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الفصل الخامس
حماية الفلج الجوي
ألف -مقدمة
 -45ق أ أأررت الل أ أأة ،هورهت أ أأا اخلامس أ أأة والس أ أأتني ( )2013رهران موض أ أأوع "محاي أ أأة الغ أ أأال
ا أأوي" ةرن أأامج ع له أأا الةوي أأي األج أأي ،مش أأفوعاً ةتف أأا م ،وعي أأت الس أأيد ش أأي يا موراس أأي مق أأرراً
خاصاً لل وضوع()12ي
 -46وتلقأ أأت الل أ أأة التقريأ أأر األول لل قأ أأرر اخلأ أأاص ونظأ أأرت فيأ أأه
()13()2014ي

هورهتأ أأا الساهسأ أأة والسأ أأتني

باء -النظر في الموإلوع في الدورة الحالية
 -47أ أأان معروض أ أاً عل أ أ الل أ أأة ،ال أ أأدورة احلالي أ أأة ،التقري أ أأر الث أ أأام املق أ أأدو م أ أ املق أ أأرر اخل أ أأاص
( A/CN.4/681و( Corr.1ةالصي ية فق ))ي وة اد عل التقرير األول ،و ضود التعليقات اليت أةأديت
الل أأة و الل أأة الساهس أأة لل عي أأة العام أأة ،ق أأدو املق أأرر اخل أأاص تقري أأر الث أأام املمي أأد م أ التحلي أأي
ملشاريع املباهئ التوجيهية املقدمة تقرير األول ا قدو جم وعة م مشأاريع املبأاهئ التوجيهيأة املعدلأة
ةشأ ن اسأأتطداو املصأأةلحات ،مبأأا كلأأك تعريأ للغأال ا أأوي ،ونةأأاق مشأأاريع املبأأاهئ التوجيهيأأة،
واال ت أأاو املشأأرتك للبش أريةي وعأأالوة عل أ كلأأك ،قأأدو املقأأرر اخلأأاص حتلأأيالً اللت أماو الأأدول العأأاو غ ايأأة
الغأأال ا أأوي ،والتعأأاون الأأدويل م أ أجأأي محايأأة الغأأال ا أأويي وقأأدو املقأأرر اخلأأاص مشأأروع مبأأدأ
__________

( )12ا لسأأة  ،3197املعقأأوهة  9آب/أغسأأةس ( 2013الوثأأائق الرمسيأأة لل عيأأة العامأأة ،الأأدورة الثام أأة والسأأتون ،امللحأأق
رق أأم  ،)A/68/10( 10الفق أأرة )168ي وأهرج أأت الل أأة أ أ ا املوض أأوع ةرن أأامج ع له أأا علأ أ أس أأاس التف أأا م الت أأايل:

"(أ) يسري الع ي املتعلق ةاملوضوع عل حنو ال يتعارض مع املفاوضات السياسأية كات الصألة ،مبأا فيهأا املفاوضأات ةشأ ن
تغري امل ا  ،ونفاه األوثون ،والتلوث ا وي البعيد املدى عرب احلدوهي ول تتةرق معا ة املوضأوع رىل مسأائي مأ قبيأي مأا
يلي ول تؤثر فيها :مسؤولية الدول ومواط يها ،ومبدأ تغرمي امللأ ثوث ،ومبأدأ التحأوط ،واملسأؤوليات املشأرت ة واملتباي أة ،ونقأي
األمأوال والتك ولوجيأا رىل البلأأدان ال اميأة ،مبأا كلأأك حقأوق امللكيأة الفكريأأة؛ (ب) لأ تتةأرق معا أأة املوضأوع أيضأاً رىل
مأواه حمأأدهة مثأأي الكرةأأون األسأأوه ،وأوثون الرتوةوسأأفري وغريمهأأا مأ املأواه كات التأ ثري املأأمهون ،و أأي مأواه أأري التفأأاوض
ةش هنا ةني الدولي ول يسع املشروع رىل "سد" الثغرات أنظ ة املعا أدات؛ (ن) ال يشأ ي املوضأوع املسأائي املتعلثقأة
ةالفضأأاد اخلأأارجي ،مبأأا كلأأك تعيأأني حأأدوه ؛ (ه) سأأي تهي الع أأي املتعلثأأق ةاملوضأأوع ةوضأأع مشأأاريع مبأأاهئ توجيهيأأة
ال يقصد را أن ترفرض عل أنظ ة املعا دات احلاليأة قواعأد قانونيأة أو مبأاهئ قانونيأة ال تتضأ ها أ األنظ أة ةالفعأيي
وس أأيعد املق أأرر اخل أأاص تق أأارير عل أ أ ا األس أأاس"ي وق أأد أحاط أأت ا عي أأة العام أأة ،الفق أأرة  6م أ قرار أأا 112/68
املأأؤر  16أأانون األول/هيس أ رب  ،2013ةق أرار الل أأة املتعلأأق ةأأرهران املوضأأوع ةرنأأامج ع لهأأاي وأهرن املوضأأوع
ةرن أأامج ع أأي الل أأة هورهت أأا الثالث أأة والس أأتني ( )2011علأ أ أس أاس االقأ أرتاح الأ أواره الفق أأرة ة أأاد مأ أ تقري أأر الل أأة
(الوثائق الرمسية لل عية العامة ،الدورة الساهسة والستون ،امللحق رقم  ،)A/66/10( 10الفقرة )365ي
( )13التقرير األول ع محاية الغال ا وي (الوثيقة )A/CN.4/667ي
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تأأوجيهي اللت أماو الأأدول غ ايأأة الغأأال ا أأوي ،والتعأأاون الأأدويل()14ي وك أأب رىل أن اال ت أأاو املشأأرتك
للبشأرية ،والتأماو الأأدول العأأاو غ ايأأة الغأأال ا أأوي ،والتعأأاون الأأدويل ،مبأأاهئ مسأأتقرة ةارسأأة الأأدول
__________

( )14في أأا يل أأي نأ أ مش أأاريع املب أأاهئ التوجيهي أأة ،حس أأب ا اقرتحه أأا املق أأرر اخل أأاص تقري أأر (انظ أأر الف أأرع ج أأيم 2-أهن أأا
لالطأأالع علأ نأ مشأأاريع املبأأاهئ التوجيهيأأة وفقأرات الديباجأأة ،فضأالً عأ التعليقأأات املتصأألة ر أأا ،ةالصأأيغة الأأيت
الدورة):
اعت دهتا الل ة مؤقتا
"مشروع المئدأ التوجيهي 1
"المصطلحات المستعملة
ألغراض مشاريع املباهئ التوجيهية ،
"الغال ا وي" يعد غال الغاثات احملي ةأاألرض ،الأ ي أدث فيأه انتقأال وانتشأار املأواه
(أ)
املسببة للتد ور؛
(ب) "التل أأوث ا أأوي" يع أأد رهخ أأال مأ أواه أو طاق أأة الغ أأال ا أأوي نتي أأة ل نش أأةة البشأ أرية،
ةصورة مباشرة أو غري مباشرة ،تسفر ع آثار ضارة عل حياة اإلنسان وصحته وعل البيئة الةبيعية ل رض؛
(ن) يش ي "تد ور الغال ا وي" التلوث ا وي واسأت فاه األوثون السرتاتوسأفريي ،وتغأري امل أا ،
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
مشروع المئدأ التوجيهي 2
نطاق المئادئ التوجيهية
ِ
تت أأاول مشأأاريع املبأأاهئ التوجيهيأأة أ األنشأأةة البش أرية الأأيت تأأدخي ةصأأورة مباشأأرة أو غأأري
(أ)
مباشأأرة م أواه أو طاقأأة ضأأارة الغأأال ا أأوي أو تغأأري تكأأوي الغأأال ا أأوي ،والأأيت ت أ م ع هأأا أو ر ت أأي أن
ت م ع ها آثار سلبية كات ش ن عل حياة اإلنسان وصحته وعل البيئة الةبيعية ل رض؛
(ب) حتيأأي مش أأاريع املبأأاهئ التوجيهي أأة أ رىل املب أأاهئ األساسأأية املتص أألة غ ايأأة الغ أأال ا أأوي
و لك رىل العالقات ةي ها وةني مياهي القانون الدويل األخرى كات الصلة؛
(ن) لأأيس مشأأاريع املبأأاهئ التوجيهيأأة أ مأأا يرمأأي رىل املسأأاس ةأأاملر م القأأانوم لل أأال ا أأوي
مبوجب القانون الدويل الساري"ي
الجزء الثاني
المئادئ العامة
مشروع المئدأ التوجيهي 3
االهتمام المشترك للئشرية
الغ أ أ أأال ا أ أ أأوي م أ أ أأوره طبيع أ أ أأي أساس أ أ أأي الس أ أ أأت رار احلي أ أ أأاة عل أ أ أ أ األرض ،ولص أ أ أأحة البش أ أ أأر ورف أ أ أأا هم،
ولل ظم اإليكولوجية املائية والربية؛ وم مث ،فرن تد ور حالة الغال ا وي و مس لة موضع ا ت او مشرتك للبشريةي
مشروع المئدأ التوجيهي 4
التزام الدول العام بحماية الفلج الجوي
عل الدول التماو غ اية الغال ا ويي
مشروع المئدأ التوجيهي 5
التعاون الدولي
الأدول ملممأة ةأ ن تتعأاون مأأع ةعضأها ةعضأاً ومأع امل ظ أات الدوليأأة كات الصألة غسأ نيأة مأ
(أ)
أجي محاية الغال ا وي؛
(ب) تش أ يف ع الأأدول عل أ التعأأاون ثيأأاهة تعميأأم املعأأار العل يأأة املتصأألة ة سأأباب وآثأأار تأأد ور
الغال ا ويي وميك للتعاون أن يش ي تباهل املعلومات والرصد املشرتك"ي
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ومرتاةةة ةصورة أساسية ،وأهنا تشكي ثالوثأاً تقأوو عليأه محايأة الغأال ا أويي وقأدو املقأرر اخلأاص أيضأاً
خةأأة ع أأي مفصأألة ةشأ ن الع أأي املقبأأي لل أأة ضأأود التعليقأأات الأأيت أةأأديت عأأاو  ،2014ورأى،
ةصأأفة مبدئيأأة ،أنأأه ميكأ اسأأتك ال الع أأي املتعلأأق ةاملوضأأوع غلأأول عأأاو  ،2020ةعأأد ال ظأأر املسأأائي
املتعلقأأة مببأأدأ الت تأأع ةأأاحلق هون اإلض أرار ةأأالغري ( ،)sic utere tuo ut alienum non laedasومبأأدأ الت يأأة
املستدامة (استطداو الغال ا وي وتقييم األثأر البيئأي) ،ومبأدأ اإلنصأا  ،والظأرو اخلاصأة ،والقاةليأة
للت ثر عاو 2016؛ والوقاية ،والع اية الواجبة ،والتحوط عأاو 2017؛ واملبأاهئ الأيت توجأه الأرتاة ،
والعالق أأة املتباهل أأة م أأع مي أأاهي الق أأانون ال أأدويل األخ أأرى ع أأاو 2018؛ واالمتث أأال والت في أ أ  ،وتس أأوية
امل اثعات عاو 2019ي
 -48ونظأ أأرت الل أ أأة التقريأ أأر
و 7و 8و 12أيار/مايو 2015ي

جلسأ أأاهتا م أ أ  3244رىل  ،3249املعقأ أأوهة

 4و 5و6

 -49وفض أ أالً ع أ أ م اقشأ أأات الل أ أأة ،أجأ أأري ح أ أوار نظ أ أأه املقأ أأرر اخلأ أأاص مأ أأع عل أ أأاد  7أيأ أأار/
مأأايو )15(2015ي واعتأأرب أعضأأاد الل أأة أن احلأوار أأان مفيأأداً وأعرةأوا عأ تقأأدير م ملقأأدمي العأأروض
عل رسهامهمي
 -50وةع أأد م اقش أأة التقري أأر ،ق أأررت الل أأة جلس أأتها  ،3249املعق أأوهة  12أيار/م أأايو ،2015
رحال أأة مش أأاريع املب أأاهئ التوجيهي أأة  1و 2و 3و 5ال أوارهة التقري أأر الث أأام لل ق أأرر اخل أأاص رىل أأة
الصأأياغة ،عل أ أن يأأتم ال ظأأر مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي  3سأأياق هيباجأأة حمت لأأةي وعأأالوة عل أ
كل أأك ،اق أأرتح املق أأرر اخل أأاص ت جي أأي رحال أأة مش أأروع املب أأدأ الت أأوجيهي  4املتعل أأق ة أأالتماو الأ أدول الع أأاو
غ اية الغال ا وي( )16رىل ة الصياغة إلجراد املميد م التحليي عاو 2016ي
 -51و ا لسأ أ أأة  ،3260املعقأ أ أأوهة  2حميران/يونيأ أ أأه  ،2015تلقأ أ أأت اللح أ أ أأة تقريأ أ أأر أ أ أأة
الصأأياغة واعت أأدت مؤقت أاً مشأأاريع املبأأاهئ التوجيهيأأة  1و 2و 5وأرةأأع فق أرات م أ الديباجأأة (انظأأر
القسم جيم ،1-أهنا )ي
 -52و ا لسأأتني  3287و ،3288املعقأأوهتني  5و 6آب/أغسأأةس  ،2015أقأأرت الل أأة
التعليقات املتصلة مبشاريع املباهئ التوجيهية اليت اعت دهتا مؤقتاً (انظر الفرع جيم ،2-أهنا )ي
__________

( )15ترأس السيد شي يا موراسي ،املقرر اخلاص ،حوارا مع عل اد ةش ن مس لة محاية الغال ا ويي وقأدو عروضأاً أي مأ
الربوفيسأأور أويس أ أأو (رئأأيس أأة علأأوو الغأأال ا أأوي ةامل ظ أأة العامليأأة ل رصأأاه ا ويأأة) ،والربوفيسأأور ةريي أأغ
غلي فلأت (رئأأيس الفريأأق العامأأي املعأأد مبسأ لة اآلثأأار ،اتفاقيأأة التلأأوث ا أأوي البعيأد املأأدى عأأرب احلأأدوه) ،والسأأيد ماسأأا
ناغأأاي (نائأأب مأأدير شأأعبة القأأانون واملعا أأدات البيئيأأة ةرنأأامج األمأأم املتحأأدة للبيئأأة) ،والسأأيد ريسأأتيان ةلونأأدان،
(مأأدير هي أوان ورهارة العالقأأات اخلارجيأأة ةامل ظ أأة العامليأأة ل رصأأاه ا ويأأة) ،والسأأيدة ألبي أأا اراهجوفأأا (أمي أأة اتفاقيأأة
التلأأوث ا أأوي البعيأأد املأأدى عأأرب احلأأدوه) ،والسأأيدة جأأا لني مأأا غالهي ( بأأرية عل أأاد ومأأديرة شأأعبة اإلن أ ار املبكأأر
والتقييم ةرنامج األمم املتحدة للبيئة)ي وأعقبت كلك جلسة ل سئلة واألجوةةي
( )16انظر احلاشية  14أعال لالطالع عل ن مشروع املبدأ التوجيهي  4ةصيغته اليت اقرتحها املقرر اخلاصي
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جيم -ن ر مشرراريع المئررادئ التوجيهيررة المتعلقررة بحمايررة الفررلج الجرروي ومعهررا فق ررات
الديئاجة التي اعتمدتها اللجنة ملقتاً حتع اآلن
 -1ن

مشاريع المئادئ التوجيهية ومعها فقرات الديئاجة

 -53في أأا يل أأي نأ أ مش أأاريع املب أأاهئ التوجيهي أأة املتعلق أأة غ اي أأة الغ أأال ا أأوي ومعه أأا فقأ أرات
الديباجة اليت اعت دهتا الل ة مؤقتاً حىت اآلن:
الديئاجة
ييي
رك تأدرك أن الغأأال ا أأوي أساسأي السأأت رار احليأأاة علأ األرض ،ولصأأحة البشأأر
ورفا هم ،ولل ظم اإليكولوجية املائية والربية،
ورك تضأأع اعتبار أأا أن انتقأأال وانتشأأار املأواه املسأأببة للتلأأوث والتأأد ور ع ليأأة حتأأدث
الغال ا وي،
ورك تسأألم ةالتأأايل ة أ ن محايأأة الغأأال ا أأوي م أ التلأأوث والتأأد ور م أ الش أواغي
امللحة لل ت ع البشري كي،
ورك تش أ أأري رىل أن مش أ أأاريع املب أ أأاهئ التوجيهي أ أأة أ أ أ ال ي بغ أ أأي أن تتع أ أأارض م أ أأع
املفاوضات السياسية كات الصألة ،مبأا فيهأا املفاوضأات املتعلقأة ةتغأري امل أا  ،ونفأاه األوثون،
والتل أأوث ا أأوي البعي أأد امل أأدى ع أأرب احل أأدوه ،وأهن أأا ال تس أأع أيضأ أاً رىل "س أأد" الثغأ أرات
أنظ أ أأة املعا أ أأدات أو ف أ أأرض قواع أ أأد أو مب أ أأاهئ قانوني أ أأة عل أ أ أنظ أ أأة املعا أ أأدات احلالي أ أأة
األنظ ة ةالفعي(،)17
ال تتض ها
[قد تضا ةعض الفقرات األخرى وقد يعاه ترتيب الفقرات

مرحلة الحقة]ي

ييي
المئدأ التوجيهي 1
استخدام المصطلحات
ألغراض مشاريع املباهئ التوجيهية
(أ)

__________

"الغال

ا وي" يعىن غال

،
الغاثات احملي ةاألرض؛

(ب) "تلأ أأوث الغأ أأال ا أ أأوي" يعأ أأد تسأ أأبب اإلنسأ أأان ،ةصأ أأورة مباشأ أأرة أو غأ أأري
مباشأأرة ،رهخأأال أو رطأأالق م أواه الغأأال ا أأوي تسأأهم وقأأوع آثأأار ضأأارة متتأأد خأأارن
هولة امل ش وم ش هنا أن تعرض حياة اإلنسان وصحته والبيئة الةبيعية ل رض للطةر؛

( )17سأأيعاه ال ظأأر

صأأياغة وموضأأع وروه أ الفقأأرة ،الأأيت تسأأت د رىل الفقأأرة  168م أ تقريأأر أأة القأأانون الأأدويل ع أ

أع أأال هورهت أأا اخلامس أأة والس أأتني (الوث أأائق الرمسي أأة لل عي أأة العامأأة ل م أأم املتح أأدة ،ال أأدورة الثام أأة والس أأتون ،امللح أأق
رقم  ،)A/68/10( 10الفقرة  ،)168وكلك مرحلة الحقة م أع ال الل ة ةش ن ا املوضوعي
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(ن) "ت أأد ور الغ أأال ا أأوي" يع أأد تس أأبب اإلنس أأان ،ةص أأورة مباش أأرة أو غ أأري
مباشرة ،تغري ل حوال ا ويأة تأ م ع أه آثأار ضأارة كات شأ ن قأد تعأرض حيأاة اإلنسأان
وصحته والبيئة الةبيعية ل رض للطةري
المئدأ التوجيهي 2
نطاق المئادئ التوجيهية
[ -1تتضأ ] [تت أأاول]( )18مشأأاريع املبأأاهئ التوجيهيأأة أ [مبأأاهئ توجيهيأأة
ةش ن] محاية الغال ا وي م التلوث والتد وري
 -2ال تت أ أأاول مشأ أأاريع املب أ أأاهئ التوجيهيأ أأة أ أ املس أ أأائي املتعلقأ أأة مببأ أأدأ تغ أ أأرمي
املل أأوث ،ومب أأدأ التح أأوط ،واملس أأؤوليات املش أأرت ة واملتباي أأة ،ومس أأؤولية ال أأدول ورعايا أأا ،ونق أأي
األموال والتك ولوجيا رىل البلدان ال امية ،مبا يش ي حقوق امللكية الفكرية ،وال ي راي
 -3ال تت اول مشاريع املبأاهئ التوجيهيأة أ مأواه معي أة موضأع مفاوضأات ةأني
الدول مثي الكرةون األسوه ،واألوثون طبقة الرتوةوسفري ،ومواه أخرى ث ائية الت ثريي
 -4لأ أأيس مشأ أأاريع املبأ أأاهئ التوجيهيأ أأة أ أ مأ أأا يأ أأؤثر عل أ أ املر أ أأم القأ أأانوم
لل أأال ا أأوي مبوجأأب القأأانون الأأدويل أو ةاملسأأائي املتعلقأأة ةالفضأأاد اخل أارجي ،مبأأا كلأأك
ةتحديد حدوه ي
المئدأ التوجيهي 5
التعاون الدولي
 -1ال أأدول ملمم أأة ةالتع أأاون ،حس أأب االقتض أأاد ،في أأا ةي ه أأا وم أأع امل ظ أأات
الدولية كات الصلة ،م أجي محاية الغال ا وي م التلوث والتد ور؛
 -2ي بغ أ أأي أن تتع أ أأاون ال أ أأدول علأ أ أ ثي أ أأاهة تعمي أ أأم املع أ أأار العل ي أ أأة املتص أ أألة
ة سأأباب وآثأأار تلأأوث الغأأال ا أأوي وتأأد ور الغأأال ا أأويي وقأأد يش أ ي التعأأاون تبأأاهل
املعلومات والرصد املشرتكي
 -2ن ر مشرراريع المئررادئ التوجيهيررة ومعهررا فقرررات الديئاجررة والتعليقررات عليهررا الترري اعتمرردتها
اللجنة ملقتاً في دورتها السابعة والستين
 -54في أأا يلأأي ن أ مشأأاريع املبأأاهئ التوجيهيأأة ومعهأأا فق أرات الديباجأأة والتعليقأأات عليهأأا الأأيت
اعت دهتا الل ة مؤقتاً هورهتا الساةعة والستنيي

__________

( )18سترت اول مبميد م البحث الصيغ البديلة الوارهة ةني قوسني معقوفنيي
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تعليق عام
تقأأر الل أأة ة مهيأأة مشأأار تها مشأأار ةً املأأة ت أأاول االحتياجأأات احلاليأأة لل ت أأع الأأدويلي
فث ة رقرار ةأ ن البيئتأني البشأرية والةبيعيأة ميكأ أن تلحأق ر أا أضأرار ةالغأة مأ جأراد حأدوث تغأريات
معي أة حالأة الغأأال ا أوي ،و أي تغأريات تعأوه ةاألسأأاس رىل رهخأال مأواه ضأأارة تأؤهي رىل تلأأوث
جأأوي عأأاةر للحأأدوه ونفأأاه طبقأأة األوثون ،و أ لك رىل تغ أريات األح أوال ا ويأأة تفضأأي رىل تغ أأري
امل أأا ي وتسأأع الل أأة ،مأ خأأالل مأأا تقأأوو ةأأه مأ أع أأال جمأأال التةأأوير التأأدر ي للقأأانون الأأدويل
وتدوي أأه ،رىل تقأأدمي مبأأاهئ توجيهيأأة ميكأ أن تسأأاعد ا ت أأع الأأدويل جمارتأأه لقضأأايا ةالغأأة األمهيأأة
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
املأأدى عأأرب احلأأدوه ،ونفأأاه األوثون ،وتغأأري امل أأا  ،أأا أهنأأا ال تسأأع رىل "سأأد" الثغ أرات القائ أأة
أنظ ة املعا دات وال تتوخ أن تفرض عل أنظ ة املعا دات احلالية قواعد قانونيأة أو مبأاهئ قانونيأة
األنظ ة ةالفعيي
ال تتض ها
الديئاجة
ييي
رك تأدرك أن الغأأال ا أأوي أساسأي السأأت رار احليأأاة علأ األرض ،ولصأأحة البشأأر
ورفا هم ،ولل ظم اإليكولوجية املائية والربية،
ورك تض أأع اعتبار أأا أن انتق أأال وانتش أأار املأ أواه املس أأببة للتل أأوث والت أأد ور ع لي أأة
حتدث الغال ا وي،
ورك تسأألم ةالتأأايل ة أ ن محايأأة الغأأال ا أأوي م أ التلأأوث والتأأد ور م أ الش أواغي
امللحة لل ت ع الدويل كي،
ورك تش أ أأري رىل أن مش أ أأاريع املب أ أأاهئ التوجيهي أ أأة أ أ أ ال ي بغ أ أأي أن تتع أ أأارض م أ أأع
املفاوضات السياسية كات الصألة ،مبأا فيهأا املفاوضأات املتعلقأة ةتغأري امل أا  ،ونفأاه األوثون،
والتل أأوث ا أأوي البعي أأد امل أأدى ع أأرب احل أأدوه ،وأهن أأا ال تس أأع أيضأ أاً رىل "س أأد" الثغأ أرات
أنظ أ أأة املعا أ أأدات ،أو فأ أأرض قواعأ أأد أو مبأ أأاهئ قانونيأ أأة عل أ أ أنظ أ أأة املعا أ أأدات احلاليأ أأة
األنظ ة ةالفعي(،)19
ال تتض ها
ةعض الفقرات األخرى وقد يعاه ترتيب الفقرات

[قد تضا

مرحلة الحقةي]

ييي
__________

( )19سيعاه ال ظر صياغة وموضأع وروه أ الفقأرة ،الأيت تسأت د رىل الفقأرة  168مأ تقريأر أة القأانون الأدويل عأ
أع أأال هورهتأأا اخلامسأأة والسأأتني (الوثأأائق الرمسيأأة لل عيأأة العامأأة ل مأأم املتحأأدة ،الأأدورة الثام أأة والسأأتون ،امللحأأق
رقم  ،)A/68/10( 10الفقرة  ،)168وكلك مرحلة الحقة م أع ال الل ة ةش ن ا املوضوعي
GE.15-13770

29/245

A/70/10

التعليق
م اسأأبات س أأاةقة ،أع أأدت الل أأة الديباج أأة أأي مأأرة ةع أأد االنته أأاد م أ ع له أأا عل أ
)1
()20
املوضوع احملأده ي و احلالأة الرا أة ،أحالأت الل أة مشأروع املبأدأ التأوجيهي ( 3املتعلأق ةاال ت أاو
املشأأرتك للبش أرية) ،ةصأأيغته ال أوارهة التقريأأر الثأأام لل قأأرر اخلأأاص ،رىل أأة الصأأياغة لت ظأأر فيأأه
سأأياق هيباجأأة ةك أأةي وة أأادً عليأأه ،أرعأأدت هيباجأأة تعكأأس املرحلأأة الرا أأة مأ هراسأأة املوضأأوع ،علأ
أن يكون مفهوماً أنه ميك رضافة فقرات أخرى الديباجة مع تقدو الع يي
وترمأأي الديباجأأة رىل تقأأدمي رطأأار سأأياقي ملشأأاريع املبأأاهئ التوجيهيأأةي فأأالفقرة األوىل م أ الديباجأأة
)2
ي فقرة جامعة م حيث رهنا تعرت مبا يتسم ةأه الغأال ا أوي مأ أمهيأة أساسأية السأت رار احليأاة علأ
األرض ولصحة البشر ورفا هم وسالمة ال ظم اإليكولوجية املائية والربيةي فالغال ا وي أو أضأطم مأوره
طبيعأأي األرض وأحأأد أ أأم مواره أأاي وقأأد أهرجتأأه أأة األمأأم املتحأأدة السأأاةقة املع يأأة ةأأاملواره الةبيعيأأة
قائ أ أ أأة امل أ أ أواره الةبيعيأ أ أأة رىل جانأ أ أأب امل أ أ أواره املعدنيأ أ أأة وم أ أ أواره الةاقأ أ أأة وامل أ أ أواره املائيأ أ أأة( ،)21أ أ أأا أرهرن
رع أأالن اس أأتكهومل املتعل أأق ةالبيئ أأة البشأ أرية لع أأاو  )22(1972و امليث أأاق الع أأاملي للةبيع أأة لع أأاو )23(1982ي
ويوفر الغأال ا أوي "مأواره متدفقأة" مت أدهة ضأرورية لبقأاد اإلنسأان وال بأات واحليأوان علأ قيأد احليأاة
__________

()20

()21

()22
()23

30/245

هرجأأت الل أأة في أأا مضأ علأ موافأأاة ا عيأأة العامأأة ةتقريأأر عأ نتأأائج أع اهلأأا ةأأدون مشأأروع هيباجأأة ،تار أةً مه أأة
صأأياغة الديباجأأة رىل الأأدولي ولكأ مثأأة أيضأاً حأأاالت سأأاةقة أعأأدت فيهأأا الل أأة الديباجأأةي فقأأد حأأدث كلأأك ،علأ
سأأبيي املثأأال ،في أأا يتصأأي مبشأأروع اتفاقيأأة القضأأاد عل أ حأأاالت انعأأداو ا سأأية املسأأتقبي ( ،)1954حوليأأة ييي
 ،1954ا ل أ أأد الث أ أأام ،الفق أ أأرة  ،25ومش أ أأروع اتفاقي أ أأة خف أ أأض ح أ أأاالت انع أ أأداو ا س أ أأية املس أ أأتقبي (،)1954
حولية ييي  ،1958ا لد الثأام ،الفقأرة  ،25والقواعأد ال وكجيأة املتعلقأة ةأرجرادات التحكأيم ( ،)1958حوليأة ييي
 ،1958ا لأأد الثأأام ،الفقأأرة ( 22تض أ ت الديباجأأة القواعأأد األساسأأية لشأأرط التحكأأيم) ،ومشأأاريع امل أواه املتعلقأأة
جب سية األشطاص الةبيعيني حالة خالفأة الأدول ( ،)1999حوليأة ييي  ،1999ا لأد الثأام ،ا أمد الثأام ،الفقأرة
( 47أهرجأأت مرفأأق ق أرار ا عيأأة العامأأة  ،153/55املأأؤر  12أأانون األول/هيس أ رب  ،)2000ومشأأاريع امل أواه
املتعلقأأة مب أأع الض أأرر العأأاةر للح أأدوه ال أأاجم ع أ أنشأأةة خة أأرة ( ،)2001حوليأأة ييي  ،2001ا ل أأد الثأأام ،ا أأمد
الثأ أأام ،الفقأ أأرة ( 97أهرجأ أأت مرفأ أأق ق أ أرار ا عيأ أأة العامأ أأة  ،68/62املأ أأؤر  6أ أأانون األول/هيس أ أ رب ،)2007
واملب أأاهئ التوجيهي أأة امل ةبق أأة علأ أ اإلعالن أأات االنفراهي أأة لل أأدول ال أأيت ميكأ أ أن ت ش أأئ التمام أأات قانوني أأة (،)2006
حوليأأة ييي  ،2006ا لأأد الثأأام ،ا أأمد الثأأام ،الفقأأرة  ،176ومشأأاريع املبأأاهئ املتعلقأأة ةتوثيأأع اخلسأأارة حالأأة وقأأوع
ضأأرر عأأاةر للحأأدوه نأأاجم ع أ أنشأأةة خةأأرة ( ،)2006حوليأأة ييي  ،2006ا لأأد الثأأام ،ا أأمد الثأأام ،الفقأأرة 66
(أهرج أأت مرف أأق ق أرار ا عي أأة العام أأة  36/61امل أأؤر  6أأانون األول/هيس أ رب  ،)2006ومش أأاريع امل أواه املتعلق أأة
ةق أأانون طبق أأات املي أأا ا وفي أأة الع أأاةرة للح أأدوه ( ،)2008الوث أأائق الرمسي أأة لل عي أأة العام أأة ،ال أأدورة الثالث أأة والس أأتون،
امللحق رقم  ،)A/63/10( 10الفقرتان  53و54ي
أرشري رىل رهران "املواره ا وية" ض "املواره الةبيعيأة األخأرى" مأ جانأب أة األمأم املتحأدة السأاةقة املع يأة ةأاملواره
الةبيعي أأة ،لل أأرة األوىل تقري أأر الل أ أأة ع أ أ أع أأال هورهتأ أأا األوىل (نيوي أأورك 10 ،آكار/م أأارس  ،)1971الفأ أأرع 4
("املأواره الةبيعيأأة األخأأرى") ،الفقأأرة (94ه)ي نرقلأأت أع أأال الل أأة (الأأيت أصأأبحت في أأا ةعأأد الل أأة املع يأأة ةتسأأطري
الةاقة واملواره الةبيعية ألغراض الت ية) الحقا رىل ة الت ية املستدامةي
"امل أواره الةبيعيأأة ل أ رض ،مبأأا فيهأأا اهل أواد ييي أأب أن تصأأان لفائأأدة األجيأأال احلاليأأة واملقبلأأة ،م أ خأأالل التطةأأي
الدقيق أو اإلهارة احملك ة ،حسب االقتضادي" (رعالن مؤمتر األمم املتحدة املعأد ةالبيئأة البشأرية ،وثيقأة األمأم املتحأدة
 16 ،A/CONF.48/14/Rev.1حميران/يونيه  ،1972املبدأ )2ي
"ييي تأأدار املأواره ا ويأأة الأأيت يسأأتطدمها اإلنسأأان ،لتحقيأأق اإلنتاجيأأة املثلأ واملسأأت رة م هأأا واحملافظأأة عليهأأا ،ييي" امليثأأاق
العاملي للةبيعة ،قرار ا عية العامة  7/37املؤر  28تشري األول/أ توةر  ،1982مباهئ عامة ،الفقرة )4ي
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و ب األرض ،ا ميثي وسيلة لل قي واالتصاالتي وقد اي الغأال ا أوي يعتأرب لفأرتة طويلأة مأورهاً غأري
قاةأأي لالسأأت ما وغأأري حصأأري ،ألنأأه أأان أأاك اعتقأأاه سأأائد ة أ ن أأي واحأأد ميك أ أن يسأأتفيد م أأه هون
حرمان اآلخري ي ومل يعد ا االعتقاه صحيحاً()24ي و أب أن يوضأع االعتبأار أن الغأال ا أوي مأوره
حمدوه يتسم ةقدرة استيعاب حمدوهةي
وتت أأاول الفقأأرة الثانيأأة مأ الديباجأأة ا انأأب الأأوايفي للغأأال ا أأوي ةوصأأفه واسأأةة ت تقأأي
(3
وت تشأر مأ خالهلأأا املأواه املسأأببة للتلأأوث والتأأد وري واعتأأربت الل أأة أنأأه مأ املستصأأوب اإلشأأارة رىل
أ ا ا انأأب الأأوايفي الديباجأأةي ويعكأأس أ ا الق أرار شأأاغال مأأؤها أن رهران ا انأأب الأأوايفي
أأمد مأ التعريأ قأأد يأأوحي ةأ ن االنتقأأال واالنتشأأار السأأالفي الأ ر شأأيد مرغأأوب فيأأه ،و أأو أمأأر
ال تقص أأد الل أأةي فاالنتق أأال الةوي أأي امل أأدى ع أأرب احل أأدوه لل أ أواه املس أأببة للتل أأوث والت أأد ور أح أأد
املشأأا ي الرئيسأأية الأأيت هتأأده ةيئأأة الغأأال ا أأوي الوقأأت ال أرا ( ،)25رك أصأأبحت م ةقأأة القةأأب
الش ايل أشد امل اطق تضرراً ةامللوثات الضارة امل تشرة عل نةاق العامل()26ي
__________

قضية الب مي لعاو  1996ة ن اهلواد ال قأي "مأوره

م ظ ة الت ارة العاملية
( )24اعرت فريق التحكيم و يئة االستئ ا
طبيع أ أأي قاةأ أ أأي لالس أ أأت ما " ميك أ أ أ "اسأ أ أأت فاه "ي
) ،Gasoline (1996تقرير يئة التحكيم)1996( WT/DS2/AB/R :ي
( )25انظر اتفاقية ستكهومل املتعلقة ةامللوثات العضوية الثاةتة لعاو  ،2001األمم املتحدة ،جم وعة املعا دات ،ا لد 2256
صفحة ( ،119اليت يره هيباجتها أن "امللوثات العضوية ييي ت تقي ع طريق اهلواد ييي عرب احلدوه الدولية وتستقر
ةعيداً ع مكان رطالقها حيث تت ع ال ظم اإليكولوجية األرضية واملائية")ي ويره الفقرة  3م هيباجة
ةروتو ول غوت ربغ امللحق ةاتفاقية عاو  1979للتلوث ا وي البعيد املدى عرب احلدوه املتعلق ةاحلد م التح ض
وا او امليا ةاملغ يات وطبقة األوثون األرضية ،األمم املتحدة سلسلة املعا دات (ا لد  ،2319صفحة )81
ما يلي" :رك يساور ا القلق ييي ألن [املواه الكي يائية] امل بعثة ت تقي الغال ا وي ملسافات طويلة وألهنا ميك
أن تتسبب حدوث آثار ضارة عاةرة للحدوه"ي وتقر اتفاقية مي اماتا ةش ن المئبق (املعت دة  10تشري
األول/أ توةر  2013وماموتو (الياةان) مب اسبة مؤمتر املفوضني املعد ةاتفاقية مي اماتا ةش ن المئبق املعقوه م 7
رىل  11تشري األول/أ توةر  ،2013ال متاح الراة التايل:
 )https://treaties.un.org/doc/Treaties/2013/10/20131010%2011-16%20AM/CTC-XXVII-17.pdfة ن المئبق "ماهة
ا و" (الفقرة األوىل م الديباجة)؛ انظر J.S.
ي يائية تثري انشغاالً عاملياً ةسبب انتقاهلا البعيد املدى
United States—Standards for Reformulated and Conventional

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
( )26رحده عده م خماطر التلوث اليت تتهده ةيئة القةب الش ايل ،وم ةي ها امللوثات العضوية الثاةتة والمئبق ،اليت ت ش
امللوثات م ا وب م امل اطق الص اعية أوروةا والقارات
ةاألساس م مصاهر تقع خارن امل ةقةي وت تقي
األخرى حىت تصي هناية املةا رىل م ةقة القةب الش ايل ،حت لها الرياح الش الية الدائ ة وهوران احمليةاتي
انظر Timo Koivurova, Paula Kankaanpää and Adam Stepien, “Innovative Environmental Protection: Lessons
from the Arctic,” Journal of Environmental Law, vol. 27, (2015), pp. 1-27, at p. 13؛ ال متاح
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
املتص أألة ة أأالغال ا أأوي ،ف أأرن محايت أأه م أ التل أأوث والت أأد ور "م أ الش أواغي امللح أأة لل ت أأع البش أأري
كأأي"ي وةي أأا يتضأ عأأده مأ املعا أأدات واألهةيأأات كات الصأألة مأأا يؤيأأد مفهأأوو "اال ت أأاو املشأأرتك
للبش أرية"( ،)27فأأرن الل أأة قأأررت أال تعت أأد أ الصأأيغة اللغويأأة لتوصأأي املشأأكلة معتأأربًة أن التبعأأات
املرحلأأة الرا أأة مأ تةأأور القأأانون
القانونيأأة ملفهأأوو اال ت أأاو املشأأرتك تظأأي غأأري واضأأحة ةالقأأدر الكأأا
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
السأأياق ،عبأأارة "مأ الشأواغي امللحأأة لل ت أأع الأأدويل كأأي"ي و أأي عبأأارة ثأرياً مأأا اسأأتطدمتها الل أأة
عيار النتقاد مواضيع جديدة م أجي رهراجها ةرنامج ع لها املدى البعيد()28ي
__________

( )27تقر الفقرة  1م هيباجة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية ةش ن تغري امل ا لعاو ( 1992األمم املتحدة ،سلسلة
املعا دات ،ا لد  ،1771صفحة  )107ة ن "التغري م ا األرض وآثار الضارة متثي شاغالً مشرت اً للبشرية"ي
وةاملثي ،ت هيباجة اتفاقية الت وع البيولوجي لعاو ( 1992األمم املتحدة ،سلسلة املعا دات ،ا لد ،1760
صفحة  )79عل أن أطرا االتفاقية "تدرك ييي أمهية الت وع البيولوجي للتةور وللحفاظ عل ال ظم الكفيلة
ةاست رار احلياة احملي احليوي"( ،الفقرة  )2وتؤ د أن "صيانة الت وع البيولوجي متثي ا ت اماً مشرت اً يع
الشعوب" (الفقرة ) 3ي واستطدمت اتفاقية مكافحة التصحر البلدان اليت تعام م ا فا الشديد و/أو م
التصحر ،وخباصة أفريقيا ،املعت دة عاو ( 1994األمم املتحدة ،سلسلة املعا دات ،ا لد  ،1954صفحة
 )3عبارات شبيهة ةعبارة "اال ت او املشرتك" هيباجتها ،مبا كلك عبارة "مر م اال ت او" ،وعبارة "القلق امللو
لل ت ع الدويل" ،وعبارة "مشكلتان كواتا ةعد عاملي" سياق احلديث ع مكافحة التصحر وا فا ي وترستطدو
مفا يم ةاثلة لإلشارة رىل اال ت او املشرتك صكوك أخرى م قبيي اتفاقية مي اماتا ةش ن المئبق ،واتفاقية
ستكهومل املتعلقة ةامللوثات العضوية الثاةتة ،وةروتو ول غوت بورغ امللحق ةاتفاقية نقي امللوثات ا وية البعيد املدى لعاو
1979ي انظرProtection of the Global Atmosphere: Concepts, Alan E. Boyle, “International Law and the ،
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,
Oxford University Press, 2007), pp. 565- 566

eds.,(Oxford:ي انظر أيضاً

Charlotte 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 mankindي
( )28حوليأ أأة ييي  ،1997ا ل أ أأد الث أ أأام ،ا أ أأمد الث أ أأام ،الفقأ أأرة 238؛ حولي أ أأة ييي  ،1998ا ل أ أأد الث أ أأام ،ا أ أأمد الث أ أأام،
الفق أأرة 553ي انظ أأر أيض أاً الوث أأائق الرمسي أأة لل عي أأة العام أأة ،ال أأدورة التاس أأعة والس أأتون ،امللح أأق رق أأم ،(A/69/10( 10
الفقأرة 269ي واتفقأأت الل أأة علأ ضأأرورة أال تقصأأر ا ت امهأأا علأ املواضأأيع التقليديأأة ،ةأي ميك هأأا أيضأاً أن ت ظأأر
املواضيع اليت تعكس التةورات ا ديدة القانون الدويل والشواغي امللحة لل ت ع الدويل كيي
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 )5وتدرن الفقرة الراةعة م الديباجة التفأا م الأ ي توصألت رليأه الل أة عأاو  2013ةشأ ن
رهران املوضأ أأوع ةرنأ أأامج ع له أ أأا هورهتأ أأا اخلامسأ أأة والس أ أأتني عأ أأاو 2013ي واتفأ أأق عل أ أ أن
يع أ أأاه ال ظ أ أأر ص أ أأياغة أ أ الفق أ أأرة و موض أ أأعها مرحل أ أأة الحق أ أأة م أ أ أع أ أأال الل أ أأة ةش أ أ ن
ا املوضوع()29ي
)6

قد تضا

ةعض الفقرات األخرى ،وقد يعاه ترتيب الفقرات،

مرحلة الحقةي

المئدأ التوجيهي 1
استخدام المصطلحات
ألغراض مشاريع املباهئ التوجيهية
(أ)

"الغال

ا وي" يعد غال

:
الغاثات احملي ةاألرض؛

(ب) "تلأ أأوث الغأ أأال ا أ أأوي" يعأ أأد تسأ أأبب اإلنسأ أأان ،ةصأ أأورة مباشأ أأرة أو غأ أأري
مباشأأرة ،رهخأأال أو رطأأالق مأواه الغأأال ا أأوي تسأأهم وقأأوع آثأأار ضأأارة متتأأد خأأارن
هولة امل ش وم ش هنا أن تعرض حياة اإلنسان وصحته والبيئة الةبيعية ل رض للطةر؛
(ن) "ت أأد ور الغ أأال ا أأوي" يع أأد تس أأبب اإلنس أأان ،ةص أأورة مباش أأرة أو غ أأري
مباشأأرة ،تغأأري ل ح أوال ا ويأأة ت أ م ع أأه آثأأار ضأأارة كات ش أ ن ميك أ أن تعأأرض حيأأاة
األنسان وصحته والبيئة الةبيعية ل رض للطةري
التعليق
 )1اعتأ أأربت الل أ أأة أن وضأ أأع مشأ أأروع مبأ أأدأ تأ أأوجيهي ةش أ أ ن "اسأ أأتطداو املصأ أأةلحات" ،أمأ أأر
مرغأوب فيأأه ويشأكي ضأأرورة ع ليأأة ،وكلأك ةغيأأة التوصأأي رىل فهأم مشأأرتك ل مأأور الأيت ترمأأي مشأأاريع
املب أأاهئ التوجيهي أأة احلالي أأة رىل تغةيته أأاي وتق أأديفو املص أأةلحات املس أأتطدمة فقأ أ "ألغأ أراض مش أأاريع
املبأاهئ التوجيهيأة أ " ،وال يأراه رأأا ةأ ي حأال مأ األحأوال التأ ثري أي مأ التعأاري القائ أأة أو
املقبلة ألي مصةلو م املصةلحات الوارهة القانون الدويلي
 )2ومل يأأره تعري أ ملصأأةلو "الغأأال ا أأوي" الصأأكوك الدوليأأة كات الصأألةي ومأأع كلأأك،
اعتأأربت الل أأة ضأأرورياً أن تضأأع تعريف أاً ع لي أاً تدرجأأه مشأأاريع املبأأاهئ التوجيهيأأة أ  ،واسأأتر د
التعريأ املقأدو الفقأأرة (أ) مأ تعريأ صأاهر عأ فريأق عامأي تأأاةع للهيئأة احلكوميأأة الدوليأة املع يأأة
ةتغري امل ا ()30ي
__________

( )29انظر أيضاً الوثائق الرمسية لل عية العامة ،الدورة الثام ة والستون ،امللحق رقم  ،)A/68/10( 10الفقرة 168ي
( ،5th Assessment Report, Working Group III, Annex I. IPCC, Climate Change 2014 )30متأأاح ال أراة التأأايل:
Assessment Report, Working Group III, Annex I. IPCC, Climate Change 2014ي
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 )3واعتأأربت الل أأة ضأأروريا أن يكأأون التعري أ القأأانوم ال أ ي تقدمأأه متسأأقا مأأع ال أ هج ال أ ي
يتبعأأه العل أأاد أ ا الصأأدهي فاسأأت اها رىل العل أأاد ،يوجأأد الغأأال ا أأوي مأأا يس أ ةالقشأأرة
ا وية()31ي وميتأد رىل األعلأ مأ سأةو األرض الأ ي يشأكي احلأد األسأفي للغأال ا أوي ا أا ي
ويتك أأون الغ أأال ا أ أوي املتوس أ  ،علأ أ ارتف أأاع يص أأي رىل  25يل أأومرتاً مأ أ س أأةو األرض ،ة أأا
يلأأي :ال رتوجأأني ( 78.08املائأأة) ،واأل س أ ني ( 20.95املائأأة) ،رىل جانأأب الغأأاثات ال أأمرة
م أ قبيأأي األرغأأون ( 0.93املائأأة) ،واهليليأأوو ،وغأأاثات الدفيئأأة كات ال شأأاط اإلشأأعاعي م أ قبيأأي
ثأأام أو سأأيد الكرةأأون ( 0.035املائأأة) واألوثون ،فض أالً ع أ خبأأار املأأاد ال أأاتج ع أ أثأأر الدفيئأأة
ةك ي أأات شأ أأديدة التب أأاي ()32ي و تأ أأوي الغأ أأال ا أأوي أيض أ أاً عل أ أ الس أأحب واهلبأ أأاد ا أ أأوي()33ي
وي قسأأم الغأأال ا أأوي ع وهيأاً رىل سأأس طبقأأات جويأأة مرتبأأة ة أأادً علأ خصأأائ هرجأأة حرارهتأأاي
و أ الةبقأات ،مرتبأأة مأ الةبقأات السأأفل رىل الةبقأات العليأا ،أأي :الرتوةوسأفري ،والسرتاتوسأأفري،
وامليموس أأفري ،والغ أأال احلأ أراري ،والغ أأال ا أأوي اخل أأارجيي ويوج أأد حن أأو  80املائ أأة مأ أ الكتل أأة
اهلوائيأأة طبقأأة الرتوةوسأأفري وحنأأو  20املائأأة م هأأا طبقأأة السرتاتوسأأفريي والغأأال ا أأوي أأو
(ةسأ ك يقأي عأ  1املائأة مأ قةأر و أب األرض)
كلك احلماو السدميي األةأيض اللأون ال حيأ
ر
وال أ أ ي ي أ أرا املأ أأرد ع أ أأد ال ظأ أأر رىل األرض م أ أ ةعأ أأدي و االصأ أأةالح العل أ أأي يشأ أأار رىل الةبقتأ أأني
جمت عتأأني ةاسأأم "الةبقأأة السأأفل م أ الغأأال ا أأوي" و أأي متتأأد رىل ارتفأأاع يبلأأغ املتوس أ 50
يلأأومرتاً ،وميك أ الت ييأأم ةي ه أأا وةأأني "الغ أأال ا أأوي العل أأوي"()34ي وتتغأأري هرج أأة ح أرارة الغ أأال
ا أ أأوي ةتغأ أأري االرتفأ أأاعي ففأ أأي طبقأ أأة الرتوةوسأ أأفري (الأ أأيت متتأ أأد رىل الرتوةوةأ أأوث ،عل أ أ ارتفأ أأاع حنأ أأو 12
يلأأومرتاً) ،تت أأاق هرجأأة احل أرارة ل أأا ثاه االرتفأأاع وكلأأك ةس أأبب امتصأأاص سأأةو األرض لةاق أأة
__________

( )31تعأ ّأر ا عيأأة األمريكيأأة ل رصأأاه ا ويأأة "القشأأرة ا ويأأة" (تس أ أيض أاً الةبقأأة ا ويأأة أو امل ةقأأة ا ويأأة) ة هنأأا "أي
ش أ أ أ أأر ة أو طبق أ أ أ أأة مأ أ أ أ أ ع أ أ أ أأده مأ أ أ أ أ الش أ أ أ أرائو أو "الةبق أ أ أ أأات" املكون أ أ أ أأة للغ أ أ أ أأال ا أ أ أ أأوي ل أ أ أ أ رض" (مت أ أ أ أأاح
)http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?id=atmospheric-shell1ي
( )32م ال احية الفيميائية ،خبار املاد ،ال ي يشكي حنو  0.25املائة م تلة الغال ا وي ،و أحد املكونات
الشديدة التباي ي ففي علوو الغال ا وي ،و"نظراً للتباي الشديد لرت يم خبار املاد ا و ،هرن العر عل حتديد
ال سب املئوية ملطتل املكونات ة ادً عل عالقتها ةاهلواد ا ا "ي وتتسم تر يمات طبقة األوثون ةالتباي الشديد
أيضاًي وأ ثر م  0.1جمد املليون م تر يم األوثون الغال ا وي يعترب خةراً عل الكائ ات البشريةي انظر
John M. Wallace and Peter V. Hobbs, Atmospheric Science: An Introductory Survey, 2nd ed. (Boston, Elsevier

Academic Press, 2006), p. 8ي
( )33املرجع نفسهي
تعر ا عية األمريكية ل رصاه ا وية "الةبقة السفل م الغأال ا أوي" ة هنأا "ع ومأاً وةصأفة فضفاضأة رىل حأد
(ّ )34
بري ،كلك ا مد م الغال ا أوي الأ ي حتأدث فيأه معظأم الظأوا رب امل اخيأة (أي الرتوةوسأفري والةبقأة السأفل مأ
السرتاتوسفري؛ خالفاً لل عىن الشائع للةبقة العليا م الغال ا وي" ،متاح :
 http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?p=1&query=lower+atmosphere&submit=Searchويع أ أ أ أ أ أ أ يفأر
"الغال ا وي العلوي" ة نه مأا تبقأ مأ الةبقأة األوىل ،أي "املصأةلو العأاو الأ ي يأدل علأ طبقأة الغأال ا أوي
فوق الرتوةوسفري" متاح :
))http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?p=1&query=upper+atmosphere&submit=Search
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الش أ أ س ورشأ أأعاعها()35ي و املقاةأ أأي ،تأ أأمهاه هرجأ أأة احل أ أرارة طبقأ أأة السرتاتوس أ أفري (الأ أأيت متتأ أأد رىل
السأ أرتاتوةوث ،علأ أ ارتف أأاع حن أأو  50يل أأومرتاً) حس أأب االرتف أأاع( )36ةس أأبب امتص أأاص طبق أأة األوثون
ل شأ أأعة فأ أأوق الب فس أ أ يةي و طبقأ أأة امليموسأ أأفري (ال أ أأيت متتأ أأد رىل امليموةأ أأوث ،عل أ أ ارتفأ أأاع حن أ أأو 80
يلأأومرتاً) ،تأ طفض هرجأأات احلأرارة مأ جديأأد ةتمايأأد االرتفأأاعي أمأأا طبقأأة الغأأال احلأراري ،فأأرن
هرجأأات احل أرارة ترتفأأع ةسأأرعة م أ جديأأد ةفعأأي األشأأعة السأأي ية واألشأأعة فأأوق الب فس أ ية املسأأت دة
م الش سي وليس للغال ا وي "حد أعل معر تعريفاً جيداً"()37ي
 )4ورن تعري أ "الغأأال ا أأوي" ال أواره الفقأأرة (أ) ةوصأأفه طبقأأة الغأأاثات احمليةأأة ةأأاألرض
و وصأ "مأاهي" للغأال ا أويي فه أاك أيضأاً جانأب "وايفأي" ،يشأ ي ت قأي اهلأواد علأ نةأاق
واس أأعي ويتح أأرك الغ أأال ا أأوي ةةريق أأة هي اميكي أأة ومتقلب أأةي ويت ق أأي اهل أواد وي أأدور ح أأول األرض
حر أ أأة معقأ أأدة تس أ أ "الأ أأدورة ا ويأ أأة"ي وقأ أأررت الل أ أأة ،أ أأا وره ك أ أأر آنفأ أأا التعليأ أأق املتصأ أأي
ةالديباجة ،أن تشري رىل ا ا انب الوايفي للغال ا وي الفقرة الثانية م الديباجة()38ي
 )5وم أ أ األمهي أأة مبك أأان اإلق أ أرار ةوايف أأة الغأ أأال ا أأوي ةوص أأفه واس أأةة حت أأدث فيه أأا حر أ أأة
مسأ أأت رة ،رك رن الغأ أأال ا أ أأوي أ أأو السأ أأياق ال أ أ ي "ت تقأ أأي وت تشأ أأر فيأ أأه" امل أ أواه املسأ أأببة للتلأ أأوث
والتأأد وري فانتقأأال املأواه امللوثأأة البعيأأد املأأدى والعأأاةر للحأأدوه ميثأأي فعأالً أحأأد املشأأا ي الرئيسأأية الأأيت
تتهأأده ةيئأأة الغأأال ا أأويي وةاإلضأأافة رىل التلأأوث العأأاةر للحأأدوه ،تتعلأأق الش أواغي األخأأرى ة فأأاه
األوثون وتغري امل ا ي
 )6وتعأأر الفقأأرة (ب) "تلأأوث الغأأال ا أأوي" وتت أأاول تلأأوث اهل أواد العأأاةر للحأأدوه ،حأأني
تعأأر الفقأأرة (ن) "تأأد ور الغأأال ا أأوي" وتشأأري رىل املشأأا ي العامليأأة الأأيت تتهأأده الغأأال ا أأويي
ف أ خأأالل اسأأتطداو عبأأارة "تسأأبب اإلنسأأان" ،يتضأأو م أ الفق أرتني (ب) و(ن) أن مشأأاريع املبأأاهئ
التوجيهي أأة تت أأاول تل أأوث الغ أأال ا أأوي وت أأد ور الغ أأال ا أأوي "ال اش أأئني عأ أ األنش أأةة البشأ أرية"ي
وتش أأري الل أأة رىل أن الرت ي أأم علأ أ ال ش أأاط البش أأري ،سأ أواد أ أأان مباشأ أراً أو غ أأري مباش أأر ،أأو تر ي أأم
مقصوه ألن املباهئ التوجيهية احلالية ترمي رىل تقدمي ررشاه رىل الدول وا ت ع الدويلي

__________

()35

()36
()37
()38
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لأأيس مسأأك الرتوةوسأأفري متسأأاويا أأي مكأأان؛ ف أ لك يتوق أ عل أ االرتفأأاع واملواسأأمي وتقأأع ق أأة الرتوةوسأأفري عل أ
ارتفاع حوايل  17يلومرتاً فوق خ االستواد ،ورن انت أهىن م كلأك القةبأنيي و املتوسأ  ،يبلأغ ارتفأاع احلأد
اخلأ أأارجي للرتوةوسأ أأفري حنأ أأو  12يلأ أأومرتاًي انظأ أأر Edward J. Tarbuck, Frederick K. Lutgens and Dennis Tasa,
Earth Science, 13th ed. (Pearson, 2011), p. 466ي
ةعبارة صرفة ،تظي هرجة حرارة طبقة السرتاتوسفري ثاةتة عل ارتفأاع يأرتاوح ةأني  20و 35يلأومرتاً مث تبأدأ االثهيأاه
تدر ياًي
انظر Tarbuck, Lutgens and Tasa, supra note 35, p. 467ي
انظر أعال الفقرة  )3م التعليق املتصي ةالديباجةي
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 )7ويرس أأتطدو مص أأةلو "تل أأوث الغ أأال ا أأوي" (أو ،تل أأوث اهلأ أواد) أحيانأ أاً اس أأتطداماً عامأ أاً
أ ا الس أأياق
ليش أ ي ت أأد ور األح أوال ا وي أأة ع وم أاً مث أأي نف أأاه األوثون وتغ أأري امل أأا ( ،)39لك أأه
يستطدو مبع ا الضيق ،متاشأياً وامل ارسأة القائ أة املعا أداتي و أو ةالتأايل يسأتبعد القضأايا العامليأة
م تعري تلوث الغال ا ويي
 )8ولتعريأ "تلأوث الغأال ا أوي" ،تسأأتطدو الفقأرة (ب) لغأة تسأت د ةاألسأاس رىل املأأاهة (1أ)
م اتفاقية التلوث ا وي البعيد املدى عرب احلدوه لعاو  ،)40(1979اليت ت عل ما يلي:
"التلأأوث ا أأوي" يعأأد مأأا يسأأتحدث اهل أواد ةفعأأي اإلنسأأان ،ةصأأورة مباشأأرة أو
غأأري مباشأأرة ،مأ مأواه أو طاقأأة تأ م ع هأأا آثأأار ضأأارة ةةبيعتهأأا مبأأا يعأأرض صأأحة اإلنسأأان
للطةأر ،ويلحأأق اخلةأأر ةأاملواره احليأأة والأ ظم اإليكولوجيأأة وامل تلكأات املاهيأأة ،ووأأي ةامل أأافع
البيئيأأة وغأأري كلأأك م أ اسأأتطدامات البيئأأة املشأأروعة أو أأول هون االسأأتفاهة م هأأا ،وترفهأأم
"امللوثات ا وية" تبعاً ل لك"ي
()41

وجتأأدر اإلشأأارة أيضأاً رىل أن املأأاهة  ،1الفقأأرة  ،4مأ اتفاقيأأة األمأأم املتحأأدة لقأأانون البحأأار
تع أ ّأر مص أأةلو "التل أأوث" علأ أ أن أأه يع أأد "رهخ أأال اإلنس أأان البيئ أأة البحري أأة ،مب أأا كل أأك مص أأاب
األهن أأار ،ةص أأورة مباش أأرة أو غ أأري مباش أأرة ،مأ أواه أو طاق أأة تأ أ م ع ه أأا أو ت أأي أن تأ أ م ع ه أأا آث أأار
()42
مؤكيأ أأة ،مثأ أأي اإلض أ أرار ةأ أأاملواره احليأ أأة واحليأ أأاة البحريأ أأة ،وتع أ أريض الصأ أأحة البش أ أرية ل خةأ أأار ييي"
ويفأأرتض أن تكأأون اآلثأأار املؤكيأأة ال اجتأأة ع أ رهخأأال أو رطأأالق تلأأك امل أواه كات طأأاةع يعأأرض حيأأاة
اإلنسان وصحته للطةر ويهده البيئة الةبيعية ل رض ،أو يسهم كلكي
__________

( )39عل سبيي املثال ،ت الفقرة  1م املاهة  1م قأرار القأا رة لعأاو  1987الصأاهر عأ معهأد القأانون الأدويل ةشأ ن
"التلوث ا وي عرب احلدوه" ،عل أنه "ألغراض أ ا القأرار ،يعأد "التلأوث" أي تغأري فيميأائي أو ي يأائي أو ةيولأوجي
تكأأوي الغأأال ا أأوي أو نوعيتأأه ي أ م ةصأأورة مباشأأرة أو غأأري مباشأأرة ع أ فعأأي اإلنسأأان أو امت اعأأه ع أ القيأأاو
ةفعي ،وترتتب عليأه آثأار مؤكيأة أو ضأارة ةيئأة هول أخأرى أو م أاطق واقعأة خأارن حأدوه الواليأة الوط يأة"ي (التو يأد
مضا )ي متاح الراة التايلhttp://www.idi-iil.org/idiE/resolutionsE/1987_caire_03_en.PDF :ي
( )40األمم املتحدة ،سلسلة املعا دات ،ا لد  ،1302صفحة 217ي The formulation of LRTAP article 1(a) goes back
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 includedي
( )41املرجع نفسه ،ا لد  ،1833صفحة 3ي
( )42ت املاهة  212م اتفاقيأة األمأم املتحأدة لقأانون البحأار علأ التأماو مب أع تلأوث البيئأة البحريأة مأ ا أو ،و حأدوه
االتفاقية عل التلوث ا ويي
كلك ي ةبق تعري "التلوث" الواره
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)4(1 (أ) مأ اتفاقيأأة التلأأوث ا أأوي البعيأأد املأأدى عأأرب احلأأدوه والفقأأرة1 ) وةي أأا تأ املأأاهة9
) م اتفاقية األمم املتحأدة لقأانون البحأار علأ مسأ لة "رهخأال طاقأة" (و أ لك مأواه1 م املاهة
 فأأرن الل أأة قأأررت أالّ تأأدرن مصأأةلو "الةاقأأة" نأ الفقأأرة،"الغأأال ا أأوي أأمد مأ "التلأأوث
 أن لفظأأة "مأواه" تشأ ي، ألغأراض املبأأاهئ التوجيهيأأة،(ب) مأ مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهيي فهأأي تعتأأرب
"الةاقأأة"ي ويرفهأأم أن "الةاقأأة" تش أ ي احل أرارة والض أأود وال شأأاط اإلشأأعاعي الأأيت ترأأدخي الغ أأال
)ي43(ا وي أو ترةلق فيه م خالل األنشةة البشرية
) وتبأ ّأني عبأأارة "آثأأار متتأأد خأأارن هولأأة امل شأ " الفقأأرة (ب) أن مشأأاريع املبأأاهئ التوجيهيأأة تت أأاول10
(ب) مأ اتفاقيأة التلأوث ا أوي البعيأد املأدى عأرب احلأدوه1 اآلثأار العأاةرة للحأدوه ةأاملفهوو الأواره املأاهة
 الأأيت تعأّأر "التلأأوث ا أأوي البعيأأد املأأدى عأأرب احلأأدوه" علأ أنأأه يعأأد "التلأأوث ا أأوي الأ ي1979 لعأأاو
 وتأ م ع أأه آثأأار سأألبية، هاخأأي م ةقأأة مشأ ولة ةواليأأة وط يأأة لدولأأة مأأا،ً ليأاً أو جمئيأا،يقأأع م شأ املأأاهي
امل ةقأأة املشأ ولة ةواليأأة هولأأة أخأأرى علأ مسأأافة يتعأ ر معهأأا ع ومأاً الت ييأأم ةأأني مأأا تسأأهم ةأأه مصأأاهر
فرعية ومجاعية لالنبعاثات كلك التلوث"ي
 فأ أال ة أأد ألغأ أراض،)معرفأ أاً تعريفأ أاً ض أأيقاً الفق أأرة (ب
ّ ") ومل أأا أأان "تل أأوث الغ أأال ا أأوي11
مشأأاريع املبأأاهئ التوجيهيأأة ت أأاول قضأأايا أخأأرى غأأري التلأأوث ا أأوي عأ طريأأق تعريأ خمتلأ ي وهل أ ا
__________
WMO/IGAC Report: Impact of Megacities on Air Pollution and Climate, GAW Report No.

) خبصوص احلرارة انظر43(

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
Catherine Rich and Travis Longcore, eds., Ecological

 انظر،ي وفي ا يتعلق ةالتلوث الضوئيUniversity Press, 2012)

Consequences of Artificial Night Lighting, (Washington DC: Island Press, 2006); Pierantonio Cinzano and Fabio
Falchi, “The propagation of light pollution in the atmosphere”, Monthly Notices of the Royal Astronomic Society,
vol. 427 (2012), pp. 3337-3357; Fereshteh Bashiri and Che Rosmani Che Hassan, “Light pollution and its effects

وفي ا

on the environment”, International Journal of Fundamental Physical Sciences, vol. 4 (2014), pp. 8-12

Dietrich Rauschning, “Legal Problems of Continuous and Instantaneous

 انظر،يتعلق ةانبعاثات ال شاط اإلشعاعي

Long-Distance Air Pollution: Interim Report,” Report of the Sixty-Second Conference of the International Law
Association (Seoul, 1986), pp. 198-223, at 219; and IAEA, Environmental Consequences of the Chernobyl
Accident and their Remediation: Twenty Years of Experience., Report of the Chernobyl Forum Expert Group
‘Environment’ (Radiological Assessment Report Series), IAEA, April 2006, STI/PUB/1239.; Philippe J. Sands,
Chernobyl – Law and Communication: Transboundary Nuclear Air Pollution – The Legal Materials, (Grotius
Publications, 1988), p. 162 (LRTAP definition “clearly wide enough to bring radioactive fallout within the scope
United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation 2013

ًي انظر أيضاof the Convention”)

Report to the General Assembly, Scientific Annex A: Levels and effects of radiation exposure due to the nuclear

 متاح،accident after the 2011 great east-Japan earthquake and tsunami, 2014, UN Publication Sales No. E14.IX.1
يhttp://www.unscear.org/docs/reports/2013/13-85418_Report_2013_Annex.A .pdf :الراة التايل
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الغرض ،تقدو الفقرة (ن) تعريفاً ل "تأد ور الغأال ا أوي"ي ويأراه رأ ا التعريأ أن يشأ ي مشأكليت
نفاه األوثون وتغري امل ا ي و و يغةي تغري األحأوال ا ويأة العامليأة الأيت يسأببها اإلنسأان ،سأواد أ أان
كلأأك ةصأأورة مباشأأرة أو غأأري مباشأأرةي وقأأد يتط أ كلأأك شأأكي تغأأري البيئأأة الةبيعيأأة أو احليويأأة أو
ش أأكي تب أأديي تر يب أأة الغ أأال ا أأوي الع أأامليي وي أأره الفق أأرة  2مأ أ املأ أاهة  1مأ أ اتفاقي أأة فيي أأا
حل اي أأة طبقأ أأة األوثون لع أأاو  )44(1985تعري أ أ ل "اآلثأ أأار الض أأارة" الأ أأيت تع أأد "التغي أ أريات البيئأ أأة
املاهيأأة أو الكائ أأات احليأأة ،مبأأا كلأأك التغي أريات امل أأا  ،الأأيت هلأأا آثأأار شأأديدة الضأأرر عل أ
الص أأحة البش أرية أو عل أ تر ي أأب ومرون أأة ورنتاجي أأة ال أ ظم اإليكولوجي أأة الةبيعي أأة وتل أأك ال أأيت ي ظ ه أأا
اإلنس أأان أو عل أ املأ أواه املفي أأدة للبشأ أرية"ي وتع أ ّأر امل أأاهة  ،1الفق أأرة  ،2م أ اتفاقي أأة األم أأم املتح أأدة
اإلطارية ةش ن تغري امل ا مصةلو "تغأري امل أا " علأ أنأه يعأد "تغيأرياً امل أا يعأمى ةصأورة مباشأرة
أو غأري مباشأأرة رىل ال شأأاط البشأري الأ ي يفضأأي رىل تغيأري تكأأوي الغأأال ا أوي العأأاملي والأ ي
يالحا ،ةاإلضافة رىل التقلب الةبيعي لل ا  ،عل مدى فرتات ثم ية مت اثلةي"
 )12وي أراه ةعبأأارة "آثأأار ض أأارة كات ش أ ن" حتديأأد نةأأاق األنش أأةة البش أرية الأأيت ي بغأأي أن تغةيه أأا
مش أ أأاريع املب أ أأاهئ التوجيهي أ أأةي وق أ أأد هرج أ أأت الل أ أ أة علأ أ أ اس أ أأتطداو عب أ أأارة "كو شأ أ أ ن" أع اهل أ أأا
السأأاةقة()45ي وك بأأت الل أأة رىل أن عبأأارة "ييي ‘كو ش أ ن‘ تعأأد شأأيئاً أ ثأأر م أ ‘ميك أ شأأفه‘ لك أ
ال يل أأمو أن يبل أأغ ح أاً ‘خة أأرياً‘ أو ‘ ب أأرياً‘ي و أأب أن ي أأؤهي الض أأرر رىل أث أأر م أأؤك حقيق أأي [و] ييي
أأب أن يك أأون م أ امل ك أ قي أأاس أ اآلث أأار املؤكي أأة ةاملق أأاييس الوقائعي أأة واملوض أأوعية"()46ي وع أأالوة
علأ كلأأك ،فأركا انأأت عبأأارة "كو شأ ن" تتحأأده مبعأأايري وقائعيأة وموضأأوعية ،فرهنأأا ت ةأوي أ لك علأ
حتديأأد للقي أأة يتوق أ عل أ اأأرو أأي حالأأة وعل أ الفأأرتة الأأيت أأري فيهأأا أ ا التحديأأدي ف أأثالً ،رمبأأا
يرعترب نوع معأني مأ أنأواع الف ْقأد غأري "كي شأ ن" وقأت معأني ألن املعرفأة العل يأة أو التقأدير البشأري
كلأأك الوقأأت مل يس أ دا قي أأة بأأرية هل أ ا املأأوره ةال أ اتي ف س أ لة تعري أ مأأا يشأأكي شأأيئاً "كا ش أ ن"
تستلمو حتديداً وقائعياً وال تتوق عل حتديد قانوم()47ي
 )13و حال أأة "تل أأوث الغ أأال ا أأوي" يف أأرتض أن نتي أأة رهخ أأال أو رط أأالق امل أواه تقتص أأر عل أ
وق أأوع آث أأار "ض أأارة" ،أم أأا حال أأة "ت أأد ور الغ أأال ا أأوي" ،فتغ أأري األح أوال ا وي أأة أأب أن أأدث
__________

()44
()45

()46
()47
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األمم املتحدة ،سلسلة املعا دات ،ا لد  ،1513صفحة 293ي
انظأأر ،عل أ سأأبيي املثأأال ،املأأاهة  7م أ اتفاقيأأة قأأانون اسأأتطداو ا أأاري املائيأأة الدوليأأة األغ أراض غأأري املالحيأأة ()1997؛
ومشأأروع املأأاهة  1م أ مشأأروع امل أواه املتعلقأأة مب أأع الضأأرر العأأاةر للحأأدوه ال أأاجم ع أ أنشأأةة خةأأرة (( )2001ق أرار ا عيأأة
العامأأة  ،68/62املرفأأق)؛ ومشأأروع املبأأدأ  2م أ مشأأاريع املبأأاهئ املتعلقأأة ةتوثيأأع اخلسأأارة حالأأة وقأأوع ضأأرر عأأاةر للحأأدوه
ن أأاجم عأ أ أنش أأةة خة أأرة (( )2006قأ أرار ا عي أأة العام أأة  ،36/61املرف أأق)؛ ومش أأروع امل أأاهة  6مأ أ مش أأاريع مأ أواه ق أأانون
طبقات امليا ا وفية العاةرة للحدوه (( )2008قرار ا عية العامة )124/63ي
الفقأأرة  4مأ التعليأأق علأ مشأأروع املأأاهة  2مأ مشأأاريع املأواه املتعلقأأة مب أأع الضأأرر العأأاةر للحأأدوه ال أأاجم عأ أنشأأةة خةأأرة،
 ،2001حولية ييي  ،2001ا لد الثام (ا مد الثام) ،الصفحة  ،152الفقرة 98ي
انظأأر ،علأ سأأبيي املثأأال ،التعليأأق علأ مشأأاريع املأواه املتعلقأأة مب أأع الضأأرر العأأاةر للحأأدوه ال أأاجم عأ أنشأأةة خةأأرة،
(التعليأأق علأ املأأاهة  ،2الفقرتأأان  4و)7ي انظأر أيضأاً التعليأأق علأ مشأأاريع املبأأاهئ املتعلقأأة ةتوثيأأع اخلسأأارة حالأأة
وقوع ضرر عاةر للحدوه ناجم ع أنشةة خةرة (التعليق عل مشروع املبدأ  ،2الفقرات م  1رىل )3ي
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"آثأأاراً ضأأارة كات شأ ن"ي و أأا يتبأأني مأ مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي  ،2ةشأ ن نةأأاق املبأأاهئ التوجيهيأأة،
تعأأىن أ املبأأاهئ التوجيهيأأة مبسأ لة محايأأة الغأأال ا أأوي مأ التلأأوث والتأأد ور علأ حأأد سأوادي و أأا
أرشأ أأري رليأ أأه الفقأ أأرة ( )11أعأ أأال  ،تأ أأدل عبأ أأارة "اآلثأ أأار الضأ أأارة" ( )adverse effectsاتفاقيأ أأة فيي أ أأا
حل اي أأة طبق أأة األوثون( )48علأ أ التغأ أريات ال أأيت يك أأون هل أأا آث أأار ش أأديدة الض أأرري وتش أأري عب أأارة "ض أأارة"
املباهئ التوجيهية] ( )deleteriousرىل شيد ٍ
مؤك ،يقع غالباً ةشكي مسترت أو غري متوقعي
[
المئدأ التوجيهي 2
نطاق المئادئ التوجيهية
[ -1تتضأ أ ] [تت أأاول] مش أأاريع املب أأاهئ التوجيهي أأة أ أ [مب أأاهئ توجيهي أأة
ةش ن] محاية الغال ا وي م التلوث والتد ور؛
 -2ال تت أأاول مش أأاريع املب أأاهئ التوجيهي أأة أ أ املس أأائي املتعلق أأة مبب أأدأ تغ أأرمي
امللأأوث ،ومبأأدأ التحأأوط ،واملسأأؤوليات املشأأرت ة واملتباي أأة ،ومسأأؤولية الأأدول ورعايا أأا ،ونقأأي
األموال والتك ولوجيا رىل البلدان ال امية ،مبا يش ي حقوق امللكية الفكرية ،وال ي را؛
 -3ال تت اول مشاريع املبأاهئ التوجيهيأة أ مأواه معي أة موضأع مفاوضأات ةأني
الدول مثي الكرةون األسوه ،واألوثون طبقة الرتوةوسفري ،ومواه أخرى ث ائية الت ثري؛
 -4ل أأيس مش أأاريع املب أأاهئ التوجيهي أأة أ أ م أأا ي أأؤثر علأ أ املر أأم الق أأانوم
لل أال ا أوي مبوجأأب القأانون الأدويل أو ةاملسأأائي املتعلقأة ةالفضأاد اخلأأارجي ،مبأا كلأأك
ةتحديد حدوه ي
التعليق
أأده مشأ أأروع املب أأدأ التأ أأوجيهي  2نة أأاق مشأ أأاريع املب أأاهئ التوجيهيأ أأة في أأا يتعلأ أأق غ ايأ أأة
)1
الغأأال ا أأويي وتعأأرض الفقأأرة  1ال ةأأاق ةةريقأأة ر اةيأأة ،رك تشأأري رىل األمأأور الأأيت تت اوهلأأا املبأأاهئ
التوجيهيأأة ،حأأني حتأأده الفقرتأأان  2و 3ال ةأأاق نفسأأه ةةريقأأة سأألبية ،رك رهن أأا تش أريان رىل األمأأور
ال أأيت ال تغةيه أأا مش أأاريع املب أأاهئ التوجيهي أأة أ أ ي وتتضأ أ الفق أأرة  )4ش أأرطاً وقائيأ أاً يتعل أأق ةا أأال
ا وي والفضاد اخلارجيي
 )2وتعأ أ ّأر الفقأ أأرة  1نةأ أأاق مشأ أأاريع املبأ أأاهئ التوجيهيأ أأة ةاالسأ أأت اه رىل التع أ أريفني ال أ أوارهي
الفق أرتني (ب) و(ن) م أ مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي  1و أأي تت أأاول املسأأائي املتعلقأأة غ ايأأة الغأأال
ا أوي جمأالني اث أني ،مهأا تلأوث الغأال ا أأوي وتأد ور الغأال ا أويي وتت أاول مشأاريع املبأأاهئ
التوجيهي أأة األس أأباب البشأ أرية امل شأ أ وال متت أأد رىل األس أأباب الةبيعي أأة امل شأ أ  ،مأ أ قبي أأي االنف أأارات
الرب انيأأة وحأأاالت تصأأاهو ال يأأاثك ةأأاألرضي ويعكأأس الرت يأأم عل أ حأأاالت التلأأوث العأأاةر للحأأدوه
__________

( )48األمم املتحدة ،سلسلة املعا دات ،ا لد  ،1513الصفحة 293ي
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وت أأد ور الغ أأال ا أأوي علأ أ نة أأاق الع أأامل ةس أأبب األنش أأةة البشأ أرية األح أوال الس أأائدة الوق أأت
ال أرا  ،والأأيت تؤ أأد ا االسأأت تاجات العل يأأة()49ي واسأأت اهاً رىل اهليئأأة احلكوميأأة الدوليأأة املع يأأة ةتغأأري
امل أأا  ،يكش أ العلأأم ة سأأبة يقأأني تصأأي رىل  95املائأأة أن ال شأأاط البشأأري أأو السأأبب املهأأي
الكام وراد االحرتار املالحأا م أ م تصأ القأرن العشأري ي وتالحأا اهليئأة احلكوميأة الدوليأة املع يأة
ةتغأأري امل أأا أن ت أ ثري اإلنسأأان ال ظأأاو امل أأاخي ت أ ثري واضأأوي ويت ل أ أ ا الت أ ثري اح أرتار ا أأو
واحملأأي  ،ونقصأأان ا ليأأد والأأثلج ،وثيأأاهة متوس أ ارتفأأاع مسأأتوى البحأأار ،والتغأأري ةعأأض الظ أوا ر
امل اخيأأة القصأأوى()50ي وتالحأأا اهليئأأة احلكوميأأة الدوليأأة املع يأأة ةتغأأري امل أأا أ لك أنأأه م أ املأأرجو
للغايأأة أن تكأأون ثيأأاهة انبعاثأأات غأأاثات الدفيئأأة البش أرية امل ش أ وسأأائر "العوامأأي الضأأاغةة" البش أرية
امل ش أ جمت ع أةً ،ق أأد س أأامهت ة أ ثر م أ نص أ المي أأاهة امللحوا أأة املتوس أ الع أأاملي لدرج أأة ح أرارة
سةو األرض الفرتة م عاو  1951رىل عاو )51(2010ي
 )3ول تت اول املباهئ التوجيهيأة أيضأاً التلأوث الأداخلي أو احمللأيي وجتأدر املالحظأة مأع كلأك أن مأا
أأدث عل أ الصأأعيد احمللأأي قأأد يكأأون لأأه أحيانأأا ت أ ثري اإلطأأار عأأرب احلأأدوهي والعأأاملي ،ال سأأي ا
ع أأدما يتعل أأق األم أأر غ اي أأة الغ أأال ا أأويي وق أأد تتةل أأب اإلجأ أرادات البشأ أرية التحس أأي ية ،س أ أواد
أ انأأت رج أرادات فرهيأأة أو مجاعيأأة ،أن يؤخ أ احلسأأبان الغأأال ا أأوي والغأأال املأأائي والغأأال
احليوي والغال األرضي م م ظور شامي ،و لك التفاعالت ةي هاي
 )4ويش أأكي ث أأام أ س أأيد الكربي أأت وأ اس أأيد ال يرتوج أأني املص أأدري الرئيس أأيني للتل أأوث ا أأوي
الع أأاةر للحأ أأدوه الوقأ أأت املعاصأ أأر( ،)52حأ أأني ميث أأي تغأ أأري امل أ أأا ونفأ أأاه طبقأ أأة األوثون العأ أأاملني
()53
الرئيس أأيني املس أأببني لت أأد ور الغ أأال ا أأوي ي وتس أأا م مأ أواه معي أأة مس أأت ِفدة لأ أ وثون أيضأ أاً
االحرتار العاملي()54ي
 )5ومس لة مأا ركا انأت مشأاريع املبأاهئ التوجيهيأة ي بغأي أن "تتضأ " مبأاهئ توجيهيأة ةشأ ن
محاية الغال ا وي م التلوث والتأد ور ،أو أن "تت أاول" أ ا املوضأوع ،أي مسأ لة أب مواصألة
ال ظر فيها مع تقدو أع ال الل ةي
__________

()49
()50
()51
()52
()53
()54
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انظر ع وماً ،IPCC Climate Change 2013: The Physical Science Basis”, Summary for Policy makers ،متاح
الراة التايل<http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Summary Volume_FINAL.pdf> :ي
املرجع نفسهي
املرجع نفسهي
 Birnie, Boyle, Redgwell,احلاشية  40أعال  ،الصفحة 342ي
املرجأأع نفسأأه ،صأأفحة 336ي ترت أأاول مس أ لة ال أرتاة ةأأني تغأأري امل أأا واسأأت فاه األوثون الديباجأأة و املأأاهة  4م أ
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية ةش ن تغري امل ا ي أما الرتاة ةأني التلأوث ا أوي العأاةر للحأدوه وتغأري امل أا فيرت أاول
الديباجة والفقرة  1م املاهة  2م تعديي ةروتو ول غوت ربغ لعاو 2012ي
املرجع نفسهي
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 )6وتعكأأس الفقرتأأان  2و ،3و أ لك الفقأأرة الراةعأأة مأ الديباجأأة ،التفأأا م الأ ي توصأألت رليأأه
الل أأة عأأاو  2013ع أأدما أرهرن املوضأأوع ةرنأأامج ع أأي الل أأة هورهتأأا اخلامسأأة والسأأتني
عاو )55(2013ي
 )7أمأأا الفقأأرة الراةعأأة ،فهأأي تتض أ شأأرطاً وقائي أاً يكفأأي أن مشأأاريع املبأأاهئ التوجيهيأأة ال تأأؤثر
املر أأم القأأانوم لل أال ا أأوي مبوجأأب القأأانون الأأدويلي ويشأأكي الغأأال ا أأوي وا أأال ا أأوي
مفهأأومني خمتلفأني متامأاً ي بغأأي الت ييأأم ةي ه أأاي فا أأال ا أأوي أأو م ةقأأة مؤسسأأية ثاةتأأة متأأارس عليهأأا
الدولأأة ،هاخ أأي رقلي ه أأا" ،س أأياهة املأأة وحص أرية"ي فعل أ س أأبيي املثأأال ،ت أ امل أأاهة  1م أ اتفاقي أأة
الة أريان امل أأدم الأأدويل( ،)56عل أ مأأا يل أأي" :ييي لكأأي هول أأة السأأياهة الكامل أأة واملةلقأأة عل أ ‘ا أأال
ا وي‘ الأ ي يعلأو رقلي هأا"()57ي أمأا املأاهة  2مأ االتفاقيأة نفسأها فتع ّأر رقلأيم الدولأة ة نأه امل أاطق
الربية وامليا اإلقلي ية املتاسأة هلأا والأيت ضأع لسأياهة تلأك الدولأة أو سألةاهنا أو محايتهأا أو واليتهأاي
أمأأا ا أأال ا أأوي الأ ي يقأأع خأأارن حأأدوه امليأأا اإلقلي يأأة ،فيرعتأأرب خارجأاً عأ نةأأاق سأأياهة أي هولأأة
و أأو مفتأأوح لالسأأتطداو أمأأاو مجيأأع الأأدول ،ش أ نه كلأأك ش أ ن أعأأايل البحأأاري و املقاةأأي ،ف أأرن
الغ أأال ا أأوي ،الأ أ ي يتك أأون مأ أ طبق أأة مأ أ الغ أأاثات احملية أأة ة أأاألرض ،أأو م أأاهة نش أأةة متقلب أأة
تتحأأرك الغأأاثات فيهأأا ةاسأأت رار هون اعتبأأار للحأأدوه اإلقلي يأأة()58ي والغأأال ا أأوي غأأري مرئأأي وغأأري
مل وس وغري قاةي للفصيي
 )8وع أ أأالوة عل أ أ كل أ أأك ،فبي أ أأا ت قس أ أأم م ةق أ أأة الغ أ أأال ا أ أأوي رىل جم أ أأاالت عل أ أ أس أ أأاس
خصائ هرجات احلرارة ،ال يوجد حأد عل أي فاصأي ةأني الغأال ا أوي والفضأاد اخلأارجيي فعلأ
مسأأافة تميأأد عل أ  100يلأأومرت ،أأتل آثأأار الغأأال ا أأوي تأأدر ياً ةأأاخلواد الفضأأائي()59ي وجتأأدر
املالحظ أأة أن معا أأدة املب أأاهئ امل ظ أأة ألنش أأةة ال أأدول مي أأدان استكش أأا واس أأتطداو الفض أأاد
اخل أ أأارجي ،مب أ أأا كل أ أأك الق أ أأر واألجأ أ أراو الس أ أ اوية األخ أ أأرى ،مل تأ أ أ ت ةتعري أ أ ٍ ملفه أ أأوو "الفض أ أأاد
اخلأأارجي"()60ي وتتواصأأي م أ عأأاو  1959م اقشأأة املس أ لة رطأأار الل أأة الفرعيأأة القانونيأأة التاةعأأة
لل ة األمم املتحدة الستطداو الفضأاد اخلأارجي األغأراض السأل ية ،الأيت غثأت ال ه أني املكأام
والوايفي رثاد مسائي حتديد احلدوه()61ي
__________

()55
()56
()57
()58
()59
()60
()61

الوثائق الرمسية لل عية العامة ،الدورة الثام ة والستون ،امللحق رقم  (A/68/10) 10الفقرة 168ي
األمم املتحدة ،سلسلة املعا دات ،ا لد  ،15الصفحة 295ي
انظ أأر الفق أأرة  2مأ أ امل أأاهة  2مأ أ اتفاقي أأة األم أأم املتح أأدة لق أأانون البح أأار (مونتيغ أأو ة أأاي 10 ،أأانون األول/هيسأ أ رب
 ،)1982الأأيت ت أ عل أ مأأا يلأأي" :متتأأد السأأياهة رىل احليأأم ا أأوى فأأوق البحأأر اإلقلي أأي و أ لك رىل قاعأأه وةأأاط
أرضهي" (األمم املتحدة ،جم وعة املعا دات ،ا لد  ،1833الصفحة )3ي
انظر ع وماً  ،Birnie, Boyle, Redgwellاحلاشية  40أعال  ،الفصي 6ي
Tarbuck, Lutgens and Tasa, pp. 465 and 466ي
األمم املتحدة ،سلسلة املعا دات ،ا لد  ،610الصفحة 205ي
انظر ع وماً Bhupendra Jasani (ed), Peaceful and Non-Peaceful uses of Space: Problems of Definition for the
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
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 )9وة أأادً عليأأه ،اختأأارت الل أأة ،الفقأأرة  ،4أن تشأأري رىل أن مشأأروع املبأأاهئ التوجيهي أأة ال
ي أأؤثر عل أ املر أأم الق أأانوم لل أأال ا أأوي وال يت أأاول املس أأائي املتعلق أأة ةالفض أأاد اخل أأارجيي ثه عل أ
كلك أن اإلشارة رىل الفضاد اخلارجي تعكس التفا م ال ي توصلت رليه الل ة عاو 2013ي
المئدأ التوجيهي 5
التعاون الدولي
 -1ال أأدول ملمم أأة ةالتع أأاون ،حس أأب االقتض أأاد ،في أأا ةي ه أأا وم أأع امل ظ أأات
الدولية كات الصلة ،م أجي محاية الغال ا وي م التلوث والتد ور؛
 -2ي بغ أ أأي أن تتع أ أأاون ال أ أأدول علأ أ أ ثي أ أأاهة تعمي أ أأم املع أ أأار العل ي أ أأة املتص أ أألة
ة سأأباب وآثأأار تلأأوث الغأأال ا أأوي وتأأد ور الغأأال ا أأويي وقأأد يش أ ي التع أاون تبأأاهل
املعلومات والرصد املشرتكي
التعليق
ي أأدرن التع أأاون ال أأدويل صأ أ يم ا وع أأة الكامل أأة ملش أأاريع املب أأاهئ التوجيهي أأة املتعلق أأة
)1
()62
غ ايأأة الغأأال ا أأويي وقأأد شأأهد مفهأأوو التعأأاون الأأدويل تغأأرياً ب أرياً القأأانون الأأدويل و أأو
يست د أيضاً ةدرجة برية رىل فكرة املصأا املشأرت ة الأيت أ "ا ت أع الأدويل كأي"()63ي وتسألم
الفقأأرة الثالثأأة م أ هيباجأأة مشأأاريع املبأأاهئ التوجيهيأأة أ ر أ ا األمأأر حيأأث ت أ عل أ أن محايأأة
الغال ا وي م التلوث وم التد ور "م الشواغي امللحة لل ت ع البشري كي"ي
ا السياق ،يأ مشأروع املبأدأ التأوجيهي  ،5الفقأرة  ،1علأ أن الأدول ملممأة ةأ ن
 )2و
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 مأ املرونأأة وغيأم مأ السأألةة
التقديرية ت في التمامها ةالتعاون حسب طبي عة التعأاون املةلأوب وموضأوع التعأاوني وقأد تلأ
األشأأكال الأأيت ميك أ أن يتط أ ا أ ا التعأأاون حسأأب مصأأا الأأدولي وةالتأأايل ،ميك أ أن يتط أ
ش أ أأكي تع أ أأاون ث أ أأائي أو رقلي أ أأي أو ع أ أأامليي وميكأ أ أ لل أ أأدول أيضأ أ أاً أن تتطأ أ أ ةش أ أأكي انفأ أ أراهي
اإلجرادات اليت ترا ا مالئ ةي
__________

()62

()63
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;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
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 )3ويأأره موضأأوع التعأأاون الأأدويل عأأدة صأأكوك متعأأدهة األط أرا كات صأألة غ ايأأة البيئأأةي
فأأرعالن سأأتكهومل ةشأ ن البيئأأة البشأرية لعأأاو  1972ورعأأالن ريأأو ةشأ ن البيئأأة والت يأأة يشأأدهان علأ
أمهيأأة التعأأاون ،املبأأدأ  24واملبأأدأ  ،27عل أ الت أوايل()64ي ورضأأافة رىل كلأأك ،ففأأي قضأأية طأأاحونيت
اللب أأاب ( ،)Pulp Mills caseش أأدهت حمك أأة الع أأدل الدولي أأة عل أ أ الأ أرتاة ة أأني االلتأ أماو ة أأاإلةالغ،
والتعأأاون ةأأني األط أرا  ،وااللت أماو ةأأامل عي والحظأأت احملك أأة أن "التعأأاون أأو السأأبيي ال أ ي تأأت ك
م أ خاللأأه الأأدول املع يأأة م أ أن تأأدير ةصأأورة مشأأرت ة خمأأاطر رحلأأاق الضأأرر ةالبيئأأة ييي وكلأأك مل أأع
األضرار كات الصلة"()65ي
 )4ومأ ةأأني ةعأأض املعا أأدات القائ أأة ،تأ اتفاقيأأة فيي أأا حل ايأأة طبقأأة األوثون (،)1985
أ االتفاقيأة "تأدرك أن تأداةري محايأة طبقأة األوثون مأ التعأديالت
هيباجتها ،علأ أن األطأرا
ال امجة ع األنشةة البشأرية تتةلأب تعاونأاً وع أالً هوليأني"ي وعأالوة علأ كلأك ،تقأر هيباجأة اتفاقيأة
األمأأم املتحأأدة اإلطاريأأة ةشأ ن تغأأري امل أأا ( )1992ةأ ن "الةأأاةع العأأاملي لتغأأري امل أأا يتةلأأب أقصأ
مأأا ميك أ م أ التعأأاون م أ جانأأب مجيأأع البلأأدان ومشأأار تها اسأأت اةة هوليأأة فعالأأة ومالئ أأة ييي"،
و الوقت نفسه تؤ د م جديد "مبدأ سياهة الدول التعاون الدويل لت اول تغري امل ا "()66ي
 )5وت أ أ امل أ أأاهة  8م أ أ اتفاقي أ أأة ق أ أأانون اس أ أأتطداو ا أ أأاري املائي أ أأة الدولي أ أأة
املالحية ،املتعلقة ةااللتماو العاو ةالتعاون ،عل ما يلي:

األغ أ أراض غ أ أأري

__________

( )64ي املبدأ  27م رعالن ستكهومل عل ما يلي:
"ي بغي ت اول املسائي الدولية املتعلقة غ اية وحتسني البيئة ةروح التعاون م جانأب مجيأع البلأدان ،بأرية انأت
أو صغرية ،عل قدو املساواةي والتعاون م خالل الرتتيبات الث ائية أو املتعدهة األطرا أو ةأ ي وسأيلة أخأرى م اسأبة
ضروري لفعالية مكافحة اآلثار البيئية الضأارة ال امجأة عأ األنشأةة امل فأ ة مجيأع ا أاالت ،وم أع تلأك اآلثأار واحلأد
م ها والقضاد عليها ،عل حن ٍو تراع فيه عل ال حو الواجب سياهة مجيع الدول ومصاحلهاي"
تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعد ةالبيئة البشرية ،وثيقة األمم املتحدة )A/CONF.48/14, at 2 and Corr.1 (1972ي
وي املبدأ  24م رعالن ريو عل ما يلي:
"تتعأأاون الأأدول والشأأعوب غسأ نيأأة وةأأروح مأ املشأأار ة حتقيأأق املبأأاهئ الأوارهة أ ا اإلعأأالن و ثيأأاهة
تةوير القانون الدويل ميدان الت ية املستدامة"ي
تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعد ةالبيئة البشرية ،ستكهومل 16-5 ،حميران/يونيه 1972
(م شور األمم املتحدة ،رقم البيع  E.73.II.A.14والتصويب) ،الفصي األولي
قضية طاحونيت اللباب املقامتني عل هنر أوروغواي( ،األرج تني ضد أوروغأواي)Judgment, I.C.J. ،
( )65احلكم الصاهر
Reports 2010, p. 49, para. 77ي
( )66انظأ أأر أيضأ أأا الفأ أأرع  2م أ أ ا أ أأمد الثأ أأام عشأ أأر م أ أ اتفاقيأ أأة األمأ أأم املتحأ أأدة لقأ أأانون البحأ أأار (مونتيغأ أأو ةأ أأاي 10 ،أ أأانون
األول/هيس رب  ،)1982اليت تتضأ حك أا ةشأ ن "التعأاون العأاملي واإلقلي أي" يأ علأ "التعأاون علأ أسأاس عأاملي
أو رقلي أ أأي" (املأ أأاهة  ،)197و"اإلخةأ أأار ةضأ أأرر وشأ أأيك أو فعلأ أأي" (املأ أأاهة  ،)198و"خة أ أ الة أ أوارئ ضأ أأد التلأ أأوث"
(املأأاهة  ،)199و"الدراسأأات وة أرامج البحأأث وتبأأاهل املعلومأأات والبيانأأات" (املأأاهة  ،)200و"املعأأايري العل يأأة ل نظ أأة"
(املاهة )201ي ويوره الفرع  2م ا مد الثالث عشأر مأ اتفاقيأة قأانون البحأار ،املتعلأق ةالبحأث العل أي البحأري ،حك أا
ةش أ ن "التعأأاون الأأدويل" ي أ عل أ "تش أ يع التعأأاون الأأدويل" (املأأاهة  ،)242و"هتيئأأة الظأأرو املؤاتيأأة" (املأأاهة ،)243
و"نشر وركاعة املعلومات واملعرفة" (املاهة ( )244األمم املتحدة ،جم وعة املعا دات ،ا لد  ،1833الصفحة )3ي
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"تتعأأاون هول ا أأرى املأأائي عل أ أسأأاس املسأأاواة السأأياهة ،والسأأالمة اإلقلي يأأة،
والفائأأدة املتباهلأأة م أ أجأأي احلصأأول عل أ أمثأأي انتفأأاع ةأأا رى املأأائي الأأدويل وتأأوفري احل ايأأة
الكافية له"ي
 )6وأقأرت الل أأة أيضأاً ،أع اهلأأا ،ة مهيأة االلتأماو ةالتعأاوني ف أاملواه املتعلقأة مب أأع الضأرر العأأاةر
مشروع املاهة  4ةش ن التعاون عل ما يلي:
للحدوه ال اجم ع أنشةة خةرة ( )2001ت
"تتعاون الأدول املع يأة غسأ نيأة وتسأع  ،ع أد االقتضأاد ،للحصأول علأ مسأاعدة
م أ أ واح أأدة أو أ ث أأر م أ أ امل ظ أأات الدولي أأة املطتص أأة م أأع وق أأوع ض أأرر جس أأيم ع أأاةر
للحدوه ،أو ،عل أي حال ،التقليي م خماطر عل أهىن حد"ي
وعأأالوة عل أ كلأأك ،ت أ امل أواه املتعلقأأة ةقأأانون طبقأأات امليأأا ا وفيأأة العأأاةرة للحأأدوه
مشروع املاهة  7املتعلق ةااللتماو العاو ةالتعاون ،عل ما يلي:
" -1تتع أ أأاون هول طبقأ أ أأة امليأ أ أأا ا وفيأ أ أأة عل أ أ أ أسأ أ أأاس املسأ أ أأاواة السأ أ أأياهة،
والس أأالمة اإلقلي ي أأة ،والت ي أأة املس أأتدامة ،وامل فع أأة املتباهل أأة ،وحسأ أ ال ي أأة مأ أ أج أأي حتقي أأق
االنتف أأاع امل ص أ واملعق أأول ةةبق أأات ميا ه أأا ا وفي أأة أو ةش أأبكات طبق أأات ميا ه أأا ا وفي أأة
العاةرة للحدوه ،وتوفري احل اية امل اسبة هلاي
-2
للتعاون"ي

وألغراض الفقرة  ،1ي بغي لأدول طبقأة امليأا ا وفيأة رنشأاد آليأات مشأرت ة

 )7و اخلتاو ،ت مشاريع املواه املتعلقة غ ايأة األشأطاص حأاالت الكأوارث ،الأيت اعتر أدت
ةصفة مؤقتة القرادة األوىل عاو  ،2014مشروع املاهة  ،8عل واجب التعاون()67ي
 )8وميك أ أ أن يتطأ أ أ التع أ أأاون أش أ أأكاال مت وع أ أأةي وتش أ أأده الفق أ أأرة (ب) مأ أ أ مش أ أأاريع املب أ أأاهئ
التوجيهية ،ةصفة خاصأة ،علأ أمهيأة التعأاون تعميأم املعأار العل يأة املتصألة ة سأباب وآثأار تلأوث
الغأ أأال ا أ أأوي وتأ أأد ور ي وميك أ أ أن يتط أ أ التعأ أأاون أشأ أأكاالً مت وعأ أأةي فأ أأالفقرة (ب) أيض أ أاً تلقأ أأي
األضواد عل تباهل املعلومات والرصد املشرتكي
 )9وت أ اتفاقيأأة فيي أأا حل ايأأة طبقأأة األوثون ،هيباجتهأأا ،عل أ أن التعأأاون والع أأي ال أدوليني
ي بغ أ أأي أن "[ي ب ي أ أأان] علأ أ أ االعتب أ أأارات العل ي أ أأة والتق ي أ أأة كات الص أ أألة" ،أ أأا تأ أ أ االتفاقي أ أأة
ماههتا  ،4الفقرة  ،1ةش ن التعاون ا االت العل ية والتق ية والقانونية عل ما يلي:

__________

( )67ي مشروع املاهة  8عل ما يلي" :وفقاً ملشاريع املواه  ،تتعاون الدول ،ا و م اسب ،في ا ةي هأا ومأع األمأم
املتحدة وغري أا مأ امل ظ أات احلكوميأة الدوليأة املطتصأة ،واالحتأاه الأدويل عيأات الصأليب األمحأر واهلأالل األمحأر،
والل ة الدولية للصليب األمحر ،ومع امل ظ ات غري احلكومية املع ية"ي
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" تيس أ أأر األطأ أ أرا وتشأ أ أ ع تب أ أأاهل املعلوم أ أأات العل ي أ أأة والتق ي أ أأة واالجت اعي أ أأة -
االقتصأ أأاهية والت اريأ أأة والقانونيأ أأة كات الصأ أألة ر أ أ االتفاقيأ أأة ،وكلأ أأك عل أ أ ال حأ أأو املبأ أأني
املعلومات رىل اهليئات اليت تتفق عليها األطرا "ي
تفصيالً املرفق الثامي وتقديفو
ويأ أأوره املرفأ أأق الثأ أأام لالتفاقيأ أأة قائ أ أأة مفصأ أألة ة أ أ نواع املعلومأ أأات الواجأ أأب تباههلأ أأاي وت أ أ
الفقرة  2م املاهة  4عل التعاون ا االت التق ية ،مع مراعاة احتياجات البلدان ال اميةي
 )10وتأ الفقأرة  1مأ املأاهة  4مأ اتفاقيأأة األمأم املتحأأدة اإلطاريأة ةشأ ن تغأأري امل أا  ،املتعلقأأة
ةااللتمامات ،عل ما يلي:
"يقأأوو مجيأأع األطأرا ييي [مبأأا يلأأي] (ه) التعأأاون علأ اإلعأأداه للتكيأ مأأع آثأأار
تغ أأري امل أأا ؛ ييي (ث) الع أأي والتع أأاون علأ أ رجأ أراد البح أأوث العل ي أأة والتك ولوجي أأة والف ي أأة
واالجت اعي أأة  -االقتص أأاهية وغري أأا ،والرص أأد امل أأتظم وتة أأوير حمفوا أأات البيان أأات املتص أألة
ةال ظ أأاو امل أأاخي والرامي أأة رىل ثي أأاهة الفه أأم و ف أأيض أو رثال أأة الش أأكوك املتبقي أأة في أأا يتعل أأق
ة سأأباب وآثأأار ومأأدى وتوقيأأت تغأأري امل أأا وفي أأا يتعلأأق ةال تأأائج االقتصأأاهية واالجت اعيأأة
السأ أرتاتي يات االس أأت اةة املطتلف أأة؛ (ح) الع أأي والتع أأاون علأ أ التب أأاهل الكام أأي واملفت أأوح
والعاج أأي لل علوم أأات العل ي أأة والتك ولوجي أأة والف ي أأة واالجت اعي أأة  -االقتص أأاهية والقانوني أأة
كات الص أ أألة املتعلق أ أأة ةال ظ أ أأاو امل أ أأاخي وتغ أ أأري امل أ أأا  ،وةال ت أ أأائج االقتص أ أأاهية واالجت اعي أ أأة
الس أرتاتي يات االسأأت اةة املطتلفأأة؛ (ط) الع أأي والتعأأاون عل أ التعلأأيم والتأأدريب والتوعيأأة
العامأة في أا يتصأأي ةتغأري امل أا وتشأ يع املشأار ة علأ أوسأع نةأاق أ الع ليأة ،مبأأا
كلك املشار ة م جانب امل ظ ات غري احلكومية ،ييي"
 )11ويشأ ي التأماو التعأأاون في أأا يشأ له تبأأاهل املعلومأأاتي وةأأا أأدر ك أأر أيضأاً أ ا الصأأده
أن املاهة  9م اتفاقية قانون استطداو ا أاري املائيأة الدوليأة األغأراض غأري املالحيأة تأوره جم وعأة
مفصألة مأ األحكأاو املتعلقأة ةتبأاهل البيانأات واملعلومأاتي مث رن اتفاقيأة التلأوث ا أوي البعيأد املأدى
ماههتأا  4علأ أن تقأوو األطأرا املتعاقأدة ةتبأاهل املعلومأات املتعلقأة ةسياسأاهتا
عرب احلدوه تأ
وأنشأ أأةتها العل يأ أأة وتأ أأداةري ا التق يأ أأة الأ أأيت تسأ أأتهد  ،رىل أقص أ أ قأ أأدر ةك أ أ  ،مكافحأ أأة تص أ أري
امللوث أأات ا وي أأة ال أأيت ق أأد تك أأون هل أأا آث أأار ض أأارة ،أأا تق أأوو ةاس أأتعراض أ السياس أأات واألنش أأةة
والت أأداةري ،ة أأا يس أأهم خف أأض التل أأوث ا أأوي ،مب أأا كل أأك التل أأوث ا أأوي البعي أأد امل أأدى الع أأاةر
للحأ أأدوهي وتتض أ أ االتفاقيأ أأة أيض أ أاً أحكام أ أاً مفصأ أألة ةش أ أ ن التعأ أأاون جمأ أأايل البحأ أأث والتةأ أأوير
(املأأاهة )7؛ وتبأأاهل املعلومأأات (املأأاهة )8؛ وت في أ ومواصأألة تةأأوير الربنأأامج التعأأاوم لرصأأد وتقيأأيم
االنتقال البعيد املدى مللوثأات ا أو أوروةأا (املأاهة )9ي وةاملثأي ،يتضأ أي مأ االتفأاق اإلطأاري
اإلقلي أأي مل ةقأأة شأأرق أفريقيأأا ةش أ ن التلأأوث ا أأوي (اتفأأاق نأأريو  )68()2008 ،واالتفأأاق اإلطأأاري
__________

( )68وافأأق عل أ أ ا االتفأأاق اإلطأأاري  11ةلأأداً ،أأي رثيوةيأأا ،ورريرتيأأا ،وأوغ أأدا ،وةورونأأدي ،وت مانيأأا ،ومجهوريأأة الكونغأأو
الدميقراطية ،وجيبويت ،ورواندا ،والسوهان ،والصومال ،و ي يا ،متاح الراة التايل:
><http://www.unep.org/urban_environment/PDFs/EABAQ2008-AirPollutionAgreement.pdfي
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()69
اإلقلي أي مل ةقأأيت غأرب ووسأ أفريقيأا ةشأ ن التلأوث ا أأوي (اتفأاق أةيأأدجان )2009 ،أحكامأاً
متةاةقة ةش ن التعاون الدويلي ففي االتفاقني اإلطاريني ،تتفق األطرا عل ما يلي:

" 2-1ال ظ أأر أوج أأه الت أأاثر والفوائ أأد املش أأرت ة ال أأيت ي ة أأوي عليه أأا ا أأاك ت أأداةري مش أأرت ة
ملكافحأأة انبعأأاث امللوثأأات ا ويأأة وغأأاثات الدفيئأأة؛ و 4-1تعميأأم تبأأاهل املعلومأأات التعلي يأأة
والبحثيأأة املتعلقأأة ةأأرهارة نوعيأأة اهل أواد؛ و 5-1ال هأأوض ةالتعأأاون اإلقلي أأي م أ أجأأي تعميأأم
املؤسسات الت ظي ية ييي"ي
 )12وتأ مشأأاريع املأواه املتعلقأأة ةقأأانون طبقأأات امليأأا ا وفيأأة العأأاةرة للحأأدوه ،ا لأأة الثانيأأة مأ
الفق أ أأرة  4م أ أ أ مش أ أأروع امل أ أأاهة  ،17عل أ أ أ م أ أأا يل أ أأي" :ميك أ أ أ أن يش أ أ أ ي التع أ أأاون ت س أ أأيق اإلج أ أ أرادات
واالتصأ أأاالت الدوليأ أأة حأ أأاالت الة أ أوارئ ،ورتاحأ أأة العأ أأاملني جمأ أأال االسأ أأت اةة حلأ أأاالت الة أ أوارئ،
واملعأأدات واإلمأأداهات الالثمأأة لالسأأت اةة هل أ احلأأاالت ،واخلأأربة العل يأأة والتق يأأة ،واملسأأاعدة اإلنسأأانية"ي
وتأ مشأأاريع املأواه املتعلقأأة غ ايأأة األشأأطاص حأأاالت الكأوارث ،ةأأدور ا ،مشأأروع املأأاهة  9علأ
مأأا يلأأي" :ألغ أراض مشأأاريع امل أواه أ  ،يش أ ي التعأأاون املسأأاعدة اإلنسأأانية وت سأأيق أع أأال واتصأأاالت
اإلغاث أأة الدولي أأة ،وت أأوفري م أأوافي اإلغاث أأة ،ومع أأدات وس أألع اإلغاث أأة ،وامل أ أواره العل ي أأة والةبي أأة والتق ي أأة"ي
وعأالوة علأ كلأأك ،يأ مشأأروع املأاهة ( 10التعأاون للحأأد مأ خمأأاطر الكأوارث) علأ مأأا يلأي" :يشأ ي
التعاون ا اك التداةري الرامية رىل احلد م خماطر الكوارث"ي
 )13و سأأياق محايأأة الغأأال ا أأوي ،تعتأأرب الل أأة أن تعميأأم املعأأار العل يأأة املتصأألة ة سأأباب
وآثار تلوث الغال ا وي وتد ور الغال ا وي أمر أساسيي ي

__________

( )69وافأق علأ أ ا االتفأأاق  21ةلأأداً ،أي أنغأأوال ،وةأ  ،وةور ي أأا فاسأو ،وتشأاه ،وتوغأأو ،ومجهوريأأة الكونغأأو الدميقراطيأأة،
والسأ أ غال ،وسأ أرياليون ،وغامبي أأا ،وغان أأا ،وغي ي أأا ،وغي ي أأا االس أأتوائية ،وغي ي أأا  -ةيس أأاو ،و أأاةو ف أأريهي ،والك أأامريون،
و أ أ أ أ أأوت هيفأ أ أ أ أ أوار ،والكونغ أ أ أ أ أأو ةراثافي أ أ أ أ أأي ،وليربي أ أ أ أ أأا ،وم أ أ أ أ أأايل ،وال ي أ أ أ أ أأر ،وني ريي أ أ أ أ أأا ،مت أ أ أ أ أأاح الأ أ أ أ أ أراة الت أ أ أ أ أأايل:
><http://www.unep.org/urban_environment/PDFs/BAQ09_AgreementEn.Pdfي
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