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  الفصل الثامن  
 حماية الغقف الجوي

 مقدمة -ألف 
ددراج موضأأأوع "محايأأأة الغأأأال   ل(2013قأأأررت اللج أأأةل يف دورهتأأأا اخلامسأأأة والسأأأتني ) -86

 و(1231)ا موراسي مقررا  خاصا  ستفا مل وعي ت السيد شي ير  ا  اةوي" يف سرنامج ع لهال 
وتلقأأأأأأأت اللج أأأأأأأة التقريأأأأأأأر ااول لل قأأأأأأأرر اخلأأأأأأأاص ونظأأأأأأأرت فيأأأأأأأ  يف دورهتأأأأأأأا السادسأأأأأأأة  -87

واسأأت ادا  دىل و (1233)(2015والتقريأأر الثأأاين يف دورهتأأا السأأاسعة والسأأتني ) (1232)(2014) والسأأتني
ثالثأة  ا  املقأرر اخلأاص يف التقريأر الثأاينل اعت أدت اللج أة مؤقتأ ااقرتحهأ وجيهية اليتالت بادئع املير امش

 و(1234)التعليقات عليهادىل جانب ل بادئ التوجيهية وأرسعة م  فقرات الديباجةم  مشاريع امل

 الحالية الدورة في المواوع في النظر -باء 
املقأأأأأد  مأأأأأ  املقأأأأأرر اخلأأأأأاص ُعأأأأأرض علأأأأأى اللج أأأأأةل يف دورهتأأأأأا احلاليأأأأأةل التقريأأأأأر الثالأأأأأث  -88
(A/CN.4/692) و وقأأد حلأأ  املقأأرر اخلأأاصل اسأأت ادا  دىل التقريأأري  السأأاسقنيل عأأدة قضأأايا أساسأأية

مأأ  تأأد ور والتخفيأأ  اةأأوي  الغأأال  الت امأأات الأأدول مب أأع تلأأوث ات صأألة ساملوضأأوعل و أأي 
أيضأأا  املقأرر اخلأأاص و واستكشأأ  الع ايأة الواجبأأة وتقيأيم ااثأأر البيئأي الغأال  اةأأوي وشأرط سأأ ل

__________ 

)الوثأأأأائق الرمسيأأأأأة للج عيأأأأة العامأأأأةل الأأأأدورة الثام أأأأأة  2013آب/أغسأأأأطس  9ل املعقأأأأودة يف 3197اةلسأأأأة يف  (1231)
و وأدرجأأت اللج أأة  أأ ا املوضأأوع يف سرنأأامج ع لهأأا علأأى 168 ل الفقأأرة((A/68/10) 10والسأأتونل امللحأأق رقأأم 

أسأأاس التفأأا م التأأايل: ")أ( يسأأري الع أأ  املتعلأأق ساملوضأأوع علأأى  أأو ال يتعأأارض مأأع املفاوضأأات السياسأأية  ات 
ااووونل والتلأأوث اةأأوي البعيأأد املأأدى عأأرب احلأأدودو ولأأ  فأأاد الصأألةل مبأأا فيهأأا املفاوضأأات سشأأفن تغأأري امل أأاخل ون

ل ومبأأأدأ تغأأأرمي رعايا أأأاق معاةأأأة املوضأأأوع دىل مسأأأائ  مأأأ  قبيأأأ  مأأأا يلأأأي ولأأأ  تأأأؤثر فيهأأأا: مسأأأؤولية الأأأدول و تتطأأأر 
ل ونق  ااموال والتك ولوجيا دىل البلأدان ال اميأةل مبأا يف رغم تباي هاامللوِّثل ومبدأ التحوُّطل واملسؤوليات املشرتمة 

مثأأ  الكرسأأون ااسأأودل  لوضأأوع أيضأأا  دىل مأأواد حمأأددةلأأ  تتطأأرق معاةأأة املو  لأأك حقأأوق امللكيأأة الفكريأأة؛ )ب( 
وأووون الرتوسوسأأفري وغريمهأأا مأأ  املأأواد  ات التأأفثري املأأ دوجل و أأي مأأواد نأأري التفأأاوض سشأأفهنا سأأني الأأدولو ولأأ  

ال يشأأأ   املوضأأأوع املسأأأائ  املتعلِّقأأأة سالفضأأأاء و يسأأأعى املشأأأروع دىل "سأأأد" الثغأأأرات يف أنظ أأأة املعا أأأدات؛ )ج( 
مبأادئ توجيهيأة  أي مشأاريع املتعلِّأق ساملوضأوع تكون نتيجأة الع أ  سو مبا يف  لك تعيني حدود ؛ )د(  اخلارجيل

ال يقصد هبا أن تفرض على أنظ ة املعا دات احلالية قواعد قانونية أو مبأادئ قانونيأة ال تتضأ  ها  أ   اانظ أة 
مأأأ   6ة عيأأأة العامأأأةل يف الفقأأأرة سالفعأأأ و وسأأأيعد املقأأأرر اخلأأأاص تقأأأارير  علأأأى  أأأ ا ااسأأأاس"و وقأأأد أحاطأأأت ا

ل سقأأأرار اللج أأأة املتعلأأأق سأأأجدراج املوضأأأوع يف سرنأأأامج 2013مأأأانون ااول/ديسأأأ رب   16املأأأؤرخ  68/112 قرار أأأا
( علأى أسأأاس 2011يف دورهتأا الثالثأة والسأتني ) الطويأ  ااجأ  ع لهأاو وأدرج املوضأوع يف سرنأامج ع أ  اللج أة

)الوثأأائق الرمسيأأة للج عيأأة العامأأةل الأأدورة السادسأأة والسأأتونل امللحأأق تقريأأر اللج أأة لسأأاء رفأأق االقأأرتاح الأأوارد يف امل
   (و365(ل الفقرة A/66/10) 10 رقم

  (وA/CN.4/667التقرير ااول ع  محاية الغال  اةوي ) (1232)

 (وA/CN.4/681)ع  محاية الغال  اةوي  ثاينالتقرير ال (1233)

 و  54-53تان (ل الفقر A/70/10) 10ونل امللحق رقم بعالوثائق الرمسية للج عية العامةل الدورة الس (1234)

http://undocs.org/ar/A/CN.4/692
http://undocs.org/ar/A/68/10
http://undocs.org/ar/A/66/10
http://undocs.org/ar/A/CN.4/667
http://undocs.org/ar/A/CN.4/681
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../ilc/reports/2015/arabic/chp5.pdf&lang=EFSRAC&referer=http://legal.un.org/cod/
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احلأأأدود القانونيأأأأة مأأأأ ا و  للغأأأال  اةأأأويلاملسأأأتدا  وامل صأأأأ  سأأأتخدا  بأأأأدأ االاملسأأأائ  املتعلقأأأة مب
وس أأاء علأأى  لأأكل اقأأرتح  املفروضأأة علأأى أنشأأطة معي أأة ترمأأي دىل التعأأدي  املتع أأد للغأأال  اةأأويو

مبأأأادئ توجيهيأأأة سشأأأفن التأأأ ا  الأأأدول حب ايأأأة البيئأأأةل وتقيأأأيم ااثأأأر البيئأأأيل املقأأأرر اخلأأأاص مشأأأاريع 
و    دسأأأة امل أأأاخل و للغأأأال  اةأأوي  صأأ واالسأأأتخدا  املل االسأأتخدا  املسأأأتدا  للغأأال  اةأأأويو 

اقأأرتح فقأأرة دضأأافية يف الديباجأأةل لتكأأون الفقأأرة الراسعأأة مأأ  الديباجأأةل ودعأأادة تأأرقيم مشأأروع  م أأا
 و 2015تعلق سالتعاون الدويل ال ي اعت دت  اللج ة مؤقتا  عا  املبدأ التوجيهي امل

مسأفلة تأراس  قأانون  2017 أاول يف عأا  ميك  أن تتأن اللج ة وأشار املقرر اخلاص دىل  -89
الغأأال  اةأأوي مأأع  أأاالت أخأأرى للقأأانون الأأدويل )مثأأ  قأأانون البحأأارل وقأأانون التجأأارة الدوليأأة 

مسائ  الت في  واالمتثال وتسوية  2018قوق اإلنسان(ل ويف عا  واالستث ارل والقانون الدويل حل
يف م  القراءة ااوىل لل وضأوع  و لك س ية االنتهاءامل اوعات  ات الصلة حب اية الغال  اةويل 

 تلك الس ةو
 3308و 3307و 3306ج أُة يف التقريأر الثالأث لل قأرر اخلأاص يف جلسأأاهتا اللونظأرت  -90
 و2016ح يران/يوني   7و 1أيار/مايو و 31و 27املعقودة أيا   ل3311و

 أيأأأأأار/ 4مأأأأأع العل أأأأأاء نظ أأأأأ  املقأأأأأرر اخلأأأأأاص يف  حأأأأأوار  وسأأأأأبق احلأأأأأوار داخأأأأأ  اللج أأأأأة  -91
 و ووجد أعضاء اللج ة احلوار واملسامهات مفيدي و (1235)2016 مايو
 7يف دة ل املعقأأأأو 3311جلسأأأأتها التقريأأأأرل يف  تها سشأأأأفنوقأأأأررت اللج أأأأة عقأأأأب م اقشأأأأ -92

الفقأأرة الراسعأأة ومعهأأا  7و 6و 5و 4و 3ع املبأأادئ التوجيهيأة ير ادحالأأة مشأأ ل2016 ح يران/يونيأ 
 م  الديباجةل على ال حو الوارد يف التقرير الثالث لل قرر اخلاصل دىل ة ة الصياغةو

ل تقريأأأأأر ة أأأأأة 2016 متوو/يوليأأأأأ  4يف  ل املعقأأأأأودة3314تلقأأأأأت اللج أأأأأة يف جلسأأأأأتها و  -93
شسأأأأة يف ل 2016متوو/يوليأأأأ   5املعقأأأأودة يف ل 3315 تهاونظأأأأرت اللج أأأأة يف جلسأأأأ الصأأأأياغةو

 أدنا (و 1-فرع جيم)انظر ال ا  مؤقتا لديباجة واعت دهتل مشاريع مبادئ توجيهية وفقرة
__________ 

ت أاول السأيد مأع عل أاء سشأفن مسأفلة محايأة الغأال  اةأويو و  ترأس السيد شي يا موراسيل املقأرر اخلأاصل حأوارا   (1235)
 -موضأأوع "  دسأأة امل أأاخ  رئأأيس ة أأة علأأو  الغأأال  اةأأوي سامل ظ أأة العامليأأة ل رصأأاد اةويأأةل لأويسأأنت  أأو 

رئأيس الفريأق العامأ   لسريي غ غلي فلأتسيد النظر و  (؛?Geoengineering — a way forwardطريق املستقب ؟" )
ساللج أأأة االقتصأأأادية اوروسأأأال موضأأأوع  املعأأأر مبسأأأفلة اآلثأأأارل اتفاقيأأأة التلأأأوث اةأأأوي البعيأأأد املأأأدى عأأأرب احلأأأدودل

 Linkages between transboundary air" )رب احلأأدود وتغأأري امل أأاخالصأأالت القائ أأة سأأني التلأأوث اةأأوي عأأ"

pollution and climate change ددارة مأأدير و  اامأأني العأأا  السأأيد مريسأأتيان سلونأأدانل مأأدير ديأأوان(؛ وانكأأب
" 2015على حتلي  "اةوانأب القانونيأة التفأاق سأاريس لعأا   العالقات اخلارجية سامل ظ ة العاملية ل رصاد اةويةل

(Scientific aspects of the 2015 Paris Agreement ؛ وقد  السيد)ل رئيس وحدة التقيي أات فال تني فولتيسكو
ل سرنأأامج اامأم املتحأأدة للبيئأأةل "نظأرة عامأأة علأأى آخأر نتأأائج وتقأأديرات شأأعبة اإلنأأ ار املبكأر والتقيأأيماملواضأيعية س

(؛ An overview of the latest findings and estimates of the effects of air pollutionآثار التلأوث اةأوي" )
 البيئيأة يف سرنأامج اامأم املتحأدة للبيئأةل تفاقياتواال البيئي نائب مدير شعبة القانون لالسيد ماسا ناغايناقش و 

طأالع (و وتلأت احلأوار جلسأة ل سأئلة وااجوسأةو وميكأ  االLinking science with law"رسأ  العلأم سالقأانون" )
 على موج  احلوار غري الرمسي يف املوقع الشبكي للج ةو
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ل 2016آب/أغسأأأأطس  10و 9املعقأأأأودة يف  ل3343دىل  3341 اهتا مأأأأ ويف جلسأأأأ -94
يف الأدورة  الأيت اعت أدهتا سصأفة مؤقتأة املبأادئ التوجيهيأةلج ة التعليقأات علأى مشأاريع الاعت دت 

 أدنا (و 2-فرع جيماحلالية )انظر ال

 فقاراث ومعهاا الجاوي الغاقف بحماياة المتعلقاة التوجيهياة المباادئ مشاريع نص -جيم 
  حتى اآلن بصفة مؤقتةللجنة ا اعتمدتها التي الديباجة

 مشاريع المبادئ التوجيهية ومعها فقراث الديباجة نص -1 
املبأأادئ التوجيهيأأة املتعلقأأة حب ايأأة الغأأال  اةأأوي ومعهأأا فقأأرات  مشأأاريع نأأصفي أأا يلأأي  -95

 والديباجة اليت اعت دهتا اللج ة مؤقتا  حىت اآلن
 الديباجة

 ووو
أن الغأأأال  اةأأأوي أساسأأأي السأأأت رار احليأأأاة علأأأى اارضل ولصأأأحة  د  تأأأدرك 
 شر ورفا همل ولل ظم اإليكولوجية املائية والربيةلالب
 والتأد ور اةأوي أن انتقال وانتشأار املأواد املسأببة للتلأوث ود  تضع يف اعتبار ا 

 يف الغال  اةويل ع لية حتدث اةوي
 اةأوي والتأد ور اةأوي ود  تسلم سالتايل سفن محاية الغال  اةوي م  التلوث 

 مك لدويل  م  الشواغ  امللحة لل جت ع ال
 ااحوال واالحتياجات اخلاصة للبلدان ال اميةل ود  تدرك 
ود  تشأأأري دىل أن مشأأأاريع املبأأأادئ التوجيهيأأأة  أأأ   ال ي بغأأأي أن تتعأأأارض مأأأع  

 داملفاوضأأأات السياسأأأأية  ات الصأأألةل مبأأأأا فيهأأأا املفاوضأأأأات املتعلقأأأة ستغأأأأري امل أأأاخل ونفأأأأا
أيضأأأا  دىل "سأأأد"  ىاةأأأوي البعيأأأد املأأأدى عأأأرب احلأأأدودل وأهنأأأا ال تسأأأعااووونل والتلأأأوث 

الثغرات يف أنظ أة املعا أدات أو فأرض قواعأد أو مبأادئ قانونيأة علأى أنظ أة املعا أدات 
 تتض        اانظ ة سالفع ل المما احلالية 

]قأأأأد تضأأأأا  سعأأأأض الفقأأأأرات ااخأأأأرى وقأأأأد يعأأأأاد ترتيأأأأب الفقأأأأرات يف مرحلأأأأة  
 الحقة[و

 ووو
  1دأ التوجيهي المب

  استفدام المصطلحاث
 اغراض مشاريع املبادئ التوجيهية    ل  
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 الغاوات احملي  ساارض؛ يعا غال "الغال  اةوي"  )أ( 
ل سصأورة مباشأرة أو غأري يعر تسبب اإلنسأان"تلوث الغال  اةوي"  )ب( 

ارة وقأأأأوع آثأأأأار ضأأأأ تسأأأأهم يف مأأأأواد يف الغأأأأال  اةأأأأوييف ددخأأأأال أو دطأأأأالق مباشأأأأرةل 
خأأارج دولأأة امل شأأف ومأأ  شأأفهنا أن تعأأرض حيأأاة اإلنسأأان وصأأحت  والبيئأأة الطبيعيأأة  متتأأد

 ؛ل رض للخطر
تسبب اإلنسانل سصورة مباشرة أو غأري  يعر "تد ور الغال  اةوي" )ج( 

تعأأأرض حيأأأاة   ات شأأأفن قأأأدآثأأأار ضأأأارة  تأأأ جم ع أأأ   حأأأوال اةويأأأةل مباشأأأرةل يف تغأأأري
 اإلنسان وصحت  والبيئة الطبيعية ل رض للخطرو

  (1236)2المبدأ التوجيهي 
 نطاق المبادئ التوجيهية

]تتض  [ ]تت اول[ مشاريع املبأادئ التوجيهيأة  أ   ]مبأادئ توجيهيأة  -1 
 واةوي تد ورالو  اةوي تلوثالسشفن[ محاية الغال  اةوي م  

يهيأة  أأ   املسأأائ  املتعلقأة مببأأدأ تغأأرمي ال تت أاول مشأأاريع املبأأادئ التوج -2 
ل ومسأؤولية الأدول ورعايا أال رغأم تباي هأاثل ومبدأ التحأوطل واملسأؤوليات املشأرتمة امللوِّ 

ل الفكريأأأأة حقأأأأوق امللكيأأأأة يشأأأأ  البلأأأأدان ال اميأأأأةل مبأأأأا  دىلوالتك ولوجيأأأأا ونقأأأأ  اامأأأأوال 
    هباو الو 
موضأأأأأأع  واد معي أأأأأأةال تت أأأأأأاول مشأأأأأأاريع املبأأأأأأادئ التوجيهيأأأأأأة  أأأأأأ   مأأأأأأ -3 

مفاوضأأأات سأأأني الأأأدول مثأأأ  الكرسأأأأون ااسأأأودل وااووون يف طبقأأأة الرتوسوسأأأفريل ومأأأأواد 
 أخرى ث ائية التفثريو

لأأيس يف مشأأاريع املبأأادئ التوجيهيأأة  أأ   مأأا يأأؤثر علأأى املرمأأ  القأأانوين  -4 
 لل جأأال اةأأوي مبوجأأب القأأانون الأأدويل أو ساملسأأائ  املتعلقأأة سالفضأأاء اخلأأارجيل مبأأا يف

 حدود و تعيني لك 
  3التوجيهي  المبدأ

 لتزام بحماية الغقف الجويرا
لتأ ا  حب ايأأة الغأال  اةأوي عأ  طريأق تأوخي الع ايأأة االيقأع علأى عأاتق الأدول  

سغأرض درء الواجبة يف ا ا  التداسري املالئ ةل وفقا  للقواعأد امل طبقأة مأ  القأانون الأدويلل 
 والسيطرة عليه اأو   اأو خفضهالتلوث اةوي والتد ور اةوي 

__________ 

    يد م  البحثومل لبديلة الواردة سني معقوفنيستخضع الصياغات ا (1236)
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  4المبدأ التوجيهي 
 تقييم األثر البي ي

ل ثأأر البيئأأي الأأ ي  لفأأ   لتأأ ا  سضأأ ان دجأأراء تقيأأيم  اليقأأع علأأى عأأاتق الأأدول ا 
الأأيت يأأرجَّح أن تتسأأبب يف و ل ت سأأيطرهتااانشأأطة املقرتحأأة داخأأ  نطأأاق واليتهأأا أو حتأأ
 التلوث اةوي أو التد ور اةويوآثار سلبية مبرية على الغال  اةوي م  حيث 

  5المبدأ التوجيهي 
 ارستفدام المستدام للغقف الجوي

 و قأأأأأأدرة اسأأأأأأتيعاسية الغأأأأأأال  اةأأأأأأوي مأأأأأأورد طبيعأأأأأأي سأأأأأأال ظر دىل أن  -1 
 حمدودةل ي بغي استخدام  سطريقة مستدامةو

التوفيأأأأق سأأأأني ضأأأأرورة ويشأأأأ   االسأأأأتخدا  املسأأأأتدا  للغأأأأال  اةأأأأوي  -2 
 دية ومحاية الغال  اةويوالت  ية االقتصا

  6 التوجيهي المبدأ
 ارستفدام المنصف والمعقول للغقف الجوي

مصأأأاح  مبأأأا يراعأأأيي بغأأأي اسأأأتخدا  الغأأأال  اةأأأوي سطريقأأأة م صأأأفة ومعقولأأأةل  
 ااجيال احلاضرة واملقبلةو

  7 التوجيهي المبدأ مشروع
 للغقف الجوي والمتعمَّدالتعديل الكبير 

دىل تعأأأدي  الغأأأال  ع أأأد القيأأأا  سفنشأأأطة هتأأأد  واحلأأأ ر  يطأأأةي بغأأأي تأأأوخي احل 
 في قواعد م طبقة م  قواعد القانون الدويلوور  ا ساةوي سشك  مبري ومتع َّدل 

(1237)[5] 8 التوجيهي المبدأ
  

 التعاون الدولي
الأأدول مل مأأة سالتعأأاونل حسأأب االقتضأأاءل في أأا سي هأأا ومأأع امل ظ أأات  -1 

 اةوي؛ تد ورالو  اةوي تلوثالالدولية  ات الصلة م  أج  محاية الغال  اةوي م  
تتعأأأاون الأأأدول علأأأى ويأأأادة تع يأأأ  املعأأأار  العل يأأأة املتصأأألة ي بغأأأي أن  -2 

د يش   التعأاون تبأادل سفسباب وآثار تلوث الغال  اةوي وتد ور الغال  اةويو وق
 املعلومات والرصد املشرتكو

__________ 

 يبدو الرتقيم ااصلي سني معقوفتنيوو و خالل     الدورةترقيم مشروع املبدأ التوجيهي  أعيد (1237)
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الديباجااة والتعليقاااث عليهااا التااي اعتماادتها  ةمشاااريع المبااادئ التوجيهيااة ومعهااا فقاار  نااص -2 
 ة والستينثامنفي دورتها البصفة مؤقتة اللجنة 
ي  الديباجأة والتعليقأات عليهأا الأ ةمشأاريع املبأادئ التوجيهيأة ومعهأا فقأر  يرد أدنأا  نأص -96

 ووالستني ثام ةيف دورهتا السصفة مؤقتة  اعت دت  اللج ة
 الديباجة

 واالحتياجات اخلاصة للبلدان ال اميةل ااحوال د  تدرك 

 التعليق  
 و أأأي تتصأأأ  سأأأااحوال عتبأأأارات اإلنصأأأا لمراعأأأاة ال الفقأأأرة الراسعأأأة مأأأ  الديباجأأأة تدرجأأأأ (1)

مأأأان  أأأو رمبأأأا   أأأ ا مبأأأدأ اإلنصأأأا  ددراج أوىل حمأأأاوالت لعأأأ  واالحتياجأأأات اخلاصأأأة للبلأأأدان ال اميأأأة و 
يف ضأ ان ل حيث جنحت وفود مأ  آسأيا وأفريقيأا 1919مؤمتر واش ط  مل ظ ة الع   الدولية يف عا  

يف الأ ي اسأتحدث مثأال آخأر  أو نظأا  اافضأليات املع أم و أة و (1238)ةليضأاعت اد معايري ع أ  تفا
ل علأأى ال حأأو الأأوارد يف ات مأأ  القأأرن املاضأأييوالت  يأأة يف السأأبعي دطأأار مأأؤمتر اامأأم املتحأأدة للتجأأارة 

 و(1239)املتعلقة سشرط الدولة ااوىل سالرعاية 1978م  مشاريع مواد اللج ة لعا   23مشروع املادة 
مأ   دُ يأعدالمحايأة البيئأة سأياق ديأالء اعتبأار خأاص للبلأدان ال اميأة يف  ضأرورةَ قد أيدت و  (2)

الصأأادر عأأ  مأأؤمتر اامأأم املتحأأدة املعأأر  1972لعأأا   الن اسأأتكهوملالصأأكوك الدوليأأةل مثأأ  دعأأ
 ل ودعأأأأأالن ريأأأأأو سشأأأأأفن البيئأأأأأة والت  يأأأأأأة(1240)(لأأأأأأيفي أأأأأا ي سالبيئأأأأأة البشأأأأأرية )"دعأأأأأالن سأأأأأتومهومل"

__________ 

)معا أأأأدة السأأأال  سأأأني القأأأوات احلليفأأأأة  1919مأأأأ  معا أأأدة فرسأأأاي لعأأأا   405مأأأ  املأأأادة  3مبوجأأأب الفقأأأرة  (1238)
م ظ أة الع أ  مأ  دسأتور  19مأ  املأادة  3(ل الأيت أصأبحت الفقأرة 1919ح يران/يونيأ   28والشريكة وأملانيال 

( )تأويل United Nations, Treaty Series, vol. 15, No. 229, p. 35ل 1946تشأري  ااول/أمتأوسر  9الدوليأة )
اتفاقيات الع   "االعتبار الواجب" للظرو  اخلاصة للبلأدان حيأث تكأون الظأرو  الصأ اعية احملليأة "خمتلفأة دىل 

ويف العديأد مأ   1919سدا نفس املبدأ أيضا  يف سعض االتفاقيأات الأيت وافقأت عليهأا امل ظ أة عأا  و حد مبري"(و 
 ,I. F. Ayusawa, International Labor Legislation (New Yorkو انظأر االتفاقيات الأيت اعت أدت سعأد  لأك

Columbia University, 1920), chap. VI, pp. 149 et seq و 

 30ع أأم ل فضأأليات( واملأأادة امل ظأأا  الواملعاملأأة امل  وحأأة مبوجأأب  شأأرط الدولأأة ااوىل سالرعايأأة) 23انظأأر املأأادة  (1239)
شأأرط الدولأأة الأأدويل الأأيت  أأد  مصأأاح البلأأدان ال اميأأة( مأأ  مشأأاريع املأأواد املتعلقأأة س)القواعأأد اةديأأدة يف القأأانون 

 Yearbook,vol. II (Part Two) ,1978…  ل1978اليت اعت دهتا اللج ة يف دورهتا الثالثني عأا   ااوىل سالرعاية

paras. 74 و 72-47وانظأر أيضأا  الفقأرات وS. Murase, Economic Basis of International Law (Tokyo, 

Yuhikaku, 2001), pp. 109-179 (in Japanese) و وانظأر أيضأا  اإلعفأاءات السأاسقة للبلأدان ال اميأة احملأددة يف
 ,United Nations ل1947 عشأأرة مأأ  االتفأأاق العأأا  سشأأفن التعريفأأات اة رميأأة والتجأأارة لعأأا  ةاملأأادة الثام أأ

Treaty Series, vol. 55, No. 814, p. 194 و 
 Report of the United Nations Conference on theل انظأر 1972ح يران/يونيأ   16اعت أد يف اسأتومهومل يف  (1240)

(A/CONF.48/14/Rev.1 et Corr.), part one, chap. IوHuman Environment, Stockholm, 5-16 June 1972 و
 TheStockholmDeclarationonthe HumanHarvard International,”Environment“,Sohn.B.Lوانظأر 

Law Journal, vol. 14 (1973), pp. 423-515, at pp. 485-493 و 
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لعبأارة مهيأة أمأ  دعأالن سأتومهومل  12املبأدأ ويأويل و (1241)(في أا يلأي )"دعأالن ريأو" 1992 لعأا 
مأ   6املبدأ ويسل  "د  تفخ  يف احلسبان الظرو  واالحتياجات اليت ت فرد هبا البلدان ال امية"و 

الحتياجأأات "اخلاصأأة" للبلأأدان ال اميأأةل السأأي ا أقأأ  البلأأدان احأأوال وادعأأالن ريأأو الضأأوء علأأى "ا
طاريأة سشأفن تغأري م  اتفاقيأة اامأم املتحأدة اإل 3و ويرد املبدأ م لك يف املادة "ا  ا سيئيهضعفأ وا  و 

 و(1243)م  اتفاق ساريس 2ويف املادة  (1242)1992امل اخ لعا  
لفقرة احلالية م  الديباجة على الفقرة الساسعة م  ديباجأة اتفاقيأة قأانون است د صياغة تو  (4)

 و (1244)1997عا  ل استخدا  اجملاري املائية الدولية يف ااغراض غري املالحية
  3التوجيهي  المبدأ
 بحماية الغقف الجوي لتزامرا
لتأ ا  حب ايأأة الغأال  اةأوي عأ  طريأق تأوخي الع ايأأة االيقأع علأى عأاتق الأدول  

سغأرض درء الواجبة يف ا ا  التداسري املالئ ةل وفقا  للقواعأد امل طبقأة مأ  القأانون الأدويلل 
 والسيطرة عليه اأو   االتلوث اةوي والتد ور اةوي أو خفضه

 التعليق  
وت بأأع و  أأ  وتوجيهيأأة البأأادئ املع ير اشأأحمأأوري سال سأأبة مل 3مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي دن  (1)

؛ مأأأ   أأأ ا املبأأأدأ التأأأوجيهي لعلأأأى وجأأأ  اخلصأأأوص أدنأأأا ل 6و 5و 4ع املبأأأادئ التوجيهيأأأة ير امشأأأ
القأانون البيئأي الأدويل مأ  مبادئ خمتلفة دىل تطبيق  ة    ثالثالاملبادئ التوجيهية وتسعى مشاريع 

 احلالة اخلاصة حل اية الغال  اةويوعلى 
تلأأوث يف درء واجأأب محايأأة الغأأال  اةأأوي دىل حصأأر ويسأأعى مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي  (2)

نأوع االلت امأات مميأ ا  سأ لك ل وخفضه ا والسيطرة عليه أا الغال  اةوي وتد ور الغال  اةوي
 21 املبأأدأأصأألها عأأ   احلأأايل يف روع املبأأدأ التأأوجيهيصأأياغة مشأأوتصأأدر  او أأاملتعلقأأة سكأأ  م ه

 مصأأأأأأهر تريأأأأأأ  التحكأأأأأأيم يف قضأأأأأأيةالأأأأأأ ي يعكأأأأأأس مأأأأأأا خلأأأأأأص دليأأأأأأ   دعأأأأأأالن سأأأأأأتومهوملل مأأأأأأ 
(Trail Smelter)(1245) و1992م  دعالن ريو لعا   2يف املبدأ م لك ويتجلى   ا  و 

__________ 

تقريأأر اامأأم املتحأأدة املعأأر سالبيئأأة والت  يأأةل ريأأو دي ل انظأأر 1992ح يران/يونيأأ   14اعت أد يف ريأأو دي جأأانريو يف  (1241)
 و  3ل القرار ااولل ص (Corr.1 A/CONF.151/26/Rev.1 (vol. I))و 1992ح يران/يوني   14-3ل جانريو

(1242) United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822, p. 107و 
تشأأري  الثأأاين/ نأأوف رب  30تقريأأر مأأؤمتر ااطأأرا  عأأ  دورتأأ  احلاديأأة والعشأأري  املعقأأودة يف سأأاريس يف الفأأرتة مأأ   (1243)

 (ل املرفقوFCCC/CP/2015/10/Add.1) 2015ديس رب مانون ااول/  13 دىل

و ودخلت االتفاقيأة حيأ  1997أيار/مايو  21 املؤرخ)املرفق(  51/229القرار اعت دهتا اة عية العامة مبوجب  (1244)
 و 2014آب/أغسطس  17ال فا  يف 

 .United Nations, Reports of International Arbitral Awards, vol. III (Sales No. 1949.V.2), pp  انظأر (1245)

1905-1982 (Award of 11 March 1941), at p. 1965 et seq.والتقريأأأر ااول لل قأأأرر اخلأأأاص  ؛
(A/CN.4/667 ل الفقأرة)و وانظأر أيضأا  43A.K.,Kuhn “TheTrail SmelterUnited,Arbitration States 

and Canada”, American Journal of International Law, vol. 32 (1938), pp. 785-788 and ibid., 

vol. 35 (1941), pp. 665-666؛ وJ.E. Read, “The Trail SmelterCanadian Yearbook of,”Dispute 

International Law, vol. 1 (1963), pp. 213-229 و 
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الدول تصر  دمكانية على شارة دىل "الدول" اغراض مشروع املبدأ التوجيهي وتدل اإل (3)
السأياقني مشأروع املبأدأ التأوجيهي دىل ويشأري حسأب االقتضأاءو  مليه أال  "سشك  فردي" و"معأا"

عت أأد مؤقتأأا  ملا 1و وجتأأدر اإلشأأارة دىل أن مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي مليه أأا  لحأأدود والعأأامليالعأأاسر ل
تسأأبب اعتبأأار  سحلأأدود" يف تعريأأ  "تلأأوث الغأأال  اةأأوي" )ا"عأأرب يتضأأ   ع صأأر  2015عأأا  

اإلنسانل سصورة مباشرة أو غري مباشرةل يف ددخأال أو دطأالق مأواد يف الغأال  اةأوي تسأهم يف 
ومأ  شأفهنا أن تعأرض حيأاة اإلنسأان وصأحت  والبيئأة  "لمتتأد خأارج دولأة امل شأف"وقوع آثار ضأارة 

تسأأبب " تبأأار اع" يف تعريأ  "تأأد ور الغأأال  اةأوي" )سا  الطبيعيأة لأأ رض للخطأر(ل وسعأأدا  "عامليأأ
اإلنسانل سصورة مباشرة أو غري مباشرةل يف تغري ل حوال اةوية ت جم ع   آثار ضارة  ات شفن 

 قد تعرض حياة اإلنسان وصحت  والبيئة الطبيعية ل رض للخطر(و
واجأأأب محايأأأة الغأأأال  ل سصأأأياغتي  احلاليأأأةل مبأأأا د ا مأأأان وال  أأأ  مشأأأروع املبأأأدأ التأأأوجيهي (4)

مأأأ  املأأأواد املتعلقأأأة مبسأأأؤولية  48أ  الل سأأأاملعا املقصأأأود يف املأأأادة  مواجهأأأة الكافأأأةيف ا  اةأأأوي واجبأأأ
وسي  أأا   أأاك  و(1246)الأأدول عأأ  اافعأأال غأأري املشأأروعة دوليأأال و أأي مسأأفلة اختلفأأت سشأأفهنا اآلراء

ي فن االلت امأأات املتعلقأأة حب ايأة الغأأال  اةأوي مأأ  التلأأوث اةأوي عأأرب احلأأدود  سألالعأأرتا   تفييأد
تفييأد للأرأي  ية العاملية وتد ور الغال  اةأوي العأاملي الت امأات يف مواجهأة الكافأةل   أاك أيضأا  اامه

 يف سياق املوضوع احلايلوسعد القانونية ملث    ا االعرتا  ليست واضحة متاما   تائج الالقائ  سفن 
افأأأراد ا مبأأأريل أنشأأأطةُ دىل حأأأد  كبأأأرية علأأأى الغأأأال  اةأأأويل السأأألبية ال ثأأأارَ اآلبب وتسأأأ (5)

عأادةو ويف  أ ا الصأددل يقتضأي سأ ل الع ايأة يف ال والص اعات اخلاصةل الأيت ال ت سأب دىل الدولأة
أال تتسأأأبب اانشأأأطة الأأأيت يضأأأطلع هبأأأا يف دطأأأار واليتهأأأا أو حتأأأت  "مفالأأأة"الواجبأأأة مأأأ  الأأأدول 

 ت طبأأق فقأأ  علأأى اانشأأطةالع ايأأة  و سيأأد أن  أأ ا ال يعأأر أنسأأيطرهتا يف آثأأار سأألبية  ات شأأفن
و (1247)اخلاصأةل و أأو مأأا يعأأر أن أنشأأطة الدولأأة  اهتأا  ضأأع سأأدور ا لقاعأأدة سأأ ل الع ايأأة الواجبأأة

وتشك  ضرورة س ل الع اية الواجبة الت اما  سب ل قصارى اةهود امل ك ة وفقا  لقأدرات الدولأة الأيت 
ل ال يعأر  لأك تلقائيأا  أنأ  ضأارة مبأريةآثأار  تسيطر على اانشطةو وسالتايلل فحأىت ع أدما تتحقأق

مل نر س ل الع اية الواجبةو فالتقصري ع  أداء  لك االلت ا  د ا ي حصر يف دمهال الدولة يف الوفاء 
اانشأطة البشأرية الأيت هلأال السأيطرة علأى سالت امها سا ا  مجيع التداسري امل اسبة لدرء أو خفأض أو 

حتقيأق سعأض "ضأ ان"  سأأالت ا  الأدول وال يستل    كون هلال آثار سلبية  ات شفنوتأو حيت   أن 
آثأار يف بب ك أة لتج أب التسأ اةهأود املسأ ل قصأارى فقأ  د أا يسأتل    تيجأة( و ال)التأ ا  ال تائج 

سألوك  كافحأةالأدول ا أا  التأداسري امل اسأبة ملقتضأي مأ  (و و أي تسأ ل الع ايأة)التأ ا  سلبية مبأرية 
__________ 

حيأق اي دولأة خأال  الدولأة  -1" أنأ  )احتجاج دولة غري مضرورة مبسؤولية دولة أخرى( علأى 48 املادةت ص  (1246)
واجبأا  جتأا  اجملت أع ووو )ب( د ا مان االلت ا  ال ي خأرق  :2املضرورة أن حتتج مبسؤولية دولة أخرى وفقأأا  للفقرة 

و ولالطأالع علأى مشأاريع 2001مأانون ااول/ديسأ رب   12املأؤرخ  56/83الدويل مك " )قرار اة عية العامة 
والتصأويبل  ل اجمللأد الثأاين )اةأ ء الثأاين(ل2001ووو  حوليأةاليت اعت دهتا اللج ة والتعليقات عليهأال انظأر املواد 

  اء(و قسمالفص  الراسعل ال

(1247) (Argentina v. Uruguay), Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 14, at Pulp Mills on the River Uruguay 

p. 55, para. 101 ووو"(و   )"ووو ند مبدأ امل عل ساعتبار  قاعدة عرفيةل أصل  يف س ل الع اية الواجبة 
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يتطلأب  واجب اليقظة والوقايةو م أاض  ا  الع اية الواجبة ل ويعر س و ةواخلاص وميةالع اةهات 
 ومليه ال يف االعتبار  التك ولوجيالوائح و اليف أخ  السياق وتطور املعايريل 

 مأأأأأ  التأأأأأداسريمت وعأأأأة علأأأأى   وعأأأأأة  "السأأأأأيطرةشأأأأأارة دىل "درء أو خفأأأأض أو وتأأأأدل اإل (6)
اعأأد املع أأول هبأأا الأأيت قأأد تكأأون  ات ل وفقأأا  للقو علأأى السأأواء تخأأ  ا الأأدولل م فأأردة أو  ت عأأةت

عبأأارة وتسأأت د أخأأرىو  مأأ  جهأأةتأأد ور الغأأال  اةأأوي ستلأأوث الغأأال  اةأأوي مأأ  جهأأة و سصأألة 
 (1248)ىل الصياغات الواردة يف اتفاقية اامم املتحأدة لقأانون البحأارد "السيطرة"درء أو خفض أو 

 و (1249)واتفاقية اامم املتحدة اإلطارية سشفن تغري امل اخ
" ت طبأق علأى  السأيطرةأو  خفضأو درء " الرامية دىل على الرغم م  أن التداسري امل اسبةو  (7)

م  م  تلوث الغال  اةوي وتد ور الغال  اةويل م  املفهو  أن اإلشارة دىل "وفقا  للقواعأد 
 طبيعأةمأع ددراك الالت ييأ  سأني التأداسري املتخأ ةل قصأد م هأا توضأيح امل طبقة م  القانون الأدويل" ي

القواعأد اخأتال  تلوث الغال  اةوي والطبيعة العاملية لتأد ور الغأال  اةأوي و لالعاسرة للحدود 
اآلثأار   أعمبالتأ ا  الأدول جأرى ترسأيخ يف سياق التلوث اةأوي عأرب احلأدودل و و ت طبق عليه االيت 

مأأواد خأأالل  ل علأأى سأأبي  املثأأالل مأأ  ديأأفمجأأرى تل م أأا ا  سقأأوةعرفيأأ ا  دوليأأ ا  قانونأأة بأأري السأألبية الك
االجتهأاد و  (1250) ع الضرر العاسر للحدود ال اجم عأ  أنشأطة خطأرةتعلقة مبامل القانون الدويل ة ة

دىل سأو  فيأ  غأري حمال يأ ال  أ ا االلتأ ا  وجود و ومع  لكل فجن (1251)ل حامم الدوليةالقضائي ل
__________ 

 ,United Nations (ل1982مأأانون ااول/ديسأأ رب   10اتفاقيأأة اامأأم املتحأأدة لقأأانون البحأأار )مونتيغأأو سأأايل  (1248)

Treaty Series, vol. 1833, No. 31363, p. 3, art. 194.  

 United Nations, Treaty(لو 1992أيار/مأايو  9اتفاقيأة اامأم املتحأدة اإلطاريأة سشأفن تغأري امل أاخ )نيويأوركل  (1249)

Series, vol. 1771, No. 30822, p. 107, art. 4 
)امل أأأع( "تتخأأأ  دولأأأة  3ل املأأأادة الثأأأاين(ل الفصأأأ  اخلأأأامسل القسأأأم  أأأاءل اجمللأأأد الثأأأاين )اةأأأ ء 2001ووو  حوليأأأة (1250)

املصأأدر مأأ  التأأداسري امل اسأأبة مل أأع وقأأوع ضأأرر جسأأيم عأأاسر للحأأدود أول علأأى أي حأأالل للتقليأأ  مأأ  خمأأاطر  دىل 
ة دوليأأا و أدىن حأد"و م أا ت اولأت اللج أة التأ ا  امل أع يف مواد أا املتعلقأة مبسأؤولية الأدول عأ  اافعأال غأري املشأروع

"يقع خرق اللت ا  دويل يتطلب م  الدولة أن مت أع حأدثا  معي أا  ع أد وقأوع   على أن 14م  املادة  3ت ص الفقرة 
الفصأ  الراسأعل القسأم  أاء(و ووفقأا   )املرجأع السأاسقل  ا احلدثل وميتد اخلأرق طأوال فأرتة اسأت رار احلأدث ووو" 

علأأى أهنأأا الت امأأات سبأأ ل أقصأأى اةهأأود مل أأع وقأأوع حأأدث معأأنيل "تفسأأر االلت امأأات سأأامل ع عأأادة   للتعليأأقل فجنأأ
وتتطلأأب مأأ  الأأدول ا أأا  مجيأأع التأأداسري املعقولأأة أو الالومأأة مل أأع وقأأوع  أأ ا احلأأدث لكأأ  دون أن تضأأ   عأأد  

التعليأأق "االلتأأ ا  مب أأأأع قأأأد  (و و 14مأأ  املأأادة  3( مأأ  التعليأأق علأأأى الفقأأرة 14ل الفقأأأرة )املرجأأع نفسأأ )وقوعأأ " 
 مصأأأهر تريأأأ  ر العاسأأأأر للحأأأدود عأأأأ  طريأأأق تلأأأوث اهلأأأواءل والأأأ ي جأأأرى ت اولأأأ  يف التحكيأأأأم املتعلأأأأق سقضأأأيةالضأأأر 
[United Nations, Reports of International Arbitral Awards, vol. III (sales No. 1949.V.2), pp. 1905-

 و)املرجع الساسق([" مفحد اامثلة على الت ا  امل ع 1982

ل  مأرت احملك أة ناغي أاروس -مشأروع غاستشأيكوفو حمك أة العأدل الدوليأة علأى امل أع سأدور او ففأي قضأية  تشأدد (1251)
تضع يف اعتبار ا أن ل يف  ال محاية البيئةل يل   توخي احل ر واال ت ا  مبسأفلة امل أع سسأبب طأاسع الضأرر الأ ي "أهنا 

وسسأبب القصأأور املأالو  آلليأأة اةأرب نفسأأها يف  أأ ا يقأع علأأى البيئأة والأأ ي ال ميكأ  دصأأالح  يف مثأري مأأ  ااحيأأانل 
 ,Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, I.C.J. Reports 1997" )ال وع مأ  الضأرر

p. 7, at p. 78, para. 140 التشأديد "ل  مأرت  يئأة التحكأيم أيضأا  أن السأكك احلديديأة آيأرن رايأ قضأية (و ويف
 Award in the Arbitration regarding the Iron)" ون البيئي الدويلل علأى واجأب امل أع سأات يت ايأداليو ل يف القان

Rhine (“Ijzeren Rijn”) Railway between the Kingdom of Belgium and the Kingdom of the 

Netherlands, decision of 24 May 2005, UNRIAA, vol. XXVII, pp. 35-125, at p. 116, para. 222و)  

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201833/v1833.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201833/v1833.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201833/v1833.pdf
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وجأود التأ ا  "وقالت حمك ة العأدل الدوليأة دن  تد ور الغال  اةوي العامليوفي ا يتعلق سحد ما 
الدول العا  سكفالة أن حترت  اانشطة املضطلع هبا داخ  واليتها وحتت سيطرهتا سيئأة ووو امل أاطق 
الواقعأأأأأة خأأأأأارج سأأأأأيطرهتا الوط يأأأأأة  أأأأأو اآلن جأأأأأ ء مأأأأأ    وعأأأأأة مأأأأأواد القأأأأأانون الأأأأأدويل املتصأأأأألة 

للدول ولكأ  أيضأا  للبشأرية  يس فق  سال سبة"لبيئة ل وأولت ا ت اما مبريا الحرتا  ال(1252)"سالبيئة
واجأأب م أأع ]حأأأدوث "أن  السأأكك احلديديأأأة آيأأرن رايأأ  و وسي أأت احمل أأة يف قضأأية(1253)مجعأأاء"

لقأأأانون ضأأأرر مبأأأري سالبيئأأأة[ أو التخفيأأأ  م أأأ  علأأأى ااقأأأ  سأأأات اآلىن مبأأأدأ مأأأ  القواعأأأد العامأأأة ل
لج أأة سشأأفن مأأا د ا مأأان ي بغأأي اعتبأأار و ويف الوقأأت نفسأأ ل اختلفأأت آراء أعضأأاء ال(و1254)الأأدويل"

 أأأ   ااحكأأأا  تفييأأأدا مليأأأا لوجأأأود التأأأ ا  سأأأدرء التأأأد ور اةأأأوي العأأأاملي و فيضأأأ  والسأأأيطرة عليأأأ  
مبوجأأأأأب القأأأأأانون الأأأأأدويل العأأأأأريفو ومأأأأأع  لأأأأأكل يوجأأأأأد مثأأأأأ   أأأأأ ا االلتأأأأأ ا  يف االتفاقيأأأأأات  ات 

"تغأأري يقأأر يف ديباجتأأ  سأأفن و ويف  أأ ا السأأياقل جتأأدر اإلشأأارة دىل أن اتفأأاق سأأاريس (1255)الصأألة
 سأأالمة مجيأأع الأأ ظم اإليكولوجيأأة مفالأأة ل ويشأأري دىل أمهيأأةللبشأأرية"ا  مشأأرتميشأأك  شأأاغال  امل أأاخ 

  و(1256)فيها احمليطاتل ومحايِة الت وع البيئي مبا
  4المبدأ التوجيهي 
 تقييم األثر البي ي

ل ثأأر البيئأأي الأأ ي  لفأأ   لتأأ ا  سضأأ ان دجأأراء تقيأأيم  اليقأأع علأأى عأأاتق الأأدول ا 
الأأيت يأأرجَّح أن تتسأأبب يف و  ت سأأيطرهتالاانشأأطة املقرتحأأة داخأأ  نطأأاق واليتهأأا أو حتأأ

 آثار سلبية مبرية على الغال  اةوي م  حيث التلوث اةوي أو التد ور اةويو
__________ 

(1252)  Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226, 

at pp. 241-242, para. 29 و 

؛ واستشأأأأهدت 53ل الفقأأأأرة 41أعأأأأال (ل ص  1251)انظأأأأر احلاشأأأأية  ناغي أأأأاروس -مشأأأأروع غاستشأأأأيكوفو  قضأأأأية (1253)
أعأأأال (ل  1247)انظأأأر احلاشأأأية  طأأأاحونيت اللبأأأاب الأأأواقعتني علأأأى هنأأأر أوروغأأأواي احملك أأأة سأأأالفقرة نفسأأأها يف قضأأأية

 و193 ل الفقرة78 ص

 و59ل الفقرة 67-66 أعال (ل ص 1251)انظر احلاشية  السكك احلديدية آيرن راي  قضية (1254)

 United Nations Convention on the Law of the Sea (Montego Bay, 10املثأأالانظأأر علأأى سأأبي   (1255)

December 1982), United Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. 31363, p.3, Vienna Convention for 

the Protection of the Ozone Layer (Vienna, 22 March 1985), ibid., vol. 1513, No. 26164, p. 293, 

United Nations Framework Convention on Climate Change (New York, 9 May 1992), ibid., vol. 

1771, No. 30822, p. 107, Convention on Biological Diversity (Rio de Janeiro, 5 June 1992), ibid., 

vol. 1760, No. 30619, p. 79, United Nations Convention to Combat Desertification in Those 

Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa (Paris, 14 

October 1994), ibid., vol. 1954, No. 33480, p. 3, Stockholm Convention on Persistent Organic 

Pollutants (Stockholm, 22 May 2001), ibid., vol. 2256, No. 40214, p. 119, and Minamata 

Convention on Mercury (Kumamoto, 10 October 2013) :ل يف الع أوان التأايل https://treaties.un.org 

(Status of Multilateral Treaties Deposited with the Secretary general, chap. XVII.17)و 
 و  1ل الفقرة 2املادة  (1256)

https://treaties.un.org/
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 التعليق  
الثأأة مشأأاريع  أأ ا  أأو ااول مأأ  ثو تقيأأيم ااثأأر البيئأأيو  4مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي يت أأاول  (1)

موسأتاريكا  طريأق يف تشأييدقضأية في فو اةامع 3التوجيهي املبدأ م  مشروع  بع مبادئ توجيهية ت
التأأ ا  الدولأأة سبأأ ل الع ايأأة الواجبأأة "ل أمأأدت حمك أأة العأأدل الدوليأأة أن هنأأر سأأان خأأوان امتأأدادعلأأى 

مأان  أة خطأر دحأداث مل ع وقوع ضرر جسيم عاسر للحدود يقتضي م  تلك الدولأة التفمأد ممأا د ا  
ضأأرر جسأأيم عأأاسر للحأأدود قبأأ  االضأأطالع سأأفي نشأأاط حيت أأ  أن يأأؤثر سأألبا  علأأى البيئأأة يف دولأأة 

و (1257)"ود ا مأان اامأر مأ لكل فجنأ  نأب علأى الدولأة املع يأة أن جتأري تقيي أا  ل ثأر البيئأي أخرىو
 تثأأأ  اللت اماهتأأأا مبوجأأأب متملاملأأأ مورة أعأأأال ل خلصأأأت احملك أأأة دىل أن الدولأأأة املع يأأأة "ويف القضأأأية 

والحأ  القاضأي و (1258)الطريأق" تشأييد ثر البيئي قبأ  لججراء تقييم سلقانون الدويل القواعد العامة ل
تقيأأيم ااثأأر البيئأأي لأأ  دور  أأا  سأأ  وحاسأأم يف ضأأ ان قيأأا  الدولأأة املع يأأة "أن أوادا يف رأي م فصأأ  

وأشأار حك أان آخأران يف  و(1259)"بيئي الدويللقانون الالقواعد العامة لسب ل الع اية الواجبة مبوجب 
 دىل (1261)وطأأاحونيت اللبأأاب علأأى هنأأر أوروغأأواي ل(1260)ناغي أأاروس - غاسشأأيكوفوقضأأييت مشأأروع 

أصأأدرت غرفأأة م اوعأأات قأأاع البحأأار التاسعأأة لل حك أأة الدوليأأة لقأأانون و  والبيئأأي ااثأأري تقيأأيم أمهيأأة
غرفأأة االلتأأ ا  حيأأث أفأأردت الل 2011يف عأأا   قأأاع البحأأار طقاالبحأأار فتوا أأا سشأأفن اانشأأطة يف م أأ
 و(1262)الراعية الدولاليت تقع على االلت امات املباشرة أحد سججراء تقييم ل ثر البيئي ساعتبار  

"يقأع علأى عأاتق الأدول االلتأ ا  سضأ ان  -صأيغة عامأة وضع مشأروع املبأدأ التأوجيهي يف و  (2)
 -  ثأأر البيئأأي"م اسأأب لججراء تقيأأيم سأأالأأدول التأأ ا  يقأأع علأأى دجأأراء تقيأأيم  ل ثأأر البيئأأي" سأأدال  مأأ  "

 علنيالفأأألواسأأأعة اللطبيعأأأة دىل ا ظر سأأأالو  الواجبأأأةل ع ايأأأةاللتأأأ ا  سبأأأ ل ا  أنأأأداللأأأة علأأأى أجأأأ  ال مأأأ 
واملطلأأوب  أأو التقيأأيمو  جأأراءالدولأأة نفسأأها إلسسالضأأرورة يلتصأأق ال فأأجن  أأ ا االلتأأ ا   نياالقتصأأادي

تقيأيم ااثأر البيئأي في أا يتعلأق جراء إل غري ا تشريعية وت ظي ية و ما يل   م  تداسريأن تضع الدولة 
   ا التقييموحمور اإلخطار واملشاورات ويعد ساانشطة املقرتحةو 

إلشارة  و اوالقصد م  عبارة "اانشطة املقرتحة داخ  نطاق واليتها أو حتت دشرافها"  (3)
الأيت تقيأيم ااثأر البيئأي في أا يتعلأق ساانشأطة دجراء ض ان سالدول ال ي يقع على  لت ا االدىل أن 

فليس مأ  التهديدات البيئية ال حترت  احلدودل ومبا أن و حتت سيطرهتاواليتها أو تقع داخ  نطاق 
املسأأتبعد أن تتخأأ  الأأدولل يف دطأأار مسأأؤوليتها البيئيأأة العامليأأةل قأأرارات مشأأرتمة سشأأفن تقيي أأات 

  ااثر البيئيو
__________ 

(1257)  Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River (Nicaragua v. Costa Rica), 

Judgment of 16 December 2015, para. 153 و 
   و168الفقرة  لاملرجع نفس  (1258)

 و  18ل الفقرة رأي م فص  للقاضي أوادا لاملرجع نفس  (1259)

(1260) Gabčíkovo-Nagymaros Project  أعال (و 1251)انظر احلاشية 

(1261) Uruguay River the on Mills Pulp أعال (و 1247 احلاشية )انظر 
(1262) The International Tribunal for the Law of the Sea, Responsibilities and Obligations of States with 

Respect to Activities in the Area (Request for Advisory Opinion submitted to the Seabed Dispute 

Chamber), advisory opinion, 1 February 2011, ITLOS Reports 2011, p. 10, at paras. 122 and 141-150و 
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  ددراج عبارة  لحتريك تقييم ااثر البيئيو وس اء على  لكتل   عتبة م  أج    رب أنواعتُ  (4)
مأأ   17 املبأأدأنأأص صأأياغة مأأ  و أأي مسأأت دة "الأأيت يأأرجَّح أن تتسأأبب يف آثأأار سأألبية مبأأرية"و 

تقيأأيم ااثأأر البيئأأي يف لأخأأرىل مثأأ  اتفاقيأأة دسأأبو  صأأكوكدعأأالن ريأأوو وعأأالوة علأأى  لأأكل   أأاك 
ل أشأأأارت بطأأأاحونيت اللبأأأا قضأأأيةفأأأي فلأأأيت تسأأأتخد  عتبأأأة مماثلأأأةو ل ا(1263)دطأأأار عأأأرب حأأأدودي

احملك أأأأة دىل أن "دجأأأأراء تقيأأأأيم ل ثأأأأر البيئأأأأي يف احلأأأأاالت الأأأأيت حيت أأأأ  فيهأأأأا أن  لأأأأ  ال شأأأأاط 
الصأأأأ اعي املقأأأأرتح أثأأأأرا  ضأأأأارا   ا شأأأأفن يف سأأأأياق عأأأأرب حأأأأدوديل وخباصأأأأةل علأأأأى مأأأأورد مشأأأأرتكل 

  و(1264)"مة للقانون الدويليعترب اآلن شرطا  مبوجب القواعد العا رمبا
 ئدااملبأأأأتسأأأأتبعد مشأأأأاريع وجأأأأود عتبأأأأة "الأأأأيت يأأأأرجَّح أن تتسأأأأبب يف آثأأأأار سأأأألبية مبأأأأرية"ل وس (5)

أثأأر ونأأب أن يكأأون و أثأأر  طفيفأأا  رجح أن يكأأون يأأل شأأاط سال سأأبة تقيأأيم ااثأأر البيئأأي دجأأراء  ةالتوجيهيأأ
و و"تأأأد ور الغأأأال  اةأأأوي" مأأأ  "تلأأأوث الغأأأال  اةأأأوي"سال سأأأبة لكأأأ   ل" ا شأأأفنالضأأأرر احملت أأأ  "

 و(1265)عائوقأمر يفص  في  س اء على ال " و شفن"وتقدير 
مأ  حيأث أهنأا تأرس   ةتد ور اةوي"  امأالةوي أو اتلوث العبارة "م  حيث واعُتربت  (6)

 احلاليأأأأأة مشأأأأأروع املبأأأأأادئ التوجيهيأأأأأةمأأأأأ  شأأأأأواغ  ني ترئيسأأأأأيتني قضأأأأأيسمشأأأأأروع املبأأأأأدأ التأأأأأوجيهي 
يف و و عأرب احلأدودتلوث الغال  اةوي وتد ور الغال  اةأوي وحتديدا   لالبيئةيتعلق حب اية  في ا
يف املقأأأا  ااول السأأأياقات العأأأاسرة  طلأأأب تقيأأأيم ااثأأأر البيئأأأيسالسأأأواسق  ات الصأأألة تت أأأاول حأأأني 

مبأرية سألبية  أن تكأون هلأا آثأار يتوقأع لل شاريع اليت  سال سبة مماثال  ا  للحدودل يعترب أن   اك شرط
لغأأأأال  مبأأأري متع أأأأد لتعأأأأدي   علأأأى نشأأأأطة الأأأيت ت طأأأأوي ااغأأأأال  اةأأأوي العأأأأامليل مثأأأ  علأأأى ال
خمأأاطر تسأأبُّب تلأأك اانشأأطة يف قأأد تكأأون  و وفي أأا يتعلأأق حب ايأأة الغأأال  اةأأويل(1266)اةأأوي

مأأ  سأأاب  بغأأي مأأ  خمأأاطر وقأأوع ضأأرر عأأاسر للحأأدودل وسالتأأايل يحأأىت وقأأوع ضأأرر سأأالغ أشأأد حأأّدة 
اانشأأأطة الأأأيت ميكأأأ  أن يأأأ جم ع هأأأا تأأأد ور يف الغأأأال  علأأأى أوىل أن تطبأأأق نفأأأس االعتبأأأارات 

تفاقيأة امللحأق ساو ك ال فجن سروتومأول مييأ  املتعلأق سأالتقييم البيئأي االسأرتاتيجي  اةوي العامليو
البيئيأةل مبأا لاثأار تشأجع "التقيأيم البيئأي االسأرتاتيجي"  يعأرب حأدوددطأار ااثأر البيئأي يف تقييم 
__________ 

 United Nations, Treaty(ل 1991شأباط/فرباير  25)دسأبول  اتفاقية تقييم ااثر البيئي يف دطأار عأرب حأدودي (1263)

Series, vol. 1989, No. 34028, p. 309و 

(1264) Pulp Mills on the River Uruguay و204ل الفقرة 83أعال (ل ص  1247 )انظر احلاشية 

تعلقأة مب أع الضأرر العأاسر يف ع لهأال مبأا يف  لأك يف مشأاريع املأواد امل " ات شفن"مثريا  ما تستخد  اللج ة عبارة  (1265)
(و ويف تلك احلالةل قررت اللج أة عأد  تعريأ  العبأارةل وسأل ت سفنأ  2001للحدود ال اجم ع  أنشطة خطرة )

(ل 4)انظأأأر التعليأأأق العأأأا ل الفقأأأرة ) س أأأاء علأأأى الوقأأأائعل ولأأأيس علأأأى القأأأانون "الشأأأفن" نأأأب الفصأأأ  يف مسأأأفلة
(ل الفصأأأأ  اخلأأأأامسل القسأأأأم  أأأأاء(و انظأأأأر علأأأأى سأأأأبي  املثأأأأال ل اجمللأأأأد الثأأأأاين )اةأأأأ ء الثأأأأاين2001ووو  حوليأأأأة
مأأ  املأأواد املتعلقأأة مب أأع الضأأرر العأأاسر للحأأدود ال أأاجم عأأ  أنشأأطة  2( مأأ  التعليأأق علأأى املأأادة 7( و)4) الفقأأرتني
سر و وانظر أيضا  التعليأق علأى مشأاريع املبأادئ املتعلقأة ستوويأع اخلسأارة يف حالأة الضأرر العأا)املرجع الساسق(خطرة 

ل 2006ووو  حوليأأأة(ل 3)-(1ل الفقرتأأأان )2للحأأدود ال أأأاجم عأأ  أنشأأأطة خطأأرة )التعليأأأق علأأى مشأأأروع املبأأدأ 
 ل الفص  اخلامسل القسم  اء(و اجمللد الثاين )اة ء الثاين(

 و7انظر مشروع املبدأ التوجيهي  (1266)
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ل و أأأو مأأأا يعأأأر أي تأأأفثري علأأأى البيئأأأةل مبأأأا يف  لأأأك صأأأحة حأأأدوثها ةل املأأأرجحييف  لأأأك الصأأأح
اإلنسأأأان وال بأأأات واحليوانأأأأات والت أأأوع البيولأأأوجي والرتسأأأأة وامل أأأاخ واهلأأأواء واملأأأأاء وامل أأأاظر الطبيعيأأأأة 

 و(1267)ام واملواقع الطبيعية وااصول املادية والرتاث الثقايف والتفاع  سني     العو 
ىل دصأأول و أنأ  مأأ  املسألم سأأ  أن الشأفافية واملشأارمة العامأأة ع اصأر  امأأة يف ضأ ان الومأع  (7)

أن اةوانأب اإلجرائيأة لتقيأيم ااثأر البيئأي ال ي بغأي  تت أاول رب أن ااج اء اليتاملعلومات والت ثي ل اعتُ 
يأ ص علأى أن مأ   1992ا  لعأم  دعأالن ريأو  10املبدأ فيف مشروع املبدأ التوجيهي نفس و  تُعاجل

 أ ا القضايا البيئية مبشارمة مجيع املواط ني املع ينيل على املستوى امل اسبو ويش    اافض  معاةة
ملشأارمة يف ع ليأأات صأ ع القأرارل والوصأأول الفعأال دىل اإلجأأراءات افرصأأة و ىل املعلومأاتل دصأول و ال

االتفاقيأأة اخلاصأأة سجتاحأأة فأأرص احلصأأول علأأى أيضأأا   ت أأاول  أأ   القضأأاياتالقضأأائية واإلداريأأةو م أأا 
املعلومات ع  البيئأة ومشأارمة اة هأور يف ا أا  القأرارات سشأفهنا واالحتكأا  دىل القضأاء يف املسأائ  

سروتومأأأول مييأأأأ  املتعلأأأأق سأأأأالتقييم البيئأأأي االسأأأأرتاتيجي علأأأأى املشأأأأارمة ويشأأأأجع  و(1268)املتعلقأأأة هبأأأأا
 و(1269)سعني االعتبار يف خطة أو سرنامج واملشاورات العامة واملشاورات العامةل وأخ  نتائج املشارمة

  5المبدأ التوجيهي 
 ارستفدام المستدام للغقف الجوي

 و قأأأأأأدرة اسأأأأأأتيعاسية الغأأأأأأال  اةأأأأأأوي مأأأأأأورد طبيعأأأأأأي سأأأأأأال ظر دىل أن  -1 
 حمدودةل ي بغي استخدام  سطريقة مستدامةو

فيأأأأق سأأأأني التو ضأأأأرورة ويشأأأأ   االسأأأأتخدا  املسأأأأتدا  للغأأأأال  اةأأأأوي  -2 
 الت  ية االقتصادية ومحاية الغال  اةويو

 التعليق  
أنأأأ  تصأأور يو وغالبأأا  مأأأا ال (1270)حمأأدودةقأأدرة اسأأأتيعاسية الغأأال  اةأأوي مأأأورد طبيعأأي  و  (1)

املعدنيأأأة املأأأوارد ل سأأأ فس املعأأأا الأأأ ي تستكشأأأ  وتسأأأتغ  سأأأ ل علأأأى سأأأبي  املثأأأالسأأأتغالل قاسأأأ  لال
قاسأأ   املاديأأة والوظيفيأأة  الغأأال  اةأأويل يف مكوناتأأ فأأجن الواقأأعليف ولكأأ  مأأوارد الأأ ف  والغأأاوو  أو

__________ 

أيأأأار/  21)مييأأأ ل  البيئأأأي يف دطأأأار عأأأرب حأأأدوديسروتومأأأول التقيأأأيم البيئأأأي االسأأأرتاتيجي امللحأأأق ساتفاقيأأأة تقيأأأيم ااثأأأر  (1267)
  )متاحة يف الع وان التايل:  ECE/MP.EIA/2003/2(ل الوثيقة 2003 مايو

www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/legaltexts/protocolenglish و7-6ل الفقرتان 2(ل املادة 

ة هأأور يف ا أأا  القأأرارات سشأأفهنا عأأ  البيئأأة ومشأأارمة ا االتفاقيأأة اخلاصأأة سجتاحأأة فأأرص احلصأأول علأأى املعلومأأات (1268)
 ,United Nations(ل 1998ح يران/يونيأ   28واالحتكأا  دىل القضأاء يف املسأائ  املتعلقأة هبأا )اتفاقيأة آر أوسل 

Treaty Series, vol. 2161, No. 37770, p. 447 و 

 و  7-6ل الفقرتان 2املادة  (1269)

املبادئ التوجيهية املتعلقة حب اية الغال  اةأوي الأيت اعت أدهتا ( م  التعليق على ديباجة مشاريع 2انظر الفقرة ) (1270)
الوثأائق الرمسيأة للج عيأأة العامأةل الأدورة السأبعونل امللحأأق ل 2015اللج أة مؤقتأا  يف دورهتأا السأاسعة والسأأتني عأا  

  (ل الفص  اخلامسل القسم جيموA/70/10) 10رقم 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/legaltexts/protocolenglish
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/legaltexts/protocolenglish
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%202161/v2161.pdf
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../ilc/reports/2015/arabic/chp5.pdf&lang=EFSRAC&referer=http://legal.un.org/cod/


A/71/10 

377 GE.16-14345 

ث الغأال  اةأوي عأ  طريأق احلأد مأ  جودتأ  يسأتغ  امللأوِّ و و لالستغاللل س   و موضأوع اسأتغالل
علأى  اتياسأقمشأروع املبأدأ التأوجيهي قأيم وقب  م  شأيءل ي فوال  فامللوثاتو  متصاصوقدرت  على ا

تطلأأب االعأأرتا  تاالعأأرتا  أيضأأا  سأأفن وحأأدة الغأأال  اةأأوي العأأاملي  عمفهأو  "املأأوارد املشأأرتمة"ل مأأ
فأرتاض أن الغأال  أسأاس االل لكل ميضي مشروع املبدأ التوجيهي   ا على  وفقا  و سوحدة املصاحو 

اانشأأطة البشأأريةو ستأأفثر ياحليأأاة علأأى اارض أن اسأأت رار ل و ةحمأأدود  و قأأدرة اسأأتيعاسية اةأأوي مأأورد
 أأورد  ضأأع لالسأأتغاللل وسالتأأايل دخضأأاع الغأأال  اةأأوي مدليأأ     ظأأرال  ااهلأأ  ل مأأ تأأمحايولضأأ ان 

وأعرب سعض أعضاء اللج ة ع  شكومهم يف دمكانية التعامأ   املستدا و  خداملبادئ احلف  واالست
 مع الغال  اةوي على  و مماث  لل جاري املائية وامليا  اةوفية العاسرة للحدودو

حمأدودة"و   و طاقأة امتصأاصأن الغال  اةوي "مورد طبيعي  1قرة وم  املسلم س  يف الف (2)
التعأديالت علأى  أ ا  مأونضأ ان  مأ  أجأ  دىل دمج احلف  والت  يأة  الفقرة اة ء الثاين م ويسعى 

دىل شأأأأارة سقأأأاء ورفا يأأأة الكائ أأأأات احليأأأة علأأأى اارضو و أأأو يفعأأأ   لأأأك ساإلمأأأ  الكومأأأب متكأأأ  
مأ  ى مسأتوحا  أ و و ةمسأتدام ي بغي أن يكأون سطريقأة  اةوي الغالقائ  سفن استخدا  قرتاح الاال

اجملأأأاري املائيأأأة الدوليأأأة يف ااغأأأراض غأأأري  صأأأياغات اللج أأأة م أأأا وردت يف اتفاقيأأأة قأأأانون اسأأأتخدا 
 و(1272)للحدود ل وقانون طبقات امليا  اةوفية العاسرة(1271)املالحية

ر مفأأا يم استحضأأامأأع " علأأى نطأأاق واسأأع وسشأأك  عأأا  خدا مصأأطلح "اسأأت ع  ويسأأت (3)
أن معظأم راجح عأدة طأرقلو ومأ  الأسيسأتخد  غأال  اةأوي المأا فتأئ و و را  االستغالل الأتتجاوو 
علأى  ريثفتأسالدون وجأود نيأة واضأحة أو مل وسأة ت فيأ  ا ري نأحىت اآلن  ي الأيت امل ف ة اانشطة 
 أأو تغيأأري ويو ومأأع  لأأكل مانأأت   أأاك سعأأض اانشأأطة الغأأرض احلقيقأأي م هأأا غأأال  اةأأال أحأأوال
لتعأدي  الكبأري سعأض التك ولوجيأات املقرتحأة لوتشأك  اةويل مث  تعدي  الطقأسو الغال   أحوال
 الغال  اةويوستخدا  أمثلة على ا (1273)لغال  اةويل تع دوامل
صأياغة   أ ا"ي بغي استخدام  سطريقة مستدامة" يف مشروع املبدأ التأوجيهي وتعد الصياغة  (4)

ال ظأر دىل الغأال    أو ج  أو يف اليعكأس أيضأا  حتأوال  و أو مأا ل ةقانونيالليست موغلة يف سسيطة و 
العامأأأة الدوليأأأة  لسياسأأأةلمبيأأأان   قأأأد مسأأأتدامةو ويُ ي بغأأأي اسأأأتخدام  سطريقأأأة  م أأأورد طبيعأأأياةأأأوي  

 د حقوق الدول والت اماهتا دواء سعضها البعضويحدوم ظا  أمثر م   قانونا  ت في يا  لت
 مشأأأروعى لغأأأة حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأة يف حك هأأأا الصأأأادر يف قضأأأية علأأأ 2وتسأأأت د الفقأأأرة  (5)

ضأأأأرورة التوفيأأأأق سأأأأني احل ايأأأأة البيئيأأأأة والت  يأأأأة "ل الأأأأ ي أشأأأأارت فيأأأأ  دىل ناغي أأأأاروس - غاسشأأأأيكوفو
__________ 

ل 1994ووو  حوليأةو لالطالع على مشاريع املواد والتعليقأات عليهأا الأيت اعت أدهتا اللج أةل انظأر 6و 5املادتان  (1271)
 و  دالاجمللد الثاين )اة ء الثاين(ل الفص  الثالثل القسم 

و ولالطأأأالع 5-4ل املرفأأأقل املادتأأأان 2008مأأأانون ااول/ديسأأأ رب   11املأأأؤرخ  63/124قأأأرار اة عيأأأة العامأأأة  (1272)
ل اجمللد الثأاين )اةأ ء الثأاين(ل 2008ووو  حوليةنظر على مشاريع املواد والتعليقات عليها اليت اعت دهتا اللج ةل ا

 الفص  الراسعل القسم  اءو

 أدنا و 7انظر مشروع املبدأ التوجيهي  (1273)

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/63/124&referer=/english/&Lang=A
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اإلشأأأارة دىل وتسأأأعى و (1275)سأأأواسق أخأأأرى  ات صأأألةدىل أيضأأأا  وأشأأأارت اللج أأأة  و(1274)"االقتصأأأادية
 أ ا املوضأوعل و أو محايأة علأى صألب  ترميأ  الفقأرة دىل"محاية الغال  اةوي" سدال  م  "محاية البيئة" 

 الغال  اةويو
6 التوجيهي المبدأ

 ارستفدام المنصف والمعقول للغقف الجوي
مصأأأاح مبأأأا يراعأأأي ي بغأأأي اسأأأتخدا  الغأأأال  اةأأأوي سطريقأأأة م صأأأفة ومعقولأأأةل  

 ااجيال احلاضرة واملقبلةو

__________ 

 و 140ل الفقرة 78أعال ( الصفحة  1251)انظر احلاشية  ناغي اروس - غاسشيكوفومشروع  (1274)

ل سألطت حمك أة العأدل الدوليأة الضأوء علأى "أمهيأة احلاجأة دىل طاحونيت اللبأابيف قضية  2006يف حكم عا   (1275)
 Pulp)مفالة احل اية البيئية لل وارد الطبيعيأة املشأرتمة مأع دتاحأة الت  يأة االقتصأادية املسأتدامة يف الوقأت نفسأ " 

Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Provisional Measures, Order of 13 July 2006, 

I.C.J. Reports 2006, p. 113, at p. 133, para. 80 ؛ وقأرار  يئأة االسأتئ ا  التاسعأة مل ظ أة التجأارة العامليأة)
حظأأر اسأترياد سعأأض أنأأواع الرُسيأأان وامل تجأأات الأأيت حتتأأوي  -قضأأية الواليأأات املتحأأدة سشأأفن  1998الصأادر عأأا  
ضأأأاء م ظ أأأة التجأأأارة العامليأأأة صأأأراحة  هبأأأد  الت  يأأأة الأأأ ي جأأأاء فيأأأ : "دن أأأال د  نأأأ ّمر سأأأاعرتا  أع علأأأى الرُسيأأأان

)و( مأ  20ل نعتقأد أنأ  ال  أال اليأو  الفأرتاض أن املأادة العشأري  االتفأاق امل شأئ لل  ظ أةاملستدامة يف ديباجة 
( ميكأ  تفويلهأا علأى 1994)اتفأاق الغأات لعأا   1994االتفاق العأا  سشأفن التعريفأات اة رميأة والتجأارة لعأا  

 ,Appellate Body Report فق  دىل حف  املوارد املعدنية أو املوارد غري احلية ااخرى القاسلأة لل فأاد" )أهنا تشري

United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, WT/DS58/AB/R, 

adopted 6 November 1998, para. 131, see also paras. 129 and 153 السأكك  يف قضأية التحكأيمقأرار (؛ و
ما يلأي: "  أاك نقأاش مبأري سشأفن مأا يشأّك ل يف  أال اعتربت احملك ة حيث ل 2005لعا   احلديدية آيرن راي 
؛ وأي قأأأأوانني أو مبأأأأادئ سيئيأأأأة تعا ديأأأأة ‘القأأأأانون غأأأأري امللأأأأ  ‘ف أأأأا  أأأأو ‘: مبأأأأادئ‘أو ‘ قواعأأأأد‘القأأأأانون البيئأأأأيل 

ووو دن املبادئ املستجدةل سصر  ال ظأر عأ  مرم  أا احلأايلل تشأري دىل  وأسه ت يف تطوير القانون الدويل العريف
ووو واا أأم يف  لأأك أن  أأ   املبأأادئ املسأأتجدة أصأأبحت اآلن تأأدمج احل ايأأة البيئيأأة يف  ويأأة املسأأتدامةووو الت  

ع لية الت  يةو فالقانون البيئي والقانون املتعلق سالت  ية ليس أّي م ه ا سديال  لاخأر سأ  دهن أا عبأارة عأ  مبأادئ 
فيهأأا الت  يأأة ضأأررا  جسأأي ا  سالبيئأأةل وجأأوب متكاملأأة يعضأأد سعضأأها سعضأأا  وتقتضأأيل يف احلأأاالت الأأيت قأأد تلحأأق 

ووو وتأأرى  يئأأة التحكأأيم أن  أأ ا الواجأأب قأأد أصأأبح اآلن مبأأدأ مأأ   وم أأع  أأ ا الضأأرر أو التخفيأأ  م أأ  علأأى ااقأأ 
-58أعأال (ل الفقرتأان  1251)انظأر احلاشأية  قضأية السأكك احلديديأة آيأرن رايأ ل "املبادئ العامة للقأانون الأدويل

قضأأية التحكأأيم املتعلقأأة مبشأأروع ميشأأي غانغا املقأأا  يف شأأبكة يف  2013ويف القأأرار اة ئأأي الصأأادر يف عأأا   ؛59
ال شأأك أن الأأدول مل مأأة ل مبوجأأب القأأانون "ل  مأأرت  يئأأة التحكأأيم مأأا يلأأي: أهنأأار السأأ د )سامسأأتان ضأأد اهل أأد(

ن ع أأد  طأأي  وت فيأأ  مشأأاريع قأأد تلحأأق الأأدويل العأأريف يف شأأكل  املعاصأأرل سأأفن تضأأع احل ايأأة البيئيأأة يف احلسأأبا
ل ت اولت سلسلة م  ووو قرارات التحكيم الدوليأة احلاجأة دىل ددارة مصهر تري الضرر سدولة متاشةو وم   قضية 

الت  يأأة ‘املأأوارد الطبيعيأأة سطريقأأة مسأأتدامةو وأسأأهبت حمك أأة العأأدل الدوليأأة علأأى وجأأ  اخلصأأوص يف ت أأاول مبأأدأ 
ضأأأرورة التوفيأأأق سأأأني الت  يأأأة االقتصأأأادية ‘ل مشأأأرية دىل ناغي أأأاروس -غاستشأأأيكوفو ع يف قضأأأية مشأأأرو ‘ املسأأأتدامة

 Permanent Court of Arbitration Award Series, Indus Waters Kishenganga‘" )ومحايأأة البيئأأة

Arbitration (Pakistan v. India): Record of Proceedings 2010-2013, Partial Award of 18 February 

2013, para. 449. This was confirmed by the Final Award of 20 December 2013, para. 111و 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=WT/DS58/AB/R&Language=English&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
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 التعليق  
االسأأأأتخدا  امل صأأأأ  واملعقأأأأول للغأأأأال  اةأأأأوي ع صأأأأر  أأأأا  مأأأأ  أن علأأأأى الأأأأرغم مأأأأ   (1)

م بأأدأ مسأأتق و    مأر ل يعتأأرب أنأأ  مأ  املهأأم 5االسأتدامةل م أأا وردت يف مشأروع املبأأدأ التأوجيهي 
سأأتوى واسأأع مأأ  التجريأأد مبأ التأأوجيهي  أأ ا املبأأدصأأيغ ل 5مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي وعلأأى غأأرار 
 والتع يمو 

 علأأى (1276)نصأأا طبأأق مبأأدأ اإللكأأي يعامأأة عبأأارات مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي سصأأيغ و  (2)
اةأأ ء ويت أأاول اة يأأعو ا  سأأني كأأون مشأأرتما  ي بغأأي أن يطبيعيأأا  مأأوردسوصأأف  محايأأة الغأأال  اةأأوي 

"ي بغأي اسأتخدا  القائلأة سفنأ  صأياغة وتسأت د الستخدا  "امل ص  واملعقول"و االااول م  اة لة 
م  اتفاقية قانون اسأتخدا   5الغال  اةوي سطريقة م صفة ومعقولة"ل يف جانب م  ل دىل املادة 

مأ  قأانون طبقأات امليأا  اةوفيأة العأاسرة  4اجملاري املائية الدولية يف ااغراض غري املالحيةل واملادة 
ون سأأني املصأأاح وال ظأأر يف مجيأأع العوامأأ   ات الصأألة الأأيت قأأد تحقيأأق التأأواو أأي تلأأ   سللحأأدودو 

 تد ور الغال  اةويولتلوث الغال  اةوي أو لتكون فريدة م  نوعها دما 
سأأأني نصأأأا  داخأأأ  اةيأأأ  الواحأأأد وفي أأأا صأأأياغة مسأأأائ  اإلالاةأأأ ء الثأأأاين مأأأ  ويت أأأاول  (3)

اللج أأأة اسأأأتخدا  عبأأأارة  ختأأأارترسأأأ  سأأأني جأأأانح اإلنصأأأا ل ادقامأأأة مأأأ  أجأأأ  و  و(1277)ااجيأأأال
املقبلأأأأة" سأأأأدال  مأأأأ  "ومل فعأأأأة ااجيأأأأال احلاليأأأأة واملقبلأأأأة مأأأأ  [ ووو ااجيأأأأال]"تراعأأأأى فيهأأأأا مصأأأأاح 

لغأأال  لتكاملأأة املطبيعأأة ال"ل ل شأأارة دىل مل فعأأةاسأأتخدمت عبأأارة "مصأأاح"ل ولأأيس "و البشأأرية"و 
سقأأأأاء املصأأأأاح لضأأأأ ان  فخأأأأ  يف االعتبأأأأار تأأأأواوندىل أن ي" )ه( "اسأأأأتغاللالأأأأ ي حيتأأأأاج اةأأأأويل 

 اارضوعلى الكائ ات احلية 

__________ 

 EquityininternationalinFair Weather? Equity Concerns,”law“,Kokott.J انظأر علأى سأبي  املثأالل (1276)

in Climate Change, F. L. Toth, ed. (Abingdon and New York, Routledge, 2014), pp. 173-192; 

Frontier Dispute (Burkina Faso v. Mali), Judgment, I.C.J Reports 1986, p. 554; See, in general, P. 

Weil,L’équitédanslajurisprudencedelaCourinternationaledeUnmystèreenvoiede:Justice“

dissipation?”,inFifty Years of the International Court of Justice: Essays in Honour of Sir Robert 

Jennings, V. Lowe and M. Fitzmaurice, eds. (Cambridge, United Kingdom, Cambridge University 

Press, 1996), pp. 121-144;inMax Plank Encyclopedia”,Equity in international law“,Francioni.F 

of Public International Law, vol. III, R. Wolfrum, ed. (Oxford, Oxford University Press, 2013), 

pp. 632-642و  

(1277) C.PrinciplesandemergingnormsininternationalIntra- and Inter-generational:law“,,Redgwell 

equity,” in Cinnamon P. Carlarne, et al., eds., The Oxford Handbook on International Climate 

Change Law (Oxford: Oxford University Press, 2016), pp. 185-201.;”Equity“,Shelton.D in.D

Bodansky, et al., Oxford Handbook of International Environmental Law (Oxford: Oxford 

University Press, 2008), pp. 639-662 و 

file:///H:/PEPS-Share/ILC%20Extra%20Refs/2016_68%20th%20session/atmosphere/PWeil_toc.pdf
file:///H:/PEPS-Share/ILC%20Extra%20Refs/2016_68%20th%20session/atmosphere/OPIL_Equity_in_International_Law.pdf
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  7 التوجيهي المبدأ
 للغقف الجوي والمتعمَّدالتعديل الكبير 

دىل تعأأأدي  الغأأأال  ع أأأد القيأأأا  سفنشأأأطة هتأأأد  واحلأأأ ر احليطأأأة ي بغأأأي تأأأوخي  
 القانون الدويلوفي قواعد م طبقة م  قواعد ور  ا ساةوي سشك  مبري ومتع َّدل 

 التعليق  
غأأال  ال أحأأوالاحلقيقأأي  أأو تغيأأري  هاغرضأأالأأيت نشأأطة اا 7مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي ي أأاول  (1)
 ووالكبريدال التعدي  املتع د  ل ع وان ا يشري دىل  لك م يت اول مشروع املبدأ التوجيهيلوال و ؛وياة
ئيأا  ج  مأفخو ة " دمبأري ومتع َّأدىل تعأدي  الغأال  اةأوي سشأك   هتأد   "أنشأطة وعبارة (2)

تفاقيأأة حظأأر اسأأتخدا  تق يأأات التغيأأري يف امأأ  تعريأأ  "تق يأأات التغيأأري يف البيئأأة" الأأ ي يظهأأر يف 
إلحأداث  اتل والأ ي يشأري دىل تق يأ(1278)البيئة اغراض عسأكرية أو ايأة أغأراض عدائيأة أخأرى

 اميأأة الكأأرة اارضأأية أو ترميبهأأا يف دي -عأأ  طريأأق التأأفثري املتع أأد يف الع ليأأات الطبيعيأأة  -تغيأأري 
تشأأكيلهال مبأأا يف  لأأك   وعأأات أحيائهأأا احملليأأة )البيوتأأا( وغالفهأأا الصأأخري وغالفهأأا املأأائي  أو

 وغالفها اةويل أو يف دي امية الفضاء اخلارجي أو ترميب  أو تشكيل و
ل وااسأاليب والتق يأات الأيت تشأ    أاخوتش       اانشطة ما يفهم عادة ساسم   دسة امل (3)

 اتاحمليطأأهب دسأأة امل أأاخ اانشأأطة املتصأألة وهتأأم دوالأأة ثأأاين أمسأأيد الكرسأأون وددارة اإلشأأعاع الش سأأيو 
دوالة ثاين أمسيد الكرسون م  الغأال  اةأوي مأ  خأالل املصأار  دىل واارض وال ظم التق ية وتسعى 

 عأ لتق يات املقرتحة إلوالأة ثأاين أمسأيد الكرسأون:    الوتشالطبيعية أو ع  طريق اهل دسة الكي يائيةو 
 تع يأأأ  قلويأأأةو  ؛ صأأأيب احمليطأأأات؛ و اهلأأأواء احملأأأي  وحجأأأ  ؛ وحجأأأ  الكرسأأأون وع لأأأ ؛الكرسأأأون يف الرتسأأأة

 التشجري للحد م  ثاين أمسيد الكرسونو عادة ما استخد  يف الواقعل و جويةو وتع ي  التّ ات؛ يطاحمل
للتخفيأأ  مأأ  اآلثأأار مصأأ  ة ددارة اإلشأأعاع الش سأأي ل فأأجن وحسأأب اخلأأرباء العل يأأني (4)

درجأأأة حأأأرارة سأأأطح اارضو وتشأأأ   اانشأأأطة لع أأأد الفأأأض اخلالسأأألبية لتغأأأري امل أأأاخ عأأأ  طريأأأق 
املقرتحأأة   أأا: "تع يأأ  البيأأأاض"ل و أأو أسأألوب ي طأأوي علأأأى ويأأادة انعكاسأأية السأأحب أو سأأأطح 

اهلبأأأأاء اةأأأأوي يف ؛ و دىل الفضأأأأاءليعأأأأود  مأأأأ  حأأأأرارة الشأأأأ س ربأمأأأأقأأأأدر عكأأأأس اارضل حبيأأأأث يُ 
السرتاتوسأأأفريل و أأأو أسأأألوب ي طأأأوي علأأأى ددخأأأال ج يئأأأات صأأأغرية عامسأأأة يف الغأأأال  اةأأأوي 

تقأأو   يتالعلأوي لأتعكس أشأعة الشأأ س قبأ  أن تصأ  دىل سأطح اارض؛ وعامسأأات الفضأاءل الأ
 نسبة صغرية م  أشعة الش س قب  أن تص  دىل اارضو  على حجب

و و  أاك سعأض اانشأطة فه أا  عامأا  مصأطلح "أنشأطة" يفهأم سأاسقا ل  دىل  لأك ريم ا أشو  (5)
تفاقيأة حظأر مثأ  ا الأيت حيظر أا القأانون الأدويل غري املش ولة مبشأروع املبأدأ التأوجيهي احلأايل ااخرى

اسأأأتخدا  تق يأأأات التغيأأأري يف البيئأأأة اغأأأراض عسأأأكرية أو ايأأأة أغأأأراض عدائيأأأة أخأأأرىل علأأأى سأأأبي  
__________ 

مأأانون   10)نيويأأوركل  اتفاقيأأة حظأأر اسأأتخدا  تق يأأات التغيأأري يف البيئأأة اغأأراض عسأأكرية أو ايأأة أغأأراض عدائيأأة أخأأرى (1278)
  وUnited Nations, Treaty Series, vol. 1108, No. 17119, p. 151(ل 1976ااول/ديس رب 
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ي طبق ال وفقا  ل لكل و و (1280)1949ربوتومول ااول امللحق ساتفاقيات ج ي  لعا  الو  (1279)املثال
اانشأأأطة العسأأأكرية الأأأيت وتقأأأع علأأأى اانشأأأطة "غأأأري العسأأأكرية"و دال املبأأأدأ التأأأوجيهي  أأأ ا مشأأأروع 

 لغال  اةوي خارج نطاق   ا املبدأ التوجيهيولت طوي على تعديالت متع دة 
علأأأأى سأأأأبي  املثأأأأالل أدرج ففنظ أأأأة خمتلفأأأأةو حمكومأأأأة س سعأأأأض اانشأأأأطةوساملثأأأأ ل سأأأأتظ   (6)

 (1281)تفاقية اامأم املتحأدة اإلطاريأة سشأفن تغأري امل أاخامللحق ساسروتومول ميوتو نظا  التشجري يف 
سعض الصكوك القانونية الدوليةل يف دطار  ل دتاعتُ و (و 5م  املادة  2الفقرة )ويف اتفاق ساريس 
 (1282))سروتومأأول ل أأدن( 1996الكرسأأون و  ي أأ و ويتضأأ   سروتومأأول عأأا   حجأأ تأأداسري لت ظأأيم 

حاليأا   (1283)1972التفاقية م ع التلوث البحري ال اجم ع  قلب ال فايأات واملأواد ااخأرى لعأا  
ال فايأات واملأواد ااخأرىو  راقبأة دغأراقع  مبأادئ توجيهيأة جديأدة مل ل فضال  ا  ومرفق معدال  ا  حك 

ال فايأأات يف  سأأجغراقهل أأا صأألة " اتساحلديأأد" و"تع يأأ  قلويأأة احمليطأأات يطأأ" صأأيب احملومأأا دا  
 وامللحق هبا  ات وجا ةوسروتومول ل دن  1972اتفاقية عا  تظ  ل اتاحمليط
أأد لأأديها دمكانأأأات  واانشأأطة الأأيت هتأأد   (7) دىل تعأأدي  الغأأال  اةأأوي سشأأك  مبأأري ومتع َّ

أو  فيأ  اآلثأار السألبية للكأوارث واملخأاطرل مبأا يف  لأك اةفأا   أو تلطيأ حتويأ   وأمبرية مل أع 
أهنأا يف الوقأت نفسأ ل مأ  املسألم سأ  أيضأا  و ل وتع ي  دنتاج احملاصأي  وتأوافر امليأا و  واسعوااعاصري وال

يف ال ت حصأأر الأأيت غأأري متوقعأأة علأأى اا أأاط امل اخيأأة القائ أأة و آثأأار سعيأأدة املأأدى  اقأأد تكأأون لأأديه
"دن  فأأ: في أا يتعلأق ستعأدي  الطقأس امل ظ أة العامليأة ل رصأاد اةويأة تحظأال م أاو وط يأةو احلدود ال

درجة تعقُّد ع ليات الغال  اةوي تعر أن أي تغيري يف الطقأس يسأتحدث اصأط اعيا  يف جأ ء مأا 
ونأب أن تقأيَّم سع ايأةل قبأ  الشأروع يف  ووو كون ل  سالضرورة تداعيات يف مكان آخرتم  العامل س

أي جترسأة يف  أأال تغيأري الطقأأس علأى نطأأاق واسأأعل العواقأب احملت لأأة وامل شأودةل ونأأب أن يُأتَأَوصَّأأ  
 و(1284)دىل ترتيبات دولية مرضية"

__________ 

 و 1انظر املادة  (1279)

ل واملتعلق حب اية ضحايا امل اوعأات 1949آب/أغسطس  12الربوتومول اإلضايف امللحق ساتفاقيات ج ي  املعقودة يف  (1280)
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 1125, No. 17512, p. 3ل 1977املسألحة الدوليأة )الربوتومأول ااول(ل 

nd 55arts. 35, para. 3 a  ل نظا  روما ااساسأي لل حك أة اة ائيأة الدوليأة؛ وانظر أيضاTreaty United Nations, 

art. 8, para. 2 (b)(iv)p. 3, vol. 2187, No. 38544, , Seriesو 
(ل 1997مأانون ااول/ديسأ رب   11امللحق ساتفاقية اامم املتحدة اإلطاريأة سشأفن تغأري امل أاخ )ميوتأول  سروتومول ميوتو (1281)

United Nations, Treaty Series, vol. 2303, No. 30822, p. 162و 

(1282) 1996 Protocol to the 1972 Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes 

and Other Matter (London, 7 November 1996), International Legal Materials, vol. 36 (1997), p. 7و 

(1283) Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter  

(London, Mexico City, Moscow and Washington, D.C., 29 December 1972), United Nations, 

Treaty Series, vol. 1046, No. 15749, p. 138 و 

 Second Report on the Advancement of Atmospheric Science and Their Application in theانظأر  (1284)

Light of the Developments in Outer Space (Geneva, World Meteorological Organization, 1963) ؛
 Decision 8/7 (Earthwatch: assessment of outer limits) of the Governing Council of the  وانظأر أيضأا  

United Nations Environment Programme, Part A (Provisions for co-operation between States in 

weather modification) of 29 April 1980و 
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خ أأق االستكأأار والتقأأد  العل أأيو  أأ ا أيضأأا   مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهيالقصأأد مأأ   لأأيسو  (8)
يأأدة واملبتكأأرة والتعأأاون يف  أأ   سفمهيأأة التك ولوجيأأات اةديقأأران مأأ  دعأأالن ريأأو  9و 7 آناملبأأدف

 واجملاالتو ويف الوقت نفس ل فجن   ا ال يعر أن     اانشطة هلا آثار دناسية دائ ا  
دىل جأاوة  أ   اانشأطة أو دىل دسأعى يوس اء على  لكل فجن مشروع املبدأ التوجيهي ال  (9)

حيأأدد و أأو  أأ او  مثأأ  مسأأار الع أأ  علأأى اتبأأاعسأأني الأأدول في أأا مأأا مل يكأأ    أأاك اتفأأاق   أأاحظر 
اإلشأأأارة دىل و واحلأأأ رو  وخى احليطأأأةمثأأأ   أأأ   اانشأأأطة ي بغأأأي أن تتأأأالقائأأأ  سأأأفن  بأأأدأاملسبسأأأاطة 

 سأاوثرن سلأو فأني تونأاقضأية لغة احملك ة الدولية لقأانون البحأار يف م  واحل ر" مستوحاة  احليطة"
(Southern Blue Fin Tuna)(1285) تنالمومس سة قضيل و (Mox Plant)(1286)والقضأية املتعلقأة  ل

و مرت احملك ة يف القضية ااخرية أن  "سال ظر دىل اآلثار اليت ميك  أن  و(1287)ااراضيساستعادة 
التعقأأأ  واحلأأأ ر يقتضأأأيان مأأأ  مالي يأأأا استصأأأالح ااراضأأأي يف البيئأأأة البحريأأأةل فأأأجن ترتتأأأب علأأأى 

يف  أع أأأال استصأأأالح ااراضأأأيوسأأأ غافورة دنشأأأاء آليأأأات لتبأأأادل املعلومأأأات وتقيأأأيم خمأأأاطر آثأأأار 
وضأع قواعأد علأى تشأجيع ال د هبألغأة وعظيأةل سمشأروع املبأدأ التأوجيهي صأيغ و  امل اطق املع ية"و

تلأأأوث سلت ظأأأيم مثأأأ   أأأ   اانشأأأطةل ضأأأ   اانظ أأأة املختصأأأة يف خمتلأأأ  اجملأأأاالت  ات الصأأألة 
 الغال  اةوي وتد ور الغال  اةويو

ويشأأأأري اةأأأأ ء ااخأأأأري مأأأأ  املبأأأأدأ التأأأأوجيهي دىل "أي قواعأأأأد م طبقأأأأة مأأأأ  قواعأأأأد القأأأأانون  (10)
 و  ا مشروع املبدأ التوجيهيسيظ  ساريا يف  ال تطبيق الدويل"و وم  املعلو  أن القانون الدويل 

 كشأأأوفةومأأ  املسأألم سأأ  علأأأى نطأأاق واسأأع أن مثأأأ   أأ ا ال شأأاط ي بغأأأي أن يأأتم سطريقأأة م (11)
 قأد يشأرتط 4يف مشروع املبدأ التأوجيهي  اثر البيئي امل صوص علي اا ل وأن دجراء تقييم وشفافة متام

حي أ  قأد تعدي  مبري ومتع َّد للغال  اةأوي على مشروع ي طوي أي ملث    ا ال شاطو ويعترب أن 
 مث    ا ال شاطوأثر م  ساب أوىل تقييم ي بغي ل وسالتايل "سالغضرر  وقوع خماطر مبرية م 

__________ 

(1285)  Southern Blue Fin Tuna Cases (New Zealand v. Japan; Australia v. Japan), Provisional Measures, 

Order of 27 August 1999, ITLOS Reports 1999, p. 280, at para. 77.  The Tribunal stated that 

“[c]onsidering that, in the view of the Tribunal, the parties should in the circumstances act with 

prudence and caution to ensure that effective conservation measures are taken to prevent serious 

harmtothestockofsouthernbluefinو”tuna 

(1286) (Ireland v. United Kingdom), Provisional Measures, Order of 3 December 2001, ITLOS Mox Plant 

Reports 2001, p. 95, at para. 84(“[c]onsidering that, in the view of the Tribunal, prudence and 

caution require that Ireland and the United Kingdom cooperate in exchanging information 

concerning risks or effects of the operation of the Mox plant and in devising ways to deal with 

them,asو (”appropriate 
(1287) Case concerning Land Reclamation by Singapore in and around the Strait of Johor (Malaysia v. 

Singapore), Provisional Measures, Order of 8 October 2003, ITLOS Reports 2003, p. 10, at para. 99و 
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  الفصل التاسع  
 القواعد اآلمرة

 مقدمة -ألف 
 "القواعأأد اآلمأأرة"( أن تأأدرج موضأأوع 2015قأأررت اللج أأة يف دورهتأأا السأأاسعة والسأأتني ) -97
(Jus cogens) و(1288)السأيد ديأري تأالدي مقأررا  خاصأا  هلأ ا املوضأوع تيف سرنامج ع لهأال وعي أ 

 مأأأأأأأانون ااول/  23املأأأأأأأؤرخ  70/236وأحاطأأأأأأأت اة عيأأأأأأأة العامأأأأأأأة عل أأأأأأأا  الحقأأأأأأأا ل يف قرار أأأأأأأا 
  ل سقرار اللج ة ددراج املوضوع يف سرنامج ع لهاو2015 ديس رب

 الحاليةالنظر في المواوع في الدورة  -ءبا 
مأأأأأأأان معروضأأأأأأأا  علأأأأأأأى اللج أأأأأأأةل يف الأأأأأأأدورة احلاليأأأأأأأةل التقريأأأأأأأر ااول لل قأأأأأأأرر اخلأأأأأأأاص  -98
(A/CN.4/693 ل الأأ ي حأأاول فيأأ  املقأأرر اخلأأاص عأأرض هنجأأ  العأأا  دواء املوضأأوعل و)  احلصأأول مأأ

على آراء اللج ة يف ال هج املفض ل وتقدمي حملأة عامأة عأ  املسأائ  املفا ي يأة املتعلقأة  خالل  لك
 للقانون الدويلو  سالقواعد اآلمرة

 3322و 3317دىل  3314 مأأأأأأأأأ  ونظأأأأأأأأرت اللج أأأأأأأأأة يف التقريأأأأأأأأر ااول يف جلسأأأأأأأأأاهتا -99
  و2016يولي  متوو/ 19و 18يومي و  8دىل  4ل املعقودة يف الفرتة م  3323و

ل أحالأأأأأت اللج أأأأأة دىل ة أأأأأة 2016متوو/يوليأأأأأ   19املعقأأأأأودة يف  ل3323ويف اةلسأأأأأة  -100
  الوارد يف التقرير ااول لل قرر اخلاصوعلى ال حو ل 3و 1 الصياغة مشروعي االست تاجني

ل قأأد  رئأأيس ة أأة الصأأياغة 2016آب/أغسأأطس  9 املعقأأودة يفل 3342 ويف اةلسأأة -101
ل الأأأ ي يتضأأأ   مشأأأاريع االسأأأت تاجات الأأأيت "القواعأأأد اآلمأأأرة"عأأأ  للج أأأة الصأأأياغة  مؤقتأأأا  تقريأأأرا  

وقأأد قُأد  التقريأر للعلأم فقأ ل و أو متأاح علأأى  اعت أدت سصأورة مؤقتأة يف الأدورة الثام أة والسأتنيو
  و(1289)موقع اللج ة الشبكي

 رض المقرر الفا  للتقرير األولع -1 
القواعأد مسأائ  مفا ي يأة متعلقأة ب أوضح املقرر اخلاص أن تقرير  ااول يت اول أساسأا   -102
ل مبأأا يف  لأأك طبيعتهأأا وتعريفهأأاو واسأأتعرض التقريأأر أيضأأا  التطأأور التأأار ي للقواعأأد اآلمأأرة اآلمأأرة

يف القأأأانون الأأأدويلو م أأأا أثأأأار عأأأددا  مأأأ  املسأأأائ   القواعأأأد اآلمأأأرةقبأأأول الع اصأأأر احملوريأأأة ملفهأأأو  و 
__________ 

)الوثأأأأائق الرمسيأأأأة للج عيأأأأة العامأأأأةل الأأأأدورة السأأأأبعونل  2015أيار/مأأأأايو  27ل املعقأأأأودة يف 3257يف جلسأأأأتها  (1288)
وأدرج املوضأأأوع يف سرنأأأامج ع أأأ  اللج أأأة الطويأأأ  ااجأأأ  يف أث أأأاء  (و286(ل الفقأأأرة A/70/10) 10امللحأأأق رقأأأم 

الأأدورة  لاملرجأأع نفسأأ ) علأأى أسأأاس االقأأرتاح الأأوارد يف مرفأأق تقريأأر اللج أأة ل(2014دورهتأأا السادسأأة والسأأتني )
  ((و A/69/10) 10التاسعة والستونل امللحق رقم 

(1289) http://legal.un.org/ilc و 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/236&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CN.4/693&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/10&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/10&referer=/english/&Lang=A
http://legal.un.org/ilc

