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 املرفق األول
 قانون الدويل العريف وإثباتهنشأة ال

 (مايكل وود)
ملصادر يف صلب القـانون الـدويل.  -١ تدخل املسائل املتصلة 

وكانت أعمال اللجنة يف هـذا امليـدان مـن أهـم وأجنـح أعماهلـا، لكنهـا 
اقتصرت بدرجـة كبـرية علـى قـانون املعاهـدات. ويُقـرتح إدراج موضـوع 

مج عمــل اللجنــة بعنــ وان "نشــأة القــانون الــدويل العــريف وإثباتــه" يف بــر
الطويــل األجــل. ولــن مينــع العنــوان املقــرتح اللجنــة مــن دراســة اجلوانــب 

ثبتت أمهية ذلك، لكن حمور الرتكيز سيظل النشأة  ذات الصلة إذا ما
(عمليــة تطــور قواعـــد القــانون الــدويل العـــريف) واإلثبــات (حتديــد هـــذه 

. وكمــا هــي العــادة دائمــاً، ســيكون مــن املهــم، مــىت تصــدت القواعــد)
اللجنة لدراسة املوضوع، حتديد نطاق هذا املوضـوع بدقـة منـذ البدايـة 

 وترتيب القضا حبسب األولوية.

دة الكبــــــرية يف عــــــدد املعاهــــــدات  -٢ وعلـــــى الــــــرغم مــــــن الــــــز
الـدويل. ونطاقها، يظل القانون الـدويل العـريف مصـدراً هامـاً للقـانون 

لكامــل، جيعــل القــانون الــدويل  وهــدف التوصــل إىل قــانون مــدون 
العريف زائداً عـن احلاجـة، هـو هـدف بعيـد املنـال، بـرغم أنـه مرغـوب 
فيه. وقد ُكتب كثرياً يف املاضي عن موضوع القـانون الـدويل العـريف. 
ويف الســـنوات األخـــرية بـــرز اجتـــاه لـــدى بعـــض األوســـاط ينحـــو إىل 

ــــــل مــــــن أمه ــــــه، تضــــــاءلت االعرتاضــــــات التقلي ــــــه. ويف الوقــــــت ذات يت
األيديولوجية على دور القانون الدويل العريف. ويبـدو اآلن أن هنـاك 
جتــدداً لالهتمــام بنشــأة القــانون الــدويل العــريف، وقــد شــجعت علــى 
ً، الــيت بـــذلتها احملـــاكم  ذلــك جزئيـــاً احملــاوالت، املثـــرية للجــدل أحيـــا

نبغــــي النظــــر إىل نشــــأة القــــانون الوطنيــــة للتصــــدي هلــــذه املســــألة. وي
دولـــة وعــــدداً كبــــرياً  ٢٠٠ الـــدويل العــــريف يف ســـياق عــــامل يضـــم حنــــو

 ومتنوعاً من املنظمات الدولية، اإلقليمية منها والعاملية.

ُــج معاجلــة نشــأة القــانون الــدويل العــريف وحتديــده.  -٣ ُ وتتبــاين 
ب غري أن فهم عملية نشأته وحتديـده هـو أمـر ضـروري جلميـع مـن جيـ

عليهم تطبيق قواعد القانون الدويل. وضمان التوصل إىل فهم مشرتك 
لغ األمهية مـن الناحيـة العمليـة. ويرجـع ذلـك  هلذه العملية قد يكون 
بصــورة خاصــة إىل تزايــد احلــاالت الــيت يَتصــدى فيهــا ملســائل القــانون 
الـــدويل العـــريف أشـــخاص ميكـــن أن يكونـــوا مـــن غـــري املتخصصـــني يف 

يل، مثــــل العــــاملني يف احملــــاكم الوطنيــــة لعــــدد كبــــري مــــن القــــانون الــــدو 
ـــــــدان، والعـــــــاملني يف وزارات احلكومـــــــة خبـــــــالف وزارة اخلارجيـــــــة،  البل

 والعاملني يف املنظمات غري احلكومية.

ولـــيس اهلـــدف هـــو تـــدوين "قواعـــد" لنشـــأة القـــانون الـــدويل  -٤
حــــة توجيهـــات ذات حجيــــة يســــتخدمها  العـــريف. بــــل اهلـــدف هــــو إ

م حتديد القانون الدويل العريف، مبن فـيهم القضـاة األشخاص  املنوط 
ــــون والــــدوليون. وســــيكون مــــن املهــــم عــــدم املبالغــــة يف الطــــابع  الوطني

اإلمالئي، إذ تظل املرونة مسة أساسية من مسات نشأة القانون الدويل 
العــريف. ولــذلك فهنــاك عــدة أشــكال حمتملــة ملــا ســيكون عليــه النــاتج 

إليــــه اللجنــــة يف هــــذا امليــــدان. ويتمثــــل أحــــد  النهــــائي الــــذي تتوصــــل
 االحتماالت يف وضع جمموعة من املقرتحات املقرونة بتعليقات.

سامهت احملاكم الدولية يف توضيح القضـا مثلمـا فعلـت  وقد -٥
ت يف هــذا املوضــوع. بيــد  احملــاكم الوطنيــة، وهنــاك كــّم هائــل مــن الكتــا

عمليـــة نشـــأة القـــانون أن مـــا بُـــذل ســـابقاً مـــن جهـــود مجاعيـــة لوصـــف 
لغــة الفائــدة،  الـدويل العــريف وصــفاً منهجيــاً، رغــم مــا تضــمنته مــن مــواد 

ملوافقـــة العامـــة مل تـــزال هنـــاك اختالفـــات كبـــرية يف الـــنهج  وال ،)١(حتـــظ 
بـــني الكتـــاب. ويف ضـــوء ذلـــك، لعـــل جلنـــة القـــانون الـــدويل، بتشـــكيلها 

لــــدول مــــن خــــالل عالقتهــــا الوثيقــــة بوأســــاليب عملهــــا األكادمييــــة، و 
 اجلمعية العامة، تستطيع أن تقدم إسهاماً مفيداً يف هذا الشأن. 

 املخطط العام
يُقـــرتح لـــدواعي املالءمـــة أن يُنظـــر يف املوضـــوع علـــى عـــدد  -٦

من املراحـل (لكـن تقسـيمها لـن يكـون صـارماً): القضـا األساسـية 
ســـات وجتميـــع املـــواد؛ وبعـــض املســـائل الرئيســـية املتعلقـــة بتعيـــني ممار 

ـــــــــزام؛ واملواضـــــــــيع احملـــــــــددة؛  ـــــــــدول ومـــــــــدى االعتقـــــــــاد بوجـــــــــود إل ال
واالســتنتاجات. وتـــرد فيمــا يلـــي فقــرات شـــارحة؛ واملســائل املدرجـــة 

لضرورة، وقد تُعاَجل أيضاً مسائل أخرى.  فيها لن تُعاَجل كلها 

 األساسية واملواد القضا
ـــــــــة األوىل بعـــــــــض القضـــــــــا األساســـــــــية،  -٧ ســـــــــتغطي املرحل

إلضافة إىل استعراض املواد األساسية. وميكن أن تشمل النظر يف 
 املسائل التالية:

وصـــــــف نطـــــــاق املوضـــــــوع واخليـــــــارات املتعلقـــــــة  (أ) 
لنــــواتج املمكنــــة. فمــــن الضــــروري ضــــمان حتديــــد النطــــاق حتديــــداً 

__________ 
"بيان مبادئ لندن املنطبقة على نشأة القانون الـدويل العـريف العـام"  )١(

(نشـأة  ١٦/٢٠٠٠اعتمدتـه رابطـة القـانون الـدويل يف القـرار  ،(مع التعليقـات)
؛ انظــــــــــر: ٢٠٠٠متوز/يوليــــــــــه  ٢٩القــــــــــانون الــــــــــدويل العــــــــــريف العــــــــــام) املــــــــــؤرخ 

International Law Association, Report of the Sixty-ninth Conference, 

London, 25–29 July 2000, p. 39 ،ولالطالع على مناقشات اجللسة العامة .
 .ibid., pp :و"بيـان مبـادئ لنـدن" يـرد أيضـاً يف .ibid., pp. 922–926ر: انظـ

 (العام) العريف، وتقرير دورة عمل اللجنة املعنية بنشأة القانون الدويل 777–712
. والتقــارير املرحليــة ibid., pp. 778–790يــرد يف:  ٢٠٠٠الـيت ُعقــدت يف عــام 

 .الستة لتلك اللجنة تتضمن معلومات أكثر تفصيالً 
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ـــًة  واضـــحاً. وســـتكون هنـــاك ضـــرورة لتحديـــد نطـــاق املوضـــوع مقارن
جلـــــــــاري حبثهــــــــا، مثـــــــــل "التجـــــــــزؤ" ملواضــــــــيع الســـــــــابق حبثهــــــــا أو ا

و"املعاهدات عرب الزمن"، أو املواضيع اليت قد تُبحث يف املستقبل، 
مثل القواعد اآلمرة. وحتديد القضـا الـيت سـيجري تناوهلـا فعليـاً هـو 

 أمر ستقرره اللجنة يف الوقت املناسب.
 املصطلحات/التعاريف: استخدام ومعىن مصـطلح (ب) 

" أو "قواعـــد القـــانون الـــدويل العـــريف"، ومهـــا "القـــانون الـــدويل العـــريف
املصـــطلحان اللـــذان يبـــدوان أكثـــر شـــيوعاً (واملصـــطلحات األخـــرى 
ــــدويل"، و"العــــرف"، و"العــــرف الــــدويل")،  هــــي "القــــانون العــــريف ال

 وقــــد". القــــانون غــــري امللــــزمو" ،املنشــــود والقــــانون القــــائم، والقــــانون
تصــــــلة مســــــرد وجيــــــز للمصــــــطلحات امل وضــــــع املفيــــــد مــــــن يكــــــون

 ملوضوع، جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة.
مكانـــــة القـــــانون الـــــدويل العـــــريف يف إطـــــار النظـــــام  (ج) 

، مبا يف ذلك عالقـة ))٢("fond de toile"؛ لوتس مبدأالقانوين الدويل (
ـــــــدويل"  ــ "القواعـــــــد العامـــــــة للقـــــــانون ال ــــــ ـــــــدويل العـــــــريف" ب "القـــــــانون ال

ــ ــ "املبادئ العامة للقانون الدويل". وقد "املبادئ العامة  وبـ للقانون" وبـ
يتطلـــــب ذلـــــك دراســـــة اســـــتخدام ومعـــــىن مصـــــطلح "القواعـــــد العامـــــة 
للقـانون الــدويل"، وهــو مصــطلح قــد يشــري ضــمناً إىل شــيء آخــر غــري 
ـــــذي يثـــــري،  ـــــدويل العـــــريف"؛ ومفهـــــوم "دمـــــج املصـــــادر" ال "القـــــانون ال

لـدويل العـريف و"املبـادئ العامـة يثري، مسألة العالقـة بـني القـانون ا فيما
مـن النظـام األساسـي حملكمـة  ٣٨ (ج) من املـادة ١ للقانون" (الفقرة

العدل الدولية). وقد يتطلب األمر دراسـة الفـروق بـني قواعـد القـانون 
الـــدويل العـــريف و"القـــانون غـــري امللـــزم"؛ وبـــني القـــانون القـــائم والقـــانون 

واالستخدام الصرف، مـن جهـة، املنشود؛ وبني القانون الدويل العريف 
ـــدات غـــــري املكتوبـــــة)  ـــدات غـــــري الرمسيـــــة (مبـــــا يف ذلـــــك املعاهــ واملعاهــ

 واملمارسة الالحقة فيما يتعلق بتفسري املعاهدات، من جهة أخرى.
مـن النظـام  ٣٨(ب) مـن املـادة  ١حتليل الفقرة  (د) 

)؛ التحضـريية أعماهلـا ذلـكاألساسي حملكمة العدل الدوليـة (مبـا يف 
 .٣٨(ج) و(د) من املادة  ١ليل الفقرة وحت

ت والــــُنهج الرئيســــية فيمــــا يتعلــــق بنشــــأة  (ه)  النظــــر
قواعـــد القـــانون الـــدويل العـــريف. فاألســـس النظريـــة للموضـــوع هامـــة، 
حىت وإن كان اهلدف النهائي هو تقدمي مساعدة عملية إىل أولئـك 

قواعـد القـانون الـدويل العـريف. وسـيكون  تقصـيالذين يُطلـب إلـيهم 
ملنهجيـــة: البحـــث مـــن الضـــروري معاجلـــة املســـائل العامـــة املتع لقـــة 

إلضــافة إىل االســتدالل االســتنباطي  التجــرييب يف ممارســات الــدول 
يتجلى يف بعض السـوابق القضـائية للمحـاكم واهليئـات  على حنو ما

القضـــــائية الدوليــــــة. وقــــــد تـــــؤثر االعتبــــــارات العمليــــــة يف املنهجيــــــة، 
 دولة. ٢٠٠وخباصة يف عامل يشتمل على حنو 

__________ 
)٢( Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine 

Area, Judgment, I.C.J. Reports 1984, p. 246, at p. 291, para. 83. 

ية للمحــاكم واهليئــات القضــائية الســوابق القضــائ (و) 
ال.  الدولية والوطنية يف هذا ا

 الثبت املرجعي. (ز) 

 واالعتقاد بوجود إلزامالدول  اتممارس
بعــــــد جتميــــــع املــــــواد األساســــــية، والنظــــــر يف بعــــــض القضــــــا  -٨

ملنهجيـة األولية، مبا علـى النحـو املبـني  يف ذلك املسائل العامة املتعلقـة 
أعاله، ميكـن أن تشـمل املرحلـة الثانيـة بعـض املسـائل (ه)  ٧يف الفقرة 

لنهج التقليدي املتبـع يف حتديـد قواعـد القـانون الـدويل  الرئيسية املتعلقة 
 :بوجود إلزام عتقاداالو الدول  ممارساتالعريف، وخباصة 

ــــدول: مــــا (أ)  ــــدخل يف  تعيــــني ممارســــات ال ــــذي ي ال
واالمتنـاع عـن األفعـال، واألفعـال عداد "ممارسات الدول"؟ األفعال 

الشفوية واملادية. وكيف ميكن للدول أن تغـري موقفهـا بشـأن قاعـدة 
مــــن قواعــــد القــــانون الــــدويل؟ وقــــرارات احملــــاكم واهليئــــات القضــــائية 
الوطنيــة (واســتجابة الســلطة التنفيذيــة هلــا). وخبــالف الــدول، أفعــال 

؟ و"الداللـــــة َمـــــن؟ منظمـــــات دوليـــــة معّينـــــة، مثـــــل االحتـــــاد األورويب
 .)٣(ذلك التنوع اإلقليمي) يف التمثيلية" ملمارسات الدول (مبا

ا"  (ب)  لزاميــــة املمارســــة وضــــرور طبيعــــة "االعتقــــاد 
 .هعيينوت ووظيفته

العالقـــــــــة بـــــــــني العنصـــــــــرين: ممارســـــــــات الـــــــــدول  (ج) 
ا"، ودور كـل منهمـا يف تعيـني  لزامية املمارسـة وضـرور و"االعتقاد 

 العريف. القانون الدويل
__________ 

لــذكر )٣(  املعقــودتني ،للجنــة والثانيــة األوىل الــدورتني يف أنــه مــن اجلــدير 
 يف احملــددة للواليــة وفقــاً  اللجنــة، نظــرت، ١٩٥٠و ١٩٤٩عــامي  يفعلــى التــوايل 

 القـانون إثبـات جعل ووسائل سبل" موضوع يف األساسي، نظامها من ٢٤ املادة
ظهـــور  إىل أدى مــؤثر تقريــر وضــع عــن ذلــك وأســفر. "منــاالً  أيســر العــريف الــدويل

لــد ١٩٥٠ حوليــة( والــدويل الــوطين ينالصــعيد علــى متنوعــةو  هامــة منشـورات ، ا
، الطبعـــــة الـــــدويل القـــــانون جلنـــــة أعمـــــال؛ وانظـــــر أيضـــــاً ٣٧٤-٣٦٧الثـــــاين، ص 

لـــد األول، اجلـــزء A.07.V.9الســـابعة (منشـــورات األمـــم املتحـــدة، رقـــم املبيـــع  )، ا
 اتمبمارســـ يتعلـــق فيمـــا اللجنـــة أعمـــال ُوصـــفتقـــد و ). ٢-الثالـــث، الفـــرع ألـــف

حـة مهيـة مـاً  اعرتافـاً  الـدويل القـانون جلنـة اعرتفـت": التـايل النحـو على الدول  إ
  مســـامهة تقريرهــا ســاهم وقــد واســع، نطــاق علــى الــدول اتممارســاالطــالع علــى 

 حاليـاً  يهـددان تطـورين هنـاك أن بيـد. الغايـة هذه بلوغ على العمل حفز يف كبرية
ا الــــــــيت األهـــــــداف حتقيــــــــق] ١٩٩٨ عــــــــام يف ذلــــــــك[كـــــــان   يف اللجنــــــــة حــــــــدد

 اجلوانـب بشـأن املتاحـة املـواد يف الضـخم التزايـد أوهلما: حتقيقاً كامالً  ١٩٥٠ عام
ني الدوليـــة، والعالقـــات الــــدويل للقـــانون املتعـــددة  املرتبطــــة التكـــاليف تزايـــد همــــاو

ضـــــافة. وتوزيعهـــــا وختزينهـــــا بتجميعهـــــا ا الـــــيت الثوريـــــة التطـــــوراتثـــــري  و  شـــــهد
 املشـمول املوضـوع يسـتحق قـد األخرية، السنوات يف العاملية املعلومات تكنولوجيا

 A. D. Watts, The International( "جديـداً  اهتمامـاً  ١٩٥٠ لعـام اللجنـة بتقريـر

Law Commission 1949–1998, vol. III, Oxford University Press, 1999, p. 

حــــة االطــــالع علــــىحبــــث مســــألة إىل اللجنــــة  تعــــودأن  فعــــالً  وينبغــــي .)2106  إ
لقــانون الــدويل العــريف  اتممارســ لتــزامن مــع األعمــال األخــرى املتعلقــة  الــدول، 

 . املخطط العاماليت يغطيها هذا 
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كيــف تنشــأ قواعــد القــانون الــدويل العــريف اجلديــدة؛  (د) 
وكيــف ميكــن أن تــؤدي التــدابري االنفراديــة الــيت تتخــذها الــدول إىل نشــوء 

إن كانــت االحنرافــات عــن قاعــدة عرفيــة  قواعــد جديــدة؛ ومعــايري تقيــيم مــا
 للسكوت/الرضا.قد أدت إىل تغيري يف القانون العريف؛ والدور احملتمل 

 دور الدول "املتأثرة بشكل خاص". (ه) 
عنصر الزمن؛ وكثافة املمارسـة؛ والقـانون الـدويل  (و) 

 العريف "الفوري".
إن كانــــت معــــايري تعيــــني قاعــــدة مــــن  بيــــان مــــا (ز) 

ـال  قواعد القانون العريف ميكن أن تتباين وفقاً لطبيعة القاعدة أو ا
 الذي تنتمي إليه.

 احملددة املواضيع
ميكـــــن أن تشـــــمل املرحلـــــة الثالثـــــة مواضـــــيع حمـــــددة، مثـــــل  -٩

 املواضيع التالية:
 نظرية "املعرتض الـُمِصّر". (أ) 

املعاهـــــــدات ونشـــــــأة القـــــــانون الـــــــدويل العــــــــريف؛  (ب) 
ً ممكنــاً للقــانون الــدويل العــريف؛ و"التــأثري  عتبارهــا إثبــا واملعاهــدات 

 قانون الدويل العريف.املتبادل"/الرتابط بني املعاهدات وال

قــرارات أجهــزة املنظمــات الدوليــة، مبــا يف ذلــك  (ج) 
اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، واملــؤمترات الدوليــة، ونشــأة القــانون 

 الدويل العريف؛ وأمهيتها كإثبات حمتمل للقانون الدويل العريف.

نشــــــأة وتعيــــــني قواعــــــد القــــــانون الــــــدويل العــــــريف  (د) 
الـــــدول (قواعـــــد القـــــانون الـــــدويل العـــــريف اخلـــــاص فيمـــــا بـــــني بعـــــض 

قواعـــد القـــانون  -اإلقليميـــة أو دون اإلقليميـــة أو احملليـــة أو الثنائيـــة 
ــــدويل العــــريف "ذات الطــــابع الفــــردي ). هــــل يلعــــب القبــــول دوراً "ال

 خاصاً يف نشأة القواعد اخلاصة للقانون الدويل العريف؟

 االستنتاجات

نتائج املراحـل السـابقة، يف ميكن أن جتمع املرحلة النهائية  -١٠
 شكل مالئم لنظر اللجنة فيها واعتمادها. 
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 أساسية مواد

 الدويل القانون جلنة -ألف

ت الدالــة علــى القــانون الــدويل  إىلالوصــول  تيســريووســائل  ســبل" اإلثبــا
 للجنـة األساسي النظام من ٢٤ املادة إطار يفمتهيدي  عملالعريف: 
 A/CN.4/6 and( العـــام األمـــني قـــدمها مـــذكرة"، الـــدويل القـــانون

Corr.1, United Nations publication, Sales No. 1949.V.6( ؛
ئق للجنة، الشبكي املوقع علي متاحة  .األوىل الدورة و

ا عمــل ورقــة  ،١٩٤٩ حوليــةتــرد يف  ،)A/CN.4/W.9( العامــة األمانــة أعــد
 .١٠ احلاشية، ٢٢٩و ٢٢٨ ص، ٣١ للجلسة املوجز احملضر

من النظام األساسي للجنة القـانون الـدويل، ورقـة عمـل أعـدها  ٢٤ املادة
لـــــد  ،١٩٥٠ حوليـــــةاملقـــــرر اخلـــــاص،  هدُســـــن،الســـــيد مـــــانلي أ.  ا

 .٣٣-٢٤ ص ،Add.1و A/CN.4/16الثاين، الوثيقة 

ــا الثانيــة،  تقريــر جلنــة القــانون الــدويل إىل اجلمعيــة العامــة عــن أعمــال دور
لـد الثـاين، ص ١٩٥٠حولية   ٩٤-٢٤، الفقـرات ٣٧٤-٣٦٧، ا

ت الدالـة علـى سبل ووسائل (اجلزء الثاين،  تيسري الوصول إىل اإلثبا
 ).القانون الدويل العريف

 السوابق القضائية -ء

 الدولية للعدالة الدائمة احملكمة -١
S.S. “Lotus”, Judgment No. 9, 7 September 1927, P.C.I.J., 

Series A, No. 10, pp. 18, 20–22 and 28. 

 حمكمة العدل الدولية -٢
Colombian-Peruvian asylum case, Judgment of November 20th, 

1950: I.C.J. Reports 1950, p. 266, at pp. 276–278. 

Reservations to the Convention on Genocide, Advisory 
Opinion: I.C.J. Reports 1951, p. 15. 

Fisheries case, Judgment of December 18th, 1951: I.C.J. 
Reports 1951, p. 116, at pp. 131 and 138–139. 

Nottebohm Case (second phase), Judgment of April 6th, 1955: 
I.C.J. Reports 1955, p. 4, at pp. 22–23. 

Case concerning Right of Passage over Indian Territory 
(Merits), Judgment of 12 April 1960: I.C.J. Reports 1960, 
p. 6, at pp. 39–44. 

North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 
3, paras. 60–83. 

Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine 
Area, Judgment, I.C.J. Reports 1984, p. 246, paras. 83, 90, 
94 and 110–111. 

Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta), Judgment, 
I.C.J. Reports 1985, p. 13, paras. 26–34, 43−44 and 77. 

Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua 
(Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, 
I.C.J. Reports 1986, p. 14, paras. 172–192, 201–209, 211 
and 273. 

Frontier Dispute, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 554, para. 21. 

Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan 
Mayen, Judgment, I.C.J. Reports 1993, p. 38, para. 46. 

Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory 
Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226, paras. 64–73, 75, 79–
82, 84 and 96. 

Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, 
I.C.J. Reports 1997, p. 7. 

Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar 
and Bahrain, Merits, Judgment, I.C.J. Reports 2001, p. 40. 

Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo 
v. Belgium), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 3, paras. 51–59. 

Dispute regarding Navigational and Related Rights (Costa 
Rica v. Nicaragua), Judgment, I.C.J. Reports 2009, p. 213, 
paras. 140–144, and the separate opinion of Judge 
Sepúlveda-Amor, paras. 20−28. 

 احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة -٣
Prosecutor v. Duško Tadić a/k/a “Dule”, Case No. IT-94-1-

AR72, Decision on the Defence Motion of Interlocutory 
Appeal on Jurisdiction, Decision of 2 October 1995, 
International Tribunal for the Former Yugoslavia, Judicial 
Reports 1994–1995, vol. I, pp. 352 et seq., para. 99. 

Prosecutor v. Kupreskić et al., Case No. IT-95-16-T, Judgment 
of 14 January 2000, Trial Chamber, International Tribunal 
for the Former Yugoslavia, Judicial Reports 2000, vol. II, 
pp. 1398 et seq., paras. 524–525, 527, 531–534 and 540. 

 هيئات التحكيم -٤
Mergé Case, Decision No. 55 of 10 June 1955, Italian–United 

States Conciliation Commission, UNRIAA, vol. XIV (Sales 
No. 65.V.4), p. 236; see also ILR, vol. 22 (1955), p. 443. 

Texaco-Calasiatic v. Government of the Libyan Arab Republic, 
Award of 19 January 1977, ILR, vol. 53, p. 389, paras. 59–
60, 69 and 83−89. 

English Channel (Case concerning the delimitation of the 
continental shelf between the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland, and the French Republic), 
Decision of 30 June 1977, UNRIAA, vol. XVIII (Sales No. 
E/F.80.V.7), p. 3, paras. 45−47.  
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 رابطة القانون الدويل -جيم
Resolution 16/2000 (Formation of general customary 

international law), adopted on 29 July 2000 by the 
International Law Association, Report of the Sixty-ninth 
Conference Held in London, 25–29 July 2000, p. 39. 

 معهد القانون الدويل -دال

“Problems arising from a succession of codification 
conventions on a particular subject”, resolution adopted on 
1 September 1995 by the Institute of International Law, 
Yearbook, vol. 66, Part II, Session of Lisbon (1995), p. 445; 
available from www.idi-iil.org, “Resolutions”. 

 مراجع خمتارة -هاء

ABI-SAAB, G., “La coutume dans tous ses états ou le dilemme 
du développement du droit international général dans un 
monde éclaté”, in International Law at the Time of its 
Codification: Essays in Honour of Roberto Ago, Milan, 
Giuffrè, 1987, vol. I, pp. 53−65. 

AGO, R., “Science juridique et droit international”, Recueil des 
cours de l’Académie de droit international de La Haye, 
1956-II, vol. 90, pp. 857–954. 
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 املرفق الثاين
 محاية الغالف اجلوي

 (شينيا موراسي)

 مقدمة -أوالً 
يشـكل الغـالف اجلـوي (الكتلـة اهلوائيـة)، املوجـود بشــكل  -١

أساســي يف طبقــيت الرتوبوســفري واالسرتاتوســفري، أكــرب مــورد طبيعــي 
للكرة األرضية، وهو مورد ال غىن عنه لبقاء البشرية. ولذلك مل يفتأ 

لــغ للمجتمــع تــدهور أحــوال الغــالف اجلــوي  يشــكل مصــدر قلــق 
. ويف حــني أُبــرم عــدد مــن االتفاقيــات ذات الصــلة حلمايــة )١(الــدويل

الغـــالف اجلـــوي علـــى الصـــعيدين عـــرب احلـــدودي والعـــاملي، فـــإن مثـــة 
ثغرات هامة ال تزال قائمة على صعيد التغطية اجلغرافية، واألنشـطة 

لــــه املبــــادئ اخلاضـــعة للتنظــــيم، واملـــواد املراقَبــــة، واألهـــم مــــن ذلـــك ك
والقواعــد الواجبـــة التطبيــق. وقـــد كشــف هـــذا الــنهج التجزيئـــي عمـــا 
لغـالف اجلـوي، فهـذا  يتسم به من قصور فيما يتعلق بوجه خاص 
لشمولية. وليست هناك يف  األخري يستدعي بطبيعته مقاربة تتميز 
الوقت احلاضر اتفاقية واحدة تغطي جممـل املشـاكل البيئيـة للغـالف 

مكان اللجنة أن اجلوي على حن و شامل ومنهجي. ولذا يُعتقد أن 
تقـــدم مســـامهة هامـــة عـــن طريـــق تـــدوين املبـــادئ والقواعـــد القانونيـــة 
ذات الصــلة وتطويرهــا تطـــويراً تــدرجيياً اســـتناداً إىل ممارســات الـــدول 

 .القضائيةواالجتهادات 

ومـــن املهـــم أن يُكفـــل تفاعـــل جلنـــة القـــانون الـــدويل علـــى  -٢
تمـــع الـــدويل الراهنـــة. ولـــئن كانـــت أكمـــل وجـــه مـــع اح تياجـــات ا

ـاري املائيـة الدوليـة وبطبقـات امليـاه  مشاريع مواد اللجنة املتعلقـة 
تتضــمن بعــض األحكــام املتعلقــة حبمايــة  )٢(اجلوفيــة العــابرة للحــدود

البيئـــة، فـــإن اللجنـــة مل تتنـــاول أي موضـــوع يف جمـــال القـــانون البيئـــي 
ملسؤولية (أي منع الضـرر الدويل منذ االنتهاء من امل وضوع املتعلق 

__________ 
 A.-C. Kiss and D. Shelton, International: مـــثالً  انظــر )١(

Environmental Law, 3rd ed., Ardsley (New York), Transnational 

Publishers, 2004, pp. 555–592. See also Sands, Principles of 

International Environmental Law (footnote 483 above), pp. 317–390; 

Birnie, Boyle and Redgwell, International Law and the Environment 

(footnote 483 above), pp. 335–378; D. Hunter, J. Salzman and D. 

Zaelke, International Environmental Law and Policy, 3rd ed., New 

York, Foundation Press, 2007, pp. 538–733; and X. Hanqin, 

Transboundary Damage in International Law, Cambridge University 

Press, 2003, pp. 200–203. 
لــــــــــــد الثــــــــــــاين (اجلــــــــــــزء الثــــــــــــاين)، الفقــــــــــــرة ١٩٩٤ حوليــــــــــــة )٢( ، ٢٢٢، ا
ن ، ٢٠٠٨ حوليةو لد الثاين (اجلزء الثاين)، الفقر  .٥٤و ٥٣ا

، وهــو مــا يبــدو إغفــاًال هامــاً يف )٣(العــابر للحــدود وتوزيــع اخلســارة)
وقـــت يتعـــرض فيـــه العـــامل لتـــدهور بيئـــي حـــرج. لـــذا فمـــن املقـــرتح أن 
تنظـــر اللجنـــة يف تنـــاول موضـــوع "محايـــة الغـــالف اجلـــوي" يف إطـــار 

 عملها املقبل.

 ملقرتحا املوضوع طرح مربرات -نياً 
مثة فيض من ممارسـات الـدول واملؤلفـات الـيت تتنـاول هـذا  -٣

ـــــدُّ التحكـــــيم املتعلـــــق بــــــ  ت  )٤(مصـــــهر تريـــــلاملوضـــــوع. ويُع (الـــــوال
)، والــــــذي كثــــــرياً مــــــا ُيستشــــــهد ١٩٤١، ١٩٣٨املتحــــــدة، كنــــــدا، 

لقـــــرار الصـــــادر عنـــــه، أبـــــرز قضـــــية يف جمـــــال التلـــــوث اجلـــــوي عـــــرب 
ـــــــــت مســـــــــألة التجـــــــــار  ـــــــــد كان ـــــــــة، يف احلـــــــــدود. وق ـــــــــة اجلوي ب النووي

تمـــــــع  اخلمســـــــينيات، مـــــــن أوىل املســـــــائل البيئيـــــــة الـــــــيت واجهـــــــت ا
رت قضية )٥(الدويل ؛ فرنسا ضد أسرتاليا (التجارب النووية . فقد أ

) الـيت ُعرضـت علـى حمكمـة ١٩٧٤، ١٩٧٣، فرنسـا ضـد نيوزيلندا
حتمــــــــــــــاالت  العــــــــــــــدل الدوليــــــــــــــة مناقشــــــــــــــات حاميــــــــــــــة تتصــــــــــــــل 

وأشـــــارت احملكمـــــة أيضـــــاً، يف فتواهـــــا الصـــــادرة . )٦(اجلـــــوي التلـــــوث
ــــــــــد مشــــــــــروعيةبشــــــــــأن  ١٩٩٦ عــــــــــامَ   النوويــــــــــة ألســــــــــلحة التهدي

__________ 
ن ٢٠٠١ حوليــة )٣( لــد الثــاين (اجلــزء الثــاين) والتصــويب، الفقــر  ٩٧، ا
ن ٢٠٠٦ حولية، و٩٨و لد الثاين (اجلزء الثاين)، الفقر  .٦٧و ٦٦، ا

)٤( Trail Smelter, UNRIAA, vol. III (Sales No. 1949.V.2), pp. 

1905 et seq . الصـــادر يف  التحكـــيمقـــرار  مـــن اقتباســـه يتكـــرر مقطـــع يشـــريو
 دولة أي حق من ليس[...]  الدويل القانون ملبادئ وفقاً " أنه إىل ١٩٤١ عام
 جـــــراءمـــــن  ضـــــرراً  يوقـــــع حنــــو علـــــى أراضـــــيها ســـــتخدام تســـــمح أو تســــتخدم أن

 األشــخاص أو متلكــاتمل أوأو بتلـك األراضــي  أخــرى دولــة أراضــييف  األدخنـة
 إثبـــات ويتســـىن وخيمـــة عواقـــبب يتعلـــق األمـــر عنـــدماوذلـــك  فيهـــا، املوجـــودين

 .)ibid., p. 1965(" ومقنعة واضحة دلة الضرر
 The Daigo Fukuryū Maru (Lucky Dragon No. 5): مـثالً  انظـر )٥(

incident (Japan, United States) in 1954; S. Oda, “The hydrogen bomb 

tests and international law”, Die Friedens-Warte, vol. 53, No. 2 (1956), 

pp. 126–135; and L. F. E. Goldie, “A general view of international 

environmental law: a survey of capabilities, trends and limits”, in A.-C. 

Kiss (ed.), The Protection of the Environment and International Law, 

Workshop 1973, The Hague Academy of International Law, Leiden, 

Sijthoff, 1975, pp. 25–143, at pp. 72−73. 
)٦( Nuclear Tests (Australia v. France), Interim Protection, 

Order of 22 June 1973, I.C.J. Reports 1973, p. 99; Judgment, I.C.J. 

Reports 1974, p. 253; (New Zealand v. France), Interim Protection, 

Order of 22 June 1973, I.C.J. Reports 1973, p. 135; and Judgment, 

I.C.J. Reports 1974, p. 457. 

1904780_A_CN.4_SER.A_2011_Add.1 Part 2.pdf   232 13/07/2020   08:05:17



  اجلوي الغالف محاية 227

 

 

المتنـــاع عـــن التســـبب يف ضـــرر اســـتخدامها أو ، إىل التـــزام الـــدول 
بيئـــي ذي شـــأن يـــنجم عـــن التلـــوث العـــابر للحـــدود، ومنـــه التلـــوث 

ة قــد خيفــى أن احلــوادث الــيت تقــع يف املنشــآت النوويــ . وال)٧(اجلــوي
ر مباشـــرة علــى بيئـــة الغــالف اجلـــوي، كمــا جتلـــى يف  تــنجم عنهــا آ

ويف  ١٩٧٩احلــــادثني اللـــــذين وقعــــا يف جزيـــــرة ثــــري مايـــــل يف عـــــام 
، فضـًال عـن األضـرار الـيت حلقـت مبحطـة ١٩٨٦تشرينوبيل يف عـام 

مي اللـذين  فوكوشيما للطاقة النووية من جراء الزلزال املدمر والتسـو
لغ ٢٠١١رس آذار/ما ١١وقعا يف  ، وهي حوادث تعّد مثار قلق 

ـــــدويل يف يومنـــــا هـــــذا. ويف اآلونـــــة األخـــــرية، أصـــــدرت  للمجتمـــــع ال
 الواقعتــاناللبــاب  طاحونتــاحمكمــة العــدل الدوليــة حكمــاً يف قضــية 

 ٢٠يف  )أوروغـــــــــــواي ضــــــــــدـــــــــــر أوروغــــــــــواي (األرجنتـــــــــــني  علــــــــــى
ي ، وأشارت فيه جزئياً إىل مسألة التلوث اجلو ٢٠١٠نيسان/أبريل 

لبيئــة املائيــة للنهــر) . ومــن القضــا )٨(املزعــوم (يف حــدود مــا يتعلــق 
رش مبيـــدات األخـــرى الـــيت قـــد تتنـــاول أيضـــاً هـــذا املوضـــوع قضـــية 

اليت تنظـر فيهـا حمكمـة  من اجلو (إكوادور ضد كولومبيا) األعشاب
رت قضــــية منظمــــة التجــــارة العامليــــة  العــــدل الدوليــــة حاليــــاً. وقــــد أ

ت املتحـدة املتعلقة بـ   )١٩٩٦( معـايري البنـزين املعـدل والتقليـدي -الوال
الـداخلي لبلـد مـا (وهـو يف  القـانونمسألة هامة تتصل مبـدى توافـق 

ت  ١٩٩٠هـــذه احلالـــة قـــانون اهلـــواء النقـــي لعـــام  الصـــادر يف الـــوال
. )٩(املتحــدة) مــع األحكــام التجاريــة ملنظمــة التجــارة العامليــة/الغات

القـرارات ذات الصـلة الصـادرة عـن احملـاكم احملليـة وأخرياً، قـد تكـون 
 .)١٠(مفيدًة أيضاً يف هذا الصدد

__________ 
)٧( Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (see 

footnote 425 above), p. 241 . إن فتواهـا يفالعـدل الدوليـة  حمكمـة قالتوقد 
 ورقابتهـا لواليتهـا اخلاضـعة األنشـطة احـرتام الـدول تكفـل ن عـام التزام"وجود 

 جـزءاً  أصـبح قـد الوطنيـة، لواليتهـا اخلاضـعة غري املناطق أو األخرى الدول بيئةل
 .)pp. 241–242, para. 29( "لبيئة املتعلقة الدويل القانون قواعد جمموعة من
)٨( Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), 

Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 14, at pp. 100–101, paras. 263–264  .
 ,June 2006, CR 2006/47 8( أثـريت املسـألة خـالل املرافعـات الشـفويةوقـد 

paras. 22, 28 and 34; available from www.icj-cij.org(. 
)٩( WTO, report of the Appellate Body, United States—Standards 

for Reformulated and Conventional Gasoline, WT/DS2/AB/R, 29 April 

1996, pp. 16–17; and S. Murase, “Unilateral measures and the WTO 

Dispute Settlement”, in S. S. C. Tay and D. C. Esty (eds.), Asian Dragons 

and Green Trade: Environment, Economics and International Law, 

Singapore, Times Academic Press, 1996, pp. 137–144. 
 Massachusetts et al. v. Environmental Protection :مــثالً  انظــر )١٠(

Agency et al., Decision of 2 April 2007, United States Supreme Court (549 

U.S. 497; 127 S. Ct. 1438; 2007 U.S. LEXIS 3785) ،جزئيـاً  يتعلـقالقـرار  وكـان 
ت ن تنظم البيئة محاية لوكالة نةمعيّ  لتزامات  .الدفيئة غازات انبعا

ســــــــــواء يف إطــــــــــار  ،املمارســــــــــات ذات الصــــــــــلة وتشــــــــــمل -٤
 معاهدات أو خارجها، ما يلي:

لتلــــوث اجلــــوي العــــابر للحــــدود البعيــــد   االتفاقيــــة املتعلقــــة 
والربوتوكــول )؛ ١٩٨٣، دخلــت حيــز النفــاذ يف عــام ١٩٧٩املــدى (

تفاقيــة عــام  لتلــوث اجلــوي العــابر للحــدود  ١٩٧٩امللحــق  املتعلقــة 
مج التعاوين لرصـد البعيد املدى واملتعلق  لتمويل الطويل األجل للرب

ت اهلــــواء يف أورو ـــو ــــد املــــدى مللـ ــــيم االنتقــــال البعي )؛ ١٩٨٤( وتقي
تفاقيــــة عــــام  لتلــــوث ١٩٧٩والربوتوكــــول امللحــــق  اجلــــوي  املتعلقــــة 

ت الكربيـــت العـــابر للحـــدود البعيـــد املـــدى واملتعلـــق خب و أفـــض انبعـــا
ا عــــرب احلــــدود بنســــبة ال تقــــل عــــن  )؛ ١٩٨٥( يف املائــــة ٣٠تــــدفقا

تفاقيــــة عــــام  لتلــــوث اجلــــوي  ١٩٧٩والربوتوكــــول امللحــــق  املتعلقــــة 
لــتحكم يف ت أكاســيد  العــابر للحــدود البعيــد املــدى واملتعلــق  انبعــا

ا عـــرب احلـــدودالنيرتوجـــ )؛ والربوتوكـــول امللحـــق ١٩٨٨( ني أو تـــدفقا
لتلــوث اجلــوي العــابر للحــدود البعيــد  ١٩٧٩تفاقيــة عــام  املتعلقــة 

ت املركبـــــات العضـــــوية املتطـــــايرة املـــــدى واملتعلـــــق  لـــــتحكم يف انبعـــــا
ا عـــــرب احلـــــدود أو ـــــدفقا تفاقيـــــة ١٩٩١( ت )؛ والربوتوكـــــول امللحـــــق 

لتلـــوث اجلـــوي العـــابر للحـــدود البعيـــد املـــدى  ١٩٧٩ عـــام املتعلقـــة 
ت الكربيـــتواملتعلـــق  دة ختفـــيض انبعـــا )؛ والربوتوكـــول ١٩٩٤( بـــز

تفاقيــة عــام لتلــوث اجلــوي العــابر للحــدود  ١٩٧٩ امللحــق  املتعلقــة 
ت العضـــــــــوية الثابتـــــــــةالبعيـــــــــد املـــــــــدى واملتعلـــــــــق  )؛ ١٩٩٨( مللـــــــــو
تفا لتلــــوث اجلــــوي  ١٩٧٩قيــــة عــــام والربوتوكــــول امللحــــق  املتعلقــــة 

)؛ ١٩٩٨( لفلــــزات الثقيلــــةالعــــابر للحــــدود البعيــــد املــــدى واملتعلــــق 
تفاقيــــة عــــام  لتلــــوث اجلــــوي  ١٩٧٩والربوتوكــــول امللحــــق  املتعلقــــة 

حلـد مـن الـتحمض واختـام امليـاه العابر للحدود البعيد املدى واملتعلق 
ت و   )؛١٩٩٩فريي (الرتوبوساألوزون  تكّونملغذ

 )؛١٩٨٥اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون ( 

ل بشــأن املــواد املســتنفدة لطبقــة األوزون   بروتوكــول مــونرت
 )؛١٩٨٧(

لـــس بشـــأن احلـــد مـــن انبعـــاث بعـــض   التوجيـــه الصـــادر عـــن ا
ت من مصادر االحرتاق الكبرية إىل اهلواء (  ؛)١١()١٩٨٨/٢٠٠١امللو

ت املتحــدة بشــأن جــودة االتفــاق املــربم بــني كنــدا والــو   ال
 ؛)١٢()١٩٩١اهلواء (

__________ 
)١١( Council Directive of 24 November 1988 on the limitation of 

emissions of certain pollutants into the air from large combustion 

plants, Official Journal of the European Communities, No. L 336, p. 1; 

and Directive 2001/80/EC of the European Parliament and of the 

Council of 23 October 2001 on the limitation of emissions of certain 

pollutants into the air from large combustion plants, Official Journal of 

the European Communities, No. L 309, p. 1. 
)١٢( United Nations, Treaty Series, vol. 1852, No. 31532, p. 79. 
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 )؛١٩٩٢( اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ 

تفاقيــة األمـــم املتحـــدة اإلطاريـــة   بروتوكــول كيوتـــو امللحـــق 
 )؛١٩٩٧بشأن تغري املناخ (

لتلــــوث   اتفــــاق رابطــــة أمــــم جنــــوب شــــرق آســــيا املتعلــــق 
 ؛)١٣()٢٠٠٢(الضبايب العابر للحدود 

لبيئة البشرية (   ؛)١٤()١٩٧٢إعالن ستوكهومل املتعلق 

لتلــوث اجلــوي العــابر   قــرار معهــد القــانون الــدويل املتعلــق 
 ؛)١٥()١٩٨٧للحدود (

 ؛)١٦()١٩٩٢إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية ( 

مشــاريع املــواد املتعلقــة مبنــع الضــرر العــابر للحــدود النــاجم  
 ؛)١٧()٢٠٠١(عن أنشطة خطرة 

شــاريع املبــادئ املتعلقــة بتوزيــع اخلســارة يف حالــة الضــرر م 
 .)١٨()٢٠٠٦( العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة

ـــــة للمشـــــروع املقـــــرتح الرامـــــي إىل  -٥ وتشـــــتمل األســـــس املنطقي
تــدوين القــانون الــدويل وتطــويره تــدرجيياً علــى ثالثــة أبعــاد: أوالً وقبــل  

يـات القائمـة املتعلقـة كل شيء، من الضروري سد الثغرات يف االتفاق
لغــالف اجلـــوي. وبغــض النظـــر عــن عـــدد االتفاقيــات ذات الصـــلة، 
فهـــي ال تـــزال جمـــرد مـــزيج مـــن الصـــكوك الـــيت تغطـــي منـــاطق جغرافيـــة 

__________ 
 .٢٠٠٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥يف  النفاذ حيز دخل )١٣(
لبيئــة البشــرية إعــالن مــؤمتر األ )١٤( ") ســتوكهومل إعــالن("مــم املتحــدة املعــين 
)١٩٧٢ ()Report of the United Nations Conference on the Human 

Environment, Stockholm, 5–16 June 1972 (United Nations publication, Sales 

No. E.73.II.A.14), Part One, chap. I( على  ستوكهوملمن إعالن  ٢١ املبدأ ينص. و
 ]...[أن "تتحمـــــل الـــــدول، وفقـــــاً مليثـــــاق األمـــــم املتحـــــدة ومبـــــادئ القـــــانون الـــــدويل 

يلحق ضرراً ببيئة  سري األنشطة اخلاضعة لواليتها ورقابتها على حنو الكفالة مسؤولية  
 .L. B؛ وانظر أيضـاً: أو املناطق الواقعة خارج حدود واليتها الوطنية"خرى األالدول 

Sohn, “The Stockholm Declaration on the Human Environment”, Harvard 

International Law Journal, vol. 14 (1973), p. 423. 
 إطــــار يف الــــدول، علــــى يقــــع" أنــــه علــــى القــــرار مــــن ٢ املــــادة تــــنص )١٥(

ا وفقــاً  مواردهــا اســتغالل يف الســيادي حقهــا ممارســة  اخلاصـــة، البيئيــة لسياســا
 ،أنشـــطتها تـــؤدي ال أن لضـــمان والفعالـــة املالئمـــة التـــدابري مجيـــع اختـــاذ واجـــب

 بتلـوث التسـبب إىل رقابتهـا، حتـت أو واليتهـا نطـاق ضـمن اجلاريـة األنشطة أو
 ,Institute of International Law, Yearbook, vol. 62( "احلـدود عـرب جـوي

Part II, Session of Cairo (1987), p. 299; available from www.idi-iil.org, 

“Resolutions”(. 
لبيئـة والتنميـة، ريـو دي جـانريو،  )١٦(  ١٤-٣تقرير مؤمتر األمـم املتحـدة املعـين 

والتصــويب)،  A.93.I.8(منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع  ١٩٩٢حزيران/يونيــه 
لد األول:   .، املرفق األولاألول، القرار القرارات اليت اختذها املؤمترا

ن ٢٠٠١ حولية )١٧( لد الثاين (اجلزء الثاين) والتصويب، الفقر  .٩٨و ٩٧، ا
لد الثاين (اجلزء الثاين)، ٢٠٠٦ حولية )١٨( ن ، ا  .٦٧و ٦٦الفقر

معينــة وتشــمل طائفــة حمــدودة مــن األنشــطة املنظَّمــة واملــواد اخلاضــعة 
. وللــــنهج الرتاكمـــي قيــــوده الـــيت تــــربز بوجـــه خــــاص فيمــــا )١٩(للمراقبـــة

يتعلق حبماية الغالف اجلوي اليت تتطلب حبكم طبيعتها معاجلة تتميز 
لشــمولية يف شــكل اتفاقيــة إطاريــة تتــيح تغطيــة شــىت املشــاكل البيئيــة 
لتـايل فـإن هـذا  لغالف اجلوي على حنو شامل ومنهجي. و املتعلقة 
املقرتح يتوخى وضع صك مماثل للجزء الثـاين عشـر مـن اتفاقيـة األمـم 

 لقانون البحار املتعلق حبماية البيئة البحرية واحلفاظ عليها.املتحدة 

نيـاً، يُنتظـر مــن اللجنـة أن تقـدم مبــادئ توجيهيـة مناســبة  -٦ و
بغرض املواءمة والتنسيق مـع األنظمـة التعاهديـة األخـرى اخلارجـة عـن 
نطاق القانون البيئي الدويل، والـيت قـد تتعـارض مـع االتفاقيـة املقرتحـة 

لثاً، من املهم أيضاً أن تساعد )٢٠(االمتثال والتنفيذ خالل مرحليت . و
ـــوفري اإلطــــار الــــالزم ملواءمــــة القــــوانني  مشــــاريع املــــواد املقرتحــــة علــــى تـ
واألنظمة الوطنية مع القواعد واملعايري الدولية واملمارسات واإلجراءات 
تباعها دولياً يف جمال محاية الغالف اجلوي. ورابعاً، يؤمل أن  املوصى 
يـــــؤدي املشـــــروع املقـــــرتح إىل وضـــــع مبـــــادئ توجيهيـــــة بشـــــأن آليـــــات 
ــدف تيســري بنــاء القــدرات يف ميــدان  وإجــراءات التعــاون بــني الــدول 

 محاية الغالف اجلوي على الصعيدين العاملي وعرب احلدودي.
ومــن املهــم التمييــز بوضــوح بــني مفهــومي الغــالف اجلــوي  -٧
ــــــال اجلــــــوي. فاملــــــادة و  مــــــن اتفاقيــــــة الطــــــريان املــــــدين الـــــــدويل  ١ا

ن  ١٩٤٤ لعـــام تؤكـــد قاعـــدة القـــانون الـــدويل العـــريف الـــيت تقضـــي 
ال اجلوي فوق إقليمها".  "لكل دولة سيادة كاملة وحصرية على ا
ومـــع أن املبـــادئ والقواعـــد واألنظمـــة القانونيـــة املتوخـــاة يف مشـــاريع

__________ 
أدلــــــة علميــــــة متزايــــــدة خــــــالل الســــــنوات األخــــــرية تثبــــــت أن  ظهــــــرت )١٩(
ن  ُيســمى ب مــا ن املوجــود "األوزون الرتوبوســفريي" و"الكربــون األســود" مهــا املــاد

ديـــداً مباشـــراً فيمـــا خيـــص  يف الغـــالف اجلـــوي اللتـــان جـــودة  كـــالً مـــنتشـــكالن 
غــازات "مــا يطَلــق عليهــا اهلــواء وتغــري املنــاخ. وفيمــا يتعلــق بتغــري املنــاخ، يُقــال إن 

اإلطاريــــة بشــــأن تغــــري املنــــاخ مســــؤولة األمــــم املتحــــدة احملــــددة يف اتفاقيــــة  "الدفيئــــة
ن  ٦٠ عــــن ن املــــاد يف املائــــة مـــــن  ٤٠ حنــــويف املائــــة فقــــط، فيمــــا تتحمــــل هــــا

 وتغــري لحــدودل العــابر اجلــوي التلــوث بــني ةالصــلاملســؤولية. ويثبــت ذلــك بوضــوح 
 عـن سـدها يتعني واليت احلايل املعاهدات نظام يف القائمة الثغرة يُظهر كما  املناخ،
 دراسـةال انظـر. اجلـوي الغـالف بشـأن األطراف متعددة شاملة اتفاقية وضع طريق

مجالــيت أعــدها   بعنــوانواملنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة  للبيئــة املتحــدة األمــم بــر
: اهلـــواء جـــودة وحتســني القريـــب األمــد يف املنـــاخ تغــري مـــن للحــد الالزمـــة التــدابري"
مجالــذي اضـــطلع بــه  تكامـــلامل تقيــيمال واملنظمـــة العامليـــة  للبيئــة املتحـــدة األمــم بـــر

 رطـــــو (يف  ٢٠١١"، األســــود لكربـــــونوا الرتوبوســــفريي ألوزونلـــــ لألرصــــاد اجلويــــة
ت الـــيت  املثـــال، ســـبيل علـــى أيضـــاً، اإلشـــارة قـــد تنبغـــيو ). اإلصـــدار إىل الصـــعو
ت جــــراء مــــن اهلــــواء جــــودة مبعــــايري الوفــــاء يف أورو تواجههــــا  مــــن املنقولــــة امللــــو
 اجلـوي التلـوث مشـاكل حـىت أنه حقيقة إىل يشري ما وهو. العامل يف أخرى مناطق

 .العاملي اإلطار يف هاونتائج اأسباالنظر يف  من دون حلها ميكن ال اإلقليمي
 S. Murase, “Perspectives from international economic law: انظـر )٢٠(

on transnational environmental issues”, Collected Courses of The Hague 

Academy of International Law, 1995, vol. 253 (1995), pp. 283–431. 
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229 اجلويالغالفمحاية

علىاملواد املقرتحة رمبا ُجترى معينة أنشطة على أكرب بشكل تنطبق
األنشـطةاألرض هـذه ُجتـرى فقد للدولة، اإلقليمية الوالية نطاق يف

ــال اجلــوي الــذي يعلوهــا (يف حــاالت معينــة يف ا
١

. ومــن املالئــم، )٢١
كيد سـيادة الدولـة علـى  يف ذلك السياق، أن جتدد مشاريع املواد 

شارة إىل أن املشروع احلـايل ال يرمـي جماهلا اجلوي الوطين. وجتدر اإل
ي شــكل مــن األشــكال إىل التــأثري علــى املركــز القــانوين للمجـــال 

حالياً. الدويل القانون يف احملدَّد النحو على اجلوي
ــــذي-٨ ال الســــابق للعمــــل تكــــرارًا يشــــكل ال احلــــايل واملشــــروع

نع الضـرر أجنزته اللجنة. فقد اعتمدت اللجنة مشاريع املواد املتعلقة مب
ــــــاجم عــــــن أنشــــــطة خطــــــرة يف عــــــام  (٢٠٠١العــــــابر للحــــــدود الن

٢

٢٢(

ومشـــــاريع املبـــــادئ املتعلقـــــة بتوزيـــــع اخلســـــارة يف حالـــــة الضـــــرر العـــــابر 
ــــاجم عــــن أنشــــطة خطــــرة يف عــــام  (٢٠٠٦للحــــدود الن

٣

. وكالمهــــا )٢٣
تلحــــق الـــيت األضـــرار علــــى تنطبـــق أن ميكـــن هامــــة أحكامـــًا يتضـــمن
لغــالف اجلــوي. غــري أن نطــاق انطبــاق هــذين املشــروعني هــو، مــن 

__________
عنـــوان١٩٤٤لعـــامالـــدويلاملـــدينالطـــريانالتفاقيـــة١٦لحـــقاملحيمـــل)٢١(

١٦(انظــــر: منظمــــة الطــــريان املــــدين الــــدويل، "محايــــة البيئــــة: امللحــــق "البيئــــة"محايــــة 
لـــدان األول (الطبعـــة اخلامســـة) والثـــاين (الطبعـــة  التفاقيـــة الطـــريان املـــدين الـــدويل"، ا

١٩٨٠عـــاممنـــذالـــدويلاملـــدينانالطـــري منظمـــةوضـــعتوقـــد. ))٢٠٠٨الثالثـــة) (
ت"معــايري بشــأنقواعــد ــدف" ــااملوصــىواملمارســاتالطــائراتحمركــاتانبعــا
الطــريانلصــناعةواملنــتظماملــأمونالتطــويربــنيالتوافــقمــنممكــنقــدر"أقصــى حتقيــق
 ICAO Assembly resolution A18-11, para. (2)(" البشــريةالبيئـةوجـودةاملـدين

(Doc 8958 - A18-RES)( .تمعايريوتنص يفتـنظم،قواعـدعلـىاملذكورةاالنبعا
تتـرخيصو ) الثـاين(اجلزء الوقودتنفيسأمور،مجلة يفمبـا)، الثالـث(اجلـزء االنبعـا
ت املتعلقةحدودذلك .نةمعّيكيميائيةاتُجَسيمو لدخاناالنبعا
.املرفقمن هذا ١٧انظر أعاله احلاشية )٢٢(
.من هذا املرفق١٨انظر أعاله احلاشية )٢٣(

(إذ جــــدًا واســــع نطــــاق مــــاجهــــة، يرميــــان إىل تغطيــــة مجيــــع أنــــواع إ
املسائل على يركزان (إذ جدًا حمدود أخرى جهة ومن البيئي)، الضرر
ملنــــع وتوزيــــع اخلســــارة النامجــــة عــــن الضــــرر العــــابر للحــــدود  املتعلقــــة 

ما ال يتناوالن بصورة كافية محاية الظـروف واألنشطة اخلطرة). ومبا أ
ال تتصـــدى أن فُيقـــرتح ـــا، ذا حبـــد لجنـــة هلـــذه املشـــكلة بطريقـــة اجلويـــة

حتديداً. اجلوي الغالف على ذاته الوقت يف مركزًة ومنهجية، شاملة

ئيةاخلصائص-لثًا اجلويللغالفالفيز
لكي يتسىن حتديد كل من تعريف ونطـاق وهـدف عمليـة -٩

التــدوين والتطــوير التــدرجيي للقــانون الــدويل املتعلــق حبمايــة الغــالف 
أوًالاجلــوي، وكــذا  يتعــني اجلــوي، للغــالف القانونيــة احلالــة توصــيف

ئي للغالف اجلوي وخصائصه. فهم اهليكل الفيز
املكـــــوَّنو"الغـــــالف اجلـــــوي" هـــــو "-١٠ مـــــن الغـــــازات الغطـــــاء

ألرض" (احمليطة 
٤

ت الرئيسية هلذه الغازات املوجودة يف )٢٤ . واملكو
يف ٧٨٫٠٨النرتوجـــــني (الغـــــالف اجلـــــوي (ونســـــبها) هـــــي كالتـــــايل: 

يف ٠٫٩٣يف املائــــــة)، واألرغــــــون (٢٠٫٩٥املائــــــة)، واألكســــــجني (
ين أكســـــيد الكربـــــون ( إلضـــــافة إىل ٠٫٠٣املائـــــة)، و يف املائـــــة)، 

يف املائة). ويوجد الغالف اجلوي ٠٫٠١غازات نزرة ضئيلة الرتكيز (
جمــا أربعــة إىل ً عمــود ينقســم وهــو اجلويــة. خلليــة ُيســمى الت فيمــا

جويـــــــة (ترتيبهـــــــا مــــــــن الطبقـــــــة الســـــــفلى إىل الطبقــــــــة العليـــــــا هــــــــو: 
الرتوبوسفري، واالسرتاتوسفري، وامليزوسفري، والثرموسفري) على أساس 

).١خصائص درجات احلرارة (انظر الشكل 
__________

أكســفورد الــوجيز للغــة اإلنكليزيــة: قــاموسيفكالتــايلالتعريــفورد)٢٤(
“the envelope of gases surrounding the earth” (Concise Oxford English 

Dictionary, 12th ed., Oxford University Press, 2011).

اجلويالغالفطبقات-١الشكل
لكيلومرت) االرتفاع (

موسفريالثر 

امليزوسفري

االسرتاتوسفري

الرتوبوسفري

مستوى سطح البحر

الغالف اجلوي العلوي

الغالف اجلوي السفلي

امليزوبوز

االسرتاتوبوز

الرتوبوبوز
١٠
٢٠

٤٠
٥٠
٦٠

٨٠

١٠٠

١٨٠
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الغــالفوكلمــا ازداد -١١ يف تــدرجييًا الغــازات تركيــز قــل االرتفــاع،
ـــــة ـــــة يف طبقـــــة ٨٠اجلـــــوي. وترتكـــــز قراب ـــــة اهلوائي ـــــة مـــــن الكتل يف املائ

وتعـّد٢٠الرتوبوسفري، وحنو  االسرتاتوسفري. طبقة يف منها املائة يف
إىل علميًا ويشار الطبقتني؛ هاتني يف مستقرة الغازات معظم نسب

ســم معــًا ، وهــو ميتــد إىل ارتفــاع الســفلياجلــويالغــالفالطبقتــني
وبــني٥٠متوســطه  بينهمــا ومييَّــز . الغــالف اجلــوي العلــويكيلــومرتاً،

ويتحــرك الغــالف اجلــوي ويــدور حــول األرض بطريقــة معقــدة يطلــق 

ــــــة"  . وتــــــؤثر )١٢٥()“circulationatmospheric”(عليهــــــا "الــــــدورة اجلوي
حركــة علــى والقمــر الشــمس مــن كــل جاذبيــة الغــالف اجلــوي أيضــًا

اجلويني" واجلزر "املد .)٢٢٦()“atmospheric tides”(مثريًة
__________

)٢٥(G. Jones et al., Collins Dictionary of Environmental Science, 
Glasgow, Harper Collins Publishers, 1990, p. 40.

)٢٦(M. Allaby, A Dictionary of the Environment, 3rd ed., New 
York University Press, 1989, p. 34.

اجلويالغالفحدود-٢الشكل

ســلبًا-١٢ للتــأثر معرضــتان كلتامهــا والطبيعيــة البشــرية والبيئتــان
وهنــاك اجلــوي. الغــالف حالــة يف معّينــة تغــريات حــدوث جــراء مــن

(ثالثة أسباب هلا أمهية خاصة يف تـدهور حالـة الغـالف اجلـوي
١

٢٧( .
مــواد ضـــارة إىل الرتوبوســـفري والطبقـــة الســبب األول هـــو أن إدخـــال 

الســـــفلى مـــــن االسرتاتوســـــفري يســـــبب تغـــــريات يف الظـــــروف اجلويـــــة 
التلــوث اجلــوي). واملســببات الرئيســية املســامهة يف تلــوث اجلــو (أي

ت  هي األمحاض، وأكاسيد النيـرتوز، وأكاسـيد الكربيـت، واالنبعـا
ح ا ألفقيـة القويـة، اهليدروكربونية كثاين أكسيد الكربون. وميكن للر

، أن تنقـــــل بســـــرعة هـــــذه )٢٢٨()streamsjet(مثـــــل التيـــــارات املتدفقـــــة 
عــــن بعيــــدًا املعمــــورة أحنــــاء شــــىت يف أفقيــــًا وتنشــــرها النــــزرة الغــــازات

مصـــادرها األصـــلية (وإن كـــان النقـــل العمـــودي يـــتم بـــبطء شـــديد). 
__________

,”R. Dolzer, “Atmosphere, protection: انظـر)٢٧( in R. Bernhardt 

(ed.), Encyclopedia of Public International Law, vol. 1, Amsterdam, 

North-Holland, 1992, p. 289.
حهــياملتدفقــةالتيــارات)٢٨( الغــربمــنيكــون اجتــاه تــدفقها(غربيــةر
هي ذات سرعة عالية و . الرتوبوسفريمنالعلياالطبقةحولتتحرك) الشرقإىل

.الساعةيفكيلومرتًا٧٢٠و٢٤٠بنيترتاوح

ت املنبعثة والسبب الثاين هو أن مركبات الكلوروفلوروكربون واهلالو
كـــل  يف الطبقـــات العليـــا مـــن الرتوبوســـفري واالسرتاتوســـفري تســـبب 

وحتتـــــوي هـــــذه الطبقـــــة، كمـــــا يـــــوحي امسهـــــا، علـــــى  . طبقـــــة األوزون
ــــرية مــــن األوزون، وهــــو نــــوع مــــن األكســــجني ويرتكــــز . كميــــات كب
٤٠و١٥األوزون بشــــــكل رئيســــــي علــــــى ارتفاعــــــات تــــــرتاوح بــــــني 

ــــزه األقصــــى علــــى ارتفــــاع (كيلــــومرتًا ٢٥و٢٠مــــا بــــني ويبلــــغ تركي
وطبقة األوزون هي اليت حتجب األشعة فوق البنفسـجية ). كيلومرتًا

الصــادرة عـــن الشـــمس، وهـــي إشــعاعات ميكـــن أن تســـبب ســـرطان 
أمـــــا الســــبب الثالــــث فهـــــو أن . اجللــــد وغــــريه مـــــن األضــــرار البليغــــة

التغـــريات الـــيت تطـــرأ علـــى تركيبـــة الرتوبوســـفري والطبقـــة الســـفلى مـــن 
فالسـبب الرئيسـي لتغـري املنـاخ . االسرتاتوسفري تـؤدي إىل تغـري املنـاخ

دة الغازات النزرة كثـاين أكسـيد ،الناجم عن أنشطة اإلنسان هو ز
الكربــون، وأكســيد النيــرتوز، وامليثــان، ومركبــات الكلوروفلوروكربــون، 

ســـم تُعـــرف وهـــي الرتوبوســـفريي. . )٣٢٩("غـــازات الدفيئـــة"واألوزون
__________

الكربــــونأنإىلاألخــــريةالســــنواتيفالعلمــــاءتوصــــلذلــــكمــــعو )٢٩(
املنـــاخالرتوبوســـفرييواألوزوناألســـود تغـــري عـــن أيضـــًا أعـــالهانظـــر. مســـؤوالن
.من هذا املرفق١٩احلاشية

لكيلومرت) االرتفاع (

١٠
٢٠

٦٠

١٠٠

١٨٠

كم١٠
كم٢٥

كم٥٠

كم٩٠
كم١٠٠

الدولة ألف
األرض

طبقة األوزون
الرئيسي) (الرتّكز

كم٤٠-١٥
الدورة 
اجلوية

٪٢٥الضغط اجلوي 

أعلى ارتفاع للطائرات

٪٠٫١الضغط اجلوي 

أقل مدارات 
ارتفاعًا السواتل

٪٠٫٠٠٠١الضغط اجلوي 

الفضاء اخلارجي
احلد األفقي للمجال اجلوي

(ال يوجد توافق بشأنه)مكمكمكمكمكمكمكمكمكمكم
ال اجلويمكمكمكمكمكمكم ا

٥٠
٤٠

٨٠
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ـــؤثر ال ثـــرياً شـــديداً علـــى وت ظـــروف الســـائدة يف طبقـــة الرتوبوســـفري 
األحـــوال اجلويـــة علـــى ســـطح األرض، مبـــا يف ذلـــك تشـــكُّل الغيـــوم 

وُمتَحــــى معظــــم الغــــازات واهلبــــاء اجلــــوي مــــن . التهطــــالوالضــــباب و 
طبيعيـة يف الرتوبوسـفري، غـري أن تغـري املنـاخ " عملية تنظيـف"خالل 

ت على هذه العمليةعندما تطغى االنبعيبدأ يف احلدوث    .ا
لغــالف  وهــذه -١٣ املســائل الدوليــة الرئيســية الــثالث املرتبطــة 

 -أي التلوث اجلوي واستنفاد طبقة األوزون وتغـري املنـاخ  -اجلوي 
(االسرتاتوســفريوالرتوبوســفري تتعلــق مجيعهــا بطبقــيت 

٤

، وإن كانــت )٣٠
أمــــا  .العوامــــل املســــامهة الرئيســــية قــــد ختتلــــف مــــن حالــــة إىل أخــــرى

الــيت  -امليزوســفري والثرموســفري  - الطبقــة العليــا مــن الغــالف اجلــوي
يف املائـــة مـــن جممـــوع الكتلـــة اهلوائيـــة، فهـــي  ٠٫٠٠٠٢تشــكل قرابـــة 

تثـري قلقــاً يُـذكر يف ســياق املشـاكل البيئيــة قيـد النظــر، فضـًال عــن  ال
 .املناطق الواسعة يف الفضاء اخلارجي اخلالية من اهلواء

 فيها النظر تستدعي اليت القانونية املسائل -رابعاً 
ـــــوخى أن تكـــــون احملصـــــلة النهائيـــــة هلـــــذا املشـــــروع جمموعـــــًة  -١٤ يُت

شاملة من مشاريع املواد بغية وضع اتفاقية إطارية بشـأن محايـة الغـالف 
اجلوي. وميكن اختاذ اجلزء الثاين عشر من اتفاقية األمـم املتحـدة لقـانون 

املتعلــق حبمايــة البيئــة البحريــة واحلفــاظ عليهــا، مثــاالً  البحــار، وهــو اجلــزء
للشكل الذي ميكن أن تصاغ علـى غـراره مشـاريع املـواد تلـك. وتشـمل 

  املسائل القانونية الالزم تناوهلا، يف مجلة أمور، ما يلي:

يتعني على اللجنة، قبل العكوف على صياغة  (التعريف) -١٥
غــالف اجلــوي، أن تضــع تعريفــاً املبــادئ والقواعــد املتصــلة حبمايــة ال

هــو  -أو الكتلــة اهلوائيــة  -للغــالف اجلــوي أوًال. فــالغالف اجلــوي 
ألرض، ومعظمهــا يوجــد يف طبقــيت  مــزيج مــن الغــازات الــيت حتــيط 
الرتوبوسفري واالسرتاتوسفري. وقد يلزم التطرق ليس فقط إىل الرتكيبة 

ئيــــــة للغــــــالف اجلــــــوي، وإمنــــــا أيضــــــاً إىل دوره كو  ســــــيط لنقــــــل الفيز
ــال  ت. ويتعــني أن مييّــز التعريــف بوضــوح أيضــاً بــني مفهــوم ا امللـو

 تعريف الغالف اجلوي.  وبنيوما له من سياق خاص به  اجلوي

ينبغي أوًال، لدى توضيح نطاق املشـروع، بيـان  (النطاق) -١٦
أن مشاريع املواد املقرتحة تتناول حصراً األضرار النامجة عن أنشـطة 

لتايل فإن نطاقها لـن يشـمل مـثًال األضـرار النامجـة عـن اإلنسان، و
مجـاً عـن  الفورات الربكانية والرمال الصحراوية (ما مل يكن تفاقمها 
نيــاً، ينبغــي أن تشــري مشــاريع املــواد بوضــوح إىل  نشــاط بشــري). و

تلــزم محايتــه، أي البيئتــني الطبيعيــة والبشــرية، وإىل الصــلة الوثيقــة  مــا
لثــــاً  ، مــــن الضــــروري اإلشــــارة إىل خمتلــــف الطرائــــق الــــيت بينهمــــا. و

ا األضرار البيئية الغـالف اجلـوي، والـيت تتمثـل إحـداها يف  تصيب 

__________ 
)٣٠( Kiss and Shelton, International Environmental Law 

(footnote 1 of the present annex above), pp. 556–562 (chap. 12, 

“Atmosphere, stratosphere and climate”). 

إدخــال مــواد (ضــارة) إىل الغــالف اجلــوي، وتتمثــل أخــرى يف تغيــري 
 موازين تركيبة الغالف اجلوي. 

يقتضي الغالف اجلوي، بسبب طابعه الدينامي  (اهلدف) -١٧
ألغــــراض احلمايـــــة  وحـــــدة شــــاملة واحــــدة بوصــــفهلــــه املتقلــــب، تناو 

خــتالف  ت القانونيــة بــني طرائــق البيئيــة. فمــع التســليم  االســتجا
التلوث اجلوي العابر للحدود واملشاكل اجلوية العاملية، يتعني تنـاول  
كليهمــا ضــمن اإلطــار القــانوين نفســه اســتناداً إىل املفهــوم الــوظيفي 

ـذه املسـألة للغالف اجلوي ألغراض  تدوين القانون الدويل املتصل 
وتطويره التدرجيي. وبعبارة أخرى، ينبغي تنـاول الغـالف اجلـوي مـن 

 منظور شامل ألغراض محايته البيئية.

هنــاك مخســة مفــاهيم  (املركــز القــانوين للغــالف اجلــوي) -١٨
ملركــــز القــــانوين للغـــــالف  علــــى األقــــل ميكــــن اعتبارهــــا ذات صــــلة 

ــال اجلــوي، واملــوارد الطبيعيــة املشــرتكة أو العامــة، اجلــوي، وهــي: ا
واملمتلكات املشرتكة، والرتاث املشرتك، والشواغل املشرتكة (املصاحل 

(املشرتكة)
٥

. وينبغي تناول كل مفهوم من هذه املفاهيم بعناية من )٣١
حيــث مــدى انطباقــه علــى محايــة الغــالف اجلــوي. فقــد تــود الــدول 

كيد سياد ا على الغالف اجلوي املوجود ضمن جماهلا مثالً إعادة 
 أعاله. ٧اجلوي لألسباب املذكورة يف الفقرة 

يتعـني النظـر (املبادئ األساسية حلماية الغالف اجلـوي)  -١٩
يف مــدى انطبــاق املبــادئ املتعــارف عليهــا، مبــا فيهــا املبــادئ التاليــة: 

الــدول االلتزامــات العامــة للــدول حبمايــة الغــالف اجلــوي، والتزامــات 
إزاء غريهــــا مــــن الــــدول بعــــدم التســــبب يف إحلــــاق ضــــرر ذي شــــأن 
لغــــالف اجلــــوي، ومبــــدأ "اســــتعمال امللــــك اخلــــاص دون اإلضــــرار 
لغـــري" مـــن حيـــث انطباقـــه علـــى األنشـــطة اخلاضـــعة لواليـــة الدولـــة 

لتعـاون، ومبـدأ اإلنصـاف،  أو ا، وااللتزامات العامة للدول  سيطر
ا متمايزة. ومبدأ التنمية املستدامة،   وااللتزامات املشرتكة مع كو

مــن (تــدابري الوقايــة والتحــوط حلمايــة الغــالف اجلــوي)  -٢٠
املسائل املعلقة الـيت سـيتطرق إليهـا هـذا املشـروع مسـألة التمييـز بـني 
مبـــدأ "الوقايـــة" التقليـــدي ومبـــدأ "التحـــوط" اجلديـــد نســـبياً والعالقـــة 

ها عندما يكون الضرر احملتمـل بينهما. فالتدابري الوقائية ينبغي اختاذ
منظـــوراً علـــى أســــاس عالقـــات ســـببية وأدلــــة واضـــحة، أمـــا التــــدابري 
التحوطيــة فيتعــني اختاذهــا حــىت عنــدما يكــون الضــرر غــري مؤكــد مــن 
الناحية العلمية. وسيكون لعمليات تقيـيم األثـر البيئـي أمهيـة حامسـة 

 يف ظروف معينة.
__________ 

 A. E. Boyle, “International law and the protection of theانظـر:  )٣١(

global atmosphere: concepts, categories and principles”, in R. Churchill and 

D. Freestone (eds.), International Law and Global Climate Change, 

London, Graham and Trotman, 1991, pp. 7−19; see also J. Brunnée, 

“Common areas, common heritage, and common concern”, in D. Bodansky, 

J. Brunnée and E. Hey (eds.), The Oxford Handbook of International 

Environmental Law, Oxford University Press, 2007, pp. 550–573. 
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لتزامــــات املنصــــوص ينبغــــي تنفيــــذ اال(تنفيــــذ االلتزامــــات)  -٢١
عليها من خالل القوانني الداخلية لكـل دولـة. ولطاملـا كانـت التـدابري 
ثـــري تطبيقهـــا خـــارج احلـــدود اإلقليميـــة مســـائل  الداخليـــة االنفراديـــة و
حساسة يف القانون البيئي الدويل. وينبغي عدم إغفال دور املنظمات 

كون أيضـــاً الدوليـــة املعنيـــة ومـــؤمترات األطـــراف يف هـــذا الصـــدد. وســـي
 ملسائل التعارض والتنسيق مع قانون التجارة أمهية خاصة.

ـــات التعـــاون)  -٢٢ ينبغـــي استكشـــاف مجيـــع اإلجـــراءات (آلي
املنشودة للتعاون، سواء التعاون التقين أو غريه من أشكال التعاون، 

 والتدابري الالزمة لبناء القدرات.

ـــال)  -٢٣ أمـــور،  ينبغـــي، يف مجلـــة(القواعـــد اإلجرائيـــة لالمتث
تنــــاول مســــائل اإلشــــعارات، وتبــــادل املعلومــــات، والتشــــاور، ونُظــــم 

 اإلبالغ، واستعراض التعهدات، وإجراءات التعزيز واإلنفاذ.

من املسائل الفائقة األمهية اليت ال بد (املسؤولية والتبعة)  -٢٤
لتزامــات الــدول مبوجــب الفقــرات مــن   ١٩مــن تناوهلــا فيمــا يتصــل 

ئُل التاليــــة: إســـــناد املســــؤولية، وإيــــالء العنايـــــة أعــــاله املســــا ٢٣إىل 
 الواجبة، وحتمُّل تبعة األنشطة الشديدة اخلطورة، واملسؤولية املدنية.

لطابع اخلـاص لكـل هيئـة (تسوية املنازعات)  -٢٥ مع التسليم 
مــــن هيئــــات تســــوية املنازعــــات، يتعــــني تنــــاول املســــائل ذات الطــــابع 

 القضائي، واملقبولية والصفة، والدليل العلمي.العام، كاالختصاص 

 األساسية النُـُهج -خامساً 
عمـــــال التـــــدوين والتطـــــوير  -٢٦ لـــــن ختـــــوض اللجنـــــة، املكلفـــــة 

التـدرجيي للقـانون الـدويل، يف املســائل السياسـية بشـكل مباشـر. فلــئن  
كـــان موضـــوع تغـــري املنـــاخ، علـــى ســـبيل املثـــال، مثـــار جـــدل سياســـي 

كثري مـن األحيـان، فـإن اللجنـة املؤلفـة مـن خـرباء وسياسايت حمتدم يف  
املتصــــلة حبمايــــة القانونيــــة قــــانونيني لــــن تتنــــاول إال املبــــادئ والقواعــــد 

الغـــالف اجلـــوي، ولـــن ختـــوض يف وضـــع مقرتحـــات تـــدخل يف إطـــار 

السياســـة العامـــة. وبـــذلك ســـتقوم اللجنـــة جبمـــع األطـــر القانونيـــة غـــري 
فقط مشاكل حمددة ومسـتقلة  املنسقة اليت ُوضعت حىت اآلن لتتناول

لغـــالف اجلـــويبعضـــها عـــن بعـــض  ، وستصـــوغ تلـــك األطـــر تتعلـــق 
. واملرجو أن يرسـي هـذا ملرونةبصورة منطقية يف مدونة واحدة تتسم 

التوليف األسس الالزمة لوضع اتفاقية مقبلة تغطي املسائل اجلوهريـة، 
تمــع املــدين ع امــًة علــى وتســاعد بــذلك الــدول واملنظمــات الدوليــة وا

ال.  توضيح االنعكاسات القانونية ألنشطة كل جهة منها يف هذا ا

ومــن املهــم أن تنظــر اللجنــة يف املبــادئ والقواعــد القانونيــة  -٢٧
ملوضوع ضمن إطار  . ويعين الدويل للقانونالعامة  القواعداملتعلقة 

 ُُ ج ذلك أن تقاوم اللجنة يف عملها امليل إىل "التجزئة" الناجم عن 
"فــــرادى املســــائل" املهيمنــــة علــــى القــــانون البيئــــي الــــدويل. وبعبــــارة 
أخرى، ينبغي أن يُنظر بقدر اإلمكان إىل املبادئ والقواعد القانونية 

لغـــالف اجلـــوي مـــن حيـــث   العامـــة القواعـــد بفقـــه صـــلتهااملتعلقـــة 
ال الـــدويل للقـــانون . ويعـــين ذلـــك جتهـــاد القضـــائي املســـتند إليهـــاو

أيضاً أن يتسع نطاق عمل اللجنة ليشـمل تطبيـق األسـس واملبـادئ 
علــــى شــــىت جوانـــــب ن القواعـــــد العامــــة للقــــانون الـــــدويل مــــ املنبثقــــة

 اإلشكالية املتعلقة حبماية الغالف اجلوي.

 األخرى اهليئات مع التعاون -سادساً 

ميكن وضع تصورات عديدة للتعاون مع اهليئات األخـرى  -٢٨
ال إجـــراء الدراســـات وصـــياغة مشـــاريع املـــواد املتعلقـــة حبمايـــة يف جمـــ

ـــذا  الغـــالف اجلـــوي. وقـــد اضـــطُلع بعـــدد مـــن الدراســـات املتعلقـــة 
املوضوع من جانب رابطـة القـانون الـدويل وجهـات أخـرى. وأجـرى 
مج  الكاتـــب مشـــاورات أوليـــة غـــري رمسيـــة مـــع اخلـــرباء املســـتقلني لـــرب

عقــد و بنــريويب.  ٢٠١١الثاين/ينــاير األمــم املتحــدة للبيئــة يف كــانون 
يف بيــت البيئــة الــدويل  ٢٠١١أيضــاً مشــاورات أوليــة يف متوز/يوليــه 

ــــيت يقــــع مقرهــــا يف  ــــة ال ــــة الدولي جبنيــــف مــــع خــــرباء املنظمــــات البيئي
ت االتفاقات البيئية املتعددة األطراف.  جنيف، ومع عدد من أما

1904780_A_CN.4_SER.A_2011_Add.1 Part 2.pdf   238 13/07/2020   08:05:18



  اجلوي الغالف محاية 233

 

 

 مراجع خمتارة
 القضائية القرارات -ألف

Trail Smelter, UNRIAA, vol. III (Sales No. 1949.V.2), p. 1905 
(award of 1941). 

Nuclear Tests (Australia v. France), Interim Protection, Order 
of 22 June 1973, I.C.J. Reports 1973, p. 99; Judgment, 
I.C.J. Reports 1974, p. 253; (New Zealand v. France), 
Interim Protection, Order of 22 June 1973, I.C.J. Reports 
1973, p. 135; and Judgment, I.C.J. Reports 1974, p. 457. 

United States—Standards for Reformulated and Conventional 
Gasoline, report of the WTO Appellate Body, 
WT/DS2/AB/R, adopted on 20 May 1996. 

Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory 
Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226, at pp. 241–242. 

Massachusetts et al. v. Environmental Protection Agency et al., 
Decision of 2 April 2007, United States Supreme Court 
(549 U.S. 497; 127 S. Ct. 1438; 2007 U.S. LEXIS 3785). 

Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), 
Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 14. 

Aerial Herbicide Spraying (Ecuador v. Colombia), pending 
before the International Court of Justice. 

ئق املنظمات/املؤمترات الدولية املتعلقة  -ء  و
 بقانون الغالف اجلوي 

“International Conference on the Changing Atmosphere: 
Implications for Global Security, Conference Statement, 
Toronto, 27–30 June 1988”, Environmental Policy and 
Law, vol. 18, No. 5 (1988), pp. 155 and 187–189. 

“Protection of the Atmosphere: Statement of the Meeting of 
Legal and Policy Experts, Ottawa, Ontario, Canada, February 
22, 1989”, American University Journal of International Law 
and Policy, vol. 5, No. 2 (1990), pp. 529–542. 

“Protection of the atmosphere”, report of the Secretary-General 
of 2 March 2001 (E/CN.17/2001/PC/12). 

“One Atmosphere: Final Declaration of the XVth World Clean 
Air Congress, Vancouver, September 2010” (available from 
www.iuappa.com/newsletters/VancouverDeclaration.pdf). 

 املؤلفات -جيم
 قانون الغالف اجلوي -١

 الكتب (أ)
BIERMANN, F., Saving the Atmosphere: International Law, 

Developing Countries and Air Pollution, Frankfurt am 
Main, Peter Lang, 1995. 

BIRNIE, P. W., A. E. BOYLE and C. REDGWELL, International 
Law and the Environment, 3rd ed., Oxford University 
Press, 2009, pp. 335–378. 

ELSOM, D. M., Atmospheric Pollution: a Global Problem, 2nd 
ed., Oxford, Blackwell, 1992. 

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

HUNTER, D., J. SALZMAN and D. ZAELKE, International 
Environmental Law and Policy, 3rd ed., New York, 
Foundation Press, 2007, pp. 538–733. 

KISS, A.-C., and D. SHELTON, International Environmental 
Law, 3rd ed., Ardsley (New York), Transnational 
Publishers, 2004, pp. 555–592. 

MURASE, S., International Law: an Integrative Perspective on 
Transboundary Issues, Tokyo, Sophia University Press, 2011. 

RAJAMANI, L., Differential Treatment in International 
Environmental Law, Oxford University Press, 2006. 

ROWLANDS, I. H., “Atmosphere and outer space”, in D. 
BODANSKY, J. BRUNNÉE and E. HEY (eds.), The Oxford 
Handbook of International Environmental Law, Oxford 
University Press, 2007, pp. 315–336. 

SANDS, P., Principles of International Environmental Law, 2nd 
ed., Cambridge University Press, 2003, pp. 317–390. 

SOROOS, M. S., The Endangered Atmosphere: Preserving a 
Global Commons, Columbia (South Carolina), University 
of South Carolina Press, 1997. 

XUE, H., Transboundary Damage in International Law, 
Cambridge University Press, 2003, pp. 200–203. 

 املقاالت (ب)
BIERMANN, F., “‘Common concern of humankind’: the 

emergence of a new concept of international environmental 
law”, Archiv des Völkerrechts, vol. 34 (1996), pp. 426–481. 

BOYLE, A. E., “International law and the protection of the 
global atmosphere: concepts, categories and principles”, in 
R. CHURCHILL and D. FREESTONE (eds.), International Law 
and Global Climate Change, London, Graham and 
Trotman, 1991, pp. 7−19. 

BROWNLIE, I., “Legal status of natural resources in international 
law (some aspects)”, Collected Courses of The Hague 
Academy of International Law, 1979-I, vol. 162, pp. 245–318. 

BRUCE, J., “Law of the air: a conceptual outline”, Environmental 
Policy and Law, vol. 18, No. 1/2 (1988), p. 5. 

1904780_A_CN.4_SER.A_2011_Add.1 Part 2.pdf   239 13/07/2020   08:05:18



ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير  234 والستني الثالثة دور

 

 

DOLZER, R., “Atmosphere, protection”, in R. BERNHARDT (ed.), 
Encyclopedia of Public International Law, vol. 1, 
Amsterdam, North-Holland, 1992, p. 289. 

GOLDIE, L. F. E., “A general view of international 
environmental law: a survey of capabilities, trends and 
limits”, in A.-C. Kiss (ed.), The Protection of the 
Environment and International Law, Workshop 1973, The 
Hague Academy of International Law, Leiden, Sijthoff, 
1975, pp. 25–143, at pp. 72−73. 

HANDL, G., “International efforts to protect the global 
atmosphere: a case of too little, too late?”, European 
Journal of International Law, vol. 1 (1990), pp. 250–257. 

— “International law and protection of the atmosphere”, 
Proceedings of the 83rd Annual Meeting of the American 
Society of International Law, Chicago, Illinois, April 5–8, 
1989, Washington, D.C., American Society of International 
Law, 1990, pp. 62–66. 

HOGAN, J. C., “Legal terminology for the upper regions of the 
atmosphere and for the space beyond the atmosphere”, 
AJIL, vol. 51, No. 2 (1957), pp. 362–375. 

KISS, A.-C., “La protection de l’atmosphère: un exemple de la 
mondialisation des problèmes”, AFDI, vol. 34 (1988), pp. 
701–708. 

LEHMANN, J., “A comparative analysis of the long-range 
transboundary air pollution, ozone layer protection and 
climate change regimes”, in M. BOTHE  and E. REHBINDER 
(eds.), Climate Change Policy, Utrecht, the Netherlands, 
Eleven International Publishing, 2005, pp. 73–102. 

MURASE, S., “Perspectives from international economic law on 
transnational environmental issues”, Collected Courses of 
The Hague Academy of International Law, 1995, vol. 253, 
pp. 283–431. 

— “Protection of the atmosphere and international lawmaking”, 
in M. POGAČNIK (ed.), Challenges of Contemporary 
International Law and International Relations: Liber 
Amicorum in Honour of Ernest Petrič, Nova Gorica, 
Slovenia, The European Faculty of Law, 2011. 

ROWLAND, F. S., “Atmospheric changes caused by human 
activities: from science to regulation”, Ecology Law 
Quarterly, vol. 27 (2001), pp. 1261–1293. 

SAND, P. H., “UNCED and the development of international 
environmental law”, Yearbook of International 
Environmental Law, vol. 3 (1992), pp. 3−17. 

SOHN, L. B., “The Stockholm Declaration on the Human 
Environment”, Harvard International Law Journal, vol. 14 
(1973), pp. 423–515. 

SOROOS, M. S., “The thin blue line: preserving the atmosphere 
as a global commons”, Environment, vol. 40, No. 2 (1998), 
pp. 6−13 and 32−35. 

 التلوث اجلوي العابر للحدود -٢

 الكتب (أ)
BRUNNÉE, J., Acid Rain and Ozone Layer Depletion: 

International Law and Regulation, Dobbs Ferry (New 
York), Transnational Publishers, 1988. 

CARROLL, J. E., Trans-boundary Air Quality Relations 
(Canadian– American Public Policy), Orono (Maine), 
University of Maine Press, 1990. 

FLINTERMAN, C., B. KWIATKOWSKA and J. G. LAMMERS (eds.), 
Transboundary Air Pollution: International Legal Aspects 
of the Co-operation of States, Dordrecht, Martinus Nijhoff, 
1986. 

LIER, I. H. VAN, Acid Rain and International Law, Toronto, 
Bunsel Environmental Consultants, 1981. 

OKOWA, P. N., State Responsibility for Transboundary Air 
Pollution in International Law, Oxford University Press, 
2000. 

— “The legal framework for the protection of the environment 
against transboundary air pollution: a reflection on 
customary and treaty law”, in H. Post (ed.), The Protection 
of Ambient Air in International and European Law, 
Utrecht, the Netherlands, Eleven International Publishing, 
2009, pp. 53–71. 

SANDS, P. (ed.), Chernobyl: Law and Communication: 
Transboundary Nuclear Air Pollution - the Legal 
Materials, Cambridge, Grotius, 1988. 

WETSTONE, G. S., A. ROSENCRANZ and S. FOSTER, Acid Rain in 
Europe and North America: National Responses to an 
International Problem, Washington, D.C., Environmental 
Law Institute, 1983. 

 املقاالت (ب)
BANKES, N. D., and J. O. SAUNDERS, “Acid rain: multilateral 

and bilateral approaches to transboundary pollution under 
international law”, University of New Brunswick Law 
Journal, vol. 33 (1984), pp. 155–201. 

BATH, C. R., “U.S.–Mexico experience in managing 
transboundary air resources: problems, prospects and 
recommendations for the future”, Natural Resources 
Journal, vol. 22 (1982), pp. 1147–1167. 

CHURCHILL, R. R., G. KÜTTING and L. M. WARREN, “The 1994 
UN ECE Sulphur Protocol”, Journal of Environmental 
Law, vol. 7, No. 1 (1995), pp. 169–197. 

FRAENKEL, A. A., “The Convention on Long-Range 
Transboundary Air Pollution: meeting the challenge of 
international cooperation”, Harvard International Law 
Journal, vol. 30, No. 2 (1989), pp. 447–476. 

1904780_A_CN.4_SER.A_2011_Add.1 Part 2.pdf   240 13/07/2020   08:05:18



  اجلوي الغالف محاية 235

 

 

HAJOST, S. A., “International legal implications of United 
States policy on acid deposition”, in D. B. MAGRAW (ed.), 
International Law and Pollution, Philadelphia, University 
of Pennsylvania Press, 1991, pp. 344–354. 

LAMMERS, J. G., “The European approach to acid rain”, in D. B. 
MAGRAW (ed.), International Law and Pollution, Philadelphia, 
University of Pennsylvania Press, 1991, pp. 265–309. 

MERCURE, P. F., “Principes de droit international applicables au 
phénomène des pluies acides”, Revue de droit de 
l’Université de Sherbrooke, vol. 21 (1991), pp. 374–418. 

OKOWA, P. N., “The legacy of Trail Smelter in the field of 
transboundary air pollution”, in R. M. BRATSPIES and R. A. 
MILLER (eds.), Transboundary Harm in International Law: 
Lessons from the Trail Smelter Arbitration, Cambridge 
University Press, 2006, pp. 195–208. 

PALLEMAERTS, M., “International legal aspects of long-range 
transboundary air pollution”, Hague Yearbook of 
International Law, vol. 1 (1988), pp. 189–224. 

ROSENCRANZ, A., “The ECE Convention of 1979 on Long 
Range Transboundary Air Pollution”, AJIL, vol. 75 (1981), 
pp. 975–982. 

SANDS, P., “The treaty regime on long-range transboundary air 
pollution”, in FRANCE, MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT 
AND ENVIRONNEMENT SANS FRONTIÈRE (eds.), L’application 
renforcée du droit international de l’environnement. 
Harmonisation et développement des procédures 
internationales de contrôle, de sanction et de règlement des 
différends/Towards Strengthening Application of 
International Environmental Law. International Procedures 
of Control, Enforcement and Conflict Settlement: 
Harmonization and Advancement, Paris, Frison-Roche, 
1999, pp. 74−78. 

TAN, A. K.-J., “Forest fires of Indonesia: State responsibility 
and international liability”, International and Comparative 
Law Quarterly, vol. 48, No. 4 (1999), pp. 826–855. 

WETSTONE, G., and A. ROSENCRANZ, “Transboundary air 
pollution: the search for an international response”, Harvard 
Environmental Law Review, vol. 8, No. 1 (1984), pp. 89–138. 

WETTESTAD, J., “Science, politics and institutional design: 
some initial notes on the long range transboundary air 
pollution regime”, The Journal of Environment and 
Development, vol. 4, No. 2 (1995), pp. 165–183. 

— “Acid lessons? Assessing and explaining LRTAP 
implementation and effectiveness”, IIASA Working Paper 
(WP-96-18), 1996. 

 طبقة األوزون -٣

 الكتب (أ)
BENEDICK, R. E., Ozone Diplomacy: New Directions in 

Safeguarding the Planet, 2nd ed., Cambridge 
(Massachusetts), Harvard University Press, 1998. 

BRACK, D., International Trade and the Montreal Protocol, 
London, The Royal Institute of International Affairs, 1996. 

BRUNNÉE, J., Acid Rain and Ozone Layer Depletion: 
International Law and Regulation, Dobbs Ferry (New 
York), Transnational Publishers, 1988. 

UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME, Handbook for 
the International Treaties for the Protection of the Ozone 
Layer, 5th ed., 2000. 

YOSHIDA, O., The International Legal Régime for the 
Protection of the Stratospheric Ozone Layer: International 
Law, International Régimes and Sustainable Development, 
The Hague, Kluwer Law International, 2001. 

 املقاالت (ب)
BENEDICK, R. E., “The Montreal Ozone Treaty: implications for 

global warming”, American University Journal of 
International Law and Policy, vol. 5, No. 2 (1990), pp. 
227–233. 

CARON, D. D., “La Protection de la couche d’ozone 
stratosphérique et la structure de l’activité normative 
internationale en matière d’environnement”, AFDI, vol. 36 
(1990), pp. 704–726. 

— “Protection of the stratospheric ozone layer and the structure 
of international environmental lawmaking”, Hastings 
International and Comparative Law Review, vol. 14, No. 1 
(1990), pp. 755–780. 

HAAS, P. M., “Banning chlorofluorocarbons: epistemic community 
efforts to protect stratospheric ozone”, International 
Organization, vol. 46, No. 1 (1992), pp. 187–224. 

KINDT, J. W., and S. P. MENEFEE, “The vexing problem of ozone 
depletion in international environmental law and policy”, Texas 
International Law Journal, vol. 24, No. 2 (1989), pp. 261–293. 

KOSKENNIEMI, M., “Breach of treaty or non-compliance? 
Reflections on the enforcement of the Montreal Protocol”, 
Yearbook of International Environmental Law, vol. 3 
(1992), pp. 123–162. 

LAMMERS, J. G., “Efforts to develop a protocol on 
chlorofluorocarbons to the Vienna Convention for the 
Protection of the Ozone Layer”, Hague Yearbook of 
International Law, vol. 1 (1988), pp. 255–269. 

LAWRENCE, P. M., “International legal regulation for protection of 
the ozone layer: some problems of implementation”, Journal of 
Environmental Law, vol. 2, No. 1 (1990), pp. 17–52. 

MINTZ, J. A., “Progress toward a healthy sky: an assessment of 
the London amendments to the Montreal Protocol on 
Substances that Deplete the Ozone Layer”, Yale Journal of 
International Law, vol. 16, No. 2 (1991), pp. 571–582. 

1904780_A_CN.4_SER.A_2011_Add.1 Part 2.pdf   241 13/07/2020   08:05:18



ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير  236 والستني الثالثة دور

 

 

TRIPP, J. T. B., “The UNEP Montreal Protocol: industrialized 
and developing countries sharing the responsibility for 
protecting the stratospheric ozone layer”, New York 
University Journal of International Law and Politics, vol. 
20, No. 3 (1988), pp. 733–752. 

 تغري املناخ -٤

 الكتب (أ)
BENEDICK, R. E., et al. (eds.), Greenhouse Warming: 

Negotiating a Global Regime, Washington, D.C., World 
Resources Institute, 1991. 

CHURCHILL, R., and D. FREESTONE (eds.), International Law and 
Global Climate Change, London, Graham and Trotman, 1991. 

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC), 
Climate Change 2007: Mitigation of Climate Change, 
Cambridge University Press, 2007. 

IWAMA, T. (ed.), Policies and Laws on Global Warming: 
International and Comparative Analysis, Tokyo, 
Environmental Research Center, 1991. 

VERHEYEN, R., Climate Change Damage and International 
Law: Prevention Duties and State Responsibility, Leiden, 
Martinus Nijhoff, 2005. 

 املقاالت (ب)
BARRATT-BROWN, E. P., et al., “A forum for action on global 

warming: the UN Framework Convention on Climate 
Change”, Colorado Journal of International Environmental 
Law and Policy, vol. 4 (1993), pp. 103–118. 

BODANSKY, D., “Managing climate change”, Yearbook of 
International Environmental Law, vol. 3 (1992), pp. 60–74. 

— “The United Nations Framework Convention on Climate 
Change: a commentary”, Yale Journal of International 
Law, vol. 18, No. 2 (1993), pp. 451–558. 

BOISSON DE CHAZOURNES, L., “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. 

CARON, D. D., “When law makes climate change worse: 
rethinking the law of baselines in light of a rising sea level”, 
Ecology Law Quarterly, vol. 17, No. 4 (1990), pp. 621–653. 

DAVIES, P. G. G., “Global warming and the Kyoto Protocol”, 
International and Comparative Law Quarterly, vol. 47 
(1998), pp. 446–461. 

FOX, S. T., “Responding to climate change: the case for unilateral 
trade measures to protect the global atmosphere”, Georgetown 
Law Journal, vol. 84, No. 7 (1996), pp. 2499–2542. 

FRENCH, D., “1997 Kyoto Protocol to the 1992 UN Framework 
Convention on Climate Change”, Journal of Environmental 
Law, vol. 10, No. 2 (1998), pp. 227–239. 

INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION, “First report of the 
Committee on the Legal Principles relating to Climate 
Change”, Report of the Seventy-fourth Conference Held in 
The Hague, 15–19 August 2010, London, 2010, pp. 346–
401, at pp. 396 et seq.; available from www.ila-
hq.org/en/committees/index.cfm/cid/1029, pp. 37 et seq. 

JAPAN BRANCH COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE, “Legal 
principles relating to climate change: preliminary issues on 
the methodology and scope of the work”, Japanese Yearbook 
of International Law, vol. 52 (2009), pp. 500–537. 

NANDA, V. P., “Global warming and international environmental 
law: a preliminary inquiry”, Harvard International Law 
Journal, vol. 30, No. 2 (1989), pp. 375–392. 

SANDS, P., “The United Nations Framework Convention on 
Climate Change”, RECIEL—Review of European, 
Comparative and International Environmental Law, vol. 1, 
No. 3 (1992), pp. 270–277. 

STONE, C. D., “Beyond Rio: ‘insuring’ against global 
warming”, AJIL, vol. 86, No. 3 (1992), pp. 445–488. 

VOIGT, C., “State responsibility for climate change damages”, 
Nordic Journal of International Law, vol. 77, Nos. 1–2 
(2008), pp. 1–22. 

ZAELKE, D., and J. CAMERON, “Global warming and climate 
change: an overview of the international legal process”, 
American University Journal of International Law and 
Policy, vol. 5, No. 2 (1990), pp. 249–290. 

1904780_A_CN.4_SER.A_2011_Add.1 Part 2.pdf   242 13/07/2020   08:05:18



 

237 

 املرفق الثالث
 التطبيق املؤقت للمعاهدات

(  (جورجيو غا

 مقدمة -أوالً 

تتنوع األحكـام التعاهديـة املتعلقـة بتطبيـق املعاهـدات الـيت  -١
 تضم تلك األحكام تنوعاً ملحوظاً.

من اتفاقية فيينا لقـانون املعاهـدات  ٢٤املادة من  ١ووفقاً للفقرة  
ــــة ويف التــــاريخ " ،١٩٦٩لعــــام  لكيفي ـــدخل املعاهــــدة حيــــز النفــــاذ  تـ

ـــــذين تتفـــــق عليهمـــــا الـــــدول  ـــــنص عليهمـــــا املعاهـــــدة، أو الل ـــــذين ت الل
مــن املــادة نفســها قاعــدة تكميليــة تــنص  ٢؛ وتــورد الفقــرة "املتفاوضــة
ص أو االتفــاق، تــدخل يف حالــة عــدم وجــود مثــل هــذا الــن"علــى أنــه 

لنسـبة إىل  ملعاهـدة  الرتبـاط  املعاهدة حيز النفاذ فور ثبوت الرضـا 
ومــن الواضــح أن التطبيــق املؤقــت للمعاهــدة ". مجيــع الــدول املتفاوضــة

من االتفاقية يتعلـق بتطبيـق املعاهـدة قبـل بـدء  ٢٥الذي تناولته املادة 
ملعىن املقصود يف املادة  ملثل أن التطبيـق ومن ال. ٢٤نفاذها  واضح 

 .املؤقت هو شيء أدىن من بدء نفاذ املعاهدة

ملضــــي قــــدماً يف تطبيــــق معاهــــدة مــــن املعاهــــدات قــــد   واالهتمــــام 
وأحــــد هــــذه األســــباب هــــو إدراك . يعتمــــد علــــى عــــدد مــــن األســــباب

. احلاجة إىل التعامل على وجه االستعجال مع مسـائل تتناوهلـا املعاهـدة
 اتفاقيــة التبليــغ املبكــر عـن وقــوع حــادث نــوويإن وعلـى ســبيل املثــال، فـ

، واليت اعُتمدت يف أعقاب حادث تشرينوبيل، قد نصت ١٩٨٦لعام 
منها. ويوجد سبب آخـر للجـوء إىل  ١٣على التطبيق املؤقت يف املادة 

خـــــري  التطبيـــــق املؤقـــــت للمعاهـــــدة، أال وهـــــو جتنـــــب خطـــــر حـــــدوث 
موجـــب لـــه يف بـــدء نفـــاذ املعاهـــدة. وميكـــن االستشـــهاد علـــى ذلـــك  ال

امللحـــــق  مكــــرراً  ١٤مــــن الربوتوكـــــول رقــــم  ٧مبثــــال يُســــتمد مـــــن املــــادة 
ت األساسية.  تفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلر

ــــــذهب املــــــادة   ــــــا لعــــــام  ٢٥وت ــــــة فيين إىل أن  ١٩٦٩مــــــن اتفاقي
 ١املعنية. فالفقرة  التطبيق املؤقت للمعاهدة يقوم على اتفاق الدول

من تلـك املـادة تـنص علـى أنـه "تطبَّـق املعاهـدة أو يطبَّـق جـزء منهـا 
ـا  بصورة مؤقتة ريثما تدخل حيز النفاذ إذا: (أ) نصت املعاهدة ذا
علــى ذلــك؛ أو (ب) اتفقــت الــدول املتفاوضــة علــى ذلــك بطريقـــة 
ـــه حتديـــداً إىل األخـــ تفـــاق موجَّ ذ أخـــرى". وتتعلـــق احلالـــة األخـــرية 

للتطبيـــــق املؤقـــــت  ١٩٤٧لتطبيـــــق املؤقـــــت، مثـــــل بروتوكـــــول عـــــام 
لالتفـــاق العـــام بشـــأن التعريفـــات اجلمركيـــة والتجـــارة. وتشـــري احلالـــة 
األوىل إىل اتفـــاق أيضـــاً؛ فعلــــى الـــرغم مـــن التعبــــري عنـــه يف معاهــــدة 

يبدأ نفاذها بعد، فإن هذا االتفاق يعمل بصرف النظـر عـن بـدء  مل
لتطبيق  نفاذ املعاهدة. وميكن أن تطبَّق على حكم تعاهدي يتعلق 

مــــــــن اتفاقيــــــــة فيينــــــــا  ٢٤مــــــــن املــــــــادة  ٤املؤقــــــــت أحكــــــــام الفقــــــــرة 

اعتماد نص املعاهدة، تطبَّق  مبجرداليت جاء فيها أنه " ١٩٦٩ لعام
توثيــق هــذا الــنص، وتــنظم إثبــات رضــا الــدول  تــنظم الــيت أحكامهــا

ريـــخ دخوهلـــا حيـــز الن ـــا، وكيفيـــة أو  فـــاذ، والتحفظـــات الرتبـــاط 
 لضـرورة تنشأ اليت األمور من ذلك غريوعليها، ووظائف الوديع، 

 *".النفاذ حيز دخوهلا قبل
ــــــــه ال املــــــــادة  -٢ لــــــــذكر أن مــــــــن اتفاقيــــــــة فيينــــــــا  ٢وجــــــــدير 

مـــن  ٢٥ـــــ "التعـــابري املســـتخدمة" وال املـــادة باملتعلقـــة  ١٩٦٩ لعـــام
املؤقــت". فهــذا االتفاقيــة نفســها تتضــمن تعريفــاً ملصــطلح "التطبيــق 

ا جلنــة  املصــطلح مل ُيســتخدم يف مشــاريع املــواد الــيت كانــت قــد أعــد
. وال بــــد مــــن تعريــــف مــــا ينطــــوي عليــــه التطبيــــق )١(القــــانون الــــدويل

ــــة  ــــة والنظــــر يف قضــــا معين ره القانوني املؤقــــت مــــن أجــــل حتديــــد آ
وهــــي: إال تنـــاوًال جزئيـــاً، أال  ١٩٦٩تتناوهلـــا اتفاقيـــة فيينـــا لعــــام  ال

ـــاء هـــذا التطبيـــق. وســـيجري  الشـــروط املســـبقة للتطبيـــق املؤقـــت وإ
 إيضاح هاتني املسألتني يف الفقرات التالية.

وتبسيطاً للتحليل، ال تتناول هذه الورقة سوى املعاهدات  -٣
املربمـــة بـــني الـــدول، مبـــا يف ذلـــك املعاهـــدات املنشـــئة ملنظمـــة دوليـــة. 

ـــا إال إىل اتفاقيـــة ـــا لعـــام  وهكـــذا، ال يشـــار هن . بيـــد أن ١٩٦٩فيين
بــرام معاهــدة إمــا مــع  مشــاكل مماثلــة تنشــأ عنــد قيــام منظمــة دوليــة 
ملالحظــــة أن  دول أو مــــع منظمــــات دوليــــة أخــــرى. ومــــن اجلــــدير 

ليسـت سـوى نـص معـدَّل  ١٩٨٦مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام  ٢٥ املادة
 .١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٢٥مأخوذ من نص املادة 

 التطبيق املؤقت معىن -نياً 
حتديــد أســاس التطبيــق املؤقــت يف أحــد االتفاقــات املربمــة  -٤

لضرورة أن االتفاق له مضمون دقيـق. فالـدول  بني الدول ال يعين 
ر مــن متنوعـة جمموعـة ُتضـفيقـد  ـا علـى القانونيـة اآل . ومــع اتفاقا

ر مــن جانـب أطــراف االتفـاق، جــرى  غيـاب حتديـد دقيــق هلـذه اآل
 ن آراء خمتلفة بشأن معىن التطبيق املؤقت.اإلعراب ع

ووفقــاً ألحــد اآلراء، فــإن الــدول املعنيــة ملزمــة مبوجــب االتفــاق  
ــا لــو كانــت  بتطبيـق املعاهــدة بــنفس الطريقــة الــيت كانـت ســتطبقها 
املعاهدة قد دخلت حيز النفاذ. وحسب هـذا الـرأي، ميثـل االتفـاق 

ً للمع اهـدة. والسـمة الرئيسـية الـيت على التطبيق املؤقـت التزامـاً مـواز
ائه. ا هذا االتفاق هي وجود مرونة أكرب بشأن إ  يتسم 

__________ 
لد الثاين، الوثيقة ١٩٦٦ حولية )١( ، اجلـزء الثـاين، A/6309/Rev.1، ا

 .٣٨، الفقرة يليها وما ١٧٧ص 
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ووفقــاً للــرأي املعــارض فــإن الــدول املعنيــة، مبوافقتهــا علــى التطبيــق  
املؤقت ملعاهدة ما، ال تكون ملزمة بتطبيق املعاهـدة. فهـي تعـرب فقـط 

األخــــرى عــــن نيتهــــا تطبيــــق املعاهــــدة علــــى أســــاس أن الــــدول املعنيــــة 
ــــدول بتطبيــــق  ــــه إذا مل تقــــم إحــــدى ال ــــنفس الشــــيء. بيــــد أن ســــتقوم ب
املعاهدة مؤقتاً، فإن ذلـك لـن يرتـب عليهـا مسـؤولية دوليـة إزاء الـدول 
األخــرى. ويكــون مــن احملتمــل أن تقــوم هــذه الــدول، النعــدام املعاملــة 
لنســبة إىل الدولــة اخلارجــة  ــاء التطبيــق املؤقــت للمعاهــدة  ملثــل، 

هـــذا التطبيـــق. وأحـــد األســـباب الـــيت طُرحـــت هلـــذا احلـــل هـــو أن عـــن 
االتفاق على التطبيق املؤقـت جيـوز أن يربمـه جهـاز مـن أجهـزة الدولـة 

ملعاهدة مبوجب القانون الداخلي.  ليست له سلطة إلزام الدولة 
لث يُعد صورة خمتلفة للرأي الثاين. ففي حني أن   ويوجد رأي 

يـــــق املعاهـــــدة، فـــــإن االتفـــــاق املتعلـــــق الـــــدول ال تكـــــون ملزمـــــة بتطب
لتطبيــق املؤقــت مينحهــا احلــق يف أن تتجاهــل االلتزامــات الــيت رمبــا 
ـــــا املتبادلـــــة مبوجـــــب القـــــانون  تكـــــون واقعـــــة عليهـــــا يف إطـــــار عالقا

 .للمعاهدة امتثاالً  بذلك تقوم دامت ماالدويل، 
 ويَعتــرب رأي رابــع االتفــاق علــى التطبيــق املؤقــت مؤشــراً علــى أن 

ثــر  بــدء نفــاذ املعاهــدة، عنــدما حيــدث وإذا حــدث فعــًال، ســيكون 
ن املعاهدة، ال تكون الدول املعنية ملزمـة  رجعي. وإىل أن يبدأ سر
ن تُعتـرب يف  ذه املعاهدة ولكنهـا، إذا مل متتثـل ألحكامهـا، ختـاطر 

 خامتة املطاف يف حالة خرق للمعاهدة.
قـــرارات حتكـــيم بشـــأن  وقـــد صـــدرت يف اآلونـــة األخـــرية أربعـــة -٥

ستفاضة معىن التطبيق املؤقت املنصـوص  معاهدة ميثاق الطاقة تتناول 
كارداســـوبولوس . ففـــي قضـــية )٢() مـــن املعاهـــدة١( ٤٥عليـــه يف املـــادة 
خيتلــف عــن "، رأت هيئــة التحكــيم أن التطبيــق املؤقــت )٣(ضــد جورجيــا
ولكـــن التطبيـــق املؤقـــت ملعاهـــدة ميثـــاق الطاقـــة هـــو مســـار . بـــدء النفـــاذ

رهنـاً مبراعـاة (كـل طـرف موقِّـع، أي أنـه   )١( ٤٥عليه يف املادة ‘ يوافق’
لتــــايل مســــألة التــــزام قــــانوين )األحكــــام األخــــرى للفقــــرة " يشــــكل 

اللغة املستخدمة يف "ووفقاً هليئة التحكيم هذه فإن ). ٢٠٩الفقرة (
ــــا تعــــين أن كـــل دولــــة موقِّعــــة يتعــــني  )١( ٤٥املـــادة  تفســــريها علـــى أ

ن تطبـق  ن الرمسـي ملعاهـدة ميثـاق الطاقـة،  ملَزمة، حىت قبل بدء السر
لفعــــل ن املعاهــــدة قــــد بــــدأ  ســــرها كمــــا لــــو كــــان ســــر " املعاهــــدة 

يوجــــد مــــن املمارســــة "ومــــن رأي هيئــــة التحكــــيم أنــــه  ).٢١١الفقــــرة (
ـــــــق املؤقـــــــت للمعاهـــــــدات مـــــــا يكفـــــــي  لتطبي الراســـــــخة فيمـــــــا يتصـــــــل 

 ).٢١٩الفقرة " (الستخالص فهم مقبول بشكل عام ملا يعنيه هذا املفهوم
__________ 

 علـــــىميثـــــاق الطاقـــــة  معاهـــــدة مـــــن ٤٥املـــــادة مـــــن  ١الفقـــــرة  تـــــنص )٢(
هــــذه املعاهــــدة بصــــفة مؤقتــــة حــــىت  أن تطبَّــــقكــــل طــــرف موقِّــــع علــــى   يوافــــق" أن

لنسبة إىل هذا الطـرف املوقِّـع وفقـاً للمـادة  دخوهلا  بقـدر وذلـك ،٤٤حيز النفاذ 
 ."لوائحه أو قوانينه أو دستوره مع متعارضاً  املؤقت التطبيق هذا يكون ال ما
)٣( Kardassopoulos v. Georgia, ICSID Case No. ARB/05/18, 

Decision on Jurisdiction of 6 July 2007; available from http://italaw.com/ 
documents/Kardassopoulos-jurisdiction.pdf and https://icsid.worldbank.org/. 

وأعربــت هيئــات التحكــيم عــن رأي مماثــل بشــأن معــىن التطبيــق  
 شــــركةاملؤقـــت يف إطــــار معاهــــدة ميثــــاق الطاقــــة يف كــــل مــــن قضــــية 

وقضـية  ،احملـدودة (جزيـرة مـان) ضـد االحتـاد الروسـييوكوس العاملية 
شــركة فيتــريان برتوليــوم احملــدودة ضــد االحتــاد الروســي، وقضــية هــايل 
إنرتبرايـزس احملـدودة (قـربص) ضـد االحتـاد الروسـي. فهـذه القــرارات، 

تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٣٠الصــادرة عــن نفــس اهليئــة يف نفــس اليــوم (
ستحســـــــان)٤()٢٠٠٩ لقــــــــرار  ، قـــــــد استشـــــــهدت  ستفاضـــــــة  و

الصــادر يف قضــية كارداســوبولوس ضــد جورجيــا. وقــد أكــدت أيضــاً 
ن التطبيـــــق املؤقـــــت للمعاهـــــدة ينشـــــئ تعهـــــدات  "املبـــــدأ القاضـــــي 

 من هذه القرارات الثالثة). ٣١٤ملزمة" (الفقرة 
ويُنتظـــــــر أن يـــــــؤدي إجـــــــراء حتليـــــــل متعمـــــــق للقـــــــرارات الدوليـــــــة  

ة مـن وضـع افـرتاض بشـأن معـىن وملمارسات الدول إىل متكني اللجن
 التطبيق املؤقت للمعاهدة.

 الشروط املسبقة للتطبيق املؤقت -لثاً 
ر  -٦ تعريـــف معـــىن التطبيـــق املؤقـــت للمعاهـــدة لـــه بعـــض اآل

اهلامــة فيمــا خيــص الشــروط املســبقة لــذلك التطبيــق، وهــو مــا ســتلزم 
 مناقشته على أساس االستنتاجات اليت يُتوصل إليهـا بشـأن تعريـف

لـــرأي الرابـــع املشـــار  لـــرأي الثـــاين أو  التطبيـــق املؤقـــت. فـــإذا ُأخـــذ 
إليهما أعاله، فلن يكون لالتفاق على التطبيق املؤقت بصفته هذه 
أي أثـــــر قـــــانوين ولـــــن يُنتظــــــر أن يثـــــري أي مســـــائل ختـــــص القــــــانون 

برام املعاهدات. الختصاص   الداخلي فيما يتعلق 
ذلـــك، أن نُظـــر إىل االتفـــاق أمـــا إذا حـــدث، علـــى العكـــس مـــن  

علــى التطبيــق املؤقــت علــى أنــه يعــين أن الــدول املعنيــة ملزمــة بتطبيــق 
بـــرام االتفاقـــات التنفيذيـــة  املعاهـــدة، فـــإن القـــانون الـــداخلي املتعلـــق 
يصــــبح ذا صــــلة. وتــــذهب دســــاتري دول معينــــة إىل حــــد حظــــر إبــــرام 

وحيــــول دون . )٥(اتفاقــــات تــــنص علــــى التطبيــــق املؤقــــت للمعاهــــدات
لتطبيق املؤقت وبني االتفاقات  املماثلة التامة بني االتفاقات املتعلقة 

ائها.  التنفيذية ما تتمتع به األوىل من مرونة أكرب خبصوص إ

__________ 
 Yukos Universal Limited (Isle of احملكمـة الدائمـة للتحكـيم: )٤(

Man) v. the Russian Federation, Case No. AA 227; Veteran Petroleum 

Limited (Cyprus) v. the Russian Federation, Case No. AA 228; and 

Hulley Enterprises Limited (Cyprus) v. the Russian Federation, Case 

No. AA 226, Interim Awards on Jurisdiction and Admissibility of 30 

November 2009القـرارات التحكيميـة املؤقتـة  . وميكـن االطـالع علـى نصـوص
 .”www.encharter.org ،“Dispute Settlementعلى: 

ا دول معيّ  ُيشـــار )٥( نـــة إىل أحكـــام دســـتورية يف التحفظـــات الـــيت أبـــد
ــــا) علــــى املــــادة  ــــة فيينــــا ٢٥(بــــريو وغواتيمــــاال وكوســــتاريكا وكولومبي  مــــن اتفاقي

-Multilateral Treaties Deposited with the Secretary( ١٩٦٩ لعــام

General (available from http://treaties.un.org), chap. XXIII.1( ويبـدو .
 .).ibid( قلق مماثل عثهأن التحفظ الذي أبدته الربازيل على املادة نفسها 
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وقــد يثــري الــرأي الثالــث أيضــاً بعــض األســئلة خبصــوص القــانون  
بــرام املعاهــدات، وذلــك بقــدر  لســلطة املختصــة  الــداخلي املتعلــق 

يكون عـدم االمتثـال لاللتزامـات القائمـة مبوجـب القـانون الـدويل ما 
ــــيت أبرمــــت االتفــــاق  ــــة ال غــــري داخــــل يف اختصــــاص ســــلطات الدول

لتطبيق املؤقت.  املتعلق 

اء التطبيق املؤقت -رابعاً   إ
 ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٢٥من املادة  ٢تنص الفقرة  -٧

الف أو مـــا مل تكـــن علـــى أنـــه "مـــا مل تـــنص املعاهـــدة علـــى حكـــم خمـــ
الـــدول املتفاوضـــة قـــد اتفقـــت علـــى إجـــراء خمـــالف، ينتهـــي التطبيـــق 
لنســــبة إىل دولــــة مــــا إذا  املؤقــــت للمعاهــــدة أو جلــــزء مــــن املعاهــــدة 
خطـــار الـــدول [األخـــرى] الـــيت تطبَّـــق عليهـــا  قامـــت تلـــك الدولـــة 
املعاهدة بصورة مؤقتة بنّيتها [أال] تصبح طرفـاً يف املعاهـدة". وتبـني 
ــاء التطبيــق املؤقــت دون أن  ً إىل إ املمارســة أن الــدول تلجــأ أحيــا
ـــا تعتـــزم عـــدم االنضـــمام إىل املعاهـــدة. ورمبـــا يرجـــع  تـــذكر حتديـــداً أ
لنظـــــر إىل أن  ذلـــــك إىل أن التحديـــــد املطلـــــوب ذو أمهيـــــة ضـــــئيلة 
اإلخطـــار املقـــدم مـــن دولـــة مـــا بنّيتهـــا عـــدم االنضـــمام إىل املعاهـــدة 

 ولة نفسها من االنضمام الحقاً إىل املعاهدة.مينع هذه الد ال
وتتمثــل إحــدى املســائل الــيت قــد يلــزم تناوهلــا يف حتديــد مــا  -٨

ــــاء االتفــــاق، أن تقــــدم  إن كــــان ينبغــــي للدولــــة، قبــــل اإلخطــــار 
عتزامهـا القيــام بـذلك. واإلشــعار املسـبق، وإن كــان  إشـعاراً مســبقاً 

يــزة أنــه جيعــل مــن املمكــن در احلــدوث يف املمارســة الفعليــة، لــه م
ـاء  لتطبيق املؤقت للمعاهدة إ جلميع األطراف يف االتفاق املتعلق 

 هذا االتفاق يف وقت واحد.
ال تـــذكر  ١٩٦٩وعلـــى الـــرغم مـــن أن اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام  -٩

املسـألة حتديـداً، فمـن الواضـح أن التطبيــق املؤقـت ينتهـي أيضـاً عنــد 
تفاقية االو أن األحكام الواردة يف دخول املعاهدة حيز النفاذ. ويبد

التفـاق علـى  اء املعاهـدات تتصـل أيضـاً بصـورة عامـة  خبصوص إ

مهيـــــة  ٥٤التطبيـــــق املؤقـــــت. ويتســـــم األســـــاس املطـــــروح يف املـــــادة 
اء املعاهدة "برضا مجيع األطراف".  لنظر إىل أنه يتعلق  خاصة 

لتطبيــــق املؤقــــت علــــى أنــــه يفــــرض  وإذا نُظــــر إىل االتفــــاق املتعلــــق 
تبدو أيضاً وثيقة الصلة  ٦٠التزامات على الدول املعنية، فإن املادة 

ـــا تـــنص علـــى جـــواز االحتجـــاج بوقـــوع خـــرق  ملوضــوع نظـــراً إىل أ
ائها.  جوهري للمعاهدة من أجل إ

النتـــائج املرتتبـــة علـــى  ١٩٦٩وال حتـــدد اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام  -١٠
تفاق بشأن التطبيق  اء العمل  املؤقت ملعاهدة ما. وميكن تصّور إ

ر املرتتبــــة علــــى  ٧٠أن املـــادة  ــــاءمــــن االتفاقيــــة الــــيت تتنــــاول اآل  إ
لتطبيـــــق  املعاهـــــدة عمومـــــاً تنطبـــــق أيضـــــاً علـــــى أي اتفـــــاق يتعلـــــق 

ــاءاملؤقــت. فوفقــاً هلــذه املــادة فــإن  املعاهــدة "(أ) يعفــي األطــراف  إ
ال ميـــــس أي حـــــق مـــــن أي التـــــزام مبواصـــــلة تنفيـــــذ املعاهـــــدة؛ (ب) 

التـــــزام أو وضـــــع قـــــانوين لألطـــــراف أنشـــــأه تنفيـــــذ املعاهـــــدة قبـــــل  أو
ائهـــــا ". ويُطـــــرح ســـــؤال آخـــــر هـــــو مـــــا إن كانـــــت حـــــاالت خـــــرق إ

االلتزامـــات املقـــررة مبوجــــب قواعـــد القـــانون الــــدويل الـــيت تكـــون قــــد 
وقعـــت علــــى أســــاس التطبيــــق املؤقـــت للمعاهــــدة تســــتتبع املســــؤولية 

 تطبيق املؤقت.الدولية حاملا ينتهي ال

 استنتاجات -خامساً 
ـــــق  -١١ مـــــن شـــــأن دراســـــة جتريهـــــا اللجنـــــة تســـــتند إىل حتليـــــل دقي

للممارســـــة املتبعـــــة أن توضـــــح القضـــــا موضـــــوع البحـــــث يف الفقـــــرات 
السابقة. وقد تؤدي هذه الدراسة إىل صياغة بضع مواد تكّمل القواعـد 

ه املــواد أن . وميكــن هلــذ١٩٦٩الشــحيحة الــواردة يف اتفاقيــة فيينــا لعــام 
اءه. ملقابل معىن التطبيق املؤقت وشروطه املسبقة وإ  تتناول 

وميكــن للجنــة أيضــاً أن تُِعــد بعــض البنــود النموذجيــة الــيت  -١٢
ا مســـاعدة الـــدول الـــيت تعتـــزم إضـــفاء معـــىن خـــاص علـــى  مـــن شـــأ
التطبيـــق املؤقـــت للمعاهـــدة أو وضـــع قواعـــد خاصـــة بشـــأن شـــروطه 

ائه.  املسبقة أو إ
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 الرابع املرفق
 معيار املعاملة العادلة واملنصفة يف قانون االستثمار الدويل

 فاسياين)(ستيفن ت. 

 السياق -أوالً 
ــــد األمهيــــة يف  -١ ــــدويل دوراً متزاي تلعــــب قضــــا االســــتثمار ال

العالقــات الدوليــة منــذ احلــرب العامليــة الثانيــة. ولــذا يعــرتف القــانون 
الدويل العام بعدد من املفاهيم اليت توضـح العالقـات بـني الـدول يف 

وهـو يشـمل أيضـاً مفـاهيم شـىت حتـدد العالقـات مسائل االستثمار؛ 
حيـــة أخـــرى.  حيـــة واملســـتثمرين األجانـــب مـــن  بـــني الـــدول مـــن 
ومفهوم املعاملة العادلة واملنصفة هو أحد هـذه املفـاهيم الـيت تنطبـق 
ـا فيمـا بينهـا كمـا تنطبـق علـى العالقـات بـني  على الـدول يف عالقا

أن تشــرع جلنــة القــانون  الــدول واملســتثمرين األجانــب. ومــن املقــرتح
الـــــــدويل يف دراســـــــة ملفهـــــــوم املعاملـــــــة العادلـــــــة واملنصـــــــفة يف قـــــــانون 

 االستثمار الدويل.

ويف الســــنوات األخـــــرية، اكتســـــب مفهـــــوم املعاملـــــة العادلـــــة  -٢
واملنصـفة أمهيـة كبـرية يف ممارسـات الـدول. وهـذه األمهيـة ترجـع بدرجـة  

ـــــة  ـــــرية إىل ظهـــــور معاهـــــدات االســـــتثمار الثنائي بوصـــــفها املصـــــادر كب
القانونيــــــة الرئيســــــية يف ميــــــدان االســــــتثمار. ويوجــــــد حاليــــــاً مــــــا يزيــــــد 

معاهـــــدة اســـــتثمار ثنائيـــــة ســـــارية بـــــني الـــــدول، وهـــــي  ٣ ٠٠٠ علـــــى
معاهــــدات حتــــدد غالبيتهــــا العظمــــى التزامــــات تعاهديــــة بــــني البلــــدان 
حية والبلدان النامية املستوردة لرأس  املتقدمة املصدرة لرأس املال من 

ـــدات مجيعهــــا تشــــتمل ا ــــة أخــــرى. وتكــــاد هــــذه املعاهـ حي ملــــال مــــن 
بوضوح على إشارة إىل معيار املعاملة العادلة واملنصفة بصيغة تضـمن 
للمستثمرين األجانب احلصول على معاملة عادلة ومنصـفة مـن البلـد 
املضــيف لالســتثمار األجنــيب. ويف الوقــت ذاتــه، يتســم معيــار املعاملــة 

مهيــة أيضــاً يف جمــاالت أخــرى مــن جمــاالت ممارســة العادلــة واملنصــفة 
اتفاقيــــة إنشـــاء الوكالــــة الدوليـــة لضــــمان علـــى ســــبيل املثـــال، الـــدول. ف

االستثمار، وبروتوكول كولونيا بشأن تشجيع االستثمارات يف السـوق 
اجلنوبيــة املشــرتكة ومحايتهــا املتبادلــة، ومعاهــدة إنشــاء الســوق املشــرتكة 

فريقـي، والربوتوكـول املتعلـق بتشـجيع ومحايـة لشرق أفريقيا واجلنوب األ
االســـتثمارات الوافـــدة مـــن الـــدول غـــري األطـــراف يف الســـوق اجلنوبيـــة 
املشـــرتكة، ومعاهـــدة ميثـــاق الطاقـــة، واتفـــاق رابطـــة أمـــم جنـــوب شـــرق 
آســـيا لتشـــجيع ومحايـــة االســـتثمارات، واتفـــاق التجـــارة احلـــرة ألمريكـــا 

عتبـــاره  الشـــمالية، تتضـــمن مجيعهـــا معيـــار املعاملـــة العادلـــة واملنصـــفة 
 أحد وسائل محاية االستثمار األجنيب. 

إلضــافة إىل ذلــك، حظــي أيضــاً معيــار املعاملــة العادلــة  -٣ و
واملنصفة بدعم الـدول يف املفاوضـات املفضـية إىل إبـرام املعاهـدات. 
ـــــــات  ـــــــة املنصـــــــفة يف عالق ـــــــار املعامل ومـــــــن أوىل اإلشـــــــارات إىل معي

ـــواردة يف ميثـــاق هافـــا ملنظمـــة التجـــارة  االســـتثمار تلـــك اإلشـــارة ال

. وإذا كانـــــت هـــــذه املعاهـــــدة مل تـــــدخل حيـــــز )١()١٩٤٨الدوليـــــة (
النفاذ، فإن فشلها مل يُعز إىل قبول معيار املعاملة العادلـة واملنصـفة. 
وتشـــمل مشـــاريع املعاهـــدات األخـــرى الـــيت تضـــمنت املعيـــار اتفـــاق 

االتفاقيـــــــــــة املتعلقـــــــــــة )، ومشـــــــــــروع ١٩٤٨بوغـــــــــــو االقتصـــــــــــادي (
، ومشـــــروع االتفاقيـــــة املتعلقــــــة )٢()١٩٥٩الســـــتثمار يف اخلـــــارج (

حبمايـــة امللكيـــة األجنبيـــة الـــذي وضـــعته منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف 
ملثــــــل، فــــــإن مشــــــروع األمــــــم )٣()١٩٦٧امليــــــدان االقتصــــــادي ( . و
والــذي مت  ،)٤(ســلوك للشــركات عــرب الوطنيــةالاملتحــدة ملدونــة قواعــد 

فـــاوض بشـــأنه يف بدايـــة األمـــر يف إطـــار اجلهـــود الراميـــة إىل إقامـــة الت
نظــــام اقتصــــادي دويل جديــــد يف الســــبعينيات مــــن القــــرن املاضــــي، 
تضمن معيار املعاملة العادلـة واملنصـفة. وأُدرج هـذا املعيـار أيضـاً يف 
مشــروع االتفــاق املتعـــدد األطــراف بشــأن االســـتثمار الــذي وضـــعته 

، وهــــو مشــــروع )٥(ة يف امليــــدان االقتصــــاديمنظمــــة التعــــاون والتنميــــ
 اقتصر التفاوض بشأنه على الدول األعضاء يف املنظمة. 

وحيظى مفهوم املعاملة العادلة واملنصفة بدعم أيضاً يف أعمال  -٤
بعـــــض املنظمـــــات الدوليـــــة واملنظمـــــات غـــــري احلكوميـــــة. ففيمـــــا يتعلـــــق 

ألخذ  ذا املعيار يف ملنظمات الدولية، أوصى البنك الدويل صراحة 
مبادئـــــــــه التوجيهيـــــــــة املتعلقـــــــــة مبعاملـــــــــة االســـــــــتثمار األجنـــــــــيب املباشـــــــــر 

ملنظمـات غـري احلكوميـة، فقـد أيـدت )٦(١٩٩٢ لعام . أما فيما يتعلق 
، يف مــــدونتها الدوليــــة للمعاملــــة ١٩٤٩غرفــــة التجــــارة الدوليــــة يف عــــام 

__________ 
)١( United Nations Conference on Trade and Employment, held at 

Havana, Cuba, from November 21, 1947, to March 24, 1948: Final Act and 

Related Documents (United Nations publication, Sales No. 1948.II.D.4). 
)٢( Journal of Public Law, vol. 9, No. 1 (1960), pp. 116 et seq. 
)٣( OECD, Draft Convention on the Protection of Foreign 

Property and Resolution of the Council of the OECD on the Draft 

Convention, Paris, 1967. 
)٤( Report of the Commission on Transnational Corporations, 

Official Records of the Economic and Social Council, 1983, 

Supplement No. 7 (E/1983/17/Rev.1-E/C.10/1983/S/5/Rev.1), annex II. 
)٥( OECD, DAFFE/MAI(98)7/REV1, 22 April 1998; available from 

www.oecd.org/investment/internationalinvestmentagreements/multilateralag

reementoninvestment.htm. 
)٦( The World Bank Group, Legal Framework for the Treatment 

of Foreign Investment (Vol. II): Guidelines. Report to the Development 

Committee and Guidelines on the Treatment of Foreign Direct 

Investment, 1992, pp. 33 et seq. 
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ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير  242 والستني الثالثة دور

 

 

تحديــد بعــض فكــرة املعاملــة العادلــة ب ،)٧(العادلــة لالســتثمارات األجنبيــة
، أشـارت غرفـة ١٩٧٢ العناصـر املفرتضـة هلـذا املعيـار. والحقـاً، يف عـام

ــــة لالســــتثمار الــــدويل إىل ضــــرورة  التجــــارة الدوليــــة يف مبادئهــــا التوجيهي
. )٨(ضــــمان "املعاملــــة العادلــــة واملنصــــفة" مللكيــــة املســــتثمرين األجانــــب

لالسـتثمارات الدوليـة، والـذي وكذلك أيد ميثاق حـوض احملـيط اهلـادئ 
لــس االقتصــادي حلــوض احملــيط اهلــادئ يف عــام  ، فكــرة ١٩٩٥أقــره ا

 .)٩(منح االستثمارات األجنبية معاملة "عادلة ومعقولة" مبقتضى القانون
ت األخرى تعـرتف،  -٥ ومن هنا يتبني أن ممارسة الدول والكيا

مهية معيـار املعاملـة العادلـة ت شىت،  واملنصـفة يف القـانون  على مستو
الــدويل. وعلــى الــرغم مــن أمهيــة هــذا املعيــار، يظــل معــىن املعاملــة العادلــة 
واملنصفة ونطاقها مثريين للجـدل. فـأوالً، علـى الـرغم مـن دخـول الـدول 
يف العديــد مــن املعاهــدات الــيت تتضــمن هــذا املعيــار، لــيس مــن الواضــح 

ســت خدامها هــذه الصــيغة. متامــاً مــا تقصــد الــدول إدراجــه يف املعاهــدة 
لطريقـــة  نيــاً، مل تــدرج الـــدول دائمــاً معيـــار املعاملــة العادلـــة واملنصــفة  و
الســتثمار، وهــذا مــا يــدعو إىل التســاؤل  ا املتعلقــة  نفســها يف معاهــدا
ـــد خمتلــــف  بشـــأن مـــا إن كانـــت الصـــيغ املتباينـــة قـــد اســـُتخدمت لتجسِّ

لثــاً، نظــر  اً إىل أن صــيغة "املعاملــة العادلــة املعــاين احملتملــة هلــذا التعبــري. و
واملنصـــفة" صـــيغة عامـــة بطبيعتهـــا، فقـــد نشـــأت حالـــة مـــن عـــدم اليقـــني 

 بشأن كيفية تطبيق هذا املعيار يف املمارسة. 
ويف ضـــوء ذلـــك، ال غرابـــة يف أن تصـــبح املســـائل املتعلقـــة  -٦

مبعىن معيار املعاملة العادلة واملنصفة ونطاقه موضوعاً لقدر كبري من 
قاضي يف السنوات األخرية. وهذه القضـا فصـلت يف جـزء كبـري الت

منها هيئات حتكيم سعت إلعطاء معىن للمعيار بصيغته احملـددة يف 
معاهدات استثمار ثنائية بعينها أو يف اتفـاق التجـارة احلـرة ألمريكـا 
الشـــمالية. ويف ضـــوء الـــنهج املقـــرتح يف قـــرار مـــن قـــرارات التحكـــيم، 

احلـرة املنبثقـة مـن اتفـاق التجـارة احلـرة ألمريكـا  انتهزت جلنة التجـارة
ــــة  ــــة العادل ــــارة "املعامل الشــــمالية الفرصــــة لتصــــدر إيضــــاحاً ملعــــىن عب
واملنصــــفة" بصــــيغتها املســــتخدمة يف اتفــــاق التجــــارة احلــــرة ألمريكــــا 
الشمالية. ولكن حىت بعد هذا اإليضاح، استمر عدم اليقـني الـذي 

اليقــني هــذا، مثــة جمــال أمـــام يكتنــف معــىن العبــارة. ويف ضــوء عـــدم 
جلنة القانون الدويل ألن تقدم حتليًال ملعيار املعاملة العادلة واملنصفة 
يساعد يف توضيح القانون وإضـفاء مزيـد مـن اليقـني علـى ممارسـات 
الدول يف هذا الشأن. وليس اهلدف من ذلك السـعي إىل البـت يف 

ألحــــرى االســــتناد إىل ــــد، وإمنــــا  القضــــا  هــــذه القضــــا مــــن جدي
الســــتخالص تقيــــيم للوضــــع القــــانوين املتعلــــق مبعــــىن معيــــار املعاملــــة 
ــــار يف عالقــــات االســــتثمار.  ــــة واملنصــــفة وعناصــــر ذلــــك املعي العادل

__________ 
)٧( UNCTAD, International Investment Instruments: a Compendium. 

Volume III: Regional Integration, Bilateral and Non-governmental 

Instruments (UNCTAD/DTCI/30(Vol.III)), 1996, pp. 273 et seq. 
)٨( Ibid., pp. 279 et seq., at p. 287. 
)٩( Ibid., pp. 375 et seq., at p. 378. 

ويوضــح جــدول القضــا الــوارد يف التــذييل الثــاين هلــذه الورقــة بعــض 
 القضا اليت ينبغي النظر فيها يف إطار هذا التحليل. 

 للدراسة املطروحة القضا بعض -نياً 
إن املسألة الرئيسية اليت ينبغي النظر فيهـا هـي معـىن مفهـوم  -٧

املعاملـــة العادلـــة واملنصـــفة بصـــيغته املســـتخدمة يف صـــكوك االســـتثمار 
 الدولية. وملعاجلة هذه املسألة، يُقرتح النظر يف القضا التالية: 

. ما هي خمتلف صـور إدراج معيـار املعاملـة العادلـة الشكل (أ) 
واملنصــفة يف الصــكوك الثنائيــة واملتعــددة األطــراف؟ يف بعــض احلــاالت، 
عتبارهــا مفهومــاً قائمــاً بذاتــه، بينمــا يف  تُــذكر املعاملــة العادلــة واملنصــفة 
ً، يف نـــص املنطـــوق ذاتـــه، مبعـــايري أخـــرى  حـــاالت أخـــرى تقـــرتن أحيـــا

مرين، مثـــل "احلمايـــة واألمـــن الكـــاملني"، و"املعاملـــة الـــيت ملعاملـــة املســـتث
لرعايـة"، و"املعاملـة  يقتضيها القانون الدويل"، و"معاملـة الدولـة األوىل 
الوطنيــة". ويف بعــض احلــاالت، تُــدرج املعاملــة العادلــة واملنصــفة بصــيغة 
ً يف الصــكوك كــنص مــن نصــوص الديباجــة.  غــري ملزمــة، وتُــدرج أحيــا

أن تعاجل الدراسـة هـذه األشـكال املختلفـة، وأن حتـدد مـدى  ولذا ينبغي
 إمكانية أن حتدث خمتلف األشكال نتائج قانونية خمتلفة. 

ملعــــايري املشــــروطة (ب)  . يف الغالبيــــة العظمــــى مــــن العالقــــة 
ت  معاهــدات االســتثمار الثنائيــة ُميــنح املســتثمرون األجانــب ضــما

ملعاملة العادلة واملنصفة،  بل أيضاً مبعاملة الدولة األوىل ليس فقط 
بينهــا، إذ إن  لرعايــة واملعاملــة الوطنيــة. وتتبــاين هــذه املعــايري فيمــا

ما يف  املعيـــــارين األخـــــريين معيـــــاران مشـــــروطان، مبعـــــىن أن مضـــــمو
حاالت معينة حتـدده املعاملـة املمنوحـة لفئـة حمـددة مـن املسـتثمرين. 

معيــار غــري مشــروط، لكــن  أمـا معيــار املعاملــة العادلــة واملنصــفة فهــو
املعاملة املمنوحة عملياً ملستثمر مـن املسـتثمرين قـد تكـون عادلـة أو 
غــــــري عادلــــــة تبعــــــاً لكيفيــــــة معاملــــــة املســــــتثمرين اآلخــــــرين يف البلــــــد 
املضـــيف. والســـؤال املطـــروح يف هـــذه احلالـــة هـــو مـــا إن كـــان جيـــوز 

نصــــفة للمعاهــــدة أن حتــــدد العالقــــة بــــني معيــــار املعاملــــة العادلــــة وامل
واملعايري األخرى. ويف إطـار ذلـك، ينبغـي إيـالء االعتبـار إىل حتديـد 
ملعاملة العادلة واملنصفة من الناحية الفعلية  ما يضيفه حكم متعلق 
إىل معاهـــــدة تشـــــمل أيضـــــاً املعيـــــارين املشـــــروطني املتعلقـــــني مبعاملـــــة 

لرعاية واملعاملة الوطنية.  الدولة األوىل 
ــالعالقــة  (ج)  كمــا ذُكــر آنفــاً،   مايــة واألمــن الكــاملني"."احل بــ

ً مبعيــار "احلمايــة واألمــن  يقــرتن معيــار املعاملــة العادلــة واملنصــفة أحيــا
الكاملني". وسيتناول التحليل املقرتح هنا العالقة بني هـذين املعيـارين 
غــري املشــروطني. وهــذا ســيتطلب حتليــل معــىن مفهــوم احلمايــة واألمــن 

كان هذا املفهوم يشـمل فعليـاً عناصـر حلمايـة   الكاملني وحتديد ما إن
 املستثمرين األجانب غري متأصلة يف معيار املعاملة العادلة واملنصفة.

هـــــل املعاملـــــة العادلـــــة واملنصـــــفة واملعيـــــار األدىن الــــــدويل  (د) 
ملعاملـــة العادلـــة  مرتادفـــان؟ يـــذهب أحـــد اآلراء يف املؤلفـــات املتعلقـــة 

ملفهوم) إىل أن واملنصفة (وإىل حد ما يف اال جتهاد القضائي املتعلق 
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معيار املعاملة العادلة واملنصفة ال خيتلف يف حقيقـة األمـر عـن املعيـار 
األدىن الـدويل الــذي تعتــربه بعــض الـدول معيــار املعاملــة الــالزم ملعاملــة 
املســـتثمرين األجانـــب مبقتضـــى القـــانون الـــدويل العـــريف. وميكـــن القـــول 

ويل، علـــى النحـــو احملـــدد علـــى ســـبيل املثـــال يف ن املعيـــار األدىن الـــد
، مل حيــظ بقبــول عــدد كبــري مــن الــدول. فبلــدان أمريكــا )١٠(نــريمطالبــة 

ن متـنح  كيد أن القانون الدويل العـريف يقضـي  الالتينية دأبت على 
الدولــة املضــيفة املســـتثمر األجنــيب معاملــة ال تقـــل رعايــة عــن املعاملـــة 

لتايل إذا كان معيار املعاملة العادلة املمنوحة  للمستثمرين الوطنيني. و
واملنصــــفة واملعيــــار األدىن الــــدويل مرتادفــــني، ستصــــبح بلــــدان أمريكــــا 
الالتينيــة، إىل حــد كبــري، طرفــاً يف عــدة معاهــدات تقتضــي منهــا مــنح 
املســتثمرين املعيـــار األدىن الــدويل، بصـــرف النظـــر عمــا إن كـــان ذلـــك 

 أم غري الزم مبقتضى القانون الدويل العريف. املعيار الزماً 

ســـــتنظر  املعاملـــــة العادلـــــة واملنصـــــفة معيـــــار مســـــتقل؟ هـــــل )ه( 
الدراســــة أيضــــاً يف رأي بــــديل لــــذلك الــــرأي املــــذكور يف الفقــــرة الفرعيــــة 

معيـار املعاملـة العادلـة واملنصـفة. ويـذهب  مبعىن(د) فيما يتعلق السابقة 
املعاملـــة العادلـــة واملنصـــفة هـــو معيـــار  هـــذا الـــرأي البـــديل إىل أن معيـــار

مســتقل خيتلــف، حســب املعــىن الظــاهر للكلمــات، عــن املعيــار األدىن 
الــدويل. ومــن وجهــة النظــر هــذه، فــإن املعــىن الظــاهر للكلمــات يتطلــب 
مـــن الـــدول الـــيت تضـــمن للمســـتثمرين معاملـــة عادلـــة ومنصـــفة أن متـــنح 

إلنصـــاف يف مجيـــع أولئـــك املســـتثمرين معاملـــة ختلـــو مـــن الظلـــم وعـــدم ا
الظروف قيد البحث. ومن هذا املنظور، سيتطلب املعيار من احملكمـني 
تقيــــيم املعاملــــة املمنوحــــة للمســــتثمر األجنــــيب يف ضــــوء مجيــــع الظــــروف 
حلالــــة املعنيــــة. ووفقــــاً هلــــذا الــــنهج، ســــيجري تعيــــني العناصــــر  اخلاصــــة 

 دة.احملدِّدة ملضمون العدالة واإلنصاف على أساس كل حالة على ح

هـــــل ميثـــــل معيـــــار املعاملـــــة العادلـــــة واملنصـــــفة جـــــزءاً مـــــن  (و) 
معاهـدة  ٣ ٠٠٠ إىل أن أكثـر مـن نظـراً  القانون الدويل العريف حالياً؟

استثمار ثنائيـة تنطـوي علـى معيـار املعاملـة العادلـة واملنصـفة، وإىل أن 
عـدداً مـن الصــكوك املتعـددة األطــراف يعتمـد علـى هــذا احلكـم، يثــور 

شأن ما إن كان هذا املعيار يشكل حالياً جزءاً من القـانون التساؤل ب
الدويل العريف. ويُطرح هذا السؤال بصـرف النظـر عمـا إذا كـان املعيـار 
مرادفــاً للمعيــار األدىن الــدويل، ويرجــع ذلــك بدرجــة كبــرية إىل ممارســة 
الــدول. ومــن املتوقــع أن تشــرع اللجنــة يف دراســة بشــأن نشــأة القــانون 

 وإثباته، وسـتكون بعـض أدوات التحليـل املسـتخدمة يف الدويل العريف
لنســبة هلــذا التســاؤل احملــدد، والعكــس صــحيح.  تلــك الدراســة هامــة 
وقد يكفي يف هذه املرحلة اإلشارة إىل أن جمرد وجود مستوى ممارسة 
يُعتـــد بـــه ال يُنشـــئ عـــادًة، مبفـــرده، قاعـــدة مـــن قواعـــد القـــانون الـــدويل 

د حتديــد مــا إذا كــان معيــار املعاملــة العادلــة العــريف. ومــن مث، فإنــه عنــ
واملنصـــــفة ميثـــــل جـــــزءاً مـــــن القـــــانون الـــــدويل العـــــريف، ســـــتلزم اإلشـــــارة 

__________ 
)١٠( L. F. H. Neer and Pauline Neer (U.S.A.) v. United Mexican 

States, Mexico–U.S.A. General Claims Commission, 15 October 1926, 

UNRIAA, vol. IV (Sales No. 1951.V.1), p. 60. 

الــــدول،  إىل شــــرط االعتقــــاد بوجــــود إلــــزام قــــانوين مــــن جانــــب أيضــــاً 
إذا كانت املمارسة املعنية ممارسة واسعة االنتشار وموحدة، مبا يف  وما

"املتـأثرة بشـكل خـاص". وينبغـي أن تشـمل هـذه ذلك ممارسة الـدول 
املناقشة بصورة كاملة قرارات هيئات التحكيم يف القضـا املـذكورة يف 

 التذييل الثاين ويف غريه من املواضع.

هــــل املعاملــــة العادلــــة واملنصــــفة مبــــدأ مــــن مبــــادئ القــــانون  (ز) 
نصـفة ميثـل يذهب رأي لألقلية إىل أن معيار املعاملة العادلة وامل الدويل؟

مبــدأً قانونيــاً واجــب التطبيــق فيمــا يتعلــق جبميــع الــدول. وتســتند وجهــة 
هـــا  النظـــر هـــذه إىل أنـــه ميكـــن أن يُتوقـــع مـــن مجيـــع الـــدول معاملـــة رعا
ومعاملــة األجانــب معاملــة عادلــة، ألن العــدل جيــب أن يكــون متأصــالً 

ن املعاملة العادلـة وامل نصـفة يف أنشطة الدول. وهذا االستدالل يوحي 
 هي جزء من سيادة القانون. وسيتعني تقييم مدى صحة هذه احلجة.

وتتعلـــق جمموعـــة أخـــرى مـــن القضـــا الـــيت جيـــب دراســـتها  -٨
مبضـــمون معيـــار املعاملـــة العادلـــة واملنصـــفة ونطاقـــه. وتتـــداخل هـــذه 
، يف بعــــض النــــواحي، مــــع القضــــا املتعلقــــة مبعــــىن املعيــــار.  القضــــا

 النظر فيها هنا ما يلي: وتشمل القضا اليت ميكن

 مــا هــي عناصــر املعاملــة العادلــة واملنصــفة يف املمارســة؟ (أ) 
نظرت هيئات التحكيم يف خمتلف عناصر املعيار وقبلت أو رفضت 
أطروحــات خمتلفــة بشــأن حتديــد عناصــر املعاملــة العادلــة واملنصـــفة. 
فعلى سبيل املثال، مثـة قـدر مـن التأييـد للـرأي الـذي يـذهب إىل أن 

مــًال حمــدداً مــن أعمــال الدولــة قــد ال يفــي مبعيــار املعاملــة العادلــة ع
ً، أو  ‘١’واملنصـــفة إذا:  ً مـــن  ‘٢’كـــان متييـــز كـــان يشـــكل حرمـــا

جتـــاً عـــن ســـوء نيـــة، أو  ‘٣’العدالـــة، أو  كـــان ال يفـــي  ‘٤’كـــان 
ت احملاكمـــة العادلـــة يف الدولـــة املعنيـــة، أو كـــان حيـــبط  ‘٥’ بضـــما

قصـــر عـــن الوفـــاء  ‘٦’للمســـتثمر األجنـــيب، أو التوقعـــات املشـــروعة 
يفـي  مبعايري الشفافية. ورئي أيضاً أن سـلوك دولـة مـن الـدول قـد ال

مبعيار املعاملة العادلة واملنصفة إذا ما كان يقوض استقرار العالقات 
التجاريـــة يف البلـــد املضـــيف، أو إذا كـــان خمالفـــاً للقواعـــد الـــيت عـــوَّل 

 دخول البلد املضيف. عليها املستثمر األجنيب عند

كيف أثَّرت املعاملة العادلة واملنصفة يف األحكام األخـرى  (ب) 
أُقــر يف بعــض قــرارات التحكــيم أنــه جيــوز  ملعاهــدات االســتثمار الثنائيــة؟

أن يســري معيــار املعاملــة العادلــة واملنصـــفة علــى جمموعــة مــن الظـــروف 
هـــدة حـــىت يف احلـــاالت الـــيت يكـــون فيهـــا حكـــم آخـــر مـــن أحكـــام معا

حلالة املعنية وينطبق عليهـا انطباقـاً مباشـراً  االستثمار الثنائية أكثر صلة 
حالــة خســائر  ســبيل املثــال، يف بدرجــة أكــرب. وقــد حــدث ذلــك، علــى

االستثمار الناجتة عن النزاع املسـلح، حيـث كـان مثـة حكـم بشـأن النـزاع 
حكــيم مــن املســلح منطبــق انطباقــاً مباشــراً؛ وهــذا احلكــم مل مينــع هيئــة الت

تطبيق احلكم األعم املتعلق مبعيـار املعاملـة العادلـة واملنصـفة. ولـذا ينبغـي 
أن تتنـــاول الدراســـة مســـألة تبيـــني مـــا إذا كانـــت هنـــاك حـــدود للظـــروف 
الــيت جيــوز فيهــا تطبيــق معيــار املعاملــة العادلــة واملنصــفة. ومــن الــوارد أن 

ــــدما يكــــون املعيــــار حكمــــاً "جامعــــاً شــــامالً" يُقصــــد بــــه أن يســــر  ي عن
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تقـــدم األحكـــام األخـــرى حـــالً يتفـــق مـــع مصـــلحة العدالـــة حســـبما  ال
 تفسرها هيئة التحكيم أو هيئة بٍت أخرى.

مفهوم املعاملة العادلة واملنصفة أيضـاً قضـا متصـلة  ويثري -٩
لعالقة بني القانون الدويل والقانون الـداخلي. فـأوًال، عنـدما تقـّدم 
ــــا  ت للمعاملــــة العادلــــة واملنصــــفة يف عالقا الدولــــة املضــــيفة ضــــما

ثـــري غـــري مباشـــر  التعاهديـــة، قـــد ال ت ســـوى  يكـــون هلـــذه الضـــما
ذي ينبغــي أن يكــون املســتفيد مــن معيــار علــى املســتثمر األجنــيب الــ

املعاملـــة. فسيخضـــع املســـتثمر األجنـــيب يف أنشـــطته اليوميـــة للقـــانون 
الداخلي، وسيميل، يف البداية، إىل االحتكـام إىل القـانون الـداخلي 
حلماية املصاحل االستثمارية. ومن مث، فإن مسألة حتديد مـا إذا كـان 

صـبح جـزءاً مـن الـنظم القانونيـة معيار املعاملة العادلـة واملنصـفة قـد أ
الداخلية، ومدى كونه كذلك يف حال حدوثه، ستكون ذات أمهية 
لنسبة للمستثمرين. وستكون هذه املسألة هامة أيضاً  لغة  عملية 
هـا إىل احلصــول علـى احلمايــة وفقــاً  لنسـبة للــدول الـيت يســعى رعا

 تقـم البلـدان الـيت ملعيار املعاملـة العادلـة واملنصـفة؛ وذلـك ألنـه إذا مل
ثــري  تقبـل املعيــار بتطبيقــه يف الوقـت ذاتــه يف قوانينهــا الوطنيـة، فــإن 

 املعيار سيكون حمدوداً يف املمارسة.

ويف هــذا الســياق، ينبغــي أن تنظــر الدراســة املقرتحــة بشــأن  -١٠
املعاملــة العادلــة واملنصـــفة أيضــاً يف حتديـــد مــا إذا كـــان معيــار املعاملـــة 

عـــالً يف الـــنظم القانونيـــة الوطنيـــة ومـــدى كونـــه كـــذلك. هـــذا متأصـــالً ف
ولعــل مــن اإلنصــاف اإلشــارة يف البدايــة إىل أن مجيــع الــنظم القانونيــة 
ملعاملــة العادلــة واملنصــفة لألفــراد. ولــذا يتعلــق الســؤال  تسـعى لألخــذ 
لتحديد الدقيق للطرق اليت يشـكل  ال  الذي يطرح نفسه يف هذا ا

ـــة واملنصـــفة يف عالقـــات االســـتثمار  ـــا االلتـــزام مبعيـــار املعاملـــة العادل
دعمــــاً أو إيضــــاحاً للحقــــوق والواجبــــات القائمــــة يف الــــنظم القانونيــــة 
الداخليــــــة للبلــــــدان املضــــــيفة. وعمومــــــاً فــــــإن معيــــــار املعاملــــــة العادلــــــة 
واملنصـــفة، عنـــدما تفســـره حمكمـــة دوليـــة، يتـــيح الفرصـــة هليئـــة خارجيـــة 

لة متفقاً مع العدالة واإلنصـاف مبقتضـى لتقييم ما إذا كان سلوك الدو 
القانون الدويل. بيد أنه، يف املمارسة، يكون على اهليئات اإلدارية يف 
ت القضـــائية الوطنيــة، بعـــد صـــدور قــرار احملكمـــة اخلارجيـــة، أن  الــوال
تطبــــق املعــــىن الــــذي يعطيــــه القــــانون الــــداخلي ملعيــــار املعاملــــة العادلــــة 

ر الدراســـة يف طـــرق اســـتجابة صـــانعي واملنصـــفة. ولـــذا ينبغـــي أن تنظـــ
السياسات الداخلية وهيئات التنفيذ الداخلية لقرارات احملـاكم الدوليـة 
املتعلقة مبعـىن املعاملـة العادلـة واملنصـفة. وينبغـي أن تثـري هـذه املناقشـة 
أيضاً السؤال املتعلق مبا إن كانت توجد جمموعة مـن القـوانني اإلداريـة 

واجبــة التطبيــق بوجــه عــام يف جمــال معاملــة الــيت ميكــن أن تكــون اآلن 
املســتثمرين األجانــب، ومــدى وجــود تلــك القــوانني إن كــان الــرد علــى 

إلجياب.   هذا التساؤل 

وعلــى الــرغم مــن أن مفهــوم املعاملــة العادلــة واملنصــفة قــد  -١١
تطــور إىل حــد كبــري يف ســياق قــانون االســتثمار الــدويل، فــإن هنــاك 

ـــاالت القانونيـــة  روابـــط ذات شـــأن تـــربط بـــني هـــذا املفهـــوم وبـــني ا
األخرى. فمن اإلنصاف القول، على سبيل املثال، إنه عندما يُنظر 

إىل املســتثمر األجنــيب علــى أنــه شــخص فــرد، فــإن املعاملــة املمنوحــة 
لـــذلك الشـــخص جيـــب أن حتـــرتم حقـــوق اإلنســـان الواجبـــة لألفـــراد 

ــا عامليــاً، مبــا يف ذلــك احلــق يف امللكيــ ة. ويف الوقــت ذاتــه، املعــرتف 
معاملـة املسـتثمرين األجانـب لألفـراد داخـل البلـدان تكـون جيـب أن 

املضـــيفة متفقـــة أيضـــاً مـــع معـــايري حقـــوق اإلنســـان. ويف ضـــوء هـــذه 
ملعاملــــــة العادلــــــة  االعتبــــــارات، ينبغــــــي أال تركــــــز الدراســــــة املتعلقــــــة 
واملنصـــــــفة تركيـــــــزاً ضـــــــيقاً علـــــــى املفهـــــــوم، بـــــــل ينبغـــــــي أن تنظـــــــر يف 

اسات املفهوم على خمتلف اجلهات صاحبة املصلحة يف عملية انعك
االستثمار، وينبغي أن تسـعى لالسرتشـاد مبختلـف جمـاالت القـانون 

 الدويل والقانون الوطين فيما يتعلق مبعىن مفهوم العدالة. 

 أسئلة بشأن الناتج النهائي -لثاً 
يصـــعب حتديـــد نـــوع الوثيقـــة الـــيت ينبغـــي أن تســـفر عنهـــا  -١٢
ي قـدر مـن اليقـني. وأحـد االحتمـاالت هـو الدر  اسة املقرتحـة هنـا 

ر الــيت يــرجَّح أن  تقــدمي بيــان يتعلــق مبعــىن املعيــار، وحيــدد بعــض اآل
ت للمعاملـة العادلـة واملنصـفة  لنسبة للدول اليت تقدم ضـما تنشأ 
ـا التعاهديــة. وســيكون مــن املمكـن أيضــاً النظــر يف املعــىن  يف عالقا

مـــن األشــــكال املختلفـــة الـــيت يتخـــذها معيــــار  اخلـــاص بكـــل شـــكل
ــذا الــنهج،  املعاملــة العادلــة واملنصــفة يف شــىت املعاهــدات. وأخــذاً 
ستســـاعد الدراســـة يف توضـــيح القـــانون يف قضـــية مـــن أكثـــر قضـــا 

رة للخالف.  املمارسة املعاصرة إ
ومـــــــن اإلنصـــــــاف أيضـــــــاً اإلشـــــــارة إىل أن الشـــــــكل النهـــــــائي  -١٣

لــنهج الــذي تقــرر للدراسـة املتعلقــة  ملعاملــة العادلــة واملنصــفة قـد يتــأثر 
اللجنـــــة اتباعـــــه فيمـــــا خيـــــص الشـــــكل النهـــــائي لنتـــــائج أعماهلـــــا املتعلقـــــة 

لرعاية وبدراسة القانون الدويل العريف.  مبوضوع معاملة الدولة األوىل 
ومــــن احملتمــــل أن تنبثــــق مــــن هــــذه الدراســــة جمموعــــة مــــن  -١٤

املبــادئ التوجيهيــة هــذه املبــادئ التوجيهيــة للــدول. وميكــن أن حتــدد 
مـــــا إذا كـــــان معيـــــار املعاملـــــة العادلـــــة واملنصـــــفة يعـــــرب عـــــن القـــــانون 

لنسـبة للـدول  الدويل ر الـيت يـرجَّح أن تنشـأ  العـريف، مث توضـح اآل
ملعاملة العادلة واملنصـفة بطريقـة بعينهـا إذا ما قامت بصياغة معيار ا

ا.  من بني الطرق املختلفة اليت يصاغ 
ويُعتقـــد أن هـــذه الدراســـة ســـتكون مهمـــة للـــدول، بصـــرف  -١٥

النظر عن شكلها النهائي. فقـد ال يتسـع الوقـت للحقـوقيني العـاملني 
تتـــاح هلـــم  ال يف جمـــال القـــانون الـــدويل، يف ظـــل شـــواغلهم الكثـــرية، أو

ملعاملـة العادلـة واملنصـفة.  الفرصة لدراسة االجتهاد القضـائي املتعلـق 
بيــد أنــه نظــراً لتزايــد معاهــدات االســتثمار الــيت تتضــمن هــذا احلكــم، 
لنسـبة لعـدد كبـري  أصبح املعىن الذي يتعني إعطـاؤه للمعيـار ذا أمهيـة 
مــن الــدول. ويف ضــوء ذلــك، ســيكون مــن املفيــد تقــدمي بيــان واضــح 

انون القــــائم بشــــأن هــــذه النقطــــة مــــن جانــــب مصــــدر ذي حيــــدد القــــ
القـــرتان مـــع أعمـــال اللجنـــة املتعلقـــة حبكـــم  حجيـــة. وهـــذه الدراســـة، 
لرعايــــة، ستســــاعد يف تعزيــــز أعمــــال اللجنــــة يف جمــــال  الدولــــة األوىل 

 ذو أمهية راهنة.  ، وهو جمالقانون االستثمار الدويل
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 اخلامس املرفق
لنزاعات املسلحة  محاية البيئة فيما يتعلق 

 جاكوبسون) .غ(ماري 

 مقدمة -أوالً 
نه من شأن أثر النزاع املسلح علـى  -١ سلِّم منذ زمن طويل 

ديـداً خطـرياً لسـبل اسـرتزاق  البيئة، أثنـاء النـزاع وبعـده، أن يشـكل 
ديــداً لوجــودهم ذاتــه.  بــين البشــر، أفــراداً وجمتمعــات، وقــد يشــكل 

عـــــداه مــــن نتـــــائج النــــزاع املســـــلح  وخيتلــــف األثـــــر علــــى البيئـــــة عمــــا
األخــرى، حيــث إنــه ميكــن أن يكــون طويــل األمــد ومستعصــياً علــى 
اإلصالح. وقد يبقى ذلك األثر فرتًة طويلًة بعد انتهاء النزاع وحيول 
تمـــع بشـــكل فعـــال، أو يـــدمر منـــاطق بكــــر،  دون إعـــادة إعمـــار ا

 ُحيدث خلًال يف نظم إيكولوجية مهمة. أو
يُنظر إىل محايـة البيئـة يف النزاعـات املسـلحة، بدايـًة، وكان  -٢

من منظور قوانني احلرب، ومن مجلتها القانون اإلنساين الدويل. بيد 
ن  أن هذا املنظور ضـيق للغايـة، فالقـانون الـدويل العصـري يعـرتف 
ـــاء النـــزاع املســـلح قـــد يكـــون أمشـــل مـــن  القـــانون الـــدويل الســـاري أثن

عرتفــت بــه أيضــاً جلنــة القــانون الــدويل يف قــوانني احلــرب. وهــو أمــر ا
ر النزاعــــــات املســــــلحة علــــــى  العمــــــل الــــــذي أجنزتــــــه مــــــؤخراً عــــــن آ

) مـــــن افـــــرتاض أن ٣املعاهـــــدات. وينطلـــــق هـــــذا العمـــــل (يف املـــــادة 
يعلــــق نفــــاذ املعاهــــدات تلقائيــــاً.  نشــــوب نــــزاع مســــلح ال ينهــــي وال
ملعاهـدات) وعـن املرفـق (قائمـة ا ٧واألثر الضمين الناشئ عن املادة 

معـــاً يتمثـــل يف أن عـــدة فئـــات مـــن املعاهـــدات ذات الصـــلة حبمايـــة 
البيئـــة قـــد تبقـــى ســـارية املفعـــول أثنـــاء فـــرتات النـــزاع املســـلح، وذلـــك 

 .)١(بسبب موضوع تلك املعاهدات

__________ 
يف الدورة احلالية، اعتمدت اللجنـة يف القـراءة الثانيـة جمموعـة مؤلفـة  )١(

ملعاهــدات الــيت يكــون مشــروع مــا ١٨مــن  دة ومرفقــاً (يتضــمن قائمــة إرشــادية 
ا، كليــاً أو جزئيــاً، يف أثنــاء النــزاع املســلح)،  مــؤدى موضــوعها أن يســتمر ســر

 ومشـــروععنـــوان "املبــدأ العــام"  ٣مــع التعليقــات عليهــا. وحيمـــل مشــروع املــادة 
 قائمـةتشـمل و  ".موضـوعها على بناءً  املعاهدات نفاذاستمرار عنوان " ٧ املادة

 للبيئــــــة، الدوليــــــة حلمايــــــة املتعلقــــــة املعاهــــــدات املرفقــــــة اإلرشــــــاديةاملعاهــــــدات 
 ،ــــا املتصــــلة واملرافــــق واملنشــــآت الدوليــــة املائيــــة ــــاري املتعلقــــة واملعاهــــدات
ــــة امليــــاه بطبقــــات املتعلقــــة واملعاهــــدات  ،ــــا املتصــــلة واملرافــــق واملنشــــآت اجلوفي
 اجلنائيــــة لعدالــــة املتعلقــــة واملعاهــــدات ،اإلنســــان حبقــــوق تعلقــــةامل واملعاهــــدات

 النزاعـــــات بقـــــانون املتعلقـــــة املعاهـــــدات بديهيـــــة، ألســـــبابكـــــذلك، و  ،الدوليـــــة
(انظــر أعــاله  الــدويل اإلنســاين لقــانوناملتعلقــة  عاهــداتامل مبــا فيهــا املســلحة،

ن   .)١٠١و ١٠٠الفصل السادس، الفرع هاء، الفقر

 )٢(اخللفية -نياً 
ال تعود فكرة ضرورة محاية البيئـة يف أوقـات النـزاع املسـلح  -٣

ين وال حىت إىل القرن العشـرين. بـل، علـى إىل القرن احلادي والعشر 
لبيئــة الطبيعيــة  ترجــعالعكـس مــن ذلـك،  القواعـد القانونيــة املتعلقـة 

ومواردهـــا إىل األزمنـــة الغـــابرة. فقـــد ارتبطـــت تلـــك القواعـــد ارتباطـــاً 
ـــــة الضـــــرورية  ـــــراد إىل الوصـــــول إىل املـــــوارد الطبيعي وثيقـــــاً حباجـــــة األف

النظيـف مـثًال. ونظـراً للظـروف الـيت  لبقائهم علـى قيـد احليـاة، كاملـاء 
كانت جتـري فيهـا احلـروب آنـذاك، إىل جانـب الوسـائل واألسـاليب 

 املستخدمة، كان خطر التدمري الشامل للبيئة حمدوداً.
بيــــد أن األمــــر تغــــري أثنــــاء القــــرن العشــــرين، حيــــث جعــــل  -٤

التطــور التكنولــوجي البيئــة أكثــر عرضــًة خلطــر التــدمري الــدائم النــاتج 
عــن األســلحة النوويــة أو غريهــا مــن أســلحة الــدمار الشــامل، فضــًال 
عـــن التـــدمري النـــاجم عـــن وســـائل وأســـاليب احلـــرب التقليديـــة. وقـــد 

دة الــــوعي بضــــرورة محايــــة البيئــــة  تــــالزم التطــــور التكنولــــوجي مــــع ز
 لصاحل األجيال احلاضرة واملقبلة. 

وميكــــن حتديــــد ثــــالث مراحــــل منــــذ اعتمــــاد ميثــــاق األمــــم  -٥
لنـــزاع املســـلح  املتحــدة جـــرى فيهـــا تنـــاول محايـــة البيئـــة فيمـــا يتعلـــق 
بغــرض تعزيــز احلمايــة القانونيــة. وقــد بــدأت املرحلــة األوىل يف أوائــل 

اضـــي، والثانيـــة يف أوائـــل التســـعينيات منـــه، الســتينيات مـــن القـــرن امل
 والثالثة يف العقد الثاين من األلفية الثانية. 

، يف الســتينيات األوىل املرحلــةوكــان الســبب وراء انطــالق  -٦
مــن القــرن املاضـــي، هــو وســائل وأســـاليب احلــرب الــيت اســـُتخدمت 
دة الـوعي بضـرورة محايـة البيئـة  م مـن جهـة، وز أثناء حرب فييـت 

كل عام (نشأة القانون البيئي الدويل) من جهة أخرى. ويشكل بش
لبيئـــــــة البشـــــــرية إعـــــــالن مـــــــؤمتر األ  إعـــــــالن("مـــــــم املتحـــــــدة املعـــــــين 

) مؤشـراً ١٩٧٢سياسـي يعـود إىل عـام  (وهـو إعـالن )٣(")ستوكهومل
لكي يتجاوز السياق  )٤(تريل مصهرعلى حماولة توسيع نطاق مبدأ 

، بلغـــــة مبهمـــــة، مســــــألة ٢٦وتنـــــاول املبــــــدأ ). ٢١الثنـــــائي (املبـــــدأ 
__________ 

قـــــص مقتضـــــب اجلـــــزء هـــــذا )٢(  إطـــــار جمـــــرد فهـــــو. الضـــــرورةكـــــم حب و
 .رخيي مرجعي

)٣( Report of the United Nations Conference on the Human 

Environment, Stockholm, 5–16 June 1972 (United Nations publication, 

Sales No. E.73.II.A.14), Part One, chap. I. 
)٤( Trail Smelter, UNRIAA, vol. III (Sales No. 1949.V.2), pp. 

1905 et seq. 
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ـــــه  ـــــة، وهـــــي مســـــألة حساســـــة. ورغـــــم أن اســـــتخدام األســـــلحة النووي
ميكــــن اســــتخالص أي اســــتنتاجات قانونيــــة حامســــة مــــن إعــــالن  ال

ســتوكهومل، إال أن هــذا األخــري قــد أومــأ إىل ماهيــة املشــكلة وإىل مــا 
 )١٩٩٢( )٥()كان سريد يف إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية ("إعالن ريو"

ه).  (انظر أد
وبعد سنوات قليلـة، أُدرجـت يف معاهـدات القـانون اإلنسـاين  -٧

ن جيـــــدر  ـــــاك مـــــاد ـــــة البيئـــــة. وهن ـــــدويل أحكـــــام حمـــــددة تتنـــــاول محاي ال
مــا، ومهــا املــادة  الربوتوكــول اإلضــايف مــن  ٥٥واملــادة  ٣٥االستشــهاد 

علــق واملت ١٩٤٩آب/أغســطس  ١٢إىل اتفاقيــات جنيــف املعقــودة يف 
 حبمايـــــة ضــــــحا املنازعـــــات املســــــلحة الدوليـــــة (الربوتوكــــــول األول)

مــا متناقضــتان. ١٩٧٧( مــا تبــدوان إىل حــد مــا وكأ )، ال ســيما أ
 تنص على ما يلي:  ٣٥من املادة  ٣فالفقرة 

ــا أو قــد يُتوقــع منهــا  ،قتــالللاســتخدام وســائل أو أســاليب  ُحيظــر  يُقصــد 
لغًة واسعة االنتشار وطويلة األمد لبيئة الطبيعية أضراراً   .)٦(أن تلحق 

 تنص على ما يلي:  ٥٥واملادة 
 واسـعة البالغـة األضـرار مـن الطبيعيـة البيئـة محايـة القتـال أثنـاء تُراعى -١ 

اليب أو هـــذه احلمايـــة حظـــر اســـتخدام أســـ تضـــمنوت. األمـــد وطويلـــة االنتشـــار
ـــا أو يُتوقـــع منهـــا أن تســـبب مثـــل هـــذه األضـــرار  وســـائل القتـــال الـــيت يُقصـــد 

 لبيئة الطبيعية ومن مث تضر بصحة أو بقاء السكان.

 اليت ُتشن ضد البيئة الطبيعية. ]الثأرية اهلجمات[ ُحتظر -٢ 

إلضـــافة إىل ذلـــك،  -٨  اســـتخدام حظـــر اتفاقيـــةاعتمـــاد  متو
 عدائيــة أغــراض ألي أو عســكرية ألغــراض البيئــة يف التغيــري تقنيــات
ـــــة وهـــــي، أخـــــرى ـــــة إىل حصـــــراً  ترمـــــي اتفاقي ـــــة محاي ـــــنص  .)٧(البيئ وت
ا  ١ املادة  ، على ما يلي: ١احملدِّدة للمعايري، يف فقر
تقنيـات التغيـري يف  اسـتخدام بعدمكل دولة طرف يف هذه االتفاقية   تتعهد 

ر ذاتالبيئــــة   ألغــــراض الشــــديدة أو البقــــاء الطويلــــةاالنتشــــار أو  الواســــعة اآل
 أو اخلســائر إلحلــاق الــدمار أو كوســيلة  أخــرى عدائيــة أغــراض أليــة أو عســكرية
 .أخرى طرفدولة  ية األضرار

وأثنـــــاء الثمانينيـــــات مـــــن القـــــرن املاضـــــي، نّبهـــــت احلـــــرب  -٩
دة محايــة البيئــة  -اإليرانيــة  العراقيــة الــدول واملنظمــات إىل ضــرورة ز

__________ 
لبيئـة والتنميـة، ريـو دي جـانريو،  )٥(  ١٤-٣تقرير مؤمتر األمـم املتحـدة املعـين 

والتصــــويب)،  A.93.I.8(منشــــورات األمــــم املتحــــدة، رقــــم املبيــــع  ١٩٩٢حزيران/يونيــــه 
لد األول:   ، املرفق األول.األول، القرار القرارات اليت اختذها املؤمترا

أو تقييـد اسـتعمال أسـلحة  يف ديباجـة اتفاقيـة حظـر النصهذا  يتكرر )٦(
 ).١٩٨٠(تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر 

 مخـــس كـــل  النتـــائج الســـتعراض مـــؤمترات عقـــد علـــى االتفاقيـــة تـــنص )٧(
 النتـائج السـتعراض مـؤمترين سـوى اآلن حـىت يُعقـد مل لكنـه األقـل، على سنوات

 .١٩٩٢و ١٩٨٤ عامي يف

النزاعـــات املســـلحة. والـــدليل علـــى ذلـــك، مـــثًال، أن مفوضـــية أثنـــاء 
 .)٨(اجلماعات األوروبية طلبت تقريراً حول املسألة

الكويتيــة يف  -مــع احلــرب العراقيــة  الثانيــة املرحلــةوبــدأت  -١٠
ر احلــــرب ١٩٩٠عــــام  ر الــــنفط وغــــري ذلــــك مــــن آ . فــــاحرتاق آ

تمـــع الــــدويل علـــى وا قــــع أثـــر احلــــرب الكارثيـــة علــــى البيئـــة أيقــــظ ا
ــــة األمــــم  إلضــــافة إىل ذلــــك، أُنشــــئت جلن ــــة. و العصــــرية علــــى البيئ
خلسـائر أو األضـرار  لقضا املتعلقـة  املتحدة للتعويضات وُكلفت 

لبيئــــة وبنضـــــوب املــــوارد الطبيعيـــــة وتنــــاقش تلـــــك  .)٩(الــــيت حلقـــــت 
لتعويض على حدة وتبنيِّ أسباب  اللجنة، يف تقاريرها، كل مطالبة 

تعــديلها. ويتــيح ذلــك قــدراً كبــرياً مــن الســوابق  قبوهلــا أو رفضــها أو
القضـــائية، وإن كانـــت جلنـــة األمـــم املتحـــدة للتعويضـــات تســـتند إىل 
املعايري اليت حددها جملـس األمـن وجملـس اإلدارة ولـيس إىل القـانون 
الــــــدويل حبــــــد ذاتــــــه. وجتــــــدر اإلشــــــارة إىل أن جلنــــــة األمــــــم املتحــــــدة 

راً مــن التعويضــات يف كــل تلــك املطالبــات، للتعويضــات دفعــت قــد
ألراضـي  مبا يف ذلك تعويضات عن الضرر غري املباشر الذي حلـق 

 الرطبة من جرّاء استهالك الالجئني للماء. 
ومبـــوازاة ذلـــك، أُدرج بنـــد محايـــة البيئـــة يف جـــدول أعمـــال  -١١

البيئـة كسـالح يف  اسـتغاللاألمم املتحدة. فَورد بدايًة حتت عنـوان "
"، االستغالل مثل هذاوقات النزاع املسلح واختاذ تدابري عملية ملنع أ

 النــــــزاع أوقــــــات يف البيئــــــة محايــــــةويف وقــــــت الحــــــق حتــــــت عنــــــوان "
. وقدم األمـني العـام تقريـره األول بشـأن محايـة البيئـة يف )١٠("املسلح

نياً يف عام  )١١(١٩٩٢أوقات النزاع املسلح يف عام   .)١٢(١٩٩٣وتقريراً 
ويعيد هذان التقريران، يف جوهرمها، تقدمي املعلومات الـيت مت تلقيهـا 

إىل  ١٩٩٣مـن اللجنـة الدوليـة للصـليب األمحـر. وأشـار تقريـر عـام 
بــني تلــك  املســائل الــيت ميكــن أن تنظــر فيهــا اللجنــة السادســة. ومــن

__________ 
)٨( M. Bothe et al., “Protection of the environment in times of 

armed conflict”, Report to the Commission of the European 

Communities, SJ/110/85 (1985). 
جملــــــس  قــــــرار مبوجــــــب للتعويضــــــات املتحــــــدة األمــــــم جلنــــــة أنشــــــئت )٩(

 األمـم جلنـة والية وِصلة. ١٩٩١أبريل /نيسان ٣) املؤرخ ١٩٩١( ٦٨٧ األمن
اتفاقيــــات الهــــاي ( العتيقــــة "الهــــاي قواعــــد" يســــمى مبــــا للتعويضــــات املتحــــدة
 علـــــى تســـــري أنظمـــــة تتضـــــمن الـــــيتبقـــــوانني وأعـــــراف احلـــــرب الربيـــــة)  املتعلقـــــة
املتعلقـة  جنيـف تفاقيـات صـلتها مـن أوثـق احلـرب قوانني انتهاك عن التعويض

لربوتوكــــول اإلضــــايف إىل اتفاقيــــات جنيــــف املعقــــودة احلــــرب وحبمايــــة ضــــحا 
واملتعلـــــق حبمايـــــة ضـــــحا املنازعـــــات املســـــلحة  ١٩٤٩آب/أغســـــطس  ١٢ يف

 الدولية (الربوتوكول األول).
دئ األمــــــــر، يف عــــــــام  )١٠( األردن إدراج البنــــــــد يف ، اقــــــــرتح ١٩٩١يف 

، ١٩٩٢يف عــام وقُبــل اقرتاحــه. و  ،)A/46/141انظــر الوثيقــة (جــدول األعمــال 
 "املســـــلح النـــــزاع أوقـــــات يف البيئـــــة محايـــــةاجلمعيـــــة العامـــــة موضـــــوع " أدرجـــــت

ــــــــهجــــــــدول أعماهلــــــــا وأ يف ــــــــة  إىل اللجنــــــــة السادســــــــة حالت (انظــــــــر قــــــــرار اجلمعي
 .)١٩٩١كانون األول/ديسمرب   ٩املؤرخ  ٤٦/٤١٧ العامة

)١١( A/47/328. 
)١٢( A/48/269. 
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ــــدويل ــــق القــــانون البيئــــي ال  يف أوقــــات النــــزاع املســــائل مســــألة "تطبي
املســـــــلح؛ وضـــــــع إيضـــــــاحات وإجـــــــراءات عامـــــــة يف حالـــــــة تنقـــــــيح 

. ويف ذلـك الوقـت، كـان البنــد قـد فقـد صـفته كبنــد )١٣(املعاهـدات"
مستقل يف جدول األعمال. وجرى تناوله، عوضاً عن ذلك، حتـت 

 . )١٤(بند "ِعقد األمم املتحدة للقانون الدويل"
ة الدولية للصليب األمحر وعهدت اجلمعية العامة إىل اللجن -١٢

بتويل العمل بشأن هـذه املسـألة. ونتيجـة لـذلك، ُعقـدت اجتماعـات 
للخـــرباء وأُدرجـــت املســـألة أيضـــاً يف جـــدول أعمـــال املـــؤمترات الدوليـــة 
للصــــليب األمحــــر واهلـــــالل األمحــــر. وكـــــان مــــن نتـــــائج ذلــــك صـــــدور 

 مايــةالــيت توضـع حل العسـكريةوالتعليمـات ألدلــة  اإلرشـادات املتعلقـة
لتقريــــر الــــذي قدمتــــه املســــلح النــــزاع أوقــــاتالبيئــــة يف  ، وهــــي مرفقــــة 

اللجنـة الدوليــة للصــليب األمحــر إىل اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف 
ــــا الثامنــــة واألربعــــني . ونظــــراً لضــــعف التأييــــد السياســــي ألي )١٥(دور

ــــه يف  ــــذي ورد ب لشــــكل ال ــــزاع املســــلح  تغيــــري ُجيــــرى علــــى قــــانون الن
أحكــام املعاهــدات القائمــة، كــان إحلــاق تلــك اإلرشــادات بقــرار مــن 
القــرارات ودعــوة الـــدول إىل نشــرها هــو أقصـــى مــدى ميكــن الـــذهاب 

 .)١٦(إليه يف ذلك الوقت
ــــة  -١٣ لبيئ ن مــــؤمتر األمــــم املتحــــدة املعــــين  وينبغــــي التــــذكري 

. واعتمــــد املــــؤمتر إعــــالن ريــــو الــــذي ١٩٩٢والتنميــــة ُعقــــد يف عــــام 
 ، على التوايل، على ما يلي:٢٣و ٢٤ضوح يف املبدأين ينص بو 

 حتـرتم أن جيب لذلكو  ،املستدامة التنمية تدمر طبيعتها، حبكم احلرب،إن  
 تتعـاون وأن املسـلح النـزاع وقـت للبيئـة احلماية يوفر الذي الدويل القانون الدول

دة يف  .اللزوم عند تطويره، ز

 و
 االضــــطهاد حتــــت الواقعـــة للشــــعوب الطبيعيــــة واملـــوارد للبيئــــة احلمايــــةتـــوفَّر  

 .واالحتالل والسيطرة

سان رميو بشأن القانون الدويل الساري على  دليلوتناول  -١٤
ن  )١٧(النزاعــــات املســــلحة يف البحــــار ــــة مــــراراً،  مســــألة محايــــة البيئ

__________ 
 .١١٠ الفقرة ،املرجع نفسه )١٣(
تشــــــــــــــــرين  ٢٥املــــــــــــــــؤرخ  ٤٧/٣٧انظـــــــــــــــر قــــــــــــــــرار اجلمعيــــــــــــــــة العامـــــــــــــــة  )١٤(

 .٤، وخباصة الفقرة ١٩٩٢ الثاين/نوفمرب
)١٥( A/48/269 وما يليها ٤، الفقرة. 
 ،١٩٩٤كــانون األول/ديســمرب   ٩املــؤرخ  ٤٩/٥٠قــرار اجلمعيــة العامــة  )١٦(

 حظـر تفاقيـة يتعلـق فيمـا حـدوث تطـور عـدم كـانوقـد  . املنطـوق مـن ١١ الفقرة
 عدائيــــة أغــــراض ألي أو عســــكرية ألغــــراض البيئــــة يف التغيــــري تقنيــــات اســــتخدام

 .للنقاش املسألة لطرح النطاق واسع ييد عدم وجود على آخر دليالً  أخرى
)١٧( International Institute of Humanitarian Law, San Remo 

Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea, 

Cambridge University Press, 1995. 

لبيئـــــــة الطبيعيـــــــة أأدرج، مـــــــثًال، الضـــــــرر  و الـــــــدمار الـــــــذي يلحـــــــق 
ــــا أهــــدافاً عســــكرية بوصــــفه  أو ــــيت ال تـَُعــــد يف حــــد ذا ألشــــياء ال

ت تبعيــة أو أضــراراً تبعيــة. ويكتســي اجلانــب القــانوين حلمايــة  إصــا
ــــة احلــــرب البحريــــة، حيــــث قــــد تكــــون  ــــة أمهيــــة خاصــــة يف حال البيئ
ـــــب مشـــــروعة ومتنافســـــة بشـــــأن  ـــــة مطال لث للمتحـــــاربني وألطـــــراف 

 .)١٨(دة الدولةاستخدام منطقة ما تقع خارج حدود سيا
النزاعات املسلحة يف يوغوسالفيا السابقة بدورها  وقدمت -١٥

ر الكارثيـــة الـــيت ختّلفهـــا علـــى البيئـــة وســـائل احلـــرب  ـــة علـــى اآل أدل
وأساليبها، القانونية منها وغري القانونية على حد سواء. ويف الوقت 
تمـــع املـــدين الـــدويل  نفســـه، أجـــرب القلـــق الشـــديد الـــذي عـــّرب عنـــه ا

لدوَل على معاجلة جانب معني من القانون اإلنساين الدويل يتصل ا
مباشــرة حبمايـــة البيئـــة، أال وهـــو اســـتخدام األلغـــام األرضـــية املضـــادة 
لألفـــراد. وال جـــدال يف أن عـــدم تنفيـــذ األحكـــام الـــواردة يف اتفاقيـــة 
ــــة ميكــــن اعتبارهــــا  حظــــر أو تقييــــد اســــتعمال أســــلحة تقليديــــة معين

ئية األثــر قــد جــّر اخلــراب، لــيس فقــط علــى مفرطــة الضــرر أو عشــوا
م األلغــام األرضــية، وإمنــا ألنـــه  أولئــك األفــراد املــدنيني الــذين أقعــد
مــنعهم أيضــاً مــن اســتخدام األرض بشــكل فعــال وآمــن بعــد انتهــاء 
احلـــرب. وأمثلـــة مـــا وقـــع يف البلقـــان وكمبـــود وموزامبيـــق غنيـــة عـــن 

إلضــافة إىل عــدم التنفيــذ، متثَّــل أحــد أكــرب الشــواغل يف  الشــرح. و
حقيقة بسيطة مؤداها أن االتفاقية القائمة ال تسري على النزاعـات 
املســـــلحة غـــــري الدوليــــــة. ونتيجـــــًة لـــــذلك، جــــــرى تنقـــــيح االتفاقيــــــة 
ـــــد اســـــتعمال األلغـــــام واألشـــــراك  وبروتوكوهلـــــا املتعلـــــق حبظـــــر أو تقيي
لنســـــبة للــــــدول  والنبـــــائط األخـــــرى. غـــــري أن هـــــذا مل يكـــــن كافيـــــاً 

موعات األفراد اليت رغبت يف حظر أمشل. ومبـوازاة ذلـك، جـرى و
التفـاوض علــى اتفاقيــة حظــر اســتعمال وختــزين وإنتــاج ونقــل األلغــام 

 املضادة لألفراد، وتدمري تلك األلغام، واعُتمدت تلك االتفاقية.
ويتمثـــل اجلانـــب املثـــري لالهتمـــام مـــن هـــذا املســـتجد، مـــن  -١٦

باطؤ يف تغيري قوانني النزاع املسلح الذي الناحية القانونية، يف أن الت
ً يف البدايـة مل حيـل دون التطـوير  أبدته الدول الكربى القويـة عسـكر

 املوازي لنظام حلماية السكان املدنيني وموارد رزقهم األساسية.
يف أوائــــل العقـــد الثــــاين مــــن األلفيــــة  الثالثــــة املرحلــــةوبـــدأت  -١٧

ي حرب بعينها، فهـي الثانية. ومن الصعب ربط بداية هذه  املرحلة 
ـــا.  ـــوعي بضـــرورة محايـــة البيئـــة يف حـــد ذا ألحـــرى تـــرتبط بتنـــامي ال
والواقع أن عدة حروب، كتلك اليت شهدها كل من العـراق وكوسـوفو 

__________ 
 اجلويـة احلـرب جمـال يف التطبيـق الواجـب الـدويل القـانون دليـل يتضمن )١٨(

مج السياســات اإلنســانية وحبــوث الصــراعات التــابع  والصــاروخية الصــادر عــن بــر
 انظــــر( الطبيعيــــة البيئــــة حبمايــــة يتعلــــق فيمــــا حمــــددة قواعــــد بــــدورهجلامعــــة هــــارفرد 

 Program on Humanitarian Policy and Conflict): ٨٩و ٨٨ القاعــدتني

Research (HPCR) of Harvard University, Manual on International Law 

Applicable to Air and Missile Warfare (2009); available from 

https://reliefweb.int/report/world/manual-international-law-applicable-air-

and-missile-warfare. 
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تمعـات الـيت مزقتهـا احلـرب  ولبنان، قدمت مجيعهـا الـدليل علـى أن ا
ه، تناولـت خمتلـف تدفع مثناً غالياً على صعيد البيئـة. ويف الوقـت نفسـ

رت  ـــا القضـــــائية. وأ احملـــــاكم الدوليـــــة مســـــألة محايـــــة البيئـــــة يف أعماهلــ
ر السلبية على البيئة. وابتـداًء  بعثات تقصي احلقائق أيضاً مسألة اآل
مــن القضــا القانونيــة الــيت نُظــر فيهــا يف تســعينيات القــرن املاضــي، مل 

رب كافيـاً. ومل يكـن يعد البحث عن أجوبة قانونية يف جمال قوانني احل
من املمكن إغفال تطور القانون البيئي والقانون اجلنائي الدويل. ومن 
لــــذكر أن للمحكمــــة اجلنائيــــة الدوليــــة اختصــــاص النظــــر يف  اجلــــدير 

 .)١٩(اجلرائم اليت تتسبب يف ضرر معّني للبيئة

 أخرى هيئات أجنزته الذي العمل -لثاً 
مثلما ذُكر أعـاله، دعـت اللجنـة الدوليـة للصـليب األمحـر  -١٨

إىل عقـد اجتماعــات خــرباء وقــدمت تقـارير هامــة أثنــاء التســعينيات 
 اإلرشـــادات املتعلقـــةمـــن القـــرن املاضـــي. وكـــان مـــن مجلـــة مـــا قدمتـــه 

 أوقـــاتالبيئـــة يف  مايـــةالـــيت توضـــع حل العســـكريةوالتعليمـــات ألدلـــة 
ب بديهيــة، تتنــاول اللجنــة الدوليــة ). وألســبا١٩٩٤( املســلح النــزاع

للصليب األمحـر األمـور مـن منظـور القـانون اإلنسـاين الـدويل. وهـذا 
ألســـــاس الســـــؤال التـــــايل: إىل أي مـــــدى ميكـــــن القـــــول إن  يطـــــرح 
القانون اإلنساين الدويل يتضمن مبادئ أو قواعد أو أحكامـاً ترمـي 

ـــاء النـــزاع املســـلح؟ و  شـــار إىل وجـــوب كثـــرياً مـــا يإىل محايـــة البيئـــة أثن
محاية البيئة من أجل حتقيق هدف محاية املدنيني وسبل اسـرتزاقهم. 
ا. ويتمثــل  بيـد أنــه يشــار كــذلك إىل أن البيئــة حتتــاج إىل محايــة لِــَذا
االفـرتاض املضـَمر يف أن البيئـة مدنيــة بطبيعتهـا. والـدليل علـى ذلــك 
مـــــــــا جـــــــــاء يف شـــــــــرح القـــــــــانون اإلنســـــــــاين الـــــــــدويل العـــــــــريف الـــــــــذي 

اللجنة الدولية للصـليب األمحـر يف جملـدين، والـذي ُنشـر يف  وضعته
ا اللجنــة الدوليــة )٢٠(٢٠٠٥عــام  . فــثالث مــن القواعــد الــيت حــدد

ً عرفيـــــاً، وهـــــي القواعـــــد مـــــن   ٤٣للصــــليب األمحـــــر بوصـــــفها قـــــانو
ملــوارد الطبيعيــة وحبمايــة البيئــة أثنــاء ٤٥ إىل ، تتعلــق بوجــه خــاص 

 على أنه: ٤٤القاعدة النزاعات املسلحة. فتنص 
جيـــب إيـــالء العنايـــة التامـــة أثنـــاء اســـتخدام أســـاليب ووســـائل القتـــال حلمايـــة البيئـــة  

الطبيعيــة واحلفـــاظ عليهـــا. وتُتخـــذ كـــل االحتياطــات املمكنـــة أثنـــاء العمليـــات العســـكرية 
لبيئــــة]، ويف كــــل األحــــوال، التقليــــل منــــه إىل أدىن حــــد.  لتجنــــب اإلضــــرار العــــارض [

ر الـــيت ختلفهـــا عمليـــات عســـكرية معيّنـــة علـــى البيئـــة تعفــي قلـــ وال آل ة الدرايـــة العلميـــة 
 .)٢١(أي طرف يف النزاع من واجب اختاذ مثل هذه االحتياطات

__________ 
 ).١٩٩٨(للمحكمة اجلنائية الدولية  األساسي روما نظام من ٨ املادة )١٩(
 اإلنســاين الـدويل القــانونبـك،  -م. هنكـرتس ول. دوزوالــد  -ج.  )٢٠(

لـــد العـــريف ، اللجنـــة الدوليـــة للصـــليب األمحر/مطبوعـــات جامعـــة كامربيـــدج، ا
 ,J.-M. Henckaerts and L. Doswald-Beck، و٢٠٠٩األول: القواعــد، 

Customary International Humanitarian Law, ICRC/Cambridge 

University Press, vol. II: Practice, 2005. 
لد األول: القواعد، ص  )٢١(  .١٣٠املرجع نفسه، ا

رت اللجنــة الدوليــة للصــليب األمحــر ٢٠١٠ويف عــام  -١٩ ، أ
مسألة الوضع الراهن للقـانون اإلنسـاين الـدويل. ففـي عرضـها الـذي 

 ،"املســـلح النـــزاع لضـــحا القانونيـــة حلمايـــةا تقويـــةتنـــاول موضـــوع "
اســتنتجت اللجنــة الدوليــة للصــليب األمحــر أنــه مــن الضــروري تعزيــز 

. والظــاهر أن )٢٢(القــانون اإلنســاين مــن أجــل محايــة البيئــة الطبيعيــة
اللجنــة الدوليــة للصــليب األمحــر تســتنتج أن التطــور الشــامل الــذي 

العقـود األخـرية مل يصـاحبه شهده القانون البيئـي الـدويل علـى مـدى 
تطور مماثل يف القـانون اإلنسـاين الـدويل. فقـد شـاب التعثـر توضـيح 
وتطـــوير القــــانون اإلنســــاين الـــدويل فمــــا يتعلــــق حبمايـــة البيئــــة. وهــــو 
لــذكر ألن إعــراب اللجنــة الدوليــة للصــليب األمحــر  اســتنتاج جــدير 

انون عــــن قلقهــــا غالبــــاً مــــا يكــــون متعلقــــاً بعــــدم تنفيــــذ أحكــــام القــــ
 اإلنساين الدويل.

عـــدة تقـــارير ذات صـــلة  الـــدويل القـــانون رابطـــةوأصـــدرت  -٢٠
الذي أعدته  ٢٠٠٤ذا املوضوع. ولعل أوثقها صلة به تقرير عام 

 ٥٠اللجنة املعنية بقانون املوارد املائية. فالفصـل العاشـر (املـواد مـن 
) خمصــص كليــاً ملوضــوع "محايــة امليــاه واملنشــآت املائيــة أثنــاء ٥٥إىل 

قريـــــر عـــــام . ومثـــــة تقريـــــر آخـــــر هـــــو ت)٢٣(احلـــــرب أو النـــــزاع املســـــلح"
. وتنبغي اإلشارة  )٢٤(عن تعويض ضحا النزاعات املسلحة ٢٠١٠

نفــاذ  ٢٠٠٦كــذلك إىل تقريــر عــام  الــذي وضــعته اللجنــة املعنيــة 
قانون البيئة عرب احلدود الوطنية التابعة لرابطـة القـانون الـدويل. ومـع 
أنــه ال ينــاقش حتديــداً مســألة محايــة البيئــة يف ســياق النــزاع املســلح، 

يتضــمن قواعــد مقرتحــة تتعلــق مبركـز األفــراد مــن حيــث إمكانيــة  فإنـه
تقـــــدميهم مطالبـــــات تتعلـــــق بتـــــدمري البيئـــــة وغـــــري ذلـــــك مـــــن قضـــــا 

 .)٢٥(الوصول إىل العدالة
فريقاً متخصصاً معنياً  الطبيعة مايةحل الدويل االحتادوأّلف  -٢١

بشـــــؤون النزاعـــــات املســـــلحة والبيئـــــة يضـــــطلع بنشـــــاَطني مرتابطَـــــني: 
اف مســـائل قـــانون النـــزاع املســـلح يف عالقتـــه حبمايـــة البيئـــة استكشـــ

املطروحـــــة حاليـــــاً، وتقيـــــيم جتـــــارب إدارة املـــــوارد الطبيعيـــــة والبيئـــــة يف 
__________ 

طــــــاب الــــــذي ألقــــــاه الســــــيد جيُكــــــب ِكِلنربغــــــر، رئــــــيس اللجنــــــة اخل )٢٢(
(متـــــــــاح علـــــــــى:  ٢٠١٠أيلول/ســـــــــبتمرب  ٢١األمحـــــــــر، يف  للصـــــــــليب الدوليـــــــــة

www.icrc.org/eng/resources/documents/statement/ihl-development-

statement-210910.htm(. 
)٢٣( International Law Association, Report of the Seventy-first 

Conference Held in Berlin, 16–21 August 2004, London, 2004, pp. 334 

et seq., at pp. 394–398. 
)٢٤( Ibid., Report of the Seventy-fourth Conference Held in The 

Hague, 15–19 August 2010, London, 2010, pp. 291 et seq. 
)٢٥( Ibid., Report of the Seventy-second Conference Held in Toronto, 

4–8 June 2006, London, 2006, pp. 655 et seq . بصـورة يركـز التقريـر أن يبـدوو 
 كـــذلك  ينــاقش أنـــه بيــد البيئيـــة، املطالبــات يف احملليـــة االنتصــاف ســـبل علــى أساســية
 دعــاوى رفــع يتــيحكــان مــن شــأنه أن   والــذي لــرفض، قوبــل الــذي ٧ املــادة مشــروع
 .الدويل البيئي القانون النتهاكها احلكومات من حكومة ضد قضائية
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ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير  256 والستني الثالثة دور

 

 

مرحلـــة مـــا بعـــد النـــزاع. وقـــد بـــدأ، علـــى مـــا يبـــدو، إجـــراء استقصـــاء 
بشأن الوضع الراهن للقانون الدويل املتعلق حبماية البيئة أثناء النـزاع 

 ذلك فرص تعزيز القانون وتنفيذه. املسلح، مبا يف
مجوقـــد أجنــــز  -٢٢  القــــانون معهـــدو للبيئــــة املتحـــدة األمــــم بـــر

الشــرتاك مــع متخصصــني رائــدين يف القــانون الــدويل ومــع  ،البيئــي
، تقييمــاً قانونيــاً حلمايــة البيئــة أثنــاء األمحــر للصــليب الدوليــة اللجنــة

محاية املعنون  ٢٠٠٩النزاعات املسلحة أفضى إىل وضع تقرير عام 
. ويتنــاول جــرد وحتليــل للقــانون الــدويل -البيئــة أثنــاء النــزاع املســلح 

لدراسة أربعة فروع رئيسية من القانون الدويل تـوّفر احلمايـة  التقرير 
ـــاء النزاعـــات املســـل حة، وهـــي: القـــانون اإلنســـاين الـــدويل، للبيئـــة أثن

والقـــانون اجلنـــائي الـــدويل، والقـــانون البيئـــي الـــدويل، وقـــانون حقـــوق 
اإلنسان. وخيرج التقرير بعدد من االستنتاجات الرئيسية الـيت تشـرح 
ســبب عــدم متتــع البيئــة حــىت اآلن حبمايــة فعالــة يف أوقــات النزاعــات 

كيفية التصدي هلذه   املسلحة. ويقدم التقرير كذلك توصيات بشأن
ت وكيفية تقوية اإلطار القانوين.  الصعو

مج األمم املتحدة للبيئة  قرتحامل -رابعاً  الذي تقدم به بر
 جلنة القانون الدويل إىل

مج األمم املتحدة للبيئة ومعهد القانون البيئي  -٢٣ اضطلع بر
 تعلـقالقـائم املالقـانوين  إلطـارا الةحل مشرتك"بتقييم  ٢٠٠٩يف عام 

، وذلك بدافع "املسلحة النزاعات أثناء والبيئة الطبيعية املوارد مايةحب
القلق من أن "البيئة ال تزال الضحية الصامتة للنزاعات املسلحة يف 

. وهـذا التقيـيم هـو مثـرة اجتمـاع دويل للخـرباء عقـده  )٢٦(أحناء العامل"
مج األمــــم املتحــــدة للبيئــــة واللجنــــة الدوليــــة للصــــليب  كــــل مــــن بــــر

توصـــية تســـتند  ١٢. ويقـــدم التقريـــر ٢٠٠٩األمحـــر يف آذار/مـــارس 
إىل عشـــر نتـــائج رئيســـية، ومـــن ضـــمن تلـــك التوصـــيات أنـــه ينبغـــي 

اخلربة يف  ذاتاملتحدة]  [التابعة لألمم"اهليئة الرائدة للجنة بصفتها 
املتعلــــق تنظــــر يف القــــانون الــــدويل احلــــايل  أن ]...[القــــانون الــــدويل 

ـــــةحب لســـــبل الكفيلـــــة  النـــــزاع أثنـــــاء البيئـــــة ماي املســـــلح وأن توصـــــي 
 .)٢٧(بتوضيحه وتدوينه وتوسيعه"

 ويقرتح التقرير معاجلة املسائل التالية: 
رات والعقبــــات الــــيت وحتديــــد الثغــــ ،القانونيــــة ألحكــــاملجــــرد  إعــــداد - 

 تعوق اإلنفاذ؛

 القـانون فـروع مـن الفـرع هـذا لتوضـيح املتاحـة اخليـارات استكشـاف - 
 وتدوينه؛

__________ 
)٢٦( UNEP, Protecting the Environment During Armed 

Conflict—an Inventory and Analysis of International Law, 2009, p. 9. 
)٢٧( Ibid., Recommendation 3, p. 53 . 

" االنتشـــار"واســـع  قبيـــل مـــن ساســـيةاأل صـــطلحاتاملمعـــاين  حتديـــد - 
لغ"  ؛... و"طويل األمد" و"

 أثنــاء للتطبيــق األطــراف املتعــددة البيئيــة االتفاقــات قابليــة يف النظــر - 
 املسـلحة النزاعـات أثـر"لــ املسـتمر  اكجزء من حتليلهـ  ، وذلكاملسلحة النزاعات

 "؛املعاهدات على

 ســـــياق يشـــــمل لكـــــي الطبيعيـــــة واملـــــوارد البيئـــــة محايـــــة نطـــــاق متديــــد - 
 الدولية؛ غري املسلحة النزاعات

ــــا االســــتفادة مــــن املعــــايري املفصــــلة  النظــــر -  يف الكيفيــــة الــــيت ميكــــن 
 توضيح أجل من الدويل البيئي القانونجمال واملمارسات والسوابق القضائية يف 

 .)٢٨(الدويل اإلنساين القانون تكتنف اليت الغموض وأوجه الثغرات

 هذا املوضوع اليت يثريها املسائل أهم -خامساً 
مج األمــم املتحـــدة يطــرح املقــرتح  -٢٤ الـــذي تضــمنه تقريــر بـــر

 للبيئة مسألة ما إذا كان املوضوع املشار إليه يناسب اللجنة.
وينبغـــي أن تواصـــل اللجنـــة التحلـــي بعقليـــة منفتحـــة فيمـــا  -٢٥

ملقرتحــــات الــــيت تقــــدَّم إليهــــا. ومقرتحــــات اجلمعيــــة العامــــة  يتعلــــق 
خاص. وجتدر  هلا وزن والدولوسائر هيئات منظومة األمم املتحدة 

علـى األقـل تشـجيع  ١٩٩٦اإلشارة إىل أن اللجنة حتاول منـذ عـام 
بعـــــة لألمـــــم املتحـــــدة علـــــى تقـــــدمي مقرتحـــــات إىل  هيئـــــات أخـــــرى 

مج األمــم املتحــدة )٢٩(اللجنــة لتــايل، فــإن املقــرتح املقــدم مــن بــر . و
للبيئـــة يســـتحق البحـــث جبديـــة، ال ســـيما وأنـــه يبـــدو للوهلـــة األوىل 

 د إىل أساس صحيح.مقرتحاً يستن
 فما هي إذن أهم املسائل اليت يثريها هذا املوضوع؟ -٢٦
إن القــــــانون الســــــاري علــــــى النزاعــــــات املســــــلحة يتجــــــاوز  -٢٧

ن قوانني احلرب. وال تكفي اإلشارة إىل القـانون  بوضوح نطاق سر
علــــى أمــــل إجيــــاد حــــل  ختصــــيص قاعــــدةاإلنســــاين الــــدويل بوصــــفه 

تســـري أيضـــاً فـــروع أخـــرى مـــن فـــروع ملشـــكلة قانونيـــة معينـــة. وقـــد 
القــانون الــدويل، كقــانون حقــوق اإلنســان. وهــذا أمــر أقرتــه حمكمــة 

 العدل الدولية بوضوح:
 حقـــــوق اتفاقيـــــات توفرهـــــا الـــــيت احلمايـــــة أن احملكمـــــة تـــــرى أعـــــم، وبصـــــورة 

املســـلح، إال مـــن خـــالل إعمـــال أحكـــام  عنـــزا ال تيف حـــاال تتوقـــف ال اإلنســـان
حلقوق املدنيـة  ٤جود يف املادة تقييدية من النوع املو  من العهد الدويل اخلاص 

لعالقـة بـني القـانون اإلنسـاين الـدويل وقـانون حقـوق  والسياسية. وفيمـا يتصـل 
قد يندرج حصـراً  احلقوق بعضإن حاالت حمتملة:  ثالثإذن اإلنسان، هناك 

ينـــدرج حصـــراً يف إطـــار ميكـــن أن  وبعضـــها ،القـــانون اإلنســـاين الـــدويل يف إطـــار
غـــري أن هنـــاك حقوقـــاً أخـــرى ميكـــن أن تـــدخل ضـــمن  ،اإلنســـان حقـــوق قـــانون

__________ 
)٢٨( Ibid. 
لد ،١٩٩٦ حولية )٢٩(  .١٦٥و ١٤٨ نالفقر  ،)الثاين اجلزء( الثاين ا
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هذين الفرعني من فروع القانون الدويل على حد سواء. ولإلجابة على السـؤال 
خـذ يف اعتبارهـا هـذين الفـرعني مـن  املطروح على احملكمة، سـيتعني عليهـا أن 

عتبـــاره  القــانون الـــدويل علـــى حــد ســـواء، أي قـــانون قاعـــدة حقــوق اإلنســـان، 
 .)٣٠(الدويل اإلنساين والقانون ،التخصيص

واالفرتاض املضمر الذي يسـتند إليـه تعليـل حمكمـة العـدل  -٢٨
الدولية هو افرتاض تقره اللجنة أيضاً يف إطار بعض أعماهلا، ومنها 

وعملهــــا األخــــري الــــذي  )٣١(عملهــــا املتعلــــق بتجــــزؤ القــــانون الــــدويل
ر ا لنزاعات املسلحة على املعاهدات. وينطلق هذا العمـل يتناول آ

) مــن افــرتاض أن وجــود نــزاع مســلح ال ينهــي وال يعلــق ٣(يف املـادة 
 .)٣٢(نفاذ املعاهدات تلقائياً 

وحــىت لــو افــرتض املــرء أن قــانون النــزاع املســلح هــو وحــده  -٢٩
القـــانون الســـاري أثنـــاء نـــزاع مـــا مـــن النزاعـــات املســـلحة، فـــإن ذاك 

ً أيضــاً قبــل النــزاع املســلح وبعــده ألنــه يتضــمن القــانون  يكــون ســار
قواعد تتعلق بتدابري تُتخذ قبل النزاع املسلح وبعده. لذلك فإنه من 

(قــــانون  التخصــــيص قاعــــدةالواضــــح أن القواعــــد الســــارية يف إطــــار 
 النزاع املسلح) تتعايش مع قواعد أخرى من قواعد القانون الدويل.

مــــن دولــــة أو هيئــــة قضــــائية جتــــادل يف  ويبـــدو كمــــا لــــو أنــــه مــــا -٣٠
التطبيــق املتــوازي ملختلــف فــروع القــانون الــدويل، كقــانون حقــوق اإلنســان 
وقانون الالجئني والقانون البيئي. ويبدو أيضـاً كمـا لـو أن الـدول واهليئـات 
القضــائية غــري متيقنــة علــى وجــه الدقــة مــن نطــاق فــروع القــانون هــذه ومــا 

نفســــه، جــــرى اإلعــــراب عــــن احلاجــــة إىل  بينهــــا مــــن تــــوازن. ويف الوقــــت
ــذه املشــكلة.  ســتنتاجات فيمــا يتعلــق  االضــطالع بتحلــيالت واخلــروج 
وهـــذا تطـــور جديـــد يف تطبيـــق القـــانون الـــدويل، إذ تواجـــه الـــدول مشـــاكل 
ر البيئيــــة  آل حتياجــــات عاجلــــة. وإن احلالــــة املتعلقــــة  ــــة تتعلــــق  حقيقي

يـــة لَمثـــال هـــام يبـــني كيـــف ميكـــن للحـــرب يف مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراط
للحــروب الداخليـــة أن جتــرب الســـكان علـــى الفــرار واالســـتيطان يف منـــاطق 

وكثـــــرياً مـــــا يكـــــون ذلـــــك يف داخـــــل نظـــــم إيكولوجيـــــة حرجيـــــة  -أخـــــرى 
لقـرب منهـا. فهـل تبقـى اتفاقيـة عـام  مايـة الـرتاث حل ١٩٧٢حساسة أو 
 العاملي الثقايف والطبيعي سارية يف مثل هذه احلالة؟

 املقرتح -سادساً 
منـذ حنـو عقـدين مـن الـزمن، تناولـت عـدة هيئـات قانونيــة  -٣١

وشـــبه قانونيـــة مســـألة محايـــة البيئـــة يف أوقـــات النـــزاع املســـلح. وهـــذا 
مؤشـــر واضـــح علـــى أمـــرين اثنــــني، أال ومهـــا وجـــود مشـــكلة قانونيــــة 

 وضرورة معاجلة املسألة. 
__________ 

)٣٠( Legal Consequences of the Construction of a Wall in the 

Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion (see footnote 284 

above), p. 178, para. 106. 
الـدويل (انظــر القــانون  جتـزؤبشــأن  للجنـة التــابع الدراسـة فريــقتقريـر  )٣١(

 أعاله). ٤٢١احلاشية 
 .من هذا املرفق ١ شيةاحلا أعاله انظر )٣٢(

مج لذلك، من املقرتح أن تنظر اللجنـة يف هـذا   املوضـوع يف بـر
 عملها الطويل األجل. وينبغي أن يكون اهلدف كالتايل:

 حتديد نطاق املشكلة القانونية؛ - 

حتديـــد أي مســـتجدات تطـــرأ علـــى الســـوابق القضـــائية أو  - 
 على القانون العريف؛

ن القــانون اإلنســاين الــدويل، والقــانون  -  توضــيح مــدى ســر
لــدويل، وقــانون حقــوق اإلنســان، اجلنــائي الــدويل، والقــانون البيئــي ا

 وتوضيح العالقة فيما بني تلك الفروع من القانون؛

دة بلـورة االســتنتاجات املنبثقــة مــن عمــل اللجنــة بشــأن  -  ز
ر النزاعــات املســلحة علــى املعاهــدات، وال ســيما بشــأن  موضــوع آ

ســــتمرار تطبيــــق املعاهــــدات ذات الصــــلة حبمايــــة  املســــائل املتعلقــــة 
 وق اإلنسان؛البيئة وحق

توضيح العالقة بني قانون املعاهدات القـائم واملسـتجدات  - 
 القانونية (مبا يف ذلك التعليل القانوين)؛

اقـــرتاح مـــا يلـــزم فعلـــه مـــن أجـــل التوصـــل إىل نظـــام موحـــد  - 
 ومتماسك (درءاً خلطر التجزؤ).

توخي وضع قواعد قابلة للتطبيق وصياغة مبادئ يف إطار  - 
ملوضوع.القواعد العامة   للقانون الدويل هلا صلة 

وسينســجم املوضــوع كــذلك مــع الطموحــات الــيت أعربــت  -٣٢
، وحتديـــداً أن اللجنـــة ينبغـــي أال تقيـــد ١٩٩٧ عنهـــا اللجنـــة يف عـــام

ملواضـــيع التقليديـــة، بــــل ينبغـــي أن تنظـــر كـــذلك يف تلــــك  نفســـها 
املواضــيع الــيت تعكــس مســتجدات القــانون الــدويل والشــواغل امللحــة 

 .)٣٣(مجتمع الدويل ككللل
وقــد تكــون النتيجــة النهائيــة إمــا وضــع مشــروع اتفاقيــة إطاريــة  -٣٣

 أو بيان مبادئ وقواعد حلماية البيئة يف أوقات النزاع املسلح.
مخــس ســنوات. وينبغــي أن يكــون اإلطــار الــزمين املتــوخى  -٣٤

ـــــد  ـــــثالث األوىل منهـــــا لتحدي وذلـــــك علـــــى أن تكـــــرَّس الســـــنوات ال
القواعـــد القائمـــة والتناقضـــات فيمـــا بينهـــا، بينمـــا ختصَّـــص الســـنتان 
الرابعة واخلامسة لصوغ استنتاجات املنطوق ولوضع الوثيقة اخلتامية 
ً كــــان الشــــكل الــــذي تــــراه اللجنــــة مناســــباً  يف صــــيغتها النهائيــــة، أ

 الوثيقة. لتلك
 

__________ 
لـــــــــد ،١٩٩٧ حوليـــــــــة )٣٣(  ؛٢٣٨ الفقـــــــــرة)، الثـــــــــاين(اجلـــــــــزء  الثـــــــــاين ا
لد، ١٩٩٨ حوليةو  .٥٥٣ الفقرة)، الثاين(اجلزء  الثاين ا
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 األول التذييل

 لى املعاهدات ذات الصلة وعلى املمارسات غري التعاهديةأمثلة ع

 الدويل اجلنائي والقانون احلرب قوانني -١

  يتعلق فيما البيئة محايةتتناول  معاهدات (أ)
 تناوالً مباشراً  املسلح لنزاع

 ألغــراض البيئــة يف التغيــري تقنيــات اســتخدام حظــر اتفاقيــة ‘١’
 ).١٩٧٦ى (أخر  عدائية أغراض ألي أو عسكرية

 ١٢الربوتوكول اإلضايف إىل اتفاقيات جنيـف املعقـودة يف  ‘٢’
واملتعلــق حبمايــة ضــحا املنازعــات املســلحة  ١٩٤٩آب/أغســطس 

، ٣، الفقـــــــرة ٣٥، وال ســـــــيما املـــــــادة الدوليـــــــة (الربوتوكـــــــول األول)
 . ١، الفقرة ٥٥ واملادة

أو تقييـــد اســـتعمال أســـلحة تقليديـــة معينـــة اتفاقيـــة حظـــر  ‘٣’
ميكـن اعتبارهـا مفرطـة الضـرر أو عشـوائية األثـر، وبروتوكوهلـا الثالــث 

 ).١٩٨٠املتعلق حبظر أو تقييد استعمال األسلحة احملرقة (
)، ١٩٩٨نظــام رومــا األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة ( ‘٤’

 .٨و ٧و ٦وال سيما املواد 

 القانون اإلنساين الدويل ومعاهدات نزع السالح  (ب)
 اليت تتصدى بصورة غري مباشرة ملسألة محاية البيئة 

لنزاع املسلح  فيما يتعلق 

 بقــوانني وأعــراف احلــرب الربيــة االتفاقيــة (الرابعــة) املتعلقــة ‘١’
 ).١٩٠٧(اتفاقية الهاي الرابعة) (

ـــــدول قـــــوق وواج(اخلامســـــة) املتعلقـــــة حبتفاقيـــــة اال ‘٢’ بـــــات ال
(اتفاقيـة الهـاي  احملايدة واألشخاص احملايدين يف حالة احلرب الربية

 . )١٩٠٧اخلامسة) (
ـــــدول (الثالثـــــة عشـــــرة) املتعلقـــــة حبتفاقيـــــة اال ‘٣’ قـــــوق وواجبـــــات ال

 .)١٩٠٧(اتفاقية الهاي الثالثة عشرة) (البحرية احملايدة يف حالة احلرب 
السـامة  احلريب للغازات اخلانقة أوبروتوكول حظر االستعمال  ‘٤’

ها و   .)١٩٢٥( البكرتيولوجيةاحلرب وسائل حظر أو ما شا
اتفاقيــة جنيــف بشــأن محايــة األشــخاص املــدنيني يف وقــت  ‘٥’

 ).١٩٤٩(االتفاقية الرابعة) ( احلرب
ـــة نشـــوب نـــزاع  ‘٦’ اتفاقيـــة محايـــة املمتلكـــات الثقافيـــة يف حال

وبروتوكوهلـــا (األول) حلمايـــة املمتلكـــات الثقافيـــة )، ١٩٥٤مســـلح (
)، والربوتوكـول الثـاين التفاقيـة ١٩٥٤يف حالة نشوب نزاع مسلح (

حلمايـــة املمتلكـــات الثقافيـــة يف حالـــة نشـــوب  ١٩٥٤الهـــاي لعـــام 
 .)١٩٩٩نزاع مسلح (

معاهــــــدة حظــــــر جتــــــارب األســــــلحة النوويــــــة يف اجلــــــو ويف  ‘٧’
 ).١٩٦٣( الفضاء اخلارجي وحتت سطح املاء

 .)١٩٦٨( األسلحة النووية عدم انتشارمعاهدة  ‘٨’

اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وختـزين األسـلحة البكرتيولوجيـة  ‘٩’
 ).١٩٧٢( (البيولوجية) والتكسينية وتدمري تلك األسلحة

 ١٢الربوتوكول اإلضايف إىل اتفاقيات جنيـف املعقـودة يف  ‘١٠’
واملتعلــق حبمايــة ضــحا املنازعــات املســلحة  ١٩٤٩آب/أغســطس 

 ).١٩٧٧( )الثاينالدولية (الربوتوكول غري 

واســـــــتعمال اتفاقيـــــــة حظـــــــر اســـــــتحداث وإنتـــــــاج وختـــــــزين  ‘١١’
 ).١٩٩٣( وتدمري تلك األسلحة الكيميائيةاألسلحة 

 .)١٩٩٦ر الشامل للتجارب النووية (معاهدة احلظ ‘١٢’

ـــــة حظـــــر اســـــتعمال وختـــــزين وإنتـــــاج ونقـــــل األلغـــــام  ‘١٣’ اتفاقي
 ).١٩٩٧املضادة لألفراد، وتدمري تلك األلغام (

 .)٢٠٠٨اتفاقية الذخائر العنقودية ( ‘١٤’

 أمثلة على النظم اخلاصة: ‘١٥’

رخبيل شبيتسربغن )١(   )؛١٩٢٠( املعاهدة املتعلقة 
االتفاقية املتعلقة بعدم حتصني وبتحييد جـزر آالنـد  )٢( 

 )؛١٩٢١(

 )؛١٩٥٩معاهدة أنتاركتيكا ( )٣( 
معاهدة حظـر األسـلحة النوويـة يف أمريكـا الالتينيـة  )٤( 

 ؛)١٩٦٧( والكارييب (معاهدة تالتيلولكو)

اليـــة مـــن اخل معاهــدة منطقـــة جنـــوب احملــيط اهلـــادئ )٥( 
 ؛)١٩٨٥(األسلحة النووية 

اليــــة مــــن اخل شــــرق آســــيامعاهــــدة منطقــــة جنــــوب  )٦( 
 ؛)١٩٩٥(األسلحة النووية 

معاهــدة إنشــاء منطقــة خاليــة مــن األســلحة النوويــة  )٧( 
 )؛١٩٩٦يف أفريقيا (

معاهــدة إنشــاء منطقــة خاليــة مــن األســلحة النوويــة  )٨( 
 ).٢٠٠٦يف وسط آسيا (
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  املسلحة لنزاعات يتعلق فيما البيئة محاية 259

 

 

لقانون اإلنساين الدويل ذات الصلة ل العامة دوالقواع املبادئ (ج)
لنزاع املسلح  حبماية البيئة فيما يتعلق 

 مبدأ التمييز. ‘١’
 قاعدة الضرورة العسكرية. ‘٢’
 مبدأ التناسب. ‘٣’
 مبدأ اإلنسانية. ‘٤’

حلرب (د)  صكوك أخرى تتصل مبجموعة القوانني املتعلقة 

ســـــان رميـــــو بشـــــأن القـــــانون الـــــدويل الســـــاري علـــــى  دليـــــل ‘١’
 .)١٩٩٤(النزاعات املسلحة يف البحار 

الصادرة عن اللجنة  قواعد القانون اإلنساين الدويل العريف ‘٢’
 ).٢٠٠٥الدولية للصليب األمحر (

دليـــل القــــانون الـــدويل الواجــــب التطبيـــق يف جمــــال احلــــرب  ‘٣’
مج السياسات اإلنسانية وحبوث  اجلوية والصاروخية الصادر عن بر

 Program on Humanitarian Policy and Conflict(الصــراعات 

Research (HPCR)( ) ٢٠٠٩التابع جلامعة هارفرد.( 
ة محايـــة يتنـــاول العديـــد مـــن قـــرارات اجلمعيـــة العامـــة مســـأل ‘٤’

لنزاع املسلح. وهذه القرارات غري مذكورة هنا.  البيئة فيما يتعلق 

قضا نُظر فيها أمام احملاكم واهليئات القضائية وجرى فيها  (ه)
لنزاع املسلح  تناول مسألة محاية البيئة فيما يتعلق 

 السوابق القضائية حملكمة العدل الدولية: ‘١’
 )١( Legality of the Threat or Use of Nuclear 

Weapons, Advisory Opinion of 8 July 1996. 
 )٢( Legality of Use of Force, Orders of 2 June 

1999)٣٤
٨١٩

(. 

__________ 
أصـــدرت احملكمـــة أوامرهـــا القضـــائية يف  ١٩٩٩حزيران/يونيـــه  ٢ يف )٣٤(

 مشـال حلـف منظمـة وأعضـاء األسـود واجلبـلالقضـا الثمـاين التاليـة بـني صـربيا 
 ,Legality of Use of Force (Yugoslavia v. Belgium): األطلســي

Provisional Measures, Order of 2 June 1999, I.C.J. Reports 1999, 

p. 124; (Yugoslavia v. Canada), ibid., p. 259; (Yugoslavia v. France), 

ibid., p. 363; (Yugoslavia v. Germany), ibid., p. 422; (Yugoslavia v. 

Italy), ibid., p. 481; (Yugoslavia v. Netherlands), ibid., p. 542; 

(Yugoslavia v. Portugal), ibid., p. 656; (Yugoslavia v. Spain), ibid., 

p. 761; (Yugoslavia v. United Kingdom), ibid., p. 826; and (Yugoslavia 

v. United States of America), ibid., p. 916. 

 )٣( Armed Activities on the Territory of the Congo 

(Democratic Republic of the Congo v. Uganda), Judgment 

of 19 December 2005. 
قرارات احملاكم الدولية من قبيل قرار احملكمة اجلنائية الدولية  ‘٢’

 أمحـــد حســـن عمـــر علـــى لقـــبض أمـــر إصـــدار االدعـــاء طلـــببشـــأن 
والقــرار الثــاين للمحكمـــة  ،٢٠٠٩مــارس /آذار ٤ يف الصــادر البشــري

لقـــبضاجلنائيـــة الدوليـــة بشـــأن  الصـــادر  طلـــب االدعـــاء إصـــدار أمـــر 
 .جلنة األمم املتحدة للتعويضات، وقرارات ٢٠١٠متوز/يوليه  ١٢ يف

 الدويل القانون البيئي -٢

 االتفاقات البيئية املتعددة األطراف (أ)
الــــيت تــــنص بصــــورة  األطــــراف املتعــــددة البيئيــــة االتفاقــــات ‘١’

لنزاع املسلح:  مباشرة أو غري مباشرة على انطباقها فيما يتعلق 
 االتفاقيات العاملية: )١( 

ــــنفط (أ)  ل ــــة ملنــــع تلــــوث البحــــار   االتفاقيــــة الدولي
 )؛١٩٥٤(

اتفاقيــــة األراضــــي الرطبــــة ذات األمهيــــة الدوليــــة  (ب) 
 )؛١٩٧١( للطيور املائية وخاصة بوصفها موئالً 

 فاقيــة محايــة الــرتاث العــاملي الثقــايف والطبيعــيات (ج) 
 )؛١٩٧٢(

اتفاقيــــة منــــع تلــــوث البحــــار النــــاجم عــــن رمــــي  (د) 
ت ومواد أخرى فيها  )؛١٩٧٢( النفا

االتفاقيــــــة الدوليــــــة ملنــــــع التلــــــوث النــــــاجم عــــــن  (ه) 
، بصــــــيغتها املعدلــــــة ("اتفاقيــــــة مــــــاربول") ١٩٧٣ ،الســــــفن

ـــــع  ١٩٧٨بربوتوكوهلـــــا لعـــــام  ـــــة ملن ـــــة الدولي التفاقي ـــــق  املتعل
 ؛١٩٧٣ ،التلوث الناجم عن السفن

لتلوث اجلوي العابر للحدود  (و)  االتفاقية املتعلقة 
 )؛١٩٧٩( البعيد املدى

 )؛١٩٨٢( اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار (ز) 
ــا (ح)  ري املائيــة الدوليـــة اتفاقيــة قــانون اســـتخدام ا

 ).١٩٩٧يف األغراض غري املالحية (
 االتفاقيات اإلقليمية: )٢( 

ـــــة محايـــــة البحـــــر األبـــــيض املتوســـــط مـــــن  (أ)  اتفاقي
ـــــا اتفاقيـــــة ١٩٧٦التلـــــوث ( )، وقـــــد ُعـــــّدلت وأصـــــبح عنوا

محايــــة البيئــــة البحريــــة واملنـــــاطق الســــاحلية للبحــــر األبـــــيض 
 )؛١٩٩٥املتوسط (
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محاية وتنمية البيئة البحرية ملنطقة البحر اتفاقية  (ب) 
 )؛١٩٨٣( الكارييب الكربى

ـــــــة حلفـــــــظ الطبيعـــــــة واملـــــــوارد  (ج)  ـــــــة األفريقي االتفاقي
 ).٢٠٠٣( الطبيعية

االتفاقــــات البيئيــــة املتعــــددة األطــــراف الــــيت تــــنص حتديــــداً  ‘٢’
لنزاع املسلح: ائها فيما يتعلق   على تعليقها أو احليد عنها أو إ

ملســــؤولية قبــــل الغــــري يف ميــــدان اال )١(  تفاقيــــة املتعلقــــة 
 )؛١٩٦٠( الطاقة النووية

ملسـؤولية املدنيـة عـن األضـرار  )٢(  اتفاقية فيينا املتعلقـة 
 )؛١٩٦٣النووية (

ملســـــؤولية املدنيـــــة عـــــن  )٣(  االتفاقيـــــة الدوليـــــة املتعلقـــــة 
 )؛١٩٦٩( الضرر الناجم عن التلوث النفطي

ملســــؤولية املدنيــــة عــــن األضــــرار املتعلتفاقيــــة الا )٤(  قــــة 
 ).١٩٩٣( النامجة عن أنشطة خطرة على البيئة

االتفاقــات البيئيــة املتعــددة األطــراف الــيت ميكــن أن تكــون  ‘٣’
لنزاع املسلح:  ذات صلة حبماية البيئة فيما يتعلق 

 )؛١٩٨٦( اتفاقية التبليغ املبكر عن وقوع حادث نووي )١( 
ت  )٢(  زل بشـــــــأن الـــــــتحكم يف نقـــــــل النفـــــــا اتفاقيـــــــة 

 )؛١٩٨٩اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود (
لتنوع البيولوجي )٣(   )؛١٩٩٢( االتفاقية املتعلقة 
ملكافحـة التصـحر يف البلـدان  املتحـدة األمماتفاقية  )٤( 

الــــيت تعــــاين مــــن اجلفــــاف الشــــديد و/أو التصــــحر، وخباصــــة يف 
 ).١٩٩٤أفريقيا (

 قانون البيئي الدويل العريف حسبما ال (ب)
 يتجسد يف املصادر التالية

٣٥(تريل مصهرمبدأ  ‘١’
٨٢٠

(. 
لبيئـة البشـرية (إعـالن إعالن مؤمتر األمم املتحدة  ‘٢’ املتعلـق 

٣٦(ستوكهومل)
٨٢١

( )١٩٧٢.( 
٣٧(امليثاق العاملي للطبيعة ‘٣’

٨٢٢

( )١٩٨٢.( 

__________ 
 .من هذا املرفق ٤انظر أعاله احلاشية  )٣٥(
 .من هذا املرفق ٣انظر أعاله احلاشية  )٣٦(
 .، املرفق١٩٨٢تشرين األول/أكتوبر  ٢٨املؤرخ  ٣٧/٧قرار اجلمعية العامة  )٣٧(

ــــــة والتنميــــــة (إعــــــالن  ‘٤’ ٣٨(ريــــــو)إعــــــالن ريــــــو بشــــــأن البيئ
٨٢٣

( 
)١٩٩٢.( 
مج العمل من أجل التنميـة املسـتدامة (جـدول أعمـال  ‘٥’ بر

٣٩()٢١القرن 
٨٢٤

( )١٩٩٢.( 
ــــــــــرارا اجلمعيــــــــــة العامــــــــــة  ‘٦’ تشــــــــــرين  ٢٥املــــــــــؤرخ  ٤٧/٣٧ق

بشــأن محايــة البيئــة يف أوقــات النــزاع املســلح،  ١٩٩٢الثــاين/نوفمرب 
بشــــــأن ِعقــــــد  ١٩٩٤كــــــانون األول/ديســــــمرب   ٩املــــــؤرخ  ٤٩/٥٠و
 مم املتحدة للقانون الدويل.األ
٤٠(مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة ‘٧’

٨٢٥

( )٢٠٠٢.( 
مج األمـم /٢٣/١املقرَّر  ‘٨’ رابعاً الصادر عن جملـس إدارة بـر

(املتحدة للبيئة
٨٢٦

٢٠٠٥( )٤١.( 

 قانون حقوق اإلنسان -٣

 اإلطارية االتفاقيات
(اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ‘١’

٨٢٧

١٩٤٨( )٤٢.( 
حلقوق املدنية والسياسية ( ‘٢’  ).١٩٦٦العهد الدويل اخلاص 
حلقـــوق االقتصـــادية واالجتماعيـــة  ‘٣’ العهـــد الـــدويل اخلـــاص 

 ).١٩٦٦والثقافية (
 صكوك أخرى من صكوك القانون الدويل حلقوق اإلنسان: ‘٤’

إعــــــالن التقــــــدم واإلمنــــــاء يف امليــــــدان االجتمــــــاعي،  )١( 
(٢٥و ٩املادتني وخصوصاً 

٨٢٨

 )؛١٩٦٩( )٤٣

__________ 
لبيئـة والتنميـة، ريـو دي جـانريو،  )٣٨(  ١٤-٣تقرير مؤمتر األمـم املتحـدة املعـين 

والتصــــويب)،  A.93.I.8(منشــــورات األمــــم املتحــــدة، رقــــم املبيــــع  ١٩٩٢حزيران/يونيــــه 
لد األول:   املرفق األول.، األول، القرار القرارات اليت اختذها املؤمترا

 .املرجع نفسه، املرفق الثاين )٣٩(
جوهانســربغ (جنــوب  املســتدامة، للتنميــة العــاملي القمــة مــؤمتر تقريــرانظــر  )٤٠(

، A/CONF.199/20( ٢٠٠٢ســـــــــبتمرب /أيلول ٤ -آب/أغســـــــــطس  ٢٦أفريقيـــــــــا)، 
 .)03.II.A.1.[A]منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع 

مج األمـــم املتحــــدة للبيئـــة، تقريـــر جملــــس اإلدارة، الـــدورة الثالثــــة  )٤١( بـــر
ئــق)، ٢٠٠٥شــباط/فرباير  ٢٥-٢١والعشــرون (  العامــة، للجمعيــة الرمسيــة الو

 .٢٨، املرفق، ص )A/60/25( ٢٥ رقم امللحق الستون، الدورة
كـــــــــانون   ١٠) املـــــــــؤرخ ٣-ألـــــــــف (د ٢١٧قـــــــــرار اجلمعيـــــــــة العامـــــــــة  )٤٢(

 .١٩٤٨األول/ديسمرب 
كــــــــــــانون   ١١) املــــــــــــؤرخ ٢٤-(د ٢٥٤٢قــــــــــــرار اجلمعيــــــــــــة العامــــــــــــة  )٤٣(

 .١٩٦٩األول/ديسمرب 
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اتفاقيــــة القضــــاء علــــى مجيــــع أشــــكال التمييــــز ضــــد  )٢( 
 )؛١٩٧٩املرأة (

(إعالن احلق يف التنمية )٣( 
٨٢٩

 )؛١٩٨٦( )٤٤
 )؛١٩٨٩اتفاقية حقوق الطفل ( )٤( 
لشـــعوب األصـــلية ١٦٩االتفاقيـــة (رقـــم  )٥(  ) املتعلقـــة 

 )؛١٩٨٩والقبلية يف البلدان املستقلة (
(إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية )٦( 

٨٣٠

 )؛٢٠٠٠( )٤٥
__________ 

 .١٩٨٦ كانون األول/ديسمرب  ٤املؤرخ  ٤١/١٢٨قرار اجلمعية العامة  )٤٤(
 .٢٠٠٠أيلول/سبتمرب  ٨املؤرخ  ٥٥/٢قرار اجلمعية العامة  )٤٥(

إعــــــالن األمــــــم املتحــــــدة بشــــــأن حقــــــوق الشــــــعوب  )٧( 
(األصلية

٨٣١

٢٠٠٧( )٤٦.( 
 االتفاقيات اإلقليمية: ‘٥’

ت األساســية  )١(  اتفاقيــة محايــة حقــوق اإلنســان واحلــر
 )؛١٩٥٠حلقوق اإلنسان) ((االتفاقية األوروبية 

االتفاقيـة األمريكيــة حلقــوق اإلنسـان: "ميثــاق ســان  )٢( 
 )؛١٩٦٩خوسيه، كوستاريكا" (

 ).١٩٨١امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب ( )٣( 
__________ 

 .، املرفق٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ١٣املؤرخ  ٦١/٢٩٥قرار اجلمعية العامة  )٤٦(
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