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  الفصل الرابع  
 حماية الغالف الجوي 

 مقدمة -ألف 

(ا ردرا  موضأأوع محماية الغالف الجويم يإ 2013قررت اللج ةا يإ دورتها الةامسأأة والسأأتين ) -29
 و(6)برنامج عملهاا ره ا  بتفاهم يإ ه ا الشفنا وعي ت السيد شي يا موراسإ مقررا  خاصا  

(؛ ويإ التقرنر  2014ونظرت اللج ة يإ التقرنر امول للمقرر الةاص يإ دورتها السأأأادسأأأة والسأأأتين )  - 30
(؛ ويإ  2016(؛ ويإ التقرنر الثالث يإ دورتها الثام ة والسأأأأأأأأأأتين ) 2015الثانإ يإ دورتها السأأأأأأأأأأابعة والسأأأأأأأأأأتين ) 

و  ( 7) ( 2018ا السأأأأأأأأأأبعين ) الةامس يإ دورته (؛ ويإ التقرنر  2017التقرنر الرابع يإ دورتها التاسأأأأأأأأأأعة والسأأأأأأأأأأتين ) 
لرابع والةامسا  واسأأت ادا  رلى مشأأارنع المبادئ التوجيهية التإ اقترحها المقرر الةاص يإ التقارنر الثانإ والثالث وا 

مشأروعا  من مشأارنع المبادئ التوجيهية وداباجةا مشأفوعة    12  ا بصأفة مؤقتة   يإ دورتها السأبعينا   اعتمدت اللج ة 
 و ( 8) القرا ة امولى   بشروحهاا يإ 

 النار في الموضوع في الدورة الحالية -باء 

(ا يضأال   A/CN.4/736الةاص )عدرض على اللج ة يإ دورتها الحالية التقرنر السأادس للمقرر   -31
(و ودرس المقرر  A/CN.4/735 ظمأأات الأأدوليأأة )عن التعليقأأات والمالحظأأات الواردة من الحكومأأات والم

ليقات والمالحظات الواردة من الحكومات والم ظمات الدولية على مشأأأأأأأأأأأروع الداباجة  الةاص يإ تقرنر  التع
و ونظر يإ مقترحات لل ظر ييها يإ القرا ة ومشأأأارنع المبادئ التوجيهيةا بصأأأيغتها المعتمدة يإ القرا ة امولى 

 يإ ضو  التعليقات والمالحظاتا واقترح تقديم توصية رلى الجمعية العامةو    الثانيةا 

  3512و   3510رلى    3508ونظرت اللج أأة يإ التقرنر السأأأأأأأأأأأأأأأادس للمقرر الةأأاص يإ جلسأأأأأأأأأأأأأأأاتهأأا   - 32
 و 2021أيار/مااو    4و   3نيسان/أبرنل و   30نيسان/أبرنل ويإ    28رلى    26ا المعقودة يإ الفترة من  3515 رلى 

  

(و وأدرجت 168ا المجلد الثانإ )الجم  الثانإ(ا الفقرة  2013حولية ووو  ا )2013آب/أغسأأبس  9المعقودة يإ  3197يإ جلسأأتها  (6)
أسأأأأأأأأأاس ما الإ: م)أ( يسأأأأأأأأأير العمل المتعلق بالموضأأأأأأأأأوع على نحو ال اتعارض مع  اللج ة ه ا الموضأأأأأأأأأوع يإ برنامج عملها على 

المفاوضأأأأأات السأأأأأياسأأأأأية ذات الصأأأأألةا بما ييها المفاوضأأأأأات بشأأأأأفن تغير الم اخا ونفاد اموزونا والتلوث الجوي البعيد المدى عبر 
مسأأأأأأأؤولية الدول ومواط يهاا ومبدأ تغرنم  موضأأأأأأأوع رلى مسأأأأأأأائل مثل المسأأأأأأأائل التالية ولن تةل بها: الحدودو ولن تتبرق معالجة ال

طا والمسأأأأأأأؤوليات المشأأأأأأأتركة ولكن المتباا ةا ونقل امموال والتك ولوجيا رلى البلدان ال اميةا بما يإ ذلك حقوق   الملوِّثا ومبدأ التحوُّ
التروبوسأأأفير وغيرهما من أيضأأأا  رلى مواد محددة مثل الكربون امسأأأودا وأوزون  الملكية الفكرنة؛ )ب( لن تتبرق معالجة الموضأأأوع

  سأأأد‘ ثغرات يإ ندظم المعاهدات؛ ’المواد ذات التفثير الممدو ا وهإ مواد يجري التفاوض بشأأأفنها بين الدولو ولن يسأأأعى المشأأأروع رلى  
تعيين حدود ؛ )د( سأأأي تهإ العمل المتعلق بالموضأأأوع ) ( ال يشأأأمل الموضأأأوع المسأأأائل المتعلقة بالفضأأأا  الةارجإا بما يإ ذلك  

ضأأأأع مشأأأأارنع مبادئ توجيهية ال يدقصأأأأد م ها أن تدفرض على ندظم المعاهدات الحالية قواعد قانونية أو مبادئ قانونية لم ترد ييها بو 
 68/112من قرارهأا    6من قبألو وسأأأأأأأأأأأأأأيعأد المقرر الةأاص تقأارنر  على هأ ا امسأأأأأأأأأأأأأأاسمو وقأد أحأاطأت الجمعيأة العأامأةا يإ الفقرة  

ا بقرار اللج ة المتعلق بإدرا  الموضأأأأأأوع يإ برنامج عملهاو وكان الموضأأأأأأوع قد أددر  يإ 2013كانون امول/ديسأأأأأأمبر    16 المؤرخ
(ا  365ا المجلأد الثأانإ )الجم  الثأانإ(ا الفقرة  2011حوليأة ووو برنأامج عمأل اللج أة البونأل امجأل أث أا  دورتهأا الثأالثأة والسأأأأأأأأأأأأأأتين )

 (و226ا الصفحة المرجع نفسهن أعمالها يإ تلك الدورة )ا  رلى مقترح ارد يإ المريق الثانإ لتقرنر اللج ة عاست اد

 (7 ) A/CN.4/667 ا وA/CN.4/681   وCorr.1   بأالصأأأأأأأأأأأأأي يأة يقط(ا و(A/CN.4/692 ا وA/CN.4/705   وCorr.1 ا وA/CN.4/711  ا
 على التوالإو  

والمرجع نفسأها الدورة الحادية ؛ 54و  53(ا الفقرتان  A/70/10)  10رة السأبعونا الملحق رقم الوثائق الرسأمية للجمعية العامةا الدو  (8)
  (ا A/72/10)   10لسأأأأبعونا الملحق رقم  والمرجع نفسأأأأها الدورة الثانية وا ؛  96و   95(ا الفقرتان  A/71/10)   10والسأأأأبعونا الملحق رقم  

 و78و 77(ا الفقرتان A/73/10) 10والمرجع نفسها الدورة الثالثة والسبعونا الملحق رقم ؛ 67و 66الفقرتان 

https://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/736
https://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/735
http://undocs.org/ar/A/CN.4/667
http://undocs.org/ar/A/CN.4/681
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
https://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/711
http://undocs.org/ar/A/70/10
http://undocs.org/ar/A/71/10
http://undocs.org/ar/A/72/10
http://undocs.org/ar/A/73/10
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ا أن  2021أيار/مااو   4ا المعقودة يإ 3515وبعد م اقشأأأأأأأأأة التقرنرا قررت اللج ة يإ جلسأأأأأأأأأتها   -33
  ا ومعها الداباجةا كما وردت يإ التقرنر السأأادس 12رلى    1تحيل رلى لج ة الصأأياغة مشأأارنع المبادئ التوجيهية  

 ي دار داخل اللج ةوللمقرر الةاصا مع مراعاة ال قاش ال 

ا يإ تقرنر لج ة الصأياغة 2021  أيار/مااو  27  ا المعقودة يإ3529  لسأتهاونظرت اللج ة يإ ج -34
(A/CN.4/L.951 ا واعتمدت مشأأأأأأأأارنع المبادئ التوجيهيةا ومعها داباجةا بشأأأأأأأأفن حماية الغالف الجوي)

 أدنا (و   1-يإ القرا ة الثانية )انظر الفرع ها 

 29رلى    26الفترة من    ا المعقودة يإ3554  رلى  3549من    ةا يإ جلسأأأأأأأأأأأأأأأأاتهأأاواعتمأأدت اللج أأ -35
 أدنا (و 2-ا شروح مشارنع المبادئ التوجيهية والداباجة )انظر الفرع ها 2021  تموز/اوليه

ا  باجة وتقد  اللج ةا ويقا  ل ظامها امسأاسأإا رلى الجمعية العامة مشأارنع المبادئ التوجيهيةا ومعها الدا  -36
 أدنا (و جيم الواردة أدنا  )انظر الفرع بالتوصية  مشفوعة  

 توصية اللجنة  -جيم 

من نظامها    23ا قررت اللج ةا ويقا  للمادة  2021  تموز/اوليه  29ا المعقودة يإ  3554  يإ الجلسأأأأأأأأأة  - 37
 أن توصإ الجمعية العامة بما الإ:   امساسإا 

بشأأفن حماية الغالف    دئ التوجيهية الداباجة ومشأأارنع المبا أن تحيط علما  يإ قرار بمشأأروع   )أ(  
 ؛ وأن تريق ب لك القرار مشارنع المبادئ التوجيهية وتضمن نشرها على أوسع نباق ممكن ا  الجوي 

أن تمكإ مشأأأأأروع الداباجة ومشأأأأأارنع المبادئ التوجيهيةا مشأأأأأفوعة بشأأأأأروحهاا لع اية الدول   )ب(  
 ه ا الموضوعو ل  والم ظمات الدولية وجميع امشةاص ال ان قد يدبلب م هم ت او 

 إشادة بالمقرر الخاص  -دال 

  اعتماد مشأأأارنع المبادئ ا اتة ت اللج ةا بعد  2021  تموز/اوليه   29  المعقودة يإ   ا 3554  يإ الجلسأأأة  -38
 التوجيهية المتعلقة بحماية الغالف الجويا القرار التالإ بالتمكية:

 مرن لج ة القانون الدولإا  

 ة الغالف الجوياجيهية المتعلقة بحمايمشارنع المبادئ التو   وقد اعتمدت 

سأأأأأهامه  للمقرر الةاصا السأأأأأيد شأأأأأي يا موراسأأأأأإا عن تقدارها البالغ وتهانيها الحارة إل تعرب   
المتميم يإ رعداد مشأأارنع المبادئ التوجيهيةا بما ب له من جهود ال تكل وما أبدا  من تفاٍن يإ العملا  

 ادئ التوجيهية المتعلقة بحماية الغالف الجويمو ولما تم تحقيقه من نتائج يإ وضع مشارنع المب 

 نص مشاريع المباد  التوجيهية بشأن حماية الغالف الجوي  -هاء 

 مشاريع المباد  التوجيهيةنص   -1 

ارد أدنأا  نص مشأأأأأأأأأأأأأأأارنع المبأادئ التوجيهيأة التإ اعتمأدتهأا اللج أة يإ القرا ة الثأانيأة يإ دورتهأا  -39
 الثانية والسبعينو
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 الف الجوي حماية الغ  

 الديباجة  

أن الغالف الجوي مورد طبيعإ ذو قدرة اسأأأأأتيعابية محدودة وأسأأأأأاسأأأأأإ السأأأأأتمرار الحياة رذ تدرك  
 على امرضا ولصحة البشر ورياههما ولل ظم اإليكولوجية المائية والبرنةا

 أن انتقال وانتشأأأأأأأأأأأار المواد المسأأأأأأأأأأأببة للتلوث والتدهور عملية تحدث يإ   وإذ تضأأأأأأأأأأأع يإ اعتبارها 
 الغالف الجويا

 أن تلوث الغالف الجوي وتدهور  هما شاغل مشترك للبشرنةا  وإذ ترى  

 ت الةاصة للبلدان ال اميةاامحوال واالحتياجا وإذ تدرك 

 التفاعل الوثيق بين الغالف الجوي والمحيباتا  وإذ تالحظ 

  دول الجمرنة الصأأأغيرة ا الحالة الةاصأأأة للم اطق السأأأاحلية الواطئة وال وإذ تالحظا على وجه التحداد  
 ال امية بسبب ارتفاع مستوى سبح البحرا

بفن مصأأأأأأالح أجيال البشأأأأأأرنة المقبلة يإ حفظ نو ية الغالف الجوي يإ امجل البونل    وإذ تسأأأأأألم 
 ا بغإ أن تؤخ  كليا  يإ االعتبارا

ضأأأأأأعت على أسأأأأأأاس أن القصأأأأأأد م ها ليس    وإذ تشأأأأأأير  رلى أن مشأأأأأأارنع المبادئ التوجيهية ه   ود
ترد   المعاهدات الحالية لم مبادئ على ندظم يرض قواعد أو دخل يإ المفاوضات السياسية ذات الصلة أوالت

 ييها من قبلا

  1المبدأ التوجيهي   
 استخدام المصطلحات

 مغراض مشارنع المبادئ التوجيهية ه  : 

  الغالف الجوي“ يع ى الغالف الغازي المحيط بامرض؛ )أ( 

  غير مباشأأرةا يإ ردخال  سأأانا بصأأورة مباشأأرة أو جوي“ يع إ تسأأّبب اإلن  تلوث الغالف ال  )ب(  
طاقة يإ الغالف الجوي تسأأأأهم يإ وقوع آثار ضأأأأارة ذات شأأأأفن تمتد خار  دولة الم شأأأأف  طالق مواد أور أو

 ومن شفنها أن تعرض حياة اإلنسان وصحته والبيئة الببيعية لألرض للةبر؛

ا يإ تغير غير مباشرة اإلنسانا بصورة مباشرة أو   تدهور الغالف الجوي“ يع إ تسّبب ) ( 
ت جم ع ه آثار ضأأأأأارة ذات شأأأأأفن قد تعرض للةبر حياة اإلنسأأأأأان وصأأأأأحته والبيئة  محوال الغالف الجوي 

 الببيعية لألرضو

  2المبدأ التوجيهي   
 النطاق

 وتدهور و تتعلق مشارنع المبادئ التوجيهية ه   بحماية الغالف الجوي من تلوث الغالف الجوي  -1

قة بمبدأ تغرنم الملوث ومبدأ التحوط  ال تت اول مشأأأأأأأأأأأأارنع المبادئ التوجيهية ه   المسأأأأأأأأأأأأائل المتعل -2
 هإ تةل بهاو ومبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباا ةا وال

اؤثر على المركم القأانونإ للمجأال الجوي بموجأب  ليس يإ مشأأأأأأأأأأأأأأارنع المبأادئ التوجيهيأة هأ   مأا -3
 د ويإ ذلك تعيين حدو  على المسائل المتعلقة بالفضا  الةارجإا بما ولإ والالقانون الد
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  3المبدأ التوجيهي   
 اقلتزام بحماية الغالف الجوي 

يقع على عأأاتق الأأدول التما  بحمأأايأأة الغالف الجوي عن طرنق توخإ الع أأايأأة الواجبأأة يإ اتةأأاذ  
الم  الأأأأدولإ  القأأأأانون  لقواعأأأأد  المالئمأأأأةا ويقأأأأا   وتأأأأدهور  التأأأأدابير  الجوي  الغالف  ببقأأأأةا بغرض در  تلوث 

 ماوالسيبرة عليه خفضهما أو أو

  4المبدأ التوجيهي   
 تقييم األثر البيئي

يقع على عاتق الدول التما  بضمان رجرا  تقييٍم لألثر البيئإ ال ي تةلفه امنشبة المقترحة داخل  
آثار سألبية ذات شأفن على الغالف الجوي من تحت سأيبرتهاا والتإ ارجَّح أن تتسأبب يإ  نباق والاتها أو

 تدهور و أوحيث تلوث الغالف الجوي 

  5المبدأ التوجيهي   
 اقستخدام المستدام للغالف الجوي 

بال ظر رلى أن الغالف الجوي مورد طبيعإ ذو قدرة اسأأأتيعابية محدودةا ا بغإ اسأأأتةدامه ببرنقة  -1
 مستدامةو

الغالف  االقتصأادية وحماية   الجوي ضأرورة التوييق بين الت مية  يشأمل االسأتةدا  المسأتدا  للغالف -2
 الجويو

  6المبدأ التوجيهي   
 اقستخدام المنصف والمعقول للغالف الجوي 

اراعإ كليا  مصالح امجيال الحاضرة  ا بغإ استةدا  الغالف الجوي ببرنقة م صفة ومعقولةا بما 
 والمقبلةو

  7المبدأ التوجيهي   
 تعمَّد للغالف الجوي سع النطاق والمالتعديل الوا

مع توخإ   بفنشبة تهدف رلى تعدال الغالف الجوي تعداال  واسع ال باق ومتعمَّدا  رال ال ا بغإ القيا    
يإ ذلأك القواعأد المتصأأأأأأأأأأأأأألأة بتقييم   الحيبأة والحأ را وره أا  بأفي قواعأد م ببقأة من قواعأد القأانون الأدولإا بمأا

 امثر البيئإو

  8هي المبدأ التوجي  
 التعاون الدولي

التعاونا حسأأأأأأب االقتضأأأأأأا ا فيما بي ها ومع الم ظمات الدولية ذات يقع على عاتق الدول التما  ب -1
 الصلة من أجل حماية الغالف الجوي من تلوث الغالف الجوي وتدهور و

ار تلوث ا بغإ أن تتعاون الدول على زنادة تعمنم المعارف العلمية والتق ية المتصأأألة بفسأأأباب وآث -2
 ل المعلومات والرصد المشتركوالغالف الجوي وتدهور و وقد يشمل التعاون تباد
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  9المبدأ التوجيهي   
 الترابط بين القواعد ذات الصلة

ر وتدببَّق قواعد القانون الدولإ المتصأألة بحماية الغالف الجوي  -1 د وتدفسأأَّ   ا بغإا قدر اإلمكانا أن تدحدَّ
ا  ن الدولإ للتجارة واالسأأتثمار يإ جملة أمور قواعد القانو   يإ ذلك  خرى ذات الصأألةا بما وقواعد القانون الدولإ ام 

وقانون البحارا والقانون الدولإ لحقوق اإلنسأأأانا على نحو ا شأأأئ مجموعة واحدة من االلتمامات المتوايقةا 
  كون ذلك ويقا  للقواعد تماشأأأأأأأأأأيا  مع مبدأي الموا مة والتكامل ال ظمإا وحرصأأأأأأأأأأا  على تج ب الت ازعو ون بغإ أن ي 

  () (ا ومبادئ القانون 3) 31و   30يإ ذلك المادتان   ييي ا لقانون المعاهداتا بما ذات الصأأأأأأأأأأأألة الواردة يإ اتفااية  
 الدولإ العريإ وقواعد و

 ا بغإ أن تسأأأعى الدولا قدر اإلمكانا ع د وضأأأع قواعد جدادة للقانون الدولإ تتصأأأل بحماية الغالف  -2
 ذات الصلةا رلى أن تفعل ذلك ببرنقة مد سقةواعد القانون الدولإ الجوي وغيرها من قو 

راال  اعتبار خاص لألشأأأأأةاص والفئات امشأأأأأد تعرضأأأأأا  لتلوث  2و  1ا بغإ ع د تببيق الفقرتين   -3
ا ا  الغالف الجوي وتدهور و وقد تشأأأمل ه   الفئات فيما تشأأأملها الشأأأعوب امصأأأليةا وشأأأعوب أقل البلدان نمو 

 دول الجمرنة الصغيرة ال امية المتفثرة بارتفاع مستوى سبح البحرولساحلية الواطئة والوشعوب الم اطق ا

  10المبدأ التوجيهي   
 التنفيذ

اتعلق بحماية الغالف الجوي  الت في  الوط إ لاللتمامات الم صوص عليها يإ القانون الدولإ فيما -1
نع المبادئ التوجيهية ه  ا لمشأار رليها يإ مشأار يإ ذلك االلتمامات ا من تلوث الغالف الجوي وتدهور ا بما

 يمكن أن اتة  شكل رجرا ات تشرنعية وإدارنة وقضائية وغير ذلك من اإلجرا اتو

 ا بغإ للدول أن تسعى رلى تببيق التوصيات الواردة يإ مشارنع المبادئ التوجيهية ه  و -2

  11المبدأ التوجيهي   
 اقمتثال

موجب القانون الدولإ المتصألة بحماية الغالف الجوي ن نية بالتماماتها بالدول أن تتقيد بحسأ على -1
من تلوث الغالف الجوي وتدهور ا بوسأأأأأأائل تشأأأأأأمل االمتثال للقواعد واإلجرا ات يإ االتفاقات ذات الصأأأأأألة  

 التإ هإ أطراف ييهاو

يقا  لالتفاقات يةا حسأأأب االقتضأأأا ا و رنفاذ لتحقيق االمتثالا يجوز اسأأأتةدا  رجرا ات تيسأأأيرنة أو -2
 الصلة:ذات 

يجوز أن تشأأأأأأأأأأمل اإلجرا ات التيسأأأأأأأأأأيرنة تقديم المسأأأأأأأأأأاعدة رلى الدولا يإ حاالت عد   )أ( 
االمتثالا ببرنقة شأأأأأأأفاية وغير اتهامية وغير عقابية بنية ضأأأأأأأمان امتثال الدول المع ية اللتماماتها بموجب 

 ويها الةاصة؛القانون الدولإا مع مراعاة قدراتها وظر 

رصأأأأأأأدار تح ار بعد  االمتثالا وإسأأأأأأأقاط الحقوق    تشأأأأأأأمل اإلجرا ات اإلنفاذية جوز أني )ب( 
 واالمتيازات المكفولة بموجب االتفاقات ذات الصلةا وأشكاال  أخرى من تدابير اإلنفاذو
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  12المبدأ التوجيهي   
 تسوية المنازعات

ف الجوي وتأدهور  تدسأأأأأأأأأأأأأأّوى الم أازعأات بين الأدول المتعلقأة بحمأايأة الغالف الجوي من تلوث الغال -1
 ل السلميةوبالوسائ

لمأأا كأأان يدحتمأأل أن ت بوي هأأ   الم أأازعأأات على وقأأائع غمنرة يغلأأب عليهأأا البأأابع العلمإا يأأإنأأه  -2
 ا بغإ راال  االعتبار الواجب لالستعانة بالةبرا  العلميين والتق يينو

 نص مشاريع المباد  التوجيهية وشروحها -2 

 اعتمدتها اللج ة يإ القرا ة الثانيةا مشفوعة  بشروحهاو توجيهية التإ  ارنع المبادئ ال ارد أدنا  نص مش  -40

 حماية الغالف الجوي   

 شرح عام  

 كما هو الحال دائما  مع نتا  اللج ةا تدقرأ مشارنع المبادئ التوجيهية باالقتران مع الشروحو (1)

ع الدولإو ول االحتياجات الحالية للمجتم تسأأأأألم اللج ة بفهمية مشأأأأأاركتها مشأأأأأاركة  كاملة يإ ت ا  ( 2) 
يثمة رقرار بفن البيئتين البشأأأأأأأأرنة والببيعية يمكن أن تلحق بهما أضأأأأأأأأرار من جرا  حدوث تغيرات معي ة 

طاقة تؤدي رلى تلوث جوي   يإ حالة الغالف الجويا وهإ تغيرات تعود أساسا  رلى ردخال مواد ضارة أو 
ف الجوي تفضأأأأأأأأأأأأأأإ رلى تغير  لأأك رلى تغيرات يإ أحوال الغال عأأابر للحأأدود ونفأأاد طبقأأة اموزونا وكأأ  
تقو  بأه من أعمأال يإ مجأال التبونر التأدرنجإ للقأانون الأدولإ  الم أاخو وتسأأأأأأأأأأأأأأعى اللج أةا من خالل مأا 

وتدون ها رلى تقديم مبادئ توجيهية يمكن أن تسأأأأأأاعد المجتمع الدولإ يإ مجابهته مسأأأأأأائل بالغة امهمية 
تفعأل ذلأك اسأأأأأأأأأأأأأأت أادا  رلى تفأاهم   دودو واللج أةا رذ ي حمأايأة  عأالميأة وعأابرة للحأجو ال  متعلقأة بحمأايأة الغالف 

مبادئ على ندظم   يرض قواعد أو  تود التدخل يإ المفاوضأات السأياسأية ذات الصألة أو  ال ا  ( 9) 2013 عا  
 ترد ييها من قبلو  المعاهدات الحالية لم 

 الديباجة

السأأتمرار  تيعابية محدودة وأسأأاسأأإ  أن الغالف الجوي مورد طبيعإ ذو قدرة اسأأرذ تدرك  
 الحياة على امرضا ولصحة البشر ورياههما ولل ظم اإليكولوجية المائية والبرنةا

أن انتقال وانتشأأار المواد المسأأببة للتلوث والتدهور عملية تحدث   وإذ تضأأع يإ اعتبارها 
 يإ الغالف الجويا

 للبشرنةا أن تلوث الغالف الجوي وتدهور  هما شاغل مشترك  وإذ ترى  

 حوال واالحتياجات الةاصة للبلدان ال اميةاام وإذ تدرك 

 التفاعل الوثيق بين الغالف الجوي والمحيباتا  وإذ تالحظ 

  ا الحالة الةاصأة للم اطق السأاحلية الواطئة والدول الجمرنة وإذ تالحظا على وجه التحداد  
 الصغيرة ال امية بسبب ارتفاع مستوى سبح البحرا

  

 أعال و 6انظر الحاشية  (9)
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بفن مصأأأالح أجيال البشأأأرنة المقبلة يإ حفظ نو ية الغالف الجوي يإ امجل   وإذ تسأأألم 
 البونل ا بغإ أن تؤخ  كليا  يإ االعتبارا

ضأأعت على أسأأاس أن القصأأد م ها   وإذ تشأأير  رلى أن مشأأارنع المبادئ التوجيهية ه   ود
  هدات المعا ندظم مبادئ على  يرض قواعد أو  ليس التدخل يإ المفاوضأأات السأأياسأأية ذات الصأألة أو 

 ترد ييها من قبلا الحالية لم

 الشرح  

ترمإ الداباجة رلى تقديم رطار سأأأأأأأأأياقإ لمشأأأأأأأأأارنع المبادئ التوجيهيةو يالفقرة امولى من الداباجة  (1)
اتسأأم به الغالف الجوي من أهمية أسأأاسأأية السأأتمرار الحياة على  هإ يقرة جامعة من حيث رنها تعترف بما

 ظم اإليكولوجية المائية والبرنةو يالغالف الجوي هو أضأأأأأةم مورد من م وللرياههامرض ولصأأأأأحة البشأأأأأر و 
موارد امرض الببيعية وواحد من أهمهاو وقد أدرجته لج ة المجلس االقتصادي واالجتماعإ السابقة المع ية  

ا  (10)ائيأةد المألموار بأالموارد الببيعيأة يإ قأائمأة الموارد الببيعيأة رلى جأانأب الموارد المعأدنيأة وموارد البأاقأة وا
بأأأأالبيئأأأأة البشأأأأأأأأأأأأأأرنأأأأة   كمأأأأا )فيمأأأأا الإا  رعالن    1972لعأأأأا   أددر  يإ رعالن مؤتمر اممم المتحأأأأدة المع إ 

ونعترف الميثاق العالمإ بفن البشأأأأأأأرنة جم   و(12)1982 الميثاق العالمإ للببيعة لعا  ويإ  (11)اسأأأأأأأتكهولم“(
لببيعيأأأة التإ تكفأأأل اإلمأأأداد بأأأالبأأأاقأأأة  من الببيعأأأةا وأن الحيأأأاة تعتمأأأد على امدا  المتواصأأأأأأأأأأأأأأأأأل لل دظم ا

ونوير الغالف الجوي  موارد متديقة“ متجددة ضأأرورنة لبقا  اإلنسأأان وال بات والحيوان على    و(13)والمغ يات
ة  لل قل واالتصأأأأاالتو وقد ظل الغالف الجوي يدعّد لفترة طونلةا باعتبار   يدسأأأأتةد  وسأأأأيل كوكب امرضا كما

ونجب أن اوضأأأأع يإ   و(14)عاد ه ا االعتقاد سأأأأائدا   ضأأأأب وغير حصأأأأريو وماا  موردا  طبيعيا ا مصأأأأدرا  ال
مشأأأروع  وهو ما يدشأأأار رليه أيضأأأا  يإ االعتبار أن الغالف الجوي مورد طبيعإ ذو قدرة اسأأأتيعابية محدودةا  

 و5لمبدأ التوجيهإ ا

 تقل وت تشأر من وتت اول الفقرة الثانية من الداباجة الجانب الوظيفإ للغالف الجوي بوصأفه واسأبة ت  ( 2) 
ن حركة واسأأأأأأأأأأعة ال باق للهوا و ونتحرك  ا بوي عليه ذلك م  خاللها المواد المسأأأأأأأأأأببة للتلوث والتدهورا مع ما 

به أن االنتقال البعيد المدى عبر الحدود للمواد المسأأأأأأأببة  الغالف الجوي حركة دا امية ومتقلبةوو يمن المسأأأأأأألم  

  

الغالف الجوي“ ضأأمن  الموارد الببيعية امخرى“ اللج ةد السأأابقة المع ية بالموارد الببيعيةا للمرة امولىا   رلى ردرا   موارد  أشأأارت (10)
 6الوثأائق الرسأأأأأأأأأأأأأأميأة للمجلس االقتصأأأأأأأأأأأأأأادي واالجتمأاعإا الأدورة الةمسأأأأأأأأأأأأأأونا الملحق رقم يإ تقرنرهأا عن أعمأال دورتهأا امولىا  

(E/4969-E/C.7/13  ا الفرع)د(و ندقلت أعمال اللج ة )التإ أصأأأأبحت فيما بعد اللج ة 94) الموارد الببيعية امخرى“(ا الفقرة  4(
 المع ية بتسةير الباقة والموارد الببيعية مغراض الت مية( الحقا  رلى لج ة الت مية المستدامةو

الهوا  يجب أن تصأأأأأأأأأأأأأأان لفائدة امجيال الحالية والمقبلةا من خالل التةبيط الدقيق أو اإلدارة  ا ييها الموارد الببيعية لألرضا بم“ (11)
تقرنر مؤتمر اممم المتحأدة المع إ ا انظر  1972حمنران/اونيأه   16)اعتدمأد يإ اسأأأأأأأأأأأأأأتكهولم يإ   “المحكمأةا حسأأأأأأأأأأأأأأب االقتضأأأأأأأأأأأأأأا 

 United Nations publication, Sales No. E.73.II.A.14ا )1972حمنران/اونيه    16-5البشأأأأأأأأرنةا اسأأأأأأأأتكهولما   بالبيئة

(A/CONF.48/14/Rev.1 and Corr.1), part one, chap. I, principle 2و) 
التإ تسأأأأأأأأأأأأأتةدمها ]البشأأأأأأأأأأأأأرنة[ا لتحقيق اإلنتاجية المثلى والمسأأأأأأأأأأأأأتمرة م ها والمحايظة عليها“ الميثاق العالمإ  تدار الموارد الجونة“ (12)

 (و4ا المريقا مبادئ عامةا الفقرة 1982تشرنن امول/أكتوبر  28المؤرخ  37/7للببيعةا قرار الجمعية العامة 
 ة )أ(وباجةا الفقرة الفر يا الفقرة الثانية من الداالمرجع نفسه (13)
بفن   1996لعا    الب مننيإ قضأأأأأأأأأية  يرنق التحكيم وهيئة االسأأأأأأأأأتئ اف يإ م ظمة التجارة العالمية انظرا على سأأأأأأأأأبيل المثالا رقرار (14)

 Report of the Appellate Body, United States-Standardsالهوا  ال قإ  مورد طبيعإ قابل لالست ماف“ يمكن  است فاد “و  

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

https://undocs.org/ar/E/4969
http://undocs.org/ar/A/CONF.48/14/Rev.1
https://undocs.org/ar/A/CONF.48/14/Rev.1/Corr.1
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أصأأأأبحت  ا رذ ( 15) تهدد بيئة الغالف الجوي يإ الوقت الراهن   للتلوث والتدهور هو أحد المشأأأأاكل الرئيسأأأأية التإ 
 و ( 16) م بقة القبب الشمالإ رحدى الم اطق المتفثرة بشدة بالملوثات الضارة الم تشرة على نباق العالم 

  على أن تلوث الغالف الجوي وتدهور  هما  شأأاغل مشأأترك للبشأأرنة“و   وت ص الفقرة الثالثة من الداباجة  (3)
  1988كانون امول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر  6المؤرخ   43/53قرار الجمعيأة العأامة   عبير مول مرة يإوقد ظهر ه ا الت

فن تغير الم اخ  مصأأدر قلق بشأأفن حماية الم اخ العالمإ لم فعة أجيال البشأأرنة الحاضأأرة والمقبلةا معتريا  ب
ولى من مشأأأأأترك للبشأأأأأرنة“ا حيث رن الم اخ شأأأأأرط أسأأأأأاسأأأأأإ السأأأأأتمرار الحياة على امرضو وتقر الفقرة ام

يإ م أاخ امرض   التغير بأفن    (17)1992 دابأاجأة اتفأاايأة اممم المتحأدة اإلطأارنأة بشأأأأأأأأأأأأأأفن تغير الم أاخ لعأا 
أعيد تفكيد  يإ داباجة اتفاق   ا وهو ما(18))التوكيد مضأأأأاف(  شأأأأاغال  مشأأأأتركا  للبشأأأأرنة“وآثار  الضأأأأارة تمثل  

و  (20)مماثلة  ه   العبارة أو صأأأياغة أخرى    ايات اتفا تسأأأتةد   وبالمثلا  و  (19)2015 بارنس بشأأأفن تغير الم اخ لعا  
من احتمال قلق المجتمع الدولإ بفسر       الفقرة من الداباجةعلى ال حو المستةد  يإ ه   وتعكس ه   العبارة

و ونجدر على ال حو المحدد يإ مشأأأأأأأارنع المبادئ التوجيهية  الجميع بتلوث الغالف الجوي وتدهور أن اتفثر 
  تحداد نباقها   ل القانون البيئإا على الرغم من انقسأأأأأأأأأأا  الفقه على تدسأأأأأأأأأأتةد  عادة  يإ مجا   بال كر أن ه   العبارة 

  

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 2256ا 2001انظر اتفااية اسأأأأأأتكهولم المتعلقة بالملوثات العضأأأأأأونة الثابتة لعا    (15)

No. 40214, p. 119حدود الدولية وتسأتقر العضأونة الثابتة ت تقل عن طرنق الهوا  عبر ال ا )التإ ارد يإ داباجتها أن  الملوثات
 2012من داباجة تعدال عا    3بعيدا  عن مكان رطالقها حيث تتجمع يإ ال ظم اإليكولوجية امرضأأأأأأأأأأأية والمائية“(و ونرد يإ الفقرة 

دود المتعلق بأالحأد من التحمو واتةأا  الميأا  للتلوث الجوي البعيأد المأدى عبر الحأ   1979لبروتوكول غوت برغ الملحق بأاتفأاايأة عأا  
 .United Nations, Treaty Series, volا  1999تشأأأأأرنن الثانإ/نويمبر   30لمغ يات وطبقة اموزون امرضأأأأأية )غوت برغا  با

2319, p. 81ومنها يمكن  ( ما الإ:  رذ يسأأأأأاورها القلق من ]المواد الكيميائية[ الم بعثة ت تقل يإ الغالف الجوي لمسأأأأأايات طونلة
تشأأأأرنن    10)كوماموتوا اليابانا   2013لعا  ة للحدود“و وتقر اتفااية مي اماتا بشأأأأفن المئبق  أن تتسأأأأبب يإ حدوث آثار ضأأأأارة عابر 

د رقم المجلد الحقا (ا متاح يإ:   54669ا الرقم 3013ا المرجع نفسأأأأها المجلد  2013امول/أكتوبر     ( https://treaties.un.org)يحدَّ
          ادة كيميأائيأة تثير انشأأأأأأأأأأأأأأغأاال  عأالميأا  بسأأأأأأأأأأأأأأبأب انتقأالهأا البعيأد المأدى يإ الجو“ )الفقرة امولى من الأدابأاجأة(؛ انظر:بأفن المئبق  مأ 

J.S. Fuglesvedt et al., “Transport impacts on atmosphere and climate: 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 and future assessment with a 

global model”, Geophysical Research Letters, vol. 35 (2008)و 
 T. Koivurova, P. Kankaanpää and A. Stepien, “Innovative environmental protection: lessonsانظر:  (16)

from the Arctic,” Journal of Environmental Law, vol. 27 (2015), pp. 285–311, at p. 297و 
(17) New York, 9 May 1992, United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822, p. 107و 
 اتفااية اممم المتحدة اإلطارنة بشفن تغير الم اخا الفقرة امولى من الداباجةو (18)
د رقم المجلد   United Nations, Treaty Series, No. 54113(ا  2015كانون امول/ديسمبر    12بارنس )بارنسا    اتفاق (19) )يحدَّ

 ا الفقرة الحادية عشرة من الداباجةوhttps://treaties.un.orgالحقا (ا متاح يإ: 
 .United Nations, Treaty Series, vol. 1790, Noا 1992حمنران/اونيه   5جانيروا   اتفااية الت وع البيولوجإ )رنو دي (20)

30619, p. 79ما  المشأأأأأترك للبشأأأأأرنة“(؛ واتفااية مكايحة التصأأأأأحر يإ البلدان التإ تعانإ من : الفقرة الثالثة من الداباجة:  االهت
 ,vol. 1954ا المرجع نفسأأأها 1994رنن امول/أكتوبر تشأأأ   14الجفاف الشأأأداد و/أو من التصأأأحرا وبةاصأأأة يإ أيرنقيا )بارنسا  

No. 33480, p. 3  من الأأدابأأاجأأة:  القلق الملح للمجتمع الأأدولإ“ا  : الفقرة امولى من الأأدابأأاجأأة:  مركم االهتمأأا “؛ والفقرة الثأأانيأأة
لفقرة امولى من الداباجة: المئبق بوصأفه والفقرة الرابعة من الداباجة:  مشأكلتان ذواتا بعد عالمإ“(؛ واتفااية مي اماتا بشأفن المئبق )ا

  مادة كيميائية تثير انشغاال  عالميا “(و

https://treaties.un.org/
https://treaties.un.org/
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  أن العبارة تحدد مشأأأأأكلة تسأأأأأتلم  تعاونا  من المجتمع الدولإ بفسأأأأأر ا  و ومن المفهو (21)اوعواقبه  اضأأأأأمونهوم
تسأأأتتبع التمامات   ها السأأأيما أن حقوقا  والتماماتا وال  ا به   الصأأأفةاا شأأأئ ال  ايإ الوقت نفسأأأهوأن ردراجهاا  

 ة الكاية يإ سياق مشارنع المبادئ التوجيهيةويإ مواجه

وتتعلق الفقرة الرابعة من الداباجةا التإ تراعإ اعتبارات اإلنصأأأأأأأأافا بامحوال واالحتياجات الةاصأأأأأأأأة   ( 4) 
يئأة العأداأدد من  بلأدان ال أاميأة يإ سأأأأأأأأأأأأأيأاق حمأايأة الب وقأد أاّأدت ضأأأأأأأأأأأأأرورة  راال  اعتبأار خأاص لل   و ( 22) للبلأدان ال أاميأة 

الإا   )فيما   1992 ا وإعالن رنو بشأفن البيئة والت مية لعا  ( 23) 1972 مثل رعالن اسأتكهولم لعا  الصأكوك الدوليةا  
من رعالن    12 ونولإ المبدأ   و ( 25) 2002لعا     ا وإعالن جوهانسأأأأأأأأبرغ بشأأأأأأأأفن الت مية المسأأأأأأأأتدامة ( 24)  رعالن رنو“( 

  

 (21 ) M. Bowman, “Environmental protection and the concept of common concern of mankind,” in M. 

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

(Cheltenham, Edward Elgar, 2010), pp. 493-518, at p. 501; D. French, “Common concern, common 

heritage and other global(-ising) concepts: rhetorical devices, legal principles or a fundamental 

challenge?” in M.J. Bowman, P.G.G. Davies and E.J. Goodwin, eds., Research Handbook on Biodiversity 

and Law (Cheltenham, Edward Elgar, 2016), pp. 334-360, at pp. 349 ff.; J. Brunnée, “Common areas, 

common heritage, and common concern,” in D. Bodansky, J. Brunnée and E. Hey, eds., The Oxford 

Handbook of International Environmental Law (Oxford, Oxford University Press, 2007), pp. 550-573, at 

p. 565; A. Boyle and C. Redgwell, International Law and the Environment, 4th ed. (Oxford, Oxford 

University Press, 2009), pp. 143-145; D. Shelton, “Common concern of humanity,” Environmental Policy 

and Law, vol. 39 (2009), pp. 83-96; D. Shelton, “Equitable utilization of the atmosphere: rights-based 

approach to climate change?”, in S. Humphreys, ed., Human Rights and Climate Change (Cambridge, 

Cambridge University Press, 2010), pp. 91-125; S. Stec, “Humanitarian limits to sovereignty: common 

concern and common heritage approaches to natural resources and environment,” International 

Community Law Review, vol. 12 (2010), pp. 361-389; T. Cottier, ed., The Prospects of the Common 

Concern of Humankind in International Law (Cambridge, Cambridge University Press, 2021) و 
ا حيث نجحت ويود من آسأأأأأأأأأأأيا  1919لعل أولى محاوالت ردرا  ه ا المبدأ كانت مؤتمر واشأأأأأأأأأأأ بن لم ظمة العمل الدولية يإ عا   (22)

 Treaty of) 1919عاهدة يرسأأاي لعا  من م 405من المادة  3الفقرة  وأيرنقيا يإ ضأأمان اعتماد معااير عمل تفاضأأليةو بموجب  

Peace between the Allied and Associated Powers and Germany, 28 June 1919, British and Foreign 

State Papers, 1919, vol. CXII, London, HM Stationery Office, 1922, p. 1  من   3(ا التإ أصأأأأأأأأأبحت الفقرة
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 15ا  1946تشأأأرنن امول/أكتوبر   9من دسأأأتور م ظمة العمل الدولية ) 19ة الماد

No. 229, p. 35 تولإ اتفاايات العمل  االعتبار الواجب“ للظروف الةاصأأأأأأة للبلدان حيث تكون الظروف الصأأأأأأ ا ية المحلية( )
ويإ العداد من   1919بعو االتفاايات التإ وايقت عليها الم ظمة عا    يإ مةتلفة رلى حد كبير“(و وظهر المبدأ نفسأأأأأأأأأأه أيضأأأأأأأأأأا  

انظر:   ذلأأأأأكو  بعأأأأأد  اعتدمأأأأأدت  التإ   ,I.F. Ayusawa, International Labor Legislation (New Yorkاالتفأأأأأاايأأأأأات 

Columbia University, 1920), chap. VI, pp. 149 et seqلأأ ي  مم او ومن اممثلأأة امخرى نظأأا  اميضأأأأأأأأأأأأأأليأأات المع
من  23اسأتدحدث يإ رطار مؤتمر اممم المتحدة للتجارة والت مية يإ سأبعي يات القرن الماضإا على ال حو الوارد يإ مشروع المادة 

)شأأأأأأأأأأأأأأرط الأدولأة ام ولى بأالرعأايأة    23و انظر المأأادة  1978مشأأأأأأأأأأأأأأأارنع مواد اللج أأة المتعلقأأة بشأأأأأأأأأأأأأأرط الأدولأة ام ولى بأالرعأايأة لعأأا   
)القواعد الجدادة يإ القانون الدولإ التإ تةد  مصأأأأأالح البلدان    30جب ال ظا  المعمم لأليضأأأأأليات( والمادة بمو   المم وحة والمعاملة

ا 1978ال أأاميأأة( من مشأأأأأأأأأأأأأأأارنع المواد المتعلقأأة بشأأأأأأأأأأأأأأرط الأأدولأأة امولى بأأالرعأأايأأة التإ اعتمأأدتهأأا اللج أأة يإ دورتهأأا الثالثين عأأا   
Yearbook ... 1978, vol. II (Part Two)و انظر: 72-47ا انظر أيضأأأأأأا  الفقرات 74  فقرةا الS. Murase, Economic 

Basis of International Law (Tokyo, Yuhikaku, 2001), pp. 109-179  بأاليأابأانيأة(و وانظر أيضأأأأأأأأأأأأأأا  اإلعفأا ات(
 1947تجأارة لعأا   وال  السأأأأأأأأأأأأأأابقأة للبلأدان ال أاميأة المحأددة يإ المأادة الثأام أة عشأأأأأأأأأأأأأأرة من االتفأاق العأا  بشأأأأأأأأأأأأأأفن التعرنفأات الجمركيأة

 وUnited Nations, Treaty Series, vol. 55, No. 814, p. 194(ا 1947تشرنن امول/أكتوبر  30 )ج يفا
 (23 ) Report of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, 5-16 June 1972 

(A/CONF.48/14/Rev.1), Part One, chap. 1 انظر    وL.B. Sohn, “The Stockholm Declaration on the Human 

Environment”, Harvard International Law Journal, vol. 14 (1973), pp. 423–515, at pp. 485–493 و 
  14- 3نيروا  تقرنر اممم المتحأدة المع إ بأالبيئأة والت ميأةا رنو دي جأا ا انظر  1992حمنران/اونيأه    14اعتدمأد يإ رنو دي جأانيرو يإ   (24)

 و 3(ا القرار امولا الصفحة  Corr.1و   A/CONF.151/26/Rev.1 (vol. I))   1992حمنران/اونيه  
 2002أالول/سأأأأأأأأأأأأأبتمبر   4  -آب/أغسأأأأأأأأأأأأأبس   26تقرنر مؤتمر القمة العالمإ للت مية المسأأأأأأأأأأأأأتدامةا جوهانسأأأأأأأأأأأأأبرغا ج وب أيرنقياا  (25)

(A/CONF.199/20 ؛ م شورات اممم المتحدةا رقم المبيعA.03.II.A.1  ا الفصل امولا القرار)ا المريقو1والتصونب 

http://undocs.org/en/A/CONF.151/26/Rev.1
http://undocs.org/en/A/CONF.199/20
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 امية“و ونسأألط لظروف واالحتياجات التإ ت فرد بها البلدان الاسأأتكهولم أهمية لعبارة  رذ تفخ  يإ الحسأأبان ا
سأأأأأيما أقل البلدان  من رعالن رنو الضأأأأأو  على  امحوال واالحتياجات الةاصأأأأأة للبلدان ال اميةا ال 6المبدأ 

تصأأأأأأأميم على راال  االهتما   لالحتياجات اإلنمائية  نموا  وأضأأأأأأأعفها بيئيا “و ونعبر رعالن جوهانسأأأأأأأبرغ عن ال
من اتفأاايأة اممم   3ونرد المبأدأ كأ لأك يإ المأادة    و(26)  الجمرنأة الصأأأأأأأأأأأأأأغيرة ال أاميأة وأقأل البلأدان نموا “  للأدول

من اتفاق بارنس المعتمد بموجب اتفااية اممم المتحدة   2المادة  المتحدة اإلطارنة بشأأأأأأأأأأفن تغير الم اخ ويإ
رلى الفقرة السأأأابعة من داباجة اتفااية   بشأأأفن تغير الم اخو وتسأأأت د صأأأياغة ه   الفقرة من الداباجةاإلطارنة 

 و(27)1997 لمجاري المائية الدولية يإ امغراض غير المالحية لعا قانون استةدا  ا

  الوثيق“ ال ي ا شأأأأأفا كتحصأأأأأيل حاصأأأأألا من العالقة   وتعترف الفقرة الةامسأأأأأة من الداباجة ب  التفاعل  (5)
من تلوث البيئة البحرنة  هامة   نسأأأأأأأبةالعلما ا ت شأأأأأأأف واسأأأأأأأت ادا  رلى المادية بين الغالف الجوي والمحيباتو  

  و(28)يإ ذلك من أنشأأبة بشأأرنة على امرض من خالله من مصأأادر برنةا بما اآلتإ من الغالف الجوي أو
نشأبة البشأرنة مسأؤولة هإ أيضأا  عن االحترار العالمإا ال ي يسبب ارتفاعا  يإ ونبّين البحث العلمإ أن ام

  و (29)فيضأأأأأانات وجفافيمكن أن تسأأأأأفر عن  ؤدي بدور  رلى أحوال جونة قصأأأأأوى درجة حرارة المحيبات ون
  ن وقأد أكأدت الجمعيأة العأامأة تأفثر المحيبأات بتغير الم أاخ وشأأأأأأأأأأأأأأددت على أهميأة زنأادة الفهم العلمإ للتفأاعأل بي 

  رى والغاليات الحيونة امخ وثمة أوجه تفاعل وثيقة أيضأا  بين الغالف الجوي  و(30)المحيبات والغالف الجوي 
 وا رغم عد  اإلشارة رليها يإ الفقرة الم كورة من الداباجة(31)الغابات والبحيرات وامنهارو 

ونشأأأأأأير التقييم البحري المتكامل العالمإ امول )التقييم العالمإ امول للمحيبات(ا بوصأأأأأأفه دراسأأأأأأة   (6)
  ادر البرنة عبر الغالف الجويا شاملة ومتعمقة عن حالة البيئة البحرنةا رلى المواد الملوثة للمحيبات من المص 

حّمو المحيباتا والملوحةا  والتإ تؤثر على درجة حرارة سأأأأأأأأأأأأبح البحرا وارتفاع مسأأأأأأأأأأأأتوى سأأأأأأأأأأأأبح البحرا وت 
الميا  المحيبيةا ودوران المحيباتا والعواصأأأ  وغيرها من الظواهر الجونة البالغة الشأأأدةا وامشأأأعة    وطبقات 

  

 المسأأتقبل ال ي نصأأبو رليه“ا   و انظر أيضأأا  الوثيقة الةتامية لمؤتمر اممم المتحدة للت مية المسأأتدامةا24رعالن جوهانسأأبرغا الفقرة   (26)
 ا المريقو2012تموز/اوليه  27لمؤرخ ا 66/288الواردة يإ قرار الجمعية العامة 

الوثائق الرسأأأأأأأأأأأمية (ا  1997أيار/مااو   21اتفااية قانون اسأأأأأأأأأأأتةدا  المجاري المائية الدولية يإ امغراض غير المالحية )نيونوركا   (27)
و ودخلأأت ا المريق51/229(ا المجلأأد الثأأالأأثا القرار  A/51/49)  49مسأأأأأأأأأأأأأأونا الملحق رقم  للجمعيأأة العأأامأأةا الأأدورة الحأأاديأأة والة 

 و2014آب/أغسبس  17االتفااية حيم ال فاذ يإ 
(28) 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. 481–501 
: ملةص لصأأأأأأأأأأأأانعإ السأأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأأات“ا  قرنر التجميعإا الت2014لهيئة الحكومية الدولية المع ية بتغير الم اخا  تغير الم اخ انظر ا (29)

وبال ظر رلى ارتفاع حرارة المحيباتا تشأير كثير من التحليالت العلمية رلى خبر حدوث جفاف حاد وواسأع االنتشأار  و  4الصأفحة  
 Ø. Hov, “Overview: oceans and theيإ القرن الحادي والعشأرنن على نحو يشأمل كثيرا  من المسأاحات امرضأيةو انظر 

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  يأأإ:  و  /http://legal.un.orgمأأتأأأأأأأاح 

docs/?path=../ilc/sessions/69/pdfs/english/informal_dialogue_4may2017.pdf&lang=Eو 
المتعلق بأالمحيبأات وقأانون البحأارا الجمآن التأاسأأأأأأأأأأأأأأع    2020كأانون امول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر   31المؤرخ    75/239قرار الجمعيأة العأامأة   (30)

كانون  5المؤرخ  72/73؛ و2016كانون امول/ديسأأمبر   23المؤرخ    71/257والحادي عشأأرو انظر أيضأأا  قرارات الجمعية العامة  
 و2019كانون امول/ديسمبر  10المؤرخ  74/19و ؛2018كانون امول/ديسمبر  11المؤرخ  73/124؛ و2017امول/ديسمبر 

( عن تغيّر الم أاخا والتصأأأأأأأأأأأأأحرا وتأدهور  IPCCتغيُّر الم أاخ وامراضأأأأأأأأأأأأأإ: تقرنر خأاص ) الهيئأة الحكوميأة الأدوليأة المع يأة بتغير الم أاخا   (31)
(و  2019)   ظم اإليكولوجية امرضأأأأأية ات االحتباس الحراري يإ ال امراضأأأأأإا واإلدارة المسأأأأأتدامة لألراضأأأأأإا واممن الغ ائإا وتديقات غاز 

 و/www.ipcc.ch/srcclمتاح يإ: 

http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/69/pdfs/english/informal_dialogue_4may2017.pdf&lang=E
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/69/pdfs/english/informal_dialogue_4may2017.pdf&lang=E
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/69/pdfs/english/informal_dialogue_4may2017.pdf&lang=E
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/69/pdfs/english/informal_dialogue_4may2017.pdf&lang=E
http://www.ipcc.ch/srccl/
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لعامة تفكيد الحاجة الملحة رلى معالجة آثار تدهور  لجمعية ا وواصأأأأأأأألت ا   و (32)يوق الب فسأأأأأأأأجية وطبقة اموزون 
رة العالمية وارتفاع مسأأأأأتوى سأأأأأبح البحر وتحمو المحيبات وتفثير  الغالف الجويا مثل ارتفاع درجات الحرا 

يإ ذلك العداد  تغيرات م اخية أخرى تلحق ضأأأأأأررا  خبيرا  بالم اطق السأأأأأأاحلية والبلدان السأأأأأأاحلية الواطئةا بما 
ومن بين و  (33)بقأأا  الكثير من المجتمعأأات البلأأدان نموا  والأأدول الجمرنأأة الصأأأأأأأأأأأأأأغيرة ال أأاميأأةا وتهأأدد    من أقأأل 

امخرى التإ تؤثر يإ المحيبات انبعاثات غازات الدييئة من السأأأأأأأفنا التإ تسأأأأأأأهم يإ   منشأأأأأأأبة البشأأأأأأأرنةا
وانبعأاثأات المبردات    يإ ذلأك غأازات العواد ا وانبعأاثأات الشأأأأأأأأأأأأأأح أاتا االحترار العأالمإ وتغير الم أاخا بمأا

 و(34)وغيرها من االنبعاثات

الداباجة أحد أعمق تفثيرات تدهور الغالف الجوي بال سأأأبة رلى جميع    وتت اول الفقرة السأأأادسأأأة من (7)
وهو ارتفاع مسأأأتوى سأأأبح البحر بسأأأبب االحترار العالمإو وتوجه االنتبا  على وجه التحداد رلى  الدولا أال

لسأأأأاحلية الواطئة والدول الجمرنة الصأأأأغيرة ال امية بسأأأأبب ارتفاع مسأأأأتوى سأأأأبح  الحالة الةاصأأأأة للم اطق ا
و ونقأأدر تقرنر التقييم الةأأامس للهيئأأة الحكوميأأة الأأدوليأأة المع يأأة بتغير الم أأاخ أن ارتفأأاع المتوسأأأأأأأأأأأأأأط البحر

 و (35)2100 سأأ تمترا  بحلول عا   98سأأ تمترا  و 26العالمإ لمسأأتوى سأأبح البحر من المرجح أن اتراوح بين 
ر أنأأه  يكأأاد يكون مؤكأأدا “ أن تمال غير مؤكأأدةا اأأ كر التقرن ورغم أن امرقأأا  ومعأأدالت التغّير الأأدايقأأة ال

حتى لو   -مسأأتونات سأأبح البحر سأأتسأأتمر يإ االرتفاع خالل القرن الحادي والعشأأرننا ثم لقرون بعد ذلك 
لمرجح أن يشأأأأأأأأأهد ارتفاع مسأأأأأأأأأتوى تسأأأأأأأأأ ى تثبيت تركيمات انبعاثات غازات الدييئةو وعالوة  على ذلكا من ا

مماكن التإ يشأهد التغير المحلإ واإلقليمإ لسأبح البحر سأبح البحر  نمبا  رقليميا  قونا ا مع وجود بعو ا
وقد تبرح درجة التغير ه   يإ مسأأأأأأأأتونات سأأأأأأأأبح    و(36)ييها انحرايات مهمة عن متوسأأأأأأأأط التغير العالمإ“

سأأأأيما تلك التإ تشأأأأمل  ارثيا  للعداد من الم اطق السأأأأاحليةا والالبحر تهدادا  يدحتمل أن يكون خبيرا  وربما ك
 و(37)اطئة شاسعة ومكتظة بالسكانا وك لك للدول الجمرنة الصغيرة ال اميةم اطق ساحلية و 

  

البحري المتكأأأامأأأل العأأأالمإ امول )التقييم العأأأالمإ امول   شأأأأأأأأأأأأأأعبأأأة شأأأأأأأأأأأأأأؤون المحيبأأأات وقأأأانون البحأأأار بأأأاممم المتحأأأدةا  التقييم (32)
)انظرا بوجأه   http://www.un.org/depts/los/global_reporting/WOA_RegProcess.htmللمحيبأات(“و متأاح يإ: 

“(و وقد وايقت الجمعية العامة على Coastal, riverine and atmospheric inputs from landبشأأفن    20خاصا الفصأأل 
بشأأفن المحيبات   2015كانون امول/ديسأأمبر    23المؤرخ   70/235إ دورتها السأأبعين: انظر قرار الجمعية العامة موجم التقرنر ي
 ووقانون البحار

و انظر أيضأأأا   14ا الفقرة  2030ا تحونل عالم ا: خبة الت مية المسأأأتدامة لعا   2015أالول/سأأأبتمبر    25المؤرخ    1/ 70قرار الجمعية العامة   (33)
(ا الفصأأأأأأأأأأأأأل ثأام أا  ) المحيبأات وتغير الم أاخ وتحمو المحيبأات“(ا  A/71/74/Add.1البحأار: تقرنر اممين العأا “ )    المحيبأات وقأانون 

 و 122- 115الفقرات  
(34) The 2009 study by the International Maritime Organization (IMO) on greenhouse gas emissions, 

Ø. Buhaug et al., Second IMO GHG Study 2009 (London, IMO, 2009), p. 23.    انظر أيضأأأأأأأأأاT.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 
 Working Group Iو  : امسأأأأأأأأأأأأأأأأأاس العلمإ الفيمنأأأائإ2013تغير الم أأأاخ  الهيئأأأة الحكوميأأأة الأأأدوليأأأة المع يأأأة بتغير الم أأأاخا   (35)

Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change 

(Cambridge, Cambridge University Press, 2013), p. 1180ارتفاع مستوى سبح انظر أيضا  الفصل التاسع بشفن    و
 والبحر من م ظور القانون الدولإ

محيبات الهيئة الحكومية الدولية المع ية بتغير الم اخا التقرنر الةاص للهيئة عن الر أيضأأأأا  و انظ1140المرجع نفسأأأأها الصأأأأفحة   (36)
 و/www.ipcc.ch/sroccو متاح يإ: (2019) والغالف الجليدي يإ ظل م اخ متغير

 ,”A.H.A. Soons, “The effects of a rising sea level on maritime limits and boundariesانأأأأأأأأظأأأأأأأأر   (37)

Netherlands International Law Review, vol. 37 (1990), pp. 207–232; M. Hayashi, “Sea-level rise 

and the law of the sea: future options”, in D. Vidas and P.J. Schei, eds., The World Ocean in 

http://www.un.org/depts/los/global_reporting/WOA_RegProcess.htm
http://undocs.org/ar/A/71/74/Add.1
http://www.ipcc.ch/srocc/
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وتتصأأأأأل الفقرة السأأأأأادسأأأأأة من الداباجة بالترابط بين قواعد القانون الدولإ المتعلقة بحماية الغالف   (8)
 3ونشأأأأأأأار يإ الفقرة   و(38)9من مشأأأأأأأروع المبدأ التوجيهإ  1ار التإ تت اولها الفقرة الجوي وقواعد قانون البح

 و (39)رلى االعتبار الةاص ال ي يجب راالؤ  لألشأأأأةاص والفئات امشأأأأد تعرضأأأأا    9من مشأأأأروع المبدأ التوجيهإ  
قائمة وجه التحداد“ هو االعتراف بم اطق محددة دون أن يحد ذلك بالضرورة من   والغرض من  بارة  على
 الم اطق المحتمل تفثرهاو

اراعإ أيضأأأأا  حماية حقوق   وتشأأأأدد الفقرة السأأأأابعة من الداباجة على مصأأأأالح امجيال المقبلةا بما (9)
فيه امجيال المقبلةو   و والهدف هو ضأأأأأمان بقا  الكوكب صأأأأأالحا  لتسأأأأأكنواإلنصأأأأأاف بين امجيال  اإلنسأأأأأان

جوي اليو ا من المهم أن ادؤخأأ  يإ االعتبأأار تمأأامأأا  الحفأأاظ وع أأد اتةأأاذ التأأدابير الالزمأأة لحمأأايأأة الغالف ال
لغالف الجوي يإ المأأدى البونأألو ون ص اتفأأاق بأأارنس يإ دابأأاجتأأها بعأأد اإلقرار بأأفن تغير على نو يأأة ا

 بغإ لألطرافا ع د اتةاذ اإلجرا ات الالزمة للتصأأأأدي الم اخ يشأأأأكل شأأأأاغال  مشأأأأتركا  للبشأأأأرنةا على أنه ا
نسأأأأأأأانا وك لك يقع على كل م ها من التمامات متعلقة بحقوق اإل تحتر  وتعمز وتراعإ مالتغير الم اخا أن  

  عن أهمية االعتبارات   1972 من رعالن اسأأتكهولم لعا    1اإلنصأأاف بين امجيالو وسأأبق أن أدعرب يإ المبدأ 
الوارد يإ تقرنر وهإ تصأب أيضأا  يإ صأميم مفهو  الت مية المسأتدامةا على ال حو   و ( 40) يال“ القائمة  بين امج 

  و ( 42) 2030 ا وندسأأأأأأترشأأأأأأد بها يإ خبة الت مية المسأأأأأأتدامة لعا  ( 41) مسأأأأأأتقبل ا المشأأأأأأترك ا  1987 برونتالند لعا  
 1و يالفقرة (44)معاهدات أخرى  ويإ  (43)1992 ونعبَّر ع ها أيضأأأأأأأأأأا  يإ داباجة اتفااية الت وع البيولوجإ لعا 

مإ امطراف  فن تغير الم اخا مثال ا ت ص على أن  تحمن اتفااية اممم المتحدة اإلطارنة بشأأأأأأأ 3من المادة 
 1996 ال ظا  الم اخإ لم فعة أجيال البشأرنة الحاضأرة والمقبلة“و وأشأارت محكمة العدل الدولية يإ يتواها لعا  

ا يإ معرض حداثها عن ه   امسأأأأأأألحةا رلى ضأأأأأأأرورة أن تدؤخ  يإ االعتبار امسأأأأأأألحة ال وونةيإ قضأأأأأأأية 
وندسأتةد  يإ الفقرة مصأبلح  المصأالح“    و(45)ر بامجيال المقبلة“على ريقاع الضأر الةصأوص قدرتها   على

  

Globalisation: Climate Change, Sustainable Fisheries, Biodiversity, Shipping, Regional Issues 

(Leiden, Brill/Martinus Nijhoff, 2011), pp. 187 et seq. See also, International Law Association, 

Report of the Seventy-fifth Conference held in Sofia, August 2012 (London, 2012), pp. 385–428, and 

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

Rise (interim report), pp. 13–18   و انظر أيضأأأأأأأأأأأأأأأاInternational Law Association, Sydney Conference 

(2018): International Law and Sea Level Rise (report), Part II, p. 866و 
 أدنا و 9( من شرح مشروع المبدأ التوجيهإ 9انظر الفقرة ) (38)
 أدنا و 9( من شرح مشروع المبدأ التوجيهإ 18( رلى )16انظر الفقرات ) (39)
 وتحسي ها لألجيال الحالية والمقبلة“ومن اإلعالن رلى  مسؤولية جليلة عن حماية البيئة  1يشير المبدأ  (40)
(41) Report of the World Commission on Environment and Development, Our Common Future (Oxford, 

Oxford University Press, 1987)تلبإ احتياجات الحاضأأأأأر دون اإلضأأأأأرار بقدرة امجيال   و شأأأأأدد التقرنر على أهمية  ت مية
 (و43المقبلة“ )الصفحة  

  ا ال ي يشأأأأأأأدد على الحاجة رلى حماية الكوكب من التدهور بحيث يمك ه 2015أالول/سأأأأأأأبتمبر   25المؤرخ    1/ 70قرار الجمعية العامة   (42)
  تلبية احتياجات امجيال الحاضرة والمقبلة“و

على  ما فيه يائدة لألجيال الحاضأأأأأأأأأأأرة والمقبلة“ يإ صأأأأأأأأأأأيانة الت وع البيولوجإ واسأأأأأأأأأأأتةدامه على نحو قابل ت ص داباجة االتفااية  (43)
 ولالستمرار

‘ من االتفااية المشأتركة المتعلقة بفمان التصأرف يإ الوقود المسأتهلك وأمان التصأرف يإ ال فايات المشأعة )ييي اا  6’4ت ص المادة  (44)
( على أن تكفل امطراف United Nations, Treaty Series, vol. 2153, No. 37605, p. 303ا 1997أالول/سأأأبتمبر   5

كن الت بؤ بهأا على نحو معقول على امجيأال المقبلأة تتجأاوز التأفثيرات   السأأأأأأأأأأأأأأعإ من أجأل تج أب اإلجرا ات التإ تحأدث تأفثيرات يم
 المسموح بها بال سبة للجيل الحاضر“و

(45) 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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ال ي يشأأأأأأأير رلى مصأأأأأأأالح   6بدال  من  الم فعة“و واسأأأأأأأتدةدِّمت صأأأأأأأيغة مماثلة يإ مشأأأأأأأروع المبدأ التوجيهإ 
 و(46)لمقبلة يإ سياق  االستةدا  الم ص  والمعقول للغالف الجوي“امجيال ا

وال ي    2013 التفاهم ال ي توصأأأأأأأأألت رليه اللج ة يإ عا  ة من الداباجة رلى وتسأأأأأأأأأت د الفقرة الثام (10)
ه   الفقرة من الداباجة واعتدبرت و  (47)أددر  بموجبه الموضأوع يإ برنامج عملها يإ دورتها الةامسأة والسأتين

ى قيود كبيرة عل  عن ه ا التفاهمأسأأفر  ا حيث 2013 تفاهم عا أهمية منها تعكس ع اصأأر معي ة من   ذات
من  2و ون بغإ قرا ة ه   الفقرة من الداباجة باالقتران مع الفقرة اللج ة  وعلى نتائج عمل  نباق الموضأأأأأأأأأأأأوع

 بشفن ال باقو 2مشروع المبدأ التوجيهإ 

  

 Gray v. Minister for Planning, [2006]باإلنصأأاف بين امجيالا انظر أسأأتراليا:    صأأدرت قرارات قضأأائية وط ية تعترف (46)

NSWLEC 720  :؛ واله 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) ؛
 ,Waweru, Mwangi (joining) and others (joining) v Kenya, miscellaneous civil applicationوكي يأأا:  

Case No. 118 of 2004, Application No. 118/04, ILDC 880 (KE 2006)  :؛ وج وب أيرنقياFuel Retailers 

Association of South Africa v. Director-General, Environmental Management, Department of 

Agriculture, Conservation and Environment, Mpumalanga Province, and others, [2007] ZACC 13, 

10 BCLR 1059 :؛ وباكسأتانRabab Ali v. Federation of Pakistan, petition filed 6 April 2016   ادتاح موجم(
-C. Redgwell, “Intra- and inter(و لالطالع على الشأأأأأأأأأأأأأأرحا انظر:  www.ourchildrenstrust.org/pakistanيإ:  

generational equity”, in C.P. Carlarne, K.R. Gray and R.G. Tarasofsky, eds., The Oxford Handbook 

of International Climate Change Law (Oxford, Oxford University Press, 2016), pp. 185-201, at p. 

 E. Brown Weiss, In Fairness to Future Generations: International Law, Commonانظر أيضأأأأا :   و198

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 S. Busuttil et al., 

eds., Our Responsibilities Towards Future Generations (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. 

و ومد حت صأأأأأأأأفة التقاضأأأأأأأأإ يإ بعو تلك اإلجرا ات على أسأأأأأأأأاس  مبدأ الوق  العا “ا لمسأأأأأأأأا لة الحكومات كفم ا  إلدارة  (168
 M.C. Wood and C.W. Woodward IV, “Atmospheric trust litigation andالموارد البيئية المشأأأأأأأأتركةو انظر:  

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; C. 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
ن مبأدأ الوق  العأا  جم  من  قأانون ة أا أعل أت المحكمأة العليأا اله أديأ 1996كأانون امول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر   13ويإ حكم صأأأأأأأأأأأأأأأدر يإ  

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

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.    انأأأأأأأظأأأأأأأرJ. Razzaque, “Application of public trust doctrine in Indian 

environmental cases”, Journal of Environmental Law, vol. 13 (2001), pp. 221–234و 
 و168مجلد الثانإ )الجم  الثانإ(ا الفقرة ا ال2013ووو  حولية (47)

http://www.ourchildrenstrust.org/pakistan
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  1المبدأ التوجيهي 
 المصطلحاتاستخدام 

 مغراض مشارنع المبادئ التوجيهية ه  : 

 بامرض؛   الغالف الجوي“ يع ى الغالف الغازي المحيط )أ( 

غير مباشأرةا    تلوث الغالف الجوي“ يع إ تسأّبب اإلنسأانا بصأورة مباشأرة أو )ب( 
د طاقة يإ الغالف الجوي تسأهم يإ وقوع آثار ضأارة ذات شأفن تمت رطالق مواد أو يإ ردخال أو

 خار  دولة الم شف ومن شفنها أن تعرض حياة اإلنسان وصحته والبيئة الببيعية لألرض للةبر؛

غير   غالف الجوي“ يع إ تسأأأأأأأأّبب اإلنسأأأأأأأأانا بصأأأأأأأأورة مباشأأأأأأأأرة أودهور ال ت ) ( 
مباشأرةا يإ تغير محوال الغالف الجوي ت جم ع ه آثار ضأارة ذات شأفن قد تعرض للةبر حياة 

 الببيعية لألرضواإلنسان وصحته والبيئة 

 الشرح  

م مشأأأأترك “ تويير يهالمصأأأأبلحات  اسأأأأتةدا  بالقصأأأأد من مشأأأأروع المبدأ التوجيهإ ه ا المتعلق   (1)
 مغراض مشأارنع المبادئ  ترد رال تغبيه مشأارنع المبادئ التوجيهية ه  و والمصأبلحات المسأتةدمة ال لما

مقبلة مي مصبلح من  اراد بها بفي حال من امحوال التفثير يإ أي تعارنف قائمة أو التوجيهية ه  “ا وال
 المصبلحات الواردة يإ القانون الدولإو

الجوي“و ونرد يإ الفقرة   الصأأأأأأأأكوك الدولية ذات الصأأأأأأأألة تعرنف لمصأأأأأأأأبلح  الغالف رد يإولم ا (2)
الفر ية )أ( تعرنف عملإ لمشأأأأأأارنع المبادئ التوجيهية ه  و وهو مسأأأأأأتوحى من التعرنف ال ي قدمته الهيئة  

 و(48)الحكومية الدولية المع ية بتغير الم اخ

يسأأأأمى  ا  ادا  رلى العلما ا اوجد الغالف الجوي يإ م ونتسأأأأق التعرنف المقد  مع نهج العلما و ياسأأأأت  ( 3) 
وماديا ا يمتد الغالف الجوي رلى امعلى من سبح امرض ال ي يشكل الحد امسفل  و (49)شرة الغالف الجوي بق 

الإ:  كيلومترا ا مما   25للغالف الجوي الجافو ونتكون الغالف الجوي يإ المتوسأأأأأطا حتى ارتفاع يصأأأأأل رلى  
الغأازات ال مرة مثأل امرغون  يإ المأائأة(ا رلى جأانأب    20,95المأائأة(ا وامكسأأأأأأأأأأأأأأجين ) إ  ي   78,08ال تروجين ) 

يإ   0,035يإ المائة(ا والهليو  وغازات الدييئة ذات ال شأأأأاط اإلشأأأأعاعإ مثل ثانإ أوكسأأأأيد الكربون )   0,93) 
ونحتوي الغالف    و (50)المائة( واموزونا يضأأأأأأأال  عن بةار الما  ال اتج عن أثر الدييئة بكميات شأأأأأأأدادة التباان 

ون قسم الغالف الجوي رأسيا  رلى خمس طبقات جونة مرتبة ب ا      و (51)الجوي أيضا  على السحب والهبا  الجوي 

  

(48) Fifth Assessment Report, Working Group III, annex I. IPCC, Climate Change 2014: Mitigation of 

Climate Change, O. Edenhofer et al., eds. (Cambridge, Cambridge University Press, 2014), p. 1252 ا
 و/www.ipcc.ch/report/ar5/wg3متاح يإ: 

الغالف الجوي“ )تسأأأأأمى أيضأأأأأا  طبقة الغالف الجوي أو م بقة الغالف الجوي(   تعّرف الجمعية اممرنكية لألرصأأأأأاد الجونة  قشأأأأأرة (49)
ا للغالف  المكونأأأأأأة  أو  الببقأأأأأأات“  الشأأأأأأأأأأأأأأرائح  من  عأأأأأأدد  من  طبقأأأأأأة  أو  شأأأأأأأأأأأأأأرنحأأأأأأة  يإ: بأأأأأأفنهأأأأأأا  أي  )متأأأأأأاح  لألرض“  لجوي 

http://glossary.ametsoc.org/wiki/Atmospheric_shellو) 
التباانو يفإ يإ المائة من كتلة الغالف الجويا هو أحد المكونات الشأأأدادة    0,25من ال احية الفيمنائيةا بةار الما ا ال ي يشأأأكل نحو   (50)

ةتل  المكونات ب ا    علو  الغالف الجويا  نظرا  للتباان الشأأداد لتركيم بةار الما  يإ الجوا در  العرف على تحداد ال سأأب المئونة لم 
زون جم  يإ المليون من تركيم امو   0,1على عالقتها بالهوا  الجاف“و وتتسأم تركيمات طبقة اموزون بالتباان الشأداد أيضأا و وأكثر من  

 :J.M. Wallace and P.V. Hobbs, Atmospheric Scienceيإ الغالف الجوي يعتبر خبرا  على الكائ ات البشأأأأأرنةو انظر: 

An Introductory Survey, 2nd ed. (Boston, Elsevier Academic Press, 2006), p. 8 و 
 والمرجع نفسه (51)

http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/
http://glossary.ametsoc.org/wiki/Atmospheric_shell
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على خصأأأأأأأأأأأأأأأائص درجأأة حرارتهأأاو وهأأ   الببقأأاتا مرتبأأة من الببقأأات السأأأأأأأأأأأأأأفلى رلى الببقأأات العليأأاا هإ:  
ف الحراري( واإلكموسأأأفير )الغالف الةارجإ(و  التروبوسأأأفير والسأأأتراتوسأأأفير والميموسأأأفير والثيرموسأأأفير )الغال 

يإ المأأائأأة م هأأا يإ طبقأأة   20يإ المأأائأأة من الكتلأأة الهوائيأأة يإ طبقأأة التروبوسأأأأأأأأأأأأأأفير ونحو    80ونوجأأد نحو  
مك يقل عن  يإ المائة    1السأأأأتراتوسأأأأفيرو والغالف الجوي هو ذلك الحما  السأأأأديمإ امبيو اللون الرقيق )بسأأأأد

االصأأبالح العلمإ يشأأار رلى  ا  المر  ع د ال ظر رلى امرض من بعدو ويإ من قبر كوكب امرض( ال ي ار 
كيلومترا ا    50ا وهإ تمتد رلى ارتفاع ابلغ يإ المتوسأأأأأأأأط   الغالف الجوي السأأأأأأأأفلإ“ الببقتين مجتمعتين باسأأأأأأأأم 

اعو  فأأت وتتغير درجأأة حرارة الغالف الجوي بتغير االر   و (52) الغالف الجوي العلوي“ ونمكن التمييم بي همأأا وبين  
كيلومترا (ا تت أاقص درجأة الحرارة    12يفإ طبقأة التروبوسأأأأأأأأأأأأأأفير )التإ تمتأد رلى التروبوبوزا على ارتفأاع نحو  
المقابلا تمداد درجة الحرارة  ويإ   و ( 53)بتمااد االرتفاع بسأبب امتصأاص سأبح الكوكب طاقة الشأمس وإشأعاعها 

 ( 54)كيلومترا ( مع االرتفاع   50ى ارتفاع يقارب عل ا  تدرنجيا  يإ طبقة السأأأتراتوسأأأفير )التإ تمتد رلى السأأأتراتوبوز 
طبقة الميموسأأأأفير )التإ تمتد رلى الميموبوزا   بسأأأأبب امتصأأأأاص طبقة اموزون امشأأأأعة يوق الب فسأأأأجيةو ويإ 

يإ طبقأة الغالف   كيلومترا (ا ت ةفو درجأات الحرارة من جأداأد بتمااأد االرتفأاعو أمأا  80على ارتفأاع امنأد على  
و  الحرارة بسرعة من جداد بفعل رشعاع امشعة السي ية وامشعة يوق الب فسجية من الشمس ات  درج الحراري يترتفع  

 و (55)وليس للغالف الجوي  حد أعلى معرف تعرنفا  جيدا “ 

ويضأال  عن الةصأائص الفيمنائية للغالف الجويا من المهم اإلقرار بوظيفته كواسأبة تحدث ييها  (4)
و السأأأأياق ال ي يحدث فيه  انتقال وانتشأأأأار“ المواد المسأأأأببة للتلوث  رن الغالف الجوي ه حركة مسأأأأتمرةا رذ

مأدى والعأابر للحأدود يمثأل يعال  اد الملوثأة البعيأد الوالتأدهور )انظر الفقرة الثأانيأة من الأدابأاجأة(و يأانتقأال المو 
ق شأأأواغل  رحدى المشأأأاكل الرئيسأأأية التإ تهدد بيئة الغالف الجويو وإضأأأاية رلى التلوث العابر للحدودا تتعل

 أخرى ب فاد اموزون وتغير الم اخو

وتعرف الفقرة الفر يأة )ب(  تلوث الغالف الجوي“ وتت أاول تلوث  الهوا  العأابر للحأدودا يإ حين   (5)
الفقرة الفر ية ) (  تدهور الغالف الجوي“ وتشأأأأير رلى المشأأأأاكل العالمية التإ تهدد الغالف الجويو تعرف 

سأان“ا اتضأح من الفقرتين الفرعيتين )ب( و) ( أن مشأارنع المبادئ التوجيهية  فباسأتةدا   بارة  تسأّبب اإلن
بشرنة“و والتركيم على ال شاط   اشئين عن امنشبة التت اول تلوث الغالف الجوي وتدهور الغالف الجوي  ال

إ  رم ت  ه    المبادئ التوجيهية  مشأارنع غير مباشأرا تركيم مقصأودا حيث رن البشأريا سأوا  أكان مباشأرا  أ 
 رلى تقديم ررشادات رلى الدول والمجتمع الدولإو

  

السأأفلى من الغالف الجوي“ بفنها  عموما  وبصأأفة يضأأفاضأأة رلى حد كبيرا ذلك  تعّرف الجمعية اممرنكية لألرصأأاد الجونة  الببقة (52)
الجم  من الغالف الجوي ال ي تحدث فيه معظم الظواهر الم اخية )أي التروبوسأأأأأأفير والببقة السأأأأأأفلى من السأأأأأأتراتوسأأأأأأفير(؛ خاليا   

(و  http://glossary.ametsoc.org/wiki/Lower_atmosphereللمع ى الشائع للببقة العليا من الغالف الجوي“ا )متاح يإ:  
ونعرَّف  الغالف الجوي العلوي“ بفنه ما تبقى من الببقة امولىا أي  المصأأأأأأأأأأأأأبلح العا  ال ي ادل على طبقة الغالف الجوي يوق 

 (وhttp://glossary.ametsoc.org/wiki/Upper_atmosphereالتروبوسفير“ )متاح يإ: 
 17ليس سأمك التروبوسأفير متسأاونا  يإ كل مكان؛ ي لك اتوق  على االرتفاع والمواسأمو وتقع قمة التروبوسأفير على ارتفاع حوالإ  (53)

 12أدنى من ذلك يإ القببينو ويإ المتوسأطا ابلغ ارتفاع الحد الةارجإ للتروبوسأفير نحو  كيلومترا  يوق خط االسأتوا ا وإن كانت  
 ,E.J. Tarbuck, F.K. Lutgens and D. Tasa, Earth Science, 13th ed. (New Jersey, Pearson, 2011)كيلومترا و انظر:  

p. 466و 
 كيلومترا  ثم تبدأ يإ االزدياد تدرنجيا و 35و 20رتفاع اتراوح بين تحدادا ا تظل درجة حرارة طبقة الستراتوسفير ثابتة على ا (54)
 وp. 467أعال (ا  53الحاشية انظر ) Tarbuck, Lutgens and Tasa, Earth Scienceانظر:  (55)

http://glossary.ametsoc.org/wiki/Lower_atmosphere
http://glossary.ametsoc.org/wiki/Upper_atmosphere
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هور  وندستةد  مصبلح  تلوث الغالف الجوي“ )أوا تلوث الهوا ( أحيانا  استةداما  عاما  ليشمل تد (6)
ا لك ه يإ ه   المبادئ التوجيهية يدسأأأأأأتةد   (56)أحوال الغالف الجوي عموما  مثل نفاد اموزون وتغير الم اخ

القضأأايا العالمية من تعرنف   اشأأيا  والممارسأأة القائمة يإ المعاهداتو ومن ثّم يهو يسأأتبعدبمع ا  الضأأيقا تم
 تلوث الغالف الجويو

تدسأأأأتةد  يإ الفقرة الفر ية )ب(  بارات تسأأأأت د أسأأأأاسأأأأا  رلى ويإ تعرنف  تلوث الغالف الجوي“ا   (7)
 الإ: ا التإ ت ص على ما(57)1979 )أ( من اتفااية التلوث الجوي البعيد المدى عبر الحدود لعا 1المادة 

غير   الجوي“ يع إ  ما يدسأأأأأأأأتحدث يإ الهوا  بفعل اإلنسأأأأأأأأانا بصأأأأأأأأورة مباشأأأأأأأأرة أو    التلوث  
يعرض صأأحة اإلنسأأان للةبرا ونلحق   طاقة ت جم ع ها آثار ضأأارة بببيعتها بما  مباشأأرةا من مواد أو 

ةأأل بأأالم أأايع البيئيأأة وغير ذلأأك من  الةبر بأأالموارد الحيأأة وال ظم اإليكولوجيأأة والممتلكأأات المأأاديأأةا ون 
 الملوثات الجونة‘ تبعا  ل لك“و ’ وتدفهم  االستفادة م هاا  يحول دون   مات البيئة المشروعة أو استةدا 

ا بدال  من  بارة 1979 غير أن  بارة  تسأأأأأأأهم يإ“ اسأأأأأأأتدةدمتا خروجا  عن صأأأأأأأيغة اتفااية عا  (8)
اتعلق  مأاضأأأأأأأأأأأأأأمأان التعأاون الأدولإو وأدحأدث التغيير في ت جم ع هأا“ من أجأل الحفأاظ على التوازن العأا  يإ  

يقصأأأأأأأد م هما   اسأأأأأأأتةدا  المصأأأأأأأبلحات“ و مغراض مشأأأأأأأارنع المبادئ التوجيهية ه  “ تحدادا ا الل ان ال ب
 ( من ه ا الشرحو1هو م كور يإ الفقرة ) رعبا   تعرنف“ للقانون الدولإ بصفة عامةا كما

  

التلوث الصأأأأأأأأأأادر عن معهد القانون الدولإ بشأأأأأأأأأأفن   1987من قرار القاهرة لعا    1من المادة  1على سأأأأأأأأأأبيل المثالا ت ص الفقرة   (56)
ييمنأأائإ أو كيميأأائإ أو   تغيرالجوي عبر الحأأدود“ا على مأأا الإ:  مغراض هأأ ا القرارا يع إ ’التلوث الجوي عبر الحأأدود‘ أي  

أيعال اإلنسأأأأأأأأان أو حاالت امت اعه عن   الغالف الجوي أو نوعيته ا جم بصأأأأأأأأورة مباشأأأأأأأأرة أو غير مباشأأأأأأأأرة عن  يإ تكوننبيولوجإ  
ة أو ضأأأأأأأأأارة يإ بيئة دول أخرى أو م اطق واقعة خار  حدود الوالية الوط ية“و )التوكيد مضأأأأأأأأأاف(و الفعلا وتترتب عليه آثار مؤذي

 وhttp://www.idi-iil.org, Resolutionsمتاح يإ: 
 United Nations, Treaty  (ا1979تشأأأأأأأأأأأأأأرنن الثأأانإ/نويمبر    13اتفأأاايأأة التلوث الجوي البعيأأد المأأدى عبر الحأأدود )ج يفا   (57)

Series, vol. 1302, No. 21623, p. 217  أ( من اتفااية التلوث الجوي البعيد المدى عبر الحدود مسأتمدة  1و وصأياغة المادة(
بشأأأفن  المبادئ    C(74)224تعاون والت مية يإ الميدان االقتصأأأادي يإ توصأأأيته من تعرنف التلوث ال ي وضأأأعه مجلس م ظمة ال

 International Legal Materials, vol. 14) 1974تشأأأأأأأأأأأأأأرنن الثانإ/نويمبر   14تلوث عبر الحدود“ا المؤرخة المتعلقة بال

(1975), p. 243 ا والتإ ت ص على ما الإ:  مغراض ه   المبادئا يع إ التلوث ما يدسأتحدث يإ البيئة بفعل اإلنسأانا بصأورة)
ثار ضأأأأأأارة بببيعتها بما يعرض صأأأأأأحة اإلنسأأأأأأان للةبرا ونلحق الةبر مباشأأأأأأرة أو غير مباشأأأأأأرةا من مواد أو طاقة ت جم ع ها آ

انظر:   لبيئية وغير ذلك من اسأأتةدامات البيئة المشأأروعة أو يحول دون االسأأتفادة م ها“و بالموارد الحية وال ظم اإليكولوجيةا ونةل بالم ايع ا 
H. van Edig, ed., Legal Aspects of Transfrontier Pollution (Paris, OECD, 1977), p. 13 : ؛ انظر أيضأأأأأأا

Boyle and Redgwell, International Law and the Environment  عال (ا أ   21ا )انظر الحاشأأأأأأيةpp. 364-371 ؛
A. Kiss and D. Shelton, International Environmental Law, 3rd ed. (New York, Transnational 

Publishers, 2004), p. 99 (definition of pollution: “also forms of energy such as noise, vibrations, 

heat, and radiation are included”)و 

http://www.idi-iil.org/
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شأأفن“ قبل كلمة  ضأأارة“و والقصأأد   بإضأأاية  بارة  ذات  1979 وتم الةرو  أيضأأا  عن اتفااية عا  (9)
من ذلكا مغراض االتسأأاقا موا مة صأأياغة الفقرتين الفرعيتين )ب( و) (و ونراد بعبارة  آثار ضأأارة ذات  

واسأأأأأأتةدمت   شأأأأأأفن“ تحداد نباق امنشأأأأأأبة البشأأأأأأرنة التإ ا بغإ أن تغبيها مشأأأأأأارنع المبادئ التوجيهيةو و
ذو ’ قامت ب لكا رلى أن  بارة   وذهبت اللج ةا رذ  و(58)بقةذو شأأأأأفن“ يإ أعمالها السأأأأأااللج ة ك لك تعبير  

و ونجب أن اؤدي ‘ كبيرا  ’  خبيرا ‘ أو ’ الم  أن ابلغ حجما   يمكن كشأأأأأأفه‘ لكن ال ’ شأأأأأأفن‘ تع ى شأأأأأأيئا  أكثر من 
س الوقأائعيأة  الضأأأأأأأأأأأأأأرر رلى أثر مؤذ حقيقإ ]و[ يجأب أن يكون من الممكن ايأاس هأ   اآلثأار المؤذيأة بأالمقأااي 

وموضأأأأأو يةا يإنها   وعالوة  على ذلكا رذا كانت  بارة  ذو شأأأأأفن“ تحددها معااير وقائعية   و ( 59) “ والموضأأأأأو ية 
ت بوي كأأ لأأك على تحأأداأأد للقيمأأة اتوق  على ظروف كأأل حأأالأأة وعلى الفترة التإ يجري ييهأأا هأأ ا التحأأداأأدو  

د غير  ذي شأأأأأأأأأأأأأأفن“  قأْ التقأدار   يإ وقأت معين من المعريأة العلميأة أو   يمثال ا ربمأا يدعتبر نوع معين من أنواع الف 
يشأأكل شأأيئا   ذا شأأفن“ هإ  لمورد بال اتو يمسأأفلة تعرنف ما يسأأ دا ايمة تد كر له ا ا  البشأأري يإ ذلك الوقت لم 

رطالق تلأك   وندفترض أن تكون اآلثأار الضأأأأأأأأأأأأأأارة ال أاتجأة عن ردخأال أو   و ( 60) أقرب رلى أن تكون تقييمأا  وقأائعيأا  
 يسهم يإ ذلكو  يعرض حياة اإلنسان وصحته للةبر ونهدد البيئة الببيعية لألرضا أو   المواد ذات طابع 

 1( من المادة 4)1)أ( من اتفااية التلوث الجوي البعيد المدى عبر الحدود والفقرة 1ادة وت ص الم (10)
الجوي كجم  من اتفااية اممم المتحدة لقانون البحار على مسأأأأأأفلة  ردخال طاقة“ )وك لك مواد( يإ الغالف  

المبدأ التوجيهإ ه ا    و وندفهم من اإلشأأأأأأارة رلى  الباقة“ يإ الفقرة الفر ية )ب( من مشأأأأأأروع(61)من  التلوث“
تدبلق فيه من  أنها تشأأأأمل الحرارة والضأأأأو  والضأأأأجة وال شأأأأاط اإلشأأأأعاعإ التإ تددخل يإ الغالف الجوي أو

  

 51/229من اتفااية قانون استةدا  المجاري المائية الدولية يإ امغراض غير المالحية )قرار الجمعية العامة   7ثال  المادة  انظر م (58)
من المواد المتعلقأة بم ع الضأأأأأأأأأأأأأأرر العأابر للحأدود ال أاجم عن أنشأأأأأأأأأأأأأأبأة خبرة   1؛ والمأادة  ا المريق(1997أيأار/مأااو    21المؤرخ  

من المبادئ المتعلقة بتوزنع   2ا المريق(؛ والمبدأ  2007كانون امول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر    6المؤرخ    62/68( )قرار الجمعية العامة  2001)
كانون  4المؤرخ  61/36رار الجمعية العامة ( )ق2006الةسأأأأأأأأأأأارة يإ حالة وقوع ضأأأأأأأأأأأرر عابر للحدود ناجم عن أنشأأأأأأأأأأأبة خبرة )

( )قرار الجمعيأة العأامأة 2008جوفيأة العأابرة للحأدود )من مواد قأانون طبقأات الميأا  ال  6ا المريق(؛ والمأادة  2006امول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر  
تهادات ج كما جرى التشأأأداد على أن تعبير مذو شأأأفنم مسأأأتةد  يإ ا ا المريق(و2008كانون امول/ديسأأأمبر   11المؤرخ    63/124

اغوا يإ بعو امنشأأأأأأأأأأبة التإ تقو  بها نيكار  يإ قضأأأأأأأأأأية  2015ا بما يإ ذلك يإ حكمها الصأأأأأأأأأأادر يإ عا  محكمة العدل الدولية
نيكاراغوا ضأأأأأد  ) تشأأأأأييد طرنق يإ كوسأأأأأتارنكا على امتداد نهر سأأأأأان خوانقضأأأأأية ( و كوسأأأأأتارنكا ضأأأأأد نيكاراغوا) الم بقة الحدودية

 ,paras. 153؛ انظر أيضأأأا  Judgment, I.C.J. Reports 2015, p. 665, at paras. 104–105 and 108) كوسأأأتارنكا(

155, 156, 159, 161, 168, 173, 196 and 217و) 
ا 2001ووو   حوليةا  2001من المواد المتعلقة بم ع الضأأرر العابر للحدود ال اجم عن أنشأأبة خبرةا   2( من شأأرح المادة 4الفقرة ) (59)

 و98ا يإ الفقرة 196ثانإ( والتصونبا الصفحة المجلد الثانإ )الجم  ال
ا  ( 2( من شأأأأأرح المادة  7( و)4للحدود ال اجم عن أنشأأأأأبة خبرةا )الفقرتان )انظر مثال  شأأأأأرح المواد المتعلقة بم ع الضأأأأأرر العابر  (60)

ن أنشأأأأأأبة خبرة المرجع نفسأأأأأأهو انظر أيضأأأأأأا  شأأأأأأرح المبادئ المتعلقة بتوزنع الةسأأأأأأارة يإ حالة وقوع ضأأأأأأرر عابر للحدود ناجم ع
 و67انإ(ا الفقرة ا المجلد الثانإ )الجم  الث2006ووو  حوليةا (2( من شرح المبدأ 3( رلى )1)الفقرات من )

أيضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا :   (61)  the Protocol concerning Pollution from Land-Based Sources and Activities to theانأأأأأأأظأأأأأأأر 

Convention for the Protection and Development of the Marine Environment of the Wider Caribbean 

Region (Oranjestad, 6 October 1999), Treaties and Other International Acts Series, 10-813, art. 1 (c) و 
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الباقة ال وونة شأأعاعإ بوصأأفه طاقة باسأأتةدا  تةل اإلشأأارة رلى ال شأأاط اإل وال  و(62)خالل امنشأأبة البشأأرنة
 و(63)وجه الةصوص اتعلق بتغير الم اخ على يإ امغراض السلمية فيما

ووو تمتد خار  دولة الم شأأأأأأأف“ يإ الفقرة الفر ية )ب( أن مشأأأأأأأارنع المبادئ   وتوضأأأأأأأح  بارة  آثار (11)
اتعلق بأال بأاقا التلوث الأداخلإ   التوجيهيأة تت أاول اآلثأار العأابرة للحأدودا مسأأأأأأأأأأأأأأتث يأة  كمسأأأأأأأأأأأأأأأفلأة توجأه عأا

حأدود )ب( من اتفأاايأة التلوث الجوي البعيأد المأدى عبر ال1المحلإا وهإ تدفهم بأالمع ى الوارد يإ المأادة   أو
 التإ ت ص على أن:

 التلوث الجوي البعيأأأد المأأأدى عبر الحأأأدود“ يع إ التلوث الجوي الأأأ ي يقع م شأأأأأأأأأأأأأأأأف   
مشأأأأأأأمولة بالوالية الوط ية لدولة ماا وت جم ع ه آثار سأأأأأأألبية  جمئيا ا داخل م بقة الماديا كليا  أو

تسأأهم به  يم بين مامعها عموما  التمي يإ الم بقة المشأأمولة بوالية دولة أخرى على مسأأاية اتع ر
 وممصادر يردية وجما ية لالنبعاثات يإ ذلك التلوث

  المبادئ التوجيهيةمشأارنع علق  بشأفن ال باقا تت أدنا ا 2اتبين من مشأروع المبدأ التوجيهإ  وكما (12)
كأانأت الفقرة الفر يأة )ب( تت أاول   بحمأايأة الغالف الجوي من التلوث والتأدهور على حأد سأأأأأأأأأأأأأأوا و ولمأا  هأ  

يقطا يمن الضأأأأأأروري مغراض مشأأأأأأارنع المبادئ التوجيهية ت اول المسأأأأأأائل امخرى  الغالف الجوي“  تلوث
 تأأدهور    لغرضا تقأأد  الفقرة الفر يأأة ) ( تعرنفأأا  لغير التلوث الجوي عن طرنق تعرنف مةتل و ولهأأ ا ا

و يغبإ تغير الم اخو وه  الغالف الجوي“و ونراد به ا التعرنف أن يشأأأأأأأأأأأأأأمل مشأأأأأأأأأأأأأأكلتإ نفاد اموزون وتغير

  

 ,World Meteorological Organization/International Global Atmospheric Chemistryفيما يةص الحرارة انظر:   (62)

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 بوجأأأه عأأأاB. Stone Jr., The City and the Coming 

Climate: Climate Change in the Places We Live (Cambridge, Massachusetts, Cambridge University 

Press, 2012)  :و وفيما يةص التلوث الضأأأأأوئإا انظرC. 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
  كانون امول/   7)شأأيكاغوا   1944لإ لعا  التفااية البيران المدنإ الدو   16فيما يةص التلوث السأأمعإ/الصأأوتإا انظر مثال  المريق  و 

 .vol. I: Aircraft Noise, 5th ed  ا ( United Nations, Treaty Series, vol. 15, No. 295 p. 295ا  1944ديسأأأأأأمبر  

 P. Davies and J. Goh, “Air transport and the environment: regulating aircraft noise”, Air؛ انظر: 2008

and Space Law, vol. 18 (1993), pp. 123-135 :و وفيما يةص انبعاثات ال شأأأأأأاط اإلشأأأأأأعاعإا انظرD. Rauschning, 

“Legal problems of continuous and instantaneous long-distance air 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 Experience - Report of the Chernobyl Forum Expert 

Group ‘Environment’, Radiological Assessment Report Series (2006), STI/PUB/1239 : و انظر أيضأأأأأأأأأأأأأأأأا
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)  :ا متاح يإwww.unscear.org/docs/reports/2013/13-85418_Report_2013_Annex_A.pdf و 
(63) International Atomic Energy Agency, Climate Change and Nuclear Power 2014 (Vienna, 2014), p. 7و 

http://www.unscear.org/docs/reports/2013/13-85418_Report_2013_Annex_A.pdf
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غير مباشأأأأرةو وقد اتة    امحوال الجونة العالمية ال ي يسأأأأببه اإلنسأأأأانا سأأأأوا  أكان ذلك بصأأأأورة مباشأأأأرة أو
 شكل تبدال يإ تركيبة الغالف الجوي العالمإو الحيونة أو المادية أوذلك شكل تغير يإ البيئة 

تعرنٌف   (64)1985 اموزون لعأأا   من اتفأأاايأأة ييي أأا لحمأأايأأة طبقأأة  1من المأأادة    2ونرد يإ الفقرة   (13)
يإ  يإ ذلأك التغييرات   يإ الكأائ أات الحيأةا بمأا  الضأأأأأأأأأأأأأأارة“ التإ تع إ  التغييرات يإ البيئأة المأاديأة أو    اآلثأار  ل 

إليكولوجية  على تركيب ومرونة وإنتاجية ال ظم ا  الم اخا التإ لها آثار شأدادة الضأرر على الصأحة البشأرنة أو 
من اتفااية    1من المادة   2“و وتعّرف الفقرة  على المواد المفيدة للبشأأرنة  الببيعية وتلك التإ ا ظمها اإلنسأأان أو 

ير الم اخ“ بفنه يع إ  تغييرا  يإ الم اخ يعمى بصأأأأورة اممم المتحدة اإلطارنة بشأأأأفن تغير الم اخ مصأأأأبلح  تغ 
غير مباشأأأرة رلى ال شأأأاط البشأأأري ال ي يفضأأأإ رلى تغيير يإ تكونن الغالف الجوي العالمإ وال ي   مباشأأأرة أو 

 تقلب الببيعإ للم اخا على مدى يترات زم ية متماثلة“و االحظا رضاية رلى ال 

  2المبدأ التوجيهي 
 النطاق

لتوجيهية ه   بحماية الغالف الجوي من تلوث الغالف الجوي ع المبادئ اتتعلق مشأأأأأارن -1
 وتدهور و

ال تت اول مشأأأأأأأارنع المبادئ التوجيهية ه   المسأأأأأأأائل المتعلقة بمبدأ تغرنم الملوث ومبدأ  -2
 هإ تةل بهاو التحوط ومبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباا ةا وال

إ للمجال الجوي اؤثر على المركم القانون ة ه   ماليس يإ مشأأأأأأأأارنع المبادئ التوجيهي -3
 يإ ذلك تعيين حدود و على المسائل المتعلقة بالفضا  الةارجإا بما بموجب القانون الدولإ وال

 الشرح  

الغالف الجويو  بشأأأأفن حماية نباق مشأأأأارنع المبادئ التوجيهية   2يحدد مشأأأأروع المبدأ التوجيهإ  (1)
وجيهية تت اول حماية الغالف الجوي من تلوث الغالف الجوي ع المبادئ التعلى أن مشأأأأأأأارن 1وت ص الفقرة 

 شروطا  وقائيةو 3و 2وتدهور و وتتضمن الفقرتان 

الجوي يإ مجأأالينا همأأا تلوث الغالف الجوي وتأأدهور الغالف  حمأأايأأة الغالف    1وتت أأاول الفقرة   (2)
تمتد رلى امسأباب الببيعية الم شأفا   لم شأف والالجويو وتت اول مشأارنع المبادئ التوجيهية امسأباب البشأرنة ا

على التلوث العابر للحدود وتدهور    من قبيل االنفجارات البركانية وارتبا  ال يازك بامرضو ونعكس التركيم
 و(65)الف الجوي على نباق العالم بسبب امنشبة البشرنة امحوال السائدة يإ الوقت الراهنالغ

بفن للتلوث الجوي العابر للحدود آثارا  صحية ضارة على البشر    21لقرن  واعتدرف يإ جدول أعمال ا  ( 3) 
وعالوة  على ذلكا   و ( 66) وآثارا  بيئية ضأأأأأارة أخرىا مثل يقدان امشأأأأأجار والغابات وتحّمو المسأأأأأبحات المائية 

ئة الما إ ي   95اسأأأت ادا  رلى الهيئة الحكومية الدولية المع ية بتغير الم اخا يكشأأأ  العلم ب سأأأبة يقين تصأأأل رلى  
أن ال شأأأأأأاط البشأأأأأأري هو السأأأأأأبب الرئيسأأأأأأإ الكامن ورا  االحترار المالحظ م   م تصأأأأأأ  القرن العشأأأأأأرننو  

  

 .United Nations, Treaty Series, vol. 1513, No(ا  1985آذار/مارس    22اتفااية ييي ا لحماية طبقة اموزون )ييي اا   (64)

26164, p. 293و 
: امسأأأأأأأأأأأأأاس العلمإ الفيمنائإا ملةص لصأأأأأأأأأأأأأانعإ 2013تغير الم اخ  انظر بوجه عا : الهيئأة الحكوميأة الدوليأة المع يأة بتغير الم اخا   (65)

 و https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/WG1AR5_SPM_brochure_ar.pdfح يإ: ا متا السياسات 
القرارات التإ ا المجلأأد امولا  1992حمنران/اونيأأه    14-3تقرنر مؤتمر اممم المتحأأدة المع إ بأأالبيئأأة والت ميأأةا رنو دي جأأانيروا   (66)

ا 1والتصأأونب(ا القرار   E.93.I.8؛ م شأأورات اممم المتحدةا رقم المبيع  A/CONF.151/26/Rev.1(Vol. I)) اتة ها المؤتمر
 و25-9المريق الثانإا الفقرة 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/WG1AR5_SPM_brochure_ar.pdf
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والحظت الهيئة أن تفثير اإلنسأأأان يإ ال ظا  الم اخإ تفثير واضأأأحو ونتجلى ه ا التفثير يإ احترار الغالف  
ا وارتفاع متوسأأأأأط مسأأأأأتوى البحارا  الجليدالجوي والمحيباتا وتغير الدورة المائية العالميةا وت اقص الثلج و 

والحظأت الهيئأة كأ لأك أن من المرجح للغأايأة أن تكون    و(67)والتغير يإ بعو الظواهر الم أاخيأة القصأأأأأأأأأأأأأأوى 
زنادة تركيمات غازات الدييئة البشأرنة الم شف وسائر  العوامل الضاغبة“ البشرنة الم شف مجتمعة  قد ساهمت  

توسأأأأأأأأأأأأأأط العأالمإ لأدرجأة حرارة سأأأأأأأأأأأأأأبح امرض يإ الفترة من إ المبأفكثر من نصأأأأأأأأأأأأأأ  المنأادة الملحوظأة ي
 و(68)2010 رلى عا  1951 عا 

و وقد يجدر بال كر مع ذلك به   الصأأأأأأأفة المحلإ وال تت اول المبادئ التوجيهية التلوث الداخلإ أو (4)
ا سأأأأيم ا الوالعالمإيحدث على الصأأأأعيد المحلإ قد يكون له أحيانا  تفثير يإ السأأأأياق عبر الحدودي   أن ما

اتعلق بحماية الغالف الجويو وقد تتبلب رجرا ات التحسأأأأأأأين البشأأأأأأأرنةا سأأأأأأأوا  أكانت رجرا ات يردية   فيما
جما يةا أن اؤخ  يإ الحسأأأأأأأأأأأأأبان الغالف الجوي والغالف المائإ والغالف الحيوي والغالف امرضأأأأأأأأأأأأأإ  أ 

 والتفاعالت بي ها من م ظور شاملو

روجين المصأأأأأأدرنن الرئيسأأأأأأيين لتلوث الغالف الجوي يد ال يتنت وأكاسأأأأأأونشأأأأأأكل ثانإ أكسأأأأأأيد الكبر  (5)
ا يإ حين يمثل تغير الم اخ ونفاد طبقة اموزون العاملين الرئيسأأأأأأأأأأيين المسأأأأأأأأأأببين لتدهور  (69)العابر للحدود

 و(71)و وتساهم مواد معي ة مست فِّدة لألوزون أيضا  يإ االحترار العالمإ(70)الغالف الجوي 

المبأادئ التوجيهيأةو وهإ تسأأأأأأأأأأأأأأت أد رلى تفأاهم اللج أة مشأأأأأأأأأأأأأأأارنع  شأأأأأأأأأأأأأأملأه  ت مأا ال  2وتعكس الفقرة   (6)
وتوخيأا  لقأدر أكبر من الوضأأأأأأأأأأأأأأوح يإ   و وت بغإ قرا تهأا بأاالقتران مع الفقرة الثأام أة من الأدابأاجأةو2013 لعأا 

ووو“ا أعيدت صأأأأأأأأأأأأياغة الفقرة لتدمج بين  بتةل  وووا ولكن ال التإ ت ص على  ال تت اوللتفاهم صأأأأأأأأأأأأيغة ا
ك لك أن المسأأأأائل المتعلقة بمبدأ   2“و وتوضأأأأح الفقرة ين باسأأأأتةدا  حرف  بارة  وال“ بدال  من  ولكنالعبارت

تغرنم الملوث ومبدأ التحوط ومبدأ المسأأأأأأأؤوليات المشأأأأأأأتركة ولكن المتباا ةا مسأأأأأأأتبعدة من مشأأأأأأأارنع المبادئ 
تع إ بأفي  الثالثأة المحأددةا الالتوجيهيأة هأ  و ونجأدر بأالأ كر أن هأ   الفقرةا يإ عأد  ت أاولهأا لهأ   المبأادئ  

تفاهم اسأأأأأأأأتدبعدت من نباق ه ا الموضأأأأأأأأوعا يإ لمبادئ قانونا و كما  شأأأأأأأأكل من امشأأأأأأأأكال عد  أهمية تلك ا
المسأأأأأأأأأأائل المتعلقة بمسأأأأأأأأأأؤولية الدول ورعاياهاا ونقل امموال والتك ولوجيا رلى البلدان ال اميةا   ا2013 عا 
 ويشمل حقوق الملكية الفكرنة بما

التوجيهية ه    اتضأأأأأأأأأأأأمن أيضأأأأأأأأأأأأا  ب دا  ا ص على أن مشأأأأأأأأأأأأارنع المبادئ  2013 هم عا تفا  وكان (7)
تت اول مواد معي ة موضأع مفاوضأات بين الدول مثل الكربون امسأودا وأوزون طبقة التروبوسأفيرا ومواد    ال

 المبدأ التوجيهإو   مشروع يعكسه نص أخرى ث ائية التفثيرو وه ا أيضا  لم

هية يإ المركم  تتضأأأأأأأمن شأأأأأأأرطا  وقائيا  يكفل عد  تفثير مشأأأأأأأارنع المبادئ التوجي  هإي 3الفقرة  أما (8)
القانونإ للمجال الجوي بموجب القانون الدولإو ونشأأأأأأأأأأكل الغالف الجوي والمجال الجوي مفهومين مةتلفين 

ا و أن ال دظم التإ تغبإ الغالف الجوي والفضأأأأأأأا  الةارجإ ندظم م فصأأأأأأألة أيضأأأأأأأ ا بغإ التمييم بي هماو كما
تت اول المسأأأأأأأأأأائل  م القانونإ للمجال الجوي والتؤثر مشأأأأأأأأأأارنع المبادئ التوجيهية على المرك وب ا   عليها ال

 المتعلقة بالفضا  الةارجإو
  

 : امساس العلمإ الفيمنائإا ملةص لصانعإ السياساتو2013تغير الم اخ الهيئة الحكومية الدولية المع ية بتغير الم اخا  (67)
 IPCC, Global Warming of 1.5 ºC. An IPCC Special Report, Summary for Policymakers   المرجع نفسهو (68)

(2018), pp. 4–5 و متاح علىwww.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/و 
(69) Boyle and Redgwell, International Law and the Environment  أعال (ا  21)انظر الحاشيةpp. 378-379و 
من اتفااية اممم    4و تعال ج مسأأفلة الترابط بين تغير الم اخ واسأأت فاد اموزون يإ الداباجة ويإ المادة 379حة المرجع نفسأأها الصأأف (70)

من   1المتحدة اإلطارنة بشأأأأأأأأأأأفن تغير الم اخو أما الترابط بين التلوث الجوي العابر للحدود وتغير الم اخ فيعال ج يإ الداباجة والفقرة  
 و2012لعا   وت برغمن تعدال بروتوكول غ 2المادة 

 المرجع نفسهو (71)
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والغالف الجويا بأأاعتبأأار  غاليأأا  غأأازنأأا  محيبأأا  بأأامرضا هو مأأادٌة دا أأاميأأة متقلبأأة تتحرك ييهأأا  (9)
والغالف الجوي غير مرئإ وغير ملموس وغير قابل   و(72)إلقليميأةالغأازات باسأأأأأأأأأأأأأأتمرار دون اعتبأار للحأدود ا

  المجال الجوي يهو حيم مؤسأسأإ ثابت تمارس عليه الدولةا داخل رقليمهاا  سأيادة كاملة وحصأرنة“و  للفصألو أما 
الإ:  لكل دولة السأأأأأأأأأأيادة   من اتفااية البيران المدنإ الدولإا على ما 1يعلى سأأأأأأأأأأبيل المثالا ت ص المادة 

من االتفأاايأة نفسأأأأأأأأأأأأأأهأا يتعّرف    2المأادة   أمأا  و(73)المجأال الجوي‘ الأ ي يعلو رقليمهأا“’ى  ة والمبلقأة علالكأاملأ
سأأألبانها   رقليم الدولة بفنه الم اطق البرنة والميا  اإلقليمية المتاخمة لها والتإ تةضأأأع لسأأأيادة تلك الدولة أو

سأأأأأأأيادة أي يال يةضأأأأأأأع ل ا يميةالميا  اإلقلالمجال الجوي ال ي يقع خار  حدود  والاتهاو وأما حمااتها أو أو
 دولة وهو مفتوح لالستةدا  أما  جميع الدولا شفنه يإ ذلك شفن أعالإ البحارو

ون قسأأأأأأأأأأم الغالف الجوي يضأأأأأأأأأأائيا  رلى طبقات جونة مرتبة ب ا   على خصأأأأأأأأأأائص درجة حرارتهاو   (10)
كيلومترا    100على    ى مسأأأأأاية تمندتوجد حدود علمية حادة بين الغالف الجوي والفضأأأأأا  الةارجإو يعل وال

ومعاهدة المبادئ الم ظمة منشأأأأأأأأأأأبة الدول يإ   و(74)تةتلط آثار الغالف الجوي تدرنجيا  بالةوا  الفضأأأأأأأأأأأائإ
تفت   يإ ذلك القمر وامجرا  السأأأأأأأماونة امخرىا لم ميدان اسأأأأأأأتكشأأأأأأأاف واسأأأأأأأتةدا  الفضأأأأأأأا  الةارجإا بما

م اقشأة المسأفلة يإ رطار اللج ة الفر ية    5919 م   عا وتتواصأل   و(75)بتعرنٍف لمفهو   الفضأا  الةارجإ“
القانونية التابعة للج ة اسأأأأأأأأأأتةدا  الفضأأأأأأأأأأا  الةارجإ يإ امغراض السأأأأأأأأأألميةا التإ بحثت ال هجين المكانإ 

 و(76)والوظيفإ رزا  مسائل تحداد الحدود

  3المبدأ التوجيهي 
 اقلتزام بحماية الغالف الجوي 

بحمأأايأأة الغالف الجوي عن طرنق توخإ الع أأايأأة الواجبأأة  يقع على عأأاتق الأأدول التما    
يإ اتةأأأاذ التأأأدابير المالئمأأأةا ويقأأأا  لقواعأأأد القأأأانون الأأأدولإ الم ببقأأأةا بغرض در  تلوث الغالف  

 السيبرة عليهماو خفضهما أو الجوي وتدهور  أو

 الشرح  

جويو وهو محوري  االلتما  بحمأأأايأأة الغالف الاإلعراب عن    3مشأأأأأأأأأأأأأأروع المبأأأدأ التوجيهإ    يكرر (1)
مبادئ التوجيهية ه  و وت بع من ه ا المبدأ التوجيهإا على وجه الةصأأأأأوصا مشأأأأأارنع المبادئ لمشأأأأأارنع ال
ترمإ رلى تببيق مبأأأادئ مةتلفأأأة من القأأأانون البيئإ الأأأدولإ على التإ    أدنأأأا الواردة    6و  5و  4التوجيهيأأأة  

 جويوالحالة الةاصة لحماية الغالف ال

  

الصفحات أعال (ا    21ا )الحاشية  Boyle and Redgwell, International Law and the Environmentانظر بوجه عا : (72)
 و361رلى  359من 

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 15(ا  1977كانون امول/ديسأأأأأأأمبر   7اتفااية البيران المدنإ الدولإ )شأأأأأأأيكاغوا   (73)

No. 102, p. 295  من اتفااية اممم المتحدة لقانون البحارا التإ ت ص على ما الإ:  تمتد   2من المادة  2و انظر أيضأأأأأأأأأا  الفقرة
 السيادة رلى الحيم الجوي يوق البحر اإلقليمإ وك لك رلى قاعه وباطن أرضه“و

(74) Tarbuck, Lutgens and Tasa, Earth Science( ا  53ة الحاشيانظر ا) أعالpp. 465 and 466و 
(75) 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 :  (76)

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

Taylor and Francis, 1991), especially chaps. 2–3و 
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السأأأأأأأأأأأأأياقين العابر للحدود والعالمإ كليهماو ونجدر بال كر أن  بهإ بدأ التوجيمشأأأأأأأأأأأأأروع الم  ونتعلق (2)
اتضأأأأأأأأمن ع صأأأأأأأأرا   عابرا  للحدود“ يإ تعرنف  تلوث الغالف الجوي“ )باعتبار   1مشأأأأأأأأروع المبدأ التوجيهإ 

يإ الغالف الجوي   طاقة أو  رطالق مواد غير مباشأأأأأرةا يإ ردخال أو تسأأأأأبُّب اإلنسأأأأأانا بصأأأأأورة مباشأأأأأرة أو
 تمتد خار  دولة الم شأأأأأأف“ا ومن شأأأأأأفنها أن تعرض حياة اإلنسأأأأأأان ذات شأأأأأأفن  م يإ وقوع آثار ضأأأأأأارة تسأأأأأأه

بيئأة الببيعيأة لألرض للةبر(ا وبعأدا   عأالميأا “ يإ تعرنف  تأدهور الغالف الجوي“ )بأاعتبأار  وصأأأأأأأأأأأأأأحتأه وال
ع ه آثار ضأأأأارة غير مباشأأأأرةا يإ تغير محوال الغالف الجوي ت جم   تسأأأأبُّب اإلنسأأأأانا بصأأأأورة مباشأأأأرة أو

 ذات شفن قد تعرض حياة اإلنسان وصحته والبيئة الببيعية لألرض للةبر(و

واجب حماية الغالف الجوي يإ در  تلوث الغالف الجوي ه ا وع المبدأ التوجيهإ  مشأأأأأأأأأر   صأأأأأأأأأر نح و  ( 3) 
  21دأ  ن المب م يإ أصلها   ه ا  صياغة مشروع المبدأ التوجيهإ  فتإ وت   و السيبرة عليهما  خفضهما أو  وتدهور  أو 

 ون ص و  ( 77) مصأأأأأأأهر ترنل خلص رليه التحكيم يإ قضأأأأأأأية   ا ال ي يعكس ما 1972 لعا    من رعالن اسأأأأأأأتكهولم 
ا  لسأأأأأأأياسأأأأأأأاتها البيئيةا وعليها  تبع يإ اسأأأأأأأتغالل مواردها الةاصأأأأأأأة  ا  سأأأأأأأيادي  ا   للدول حق ه ا على أن   21لمبدأ ا 

ت سأأأيبرتها ضأأأررا  بيئيا  بدول أخرى تح  تدلحق امنشأأأبة المضأأأبلع بها يإ رطار والاتها أو  مسأأأؤولية كفالة أال 
الوط يأأأأة“و ونتجلى هأأأأ ا  أو  تقع خأأأأار  نبأأأأاق والاتهأأأأا  كأأأأ لأأأأك يإ المبأأأأدأ  ل ا   م أأأأاطق  من رعالن رنو   2مبأأأأدأ 

 و 1992 لعا  

وتدل اإلشأأأأارة رلى  الدول“ مغراض مشأأأأروع المبدأ التوجيهإ على رمكانية تصأأأأرف الدول م فردة  (4)
 ومجتمعةا حسب االقتضا و

رذا كان واجب حماية الغالف الجوي  دأ التوجيهإا بصأأأأأأأأأأأيغته الحاليةا بمامشأأأأأأأأأأأروع المبيةل  وال (5)
من المواد المتعلقة بمسأأأأأأأأؤولية الدول عن   48الا بالمع ى المقصأأأأأأأأود يإ المادة  اجهة الكاية أ واجبا  يإ مو 

  ا وهإ مسفلة اختلفت بشفنها اآلرا و(78)اميعال غير المشروعة دوليا  

ن يإ الغالف الجويا رلى حد كبيرا أنشأأأأبةد اميراد والصأأأأ اعات  لسأأأألبية ذات الشأأأأف وتسأأأأبب اآلثار  ا  ( 6) 
ه ا الصددا يقتضإ ب ل الع اية الواجبة من الدول  كفالة“   ت سب رلى الدولة يإ العادةو ويإ  الةاصةا التإ ال 

شأأأفنو بيد أن آثار سأأألبية ذات  تحت سأأأيبرتها يإ   تتسأأأبب امنشأأأبة التإ يضأأأبل ع بها يإ رطار والاتها أو  أال 
على امنشأبة الةاصأةا ذلك أن أنشأبة الدولة ذاتها تةضأع هإ  ت ببق رال  ال   الواجبة   يع إ أن الع اية  ال  ه ا 

اتبلب اعتماد قواعد وتدابير م اسأأأأأأبة يحسأأأأأأبا بل أيضأأأأأأا    و وهو التما  ال (79)أيضأأأأأأا  لقاعدة ب ل الع اية الواجبة 

  

 UNRIAA, vol. III (Sales No. 1949.V.2), pp. 1905-1982 (Award of 11 March 1941), 1907, atانظر  (77)

p. 1965 et seq ووو ال يحق لدولة أن تسأأأتةد  أو تسأأأمح باسأأأتةدا  أراضأأأيها ببرنقة من شأأأفنها  مبادئ القانون الدولإ  جبو )بمو
أن تسأأأأبب ضأأأأررا  من امبةرة يإ أراضأأأأإ دولة أخرى أو مراضأأأأإ تلك الدولة امخرى أو لممتلكات أو مشأأأأةاص يإ أراضأأأأإ تلك 

ووو( والتقرنر امول للمقرر  ضأأأرر حاصأأأال  بفدلة واضأأأحة ومق عةالالدولة امخرىا ع دما تكون لتلك الحالة عواقب خبيرةا ونكون 
 A.K. Kuhn, “The Trail Smelter Arbitration, United Statesو انظر أيضأأا : 43(ا الفقرة  A/CN.4/667الةاص )

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 
ة أن يحق مي دولة خالف الدولة المضأأأأأأرور   -1)احتجا  دولة غير مضأأأأأأرورة بمسأأأأأأؤولية دولة أخرى( على أنه    48ت ص المادة  (78)

ووو )ب( رذا كأان االلتما  الأ ي خرق واجبأا  تجأا  المجتمع الأدولإ ككأل“ )قرار الجمعيأة  :2ولأة أخرى ويقأا  للفقرة  تحتج بمسأأأأأأأأأأأأأأؤوليأة د
و ولالطالع على مشأأأأأأأأارنع المواد التإ اعتمدتها اللج ة وشأأأأأأأأروحهاا انظر 2001كانون امول/ديسأأأأأأأأمبر    12المؤرخ    56/83العامة  
 نإ( والتصونبا الفصل الرابعا الفرع ها (والمجلد الثانإ )الجم  الثاا 2001ووو  حولية

(79) 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; Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border area 

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

(Nicaragua v. Costa Rica)    أعال (ا  58)انظر الحأأأاشأأأأأأأأأأأأأأيأأأة paras. 104, 153, 168 and 228; International 
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زمة على متعهدي التشأأأأأأغيل من القباعين  ابة اإلدارنة الال ذها وممارسأأأأأأة الرق مسأأأأأأتوى معي ا  من اليقظة يإ رنفا 
العا  والةاصا من قبيل رصأأأأأأد امنشأأأأأأبة التإ يضأأأأأأبلع بها هؤال  المتعهدونا لحماية حقوق البرف اآلخرو  

يإ مجال التك ولوجياو   اتبلب اممر مراعاة السأأأأأأأأأأأأياق وتبور المعااير سأأأأأأأأأأأأوا  على صأأأأأأأأأأأأعيد امنظمة أو  كما 
تدب لو  أن الع اية الواجبة لم بالضأأأأأأأأأأأأأرورة    يع إ ذلك  شأأأأأأأأأأأأأفنا ال  قع آثار ضأأأأأأأأأأأأأارة ذات لإا يحتى ع دما ت وبالتا 

يالتقصأأأأير عن أدا  ذلك االلتما  رنما ا حصأأأأر يإ رهمال الدولة الويا   بالتمامها باتةاذ جميع التدابير الم اسأأأأبة  
او  السأأيبرة عليه  أو   ر سأألبية ذات شأأفنا يحتمل أن تكون لهاا آثا  خفو امنشأأبة البشأأرنة التإ لهاا أو  لدر  أو 

يستلم  تحقيق نتائج بعي ها )التما  بتحقيق نتيجة( وإنما يستلم  يقط   والتما  الدول المعبر ع ه بكلمة  ضمان“ ال 
 لتج ب التسبب يإ آثار سلبية ذات شفن )التما  بب ل ع اية(و  أيضل ما يمكن من جهود حسن ال ية   ب ل 

التإ  مجموعة مت وعة من التدابير  هما“السأأأأأأأأأيبرة علي أوخفضأأأأأأأأأهما   ووو أو  در  بونع إ االلتما    (7)
صأأأأأأأأأأأأألة بتلوث  المجتمعة على السأأأأأأأأأأأأأوا ا ويقا  للقواعد المعمول بها ذات  تتة ها الدولا م فردة أو  اتعين أن

خفضأأأأأأأأأأأأهما   ووو أو الغالف الجوي من جهة وبتدهور الغالف الجوي من جهة أخرىو وتسأأأأأأأأأأأأت د  بارة  در 
  اتفااية اممم المتحدة لقانون البحار من   194من المادة   1الفقرة    الواردة يإ  ة يغ برة عليهما“ رلى الصأأأأالسأأأأي  أو 

اتفااية اممم المتحدة اإلطارنة من   3من المادة  3ا وإلى الصأأأأأأأأأيغة الواردة يإ الفقرة (80)التإ تسأأأأأأأأأتةد   و“
االلتما    وه  المبدأ التوجيهإ  مشأأأأأأأأأأأأروع المهم ع د ال ظر يإو   و(81)التإ تسأأأأأأأأأأأأتةد   أو“  بشأأأأأأأأأأأأفن تغير الم اخ

يإ الداباجة  بإقرار   يإ ه ا السياقا تجدر اإلشارة رلى أن اتفاق بارنسا  و و المالئمة“بضمان اتةاذ  التدابير  
أهمية كفالة سأالمة جميع ال ظم اإليكولوجيةا ما ا ص على مللبشأرنة  ا  مشأترك  شأاغال    يشأكلتغير الم اخ مبفن 

 و(82)ممايةِّ الت وع البيولوجإبما ييها المحيباتا وح

السأأأأأأأأأيبرة عليهما“   خفضأأأأأأأأأهما أو ووو أو وعلى الرغم من أن التدابير الم اسأأأأأأأأأبة الرامية رلى  در  (8)
ت ببق على كأأأل من تلوث الغالف الجوي وتأأأدهور الغالف الجويا من المفهو  أن  بأأأارة  ويقأأأا  لقواعأأأد  

تلوث الببيعأة العأابرة للحأدود ل   لتأدابير المتةأ ةا مع ردراك القأانون الأدولإ الم ببقأة“ يدقصأأأأأأأأأأأأأأد م هأا التمييم بين ا 
سأأأأأأأأأأأأأأيأاق  الغالف الجوي والببيعأة العأالميأة لتأدهور الغالف الجوي واختالف القواعأد التإ ت ببق عليهمأاو ويإ 

خ التما د الدول بم ع حدوث آثار سأأألبية ذات شأأأفن باعتبار  قانونا  دوليا   تلوث الغالف الجوي عبر الحدودا ترسأأأّ
لدولإ المتعلقة بم ع الضأأأأأرر العابر للحدود ال اجم عن شأأأأأارنع مواد لج ة القانون ا تؤكد  مثال  م  يا ا وهو ما عرف 

  

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  مشأأأأأأارنع المواد المتعلقة بم ع الضأأأأأأرر ؛  
)اسأأأأأتد سأأأأأةت يإ  97( والتصأأأأأونبا الفقرة  الثانإا المجلد الثانإ )الجم   2001ووو    حوليةالعابر للحدود ال اجم عن أنشأأأأأبة خبرةا 

؛ التقرنران امول والثأانإ للفرنق 18-7(ا الفقرات  2007كأانون امول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر   6ا المريقا المؤرخ  62/68قرار الجمعيأة العأامأة  
ا 2016وتموز/اوليه   2014آذار/مارس  7ولإ المكل  بموضأأأأأأأأأوع الع اية الواجبة يإ القانون الدولإا  الدراسأأأأأأأأأإ لراببة القانون الد

 Société françaiseو  ؛J. Kulesza, Due Diligence in International Law (Leiden, Brill, 2016)على التوالإ؛  

pour le droit international, Le standard de due diligence et la responsabilité internationale, Paris, 

Pedone, 2018و  ؛S. Besson, “La due diligence en droit international”, Collected Courses of the 

Hague Academy of International Law, vol. 409 (2020), pp. 153-398و 
(80) M.H. Nordquist et al., eds., United Nations Convention on the Law of the Sea 1982: A Commentary, 

vol. IV (Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1991), p. 50و 
امطراف تدابير وقائية السأأأأأتباق أسأأأأأباب تغير الم اخ أو الوقاية م ها أو تقليلها   على حكم مماثل  تتة   3من المادة   3ت ص الفقرة  (81)

  ا( )مونتيغو باي اتفااية اممم المتحدة لقانون البحارانظرا على سأأأأأأأأأأأأأأبيل المثالا  ة“ورلى الحد امدنى وللتةفيف من آثار  الضأأأأأأأأأأأأأأار 
United Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. 31363, p. 3, art. 212 ا وزون اتفأاايأة ييي أا لحمأايأة طبقأة ام؛ و

تفااية اسأأتكهولم بشأأفن الملوثات العضأأونة ؛ وا4المادة   ااتفااية اممم المتحدة اإلطارنة بشأأفن تغير الم اخ)ب(؛ و  2ا الفقرة 2 المادة
 و9و 8و 2ا المواد اتفااية مي اماتا بشفن المئبق؛ و 3ا الفقرة امولى من الداباجة والمادة الثابتة

 الفقرتان الحادية عشرة والثالثة عشرة من الداباجةو (82)
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زال وجود ه ا  و ومع ذلكا ما ( 84) واالجتهاد القضأأأأأأأأائإ للمحاكم والهيئات القضأأأأأأأأائية الدولية   ( 83) أنشأأأأأأأأبة خبرة 
 لعالمإو اتعلق بتدهور الغالف الجوي ا  فيما  غير مستقر رلى حد ما يإ القانون الدولإ العريإ  االلتما  

ن  وجود التما  الدول العا  بكفالة أن تحتر  امنشأبة المضأبلع  أقد ذكرت محكمة العدل الدولية و  (9)
و اآلن جم  من الم أاطق الواقعأة خأار  سأأأأأأأأأأأأأأيبرتهأا الوط يأة ه  ووو بهأا داخأل والاتهأا وتحأت سأأأأأأأأأأأأأأيبرتهأا بيئأة

  ليس يقط فيما يةص  يئة اهتماما  كبيرا  ا وأولت احترا  الب(85)مجموعة مواد القانون الدولإ المتصأأألة بالبيئة“
أن   السأأكك الحدادية آارن راانو وبي ت المحكمة يإ قضأأية (86)الدول بل فيما يةص البشأأرنة جمعا  أيضأأا “

التةفيف م ه على امقل بات اآلن مبدأ  من القواعد العامة  م ع ]حدوث ضأأأرر ذي شأأأفن بالبيئة[ أو  واجب
 يقة الصلة بحماية الغالف الجويوحات مفيدة ووثو وه   التصرن(87)للقانون الدولإ“

  4المبدأ التوجيهي 
 تقييم األثر البيئي

لألثر البيئإ ال ي تةلفه امنشأأأأأأأأأأأأبة يقع على عاتق الدول التما  بضأأأأأأأأأأأأمان رجرا  تقييٍم   
تحت سأيبرتهاا والتإ ارجَّح أن تتسأبب يإ آثار سألبية ذات شفن   المقترحة داخل نباق والاتها أو

 تدهور و ف الجوي من حيث تلوث الغالف الجوي أوعلى الغال

 الشرح  

ة مشأأأأأأأأأارنع مبادئ تقييم امثر البيئإو وه ا هو امول من ثالث 4ات اول مشأأأأأأأأأروع المبدأ التوجيهإ  (1)
ضأأأأأأأأع مشأأأأأأأأروع المبدأ التوجيهإ يإ صأأأأأأأأيغة غير    3توجيهية ت بع من مشأأأأأأأأروع المبدأ التوجيهإ  الجامعو وود

وجود مجموعة مت وعة من الجهات  بال ظر رلىمنه أنه التما  بب ل ع ايةا و  مباشأأأأأأأأأأأأأرة من أجل الداللة على

  

)الم ع(:  تتة  دولة المصأأأأدر   3الفصأأأأل الةامسا الفرع ها ا المادة ا المجلد الثانإ )الجم  الثانإ( والتصأأأأونبا  2001ووو   حولية (83)
لا للتقليل من مةاطر  رلى أدنى حد“و كما ت اولت كل التدابير الم اسأأأأأأأأبة لم ع وقوع ضأأأأأأأأرر جسأأأأأأأأيم عابر للحدود أوا على أي حا

على أنه   14من المادة  3و وت ص الفقرة اللج ة التما  الم ع يإ موادها المتعلقة بمسأأأأؤولية الدول عن اميعال غير المشأأأأروعة دوليا  
ق طوال يترة اسأأأأأأأأأأأأأأتمرار الحأدث“  يقع خرق اللتما  دولإ اتبلأب من الأدولأة أن تم ع حأدثأا  معي أا  ع أد وقوع هأ ا الحأدثا ونمتأد الةر 

ر االلتمامات بالم ع عادة على أنها التمامات  المرجع نفسأأأأأه) بب ل أقصأأأأأى الجهود ا الفصأأأأأل الرابعا الفرع ها (و وويقا  للشأأأأأرح:  تفسأأأأأَّ
من  لم ع وقوع حأدث معينا وتتبلأب من الأدول اتةأاذ جميع التأدابير المعقولأة أو الالزمأة لم ع وقوع هأ ا الحأدث لكن دون أن تضأأأأأأأأأأأأأأ 

بم ع الضأأأرر العابر للحدود عن   (و وقد  الشأأأرح  االلتما 14من المادة   3( من شأأأرح الفقرة  14ا الفقرة )المرجع نفسأأأهعد  وقوعه“ )
 و)المرجع نفسه(“ كفحد اممثلة على التما  الم ع مصهر ترنلالهوا ا وال ي جرى ت اوله يإ التحكيم المتعلق بقضية طرنق تلوث 

ا ذكرت المحكمة أنها  تضأأأع  ناغيماروس  -غابتشأأأيكويو    مشأأأروعشأأأددت محكمة العدل الدولية على الم ع هإ أيضأأأا و يفإ قضأأأية   (84)
الم  توخإ الح ر واالهتما  بمسفلة الم ع بسبب طابع الضرر ال ي يقع على البيئة وال ي  يإ اعتبارها أنها يإ مجال حماية البيئةا  

-Gabčíkovoال يمكن رصأأأالحه يإ كثير من امحيانا وبسأأأبب القصأأأور المالز  آللية الجبر نفسأأأها يإ ه ا ال وع من الضأأأرر“ )

Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, I.C.J. Reports 1997, p. 7, at p. 78, para. 140  و)
أيضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا     .Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica vوانأأأأأظأأأأأر 

Nicaragua) and Construction of a Road along the San Juan River (Nicaragua v. Costa Rica)   انظر(
اليو ا يإ القانون   ا ذكرت هيئة التحكيم أيضأا  أن  التشأدادالسأكك الحدادية آارن راانو ويإ قضأية 104أعال (ا الفقرة    58حاشأية ال

 Award in the Arbitration regarding the Iron Rhine (“Ijzerenالبيئإ الأدولإا على واجأب الم ع بأات اتمااأد“ )

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

at pp. 241–242, para. 29و 
(86) Gabčíkovo-Nagymaros Project أعال (ا   84ا )انظر الحاشأأأيةp. 41, para. 53 ؛ اسأأأتشأأأهدت المحكمة بالفقرة نفسأأأها يإ

 وp. 78, para. 193أعال (ا  79ا )انظر الحاشية Pulp Mills on the River Uruguayقضية 
(87) Iron Rhine Railwayأعال (ا  84حاشية ا )انظر الpp. 66-67, para. 59و 
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الدولة نفسأأها رجرا  التقييمو والمبلوب هو أن من  بالضأأرورة  اتبلب يإن ه ا االلتما  ال  االفاعلة االقتصأأادية
تعلق بامنشأأأأأبة ا الم  من تدابير تشأأأأأرنعية وت ظيمية وغيرها إلجرا  تقييم امثر البيئإ فيما تضأأأأأع الدولة ما

نمكن  و المقترحةو والضأأأأمانات اإلجرائية مثل اإلخبار والمشأأأأاورات هإ أيضأأأأا  أسأأأأاسأأأأية إلجرا  ه ا التقييمو 
بروتوكول كييف المتعلق بالتقييم البيئإ االسأأأأتراتيجإ الملحق باتفااية تقييم امثر البيئإ يإ أن  رلى  اإلشأأأأارة

اآلثار الصأأأأأأأأحيةا المرجح  ييها يجإ“ لآلثار البيئيةا بمايشأأأأأأأأجع  التقييم البيئإ االسأأأأأأأأترات  رطار عبر حدودي
سأأأأأأأان وعلى ال باتات والحيوانات يإ ذلك على صأأأأأأأحة اإلن يع إ أي تفثير على البيئةا بما حدوثهاا وهو ما

والت وع البيولوجإ والتربأة والم أاخ والهوا  والمأا  والم أاظر الببيعيأة والمواقع الببيعيأة وامصأأأأأأأأأأأأأأول المأاديأة  
 و(88)بين عوامل أخرى  ثقايإ والتفاعلوالتراث ال

يم رلى أهمية تقي  ناغيماروس -مشأأأأأأروع غابتشأأأأأأيكويو  أشأأأأأأارت محكمة العدل الدولية يإ قضأأأأأأية و  (2)
بعو امنشأأأأأأأبة التإ تقو  بها نيكاراغوا يإ الم بقة الحدودية )كوسأأأأأأأتارنكا  قضأأأأأأأية  ويإ و(89)التفثير البيئإ

(ا  امتداد نهر سأأأأأأان خوان )نيكاراغوا ضأأأأأأد كوسأأأأأأتارنكاضأأأأأأد نيكاراغوا( وتشأأأأأأييد طرنق يإ كوسأأأأأأتارنكا على 
الأدوليأة أن  التما  الأدولأة ببأ ل  أكأدت محكمأة العأدل    سأأأأأأأأأأأأأأيأاق االلتمامأات المتعلقأة ببأ ل الع أايأة الواجبأةا ويإ

رذا كان اوجد   الع اية الواجبة لم ع وقوع ضأأأأأأرر ذي شأأأأأأفن عابر للحدود يقتضأأأأأأإ من تلك الدولة التفكد مما
فن عابر للحدود قبل االضأبالع بفي نشأاط يحتمل أن اؤثر سألبا  على البيئة يإ خبر رحداث ضأرر ذي شأ

خلصأأأأأأأأت و  و(90)الدولة المع ية أن تجري تقييما  لألثر البيئإ“وإذا كان اممر ك لكا وجب على   دولة أخرىو
ا  تقييم لألثر المحكمأة رلى أن الأدولأة المع يأة  لم تمتثأل اللتمامهأا بموجأب القواعأد العأامأة للقأانون الأدولإ بأإجر 

را  والحظ القاضأأإ سيسأأاشأأإ أوادا يإ رأي م فصأأل أن  لتقييم امثر البيئإ دو   و(91)البيئإ قبل تشأأييد البرنق“
هاما  بل حاسأأأأأأأأما  يإ ضأأأأأأأأمان ايا  الدولة المع ية بب ل الع اية الواجبة بموجب القواعد العامة للقانون البيئإ  

 االلتما  بالحماية ا رلى أن يإ وقت سأأأأأأأأابق اللباب  طاحونتإخلصأأأأأأأأت المحكمةا يإ قضأأأأأأأأية  و   و(92)الدولإ“
ويقا  لممارسأأة اكتسأأبت يإ السأأ وات اتعين أن يفسأأر  )أ( من ال ظا  امسأأاسأأإا  41ا بموجب المادة  وبالحفظ

امخيرة قدرا  كبيرا  جدا  من القبول لدى الدول بحيث يمكن اليو  اعتبار رجرا  تقييم للتفثير البيئإ شرطا  تمليه  
ويضأأال  عن ذلكا اسأأت تجت غرية م ازعات قاع البحار التابعة للمحكمة    و(93)“العامة للقانون الدولإالقواعد  

مسأأأأأأأأؤوليات والتمامات الدول فيما يةص امنشأأأأأأأأبة يإ م اطق قاع بحار يإ يتواها بشأأأأأأأأفن الدولية لقانون ال
ار يحسأأأأبا بل يشأأأأكل البح  قانون اممم المتحدة لا شأأأأف بموجب اتفااية   أن واجب رجرا  تقييم بيئإ ال  البحار

 و(94)أيضا   التماما  عاما  بموجب القانون الدولإ العريإ“

تحت سأأيبرتها“ هو اإلشأأارة رلى أن   المقترحة داخل نباق والاتها أووالقصأأد من  بارة  امنشأأبة  (3)
داخل نباق    االلتما  ال ي يقع على الدول بضأأأمان رجرا  تقييم لألثر البيئإ التما  اتعلق بامنشأأأبة التإ تقع

ولا تحتر  الحدودا يليس من المسأأأتبعد أن تتة  الد أن التهدادات البيئية ال تحت سأأأيبرتهاو وبما والاتها أو
 يإ رطار مسؤوليتها البيئية العالميةا قرارات مشتركة بشفن تقييمات امثر البيئإو

  

(ا  2003أيأار/مأااو    21بروتوكول التقييم البيئإ االسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجإ الملحق بأاتفأاايأة تقييم امثر البيئإ يإ رطأار عبر حأدودي )كييفا  (88)
United Nations, Treaty Series, vol. 2685, No. 34028, p. 140, art. 2, paras. 6-7و 

(89) Gabčíkovo-Nagymaros Project و140أعال (ا الفقرة  84ا )انظر الحاشية 
(90) I.C.J. Reports 2015  و153أعال (ا الفقرة  58)انظر الحاشية 
 و168المرجع نفسها الفقرة  (91)
 و18 المرجع نفسها رأي م فصل للقاضإ سيساشإ أواداا الفقرة (92)
(93) Pulp Mills on the River Uruguay  و204رة أعال (ا الفق 79)انظر الحاشية 
(94) 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. 145و 



A/76/10 

35 GE.21-11083 

ة لبد  تقييم بر ضأأأرورنعتبة تعت   بارة  التإ ارجَّح أن تتسأأأبب يإ آثار سأأألبية ذات شأأأفن“وتحدد  (4)
وعالوة  على ذلكا توجد صأأأأأأكوك   من رعالن رنوو  17امثر البيئإو وهإ مسأأأأأأتمدة من صأأأأأأيغة نص المبدأ 

  تسأأأتةد  عتبة مماثلةوا (95)1991 لعا   أخرىا مثل اتفااية رسأأأبو لتقييم امثر البيئإ يإ رطار عبر حدودي
يإ تقييم لألثر البيئإ  ى أنه اتعين رجرا  ا أشأأأأارت المحكمة رل2010 يإ عا  طاحونتإ اللبابقضأأأأية  ويإ

الحاالت التإ يدحتمل ييها أن يةل   ال شأأاط الصأأ اعإ المقترح أثرا  ضأأارا  ذا شأأفن يإ سأأياق عبر حدوديا  
 و(96)وبةاصة على مورد مشترك“

ع  رو سأأأتبعد مشأأأيأن تتسأأأبب يإ آثار سأأألبية ذات شأأأفن“ا   وبوجود عتبة تحددها  بارة  التإ ارجَّح (5)
رجرا  تقييم امثر البيئإ ل شأأاط ارجَّح أن يكون أثر  طفيفا و يفثر الضأأرر المحتمل يجب أن  التوجيهإ أالمبد

اسأأأأأتةدمت  بارة و  يكون  ذا شأأأأأفن“ا فيما يةص كال  من  تلوث الغالف الجوي“ و تدهور الغالف الجوي“و
كر يإ ما ذد مثلا و 1جيهإ  “ يإ الفقرتين الفرعيتين )ب( و) ( من مشأأأروع المبدأ التو  آثار ضأأأارة ذات شأأأفن

 و(97)القانون   ذو شفن“ أمر يدفصل فيه ب ا   على الوقائع ال  تقدار  ا يإنشرح ه ا المبدأ التوجيهإ

ن بمسأأفلتي  أيضأأا    تدهور “ مشأأروع المبدأ التوجيهإ وتربط  بارة  من حيث تلوث الغالف الجوي أو (6)
وهمأا تلوث  المبأادئ التوجيهيأةا أال  نع هأ  ر امشأأأأأأأأأأأأأأ  يإ رطأار  اتعلق بحمأايأة البيئأة رئيسأأأأأأأأأأأأأأيتين مهمتين فيمأا

حين تت اول السأأأأأأأوابق ذات الصأأأأأأألة ببلب تقييم امثر البيئإ يإ  الغالف الجوي وتدهور  عبر الحدودو ويإ
المقا  امول السأأياقات العابرة للحدودا يدعتبر أن ه اك شأأرطا  مماثال  للمشأأارنع التإ ادتوقع أن تكون لها آثار  

الجوي العالمإا مثل امنشأأبة التإ ت بوي على تعدال واسأأع ال باق متعمد   الغالف سأألبية ذات شأأفن على
وقوع ضأأأأأأرر بالغ   رلىامنشأأأأأأبة  ؤدي مثل ه   الغالف الجويا قد ت  سأأأأأأياق تدهور و ويإ(98)للغالف الجوي 

االعتبارات    أن ت ببق  أشأأأأد حّدة حتى من مةاطر وقوع ضأأأأرر عابر للحدودا وبالتالإ ا بغإ من باب أولى
 امنشبة التإ يمكن أن ا جم ع ها تدهور يإ الغالف الجوي العالمإو ها علىنفس

ورغم عد  ت اول الجوانب اإلجرائية يإ نص مشأروع المبدأ التوجيهإا يإن الشأفافية ومشأاركة الجمهور   ( 7) 
ن  م   10يالمبدأ    ع صأأأأأأأأران هامان يإ ضأأأأأأأأمان الحصأأأأأأأأول على المعلومات والتمثيل يإ رجرا  تقييم لألثر البيئإو 

ا ص على أن من اميضأأأأل معالجة القضأأأأايا البيئية بمشأأأأاركة جميع المواط ين المع يينا    1992 ن رنو لعا  رعال 
الحصأأأأول على المعلوماتا ويرصأأأأة المشأأأأاركة يإ عمليات صأأأأ ع    المشأأأأاركة   شأأأأمل وت على المسأأأأتوى الم اسأأأأبو  

ايا أيضأأا  االتفاايةد الةاصأأة بإتاحة  القضأأ   ه  وتت اول  القرارا واالسأأتفادة الفعلية من اإلجرا ات القضأأائية واإلدارنةو  
يرص الحصأأأول على المعلومات عن البيئة ومشأأأاركة الجمهور يإ اتةاذ القرارات بشأأأفنها واالحتكا  رلى القضأأأا   

على    المشار رليه أعال    ونشجع بروتوكول كييف المتعلق بالتقييم البيئإ االستراتيجإ   و ( 99) يإ المسائل المتعلقة بها 
 و ( 100) برنامج  وأخ  نتائج ه   المشاركة والتشاور بعين االعتبار يإ خبة أو ور والتشاور معها  مشاركة الجمه 

  

 .United Nations, Treaty Series, vol(ا 1991شأأباط/يبراار   25بيئإ يإ رطار عبر حدودي )رسأأبوا  اتفااية تقييم امثر ال (95)

1989, No. 34028, p. 309و 
(96) Pulp Mills on the River Uruguay  و204أعال (ا الفقرة  79)انظر الحاشية 
د ال اجم عن شأأأأأأأأأأفن“ يإ عملهاا بما يإ ذلك يإ المواد المتعلقة بم ع الضأأأأأأأأأأرر العابر للحدو   كثيرا  ما تسأأأأأأأأأأتةد  اللج ة  بارة  ذات (97)

(و ويإ تلك الحالةا قررت اللج ة عد  تعرنف العبارةا وسأأأألمت بفنه يجب الفصأأأأل يإ مسأأأأفلة  الشأأأأفن“ ب ا    2001أنشأأأأبة خبرة )
ا المجلد الثانإ )الجم  الثانإ( والتصأأأأأأأأأونبا الفصأأأأأأأأأل 2001ووو  حولية(ا  4على الوقائعا ال القانون )انظر الشأأأأأأأأأرح العا ا الفقرة )

من المواد المتعلقة بم ع الضأأرر العابر للحدود ال اجم عن  2( من شأأرح المادة 7( و)4و وانظر مثال  الفقرتين )الةامسا الفرع ها (
رر العابر للحدود ال اجم عن أنشأأأأأبة خبرة )المرجع نفسأأأأأه(و وانظر أيضأأأأأا  شأأأأأرح المبادئ المتعلقة بتوزنع الةسأأأأأارة يإ حالة الضأأأأأ 

 ا المجلد الثانإ )الجم  الثانإ(ا الفصل الةامسا الفرع ها (و2006 ووو حولية (ا3)-(1ا الفقرات )2أنشبة خبرة )شرح المبدأ 
 أدنا و 7انظر مشروع المبدأ التوجيهإ  (98)
االتفااية الةاصأأأأة بإتاحة يرص الحصأأأأول على المعلومات عن البيئة ومشأأأأاركة الجمهور يإ اتةاذ القرارات بشأأأأفنها واالحتكا  رلى  (99)

 .United Nations, Treaty Series, vol(ا  1998حمنران/اونيه    28ة بها )اتفااية آرهوسا القضأأأأأأأأأأا  يإ المسأأأأأأأأأأائل المتعلق

2161, No. 37770, p. 447و 
 و7و 6ا الفقرتان 2المادة  (100)
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  5المبدأ التوجيهي 
 اقستخدام المستدام للغالف الجوي 

  ي مورد طبيعإ ذو قدرة اسأأأأأأأتيعابية محدودةا ا بغإ اسأأأأأأأتةدامه بال ظر رلى أن الغالف الجو  -1
 ببرنقة مستدامةو

  رورة التوييق بين الت مية االقتصأأأادية وحماية تدا  للغالف الجوي ضأأأيشأأأمل االسأأأتةدا  المسأأأ -2
 الغالف الجويو

 الشرح  

ادتصأور أنه قابل لالسأتغالل   الغالف الجوي مورد طبيعإ ذو قدرة اسأتيعابية محدودةو وغالبا  ما ال (1)
ازو ولكن الغالف  موارد ال فط والغ ب فس المع ى ال ي تدسأأأأأأأأأأأتكشأأأأأأأأأأأ  وتدسأأأأأأأأأأأتغل به مثال  الموارد المعدنية أو

ل يإ مكوناته المادية والوظيف ث الغالف  الجويا يإ حقيقة اممرا قابل لالسأتغالل ومسأتغ  يةو ونسأتغل الملوِّ
الجوي بالحد من جودته وقدرته على امتصأأأأأأأأأأأأأاص الملوثاتو يمشأأأأأأأأأأأأأروع المبدأ التوجيهإ يقيس على مفهو   

ف الجوي العالمإ تتبلب االعتراف بوحدة   الموارد المشأأأأأأأأأأأتركة“ ونعترف يإ الوقت نفسأأأأأأأأأأأه بفن وحدة الغال
 ا من ايتراض أن الغالف الجوي مورد ذو قدرة  المصأأأأأأأأأالحو وويقا  ل لكا ا بلق مشأأأأأأأأأروع المبدأ التوجيهإ ه

اسأأأأأأتيعابية محدودةا وأن قدرته على ردامة الحياة على امرض تتفثر بامنشأأأأأأبة البشأأأأأأرنةو ولضأأأأأأمان حماية 
 الحفظ واالستةدا  المستدا وطبيعيا  خاضعا  لمبدأي دا  الغالف الجويا من المهم اعتبار  مور 

 مورد طبيعإ ذو قدرة اسأأتيعابية محدودة“و ونرمإ الجم  الثانإ فن الغالف الجوي ب 1الفقرة وتقر   (2)
تحول التعأداالت التإ تدجرى على كوكأب امرض دون  رلى دمج الحفظ والت ميأة لضأأأأأأأأأأأأأأمأان أال  1  من الفقرة

ت الحية عليهو وهو يفعل ذلك بإاراد العبارة القائلة رن الغالف الجوي ا بغإ اسأأأأأأأتةدامه بقا  ورياسية الكائ ا
ورد يإ اتفااية قانون اسأأأأتةدا  المجاري   مسأأأأتدامةو وه ا مسأأأأتوحى من صأأأأيغ وضأأأأعتها اللج ة كماببرنقة 

 و(102)دا وقانون طبقات الميا  الجوفية العابرة للحدو (101)المائية الدولية يإ امغراض غير المالحية

وباسأتحضأار مفاسيم تتجاوز االسأتغالل الفعلإو   “ بمع ى واسأع وعا وندسأتعمل مصأبلح  اسأتةدا  (3)
يتئ الغالف الجوي يسأأأأأأأأتةد  ببرق عدةو ومن الراجح أن معظم امنشأأأأأأأأبة الم ف ة حتى اآلن أنشأأأأأأأأبة  وما

ذلكا ه اك أنشأبة   ملموسأة بالتفثير يإ أحوال الغالف الجويو ومع اضأبدلع بها دون وجود نية واضأحة أو
إ م ها تغيير أحوال الغالف الجويا مثل تعدال البقسو وتشأأأأأأأأأأكل بعو التك ولوجيات  كان الغرض الحقيق

 أمثلة  على استةدا  الغالف الجويو  (103)المقترحة لتعدال الغالف الجوي تعداال  واسع ال باق ومتعمدا  

 سأأأأيبة باراد م ها أن تكون   بارة  1رة فقالو بارة  ا بغإ اسأأأأتةدامه ببرنقة مسأأأأتدامة“ الواردة يإ  (4)
 تحوال  يإ ال موذ  نحو اعتبار الغالف الجوي موردا  طبيعيا  ا بغإ استةدامه ببرنقة مستدامةو  وهإ تعكس  

رلى العبارات التإ اسأأأأأأأأأتةدمتها محكمة العدل الدولية يإ حكمها الصأأأأأأأأأادر يإ  2وتسأأأأأأأأأت د الفقرة  (5)
ا ال ي أشأارت فيه رلى  ضأرورة التوييق بين حماية البيئة والت مية  ناغيماروس  -مشأروع غابتشأيكويو  قضأية 

  

ا المجلأد الثأانإ )الجم  الثأانإ(ا 1994ووو   حوليأةو ولالطالع على المواد وشأأأأأأأأأأأأأأروحهأا التإ اعتمأدتهأا اللج أةا انظر  6و  5المأادتأان   (101)
 لفصل الثالثا الفرع ها وا

و ولالطالع على المواد وشأأروحها 5و  4ا المريقا المادتان 2008كانون امول/ديسأأمبر    11المؤرخ    63/124قرار الجمعية العامة   (102)
 ا المجلد الثانإ )الجم  الثانإ(ا الفصل الرابعا الفرع ها و2008ووو  حوليةالتإ اعتمدتها اللج ةا انظر 

 أدنا و 7مبدأ التوجيهإ انظر مشروع ال (103)
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و وترمإ اإلشأأأأأارة رلى  حماية الغالف الجوي“ يإ (105)و وه اك سأأأأأوابق أخرى ذات صأأأأألة(104)االقتصأأأأأادية“
 ل  حماية البيئة“ رلى توجيه تركيم الفقرة رلى صلب ه ا الموضوعا وهو حماية الغالف الجويومقاب

  6المبدأ التوجيهي 
 اقستخدام المنصف والمعقول للغالف الجوي 

اراعإ كليا  مصأأأأأأأأأأأالح   ا بغإ اسأأأأأأأأأأأتةدا  الغالف الجوي ببرنقة م صأأأأأأأأأأأفة ومعقولةا بما 
 امجيال الحاضرة والمقبلةو

 الشرح  

على الرغم من أن االسأأأأأأأأأتةدا  الم صأأأأأأأأأ  والمعقول للغالف الجوي ع صأأأأأأأأأر مهم من ع اصأأأأأأأأأر   (1)
ا رئإ أن من المهم ذكر  كمبدأ مسأأأأأأأأتقلو وعلى غرار  5أ التوجيهإ  ورد يإ مشأأأأأأأأروع المبد االسأأأأأأأأتدامةا كما

 بمستوى واسع من التجرند والتعميمو ه ا المبدأ التوجيهإمشروع  ا صيغ  5مشروع المبدأ التوجيهإ 

على حماية الغالف    (106)يقد صأيغ مشأروع المبدأ التوجيهإ بعبارات عامة تببيقا  لمبدأ اإلنصأاف (2)
ول من الجملة االسأأأأأأأأأتةدا   الم صأأأأأأأأأ  يعيا  اتقاسأأأأأأأأأمه الجميعو ونت اول الجم  امالجوي بوصأأأأأأأأأفه موردا  طب

  

(104) Gabčíkovo-Nagymaros Project أعال (ا  84ا )انظر الحاشيةp. 78, para. 140و 
الحاجة رلى كفالة الحماية البيئية   ا سأأأألبت محكمة العدل الدولية الضأأأأو  على  أهمية طاحونتإ اللباب يإ قضأأأأية    2006يإ حكم عا    ( 105) 

 Pulp Mills on the River Uruguay مية االقتصأأأأأأادية المسأأأأأأتدامة يإ الوقت نفسأأأأأأه“ ) للموارد الببيعية المشأأأأأأتركة مع رتاحة الت 

(Argentina v. Uruguay), Provisional Measures, Order of 13 July 2006, I.C.J. Reports 2006, p. 113, at 

p. 133, para. 80 الواليات المتحدة  بشأأأأأفن قضأأأأأية   1998   (؛ وقرار هيئة االسأأأأأتئ اف التابعة لم ظمة التجارة العالمية الصأأأأأادر عا -  
باعتراف أعضأأأأأأأا  م ظمة التجارة  ال ي جا  فيه:  رن اا رذ ن ّكر   حظر اسأأأأأأأتيراد بعو أنواع الردبيان والم تجات التإ تحتوي على الردبيان 

اليتراض أن المادة عشأرنن )ز(  مية المسأتدامة يإ داباجة االتفاق الم شأئ للم ظمةا نعتقد أنه ال مجال اليو   بهدف الت   العالمية صأراحة  
 من ]االتفاق العا  بشأأأأأأأأأأفن التعرنفات الجمركية والتجارة[ يمكن تفونلها بفنها تشأأأأأأأأأأير يقط رلى حفظ الموارد المعدنية أو الموارد غير الحية 

 Appellate Body Report, United States - Import Prohibition of Certain Shrimp andامخرى القابلة لل فاد“ ) 

Shrimp Products, WT/DS58/AB/R, adopted 6 November 1998, para. 131, see also paras. 129 and 153  ؛)
ا حيث اعتبرت المحكمة ما الإ:  ه اك نقاش كبير بشأأأفن ما يشأأأّكلا  2005لعا     السأأأكك الحدادية آارن راان وقرار التحكيم يإ قضأأأية  

‘: يما هو ’القانون غير الملم ’؛ وأي قوانين أو مبادئ بيئية تعاهدية أسأأأأأأأأأهمت يإ تبونر  يإ مجال القانون البيئإا ’قواعد‘ أو ’مبادئ 
ووو وامهم يإ   ووو الت مية المسأأأتدامة  ا تشأأأير رلى ووو رن المبادئ المسأأأتجدةا بصأأأرف ال ظر عن مركمها الحالإ   القانون الدولإ العريإ 

بيئية يإ عملية الت ميةو يالقانون البيئإ وقانون الت مية ليس أّي م هما ذلك أن ه   المبادئ المسأأأأأأأأأتجدة أصأأأأأأأأأبحت اآلن تدمج الحماية ال 
تلحق ييها الت مية ضأأررا  ذا شأأفن    بداال  لآلخر بل هما  بارة عن مبادئ متكاملة يعضأأد بعضأأها بعضأأا  وتقتضأأإا يإ الحاالت التإ قد 

تحكيم أن ه ا الواجب قد أصأأأأأأبح اآلن مبدأ من المبادئ ووو وترى هيئة ال   بالبيئةا وجوب م ع ه ا الضأأأأأأرر أو التةفيف م ه على امقل 
الجمئإ الصأأأادر ؛ ويإ القرار  59- 58أعال (ا الفقرتان    84)انظر الحاشأأأية   السأأأكك الحدادية آارن راان العامة للقانون الدولإ“ا قضأأأية  

ا ذكرت هيئة التحكيم تان ضأد اله د( كيشأي غانغا المقا  يإ شأبكة أنهار السأ د )باكسأ يإ قضأية التحكيم المتعلقة بمشأروع    2013يإ عا   
ما الإ:  ال شأأأأأأك أن الدول ملممٌةا بموجب القانون الدولإ العريإ يإ شأأأأأأكله المعاصأأأأأأرا بفن تضأأأأأأع الحماية البيئية يإ الحسأأأأأأبان ع د  

ولية الحاجة  ووو التحكيم الد   ا ت اولت سلسلة من قرارات مصهر ترنل وت في  مشارنع قد تلحق الضرر بدولة متاخمةو وم   قضية  تةبيط 
رلى ردارة الموارد الببيعية ببرنقة مسأأأأتدامةو وأسأأأأهبت محكمة العدل الدولية على وجه الةصأأأأوص يإ ت اول مبدأ ’الت مية المسأأأأتدامة‘ 

 Permanentا مشأأأأيرة رلى ’ضأأأأرورة التوييق بين الت مية االقتصأأأأادية وحماية البيئة“: ناغيماروس   -  مشأأأأروع غابتشأأأأيكويو يإ قضأأأأية  

Court of Arbitration Award Series, Indus Waters 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. 111 و 
 Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya), Judgment, I.C.J. Reports 1982, p. 18, atانظر  (106)

para. 71انظر    بوجه عا ا  يإ القانون الدولإ  هاإلنصأاف واسأتةدام مسأفلة يإو  وFrontier Dispute (Burkina Faso v. 

Mali), Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 554, at paras. 27–28 and 149و ؛North Sea Continental 

Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, at para. 85و  ؛J. Kokott, “Equity in international law”, in 
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ومعقولة“ا جمئيا ا رلى والمعقول“و وتسأأت د العبارة القائلة رنه  ا بغإ اسأأتةدا  الغالف الجوي ببرنقة م صأأفة  
من   4لمأادة  من اتفأاايأة قأانون اسأأأأأأأأأأأأأأتةأدا  المجأاري المأائيأة الأدوليأة يإ امغراض غير المالحيأةا وا  5المأادة  

إلى توازن بين المصأأأأأأأأأأأأأأالح و  تشأأأأأأأأأأأأأأير رلى  قأانون طبقأات الميأا  الجوفيأة العأابرة للحأدودو وهإبالمواد المتعلقأة  
 لتدهور و يرندة من نوعها رما لتلوث الغالف الجوي أو  مراعاة جميع العوامل ذات الصلة التإ قد تكون 

اإلنصاف  اإلنصاف داخل الجيل الواحد و جانبإ  المبدأ التوجيهإ    مشروع  ونت اول الجم  الثانإ من (3)
لا ه ان الجانبين و ومن أجل الربط بين(107)بين امجيال بدال     اراعإ كليا  مصأالح“ بما اسأتةدا   بارة    يدضأِّّ

و واسأأأتدةدمت  بارة  مصأأأالح“ا وليس  لم فعة“ا ل شأأأارة  المقبلة من البشأأأرنة  امجيال الحاضأأأرة  لم فعة“من  
الف الجويا ال ي يجب أن اراعإ  اسأأأأأأأأأأتغالله“ توازن المصأأأأأأأأأأالح لضأأأأأأأأأأمان بقا   رلى الببيعة المتكاملة للغ

بأارات مةتلفأة يإ االعتبأارا  كليأا “ رثبأات أهميأة أخأ  عوامأل واعت كلمأة  ندراد بو لحيأة على امرضو  الكأائ أات ا
فظ  ون بغإ قرا تها مع الفقرة السأأأأأأأابعة من الداباجةا التإ تسأأأأأأألم بفن مصأأأأأأأالح أجيال البشأأأأأأأرنة المقبلة يإ ح

 نو ية الغالف الجوي يإ امجل البونل ا بغإ أن تؤخ  كليا  يإ االعتبارو  

  7المبدأ التوجيهي 
 التعديل الواسع النطاق والمتعمَّد للغالف الجوي 

ال ا بغإ القيا  بفنشأأبة تهدف رلى تعدال الغالف الجوي تعداال  واسأأع ال باق ومتعمَّدا    
يإ ذلأك   ي قواعأد م ببقأة من قواعأد القأانون الأدولإا بمأامع توخإ الحيبأة والحأ را وره أا  بأف رال

 القواعد المتصلة بتقييم امثر البيئإو

 الشرح  

ات اول  ة غرضأأأأأها تغيير أحوال الغالف الجويو والرلى أنشأأأأأب 7اتبرق مشأأأأأروع المبدأ التوجيهإ  (1)
 والمتعمدو  التعدال الواسع ال باق يشير رلى ذلك ع وانها رال مشروع المبدأ التوجيهإا كما

و بارة  أنشأبة تهدف رلى تعدال الغالف الجوي تعداال  واسأع ال باق ومتعمَّدا “ مفخوذة جمئيا  من   (2)
الوارد يإ اتفأأاايأأة حظر اسأأأأأأأأأأأأأأتةأأدا  تق يأأات التغيير يإ البيئأأة مغراض   تعرنف  تق يأأات التغيير يإ البيئأأة“

عن طرنق التفثير  -يات إلحداث تغيير  وال ي يشأأأأأأير رلى تق   ا(108)مية أغراض عدائية أخرى  عسأأأأأأكرنة أو

  

F.L. Toth, ed., Fair Weather? Equity Concerns in Climate Change (Abingdon and New York, 

Routledge, 2014), pp. 173–192و  ؛P. Weil, “L’équité dans la jurisprudence de la Cour internationale 

de Justice: Un mystère en voie de dissipation?”, in V. Lowe and M. Fitzmaurice, eds., Fifty Years 

of the International Court of Justice: Essays in Honour of Sir Robert Jennings, (Cambridge, 

Cambridge University Press, 1996), pp. 121–144; F. Francioni, “Equity in international law,” in R. 

Wolfrum, ed., Max Plank Encyclopedia of Public International Law, vol. III (Oxford, Oxford 

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

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

(Oxford, Oxford University Press, 2016), pp. 185-201; D. Shelton, “Equity” in Bodansky et al., eds. 

Oxford Handbook of International Environmental Law  (  ا    21الحأاشأأأأأأأأأأأأأأيأة انظر) أعالpp. 639-662و  ؛E. 

Brown Weiss, “Intergenerational equity” in Max Planck Encyclopaedias of Public International 

Law   ط (ا متاح على الراب2021)جرى استكماله يإ عا  
ttps://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1421و 

كأأانون   10اتفأأأاايأأأة حظر اسأأأأأأأأأأأأأأتةأأأدا  تق يأأأات التغيير يإ البيئأأأة مغراض عسأأأأأأأأأأأأأأكرنأأة أو ميأأة أغراض عأأدائيأأأة أخرى )نيونوركا   (108)
 وUnited Nations, Treaty Series, vol. 1108, No. 17119, p. 151(ا 1976امول/ديسمبر 
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يإ ذلأك كأائ أاتهأا الحيأة  تشأأأأأأأأأأأأأأكيلهأاا بمأا تركيبهأا أو يإ دا أاميأة امرض أو  -المتعمأد يإ العمليأات الببيعيأة  
 تشكيلهو تركيبه أو يإ دا امية الفضا  الةارجإ أو وغاليها الصةري وغاليها المائإ وغاليها الجويا أو

جية“ وامسأأاليب والتق يات التإ تشأأمل عادة باسأأم  اله دسأأة الجيولو  يفهم وتشأأمل ه   امنشأأبة ما (3)
صأأألة باله دسأأأة الجيولوجية  و وتشأأأمل امنشأأأبة المت(109)رزالة ثانإ أكسأأأيد الكربون وإدارة اإلشأأأعاع الشأأأمسأأأإ

المحيبات وامرض وال ظم التق ية وتسأأأأأأعى رلى رزالة ثانإ أكسأأأأأأيد الكربون من الغالف الجوي بالمصأأأأأأارف  
عن طرنق اله دسأأأأأأأة الكيميائيةو وتشأأأأأأأمل التق يات المقترحة إلزالة ثانإ أكسأأأأأأأيد الكربون: حجم   والببيعية أ

قأاط الهوا  المحيط؛ وتةصأأأأأأأأأأأأأأيأب المحيبأات؛ وتعمنم قلونأة  ؛ والتالكربون يإ التربأة؛ والتقأاط الكربون وحجم 
 المحيبات؛ وتعمنم الّتجونةو 

د من ردارة اإلشأأعا (4) ع الشأأمسأأإ تةفيف اآلثار السأألبية لتغير الم اخ  وحسأأب الةبرا  العلميينا يقصأأ 
مد خفو درجة حرارة سأأأأأبح امرضو وتشأأأأأمل امنشأأأأأبة المقترحة ه ا:  تعمنم البياض“ا وهو أسأأأأألوب بتع
سبح امرضا بحيث يدعكس قدر أكبر من حرارة الشمس ليعود رلى  بوي على زنادة انعكاسية السحب أوا 

ا وهو أسأأأألوب ا بوي على ردخال جمنئات صأأأأغيرة عاكسأأأأة يإ الفضأأأأا ؛ والهبا  الجوي يإ السأأأأتراتوسأأأأفير
تإ  ا ا الالغالف الجوي العلوي لتعكس أشأأأعة الشأأأمس قبل أن تصأأأل رلى سأأأبح امرض؛ وعاكسأأأات الفضأأأ

 وتقو  على حجب نسبة صغيرة من أشعة الشمس قبل أن تصل رلى امرض

مشأأأأأأمولة بمشأأأأأأروع المبدأ   وندفهم مصأأأأأأبلح  أنشأأأأأأبة“ يهما  عاما و ولكن توجد أنشأأأأأأبة أخرى غير (5)
اتفأاايأة حظر اسأأأأأأأأأأأأأأتةأدا  تق يأات التغيير   تلأك المحظورة بموجأب لالتوجيهإ هأ ا يحظرهأا القأانون الأدولإا مثأ

والبروتوكول امول الملحق باتفاايات ج يف   (110)مية أغراض عدائية أخرى  ض عسأأكرنة أويإ البيئة مغرا
العسأأأأكرنة“و   على امنشأأأأبة  غير أ التوجيهإ ه ا رالا ببق مشأأأأروع المبد و وويقا  ل لكا ال(111)1949 لعا 

مشأأأأأأأأأأأأأأروع  وتقع امنشأأأأأأأأأأأأأأبأأة العسأأأأأأأأأأأأأأكرنأأة التإ ت بوي على تعأأداالت متعمأأدة للغالف الجوي خأأار  نبأأاق  
 وه ا التوجيهإ لمبدأا

مةتلفةو يعلى سأأأأأأأأأبيل المثالا أددر  التشأأأأأأأأأجير يإ نظا   منظمة  أنشأأأأأأأأأبة أخرى تةضأأأأأأأأأع  وبالمثلا   ( 6) 
  2اتفاق بارنس )الفقرة   ويإ   ( 112) اتفااية اممم المتحدة اإلطارنة بشأأأأأأأأأأأأأفن تغير الم اخ بروتوكول كيوتو الملحق ب 

(و واعتدمدتا يإ رطار بعو الصأأأأأأأأأأكوك القانونية الدوليةا تدابير لت ظيم التقاط الكربون وتةمن هو  5من المادة 

  

(109) IPCC Expert Meeting on Geoengineering, Lima, Peru, 20-22 June 2011, Meeting Report و انظرا بوجه
الأأأأأأأرابأأأأأأأط ”?the Oxford Geo-engineering Programme, “What is geoengineeringعأأأأأأأا ا   عأأأأأأألأأأأأأأى  مأأأأأأأتأأأأأأأاح  ا 

www.geoengineering.ox.ac.uk/what-is-geoengineering/what-is-geoengineering/و  ؛K. N. Scott, 

“International law in the anthropocene: responding to the geoengineering challenge”, Michigan 

Journal of International Law, vol. 34, No. 2 (2013), pp. 309-358, at p. 322و  ؛Steve Rayner, et al., 

“The Oxford principles”, Climate Geoengineering Governance Working Paper No. 1 (University of 

Oxford, 2013)  الأأأأرابأأأأط عأأأألأأأأى  مأأأأتأأأأأأأاح   /www.geoengineering-governance-research.org/perch/resourcesا 

workingpaper1rayneretaltheoxfordprinciples.pdf   أيضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا انأظأر   C. Armani, “Global experimentalو 

governance, international law and climate change technologies”, International and Comparative 

Law Quarterly, vol. 64, No. 4 (2015), pp. 875-904و 
 و1انظر المادة  (110)
ا والمتعلق بحماية ضأحايا الم ازعات المسألحة  1949آب/أغسأبس  12البروتوكول اإلضأايإ الملحق باتفاايات ج يف المعقودة يإ  (111)

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 1125, No. 17512, p. 3, arts. 35  ا1977الأدوليأة )البروتوكول امول(ا 

para. 3 and 55 (ا  1998تموز/اوليه   17؛ وانظر أيضأأأأأأأأأأا  نظا  روما امسأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأإ للمحكمة الج ائية الدولية )رومااUnited 

Nations, Treaty Series, vol. 2187, No. 38544, p. 3, art. 8, para. 2 (b)(iv)و 
 United(ا  1997كانون امول/ديسأأأمبر   11بروتوكول كيوتو الملحق باتفااية اممم المتحدة اإلطارنة بشأأأفن تغير الم اخ )كيوتوا   (112)

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

http://www.geoengineering.ox.ac.uk/what-is-geoengineering/what-is-geoengineering/؛
http://www.geoengineering.ox.ac.uk/what-is-geoengineering/what-is-geoengineering/؛
http://www.geoengineering.ox.ac.uk/what-is-geoengineering/what-is-geoengineering/؛
http://www.geoengineering-governance-research.org/perch/resources/workingpaper1rayneretaltheoxfordprinciples.pdf
http://www.geoengineering-governance-research.org/perch/resources/workingpaper1rayneretaltheoxfordprinciples.pdf
http://www.geoengineering-governance-research.org/perch/resources/workingpaper1rayneretaltheoxfordprinciples.pdf
http://www.geoengineering-governance-research.org/perch/resources/workingpaper1rayneretaltheoxfordprinciples.pdf
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عن قلب ال فايات  التفااية م ع التلوث البحري ال اجم   ( 113)  )بروتوكول ل دن(   1996 بروتوكول عا    ونتضأأأأأأأأمن 
اآلن حكمأا  معأدال  ومريقأا ا يضأأأأأأأأأأأأأأال  عن مبأادئ توجيهيأة جأداأدة لمراابأة رغراق   ( 114) 1972   والمواد امخرى لعأا 

لونة المحيبات“ لهما صأألة بإغراق  دا   تةصأأيب المحيبات بالحداد“ و تعمنم ق  ال فايات والمواد امخرىو وما 
 وتوكول ل دن الملحق بها ذات وجاهةو بر و   1972 ال فايات يإ المحيباتا تظل اتفااية عا  

وامنشأأأأبة التإ تهدف رلى تعدال الغالف الجوي تعداال  واسأأأأع ال باق ومتعمَّدا  يمك ها رلى حد بعيد   ( 7) 
يإ ذلك الجفاف وامعاصأأأأأأأأأأأأير   السأأأأأأأأأأأألبية للكوارث والمةاطرا بما تةفيف اآلثار  تلبيف أو  تحونل أو  م ع أو 

الوقت نفسأأأأها من المسأأأألم به أيضأأأأا  أنها قد تحدث آثارا    وتواير الميا و ويإ والموابعا وتعمنم رنتا  المحاصأأأأيل  
الحظت  ت حصأأأأأأأأر يإ الحدود الوط يةو وكما  متوقعة على امنماط الم اخية القائمة التإ ال   بعيدة المدى وغير 

جوي تع إ اتعلق بتعدال البقس:  رن درجة تعقُّد عمليات الغالف ال   ظمة العالمية لألرصأأأأأأأأأأأأأاد الجونة فيما الم 
تدا يات يإ مكان  من العالم سأأتكون له بالضأأرورة   أن أي تغيير يإ البقس يدسأأتحدث اصأأب ا يا  يإ جم  ما 

البقس على نباق واسعا العواقب  ووو ونجب أن تقيَّم بع ايةا قبل الشروع يإ أي تجربة يإ مجال تغيير    آخر 
ل رلى ترتيبات دولية  صَّ  و ( 115) مرضية“ المحتملة والم شودةا ونجب أن ادت و 

من   9و 7وليس القصأأأأد من مشأأأأروع المبدأ التوجيهإ ه ا خ ق االبتكار والتقد  العلمإو يالمبدآن   (8)
الوقت نفسأأها ه ا  رعالن رنو يقران بفهمية التك ولوجيات الجدادة والمبتكرة والتعاون يإ ه   المجاالتو ويإ

 يع إ أن له   امنشبة آثارا  ريجابية دائما و ال

يكن بين  لم حظرها ما اراد بمشأأأأأأروع المبدأ التوجيهإ رجازة ه   امنشأأأأأأبة أو ذلكا ال    علىوب ا (9)
عد  االضبالع به      الدول اتفاق على اتباع مسار العمل ه او بل هو يكتفإ ببسط المبدأ القائل رنه ا بغإ

  ت بيهإواللوب التحوطإ  هو زنادة تعمنم امس  رال“توخإ الحيبة والح رو والمقصود بكلمة    امنشبة رال مع
الجم   اتبيَّن من  ا يإ حين ومتعمد  امنشأأأبة الرامية رلى رجرا  تعدال واسأأأع ال باق أن تد جم بهال ي يمكن  
 من قواعد القانون الدولإو   امنشبة تةضع مي قواعد م ببقة ه   أن المبدأ التوجيهإمشروع  امخير من  

دمتها المحكمة الدولية لقانون البحار  من  بارات اسأأأأتة رلى  الحيبة والح ر“ مسأأأأتوحاةواإلشأأأأارة  (10)
والقضأأأية المتعلقة باسأأأتصأأأالح سأأأ غايورة ا (117)وقضأأأية موكس بالنتا  (116)قضأأأية سأأأاوثرن بلو يين تونايإ 

  

(113) 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. 7 و 
(114) 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 Lightانظر   (115)

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

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

modification) of 29 April 1980و 
(116) 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  للبريينا يإ   ا بغإو وذكرت المحكمة أنه
يعالة تم ع رلحاق ضأرر جسأيم بمةمون رأي المحكمةا التصأرف بحيبة وح ر يإ ظروف ه   القضأية لضأمان اتةاذ تدابير حفظ  

 معان “والتونا الج وبية زرقا  ال
 (117 ) MOX Plant (Ireland v. United Kingdom), Provisional Measures, Order of 3 December 2001, ITLOS 

Reports 2001, p. 95, at para. 84    ( ملكأة المتحأدة يإ تبأادل  الحيبأة والحأ را يإ رأي المحكمأةا أن تتعأاون أارل أدا والم  تتبلأب
 المعلومات المتعلقة بمةاطر أو آثار تشغيل مص ع موكس ويإ ابتكار طرق للتعامل مع ه   المةاطر واآلثارا حسب االقتضا “(و 
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رلى بال ظر  أنه   اسأأأتصأأأالح امراضأأأإ و وذكرت المحكمة يإ قضأأأية(118)مراض يإ مضأأأيق جوهور وحوله
لحيبة والح ر يقتضأيان من صأالح امراضأإ يإ البيئة البحرنةا يإن ااآلثار التإ يمكن أن تترتب على اسأت

ابتكار  و آثار أعمال اسأتصأالح امراضأإ   ماليمنا وسأ غايورة رنشأا  آليات لتبادل المعلومات وتقييم مةاطر أو
مشروع المبدأ التوجيهإ بلغة وعظيةا    طرق للتعامل مع ه   المةاطر واآلثار يإ الم اطق المع ية“و وصيغ

   امنشأأأأأأأأبةا ضأأأأأأأأمن امنظمة المةتصأأأأأأأأة يإ مةتل  دف التشأأأأأأأأجيع على وضأأأأأأأأع قواعد لت ظيم مثل هبه
 المجاالت ذات الصلة بتلوث الغالف الجوي وتدهور و

المبأدأ   مشأأأأأأأأأأأأأأروع  يإ ذلأك القواعأد المتصأأأأأأأأأأأأأألأة بتقييم امثر البيئإ“ يإ نهأايأة بمأا  بأارة     بوي وت (11)
المبدأ التوجيهإ   مشروع  هو مبين يإ كما  قييم امثر البيئإالالعتراف بفهمية ت على تفكيد رضايإيهإ  التوج

جرى ببرنقأة تد ا بغإ أن    وامنشأأأأأأأأأأأأأأبأة الراميأة رلى رجرا  تعأداأل واسأأأأأأأأأأأأأأع ال بأاق ومتعمأد للغالف الجوي و  4
 4قد يدشأترط رجرا  تقييم امثر البيئإ الم صأوص عليه يإ مشأروع المبدأ التوجيهإ  و مكشأوية وشأفاية تماما ا  

قد يدحدث آثارا   وندرى أن أي مشأأروع ا بوي على تعدال واسأأع ال باق ومتعمَّد للغالف الجوي   وغرضه ا الل
 تقييم أثر ه ا ال شاطوويإ ه   الحالةا ال بد من   اضارة كبيرة

  8المبدأ التوجيهي 
 الدولي التعاون 

يقع على عاتق الدول التما  بالتعاونا حسأأأأأأأأأأأأب االقتضأأأأأأأأأأأأا ا فيما بي ها ومع الم ظمات   -1
 دولية ذات الصلة من أجل حماية الغالف الجوي من تلوث الغالف الجوي وتدهور وال

ا بغإ أن تتعاون الدول على زنادة تعمنم المعارف العلمية والتق ية المتصأأأأأأألة بفسأأأأأأأباب  -2
 ف الجوي وتدهور و وقد يشمل التعاون تبادل المعلومات والرصد المشتركووآثار تلوث الغال

 الشرح  

لإ يإ صأأأأأأميم المجموعة الكاملة لمشأأأأأأارنع المبادئ التوجيهية ه  و وقد شأأأأأأهد عاون الدو ا در  الت (1)
يكرة المصأأأأالح  وهو يسأأأأت د اليو  بدرجة كبيرة رلى   (119)يإ القانون الدولإ معتبرا  مفهو  التعاون الدولإ تغيرا  

ع المبادئ جة مشأأأأارنمن دابا  الثالثةالفقرة ويإ ه ا الصأأأأددا اد كر أن    و(120)لالمشأأأأتركة للمجتمع الدولإ كك
 وشاغل مشترك للبشرنة  هماالغالف الجوي   الغالف الجوي وتدهور أن تلوثتعتبر  التوجيهية ه  

من مشأأأأأروع المبدأ التوجيهإ ه ا على التما  الدول بالتعاونا حسأأأأأب االقتضأأأأأا و  1وت ص الفقرة  (2)
ت الصأأأأأأأأأأألةو وتع إ  بارة  حسأأأأأأأأأأأب وعمليا ا يكون ه ا التعاون مع الدول امخرى ومع الم ظمات الدولية ذا

ا  عه وموضأأأو   االقتضأأأا “ أن للدول قدرا  من المرونة يإ ت في  التمامها بالتعاون حسأأأب طبيعة التعاون المبلوب 
  

(118) Case concerning Land Reclamation by Singapore in and around the Straits of Johor (Malaysia v. 

Singapore), Provisional Measures, Order of 8 October 2003, ITLOS Reports 2003, p. 10, at para. 99و 
(119) 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. 399–408انظر أيضأأأأأأا    وJ. 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 
(120) 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 باللغة اليابانية(و( 
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و وقد تةتل  أشأأأأكال ه ا التعاون أيضأأأأا  تبعا  للحالة وهإ تتيح للدول وحسأأأأب قواعد القانون الدولإ السأأأأارنة
و ونمكن أن اتة  شأكل تعاون ث ائإ  قواعد القانون الدولإ السأارنةا  لويق  ممارسأة هامش من السألبة التقدارنة

 فردة  رجرا ات مالئمةومتعدد امطرافو ونمكن أيضا  أن تتة  الدول م  رقليمإ أو أو

لتعاون بين اا شأأددت محكمة العدل الدولية على الترابط بين االلتما  بطاحونتإ اللبابيفإ قضأأية  (3)
هو السأأأأأأأأبيل ال ي تتمكن به الدول المع ية من أن   عو والحظت المحكمة أن  التعاون امطراف وااللتما  بالم

 و(121)وذلك لم ع ذلك الضرر“ ووو تدار بصورة مشتركة مةاطر رلحاق ضرر بالبيئة

ونرد موضأأأأوع التعاون الدولإ يإ عدة صأأأأكوك متعددة امطراف ذات صأأأألة بحماية البيئةو يإعالن   ( 4) 
ا على التوالإا على أهمية التعاونا اممر  27بدأ  والم   24دان كالهماا يإ المبدأ سأأأأأأأتكهولم وإعالن رنو يشأأأأأأأد ا 

وإضأأأأأأأأأاية رلى ذلكا من بين بعو المعاهدات القائمةا ت ص   و ( 122) ال ي اتبلب حسأأأأأأأأأن ال ية وروح الشأأأأأأأأأراكة 
ة  ير حمأايأأن تأداب تأدرك  اتفأاايأة ييي أا لحمأايأة طبقأة اموزونا يإ دابأاجتهأاا على أن امطراف يإ هأ   االتفأاايأة   

عداالت ال اجمة عن امنشأأأأبة البشأأأأرنة تتبلب تعاونا  وعمال  دوليين“و وعالوة  على ذلكا  طبقة اموزون من الت 
تقر داباجة اتفااية اممم المتحدة اإلطارنة بشأفن تغير الم اخ بفن  البابع العالمإ لتغير الم اخ اتبلب أقصأى 

الوقت  ا ويإ وو“ و  ومالئمة  ركتها يإ اسأأأأتجابة دولية يعالة يمكن من التعاون من جانب جميع البلدان ومشأأأأا  ما 
من اتفاق    7المادة   و ويإ ( 123) نفسأأأه تؤكد من جداد  مبدأ سأأأيادة الدول يإ التعاون الدولإ لت اول تغير الم اخ“ 

بأأفهميأأة دعم جهود التكيف والتعأأاون الأأدولإ المتعلق بهأأا وبأأفهميأأة مراعأأاة احتيأأاجأأات    [ امطراف ] تقر  بأأارنسا   
  تؤكد و   و ( 124) “ سأأأأأأأأأأيما تلك القابلة للتفثر بوجه خاص باآلثار الضأأأأأأأأأأارة لتغير الم اخ  ن ال امية امطرافا ال البلدا 

جمهور ووصأأأأأأأأأأأأأأولأه رلى أهميأة التعليم والتأدرنأب والتو يأة العأامأة ومشأأأأأأأأأأأأأأاركأة ال   دابأاجأة اتفأاق بأارنس يإ المقأابأل 
 و ( 125) تفاق المعلومات والتعاون على جميع المستونات يإ المسائل التإ ات اولها اال 

  

(121) Pulp Mills on the River Uruguay أعال (ا  79ا )انظر الحاشيةp. 49, para. 77و 
 من رعالن استكهولم على ما الإ: 24مبدأ ا ص ال (122)

ت أاول المسأأأأأأأأأأأأأأائأل الأدوليأة المتعلقأة بحمأايأة وتحسأأأأأأأأأأأأأأين البيئأة بروح التعأاون من جأانأب جميع البلأدانا كبيرة كأانأت أ     ا بغإ 
ري لفعالية بفي وسيلة أخرى م اسبة ضرو  صغيرةا على قد  المساواةو والتعاون من خالل الترتيبات الث ائية أو المتعددة امطراف أو

مة عن امنشأأبة الم ف ة يإ جميع المجاالتا وم ع تلك اآلثار والحد م ها والقضأأا  عليهاا على مكايحة اآلثار البيئية الضأأارة ال اج 
 نحٍو تراعى فيه على ال حو الواجب سيادة جميع الدول ومصالحهاو“

 أعال (و 11)ال ظر الحاشية  1972حمنران/اونيه  16-5تقرنر مؤتمر اممم المتحدة المع إ بالبيئة البشرنةا استكهولما  
 من رعالن رنو على ما الإ: 27ون ص المبدأ  
 تتعاون الدول والشأأأأأأأعوب بحسأأأأأأأن نية وبروح من المشأأأأأأأاركة يإ تحقيق المبادئ الواردة يإ ه ا اإلعالن ويإ زنادة تبونر   

 القانون الدولإ يإ ميدان الت مية المستدامة“و
ا المجلد امولا القرارات  1992حمنران/اونيه   14-3 لمتحدة المع إ بالبيئة البشأأأأأرنةا رنو دي جانيرواتقرنر مؤتمر اممم ا 

 ا المريق امولا الفصل امولو1والتصونب(ا القرار  E.93.I.8التإ اعتمدها المؤتمر )م شور اممم المتحدةا رقم البيع 
اممم المتحدة لقانون البحارا التإ تتضأأأأمن حكما  بشأأأأفن  التعاون العالمإ  من الجم  الثانإ عشأأأأر من اتفااية  2انظر أيضأأأأا  الفرع  (123)

(ا  198(ا و اإلخبار بضأأرر وشأأيك أو يعلإ“ )المادة  197واإلقليمإ“ ا ص على  التعاون على أسأأاس عالمإ أو رقليمإ“ )المادة 
(ا و المعااير 200مات والبيانات“ )المادة اسأأأات وبرامج البحث وتبادل المعلو (ا و الدر 199و خبط البوارئ ضأأأد التلوث“ )المادة 

من الجم  الثالث عشأأأأأأأأأأأأر من اتفااية اممم المتحدة لقانون البحارا المتعلق بالبحث   2(و ونورد الفرع 201العلمية لألنظمة“ )المادة 
الظروف المؤاتية“  (ا و تهيئة  242الدولإ“ )المادة  العلمإ البحريا حكما  بشأأأأأأأأأأأأأفن  التعاون الدولإ“ ا ص على  تشأأأأأأأأأأأأأجيع التعاون 

 (و244(ا و نشر وإذاعة المعلومات والمعرية“ )المادة 243)المادة 
 و3ا الفقرة 14ا والمادة 4ا الفقرة 8ا والمادة 7ا الفقرة 7ا والمادة 1ا الفقرة 6و وانظر أيضا المادة 6ا الفقرة 7انظر المادة  (124)
اتفااية قانون اسأأأأتةدا  المجاري المائية الدولية يإ امغراض  من   8من المادة   1انظر أيضأأأأا  الفقرة   رابعة عشأأأأرةوالداباجةا الفقرة ال (125)

 ا بشفن االلتما  العا  بالتعاونا التإ ت ص على ما الإ:غير المالحية
مثل  والفائدة المتبادلة من أجل تحقيق االنتفاع امتعاون دول المجرى المائإ على أسأأأأاس المسأأأأاواة يإ السأأأأيادة والسأأأأالمة اإلقليمية  ت 

 وم من المجرى المائإ الدولإ وتويير الحماية الكافية له
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مت وعةو    ونمكن أن اتة  التعاون أشأأأأأكاال    و(126)التعاون  وأقرت اللج ة أيضأأأأأا ا يإ أعمالهاا بفهمية (5)
من مشأأأأأأارنع المبادئ التوجيهيةا بصأأأأأأفة خاصأأأأأأةا على أهمية التعاون يإ تعمنم المعارف   2وتشأأأأأأدد الفقرة 

أيضأأأا  الضأأأو  على  2وتسأأألط الفقرة   العلمية والتق ية المتصأأألة بفسأأأباب وآثار تلوث الغالف الجوي وتدهور و
 تبادل المعلومات والرصد المشتركو

تهأاا على أن التعأاون والعمأل الأدوليين ا بغإ وت ص اتفأاايأة ييي أا لحمأايأة طبقأة اموزونا يإ دابأاج (6)
ا 4من المادة  1ت ص االتفااية يإ الفقرة  أن  ]ا ب يا[ على االعتبارات العلمية والتق ية ذات الصأأأأأأأأأأأأألة“ا كما
 الإ: المتعلقة بالتعاون يإ المجاالت العلمية والتق ية والقانونيةا على ما

االقتصأأأأادية    -ة والتق ية واالجتما ية تيسأأأأر امطراف وتشأأأأجع تبادل المعلومات العلمي  
  والتجارنة والقانونية ذات الصأأألة به   االتفاايةا وذلك على ال حو المبين تفصأأأيال  يإ المريق الثانإو 

 ات رلى الهيئات التإ تتفق عليها امطراف“و   المعلوموتقدَّ  ه

 4من المادة  2تبادلهاو وت ص الفقرة  ونورد المريق الثانإ لالتفااية قائمة مفصأأأأألة بفنواع المعلومات الواجب
 على التعاون يإ المجاالت التق يةا مع مراعاة احتياجات البلدان ال اميةو

اممم المتحأدة اإلطأارنأة بشأأأأأأأأأأأأأأأفن تغير الم أاخا المتعلقأة  فأاايأة  من ات  4من المأادة    1وت ص الفقرة   (7)
 الإ: بااللتماماتا على ما

آثأأأأار تغير الإ   يقو  جميع امطراف ]بمأأأأا  التعأأأأاون على اإلعأأأأداد للتكيف مع  [ )ه( 
  -( العمأل والتعأاون على رجرا  البحوث العلميأة والتك ولوجيأة والف يأة واالجتمأا يأة  ووو )ز  الم أاخ؛

اا والرصأأأأأأأأأد الم تظم وتبونر محفوظات البيانات المتصأأأأأأأأألة بال ظا  الم اخإ وغيره  تصأأأأأأأأأاديةاالق
اتعلق بفسأأأأأأأأأأأأأباب وآثار ومدى   رزالة الشأأأأأأأأأأأأأكوك المتبقية فيما والرامية رلى زنادة الفهم وتةفيو أو

اتعلق بال تائج االقتصأأأأأأأأأأادية واالجتما ية السأأأأأأأأأأتراتيجيات االسأأأأأأأأأأتجابة  وتوقيت تغير الم اخ وفيما
العمأأأأل والتعأأأأاون على التبأأأأادل الكأأأأامأأأأل والمفتوح والعأأأأاجأأأأل للمعلومأأأأات العلميأأأأة (  )ح  فأأأأة؛المةتل

االقتصأأأأأأادية والقانونية ذات الصأأأأأألة المتعلقة بال ظا  الم اخإ   -والتك ولوجية والف ية واالجتما ية 
ل  وتغير الم اخا وبال تائج االقتصأأأأأادية واالجتما ية السأأأأأتراتيجيات االسأأأأأتجابة المةتلفة؛)ط( العم

لى التعليم والتدرنب والتو ية العامة فيما اتصأأل بتغير الم اخ وتشأأجيع المشأأاركة على  عاون عوالت
 ويإ ذلك المشاركة من جانب الم ظمات غير الحكومية“ أوسع نباق يإ ه   العمليةا بما

  

 ا المتعلق بالتعاونا على ما الإ:4( ت ص يإ المادة 2001المواد المتعلقة بم ع الضرر العابر للحدود ال اجم عن أنشبة خبرة ) (126)
أو أكثر من الم ظمات الدولية ىا ع د االقتضأأأا ا للحصأأأول على مسأأأاعدة من واحدة  تتعاون الدول المع ية بحسأأأن نية وتسأأأع  

 وقوع ضرر جسيم عابر للحدودا أوا على أي حالا يإ التقليل من مةاطر  رلى أدنى حد“و   م عالمةتصة يإ  
  ةا المع ونأأ 7المأأادة  يإ    (2008)  وعالوة  على ذلأأكا ت ص المواد المتعلقأأة بقأأانون طبقأأات الميأأا  الجوفيأأة العأأابرة للحأأدود 

 ا على ما الإ: االلتما  العا  بالتعاون“
تتعاون دول طبقة الميا  الجوفية على أسأأأأأأاس المسأأأأأأاواة يإ السأأأأأأيادةا والسأأأأأأالمة اإلقليميةا والت مية المسأأأأأأتدامةا   -1  

و بشأأأأأأبكات طبقات مياهها والم فعة المتبادلةا وحسأأأأأأن ال ية من أجل تحقيق االنتفاع الم صأأأأأأ  والمعقول بببقات مياهها الجوفية أ
 ا وتويير الحماية الم اسبة لهاوالجوفية العابرة للحدود

 ا ا بغإ لدول طبقة الميا  الجوفية رنشا  آليات مشتركة للتعاون“و1ومغراض الفقرة  -2 
ا  7 (ا يإ مشأأأأأروع المادة2016المواد المتعلقة بحماية امشأأأأأةاص يإ حاالت الكوارث ) مشأأأأأارنع  وعالوة على ذلكا ت ص 

 ى ما الإ:عل 7المادة  مشروع  صنعلى واجب التعاونو و 
سأياق تببيق مشأارنع المواد ه  ا تتعاون الدولا حسأب مقتضأى الحالا فيما بي ها ومع اممم المتحدة وع اصأر حركة   يإ 

 الصليب امحمر والهالل امحمر والجهات المساعدة امخرى“و
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يجدر   و ومما االقتضأأأأأأأا  ا ع د  يشأأأأأأأمل التما  التعاون فيما يشأأأأأأأمله تبادل المعلومات يإ ه ا السأأأأأأأياقا  و  ( 8) 
من اتفااية قانون اسأأأأتةدا  المجاري المائية الدولية يإ امغراض غير    9إ ه ا الصأأأأدد أن المادة  ال كر أيضأأأأا  ي ب 

المالحيأة تورد مجموعأة مفصأأأأأأأأأأأأألأة من امحكأا  المتعلقأة بتبأادل البيأانأات والمعلومأاتو ثم رن اتفأاايأة التلوث الجوي  
متعأاقأدة بتبأادل المعلومأات المتعلقأة  قو  امطراف ال م هأا على أن ت  4لمأادة  البعيأد المأدى عبر الحأدود ت ص يإ ا 

بسأأياسأأاتها وأنشأأبتها العلمية وتدابيرها التق ية التإ تسأأتهدفا رلى أقصأأى قدر ممكنا مكايحة تصأأرنف الملوثات  
يسأأأأأهم يإ   تقو  باسأأأأأتعراض ه   السأأأأأياسأأأأأات وامنشأأأأأبة والتدابيرا ما  الجونة التإ قد تكون لها آثار ضأأأأأارةا كما 

وث الجوي البعيد المدى العابر للحدودو وتتضأأأأأأمن االتفااية أيضأأأأأأا  أحكاما   يإ ذلك التل  لجويا بما خفو التلوث ا 
(؛ وت في  ومواصأأألة  8(؛ وتبادل المعلومات )المادة  7مفصأأألة بشأأأفن التعاون يإ مجاالت البحث والتبونر )المادة  

على المسأأتوى  (و و 9  لجو يإ أوروبا )المادة لبعيد المدى لملوثات ا تبونر البرنامج التعاونإ لرصأأد وتقييم االنتقال ا 
ا اتضأأأأأأأمن كل من االتفاق اإلطاري اإلقليمإ لم بقة شأأأأأأأرق أيرنقيا بشأأأأأأأفن التلوث الجوي )اتفاق  اإلقليمإ أيضأأأأأأأا  

واالتفأاق اإلطأاري اإلقليمإ لم بقتإ غرب ووسأأأأأأأأأأأأأط أيرنقيأا بشأأأأأأأأأأأأأفن التلوث الجوي )اتفأاق    ( 127) ( 2008  نيروبإا 
 الإ:  فن التعاون الدولإو يامطراف تتفق على ما تبابقة بش أحكاما  م   ( 128) ( 2009  انا أبيدج 

ال ظر يإ أوجه التأآزر والفوائد المشأأأأأأأأأأأأأأتركة التإ ا بوي عليهأا اتةأاذ تدابير مشأأأأأأأأأأأأأأتركة  1-2 
 لمكايحة انبعاث الملوثات الجونة وغازات الدييئة؛

 ووو

 وا ؛والبحثية المتعلقة بإدارة نو ية الهتعمنم تبادل المعلومات التعليمية  1-4

 و“ال هوض بالتعاون اإلقليمإ من أجل تعمنم المؤسسات الت ظيمية 1-5

ويإ سأأياق حماية الغالف    و(129)وأقرت اللج ة أيضأأا ا يإ أعمالهاا بفهمية المعارف العلمية والتق ية (9)
وتدهور و  والتق ية المتصألة بفسأباب وآثار تلوث الغالف الجوي  زنادة تعمنم المعارف العلمية  الجويا من امسأاسأإ  

اتفاق بارنس بفهمية تفادي الةسأأأأأأائر وامضأأأأأأرار المرتببة بالتفثيرات    قر ي تصأأأأأأديا  لآلثار الضأأأأأأارة لتغير الم اخا  و 
ار  نظم اإلن   السأأأأألبية لتغير الم اخ وتقليصأأأأأها رلى أدنى حد والتصأأأأأدي لهاا ونتوخى التعاون يإ مجاالت مثل )أ( 

( والحوادث التإ قد ت بوي على خسأأأأأأائر  )د   الببيئة الحدوث؛ المبكر؛ )ب( واالسأأأأأأتعداد للبوارئ؛ ) ( والظواهر  
وتسأأأأأأأأهيالت التفمين ضأأأأأأأأد   ( و ( وتقييم المةاطر وإدارتها على نحو شأأأأأأأأامل؛ ) ه رجعة ييها؛ )  وأضأأأأأأأأرار دائمة وال 

( وقدرة  ح والةسأأائر غير االقتصأأادية؛ )  ( ز المةاطرا وتجميع المةاطر الم اخيةا وغير ذلك من حلول التفمين؛ ) 
 و (130)وال ظم اإليكولوجية على التحمل   المحلية وسبل العيش المجتمعات  

  

  متاح يإ: (127)
https://web.archive.org/web/20111226174901/http:/www.unep.org/urban_environment/PDFs/EAB

AQ2008-AirPollutionAgreement.pdfو 
يأأإ:   (128)  /https://web.archive.org/web/20111224143143/http://www.unep.org/urban_environmentمأأتأأأأأأأاح 

PDFs/BAQ09_AgreementEn.Pdfو 
وفيأأة العأأابرة للحأأدود على مأأا الإ: قأأات الميأأا  الج من المواد المتعلقأأة بقأأانون طب  17من المأأادة    4ت ص الجملأأة الثأأانيأأة من الفقرة   (129)

 يمكن أن يشأمل التعاون ت سأيق اإلجرا ات واالتصأاالت الدولية يإ حاالت البوارئا وإتاحة العاملين يإ مجال االسأتجابة لحاالت 
وت ص مشأأأأارنع    دة اإلنسأأأأانية“والبوارئا والمعدات واإلمدادات الالزمة لالسأأأأتجابة له   الحاالتا والةبرة العلمية والتق يةا والمسأأأأاع

مشأأأأارنع المواد ه  ا    على ما الإ:  مغراض  9المواد المتعلقة بحماية امشأأأأةاص يإ حاالت الكوارثا بدورهاا يإ مشأأأأروع المادة  
يشأأأأمل التعاون المسأأأأاعدة اإلنسأأأأانية وت سأأأأيق أعمال واتصأأأأاالت اإلغاثة الدوليةا وتويير موظفإ اإلغاثةا ومعدات وسأأأألع اإلغاثةا  

)التعاون للحد من مةاطر الكوارث( على ما الإ:  10المادة  مشأأأأأأأأأأأأأأروع  صا الموارد العلمية والببية والتق ية“و وعالوة  على ذلكا  و 
 التعاون اتةاذ التدابير الرامية رلى الحد من مةاطر الكوارث“و  يشمل

 و8المادة  (130)

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
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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  9المبدأ التوجيهي 
 الترابط بين القواعد ذات الصلة

ر وتدببَّق قواعد القانون الدولإ المتصأأأأأأأأأأأألة بحماية   - 1 د وتدفسأأأأأأأأأأأأَّ ا بغإا قدر اإلمكانا أن تدحدَّ
جملأأة أمور قواعأأد    يإ ذلأأك يإ  عأأد القأأانون الأأدولإ امخرى ذات الصأأأأأأأأأأأأأألأأةا بمأأا الغالف الجوي وقوا 

را وقانون البحارا والقانون الدولإ لحقوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأانا على نحو  القانون الدولإ للتجارة واالسأأأأأأأأأأأأأتثما 
ا شأأأأأأأأأأأأأأئ مجموعأة واحأدة من االلتمامأات المتوايقأةا تمأاشأأأأأأأأأأأأأأيأا  مع مبأدأي الموا مأة والتكأامأل ال ظمإا  

صأأأألة الواردة يإ اتفااية ييي ا  الت ازعو ون بغإ أن يكون ذلك ويقا  للقواعد ذات ال   وحرصأأأأا  على تج ب 
 () (ا ومبادئ القانون الدولإ العريإ وقواعد و 3) 31و   30يإ ذلك المادتان   ا لقانون المعاهداتا بم 

ا بغإ أن تسأأأأعى الدولا قدر اإلمكانا ع د وضأأأأع قواعد جدادة للقانون الدولإ تتصأأأأل   -2
ا رلى أن تفعأأأل ذلأأأك بحمأأأايأأأة الغالف الجوي وغيرهأأأا من قواعأأأد القأأأانون الأأأدولإ ذات الصأأأأأأأأأأأأأألأأأة

 مد سقةو ببرنقة

راال  اعتبار خاص لألشةاص والفئات امشد تعرضا    2و  1ا بغإ ع د تببيق الفقرتين   -3
لتلوث الغالف الجوي وتدهور و وقد تشأأأمل ه   الفئات فيما تشأأأملها الشأأأعوب امصأأأليةا وشأأأعوب  

نة الصأأأأأأأأغيرة ال امية المتفثرة ل البلدان نموا ا وشأأأأأأأأعوب الم اطق السأأأأأأأأاحلية الواطئة والدول الجمر أق
 بارتفاع مستوى سبح البحرو

 الشرح  

ونرمإ رلى التعبير عن    (131) الترابط بين القواعد ذات الصأأأألة“ 9ات اول مشأأأأروع المبدأ التوجيهإ   (1)
العالقأة بين قواعأد القأانون الأدولإ المتعلقأة بأالغالف الجوي وقواعأد القأانون الأدولإ امخرى ذات الصأأأأأأأأأأأأأألأةو  

تركم على حمأايأة الفئأات المعرضأأأأأأأأأأأأأأأة بوجأه    3عأامتأان يإ طبيعتهمأاا يإ حين أن الفقرة    2و  1ن  والفقرتأا
غالف الجوي وتأأأدهور  يإ مشأأأأأأأأأأأأأأروع المبأأأدأ  خأأأاص لتلوث الغالف الجوي وتأأأدهور و ونرد تعرنف تلوث ال

المتعلق باسأأأأأأأأأأتةدا  المصأأأأأأأأأأبلحاتو ونركم ه ان المصأأأأأأأأأأبلحان على التلوث والتدهور الل ان  1التوجيهإ 
على الغالف  بهما  البشر“و ونع إ ذلك بالضرورة أن أنشبة بشرنة تحكمها مجاالت قانونية أخرى تؤثر يسب

ر اإلمكأانا على تج أب الت أازع والتعأارض بين القواعأد المتعلقأة الجوي وحمأااتأهو ولأ لأكا من المهم العمألا قأد
و وب ا   على ذلكا ادبرز مشأأأأأأأأأأأأأأروع  بحماية الغالف الجوي والقواعد المتعلقة بمجاالت القانون الدولإ امخرى 

 امسأأأأأأاليب المةتلفة يإ القانون الدولإ لمعالجة التعارض بين القواعد والمبادئ القانونيةا  9المبدأ التوجيهإ 
على  9بمسأأأأأأأفلة ت ازعو وتعتمد صأأأأأأأياغة مشأأأأأأأروع المبدأ التوجيهإ  سأأأأأأأوا  أكانت تتعلق بمسأأأأأأأفلة تفسأأأأأأأير أو

ولإ: الصأأأأأعوبات  ة الدراسأأأأأإ المع إ بموضأأأأأوع تجمؤ القانون الداالسأأأأأت تاجات التإ خلص رليها يرنق اللج
 و(132)ال اشئة عن ت وع وتوسع القانون الدولإ

ثالثة أنواع من اإلجرا ات القانونيةا وهإ تحداد القواعد ذات الصأأأأأأألة وتفسأأأأأأأيرها   1وتت اول الفقرة  (2)
  من الفقرة تشير رلى أن  تج ب الت ازع“ وتببيقهاو يعبارة  وحرصا  على تج ب الت ازع“ يإ نهاية الجملة امولى  

وقد استدةدِّمت يإ  من بين المقاصد الرئيسية للفقرةو ولك ه ليس المقصد الحصري لمشروع المبدأ التوجيهإو
  

 draft article 10 (on interrelationship) of resolution 2/2014 on the declaration of legal principles  انظر (131)

relating to climate change of the International Law Association, Report of the Seventy-sixth 

Conference held in Washington D.C., August 2014, p. 26; S. Murase (Chair) and L. Rajamani 

(Rapporteur), Report of the Committee on the Legal Principles Relating to Climate Change, ibid., 

pp. 330-378, at pp. 368-377و 
(  عالقات التفسأأأأأأأأير“ و عالقات الت ازع“و انظر 2و انظر االسأأأأأأأأت تا  )251ا المجلد الثانإ )الجم  الثانإ(ا الفقرة 2006حوليةووو  (132)

انون الدولإ: الصعوبات ال اشئة عن ت وع وتوسع القانون الدولإ“ا تقرنر الفرنق الدراسإ للج ة مغراض الدراسة التحليلية  تجمؤ الق
 (وAdd.1و Corr.1و A/CN.4/L.682غته ال هائية مارتإ كوسكي يمإ )القانون الدولإ ال ي وضعه يإ صي
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تقتصأأأر على الدول يحسأأأب  الفقرة صأأأيغة المب إ للمجهول اعترايا  بفن عملية التحداد والتفسأأأير والتببيق ال
 الم ظمات الدوليةا حسب االقتضا وما يإ ذلك جهات أخرىا ببل تشمل أيضا  

ر وتدبّبق على  (3) نحو اد شأأأأأأئ مجموعة  وقد اسأأأأأأتدمدت الجملة  ا بغإا قدر اإلمكانا أن تدحّدد وتدفسأأأأأأّ
واحدة من االلتمامات المتوايقة“ من است تاجات يرنق اللج ة الدراسإ المع إ بالتجمؤو ونتسم استعمال تعبير 

د“ بفنه مالئم يع ال  للقواعد ال اشأأأأئة عن االلتمامات التعاهدية وغيرها من مصأأأأادر القانون الدولإو وع د  تدحدَّ
رذا كأانأت   لةبوات اموليأة التإ تتعلق بأالتحأداأدا مثأل تحأداأد مأابأد من اتةأاذ بعو ا ا الالقواعأد  ت سأأأأأأأأأأأأأأيق

قاعدة  ( أوlex generalisقاعدتان تعالجان  نفس الموضأأأأوع“ا وأي القواعد ا بغإ أن يدعتبر قاعدة عامة )
رذا  (ا وماlex posteriorقاعدة الحقة ) ( أوlex anterior( وقاعدة سأابقة )lex specialisتةصأيص )

 ( ت ببقو  pacta tertiisالتماما  للغير“ ) قاعدةد  عد  رنشا  المعاهدات حقا  أوكانت 

“ا الل ان حظيا  وتتضأأأأأأأأأأأأأمن الجملة امولى رشأأأأأأأأأأأأأارة محددة رلى مبدأي  الموا مة والتكامل ال ظمإ (4)
( بشأأأفن 4ورد يإ االسأأأت تا  ) بالتجمؤو وكماباهتما  خاص يإ اسأأأت تاجات أعمال الفرنق الدراسأأأإ المع إ 

الموا مةا ع دما تتعلق عدة معااير بمسأأأأأأأأأفلة واحدة يإنه ا بغإا قدر اإلمكانا تفسأأأأأأأأأيرها على نحو ا شأأأأأأأأأئ 
اأأأدل مبأأأدأ التكأأأامأأأل ال ظمإا يإ رطأأأار     مجموعأأأة واحأأأدة من االلتمامأأأات المتوايقأأأة“و وعالوة  على ذلأأأكا

ونإ الدولإ“و ون بغإ  (ا على أن  المعاهداتا أيا  كان موضأأأأأأأأأأوعهاا هإ وليدة ال ظا  القان17االسأأأأأأأأأأت تا  )
 قواعد ومبادئ دولية أخرىومع مراعاة  بالتالإ تفسيرها 

صأألة الواردة يإ اتفااية  رلى تحداد موقع الفقرة ضأأمن القواعد ذات ال   1وتسأأعى الجملة الثانية من الفقرة   ( 5) 
انون الدولإ العريإ  ) (ا ومبادئ الق 3ا الفقرة  31و   30يإ ذلك المادتان   ا بما 1969 هدات لعا  ييي ا لقانون المعا 

نظمإ“ا اتبلب مراعاة    هو ضأأأمان  تفسأأأير   1969 () ( من اتفااية عا  3) 31والغرض من المادة    و ( 133) وقواعد  
وبعبأأارة أخرىا    و ( 134) دولإ قأأابلأأة للتببيق على العالقأأات بين امطراف“  أي قأأاعأأدة مالئمأأة من قواعأأد القأأانون الأأ

اد ظر رلى القواعد بمعمل   () ( يإ الوقت نفسأأأأأأأأأه على  وحدة القانون الدولإ“ وعلى  يكرة أال 3) 31تشأأأأأأأأأدد المادة  
ع رذا  على قواعأد لفو الت أاز   1969 من اتفأاايأة عأا    30وت ص المأادة    و ( 135) عن القواعأد العأامأة للقأانون الأدولإ“ 

على قواعد بشأأأأأأأأأأأفن الت ازع    30تكامل ال ظمإ المشأأأأأأأأأأأار رليه أعال  يإ ظرف معينو وت ص المادة  ا فع مبدأ ال  لم 
ة حقأا   (ا وقأاعأدة عأد  رنشأأأأأأأأأأأأأا  المعأاهأدة الأدوليأ3(ا والقأاعأدة الالحقأة )الفقرة  2تتعلق بقأاعأدة التةصأأأأأأأأأأأأأيص )الفقرة  

يإ وقواعد “ يإ الجملة الثانية من الفقرة  القانون الدولإ العر وتغبإ  بارة  مبادئ    و ( 136) ( 4التماما  للغير )الفقرة   أو 
ومع أن الجملة    و ( 137) مبادئ وقواعد القانون الدولإ العريإ المتعلقة بتحداد وتفسأير وتببيق القواعد ذات الصألة   1

تإ قد تحظى  تةل بامهمية ال  دئ“ القانون الدولإ العريإ و قواعد “ا يإنها ال تشأأأأأأأير رلى  مبا   1امخيرة من الفقرة  
 بادئ التوجيهيةو اتعلق بمشروع الم  بها  المبادئ العامة للقانون“ فيما 

  

(133) United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232, p. 331و 
 WTO, Appellate Body report, United States - Import Prohibition of Certain Shrimp and:  انظر مثال   (134)

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

United Kingdom, Application No. 35763/97, ECHR 2001-XI, para 55و 
(135) 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 
 و798-791المرجع نفسها الصفحات  (136)
 Marrakeshاإلشأأأأأأأأأأأأأارة رلى أن تفاهم م ظمة التجارة العالمية المتعلق بالقواعد واإلجرا ات التإ تحكم تسأأأأأأأأأأأأأونة الم ازعات )  يمكن (137)

Agreement establishing the World Trade Organization, United Nations, Treaty Series, vol. 1869, 

No. 31874, p. 3, annex 2, p. 401م ظمأأة التجأأارة العأأالميأأة لتسأأأأأأأأأأأأأأونأة    على أن  نظأأا   3ن المأأادة  م  2الفقرة    ( ا ص يإ
 الم ازعات اوضح امحكا  القائمة يإ ه   االتفاقات ]المشمولة[ ويق القواعد المعتادة يإ تفسير القانون الدولإ“ )التوكيد مضاف(و
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يإ ذلك يإ جملة أمور قواعد القانون الدولإ للتجارة واالسأأأتثمارا وقانون    وتبرز اإلشأأأارة رلى  بما (6)
علق بحماية الغالف  ات البحارا والقانون الدولإ لحقوق اإلنسأأأان“ امهمية العملية له   المجاالت الثالثة فيما

ي من حيث الجويو وللمجاالت المحددة صأأأأأأأأأالت وثيقة بقواعد القانون الدولإ المتعلقة بحماية الغالف الجو 
  تدغف ل مجاالت قانونية أخرى قد تكون على نفس القدر  ولم   و ( 138) الممارسأأة التعاهدية واالجتهاد القضأأائإ والفقه 

  عالوة  ن ذات الصألة أن يكون ذكرها على سأبيل الحصأرو و من امهميةا وليس القصأد من ذكر مجاالت القانو 
ير  بفنه يدةضأأأأأأأأأأع قواعد القانون الدولإ يإ ا بغإ تفسأأأأأأأأأأ ما 9على ذلكا ليس يإ مشأأأأأأأأأأروع المبدأ التوجيهإ 

 العكس بالعكسو أو  المجاالت الم كورة للقواعد المتصلة بحماية الغالف الجوي 

نون مع القانون  مفهو   التعاضأد“ وسأيلة  لموا مة ذلك القا   اتعلق بالقانون التجاري الدولإا برز  وفيما  ( 7) 
الم شأأأأأئ لم ظمة    1994 لجويو ون ص اتفاق مراكش لعا  البيئإ الدولإا ال ي اتصأأأأأل جمئيا  بحماية الغالف ا 

ا يإ دابأاجتأها على أن هأديأه هو التوييق بين هأديإ التجأارة والت ميأة واالحتيأاجأات البيئيأة ( 139) التجأارة العأالميأة 
وبدأت لج ة التجارة والبيئة التابعة لم ظمة التجارة العالمية ت ف  أنشأأأأبتها    و ( 140)  لهدف الت مية المسأأأأتدامة“  ويقا  

  1996 ا وكررت اللج ة يإ تقرنرها لعا  ( 141)  بهدف جعل السأياسأات الدولية يإ مجالإ التجارة والبيئة متعاضأدة“ 
ة العالمية والحماية   برت فيه أن نظا   م ظمة التجار المقد  رلى مؤتمر سأأأأأأأأأأأ غايورة الوزاري تفكيد موقفها ال ي اعت 

  البيئية  كليهما مجاالن هامان من مجاالت صأأ ع السأأياسأأات وووو ا بغإ أن يكونا متعاضأأدان بنية تعمنم الت مية 
أصأأأأأأأأأأبح مفهو   التعاضأأأأأأأأأأد“ اد ظر رليه تدرنجيا  على أنه  معيار قانونإ داخل م ظمة   ولما   و ( 142) المسأأأأأأأأأأتدامة“ 
يعبر عن ق أاعأة الأدول بأفن  العمأل  على حمأايأة   2001 الوزاري لعأا  يأإن رعالن الأدوحأة  ا  ( 143) لميأة“ التجأارة العأا 

ونعتبر    و ( 144) البيئة وتعمنم  الت مية المسأأأأأأأأأأتدامة يمكن أن يكونا هديين متعاضأأأأأأأأأأدانا بل يجب أن يكونا ك لك“ 
و  المعاهدات المتعارضأأأأة لمةتل     التعاضأأأأد يإ القانون التجاري الدولإ جم ا  من مبدأ الموا مة يإ تفسأأأأير القواعد 

معااير    - الواليات المتحدة ومن بين عدد من قضأايا تسأونة الم ازعات يإ م ظمة التجارة العالميةا تدعد قضأية 
أبرز قضية من هيئة االستئ اف ريضت يصل قواعد االتفاق العا  بشفن    1996 لعا    الب منن المعدل والتقليدي 

  

 International Law Association, resolution 2/2014 on the declaration of legal principles relating toانظر   (138)

climate change, draft article 10 (on interrelationship)   (  ؛   131انظر الحاشأأأأأأية) أعالA. Boyle, “Relationship 

between international environmental law and other branches of international law”, in Bodansky et al., 

The Oxford Handbook of International Environmental Law ا ( أعال    21انظر الحاشية  )   اpp. 126–146 و 
(139) United Nations, Treaty Series, vols. 1867-1869, No. 31874و 
 وvol. 1867, No. 31874, p. 154المرجع نفسها  (140)
(141) Trade Negotiations Committee, decision of 14 April 1994, MTN.TNC/45(MIN), annex II, p. 17و 
(142) WTO, Committee on Trade and Environment, Report (1996),WT/CTE/1(12 November 1996), para. 167 و 
(143) J. Pauwelyn, Conflict of Norms in Public International Law: How WTO Law Relates to Other Rules 

of International Law (Cambridge, 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
 S. Murase, “Perspectives from international economic law on transnational environmentalانظر أيضأأأأا : 

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 
د   (144) ميأأة المعقودة يإ الأأدوحأأةا  يإ الأأدورة الرابعأأة للمؤتمر الوزاري لم ظمأأة التجأأارة العأأال  2001تشأأأأأأأأأأأأأأرنن الثأأانإ/نويمبر    14يإ  اعتدمأأِّ

WT/MIN(01)/DEC/1  31تفكيد  الوالية الم صأأأوص عليها يإ الفقرة  2005و وأعاد رعالن هونغ كونغ الوزاري لعا   6ا الفقرة 
يإ  2005كانون امول/ديسأأأأأأأأأأأمبر   18ووو“ )اعتمد يإ   عمنم التعاضأأأأأأأأأأأد بين التجارة والبيئةمن رعالن الدوحة الوزاري الرامية رلى ت

 (و31ا الفقرة WT/MIN(05)/DECالدورة السادسة للمؤتمر الوزاري المعقود يإ هونغ كونغا بالصينا 
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   االتفاق العا  أعل ت أن   خرى يإ القانون الدولإ العا ا رذ ن قواعد التفسأأأأأأأأأير ام التعرنفات الجمركية والتجارة ع 
 و ( 145)   )التوكيد مضاف(   بمعمل تا  عن القانون الدولإ العا “ يدقرأ   ال 

وتظهر يإ قانون االسأأتثمار الدولإ اتجاهات ونهدج مماثلةو ياتفاقات التجارة الحرةا التإ تتضأأمن  (8)
ا ت ص أيضأأأا  على معااير متعلقة (146)والعداد من معاهدات االسأأأتثمار الث ائيةعددا  من شأأأروط االسأأأتثمار  

  كدت بعو محاكم االسأأأتثمار وقد أ   و ( 147) بالبيئةا وهو أمر أكدته قرارات هيئات تسأأأونة الم ازعات ذات الصأأألة 
 و(148)أن معاهدات االستثمار  ال يمكن قرا تها وتفسيرها بمعمل عن القانون الدولإ العا “

مر نفسأأأأأأأأأه على قانون البحارو يحماية الغالف الجوي ترتبط ارتباطا  وثيقا  بالمحيبات  ق امون بب (9)
والمحيباتو ونشأأأأأأأأأأأأأير اتفاق بارنس يإ  وقانون البحار بسأأأأأأأأأأأأأبب التفاعل المادي الوثيق بين الغالف الجوي 

ا االرتباط أيضأأأا   ييها المحيبات“و وتؤكد ه  داباجته رلى  أهمية كفالة سأأأالمة جميع ال ظم اإليكولوجيةا بما
 1( من المأأادة  4)1ا التإ تحأأدد  تلوث البيئأأة البحرنأأة“ يإ الفقرة  (149)اتفأأاايأأة اممم المتحأأدة لقأأانون البحأأار

يإ ذلك تلوث الغالف الجوي ال اجم عن مصأأأادر يإ  التلوث البحريا بما  على نحو يشأأأمل جميع مصأأأادر
لثانإ  وحفظ البيئة البحرنة ترد يإ الجم  اوهإ تتيح أحكاما  مفصأأأأأأألة بشأأأأأأأفن حماية   و(150)البر وعن السأأأأأأأفن

و ونوجأد عأدد من االتفأاايأات اإلقليميأة التإ  212و  211و  207و  194و  192سأأأأأأأأأأأأأأيمأا المواد   عشأأأأأأأأأأأأأأرا وال
وقد سعت الم ظمة البحرنة الدولية رلى  و(151)تتضمن ضوابط بشفن التلوث البحري ال اجم عن مصادر برنة

  

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

WT/DS2/AB/R, 29 April 1996, p. 17  انظر أيضأأأأأأأأأأا  و S. Murase, “Unilateral measures and the WTO 

dispute settlement” (discussing the Gasoline case), in S.C. Tay and D.C. Esty, eds., Asian Dragons 

and Green Trade: Environment, Economics and International Law (Singapore, Times Academic 

Press, 1996), pp. 137–144و 
 Agreement Between Canada, the United Mexican States, and the United Statesانظرا على سبيل المثالا   (146)

of America, 1 July 2020, art. 1.3 and chap. 14 (“Investment”)مكتب الممثل التجاري ا متاح يإ الموقع الشبكإ ل
الأأأأأمأأأأأتأأأأأحأأأأأأأدةلأأأأألأأأأأ  -https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexicoا  واليأأأأأأأات 

canada-agreement/agreement-betweenو 
 ;www.italaw.comا متاح يإ: Canada Model BIT of 2004توجد نماذ  مت وعة لمعاهدات االسأأأأتثمار الث ائيةا مثل:   (147)

Colombia Model BIT of 2007متاح يإ:   اwww.italaw.com; United States Model BIT of 2012متاح  ا
 www.italaw.com; Model International Agreement on Investment for Sustainable Developmentيإ: 

of the International Institute for Sustainable Development (IISD) of 2005, in H. Mann et al., IISD 

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

2005), art. 34  :و انظر أيضأأأأأأأأأأأأا  تقرنر مؤتمر اممم المتحدة للتجارة والت ميةUnited Nations Conference on Trade 

and Development, Investment Policy Framework for Sustainable Development  (2015  ا الصفحات)91-
يأأأأأأأأإ  121 مأأأأأأأأتأأأأأأأأاح   ,P. Muchlinski؛  http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcb2015d5_en.pdfا 

“Negotiating new generation international investment agreements: new sustainable development-

oriented initiatives”, in S. Hindelang and M. Krajewski, eds., Shifting Paradigms in International 

Investment Law: More Balanced, Less Isolated, Increasingly Diversified, (Oxford, Oxford 

University Press, 2016), pp. 41-64و 
 (148 ) Phoenix Action Ltd. v. the Czech Republic, ICSID Case No.ARB/06/5, award, 15 April 2009, para. 78 
لحظر تجارب امسأأأأأأأأأألحة ال وونة يإ الجو ويإ الفضأأأأأأأأأأا   1963قبل االتفاايةا كان الصأأأأأأأأأأك الدولإ الوحيد المهم هو معاهدة عا   (149)

 .United Nations, Treaty Series, vol. 480, Noا  1963آب/أغسأأأأأأأأأبس  5وا  الةارجإ وتحت سأأأأأأأأأبح الما  )موسأأأأأأأأأك

6964, p. 43و) 
(150) 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 Series, vol. 2354ا اتفااية حماية البيئة البحرنة لشأمال شأرق المحيط امطلسأإ ) على سأبيل المثال  (151)

No. 42279, p. 67, at p. 71, art. 1 (e) ا 1992نيسأأأأأأأان/أبرنل   9واتفااية حماية البيئة البحرنة لبحر البلبيق )هلسأأأأأأأ كإا   (؛
(؛ وبروتوكول حماية البحر امبيو المتوسأط vol. 1507, No. 25986, p. 166, at p. 169, art. 2, para. 2المرجع نفسأها  

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcb2015d5_en.pdf
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 (152)االتفاايةق جهودها الرامية رلى اسأأأأأأأتكمال أحكا   ضأأأأأأأوابط للتلوث ال اجم عن السأأأأأأأفن يإ سأأأأأأأياوضأأأأأأأع  
ومن شأأأأأأأأأأأأفن الت في  الفعال للقواعد الم ببقة من قانون البحار أن يسأأأأأأأأأأأأاعد على   و(153)ومكايحة تغير الم اخ

سأأأأأأأأأأأأاعدا بالمثلا على حماية الغالف الجويو ومن شأأأأأأأأأأأأفن الت في  الفعال للقواعد المتعلقة بحماية البيئة أن ي
 حماية المحيباتو

فيه تلوث الهوا  وتغير   اتعلق بالقانون الدولإ لحقوق اإلنسأأأأأأأانا فيمكن للتدهور البيئإا بما  فيما  أما  (10)
الممارسأأأأأة اعتراٌف بالعالقة   ويإ   و (154)الم اخ واسأأأأأت فاد طبقة اموزونا  أن اؤثر على رعمال حقوق اإلنسأأأأأان“ 

بفن للجميع    1رعالن اسأتكهولم يإ المبدأ   ييها الغالف الجويو ونعترف  القائمة بين حقوق اإلنسأان والبيئةا بما 
ظروف  يش الئقةا يإ ظل بيئة ذات نو ية جيدة تسأأأأأأأمح له بفن   حقا  أسأأأأأأأاسأأأأأأأيا  يإ الحرنة والمسأأأأأأأاواة ويإ 

 يقع البشأأأأأأأأأأأأأأر يإ صأأأأأأأأأأأأأأميم   1992 من رعالن رنو لعأا   1قأا  للمبأدأ  ووي   و (155)ريأاسيأة“  يعيش حيأاة كرنمأة ويإ 
 و (156)  يعة“ امةا ونحق لهم أن يحيوا حياة صأحية وم تجة يإ وئا  مع البب االهتمامات المتعلقة بالت مية المسأتد 

  سأأأأياق تلوث الغالف الجويا تسأأأأّلم اتفااية التلوث الجوي بعيد المدى عبر الحدود بفن لتلوث الهوا   آثارا   ويإ 
ضأأأأأارة تعّرض بحدكم طبيعتها صأأأأأحة اإلنسأأأأأان للةبر“ وت ص على تصأأأأأميم امطراف على  حماية اإلنسأأأأأان  

وبالمثلا فيما يةص تدهور الغالف الجويا تتضأأأأأأمن اتفااية    و (157)ئته من تلوث الهوا “ البالغ درجة معي ة وبي 
 لحماية صأأأحة اإلنسأأأان“ ويقا     ييي ا لحماية طبقة اموزون حكما  يقتضأأأإ من امطراف أن تتة  تدابير م اسأأأبة 

  

(؛  vol. 1328, No. 22281, p. 105, at p. 121, art. 4, para. 1 (b)من التلوث من مصأأأأأأأأأأأادر برنة )المرجع نفسأأأأأأأأأأأها  
 .volالمرجع نفسأأأها  ا 1983تموز/اوليه   22وبروتوكول حماية ج وب شأأأرق المحيط الهادئ من التلوث من مصأأأادر برنة )كيتوا  

1648, No. 28327, p. 73, at p. 90, art. II (c)ن مصأأأأأأأأادر برنة  (؛ وبروتوكول حماية البيئة البحرنة من التلوث ال اجم ع
ا المرجع نفسأأأأها  1990شأأأأباط/يبراار   21الملحق باتفااية الكونت اإلقليمية للتعاون على حماية البيئة البحرنة من التلوث )الكونتا  

vol. 2399, No. 17898, p. 3, at p. 40, art. IIIو) 
ا  2008على سأأبيل المثالا اعتمدت الم ظمة البحرنة الدوليةا يإ الدورة الثام ة والةمسأأين للج ة حماية البيئة البحرنة المعقودة يإ عا    (152)

(ا بصأيغته المعدلةا ال ي  vol. 1340, No. 22484, p. 61المريق السأادس لالتفااية الدولية لم ع التلوث من السأفن )المرجع نفسأها  
أمورا انبعاثات أكسأيد الكبرنت وأكسأيد ال يتروجينو وتتضأمن االتفااية اآلن سأتة مريقات هإ المريق امول بشأفن لوائح   ا ظما يإ جملة 

بمواد سأأأائلة ضأأأارة (؛ والمريق الثانإ بشأأأفن لوائح م ع التلوث  1983تشأأأرنن امول/أكتوبر    2م ع التلوث بالمنوت )دخل حيم ال فاذ يإ  
(؛ والمريق الثالث بشأأأأأفن لوائح م ع التلوث بالمواد المؤذية الم قولة بحرا  يإ عبوات  1987نيسأأأأأان/أبرنل    6سأأأأأائبة )دخل حيم ال فاذ يإ  

  27  (؛ والمريق الرابع بشأأأفن لوائح م ع التلوث بقاذورات مجارنر السأأأفن )دخل حيم ال فاذ يإ 1992تموز/اوليه    1)دخل حيم ال فاذ يإ  
كانون امول/ديسأأأأأأأأأمبر   31لوائح م ع التلوث ب فايات السأأأأأأأأأفن )دخل حيم ال فاذ يإ  (؛ والمريق الةامس بشأأأأأأأأأفن  2003أالول/سأأأأأأأأأبتمبر 

 و ( 2005أيار/مااو    19(؛ والمريق السادس بشفن لوائح م ع تلوث الهوا  من السفن )دخل حيم ال فاذ يإ  1988
 (153 ) 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  متاح يإ  وhttps://ssrn.com/abstract=2037038 و 
(ا  A/HRC/19/34حقوق اإلنسان والبيئة: تقرنر مفوضة اممم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان )دراسة تحليلية بشفن العالقة بين   (154)

 بشفن حقوق اإلنسان والبيئةو 2012نيسان/أبرنل  19المؤرخ  19/10و انظر أيضا  قرار مجلس حقوق اإلنسان 15الفقرة  
أعال (ا  23الحاشأأأأأأأأأية  )انظر  ا  L.B. Sohn, “The Stockholm Declaration on the Human Environmentانظر  (155)

pp. 451-455و 
(156) F. Francioni, “Principle 1: human beings and the environment”, in J.E. Viñuales, ed., The Rio 

Declaration on Environment and Development: A Commentary (Oxford, Oxford University Press, 

2015), pp. 93–106, at pp. 97–98و 
(157) United Nations, Treaty Series, vol. 1302, No. 21623, p. 217, at p. 219, arts. 1 and 2و 

https://ssrn.com/abstract=2037038
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طارنة بشأأأأأأأأأفن تغير  ية اممم المتحدة اإل وك لكا تت اول اتفاا   و (158)لالتفااية وللبروتوكوالت التإ انضأأأأأأأأأمت رليها 
 و (159)يإ ذلك اآلثار الضارة المهمة  على صحة اإلنسان ورياهه“  الم اخ اآلثار السلبية لتغير الم اخا بما 

و الحق يإ الحياة الةاصأأأأة    (160)“ حقوق اإلنسأأأأان الم ببقة يإ ه ا الصأأأأدد  الحق يإ الحياة تشأأأأمل  و  (11)
ا رضأأاية  رلى الحقوق امخرى الم صأأوص عليها يإ الفقرة الحادية  (162)لكية“ و الحق يإ الم   (161)“ والحياة امسأأرنة 

 عشرة من داباجة اتفاق بارنس: 

ألطراف أن تقو ا ع د اتةاذ اإلجرا ات الرامية  ن بغإ ل للبشأأرنةا و   ا  مشأأترك   تغير الم اخ شأأاغال  ]يشأأكل[  
إلنسأأأأأأأانا والحق يإ الصأأأأأأأحةا  رلى التصأأأأأأأدي لتغير الم اخا باحترا  وتعمنم ومراعاة التماماتها بحقوق ا 

وحقوق الشأأأأأأأأعوب امصأأأأأأأأليةا والمجتمعات المحليةا والمهاجرننا وامطفال وامشأأأأأأأأةاص ذوي اإلعاقة  
ةا يضال  عن المساواة بين الج سين وتمكين  إ أوضاع هشةا والحق يإ الت مي مشةاص الموجودان ي وا 

 و المرأةا واإلنصاف بين امجيال 

بأأالبيئأأةا يأأإن المحأأاكم وهيئأأات    قوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأأان حق محأأدد اتعلقوع أأدمأأا اوجأأد يإ اتفأأاايأأات ح (12)
يشأأأأأأأمل الحق يإ الصأأأأأأأحةو ولكنا لكإ يسأأأأأأأهم القانون الدولإ لحقوق   المعاهدات ذات الصأأأأأأألة تببقها بما

 كان القانون  أوال ا لما  و(163)اإلنسأأأأأان يإ حماية الغالف الجويا يجب اسأأأأأتيفا  بعو الشأأأأأروط امسأأأأأاسأأأأأية
ا يإن من الواجب (164)   على وقوع ضأأأأأأأرر شأأأأأأأةصأأأأأأأإ“مال  نظاما  قانونيا  قائما  ا الدولإ لحقوق اإلنسأأأأأأأان ال

تدهور  ال ي الحق الضأأأأأرر بالحق المحمإ له صأأأأألة مباشأأأأأرة باإلضأأأأأرار  رثبات أن تلوث الغالف الجوي أو
تدهور  حدا  أدنى   وي أوبحق من الحقوق المحميةو وثانيا ا يجب أن تبلغ اآلثار الضأأأأأأأأأارة لتلوث الغالف الج

ن الدولإ لحقوق اإلنسأأأأأأانو وتقييم ه ا الحد امدنى مسأأأأأأفلة نسأأأأأأبية تتوق  ا  لكإ ت در  يإ نباق القانو معي 
على مضأأأمون الحق ال ي يدحتّج به وعلى جميع مالبسأأأات القضأأأية ذات الصأأألةا مثل شأأأدة اإلزعا  ومدته 

االمت اع   ببية بين الفعل أوالضأأروري رثبات وجود عالقة سأأ  العقليةو وثالثا ا وهو امهما من وآثار  البدنية أو
 تدهور ا من ناحية أخرىو من جانب الدولةا من ناحيةا وتلوث الغالف الجوي أو

  

 وvol. 1513, No. 26164, p. 293, at p. 326, art. 2المرجع نفسها  (158)
 و1المادة  (159)
 ,United Nationsا 1966كانون امول/ديسأمبر   16حقوق المدنية والسأياسأيةا )نيونوركا  من العهد الدولإ الةاص بال 6المادة  (160)

Treaty Series, vol. 999, No. 14668, p. 171  كأانون   20)نيونوركا    1989من اتفأاايأة حقوق البفأل لعأا     6(؛ والمأادة
من اتفااية حقوق امشأأةاص ذوي اإلعاقة  10(؛ والمادة vol. 1577, No. 27531, p. 3ا المرجع نفسأأها 1989امول/ديسأأمبر  

من اتفااية   2(؛ والمادة vol. 2515, No. 44910, p. 3ا المرجع نفسها  2006كانون امول/ديسمبر    20)نيونوركا    2006لعا  
 .vol. 213, Noا المرجع نفسأأأها  1950  تشأأأرنن الثانإ/نويمبر 4)روماا  1950حماية حقوق اإلنسأأأان والحرنات امسأأأاسأأأية لعا  

2889, p. 221 1969من االتفااية اممرنكية لحقوق اإلنسأأأأأان لعا    4ا فيما الإا  االتفااية اموروبية لحقوق اإلنسأأأأأان“(؛ والمادة 
من الميثاق   4(؛ والمادة vol. 1144, No. 14668, p. 171ا المرجع نفسأأأأها 1969تشأأأأرنن الثانإ/نويمبر   22)سأأأأان خوسأأأأيها  

 (وvol. 1520, No. 26363, p. 217ا المرجع نفسها 1981حمنران/اونيه  27)نيروبإا اميرنقإ لحقوق اإلنسان والشعوب 
ا 11من االتفااية اموروبية لحقوق اإلنسأأأأأأان؛ والمادة  8من العهد الدولإ الةاص بالحقوق المدنية والسأأأأأأياسأأأأأأية؛ والمادة  17المادة  (161)

 ا من االتفااية اممرنكية لحقوق اإلنسانو2قرة  الف
 21(؛ والمادة vol. 213, No. 2889, p. 221لالتفااية اموروبية لحقوق اإلنسأأأأأأان )المرجع نفسأأأأأأها   1من البروتوكول  1 المادة (162)

 ,D. Sheltonظر  من الميثاق اميرنقإ لحقوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأان والشأأأأأأأأأأأأأعوبو ان 14من االتفااية اممرنكية لحقوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأان؛ والمادة 

“Human rights and the environment: substantive rights” in Fitzmaurice, Ong and Merkouris, eds., 

Research Handbook on International Environmental Lawاأعال ( 21الحاشأأأأأأأأية انظر )  ا  pp. 265-283, at 

pp. 265, 269-278و 
(163) P.-M. Dupuy and J.E. Viñuales, International Environmental Law (Cambridge, Cambridge 

University Press, 2015), pp. 320–329و 
 و309و 308المرجع نفسها الصفحتان  (164)
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بين قواعد القانون الدولإ ذات الصلة بالغالف الجوي  ت بوي عليها العالقة ومن الصعوبات التإ (13)
و يمع أن قواعد القانون قهما من حيث االختصأاص الشأةصأإوقانون حقوق اإلنسأان  انفصأال“ مجالإ تببي

ت ببق على الدول التإ ا تمإ رليها الضأأأأأأحايا يحسأأأأأأبا بل أيضأأأأأأا  على  لإ المتعلقة بالغالف الجوي الالدو 
الدول التإ ا شأأف م ها الضأأررا يقتصأأر نباق تببيق معاهدات حقوق اإلنسأأان على امشأأةاص الةاضأأعين  

إ دولة لبيئة يإ رحدى الدول بفشأأأأأأأةاص يإا يفإ حالة مسأأأأأأأاس نشأأأأأأأاط ضأأأأأأأار باوبالتال  و(165)لوالية الدولة
أخرىا ت شأأأف ع دئ  مسأأأفلة تفسأأأير  الوالية القضأأأائية“ يإ سأأأياق االلتمامات المتصأأألة بحقوق اإلنسأأأانو ومن  
أجل تفسأأير المفهو  وتببيقها ا بغإ مراعاة أهداف ومقاصأأد معاهدات حقوق اإلنسأأانو يقد خلصأأت محكمة 

ا يإ ال اشأأئة عن تشأأييد جدار يإ امرض الفلسأأبي ية المحتلة لقانونيةاآلثار اولية يإ يتواها بشأأفن  العدل الد
الإ:  وإن كانت والية الدول والية  معرض ت اولها لمسأأأأأأفلة الوالية القضأأأأأأائية خار  الحدود اإلقليميةا رلى ما
هأداف إلقليم الوط إو وبأال ظر رلى أ رقليميأة يإ المقأا  امولا يأإنهأا يمكن أن تمتأد يإ بعو امحيأان خأار  ا

اص بالحقوق المدنية والسأأأأأأياسأأأأأأيةا ابدو من الببيعإا حتى يإ ه   الحالةا أن ومقاصأأأأأأد العهد الدولإ الة
 و(166)تكون الدول امطراف يإ العهد ملممة باالمتثال محكامه“

وأحأد االعتبأارات الممك أة هو وجأاهأة مبأدأ عأد  التمييمو ونأ هأب بعو المؤلفين رلى أنأه قأد يكون من   ( 14) 
يدببَّق أي جأأأانأأأب من جوانأأأب القأأأانون الأأأدولإ لحقوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأأان على تلوث الغالف الجوي   قول أال غير المع 

ايا التلوث داخل الحدودو ونؤكد  لضأأأأأأح  تدتاح الحماية التإ يكفلها القانون رال  الصأأأأأأعيد العالمإ وأال   تدهور  على  أو 
ج تلوث الغالف الجوي ه ا العابر  هؤال  المؤلفون أن مبدأ عد  التمييم يقتضأأأأأأأأأأأأأإ من الدولة المسأأأأأأأأأأأأأؤولة أن تعال 

وعالوة  على ذلأكا    و ( 167) ا التلوث الأداخلإ تةتل  عن البرنقأة التإ يعأال ج بهأ تأدهور  العأالمإ ببرنقأة ال  للحأدود أو 
ا جاز اعتبار تلك القواعد متداخلة مع  ( 168) تفثير خار  الحدود اإلقليمية نسأأأأأأأأأان الم ببقة  قواعد حقوق اإل كان ل يإذا  

(ا وتقييم امثر البيئإ  3أ التوجيهإ  لحمأايأة الغالف الجويا مثأل الع أايأة الواجبأة )مشأأأأأأأأأأأأأروع المبأد المعأااير البيئيأة  
(ا واالسأأتةدا  الم صأأ  والمعقول  5  (ا واالسأأتةدا  المسأأتدا  )مشأأروع المبدأ التوجيهإ 4)مشأأروع المبدأ التوجيهإ  
ا يإ جملة معااير أخرىا اممر ال ي  ( 8( والتعاون الدولإ )مشأأأأروع المبدأ التوجيهإ  6)مشأأأأروع المبدأ التوجيهإ  

 سيمكن من تفسير وتببيق كلتا المجموعتين من المعااير ببرنقة م سقةو 

الحالة التإ ترغب ييها  2تت اول التحداد والتفسأأأأأأأير والتببيقا تت اول الفقرة   ا التإ1وخاليا  للفقرة  (15)
جيع الدولا ع د المشاركة يإ مفاوضات  الدول يإ وضع قواعد جدادةو وتشير الفقرة رلى رغبة عامة يإ تش

متعلقة ال ظمية القائمة بين قواعد القانون الدولإ ال  ت بوي على وضأأأأأأأأأأأأع قواعد جدادةا على مراعاة العالقات
 بالغالف الجوي والقواعد التإ تتضم ها المجاالت القانونية امخرىو

  

من   1من االتفااية اموروبية لحقوق اإلنسأأأأأأان؛ والمادة   1من العهد الدولإ الةاص بالحقوق المدنية والسأأأأأأياسأأأأأأية؛ والمادة  2المادة  (165)
 ,”?A. Boyle, “Human rights and the environment: where nextاالتفأاايأة اممرنكيأة لحقوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأان؛ انظر  

European Journal of International Law, vol. 23 (2012), pp. 613-642, at pp. 633-641و 
(166) 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 
(167) Boyle, “Human rights and the environment”  اأعال ( 165)انظر الحاشية pp. 639-640و 
(168) 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 D. Alland et al., eds., Unity and 

Diversity of International Law: Essays in Honour of Professor Pierre-Marie Dupuy (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. 495–506و 
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الف الجوي وتدهور و وقد صأيغت  مح ة من يعيشأون يإ أوضأاع هشأة بسأبب تلوث الغ   3وتبرز الفقرة   ( 16) 
فسأأأير  جانبإ  التحداد والت   2و   1رلى تلوث الغالف الجوي وتدهور و وتعكس اإلشأأأارة رلى الفقرتين    ل شأأأارة مباشأأأرة 

والتببيق“ا من جهةا و الوضأأأع“ا من جهة أخرىو يعبارة  ا بغإ راال  اعتبار خاص لألشأأأةاص والفئات امشأأأد  
  الضأأأأأأأأأعفا    ر “ تؤكد اتسأأأأأأأأأاع نباق االعتبار ال ي ا بغإ أن تولى ريا  حالة تعرضأأأأأأأأأا  لتلوث الغالف الجوي وتدهو 

يدعتب ر من المفيد   ف الجوي“ و تدهور “و ولم الفئات الضأأعيفةا يتشأأمل كال جانبإ ه ا الموضأأوعا أي  تلوث الغال و 
 المحمية قانونا “و المصالح     حتى رلى  الحقوق“ أو  اإلشارة يإ ال ص رلى  حقوق اإلنسان“ أو 

أمثلة على المجموعات التإ قد توجد يإ أوضأأأاع هشأأأة يإ سأأأياق    3وترد يإ الجملة الثانية من الفقرة   ( 17) 
م ظمة الصأأأأحة العالمية رلى أن:  تغير الم اخ سأأأأيؤثر يإ جميع الفئات  تلوث الغالف الجوي وتدهور و وأشأأأأارت  

يئأة رلى أخرى وذلأك اتوق  على  السأأأأأأأأأأأأأكأانيأةا غير أن المةأاطر الصأأأأأأأأأأأأأحيأة اموليأة قأد تةتل  اختاليأا  كبيرا  من  
لية  امماكن التإ يعيش ييها ال اس وعلى طرنقة  يشأأهمو يسأأكان الدول الجمرنة الصأأغيرة ال امية والم اطق السأأاح 

أهداف   ويإ   و ( 169) امخرى والمدن الضأأأأةمة والم اطق الجبلية والقببية معّرضأأأأون لمةاطر بالغة وببرق مةتلفة“ 
ا يدعال ج تلوث الغالف  2030 امة لعا  الجمعية العامة يإ خبة الت مية المسأأأأأأأأتد   الت مية المسأأأأأأأأتدامة التإ اعتمدتها 

ا اللأأأ ان اأأأدعوان بوجأأأه خأأأاص رلى رجرا  تةفيو كبير يإ عأأأدد الوفيأأأات  6- 11و   9- 3الجوي يإ الهأأأديين  
 و ( 170) واممراض ال اجمة عن تلوث الهوا ا وإاال  اهتما  خاص ل و ية الهوا  المحيط يإ المدن 

تشأأأأأمل ه   الفئات فيما تشأأأأأمله“ على أن   وقد  3ارة الواردة يإ الجملة الثانية من الفقرة عبالوتدل  (18)
أدعلِّن يإ تقرنر مؤتمر القمة العالمإ  اممثلة المقدمة غير شأأأأأأأأأاملة بالضأأأأأأأأأرورةو والشأأأأأأأأأعوب امصأأأأأأأأأليةا كما

تعيش يإ الم اطق  للشأعوب امصألية بشأفن تغير الم اخا هإ  أكثر الفئات عدرضأة آلثار تغير الم اخ منها 
تكون هإ أكثر الفئأأات حرمأأانأأا  على الصأأأأأأأأأأأأأأعيأأد االجتمأأاعإ  دة  مأأاامكثر تضأأأأأأأأأأأأأأررا  من تغير الم أأاخا وعأأا

يعيشأون يإ يقر   وسأكان أقل البلدان نموا  هم أيضأا  يإ وضأع هش للغاية منهم غالبا  ما  و(171)واالقتصأادي“
  و (172)من حماية طبية واجتما ية كافيةمدقعا دون رمكانية االسأأأأأأأأأأأتفادة من خدمات الهياكل امسأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأية و 

معرضأأأأون  وسأأأأكان الم اطق الواطئة والدول الجمرنة الصأأأأغيرة ال امية المتفثرة بارتفاع مسأأأأتوى سأأأأبح البحر 
بعو الحاالت رلى هجرتهم القسأأأأأرنةو واسأأأأأت ادا  رلى  اؤدي رلى نموحهما ويإ الحتمال يقدان أراضأأأأأيهما ما

رى التإ يمكن أن تتفثر بصأأفة خاصأأةا رضأأاية رلى الفئات المشأأار  داباجة اتفاق بارنسا تشأأمل الفئات امخ

  

(169) 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 2030انظر  (170)

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

Environmental Law, vol. 25, (2016), pp. 27-38   2016و وانظر أيضأأأأأأا  مؤشأأأأأأرات هاتين الغااتين المحددتين يإ عا 
: المتوسأأط السأأ وي 2-6-11: معدل الوفيات الم سأأوبة رلى تلوث الهوا  يإ مسأأاكن امسأأر المعيشأأية والهوا  المحيط؛ و3-9-1)

 مدن(ولمستونات الجسيمات الدايقة يإ ال
(171) “Report of the Indigenous Peoples' Global Summit on Climate Change, 20-24 April 2009, 

Anchorage, Alaska”, p. 12 و انظرR.L. Barsh, “Indigenous peoples”, in Bodansky et al., The Oxford 

Handbook of International Environmental Lawاعال (أ   21الحاشأأأية  انظر  ) ا pp. 829-852; B. Kingsbury, 

“Indigenous peoples”, in R. Wolfrum, ed., The Max Planck Encyclopedia of Public International 

Law (Oxford, Oxford University Press, 2012), vol. V, pp. 116-133; and H.A. Strydom, 

“Environment and indigenous peoples”, in ibid., vol. III, pp. 455-461و 
(172) World Bank Group Climate Change Action Plan, 7 April 2016, para. 104  :يأأأأأأأأأأإ مأأأأأأأأأأتأأأأأأأأأأاح  ا 

http://pubdocs.worldbank.org/en/677331460056382875/WBG-Climate-Change-Action-Plan-

public-version.pdfو 

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
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المحلية والمهاجرنن وال سأأأا  وامطفال   ا المجتمعات9من مشأأأروع المبدأ التوجيهإ   3رليها تحدادا  يإ الفقرة 
 و(173)اتضررون بشدة من تلوث الغالف الجوي وتدهور  وذوي اإلعاقة وأيضا  المس ينا ال ان غالبا  ما

  10لتوجيهي المبدأ ا
 التنفيذ

اتعلق بحماية الغالف   الت في  الوط إ لاللتمامات الم صأأأأأأأوص عليها يإ القانون الدولإ فيما  - 1
يإ ذلك االلتمامات المشأأأأأأأأار رليها يإ مشأأأأأأأأارنع المبادئ   تلوث الغالف الجوي وتدهور ا بما الجوي من  

 ية وغير ذلك من اإلجرا اتو التوجيهية ه  ا يمكن أن اتة  شكل رجرا ات تشرنعية وإدارنة وقضائ 

 ه  و  ا بغإ للدول أن تسعى رلى تببيق التوصيات الواردة يإ مشارنع المبادئ التوجيهية  - 2

 الشرح  

الت فيأ  الوط إ لاللتمامأات القأائمأة بموجأب القأانون الأدولإ   10ات أاول مشأأأأأأأأأأأأأأروع المبأدأ التوجيهإ   (1)
ونشأأأأأأأكل االمتثال على الصأأأأأأأعيد الدولإ موضأأأأأأأوع   والمتصأأأأأأألة بحماية الغالف الجوي من التلوث والتدهورو

لت في “ مسأأأتةد   يإ مشأأأروع  و ومشأأأروعا المبادئ التوجيهية متراببانو وتعبير  ا11مشأأأروع المبدأ التوجيهإ  
المبأدأ التوجيهإ هأ ا ل شأأأأأأأأأأأأأأارة رلى التأدابير التإ يمكن أن تتةأ هأا الأدول لجعأل أحكأا  المعأاهأدة نأايأ ة على 

 و(174)لك ت في ها يإ القوانين الوط يةيإ ذ الصعيد الوط إا بما

بموجب القانون الدولإا ومن  وتت اول يقرتا مشأأأروع المبدأ التوجيهإا من جهةا االلتمامات القائمة  (2)
 جهة أخرىا التوصيات الواردة يإ مشارنع المبادئ التوجيهيةو

االلتمامأات  اف لجعأل  ونشأأأأأأأأأأأأأأير تعبير  الت فيأ  الوط إ“ رلى التأدابير التإ يمكن أن تتةأ هأا امطر  (3)
ونمكن أن اتة     و(175)الدولية ناي ة على الصأأأأعيد الوط إا ويقا  للدسأأأأتور الوط إ وال ظا  القانونإ لكل دولة

يإ ذلك  شأأأأكل رجرا ات تشأأأأرنعية وإدارنة وقضأأأأائيةا وإجرا ات أخرى“و   الت في  الوط إ أشأأأأكاال  عدادةا بما
رجرا ات   سأأأأأأأأأأأأأأتدةأأدمأأت اإلشأأأأأأأأأأأأأأأارة رلى رجرا ات  ردارنأأة“ الونبين لفظ  يمكن“ الببيعأأة التقأأدارنأأة للحكمو وا

نات اإلدارة الحكومية امدنىو وتشأأأأأأكل  بارة  ت في ية“ا منها أشأأأأأأملو وهإ تغبإ الت في  الممكن يإ مسأأأأأأتو 
  

بشأأأأأأأفن  امبعاد الج سأأأأأأأانية للحد من مةاطر الكوارث وتغير  توصأأأأأأأية عامةييم ضأأأأأأأد المرأة  اللج ة المع ية بالقضأأأأأأأا  على التملدى   (173)
و رلى جأأأانأأأب ال سأأأأأأأأأأأأأأأأا   www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/ClimateChange.aspxالم أأأاخ“؛ انظر  

ر كبأأار السأأأأأأأأأأأأأأن وامشأأأأأأأأأأأأأأةأأاص ذوو اإلعأأاقأأة بأأفنهم من الفئأأات الضأأأأأأأأأأأأأأعيفأأةو انظر  وامطفأأالا غأأ   World Healthالبأأا  مأأا اأأد ك 

Organization, Protecting Health from Climate Change ...( “ و  169الحاشأأية انظر ) عالthe World Bank 

Group Climate Change Action Plan( “ و وت ص اتفااية البلدان اممرنكية بشأأفن حماية حقوق   172الحاشأأية انظر) أعال
 General Assembly of the Organization of American States, Forty-fifth) 2015اإلنسأأأأأأان لكبار السأأأأأأن لعا  

Regular Session, Proceedings, vol. I (OEA/Ser.P/XLV-O.2), pp. 11-38  الحق يإ بيئأأة    25(ا يإ المأأادة(
صأحية( على أن  لكبار السأن الحق يإ الحياة يإ بيئة صأحية مع رمكانية الوصأول رلى الةدمات العامة امسأاسأيةو وله ا الغرضا 

لضأأأمان وتعمنم ممارسأأأة ه ا الحقا من أجل أمور م ها: )أ( تعمنم نما  كبار السأأأن لتحقيق الدول امطراف تدابير م اسأأأبة    تعتمد
رمكاناتهم الكاملة يإ ت اغم مع الببيعة؛ )ب( ضأأأمان وصأأأول كبار السأأأنا على قد  المسأأأاواة مع غيرهما رلى خدمات ميا  الشأأأرب  

 جملة أمور أخرى“ووخدمات التصحاح العامة امساسيةا يإ 
 P. Sands and J. Peel, with A. Fabra and R. MacKenzie, Principles of International اه عا انظر بوج  (174)

Environmental Law, 4th ed. (Cambridge, Cambridge University Press, 2018), pp. 144-196; E. 

Brown Weiss and H.K. Jacobson (eds.), Engaging Countries: Strengthening Compliance with 

International Environmental Accords, (Cambridge, Massachusetts  اMIT Press, 1998), see “A 

framework for analysis”, pp. 1-18, at p. 4و 
(175) C. Redgwell, “National implementation”, in Bodansky et al., The Oxford Handbook of International 

Environmental Law ( أعال  21انظر الحاشية)ا pp. 923-947و 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/ClimateChange.aspx
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 رجرا ات أخرى“ يئة متبقية تشأأأأأأأمل سأأأأأأأائر أشأأأأأأأكال الت في  الوط إو ون ببق  الت في  الوط إ“ أيضأأأأأأأا  على 
 و(176)ية مثل االتحاد اموروبإالتمامات م ظمات رقليم

ى الدول وإنما رلى االلتمامات  رلى التمامات جدادة عل   1وال يشأأير اسأأتةدا  تعبير  االلتمامات“ يإ الفقرة   ( 4) 
القائمة التإ تقع أصأأأأأأأأأال  على الدول بموجب القانون الدولإو ل ا اختيرت  بارة  بما يإ ذلك االلتمامات المشأأأأأأأأأار  

التوجيهية ه  “ا ونسلط تعبير  المشار رليها“ الضو  على أن مشارنع المبادئ التوجيهية  رليها يإ مشارنع المبادئ  
 تت اول بصورة شاملة مةتل  المسائل المتصلة بالموضوعو  التمامات جدادة وأنها ال ت شئ يإ حد ذاتها   ال 

اتعلق   لإ فيماوتشير مشارنع المبادئ التوجيهية رلى التمامات تقع على الدول بموجب القانون الدو  (5)
المبأأأأدأ لغالف الجوي )مشأأأأأأأأأأأأأأروع  بحمأأأأايأأأأة الغالف الجوي من التلوث والتأأأأدهورا وهإ: االلتما  بحمأأأأايأأأأة ا

( وااللتما  بالتعاون 4(ا وااللتما  بضأأأأأأأأأأأمان رجرا  تقييم لألثر البيئإ )مشأأأأأأأأأأأروع المبدأ التوجيهإ 3 التوجيهإ
من الواضأأأأح أنه  امات تقع على عاتق الدول يوبال ظر رلى أن ه   االلتم   و(177)(8 )مشأأأأروع المبدأ التوجيهإ

 الم  ت في ها بكل أمانةو

فيدقصأأد م ها   2 التوصأأيات الواردة يإ مشأأارنع المبادئ التوجيهية ه  “ يإ الفقرة أما اإلشأأارة رلى  (6)
و ورئإ أن تعبير  التوصأأأيات“ م اسأأأب 1التمييم بين ه   التوصأأأيات و االلتمامات“ المشأأأار رليها يإ الفقرة 

بفي  وليس يإ ذلك رخالل و(178)ا التإ تسأأأأأأأأتةد  لفظ  ا بغإ“نه متسأأأأأأأأق مع مشأأأأأأأأارنع المبادئ التوجيهيةم
على أنأه ا بغإ    2محتوى معيأاري ارد يإ مشأأأأأأأأأأأأأأارنع المبأادئ التوجيهيأة ويقأا  للقأانون الأدولإو وت ص الفقرة  

 جيهيةوللدول أن تسعى رلى تببيق الممارسات الموصى بها الواردة يإ مشروع المبادئ التو 

وعالوة  على ذلأأكا يرغم أن الأأدول تلجأأف يإ بعو امحيأأان رلى تببيق القأأانون الوط إ خأأار  الحأأدود   ( 7) 
يدعتبر من الضأأروري معالجة المسأأفلة مغراض   ا لم (179)اإلقليمية ضأأمن الحدود المسأأموح بها ويقا  للقانون الدولإ 

ها الوط إ خار  الحدود اإلقليمية تبرح  ولة قانون ورئإ أن مسأأأأفلة تببيق الد   و (180)مشأأأأارنع المبادئ التوجيهية ه   
 مجموعة من المسائل المعقدة ذات اآلثار البعيدة المدى أما  الدول امخرى وعالقاتها بعضها ببعوو 

  

 ,”L. Krämer, “Regional economic integration organizations: the European Union as an exampleانظر   (176)

in Bodansky et al., The Oxford Handbook of International Environmental Law ( 21الحاشأأأأأأأأأأأأأية انظر 
 وpp. 854-877 (on implementation, pp. 868–870) ا(أعال 

 قد   8من مشأأأأأأأأأروع المبدأ التوجيهإ    2حتى االلتما  بالتعاون اتبلب يإ بعو امحيان ت في ا  على الصأأأأأأأأأعيد الوط إو وويقا  للفقرة   (177)
 شرنعا  لغرض الت في  الوط إويشمل التعاون تبادل المعلومات والرصد المشترك“ا وهو ما اتبلب يإ العادة ت

 و2ا الفقرة 12و 9و 7و 6و 5انظر مثال  مشارنع المبادئ التوجيهية  (178)
يإ رطار  التونة والدلفينتشأأأأأأأمل السأأأأأأأوابق ذات الصأأأأأأألة لتببيق القانون الوط إ خار  الحدود اإلقليمية ما الإ: )أ( قضأأأأأأأايا سأأأأأأأمك   (179)

لحمأايأة ة )عأد  توايق  التببيق خأار  الحأدود اإلقليميأة“ لقأانون الواليأات المتحأدة  االتفأاق العأا  بشأأأأأأأأأأأأأأفن التعرنفأات الجمركيأة والتجأار 
 Panel report, United States - Restrictions on Imports ofالثدايات البحرنة مع المادة العشأأأأأأرنن من االتفاق العا ا  

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)ب( م ظمة التجارة العالميةا قضأأأأأأأأأأأية  ؛(
 ,WTO, Appellate Body reportلواليأات المتحأدة للهوا  ال قإا  قليميأة لقأانون ا)بشأأأأأأأأأأأأأأأفن التببيق خأار  الحأدود اإل  الب منن

United States - Standards of Reformulated and Conventional Gasoline, WT/DS2/AB/R, 22 April 

 Air Transport Association of America and Others v. Secretary of؛ ) ( حكم محكمة العدل اموروبيةا  1996

State for Energy and Climate, 21 December 2011   بشأأفن التببيق خار  الحدود اإلقليمية لالتحاد اموروبإ للتوجيه(
ا ال ي ا ص على 2014(؛ )د( قانون سأأ غايورة المتعلق بالتلونث الضأأبابإ العابر للحدود لعا  EC/2008/101الةاص بالبيران  

 ,Parliament of Singapore, Official Reportsاإلقليمإ الموضأأأأأأوعإ“ )لى أسأأأأأأاس  المبدأ  والية قضأأأأأأائية خار  اإلقليم ع

No. 12, Session 2, 4 August 2014, paras. 5-6  انأأأأأظأأأأأر  Murase, “Perspectives from international(و 

economic law on transnational environmental issues( “ 143الحاشية انظر ) اأعال pp. 349-372و 
 و31(ا الفقرة A/CN.4/711انظر التقرنر الةامس للمقرر الةاص ) (180)

http://undocs.org/ar/A/CN.4/711
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  11المبدأ التوجيهي 
 اقمتثال

على الدول أن تتقيد بحسأأأأأأأأأأأأن نية بالتماماتها بموجب القانون الدولإ المتصأأأأأأأأأأأألة بحماية  -1
الغالف الجوي وتدهور ا بوسأأائل تشأأمل االمتثال للقواعد واإلجرا ات يإ  ي من تلوثالغالف الجو 

 االتفاقات ذات الصلة التإ هإ أطراف ييهاو

رنفاذيةا حسأأأب االقتضأأأا ا ويقا    لتحقيق االمتثالا يجوز اسأأأتةدا  رجرا ات تيسأأأيرنة أو -2
 لالتفاقات ذات الصلة:

اعدة رلى الدولا يإ حاالت قديم المسأأيجوز أن تشأأمل اإلجرا ات التيسأأيرنة ت )أ( 
عأد  االمتثأالا ببرنقأة شأأأأأأأأأأأأأأفأايأة وغير اتهأاميأة وغير عقأابيأة بنيأة ضأأأأأأأأأأأأأأمأان امتثأال الأدول المع يأة 

 اللتماماتها بموجب القانون الدولإا مع مراعاة قدراتها وظرويها الةاصة؛

يجوز أن تشأأأأأأأأأأأأأأأمأل اإلجرا ات اإلنفأاذيأة رصأأأأأأأأأأأأأأأدار تحأ ار بعأد  االمتثأالا   )ب(  
االمتيازات المكفولة بموجب االتفاقات ذات الصأأأأأأأأألةا وأشأأأأأأأأأكاال  أخرى من  الحقوق و   وإسأأأأأأأأأقاط 

 تدابير اإلنفاذو 

 الشرح  

بشفن الت في  الوط إا    10ا ال ي يكمل مشروع المبدأ التوجيهإ  11يشير مشروع المبدأ التوجيهإ   (1)
يإ  االتفاقات أو رة موحدا  يإ“ ليس بالضأأأأرو و واسأأأأتةدا  تعبير  االمتثالالصأأأأعيد الدولإ  علىرلى االمتثال  

اإلجرا ات   امدبياتو وتعبير  االمتثال“ مسأأأأأتةد   يإ مشأأأأأروع المبدأ التوجيهإ ه ا ل شأأأأأارة رلى اآلليات أو
غير  من قواعد   رذا كانت الدول تتقيد يعال  بالتمامات اتفاق ما أو للتحقق مما الصأأأأأأأأأعيد الدولإ علىالمتاحة 

 القانون الدولإو

(و  pacta sunt servanda)   بصأأأأأأأأأأأفة خاصأأأأأأأأأأأة مبدأ  العقد شأأأأأأأأأأأرنعة المتعاقدان“   1فقرة وتراعإ ال  (2)
بموجب القانون الدولإ“ المتصأأأأأأأأأأأألة بحماية الغالف الجوي هو موا مة اللغة   والغرض من صأأأأأأأأأأأأيغة  التماماتها 

بع  مع اللغة المسأأأأأأتةدمة يإ كامل مشأأأأأأارنع المبادئ التوجيهيةو ورئإ أيضأأأأأأا  أن البا   1المسأأأأأأتةدمة يإ الفقرة  
عد  يضأأأأأأأأأأأل احتمال أن تكون القوا الواسأأأأأأأأأأأع ال باق لصأأأأأأأأأأأيغة  التماماتها بموجب القانون الدولإ“ اراعإ مراعاة  أ 

لألطراف يإ االتفاقات ذات الصأأأأأأألةا يإ   التعاهدية المشأأأأأأأكِّلة لاللتمامات غير  ملممةا يإ بعو الحاالتا رال 
رلى   تدفضأأأأأأأأأأأأأأإ ا أو  تهأا بلور   تؤدي رلى   لدولإ أو القأانون ا   قواعد  لقأاعدة من  تعكس تدون أا    حين أن قواعد أخرى قد 

مع   القانون الدولإ العريإ قواعد  قاعدة جدادة من   نشأأأأأو    من ثم رلى ا و (181)مقبولة بمثابة قانون ممارسأأأأأة عامة 
ا تج عن ذلك من آثار قانونية لغير امطرافو واسأأأأأأأأتدةدمت  بارة  االتفاقات ذات الصأأأأأأأألة“ التإ صأأأأأأأأارت  ما 

تضأأأأأييق نباق ه ا الحكم وحصأأأأأر  يإ االتفاقات البيئية المتعددة امطرافا يإ وقت  الدول أطرايا  ييها لتفادي 
م اسأأأأأأأأأأأأب أيضأأأأأأأأأأأأا  لكإ   1والبابع العا  للفقرة    و (182)مثل ه   االلتمامات يإ اتفاقات أخرى يمكن أن توجد فيه 

 و 2تكون بمثابة مقدمة للفقرة 

  

الوثائق الرسأأأأأأأمية للجمعية العامةا الدورة  العريإ وشأأأأأأأرحها  الدولإ القانون   من االسأأأأأأأت تاجات المتعلقة بتحداد 11انظر االسأأأأأأأت تا    (181)
 و191-187(ا الفصل الةامسا الصفحات A/73/10) 10الملحق رقم الثالثة والسبعونا 

يشأمل ه ا التعبير عن ممارسأة الدول االتفاقات التجارنة المتعددة امطراف أو اإلقليمية أو غيرها من االتفاقات التجارنة التإ يمكن  (182)
صأأأأأأوص عليها يإ المادة عشأأأأأأرنن من االتفاق العا  أن تتوخى أيضأأأأأأا  أحكاما  لحماية البيئةا بما ييها اسأأأأأأتث ا ات من قبيل تلك الم 

 جمركية والتجارة“  االتفاقات الجانبية“ا مثل اتفاق أمرنكا الشمالية للتعاون البيئإوبشفن التعرنفات ال
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وتتوا    و  ( 183) ن تسأأأأأأأأأأتةدمها آليات االمتثال اإلنفاذ التإ يمكن أ  رجرا ات التيسأأأأأأأأأأير أو   2وتت اول الفقرة   ( 3) 
مع صأأأأأأأأأأأأأيغ واردة يإ اتفأاقأات قأائمأة تتعلق بأآليأات    الجملأة امولى من يأاتحأة الفقرة  تحقيقأا  لالمتثأال“ صأأأأأأأأأأأأأيأاغأة  

االمتثالو وتؤكد  بارة  يمكن أن تدتبعا حسأأأب االقتضأأأا “ الظروف والسأأأياقات المةتلفة التإ يمكن ييها اسأأأتةدا   
رجرا ي  جواز اعتبار  ف العب   أو“ على  اإلنفاذ للمسأأأأاعدة على تعمنم االمتثالو وندل حر  رجرا ات التيسأأأأير أو 

أما  الهيئة المةتصأة الم شأفة بموجب االتفاق المع إو وتدسأتةد   بارة  عمال   بدالين مبروحين    اإلنفاذ  التيسأير أو 
اإلنفاذ هإ تلك الم صأأأوص   تيسأأأير أو باالتفاقات ذات الصأأألة“ يإ نهاية ياتحة الفقرةا للتفكيد على أن رجرا ات ال 

 اقات تكون الدول أطرايا  ييهاا وأن ه   اإلجرا ات ستببَّق عمال  به   االتفاقاتو عليها يإ اتف 

كلتا الفقرتين الفرعيتينا   ا رضاية  رلى ياتحتهاا يقرتين يرعيتينا )أ( و)ب(و ويإ2وتتضمن الفقرة   (4)
ر المرونة للدول والهيئة المةتصأأأأأأأأة الم شأأأأأأأأفة بموجب االتفاق اسأأأأأأأأتدةد  لفظ  يمكن“ قبل  أن تشأأأأأأأأمل“ لتويي

 اإلنفاذ القائمةو المع إ يإ استةدا  رجرا ات التيسير أو

وتشأأأأأأأأير رلى  الدول المع ية“ا  (184)بير  يإ حاالت عد  االمتثال“وتسأأأأأأأأتةد  الفقرة الفر ية )أ( تع (5)
ا ات التيسأير تقديم  المسأاعدة“ رلى الدولا يتتج ب ب لك تعبير  الدول غير الممتثلة“و ونمكن أن تشأمل رجر 

  جمة عن ذلأك اليتقأارهأا رلى القأدرات الالزمأةو ومن ثما تقأدَّ من بعو الأدول قأد تود االمتثأال لك هأا تكون عأا
تدابير التيسأأأأأأأير ببرنقة شأأأأأأأفاية وغير اتهامية وغير عقابية لضأأأأأأأمان مسأأأأأأأاعدة الدول المع ية على االمتثال  

واعتدبر الجم  امخير من هأ   الجملأةا  مع مراعأاة قأدراتهأا وظرويهأا    و(185)نون الأدولإاللتمامأاتهأا بموجأب القأا
دان نموا  يإ كثير من امحيان من تحديات  تواجهه البلدان ال امية وأقل البل الةاصأأأأأأأأأة“ا ضأأأأأأأأأرورنا  رقرارا  بما

ال قص العا  يإ القدراتا محددة يإ الويا  بااللتمامات المتعلقة بحماية البيئةو ونعمى ذلك رلى أمور أبرزها  
 وهو أمر تسأأأأأأأأأأأأأتبيع الحد م ه أحيانا  بتلقإ دعم خارجإ يمّك ها من ب ا  القدرات من أجل تيسأأأأأأأأأأأأأير امتثالها

 انون الدولإواللتماماتها بموجب الق

  

بما يإ اعتدمدت رجرا ات عد  االمتثال على نباق واسأأأأأأأأأأأع يإ االتفاقات البيئية المتعددة امطراف المتعلقة بحماية الغالف الجويا  (183)
 E. Milano, “Proceduresالحأأدود وبروتوكوالتهأأا الالحقأأة؛ انظر    ذلأأك مأأا الإ: )أ( اتفأأاايأأة التلوث الجوي البعيأأد المأأدى عبر

and mechanisms for review of compliance under the 1979 Long-Range Transboundary Air Pollution 

Convention and its Protocols”, in T. Treves et al., eds., Non-Compliance Procedures and 

Mechanisms and the Effectiveness of International Environmental Agreements (The Hague, T.M.C. 

Asser Press, 2009), pp. 169-180ب( بروتوكول مونترنال بشأفن المواد المسأت فدة لببقة اموزون ) ؛(United Nations, 

Treaty Series, vol. 1522, No. 26369, p. 3, andUNEP/OzL.Pro.4/15  ؛)F. Lesniewska, “Filling the 

holes: the Montreal Protocol’s non-compliance mechanisms”, in Fitzmaurice, Ong and Merkouris, 

eds., Research Handbook on International Environmental Law ( أ  21الحاشأأأأية انظر) اعال pp. 471-489؛ 
اتفأاايأة تقييم امثر البيئإ يإ رطأار عبر حأدودي؛ )د( بروتوكول كيوتو الملحق بأاتفأاايأة اممم المتحأدة اإلطأارنأة بشأأأأأأأأأأأأأأفن تغير  ) (

 J. Brunnée, “Climate change and compliance(؛  FCCC/CP/2001/13/Add.3)  7-  أ/24الم أأأأاخا والمقرر  

and enforcement processes”, in R. Rayfuse and S.V. Scott (eds.), International Law in the Era of 

Climate Change (Cheltenham: Edward Elgar, 2012), pp. 290-320  ؛ )ه( اتفأأاق بأأارنس؛D. Bodansky, 

“The Paris Climate Change Agreement: a new hope?”, American Journal of International Law, vol. 

110 (2016), pp. 288-319و 
 بارة  امطراف التإ اثبت   8يسأأت د ه ا التعبير رلى بروتوكول مونترنال بشأأفن المواد المسأأت فدة لألوزونا ال ي يسأأتةد  يإ المادة  (184)

 (وUnited Nations, Treaty Series, vol. 1522, No. 26369, p. 40عد  امتثالها“ )
(185) 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  163انظر الحاشية )p. 285 et seqو 
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وتتحدث الفقرة الفر ية )ب( عن اإلجرا ات اإلنفاذية التإ قد تشمل رصدار تح ار بعد  االمتثالا  (6)
 و(186)وق واالمتيازات المكفولة بموجب االتفاقات ذات الصأألةا وأشأأكاال  أخرى من تدابير اإلنفاذوإسأأقاط الحق

التيسأأأأأأأأأأأأأأيرنأةا رلى تحقيق االمتثأال بفرض عقوبأة وتهأدف اإلجرا ات اإلنفأاذيأةا على ال قيو من اإلجرا ات  
بدال  من   “اإلنفاذيةا ات  اإلجر  على الدولة المع ية يإ حال عد  االمتثالو واسأأتدةد  يإ نهاية الجملة تعبير  

و ون بغإ تمييم محتملة  الجما ات“ تالفيا  مي خلط مع ما ا بوي عليه تعبير  الجما ات“ من داللة سأأأأأألبية
ذية المشأار رليها يإ الفقرة الفر ية )ب( عن أي احتجا  بالمسأؤولية الدولية للدولا ومن ثم اإلجرا ات اإلنفا

لغرض توجيأه الأدول المع يأة للعودة رلى االمتثأالا عمال  بأاالتفأاقأات ذات   ا بغإ اعتمأاد هأ   اإلجرا ات رال ال
 و(187)فقرةالصلة التإ هإ أطراف ييها والمشار رليها يإ ياتحة ال

  12المبدأ التوجيهي 
 تسوية المنازعات

الم أازعأات بين الأدول المتعلقأة بحمأايأة الغالف الجوي من تلوث الغالف الجوي وتأدهور   -1
 ائل السلميةوتدسّوى بالوس

لمأأأا كأأأان يدحتمأأأل أن ت بوي هأأأ   الم أأأازعأأأات على وقأأأائع غمنرة يغلأأأب عليهأأأا البأأأابع   -2
 االعتبار الواجب لالستعانة بالةبرا  العلميين والتق يينوالعلمإا يإنه ا بغإ راال  

 الشرح  

العا  بتسأأأأونة التما  الدول   1بتسأأأأونة الم ازعاتو وتصأأأأ  الفقرة    12اتعلق مشأأأأروع المبدأ التوجيهإ  ( 1) 
 ازعاتها بالوسأأأأائل السأأأألميةو وتوضأأأأح  بارة  بين الدول“ أن الم ازعات المشأأأأار رليها يإ ه   الفقرة م ازعات  م 

من ميثاق اممم المتحدةا لكن القصأد ليس التقليل    33من المادة    1تشأير الفقرة رلى الفقرة  ت شأف بين الدولو وال 
م كورة يإ ذلك ال صا مثل التفاوض والتحقيق والوسأاطة والتوييق  من أهمية مةتل  وسأائل التسأونة السألمية ال 

ائل السلمية امخرى التإ قد تفضلها الدول المع يةا  واللجو  رلى غير ذلك من الوس والتحكيم والتسونة القضائية  
ر الفقرة  وال   و (188)من أهمية مبدأ اختيار الوسأأائل  وال  القائمة يإ  بفنها تدّخل يإ أحكا  تسأأونة الم ازعات    1تفسأأَّ

ا وتظل تلك امحكا  م ببقة ويق نصأأأأهاو والغرض الرئيسأأأأإ من ه   الفقرة رعادة  رزاحة لها  ندظم المعاهدات أو 
 و 2والتمهيد للفقرة   (189)تفكيد مبدأ تسونة الم ازعات بالوسائل السلمية 

  

(186) 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 Treves et al., Non-Compliance Procedures and Mechanisms and the Effectiveness 

of International Environmental Agreements   (  183الحاشأأأية  انظر   ) ا أعال  pp. 63-84; S. Murase, “International 

lawmaking for the future framework on climate change: a WTO/GATT Model”, in Murase, International 

Law: An Integrative Perspective on Transboundary Issues   (  143الحاشية  انظر   ) ا أعال  pp. 173-174 و 
(187) G. Loibl, “Compliance procedures and mechanisms”, in Fitzmaurice, Ong and Merkouris, eds., Research 

Handbook on International Environmental Law   (  21الحاشية  انظر   ) ا أعال  pp. 426-449, at pp. 437-439و 
(188) C. Tomuschat, “Article 33“, in B. Simma et al., eds., The Charter of the United Nations: A 

Commentary, 3rd ed., vol. 1 (Oxford, Oxford University Press, 2012), pp. 1069-1085و  ؛H. 

Ascensio, “Article 33”, in J.-P. Cot, A. Pellet, M. Forteau, eds., La Charte des Nations Unies, 3rd ed. 

(Economica, 2005), pp. 1047-1060و 
(189) N. Klein, “Settlement of international environmental law disputes”, in Fitzmaurice, Ong and 

Merkouris, eds., Research Handbook of International Environmental Law ( 21الحاشأأأأأأأأأأأية انظر ) اأعال 
pp. 379-400; C.P.R. Romano, “International dispute settlement”, in Bodansky et al., The Oxford 

Handbook of International Environmental Lawاأعال ( 21الحاشية انظر ) ا pp. 1037-1056و 
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لتلوث ازعأأات المتعلقأأة بحمأأايأأة الغالف الجوي من ابأأفن الم أأ  2ونسأأأأأأأأأأأأأألم الجم  امول من الفقرة   (2)
ونغلب عليها  البابع العلمإ“و ومثلما جرى تفكيد اإلسأأأأها  العلمإ يإ والتدهور ت بوي على  وقائع غمنرة“ 

اتعلق بحمأايأة الغالف الجويا أدثيرت مسأأأأأأأأأأأأأأائأل علميأة وتق يأة   عمليأة التبونر التأدرنجإ للقأانون الأدولإ فيمأا
وهك اا ركمت القضأأأايا المريوعة  و(190)امخيرةلية تسأأأونة الم ازعات الدولية يإ السأأأ وات أكثر تعقيدا  يإ عم

  و (191)أما  المحاكم والهيئات القضأأأأأائية الدولية بصأأأأأفة متماادة على أدلة يبغى عليها البابع التق إ والعلمإ
البيئية بين الدولا وعليها ليس من شأأك يإ أن تلك الع اصأأرا التإ تتبين من التجربة يإ مجال الم ازعات 

 حق الفهمو  يهمها حداد سياق المسائل المت ازع عليها أوتتبلب خبرة متةصصة يإ ت

انبوت على مسأأائل يإ القانون  و  جرى عرضأأها أما  محكمة العدل الدولية قضأأايا حداثةوتعكس   (3)
غير مباشأأأأأرا خصأأأأأائص محددة لتسأأأأأونة  ا بشأأأأأكل مباشأأأأأر أو(192)البيئإ الدولإ غلب عليها البابع العلمإ

جرى تفكيد  يإ  وله ا السأأأأأأأأأأببا من الضأأأأأأأأأأروريا على نحو ما  الجويوالم ازعات المتعلقة بحماية الغالف  
  

 S. Murase, “Scientific knowledge and the progressive development of international law: withانظر  (190)

reference to the ILC topic on the protection of the atmosphere”, in J. Crawford et al., eds., The 

International Legal Order: Current Needs and Possible Responses: Essays in Honour of Djamchid 

Momtaz (Leiden, Brill Nijhoff, 2017), pp. 41-52و 
)بشأفن    2016تشأرنن امول/أكتوبر    28أبراها ا رئيس محكمة العدل الدوليةا أما  اللج ة السأادسأة يإ    القاضأإ انظر الكلمة التإ ألقاها   (191)

-www.icj-cij.org/en/statements-by-theقضأأأأأأأأأايا القانون البيئإ الدولإ المعروضأأأأأأأأأة على محكمة العدل الدولية( )متاح يإ:  

president “ ؛ وبيتر تومكأاا رئيس محكمأة العأدل الأدوليأةا)The ICJ in the service of peace and justice - words of 

welcome by President Tomka”  متاح يإ:   2013أالول/سأأأأأأأأأأأأبتمبر    27ا(  https://www.icj-cij.org/en/statements-

by-the-president  : و انظر أيضا)E. Valencia-Ospina, “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   ؛G. Niyungeko, La preuve devant les 

juridictions internationales (Brussels, Bruylant, 2005) و 
  84)انظر الحاشأية    2010أعال ( وطاحونتإ اللبالب لعا     84)انظر الحاشأية    1997لعا     ناغيماروس   - مشأروع غابتشأيكويو  يإ قضأيتإ   ( 192) 

أعال (ا اتبع البريان امسأأأأأأأأأألوب التقليدي يإ عرض امدلةا أي من خالل خبرا  مسأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأارنن وإن كان هؤال  خبرا  علميين ال محامينو  
بعو قضأأأأأأأأأأأاة  التإ خلصأأأأأأأأأأأوا رليها وكفنها ريادات البريينا لكن ه ا امسأأأأأأأأأأألوب ودجهت رليه بعو االنتقادات من    وعوملت ال تائج العلمية 
 ( الأمأ أفأرداأن   ,Pulp Mills on the River Uruguay, Judgment, separate opinion of Judge Greenwoodالأمأحأكأمأأأأأأأة 

paras. 27-28, and joint dissenting opinion of Judges Al-Khasawneh and Simma, para. 6 )  ّراحو ا وك لك من الشأأأد
حبأت يإ عأا     .Aerial Herbicide Spraying (Ecuador v( ) 2013أمأا يإ قضأأأأأأأأأأأأأيأة الرش الجوي بمبيأدات امعشأأأأأأأأأأأأأأاب )سأأأأأأأأأأأأأد

Colombia), Order of 13 September 2013, I.C.J. Reports 2013, p. 278 قضأأية صأأيد الحيتان يإ أنتاركتيكا لعا   يإ  (ا و
2014   (Whaling in the Antarctica (Australia v. Japan: New Zealand intervening), Judgment, I.C.J. Reports 

2014, p. 226 أعال (ا عين امطراف خبرا  مسأأأتقلينا جرى يإ القضأأأيتين   58)انظر الحاشأأأية    2015لعا     تشأأأييد طرنق قضأأأية  يإ  (ا و  
ا  امخيرتين اسأأأأأتجوابهم وأعبوا وزنا  أكبر من ريادات الةبرا  المسأأأأأتشأأأأأارننو ويإ جميع ه   القضأأأأأاياا لم تعين المحكمة خبرا ها هإ ويقا  لم 

ا رغم أن ه   القضأأأية لم تكن يإ حد ذاتها  تعيين الحدود البحرنة من نظامها امسأأأاسأأأإا لك ها يعلت ذلك يإ قضأأأية    50ت ص عليه المادة  
 .Maritime Delimitation in the Caribbean Sea and the Pacific Ocean (Costa Rica vإ القانون البيئإ ) نماعا  ي 

Nicaragua) and Land Boundary in the Northern Part of Isla Portillos (Costa Rica v. Nicaragua), 

Judgment , I.C.J. Reports 2018, p. 139 ى تج ب اإلسأأأهاب  ار اإلثباتا تميل محكمة العدل الدولية رل فيما اتعلق بمسأأأفلة معي و   (و
ثيفة  الك   يإ حالة القضأأأأأأأأأأايا و كمةو  اممر لتقدار المح   وتترك مجردةا    برنقة ب   ا  يإ الموضأأأأأأأأأأوعا على الرغم من أن المحكمة تشأأأأأأأأأأير رليها أحيان 

اإلثبات رذا لم  اممرا وتمن ببسأأأأأأأأأأأأأاطة  معيار  توى  تةفو من مسأأأأأأأأأأأأأ   باعتبارها البيئيةا قد اد ظر رلى المحكمة    م ازعات مثل ال التق ية  / الوقائع 
 Judge Greenwood’s separateا  على سأبيل المثال   ا و انظر اسأت تا  امدلة ذات الصألة المقدمة من امطراف من أجل الوصأول رلى  

opinion in the Pulp Mills on the River Uruguay case judgment (para. 26) الحاالتا  ا حيث كان االست تا  أن يإ ه   
ميمان امدلأة(مو انظر  معلى أسأأأأأأأأأأأأأاس ترجيح أحأد االحتمأاالت )أو    رال الحقأائق    أن ادثبأت البرف الأ ي اتحمأل عأب  اإلثبأات  اتعين على    ال 

 .K. Del Mar, “The International Court of Justice and standards of proof”, in K. Bannelier, Tأيضأأأأأأأأأأأأأأأأأأا   

Christakis and S. Heathcote, eds., The ICJ and the Evolution of International Law: the enduring impact of 

the Corfu Channel case (Abingdon, Routledge, 2012), pp. 98–123, at pp. 99–100 و   ؛A. Rajput, “Standard 

of proof” in Max Planck Encylopedia of Public International Law   (و 2021يإ عا     )جرى تحداثه 

https://www.icj-cij.org/en/statements-by-the-president
https://www.icj-cij.org/en/statements-by-the-president
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والجانب امسأأأأأاسأأأأأإ يإ ه     و(193)التق يين والعلميين  ا راال   االعتبار الواجب“ لالسأأأأأتعانة بالةبرا 2الفقرة 
الفقرة هو التشأأأأأأأداد على االسأأأأأأأتعانة بالةبرا  التق يين والعلميين يإ تسأأأأأأأونة الم ازعات بين الدول بالوسأأأأأأأائل 

 و(194)غير القضائية قضائية أوال

مسأأأأأأأائل وقررت اللج ة اإلبقا  على صأأأأأأأياغة بسأأأأأأأيبة لمشأأأأأأأروع المبدأ التوجيهإ ه ا وعد  ت اول  (4)
( و عد  الحكم بفكثر jura novit curia المحكمة أدرى بالقانون“ )أخرى قد تكون ذات صأأأأألةا من قبيل  

  و(195)(ultra petita nonمن المبلوب“ )

  

 D. Peat, “The use of court-appointed experts by the International Court of Justice”, Britishانأأأأأأظأأأأأأر   ( 193) 

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 A. Zimmermann et al., eds., The Statute of 

the International Court of Justice: A Commentary (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. 409–418 و 
القضأأأأائية لتسأأأأونة الم ازعاتو ويإ سأأأأياق الم ازعات المتعلقة يجدر بال كر أن ه اك تفاعالت وثيقة بين الوسأأأأائل القضأأأأائية وغير  (194)

اموليأةا أن تكون بأالبيئأة وبحمأايأة الغالف الجويا بوجأه خأاصا كثيرا  مأا يكون مبلوبأا  من الأدولا حتى يإ مرحلأة المفأاوضأأأأأأأأأأأأأأات  
ل بين ا  لتفاوض والتسونة القضائية مساية كبيرةومجهمة تجهيما  جيدا  بامدلة العلمية التإ تست د رليها ادعا اتهاا وعليها قد ال تفصِّ

و وإضأأاية  رلى  قائع على أي و   واجب التببيق   اسأأت ادا  رلى مبدأ  المحكمة أدرى بالقانون“ا يمكن للمحكمة من حيث المبدأ أن تببق أّي قانون  (195)
لقاعدة  عد  الحكم بفكثر من المبلوب“(و  يمك ها أن تقّيم امدلة وتسأأأأأأأأأأأتةلص ال تائج على ال حو ال ي ترا  م اسأأأأأأأأأأأبا  )ما دامت تمتثل    ذلكا 

انظر البيان    وعلى المحكمةا بال ظر رلى وظيفتها القضأأأأأائيةا أن تفهم بما فيه الكفاية مع ى كل واقعة تق ية ذات صأأأأألة بالقضأأأأأية قيد ال ظرو 
 Le recours à des experts désignés par la Cour enال ي أدلى به رئيس محكمة العدل الدوليةا القاضأأأأأأأإ اوسأأأأأأأ ا بشأأأأأأأفن   

vertu de l’article 50 du Statut ا المتأاح يإ  2018تشأأأأأأأأأأأأأرنن امول/أكتوبر    26أمأا  اللج أة السأأأأأأأأأأأأأأادسأأأأأأأأأأأأأأة للجمعيأة العأامأة يإ    “ا 
www.icj-cij.org/en/statements-by-the-president و  The line between “fact” and “law” is often obscured (M. 

Kazazi, Burden of Proof and Related Issues: A Study on Evidence before International Tribunals (The 

Hague, Kluwer Law International, 1996), pp. 42-49) ّراح القضأأايا العلمية بفنها  مسأأائل مةتلب ة بين الوقائع  و ونصأأ  الشأأد
)مأأأأأأثأأأأأأال ا    C.F. Amerasinghe, Evidence in International Litigation, (Leiden, Martinus Nijhoffوالأأأأأأقأأأأأأأانأأأأأأون“ 

Publishers, 2005), p. 58 ئتإ القانون أو الوقائعو وقد ذكر القاضأأأإ اوسأأأ  يإ رعالنه الصأأأادر يإ  (ا يصأأأعب تصأأأ يفها يإ رحدى ي
ةبرا  هو تبيان الوقائع وإيضأأأأأأاح الصأأأأأأالحية العلمية للبرائق المسأأأأأأتةدمة يإ رثبات الوقائع أو يإ جمع  أن دور ال   طاحونتإ اللباب قضأأأأأأية  

 Declaration of Judgeأعال (ا    79ا )انظر الحأاشأأأأأأأأأأأأأيأة  Pulp Millsالبيأانأات؛ أمأا المحكمأة يعليهأا أن تقيم القيمأة اإلثبأاتيأة للوقأائع ) 

Yusuf, para. 10  : و انظر أيضأا)Foster, Science and the Precautionary Principle in International Courts and 

Tribunals: Expert Evidence, Burden of Proof and Finality    أعال (ا    193)انظر الحاشيةpp. 145-147 و) 

http://www.icj-cij.org/en/statements-by-the-president

