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  الفصل السادس     
  محاية الغالف اجلوي    

  مقدمة  -ألف  
ــا اخلــامســـــــــــــــــة والســـــــــــــــتني (  -٥٧ )، إدراج موضـــــــــــــــوع "محــايــة ٢٠١٣قررت اللجنــة، يف دور

مج عملها، رهناً بتفاهم يف هذا الشــــــأن، وعينت الغالف الســــــيد شــــــينيا موراســــــي  اجلوي" يف بر
  . )٦٧٧(مقرراً خاصاً 

ا الســـادســـة والســـتني (  -٥٨  )؛٢٠١٤وتلقت اللجنة وحبثت التقرير األول للمقرر اخلاص يف دور
ـــا الســـــــــــــــــابعـــة والســـــــــــــــتني ( ـــا الثـــامنـــة ٢٠١٥والتقرير الثـــاين يف دور )؛ والتقرير الثـــالـــث يف دور

املبادئ التوجيهية اليت اقرتحها املقرر اخلاص يف . وبناء على مشــــــــــــــاريع )٦٧٨()٢٠١٦( والســــــــــــــتني
التقريرين الثاين والثالث، اعتمدت اللجنة بصـــفة مؤقتة مثانية مشـــاريع مبادئ توجيهية ومخســـة من 

  .)٦٧٩(فقرات الديباجة، إىل جانب شروحها

  النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  -ء  
ـــــــ  -٥٩ ا احلـــــــاليـــــــة، التقرير الرابع املقـــــــدم من املقرر اخلـــــــاص ُعرض على اللجنـــــــة، يف دور

)A/CN.4/705 وCorr.1.( عدة مســائل رئيســية اعتربها ذات صــلة  لتحليل اخلاص املقرر وتناول
ملوضوع، ال سيما مسألة الرتابط القائم بني أحكام القانون الدويل املتعّلقة حبماية الغالف اجلوي 
وجمــاالت القــانون الــدويل األخرى، وهي القــانون الــدويل للتجــارة واالســـــــــــــــتثمــار، وقــانون البحــار، 

اخلاص إىل أن قانون محاية الغالف اجلوي موجود والقانون الدويل حلقوق اإلنسان. وذهب املقرر 
وســــــــــــاٍر يف إطار ترابط مع جماالت القانون الدويل األخرى ذات الصــــــــــــلة، وأبرزها القانون الدويل 

__________ 

ئق الرمسية للجمعية العامة ٢٠١٣آب/أغســـــــــــــــطس  ٩، املعقودة يف ٣١٩٧يف جلســـــــــــــــتها   )٦٧٧( لدورة الثامنة ا، (الو
مج عملها على وأدرجت اللجنة هذا املوضــــــــــوع يف بر  .١٦٨))، الفقرة A/68/10( ١٠قم امللحق ر ، والســــــــــتون

ملوضـــوع على حنو ال يتعارض مع ا ملفاوضـــات الســـياســـية ذات أســـاس التفاهم التايل: "(أ) يســـري العمل املتعلق 
ولن  عيد املدى عرب احلدود.املناخ، ونفاد األوزون، والتلوث اجلوي البالصــــــــلة، مبا فيها املفاوضــــــــات بشــــــــأن تغري 

ؤولية الدول ومواطنيها، تتطرق معاجلة املوضــوع إىل مســائل مثل املســائل التالية ولن متس مبوضــوعها كذلك: مســ
ولوجيا إىل البلدان ألموال والتكناومبدأ تغرمي امللوِّث، ومبدأ التحوُّط، واملســـــــــــــــؤوليات املشـــــــــــــــرتكة واملتباينة، ونقل 

ىل مواد حمددة مثل الكربون إ (ب) لن تتطرق معاجلة املوضـــوع أيضـــاً  النامية، مبا يف ذلك حقوق امللكية الفكرية؛
ا بني الدول.األسود، وأوزون الرتوبوسفري وغريمها من املواد ذات التأثري املزدوج، وهي مواد جي  ري التفاوض بشأ

لفضــاء (ج) ال يشــمل املوضــوع امل ثغرات يف األنظمة التعاهدية؛ "ســد"ولن يســعى املشــروع إىل  ســائل املتعلِّقة 
ملوضـــــــــوع بوضـــــــــع مشـــــــــ اخلارجي، مبا يف ذلك تعيني حدوده؛ اريع مبادئ توجيهية (د) ســـــــــينتهي العمل املتعلِّق 

ا أن تُفرض على أنظمة املعاهدات احلالية قواعد قانونية أو مبادئ قانو  ال تتضـــمنها هذه األنظمة  نية اليقصـــد 
من  ٦، يف الفقرة وقد أحاطت اجلمعية العامة وســـــــــــــــيعد املقرر اخلاص تقاريره على هذا األســــــــــــــــاس". لفعل.
دراج٢٠١٣كانون األول/ديســــــــــــــمرب   ١٦املؤرخ  ٦٨/١١٢  قرارها مج  ، بقرار اللجنة املتعلق  املوضــــــــــــــوع يف بر

مج عمل اللجنة ال عملها. ا الثالثة واوأُدرج املوضــــوع يف بر ) على أســــاس ٢٠١١لســــتني (طويل األجل يف دور
ء بتقرير اللجنة  ئق الرمسية للجمعية العامة،االقرتاح الوارد يف املرفق  دســــــــة والســــــــتون، امللحق الدورة الســــــــا (الو

  ).٣٦٥)، الفقرة A/66/10( ١٠ رقم
)٦٧٨(  A/CN.4/667 وA/CN.4/681 وCorr.1 (لصينية فقط   ، على التوايل.A/CN.4/692و (
ئق الرمسيــة للجمعيــة العــامــة، الــدورة الســـــــــــــــبعون، امللحق رقم   )٦٧٩( واملرجع  ؛٥٤و ٥٣ن )، الفقرA/70/10( ١٠الو

  .٩٦و ٩٥ ن)، الفقر A/71/10( ١٠امللحق رقم ، الدورة احلادية والسبعوننفسه، 



A/72/10 

193 GE.17-13796 

للتجارة واالستثمار، وقانون البحار، وقانون حقوق اإلنسان. وجملاالت القانون الدويل هذه صالت 
ه، مثة حاجة إىل معاجلة تلك اجملاالت على حنو متكامل وثيقة بقانون محاية الغالف اجلوي. وعلي

يف نطاق هذا املوضـــوع. ويف ضـــوء هذا التحليل، اقرتح املقرر اخلاص أربعة مشـــاريع مبادئ توجيهية 
)؛ والرتابط بني ٩إضـــــافية تتعلق مبا يلي: املبادئ التوجيهية بشـــــأن الرتابط (مشـــــروع املبدأ التوجيهي 

)؛ ١٠والقانون الدويل للتجارة واالســـــــــــتثمار (مشـــــــــــروع املبدأ التوجيهي  قانون محاية الغالف اجلوي
)؛ والرتابط بني ١١والرتابط بني قانون محاية الغالف اجلوي وقانون البحار (مشروع املبدأ التوجيهي 

  ). ١٢قانون محاية الغالف اجلوي وقانون حقوق اإلنسان (مشروع املبدأ التوجيهي 
لتالية: (أ) التنفيذ النقاط ا ٢٠١٨رر اخلاص إىل إنه يتوقع أن يتناول يف عام وأشـــــــــار املق  -٦٠

ج) الســـــــــــمات ((على صـــــــــــعيد القانون الوطين)؛ (ب) االمتثال (على صـــــــــــعيد القانون الدويل)؛ 
القراءة  ُختتتميف أن  عن أمله احملددة لتســـــوية منازعات قانون محاية الغالف اجلوي. وأعرب أيضـــــاً 

  املبادئ التوجيهية.األوىل ملشاريع 
ا من   -٦١  ٣٣٥٩ىل إ ٣٣٥٥ونظرت اللجنـة يف التقرير الرابع للمقرر اخلاص يف جلســـــــــــــــا

ر/مايو  ١٧و ١٦و ١٢و ١١و ١٠املعقودة يف    على التوايل.  ٢٠١٧أ
وســــــــبق احلوار الذي أجرته اللجنة يف جلســــــــة عامة حواٌر مع علماء نّظمه املقرر اخلاص  -٦٢
ر/مايو  ٤ يف    . ووجد أعضاء اللجنة أن احلوار واملسامهات كا مفيدين.)٦٨٠(٢٠١٧أ
ر/  ١٧، املعقودة يف ٣٣٥٩وبعــد منــاقشــــــــــــــــة التقرير، قّررت اللجنــة يف جلســـــــــــــــتهــا   -٦٣ أ
الواردة يف  ١١ىل إ ٩، أن حتيل إىل جلنة الصـــــــــــياغة مشـــــــــــاريع املبادئ التوجيهية من ٢٠١٧ مايو

   التقرير الرابع للمقرر، مع مراعاة النقاش الذي دار داخل اللجنة.
تقرير جلنة  يف، ٢٠١٧يونيه /حزيران ٢، املعقودة يف ٣٣٦٧اللجنة يف جلستها  ونظرت  -٦٤

(انظر  ٩ جيهيالتو  املبدأ ومشـــــــروع الديباجة من فقرات ثالث مؤقتة صـــــــفةب واعتمدت الصـــــــياغة
ه ١-جيم الفرع   )أد
 /آب ٣و ٢يف  املعقودتني ،٣٣٨٧و ٣٣٨٦تهـــــــا يواعتمـــــــدت اللجنـــــــة يف جلســـــــــــــــ  -٦٥

اعُتمدت  اليت ٩ التوجيهي املبدأ ومشــــــروع الديباجة فقرات مشــــــاريعشــــــروح  ،٢٠١٧  أغســــــطس
ه).  ٢-بصفة مؤقتة يف هذه الدورة (انظر الفرع جيم   أد

__________ 

 محاية الغالف اجلوي. ترأس املقرر اخلاص، الســــيد شــــينيا موراســــي، احلوار الذي ُأجري مع علماء بشــــأن مســــألة  )٦٨٠(
ويشـــــتاين هوف، رئيس جلنة أة عامة: احمليطات والغالف اجلوي"، قدمه الســـــيد ومشل احلوار العروض التالية: "حمل

جلنــة األمم املتحــدة  - دعلوم الغالف اجلوي، املنظمــة العــامليــة لألرصـــــــــــــــــاد اجلويــة؛ و"التلوث اجلوي عرب احلــدو 
"، قدمه الســــيد بريينج غرينفيلت، رئيس ســــابق للفريق العامل امل راالقتصــــادية ألورو آل اتفاقية التلوث  - عين 
؛ و"أوجه الرتابط بني ا حمليطات والغالف اجلوي"، اجلوي بعيد املدى عرب للحدود، اللجنة االقتصـــــــــــــــادية ألورو

جلوانب العلمية  التابع لفريق اخلرباء ٣٨قدمه السيد تيم جيكيلز، الرئيس املتشارك للفريق العامل  املشرتك املعين 
لقانو  املنظمة - حلماية البيئة البحرية ن من أجل محاية الغالف اجلوي"، العاملية لألرصـــــــــاد اجلوية؛ و"ربط العلم 

لبيئي واالتفاقيات البيئية، شــــــــــــــعبة القانون ا -قدمه الســــــــــــــيد أرنولد كريلهوبر، رئيس وحدة القانون الدويل البيئي 
مج األمم املتحدة للبيئة. وتلت احلوار جلســـــــة أســـــــئلة وأجوبة. وميكن االطالع عل موجز احلوار غري الرمسي ى بر

   يف املوقع الشبكي للجنة.
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فقرات الديباجة و  مشــــــــــاريع املبادئ التوجيهية املتعلقة حبماية الغالف اجلوي نص  -جيم  
ا اللجنة بصفة مؤقتة   حىت اآلن اليت اعتمد

  فقرات الديباجةو نص مشاريع املبادئ التوجيهية   -١  
فقرات و اجلوي  يلي نص مشـــــــــــــــاريع املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة حبمـاية الغالف مافي يرد  -٦٦

ا اللجنة بصفة مؤقتة حىت اآلن.    الديباجة اليت اعتمد

  الديباجة
...  

أن الغالف اجلوي أســـــاســـــي الســـــتمرار احلياة على األرض، ولصــــــحة  إذ تدرك 
   البشر ورفاههم، وللنظم اإليكولوجية املائية والربية،

أن انتقال وانتشـــار املواد املســـببة للتلوث اجلوي والتدهور  يف اعتبارها وإذ تضـــع 
  اجلوي عملية حتدث يف الغالف اجلوي،

  التفاعل الوثيق بني الغالف اجلوي واحمليطات، حظوإذ تال   
ن محاية الغالف اجلوي من التلوث اجلوي والتدهور اجلوي  وإذ تســــــلم  لتايل 

  من الشواغل امللحة للمجتمع الدويل ككل،
  األحوال واالحتياجات اخلاصة للبلدان النامية، وإذ تدرك 
، على وجه اخلصــــــــوص، احلالة اخلاصــــــــة اليت تواجهها املناطق وإذ تدرك أيضــــــــاً  

  الساحلية الواطئة والدول اجلزرية الصغرية النامية بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر،
أن مصـــــــــــاحل األجيال املقبلة من البشـــــــــــرية يف حفظ نوعية الغالف  وإذ تالحظ 

  اجلوي يف األجل الطويل ينبغي أن تؤخذ كلياً يف االعتبار،
إىل أن مشــــــــــــــاريع املبادئ التوجيهية هذه ال ينبغي أن تتعارض مع  تشــــــــــــــري وإذ  

املفاوضـــــــات الســـــــياســـــــية ذات الصـــــــلة، مبا فيها املفاوضـــــــات املتعلقة بتغري املناخ، ونفاد 
ا ال تســــــــــعى أيضــــــــــاً إىل "ســــــــــد"  األوزون، والتلوث اجلوي البعيد املدى عرب احلدود، وأ

عد أو مبادئ قانونية على أنظمة املعاهدات الثغرات يف أنظمة املعاهدات أو فرض قوا
لفعل،   احلالية مما ال تتضمنه هذه األنظمة 

  [قد تضاف بعض الفقرات األخرى وقد يعاد ترتيب الفقرات يف مرحلة الحقة].
...  

   ١املبدأ التوجيهي 
  استخدام املصطلحات

  ألغراض مشاريع املبادئ التوجيهية هذه، 
ألرض؛  (أ)    "الغالف اجلوي" يعىن غالف الغازات احمليط 
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و غري "تلوث الغالف اجلوي" يعين تســبب اإلنســان، بصــورة مباشــرة أ  (ب)  
ر ضـــــــــــــارة مباشـــــــــــــرة، يف إدخال أو إطالق مواد يف الغالف اجلوي تســـــــــــــهم يف وقوع آ

ا أن تعرض حيا متتد يئة الطبيعية ة اإلنســـــــان وصـــــــحته والبخارج دولة املنشـــــــأ ومن شـــــــأ
  لألرض للخطر؛

و غري أ"تدهور الغالف اجلوي" يعين تسبب اإلنسان، بصورة مباشرة   (ج)  
ر ضــــــــــــارة ذات شــــــــــــأن قد تع رض حياة مباشــــــــــــرة، يف تغري لألحوال اجلوية تنجم عنه آ

   اإلنسان وصحته والبيئة الطبيعية لألرض للخطر.

  )٦٨١(٢املبدأ التوجيهي 
  نطاق املبادئ التوجيهية

وجيهية ت[تتضــــمن] [تتناول] مشــــاريع املبادئ التوجيهية هذه [مبادئ   -١  
   بشأن] محاية الغالف اجلوي من التلوث اجلوي والتدهور اجلوي.

قة مببدأ تغرمي ال تتناول مشــــــاريع املبادئ التوجيهية هذه املســــــائل املتعل  -٢  
ها، التحوط، واملســــؤوليات املشــــرتكة رغم تباينها، ومســــؤو امللوِّث، ومبدأ  لية الدول ورعا

لكيــة الفكريــة، ونقــل األموال والتكنولوجيــا إىل البلــدان النــاميــة، مبــا يشـــــــــــــــمــل حقوق امل
ا. وال    ختل 

ع ال تتنـــاول مشـــــــــــــــــاريع املبـــادئ التوجيهيـــة هـــذه مواد معينـــة موضـــــــــــــــ  -٣  
مواد أخرى و وأوزون طبقة الرتوبوســـــــفري، لكربون األســـــــود، بني الدول مثل ا مفاوضـــــــات
  ثنائية التأثري.

ز القانوين ليس يف مشـــــــــــــــاريع املبادئ التوجيهية هذه ما يؤثر على املرك  -٤  
لفضـــــــــــاء  ملســـــــــــائل املتعلقة  خلارجي، مبا يف اللمجال اجلوي مبوجب القانون الدويل أو 

  ذلك تعيني حدوده.

  ٣املبدأ التوجيهي 
  االلتزام حبماية الغالف اجلوي

خي العنــايــة يقع على عــاتق الــدول االلتزام حبمــايــة الغالف اجلوي عن طريق تو   
لقانون الدويل، بغرض درء الواجبة يف اختاذ التدابري املالئمة، وفقًا للقواعد املنطبقة من ا

  ما أو السيطرة عليهما.التلوث اجلوي والتدهور اجلوي أو خفضه

   ٤املبدأ التوجيهي 
  تقييم األثر البيئي

ي الذي ختلفه يقع على عاتق الدول االلتزام بضـــــــــــــــمان إجراء تقييٍم لألثر البيئ  
ا، واليت يرجَّح ر  األنشطة املقرتحة داخل نطاق واليتها أو حتت سيطر أن تتسبب يف آ

  وي.سلبية كبرية على الغالف اجلوي من حيث التلوث اجلوي أو التدهور اجل
__________ 

  زيد من البحث.ملالصياغات البديلة الواردة بني معقوفتني ستخضع   )٦٨١(
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   ٥املبدأ التوجيهي 
  االستخدام املستدام للغالف اجلوي

ية حمدودة، لنظر إىل أن الغالف اجلوي مورد طبيعي ذو قدرة استيعاب  -١  
  ينبغي استخدامه بطريقة مستدامة.

 التنمية يشمل االستخدام املستدام للغالف اجلوي ضرورة التوفيق بني  -٢  
  االقتصادية ومحاية الغالف اجلوي.

   ٦لتوجيهي املبدأ ا
  االستخدام املنصف واملعقول للغالف اجلوي

مصـــــــــاحل  ينبغي اســـــــــتخدام الغالف اجلوي بطريقة منصـــــــــفة ومعقولة، مبا يراعي  
   األجيال احلاضرة واملقبلة.

   ٧املبدأ التوجيهي 
  التعديل الواسع النطاق واملتعمَّد للغالف اجلوي

دف إىل تعديل ا ينبغي توخي احليطة   نشـــــــــطة  لغالف اجلوي واحلذر عند القيام 
   لقانون الدويل.اي قواعد منطبقة من قواعد  واسع النطاق ومتعمَّداً، رهناً  تعديالً 

  )٦٨٢(]٥[ ٨املبدأ التوجيهي 
 التعاون الدويل

لتعاون، حســـــــب االقتضـــــــاء، فيما بينها ومع امل  -١   نظمات الدول ملزمة 
  تدهور اجلوي. الدولية ذات الصلة من أجل محاية الغالف اجلوي من التلوث اجلوي وال

دة تعزيز املعــارف العلميــة  -٢   املتصـــــــــــــــلــة  ينبغي أن تتعــاون الــدول على ز
ر تلوث الغالف اجلوي وتدهور الغالف اجلوي. و  عاون تبادل قد يشــمل التســباب وآ

   املعلومات والرصد املشرتك.

   ٩املبدأ التوجيهي 
  الرتابط بني القواعد ذات الصلة

ر ُحتّدد أن اإلمكان، قدر ينبغي،  -١   انون الدويل قواعد الق وُتطّبق وتُفســــــــــــــّ
يف ذلك يف  صلة، مبااملتصلة حبماية الغالف اجلوي وقواعد القانون الدويل األخرى ذات ال
ر، والقانون الدويل مجلة أمور قواعد القانون الدويل للتجارة واالســــــــــــــتثمار، وقانون البحا

ياً مع ة، متاشـــــــــــحلقوق اإلنســـــــــــان، على حنو ينشـــــــــــئ جمموعة واحدة من االلتزامات املتوافق
أن يكون ذلك وفقاً  مبادئ املواءمة والتكامل النظمي، وحرصاً على جتنب التنازع. وينبغي
، مبا يف ذلك ١٩٦٩ مللقواعد ذات الصـــــــــــلة الواردة يف اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعا

ن    )(ج)، ومبادئ القانون الدويل العريف وقواعده. ٣(٣١و ٣٠املاد
__________ 

  ويرد الرتقيم األصلي بني معقوفتني. أعيد ترقيم مشروع املبدأ التوجيهي يف الدورة الثامنة والستني.  )٦٨٢(
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 ، قدر اإلمكان، عند وضــــــــــــع قواعد جديدةينبغي أن تســــــــــــعى الدول  -٢  
الدويل ذات  للقانون الدويل تتصـــــــــــــــل حبماية الغالف اجلوي وغريها من قواعد القانون

  الصلة، إىل أن تفعل ذلك بطريقة ُمنسقة. 
ص إيالء اعتبــار خــاص لألشـــــــــــــــخــا ٢و ١عنــد تطبيق الفقرتني  ينبغي  -٣  

هذه الفئات  اجلوي. وقد تشــملوالفئات األشــد تعرضــاً للتلوث اجلوي وتدهور الغالف 
اطق الســـاحلية فيما تشـــمله، الشـــعوب األصـــلية، وشـــعوب أقل البلدان منواً، وشـــعوب املن

رتفاع مستوى س   طح البحر. الواطئة والدول اجلزرية الصغرية النامية املتأثرة 

ا  الشـــروحفقرات الديباجة و و  مشـــروع املبدأ التوجيهي نص  -٢   مؤقتة للجنة بصـــفة االيت اعتمد
ا التاسعة والستني    يف دور

ا ال والشــــــــــــــروح فقرات الديباجةو  مشــــــــــــــروع املبدأ التوجيهي نصفيما يلي  يرد  -٦٧ يت اعتمد
ا التاسعة والستني.    اللجنة بصفة مؤقتة يف دور

  الديباجة 
...  

  التفاعل الوثيق بني الغالف اجلوي واحمليطات، وإذ تالحظ  
...  

  الشرح    
من  حاصــــــــل، كتحصــــــــيل  ينشــــــــأ، الذي" الوثيق"التفاعل  بتعرتف هذه الفقرة من الديباجة   )١(

تلوث البيئة البحرية اآليت من الغالف   فنســــــــــبة كبرية منية بني الغالف اجلوي واحمليطات. العالقة املاد
 .)٦٨٣(أنشــــــــــطة بشــــــــــرية على األرض  من ذلك يف مبااجلوي أو من خالله تنشــــــــــأ من مصــــــــــادر برية، 

درجة حرارة   البشـــــــرية مســـــــؤولة هي أيضـــــــاً عن االحرتار العاملي، الذي يســـــــبب ارتفاعاً يف واألنشـــــــطة
ت وجفاف أكدت اجلمعية   . وقد)٦٨٤(احمليطات ويؤدي بدوره إىل أحوال جوية قصــــــــوى من فيضــــــــا

__________ 

)٦٨٣(  R.A. Duce and others, “The atmospheric input of trace species to the world ocean”, Global 
Biogeochemical cycles, vol. 5, No. 3 (1991), pp. 193-259; T. Jickells and C.M. Moore, “the 
importance of atmospheric deposition for ocean productivity”, Annual Review of Ecology, 

Evolution, and Systematics, vol. 46 (2015), pp. 481-501.  
 Climate Change 2014 Synthesis Report: Summary Forللهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، " وفقاً   )٦٨٤(

Policymakers ،لنظام املناخي، إذ ميثل ا"يهيمن احرتار احمليطات على ارتفاع كمية الطاقة املخزنة يف  :٤صـــــــــــفحة ال
، يف حني ال متثل النســـــــــبة (موثوقية عالية) ٢٠١٠و ١٩٧١يف املائة من الطاقة املرتاكمة بني عامي  ٩٠نســـــــــبة تفوق 

كرب يف النطاق القريب من أيطات يف املائة. وعلى صـــعيد عاملي، يكون احرتار احمل ١املخزنة يف الغالف اجلوي ســـوى 
ئوية خالل كل عقد م] درجة ٠٫١٣إىل  ٠٫٠٩[من  ٠٫١١مرت األعلى  ٧٥ لالســـطح، إذ بلغت درجة احرتار نطاق ا

 ٧٠٠-من احمليطات (صــــــــــــفر أن الطبقة العليا . ومن املؤكد بدرجة تكاد تكون يقيناً ٢٠١٠  إىل ١٩٧١يف الفرتة من 
ا احرتت على األرجح أيضاً  ٢٠١٠و ١٩٧١مرت) قد احرتت بني عام    ". ١٩٧١و ١٨٧٠مي يف الفرتة بني عا وأ

لنظر إىل ارتفاع حرارة احمليطات، تشـــــــــــــــري كثري من التحليالت العلمية إىل خطر حدوث جفاف حاد    و
 S.K. Min andمن املساحات األرضية (انظر  وواسع االنتشار يف القرن احلادي والعشرين على حنو يشمل كثرياً 

others, “Human contribution to more-intense precipitation extremes”, Nature, vol. 470 (2011), pp. 

 A. Dai, “Increasing drought under global warming in observations and models”, Natureو ؛378-381

Climate Change, vol. 3, No. 1 (2013), pp. 52-58و ؛J. Sheffield, E.F. Wood, and M.L. Roderick, 

“Little change in global drought over the past 60 years”, Nature, vol. 491 (2012), pp. 435-438)؛ 
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 املنــاخ بتغري احمليطــات ثر ٢٠١٦كــانون األول/ديســــــــــــــمرب   ٢٣املؤرخ  ٧١/٢٥٧  العــامــة يف قرارهــا
دة يةأمهعلى  وشددت   .)٦٨٥(اجلوي  والغالف احمليطات بني للتفاعل العلمي الفهم ز

إجناز التقييم البحري املتكامل العاملي األول (التقييم العاملي  اســــــُتكمل، ٢٠١٥ويف عام   )٢(
 فصــــالً وهو يشــــمل  ،األول للمحيطات) بوصــــفه دراســــة شــــاملة ومتعمقة عن حالة البيئة البحرية

. )٦٨٦(مصادر برية عرب الغالف اجلوي من اآلتيةلمحيطات ل امللوثةاملواد  مسألة منه فرع يف يتناول
ا السبعني   ؛)٦٨٧(وقد اعتمدت اجلمعية العامة موجز التقرير يف دور

ت غا تسهمومن بني خمتلف األنشطة البشرية اليت تؤثر يف احمليطات،   )٣( زات الدفيئة انبعا
ا  ٢٠٠٩ملناخ. وصـــــــــنفت دراســـــــــة عام يف االحرتار العاملي وتغري االنامجة عن الســـــــــفن  اليت أجر

ت من الســــفن يف أربع فئات  ت غازات الدفيئة هذه االنبعا املنظمة البحرية الدولية بشــــأن انبعا
ت  ت غــازات التربيــد، وانبعــا ت، وانبعــا ت املشـــــــــــــــحو ت غــازات العوادم، وانبعــا هي: انبعــا

ت غازات)٦٨٨(أخرى الدفيئة املفرطة النامجة عن الســــــــــــــفن تغري  . وتشــــــــــــــري البحوث إىل أن انبعا
ر سلبية على البيئة البحرية والصحة البشرية   .)٦٨٩(تكوين الغالف اجلوي واملناخ وتؤدي إىل آ

__________ 

 Ø. Hov, “Overview: oceans and the atmosphere” and T. Jickells, “Linkages between the أيضاً: انظر

oceans and the atmosphere”, in “Summary of the informal meeting of the International Law 

Commission: dialogue with atmospheric scientists (third session), 4 May 2017”, paras. 4-12 and 21-

30, respectively :املتاحني على التوايل يف ،    
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/69/pdfs/english/informal_dialogue_4may2017.pdf&la

ng=E.  
ات وقانون البحار، بــــــــــــــــــــــــاحمليطاملتعلق  ٢٠١٦كانون األول/ديســــــــمرب   ٢٣املؤرخ  ٧١/٢٥٧قرار اجلمعية العامة   )٦٨٥(

  .٢٧٩و ١٩٦-١٨٥الفقرات 
ألمم املتحدة، "التقييم البحري املتكامل ال  )٦٨٦( عاملي األول (التقييم العاملي شــــــــــعبة شــــــــــؤون احمليطات وقانون البحار 

 _www.un.org/depts/los/global_reporting/WOAاألول للمحيطــات)". متــاح يف املوقع الشـــــــــــــــبكي التــايل: 
RegProcess.htm  يف  ٢٠) (انظر على وجه اخلصوص، الفصل ٢٠١٧متوز/يوليه  ٧(اطُِّلع عليه يف“Coastal, 

riverine and atmospheric inputs from land”.(  
  .٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٢٣املؤرخ  ٧٠/٢٣٥قرار اجلمعية العامة   )٦٨٧(
)٦٨٨(  Ø. Buhaug and others, Second IMO GHG Study 2009 (London, IMO, 2009), p. 23 ًوانظر أيضــــــــــــا .

T.W.P. Smith and others, Third IMO GHG Study (London, IMO, 2014), executive summary, table 

1. M. Righi, J. Hendricks and R. Sausen, “The global impact of the transport sectors on atmospheric 

aerosol in 2030 – Part 1: land transport and shipping”, Atmospheric Chemistry and Physics, vol. 15 

(2015), pp. 633-651.  
ت غازات الدفيئة النامجة عن الســـــــــــفن يف الطبقة احلدودية البحر   )٦٨٩( ية أو تُنَقل إليها، حيث تؤثر ُتطَلق معظم انبعا

 V. Eyring and others, “Transportملثــــال: على الرتكيــــب الكيميــــائي للغالف اجلوي. انظر على ســـــــــــــــبيــــل ا
impacts on atmosphere and climate: shipping”, Atmospheric Environment, vol. 44, No. 37 (2010), 

pp. 4735, 4744-4745 and 4752-4753 . ية املعنية بتغري أكد تقرير التقييم اخلامس للهيئة احلكومية الدولوقد
ت  حرارة احمليطات، وحتمض  غازات الدفيئة أدت إىل احرتار عاملي للمحيطات، وارتفاع درجةاملناخ أن انبعا

متــاح يف ، ”Climate change 2014 synthesis report“ ،احمليطــات (اهليئــة احلكوميــة الــدوليــة املعنيــة بتغري املنــاخ
 www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_wcover.pdf املوقع الشبكي التايل:

 D.E.J. Currie and K. Wowk, “Climate change and؛ ٤٠)، الصــــفحة ٢٠١٧متوز/يوليه  ٧يف  عليه (اطُِّلع
CO2 in the oceans and global oceans governance”, Carbon and Climate Law Review, vol. 3, No. 4 

(2009), pp. 387 and 389; C. Schofield, “Shifting limits? Sea level rise and options to secure maritime 

jurisdictional claims” Carbon and Climate Law Review, vol. 3, No. 4 (2009), p. 12; and S.R. Cooley 

and J.T. Mathis, “Addressing ocean acidification as part of sustainable ocean development”, Ocean 

Yearbook, vol. 27 (2013), pp. 29-47 .  
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ر تدهور الغالف   )٤( وقد واصـــــلت اجلمعية العامة التأكيد على احلاجة امللحة إىل معاجلة آ
ثريع مســـتوى ســـطح البحر وحتمض احمليطات درجات احلرارة العاملية وارتفا  ارتفاعاجلوي، مثل   و

يف  على املناطق الساحلية والبلدان الساحلية الواطئة، مبا اً خطري  ضرراً  تلحقتغريات مناخية أخرى 
ــــدد بقــــاء الكثري  ــــة، و ــــامي ذلــــك العــــديــــد من أقــــل البلــــدان منوًا والــــدول اجلزريــــة الصـــــــــــــــغرية الن

  . )٦٩٠(اجملتمعات من
لفقرة   )٥( مبعىن أن  ٩من مشـــــــــــــــروع املبــدأ التوجيهي  ١وهـذه الفقرة من الـديبــاجـة مرتبطــة 

لرتابط بني القواعد لســــاس املادي األاالرتباط املادي القائم بني الغالف اجلوي واحمليطات يشــــكل 
  . )٦٩١(املتعلقة حبماية الغالف اجلوي وقواعد قانون البحار

  الديباجة 
...  

املناطق  جه اخلصــــــــوص، احلالة اخلاصــــــــة اليت تواجهها، على و وإذ تدرك أيضــــــــاً   
  وى سطح البحر،الساحلية الواطئة والدول اجلزرية الصغرية النامية بسبب ارتفاع مست

...  

  الشرح    
ثريات تــدهور الغالف اجلوي، أال وهو   )١( تتنــاول هــذه الفقرة من الــديبــاجــة أحــد أعمق 

العاملي. وتوجه االنتباه على اخلصـــــوص إىل احلالة ارتفاع مســـــتوى ســـــطح البحر بســـــبب االحرتار 
اخلاصــــــــة اليت تواجهها املناطق الســــــــاحلية الواطئة والدول اجلزرية الصــــــــغرية النامية بســــــــبب ارتفاع 
مســـتوى ســـطح البحر. ويقدر تقرير التقييم اخلامس للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ أن 

سنتمرتاً  ٩٨سنتمرتاً و ٢٦سطح البحر من املرجح أن يرتاوح بني ارتفاع املتوسط العاملي ملستوى 
. ورغم أن األرقـــام الـــدقيقـــة ومعـــدالت التغّري ال تزال غري مؤكـــدة، فـــإن )٦٩٢(٢١٠٠حبلول عـــام 

ت ســــــطح البحر ســــــتســــــتمر يف االرتفاع خالل  التقرير يذكر أنه "يكاد يكون مؤكداً" أن مســــــتو
ت غازات تثبيت  تســـــــــــىنحىت ولو  -رون القرن احلادي والعشـــــــــــرين، وبعد ذلك بق تركزات انبعا

، قوً  اً إقليمي اً يشهد ارتفاع مستوى سطح البحر "منط. وعالوة على ذلك، من املرجح أن الدفيئة
مع وجود بعض األماكن اليت يعرف التغري احمللي واإلقليمي لسطح البحر فيها احنرافات كبرية عن 

__________ 

ميـــة املســـــــــــــــتـــدامـــة حتويـــل عـــاملنـــا: خطـــة التن، ٢٠١٥أيلول/ســـــــــــــــبتمرب  ٢٥املؤرخ  ٧٠/١قرار اجلمعيـــة العـــامـــة   )٦٩٠(
ت يف عصـــر وتق ("يشـــكل تغري املناخ واحداً  ١٤، الفقرة ٢٠٣٠ لعام ره الضـــارة قدرة  من أكرب التحد وض آ

دات يف درجة احلرارة العاملية وارتفاع مســــــــــتوى ســــــــــطح البحر  كافة البلدان على حتقيق التنمية املســــــــــتدامة. فالز
راً وحتمض احمليطات وغريها  ر املرتتبة على تغري املناخ ختلف آ ى املناطق الســـــــــــــاحلية والبلدان خطرية عل من اآل

رية النامية. واخلطر يهدد بقاء الســــاحلية املنخفضــــة، مبا يف ذلك الكثري من أقل البلدان منوا والدول اجلزرية الصــــغ
"احمليطات وقانون البحار:  أيضـــــــاً  انظرولوجية اليت تدعم كوكب األرض.") الكثري من اجملتمعات وبقاء النظم البي

مناً ("احمليطات وتغري املناخ وحتمض (A/71/74/Add.1)تقرير األمني العام"   حمليطات")، الفقراتا، الفصــــــــــــــــل 
  . ١٢٢إىل  ١١٥ من

ه. ٩مشروع املبدأ التوجيهي  من شرح) ٦انظر الفقرة (  )٦٩١(   أد
)٦٩٢(  Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2013: The Physical Science Basis. 

Working Group I Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change (Cambridge, United Kingdom, Cambridge University Press, 2013), p. 1180 .  
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ديداً ُحيتمل أن . وقد )٦٩٣(متوسط التغري العاملي" ت سطح البحر  تشكل درجة التغري يف مستو
يكون خطرياً ورمبا مدمراً للعديد من املناطق الساحلية، وال سيما تلك اليت تشمل مناطق ساحلية 

لسكان، وكذلك للدول اجلزرية الصغرية النامية   . )٦٩٤(واطئة شاسعة ومكتظة 
لرتابط   )٢( بني قواعد القانون الدويل املتعلقة حبماية الغالف وتتصـــــــــــل هذه الفقرة من الديباجة 

. وتتصـــــل الفقرة )٦٩٥(٩من مشـــــروع املبدأ التوجيهي  ١اجلوي وقواعد قانون البحار اليت تتناوهلا الفقرة 
العتبار اخلاص الذي جيب إيالؤه لألشـــــخاص والفئات يف أوضـــــاع هشـــــة،  ا من الديباجة أيضـــــاً  ذا

. والغرض من عبـــارة "على وجـــه )٦٩٦(٩شــــــــــــــروع املبـــدأ التوجيهي من م ٣املشــــــــــــــــار إليهم يف الفقرة 
ثرها. لضرورة من قائمة املناطق احملتمل    اخلصوص" هو االعرتاف مبناطق حمددة دون أن حيد ذلك 

  الديباجة 
...  

الغالف  أن مصـــــــــــاحل األجيال املقبلة من البشـــــــــــرية يف حفظ نوعية وإذ تالحظ  
  اجلوي يف األجل الطويل ينبغي أن تؤخذ كلياً يف االعتبار،

...  

  الشرح    
محاية حقوق  يراعي أيضــاً  مبا ،تشــدد هذه الفقرة من الديباجة على مصــاحل األجيال املقبلة  )١(

تســــــكن فيه األجيال املقبلة. وعند اختاذ اإلنســــــان. واهلدف هو ضــــــمان أن يظل الكوكب صــــــاحلاً ل
التــدابري الالزمــة حلمــايــة الغالف اجلوي اليوم، من املهم أن يُؤخــذ يف االعتبــار احلفــاظ على نوعيــة 

ريس لعام  وينصالغالف اجلوي يف املدى الطويل.   ،بشــــــــأن تغري املناخ يف ديباجته ٢٠١٥اتفاق 
ألطراف، عند اختاذ ل ينبغي أنه على ،للبشــــــرية رتكاً مشــــــ تغري املناخ يشــــــكل شــــــاغالً  ن اإلقرار بعد

 التزامات من منها كل  على يقع ما وتراعي وتعززاإلجراءات الالزمة للتصــدي لتغري املناخ، أن حترتم 
من  ١. وســــــــبق أن أُعرب يف املبدأ )٦٩٧(حبقوق اإلنســــــــان، وكذلك اإلنصــــــــاف بني األجيال متعلقة

عن أمهيـــة  ١٩٧٢لبيئـــة البشــــــــــــــريـــة (إعالن ســــــــــــــتوكهومل) لعـــام إعالن مؤمتر األمم املتحـــدة املعين 
أيضاً يف صميم مفهوم التنمية املستدامة، على  تصبوهي  .)٦٩٨(االعتبارات القائمة "بني األجيال"

__________ 

  .١١٤٠ املرجع نفسه، الصفحة  )٦٩٣(
 A.H.A. Soons, “The effects of a rising sea level on maritime limits and boundaries”, Netherlandsانظر   )٦٩٤(

International Law Review, vol. 37 No. 2 (1990), pp. 207-232; M. Hayashi, “Sea-level rise and the law 

of the sea: future options”, in The World Ocean in Globalisation: Challenges and Responses (Leiden, 

Brill/Martinus Nijhoff, 2011), pp. 188 et seq. See also, International Law Association, Report of the 

Seventy-fifth Conference held in Sofia, August 2012 (London, 2012), pp. 385-428; and International 

Law Association, Johannesburg Conference (2016): International Law and Sea Level Rise (interim 

report), pp. 13-18.  
ه. ٩مشروع املبدأ التوجيهي شرح ) من ٦انظر الفقرة (  )٦٩٥(   أد
ه. ٩مشروع املبدأ التوجيهي شرح ) من ١٦انظر الفقرة (  )٦٩٦(   أد
ريس املعتمــد مبوجــب اتفــاقيــة األمم املتحــدة اإلطــاريــة بشــــــــــــــــأن تغري املنــاخ (  )٦٩٧( كــانون األول/   ١٢ريس، اتفــاق 

  ، املرفق. FCCC/CP/2015/10/Add.1)، الوثيقة ٢٠١٥ديسمرب 
لبيئة البشـــــــــرية، ســـــــــتوكهومل انظر   )٦٩٨( منشـــــــــور األمم ( ١٩٧٢ونيه حزيران/ي ١٦-٥تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين 

) ٢٧-(د٢٩٩٤قرارها  ة العامة اإلعالن يف)، الفصــــــــــــل األول. وأيدت اجلمعيE.73.II.A.14املتحدة، رقم املبيع 
يلة عن محاية البيئة من اإلعالن إىل "مســـــــــؤولية جل ١. وأشـــــــــار املبدأ ١٩٧٢كانون األول/ديســـــــــمرب   ١٥املؤرخ 

  وحتسينها لألجيال احلالية واملقبلة".
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ا يف خطة التنمية )٦٩٩(مستقبلنا املشرتك، ١٩٨٧النحو الوارد يف تقرير برونتالند لعام  ، وُيسرتشد 
 )٧٠١(١٩٩٢وتتجلى أيضـــــــاً يف ديباجة اتفاقية التنوع البيولوجي لعام  .)٧٠٠(٢٠٣٠املســـــــتدامة لعام 

من اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشــــــــــــــأن تغري  ٣من املادة  ١. فالفقرة )٧٠٢(ويف معاهدات أخرى
تنص على أن "حتمي األطراف النظام املناخي ملنفعة أجيال البشــــــــــرية احلاضــــــــــرة  ١٩٩٢املناخ لعام 

 يف، األسـلحة النوويةيف قضـية  ١٩٩٦  حمكمة العدل الدولية يف فتواها لعام. وأشـارت )٧٠٣(واملقبلة"
ا معرض حديثها عن  هذه األســـــلحة، إىل ضـــــرورة أن تُؤخذ يف االعتبار "على اخلصـــــوص ... قدر

ألجيال املقبلة"   .)٧٠٤(على إيقاع الضرر 
الفقرة من وقد اختارت اللجنة مصـــــــــــــــطلح "مصـــــــــــــــاحل" بدًال من "منفعة" يف إطار هذه   )٢(

الذي اعتمدته اللجنة مؤقتاً  ٦الديباجة. واســـــُتخِدمت صـــــياغة مماثلة يف مشـــــروع املبدأ التوجيهي 
ا الثامنة والستني والذي يشري إىل مصاحل األجيال املقبلة يف سياق "االستخدام املنصف  يف دور

  .)٧٠٥(واملعقول للغالف اجلوي"
__________ 

)٦٩٩(  Report Of The World Commission On Environment And Development, Our Common Future 

(Oxford, Oxford University Press, 1987) اضــــــــــر دون على أمهية "تنمية تليب احتياجات احلالتقرير . شــــــــــدد
  ).٤٣(الصفحة  اإلضرار بقدرة األجيال املقبلة"

ىل محاية الكوكب من ، الذي يشــــدد على احلاجة إ٢٠١٥أيلول/ســــبتمرب  ٢٥املؤرخ  ٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )٧٠٠(
  التدهور حبيث ميكنه "تلبية احتياجات األجيال احلاضرة واملقبلة".

ة االتفاقية تنص ديباج). United Nations, Treaty Series, vol. 1760, No. 30619, p. 79اتفاقية التنوع البيولوجي (  )٧٠١(
  ه على حنو قابل لالستمرار. ألجيال احلاضرة واملقبلة" يف صيانة التنوع البيولوجي واستخدامعلى "ما فيه فائدة ل

مان التصرف يف الوقود املسته‘ ٦‘٤تنص املادة   )٧٠٢( ت من االتفاقية املشرتكة املتعلقة  لك وأمان التصرف يف النفا
ي ) على أن تكفل األطراف "الســـعUnited Nations, Treaty Series, vol. 2153, No. 37605, p. 303املشـــعة (

ــا على حنو معقول على األ ثريات ميكن التنبؤ  جيــال املقبلــة تتجــاوز من أجــل جتنــب اإلجراءات اليت حتــدث 
لنسبة للجيل احلاضر". ا    التأثريات املسموح 

)٧٠٣(  United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822, p. 107, at p. 169.  
ألســـــــلحة النووية أو اســـــــتخدامها،  )٧٠٤( ة العدل تقارير حمكم فتوى حمكمة العدل الدولية بشـــــــأن مشـــــــروعية التهديد 

  .٣٦، الفقرة ٢٤٤إىل  ٢٢٦ الصفحات من، ١٩٩٦الدولية 
فقد صــــــــــــدرت قرارات  األجيال، بني املتوارثة العرفية احلقوق بشــــــــــــأنالدولية مل تتخذ بعد أي قرارات  احملاكم أنمع   )٧٠٥(

إلنصــــــــــاف بني األجيال وميكنها أن تشــــــــــكل ممارســــــــــة ألغراض القانون الدويل عديد ة عن احملاكم الوطنية تعرتف 
 C. Redgwell, “Intra- and inter-generational equity”, in The Oxford Handbook ofالــــــــعــــــــريف، انــــــــظــــــــر 

International Climate Change Law, C.P. Carlarne, K.R. Gray and R.G. Tarasofsky, eds. (Oxford, 

Oxford University Press, 2016), pp. 185-201, at p. 198 :انظر أيضــــــــــــاً أســــــــــــرتاليا .Gray v. Minister for 

Planning, [2006] NSWLEC 720 :؛ واهلندVellore Citizens’ Welfare Forum and State of Tamil Nadu 

(joining) v Union of India and others, original public interest writ petition, 1996 5 SCR 241, ILDC 443 

(IN 1996) :؛ وكــيــنــيـــــــاWaweru, Mwangi (joining) and others (joining) v Kenya, miscellaneous civil 

application, Case No. 118 of 2004, Application No. 118/04, ILDC 880 (KE 2006) :؛ وجنوب أفريقيــا
Fuel Retailers Association of South Africa v. Director-General, Environmental Management, 

Department of Agriculture, Conservation and Environment, Mpumalanga Province, and others, [2007] 

ZACC 13, 10 BCLR 1059 :كستان  Rabab Ali v. Federation of Pakistan, petition filed 6 April 2016؛ و
 E. Brown Weiss, Inعلى الشـــــــــرح، انظر  لالطالع). www.ourchildrenstrust.org/pakistan(يُتاح موجز يف: 

Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity 

(Tokyo, United Nations University Press, 1989), p. 96; M. Bruce, “Institutional aspects of a charter of 

the rights of future generations”, in Our Responsibilities Towards Future Generations, S. Busuttil and 

others, eds. (Valetta, UNESCO and Foundation for International Studies, University of Malta, 1990), 

pp. 127-131; T. Allen, “The Philippine children’s case: recognizing legal standing for future 

generations”, Georgetown International Environmental Law Review, vol. 6 (1994), pp. 713-741, 
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    ٩املبدأ التوجيهي 
  الصلة الرتابط بني القواعد ذات

ر ُحتدَّد أنقدر اإلمكان،  ينبغي،  -١   لقانون الدويل قواعد ا وُتطّبق وتُفســــــــــّ
يف ذلك   صــــلة، مبااملتصــــلة حبماية الغالف اجلوي وقواعد القانون الدويل األخرى ذات ال

بحار، والقانون الدويل يف مجلة أمور قواعد القانون الدويل للتجارة واالســتثمار، وقانون ال
ة، متاشــــــــياً مع االلتزامات املتوافق ، على حنو ينشــــــــئ جمموعة واحدة منحلقوق اإلنســــــــان

أن يكون ذلك  مبادئ املواءمة والتكامل النظمي، وحرصـــــــــــــــاً على جتنب التنازع. وينبغي
، مبا يف ١٩٦٩ات لعام وفقاً للقواعد ذات الصــــــلة الواردة يف اتفاقية فيينا لقانون املعاهد

ن    . ئ القانون الدويل العريف وقواعده)(ج)، ومباد٣(٣١و ٣٠ذلك املاد
 ينبغي أن تســــــــــــعى الدول، قدر اإلمكان، عند وضــــــــــــع قواعد جديدة  -٢  

الدويل ذات  للقانون الدويل تتصـــــــــــــــل حبماية الغالف اجلوي وغريها من قواعد القانون
  الصلة، إىل أن تفعل ذلك بطريقة ُمنسقة.

 إيالء اعتبـــار خـــاص لألشــــــــــــــخـــاص ٢و ١عنـــد تطبيق الفقرتني  ينبغي  -٣  
هذه الفئات  والفئات األشـــــد تعرضـــــاً للتلوث اجلوي وتدهور الغالف اجلوي. وقد تشـــــمل
اطق الســــاحلية فيما تشــــمله، الشــــعوب األصــــلية، وشــــعوب أقل البلدان منواً، وشــــعوب املن

رتفاع   ح البحر.مستوى سط الواطئة والدول اجلزرية الصغرية النامية املتأثرة 

  الشرح    
ويســــــعى إىل  )٧٠٦("الرتابط بني القواعد ذات الصــــــلة" ٩يتناول مشــــــروع املبدأ التوجيهي   )١(

لغالف اجلوي وقواعـــد القـــانون الـــدويل  التعبري عن العالقـــة بني قواعـــد القـــانون الـــدويل املتعلقـــة 
__________ 

referring to the judgment of the Philippine Supreme Court in Minors Oposa et al. v. Factoran (30 July 

1993), ILM, vol. 33 (1994), p. 168.  وُمنحت صـــــــفة التقاضـــــــي يف بعض تلك اإلجراءات على أســـــــاس "مبدأ
 .M.C. WOOD AND C.Wكومـــات كـــأمنـــاء إلدارة املوارد البيئيـــة املشــــــــــــــرتكـــة. انظر الوقف العـــام"، ملســـــــــــــــــاءلـــة احل

WOODWARD IV, “Atmospheric trust litigation and the constitutional right to a healthy climate system: 

judicial recognition at last”, Washington Journal of Environmental Law and Policy, vol. 6 (2016), pp. 

 ,C. Redgwell, Intergenerational Trusts and Environmental Protection (Manchesterو ؛634-684

Manchester University Press, 1999); K. Coghill, C. Sampford and T. Smith, eds., Fiduciary Duty and 

the Atmospheric Trust (London, Routledge, 2012); M.C. Blumm and M.C. Wood, The Public Trust 

Doctrine in Environmental and Natural Resources Law, 2nd ed. (Durham, North Carolina, Carolina 

Academic Press, 2015); and K. Bosselmann, Earth Governance: Trusteeship of the Global Commons 

(Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2015) . ١٩٩٦كانون األول/ديســــــــــــمرب   ١٣يف حكم صــــــــــــدر يف ،
 M.C. Mehta v. Kamal Nath andأعلنت احملكمة العليا اهلندية أن مبدأ الوقف العام جزء من "قانون البلد"؛ 

Others, (1997) 1 Supreme Court Cases 388, reprinted in C.O. Okidi, ed., Compendium of Judicial 

Decisions in Matters Related to the Environment: National Decisions, vol. I (Nairobi, United Nations 

Environment Programme/United Nations Development Programme, 1998), p. 259. See J. Razzaque, 

“Application of public trust doctrine in Indian environmental cases”, Journal of Environmental Law, 

vol. 13, No. 2 (2001), pp. 221-234.  
عالن املبادئ القانونية بشـــــــــأن إ ٢/٢٠١٤(عن الرتابط) من قرار رابطة القانون الدويل  ١٠انظر مشـــــــــروع املادة   )٧٠٦(

 ٢٠١٤ آب/أغســــــــطسة، متقرير املؤمتر الســــــــادس والســــــــبعني املعقود يف واشــــــــنطن العاصــــــــاملتعلقة بتغري املناخ، 
  .٢٦)، الصفحة ٢٠١٤ (لندن،
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ن  تركز على  ٣عــامتــان يف طبيعتهمــا، يف حني أن الفقرة  ٢و ١األخرى ذات الصـــــــــــــــلــة. والفقر
التلوث محاية الفئات املعرضــــــــــــــة بوجه خاص للتلوث اجلوي وتدهور الغالف اجلوي. ويرد تعريف 

ســــــــتخدام املصــــــــطلحات.  ١اجلوي وتدهور الغالف اجلوي يف مشــــــــروع املبدأ التوجيهي  املتعلق 
لضــــرورة  ذانكويركز  املصــــطلحان على التلوث والتدهور اللذين يســــببهما "البشــــر". ويعين ذلك 

أن أنشـــــطة بشـــــرية حتكمها جماالت قانونية أخرى تؤثر على الغالف اجلوي ومحايته. ولذلك، من 
بني القواعــد املتعلقــة حبمــايــة الغالف  والتعــارضلعمــل، قــدر اإلمكــان، على جتنــب التنــازع ملهم اا

ربز مشـــــــــــــــروع املبدأ اجلوي والقواعد املتعلقة مبجاالت القانون الدويل األخرى. وبناًء على ذلك، يُ 
ادئ القانونية، بني القواعد واملب التعارضاألساليب املختلفة يف القانون الدويل ملعاجلة  ٩التوجيهي 

 ٩ســــواء أكانت تتعلق مبســــألة تفســــري أو مبســــألة تنازع. وتعتمد صــــياغة مشــــروع املبدأ التوجيهي 
ســـــتنتاجات اليت خلص إليها الفريق الدراســـــي للجنة املعين مبوضـــــوع جتزؤ القانون الدويل: االعلى 

ت الناشئة عن تنوع وتوسع القانون الدويل    .)٧٠٧(الصعو
لقواعد ذات الصــــــــــــــلة اثالثة أنواع من اإلجراءات القانونية، وهي حتديد  ١ وتتناول الفقرة  )٢(

اية اجلملة  ألوىل من الفقرة تشـــري إىل اوتفســـريها وتطبيقها. فعبارة "وحرصـــاً على جتنب التنازع" يف 
حلصـــــري ملشـــــروع املبدأ أن "جتنب التنازع" من بني املقاصـــــد الرئيســـــية للفقرة. ولكنه ليس املقصـــــد ا

ن عمالتوجيه لية التحديد والتفســــــري ي. وقد اســــــُتخِدمت يف الفقرة صــــــيغة مبنية للمجهول اعرتافاً 
  االقتضاء.  والتطبيق ال تقتصر على الدول فحسب بل تشمل أيضاً املنظمات الدولية، حسب

ر ُحتّدد أن"ينبغي، قدر اإلمكان،  اجلملة اســـــُتمدت وقد  )٣( نشـــــئ على حنو يُ  قوُتطبّ  وتُفســـــّ
لتجزؤ. جنة الدراســــــــي لل الفريقمن اســــــــتنتاجات واحدة من االلتزامات املتوافقة" جمموعة  املعين 
ة عن االلتزامات التعاهدية لقواعد الناشئلنه مالئم للغاية  نهُحتدَّد" " مصطلح استعمال ويتسم

ولية بعض اخلطوات األ عايري، ال بد من اختاذاملوغريها من مصــــادر القانون الدويل. وعند تنســــيق 
ن تعاجلان "نفس لتحديد، مثالً حتديد ما إذا كانت قاعد  القواعدوضـــــــــوع"، وأي امل  اليت تتعلق 

ة ســـــابقة وقاعد )lex specialis( ختصـــــيصقاعدة  أو )lex generalis( عامةقاعدة ينبغي أن يُعترب 
)lex anterior( قاعدة الحقة  أو)lex posterior( ُملعاهدات اعدم إنشـــــاء " ، وما إذا كانت قاعدة

إىل قواعد القانون  تناداالس) تنطبق. وعالوة على ذلك، فعند pacta tertiisللغري" ( أو التزاماً  حقاً 
  فسه شرطاً مسبقاً.الدويل العريف ألغراض التفسري، يُعتَرب حتديد القانون الدويل العريف ن

امل النظمي"، واءمة والتكوتتضــــــــــمن اجلملة األوىل أيضــــــــــاً إشــــــــــارة حمددة إىل مبدأي "امل  )٤(
هتمام خاص يف استنتاجات أعمال الفريق الدراسي. وكما ورد ) ٤يف االستنتاج ( اللذين حظيا 

إلمكان، تفســـريها على ابشـــأن املواءمة، عندما تتعلق عدة معايري مبســـألة واحدة فإنه ينبغي، قدر 
مبـدأ التكـامـل  ى ذلـك، يـدلحنو ينشـــــــــــــــئ "جمموعـة واحـدة من االلتزامـات املتوافقـة". وعالوة عل

ً كان موضـــــوعها١٧النظمي، يف إطار االســـــتنتاج ( ، هي وليدة النظام )، على أن "املعاهدات، أ
لتايل تفسريها يف ضوء قواعد ومبادئ دولية    خرى. أالقانوين الدويل". وينبغي 

__________ 

عالقــات التفســـــــــــــــري" ) "٢. انظر االســـــــــــــــتنتــاج (٢٥١، اجمللــد الثــاين (اجلزء الثــاين)، الفقرة ٢٠٠٦… حوليــة   )٧٠٧(
ت الن اشـــئة عن تنوع وتوســـع القانون و"عالقات التنازع". انظر الدراســـة التحليلية "جتزؤ القانون الدويل: الصـــعو

ية ماريت كوســــــــــــكينيمي الفريق الدراســــــــــــي للجنة القانون الدويل الذي وضــــــــــــعه يف صــــــــــــيغته النهائالدويل"، تقرير 
)A/CN.4/L.682 وCorr.1 وAdd.1.(  
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ت الصــــــــــــلة إىل حتديد موقع الفقرة ضــــــــــــمن القواعد ذا ١اجلملة الثانية من الفقرة  وترمي  )٥(
ن ، ١٩٦٩يينا لقانون املعاهدات لعام الواردة يف اتفاقية ف )(ج)، ٣(٣١و ٣٠مبا يف ذلك املاد

)(ج) هو ضــــمان "تفســــري ٣(٣١. والغرض من املادة )٧٠٨(ومبادئ القانون الدويل العريف وقواعده
على نظمي"، ممــا يتطلــب مراعــاة "أي قــاعــدة مالئمــة من قواعــد القــانون الــدويل قــابلــة للتطبيق 

)(ج) من اتفـــاقيـــة فيينـــا ٣(٣١املـــادة . وبعبـــارة أخرى، تشـــــــــــــــــدد )٧٠٩(العالقـــات بني األطراف"
إىل القواعد فكرة أال يُنظر الدويل" وعلى " يف الوقت نفســـــــــــــــه على "وحدة القانون ١٩٦٩  لعام

قواعد على  ١٩٦٩لعام من اتفاقية فيينا  ٣٠. وتنص املادة )٧١٠(مبعزل عن القانون الدويل العام"
 ٣٠  التنازع إذا مل ينفع مبدأ التكامل النظمي املشار إليه أعاله يف ظرف معني. وتنص املادة لفض

)، ٣والنص الالحق (الفقرة )، ٢ (الفقرةتنازع تتعلق بقاعدة التخصـــــــــــــيص ال بشـــــــــــــأنعلى قواعد 
دئ . وتغطي عبارة "مبا)٧١١()٤للغري (الفقرة  اً أو التزام اً املعاهدة الدولية حق إنشـــــــاءعدم وقاعدة 

مبادئ وقواعد القانون الدويل العريف  ١القانون الدويل العريف وقواعده" يف اجلملة الثانية من الفقرة 
  .)٧١٢(املتعلقة بتحديد وتفسري وتطبيق القواعد ذات الصلة

وتربز اإلشــــــــارة إىل "مبا يف ذلك يف مجلة أمور قواعد القانون الدويل للتجارة واالســــــــتثمار،   )٦(
ما يتعلق لقانون الدويل حلقوق اإلنســــــــــــــان" األمهية العملية هلذه اجملاالت الثالثة فيوقانون البحار، وا

حبماية  ةاملتعلق الدويل القانون بقواعدواجملاالت احملددة هلا صــــــــــــــالت وثيقة حبماية الغالف اجلوي. 
تُغفل جماالت  ومل. )٧١٣(الغالف اجلوي من حيث املمارســــــــــة التعاهدية واالجتهاد القضــــــــــائي والفقه

 الصـــلة ذاتالقانون  جماالت ذكر إيرادمن ن ذات أمهية مماثلة، وليس القصـــد قانونية أخرى قد تكو 
ينبغي أن يفســــر  ٩. وعالوة على ذلك، ال شــــيء يف مشــــروع املبدأ التوجيهي وافياً  ذكرهايكون  أن

 اجلوي الغالف حبماية صــلةمت لقواعداجملاالت املذكورة ضــع قواعد من القانون الدويل يف على أنه خيُ 
  .لعكس والعكس

__________ 

)٧٠٨(  United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232, p. 331.  
 WTO, Appellate Body report, United States – Import Prohibition of Certainانظر على ســـــبيل املثال   )٧٠٩(

Shrimp and Shrimp Products, WT/DS58/AB/R, 6 November 1998, para. 158. See also Al-Adsani v. 

the United Kingdom, Application No. 35763/97, ECHR 2001-XI, para. 55.  
)٧١٠(  P. Sands, “Treaty, custom and the cross-fertilization of international law”, Yale Human Rights and 

Development Law Journal, vol. 1 (1998), p. 95, para. 25; C. McLachlan, “The principle of systemic 
integration and article 31(3)(c) of the Vienna Convention”, International and Comparative Law 
Quarterly, vol. 54 (2005), p. 279; O. Corten and P. Klein, eds., The Vienna Conventions on the Law 

of Treaties: A Commentary, vol. 1 (Oxford, Oxford University Press, 2011), pp. 828-829.  
  .٧٩٨-٧٩١املرجع نفسه، الصفحات   )٧١١(
لقواعد و   )٧١٢( ليت حتكم تســــــــــــــوية املنازعات ااإلجراءات ميكن اإلشــــــــــــــارة إىل أن تفاهم منظمة التجارة العاملية املتعلق 

، ١٨٦٩، اجمللـــــد جمموعـــــة املعـــــاهـــــدات(اتفـــــاق مراكش املنشـــــــــــــــئ ملنظمـــــة التجـــــارة العـــــامليـــــة، األمم املتحـــــدة، 
ن "نظام منظمة على أ ٣من املادة  ٢) ينص يف الفقرة ٤٠١، الصــــــــفحة ٢، املرفق ٣، الصــــــــفحة ٣١٨٧٤  رقم

املشــــــــــــمولة] وفق القواعد [حكام القائمة يف هذه االتفاقات وضــــــــــــح األالتجارة العاملية لتســــــــــــوية املنازعات ... ي
  املعتادة يف تفسري القانون الدويل" (ُأضيف التوكيد). 

 … International Law Association, Report of the Seventy-sixth Conference held in Washingtonانظر   )٧١٣(

(footnote 29 above); and A. Boyle, “Relationship between international environmental law and other 

branches of international law”, in The Oxford Handbook of International Environmental Law, D. 

Bodansky, J. Brunée and E. Hey, eds. (Oxford, Oxford University Press, 2007), pp. 125-146.  
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ذلك  ملواءمة كوســـــــــــــــيلةلقانون التجاري الدويل، برز مفهوم "التعاضـــــــــــــــد"  يتعلق  فيماو   )٧(
حبمــايــة البيئــة. وينص اتفــاق مراكش  جزئيــاً  يتصـــــــــــــــــل الــذيالــدويل،  البيئيالقــانون مع القــانون 

ديباجته، على أن هدفه هو التوفيق بني ، يف )٧١٤(املنشـــــــــــــــئ ملنظمة التجارة العاملية ١٩٩٤  لعام
. وبدأت جلنة )٧١٥(هلدف التنمية املســـــــــــــــتدامة" هديف التجارة والتنمية واالحتياجات البيئية "وفقاً 

دف جعل التجارة الدولية  التجارة والبيئة التابعة ملنظمة التجارة العاملية تواصـــــــــــــــل أنشـــــــــــــــطتها "
املقدم إىل مؤمتر  ١٩٩٦يف تقريرها لعام ، وكررت اللجنة )٧١٦(والســــــــــياســــــــــات البيئية متعاضــــــــــدة"

كيد موقفها الذي ســـــنغا البيئية  منظمة التجارة العاملية واحلمايةَ  أن نظامَ  فيه اعتربتفورة الوزاري 
من جماالت صنع السياسات و... ينبغي أن يكو متعاضدين بغية تعزيز  انهام جماالن كليهما"

على أنه "معيار قانوين  "التعاضــــــد" يُنظر إليه تدرجيياً  . وملا أصــــــبح مفهوم)٧١٧(التنمية املســــــتدامة"
يعرب عن قنــاعــة  ٢٠٠١، فــإن إعالن الــدوحــة الوزاري لعــام )٧١٨(داخــل منظمــة التجــارة العــامليــة"

ن "العملَ  التنمية املســـــتدامة ميكن أن يكو هدفني متعاضـــــدين،  على محاية البيئة وتعزيزَ  الدول 
رب التعــاضــــــــــــــــد يف القــانون التجــاري الــدويل جزءاً من مبــدأ . ويعت)٧١٩(يكو كــذلــك"بــل جيــب أن 

املواءمة يف تفســـــــــــري القواعد املتعارضـــــــــــة ملختلف املعاهدات. ومن بني عدد من قضـــــــــــا تســـــــــــوية 
ت املتحدة املنازعات يف منظمة التجارة العاملية، تُعد  معايري البنــــــــــــــــــــــــــــزين املعدل  -قضـــــــــــــية الوال

يئة االستئناف رفضت فصل قواعد االتفاق العام بشأن أبرز قضية ألن ه ١٩٩٦لعام  والتقليدي
) عن قواعد التفســـــــــــــــري األخرى يف القانون ١٩٩٤ - الغات اتفاقالتعريفات اجلمركية والتجارة (
م عن القـــانون الـــدويل العـــام"الـــدويل العـــام، إذ أعلنـــت أن   )٧٢٠("االتفـــاق العـــام ال يُقرأ مبعزل 

  (التوكيد مضاف)، داعمة بذلك بقوة مبدأ املواءمة والتكامل النظمي التفسريي. 

__________ 

)٧١٤(  United Nations, Treaty Series, vols. 1867-1869, No. 31874.  
  .vol. 1867, No. 31874, p. 154املرجع نفسه،   )٧١٥(
)٧١٦(  Trade Negotiations Committee, decision of 14 April 1994, MTN.TNC/45(MIN, annex II, p. 17.  
)٧١٧(  WTO, Committee on Trade and Environment, Report (1996), WT/CTE/1 (12 November 1996), 

para. 167.  
)٧١٨(  J. Pauwelyn, Conflict of Norms in Public International Law: How WTO Law Relates to Other Rules 

of International Law (Cambridge, United Kingdom, Cambridge University Press, 2003); R. Pavoni, 
“Mutual supportiveness as a principle of interpretation and law-making: a watershed for the ‘WTO-
and-competing regimes’ debate?”, European Journal of International Law, vol. 21, No. 3 (2010), pp. 
651-652. See also S. Murase, “Perspectives from international economic law on transnational 
environmental issues”, Collected Courses of The Hague Academy of International Law, vol. 253 
(Leiden, Martinus Nijhoff, 1996), pp. 283-431, reproduced in S. Murase, International Law: An 
Integrative Perspective on Transboundary Issues (Tokyo, Sophia University Press, 2011), pp. 1-127; 

and S. Murase, “Conflict of international regimes: trade and the environment”, ibid., pp. 130-166.  
مة التجارة العاملية املعقودة يف نظيف الدورة الرابعة للمؤمتر الوزاري مل ٢٠٠١تشــــــــــــرين الثاين/نوفمرب  ١٤اعُتِمد يف   )٧١٩(

الواليـــة "د كيـــ ٢٠٠٥. وأعـــاد إعالن هونغ كونغ الوزاري لعـــام ٦، الفقرة WT/MIN(01)/DEC/1الـــدوحـــة، 
 "... بني التجارة والبيئة من إعالن الدوحة الوزاري الرامية إىل تعزيز التعاضـــــــــــــد ٣١املنصـــــــــــــوص عليها يف الفقرة 

ود يف هونغ كونغ، يف الدورة الســـــــــــــادســـــــــــــة للمؤمتر الوزاري املعق ٢٠٠٥كانون األول/ديســـــــــــــمرب   ١٨(اعتمد يف 
  ).٣١، الفقرة WT/MIN(05)/DECلصني، 

)٧٢٠(  WTO, Appellate Body report, Standards for Reformulated and Conventional Gasoline, 
WT/DS2/AB/R, 29 April 1996, p. 17. See also S. Murase, “Unilateral measures and the WTO 
dispute settlement” (discussing the Gasoline case), in Asian Dragons and Green Trade: 
Environment, Economics and International Law, S.C. Tay and D.C. Esty, eds. (Singapore, Times 

Academic Press, 1996), pp. 137-144 .  
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ُج مماثلة يف قانون االســــــــــــــتثمار الدويل. فاتفاقات التجارة احلرة، اليت   )٨( وتظهر اجتاهات و
العديد من و ، )٧٢١(تتضمن عدداً من شروط االستثمار، مثل اتفاق التجارة احلرة ألمريكا الشمالية

أكدته قرارات ، وهو أمر لبيئة متعلقة معايري على أيضــاً  تنص ،)٧٢٢(االســتثمار الثنائيةمعاهدات 
حماكم االســـــــــــــــتثمار أن معاهدات  بعضهيئات تســـــــــــــــوية املنازعات ذات الصـــــــــــــــلة. وقد أكدت 

ا وتفسريها مبعزل عن القانون الدويل العام"   . )٧٢٣(االستثمار "ال ميكن قراء
ن البحار. فحماية الغالف اجلوي ترتبط ارتباطاً وثيقاً وينطبق األمر نفســـــــــــــــه على قانو   )٩(

حمليطات وقانون البحار بســــــــــبب التفاعل املادي الوثيق بني الغالف اجلوي واحمليطات. ويشــــــــــري 
ريس يف ديباجته إىل "أمهية كفالة ســــــــــــــالمة مجيع النظم اإليكولوجية، مبا فيها احمليطات".  اتفاق 

، اليت حتـدد )٧٢٤(١٩٨٢قيـة األمم املتحـدة لقـانون البحـار لعـام وتؤكـد هـذا االرتبـاط أيضــــــــــــــــًا اتفـا
يشمل مجيع مصادر التلوث البحري على حنو  ١) من املادة ٤(١لفقرة "تلوث البيئة البحرية" يف ا

. )٧٢٥(احملمولة جواً، مبا يف ذلك تلوث الغالف اجلوي الناجم عن مصــــــــــادر يف الرب وعن الســــــــــفن
ترد يف اجلزء الثاين عشـــر، وال ســـيما ية وحفظ البيئة البحرية بشـــأن محاوهي تتيح أحكاماً مفصـــلة 

 تتضـــــــــــمن. وهناك عدد من االتفاقيات اإلقليمية اليت ٢١٢و ٢١١و ٢٠٧و ١٩٤و ١٩٢املواد 
. وقد ســـعت املنظمة البحرية الدولية )٧٢٦(التلوث البحري الناجم عن مصـــادر برية بشـــأن ضـــوابط
__________ 

ت ا  )٧٢١( ملتحدة املكســـــــــــيكية وحكومة اتفاق التجارة احلرة ألمريكا الشـــــــــــمالية املربم بني حكومة كندا وحكومة الوال
ت املتحـــــدة األمريكيـــــة ( ). Washington D.C., United States Government Printing Office, 1993الوال

   .١١١٤واملادة  ١٠٤من املادة  ١الفقرة إىل بوجه خاص  ُيشار
، املتاح يف: ٢٠٠٤ر ثنائية لعام مثة مناذج متنوعة ملعاهدات االســـــــتثمار الثنائية، مثل: منوذج كندا ملعاهدة اســـــــتثما   )٧٢٢(

www.italaw.com/documents/Canadian2004-FIPA-model-en.pdfية هدة اســــــــــتثمار ثنائملعا كولومبيا  منوذجو  ؛
ـــــــاح يف: ٢٠٠٧لعـــــــام  ت  ؛www.italaw.com/documents/inv_model_bit_colombia.pdf، املت ومنوذج الوال

ـــــــــعـــــــــام  ـــــــــة ل ـــــــــي ـــــــــائ ـــــــــن ـــــــــمـــــــــار ث ـــــــــة ملـــــــــعـــــــــاهـــــــــدة اســـــــــــــــــــــــتـــــــــث ـــــــــكـــــــــي ـــــــــحـــــــــدة األمـــــــــري ـــــــــاح يف ٢٠١٢املـــــــــت ، املـــــــــت
www.italaw.com/sites/default/files/archive/ita1028.pdfال ســـــــــــتثمار يف ؛ واالتفاق الدويل النموذجي املتعلق 

ــتدامة يف   ,H. Mann and othersرد يف ، الوا٢٠٠٥عام التنمية املســـــتدامة الذي وضـــــعه املعهد الدويل للتنمية املســـ

IISD Model International Agreement on Investment for Sustainable Development, 2nd ed. (Winnipeg, 

 . انظر أيضــــــــــــــاً www.iisd.org/pdf/2005/investment_model_int_agreement.pdf، املتاح يف ٣٤، املادة (2005
 ,United Nations Conference on Trade and Developmentتقرير مؤمتر األمم املتحــــــدة للتجــــــارة والتنميــــــة: 

Investment Policy Framework for Sustainable Development (2015) املتاح يف١٢١-٩١، الصــــــــــفحات ، 
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcb2015d5_en.pdf؛ وP. Muchlinski, “Negotiating new 

generation international investment agreements: new sustainable development-oriented initiatives”, in 

Shifting Paradigms in International Investment Law: More Balanced, Less Isolated, Increasingly 

Diversified, S. Hindelang and M. Krajewski, eds., (Oxford: Oxford University Press, 2016), pp. 41-64.  
)٧٢٣(  Phoenix Action Ltd. v. the Czech Republic, ICSID Case No. ARB/06/5, award, 15 April 2009, 

para. 78.  
)٧٢٤(  United Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. 31363, p. 3،يد ذو كان الصـــك الدويل الوح  . قبل االتفاقية

ارجي وحتت ســــطح املاء حلظر جتارب األســــلحة النووية يف اجلو ويف الفضــــاء اخل ١٩٦٣األمهية هو معاهدة عام 
  ).٤٣، الصفحة ٤٨٠(املرجع نفسه، اجمللد 

)٧٢٥(  M.H. Nordquist and others, eds., United Nations Convention on the Law of the Sea 1982: A 
Commentary, vol. II (Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1991), pp. 41-42.  

 ,United Nations, Treaty Seriesعلى ســــبيل املثال، اتفاقية محاية البيئة البحرية لشــــمال شــــرق احمليط األطلســــي (  )٧٢٦(

No. 42279, p. 67, at p. 71, art. 1 (e)رجع نفســـــــه، )؛ واتفاقية محاية البيئة البحرية لبحر البلطيق (املvol. 1507, 

No. 25986, p. 166, at p. 169, art. 2, para. 2 تلوث من مصادر بيض املتوسط من الاأل)؛ وبروتوكول محاية البحر
ية جنوب وبروتوكول محا )؛vol. 1328, No. 22281, p. 105, at p. 121, art. 4, para. 1 (b)برية (املرجع نفســـــــــه، 

 vol. 1648, No. 28327, p. 73, at p. 90, art. IIشـــرق احمليط اهلادئ من التلوث من مصـــادر برية (املرجع نفســـه، 

(c)ة الكويت اإلقليمية للتعاون على )؛ وبروتوكول محاية البيئة البحرية من التلوث الناجم عن مصــــادر برية إىل اتفاقي
  ). vol. 2399, No. 17898, p. 3, at p. 40, art. IIIن التلوث (املرجع نفسه، محاية البيئة البحرية م
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ســـــياق جهودها الرامية إىل اســـــتكمال أحكام لتلوث الناجم عن الســـــفن يف ل ضـــــوابطوضـــــع إىل 
لقواعد املنطبقة من قانون ل الفعال التنفيذ. ومن شـــــــــــــــأن )٧٢٨(ومكافحة تغري املناخ )٧٢٧(االتفاقية

ملثل، من شــــــأن  لقواعد املتعلقة ل الفعال التنفيذالبحار أن يســــــاعد على محاية الغالف اجلوي. و
  حبماية البيئة أن يساعد على محاية احمليطات. 

لقانون الدويل حلقوق اإلنســــــــــــان، فيمكن للتدهور البيئي، مبا فيه تلوث   )١٠( أما فيما يتعلق 
. وهناك )٧٢٩(اهلواء وتغري املناخ واســــــتنفاد طبقة األوزون، "أن يؤثر على إعمال حقوق اإلنســــــان"

لعالقة القائمة بني حقوق اإلنسان والبيئة، مبا فيها الغالف اجلوي. ويعرتف  اعرتاف يف املمارسة 
ن للجميع "حقاً أســــــاســــــياً يف احلرية واملســــــاواة ويف ظروف عيش  ١إعالن ســــــتوكهومل يف مبدئه 

ن يعيش حياة كرمية ويف رفاهية" . ووفقاً )٧٣٠(الئقة، يف ظل بيئة ذات نوعية جيدة تســـــــــــــــمح له 
ات "يقع البشـــــــر يف صـــــــميم االهتمام ١٩٩٢من إعالن ريو بشـــــــأن البيئة والتنمية لعام  ١للمبدأ 

م مع الطبيعة" لتنمية املســـــــــــتدامة، وحيق هلم أن حييوا حياة صـــــــــــحية ومنتجة يف و . )٧٣١(املتعلقة 
__________ 

لجنة محاية البيئة البحرية لعلى ســـــــــــــــبيل املثال، اعتمدت املنظمة البحرية الدولية، يف الدورة الثامنة واخلمســـــــــــــــني   )٧٢٧(
 ,vol. 1340املرجع نفســـــه، ، املرفق الســـــادس لالتفاقية الدولية ملنع التلوث من الســـــفن (٢٠٠٨املعقودة يف عام 

No. 22484, p. 61 ت أكســـــــــــــــيد الكرب يت وأكســـــــــــــــيد )، بصـــــــــــــــيغته املعدلة، الذي ينظم، يف مجلة أمور، انبعا
لزيوت (دخل حيز االنيرتوجني. وتتضــمن االتفاقية اآلن ســتة مرفقات هي املرفق األول بشــأن لوائح منع  لتلوث 

واد ســـــــائلة ضـــــــارة ســـــــائبة رفق الثاين بشـــــــأن لوائح منع التلوث مب)؛ وامل١٩٨٣تشـــــــرين األول/أكتوبر  ٢النفاذ يف 
ملواد املؤذية املنقولة  )؛ واملرفق الثالث بشــــــــــأن لوائح منع التلوث١٩٨٧نيســــــــــان/أبريل  ٦(دخل حيز النفاذ يف 

ت ائح منع التلوث بقاذورا)؛ واملرفق الرابع بشـــــــــــــــأن لو ١٩٩٢متوز/يوليه  ١يف عبوات (دخل حيز النفاذ يف  حبراً 
وائح منع التلوث )؛ واملرفق اخلامس بشـــــــــــأن ل٢٠٠٣أيلول/ســـــــــــبتمرب  ٢٧جمارير الســـــــــــفن (دخل حيز النفاذ يف 
شـــــــأن لوائح منع ب)؛ واملرفق الســـــــادس ١٩٨٨كانون األول/ديســـــــمرب   ٣١بقمامة الســـــــفن (دخل حيز النفاذ يف 

ر/مايو  ١٩تلوث اهلواء من السفن (دخل حيز النفاذ يف    ). ٢٠٠٥أ
)٧٢٨(  S. Karim, Prevention of Pollution of the Marine Environment from Vessels: The Potential and 

Limits of the International Maritime Organization (Dordrecht, Springer, 2015), pp. 107-126; S. 

Karim and S. Alam, “Climate change and reduction of emissions of greenhouse gases from ships: 

an appraisal”, Asian Journal of International Law, vol. 1, No. 1 (2011), pp. 131-148; Y. Shi, “Are 

greenhouse gas emissions from international shipping a type of marine pollution?” Marine Pollution 

Bulletin, vol. 113, Nos. 1-2 (2016), pp. 187-192; J. Harrison, “Recent developments and continuing 

challenges in the regulation of greenhouse gas emissions from international shipping” (2012), 

Edinburgh School of Law Research Paper No. 2012/12, p. 20 :متــــــاح يف املوقع الشـــــــــــــــبكي التــــــايل .
https://ssrn.com/abstract=2037038  ٢٠١٧متوز/يوليه  ٧(اطُِّلع عليه يف .(  

 "حدة الســامية حلقوق اإلنســاندراســة حتليلية بشــأن العالقة بني حقوق اإلنســان والبيئة: تقرير مفوضــة األمم املت"  )٧٢٩(
)A/HRC/19/34 ان/نيســـــــــــــــــ ١٩املؤرخ  ١٩/١٠. انظر أيضـــــــــــــــــًا قرار جملس حقوق اإلنســـــــــــــــــان ١٥)، الفقرة 

  ).A/HRC/RES/19/10بشأن حقوق اإلنسان والبيئة ( ٢٠١٢  أبريل
 Report of the United Nations Conference of the Human Environment, Stockholm 5-16 Juneانظر   )٧٣٠(

1972 (United Nations publication, Sales No. E.73.II.A.14), chap. I; and L.B. Sohn, “The Stockholm 

Declaration on the Human Environment”, Harvard International Law Journal, vol. 14 (1973), pp. 

423-515, at pp. 451-455.  
لبيئــة والتنميــة، ريو دي جــانريو،   )٧٣١( ، اجمللــد األول، ١٩٩٢يونيــه /حزيران ١٤-٣تقرير مؤمتر األمم املتحــدة املعين 

، املرفق األول، ١ب)، القرار والتصـــــــــوي E.93.I.8املتحدة، رقم املبيع  ، (منشـــــــــور األممالقرارات اليت اختذها املؤمتر
 F. Francioni, “Principle 1: human beings and the environment”, in The Rio Declaration. و١املبدأ 

on Environment and Development: A Commentary, J.E. Viñuales, ed. (Oxford, Oxford University 

Press, 2015), pp. 93-106, at pp. 97-98.  
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ن ســــــــــــــياق املتعلق ال ويف لتلوث اجلوي، تســــــــــــــّلم اتفاقية التلوث اجلوي بعيد املدى عرب احلدود 
راً ضــــــــارة تعّرض ُحبكم طبيعتها صــــــــحة اإلنســــــــان للخطر"  م تصــــــــميعلى  وتنصلتلوث اهلواء "آ

ملثل، فيما)٧٣٢(معينة درجة البالغ" محاية اإلنسان وبيئته من تلوث اهلواء" علىاألطراف  خيص  . و
تدهور الغالف اجلوي، تتضــــــــمن اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون حكماً يقتضــــــــي من األطراف 

لالتفاقية وللربوتوكوالت املنضـــــــــــــم  أن تتخذ التدابري املناســـــــــــــبة "حلماية صـــــــــــــحة اإلنســـــــــــــان" وفقاً 
ر . )٧٣٣(إليها وعلى نفس املنوال، تتناول اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـــــــــــــــأن تغري املناخ اآل

ر الضارة اهلامة "على صحة اإلنسان ورفاهه"   . )٧٣٤(السلبية لتغري املناخ، مبا يف ذلك اآل
و"احلق يف احلياة  )٧٣٥(يف احلياة"هي "احلق  لصــــــــــددوحقوق اإلنســــــــــان املنطبقة يف هذا ا  )١١(

. وعندما يوجد يف اتفاقيات حقوق )٧٣٧(و"احلق يف امللكية" )٧٣٦(اخلاصـــــــــــــــة واحلياة األســـــــــــــــرية"
احلق  يشــملاإلنســان حق حمدد يف البيئة، فإن احملاكم وهيئات املعاهدات ذات الصــلة تطبقه، مبا 

اية الغالف اجلوي، جيب يف الصـــــحة. ولكن، لكي يســـــهم القانون الدويل حلقوق اإلنســـــان يف مح
. أوًال، ملا كان القانون الدويل حلقوق اإلنســــــان ال يزال )٧٣٨(اســــــتيفاء بعض الشــــــروط األســــــاســــــية

، فإن من الواجب إثبات وجود صلة مباشرة )٧٣٩("نظاماً قانونياً قائماً على وقوع ضرر شخصي"
واإلضــــــرار حبق من  - احملمي حلق ضــــــرراً  يلحقان اللذين -بني تلوث أو تدهور الغالف اجلوي 

نياً  ر الضــــــــــــــارة لتلوث الغالف اجلوي أو تدهوره حداً أدىن احلقوق احملمية. و ، جيب أن تبلغ اآل
معيناً لكي تندرج يف نطاق القانون الدويل حلقوق اإلنسان. وتقييم هذا احلد األدىن مسألة نسبية 

قضــــية ذات الصــــلة، مثل تتوقف على مضــــمون احلق الذي ســــُيحتّج به وعلى مجيع مالبســــات ال
لثاً، وهو األهم، من الضـــــــــــــروري إثبات وجود  ره البدنية أو العقلية. و شـــــــــــــدة اإلزعاج ومدته وآ

__________ 

)٧٣٢(  United Nations, Treaty Series, vol. 1302, No. 21623, p. 217, at p. 219, arts. 1 and 2.  
  .vol. 1513, No. 26164, p. 293, at p. 326, art. 2املرجع نفسه،   )٧٣٣(
  .١املادة   )٧٣٤(
حلقوق  ٦املادة   )٧٣٥(  ,United Nations, Treaty Series, vol. 999املدنية والســـــــياســـــــية، (من العهد الدويل اخلاص 

No. 14668, p. 171 (املرجع نفســــــــــــــــه،  ١٩٨٩من اتفــاقيــة حقوق الطفــل لعــام  ٦)؛ واملــادةvol. 1577, No. 

27531, p. 3 فسه، ن(املرجع  ٢٠٠٦من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لعام  ١٠)؛ واملادةvol. 2515, 

No. 44910, p. 3 ت األساسيةمن  ٢)؛ واملادة نفسه،  (املرجع ١٩٥٠لعام  اتفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلر
vol. 213, No. 2889, p. 221 ، من االتفاقية األمريكية  ٤فيما يلي "االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنســان")؛ املادة

يثاق األفريقي من امل ٤)؛ واملادة vol. 1144, No. 14668, p. 171(املرجع نفســـــه،  ١٩٦٩حلقوق اإلنســـــان لعام 
  ).vol. 1520, No. 26363, p. 217حلقوق اإلنسان والشعوب (املرجع نفسه، 

حلقوق املدنية والسياسية؛ واملادة  ١٧املادة   )٧٣٦( فاقية األوروبية حلقوق اإلنسان؛ من االت ٨من العهد الدويل اخلاص 
  ية األمريكية حلقوق اإلنسان.، من االتفاق٢، الفقرة ١١واملادة 

)؛ vol. 213, No. 2889, p. 221لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنســــــان (املرجع نفســــــه،  ١من الربوتوكول  ١املادة   )٧٣٧(
يقي حلقوق اإلنســان والشــعوب. من امليثاق األفر  ١٤من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنســان؛ واملادة  ٢١واملادة 
 D. Shelton, “Human rights and the environment: substantive rights” in Research Handbookانظر 

on International Environmental Law, M. Fitzmaurice, D.M. Ong and P. Merkouris, eds. 

(Cheltenham, Edward Elgar, 2010), pp. 267-283, at pp. 267, 269-278.  
)٧٣٨(  P.-M. Dupuy and J.E. Viñuales, International Environmental Law (Cambridge, United Kingdom, 

Cambridge University Press, 2015), pp. 320-329.  
  .٣٠٩و ٣٠٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٣٩(
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حية، وتلوث الغالف اجلوي أو  عالقة ســـــــــــــــببية بني الفعل أو االمتناع من جانب الدولة، من 
حية أخرى.   تدهوره، من 

لغالف  ذات قواعد القانون الدويل نطوي عليها الرتابط بنييومن املشـــاكل اليت   )١٢( الصـــلة 
القانون الدويل  قواعداجلوي وقانون حقوق اإلنســـــــــــان "االنفصـــــــــــال" يف تطبيقهما. ففي حني أن 

تنطبق ليس على الدول اليت ينتمي إليها الضـــــــحا فحســـــــب، بل أيضـــــــاً لغالف اجلوي  ةاملتعلق
عاهدات حقوق اإلنســــــــــــان على على الدول اليت ينشــــــــــــأ منها الضــــــــــــرر، يقتصــــــــــــر نطاق تطبيق م

لتايل، ففي حالة )٧٤٠(األشـــــــخاص اخلاضـــــــعني لوالية الدولة لبيئة يف  مســـــــاس. و نشـــــــاط ضـــــــار 
 ســياق يف" القضــائيةشــخاص يف دولة أخرى، تنشــأ عندئذ مســألة تفســري "الوالية إحدى الدول 

أهداف  مراعاة ينبغيومن أجل تفســــــــري املفهوم وتطبيقه،  .اإلنســــــــان حبقوق املتصــــــــلة االلتزامات
ر قاصـــد معاهدات حقوق اإلنســـان. فقد وم خلصـــت حمكمة العدل الدولية يف فتواها بشـــأن اآل

الوالية  ملســـألة تناوهلا معرض يف ،القانونية الناشـــئة عن تشـــييد جدار يف األرض الفلســـطينية احملتلة
إقليمية يف املقام  وإن كانت والية الدول والية"إىل ما يلي: قضـــــــــــــــائية خارج احلدود اإلقليمية، ال

لنظر إىل أهداف ومقاصــــد  ا ميكن أن متتد يف بعض األحيان خارج اإلقليم الوطين. و األول، فإ
حلقوق املدنية والســـــــــــــياســـــــــــــية، يبدو من الطبيعي، حىت يف هذه احلالة، أن  العهد الدويل اخلاص 

المتثال ألحكامه"   . )٧٤١(تكون الدول األطراف يف العهد ملزمة 
قد . ويذهب بعض املؤلفني إىل أنه التمييز عدم مبدأ وجاهة هو املمكنة االعتبارات حدوأ  )١٣(

يكون من غري املعقول أال يُطبَّق أي جانب من جوانب القانون الدويل حلقوق اإلنســـان على تلوث 
 ضـــــــحالالقانون إال احلماية اليت يكفلها  تُتاحالصـــــــعيد العاملي وأال  علىالغالف اجلوي أو تدهوره 

أن مبدأ عدم التمييز يقتضــــــــي من الدولة املســــــــؤولة أن هؤالء املؤلفون  ويؤكدالتلوث داخل احلدود. 
للغالف اجلوي بطريقة ال ختتلف عن الطريقة  العامليتعاجل هذا التلوث العابر للحدود أو التدهور 

ا التلوث الداخلي قواعد حقوق اإلنسان  ن اليوم ُسلِّم فلئن. وعالوة على ذلك، )٧٤٢(اليت تعاجل 
شئة يف القانون الدويل قواعد راسخة أو إما تشكلاملنطبقة  تلك القواعد  اعتبار جلاز، )٧٤٣(قواعد 

)، ٣متداخلة مع املعايري البيئية حلماية الغالف اجلوي، مثل العناية الواجبة (مشـــــــــــــروع املبدأ التوجيهي 
 )،٥الســـتخدام املســـتدام (مشـــروع املبدأ التوجيهي )، وا٤وتقييم األثر البيئي (مشـــروع املبدأ التوجيهي 

__________ 

حلقوق املدنية والســـياســـية. واملادة  ٢املادة   )٧٤٠( ن؛ اقية األوروبية حلقوق اإلنســـامن االتف ١من العهد الدويل اخلاص 
 :A. Boyle, “Human rights and the environmentمن االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنســــــــان؛ انظر  ١واملادة 

where next?”, European Journal of International Law, vol. 23 No. 3 (2012), pp. 613-642, at pp. 

633-641.  
ر القانونية   )٧٤١(  ض الفلســـــــــــطينية احملتلةالناشـــــــــــئة عن تشـــــــــــييد جدار يف األر فتوى حمكمة العدل الدولية بشـــــــــــأن اآل

Advisory Opinion، ٢٠٠٤ تقارير حمكمة العدل الدولية، p. 136, at p. 179،  ١٠٩الفقرة.  
)٧٤٢(  Boyle, “Human rights and the environment …” (see footnote 64 above), pp. 639-640.  
)٧٤٣(  B. Simma and P. Alston, “Sources of human rights law: custom, jus cogens and general principles”, 

Australian Year Book of International Law, vol. 12 (1988), pp. 82-108; V. Dimitrijevic, “Customary 
law as an instrument for the protection of human rights”, Working Paper, No. 7 (Milan, Istituto Per 
Gli Studi Di Politica Internazionale (ISPI), 2006), pp. 3-30; B. Simma, “Human rights in the 
International Court of Justice: are we witnessing a sea change?”, in Unity and Diversity of 
International Law: Essays in Honour of Professor Pierre-Marie Dupuy, D. Alland and others, eds. 
(Leiden, Martinus Nijhoff, 2014), pp. 711-737; and H. Thirlway, “International law and practice: 
human rights in customary law: an attempt to define some of the issues,” Leiden Journal of 

International Law, vol. 28 (2015), pp. 495-506.  
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) والتعاون الدويل (مشـــــــــروع املبدأ ٦واالســـــــــتخدام املنصـــــــــف واملعقول (مشـــــــــروع املبدأ التوجيهي 
يف مجلة معايري أخرى، األمر الذي ســـــيمكن من تفســـــري وتطبيق كال اجملموعتني من  )،٨التوجيهي 

  املعايري بطريقة منسقة.
احلالة اليت  ٢الفقرة  ، اليت تتناول التحديد والتفســـــــــــــــري والتطبيق، تتناول١وخالفاً للفقرة   )١٤(

ول، قدر ترغب فيها الدول يف وضـــــــــــــــع قواعد جديدة. وتنص على أنه "ينبغي أن تســـــــــــــــعى الد
ي وغريها من اإلمكان، عند وضـــــــــــــــع قواعد جديدة للقانون الدويل تتصـــــــــــــــل حبماية الغالف اجلو 

 الفقرة إىل رغبة وتشـــــــري ."إىل أن تفعل ذلك بطريقة ُمنســـــــقة، قواعد القانون الدويل ذات الصـــــــلة
يدة، على عامة يف تشــــــجيع الدول، عند املشــــــاركة يف مفاوضــــــات تنطوي على وضــــــع قواعد جد

لغالف اجلوي والقواعد اليت مراعاة العالقات النظمية القائمة بني قواعد القانون الدويل املتعلقة 
  ى.تتضمنها اجملاالت القانونية األخر 

دهور الغالف حمنة من يعيشون يف أوضاع هشة بسبب التلوث اجلوي وت ٣وتربز الفقرة   )١٥(
. وتعكس اإلشارة اجلوي. وقد صيغت لإلشارة مباشرة إىل التلوث اجلوي وتدهور الغالف اجلوي

ضـــــــــــــــع"، من جهة جانيب "التحديد والتفســـــــــــــــري والتطبيق"، من جهة، و"والو  ٢و ١إىل الفقرتني 
تلوث اجلوي لل ة "ينبغي إيالء اهتمام خاص لألشــــــــــخاص والفئات األشــــــــــد تعرضــــــــــاً أخرى. فعبار 

حـــالـــة الفئـــات  وتـــدهور الغالف اجلوي" تؤكـــد اتســـــــــــــــــاع نطـــاق االعتبـــار الـــذي ينبغي إيالؤه إىل
ر الغالف الضــــــــــــعيفة، فتشــــــــــــمل كال جانيب هذا املوضــــــــــــوع، أي "تلوث الغالف اجلوي" و"تدهو 

حىت إىل "احلقوق"  شـــــــــــــــارة يف النص إىل "حقوق اإلنســـــــــــــــان" أواجلوي". ومل يُعتَرب من املفيد اإل
ً".   أو   "املصلحة احملمية قانو
أمثلة على اجملموعات اليت قد توجد يف أوضــاع هشــة  ٣وترد يف اجلملة الثانية من الفقرة   )١٦(

وأشــارت منظمة الصــحة العاملية إىل أن: الف اجلوي وتدهور الغالف اجلوي. يف ســياق تلوث الغ
"تغري املناخ سيؤثر يف مجيع الفئات السكانية، غري أن املخاطر الصحية األولية قد ختتلف اختالفاً 
كبرياً من فئــة إىل أخرى وذلــك يتوقف على األمــاكن اليت يعيش فيهــا النــاس وعلى الطريقــة اليت 

ا. فســـكان الدول اجلزرية الصـــغرية النامية واملناطق الســـاحلية األخرى واملدن الضـــخمة  يعيشـــون 
. ويف أهداف )٧٤٤(واملناطق اجلبلية والقطبية معّرضـــــــــــــون للمخاطر على حنو خاص وبطرق خمتلفة"

ا اجلمعية العامة يف خطة التنمية املســـــــــــــتدامة لعام  ، يُعاَجل ٢٠٣٠التنمية املســـــــــــــتدامة اليت اعتمد
فيض ، اللذين يدعوان بوجه خاص إىل إجراء خت٦-١١و ٩-٣تلوث الغالف اجلوي يف اهلدفني 

كبري يف عـــدد الوفيـــات واألمراض النـــامجـــة عن تلوث اهلواء، وإيالء اهتمـــام خـــاص لنوعيـــة اهلواء 
  .)٧٤٥(احمليط يف املدن

__________ 

)٧٤٤(  WHO, Protecting Health from Climate Change: Connecting Science, Policy and People (Geneva, 
2009), p. 2.  

لتنمية املســــــــــــــتدامة ابشــــــــــــــأن حتويل عاملنا: خطة  ٢٠١٥أيلول/ســــــــــــــبتمرب  ٢٥املؤرخ  ٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )٧٤٥(
 B. Lode, P. Schönberger and P. Toussaint, “Clean air for all by 2030? Air quality؛ انظر ٢٠٣٠ ملعا

in the 2030 Agenda and in international law”, Review of European, Comparative and International 

Environmental Law, vol. 25, No. 1 (2016), pp. 27-38 ًدتني يف مؤشـــرات هاتني الغايتني احملد. وانظر أيضـــا
ية واهلواء احمليط؛ : معدل الوفيات املنســـــــوبة إىل تلوث اهلواء يف مســـــــاكن األســـــــر املعيشـــــــ١-٩-٣( ٢٠١٦عام 
ت اجلسيمات الدقيقة يف املدن).٢-٦-١١و   : املتوسط السنوي ملستو
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وتدل عبارة "قد تشــــــــــــــمل هذه الفئات فيما تشــــــــــــــمله" أن األمثلة املقدمة غري شــــــــــــــاملة   )١٧(
عوب األصـــلية بشـــأن لضـــرورة. والشـــعوب األصـــلية، كما أُعِلن يف تقرير مؤمتر القمة العاملي للشـــ

ا تعيش يف املناطق األكثر تضــــــرراً  ر تغري املناخ أل من  تغري املناخ، هي "أكثر الفئات ُعرضــــــة آل
ً على الصـــــــــــــــعيـــــــد االجتمـــــــاعي  تغري املنـــــــاخ، وعـــــــادة مـــــــا تكون هي أكثر الفئـــــــات حرمـــــــا

م غالبو . )٧٤٦(واالقتصــــــــــادي" اً ما ســــــــــكان أقل البلدان منواً هم أيضــــــــــاً يف وضــــــــــع هش للغاية أل
يعيشــــــــون يف فقر مدقع، دون إمكانية الوصــــــــول إىل خدمات اهلياكل األســــــــاســــــــية وإىل محاية طبية 

رتفاع مستوى )٧٤٧(واجتماعية كافية . وسكان املناطق الواطئة والدول اجلزرية الصغرية النامية املتأثرة 
االت إىل عض احلنزوحهم، ويف بال فقدان أراضــــــيهم، مما يؤدي إىل ســــــطح البحر معرضــــــون الحتم

م القســـــــرية.  ريس، تشـــــــمل الفئات األخرى اليت ميكن  واســـــــتناداً هجر تتأثر أن إىل ديباجة اتفاق 
إلضافة إىل الفئات املشار إليها حتديداً يف الفقرة  ، ٩من مشروع املبدأ التوجيهي  ٣بصفة خاصة، 

ملســــــنني، الذين وأيضــــــاً ااجملتمعات احمللية واملهاجرين والنســــــاء واألطفال واألشــــــخاص ذوي اإلعاقة 
  . )٧٤٨(ما يتضررون بشدة من تلوث الغالف اجلوي وتدهور الغالف اجلويغالباً 

__________ 

، أنكوريدج، أالســكا، ٢٠٠٩نيســان/أبريل  ٢٤-٢٠ قمة العاملي للشــعوب األصــلية املعين بتغري املناخ،"مؤمتر ال  )٧٤٦(
 www.un.org/ga/president/63/letters/globalsummitoncc.pdf ، متاح يف املوقع الشبكي التايل:١٢الصفحة 

#search=%27 ، انظر ٢٠١٧متوز/يوليه  ٧(اطُِّلع عليه يف .(R.L. Barsh, “Indigenous peoples”, in The 

Oxford Handbook of International Environmental Law, D. Bodansky and others, eds. (Oxford, 

Oxford University Press, 2007), pp. 829-852; B. Kingsbury, “Indigenous peoples”, in The Max 

Planck Encyclopedia of Public International Law, R. Wolfrum, ed. (Oxford, Oxford University 

Press, 2012), vol. V, pp. 116-133; and H.A. Strydom, “Environment and indigenous peoples”, in 

The Max Planck Encyclopedia of Public International Law, R. Wolfrum, ed. (Oxford, Oxford 

University Press, 2012), vol. III, pp. 455-461.  
)٧٤٧(  World Bank Group Climate Change Action Plan ،وقع ، متاح يف امل١٠٤، الفقرة ٢٠١٦نيســـان/أبريل  ٧

-http://pubdocs.worldbank.org/en/677331460056382875/WBG-Climate-Change الشـــــــــــــــبكي التــــــايل:

Action-Plan-public-version.pdf ٢٠١٧متوز/يوليه  ٧، (اطلع عليه يف .(  
لقضـــــاء على التمييز ضـــــد املرأة لديها خطة بشـــــأن   )٧٤٨( ية للحد من خماطر الكوارث األبعاد اجلنســـــان"اللجنة املعنية 

ـــغـــري املـــنــــــــاخ  /www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages؛ انـــظـــر املـــوقـــع الشــــــــــــــــــبـــكـــي الـــتــــــــايل: "وت
ClimateChange.aspx  ذَكر كبار غالباً ما يُ  ). إىل جانب النساء واألطفال،٢٠١٧متوز/يوليه  ٧(اطُِّلع عليه يف

م من الفئات الضــــــــــعيفة. انظر "  WHO, Protecting Health fromالســــــــــن واألشــــــــــخاص ذوو اإلعاقة على أ

Climate Change  "…أعاله) و" ٧٤٤ (احلاشيةthe World Bank Group Climate Change Action Plan "
 ٢٠١٥ر الســــــــــن لعام (احلاشــــــــــية أعاله). وتنص اتفاقية البلدان األمريكية بشــــــــــأن محاية حقوق اإلنســــــــــان لكبا

، اجمللـــد األول داوالتديـــة اخلـــامســــــــــــــــــة واألربعون، املـــاجلمعيـــة العـــامـــة ملنظمـــة الـــدول األمريكيـــة، الـــدورة العـــا(
)OEA/Ser.P/XLV-O.2 ار الســن (احلق يف بيئة صــحية)، على أن "لكب ٢٥، يف املادة ٣٨-١١)، الصــفحات

هلذا الغرض، تعتمد الدول احلق يف احلياة يف بيئة صـــحية مع إمكانية الوصـــول إىل اخلدمات العامة األســـاســـية. و 
زيز مناء كبار السن لتحقيق ة لضمان وتعزيز ممارسة هذا احلق، من أجل أمور منها: (أ) تعاألطراف تدابري مناسب

م الكاملة يف تناغم مع الطبيعة؛ (ب) ضـــــــمان وصـــــــول كبار الســـــــن، على قدم املســـــــ اواة مع غريهم، إىل إمكا
  "خدمات مياه الشرب وخدمات التصحاح العامة األساسية، يف مجلة أمور أخرى.


