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  الخامس الفصل  
 حماية الفلج الجوي

 
 مقدمة -ألف 

 
( رهران موضأأأأأأوع "محايأأأأأأة الغأأأأأأال  2013قأأأأأأررت الل  أأأأأأة،   هورهتأأأأأأا اخلامسأأأأأأة والسأأأأأأتني ) -45

ةرنأأأامج ع لهأأأا الةويأأأي األجأأأي، مشأأأفوعاً ةتفأأأا م، وعي أأأت السأأأيد شأأأي يا موراسأأأي مقأأأرراً ا أأأوي"   
 ي(12)خاصًا لل وضوع

وتلقأأأأت الل  أأأأة التقريأأأأأر األول لل قأأأأرر اخلأأأأأاص ونظأأأأرت فيأأأأه   هورهتأأأأأا الساهسأأأأة والسأأأأأتني  -46
 ي(13)(2014)
  

 النظر في الموإلوع في الدورة الحالية -باء 
 
علأأأأأ  الل  أأأأأة،   الأأأأأدورة احلاليأأأأأة، التقريأأأأأر الثأأأأأام املقأأأأأدو مأأأأأ  املقأأأأأرر اخلأأأأأاص   أأأأأان معروضأأأأأاً  -47
(A/CN.4/681 وCorr.1 ي وة اد عل  التقرير األول، و  ضود التعليقات اليت)) أةأديت    )ةالصي ية فق

مأأأ  التحليأأأي  و املقأأأرر اخلأأأاص   تقريأأأر  الثأأأام املميأأأدالل  أأأة و  الل  أأأة الساهسأأأة لل  عيأأأة العامأأأة، قأأأد
املبأاهئ التوجيهيأة املعدلأة  ملشاريع املباهئ التوجيهية املقدمة   تقرير  األول   ا قدو جم وعة م  مشأاريع

للغأال  ا أأوي، ونةأأاق مشأأاريع املبأأاهئ التوجيهيأأة،  تعريأأ ةشأ ن اسأأتطداو املصأأةلحات، مبأأا   كلأأك 
للبشأأريةي وعأأالوة علأأ  كلأأك، قأأدو املقأأرر اخلأأاص حتلأأيالً اللتأأماو الأأدول العأأاو غ ايأأة واال ت أأاو املشأأرتك 

قأأأدو املقأأأرر اخلأأأاص مشأأأروع مبأأأدأ و الغأأأال  ا أأأوي، والتعأأأاون الأأأدويل مأأأ  أجأأأي محايأأأة الغأأأال  ا أأأويي 

__________ 

)الوثأأائق الرمسيأأة لل  عيأأة العامأأة، الأأدورة الثام أأة والسأأتون، امللحأأق  2013آب/أغسأأةس  9، املعقأأوهة   3197ا لسأأة  (12) 
(ي وأهرجأأأأت الل  أأأأة  أأأأ ا املوضأأأأوع   ةرنأأأأامج ع لهأأأأا علأأأأ  أسأأأأاس التفأأأأا م التأأأأايل: 168(، الفقأأأأرة A/68/10) 10رقأأأأم 
يسري الع ي املتعلق ةاملوضوع عل  حنو ال يتعارض مع املفاوضات السياسأية كات الصألة، مبأا فيهأا املفاوضأات ةشأ ن  ")أ(

مأ  قبيأي مأا األوثون، والتلوث ا وي البعيد املدى عرب احلدوهي ول  تتةرق معا ة املوضأوع رىل مسأائي تغري امل ا ، ونفاه 
ول  تؤثر فيها: مسؤولية الدول ومواط يها، ومبدأ تغرمي امللأوثث، ومبأدأ التحأو ط، واملسأؤوليات املشأرت ة واملتباي أة، ونقأي يلي 

مبأا   كلأأك حقأوق امللكيأة الفكريأأة؛ )ب( لأ  تتةأرق معا أأة املوضأوع أيضأأاً رىل األمأوال والتك ولوجيأا رىل البلأأدان ال اميأة، 
مأأواه حمأأدهة مثأأي الكرةأأون األسأأوه، وأوثون الرتوةوسأأفري وغريمهأأا مأأ  املأأواه كات التأأ ثري املأأمهون، و أأي مأأواه  أأري التفأأاوض 

( ال يشأ ي املوضأوع املسأائي املتعلثقأة ةش هنا ةني الدولي ول  يسع  املشروع رىل "سد" الثغرات   أنظ ة املعا أدات؛ )ن
سأأأي تهي الع أأأي املتعلثأأأق ةاملوضأأأوع ةوضأأأع مشأأأاريع مبأأأاهئ توجيهيأأأة  ةالفضأأأاد اخلأأأارجي، مبأأأا   كلأأأك تعيأأأني حأأأدوه ؛ )ه(

يقصد را أن ترفرض عل  أنظ ة املعا دات احلاليأة قواعأد قانونيأة أو مبأاهئ قانونيأة ال تتضأ  ها  أ   األنظ أة ةالفعأيي  ال
 68/112 مأأأ  قرار أأأا 6املقأأأرر اخلأأأاص تقأأأارير  علأأأ   أأأ ا األسأأأاس"ي وقأأأد أحاطأأأت ا  عيأأأة العامأأأة،   الفقأأأرة  وسأأأيعد
، ةقأأأرار الل  أأأة املتعلأأأق ةأأأرهران املوضأأأوع   ةرنأأأامج ع لهأأأاي وأهرن املوضأأأوع   2013 أأأانون األول/هيسأأأ رب   16 املأأأؤر 

اس االقأأأرتاح الأأأواره   الفقأأأرة ةأأأاد مأأأ  تقريأأأر الل  أأأة ( علأأأ  أسأأأ2011ةرنأأأامج ع أأأي الل  أأأة   هورهتأأأا الثالثأأأة والسأأأتني )
 (ي365(، الفقرة A/66/10) 10)الوثائق الرمسية لل  عية العامة، الدورة الساهسة والستون، امللحق رقم 

 (يA/CN.4/667ا وي )الوثيقة  الغال التقرير األول ع  محاية  (13) 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/681
http://undocs.org/ar/A/68/10
http://undocs.org/ar/A/66/10
http://undocs.org/ar/A/CN.4/667
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اال ت أأأاو املشأأأرتك  وك أأأب رىل أن ي(14)تأأأوجيهي اللتأأأماو الأأأدول غ ايأأأة الغأأأال  ا أأأوي، والتعأأأاون الأأأدويل
بشأأرية، والتأأماو الأأدول العأأاو غ ايأأة الغأأال  ا أأوي، والتعأأاون الأأدويل، مبأأاهئ مسأأتقرة   ةارسأأة الأأدول لل

__________ 

أهنأأأا   2-جأأأيمفي أأأا يلأأأي نأأأ  مشأأأاريع املبأأأاهئ التوجيهيأأأة، حسأأأب ا اقرتحهأأأا املقأأأرر اخلأأأاص   تقريأأأر  )انظأأأر الفأأأرع  (14) 
عأأ  التعليقأأات املتصأألة ر أأا، ةالصأأيغة الأأيت  لالطأأالع علأأ  نأأ  مشأأاريع املبأأاهئ التوجيهيأأة وفقأأرات الديباجأأة، فضأأالً 

 اعت دهتا الل  ة مؤقتا       الدورة(:
   1مشروع المئدأ التوجيهي "

 المستعملة  "المصطلحات
 ألغراض مشاريع املباهئ التوجيهية    ،  
"الغال  ا وي" يعد غال  الغاثات احملي  ةأاألرض، الأ ي  أدث فيأه انتقأال وانتشأار املأواه  )أ( 

 املسببة للتد ور؛
"التلأأأأوث ا أأأأوي" يعأأأأد رهخأأأأال مأأأأواه أو طاقأأأأة   الغأأأأال  ا أأأأوي نتي أأأأة ل نشأأأأةة البشأأأأرية،  )ب( 
 مباشرة أو غري مباشرة، تسفر ع  آثار ضارة عل  حياة اإلنسان وصحته وعل  البيئة الةبيعية ل رض؛ ةصورة

ن السرتاتوسأفريي، وتغأري امل أا ، يش ي "تد ور الغال  ا وي" التلوث ا وي واسأت فاه األوثو  )ن( 
 وأي تعديالت   األحوال ا وية تؤهي رىل آثار ضارة عل  حياة اإلنسان وصحته وعل  البيئة الةبيعية ل رضي

 ]سيقرتح تعري  املصةلحات األخرى   مرحلة الحقة["ي

   2مشروع المئدأ التوجيهي 
 نطاق المئادئ التوجيهية

لتوجيهيأأأة  أأأ   األنشأأأةة البشأأأرية الأأأيت تأأأدِخي ةصأأأورة مباشأأأرة أو غأأأري تت أأأاول مشأأأاريع املبأأأاهئ ا )أ( 
أأأي أن  ت     ت  م ع ها آثار سلبية كات ش ن عل  حياة اإلنسان وصحته وعل  البيئة الةبيعية ل رض؛مباشأأأرة مأأأواه أو طاقأأأة ضأأأارة   الغأأأال  ا أأأوي أو تغأأأري تكأأأوي  الغأأأال  ا أأأوي، والأأأيت تأأأ  م ع هأأأا أو  ر

املبأأأاهئ التوجيهيأأأة  أأأ   رىل املبأأأاهئ األساسأأأية املتصأأألة غ ايأأأة الغأأأال  ا أأأوي  حتيأأأي مشأأأاريع )ب( 
 الصلة؛ و  لك رىل العالقات ةي ها وةني مياهي  القانون الدويل األخرى كات

لأأيس   مشأأاريع املبأأاهئ التوجيهيأأة  أأ   مأأا يرمأأي رىل املسأأاس ةأأاملر م القأأانوم لل  أأال ا أأوي  )ن( 
 اري"يالس مبوجب القانون الدويل

 الجزء الثاني
 المئادئ العامة

   3مشروع المئدأ التوجيهي 
 االهتمام المشترك للئشرية

الغأأأأأأأأال  ا أأأأأأأأوي مأأأأأأأأوره طبيعأأأأأأأأي أساسأأأأأأأأي السأأأأأأأأت رار احليأأأأأأأأاة علأأأأأأأأ  األرض، ولصأأأأأأأأحة البشأأأأأأأأر ورفأأأأأأأأا هم،  
 مشرتك للبشريةياإليكولوجية املائية والربية؛ وم  مث، فرن تد ور حالة الغال  ا وي  و مس لة موضع ا ت او  ولل ظم

   4مشروع المئدأ التوجيهي 
 التزام الدول العام بحماية الفلج الجوي

 التماو غ اية الغال  ا ويي الدولعل   
   5مشروع المئدأ التوجيهي 

 الدولي التعاون
الصألة غسأأ  نيأة مأأ   الأدول ملممأة ةأأ ن تتعأاون مأأع ةعضأها ةعضأأاً ومأع امل ظ أات الدوليأأة كات )أ( 
 الغال  ا وي؛أجي محاية 

تشأأأ يفع الأأأدول علأأأ  التعأأأاون   ثيأأأاهة تعميأأأم املعأأأار  العل يأأأة املتصأأألة ة سأأأباب وآثأأأار تأأأد ور  )ب( 
 املشرتك"ي الغال  ا ويي وميك  للتعاون أن يش ي تباهل املعلومات والرصد
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محايأة الغأال  ا أويي وقأدو املقأرر اخلأاص أيضأاً  تقأوو عليأه تشكي ثالوثأاً وأهنا ومرتاةةة ةصورة أساسية، 
، ى، ورأ2014  عأأاو خةأأة ع أأي مفصأألة ةشأأ ن الع أأي املقبأأي لل  أأة   ضأأود التعليقأأات الأأيت أةأأديت 

، ةعأأد ال ظأأر   املسأأائي 2020ةصأأفة مبدئيأأة، أنأأه ميكأأ  اسأأتك ال الع أأي املتعلأأق ةاملوضأأوع غلأأول عأأاو 
، ومبأأدأ الت  يأأة (sic utere tuo ut alienum non laedas)لقأأة مببأأدأ الت تأأع ةأأاحلق هون اإلضأأرار ةأأالغري عاملت

البيئأي(، ومبأدأ اإلنصأا ، والظأرو  اخلاصأة، والقاةليأة املستدامة )استطداو الغال  ا وي وتقييم األثأر 
؛ واملبأاهئ الأيت توجأه الأرتاة ، 2017؛ والوقاية، والع اية الواجبة، والتحوط   عأاو 2016 للت ثر   عاو

؛ واالمتثأأأأال والت فيأأأأ ، وتسأأأأوية 2018والعالقأأأأة املتباهلأأأأة مأأأأع ميأأأأاهي  القأأأأانون الأأأأدويل األخأأأأرى   عأأأأاو 
 ي2019امل اثعات   عاو 

 6و 5و 4، املعقأأأأأوهة   3249رىل  3244ونظأأأأأرت الل  أأأأأة   التقريأأأأأر   جلسأأأأأاهتا مأأأأأ   -48
 ي2015أيار/مايو  12و 8و 7و

 أيأأأأأار/ 7   حأأأأأوار نظ أأأأأه املقأأأأأرر اخلأأأأأاص مأأأأأع عل أأأأأاد ، أجأأأأأريالل  أأأأأةم اقشأأأأأات الً عأأأأأ  فضأأأأأو  -49
ملقأأدمي العأأروض عأأ  تقأأدير م  أعضأأاد الل  أأة أن احلأأوار  أأان مفيأأداً وأعرةأأوا واعتأأرب ي(15)2015 مأأايو

 يعل  رسهامهم
 ،2015أيار/مأأأايو  12، املعقأأأوهة   3249وةعأأأد م اقشأأأة التقريأأأر، قأأأررت الل  أأأة   جلسأأأتها  -50

الأأأوارهة   التقريأأأر الثأأأام لل قأأأرر اخلأأأاص رىل   أأأة  5و 3و 2و 1رحالأأأة مشأأأاريع املبأأأاهئ التوجيهيأأأة 
  سأأياق هيباجأأة حمت لأأةي وعأأالوة علأأ   3الصأأياغة، علأأ  أن يأأتم ال ظأأر   مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي 

دول العأأأأاو املتعلأأأأق ةأأأالتماو الأأأأ 4كلأأأك، اقأأأأرتح املقأأأرر اخلأأأأاص ت جيأأأأي رحالأأأة مشأأأأروع املبأأأدأ التأأأأوجيهي 
 ي  2016رىل   ة الصياغة إلجراد املميد م  التحليي   عاو  (16)غ اية الغال  ا وي

، تلقأأأأأأت اللح أأأأأأة تقريأأأأأأر   أأأأأأة 2015حميران/يونيأأأأأأه  2، املعقأأأأأأوهة   3260و  ا لسأأأأأأة  -51
وأرةأأأع فقأأأرات مأأأ  الديباجأأأة )انظأأأر  5و 2و 1الصأأأياغة واعت أأأدت مؤقتأأأاً مشأأأاريع املبأأأاهئ التوجيهيأأأة 

 أهنا (ي ،1-م جيمالقس
الل  أأأة  أقأأأرت، 2015آب/أغسأأأةس  6و 5  تني ، املعقأأأوه3288و 3287 ا لسأأأتنيو   -52

 أهنا (ي ،2-جيمالفرع شاريع املباهئ التوجيهية اليت اعت دهتا مؤقتًا )انظر مب املتصلةالتعليقات 

__________ 

ويي وقأدو عروضأاً  أي مأ  محاية الغال  ا  ةش ن مس لةمع عل اد  اترأس السيد شي يا موراسي، املقرر اخلاص، حوار  (15) 
الربوفيسأأور أويسأأأ   أأو  )رئأأأيس   أأأة علأأوو الغأأأال  ا أأأوي ةامل ظ أأة العامليأأأة ل رصأأأاه ا ويأأة(، والربوفيسأأأور ةريي أأأغ 

اتفاقيأأة التلأأوث ا أأوي البعيأد املأأدى عأأرب احلأأدوه(، والسأأيد ماسأأا رئأأيس الفريأأق العامأأي املعأأد مبسأ لة اآلثأأار، غلي فلأت )
بة القأأانون واملعا أأدات البيئيأأة   ةرنأأامج األمأأم املتحأأدة للبيئأأة(، والسأأيد  ريسأأتيان ةلونأأدان، ناغأأاي )نائأأب مأأدير شأأع

مأأأدير هيأأأوان ورهارة العالقأأأات اخلارجيأأأة ةامل ظ أأأة العامليأأأة ل رصأأأاه ا ويأأأة(، والسأأأيدة ألبي أأأا  اراهجوفأأأا )أمي أأأة اتفاقيأأأة )
شأأعبة اإلنأأ ار املبكأأر  ةعل أأاد ومأأدير  ة غالهي ) بأأري بعيأأد املأأدى عأأرب احلأأدوه(، والسأأيدة جأأا لني مأأا الالتلأأوث ا أأوي 

 والتقييم   ةرنامج األمم املتحدة للبيئة(ي وأعقبت كلك جلسة ل سئلة واألجوةةي

 ةصيغته اليت اقرتحها املقرر اخلاصي 4أعال  لالطالع عل  ن  مشروع املبدأ التوجيهي  14احلاشية  انظر (16) 
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مشرراريع المئررادئ التوجيهيررة المتعلقررة بحمايررة الفررلج الجرروي ومعهررا فقرررات  نرر  -جيم 
 الديئاجة التي اعتمدتها اللجنة ملقتًا حتع اآلن

 
 مشاريع المئادئ التوجيهية ومعها فقرات الديئاجة ن  -1 

املبأأأاهئ التوجيهيأأأة املتعلقأأأة غ ايأأأة الغأأأال  ا أأأوي ومعهأأأا فقأأأرات  مشأأأاريع نأأأ في أأأا يلأأأي  -53
 الديباجة اليت اعت دهتا الل  ة مؤقتًا حىت اآلن:

 الديئاجة
 ييي 
أن الغأأال  ا أأوي أساسأي السأأت رار احليأأاة علأ  األرض، ولصأأحة البشأأر  رك تأدرك 

 ورفا هم، ولل ظم اإليكولوجية املائية والربية،
   ع ليأأة حتأأدثأن انتقأأال وانتشأأار املأأواه املسأأببة للتلأأوث والتأأد ور  ورك تضأأع   اعتبار أأا 

 الغال  ا وي،
ورك تسأأألم ةالتأأأايل ةأأأ ن محايأأأة الغأأأال  ا أأأوي مأأأ  التلأأأوث والتأأأد ور مأأأ  الشأأأواغي  

 امللحة لل  ت ع البشري  كي،
ورك تشأأأأأأري رىل أن مشأأأأأأاريع املبأأأأأأاهئ التوجيهيأأأأأأة  أأأأأأ   ال ي بغأأأأأأي أن تتعأأأأأأارض مأأأأأأع  

األوثون،  هونفأااملفاوضات السياسية كات الصألة، مبأا فيهأا املفاوضأات املتعلقأة ةتغأري امل أا ، 
أيضأأأأاً رىل "سأأأأد" الثغأأأأرات     والتلأأأأوث ا أأأأوي البعيأأأأد املأأأأدى عأأأأرب احلأأأأدوه، وأهنأأأأا ال تسأأأأع

أنظ أأأأأة املعا أأأأأدات أو فأأأأأرض قواعأأأأأد أو مبأأأأأاهئ قانونيأأأأأة علأأأأأ  أنظ أأأأأة املعا أأأأأدات احلاليأأأأأة 
 ،(17)تتض  ها     األنظ ة ةالفعي ال

 مرحلة الحقة[ي ]قد تضا  ةعض الفقرات األخرى وقد يعاه ترتيب الفقرات   
 ييي 

  1المئدأ التوجيهي 
   استخدام المصطلحات

 ألغراض مشاريع املباهئ التوجيهية    ،  
 الغاثات احملي  ةاألرض؛ يعىن غال "الغال  ا وي"  )أ( 
، ةصأأأأورة مباشأأأأأرة أو غأأأأأري تسأأأأأبب اإلنسأأأأأان يعأأأأد"تلأأأأوث الغأأأأأال  ا أأأأأوي"  )ب( 
خأأارن  متتأأدوقأأوع آثأأار ضأأارة  تسأأهم   ا أأويمأأواه   الغأأال    رهخأأال أو رطأأالق مباشأأرة، 

 ؛هولة امل ش  وم  ش هنا أن تعرض حياة اإلنسان وصحته والبيئة الةبيعية ل رض للطةر
__________ 

عأأ   مأأ  تقريأأر   أأة القأأانون الأأدويل 168 أأ   الفقأأرة، الأأيت تسأأت د رىل الفقأأرة روه و  وموضأأعسأأيعاه ال ظأأر   صأأياغة  (17) 
، الأأأدورة الثام أأأة والسأأأتون، امللحأأأق الوثأأأائق الرمسيأأأة لل  عيأأأة العامأأأة ل مأأأم املتحأأأدة)أع أأأال هورهتأأأا اخلامسأأأة والسأأأتني 

 ي  مرحلة الحقة م  أع ال الل  ة ةش ن   ا املوضوع(، وكلك 168الفقرة ، (A/68/10) 10 رقم
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تسأأأبب اإلنسأأأان، ةصأأأورة مباشأأأرة أو غأأأري  يعأأأد "تأأأد ور الغأأأال  ا أأأوي" )ن( 
نسأان تعأرض حيأاة اإل قأدكات شأ ن آثأار ضأارة  تأ  م ع أه  حوال ا ويأةل مباشرة،   تغري

 وصحته والبيئة الةبيعية ل رض للطةري
 

  2المئدأ التوجيهي 
 نطاق المئادئ التوجيهية

مشأأاريع املبأأاهئ التوجيهيأأة  أأ   ]مبأأاهئ توجيهيأأة  (18)]تتضأأ  [ ]تت أأاول[ -1 
 يتد ورالو تلوث الي م  ةش ن[ محاية الغال  ا و 

ال تت أأأأأاول مشأأأأأاريع املبأأأأأاهئ التوجيهيأأأأأة  أأأأأ   املسأأأأأائي املتعلقأأأأأة مببأأأأأدأ تغأأأأأرمي  -2 
املتباي أأأة، ومسأأأؤولية الأأأدول ورعايا أأأا، ونقأأأي و امللأأأوث، ومبأأأدأ التحأأأوط، واملسأأأؤوليات املشأأأرت ة 

  ي راي الو ، الفكرية حقوق امللكية يش يالبلدان ال امية، مبا  رىلوالتك ولوجيا األموال 
موضأع مفاوضأات ةأني  مشاريع املبأاهئ التوجيهيأة  أ   مأواه معي أةال تت اول  -3 

 الدول مثي الكرةون األسوه، واألوثون   طبقة الرتوةوسفري، ومواه أخرى ث ائية الت ثريي
لأأأأأيس   مشأأأأأاريع املبأأأأأاهئ التوجيهيأأأأأة  أأأأأ   مأأأأأا يأأأأأؤثر علأأأأأ  املر أأأأأم القأأأأأانوم  -4 

ارجي، مبأأا   كلأأأك تعلقأأة ةالفضأأاد اخلأألل  أأال ا أأوي مبوجأأب القأأانون الأأدويل أو ةاملسأأائي امل
 ةتحديد حدوه ي
  5المئدأ التوجيهي 
 التعاون الدولي

الأأأأدول ملممأأأأة ةالتعأأأأاون، حسأأأأب االقتضأأأأاد، في أأأأا ةي هأأأأا ومأأأأع امل ظ أأأأات  -1 
 ؛تد ورالتلوث و الالدولية كات الصلة، م  أجي محاية الغال  ا وي م  

املعأأأأأار  العل يأأأأأة املتصأأأأألة تتعأأأأأاون الأأأأأدول علأأأأأ  ثيأأأأأاهة تعميأأأأأم ي بغأأأأأي أن  -2 
ة سأأباب وآثأأار تلأأوث الغأأال  ا أأوي وتأأد ور الغأأال  ا أأويي وقأأد يشأأ ي التعأأاون تبأأاهل 

 املعلومات والرصد املشرتكي
 

مشرراريع المئررادئ التوجيهيررة ومعهررا فقرررات الديئاجررة والتعليقررات عليهررا الترري اعتمرردتها  نرر  -2 
 اللجنة ملقتًا في دورتها السابعة والستين

مشأأأاريع املبأأأاهئ التوجيهيأأأة ومعهأأأا فقأأأرات الديباجأأأة والتعليقأأأات عليهأأأا الأأأيت  نأأأ في أأأا يلأأأي  -54
 ياعت دهتا الل  ة مؤقتًا   هورهتا الساةعة والستني

 

__________ 

 ميد م  البحث الصيغ البديلة الوارهة ةني قوسني معقوفنييمب سترت اول (18) 
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 تعليق عام  
االحتياجأأات احلاليأأة لل  ت أأع الأأدويلي شأأار تها مشأأار ًة  املأأة   ت أأاول تقأأر الل  أأة ة مهيأأة م 

شأرية والةبيعيأة ميكأ  أن تلحأق ر أا أضأرار ةالغأة مأ  جأراد حأدوث تغأريات فث ة رقرار ةأ ن البيئتأني الب
معي أة   حالأة الغأأال  ا أوي، و أي تغأأريات تعأوه ةاألسأأاس رىل رهخأال مأواه ضأأارة تأؤهي رىل تلأأوث 
جأأأوي عأأأاةر للحأأأدوه ونفأأأاه طبقأأأة األوثون، و أأأ لك رىل تغأأأريات   األحأأأوال ا ويأأأة تفضأأأي رىل تغأأأري 

، مأأ  خأأالل مأأا تقأأوو ةأأه مأأ  أع أأال   جمأأال التةأأوير التأأدر ي للقأأانون الأأدويل امل أأا ي وتسأأع  الل  أأة
ألمهيأأة وتدوي أأه، رىل تقأأدمي مبأأاهئ توجيهيأأة ميكأأ  أن تسأأاعد ا ت أأع الأأدويل   جمارتأأه لقضأأايا ةالغأأة ا

 متعلقة غ اية الغال  ا وي محايأة عامليأة وعأاةرة للحأدوهي و  أث أاد قيامهأا ةأ لك، ال ترغأب الل  أة
  أن تتدخي   املفاوضات السياسية كات الصلة، مبا فيهأا املفاوضأات املتعلقأة ةأالتلوث ا أوي ةعيأد 

رات القائ أأة   املأأدى عأأرب احلأأدوه، ونفأأاه األوثون، وتغأأري امل أأا ،   أأا أهنأأا ال تسأأع  رىل "سأأد" الثغأأ
وال تتوخ  أن تفرض عل  أنظ ة املعا دات احلالية قواعد قانونيأة أو مبأاهئ قانونيأة أنظ ة املعا دات 

 ال تتض  ها     األنظ ة ةالفعيي 
 

 الديئاجة
 ييي 
أن الغأأال  ا أأوي أساسأي السأأت رار احليأأاة علأ  األرض، ولصأأحة البشأأر  رك تأدرك 

 ورفا هم، ولل ظم اإليكولوجية املائية والربية، 
ع ليأأأأة أن انتقأأأأال وانتشأأأار املأأأأواه املسأأأببة للتلأأأأوث والتأأأد ور  اعتبار أأأاورك تضأأأع    
   الغال  ا وي،  حتدث

ةالتأأأايل ةأأأ ن محايأأأة الغأأأال  ا أأأوي مأأأ  التلأأأوث والتأأأد ور مأأأ  الشأأأواغي  ورك تسأأألم 
 امللحة لل  ت ع الدويل  كي، 

رىل أن مشأأأأأأاريع املبأأأأأأاهئ التوجيهيأأأأأأة  أأأأأأ   ال ي بغأأأأأأي أن تتعأأأأأأارض مأأأأأأع  ورك تشأأأأأأري 
فاوضات السياسية كات الصألة، مبأا فيهأا املفاوضأات املتعلقأة ةتغأري امل أا ، ونفأاه األوثون، امل

والتلأأأأوث ا أأأأوي البعيأأأأد املأأأأدى عأأأأرب احلأأأأدوه، وأهنأأأأا ال تسأأأأع  أيضأأأأاً رىل "سأأأأد" الثغأأأأرات   
أو فأأأأأرض قواعأأأأأد أو مبأأأأأاهئ قانونيأأأأأة علأأأأأ  أنظ أأأأأة املعا أأأأأدات احلاليأأأأأة أنظ أأأأأة املعا أأأأأدات، 

 ،(19)نظ ة ةالفعيتتض  ها     األ ال
 األخرى وقد يعاه ترتيب الفقرات   مرحلة الحقةي[تضا  ةعض الفقرات  قد]

 ييي 
__________ 

عأ   مأ  تقريأر   أة القأانون الأدويل 168 أ   الفقأرة، الأيت تسأت د رىل الفقأرة  موضأع وروهسيعاه ال ظر   صياغة و  (19) 
)الوثأأائق الرمسيأأة لل  عيأأة العامأأة ل مأأم املتحأأدة، الأأدورة الثام أأة والسأأتون، امللحأأق اخلامسأأة والسأأتني  أع أأال هورهتأأا

 ي  مرحلة الحقة م  أع ال الل  ة ةش ن   ا املوضوع(، وكلك 168الفقرة ، (A/68/10) 10 رقم
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 التعليق  
  م اسأأأبات سأأأاةقة، أعأأأدت الل  أأأة الديباجأأأة    أأأي مأأأرة ةعأأأد االنتهأأأاد مأأأ  ع لهأأأا علأأأ   (1

)املتعلأق ةاال ت أاو  3ة، أحالأت الل  أة مشأروع املبأدأ التأوجيهي ي و  احلالأة الرا  أ(20)املوضوع احملأده
املشأأرتك للبشأأرية(، ةصأأيغته الأأوارهة   التقريأأر الثأأام لل قأأرر اخلأأاص، رىل   أأة الصأأياغة لت ظأأر فيأأه   
سأأياق هيباجأأة ةك أأةي وة أأاًد عليأأه، أرعأأدت هيباجأأة تعكأأس املرحلأأة الرا  أأة مأأ  هراسأأة املوضأأوع، علأأ  

 مع تقدو الع يي أن يكون مفهومًا أنه ميك  رضافة فقرات أخرى   الديباجة 
وترمأأي الديباجأأة رىل تقأأدمي رطأأار سأأياقي ملشأأاريع املبأأاهئ التوجيهيأأةي فأأالفقرة األوىل مأأ  الديباجأأة  (2

 ي فقرة جامعة م  حيث رهنا تعرت  مبا يتسم ةأه الغأال  ا أوي مأ  أمهيأة أساسأية السأت رار احليأاة علأ  
فالغال  ا وي  أو أضأطم مأوره  ائية والربيةياألرض ولصحة البشر ورفا هم وسالمة ال ظم اإليكولوجية امل
األمأأم املتحأأدة السأأاةقة املع يأأة ةأأاملواره الةبيعيأأة    طبيعأأي   األرض وأحأأد أ أأم مواره أأاي وقأأد أهرجتأأه   أأة

،   أأأأأأأا أرهرن   (21)الةاقأأأأأأأة واملأأأأأأواره املائيأأأأأأأة قائ أأأأأأة املأأأأأأأواره الةبيعيأأأأأأة رىل جانأأأأأأأب املأأأأأأواره املعدنيأأأأأأأة ومأأأأأأواره
ي (23)1982و  امليثأأأاق العأأأأاملي للةبيعأأأة لعأأأأاو  (22)1972 املتعلأأأق ةالبيئأأأأة البشأأأرية لعأأأأاوسأأأأتكهومل ا رعأأأالن
الغأال  ا أوي "مأواره متدفقأة" مت أدهة ضأرورية لبقأاد اإلنسأان وال بأات واحليأوان علأ  قيأد احليأاة     ويوفر
__________ 

 مه أأة تار أأةً  هيباجأأة، مشأأروع ةأأدون أع اهلأأا نتأأائج عأأ  ةتقريأأر العامأأة ا  عيأأة موافأأاة علأأ  مضأأ  في أأا الل  أأة هرجأأت (20) 
 علأأ  كلأأك، حأأدث فقأأدي الديباجأأة الل  أأة فيهأأا أعأأدت سأأاةقة حأأاالت أيضأأاً  مثأأة ولكأأ ي الأأدول رىل الديباجأأة صأأياغة
حوليأأأة ييي  ،(1954) املسأأأتقبي   ا  سأأية انعأأأداو حأأاالت القضأأاد علأأأ  اتفاقيأأأة مبشأأروع يتصأأأي في أأا املثأأأال، سأأبيي
 ،(1954) املسأأأأأأتقبي   ا  سأأأأأأية انعأأأأأأداو خفأأأأأأض حأأأأأأاالت اتفاقيأأأأأأة ، ومشأأأأأأروع25، ا لأأأأأأد الثأأأأأأام، الفقأأأأأأرة 1954
حوليأة ييي ، (1958) التحكأيم ةأرجرادات املتعلقأة ال  وكجيأة والقواعأد ،25، ا لد الثأام، الفقأرة 1958ييي  حولية
 املتعلقأأأة املأأأواه ومشأأاريع ديباجأأأة القواعأأأد األساسأأية لشأأأرط التحكأأأيم(،)تضأأ  ت ال 22، ا لأأد الثأأأام، الفقأأأرة 1958
، ا لأد الثأام، ا أمد الثأام، الفقأرة 1999حوليأة ييي ، (1999) الأدول خالفأة حالة   الةبيعيني األشطاص جب سية
 املأأأواه ومشأأأاريع(، 2000 أأأانون األول/هيسأأ رب   12، املأأؤر  55/153)أهرجأأت   مرفأأأق قأأرار ا  عيأأأة العامأأأة  47

، ا لأأأد الثأأأام، ا أأأمد 2001حوليأأأة ييي ، (2001) خةأأأرة أنشأأأةة عأأأ  ال أأأاجم للحأأأدوه العأأأاةر الضأأأرر مب أأأع املتعلقأأأة
 (،2007 أأأأأانون األول/هيسأأأأأ رب   6، املأأأأأؤر  62/68)أهرجأأأأأت   مرفأأأأأق قأأأأأرار ا  عيأأأأأة العامأأأأأة  97الثأأأأأام، الفقأأأأأرة 

، (2006) قانونيأأأأة التمامأأأأات ت شأأأأئ أن ميكأأأأ  الأأأأيت للأأأأدول فراهيأأأأةاالن اإلعالنأأأأات علأأأأ  امل ةبقأأأأة التوجيهيأأأأة واملبأأأأاهئ
 وقأأوع حالأأة   اخلسأأارة ةتوثيأأع املتعلقأأة املبأأاهئ ومشأأاريع ،176، ا لأأد الثأأام، ا أأمد الثأأام، الفقأأرة 2006ييي  حوليأأة
 66الفقأأرة ، ا لأأد الثأأام، ا أأمد الثأأام، 2006حوليأأة ييي ، (2006) خةأأرة أنشأأةة عأأ  نأأاجم للحأأدوه عأأاةر ضأأرر

 املتعلقأأأة املأأأواه ومشأأأاريع (،2006 أأأانون األول/هيسأأأ رب   6املأأأؤر   61/36)أهرجأأأت   مرفأأأق قأأأرار ا  عيأأأة العامأأأة 
، الوثأأأائق الرمسيأأأة لل  عيأأأة العامأأأة، الأأأدورة الثالثأأأة والسأأأتون، (2008) للحأأأدوه العأأأاةرة ا وفيأأأة امليأأأا  طبقأأأات ةقأأأانون

 ي54و 53، الفقرتان (A/63/10) 10امللحق رقم 
أرشري رىل رهران "املواره ا وية" ض   "املواره الةبيعيأة األخأرى" مأ  جانأب   أة األمأم املتحأدة السأاةقة املع يأة ةأاملواره  (21) 

 4(، الفأأأأرع 1971آكار/مأأأأارس  10الةبيعيأأأأة، لل أأأأرة األوىل   تقريأأأأر الل  أأأأة عأأأأ  أع أأأأال هورهتأأأأا األوىل )نيويأأأأورك، 
ي نرقلأأت أع أأال الل  أأة )الأأيت أصأأبحت في أأا ةعأأد الل  أأة املع يأأة ةتسأأطري )ه(94)"املأأواره الةبيعيأأة األخأأرى"(، الفقأأرة 

 رىل   ة الت  ية املستدامةي الحقا الةاقة واملواره الةبيعية ألغراض الت  ية( 

"املأأواره الةبيعيأأة لأأ رض، مبأأا فيهأأا اهلأأواد ييي  أأب أن تصأأان لفائأأدة األجيأأال احلاليأأة واملقبلأأة، مأأ  خأأالل التطةأأي   (22) 
رعالن مؤمتر األمم املتحدة املعأد ةالبيئأة البشأرية، وثيقأة األمأم املتحأدة ) الدقيق أو اإلهارة احملك ة، حسب االقتضادي"

A/CONF.48/14/Rev.1 ،16  ي(2، املبدأ 1972حميران/يونيه 

يسأأتطدمها اإلنسأأان، لتحقيأأق اإلنتاجيأأة املثلأأ  واملسأأت رة م هأأا واحملافظأأة عليهأأا، ييي" امليثأأاق  "ييي تأأدار املأأواره ا ويأأة الأأيت (23) 
 ي  (4، مباهئ عامة، الفقرة 1982تشري  األول/أ توةر  28املؤر   37/7العاملي للةبيعة، قرار ا  عية العامة 

http://undocs.org/ar/A/63/10
http://undocs.org/ar/A/CONF.48/14/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/CONF.48/14/Rev.1
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لأة مأورهاً غأري ي يعتأرب لفأرتة طويي وقد اي الغأال  ا أو لل قي واالتصاالتوسيلة  و ب األرض،   ا ميثي 
، ألنأأه  أأان   أأاك اعتقأأاه سأأائد ةأأ ن  أأي واحأأد ميكأأ  أن يسأأتفيد م أأه هون وغأأري حصأأريقاةأأي لالسأأت ما  

ي و أب أن يوضأع   االعتبأار أن الغأال  ا أوي مأوره (24)حرمان اآلخري ي ومل يعد   ا االعتقاه صحيحاً 
 حمدوه يتسم ةقدرة استيعاب حمدوهةي 

الديباجأأة ا انأأب الأأوايفي للغأأال  ا أأوي ةوصأأفه واسأأةة ت تقأأي  وتت أأاول الفقأأرة الثانيأأة مأأ  )3
اعتأأربت الل  أأة أنأأه مأأ  املستصأأوب اإلشأأارة رىل و املأأواه املسأأببة للتلأأوث والتأأد وري  مأأ  خالهلأأاوت تشأر 

ويعكأأأس  أأأ ا القأأأرار شأأأاغال مأأأؤها  أن رهران ا انأأأب الأأأوايفي    أأأ ا ا انأأأب الأأأوايفي   الديباجأأأةي
ةأأ ن االنتقأأال واالنتشأأار السأأالفي الأأ  ر شأأيد مرغأأوب فيأأه، و أأو أمأأر    أأمد مأأ  التعريأأ  قأأد يأأوحي

 أحأأأأدلل أأأأواه املسأأأأببة للتلأأأأوث والتأأأأد ور ال تقصأأأأد  الل  أأأأةي فاالنتقأأأأال الةويأأأأي املأأأأدى عأأأأرب احلأأأأدوه 
أصأأبحت م ةقأأة القةأأب رك  ،(25)  الوقأأت الأأرا  الأأيت هتأأده ةيئأأة الغأأال  ا أأوي  الرئيسأأيةاملشأأا ي 

 ي(26)مللوثات الضارة امل تشرة عل  نةاق العاملةاالش ايل أشد امل اطق تضرراً 

__________ 

ة ن اهلواد ال قأي "مأوره  1996لعاو  الب مي  قضية   م ظ ة الت ارة العاملية   االستئ ا اعرت  فريق التحكيم و يئة  (24) 
 United States—Standards for Reformulated and Conventional" ميكأأأأأأ  "اسأأأأأأت فاه "ي قاةأأأأأأي لالسأأأأأأت ما  طبيعأأأأأأي

Gasoline (1996) :تقرير  يئة التحكيم ،WT/DS2/AB/R (1996ي) 

 2256جم وعة املعا دات، ا لد ، األمم املتحدة، 2001انظر اتفاقية ستكهومل املتعلقة ةامللوثات العضوية الثاةتة لعاو  (25) 
الدولية وتستقر  أن "امللوثات العضوية ييي ت تقي ع  طريق اهلواد ييي عرب احلدوه تهاهيباج يره   اليت)، 119صفحة 

م  هيباجة  3ال ظم اإليكولوجية األرضية واملائية"(ي ويره   الفقرة ةعيدًا ع  مكان رطالقها حيث تت  ع   
للتلوث ا وي البعيد املدى عرب احلدوه املتعلق ةاحلد م  التح ض  1979ةروتو ول غوت ربغ امللحق ةاتفاقية عاو 

 (81، صفحة 2319ا لد ) سلسلة املعا داتوا او امليا  ةاملغ يات وطبقة األوثون األرضية، األمم املتحدة 
ا وي ملسافات طويلة وألهنا ميك  يلي: "رك يساور ا القلق ييي ألن ]املواه الكي يائية[ امل بعثة ت تقي   الغال   ما

تشري   10أن تتسبب   حدوث آثار ضارة عاةرة للحدوه"ي وتقر اتفاقية مي اماتا ةش ن المئبق )املعت دة   
 7ةان( مب اسبة مؤمتر املفوضني املعد ةاتفاقية مي اماتا ةش ن المئبق املعقوه م     وماموتو )اليا 2013األول/أ توةر 

  الراة  التايل:   ، ال   متاح 2013تشري  األول/أ توةر  11رىل 
https://treaties.un.org/doc/Treaties/2013/10/20131010%2011-16%20AM/CTC-XXVII-17.pdf  ة ن المئبق "ماهة )

 .J.Sانظر ؛ انشغااًل عامليًا ةسبب انتقاهلا البعيد املدى   ا و" )الفقرة األوىل م  الديباجة( ي يائية تثري 

Fuglesvedt, K.P. Shine, T. Berntsen, J. Cook, D.S. Lee, A. Stenke, R.B. Skeie, G.J. M Velders, I.A. Waitz, 

“Transport impacts on atmosphere and climate: metrics,” Atmospheric Environment, vol. 44:37 (2010), pp. 

4648-4677; D.J. Wuebbles, H. Lei and J.-T Lin, “Inter-continental transport of aerosols and photochemical 

oxidants from Asia and its consequences,” Environmental Pollution, vol. 150 (2007), pp. 65-84; J.-T Lin, X.-

Z Liang and D.J. Wuebbles, “Effects of inter-continental transport on surface ozone over the United States: 

Present and future assessment with a global model,” Geophysical Research Letters, vol. 35 (2008), L02805ي 
 ت ش حرده عده م  خماطر التلوث اليت تتهده ةيئة القةب الش ايل، وم  ةي ها امللوثات العضوية الثاةتة والمئبق، اليت  (26) 

ةاألساس م  مصاهر تقع خارن امل ةقةي وت تقي     امللوثات م  ا  وب م  امل اطق الص اعية   أوروةا والقارات 
لقةب الش ايل، حت لها الرياح الش الية الدائ ة وهوران احمليةاتي األخرى حىت تصي   هناية املةا  رىل م ةقة ا

 Timo Koivurova, Paula Kankaanpää and Adam Stepien, “Innovative Environmental Protection: Lessons انظر

from the Arctic,” Journal of Environmental Law, vol. 27, (2015), pp. 1-27, at p. 13اح   ؛ ال   مت
http://jel.oxfordjournals.org/content/early/2015/02/13/jel.equ037.full.pdf?keytype=ref&ijkey=BjgzEgqY2lZXoduي 
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ويره   الفقرة الثالثة م  الديباجة أنه   ضود األمهية املشار رليها أعال  اليت تتسم رأا املشأا ي  )4
حأأأة لل  ت أأأع البشأأأري  لاملتصأأألة ةأأأالغال  ا أأأوي، فأأأرن محايتأأأه مأأأ  التلأأأوث والتأأأد ور "مأأأ  الشأأأواغي امل

يتضأأ   عأأده مأأ  املعا أأدات واألهةيأأات كات الصأألة مأأا يؤيأأد مفهأأوو "اال ت أأاو املشأأرتك  كأأي"ي وةي  أأا 
، فأأأرن الل  أأأة قأأأررت أال تعت أأد  أأأ   الصأأأيغة اللغويأأأة لتوصأأي  املشأأأكلة معتأأأربًة أن التبعأأأات (27)للبشأأرية"

لكأأا    املرحلأأة الرا  أأة مأأ  تةأأور القأأانون تظأأي غأأري واضأأحة ةالقأأدر اانونيأأة ملفهأأوو اال ت أأاو املشأأرتك الق
الأدويل املتعلأق ةأالغال  ا أويي واعتأربت أنأه مأ  األنسأب التعبأري عأ  ا ت أاو ا ت أع الأدويل مأ  خأأالل 
وص  لواقع خةأورة املشأا ي ا ويأة ةأدالً مأ  رصأدار ةيأان معيأاريي وهلأ ا السأبب اسأترطدمت،    أ ا 

ل  ت أأع الأأدويل  كأأي"ي و أأي عبأأارة  ثأأرياً مأأا اسأأتطدمتها الل  أأة  السأأياق، عبأأارة "مأأ  الشأأواغي امللحأأة ل
 ي(28)  عيار النتقاد مواضيع جديدة م  أجي رهراجها   ةرنامج ع لها   املدى البعيد

__________ 

سلسلة األمم املتحدة، ) 1992م  هيباجة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية ةش ن تغري امل ا  لعاو  1تقر الفقرة  (27) 
ة ن "التغري   م ا  األرض وآثار  الضارة متثي شاغاًل مشرت ًا للبشرية"ي  (107، صفحة 1771، ا لد املعا دات

، 1760، ا لد سلسلة املعا داتاألمم املتحدة، ) 1992 لعاووةاملثي، ت   هيباجة اتفاقية الت وع البيولوجي 
ال ظم الكفيلة  عل  أن أطرا  االتفاقية "تدرك ييي أمهية الت وع البيولوجي للتةور وللحفاظ عل  (79صفحة 

( وتؤ د أن "صيانة الت وع البيولوجي متثي ا ت امًا مشرت ًا   يع 2ةاست رار احلياة   احملي  احليوي"، )الفقرة 
(ي واستطدمت اتفاقية مكافحة التصحر   البلدان اليت تعام م  ا فا  الشديد و/أو م  3الشعوب" )الفقرة 

، صفحة 1954، ا لد سلسلة املعا داتاألمم املتحدة، ) 1994  عاو التصحر، وخباصة   أفريقيا، املعت دة 
عبارات شبيهة ةعبارة "اال ت او املشرتك"   هيباجتها، مبا   كلك عبارة "مر م اال ت او"، وعبارة "القلق امللو  (3

لل  ت ع الدويل"، وعبارة "مشكلتان كواتا ةعد عاملي"   سياق احلديث ع  مكافحة التصحر وا فا ي وترستطدو 
ك أخرى م  قبيي اتفاقية مي اماتا ةش ن المئبق، واتفاقية مفا يم ةاثلة لإلشارة رىل اال ت او املشرتك   صكو 

ستكهومل املتعلقة ةامللوثات العضوية الثاةتة، وةروتو ول غوت بورغ امللحق ةاتفاقية نقي امللوثات ا وية البعيد املدى لعاو 
 ,Alan E. Boyle, “International Law and the Protection of the Global Atmosphere: Conceptsي انظر، 1979

Categories and Principles,” Robin Churchill and David Freestone, eds., International Law and Global 

Climate Change, (Leiden: Kluwer Academic Publishing, 1991), pp. 11-12; Duncan French, “Common 

Concern, Common Heritage and Other Global(-ising) Concepts: Rhetorical Devices, Legal Principles or a 

Fundamental Challenge?”, p. 13; Alexander Kiss, “The Common Concern of Mankind”, Environmental 

Policy and Law, vol. 27, (1997), p. 246; A.A. Cançado-Trindade and D.J. Attard, "The Implication of the 

"Common Concern of Mankind" Concept on Global Environmental Issues", in Toru Iwama, ed., Policies and 

Laws on Global Warming: International and Comparative Analysis (Tokyo: Environmental Research Center, 

1991), pp. 7-13; Jutta Brunnée, “Common Areas, Common Heritage, and Common Concern,” The Oxford 

Handbook of International Environmental Law, Daniel Bodansky, Jutta Brunnee and Helen Hey, 

eds.,(Oxford: Oxford University Press, 2007), pp. 565- 566أيضًا  ي انظرCharlotte Kreuter-Kirchhoff, 

“Atmosphere, International Protection”, Max Planck Encyclopedia of Public International Law, vol. I, 

Rüdiger Wolfrum, ed., (Oxford: Oxford University Press, 2012), pp. 737-744 (the atmosphere as a “common 

concern of mankind”)ي 
، ا لأأأأأد الثأأأأأام، ا أأأأأمد الثأأأأأام، 1998 حوليأأأأأة ييي؛ 238، ا لأأأأأد الثأأأأأام، ا أأأأأمد الثأأأأأام، الفقأأأأأرة 1997حوليأأأأأة ييي  (28) 

، A/69/10)) 10الوثأأأائق الرمسيأأأة لل  عيأأأة العامأأأة، الأأأدورة التاسأأأعة والسأأأتون، امللحأأأق رقأأأم ي انظأأأر أيضأأأاً 553 الفقأأأرة
علأ  املواضأأيع التقليديأأة، ةأي ميك هأأا أيضأأاً أن ت ظأأر    ا ت امهأأاالل  أأة علأ  ضأأرورة أال تقصأأر ي واتفقأأت 269 الفقأرة

 املواضيع اليت تعكس التةورات ا ديدة   القانون الدويل والشواغي امللحة لل  ت ع الدويل  كيي 

http://undocs.org/ar/A/69/10
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ةشأ ن  2013 وتدرن الفقرة الراةعة م  الديباجة التفأا م الأ ي توصألت رليأه الل  أة   عأاو (5
ي وات فأأأأأق علأأأأأ  أن 2013 هتأأأأأا اخلامسأأأأأة والسأأأأأتني   عأأأأأاورهران املوضأأأأأوع   ةرنأأأأأامج ع لهأأأأأا   هور 

ال ظأأأأأر   صأأأأأياغة  أأأأأ   الفقأأأأأرة و  موضأأأأأعها   مرحلأأأأأة الحقأأأأأة مأأأأأ  أع أأأأأال الل  أأأأأة ةشأأأأأ ن  يعأأأأأاه
 ي(29)املوضوع   ا
 قد تضا  ةعض الفقرات األخرى، وقد يعاه ترتيب الفقرات،   مرحلة الحقةي  (6
 

  1المئدأ التوجيهي 
 استخدام المصطلحات 

 ألغراض مشاريع املباهئ التوجيهية    : 
 الغاثات احملي  ةاألرض؛  يعد غال  "الغال  ا وي" )أ( 
، ةصأأأأورة مباشأأأأرة أو غأأأأري يعأأأأد تسأأأأبب اإلنسأأأأان "تلأأأأوث الغأأأأال  ا أأأأوي" )ب( 

مباشأأرة،   رهخأأال أو رطأأالق مأأواه   الغأأال  ا أأوي تسأأهم   وقأأوع آثأأار ضأأارة متتأأد خأأارن 
 أن تعرض حياة اإلنسان وصحته والبيئة الةبيعية ل رض للطةر؛ هولة امل ش  وم  ش هنا

تسأأأبب اإلنسأأأان، ةصأأأورة مباشأأأرة أو غأأأري يعأأأد  "تأأأد ور الغأأأال  ا أأأوي" )ن( 
آثأأار ضأأارة كات شأأ ن ميكأأ  أن تعأأرض حيأأاة  تأأ  م ع أأه  حأأوال ا ويأأةل مباشأأرة،   تغأأري

 األنسان وصحته والبيئة الةبيعية ل رض للطةري 
 

 التعليق  
اعتأأأأربت الل  أأأأة أن وضأأأأع مشأأأأروع مبأأأأدأ تأأأأوجيهي ةشأأأأ ن "اسأأأأتطداو املصأأأأةلحات"، أمأأأأر  (1

مرغأوب فيأأه ويشأكي ضأأرورة ع ليأأة، وكلأك ةغيأأة التوصأأي رىل فهأم مشأأرتك ل مأأور الأيت ترمأأي مشأأاريع 
املبأأأأاهئ التوجيهيأأأأة احلاليأأأأة رىل تغةيتهأأأأاي وتقأأأأديفو املصأأأأةلحات املسأأأأتطدمة فقأأأأ  "ألغأأأأراض مشأأأأاريع 

يأة  أ  "، وال يأراه رأأا ةأ ي حأال مأ  األحأأوال التأ ثري   أي مأ  التعأاري  القائ أأة أو املبأاهئ التوجيه
 املقبلة ألي مصةلو م  املصةلحات الوارهة   القانون الدويلي 

تعريأأأ  ملصأأأةلو "الغأأأال  ا أأأوي"   الصأأأكوك الدوليأأأة كات الصأأألةي ومأأأع كلأأأك،  يأأأرهومل  (2
، واسأأتر د مشأأاريع املبأأاهئ التوجيهيأأة  أأ  تدرجأأه    ضأأرورياً أن تضأأع تعريفأأاً ع ليأأاً  الل  أأةاعتأأربت 

لهيئأة احلكوميأأة الدوليأة املع يأأة ل صأاهر عأأ  فريأق عامأي تأأاةعتعريأأ  مأ     الفقأأرة )أ(التعريأ  املقأدو 
 ي  (30)ةتغري امل ا 

__________ 

 ي168(، الفقرة A/68/10) 10رقم الوثائق الرمسية لل  عية العامة، الدورة الثام ة والستون، امللحق  أيضاً انظر  (29) 
 (30) 5th Assessment Report, Working Group III, Annex I. IPCC, Climate Change 2014 5الأأأراة  التأأأايل:   ، متأأأاحth 

Assessment Report, Working Group III, Annex I. IPCC, Climate Change 2014 ي 

http://undocs.org/ar/A/68/10
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الأأ هج الأأ ي   القأأانوم الأأ ي تقدمأأه متسأأقا مأأع واعتأأربت الل  أأة ضأأروريا أن يكأأون التعريأأ (3
القشأأأرة ةيوجأأأد الغأأأال  ا أأأوي   مأأأا يسأأأ   يتبعأأأه العل أأأاد    أأأ ا الصأأأدهي فاسأأأت اها رىل العل أأأاد، 

ي للغأال  ا أوي ا أا  د األسأفياحلأي وميتأد رىل األعلأ  مأ  سأةو األرض الأ ي يشأكي (31)ا وية
ض، ةأأأا  يلأأأومرتاً مأأأ  سأأأةو األر   25رىل وي   املتوسأأأ ، علأأأ  ارتفأأأاع يصأأأي ويتكأأأون الغأأأال  ا أأأ
  املائأأأة(، رىل جانأأأب الغأأأاثات ال أأأمرة  20.95  املائأأأة(، واأل سأأأ ني ) 78.08يلأأأي: ال رتوجأأأني )

وغأأاثات الدفيئأأة كات ال شأأاط اإلشأأعاعي مأأ  قبيأأي  ،  املائأأة(، واهليليأأوو 0.93مأأ  قبيأأي األرغأأون )
عأأأ  أثأأأر الدفيئأأأة    املائأأأة( واألوثون، فضأأأاًل عأأأ  خبأأأار املأأأاد ال أأأاتج 0.035ثأأأام أو سأأأيد الكرةأأأون )
ي (33)ي و تأأأأوي الغأأأأال  ا أأأأوي أيضأأأأاً علأأأأ  السأأأأحب واهلبأأأأاد ا أأأأوي(32)ةك يأأأأات شأأأأديدة التبأأأأاي 

طبقأأات جويأأة مرتبأأة ة أأاًد علأأ  خصأأائ  هرجأأة حرارهتأأاي  سأأسوي قسأأم الغأأال  ا أأوي ع وهيأأاً رىل 
سرتاتوسأأفري، وال ،و أ   الةبقأات، مرتبأأة مأ  الةبقأات السأأفل  رىل الةبقأات العليأا،  أأي: الرتوةوسأفري

  املائأأأة مأأأ  الكتلأأأأة  80ي ويوجأأأد حنأأأو ، والغأأأال  ا أأأوي اخلأأأأارجيوامليموسأأأفري، والغأأأال  احلأأأراري
  املائأأأة م هأأأا   طبقأأأة السرتاتوسأأأفريي والغأأأال  ا أأأوي  أأأو  20اهلوائيأأأة   طبقأأأة الرتوةوسأأأفري وحنأأأو 

قةأر  و أب األرض(    املائأة مأ  1عأ  األةأيض اللأون ال حيأ  )ةسرأ ك يقأي كلك احلماو السدميي 
والأأأأ ي يأأأأأرا  املأأأأأرد ع أأأأأد ال ظأأأأأر رىل األرض مأأأأ  ةعأأأأأدي و  االصأأأأأةالح العل أأأأأي يشأأأأأار رىل الةبقتأأأأأني 

  50 جمت عتأأأني ةاسأأأم "الةبقأأأة السأأأفل  مأأأ  الغأأأال  ا أأأوي" و أأأي متتأأأد رىل ارتفأأأاع يبلأأأغ   املتوسأأأ 
رجأأأة حأأأرارة الغأأأال  ي وتتغأأأري ه(34) يلأأأومرتاً، وميكأأأ  الت ييأأأم ةي ه أأأا وةأأأني "الغأأأال  ا أأأوي العلأأأوي"

  12 ا أأأأوي ةتغأأأأري االرتفأأأأاعي ففأأأأي طبقأأأأة الرتوةوسأأأأفري )الأأأأيت متتأأأأد رىل الرتوةوةأأأأوث، علأأأأ  ارتفأأأأاع حنأأأأو
ةسأأأبب امتصأأأاص سأأأةو األرض لةاقأأأة   يلأأأومرتاً(، تت أأأاق  هرجأأأة احلأأأرارة  ل أأأا ثاه االرتفأأأاع وكلأأأك

__________ 

األمريكيأأة ل رصأأاه ا ويأأة "القشأأرة ا ويأأة" )تسأأ   أيضأأاً الةبقأأة ا ويأأة أو امل ةقأأة ا ويأأة( ة هنأأا "أي  ا  عيأأةتعأأّر   (31) 
متأأأأأأأأأاح   شأأأأأأأأأر ة أو طبقأأأأأأأأأة مأأأأأأأأأ  عأأأأأأأأأده مأأأأأأأأأ  الشأأأأأأأأأرائو أو "الةبقأأأأأأأأأات" املكونأأأأأأأأأة للغأأأأأأأأأال  ا أأأأأأأأأوي لأأأأأأأأأ رض" )

http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?id=atmospheric-shell1 ي) 

  املائة م   تلة الغال  ا وي،  و أحد املكونات  0.25م  ال احية الفيميائية، خبار املاد، ال ي يشكي حنو  (32) 
في علوو الغال  ا وي، و"نظراً للتباي  الشديد لرت يم خبار املاد   ا و، هرن العر  عل  حتديد فالشديدة التباي ي 
طتل  املكونات ة اًد عل  عالقتها ةاهلواد ا ا "ي وتتسم تر يمات طبقة األوثون ةالتباي  الشديد ال سب املئوية مل
جمد   املليون م  تر يم األوثون   الغال  ا وي يعترب خةراً عل  الكائ ات البشريةي انظر  0.1أيضاًي وأ ثر م  

John M. Wallace and Peter V. Hobbs, Atmospheric Science: An Introductory Survey, 2nd ed. (Boston, Elsevier 

Academic Press, 2006), p. 8 ي 
 ي  نفسهاملرجع  (33) 

األمريكية ل رصاه ا وية "الةبقة السفل  م  الغأال  ا أوي" ة هنأا "ع ومأاً وةصأفة فضفاضأة رىل حأد   ا  عيةتعّر   (34) 
 امل اخيأة )أي الرتوةوسأفري والةبقأة السأفل  مأ  رب بري، كلك ا مد م  الغال  ا أوي الأ ي حتأدث فيأه معظأم الظأوا 
    متاح  : وي"،السرتاتوسفري؛ خالفاً لل عىن الشائع للةبقة العليا م  الغال  ا 

http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?p=1&query=lower+atmosphere&submit=Search   ويعأأأأأأأأأأأأأأأأريف
علأ  طبقأة الغأال  ا أوي  يأدل"الغال  ا وي العلوي" ة نه مأا تبقأ  مأ  الةبقأة األوىل، أي "املصأةلو العأاو الأ ي 

  متاح  :  فوق الرتوةوسفري"
http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?p=1&query=upper+atmosphere&submit=Search)) 
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فري )الأأأأأيت متتأأأأأد رىل ي و  املقاةأأأأأي، تأأأأأمهاه هرجأأأأأة احلأأأأأرارة   طبقأأأأأة السرتاتوسأأأأأ(35)الشأأأأأ س ورشأأأأأعاعها
ةسأأأبب امتصأأأاص طبقأأأة األوثون  (36) يلأأأومرتاً( حسأأأب االرتفأأأاع  50السأأأرتاتوةوث، علأأأ  ارتفأأأاع حنأأأو 

  80ل شأأأأأعة فأأأأأوق الب فسأأأأأ يةي و  طبقأأأأأة امليموسأأأأأفري )الأأأأأيت متتأأأأأد رىل امليموةأأأأأوث، علأأأأأ  ارتفأأأأأاع حنأأأأأو 
الغأأال  احلأأراري، فأأرن  تأأ طفض هرجأأات احلأأرارة مأأ  جديأأد ةتمايأأد االرتفأأاعي أمأأا   طبقأأة يلأأومرتاً(، 

هرجأأات احلأأرارة ترتفأأع ةسأأرعة مأأ  جديأأد ةفعأأي األشأأعة السأأي ية واألشأأعة فأأوق الب فسأأ ية املسأأت دة 
   ي(37)لغال  ا وي "حد أعل  معر  تعريفًا جيداً"وليس لم  الش سي 

ةوصأأأفه طبقأأأة الغأأأاثات احمليةأأأة ةأأأاألرض  " الأأأواره   الفقأأأرة )أ(الغأأأال  ا أأأوي"ورن تعريأأأ   (4
 و وصأ  "مأاهي" للغأال  ا أويي فه أاك أيضأاً جانأب "وايفأي"، يشأ ي ت قأي اهلأواد علأ  نةأاق 
واسأأأعي ويتحأأأرك الغأأأال  ا أأأوي ةةريقأأأة هي اميكيأأأة ومتقلبأأأةي ويت قأأأي اهلأأأواد ويأأأدور حأأأول األرض   

 أأأأر  آنفأأأأأا   التعليأأأأق املتصأأأأأي وقأأأأررت الل  أأأأة،   أأأأأا وره ك حر أأأأة معقأأأأدة تسأأأأأ   "الأأأأدورة ا ويأأأأأة"ي 
 ي(38)ةالديباجة، أن تشري رىل   ا ا انب الوايفي للغال  ا وي   الفقرة الثانية م  الديباجة

ومأأأأ  األمهيأأأأة مبكأأأأان اإلقأأأأرار ةوايفأأأأة الغأأأأال  ا أأأأوي ةوصأأأأفه واسأأأأةة حتأأأأدث فيهأأأأا حر أأأأة  (5
واه املسأأأأأببة للتلأأأأأوث رن الغأأأأأال  ا أأأأأوي  أأأأأو السأأأأأياق الأأأأأ ي "ت تقأأأأأي وت تشأأأأأر فيأأأأأه" املأأأأأرك مسأأأأأت رة، 
ميثأأي فعأأاًل أحأأد املشأأا ي الرئيسأأية الأأيت  البعيأأد املأأدى والعأأاةر للحأأدوه امللوثأأةاملأأواه  فانتقأأالوالتأأد وري 

تتهأأده ةيئأأة الغأأال  ا أأويي وةاإلضأأافة رىل التلأأوث العأأاةر للحأأدوه، تتعلأأق الشأأواغي األخأأرى ة فأأاه 
 األوثون وتغري امل ا ي 

غأأال  ا أأأوي" وتت أأأاول تلأأأوث  اهلأأواد العأأأاةر للحأأأدوه،   حأأأني وتعأأر  الفقأأأرة )ب( "تلأأأوث ال (6
ا أأأويي وتشأأأري رىل املشأأأا ي العامليأأأة الأأأيت تتهأأأده الغأأأال  لفقأأأرة )ن( "تأأأد ور الغأأأال  ا أأأوي" تعأأأر  ا

تسأأبب اإلنسأأان"، يتضأأو مأأ  الفقأأرتني )ب( و)ن( أن مشأأاريع املبأأاهئ ف أأ  خأأالل اسأأتطداو عبأأارة "
رية"ي ا أأأوي وتأأأد ور الغأأأال  ا أأأوي "ال اشأأأئني عأأأ  األنشأأأةة البشأأأالتوجيهيأأأة تت أأأاول تلأأأوث الغأأأال  

أن الرت يأأأأم علأأأأ  ال شأأأأاط البشأأأأري، سأأأأواد أ أأأأان مباشأأأأراً أو غأأأأري مباشأأأأر،  أأأأو تر يأأأأم وتشأأأأري الل  أأأأة رىل 
 الدول وا ت ع الدويلي ألن املباهئ التوجيهية احلالية ترمي رىل تقدمي ررشاه رىل  مقصوه

__________ 

   أأي مكأأان؛ فأأ لك يتوقأأ  علأأ  االرتفأأاع واملواسأأمي وتقأأع ق أأة الرتوةوسأأفري علأأ   متسأأاويا الرتوةوسأأفري مسأأكلأأيس  (35) 
قةبأنيي و  املتوسأ ، يبلأغ ارتفأاع احلأد  يلومرتاً فوق خ  االستواد، ورن  انت أهىن م  كلأك   ال  17ارتفاع حوايل 

 ,Edward J. Tarbuck, Frederick K. Lutgens and Dennis Tasa يلأأأأومرتاًي انظأأأأر   12اخلأأأأارجي للرتوةوسأأأأفري حنأأأأو 

Earth Science, 13th ed. (Pearson, 2011), p. 466 ي 

 االثهيأاه يلأومرتاً مث تبأدأ     35و 20ةعبارة صرفة، تظي هرجة حرارة طبقة السرتاتوسفري ثاةتة عل  ارتفأاع يأرتاوح ةأني  (36) 
 تدر ياًي 

 يTarbuck, Lutgens and Tasa, supra note 35, p. 467 انظر (37) 

 ( م  التعليق املتصي ةالديباجةي3الفقرة  أعال انظر  (38) 
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ا أأأوي" )أو، تلأأأوث اهلأأأأواد( أحيانأأأاً اسأأأتطداماً عامأأأأاً غأأأأال  الويرسأأأتطدو مصأأأةلو "تلأأأوث  (7
، لك أأأه    أأأ ا السأأأياق (39)ليشأأأ ي تأأأد ور األحأأأوال ا ويأأأة ع ومأأأاً مثأأأي نفأأأاه األوثون وتغأأأري امل أأأا 

ي و أو ةالتأايل يسأتبعد القضأايا العامليأة   املعا أدات شأياً وامل ارسأة القائ أةايستطدو مبع ا  الضيق، مت
 ا ويي   الغالم  تعري  تلوث 

)أ( 1ولتعريأ  "تلأوث الغأال  ا أوي"، تسأأتطدو الفقأرة )ب( لغأة تسأت د ةاألسأاس رىل املأأاهة  (8
 ، اليت ت   عل  ما يلي:(40)1979م  اتفاقية التلوث ا وي البعيد املدى عرب احلدوه لعاو 

أو واد ةفعأأأي اإلنسأأأان، ةصأأأورة مباشأأأرة "التلأأأوث ا أأأوي" يعأأأد مأأأا يسأأأتحدث   اهلأأأ 
غأأري مباشأأرة، مأأ  مأأواه أو طاقأأة تأأ  م ع هأأا آثأأار ضأأارة ةةبيعتهأأا مبأأا يعأأرض صأأحة اإلنسأأان 
للطةأر، ويلحأأق اخلةأأر ةأاملواره احليأأة والأأ ظم اإليكولوجيأأة وامل تلكأات املاهيأأة، ووأأي ةامل أأافع 
البيئيأأة وغأأري كلأأك مأأ  اسأأتطدامات البيئأأة املشأأروعة أو  أأول هون االسأأتفاهة م هأأا، وترفهأأم 

 ات ا وية" تبعًا ل لك"ي "امللوث
 (41)، مأأ  اتفاقيأأة األمأأم املتحأأدة لقأأانون البحأأار4، الفقأأرة 1وجتأأدر اإلشأأارة أيضأأاً رىل أن املأأاهة  

لأأأك مصأأأاب تعأأأّر  مصأأأةلو "التلأأأوث" علأأأ  أنأأأه يعأأأد "رهخأأأال اإلنسأأأان   البيئأأأة البحريأأأة، مبأأأا   ك
هأأأأا أو  ت أأأأي أن تأأأأ  م ع هأأأأا آثأأأأار أو غأأأأري مباشأأأأرة، مأأأأواه أو طاقأأأأة تأأأأ  م ع األهنأأأأار، ةصأأأأورة مباشأأأأرة 

 (42)"مؤكيأأأأأة، مثأأأأأي اإلضأأأأأرار ةأأأأأاملواره احليأأأأأة واحليأأأأأاة البحريأأأأأة، وتعأأأأأريض الصأأأأأحة البشأأأأأرية ل خةأأأأأار ييي
يعأأأرض حيأأأاة تلأأأك املأأأواه كات طأأأاةع ويفأأأرتض أن تكأأأون اآلثأأأار املؤكيأأأة ال اجتأأأة عأأأ  رهخأأأال أو رطأأأالق 

 يسهم   كلكيلةبيعية ل رض، أو ويهده البيئة ااإلنسان وصحته للطةر 

__________ 

الصأاهر عأ  معهأد القأانون الأدويل ةشأ ن  1987م  قأرار القأا رة لعأاو  1املاهة  م  1الفقرة  املثال، ت  عل  سبيي  (39) 
فيميأائي أو  ي يأائي أو ةيولأوجي  تغأري"التلوث ا وي عرب احلدوه"، عل  أنه "ألغراض  أ ا القأرار، يعأد "التلأوث" أي 

الغأأأال  ا أأأوي أو نوعيتأأأه يأأأ  م ةصأأورة مباشأأأرة أو غأأأري مباشأأأرة عأأأ  فعأأي اإلنسأأأان أو امت اعأأأه عأأأ  القيأأأاو    تكأأوي 
ةفعي، وترتتب عليأه آثأار مؤكيأة أو ضأارة   ةيئأة هول أخأرى أو م أاطق واقعأة خأارن حأدوه الواليأة الوط يأة"ي )التو يأد 

 ي http://www.idi-iil.org/idiE/resolutionsE/1987_caire_03_en.PDF الراة  التايل:  مضا (ي متاح 
 The formulation of LRTAP article 1(a) goes backي 217، صفحة 1302، ا لد سلسلة املعا داتاألمم املتحدة،  (40) 

to the definition of pollution by the Council of the Organisation for Economic Cooperation and Development 

(OECD) in its Recommendation C(74)224 on "Principles concerning Transfrontier Pollution", of 14 November 

1974 (International Legal Materials, vol. 14, p. 242), which reads as follows: "For the purpose of these 

principles, pollution means the introduction by man, directly or indirectly, of substances or energy into the 

environment resulting in deleterious effects of such a nature as to endanger human health, harm living resources 

and ecosystems, and impair or interfere with amenities and other legitimate uses of the environment". See H. van 

Edig (ed.), Legal Aspects of Transfrontier Pollution (Paris: OECD, 1977), p. 13; see also Patricia Birnie, Alan 

Boyle, Catherine Redgwell, International Law and the Environment (Oxford: Oxford University Press, 2009), 

pp. 188-189; A. Kiss and D. Shelton, International Environmental Law (London: Graham & Trotman, 1991), p. 

117 (definition of pollution: "also forms of energy such as noise, vibrations, heat, radiation are included”)ي 
 ي  3، صفحة 1833، ا لد نفسهاملرجع  (41) 

م  اتفاقيأة األمأم املتحأدة لقأانون البحأار علأ  التأماو مب أع تلأوث البيئأة البحريأة مأ  ا أو، و  حأدوه  212املاهة  ت   (42) 
 كلك ي ةبق تعري  "التلوث" الواره       االتفاقية عل  التلوث ا ويي 
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( 4)1 )أ( مأأ  اتفاقيأأة التلأأوث ا أأوي البعيأأد املأأدى عأأرب احلأأدوه والفقأأرة1وةي  أأا تأأ   املأأاهة  (9
"رهخأال طاقأة" )و أ لك مأواه(    مسأ لة م  اتفاقية األمم املتحأدة لقأانون البحأار علأ  1م  املاهة 

  نأأ  الفقأأرة  "الةاقأأة" الغأأال  ا أأوي   أأمد مأأ  "التلأأوث"، فأأرن الل  أأة قأأررت أالّ تأأدرن مصأأةلو
أن لفظأأة "مأأواه" تشأأ ي  ، ألغأأراض املبأأاهئ التوجيهيأأة،)ب( مأأ  مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهيي فهأأي تعتأأرب

"الةاقأأأة"ي ويرفهأأأم أن "الةاقأأأة" تشأأأ ي احلأأأرارة والضأأأود وال شأأأاط اإلشأأأعاعي الأأأيت ترأأأدخي   الغأأأال  
 ي  (43)ا وي أو ترةلق فيه م  خالل األنشةة البشرية

تت أأاول وتبأأنّي عبأأارة "آثأأار متتأأد خأأارن هولأأة امل شأأ "   الفقأأرة )ب( أن مشأأاريع املبأأاهئ التوجيهيأأة  (10
)ب( مأ  اتفاقيأة التلأوث ا أوي البعيأد املأدى عأرب احلأدوه 1آلثأار العأاةرة للحأدوه ةأاملفهوو الأواره   املأاهة ا

أنأأه يعأأد "التلأأوث ا أأوي الأأ ي الأأيت تعأأّر  "التلأأوث ا أأوي البعيأأد املأأدى عأأرب احلأأدوه" علأأ   1979لعأأاو 
يقأأع م شأأ   املأأاهي،  ليأأاً أو جمئيأأاً، هاخأأي م ةقأأة مشأأ ولة ةواليأأة وط يأأة لدولأأة مأأا، وتأأ  م ع أأه آثأأار سأألبية 

تسأأهم ةأأه مصأأاهر    امل ةقأأة املشأأ ولة ةواليأأة هولأأة أخأأرى علأأ  مسأأافة يتعأأ ر معهأأا ع ومأأاً الت ييأأم ةأأني مأأا
 ث"ي فرعية ومجاعية لالنبعاثات   كلك التلو 

ال ةأأأد ألغأأأراض فأأأا أأأوي" معرّفأأأاً تعريفأأأاً ضأأأيقاً   الفقأأأرة )ب(،  الغأأأال  وملأأأا  أأأان "تلأأأوث (11
ي وهلأأ ا عأأ  طريأأق تعريأأ  خمتلأأ  قضأأايا أخأأرى غأأري التلأأوث ا أأوي ت أأاولمشأأاريع املبأأاهئ التوجيهيأأة 

__________ 

 .WMO/IGAC Report: Impact of Megacities on Air Pollution and Climate, GAW Report Noخبصوص احلرارة انظر  (43) 

205, WMO, (September 2012); David Simon and Hayley Leck, “Urban Adaptation to Climate/Environmental 

Change: Governance, Policy and Planning”. Special Issue, Urban Climate, vol. 7, (2014) pp 1-134; John A. 

Arnfield, "Two decades of urban climate research: a review of turbulence, exchanges of energy and water, and 

the urban heat island," nternational Journal of Climatology, vol. 23, pp.1–26; Lisa Gartland, Heat Islands: 

Understanding and Mitigating Heat in Urban Areas, (London: Earthscan. 2008); See in general, Brian Stone Jr., 

The City and the Changing Climate: Climate Change in the Places We Live, (Cambridge, MA: Cambridge 

University Press, 2012) ي وفي ا يتعلق ةالتلوث الضوئي، انظرCatherine Rich and Travis Longcore, eds., Ecological 

Consequences of Artificial Night Lighting, (Washington DC: Island Press, 2006); Pierantonio Cinzano and Fabio 
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ي مشأكليت "تأد ور الغأال  ا أوي"ي ويأراه رأ ا التعريأ  أن يشأ   الغرض، تقدو الفقرة )ن( تعريفاً ل
الأيت يسأببها اإلنسأان، سأواد أ أان  العامليأة نفاه األوثون وتغري امل ا ي و و يغةي تغري األحأوال ا ويأة

البيئأأأة الةبيعيأأأة أو احليويأأأة أو  تغأأأري  كلأأأك ةصأأأورة مباشأأأرة أو غأأأري مباشأأأرةي وقأأأد يتطأأأ  كلأأأك شأأأكي 
مأأأ  اتفاقيأأأة فيي أأأا  1اهة املأأأ مأأأ  2الفقأأأرة  الغأأأال  ا أأأوي العأأأامليي ويأأأره   تبأأأديي   تر يبأأأةشأأأكي 

"اآلثأأأأار الضأأأأارة" الأأأأيت تعأأأأد "التغيأأأأريات   البيئأأأأة   تعريأأأأ   ل (44)1985حل ايأأأأة طبقأأأأة األوثون لعأأأأاو 
املاهيأأأة أو   الكائ أأأات احليأأأة، مبأأأا   كلأأأك التغيأأأريات   امل أأأا ، الأأأيت هلأأأا آثأأأار شأأأديدة الضأأأرر علأأأ  

إليكولوجيأأأة الةبيعيأأأة وتلأأأك الأأأيت ي ظ هأأأا الصأأأحة البشأأأرية أو علأأأ  تر يأأأب ومرونأأأة ورنتاجيأأأة الأأأ ظم ا
مأأأ  اتفاقيأأأة األمأأأم املتحأأأدة  ،2، الفقأأأرة 1اإلنسأأأان أو علأأأ  املأأأواه املفيأأأدة للبشأأأرية"ي وتعأأأّر  املأأأاهة 

اإلطارية ةش ن تغري امل ا  مصةلو "تغأري امل أا " علأ  أنأه يعأد "تغيأرياً   امل أا  يعأمى ةصأورة مباشأرة 
الأأ ي يفضأأي رىل تغيأري   تكأأوي  الغأأال  ا أوي العأأاملي والأأ ي  أو غأري مباشأأرة رىل ال شأأاط البشأري

   "يالحا، ةاإلضافة رىل التقلب الةبيعي لل  ا ، عل  مدى فرتات ثم ية مت اثلةي
ويأأأراه ةعبأأأارة "آثأأأار ضأأأارة كات شأأأ ن" حتديأأأد نةأأأاق األنشأأأةة البشأأأرية الأأأيت ي بغأأأي أن تغةيهأأأا  (12

  أع اهلأأأأأأا  "كو شأأأأأأ ن"ة علأأأأأأ  اسأأأأأأتطداو عبأأأأأأارة مشأأأأأأاريع املبأأأأأأاهئ التوجيهيأأأأأأةي وقأأأأأأد هرجأأأأأأت الل  أأأأأأ
لكأأ   ‘هميكأأ   شأأف‘تعأأد شأأيئاً أ ثأأر مأأ   ‘كو شأأ ن‘أن عبأأارة "ييي  رىل الل  أأةوك بأأت ي (45)السأأاةقة

ي و أأأب أن يأأأؤهي الضأأأرر رىل أثأأأر مأأأؤك حقيقأأأي ]و[ ييي ‘اً  بأأأري ‘أو  ‘اً خةأأأري ‘ ح  أأأاً  يبلأأأغال يلأأأمو أن 
ي وعأأأالوة (46)"املؤكيأأأة ةاملقأأأاييس الوقائعيأأأة واملوضأأأوعية أأأب أن يكأأأون مأأأ  امل كأأأ  قيأأأاس  أأأ   اآلثأأأار 

علأ  كلأأك، فأركا  انأأت عبأأارة "كو شأ ن" تتحأأده مبعأأايري وقائعيأة وموضأأوعية، فرهنأأا ت ةأوي  أأ لك علأأ  
حتديأأد للقي أأة يتوقأأ  علأأ  اأأرو   أأي حالأأة وعلأأ  الفأأرتة الأأيت  أأري فيهأأا  أأ ا التحديأأدي ف أأثالً، رمبأأا 

غأري "كي شأ ن"   وقأت معأني ألن املعرفأة العل يأة أو التقأدير البشأري  ْقأدالف  يرعترب نوع معأني مأ  أنأواع 
  كلأأك الوقأأت مل يسأأ دا قي أأة  بأأرية هلأأ ا املأأوره ةالأأ اتي ف سأأ لة تعريأأ  مأأا يشأأكي شأأيئاً "كا شأأ ن" 

 ي  (47)تستلمو حتديدًا وقائعيًا وال تتوق  عل  حتديد قانوم
 تقتصأأأر علأأأ رهخأأأال أو رطأأأالق املأأأواه نتي أأأة أن  يفأأأرتضو  حالأأأة "تلأأأوث الغأأأال  ا أأأوي"  (13

أن  أأأدث تغأأأري األحأأأوال ا ويأأأة  أأأب فأمأأأا   حالأأأة "تأأأد ور الغأأأال  ا أأأوي"،  ،وقأأأوع آثأأأار "ضأأأارة"
__________ 

 ي  293، صفحة 1513، ا لد سلسلة املعا دات، املتحدةاألمم  (44) 

(؛ 1997  األغأأراض غأأري املالحيأأة ) مأأ  اتفاقيأأة قأأانون اسأأتطداو ا أأاري املائيأأة الدوليأأة 7انظأأر، علأأ  سأأبيي املثأأال، املأأاهة  (45) 
( )قأأرار ا  عيأأة 2001مأأ  مشأأروع املأأواه املتعلقأأة مب أأع الضأأرر العأأاةر للحأأدوه ال أأاجم عأأ  أنشأأةة خةأأرة ) 1ومشأأروع املأأاهة 

مأأ  مشأأاريع املبأأاهئ املتعلقأأة ةتوثيأأع اخلسأأارة   حالأأة وقأأوع ضأأرر عأأاةر للحأأدوه  2، املرفأأق(؛ ومشأأروع املبأأدأ 62/68العامأأة 
مأأأ  مشأأأاريع مأأأواه قأأأانون  6، املرفأأأق(؛ ومشأأأروع املأأأاهة 61/36( )قأأأرار ا  عيأأأة العامأأأة 2006عأأأ  أنشأأأةة خةأأأرة )نأأأاجم 

 (ي63/124 ( )قرار ا  عية العامة2008طبقات امليا  ا وفية العاةرة للحدوه )
أنشأأةة خةأأرة،  عأأ للحأأدوه ال أأاجم مأأ  مشأأاريع املأأواه املتعلقأأة مب أأع الضأأرر العأأاةر  2مأأ  التعليأأق علأأ  مشأأروع املأأاهة  4الفقأأرة  (46) 

 ي98، الفقرة 152، ا لد الثام )ا مد الثام(، الصفحة 2001حولية ييي ، 2001
خةأأرة،  أنشأأةةانظأأر، علأأ  سأأبيي املثأأال، التعليأأق علأأ  مشأأاريع املأأواه املتعلقأأة مب أأع الضأأرر العأأاةر للحأأدوه ال أأاجم عأأ   (47) 

ر أيضأأاً التعليأأق علأأ  مشأأاريع املبأأاهئ املتعلقأأة ةتوثيأأع اخلسأأارة   حالأأة (ي انظأأ7و 4، الفقرتأأان 2)التعليأأق علأأ  املأأاهة 
 (ي  3رىل  1 ، الفقرات م 2وقوع ضرر عاةر للحدوه ناجم ع  أنشةة خةرة )التعليق عل  مشروع املبدأ 
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ةأأاق املبأأاهئ التوجيهيأأة، ، ةشأأ ن ن2"آثأأاراً ضأأارة كات شأأ ن"ي و  أأا يتبأأني مأأ  مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي 
و  أأا علأأ  حأأد سأأوادي تأأد ور والتلأأوث الغأأال  ا أأوي مأأ  تعأأىن  أأ   املبأأاهئ التوجيهيأأة مبسأأ لة محايأأة ال

(   اتفاقيأأأأة فيي أأأأأا adverse effectsعبأأأأارة "اآلثأأأأار الضأأأأارة" ) تأأأأأدل( أعأأأأال ، 11  الفقأأأأرة ) أرشأأأأري رليأأأأه
التغأأأريات الأأأيت يكأأأون هلأأأا آثأأأار شأأأديدة الضأأأرري وتشأأأري عبأأأارة "ضأأأارة"  علأأأ  (48)األوثون حل ايأأأة طبقأأأة

 أو غري متوقعي  مسترتغالبًا ةشكي  يقع ( رىل شيد مؤٍك،deleterious)    املباهئ التوجيهية[  ] 
 

  2المئدأ التوجيهي 
 نطاق المئادئ التوجيهية

]تتضأأأأ  [ ]تت أأأأاول[ مشأأأأاريع املبأأأأاهئ التوجيهيأأأأة  أأأأ   ]مبأأأأاهئ توجيهيأأأأة  -1 
 تد ور؛التلوث و المحاية الغال  ا وي م   [ةش ن

ال تت أأأأاول مشأأأأاريع املبأأأأاهئ التوجيهيأأأأة  أأأأ   املسأأأأائي املتعلقأأأأة مببأأأأدأ تغأأأأرمي  -2 
املتباي أأة، ومسأأؤولية الأأدول ورعايا أأا، ونقأأي و امللأأوث، ومبأأدأ التحأأوط، واملسأأؤوليات املشأأرت ة 
 ال  ي را؛ و ، الفكرية حقوق امللكية يش ياألموال والتك ولوجيا رىل البلدان ال امية، مبا 

ال تت اول مشاريع املبأاهئ التوجيهيأة  أ   مأواه معي أة موضأع مفاوضأات ةأني  -3 
 الدول مثي الكرةون األسوه، واألوثون   طبقة الرتوةوسفري، ومواه أخرى ث ائية الت ثري؛ 

لأأأأيس   مشأأأأاريع املبأأأأاهئ التوجيهيأأأأة  أأأأ   مأأأأا يأأأأؤثر علأأأأ  املر أأأأم القأأأأانوم  -4 
ةاملسأأائي املتعلقأة ةالفضأاد اخلأأارجي، مبأا   كلأأك لل  أال ا أوي مبوجأأب القأانون الأدويل أو 

 ةتحديد حدوه ي
 

 التعليق  
نةأأأأاق مشأأأأاريع املبأأأأاهئ التوجيهيأأأأة في أأأأا يتعلأأأأق غ ايأأأأة  2 أأأأده مشأأأأروع املبأأأأدأ التأأأأوجيهي  (1

ال ةأأاق ةةريقأأة ر اةيأأة، رك تشأأري رىل األمأأور الأأيت تت اوهلأأا املبأأاهئ  1الغأأال  ا أأويي وتعأأرض الفقأأرة 
ال ةأأاق نفسأأه ةةريقأأة سأألبية، رك رهن أأا تشأأريان رىل األمأأور  3و 2 حأأني حتأأده الفقرتأأان التوجيهيأأة،  

شأأأأرطاً وقائيأأأاً يتعلأأأأق ةا أأأأال  (4الأأأيت ال تغةيهأأأأا مشأأأأاريع املبأأأاهئ التوجيهيأأأأة  أأأأ  ي وتتضأأأ   الفقأأأأرة 
 ا وي والفضاد اخلارجيي 

لتعأأأأريفني الأأأأوارهي    نةأأأأاق مشأأأأاريع املبأأأأاهئ التوجيهيأأأأة ةاالسأأأأت اه رىل ا 1وتعأأأأّر  الفقأأأأرة  (2
و أأأي تت أأأاول املسأأأائي املتعلقأأأة غ ايأأأة الغأأأال   1الفقأأأرتني )ب( و)ن( مأأأ  مشأأأروع املبأأأدأ التأأأوجيهي 

ا أوي   جمأالني اث أني، مهأا تلأوث الغأال  ا أأوي وتأد ور الغأال  ا أويي وتت أاول مشأاريع املبأأاهئ 
، مأأأأ  قبيأأأأي االنف أأأأارات امل شأأأأ عيأأأأة وال متتأأأأد رىل األسأأأأباب الةبي امل شأأأأ التوجيهيأأأة األسأأأأباب البشأأأأرية 

الرب انيأأأة وحأأأاالت تصأأأاهو ال يأأأاثك ةأأأاألرضي ويعكأأأس الرت يأأأم علأأأ  حأأأاالت التلأأأوث العأأأاةر للحأأأدوه 
__________ 

 ي  293صفحة ال، 1513ا لد سلسلة املعا دات، ، املتحدةاألمم  (48) 
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األنشأأأةة البشأأأرية األحأأأوال السأأأائدة   الوقأأأت  ةسأأأببوتأأأد ور الغأأأال  ا أأأوي علأأأ  نةأأأاق العأأأامل 
رىل اهليئأأأة احلكوميأأأة الدوليأأأة املع يأأأة ةتغأأأري  واسأأأت اهاً ي (49)الأأأرا  ، والأأأيت تؤ أأأد ا االسأأأت تاجات العل يأأأة

  املائأأة أن ال شأأاط البشأأري  أأو السأأبب املهأأي    95ة سأأبة يقأأني تصأأي رىل العلأأم يكشأأ   ،امل أأا 
الكام  وراد االحرتار املالحأا م أ  م تصأ  القأرن العشأري ي وتالحأا اهليئأة احلكوميأة الدوليأة املع يأة 

احأأرتار ا أأو    أأ ا التأأ ثري  ويت لأأ  ظأأاو امل أأاخي تأأ ثري واضأأوي ةتغأأري امل أأا  أن تأأ ثري اإلنسأأان   ال
واحملأأي ، ونقصأأان ا ليأأد والأأثلج، وثيأأاهة متوسأأ  ارتفأأاع مسأأتوى البحأأار، والتغأأري   ةعأأض الظأأوا ر 

 أأأ لك أنأأأه مأأأ  املأأأرجو املع يأأأة ةتغأأأري امل أأأا   ي وتالحأأأا اهليئأأأة احلكوميأأأة الدوليأأأة (50)امل اخيأأأة القصأأأوى
البشأأأرية  "العوامأأأي الضأأأاغةة"هة انبعاثأأأات غأأأاثات الدفيئأأأة البشأأأرية امل شأأأ  وسأأأائر للغايأأأة أن تكأأأون ثيأأأا

امل شأأأ  جمت عأأأًة، قأأأد سأأأامهت ةأأأ  ثر مأأأ  نصأأأ  الميأأأاهة امللحواأأأة   املتوسأأأ  العأأأاملي لدرجأأأة حأأأرارة 
 ي  (51)2010رىل عاو  1951سةو األرض   الفرتة م  عاو 

جتأدر املالحظأة مأع كلأك أن مأا و ول  تت اول املباهئ التوجيهيأة أيضأاً التلأوث الأداخلي أو احمللأيي ( 3
تأأ ثري    اإلطأأار عأأرب احلأأدوهي والعأأاملي، ال سأأي ا أحيانأأا لأأه قأأد يكأأون  أأدث علأأ  الصأأعيد احمللأأي 

واد تحسأأأأي ية، سأأأأالبشأأأأرية الجأأأأرادات اإل وقأأأأد تتةلأأأأبع أأأأدما يتعلأأأأق األمأأأأر غ ايأأأأة الغأأأأال  ا أأأأويي 
  احلسأأبان الغأأال  ا أأوي والغأأال  املأأائي والغأأال   يؤخأأ أ انأأت رجأأرادات فرهيأأة أو مجاعيأأة، أن 

 ، و  لك التفاعالت ةي هايم  م ظور شامياحليوي والغال  األرضي 
ويشأأأكي ثأأأام أ سأأأيد الكربيأأأت وأ اسأأأيد ال يرتوجأأأني املصأأأدري  الرئيسأأأيني للتلأأأوث ا أأأوي  (4

طبقأأأأة األوثون العأأأأاملني ونفأأأأاه ،   حأأأأني ميثأأأأي تغأأأأري امل أأأأا  (52)اصأأأأرالعأأأأاةر للحأأأأدوه   الوقأأأأت املع
ي وتسأأأأا م مأأأأواه معي أأأة مسأأأأت ِفدة لأأأأ وثون أيضأأأأاً   (53)الرئيسأأأيني املسأأأأببني لتأأأأد ور الغأأأال  ا أأأأوي

 ي  (54)االحرتار العاملي
"تتضأ  " مبأاهئ توجيهيأة ةشأ ن  ي بغأي أن مشأاريع املبأاهئ التوجيهيأة ومس لة مأا ركا  انأت (5

،  أي مسأ لة  أب مواصألة  أ ا املوضأوع"تت أاول"  أن أو، تأد ورالتلوث و المحاية الغال  ا وي م  
 ال ظر فيها مع تقدو أع ال الل  ةي

__________ 

  ، متاح IPCC Climate Change 2013: The Physical Science Basis”, Summary for Policy makers انظر ع وماً، (49) 
 ي <http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Summary Volume_FINAL.pdf> الراة  التايل:

 نفسهي املرجع (50) 
 املرجع نفسهي (51) 

 (52) Birnie, Boyle, Redgwell, ي342أعال ، الصفحة  40 احلاشية 
مأأ   4ترت أأاول مسأأ لة الأأرتاة  ةأأني تغأأري امل أأا  واسأأت فاه األوثون   الديباجأأة و  املأأاهة  ي336صأأفحة  املرجأأع نفسأأه، (53) 

للحأدوه وتغأري امل أا  فيرت أاول    العأاةراتفاقية األمم املتحدة اإلطارية ةش ن تغري امل ا ي أما الرتاة  ةأني التلأوث ا أوي 
 ي2012م  تعديي ةروتو ول غوت ربغ لعاو  2م  املاهة  1اجة والفقرة الديب

 املرجع نفسهي (54) 
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، و أأ لك الفقأأرة الراةعأأة مأأ  الديباجأأة، التفأأا م الأأ ي توصأألت رليأأه 3و 2وتعكأأس الفقرتأأان  (6
هرن املوضأأوع   ةرنأأامج ع أأي الل  أأة   هورهتأأا اخلامسأأة والسأأتني   ع أأدما أر  2013الل  أأة   عأأاو 

 ي(55)2013عاو 
أمأأا الفقأأرة الراةعأأة، فهأأي تتضأأ   شأأرطاً وقائيأأاً يكفأأي أن مشأأاريع املبأأاهئ التوجيهيأأة ال تأأؤثر  (7

الغأأأال  ا أأأوي وا أأأال ا أأأوي ويشأأأكي ال ا أأأوي مبوجأأأب القأأأانون الأأأدويلي   املر أأأم القأأأانوم لل  أأأ
 متامأأاً ي بغأأي الت ييأأم ةي ه أأاي فا أأال ا أأوي  أأو م ةقأأة مؤسسأأية ثاةتأأة متأأارس عليهأأا ني خمتلفأأنيمفهأأوم
مأأأ  اتفاقيأأأة  1"سأأأياهة  املأأأة وحصأأأرية"ي فعلأأأ  سأأأبيي املثأأأال، تأأأ   املأأأاهة  ، هاخأأأي رقلي هأأأا،الدولأأأة

ا أأأال ‘، علأأأ  مأأأا يلأأأي: "ييي لكأأأي هولأأأة السأأأياهة الكاملأأأة واملةلقأأأة علأأأ  (56)الةأأأريان املأأأدم الأأأدويل
مأ  االتفاقيأة نفسأها فتعأّر  رقلأيم الدولأة ة نأه امل أاطق  2ي أمأا املأاهة (57)الأ ي يعلأو رقلي هأا"‘ ا وي

الربية وامليا  اإلقلي ية املتاسأة هلأا والأيت  ضأع لسأياهة تلأك الدولأة أو سألةاهنا أو محايتهأا أو واليتهأاي 
فيرعتأأرب خارجأأاً عأأ  نةأأاق سأأياهة أي هولأأة  ا أأال ا أأوي الأأ ي يقأأع خأأارن حأأدوه امليأأا  اإلقلي يأأة، أمأأا

و أأأو مفتأأأوح لالسأأأتطداو أمأأأاو مجيأأأع الأأأدول، شأأأ نه   كلأأأك شأأأ ن أعأأأايل البحأأأاري و  املقاةأأأي، فأأأرن 
الغأأأال  ا أأأوي، الأأأ ي يتكأأأون مأأأ  طبقأأأة مأأأ  الغأأأاثات احمليةأأأة ةأأأاألرض،  أأأو مأأأاهة  نشأأأةة متقلبأأأة 

ي والغأأال  ا أأوي غأأري مرئأأي وغأأري (58)يأأةتتحأأرك الغأأاثات فيهأأا ةاسأأت رار هون اعتبأأار للحأأدوه اإلقلي 
 مل وس وغري قاةي للفصيي 

وعأأأأأالوة علأأأأأ  كلأأأأأك، فبي  أأأأأا ت قسأأأأأم م ةقأأأأأة الغأأأأأال  ا أأأأأوي رىل جمأأأأأاالت علأأأأأ  أسأأأأأاس  (8
خصائ  هرجات احلرارة، ال يوجد حأد  عل أي  فاصأي ةأني الغأال  ا أوي والفضأاد اخلأارجيي فعلأ  

ي وجتأأدر (59)  ا أأوي تأأدر ياً ةأأاخلواد الفضأأائي يلأأومرت،  أأتل  آثأأار الغأأال  100مسأأافة تميأأد علأأ  
املالحظأأأأة أن معا أأأأدة املبأأأأاهئ امل ظ أأأأة ألنشأأأأةة الأأأأدول   ميأأأأدان استكشأأأأا  واسأأأأتطداو الفضأأأأاد 
اخلأأأأأارجي، مبأأأأأا   كلأأأأأك الق أأأأأر واألجأأأأأراو السأأأأأ اوية األخأأأأأرى، مل تأأأأأ ت ةتعريأأأأأٍ  ملفهأأأأأوو "الفضأأأأأاد 

  رطأأار الل  أأة الفرعيأأة القانونيأأة التاةعأأة م اقشأأة املسأأ لة  1959ي وتتواصأأي م أأ  عأأاو (60)اخلأأارجي"
لل  ة األمم املتحدة الستطداو الفضأاد اخلأارجي   األغأراض السأل ية، الأيت غثأت ال ه أني املكأام 

 ي(61)والوايفي رثاد مسائي حتديد احلدوه
__________ 

 ي168الفقرة  (A/68/10) 10الوثائق الرمسية لل  عية العامة، الدورة الثام ة والستون، امللحق رقم  (55) 
 ي295صفحة ال، 15، ا لد املعا داتسلسلة األمم املتحدة،  (56) 

 أأأانون األول/هيسأأأ رب   10مأأأ  اتفاقيأأأة األمأأأم املتحأأأدة لقأأأانون البحأأأار )مونتيغأأأو ةأأأاي،  2مأأأ  املأأأاهة  2انظأأأر الفقأأأرة  (57) 
(، الأأأيت تأأأ   علأأأ  مأأأا يلأأأي: "متتأأأد السأأأياهة رىل احليأأأم ا أأأوى فأأأوق البحأأأر اإلقلي أأأي و أأأ لك رىل قاعأأأه وةأأأاط  1982

 (ي3، الصفحة 1833حدة، جم وعة املعا دات، ا لد أرضهي" )األمم املت
 ي6أعال ، الفصي  40احلاشية ، Birnie, Boyle, Redgwellع وماً  انظر (58) 

 (59) Tarbuck, Lutgens and Tasa, pp. 465 and 466ي 

 ي205الصفحة ، 610ا لد  سلسلة املعا دات،، املتحدةاألمم  (60) 

 Bhupendra Jasani (ed), Peaceful and Non-Peaceful uses of Space: Problems of Definition for the ع وماً  انظر (61) 

Prevention of an Arms Race, United Nations Institute for Disarmament Research, (New York, Philadelphia, 

Washington DC, London, Taylor and Francis, 1991), especially Chap.2 and 3ي 

http://undocs.org/ar/A/68/10
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ال  ، أن تشأأأري رىل أن مشأأأروع املبأأأاهئ التوجيهيأأأة4،   الفقأأأرة وة أأأاًد عليأأأه، اختأأأارت الل  أأأة (9
ت أأأاول املسأأأائي املتعلقأأأة ةالفضأأأاد اخلأأأارجيي ثه علأأأ  وال ياملر أأأم القأأأانوم لل  أأأال ا أأأوي  علأأأ  ثريأأأؤ 

 ي  2013كلك أن اإلشارة رىل الفضاد اخلارجي تعكس التفا م ال ي توصلت رليه الل  ة   عاو 
 

  5المئدأ التوجيهي 
 التعاون الدولي

الأأأأدول ملممأأأأة ةالتعأأأأاون، حسأأأأب االقتضأأأأاد، في أأأأا ةي هأأأأا ومأأأأع امل ظ أأأأات  -1 
 ؛تد ورالو تلوث الالدولية كات الصلة، م  أجي محاية الغال  ا وي م  

تتعأأأأأاون الأأأأأدول علأأأأأ  ثيأأأأأاهة تعميأأأأأم املعأأأأأار  العل يأأأأأة املتصأأأأألة ي بغأأأأأي أن  -2 
اون تبأأاهل الغأأال  ا أأويي وقأأد يشأأ ي التعأأ وتأأد ورة سأأباب وآثأأار تلأأوث الغأأال  ا أأوي 

 املعلومات والرصد املشرتكي
 

 التعليق  
ي أأأأدرن التعأأأأاون الأأأأدويل   صأأأأ يم ا  وعأأأأة الكاملأأأأة ملشأأأأاريع املبأأأأاهئ التوجيهيأأأأة املتعلقأأأأة  (1

و أأو  (62) بأأرياً   القأأانون الأأدويلاً  غ ايأأة الغأأال  ا أأويي وقأأد شأأهد مفهأأوو التعأأاون الأأدويل تغأأري 
ي وتسألم (63)ي"املصأا  املشأرت ة الأيت  أ  "ا ت أع الأدويل  كأيست د أيضاً ةدرجة  برية رىل فكرة 

محايأأة  حيأأث تأأ   علأأ  أن ا األمأأر  أأ   رأأالفقأأرة الثالثأأة مأأ  هيباجأأة مشأأاريع املبأأاهئ التوجيهيأأة 
 "م  الشواغي امللحة لل  ت ع البشري  كي"ي  تد ورالوم  تلوث الا وي م   الغال 

ةأ ن  ملممأة الأدولأن علأ   ،1، الفقأرة 5لتأوجيهي و    ا السياق، يأ   مشأروع املبأدأ ا (2
تتعأاون، حسأأب االقتضأأادي وةصأأورة حمأأدهة، يكأأون  أ ا التعأأاون مأأع الأأدول ومأأع امل ظ أأات الدوليأأة 
كات الصألةي وتعأأد عبأارة "حسأأب االقتضأأاد" أن الأدول تت تأأع ة أوع مأأ  املرونأأة وغيأم مأأ  السأألةة 

عة التعأاون املةلأوب وموضأوع التعأاوني وقأد  تلأ  التقديرية   ت في  التمامها ةالتعاون حسب طبي
األشأأكال الأأأيت ميكأأأ  أن يتطأأأ  ا  أأأ ا التعأأأاون حسأأأب مصأأأا  الأأأدولي وةالتأأأايل، ميكأأأ  أن يتطأأأ  
شأأأأأأكي تعأأأأأأاون ث أأأأأأائي أو رقلي أأأأأأي أو عأأأأأأامليي وميكأأأأأأ  للأأأأأأدول أيضأأأأأأاً أن تتطأأأأأأ  ةشأأأأأأكي انفأأأأأأراهي 

 اإلجرادات اليت ترا ا مالئ ةي
__________ 

 (62) W. Friedmann, The Changing Structure of International Law (London: Stevens & Sons, 1964), pp. 60-71; 

Charles Leben, “The Changing Structure of International Law Revisited by Way of Introduction”, European 

Journal of International Law, vol. 3 (1997), pp. 399-408. See also, Jost Delbrück, “The International Obligation 

to Cooperate — An Empty Shell or a Hard Law Principle of International Law? — A Critical Look at a Much 

Debated Paradigm of Modern International Law”, H. P. Hestermeyer, et al., eds., Coexistence, Cooperation and 

Solidarity (Liber Amicorum Rüdiger Wolfrum), vol.1 (Leiden: Martinus Njihoff, 2012), pp. 3-16ي 

 (63) Bruno Simma, “From Bilateralism to Community Interests in International Law”, The Hague Academy of 

International Law, Recueil des cours, vol. 250, 1994, pp. 217-384; Naoya Okuwaki, “On Compliance with the 

Obligation to Cooperate: New Developments of ‘International Law for Cooperation’”, in Jun’ichi Eto, ed., 

Aspects of International Law Studies (Festschrift for Shinya Murase) (Tokyo: Shinzansha, 2015), pp. 5-46, at 

pp. 16-17 (in Japanese)ي 
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الأأدويل   عأأدة صأأأكوك متعأأدهة األطأأرا  كات صأأألة غ ايأأة البيئأأأةي التعأأأاون موضأأوع ويأأره  (3
ورعأأالن ريأأو ةشأأ ن البيئأأة والت  يأأة يشأأدهان علأأ   1972فأأرعالن سأأتكهومل ةشأأ ن البيئأأة البشأأرية لعأأاو 

طأأاحونيت قضأأية  ففأأيورضأأافة رىل كلأأك،  ي(64)، علأأ  التأأوايل27واملبأأدأ  24عأأاون،   املبأأدأ أمهيأأة الت
ةأأأأني االلتأأأأماو ةأأأأاإلةالغ،  الأأأأرتاة حمك أأأأة العأأأأدل الدوليأأأأة علأأأأ   ، شأأأأدهت(Pulp Mills caseاللبأأأأاب )

تأأت ك   الأأ يوالتعأأاون ةأأني األطأأرا ، وااللتأأماو ةأأامل عي والحظأأت احملك أأة أن "التعأأاون  أأو السأأبيي 
مأأأ  خاللأأأه الأأأدول املع يأأأة مأأأ  أن تأأأدير ةصأأأورة مشأأأرت ة خمأأأاطر رحلأأأاق الضأأأرر ةالبيئأأأة ييي وكلأأأك مل أأأع 

 ي(65)"األضرار كات الصلة
(،   1985ومأأ  ةأأني ةعأأض املعا أأدات القائ أأة، تأأ   اتفاقيأأة فيي أأا حل ايأأة طبقأأة األوثون ) (4

هيباجتها، علأ  أن األطأرا     أ   االتفاقيأة "تأدرك أن تأداةري محايأة طبقأة األوثون مأ  التعأديالت 
هيباجأة اتفاقيأة  ال امجة ع  األنشةة البشأرية تتةلأب تعاونأاً وع أاًل هوليأني"ي وعأالوة علأ  كلأك، تقأر

( ةأأ ن "الةأأاةع العأأاملي لتغأأري امل أأا  يتةلأأب أقصأأ  1992األمأأم املتحأأدة اإلطاريأأة ةشأأ ن تغأأري امل أأا  )
مأأا ميكأأ  مأأ  التعأأاون مأأ  جانأأب مجيأأع البلأأدان ومشأأار تها   اسأأت اةة هوليأأة فعالأأة ومالئ أأة ييي"، 

 ي  (66)لت اول تغري امل ا " و  الوقت نفسه تؤ د م  جديد "مبدأ سياهة الدول   التعاون الدويل
مأأأأأ  اتفاقيأأأأأة قأأأأأانون اسأأأأأتطداو ا أأأأأاري املائيأأأأأة الدوليأأأأأة   األغأأأأأراض غأأأأأري  8وتأأأأأ   املأأأأأاهة  (5

 املالحية، املتعلقة ةااللتماو العاو ةالتعاون، عل  ما يلي: 
__________ 

 م  رعالن ستكهومل عل  ما يلي: 27ي   املبدأ  (64) 
ي بغي ت اول املسائي الدولية املتعلقة غ اية وحتسني البيئة ةروح التعاون م  جانأب مجيأع البلأدان،  بأرية  انأت " 
صغرية، عل  قدو املساواةي والتعاون م  خالل الرتتيبات الث ائية أو املتعدهة األطرا  أو ةأ ي وسأيلة أخأرى م اسأبة أو 

ضروري لفعالية مكافحة اآلثار البيئية الضأارة ال امجأة عأ  األنشأةة امل فأ ة   مجيأع ا أاالت، وم أع تلأك اآلثأار واحلأد 
   "ل  ال حو الواجب سياهة مجيع الدول ومصاحلهايم ها والقضاد عليها، عل  حنٍو تراع  فيه ع
 ي,at 2 and Corr.1 (1972) A/CONF.48/14 املتحدةوثيقة األمم  تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعد ةالبيئة البشرية،

 م  رعالن ريو عل  ما يلي:  24وي   املبدأ  
الأأدول والشأأعوب غسأأ  نيأأة وةأأروح مأأ  املشأأار ة   حتقيأأق املبأأاهئ الأأوارهة    أأ ا اإلعأأالن و  ثيأأاهة "تتعأأاون  

 تةوير القانون الدويل   ميدان الت  ية املستدامة"ي
 1972حميران/يونيه  16-5، ستكهومل، تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعد ةالبيئة البشرية 
 والتصويب(، الفصي األولي  E.73.II.A.14 )م شور األمم املتحدة، رقم البيع 

 .Judgment, I.C.J،)األرج تني ضد أوروغأواي( عل  هنر أوروغواي،املقامتني  طاحونيت اللبابالصاهر   قضية  احلكم (65) 

Reports 2010, p. 49, para. 77ي 
 أأأأانون   10البحأأأأار )مونتيغأأأأو ةأأأأاي، مأأأأ  ا أأأأمد الثأأأأام عشأأأأر مأأأأ  اتفاقيأأأأة األمأأأأم املتحأأأأدة لقأأأأانون  2انظأأأأر أيضأأأأا الفأأأأرع  (66) 

(، اليت تتضأ   حك أا ةشأ ن "التعأاون العأاملي واإلقلي أي" يأ   علأ  "التعأاون علأ  أسأاس عأاملي 1982األول/هيس رب 
(، و"خةأأأأ  الةأأأأوارئ ضأأأأد التلأأأأأوث" 198(، و"اإلخةأأأأار ةضأأأأرر وشأأأأيك أو فعلأأأأأي" )املأأأأاهة 197أو رقلي أأأأي" )املأأأأاهة 

(، و"املعأأايري العل يأأة ل نظ أأة" 200البحأأث وتبأأاهل املعلومأأات والبيانأأات" )املأأاهة (، و"الدراسأأات وةأأرامج 199 )املأأاهة
م  ا مد الثالث عشأر مأ  اتفاقيأة قأانون البحأار، املتعلأق ةالبحأث العل أي البحأري، حك أا  2(ي ويوره الفرع 201)املاهة 

(، 243ئأأة الظأأرو  املؤاتيأأة" )املأأاهة (، و"هتي242ةشأأ ن "التعأأاون الأأدويل" يأأ   علأأ  "تشأأ يع التعأأاون الأأدويل" )املأأاهة 
 (ي3، الصفحة 1833، ا لد جم وعة املعا دات( )األمم املتحدة، 244و"نشر وركاعة املعلومات واملعرفة" )املاهة 

http://undocs.org/ar/A/CONF.48/14
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"تتعأأاون هول ا أأرى املأأائي علأأ  أسأأاس املسأأاواة   السأأياهة، والسأأالمة اإلقلي يأأة،  
اهلأأة مأأ  أجأأي احلصأأول علأأ  أمثأأي انتفأأاع ةأأا رى املأأائي الأأدويل وتأأوفري احل ايأأة والفائأأدة املتب
 الكافية له"ي 

املواه املتعلقأة مب أأع الضأرر العأأاةر أوأقأرت الل  أأة أيضأاً،   أع اهلأأا، ة مهيأة االلتأأماو ةالتعأاوني فأأ (6
 ما يلي: ةش ن التعاون عل  4( ت     مشروع املاهة 2001للحدوه ال اجم ع  أنشةة خةرة )

"تتعاون الأدول املع يأة غسأ  نيأة وتسأع ، ع أد االقتضأاد، للحصأول علأ  مسأاعدة  
مأأأأ  واحأأأأدة أو أ ثأأأأر مأأأأ  امل ظ أأأأات الدوليأأأأة املطتصأأأأة   م أأأأع وقأأأأوع ضأأأأرر جسأأأأيم عأأأأاةر 

 للحدوه، أو، عل  أي حال،   التقليي م  خماطر  عل  أهىن حد"ي
قأأأات امليأأأا  ا وفيأأأة العأأأاةرة للحأأأدوه   وعأأأالوة علأأأ  كلأأأك، تأأأ   املأأأواه املتعلقأأأة ةقأأأانون طب 

 املتعلق ةااللتماو العاو ةالتعاون، عل  ما يلي:  7مشروع املاهة 
تتعأأأأأأاون هول طبقأأأأأأة امليأأأأأأا  ا وفيأأأأأأة علأأأأأأ  أسأأأأأأاس املسأأأأأأاواة   السأأأأأأياهة،  -1" 

والسأأأالمة اإلقلي يأأأة، والت  يأأأة املسأأأتدامة، وامل فعأأأة املتباهلأأأة، وحسأأأ  ال يأأأة مأأأ  أجأأأي حتقيأأأق 
ع امل صأأأ  واملعقأأأول ةةبقأأأات ميا هأأأا ا وفيأأأة أو ةشأأأبكات طبقأأأات ميا هأأأا ا وفيأأأة االنتفأأأا 

 العاةرة للحدوه، وتوفري احل اية امل اسبة هلاي 
، ي بغي لأدول طبقأة امليأا  ا وفيأة رنشأاد آليأات مشأرت ة 1وألغراض الفقرة  -2 
 للتعاون"ي 

  حأاالت الكأوارث، الأيت اعتر أدت  و  اخلتاو، ت   مشاريع املواه املتعلقة غ ايأة األشأطاص (7
 ي(67)، عل  واجب التعاون8،   مشروع املاهة 2014ةصفة مؤقتة   القرادة األوىل   عاو 

الفقأأأأأرة )ب( مأأأأأ  مشأأأأأاريع املبأأأأأاهئ  وميكأأأأأ  أن يتطأأأأأ  التعأأأأأاون أشأأأأأكاال مت وعأأأأأةي وتشأأأأأده (8
تعميأم املعأار  العل يأة املتصألة ة سأباب وآثأار تلأوث  ، ةصفة خاصأة، علأ  أمهيأة التعأاون  التوجيهية

ي وميكأأأأ  أن يتطأأأأ  التعأأأأاون أشأأأأكااًل مت وعأأأأةي فأأأأالفقرة )ب( أيضأأأأاً تلقأأأأي  الغأأأأال  ا أأأأوي وتأأأأد ور 
 األضواد عل  تباهل املعلومات والرصد املشرتكي

دوليني وتأأ   اتفاقيأأة فيي أأا حل ايأأة طبقأأة األوثون،   هيباجتهأأا، علأأ  أن التعأأاون والع أأي الأأ (9
[ علأأأأأ  االعتبأأأأأارات العل يأأأأأة والتق يأأأأأة كات الصأأأأألة"،   أأأأأا تأأأأأ   االتفاقيأأأأأة   ي ب يأأأأأاني بغأأأأأي أن "]

 ةش ن التعاون   ا االت العل ية والتق ية والقانونية عل  ما يلي:، 1، الفقرة 4 ماههتا

__________ 

وفقاً ملشاريع املواه    ، تتعاون الدول،   ا  و م اسب، في ا ةي هأا ومأع األمأم عل  ما يلي: " 8ي   مشروع املاهة  (67) 
ة وغري أا مأ  امل ظ أات احلكوميأة الدوليأة املطتصأة، واالحتأاه الأدويل   عيأات الصأليب األمحأر واهلأالل األمحأر، املتحد

 والل  ة الدولية للصليب األمحر، ومع امل ظ ات غري احلكومية املع ية"ي 
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 -تبأأأأأاهل املعلومأأأأأات العل يأأأأأة والتق يأأأأأة واالجت اعيأأأأأة " تيسأأأأأر األطأأأأأرا  وتشأأأأأ ع  
والت اريأأأأأة والقانونيأأأأأة كات الصأأأألة رأأأأأ   االتفاقيأأأأأة، وكلأأأأك علأأأأأ  ال حأأأأأو املبأأأأأني  االقتصأأأأاهية

 تفصياًل   املرفق الثامي وتقديفو     املعلومات رىل اهليئات اليت تتفق عليها األطرا "ي 
ويأأأأأوره املرفأأأأأق الثأأأأأام لالتفاقيأأأأأة قائ أأأأأة مفصأأأأألة ةأأأأأ نواع املعلومأأأأأات الواجأأأأأب تباههلأأأأأاي وتأأأأأ    
 عل  التعاون   ا االت التق ية، مع مراعاة احتياجات البلدان ال اميةي 4 م  املاهة 2 الفقرة
مأ  اتفاقيأأة األمأم املتحأأدة اإلطاريأة ةشأ ن تغأأري امل أا ، املتعلقأأة  4مأأ  املأاهة  1وتأ   الفقأرة  (10

 ةااللتمامات، عل  ما يلي:
آثأأار )ه( التعأأاون علأأ  اإلعأأداه للتكيأأ  مأأع  [مبأأا يلأأي]"يقأأوو مجيأأع األطأأرا  ييي  

والتعأأأأاون علأأأأ  رجأأأراد البحأأأأوث العل يأأأأة والتك ولوجيأأأأة والف يأأأأة  الع أأأأيتغأأأري امل أأأأا ؛ ييي )ث( 
االقتصأأأاهية وغري أأأا، والرصأأأد امل أأأتظم وتةأأأوير حمفواأأأات البيانأأأات املتصأأأألة  -واالجت اعيأأأة 

ةال ظأأأاو امل أأأاخي والراميأأأة رىل ثيأأأأاهة الفهأأأم و فأأأيض أو رثالأأأة الشأأأأكوك املتبقيأأأة في أأأا يتعلأأأأق 
وفي أأأا يتعلأأأق ةال تأأأائج االقتصأأأاهية واالجت اعيأأأة  ة سأأأباب وآثأأأار ومأأأدى وتوقيأأأت تغأأأري امل أأأا 

السأأأرتاتي يات االسأأأت اةة املطتلفأأأة؛ )ح( الع أأأي والتعأأأاون علأأأ  التبأأأاهل الكامأأأي واملفتأأأوح 
االقتصأأأأاهية والقانونيأأأأة  -والعاجأأأأي لل علومأأأأات العل يأأأأة والتك ولوجيأأأأة والف يأأأأة واالجت اعيأأأأة 

وةال تأأأأأائج االقتصأأأأأاهية واالجت اعيأأأأأة  كات الصأأأأألة املتعلقأأأأأة ةال ظأأأأأاو امل أأأأأاخي وتغأأأأأري امل أأأأأا ،
السأأرتاتي يات االسأأأت اةة املطتلفأأأة؛ )ط( الع أأأي والتعأأأاون علأأأ  التعلأأأيم والتأأأدريب والتوعيأأأة 
العامأة في أا يتصأأي ةتغأري امل أا  وتشأأ يع املشأار ة علأأ  أوسأع نةأاق    أأ   الع ليأة، مبأأا   

 كلك املشار ة م  جانب امل ظ ات غري احلكومية، ييي"
   أأ ا الصأأده ةأأا  أأدر ك أأر  أيضأأاً ي التأأماو التعأأاون في أأا يشأأ له تبأأاهل املعلومأأاتي و يشأأ و  (11

م  اتفاقية قانون استطداو ا أاري املائيأة الدوليأة   األغأراض غأري املالحيأة تأوره جم وعأة  9أن املاهة 
البعيأد املأدى  مفصألة مأ  األحكأاو املتعلقأة ةتبأاهل البيانأات واملعلومأاتي مث رن اتفاقيأة التلأوث ا أوي

علأ  أن تقأوو األطأرا  املتعاقأدة ةتبأاهل املعلومأات املتعلقأة ةسياسأاهتا  4عرب احلدوه تأ     ماههتأا 
أقصأأأأأ  قأأأأدر ةكأأأأأ ، مكافحأأأأأة تصأأأأأري  رىل وأنشأأأأةتها العل يأأأأأة وتأأأأأداةري ا التق يأأأأة الأأأأأيت تسأأأأأتهد ، 

ياسأأأات واألنشأأأةة امللوثأأأات ا ويأأأة الأأأيت قأأأد تكأأأون هلأأأا آثأأأار ضأأأارة،   أأأا تقأأأوو ةاسأأأتعراض  أأأ   الس
والتأأأداةري، ةأأأا يسأأأهم   خفأأأض التلأأأوث ا أأأوي، مبأأأا   كلأأأك التلأأأوث ا أأأوي البعيأأأد املأأأدى العأأأأاةر 
للحأأأأأدوهي وتتضأأأأأ   االتفاقيأأأأأة أيضأأأأأاً أحكامأأأأأاً مفصأأأأألة ةشأأأأأ ن التعأأأأأاون   جمأأأأأايل البحأأأأأث والتةأأأأأوير 

عأأأاوم لرصأأأد وتقيأأأيم ؛ وت فيأأأ  ومواصأأألة تةأأأوير الربنأأأامج الت(8املأأأاهة )؛ وتبأأأاهل املعلومأأأات (7 املأأأاهة)
االتفأاق اإلطأاري  أي مأ  يتضأ     ي وةاملثأي،(9املأاهة )االنتقال البعيد املدى مللوثأات ا أو   أوروةأا 

واالتفأأاق اإلطأأاري  (68)(2008اإلقلي أأي مل ةقأأة شأأرق أفريقيأأا ةشأأ ن التلأأوث ا أأوي )اتفأأاق نأأريو ، 
__________ 

 مانيأأا، ومجهوريأأة الكونغأأأو ةلأأداً،  أأأي رثيوةيأأا، ورريرتيأأا، وأوغ أأدا، وةورونأأأدي، وت 11وافأأق علأأ   أأ ا االتفأأأاق اإلطأأاري  (68) 
  الراة  التايل:   الدميقراطية، وجيبويت، ورواندا، والسوهان، والصومال، و ي يا، متاح 

<http://www.unep.org/urban_environment/PDFs/EABAQ2008-AirPollutionAgreement.pdf>ي 
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أحكامأأاً  (69)(2009ق أةيأأدجان، اإلقلي أي مل ةقأأيت غأرب ووسأأ  أفريقيأا ةشأأ ن التلأوث ا أأوي )اتفأا
 متةاةقة ةش ن التعاون الدويلي ففي االتفاقني اإلطاريني، تتفق األطرا  عل  ما يلي: 

ال ظأأأر   أوجأأأه التأأأاثر والفوائأأأد املشأأأرت ة الأأأيت ي ةأأأوي عليهأأأا ا أأأاك تأأأداةري مشأأأرت ة  1-2"
علومأأات التعلي يأأة تعميأأم تبأأاهل امل 4-1ملكافحأأة انبعأأاث امللوثأأات ا ويأأة وغأأاثات الدفيئأأة؛ و

ال هأأأوض ةالتعأأأاون اإلقلي أأأي مأأأ  أجأأأي تعميأأأم  5-1والبحثيأأأة املتعلقأأأة ةأأأرهارة نوعيأأأة اهلأأأواد؛ و
 املؤسسات الت ظي ية ييي"ي

وتأأ   مشأأاريع املأأواه املتعلقأأة ةقأأانون طبقأأات امليأأا  ا وفيأأة العأأاةرة للحأأدوه،   ا  لأأة الثانيأأة مأأ   (12
يلأأأأأأي: "ميكأأأأأأ  أن يشأأأأأأ ي التعأأأأأأاون ت سأأأأأأيق اإلجأأأأأأرادات  ، علأأأأأأ  مأأأأأأا17 مأأأأأأ  مشأأأأأأروع املأأأأأأاهة 4الفقأأأأأأرة 

واالتصأأأأأاالت الدوليأأأأأة   حأأأأأاالت الةأأأأأوارئ، ورتاحأأأأأة العأأأأأاملني   جمأأأأأال االسأأأأأت اةة حلأأأأأاالت الةأأأأأوارئ، 
واملعأأدات واإلمأأداهات الالثمأأة لالسأأت اةة هلأأ   احلأأاالت، واخلأأربة العل يأأة والتق يأأة، واملسأأاعدة اإلنسأأانية"ي 

علأأ   9قأأة غ ايأأة األشأأطاص   حأأاالت الكأأوارث، ةأأدور ا،   مشأأروع املأأاهة وتأأ   مشأأاريع املأأواه املتعل
مأأأا يلأأأي: "ألغأأأراض مشأأأاريع املأأأواه  أأأ  ، يشأأأ ي التعأأأاون املسأأأاعدة اإلنسأأأانية وت سأأأيق أع أأأال واتصأأأاالت 
اإلغاثأأأأة الدوليأأأأة، وتأأأأوفري مأأأأوافي اإلغاثأأأأة، ومعأأأأدات وسأأأألع اإلغاثأأأأة، واملأأأأواره العل يأأأأة والةبيأأأأة والتق يأأأأة"ي 

)التعأاون للحأأد مأ  خمأأاطر الكأوارث( علأ  مأأا يلأي: "يشأأ ي  10 ة علأ  كلأأك، يأ   مشأأروع املأاهةوعأالو 
 التعاون ا اك التداةري الرامية رىل احلد م  خماطر الكوارث"ي 

و  سأأياق محايأأة الغأأال  ا أأوي، تعتأأرب الل  أأة أن تعميأأم املعأأار  العل يأأة املتصأألة ة سأأباب  (13
 وتد ور الغال  ا وي أمر  أساسيي يوآثار تلوث الغال  ا وي 

  

__________ 

الدميقراطيأأة،  الكونغأأوو، وتشأاه، وتوغأأو، ومجهوريأأة ةلأأداً،  أي أنغأأوال، وةأأ  ، وةور ي أأا فاسأأ 21وافأق علأأ   أأ ا االتفأأاق  (69) 
ةيسأأأأاو، و أأأأاةو فأأأأريهي، والكأأأأامريون،  -والسأأأأ غال، وسأأأأرياليون، وغامبيأأأأا، وغانأأأأا، وغي يأأأأا، وغي يأأأأا االسأأأأتوائية، وغي يأأأأا 

الأأأأأأأأأأأراة  التأأأأأأأأأأأايل:   هيفأأأأأأأأأأأوار، والكونغأأأأأأأأأأأو ةراثافيأأأأأأأأأأأي، وليربيأأأأأأأأأأأا، ومأأأأأأأأأأأايل، وال ي أأأأأأأأأأأر، وني رييأأأأأأأأأأأا، متأأأأأأأأأأأاح  و أأأأأأأأأأأوت
<http://www.unep.org/urban_environment/PDFs/BAQ09_AgreementEn.Pdf>ي 


