو ااخرى لتقثي.ت التغي  يف البيئة
اينأأأة  أو حظأأأر اسأأأتخدا  تقثيأأأ.ت التغيأأأ  يف البيئأأأة اغأأأراض عسأأأكرينة اتف.قيأأأةوتسأأأتحق  (6 

ث.ينأأة خ.صأأة يف سأأأي.ال مشأأ.رينع املبأأ.مئ  أأ   سعتب.ر أأ. املع. أأدة الدوليأأأة عأغأأراض عدائيأأة أخأأرى 
مشأأأأروع دمراج ميأأأأس  وال واحلأأأأرب البيئيأأأأة حتدينأأأأدا  وسأأأأ.ئ  وأسأأأأ.ليب ااوىل والوحيأأأأدة الأأأأيت تتثأأأأ.ول 

العرفية الق.ئ أة واملتعلقأة  أو يف جم وعة مش.رينع املب.مئ بقواعد الق.نون الدويل التع. دينة 19 أاملبد
 وذات  اثر خط ة عل  البيئة أبسلحة حمدمة

  الرابع اجلزء  
 املبادئ السارية يف حاالت االحتالل

 مقدمة  

 الشرح  
 االحأأأأتالل يف جأأأأ ء رابأأأأع مثفصأأأأ و ُوضأأأأعت مشأأأأ.رينع املبأأأأ.مئ ال الثأأأأة املتعلقأأأأة حبأأأأ.الت (1 

دينأأدة مأأ  مشأأ.رينع املبأأ.مئ اال أأرا  عأأ  الأأثهج الأأ مر الأأ ي اختأأ  هلأأ ا اةفئأأة الينُقصأأد مأأ   وال
املوضأأوع ودمنأأ. داتحأأة حأأ  ع لأأي ينعكأأس التثأأوع الكبأأ  يف الظأأرو  الأأيت ميكأأ  أن تصأأ  ح.لأأة 

املسأأألحة شأأأكال  حمأأأدما  مأأأ  احأأأتاللو ولأأأئ  مأأأ.ن االحأأأتالل العسأأأكري مبوجأأأب قأأأ.نون الث اعأأأ.ت 
فأأ ن حأأ.الت االحأأتالل نتلأأ  عأأ  الث اعأأ.ت املسأألحة  ،(1270 أشأأك.ل الث اعأأ.ت املسأألحة الدوليأأة

تتسأم بأه حأ.الت االحأتالل أهنأ. نلأو عأ.مة  مأ  قتأ.ل فعلأي، بأ   م. يف جوانب عديندةو وم  أبرو
حأتالل املسأتقر وبأني اال و(1271 تواجأه القأوات املسألحة الغ.وينأة أي مق.ومأة مسألحة أال قد حيدث

بعد انته.ء الث اع قواسم مشرتمة عديندة، ب  دن االحتالل املستقر قد ينصبح مبرور الأ م   م. وح.لة

__________ 

، 45أعأأأال (، شأأأرح الق.عأأأدة  969 احل.شأأأية ووو  القأأأ.نون الأأأدويل اإلنسأأأ.ين العأأأريفبأأأك:  -  ثكأأأرتس وموووالأأأد (1269 
متأ.ح   ICRC customary International Humanitarian Law Studyمأ   2اةأ ء و انظأر أينضأ.  133الصأفحة 

 وم  ة.رسة  لكينتص  ب ( وم.https://ihl-databases.icrc.org/customaryihl/eng/docs/v2_rul_rule45 يف:
دهنأأأ.ء  مأأأ  اةأأأدينر سلأأأ مر يف  أأأ ا السأأأي.ال أن انتهأأأ.ء نأأأ اع مسأأألح مويل حيأأأدم  وقأأأ  الع ليأأأ.ت احلربيأأأة بوجأأأه عأأأ. ، أو (1270 

 ب(و 3 ، واللوتومأأول اإلضأأ.يف ااول، املأأ.مة6يأأ  الرابعأأة، املأأ.مة االحأأتالل، يف ح.لأأة وجأأوم احأأتاللو انظأأر اتف.قيأأة جث
 ... United Kingdom, Ministry of Defence, The Manual of the Law of Armed Conflictانظأأر أينضأأ. : 

 R. Kolb and S. Vité, Le droit de l'occupation، وp. 277, para. 11.8أعأأأال (،  1222  احل.شأأأية

militaire. Perspectives historiques et enjeux juridiques actuels (Brussels, Bruylant, 2009), p. 166و 
 و2الرابعة، امل.مة  اتف.قية جثي  (1271 

https://ihl-databases.icrc.org/customaryihl/eng/docs/v2_rul_rule45
https://ihl-databases.icrc.org/customaryihl/eng/docs/v2_rul_rule45
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ومأع ذلأك، ميكأ  أن تكأون حأ.الت االحأتالل  و(1272 شبيه.  سلظرو  الس.ئدة يف أوق.ت السلم
.ء االحأتالل بأ  أينض.  متقلبة وقأد تتحأول دىل نأ اعو وقأد تواجأه قأوة االحأتالل مق.ومأة مسألحة أثثأ

قأأد تفقأأد مؤقتأأ.  السأأيطرة علأأ  جأأ ء مأأ  اإلقلأأيم احملتأأ  مون أن ينأأؤثر ذلأأك يف وصأأ  احل.لأأة أبهنأأ. 
ينتأ ام  وقأ   وال تص.م  سلضرورة بداينأة الثأ اع املسألح، ال مث دن بداينة االحتالل و(1273 احتالل

أوجأأه شأأبه بأأني  ااع أأ.ل العدائيأأة الفعليأأة سلضأأرورة مأأع دهنأأ.ء االحأأتاللو لأأ ا، ميكأأ  اسأأتخالص
حأأأ.الت االحأأأتالل والث اعأأأ.ت املسأأألحة، مأأأ  جهأأأة، وحأأأ.الت االحأأأتالل والظأأأرو  السأأأ.ئدة يف 

 بعد الث اع، م  جهة أخرى، تبع.  لطبيعة االحتاللو م. مرحلة
وحأأ.الت االحأأتالل، علأأ  تثوعهأأ.، تشأأرتك يف بعأأ  اخلصأأ.ئص، و أأي أن السأألطة علأأ   (2 

ة، مون موافقتهأ.، دىل قأوة االحأتاللو وينسأتثد الفهأم املسأتقر دقليم معني تثتق  مأ  الدولأة اإلقلي يأ
الأأيت تأأثص علأأ  أن اإلقلأأيم ينُعأأد حمأأتال   ،(1274 مأأ  الئحأأة ال أأ.ي 24 ةملفهأأو  االحأأتالل دىل املأأ.م

عل  اإلقليم ال ي ُبسطت  دال ينسري االحتالل وال وضع فعال  حتت سلطة جيش مع.ٍموين"عثدم. 
 اانشأطة املسألحةو ف.سأتث.ما  دىل احلكأم الصأ.مر يف قضأية ".هفيه     السلطة وينتسأ  فيأه ة.رسأت
ال تكأأأأون القأأأأوات املسأأأألحة ااوغثدينأأأأة يف  مجهورينأأأأة الكونغأأأأو أ"يف أراضأأأأي الكونغأأأأو، مأأأأ.ن ل امأأأأ.  

الدميقراطيأة  مت رمأأ ة يف مواقأأع معيثأأة فحسأأب، بأأ  مأ.ن ل امأأ.  أن حتأأ  سأألطة احلكومأأة الكونغوليأأة 
: فأأأأ.الحتالل قأأأأ.ئم علأأأأ  الوقأأأأ.ئع والسأأأألطة يف  أأأأ ا السأأأأي.ال مفهأأأأو  و(1275 "حمأأأأ  سأأأألطته. أينضأأأأ.  

 و(1276 "ةينثق  السي.مة دىل احملت ، ودمن. ينثق  سلطة ة.رسة بع  حقوال السي.م ال"
ومأأأىت اسأأأتقرت قأأأوة االحأأأتالل يف دقلأأأيم الدولأأأة احملتلأأأة، علأأأ  ااقأأأ  عثأأأدم. ينكأأأون م.مأأأ   (3 

الل متتد دىل املثأ.طق البحرينأة املت.مأة الأيت حيأق للدولأة اإلقليم حمتال ، ف ن السلطة املؤقتة لقوة االحت
اإلقلي ية ة.رسأة حقوقهأ. السأي.مينة عليهأ.و وسمل أ ، ميكأ  أن متتأد سألطة قأوة االحأتالل دىل اجملأ.ل 

__________ 

 1272) A. Roberts, "Prolonged military occupation: the Israeli-occupied territories since 1967", American 

Journal of International Law, vol. 84 (1990), pp. 44-103, p. 47 .و تأ مر املق.لأة عأدة حأ.الت ما  فيهأ
 الفرتة اليت تلت احلرب الع.ملية ال .نيةواالحتالل أم ر م  مس سثوات يف 

 1273) 302, para. 2) to Geneva Convention I, art. 2016ICRC commentary ( :و انظأأر مأأ لكUnited 

Kingdom, Ministry of Defence, The Manual of the Law of Armed Conflict  أعأال (،  1222 احل.شأية
p. 277, para. 11.7.1و 

الدوليأة واحملك أة الدوليأة  اةث.ئيأة حمك أُة العأدل 42و وأمدت التعرين ظ الأوارم يف املأ.مة 42الئحة ال .ي، امل.مة  (1274 
ليوغوسأأالفي. السأأ.بقة، اللتأأ.ن أشأأ.رات دليأأه بوصأأفه املعيأأ.ر احلصأأري للبأأت يف وجأأوم ح.لأأة احأأتالل مبوجأأب قأأ.نون 

 Legal Consequences of the Construction of a Wall in theالث اعأ.ت املسألحةو انظأر، علأ  التأوايل: 

78 ., para167, at p. 136, p. 2004y Opinion, I.C.J. Reports Occupied Palestinian Territory, Advisor ،
 Case No. IT ,TUTA" and Vinko Martinović, aka "ŠTELA""Prosecutor v. Mladen Naletilić, aka-و

215para.  , Trial Chamber,2003March  31T, Judgment of -34-98 : .و انظأر أينضأICRC commentary 

298, para. 2va Convention I, art. ) to Gene2016(و 
 1275) Armed Activities on the Territory of the Congo  أعأال  1241 احل.شأية انظأر،) para. 173  .انظأر أينضأ   :

United Kingdom, Ministry of Defence, The Manual of the Law of Armed Conflict ... 
 وp. 275, para. 11.3أعال (،  1222  احل.شية

 1276) United States, Department of Defense, Law of War Manual  أعال (،  1222 انظر احل.شيةsect. 11.4, 

pp. 772-774انظأر أينضأ. :  وH.-P. Gasser and K. Dörmann, "Protection of the civilian population", in 

D. Fleck (ed.), The Handbook of International Humanitarian Law أعأال (  1165ية  انظأر احل.شأ
pp. 231-320, at p. 274, para. 529و 
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البحأأر اإلقلي أأيو وتألو  أأ   السأألطة التأأ ا  قأأوة االحأأتالل سنأأ.ذ فأأوال اةأوي فأأوال اإلقلأأيم احملتأأ  و 
 و(1277 الضرر البيئي الع.بر للحدوم اخلطوات املث.سبة ملثع

يف ذلك يف احلأ.الت الأيت  مب. ينكون وضع اإلقليم بوصفه دقلي .  حمتال  حم  ن اع، م. وم  ا   (4 
مج.عأأأة مت أأأرمة اغأأأراض ة.رسأأأة  أو تسأأأتثد فيهأأأ. قأأأوة االحأأأتالل دىل حكومأأأة انتق.ليأأأة بدينلأأأة حمليأأأة

نطأأ.ال واسأأع أن قأأ.نون االحأأتالل ينثطبأأق ومأأ  املسأألم بأأه علأأ   و(1278 السأأيطرة علأأ  اإلقلأأيم احملتأأ 
عل      احلأ.الت شأرينطة أن متأ.رس اةهأة البدينلأة احملليأة املتصأرفة سسأم مولأة سأيطرة فعليأة علأ  

الدوليأأة  اةث.ئيأأة احملك أأةُ  "رالحأأتالل غأأ  املب.شأأا"وقأأد أقأأرت  مك.نيأأة  أأ ا  و(1279 اإلقلأأيم احملتأأ 
واحملك أأأأأأأأة ااوروبيأأأأأأأأة حلقأأأأأأأأوال  ،(1281 وحمك أأأأأأأأة العأأأأأأأأدل الدوليأأأأأأأأة ،(1280 ليوغوسأأأأأأأأالفي. السأأأأأأأأ.بقة

 و(1282 اإلنس.ن
للسأأيطرة الفعليأأة  وينثطبأأق قأأ.نون االحأأتالل علأأ  احلأأ.الت الأأيت تسأأتويف الشأأروط الوق.ئعيأأة (5 

علأأأأأأ  دقلأأأأأأيم أجثأأأأأأا بغأأأأأأ  الثظأأأأأأر ع أأأأأأ. دذا م.نأأأأأأت قأأأأأأوة االحأأأأأأتالل حمتجأأأأأأة  سلثظأأأأأأ.  القأأأأأأ.نوين 
__________ 

 1277) Manual of the Laws of Naval War (Oxford, 9 August 1913), sect. VI, art. 88 :متأ.ح يف ،https://ihl-

databases.icrc.org/ihl/INTRO/265?OpenDocument  و انظأأأر أينضأأأ. :(2019متوو/ينوليأأأه  8 اطلأأأع عليأأأه يف 
Y. Dinstein, The International Law of Belligerent Occupation (Cambridge University Press, 2009), 

p. 47; E. Benvenisti, The International Law of Occupation, 2nd ed. (Oxford University Press, 

2012), p. 55ال ي ينشأ  دىل امل .رسأة املت  لأة يف وجأوم عأدة حمتلأني، و ،M. Sassòli, "The concept and the 

beginning of occupation", in A. Clapham, P. Gaeta and M. Sassòli (eds.), The 1949 Geneva 

Conventions: A Commentary (Oxford University Press, 2015), pp. 1389-1419, at p. 1396و 
 1278) Roberts, "Prolonged military occupation ..."  أعأأال (،  1272 انظأأر احل.شأأيةp. 95  Gasser and 

Dörmann, "Protection of the civilian population" أعال (،1276  انظر احل.شية p. 272و 
 1279) Benvenisti, The International Law of Occupation  أعأال (،  1277 انظأأر احل.شأأيةpp. 61-62 و انظأأر

 ICRC, "Occupation and other forms of administration of foreign territory", Report of anسمل أ : 

expert meeting (2012), pp. 10 and 23 ب.شأرة" قبأوال (و انظأر أينضأ. :  انلأت نظرينأة "السأيطرة الفعليأة غأ  امل
United Kingdom, Ministry of Defence, The Manual of the Law of Armed Conflict ... 

 ,Kolb and Vitéو انظأر أينضأ. : p. 276, para. 11.3.1 ("likely to be applicable")أعأال (،  1222  احل.شأية

Le droit de l'occupation militaire ...  أعأال (،  1270 احل.شأيةp. 181 ومأ لك ،ICRC commentary 

332-328, paras. 2art. Geneva Convention I, ) to 2016(و 
 Prosecutor v. Duško Tadić, Case No. IT-94-1-T, Trial Judgment, 7 May 1997, Judicial Reports انظر (1280 

1997, para. 584 تثشأأ  فيأأه مأأ   فيهأأ. القأأوة ااجثبيأأة دقلي أأ.  معيثأأ.  أو‘ حتتأأ ‘"، ينشأأ  احلكأأم دىل الظأأرو  الأأيت
 ,Prosecutor v. Tihomir Blaskićومأالء حمليأني حبكأم الواقأأع"و انظأر أينضأ. :  خأالل جمأرم تصأرف.ت أجهأأ ة أو

Case No. IT-95-14-T, Judgment, 3 March, 2000, Judicial Reports 2000, paras. 149-150و 
أبنأه مأ.ن مأ  الأوارم أن تكأون أوغثأدا قأوة  اانشأطة املسألحة يف دقلأيم الكونغأوينبدو أن احملك ة سل ت يف قضية  (1281 

ر عليهأأ. وتأأأدينر .، لأأأو أن  أأأ   اة .عأأأ.ت احأأتالل يف املثأأأ.طق الأأأيت م.نأأأت حرمأأ.ت املت أأأرمين  الكونغأأأوليني تسأأأيط
 Armed Activities on the Territory of theانظأر:  املسألحة غأ  الت.بعأة للدولأة م.نأت "حتأت سأيطرة" أوغثأداو

Congo  177أعأال (،  1241 احل.شأيةpara. , 231p.  و انظأر أينضأ.  الأرأي املسأتق  للق.ضأي موجي أ.نس، املرجأع
 وp. 317, para. 41نفسه، 

نسأأ.ن بضأأ .ن أمأأدت احملك أأة ااوروبيأأة حلقأأوال اإلنسأأ.ن أن التأأ ا  مولأأة طأأر  يف االتف.قيأأة ااوروبيأأة حلقأأوال اإل (1282 
احلقأأوال واحلأأرايت املثصأأوص عليهأأأ. يف االتف.قيأأة يف مثطقأأة خأأأ.رج دقلي هأأ. الأأوطر، متأأأ.رس عليهأأ. سأأيطرة فعليأأأة، 

مأ  خأالل دمارة  "انبع م  وجوم     السيطرة، سواء م.نت مت.رس بشك  مب.شر مأ  خأالل قواهتأ. املسألحة، أو
 Loizidou v. Turkey, Judgment (Merits), 18 December 1996, Reports ofحمليأة اتبعأأة هلأ."، انظأأر: 

Judgments and Decisions 1996-VI, para. 52و 

https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/265?OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/265?OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/265?OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/265?OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/265?OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/265?OpenDocument
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وميتأأد ذلأأك أينضأأ.  دىل ااقأأ.ليم ذات الوضأأع غأأ  الواضأأح املوضأأوعة حتأأت حكأأم  و(1283 لالحأأتالل
ق وسمل  ، ووفق.  للت يي  ااس.سي بني ق.نون مسوغ.ت احلرب وق.نون احلأرب، ينثطبأ و(1284 أجثا

تأثجم عأ  اسأتخدا   مل أو ق.نون االحتالل سلتس.وي عل  مجيع حأ.الت االحأتالل، سأواء ب أت
أينضأ. ينثطبق قأ.نون االحأتالل قد و  و(1285 قوة مشروعة سملع  املقصوم يف ق.نون مسوغ.ت احلرب

 42 ةتكون احل.لة مستوفية ملعأ.ين  املأ.معل  اإلمارة اإلقلي ية اليت تتوال . مثظ ة مولية شرينطة أن 
الع لي.ت اليت تتوق   و احل.ل يف  م .  ينك  اامر م لك، مل وحىت دذا و(1286 م  الئحة ال .ي

 قأأأد ينأأأوفر قأأأ.نون االحأأأتالل التوجيأأأه واإلهلأأأ.  إلمارة دقلي يأأأة موليأأأة علأأأ  موافقأأأة الدولأأأة اإلقلي يأأأة،
ينسأأأأتتبع أن متأأأأ.رظس علأأأأ  اإلقلأأأأيم واأأأأ.ئ  وصأأأأالحي.ت مشأأأأ.هبة لواأأأأ.ئ  وصأأأأالحي.ت قأأأأوة  ةأأأأ.

املسأأأأتخد  يف  "لوة االحأأأأتالقأأأأ"ومصأأأأطلح  و(1287 تالل مبوجأأأأب قأأأأ.نون الث اعأأأأ.ت املسأأأألحةاالحأأأأ
 ينكفي ليش       احل.التو مب. مش.رينع املب.مئ     واسع

ينأأأؤثران يف انطبأأأ.ال قأأأ.نون االحأأأتالل بوصأأأفه قأأأ.نوان   ال ودذا مأأأ.ن نأأأوع االحأأأتالل ومدتأأأه (6 
االحأأتالل الت امأأ.ت مرتبطأة سلسأأي.ال دىل حأأد خ.صأ. ، فأأ ن الت امأأ.ت قأوة االحأأتالل مبوجأأب قأ.نون 

املشأأرتمة بأأني اتف.قيأأ.ت  2 ةأشأأ  دليأأه يف شأأرح اللجثأأة الدوليأأة للصأأليب اامحأأر لل أأ.م وم أأ. مأأ.و
__________ 

 1283) The Hostages Trial: Trial of Wilhelm List and Others, Case No. 47, United States Military Tribunal 

at Nuremberg, Law Reports of Trial of War Criminals, vol. VIII (London, United Nations War 

Crimes Commission, 1949, London), p. 55عد  حتوله دىل احأتالل مسأفلة وق.ئعيأة"و انظأر  : "حتول الغ و أو
   .173para. , 230p أعأال (، 1241 احل.شأية  ies on the Territory of the CongoArmed Activitأينضأ. : 

 ICRC commentary (2016) to  وpara. 211أعأأال (،  1274 احل.شأأية  Naletilić and Martinovićو

Geneva Convention I, art. 2, para. 300و 
 1284) Legal Consequences of the Construction of a Wall  95أعال (،  1274 انظر احل.شية, para. 175-174pp. و 
 1279 احل.شأية  "ICRC, "Occupation and other forms of administration of foreign territoryانظأر:  (1285 

و وسمل أأ ، اسأأتثدت خمتلأأ  حمأأ.مم جأأرائم احلأأرب الأأيت أنشأأئت يف Foreword by K. Dörmann, p. 4 أعأأال (
 أعق.ب احلرب الع.ملية ال .نية دىل تفس  الئحة ال .ي والق.نون العريفو

 1286) M. Sassòli, "Legislation and maintenance of public order and civil life by Occupying Powers", 
European Journal of International Law, vol. 16 (2005), pp. 661-694, at p. 688  T. Ferraro, "The 

applicability of the law of occupation to peace forces", ICRC and International Institute of 

Humanitarian Law, International Humanitarian Law, Human Rights and Peace Operations, G.L. 

Beruto (ed.), 31st Round Table on Current Problems of International Humanitarian Law, San 

Remo, 4-6 September 2008, Proceedings, pp. 133-156  D. Shraga, "The applicability of 

international humanitarian law to peace operations, from rejection to acceptance", ibid. pp. 90-99  
S. Wills, "Occupation law and multi-national operations: problems and perspectives", British 

Yearbook of International Law, vol. 77 (2006), pp. 256-332, Benvenisti, The International Law of 

Occupation  أعأال (،  1277 انظأر احل.شأيةp. 66 : .انظأر أينضأ  ICRC, "Occupation and other forms of 

administration of foreign territory" أعأأال (،  1279  انظأأر احل.شأأيةpp. 33-34 : .و انظأأر مأأع ذلأأك أينضأأ
Dinstein, The International Law of Belligerent Occupation أعأال (،  1277  احل.شأيةp. 37 لالطأالع ،

 عل  رأي أم ر حتفظ. و
 1287) Gasser and Dörmann, "Protection of the civilian population"  أعأال (،  1276 انظأر احل.شأيةp. 267  

Arai-Takahashi, The Law of Occupation ...  أعأال (  1224 انظأر احل.شأيةp. 605  M. Zwanenburg, 

"Substantial relevance of the law of occupation for peace operations", ICRC and International 

Institute of Humanitarian Law , International Humanitarian Law, Human Rights and Peace 

Operations  ،)انظر احل.شية الس.بقة pp. 157-167و 
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مبوجأب قأ.نون االحأتالل  -الأيت ينتعلأق معظ هأ. سحملظأورات  -جثي ، تثطبق االلت ام.ت السلبية 
سأأأتوى السأأأيطرة املفروضأأأة، والقيأأأوم م" تأأأب  تثفيأأأ  . بااللت امأأأ.ت اإلجي.بيأأأة ف   أمأأأ. انطب.قأأأ.  فأأأوراي ،

 أ ا دقأرار  ويف و(1288 "ةالس.ئدة يف املراح  ااوىل م  االحأتالل، واملأوارم املت.حأة للقأوات ااجثبيأ
بأأبع  املرونأأة يف تثفيأأ  قأأ.نون االحأأتالل، وينتوقأأ  الثطأأ.ال الأأدقيق لاللت امأأ.ت املعثيأأة علأأ  طبيعأأة 

تث.سبة مع م"تكون املسؤولي.ت الواقعة عل  ع.تق قوة االحتالل  االحتالل ومدتهو وبعب.رة أخرى،
ينضأأأ.  دىل ذلأأأك أن حأأأ.الت االحأأأتالل الطوينأأأ  اامأأأد رغأأأم أهنأأأ. تبقأأأ   و(1289 "لمأأأدة االحأأأتال

خ.ضعة لق.نون االحتالل، ف ن دسه.  قوانني أخرى، م أ  قأ.نون حقأوال اإلنسأ.ن والقأ.نون البيئأي 
 ومرور الوقت مع الدويل، ين مام أمهية يف   ا اجمل.ل

ونظرا  لتثوع ح.الت االحتالل املختلفة، تثطبق مش.رينع املب.مئ الوارمة يف ااجأ اء ال أ.ين  (7 
ينلأ   تعدينلأه، علأ  حأ.الت االحأتاللو فعلأ  سأبي  امل أ.ل، تظأ   م. ، مع تعدين واخل.مس وال .لث

ذ . بغية تع ين  مح.ينة البيئة ، اليت تش   التداب  الواجب ان.ال .ين مش.رينع املب.مئ الوارمة يف اة ء
ينرافقأه  مل أو ينثشأب نأ اع مسألح وسأواٌء رافقأه مل أو يف ح.الت الثأ اع املسألح، وجيهأة سأواٌء نشأب

مامأأت فأأرتات ااع أأ.ل العدائيأأة املك فأأة أثثأأ.ء االحأأتالل خ.ضأأعة للقواعأأد املتعلقأأة  ومأأ. احأأتاللو
املتعلأأأق حب .ينأأأة البيئأأأة يف ال .لأأأث  ء بسأأأ  ااع أأأ.ل العدائيأأأة، فأأأ ن مشأأأ.رينع املبأأأ.مئ الأأأوارمة يف اةأأأ

الثأأ اع تثطبأأق عليهأأ. مب.شأأرةو وسإلضأأ.فة دىل ذلأأك، تظأأ  بيئأأة اإلقلأأيم احملتأأ  تت تأأع  "ءثثأأ.أ"مرحلأأة 
علأ  الثحأو املبأني يف و سحل .ينة امل ثوحة للبيئة يف أثث.ء الث اع املسلح وفق.  للق.نون الأدويل السأ.ري 

عأأأد ب مأأأ. حأأأ.التتتثأأأ.ول الأأأيت  اخلأأأ.مس مشأأأ.رينع املبأأأ.مئ الأأأوارمة يف اةأأأ ء أمأأأ. و13 أمشأأأروع املبأأأد
و وفي أ. خيأص مأ  جأ ء فتسري أس.س.  عل  حأ.الت االحأتالل الطوينلأة اامأداملسلح انته.ء الث اع 
ينلأ    مأ. ع تعأدين مأ"بع  التعدين ، ومثأه اسأتخدا  عبأ.رة مش.رينع املب.مئ قد تتطلب عل  حدة، 

 و"هتعدينل

  20 أاملبد  
 االلتزامات العامة لقوة االحتالل

ئأأأة اإلقلأأأيم احملتأأأ  وفقأأأ.  للقأأأ.نون الأأأدويل حتأأرت  قأأأوة االحأأأتالل وحت أأأي بي -1 
 الس.ري وتراعي االعتب.رات البيئية يف دمارة   ا اإلقليمو

تتخ  قوة االحتالل التداب  املالئ ة للحيلولة مون تعرض بيئأة اإلقلأيم  -2 
 احملت  لضرر ذي شفن ينرجظح أن ينضر بصحة سك.ن اإلقليم احملت  ورف. همو

نون ومؤسسأأ.ت اإلقلأأيم احملتأأ  املتعلقأأة حب .ينأأة حتأأرت  قأأوة االحأأتالل قأأ. -3 
 ينثص عليه ق.نون الث اع.ت املسلحةو م. يف حدوم دال جيوو هل. دمخ.ل تغي ات وال البيئة

 الشرح  
االلتأأ ا  العأأ.  لقأأوة االحأأتالل سحأأرتا  بيئأأة اإلقلأأيم  20 أمأأ  مشأأروع املبأأد 1 ةحتأأدم الفقأأر  (1 

البيئية يف دمارة   ا اإلقليمو وينسأتثد  أ ا الأثص دىل التأ ا  قأوة  احملت  ومح.ينته.، ومبراع.ة االعتب.رات
م  الئحة ال .ي  43 ةاالحتالل برع.ينة رف.  السك.ن الواقعني حتت االحتالل، املست د م  امل.م

__________ 

 1288) ICRC commentary (2016) to Geneva Convention I, art. 2, para. 322و 
 املرجع نفسهو (1289 
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وينسأتتبع  و(1290 اليت تقضي أبن تعيد قوة االحتالل وتصون الثظأ.  العأ.  واامأ  يف اإلقلأيم احملتأ 
االلتأأ ا  بضأأ .ن أن ينعأأيش السأأك.ن الواقعأأون حتأأت االحأأتالل حيأأ.ة طبيعيأأة قأأدر اإلمكأأ.ن يف اأأ  

مح.ينة البيئة بوصفه. وايفة ع.مة معرتف.  هب. عل  نط.ال واسأع مأ  واأ.ئ   (1291 الظرو  الس.ئدة
ة الدولأأة احلدين أأةو وعأأالوة  علأأ  ذلأأك، تتعلأأق الشأأواغ  البيئيأأة مبصأألحة جو رينأأة لصأأ.حب السأأي.م

 جيب عل  مولة االحتالل، بوصفه. السلطة املؤقتة، احرتامه.و ،(1292 اإلقلي ية
وقأأأ.نون االحأأأتالل جم وعأأأة فرعيأأأة مأأأ  قأأأ.نون الث اعأأأ.ت املسأأألحة، وجيأأأب قأأأراءة مشأأأروع  (2 

ومح.ينته.  ب احرتا  البيئة الطبيعيةجي"، ال ي ينثص عل  أنه 13 أيف سي.ال مشروع املبد 20 املبدأ
و ف شأروع. املبأدأين  ينشأ ان دىل "ةسي . ق.نون الث اعأ.ت املسألح وال يل الس.ري،وفق.  للق.نون الدو 

 20 أااللت ا  سحرتا  البيئة ومح.ينته. وفق.  للق.نون الدويل الس.ري، عل  الأرغم مأ  أن مشأروع املبأد
 و(1293 ينثص عل  ذلك يف سي.ال أم ر حتديندا   و سي.ال االحتالل

بوجأأأه خأأأ.ص دىل قأأأ.نون الث اعأأأ.ت املسأأألحة، لكثهأأأ.  "يالأأأدويل السأأأ.ر لقأأأ.نون ا"وتشأأأ  عبأأأ.رة  (3 
تشأأأ  أينضأأأ.  دىل القأأأ.نون البيئأأأي والقأأأ.نون الأأأدويل حلقأأأوال اإلنسأأأ.نو وينكتسأأأي التطبيأأأق املتأأأ ام  لقأأأ.نون 
حقوال اإلنس.ن أمهية خ.صة يف ح.الت االحتاللو وينالحظل أن حمك أة العأدل الدوليأة فسأرت احأرتا  

نون الدويل حلقأوال اإلنسأ.ن أبنأه ينشأك  جأ ءا  مأ  الت امأ.ت قأوة االحأتالل مبوجأب القواعد الس.رينة للق.
بتطبيأأأق القأأأ.نون البيئأأأي، ميكأأأ  اإلشأأأ.رة دىل فتأأأوى  ينتعلأأأق في أأأ.و  و(1294 مأأأ  الئحأأأة ال أأأ.ي 34 ةاملأأأ.م

__________ 

: دذا انتقلأأت سأألطة الدولأأة الشأأرعية بصأأورة فعليأأة دىل ينأأد قأأوة االحأأتالل، وجأأب علأأ  43الئحأأة ال أأ.ي، املأأ.مة  (1290 
 أأأ   ااخأأأ ة انأأأ.ذ مجيأأأع التأأأداب  الأأأيت يف مقأأأدور . السأأأتع.مة الثظأأأ.  العأأأ.  والسأأأالمة الع.مأأأة وضأأأ .هن .، قأأأدر 

يف حأأأ.الت الضأأأرورة القصأأأوى الأأأيت حتأأأول مون ذلأأأكو وقأأأد  اإلمكأأ.ن، مأأأع احأأأرتا  القأأأوانني السأأأ.رينة يف البلأأأد، دال
أر احلكأم أبنأه  " ولأ لك ملl'ordre et la vie publicsعبأ.رة " 43اسأتع   الأثص الفرنسأي ذو احلجيأة لل أ.مة  ينُفسَّ

ينشأأ  دىل السأأالمة امل.مينأأة فحسأأب، بأأ  أبنأأه ينشأأ  أينضأأ.  دىل "املهأأ.  االجت .عيأأة واملعأأ.مالت الع.مينأأة الأأيت تشأأك  
 M.S. McDougal احليأ.ة اليوميأة، وبعبأ.رة أخأرى دىل م.مأ  احليأ.ة االجت .عيأة واالقتصأ.مينة لل ثطقأة احملتلأة"، انظأر:

and F.P. Feliciano, Law and Minimum World Public Order: the Legal Regulation of International 

Coercion (New Haven, Yale University, 1961), p. 746 : .و انظر أينضDinstein, The International Law of 

Belligerent Occupation  أعأال (،  1277 احل.شأيةp. 89و ،Sassòli, "Legislation and maintenance of 

public order ..."  أعأأال (و وتأأدعم  أأ ا التفسأأ  أينضأأ.  ااع أأ.ُل التحضأأ ينة: يف مأأؤمتر  1286 انظأأر احل.شأأية
" أبهنأ. تشأ  دىل "املهأ.  االجت .عيأة واملعأ.مالت الع.مينأة الأأيت vie publiqueُفسأرت عبأ.رة " 1874 برومسأ  لعأ. 

 Belgium, Ministry of Foreign Affairs, Actes de la Conférence deتشأك  احليأأ.ة اليوميأأة"و انظأر: 

Bruxelles de 1874 sur le projet d'une convention internationale concernant la guerre, p. 23متأ.ح  و
 و/https://babel.hathitrust.orgيف: 

 1291) T. Ferraro, "The law of occupation and human rights law: some selected issues", in R. Kolb and G. 
Gaggioli (eds.), Research Handbook on Human Rights and Humanitarian Law (Cheltenham, 

Edward Elgar, 2013), pp. 273-293, p. 279و 
 1292) Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, I.C.J. Reports 1997, p. 7, para. 53و 
ينلأأي: "تأأوفَّر احل .ينأأة للبيئأأة واملأأوارم الطبيعيأأة للشأأعوب  ميكأأ  أينضأأ.  الرجأأوع دىل دعأأالن رينأأو، الأأ ي ينأأثص علأأ  مأأ. (1293 

 و23الواقعة حتت االضطه.م والسيطرة واالحتالل"و انظر دعالن رينو، املبدأ 
 1294) Armed Activities on the Territory of the Congo  أعأال (،  1241 انظأر احل.شأيةp. 231, para. 178أينضأ.   و انظأر

ينتعلأق  ، اليت أمدت فيه. احملك أة أن صأكوك القأ.نون الأدويل حلقأوال اإلنسأ.ن تسأري في أ.216، الفقرة 243الصفحة 
 Legal رج دقلي هأ.، "وخ.صأة يف ااقأ.ليم احملتلأة"و انظأر أينضأ. :ساع .ل اليت تقو  هب. الدول يف دط.ر ة.رسأة والينتهأ. خأ.

Consequences of the Construction of a Wall  102-113أعأال (،  1274 انظأر احل.شأيةparas. , 181-177pp.  و
الدوليأأة ليوغوسأأالفي. السأأ.بقة أن الت ييأأ  بأأني مرحلأأة ااع أأ.ل العدائيأأة وح.لأأة  اةث.ئيأأة وعلأأ  غأأرار ذلأأك، ذمأأرت احملك أأة

 :ينُفأأأأأرض علأأأأأ  طأأأأأر  يف نأأأأأ اع مسأأأأألح مويل"، انظأأأأأر االحأأأأأتالل "ينفأأأأأرض علأأأأأ  قأأأأأوة االحأأأأأتالل واجبأأأأأ.ت أشأأأأأد ةأأأأأ.

https://babel.hathitrust.org/
https://babel.hathitrust.org/
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الأأأيت  اسأأأتخدامه. أو مشأأأروعية التهدينأأأد ساسأأألحة الثووينأأأةبشأأأفن  1996 لعأأأ.  حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأة
العأأريف واملع. أأدات املتعلقأأة  القأأ.نون البيئأأي الأأدويلأحكأأ.  ، مع أأ.   .مأأ.  للقأأول أبن قأأدمت، مون شأأك

وسمل أأ ، تشأأ  مأأوام ةثأأة القأأ.نون الأأدويل  و(1295 يف حأأ.الت الثأأ اع املسأألح ة  ظأأ  مثطبقأأت حب .ينأأة البيئأأة
املع. أأأدات املتعلقأأأة بشأأأفن  اثر الث اعأأأ.ت املسأأألحة علأأأ  املع. أأأدات دىل أن  2011 عأأأ.  الصأأأ.مرة يف

بطبقأ.ت امليأ.  اةوفيأة واملع. أدات  أو سحل .ينة الدولية للبيئأة واملع. أدات املتعلقأة سجملأ.ري امل.ئيأة الدوليأة
 وعأالوة  علأ  ذلأأك، و(1296 الشأ.رعة املتعأدمة ااطأرا  ميكأ  أن ينسأت ر نف.ذ أأ. يف أثثأ.ء الثأ اع املسألح

__________ 

Martinović and Naletilić,  214أعأال (،  1274 احل.شأية para. : .و انظأر أينضأEuropean Court of Human  the

Rights: Loizidou v. Turkey (Preliminary Objections), Judgment, 23 March 1995, Series A, No. 310, para. 

62, and Judgment (Merits), 18 December 1996  أعأال (،  1282 احل.شأيةpara. 52و  Al-Skeini and others 

v. United Kingdom [Grand Chamber], Application No. 55721/07, Reports of Judgments and Decisions 

2011, para. 94 جمأأأ رة م.ب ينبأأأ.ن ضأأأد  مرينكيأأأة حلقأأأوال اإلنسأأأ.ن، قضأأأية الأأأيت أشأأأ  فيهأأأ. دىل قضأأأية حمك أأأة البلأأأدان اا
، مع أأ.  لواجأأب التحقيأأق يف االنته.مأأ.ت امل عومأأة Series C, No. 134 2005أينلول/سأأبت ل  15، احلكأأم، مولومبيأأ.

اعرتفأأأت اللجثأأأة املعثيأأأة حبقأأأوال اإلنسأأأ.ن سنطبأأأ.ال حقأأأوال  للحأأأق يف احليأأأ.ة يف حأأأ.الت الثأأأ اع املسأأألح واالحأأأتاللو م أأأ.
الواثئأق الرمسيأة للج عيأة ( بشأفن اسأت رارينة االلت امأ.ت، 1997 26 يف أثث.ء االحأتالل، انظأر التعليأق العأ.  رقأماإلنس.ن 

  والتعليأق 4 (، املرفأق السأ.بع، الفقأرةA/53/40 (Vol. I)، اجمللأد ااول  40 الع.مة، الدورة ال .ل ة واخل سأون، امللحأق رقأم
الواثئأأأق الرمسيأأأة للج عيأأأة الع.مأأأة، ( بشأأأفن عأأأد  التقيأأأد أبحكأأأ.  العهأأأد أثثأأأ.ء حأأأ.الت الطأأأوارئ، 2001 29 العأأأ.  رقأأأم

  والتعليأأق 3لفقأأرة (، املرفأأق السأأ.مس، اA/56/40 (Vol. I)، اجمللأأد ااول،  40 الأأدورة الس.مسأأة واخل سأأون، امللحأأق رقأأم
الواثئأأق الرمسيأأة ( بشأأفن طبيعأأة االلتأأ ا  القأأ.نوين العأأ.  املفأأروض علأأ  الأأدول ااطأأرا  يف العهأأد، 2004 31 العأأ.  رقأأم

(، املرفأأأق ال .لأأأث، A/59/40 (Vol. I)، اجمللأأأد ااول  40 للج عيأأأة الع.مأأأة، الأأأدورة الت.سأأأعة واخل سأأأون، امللحأأأق رقأأأم
و انظأأأأر أينضأأأأ.  اللجثأأأأة املعثيأأأأة سحلقأأأأوال االقتصأأأأ.مينة واالجت .عيأأأأة وال ق.فيأأأأة، املالحظأأأأ.ت اخلت.ميأأأأة: دسأأأأرائي ، 10 الفقأأأأرة

E/C.12/1/Add.69 ،31  واملالحظأأأ.ت اخلت.ميأأأة: دسأأأرائي ، 2001 ب/أغسأأأطس  E/C.12/ISR/CO/3 ،16   مأأأ.نون
، وم لك التقرينر املتعلق حب.لأة حقأوال اإلنسأ.ن يف الكوينأت حتأت االحأتالل العراقأي، الأ ي أعأد  2011ااول/مينس ل 

 E/CN.4/1992/26 ،16، 1991/67اخلأأ.ص للجثأأة حقأأوال اإلنسأأ.ن، وفقأأ.  لقأأرار اللجثأأة  السأأيد فأأ.لرت مأأ.لني، املقأأرر
 Dinstein, The و وحظأأي  أأ ا االنطبأأ.ال بتفينيأأد واسأأع أينضأأ.  يف املؤلفأأ.ت الفقهيأأة، انظأأر، مأأ ال ،1992ح ينران/ينونيأأه 

International Law of Belligerent Occupation  أعأال (،  1277 احل.شأيةpp. 69-71و  Kolb and Vité, Le 

droit de l'occupation militaire ...  أعأأال (، 1270 احل.شأأيةpp. 299-332و  A. Roberts, "Transformative 
military occupation: applying the laws of war and human rights", American Journal of International 

Law, vol. 100 (2006), pp. 580-622و  J. Cerone, "Human dignity in the line of fire: the application of 

international human rights law during armed conflict, occupation, and peace operations", Vanderbilt 

Journal of Transnational Law, vol. 39 (2006), pp. 1447-1510و  Benvenisti, The International Law of 

Occupation  أعأأأال (،  1277 انظأأأر احل.شأأأيةpp. 12-16و  Arai-Takahashi, The Law of Occupation... 
 N. Lubell, "Human rights obligations in military occupation", Internationalأعأال (  و 1224  احل.شأية

Review of the Red Cross, vol. 94 (2012), pp. 317-337و  Ferraro, "The law of occupation and human 

rights law ..."  أعأأال (،  1291 احل.شأأيةpp. 273-293و  M. Bothe, "The administration of occupied 

territory", in Clapham, Gaeta and Sassòli, (eds.), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary  انظأر 
 M.J. Dennis, "Application of humanو انظأر علأ  سأبي  االخأتال  pp. 1455-1484أعأال (،  1277احل.شأية 

rights treaties extraterritorially in times of armed conflict and military occupation", American Journal of 

International Law, vol. 99 (2005), pp. 119-141و 
 1295) Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons أعأال (،  1162 ة انظأر احل.شأيat pp. 241-243, 

paras. 27-33و 
 1296) Draft articles on the effects of armed conflicts on treaties, Yearbook ... 2011, vol. II (Part Two), 

pp. 106-130, paras. 100-101 ،"و انظر أينض.  "املبأ.مئ التوجيهيأة املتعلقأة حب .ينأة البيئأة يف أوقأ.ت الثأ اع املسألح
، الأأ ي ينأأثص علأأ  أنأأه 5أعأأال (، املبأأدأ التأأوجيهي  973 الصأأ.مرة عأأ  اللجثأأة الدوليأأة للصأأليب اامحأأر  احل.شأأية

"جيأأوو أن تظأأ  االتف.قأأ.ت البيئيأأة الدوليأأة وقواعأأد القأأ.نون العأأريف ذات الصأألة مثطبقأأة يف أثثأأ.ء املث.وعأأ.ت املسأألحة 

http://undocs.org/ar/A/53/40(Vol.I)
http://undocs.org/ar/A/56/40(Vol.I)
http://undocs.org/ar/A/59/40(Vol.I)
http://undocs.org/ar/E/C.12/1/Add.69
http://undocs.org/ar/E/C.12/ISR/CO/3
http://undocs.org/ar/E/CN.4/1992/26
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ذات  أو تعأ.جل مشأأ.م  بيئيأة ذات طأ.بع عأ.بر للحأأدوم، مامأت املع. أدات البيئيأأة املتعأدمة ااطأرا  مأ.
نطأأأ.ال عأأأ.ملي، وُصأأأدال عليهأأأ. تصأأأدينق.  واسأأأع الثطأأأ.ال، فقأأأد ينكأأأون مأأأ  الصأأأعب تصأأأور تعليقهأأأ. بأأأني 

وحت أي االلت امأ.ت املثشأأفة هبأ   املع. أدات مصألحة مج.عيأة و أي واجبأأة  و(1297 أطأرا  الثأ اع وحأد م
 و(1298 االحتالل أو يف الث اعلط.ئفة أوسع م  الدول تتج.وو الدول ااطرا  

و واإلشأأأأأأ.رة دىل "ةالعتبأأأأأأ.رات البيئيأأأأأأا"املعثأأأأأأون  15 أأينضأأأأأأ.  مبشأأأأأأروع املبأأأأأأد 1 ةوتأأأأأرتب  الفقأأأأأأر  (4 
مشأروعية االعتب.رات البيئية يف مال الثصأني مسأتق.ة ومسأتوح.ة مأ  فتأوى حمك أة العأدل الدوليأة بشأفن 

 15 أالبيأأ.ن املشأأ.ر دليأأه يف شأأرح مشأأروع املبأأدحأأني أن  ويف واسأأتخدامه. أو التهدينأأد ساسأألحة الثووينأأة
لقأأ.نون الأأدويل ا"أن  عأأ.  ينأأرتب  مببأأدأ التث.سأأب وبقواعأأد الضأأرورة العسأأكرينة، رأت احملك أأة أينضأأ.  بوجأأه

السأأ.ري املتعلأأق حب .ينأأة البيئأأة وصأأوهن. ووو ينشأأ  دىل عوامأأ  بيئيأأة مه أأة جيأأب أن تؤخأأ  يف االعتبأأ.ر يف 
وعأأأالوة  علأأأ   و(1299 "ةون الواجأأأب التطبيأأأق يف الث اعأأأ.ت املسأأألحسأأأي.ال تطبيأأأق مبأأأ.مئ وقواعأأأد القأأأ.ن

حقأ.  مبوجأب القأ.نون الأدويل ماخأ  دقلأيم مولأة  مأ. ثأدم. متأ.رس مولأةع"أنه   يئة التحكيم ذلك، ذمرت
 أي مسأتخدمة يف  " م أ.ةالعتبأ.رات البيئيأا"وعبأ.رة  و(1300 "ةأخرى، تثطبق أينض.  اعتبأ.رات مح.ينأة البيئأ

ذات ليسأأأت مأأأ  حيأأأث دهنأأأ.  "ةعتبأأأ.رات مح.ينأأأة البيئأأأا" " أوةلعوامأأأ  البيئيأأأا"ري مشأأأ.هبة لعبأأأ. 1 ةالفقأأأر 
 و(1301 ُوضأع لأه تعرينأ  مأ. مسأتخد  علأ  نطأ.ال واسأع ولكأ  انمرا   عأ.  مض ون حمدمو و أ ا مفهأو 

__________ 

لقأأة حب .ينأأة البيئأأة تتثأأ.ىف فيأأه مأأع القأأ.نون املطبأأق اخلأأ.ص سلثأأ اع املسأألحو  و  دن االلت امأأ.ت املتع سلقأأدر الأأ ي ال
تكون طرف.  يف ن اع مسلح  م   الأدول اجملأ.ورة( وسلثسأبة لل ثأ.طق الأيت تتجأ.وو حأدوم الوالينأة  جت.  الدول اليت ال

تتثأأ.ىف فيأأه مأأع القأأ.نون املطبأأق للثأأ اع  تتأأفثر بوجأأوم نأأ اع مسأألح سلقأأدر الأأ ي ال الوطثيأأة  م أأ  أعأأ.يل البحأأ.ر( ال
 املسلح"و

 1297) K. Bannelier-Christakis, "International Law Commission and protection of the environment in 
times of armed conflict: a possibility for adjudication?", Journal of International Cooperation 

Studies, vol. 20 (2013), pp. 129-145, at pp. 140-141  D. Dam-de Jong, International Law and 

Governance of Natural Resources in Conflict and Post-Conflict Situations (Cambridge, Cambridge 

University Press, 2015), pp. 110-111و 
اافعأ.ل غأ  املشأروعة موليأ. ، م  املوام املتعلقة مبسؤولية الدول عأ   48 أ( م  امل.مة 1سملع  املقصوم يف الفقرة  (1298 

، اجمللأد ال أ.ين 2001ووو  حوليأة( م  الشرح ذي الصلة املع. دات البيئية يف   ا السي.الو انظر 7ت مر الفقرة  
 و164، يف الصفحة 185-31 ، الصفح.ت77و 76  اة ء ال .ين( والتصوينب، الفقراتن

 1299) Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons أعال (، 1162  انظر احل.شيةat p. 243, para. 33و 
 1300) Award in the Arbitration regarding the Iron Rhine ("Ijzeren Rijn") Railway between the Kingdom of 

Belgium and the Kingdom of the Netherlands, 24 May 2005, , Reports of International Arbitral 

Awards (UNRIAA), vol. XXVII, pp. 35-131 (Iron Rhine) at paras. 222-223 : .و انظأر أينضأFinal Award 

regarding the Indus Waters Kishenganga Arbitration between Pakistan and India, 20 December 2013, 

UNRIAA, vol. XXXI, pp. 1-358, e.g. at paras. 101, 104 and 105 :متأأأ.ح يف ،https://pca-

cpa.org/en/cases/20/  و(2019متوو/ينوليه  8 اطلع عليه يف 
 United States, Department of Defense, Dictionary of Military and Associated Termsانظأر مأع ذلأك  (1301 

(2005), p. 186 "الأألامج البيئيأأة الأأيت ميكأأ  أن تأأؤثر يف نطأأي   املأأوارم أو االعتبأأ.رات البيئيأأة: طيأأ  الوسأأ.ئ  أو
احلصأأأر، امت أأأ.ل  وميكأأأ  أن تشأأأ   العوامأأأ ، علأأأ  سأأأبي  امل أأأ.ل الأن تتأأأفثر هبأأأ.و  وتثفيأأأ  . أوالع ليأأأ.ت العسأأأكرينة 

متأأ.ح يف:  ومح.ينأأة املواقأأع الت.رخييأأة وال ق.فيأأة ومح.ينأأة الثبأأ.اتت واحليأأواانت"والطبيعأأة املعأأ.ين  البيئيأأة ومثأأع التلأأوث وحفأأل 
www.jcs.mil/Doctrine/Joint-Doctrine-Pubs/Reference-Series/  و(2019متوو/ينوليه  8 اطلع عليه يف 

https://pca-cpa.org/ar/cases/20/
https://pca-cpa.org/ar/cases/20/
https://pca-cpa.org/ar/cases/20/
https://pca-cpa.org/ar/cases/20/
https://pca-cpa.org/ar/cases/20/
https://pca-cpa.org/ar/cases/20/
https://pca-cpa.org/ar/cases/20/
https://pca-cpa.org/ar/cases/20/
https://pca-cpa.org/ar/cases/20/
https://pca-cpa.org/ar/cases/20/
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http://www.jcs.mil/Doctrine/Joint-Doctrine-Pubs/Reference-Series/
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ميكأ  أن تبقأ  ج.مأدة مأع  ال دذ وتتطأور: (1302 وعالوة  علأ  ذلأك، تأرتب  االعتبأ.رات البيئيأة سلسأي.ال
 و(1303 ال م ، ب   ي تعكس تطور فهم اإلنس.ن للبيئة ولُثظ ه. اإلينكولوجيةمرور 

علأأأ  أن قأأأوة االحأأأتالل تتخأأأ  التأأأداب  املالئ أأأة للحيلولأأأة مون تعأأأرض بيئأأأة  2 ةوتأأأثص الفقأأأر  (5 
اإلقليم احملت  لضرر ذي شفن ينرجظح أن ينضر بصحة سأك.ن اإلقلأيم احملتأ  ورفأ. همو وينثبغأي قأراءة  أ ا 

 أأو اإلشأأ.رة دىل أن الضأأرر ذا  2 ةو والغأأرض مأأ  الفقأأر 1 ةالأأثص يف سأأي.ال االلتأأ ا  العأأ.  الأأوارم يف الفقأأر 
سأي .  وال ن ال ي ينلحق ببيئأة دقلأيم حمتأ  قأد تكأون لأه عواقأب سألبية علأ  سأك.ن اإلقلأيم احملتأ ،الشف
احلأأأأق يف  أو ،(1304 سلت تأأأأع حبقأأأأوال معيثأأأأة مأأأأ  حقأأأأوال اإلنسأأأأ.ن، م أأأأ  احلأأأأق يف احليأأأأ.ة ينتعلأأأأق في أأأأ.

__________ 

 D.E. Mosher et al., Greenلالطأالع علأ  أم لأة ع ليأة عأ  االعتبأ.رات البيئيأة يف سأي.ال الث اعأ.ت املسألحة، انظأر:  (1302 

Warriors: Army Environmental Considerations for Contingency Operations from Planning Through 

Post-Conflict (RAND Corporation, 2008), pp. 71-72 دىل اامهيأة املعقأومة علأ  الضأرورة العسأكرينة أثثأ.ء : "سلثظأر
القتأأ.ل، فأأ ن املسأأؤولي.ت البيئيأأة للوحأأدة العسأأكرينة حمأأدومة بعأأ  الشأأيءو وأاهأأرت التجربأأة يف ع ليأأ.ت طأأوارئ حدين أأة 
العهأأأد أن االعتبأأأ.رات البيئيأأأة أ أأأم م أأأ ا  يف جمأأأ.الت أخأأأرى، مثهأأأ. املعسأأأكرات، واالسأأأتقرار واإلع أأأ.ر، وحرمأأأة القأأأوات 

: "حرمأأأأأة القأأأأأوات واملعأأأأأدات ووو ميكأأأأأ  أن تثطأأأأأوي علأأأأأ  اعتبأأأأأ.رات بيئيأأأأأة ذات شأأأأأفن"  75املعأأأأأدات"  والصأأأأأفحة و 
: "مواونأأة االعتبأأ.رات البيئيأأة مأأع غ  أأ. مأأ  العوامأأ  الأأيت تسأأهم يف بأأ.ح البع أأ.ت مسأأع  مائأأم ينتطلأأب 121 والصأأفحة

: "علأأأ  سأأأبي  امل أأأ.ل، 126والصأأأفحة   جيهيأأأة"حتسأأأني الأأأوعي والتأأأدرينب واملعلومأأأ.ت والعقيأأأدة العسأأأكرينة واملبأأأ.مئ التو 
تأأدل جتربأأة العأأراال ووو علأأ  احل.جأأة دىل معلومأأ.ت ع.ليأأة اةأأومة عأأ  الظأأرو  البيئيأأة واهلي.مأأ  ااس.سأأية قبأأ  بأأدء ع ليأأة 

(، أعأأال  1057احل.شأأية مأأ."و انظأأر أينضأأ.  مفوضأأية اامأأم املتحأأدة السأأ.مية لشأأؤون الالجئأأني، املبأأ.مئ التوجيهيأأة البيئيأأة  
: "االعتبأأأ.رات البيئيأأأة جيأأأب أن تؤخأأأ  يف االعتبأأأ.ر يف مأأأ  جوانأأأب ع أأأ  املفوضأأأية مأأأع الالجئأأأني والع.ئأأأدين  5الصأأأفحة 

 European Commission, "Integrating environmental considerations into other policyانظأر مأ لك:  وتقرينبأ. "

areas-a stocktaking of the Cardiff process", document COM(2004) 394 finalو 
 وأعال  15( م  شرح مشروع املبدأ 5انظر الفقرة   (1303 
انظأأر أينضأأ.  اللجثأأة املعثيأأة حبقأأأوال  و1، الفقأأرة 6مة انظأأر العهأأد الأأدويل اخلأأ.ص سحلقأأوال املدنيأأة والسي.سأأية، املأأ. (1304 

ينُثشأأر بعأأد، لأأ ا قأأد ينتغأأ  موضأأع   أأ ا التعليأأق العأأ.  مل  26(، الفقأأرة 2018 36 اإلنسأأ.ن، التعليأأق العأأ.  رقأأم
، الأيت تأ مر فيهأ. اللجثأة "تأد ور البيئأة" يف عأدام الظأرو  الع.مأأة  االقتب.سأ.ت وأرقأ.  الفقأرات يف الأثص الثهأ.ئي

متثأأع اافأأرام مأأ  الت تأع سحلأأق يف العأأيش الكأأرميو انظأأر  ت أع الأأيت قأأد تأأؤمي دىل هتدينأأدات مب.شأرة للحيأأ.ة أويف اجمل
و انظأأر 18(، الفقأرة CCPR/C/ISR/CO/3أينضأ.  اللجثأة املعثيأة حبقأأوال اإلنسأ.ن، املالحظأ.ت اخلت.ميأأة: دسأرائي   

 United Nations, Treaty Series(، 1989تشأرين  ال أ.ين/نوف ل  20تف.قيأة حقأوال الطفأ   نيوينأورك، أينضأ.  ا

vol. 1577, No. 27531, p. 3 اليت تثص عل  أن "تعأرت  الأدول ااطأرا  أبن لكأ  طفأ  1، الفقرة 6، امل.مة ،
قأأوال الطفأأ  حأأق الطفأأ  يف احليأأ.ة ، ربطأأت اللجثأأة املعثيأأة حب16 التعليأأق العأأ.  رقأأم حقأأ.  أصأأيال  يف احليأأ.ة"و ويف

( املتعلأق سلت امأ.ت 2013 16 سلتد ور والتلوث البيئيني الث.جتني ع  اانشطة التج.رينة، انظر التعليق الع.  رقأم
و انظأأأر مأأأ لك 19(، الفقأأأرة CRC/C/GC/16الأأأدول بشأأأفن أثأأأر قطأأأ.ع ااع أأأ.ل التج.رينأأأة علأأأ  حقأأأوال الطفأأأ   

 United Nations, Treaty(، 1981ح ينران/ينونيأأه  27املي أأ.ال اافرينقأأي حلقأأوال اإلنسأأ.ن والشأأعوب  نأأ و ، 

Series, vol. 1520, No. 26363, p. 217 art. 4 يف أن حُتأرت  حيأ.هتمو مثه علأ  حأق البشأر  4، ال ي تثص امل.مة
حمك أأأة العأأأدل الت.بعأأأة للج .عأأأة االقتصأأأ.مينة لأأأدول غأأأرب أفرينقيأأأ. أن  ضأأأد نيجأأأ اي، أمأأأدت SERAPقضأأأية  ويف
 Socio-Economic Rights and Accountabilityنوعيأة احليأ.ة البشأرينة تتوقأ  علأ  نوعيأة البيئأة"و انظأر:  "ووو

Project (SERAP) v. Nigeria, Judgment No. ECW/CCJ/JUD/18/12, 14 December 2012, para. 100 و
 ,American Declaration of the Rights and Duties of Man, O.A.S. Res. XXX, 2 May 1948انظر أينض. : 

reprinted in Basic Documents Pertaining to Human Rights in the Inter-American System, 

OAS/Ser.L/V/I.4 Rev. 9 (2003), art. 1; American Convention on Human Rights (San José, 22 

November 1969), United Nations, Treaty Series, vol. 1144, No. 17955, art. 4, para. 1 ومأ لك قضأية ،
Yanomami v. Brazil, Case No. 7615, Inter-American Commission on Human Rights, resolution No. 

12/85, 5 March 1985،  الأأ ي اعأرت  أبن البيئأة الصأأحية واحلأق يف احليأ.ة مرتابطأأ.نو انظأر أينضأأ. : و أو القأرار
Inter-American Court of Human Rights, Medio Ambiente y Derechos Humanos  1182 احل.شأية 

 وparas. 55 and 59أعال (، 

http://undocs.org/ar/CCPR/C/ISR/CO/3
http://undocs.org/ar/CRC/C/GC/16
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ف  ة صلة وثيقة بأني حقأوال اإلنسأ.ن ااس.سأية، مأ  انحيأة،  و(1306 احلق يف الغ اء أو ،(1305 الصحة
ومح.ينأأة نوعيأأة الرتبأأة وامليأأ. ، ومأأ لك التثأأوع البيولأأوجي، لضأأ .ن اسأأتدامة الأأثظم اإلينكولوجيأأة وسأأالمته.، 

 و(1307 م  انحية أخرى
مأأأأ  اللوتومأأأأول اإلضأأأأ.يف ااول  55 ةمأأأأ  املأأأأ.م 1 ةتسأأأأتثد دىل الفقأأأأر  2 ةوصأأأأيغة الفقأأأأر  (6 

، الأيت 55 ةمأ  املأ.م 1 ةوالقأ.نون الأدويل حلقأوال اإلنسأ.نو وخالفأ.  للفقأر  (1308 ثيأ التف.قي.ت ج
و وميك  "محة ووو ورف. هص"السك.ن، ُتستخد  يف     الفقرة صيغة  "ءبق. أو حةص"تش  دىل 

احلقوال االقتص.مينة واالجت .عية وال ق.فية، م   اا دا  املشرتمة بني يف   ا الصدم اإلش.رة دىل 
احلق يف الصحة، م  جهة، وق.نون االحتالل، مأ  جهأة أخأرى، م أ  رفأ.  السأك.نو ينضأ.  دىل 

برحأأت تسأأتخدمه مثظ أأة الصأأحة الع.مليأأة، الأأيت تأأ ّمر أبن  " مأأ. لصأأحة والرفأأ.ا"ذلأأك أن مفهأأو  
قبلأأأأأأة، وينتوقفأأأأأأ.ن علأأأأأأ  وجأأأأأأوم بيئأأأأأأة الصأأأأأأحة والرفأأأأأأ.  ينأأأأأأؤثران يف جمت أأأأأأع ااجيأأأأأأ.ل احل.ضأأأأأأرة وامل

__________ 

  والعهأأأأد الأأأأدويل اخلأأأأ.ص سحلقأأأأوال االقتصأأأأ.مينة 1، الفقأأأأرة 25انظأأأأر اإلعأأأأالن العأأأأ.ملي حلقأأأأوال اإلنسأأأأ.ن، املأأأأ.مة  (1305 
ال االقتصأ.مينة واالجت .عيأة وال ق.فيأة، التعليأق انظأر أينضأ.  اللجثأة املعثيأة سحلقأو و 12واالجت .عية وال ق.فيأة، املأ.مة 

الواثئأأأأق الرمسيأأأأة ( املتعلأأأأق سحلأأأأق يف الت تأأأأع أبعلأأأأ  مسأأأأتوى مأأأأ  الصأأأأحة ميكأأأأ  بلوغأأأأه، 2000 14 العأأأأ.  رقأأأأم
(، املرفأأأق الرابأأأع، E/2001/22-E/C.12/2000/21  2 ، امللحأأأق رقأأأم2001، لل جلأأأس االقتصأأأ.مي واالجت أأأ.عي

( بشأأفن حأأق الطفأأ  يف الت تأأع أبعلأأ  2013 15 و انظأأر أينضأأ.  ةثأأة حقأأوال الطفأأ ، التعليأأق العأأ.  رقأأم4الفقأأرة 
اللوتومأأأأول اإلضأأأأ.يف  ينشأأأأ  وسمل أأأأ ،  و50و 49(، الفقأأأأراتن CRC/C/GC/15مسأأأأتوى صأأأأحي ميكأأأأ  بلوغأأأأه،  

قية اامرينكية حلقوال اإلنس.ن املتعلق سحلقوال االقتص.مينة واالجت .عية وال ق.فية  بروتومأول سأ.ن سألف.مور( لالتف.
احلأأأق يف الصأأأحة، وينسأأألم االجتهأأأ.م القضأأأ.ئي اإلقلي أأأي سلصأأألة بأأأني احلأأأق يف الصأأأحة ومح.ينأأأة البيئأأأة يف سأأأأي.ال 

 Additional Protocol to the American Convention on Human االستعراضأ.ت الدورينأة الشأ.ملةو انظأر:

Rights in the area of Economic, Social and Cultural ،ومفّوضأية اامأم املتحأدة السأ.مية حلقأوال اإلنسأ.ن ،
"حصأأأر الت امأأأ.ت حقأأأوال اإلنسأأأ.ن املتعلقأأأة سلت تأأأع ببيئأأأة  مثأأأة ونظيفأأأة وصأأأحية ومسأأأتدامة: تقرينأأأر مسأأأتق  عأأأ  

، مأ.نون 6 يف ذلأك ع ليأة االسأتعراض الأدوري الشأ.م "، التقرينأر رقأم مب.اة عية الع.مة وجملس حقوال اإلنس.ن، 
، اةأأأ ء ال .لأأأث جأأأيمو انظأأأر أينضأأأ.  تقرينأأأر املقأأأرر اخلأأأ.ص املعأأأر مبسأأأفلة الت امأأأ.ت حقأأأوال 2013ااول/مينسأأأ ل 

 (وA/HRC/37/59اإلنس.ن املتعلقة سلت تع ببيئة  مثة ونظيفة وصحية ومستدامة  
انظأأأر أينضأأأ.  اللجثأأأة املعثيأأأة  و11 انظأأأر العهأأأد الأأأدويل اخلأأأ.ص سحلقأأأوال االقتصأأأ.مينة واالجت .عيأأأة وال ق.فيأأأة، املأأأ.مة (1306 

( بشأأأأفن احلأأأأق يف الغأأأأ اء الكأأأأ.يف 1999 12 سحلقأأأأوال االقتصأأأأ.مينة واالجت .عيأأأأة وال ق.فيأأأأة، التعليأأأأق العأأأأ.  رقأأأأم
-E/C.12/2000/22  2 ، امللحأأق رقأأم2001ة لل جلأأس االقتصأأ.مي واالجت أأ.عي، الواثئأأق الرمسيأأ ،(11  املأأ.مة

E/C.12/1999/11 الأأيت ورم فيهأأ. أن مفهأأو  الكف.ينأأة مأأرتاب  مأأع فكأأرة االسأأتدامة، 7(، املرفأأق اخلأأ.مس، الفقأأرة ،
، اللتأأني تقتضأأي.ن أن 10و 8جيأأب أن ينكأأون مت.حأ.  أينضأأ.  لرجيأأ.ل املقبلأأةو انظأر أينضأأ.  الفقأأرتني مبعأ  أن الغأأ اء 

ينكأأون الغأأ اء املتأأ.ح خ.ليأأ.  مأأ  املأأوام الضأأ.رةو وعأأالوة  علأأ  ذلأأك، رُبأأ  احلأأق يف الغأأ اء سسأأتثف.م املأأوارم الطبيعيأأة 
، امللحأق 2001االقتصأ.مي واالجت أ.عي،  الواثئأق الرمسيأة لل جلأس امل لومة ع.مة  جملت ع.ت الشأعوب ااصأليةو

-E/2010/22  2 ، امللحأأأق رقأأأم2010،   املرجأأأع نفسأأأه337(، الفقأأأرة E/2000/22-E/C.12/1999/11  2 رقأأأم

E/C.12/2009/3 2 ، امللحأأأأأأق رقأأأأأأأم2012، املرجأأأأأأع نفسأأأأأأه  372(، الفقأأأأأأرة  E/2012/22-E/C.12/2011/3 ،)
 و436(، الفقرة E/2008/22-E/C.12/2007/3  2 ، امللحق رقم2008،   املرجع نفسه268 الفقرة

 World Health Organization, "Our planet, our health, our future: humanانظأر، علأ  سأبي  امل أ.ل،  (1307 

health and the Rio Conventions: Biological Diversity, Climate Change and Desertification", 

discussion paper, 2012, p. 2, acknowledging the role of biodiversity as the "foundation for human 

health" :و مت.ح يفwww.who.int/globalchange/publications/reports/health_rioconventions.pdf  اط لأع 
 (و2019متوو/ينوليه  8عليه يف 

: "تُراعأأ  أثثأأ.ء القتأأ.ل مح.ينأأة البيئأأة الطبيعيأأة مأأ  ااضأأرار 1، الفقأأرة 55انظأأر اللوتومأأول اإلضأأ.يف ااول، املأأ.مة  (1308 
وسأأ.ئ  القتأأ.ل الأأيت  الب.لغأأة واسأأعة االنتشأأ.ر وطوينلأأة اامأأدو وتتضأأ    أأ   احل .ينأأة حظأأر اسأأتخدا  أسأأ.ليب أو

 وبق.ء السك.ن" ة الطبيعية وم  مث تضر بصحة أوينتوقع مثه. أن تسبب م       ااضرار سلبيئ ينُقصد هب. أو

http://undocs.org/ar/E/2001/22
https://undocs.org/ar/CRC/C/GC/15
https://undocs.org/ar/A/HRC/37/59
https://www.un.org/documents/ecosoc/docs/2000/e2000-22.pdf
https://www.un.org/documents/ecosoc/docs/2000/e2000-22.pdf
https://www.un.org/documents/ecosoc/docs/2000/e2000-22.pdf
https://www.un.org/documents/ecosoc/docs/2000/e2000-22.pdf
https://www.un.org/documents/ecosoc/docs/2000/e2000-22.pdf
https://www.un.org/documents/ecosoc/docs/2000/e2000-22.pdf
http://undocs.org/ar/E/2000/22
http://undocs.org/ar/E/2000/22
http://undocs.org/ar/E/2000/22
http://undocs.org/ar/E/2010/22
http://undocs.org/ar/E/2010/22
http://undocs.org/ar/E/2010/22
http://undocs.org/ar/E/2010/22
http://undocs.org/ar/E/2010/22
http://undocs.org/ar/E/2010/22
http://undocs.org/ar/E/2012/22
http://undocs.org/ar/E/2012/22
http://undocs.org/ar/E/2012/22
http://undocs.org/ar/E/2008/22
http://www.who.int/globalchange/publications/reports/health_rioconventions.pdf
http://www.who.int/globalchange/publications/reports/health_rioconventions.pdf
http://www.who.int/globalchange/publications/reports/health_rioconventions.pdf
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قأأأ.  أس.سأأأي.  يف ح"وميكأأأ  الرجأأأوع أينضأأأ.  دىل دعأأأالن سأأأتومهومل، الأأأ ي ينؤمأأأد جمأأأدما   و(1309 صأأأحية
احلرينأأأأأأأة واملسأأأأأأأ.واة والظأأأأأأأرو  املالئ أأأأأأأة للحيأأأأأأأ.ة يف بيئأأأأأأأة ذات نوعيأأأأأأأة تسأأأأأأأ ح سلعأأأأأأأيش الكأأأأأأأرمي 

 و(1310 " والرف.
ك  الرجوع دىل ااع .ل الس.بقة ، مي2 ةيف الفقر  "نلضرر ذي الشفا"مبعي.ر  ينتعلق في .و  (7 

وتووينأع اخلسأ.رة يف ح.لأة  (1311 للجثة بشفن مثع الضأرر العأ.بر للحأدوم الثأ.جم عأ  أنشأطة خطأرة
‘ ميكأ  الكشأ  عثأه‘شأيئ.  أم أر مأ   "نلضأرر ذو الشأفا"ومأ  مث ينعأر  و(1312 وقوع ذلك الضرر

و  ا الضرر جيب أن ينؤمي دىل  و(1313 "‘مب ‘ أو ‘خط ‘ينل   أن ينكون عل  مستوى  ال ولك 
علأأ  معأأ.ين  واقعيأأة ‘ الضأأرر ذي الشأأفن‘قأأو  حتدينأأد ين"الوقأأت نفسأأه،  ويف  اثر ضأأ.رة علأأ  البيئأأةو

سأي.ال  ويف و(1314 ، و أ ا ينعت أد علأ  اأرو  مأ  ح.لأة بعيثهأ."ةوموضوعية، وعل  حتدينأد للقي أ
لضرر ا"ورف. هم مستوى ، ينبلغ الضرر ال ي ينرجَّح أن ينضر بصحة سك.ن اإلقليم احملت  2 ةالفقر 

 أبهن . عتبت.ن ترام يت.نو 2 ةينثبغي فهم اة لتني يف الفقر  ال و وعليه،"نذي الشف
بوجأأه عأأ. و وقأأد صأأيغت  أأ   الفقأأرة علأأ   " ك.ن اإلقلأأيم احملتأأسأأ"دىل  2 ةوتشأأ  الفقأأر  (8 

مون  "نلسأأأأك.ا"مأأأأ  اللوتومأأأول اإلضأأأ.يف ااول، الأأأأيت تشأأأ  دىل  55 ةمأأأأ  املأأأ.م 1 ةغأأأرار الفقأأأر 
قصأأد ينُ "و و أ ا اإلغفأ.ل، حسأب شأرح اللجثأة الدوليأة للصأليب اامحأر "ملأدنينيا"وصأفهم بثعأت 

مثأأأه التفميأأأد علأأأ  أن الضأأأرر الأأأ ي ينلحأأأق سلبيئأأأة ميكأأأ  أن ينسأأأت ر مأأأدة طوينلأأأة وينأأأؤثر يف مجيأأأع 

__________ 

جمأرم  وفق.  لدستور مثظ أة الصأحة الع.مليأة، "الصأحة  أي ح.لأة مأ  امت أ.ل السأالمة بأدني.  وعقليأ.  واجت .عيأ. ، ال (1309 
 19العجأأأأ "و اعت أأأأد الدسأأأأتورظ مأأأأؤمتُر الصأأأأحة الأأأأدويل الأأأأ ي ُعقأأأأد يف نيوينأأأأورك يف الفأأأأرتة مأأأأ   انعأأأأدا  املأأأأرض أو

، والأأأأأأثص 2005و 1994و 1984و 1977، وُعأأأأأأدل يف ااعأأأأأأوا  1946متوو/ينوليأأأأأأه  22نيأأأأأأه دىل ح ينران/ينو 
متأأأوو/  8عليأأأه يف اط لأأأع   https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_ar.pdf املوحأأد متأأأ.ح يف:

 و(2019ينوليه 
 1310) Stockholm Declaration, principle 1 و انظأر أينضأ.  مفوضأية اامأم املتحأدة السأ.مية لشأؤون الالجئأني، املبأ.مئ

: "ح.لة البيئأة ووو سأيكون هلأ. أتثأ  مب.شأر يف راحأة ورفأ.  5أعال (، الصفحة  1057التوجيهية البيئية  احل.شية 
 الث.س ال ين  ينعيشون يف تلك املثطقة"و

للحأدوم الثأ.جم عأ  أنشأطة  مأ  مشأ.رينع املأوام املتعلقأة مبثأع الضأرر العأ.بر 2( م  شأرح مشأروع املأ.مة 7 -(1الفقرات   (1311 
 و197-195 ، يف الصفح.ت98و 97، اجمللد ال .ين  اة ء ال .ين( والتصوينب، الفقراتن 2001حولية ووو  خطرة،

م  املب.مئ املتعلقة بتووينأع اخلسأ.رة يف ح.لأة الضأرر العأ.بر للحأدوم الثأ.جم عأ   2( م  شرح املبدأ 3 -(1الفقرات   (1312 
 و79و 78، يف الصفحتني 67و 66، اجمللد ال .ين  اة ء ال .ين( الفقراتن 2006حولية ووو أنشطة خطرة، 

مأأ  مشأأ.رينع املأأوام املتعلقأأة مبثأأع الضأأرر العأأ.بر للحأأدوم الثأأ.جم عأأ  أنشأأطة  2( مأأ  شأأرح مشأأروع املأأ.مة 4الفقأأرة   (1313 
 196، يف الصأأأأفحة 98و 97، اجمللأأأأد ال أأأأ.ين  اةأأأأ ء ال أأأأ.ين( والتصأأأأوينب، الفقأأأأراتن 2001حوليأأأأة ووو خطأأأأرة، 

  التوميد حم و (و
ئ املتعلقأة بتووينأع اخلسأ.رة يف ح.لأة الضأرر العأ.بر للحأدوم الثأ.جم م  مشأ.رينع املبأ.م 2( م  شرح املبدأ 3الفقرة   (1314 

و 79، يف الصأأأأفحة 67و 66، اجمللأأأأد ال أأأأ.ين  اةأأأأ ء ال أأأأ.ين( الفقأأأأراتن 2006ووو حوليأأأأة عأأأأ  أنشأأأأطة خطأأأأرة، 
 أاير/ 21نيوينأأأأأورك،   سأأأأأي.ال اتف.قيأأأأأة قأأأأأ.نون اسأأأأأتخدا  اجملأأأأأ.ري امل.ئيأأأأأة الدوليأأأأأة يف ااغأأأأأراض غأأأأأ  املالحيأأأأأة ويف
(، اجمللأأد A/51/49  49 الواثئأأق الرمسيأأة للج عيأأة الع.مأأة، الأأدورة احل.مينأأة واخل سأأون، امللحأأق رقأأم (،1997 مأأ.ينو

، ُعأأّر  "الضأأرر ذو الشأأفن" أبنأأه "دع.قأأة فعليأأة لوجأأه مأأ  أوجأأه االسأأتخدا ، (، املرفأأق51/229ال .لأأث، القأأرار 
ينبلأأأغ  ينكأأأون ذا طبيعأأأة اتفهأأأة ولكأأأ  جيأأأب أال و ولوصأأأ  الضأأأرر أبنأأأه ذو شأأأفن جيأأأب أالت بتهأأأ. أملأأأة موضأأأوعية

 No Significant Harm Rule", User's Guide"مستوى جسي .   وينُقرَّر ذلك يف م  ح.لأة علأ  حأدة"و انظأر: 

Fact Sheet, No. 5 :و متأ.ح يفwww.unwatercoursesconvention.org/documents/UNWC-Fact-Sheet-5-

No-Significant-Harm-Rule.pdf   و(2019متوو/ينوليه  8عليه يف اط لع 

https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_ar.pdf
http://undocs.org/ar/A/51/49
http://www.unwatercoursesconvention.org/documents/UNWC-Fact-Sheet-5-No-Significant-Harm-Rule.pdf
http://www.unwatercoursesconvention.org/documents/UNWC-Fact-Sheet-5-No-Significant-Harm-Rule.pdf
http://www.unwatercoursesconvention.org/documents/UNWC-Fact-Sheet-5-No-Significant-Harm-Rule.pdf
http://www.unwatercoursesconvention.org/documents/UNWC-Fact-Sheet-5-No-Significant-Harm-Rule.pdf
http://www.unwatercoursesconvention.org/documents/UNWC-Fact-Sheet-5-No-Significant-Harm-Rule.pdf
http://www.unwatercoursesconvention.org/documents/UNWC-Fact-Sheet-5-No-Significant-Harm-Rule.pdf
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ثر الصأأأأحة والرفأأأأ.  يف اجملت أأأأع يف ااجيأأأأ.ل احل.ضأأأأرة وسمل أأأأ ، تأأأأؤ  و(1315 " السأأأأك.ن مون أي متييأأأأ
 و(1316 وااجي.ل املقبلة

علأأ  أن قأأوة االحأأتالل حتأأرت  قأأ.نون ومؤسسأأ.ت  20 أمأأ  مشأأروع املبأأد 3 ةوتأثص الفقأأر  (9 
ينأثص عليأه قأ.نون  مأ. يف حدوم دال جيوو هل. دمخ.ل تغي ات وال اإلقليم احملت  املتعلقة حب .ينة البيئة

أن تشأأأ   أينضأأأ.  االلت امأأأ.ت  "ت.نون ومؤسسأأأ.قأأأ"وينُقصأأأد مأأأ  عبأأأ.رة  و(1317 الث اعأأأ.ت املسأأألحة
مأ  الئحأة ال أ.ي،  34 ةوتستثد الفقأرة دىل اة لأة ااخأ ة مأ  املأ.م و(1318 الدولية للدولة احملتلة

، "كيف حأ.الت الضأرورة القصأوى الأيت حتأول مون ذلأ دال ع احأرتا  القأوانني السأ.رينة يف الأبالم،م"
ينسأأ    مأأ. وتثطأأوي  أأ   ااحكأأ.  علأأ  و(1319 مأأ  اتف.قيأأة جثيأأ  الرابعأأة 46 ةاملأأ.مومأأ لك دىل 

، ال ي ينؤمأد طأ.بع االحأتالل املؤقأت وضأرورة احلفأ.  علأ  الوضأع "ةحرتا  القوانني الس.رينا"مبدأ 
 ال ي م.ن ق.ئ .  م  قب و

تالل وقأأد ُفسأأر احلك أأ.ن، علأأ  الأأرغم مأأ  صأأي.غته . الدقيقأأة، أبهن أأ. ميثحأأ.ن قأأوة االحأأ (10 
اختصأأ.ص التشأأرينع عثأأد اللأأ و  للحفأأ.  علأأ  الثظأأ.  العأأ.  واحليأأ.ة املدنيأأة وتغيأأ  التشأأرينع.ت الأأيت 

__________ 

 1315) ICRC commentary (1987) to Additional Protocol 1, art. 55, para. 1, p. 663, para. 2134: .و انظأر أينضأ 
Payne, "Defining the environment: environmental integrity"  أعأأأال ( 1180 احل.شأأأية ،p. 58 :

صأأحة السأأك.ن بوجأأه  بأأدون نعأأت "املأأدنيني" املعتأأ.م ان اخلطأأر قأأد ينهأأدم بقأأ.ء أو‘ السأأك.ن‘"اسأأُتخدمت مل أأة 
الغأد، مبعأ   ينكونوا م  املق.تلني" وان "السك.ن قد ينكونون سأك.ن اليأو  أو مل يف املستقب ، سواء أم.نوا أو ع. 

 ااج  الطوين "و أن املتوخ   و بق.ؤ م يف ااج  القص  ويف
 Health 2020, Health and well-being-a common purpose, a shared responsibility, (Worldانظأر:  (1316 

Health Organization Regional Office for Europe, 2012), p. 1و 
بأأ ة يف  اعأأرُت  سحلقأأوال البيئيأأة علأأ  الصأأعيد الأأوطر يف مسأأ.ت  أم أأر مأأ  مئأأة مولأأةو ومأأع ذلأأك، توجأأد أوجأأه تفأأ.وت م (1317 

 P. Sands, Principles of International Environmental Lawميفيأة تصأور احلقأوال والواجبأ.ت ذات الصألةو انظأر: 
 Earthjustice, Environmentalو وميكأأ  االطأأالع علأأ  ق.ئ أأة الدسأأ.ت  املعثيأأة يف: p. 816أعأأال (  1172 احل.شأأية 

Rights Report 2008  يفhttp://earthjustice.org/sites/default/files/library/reports/2008-environmental-

rights-report.pdf, Appendix   و(2019متوو/ينوليه  8اطلع عليه يف 
حصأأأأأأألت االتف.قأأأأأأأ.ت البيئيأأأأأأأة املتعأأأأأأأدمة ااطأأأأأأأرا  الرئيسأأأأأأأية علأأأأأأأ  عأأأأأأأدم مرتفأأأأأأأع مأأأأأأأ  التصأأأأأأأدينق.تو انظأأأأأأأر:  (1318 

https://research.un.org/ar/docs/environment/treatiesو 
 لي:ين م  اتف.قية جثي  الرابعة عل  م. 64تثص امل.مة  (1319 
تعطلهأ. دذا مأ.ن  تلغهأ. مولأة االحأتالل أو مل "تبق  التشرينع.ت اة ائيأة اخل.صأة ساراضأي احملتلأة انفأ ة، مأ.  

مي   عقبة يف تطبيق  أ   االتف.قيأةو ومأع مراعأ.ة االعتبأ.ر ااخأ ، ولضأرورة ضأ .ن تطبيأق  ينهدم أمثه. أو فيه. م.
ينتعلأأق   يأأع املخ.لفأأ.ت املثصأأوص عثهأأ. يف  لأأة ع لهأأ. في أأ.العدالأأة علأأ   أأو فعأأ.ل، تواصأأ  حمأأ.مم ااراضأأي احملت

     التشرينع.تو
"علأأ  أنأأه جيأأوو لدولأأة االحأأتالل دخضأأ.ع سأأك.ن ااراضأأي احملتلأأة للقأأوانني الأأيت ترا أأ. الومأأة لت كيثهأأ. مأأ    

الل وأمأ  أفأرام الوف.ء سلت ام.هت. مبقتض      االتف.قيأة، وأتمأني اإلمارة املثتظ أة لإلقلأيم وضأ .ن أمأ  مولأة االحأت
وينشأ  شأرح اللجثأة  ودمارة االحتالل وم لك املثشمت وخطوط املواصالت اليت تسأتخدمه." وةتلك.ت قوات أو

الدولية للصليب اامحر دىل أن سلط.ت االحتالل، عل  الرغم م  ذمر التشرينع.ت اة ائية، مل مأة سحأرتا  جم أ  
  p. 64) to Geneva Convention IV, art. 1958tary (ICRC commen ,335 القأوانني يف اإلقلأيم احملتأ ، انظأر:

  p. 669أعأال (،  1286 احل.شأية  ... Sassòli, Legislation and maintenance of public orderانظأر أينضأ. : 
 .pأعأال (،  1277  احل.شأية Dinstein, The International Law of Belligerent Occupationانظأر سمل أ : 

 Kolb and  وp. 101أعال (،  1277 احل.شية  Benvenisti, The International Law of Occupation  و111

Vité, Le droit de l'occupation militaire ...  أعال (،  1270 احل.شيةpp. 192-194و 

http://earthjustice.org/sites/default/files/library/reports/2008-environmental-rights-report.pdf
http://earthjustice.org/sites/default/files/library/reports/2008-environmental-rights-report.pdf
http://earthjustice.org/sites/default/files/library/reports/2008-environmental-rights-report.pdf
http://earthjustice.org/sites/default/files/library/reports/2008-environmental-rights-report.pdf
http://earthjustice.org/sites/default/files/library/reports/2008-environmental-rights-report.pdf
http://earthjustice.org/sites/default/files/library/reports/2008-environmental-rights-report.pdf
https://research.un.org/ar/docs/environment/treaties
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وينشأ  شأرح اللجثأة الدوليأة للصأليب اامحأر  و(1320 تتع.رض مع مع.ين  حقوال اإلنسأ.ن الراسأخة
بأ  د تكأون الومأة قأ"م  اتف.قية جثي  الرابعة دىل أن بع  التغيأ ات يف املؤسسأ.ت  47 ةلل .م

.ينأأأأة البشأأأأر ولأأأأيس مح.ينأأأأة مح"وينوضأأأأح أن موضأأأأوع الأأأأثص املأأأأ مور مأأأأ.ن  "قأأأأد مت أأأأ  حأأأأىت حتسأأأأيث.  
وعأأالوة  علأأ  ذلأأك، مأأ   و(1321 ".املؤسسأأ.ت السي.سأأية وااجهأأ ة احلكوميأأة للدولأأة يف حأأد ذاهتأأ

" ةلرفأأ.  والتث يأأا"مفهومأأ.ن متغأأ ان مق.رنأأة  مبفهأأو   "ةإلمارة املثتظ أأا"و "ةحليأأ.ة املدنيأأا"الواضأأح أن 
ضأأع خي"أبنأأه  انميبيأأ.الأأ ي وصأأفته حمك أأة العأأدل الدوليأأة يف فتأأوى  "ةام.نأأة املقدسأأا"مفهأأو   أو

والسأ .ح  اسأتب.قيومل . ط.ل أمد االحتالل بروت احل.جة دىل ع    و(1322 "هللتطور حبكم تعرينف
يف ذلأأأك لف.ئأأأدة سأأأك.ن اإلقلأأأيم  مبأأأ. ،نون االحأأأتالللقأأأوة االحأأأتالل بتفمينأأأة واجب.هتأأأ. مبوجأأأب قأأأ.

ينُفأأأرتض أن تتأأأوىل قأأأوة االحأأأتالل مور سأأألطة تشأأأرينعية ذات  ال الوقأأأت نفسأأأه، ويف و(1323 احملتأأأ 
 سي.مةو

ينسأته.ن بأه  ال يف احلسب.ن أن الث اع املسلح قد ينكون تسبب يف ضغ  3 ةوأتخ  الفقر  (11 
عل  بيئأة الدولأة احملتلأة وأسأفر عأ  اهنيأ.ر مؤسسأي، و أ   مسأة ينشأرتك فيهأ. العدينأد مأ  الث اعأ.ت 

__________ 

 1320) Sassòli, "Legislation and maintenance of public order ..."  أعأال (،  1286 انظر احل.شأيةp. 663 و انظأر
  احل.شأية ... United Kingdom, Ministry of Defence, The Manual of the Law of Armed Conflictأينضأ. : 
، الأأيت تسأألم أبن التشأأرينع.ت اةدينأأدة قأأد تقتضأأيه. ضأأرورات الثأأ اع 25-11، الفقأأرة p. 284أعأأال (،  1222

 McDougal and Feliciano, Law and Minimumرفأ.  السأك.نو انظأر سمل أ :  حفأل الثظأ. ، أو املسألح، أو

World Public Order ...  أعال (،  1290 احل.شيةp. 757و 
 1321) ICRC commentary (1958) to Geneva Convention IV, art. 47, p. 274و 
 1322) Legal 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. 31, para. 53 :  و انظر سملAegean Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 

1978, p. 3, at p. 32 املصأطلح.ت الع.مأة "ينُتأوخ  مثأه ، الأيت ذمأرت فيهأ. احملك أة أن معأ  بعأ77، الفقأرة  
مت.بعأأة تطأأور القأأ.نون ومسأأ.ينرة املعأأ  املقصأأوم مأأ  التعبأأ  يف القأأ.نون السأأ.ري يف أي وقأأت مأأ  ااوقأأ.ت"و انظأأر 

 World Trade Organization, United States-Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimpأينضأ. : 

Products, WT/DS58/AB/R (Appellate Body Report), 6 November 1998, Dispute Settlement 

Reports, vol. VII (1998), p. 2755 الأيت جأ.ء فيهأ. أن عبأ.رة "مأوارم طبيعيأة ق.بلأة لالسأتثف.م"  129، يف الفقرة
  https://docs.wto.orgينتعأأأني تفسأأأ  . يف ضأأأوء الشأأأواغ  احل.ليأأأة دواء مح.ينأأأة البيئأأأة واحلفأأأ.  عليهأأأ.و متأأأ.ح يف: 

Permanent Court of Arbitration, Award in the Arbitration regarding the Iron Rhine  1300 احل.شأية 
و انظر أينض.  ع أ  اللجثأة بشأفن االتف.قأ.ت الالحقأة وامل .رسأة الالحقأة، شأرح مشأروع at paras. 79-81أعال (، 

ة الع.مأأة، الواثئأأق الرمسيأة للج عيأأ تفسأأ  مصأطلح.ت املع. أأدة سعتب.ر أأ. ق.بلأة للتطأأور عأل الأأ م (،  3االسأتثت.ج 
 و38-29 ، يف الصفح.ت39(، الفقرة A/68/10  10 الدورة ال .مثة والستون، امللحق رقم

 1323) E.H. Feilchenfeld, The International Economic Law of Belligerent Occupation (Washington, D.C., 

Carnegie Endowment for International Peace, 1942), p. 49 الأ ي أشأ.ر دىل ضأرورة تعأدين  التشأرينع.ت ،
الضأأأرينبية يف ح.لأأأة احأأأتالل تأأأدو  عأأأدة سأأأثوات، والحأأأل أن "التج. أأأ  الك.مأأأ  هلأأأ   احلقأأأ.ئق قأأأد ينتعأأأ.رض مأأأع 

انظأأأأأر  "و43الثظأأأأأ.  والسأأأأالمة العأأأأ.مني" علأأأأأ  الثحأأأأو املفهأأأأو  مأأأأأ  املأأأأ.مة ‘هن.ينأأأأأة املطأأأأ.  مأأأأع  البلأأأأد ويف رفأأأأ. 
أعأال (،  1290 احل.شأية  ... McDougal and Feliciano, Law and Minimum World Public Order سمل أ :

p. 746 : .و انظأر أينضأICRC, "Occupation and other forms of administration of foreign territory" ،
، الأيت ورم فيهأ. أتميأد قأدرة احملتأ  علأ  سأ  تشأرينع.ت للوفأ.ء سلت ام.تأه مبوجأب p. 58أعأال (،  1279 احل.شية 

 Sassòli, "Legislation and maintenance of لتع ينأ  احليأ.ة املدنيأة يف اإلقلأيم احملتأ و قيأة جثيأ  الرابعأة، أواتف.

public order ..."  أعأأال (،  1286 انظأأر احل.شأأيةp. 676 ، ينثبغأأأي "أن  ينأأرى املؤلأأ  أن احملتأأ  الومأأع ذلأأك
 حُيدث سوى التغي ات الالومة ل وم.  مطلق.  يف دط.ر الت ام.ته املتعلقة حبقوال اإلنس.ن"و

https://docs.wto.org/
http://undocs.org/ar/A/68/10
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وتسلم أبن قوة االحتالل قد تضطر دىل ان.ذ تداب  استب.قية للتصأدي لل شأ.م   ،(1324 املسلحة
.ذ أ. حل .ينأة البيئأةو البيئية الفورينةو ومل . ط.ل أمد االحتالل اومام تثوع التأداب  الأيت قأد ينتعأني ان

حمدومة، فسيكون مأ  املث.سأب  ستب.قيةم.نت أ دا      اإلجراءات اال مل. وعالوة  عل  ذلك،
 و(1325 يف سي.ال احتالل طوين  اامد دشراك السك.ن يف صثع القرار

ويف حأأني أن بعأأأ  التأأأدخ  الثشأأأ  يف القأأوانني واملؤسسأأأ.ت املتعلقأأأة سلبيئأأأة يف اارض  (12 
جيأأوو لقأأوة االحأأتالل دحأأداث تغيأأ ات مائ أأة يف املؤسسأأ.ت  ال ن بأأ لك مطلأأوس ،احملتلأأة قأأد ينكأأو 

ااس.سأأية للبلأأد وعليهأأ. أن تسرتشأأد مبج وعأأة حمأأدومة مأأ  االعتبأأ.رات: الشأأواغ  املتعلقأأة سلثظأأ.  
ينأأثص عليأأه  مأأ.  حأأدوميف"وحتيأأ  أينضأأ.  عبأأ.رة  و(1326 العأأ.  واحليأأ.ة املدنيأأة والرفأأ.  يف اإلقلأأيم احملتأأ 

اتف.قية جثي  الرابعةو ووفق.  هل ا الثص، م   64 ةدىل امل.م 3 ةيف الفقر  "ةث اع.ت املسلحق.نون ال
ميكأ  تغيأأ  القأوانني احملليأأة عثأد الضأأرورة  أ( لت كأأني الدولأة الق.ئ أأة سالحأتالل سلوفأأ.ء سلت ام.هتأأ. 

مأأ  قأأوات  ج( لضأأ .ن أ أو  ب( للحفأأ.  علأأ  اإلمارة املثتظ أأة لإلقلأأيم  أو مبوجأأب االتف.قيأأة 
 و(1327 دمارته أو االحتالل

  21 أاملبد  
 االستادام املستدام للموارد الطبيعية

يف احلأأأدوم الأأأيت يُنسأأأ ح فيهأأأ. لقأأأوة االحأأأتالل  مارة املأأأوارم الطبيعيأأأة يف اإلقلأأأيم  
فيأأأه مثفعأأأة سأأأك.ن اإلقلأأأيم احملتأأأ  ولرغأأأراض ااخأأأرى املشأأأروعة  ملأأأ. احملتأأأ  واسأأأتخدامه.

الث اع.ت املسلحة، ف هنأ. تقأو  بأ لك بطرينقأة تكفأ  اسأتخدا   أ   املأوارم مبوجب ق.نون 
 عل   و مستدا  ينقل  دىل أم  حد م  الضرر البيئيو

__________ 

 Jensen and Lonergan, "Natural resources and post-conflict assessment, remediation, restoration: انظأر (1324 

and reconstruction: lessons and emerging issues"  أعال  1065 احل.شية) ،p. 415 انظر أينض.  و :K. Conca 

and J. Wallace, "Environment and peacebuilding in war-torn societies: lessons from the UN 

Environment Programme's experience with post-conflict assessment" in Assessing and Restoring 

Natural Resources in Post-Conflict Peacebuilding  أعال ( 1065 احل.شية ،pp. 63-84و 
: "تع.جلظ قض.اي البيئة عل  أفض  وجه مبش.رمة مجيأع املأواطثني املعثيأني، علأ  املسأتوى 10، املبدأ دعالن رينوانظر  (1325 

يف حأأووة السأألط.ت الع.مأأة مأأ   دىل مأأ. املث.سأأبو وتأأوفَّر لكأأ  فأأرم فرصأأة مث.سأأبة، علأأ  الصأأعيد الأأوطر، للوصأأول
تتأ.ح لكأ  فأرم  يف ذلأك املعلومأ.ت املتعلقأة سملأوام واانشأطة اخلطأرة يف اجملت أع، م أ. معلوم.ت متعلقة سلبيئة، مب.

فرصة املش.رمة يف ع لي.ت صثع القرارو وتقو  الدول بتيس  وتشجيع توعية اة هور ومشأ.رمته عأ  طرينأق داتحأة 
يف ذلأأك  .ال واسأأعو وُتكفأأ  فأأرص الوصأأول، بفع.ليأأة، دىل اإلجأأراءات القضأأ.ئية واإلمارينأأة، مبأأ.املعلومأأ.ت علأأ  نطأأ

، A/HRC/37/59انظأأأر أينضأأأ.  املبأأأ.مئ اإلط.رينأأأة بشأأأفن حقأأأوال اإلنسأأأ.ن والبيئأأأة   والتعأأأوين  وسأأأب  االنتصأأأ. "
للأأدول أن تتأأيح دمك.نيأأأة املشأأ.رمة الع.مأأأة يف صأأثع القأأرارات املتعلقأأأة سلبيئأأة وتيسأأأر .، : "ينثبغأأأي 9(، املبأأدأ املرفأأق

 انظر م لك اتف.قية  ر وسوو وتراعي  راء الث.س يف ع لية صثع القرار"
 1326) Feilchenfeld, The International Economic Law of Belligerent Occupation  أعأال (،  1323 احل.شأية

p. 89 : .و انظر أينضFerraro, "The law of occupation and human rights law ..."  أعأال (،  1291 احل.شية
pp. 273-293 : انظأر سمل أ  the Supreme Court of Israel: H.C. 351/80, The Jerusalem District 

Electricity Company Ltd. v. (a) Minister of Energy and Infrastructure, (b) Commander of the 

Judea and Samaria Region 35(23), Piskei Din 673, partly reprinted in Israel Yearbook on Human 

Rights (1981), pp. 354-358و 
 و64اتف.قية جثي  الرابعة، امل.مة  (1327 

http://undocs.org/ar/A/HRC/37/59
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 الشرح  
 ينتعلأأأق في أأأ. أأأو الأأأثص علأأأ  الت امأأأ.ت قأأأوة االحأأأتالل  21 أالغأأأرض مأأأ  مشأأأروع املبأأأد (1 

اةأأأ ء ااول مأأأ  اة لأأأة، ينثطبأأأق سالسأأأتخدا  املسأأأتدا  لل أأأوارم الطبيعيأأأةو وعلأأأ  الثحأأأو املبأأأني يف 
 احلأأأدوم الأأأيت يُنسأأأ ح فيهأأأ. لقأأأوة االحأأأتالل  مارة اسأأأتخدا  املأأأوارم الطبيعيأأأة يف يف"مشأأأروع املبأأأدأ 
و والعبأأأ.رة تشأأأ  دىل خمتلأأأ  القيأأأوم املثصأأأوص عليهأأأ. يف قأأأ.نون الث اعأأأ.ت املسأأألحة " اإلقلأأأيم احملتأأأ

 وات واملوارم الطبيعية يف اإلقليم احملت ووأحك.  الق.نون الدويل ااخرى في . خيص استغالل ال ر 
وى سأ"تعتأل قأوة االحأتالل  ال مأ  الئحأة ال أ.ي الأيت 55 ةوينستثد   ا الثص دىل امل.م (2 

وينفسأأر  و(1328 ".مثتفعأأة هبأأو "امل تلكأأ.ت الع.مأأة غأأ  املثقولأأة يف اإلقلأأيم احملتأأ   "ةمسأأؤولة عأأ  دمار 
 دمهأأ.ال ، سأأواء سإلفأأراط يف القطأأع أو .ليأأة د أأدارا  دم  القي أأة الرأمستأأ" أأ ا الوصأأ  عأأ.مة  أبنأأه ميثأأع 

ومثة قيد ة.ث  انشق ع  طبيعأة االحأتالل  و(1329 "لغ  ذلك م  دس.ءة االستغال أو التعدين  أو
اإلقليم احملت  اغراضأه.  أو بوصفه دمارة مؤقتة لإلقليم ميثع قوة االحتالل م  استخدا  موارم البلد

سلقأأدر  دال جيأأوو اسأأتغالل امل تلكأأ.ت أبي وجأأه ال وعأأالوة  علأأ  ذلأأك، و(1330 احملليأأة اخل.صأأة هبأأ.
ينُتوقظأع مأ  اقتصأ.م  ةأ. ينثبغأي أن تكأون أم أر ال ثفقأ.ت أ   الو "الالو  لتغطية نفقأ.ت االحأتالل، 
 و(1331 "لالبلد أن ينتح له عل   و معقو 

وتأأ مر اة لأأة ال .نيأأة مأأ  مشأأروع املبأأدأ صأأراحة  أن دمارة قأأوة االحأأتالل واسأأتخدامه. لل أأوارم  (3 
غأأأراض ااخأأأرى ثفعأأأة سأأأك.ن اإلقلأأأيم احملتأأأ  ولرم" ل دال جيأأأوو أن ينكأأأون ال الطبيعيأأأة يف اإلقلأأأيم احملتأأأ 

يف  أ ا  " ك.ن اإلقلأيم احملتأسأ"وتُفهأم اإلشأ.رة دىل  و(1332 "ةاملشروعة مبوجأب قأ.نون الث اعأ.ت املسألح

__________ 

الع وميأأة والعقأأ.رات : "ال تعتأأل مولأأة االحأأتالل سأأوى مسأأؤولة عأأ  دمارة املبأأ.ين 55انظأأر الئحأأة ال أأ.ي، املأأ.مة  (1328 
والغ.ست وااراضي ال راعية اليت متلكه. الدولة املع.مينة واليت توجد يف البلأد الواقأع حتأت االحأتالل وسأوى مثتفعأة 

 وهب.و وجيب صي.نة رأمس.ل     امل تلك.ت ودمارهت. وفق.  لقواعد حق االنتف.ع"
 1329) J. Stone, Legal Controls of International Conflict: A Treatise on the Dynamics of Disputes-and 

War-Law (London, Stevens and Sons Limited, 1954), p. 714 : .و انظأر أينضأG. von Glahn, The 

Occupation of Enemy Territory: A Commentary on the Law and Practice of Belligerent 

Occupation (Minneapolis, University of Minnesota Press, 1957), p. 177 الأ ي ينشأدم علأ  أن قأوة ،
جيأوو هلأ. أن تقطأع  ينتج.وو االستخدا  الع.مي، وال االحتالل "ال يُنس ح هل. سستغالل امل تلك.ت غ  املثقولة مب.

 L. Oppenheim, International Law: Aقبأأ  االحأأتالل" و مأأ.ن ينُقطأأع يف فأأرتة مأأ. مأأ  اخلشأأب أم أأر ةأأ.

Treatise, vol. II, War and Neutrality, 2nd ed. (London, Longmans, Green and Co., 1912), p. 175 ،
دمهأأ.ل حبيأأث تقلأأ  مأأ   الأأ ي ينشأأ  دىل أن قأأوة االحأأتالل "ووو حيظأأر عليهأأ. ة.رسأأة حقهأأ. ة.رسأأة  فيهأأ. د أأدار أو

 تضطر . دىل ذلك ضرورات احلرب"و مل .بة أبم له. م.تقطع غ قي ة ال روة احليوانية والثب.تية" و"جيب أال
 1330) Singapore, Court of Appeal, N.V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij and Others v. The War 

Damage Commission, 13 April 1956, Reports: 1956 Singapore Law Reports, p. 65; reprint in 

International Law Reports, vol. 23 (1960), pp. 810-849, p. 822 (Singapore Oil Stocks case); In re 

Krupp and Others, Judgment of 30 June 1948, Trials of War Criminals before the Nürnberg 

Military Tribunals, vol. IX, p. 1340و 
 1331) The United States of America and Others v. Goering and Others, Judgment of 1 October 1946, in 

Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal, vol. I (Nuremberg, 

1947), p. 239و 
سلقأدر  م . خلص ذلك معهأد القأ.نون الأدويل، "ال ميكأ  لقأوة االحأتالل أن تتصأر  يف مأوارم اإلقلأيم احملتأ  دال (1332 

 ,Institute of International Lawالالو  لشؤون اإلمارة اة.رينة وتلبيأة االحتي.جأ.ت ااس.سأية للسأك.ن"و انظأر: 
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م  اتف.قية جثيأ  الرابعأة، الأيت تعأر  ااشأخ.ص املشأ ولني أبهنأم  4 ةالسي.ال سملع  املقصوم يف امل.م
احأأتالل، حتأأت  أو وأبي شأأك  مأأ.ن، يف ح.لأأة قيأأ.  نأأ اع مأأ. ولئأأك الأأ ين  جيأأدون أنفسأأهم يف حلظأأةأ"

 و(1333 ".مولة احتالل ليسوا م  رع.اي  أو سلطة طر  يف الث اع ليسوا م  رع.اي 
طبيعيأأة وبعأأ  العث.صأأر ااخأأرى مأأ  بيئأأة اإلقلأأيم ومثأأة قيأأد  خأأر ينأأوفر احل .ينأأة لل أأوارم ال (4 

 مصأأأ.مرهت.، سأأأواء أم.نأأأت ع.مأأأة أو احملتأأأ ، وينأأأرم  أأأ ا القيأأأد يف احلظأأأر العأأأ.  لتأأأدم  امل تلكأأأ.ت
 تقأت  الع ليأ.ت العسأكرينة  أ ا التأدم  مل مأ. غ  مثقولأة، يف اإلقلأيم احملتأ  أ  خ.صة، مثقولة أ 
 تامل تلك.ت الع.مة املثقولة، دذا م.نأت  أ   امل تلكأ. أو، في . خيص مص.مرة  املص.مرة حت .   أو

وينثطبأأأق حظأأأر هنأأأب املأأأوارم الطبيعيأأأة يف حأأأ.الت االحأأأتالل  و(1334 الومأأأة للع ليأأأ.ت العسأأأكرينة(
تأألر  الضأأرورات  ال االسأأتيالء عليهأأ. علأأ  نطأأ.ال واسأأع أو دم  امل تلكأأ.تتأأ"وينعأأد  و(1335 أينضأأ.

مأ  اتف.قيأة جثيأ  الرابعأة  147 ةانته.م.  خطأ ا  يف املأ.م "ةاحلربية، وبطرينقة غ  مشروعة وتعسفي
مبوجب نظ.  روم. ااس.سي  "بلثها"جرمية مت  لة يف ( وينعد جرمية حرب 53 ة انظر أينض.  امل.م

 و(1336 لل حك ة اةث.ئية الدولية
مأأ  الئحأأة  55 ةوملبأأدأ السأأي.مة الدائ أأة علأأ  املأأوارم الطبيعيأأة عالقأأة أينضأأ.  بتفسأأ  املأأ.م (5 

ال أأأ.يو فوفقأأأ.  هلأأأ ا املبأأأدأ، املثصأأأوص عليأأأه يف مأأأ  مأأأ  العهأأأد الأأأدويل اخلأأأ.ص سحلقأأأوال املدنيأأأة 
ة يأأأأع جيأأأأوو والسي.سأأأأية والعهأأأأد الأأأأدويل اخلأأأأ.ص سحلقأأأأوال االقتصأأأأ.مينة واالجت .عيأأأأة وال ق.فيأأأأة، 

ومنأأ. دخأأالل الشأعوب، سأأعي.  وراء أ أأدافه. اخل.صأأة، أن تتصأأر  ب رواهتأ. وموارم أأ. الطبيعيأأة حبرينأأة م
أبي الت امأ.ت مثب قأة عأ  مقتضأي.ت التعأ.ون االقتصأ.مي الأدويل القأ.ئم علأ  مبأدأ املثفعأة املتب.ملأأة 

 و(1337 جيأأوو أبي حأأ.ل مأأ  ااحأأوال حرمأأ.ن شأأعب مأأ  أسأأب.ب عيشأأه وال وعأأ  القأأ.نون الأأدويلو
مببأأدأ  شأأه.موسمل أأ ، جيأأوو االست و(1338 وأمأأدت حمك أأة العأأدل الدوليأأة الطأأ.بع العأأريف هلأأ ا املبأأدأ

سأي .  وال سستغالل املأوارم الطبيعيأة يف ااراضأي الواقعأة حتأت االحأتالل، ينتعلق في .تقرينر املص  
 و(1339 م  أي مولة ق.ئ ة تشك  ج ءا   ال يف ح.لة ااق.ليم اليت

__________ 

Yearbook, vol. 70, Part II, Session of Bruges (2003), pp. 285 et seq. :متأ.ح يف  www.idi-iil.org, 

Declarations, at p. 288و 
 ,ICRC commentary (1958) to Geneva Convention IV, art. 4و انظر أينض. : 4اتف.قية جثي  الرابعة، امل.مة  (1333 

p. 45دنيني "ال بد م  مح.ينته . م  دجراءات العدو التعسأفية يف وقأت ، ال ي ينفيد بوجوم فئتني رئيستني م  امل
احلرب مه.، م  انحية أوىل، محلة جثسية العدو ال ين  ينعيشون يف دقلأيم مولأة حم.ربأة، ومأ  انحيأة أخأرى، سأك.ن 

 وااراضي احملتلة"
 الرابعةوم  اتف.قية جثي   53م  الئحة ال .ي، وامل.مة  53وامل.مة  و( 23امل.مة  (1334 
 وشرحه أعال و 18انظر مشروع املبدأ  (1335 
 ‘و13‘و ب(‘ 4‘ أ(2، الفقرة 8نظ.  روم. ااس.سي، امل.مة  (1336 
  والعهد الأدويل اخلأ.ص سحلقأوال االقتصأ.مينة 2، الفقرة 1العهد الدويل اخل.ص سحلقوال املدنية والسي.سية، امل.مة  (1337 

مأ.نون   14( املأؤر  17- م1803انظر أينض.  قرارات اة عية الع.مأة  و2، الفقرة 1واالجت .عية وال ق.فية، امل.مة 
 دعأأأأأالن  ق.مأأأأأة نظأأأأأ.  اقتصأأأأأ.مي مويل  1974أاير/مأأأأأ.ينو  1( املأأأأأؤر  6- مد3201  و1962ااول/مينسأأأأأ ل 

 مي أأأأأأأ.ال حقأأأأأأأوال الأأأأأأأدول وواجب.هتأأأأأأأ.  1974مأأأأأأأ.نون ااول/مينسأأأأأأأ ل   12( املأأأأأأأؤر  29- م3281جدينأأأأأأأد(  و
 االقتص.مينة(و

 1338) Armed Activities on the Territory of the Congo أعال (،  1241  احل.شيةat p. 251, para. 244و 
، أعلثأأت حمك أأة العأأدل الدوليأأة أن تشأأييد اةأأدار، ومأأ لك التأأداب  ااخأأرى الأأيت انأأ هت. مولأأة فتأأوى اةأأداريف  (1339 

 Legal Consequences of theصأأ ": االحأتالل، "تعأأوال بشأأدة ة.رسأأة الشأأعب الفلسأطير حقأأه يف تقرينأأر امل

http://www.idi-iil.org/
http://www.idi-iil.org/
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ويف حأأأني مرج اعتبأأأ.ر احلأأأق يف االنتفأأأ.ع أنأأأه ينثطبأأأق علأأأ  اسأأأتغالل مجيأأأع أنأأأواع املأأأوارم  (6 
ف ن خمتل  القيوم املبيثة أعال  ينرام مثه. أن حتد م   ،(1340 املوارم غ  املتجدمةفيه.  مب. الطبيعية،

حقأوال قأوة االحأأتالل يف اسأتغالل املأوارم الطبيعيأأة يف اإلقلأيم احملتأأ و وينعأل عأ   أأ   القيأوم أينضأأ.  
 و"حس ينُ "استخداُ  فع  

هأ. لقأوة االحأتالل احلأ.الت الأيت يُنسأ ح في 21 أوتتث.ول اة لة ااخ ة م  مشأروع املبأد (7 
 مارة اسأأتخدا  املأأوارم الطبيعيأأة يف اإلقلأأيم احملتأأ و وتأأثص علأأ  التأأ ا  بع أأ  ذلأأك بطرينقأأة تكفأأ  
اسأأأتخدا   أأأ   املأأأوارم علأأأ   أأأو مسأأأتدا  ينقلأأأ  دىل أم  حأأأد مأأأ  الضأأأرر البيئأأأيو وينسأأأتثد  أأأ ا 

لأأ  رأمسأأ.ل مأأ  الئحأأة ال أأ.ي سحلفأأ.  ع 55 ةاالشأأرتاط دىل واجأأب قأأوة االحأأتالل مبوجأأب املأأ.م
 ينتعلأأق في أأ.امل تلكأأ.ت الع.مأأة غأأ  املثقولأأة، الأأ ي ُفسأأر مأأدة طوينلأأة أبنأأه ينسأأتتبع الت امأأ.ت معيثأأة 

ضأأوء تطأأور اإلطأأ.ر القأأ.نوين العأأ.  السأأتغالل املأأوارم  ويف حب .ينأأة املأأوارم الطبيعيأأة يف اإلقلأأيم احملتأأ و
الطبيعيأأة واحمل.فظأأة عليهأأ.، جيأأب الثظأأر دىل االعتبأأ.رات البيئيأأة واالسأأتدامة البيئيأأة بوصأأفه. عث.صأأر 
أصأأأيلة مأأأ  واجأأأب صأأأون امل تلكأأأ.تو وميكأأأ  اإلشأأأ.رة يف  أأأ ا الصأأأدم دىل احلكأأأم الصأأأ.مر عأأأ  

، الأ ي قبلأت فيأه احملك أة، يف سأي.ال انغي أ.روس -غ.بتشأيكوفو حمك ة العدل الدولية يف قضية 
ملع. أأأدة ليسأأأت ا"تفسأأأ  مع. أأأدة م.نأأأت ق.ئ أأأة قبأأأ  بعأأأ  املعأأأ.ين  احلدين أأأة للقأأأ.نون البيئأأأي، أبن 

، عأالوة   يئأة حتكأيموذمرت  و(1341 "ةج.مدة، ب  ميك  تكييفه. مع قواعد الق.نون الدويل الث.شئ
ن تراعأ  حأىت عثأأد تفسأ  املع. أدات امللمأأة علأ  ذلأك، أن مبأ.مئ القأأ.نون البيئأي الأدويل جيأأب أ

 و(1342 قب  وضع تلك اجمل وعة م  القوانني

__________ 

Construction of a Wall  122أعال (،  1274 انظر احل.شية, para. 184at p.  و وأش  أينض.  دىل احلق يف تقرينر
، الصأأحراء الغربيأأة فتأأوى ، ويفp. 31, paras. 52-53أعأأال (،  1322  انظأأر احل.شأأية انميبيأأ.املصأأ  يف فتأأوى 

I.C.J. Reports 1975, p. 12, at pp. 32-33, paras. 56-59 اليت أمأدت فيهأ. تي ور الشرقية، وم لك يف قضية ،
 .East Timor (Portugal v. Australia), Judgment, I.C.Jاحملك ة أن لل بدأ ط.بع االلت ا  جتأ.  الك.فأة، انظأر: 

Reports 1995, p. 90, at p. 102, para. 29و 
 1340) Feilchenfeld, The International Economic Law of Belligerent Occupation  أعأال (، 1323 انظأر احل.شأية

p. 55 : .و انظر أينضأOppenheim, International Law ...  أعأال (،  1329 احل.شأيةp. 175و ،Von Glahn, The 

Occupation of Enemy Territory ...  أعأأال (، 1329 احل.شأأيةp. 177 : و انظأأر سمل أأUnited Kingdom, 

Ministry of Defence, The Manual of the Law of Armed Conflict ...  أعأال (،  1222 احل.شأيةp. 303, 

para. 11.86و 
 1341) Gabčíkovo-Nagymaros  أعأال (،  1292 انظأر احل.شأيةpp. 67-68, para. 112 78و انظأر أينضأ.  الصأفحة، 

، الأأيت تقضأأي فيهأأ. احملك أأة "بوجأأوب مراعأأ.ة القواعأأد اةدينأأدة، وووو ودعطأأ.ء املعأأ.ين  اةدينأأدة الأأوون 140الفقأأرة 
 Permanent Court of Arbitration ،Award ع. دةو انظأر مأ لك:املث.سب"، مل . م.ن ذلك ضروراي  لتطبيق م

in the Arbitration regarding the Iron Rhine  يم أعأال (، الأ ي طبقأت فيأه احملك أة مفأ.  1300 احل.شأية
 الق.نون البيئي الدويل العريف عل  املع. دات اليت ينعوم اترخيه. دىل مثتص  القرن الت.سع عشرو

 1342) Indus Waters Kishenganga  أعأأال (،  1300 انظأأر احل.شأأيةpara. 452  الأأيت رأت فيهأأ. احملك أأة أن "مأأ ،
الراسأخ أن مبأأ.مئ القأ.نون البيئأأي الأدويل جيأأب أن تؤخأ  يف االعتبأأ.ر حأىت عثأأد ووو تفسأ  مع. أأدات ملمأة قبأأ  

 أ    1960 عل      احملك ة تفس  وتطبيأق مع. أدة عأ. وضع تلك اجمل وعة م  القوانني ووو ول لك، ينتعني 
يف ضوء املب.مئ الدوليأة العرفيأة املع أول هبأ. اليأو  يف جمأ.ل مح.ينأة البيئأة"و وعأالوة  علأ  ذلأك، رأت رابطأة القأ.نون 

ينكأ   مل الدويل أن املع. دات وقواعأد القأ.نون الأدويل العأريف ينثبغأي تفسأ  . يف ضأوء مبأ.مئ التث يأة املسأتدامة مأ.
أن ينكون غأ  مالئأم خبأال  ذلأك: "التفسأ  الأ ي قأد  م  شفن ذلك أن ينتع.رض مع حكم تع. دي واضح أو

دذا مأأ.ن القيأأ.  خبأأال  ذلأأك مأأ   ينثبغأأي أن تكأأون لأأه ااسأأبقية دال ينبأأدو أنأأه ينقأأوض  أأد  التث يأأة املسأأتدامة ال
فنه أن خيأأأ  بأأأثص صأأأرينح ملع. أأأدة مأأأ  شأأأ شأأأفنه أن ينقأأأوض ووو اةوانأأأب ااس.سأأأية للثظأأأ.  القأأأ.نوين العأأأ.ملي، أو
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ومفهأأأو  االسأأأتخدا  املسأأأتدا  لل أأأوارم الطبيعيأأأة ميكأأأ  اعتبأأأ.ر  يف  أأأ ا الصأأأدم املكأأأ.فق  (8 
، و أأو يف حقيقأأة اامأأر معيأأ.ر حسأأ  تأأدب  الشأأؤون الداخليأأة، الأأ ي "عالنتفأأ. ا"احلأأدينث ملفهأأو  

عثأدم. تسأتغ  املأوارم ذات  "ممعتأ. أو  و ضروري م. ينتج.وو أال بجي"حتالل ينقضي أبن قوة اال
وينسأأتتبع ذلأأك أن علأأ  قأأوة االحأأتالل أن تتأأوخ  احليطأأة يف اسأأتغالل املأأوارم غأأ   و(1343 الصأألة

تتج.وو مستوايت اإلنت.ج الس.بقة لالحأتالل، وأن تسأتغ  املأوارم املتجأدمة بطرينقأة  وأال املتجدمة،
  ااج  الطوين  وقدرهت. عل  التجدموتكف  استخدامه. يف

ومفهأأو  التقليأأ  دىل أم  حأأأد ةكأأ  مأأأ  الضأأرر البيئأأي ينثب أأأق مأأ  الغأأأرض مأأ  مشأأأ.رينع  (9 
بوجأأه خأأ.ص ينأأثص علأأ  أن مشأأ.رينع املبأأ.مئ هتأأد  دىل تع ينأأ  مح.ينأأة  2 أاملبأأ.مئو ف شأأروع املبأأد

ئيأة للتقليأ  دىل أم  حأد ةكأ  سلث اعأ.ت املسألحة، بطأرال مثهأ. انأ.ذ تأداب  وق. ينتعلق في .البيئة 
حأني  ويف م  ااضرار اليت تلحق سلبيئة يف أثث.ء ن اع مسلح وم  خالل انأ.ذ تأداب  تصأحيحيةو

ينصأأأألح يف ااجأأأأ   مأأأأ. أن االلتأأأأ ا  بضأأأأ .ن االسأأأأتخدا  املسأأأأتدا  لل أأأأوارم الطبيعيأأأأة ينصأأأألح أم أأأأر
ااضأرار البيئيأة، ينصألح.ن يف حأأ.ليت الطوينأ ، فأ ن اسأتخدا  املأوارم الطبيعيأة، وضأأرورة التقليأ  مأ  

 االحتالل القص  اامد وااطول أمدا و

  22 أاملبد  
 بذل العناية الواجبة

تُلحق اانشطة يف اإلقليم احملتأ   أال تب ل قوة االحتالل العث.ينة الواجبة لض .ن 
 ضررا  ذا شفن ببيئة مث.طق واقعة خ.رج اإلقليم احملت و

 الشرح  
مبأأدأ راسأأخ.  ينقضأأي أبن مأأ  مولأأة مل مأأة بعأأد  التسأأبب يف  22 أاملبأأدينتضأأ   مشأأروع  (1 

املثأأأ.طق الواقعأأة خأأ.رج نطأأ.ال الوالينأأة الوطثيأأةو وأشأأأ.رت  أو ضأأرر ذي شأأفن لبيئأأة الأأدول ااخأأرى
، اسأتخدامه. أو مشروعية التهديند ساسلحة الثووينةحمك ة العدل الدولية دىل   ا املبدأ يف قضية 

اأبن تكفأ  احأرتا  اانشأطة املضأطلع هبأ.  عأ. الأدول ال لتأ ا اذمأرت أن  دذ وأمدت ط.بعهأ. العأريف
ضأأ   والينتهأأ. وحتأأت سأأيطرهت. بيئأأة الأأدول ااخأأرى وبيئأأة املثأأ.طق الواقعأأة خأأ.رج سأأيطرهت. الوطثيأأة 

 و(1344 "ةم  جم وعة موام الق.نون الدويل املتصلة سلبيئ ا   ءج"ينشك  

__________ 

 International Law Association, Committee on International Law onانظأر:  وينثتهأك ق.عأدة  مأرة" أو

Sustainable Development, Resolution No. 7 (2012), annex (Sofia Guiding Statement), para. 2و 
 1343) The Law of War on Land Being Part III of the Manual of Military Law (Great Britain, War Office, 

1958), sect. 610 : و انظأر سمل أUnited Kingdom, Ministry of Defence, The Manual of the Law of 

Armed Conflict ... أعال (،  1222  احل.شيةp. 303, para. 11.86و 
 1344) Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons أعأال (،  1162  انظأر احل.شأيةpp. 241-242, para. 

م  دعالن رينو: انظأر دعأالن سأتومهومل،  2املبدأ  م  دعالن ستومهومل ويف 21و وينرم   ا املبدأ أينض.  يف املبدأ 29
ن الأأأأدويل ووو تتح أأأأ  املسأأأأؤولية عأأأأ  ضأأأأ .ن : "الأأأأدول، وفقأأأأ.  ملي أأأأ.ال اامأأأأم املتحأأأأدة وملبأأأأ.مئ القأأأأ.نو 21املبأأأأدأ 

لبيئأأأة  حتأأأت سأأأيطرهت. ضأأأررا  لبيئأأأة الأأأدول ااخأأأرى أو تسأأأبب اانشأأأطة املضأأأطلع هبأأأ. ماخأأأ  نطأأأ.ال والينتهأأأ. أو أال
 Sands, Principles of Internationalانظأأأر مأأأ لك: و املثأأأ.طق الواقعأأأة خأأأ.رج حأأأدوم الوالينأأأة الوطثيأأأة"

Environmental Law أعأال (،  1172  احل.شيةp. 206 ومأ لك ،U. Beyerlin, "Different types of norms 

in international environmental law: policies, principles and rules", in D. Bodansky, J. Brunnée and 
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لبيئأأة مول أخأرى التأ ا  اثبأأت يف سأي.ال عأأ.بر وااللتأ ا  بعأد  التسأأبب يف ضأرر ذي شأفن  (2 
سملأأوارم الطبيعيأأة املشأأرتمة، مأأ  قبيأأ  املثأأ.طق  ينتعلأأق في أأ.فتأأق ينتسأأم أبمهيأأة خ.صأأة  ومأأ. للحأأدوم،

البحرينة واجمل.ري امل.ئية الدولية واملي.  اةوفيأة العأ.برة للحأدومو وينأرِم  أ ا االلتأ ا  صأراحة  يف اتف.قيأة 
اتف.قيأأة مح.ينأأة واسأأأتخدا   ويف ئيأأة الدوليأأة يف ااغأأراض غأأ  املالحيأأة،قأأ.نون اسأأتخدا  اجملأأ.ري امل.

اجملأأأأ.ري امل.ئيأأأأة العأأأأ.برة للحأأأأدوم والبحأأأأ ات الدوليأأأأة، ومأأأأ لك يف اتف.قيأأأأة اامأأأأم املتحأأأأدة لقأأأأ.نون 
 التعأأأ.ون أو وينثشأأأق العدينأأأد مأأأ  املع. أأأدات اإلقلي يأأأة الت امأأأ.ت ة.ثلأأأة تتعلأأأق سملثأأأع و(1345 البحأأأ.ر

وُأمد   ا املبدأ  و(1346 البح ات أو عوين  في . ينتص  سلضرر امللحظق ساهن.رالت أو اإلخط.ر أو
 و(1347 وُشرح أينض.  يف اجته.مات قض.ئية مولية ودقلي ية

وعأأالوة  علأأ  ذلأأك، أمرجأأت اللجثأأة  أأ ا املبأأدأ يف مشأأ.رينع موام أأ. املتعلقأأة مبثأأع الضأأرر  (3 
لك املبدأ، يُنستخلص م  عأدم مأ  لشرح ذ ووفق.   و(1348 الع.بر للحدوم الث.جم ع  أنشطة خطرة

االتف.قيأأأأ.ت الدوليأأأأة أن االلتأأأأ ا  ببأأأأ ل العث.ينأأأأة الواجبأأأأة  أأأأو ااسأأأأ.س املعيأأأأ.ري حل .ينأأأأة البيئأأأأة مأأأأ  
 و(1349 الضرر

سنطب.ال   ا املبأدأ يف سأي.ال حمأدم  أو سأي.ال االحأتالل، ميكأ  الرجأوع دىل  ينتعلق في .و  (4 
، حيأأأث أمأأأدت احملك أأأة االلت امأأأ.ت واملسأأأؤولي.ت انميبيأأأ.فتأأأوى حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأة يف قضأأأية 

الدولية الواقعة عل  جثوب أفرينقي. جت.  الدول ااخرى لدى ة.رسة سلط.هت. حي.ل اإلقلأيم احملتأ ، 
__________ 

E. Hey (eds.), The Oxford Handbook of International Environmental Law (Oxford, Oxford 

University Press, 2008), pp. 425-448, p. 439و 
 (،1997أاير/مأأأ.ينو  21نيوينأأأورك،   اتف.قيأأأة قأأأ.نون اسأأأتخدا  اجملأأأ.ري امل.ئيأأأة الدوليأأأة يف ااغأأأراض غأأأ  املالحيأأأة (1345 

-https://treaties.un.org (Status of Multilateral Treaties Deposited with the Secretaryالأثص متأ.ح يف: 

General, chap. XXVII) و7، املأ.مة  Convention on the Protection and Use of Transboundary 

Watercourses and International Lakes (Helsinki, 17 March 1992), United Nations, Treaty Series, 

vol. 1936, No. 33207, p. 269, art. 2  مأأ.نون   10مونتيغأو سي،   واتف.قيأة اامأأم املتحأدة لقأ.نون البحأأ.ر
 و2، الفقرة 194، امل.مة United Nations, Treaty Series, vol. 1833, p. 397 (،1982ااول/مينس ل 

 Convention on the Protection of the Rhine (1999), Agreement on the Actionانظر، عل  سبي  امل .ل،  (1346 

Plan for the Environmentally Sound Management of the Common Zambezi River System (1987); 

Agreement on Co-operation for the Sustainable Development of the Mekong River Basin 
 www.ecolex.org  Revised Great Lakes Water Quality Agreement (United: (، ملأه متأ.ح يف1995 

States, Canada, 2012) :مت.ح يف ،https://ijc.orgو 
 امأأ.ت البيئيأأة سسأأتخدا  ومح.ينأأة املأأوارم امل.ئيأأة م أأ  تأأرتب  عأأدة قضأأ.اي أوضأأحت فيهأأ. حمك أأة العأأدل الدوليأأة االلت (1347 

 the Construction of a Road (Certain Activitiesااهن.ر  وم  أم لة ذلك القض.اي الت.لية:  ااراضي الرطبة أو

Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua) وConstruction of a Road 

in Costa Rica along the San Juan River (Nicaragua v. Costa Rica), Judgment, I.C.J. Reports 2015, 

p. 665) وPulp Mills (Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment, I.C.J. 
Reports 2010, p. 14) ومأ لك قضأية ،Gabčíkovo-Nagymaros  أعأال (و انظأر أينضأ. :  1292 انظأر احل.شأية

Indus Waters Kishenganga  أعأال (،  1300 انظر احل.شيةparas. 449-450 و واالجتهأ.م القضأ.ئي اإلقلي أي
 وwww.ecolex.orgمت.ح عل  نط.ال واسع يف: 

، اجمللأد ال أ.ين 2001 ووو حوليأةم  املوام املتعلقة مبثع الضرر الع.بر للحدوم الث.جم ع  أنشأطة خطأرة،  3امل.مة  (1348 
: "تتخ  مولة املصدر مأ  التأداب  املث.سأبة ملثأع 189 ، يف الصفحة98و 97 اة ء ال .ين( والتصوينب، الفقراتن 

 وقوع ضرر جسيم ع.بر للحدوم أو، عل  أي ح.ل، للتقلي  م  خم.طر  دىل أم  حد"و
 و198، املرجع نفسه، يف الصفحة 3( م  شرح امل.مة 8الفقرة   (1349 

file:///C:/temp/www.ecolex.org
file:///C:/temp/www.ecolex.org
file:///C:/temp/www.ecolex.org
https://ijc.org/
https://ijc.org/
https://ijc.org/
file:///C:/Users/alkahlout/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.ecolex.org
file:///C:/Users/alkahlout/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.ecolex.org
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شأأرعية احلأأق،  أأي ااسأأ.س الأأ ي تقأأو   وال السأأي.مة ال ة الفعليأأة علأأ  دقلأأيم،لسأأيطر ا"فأأ مرت أن 
وعأأالوة  علأأ  ذلأأك، أشأأ.رت  و(1350 "ىعليأأه مسأأؤولية الدولأأة عأأ  اافعأأ.ل الأأيت تأأؤثر يف مول أخأأر 

القضأأيتني  ويف (1351 طأ.حونيت اللبأأ.ب علأ  هنأأر أوروغأواياحملك أة، يف حك هأأ. الصأ.مر يف قضأأية 
دىل التأأأ ا  الأأأدول العأأأ.  بكف.لأأأة احأأأرتا   ،(1352 ة وتشأأأييد طرينأأأقبعأأأ  اانشأأأطاملضأأأ ومتني بشأأأفن 

بيئة املث.طق الواقعة خ.رج  أو اانشطة املضطلع هب. يف نط.ال والينته. وسيطرهت. بيئة الدول ااخرى
 سيطرهت. الوطثيةو

وتثص مش.رينع املوام املتعلقة مبثأع الضأرر العأ.بر للحأدوم الثأ.جم عأ  أنشأطة خطأرة، الأيت  (5 
ثة الق.نون الدويل، عل  أن   ا االلت ا  ينثطبق عل  اانشطة املضأطلع هبأ. ماخأ  دقلأيم وضعته. ة

لتأ م  أن اللجثأة مأبأت سوجيأدر  و(1353 سأيطرهت. أو يف أم.م  أخأرى خ.ضأعة لوالينتهأ. أو الدولة
لإلش.رة دىل دقليم الدولة فحسب، ب  أينض.  دىل اانشطة املضأطلع  ال عل  استخدا      الصيغة

أن مفهأأأو   1 ةهبأأأ. يف أقأأأ.ليم أخأأأرى خ.ضأأأعة لسأأأيطرة  أأأ   الدولأأأةو وينوضأأأح شأأأرح مشأأأروع املأأأ.م
غطأأي ااوضأأ.ع الأأيت متأأ.رس فيهأأ. الدولأأة الوالينأأة حبكأأم الواقأأع حأأىت دن م.نأأت تفتقأأر دىل ين"السأأيطرة 

الت التأأأأأأدخ  واالحأأأأأأتالل غأأأأأأ  املشأأأأأأروعني والضأأأأأأم غأأأأأأ  يف حأأأأأأ. م أأأأأأ.  الوالينأأأأأأة حبكأأأأأأم القأأأأأأ.نون،
 و(1354 "عاملشرو 

مبأأدأ بأأ ل العث.ينأأة الواجبأأة يف القأأ.نون البيئأأي الأأدويل  " أورد  اإلضأأراعأأ"وال ينثطبأأق مبأأدأ  (6 
رر ذي ضأأأ" علأأأ  الضأأأرر الأأأ ي ينتجأأأ.وو حأأأدا  معيثأأأ. ، ينشأأأ.ر دليأأأه يف أغلأأأب ااحيأأأ.ن ب دال العأأأريف
ضأأأي يف حأأأ.الت االحأأأتالل أن تتخأأأ  قأأأوة االحأأأتالل مجيأأأع و أأأو التأأأ ا  بسأأألوك ينقت ،(1355 "نشأأأف

ومفهأأو  الضأأرر ذي الشأأفن  أأو ذات  و(1356 التأأداب  الأأيت ينُتوقأأع مثهأأ. علأأ   أأو معقأأول ان.ذ أأ.
 و(1357 02 أاملفهو  املش.ر دليه أعال  يف شرح مشروع املبد

يئأأة ب"عأأ  السأأوابق املسأأتقرة مأأ  حيأأث دهنأأ. تشأأ  دىل  22 أونتلأأ  صأأيغة مشأأروع املبأأد (7 
 و وينأأأرتب  االعتبأأأ.ر الكأأأ.م  وراء  أأأ   الصأأأيغة سحلأأأ.الت الأأأيت" مثأأأ.طق واقعأأأة خأأأ.رج اإلقلأأأيم احملتأأأ

عل  ج ء م  دقليم الدولة وليس عليأه أبم لأهو وأعأرب الأبع  عأ   دال ميتد فيه. اإلقليم احملت  ال
أبهنأ.  "ةمبث.طق واقعأة خأ.رج نطأ.ال الوالينأة الوطثيأ أو مولة أخرى بيئةب"خشيته م  أن تُفسَّر عب.رة 

تسأأتبعد دقلأأيم أجأأ اء أخأأرى مأأ  الدولأأة احملتلأأةو لأأ ا تقأأرر أن ينشأأ.ر دىل أن الثطأأ.ال اإلقلي أأي هلأأ ا 
__________ 

 1350) Namibia, Advisory Opinion أعال (،  1322  انظر احل.شيةp. 54, para. 118و 
 1351) Pulp Mills  أعال (،  1347 انظر احل.شيةpp. 55-56, para. 101و 
 أعال و 1347انظر احل.شية  (1352 
( مأ  املأوام املتعلقأة مبثأع الضأرر العأ.بر للحأدوم الثأ.جم عأ  املسأتخدمة  املصطلح.ت 2( م  شرح امل.مة 10الفقرة   (1353 

 و197الصفحة ، يف 98و 97 ، اجمللد ال .ين  اة ء ال .ين( والتصوينب، الفقراتن2001حولية ووو أنشطة خطرة، 
 و194 ، املرجع نفسه، يف الصفحة1( م  شرح امل.مة 12الفقرة   (1354 
 K. Hulme, War Torn Environment: Interpreting the Legal Thresholdانظأأر، علأأ  سأأبي  امل أأ.ل:  (1355 

(Leiden, Martinus Nijhoff, 2004), p. 68  الأ ي ينشأ  دىل أنأه مأ  الشأ.ئع يف ح.لأة الضأرر البيئأي اسأتخدا ،
 T. Koivurova, "Due diligence", Max Planck Encyclopedia ofمعيأ.ر الضأرر "ذي الشأفن"و انظأر سمل أ : 

Public International Law, p. 241, para. 23:مت.ح يف ، www.mpepil.comو 
 1356) Second report of the International Law Association, Study Group on Due Diligence in 

International Law, July 2016, p. 8و 
 أعال و 20م  مشروع املبدأ  2( م  شرح الفقرة 5انظر الفقرة   (1357 

file:///C:/Users/lenthall/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1PD8N3LM/www.mpepil.com
file:///C:/Users/lenthall/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1PD8N3LM/www.mpepil.com
file:///C:/Users/lenthall/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1PD8N3LM/www.mpepil.com
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و وعأأالوة  علأأ  ذلأأك، اسأأُتعي  عأأ  " ثأأ.طق واقعأأة خأأ.رج اإلقلأأيم احملتأأم"الأأثص ينثبغأأي أن ينشأأ   
تتسأبب اانشأطة يف اإلقلأيم احملتأ  يف  أال لكف.لأةمأ  قأوة االحأتالل  املطلوباإلش.رة دىل السلوك 

و ومع ذلك، أُعرب عأ  رأي مفأ.م  أن "ة ل العث.ينة الواجبب"ضرر ذي شفن ع.بر للحدوم بعب.رة 
 وم  املستحس  استخدا  الصيغة اليت مرج استخدامه. يف الصكوك الدولية

  اجلزء اخلامس  
 حاملبادئ السارية بعد نزاع مسل

  23 أاملبد  
 مسارات السالم

يف  مبأأ. ينثبغأأي أن تعأأ.جل أطأأرا  نأأ اع مسأألح، يف دطأأ.ر مسأأ.ر السأأال ، -1 
ذلك حسب االقتض.ء يف اتف.ق.ت السال ، املس.ئ  املتعلقة  صأالح البيئأة املتضأررة مأ  

 الث اع ومح.ينته.و
ينثبغأأأي أن تأأأأؤمي املثظ أأأأ.ت الدوليأأأأة املعثيأأأأة، حسأأأأب االقتضأأأأ.ء، مور  -2 

 ر يف   ا الصدموامليسّ 

 الشرح  
دىل بيأ.ن أن االعتبأ.رات البيئيأة تأوىل ا ت .مأ.  أمأل مأ  ذي قبأ   23 أينرمي مشأروع املبأد (1 

 شأ.رةميكأ  اإلو  يف سي.ال مس.رات السال ، بسب  مثه. تثظيم املس.ئ  البيئية يف اتف.قأ.ت السأال و
عأدم مت اينأد مأ  الأدول بللث اعأ.ت املسألحة غأ  الدوليأة الأيت أمت  الشديندة دىل اآلاثر البيئية أينض.  

 و(1358 يف ع لي.ت العدالة االنتق.ليةدصالحه.  مح.ينة البيئة و دىل دمراج تداب 

__________ 

م.مأأ  نطأأ.ال الع ليأأ.ت واآلليأأ.ت املرتبطأأة سحملأأ.والت الأأيت ينبأأ هل. اجملت أأع لأأتفهم ترمأأة مأأ    ووو  تشأأ   "العدالأأة االنتق.ليأأة  (1358 
وقأأأد تشأأأأ    أأأ   اآلليأأأأ.ت  جتأأأ.ووات امل.ضأأأي الواسأأأأعة الثطأأأ.ال بغيأأأأة مف.لأأأة املسأأأ.ءلة ودق.مأأأأة العدالأأأة وحتقيأأأأق املصأأأ.حلةو

( وحم.م أأأ.ت أو عأأد  وجوم أأأ. مطلقأأ.  القضأأ.ئية وغأأ  القضأأأ.ئية علأأ  السأأواء، مأأأع تفأأ.وت مسأأتوايت املشأأأ.رمة الدوليأأة  
اافأأرام، والتعأأوين ، وتقصأأي احلقأأ.ئق، واإلصأأالح الدسأأتوري، وفحأأص السأأج  الشخصأأي للكشأأ  عأأ  التجأأ.ووات، 

"سأأي.مة القأأ.نون والعدالأأة االنتق.ليأأة يف جمت عأأ.ت الصأأراع وجمت عأأ.ت ، تقرينأأر اامأأني العأأ.  عأأ  "اقرتاهن أأ. معأأ.   والفصأأ  أو
 ليأأأ.ت الثأأأ اع بعأأأد  متضأأأررة مأأأ  أومأأأ.ت مأأأ.  وقأأأد اعت أأأدت بلأأأدان عدينأأأدة 8(، الفقأأأرة S/2004/616  بعأأأد الصأأأراع" مأأأ.
بأرانمج اامأم املتحأدة للبيئأة:  وحتظأ  بعأ   أ   اآلليأ.ت مبسأ.عدة، دصأالحه.لعدالة االنتق.لية بغية تع ين  مح.ينة البيئية و ل

 United Nations Environment Programme, "Reporting on the state of the: لانظأر، علأ  سأبي  امل أ.

environment in Afghanistan: workshop report" (2019); United Nations Environment Programme, 

South Sudan: First State of the Environment and Outlook Report 2018 (Nairobi, 2018); A. Salazar 

et al., "The ecology of peace: preparing Colombia for new political and planetary climates", 

Frontiers in Ecology and the Environment  متأأ.ح يف: 2018 أينلول/سأأبت ل ،)www.researchgate.net/ 

publication/327605932_The_ecology_of_peace_preparing_Colombia_for_newpolitical_and_planetary_

climates/download   2019متوو/ينوليأأأه  8عليأأأه يف اط لأأأع  )United Nations Environment Programme, 

"Addressing the role of natural resources in conflict and peacebuilding" (Nairobi, 2015); United Nations 

Environment Programme, Rwanda: From Post-Conflict to Environmentally Sustainable Development 
 United Nations Environment Programme, "Sierra Leone: environment, conflictأعأال (   1060 احل.شأية 

and peacebuilding assessment" (Geneva, 2010); Cambodia, Ministry of Environment, "Cambodia 

environment outlook" (2009); Sierra Leone, An Agenda for Change (2008); United Nations 

http://undocs.org/ar/S/2004/616
http://undocs.org/ar/S/2004/616
http://www.researchgate.net/publication/327605932_The_ecology_of_peace_preparing_Colombia_for_newpolitical_and_planetary_climates/download
http://www.researchgate.net/publication/327605932_The_ecology_of_peace_preparing_Colombia_for_newpolitical_and_planetary_climates/download
http://www.researchgate.net/publication/327605932_The_ecology_of_peace_preparing_Colombia_for_newpolitical_and_planetary_climates/download
http://www.researchgate.net/publication/327605932_The_ecology_of_peace_preparing_Colombia_for_newpolitical_and_planetary_climates/download
http://www.researchgate.net/publication/327605932_The_ecology_of_peace_preparing_Colombia_for_newpolitical_and_planetary_climates/download
http://www.researchgate.net/publication/327605932_The_ecology_of_peace_preparing_Colombia_for_newpolitical_and_planetary_climates/download
http://www.researchgate.net/publication/327605932_The_ecology_of_peace_preparing_Colombia_for_newpolitical_and_planetary_climates/download
http://www.researchgate.net/publication/327605932_The_ecology_of_peace_preparing_Colombia_for_newpolitical_and_planetary_climates/download
http://www.researchgate.net/publication/327605932_The_ecology_of_peace_preparing_Colombia_for_newpolitical_and_planetary_climates/download
http://www.researchgate.net/publication/327605932_The_ecology_of_peace_preparing_Colombia_for_newpolitical_and_planetary_climates/download
http://www.researchgate.net/publication/327605932_The_ecology_of_peace_preparing_Colombia_for_newpolitical_and_planetary_climates/download
http://www.researchgate.net/publication/327605932_The_ecology_of_peace_preparing_Colombia_for_newpolitical_and_planetary_climates/download
http://www.researchgate.net/publication/327605932_The_ecology_of_peace_preparing_Colombia_for_newpolitical_and_planetary_climates/download
http://www.researchgate.net/publication/327605932_The_ecology_of_peace_preparing_Colombia_for_newpolitical_and_planetary_climates/download
http://www.researchgate.net/publication/327605932_The_ecology_of_peace_preparing_Colombia_for_newpolitical_and_planetary_climates/download
http://www.researchgate.net/publication/327605932_The_ecology_of_peace_preparing_Colombia_for_newpolitical_and_planetary_climates/download
http://www.researchgate.net/publication/327605932_The_ecology_of_peace_preparing_Colombia_for_newpolitical_and_planetary_climates/download
http://www.researchgate.net/publication/327605932_The_ecology_of_peace_preparing_Colombia_for_newpolitical_and_planetary_climates/download
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يف مشأروع املبأدأ توسأأيع نط.قأه ليشأ   م.مأأ   " سأأ.ر السأالم"وينأرام مأ  دمراج مصأطلح  (2 
وللث اعأ.ت املسألحة احلدين أة مأمالت  و(1359 مس.ر السال ، وم لك أي اتف.قأ.ت سأال  رمسيأة تألظ 

و فعلأأ  سأأبي  امل أأ.ل، يف هن.ينأأة نأأ اع مسأألح ميكأأ  تتخأأ  سلضأأرورة شأأك  اتف.قأأ.ت رمسيأأة ال شأأىت
ح.لأأأة مأأأ  السأأأال  القأأأ.ئم حبكأأأم الواقأأأع مون  أو  دنأأأة أو التوصأأأ  دىل اتفأأأ.ال لوقأأأ  دطأأأالال الثأأأ.ر

اتف.الو وميك  أينض.  أن ينبدأ مس.ر السال  قبأ  الثه.ينأة الفعليأة للثأ اع املسألح بوقأت طوينأ و فأ برا  
مي   سوى ج.نأب مأ  عأدة جوانأب، و أو أمأر دن حأدث فقأد حيأدث بعأد  ال اتف.ال للسال  دذن

وقأأ  ااع أأ.ل العدائيأأة بعأأدة سأأثواتو ولأأ لك، وابتغأأ.ء جتثأأب أي فأأراغ ومأأر، اسأأُتخدمت عبأأ.رة 
و وينثطوي ممل مس.ر السال  يف م   م  ااحيأ.ن علأ  خطأوات خمتلفأة "  دط.ر مس.ر الساليف"

 واعت .م صكوك متثوعةو

لإلشأأ.رة دىل أن احلكأأم ينشأأ   مأأال   1 ةيف الفقأأر  "حطأأرا  نأأ اع مسأألأ".رة وُتسأأتخد  عبأأ (3 
مأ  الث اعأأ.ت املسأألحة الدوليأة وغأأ  الدوليأأةو و أأ ا ينت .شأ  مأأع الفهأأم العأ.  ملشأأ.رينع املبأأ.مئ أهنأأ. 

 تثطبق عل  الث اع.ت املسلحة الدولية، وم لك غ  الدوليةو
 مأأع اإلقأأرار أينضأأ.  أبنأأه حكأأملل ملعيأ.ريامسأأتوى الط أأوح لبيأأ.ن  "يثبغأأين"وُتسأتخد  مل أأة  (4 
 الت ا  ق.نوين ق.ئمو ينق.ب  أي ال
وصأأيغ مشأأروع املبأأدأ بعبأأ.رات ع.مأأة السأأتيع.ب الط.ئفأأة الواسأأعة مأأ  احلأأ.الت الأأيت قأأد  (5 

تثشأأأف بعأأأد نأأأ اع مسأأألحو وقأأأد تتبأأأ.ين  ح.لأأأة البيئأأأة بعأأأد نأأأ اع مسأأألح تب.ينثأأأ.  شأأأديندا  تبعأأأ.  لعأأأدم مأأأ  
.الت، قد تكون البيئة تعرضت اضرار خط ة وشديندة تظهر علأ  ففي بع  احل و(1360 العوام 

تكأون  ال حأ.الت أخأرى، قأد ويف الفور وميك  أن تتطلأب التصأدي هلأ. علأ  سأبي  االسأتعج.ل 
 وبعأأ  ااضأأرار البيئيأأة قأأأد و(1361 تسأأتدعي دصأأأالح.  عأأ.جال  بدرجأأة  ذات شأأفنااضأأرار البيئيأأة 

 وحىت بسثوات أو أبشهر املسلحبعد انته.ء الث اع  دال تظهر ال
__________ 

Environment Programme, Environmental assessment of the Gaza Strip following the escalation of 

hostilities in December 2008-January 2009 (Nairobi, 2009)و 
 800ق.عأأدة بيأأ.انت اامأأم املتحأأدة التف.قأأ.ت السأأال ، "أماة مرجعيأأة تتأأيح للعأأ.ملني يف جمأأ.ل صأأثع السأأال  قرابأأة  (1359 

وثيقأأأة ميكأأأ  أن تُفهأأأم مبعث. أأأ. الواسأأأع أهنأأأ. اتف.قأأأ.ت سأأأال  ومأأأوام ذات صأأألة"، وتتضأأأ   جم وعأأأة ضأأأخ ة مأأأ  
.قأأ.ت وواثئأأق أقأأ  رمسيأأة م أأ  اإلعأأالانت الواثئأأق، م أأ  "اتف.قأأ.ت السأأال  الرمسيأأة واتف.قأأ.ت فرعيأأة، فضأأال  عأأ  اتف

والبالغأأ.ت والبيأأ.انت الع.مأأة املشأأرتمة الث.مجأأة عأأ  حمأأ.ماثت غأأ  رمسيأأة، وعأأروض متفأأق عليهأأ. الجت .عأأ.ت بأأني 
اإلقلي يأأأة ووو وتتضأأأ   ق.عأأأدة  ااطأأأرا ، ورسأأأ.ئ  متب.ملأأأة وواثئأأأق خت.ميأأأة رئيسأأأية لأأأبع  املأأأؤمترات الدوليأأأة أو

وانني ومراسأأأيم خمتأأأ.رة تشأأأك  اتف.قأأأ.  بأأأني ااطأأأرا  و/أو م.نأأأت نتأأأ.ئج مف.وضأأأ.ت البيأأأ.انت أينضأأأ.  تشأأأرينع.ت وقأأأ
سأال "و وأُمرجأت يف ق.عأأة البيأ.انت أينضأأ.  جم وعأة خمتأأ.رة مأ  قأرارات جملأأس اامأ و وق.عأأدة البيأ.انت مت.حأأة يف: 

https://peacemaker.un.org/document-searchو 
علأأ  سأأبي  امل أأ.ل، ميكأأ  أن تأأؤثر حأأدة نأأ اع مسأألح معأأني ومدتأأه، ومأأ لك ااسأألحة املسأأتخدمة فيأأه، يف حجأأم  (1360 

 ااضرار البيئية الواقعة فيهو
مأأ  اام لأأة املعروفأأة علأأ  ااضأأرار البيئيأأة الواقعأأة يف الث اعأأ.ت املسأألحة ااضأأرار الث.مجأأة عأأ  اسأأتخدا  القأأوات املسأألحة  (1361 

ان  ودحأأراال القأأوات العراقيأأة  سر الأأثف  الكوينتيأأة يف حأأرب اخللأأيج،  والايت املتحأأدة الع.مأأ  اللتقأأ.يل يف حأأرب فييأأتللأأ
و ي أضرار ُوثقت توثيق.  جيدا و وُوثقت أينض.  حأ.الت أضأرار بيئيأة، تتبأ.ين  يف شأدهت.، يف ن اعأ.ت مسألحة أخأرى، م أ  

 United Nations :غأأأأأو الدميقراطيأأأأأة وسأأأأأوراي والعأأأأأراالو انظأأأأأرالث اعأأأأأ.ت يف مولومبيأأأأأ.، ومأأأأأ لك يف مجهورينأأأأأة الكون

Environment Programme Colombia, "UN Environment will support environmental recovery and 

peacebuilding for post-conflict development in Colombia":متأأ.ح يف ، www.unenvironment.org/news-

and-stories/story/un-environment-will-support-environmental-recovery-and-peacebuilding-post  اط لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأع 

https://peacemaker.un.org/document-search
https://peacemaker.un.org/document-search
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 وينهأأأأد  مشأأأأروع املبأأأأدأ دىل تغطيأأأأة مجيأأأأع اتف.قأأأأ.ت السأأأأال  الرمسيأأأأة، ومأأأأ لك الصأأأأكوك (6 
املعت أأأدة يف أي وقأأأت أثثأأأ.ء مسأأأ.ر السأأأال ، سأأأواء أُبرمأأأت بأأأني  أو االتف.قأأأ.ت ااخأأأرى امللمأأأة أو

 بأني مجأ.عتني أو أم ر، وبني مولأة  مول( ومج.عأة  مج.عأ.ت( مسألحة مأ  غأ  الأدول، أو مولتني
أم أأر مأأ  اة .عأأ.ت املسأألحة مأأ  غأأ  الأأدولو وميكأأ  أن تتخأأ   أأ   االتف.قأأ.ت والصأأكوك  أو

أشأأأأك.ال  خمتلفأأأأة، م أأأأ  االتف.قأأأأ.ت الفرعيأأأأة التف.قأأأأ.ت السأأأأال  الرمسيأأأأة، واالتف.قأأأأ.ت غأأأأ  الرمسيأأأأة، 
رمسيأأة، وعأأروض واإلعأأالانت، والبالغأأ.ت، والبيأأ.انت الع.مأأة املشأأرتمة الث.مجأأة عأأ  احملأأ.ماثت غأأ  ال

متفأأق عليهأأ. الجت .عأأ.ت بأأني ااطأأرا ، ومأأ لك تشأأرينع.ت وقأأوانني ومراسأأيم ذات صأألة تشأأك  
 و(1362 اتف.ق.  بني ااطرا  و/أو م.نت نت.ئج مف.وض.ت سال 

وأنأواع املسأ.ئ  البيئيأة الأيت  و(1363 وتتض   بع  اتف.ق.ت السأال  احلدين أة أحك.مأ.  بيئيأة (7 
يف اتف.قأأأ.ت السأأأال  تشأأأ  ، علأأأ  سأأأبي   أو أثثأأأ.ء مسأأأ.ر السأأأال مت تث.وهلأأأ. يف الصأأأكوك امللمأأأة 

__________ 

 United Nations Environment Programme, "Post-conflict environmental(  و2019 متوو/ينوليأه 8 عليأه يف

assessment of the Democratic Republic of the Congo" ، :متأأأ.ح يفhttps://postconflict.unep.ch/ 

publications/UNEP_DRC_PCEA_EN.pdf  و ( 2019 متوو/ينوليأأأأأأه 8 اط لأأأأأأع عليأأأأأأه يفUnited Nations 

Environment Programme, "Post-conflict environmental assessment, clean-up and reconstruction in Iraq" ،
 =https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/17462/UNEP_Iraq.pdf?sequenceمتأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ.ح يف: 

1&isAllowed=y  و(  2019 متوو/ينوليأأأأأه 8 اط لأأأأع عليأأأأه يف"Lebanon Environmental Assessment of the 
Syrian Conflict " :بأأأأدعم مأأأأ  بأأأأرانمج اامأأأأم املتحأأأأدة اإلمنأأأأ.ئي واالحتأأأأ.م ااورو (، متأأأأ.ح يف www.undp.org/content/ 

dam/lebanon/docs/Energy%20and%20Environment/Publications/EASC-WEB.pdf  8 اط لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأع عليأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأه يف 
 International Law and Policy Institute, "Protection of the natural environment :(و انظأر أينضأ.  2019 متوو/ينوليأه

in armed conflict: an empirical study" (Oslo, 2014), pp. 34-40و 
 C. Bell, "Women and peace processes, negotiations, and agreements: operational: انظأأر (1362 

opportunities and challenges", Norwegian Peacebuilding Resource Centre, Policy Brief, March 

 وhttp://noref.no under "Publications", p. 1، مت.ح يف: 2013
ينلأأي:  مأأ  غأأ  الأأدول، وتشأأ   مأأ. وطأأر أُبرمأأت  أأ   الصأأكوك يف الغ.لأأب يف ن اعأأ.ت مسأألحة غأأ  موليأأة، بأأني مولأأة  (1363 

االتف.ال الثه.ئي إلهنأ.ء الثأ اع املسألح وبثأ.ء سأال  مسأتقر ومائأم بأني احلكومأة الوطثيأة لكولومبيأ. والقأوات املسألحة ال ورينأة 
 http://www.altocomisionad :(، متأأأ.ح يف2016نوف ل ال أأ.ين/تشأأرين   24،  بوغأأوات، شأأعااةأأيش ال - ةلكولومبيأأا

oparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdo 

Final.pdf  يف: ( و سإلسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأب.نيةhttp://especiales.presidencia.gov.co/Documents/20170620-dejacion-armas/ 

acuerdos/acuerdo-final-ingles.pdf واالتفأأأأأ.ال املتعلأأأأأأق   (2019أغسأأأأأطس ب/  5يف  اطلأأأأأع عليأأأأأأهلي ينأأأأأة(  ك سإلن
(، متأأ.ح يف: 2007أاير/مأأ.ينو  2وجيش/حرمأأة الأأرب لل ق.ومأأة  جأأوس،  أوغثأأدا حكومأأة مجهورينأأة سحللأأول الشأأ.ملة بأأني

https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/UG_070502_AgreementComprehensiveSolutio

ns.pdf  2019أغسأأأأأأأأأأأطس  ب/ 5 اط لأأأأأأأأأأأع عليأأأأأأأأأأأه يف،) para. 14.6   أاير/ 5اتفأأأأأأأأأأأ.ال سأأأأأأأأأأأال  مارفأأأأأأأأأأأور  أبوجأأأأأأأأأأأ.، و 
 .chap (،2019أغسأطس  ب/ 5 اط لأع عليأه يف  http://peacemaker.un.org/node/535(، متأ.ح يف: 2006 مأ.ينو

2, at p. 21, art. 17, para. 107 (g) and (h), and at p. 30, art. 20 والوثيقأة اخلت.ميأة لل ف.وضأ.ت السي.سأية بأني  
-http://peacemaker.un.org/drc-suncity (، متأأأأأأأأأأأأأ.ح يف:2003نيسأأأأأأأأأأأأأ.ن/أبرين   2 صأأأأأأأأأأأأأ  سأأأأأأأأأأأأأييت،  الكونغأأأأأأأأأأأأأوليني

agreement2003  2019أغسأأطس  ب/ 5 اط لأأع عليأأه يف ،)resolution No. DIC/CEF/03, pp. 40-41, and 

resolution No. DIC/CHSC/03, pp. 62-65   واتفأ.ال السأال  الشأ.م  بأني حكومأة مجهورينأة السأومان واحلرمأة الشأعبية
، متأأأأأأأأأأأأأ.ح يف: (2002متوو/ينوليأأأأأأأأأأأأأه  20 مشأأأأأأأأأأأأأ.موس،  لتحرينأأأأأأأأأأأأأر السأأأأأأأأأأأأأومان/اةيش الشأأأأأأأأأأأأأعا لتحرينأأأأأأأأأأأأأر السأأأأأأأأأأأأأومان

http://peacemaker.un.org/node/13692019أغسأطس  ب/ 5ع عليأه يف ،  اط ل،) chap. V, p. 71 and chap. III, 

p. 45 ، الأأ ي حيأأدم م بأأ.مئ توجيهيأأة "اتبأأ.ع أفضأأ  امل .رسأأ.ت املعروفأأة يف االسأأتخدا  املسأأتدا  لل أأوارم و أأو االتفأأ.ال
الثفطيأأأأأة يف وميكأأأأ  االطأأأأالع علأأأأأ  م ينأأأأد مأأأأ  اانظ أأأأة بشأأأأفن املأأأأوارم  - (10-1الطبيعيأأأأة والأأأأتحكم فيهأأأأ."  الفقأأأأرة 

(، متأأأ.ح 2000  ب/أغسأأأطس 28واتفأأأ.ال أروشأأأ. للسأأأال  واملصأأأ.حلة يف بورونأأأدي،  أروشأأأ.،   4و 1-1-3 الفقأأأرتني
 ,Additional Protocol III(، 2019أغسأطس  ب/ 5،  اط لأع عليأه يف http://peacemaker.un.org/node/1207يف: 
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تشأأأأجيعه. علأأأأ  ذلأأأأك، وأحك.مأأأأ.  تبأأأأني  أو امل أأأأ.ل، التأأأأ ا  ااطأأأأرا  سلتعأأأأ.ون يف املسأأأأ.ئ  البيئيأأأأة
سلتفصي  السلطة اليت ستكون مسؤولة ع  املس.ئ  املتعلقة سلبيئة، م   مثع اةرائم البيئيأة ودنفأ.ذ 

وينهأد  مشأروع  و(1364 املشأرتمةية املتعلقأة سملأوارم الطبيعيأة وتق.سأم املأوارم القوانني واللوائح الوطث
 املبدأ   ا دىل تشجيع ااطرا  عل  الثظر يف دمراج     ااحك.  يف االتف.ق.تو

دىل تشأأأجيع املثظ أأأ.ت الدوليأأأة ذات الصأأألة علأأأ  مراعأأأ.ة االعتبأأأ.رات  2 ةوهتأأأد  الفقأأأر  (8 
 مسأأ.رات السأأال و وينقصأأد مأأ  صأأيغة الفقأأرة أن تكأأون واسأأعةالبيئيأأة لأأدى القيأأ.  بأأدور امليسأأر يف 

ينكفي لتشأ   احلأ.الت الأيت اعُت أدت فيهأ. قأرارات جمللأس أمأ  اامأم املتحأدة مبوجأب الفصأ   مب.
السأأأ.بع، ومأأأ لك احلأأأ.الت الأأأيت تأأأؤمي فيهأأأ. املثظ أأأ.ت الدوليأأأة املعثيأأأة مور امليسأأأر مبوافقأأأة الدولأأأة 

 عروأطرا  الث اع املسلح امل أو املعثية
لتوضيح أن املثظ .ت ليست مله. مؤ لة  "ةملثظ .ت الدولية املعثيا"دىل  2 ةوتش  الفقر  (9 

و ف.ملثظ أ.ت الأيت ينُأرى أهنأ. معثيأة يف سأي.ال مشأروع املبأدأ  أ ا تشأ   اخل.صأة ملع.ةة     املسفلة
يف مسأأ.رات السأأال  للعدينأأد مأأ  الث اعأأ.ت املسأألحة يف  مه أأ.  املثظ أأ.ت الأأيت اعأأرُت  أبمائهأأ. مورا  

امل.ضأأأي، ومأأأ  بيثهأأأ. اامأأأم املتحأأأدة وأجه هتأأأ. بوجأأأه خأأأ.ص، ومأأأ لك االحتأأأ.م اافرينقأأأي واالحتأأأ.م 
وينتضأأ   مشأأروع املبأأدأ  و(1365 وب شأأرال  سأأي. ومثظ أأة الأأدول اامرينكيأأةااورو  ورابطأة أمأأم جثأأ

__________ 

at p. 62, art. 12, para. 3(e), and Protocol IV, at p. 81, art. 8 (h)   واتفأ.ال السأال  بأني حكومأة سأ اليون واةبهأة
-https://peacemaker.un.org/sierraleone-lomeمتأأ.ح يف:  (،1999متوو/ينوليأأه  7املتحأأدة ال ورينأأة لسأأ اليون  لأأومي، 

agreement99  2019 أغسأأأأطس ب/ 5 اطلأأأأع عليأأأأه يف،) S/1999/777 املرفأأأأق، املأأأأ.مة السأأأأ.بعة  واالتفأأأأ.ال املؤقأأأأت ،
، املرفأأأأق  S/1999/648، (1999 ذار/مأأأأ.رس  18 سرينأأأأس،  للسأأأأال  واحلكأأأأم الأأأأ اي يف موسأأأأوفو  اتف.قأأأأ.ت رامبوينيأأأأه(

  16اتفأأ.ال السأألم بأأني حكومأأة السأألف.مور وجبهأأة ف.رابونأأدو مأأ.ري للتحرينأأر الأأوطر  اتفأأ.ال تشأأ.بولتيبيك(  مكسأأيكو، و 
 واملرفق، الفص  ال .ين، A/46/864(، 1992م.نون ال .ين/ينث.ينر 

م  املرفق ال أ.ين التفأ.ال السأال   و أي تأثص  13اتف.ال تش.بولتيبيك، الفص  ال .ينو وترم أنظ ة أخرى يف امل.مة  (1364 
علأأ  أن شأأأعبة البيئأأة الت.بعأأأة للشأأرطة الوطثيأأأة املدنيأأة  أأأي "املسأأؤولة عأأأ  مثأأع ومك.فحأأأة اةأأرائم واةأأأثح املرتكبأأأة 

، 62 مأأأأول ال .لأأأأث التفأأأأ.ال أروشأأأأ. للسأأأأال  واملصأأأأ.حلة يف بورونأأأأدي، يف الصأأأأفحةالبيئأأأأة"و وينتضأأأأ   اللوتو  ضأأأأد
 ح(، عدة دش.رات دىل مح.ينة البيئأة، تأثص دحأدا . علأ  أن 8، امل.مة 81الصفحة   ه( ويف3، الفقرة 12 امل.مة

لأأد"و ميكأأ  أي خطأأر ينتهأأدم البيئأأة اإلينكولوجيأأة يف الب مأأ  مهأأ.  ااجهأأ ة االسأأتخب.راتية أن "تكشأأ  أبسأأرع مأأ.
نصأيص أراض جدينأدة سأرتاعي احل.جأة دىل مح.ينأة  وعالوة  عل  ذلأك، ينأثص االتفأ.ال علأ  أن "سي.سأة تووينأع أو

 البيئة ودىل دمارة الثظ.  امل.ئي يف البلد ع  طرينق مح.ينة الغ.ست"و
يف أنغأأوال  فيهأأ. الث اعأأ.ت املسأألحة اضأأطلعت اامأأم املتحأأدة بأأدور امليسأأر يف العدينأأد مأأ  الث اعأأ.ت املسأألحة، مبأأ. (1365 

ومجهورينة الكونغو الدميقراطية وليبي. ومووامبيقو وأمت املثظ .ت اإلقلي يأة أينضأ.  مورا  تيسأ اي  يف مسأ.رات السأال  
يف مجيع أ .ء الع.ملو فعل  سبي  امل أ.ل، شأ.رك االحتأ.م اافرينقأي يف جوانأب مأ  مسأ.رات السأال  يف بلأدان مثهأ. 

 ,Chatham House, Africa Programme مينفأوار وليألايو انظأر: ومأوتبيسأ.و  -جأ ر الق أر والصأوم.ل وغيثيأ. 

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

prevention?", meeting summary :متأأ.ح يف ،www.chathamhouse.org, p. 3 و وشأأ.رمت مثظ أأة الأأدول
 ,P.J. Meyerاامرينكيأأة يف مسأأأ.ر السأأأال  يف بلأأأدان مثهأأأ. مولأأأة بوليفيأأأ. املتعأأدمة القوميأأأ.ت ومولومبيأأأ.و انظأأأر: 

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

Service, 2014) :متأأأ.ح يف ،www.fas.org, p. 8 : .و انظأأأر أينضأأأAfrican Union and Centre for 

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

(2013), p. 106 ااورو  يف مسأأأ.رات السأأأال  يف ن اعأأأ.ت مسأأألحة يف مثأأأ.طق مثهأأأ. الشأأأرال و وشأأأ.رك االحتأأأ.م
 ,Switzerland, Federal Department of International Affairsااوسأأ  وأينرلثأأدا الشأأ .ليةو انظأأر أينضأأ. : 

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

https://peacemaker.un.org/sierraleone-lome-agreement99
https://peacemaker.un.org/sierraleone-lome-agreement99
https://peacemaker.un.org/sierraleone-lome-agreement99
https://peacemaker.un.org/sierraleone-lome-agreement99
http://undocs.org/ar/S/1999/777
http://undocs.org/ar/S/1999/777
http://undocs.org/ar/S/1999/648
http://undocs.org/ar/A/46/864
file:///C:/Users/alkahlout/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.chathamhouse.org
file:///C:/Users/alkahlout/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.chathamhouse.org
file:///C:/Users/alkahlout/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.chathamhouse.org
file:///C:/Users/alkahlout/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.chathamhouse.org
file:///C:/Users/alkahlout/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.chathamhouse.org
file:///C:/Users/alkahlout/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.fas.org
file:///C:/Users/alkahlout/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.fas.org
file:///C:/Users/alkahlout/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.fas.org
file:///C:/Users/alkahlout/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.fas.org
file:///C:/Users/alkahlout/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.fas.org
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لبيأأ.ن أن مشأأ.رمة املثظ أأ.ت الدوليأأة حتقيقأأ.  هلأأ ا الغأأرض ليسأأت  "ءسأأب االقتضأأ.ح"أينضأأ.  عبأأ.رة 
 مرغوبة م  ااطرا و أو مائ .  مطلوبة

  24 أاملبد  
 تبادل املعلومات والسماح ابحلصول علياا

تصأأأأحيحية بعأأأأد نأأأأ اع مسأأأألح، تتبأأأأ.مل الأأأأدول تيسأأأأ ا  النأأأأ.ذ تأأأأداب   -1 
واملثظ .ت الدولية املعثية املعلوم.ت ذات الصلة وتس ح سحلصول عليه. وفق.  اللت ام.هت. 

 مبوجب الق.نون الدويلو
مثظ أأأة موليأأأة بتبأأأ.مل  أو ينلأأأ   مولأأأة مأأأ. لأأأيس يف مشأأأروع املبأأأدأ  أأأ ا -2 

أمثهأأ.  أو ف.عه. الأأوطرالسأأ .ح سحلصأأول علأأ  معلومأأ.ت تكأأون حيوينأأة لأأد أو معلومأأ.ت
املثظ ة الدولية حبسأ  نيأة بقصأد تقأدمي أمأل  أو الوطرو ومع ذلك، تتع.ون تلك الدولة

 قدر م  املعلوم.ت اليت تس ح الظرو  بتقدميه.و

 الشرح  
ان  أأأ ا املصأأأطلح أوسأأأع نط.قأأأ.  مأأأ   "للأأأدو ا"دىل  عأأأ.  بوجأأأه 24 أينشأأأ  مشأأأروع املبأأأد (1 
و فقد تتفثر مول غأ  أطأرا  يف نأ اع مسألح سعتب.ر أ. موال  اثل أة، وقأد "حاطرا  يف ن اع مسلا"

تكون لدينه. معلوم.ت ذات صلة تصلح الن.ذ تداب  تصحيحية قد ينكون م  املفيد تقدميه. دىل 
  الأأدول، حأأىت لأأو م.نأأت ااطأأرا  دىل مثظ أأ.ت موليأأةو وينثطبأأق  أأ ا االلتأأ ا  علأأ أو مول أخأأرى

مش.رينع مب.مئ أخرى، وجم وعة مش.رينع املب.مئ تش   مأال  مأ  الث اعأ.ت  تتث.وهل. م  غ  الدول
 املسلحة الدولية وغ  الدوليةو

ودذا م.نت الدول عأ.مة   أي املقصأومة أوال  فأ ن مشأروع املبأدأ ينشأ  أينضأ.  دىل املثظ أ.ت  (2 
علأ  الأدولو  دال ينثطبأق ال حتدينأدا   "لأدف.ع الأوطرا"و ومصأطلح "ةعثيأملا"الدولية، مع دض.فة صفة 

وفي أأ. خيأأص بعأأ  املثظ أأ.ت الدوليأأة، قأأد تأأؤثر متطلبأأ.ت السأأرينة أينضأأ.  يف نطأأ.ال املعلومأأ.ت الأأيت 
 و(1366 الس .ح سحلصول عليه. حبس  نية أو ميكثه. تب.مهل.

عل  فقرتنيو وتش  الفقرة ااوىل دىل االلت ام.ت اليت قد تقع  24 أينشت   مشروع املبدو  (3 
املعلومأأأ.ت ومأأأثح  بتق.سأأأم ينتعلأأأق في أأأ.علأأأ  الأأأدول واملثظ أأأ.ت الدوليأأأة مبوجأأأب القأأأ.نون الأأأدويل 

 2 ةدمك.نيأأة احلصأأول عليهأأ. هبأأد  تسأأهي  التأأداب  التصأأحيحية بعأأد الثأأ اع املسأألحو وتشأأ  الفقأأر 
 د خيضع هل. احلصول عل      املعلوم.تودىل االعتب.رات اامثية اليت ق

أن املع. أأدات تتضأأ   الت امأأ.ت  "فقأأ.  اللت ام.هتأأ. مبوجأأب القأأ.نون الأأدويلو "وتبأأني عبأأ.رة  (4 
انأ.ذ تأداب  تصأحيحية بعأد  يفسأ.عد تالث اعأ.ت املسألحة، قأد سأي.ال  .ينة البيئأة يف حب صلة ذات

__________ 

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

Francophonie, 15-17 February 2007 :مت.ح يف ،www.swisspeace.ch, under "Publications"و 
 Policy on the Protection of Personal Data of، مأ ال ، مفوضأية شأؤون الالجئأني، علأ  سأبي  املق.رنأة انظأر (1366 

Persons of Concern to UNHCR (2015) :متأ.ح يف ،www.refworld.org/pdfid/55643c1d4.pdf  اط لأع 
 و(2019متوو/ينوليه  8عليه يف 

file:///C:/Users/alkahlout/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.swisspeace.ch
file:///C:/Users/alkahlout/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.swisspeace.ch
http://www.refworld.org/pdfid/55643c1d4.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/55643c1d4.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/55643c1d4.pdf
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  اارضأيةو وذُمأرت أعأال  الت امأ.ت م   االحتف.  بسأج  امأ.م  ورع االغأ. ،(1367 ن اع مسلح
 ينتعلأأأق في أأأ.السأأأ .ح سحلصأأأول علأأأ  املعلومأأأ.ت و/أو تبأأأ.مل املعلومأأأ.ت الأأأيت تأأأوفر مح.ينأأأة للبيئأأأة 

بشأأأفن  9 ةمأأأ  املأأأ.م 2 ةورم يف الفقأأأر  مأأأ. لأأأه صأأألة أينضأأأ.  هبأأأ ا املوضأأأوع وةأأأ. سلث اعأأأ.ت املسأأألحةو
سأأجي  واسأأتع .ل املعلومأأ.ت عأأ  حقأأول االغأأ.  واملثأأ.طق امللغومأأة واالغأأ.  وااشأأراك اخلداعيأأة ت"

مأ  اللوتومأول ال أ.ين املرفأق سالتف.قيأة املتعلقأة أبسألحة تقليدينأة معيثأة، ومأ لك  "ىوالثب.ئ  ااخر 
املرفأق  مأ  اللوتومأول اخلأ.مس ".سجي  املعلومأ.ت وحفظهأ. ونقلهأت"بشفن  4 ةم  امل.م 2 ةالفقر 

 سالتف.قية املتعلقة أبسلحة تقليدينة معيثةو
ذلأأأك، تبأأأني  أأأ   العبأأأ.رة أن الت امأأأ.ت السأأأ .ح سحلصأأأول علأأأ  املعلومأأأ.ت  وفضأأأال  عأأأ  (5 

قيأأوم  أو تصأأ.حبه. اسأأت ث.ءات مأأ. املعلومأأ.ت الأأوارمة يف املع. أأدات ذات الصأألة عأأ.مة   تق.سأأم و/أو
وتتصأأأ   أأأ   ااسأأأب.ب، يف مجلأأأة أمأأأور، تتعلأأأق أبسأأأب.ب جأأأواو رفأأأ  الكشأأأ  عأأأ  املعلومأأأ.تو 

علومأأأ.ت دىل املأن ينأأأؤمي الكشأأأ  عأأأ   فيهأأأ. حبأأأ.الت ينأأأرجَّح " أو لأأأدف.ع الأأأوطر واامأأأ  العأأأ.ا" ب
 و(1368 دضرار سلبيئة اليت تتعلق هب. تلك املعلوم.ت

ينش  دىل املعلوم.ت املقدمة م  الدول واملثظ .ت الدوليأة يف  "لب.مت"ويف حني أن تعب   (6 
تشأ  أس.سأ.  دىل السأ .ح  "للسأ .ح سحلصأو ا"هت. املتب.ملة وعلأ  سأبي  التعأ.ون، فأ ن عبأ.رة عالق.

 ينعر عالقة ينغلب عليه. الط.بع االنفراميو م. م ال  لرفرام سحلصول عل      املعلوم.ت،
واشأأرتاط تبأأ.مل املعلومأأ.ت املتصأألة سلبيئأأة والسأأ .ح سحلصأأول عليهأأ. ينأأرم يف الك أأ  مأأ   (7 

 مص.مر الق.نون الدويل، عل  الصعيدين  الع.ملي واإلقلي ي مع. و
وأصأأول احلأأق يف احلصأأول علأأ  معلومأأ.ت يف القأأ.نون الأأدويل احلأأدينث حلقأأوال اإلنسأأ.ن  (8 

مأ   91 ةاملأ.م ويف ،(1369 مأ  اإلعأالن العأ.ملي حلقأوال اإلنسأ.ن 91 ةميك  الع أور عليهأ. يف املأ.م
بشأفن  34 رقأموقد جأ.ء يف التعليأق العأ.   و(1370 السي.سيةالعهد الدويل اخل.ص سحلقوال املدنية و 

ينثبغأي  19 ةمأ  املأ.م 2 ةم  العهد الدويل اخل.ص سحلقوال املدنيأة والسي.سأية أن الفقأر  19 ةامل.م
 و(1371 أن تُفهم أبهن. تش   حق االطالع عل  املعلوم.ت اليت تكون حبووة اهليئ.ت الع.مة

املعلومأأ.ت البيئيأأة يف سأأأي.ال االتف.قيأأة ااوروبيأأأة  حأأٌق يف احلصأأول علأأأ  وقأأد تبلأأور أينضأأأ.   (9 
الأأيت قأأررت فيهأأ.  ،(1372 غأأ ا و خأأرين  ضأأد دينط.ليأأ.ينتبأأنّي يف قضأأية  مأأ. حلقأأوال اإلنسأأ.ن، علأأ   أأو

__________ 

 19  واتف.قيأأة جثيأأ  ال .نيأأة، املأأ.ماتن 16  واتف.قيأأة جثيأأ  ااوىل، املأأ.مة 33اللوتومأأول اإلضأأ.يف ااول، املأأ.مة  (1367 
 و137  واتف.قية جثي  الرابعة، امل.مة 23ي  ال .ل ة، امل.مة   واتف.قية جث42و

 Convention for the Protection of the Marine ب(  4، الفقأأأرة 4انظأأأر اتف.قيأأأة  ر أأأوس، املأأأ.مة  (1368 

Environment of the North-East Atlantic (Paris, 22 September 1992), United Nations, Treaty Series, 

vol. 2354, No. 42279, p. 67, art. 9, para. 3 (g)  .و انظأر أينضأ: Regional Agreement on Access to 

Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the 

Caribbean (Escazú Agreement), article 5, paragraph 6 (b)و 
 و1948م.نون ااول/مينس ل   10أل ، املؤر   (3- م217قرار اة عية الع.مة  (1369 
 وUnited Nations, Treaty Series, vol. 993, No. 14531, p. 3، 1966م.نون ااول/مينس ل   16نيوينورك،  (1370 
الواثئأق والتعبأ (،  حرينأة الأرأي  19( بشأفن املأ.مة 2011 34 اللجثة املعثيأة حبقأوال اإلنسأ.ن، التعليأق العأ.  رقأم (1371 

، املرفأأأق A/66/40 (vol. I)، اجمللأأأد ااول  40 الرمسيأأأة للج عيأأأة الع.مأأأة، الأأأدورة الس.مسأأأة والسأأأتون، امللحأأأق رقأأأم
 و18اخل.مس(، الفقرة 

 1372) Guerra and Others v. Italy, 19 February 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-Iو 

https://undocs.org/ar/A/66/40(Vol.I)
https://undocs.org/ar/A/66/40(Vol.I)
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احملك ة ااوروبية حلقوال اإلنس.ن أن لل دعني حق.  يف احلصول عل  املعلوم.ت البيئية استث.ما  دىل 
اخلصوصأأية(و وميكأأ  اإلشأأ.رة أينضأأ.  دىل اامأأر  ويف يأأ.ة ااسأأرينةمأأ  االتف.قيأأة  احلأأق يف احل 8 ةاملأأ.م

لأ  املعلومأ.ت البيئيأة ودىل حكأم عاة هأور  حصأولالتوجيهي الص.مر ع  االحت.م ااورو  بشفن 
دضأأأأأ.فة دىل احلأأأأأق يف و  و(1373 2011 عأأأأأ.  ذي صأأأأألة صأأأأأ.مر عأأأأأ  حمك أأأأأة العأأأأأدل ااوروبيأأأأأة يف

املعلومأأأأ.ت البيئيأأأأة أينضأأأأ.  دىل احلأأأأق يف حرينأأأأة التعبأأأأ  اخلصوصأأأأية، اسأأأأتثد احلأأأأق يف احلصأأأأول علأأأأ  
أمأأأأ.  حمك أأأأة البلأأأأدان اامرينكيأأأأة حلقأأأأوال  رينأأأأيس و خأأأأرين  ضأأأأد شأأأأيلي -ملأأأأوم يف قضأأأأية   م أأأأ.

 و(1374 اإلنس.ن(
أينضأأ.  علأأ  وجأأوب تأأوف  فرصأأة مث.سأأبة  1992 لعأأ.  مأأ  دعأأالن رينأأو 10 أوينأأثص املبأأد (10 

 16  اهلأد أمأ. علومأ.ت املتعلقأة سملأوام اخلطأرةويف ذلأك امل مبأ. لرفرام للحصول عل  املعلومأ.ت،
ينُهّ أأش  ال مأأ  أ أأدا  التث يأأة املسأأتدامة الأأيت اعُت أأدت مأأؤخرا  واملتعلأأق  ق.مأأة جمت عأأ.ت مسأأ.ملة

ومح.ينأأأة احلأأأرايت عأأأ  البيئأأأة فيهأأأ. أحأأأد فيأأأدعو الأأأدول دىل مف.لأأأة وصأأأول اة هأأأور دىل املعلومأأأ.ت 
 و(1375 ف.ق.ت الدوليةااس.سية، وفق.  للتشرينع.ت الوطثية واالت

مأ  االتف.قيأأة اخل.صأة  اتحأة فأرص احلصأأول علأ  املعلومأ.ت عأ  البيئأأة  2 ةوتعأّر  املأ.م (11 
ومشأأأأ.رمة اة هأأأأور يف انأأأأ.ذ القأأأأرارات بشأأأأفهن. واالحتكأأأأ.  دىل القضأأأأ.ء يف املسأأأأ.ئ  املتعلقأأأأة هبأأأأ. 

سلعوامأأ   أو أبهنأأ. أّي معلومأأ.ت تتعلأأق حب.لأأة عث.صأأر البيئأأة "ةملعلومأأ.ت البيئيأأا" ر أأوس(   اتف.قيأأة
حُيت أأ  أن تأأؤثر فيهأأ.، وحب.لأأة صأأحة اإلنسأأ.ن وسأأالمته مأأ  حيأأث  أو الأأيت تأأؤثر يف عث.صأأر البيئأأة
مأ  اتف.قيأة  ر أوس علأ  أن الأدول ااطأرا   4 ةتأثص املأ.مو  و(1376 أتثر . احملت   هبأ   العث.صأر

و وينسأتتبع "ةئية  مت.حة  للج هأور، يف دطأ.ر تشأرينع.هت. الوطثيأع      املعلوم.ت  البيجت"جيب أن 
 أأ ا احلأأق سلضأأرورة واجبأأ.  ينقأأع علأأ  عأأ.تق الأأدول ينقتضأأي مثهأأ. مجأأع  أأ   املعلومأأ.ت البيئيأأة بغيأأة 

االتف.ال اإلقلي أي بشأفن وترم أحك.  ة.ثلة أينض. يف  توف  . للج هور دذا ومىت طُلب دليه. ذلكو
شأأأ.رمة الع.مأأأة والعدالأأأة يف املسأأأ.ئ  البيئيأأأة يف أمرينكأأأ. الالتيثيأأأة ومثطقأأأة الوصأأأول دىل املعلومأأأ.ت وامل

 و2018 س ذار/م.ر  4 ، ال ي اعُت د يفالبحر الك.رينا  اتف.ال دسك.سو(
وتتث.ول اتف.قية اامم املتحدة اإلط.رينة بشفن تغ  املث.  مسأفلة احلصأول علأ  املعلومأ.ت  (12 

لع   عل  الصعيد الوطر، وحي  . مأ.ن ا" طرا ظ مط.لبٌة بمثه. اليت تثص عل  أن اا 6 ةيف امل.م
حأأدوم  ويف مالئ أ. ، علأأ  الصأعيدين  مون اإلقلي أأي واإلقلي أي، ووفقأأ.  للقأوانني واانظ أأة الوطثيأة،

قأأدرات مأأ  مأأثهم علأأ  تشأأجيع وتيسأأ : ووو داتحأأة دمك.نيأأة حصأأول اة هأأور علأأ  املعلومأأأ.ت 
دضأأ.فة دىل ذلأأك، ينأأثص بروتومأأول قرط.جثأأة املتعلأأق سلسأأالمة و  و(1377 " املتعلقأأة بتغأأ  املثأأ.  و اثر 

ااحي.ئية الت.بع التف.قية التثوع البيولوجي عل  أن تع و ااطرا  وتيسأر احلصأول علأ  املعلومأ.ت 
__________ 

 1373) 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 2011و 
 1374) 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 
 و2015أينلول/سبت ل  25املؤر   70/1قرار اة عية الع.مة  (1375 
 و2امل.مة ، اتف.قية  ر وس (1376 
 ,vol. 1771املرجأع نفسأأه، (، 1992أاير/مأ.ينو  9اتف.قيأة اامأم املتحأدة اإلط.رينأأة بشأفن تغأ  املثأأ.   نيوينأورك،  (1377 

No. 30882, p. 107و 

https://www.un.org/ar/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/res/70/1&Lang=A
https://www.un.org/ar/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/res/70/1&Lang=A
https://www.un.org/ar/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/res/70/1&Lang=A
https://www.un.org/ar/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/res/70/1&Lang=A
https://www.un.org/ar/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/res/70/1&Lang=A
https://www.un.org/ar/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/res/70/1&Lang=A
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وينتض   م  م  اتف.قية روترما  املتعلقة بتطبيق دجراء املوافقأة  و(1378 بشفن الك.ئث.ت احلية احملورة
وام مي ي.ئيأأأأأأة ومبيأأأأأدات  فأأأأأ.ت معيثأأأأأأة خطأأأأأرة متداولأأأأأة يف التجأأأأأأ.رة املسأأأأأبقة عأأأأأ  علأأأأأأم علأأأأأ  مأأأأأ

أحك.مأأ.  بشأأفن دمك.نيأأة  ،(1380 واتف.قيأأة سأأتومهومل بشأأفن امللأأواثت العضأأوينة ال .بتأأة ،(1379 الدوليأأة
 اتف.قيأأة ميث.مأأ.ات بشأأفن ال ئبأأق مأأ  18 ةاملأأ.م احلصأأول علأأ  املعلومأأ.تو وعلأأ  غأأرار ذلأأك، تأأثص

احلصأأول علأأ  تلأأك املعلومأأ.تو  "رشأأجع وتيسأأت"أن علأأ  أن ااطأأرا  جيأأب  (1381 2013 لعأأ. 
ينتثأأ.ول دمك.نيأأة احلصأأول علأأ  املعلومأأ.ت يف  دذ و أأ ا  أأو حأأ.ل اتفأأ.ال سرينأأس الأأ ي أبأأر  مأأؤخرا ،

، م ال ، ج ءا  مأ  مسأؤولية الأدول عأ  4 ةم  امل.م 8 ةالعديند م  فقراته وموام ، فيعتل . يف الفقر 
يف سأي.ال التوعيأة  12 ة، وينثص عليه. بشأك  أعأم يف املأ.متقدمي املس.مه.ت املعت مة احملدمة وطثي.  

 و(1382 بتغ  املث.  ومتكني اة هور م  احلصول عل  املعلوم.ت املتعلقة به
ووفقأأأأ.  التف.قيأأأأة اامأأأأم املتحأأأأدة ملك.فحأأأأة التصأأأأحر يف البلأأأأدان الأأأأيت تعأأأأ.ين مأأأأ  اةفأأأأ.   (13 

اتحأأة  د"الشأأديند و/أو مأأ  التصأأحر، وخب.صأأة يف أفرينقيأأ.، تتأأيح ااطأأرا  معلومأأ.ت عأأ  التصأأحر 
علأ  أنأه ينثبغأي  2010 لعأ.  وسمل أ ، تأثص مبأ.مئ سيل التوجيهيأة و(1383 "ةم.ملة وعلثية وسأرينع

الوقأأأت املث.سأأأب للحصأأأول علأأأ  املعلومأأأ.ت  ويف بتكلفأأأة حمت لأأأة وطرينقأأأة فع.لأأأةلفرصأأأة ا"أن تتأأأ.ح 
 و(1384 "بالبيئية املوجومة لدى السلط.ت الع.مة، بث.ء  عل  الطل

ويف الثظأأ.  اخلأأ.ص إلوالأأة االغأأ.  وخملفأأ.ت احلأأرب اغأأراض دنسأأ.نية، حيتأأوي عأأدم مأأ   (14 
بي  امل أأ.ل، جيأأب أن ينبأأني مأأ  الصأأكوك علأأ  اشأأرتاط.ت بشأأفن تأأوف  معلومأأ.ت بيئيأأةو فعلأأ  سأأ

طلب لت ديند املوعد الثه.ئي إلمت.  ع لية دوالة وتدم  خملف.ت ال خ.ئر العثقومينة يف دط.ر اتف.قيأة 
 ينتعلأق في أ.وسمل أ ، جيأب  و(1385 ال خ.ئر العثقومينة اآلاثر البيئية واإلنسأ.نية احملت لأة هلأ ا الت دينأد

قأأأأع التأأأأدم  ومعأأأأ.ين  السأأأأالمة واملعأأأأ.ين  البيئيأأأأة كأأأأ.ن مأأأأ  موام"بتأأأأدم  الأأأأ خ.ئر العثقومينأأأأة بيأأأأ.ن 
وترم يف اتف.قية حظر استع .ل ون ين  ودنت.ج ونق  االغ.  املض.مة لرفرام وتدم   و(1386 "ةاملطبق

__________ 

 و23ااحي.ئية الت.بع التف.قية التثوع البيولوجي، امل.مة روتومول قرط.جثة املتعلق سلسالمة ب (1378 
اتف.قيأأة روتأأرما  املتعلقأأة بتطبيأأق دجأأراء املوافقأأة املسأأبقة عأأ  علأأم علأأ  مأأوام مي ي.ئيأأة ومبيأأدات  فأأ.ت معيثأأة خطأأرة  (1379 

 و15امل.مة  ،متداولة يف التج.رة الدولية
 و10امل.مة ، ال .بتةاتف.قية ستومهومل بشفن امللواثت العضوينة  (1380 
 https://treaties.un.org (Status of Multilateral Treaties Deposited with the Secretaryالأثص متأ.ح يف:  (1381 

General, chap. XXVII.17)و 
تغ  املث.  ع  مورته احل.مينة والعشأرين ، املعقأومة يف تقرينر مؤمتر ااطرا  يف اتف.قية اامم املتحدة اإلط.رينة بشفن  (1382 

، دضأأأ.فة: املقأأأررات الأأأيت 2015مأأأ.نون ااول/مينسأأأ ل   13تشأأأرين  ال أأأ.ين/نوف ل دىل  30سرينأأأس يف الفأأأرتة مأأأ  
 ، املرفقو21-  أ/1ر (، املقر FCCC/CP/2015/10/Add.1ان  . مؤمتر ااطرا   

اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة التصحر يف البلدان اليت تع.ين م  اةف.  الشديند و/أو م  التصأحر، وخب.صأة يف  (1383 
 United Nations, Treaty، 19 ، وأينضأ.  املأ.مة16(، املأ.مة 1994تشأرين  ااول/أمتأوبر  14أفرينقيأ.  سرينأس، 

Series, vol. 1954, No. 33480, p. 3و 
 1384) United Nations Environment Programme, Guidelines for the development of national legislation 

on access to information, public participation and access to justice in environmental matters اعت د ،
 شأأب.ط/ 26، املأؤر  SS.XI/5, part Aيف املقأأرر   أ   املبأأ.مئ التوجيهيأة جملأس دمارة بأرانمج اامأأم املتحأدة للبيئأأة

 "وResources" حتت www.unep.orgو مت.ح يف: 2010 فلاينر
 (وح 6، الفقرة 4امل.مة  (1385 
  ه(و1 تداب  الشف.فية(، الفقرة  7مل.مة ا (1386 

https://treaties.un.org/
https://treaties.un.org/
https://treaties.un.org/
http://undocs.org/ar/FCCC/CP/2015/10/Add.1
http://undocs.org/ar/FCCC/CP/2015/10/Add.1
http://www.unep.org/
http://www.unep.org/
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مأأ  املعأأ.ين   0.701 وميكأأ  الرجأأوع أينضأأ.  دىل املعيأأ.ر الأأدويل و(1387 تلأأك االغأأ.  الت امأأ.ت ة.ثلأأة
  الأ ي ينأثص، يف مجلأة أمأور، علأ  أنأه ينثبغأي للسألط.ت الوطثيأة الدولية لرع .ل املتعلقأة سالغأ.

مثظ أ.ت  علأ ع أيم املعلومأ.ت عأ  احلأوامث البيئيأة امله أة ت"املتعلقأة سالغأ.   سإلجأراءات املعثية
 و(1388 "جدوالة االغ.  ااخرى ض   اللانم

لبع أأأ.ت اامأأأم املتحأأأدة وفي أأأ. خيأأأص ة.رسأأأة املثظ أأأ.ت الدوليأأأة، تأأأثص السي.سأأأة البيئيأأأة  (15 
علأأ  أن تومأ  بع أأ.ت حفأل السأال  دىل مواأأ  معأر بشأأؤون البيئأة مه أأة  2009 لعأ.  امليدانيأة

وف  معلومأأ.ت بيئيأأة تكأأون ذات صأألة بع ليأأ.ت البع أأة وانأأ.ذ دجأأراءات لتع ينأأ  الأأوعي سملسأأ.ئ  تأأ"
علومأأأ.ت املتعلقأأأة وتشأأأ   السي.سأأأة املأأأ مورة أينضأأأ.  شأأأرط.  ينقضأأأي بثشأأأر ومراسأأأة امل و(1389 "ةالبيئيأأأ

تكأأأأأون  وال ينُفأأأأأرتض معأأأأأه تأأأأأوافر دمك.نيأأأأأة الوصأأأأأول دىل معلومأأأأأ.ت ميكأأأأأ  تع ي هأأأأأ. مأأأأأ. سلبيئأأأأأة،
 سرينةو مصثفة

وعأأالوة  علأأ  ذلأأك، تتضأأ   املبأأ.مئ التوجيهيأأة للجثأأة الدوليأأة للصأأليب اامحأأر اخل.صأأة  (16 
ح حك أ.  بشأفن مح.ينأة سلكتيب.ت والتعلي .ت العسأكرينة بشأفن مح.ينأة البيئأة يف أوقأ.ت الثأ اع املسأل

سأهم ت"وميك  أن ينش   ذلك املثظ .ت البيئية اليت جت ع بي.انت بيئيأة موسأيلة  ،(1390 املثظ .ت
 و(1391 "ةدصالح ااضرار احملدقة سلبيئ أو يف مثع

لتأأ م  أن املبأأ.مئ التوجيهيأأة سسلتقيي أأ.ت البيئيأأة بعأأد الثأأ اع املسأألح، جيأأدر  ينتعلأأق في أ.و  (17 
اامأأم املتحأدة للبيئأة بشأفن دمراج االعتبأأ.رات البيئيأة يف التقيي أ.ت الأيت جُتأأرى الأيت وضأعه. بأرانمج 

بعد الث اع.ت تتض   دش.رة  دىل أمهية مش.رمة اة هور ودمك.نية حصوله عل  املعلوم.ت، سعتب.ر 
 يف سأأأي.ق.ت "ةرمسيأأأ وال صأأأيص املأأأوارم الطبيعيأأأة ودمارهتأأأ. ينت أأأ.ن بطرينقأأأة جمأأأ أة وغأأأ  مرم ينأأأةن"أن 
 و(1392 بعد الث اع م.
وااللت ا  بتب.مل املعلوم.ت والتع.ون يف   ا السي.ال جيد تعب   يف اتف.قية ق.نون استخدا   (18 

وعأالوة  علأ  ذلأك، تتضأ   اتف.قيأة التثأوع  و(1393 اجمل.ري امل.ئية الدولية يف ااغراض غ  املالحية

__________ 

 و5امل.مة  (1387 
 1388) IMAS 10.70, 1 October 2007, "Safety and occupational health, protection of the environment", 

para. 12.1 (a) مت.ح يف: وhttps://www.mineactionstandards.orgو 
 1389) United Nations, Department of Peacekeeping Operations and Department of Field Support, 

"Environmental Policy for UN Field Missions", 2009, para. 23.5و 
انظأأر اللجثأأة الدوليأأة للصأأليب اامحأأر، املبأأ.مئ التوجيهيأأة اخل.صأأة سلكتيبأأ.ت والتعلي أأ.ت العسأأكرينة بشأأفن مح.ينأأة  (1390 

، الأأأ ي ينشأأأ  دىل اتف.قيأأأة جثيأأأ  19، املبأأأدأ التأأأوجيهي أعأأأال ( 973 احل.شأأأية  البيئأأأة يف أوقأأأ.ت الثأأأ اع املسأأألح
 و67-61، ودىل اللوتومول اإلض.يف ااول، املوام 2، الفقرة 63الرابعة، امل.مة 

دذن ينعطيأأه  املعثيأة أوتأرم فيأأه عبأ.رة "ع أال  ستف.قأأ.ت خ.صأة بأني ااطأأرا   19أ التأوجيهي جيأدر سلأ مر أن املبأأد (1391 
 أحد     ااطرا "و

 1392) United Nations Environment Programme, Guidance Note, Integrating Environment in Post-

Conflict Needs Assessments (Geneva, 2009) :متأأأ.ح يف ،http://postconflict.unep.ch/publications/ 

environment_toolkit.pdf  ورمت دح.لأأأأأأأأأة مرجعيأأأأأأأأأة دىل ذلأأأأأأأأأك يف ( 2019متوو/ينوليأأأأأأأأأه  8 اط لأأأأأأأأأع عليأأأأأأأأأه يف 
 (وA/CN.4/700م  الوثيقة  237واحل.شية  144 الفقرة

 19و 16-14و 12و 11و 9اتف.قيأأة قأأ.نون اسأأتخدا  اجملأأ.ري امل.ئيأأة الدوليأأة يف ااغأأراض غأأ  املالحيأأة، املأأوام  (1393 
 و7، الفقرة 33و 31و 30و

https://www.mineactionstandards.org/
https://www.mineactionstandards.org/
https://www.mineactionstandards.org/
http://postconflict.unep.ch/publications/environment_toolkit.pdf
http://postconflict.unep.ch/publications/environment_toolkit.pdf
http://postconflict.unep.ch/publications/environment_toolkit.pdf
http://postconflict.unep.ch/publications/environment_toolkit.pdf
http://postconflict.unep.ch/publications/environment_toolkit.pdf
http://postconflict.unep.ch/publications/environment_toolkit.pdf
http://postconflict.unep.ch/publications/environment_toolkit.pdf
http://postconflict.unep.ch/publications/environment_toolkit.pdf
http://postconflict.unep.ch/publications/environment_toolkit.pdf
http://postconflict.unep.ch/publications/environment_toolkit.pdf
http://postconflict.unep.ch/publications/environment_toolkit.pdf
http://undocs.org/ar/A/CN.4/700
http://undocs.org/ar/A/CN.4/700
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ملعلومأأ.ت، ينقتضأأي مأأ  مأأ  طأأر  متع.قأأد، مثهأأ. حك أأ.  بشأأفن تبأأ.مل ا 14 ةالبيولأأوجي يف املأأ.م
إلبأأالغ وتبأأ.مل املعلومأأ.ت واملشأأأ.ورات ووو ا"القيأأ.  قأأدر اإلمكأأ.ن وحسأأب االقتضأأأ.ء، بتشأأجيع 

حتأت سأيطرته، وينأرجح أن تأؤثر أتثأ ا  مع.مسأ.   أو حول اانشأطة الأيت جتأري ماخأ  والينتأه الوطثيأة
.رج حأدوم الوالينأأة الوطثيأأة، وذلأأك مثأأ.طق تقأأع خأأ أو علأأ  التثأأوع البيولأأوجي يف مول أخأرىمه أ.  

دضأ.فة دىل و  و(1394 "ءدقلي يأة متعأدمة ااطأرا ، حسأب االقتضأ. أو بتشجيع عقد ترتيب.ت ثث.ئية
مأ  االتف.قيأة دىل ااطأرا  تيسأ  تبأ.مل املعلومأ.ت املتعلقأة حبفأل التثأوع  17 ةذلك، تطلب املأ.م

 البيولوجي واستخدامه استخدام.  مستدام. و
 أأ.ل السأأ.بقة للجثأأة املتصأألة هبأأ ا اة.نأأب مأأ  مشأأروع املبأأدأ املأأوام املتعلقأأة وتشأأ   ااع (19 

واملأوام املتعلقأة مبثأع الضأرر  ،(1395 (9199 ثسية ااشخ.ص الطبيعيني يف ح.لأة خالفأة الأدول  
واملبأأ.مئ املتعلقأأة بتووينأأع اخلسأأ.رة يف  ،(1396 (2001العأأ.بر للحأأدوم الثأأ.جم عأأ  أنشأأطة خطأأرة  

واملأأوام املتعلقأأة بقأأ.نون  ،(1397 (2006حأأدوم الثأأ.جم عأأ  أنشأأطة خطأأرة  ح.لأأة الضأأرر العأأ.بر لل
 و(1398 (2008طبق.ت املي.  اةوفية الع.برة للحدوم  

و واالسأأأأت ث.ء مأأأأ  االلتأأأأ ا  24 أغرضأأأأ.  ةأأأأ.ثال  يف سأأأأي.ال مشأأأأروع املبأأأأد 2 ةوتأأأأؤمي الفقأأأأر  (20 
 امأأأأ  مولأأأأة أو ينتعلأأأأق سملعلومأأأأ.ت احليوينأأأأة للأأأأدف.ع الأأأأوطر لدولأأأأة 1 ةاملثصأأأأوص عليأأأأه يف الفقأأأأر 

مثظ أأة موليأأةو علأأ  أن  أأ ا االسأأت ث.ء لأأيس مطلقأأ. و ف.ة لأأة ال .نيأأة مأأ  الفقأأرة تأأثص علأأ  أن  أو
تقأأأد  الأأأدول واملثظ أأأ.ت الدوليأأأة أمأأأل قأأأدر مأأأ  املعلومأأأ.ت الأأأيت تسأأأ ح الظأأأرو  بتقأأأدميه.، مأأأ  

دىل ااحكأأأ.  الأأأوارمة يف اتف.قيأأأة قأأأ.نون اسأأأتخدا   2 ةالفقأأأر خأأأالل التعأأأ.ون حبسأأأ  نيأأأةو وتسأأأتثد 
م  االتف.قية تأثص علأ  أن مولأة مأ   31 ةاجمل.ري امل.ئية الدولية يف ااغراض غ  املالحيةو ف.مل.م

أمثهأ. القأوميني، لكثهأ.  أو مول اجملرى امل.ئي غ  مل مة بتقدمي بيأ.انت ومعلومأ.ت حيوينأة لأدف.عه.
  يف املأأوام املتعلقأأة مبثأأع ة.ثأأ اسأأت ث.ء وينأأرمسلتعأأ.ون حبسأأ  نيأأة ينظأأ  سأأ.راي و  تشأأ  دىل أن االلتأأ ا 

املأأوام املتعلقأأة بقأأ.نون طبقأأ.ت امليأأ.   ويف ،(1399 الضأأرر العأأ.بر للحأأدوم الثأأ.جم عأأ  أنشأأطة خطأأرة
 و(1400 اةوفية الع.برة للحدوم

 25 أروع املبأأدارتب.طأ.  وثيقأ.  بواجأأب التعأ.ون، شأفنه شأأفن مشأ 24 أوينأرتب  مشأروع املبأأد (21 
 املتعلق سلتقيي .ت البيئية والتداب  التصحيحية بعد الث اع املسلحو

__________ 

  ج(و1، الفقرة 14امل.مة  (1394 
و تأأأرم مشأأأ.رينع املأأأوام 18، املرفأأأق، املأأأ.مة 2000مأأأ.نون ااول/مينسأأأ ل   12املأأأؤر   55/153قأأأرار اة عيأأأة الع.مأأأة  (1395 

 و48و 47، اجمللد ال .ين  اة ء ال .ين(، الفقراتن 1999ووو  حوليةوحه. يف وشر 
 و17و 14-12و 8املوام  (1396 
و تأأأأرم مشأأأأ.رينع املبأأأأ.مئ 5ملبأأأأدأ ، املرفأأأأق، ا2006مأأأأ.نون ااول/مينسأأأأ ل   4املأأأأؤر   61/36قأأأأرار اة عيأأأأة الع.مأأأأة  (1397 

 و67و 66، اجمللد ال .ين  اة ء ال .ين(، الفقراتن 2006ووو  حوليةوشروحه. يف 
و تأأرم 19و 17و 15و 13و 8، املرفأأق، املأأوام 2008مأأ.نون ااول/مينسأأ ل   11املأأؤر   63/124قأأرار اة عيأأة الع.مأأة  (1398 

 و54و 53، الفقراتن ، اجمللد ال .ين  اة ء ال .ين(2008ووو  حوليةمش.رينع املوام اليت اعت دهت. اللجثة وشروحه. يف 
 و14 امل.مة (1399 
 و19امل.مة  (1400 

https://www.un.org/ar/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/res/55/153&Lang=A
https://www.un.org/ar/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/res/55/153&Lang=A
https://www.un.org/ar/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/res/55/153&Lang=A
https://www.un.org/ar/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/res/61/36&Lang=A
https://www.un.org/ar/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/res/61/36&Lang=A
https://www.un.org/ar/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/res/61/36&Lang=A
https://www.un.org/ar/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/res/63/124&Lang=A
https://www.un.org/ar/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/res/63/124&Lang=A
https://www.un.org/ar/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/res/63/124&Lang=A


A/74/10 

GE.19-13883 380 

  25 أاملبد  
 التقييمات البيئية والتدابري التصحيحية بعد النزاع املسلح

 ينتعلأأأأأق في أأأأأ.فيهأأأأأ. املثظ أأأأأ.ت الدوليأأأأأة،  مبأأأأأ. يُنشأأأأأجَّع تعأأأأأ.ون ااطأأأأأرا  املعثيأأأأأة، 
 سلتقيي .ت البيئية والتداب  التصحيحية بعد الث اع املسلحو

 الشرح  
تشأأأجيع ااطأأأرا  املعثيأأأة علأأأ  التعأأأ.ون لضأأأ .ن دجأأأراء  25 أالغأأأرض مأأأ  مشأأأروع املبأأأد (1 

بعأأأد الثأأأ اعو وينأأأرتب  مشأأأروع املبأأأدأ  أأأ ا  مأأأ. تأأأداب  تصأأأحيحية يف حأأأ.التانأأأ.ذ تقيي أأأ.ت بيئيأأأة و 
 و8 أاملبدارتب.ط.  وثيق.  مبشروع 

تشأأ   ااطأأرا  مأأ  الأأدول ومأأ  غأأ  الأأدولو فليسأأت  "ةاطأأرا  املعثيأأا"واإلشأأ.رة دىل  (2 
سلتقيي أ.ت البيئيأة والتأداب  التصأحيحية، بأأ   ينتعلأق في أأ.أن ينأؤمي مورا   ه  ميكثأالأدول وحأد . مظأ

 أأأة أينضأأأ.  ط.ئفأأأة واسأأأعة مأأأ  ااطأأأرا ، مثهأأأ. املثظ أأأ.ت الدوليأأأة وااطأأأرا  مأأأ  غأأأ  الأأأدولو ومل
 وعظي وجيب اعتب.ر . دقرارا  بثدرة امل .رسة يف   ا اجمل.لوذات ط.بع  "عشجَّ ينُ "
، الأأ ي يُنضأأطلع بأأه عأأ.مة مسأأبق.  "يقيأأيم ااثأأر البيئأأت"ينت يأأ  عأأ   "يلتقيأأيم البيئأأا"وتعبأأ   (3 

يف دعأأأدام اخلطأأأ  والأأألامج  مه أأأ.  مورا   ااثأأأر  أأأ   تقيي أأأ.ت وتأأأؤمي و(1401 .  وق.ئيأأأ دجأأأراء  بوصأأأفه 
والسي.س.ت والتشرينع.ت واعت .م .، حسب االقتض.ءو وقد ينثطوي ذلك عل  تقييم اآلاثر البيئية 

 و(1402 فيه. اآلاثر الصحية مب. ،برانمج أو احملت لة يف خطة
ويف   ا السي.ال اهأر التقيأيم البيئأي بعأد الثأ اع أماة  لتع أيم االعتبأ.رات البيئيأة يف خطأ   (4 

بعأد الثأ اعو وينأرام هبأ   التقيي أ.ت عأ.مة  حتدينأد املخأ.طر البيئيأة الرئيسأية علأ   مأ.  ية يف مرحلأةالتث
الصأأأحة وسأأأب  املعيشأأأة واامأأأ ، وتقأأأدمي توصأأأي.ت دىل السأأألط.ت الوطثيأأأة بشأأأفن ميفيأأأة التصأأأدي 

بعأ.  وينرام سلتقييم البيئي بعد الث اع تلبية احتي.ج.ت وع لي.ت سي.س.تية خمتلفة تكأون، ت و(1403 هل.
و أأأ ا التقيأأأيم البيئأأأي بعأأأد الثأأأ اع، الأأأ ي  و(1404 لل تطلبأأأ.ت، مت أأأ.ين ة يف الثطأأأ.ال واهلأأأد  والأأأثهج

 ب( تقيأيم   أو  (1405 يُنضطظلع به بطلب م  الدولة، ميك  أن ينتخ  شك :  أ( تقييم احتي.ج.ت

__________ 

 ,Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (Espoo :انظر، مأ ال   (1401 

25 February 1991), United Nations, Treaty Series, vol. 1989, No. 34028, p. 309و 
 1402) Protocol on Strategic Environmental Assessment to the Convention on Environmental Impact 

Assessment in a Transboundary Context :متأ.ح يف ،www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/ 

legaltexts/protocolenglish.pdf  و(2019متوو/ينوليه  8 اط لع عليه يف 
 1403) Post-crisis environmental assessment :متأ.ح يف ،www.unenvironment.org/explore-topics/disasters-

conflicts/what-we-do/preparedness-and-response/post-crisis-environmental  متأأأأأوو/  8 اط لأأأأأع عليأأأأأه يف
 و(2019ينوليه 

 1404) 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.) ،
 ,https://environmentalpeacebuilding.org/assets/Documents/LibraryItem_000_Doc_061.pdfمتأأأ.ح يف: 

p. 18  و(2019متوو/ينوليه  8 اط لع عليه يف 
بعد ، اسأتث.ما  دىل جم وعأة مأ  املعلومأ.ت ال .نوينأة  ميك  دجراء تقييم االحتي.ج.ت والدراسة املكتبية أثث.ء الث اع أو (1405 

املوجومة مسبق.  بشفن االجت. .ت البيئية ودمارة املوارم الطبيعية والتحأدايت واملسأت دة مأ  مصأ.مر وطثيأة وموليأةو 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/legaltexts/protocolenglish.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/legaltexts/protocolenglish.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/legaltexts/protocolenglish.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/legaltexts/protocolenglish.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/legaltexts/protocolenglish.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/legaltexts/protocolenglish.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/legaltexts/protocolenglish.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/legaltexts/protocolenglish.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/legaltexts/protocolenglish.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/legaltexts/protocolenglish.pdf
http://www.unenvironment.org/explore-topics/disasters-conflicts/what-we-do/preparedness-and-response/post-crisis-environmental
http://www.unenvironment.org/explore-topics/disasters-conflicts/what-we-do/preparedness-and-response/post-crisis-environmental
http://www.unenvironment.org/explore-topics/disasters-conflicts/what-we-do/preparedness-and-response/post-crisis-environmental
http://www.unenvironment.org/explore-topics/disasters-conflicts/what-we-do/preparedness-and-response/post-crisis-environmental
http://www.unenvironment.org/explore-topics/disasters-conflicts/what-we-do/preparedness-and-response/post-crisis-environmental
http://www.unenvironment.org/explore-topics/disasters-conflicts/what-we-do/preparedness-and-response/post-crisis-environmental
http://www.unenvironment.org/explore-topics/disasters-conflicts/what-we-do/preparedness-and-response/post-crisis-environmental
http://www.unenvironment.org/explore-topics/disasters-conflicts/what-we-do/preparedness-and-response/post-crisis-environmental
http://www.unenvironment.org/explore-topics/disasters-conflicts/what-we-do/preparedness-and-response/post-crisis-environmental
http://www.unenvironment.org/explore-topics/disasters-conflicts/what-we-do/preparedness-and-response/post-crisis-environmental
https://environmentalpeacebuilding.org/assets/Documents/LibraryItem_000_Doc_061.pdf
https://environmentalpeacebuilding.org/assets/Documents/LibraryItem_000_Doc_061.pdf
https://environmentalpeacebuilding.org/assets/Documents/LibraryItem_000_Doc_061.pdf
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فأأأأ.لتقييم  و(1408  م( تقيأأأأيم شأأأأ.م  أو  (1407 تقيأأأأيم اسأأأأرتاتيجي  ج( أو  (1406 م أأأأي لل خأأأأ.طر
الشأأأ.م  لروانأأأدا، مأأأ ال ،  أأأ  ع ليأأأة تقيأأأيم وتقأأأدينر أجرا أأأ. خأأألاء عل يأأأون، وغطأأأت ط.ئفأأأة مأأأ  

فيهأأ. حتدينأأد الثطأأ.ال، ومراسأأة مكتبيأأة، وع أأ  ميأأداين، وأخأأ  عيثأأ.ت بيئيأأة، ومن جأأة  مبأأ. اانشأأطة،
 اعأأ.ت لثا"نظأأم معلومأأ.ت جغرافيأأة، وحتليأأ  ودبأأالغ، ومشأأ.ورات وطثيأأةو ومأأ  املسأألم بأأه مت.مأأ.  أن 

غأأ  مب.شأأرة، متأأس الصأأحة البشأأرينة وسأأب  العأأيش  أو تكأأون هلأأ. أتثأأ ات بيئيأأة، مب.شأأرة مأأ. غ.لبأأ.  
 و(1409 "ةوم لك خدم.ت الثظم اإلينكولوجي

ُأمهلأت ف أ  املأرجح  مأ. وتشجَّع     التقيي .ت ان اآلاثر البيئية للث اع.ت املسألحة دذا (5 
ينأؤمي  مأ. ،"ياالسأتقرار االجت أ.عي واالقتصأ.م  يند م  التشريند السك.ين ووع عةم"أن تؤمي دىل 

 و(1410 "ةحداث حلقة مفرغد"و "عبعد انته.ء الث ا  م. قوين  التع.يف والتع   يف مث.طقت"دىل 
، اسأُتخد  مصأطلح 2 أسأي . مشأروع املبأد وال وملواءمة الثص مع سقي مش.رينع املب.مئ، (6 
أوسأأأع اسأأأتخدام.  يف امل .رسأأأة  "لتعأأأ.يفا"يف مشأأأروع املبأأأدأ  أأأ ا رغأأأم أن مصأأأطلح  "ةلتصأأأحيحيا"

الع ليةو وبعد االنتهأ.ء مأ  التقيأيم، ينت  أ  التحأدي يف ضأ .ن وجأوم بأرامج للتعأ.يف البيئأي هتأد  
دىل تع ينأأأ  السأأألط.ت البيئيأأأة الوطثيأأأة واحملليأأأة، ودعأأأ.مة أت يأأأ  الأأأثظم اإلينكولوجيأأأة، والتخفيأأأ  مأأأ  

 و(1411 سأأأي.ال اخلطأأأ  اإلمن.ئيأأأة للدولأأأة املعثيأأأةاملخأأأ.طر، ومف.لأأأة االسأأأتخدا  املسأأأتدا  لل أأأوارم يف 
 و"لتع.يفا"فهو أضيق نط.ق.  م   "ةلتداب  التصحيحيا"مصطلح  أم.

  26 أاملبد  
 اإلغاثة واملساعدة

 بثأأأ اع مسأأألح، غأأأ  حمأأأدم، ينتعلأأأق في أأأ.عثأأأدم. ينكأأأون مصأأأدر الضأأأرر البيئأأأي،  
 املث.سأأبة مأأيال ينظأأ  ينكأأون جأأُل الضأأرر غأأ  متأأ.ح، ُتشأأجَّع الأأدول علأأ  انأأ.ذ التأأداب  أو

__________ 

و أأأ   املعلومأأأ.ت، مقرونأأأة  بأأأ ايرات ميدانيأأأة حمأأأدومة للتحقأأأق، جُت أأأع بعأأأد ذلأأأك يف مراسأأأة مكتبيأأأة حتأأأ.ول حتدينأأأد 
 و19و 18فحت.ن االحتي.ج.ت البيئية وترتيب أولوايهت.و املرجع نفسه، الص

التقيأأيم الك أأي لل خأأ.طر، الأأ ي ينشأأ   وايرات ميدانيأأة وحتلأأيال  خمتأألاي  وصأأورا  سأأ.تلية، ينرمأأ  علأأ  التأأفث  البيئأأي  (1406 
املب.شأأأر للث اعأأأ.ت الثأأأأ.جم عأأأ  قصأأأأ  وتأأأدم  املبأأأأ.ين واملواقأأأع الصأأأث.عية والبأأأأ  التحتيأأأة الع.مأأأأةو املرجأأأع نفسأأأأه، 

 و20و 19الصفحت.ن 
رتاتيجي ينقّيم التأفث  غأ  املب.شأر واسأرتاتيجي.ت البقأ.ء والتكيأ  للسأك.ن احملليأني واملشأ.م  املؤسسأية التقييم االس (1407 

 و20ينكون   ا التقييم أطول أمدا و املرجع نفسه، الصفحة  الث.مجة ع  اهني.ر احلوم ة والقدراتو وغ.لب.  م.
ط.عأأ.ت املأأوارم الطبيعيأأة واالجت. أأ.ت البيئيأأة التقيأأيم الشأأ.م  ينسأأع  دىل تقأأدمي صأأورة مفصأألة عأأ  مأأ  قطأأ.ع مأأ  ق (1408 

وحتأأدايت احلوم أأة واالحتي.جأأ.ت مأأ  القأأدراتو واسأأتث.ما  دىل املشأأ.ورات الوطثيأأة مأأع أصأأح.ب املصأألحة، حتأأ.ول 
التقيي .ت الش.ملة حتديند ااولوايت وتكلفأة التأدخالت املطلوبأة علأ  املأدى القصأ  واملتوسأ  والطوينأ و املرجأع 

 و20نفسه، الصفحة 
 1409) DAC Network on Environment and Development Cooperation (ENVIRONET), "Strategic 

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

%20and%20Post%20Conflict%20Development%20full%20version.pdf  وو/ متأأأأأأأأأأأأأأأ 8 اط لأأأأأأأأأأأأأأأع عليأأأأأأأأأأأأأأأه يف
 و(2019 ينوليه

 املرجع نفسهو (1410 
 1411) United Nations Environment Programme, "Disasters and Conflicts Programme", p. 3. :متأ.ح يف 

www.un.org/en/events/environmentconflictday/pdf/UNEP_conflict_and_disaster_brochure.pdf, 

p. 3  و(2019متوو/ينوليه  8 اط لع عليه يف 

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
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
http://www.un.org/ar/events/environmentconflictday/pdf/UNEP_conflict_and_disaster_brochure.pdf
http://www.un.org/ar/events/environmentconflictday/pdf/UNEP_conflict_and_disaster_brochure.pdf
http://www.un.org/ar/events/environmentconflictday/pdf/UNEP_conflict_and_disaster_brochure.pdf
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 تعأأوين ، وميكأأ  أن تثظأأر يف دنشأأ.ء صأأث.مينق خ.صأأة للتعأأوين مون  أو الضأرر مون جأأل
 املس.عدةو أو توف  أشك.ل أخرى م  اإلغ.ثة أو

 الشرح  
جأل  مأ  أجأ  أو تشأجيع الأدول علأ  انأ.ذ التأداب  املث.سأبة  26 أالغرض مأ  مشأروع املبأد (1 

 أأ ا املشأأروع و وبصأأورة أم أأر حتدينأأدا ، ينتثأأ.ول عثأأه تعأأوين الأثثأأ.ء الثأأ اع املسأألح و  الضأأرر البيئأأي الثأأ.جم
جأأُل فيهأأ. ينكأأون  أو غأأ  حمأأدم،اإلغ.ثأأة واملسأأ.عدة يف احلأأ.الت الأأيت ينكأأون فيهأأ. مصأأدر الضأأرر البيئأأي 

قأد تُعقِّأد السأ .ت اخل.صأة و أسأب.ب خمتلفأةو ح.لأة مأ   أ ا القبيأ  نتيجأة ثشأف تقأد و و الضرر غأ  متأ.ح
فعأأ  واحأأد، ولأأيس عأأ  لضأأرر البيئأأي حتدينأأد املسأأؤولية: فقأأد ينأأثجم الضأأرر عأأ  سلسأألة مأأ  ااحأأداث ل
 وقأد ينأؤمي و(1412 صألة سأببية أبفعأ.ل حمأدمةحتدينأد ب ينصأعِّ  ةأ. سأثوات عدينأدة،ى ميتد عل  مأدقد و 

دىل م ينأأأد مأأ  التعقيأأأد يف وجأأوم أطأأرا  ف.علأأأة متعأأدمة مأأأ  الأأدول وغأأأ  الأأدول يف الث اعأأأ.ت املع.صأأرة 
عأأأالوة علأأأ  ذلأأأك، قأأأد ينأأأثجم الضأأأرر البيئأأأي يف الثأأأ اع املسأأألح عأأأ  أنشأأأطة و  و(1413 املسأأأؤولية دسأأأث.م
 و(1415 املسؤولية واملط.لبة سةل تحديندتكون  ث.ك وسيلة ل ال وقد ،(1414 ق.نونية

__________ 

خيلأأق  مئأأ.ت ااميأأ.ل، ةأأ. بأأ عشأأرات دىل عأأ  مكأأ.ن الضأأرر الضأأرر املسأأ.فة الأأيت تفصأأ  مصأأدر  صأأ "أوال ، قأأد ت (1412 
 تكأأون "اثنيأأ. ، قأأد ال  وحتدينأأد اانشأأطة امللوثأأة"عثأأدم. ينكأأون مأأ  امل كأأ  الشأأكوك حأأول العالقأأة السأأببية حأأىت 

، حتأدث بعأأ  أنأواع الضأأرر "اثل أ.  و عقأأوم مأ  وقأوع الفعأأ "  بعأد سأثوات أو مل وسأأة دالاآلاثر الضأ.رة لل لأوث 
نظأأرا   ه.اآلاثر الضأأ.رة نفسأ ثأتج عأأ  امللأوث نفسأأه مائ أ.  ت ، الرور الوقأت"  و"رابعأأ.  مأع مأأفقأ  دذا اسأت ر التلأأوث 

 A.C. Kiss and D. Shelton, Guide to International Environmental ة يف الظرو  امل.مينة"وللتب.ينث.ت الكب  

Law (Leiden, Martinus Nijhoff, 2007), pp. 20-21 : .و انظر أينضP.-M. Dupuy, "L'État et la réparation 

des dommages catastrophiques" ، يفF. Francioni and T. Scovazzi (eds.), International 

Responsibility for Environmental Harm (Boston, Graham and Trotman, 1991), pp. 125-147, p. 

"دىل ج.نأأأب عواقبأأأه املب.شأأأرة ، الأأأ ي ينصأأأ  اخلصأأأ.ئص املالومأأأة للضأأأرر االينكولأأأوجي علأأأ  الثحأأأو التأأأ.يل: 141
وغأ   .  مرتام أو يف بعأ  ااحيأ.ن،  مأؤجال  و وامل  لة يف م   م  ااحي.ن، ميك  أن ينكون أينض.  واسع االنتشأ.ر، 

 C.R. Payne, "Developments in the law of environmental reparations. A case و انظأر أينضأ. :مب.شأر"

study of the UN Compensation Commission" ،يف C. Stahn, J. Iverson, and J.S. Easterday (eds.), 

Environmental Protection and Transitions from Conflict to Peace  أعأال (،  1180 احل.شأيةpp. 329-

366, p. 353 :و لالطأأأالع علأأأ  تعرينأأأ  الضأأأرر البيئأأأي، انظأأأرSands, Principles of International 

Environmental Law  أعال (،  1172 احل.شيةpp. 741-748و 
، "ICRC, "International humanitarian law and the challenges of contemporary armed conflictsانظأر  (1413 

(، 2015  اامحأأأأأأأر ة عيأأأأأأأ.ت الصأأأأأأأليب اامحأأأأأأأر واهلأأأأأأأالل نيل أأأأأأأؤمتر الأأأأأأأدويل ال أأأأأأأ.ين وال الثأأأأأأأوثيقأأأأأأأة أُعأأأأأأأدَّت ل
International Review of the Red Cross, vol. 97 (2015), pp. 1427-1502, at pp. 1431-1432و 

يف قأأ.نون الثأأ اع  ةاحلظأأر احملأأدمأشأأك.ل ن ا ثأأ اع،ن  أأ ا  أأو احلأأ.ل مأأع معظأأم ااضأأرار البيئيأأة يف الدميكأأ  القأأول  (1414 
مصأأ.مر  والثأ.تج عأأ ك بعأأد توقأ  ااع أأ.ل العدائيأأة،  ي ينُأأرت لأللبيئأأة ا يعأأ.جل الضأأرر التشأغيلي العأأ.متاملسألح "ال 

الأأتخلص مأأ  الثفأأ.ايت الصأألبة والسأأ.مة والطبيأأة  و علأأ  أسأأطح صأأحراوينة  شأأة   ثأأ رةم أأ  اسأأتخدا  مرمبأأ.ت جم
 C.R. Payne, "Theم ل أ. أوضأح ذلأك ك.مأ  للأ خ.ئر"، السأرتمام غأ  الاملأوارم امل.ئيأة الشأحيحة  وا واسأتثف.م

norm of environmental integrity in post-conflict legal regimes" يف ،C. Stahn, J.S. Easterday and J. 

Iverson (eds.), Jus Post Bellum: Mapping the Normative Foundation (Oxford, Oxford University 

Press, 2014), pp. 502-518, at p. 511 رحه أعال و( م  ش8والفقرة   14و انظر مشروع املبدأ 

 P. d'Argent, Les réparations de guerre en droitلالطأالع علأ  اترينأخ تعوينضأ.ت ومأ  احلأرب، انظأر:  (1415 

international public. La responsabilité internationale des États à l'épreuve de la guerre (Brussels, 

Bruylant, 2002)  .و انظأر أينضأ: ICRC commentary (1987) to Additional Protocol I, art. 91, para. 

صأورة املتعلقة أبضرار احلرب ب مع.ةة املش.م "عثد دبرا  مع. دة سال ، ميك  لرطرا  م  حيث املبدأ : 3651
املتحأدة م.نأت جتربأة ةثأة اامأم و  مث.سأب ."و، عل  الثحو ال ي ترا  وتلك املتعلقة سملسؤولية ع  بدء احلرب ةع.م

 1091 1091 التعوينضأأأأ.ت عأأأأ  ااضأأأأرار البيئيأأأأة يف ومأأأأ  احلأأأأرب  انظأأأأر احل.شأأأأية .لللتعوينضأأأأ.ت رائأأأأدة يف جمأأأأ
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 بأأأ.ت أن تسأأأتخد  الأأأدول واملثظ أأأ.ت الدوليأأأة  الغرينأأأب، لأأأيس مأأأ  وسإلضأأأ.فة دىل ذلأأأك (2 
مأأأع  أثثأأأ.ء احلأأأرب مون اإلقأأأرار سملسأأأؤولية، ورمبأأأ. أينضأأأ.   ضأأأرار الواقعأأأةعلأأأ  اإلصأأأ.ست واالتعأأأوين  ل

لتعأأوين  عأأ  أغأأراض خمتلفأأة وقأأد تكأأون مت.حأأة ل وتفيأأد  أأ   اهلبأأ.ت يفة دضأأ.فيةو أي تبعأأاسأأتبع.م 
دفع التعوينضأأأ.ت عأأأ  تُأأأمعظأأأم احلأأأ.الت،  ويف و(1416 قأأأ.نوين فعأأأ الث.مجأأأة عأأأ   تواإلصأأأ.س ااضأأأرار

ااضأأرار الأأيت تلحأأق سمل تلكأأ.ت املدنيأأة، لكأأ  عأأ   أو ،صأأفو  املأأدنينييأأ.ت يف الوف أو اإلصأأ.ست
حأدث مسأ.عدة الضأح.اي  أي مفهأو  أوسأع وأو مع.ةة الضأرر الأ ي ينلحأق سلبيئأةو  أينض.   ش  قد ت
ضأأرر لواجهأأة امل - أينضأأ.   سأأي.ق.ت أخأأرى ويف بأأ  - سلث اعأأ.ت املسأألحة ينتعلأأق في أأ.ينسأأتخد   عهأأدا  

 و(1417 مجلة أمور مثه. اانشطة العسكرينةنتيجة ت ع.ت اجمل أو ال ي ينلحق سافرام
مسؤولية الدولة املسأ.عدة  دع .ل أو حتديندينتع ر فيه.  يف ح.لة وم  أم لة املع.ةة البيئية (3 

بعأأد اهلجأأو  فو 2006 عأأ.  املقدمأأة دىل لبثأأ.ن يف أعقأأ.ب تفجأأ  حمطأأة اةيأأة لتوليأأد الكهأأرسء يف
 أُطلأأقالقأوات املسألحة اإلسأرائيلية،  الأ ي شأأثتهعلأ  حمطأة توليأد الكهأرسء علأأ  السأ.ح  اللبثأ.ين 

وبثأأ.ء علأأ  طلبأأ.ت  و(1418 طأأ  مأأ  الأأثف  يف البحأأر اابأأي  املتوسأأ  15 000 وينقأأدر بثحأأ مأأ.
__________ 

دمأأأ. مبع.ةأأأة ااضأأرار البيئيأأأة يف ومأأأ  احلأأأرب  الأأأيت تتعلأأق تشأأأ   احلأأأ.الت الدوليأأة ااخأأأرى ذات الصأأألةو أعأأال (و 
 : انظأأر 2000 يف عأأ.  أُنشأأئتينلأأي: ةثأأة املط.لبأأ.ت اخل.صأأة  ثيوبيأأ. ودرينأأرتاي الأأيت  مك.نيأأة القيأأ.  بأأ لك مأأ.  أو

Agreement on Cessation of Hostilities between the Government of the Federal Democratic 

Republic of Ethiopia and the Government of the State of Eritrea (Algiers, 18 June 2000), United 

Nations, Treaty Series, vol. 2138, No. 37273, p. 85و ،Agreement between the Government of the 

Federal Democratic Republic of Ethiopia and the Government of the State of Eritrea for the 

resettlement of displaced persons, as well as rehabilitation and peacebuilding in both countries 

(Algiers, 12 December (2000), ibid., No. 37274, p. 93 و  )يف  حمك أة العأدل الدوليأةالأيت أصأدرهت. فتأوى ال
 Legal Consequences of the، انظأأأر: بشأأأفن بثأأأ.ء جأأأدار يف ااراضأأأي الفلسأأأطيثية احملتلأأأة 2004 عأأأ. 

Construction of a Wall  أعأال (،  1274 احل.شأيةp. 189, para. 131 وp. 192, para. 136 : .و انظأر أينضأ
Armed Activities on the Territory of the Congo  259أعال (،  1241 احل.شية, para. 257p. و 

 1416) University of Amsterdam and Center for Civilians in Conflict, "Monetary payments for civilian harm 

in international and national practice" (2015) أينضأ.   انظأرو :United States, Government Accountability 

Office, "Military operations. The Department of Defense's use of solatia and condolence payments in 

Iraq and Afghanistan", Report, May 2007و  W.M. Reisman, "Compensating collateral damage in 

elective international conflict", Intercultural Human Rights Law Review, vol. 8 (2013), pp. 1-18و 
 Handicap International, "Victim Assistance in the context of mines andانظأر علأ  سأبي  امل أ.ل:  (1417 

explosive remnants of war", Handicap International (July 2014) :و متأأ.ح يفhttps://handicap-

international.ch/files/documents/files/assistance-victimes-mines-reg_anglais.pdf  8 اطلأأأأأأأأع عليأأأأأأأأه يف 
 ,International Human Rights Clinic, Harvard Law School(و انظأأأر أينضأأأ. : 2019متوو/ينوليأأأه 

"Environmental remediation under the treaty on the prohibition of nuclear weapons" (April 2018) و
-http://hrp.law.harvard.edu/wp-content/uploads/2018/04/Environmental-Remediation-shortمت.ح يف 

5-17-18-final.pdf  املبأأأ.مئ ااس.سأأأية واملبأأأ.مئ التوجيهيأأأة  (و انظأأأر أينضأأأ.  2019متوو/ينوليأأأه  8 اطلأأأع عليأأأه يف
بشأأفن احلأأق يف االنتصأأ.  واةأأل لضأأح.اي االنته.مأأ.ت اةسأأي ة للقأأ.نون الأأدويل حلقأأوال اإلنسأأ.ن واالنته.مأأ.ت 

، 2005مأأأ.نون ااول/مينسأأأ ل   16املأأأؤر   60/147اخلطأأأ ة للقأأأ.نون الأأأدويل اإلنسأأأ.ين، قأأأرار اة عيأأأة الع.مأأأة 
مأ.ن قأد مت التعأر  علأ  مرتكأأب "ينعتأل الشأخص ضأحية بصأأر  الثظأر ع أ. دذا  علأ  أن  9 املبأدأينأثص  واملرفأق

 وال" دمانته أ  مق.ض.ته أو اعتق.له أو االنته.ك أو
 1418) United Nations Environment Programme, Lebanon Post-Conflict Environmental Assessment 

(2007), pp. 42-45:و متأأ.ح يف https://postconflict.unep.ch/publications/UNEP_Lebanon.pdf  اطلأأع 
 ,Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (و انظأأر أينضأأ. :2019متوو/ينوليأأه  8عليأأه يف 

"Environmental emergency response to the Lebanon crisis":و متأ.ح يف www.unocha.org/sites/dms/ 

Documents/Report_on_response_to_the_Lebanon_Crisis.pdf  و2019متوو/ينوليه  8 اطلع عليه يف) 

https://handicap-international.ch/files/documents/files/assistance-victimes-mines-reg_anglais.pdf
https://handicap-international.ch/files/documents/files/assistance-victimes-mines-reg_anglais.pdf
https://handicap-international.ch/files/documents/files/assistance-victimes-mines-reg_anglais.pdf
https://handicap-international.ch/files/documents/files/assistance-victimes-mines-reg_anglais.pdf
https://handicap-international.ch/files/documents/files/assistance-victimes-mines-reg_anglais.pdf
https://handicap-international.ch/files/documents/files/assistance-victimes-mines-reg_anglais.pdf
http://hrp.law.harvard.edu/wp-content/uploads/2018/04/Environmental-Remediation-short-5-17-18-final.pdf
http://hrp.law.harvard.edu/wp-content/uploads/2018/04/Environmental-Remediation-short-5-17-18-final.pdf
http://hrp.law.harvard.edu/wp-content/uploads/2018/04/Environmental-Remediation-short-5-17-18-final.pdf
http://hrp.law.harvard.edu/wp-content/uploads/2018/04/Environmental-Remediation-short-5-17-18-final.pdf
http://hrp.law.harvard.edu/wp-content/uploads/2018/04/Environmental-Remediation-short-5-17-18-final.pdf
http://hrp.law.harvard.edu/wp-content/uploads/2018/04/Environmental-Remediation-short-5-17-18-final.pdf
https://postconflict.unep.ch/publications/UNEP_Lebanon.pdf
https://postconflict.unep.ch/publications/UNEP_Lebanon.pdf
https://postconflict.unep.ch/publications/UNEP_Lebanon.pdf
http://www.unocha.org/sites/dms/Documents/Report_on_response_to_the_Lebanon_Crisis.pdf
http://www.unocha.org/sites/dms/Documents/Report_on_response_to_the_Lebanon_Crisis.pdf
http://www.unocha.org/sites/dms/Documents/Report_on_response_to_the_Lebanon_Crisis.pdf
http://www.unocha.org/sites/dms/Documents/Report_on_response_to_the_Lebanon_Crisis.pdf
http://www.unocha.org/sites/dms/Documents/Report_on_response_to_the_Lebanon_Crisis.pdf
http://www.unocha.org/sites/dms/Documents/Report_on_response_to_the_Lebanon_Crisis.pdf
http://www.unocha.org/sites/dms/Documents/Report_on_response_to_the_Lebanon_Crisis.pdf
http://www.unocha.org/sites/dms/Documents/Report_on_response_to_the_Lebanon_Crisis.pdf
http://www.unocha.org/sites/dms/Documents/Report_on_response_to_the_Lebanon_Crisis.pdf
http://www.unocha.org/sites/dms/Documents/Report_on_response_to_the_Lebanon_Crisis.pdf
http://www.unocha.org/sites/dms/Documents/Report_on_response_to_the_Lebanon_Crisis.pdf
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املس.عدة املقدمة م  حكومة لبث.ن، قد  املرمأ  اإلقلي أي لالسأتج.بة يف حأ.الت الطأوارئ الث.شأئة 
 يف املوقأأأع ويف بعأأأد عأأأ  تقثيأأأة مسأأأ.عدة عأأأ  التلأأأوث البحأأأري يف مثطقأأأة البحأأأر اابأأأي  املتوسأأأ 

ون يف مثأأأأع املتعلأأأأق سلتعأأأأ. 2002 عأأأأ.  قُأأأأدمت املسأأأأ.عدة مبوجأأأأب بروتومأأأأولو تثظيأأأأ و ال ع ليأأأأة
 اللوتومأوالت أحأدو أو  ،التلوث م  السف  ومك.فحة تلوث البحر املتوس  يف ح.الت الطأوارئ

و أأو   اللتقأأ.يل الع.مأأ  سسأأتخدا  املتعلقأأة وتشأأك  التعوينضأأ.ت و(1419 برشأألونة ستف.قيأأة امللحقأأة
الأأوالايت املتحأأدة يف حأأرب  ج.نأأب(، مأأ  السأأ.مة تأأوي علأأ  مأأ.مة مينومسأأنيحي لرعشأأ.ب مبيأأد
 و(1420 اهلبة لآلاثر البيئية والصحية للث اع املسلح ع  طرينقعل  االستج.بة  ، م .ال  ان  فييت

يف مشروع املبدأ سعتب.ر  فكرة ع.مأة تغطأي خمتلأ  أشأك.ل اةأل  "ةلا"ينستخد  مصطلح و  (4 
 وينشأأ   حأأ.التفيأأه اةأأل،  .حينتأأ ال غأأ  أن السأأي.ال  أأو سأأي.ال و(1421 عأأ  فعأأ  غأأ  مشأأروع موليأأ.  

، للجألدىل عد  وجوم أي تداب   "ون جلم"ينش  املصطلح وسمل  ، فع  غ  مشروعو  ينوجد فيه. ال
 أ ان  وينعأرِّ عل  وجه التحديند دىل عد  وجأوم تعأوين  نقأديو  " مون تعوين"بيث . ينش  مصطلح 

 والأأدول علأأ  انأأ.ذ تأأداب  مث.سأأبة لإلغ.ثأأة واملسأأ.عدة فيهأأ. عشأأجَّ الظأأرو  احملأأدمة الأأيت تُ  املصأأطلح.ن
 "ةإلغ.ثا"قراءة مصطلحي  ينثبغي أينض.  و  و(1422 دنش.ء صثدوال للتعوين      التداب  تش   وميك  أن

املصأأأطلح يف   أأأ ا خد  بأأأهسملعأأأ  الأأأ ي اسأأأتُ  تصأأأحيحيةعلأأأ  أهن أأأ. ينشأأأ الن التأأأداب  ال "ةملسأأأ.عدا"و
 و(1423 البيئة صالحميك  ان.ذ  إل تصحيحييف ذلك أي تدب   مب. ،مئ    املب. ينعر .مش

__________ 

 1419) Protocol concerning Cooperation in Preventing Pollution from ships and, in cases of emergency, 

combating pollution of the Mediterranean Sea (Valetta, 25 January 2002), United Nations, Treaty 

Series, vol. 2942, annex A, No. 16908, p. 87و 
 United States, Congressional Research Service, "U.S. Agent Orange/Dioxin Assistance to انظأر: (1420 

Vietnam" (updated on 21 February 2019) :و متأ.ح يفhttps://fas.org/sgp/crs/row/R44268.pdf اطلأع  
 (و2019متوو/ينوليه  8عليه يف 

اجمللأد ال أ.ين،  اةأ ء ال أ.ين(  ،2001وليأة ووو احل ام املتعلقأة مبسأؤولية الأدول،وشرح     امل.مة مأ  املأو  34امل.مة  (1421 
 و124-123، يف الصفح.ت 77-76الفقرات والتصوينب، 

 1997 قرار معهأد القأ.نون الأدويل لعأ. م   بشفن "اةل اة .عي" 12عل  غرار امل.مة  26صيغ مشروع املبدأ  (1422 
: "عثأأدم. ينكأأون مصأأدر وفي أأ. ينلأأي نصأأه.ملسأأؤولية عأأ  الضأأرر البيئأأي وتبعتأأه مبوجأأب القأأ.نون الأأدويل، املتعلأأق س

، ينثبغأي غأ   مأ  املصأ.مر الداع أة مأ  الكيأ.ن املسأؤول أو غأ  متأ.ح التعوين ينكون  غ  حمدم، أو الضرر البيئي
خ  صأأأث.مينق التعأأأوين  اخل.صأأأة ثظأأأر يف تأأأدميكثهأأأ. أن تالضأأأرر مون تعأأأوين  و ينبقأأأ   أن تضأأأ   الأأأثظم البيئيأأأة أال

 International Lawدنشأأ.ء م أأ   أأ   اآلليأأ.ت عثأأد الضأأرورة"و  غ  أأ. مأأ   ليأأ.ت التعأأوين  اة أأ.عي، أو أو

Institute, resolution on "Responsibility and liability under international law for environmental 

damage", Yearbook, vol. 67, Part II, Session of Strasbourg (1997), p. 486, at p. 499و 
 أعأأال و 25( مأ  شأأرح مشأروع املبأدأ 6الفقأرة  وانظأأر أينضأ.   أعأال و 2( مأ  شأأرح مشأروع املبأدأ 3انظأر الفقأرة   (1423 

 S. Hanamoto, "Mitigation and remediation of environmental damage", in Y. Aguilaوانظأر مأ لك: 

and J. Vinuales (eds.), A Global Pact for the Environment - Legal Foundations (Cambridge, 

Cambridge University Press, 2019), p. 79 :جتثأب‘ ىل"ينهأد  التخفيأ  مأ  ااضأرار البيئيأة ومع.ةتهأ. د 
االحتأأ.م  مأأ  توجيأأه( ب( 3 5 املأأ.مة  ‘، ودىل احلأأد مثهأأ.، ومأأ لك دىل مع.ةتهأأ. دذا أمكأأ  ذلأأك اثر ضأأ.رة مبأأ ة

، فأأأأأ ن بتعبأأأأأ  أمالو بشأأأأأفن تقيأأأأأيم  اثر بعأأأأأ  املشأأأأأ.رينع الع.مأأأأأة واخل.صأأأأأة علأأأأأ  البيئأأأأأة(و  EU/2011/92ااورو  
اآلاثر املرتبطأأأأأة دىل أم  حأأأأأد مأأأأأ  تقليأأأأ  لل تتكثولوجيأأأأأ. أو اتدجأأأأأراء أو .ت أأأأأو اسأأأأأتخدا  ة.رسأأأأالتخفيأأأأ  ‘

عأومة  مأ  أجأ  تع ينأ  اثر،بعأد حأدوث اآل املتخأ ةمأ  اخلطأوات املع.ةأة تتأفل  ‘و ‘ملثعهأ. أو سانشطة املقرتحة
 Antarctic Treaty Consultative Meeting, Revised Guidelines) ‘البيئأة دىل ح.لتهأ. ااصألية قأدر اإلمكأ.ن

for Environmental Impact Assessment in Antarctica, 3.5, 2016)و" 

https://fas.org/sgp/crs/row/R44268.pdf
https://fas.org/sgp/crs/row/R44268.pdf
https://fas.org/sgp/crs/row/R44268.pdf
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لتقيي أأأ.ت البيئيأأأة ا"بشأأأفن  25 أمبشأأأروع املبأأأد وثيقأأأ.   ارتب.طأأأ.   26 أينأأأرتب  مشأأأروع املبأأأدو  (5 
بأأأ.مل املعلومأأأ.ت ت"بشأأأفن  24 أومأأأ لك مبشأأأروع املبأأأد "حالتصأأأحيحية بعأأأد الثأأأ اع املسأأألوالتأأأداب  

فيه. ضرر  ينلحقتتث.ول مش.رينع املب.مئ ال الثة مجيعه. احل.الت اليت و و ".والس .ح سحلصول عليه
ومأع بأدال  مأ  أطأرا  الثأ اعو  "للأدو ا"دىل  تشأ  ع ومأ.  مجيعهأ. بثأ اع مسألح، و  ينتعلق في .لبيئة س

ترميأأأ ا  ، الأأأ ي ينرمأأأ   أأأ ا، فأأأ ن مشأأأروع املبأأأدأ 25و 24  علأأأ  عكأأأس مشأأأروعي املبأأأدأين، و ذلأأأك
ينشأأأأ  صأأأأراحة دىل املثظ أأأأ.ت  ال اإلغ.ثأأأة واملسأأأأ.عدة الأأأأيت تقأأأأدمه. الأأأدول، خ.صأأأ.  علأأأأ  أشأأأأك.ل

 م  املفهو  أن الدول قد توجه     اإلغ.ثة واملس.عدة عل مثظ .ت موليةو لك الدوليةو 
مشأ.رينع املبأأ.مئ املطبقأأة بعأأد  ينتضأأ  يف البأأ.ب اخلأ.مس الأأ ي  26 أبأأدمشأروع امل وأُمرج (6 

 اافضأأ  انأأ.ذ تأأداب  ملع.ةأأة ااضأأرار البيئيأأة أثثأأ.ء الثأأ اع املسأألح وقأأد أُقأأر أبن مأأ الثأأ اع املسأألحو 
اعتأل  ومأع ذلأكمأع مأرور الوقأت،  وصأعوبة اإلصأالح تأ مام أن ااضأرار البيئيأة تأرتامم مب. ،مسبق.  

 الث اع املسلحو بعد م. مشروع املبدأ ذا أمهية أس.سية يف ح.الت

  27 أاملبد  
 خملفات احلرب

 دبطأأأأ.ل ضأأأأرر أو بعأأأأد نأأأأ اع مسأأأألح، تسأأأأع  أطأأأأرا  الثأأأأ اع دىل دوالأأأأة -1 
حُيت أ   أو سيطرهت. م  خملف.ت احلرب الس.مة واخلطأرة الأيت تسأبب أو خيضع لوالينته. م.

 تخ  تلك التداب  ر ث.  بقواعد الق.نون الدويل الس.رينةوأن تسبب ضررا  للبيئةو وتُ 
تسأأأأأع  ااطأأأأأرا  أينضأأأأأ.  دىل التوصأأأأأ  دىل اتفأأأأأ.ال في أأأأأ. بيثهأأأأأ.، وعثأأأأأد  -2 

يف  مب. االقتض.ء، مع غ  . م  الدول واملثظ .ت الدولية، عل  املس.عدة التقثية وامل.مينة،
والة خملف.ت احلرب السأ.مة ذلك القي. ، يف الظرو  املالئ ة، بتثفي  ع لي.ت مشرتمة إل

 دبط.ل ضرر .و أو واخلطرة تلك
االلت امأأأأأأ.ت مبوجأأأأأأب  أو أبي مأأأأأأ  احلقأأأأأأوال 2و 1 نال نأأأأأأ  الفقأأأأأأرات -3 

صأأي.نة حقأأول االغأأ.  واملثأأ.طق  أو تأأدم  أو دوالأأة أو بتطهأأ  ينتعلأأق في أأ.القأأ.نون الأأدويل 
 ااخرىو امللغَّ ة واالغ.  والفخ.  املتفجرة وال خ.ئر املتفجرة وااجه ة

 الشرح  
أن دىل تع ين  مح.ينة البيئة بعد انته.ء الث اعو وينسع  دىل ض .ن  27 أينهد  مشروع املبد (1 

حُيت أأ  أن  أو بعأأد الثأ اع املسأألح ضأأرر خملفأ.ت احلأأرب السأأ.مة واخلطأرة الأأيت تسأأبب ينُبطأأ  أو ينُأ ال
السأ.مة واخلطأرة يف الأل، ومأ لك تسبب ضأررا  للبيئأةو وينشأ   مشأروع املبأدأ  أ ا خملفأ.ت احلأرب 

سأيطرة طأر  سأ.بق يف الثأ اع  أو مامت خ.ضعة  لوالينة م. أُلقيت يف البحر، أو تلك اليت ُوضعت
 املسلحو وتُتخ      التداب  ر ث.  بقواعد الق.نون الدويل الس.رينةو

 بعبأأأ.رات ع.مأأأةو وتتخأأأ  خملفأأأ.ت احلأأأرب أشأأأك.ال  خمتلفأأأةو فهأأأي 1 ةوقأأأد صأأأيغت الفقأأأر  (2 
تقتصأأر علأأ  املتفجأأرات مأأ  خملفأأ.ت احلأأرب بأأ  تشأأ   أينضأأ.  غأأ  ذلأأك مأأ  املأأوام وااشأأي.ء  ال

قد تكأون أقأ  خطأرا  دذا بقيأت  أو تشك  أي خطر عل  البيئة ال اخلطرةو وبع  خملف.ت احلرب
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وبعبأأأ.رة أخأأأرى، قأأأد تطأأأرح دوالأأأة خملفأأأ.ت احلأأأرب يف بعأأأ   و(1424 حيأأأث  أأأي بعأأأد انتهأأأ.ء الثأأأ اع
لأأو تُرمأأت حيأأث  أأيو وهلأأ ا السأأبب ينتضأأ   مشأأروع املبأأدأ عبأأ.رة  ةأأ. .  أمأألاحلأأ.الت خطأأرا  بيئيأأ

 ، لتوضيح أنه قأد ينكأون مأ  املث.سأب يف بعأ  الظأرو  االمتثأ.ع عأ  أي ع أ "ردبط.ل ضر  وأ"
 ان.ذ تداب  غ  تداب  اإلوالةو أو
 سأأببت" الأأيت "ةلفأأ.ت احلأأرب السأأ.مة واخلطأأر خم" وااللتأأ ا  سلسأأعي التأأ ا  سأألوك ينتعلأأق ب (3 
عثد اإلشأ.رة  "ةخلطر ا"و "ةلس.ما" يُنستخد  مصطلح.   م. و وم  ا  "ةحُيت   أن تسبب ضررا  للبيئ أو

 و(1425 البيئة، ورئي مث.سب.  استخدامه .  ثأ. أو دىل خملف.ت احلرب اليت تشك  خطرا  عل  البشر
مجيأع خملفأ.ت احلأرب ، ذلأك أن "ةلسأ.ما"مأ  تعبأ   مأ. أوسأع نط.قأ.  دىل حأد "ةخلطأر ا"ومصأطلح 

البيئأأة ميكأأ  اعتب.ر أأ. خطأأرة، ولكأأ  لأأيس ملهأأ. سأأ.م. و ولأأيس  أو الأأيت تشأأك  خطأأرا  علأأ  البشأأر
ي مأأ.مة أ"تعرينأٌ  يف القأأ.نون الأدويل، لكثأه يُنسأأتخد  لوصأ   "ةلفأ.ت احلأأرب السأ.مخم"ملصأطلح 
مشأأأأأأأأأعة انمجأأأأأأأأأة عأأأأأأأأأ  أنشأأأأأأأأأطة عسأأأأأأأأأكرينة وتشأأأأأأأأأك  خطأأأأأأأأأرا  علأأأأأأأأأ  البشأأأأأأأأأر والأأأأأأأأأثظم  أو سأأأأأأأأأ.مة

 و(1426 "ةاإلينكولوجي
تغطية املث.طق الواقعة ض   نط.ال السيطرة  "ةالسيطر  أو لوالينةا"وينُقصد م  اإلش.رة دىل  (4 

السأأأيطرة الأأأيت ينثشأأأئه. رابأأأ  دقلي أأأيو وينُقصأأأد مأأأ   أو ينتجأأأ.وو الوالينأأأة مأأأ. الق.نونيأأأة والفعليأأأة حأأأىت
أن ينش  ، دضأ.فة دىل دقلأيم الدولأة، اانشأطة الأيت  ذن القأ.نون الأدويل للدولأة  "ةلوالينا"مصطلح 

 "ةلسأأيطر ا"مصأأطلح  أمأأ. و(1427 مب .رسأأة اختص.صأأه. وسأألطته. عليهأأ. خأأ.رج حأأدوم . اإلقلي يأأة
__________ 

 ,T.A. Mensah : ا  أأأو، يف م أأأ  مأأأ  ااحيأأأ.ن، حأأأ.ل ااسأأألحة الكي ي.ئيأأأة الأأأيت أُلقيأأأت يف البحأأأرو انظأأأر أأأ (1424 

"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. 226-249شأروع البحأث عأ  الأ خ.ئر و وم
الكي ي.ئيأة وتقيي هأ. م أ.ل علأ  مشأأروع للتعأ.ون بأني مول البلطيأق، ميولأأه ج ئيأ.  االحتأ.م ااورو و ميكأ  االطأأالع 

-http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/finland/chemseaعلأأأأأأأأ  معلومأأأأأأأأ.ت عأأأأأأأأ  املشأأأأأأأأروع يف: 

tacklesproblem-of-chemical-munitions-in-the-baltic-sea  و انظأأأأأر (2019متوو/ينوليأأأأأه  8 اط لأأأأأع عليأأأأأه يف
طيأأأأأأأأق  ةثأأأأأأأأأة  لسأأأأأأأأأثكي( يف: البلأينضأأأأأأأأ.  املوقأأأأأأأأأع الشأأأأأأأأبكي للجثأأأأأأأأأة مح.ينأأأأأأأأة البيئأأأأأأأأأة البحرينأأأأأأأأأة يف مثطقأأأأأأأأة حبأأأأأأأأأر 

www.helcom.fi/baltic-sea-trends/hazardous-substances/sea-dumped-chemical-munitions  اط لع عليأه 
 و(2019متوو/ينوليه  8يف 

 د مأأأأ  املعلومأأأأ.ت، انظأأأأر اللجثأأأأة الدوليأأأأة للصأأأأليب اامحأأأأر، "تع ينأأأأ  احل .ينأأأأة الق.نونيأأأأة لضأأأأح.اي الث اعأأأأ.تلل  ينأأأأ (1425 
، 2011 املسأأأألحة"، تقرينأأأأر أُعأأأأد لل أأأأؤمتر الأأأأدويل احلأأأأ.مي وال الثأأأأني للصأأأأليب اامحأأأأر واهلأأأأالل اامحأأأأر يف عأأأأ. 

No. 31IC/11/5.1.1 3, p. 18و 
 M. Ghalaieny, "Toxic harm: humanitarian and environmental concerns from military-origin :انظأر (1426 

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

concerns-from-military-origin-contamination/  و لل  ينأأأأأأأأأد مأأأأأأأأأ  (2019متوو/ينوليأأأأأأأأأه  8 اط لأأأأأأأأأع عليأأأأأأأأأه يف
، متأ.ح Geneva Academy, Weapons Law Encyclopedia :رب السأ.مة، انظأر أينضأ.  املعلوم.ت ع  خملف.ت احل

 ICRC, "Strengthening legal protectionال ي ينقتبس مأ   ،"Glossary"حتت  www.weaponslaw.org يف:

for victims of armed conflicts", p. 18ت الأيت أملأت هبأ. أينرلثأدا وجثأوب أفرينقيأ. وموسأت.رينك. و انظأر البيأ.ان
والث سأأأ. يف اللجثأأأة ااوىل للج عيأأأة الع.مأأأة يف مورهتأأأ. ال .مثأأأة والسأأأتني، و أأأي بيأأأ.انت مت.حأأأة مأأأ  خأأأالل بوابأأأأة 

 وhttp://papersmart.unmeetings.orgاخلدم.ت املوفرة للورال يف: 
مأأ  املأأوام املتعلقأأأة مبثأأع الضأأرر العأأ.بر للحأأأدوم الثأأ.جم عأأ  أنشأأطة خطأأأرة،  1( مأأ  شأأأرح املأأ.مة 9انظأأر الفقأأرة   (1427 

و انظأر أينضأ.  188 ، يف الصأفحة98و 97، اجمللأد ال أ.ين  اةأ ء ال أ.ين( والتصأوينب، الفقأراتن 2001ووو  حولية
 ، املرفقو2007م.نون ااول/مينس ل   6املؤر   62/68قرار اة عية الع.مة 

http://ec.europa.eu/regional_policy/ar/projects/finland/chemsea-tacklesproblem-of-chemical-munitions-in-the-baltic-sea
http://ec.europa.eu/regional_policy/ar/projects/finland/chemsea-tacklesproblem-of-chemical-munitions-in-the-baltic-sea
http://ec.europa.eu/regional_policy/ar/projects/finland/chemsea-tacklesproblem-of-chemical-munitions-in-the-baltic-sea
http://ec.europa.eu/regional_policy/ar/projects/finland/chemsea-tacklesproblem-of-chemical-munitions-in-the-baltic-sea
http://ec.europa.eu/regional_policy/ar/projects/finland/chemsea-tacklesproblem-of-chemical-munitions-in-the-baltic-sea
http://ec.europa.eu/regional_policy/ar/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://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://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://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://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://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://www.weaponslaw.org/
http://www.weaponslaw.org/
http://www.weaponslaw.org/
http://papersmart.unmeetings.org/
https://www.un.org/ar/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/res/62/68&Lang=A
https://www.un.org/ar/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/res/62/68&Lang=A
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فُيقصأأد مثأأه أن ينشأأ   احلأأ.الت الأأيت متأأ.رس فيهأأ. مولأأة  أو طأأر  يف نأأ اع مسأألح( سأأيطرة فعليأأة، 
شأأأ  دىل القأأأدرة يف الواقأأع علأأأ  ة.رسأأأة ين"فهأأو دذن  و(1428 ينأأأة الق.نونيأأأةحأأىت لأأأو افتقأأرت دىل الوال

 و(1429 ".السلطة الفعلية عل  أنشطة حتدث خ.رج الوالينة القض.ئية لدولة م
وينُقصأأأد مأأأ  مشأأأروع املبأأأدأ  أأأ ا أن ينشأأأ   مأأأال  مأأأ  الث اعأأأ.ت املسأأألحة الدوليأأأة وغأأأ   (5 

ر  يف طأأ"و وقأأد اسأأُتخدمت عبأأ.رة "ع ا طأأرا  الثأأأ"علأأ   1 ةالدوليأأةو وهلأأ ا السأأبب، تأأثص الفقأأر 
 و(1430 يف خمتلأأأ  أحكأأأ.  مع. أأأدات قأأأ.نون الث اعأأأ.ت املسأأألحة يف سأأأي.ال خملفأأأ.ت احلأأأرب "عنأأأ ا 

ورئأأي مث.سأأب.  اسأأتخدا  املصأأطلح يف مشأأروع املبأأدأ  أأ ا ان مأأ  املتوقأأع أن تظهأأر حأأ.الت توجأأد 
م.ملأأةو فعلأأ  سأأبي    تسأيطر عليهأأ. الدولأأة سأيطرة ال فيهأ. خملفأأ.ت حأأرب سأ.مة وخطأأرة يف مثطقأأة

 امل .ل، قد ينسيطر طر  م  غ  الدول عل  أراض فيه. خملف.ت حرب س.مة وخطرةو
و و أي هتأد  دىل تشأجيع التعأ.ون وتبأ.مل 1 ةسالقأرتان مأع الفقأر  2 ةوينثبغي قأراءة الفقأر  (6 

وجيأأدر و 1 ةاملسأأ.عدة التقثيأأة بأأني ااطأأرا  إلبطأأ.ل ضأأرر خملفأأ.ت احلأأرب املشأأ.ر دليهأأ. يف الفقأأر 
هتأأأد  دىل فأأأرض أي الت امأأأ.ت جدينأأأدة علأأأ  ااطأأأرا  للتعأأأ.ون مبوجأأأب  ال 2 ةسلأأأ مر أن الفقأأأر 

ينكون فيه. أحد  وال الق.نون الدويلو ومع ذلك، م  املتوقع أن ت ور ح.الت ينقع فيه. ن اع مسلح
ااطأأرا  قأأ.مرا  علأأ  ضأأ .ن دبطأأ.ل ضأأرر خملفأأ.ت احلأأرب السأأ.مة واخلطأأرةو لأأ ا رئأأي أن مأأ  املهأأم 

 شجيع ااطرا  عل  التع.ون يف   ا الصدموت
شرط.  بعد  اإلخالل ينهأد  دىل قطأع الشأك سليقأني أبن االلت امأ.ت  3 ةوتتض   الفقر  (7 

مبوجب القأ.نون الأدويل العأريف تبقأ  سأ.رينةو وتوجأد عأدة مع. أدات  أو الق.ئ ة مبوجب مع. دات
لأأأدى الأأأدول الت امأأأ.ت خمتلفأأأة لقأأأ.نون الث اعأأأ.ت املسأأألحة تأأأثظم خملفأأأ.ت احلأأأرب، ولأأأ لك توجأأأد 

 و(1431 ينتص  مبخلف.ت احلرب في .
، فضأأأال  عأأأ  خملفأأأ.ت احلأأأرب احملأأأدمة يف "ةصأأأي.ن أو تأأأدم  أو دوالأأأة أو طهأأأ ت"وعبأأأ.رة  (8 

قأأأول االغأأأ.  واملثأأأ.طق امللّغ أأأة واالغأأأ.  والفخأأأ.  املتفجأأأرة والأأأ خ.ئر املتفجأأأرة ح"الق.ئ أأأة، و أأأي 

__________ 

 ، املرجع نفسهو1( م  شرح امل.مة 12الفقرة   (1428 
 1429) A/CN.4/692 ينتعلأأأأأأأأأأأق مبفهأأأأأأأأأأأو  "السأأأأأأأأأأأيطرة"، انظأأأأأأأأأأأر و وفي أأأأأأأأأأأ.33، الفقأأأأأأأأأأأرة: Namibia, Advisory Opinion 

، حيأأث ذمأرت حمك أأة العأأدل الدوليأة أنأأه "دذا م.نأأت جثأأوب at p. 54, para. 118أعأأال (،  1322  احل.شأية
ينعفيه. م  الت ام.هت. ومسؤولي.هت. مبوجب الق.نون الأدويل جتأ.   أفرينقي. تدينر   ا اإلقليم مون وجه حق، ف ن   ا ال

خأأأأرى في أأأأ. خيأأأأص ة.رسأأأأة سأأأألط.هت. حيأأأأ.ل اإلقلأأأأيمو ف.لسأأأأيطرة امل.مينأأأأة علأأأأ  دقلأأأأيم، وليسأأأأت السأأأأي.مة الأأأأدول اا
 شرعية احلق،  ي أس.س مسؤولية الدولة ع  اافع.ل اليت متس موال  أخرى"و أو

انظر، م ال ، اللوتومول ال .ين املرفق سالتف.قية املتعلقة أبسلحة تقليدينة معيثأة، ومأ لك اللوتومأول املتعلأق سملتفجأرات  (1430 
تقييأأأد اسأأأتع .ل أسأأألحة تقليدينأأأة معيثأأأة ميكأأأ  اعتب.ر أأأ. مفرطأأأة الضأأأرر  مأأأ  خملفأأأ.ت احلأأأرب املرفأأأق ستف.قيأأأة حظأأأر أو

. ينلأأي، "اللوتومأأول اخلأأ.مس املرفأأق سالتف.قيأأة املتعلقأأة أبسأألحة تقليدينأأة عشأأوائية ااثأأر  اللوتومأأول اخلأأ.مس(  في أأ أو
 وUnited Nations, Treaty Series, vol. 2399, No. 22495, p. 100(، 1996أاير/م.ينو  3معيثة"(  جثي ، 

للوتومأول اخلأ.مس املرفأق انظر، م ال ، اللوتومول ال .ين املعدل املرفق سالتف.قية املتعلقأة أبسألحة تقليدينأة معيثأة  وا (1431 
سالتف.قيأأة املتعلقأأة أبسأألحة تقليدينأأة معيثأأة  واتف.قيأأة حظأأر اسأأتع .ل ونأأ ين  ودنتأأ.ج ونقأأ  االغأأ.  املضأأ.مة لرفأأرام 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 2056, No (،1997أينلول/سأبت ل  18وتدم  تلأك االغأ.   أوسألو، 

35597, p. 211املرجأع نفسأه، 2008أاير/مأ.ينو  30ر العثقومينأة  مبلأ ،   واتف.قيأة الأ خ.ئ ،)vol. 2688, No. 

47713, p. 39 واتف.قيأة حظأر اسأتحداث ودنتأ.ج ونأ ين  واسأتع .ل ااسألحة الكي ي.ئيأة وتأدم  تلأك ااسألحة  
 وvol. 1974, No. 33757, p. 45(، املرجع نفسه، 1992أينلول/سبت ل  3 جثي ، 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/692
http://undocs.org/ar/A/CN.4/692
http://undocs.org/ar/A/CN.4/692
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التحدينأأد و أأي مسأأت دة مأأ  مع. أأدات قأأ.نون الث اعأأ.ت ، اختأأ ت علأأ  وجأأه "ىوااجهأأ ة ااخأأر 
 و(1432  و ق.ئم ح.لي.   م .  املسلحة الق.ئ ة لض .ن استث.م الفقرة دىل ق.نون الث اع.ت املسلحة

تعوين   أو ينتث.ول بشك  مب.شر موضوع املسؤولية ال وجيدر سملالحظة أن مشروع املبدأ (9 
صأأي.نة خملفأأ.ت احلأأرب  أو تأأدم  أو دوالأأة أو الضأأح.اي عأأ  قصأأدو  أأ ا ان املسأأؤولية عأأ  تطهأأ 

أحك.  ق.نون الث اع.ت املسلحة الق.ئم، عل  ااق  م  حيث دن بع   م. تثظ ه. أصال  دىل حد
خيأأأأ  مشأأأأروع املبأأأأدأ  سأأأأث.م  وال و(1433 املع. أأأدات حتأأأأدم اةهأأأأة الأأأأيت ينثبغأأأأي أن تتخأأأأ  دجأأأأراءات

 املسؤولية ومس.ئ  التعوين و

  28 أاملبد  
 احلرب يف البحرخملفات 

تشأأأأك   أال علأأأأ  مف.لأأأأةأن تتعأأأأ.ون لأأأأدول واملثظ أأأأ.ت الدوليأأأأة املعثيأأأأة لينثبغأأأأي  
 خملف.ت احلرب يف البحر خطرا  عل  البيئةو

 الشرح  
ااوسأأع نط.قأأ. ، الأأ ي ينرّمأأ  علأأ  خملفأأ.ت احلأأرب بوجأأه عأأ. ،  27 أخالفأأ.  ملشأأروع املبأأد (1 

يف ذلأك  اثر أ.  مبأ. خملفأ.ت احلأرب يف البحأر،عل  وجه التحدينأد ح.لأة  28 أينتث.ول مشروع املبد
ينغطي  ال 27 أقي ة مض.فة ان مشروع املبد 28 أالطوينلة ااج  يف البيئة البحرينةو وملشروع املبد

ينعأأر أنأأه لأأيس  مأأ. سأأيطرة طأأر  سأأ.بق يف نأأ اع مسأألح، أو سأأوى خملفأأ.ت احلأأرب اخل.ضأأعة لوالينأأة
البحأرو وينشأجع مشأروع املبأدأ  أ ا صأراحة  علأ  ينكفي لتغطية مجيع خملف.ت احلرب يف  مب. واسع.  

 و(1434 تشك  خملف.ت احلرب يف البحر خطرا  عل  البيئة أال التع.ون الدويل لكف.لة
__________ 

تخدمة يف مأأ  مأأ  اللوتومأأول ال أأ.ين املعأأدل املرفأأق سالتف.قيأأة املتعلقأأة أبسأألحة تقليدينأأة معيثأأة  انظأر العبأأ.رات املسأأ (1432 
واتف.قيأأأة حظأأأر اسأأأتع .ل ونأأأ ين  ودنتأأأ.ج ونقأأأ  االغأأأ.  املضأأأ.مة لرفأأأرام وتأأأدم  تلأأأك االغأأأ.   واتف.قيأأأة الأأأ خ.ئر 

 العثقومينةو
.ين املعأدل املرفأق سالتف.قيأة املتعلقأة أبسألحة تقليدينأة معيثأة: مأ  اللوتومأول ال أ 3م  امل.مة  2انظر، م ال ، الفقرة  (1433 

وال ، وفقأأ.  احكأأ.   أأ ا اللوتومأأول، عأأ  مجيأأع االغأأ.  ؤ مسأأ طأأر  يف نأأ اع مأأ. "ينكأأون مأأ  طأأر  متع.قأأد سأأ.  أو
صأأأأي.نته.  تأأأأدم  . أو دوالتهأأأأ. أو وااشأأأأراك اخلداعيأأأأة والثبأأأأ.ئ  ااخأأأأرى الأأأأيت اسأأأأتخدمه.، وينتعهأأأأد بكسأأأأحه. أو

بأأأدور . علأأأ   10 مأأأ  املأأ.مة 2مأأأ   أأأ ا اللوتومأأول"و وتأأأثص الفقأأرة  10.  أأأو مثصأأوص عليأأأه يف املأأ.مة حسأأب 
ينتعلأأق حبقأأول االغأأ.  واملثأأ.طق  ولية في أأ.ؤ ينلأأي: "تتح أأ  ااطأأرا  السأأ.مية املتع.قأأدة وأطأأرا  الثأأ اع  أأ   املسأأ مأأ.

دضأ.فة دىل ذلأك، تأثص و امللغومة واالغ.  وااشراك اخلداعية والثب.ئ  ااخرى يف املث.طق الواقعة حتت سيطرهت."و 
ينلأأأي:  مأأأ  اللوتومأأول اخلأأأ.مس املرفأأق سالتف.قيأأأة املتعلقأأة أبسأأألحة تقليدينأأة معيثأأأة علأأ  مأأأ. 3مأأأ  املأأ.مة  2الفقأأرة 

أع أأ.ل القتأأ.ل الفعليأأة، ينقأأو  أبقأأرب وقأأت ةكأأ  مأأ  طأأر  مأأ  ااطأأرا  املتع.قأأدة السأأ.مية، ومأأ   "وبعأأد توقأأ 
طر  يف ن اع مسلح، بوضع عالم.ت لتحدينأد املتفجأرات مأ  خملفأ.ت احلأرب يف ااقأ.ليم املتأفثرة هبأ. الأيت نضأع 

مأ  اتف.قيأة الأ خ.ئر  4.مة مأ  املأ 1ينأدمر ."  وتأثص الفقأرة  ينأتخلص مثهأ. أو لسيطرته وين ين  تلك املتفجأرات أو
ضأ .ن دوالأة وتأدم  خملفأ.ت الأ خ.ئر العثقومينأة  ينلي: "تتعهد مأ  مولأة طأر   والأة وتأدم  أو العثقومينة عل  م.

مأأأ   1اخل.ضأأأعة لسأأأيطرهت."  وتأأأثص الفقأأأرة  الواقعأأأة يف املثأأأ.طق امللوثأأأة سلأأأ خ.ئر العثقومينأأأة واملشأأأ ولة بوالينتهأأأ. أو
تع .ل ونأأأ ين  ودنتأأأ.ج ونقأأأ  االغأأأ.  املضأأأ.مة لرفأأأرام وتأأأدم  تلأأأك االغأأأ.  علأأأ  مأأأ  اتف.قيأأأة حظأأأر اسأأأ 5املأأأ.مة 

ضأأأ .ن تأأأدم  مجيأأأع االغأأأ.  املضأأأ.مة لرفأأأرام يف املثأأأ.طق امللغومأأأة  ينلأأأي: "تتعهأأأد مأأأ  مولأأأة طأأأر  بتأأأدم  أو مأأأ.
 سيطرهت."و اخل.ضعة لوالينته. أو

، سحل.جأة دىل انأ.ذ تأداب  تع.ونيأة 71/220قرار أ. ، يف ذلأك يف 2010 اعرتفأت اة عيأة الع.مأة صأراحة  مثأ  عأ.  (1434 
لتقيأأيم اآلاثر البيئيأأة للثفأأ.ايت الث.جتأأة عأأ  دغأأراال الأأ خ.ئر الكي ي.ئيأأة يف البحأأر ووايمة الأأوعي بتلأأك اآلاثرو وينعيأأد 

https://www.un.org/ar/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/res/71/220&Lang=A
https://www.un.org/ar/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/res/71/220&Lang=A
https://www.un.org/ar/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/res/71/220&Lang=A
https://www.un.org/ar/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/res/71/220&Lang=A
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 وبسأأأبب الطأأأ.بع املتعأأأدم اةوانأأأب لقأأأ.نون البحأأأ.ر، ميكأأأ  أن تكأأأون لدولأأأة معيثأأأة سأأأي.مة (2 
غرابأة  وال و(1435 وجأوم املخلفأ.توالينأة، تبعأ.  ملكأ.ن  وال سي.مة ال أو سي.مة ووالينة، أو والينة، أو

 فعلأأ  سأبي  امل أ.ل، قأأد و(1436 مه أةدذن يف أن تطأرح خملفأ.ت احلأرب يف البحأأر حتأدايت ق.نونيأة 
 متلأأك الدولأأة السأأ.حلية املأأوارم الالومأأة لكف.لأأة ال قأأد أو  تعأأوم أطأأرا  الثأأ اع املسأألح موجأأومة ال
تكأون الدولأة السأ.حلية طرفأ.  يف  ال قأد أو  تشك  خملف.ت احلرب يف البحر خطرا  علأ  البيئأة أال

الث اع، لك  تعأ.ون تلأك الدولأة قأد ينكأون ضأروراي  يف اةهأوم الراميأة دىل الأتخلص مأ  املخلفأ.تو 
ينكأأأون انتهأأأك الت ام.تأأأه  ال ومأأأ  التحأأأدايت ااخأأأرى امل كثأأأة أن الطأأأر  الأأأ ي تأأأرك خملفأأأ.ت قأأأد

 آلن خطرا  بيئي. ومبوجب الق.نون الدويل وقت حدوث ذلك، لك      املخلف.ت تشك  ا
الدول بوجه عأ. ، ولأيس الأدول الأيت م.نأت  28 أوبث.ء  عل  ذلك، خي.طب مشروع املبد (3 

ض.لعة يف ن اع مسلح فحسبو و و ينهد  دىل تشجيع مجيع الدول، ومأ لك املثظ أ.ت الدوليأة 
تشأأّك  خملفأأ.ت احلأأرب يف البحأأر خطأأرا  علأأ  البيئأأةو  أال علأأ  مف.لأأةعلأأ  التعأأ.ون  ،(1437 املعثيأأة

 ، سلثظر دىل أن املسأ.ئ  املقصأومة غ.لبأ.  "ةملعثيا"موصوفة بكل ة  "ةملثظ .ت الدوليا"واإلش.رة دىل 
 تكون متخصصةو م.
اام أر دل امأ. ، سلثظأر دىل  "نتعأ.و ت"أنسأب مأ  عبأ.رة  "نثبغي أن تتع.و ين"ورئي أن عب.رة  (4 

والأأت امل .رسأأة فيأه تتطأأورو والتعأأ.ون عثصأر مهأأم في أأ. خيأص خملفأأ.ت احلأأرب يف  مأ. أن  أ ا جمأأ.ل
متتلأأك  ال البحأأر، ذلأأك أن الأأدول السأأ.حلية املتأأفثرة سأألب.  مأأ  جأأراء خملفأأ.ت احلأأرب يف البحأأر قأأد

تشأك  خملفأ.ت احلأرب يف البحأر خطأرا   أال تكأون قأ.مرة علأ  مف.لأة ال املأوارم الالومأة ومأ  مثّ قأد
 عل  البيئةو

 وتوجأأأأأد سأأأأأب  شأأأأأىت ميكأأأأأ  هبأأأأأ. للأأأأأدول واملثظ أأأأأ.ت الدوليأأأأأة املعثيأأأأأة أن تتعأأأأأ.ون لكف.لأأأأأة (5 
تشك  خملف.ت احلرب يف البحر خطرا  عل  البيئةو فعل  سبي  امل أ.ل، ميكثهأ. دجأراء مراسأ.ت  أال

استقصأ.ئية لل ثأأ.طق البحرينأأة وداتحأة املعلومأأ.ت مون قيأأوم للأأدول املتضأررة، وميكثهأأ. تأأوف  خأأرائ  
مأأ.ت، وميكثهأأ. تأأوف  معلومأأ.ت تكثولوجيأأة وعل يأأة ومعلومأأ.ت ع أأ. دذا م.نأأت املخلفأأ.ت مأأع عال

 ميك  أن تطرح خم.طر مستقبال و أو تطرح خم.طر
__________ 

، وينش  دىل عدم مأ  الصأكوك الدوليأة واإلقلي يأة ذات الصألةو 2030 خطة التث ية املستدامة لع.  القرار أتميد
وعأأالوة  علأأ  ذلأأك، ينشأأ  دىل أمهيأأة التوعيأأة سآلاثر البيئيأأة للثفأأ.ايت الث.جتأأة عأأ  ااسأألحة الكي ي.ئيأأة املغرقأأأة يف 

ظ أأأأ.ت اإلقلي يأأأة والدوليأأأة املعثيأأأة بشأأأأفن البحأأأر، وينأأأدعو اامأأأني العأأأأ.  دىل اسأأأتطالع  راء الأأأدول ااعضأأأ.ء واملث
التداب  التع.ونية املتوخ.ة يف القرار، وحتديند اهليئ.ت احلكومية الدولية املث.سأبة ماخأ  اامأم املتحأدة ملواصألة الثظأر 

 يف تلك التداب  وتثفي  .، حسب االقتض.ءو
 United(، 1982ن ااول/مينسأأأأ ل مأأأأ.نو   10انظأأأأر اتف.قيأأأأة اامأأأأم املتحأأأأدة لقأأأأ.نون البحأأأأ.ر  مونتيغأأأأو سي،  (1435 

Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. 31363, p. 3 و وقد تكون خملفأ.ت احلأرب موجأومة يف امليأ.  اإلقلي يأة
يف أعأأ.يل البحأأ.ر، و أأ ا سأأيكون لأأه أتثأأ  يف حقأأوال  يف املثطقأأة االقتصأأ.مينة اخل.لصأأة أو يف اةأأر  القأأ.ري أو أو

 الدول والت ام.هت.و
 A. Lott, "Pollution of the marine environment by dumping: legal framework applicable to ر:انظأ (1436 

dumped chemical weapons and nuclear waste in the Arctic Ocean", Nordic Environmental Law 

Journal, vol. 1 (2015), pp. 57-69, and W. Searle and D. Moody, "Explosive Remnants of War at 

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

Effects, A. Westing (ed.) (Taylor & Francis 1985)و 
م شأأروع للتعأأ.ون بأأني مول البلطيأأق بت وينأأ    2011 الأأ ي بوشأأر يف عأأ.  CHEMSEAمأأ  ذلأأك مأأ ال  مشأأروع  (1437 

 أعال (و 1424ج ئي م  االحت.م ااورو   انظر احل.شية 
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وقد ترتتب عل  ااخطأ.ر  و(1438 وينت ايند الوعي سآلاثر البيئية ملخلف.ت احلرب يف البحر (6 
صأحة اإلنسأ.ن  هتأدم ذات شأفنيأة اليت تشكله. عل  البيئة خملف.ت احلأرب يف البحأر أضأرار ج.نب

واعأأرُت  بوجأأوم صأألة واضأأحة بأأني  و(1439 سأأي . صأأحة وسأأالمة البحأأ.رة والصأأي.مين  ال وسأأالمته،
اخلطر عل  البيئة والصحة والسالمة الع.مة يف عأدم مأ  صأكوك القأ.نون الأدويل، ومأ  مثّ رئأي أن 

تشأأك   أال املهأأم بوجأأه خأأ.ص التشأأجيع علأأ  التعأأ.ون بأأني الأأدول واملثظ أأ.ت الدوليأأة علأأ  مف.لأأة
 و(1440 خملف.ت احلرب يف البحر خطرا  

 عأأأأأ  قصأأأأأد تثأأأأ.ول أي مسأأأأأ.ئ  تتعلأأأأأق  سأأأأأث.م املسأأأأأؤولية 28 أوينتجثأأأأب مشأأأأأروع املبأأأأأد (7 
التعأأوين  عأأ  ااضأأرار املتعلقأأة مبخلفأأ.ت احلأأرب يف البحأأرو وحتدينأأد الطأأر  الأأ ي ينقأأع عليأأه  أو

تشأك  خملفأ.ت احلأرب يف البحأر خمأ.طر بيئيأة مسأفلة معقأدة ومقيقأة  أال االلت ا  ااس.سأي بكف.لأة
املتثوعة لق.نون البح.ر الأ ي ينغطأي مثأ.طق تأرتاوح مأ  سي . سلثظر دىل الطبيعة الق.نونية  ال جدا ،

 املي.  الداخلية دىل أع.يل البح.رو

__________ 

مأأأأ.نون   20  املأأأأؤر  68/208و 2010مأأأأ.نون ااول/مينسأأأأ ل   20املأأأأؤر   65/149انظأأأأر قأأأأراري اة عيأأأأة الع.مأأأأة  (1438 
 Mensah, "Environmental damages under the: و انظأر أينضأ.  A/68/258والوثيقأة  2013ااول/مينسأ ل 

Law of the Sea Convention", p. 233و 
 أأي اهليئأأة اإلمارينأأة التف.قيأأة مح.ينأأة أصأأدرت ةثأأة مح.ينأأة البيئأأة البحرينأأة يف مثطقأأة حبأأر البلطيأأق  ةثأأة  لسأأثكي(، و  (1439 

البيئة البحرينة ملثطقة حبر البلطيق، مب.مئ توجيهية للصي.مين  الأ ين  ينصأ.مفون ذخأ.ئر مي ي.ئيأة ملقأ.ة يف البحأر يف 
، انظر الع   ال ي أبأ   مرمأ  جأي س مأ.رت  لدراسأ.ت ولتكوين  فكرة ع.مة ع  املوضوع بسهولةمرحلة مبكرةو 

 اط لع عليه  /www.nonproliferation.org/chemical-weapon-munitions-dumped-at-seaعد  االنتش.ر يف: 
 و(2019متوو/ينوليه  8يف 

مأأ   55مأأ  املأأ.مة  1الع.مأأةو انظأأر، مأأ ال ، الفقأأرة د صأألة واضأأحة بأأني اخلطأأر علأأ  البيئأأة والصأأحة والسأأالمة جأأتو  (1440 
اللوتومأأول اإلضأأ.يف ااول الأأيت تأأثص علأأ  مح.ينأأة البيئأأة الطبيعيأأة يف الث اعأأ.ت املسأألحة الدوليأأة وحتظأأر اسأأتخدا  

قأأأد ينتوقأأأع مثهأأأ. أن تسأأأبب ضأأأررا  بيئيأأأ. ، ومأأأ  مثّ أن تضأأأر بصأأأحة  وسأأأ.ئ  وأسأأأ.ليب القتأأأ.ل الأأأيت ينُقصأأأد هبأأأ. أو
مأأ  اتف.قيأأة مح.ينأأة واسأأتخدا  اجملأأ.ري امل.ئيأأة العأأ.برة للحأأدوم والبحأأ ات  1مأأ  املأأ.مة  2الفقأأرة السأأك.ن  وتأأثص 

الدوليأأة علأأ  أن اآلاثر السأألبية علأأ  البيئأأة تشأأ  : "التأأفث  علأأ  صأأحة وسأأالمة اإلنسأأ.ن وعلأأ  الثبأأ.ت واحليأأوان 
التف.عأأ  في أأ. بأأني  اهلي.مأأ  امل.مينأأة ااخأأرى أو ووالرتبأأة واهلأأواء واملأأ.ء واملثأأ.  واملشأأ. د الطبيعيأأة واآلاثر الت.رخييأأة أ

الظأأأرو  االجت .عيأأأة واالقتصأأأ.مينة بسأأأبب   أأأ   العوامأأأ   وتشأأأ   أينضأأأ.  اآلاثر الأأأيت تلحأأأق سلأأأرتاث ال قأأأ.يف أو
 حدوث تغي  يف     العوام "و
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