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 اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ

 
 لورانس بواسون دي شازورن: بقلم

 أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي العام والتنظيم الدولي، آلية الحقوق، جامعة جنيف
 

 أثر اإلنسان على تغير المناخ
 
لعالمي لدرجات يـُعزى معظم االحترار العالمي، وهو االرتفاع الحاصل في المتوسط ا 

الحرارة خالل القرن العشرين، إلى زيادة ترآزات غازات االحتباس الحراري في 
ذات المنشأ البشري هذه االنبعاثات قد ارتفعت ف. الغالف الجوي بسبب األنشطة البشرية

تقرير التقييم الرابع الصادر عن الفريق  (2004 و 1970 في المائة بين عامي 70بنسبة 
م فعل غازات االحتباس الحراري في ـّ وينظ.)ي المعني بتغير المناخالحكومي الدول

 ظاهرة ، من حيث المبدأوهذا الفعل،. الغالف الجوي الحرارة العامة على سطح األرض
من قبيل (تطرأ بصورة طبيعية تعيد فيها بعض الغازات الموجودة في الغالف الجوي 

مرآبات ويد النيتروز ثاني أآسيد الكربون وبخار الماء والميثان وأآس
إطالق الحرارة إلى سطح األرض؛ وبدون هذه الحرارة المرتدة ) آربونفلوروالكلورو

 .صالحًا للحياة يعود مما هو عليه اآلن بل يـُرجح أال ر أبرد بكثيسيكونفإن آوآبنا 
 
وبحلول أواسط الثمانينيات، حذر العلماء من أن االحترار العالمي يجري بما يتجاوز  
ولزيادة انبعاثات كانيات الطبيعية وأن هذا يعود في جزء آبير منه لألنشطة البشرية االم

التقدم في تكنولوجيا الحسابات  أسهموقد . غازات االحتباس الحراري ذات المنشأ البشري
وضع نماذج معقدة وأآثر واقعية لعالقات السببية ولمخاطر تغير المناخ بالنسبة في 

 في فيالش بالنمسا، وهو 1985وفي مؤتمر عـُقد عام . لوجيلإلنسان والنظام االيكو
المؤتمر الدولي لتقييم دور ثاني أآسيد الكربون وغيره من غازات االحتباس الحراري 
على تقلبات المناخ واآلثار المرتبطة به، طالب العلماُء السياسيين بالتعاون في استكشاف 

فجوة وأدى اآتشاف .  ج بفعل اإلنسانسياسات ترمي إلى تخفيف حدة تغير المناخ النات
خلق شعور إضافي بالحاجة إلى  1988 وموجة الحرارة التي حدثت في عام االوزون

 . في هذا الصددعاجل اتخاذ إجراءالماسة إلى 
 

 التفاوض على إطار قانوني عالمي
 
وضع اتفاقية أيضًا ب  القياموتحقق في وقت قصير توافق آراء دولي يدعو الدول إلى 
وتتناول انبعاثات غازات االحتباس الحراري التي ال لزمة قانونًا تعنى بتغير المناخ، م

 1985 لعام اتفاقية فيينا لحماية طبقة االوزونيغطيها نظام حماية طبقة األوزون، أي 
وتمثلت . 1987 لعام بروتوآول مونتريال المتعلق بالمواد المستنفدة لطبقة االوزونو

، برنامج األمم المتحدة للبيئةوالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية م قياالخطوة اآلولى في 
بإنشاء الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ باعتباره هيئة علمية ، 1988في 

 تقييمًا آلخر مستجدات البحوث وآثارها المتعلقة قدم لصنـّاع القرارتـُحكومية دولية 
المؤتمر العالمي الثاني ، في 1990 وفي . والتكيـّفبالسياسات الرامية إلى تخفيف الوطأة

حول "  جنوب–شمال " المنعقد في جنيف، أصبح من الواضح أن هناك انقسام للمناخ
في ذلك  اآلولىفبينما رأت . لتغير المناخالنامية والبلدان المتقدمة النمو آيفية رؤية البلدان 

على الفقر   التي سيخلفهاعلى اآلثار يةالثانالوقت أن المسألة مسألة علمية بيئية، شددت 
 "الجنوب" و"الشمال"على أن المواقف التي بدت مشترآة بين .والتنمية أي نظام مقبل

آانت تقوم على مصالح تكمن خلفها فيما يتعلق بااللتزامات، وهي مصالح مختلفة وآثيرًا 
تعاون والتنمية في ففي المجموعة اآلولى، وتضم الغالبية في منظمة ال. ما تكون متعارضة

 من انبعاثات غازات االحتباس ضالميدان االقتصادي، آانت البلدان تؤيد اعتماد اتفاق يخف
حول حجم هذا الحراري على مستوى العالم، مع أنه لم يكن هناك أي توافق في اآلراء 

وفي مقابل ذلك، لم تكن الواليات المتحدة، والتي وافقت من حيث المبدأ، على . التخفيض
أما المجموعة . الحاجة إلى اتفاق بيئي، راغبة في الخضوع ألي التزام يخفض االنبعاثات
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بإعاقة الصك القانوني الجديد تسبب  عدم الثانية فقد آانت متحدة في االتفاق على وجوب
فبينما آانت : على أن مصالحها، باستثناء هذا الموقف، آانت منقسمة. تنميتها االقتصادية
ها في إطار الصك الجديد الذي لة للنفط متخوفة من انقطاع مصادر دخالبلدان المصدر

آانت البلدان المستهلكة للفحم قلقة إزاء مستقبل  استعمال الوقود االحفوري، يقيديمكن أن 
استعمال مصدر الطاقة األول لديها، أما الدول الجزرية الصغيرة والدول ذات األراضي 

منسوب في ارتفاع من  مما يتهددهافًا تحتمي به الساحلية المنخفضة فقد أقامت تحال
 .المحيطات

 
على النحو المالئم في العملية  تتم معالجتها ال وقد اعتبرت البلدان النامية أن شواغلها 

، الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخذات الترآيز العلمي التي تجري في سياق 
المنظمة العالمية  تعمل تحت رعاية لتفاوضللجنة الرامي إلى انشاء قتراح االورفضت 

وعلى هذا فقد أنشئت لجنة دولية للتفاوض . برنامج األمم المتحدة للبيئةولألرصاد الجوية 
، تحت رعاية الجمعية العامة لألمم المتحدة وضع اتفاقية إطارية متعلقة بتغير المناخعلى 

 وآانت لجنة التفاوض .)1990ديسمبر / آانون األول21 المؤرخ 45/212القرار (
أما .  مشارآة جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة ووآاالتها المختصةممفتوحة أما

 على التفاوض على اتفاقية إطارية تتضمن التزامات مالئمة وتنّص"واليتها فقد تمثلت في 
توقيع لن من فتح باب اـّ على أن يتم ذلك في وقت يمك،"أية آليات تتصل بذلك ويـُتفق عليها

 .ة المعني بالبيئة والتنمية في ريو دي جانيرود مؤتمر األمم المتحعلى االتفاقية أثناء
 
 دولة واستغرقت أقل من سبعة 140وفي عملية تفاوضية آبرى اشترك فيها أآثر من  

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية  وانتهت من وضع عشر شهرًا، أوفت اللجنة بواليتها
في مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة  يهاـُتح باب التوقيع علوف لمناخالمتعلقة بتغير ا

، ثم في مقر األمم المتحدة في 1992يونيه / حزيران14 إلى 4والتنمية في الفترة من 
 165وبحلول ذلك التاريخ، وقع على االتفاقية . 1993يونيه / حزيران19نيويورك حتى 

وتتمتع االتفاقية اإلطارية بعضوية . 1994مارس / آذار21طرفًا، ودخلت حيز النفاذ في 
 االتفاقية حالة( صكـًّا 192عالمية شاملة تقريبًا، فقد بلغ عدد صكوك التصديق المودعة 

 ).2008أغسطس / آب26بتاريخ 
 

  وأهدافهااتفاقية األمم المتحدة اإلطارية
 
تثبيت "صلة بها في يتمثل الهدف الطويل األجل من االتفاقية والصكوك القانونية المت 

  الحراري في الجو عند مستوى من شأنه أن يحول دون تدخلسالحتباترآيزات غازات ا
تعّرف االتفاقية تغير المناخ و ).2المادة  (" بصورة خطيرة في النظام المناخياإلنسان

 غير مباشرة إلى النشاط البشري أوتغير في المناخ يـُعزى بصورة مباشرة "باعتباره 
 المناخ الملحوظة لتـقـلبيةّير ترآيب الغالف الجوي العالمي والذي يشكل إضافة الذي يغ

 )).2 (1المادة " (خالل فترات زمنية مقاَرنة
 
لم المتقدم اينشأ في العإنما إلى أن النصيب األآبر من االنبعاثات تفاقية، إذ تشير االو 

تكرس مبادئ اإلنصاف والتنمية ، ومراعاة منها لقلق البلدان النامية إزاء التنمية، النمو
المستدامة وتطالب الدول بالتعاون على أوسع نطاق ممكن وفقًا لمبدأ المسؤوليات 

وبموجب االتفاقية، تراعي .  وبما يتمشى مع قدرات آل منهاالمشترآة لكن المتمايزة
، الحاجات والشواغل المحددة لدى مجموعات أطراف االتفاقية، في تنفيذها اللتزاماتها

البلدان المتأثرة بشكل خاص، من قبيل البلدان الساحلية المنخفضة و بلدان العبور والبلدان 
غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة والدول المعتمدة على الوقود االحفوري والبلدان 
ذات المناطق شبه القاحلة والمناطق المعرضة للجفاف والتصحر ومناطق الغابات 

كوارث الطبيعية والمناطق الحضرية التي يرتفع فيها التلوث للوالمناطق المعرضة 
الجوي ومناطق النظم االيكولوجية الهشة، فضًال عن أقل البلدان نموًا والبلدان التي قد 

 )).10(إلى ) 8 (4المادة (تتضرر اقتصاديًا بتدابير مواجهة تغير المناخ
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تقع على جميع األطراف، في وتتضمن االتفاقية مجموعة من االلتزامات العامة التي  
على البلدان المتقدمة النمو المدرجة في المرفقين إال تنطبق ال حين أن االلتزامات الخاصة 

انبعاثات غازات وتعترف االتفاقية بوجود اتفاقات دولية أخرى تنظـّم . األول والثاني
ة ال االلتزامات بموجب االتفاقي؛ وهي تنص بشكل خاص على أن االحتباس الحراري

آما .  الخاضعة فعًال لمراقبة بروتوآول مونتريالغازات االحتباس الحراريتنطبق على 
 آذلك تنفيذ الذي يحكميعتبر مبدأ المسؤوليات المشترآة لكن المتمايزة هو المبدأ 

وطنية الحصر الوفر عمليات تو. 1، الفقرة 4االلتزامات العامة المدرجة في المادة 
، واستكمالها بصورة منتظمة، أساسًا علميًا للتخطيط باس الحراري غازات االحتتالنبعاثا

وتتضمن االلتزامات العامة األخرى . االتفاقية الطويل األجلالمقبل ولتحقيق هدف 
 والعمليات المتصلة ت وتعميم تكنولوجيات رقابة االنبعاثا،التخطيط الوطني الطويل األجل

ظ بصورة منتظمة على محفوظات البيانات حتفابذلك، وتكييف السياسات البيئية، واال
 .وتطويرها، وتبادل المعلومات، وآذلك التشجيع على التثقيف والتدريب والتوعية العامة

وتلتزم البلدان المتقدمة النمو المدرجة في المرفق األول بالهدف المتمثل في الحد من 
منها ، آٌل هذه البلدان  بحيث تعودالبشري ذات المنشأ غازات االحتباس الحراريانبعاثات 

التي آانت عليها في عام  تاالنبعاثا، إلى مستويات  فيما بينهابمفرده أو بصورة مشترآة
وتخضع هذه البلدان لمتطلبات إبالغ أشد صرامة من المتطلبات الواقعة على . 1990

سهم في البلدان النامية وعليها أن تنسق أدواتها االقتصادية واإلدارية ذات الصلة والتي تـُ
ات الداعمة وتسعير نمن ذلك مثًال المعو (غازات االحتباس الحراريزيادة انبعاثات 

ويقع على )). 2 (4المادة (، فضًال عن استعراض سياساتها بصورة منتظمة )الطاقة
البلدان المدرجة في المرفق الثاني، والتي تمثل مجموعة مصغرة من البلدان المدرجة في 

تمكينها من ل توفير موارد مالية جديدة وإضافية للبلدان النامية المرفق األول، التزام
وهي تقدم، إضافة . 1، الفقرة 12 لمتطلبات اإلبالغ الوطني المحددة في المادة االمتثال

لذلك، الموارد لتغطية آامل التكاليف المتزايدة تدريجيًا والمترتبة على تنفيذ البلدان النامية 
المادة (د الدول األشد عرضة للتأثر على تغطية تكاليف التكيف ، وتساعلاللتزامات العامة

آما تـُعتبر البلدان المدرجة في المرفق الثاني مسؤولة عن الترويج لنقل )). 4(و ) 3 (4
التكنولوجيات السليمة بيئيًا إلى األطراف األخرى، والسيما إلى البلدان النامية، وعن 

 )).5 (4المادة (عم تعزيز قدراتها وعن دتأمين حصول هذه البلدان عليها، 
 

 اآلليات المؤسسية والمالية
 
وهو يتخذ القرارات الرامية إلى تعزيز . ويـُعتبر مؤتمر األطراف الهيئة العليا لالتفاقية 

وتفعيًال لذلك، يحق لمؤتمر األطراف .  االتفاقيةفعاليةبصورة منتظمة التنفيذ ويستعرض 
التزامات األطراف والترتيبات المؤسسية الخاضعة أن ينظر في التقارير الوطنية و

ر، ـّييسهو ، و2، الفقرة 4يستعرض آفاية االلتزامات الواردة في الفقرة أن لالتفاقية، و
 حول أية مسائل ترمي إلى بناء على الطلب، تنسيق التدابير الوطنية ويقدم التوصيات

المادة (عات  المؤتمر السنوية ويـُسمح للمراقبين بحضور اجتما.  االتفاقيةأهدافتحقيق 
7 .( 

 
لالتفاقية  أمانة : هي آالتاليوإلى جانب مؤتمر األطراف، أنشأت االتفاقية أربع هيئات 
؛ هيئتان فرعيتان إحداهما  من بون، ألمانيا، مقرًا دائمًا لهاحاليًاتتخذ وهي ) 8المادة (

المادة (؛ وآلية مالية )10مادة ال(واألخرى للتنفيذ ) 9المادة (للمشورة العلمية والتقنية 
وعضوية الهيئات الفرعية مفتوحة أمام جميع األطراف، وتضم في الوقت نفسه ). 11

وهي تقيـّم حالة المعرفة العلمية والتقدم . ممثلي الحكومات من أصحاب الخبرة ذات الصلة
رعية هذه مسؤولة والهيئات الف.  لتنفيذ االتفاقيةفالعام وآثار التدابير التي تتخذها األطرا

 .، ويحق للمؤتمر أن ينشئ هيئات فرعية أخرى حسب اللزومأما مؤتمر األطراف وحده
 
وقد أنشئت اآللية المالية بهدف توفير الموارد المالية على أساس المنحة أو بشروط  

 مؤتمر اتتوجيهتحت وهي تعمل . ميّسرة، بما في ذلك ألغراض نقل التكنولوجيا
. اليف واحدة أو أآثر من الكيانات المؤسسية القائمة بأمر تشغيله، ويمكن تكاألطراف

وتنّص االتفاقية على أن تمثـّل جميع األطراف تمثيًال عادًال متوازنًا في اآللية وأن يكون 
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 وقد أعيدت وفق هذا هيكلة مرفق البيئة )).2 (11المادة  (لها نظام إدارة يتسم بالشفافية
رف به في القرار ـُثّم اعت، ))3 (12المادة (البداية بوالية مؤقتة العالمية، الذي آـُلـّف في 

 . باعتباره اآللية المالية لالتفاقية)1998 (4-م أ/3
 

 آلية االمتثال وتسوية المنازعات
  
وقد أنشئت آذلك آليتان تكميليتان لمعالجة المسائل المتعلقة بتنفيذ االتفاقية ولتسوية  

 تشاورية وتتوخى االتفاقية وجود عملية ).14 و 13ادتان الم(المنازعات المتصلة بها 
متعددة األطراف لمساعدة األطراف على التغلب على الصعوبات المصاَدفة في التنفيذ 

 القرارات المتعلقة بسير أما. وتهدف إلى الترويج لفهم االتفاقية ولمنع نشوب المنازعات
 لمؤتمر فقد تـُرك أمرها ،لى أساس دائم ع متعددة األطرافاستشاريةإنشاء لجنة بالعملية و
 دون أن يتمكن من 1998 أعماله في 13وقد أنهى الفريق المخصص للمادة  .األطراف

ويحدد . االتفاق على عدد أعضاء اللجنة االستشارية أو مدة واليتها أو توزعها الجغرافي
ات  اجراء1998تقرير الفريق المخصص المعتمد في اجتماع مؤتمر األطراف في 

وهي تسترشد بالمنطلق الداعي إلى جعلها تيسيرية تعاونية غير .  التشاوريةعمليةال
لتناول الشواغل المتعلقة  متاحة أمام األطراف واإلمكانية. تخاصمية، وآذلك غير قضائية

بالصعوبات التي يواجهها آل منهم في التنفيذ وآذلك الصعوبات التي تواجهها األطراف 
وفي حال عدم التمكن من تفادي النزاع من خالل العملية التشاورية، . األخرى في اللجنة

زعات لحل المنا الثنائية األآثر تقليدية باإلجراءات على امكانية حله 14تنص المادة 
والمتمثلة في التفاوض وتشكيل هيئة للتوفيق عند الطلب أو رفع األمر إلى محكمة العدل 

 .الدولية أو للتحكيم الدولي للبت فيه
 

 نحو ايجاد التزامات أشد صرامة
 
عند انشائها إلى مراعاة  التفاوض الدولية  لجنةآانت الجمعية العامة قد دعتمنذ البداية،  

ويستمر . الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخلتي يقدمها المساهمات العلمية ا
في إطار االتفاقية والسيما من خالل مؤتمر األطراف الحكومي الدولي التعاون مع الفريق 

تقرير من الممكن القول بأن فإذا آان . والهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية
قد أسهم لحكومي الدولي والصادر عن الفريق امناخ العالمي التقييم األول الخاص بتغير ال

 االتفاقية، فإن من الممكن التوصل إلى نتيجة انتجتآثيرًا في إنجاح المفاوضات التي 
فالحكومات، عندما . تقرير التقييم الثاني وإسهامه في بروتوآول آيوتوبمماثلة فيما يتعلق 

ات العامة والخاصة فيها لم تكن بالكافية االلتزاماعتمدت االتفاقية، آانت تعرف أن 
 األطراف، منذ روعلى هذا األساس، اتخذ مؤتم. للتصدي بصورة جادة لتغير المناخ

دورته اآلولى، قرارًا بإطالق جولة جديدة من المحادثات لتعزيز االلتزامات الخاصة 
، )ب(و ) أ (2 ، الفقرة4 المادة بموجب ، األولالمرفقالواقعة على البلدان المدرجة في 

وأدت المفاوضات إلى اعتماد . من خالل اعتماد بروتوآول أو صك قانوني آخر
 ثم إلى اعتماد ،1997 في بروتوآول آيوتو في االجتماع الثالث لمؤتمر األطراف

 اتخذها قرارا تضم تسعة وثالثين وهي (2001اجراءات تنفيذه في اتفاقات مراآش لعام 
 .2005فبراير / شباط16روتوآول آيوتو حيز النفاذ في وقد دخل ب. )مؤتمر األطراف

 
الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير  التي أصدرها الالحقةوقد جاءت تقارير التقييم  

لتؤآد أن االلتزامات التي آرستها  والدالئل العلمية الواردة من مصادر أخرى المناخ
ف بشكل فعال من اآلثار ذات المنشأ االتفاقية وبروتوآولها يرجح أال تكون آافية للتخفي

ق حوار حول التدابير ، أطِل2005ديسمبر / وفي آانون األول. على تغير المناخالبشري
قت ـَالتعاونية الطويلة األجل لمواجهة تغير المناخ من خالل تعزيز تنفيذ االتفاقية، آما أطل

عشر في آانون ، التي اعتمدها مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث خطة عمل بالي
 جولة جديدة من المفاوضات الرامية إلى التعجيل بالجهود الوطنية ، 2007ديسمبر /األول

 بإجراءات التعاون الطويل ىعنيفريق عامل مخصص وقد أنشئ   .لمواجهة تغير المناخ
 حول تغير المناخ يتناول جلاأل طويل  بهدف التفاوض على اتفاقاألجل بموجب االتفاقية

كيف وتخفيف الوطأة وتطوير التكنولوجيا ونقلها والتمويل والرؤية المشترآة قضايا الت
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إلى مؤتمر وستقدم نتائج مفاوضات الفريق العامل . جراءات التعاون الطويل األجلإل
 تشرين 30األطراف الخامس عشر الذي سيعقد في آوبنهاغن في الفترة من 

 .2009ديسمبر / آانون األول11نوفمبر إلى /الثاني
 

 مواد متصلة بالموضوع
 

 صكوك قانونية –ألف 
 

األمم المتحدة، مجموعة ، 1985مارس / آذار22، فيينا، اتفاقية فيينا لحماية طبقة االوزون
 .293، صفحة 1513المعاهدات، المجلد 

 
 16، مونتريال، بروتوآول مونتريال المتعلق بالمواد المستنفدة لطبقة االوزون

 .3، صفحة 1522 المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد ، األمم1987سبتمبر /أيلول
 

 آانون 11، آيوتو، بروتوآول آيوتو التفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ
 .162، صفحة 2303، األمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1997ديسمبر /األول

 
 وثائق  -باء

 إلى 3الثة عشرة، المعقودة في بالي في الفترة من تقرير مؤتمر األطراف عن دورته الث
التدابير التي اتخذها مؤتمر : الجزء الثاني. إضافة. 2007ديسمبر / آانون األول15

 .(FCCC/CP/2007/6/Add.1)) خطة عمل بالي(األطراف في دورته الثالثة عشرة 
 

التقرير : 2007تغير المناخ : 2007، الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ
 الصادر تقرير التقييم الرابع العاملة األول والثاني والثالث في ةمساهمة األفرق. التجميعي

. ك. فريق الصياغة األساسي، ر [الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخعن 
،  الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ،)]محرران(رايسنغر . بشاوري و أ
 . صفحات104را، جنيف، سويس

 
األساس في : 2007تغير المناخ : 2007، الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ

الفريق  الصادر عن تقرير التقييم الرابعمساهمة الفريق العامل األول في . العلوم الفيزيائية
.  متشين،. مانينغ، ز. تشين، م. سولومون، د. س [الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ

، دار نشر جامعة آامبردج، )]محررون(ميللر . ل. هـتينغور، . أفريت، م. ب. مرآيز، ك
 996آامبردج، المملكة المتحدة، ونيويورك، نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية، 

 .صفحة
 

 اآلثار والتكيف :2007تغير المناخ : 2007، الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ
الفريق  الصادر عن تقرير التقييم الرابعمساهمة الفريق العامل الثاني في  .والتعرض

بالوتيكوف، . ب. آانزياني، ج. ف. باري، أ. ل. م [الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ
، دار نشر جامعة آامبردج، )]محررون(هانسون . إ. فان دير ليندن، سي. ج. ب

 . صفحة976آامبردج، المملكة المتحدة، 
 

 تخفيف :2007تغير المناخ : 2007، الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ
الفريق  الصادر عن تقرير التقييم الرابعمساهمة الفريق العامل الثالث في . الوطأة

ديف، . بوش، ر. ر. ديفدسون، ب. ر. ميتز، أ. ي [الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ
نشر جامعة آامبردج، آامبردج، المملكة المتحدة، دار ، ])محررون(ميير . أ. ل

   . صفحةxxxونيويورك، نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية، 
 

 29تقرير مؤتمر األطراف عن دورته السابعة، المعقودة في مراآش في الفترة من 
ير التداب: الجزء الثاني. إضافة. 2001نوفمبر / تشرين الثاني10أآتوبر إلى /تشرين األول
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) اتفاقات مراآش(التي اتخذها مؤتمر األطراف في دورته السابعة 
(FCCC/CP/2001/13/Add.1). 

 
 2تقرير مؤتمر األطراف عن دورته الرابعة، المعقودة في بوينس آيريس في الفترة من 

التدابير التي اتخذها مؤتمر : الجزء الثاني. إضافة. 1998نوفمبر / تشرين الثاني14إلى 
 "استعراض اآللية المالية": 4-م أ/3القرار :  دورته الرابعةاألطراف في

(FCCC/CP/1998/16/Add.1). 
 

عمال دورته السادسة المعقودة في بون في الفترة أ عن 13تقرير الفريق المخصص للمادة 
 ).FCCC/AG13/1998/2 (1998 يونيه/ حزيران11 إلى 5من 

 
 28دة في برلين في الفترة من تقرير مؤتمر األطراف عن دورته اآلولى، المعقو

التدابير التي اتخذها مؤتمر : الجزء الثاني. إضافة. 1995أبريل / نيسان7مارس إلى /آذار
استعراض آفاية : الوالية المعتمدة في برلين: 1-م أ/1القرار : األطراف في دورته اآلولى

لمتعلقة بوضع  من االتفاقية، بما في ذلك المقترحات ا،)ب(و ) أ (2المادة، الفقرة 
 . (FCCC/CP/1995/7/Add.1)"بروتوآول وبقرارات المتابعة

 
، التقييم التجميعي الثاني للمعلومات العلمية الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ

 .اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ من 2التقنية المتعلقة بتفسير المادة 
http://www.ipcc.ch/pdf/climate-changes-1995/ipcc-2nd-

assessment/2nd-assessment-en.pdf 
 

 :1990، الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناختقرير التقييم األول الصادر عن 
. ج. هوتون، ج. ت. ج[ تقرير الفريق العامل األول – التقييم العلمي لتغير المناخ -

، آامبريدج، دار نشر آامبريدج، المملكة المتحدة، )]نمحررو(إفراومز . ج. جنكنز، ج
الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير   ،ملخص لصنـّاع السياسة. (365صفحات 

برنامج األمم المتحدة للبيئة، مكتب المملكة / المنظمة العالمية لألرصاد الجوية/المناخ
 ).26المتحدة لألرصاد الجوية، براآنيل، صفحات 

شيلدون، . و. ، جماآتيغرت. ج. و[ تقرير الفريق العامل الثاني –ار تغير المناخ تقييم آث-
ملخص (، دائرة النشر التابعة للحكومة األسترالية، أستراليا ])محررون(غريفث . سي. د

المنظمة العالمية لألرصاد /الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخلصنـّاع السياسة،  
مم المتحدة للبيئة، دائرة النشر التابعة للحكومة األسترالية، صفحات برنامج األ/ الجوية

32(. 
 تقرير الفريق – الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخاستجابة استراتيجيات  -

 .270العامل الثالث، دار نشر آيلند، الواليات المتحدة األمريكية، صفحات 
 

 آتابات قانونية -جيم 
 
K. A.  Baumert, “Participation of Developing Countries in the 
International Climate Change Regime: Lessons for the Future”, The 
George Washington International Law Review, vol. 38 (2006), pp. 
365-407. 

دروس : مشارآة البلدان النامية في النظام الدولي لتغير المناخ"ومرت، ا ب.أ. ك[
 "]للمستقبل

 
D. Bodanksy, “The United Nations Framework Convention on 
Climate Change: A Commentary”, Yale Journal of International 
Law, vol. 18 (1993), pp. 451-558. 

 ]" شارحتعليق: اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ"بودانسكي، . د[
 



United Nations Audiovisual Library of International Law 

United Nations Audiovisual Library of International Law 
www.un.org/law/avl 

7 

L. Boisson de Chazournes, R. Desgagne, M.  Mbengue and C. 
Romano, Protection internationale de l’environnement, Paris, 
Pedone, 2005, pp. 341-434. 

الحماية الدولية "رومانو، . مبنغو، سي. ديسكانييه، م. ، ربواسون دي شازورن. ل[
 "]للبيئة

 
L. Boisson de Chazournes, “De Kyoto à La Haye, en passant par 
Buenos Aires et Bonn: La régulation de l'effet de serre aux 
forceps”, Annuaire français de relations internationales, vol. 1 
(2000), pp. 709-718. 

تنظيم :  وبونسيمن آيوتو إلى الهاي، مرورًا ببوينس آير"، بواسون دي شازورن. ل[
 "]بالملقاط س الحرارياالحتبا

 
L. Boisson de Chazournes, “The United Nations Framework 
Convention on Climate Change: On the Road towards Sustainable 
Development”, in R. Wolfrum (ed.), Enforcing Environmental 
Standards – Economic Mechanisms as Viable Means?, Berlin, 
Beiträge zum Ausländischen Őffentlichen Recht und Völkerrecht, 
Springer Verlag, 1996, pp. 285-300.  

على : اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ"، بواسون دي شازورن. ل[
 "]طريق التنمية المستدامة

 
M. Bothe, “The United Nations Framework Convention on Climate 
Change – an Unprecedented Multilevel Regulatory Challenge”, 
Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 
vol. 63 (2003), pp. 239-254. 

تحديات لم يسبق لها مثيل : اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ"بوث . م[
 "] المستوياتةمتعددال ةفي ميدان التنظيميات الرقابي

 
P. Cullet, Differential Treatment in International Environmental 
Law and its Contribution to the Evolution of International Law, 
Aldershot, Ashgate, 2003. 

 في تطور القانون وإسهامهالدولي المعاملة التمييزية في القانون البيئي ا"آوليت، . ب[
 "]الدولي

 
J. Depledge, “A Breakthrough for the Climate Regime?”, 
Environmental Policy and Law, vol. 36 (2006), pp. 14-19. 

 ]"في نظام المناخ؟نجاح خارق "ديبليدج، . ج[
 

A. Gillespie, Climate Change, Ozone Depletion and Air Pollution: 
Legal Commentaries within the Context of Science and Policy, 
Leiden, Nijhoff, 2006. 

 "]تغير المناخ واستنفاذ األوزون وتلوث الجو"غيليبسي، . أ[
 
P. Sands, Principles of International Environmental Law, 2nd 
Edition, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, pp. 317-
390. 

 "]مبادئ القانون البيئي الدولي"ساندس، . ب[
 



United Nations Audiovisual Library of International Law 

United Nations Audiovisual Library of International Law 
www.un.org/law/avl 

8 

I. H. Rowlands, “Atmosphere and Outer Space”, in D. Bodansky, J. 
Brunée  and E. Hey, (eds.), The Oxford Handbook of International 
Environmental Law, New York, Oxford University Press, 2007, pp. 
315-336. 

 "]الغالف الجوي والفضاء الخارجي"رولندز، . هـ. ا["
 
R. Verheyen, “The Climate Change Regime after Montreal: Article 
2 of the UN Framework Convention on Climate Change Revisited”, 
Yearbook of European Environmental Law, vol. 7 (2007), pp. 234-
256. 

 اتفاقية األمم  من2عودة إلى المادة : نظام تغير المناخ بعد مونتريال" فيرهيين، .ر[
 "]المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ

 
X. Wang and G. Wiser, “The Implementation and Compliance 
Regimes under the Climate Change Convention and its Kyoto 
Protocol”, Review of European Community and International 
Environmental Law, vol. 11, No. 2 (2002), pp. 181-198. 

 وبروتوآول اتفاقية تغير المناخنظم التنفيذ واالمتثال في إطار "وايزر، . وانغ و ج. و[
 "]آيوتو التابع لها

 
F. Yamin and J. Depledge, The International Climate Change 
Regime – A Guide to Rules, Institutions and Procedures, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2004. 

 دليل القواعد والمؤسسات –العالمي لتغير المناخ  النظام"ديبليدج، . يامين و ج. ف[
 "]واإلجراءات

 
E. Zedillo, Global Warming – Looking Beyond Kyoto, Washington, 
Brookings Institution Press, 2008. 

 "] التطلع إلى ما بعد آيوتو–االحترار العالمي "زيديلو، . إ[


