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  السادسالفص    
 محاية الالةا اجلوي

 مقدمة -يلف 
" محاينة الغأال  اةأوي"(  دمراج موضوع 2013قررت اللج ة  يف مورهتا اخلامسة والستني ) -67

 و (801)يف برانمج ع لها  ر  ا  بتفا م يف   ا الشفن  وعي ت السيد شي يا موراسي مقررا  خاصا  
(؛ 2014ااول لل قأأرر اخلأاص يف مورهتأأا السامسأة والسأأتني ) وتلقأت اللج أة وحبثأأت التقرينأر -68

(؛ والتقرينأأأأر الثالأأأأأث يف مورهتأأأأأا الثام أأأأأة والسأأأأأتني 2015والتقرينأأأأر الثأأأأأاين يف مورهتأأأأأا السأأأأأابعة والسأأأأأتني )
وب أأأأاء علأأأأى مشأأأأارينع املبأأأأامئ و (802)(2017والتقرينأأأأر الرابأأأأع يف مورهتأأأأا التاسأأأأعة والسأأأأتني ) (2016)

قأأرر اخلأأاص يف التقأأارينر الثأأاين والثالأأث والرابأأع  اعت أأدت اللج أأة بصأأفة مؤقتأأة التوجيهيأأة الأأت اقرتحهأأا امل
 و(803)تسعة مشارينع مبامئ توجيهية ومثاين فقرات م  فقرات الدينباجة  دىل جانب شروحها

 النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية -ابء 
املقأأأأأرر اخلأأأأأاص ُعأأأأأرض علأأأأأى اللج أأأأأة  يف مورهتأأأأأا احلاليأأأأأة  التقرينأأأأأر اخلأأأأأامس املقأأأأأد  مأأأأأ   -69
(A/CN.4/711 والأأأ ي ت أأأاول فيأأأه  أوال   مسأأأفلة ت فيأأأ  مشأأأارينع املبأأأامئ التوجيهيأأأة علأأأى الصأأأعيد  )

  اخأتال  منأاذج الت فيأ  تبعأا  لطبيعأة االلت امأات املع يأةاملقأرر اخلأاص  أبأرو الوطرو ويف   ا الصأدم 
و ونظأر  اثنيأا   يف احلأاالت يف بعأض احلأاالت لقانون الأوطر خأارج احلأدوم اإلقلي يأةتطبيق اوت اول 
فيهأأا امت أأاع عأأ  ت فيأأ  االلت امأأات املع يأأةو   ت أأاول املقأأرر اخلأأاص مسأأفلة االمتثأأال علأأى  حصأأ الأأت 

الصأأعيد الأأدويل  ففوضأأح أنأأه ينفضأأ  آليأأات االمتثأأال التعأأاوين  الأأ ي ينقصأأد بأأه تقأأد  املسأأاعدة دىل 
__________ 

الثام أأة )الواثئأأق الرمسيأأة للج عيأأة العامأأة  الأأدورة  2013آب/أغسأأطس  9  املعقأأومة يف 3197يف جلسأأتها  (801) 
وأمرجت اللج ة   ا املوضوع يف بأرانمج ع لهأا علأى و 168(  الفقرة (A/68/10) 10والستون  امللحق رقم 

أساس التفا م التايل: ")أ( ينسري الع   املتعلق سملوضوع على  و ال ينتعارض مع املفاوضات السياسية ذات 
فيهأأا املفاوضأأات بشأأفن تغأأري امل أأا   ونفأأام ااووون  والتلأأوث اةأأوي البعيأأد املأأدى عأأرب احلأأدومو  الصأألة  مبأأا 
ولأأ  تتطأأرق معاةأأة املوضأأوع دىل مسأأائ  مثأأ  املسأأائ  التاليأأة ولأأ  متأأس مبوضأأوعها مأأ لك: مسأأؤولية الأأدول 
ومواط يها  ومبدأ تغر  امللوِّث  ومبأدأ التحأوُّط  واملسأؤوليات املشأرتمة واملتباين أة  ونقأ  اامأوال والتك ولوجيأا 
دىل البلأأدان ال اميأأة  مبأأا يف ذلأأك حقأأوق امللكيأأة الفكرينأأة؛ )ب( لأأ  تتطأأرق معاةأأة املوضأأوع أينضأأا   دىل مأأوام 
حمأأدمة مثأأ  الكربأأون ااسأأوم  وأووون الرتوبوسأأفري وغريمهأأا مأأ  املأأوام ذات التأأفثري املأأ موج  و أأي مأأوام ملأأري 
التفأأاوض بشأأفهنا بأأني الأأدولو و لأأ  ينسأأعى املشأأروع دىل ‘سأأد‘ ثغأأرات يف اانظ أأة التعا دينأأة؛ )ج( ال ينشأأ   
املوضوع املسائ  املتعلِّقة سلفضاء اخلارجي  مبا يف ذلك تعيني حدوم ؛ )م( سي تهي الع   املتعلِّق سملوضأوع 
بوضع مشارينع مبامئ توجيهية ال ينقصد إا أن تُفرض على أنظ ة املعا دات احلالية قواعد قانو نية أو مبامئ 
قانونيأة ال تتضأأ  ها  أأ   اانظ أأة سلفعأ و وسأأيعد املقأأرر اخلأأاص تقأأارينر  علأى  أأ ا ااسأأاس"و وقأأد أحاطأأت 
اة عيأأة العامأأة  يف الفقأأرة 6 مأأ  قرار أأا 112/68 املأأؤر  16  مأأانون ااول/مينسأأ رب 2013  بقأأرار اللج أأة 
املتعلأق نمراج املوضأأوع يف بأأرانمج ع لهأأاو وأُمرج املوضأأوع يف بأأرانمج ع أأ  اللج أأة الطوينأأ  ااجأأ  يف مورهتأأا 
الثالثأأة والسأأتني )2011( علأأى أسأأاس االقأأرتاح الأأوارم يف املرفأأق سء بتقرينأأر اللج أأة )الواثئأأق الرمسيأأة للج عيأأة 

 العامة  الدورة السامسة والستون  امللحق رقم A/66/10( 10(  الفقرة 365(و
 (802) A/CN.4/667 وA/CN.4/681 وCorr.1 )و )سلصي ية فقطA/CN.4/692  وA/CN.4/705 وCorr.1 على التوايلو  

؛ واملرجأأأع 54و 53(  الفقأأأراتن A/70/10) 10اثئأأأق الرمسيأأأة للج عيأأأة العامأأأة  الأأأدورة السأأأبعون  امللحأأأق رقأأأم الو  (803) 
والأأدورة الثانيأأة والسأأبعون    96و 95 اتن(  الفقأأر A/71/10) 10امللحأأق رقأأم   الأأدورة احلامينأأة والسأأبعوننفسأأه  

 و67-66(  الفقراتن A/72/10) 10 امللحق رقم

http://undocs.org/ar/A/CN.4/711
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://undocs.org/ar/A/CN.4/681/Corr.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/692
http://undocs.org/ar/A/CN.4/705
http://undocs.org/ar/A/CN.4/705/Corr.1
http://undocs.org/ar/A/70/10
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/reports/2016/english/chp8.pdf&lang=EFSRAC
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ر  غري ممتث   على اآلليات العقابية أو آليات اإلنفاذ  الت تسأت د دىل مسأؤولية الأدول  والغأرض ط
م هأأأأا فأأأأرض عقأأأأوست علأأأأى الطأأأأر  غأأأأري امل تثأأأأ و ونظأأأأر املقأأأأرر اخلأأأأاص  اثلثأأأأا   يف مسأأأأفلة تسأأأأوينة 
 اةامل اوعأأاتو ويف  أأ ا الصأأدم  أمأأد ضأأرورة تسأأوينة امل اوعأأات سلوسأأائ  السأأل ية واحلاجأأة دىل مراعأأ

  ممأأا أفضأأى دىل اشأأرتاط تقيأأيم انطأأواء تلأأك امل اوعأأات علأأى وقأأائع مثأأرية وغلبأأة الطأأابع العل أأي عليهأأا
  وامل اوعاتعلى     م اسبة ااملة العل ية وض ان تطبيق قواعد دجرائية 

  اقأأرتح املقأأرر اخلأأاص ثالثأأة مشأأارينع مبأأامئ توجيهيأأة دضأأافية تتعلأأق هواسأأت اما  دىل حتليلأأ -70
 وتسأأوينة امل اوعأأات  (11واالمتثأأال )مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي   (10مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي سلت فيأأ  )

(و وعالوة على ذلك  أعرب املقرر اخلاص ع  أمله يف االنتهأاء مأ  12)مشروع املبدأ التوجيهي 
 القراءة ااوىل ملشارينع املبامئ التوجيهية يف الدورة احلاليةو

 3409و 3405خلأأأأأأامس لل قأأأأأأرر اخلأأأأأأاص يف جلسأأأأأأاهتا ونظأأأأأأرت اللج أأأأأأة يف التقرينأأأأأأر ا -71
  وعلى التوايل 2018أاير/ماينو  29و 25-22و 17املعقومة يف   3413 دىل
  2018أاير/مأأاينو  29  املعقأأومة يف 3413وبعأأد م اقشأأة التقرينأأر  قأأّررت اللج أأة يف جلسأأتها  -72

وارمة يف التقرينأر اخلأامس الأ 12دىل  10أن حتي  دىل ة ة الصياغة مشأارينع املبأامئ التوجيهيأة مأ  
  واللج ة لل قرر  مع مراعاة ال قاو ال ي مار ماخ 

  تقرينأأأر 2018 متوو/ينوليأأأه 2  املعقأأأومة يف 3417يف جلسأأأتها  وحبثأأأت وتلقأأأت اللج أأأة -73
  واعت دت بصفة مؤقتة مشارينع املبامئ التوجيهية املتعلقة حب اينة (A/CN.4/L.909) ة ة الصياغة

 و أمان (  1-)انظر الفرع جيم وىلااراءة قالالغال  اةوي يف 
آب/  9و 8   املعقأأأأأأومة يف3450دىل  3448جلسأأأأأأاهتا مأأأأأأ  واعت أأأأأأدت اللج أأأأأأة  يف  -74

  أمان (و  2-  شروح مشارينع املبامئ التوجيهية )انظر الفرع جيم 2018 أغسطس
  عأأ  سلأأغ 2018آب/أغسأأطس  9  املعقأأومة يف 3450وأعربأأت اللج أأة يف جلسأأتها  -75
ر ا لل قأأرر اخلأأاص  السأأيد شأأي يا موراسأأي  علأأى مسأأامهته املت يأأ ة الأأت مك أأت اللج أأة مأأ  تقأأدين

 استك ال قراءهتا ااوىل ملشارينع املبامئ التوجيهية املتعلقة حب اينة الغال  اةويو
  وفقأأأأأا  2018 آب/أغسأأأأأطس 9   املعقأأأأأومة يف3450وقأأأأأررت اللج أأأأأة  يف جلسأأأأأتها  -76

ااساسي  أن حتي  مشارينع املبامئ التوجيهية املتعلقة حب اينأة  م  نظامها 21 دىل 16لل وام م  
الغأأأال  اةأأأوي )انظأأأر الفأأأرع جأأأيم أمان (  عأأأ  طرينأأأق اامأأأني العأأأا   دىل احلكومأأأات وامل ظ أأأات 
الدوليأة الت اسأأا  لتعليقاهتأأا ومالحظاهتأأا  وأن تطلأأب دليهأا تقأأد   أأ   التعليقأأات واملالحظأأات دىل 

 و2019مانون ااول/مينس رب   15  اامني العا  يف موعد أقصا

نا معاريع املباادئ التوجيهياة املتعلقاة يماياة الالاةا اجلاوي، ومعهاا الديباجاة،  -جيم 
 اليت اعتمدهتا اللجنة يف القراءة األوىل

 نا معاريع املبادئ التوجيهية، ومعها الديباجة -1 
ة الغأأال  اةأأوي  ومعهأأأا ينأأرم في أأا ينلأأي نأأص مشأأارينع املبأأأامئ التوجيهيأأة املتعلقأأة حب اينأأ -77

 الدينباجة  الت اعت دهتا اللج ة يف القراءة ااوىلو 
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 الديباجة
أن الغأأأال  اةأأأوي أساسأأأي السأأأت رار احليأأأاة علأأأى اارض  ولصأأأحة  دذ تأأأدرك 

 البشر ورفا هم  ولل ظم اإلينكولوجية املائية والربينة 
ث والتأد ور ع ليأة أن انتقأال وانتشأار املأوام املسأببة للتلأو  ودذ تضع يف اعتبار ا 

 حتدث يف الغال  اةوي 
 التفاع  الوثيق بني الغال  اةوي واحمليطات  ودذ تالحغ 
 سلتايل أبن محاينة الغال  اةوي مأ  تلأوث الغأال  اةأوي وتأد ور  ودذ تسلم 

 شاغ  ملح لل جت ع الدويل مك  
 ااحوال واالحتياجات اخلاصة للبلدان ال امية  ودذ تدرك 
  على وجه التحديند  احلالة اخلاصة لل  أاطق السأاحلية الواطئأة أينضا  ودذ تدرك  

 والدول اة رينة الصغرية ال امية بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر  
أن مصأأا  أجيأأال البشأأرينة املقبلأأة يف حفأأغ نوعيأأة الغأأال  اةأأوي  ودذ تالحأأغ 

 يف ااج  الطوين  ين بغي أن تؤخ  مليا  يف االعتبار 
ن مشأأأارينع املبأأأامئ التوجيهيأأأة  أأأ   ال ين بغأأأي أن تتعأأأارض مأأأع دىل أ ودذ تشأأأري 

املفاوضأأأات السياسأأأأية ذات الصأأألة  مبأأأأا فيهأأأا املفاوضأأأأات املتعلقأأأة بتغأأأأري امل أأأا   ونفأأأأام 
ااووون  والتلأأأوث اةأأأوي البعيأأأد املأأأدى عأأأرب احلأأأدوم  وأهنأأأا ال تسأأأعى أينضأأأا  دىل "سأأأد" 

قانونيأة علأى أنظ أة املعا أدات  الثغرات يف أنظ أة املعا أدات أو فأرض قواعأد أو مبأامئ
 احلالية مما ال تتض  ه     اانظ ة سلفع   

  1التوجيهي  املبدي
 استخدام املصطلحال

 اغراض مشارينع املبامئ التوجيهية      
 "الغال  اةوي" ينعد الغال  الغاوي احمليط سارض؛ )أ( 
ة أو غأأأري "تلأأأوث الغأأأال  اةأأأوي" ينعأأأر تسأأأبب اإلنسأأأان  بصأأأورة مباشأأأر  )ب( 

مباشرة  يف دمخال أو دطالق موام يف الغال  اةوي تسأهم يف وقأوع آاثر ضأارة متتأد خأارج 
 مولة امل شف وم  شفهنا أن تعرض حياة اإلنسان وصحته والبيئة الطبيعية ل رض للخطر؛

"تد ور الغال  اةوي" ينعر تسبب اإلنسان  بصورة مباشرة أو غأري  )ج( 
 ضأأارة ذات شأأفن قأأد تعأأرضالغأأال  اةأأوي تأأ جم ع أأه آاثر  مباشأأرة  يف تغأأريا احأأوال

 حياة اإلنسان وصحته والبيئة الطبيعية ل رض للخطرو 
   2املبدي التوجيهي 

 نطاق املبادئ التوجيهية
تتعلأأأق مشأأأارينع املبأأأامئ التوجيهيأأأة  أأأ   حب اينأأأة الغأأأال  اةأأأوي مأأأ   -1 

 تلوث الغال  اةوي وتد ور و 
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بأأأامئ التوجيهيأأأة  أأأأ   املسأأأائ  املتعلقأأأة مببأأأدأ تغأأأأر  ال تت أأأاول مشأأأارينع امل -2 
امللوِّث  ومبدأ التحوط  واملسؤوليات املشرتمة رغأم تباين هأا  ومسأؤولية الأدول ورعااي أا  ونقأ  

 ااموال والتك ولوجيا دىل البلدان ال امية  مبا ينش   حقوق امللكية الفكرينة  وال    إاو 
جيهيأأة  أأ   مأأوام معي أأة موضأأع مفاوضأأات ال تت أأاول مشأأارينع املبأأامئ التو  -3 

 بني الدول مث  الكربون ااسوم  وأووون طبقة الرتوبوسفري  وموام أخرى ث ائية التفثريو 
لأأأيس يف مشأأأارينع املبأأأامئ التوجيهيأأأة  أأأ   مأأأا ينأأأؤثر علأأأى املرمأأأ  القأأأانوين  -4 

مبأأا يف ذلأأك  لل جأأال اةأأوي مبوجأأب القأأانون الأأدويل أو سملسأأائ  املتعلقأأة سلفضأأاء اخلأأارجي 
 تعيني حدوم و

   3املبدي التوجيهي 
 االلتزام يماية الالةا اجلوي

ينقأع علأى عأاتق الأأدول االلتأ ا  حب اينأة الغأال  اةأأوي عأ  طرينأق تأوخي الع اينأأة  
الواجبأأأة يف ا أأأاذ التأأأدابري املالئ أأأة  وفقأأأا  لقواعأأأد القأأأانون الأأأدويل امل طبقأأأة  بغأأأرض مرء 

 خفضه ا أو السيطرة عليه او تلوث الغال  اةوي وتد ور  أو 
   4املبدي التوجيهي 
 تقييم األثر البيئي

ينقأأع علأأى عأأاتق الأأدول االلتأأ ا  بضأأ ان دجأأراء تقيأأيما ل ثأأر البيئأأي الأأ ي  لفأأه  
اانشأأطة املقرتحأأة ماخأأ  نطأأاق والينتهأأا أو حتأأت سأأيطرهتا  والأأت ينأأرجَّح أن تتسأأبب يف 

 تلوث الغال  اةوي أو تد ور و  الغال  اةوي م  حيث سلبية ذات شفن علىآاثر 
   5املبدي التوجيهي 

 االستخدام املستدام للالةا اجلوي
سل ظأأأأأأر دىل أن الغأأأأأأال  اةأأأأأأوي مأأأأأأورم طبيعأأأأأأي ذو قأأأأأأدرة اسأأأأأأتيعابية  -1 

 حمدومة  ين بغي استخدامه بطرينقة مستدامةو
ينش   االستخدا  املستدا  للغال  اةوي ضرورة التوفيق بأني الت  يأة  -2 
 مينة ومحاينة الغال  اةويو االقتصا

   6املبدي التوجيهي 
 االستخدام املنصف واملعقول للالةا اجلوي

ين بغأأأي اسأأأتخدا  الغأأأال  اةأأأوي بطرينقأأأة م صأأأفة ومعقولأأأة  مبأأأا ينراعأأأي مصأأأا   
 ااجيال احلاضرة واملقبلةو 

   7املبدي التوجيهي 
 التعدي  الواسع النطاق واملتعم د للالةا اجلوي

احليطة واحل ر ع د القيا  أبنشطة هتد  دىل تعدين  الغال  اةأوي ين بغي توخي  
 تعدينال  واسع ال طاق ومتع َّدا   ر  ا  أبي قواعد م طبقة م  قواعد القانون الدويلو 



A/73/10 

209 GE.18-13644 

   8املبدي التوجيهي 
 التعاون الدويل

ينقع على عاتق الدول االلت ا  سلتعاون  حسب االقتضأاء  في أا بي هأا  -1 
الدوليأأة ذات الصأألة مأأ  أجأأ  محاينأأة الغأأال  اةأأوي مأأ  تلأأوث الغأأال  ومأأع امل ظ أأات 
 اةوي وتد ور و

ين بغأأأي أن تتعأأأاون الأأأدول علأأأى وايمة تع ينأأأ  املعأأأار  العل يأأأة املتصأأألة  -2 
أبسأأأباب وآاثر تلأأأوث الغأأأال  اةأأأوي وتأأأد ور و وقأأأد ينشأأأ   التعأأأاون تبأأأامل املعلومأأأات 

 والرصد املشرتكو 
   9املبدي التوجيهي 

 ط لني القواعد ذال الصلةالرتال
ين بغي  قأدر اإلمكأان  أن حُتأّدم وتُفّسأر وُتطبّأق قواعأد القأانون الأدويل  -1 

املتصلة حب اينة الغال  اةوي وقواعد القأانون الأدويل ااخأرى ذات الصألة  مبأا يف ذلأك 
يل يف مجلة أمور قواعد القانون الدويل للتجارة واالستث ار  وقانون البحار  والقانون الدو 

حلقأأوق اإلنسأأان  علأأى  أأو ين شأأئ جم وعأأة واحأأدة مأأ  االلت امأأات املتوافقأأة  متاشأأيا  مأأع 
مبأدأي املواءمأأة والتكامأأ  ال ظ أأي  وحرصأأا  علأأى جت أأب الت أأاوعو وين بغأأي أن ينكأأون ذلأأك 

  مبأا يف 1969وفقا  للقواعد ذات الصلة الوارمة يف اتفاقية فيي ا لقأانون املعا أدات لعأا  
 ()ج(  ومبامئ القانون الدويل العريف وقواعد و 3)31و 30ذلك املاماتن 

ين بغي أن تسعى الدول  قدر اإلمكان  دىل الت سيق ع د وضأع قواعأد  -2 
جدينأدة للقأأانون الأدويل تتصأأ  حب اينأة الغأأال  اةأأوي وغري أا مأأ  قواعأد القأأانون الأأدويل 

 ذات الصلةو
شأأأخاص دينأأأالء اعتبأأأار خأأأاص ل  2و 1ين بغأأأي ع أأأد تطبيأأأق الفقأأأرتني  -3 

والفئأأات ااشأأد تعرضأأا  لتلأأوث الغأأال  اةأأوي وتأأد ور و وقأأد تشأأ    أأ   الفئأأات في أأا 
تش له  الشعوب ااصلية  وشعوب أق  البلدان منوا   وشعوب امل اطق الساحلية الواطئة 

 والدول اة رينة الصغرية ال امية املتفثرة سرتفاع مستوى سطح البحرو
   10املبدي التوجيهي 

 التنفير
وكأأأ  أن ينتخأأأ  الت فيأأأ  الأأأوطر ملأأأأا ينأأأ ص عليأأأه القأأأانون الأأأدويل مأأأأ   -1 

الت امات متصلة حب اينة الغال  اةوي م  تلوث الغأال  اةأوي وتأد ور   مبأا يف ذلأك 
االلت امأأات املشأأأار دليهأأا يف مشأأأارينع املبأأامئ التوجيهيأأأة  أأ    شأأأك  دجأأراءات تشأأأرينعية 

 ودمارينة وقضائية  ودجراءات أخرىو
تسأأأأأعى الأأأأأدول دىل دنفأأأأأاذ التوصأأأأأيات الأأأأأوارمة يف مشأأأأأارينع  ين بغأأأأأي أن -2 

 املبامئ التوجيهية    و
   11املبدي التوجيهي 

 االمتثال
ينتعني على الدول أن تتقيد  حبس  نية  سلت اماهتا مبوجأب القأانون الأدويل  -1 

املتصلة حب اينأة الغأال  اةأوي مأ  تلأوث الغأال  اةأوي وتأد ور   بوسأائ  تشأ   االمتثأال 
 قواعد واإلجراءات امل صوص عليها يف االتفاقات ذات الصلة الت  ي أطرا  فيهاولل
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حتقيقا  لالمتثال  وكأ  أن تُتبأع  حسأب االقتضأاء  دجأراءات التيسأري  -2 
 اإلنفاذ  ع ال  سالتفاقات ذات الصلة: أو

وكأأأأ  أن تشأأأأ   دجأأأأراءات التيسأأأأري تقأأأأد  املسأأأأاعدة دىل الأأأأدول  يف  )أ( 
متثال  بطرينقة شأفافة وغأري اهتاميأة وغأري عقابيأة  لضأ ان امتثأال الأدول حاالت عد  اال

 املع ية اللت اماهتا مبوجب القانون الدويل  مع مراعاة قدراهتا وسروفها اخلاصة؛ 
وكأأأأ  أن تشأأأأ   دجأأأأراءات اإلنفأأأأاذ دصأأأأدار حتأأأأ ينر بعأأأأد  االمتثأأأأال   )ب( 

ات الصألة  وأشأكاال  أخأرى ودسقاط احلقأوق واالمتيأاوات املكفولأة مبوجأب االتفاقأات ذ
 م  تدابري اإلنفاذو
   12املبدي التوجيهي 
 تسوية املنازعال

امل اوعأأات بأأني الأأدول في أأا ينتعلأأق حب اينأأة الغأأال  اةأأوي مأأ  تلأأوث  -1 
 الغال  اةوي وتد ور  ُتسوَّى سلوسائ  السل يةو

لطأابع سل ظر دىل احت ال انطواء تلأك امل اوعأات علأى وقأائع مثأرية وغلبأة ا -2 
 العل ي عليها  ين بغي دينالء االعتبار الواجب لالستعانة سخلرباء التق يني والعل ينيو

 ومعها الديباجة، وشروحها  ،نا معاريع املبادئ التوجيهية -2 
  ومعهأا الدينباجأة  وشأروحها الأت اعت أدهتا املبامئ التوجيهيأةينرم في ا ينلي نص مشارينع  -78

 مورهتا السبعنيو  اللج ة يف القراءة ااوىل يف

 محاية الالةا اجلوي  

 شرح عام  
مأأأع نتأأأاج اللج أأأة  تُقأأأرأ مشأأأارينع املبأأأامئ التوجيهيأأأة سالقأأأرتان مأأأع  م أأأا  أأأو احلأأأال مائ أأأا   (1)

 الشروحو
تقأأأر اللج أأأة أبمهيأأأة مشأأأارمتها مشأأأارمة  ماملأأأة يف ت أأأاول االحتياجأأأات احلاليأأأة لل جت أأأع  (2)

بشأأأرينة والطبيعيأأأة وكأأأ  أن تلحأأأق إ أأأا أضأأأرار سلغأأأة مأأأ  جأأأراء الأأأدويلو فث أأأة دقأأأرار أبن البيئتأأأني ال
حدوث تغريات معي ة يف حالة الغال  اةوي  و ي تغريات تعأوم أساسأا  دىل دمخأال مأوام ضأارة 
تؤمي دىل تلوث جوي عابر للحدوم ونفام طبقة ااووون  وم لك دىل تغريات يف أحوال الغأال  

لج ة  م  خالل ما تقو  به مأ  أع أال يف جمأال التطأوينر اةوي تفضي دىل تغري امل ا و وتسعى ال
التأدرملي للقأأانون الأدويل وتدوين أأه  دىل تقأأد  مبأامئ توجيهيأأة وكأأ  أن تسأاعد اجملت أأع الأأدويل يف 
جماإته قضااي سلغة اامهية متعلقأة حب اينأة الغأال  اةأوي محاينأة عامليأة وعأابرة للحأدومو ويف أث أاء 

ج أأأة يف أن تتأأأدخ  يف املفاوضأأأات السياسأأأية ذات الصأأألة  مبأأأا فيهأأأا قيامهأأأا بأأأ لك  ال ترغأأأب الل
املفاوضات املتعلقة سلتلوث اةوي بعيد املدى عرب احلدوم  ونفام ااووون  وتغري امل ا   م ا أهنا 
ال تسأأأعى دىل "سأأأد" الثغأأأرات القائ أأأة يف أنظ أأأة املعا أأأدات وال تتأأأوخى أن تفأأأرض علأأأى أنظ أأأة 

 قانونية أو مبامئ قانونية ال تتض  ها     اانظ ة أصال و املعا دات احلالية قواعد 
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 الديباجة
أن الغأأأال  اةأأأوي أساسأأأي السأأأت رار احليأأأاة علأأأى اارض  ولصأأأحة  دذ تأأأدرك 

 البشر ورفا هم  ولل ظم اإلينكولوجية املائية والربينة 
أن انتقأال وانتشأار املأوام املسأببة للتلأوث والتأد ور ع ليأة  ودذ تضع يف اعتبار ا 

 حتدث يف الغال  اةوي 
 التفاع  الوثيق بني الغال  اةوي واحمليطات  ودذ تالحغ 
سلتايل أبن محاينة الغال  اةوي مأ  تلأوث الغأال  اةأوي وتأد ور   ودذ تسلم 

 شاغ  ملح لل جت ع الدويل مك  
 ااحوال واالحتياجات اخلاصة للبلدان ال امية  ودذ تدرك 
تحديند  احلالة اخلاصة لل  أاطق السأاحلية الواطئأة   على وجه الودذ تدرك أينضا   

 والدول اة رينة الصغرية ال امية بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر  
أن مصأأا  أجيأأال البشأأرينة املقبلأأة يف حفأأغ نوعيأأة الغأأال  اةأأوي  ودذ تالحأأغ 

 يف ااج  الطوين  ين بغي أن تؤخ  مليا  يف االعتبار 
التوجيهيأأأة  أأأ   ال ين بغأأأي أن تتعأأأارض مأأأع دىل أن مشأأأارينع املبأأأامئ  ودذ تشأأأري 

املفاوضأأأات السياسأأأأية ذات الصأأألة  مبأأأأا فيهأأأا املفاوضأأأأات املتعلقأأأة بتغأأأأري امل أأأا   ونفأأأأام 
ااووون  والتلأأأوث اةأأأوي البعيأأأد املأأأدى عأأأرب احلأأأدوم  وأهنأأأا ال تسأأأعى أينضأأأا  دىل "سأأأد" 

ة املعا أدات الثغرات يف أنظ أة املعا أدات أو فأرض قواعأد أو مبأامئ قانونيأة علأى أنظ أ
 احلالية مما ال تتض  ه     اانظ ة سلفع   

 العرح  
و (804)يف م اسبات سابقة  أعدت اللج ة الدينباجة بعد دمتامهأا الع أ  يف موضأوع معأني (1)

ُوضأع مشأروع   املبأامئ التوجيهيأة وفقهأابيد أنه يف حالت أا  أ    سل ظأر دىل الطرينقأة الأت تطأورت 
__________ 

مرجأأت اللج أأة في أأا مضأأى علأأى موافأأاة اة عيأأة العامأأة بتقرينأأر عأأ  نتأأائج أع اهلأأا بأأدون مشأأروع مينباجأأة  اترمأأة   (804) 
  مثأأة أينضأأا  حأأاالت سأأابقة أعأأدت فيهأأا اللج أأة الدينباجأأةو فقأأد حأأدث مه أأة صأأياغة الدينباجأأة دىل الأأدولو ولكأأ

ذلأأأأك  علأأأأى سأأأأبي  املثأأأأال  في أأأأا ينتصأأأأ  مبشأأأأروع اتفاقيأأأأة القضأأأأاء علأأأأى حأأأأاالت انعأأأأدا  اة سأأأأية يف املسأأأأتقب  
(1954 ) Yearbook … 1954, vol. II, para. 25 ومشأأروع اتفاقيأأة خفأأض حأأاالت انعأأدا  اة سأأية يف  

؛ والقواعأد ال  وذجيأة املتعلقأة نجأراءات التحكأيم Yearbook … 1954, vol. II, para. 25 ( 1954املسأتقب  )
(1958  )Yearbook … 1958, vol. II, para. 22  تضأ  ت الدينباجأة القواعأد ااساسأية لشأرط التحكأيم(؛(

  1999 حوليأأأة ووو(  1999ومشأأأارينع املأأأوام املتعلقأأأة ا سأأأية ااشأأأخاص الطبيعيأأأني يف حالأأأة خالفأأأة الأأأدول )
مأأأانون   12  املأأأؤر  55/153)أُمرجأأأت يف مرفأأأق قأأأرار اة عيأأأة العامأأأة  47اجمللأأأد الثأأأاين )اةأأأ ء الثأأأاين(  الفقأأأرة 

(  2001(؛ ومشارينع املوام املتعلقة مب ع الضرر العابر للحدوم ال اجم ع  أنشأطة خطأرة )2000ااول/مينس رب 
)أُمرجأأأأأت يف مرفأأأأأق قأأأأأرار اة عيأأأأأة  97ينب  الفقأأأأأرة   اجمللأأأأأد الثأأأأأاين )اةأأأأأ ء الثأأأأأاين( والتصأأأأأو 2001حوليأأأأأة ووو 

(؛ واملبأأأأأامئ التوجيهيأأأأأة امل طبقأأأأأة علأأأأأى اإلعأأأأأالانت 2007مأأأأأانون ااول/مينسأأأأأ رب   6  املأأأأأؤر  62/68 العامأأأأأة
  اجمللأأأأد الثأأأأاين )اةأأأأ ء 2006ووو  حوليأأأأة(  2006االنفرامينأأأأة للأأأأدول الأأأأت وكأأأأ  أن ت شأأأأئ الت امأأأأات قانونيأأأأة )

رينع املبأأامئ املتعلقأأة بتووينأأع اخلسأأارة يف حالأأة وقأأوع ضأأرر عأأابر للحأأدوم انجأأم عأأ  ؛ ومشأأا176الثأأاين(  الفقأأرة 
)أُمرجأأت يف مرفأأق قأأأرار  66  اجمللأأد الثأأاين )اةأأ ء الثأأاين(  الفقأأرة 2006حوليأأة ووو (  2006أنشأأطة خطأأرة )
امليأأا  اةوفيأأة (؛ واملأأوام املتعلقأأة بقأأانون طبقأأات 2006مينسأأ رب مأأانون ااول/  4املأأؤر   61/36اة عيأأة العامأأة 
 و54و 53  اجمللد الثاين )اة ء الثاين(  الفقراتن 2008حولية ووو (  2008العابرة للحدوم )
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)بشأأأفن  3لصأأأياغةو ففحالأأأت اللج أأة  مأأأثال   مشأأأروع املبأأأدأ التأأأوجيهي الدينباجأأة يف أث أأأاء ع ليأأأة ا
  دىل ة أة الصأياغة (805)شاغ  البشأرينة املشأرتك(  بصأيغته الأوارمة يف التقرينأر الثأاين لل قأرر اخلأاص

 م  أج  ال ظر فيه يف سياق مينباجة حمت لةو 
و فأأالفقرة ااوىل مأأ  وترمأأي الدينباجأأة دىل تقأأد  دطأأار سأأياقي ملشأأارينع املبأأامئ التوجيهيأأة (2)

الدينباجأة  أأي فقأأرة جامعأأة مأأ  حيأأث دهنأأا تعأأرت  مبأأا ينتسأأم بأأه الغأأال  اةأأوي مأأ  أمهيأأة أساسأأية 
الست رار احلياة على اارض ولصحة البشر ورفا هم ولل ظم اإلينكولوجية املائية والربينأةو فأالغال  

و وقأأأد أمرجتأأأه ة أأأة هأأأاأمهمأأأ   وواحأأأدعلأأأى اارض  املأأأوارم الطبيعيأأأة املوجأأأومةاةأأأوي  أأأو أضأأأخم 
اجمللأأأس االقتصأأأامي واالجت أأأاعي السأأأابقة املع يأأأة سملأأأوارم الطبيعيأأأة يف قائ أأأة املأأأوارم الطبيعيأأأة دىل 

  م أا أُمرج يف دعأالن مأؤمتر اامأم املتحأدة (806)جانب املوارم املعدنية وموارم الطاقة واملوارم املائيأة
ويف امليثأأأأأأاق العأأأأأأاملي للطبيعأأأأأأة  (807)("سأأأأأأتكهومااملعأأأأأأر سلبيئأأأأأأة البشأأأأأأرينة )في أأأأأأا ينلأأأأأأي  "دعأأأأأأالن 

و وينوفر الغال  اةوي "موارم متدفقة" متجدمة ضرورينة لبقاء اإلنسان وال بأات (808)1982 لعا 
 لل ق  واالتصأاالتو وقأد سأ  الغأال  اةأوي وسيلة  يُنستخد  واحليوان على مومب اارض  م ا 

ب وغأري حصأري  لوجأوم اعتقأام أبن مأ  ين ضأ ال مصدرا   ينُعّد لفرتة طوينلة  سعتبار  مورما  طبيعيا  
و وملأأب أن (809)سأأائدا  فأأرم وك أأه االسأأتفامة م أأه مون حرمأأان اآلخأأرين و ومأأا عأأام  أأ ا االعتقأأام 

 حمدومةو استيعابينوضع يف االعتبار أن الغال  اةوي مورم حمدوم له قدرة 
واسطة ت تق   وتت اول الفقرة الثانية م  الدينباجة اةانب الوسيفي للغال  اةوي بوصفه (3)

وت تشأر مأ  خاللأه املأوام املسأببة للتلأوث والتأد ورو واعتأربت اللج أة أن مأ  امل اسأب اإلشأارة دىل 
  ا اةانب الأوسيفي يف الدينباجأةو وينعكأس  أ ا القأرار شأاغال  مأؤما  أن دمراج اةانأب الأوسيفي 

لف ي ال مر أمأر مرغأوب يف التعرين   م ا اقرُتح يف ااص   قد ينوحي أبن االنتقال واالنتشار السا
فيأأه  و أأو مأأا ال تقصأأأد  اللج أأةو ف أأ  املسأأألم بأأه أن االنتقأأال البعيأأد املأأأدى عأأرب احلأأدوم لل أأأوام 
املسأأببة للتلأأوث والتأأد ور  أأو أحأأأد املشأأام  الرئيسأأية الأأت هتأأأدم بيئأأة الغأأال  اةأأوي يف الوقأأأت 

__________ 

 (805) A/CN.4/681 وCorr.1 و3  الفقرة 
راج "مأأأأوارم الغأأأأال  اةأأأأوي" ضأأأأ   "املأأأأوارم الطبيعيأأأأة ااخأأأأرى" اللج أأأأُة السأأأأابقة املع يأأأأة سملأأأأوارم أشأأأأارت دىل دم (806) 

الواثئأق الرمسيأة لل جلأس االقتصأامي واالجت أاعي  الطبيعية  لل رة ااوىل  يف تقرينر ا عأ  أع أال مورهتأا ااوىل  
)م(و 94)"املأأوارم الطبيعيأأة ااخأأرى"(  الفقأأرة  4  الفأأرع (E/4969-E/C.7/13) 6الأأدورة اخل سأأون  امللحأأق رقأأم 

نُقلأأت أع أأال اللج أأة )الأأت أصأأبحت في أأا بعأأد اللج أأة املع يأأة بتسأأخري الطاقأأة واملأأوارم الطبيعيأأة اغأأراض الت  يأأة( 
 ودىل ة ة الت  ية املستدامة الحقا  

اهلأأواء ووو ملأأب أن تصأأان لفائأأدة ااجيأأال احلاليأأة واملقبلأأة  مأأ  خأأالل التخطأأيط "املأأوارم الطبيعيأأة لأأ رض  مبأأا فيهأأا  (807) 
تقرينأر مأؤمتر   انظأر 1972ح ينران/ينونيأه  16سأتكهوم يف االدقيق أو اإلمارة احملك ة  حسب االقتضأاء" )اعُت أد يف 

 ,United Nations publication)  1972ح ينران/ينونيأأه  16-5سأأتكهوم  ا  اامأم املتحأأدة املعأأر سلبيئأأة البشأأرينة

Sales No. E.73.II.A.14 (A/CONF.48/14/Rev.1 and Corr.1), part one, chap. I, principle 2)و 
ت ينسأأتخدمها اإلنسأأان  لتحقيأأق اإلنتاجيأأة املثلأأى واملسأأت رة م هأأا واحملافظأأة عليهأأا" امليثأأاق "تأأدار املأأوارم اةوينأأة الأأ (808) 

  املرفأأأق  مبأأأامئ عامأأأة  1982تشأأأرين  ااول/أمتأأأوبر  28املأأأؤر   37/7العأأأاملي للطبيعأأأة  قأأأرار اة عيأأأة العامأأأة 
 (و4الفقرة 

أبن اهلأواء ال قأي  1996لعأا   الب أ ين يأة يف قضأية اعرت  فرينق التحكيم و يئة االستئ ا  يف م ظ ة التجارة العامل (809) 
-Report of the Appellate Body, United States"مأأورم طبيعأأي قابأأ  لالسأأت  ا " وكأأ  "اسأأت فام "و 

Standards for Reformulated and Conventional Gasoline (1996), WT/DS2/AB/Rو 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/681
http://undocs.org/ar/A/CN.4/681/Corr.1
http://undocs.org/ar/E/4969
http://undocs.org/ar/A/CONF.48/14/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/CONF.48/14/Rev.1/Corr.1
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سمللأأواثت الضأأأارة   دذ أصأأبحت م طقأأأة القطأأب الشأأأ ايل دحأأدى أشأأأد امل أأاطق أتثأأأرا  (810)الأأرا  
 و(811)امل تشرة على نطاق العام

"التفاعأأ  الوثيأأق" الأأ ي ين شأأف  متحصأأي  حاصأأ   مأأ  ب وتعأأرت  الفقأأرة الثالثأأة مأأ  الدينباجأأة  (4)
مأ  تلأوث البيئأة البحرينأة اآليت مأ  الغأال  مه أة العالقة املامينة بني الغال  اةوي واحمليطأاتو ف سأبة 

وينبأنّي  و(812)برينأة  مبأا يف ذلأك مأ  أنشأطة بشأرينة علأى اارضاةوي أو مأ  خاللأه ت شأف مأ  مصأامر 
 اانشطة البشرينة مسأؤولة  أي أينضأا  عأ  االحأرتار العأاملي  الأ ي ينسأبب ارتفاعأا  يفأن  البحث العل ي

 أمأدت و وقأد(813)مرجة حرارة احمليطات وينأؤمي بأدور  دىل أحأوال جوينأة قصأوى مأ  فيضأاانت وجفأا 
__________ 

 .United Nations, Treaty Series, vol  2001لعضأأوينة الثابتأة لعأا  سأأتكهوم املتعلقأة سمللأواثت ااانظأر اتفاقيأة  (810) 

2256, No. 40214, p. 119  مينباجتهأا أن "امللأواثت العضأوينة الثابتأة ووو ت تقأ  عأ  طرينأق اهلأواء ووو  )الأت ينأرم يف
املائيأة"(و وينأرم عرب احلدوم الدولية وتسأتقر بعيأدا  عأ  مكأان دطالقهأا حيأث تتج أع يف الأ ظم اإلينكولوجيأة اارضأية و 

للتلأأوث اةأأوي البعيأأد  1979لربوتومأأول غأأوت ربغ امللحأأق ستفاقيأأة عأأا   2012مأأ  مينباجأأة تعأأدين  عأأا   3يف الفقأأرة 
تشأرين   30 املدى عرب احلدوم املتعلق سحلد م  التح ض وا أا  امليأا  سملغأ ايت وطبقأة ااووون اارضأية )غأوت ربغ 

( مأأا ينلأي: "دذ ينسأأاور ا القلأأق ووو United Nations, Treaty Series, vol. 2319, p. 81  1999الثأاين/نوف رب 
لاملأأوام الكي يائيأأة  امل بعثأأة ت تقأأ  يف الغأأال  اةأأوي ملسأأافات طوينلأأة واهنأأا وكأأ  أن تتسأأبب يف حأأدوث آاثر  ان
  2013ل/أمتأوبر تشأرين  ااو  10عأابرة للحأدوم"و وتقأر اتفاقيأة مي امأاات بشأفن ال ئبأق )مومأاموتو )اليأاسن(   ضأارة

-https://treaties.un.org/doc/Treaties/2013/10/20131010%2011-16%20AM/CTC الأأأأأأأأأأأأأأ ص متأأأأأأأأأأأأأأاح يف:

XXVII-17.pdfمليأأا  بسأأبب انتقاهلأأا البعيأأد املأأدى يف اةأأو" )الفقأأرة ( أبن ال ئبأأق "مأأامة مي يائيأأة تثأأري انشأأغاال  عا
 :J.S. Fuglesvedt et al., “Transport impacts on atmosphere and climate انظأرااوىل مأ  الدينباجأة(؛ 

metrics”, Atmospheric Environment, vol. 44 (2010), pp. 4648-4677; D.J. Wuebbles, H. Lei and J.-

T Lin, “Inter-continental transport of aerosols and photochemical oxidants from Asia and its 

consequences”, Environmental Pollution, vol. 150 (2007), pp. 65-84; J.-T Lin, X.-Z Liang and D.J. 

Wuebbles, “Effects of inter-continental transport on surface ozone over the United States: Present 

)2008( 35, vol. Geophysical Research Letters”, and future assessment with a global modelو 
ُحدم عدم م  خماطر التلوث     الت هتدم بيئة القطب الش ايل  ومأ  بي هأا امللأواثت العضأوينة الثابتأة وال ئبأق  الأت  (811) 

طقأأأةو وت تقأأأ   أأأ   امللأأأواثت مأأأ  اة أأأوب مأأأ  امل أأأاطق الصأأأ اعية يف أوروس ت شأأأف أساسأأأا  مأأأ  مصأأأامر تقأأأع خأأأارج امل 
والقارات ااخرى حىت تص  يف هناينة املطا  دىل م طقة القطأب الشأ ايل  حت لهأا الأرايح الشأ الية السأائدة وموران 

 :T. Koivurova, P. Kankaanpää and A. Stepien, “Innovative environmental protectionاحمليطأاتو انظأر 

lessons from the Arctic,” Journal of Environmental Law, vol. 27 (2015), pp. 285-311, at p. 297و 
 (812) R.A. Duce et al., “The atmospheric input of trace species to the world ocean”, Global 

Biogeochemical Cycles, vol. 5 (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. 481-501و 

 Climate Change 2014 Synthesis Report: Summary For“للهيئأأة احلكوميأأة الدوليأأة املع يأأة بتغأأري امل أأا    وفقأأا   (813) 

Policymakers” وثأأ   : "ينهأأي   احأأرتار احمليطأأات علأأى ارتفأأاع م يأأة الطاقأأة املخ نأأة يف ال ظأأا  امل أأاخي  دذ4  الصأأفحة
متثأأ  ال سأأبة    يف حأأني ال)موثوقيأأة عاليأأة( 2010و 1971يف املائأأة مأأ  الطاقأأة املرتام أأة بأأني عأأامي  90نسأأبة تفأأوق 

يف املائأةو وعلأى صأعيد عأاملي  ينكأون احأرتار احمليطأات أمأرب يف ال طأاق القرينأب مأ   1 املخ نة يف الغال  اةوي سوى
  مرجأة مئوينأة خأالل مأ  عقأد 0.13 دىل 0.09لمأ   0.11مأرت ااعلأى  75ل السطح  دذ بلغت مرجة احرتار نطأاق ا

 700-حمليطأأات )صأأفرأن الطبقأأة العليأأا مأأ  ا بدرجأأة تكأأام تكأأون ينقي أأا  و ومأأ  املؤمأأد 2010 دىل 1971يف الفأأرتة مأأ  
"و 1971و 1870أينضأا  يف الفأرتة بأني عأامي  علأى اارجأحوأهنأا احأرتت  2010و 1971مرت( قد احأرتت بأني عأا  

وسل ظر دىل ارتفاع حرارة احمليطات  تشري مثري مأ  التحلأيالت العل يأة دىل خطأر حأدوث جفأا  حأام وواسأع االنتشأار 
 S.K. Min et al., “Human انظأأرا  مأأ  املسأأاحات اارضأأيةو يف القأأرن احلأأامي والعشأأرين  علأأى  أأو ينشأأ   مثأأري 

contribution to more-intense precipitation extremes”, Nature, vol. 470 (2011), pp. 378-381; A. Dai, 

“Increasing drought under global warming in observations and models”, Nature Climate Change, vol. 3 

https://treaties.un.org/doc/Treaties/2013/10/20131010%2011-16%20AM/CTC-XXVII-17.pdf
https://treaties.un.org/doc/Treaties/2013/10/20131010%2011-16%20AM/CTC-XXVII-17.pdf
https://treaties.un.org/doc/Treaties/2013/10/20131010%2011-16%20AM/CTC-XXVII-17.pdf
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أتثأأأر احمليطأأأات بتغأأأري  2016مأأأانون ااول/مينسأأأ رب   23املأأأؤر   71/257اة عيأأأة العامأأأة يف قرار أأأا 
 و(814)امل ا  وشدمت على أمهية وايمة الفهم العل ي للتفاع  بني احمليطات والغال  اةوي

  ُأجنأأأ  التقيأأأيم البحأأأري املتكامأأأ  العأأأاملي ااول )التقيأأأيم العأأأاملي ااول 2015ويف عأأأا   (5)
ة عأأ  حالأأة البيئأأة البحرينأأة  و أأو ينشأأ   فصأأال  ينت أأاول لل حيطأأات( بوصأأفه مراسأأة شأأاملة ومتع قأأ

و وقأأأد (815)ج ئيأأأا  مسأأأفلة املأأأوام امللوثأأأة لل حيطأأأات اآلتيأأأة مأأأ  مصأأأامر برينأأأة عأأأرب الغأأأال  اةأأأوي
 و(816)اعت دت اة عية العامة موج  التقرينر يف مورهتا السبعني

ت غاوات الدفيئأة وم  بني خمتل  اانشطة البشرينة الت تؤثر يف احمليطات  تسهم انبعااث (6)
ال امجة ع  السف  يف االحرتار العاملي وتغري امل ا و وص فت الدراسأة الأت أجرهتأا امل ظ أة البحرينأة 

بشأأفن انبعأأااثت غأأاوات الدفيئأأة  أأ   االنبعأأااثت مأأ  السأأف  يف أربأأع فئأأات  2009الدوليأأة عأأا  
التربينأأأد  وانبعأأأااثت   أأأي: انبعأأأااثت غأأأاوات العأأأوام   وانبعأأأااثت املشأأأحوانت  وانبعأأأااثت غأأأاوات

و وتشأأأري البحأأأوث دىل أن انبعأأأااثت غأأأاوات الدفيئأأأة املفرطأأأة ال امجأأأة عأأأ  السأأأف  تغأأأري (817)أخأأأرى
 و(818)تكوين  الغال  اةوي وامل ا  وتؤثر أتثريا  سلبيا  يف البيئة البحرينة والصحة البشرينة

لغال  اةأوي  مثأ  وواصلت اة عية العامة أتميد احلاجة امللحة دىل معاةة آاثر تد ور ا (7)
ارتفاع مرجات احلرارة العاملية وارتفاع مستوى سطح البحر وحت ض احمليطات وأتثري تغأريات م اخيأة 
                                                                                                                                                              

(2013), pp. 52-58; and 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 : و انظأر أينضأاØ. Hov, “Overview: oceans 

and the atmosphere” and T. Jickells, “Linkages between the 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 :و متأأاح يف
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/69/pdfs/english/informal_dialogue_4may2017.pdf&lang=Eو 

يطات وقأأأانون البحأأأار  املتعلأأأق بأأأأاحمل 2016مأأأانون ااول/مينسأأأ رب   23املأأأؤر   71/257قأأأرار اة عيأأأة العامأأأة  (814) 
 و279و 196-185الفقرات 

شأأعبة شأأؤون احمليطأأات وقأأانون البحأأار سامأأم املتحأأدة  "التقيأأيم البحأأري املتكامأأ  العأأاملي ااول )التقيأأيم العأأاملي  (815) 
 http://www.un.org/depts/los/global_reporting/WOA_RegProcess.htmااول لل حيطأأأأات("و متأأأأاح يف: 

 Coastal, riverine and“يف  20  الفصأأأأ    بوجأأأه خأأأاص( )انظأأأأر2017متوو/ينوليأأأه  7)اطُّلِأأأع عليأأأه يف 

atmospheric inputs from land”و) 

 و2015مانون ااول/مينس رب   23املؤر   70/235قرار اة عية العامة  (816) 

 (817) Ø. Buhaug et al., Second IMO GHG Study 2009 (London, IMO, 2009), p. 23  و انظأر أينضأا: T.W.P. 

Smith et al., 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. 633-651و 
ُتطل ق معظم انبعااثت غاوات الدفيئة ال امجة ع  السف  يف الطبقة احلدومينة البحرينة أو تُ ق أ  دليهأا  حيأث تأؤثر علأى  (818) 

 V. Eyring et al., “Transport impacts on atmosphere andرتميأب الكي يأائي للغأال  اةأويو انظأر مأثال : ال

climate: shipping”, Atmospheric Environment, vol. 44 (2010), pp. 4735, 4744-4745 and 4752-4753 و
D.E.J. Currie and K. Wowk, “Climate change and CO2 in the oceans and global oceans governance”, 

Carbon and Climate Law Review, vol. 3 (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 (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. 29-47و  

http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/69/pdfs/english/informal_dialogue_4may2017.pdf&lang=E
http://www.un.org/depts/los/global_reporting/WOA_RegProcess.htm
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أخرى تلحق ضررا  خطريا  سمل اطق الساحلية والبلدان الساحلية الواطئة  مبا يف ذلك العدينأد مأ  أقأ  
 و(819)الكثري م  اجملت عات البلدان منوا  والدول اة رينة الصغرية ال امية  وهتدم بقاء

مبعأد  9مأ  مشأروع املبأدأ التأوجيهي  1والفقرة الثالثة م  الدينباجة مرتبطة أينضا  سلفقأرة  (8)
أن االرتبأأأاط املأأأامي القأأأائم بأأأني الغأأأال  اةأأأوي واحمليطأأأات ينشأأأك  ااسأأأاس املأأأامي للأأأرتابط بأأأني 

 و(820)القواعد املتعلقة حب اينة الغال  اةوي وقواعد قانون البحار
وينرم يف الفقرة الرابعة م  الدينباجة أنه يف ضوء اامهيأة املشأار دليهأا أعأال  الأت تتسأم إأا  (9)

املشام  املتصلة سلغال  اةوي  ف ن محاينته م  التلوث والتد ور "شاغ  ملح لل جت ع الأدويل  
مكأأأأأأأ "و وبي  أأأأأأأا ينتضأأأأأأأ   عأأأأأأأدم مأأأأأأأ  املعا أأأأأأأدات واملؤلفأأأأأأأات ذات الصأأأأأأألة مأأأأأأأا ينؤينأأأأأأأد مفهأأأأأأأو  

  قأأررت اللج أأة أال تعت أأد  أأ   الصأأيغة اللغوينأأة لتوصأأي  املشأأكلة (821)لبشأأرينة املشأأرتك"ا "شأأاغ 
معتأأربة  أن التبعأأات القانونيأأة ملفهأأو  الشأأاغ  املشأأرتك تظأأ  غأأري واضأأحة سلقأأدر الكأأايف يف املرحلأأة 

__________ 

  2030   حتوينأأ  عامل أأا: خطأأة الت  يأأة املسأأتدامة لعأأا 2015أينلول/سأأبت رب  25املأأؤر   70/1قأأرار اة عيأأة العامأأة  (819) 
)"ينشك  تغري امل ا  واحدا  م  أمرب التحأدايت يف عصأران وتقأوض آاثر  الضأارة قأدرة مافأة البلأدان علأى  14قرة الف

حتقيق الت  ية املستدامةو فال ايمات يف مرجأة احلأرارة العامليأة وارتفأاع مسأتوى سأطح البحأر وحت أض احمليطأات وغري أا 
ة علأأى امل أأاطق السأأاحلية والبلأأدان السأأاحلية امل خفضأأة  مبأأا يف مأأ  اآلاثر املرتتبأأة علأأى تغأأري امل أأا   لأأ  آاثرا  خطأأري 

ذلأأك الكثأأري مأأ  أقأأ  البلأأدان منأأوا والأأدول اة رينأأة الصأأغرية ال اميأأةو واخلطأأر ينهأأدم بقأأاء الكثأأري مأأ  اجملت عأأات وبقأأاء 
العأأأأأا " الأأأأأ ظم البيولوجيأأأأأة الأأأأأت تأأأأأدعم مومأأأأأب اارضو"(و انظأأأأأر أينضأأأأأا  "احمليطأأأأأات وقأأأأأانون البحأأأأأار: تقرينأأأأأر اامأأأأأني 

(A/71/74/Add.1) و122-115  الفص  اثم ا  )"احمليطات وتغري امل ا  وحت ض احمليطات"(  الفقرات  

 أمان و 9( م  شرح مشروع املبدأ التوجيهي 6انظر الفقرة ) (820) 
 أاير/ 9)نيوينأأأأورك   1992اإلطارينأأأأة بشأأأأفن تغأأأأري امل أأأأا  لعأأأأا   مأأأأ  مينباجأأأأة اتفاقيأأأأة اامأأأأم املتحأأأأدة 1تقأأأأر الفقأأأأرة  (821) 

( أبن "التغأري يف م أا  اارض United Nations ,Treaty Series,vol. 1771, No. 30822, p. 107  1992 مأاينو
 United) 1992وآاثر  الضارة متث  شأاغال  مشأرتما  للبشأرينة"و وسملثأ   تأ ص مينباجأة اتفاقيأة الت أوع البيولأوجي لعأا  

Nations, Treaty Series, vol. ibid., 1760, NO. 30619, p. 79 على أن أطرا  االتفاقيأة "تأدرك ووو أمهيأة الت أوع )
( وتؤمأأد أن "صأأيانة 2البيولأأوجي للتطأأور وللحفأأا  علأأى الأأ ظم الكفيلأأة سسأأت رار احليأأاة يف احملأأيط احليأأوي"  )الفقأأرة 

(و واسأأأتخدمت اتفاقيأأأة مكافحأأأة التصأأأحر يف 3يأأأع الشأأأعوب" )الفقأأأرة الت أأأوع البيولأأأوجي متثأأأ  ا ت امأأأا  مشأأأرتما  ة 
 التوقيأأأع سب فأأأتح) 1994 البلأأأدان الأأأت تعأأأاين مأأأ  اةفأأأا  الشأأأديند و/أو مأأأ  التصأأأحر  و اصأأأة يف أفرينقيأأأا  لعأأأا 

( عبأأارات شأأبيهة بعبأأارة ibid, vol. 1954, No. 33480, p. 3 1994تشأأرين  ااول/أمتأأوبر  14سرينأأس   عليهأا 
 أأأا  املشأأأرتك" يف مينباجتهأأأا  مبأأأا يف ذلأأأك عبأأأارة "مرمأأأ  اال ت أأأا "  وعبأأأارة "القلأأأق امللأأأح لل جت أأأع الأأأدويل"  "اال ت

وعبأأارة "مشأأكلتان ذواات بعأأد عأأاملي" يف سأأياق احلأأدينث عأأ  مكافحأأة التصأأحر واةفأأا و وُتسأأتخد  مفأأا يم مماثلأأة 
سأأأتكهوم املتعلقأأأة ابشأأأفن ال ئبأأأق  واتفاقيأأأة  لإلشأأأارة دىل اال ت أأأا  املشأأأرتك يف صأأأكوك أخأأأرى مثأأأ  اتفاقيأأأة مي امأأأاات

و انظأر 1979سمللواثت العضوينة الثابتة  وبروتومول غأوت ربغ امللحأق ستفاقيأة نقأ  امللأواثت اةوينأة البعيأد املأدى لعأا  
A.E. Boyle, “International law and the protection of the global atmosphere: concepts, categories and 

principles”, in International Law and Global Climate Change, R. Churchill and D. Freestone, eds. 

(Leiden, Kluwer Academic, 1991), pp. 11-12; D. French, “Common concern, common heritage and 

other global(-ising) concepts: rhetorical devices, legal principles or a fundamental challenge?”, 

Research Handbook on Biodiversity and Law, in M. Bowman, P. Davies and E. Goodwin, eds. 

(Cheltenham/Northampton, Edward Elgar, 2016), pp. 334–360, p. 347; A. Kiss, “The common 

concern of mankind”, Environmental Policy and Law, vol. 27 (1997), p. 246; A.A. Cançado-

Trindade and D.J. Attard, “The implication of the “common concern of mankind” concept on global 

environmental issues”, in Policies and Laws on Global Warming: International and Comparative 

Analysis, T. Iwama (ed.) (Tokyo, Environmental Research Centre, 1991), pp. 7-13; J. Brunnée, 

“Common areas, common heritage, and common concern”, in The Oxford Handbook of International 

Environmental Law, D. Bodansky, J. Brunnée and H. Hey (eds.) (Oxford, Oxford University Press, 

2007), pp. 565-566 : و انظر أينضاC. Kreuter-Kirchhoff, “Atmosphere, international protection”, in Max 

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

University Press, 2012), pp. 737-744 (the atmosphere as a “common concern of mankind”)و 

http://undocs.org/ar/A/71/74/Add.1
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الرا  أأة مأأ  تطأأور القأأانون الأأدويل املتعلأأق سلغأأال  اةأأويو واعتأأربت أن مأأ  اانسأأب التعبأأري عأأ  
ا  اجملت أع الأدويل مأ  خأالل وصأ  لواقأع خطأورة مشأام  الغأال  اةأوي بأدال  مأ  دصأدار ا ت أ

بيأان معيأأاريو وهلأأ ا السأأبب اسأُتخدمت  يف  أأ ا السأأياق  عبأأارة "شأاغ  ملأأح لل جت أأع الأأدويل  
مك "و و ي عبارة مثريا  ما استخدمتها اللج ة معيارا  م  معاينري انتقاء مواضيع جديندة م  أج  

 و(822)برانمج ع لها الطوين  ااج دمراجها يف 
وتتعلأأأأأق الفقأأأأأرة اخلامسأأأأأة مأأأأأ  الدينباجأأأأأة  الأأأأأت تراعأأأأأي اعتبأأأأأارات اإلنصأأأأأا   ساحأأأأأوال  (10)

واالحتياجأأات اخلاصأأة للبلأأدان ال اميأأةو ولعأأ  أوىل حمأأاوالت دمراج  أأ ا املبأأدأ مانأأت مأأؤمتر واشأأ ط  
رينقيأأأا يف ضأأ ان اعت أأأام   حيأأأث جنحأأت وفأأوم مأأأ  آسأأيا وأف1919مل ظ أأة الع أأ  الدوليأأأة يف عأأا  

و وم  اامثلة ااخأرى نظأا  اافضأليات املع أم الأ ي اسأُتحدث يف دطأار (823)معاينري ع   تفاضلية
مأأأؤمتر اامأأأم املتحأأأدة للتجأأأارة والت  يأأأة يف سأأأبعي يات القأأأرن املاضأأأي  علأأأى ال حأأأو الأأأوارم يف مشأأأروع 

 و(824)1978لرعاينة لعا  م  مشارينع موام اللج ة املتعلقة بشرط الدولة ااوىل س 23 املامة
دت ضأرورة  دينأالء اعتبأار خأاص للبلأدان ال اميأة يف سأياق محاينأة البيئأة العدينأُد مأ  وقد أينّ  (11)

  ودعأأأالن رينأأأو بشأأأفن البيئأأأة والت  يأأأة (825)1972الصأأأكوك الدوليأأأة  مثأأأ  دعأأأالن اسأأأتكهوم لعأأأا  
و (827)ة املسأتدامة  ودعأالن جو انسأربغ بشأفن الت  يأ(826))في ا ينلأي  "دعأالن رينأو"( 1992 لعا 

أتخأ  يف احلسأبان الظأرو  واالحتياجأات  سأتكهوم أمهيأة لعبأارة "دذامأ  دعأالن  12وينويل املبأدأ 
مأأأأأ  دعأأأأأالن رينأأأأأو الضأأأأأوء علأأأأأى "ااحأأأأأوال  6الأأأأأت ت فأأأأأرم إأأأأأا البلأأأأأدان ال اميأأأأأة"و وينسأأأأألط املبأأأأأدأ 

__________ 

  اجمللأأد الثأأاين )اةأأ ء الثأأاين(  1998 حوليأأة ووو؛ 238  اجمللأأد الثأأاين )اةأأ ء الثأأاين(  الفقأأرة 1997حوليأأة ووو  (822) 
  A/69/10)) 10الواثئق الرمسية للج عية العامأة  الأدورة التاسأعة والسأتون  امللحأق رقأم و انظر أينضا  553الفقرة 
و واتفقت اللج ة على ضرورة أال تقصر ا ت امها على املواضيع التقليدينة  ب  وك هأا أينضأا  أن ت ظأر 269الفقرة 

 يف املواضيع الت تعكس التطورات اةديندة يف القانون الدويل والشواغ  امللحة لل جت ع الدويل مك و
)معا أأأأدة السأأأال  بأأأني القأأأوات احلليفأأأأة  1919فرسأأأاي لعأأأا  مأأأأ  معا أأأدة  405مأأأ  املأأأامة  3مبوجأأأب الفقأأأرة  (823) 

مأ  مسأتور م ظ أة الع أ   19مأ  املأامة  3(  الأت أصأبحت الفقأرة 1919ح ينران/ينونيأه  28والشرينكة وأملانيا  
( )تأويل United Nations, Treaty Series, vol. 15, No. 229, p. 35  1946تشأرين  ااول/أمتأوبر  9الدوليأة )

   "االعتبار الواجب" للظرو  اخلاصة للبلأدان حيأث تكأون الظأرو  الصأ اعية احملليأة "خمتلفأة دىل اتفاقيات الع
ويف العدينأأد  1919حأأد مبأأري"(و وسهأأر املبأأدأ نفسأأه أينضأأا  يف بعأأض االتفاقيأأات الأأت وافقأأت عليهأأا امل ظ أأة عأأا  

 I. F. Ayusawa, International Labor Legislation (New انظأرمأ  االتفاقيأات الأت اعُت أدت بعأد ذلأكو 

York, Columbia University, 1920), chap. VI, pp. 149 et seqو 
 30)شأأرط الدولأأة ااوىل سلرعاينأأة واملعاملأأة امل  وحأأة مبوجأأب ال ظأأا  املع أأم ل فضأأليات( واملأأامة  23انظأأر املأأامة  (824) 

ة( مأأ  مشأأارينع املأأوام املتعلقأأة بشأأرط الدولأأة )القواعأأد اةدينأأدة يف القأأانون الأأدويل الأأت  أأد  مصأأا  البلأأدان ال اميأأ
 ,Yearbook … 1978, vol. II (Part Two)  1978ااوىل سلرعاينة الت اعت دهتا اللج ة يف مورهتا الثالثني عأا  

para. 74 و 72-47  وانظأر أينضأا  الفقأراتS. Murase, Economic Basis of International Law (Tokyo, 

Yuhikaku, 2001), pp. 109-179 (in Japanese) و وانظأر أينضأا  اإلعفأاءات السأابقة للبلأدان ال اميأة احملأدمة يف
تشأأأرين   30)ج يأأأ    1947املأأامة الثام أأأة عشأأرة مأأأ  االتفأأاق العأأأا  بشأأفن التعرينفأأأات اة رميأأة والتجأأأارة لعأأا  

 وUnited Nations, Treaty Series, vol. 55, No. 814, p. 194  (1947ااول/أمتوبر 
 L. B. Sohn, “The Stockholm Declaration on the Human Environment”, Harvard International انظر (825) 

Law Journal, vol. 14 (1973), pp. 423-515, at pp. 485-493و 
رينأأو مي  تقرينأأر اامأأم املتحأأدة املعأأر سلبيئأأة والت  يأأة   انظأأر 1992ح ينران/ينونيأأه  14اعت أأد يف رينأأو مي جأأانريو يف  (826) 

 و3(  القرار ااول  ص Corr.1و A/CONF.151/26/Rev.1 (vol. I)) 1992ح ينران/ينونيه  14-3جانريو  

 2002أينلول/سأأبت رب  4 -آب/أغسأأطس  26مأأؤمتر الق أأة العأأاملي للت  يأأة املسأأتدامة  جو انسأأربغ  ج أأوب أفرينقيأأا   تقرينأأر (827) 
(A/CONF.199/20 ؛ م شورات اامم املتحدة  رقم املبيعA.03.II.A.1  الفص  ااول  القرار  )قو  املرف1والتصوينب 

http://undocs.org/ar/A/69/10
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/836/55/PDF/N9283655.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/836/55/PDF/N9283655.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/285/28/PDF/N9328528.pdf?OpenElement
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وينعأأرب دعأأالن  ا "وواالحتياجأأات اخلاصأأة للبلأأدان ال اميأأة  ال سأأي ا أقأأ  البلأأدان منأأوا  وأضأأعفها بيئيأأ
"لالحتياجأأأات اإلمنائيأأأة للأأأدول اة رينأأأة الصأأأغرية جو انسأأأربغ عأأأ  التصأأأ يم علأأأى دينأأأالء اال ت أأأا  

مأ  اتفاقيأة اامأم املتحأدة اإلطارينأة  3وينأرم املبأدأ مأ لك يف املأامة و (828)"ال امية وأقأ  البلأدان منأوا  
املعت أد مبوجأب  2015ا  مأ  اتفأاق سرينأس لعأ 2ويف املأامة  (829)1992بشفن تغري امل أا  لعأا  

 و(830)اتفاقية اامم املتحدة اإلطارينة بشفن تغري امل ا  )في ا ينلي  "اتفاق سرينس"(
وتست د صياغة الفقرة اخلامسة م  الدينباجة دىل الفقرة السابعة م  مينباجة اتفاقية قأانون  (12)

 و (831)1997استخدا  اجملاري املائية الدولية يف ااغراض غري املالحية لعا  
سل سأبة  وتت اول الفقأرة السامسأة مأ  الدينباجأة أحأد أع أق أتثأريات تأد ور الغأال  اةأوي (13)

و و ارتفاع مستوى سطح البحر بسبب االحأرتار العأامليو وتوجأه االنتبأا  علأى    أالدىل مجيع الدول
 اميأأة بسأأبب وجأأه التحدينأأد دىل احلالأأة اخلاصأأة لل  أأاطق السأأاحلية الواطئأأة والأأدول اة رينأأة الصأأغرية ال

ارتفاع مستوى سطح البحرو وينقدر تقرينر التقييم اخلامس للهيئة احلكومية الدولية املع يأة بتغأري امل أا  
 98سأأأأ ت رتا  و 26أن ارتفأأأاع املتوسأأأط العأأأاملي ملسأأأتوى سأأأطح البحأأأأر مأأأ  املأأأرجح أن ينأأأرتاوح بأأأني 

ة ال تأأ ال غأأري مؤمأأدة  و ورغأأم أن اارقأأا  ومعأأدالت التغأأرّي الدقيقأأ(832)2100سأأ ت رتا  حبلأأول عأأا  
ين مر التقرينر أنه "ينكام ينكون مؤمدا " أن مستوايت سطح البحأر ستسأت ر يف االرتفأاع خأالل القأرن 

حأىت ولأو تسأد تثبيأت ترميأ ات انبعأااثت غأاوات الدفيئأةو  -احلامي والعشرين     لقرون بعأد ذلأك 
ا  دقلي يأا  قأواي   مأع وجأوم وعالوة على ذلك  م  املرجح أن ينشهد ارتفاع مستوى سطح البحر "منط

عأأ  متوسأأط مه أأة  بعأض اامأأام  الأأت ينشأهد التغأأري احمللأأي واإلقلي أأي لسأطح البحأأر فيهأأا ا رافأات
و وقأأد تطأأرح مرجأأة التغأأري يف مسأأتوايت سأأطح البحأأر هتدينأأدا  حُيت أأ  أن ينكأأون (833)التغأأري العأأاملي"

لأك الأت تشأ   م أاطق سأاحلية واطئأة خطريا  ورمبا مارثيأا  للعدينأد مأ  امل أاطق السأاحلية  وال سأي ا ت
 و(834)شاسعة ومكتظة سلسكان  وم لك للدول اة رينة الصغرية ال امية

__________ 

الوثيقأأة اخلتاميأأة ملأأؤمتر اامأأم املتحأأدة للت  يأأة املسأأتدامة  "املسأأتقب   و انظأأر أينضأأا  24دعأأالن جو انسأأربغ  الفقأأرة  (828) 
   املرفقو2012متوو/ينوليه  27املؤر   66/288ال ي نصبو دليه"  الوارمة يف قرار اة عية العامة 

 (829) United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822, p. 107و 
  (2015مأانون ااول/مينسأ رب   12اتفاق سرينس املعت د مبوجب اتفاقية اامم املتحدة اإلطارينة بشفن تغري امل ا  )سرينس   (830) 

https://treaties.un.org/doc/Treaties/2016/02/20160215%2006-03%20PM/Ch_XXVII-7-d.pdfو 
و ومخلأت االتفاقيأة حيأ  1997أاير/ماينو  21املرفق( املؤر  ) 51/229القرار اعت دهتا اة عية العامة مبوجب  (831) 

 و 2014آب/أغسطس  17ال فاذ يف 

 (832) 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. 1180و 
 و1140املرجع نفسه  الصفحة  (833) 

 A.H.A. Soons, “The effects of a rising sea level on maritime limits and boundaries”, Netherlandsانظأر (834) 

International Law Review, vol. 37 (1990), pp. 207-232; M. Hayashi, “Sea-level rise and the law of the 

sea: future options”, in The World Ocean in Globalisation: Climate Change, Sustainable Fisheries, 

Biodiversity, Shipping, Regional Issues, D. Vidas and P.J. Schei, eds. (Leiden, Brill/Martinus Nijhoff, 

2011), pp. 187 et seq. : و انظأر أينضأاInternational 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. 13-18و 

https://treaties.un.org/doc/Treaties/2016/02/20160215%2006-03%20PM/Ch_XXVII-7-d.pdf
file:///H:/PEPS-Share/ILC%20Extra%20Refs/2016_68%20th%20session/atmosphere/1_1997_Convention_NonNavigationalUses_all.Lang.pdf
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وتتص  الفقرة السامسة م  الدينباجة سلرتابط بني قواعأد القأانون الأدويل املتعلقأة حب اينأة الغأال   (14)
و وتتصأأ  الفقأأرة (835)9تأأوجيهي مأأ  مشأأروع املبأأدأ ال 1اةأأوي وقواعأأد قأأانون البحأأار الأأت تت اوهلأأا الفقأأرة 

ذاهتأأأا مأأأ  الدينباجأأأة أينضأأأا  سالعتبأأأار اخلأأأاص الأأأ ي ملأأأب دينأأأالؤ  ل شأأأخاص والفئأأأات يف أوضأأأاع  شأأأة  
و والغأأرض مأأ  عبأأارة "علأأى وجأأه التحدينأأد" (836)9مأأ  مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي  3املشأأار دلأأيهم يف الفقأأرة 

 ئ ة امل اطق احملت   أتثر او و االعرتا  مب اطق حمدمة مون أن حيد ذلك سلضرورة م  قا
وتشأأدم الفقأأرة السأأابعة مأأ  الدينباجأأة علأأى مصأأا  ااجيأأال املقبلأأة  مبأأا ينراعأأي أينضأأا  محاينأأة  (15)

حقوق اإلنسانو واهلد   و ض ان بقاء الكومب صاحلا  لتسك  فيأه ااجيأال املقبلأةو وع أد ا أاذ 
ينُؤخأأ  يف االعتبأأار احلفأأا  علأأى نوعيأأة  التأأدابري الالومأأة حل اينأأة الغأأال  اةأأوي اليأأو   مأأ  املهأأم أن

يف مينباجتأأه  بعأأد اإلقأأرار أبن  2015الغأأال  اةأأوي يف املأأدى الطوينأأ و وينأأ ص اتفأأاق سرينأأس لعأأا  
تغري امل ا  ينشك  شاغال  مشرتما  للبشرينة  على أنأه ين بغأي ل طأرا   ع أد ا أاذ اإلجأراءات الالومأة 

مأأا ينقأأع علأأى مأأ  م هأأا مأأ  الت امأأات متعلقأأة حبقأأوق للتصأأدي لتغأأري امل أأا   أن حتأأرت  وتعأأ و وتراعأأي 
سأأأأتكهوم امأأأ  دعأأأالن  1اإلنسأأأان  ومأأأ لك اإلنصأأأا  بأأأني ااجيأأأالو وسأأأبق أن أُعأأأرب يف املبأأأدأ 

و و ي تصب أينضا  يف صأ يم مفهأو  (837)ع  أمهية االعتبارات القائ ة "بني ااجيال" 1972 لعا 
  (838)مسأأأأتقبل ا املشأأأأرتك  1987نتالنأأأأد لعأأأأا  الت  يأأأة املسأأأأتدامة  علأأأأى ال حأأأأو الأأأأوارم يف تقرينأأأر برو 
و وينعأأأربَّ ع هأأأا أينضأأأا  يف مينباجأأأة اتفاقيأأأة (839)2030ويُنسرتشأأأد إأأأا يف خطأأأة الت  يأأأة املسأأأتدامة لعأأأا  

مأأ  اتفاقيأأة  3مأأ  املأأامة  1و فأأالفقرة (841)ويف معا أأدات أخأأرى (840)1992الت أوع البيولأأوجي لعأأا  
تأأأ ص علأأأى أن "حت أأأي ااطأأأرا  ال ظأأأا   1992 اامأأأم املتحأأأدة اإلطارينأأأة بشأأأفن تغأأأري امل أأأا  لعأأأا 

امل أأأأأاخي مل فعأأأأأة أجيأأأأأال البشأأأأأرينة احلاضأأأأأرة واملقبلأأأأأة"و وأشأأأأأارت حمك أأأأأة العأأأأأدل الدوليأأأأأة يف فتوا أأأأأا 
  يف معأأأرض حأأأدينثها عأأأ   أأأ   ااسأأألحة  دىل ضأأأرورة أن ااسأأألحة ال ووينأأأةيف قضأأأية  1996 لعأأأا 

 و(842)اجيال املقبلة"تُؤخ  يف االعتبار "على اخلصوص قدرهتا على دينقاع الضرر س

__________ 

 أمان و 9( م  شرح مشروع املبدأ التوجيهي 6انظر الفقرة ) (835) 
 أمان و 9( م  شرح مشروع املبدأ التوجيهي 16انظر الفقرة ) (836) 

 وحتسي ها ل جيال احلالية واملقبلة"و م  اإلعالن دىل "مسؤولية جليلة ع  محاينة البيئة 1ينشري املبدأ  (837) 

 (838) Report of the World Commission on Environment and Development, Our Common Future 

(Oxford, Oxford University Press, 1987)شأدم التقرينأأر علأى أمهيأأة "ت  يأة تلأأ  احتياجأات احلاضأأر مون  و
 (و43 اإلضرار بقدرة ااجيال املقبلة" )الصفحة

  الأ ي ينشأدم علأى احلاجأة دىل محاينأة الكومأب مأ  2015أينلول/سأبت رب  25املؤر   70/1قرار اة عية العامة  (839) 
 التد ور حبيث وك ه "تلبية احتياجات ااجيال احلاضرة واملقبلة"و

بيولأأوجي واسأأتخدامه تأأ ص مينباجأأة االتفاقيأأة علأأى "مأأا فيأأه فائأأدة ل جيأأال احلاضأأرة واملقبلأأة" يف صأأيانة الت أأوع ال (840) 
 على  و قاب  لالست رارو

م  االتفاقية املشرتمة املتعلقة أبمان التصر  يف الوقوم املستهلك وأمأان التصأر  يف ال فأاايت ‘ 6‘4ت ص املامة  (841) 
( United Nations, Treaty Series, vol. 2153, No. 37605, p. 303  1997أينلول/سأبت رب  5املشأعة )فيي أا  

كفأأ  ااطأأرا  "السأأعي مأأ  أجأأ  جت أأب اإلجأأراءات الأأت حتأأدث أتثأأريات وكأأ  الت بأأؤ إأأا علأأى  أأو علأأى أن ت
 معقول على ااجيال املقبلة تتجاوو التفثريات املس وح إا سل سبة للجي  احلاضر"و

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

at p. 244, para. 36و 
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وقد آثرت اللج ة مصطلح "مصا " على مصطلح "م فعة" يف دطار الفقرة السأابعة مأ   (16)
الأأأأ ي ينشأأأأري دىل مصأأأأا   6الدينباجأأأأةو واسأأأأُتخِدمت صأأأأيغة مماثلأأأأة يف مشأأأأروع املبأأأأدأ التأأأأوجيهي 

 و (843)ااجيال املقبلة يف سياق "استخدا  الغال  اةوي بطرينقة م صفة ومعقولة"
 2013وتأأورم الفقأأرة الثام أأة مأأأ  الدينباجأأة التفأأا م الأأ ي توصأأألت دليأأه اللج أأة يف عأأأا   (17)

 و(844)2013بشفن دمراج املوضوع يف برانمج ع لها يف مورهتا اخلامسة والستني يف عا  

__________ 

صأأأدرت قأأأرارات  ااجيأأأال  بأأأني املتوارثأأأة العرفيأأأة احلقأأأوق بشأأأفنالدوليأأأة م تتخأأأ  بعأأأد أي قأأأرارات  احملأأأامم أنمأأأع  (843) 
عدينأدة عأأ  احملأأامم الوط يأأة تعأأرت  سإلنصأأا  بأأني ااجيأأال ووك هأأا أن تشأأك  ممارسأأة اغأأراض القأأانون الأأدويل 

 C. Redgwell, “Intra- and inter-generational equity”, in The Oxford Handbook of انظأرالعأريف  

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 :و انظأر أينضأا  أسأرتالياGray v. Minister for 

Planning, [2006] NSWLEC 720 :؛ واهل دVellore 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) :؛ ومي يأاWaweru, Mwangi (joining) and others (joining) v Kenya, miscellaneous 

civil application, Case No. 118 of 2004, Application No. 118/04, ILDC 880 (KE 2006) ؛ وج أوب
 Fuel Retailers Association of South Africa v. Director-General, Environmentalأفرينقيأأا: 

Management, Department of Agriculture, Conservation and Environment, Mpumalanga Province, 

and others, [2007] ZACC 13, 10 BCLR 1059 :؛ وسمسأتانRabab Ali v. Federation of Pakistan, 

petition filed 6 April 2016  :ينُتأأاح مأأوج  يف(www.ourchildrenstrust.org/pakistan و)علأأى  لالطأأالع
 E. Brown Weiss, In Fairness to Future Generations: International Law, Commonالشأرح  انظأر 

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 et al. (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 (referring to the judgment of 

the Philippine Supreme Court in Minors Oposa et al. v. Factoran (30 July 1993), International 

Legal Materials, vol. 33 (1994), p. 168) و وُم حأت صأفة التقاضأي يف بعأض تلأك اإلجأراءات علأى أسأاس
 .M.C. Wood and C.W انظأر"مبأدأ الوقأ  العأا "  ملسأاءلة احلكومأات مفم أاء إلمارة املأوارم البيئيأة املشأرتمةو 

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. 634-684؛ وC. Redgwell, Intergenerational Trusts and Environmental Protection 

(Manchester, 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) و يف حكأم صأدر
  أعل أأأت احملك أأأة العليأأأا اهل دينأأأة أن مبأأأدأ الوقأأأ  العأأأا  جأأأ ء مأأأ  "قأأأانون 1996مأأأانون ااول/مينسأأأ رب   13يف 

 M.C. Mehta v. Kamal Nath and Others, (1997) 1 Supreme Court Cases 388, reprinted in؛ البلأد"

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 (2001), pp. 221-234و 

يف مرحلأأة الحقأأة مأأ  أع أأال اللج أأة  راجهأأادم موضأأععأأام ال ظأأر يف مصأأطلحات  أأ   الفقأأرة ويف اتُّفأأق علأأى أن ينُ  (844) 
 10الواثئأأأق الرمسيأأأة للج عيأأأة العامأأأة  الأأأدورة الثام أأأة والسأأأتون  امللحأأأق رقأأأم انظأأأر أينضأأأا   و ا املوضأأأوعإأأأ املتعلقأأأة

(A/68/10 الفقرة  )و168 

http://www.ourchildrenstrust.org/pakistan
http://undocs.org/ar/A/68/10
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  1املبدي التوجيهي 
 استخدام املصطلحال

 اغراض مشارينع املبامئ التوجيهية      
 لغال  الغاوي احمليط سارض؛"الغال  اةوي" ينعد ا )أ( 
"تلأأأوث الغأأأال  اةأأأوي" ينعأأأر تسأأأبب اإلنسأأأان  بصأأأورة مباشأأأرة أو غأأأري  )ب( 

مباشرة  يف دمخال أو دطالق موام يف الغال  اةوي تسأهم يف وقأوع آاثر ضأارة متتأد خأارج 
 مولة امل شف وم  شفهنا أن تعرض حياة اإلنسان وصحته والبيئة الطبيعية ل رض للخطر؛

"تد ور الغال  اةوي" ينعر تسبب اإلنسان  بصورة مباشرة أو غأري  )ج( 
مباشأأرة  يف تغأأريا احأأوال الغأأال  اةأأوي تأأ جم ع أأه آاثر ضأأارة ذات شأأفن قأأد تعأأرض 

 حياة اإلنسان وصحته والبيئة الطبيعية ل رض للخطرو 

 العرح  
"  أمأأر اعتأأربت اللج أأة أن وضأأع مشأأروع مبأأدأ تأأوجيهي بشأأفن "اسأأتخدا  املصأأطلحات (1)

مرغأأأوب فيأأأه وينشأأأك  ضأأأرورة ع ليأأأة  بغيأأأة التوصأأأ  دىل فهأأأم مشأأأرتك ملأأأا تغطيأأأه مشأأأارينع املبأأأامئ 
التوجيهيأأأأة  أأأأ  و واملصأأأأطلحات املسأأأأتخدمة ال تقأأأأدَّ  دال "اغأأأأراض مشأأأأارينع املبأأأأامئ التوجيهيأأأأة 
 أأ  "  وال ينأأرام إأأا أبي حأأال مأأ  ااحأأوال التأأفثري يف أي تعأأارين  قائ أأة أو مقبلأأة اي مصأأطلح 

 املصطلحات الوارمة يف القانون الدويلو م 
وم ينرم يف الصكوك الدولية ذات الصلة تعرينأ  ملصأطلح "الغأال  اةأوي"و ومأع ذلأك   (2)

اعتأأأأربت اللج أأأأة ضأأأأروراي  أن تأأأأدرج تعرينفأأأأا  ع ليأأأأا  يف مشأأأأارينع املبأأأأامئ التوجيهيأأأأة  أأأأ    واسأأأأُت د 
  اتبأأع للهيئأأة احلكوميأأة الدوليأأة التعرينأأ  املقأأد  يف الفقأأرة )أ( مأأ  تعرينأأ  صأأامر عأأ  فرينأأق عامأأ

 و(845)املع ية بتغري امل ا 
ورأت اللج أأة أن مأأ  الضأأروري أن ينكأأون التعرينأأ  القأأانوين الأأ ي تقدمأأه متسأأقا  مأأع الأأ هج  (3)

الأأأ ي ينتبعأأأه العل أأأاءو فاسأأأت اما  دىل العل أأأاء  ينوجأأأد الغأأأال  اةأأأوي يف مأأأا ينسأأأ ى بقشأأأرة الغأأأال  
وي دىل ااعلى م  سأطح اارض الأ ي ينشأك  احلأد ااسأف  وماماي   وتد الغال  اة و(846)اةوي

ميلأأومرتا     25للغأال  اةأأوي اةأأا و وينتكأون الغأأال  اةأأوي يف املتوسأأط  حأىت ارتفأأاع ينصأأ  دىل 
يف املائة(  دىل جانب الغاوات ال أ رة  20.95يف املائة(  واامسجني ) 78.08مما ينلي: ال رتوجني )

واهلليو  وغاوات الدفيئة ذات ال شأاط اإلشأعاعي مثأ  اثين أومسأيد يف املائة(   0.93مث  اارغون )
يف املائة( وااووون  فضال  ع   ار املاء ال أاتج عأ  أثأر الدفيئأة بك يأات شأديندة  0.035الكربون )

__________ 

 (845) Fifth Assessment Report, Working Group III, annex I. Intergovernmental Panel on Climate 

Change, Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change, O. Edenhofer et al. (eds.) 

(Cambridge University Press, 2014), p. 1252 :متاح يف  http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/و 
اامرينكيأة ل رصأام اةوينأة "قشأرة الغأأال  اةأوي" )تسأ ى أينضأا  طبقأة الغأال  اةأوي أو م طقأأة  اة عيأةتعأّر   (846) 

الغال  اةوي( أبهنا "أي شرحية أو طبقة م  عدم م  الشرائح أو "الطبقأات" املكونأة للغأال  اةأوي لأ رض" 
 (وhttp://glossary.ametsoc.org/wiki/Atmospheric_shell)متاح يف: 

http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/
http://glossary.ametsoc.org/wiki/Atmospheric_shell
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و وين قسأأأم الغأأأال  (848)و وحيتأأأوي الغأأأال  اةأأأوي أينضأأأا  علأأأى السأأأحب واهلبأأأاء اةأأأوي(847)التبأأأاين 
ت جوينأأة مرتبأأة ب أأاء  علأأى خصأأائص مرجأأة حرارهتأأاو و أأ   الطبقأأات  اةأأوي رأسأأيا  دىل اأأس طبقأأا

مرتبأأأأة مأأأأ  الطبقأأأأات السأأأأفلى دىل الطبقأأأأات العليأأأأا   أأأأي: الرتوبوسأأأأفري والسرتاتوسأأأأفري واملي وسأأأأفري 
يف املائأأأة مأأأ   80والثريموسأأفري )الغأأأال  احلأأأراري( واإلم وسأأأفري )الغأأأال  اخلأأارجي(و وينوجأأأد  أأأو 

يف املائة م هأا يف طبقأة السرتاتوسأفريو والغأال  اةأوي  20وبوسفري و و الكتلة اهلوائية يف طبقة الرت 
يف املائأأأة مأأأ  قطأأأر مومأأأب  1  أأأو ذلأأأك احلأأأ ا  السأأأدوي اابأأأيض اللأأأون الرقيأأأق )بُسأأأ ك ينقأأأ  عأأأ 

اارض( ال ي ينرا  املرء ع د ال ظر دىل اارض م  بعدو ويف االصأطالح العل أي ينشأار دىل الطبقتأني 
ميلأأأومرتا     50 املتوسأأأط   و أأأي متتأأأد دىل ارتفأأأاع ينبلأأأغ يف  اةأأأوي السأأأفلي""الغأأأالجمت عتأأأني سسأأأم 

و وتتغأري مرجأة حأرارة الغأال  اةأوي بتغأري (849)"الغال  اةوي العلأوي"ووك  الت يي  بي ه ا وبني 
ميلأومرتا (  تت أاقص   12االرتفاعو ففأي طبقأة الرتوبوسأفري )الأت متتأد دىل الرتوبوبأوو  علأى ارتفأاع  أو 

و ويف (850)احلأأرارة بت اينأأد االرتفأأاع بسأأبب امتصأأاص سأأطح الكومأأب طاقأأة الشأأ س ودشأأعاعها مرجأأة
املقابأأ   تأأ مام مرجأأة احلأأرارة تأأدرمليا  يف طبقأأة السرتاتوسأأفري )الأأت متتأأد دىل السأأرتاتوبوو  علأأى ارتفأأاع 

بسأأبب امتصأأاص طبقأأة ااووون ااشأأعة فأأوق الب فسأأجيةو  (851)ميلأأومرتا ( مأأع االرتفأأاع  50ينقأأارب 
ميلأومرتا (  تأ خفض مرجأات   80يف طبقة املي وسفري )الت متتد دىل املي وبوو  على ارتفاع ين يند على و 

احلأرارة مأأ  جدينأأد بت اينأأد االرتفأأاعو أمأأا يف طبقأأة الغأال  احلأأراري فرتتفأأع مرجأأات احلأأرارة بسأأرعة مأأ  
اةأأوي  جدينأد بفعأأ  دشأأعاع ااشأعة السأأي ية وااشأأعة فأوق الب فسأأجية مأأ  الشأ سو ولأأيس للغأأال 

 و(852)"حد أعلى معر  تعرينفا  جيدا "
وتعرينأأ  "الغأأال  اةأأوي" الأأوارم يف الفقأأرة )أ( بوصأأفه الغأأال  الغأأاوي احملأأيط سارض  (4)

 أأو وصأأ  "مأأامي" للغأأال  اةأأويو وينوجأأد أينضأأا  جانأأب "وسيفأأي"  ينشأأ   ت قأأ  اهلأأواء علأأى 
اهلواء ويندور حول اارض يف نطاق واسعو وينتحرك الغال  اةوي حرمة مين امية ومتقلبةو وينت ق  

__________ 

يف املائة م  متلأة الغأال  اةأوي   أو أحأد املكأوانت  0.25م  ال احية الفي ايئية   ار املاء  ال ي ينشك   و  (847) 
ديند لرتميأ   أار املأاء يف اةأو  مرج العأر  علأأى الشأديندة التبأاين و ففأي علأو  الغأال  اةأوي  "نظأرا  للتبأاين  الشأ

حتدينأأأد ال سأأأب املئوينأأأة ملختلأأأ  املكأأأوانت ب أأأاء  علأأأى عالقتهأأأا سهلأأأواء اةأأأا "و وتتسأأأم ترميأأأ ات طبقأأأة ااووون 
جأأ ء يف املليأأون مأأ  ترميأأ  ااووون يف الغأأال  اةأأوي ينعتأأرب خطأأرا  علأأى  0.1سلتبأأاين  الشأأديند أينضأأا و وأمثأأر مأأ  

 ,J.M. Wallace and P.V. Hobbs, Atmospheric Science: An Introductory Survey انظرينةو الكائ ات البشر 

2nd ed. (Boston, Elsevier Academic Press, 2006), p. 8و 
 واملرجع نفسه (848) 
ضأأة تعأأّر  اة عيأأة اامرينكيأأة ل رصأأام اةوينأأة "الطبقأأة السأأفلى مأأ  الغأأال  اةأأوي" أبهنأأا "ع ومأأا  وبصأأفة فضفا (849) 

حأأأأد مبأأأأري  ذلأأأأك اةأأأأ ء مأأأأ  الغأأأأال  اةأأأأوي الأأأأ ي حتأأأأدث فيأأأأه معظأأأأم الظأأأأوا ر امل اخيأأأأة )أي الرتوبوسأأأأفري  دىل
السأأأفلى مأأأأ  السرتاتوسأأأفري(؛ خالفأأأأا  لل عأأأد الشأأأأائع للطبقأأأة العليأأأأا مأأأ  الغأأأأال  اةأأأوي"  )متأأأأاح يف:  والطبقأأأة

http://glossary.ametsoc.org/wiki/Lower_atmosphere  و وينعرَّ  "الغال  اةوي العلوي" أبنه ما تبقأى مأ)
الطبقأأأأة ااوىل  أي "املصأأأأطلح العأأأأا  الأأأأ ي ينأأأأدل علأأأأى طبقأأأأة الغأأأأال  اةأأأأوي فأأأأوق الرتوبوسأأأأفري" )متأأأأاح يف: 

http://glossary.ametsoc.org/wiki/Upper_atmosphereو) 

يف م  مكان؛ ف لك ينتوق  على االرتفاع واملواسمو وتقع ق أة الرتوبوسأفري علأى  الرتوبوسفري متساواي   مسكليس  (850) 
 ميلومرتا  فوق خط االستواء  ودن مانت أمب م  ذلك يف القطبأنيو ويف املتوسأط  ينبلأغ ارتفأاع  17ارتفاع حوايل 

 E.J. Tarbuck, F.K. Lutgens and D. Tasa, Earth انظأأرميلأأومرتا و   12احلأد اخلأأارجي للرتوبوسأأفري  أأو 

Science, 13th ed. (New Jersey, Pearson, 2011), p. 466و 

 ومايم تدرمليا وميلومرتا    تبدأ يف اال  35و 20حتديندا   تظ  مرجة حرارة طبقة السرتاتوسفري اثبتة على ارتفاع ينرتاوح بني  (851) 

 وp. 467أعال (   46)احلاشية  Tarbuck, Lutgens and Tasa, Earth Science انظر (852) 

http://glossary.ametsoc.org/wiki/Lower_atmosphere
http://glossary.ametsoc.org/wiki/Upper_atmosphere
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حرمأأأأة معقأأأأدة تسأأأأ ى "مورة الغأأأأال  اةأأأأوي"و وقأأأأررت اللج أأأأة  م أأأأا ورم ذمأأأأر  آنفأأأأا  يف شأأأأرح 
 و(853)الدينباجة  أن تشري دىل   ا اةانب الوسيفي للغال  اةوي يف الفقرة الثانية م  الدينباجة

دث فيهأأأا حرمأأأة ومأأأ  املهأأأم بوجأأأه خأأأاص اإلقأأأرار بوسيفأأأة الغأأأال  اةأأأوي بوصأأأفه واسأأأطة حتأأأ (5)
مسأأأت رة  دذ دن الغأأأال  اةأأأوي  أأأو السأأأياق الأأأ ي حيأأأدث فيأأأه "انتقأأأال وانتشأأأار" املأأأوام املسأأأببة للتلأأأوث 
والتد ورو فانتقال املوام امللوثة البعيد املدى والعأابر للحأدوم وثأ  فعأال  دحأدى املشأام  الرئيسأية الأت هتأدم 

 م  تتعلق شواغ  أخرى ب فام ااووون وتغري امل ا و دىل التلوث العابر للحدو  ودضافةبيئة الغال  اةويو 
وتعأأر  الفقأأرة )ب( "تلأأوث الغأأال  اةأأوي" وتت أأاول تلأأوث  اهلأأواء العأأابر للحأأدوم  يف  (6)

حأأني تعأأر  الفقأأرة )ج( "تأأد ور الغأأال  اةأأوي" وتشأأري دىل املشأأام  العامليأأة الأأت هتأأدم الغأأال  
ضح م  الفقرتني )ب( و)ج( أن مشارينع املبامئ اةويو فباستخدا  عبارة "تسّبب اإلنسان"  ينت

التوجيهية تت اول تلوث الغال  اةوي وتد ور الغال  اةوي "ال اشأئني عأ  اانشأطة البشأرينة"و 
وتدرك اللج ة أن الرتمي  على ال شاط البشري  سواء أمان مباشرا  أ  غري مباشر  ترميأ  مقصأوم  

 د  درشامات دىل الدول واجملت ع الدويلوحيث دن     املبامئ التوجيهية ترمي دىل تق
ويُنسأتخد  مصأأطلح "تلأأوث الغأأال  اةأأوي" )أو  تلأأوث اهلأأواء( أحيأأاان  اسأأتخداما  عامأأا   (7)

  لك أه يف  أ   (854)ليش   تأد ور أحأوال الغأال  اةأوي ع ومأا  مثأ  نفأام ااووون وتغأري امل أا 
 ارسأأة القائ أأة يف املعا أأداتو ومأأ   ّ فهأأو املبأأامئ التوجيهيأأة يُنسأأتخد  مبع أأا  الضأأيق  متاشأأيا  وامل
 ينستبعد القضااي العاملية م  تعرين  التلوث اةويو

ويف تعرينأأأأ  "تلأأأأوث الغأأأأال  اةأأأأوي"  ُتسأأأأتخد  يف الفقأأأأرة )ب( عبأأأأارات تسأأأأت د أساسأأأأا  دىل  (8)
 ا ينلي:  الت ت ص على م(855)1979)أ( م  اتفاقية التلوث اةوي البعيد املدى عرب احلدوم لعا  1 املامة

التلأوث اةأوي" ينعأر "مأا يُنسأتحدث يف اهلأواء بفعأ  اإلنسأان  بصأورة مباشأرة " 
أو غأأري مباشأأأرة  مأأأ  مأأأوام أو طاقأأة تأأأ جم ع هأأأا آاثر ضأأأارة بطبيعتهأأا مبأأأا ينعأأأرض صأأأحة 
اإلنسأأان للخطأأر  وينلحأأق اخلطأأر سملأأوارم احليأأة والأأ ظم اإلينكولوجيأأة وامل تلكأأات املامينأأة  

__________ 

 ( م  شرح الدينباجةو3الفقرة ) أعال انظر  (853) 

الصأامر عأ  معهأد القأانون الأدويل  1987مأ  قأرار القأا رة لعأا   1مأ  املأامة  1على سبي  املثال  تأ ص الفقأرة  (854) 
في ايئأأأي  تغأأأريأي ‘ التلأأأوث‘ةأأأوي عأأأرب احلأأأدوم"  علأأأى مأأأا ينلأأأي: "اغأأأراض  أأأ ا القأأأرار  ينعأأأر بشأأأفن "التلأأأوث ا

الغأأأال  اةأأأوي أو نوعيتأأأه ينأأأ جم بصأأأورة مباشأأأرة أو غأأأري مباشأأأرة عأأأ  فعأأأ   يف تكأأأوين مي يأأأائي أو بيولأأأوجي  أو
أو م أأأاطق واقعأأأة اإلنسأأان أو امت اعأأأه عأأأ  القيأأأا  بفعأأأ   وترتتأأأب عليأأأه آاثر مؤذينأأأة أو ضأأأارة يف بيئأأأة مول أخأأأرى 

 وhttp://www.idi-iil.org, Resolutionsخارج حدوم الوالينة الوط ية"و )التوميد مضا (و متاح يف: 
 ,United Nations(  1979تشأرين  الثأاين/نوف رب  13اتفاقية التلوث اةوي البعيد املدى عرب احلدوم )ج ي    (855) 

Treaty Series, vol. 1302, No. 21623, p. 217 أ( مأ  اتفاقيأة التلأوث اةأوي البعيأد املأدى 1وصأياغة املأامة و(
عأأرب احلأأدوم مسأأت دة مأأ  تعرينأأ  التلأأوث الأأ ي وضأأعه جملأأس م ظ أأة التعأأاون والت  يأأة يف امليأأدان االقتصأأامي يف 

 1974تشأأأرين  الثأأأاين/نوف رب  14بشأأأفن "املبأأأامئ املتعلقأأأة سلتلأأأوث عأأأرب احلأأأدوم"  املؤرخأأأة  C(74)224توصأأأيته 
(International Legal Materials, vol. 14 (1975), p. 243)     والأأت تأأ ص علأأى مأأا ينلأأي: "اغأأراض  أأ

املبأامئ  ينعأأر التلأأوث مأأا يُنسأأتحدث يف البيئأة بفعأأ  اإلنسأأان  بصأأورة مباشأأرة أو غأري مباشأأرة  مأأ  مأأوام أو طاقأأة 
صأأأأحة اإلنسأأأأان للخطأأأأر  وينلحأأأأق اخلطأأأأر سملأأأأوارم احليأأأأة والأأأأ ظم  تأأأأ جم ع هأأأأا آاثر ضأأأأارة بطبيعتهأأأأا مبأأأأا ينعأأأأرض

اإلينكولوجيأأة  وخيأأ  سمل أأافع البيئيأأة وغأأري ذلأأك مأأ  اسأأتخدامات البيئأأة املشأأروعة أو حيأأول مون االسأأتفامة م هأأا"و 
؛ انظأر H. van Edig (ed.), Legal Aspects of Transfrontier Pollution (Paris, OECD, 1977), p. 13 انظأر
 .P. Birnie, A. Boyle and C. Redgwell, International Law and the Environment, 3rd edضأا : أين

(Oxford, Oxford University Press, 2009), pp. 188-189; A. Kiss and D. Shelton, International 

Environmental Law (London, Graham & Trotman, 1991), p. 117 (definition of pollution: “also 

forms of energy such as noise, vibrations, heat, radiation are included”)و 

http://www.idi-iil.org/
http://www.idi-iil.org/
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 ذلك م  استخدامات البيئة املشروعة أو حيول مون االسأتفامة وخي  سمل افع البيئية وغري
 تبعا  ل لك"و‘ امللواثت اةوينة‘م ها  وتُفهم 

مأأأأأ  اتفاقيأأأأأة اامأأأأأم املتحأأأأأدة لقأأأأأانون  1( مأأأأأ  املأأأأأامة 4)1وقأأأأأد ملأأأأأدر سلأأأأأ مر أينضأأأأأا  أن الفقأأأأأرة 
مبأا يف ذلأك  تعّر  مصطلح "التلأوث" أبنأه ينعأر "دمخأال اإلنسأان يف البيئأة البحرينأة  (856)البحار

مصاب ااهنار  بصورة مباشرة أو غري مباشرة  موام أو طاقة ت جم ع ها أو حيت   أن ت جم ع ها 
و (857)آاثر مؤذينة  مث  اإلضرار سملوارم احلية واحلياة البحرينة  وتعرينض الصأحة البشأرينة ل خطأار"

ذات طابع ينعأرض حيأاة  وينُفرتض أن تكون اآلاثر املؤذينة ال اجتة ع  دمخال أو دطالق تلك املوام
 اإلنسان وصحته للخطر وينهدم البيئة الطبيعية ل رض  أو ينسهم يف ذلكو 

)أ( مأأأأأأ  اتفاقيأأأأأأة التلأأأأأأوث اةأأأأأأوي البعيأأأأأأد املأأأأأأدى عأأأأأأرب احلأأأأأأدوم 1وبي  أأأأأأا تأأأأأأ ص املأأأأأأامة  (9)
مأ  اتفاقيأة اامأم املتحأدة لقأانون البحأار علأى مسأفلة "دمخأال طاقأة"  1( م  املأامة 4)1 والفقرة

وام( يف الغأال  اةأوي مجأ ء مأ  "التلأوث"  فأ ن اللج أة قأررت أالّ تشأري صأراحة  دىل )ومأ لك مأ
مصطلح "الطاقة" يف نص الفقرة )ب( م  مشروع املبدأ التوجيهيو فهي تعتأرب  اغأراض املبأامئ 
التوجيهية  أن لفأغ "مأوام" ينشأ   "الطاقأة"و وينُفهأم أن "الطاقأة" تشأ   احلأرارة والضأوء والضأجة 

 و (858)شعاعي الت ُتدخ  يف الغال  اةوي أو ُتطلق فيه م  خالل اانشطة البشرينةوال شاط اإل
__________ 

 ,United Nations(  1982مأأأانون ااول/مينسأأأ رب   10اتفاقيأأأة اامأأأم املتحأأأدة لقأأأانون البحأأأار )مونتيغأأأو سي   (856) 

Treaty Series, vol. 1833, No. 31363, p. 3و 
مأأ  اتفاقيأأة اامأأم املتحأأدة لقأأانون البحأأار علأأى التأأ ا  مب أأع تلأأوث البيئأأة البحرينأأة مأأ  اةأأو  ويف  212تأأ ص املأأامة  (857) 

 حدوم ذلك ين طبق تعرين  "التلوث" الوارم يف     االتفاقية على التلوث اةويو

 World Meteorological Organization/International Global Atmospheric انظأأراحلأأرارة  في أأا خيأأص (858) 

Chemistry, Project Report, “Impacts of megacities on air pollution and climate”, Global 

Atmosphere Watch Report No. 205 (Geneva, World Meteorological Organization, 2012); D. 

Simon and H. Leck, “Urban adaptation to climate/environmental change: governance, policy and 

planning”, Special Issue, Urban Climate, vol. 7 (2014) pp. 1-134; J.A. Arnfield, “Two decades of 

urban climate research: a review of turbulence, exchanges of energy and water, and the urban heat 

island”, International Journal of Climatology, vol. 23 (2003), pp. 1-26; L. Gartland, Heat Islands: 

Understanding and Mitigating Heat in Urban Areas (London, Earthscan, 2008) : انظر بوجه عا :B. 

Stone Jr., The City and the Coming Climate: Climate Change in the Places We Live (Cambridge, 

Massachusetts, Cambridge University Press, 2012)  انظرو وفي ا خيص التلوث الضوئي C. Rich and T. 

Longcore (eds.), Ecological Consequences of Artificial Night Lighting, (Washington, D.C., Island 

Press, 2006); P. Cinzano and F. Falchi, “The propagation of light pollution in the atmosphere”, 

Monthly Notices of the Royal Astronomic Society, vol. 427 (2012), pp. 3337-3357; F. Bashiri and 

C. Rosmani Che Hassan, “Light pollution and its effects on the environment”, International 

Journal of Fundamental Physical Sciences, vol. 4 (2014), pp. 8-12 و وفي أأأا خيأأأص التلأأأوث
مأأأأانون   7)شأأأأيكاغو   1944التفاقيأأأأة الطأأأأريان املأأأأدين الأأأأدويل لعأأأأا   16الس عي/الصأأأأويت  انظأأأأر مأأأأثال  املرفأأأأق 

 United Nations, Treaty Series, vol. 15, No. 295 p. 295  )vol. I: Aircraft  1944ااول/مينسأ رب 

Noise, 5th ed. 2008 انظأر؛ P. Davies and J. Goh, “Air transport and the environment: regulating 

aircraft noise”, Air and Space Law, vol. 18 (1993), pp. 123-135 وفي أأا خيأص انبعأأااثت ال شأأاط و
 D. Rauschning, “Legal problems of continuous and instantaneous long-distance air انظراإلشعاعي  

pollution: interim report”, Report of the Sixty-Second Conference of the International Law 

Association (Seoul, 1986), pp. 198-223, at p. 219; and International Atomic Energy Agency, 

Environmental Consequences of the Chernobyl Accident and their Remediation: Twenty Years of 

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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وتبنّي عبارة "آاثر متتد خارج مولة امل شأف" يف الفقأرة )ب( أن مشأارينع املبأامئ التوجيهيأة  (10)
)ب( مأأ  اتفاقيأأة التلأأوث اةأأوي البعيأأد 1تت أأاول اآلاثر العأأابرة للحأأدوم سملفهأأو  الأأوارم يف املأأامة 

 ومفام  أن: 1979املدى عرب احلدوم لعا  
التلأأأوث اةأأأوي البعيأأأد املأأأدى عأأأرب احلأأأدوم" ينعأأأر "التلأأأوث اةأأأوي الأأأ ي ينقأأأع " 

م شف  املامي  مليأا  أو ج ئيأا   ماخأ  م طقأة مشأ ولة سلوالينأة الوط يأة لدولأة مأا  وتأ جم 
معهأا ع ومأا  ع ه آاثر سلبية يف امل طقأة املشأ ولة بوالينأة مولأة أخأرى علأى مسأافة ينتعأ ر 
 الت يي  بني ما تسهم به مصامر فرمينة ومجاعية لالنبعااثت يف ذلك التلوث"و 

وملأأا مأأأان "تلأأأوث الغأأأال  اةأأأوي" معرّفأأأا  تعرينفأأأا  ضأأأيقا  يف الفقأأأرة )ب(  فأأأال بأأأد اغأأأراض  (11)
مشارينع املبامئ التوجيهية م  ت اول املسائ  ااخرى غأري التلأوث اةأوي عأ  طرينأق تعرينأ  خمتلأ و 

"تأأد ور الغأأال  اةأأوي"و وينأأرام إأأ ا التعرينأأ  أن ينشأأ    هلأأ ا الغأأرض  تقأأد  الفقأأرة )ج( تعرينفأأا  لو 
مشكلت نفام ااووون وتغأري امل أا و و أو ينغطأي تغأري ااحأوال اةوينأة العامليأة الأ ي ينسأببه اإلنسأان  

امينأأة أو سأأواء أمأأان ذلأأك بصأأورة مباشأأرة أو غأأري مباشأأرةو وقأأد ينتخأأ  ذلأأك شأأك  تغأأري يف البيئأأة امل
مأ  اتفاقيأة  1مأ  املأامة  2احليوينة أو شك  تبدين  يف ترميبة الغال  اةأوي العأامليو وينأرم يف الفقأرة 

"اآلاثر الضارة" الت تعأر "التغيأريات يف البيئأة  تعرين ت ل (859)1985فيي ا حل اينة طبقة ااووون لعا  
ا   الأأت هلأأأا آاثر شأأديندة الضأأأرر علأأأى املامينأأة أو يف الكائ أأأات احليأأة  مبأأأا يف ذلأأك التغيأأأريات يف امل أأأ

الصأأأحة البشأأأرينة أو علأأأى ترميأأأب ومرونأأأة ودنتاجيأأأة الأأأ ظم اإلينكولوجيأأأة الطبيعيأأأة وتلأأأك الأأأت ين ظ هأأأا 
مأأ  اتفاقيأأة اامأأم املتحأأدة  1مأأ  املأأامة  2اإلنسأأان أو علأأى املأأوام املفيأأدة للبشأأرينة"و وتعأأّر  الفقأأرة 

ا " أبنأه ينعأر "تغيأريا  يف امل أا  ينعأ ى بصأورة مباشأرة أو اإلطارينة بشفن تغري امل ا  مصطلح "تغأري امل أ
غأأري مباشأأرة دىل ال شأأاط البشأأري الأأ ي ينفضأأي دىل تغيأأري يف تكأأوين  الغأأال  اةأأوي العأأاملي والأأ ي 

 دىل التقلب الطبيعي لل  ا   على مدى فرتات وم ية مت اثلة"و  دضافةينالحغ  
اق اانشأطة البشأرينة الأت ين بغأي أن تغطيهأا وينرام بعبارة "آاثر ضأارة ذات شأفن" حتدينأد نطأ (12)

مشأأأأارينع املبأأأأامئ التوجيهيأأأأةو وقأأأأد مرجأأأأت اللج أأأأة علأأأأى اسأأأأتخدا  عبأأأأارة "ذو شأأأأفن" يف أع اهلأأأأا 
لكأأ  ‘ وكأأ  مشأأفه‘شأأيئا  أمثأأر مأأ   تعأأد ‘ذو شأأفن"‘و وذ بأأت اللج أأة دىل أن عبأأارة (860)السأأابقة

                                                                                                                                                              

Experience – Report of the Chernobyl Forum Expert Group ‘Environment’, Radiological 

Assessment Report Series (2006), STI/PUB/1239  و انظأأأر أينضأأأا :United Nations Scientific 

Committee on the Effects of Atomic Radiation, 2013 Report to the General Assembly, Scientific 

Annex A: Levels and effects of radiation exposure due to the nuclear accident after the 2011 great 

east-Japan earthquake and tsunami (United Nations publication, Sales No. E.14.IX.1) :متأاح يف  
www.unscear.org/docs/reports/2013/13-85418_Report_2013_Annex_A.pdf  و و أأ ا ال خيأأ  سسأأتخدا

 International Atomic Energy انظأأرا  بوجأأه خأأاص )الطاقأأة ال ووينأأة اغأأراض سأأل ية في أأا ينتعلأأق بتغأأري امل أأ

Agency, Climate Change and Nuclear Power 2014 (Vienna, 2014), p. 7و) 
 .United Nations, Treaty Series, vol(  1985آذار/مأارس  22اتفاقيأة فيي أا حل اينأة طبقأة ااووون )فيي أا   (859) 

1513, No. 26164, p. 293و 
( )قأرار 1997مأ  اتفاقيأة قأانون اسأتخدا  اجملأاري املائيأة الدوليأة يف ااغأراض غأري املالحيأة ) 7 املأامة انظر مأثال   (860) 

م  مشارينع املوام املتعلقأة مب أع الضأرر  1  املرفق(؛ واملامة 1997أاير/ماينو  21املؤر   51/229اة عية العامة 
مأأأأ   2  املرفأأأأق(؛ واملبأأأأدأ 62/68ة العامأأأة ( )قأأأأرار اة عيأأأأ2001العأأأابر للحأأأأدوم ال أأأأاجم عأأأأ  أنشأأأطة خطأأأأرة )

( 2006املتعلقأأة بتووينأأع اخلسأأارة يف حالأأة وقأأوع ضأأرر عأأابر للحأأدوم انجأأم عأأ  أنشأأطة خطأأرة ) مشأأارينع املبأأامئ
مأأ  مشأارينع مأوام قأأانون طبقأات امليأا  اةوفيأأة العأابرة للحأأدوم  6  املرفأق(؛ واملأامة 61/36)قأرار اة عيأة العامأأة 

   املرفق(و63/124العامة  ( )قرار اة عية2008)

http://www.unscear.org/docs/reports/2013/13-85418_Report_2013_Annex_A.pdf
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ؤمي الضأأأأرر دىل آاثر مؤذينأأأأة حقيقيأأأأة وملأأأأب أن ينأأأأ‘و مبأأأأريا  ‘أو ‘ خطأأأأريا  ‘ينلأأأأ   أن ينبلأأأأغ حج أأأأا   ال
و (861)ملب أن ينكون م  امل ك  قياس     اآلاثر املؤذينة سملقأاينيس الوقائعيأة واملوضأوعية" ووولو  

وعأأالوة علأأى ذلأأك  دذا مانأأت عبأأارة "ذو شأأفن" حتأأدم ا معأأاينري وقائعيأأة وموضأأوعية  ف هنأأا ت طأأوي  
الفرتة الت ملري فيها   ا التحدينأدو م لك على حتديند للقي ة ينتوق  على سرو  م  حالة وعلى 

ف أأثال   رمبأأا ينُعتأأرب نأأوع معأأني مأأ  أنأأواع الف ْقأأد غأأري "ذي شأأفن" يف وقأأت معأأني ان املعرفأأة العل يأأة 
التقأأأأدينر البشأأأأري يف ذلأأأأك الوقأأأأت م ينسأأأأ دا قي أأأأة تُأأأأ مر هلأأأأ ا املأأأأورم سلأأأأ اتو ف سأأأأفلة تعرينأأأأ   أو
 و(862)وال تتوق  على حتديند قانوين ينشك  شيئا  "ذا شفن" تستل   حتديندا  وقائعيا   ما
ويف حالأأأة "تلأأأوث الغأأأال  اةأأأوي" ينفأأأرتض أن دمخأأأال أو دطأأأالق املأأأوام ال ينسأأأهم دال يف  (13)

وقوع آاثر "ضارة"  أما يف حالة "تد ور الغال  اةوي"  فتغري ااحوال اةوينة ملب أن تأ جم ع أه 
  بشأأأأأفن نطأأأأأاق املبأأأأأامئ 2ي "آاثر ضأأأأأارة ذات شأأأأأفن"و وم أأأأأا ينتبأأأأأني مأأأأأ  مشأأأأأروع املبأأأأأدأ التأأأأأوجيه

التوجيهيأأة  تتعلأأأق  أأ   املبأأأامئ التوجيهيأأأة حب اينأأة الغأأأال  اةأأوي مأأأ  التلأأأوث والتأأد ور علأأأى حأأأد 
( يف adverse effects( أعأأال   تأأدل عبأأارة "اآلاثر الضأأارة" )11سأأواءو وم أأا ُأشأأري دليأأه يف الفقأأرة )

و ذات شأأفن علأأى التغأأريات الأأت هلأأا آاثر( 1مأأ  املأأامة  2اتفاقيأأة فيي أأا حل اينأأة طبقأأة ااووون )الفقأأرة 
 ( دىل شيء مؤذا  ينقع غالبا  بشك  مسترت أو غري متوقعو deleteriousوينشري لفغ "ضارة" )

   2املبدي التوجيهي 
 نطاق املبادئ التوجيهية

تتعلأأأق مشأأأارينع املبأأأامئ التوجيهيأأأة  أأأ   حب اينأأأة الغأأأال  اةأأأوي مأأأ   -1 
 تلوث الغال  اةوي وتد ور و 

 تت أأأاول مشأأأارينع املبأأأامئ التوجيهيأأأة  أأأأ   املسأأأائ  املتعلقأأأة مببأأأدأ تغأأأأر  ال -2 
امللوِّث  ومبدأ التحوط  واملسؤوليات املشرتمة رغأم تباين هأا  ومسأؤولية الأدول ورعااي أا  ونقأ  

 ااموال والتك ولوجيا دىل البلدان ال امية  مبا ينش   حقوق امللكية الفكرينة  وال    إاو 
مشأأأأأأارينع املبأأأأأأامئ التوجيهيأأأأأأة  أأأأأأ   مأأأأأأوام معي أأأأأأة موضأأأأأأع ال تت أأأأأأاول  -3 

مفاوضأأات بأأني الأأدول مثأأ  الكربأأون ااسأأوم  وأووون طبقأأة الرتوبوسأأفري  ومأأوام أخأأرى 
 ث ائية التفثريو 

لأأأيس يف مشأأأارينع املبأأأامئ التوجيهيأأأة  أأأ   مأأأا ينأأأؤثر علأأأى املرمأأأ  القأأأانوين  -4 
قأأة سلفضأأاء اخلأأارجي  مبأأا يف ذلأأك لل جأأال اةأأوي مبوجأأب القأأانون الأأدويل أو سملسأأائ  املتعل

 تعيني حدوم و

__________ 

مأأ  مشأأارينع املأأوام املتعلقأأة مب أأع الضأأرر العأأابر للحأأدوم ال أأاجم عأأ  أنشأأطة  2( مأأ  شأأرح مشأأروع املأأامة 4الفقأأرة ) (861) 
 و98  يف الفقرة 196  اجمللد الثاين )اة ء الثاين( والتصوينب  الصفحة 2001حولية ووو   2001 خطرة 

( 7( و)4املتعلقة مب ع الضرر العابر للحدوم ال اجم ع  أنشطة خطأرة  )الفقأراتن ) انظر مثال  شرح مشارينع املوام (862) 
(  املرجأأع نفسأأهو انظأأر أينضأأا  شأأرح مشأأارينع املبأأامئ املتعلقأأة بتووينأأع اخلسأأارة يف حالأأة 2مأأ  شأأرح مشأأروع املأأامة 

(  2دأ ( مأأأ  شأأأرح مشأأأروع املبأأأ3( دىل )1وقأأأوع ضأأأرر عأأأابر للحأأأدوم انجأأأم عأأأ  أنشأأأطة خطأأأرة )الفقأأأرات مأأأ  )
 و67  اجمللد الثاين )اة ء الثاين(  الفقرة 2006حولية ووو 
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 العرح  
نطأأاق مشأأارينع املبأأامئ التوجيهيأأة في أأا ينتعلأأق حب اينأأأة  2حيأأدم مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي  (1)

ال طأأأاق بصأأيغة اإلملأأاب  دذ تشأأأري دىل مأأا تتعلأأأق بأأه املبأأأامئ  1الغأأال  اةأأويو وتعأأأرض الفقأأرة 
 3و 2وث والتأأأد ور  يف حأأأني ُوضأأأعت الفقأأأراتن التوجيهيأأأة  أي محاينأأأة الغأأأال  اةأأأوي مأأأ  التلأأأ

 4بصأيغة ال فأي  دذ دهن أا حتأدمان مأا ال تغطيأه مشأارينع املبأامئ التوجيهيأة  أ  و وتتضأ   الفقأرة 
 شرطا  وقائيا  ينتعلق سجملال اةوي والفضاء اخلارجيو

 مسأأائ  محاينأأة الغأأال  اةأأوي يف جمأأالني  مهأأا تلأأوث الغأأال  اةأأوي 1وتت أأاول الفقأأرة  (2)
وتد ور الغال  اةأويو وتت أاول مشأارينع املبأامئ التوجيهيأة ااسأباب البشأرينة امل شأف وال متتأد دىل 
ااسباب الطبيعية امل شف  م  قبي  االنفجارات الربمانية وارتطا  ال ياوك سارضو وينعكس الرتمي  

البشأأرينة  علأأى التلأأوث العأأابر للحأأدوم وتأأد ور الغأأال  اةأأوي علأأى نطأأاق العأأام بسأأبب اانشأأطة
و واسأت اما  دىل اهليئأة (863)ااحوال السأائدة يف الوقأت الأرا    والأت تؤمأد ا االسأت تاجات العل يأة
يف املائة أن ال شاط  95احلكومية الدولية املع ية بتغري امل ا   ينكش  العلم ب سبة ينقني تص  دىل 

لقأأأأرن العشأأأأرين و البشأأأأري  أأأأو السأأأأبب الرئيسأأأأي الكأأأأام  وراء االحأأأأرتار املالحأأأأغ م أأأأ  م تصأأأأ  ا
والحظت اهليئة أن أتثأري اإلنسأان يف ال ظأا  امل أاخي أتثأري واضأحو وينتجلأى  أ ا التأفثري يف احأرتار 

الأأثلج واةليأأد  وارتفأأاع متوسأأط وت أأاقص الغأأال  اةأأوي واحمليطأأات  وتغأأري الأأدورة املائيأأة العامليأأة  
ظت اهليئأة مأ لك أنأه مأ  و والح(864)مستوى البحار  والتغري يف بعض الظوا ر امل اخية القصوى

املأأرجح للغاينأأة أن تكأأون وايمة ترميأأ ات غأأاوات الدفيئأأة البشأأرينة امل شأأف وسأأائر "العوامأأ  الضأأاغطة" 
البشأرينة امل شأأف جمت عأأة  قأأد سأأامهت أبمثأأر مأ  نصأأ  الأأ ايمة امللحوسأأة يف املتوسأأط العأأاملي لدرجأأة 

 و (865)2010دىل عا   1951حرارة سطح اارض يف الفرتة م  عا  
ولأأ  تت أأاول املبأأامئ التوجيهيأأة أينضأأا  التلأأوث الأأداخلي أو احمللأأيو وقأأد ملأأدر سلأأ مر مأأع  (3)

ذلأأأك أن مأأأا حيأأأدث علأأأى الصأأأعيد احمللأأأي قأأأد ينكأأأون لأأأه أحيأأأاان  أتثأأأري يف السأأأياق عأأأرب احلأأأدومي 
والعأأاملي  ال سأأي ا في أأا ينتعلأأق حب اينأأة الغأأال  اةأأويو وقأأد تتطلأأب دجأأراءات التحسأأني البشأأرينة  

ت دجأأراءات فرمينأأة أ  مجاعيأأة  أن ينؤخأأ  يف احلسأأبان الغأأال  اةأأوي والغأأال  املأأائي سأأواء أمانأأ
 والغال  احليوي والغال  اارضي والتفاعالت بي ها م  م ظور شام و

وينشأأأك  اثين أمسأأأيد الكربينأأأت وأماسأأأيد ال يرتوجأأأني املصأأأدرين  الرئيسأأأيني لتلأأأوث الغأأأال   (4)
امل أا  ونفأام طبقأأة ااووون العأاملني الرئيسأيني املسأأببني    يف حأني وثأ  تغأأري(866)اةأوي العأابر للحأأدوم
 و(868)و وتسا م موام معي ة مست ِفدة ل ووون أينضا  يف االحرتار العاملي(867)لتد ور الغال  اةوي

__________ 

 Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2013: The Physicalانظأر بوجأه عأا :  (863) 

Science Basis”, Summary for Policy makers :متأأاح يف  www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/ 
wg1/WG1AR5_SPM_FINAL.pdfو 

 املرجع نفسهو (864) 
 املرجع نفسهو (865) 
 (866) Birnie, Boyle, Redgwell, International Law and the Environment أعال (   855 )انظر احلاشيةp. 342و 
 4و تعأأا   مسأأفلة الأأرتابط بأأني تغأأري امل أأا  واسأأت فام ااووون يف الدينباجأأة ويف املأأامة 336الصأأفحة  ع نفسأأه املرجأأ (867) 

م  اتفاقية اامأم املتحأدة اإلطارينأة بشأفن تغأري امل أا و أمأا الأرتابط بأني التلأوث اةأوي العأابر للحأدوم وتغأري امل أا  
 و2012  بروتومول غوت ربغ لعا  م  تعدين 2م  املامة  1فيعا   يف الدينباجة والفقرة 

 واملرجع نفسه (868) 

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_SPM_FINAL.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_SPM_FINAL.pdf
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  وم لك الفقأرة الرابعأة مأ  الدينباجأة  التفأا م الأ ي توصألت دليأه 3و 2وتعكس الفقراتن  (5)
ج املوضأأأأوع يف بأأأأرانمج ع لهأأأأا يف مورهتأأأأا اخلامسأأأأة والسأأأأتني يف ع أأأأدما أُمر  2013اللج أأأأة يف عأأأأا  

 املسأأأأائ أن القأأأأرار الأأأأ ي ا  تأأأأه اللج أأأأة بعأأأأد  ت أأأأاول  التشأأأأديند علأأأأىوين بغأأأأي  و(869)2013 عأأأأا 
ال ينأأ م أبي حأأال مأأ  ااحأأوال عأأ  رأي بشأأفن الوضأأع القأأانوين هلأأ   املسأأائ و  2الأأوارمة يف الفقأأرة 

 أنه مان على اللج ة أن تت اول     املسائ و وعالوة على ذلك  أُعرب ع  رأي مؤما 
فهأي تتضأ   شأرطا  وقائيأا  ينكفأ  أن مشأارينع املبأامئ التوجيهيأة ال تأؤثر يف  4أما الفقرة  (6)

املرمأأ  القأأانوين لل جأأال اةأأوي مبوجأأب القأأانون الأأدويلو وينشأأك  الغأأال  اةأأوي واجملأأال اةأأوي 
فاجملأال اةأوي  أو حيأ  مؤسسأي اثبأت متأارس عليأه  مفهومني خمتلفني متاما  ين بغي الت يي  بي ه أاو

مأأ  اتفاقيأأة  1الدولأأة  ماخأأ  دقلي هأأا  "سأأيامة ماملأأة وحصأأرينة"و فعلأأى سأأبي  املثأأال  تأأ ص املأأامة 
اجملأأأأأال ‘الطأأأأريان املأأأأدين الأأأأدويل  علأأأأى مأأأأأا ينلأأأأي: "لكأأأأ  مولأأأأة السأأأأأيامة الكاملأأأأة واملطلقأأأأة علأأأأى 

  االتفاقيأأة نفسأأها فتعأأّر  دقلأأيم الدولأأة أبنأأأه مأأأ 2و أمأأا املأأامة (870)الأأ ي ينعلأأو دقلي هأأا"‘ اةأأوي
امل اطق الربينة وامليا  اإلقلي يأة املتااأة هلأا والأت  ضأع لسأيامة تلأك الدولأة أو سألطاهنا أو محاينتهأا 
أو والينتهأأاو وأمأأا اجملأأال اةأأوي الأأ ي ينقأأع خأأارج حأأدوم امليأأا  اإلقلي يأأة فُيعتأأرب خارجأأا  عأأ  نطأأاق 

ستخدا  أما  مجيع الدول  شفنه يف ذلك شفن أعايل البحارو ويف سيامة أي مولة و و مفتوح لال
املقابأأأ   فأأأ ن الغأأأال  اةأأأوي  سعتبأأأار  غأأأال  غأأأاوي حمأأأيط سارض   أأأو مأأأامةت مين اميأأأة متقلبأأأة 

و والغأأال  اةأأوي غأأري مرئأأي (871)تتحأأرك فيهأأا الغأأاوات سسأأت رار مون اعتبأأار للحأأدوم اإلقلي يأأة
 وغري مل وس وغري قاب  للفص و

وعأأالوة  علأأأى ذلأأأك  بي  أأأا ين قسأأأم الغأأال  اةأأأوي دىل جمأأأاالت علأأأى أسأأأاس خصأأأائص  (7)
مرجات احلرارة  ال ينوجد حأدت عل أيت قأاطع بأني الغأال  اةأوي والفضأاء اخلأارجيو فعلأى مسأافة 

و وملأأأأدر (872)ميلأأأومرت   أأأأتلط آاثر الغأأأال  اةأأأأوي تأأأدرمليا  سخلأأأأواء الفضأأأائي  100ت ينأأأد علأأأأى 
امئ امل ظ أأة انشأأطة الأأدول يف ميأأدان استكشأأا  واسأأتخدا  الفضأأاء سملالحظأأة أن معا أأدة املبأأ

اخلأأأأارجي  مبأأأأا يف ذلأأأأك الق أأأأر وااجأأأأرا  السأأأأ اوينة ااخأأأأرى  م أتت بتعرينأأأأ ا ملفهأأأأو  "الفضأأأأاء 
م اقشأأأة املسأأأفلة يف دطأأأار اللج أأأة الفرعيأأأة القانونيأأأة  1959و وتتواصأأأ  م أأأ  عأأأا  (873)اخلأأأارجي"

جي يف ااغأأأراض السأأأل ية  الأأأت حبثأأأت ال هجأأأني املكأأأاين التابعأأأة للج أأأة اسأأأتخدا  الفضأأأاء اخلأأأار 
 و(874)والوسيفي دواء مسائ  حتديند احلدوم

__________ 

 و168الفقرة  (A/68/10) 10الواثئق الرمسية للج عية العامة  الدورة الثام ة والستون  امللحق رقم  (869) 
 ,United Nations, Treaty Series(  1977مأانون ااول/مينسأ رب   7اتفاقية الطريان املأدين الأدويل )شأيكاغو   (870) 

vol. 15, No. 102, p. 295مأ  اتفاقيأة اامأم املتحأدة لقأانون البحأار  الأت  2مأ  املأامة  2الفقأرة  أينضأا  انظأر  و
 فوق البحر اإلقلي ي وم لك دىل قاعه وسط  أرضه"و ي  اةو ت ص على ما ينلي: "متتد السيامة دىل احلي

 855)احلاشأية   Birnie, Boyle and Redgwell, International Law and the Environment انظأر بوجأه عأا  (871) 
 وchap. 6أعال (  

 (872) Tarbuck, Lutgens and Tasa, Earth Science أعال (   850  )احلاشيةpp. 465 and 466و 
 (873) Moscow, London and Washington, D.C., 27 January 1967, United Nations, Treaty Series, vol. 

610, No. 8843, p. 205و 

 B. Jasani (ed.), Peaceful and Non-Peaceful uses of Space: Problems of Definition forانظر بوجه عا   (874) 

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

Taylor and Francis, 1991), especially chaps. 2–3و 

http://undocs.org/ar/A/68/10
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  أن تشأأأأري دىل أن مشأأأأارينع املبأأأأامئ التوجيهيأأأأة 4وب أأأأاء  عليأأأأه  اختأأأأارت اللج أأأأة  يف الفقأأأأرة  (8)
ينضأا  دىل  تؤثر على املرمأ  القأانوين لل جأال اةأوي وال تت أاول املسأائ  املتعلقأة سلفضأاء اخلأارجيو ال

 و 2013ذلك أن اإلشارة دىل الفضاء اخلارجي تعكس التفا م ال ي توصلت دليه اللج ة يف عا  
   3املبدي التوجيهي 

 االلتزام يماية الالةا اجلوي
ينقأع علأى عأاتق الأأدول االلتأ ا  حب اينأة الغأال  اةأأوي عأ  طرينأق تأوخي الع اينأأة  

قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل امل طبقأأأة  بغأأأرض مرء الواجبأأأة يف ا أأأاذ التأأأدابري املالئ أأأة  وفقأأأا  ل
 تلوث الغال  اةوي وتد ور  أو خفضه ا أو السيطرة عليه او 

 العرح  
حموري ملشارينع املبامئ التوجيهية    و وت بع مشأارينع املبأامئ  3مشروع املبدأ التوجيهي  (1)

ترمأأأي مشأأأارينع أمان   علأأأى وجأأأه اخلصأأأوص  مأأأ   أأأ ا املبأأأدأ التأأأوجيهي؛ و  6و 5و 4التوجيهيأأأة 
املبأأامئ التوجيهيأأة الثالثأأة  أأ   دىل تطبيأأق مبأأامئ خمتلفأأة مأأ  القأأانون البيئأأي الأأدويل علأأى احلالأأأة 

 اخلاصة حل اينة الغال  اةويو 
وينشأأأري مشأأأروع املبأأأدأ التأأأوجيهي دىل السأأأياقني العأأأابر للحأأأدوم والعأأأاملي مليه أأأاو وملأأأدر  (2)

ا  "عأابرا  للحأدوم" يف تعرينأ  "تلأوث الغأال  ينتضأ   ع صأر  1سل مر أن مشروع املبدأ التوجيهي 
اةوي" )سعتبار  تسبُّب اإلنسأان  بصأورة مباشأرة أو غأري مباشأرة  يف دمخأال أو دطأالق مأوام يف 
الغال  اةوي تسهم يف وقوع آاثر ضارة "متتد خأارج مولأة امل شأف"  ومأ  شأفهنا أن تعأرض حيأاة 

وبعأأدا  "عامليأأا " يف تعرينأأ  "تأأد ور الغأأال   اإلنسأأان وصأأحته والبيئأأة الطبيعيأأة لأأ رض للخطأأر( 
اةأأأوي" )سعتبأأأار  "تسأأأبُّب اإلنسأأأان  بصأأأورة مباشأأأرة أو غأأأري مباشأأأرة  يف تغأأأري احأأأوال الغأأأال  
اةوي ت جم ع ه آاثر ضارة ذات شفن قد تعرض حياة اإلنسان وصأحته والبيئأة الطبيعيأة لأ رض 

الغأال  اةأوي يف مرء تلأوث الغأال   واجأب محاينأة 3للخطر(و وحيصر مشروع املبدأ التأوجيهي 
اةأأوي وتأأد ور  وخفضأأه ا والسأأيطرة عليه أأا  مميأأ ا  بأأ لك نأأوع االلت امأأات املتعلقأأة بكأأ  م ه أأاو 

سأأتكهوم  امأأ  دعأأالن  21وتصأأدر صأأياغة مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي احلأأايل يف أصأألها عأأ  املبأأدأ 
 2جلى   ا م لك يف املبدأ و وينت(875)مصهر ترين ال ي ينعكس ما خلص دليه التحكيم يف قضية 

 و1992م  دعالن رينو لعا  
وتدل اإلشارة دىل "الدول" اغراض مشروع املبدأ التوجيهي على دمكانية تصر  الدول  (3)

 "م فرمة" و"جمت عة"  حسب االقتضاءو 
وال خي  مشروع املبدأ التوجيهي  بصيغته احلالية  مبا دذا مان واجب محاينأة الغأال  اةأوي  (4)

مأ  املأوام املتعلقأة مبسأؤولية الأدول عأ   48ا  يف مواجهة الكافة أ  ال  سملعد املقصوم يف املأامة واجب

__________ 

 .UNRIAA, vol. III (Sales No. 1949.V.2), pp. 1905-1982 (Award of 11 March 1941), at p انظأر (875) 

1965 et seq.( ؛ والتقرينأر ااول لل قأرر اخلأاصA/CN.4/667 الفقأرة  )و انظأر أينضأا : 43A.K. Kuhn, “The 

Trail Smelter Arbitration, United 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 Smelter 

Dispute”, Canadian Yearbook of International Law, vol. 1 (1963), pp. 213-229و 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/667
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  و ي مسفلة اختلفأت بشأفهنا اآلراءو وبي  أا ينوجأد أتينيأد لالعأرتا  (876)اافعال غري املشروعة موليا  
م ذي اامهيأة العامليأة أبن االلت امات املتعلقة حب اينة الغال  اةأوي مأ  التلأوث اةأوي العأابر للحأدو 

وتأأد ور الغأأال  اةأأوي العأأاملي الت امأأات يف مواجهأأة الكافأأة  ينوجأأد أينضأأا  أتينيأأد للأأرأي القائأأ  أبن 
 ال تائج القانونية ملث    ا االعرتا  ليست واضحة متاما  بعد يف سياق املوضوع احلايلو

  أنشأأطُة اافأأأرام الغأأال  اةأأأوي  دىل حأأد مبأأأري يف ذات الشأأأفنوتسأأبب اآلاثر  السأألبية  (5)
والص اعات اخلاصة  الأت ال ت سأب دىل الدولأة يف العأامةو ويف  أ ا الصأدم  ينقتضأي بأ ل الع اينأة 
الواجبأأأة مأأأ  الأأأدول "مفالأأأة" أال تتسأأأبب اانشأأأطة الأأأت ينضأأأطل ع إأأأا يف دطأأأار والينتهأأأا أو حتأأأت 

دال علأأى اانشأأطة سأأيطرهتا يف آاثر سأألبية ذات شأأفنو بيأأد أن  أأ ا ال ينعأأر أن الع اينأأة ال ت طبأأق 
و أأو  و(877)ذلأأك أن أنشأأطة الدولأأة ذاهتأأا  ضأأع  أأي أينضأأا  لقاعأأدة بأأ ل الع اينأأة الواجبأأةاخلاصأأة  
مسأأتوى معي أأا مأأ  اليقظأأة يف  قواعأأد وتأأدابري م اسأأبة فحسأأب  بأأ  أينضأأا   اعت أأام ينتطلأأبالتأأ ا  ال 

لعأا  واخلأاص  مأ  علأى متعهأدي التشأغي  مأ  القطأاعني ا الالومةمارينة اإلرقابة الدنفاذ ا وممارسة 
م ا ينتطلب   واآلخر الطر  حقوق حل اينة  املتعهدون قبي  رصد اانشطة الت ينضطلع إا  ؤالء

وسلتأايل   والتك ولوجيأايف جمأال  وأاانظ أة  سواء علأى صأعيد السياق وتطور املعاينري اامر مراعاة
الواجبأأأأة م تُبأأأأ لو    ال ينعأأأأر ذلأأأأك تلقائيأأأأا  أن الع اينأأأأةذات شأأأأفن حأأأأىت ع أأأأدما تقأأأأع آاثر ضأأأأارةف

سلت امهأا س أاذ مجيأع التأدابري  فالتقصري ع  أماء ذلك االلت ا  دمنأا ين حصأر يف دمهأال الدولأة الوفأاء  
امل اسأأأبة لأأأدرء أو خفأأأض اانشأأأطة البشأأأرينة الأأأت هلأأأا  أو حيت أأأ  أن تكأأأون هلأأأا  آاثر سأأألبية ذات 

 بعي هأا نتأائج ان" ال ينسأتل   حتقيأق"ضأ  املعرب ع ه بكل أةشفن  أو السيطرة عليهاو والت ا  الدول 
)التأأ ا  بتحقيأأق نتيجأأة( ودمنأأا ينسأأتل   فقأأط بأأ ل قصأأارى اةهأأوم امل ك أأة لتج أأب التسأأبب يف آاثر 

 )الت ا  بب ل ع اينة(و  ذات شفنسلبية 
ووو أو خفضه ا أو السيطرة عليه ا" علأى جم وعأة مت وعأة مأ   مرءوتدل اإلشارة دىل " (6)

م فرمة أو جمت عة علأى السأواء  وفقأا  للقواعأد املع أول إأا الأت قأد تكأون  التدابري تتخ  ا الدول 
ذات صأألة بتلأأوث الغأأال  اةأأوي مأأ  جهأأة وبتأأد ور الغأأال  اةأأوي مأأ  جهأأة أخأأرىو وتسأأت د 

__________ 

حيأق اي مولأة خأال  الدولأة  -1)احتجاج مولة غري مضرورة مبسؤولية مولة أخرى( علأى أنأه " 48ت ص املامة  (876) 
: ووو )ب( دذا مان االلت ا  الأ ي خأرق واجبأا  جتأا  اجملت أع 2املضرورة أن حتتج مبسؤولية مولة أخرى وفقأأا  للفقرة 

و ولالطأالع علأى مشأارينع 2001مأانون ااول/مينسأ رب   12املأؤر   56/83 عية العامة الدويل مك " )قرار اة
  اجمللأد الثأأاين )اةأأ ء الثأاين( والتصأأوينب  الفصأأ  2001املأوام الأأت اعت أدهتا اللج أأة وشأأروحها  انظأر حوليأأة ووو 

 الرابع  الفرع  اء(و 
 (877) Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 14, at 

pp. 55 and 179, paras. 101 and 197; Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan 

River (Nicaragua v. Costa Rica), Judgment, I.C.J. Reports 2015, p. 665, at pp. 706, 720, 724 and 

740, paras. 104, 153, 168 and 228; 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 para. 131 حوليأة مشارينع املوام املتعلقة مب ع الضرر العأابر للحأدوم ال أاجم عأ  أنشأطة خطأرة؛  
  62/68)اسُت سأأأخت يف قأأأرار اة عيأأأة العامأأأأة  97( والتصأأأوينب  الفقأأأرة 2  اجمللأأأد الثأأأاين )اةأأأ ء 2001ووو 

 الدراسأأأأي للفرينأأأأق والثأأأأاين؛ التقرينأأأأران ااول 18-7(  الفقأأأأرات 2007مأأأأانون ااول/مينسأأأأ رب   6املرفأأأأق  املأأأأؤر  
ومتوو/ينوليأأأه  2014ر/مأأأارس آذا 7 الأأأدويل  القأأأانون يف الواجبأأأة الع اينأأأة وعاملكلأأأ  مبوضأأأ الأأأدويل القأأأانون لرابطأأأة
 وJ. Kulesza, Due Diligence in International Law (Leiden, Brill, 2016)  على التوايل؛ 2016
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عبأأأارة "مرء ووو أو خفضأأأه ا أو السأأأيطرة عليه أأأا" دىل الصأأأيغ الأأأوارمة يف اتفاقيأأأة اامأأأم املتحأأأدة 
 و (879)اامم املتحدة اإلطارينة بشفن تغري امل ا  واتفاقية (878)لقانون البحار

وعلأأأأى الأأأأرغم مأأأأ  أن التأأأأدابري امل اسأأأأبة الراميأأأأة دىل "مرء ووو أو خفضأأأأه ا أو السأأأأيطرة  (7)
 عبأارة عليه ا" ت طبق على م  م  تلوث الغال  اةوي وتد ور الغال  اةوي  م  املفهأو  أن

 ها الت يي  بني التدابري املتخ ة  مأع دمراك الطبيعأة "وفقا  لقواعد القانون الدويل امل طبقة" ينُقصد م
العابرة للحدوم لتلوث الغال  اةوي والطبيعة العاملية لتأد ور الغأال  اةأوي واخأتال  القواعأد 

 الأأأدول مب أأأع التأأأ ا ُ ترّسأأأخ الأأأت ت طبأأأق عليه أأأاو ويف سأأأياق تلأأأوث الغأأأال  اةأأأوي عأأأرب احلأأأدوم  
مأوام ة أة مشأارينع تؤمأد  مأثال   و أو مأا انوان  موليا  عرفيا  ق ذات شفن سعتبار  آاثر سلبية حدوث

واالجتهأأأام  (880)القأأأانون الأأأدويل املتعلقأأأة مب أأأع الضأأأرر العأأأابر للحأأأدوم ال أأأاجم عأأأ  أنشأأأطة خطأأأرة
و ومأأع ذلأأك  مأأا وال وجأأوم  أأ ا االلتأأ ا  غأأري (881)القضأأائي لل حأأامم واهليئأأات القضأأائية الدوليأأة

ور الغال  اةوي العأامليو فقأد ذمأرت حمك أة العأدل الدوليأة مستقر دىل حد ما في ا ينتعلق بتد 
دن "وجوم الت ا  الدول العا  بكفالة أن حترت  اانشطة املضطلع إا ماخ  والينتها وحتأت سأيطرهتا 
بيئة امل اطق الواقعة خارج سيطرهتا الوط ية  و اآلن ج ء م  جم وعأة مأوام القأانون الأدويل املتصألة 

حأأرتا  البيئأأة ا ت امأأا  مبأأريا  "لأأيس فقأأط في أأا خيأأص الأأدول بأأ  في أأا خيأأص   وأولأأت ا(882)سلبيئأأة"
أن "واجأب م أع  السكك احلديندينة آينرن راين و وبي ت احملك ة يف قضية (883)البشرينة مجعاء أينضا "

__________ 

 و194املامة  (878) 

لأأى حكأأم مماثأأ  "تتخأأ  ااطأأرا  تأأدابري وقائيأأة السأأتباق أسأأباب تغأأري امل أأا  أو ع 3املأأامة مأأ   3الفقأأرة  تأأ ص (879) 
 "والوقاينة م ها أو تقليلها دىل احلد اامب وللتخفي  م  آاثر  الضارة

مل أع(: "تتخأ  )ا 3  اجمللد الثاين )اة ء الثاين( والتصوينب  الفص  اخلامس  الفرع  اء  املأامة 2001حولية ووو  (880) 
مولأة املصأدر مأ  التأدابري امل اسأبة مل أع وقأوع ضأأرر جسأيم عأابر للحأدوم أو  علأى أي حأال  للتقليأ  مأ  خمأأاطر  
دىل أمب حأأد"و م أأا ت اولأأت اللج أأة التأأ ا  امل أأع يف موام أأأا املتعلقأأة مبسأأؤولية الأأدول عأأ  اافعأأال غأأري املشأأأروعة 

"ينقأأع خأأرق اللتأأ ا  مويل ينتطلأأب مأأ  الدولأأة أن مت أأع حأأداث  معي أأا  علأأى أنأأه  14مأأ  املأأامة  3موليأأا و تأأ ص الفقأأرة 
ع أأد وقأأوع  أأ ا احلأأدث  ووتأأد اخلأأرق طأأوال فأأرتة اسأأت رار احلأأدث" )املرجأأع نفسأأه  الفصأأ  الرابأأع  الفأأرع  أأاء(و 
أأر االلت امأأات سمل أأع عأأامة علأأى أهنأأا الت امأأات ببأأ ل أقصأأى اةهأأوم مل أأع وقأأوع حأأدث معأأني   ووفقأأا  للشأأرح: "تفسَّ
وتتطلأأب مأأ  الأأدول ا أأاذ مجيأأع التأأدابري املعقولأأة أو الالومأأة مل أأع وقأأوع  أأ ا احلأأدث لكأأ  مون أن تضأأ   عأأد  

(و وقد  الشرح "االلتأ ا  مب أأع الضأرر العابأأر 14م  املامة  3( م  شرح الفقرة 14وقوعه" )املرجع نفسه  الفقرة )
" مفحد اامثلأة علأى مصهر ترين أم املتعلأق بقضية للحدوم عأ  طرينق تلوث اهلواء  وال ي جرى ت اوله يف التحكي

 الت ا  امل ع )املرجع نفسه(و 

  ذمأأرت انغي أأاروس -مشأأروع غابتشأأيكوفو شأأدمت حمك أأة العأأدل الدوليأأة علأأى امل أأع  أأي أينضأأا و ففأأي قضأأية  (881) 
لة امل أع بسأبب طأابع احملك ة أهنا "تضع يف اعتبار ا أنه  يف جمأال محاينأة البيئأة  ينلأ   تأوخي احلأ ر واال ت أا  مبسأف

الضرر ال ي ينقع على البيئة والأ ي ال وكأ  دصأالحه يف مثأري مأ  ااحيأان  وبسأبب القصأور املأالو  آلليأة اةأرب 
 ,Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgmentنفسأأها يف  أأ ا ال أأوع مأأ  الضأأرر" )

I.C.J. Reports 1997, p. 7, at p. 78, para. 140 ذمأرت  يئأة السأكك احلديندينأة آينأرن راينأ ويف قضأية (و  
 Award in the)التحكأيم أينضأا  أن "التشأديند اليأو   يف القأانون البيئأي الأدويل  علأى واجأب امل أع ست ينت اينأد" 

Arbitration regarding the Iron 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) 

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

at pp. 241-242, para. 29و 

 (883) Gabčíkovo-Nagymaros Projectأعأال (   881   )انظأر احلاشأيةp. 41, para. 53 استشأهدت احملك أة سلفقأرة ؛
 وp. 78, para. 193أعال (   877   )انظر احلاشيةPulp Mills on the River Uruguayنفسها يف قضية 
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مأ  القواعأد العامأة  سلبيئة  أو التخفي  م ه على ااق  ست اآلن مبأدأ   ذي شفنلحدوث ضرر 
 الوقأأت نفسأأه  اختلفأأت آراء أعضأأاء اللج أأة حأأول مأأا دذا مأأان ين بغأأي و ويف(884)للقأأانون الأأدويل"

اعتبأأأار  أأأ   ااحكأأأا  أتينيأأأدا  مليأأأا  لوجأأأوم التأأأ ا  بأأأدرء تأأأد ور الغأأأال  اةأأأوي العأأأاملي أو خفضأأأه 
السيطرة عليه مبوجب القانون الدويل العريفو ومع ذلك  ينوجد مث    ا االلت ا  يف االتفاقيأات  أو

السياق  جتدر اإلشارة دىل أن اتفاق سرينس ينقر يف مينباجته أبن "تغأري ا و ويف   (885)ذات الصلة
امل ا  ينشك  شاغال  مشرتما  للبشرينة"  وينشأري دىل "أمهيأة مفالأة سأالمة مجيأع الأ ظم اإلينكولوجيأة  

 و(886)مبا فيها احمليطات  ومحاينِة الت وع البيولوجي"
   4املبدي التوجيهي 
 تقييم األثر البيئي

تق الأأدول االلتأأ ا  بضأأ ان دجأأراء تقيأأيما ل ثأأر البيئأأي الأأ ي  لفأأه ينقأأع علأأى عأأا 
اانشأأطة املقرتحأأة ماخأأ  نطأأاق والينتهأأا أو حتأأت سأأيطرهتا  والأأت ينأأرجَّح أن تتسأأبب يف 
 آاثر سلبية ذات شفن على الغال  اةوي م  حيث تلوث الغال  اةوي أو تد ور و 

 العرح  
يم ااثأر البيئأيو و أ ا  أو ااول مأ  ثالثأة مشأارينع تقيأ 4ينت اول مشروع املبدأ التوجيهي  (1)

تشأأأأييد طرينأأأأق يف  اةأأأأامعو ففأأأأي قضأأأأية  3مبأأأأامئ توجيهيأأأأة ت بأأأأع مأأأأ  مشأأأأروع املبأأأأدأ التأأأأوجيهي 
  أمأأدت حمك أأة العأأدل الدوليأأة أن "التأأ ا  الدولأأة ببأأ ل موسأأتارينكا علأأى امتأأدام هنأأر سأأان خأأوان

ينقتضأأي مأأ  تلأأك الدولأأة التفمأأد ممأأا دذا  الع اينأأة الواجبأأة مل أأع وقأأوع ضأأرر ذي شأأفن عأأابر للحأأدوم 
مأان ينوجأأد خطأأر دحأأداث ضأأرر ذي شأأفن عأأابر للحأأدوم قبأأ  االضأأطالع أبي نشأأاط حيت أأ  أن 
ينؤثر سلبا  على البيئة يف مولة أخرىو ودذا مان اامر مأ لك  وجأب علأى الدولأة املع يأة أن جتأري 

ك أأأة دىل أن الدولأأأة املع يأأأة و ويف القضأأأية املأأأ مورة أعأأأال   خلصأأأت احمل(887)تقيي أأأا  ل ثأأأر البيئأأأي"
متتثأأ  اللت امهأأا مبوجأأب القواعأأد العامأأة للقأأانون الأأدويل نجأأراء تقيأأيم ل ثأأر البيئأأي قبأأ  تشأأييد  "م

تقيأيم ااثأر البيئأي مورا   امأا  بأ  حامسأا  لو والحغ القاضي أواما يف رأي م فص  أن "(888)الطرينق"
بأأأأة مبوجأأأأأب القواعأأأأد العامأأأأة للقأأأأانون البيئأأأأأي يف ضأأأأ ان قيأأأأا  الدولأأأأة املع يأأأأأة ببأأأأ ل الع اينأأأأة الواج

أن دىل   طأأأاحونت اللبأأأابقضأأأية  يف سأأأياق  خلصأأأت احملك أأأة  2010ويف عأأأا  و (889)الأأأدويل"
  ينتعأأأني أن ينفسأأر وفقأأأا ااساسأأي ال ظأأا )أ( مأأأ  41"االلتأأ ا  سحل اينأأة وسحلفأأأغ  مبوجأأب املأأامة 

__________ 

 (884) Iron Rhine Railwayأعال (   881   )انظر احلاشيةpp. 66-67, para. 59و 
آذار/مأأأارس  22ة اامأأأم املتحأأأدة لقأأأانون البحأأأار  واتفاقيأأأة فيي أأأا حل اينأأأة طبقأأأة ااووون )فيي أأأا  انظأأأر مأأأثال  اتفاقيأأأ (885) 

  واتفاقيأة اامأم املتحأدة اإلطارينأة بشأفن تغأري امل أا   vol. 1513, No. 26164, p. 293(  املرجأع نفسأه  1985
بلأأدان الأأت تعأأاين مأأ  اةفأأا  الشأأديند اتفاقيأأة اامأأم املتحأأدة ملكافحأأة التصأأحر يف الواتفاقيأأة الت أأوع البيولأأوجي  

(  1994تشأأرين  ااول/أمتأأوبر  14سرينأأس  فُأأتح سب التوقيأأع عليهأأا  ) و/أو مأأ  التصأأحر  و اصأأة يف أفرينقيأأا
 22سأتكهوم  ا) اتفاقيأة اسأتكهوم بشأفن امللأواثت العضأوينة الثابتأة  vol. 1954, No. 33480, p. 3املرجع نفسه  

 واتفاقية مي اماات بشفن ال ئبقو  ؛vol. 2256, No. 40214, p. 119فسه  (  املرجع ن2001أاير/ماينو 

 و1  الفقرة 2املامة  (886) 

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

Judgment of 16 December 2015, para. 153و 
 و168املرجع نفسه  الفقرة  (888) 

 و18رأي م فص  للقاضي أواما  الفقرة   املرجع نفسه (889) 
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ول لأدى الأدول حبيأث وكأ  اليأو  مل ارسة امتسبت يف الس وات ااخرية قأدرا مبأريا جأدا مأ  القبأ
وفضأأال عأأ   و(890)اعتبأأار دجأأراء تقيأأيم للتأأفثري البيئأأي شأأرطا متليأأه القواعأأد العامأأة للقأأانون الأأدويل"

غرفة م اوعات قاع البحأار التابعأة لل حك أة الدوليأة لقأانون   است تجت 2011ذلك  ففي عا  
 اانشأطة يف م أاطق قأاع البحأأارمسأؤوليات والت امأات الأدول في أا خيأص فتوا أا بشأفن  يف البحأار

أن واجأأب دجأأراء تقيأأيم بيئأأي ال ين شأأف مبوجأأب اتفاقيأأة قأأانون البحأأار فحسأأب  بأأ  ينشأأك  أينضأأا 
وسملث   أشارت حمك ة العدل الدولية يف قضأية و (891)"الت اما عاما مبوجب القانون الدويل العريف"

 و(892)انغي اروس دىل أمهية تقييم التفثري البيئي -مشروع غابتشيكوفو 
"ينقأع علأى عأاتق الأدول االلتأ ا   -وُوضع مشروع املبدأ التأوجيهي يف صأيغة غأري مباشأرة  (2)

بضأأ ان دجأأراء تقيأأيما ل ثأأر البيئأأي" بأأدال  مأأ  "ينقأأع علأأى الأأدول التأأ ا  نجأأراء تقيأأيم م اسأأب ل ثأأر 
للجهأأات مأأ  أجأأ  الداللأأة علأأى أنأأه التأأ ا  ببأأ ل ع اينأأة  وسل ظأأر دىل الطبيعأأة الواسأأعة  -البيئأأي" 

الفاعلأأأة االقتصأأأامينة فأأأأ ن  أأأ ا االلتأأأ ا  ال ينفأأأأرض سلضأأأرورة علأأأى الدولأأأأة نفسأأأها دجأأأراء التقيأأأأيمو 
واملطلأأوب  أأو أن تضأأع الدولأأة مأأا ينلأأ   مأأ  تأأدابري تشأأرينعية وت ظي يأأة وغري أأا إلجأأراء تقيأأيم ااثأأر 

 البيئي في ا ينتعلق سانشطة املقرتحةو واإلخطار والتشاور أساسيان هل ا التقييمو
والقصد م  عبارة "اانشطة املقرتحة ماخ  نطاق والينتها أو حتت سيطرهتا"  أو اإلشأارة دىل  (3)

أن االلتأأ ا  الأأ ي ينقأأع علأأى الأأدول بضأأ ان دجأأراء تقيأأيم ل ثأأر البيئأأي التأأ ا  ينتعلأأق سانشأأطة الأأت تقأأع 
فلأيس مأ  املسأتبعد  ماخ  نطاق والينتها أو حتت سيطرهتاو ومبا أن التهديندات البيئية ال حتأرت  احلأدوم 

 أن تتخ  الدول  يف دطار مسؤوليتها البيئية العاملية  قرارات مشرتمة بشفن تقيي ات ااثر البيئيو 
واعُترب أنه تل   عتبة م  أج  حترينك تقييم ااثر البيئيو وب اء  على ذلك  أُمرجأت عبأارة  (4)

مأ   17مأ  صأيغة نأص املبأدأ تتسبب يف آاثر سلبية ذات شفن"و و ي مسأت دة "الت ينرجَّح أن 
دعأأالن رينأأوو وعأأالوة  علأأى ذلأأك  توجأأد صأأكوك أخأأرى  مثأأ  اتفاقيأأة دسأأبو لتقيأأيم ااثأأر البيئأأي يف 

  أشأارت احملك أة دىل طأاحونت اللبأاب  تستخد  عتبة مماثلةو ففي قضية (893)دطار عرب حدومي
 ال شأأاط الصأأ اعي"خيلأأ  دجأأراء تقيأأيم ل ثأأر البيئأأي يف احلأأاالت الأأت حُيت أأ  فيهأأا أن  ه ينتعأأنيأنأأ

 و (894)"مورم مشرتك علىشفن يف سياق عرب حدومي  و اصة  أثرا  ضارا  ذا املقرتح
"الأأأت ينأأأأرجَّح أن تتسأأأبب يف آاثر سأأأألبية مبأأأرية"  تسأأأأتبعد  حتأأأدم ا عبأأأأارة وبوجأأأوم عتبأأأأة (5)

و فأأأفثر مشأأأارينع املبأأأامئ التوجيهيأأأة دجأأأراء تقيأأأيم ااثأأأر البيئأأأي ل شأأأاط ينأأأرجَّح أن ينكأأأون أثأأأر  طفيفأأأا  

__________ 

 (890) Uruguay River the on Mills Pulp و204 الفقرة  أعال ( 877 احلاشية )انظر 
 (891) 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 

 (892) Gabčíkovo-Nagymaros Project  و204أعال (  الفقرة  877)انظر احلاشية 
 United Nations, Treaty(  1991شأباط/فرباينر  25م ااثر البيئأي يف دطأار عأرب حأدومي )دسأبو  اتفاقية تقيي (893) 

309, p. 34028, No. 1989, vol. Seriesو  

 (894) Pulp Mills on the River Uruguayأعال (   877   )انظر احلاشيةp. 83, para. 204و  



A/73/10 

233 GE.18-13644 

الضرر احملت   ملب أن ينكون "ذا شفن"  في أا خيأص مأال  مأ  "تلأوث الغأال  اةأوي" و"تأد ور 
 و (895)الغال  اةوي"و وتقدينر "ذو شفن" أمر ينُفص  فيه ب اء  على الوقائع ال القانون

اهنأا تأربط  تكتسأي أمهيأة اةأوي أو تأد ور " الغأال حيث تلوث عبارة "م   أن واعُترب (6)
ملبأأدأ التأأوجيهي مبسأأفلتني رئيسأأيتني مه تأأني ملشأأارينع املبأأامئ التوجيهيأأة  أأ   في أأا ينتعلأأق مشأأروع ا

حب اينة البيئة  أال ومها تلوث الغال  اةوي وتد ور  عرب احلدومو ويف حني تت أاول السأوابق ذات 
شأرطا  الصلة بطلب تقييم ااثأر البيئأي يف املقأا  ااول السأياقات العأابرة للحأدوم  ينُعتأرب أن   أاك 

مماثال  لل شارينع الت ينُتوقع أن تكون هلا آاثر سلبية ذات شفن علأى الغأال  اةأوي العأاملي  مثأ  
و وفي أا ينتعلأق حب اينأة (896)اانشطة الت ت طوي على تعدين  واسع ال طأاق متع أد للغأال  اةأوي

مأ  الغال  اةوي  قد تكأون خمأاطر تسأبُّب تلأك اانشأطة يف وقأوع ضأرر سلأغ أشأد حأّدة حأىت 
خمأأاطر وقأأوع ضأأرر عأأابر للحأأدوم  وسلتأأايل ين بغأأي مأأ  سب أوىل تطبيأأق االعتبأأارات نفسأأها علأأى 
اانشطة الأت وكأ  أن ينأ جم ع هأا تأد ور يف الغأال  اةأوي العأامليو و كأ ا  ينشأجع بروتومأول  
مييأأأأ  املتعلأأأأق سلتقيأأأأيم البيئأأأأي االسأأأأرتاتيجي امللحأأأأق ستفاقيأأأأة تقيأأأأيم ااثأأأأر البيئأأأأي يف دطأأأأار عأأأأرب 
حأأدومي "التقيأأيم البيئأأي االسأأرتاتيجي" لأأ اثر البيئيأأة  مبأأا فيهأأا اآلاثر الصأأحية  املأأرجح حأأدوثها  
و أأو مأأا ينعأأر أي أتثأأري علأأى البيئأأة  مبأأا يف ذلأأك علأأى صأأحة اإلنسأأان وعلأأى ال بأأااتت واحليأأواانت 

عيأأة وااصأأول املامينأأة والت أأوع البيولأأوجي والرتبأأة وامل أأا  واهلأأواء واملأأاء وامل أأاسر الطبيعيأأة واملواقأأع الطبي
 و(897)والرتاث الثقايف والتفاع  بني     العوام 

يف ضأأأأ ان مه أأأأان  ومأأأأع أن مأأأأ  املسأأأألم بأأأأه أن الشأأأأفافية ومشأأأأارمة اة هأأأأور ع صأأأأران (7)
الوصأأأول دىل املعلومأأأات والت ثيأأأ   اعتُأأأرب أن ااجأأأ اء الأأأت تت أأأاول اةوانأأأب اإلجرائيأأأة لتقيأأأيم ااثأأأر 

مأأأأأ  دعأأأأأالن رينأأأأأو  10يف مشأأأأأروع املبأأأأأدأ التأأأأأوجيهي نفسأأأأأهو فاملبأأأأأدأ ين بغأأأأأي أن تعأأأأأا    البيئأأأأأي ال
ينأ ص علأأى أن مأ  اافضأ  معاةأأة القضأااي البيئيأة مبشأأارمة مجيأع املأواط ني املع يأأني   1992 لعأا 

على املستوى امل اسبو و  ا ينش   احلصول على املعلومات  وفرصة املشارمة يف ع ليأات صأ ع 
جراءات القضائية واإلمارينةو وتت اول     القضااي أينضا  االتفاقيُة القرار  واالستفامة الفعلية م  اإل

اخلاصأأة ناتحأأة فأأرص احلصأأول علأأى املعلومأأات عأأ  البيئأأة ومشأأارمة اة هأأور يف ا أأاذ القأأرارات 
و وينشأأأجع بروتومأأأول مييأأأ  املتعلأأأق (898)بشأأأفهنا واالحتكأأأا  دىل القضأأأاء يف املسأأأائ  املتعلقأأأة إأأأا

__________ 

 لهأأا  مبأأا يف ذلأأك يف مشأأارينع املأأوام املتعلقأأة مب أأع الضأأرر العأأابر مثأأريا  مأأا تسأأتخد  اللج أأة عبأأارة "ذات شأأفن" يف ع (895) 
(و ويف تلأأك احلالأأة  قأأررت اللج أأة عأأد  تعرينأأ  العبأأارة  وسأأل ت أبنأأه 2001للحأأدوم ال أأاجم عأأ  أنشأأطة خطأأرة )

  2001ووو  حوليأة(  4ملب الفص  يف مسفلة "الشفن" ب اء  على الوقائع  ال القانون )انظأر الشأرح العأا   الفقأرة )
( مأأ  شأأرح 7( و)4اجمللأأد الثأأاين )اةأأ ء الثأأاين( والتصأأوينب  الفصأأ  اخلأأامس  الفأأرع  أأاء(و انظأأر مأأثال  الفقأأرتني )

م  املوام املتعلقة مب ع الضرر العابر للحدوم ال اجم ع  أنشطة خطرة )املرجع نفسأه(و وانظأر أينضأا  شأرح  2املامة 
الضأرر العأابر للحأدوم ال أاجم عأ  أنشأطة خطأرة )شأرح مشأروع مشارينع املبامئ املتعلقأة بتووينأع اخلسأارة يف حالأة 

    اجمللد الثاين )اة ء الثاين(  الفص  اخلامس  الفرع  اء(و2006حولية ووو (  3)-(1  الفقرات )2املبدأ 

 و7انظر مشروع املبدأ التوجيهي  (896) 

 21البيئأأأأأي يف دطأأأأأار عأأأأأرب حأأأأأدومي )مييأأأأأ   بروتومأأأأأول التقيأأأأأيم البيئأأأأأي االسأأأأأرتاتيجي امللحأأأأأق ستفاقيأأأأأة تقيأأأأأيم ااثأأأأأر  (897) 
 /www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents)متأأأأأاح يف:  ECE/MP.EIA/2003/2(  2003 أاير/مأأأأأاينو

legaltexts/protocolenglishو7و 6  الفقراتن 2مة (  املا 
عأأ  البيئأأة ومشأأارمة اة هأأور يف ا أأاذ القأأرارات بشأأفهنا  االتفاقيأأة اخلاصأأة ناتحأأة فأأرص احلصأأول علأأى املعلومأأات (898) 

 ,United Nations(  1998ح ينران/ينونيأه  28)اتفاقيأة آر أوس  واالحتكا  دىل القضاء يف املسأائ  املتعلقأة إأا 

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

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
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%202161/v2161.pdf
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يجي علأأأى مشأأأارمة اة هأأأور والتشأأأاور معأأأه  وأخأأأ  نتأأأائج  أأأ   املشأأأارمة سلتقيأأأيم البيئأأأي االسأأأرتات
 و (899)والتشاور بعني االعتبار يف خطة أو برانمج

   5املبدي التوجيهي 
 االستخدام املستدام للالةا اجلوي

سل ظأأأأأأر دىل أن الغأأأأأأال  اةأأأأأأوي مأأأأأأورم طبيعأأأأأأي ذو قأأأأأأدرة اسأأأأأأتيعابية  -1 
 حمدومة  ين بغي استخدامه بطرينقة مستدامةو

ينش   االستخدا  املستدا  للغال  اةوي ضرورة التوفيق بأني الت  يأة  -2 
 االقتصامينة ومحاينة الغال  اةويو 

 العرح  
و وغالبأا  مأا ال ينُتصأور أنأه قابأ  (900)الغال  اةوي مورم طبيعي ذو قدرة استيعابية حمدومة (1)

املعدنيأأة أو مأأوارم الأأ فط والغأأاوو لالسأأتغالل بأأ فس املعأأد الأأ ي ُتستكشأأ  وُتسأأتغ  بأأه مأأثال  املأأوارم 
ولكأأ  الغأأال  اةأأوي  يف حقيقأأة اامأأر  قابأأ  لالسأأتغالل ومسأأتغ   يف مكوانتأأه املامينأأة والوسيفيأأةو 
وينسأأتغ  امللأأوِّث الغأأال  اةأأوي سحلأأد مأأ  جومتأأه وقدرتأأه علأأى امتصأأاص امللأأواثتو ف شأأروع املبأأدأ 

يف الوقأت نفسأه أبن وحأدة الغأال  اةأوي التوجيهي ينقيس على مفهأو  "املأوارم املشأرتمة" وينعأرت  
العأأاملي تتطلأأب االعأأرتا  بوحأأدة املصأأا و ووفقأأا  لأأ لك  ين طلأأق مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي  أأ ا مأأ  
افأأأرتاض أن الغأأأال  اةأأأوي مأأأورم ذو قأأأدرة اسأأأتيعابية حمأأأدومة  وأن قدرتأأأه علأأأى دمامأأأة احليأأأاة علأأأى 

اةأأأوي  مأأأ  املهأأأم اعتبأأأار  مأأأورما  خيضأأأع  اارض تتأأأفثر سانشأأأطة البشأأأرينةو ولضأأأ ان محاينأأأة الغأأأال 
لالستغالل  وسلتايل تطبيق مبامئ احلفغ واالستخدا  املستدا  عليأهو وأعأرب بعأض أعضأاء اللج أة 
 ع  شكومهم يف دمكانية معاملة الغال  اةوي معاملة اجملاري املائية وامليا  اةوفية العابرة للحدومو

ال  اةأأأأأوي "مأأأأأورم طبيعأأأأأي ذو قأأأأأدرة اسأأأأأتيعابية أن الغأأأأأ 1ومأأأأأ  املسأأأأألم بأأأأأه يف الفقأأأأأرة  (2)
حمدومة"و وينرمي اة ء الثاين م  الفقرة دىل ممج احلفغ والت  ية لض ان أال حتول التعأدينالت الأت 
جُترى على مومب اارض مون بقاء ورفا ية الكائ ات احلية عليأهو و أو ينفعأ  ذلأك نينأرام العبأارة 

بطرينقأة مسأتدامةو و أ ا مسأتوحى مأ  صأيغ وضأعتها  القائلة دن الغال  اةأوي ين بغأي اسأتخدامه
  (901)اللج ة م ا ورم يف اتفاقيأة قأانون اسأتخدا  اجملأاري املائيأة الدوليأة يف ااغأراض غأري املالحيأة

 و (902)وقانون طبقات امليا  اةوفية العابرة للحدوم
ويُنسأأأأأتع   مصأأأأأأطلح "اسأأأأأأتخدا " مبعأأأأأد واسأأأأأأع وعأأأأأأا  وسستحضأأأأأار مفأأأأأأا يم تتجأأأأأأاوو  (3)

تغالل الفعلأأأأيو ومأأأأا فتأأأأئ الغأأأأال  اةأأأأوي ينسأأأأتخد  بطأأأأرق عأأأأدةو ومأأأأ  الأأأأراجح أن معظأأأأم االسأأأأ
اانشأأأأطة امل فأأأأ ة حأأأأىت اآلن أنشأأأأطة اضأأأأطُلع إأأأأا مون وجأأأأوم نيأأأأة واضأأأأحة أو مل وسأأأأة سلتأأأأفثري 

__________ 

 و7و 6  الفقراتن 2املامة  (899) 

 ( م  شرح الدينباجة أعال و2انظر الفقرة ) (900) 

  اجمللأأد 1994وليأأة ووو حو لالطأأالع علأأى مشأأارينع املأأوام وشأأروحها الأأت اعت أأدهتا اللج أأة  انظأأر 6و 5املأأاماتن  (901) 
 و  اءالثاين )اة ء الثاين(  الفص  الثالث  الفرع 

و ولالطأأأالع 5و 4اتن   املرفأأأق  املأأأام2008مأأأانون ااول/مينسأأأ رب   11املأأأؤر   63/124قأأأرار اة عيأأأة العامأأأة  (902) 
  اجمللد الثاين )اةأ ء الثأاين(  الفصأ  2008حولية ووو على مشارينع املوام وشروحها الت اعت دهتا اللج ة  انظر 

 الرابع  الفرع  اءو

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/63/124&referer=/english/&Lang=A
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أحأأوال الغأأأال  اةأأأويو ومأأأع ذلأأأك    أأأاك أنشأأأطة مأأأان الغأأأرض احلقيقأأأي م هأأأا تغيأأأري أحأأأوال  يف
قأأأسو وتشأأك  بعأأأض التك ولوجيأأأات املقرتحأأأة لتعأأأدين  الغأأأال  الغأأال  اةأأأوي  مثأأأ  تعأأأدين  الط

 أمثلة  على استخدا  الغال  اةويو  (903)اةوي تعدينال  واسع ال طاق ومتع دا  
وعبارة "ين بغي استخدامه بطرينقة مستدامة" الوارمة يف مشروع املبدأ التوجيهي   ا عبارة  (4)

حتأأوال  يف ال  أأوذج  أأو اعتبأأار الغأأال   بسأأيطة ال ينغلأأب عليهأأا الطأأابع القأأانوين  و أأو مأأا ينعكأأس
اةأأوي مأأورما  طبيعيأأأا  ين بغأأي اسأأأتخدامه بطرينقأأة مسأأتدامةو و أأأي معروضأأة مبيأأأان لسياسأأة وت ظأأأيم 

 موليني أمثر م ها قانوان  ت في اي  لتحديند حقوق الدول والت اماهتا بعضها حيال بعضو
عأأأأدل الدوليأأأأة يف حك هأأأأا دىل العبأأأأارات الأأأأت اسأأأأتخدمتها حمك أأأأة ال 2وتسأأأأت د الفقأأأأرة  (5)

  ال ي أشارت فيه دىل "ضأرورة التوفيأق بأني انغي اروس - غابتشيكوفومشروع الصامر يف قضية 
و وترمأأأي اإلشأأأارة (905)و و  أأأاك سأأأوابق أخأأأرى ذات صأأألة(904)محاينأأأة البيئأأأة والت  يأأأة االقتصأأأامينة"

دىل صأأأألب  أأأأ ا  "محاينأأأأة الغأأأأال  اةأأأأوي" يف مقابأأأأ  "محاينأأأأة البيئأأأأة" دىل توجيأأأأه ترميأأأأ  الفقأأأأرة دىل
 املوضوع  و و محاينة الغال  اةويو 

__________ 

 أمان و 7انظر مشروع املبدأ التوجيهي  (903) 

 (904) Project Nagymaros-Gabčíkovo  140 أعال (  881 احلاشية )انظر , para.78p. و 
  سأألطت حمك أأة العأأدل الدوليأأة الضأأوء علأأى "أمهيأأة احلاجأأة دىل  طأأاحونت اللبأأابيف قضأأية  2006يف حكأأم عأأا   (905) 

 Pulp)مفالأأة احل اينأأة البيئيأأة لل أأوارم الطبيعيأأة املشأأرتمة مأأع داتحأأة الت  يأأة االقتصأأامينة املسأأتدامة يف الوقأأت نفسأأه" 

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 ؛ وقرار  يئة االستئ ا  التابعأة مل ظ أة التجأارة العامليأة الصأامر)
 الرُبيأانحظأر اسأتريام بعأض أنأواع الرُبيأان وامل تجأات الأت حتتأوي علأى  -قضية الأوالايت املتحأدة بشفن  1998عا  

ال ي جاء فيأه: "دن أا  دذ نأ ّمر سعأرتا  أعضأاء م ظ أة التجأارة العامليأة صأراحة  إأد  الت  يأة املسأتدامة يف مينباجأة 
)و( م  االتفأاق العأا  بشأفن التعرينفأات عشرين    نعتقد أنه ال جمال اليو  الفرتاض أن املامة االتفاق امل شئ لل  ظ ة
أتوينلهأا أبهنأا تشأري فقأط دىل حفأغ املأوارم املعدنيأة أو املأوارم غأري احليأة ااخأرى  وكأ  1994اة رمية والتجارة لعا  

 Appellate Body Report, United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimpالقابلأة لل فأام" )

Products, WT/DS58/AB/R, adopted 6 November 1998, para. 131, see also paras. 129 and 153وقأرار  (؛
يأأث اعتأأربت احملك أأة مأأا ينلأأي: "  أأاك نقأأاو مبأأري   ح2005 لعأأا  السأأكك احلديندينأأة آينأأرن راينأأ التحكأأيم يف قضأأية 

؛ وأي قأأأوانني أو ‘القأأأانون غأأأري امللأأأ  ‘ف أأأا  أأأو ‘: مبأأأامئ‘أو ‘ قواعأأأد‘بشأأأفن مأأأا ينشأأأّك   يف جمأأأال القأأأانون البيئأأأي  
مبامئ بيئية تعا دينة أسه ت يف تطوينر القانون الدويل العريفو ووو دن املبامئ املستجدة  بصأر  ال ظأر عأ  مرم  أا 

تشأأأري دىل ووو الت  يأأأأة املسأأأتدامةو ووو واا أأأم يف ذلأأأأك أن  أأأ   املبأأأامئ املسأأأأتجدة أصأأأبحت اآلن تأأأأدمج احلأأأايل  
احل اينأأة البيئيأأة يف ع ليأأة الت  يأأةو فالقأأانون البيئأأي وقأأانون الت  يأأة لأأيس أّي م ه أأا بأأدينال  ل خأأر بأأ  مهأأا عبأأارة عأأ  

تلحأأأق فيهأأأا الت  يأأأة ضأأأررا  ذا شأأأفن سلبيئأأأة  مبأأأامئ متكاملأأأة ينعضأأأد بعضأأأها بعضأأأا  وتقتضأأأي  يف احلأأأاالت الأأأت قأأأد 
التخفيأأ  م أأه علأأى ااقأأ و ووو وتأأرى  يئأأة التحكأأيم أن  أأ ا الواجأأب قأأد أصأأبح اآلن  وجأأوب م أأع  أأ ا الضأأرر أو

أعأأأأال (   881)انظأأأأر احلاشأأأأية  قضأأأأية السأأأأكك احلديندينأأأأة آينأأأأرن راينأأأأ مبأأأأدأ مأأأأ  املبأأأأامئ العامأأأأة للقأأأأانون الأأأأدويل"  
قضأية التحكأيم املتعلقأة مبشأروع ميشأي غانغا املقأا  يف  2013ر اة ئأي الصأامر يف عأا  ؛ ويف القرا59و 58 الفقراتن

  ذمأأرت  يئأأة التحكأأيم مأأا ينلأأي: "ال شأأك أن الأأدول مل مأأةت  مبوجأأب يف شأأبكة أهنأأار السأأ د )سمسأأتان ضأأد اهل أأد(
ط وت فيأ  مشأارينع قأد تلحأق القانون الدويل العريف يف شكله املعاصر  أبن تضع احل اينة البيئية يف احلسبان ع د  طأي

  ت اولأأت سلسأألة مأأ  قأأرارات ووو التحكأأيم الدوليأأة احلاجأأة دىل دمارة مصأأهر ترينأأ الضأأرر بدولأأة متااأأةو وم أأ  قضأأية 
الت  يأأأة ‘املأأأوارم الطبيعيأأأة بطرينقأأأة مسأأأتدامةو وأسأأأهبت حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأة علأأأى وجأأأه اخلصأأأوص يف ت أأأاول مبأأأدأ 

ضأأرورة التوفيأأق ‘أعأأال (  مشأأرية دىل  881)انظأأر احلاشأأية  انغي أأاروس –فو غابتشأأيكو يف قضأأية مشأأروع ‘ املسأأتدامة
 Permanent Court of Arbitration Award Series, Indus Waters‘" )بأأني الت  يأأة االقتصأأامينة ومحاينأأة البيئأأة

Kishenganga 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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   6املبدي التوجيهي 
 االستخدام املنصف واملعقول للالةا اجلوي

ين بغأأأي اسأأأتخدا  الغأأأال  اةأأأوي بطرينقأأأة م صأأأفة ومعقولأأأة  مبأأأا ينراعأأأي مصأأأا   
 ااجيال احلاضرة واملقبلةو

 العرح  
مأ  ع اصأر  مهأم  اةوي ع صأر على الرغم م  أن االستخدا  امل ص  واملعقول للغال (1)

  رئي أن م  املهم ذمر  م بأدأ مسأتق و وعلأى 5االستدامة  م ا ورم يف مشروع املبدأ التوجيهي 
   صيغ   ا املبدأ التوجيهي مبستوى واسع م  التجريند والتع يمو 5غرار مشروع املبدأ التوجيهي 

علأى محاينأة  (906)ملبأدأ اإلنصأا فقد صيغ مشروع املبدأ التوجيهي بعبارات عامة تطبيقأا   (2)
الغال  اةوي بوصأفه مأورما  طبيعيأا  ينتقامسأه اة يأعو وينت أاول اةأ ء ااول مأ  اة لأة االسأتخدا  
"امل صأ  واملعقأأول"و وتسأت د العبأأارة القائلأة دنأأه "ين بغأي اسأأتخدا  الغأال  اةأأوي بطرينقأة م صأأفة 

دا  اجملأاري املائيأة الدوليأة يف ااغأراض غأري م  اتفاقية قانون استخ 5ومعقولة"  ج ئيا   دىل املامة 
م  قانون طبقات امليا  اةوفية العابرة للحأدومو و أي تلأ   بتحقيأق تأواون بأني  4املالحية  واملامة 

املصأأا  ومراعأأاة مجيأأع العوامأأ  ذات الصأألة الأأت قأأد تكأأون فرينأأدة مأأ  نوعهأأا دمأأا لتلأأوث الغأأال  
 اةوي أو لتد ور و

لثأأأأأأاين مأأأأأأ  العبأأأأأأارة مسأأأأأأائ  اإلنصأأأأأأا  ماخأأأأأأ  اةيأأأأأأ  الواحأأأأأأد وبأأأأأأني وينت أأأأأأاول اةأأأأأأ ء ا (3)
و وم  أج  الربط بني جان  اإلنصا   اختارت اللج ة اسأتخدا  عبأارة "مبأا ينراعأي (907)ااجيال

مصا  لااجيأال  املقبلأة" بأدال  مأ  "ومل فعأة ااجيأال احلاليأة واملقبلأة مأ  البشأرينة"و واسأُتخدمت 
"  لإلشأأارة دىل الطبيعأة املتكاملأأة للغأأال  اةأوي  الأأ ي ملأأب أن عبأارة "مصأأا "  ولأيس "مل فعأأة

 ينراعي "استغالله" تواون املصا  لض ان بقاء الكائ ات احلية على اارضو 
   7املبدي التوجيهي 

 التعدي  الواسع النطاق واملتعم د للالةا اجلوي
ال  اةأوي ين بغي توخي احليطة واحل ر ع د القيا  أبنشطة هتد  دىل تعدين  الغ 

 تعدينال  واسع ال طاق ومتع َّدا   ر  ا  أبي قواعد م طبقة م  قواعد القانون الدويلو
__________ 

 J. Kokott, “Equity in international law”, in Fair Weather? Equity Concerns in Climate انظأر مأثال : (906) 

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 : ؛ انظأر بوجأه عأاP. Weil, 

“L’équité dans la jurisprudence de la Cour internationale de Justice: Un mystère en voie de 

dissipation?”, in Fifty 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; F. Francioni, “Equity in international law,” in Max Plank 

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

Press, 2013), pp. 632-642و 
 (907) C. Redgwell, “Principles and emerging norms in international law: intra- and inter-generational 

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

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

of International Environmental Law, Bodansky et al., eds.  ( أعال  821احلاشية)  pp. 639-662و 

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
https://global.oup.com/academic/product/the-oxford-handbook-of-international-climate-change-law-9780199684601?cc=ch&lang=en&
https://www.amazon.com/Oxford-Handbook-International-Environmental-Handbooks/dp/0199552150#reader_0199552150
https://www.amazon.com/Oxford-Handbook-International-Environmental-Handbooks/dp/0199552150#reader_0199552150
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 العرح  
دىل أنشأطة غرضأها احلقيقأي  أو تغيأري أحأوال الغأال   7ينتطرق مشروع املبدأ التوجيهي  (1)

الواسأأأع اةأأأويو وال ينت أأأاول مشأأأروع املبأأأدأ التأأأوجيهي  م أأأا ينشأأأري دىل ذلأأأك ع وانأأأه  دال التعأأأدين  
 ال طاق واملتع دو 

أأأأدا "  (2) وعبأأأأارة "أنشأأأأطة هتأأأأد  دىل تعأأأأدين  الغأأأأال  اةأأأأوي تعأأأأدينال  واسأأأأع ال طأأأأاق ومتع َّ
مأأفخوذة ج ئيأأا  مأأ  تعرينأأ  "تق يأأات التغيأأري يف البيئأأة" الأأوارم يف اتفاقيأأة حظأأر اسأأتخدا  تق يأأات 

ي ينشأأري دىل تق يأأات   والأأ (908)التغيأأري يف البيئأأة اغأأراض عسأأكرينة أو اينأأة أغأأراض عدائيأأة أخأأرى
يف مين اميأة اارض أو ترميبهأا  -ع  طرينق التفثري املتع د يف الع ليات الطبيعيأة  -إلحداث تغيري 

أو تشكيلها  مبا يف ذلك مائ اهتا احلية وغالفها الصخري وغالفهأا املأائي وغالفهأا اةأوي  أو يف 
 مين امية الفضاء اخلارجي أو ترميبه أو تشكيلهو 

اانشطة مأا ينفهأم عأامة سسأم "اهل دسأة اةيولوجيأة" وااسأاليب والتق يأات وتش        (3)
الأأأأت تشأأأأ   دوالأأأأة اثين أمسأأأأيد الكربأأأأون ودمارة اإلشأأأأعاع الش سأأأأيو وتشأأأأ   اانشأأأأطة املتصأأأألة 
سهل دسأة اةيولوجيأة احمليطأات واارض والأأ ظم التق يأة وتسأعى دىل دوالأأة اثين أمسأيد الكربأون مأأ  

  الطبيعيأأة أو عأأ  طرينأأق اهل دسأأة الكي يائيأأةو وتشأأ   التق يأأات املقرتحأأة الغأأال  اةأأوي سملصأأار 
إلوالأأة اثين أمسأأيد الكربأأون: حجأأ  الكربأأون يف الرتبأأة؛ والتقأأاط الكربأأون وحجأأ  ؛ والتقأأاط اهلأأواء 
احملأأيط؛ و صأأيب احمليطأأات؛ وتع ينأأ  قلوينأأة احمليطأأات؛ وتع ينأأ  الّتجوينأأةو والواقأأع أن العأأامة مرجأأت 

 تشجري للحد م  اثين أمسيد الكربونوعلى استخدا  ال
وحسأأأب اخلأأأرباء العل يأأأني  ينقص أأأد مأأأ  دمارة اإلشأأأعاع الش سأأأي  فيأأأ  اآلاثر السأأألبية  (4)

لتغأأري امل أأا  بتع أأد خفأأض مرجأأة حأأرارة سأأطح اارضو وتشأأ   اانشأأطة املقرتحأأة   أأا: "تع ينأأ  
حبيأأث ينُعكأأس البيأأاض"  و أأو أسأألوب ين طأأوي علأأى وايمة انعكاسأأية السأأحب أو سأأطح اارض  

قأأدر أمأأرب مأأ  حأأرارة الشأأ س ليعأأوم دىل الفضأأاء؛ واهلبأأاء اةأأوي يف السرتاتوسأأفري  و أأو أسأألوب 
ين طأأوي علأأى دمخأأال ج ينئأأات صأأغرية عامسأأة يف الغأأال  اةأأوي العلأأوي لأأتعكس أشأأعة الشأأ س 
قبأأ  أن تصأأ  دىل سأأطح اارض؛ وعامسأأات الفضأأاء  الأأت تقأأو  علأأى حجأأب نسأأبة صأأغرية مأأ  

   أن تص  دىل اارضوأشعة الش س قب
وم أا أشأري دىل ذلأك سأأابقا   ينُفهأم مصأطلح "أنشأطة" فه أأا  عامأا و ولكأ  توجأد أنشأأطة  (5)

تلأأأك احملظأأأورة  أخأأأرى غأأأري مشأأأ ولة مبشأأأروع املبأأأدأ التأأأوجيهي  أأأ ا حيظر أأأا القأأأانون الأأأدويل  مثأأأ 
غأراض عدائيأة اتفاقية حظر استخدا  تق يات التغيري يف البيئأة اغأراض عسأكرينة أو اينأة أ مبوجب
و ووفقأأأأأا  لأأأأأ لك  (910)1949والربوتومأأأأأول ااول امللحأأأأأق ستفاقيأأأأأات ج يأأأأأ  لعأأأأأا   (909)أخأأأأأرى

ين طبأأأأق مشأأأأروع املبأأأأدأ التأأأأوجيهي  أأأأ ا دال علأأأأى اانشأأأأطة "غأأأأري العسأأأأكرينة"و وتقأأأأع اانشأأأأطة  ال
 العسكرينة الت ت طوي على تعدينالت متع دة للغال  اةوي خارج نطاق   ا املبدأ التوجيهيو 

__________ 

  10حظأر اسأتخدا  تق يأات التغيأري يف البيئأة اغأراض عسأكرينة أو اينأة أغأراض عدائيأة أخأرى )نيوينأأورك   اتفاقيأة (908) 
 وUnited Nations, Treaty Series, vol. 1108, No. 17119, p. 151(  1976مانون ااول/مينس رب 

 و1انظر املامة  (909) 

  واملتعلأأأق حب اينأأأة ضأأأحااي 1949آب/أغسأأأطس  12الربوتومأأأول اإلضأأأايف امللحأأأق ستفاقيأأأات ج يأأأ  املعقأأأومة يف  (910) 
 .United Nations, Treaty Series, vol. 1125, No  1977امل اوعأات املسأألحة الدوليأأة )الربوتومأأول ااول(  

17512, p. 3, arts. 35, para. 3 and 5517لل حك أة اة ائيأة الدوليأة )رومأا   ي؛ وانظأر أينضأا  نظأا  رومأا ااساسأ 
 و  ,2, para. 8art. , 3, p. 38544, No. 2187, vol. Treaty SeriesUnited Nations (iv)(b)(  8199 متوو/ينوليه
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سملث   ستظ  أنشطة أخرى حمكومة أبنظ ة خمتلفةو فعلى سبي  املثال  أُمرج التشأجري و  (6)
ويف اتفأاق  (911)يف نظا  بروتومول ميوتو امللحق ستفاقية اامم املتحأدة اإلطارينأة بشأفن تغأري امل أا 

(و واعُت أأدت  يف دطأأار بعأأض الصأأكوك القانونيأأة الدوليأأة  تأأدابري 5مأأ  املأأامة  2سرينأأس )الفقأأرة 
التفاقيأأة  (912))بروتومأأول ل أأدن( 1996ت ظأأيم التقأأاط الكربأأون و  ين أأهو وينتضأأ   بروتومأأول عأأا  ل

اآلن حك أأا   (913)1972م أأع التلأأوث البحأأري ال أأاجم عأأ  قلأأب ال فأأاايت واملأأوام ااخأأرى لعأأا  
معدال  ومرفقا   فضال  ع  مبامئ توجيهية جديندة ملراقبة دغراق ال فأاايت واملأوام ااخأرىو ومأا ما  

 صيب احمليطأات سحلدينأد" و"تع ينأ  قلوينأة احمليطأات" هل أا صألة نغأراق ال فأاايت يف احمليطأات  "
 وبروتومول ل دن امللحق إا ذات وجا ةو  1972تظ  اتفاقية عا  

أأدا  وك هأأا  (7) واانشأطة الأأت هتأد  دىل تعأأدين  الغأال  اةأأوي تعأدينال  واسأأع ال طأاق ومتع َّ
تلطي  أو  في  اآلاثر السلبية للكوارث واملخأاطر  مبأا يف ذلأك  دىل حد بعيد م ع أو حتوين  أو

اةفا  وااعاصري وال وابع  وتع ين  دنتاج احملاصي  وتوافر امليا و ويف الوقت نفسأه  مأ  املسألم بأه 
أينضا  أهنا قد حتدث آاثرا  بعيدة املدى وغري متوقعأة علأى اامنأاط امل اخيأة القائ أة الأت ال ت حصأر 

الوط يأأةو وم أأا الحظأأت امل ظ أأة العامليأأة ل رصأأام اةوينأأة في أأا ينتعلأأق بتعأأدين  الطقأأس: يف احلأأدوم 
"دن مرجأة تعقُّأد ع ليأات الغأال  اةأأوي تعأر أن أي تغيأري يف الطقأس يُنسأتحدث اصأأط اعيا  يف 
ج ء ما م  العام ستكون له سلضرورة تداعيات يف مكأان آخأر وووو وملأب أن تقأيَّم بع اينأة  قبأ  

أي جتربة يف جمال تغيري الطقس على نطاق واسع  العواقب احملت لأة وامل شأومة  وملأب  الشروع يف
 و(914)أن ينُأتأ و صَّ  دىل ترتيبات مولية مرضية"

ولأأيس القصأأد مأأ  مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي  أأ ا أينضأأا  خ أأق االبتكأأار والتقأأد  العل أأيو  (8)
دينأأدة واملبتكأأرة والتعأأاون يف  أأ   مأأ  دعأأالن رينأأو ينقأأران أبمهيأأة التك ولوجيأأات اة 9و 7فاملبأأدآن 

 اجملاالتو ويف الوقت نفسه    ا ال ينعر أن هل   اانشطة آاثرا  دملابية مائ ا و 
ينكأ   م وب اء  على ذلك  ال ينرام مبشروع املبأدأ التأوجيهي دجأاوة  أ   اانشأطة أو حظر أا مأا (9)

املبأأدأ القائأأ  دنأأه ين بغأأي تأأوخي بأأني الأأدول اتفأأاق علأأى اتبأأاع مسأأار الع أأ   أأ او بأأ   أأو ينكتفأأي ببسأأط 
احليطأأة واحلأأ ر يف  أأ   اانشأأطةو واإلشأأارة دىل "احليطأأة واحلأأ ر" مسأأتوحاة مأأ  عبأأارات اسأأتخدمتها 

  (915)(Southern Blue Fin Tunaسأأاوثرن بلأأو فأأني تأأوان )احملك أأة الدوليأأة لقأأانون البحأأار يف قضأأية 
__________ 

(  1997مأانون ااول/مينسأ رب   11بروتومول ميوتو امللحق ستفاقية اامم املتحأدة اإلطارينأة بشأفن تغأري امل أا  )ميوتأو   (911) 
United Nations, Treaty Series, vol. 2303, No. 30822, p. 162 و 

 (912) 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 
 (913) 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. 138و 
 Second Report on the Advancement of Atmospheric Science and Their Application in the انظأر (914) 

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 theانظأر أينضأا : 

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

weather modification) of 29 April 1980و 
 (915) 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 

harm to the stock of southern bluefin tuna”و 
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وذمأأأأرت  و(917)ضأأأأيتصأأأأالح ااراالقضأأأأية املتعلقأأأأة سس  و(916)(Plant Moxمأأأأومس بالنأأأأت )وقضأأأأية 
احملك ة يف القضية ااخرية أنه "سل ظر دىل اآلاثر الأت وكأ  أن ترتتأب علأى استصأالح ااراضأي يف 
البيئأأة البحرينأأة  فأأ ن احليطأأة واحلأأ ر ينقتضأأيان مأأ  مأأالي اي وسأأ غافورة دنشأأاء آليأأات لتبأأامل املعلومأأات 

ق املع يأأة"و وصأأيغ مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي وتقيأأيم خمأأاطر آاثر أع أأال استصأأالح ااراضأأي يف امل أأاط
بلغة وعظية  إد  التشجيع على وضع قواعد لت ظيم مث      اانشطة  ض   اانظ ة املختصأة 

 يف خمتل  اجملاالت ذات الصلة بتلوث الغال  اةوي وتد ور و
مأأ  قواعأأد وينأأ ص اةأأ ء ااخأأري مأأ  املبأأدأ التأأوجيهي علأأى مأأا ينلأأي: "ر  أأا  أبي قواعأأد م طبقأأة  (10)

   او يف جمال تطبيق مشروع املبدأ التوجيهي القانون الدويل"و وم  املعلو  أن القانون الدويل ينظ  ساراي  
وم  املسلم به على نطاق واسع أن مث    ا ال شأاط ين بغأي أن مُلأرى بطرينقأة مكشأوفة وشأفافة  (11)

قأأد ينُشأأرتط ملثأأ   أأ ا  4بأأدأ التأأوجيهي متامأأا   وأن دجأأراء تقيأأيم ااثأأر البيئأأي امل صأأوص عليأأه يف مشأأروع امل
أأد للغأأال  اةأأوي قأأد ين طأأوي  ال شأأاطو وينُأأرى أن أي مشأأروع ين طأأوي علأأى تعأأدين  واسأأع ال طأأاق ومتع َّ

 على خماطر مبرية نحداث ضرر سلغ  وم    ال بد م  سب أوىل تقييم أثر   ا ال شاطو 
م مشأأروع مبأأدأ تأأوجيهي يف وبقأأي عأأدم مأأ  ااعضأأاء غأأري مقت أأع بوجأأوم حاجأأة دىل اعت أأا (12)

    املسفلة  الت تظ  مسأفلة مثأرية للجأدل أساسأا   تسأت د دىل ممارسأة ضأئيلة  وينأدور حوهلأا نقأاو 
 مست رو ورأى أعضاء آخرون أن مشروع املبدأ التوجيهي وك  حتسي ه خالل القراءة الثانيةو

   8املبدي التوجيهي 
 التعاون الدويل

لت ا  سلتعاون  حسب االقتضأاء  في أا بي هأا ينقع على عاتق الدول اال -1 
ومأأع امل ظ أأات الدوليأأة ذات الصأألة مأأ  أجأأ  محاينأأة الغأأال  اةأأوي مأأ  تلأأوث الغأأال  

 اةوي وتد ور و
ين بغأأأأي أن تتعأأأأاون الأأأأدول علأأأأى وايمة تع ينأأأأ  املعأأأأار  العل يأأأأة املتصأأأألة  -2 

املعلومأأأأات  أبسأأأأباب وآاثر تلأأأأوث الغأأأأال  اةأأأأوي وتأأأأد ور و وقأأأأد ينشأأأأ   التعأأأأاون تبأأأأامل
 والرصد املشرتكو 

 العرح  
ين أدرج التعأأاون الأدويل يف صأأ يم اجمل وعأة الكاملأأة ملشأارينع املبأأامئ التوجيهيأة  أأ  و وقأأد  (1)

و أو ينسأت د اليأو  بدرجأة مبأرية دىل  (918)يف القانون الدويل معتربا   شهد مفهو  التعاون الدويل تغريا  
__________ 

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

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, as appropriate”)و 
 (917) 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 

 (918) W. Friedmann, The Changing Structure of International Law (London, Stevens & Sons, 1964), pp. 

60-71; C. Leben, “The changing structure of international law revisited by way of introduction”, 

European Journal of International Law, vol. 3 (1997), pp. 399-408 : و انظر أينضأاJ. Delbrück, “The 

international obligation to cooperate — an empty shell or a hard law principle of international law? 

— a critical look at a much debated paradigm of modern international law”, H.P. Hestermeyer et 

al. (eds.), Coexistence, Cooperation and Solidarity (Liber Amicorum Rüdiger Wolfrum), vol. 1 

(Leiden, Martinus Njihoff, 2012), pp. 3-16و 
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و وتسأألم الفقأأأرة الرابعأأة مأأأ  مينباجأأة مشأأأارينع (919)فكأأرة املصأأأا  املشأأرتمة لل جت أأأع الأأدويل مكأأأ 
املبأأأامئ التوجيهيأأأة  أأأ   إأأأ ا اامأأأر دذ تأأأ ص علأأأى أن محاينأأأة الغأأأال  اةأأأوي مأأأ  التلأأأوث ومأأأ  

 التد ور "شاغ  ملح لل جت ع البشري مك "و 
مأأ  مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي  أأ ا علأأى التأأ ا  الأأدول  1ويف  أأ ا السأأياق  تأأ ص الفقأأرة  (2)

قتضأأأاءو وع ليأأأا   ينكأأأون  أأأ ا التعأأأاون مأأأع الأأأدول ااخأأأرى ومأأأع امل ظ أأأات سلتعأأأاون  حسأأأب اال
الدولية ذات الصلةو وتعر عبارة "حسب االقتضأاء" أن للأدول قأدرا  مأ  املرونأة يف ت فيأ  الت امهأا 
سلتعاون حسب طبيعة التعأاون املطلأوب وموضأوعهو وقأد  تلأ  أشأكال  أ ا التعأاون أينضأا  تبعأا  

ول ممارسأأة  أأامش مأأ  السأألطة التقدينرينأأةو ووكأأ  أن ينتخأأ  شأأك  تعأأاون للحالأأة و أأي تتأأيح للأأد
 ث ائي أو دقلي ي أو متعدم ااطرا و ووك  أينضا  أن تتخ  الدول م فرمة  دجراءات مالئ ةو

  شأأدمت حمك أأة العأأدل الدوليأأة علأأى الأأرتابط بأأني االلتأأ ا  طأأاحونت اللبأأابففأأي قضأأية  (3)
االلتأأ ا  سمل أأعو والحظأأت احملك أأة أن "التعأأاون  أأو السأأبي  سإلبأأالغ  والتعأأاون بأأني ااطأأرا   و 

وذلأك  وووال ي تت ك  بأه الأدول املع يأة مأ  أن تأدينر بصأورة مشأرتمة خمأاطر دحلأاق ضأرر سلبيئأة 
 و (920)مل ع ذلك الضرر"

وينرم موضوع التعاون الدويل يف عدة صكوك متعدمة ااطأرا  ذات صألة حب اينأة البيئأةو  (4)
  على التوايل  على أمهية 27واملبدأ  24ودعالن رينو ينشدمان مالمها  يف املبدأ ستكهوم اف عالن 

و ودضأافة دىل ذلأك  مأ  بأني بعأأض (921)التعأاون  اامأر الأ ي ينتطلأب حسأ  ال يأأة وروح الشأرامة
(  يف مينباجتهأأا  علأأى أن 1985املعا أأدات القائ أأة  تأأ ص اتفاقيأأة فيي أأا حل اينأأة طبقأأة ااووون )

أن تأأأدابري محاينأأأة طبقأأأة ااووون مأأأ  التعأأأدينالت ال امجأأأة عأأأ  تأأأدرك تفاقيأأأة "ااطأأأرا  يف  أأأ   اال
اانشأأطة البشأأرينة تتطلأأب تعأأاوان  وع أأال  موليأأني"و وعأأالوة  علأأى ذلأأك  تقأأر مينباجأأة اتفاقيأأة اامأأم 

( أبن "الطأأأابع العأأأاملي لتغأأأري امل أأأا  ينتطلأأأب أقصأأأى 1992املتحأأأدة اإلطارينأأأة بشأأأفن تغأأأري امل أأأا  )
__________ 

 (919) B. Simma, “From bilateralism to community interests in international law”, Collected Courses of 

The Hague Academy of International Law, 1994-VI, vol. 250, pp. 217-384; N. Okuwaki, “On 

compliance with the obligation to cooperate: new developments of ‘international law for 

cooperation’”, in Aspects of International Law Studies (Festschrift for Shinya Murase), J. Eto (ed.) 

(Tokyo, Shinzansha, 2015), pp. 5-46, at pp. 16-17 (in Japanese)و 

 (920) Pulp Mills on the River Uruguayأعال (   877   )انظر احلاشيةp. 49, para. 77و 
 ينلي:ستكهوم على ما ام  دعالن  24ين ص املبدأ  (921) 

ين بغي ت اول املسائ  الدولية املتعلقأة حب اينأة وحتسأني البيئأة بأروح التعأاون مأ  جانأب مجيأع البلأدان  مبأرية مانأت "  
أ  صأغرية  علأأى قأد  املسأأاواةو والتعأأاون مأ  خأأالل الرتتيبأات الث ائيأأة أو املتعأأدمة ااطأرا  أو أبي وسأأيلة أخأأرى 

الضأارة ال امجأة عأ  اانشأطة امل فأ ة يف مجيأع اجملأاالت  وم أع تلأك  م اسبة ضروري لفعالية مكافحة اآلاثر البيئية
  "اآلاثر واحلد م ها والقضاء عليها  على  وا تراعى فيه على ال حو الواجب سيامة مجيع الدول ومصاحلهاو

 أعال (و 807شية )ال ظر احلا 1972ح ينران/ينونيه  16-5استكهوم   تقرينر مؤمتر اامم املتحدة املعر سلبيئة البشرينة   
 م  دعالن رينو على ما ينلي:  27وين ص املبدأ   
"تتعأأاون الأأأدول والشأأعوب حبسأأأ  نيأأأة وبأأروح مأأأ  املشأأارمة يف حتقيأأأق املبأأأامئ الأأوارمة يف  أأأ ا اإلعأأأالن ويف وايمة   

 تطوينر القانون الدويل يف ميدان الت  ية املستدامة"و
  اجمللأأد ااول  1992ح ينران/ينونيأأه  14-3رينأأو مي جأأانريو    شأأرينةتقرينأأر مأأؤمتر اامأأم املتحأأدة املعأأر سلبيئأأة الب  

  املرفأأق ااول  1القأأرار والتصأأوينب(   E.93.I.8)م شأأور اامأأم املتحأأدة  رقأأم البيأأع القأأرارات الأأت اعت أأد ا املأأؤمتر 
 الفص  ااولو
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"  وووون م  جانب مجيع البلدان ومشارمتها يف اسأتجابة موليأة فعالأة ومالئ أة وك  م  التعا ما
 و(922)ويف الوقت نفسه تؤمد م  جديند "مبدأ سيامة الدول يف التعاون الدويل لت اول تغري امل ا "

مأأأأ  اتفاقيأأأأة قأأأأانون اسأأأتخدا  اجملأأأأاري املائيأأأأة الدوليأأأأة يف  8مأأأأ  املأأأامة  1وتأأأ ص الفقأأأأرة  (5)
 الحية  املتعلقة ساللت ا  العا  سلتعاون  على ما ينلي: ااغراض غري امل

تتعأأأأأأاون مول اجملأأأأأأرى املأأأأأأائي علأأأأأأى أسأأأأأأاس املسأأأأأأاواة يف السأأأأأأيامة  والسأأأأأأالمة " 
اإلقلي يأأة  والفائأأدة املتباملأأة مأأ  أجأأ  احلصأأول علأأى أمثأأ  انتفأأاع سجملأأرى املأأائي الأأدويل 

 وتوفري احل اينة الكافية له"و
ملأأوام املتعلقأأة مب أأع ا  شأأارينع أع اهلأأا  أبمهيأأة االلتأأ ا  سلتعأأاونو فوأقأأرت اللج أأة أينضأأا   يف (6)

  املتعلأأأق 4( تأأأ ص يف مشأأأروع املأأأامة 2001الضأأأرر العأأأابر للحأأأدوم ال أأأاجم عأأأ  أنشأأأطة خطأأأرة )
 سلتعاون  على ما ينلي:

تتعأأأاون الأأأدول املع يأأأأة حبسأأأ  نيأأأأة وتسأأأعى  ع أأأد االقتضأأأأاء  للحصأأأول علأأأأى " 
 جسأيم  امل ظ أات الدوليأة املختصأة يف م أع وقأوع ضأرر مساعدة م  واحدة أو أمثر مأ

 عابر للحدوم  أو  على أي حال  يف التقلي  م  خماطر  دىل أمب حد"و
املأوام املتعلقأأة بقأانون طبقأأات امليأا  اةوفيأأة العأابرة للحأأدوم يف  مشأأارينع وعأالوة  علأى ذلأأك  تأ ص

 ما ينلي:   املتعلق ساللت ا  العا  سلتعاون  على 7مشروع املامة 
تتعأأأاون مول طبقأأأة امليأأأا  اةوفيأأأة علأأأى أسأأأاس املسأأأاواة يف السأأأيامة  والسأأأالمة  -1"

اإلقلي يأأة  والت  يأأة املسأأتدامة  وامل فعأأة املتباملأأة  وحسأأ  ال يأأة مأأ  أجأأ  حتقيأأق االنتفأأاع 
امل صأأ  واملعقأأول بطبقأأات ميا هأأا اةوفيأأة أو بشأأبكات طبقأأات ميا هأأا اةوفيأأة العأأابرة 

 ري احل اينة امل اسبة هلاوللحدوم  وتوف
   ين بغي لدول طبقة امليا  اةوفية دنشاء آليات مشرتمة للتعاون"و1واغراض الفقرة  -2

(  يف 2016وأخأأأأريا   تأأأأ ص املأأأأوام املتعلقأأأأة حب اينأأأأة ااشأأأأخاص يف حأأأأاالت الكأأأأوارث ) (7)
 و(923)  على واجب التعاون7مشروع املامة 

__________ 

بحأأار  الأت تتضأأ   حك أا  بشأأفن مأ  اةأأ ء الثأاين عشأأر مأ  اتفاقيأأة اامأم املتحأأدة لقأانون ال 2الفأأرع  انظأر أينضأا   (922) 
(  و"اإلخطأأأار 197"التعأأأاون العأأأاملي واإلقلي أأأي" ينأأأ ص علأأأى "التعأأأاون علأأأى أسأأأاس عأأأاملي أو دقلي أأأي" )املأأأامة 

(  و"الدراسأأات وبأأرامج 199 (  و"خطأأط الطأأوارئ ضأأد التلأأوث" )املأأامة198بضأأرر وشأأيك أو فعلأأي" )املأأامة 
 2(و وينأورم الفأرع 201(  و"املعأاينري العل يأة ل نظ أة" )املأامة 200البحث وتبامل املعلومات والبياانت" )املأامة 

بشأفن  م  اة ء الثالث عشر م  اتفاقية اامم املتحدة لقانون البحأار  املتعلأق سلبحأث العل أي البحأري  حك أا  
(  243 (  و"هتيئأة الظأرو  املؤاتيأة" )املأامة242"التعاون الدويل" ينأ ص علأى "تشأجيع التعأاون الأدويل" )املأامة 

 (و244و"نشر ودذاعة املعلومات واملعرفة" )املامة 
 على ما ينلي:  7ين ص مشروع املامة  (923) 

"يف سأأأياق تطبيأأأق مشأأأارينع املأأأوام  أأأ    تتعأأأاون الأأأدول  حسأأأب مقتضأأأى احلأأأال  في أأأا بي هأأأا ومأأأع اامأأأم    
 املتحدة وع اصر حرمة الصليب اامحر واهلالل اامحر واةهات املساعدة ااخرى"و

  وقأأأدمتها دىل 2016يف مورهتأأأا الثام أأأة والسأأأتني  عأأأا   الثانيأأأة القأأأراءة يفاملأأأوام مشأأأارينع وقأأأد اعت أأأدت اللج أأأة   
و وأحاطأأت اة عيأأة العامأأة 48(  الفقأأرة A/71/10اة عيأأة العامأأة مجأأ ء مأأ  تقرينر أأا عأأ  أع أأال تلأأك الأأدورة )

  مبشأأأارينع املأأأوام  ومعأأأت احلكومأأأات دىل 2016مأأأانون ااول/مينسأأأ رب   13املأأأؤر   71/141ا عل أأأا   يف قرار أأأ
 تقد  تعليقات على توصيات اللج ة م  أج  وضع اتفاقية على أساس املوامو

http://undocs.org/ar/A/71/10
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وعأأأأةو وتشأأأأدم الفقأأأأرة )ب( مأأأأ  مشأأأأارينع املبأأأأامئ مت  ووكأأأأ  أن ينتخأأأأ  التعأأأأاون أشأأأأكاال   (8)
التوجيهية  بصفة خاصة  على أمهية التعاون يف تع ين  املعأار  العل يأة املتصألة أبسأباب وآاثر تلأوث 
 الغال  اةوي وتد ور و وتسلط الفقرة )ب( أينضا  الضوء على تبامل املعلومات والرصد املشرتكو 

ووون  يف مينباجتهأأأأأا  علأأأأى أن التعأأأأأاون والع أأأأأ  وتأأأأ ص اتفاقيأأأأأة فيي أأأأأا حل اينأأأأة طبقأأأأأة اا (9)
الدوليني ين بغي أن "لين ب يا  على االعتبارات العل ية والتق ية ذات الصلة"  م ا ت ص االتفاقية يف 

   املتعلقة سلتعاون يف اجملاالت العل ية والتق ية والقانونية  على ما ينلي:4م  املامة  1الفقرة 
 -ملعلومأأأات العل يأأأة والتق يأأأة واالجت اعيأأأأة تيسأأأر ااطأأأرا  وتشأأأجع تبأأأامل ا" 

االقتصأأأامينة والتجارينأأأة والقانونيأأأة ذات الصأأألة إأأأ   االتفاقيأأأة  وذلأأأك علأأأى ال حأأأو املبأأأني 
 تفصيال  يف املرفق الثاينو وتقدَّ      املعلومات دىل اهليئات الت تتفق عليها ااطرا "و

مأ   2ملعلومأات الواجأب تبامهلأاو وتأ ص الفقأرة وينورم املرفق الثاين لالتفاقية قائ ة مفصألة أبنأواع ا
 على التعاون يف اجملاالت التق ية  مع مراعاة احتياجات البلدان ال اميةو  4املامة 

مأأأ  اتفاقيأأأة اامأأأم املتحأأأدة اإلطارينأأأة بشأأأفن تغأأأري امل أأأا    4مأأأ  املأأأامة  1وتأأأ ص الفقأأأرة  (10)
 املتعلقة ساللت امات  على ما ينلي:

لمبأأا ينلأأي  )ه( التعأأاون علأأى اإلعأأدام للتكيأأ  مأأع  ووو  ينقأأو  مجيأأع ااطأأرا" 
)و( الع أأأ  والتعأأأاون علأأأى دجأأأراء البحأأأوث العل يأأأة والتك ولوجيأأأة  وووآاثر تغأأأري امل أأأا ؛ 

االقتصأأامينة وغري أأا  والرصأأد امل أأتظم وتطأأوينر حمفوسأأات البيأأاانت  -والف يأأة واالجت اعيأأة 
م و فأأأأيض أو دوالأأأأة الشأأأأكوك املتبقيأأأأة املتصأأأألة سل ظأأأأا  امل أأأأاخي والراميأأأأة دىل وايمة الفهأأأأ

ينتعلأأق أبسأأباب وآاثر ومأأدى وتوقيأأت تغأأري امل أأا  وفي أأا ينتعلأأق سل تأأائج االقتصأأامينة  في أأا
واالجت اعيأأأة السأأأرتاتيجيات االسأأأتجابة املختلفأأأة؛ )ح( الع أأأ  والتعأأأاون علأأأى التبأأأأامل 

 -جت اعيأأأأة الكامأأأأ  واملفتأأأأوح والعاجأأأأ  لل علومأأأأات العل يأأأأة والتك ولوجيأأأأة والف يأأأأة واال
االقتصأأأأامينة والقانونيأأأأة ذات الصأأأأألة املتعلقأأأأة سل ظأأأأأا  امل أأأأاخي وتغأأأأأري امل أأأأا   وسل تأأأأأائج 
االقتصامينة واالجت اعية السأرتاتيجيات االسأتجابة املختلفأة؛ )ط( الع أ  والتعأاون علأى 
التعلأيم والتأدرينب والتوعيأأة العامأة في أأا ينتصأ  بتغأري امل أأا  وتشأجيع املشأأارمة علأى أوسأأع 

 ويف     الع لية  مبا يف ذلك املشارمة م  جانب امل ظ ات غري احلكومية" نطاق
وينشأأأ   التأأأ ا  التعأأأاون في أأأا ينشأأأ له تبأأأامل املعلومأأأاتو وممأأأا ملأأأدر سلأأأ مر أينضأأأا  يف  أأأ ا  (11)

م  اتفاقية قانون استخدا  اجملاري املائيأة الدوليأة يف ااغأراض غأري املالحيأة تأورم  9الصدم أن املامة 
مفصأأألة مأأأ  ااحكأأأا  املتعلقأأأة بتبأأأامل البيأأأاانت واملعلومأأأاتو   دن اتفاقيأأأة التلأأأوث اةأأأوي جم وعأأأة 

م هأا علأى أن تقأو  ااطأرا  املتعاقأدة بتبأامل املعلومأات  4البعيد املدى عرب احلأدوم تأ ص يف املأامة 
   املتعلقأأأأة بسياسأأأأاهتا وأنشأأأأطتها العل يأأأأة وتأأأأدابري ا التق يأأأأة الأأأأت تسأأأأتهد   دىل أقصأأأأى قأأأأدر ممكأأأأ

مكافحأأأأة تصأأأأرين  امللأأأأواثت اةوينأأأأة الأأأأت قأأأأد تكأأأأون هلأأأأا آاثر ضأأأأارة  م أأأأا تقأأأأو  سسأأأأتعراض  أأأأ   
السياسأأات واانشأأطة والتأأدابري  مأأا ينسأأهم يف خفأأض التلأأوث اةأأوي  مبأأا يف ذلأأك التلأأوث اةأأوي 
البعيأأد املأأدى العأأابر للحأأدومو وتتضأأ   االتفاقيأأة أينضأأا  أحكامأأا  مفصأألة بشأأفن التعأأاون يف جمأأاالت 

(؛ وت فيأ  ومواصألة تطأوينر الأربانمج التعأاوين 8(؛ وتبامل املعلومات )املامة 7ث والتطوينر )املامة البح
(و وسملثأأ   ينتضأأ   مأأ  مأأ  9لرصأأد وتقيأأيم االنتقأأال البعيأأد املأأدى مللأأواثت اةأأو يف أوروس )املأأامة 
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 (924)(2008  االتفاق اإلطاري اإلقلي أي مل طقأة شأرق أفرينقيأا بشأفن التلأوث اةأوي )اتفأاق نأريوي
واالتفأأأأأأاق اإلطأأأأأأاري اإلقلي أأأأأأي مل طقأأأأأأت غأأأأأأرب ووسأأأأأأط أفرينقيأأأأأأا بشأأأأأأفن التلأأأأأأوث اةأأأأأأوي )اتفأأأأأأاق 

 أحكاما  متطابقة بشفن التعاون الدويلو فااطرا  تتفق على ما ينلي: (925)(2009 أبيدجان 
ال ظأر يف أوجأه التأأوور والفوائأد املشأأرتمة الأت ين طأوي عليهأأا ا أاذ تأأدابري  1-2" 

تع ينأأأأأ  تبأأأأأأامل  4-1ة انبعأأأأأأاث امللأأأأأواثت اةوينأأأأأأة وغأأأأأاوات الدفيئأأأأأأة؛ ومشأأأأأرتمة ملكافحأأأأأ
ال هأأأأوض سلتعأأأأاون  5-1املعلومأأأأات التعلي يأأأأة والبحثيأأأأة املتعلقأأأأة نمارة نوعيأأأأة اهلأأأأواء؛ و

 "وووواإلقلي ي م  أج  تع ين  املؤسسات الت ظي ية 
حأدوم  يف اة لأة الثانيأة املوام املتعلقة بقانون طبقات امليا  اةوفية العابرة لل مشارينع وت ص (12)

  علأأى مأأا ينلأأي: "وكأأ  أن ينشأأ   التعأأاون ت سأأيق اإلجأأراءات 17مأأ  مشأأروع املأأامة  4مأأ  الفقأأرة 
واالتصأأاالت الدوليأأة يف حأأاالت الطأأوارئ  وداتحأأة العأأاملني يف جمأأال االسأأتجابة حلأأاالت الطأأوارئ  

ل يأأأأة والتق يأأأأة  واملسأأأأأاعدة واملعأأأأدات واإلمأأأأدامات الالومأأأأة لالسأأأأتجابة هلأأأأأ   احلأأأأاالت  واخلأأأأربة الع
اإلنسأأأانية"و وتأأأ ص مشأأأارينع املأأأوام املتعلقأأأة حب اينأأأة ااشأأأخاص يف حأأأاالت الكأأأوارث  بأأأدور ا  يف 

علأأى مأأا ينلأأي: "اغأأراض مشأأارينع املأأوام  أأ    ينشأأ   التعأأاون املسأأاعدة اإلنسأأانية  9مشأأروع املأأامة 
ومعأدات وسألع اإلغاثأة  واملأوارم وت سيق أع ال واتصاالت اإلغاثة الدولية  وتوفري موسفي اإلغاثة  
)التعأأاون للحأأد مأأ  خمأأاطر  10العل يأأة والطبيأأة والتق يأأة"و وعأأالوة  علأأى ذلأأك  ينأأ ص مشأأروع املأأامة 

 الكوارث( على ما ينلي: "ينش   التعاون ا اذ التدابري الرامية دىل احلد م  خماطر الكوارث"و
ين  املعار  العل ية املتصلة أبسباب ويف سياق محاينة الغال  اةوي  تعترب اللج ة أن تع   (13)

 وآاثر تلوث الغال  اةوي وتد ور  أمرت أساسيو 
   9املبدي التوجيهي 

 الرتالط لني القواعد ذال الصلة
ين بغي  قأدر اإلمكأان  أن حُتأّدم وتُفّسأر وُتطبّأق قواعأد القأانون الأدويل  -1 

ذات الصألة  مبأا يف ذلأك  املتصلة حب اينة الغال  اةوي وقواعد القأانون الأدويل ااخأرى
يف مجلة أمور قواعد القانون الدويل للتجارة واالستث ار  وقانون البحار  والقانون الدويل 
حلقأأوق اإلنسأأان  علأأى  أأو ين شأأئ جم وعأأة واحأأدة مأأ  االلت امأأات املتوافقأأة  متاشأأيا  مأأع 

ذلأأك  مبأدأي املواءمأأة والتكامأأ  ال ظ أأي  وحرصأأا  علأأى جت أأب الت أأاوعو وين بغأأي أن ينكأأون
  مبأا يف 1969وفقا  للقواعد ذات الصلة الوارمة يف اتفاقية فيي ا لقأانون املعا أدات لعأا  

 ()ج(  ومبامئ القانون الدويل العريف وقواعد و 3)31و 30ذلك املاماتن 
ين بغي أن تسعى الدول  قدر اإلمكان  دىل الت سيق ع د وضأع قواعأد  -2 

  اةأأوي وغري أا مأأ  قواعأد القأأانون الأأدويل جدينأدة للقأأانون الأدويل تتصأأ  حب اينأة الغأأال
 ذات الصلةو

__________ 

 /https://web.archive.org/web/20111226174901/http://www.unep.org/urban_environmentمتأأأأأأأأاح يف:  (924) 

PDFs/EABAQ2008-AirPollutionAgreement.pdfو 

 /https://web.archive.org/web/20111224143143/http://www.unep.org/urban_environmentمتأأأأأأأأاح يف:  (925) 

PDFs/BAQ09_AgreementEn.Pdfو 

https://web.archive.org/web/20111226174901/http:/www.unep.org/urban_environment/PDFs/EABAQ2008-AirPollutionAgreement.pdf
https://web.archive.org/web/20111226174901/http:/www.unep.org/urban_environment/PDFs/EABAQ2008-AirPollutionAgreement.pdf
https://web.archive.org/web/20111224143143/http:/www.unep.org/urban_environment/PDFs/BAQ09_AgreementEn.Pdf
https://web.archive.org/web/20111224143143/http:/www.unep.org/urban_environment/PDFs/BAQ09_AgreementEn.Pdf
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دينأأأالء اعتبأأأار خأأأاص ل شأأأخاص  2و 1ين بغأأأي ع أأأد تطبيأأأق الفقأأأرتني  -3 
والفئأأات ااشأأد تعرضأأا  لتلأأوث الغأأال  اةأأوي وتأأد ور و وقأأد تشأأ    أأ   الفئأأات في أأا 

لواطئة تش له  الشعوب ااصلية  وشعوب أق  البلدان منوا   وشعوب امل اطق الساحلية ا
 والدول اة رينة الصغرية ال امية املتفثرة سرتفاع مستوى سطح البحرو

 العرح  
وينرمأأأي دىل  (926)"الأأأرتابط بأأأني القواعأأأد ذات الصأأألة" 9ينت أأأاول مشأأأروع املبأأأدأ التأأأوجيهي  (1)

التعبأأري عأأأ  العالقأأة بأأأني قواعأأد القأأأانون الأأدويل املتعلقأأأة سلغأأال  اةأأأوي وقواعأأد القأأأانون الأأأدويل 
ترمأأأ  علأأأى  3عامتأأأان يف طبيعته أأأا  يف حأأأني أن الفقأأأرة  2و 1ذات الصأأألةو والفقأأأراتن ااخأأأرى 

محاينة الفئات املعرضأة بوجأه خأاص لتلأوث الغأال  اةأوي وتأد ور و وينأرم تعرينأ  تلأوث الغأال  
املتعلأأأأق سسأأأأتخدا  املصأأأأطلحاتو وينرمأأأأ   أأأأ ان  1اةأأأأوي وتأأأأد ور  يف مشأأأأروع املبأأأأدأ التأأأأوجيهي 

والتأأد ور اللأأ ين  ينسأأببه ا "البشأأر"و وينعأأر ذلأأك سلضأأرورة أن أنشأأطة املصأأطلحان علأأى التلأأوث 
بشأأأرينة حتك هأأأا جمأأأاالت قانونيأأأة أخأأأرى تأأأؤثر علأأأى الغأأأال  اةأأأوي ومحاينتأأأهو ولأأأ لك  مأأأ  املهأأأم 
الع    قدر اإلمكأان  علأى جت أب الت أاوع والتعأارض بأني القواعأد املتعلقأة حب اينأة الغأال  اةأوي 

قأأأأانون الأأأأدويل ااخأأأأرىو وب أأأأاء  علأأأأى ذلأأأأك  ينُأأأأربو مشأأأأروع املبأأأأدأ والقواعأأأأد املتعلقأأأأة مبجأأأأاالت ال
ااسأأأأأاليب املختلفأأأأأة يف القأأأأأانون الأأأأأدويل ملعاةأأأأأة التعأأأأأارض بأأأأأني القواعأأأأأد واملبأأأأأامئ  9التأأأأأوجيهي 

القانونيأأأة  سأأأواء أمانأأأت تتعلأأأق مبسأأأفلة تفسأأأري أو مبسأأأفلة ت أأأاوعو وتعت أأأد صأأأياغة مشأأأروع املبأأأدأ 
خلأأأص دليهأأأا فرينأأأق اللج أأأة الدراسأأأي املعأأأر مبوضأأأوع جتأأأ ؤ علأأأى االسأأأت تاجات الأأأت  9التأأأوجيهي 

 و(927)القانون الدويل: الصعوست ال اشئة ع  ت وع وتوسع القانون الدويل
ثالثأأة أنأأواع مأأ  اإلجأأراءات القانونيأأة  و أأي حتدينأأد القواعأأد ذات الصأألة  1وتت أأاول الفقأأرة  (2)

اينأة اة لأة ااوىل مأ  الفقأرة تشأري دىل وتفسري ا وتطبيقهاو فعبارة "وحرصا  على جت ب الت أاوع" يف هن
أن "جت أأب الت أأاوع" مأأ  بأأني املقاصأأد الرئيسأأية للفقأأرةو ولك أأه لأأيس املقصأأد احلصأأري ملشأأروع املبأأدأ 
التأأوجيهيو وقأأد اسأأُتخِدمت يف الفقأأرة صأأيغة املبأأر لل جهأأول اعرتافأأا  أبن ع ليأأة التحدينأأد والتفسأأري 

 أينضا  امل ظ ات الدولية  حسب االقتضاءو والتطبيق ال تقتصر على الدول فحسب ب  تش  
وقأأد اسأأُت دت اة لأأة "ين بغأأي  قأأدر اإلمكأأأان  أن حُتأأّدم وتُفّسأأر وُتطبّأأق ووو علأأى  أأأو  (3)

ينُ شأأأئ جم وعأأأة واحأأأدة مأأأ  االلت امأأأات املتوافقأأأة" مأأأ  اسأأأت تاجات فرينأأأق اللج أأأة الدراسأأأي املعأأأر 
عال  للقواعد ال اشئة ع  االلت امات التعا دينة سلتج ؤو وينتسم استع ال تعبري "حُتدَّم" أبنه مالئم ف

وغري ا م  مصامر القانون الدويلو وع د ت سيق املعاينري  ال بأد مأ  ا أاذ بعأض اخلطأوات ااوليأة 
الت تتعلق سلتحديند  مث  حتدينأد مأا دذا مانأت قاعأداتن تعاةأان "نفأس املوضأوع"  وأي القواعأد 

وقاعأدة سأابقة  (lex specialis)أو قاعأدة  صأيص  (lex generalis)ين بغي أن ينُعتأرب قاعأدة عامأة 
(lex anterior)  أو قاعدة الحقة(lex posterior)  دنشأاء املعا أدات   وما دذا مانت قاعأدُة "عأد

__________ 

نونيأأة بشأأفن دعأأالن املبأأامئ القا 2/2014)عأأ  الأأرتابط( مأأ  قأأرار رابطأأة القأأانون الأأدويل  10انظأأر مشأأروع املأأامة  (926) 
 2014تقرينأأأأر املأأأأؤمتر السأأأأامس والسأأأأبعني املعقأأأأوم يف واشأأأأ ط  العاصأأأأ ة  آب/أغسأأأأطس املتعلقأأأأة بتغأأأأري امل أأأأا   

 و26(  الصفحة 2014)ل دن  
( "عالقأأأأأات التفسأأأأأري" 2و انظأأأأأر االسأأأأأت تاج )251  اجمللأأأأأد الثأأأأأاين )اةأأأأأ ء الثأأأأأاين(  الفقأأأأأرة 2006 وووحوليأأأأأة  (927) 

التحليلية "جتأ ؤ القأانون الأدويل: الصأعوست ال اشأئة عأ  ت أوع وتوسأع القأانون و"عالقات الت اوع"و انظر الدراسة 
الأأأأدويل"  تقرينأأأأر الفرينأأأأق الدراسأأأأي للج أأأأة القأأأأانون الأأأأدويل الأأأأ ي وضأأأأعه يف صأأأأيغته ال هائيأأأأة مأأأأاريت موسأأأأكي ي ي 

(A/CN.4/L.682 وCorr.1 وAdd.1و) 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.682
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.682/Corr.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.682/Add.1
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ع أأأأد االسأأأأت ام دىل قواعأأأأد فت طبأأأأقو وعأأأأالوة  علأأأأى ذلأأأأك   (pacta tertiis)حقأأأأا  أو الت امأأأأا  للغأأأأري" 
 وحتديند   ا القانون ح ر حيال م هج دع ال الالو  م   لتفسريالقانون الدويل العريف اغراض ا

وتتضأأأ   اة لأأأة ااوىل أينضأأأا  دشأأأارة حمأأأدمة دىل مبأأأدأي "املواءمأأأة والتكامأأأ  ال ظ أأأي"   (4)
 (4الل ين  حظيا س ت ا  خاص يف است تاجات أع ال الفرينق الدراسيو وم ا ورم يف االست تاج )

اينري مبسفلة واحدة ف نه ين بغأي  قأدر اإلمكأان  تفسأري ا علأى بشفن املواءمة  ع دما تتعلق عدة مع
 أأو ين شأأئ "جم وعأأة واحأأدة مأأ  االلت امأأات املتوافقأأة"و وعأأالوة  علأأى ذلأأك  ينأأدل مبأأدأ التكامأأ  

(  على أن "املعا أدات  أاي  مأان موضأوعها   أي وليأدة ال ظأا  17ال ظ ي  يف دطار االست تاج )
 تفسري ا يف ضوء قواعد ومبامئ مولية أخرىوالقانوين الدويل"و وين بغي سلتايل 

دىل حتدينأأد موقأأع الفقأأرة ضأأ   القواعأأد ذات الصأألة  1وترمأأي اة لأأة الثانيأأة مأأ  الفقأأرة  (5)
 30  مبأأأأأأا يف ذلأأأأأأك املأأأأأأأاماتن (928)1969الأأأأأأوارمة يف اتفاقيأأأأأأة فيي أأأأأأأا لقأأأأأأانون املعا أأأأأأدات لعأأأأأأأا  

()ج(  أأأو 3)31مأأأ  املأأأامة ()ج(  ومبأأأامئ القأأأانون الأأأدويل العأأأريف وقواعأأأد و والغأأأرض 3)31و
ضأأأ ان "تفسأأأري نظ أأأي"  ينتطلأأأب مراعأأأاة "أي قاعأأأدة مالئ أأأة مأأأ  قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل قابلأأأة 

()ج( مأ  اتفاقيأة 3)31و وبعبارة أخرى  تشدم املامة (929)للتطبيق على العالقات بني ااطرا "
ينُ ظأأأر دىل يف الوقأأأت نفسأأأه علأأأى "وحأأأدة القأأأانون الأأأدويل" وعلأأأى "فكأأأرة أال  1969فيي أأأا لعأأأا  

 1969مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا   30و وتأأ ص املأأامة (930)القواعأأد مبعأأ ل عأأ  القأأانون الأأدويل العأأا "
علأأى قواعأأد لفأأض الت أأاوع دذا م ين فأأع مبأأدأ التكامأأ  ال ظ أأي املشأأار دليأأه أعأأال  يف سأأر  معأأنيو 

الالحأق  (  وال ص2على قواعد بشفن الت اوع تتعلق بقاعدة التخصيص )الفقرة  30وت ص املامة 
و وتغطأأي (931)(4(  وقاعأأدة عأأد  دنشأأاء املعا أأدة الدوليأأة حقأأا  أو الت امأأا  للغأأري )الفقأأرة 3)الفقأأرة 

مبأأأامئ وقواعأأأد  1عبأأأارة "مبأأأامئ القأأأانون الأأأدويل العأأأريف وقواعأأأد " يف اة لأأأة الثانيأأأة مأأأ  الفقأأأرة 
 و(932)القانون الدويل العريف املتعلقة بتحديند وتفسري وتطبيق القواعد ذات الصلة

وتأأأربو اإلشأأأارة دىل "مبأأأا يف ذلأأأك يف مجلأأأة أمأأأور قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل للتجأأأارة واالسأأأتث ار   (6)
وقأأانون البحأأأار  والقأأأانون الأأدويل حلقأأأوق اإلنسأأأان" اامهيأأة الع ليأأأة هلأأأ   اجملأأاالت الثالثأأأة في أأأا ينتعلأأأق 

__________ 

 (928) United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232, p. 33و 
 WTO, Appellate Body report, United States – Import Prohibition of Certain Shrimp andانظر مثال :  (929) 

Shrimp Products, WT/DS58/AB/R, 6 November 1998, para. 158 : و انظأر أينضأاAl-Adsani v. the 

United Kingdom, Application No. 35763/97, ECHR 2001-XI, para. 55و 
 (930) 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. 828-829و 

  و798-791املرجع نفسه  الصفحات  (931) 

اءات الأأأت حتكأأم تسأأوينة امل اوعأأأات وكأأ  اإلشأأارة دىل أن تفأأا م م ظ أأأة التجأأارة العامليأأة املتعلأأأق سلقواعأأد واإلجأأر  (932) 
(Marrakesh Agreement establishing the World Trade Organization, United Nations, Treaty Series, 

vol. 1869, NO. 31874, P. 3, annex 2, P. 401 علأى أن "نظأا  م ظ أة التجأارة  3مأ  املأامة  2( ين ص يف الفقرة
يف  املعتأأامةينوضأأح ااحكأأا  القائ أأة يف  أأ   االتفاقأأات لاملشأأ ولة  وفأأق القواعأأد العامليأأة لتسأأوينة امل اوعأأات ووو 

 تفسري القانون الدويل" )التوميد مضا (و 
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 املتعلقأأأة حب اينأأأة حب اينأأأة الغأأأال  اةأأأويو ولل جأأأاالت احملأأأدمة صأأأالت وثيقأأأة بقواعأأأد القأأأانون الأأأدويل
و وم تُغف   جماالت قانونية (933)الغال  اةوي م  حيث امل ارسة التعا دينة واالجتهام القضائي والفقه

أخرى قد تكون ذات أمهية مماثلة  وليس القصد م  دينرام جماالت القانون ذات الصلة أن ينكون ذمر ا 
مأا ين بغأي تفسأري  أبنأه خُيضأع قواعأد مأ   9وافيا و وعالوة  على ذلك  لأيس يف مشأروع املبأدأ التأوجيهي 

 القانون الدويل يف اجملاالت امل مورة لقواعد متصلة حب اينة الغال  اةوي والعكس سلعكسو
وفي أأأا ينتعلأأأق سلقأأأانون التجأأأاري الأأأدويل  بأأأأرو مفهأأأو  "التعاضأأأد" وسأأأيلة  ملواءمأأأة ذلأأأأك  (7)

اينأأأة الغأأأال  اةأأأويو وينأأأ ص اتفأأأاق القأأأانون مأأأع القأأأانون البيئأأأي الأأأدويل  الأأأ ي ينتصأأأ  ج ئيأأأا  حب 
  يف مينباجته  علأى أن  دفأه  أو التوفيأق (934)امل شئ مل ظ ة التجارة العاملية 1994مرامش لعا  

و وبأأدأت (935)بأأني  أأديف التجأأارة والت  يأأة واالحتياجأأات البيئيأأة "وفقأأا  هلأأد  الت  يأأة املسأأتدامة"
 ف  أنشطتها "إد  جعأ  السياسأات الدوليأة ة ة التجارة والبيئة التابعة مل ظ ة التجارة العاملية ت

املقأد  دىل مأؤمتر  1996  ومأررت اللج أة يف تقرينر أا لعأا  (936)يف جمايل التجارة والبيئة متعاضدة"
س غافورة الوواري أتميد موقفها ال ي اعتربت فيه أن نظا   م ظ ة التجارة العامليأة واحل اينأة  البيئيأة 

 ع السياسات وووو ين بغي أن ينكوان متعاضدين  بغية تع ين  "مليه ا جماالن  امان م  جماالت ص
و وملأأا أصأأبح مفهأأو  "التعاضأأد" ينُ ظأأر دليأأه تأأدرمليا  علأأى أنأأه "معيأأار قأأانوين (937)الت  يأأة املسأأتدامة"

ينعأأرب عأأ  ق اعأأة  2001  فأأ ن دعأأالن الدوحأأة الأأوواري لعأأا  (938)م ظ أأة التجأأارة العامليأأة"ماخأأ  
يئة وتع ينأ   الت  يأة املسأتدامة وكأ  أن ينكأوان  أدفني متعاضأدين   الدول أبن "الع    على محاينة الب
و وينعتأأأرب التعاضأأأد يف القأأأانون التجأأأاري الأأأدويل جأأأ ءا  مأأأ  مبأأأدأ (939)بأأأ  ملأأأب أن ينكأأأوان مأأأ لك"

__________ 

 International Law Association, Report of the Seventy-sixth Conference held in Washington انظأر (933) 
 A. Boyle, “Relationship between international environmental law andأعأال (؛ و 926  )احلاشأية ووو

other branches of international law”, in The Oxford Handbook of International Environmental 

Law, Bodansky et al. أعال (   821  )احلاشيةpp. 125-146و 
 (934) United Nations, Treaty Series, vols. 1867-1869, No. 31874و 

 وvol. 1867, No. 31874, p. 154 نفسه  املرجع (935) 
 (936) Trade Negotiations Committee, decision of 14 April 1994, MTN.TNC/45(MIN), annex II, p. 17و 

 (937) WTO, Committee on Trade and Environment, Report (1996), WT/CTE/1 (12 November 1996), 

para. 167و 

 (938) 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 

(2010), pp. 651-652 : و انظأر أينضأاS. 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. 130-166و 
يف الأأدورة الرابعأأة لل أؤمتر الأأوواري مل ظ أأة التجأارة العامليأأة املعقأأومة يف  2001تشأأرين  الثأاين/نوف رب  14اعُتِ أد يف  (939) 

أتميأأأد "الوالينأأأة  2005غ مونأأأغ الأأأوواري لعأأأا  و وأعأأأام دعأأأالن  ونأأأ6  الفقأأأرة WT/MIN(01)/DEC/1الدوحأأأة  
مأأ  دعأأالن الدوحأأة الأأوواري الراميأأة دىل تع ينأأ  التعاضأأد بأأني التجأأارة والبيئأأة ووو"  31امل صأأوص عليهأأا يف الفقأأرة 

يف الأأأأدورة السامسأأأأة لل أأأأؤمتر الأأأأوواري املعقأأأأوم يف  ونأأأأغ مونأأأأغ   2005مأأأأانون ااول/مينسأأأأ رب   18)اعت أأأأد يف 
 .(31  الفقرة WT/MIN(05)/DECسلصني  
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املواءمأأأة يف تفسأأأأري القواعأأأأد املتعارضأأأأة ملختلأأأأ  املعا أأأأداتو ومأأأ  بأأأأني عأأأأدم مأأأأ  قضأأأأااي تسأأأأوينة 
معأأأأاينري الب أأأأأ ين  املعأأأأدل  -الأأأأوالايت املتحأأأأدة ة  تُعأأأأد قضأأأأية امل اوعأأأأات يف م ظ أأأأة التجأأأأارة العامليأأأأ

أبرو قضية ان  يئة االستئ ا  رفضت فص  قواعد االتفاق العا  بشفن  1996لعا   والتقليدي
التعرينفأأات اة رميأأة والتجأأارة عأأ  قواعأأد التفسأأري ااخأأرى يف القأأانون الأأدويل العأأا   دذ أعل أأت أن 

  ويف  أ ا أتينيأد (940) " )التوميد مضا (ات  ع  القانون الدويل العا مبع لال ينُقرأ  االتفاق العا "
 قوي ملبدأ املواءمة والتكام  ال ظ ي التفسرييو

وتظهأر يف قأانون االسأأتث ار الأدويل اجتا أأات وهنُأج مماثلأأةو فاتفاقأات التجأأارة احلأرة  الأأت  (8)
  والعدينأأد (941)ا الشأأ اليةتتضأأ   عأأدما  مأأ  شأأروط االسأأتث ار  مثأأ  اتفأأاق التجأأارة احلأأرة امرينكأأ

  تأأ ص أينضأأا  علأأى معأأاينري متعلقأأة سلبيئأأة  و أأو أمأأر أمدتأأه (942)مأأ  معا أأدات االسأأتث ار الث ائيأأة
قرارات  يئات تسوينة امل اوعأات ذات الصألةو وقأد أمأدت بعأض حمأامم االسأتث ار أن معا أدات 

 و(943)االستث ار "ال وك  قراءهتا وتفسري ا مبع ل ع  القانون الدويل العا "
وين طبأأق اامأأر نفسأأه علأأى قأأانون البحأأارو فح اينأأة الغأأال  اةأأوي تأأرتبط ارتباطأأا  وثيقأأا   (9)

سحمليطأأات وقأأانون البحأأار بسأأبب التفاعأأ  املأأامي الوثيأأق بأأني الغأأال  اةأأوي واحمليطأأاتو وينشأأري 
ت"و اتفاق سرينس يف مينباجتأه دىل "أمهيأة مفالأة سأالمة مجيأع الأ ظم اإلينكولوجيأة  مبأا فيهأا احمليطأا

__________ 

 (940) WTO, Appellate Body report, Standards for Reformulated and Conventional Gasoline, 

WT/DS2/AB/R, 29 April 1996, p. 17 : و انظأر أينضأاS. 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. 137-144و 
 (941) North American Free Trade Agreement Between the Government of Canada, the Government of 

the United Mexican States, and the Government of the United States of America (Washington 

D.C., United States Government Printing Office, 1993) مأأأ   1و يُنشأأأار بوجأأأه خأأأاص دىل الفقأأأرة
 و 1114واملامة  104 املامة

  متأأأأاح يف: 2004دا ملعا أأأدة اسأأأأتث ار ث ائيأأأة لعأأأأا  توجأأأد منأأأأاذج مت وعأأأة ملعا أأأأدات االسأأأتث ار الث ائيأأأأة  مثأأأأ : منأأأوذج م أأأأ (942) 
www.italaw.com/documents/Canadian2004-FIPA-model-en.pdfأأأأأأأأأدة اسأأأأأأأأأتث ار ث ائيأأأأأأأأأة ملعا مولومبيأأأأأأأأأا  منأأأأأأأأأوذجو  ؛ 

ومنأأأأأوذج الأأأأأوالايت املتحأأأأأأدة  ؛www.italaw.com/documents/inv_model_bit_colombia.pdf  متأأأأأاح يف: 2007 لعأأأأأا 
 ؛www.italaw.com/sites/default/files/archive/ita1028.pdf  متأأأأاح يف 2012اامرينكيأأأأة ملعا أأأأدة اسأأأأتث ار ث ائيأأأأة لعأأأأا  

واالتفاق الدويل ال  وذجي املتعلق سالستث ار يف الت  يأة املسأتدامة الأ ي وضأعه املعهأد الأدويل للت  يأة املسأتدامة 
 H. Mann et al., IISD Model International Agreement on Investment for  الأأوارم يف 2005 يف عأأا 

Sustainable Development (2nd ed.) (Winnipeg, 2005) متأأأأاح يف 34  املأأأأامة  www.iisd.org/pdf/2005/ 

investment_model_int_agreement.pdfدة للتجأأارة والت  يأأأة: و انظأأر أينضأأأا  تقرينأأأر مأأؤمتر اامأأأم املتحأأأUnited Nations 

Conference on Trade and Development, Investment Policy Framework for Sustainable Development 

؛ http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcb2015d5_en.pdf  متأأأأأأأأأأأأأاح يف 121-91  الصأأأأأأأأأأأأأفحات (2015)
 P. Muchlinski, “Negotiating new generation international investment agreements: new sustainableو

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 و 

 (943) Phoenix Action Ltd. v. the Czech Republic, ICSID Case No. ARB/06/5, award, 15 April 2009, 

para. 78و 

http://www.italaw.com/documents/Canadian2004-FIPA-model-en.pdf؛
http://www.italaw.com/documents/inv_model_bit_colombia.pdf؛
http://www.italaw.com/sites/default/files/archive/ita1028.pdf
http://www.iisd.org/pdf/2005/investment_model_int_agreement.pdf
http://www.iisd.org/pdf/2005/investment_model_int_agreement.pdf
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcb2015d5_en.pdf
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  الأأأت حتأأأدم (944)1982وتؤمأأأد  أأأ ا االرتبأأأاط أينضأأأا  اتفاقيأأأة اامأأأم املتحأأأدة لقأأأانون البحأأأار لعأأأا  
علأأأى  أأأو ينشأأأ   مجيأأأع مصأأأامر التلأأأوث  1( مأأأ  املأأأامة 4)1"تلأأأوث البيئأأأة البحرينأأأة" يف الفقأأأرة 

البحأأأأري احمل ولأأأأة جأأأأوا   مبأأأأا يف ذلأأأأك تلأأأأوث الغأأأأال  اةأأأأوي ال أأأأاجم عأأأأ  مصأأأأامر يف الأأأأرب وعأأأأ  
و و أأي تتأأيح أحكامأأا  مفصأألة بشأأفن محاينأأة وحفأأغ البيئأأة البحرينأأة تأأرم يف اةأأ ء الثأأاين (945)السأأف 

و وينوجأأأأأد عأأأأأدم مأأأأأ  االتفاقيأأأأأات 212و 211و 207و 194و 192عشأأأأأر  وال سأأأأأي ا املأأأأأوام 
و وقأأد سأأعت (946)اإلقلي يأأة الأأت تتضأأ   ضأأوابط بشأأفن التلأأوث البحأأري ال أأاجم عأأ  مصأأامر برينأأة

ضوابط للتلوث ال اجم ع  السف  يف سياق جهوم ا الرامية دىل  امل ظ ة البحرينة الدولية دىل وضع
و ومأأ  شأأفن الت فيأأ  الفعأأال للقواعأأد (948)ومكافحأأة تغأأري امل أأا  (947)اسأأتك ال أحكأأا  االتفاقيأأة

امل طبقة م  قانون البحار أن ينساعد على محاينة الغال  اةويو وسملث   م  شفن الت في  الفعال 
 ئة أن ينساعد على محاينة احمليطاتوللقواعد املتعلقة حب اينة البي

__________ 

حلظأر جتأارب ااسألحة ال ووينأة يف اةأو  1963الأدويل الوحيأد املهأم  أو معا أدة عأا   قب  االتفاقية  مان الصك (944) 
 United Nations, Treaty  1963آب/أغسأأطس  5ويف الفضأأاء اخلأأارجي وحتأأت سأأطح املأأاء )موسأأكو  

Series, vol. 480, No. 6964, p. 43). 

 (945) M.H. Nordquist et al. (eds.), United Nations Convention on the Law of the Sea 1982: A 

Commentary, vol. II (Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1991), pp. 41-42و 

 ,United Nations, Treaty Seriesعلأى سأبي  املثأال  اتفاقيأة محاينأة البيئأة البحرينأة لشأ ال شأرق احملأيط ااطلسأي ) (946) 

No. 42279, p. 67, at p. 71, art. 1 (e)نيسأأان/ 9 لسأ كي  اينأة البيئأة البحرينأة لبحأر البلطيأق )(؛ واتفاقيأأة مح 
(؛ وبروتومأول محاينأة vol. 1507, No. 25986, p. 166, at p. 169, art. 2, para. 2املرجأع نفسأه    1992 أبرينأ 

 ,vol. 1328, No. 22281, p. 105, at p. 121البحأر اابأيض املتوسأط مأ  التلأوث مأ  مصأامر برينأة )املرجأع نفسأه  

art. 4, para. 1 (b)  22(؛ وبروتومأأول محاينأأة ج أأوب شأأرق احملأأيط اهلأأامئ مأأ  التلأأوث مأأ  مصأأامر برينأأة )ميتأأو 
(؛ وبروتومأول محاينأة البيئأة vol. 1648, No. 28327, p. 73, at p. 90, art. II (c)  املرجأع نفسأه  1983متوو/ينوليأه 

اإلقلي يأة للتعأاون علأى محاينأة البيئأة البحرينأة مأ   البحرينة م  التلوث ال اجم ع  مصامر برينأة امللحأق ستفاقيأة الكوينأت
 (و vol. 2399, No. 17898, p. 3, at p. 40, art. III  املرجع نفسه  1990شباط/فرباينر  21التلوث )الكوينت  

علأأى سأأبي  املثأأأال  اعت أأدت امل ظ أأأة البحرينأأة الدوليأأأة  يف الأأدورة الثام أأة واخل سأأأني للج أأة محاينأأأة البيئأأة البحرينأأأة  (947) 
 ,vol. 1340  املرفأق السأامس لالتفاقيأة الدوليأة مل أع التلأوث مأ  السأف  )املرجأع نفسأه  2008ملعقأومة يف عأا  ا

No. 22484, p. 61 بصأأأيغته املعدلأأأة  الأأأ ي ينأأأ ظم  يف مجلأأأة أمأأأور  انبعأأأااثت أمسأأأيد الكربينأأأت وأمسأأأيد  )
وائح م أع التلأوث سل ينأوت )مخأ  حيأ  ال يرتوجنيو وتتض   االتفاقية اآلن ستة مرفقات  ي املرفق ااول بشفن ل

(؛ واملرفأأأق الثأأأاين بشأأأفن لأأأوائح م أأأع التلأأأوث مبأأأوام سأأأائلة ضأأأارة سأأأائبة 1983تشأأأرين  ااول/أمتأأأوبر  2ال فأأأاذ يف 
(؛ واملرفأأق الثالأأث بشأأفن لأأوائح م أأع التلأأوث سملأأوام املؤذينأأة امل قولأأة 1987نيسأأان/أبرين   6)مخأأ  حيأأ  ال فأأاذ يف 

(؛ واملرفأأق الرابأأع بشأأفن لأأوائح م أأع التلأأوث بقأأاذورات 1992متوو/ينوليأأه  1ال فأأاذ يف  حبأأرا  يف عبأأوات )مخأأ  حيأأ 
(؛ واملرفأأأق اخلأأأامس بشأأأفن لأأأوائح م أأأع التلأأأوث 2003أينلول/سأأأبت رب  27جمأأأارينر السأأأف  )مخأأأ  حيأأأ  ال فأأأاذ يف 
م أأأع (؛ واملرفأأق السأأأامس بشأأفن لأأأوائح 1988مأأأانون ااول/مينسأأأ رب   31بق امأأة السأأأف  )مخأأ  حيأأأ  ال فأأاذ يف 

 (و 2005أاير/ماينو  19تلوث اهلواء م  السف  )مخ  حي  ال فاذ يف 

 (948) 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 (2011), pp. 131-148; Y. Shi, “Are greenhouse gas 

emissions from international shipping a type of marine pollution?” Marine Pollution Bulletin, vol. 

113 (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 :و متأاح يفhttps://ssrn.com/abstract=2037038  7)اطُلأع عليأه يف 
 (و2017متوو/ينوليه 

https://ssrn.com/abstract=2037038
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أما في ا ينتعلق سلقانون الدويل حلقوق اإلنسان  فأي ك  للتأد ور البيئأي  مبأا فيأه تلأوث اهلأواء  (10)
و ويف امل ارسأأأأة (949)وتغأأأري امل أأأأا  واسأأأأت فام طبقأأأأة ااووون  "أن ينأأأأؤثر علأأأأى دع أأأأال حقأأأأوق اإلنسأأأأان"

بيئأأأأة  مبأأأأا فيهأأأأا الغأأأأال  اةأأأأويو وينعأأأأرت  دعأأأأالن اعأأأأرتا ت سلعالقأأأأة القائ أأأأة بأأأأني حقأأأأوق اإلنسأأأأان وال
أبن للج يأع "حقأا  أساسأيا  يف احلرينأة واملسأاواة ويف سأرو  عأيش الئقأة  يف سأ   1ستكهوم يف املبأدأ ا

مأ  دعأالن  1و ووفقأا  لل بأدأ (950)بيئة ذات نوعية جيدة تسأ ح لأه أبن ينعأيش حيأاة مروأة ويف رفا يأة"
اال ت امأأات املتعلقأأة سلت  يأأة املسأأتدامة  وحيأأق هلأأم أن حييأأوا "ينقأأع البشأأر يف صأأ يم  1992رينأأو لعأأا  

و ويف سأأأياق تلأأأوث الغأأأال  اةأأأوي  تسأأأّلم اتفاقيأأأة (951)حيأأأاة صأأأحية وم تجأأأة يف وائ  مأأأع الطبيعأأأة"
التلأأأوث اةأأأوي بعيأأأد املأأأدى عأأأرب احلأأأدوم أبن لتلأأأوث اهلأأأواء "آاثرا  ضأأأارة تعأأأّرض حُبكأأأم طبيعتهأأأا صأأأحة 

 يم ااطأأرا  علأأى "محاينأأة اإلنسأأان وبيئتأأه مأأ  تلأأوث اهلأأواء" البأأالغ اإلنسأأان للخطأأر" وتأأ ص علأأى تصأأ
و وسملثأأأ   في أأأا خيأأأص تأأأد ور الغأأأال  اةأأأوي  تتضأأأ   اتفاقيأأأة فيي أأأا حل اينأأأة طبقأأأة (952)مرجأأأة معي أأأة

ااووون حك ا  ينقتضي م  ااطأرا  أن تتخأ  تأدابري م اسأبة "حل اينأة صأحة اإلنسأان" وفقأا  لالتفاقيأة 
و ومأأ لك  تت أأاول اتفاقيأأة اامأأم املتحأأدة اإلطارينأأة بشأأفن تغأأري (953)نضأأ ت دليهأأاوللربوتومأأوالت الأأت ا

 و(954)"على صحة اإلنسان ورفا ه" امله ةامل ا  اآلاثر السلبية لتغري امل ا   مبا يف ذلك اآلاثر الضارة 
و"احلأأأق يف احليأأأاة  (955)وحقأأأوق اإلنسأأأان امل طبقأأأة يف  أأأ ا الصأأأدم  أأأي "احلأأأق يف احليأأأاة" (11)

و وع أدما ينوجأد يف اتفاقيأات حقأوق اإلنسأان (957)و"احلأق يف امللكيأة" (956)احلياة ااسرينة"اخلاصة و 
__________ 

مراسأأأة حتليليأأأة بشأأأفن العالقأأأة بأأأني حقأأأوق اإلنسأأأان والبيئأأأة: تقرينأأأر مفوضأأأة اامأأأم املتحأأأدة السأأأامية حلقأأأوق اإلنسأأأان  (949) 
(A/HRC/19/34 الفقأأرة  )2012 نيسأأان/أبرين  19املأأؤر   19/10و انظأأر أينضأأا  قأأرار جملأأس حقأأوق اإلنسأأان 15 

 بشفن حقوق اإلنسان والبيئةو
 825  انظأر احلاشأأية ”L.B. Sohn, “The Stockholm Declaration on the Human Environment انظأر (950) 

 وat pp. 451-455أعال (  
 (951) F. Francioni, “Principle 1: human beings and the environment”, in The Rio Declaration on 

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

Press, 2015), pp. 93-106, at pp. 97-98و 

 (952) United Nations, Treaty Series, vol. 1302, No. 21623, p. 217, at p. 219, arts. 1 and 2و 

 وvol. 1513, No. 26164, p. 293, at p. 326, art. 2املرجع نفسه   (953) 
 و1املامة  (954) 

  1966مينسأأ رب مأأانون ااول/  16مأأ  العهأأد الأأدويل اخلأأاص سحلقأأوق املدنيأأة والسياسأأية  )نيوينأأورك   6املأأامة  (955) 
United Nations, Treaty Series, vol. 999, No. 14668, p. 171 مأأ  اتفاقيأة حقأوق الطفأأ   6(؛ واملأامة

(؛ vol. 1577, No. 27531, p. 3  املرجأأع نفسأأه  1989مأأانون ااول/مينسأ رب   20)نيوينأأورك   1989 لعأا 
 مأأأأأأأأانون ااول/  20وينأأأأأأأأورك  )ني 2006مأأأأأأأأ  اتفاقيأأأأأأأأة حقأأأأأأأأوق ااشأأأأأأأأخاص ذوي اإلعاقأأأأأأأأة لعأأأأأأأأا   10 واملأأأأأأأأامة
 اإلس،ران حقرو  محايرة اتفاقصرةمأ   2(؛ واملأامة vol. 2515, No. 44910, p. 3  املرجأع نفسأه  2006 مينسأ رب
 ,vol. 213, No. 2889  املرجأع نفسأه  1950تشأرين  الثأاين/نوف رب  4)رومأا   1950 لعاا األتاتصة واحلراي 

p. 221مأأأ  االتفاقيأأأة اامرينكيأأأة حلقأأأوق اإلنسأأأان  4حلقأأأوق اإلنسأأأان"(؛ واملأأأامة    في أأأا ينلأأأي  "االتفاقيأأأة ااوروبيأأأة
 (؛vol. 1144, No. 14668, p. 171  املرجأع نفسأه  1969 تشأرين  الثأاين/نوف رب 22)سأان خوسأيه   1969 لعأا 

  املرجأأأع نفسأأأه  1981ح ينران/ينونيأأأه  27مأأأ  امليثأأأاق اافرينقأأأي حلقأأأوق اإلنسأأأان والشأأأعوب )نأأأريوي   4واملأأأامة 
vol. 1520, No. 26363, p. 217و) 

مأأأأ  االتفاقيأأأأة ااوروبيأأأأة حلقأأأأوق  8مأأأأ  العهأأأأد الأأأأدويل اخلأأأأاص سحلقأأأأوق املدنيأأأأة والسياسأأأأية؛ واملأأأأامة  17املأأأأامة  (956) 
   م  االتفاقية اامرينكية حلقوق اإلنسانو2  الفقرة 11اإلنسان؛ واملامة 

(؛ vol. 213, No. 2889, p. 221وق اإلنسأان )املرجأع نفسأه  لالتفاقيأة ااوروبيأة حلقأ 1مأ  الربوتومأول  1املأامة  (957) 
م  امليثأاق اافرينقأي حلقأوق اإلنسأان والشأعوبو  14م  االتفاقية اامرينكية حلقوق اإلنسان؛ واملامة  21واملامة 
 D. Shelton, “Human rights and the environment: substantive rights” in Research Handbook انظأر

on International Environmental Law, M. Fitzmaurice, D.M. Ong and P. MERKOURIS (EDS.) 

(Cheltenham, Edward Elgar, 2010), pp. 267-283, at pp. 267, 269-278و 

http://undocs.org/ar/A/HRC/19/34
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حأأأأق حمأأأأدم يف البيئأأأأة  فأأأأ ن احملأأأأامم و يئأأأأات املعا أأأأدات ذات الصأأأألة تطبقأأأأه  مبأأأأا ينشأأأأ   احلأأأأق يف 
الصأأأحةو ولكأأأ   لكأأأي ينسأأأهم القأأأانون الأأأدويل حلقأأأوق اإلنسأأأان يف محاينأأأة الغأأأال  اةأأأوي  ملأأأب 

و أوال   ملا مان القانون الدويل حلقوق اإلنسأان ال ينأ ال "نظامأا  (958)ط ااساسيةاستيفاء بعض الشرو 
  فأأ ن مأأ  الواجأأب دثبأأات وجأأوم صأألة مباشأأرة بأأني (959)قانونيأأا  قائ أأا  علأأى وقأأوع ضأأرر شخصأأي"

تلأأأوث الغأأأال  اةأأأوي أو تأأأد ور  تلحأأأق ضأأأررا  سحلأأأق احمل أأأي واإلضأأأرار حبأأأق مأأأ  احلقأأأوق احمل يأأأةو 
لأأغ اآلاثر الضأأارة لتلأأوث الغأأال  اةأأوي أو تأأد ور  حأأدا  أمب معي أأا  لكأأي ت أأدرج واثنيأأا   ملأأب أن تب

يف نطأأأاق القأأأانون الأأأدويل حلقأأأوق اإلنسأأأانو وتقيأأأيم  أأأ ا احلأأأد اامب مسأأأفلة نسأأأبية تتوقأأأ  علأأأى 
مض ون احلق ال ي حُيتّج به وعلى مجيع مالبسات القضأية ذات الصألة  مثأ  شأدة اإلوعأاج ومدتأه 

و العقليأأةو واثلثأأا   و أأو اا أأم  مأأ  الضأأروري دثبأأات وجأأوم عالقأأة سأأببية بأأني الفعأأ  وآاثر  البدنيأأة أ
 االمت اع م  جانب الدولة  م  انحية  وتلوث الغال  اةوي أو تد ور   م  انحية أخرىو أو
وم  املشام  الت ين طوي عليها الرتابط بني قواعد القانون الأدويل ذات الصألة سلغأال   (12)

حقأأوق اإلنسأأان "االنفصأأال" يف تطبيقه أأاو ففأأي حأأني أن قواعأأد القأأانون الأأدويل اةأأوي وقأأانون 
املتعلقأأة سلغأأال  اةأأوي ت طبأأق لأأيس علأأى الأأدول الأأت ين ت أأي دليهأأا الضأأحااي فحسأأب  بأأ  أينضأأا  
علأأأأى الأأأأدول الأأأأت ين شأأأأف م هأأأأا الضأأأأرر  ينقتصأأأأر نطأأأأاق تطبيأأأأق معا أأأأدات حقأأأأوق اإلنسأأأأان علأأأأى 

و وسلتايل  يف حالة مساس نشاط ضار سلبيئة يف دحأدى (960)ااشخاص اخلاضعني لوالينة الدولة
الأأأأدول أبشأأأأخاص يف مولأأأأة أخأأأأرى  ت شأأأأف ع دئأأأأ  مسأأأأفلة تفسأأأأري "الوالينأأأأة القضأأأأائية" يف سأأأأياق 
االلت امأأات املتصأألة حبقأأوق اإلنسأأانو ومأأ  أجأأ  تفسأأري املفهأأو  وتطبيقأأه  ين بغأأي مراعأأاة أ أأدا  

اآلاثر ة العأدل الدوليأة يف فتوا أا بشأفن ومقاصد معا دات حقوق اإلنسأانو فقأد خلصأت حمك أ
  يف معأرض ت اوهلأا ملسأفلة الوالينأة القانونية ال اشئة ع  تشأييد جأدار يف اارض الفلسأطي ية احملتلأة

القضأأائية خأأارج احلأأدوم اإلقلي يأأة  دىل مأأا ينلأأي: "ودن مانأأت والينأأة الأأدول والينأأة دقلي يأأة يف املقأأا  
حيان خارج اإلقليم الوطرو وسل ظر دىل أ أدا  ومقاصأد ااول  ف هنا وك  أن متتد يف بعض اا

العهأأد الأأدويل اخلأأاص سحلقأأوق املدنيأأة والسياسأأية  ينبأأدو مأأ  الطبيعأأي  حأأىت يف  أأ   احلالأأة  أن 
 و(961)تكون الدول ااطرا  يف العهد مل مة سالمتثال احكامه"

عأض املأؤلفني دىل أنأه وأحد االعتبارات امل ك ة  و وجا ة مبأدأ عأد  الت ييأ و وينأ  ب ب (13)
قد ينكون م  غري املعقول أال ينُطبَّق أي جانب م  جوانب القأانون الأدويل حلقأوق اإلنسأان علأى 
تلأأأوث الغأأأال  اةأأأوي أو تأأأد ور  علأأأى الصأأأعيد العأأأاملي وأال تُتأأأاح احل اينأأأة الأأأت ينكفلهأأأا القأأأانون 

لت يي  ينقتضي مأ  الدولأة لضحااي التلوث ماخ  احلدومو وينؤمد  ؤالء املؤلفون أن مبدأ عد  ا دال
املسؤولة أن تعا  تلوث الغأال  اةأوي  أ ا العأابر للحأدوم أو تأد ور  العأاملي بطرينقأة ال  تلأ  

و وعالوة  على ذلك  دذا مانت وما مامأت قواعأد (962)ع  الطرينقة الت ينعا   إا التلوث الداخلي
راسأخة أو قواعأد انشأئة يف القأأانون حقأوق اإلنسأان امل طبقأة معرت فأا  أبهنأأا تشأك  اليأو  دمأا قواعأأد 

__________ 

 (958) P.-M. Dupuy and J.E. Viñuales, International Environmental Law (Cambridge, United Kingdom, 

Cambridge University Press, 2015), pp. 320-329و 

 و309و 308املرجع نفسه  الصفحتان  (959) 

مأأ  االتفاقيأأة ااوروبيأأة حلقأأوق اإلنسأأان؛  1مأأ  العهأأد الأأدويل اخلأأاص سحلقأأوق املدنيأأة والسياسأأيةو واملأأامة  2املأأامة  (960) 
 :A. Boyle, “Human rights and the environment انظأرمأ  االتفاقيأة اامرينكيأة حلقأوق اإلنسأان؛  1واملأامة 

where next?”, European Journal of International Law, vol. 23 (2012), pp. 613-642, at pp. 633-641و 
 (961) Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory 

Opinion, I.C.J. Reports 2004, p. 136, at p. 179, para. 109و 

 (962) Boyle, “Human rights and the environment”أعال (   960   )انظر احلاشيةpp. 639-640و 
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  جاو اعتبار تلأك القواعأد متداخلأة مأع املعأاينري البيئيأة حل اينأة الغأال  اةأوي  (963)الدويل العريف
 ( 4(  وتقيأيم ااثأر البيئأي )مشأروع املبأدأ التأوجيهي 3مث  الع اينة الواجبة )مشأروع املبأدأ التأوجيهي 
(  واالستخدا  امل ص  واملعقأول )مشأروع املبأدأ 5هي واالستخدا  املستدا  )مشروع املبدأ التوجي

(  يف مجلأة معأاينري أخأرى  اامأر الأ ي 8( والتعاون الأدويل )مشأروع املبأدأ التأوجيهي 6التوجيهي 
 سي ك  م  تفسري وتطبيق ملتا اجمل وعتني م  املعاينري بطرينقة م سقةو

احلالأة الأت ترغأب  2بيق  تت أاول الفقأرة   الت تت اول التحديند والتفسري والتط1وخالفا  للفقرة  (14)
فيها الدول يف وضع قواعد جدينأدةو وتشأري الفقأرة دىل رغبأة عامأة يف تشأجيع الأدول  ع أد املشأارمة يف 
مفاوضأأأات ت طأأأوي علأأأى وضأأأع قواعأأأد جدينأأأدة  علأأأى مراعأأأاة العالقأأأات ال ظ يأأأة القائ أأأة بأأأني قواعأأأد 

 الت تتض  ها اجملاالت القانونية ااخرىوالقانون الدويل املتعلقة سلغال  اةوي والقواعد 
حم ة م  ينعيشون يف أوضاع  شة بسبب تلوث الغال  اةوي وتد ور و  3وتربو الفقرة  (15)

 1وقد صيغت لإلشارة مباشرة دىل تلوث الغال  اةوي وتد ور و وتعكس اإلشأارة دىل الفقأرتني 
ع"  مأ  جهأة أخأرىو فعبأارة "ين بغأي جان  "التحديند والتفسري والتطبيق"  م  جهة  و"الوض 2و

دينأأالء اعتبأأار خأأاص ل شأأخاص والفئأأات ااشأأد تعرضأأا  لتلأأوث الغأأال  اةأأوي وتأأد ور " تؤمأأد 
تأوىل داي  حالأة الفئأات الضأعيفة  فتشأ   مأال جأان   أ ا أن اتساع نطأاق االعتبأار الأ ي ين بغأي 

فيأأأد اإلشأأأارة يف الأأأ ص دىل املوضأأأوع  أي "تلأأأوث الغأأأال  اةأأأوي" و"تأأأد ور "و وم ينُعتأأأرب  مأأأ  امل
 "حقوق اإلنسان" أو حىت دىل "احلقوق" أو "املصلحة احمل ية قانوان "و

أمثلة على اجمل وعات الت قد توجد يف أوضأاع  شأة  3وترم يف اة لة الثانية م  الفقرة  (16)
ا  يف سأأياق تلأأوث الغأأال  اةأأوي وتأأد ور و وأشأأارت م ظ أأة الصأأحة العامليأأة دىل أن: "تغأأري امل أأ

سيؤثر يف مجيع الفئأات السأكانية  غأري أن املخأاطر الصأحية ااوليأة قأد  تلأ  اختالفأا  مبأريا  مأ  
فئة دىل أخرى وذلك ينتوق  على اامام  الت ينعيش فيهأا ال أاس وعلأى طرينقأة عيشأهمو فسأكان 
يأأأأة الأأأأدول اة رينأأأأة الصأأأأغرية ال اميأأأأة وامل أأأأاطق السأأأأاحلية ااخأأأأرى واملأأأأدن الضأأأأخ ة وامل أأأأاطق اةبل

و ويف أ أدا  الت  يأة املسأتدامة (964)والقطبية معّرضون لل خاطر على  و خاص وبطأرق خمتلفأة"
  ينُعا   تلوث الغال  اةأوي 2030الت اعت دهتا اة عية العامة يف خطة الت  ية املستدامة لعا  

ت   الل ين  يندعوان بوجه خاص دىل دجراء  فيض مبري يف عدم الوفيا6-11و 9-3يف اهلدفني 
 و(965)واامراض ال امجة ع  تلوث اهلواء  ودينالء ا ت ا  خاص ل وعية اهلواء احمليط يف املدن

__________ 

 (963) 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 et al. (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 و 
 (964) World Health Organization, Protecting Health from Climate Change: Connecting Science, Policy 

and People (Geneva, 2009), p. 2و 

 B. Lode, P. Schönberger and P. Toussaint, “Clean air for all by 2030? Air quality in the 2030 انظأر (965) 

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

Environmental Law, vol. 25, (2016), pp. 27-38 و وانظأأر أينضأأا  مؤشأأرات  أأاتني الغأأاينتني احملأأدمتني يف
: معأأأدل الوفيأأأات امل سأأأوبة دىل تلأأأوث اهلأأأواء يف مسأأأام  ااسأأأر املعيشأأأية واهلأأأواء احملأأأيط؛ 1-9-3) 2016 عأأأا 
 : املتوسط الس وي ملستوايت اةسي ات الدقيقة يف املدن(و2-6-11و
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وتدل عبارة "وقد تش       الفئات في أا تشأ له" علأى أن اامثلأة املقدمأة غأري شأاملة  (17)
سلضأأرورةو والشأأعوب ااصأألية  م أأا أُعلِأأ  يف تقرينأأر مأأؤمتر الق أأة العأأاملي للشأأعوب ااصأألية بشأأفن 
تغري امل ا    ي "أمثر الفئأات ُعرضأة آلاثر تغأري امل أا  اهنأا تعأيش يف امل أاطق اامثأر تضأررا  مأ  
تغأأأأأأأري امل أأأأأأأا   وعأأأأأأأامة  مأأأأأأأا تكأأأأأأأون  أأأأأأأي أمثأأأأأأأر الفئأأأأأأأات حرمأأأأأأأاان  علأأأأأأأى الصأأأأأأأعيد االجت أأأأأأأاعي 

و وسأأأأكان أقأأأأ  البلأأأأدان منأأأأوا   أأأأم أينضأأأأا  يف وضأأأأع  أأأأش للغاينأأأأة اهنأأأأم غالبأأأأا  (966)واالقتصأأأأامي"
فقأأر مأأدقع  مون دمكانيأأة االسأأتفامة مأأ  خأأدمات اهليامأأ  ااساسأأية ومأأ  محاينأأة ينعيشأأون يف  مأأا

و وسكان امل اطق الواطئة والدول اة رينة الصغرية ال امية املتفثرة سرتفأاع (967)طبية واجت اعية مافية
مسأأأتوى سأأأطح البحأأأر معرضأأأون الحت أأأال فقأأأدان أراضأأأيهم  مأأأا ينأأأؤمي دىل نأأأ وحهم  ويف بعأأأض 

القسأأرينةو واسأأت اما  دىل مينباجأأة اتفأأاق سرينأأس  تشأأ   الفئأأات ااخأأرى الأأت احلأأاالت دىل  جأأرهتم 
مأأ  مشأأروع  3دضأأافة دىل الفئأأات املشأأار دليهأأا حتدينأأدا  يف الفقأأرة  وكأأ  أن تتأأفثر بصأأفة خاصأأة 

  اجملت عات احمللية واملهاجرين  وال ساء وااطفأال وذوي اإلعاقأة وأينضأا  املسأ ني  9املبدأ التوجيهي 
 و (968) ما ينتضررون بشدة م  تلوث الغال  اةوي وتد ور ال ين  غالبا  

   10املبدي التوجيهي 
 التنفير

ينأأأ ص عليأأأه القأأأانون الأأأدويل مأأأأ   وكأأأ  أن ينتخأأأ  الت فيأأأ  الأأأوطر ملأأأأا -1 
يف ذلأك  الت امات متصلة حب اينة الغال  اةوي م  تلوث الغأال  اةأوي وتأد ور   مبأا

بأأامئ التوجيهيأأأة  أأ    شأأأك  دجأأراءات تشأأأرينعية االلت امأأات املشأأأار دليهأأا يف مشأأأارينع امل
 أخرىو ودمارينة وقضائية  ودجراءات

__________ 

  أنكورينأأدج  أالسأأكا  2009نيسأان/أبرين   24-20شأأعوب ااصأألية املعأر بتغأأري امل أأا   مأأؤمتر الق أأة العأاملي للتقرينأر " (966) 
  www.un.org/ga/president/63/letters/global summitoncc.pdf#search=%27   متأأأأأأأأأأأأاح يف:12الصأأأأأأأأأأأأفحة 

 R.L. Barsh, “Indigenous peoples”, in The Oxford انظأأر(و 2017متوو/ينوليأأه  7)اطُلأأع عليأأه يف 

Handbook of International Environmental Law, Bodansky et al., pp. 829-852  أعال (؛ 821)احلاشية 
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. 455-461و 
 (967) World Bank Group Climate Change Action Plan, 7 April 2016, para. 104 :متأأأاح يف  

http://pubdocs.worldbank.org/en/677331460056382875/WBG-Climate-Change-Action-Plan-

public-version.pdf (و2017متوو/ينوليه  7  )اطُلع عليه يف 

اللج أأة املع يأأة سلقضأأاء علأأى الت ييأأ  ضأأد املأأرأة لأأدينها خطأأة بشأأفن "اابعأأام اة سأأانية للحأأد مأأ  خمأأاطر الكأأوارث  (968) 
)اطُّلِأأأع عليأأأه  www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/ClimateChange.aspx انظأأأروتغأأأري امل أأأا "؛ 

و دىل جانأأأب ال سأأأاء وااطفأأأال  غالبأأأا  مأأا ينُأأأ م ر مبأأأار السأأأ  وااشأأأخاص ذوو اإلعاقأأأة (2017متوو/ينوليأأه  7يف 
 World Health Organization, Protecting Health from Climate Change" انظرأبهنم م  الفئات الضعيفةو 

 967 " )احلاشأيةthe World Bank Group Climate Change Action Planأعأال ( و" 964" )احلاشأية …
 General) 2015أعأأال (و وتأأ ص اتفاقيأأة البلأأدان اامرينكيأأة بشأأفن محاينأأة حقأأوق اإلنسأأان لكبأأار السأأ  لعأأا  

Assembly of the Organization of American States, Forty-fifth Regular Session, Proceedings, vol. I 

(OEA/Ser.P/XLV-O.2), pp. 11-38  ) علأأى أن "لكبأأار السأأ  احلأأق يف بيئأأة صأأحية( )احلأأق يف  25يف املأأامة
احلياة يف بيئة صحية مع دمكانية الوصول دىل اخلدمات العامأة ااساسأيةو وهلأ ا الغأرض  تعت أد الأدول ااطأرا  

  لتحقيأق دمكأاانهتم تدابري م اسبة لض ان وتع ين  ممارسة   ا احلق  م  أج  أمور م ها: )أ( تع ين  مناء مبار الس
الكاملة يف ت اغم مع الطبيعة؛ )ب( ض ان وصول مبار الس   على قأد  املسأاواة مأع غأري م  دىل خأدمات ميأا  

 الشرب وخدمات التصحاح العامة ااساسية  يف مجلة أمور أخرى"و

http://www.un.org/ga/president/63/letters/global summitoncc.pdf#search=%27
http://pubdocs.worldbank.org/en/677331460056382875/WBG-Climate-Change-Action-Plan-public-version.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/677331460056382875/WBG-Climate-Change-Action-Plan-public-version.pdf
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/ClimateChange.aspx
http://undocs.org/ar/CEDAW/Pages/ClimateChange.aspwww.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/ClimateChange.aspx
http://undocs.org/ar/CEDAW/Pages/ClimateChange.aspwww.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/ClimateChange.aspx
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ين بغأأأأأي أن تسأأأأأعى الأأأأأدول دىل دنفأأأأأاذ التوصأأأأأيات الأأأأأوارمة يف مشأأأأأارينع  -2 
 املبامئ التوجيهية    و

 العرح  

اللت امأأات القائ أأة مبوجأأب القأأانون الأأوطر لت فيأأ  ال 10ينت أأاول مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي  (1)
وينشأأأك  االمتثأأأال علأأأى الصأأأعيد  تلأأوث والتأأأد وروالواملتصأأألة حب اينأأأة الغأأأال  اةأأأوي مأأأ  الأأدويل 

وتعبأأأأأري "الت فيأأأأأ " مسأأأأأتخد   يف مشأأأأأروع املبأأأأأدأ  و11الأأأأأدويل موضأأأأأوع مشأأأأأروع املبأأأأأدأ التأأأأأوجيهي 
التأأوجيهي  أأ ا لإلشأأارة دىل التأأدابري الأأت وكأأ  أن تتخأأ  ا الأأدول ةعأأ  أحكأأا  املعا أأدة انفأأ ة 

 و (969)ر  مبا يف ذلك ت في  ا يف القوانني الوط يةعلى الصعيد الوط

م  فقرتني  تت اوالن  م  جهة  االلت امات القائ أة  10وينتفل  مشروع املبدأ التوجيهي  (2)
 مبوجب القانون الدويل  وم  جهة أخرى  التوصيات الوارمة يف مشارينع املبامئ التوجيهيةو

لأأأدول مبوجأأأأب ا ذات صأأألة تقأأأع علأأأى امأأأات وتشأأأري مشأأأارينع املبأأأامئ التوجيهيأأأة دىل الت (3)
حب اينأأة الغأأال  اةأأوي مأأ  التلأأوث والتأأد ور  و أأي: االلتأأ ا  حب اينأأة  في أأا ينتعلأأقالقأأانون الأأدويل 

(  وااللتأ ا  بضأ ان دجأراء تقيأيم ل ثأر البيئأي )مشأروع 3الغال  اةوي )مشروع املبدأ التأوجيهي 
و وسل ظأأأر دىل أن  أأأ   (970)(8بأأأدأ التأأأوجيهي ( وااللتأأأ ا  سلتعأأأاون )مشأأأروع امل4املبأأأدأ التأأأوجيهي 

 ت في  ا بك  أمانةو ف   الواضح أنه ينل   االلت امات تقع على عاتق الدول 

وينشأأأأأري تعبأأأأأري "الت فيأأأأأ  الأأأأأوطر" دىل التأأأأأدابري الأأأأأت وكأأأأأ  أن تتخأأأأأ  ا ااطأأأأأرا  ةعأأأأأ   (4)
 ظأأأا  القأأأانوين لكأأأ  للدسأأأتور الأأأوطر وال   وفقأأأا  االتفاقأأأات الدوليأأأة انفأأأ ة علأأأى الصأأأعيد الأأأوطر

دجراءات تشرينعية شك  ووك  أن ينتخ  الت في  الوطر أشكاال  عديندة  مبا يف ذلك "و (971)مولة
واسأُتخدمت  وينبني لفغ "وكأ " الطبيعأة التقدينرينأة للحكأمو ودمارينة وقضائية  ودجراءات أخرى"و

 يف الت فيأ  امل كأ  غطأيو أي ت وأمش  ااإلشارة دىل دجراءات "دمارينة" ال دجراءات "ت في ينة"  اهن
تشأأأك  عبأأأارة "دجأأأراءات أخأأأرى" فئأأأة متبقيأأأة تشأأأ   سأأأائر و مسأأأتوايت اإلمارة احلكوميأأأة اامبو 

علأأأى الت امأأأات م ظ أأأات دقلي يأأأة مثأأأ   وين طبأأأق "الت فيأأأ  الأأأوطر" أينضأأأا   أشأأأكال الت فيأأأ  الأأأوطرو
 و(972)االحتام ااوروي

__________ 

 .P. Sands and J. Peel, Principles of International Environmental Law, 3rd edانظأر بوجأه عأا :  (969) 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2012), pp. 135–183; E. Brown Weiss and H.K. 

Jacobson (eds.), Engaging Countries: Strengthening Compliance with International 

Environmental Accords, (Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1998), see “A framework for 

analysis”, pp. 1–18, at p. 4و 
مأأأ  مشأأأروع املبأأأأدأ  2حأأأىت االلتأأأ ا  سلتعأأأاون ينتطلأأأأب يف بعأأأض ااحيأأأان ت فيأأأ ا  علأأأأى الصأأأعيد الأأأوطرو ووفقأأأا  للفقأأأأرة  (970) 

 "قد ينش   التعاون تبامل املعلومات والرصد املشرتك"  و و ما ينتطلب عامة  تشرينعا  للت في  الوطرو  8التوجيهي 
 (971) C. Redgwell, “National implementation”, in The Oxford Handbook of International Environmental 

Law, Bodansky et al. أعال (   821  )احلاشيةp. 925و 
 L. Krämer, “Regional economic integration organizations: the European Union as an انظأأر (972) 

example”, in The Oxford Handbook of International Environmental Law, Bodansky et al  
 وpp. 853-876 (on implementation, pp. 868-870)أعال (   821 )احلاشية
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 الت امأأأات جدينأأأدة علأأأى الأأأدولدىل  1 ةاسأأأتخدا  تعبأأأري "االلت امأأأات" يف الفقأأأر وال ينشأأأري  (5)
على الدول مبوجب القانون الأدويلو لأ ا اختأريت عبأارة الت تقع دىل االلت امات القائ ة فعال   ودمنا

"مبا يف ذلأك االلت امأات املشأار دليهأا يف مشأارينع املبأامئ التوجيهيأة  أ  "  وينسألط تعبأري "املشأار 
الت امأأات جدينأأدة وأهنأأا  يف حأأد ذاهتأأا يهيأأة ال ت شأأئدليهأأا" الضأأوء علأأى أن مشأأارينع املبأأامئ التوج

 سملوضوعو  املتصلة خمتل  املسائ شاملةتت اول بصورة  ال

 2أمأأأا اإلشأأأارة دىل "التوصأأأيات الأأأوارمة يف مشأأأارينع املبأأأامئ التوجيهيأأأة  أأأ  " يف الفقأأأرة  (6)
و ورئأي أن تعبأري 1 فُيقصد م ها الت يي  بني     التوصأيات و"االلت امأات" املشأار دليهأا يف الفقأرة

لفأأأأأأغ  "التوصأأأأأأيات" م اسأأأأأأب انأأأأأأه متسأأأأأأق مأأأأأأع مشأأأأأأارينع املبأأأأأأامئ التوجيهيأأأأأأة  الأأأأأأت تسأأأأأأتخد 
 وفقأا   مشأارينع املبأامئ التوجيهيأةينأرم يف حمتوى معيأاري وليس يف ذلك دخالل أبي  و(973)"ين بغي"

رينع الأأدول دىل دنفأأاذ التوصأأيات الأأوارمة يف مشأأا علأأى أن تسأأعى 2الفقأأرة  وتأأ صو للقأأانون الأأدويل
 املبامئ التوجيهيةو

مسؤولية الأدول عأ  اافعأال غأري  بشفن وقررت اللج ة عد  دمراج مشروع مبدأ توجيهي (7)
و فقأأد ذ أأب الأأرأي الغالأأب دىل أن (974)املشأأروعة موليأأا  علأأى  أأو مأأا اقرتحأأه املقأأرر اخلأأاص أصأأال  

 2001 عأا  يف تفاعت أد  القواعد الثانوينة لل سأؤولية موضأوع سأبق أن أتأيح للج أة التوسأع فيأه
املأأوام سلقأأدر ت طبأأق تلأأك و  و(975)املأأوام املتعلقأأة مبسأأؤولية الأأدول عأأ  اافعأأال غأأري املشأأروعة موليأأا  

  والبيئية  مبا يف ذلك محاينة الغال  اةوي م  التلوث والتد ور ساللت اماتفي ا ينتص   نفسه

القأأانون الأأوطر  يف بعأأض ااحيأأان دىل تطبيأأق تلجأأف الأأدول فأأرغم أن وعأأالوة  علأأى ذلأأك  (8)
  م تأر اللج أة ضأرورة (976)لقأانون الأدويلل وفقا   ااملس وح إ وماحلد ض  خارج احلدوم اإلقلي ية 

و ورأت اللج أأأة أن مسأأأفلة تطبيأأأق (977)ملعاةأأأة املسأأأفلة اغأأأراض مشأأأارينع املبأأأامئ التوجيهيأأأة  أأأ  

__________ 

 و 2  الفقرة 12و 9و 7و 6و 5انظر مثال  مشارينع املبامئ التوجيهية  (973) 
 و31(  الفقرة A/CN.4/711انظر التقرينر اخلامس لل قرر اخلاص ) (974) 
  اجمللأأأد الثأأأاين )اةأأأ ء الثأأأاين( 2001احلوليأأأة ووو لالطأأأالع علأأأى املأأأوام وشأأأروحها الأأأت اعت أأأدهتا اللج أأأة  انظأأأر  (975) 

 و 77-76والتصوينب  الفقراتن 
 مسأك التونأة والأدلفني( قضأااي أقلي يأة مأا ينلأي: )تش   السوابق ذات الصلة لتطبيق القانون الوطر خأارج احلأدوم اإل (976) 

يف دطأأار االتفأأاق العأأا  بشأأفن التعرينفأأات اة رميأأة والتجأأارة )عأأد  توافأأق "التطبيأأق خأأارج احلأأدوم اإلقلي يأأة" لقأأانون 
 — Panel report, United Statesالوالايت املتحدة حل اينة الثدينيات البحرينة مأع املأامة العشأرين  مأ  االتفأاق العأا   

Restrictions on Imports of Tuna, DS21/R-39S/155, 3 September 1991 (Tuna-Dolphin-I, not adopted), 

paras. 5.27–5.29; General Agreement on Tariffs and Trade, Panel report, United States – Restrictions 

on Imports of Tuna, DS29/R, 16 June 1994 (Tuna-Dolphin II, not adopted), para. 5.32( ؛)م ظ أة ب )
 ,WTO)بشفن التطبيق خارج احلدوم اإلقلي ية لقانون الوالايت املتحدة للهواء ال قأي   الب  ين التجارة العاملية  قضية 

Appellate Body report, United States – Standards of Reformulated and Conventional Gasoline, 

WT/DS2/AB/R, 22 April 1996( حكأأم حمك أأة العأأدل ااوروبيأأة  ج؛ )Air Transport Association of 

America and Others v. Secretary of State for Energy and Climate, 21 December 2011  بشأفن التطبيأق(
سأأأ غافورة املتعلأأأق ( قأأأانون م(؛ )EC/2008/101اخلأأأاص سلطأأأريان  خأأأارج احلأأأدوم اإلقلي يأأأة لالحتأأأام ااوروي للتوجيأأأه

  الأأ ي ينأأ ص علأأى والينأأة قضأأائية خأأارج اإلقلأأيم علأأى أسأأاس "املبأأدأ 2014 سلتلوينأأث الضأأباي العأأابر للحأأدوم لعأأا 
 ,Parliament of Singapore, Official Reports, No. 12, Session 2, 4 August 2014اإلقلي أي املوضأوعي" )

paras. 5–6 انظأأر (وMurase, “Perspectives from international economic law on transnational 

environmental issues”, at pp. 349–372  أعال (و  938)احلاشية 
 و31(  الفقرة A/CN.4/711انظر التقرينر اخلامس لل قرر اخلاص ) (977) 

http://undocs.org/en/A/CN.4/711
http://undocs.org/ar/A/CN.4/711
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ملعقأأأدة ذات اآلاثر الدولأأأة قانوهنأأأا الأأأوطر خأأأارج احلأأأدوم اإلقلي يأأأة تطأأأرح جم وعأأأة مأأأ  املسأأأائ  ا
 بعضوبالبعيدة املدى أما  الدول ااخرى وعالقاهتا بعضها 

   11املبدي التوجيهي 
 االمتثال
ينتعني على الدول أن تتقيد  حبس  نية  سلت اماهتا مبوجأب القأانون الأدويل  -1 

املتصلة حب اينأة الغأال  اةأوي مأ  تلأوث الغأال  اةأوي وتأد ور   بوسأائ  تشأ   االمتثأال 
 قواعد واإلجراءات امل صوص عليها يف االتفاقات ذات الصلة الت  ي أطرا  فيهاولل

حتقيقا  لالمتثال  وكأ  أن تُتبأع  حسأب االقتضأاء  دجأراءات التيسأري  -2 
 اإلنفاذ  ع ال  سالتفاقات ذات الصلة: أو

وكأأأأ  أن تشأأأأ   دجأأأأراءات التيسأأأأري تقأأأأد  املسأأأأاعدة دىل الأأأأدول  يف  )أ( 
متثال  بطرينقة شأفافة وغأري اهتاميأة وغأري عقابيأة  لضأ ان امتثأال الأدول حاالت عد  اال

 املع ية اللت اماهتا مبوجب القانون الدويل  مع مراعاة قدراهتا وسروفها اخلاصة؛ 

وكأأأأ  أن تشأأأأ   دجأأأأراءات اإلنفأأأأاذ دصأأأأدار حتأأأأ ينر بعأأأأد  االمتثأأأأال   )ب( 
ات الصألة  وأشأكاال  أخأرى ودسقاط احلقأوق واالمتيأاوات املكفولأة مبوجأب االتفاقأات ذ

 م  تدابري اإلنفاذو

 العرح  

بشأأأفن  10  الأأأ ي ينك أأأ  مشأأأروع املبأأأدأ التأأأوجيهي 11ينشأأأري مشأأأروع املبأأأدأ التأأأوجيهي  (1)
الت فيأأأ  الأأأوطر  دىل االمتثأأأال علأأأى مسأأأتوى القأأأانون الأأأدويلو واسأأأتخدا  تعبأأأري "االمتثأأأال" لأأأيس 

وتعبأأأري "االمتثأأأال" مسأأأتخد   يف مشأأأروع املبأأأدأ سلضأأأرورة موحأأأدا  يف االتفاقأأأات أو يف املؤلفأأأاتو 
للتحقأأق  علأأى مسأأتوى القأأانون الأأدويلالتأأوجيهي  أأ ا لإلشأأارة دىل اآلليأأات أو اإلجأأراءات املتاحأأة 

 وتراعأأي وأو غأأري  مأأ  قواعأأد القأأانون الأأدويل اتفأأاق مأأا سلت امأأاتممأأا دذا مانأأت الأأدول تتقيأأد فعأأال  
و والغأأأرض مأأأ  ((pacta sunt servandaملتعاقأأأدين " مبأأأدأ "العقأأأد شأأأرينعة ابصأأأفة خاصأأأة  1الفقأأأرة 

اللغأأأأة مواءمأأأأة  صأأأأيغة "الت اماهتأأأأا مبوجأأأأب القأأأأانون الأأأأدويل" املتصأأأألة حب اينأأأأة الغأأأأال  اةأأأأوي  أأأأو
مع اللغة املستخدمة يف مامأ  مشأارينع املبأامئ التوجيهيأةو ورئأي أينضأا  أن  1يف الفقرة  ةاملستخدم

أن  احت أالوجب القأانون الأدويل" ينراعأي مراعأاة  أفضأ  الطابع الواسع ال طاق لصيغة "الت اماهتا مب
مل مأأأة  يف بعأأأض احلأأأاالت  دال ل طأأأرا  يف  غأأأري  لت امأأأات املشأأأكِّلة لالتكأأأون القواعأأأد التعا دينأأأة 

تأأأؤمي االتفاقأأأات ذات الصأأألة  يف حأأأني أن قواعأأأد أخأأأرى قأأأد تعكأأأس قأأأانوان  موليأأأا  عرفيأأأا  أو قأأأد 
مأأأ  آاثر قانونيأأأة لغأأأري ااطأأأرا و واسأأأُتخدمت عبأأأارة ذلأأأك  ين أأأتج عأأأ  مأأأع مأأأا دىل تبلأأأور  الحقأأأا  

"االتفاقات ذات الصلة" الت صارت الدول أطرافا  فيها لتفامي تضييق نطاق   ا احلكم وحصر  
يف االتفاقأأأات البيئيأأأة املتعأأأدمة ااطأأأرا   يف وقأأأت وكأأأ  أن توجأأأد فيأأأه مثأأأ   أأأ   االلت امأأأات يف 

 و2م اسب أينضا  لتكون مبثابة مقدمة للفقرة  1و والطابع العا  للفقرة (978)اتفاقات أخرى

__________ 

تفاقأات التجارينأة املتعأدمة ااطأرا  أو اإلقلي يأة أو غري أا مأ  االتفاقأات ينش     ا التعبري ع  ممارسة الدول اال (978) 
التجارينة الت وك  أن تتوخى أينضا  أحكاما  حل اينة البيئة  مبا فيها استث اءات مأ  قبيأ  تلأك امل صأوص عليهأا يف 

  مثأأ  اتفأأاق أمرينكأأا ة""االتفاقأأات اةانبيأأ املأأامة عشأأرين  مأأ  االتفأأاق العأأا  بشأأفن التعرينفأأات اة رميأأة والتجأأارة"
 الش الية للتعاون البيئيو
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دجأأأأأراءات التيسأأأأأري أو اإلنفأأأأأأاذ الأأأأأت وكأأأأأ  أن تسأأأأأتخدمها آليأأأأأأات  2وتت أأأأأاول الفقأأأأأرة  (2)
و وت ص اة لة ااوىل مأ  فاحتأة الفقأرة "حتقيقأا  لالمتثأال" علأى هنأج دملأاي  أام   (979)االمتثال

آبليات االمتثالو وتؤمد عبارة "وك  أن  وصيغتها متوافقة مع صيغ وارمة يف اتفاقات قائ ة تتعلق
تُتبع  حسب االقتضاء" الظرو  والسياقات املختلفة الت وك  فيهأا اسأتخدا  دجأراءات التيسأري 

التيسأأري  دجأأراءي أو اإلنفأأاذ لل سأأاعدة علأأى تع ينأأ  االمتثأأالو وينأأدل حأأر  العطأأ  "أو" علأأى أن
 شفة مبوجأب االتفأاق املعأرو وُتسأتخد  عبأارة اإلنفاذ بدينالن مطروحان أما  اهليئة املختصة امل أو

"ع أأأأال  سالتفاقأأأأات ذات الصأأأألة" يف هناينأأأأة فاحتأأأأة الفقأأأأرة  للتفميأأأأد علأأأأى أن دجأأأأراءات التيسأأأأري 
اإلنفأأأاذ  أأأي تلأأأك امل صأأأوص عليهأأأا يف اتفاقأأأات قائ أأأة تكأأأون الأأأدول أطرافأأأا  فيهأأأا  وأن  أأأ    أو

 اإلجراءات ستطبَّق ع ال  إ   االتفاقات القائ ةو

  دضأأافة  دىل فاحتتهأأا  فقأأرتني فأأرعيتني  )أ( و)ب(و ويف ملتأأا الفقأأرتني 2وتتضأأ   الفقأأرة  (3)
الفأأرعيتني  اسأأُتخد  لفأأغ "وكأأ " قبأأ  "أن تشأأ  " لتأأوفري املرونأأة للأأدول واهليئأأة املختصأأة امل شأأفة 

 مبوجب االتفاق املعر يف استخدا  دجراءات التيسري أو اإلنفاذ القائ ةو

وتشأأأري دىل "الأأأدول  (980)قأأأرة الفرعيأأأة )أ( تعبأأأري "يف حأأأاالت عأأأد  االمتثأأأال"وتسأأأتخد  الف (4)
املع يأأأة"  فتتج أأأب بأأأ لك تعبأأأري "الأأأدول غأأأري امل تثلأأأة"و ووكأأأ  أن تشأأأ   دجأأأراءات التيسأأأري تقأأأد  

عأاج ة عأ  ذلأك الفتقار أا تكأون االمتثأال لك هأا  قأد تأومالأدول  بعض"املساعدة" دىل الدول  ان 
ةو وم     تقدَّ  تدابري التيسري بطرينقة شأفافة وغأري اهتاميأة وغأري عقابيأة لضأ ان دىل القدرات الالوم

و واعُترب اةأ ء ااخأري مأ  (981)مساعدة الدول املع ية على االمتثال اللت اماهتا مبوجب القانون الدويل
ل اميأأة وأقأأ   أأ   اة لأأة  "مأأع مراعأأاة قأأدراهتا وسروفهأأا اخلاصأأة"  ضأأروراي  دقأأرارا  مبأأا تواجهأأه البلأأدان ا

__________ 

اعُت أأأدت دجأأأراءات عأأأد  االمتثأأأال علأأأى نطأأأاق واسأأأع يف االتفاقأأأات البيئيأأأة املتعأأأدمة ااطأأأرا  املتعلقأأأة حب اينأأأة الغأأأال   (979) 
 Unitedاةأأأوي  مبأأأا يف ذلأأأك مأأأا ينلأأأي: )أ( اتفاقيأأأة التلأأأوث اةأأأوي البعيأأأد املأأأدى عأأأرب احلأأأدوم وبروتوموالهتأأأا الالحقأأأة )

Nations, Treaty Series, vol. 1302, No. 21623, p. 217 انظأر  )E. Milano, “Procedures and mechanisms for 

review of compliance under the 1979 Long-Range Transboundary Air Pollution Convention and its 

Protocols”, in Non-Compliance Procedures and Mechanisms and the Effectiveness of International 

Environmental Agreements, T. Treves et al. (eds.) (The Hague, T.M.C. Asser Press, 2009), pp. 169–

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 1522)؛ )ب( بروتومأول مأونرتايل بشأفن املأوام املسأت فدة لطبقأة ااووون 180

No. 26369, p. 3, and UNEP/OzL.Pro.4/15) ؛F. Lesniewska, “Filling the holes: the Montreal Protocol’s 

non-compliance mechanisms”, in Research Handbook on International Environmental Law, 

Fitzmaurice, Ong and Merkouris (eds.)  أعأال (   957)احلاشأيةpp. 471–489)اتفاقيأأة تقيأيم ااثأر البيئأأي  ؛ )ج
 7-  أ/24يف دطأأار عأأرب حأأدومي؛ )م( بروتومأأول ميوتأأو امللحأأق ستفاقيأأة اامأأم املتحأأدة اإلطارينأأة بشأأفن تغأأري امل أأا   واملقأأرر 

(FCCC/CP/2001/13/Add.3 ؛)J. Brunnée, “Climate change and compliance and enforcement processes”, 

in R. Rayfuse and S.V. Scott (eds.), International Law in the Era of Climate Change (Cheltenham: 

Edward Elgar, 2012), pp. 290–320مأم املتحأدة اإلطارينأة بشأفن تغأري املعت أد مبوجأب اتفاقيأة اا ؛ )ه( اتفأاق سرينأس
 D. Bodansky, “The Paris Climate Change Agreement: a new  املرفأق(؛ FCCC/CP/2015/10/Add.1امل أا  )

hope?”, American Journal of International Law, vol. 110 (2016), pp. 288–319)و 
عبأأأارة  8ينسأأأت د  أأأ ا التعبأأأري دىل بروتومأأأول مأأأونرتايل بشأأأفن املأأأوام املسأأأت فدة لأأأ ووون  الأأأ ي ينسأأأتخد  يف املأأأامة  (980) 

 (وUnited Nations, Treaty Series, vol. 1522, No. 26369, p. 40) "ااطرا  الت ينثبت عد  امتثاهلا"
 (981) M. Koskenniemi, “Breach of treaty or non-compliance? Reflections on the enforcement of the 

Montreal Protocol”, Yearbook of International Environmental Law, vol. 3 (1992), pp. 123–162; D.G. 

Victor, “The operation and effectiveness of the Montreal Protocol’s non-compliance procedure”, in 

Victor, K. Raustiala and E.B. Skolnikoff (eds.), The Implementation and Effectiveness of 

International Environmental Commitments: Theory and Practice (Cambridge, Massachusetts, MIT 

Press, 1998), pp. 137–176; O. Yoshida, The International Legal Régime for the Protection of the 

Stratospheric Ozone Layer (The Hague, Kluwer Law International, 2001), pp. 178–179 Dupuy and 

Viñuales, International Environmental Law أعال (  958  )انظر احلاشية p. 285 et seq و 

http://undocs.org/ar/UNEP/OzL.Pro.4/15
http://undocs.org/ar/FCCC/CP/2001/13/Add.3
http://undocs.org/ar/FCCC/CP/2015/10/Add.1
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البلأأدان منأأوا  يف مثأأري مأأ  ااحيأأان مأأ  حتأأدايت حمأأدمة يف الوفأأاء ساللت امأأات املتعلقأأة حب اينأأة البيئأأةو 
تسأأتطيع احلأأد م أأه أحيأأاان  بتلقأأي  و أأو أمأأروينعأأ ى ذلأأك دىل أمأأور أبرو أأا الأأ قص العأأا  يف القأأدرات  

 اماهتا مبوجب القانون الدويلومعم خارجي وّك ها م  ب اء القدرات م  أج  تيسري امتثاهلا اللت  

الفقأأأأرة الفرعيأأأأة )ب( دجأأأأراءات اإلنفأأأأاذ  الأأأأت وكأأأأ  أن تشأأأأ   دصأأأأدار حتأأأأ ينر بعأأأأد   وتت أأأأاول (5)
االمتثأأال  ودسأأقاط احلقأأوق واالمتيأأاوات املكفولأأة مبوجأأب االتفاقأأات ذات الصأألة  وأشأأكاال  أخأأرى مأأ  

حتقيأأق االمتثأأال  دجأأراءات التيسأأري  دىل و وهتأأد  دجأأراءات اإلنفأأاذ  علأأى ال قأأيض مأأ (982)تأأدابري اإلنفأأاذ
بفرض عقوبة على الدولة املع ية يف حال عأد  االمتثأالو واسأُتخد  يف هناينأة اة لأة تعبأري "تأدابري اإلنفأاذ" 

وكأ  أن ين طأوي عليأه تعبأري "اةأ اءات" مأ  ماللأة سألبيةو مأع مأا بدال  مأ  "اةأ اءات" تالفيأا  اي خلأط 
اذ املشأأار دليهأأا يف الفقأأرة الفرعيأأة )ب( عأأ  أي احتجأأاج سملسأأؤولية الدوليأأة وين بغأأي متييأأ  دجأأراءات اإلنفأأ

لغأأرض توجيأأه الأأدول املع يأأة للعأأومة دىل االمتثأأال   للأأدول  ومأأ    ال ين بغأأي اعت أأام  أأ   اإلجأأراءات دال
 و (983)املشار دليها يف فاحتة الفقرةالت  ي أطرا  فيها و ع ال  سالتفاقات ذات الصلة 

   12جيهي املبدي التو 
 تسوية املنازعال

ينتعلأأق حب اينأأة الغأأال  اةأأوي مأأ  تلأأوث  امل اوعأأات بأأني الأأدول في أأا -1 
 الغال  اةوي وتد ور  ُتسوَّى سلوسائ  السل يةو

سل ظأأأأر دىل احت أأأأال انطأأأأواء تلأأأأك امل اوعأأأأات علأأأأى وقأأأأائع مثأأأأرية وغلبأأأأة  -2 
 انة سخلرباء التق يني والعل ينيوالطابع العل ي عليها  ين بغي دينالء االعتبار الواجب لالستع

 العرح  

التأأ ا  الأأدول العأأا   1بتسأأوينة امل اوعأأاتو وتصأأ  الفقأأرة  12ينتعلأأق مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي  (1)
بتسأأوينة م اوعاهتأأا سلوسأأائ  السأأل يةو وتوضأأح عبأأارة "بأأني الأأدول" أن امل اوعأأات املشأأار دليهأأا يف  أأ   

مأأأ  ميثأأأاق اامأأأم  33مأأأ  املأأأامة  1الفقأأأرة  دىل الفقأأأرة ريوال تشأأأالفقأأأرة م اوعأأأات ت شأأأف بأأأني الأأأدولو 
املتحدة  لك  القصد ليس التقلي  م  أمهيأة خمتلأ  وسأائ  التسأوينة السأل ية املأ مورة يف ذلأك الأ ص  
مثأأأأ  التفأأأأاوض والتحقيأأأأق والوسأأأأاطة والتوفيأأأأق والتحكأأأأيم والتسأأأأوينة القضأأأأائية واللجأأأأوء دىل غأأأأري ذلأأأأك 

و (984)مبأدأ اختيأار الوسأائ  مأ  أمهيأة  قد تفضألها الأدول املع يأة  والالوسائ  السل ية ااخرى الت م 
  أو دواحأة هلأأا أبهنأا تأدّخ  يف أحكأا  تسأأوينة امل اوعأات القائ أة يف نُظأم املعا أدات 1وال تفسَّأر الفقأرة 

__________ 

 (982) G. Ulfstein and J. Werksman, “The Kyoto compliance system: towards hard enforcement”, in O. 

Schram Stokke, J. Hovi and G. Ulfstein, eds., Implementing the Climate Change Regime: 

International Compliance (London, Earthscan, 2005), pp. 39–62 ؛S. Urbinati, “Procedures and 

mechanisms relating to compliance under the 1997 Kyoto Protocol to the 1992 United Nations 

Framework Convention on Climate Change”, in Non-Compliance Procedures and Mechanisms 

and the Effectiveness of International Environmental Agreements, Treves et al. 979  )احلاشأية 
 S. Murase, “International lawmaking for the future framework on climate؛ pp. 63–84  أعأال (

change: a WTO/GATT Model”, in International Law: An Integrative Perspective on 

Transboundary Issues, Murase أعال (  938  )احلاشية pp. 173–174و 
 (983) G. Loibl, “Compliance procedures and mechanisms”, in Research Handbook on International 

Environmental Law, Fitzmaurice, Ong and Merkouris, eds.   أعأال (   957)انظأر احلاشأيةpp. 426–

449, at pp. 437-439و 
 (984) C. Tomuschat, “Article 33”, in The Charter of the United Nations: A Commentary, 2nd ed., vol. 1, 

B. Simma, ed. (Munich, Verlag C.H. Beck, 2002), pp. 583–594و 
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نصأهاو والغأرض الرئيسأي مأ   أ   الفقأرة دعأامة أتميأد مبأدأ تسأوينة  وفأق وتظأ  تلأك ااحكأا  م طبقأة
 و 2والت هيد للفقرة  (985)سلوسائ  السل ية امل اوعات

أبن امل اوعأأأأات املتعلقأأأأة حب اينأأأأة الغأأأأال  اةأأأأوي مأأأأ   2وينسأأأألم اةأأأأ ء ااول مأأأأ  الفقأأأأرة  (2)
ومثل أا جأرى أتميأد  على "وقائع مثرية" وينغلب عليها "الطابع العل ي"والتلوث والتد ور ت طوي 

الأأأأأدويل في أأأأأا ينتعلأأأأأق حب اينأأأأأة الغأأأأأال  اإلسأأأأأها  العل أأأأأي يف ع ليأأأأأة التطأأأأأوينر التأأأأأدرملي للقأأأأأانون 
  أُثأأأريت مسأأأائ  عل يأأأة وتق يأأأة أمثأأأر تعقيأأأدا  يف ع ليأأأة تسأأأوينة امل اوعأأأات الدوليأأأة يف (986)اةأأأوي

الس وات ااخريةو و كأ ا  رمأ ت القضأااي املرفوعأة أمأا  احملأامم واهليئأات القضأائية الدوليأة بصأفة 
و وعليأأه  لأأيس مأأ  شأأك يف أن تلأأك (987)مت اينأأدة علأأى أملأأة ينطغأأى عليهأأا الطأأابع التقأأر والعل أأي

الع اصر  الت تتبني م  التجربة يف جمال امل اوعات البيئية بني الدول  تتطلب خأربة متخصصأة يف 
 حتديند سياق املسائ  املت اوع عليها أو فه ها حق الفهمو 

وطرأ على موق  الدول وحمك ة العدل الدوليأة تغأري ملحأو  يف قضأااي حدينثأة انطأوت علأى  (3)
غأأأري  مسأأأائ  يف القأأأانون البيئأأأي الأأأدويل غلأأأب عليهأأأا الطأأأابع العل أأأي  مأأأا ينعكأأأس  بشأأأك  مباشأأأر أو

السأأأأبب   وهلأأأ ا و(988)مباشأأأر  خصأأأائص حمأأأدمة لتسأأأأوينة امل اوعأأأات املتعلقأأأة حب اينأأأة الغأأأأال  اةأأأوي
__________ 

 (985) N. Klein, “Settlement of international environmental law disputes”, in Research Handbook of 

International Environmental Law, Fitzmaurice, Ong and Merkouris, eds.   أعأال (   957)احلاشأية
pp. 379–400 ؛C.P.R. Romano, “International dispute settlement”, in The Oxford Handbook of 

International Environmental Law, Bodansky et al. أعال (   821  )احلاشيةat pp. 1039–1042و 
 S. Murase, “Scientific knowledge and the progressive development of international law: with انظأر (986) 

reference to the ILC topic on the protection of the atmosphere”, in The International Legal Order: 

Current Needs and Possible Responses: Essays in Honour of Djamchid Momtaz, J. Crawford et al. 

(eds.) (Leiden, Brill Nijhoff, 2017), pp. 41–52و 
تشأرين  ااول/  28انظر الكل ة الت ألقا ا روين أبرا ا   رئيس حمك ة العأدل الدوليأة  أمأا  اللج أة السامسأة يف  (987) 

-www.icj )بشفن قضااي القانون البيئي الدويل املعروضة علأى حمك أة العأدل الدوليأة( )متأاح يف: 2016أمتوبر 

cij.org/files/press-releases/0/19280.pdf  ؛ وبيأرت تومكأا  رئأيس حمك أة العأدل الدوليأة)“The ICJ in the 

service of peace and justice – words of welcome by President Tomka”  27  2013أينلول/سأبت رب 
 ,E. Valencia-Ospina(و انظأر أينضأا : http://www.icj-cij.org/files/press-releases/8/17538.pdf )متأاح يف:

“Evidence before the International Court of Justice”, International Law Forum du droit 

international, vol. 1 (1999), pp. 202–207; A. Riddell, “Scientific evidence in the International 

Court of Justice — problems and possibilities”, Finnish Yearbook of International Law, vol. 20 

(2009), pp. 229–258; B. Simma, “The International Court of Justice and scientific expertise”, 

American Society of International Law Proceedings, vol. 106 (2012), pp. 230–233; A. Riddell and 

B. Plant, Evidence Before the International Court of Justice (London, British Institute of 

International and Comparative Law, 2009), chap. 9 و 
 2010 لعأأأا  طأأأاحونت اللأأأبالبأعأأأال ( و 881)انظأأأر احلاشأأأية  1997لعأأأا   اروسانغي أأأ - غابتشأأأيكوفويف قضأأأيت  (988) 

أعال (  اتبأع الطرفأان ااسألوب التقليأدي يف عأرض ااملأة  أي مأ  خأالل خأرباء مستشأارين  ودن   877)انظر احلاشية 
الطأأرفني  لكأأ   أأ ا مأأان  أأؤالء خأأرباء عل يأأني ال حمأأامنيو وعوملأأت ال تأأائج العل يأأة الأأت خلصأأوا دليهأأا ومفهنأأا دفأأامات 
الأأرو اةأأوي مببيأأدات ااسأألوب ُوجهأأت دليأأه بعأأض االنتقأأامات مأأ   يئأأة احملك أأة  ومأأ لك مأأ  الُشأأرّاحو أمأأا يف قضأأية 

 Aerial Herbicide Spraying (Ecuador v. Colombia), Order of 13)( 2013)ُسأأحبت يف عأا   ااعشأاب

September 2013, I.C.J. Reports 2013, p. 278)2014 لعأا  صأيد احليتأان يف أنتارمتيكأاضأية   وق (Whaling in 

the Antarctica (Australia v. Japan: New Zealand intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2014, p. 226  )
أعأأال (  عأأني ااطأأرا  خأأرباء مسأأتقلني  جأأرى يف القضأأيتني  887)انظأأر احلاشأأية  2015لعأأا   تشأأييد طرينأأقوقضأأية 
تأأأني اسأأأتجواإم وأعطأأأوا ووان  أمأأأرب مأأأ  دفأأأامات اخلأأأرباء املستشأأأارين و ويف مجيأأأع  أأأ   القضأأأااي  م تعأأأني احملك أأأة ااخري 

تعيأأني احلأأدوم مأأ  نظامهأأا ااساسأأي  لك هأأا فعلأأت ذلأأك أخأأريا  يف قضأأية  50خرباء أأا  أأي وفقأأا  ملأأا تأأ ص عليأأه املأأامة 
 Maritime Delimitation in the) القأأأانون البيئأأأي   رغأأأم أن  أأأ   القضأأأية م تكأأأ  يف حأأأد ذاهتأأأا ن اعأأأا  يفالبحرينأأأة

Caribbean Sea and the Pacific Ocean (Costa Rica v. Nicaragua), Judgment (Merits)  2  شأباط/فرباينر
 (وhttp://www.icj-cij.org/files/case-related/157/157-20180202-JUD-01-00-EN.pdf  متاح يف: 2018

http://www.icj-cij.org/files/press-releases/0/19280.pdf
http://www.icj-cij.org/files/press-releases/0/19280.pdf
http://www.icj-cij.org/files/press-releases/0/19280.pdf
http://www.icj-cij.org/files/press-releases/8/17538.pdf
http://www.icj-cij.org/files/case-related/157/157-20180202-JUD-01-00-EN.pdf
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  دينأالء "االعتبأار الواجأب" لالسأتعانة سخلأرباء 2الضروري  على  و ما جرى أتميد  يف الفقأرة  م 
االسأأأتعانة سخلأأأرباء  و واةانأأأب ااساسأأأي يف  أأأ   الفقأأأرة  أأأو التشأأأديند علأأأى(989)لتق يأأأني والعل يأأأنيا

 و(990)غري القضائية التق يني والعل يني يف تسوينة امل اوعات بني الدول سلوسائ  القضائية أو

 ويف سياق اإلجراءات القضائية أو التحكي ية لتسأوينة امل اوعأات املتعلقأة حب اينأة الغأال  (4)
و"عأد  احلكأم أبمثأر مأ   (jura novit curia)مبأدآ "احملك أة أمرى سلقأانون"  ينكأوناةأوي  قأد 
مه أأني  ان العالقأأة بأأني القأأانون والوقأأائع مسأأفلة وجيهأأة تتعلأأق  (non ultra petita)املطلأأوب" 

 و غري أن اللج ة قررت اإلبقاء على صيغة بسأيطة  وعأد  ت أاول  أ   املسأائ (991)ساملة العل ية
 يف مشروع املبدأ التوجيهيو

__________ 

 D. Peat, “The use of court-appointed experts by the International Court of Justice”, British انظأأر (989) 

Yearbook of International Law, vol. 84 (2014), pp. 271–303; J.G. Devaney, Fact-finding before the 

International Court of Justice (Cambridge, Cambridge University Press, 2016); C.E. Foster, Science and 

the Precautionary Principle in International Courts and Tribunals: Expert Evidence, Burden of Proof 

and Finality (Cambridge, Cambridge University Press, 2011), pp. 77-135; Special edition on courts and 

tribunals and the treatment of scientific issues, Journal of International Dispute Settlement, vol. 3 

(2012); C. Tams, “Article 50” and “Article 51”, in The Statute of the International Court of Justice: A 

Commentary, A. Zimmermann et al. (eds.) (Oxford, Oxford University Press, 2012), pp. 1287–1311; 

C.E. Foster, “New clothes for the emperor? Consultation of experts by the International Court of 

Justice”, Journal of International Dispute Settlement, vol. 5 (2014), pp. 139–173; J.E. Viñuales, “Legal 

techniques for dealing with scientific uncertainty in environmental law”, Vanderbilt Journal of 

Transnational Law, vol. 43 (2010), pp. 437–504, at pp. 476–480; G. Gaja, “Assessing expert evidence 

in the ICJ”, The Law and Practice of International Courts and Tribunals, vol. 15 (2016), pp. 409–418و  
ملأأأدر سلأأأ مر أن   أأأاك تفأأأاعالت وثيقأأأة بأأأني الوسأأأائ  القضأأأائية وغأأأري القضأأأائية لتسأأأوينة امل اوعأأأاتو ويف سأأأياق  (990) 

خأأاص  مثأأأريا  مأأأا ينكأأون مطلأأأوس  مأأ  الأأأدول  حأأأىت يف امل اوعأأات املتعلقأأأة سلبيئأأة وحب اينأأأة الغأأأال  اةأأوي  بوجأأأه 
مرحلأأة املفاوضأأات ااوليأأة  أن تكأأون جمهأأ ة جتهيأأ ا  جيأأدا  ساملأأة العل يأأة الأأت تسأأت د دليهأأا امعاءاهتأأا  وعليأأه  قأأد 

 تفص  بني التفاوض والتسوينة القضائية مسافة مبريةو ال
 M. Kazazi, Burden of Proof and Relatedون" مبه أا  )مثأريا  مأا ينكأون اخلأط الفاصأ  بأني "الوقأائع" و"القأان (991) 

Issues: A Study on Evidence before International Tribunals (The Hague, Kluwer Law 

International, 1996), pp. 42–49 و وينصأأأ  الُشأأأرّاح القضأأأااي العل يأأأة أبهنأأأا "مسأأأائ  خمتلطأأأة بأأأني الوقأأأائع)
 C.F. Amerasinghe, Evidence in International Litigation, (Leiden, Martinus Nijhoffوالقانون" )مثال   

Publishers, 2005), p. 58 ينصعب تص يفها يف دحدى فئت القانون أو الوقائعو وقأد ذمأر القاضأي ينوسأ  يف  )
عل يأأة للطرائأأق أن مور اخلأأرباء  أأو تبيأأان الوقأأائع ودينضأأاح الصأأالحية ال طأأاحونت اللبأأابدعالنأأه الصأأامر يف قضأأية 

 Pulpاملسأأتخدمة يف دثبأأات الوقأأائع أو يف مجأأع البيأأاانت؛ أمأأا احملك أأة فعليهأأا أن تقأأيم القي أأة اإلثباتيأأة للوقأأائع )

Mills أعأأال (   877  )انظأأر احلاشأأيةDeclaration of Judge Yusuf, para. 10 : و انظأأر أينضأأا)Foster, 

Science and the Precautionary Principle in International Courts and Tribunals: Expert Evidence, 

Burden of Proof and Finality  أعأأال (   989)انظأأر احلاشأأيةpp. 145-147 و واسأأت اما  دىل مبأأدأ "احملك أأة
ل حك أأأة مأأأ  حيأأث املبأأأدأ أن تطبأأأق أّي قأأأانون علأأى أي وقأأأائع  ووك هأأأا مأأأ  ال احيأأأة لأمرى سلقأأانون"  وكأأأ  

م ااملأأة وتسأتخلص ال تأائج علأأى ال حأو الأأ ي تأرا  م اسأبا  )مأأا مامأت متتثأ  لقاعأأدة "عأد  احلكأأم ال ظرينأة أن تقأيّ 
أبمثأر مأ  املطلأأوب"(؛ و أ   ملهأا مسأأائ  قانونيأةو وعلأى احملك أأة  سل ظأر دىل وسيفتهأا القضأأائية ومبوجأب مبأأدأ 

انظأأر  ت صأألة سلقضأأية قيأأد ال ظأأرو"احملك أأة أمرى سلقأأانون"  أن تفهأأم مبأأا فيأأه الكفاينأأة معأأد مأأ  واقعأأة تق يأأة ذا
 و104(  الفقرة A/CN.4/711التقرينر اخلامس لل قرر اخلاص )

http://undocs.org/en/A/CN.4/711

