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 الدورة الثالثة والسبعون
 من جدول األعمال 14البند 

التنفيذ واملتابعة املتكامالن واملنسقان لنتائج 
املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها 
األمم املتحدة يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي 

 وامليادين املتصلة هبما
   

   ي للبيئةاملتصلة ابلبيئة: يف سبيل وضع ميثاق عامل الثغرات يف القانون البيئي الدويل والصكوك
 األمني العامتقرير 

  
 موجز 

يف سبيل وضع ”املعنون  ٧٢/٢٧٧أعد هذا التقرير عمالً بقرار اجلمعية العامة 
يقدم إليها، يف ، والذي طلبت فيه اجلمعية إىل األمني العام أن “ميثاق عاملي للبيئة

حيد ِّد ويقي ِّم  ، تقريرًا فنيًا قائمًا على األدلة،٢٠1٨عام دورهتا الثالثة والسبعني يف 
 الثغرات احملتملة يف القانون البيئي الدويل والصكوك املتصلة ابلبيئة بغية تعزيز تنفيذها.

ة ويستعرض التقرير وحيلل جمموعة مواد القانون البيئي الدويل والصكوك املتصل
البيئي الدويل وتنفيذه. ويكشف عن  ابلبيئة، فضاًل عن اهليكل اإلداري للقانون

 أوجه القصور على مستوايت متعددة.الثغرات و 

أواًل، ال يوجد إطار معياري شامل وحيد حيدد ما ميكن وصفه ابلقواعد 
تساعد  واملبادئ للتطبيق العام يف القانون البيئي الدويل، على الرغم أن هذه املبادئ قد

ت لقانون البيئي الدويل، وتساعد على سد الثغرايف توحيد النـُُهج القطاعية احلالية ل
القائمة يف القواعد املنصوص عليها يف املعاهدات. ويف حني أن بعض مبادئ القانون 



 A/73/188 

 

2/72 18-03827 

 

البيئي الدويل حصلت اآلن على االعرتاف املناسب إبدماجها يف االتفاقات البيئية 
احملاكم واهليئات تعلقة مبسائل حمددة، وبعد أن أكدها عدد من املتعددة األطراف امل

تتمتع ابلوضوح وال بتوافق اآلراء خبصوص  ادئه األخرى الالقضائية الدولية، فبعض مب
قابليتها للتطبيق، وال حتظى ابالعرتاف يف صكوك قانونية ملزمة. ويؤثر ذلك على 

 وتنفيذها. قدرة التنبؤ ابلنظم القانونية البيئية القطاعية

ويتسم ابلتجزؤ  يل تدرجيياً وبناء على رد الفعل.اثنياً، يسن القانون البيئي الدو 
ويفتقر بوجه عام إىل االتساق والتآزر ضمن جمموعته الواسعة من األطر التنظيمية 
القطاعية. وهذا يؤدي إىل عجز هام يف التنسيق على مستوى وضع القوانني وتنفيذها، 

 والتآزر يف التنفيذ.حتسني اتساق السياسات العامة، وتعزيز الدعم املتبادل ويستدعي 

اثلثاً، ال تزال اجلوانب املفصلية بني االتفاقات البيئية املتعددة األطراف 
والصكوك املتصلة ابلبيئة متثل انحية إشكالية بسبب االفتقار إىل الوضوح من حيث 

 ها.حمتوى العديد من املبادئ البيئية ومراكز 

تت املؤسسي ويتضمن جمموعة رابعاً، يتسم هيكل احلوكمة البيئية الدولية ابلتش
الفاعلة، مما يكشف عن حتدايت هامة يف جمايل االتساق غري متجانسة من اجلهات 

والتنسيق. وتشدد احملاكم واهليئات القضائية الدولية يف كثري من األحيان على االفتقار 
 شأن املبادئ البيئية.إىل توافق دويل يف اآلراء ب

الوطين  يئي الدويل حتداًي على الصعيدينخامساً، يشكل تنفيذ القانون الب
والدويل. فتنفيذه على الصعيد الوطين يعيقه يف العديد من البلدان عدم وجود العناصر 
املناسبة من التشريعات الوطنية واملوارد املالية والتكنولوجيا السليمة بيئيًا والقدرات 

العديد من املبادئ سسية. ويعيق تنفيذه على الصعيد الدويل عدم الوضوح يف املؤ 
 البيئية.

وميكن أن يتعزز القانون البيئي الدويل وتنفيذه الفع ال ابختاذ إجراءات من قبيل 
توضيح وتعزيز مبادئ القانون البيئي الدويل. وميكن القيام بذلك بوضع صك دويل 

ن البيئي. وينبغي أيضًا زايدة فعالية عمليات تقدمي شامل لتوحيد مجيع مبادئ القانو 
ت القوية لالمتثال واإلنفاذ، تقارير واالستعراض وتدابري التحقق واإلجراءات واآللياال

على حنو يكفل حصول الدول اليت حتتاج إىل الدعم على ما يكفي من املوارد لتمكينها 
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ر اجلهات الفاعلة من غري الدول من التنفيذ الفعال اللتزاماهتا، كما ينبغي تعزيز دو 
 على مستوايت متعددة.

الستفادة من النهج االبتكارية اليت اعتمدهتا الدول حىت اآلن حلماية البيئة، ابو 
من الضروري أن تعمل الدول واألمم املتحدة على حنو مشرتك ملعاجلة الثغرات القائمة 

الفرصة الستخدام القانون البيئي يف القانون البيئي الدويل. وجيب علينا مجيعاً أن نغتم 
حتسني  ينامية لتوفري نظام حوكمة يتسم ابلقوة والفعالية هبدفالدويل بطرق جديدة ود

 محاية البيئة لألجيال املقبلة.
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 مقدمة -أوالا 
تتميز التحدايت واملشكالت البيئية وما يرتتب عليها من آاثر أبن معظمها عابر  -1

للحدود، وبعضها ذو طابع عاملي، األمر الذي أدى إىل اإلدراك املبكر أبن التعاون الدويل 
 هتيئة االستجاابت واحللول الدول من خالل األطر القانونية املناسبة أمر ال غىن عنه يفبني 

ويل هو جمال القانون الدويل العام الذي يتناول شؤون الدول الفعالة. والقانون البيئي الد
قواعد . وهو ال يعمل يف عزلة، بل يرتكز على (1)واملنظمات الدولية فيما يتعلق حبماية البيئة

قانون الدويل الواردة يف املادة ومبادئ القانون الدويل العام. ولقد أدت املصادر التقليدية لل
الدولية إىل جمموعة كبرية من االلتزامات القانونية  من النظام األساسي حملكمة العدل 3٨

حنو  الدولية اليت يتمثل هدفها األساسي يف محاية البيئة واستخدام املوارد الطبيعية على
 .(٢)مستدام

يشار إليها  قليمي والعاملي، اليتعتمدة على الصعيدين اإلومتثل املعاهدات الدولية امل -٢
عمومًا ابسم االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، املصادر الرئيسية للقانون البيئي الدويل. 

ألف من أكثر ولقد اعُتمدت جمموعة واسعة من االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، حيث تت
حمددًا ويتميز من الناحية القانونية  صكًا حىت اآلن. ويتناول كل اتفاق حتداًي بيئياً  5٠٠من 

الطابع التدرجيي واجلزئي لصنع القوانني البيئية الدولية عن  واملؤسسية عن غريه. ولقد أسفر
يل حلماية البيئة تكاثر النظم التنظيمية القطاعية إىل حد كبري واتسام اإلطار القانوين الدو 

لقانون الدويل، وهو إحدى عواقب صنع . فأصبح التجزؤ جيسد ظاهرة متكررة يف ا(3)ابلتجزؤ
 .القرارات يف اجملاالت املتعددة األطراف

                                                           

 .Alan Boyle and Catherine Redgwell, International Law and the Environment, 4th ed :انظر  (1)

(Oxford University Press, 2019); Philippe Sands and others, Principles of International Environmental 

Law, 4th ed. (Cambridge University Press, 2018); Daniel Bodansky, The Art and Craft of International 

Environmental Law (Harvard University Press, 2011); Daniel Bodansky, Jutta Brunnée and Ellen Hey, 

eds., The Oxford Handbook of International Environmental Law (Oxford University Press, 2008)). 

 .(Sands and others, Principles of International Environmental Law, p. 102انظر: )  (٢)

 عدم أن إال الدويل، البيئي القانون جتزؤ على ينصب الدراسة هذه يف الرتكيز أن من الرغم على (3)
 األخرى اجملاالت على املنطبقة والقواعد الدويل البيئي القانون قواعد بني التفاعل أيضاً  يطال االتساق
 انظر) الدويل القانون جلنة حالياً  فيه ظرتن موضوع وهو املسلحة، ابلنزاعات املتعلقة كتلك  الدويل، للقانون

A/73/10، ٢1٨ إىل 164 من الفقرات.) 
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وال يوجد إطار معياري شامل وحيد يف جمال القانون البيئي الدويل حيدد ما ميكن أن  -3
ن جماالت عديدة أخرى للقانون الدويل تستأثر يوصف أبنه قواعد ومبادئ عامة التطبيق. بيد أ

مللزمة اليت تنص على قواعد عامة ذات نطاق واسع مبا فيه الكفاية، ببعض الصكوك اإلطارية ا
شمل القواعد واملبادئ األكثر حتديداً الواردة يف الصكوك القطاعية أو اإلقليمية وتوفر قدراً لت

على ذلك، العهدان الدوليان اخلاصان حبقوق معينًا من التنسيق واالتساق. ومن األمثلة 
ي الدويل والقانون الدويل للبحار. ومع ذلك، دو نت االتفاقات اإلنسان، والقانون التجار 

ية يف معظم تلك اجملاالت القواعد العرفية القائمة ويف معظم احلاالت، إن مل يكن اإلطار 
ن اهليكل اجملزأ للقانون البيئي مجيعها، سبقت تطوير املعاهدات األكثر حتديداً. ولوحظ أ

سوف يفضيان حتماً إىل وضع تعاَلج فيه بعض  نظام أحكامهالدويل والعملية التدرجيية إلنشاء 
 حيظى البعض اآلخر بتلك املعاجلة. التحدايت البيئية، يف حني ال

ويعاين القانون البيئي الدويل العريف من الندرة. ويقتضي وجود قاعدة من قواعد القانون  -4
ها )االعتقاد أبن هذه الدويل العريف وجود ممارسة مستقرة مصحوبة ابعتقاد الدول إبلزاميت

. وفيما يتعلق ابملعايري البيئية (4)(تشرتطهااملمارسة غدت إلزامية حبكم وجود قاعدة قانونية 
ولية، فإن حتديد قواعد القانون الدويل العريف مهمة صعبة، وال سيما يف احلاالت اليت توجد الد

ذلك، مت ابلفعل تدوين مع . و (5)فيها فجوة بني ما تقوله الدول وما تفعله على أرض الواقع
القواعد العرفية القائمة يف القانون البيئي الدويل يف املعاهدات. وإضافة إىل ذلك، أكدت 

ة حماكم وهيئات قضائية دولية على وجود قواعد القانون الدويل العريف يف جمال محاية  عد 
 .(6)البيئة

                                                           

 North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany/Denmark; Federal Republicانظر:  )  (4)

of Germany/Netherlands), Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 44, para. 77)حملكمة سياألسا النظام ؛ 
 .٢ االستنتاج ،65 الفقرة ،A/73/10 ؛(ب( )1) 3٨ املادة الدولية، العدل

 ,”Daniel Bodansky, “Customary (and not so customary) international environmental law) :انظر (5)

Indiana Journal of Global Studies, vol. 3, No. 1 (Fall 1995), p. 105). 

 ,The Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion) املثال سبيل على انظر (6)

I.C.J. Reports 1996)، (مسلح نزاع يف النووية لألسلحة ما دولة استخدام مشروعية)؛  (Pulp Mills on 

the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment, I.C.J. Reports 2010) (اللباب طاحونيت يةقض 
 Responsibilities and Obligations of States Sponsoring) ؛((أوروغواي ضد األرجنتني) أوروغواي هنر على
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ك احلاجة امللحة للعمل ونظرًا للتحدايت احلرجة اليت تطرحها املسائل البيئية وكذل -5
تفاق بشأن الصكوك الدولية امللزمة قانوانً، نشأت جمموعة والصعوابت الكامنة يف التوصل إىل ا

يف جمال  -إعالانت وقرارات ومبادئ توجيهية وتوصيات  - ة من الصكوك غري امللزمةمهم
تحدة املعين ابلبيئة القانون البيئي الدويل. ومن أبرز األمثلة على ذلك إعالن مؤمتر األمم امل

. وتعمل تلك الصكوك غري (٧)ستكهومل(، وإعالن ريو بشأن البيئة والتنميةاالبشرية )إعالن 
لوضع واعتماد  كبوادر سباقةامللزمة مبثابة توجيه هام للعمل الوطين والدويل، وكثريًا ما تعمل  

يئية تفاقات البيف إطار اال هاخدامويشيع أيضًا استصكوك ملزمة قانواًن يف وقت الحق. 
 املتعددة األطراف لتوضيح معاين أحكام معينة.

ولقد أدى التجزؤ املعياري واملؤسسي للقانون البيئي الدويل والنهج القطاعي للوائح  -6
االتساق والتنسيق يف جمال احلوكمة البيئية العاملية،  البيئية على مر  السنني إىل مقرتحات لتعزيز

تعزيز التنسيق فيما بني االتفاقات البيئية املتعددة األطراف مبا يف ذلك مقرتحات انجحة ل
اعتماد العهد الدويل إىل أو  (٨)احاً تدعو إىل إنشاء منظمة عاملية للبيئةاحملددة، وأخرى أقل جن

ة األخرية، اقرُتحت فكرة وضع ميثاق عاملي للبيئة يلخص ويدو ن . ويف اآلون(9)للبيئة والتنمية
، اعتمدت ٢٠1٨أاير/مايو  1٠. ويف (1٠)ي الدويل يف وثيقة واحدةمبادئ القانون البيئ

، وطلبت إىل ‘‘يف سبيل وضع ميثاق عاملي للبيئة’’بعنوان  ٧٢/٢٧٧اجلمعية العامة قرارها 
، تقريرًا فنيًا قائمًا على ٢٠1٨لثالثة والسبعني لعام األمني العام أن يقدم إليها يف دورهتا ا

                                                           
Persons and Entities with Respect to Activities in the Area, Advisory Opinion, Case No. 17, 

International Tribunal for the Law of the Sea Reports 2011) . 

( أدانه أخرى مرة إليها سيشار) امللزمة غري الصكوك من عدداً  أيضاً  الدويل القانون جلنة وضعت  (٧)
 .هبا الصلة ذات واملسائل الدويل البيئي القانون جبوانب تتعلق

 Frank Biermann, “The emerging debate on the need for a world) املثال، سبيل على انظر ( ٨)

environment organization”, Global Environmental Politics, vol. 1, No. 1 (February 2001)( ؛ و)Daniel 

C. Esty, “The case for a global environmental organization”, in Peter B. Kenen, ed., Managing the 

World Economy: Fifty Years After Bretton Woods (Institute for International Economics, 1994)). 

 International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, Draft)  :انظر ( 9)

International Covenant on Environment and Development: Implementing Sustainability, 5th ed. 

(2015) (IUCN Draft Covenant))٢٠15االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية  ( )مشروع عهد). 

وميكن االطالع عليه  ،(Global pact for the environment”, preliminary draft, 24 June 2017“): انظر  (1٠)
 Le club des juristes, White Paper: Global Pact for(؛ و  )https://perma.cc/L4PM-PTV2على الرابط: )

the Environment (2017)). 



 A/73/188 

 

8/72 18-03827 

 

احملتملة يف القانون البيئي الدويل والصكوك املتعلقة ابلبيئة بغية  األدلة، حيدد ويقيم الثغرات
 . وقد أعد هذا التقرير بناء على ذلك الطلب.تعزيز تنفيذها

 القانون البيئي الدويل. ويضطلع التقرير بتحديد وتقييم الثغرات التنظيمية واإلدارية يف -٧
. وألغراض هذا التقرير، يُفهم (11)أو فراغ أو خلل أو قصور فجوةأبهنا  “الثغرة”وتُعرَّف 

على أنه يعين الفجوات الفنية/املعيارية )مبا يف ذلك تلك  ‘‘ثغرات تنظيمية’’املصطلح 
على أنه يعين ثغرات التنفيذ يف اإلطار القانوين الدويل. ‘‘ ثغرات إدارية’’اإلجرائية واملؤسسية( و

يتعلق مبحتواه أو قدرته على وميكن أن حتدث ثغرة ضمن اتفاق بيئي متعدد األطراف فيما 
األطر القانونية )كمواضع التداخل أو التباين أو التضارب الوفاء أبهدافه وغرضه؛ أو بني 

أو اإلجرائية(؛ أو حيث ال توجد أي لوائح )مثاًل، القيود يف جمال التغطية الفنية  املوضوعية
من قرار  1يف الفقرة ‘‘ بيئةالصكوك املتصلة ابل’’أو املؤسسية أو اجلغرافية(. ويؤخذ تعريف 

يشمل تلك الصكوك القانونية الدولية اليت ال تقع حصرايً  على أنه ٧٢/٢٧٧اجلمعية العامة 
ضمن جمال البيئة وال يتمثل هدفها الرئيسي يف محاية البيئة. ويف هذا الصدد، جتدر اإلشارة 

ة الدولية األخرى، كتلك بشكل تدرجيي إىل األطر التنظيمي نفذتإىل أن الشواغل البيئية قد 
ستثمار، وحقوق امللكية الفكرية، وحقوق اإلنسان، والسلم اول التجارة الدولية، واالاليت تتن

 . وسيتناول هذا التقرير بعض تلك األطر التنظيمية.(1٢)واألمن، واهلجرة، وإدارة الكوارث

قييم نطاق وينقسم التقرير إىل مخسة فروع موضوعية: يقوم الفرع الثاين بتحديد وت -٨
لفرع الثالث الثغرات املتعلقة ابلنظم التنظيمية مبادئ القانون البيئي الدويل وحالتها؛ ويتناول ا

القطاعية؛ وحيدد الفرع الرابع بعض الصكوك املتعلقة ابلبيئة ويقي مها؛ ويتناول الفرع اخلامس 
فرع السادس الثغرات املتعلقة الثغرات املتعلقة ابهليكل اإلداري للقانون البيئي الدويل؛ ويتناول ال

 وفعاليته. بتنفيذ القانون البيئي الدويل

                                                           

 Bryan A. Garner, A Dictionary of Modern Legal Usage, 2nd ed. (Oxford University:  )انظر (11)

Press, 2001), p. 496). 

 .(Sands and others, Principles of International Environmental Law, p. 17): انظر (1٢)
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 الثغرات ذات الصلة ابلقانون البيئي الدويل -اثنياا 
 نطاق املبادئ -ألف

استخدامها على نطاق  وينتشرامة، لبنات هتشكل مبادئ القانون البيئي الدويل  -9
الصكوك السياسية، يف حني أن واسع. فبعضها مشمول يف الصكوك غري امللزمة، مبا فيها 

املتعددة األطراف املتعلقة مبسائل حمددة بعضها اآلخر منصوص عليه يف االتفاقات البيئية 
دئ مقتصراً وامللزمة قانوانً. وعندما يـُنجص عليها يف إحدى تلك االتفاقات، يكون نطاق املبا

ذلك، فإن تلك املبادئ على ذلك االتفاق البيئي املتعدد األطراف على وجه التحديد. ومع 
تؤدي أيضاً دوراً هاماً يف توجيه تفسري تلك اليت ال ترد يف االتفاقات البيئية املتعددة األطراف 

 االتفاقات ومواصلة تطويرها.

ال أو استكمال قواعد أكثر حتديداً. إلكمأيضاً وبصورة أعم، تستخدم املبادئ البيئية  -1٠
أحكاماً تتعلق ابلقانون البيئي قد تعرتف صراحة أبن  ويف الواقع، فإن االتفاقيات اليت تتضمن

. ويسمح الطابع العام للمبادئ بتطبيقها على أوجه (13) الثغراتاملبادئ تؤدي وظيفة سد  
الرتابط بني األنشطة البشرية والبيئة، الدائمة التطور. وتؤدي املبادئ أيضًا دورًا فيما يتعلق 

در القانونية. ويتجاوز الدعم املتبادل ام خمتلف املصاتنجم عن استخد حيتمل أناليت ابلثغرات 
رد منوذج سد  الثغرات الذي متثله املبادئ القانونية، بل يف جمال القانون الدويل املعاصر جم

. ويف هذا (14)يتطلب توليف مصادر القانون الدويل، إن أمكن ذلك، يف إطار حالة معينة
يد النهج القطاعي الراهن للقانون البيئي الدويل. السياق، قد تساعد املبادئ البيئية على توح

د يو  ومن ضح مجيع مبادئ القانون البيئي أن يسهم يف شأن وجود صك دويل شامل وموح ِّ
 تنفيذها.حتسني فعاليتها وتعزيز 

 مركز املبادئ -ابء
 الوقاية

تسبب على حنو يكفل عدم ُيطلجب إىل الدول ممارسة سيادهتا على املوارد الطبيعية  -11
املضطلع هبا داخل واليتها القانونية أو حتت سيطرهتا يف إحلاق أضرار جسيمة ابلبيئة  ألنشطةا

                                                           

 .الديباجة البحار، لقانون املتحدة ألمما اتفاقية املثال، سبيل على انظر،  (13)
 .43 الفقرة ،A/CN.4/L.682 انظر (14)
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الواقعة خارج حدودها اإلقليمية. ولقد مت اعتبار منع الضرر العابر للحدود، منذ أن ظهر 
بوصفه مبدأ من مبادئ  (15)193٨يف عام تريل ألول مرة يف قضية التحكيم املتعلقة مبصهر 

، والصكوك ( 1٧)، وصكوك األمم املتحدة( 16)ة للقانون البيئي الدويلألساسيصكوك اال
. (٢٠)، ومقررات حمكمة العدل الدولية(19)، والنصوص اليت يصيغها اجملتمع املدين(1٨)اإلقليمية

وهذا املبدأ متأصل يف ميل القانون الدويل يف جوهره لتفضيل الوقاية من الضرر البيئي بداًل 
قواعد  أحدحدث ابلفعل. إن مبدأ الوقاية راسخ متاماً بوصفه الذي  الضرر من التعويض عن

القانون الدويل املدعومة ابملمارسات ذات الصلة يف العديد من املعاهدات البيئية ومبادرات 
إبيالء العناية  اباللتزامات. ومن الناحية العملية، يرتبط هذا املبدأ أيضًا (٢1)التدوين الرئيسية

                                                           

 Trail Smelter Case (United States, Canada) (1938, 1941), Reports of the)انظر:   ( 15)

International Arbitral Awards, vol. III, p. 1905, et seq). 
امليثاق العاملي  ؛ و٢1إعالن استكهومل، املبدأ  ين ابلبيئة البشرية،إعالن مؤمتر األمم املتحدة املع : انظر (16)

اتفاقية تقييم األثر البيئي  ؛ و194؛ واتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، املادة ٢1و  19و  13للطبيعة، املواد 
؛ وإعالن 3ي، الديباجة واملادة واتفاقية التنوع البيولوج ؛٢يف اإلطار عرب احلدودي )اتفاقية اسبو(، الديباجة واملادة 

؛ واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري 19و 1٨و  14و  ٢ريو بشأن البيئة والتنمية )إعالن ريو(، املبادئ 
 ، الديباجة.املناخ

نة جلنة القانون الدويل، مشاريع املواد املتعلقة مبنع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة، حولية جل  (1٧)
 ، املرفق.6٢/٨٨وانظر أيضاً القرار  .9٧، اجمللد الثاين )اجلزء الثاين(، الفقرة ٢٠٠1القانون الدويل، 

واتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا  و؛ 191انظر املعاهدة املنظ ِّمة لعمل االحتاد األورويب، املادة  :انظر (1٨)
 .٢٠، املادة حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية

 6االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية، املواد  مشروع عهد )د(؛ 6ميثاق األرض، املبدأ نظر ا  (19)
 Centre international de droit compare de l’environnement, Draft International Covenant)؛ و41و 14و

on the Human Right to the Environment (CIDCE Draft Covenant), arts. 4 (2)–(4)). 

 ;Corfu Channel Case, Judgment of April 9th 1949, I.C.J. Reports 1949, pp. 4 and 22) انظر (٢٠)

Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, I.C.J. Reports 1997, p. 7, para. 140; 

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

101). 

 .Leslie Anne Duvic-Paoli and Jorge E. Viñuales, “Principle 2: prevention”, in Jorge E) :انظر (٢1)

Viñuales, ed., The Rio Declaration on Environment and Development: A Commentary (Oxford 

University Press, 2015), pp. 107, 120 and 121). 
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ب إجراء تقييم لألثر البيئي قبل االخنراط يف أنشطة تشكل خطراً واج سيما الواجبة، وال
 .(٢٢)حمتماًل حلدوث ضرر عابر للحدود

 احليطة

ينص هذا املبدأ على أن الدول مطالبة ابعتماد هنج حتوطي عند اختاذ القرارات أو  -1٢
قائمًا بغض تضر ابلبيئة. وال يزال هذا الواجب فيما يتعلق حباالت التقصري احملتملة اليت قد 

وعلى الرغم من . (٢3)لعلمي فيما يتعلق بوجود هذا اخلطر أو مداهالنظر عن غياب اليقني ا
من إعالن ريو، يعكس مبادئ هامة  15هذا املبدأ، على النحو املنصوص عليه يف املبدأ  أن

يثري ، بيد أن األساس القانوين للتحوط مبدأ (٢4)أخرى، كالتنفيذ الفعال للقانون البيئي الدويل
ممارسة احليطة يف هذا الصدد ترد يف صكوك أساسية أخرى ولكن . (٢5)بعض اجلدل والنقاش

                                                           

 .11٨ الصفحة نفسه، املرجع (٢٢)

 António Cançado Trindade, “Principle 15: precaution”, in Viñuales, ed., The Rio)  :انظر ( ٢3)

Declaration on Environment and Development, p. 403). 

 Martina Kunz, “Principle 11: environmental legislation”, in Viñuales, ed., The Rio) : انظر (٢4)

Declaration on Environment and Development, pp. 311 and 321كذلك  انظر(. و A/HRC/37/59، (املبدأ 
 .35و 34 نالفقرات( 1٢ اإلطاري املبدأ)و ،(ج) 33 الفقرة( 11 اإلطاري

 .(Kunz, “Principle 11: environmental legislation”, p. 412): انظر (٢5)
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، وأحكام (٢٨)، ونصوص أعدها اجملتمع املدين(٢٧)، وصكوك إقليمية(٢6)يئي الدويلللقانون الب
 .(٢9)صادرة عن احملكمة الدولية لقانون البحار

 تغرمي امللو ِّث

كافحة التلوث البيئي فحسب، بل أيضًا تدابري ملابختاذ  ييتعني على الدول أال تكتف -13
أن تتعاون بشأن نظم املسؤولية. ويتمتع هذا املعيار بقاعدة قانونية راسخة ابعتباره مبدأ قانونياً 
مستمداً من جمموعة متنوعة من املصادر القانونية، مبا يف ذلك املعاهدات واألعراف اإلقليمية، 

، يقلل املبدأ من العبء التنظيمي الواقع على عاتق سة العمليةويف املمار . (3٠)وخباصة يف أورواب

                                                           

 فيينا اتفاقية) األوزون طبقة حلماية فيينا اتفاقية ؛(ب) 11 املادة للطبيعة، العاملي امليثاق انظر (٢6)
 الزييت، التلوث ميدان يف والتعاون والتصدي لالستعداد الدولية االتفاقية الديباجة؛ ،(األوزون بشأن

 اتفاقية الديباجة؛ البيولوجي، ابلتنوع املتعلقة قيةاالتفا الديباجة؛ ،(199٠ لعام لندن اتفاقية) 199٠
 بشأن 19٧9 عام ابتفاقية امللحق الربوتوكول ؛(3) 3 املادة املناخ، تغري بشأن اإلطارية املتحدة األمم

 ؛(احلدود عرب املدى البعيد اجلوي التلوث اتفاقية) الديباجة احلدود، عرب املدى البعيد اجلوي التلوث
 الديباجة األخرى، واملواد النفاايت إبلقاء البحري التلوث منع بشأن 19٧٢ ابتفاقية قامللح الربتوكول

 بروتوكول) البيولوجي التنوع ابتفاقية امللحق األحيائية السالمة بشأن قرطاجنة بروتوكول ؛3 واملادة
 لواثتامل تفاقيةا) الثابتة العضوية امللواثت بشأن ستكهوملا اتفاقية ؛(٨) 11و( 6) 1٠ املواد ،(قرطاجنة
 (.أ( )٧) ٨و 1 املادتني الديباجة، ،(الثابتة العضوية

محاية البيئة البحرية لشمال شرق  (؛ اتفاقية٢) 191، املادة املنظ ِّمة لعمل االحتاد األورويباملعاهدة  :انظر (٢٧)
 ( )أ(.٢)٢، املادة احمليط األطلسي )اتفاقية أوسبار(

املتعلقة اباللتزامات  ٢٠15لعام  مبادئ أوسلو ؛٧، املادة حلفظ الطبيعة يلالدو االحتاد  مشروع عهد :انظر (٢٨)
 .(CIDCE Draft Covenant, arts. 3 (1-2))ب(؛ و-)أ 1من تغري املناخ )مبادئ أوسلو، الفقرات  العاملية للحد

 ,Southern Bluefin Tuna (New Zealand v. Japan; Australia v. Japan), Provisional Measures)انظر   (٢9)

Order of 27 August 1999, ITLOS Reports 1999, p. 280, para. 77; Activities in the Area, Advisory 

Opinion, Case No. 17, para. 135). 

 Priscilla Schwartz, “Principle 16: the polluter-pays principle”, in Viñuales, ed., The Rio) :انظر (3٠)

Declaration on Environment and Development, pp. 429 and 435). 
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من إعالن  16. ويرد مبدأ تغرمي امللوث يف املبدأ (31)الدول يف حتقيق أهداف مكافحة التلوث
 .(33)، والنصوص اليت أعدها اجملتمع املدين(3٢)ريو، والصكوك اإلقليمية

 الدميقراطية البيئية
املعلومات، واملشاركة  ية عموماً من مبادئ احلصول علىيتألف مفهوم الدميقراطية البيئ -14

يف صنع القرارات وإمكانية اللجوء إىل العدالة البيئية. ولقد ظهرت عناصر املشاركة العامة 
روابط بينها وبني  وتظهر، على األقل منذ أوائل السبعينياتسياقات حملية خمتلفة هذه يف 

. ويف حني أن معظم االتفاقات البيئية املتعددة (34)القانون الدويل حلقوق اإلنسان بعض جوانب
األطراف العاملية اليت اعُتمدت منذ مؤمتر األمم املتحدة املعين ابلبيئة والتنمية الذي ُعقد يف 

وصول اجلماهري إىل املعلومات واملشاركة العامة بطريقة  تؤيد، 199٢ريو دي جانريو، الربازيل 
الصعيد اإلقليمي وبقدر  القانونية األساسية قد متت علىا، إال أن العديد من التطورات م

 . ويشكل ذلك ثغرة كبرية يف القانون البيئي الدويل.(35)ضئيل جداً من التناظر اجلغرايف

                                                           

 .4٢9 الصفحة نفسه، املرجع  (31)

 .(ب( )٢)٢(؛ اتفاقية أوسبار، املادة ٢) 191املعاهدة املنظ ِّمة لعمل االحتاد األورويب، املادة  انظر (3٢)

 تصلة ابلتنمية املستدامةإعالن نيودهلي ملبادئ القانون الدويل امل؛ و)ب( 6ميثاق األرض، املادة  انظر (33)
 .6الدويل حلفظ الطبيعة، املادة  عهد االحتادمشروع ؛ و 1-3)إعالن نيودهلي(، الفقرة 

 Jonas Ebbesson, “Principle 10: public participation”, in Viñuales, ed., The Rio) :انظر ( 34)

Declaration on Environment and Development, p. 287). 

 .٢93 الصفحة نفسه، جعاملر  (35)
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، (3٧)، وصكوك األمم املتحدة(36)وتنص الصكوك األساسية للقانون البيئي الدويل -15
، على املتطلب احملدد الذي (39)دين، والنصوص اليت أعدها اجملتمع امل(3٨)اإلقليميةوالصكوك 

يلزم الدول إباتحة املعلومات البيئية اليت حتتفظ هبا السلطات العامة للجماهري. وتنص أيضاً 
، والنصوص اليت أعدها (41)، والصكوك اإلقليمية(4٠)الصكوك األساسية للقانون البيئي الدويل

بتمكني اجلماهري من املشاركة يف ، على املتطلب احملدد الذي يلزم الدول (4٢)اجملتمع املدين
املقررات والتدابري واخلطط والربامج واألنشطة والسياسات والصكوك املعيارية للسلطات إعداد 

من إعالن ريو، والصكوك  1٠العامة اليت قد يكون هلا أتثري كبري على البيئة. وينص املبدأ 
طلب احملدد الذي يلزم الدول املت ، على(44)، والنصوص اليت أعدها اجملتمع املدين(43)إلقليميةا

                                                           

 ابريس، اتفاق ؛1٠ املبدأ ريو، إعالن ؛(أ) ٢1و 1٨ املادتني للطبيعة، العاملي امليثاق انظر (36)
 .1٢ املادة

يف حولية جلنة القانون الدويل  مشاريع املواد املتعلقة مبنع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة انظر (3٧)
 .املرفق ،6٢/6٨ اروالقر  ؛13، املادة ٢٠٠1لعام 

 اختاذ يف اجلمهور ومشاركة البيئة عن املعلومات على احلصول فرص إباتحة اخلاصة االتفاقية: انظر (3٨)
 االتفاقية ؛1 املادة ،(آرهوس اتفاقية) هبا املتعلقة املسائل يف القضاء إىل واالحتكام بشأهنا القرارات
 (.ب - أ( )1) عشرة السادسة املادة ،(األفريقية فاقيةاالت) الطبيعية واملوارد الطبيعة حلفظ األفريقية

 املستدامة والتنمية القانون بدور املتعلقة جوهانسربغ مبادئ ؛(ج) ٨ املادة األرض، ميثاق: انظر (39)
 15؛ مشروع عهد االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة، املادة 5.٢ الفقرة نيودهلي، إعالن ؛(جوهانسربغ مبادئ)
 الدويل الحتادل العاملي اإلعالن) البيئي القانون لسيادة العاملي اإلعالن الديباجة؛ ،أوسلو مبادئ (؛3)

-(1) ٨مشروع العهد الصادر عن املركز الدويل للقانون البيئي املقارن، املواد  ؛(د) األوىل املادة ،(الطبيعة حلفظ
 (.٢)-(1) 9( و3)

 .1٢ املادة ابريس، اتفاق ؛1٠ املبدأ ريو، إعالن ؛٢3 املادة للطبيعة، العاملي امليثاق انظر (4٠)

 (.ج) عشرة السادسة املادة األفريقية، االتفاقية ؛٨ و ٧و( ٢) 6. املواد آرهوس، اتفاقية انظر (41)

الحتاد الدويل حلفظ ل(، اإلعالن العاملي 4) 15مشروع عهد االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة، املادة : انظر (4٢)
 1٠، املواد مشروع العهد الصادر عن املركز الدويل للقانون البيئي املقارن؛ 1٠أ(، املبدأ الطبيعة، املادة األوىل )

(1)-(3.) 

 آرهوس، اتفاقية ؛13 املادة األساسية، واحلرايت اإلنسان حقوق حلماية األوروبية االتفاقية: انظر (43)
 .9 املادة

(؛ مبادئ 5) 15، املادة دويل حلفظ الطبيعةمشروع عهد االحتاد ال الديباجة؛ جوهانسربغ، مبادئ انظر  (44)
 األويل للنص لليونسكو األول املشروعاإلعالن العاملي لالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة، الديباجة؛  ؛٢6 الفقرة ،أوسلو

 (.5) 5 املادة ،٢٠16 لعام املناخ بتغري يتعلق فيما األخالقية املبادئ بشأن إلعالن
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 اإلمهالبضمان الوصول الفعال وامليسور إىل اإلجراءات اإلدارية والقضائية للطعن يف حاالت 
 القانون البيئي.اليت ختالف من جانب السلطات العامة أو األشخاص العاديني 

 التعاون
ومحايته  يف حفظ سالمة النظام اإليكولوجي لألرض أن ُتسهمُيطلب إىل الدول  -16

لتزام ابلتعاون حبسن نية وبروح من الشراكة على الصعيد واستعادته. ويرتتب على ذلك اال
ياغة التعاون كمبدأ يف القانون البيئي الدويل من وصالعاملي من أجل حتقيق هذا اهلدف. 

لصكوك والقواعد التكميلية ختدم التطوير التدرجيي والتطور راف لمؤمترات األطخالل اعتماد 
، (46). ولقد أقر ت الصكوك األساسية للقانون البيئي الدويل(45)لدينامي لقانون املعاهداتا

، ومنظمة التجارة ( 4٨)، والنصوص اليت أعدها اجملتمع املدين( 4٧)وصكوك األمم املتحدة
 هبذا املبدأ. (49)العاملية

صحة تدهور البيئة والحاالت لتعاون أمهية ابلغة ابلنسبة للهدف املتمثل يف منع ول -1٧
. (5٠)سيما ابلنسبة للدول النامية قد تنجم عن بعض األنشطة واملواد اخلطرة، ال البشرية اليت

الكوارث ويعمل اإلخطار واملساعدة يف حاالت الطوارئ أيضاً على منع املخاطر اليت تشكلها 

                                                           

 ,Peter H. Sand, “Principle 27: cooperation in a spirit of global partnership”, in Viñuales): انظر (45)

ed., The Rio Declaration on Environment and Development, p. 617). 

 العاملي امليثاق ؛19٧ املادة البحار، لقانون املتحدة األمم اتفاقية ؛٢4 املبدأ ستكهومل،ا إعالن انظر (46)
 ،٢1 القرن أعمال جدول( )أ(؛ ٢) ٢فيينا بشأن األوزون، املادة اتفاقية  ؛٢٢و( أ) ٢1 املادتني للطبيعة،

 تغري بشأن اإلطارية االتفاقية ؛٢٧و ٢4و 14-1٢و 9و ٧و 5 املبادئ ريو، إعالن ؛٢-1 الفصل
 التصحر كافحةمل املتحدة األمم اتفاقية ؛5 املادة البيولوجي، التنوع اتفاقية ؛(5) 3 واملادة الديباجة املناخ،

 ؛(ج)و( ب) 3 املادة أفريقيا، يف وخباصة التصحر، من أو/و الشديد اجلفاف من تعاين اليت البلدان يف
 (.و) -( أ( )4) ٨ و( أ( )٧) -( 6) ٧ املواد ابريس، اتفاق

 .4 املادة خطرة، أنشطة عن الناجم للحدود العابر الضرر مبنع املتعلقة املواد مشروع انظر (4٧)

 .٢٠، املادة مشروع العهد الصادر عن املركز الدويل للقانون البيئي املقارن الديباجة؛ أوسلو، دئمبا (4٨)

 World Trade Organization, United States—Import Prohibition of Certain Shrimp andانظر )  (49)

Shrimp Products, WT/DS58/AB/R, AB-1998-4, Report of the Appellate Body, 12 October 1998, para. 

168). 
 ,Makane M. Mbengue, “Principle 14: dangerous activities and substances”, in Viñuales) :انظر (5٠)

ed., The Rio Declaration on Environment and Development, p. 383. 
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. وعلى الرغم من أن االلتزام ابلتعاون يف شكل (51)حياة البشر وعلى البيئة الطبيعية على
مل حيظج واجب املساعدة  الدويل العريف، إلخطار يف حاالت الطوارئ يشكل جزءاً من القانونا

. ولقد مت االعرتاف بتلك احلاالت (5٢)يف مثل تلك األحداث سوى بقليل من االعرتاف
 19، يف املادة (53)من التعاون عرب احلدود يف الصكوك األساسية للقانون البيئي الدويل احملددة

من  ٧اص ابالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة، ويف املادة ، ومشروع العهد الدويل اخل1من الفقرة 
 .(54)مشروع املواد املتعلقة حبماية األشخاص يف حاالت الكوارث

 احلق يف بيئة نظيفة وصحية
إن العالقة بني التمتع حبقوق اإلنسان األساسية واجلودة البيئية متثل أمرًا مسلمًا به  -1٨

اجلودة يتعني أن تتخطاها ع ذلك، مل حتدد املعاهدات الدولية العتبة اليت منذ زمن طويل. وم
حلقوق اإلنسان. وميكن القول إن هذه العتبة ختتلف تبعاً لنوع حق قبل حدوث انتهاك البيئية 

 سان املعين.اإلن

دولة تعرتف يف  155ويف الوقت الراهن، تفيد التقارير أن هناك ما ال يقل عن  -19
. وابإلضافة إىل ذلك، (55)ئحها الدستورية الفرعية، حبق اإلنسان يف بيئة صحيةدساتريها أو لوا

ستكهومل وريو. وال يعرتف امللزمة، مثل إعالين اعالانت غري اإلفقد أُثري مثل هذا احلق يف 
وى عدد قليل من االتفاقيات الدولية واإلقليمية امللزمة لقطاعات بعينها حبق العيش يف بيئة س

ف الصكوك اإلقليمية والدولية القائمة بشأن هذا املوضوع نطاق ومضمون تعر   . وال(56)صحية

                                                           

 Phoebe Okowa, “Principle 18: notification and assistance in case of emergency”, in)  :انظر (51)

Viñuales, ed., The Rio Declaration on Environment and Development, p. 471). 

 .491 الصفحة نفسه، املرجع (5٢)

 لعام لندن اتفاقية ؛19٨و( د) -( أ) 1٢3 املادتني البحار، لقانون املتحدة األمم اتفاقية: انظر (53)
 إعالن الديباجة؛ الصناعية، للحوادث للحدود العابرة ابآلاثر املتعلقة االتفاقية ؛(1) ٧ املادة ،199٠

 (.د( )1) 14 املادة البيولوجي، التنوع اتفاقية ؛1٨و 14 املبدآن ريو،

 . 4٨ الفقرة ،A/71/10 انظر. ٢٠16 عام يف الدويل القانون جلنة اعتمدته (54)

 David R. Boyd, “Catalyst for change: evaluating forty years of experience in) : انظر ( 55)

implementing the right to a healthy environment”, in John H. Knox and Ramin Pejan, eds., The Human 

Right to a Healthy Environment (Cambridge University Press, 2018), pp. 17–42). 

 اإلضايف الربوتوكول ؛٢4 املادة والشعوب، اإلنسان حلقوق األفريقي امليثاق االتفاقيات تلك تشمل (56)
؛ اتفاقية 11 املادة والثقافية، واالجتماعية االقتصادية ابحلقوق املتعلق اإلنسان حلقوق األمريكية لالتفاقية
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االتفاقات اإلقليمية اليت تعرتف ابحلق يف بيئة بوجه عام تتعلق و . كاملأو   موحداحلق بشكل 
صحية بقانون حقوق اإلنسان وال أتخذ خصوصيات املسائل البيئية يف االعتبار. والعديد من 

مح لألفراد أو اجملموعات بتقدمي مطالبات للمصلحة الفردية أو العامة. تلك االتفاقات ال تس
تفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان املعتمدة يف ويف حني ال يرد احلق يف بيئة صحية صراحة يف اال

لتوفري احلماية غري املباشرة  استخدمته، إال أن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان 195٠عام 
يفتقر كذلك . و (5٧)لالتفاقية تفسري دينامي بناء علىوق اليت تنص عليها، من خالل تلك احلق

 .(5٨) مالئم حلماية املدافعني عن احلقوق البيئيةالقانون البيئي الدويل حالياً إىل إطار قانوين

 التنمية املستدامة
ضمن العديد من املعاهدات الدولية للقانون البيئي إشارات صرحية أو ضمنية إىل يت -٢٠

. وترد التنمية املستدامة أيضًا يف االتفاقات الدولية (59)ئ األساسية للتنمية املستدامةاملباد
. وقد تبن ت (6٠)التجارة واالستثمار واتفاقات منظمة التجارة العامليةاألخرى، مثل معاهدات 

                                                           

سان ؛ االتفاقية األفريقية، املادة الثالثة؛ الربوتوكول امللحق ابمليثاق األفريقي حلقوق اإلن1آرهوس، املادة 
اتفاقية ؛ 3٨؛ امليثاق العريب حلقوق اإلنسان، املادة 1٨والشعوب املتعلق حبقوق املرأة يف أفريقيا، املادة 

االتفاق اإلقليمي بشأن سبل الوصول إىل ؛ ٢5السن املادة ان لكبار البلدان األمريكية بشأن محاية حقوق اإلنس
اتفاق ) ابملسائل البيئية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب املعلومات واملشاركة واللجوء إىل العدالة فيما يتعلق

 (.1) 4(، املادة إسكازو

 European Court of Human Rights (ECHR), López Ostra) : احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسانانظر (5٧)

v. Spain, Application No. 16798/90, Judgment, 9 December 1994, para. 51) .ارأتت أخرى، حاالت ويف 
 يشمل األساسية واحلرايت اإلنسان حقوق محاية اتفاقية من ٢ املادة حتميه الذي احلياة يف احلق أن احملكمة

 ,ECHR) :انظر. اخلطرة الصناعية األنشطة عن النامجة املخاطر من احلماية على احلصول يف احلق

Öneryildiz v. Turkey, Application No. 48939/99, Judgment, 30 November 2004). 

 كانون  9 بتاريخ 53/144 القرار مبوجب اإلنسان حقوق عن املدافعني من النقيض على ( 5٨)
 .199٨ ديسمرب/األول

 اتفاقية ؛(٢٠15) ابريس اتفاق ؛(٢٠1٧) الزئبق بشأن ميناماات اتفاقية املثال، سبيل على انظر، (59)
 يف وخباصة التصحر، من أو/و الشديد اجلفاف من تعاين اليت لدانالب يف التصحر ملكافحة املتحدة األمم

 املستنفدة املواد بشأن مونرتايل بروتوكول ؛(19٨٨) األوزون طبقة حلماية فيينا تفاقيةا ؛(1994) أفريقيا
 ؛(19٨9) األوزون لطبقة

 Nico Schrijver, “Advancements in the principles of international law on sustainable)انظر:   (6٠)

development”, in Marie-Claire Cordonier Segger and H.E. Judge C.G. Weeramantry, eds., Sustainable 
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احملاكم واهليئات القضائية الدولية التنمية املستدامة كمصدر للقانون والسياسات عند تناول 
. وميكن مالحظة ذلك يف اهليئات القضائية اليت ترتاوح (61)فيذ املعاهدات وتفسري القواعدتن

إىل احملاكم اإلقليمية، مبا يف ذلك احملاكم اليت تتناول اجملاالت  (6٢)دولية ما بني حمكمة العدل ال
، واللجنة األفريقية حلقوق (63)ذات الصلة، مثل حمكمة الدول األمريكية حلقوق اإلنسان

 (65)، واألفرقة واحملاكم املتخصصة مثل احملكمة الدولية لقانون البحار(64)إلنسان والشعوبا
درجت . ويف اآلونة األخرية، أُ (66)املعنية بتسوية املنازعات التابعة ملنظمة التجارة العامليةواهليئة 

مة لعام التنمية املستدامة يف اخلطة العاملية األوسع نطاقًا من خالل خطة التنمية املستدا
. وميكن النظر إىل األهداف كمؤشرات حمددة للتنمية (6٧)وأهداف التنمية املستدامة ٢٠3٠

                                                           
Development Principles in the Decisions of International Courts and Tribunals, 1992 – 2012 

(Routledge, 2017), pp. 99–102). 
 Cordonier Segger and Weeramantry, eds., Sustainable Development Principles in the)  :انظر( 61)

Decisions of International Courts and Tribunals, 1992 – 2012). 
 .General list No. 135, in Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary v) :املثال سبيل على انظر، (6٢)

Slovakia), Judgment, I.C.J. Reports 1997; Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), 

Judgment, I.C.J. Reports 2010; Whaling in the Arctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening), 

Judgement I.C.J. Reports 2014). 

 .Saramaka People v) : اإلنسان حلقوق يكيةاألمر  البلدان حمكمة من التالية القضااي: انظر ( 63)

Suriname, Judgment, 28 November 2007; Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay, Judgment, 

17 June 2005; Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua, Judgment, 31 August 2001. 

See also African Commission on Human Rights and Peoples’ Rights, Centre for Minority Rights 

Development (Kenya) and Minority Rights Group International (on behalf of Endorois Welfare 

Council) v. Kenya, Communication No. 276/03, 2009). 

 African Commission on Human Rights and Peoples’ Rights, Social and Economic)  :انظر (64)

Rights Action Center (SERAC) and the Center for Economic and Social Rights (CESR) v. Nigeria, 

Communication No. 155/96, 2001). 

 Volga Case (Russian Federation v)  :البحار لقانون الدولية احملكمة من التالية القضااي انظر (65)

Australia), 42 ILM 159 (2003); MOX Plant (Ireland v United Kingdom), Order of 13 November2001; 

Southern Bluefin Tuna (Australia v. Japan), Order of 27 August 1999; M/V Saiga (Saint Vincent and 

the Grenadines v. Guinea), Case No. 1, Order of 21 November 1997). 

 China – Measures Related to the Exportation): العاملية التجارة منظمة من التالية التقارير انظر (66)

of Various Raw Minerals, WT/DS394/AB/R, WT/DS395/AB/R and WT/DS398/AB/R, 30 January 

2012; Brazil – Measures Affecting Imports of Retreaded Tyres, WT/DS332/16, 29 August 2008; United 

States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, WT/DS58/AB/R, 12 October 

1998). 

 (.٢٠15) املستدامة للتنمية املتحدة األمم أهداف (6٧)
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 متثيلستدامة، كما أهنا متثل معلمًا ابرزاً. ومع ذلك، ال تزال هناك تساؤالت بشأن مدى امل
قواعد ملزمة أو غري ملزمة أو حىت ما إذا كان ينبغي أن تشكل لمبادئ التنمية املستدامة 

ذلك يعكس احلاجة إىل مزيد من التحليل  إىل أنالبعض وأشار صدراً من مصادر القانون. م
تدوين مبادئ التنمية املستدامة يف أحد مصادر القانون. ويرى آخرون أن ذلك واحلاجة إىل 

للتنمية املستدامة. ومثة ثغرة أخرى تتعلق أبن التنمية املستدامة ما  قد يقوض اجلانب الدينامي
لقانون نتظر تنفيذها الفعال كمفهوم قانوين شامل فيما يتعلق مبعاجلة العالقة بني ابرحت ت

 .(6٨)واجملاالت األخرى يف القانون الدويل البيئي الدويل

 املسؤوليات املشرتكة ولكن املتباينة والقدرات ذات الصلة

ن تطبيق ، موما يرتبط هبا من قدرات ،مبدأ املسؤوليات املشرتكة ولكن املتباينة تطور -٢1
املساواة اإلنصاف يف القانون الدويل العام. وجرى العرف أن يستند القانون الدويل إىل مبدأ 

يف السيادة بني الدول، الذي يهدف إىل كفالة متتع الدول ابملساواة يف احلقوق والواجبات. 
سامهت فيها ويشري مبدأ املسؤوليات املشرتكة ولكن املتباينة، يف إعالن ريو، إىل احلاالت اليت 

ى االستجابة  علبقدرة أكربالراهنة، مع متتعها بشكل أكرب يف املشكلة البيئية  البلدان املتقدمة
للتحدي البيئي. وليست كل االتفاقات البيئية املتعددة األطراف تتضمن مفهوم التفضيل. 

ل وتلك اليت تشمله تضمن مشاركة مجيع الدول. وكأسلوب لتحقيق هذا اهلدف، ختضع الدو 
ددة يف حاالت خمتلفة اللتزامات خمتلفة وتتمتع حبقوق خمتلفة. وتعرب االتفاقات البيئية املتع
. (69)األطراف عن هذا املبدأ بطرق خمتلفة، كما أن التطبيق العام للمبدأ ليس ابألمر البسيط

ث وتتعامل بعض االتفاقات مع البلدان األطراف املتقدمة النمو والنامية بتصنيف فئاهتا، حي
مع لتزامات أقل عبئًا يف حني تكون االتفرض التزامات أقوى بكثري على البلدان املتقدمة، 

                                                           

 :Christina Voigt, Sustainable Development as a Principle of International Law) :انظر ( 6٨)

Resolving Conflicts between Climate Measures and WTO Law (Martinus Nijhoff, 2009)). 

 إىل البحار لقانون الدولية للمحكمة التابعة البحار قاع منازعات غرفة خلصت املثال، سبيل على  (69)
 كانت  سواء املزكية، الدول مجيع على املساواة قدم على تنطبق املزكية الدولة وتبعيات مسؤوليات’’ أن

 يُعرض أن‘ التيسري لغرض’ املزكية الدول ظاهرة انتشار شأن من’’: أنه إىل وخلصت‘‘ .انمية أو متقدمة
 ومحاية مأمونة بطريقة املنطقة يف األنشطة وتطوير البحرية، البيئة محاية معايري ألعلى املوحد التطبيق للخطر
 Responsibilities and Obligations of States Sponsoring Persons and): انظر‘‘ .للبشرية املشرتك الرتاث

Entities with Respect to Activities in the Area, Advisory Opinion, paras. 158–159). 
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ان استحقاقات للدعم املايل والتكنولوجي أو بناء القدرات للبلدان النامية األطراف والبلدتوفري 
 . وتستخدم االتفاقات األخرى االختيار( ٧٠)األطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

التفضيل على أساس معايري مثل املوارد املالية والتكنولوجية، والقدرة على  تعاَل، أو (٧1)الذايت
ت االخنراط يف إجراءات التخفيف من اآلاثر البيئية الفعالة من حيث التكلفة، وما إذا كان

 ، أو عدة(٧3)، وما إذا كانت الدولة متأثرة ابملسألة(٧٢)الدولة هي دولة تصدير أو استرياد
. وتنص اتفاقية ابريس على أنه يف سياق تغري املناخ، يكون التفضيل ديناميًا، (٧4)رىفئات أخ

 .(٧5)وال يقتصر على معايري معينة وينبغي أن يُنظر إليه يف ضوء خمتلف الظروف الوطنية

 النكوص والتقدمعدم 

إن مبدأ عدم النكوص جديد نسبيًا يف جمال القانون البيئي، يف حني أن فكرته  -٢٢
ق اإلنسان ويف األساسية املتمثلة يف عدم االنتكاس مفهومة جيداً يف األنظمة اليت حتمي حقو 

الفكرة قانون العمل. وتشرتك مجيع الصكوك الدولية الرئيسية املتعلقة حبقوق اإلنسان يف 
. (٧6)القائلة أبنه مبجرد االعرتاف أبحد حقوق اإلنسان، ال ميكن تقييده أو تدمريه أو إلغائه

جة الطبيعية ملبدأ عدم النكوص هو مبدأ التقدم. يهدف عدم النكوص إىل ضمان النتيإن 
 بوسائل منهاعدم إضعاف احلماية البيئية، بينما يهدف التقدم إىل حتسني التشريعات البيئية، 

                                                           

 Lavanya Rajamani, Differential Treatment in International Environmental Law (Oxfordانظر )  (٧٠)

University Press, 2006)). 

 International Civil Aviation Organization resolution A39-3: Consolidated statement ofانظر )  (٧1)

continuing ICAO policies and practices related to environmental protection – Global Market-based 

Measure (MBM) scheme (CORSIA).) 
 مواد على علم عن املسبقة املوافقة إجراء بتطبيق املتعلقة روتردام اتفاقية املثال، يلسب على انظر، (٧٢)

 بشأن ابزل اتفاقية أو ،(روتردام اتفاقية) الدولية التجارة يف متداولة خطرة معينة آفات ومبيدات كيميائية
 .منها والتخلص احلدود عرب اخلطرة النفاايت نقل يف التحكم

 .التصحر ملكافحة املتحدة ألمما اتفاقية: انظر (٧3)

 تعديل مواصلة: ٢٨/1 املقرر األوزون، لطبقة املستنفدة ابملواد املتعلق مونرتايل بروتوكول تعديل (٧4)
 .األول املرفق مونرتايل، بروتوكول

-Christina Voigt and Felipe Ferreira, “‘Dynamic differentiation’: the principles of CBDR) :انظر (٧5)

RC, progression and highest possible ambition in the Paris Agreement”, Transnational Environmental 

Law, vol. 5, No. 2 (October 2016)). 

 ؛3٠ املادة اإلنسان، حلقوق العاملي اإلعالن املثال، سبيل على انظر، (٧6)
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زايدة مستوى احلماية، على أساس أحدث املعارف العلمية. إن اتفاقية ابريس واضحة يف هذا 
ه يف املسامهات املتتالية احملددة وطنيًا اليت على أن 4من املادة  3الفقرة  الصدد وتنص يف

ستمثل تقدماً يتجاوز مسامهته الراهنة احملددة وطنياً ” جديدة كل مسامهةيقدمها كل طرف،  
 ‘‘.سد أعلى طموح ممكن لهوستج

 القائمة بنظم احلوكمةالثغرات املتعلقة  -اا لثاث
 حملة عامة -ألف

وملا املتعددة األطراف. الرئيسية ًا يف االتفاقات البيئية الدول أطرافأصبحت معظم  -٢3
 حلها، فإن يف كثري من األحيان املطروحة ذات طابع عاملياملعنية املشاكل البيئية  كانت

. ويتمثل التحدي يف تشجيع مشاركة مجيع اجلهات الفاعلة (٧٧)يكمن يف العمل اجلماعي
االلتزامات طموحة مبا يكفي لتوفري استجابة  أن تكونن الصلة ويف نفس الوقت ضما املعنية

 .(٧٨)فعالة للمشكلة، وضمان امتثال األطراف اللتزاماهتا

ت الوطنية املتنوعة يف املفاوضات الدول ذات الظروف واألولوايويشارك عدد كبري من  -٢4
ما ختدم أهدافاً االتفاقات البيئية املتعددة األطراف غالباً ، ونتيجة لذلك فاملتعلقة ابملعاهدات

سياسية  تنازالتها أو تعزيزها بصورة متبادلة، ولكنها تنشأ عن متعددة ال يسهل التوفيق بين
التنازالت، وما تنطوي عليه من أوجه . غري أنه بدون هذه (٧9)بني خمتلف املصاحلمتبادلة 

اهدات متعمدة يف كثري من األحيان، فإن احتماالت االتفاق على املع بناءةغموض وثغرات 
التعاون العاملي بشأن املسائل البيئية البيئية الدولية ستتالشى إىل حد كبري، مما يقوض آفاق 

 العاجلة.

                                                           

 Elinor Ostrom, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective) انظر (٧٧)

Action (Cambridge University Press, 1990); see also Elinor Ostrom, “Polycentric systems for coping 

with collective action and global environmental change”, Global Environmental Change, vol. 20, No. 

2 (October 2010)). 

-Scott Barrett, Environment and Statecraft: The Strategy of Environmental Treaty: )انظر ( ٧٨)

Making (Oxford University Press, 2003); and Oran R. Young, The Institutional Dimension of 

Environmental Change – Fit, Interplay, and Scale (MIT Press, 2002)). 

 ,”Stephen Humphreys and Yoriko Otomo, “Theorizing international environmental lawانظر: )  (٧9)

in Anne Orford and Florian Hoffmann, eds., The Oxford Handbook of the Theory of International Law 

(Oxford University Press, 2016)). 
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، مبا يف ذلك قابلة للتطبيق عن العدلعلى مفاهيم أيضًا وتعتمد املشاركة الواسعة  -٢5
ئية مفاهيم تقاسم األعباء واجلهود بشكل منصف. ولذلك، كثريًا ما تتضمن االتفاقات البي

. وبناء على ذلك، ختضع فئات معينة (٨٠)املتعددة األطراف أحكاماً مراعية الختالف الظروف
، مثل فرتات أطول للتخلص ‘‘أكثر ليونة’’من الدول، غالبًا من البلدان النامية، اللتزامات 

يل التدرجيي أو غاايت أكثر مرونة، يف حني ختضع البلدان املتقدمة لاللتزام بتقدمي الدعم املا
والتكنولوجي وبناء القدرات إىل البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية. 

 ملا كانت. ويف الواقع ، املعنيةمجيع اجلهات الفاعلة  إلشراك ويعترب هذا الوضع شرطًا ضرورايً 
ب تطوير للقانون الظروف الوطنية للدول وقدراهتا تتباين تباينًا كبرياً، فمن احملتمل أن يتطل

 .(٨1)واملرونة، وليس أقل التمييزالبيئي الدويل يف املستقبل مزيداً من 

 محاية الغالف اجلوي -ابء

 تغُّير املناخ

النظام الدويل لتغري املناخ من اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ يتألف  -٢6
، واتفاق ابريس لعام ( ٨3)امللحق هبا 199٧وبروتوكول كيوتو لعام  ( ٨٢)199٢لعام 

التفاقية يف تثبيت تركيزات غازات االحتباس احلراري يف النهائي ل. ويتمثل اهلدف (٨4)٢٠15
. وتتمثل (٨5)يف النظام املناخيالتدخل البشري اخلطري الغالف اجلوي عند مستوى مينع 

املؤسسية. االتفاقية يف صك إطاري منشئ للمبادئ العامة وااللتزامات األساسية والرتتيبات 
ية ملزمة للحد من االنبعااثت، لكن البلدان وال حتتوي على غاايت وجداول زمنية كمي ة فرد

                                                           

 .(Rajamani, Differential Treatment in International Environmental Law)  :انظر (٨٠)

 .(Oliver Stuenkel, Post Western World, (Polity Press, 2016))  انظر: (٨1)

 .1994 مارس/آذار ٢1 يف النفاذ حيز ودخلت ،199٢ مايو/أاير 9 يف نيويورك يف اعتمدت  (٨٢)

 فرباير/شباط 16 يف النفاذ حيز دخلو  ،199٧ ديسمرب/األول كانون  11 يف كيوتو  يف اعتمد  (٨3)
٢٠٠5. 

 تشرين 4 يف النفاذ حيز ودخل ،٢٠15 ديسمرب/األول كانون  1٢ يف ابريس يف اعتمد  ( ٨4)
 .٢٠16 نوفمرب/الثاين

 .٢ املادة املناخ، تغرُي  بشأن اإلطارية املتحدة األمم تفاقيةا  (٨5)
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املتقدمة األطراف يف االتفاقية واألطراف األخرى املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية ُملزمة 
 .(٨6)ابعتماد سياسات وطنية واختاذ تدابري مناسبة

ية ملزمة لليكم ل بروتوكول كيوتو االتفاقيو  -٢٧ حد من االنبعااثت ة بتحديد غاايت كم 
اق االقتصاد الكلي لعدد من البلدان األطراف املتقدمة يف إطار من فرتات االلتزام على نط

يف املائة من االنبعااثت  6٠، غطى حوايل ٢٠٠٨املتتالية. ويف بداية فرتة التزامه األوىل يف عام 
ن يف املائة م ٢5، اخنفض هذا الرقم إىل ٢٠1٢وىل يف عام العاملية، ويف هناية فرتة االلتزام األ

تعديل عُتمد ا ٢٠1٢ويف العام يزال بروتوكول كيوتو ساري املفعول.  االنبعااثت العاملية. وال
الذي ، وإذا دخل ذلك التعديل، (٨٧)٢٠٢٠إىل  ٢٠13من عام متتد فرتة التزام اثنية  له يضع

التزام اثنية  صديقات، حيز التنفيذ فسيسمح إبنشاء فرتةجيمع حاليًا عددًا متزايدًا من الت
 مبوجب بروتوكول كيوتو.

اتفاق ابريس املعتمد يف الدورة احلادية والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم و  -٢٨
، يهدف يف مجلة أمور، إىل ٢٠15املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، املنعقدة يف ديسمرب 

درجتني مئويتني أقل بكثري من  عند مستوىمتوسط درجات احلرارة العاملية اإلبقاء على ارتفاع 
ومواصلة اجلهود الرامية إىل حصر ارتفاع درجة احلرارة  ،فوق مستوايت ما قبل احلقبة الصناعية

على هيئة لالتفاقية ف األمسى لهدا حيددبالتالي درجة مئوية، و 1,5يف حدود ال تتجاوز 
عى إىل إعادة تشكيل واالتفاق حيدث التحول ألنه يسس. قابلة للقياارة حردرجات 

االقتصادات واجملتمعات على مستوى العامل حنو احلياد املناخي والقدرة على الصمود. ويعرتف 
االتفاق صراحة ابلصلة بني حقوق اإلنسان والبيئة، كما يدعو الدول إىل احرتام التزاماهتا حنو 

رتط أن تبدأ االنبعااثت يشو ند اختاذ إجراء بشأن املناخ. حقوق اإلنسان وتعزيزها ومراعاهتا ع
العاملية ابالخنفاض أبسرع وقت ممكن، ويفرض على الدول حتقيق احلياد املناخي حبلول النصف 
الثاين من هذا القرن، وحيدد اهلدف املتمثل يف تعزيز القدرة على التكيف، ويعيد أتكيد 

ع األطراف األخرى فيما يتعلق بتوفري الدعم مع تشجيالتزامات األطراف من البلدان املتقدمة 
على القيام بذلك طوعًا، ويدعو األطراف، يف ديباجته، عند اختاذها إجراءات للتصدي لتغري 
املناخ، إىل مراعاة االلتزامات املتعلقة حبقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني، ومتكني املرأة 

                                                           

 Daniel Bodansky, “The United Nations Framework Convention on Climate Change: a)انظر:   (٨6)

commentary”, Yale Journal of International Law, vol. 18, Issue 2 (1993)). 

 .بعد التنفيذ حيز يدخل مل والذي ،٢٠1٢ ديسمرب ٨ يف املعتمد كيوتو،  لربوتوكول الدوحة تعديل(  ٨٧)
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و اإلعالن عن لرئيسي، امللزم جلميع األطراف، هواإلنصاف بني األجيال. إن االلتزام ا
املسامهات احملددة وطنيًا كل مخس سنوات، مما سيعكس أفضل مستوى طموح ممكن لكل 

. وجتدر اإلشارة أيضًا إىل أن (٨٨)طرف وميثل تقدمًا يتجاوز املسامهة السابقة احملددة وطنياً 
لن فا زايدهت تتمفيه الكفاية، وإذا مل  املسامهات احلالية احملددة وطنيًا ليست طموحة بعد مبا

. وميكن القول إن توزيع االلتزامات الفردية (٨9)تؤدي إىل حتقيق هدف درجة احلرارة العاملية
امللزمة من أعلى إىل أسفل بتخفيض االنبعااثت، رمبا حىت مع إقرانه آبلية إنفاذ، كان ليكون 

على اق االتف استحالةالعتبة، ولكن ثبت  طريقة أكثر مباشرة وقابلية للتنبؤ للبقاء دون هذه
. ولقد مت استبعاد املسؤولية والتعويض عن األضرار املناخية بشكل واضح من نظام اتفاق ذلك

 .(9٠)ابريس، حىت ذهب البعض إىل أن هذا االستبعاد ميثل ثغرة كبرية

عاجلة ملويتضمن بروتوكول كيوتو واتفاق ابريس ترتيبات لتعزيز وتيسري االمتثال وكذلك  -٢9
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ إنشاء عملية  وتوقعتحاالت عدم االمتثال. 

 ويشكلمل يتم.  ولكن تشغيلهاتشاورية متعددة األطراف لتسوية املسائل املتعلقة ابلتنفيذ 
 بنيوايً  وااللتزامات املختلفة حتدايً  املختلفة املتعددة ذات األطراف التفاعل بني املعاهدات

التنسيق، على سبيل املثال فيما يتعلق  يلزماألمم املتحدة لتغري املناخ. وقد حوكمة داخل نظام 
 ابإلبالغ، وذلك من أجل منع النكوص والتوترات بني متطلبات املعاهدات الثالث.

 السرتاتوسفُّييطبقة األوزون 
من اتفاقية فيينا  فرييسالسرتاتو يتألف اإلطار القانوين الدويل حلماية طبقة األوزون  -3٠

تفاقية فيينا لعام امللحق اب وبروتوكول مونرتايل ( 91)19٨5حلماية طبقة األوزون لعام 
، ٢٠16وتعديالته الالحقة. وأدى أحدث تعديل مت اعتماده يف كيغايل يف عام  (9٢)19٨٧

                                                           

 .(.”’Voigt and Ferreira, “‘Dynamic differentiation)و ؛(٢) 4 املادة ابريس، اتفاق انظر (٨٨)

 The Emissions Gap Report: A UN Environment Synthesis Report) للبيئة، املتحدة األمم برانمج (٨9)

(2017)). 

 .٨ واملادة 51 الفقرة ،FCCC/CP/2015/10/Add.1 انظر (9٠)

 سبتمرب/أيلول ٢٢ يف فاذالن حيز ودخلت ،19٨5 مارس/آذار ٢٢ بتاريخ فيينا يف اعُتمدت  (91)
19٨٨. 

 يناير/الثاين كانون  1 يف النفاذ حيز ودخل ،19٨٧ سبتمرب/أيلول 16 يف مونرتايل يف اعُتمد  (9٢)
19٨9. 
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التدرجيي ملركبات الكربون  التخفيضإىل توسيع نطاق بروتوكول مونرتايل ليشمل 
. ويكفل التعديل (94)، مما أدى إىل سد الثغرة بني نظام املناخ ونظام األوزون(93)روفلوريةاهليد

بطريقة متداعمة. وعلى الرغم من جناح نظام األوزون الدويل إىل حد كبري، تنفيذ النظامني 
أنه ينطوي على بعض الثغرات اجلوهرية اهلامة. فربوتوكول مونرتايل ال يتناول سوى إنتاج  إال
اد اخلاضعة للرقابة واستهالكها. وال ختضع بعض املواد املستنفدة لألوزون، مبا يف ذلك املو 

، للرقابة مبوجب (O2N) ميائية ذات األعمار القصرية وأكسيد النيرتوزمللواثت الكيبعض ا
بروتوكول مونرتايل. وال ختضع بعض االستخدامات احملددة للمواد اخلاضعة للرقابة ألية 

ستخدامات الداخلة يف املواد األولية وللحجر الصحي ومعاجلات ما قبل ضوابط، مثل اال
لتخلص من املواد اخلاضعة للرقابة املوجودة يف احلاوايت، الشحن؛ وال ينظم الربوتوكول كيفية ا

مثل رغاوي العزل أو املعدات. وفيما يتعلق ابلرصد والتحقق، يطلب الربوتوكول إىل مجيع 
جها واستهالكها جلميع املواد اخلاضعة للرقابة على أساس سنوي، األطراف اإلبالغ عن إنتا

وبينما تنص اتفاقية فيينا وبروتوكول مونرتايل على  .من تلك املواد متاماً  حىت وإن مت التخلص
الرصد املستمر لطبقة األوزون بشكل علمي، فال يوجد أي مطلب صريح للتحقق الدوري 

اد اليت مت التخلص التدرجيي منها لذلك. وُيطلب إىل على املستوى الوطين لضمان خضوع املو 
النامية اليت لديها مستوايت استهالك  ، أي البلدان5من املادة  1لفقرة اباألطراف العاملة 

أقل من احلدود اليت ينص عليها الربوتوكول وتتلقى التمويل يف إطار الصندوق املتعدد األطراف 
يل الصناعات اليت تستند إىل استخدام املواد اخلاضعة لتنفيذ بروتوكول مونرتايل من أجل حتو 

ستخدمت املواد اخلاضعة للرقابة. وُيطلب للرقابة، أن تقوم بتدمري املعدات املستبدلة اليت ا
إلثبات امتثاهلا التفاقات أن تبلغ سنوايً عن بياانت إضافية أيضاً إىل البلدان اليت تتلقى متويالً 

التحقق املستقل بشكل دوري للتأكد من ذلك  وجيرىإليها.  التخلص التدرجيي اليت تنتمي
 املشروع. إجنازبعد عمليات التحقق تنتهي عمومًا االمتثال، على الرغم من أن 

وينص بروتوكول مونرتايل على إجراء لعدم االمتثال يقوم على هنج تعاوين وتشاوري  -31
قيود اشر عن إنفاذ ملعاجلة حاالت عدم االمتثال. وتكون األطراف مسؤولة بشكل مب

الربوتوكول على املواد اخلاضعة للرقابة، كما تقدم تقاريرًا سنوية إىل أمانة بروتوكول مونرتايل 

                                                           

 يناير/الثاين كانون  1 يف النفاذ حيز ودخل ،٢٠16 أكتوبر/األول تشرين 15 يف كيغايل  يف اعُتمد  (93)
٢٠19. 

 .الرابعة املادة األوزون، لطبقة املستنفدة املواد بشأن لمونرتاي بروتوكول تعديلانظر   (94)
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عن إنتاجها واستهالكها للمواد اخلاضعة للرقابة واملسائل ذات الصلة. وتُثري تلك التقارير 
رض مسائل ستعت اليتل، مناقشات جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونرتاي

توصيات إىل اجتماع األطراف يف بروتوكول مونرتايل فيما يتعلق ابملقررات اليت  وتقدماالمتثال 
البياانت املبلغ عنها دون متحيص؛ فال متتلك األمانة وال جلنة التنفيذ  وُتقبليتعني اعتمادها. 

. غري أنه جيوز ن الطرف املعينوالية للقيام ابلتحقق من أي بياانت مبلغ عنها، إال بدعوة م
لألمانة يف احلاالت اليت تدرك فيها احتمال عدم امتثال أي طرف، خالل قيامها ابستعراض 
تقارير البياانت، أن تطلب املزيد من املعلومات، وإذا مل حُتل املسألة، فتحيلها إىل جلنة التنفيذ 

 للنظر فيها.

دة لألوزون اخلاضعة للربوتوكول واد املستنفملاالتجارة غري القانونية يف يتم التعامل مع  -3٢
على املستوى القطري من خالل نظام تراخيص التصدير واالسترياد اليت تقوم إبنفاذها 

دور حمدود عن طريق تبادل البياانت بشأن بألمانة تقوم ا. و (95)السلطات الوطنية املعنية
قد تقدمها  لوماتة، ونشر أي معالواردات والصادرات مع البلدان املصدرة واملستوردة املعني

توجد والية حمددة ألي  . وفيما عدا ذلك، ال(96)القانونيةتعلق ابلتجارة غري األطراف فيما ي
 .القانونيةمؤسسة يف الربوتوكول للتحقيق أو إجراء أي حتقق فيما يتعلق ابلتجارة غري 

 الزئبق
كل شواغل عاملية نتيجة يُعرتف ابلزئبق ومركبات الزئبق على أهنا مواد كيميائية تش -33

 البيولوجيعلى الرتاكم  وقدرهتاوي، واستمرارها يف البيئة، انتقاهلا بعيد املدى يف الغالف اجل
ميناماات اتفاقية و . (9٧)يف النظم اإليكولوجية وأتثريها السليب الكبري على صحة اإلنسان والبيئة

ها، لوث ابلزئبق أو التحكم فياألطراف بتقليل مصادر التتُلزم  (9٨)٢٠13بشأن الزئبق لعام 

                                                           

 تعديل على بناء ،19٨٧ لعام األوزون لطبقة املستنفدة ابملواد املتعلق مونرتايل بروتوكول’’ انظر (95)
 .ب4و أ4و 4 املواد ،‘‘لألطراف الثاين االجتماع يف وتنقيح

 .مونرتايل بروتوكول يف ألطرافا اجتماع عن الصادرة ٢4/1٢و 1٧/16و 14/٧ املقررات (96)

 تقييم للبيئة، املتحدة األمم برانمج ؛(٢٠٠٢) للزئبق العاملي التقرير للبيئة، املتحدة األمم برانمج (9٧)
 (.٢٠٠٨) واالنتقال واالنبعااثت املصادر: اجلوي للزئبق عاملي

 16 يف النفاذ حيز ودخلت ،٢٠13 أكتوبر/األول تشرين 1٠ يف الياابن كوماموتو،  يف اعُتمدت (9٨)
 .٢٠1٧ أغسطس/آب
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امتثال . ويشكل اإلبالغ األساس الرئيسي لتقييم (99)من أجل محاية صحة اإلنسان والبيئة
م فعالية اتفاقية ميناماات بشكل عام. وسيكون للرصد الصارم والتقييكذلك احلكومات الفردية و 

ق يتعني إنشاء نظام متسرأى بعض اخلرباء أنه و والتحقيق املستقلني للبياانت أمهية حامسة. 
وشامل جلمع البياانت من أجل تقييم فعالية االتفاقية بشكل أفضل؛ ويف الوقت الراهن، 

من  ٢1حمددة بشأن حمتوى أو شكل البياانت املبلغ عنها مبوجب املادة  توجيهاتتوجد  ال
كن تسمح بتقييم التقدم اجلماعي. وعالوة على ذلك، مي كما أن البياانت الاالتفاقية،  

. وهناك (1٠٠)على النطاقني احمللي واإلقليمي استكمال رصد املستوايت العاملية ابملالحظات
نقص عام يف املعرفة املتعلقة ابألوضاع احمللية، وخباصة يف البلدان النامية، ويرجع ذلك إىل 

. وميكن القول أيضًا إن هناك (1٠1)البياانت والتكلفة العالية ألخذ العينات وحتليلهاندرة 
ألحكام تعلقة ابلتصدير واالسترياد بشكل أفضل، دعمًا حاجة جلمع وتصنيف البياانت امل

 .(1٠٢)لواردة يف االتفاقيةالتجارة ا

منس قة حتداًي أساسيًا ومتثل معاجلة العرض والطلب على الزئبق يف آن واحد وبطريقة  -34
وإطالقات  . وقد يكون من الضروري حتديد مصادر أخرى النبعااثت(1٠3)يف جمال احلوكمة

التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية الزئبق، ووضع وحتديث توجيهات بشأن أفضل 
و/أو تقدمي أحكام جديدة ملراعاة إدارة الزئبق عرب الوسائط املتعددة. وعالوة على ذلك، قد 

ماات يف توسيع نطاق تركيزه ليشمل منتجات وعمليات يرغب مؤمتر األطراف يف اتفاقية مينا
ميناماات مع غريها من االتفاقات البيئية  ضافية حتتوي على الزئبق. كما يتداخل تنفيذ اتفاقيةإ

مناولة نفاايت  تنشئ عملياتاملتعددة األطراف، مما يثري مسألة التنسيق. ويف هذا الصدد، 
 هوداجلمع صنع السياسات واإلدارة  يف جماليئياً روابط منة بابلوسائل اآلالزئبق والتخلص منها 

                                                           

 Henrik Hallgrim Eriksen and Franz Xaver Perez, “The Minamata Convention: a)انظر:   ( 99)

comprehensive response to a global problem”, Review of European, Comparative and International 

)2014(July  2, No. 23, vol. Law). 
 David C. Evers and others, “Evaluating the effectiveness of the Minamata Convention)ر: انظ  (1٠٠)

on Mercury: principles and recommendations for next steps”, Science of the Total Environment, vol. 

569–570, No. 1 (November 2016)). 
 Henrik Selin and others, “Linking science and policy to support the implementation of)انظر   (1٠1)

the Minamata Convention on Mercury”, Ambio, vol. 47, No. 2 (March 2018)). 
 .(UNEP, Global Mercury: Supply, Trade and Demand (2017)): برانمج األمم املتحدة للبيئة انظر  (1٠٢)
 .نفسه املرجع (1٠3)
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يف إطار اتفاقية ابزل بشأن التحكم يف نقل النفاايت اخلطرة والتخلص منها  املبذولة املوازية
أيضاً يف البلدان ستكهومل تساعد اإن املراكز اإلقليمية التفاقييت ابزل و  ابلنظر إىلعرب احلدود، 

فسيسهم تنفيذ الحرتاق الوقود األحفوري،  اثنوايً  انجتاً الزئبق  وملا كان. (1٠4)الزئبق ختفيض
 .(1٠5)اات أيضاً بشكل كبري يف التخفيف من آاثر تغري املناخاتفاقية مينام

 تلوث اهلواء عرب احلدود

ميثل تلوث اهلواء مشكلة بيئية عاملية كربى ذات آاثر سلبية متعددة على الصحة  -35
رزها الصكوك القطاعية واإلقليمية تلوث اهلواء عرب احلدود، ومن أبوالبيئة. وتعاَل خمتلف 

، وبروتوكوالهتا التكميلية الثمانية، (1٠6)19٧9اتفاقية تلوث اهلواء بعيد املدى عرب احلدود لعام 
، واتفاق رابطة جنوب شرق ٢٠٠1ستكهومل بشأن امللواثت العضوية الثابتة لعام اواتفاقية 

. وتؤدي حالة جتزؤ القانون (1٠٧)٢٠٠٢يب العابر للحدود لعام آسيا بشأن التلويث الضبا
التغطية اجلغرافية، واألنشطة املشمولة ” رات جوهرية من حيثدويل بشأن تلوث اهلواء إىل ثغال

ابلتنظيم، واملواد اخلاضعة للتنظيم، واألهم من ذلك أن مثة ثغرات يف املبادئ والقواعد الواجبة 
 .(1٠٨)“التطبيق

وامللواثت  وتتناول اتفاقية التلوث اجلوي بعيد املدى عرب احلدود مشكلة املطر احلمضي -36
. وتقتصر االتفاقية على نطاق إقليمي يشمل أورواب وأمريكا الشمالية يف (6٨)األخرى املتفرقة

عامل يشهد منوًا اقتصاداًي سريعًا يف العديد من املناطق األخرى. وال تنص على قيود حمددة 
تطورت أي غاايت أو جداول زمنية. ومع ذلك، فقد  وال علىااثت امللواثت الصناعية النبع

ين أكسيد الكربيت( واملشكالت الفردية، إىل هنج أكثر من معاجلة امللواثت الفردية )مثل اث

                                                           

 Henrik Selin, Global Governance of Hazardous Chemicals: Challenges of Multilevel): انظر (1٠4)

Management (MIT Press, 2010)). 
 .(Sands and others, Principles of International Environmental Law, p. 276)انظر:   (1٠5)
آذار/مارس  16حيز النفاذ يف  تخل، ود19٧9تشرين الثاين/نوفمرب  13جنيف يف  يف تاعُتمد  (1٠6)

19٨3. 
تشرين الثاين/نوفمرب  ٢5، ودخل حيز النفاذ يف ٢٠٠٢حزيران/يونيه  1٠كواالملبور يف   اعتمد يف  (1٠٧)

٢٠٠3. 

 الغالف ومشكالت الصلة، ذات امللزِّمة األطراف والثنائية املتعددة االتفاقات قائمة على لالطالع (1٠٨)
 .3٠ رةالفق A/CN.4/667 انظر اجلوي،
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مشواًل وأكثر تفصياًل لثمانية بروتوكوالت تتناول امللواثت املتعددة من خالل صكوك متعددة 
وعالوة على ذلك ، عملت كنموذج للمعاهدات الالحقة اليت اعُتمدت على  .(1٠9)التأثري
قة للمناطق وى العاملي للتصدي لتغري املناخ واستنفاد طبقة األوزون، وتعمل مبثابة ساباملست

األخرى يف جمال التصدي لتلوث اهلواء عرب احلدود. وتستعرض جلنة التنفيذ امتثال األطراف 
وتوكوالت امللحقة ابالتفاقية. ومع ذلك، مثة ثغرات كبرية: ال توجد اللتزاماهتا مبوجب الرب 

غرايف شأن املسؤولية، وبعض الربوتوكوالت مل تدخل حيز النفاذ، كما أن النطاق اجلقواعد ب
 حمدود.

ويف ضوء التنمية االقتصادية السريعة اليت تشهدها املناطق األخرى، مثة حاجة ملحة  -3٧
يف تلوث اهلواء يف تلك املناطق. وتُبذل حاليًا جهود لتوسيع إىل التصدي للتحدي املتمثل 

اقية التلوث اجلوي بعيد املدى عرب احلدود و/أو استنساخه خارج منطقيت نطاق نظام اتف
 .(11٠)اب وأمريكا الشماليةأورو 

يعاَل اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن التلويث الضبايب العابر للحدود و  -3٨
 العابر للحدود الناجم عن حرائق األراضي والغاابت. ومع ذلك، مسألة التلويث الضبايب

ال حيدد غاايت  فاالتفاقى أن فعالية االتفاق حمدودة بسبب مبدأ عدم التدخل، فهناك من ير 
. ويفتقر االتفاق إىل (111)وطنية خلفض االنبعااثت، كما ُوصف أبنه نظام للتعاون والوقاية

ري حرائق غوال يعاَل تلوث اهلواء الناجم عن مصادر أحكام بشأن املسؤولية واالمتثال، 
املنازل واحلرق الصناعي للوقود  كات االحرتاق، والتلوث الصادر عنالغاابت واألراضي، كمحر 

الصلب. وابإلضافة إىل ذلك، وعلى غرار االتفاقية املتعلقة بتلوث اهلواء البعيد املدى عرب 
بشأن مسؤولية الدول و/أو التعويض عن  يتضمن االتفاق أي أحكام حمددة احلدود، ال

 التلويث الضبايب العابر للحدود.

                                                           

 :Adam Byrne, “The 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution) انظر:( 1٠9)

assessing its effectiveness as a multilateral environmental regime after 35 years”, Transnational 

Environmental Law, vol. 4, No. 1 (April 2015); Adam Byrne, “Trouble in the air: recent developments 

under the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution”, Review of European, 

Comparative and International Environmental Law, vol. 26, No. 3 (November. 
 .(Sands and others, Principles of International Environmental Law, p. 293)انظر   (11٠)
 0Shawkat Alam and Laely Nurhidayah, “The international law on transboundary hazeانظر   (111)

pollution: what can we learn from the Southeast Asia region?”, Review of European, Comparative and 

International Environmental Law, vol. 26, No. 3 (November 2017)). 
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جلنة القانون الدويل يف الوقت الراهن على وضع جمموعة من مشاريع املبادئ مل وتع -39
هتدف، يف مجلة  (11٢)التوجيهية حلماية الغالف اجلوي يف سياق تلوث الغالف اجلوي وتدهوره

انوين دويل حبماية الغالف اجلوي. ومن املتوقع استكمال أمور، إىل االعرتاف بوجود التزام ق
، لتحال عندئذ إىل اجلمعية العامة الختاذ ٢٠٢٠ عام بادئ التوجيهية يفالعمل على مشروع امل

 إجراء بشأهنا.

 احلفاظ على التنوع البيولوجي ومحاية خمتلف أنواع الرتبة - جيم

 التنوع البيولوجي
التنوع البيولوجي هو تباين النظم احلية. ويشمل التنوع اجليين وتنوع األنواع والنظم  -4٠

املعاهدات الدولية ف، هذا املصطلح يف القانون البيئي الدويل جديد نسبياً دام استخو اإليكولوجية. 
. “احلياة الربية”أو  “الطبيعة”األقدم كانت تتعامل مع نوع واحد من األنواع أو تتحدث عن 

ناك توافق يف اآلراء من الناحية العلمية أبن فقدان التنوع البيولوجي، على الصعيد العاملي، وه
. وتنشأ األخطار اليت هتدد التنوع البيولوجي من العديد من (113)للقلق ت مثريةمبعدال حيدث

املصادر واألنشطة املباشرة وغري املباشرة، اليت ترتاوح من جتزئة املوائل، والتلوث، وجلب األنواع 
ب . والعوامل املؤدية لفقدان التنوع البيولوجي هي يف الغال(114)، إىل تغري املناخالـُمغريةالدخيلة 

. (115)متعددة ومرتابطة، كما أهنا تتطلب تفاعال بني العديد من األدوات املختلفةعوامل معقدة، و 
والعديد من التهديدات، واملوائل والنظم اإليكولوجية أو األنواع اليت تنطبق عليها، ال تعرف احلدود 

 وء الطابع املعقدالوطنية أو تقع يف مناطق خارج نطاق الوالية الوطنية. ويف الوقت نفسه، ويف ض
 للمسألة، فإن املعارف العلمية غري كاملة أو أهنا غري متوفرة يف بعض اجلوانب.

تطورت الصكوك القانونية املتعلقة حبفظ التنوع البيولوجي دون وجود اسرتاتيجية  وقد -41
اهليكل املتماسك. وهذا الوضع يرتك بعض املسائل دون قاعدة  أيضاً  يعوزهاو شاملة تستند إليها 

                                                           

 .٧٨ الفقرة ،A/73/10 انظر( 11٢)
 Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Global Biodiversity Outlook 3انظر: ) ( 113)

(2010); Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystems and Human Well-Being: Synthesis (Island 

Press, 2005)). 
 املرجع نفسه  (114)
 .3أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، الدراسة االستشرافية للتنوع البيولوجي   (115)
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، وتلوث املناطق (116)ا يف ذلك فيما يتعلق حبفظ واستدامة استخدام الغاابت، مبملزمة قانوانً 
البحرية من خالل النفاايت البالستيكية الربية، ومحاية الرتبة، واستخدام مبيدات اآلفات، والتلوث 

انوية املواد الن، ومنطقة القطب الشمايل و (11٧)الضوضائي، وحقوق اإلنسان، والتنوع البيولوجي
 ت اهلندسة اجليولوجية.بعض عملياو 

الصك القانوين الدويل احملوري بشأن حفظ التنوع  (11٨)ومتثل اتفاقية التنوع البيولوجي -4٢
البيولوجي، واالستخدام املستدام ملكوانته والتقاسم العادل واملنصف للفوائد الناشئة عن استخدام 

أكثر مشوال  الطبيعة، تتبىن االتفاقية هنجاً  لصكوك السابقة حلفظوخالفًا ل .(119) املوارد اجلينية
اعتبارات  “تعميم”يتناول األسباب املباشرة وغري املباشرة لفقدان التنوع البيولوجي، ويسعى إىل 

. ويتمثل أحد الشروط (1٢٠)التنوع البيولوجي يف مجيع جماالت السياسات العامة ذات الصلة
. غري أن (1٢1)طط عمل وطنية للتنوع البيولوجيخالرئيسية يف قيام األطراف بوضع اسرتاتيجيات و 

من املسلم به على نطاق واسع أنه مل حيرز تقدم كاف بشأن تنفيذ هذه االسرتاتيجيات وخطط 
العمل وبشأن إدماج االعتبارات املتعلقة ابلتنوع البيولوجي يف القطاعات األخرى أو السياسات 

حد األدوات األساسية لتنفيذ احلفظ يف أالشاملة لعدة قطاعات. ويشكل إنشاء مناطق حممية 
من أهداف  11املوقع، وإن كانت فعاليتها تشكل مصدرا للقلق. وعلى الرغم من أن اهلدف 

آيتشي للتنوع البيولوجي يُعىن ابملناطق احملمية، إال أنه ال يفرض التزامات قانونية. وبدال من ذلك، 
بغية اإلسهام يف اجلهود الرامية إىل بلوغ  ةُتشجع األطراف على وضع اخلطط الوطنية واإلقليمي

أهداف آيتشي العاملية. وهذا النهج قد ال يكون كافيا للتصدي ملسألة ترابط أنشطة أو 

                                                           

امللزم قانوان مببادئ من أجل البيان الرمسي غري  199اعتمد مؤمتر األمم املتحدة املعين ابلبيئة والتنمية يف   (116)
، A/CONF.151/26/Rev.1 اابت، وحفظها وتنميتها املستدامة )انظرتوافق عاملي يف اآلراء بشأن إدارة مجيع أنواع الغ

 .(اجمللد األول
 .)ي( ٨انظر اتفاقية التنوع البيولوجي، املادة   (11٧)
كانون   ٢9، ودخلت حيز النفاذ يف 199٢حزيران/يونيه  5اعُتمدت يف ريو دي جانريو، الربازيل يف   (11٨)

 .1993األول/ديسمرب 
 .1البيولوجي، املادة اتفاقية التنوع   (119)
 .(Sands and others, Principles of International Environmental Law, p. 387)انظر: ( 1٢٠)
 .5اتفاقية التنوع البيولوجي، املادة  ( 1٢1)
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. وينبغي أن يُنظر يف ( 1٢٢)استخدامات النظم اإليكولوجية اليت جترى خارج املنطقة احملمية
ن يصاحب ذلك تعزيز الرصد، أاستحداث التزامات ملزمة، أو يف تبين العمل التطوعي على 

. وابإلضافة إىل ذلك، يتمثل أحد أوجه القصور الرئيسية لالتفاقية يف (1٢3)واإلبالغ والتحقق
 .(1٢4)حمدودية نطاق اختصاصها الذي يقتصر على املناطق اخلاضعة للوالية الوطنية

فيما ملتبادل والدعم اويعتمد التنفيذ الفعال التفاقية التنوع البيولوجي أيضا على التعاون  -43
بني االتفاقات اليت تتناول تغري املناخ، ومحاية البيئة البحرية، وموارد املياه العذبة والنفاايت اخلطرة. 

التعاون مع االتفاقات الدولية يف اجملاالت األخرى مثل التجارة، وحقوق امللكية  ويلزم أيضاً 
البيئة التنظيمية املعقدة اليت تتناول وكذلك ف. (1٢5)زراعةالفكرية، واملوارد الوراثية النباتية لألغذية وال

، (ICAO)األنواع الغريبة املغرية، مبا يف ذلك اتفاقية التنوع البيولوجي، ومنظمة الطريان املدين الدويل 
 تتطلب، ومنظمة التجارة العاملية، واملنظمة العاملية للجمارك، (IMO)واملنظمة البحرية الدولية 

ق فيما بينها. وقد أحدثت املسائل املتعلقة بعلم األحياء الرتكييب واالتسا ت العامةتنسيق السياسا
من القلق وأاثرت تساؤالت بشأن إمكانية  كبرياً   ومعلومات التسلسل الرقمي يف اآلونة األخرية قدراً 

 تطبيق االتفاقية.

 م العادلوالتقاس وعلى الرغم من أن بروتوكول انغواي املتعلق ابحلصول على املوارد اجلينية -44
، يتضمن ٢٠1٠واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، امللحق ابتفاقية التنوع البيولوجي لعام 

متطلبات حمددة فيما يتعلق بتيسري احلصول على تلك املوارد، كما يتضمن األحكام والشروط 
ية أو مبا يف ذلك الشروط بشأن ضرورة اإلفصاح عن استخدام املوارد اجلين ،(1٢6)اخلاصة بذلك

وجود قواعد مماثلة لإلفصاح يف النظام الدويل املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد اجلينية، إال أن عدم 
لرباءات االخرتاع مبوجب معاهدة التعاون بشأن الرباءات للمنظمة العاملية للملكية الفكرية من 

                                                           

 :Froukje Maria Platjouw, Environmental Law and the Ecosystem Approach)انظر:  ( 1٢٢)

Maintaining Ecological Integrity through Consistency in Law (Routledge, 2016)). ( احلفاظ على
 .(السالمة اإليكولوجية من خالل االتساق يف القانون

 (؛٢٠1٠) 3البيولوجي، الدراسة االستشرافية للتنوع البيولوجي أمانة اتفاقية التنوع   (1٢3)
يضا على املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية، . تنطبق االتفاقية أ4اتفاقية التنوع البيولوجي، املادة   (1٢4)

 ولكن فقط فيما خيص العمليات واألنشطة املضطلع هبا يف إطار والية أو سيطرة أحد األطراف.
 .(Sands and others, Principles of International Environmental Law, pp. 388 and 405)انظر  ( 1٢5)
 .UNEP/CBD/COP/DEC/X/1 ؛ انظر أيضاً ٢٠14ر بتشرين األول/أكتو  1٢يدخل حيز النفاذ يف   (1٢6)
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تعاون والدعم املتبادل بني ملرجح أن يقوض فعالية النظام. وقد تكون هناك حاجة لوضع تدابري للا
 النظامني.

ويشكل احلفظ واإلدارة الفعالة لألنواع املهاجرة اهلدف من اتفاقية حفظ أنواع احليواانت  -45
رة املدرجة يف . وجيب على األطراف اليت هي دول مرتع لألنواع املهاج19٧9الربية املهاجرة لعام 

اآلاثر الضارة  تقليل ل و إصالحها وملنع أواملرفق األول لالتفاقية أن تسعى للحفاظ على املوائ
. أما ابلنسبة لألنواع اليت هي (1٢٧)لألنشطة اليت حتول دون اهلجرة أو تعرقلها بشكل خطري

ملنفعة هذه  ، فتشرتط االتفاقية أن تربم دول املرتع اتفاقات‘‘حالة حفظ غري مواتية’’يف 
، ولكن ال يزال هناك جمال (1٢9)انوانً سبعة اتفاقات ملزمة ق . واعُتمدت حىت اآلن(1٢٨)األنواع

الرتتيبات التعاونية بني ووضع عدد من واسع ملزيد من االتفاقات بني دول املرتع هلذه األنواع. 
أن ولكن لوحظ ة. االتفاقية وغريها من االتفاقات البيئية املتعددة األطراف واملؤسسات البيئي

سات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم التعاون مع املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسيا
وجية يفتقر إىل الرتتيبات املؤسسية اليت جتعل املقررات والقرارات ذات الصلة ابلتنوع اإليكول

أولوايت املنرب. ومن شأن  البيولوجي الصادرة عن تلك االتفاقات البيئية املتعددة األطراف إحدى
ملنرب األخرى مبثابة األساس لعمليات صنع القرار لدى تلك الصلة أن تكفل أيضا اعتبار نواتج ا

 العمليات. توازيبيئية املتعددة األطراف املتصلة ابلتنوع البيولوجي، مما يتيح تفادي االتفاقات ال

 ( 13٠)ااتت الربية املهددة ابالنقراضاتفاقية التجارة الدولية أبنواع احليواانت والنبتنظم  -46
. (131) نوعا، مدرجة يف ثالثة تذييالت ملحقة ابالتفاقية 36 ٠٠٠ وايلعمليات التجارة املتعلقة حب

ويعتمد تنفيذ االتفاقية وإنفاذها على القوانني الوطنية، واإلدارة الفعالة، وعمليات التفتيش 

                                                           

 (.4الثالثة )معاهدة احملافظة على األنواع املهاجرة من احليواانت الفطرية: املادة   (1٢٧)
 .5٢املرجع نفسه، املادة   (1٢٨)
وتيات اتفاق حفظ احل ؛اتفاق حفظ اخلفافيش يف أورواب ؛االتفاق بشان حفظ الفقمة يف حبر فادن  (1٢9)

االتفاق بشأن حفظ الطيور  ؛الصغرية يف حبر البلطيق ومشال شرق احمليط األطلسي والبحر اآليرلندي وحبر الشمال
االتفاق املتعلق حبفظ احلوتيات يف البحر األسود والبحر األبيض  ؛اآلسيوية املهاجرة -ألوروبية ا -املائية األفريقية 

االتفاق بشأن حفظ  ؛االتفاق بشأن حفظ طائري القطرس والنوء ؛ألطلسياملتوسط واملنطقة املتامخة من احمليط ا
 الغوريال وموائلها الطبيعية.

 .19٧5متوز/يوليه  1، ودخلت حيز النفاذ يف 19٧3آذار/مارس  3اعتمدت يف واشنطن العاصمة يف  ( 13٠)
 .(http://cites.org/eng/app/appendices.php) :انظر ( 131)
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يزال االمتثال  والضوابط احلدودية بشأن التصاريح من قبل السلطات الوطنية املختصة. وال
جة ن. وهناك حاي كبري ني، يشكالن حتدي(13٢)ةغري القانوني للتجارةي واإلنفاذ، مبا يف ذلك التصد

عن احلاجة إىل املزيد من الدعم،  بصفة عامة إىل تعزيز تنفيذ القوانني عن طريق التدريب فضالً 
وتوثيق التعاون بني وكاالت اإلنفاذ الوطنية واملنظمات احلكومية الدولية مثل منظمة اجلمارك 

تنسيق وتوضيح ولية للشرطة اجلنائية )اإلنرتبول(. وقد يقتضي األمر حتسني الالعاملية واملنظمة الد
التجارية مصائد األمساك سيما فيما يتعلق ببعض  دور االتفاقية وعالقتها بتلك االتفاقات، وال

نواع املهددة ابالنقراض، أو اليت قد تكون مهددة ابالنقراض، اليت حتكمها اتفاقات خمتلفة، لأل
قية األمم املتحدة لقانون ة األمم املتحدة لقانون البحار، واتفاق تنفيذ ما تتضمنه اتفامثل اتفاقي

من أحكام بشأن حفظ وإدارة األرصدة  19٨٢كانون األول/ديسمرب   1٠البحار املؤرخة 
السمكية املتداخلة املناطق واألرصدة السمكية الكثرية االرحتال )اتفاق األرصدة السمكية لعام 

 نظمات اإلقليمية إلدارة مصائد األمساك.( وامل1995

ي الرطبة ذات األمهية الدولية وخاصة بوصفها موئال للطيور املائية وشكلت اتفاقية األراض -4٧
أول اتفاق دويل يربم بغرض محاية موئل بعينه وليس نوعا بعينه. ونظرا ألن تلك  19٧1لعام 

عترب البعض أن هذا األمر قد فرض االتفاقية ال تشكل جزءا من منظومة األمم املتحدة فقد ا
 مشاركتها يف بعض عمليات األمم املتحدة.بعض القيود على عملها، وعلى 

 تدهور األراضي ومحاية الرتبة

. وعلى الرغم من اآلاثر الشديدة اليت (133)لطاملا اعترب تدهور األراضي والرتبة حتداي عامليا -4٨
 لهاابت القانونية الدولية ذائي إال أن االستجالزراعة واألمن الغترتتب عليه يف جمال حيتمل أن 

امللحق  199٨االتفاقيات اليت تنشئ التزامات عامة وبروتوكول عام  فبخالفل حمدودة. اتز  ال
يتمثل  أي صكوك ملزمة قانوانً توجد  الابتفاقية محاية جبال األلب الذي يتناول محاية الرتبة، 

 .(134)الحهاتصاسرتبة، وحتسينها و هدفها الرئيسي يف حفظ ال

                                                           

 Rosalind Reeve, Policing International Trade in Endangered Species: The CITES: )انظر  (13٢)

Treaty and Compliance (Routledge, 2002).) 
 (.World Resources Institute, World Resources: 1992-93 (Oxford University Press, 1992)(  انظر: )133)
 شرق آسيا.االتفاقية األفريقية؛ اتفاق رابطة أمم جنوب  ( 134)
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اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد  ومتثل -49
 الذي لزم قانوانً االتفاق الدويل الوحيد امل، (135)1994و/أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا لعام 

ساسية أدوات أية برامج العمل الوطن وتشكليربط البيئة والتنمية ابإلدارة املستدامة لألراضي. 
تنفيذ االتفاقية. ومثة ثغرات مت الوقوف عليها تتعلق بعدم فعالية التنفيذ، ووضع املعايري وآلية ل

 اإلنفاذ.

 محاية موارد املياه العذبة -دال

 اإلطار التنظيمي

املياه العذبة، مبا يف ذلك املياه  موارديهدف القانون الدويل احلايل بدرجة كبرية إىل محاية  -5٠
من االتفاقات العاملية واإلقليمية واتفاقات األحواض املائية، إىل  توليفة، من خالل (136)فيةاجلو 

جانب بعض املبادئ العامة والقواعد العرفية اليت تنطبق على الثغرات املعيارية واملؤسسية فيها. أما 
ي اتفاقية قانون يم املباشر الستخدامات املياه العذبة فهاالتفاقية العاملية األفضل من حيث التنظ

. 199٧ة الدولية يف األغراض غري املالحية )اتفاقية اجملاري املائية( لعام استخدام اجملاري املائي
وتشجع اتفاقية اجملاري املائية على االستخدام األمثل واملستدام للمجاري املائية الدولية عن طريق 

 .(13٧)ياه العذبةيتعلق إبدارة املعلى الدول فيما  عامةليت تفرض التزامات عدد من األحكام ا

 تشكيلةللمياه العذبة بوصفها جماال خاضعا للتنظيم القانوين يف  املتشعبويتجلى الطابع  -51
املعاهدات والصكوك األخرى اليت حتكم جوانب استخدامها، واليت تتباين تباينا كبريا فيما خيص 

بيئية متعددة األطراف ذات نطاق جماالت تركيزها. وتشمل هذه اجملموعة من املعاهدات اتفاقات 

                                                           

 .1994تشرين األول/أكتوبر  14اليت اعتمدت يف ابريس يف  ( 135)
د املتعلقة بقانون طبقات املياه اجلوفية العابرة مشاريع املوا ٢٠٠٨اعتمدت جلنة القانون الدويل يف عام  ( 136)

اانت املياه اجلوفية للحدود اليت ترمي إىل ضمان االستخدام املنصف واملعقول خلزاانت املياه اجلوفية أو شبكات خز 
القرار  ( انظر أيضاً ٧. )53، اجمللد الثاين )اجلزء الثاين(، الفقرة ٢٠1٠العابرة للحدود. حولية جلنة القانون الدويل، 

، املرفق. ويف حني أن اجلمعية العامة، حىت وقت كتابة هذا التقرير، مل تبت يف الشكل املستقبلي ملشاريع 63/1٢4
 ا إقليميا واحدا على األقل قد استلهمها فيما يتعلق ابستخدام موارد املياه اجلوفية.املواد، إال أن اتفاق

اري املائية الدولية يف األغراض غري املالحية )اتفاقية اجملاري املائية(، انظر ديباجة اتفاقية قانون استخدام اجمل ( 13٧)
(، واملواد ٢1وإعالن ريو وجدول أعمال القرن ( )أ( من ميثاق األمم املتحدة، 1) 13، ٢و 1)إذ تشري إىل املواد. 

 )جتاوز قواعد هلسنكي املتعلقة ابستخدامات مياه األهنار الدولية(. 6و  5
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لصكوك . وفوق ذلك، فإن تنوع االلتزامات املتعلقة ابملياه العذبة انشئ عن طائفة من ا(13٨)عاملي
. ويف حني أن بعض املعاهدات (139)امللزمة على الصعيد اإلقليمي أو على مستوى األحواض املائية

، فإن (14٠)تصل حبماية البيئةبادئ عامة تأو تفعيل م تدويناليت تنظم املياه العذبة قد تعمل على 
واعد عرفية ق تدوينبعدد من الصكوك غري امللزمة اليت هتدف إىل  ستكمل أيضاً ه التشكيلة تُ هذ

من أهداف التنمية  6أو تطويرها على حنو تدرجيي على الصعيد العاملي، مثل اهلدف 
 .(141)املستدامة

 الثغرات املعيارية واملؤسسية

لية حوكمة عاملية حلماية موارد املياه العذبة. فاملادة األوىل آكاجملاري املائية  ال تكفي اتفاقية  -5٢
استخدام اجملاري املائية الدولية ألغراض ” تطبيق االتفاقيةمنها تستبعد صراحة من نطاق 

تلوث املياه العذبة بسبب السفن لرتتيب معقد من النظم القانونية، مما وخيضع . (14٢)“املالحة
رات معيارية. وعالوة على ذلك، فاالتفاقية، بوصفها اتفاقية إطارية، ُتصدر، حبكم يؤدي إىل ثغ

كفل للدول أقصى قدر وهي هبذا تطابع تشجيعي حبت.  بيعتها، توجيهات فضفاضة، ذاتط
ملائية، بيد أهنا، من املرونة لدى اعتماد اتفاقات ذات طابع تنفيذي فيما يتعلق بفرادى اجملاري ا

حي ابلفوائد اليت تتأتى من التوجيهات احملددة بشأن أشكال محاية املياه العذبة ضتإذ تفعل ذلك، 
، 3وجه اخلصوص، ورغم الطموحات اليت تنطوي عليها املادة اليت يتم التوصل إليها. وعلى 
                                                           

اتفاقية األراضي الرطبة ذات األمهية الدولية وخاصة بوصفها موئاًل للطيور املائية؛ واالتفاقية املتعلقة نظر ا ( 13٨)
؛ ومعاهدة احملافظة على األنواع املهاجرة من احليواانت الفطرية )معاهدة بون( ؛يحبماية الرتاث الثقايف والطبيعي العامل

ملتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و/أو واتفاقية التنوع البيولوجي؛ واتفاقية األمم ا
رُي املناخ؛ واتفاقية امللواثت العضوية الثابتة؛ من التصحر، وخباصة يف أفريقيا؛ واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغ

 واتفاق ابريس.
(، واالتفاق األفريقي )ميثاق املياه حلوض 1999لعام يب )اتفاقية محاية هنر الراين و انظر االتفاق األور  ( 139)

ونغ لعام (، واالتفاق اآلسيوي )اتفاق التعاون من أجل التنمية املستدامة يف حوض هنر امليك٢٠٠٨النيجر لعام 
 (.19٧٢(، واملعاهدة الثنائية يف األمريكتني )اتفاق نوعية مياه البحريات الكربى لعام 1995

 .6و 5املثال، اتفاقية اجملاري املائية، املواد انظر، على سبيل  ( 14٠)
 Leila M. Harris, Lucy Rodina and Cynthia Morinville, “Revisiting the human): انظر بوجه عام ( 141)

right to water from an environmental justice lens”, Politics, Groups and Identities Journal, vol. 3, No. 

4 (2015), p. 660). 
، 1994، حولية جلنة القانون الدويل، 4التعليق على مشاريع مواد اتفاقية اجملاري املائية، الفقرة  انظر أيضاً  ( 14٢)

 .9٠-٨9ن اثاين، الصفحتاجمللد الثاين، اجلزء ال
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فاالتفاقية ال تقدم أي توجيهات ملزمة فيما يتعلق إبنشاء آليات مشرتكة لإلنفاذ أو لتسوية 
. وقائمة العوامل (143)يكفل وضع مبدأ االنتفاع املنصف واملعقول موضع التنفيذ املنازعات، مبا

، غري شاملة، مما يعقد 6من املادة  1دام، كما ترد يف الفقرة اليت يتعني تقييمها يف هذا االستخ
مهمة الدول يف التوصل إىل اتفاق الحق يتضمن العوامل احملددة اليت تنطبق على استخدام اجملاري 

 ية املشرتكة.املائ

العوامل ذات الصلة ابالنتفاع املنصف ”) 6وينبغي تفسري التفاعل بني األحكام مثل املادة  -53
من االتفاقية على حنو أيخذ ( “االلتزام بعدم التسبب يف إحلاق الضرر”) ٧واملادة ( “واملعقول

 وتنفيذاً  قد تتيح تفسرياً يف االعتبار تطور القانون البيئي الدويل. فمراعاة السياق القانوين ذي الصلة 
أن هذه  إىل. ومع ذلك، جتدر اإلشارة (144)التفاقات املياه يتسمان ابملرونة والقدرة على التكيف

 ومن ضرورةالعملية التحليلية تنبثق مباشرة من الطبيعة اجملزأة لإلطار احلايل حلوكمة املياه العذبة 
 مل القانوين.سد الثغرات النامجة عن هذا القصور النسيب يف التكا

غرات يف فسيفساء الصكوك امللزمة وغري امللزمة املتعلقة حبماية موارد املياه العذبة الثوتتفاقم  -54
أن هذه الصكوك تتفاعل فيما بينها بطريقة متعددة االجتاهات. وبعبارة أخرى، ويف حني جيوز 

الدول املشاطئة )أي  استكمال الثغرات يف اتفاقية اجملاري املائية عن طريق اتفاقات الحقة بني
ل اليت لديها موارد من املياه العذبة(، إال أن االتفاقية بدورها قد تساعد يف سد الثغرات يف الدو 

. وعليه فإن الغموض يف األحكام املذكورة أعاله قد يسبب (145)االتفاقات القائمة بني هذه الدول
بعد اخلزاانت اجلوفية لديها  للمناطق اليت مل ختضع نظم األهنار أو نظم شبكات معينةمشاكل 

 التفاقات قانونية ملزمة وحمددة بني الدول املشاطئة.

ويؤدي هذا التجزؤ إىل إضعاف النطاق املعياري للمبادئ البيئية يف جمال محاية املوارد  -55
إىل أوجه متعددة من عدم اليقني بشأن قابلية هذه املبادئ للتطبيق.  الثغرة. وتفضي هذه (146)املائية
افظة حملكمة العدل الدولية بشأن النهج التحوطي يف قضية طاحونيت ذا الصدد، فإن الرؤية احملويف ه

                                                           

 (.٢) 3٢و ٢4(، ٢) ٨اتفاقية اجملاري املائية، املواد  انظر أيضاً  ( 143)
 Laurence Boisson de Chazournes, Fresh Water in International Law (Oxford): انظر ( 144)

University Press, 2013), p. 143). 
 .3انظر اتفاقية اجملاري املائية، املادة  ( 145)
 أوروغواي، الفصل. العاشر؛ وميثاق مياه هنر السنغال. انظر النظام األساسي لنهر ( 146)
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اللباب على هنر أوروغواي تعكس أوجه عدم اليقني على الصعيد القانوين احمليطة بتطبيق هذه 
 .(14٧)املبادئ يف جمال موارد املياه العذبة

 محاية احمليطات والبحار -هاء

األرض. وتتسم صحة احمليطات أبمهية سطح يف املائة من  ٧٠ تغطي احمليطات حوايل -56
ابلغة ألداء النظم اإليكولوجية البحرية وإنتاجيتها، اليت تنطوي على ضمان استدامة مصائد 
األمساك، ومحاية السواحل، وحجز الكربون وحتقيق األمن الغذائي. وقد مت اعتماد عدد من 

 لبيئة البحرية.الصكوك ملعاجلة الضغوط املختلفة على ا

، اليت 19٨٢ذه الصكوك مشوال هو اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام وأكثر ه -5٧
. (14٨)من خالله مجيع األنشطة يف احمليطات والبحار تنفذتوفر اإلطار القانوين الذي ينبغي أن 

قوق احلله ويستند النظام الذي أنشأته االتفاقية إىل هنج قائم على أساس املناطق، تعتمد يف ظ
القواعد املنطبقة، على املنطقة كذلك م، والدول الساحلية، ودول امليناء و لج دول العج لتزامات لواال

البحرية اخلاصة اليت جيري فيها أي نشاط إىل جانب نوع النشاط املعين. وتنص االتفاقية على 
 وختفيضري الالزمة ملنع التزام عام حبماية وحفظ البيئة البحرية، وتقتضي اختاذ الدول كافة التداب

ومكافحة تلوث البيئة البحرية من أي مصدر كان. وجيب أن تشمل التدابري املتخذة تلك اليت 
غىن عنها حلماية النظم األيكولوجية النادرة أو السريعة التأثر وكذلك موائل األنواع املستنزفة أو  ال

وتتضمن االتفاقية  البحرية واحلفاظ عليها.املهددة أو املعرضة خلطر الزوال وغريها من أشكال احلياة 
عن األحكام املتصلة ابلتعاون  أحكاما عن اإلنفاذ فيما يتعلق مبختلف مصادر التلوث، فضالً 

وهي أيضًا تدو ِّن قانونيًا مجلة أمور منها والتنسيق من أجل محاية البيئة البحرية واحلفاظ عليها. 
عن التزام  ، فضالً (149)آخرنوع من التلوث إىل نوع واجب عدم نقل الضرر أو األخطار أو حتويل 

، وتتضمن التزامات برصد خماطر التلوث أو آاثره، (15٠)ابإلخطار أبي ضرر وشيك أو فعلي
 .(151)وتقييم اآلاثر احملتملة لألنشطة

                                                           

 Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment, I.C.J. Reports)انظر:  ( 14٧)

2010, p. 14)( .)(قضية طاحونيت اللباب على هنر أوروغواي )األرجنتني ضد أوروغواي. 
 .٧٢/٧3القرار  نظر أيضاً (  ا14٨)
 .195اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، املادة  ( 149)
 .19٨(  املصدر نفسه، املادة 15٠)
 .٢٠6-٢٠4نفسه، املواد  ر(  املصد151)
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إىل ستة من مصادر التلوث، ابإلضافة إىل  ويشري اجلزء الثاين عشر من االتفاقية حتديداً  -5٨
لتلوث الناشئ عن أنشطة لغريبة أو اجلديدة: التلوث الناجم عن املصادر الربية؛ واإدخال األنواع ا

ختص قاع البحار اخلاضع للوالية الوطنية؛ والتلوث الناشئ عن األنشطة يف املنطقة الدولية لقاع 
تلوث بسب السفن؛ والتلوث من اجلو أو من خالله. الو البحار؛ و التلوث عن طريق اإلغراق؛ 

من الصكوك العاملية واإلقليمية املنطبقة على هذه  ت املنظمات الدولية املختصة عدداً وقد اعتمد
. أما الصكوك التكميلية (15٢)املصادر واألنشطة، وبعض هذه الصكوك ملزم من الناحية القانونية

. (154)أو تتناول إدارة املوارد البحرية احلية (153)وجي البحرياألخرى، فتشمل يف نطاقها التنوع البيول
لتطوير وإنفاذ قواعد محاية البيئة البحرية  قطاعياً  العام، هنجاً  ىوتعكس هذه الصكوك، يف املنح

واحلفاظ عليها. ويف هذا السياق، يركز كل قطاع على ما خيصه هو وحده من قضااي وأولوايت 
وجي، وتطبيق ج املتكاملة مثل النهج املراعية للنظام اإليكولهُ ومصاحل، األمر الذي يعوق تنفيذ النُـ 

التفاوض بشأن االتفاقية.  اتريخمنذ  تطورتقطاعات اليت لعدة  املبادئ واملفاهيم البيئية الشاملة
وعالوة على ذلك، وفيما يتعلق ابملصادر الربية للتلوث، جاءت االستجاابت القانونية واملؤسسية 

من برامج البحار  رانجماً ب 1٨على كال الصعيدين العاملي واإلقليمي، حيث تتألف هذه األخرية من 
ربامج يديرها برانمج األمم سبعة من البحار اإلقليمية إبدارة مركزية: اإلقليمية. وال حيظى إطار ال

. وتكشف املعاهدات املتعلقة ابلبحار (155)بشكل مستقل برانجماً  11املتحدة للبيئة بينما يعمل 
الناجم عن األنشطة يف قاع البحار اخلاضعة اإلقليمية عن ثغرات معيارية فيما يتعلق مبراقبة التلوث 

                                                           

(  أنظر على سبيل املثال اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفاايت ومواد أخرى وبروتوكوهلا 15٢)
؛ واالتفاق بشأن تنفيذ اجلزء 19٧٨ث الناجم عن السفن وبروتوكوهلا لعام التفاقية الدولية ملنع التلو ؛ وا1996لعام 

احلادي عشر من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار. وبرانمج العمل العاملي حلماية البيئة البحرية من األنشطة 
 الربية.

اتت الربية املهددة ابالنقراض؛ لية أبنواع احليواانت والنبا(  انظر، على سبيل املثال، اتفاقية التجارة الدو 153)
 واتفاقية التنوع البيولوجي. ؛احليواانت الفطرية )معاهدة بون( ومعاهدة احملافظة على األنواع املهاجرة من

 (  انظر، على سبيل املثال، مدونة قواعد السلوك بشأن الصيد الرشيد )مدونة قواعد السلوك ملنظمة األغذية154)
 والزراعة(.

تشمل، على سبيل املثال، جلنة محاية البيئة البحرية يف منطقة حبر البلطيق وبرانمج العمل اإلقليمي  ( 155)
 ةـدة للبيئـج األمم املتحـبرانم اً ــر أيضــالبيئة البحرية من األنشطة الربية يف البحر األمحر وخليج عدن. انظ حلماية

(UNEP, “Why does working with regional seas matter?”) (ا أمهية العمل مع برانمج البحار اإلقليميةم) ،
-www.unenvironment.org/explore-topics/oceans-seas/what-we-do/working)الرابط: متاح على 

regional-seas/why-does-working-regional-seas-matter). 

http://www.unenvironment.org/explore-topics/oceans-seas/what-we-do/working-regional-seas/why-does-working-regional-seas-matter
http://www.unenvironment.org/explore-topics/oceans-seas/what-we-do/working-regional-seas/why-does-working-regional-seas-matter
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تتضمن سوى التزامات حمدودة وذات طابع عام  طنية، حيث أن هذه املعاهدات الللوالية الو 
. وابإلضافة إىل ذلك، (156)جدا يف كثري من األحيان بشأن تقييم األثر البيئي لألنشطة املقرتحة

ر البحار اإلقليمية واالتفاقات البيئية العاملية ميكن املضي يف تعزيز التنسيق والتعاون فيما بني أط
 عددة األطراف ذات الصلة.املت

إىل جانب اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، مثة طائفة من الصكوك اليت حتكم حفظ و  -59
الوطنية.  ةلواليل. وجتري معظم عمليات الصيد يف املناطق اخلاضعة (15٧)املوارد البحرية احلية وإدارهتا

سيادية على املوارد البحرية احلية التفاقية على أن للدول الساحلية حقوق ذا الصدد، تنص اويف ه
يف مناطقها االقتصادية اخلالصة، كما تنص على االلتزام حبفظ وإدارة هذه املوارد لكفالة 
 استخدامها املستدام. ويف أعايل البحار، تقع املسؤوليات الرئيسية للحفظ واإلدارة على عاتق دول

ا يف حفظ وإدارة املوارد احلية يف مناطق أعايل م. ويتعني على الدول أيضا أن تتعاون فيما بينهلج العج 
هذا النموذج درجات  وانلإنشاء منظمات إقليمية إلدارة مصائد األمساك.  بوسائل منهاالبحار، 

هة التهديدات متفاوتة من النجاح يف حتقيق أهداف اإلدارة املستدامة لألرصدة السمكية يف مواج
ملستدامة و/أو املدمرة، وتغري املناخ والتلوث البيئي من اليت يتعرض هلا مثل ممارسات الصيد غري ا

، وخباصة القمامة البحرية، مبا يف ذلك يف شكل معدات الصيد املرتوكة، أو املختلفة املصادر
يف توخي احليطة ابلنظر إىل ويتزايد االعرتاف حاليا ابلواجب العام املتمثل  .املفقودة أو املهملة

 .(15٨)الصددهذا  عدم اليقني العلمي يف

وقد شدد األمني العام على أمهية التنفيذ الفعال لإلطار القانوين الذي أرسته االتفاقية  -6٠
. (159)من أهداف التنمية املستدامة 14واالتفاقان املتعلقان بتنفيذها من أجل حتقيق اهلدف 

 بوسائل منهاطات والبحار يز اإلطار القانوين الدويل للمحيوبذلت جهود متواصلة من أجل تعز 
                                                           

 (.1٧(  انظر، على سبيل املثال، االتفاقية اإلطارية حلماية البيئة البحرية لبحر قزوين )املادة 156)
واإلدارة الدولية؛  الصيانة (  انظر على سبيل املثال اتفاق تعزيز امتثال سفن الصيد يف أعايل البحار لتدابري15٧)

ومدونة قواعد السلوك ملنظمة األغذية والزراعة؛ واتفاق تنفيذ ما تتضمنه اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار املؤرخة 
من أحكام بشأن حفظ وإدارة األرصدة السمكية املتداخلة املناطق واألرصدة  19٨٢كانون األول/ديسمرب   1٠

فاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ واالت ؛الالسمكية الكثرية االرحت
 ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.

 Southern Bluefin Tuna (New Zealand v. Japan; Australia v. Japan), Provisional): (  انظر15٨)

Measures, Order of 27 August 1999, p. 280, paras. 77 and 79). 
 .19-15، الفقرات A/71/733(  انظر 159)
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وضع صكوك إضافية ملواجهة التحدايت الناشئة. وعلى وجه التحديد، قررت اجلمعية العامة 
وضع صك دويل ملزم قانواًن يف إطار االتفاقية بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري يف املناطق 

. وتزايدت كذلك اجلهود (16٠)واستغالله على حنو مستداماقعة خارج نطاق الوالية الوطنية الو 
الرامية إىل تعزيز التعاون والتنسيق الدوليني، مبا فيها اجلهود ذات الطابع الشامل لعدة قطاعات، 
دعما لتنفيذ الصكوك ذات الصلة، على سبيل املثال عن طريق شبكة األمم املتحدة للمحيطات. 

نوي للتطورات يف شؤون ة العامة، من خالل استعراضها السعلى الصعيد العاملي، تتيح اجلمعيو 
 نسقة.املتكاملة و النُـُهج املاحمليطات وقانون البحار، آلية عاملية للمضي قدما يف تعزيز 

من أهداف  14يف سياق مؤمتر األمم املتحدة لدعم تنفيذ اهلدف  وعلى النحو املشار إليه -61
حنو مستدام لتحقيق  واملوارد البحرية واستخدامها علىملستدامة: حفظ احمليطات والبحار التنمية ا

ال يزال هناك عدد من ، ( 161)٢٠1٧التنمية املستدامة )مؤمتر احمليطات(، املعقود يف عام 
سيما تلك النامجة عن النهج اليت يغلب عليها الطابع  يتعني التصدي هلا، وال اليت التحدايت

عن االفتقار  جزئياً  اليت تنجمذ واالمتثال ة التنفيعدم كفاءحاالت إدارة احمليطات و  القطاعي يف
إىل التنسيق والقدرات. وتتأثر فعالية الصكوك القانونية الدولية السارية مبستوى املشاركة من الدول. 

ى فمثاًل عل ؛على مستوى النطاق املادي أو اجلغرايف للصكوك ذات الصلة وتوجد ثغرات أيضاً 
بعض اجلوانب املتعلقة ابلقمامة البحرية إقليمية ووطنية تغطي أن عدة صكوك عاملية و الرغم من 

املسائل  مكرس هلذه، ال يُوجد أي صك البحرية البالستيكية واملواد البالستيكية واجلسيمات
، ابستثناء بعض خطط العمل اإلقليمية املتعلقة ابلنفاايت البحرية. وال تزال هناك بعض حتديداً 

تتطرق إليها الصكوك اإلقليمية ذات الصلة بتنفيذ جوانب من اتفاقية املناطق اجلغرافية اليت مل 
. وتتأثر فعالية تنفيذ 1995ة السمكية لعام األمم املتحدة لقانون البحار ومن اتفاق األرصد

على الصعيد الوطين.  القائمةلصكوك القانونية والسياساتية كذلك ابهلياكل اإلدارية والتنظيمية ا
تزال جمز أة إىل حد كبري يف العديد  قة بشؤون احمليطات الات الوطنية املتعلالسياسات والتشريعف

لنامجة من الدول ويواجه تنفيذها صعوابت بسبب قلة التنسيق بني القطاعات وبسبب العراقيل ا
بسبب تدين مستوايت االستجابة  ةري مكتملغ تقييمات التنفيذوتظل ب املصاحل. تضار  عن

بشأن كيفية متابعة الدول اللتزاماهتا  املتاحة املعلومات حمدود من د قدرولوجو ملتطلبات اإلبالغ 

                                                           

 .٢، الفقرة 69/٢9٢(  انظر القرار 16٠)
 .(https://oceanconference.un.org/commitments/?id=16758): نظر أيضاً ا(  161)

https://oceanconference.un.org/commitments/?id=16758


 A/73/188 

 

42/72 18-03827 

 

ات البيئية متعددة مبوجب االتفاق اليت تُنشأجلان االمتثال الرمسية واملتعددة األطراف،  أماوتعهداهتا. 
 شائعة فيما يتعلق بقانون البحار. فهي ليستاألطراف، 

 طرةتنظيم املواد والنفاايت واألنشطة اخل -واو

مبرور الزمن، أدت التطورات الصناعية والتكنولوجية إىل إنتاج واستخدام مواد خطرة،  -6٢
تملة على صحة البشر أنشطة تشكل خماطر حموإىل تنفيذ  ،اثنوي كناتج  اخلطرةنفاايت وإنتاج ال

 من إعالن 6السياسي الرفيع املستوى يهذه املسألة يف املبدأ  لوعلى البيئة. وقد انعكس االنشغا
: برانمج العمل من أجل ٢1من إعالن ريو وجدول أعمال القرن  14واملبدأ  (16٢)استكهومل

، والوثيقة اخلتامية الصادرة عن مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة )مؤمتر (163)التنمية املستدامة
 .(164)من أهداف التنمية املستدامة 1٢، واهلدف ‘‘املستقبل الذي نصبو إليه’’( بعنوان ٢٠ريو+

 خلطرةاملواد ا

تشمل املواد اخلطرة املواد الكيميائية الصناعية ومبيدات اآلفات. وقد تناولت الصكوك  -63
القانونية الدولية هذه املسألة من خالل نظام قائمة املواد اليت تعترب خطرة بسبب اخلصائص 

ى زت عل، ورك(16٧)أو بتنظيم التجارة (166)، أو من خالل تنظيم مواد حمددة(165)الكامنة فيها
ية من احلوادث والتأهب هلا والتصدي هلا؛ ومراقبة اإلنتاج واالستخدام؛ وتوفري املعلومات، الوقا

مبا يف ذلك التسجيل والتصنيف والوسم والتغليف؛ والنقل والنقل عرب احلدود؛ والتعرض يف بيئة 
 العمل.

                                                           

 .(  إعالن استكهومل16٢)
 . ٢٠و 19، الفصالن ٢1أعمال القرن  (  جدول163)
 .5-1٢و 4-1٢(  أهداف التنمية املستدامة، الغايتان 164)
بشأن  19٨5حزيران/يونيه  ٢٧الصادر عن الربملان األورويب واجمللس املؤرخ  EEC/85/337(  األمر التوجيهي 165)

ئة؛ اتفاقية تقييم األثر البيئي يف إطار عرب تقييم اآلاثر املرتتبة عن بعض املشاريع يف القطاعني العام واخلاص على البي
 Directive 85/337/EEC of the European Parliament and of the Council of 27))اتفاقية اسبوو(  حدودي

June 1985 on the assessment of the effects on certain public and private projects on the environment; 

Espoo Convention). 
التابع هلا؛ بروتوكول كيوتو؛ بروتوكول قرطاجنة؛ اتفاقية  19٨٧(  اتفاقية فيينا وبروتوكول مونرتايل لعام 166)

 امللواثت العضوية الثابتة؛ اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق؛
 (  اتفاقية روتردام.16٧)



A/73/188 
 

 

18-03827 43/72 

 

صكوك تصدي هلا هي لوقاية من احلوادث والتأهب وال اليت تتناول اوالصكوك القائمة حالياً  -64
، وُوضعت للتصدي للحوادث الصناعية (16٨)إقليمية إىل حد كبري، تغطي أورواب وأمريكا الشمالية

. وهناك ثالثة صكوك عاملية تُنظم أو حتُظر إنتاج واستخدام مواد كيميائية حمددة، (169)الكربى
استكهومل بشأن امللواثت ية هي بروتوكول مونرتايل املتعلق ابملواد املستنفدة لطبقة األوزون، واتفاق

. وتتسم القواعد املتعلقة بتسجيل املواد (1٧1)واتفاقية ميناماات بشأن الزئبق (1٧٠)العضوية الثابتة
اخلطرة وتصنيفها وومسها وتغليفها ببالغ األمهية يف التصدي للمخاطر ذات الصلة اليت هتدد الصحة 

املتعلقة بتطبيق  199٨ية روتردام لعام فاقالبشرية والبيئة. وترد متطلبات الوسم والتغليف يف ات
إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة 

 (1٧٢)199٠عام واالتفاقية املتعلقة ابلسالمة يف استخدام املواد الكيميائية يف العمل لالدولية، 
صادرة عن الربملان األورويب بشأن تصنيف املواد ال 1٢٧٢/٢٠٠٨ئحة اجمللس األورويب رقم وال

. ويتألف اإلطار الدويل لتنظيم التجارة الدولية يف املواد الكيميائية (1٧3)واخلالئط وومسها وتغليفها

                                                           

الصناعية الكربى، انظر على سبيل املتعلقة مبنع احلوادث  1٧4(  ابستثناء اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 16٨)
بشأن مراقبة  ٢٠1٢متوز/يوليه  4خ الصادر عن الربملان األورويب واجمللس املؤر  EEC/85/337املثال، األمر التوجيهي 

الصادر  EC/96/82األخطار النامجة عن احلوادث الكربى اليت تنطوي على مواد خطرة، والذي عدَّل األمر التوجيهي 
عابرة احلدود للحوادث الصناعية؛ اتفاق التعاون بني الوالايت املتحدة الغاه؛ االتفاقية املتعلقة ابآلاثر عن اجمللس مث أل

 كية والوالايت املتحدة املكسيكية بشأن تلوث البيئة على طول احلدود الدولية الداخلية بتصريف املواد اخلطرة.األمري
( واباي 19٨6(، ابزل، سويسرا )19٨4وابل، اهلند )(، ب19٧6سيفيزو، إيطاليا )اليت وقعت يف مثل  ( 169)

 (.٢٠٠٠ماري، رومانيا )
مادة كيميائية ولكنها نصت على إضافات الحقة، عن طريق جلنة  1٢كانت يف البداية تستهدف  ( 1٧٠)

 .٨استعراض امللواثت العضوية الثابتة، انظر اتفاقية امللواثت العضوية الثابتة، املادة 
 (، املرفق ألف، القسم األول1) 4اات بشأن الزئبق، املادة (  اتفاقية مينام1٧1)
 ن السالمة يف استخدام املواد الكيميائية أثناء العملبشأ 1٧٠اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  ( 1٧٢)
مثل النظام املنسق عامليا ذات طابع طوعي (. هناك صكوك أخرى ٢)13انظر اتفاقية روتردام، املادة  ( 1٧3)

اد الكيميائية وومسها، واخلطط اليت وضعها برانمج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة لتصنيف املو 
 WHO, The WHO Recommended)لصحة العاملية يف إطار الربانمج الدويل للسالمة الكيميائية، مبا يف ذلك ا

Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification: 2009 (2009) and WHO and 

FAO, International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides: Guidelines for 

Registration of Pesticides (2010); WHO and FAO, Guidelines on Good Labelling Practice for 

Pesticides (2015)( )٢٠٠9: ت اخلطرة الذي أوصت به منظمة الصحة العاملية ومبادئهتصنيف مبيدات اآلفا 
: املبادئ التوجيهية لتسجيل مبيدات توزيع واستخدام مبيدات اآلفاتاملدونة الدولية لقواعد السلوك يف و  ؛(٢٠٠9)
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ومبيدات اآلفات من املبادئ التوجيهية غري امللزمة اليت وضعتها منظمة األغذية والزراعة لألمم 
ومن  (1٧4)مية يف امليدان االقتصادي يف مثانينيات القرن العشرينلتناملتحدة ومنظمة التعاون وا

الصكوك القانونية امللزمة، مثل ما سبق ذكره من بروتوكول مونرتايل واتفاقية ميناماات بشأن الزئبق، 
اليت تنص على إجراء املوافقة املسبقة عن علم  (1٧5)واتفاقية استكهومل، فضال عن اتفاقية روتردام

املواد الكيميائية احملظورة أو املقيدة بشدة وعلى تركيبات مبيدات اآلفات شديدة  على الذي ينطبق
. والقواعد الدولية اليت حتكم نقل املواد اخلطرة عن طريق وسائل النقل املختلفة غري (1٧6)اخلطورة

الناجم  متطورة، وتنطبق يف الغالب على املنطقة األوروبية، ابستثناء االتفاقية الدولية ملنع التلوث
املرفق املتعلق هبا )اتفاقية ماربول(، و  19٧٨، بصيغتها املعدلة بربوتوكول عام 19٧3عن السفن، 

تفاقية الطريان املدين الدويل: النقل املأمون للبضائع اخلطرة بطريق اجلو، والئحة النقل املأمون ال 1٨
يف بيئة العمل مواد خطرة معينة . وخيضع استخدام (1٧٧)للمواد املشعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية

دة حتت رعاية منظمة العمل واملعتم لتنظيم صارم من خالل العديد من الصكوك امللزمة قانوانً 
 .(1٧٨)الدولية

                                                           

جليدة يف املبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية ومنظمة األغذية والزراعة بشأن املمارسة او (؛ ٢٠1٠اآلفات )
 .(٢٠15وسم مبيدات اآلفات )

منظمة األغذية والزراعة، املدونة الدولية لقواعد السلوك بشأن إدارة مبيدات اآلفات )قرار املؤمتر   ( 1٧4)
(؛ املدونة الدولية لقواعد السلوك، توصية اجمللس بشأن تبادل املعلومات املتعلقة بتصدير املواد الكيميائية 1٠/٨5

 .OECD/Legal/0210 ،19٨4يدة بشدة، احملظورة أو املق
 فاقية روتردام.تا  (1٧5)
 واملرفق الثالث. 11و 1٠ و (1) 3انظر املرجع نفسه، املواد   (1٧6)
اُعتمدت داخل املنطقة األوروبية العديد من الصكوك امللزمة قانوان اليت تُعىن ابلنقل اجلوي والسكك  ( 1٧٧)

على سبيل املثال، االتفاق األورويب املتعلق ابلنقل الدويل للبضائع ابلطرق انظر،  -احلديدية والطرق املائية الداخلية 
ابلسكك احلديدية وقواعدها املتعلقة ابلنقل الدويل للبضائع اخلطرة  الربية؛ واالتفاقية املتعلقة ابلنقل الدويل للبضائع

ورويب املتعلق ابلنقل الدويل للبضائع ؛ اللجنة االقتصادية ألورواب، االتفاق األ٢٠15ابلسكك احلديدية الصادرة عام 
 اخلطرة ابلطرق املائية الداخلية.

املواد  استخدامبشأن السالمة يف  1٧٠لية رقم انظر، على سبيل املثال، اتفاقية منظمة العمل الدو  ( 1٧٨)
بشأن  14٨رقم  واالتفاقية ،بشأن السالمة والصحة املهنيتني وبيئة العمل 155الكيميائية يف العمل، واالتفاقية رقم 

بيئة العمل )تلوث اهلواء والضوضاء واالهتزازات(. وهناك صكوك حمددة تتناول األخطار النامجة عن مواد مثل 
 سبستوس، واملواد املسرطنة.املؤين، والبنزين، واإل اإلشعاع
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 النفاايت اخلطرة

يركز النظام الدويل الراهن الذي حيكم النفاايت اخلطرة بصورة أساسية على التخلص منها  -65
يقوم على تقليص أو منع إنتاج  ولكن يعرتف أبن تطبيق هنج .فيها عرب احلدود والتجارة ونقلها

. واجلدير ابلذكر (1٧9)وفعالية للمشكلة أكثر مشوالً  النفاايت عند املصدر من شأنه أن يقدم حالً 
أن االحتاد األورويب وضع أهدافا كمية، على الصعيد اإلقليمي، بشأن إنتاج فئات معينة من 

 .(1٨٠)النفاايت

نفاايت اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود لعام التحكم يف نقل ال اتفاقية ابزل بشأنو  -66
هي املعاهدة العاملية األكثر مشوال اليت تتناول النفاايت اخلطرة وغريها من النفاايت  19٨9

)النفاايت املنزلية(. وتركز االتفاقية بصفة رئيسية على مراقبة النقل عرب احلدود، وهتدف يف الوقت 
وإدارهتا إدارة سليمة بيئيا. وبرز ممكن إىل أدىن حد نفاايت تقليل من إنتاج الذاته إىل كفالة ال

 القانوينابلنفاايت اخلطرة نتيجة حوادث االجتار غري  والتجارةالرتكيز الدويل على النقل عرب احلدود 
 أواخر أورواب الشرقية يف ابملواد السامة والنفاايت وإلقاء هذه املنتجات يف البلدان النامية وبلدان

من االتفاقات اإلقليمية لتكم ِّل  عدد. ويف وقت الحق، اُعتمد (1٨1)القرن العشرين مثانينيات
. وتضع اتفاقية ابزل نظاما صارما لنقل النفاايت عرب احلدود، استنادا إىل إجراء (1٨٢)اتفاقية ابزل

 اإلخطاريف  ةينمعوتقدمي معلومات املوافقة املسبقة عن علم الذي يشرتط إخطار الدول املعنية، 
يسعى إىل حظر تصدير تعديل  1995يف عام  واعُتمد. (1٨3)واحلصول على املوافقة قبل النقل

يف املرفق السابع املذكورة النفاايت اخلطرة للتخلص النهائي منها وإعادة تدويرها من األطراف 

                                                           

 وأهداف التنمية املستدامة؛ ٢1خطة القرن  ( 1٧9)
. ٢٠٠٨تشرين الثاين/نوفمرب  19ربملان األورويب واجمللس املؤرخ الصادر عن ال EC/2008/98ألمر التوجيهي ا ( 1٨٠)

على مجلة  رورة العمل يف املستقبل للرتكيزى ضومنذ ذلك احلني، شددت مقررات مؤمتر األطراف يف اتفاقية ابزل عل
والرتويج  التدوير واالستعادة،منع اإلنتاج وتقليصه إىل أدىن حد ممكن عند املصدر، إىل جانب إعادة أمور منها 

 1٠/٢-ا ب( واملقرر UNEP/CHW.5/29) 5/33، انظر املقرر واستخدامهاالتكنولوجيا النظيفة  النشط ألنواع
(UNEP/CHW.10 - 1٠/٢-ا ب). 
 .A/44/362انظر، على سبيل املثال،  ( 1٨1)
إىل أفريقيا ومراقبة تشمل هذه االتفاقيات اتفاقية ابزل واتفاقية ابماكو بشأن حظر استرياد النفاايت اخلطرة  ( 1٨٢)

إىل بلدان املنتدى  وإدارة حتركها عرب احلدود األفريقية )اتفاقية ابماكو(، واتفاقية حظر استرياد النفاايت اخلطرة واملشعة
 اجلزرية ومراقبة حركة النفاايت اخلطرة عرب احلدود وإدارهتا داخل منطقة جنوب احمليط اهلادئ )اتفاقية وايغاين(.

 .6زل، املادة اتفاقية اب ( 1٨3)
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تنشتاين( إىل ان االقتصادي وليخ)أعضاء االحتاد األورويب ومنظمة التعاون والتنمية يف امليد
، ولكنه مل يدخل بعد حيز (1٨4)راف غري املدرجة يف املرفق السابع )ال سيما البلدان النامية(األط

مل يدخل حيز النفاذ بعد  وكذلكالنفاذ على املستوى الدويل، رغم أن العديد األطراف نفذته. 
 .(1٨5)9199اعتمد يف عام  بروتوكول االتفاقية املتعلق ابملسؤولية والتعويض، الذي

خيضع التخلص من النفاايت يف وسائط بيئية حمددة للعديد من الصكوك القانونية العاملية و  -6٧
 طار خيضع التخلص من النفاايت يف البحر إىل قواعد تنظيمية أكثر تفصيالً واإلقليمية، ويف هذا اإل

ت يف الرب، جماالت التخلص من النفااي، بيد أن التدخل القانوين يف (1٨6)مقارنة ابلوسائط األخرى
. وابإلضافة إىل ذلك، أو معدوماً  يزال ضئيالً  عن إعادة التدوير وإعادة االستخدام، ال فضالً 

تزال هناك ثغرات كبرية فيما يتعلق ابلتغطية اإلقليمية إىل جانب تنظيم التخلص من النفاايت  ال
ناجم وما يرتبط هبا من حرية الدقيقة، وخملفات املالبالستيكية البحرية واجلسيمات البالستيكية الب

. (1٨٧)فاايت انشئة عن عمليات التعدين، والنفاايت الناجتة عن التعدين يف قاع البحار العميقةن
ومل حيظ التخلص من النفاايت يف الرب إال بقدر قليل من التنظيم على الصعيدين اإلقليمي 

 االحتاد األورويب فإندام، دة التدوير وإعادة االستخ. وفيما يتعلق ابالستعادة وإعا(1٨٨)والعاملي
واألمر  EC/2006/12سيما من خالل األمر التوجيهي  ، الهو الوحيد الذي وضع متطلبات قانونية

 .EC/2008/98التوجيهي 

                                                           

تعديل اتفاقية ابزل بشأن التحكم يف نقل النفاايت اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود، انظر تعديالت  ( 1٨4)
 )ألف( واملرفق السابع. 4ة املاد

انظر بروتوكول ابزل املتعلق ابملسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل النفاايت اخلطرة عرب احلدود  ( 1٨5)
 اوالتخلص منه

النووية يف جنوب احمليط (. معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة ٢)4انظر اتفاقية ابماكو، املادة  ( 1٨6)
. اتفاقية محاية املوارد الطبيعية والبيئة يف منطقة جنوب احمليط اهلادئ )اتفاقية ٧دة راروتونغا(، املادة هاهلادئ )معا

، املادة الرابعة وبروتوكوهلا لعام 19٧٢واملرفق الثاين؛ اتفاقية لندن  4ادة (. اتفاقية أوسبار، امل1) 1٠نوميا(، املادة 
1996. 

تقرير االجتماع التشاوري الثامن والثالثني لألطراف املتعاقدة يف اتفاقية لندن واالجتماع احلادي ’’انظر  ( 1٨٧)
 .LC 38/16الوثيقة ‘‘ عشر لألطراف املتعاقدة يف بروتوكول لندن

 EC/99/31وتوجيه اجمللس  113٧/٢٠٠٨مثل الئحة )اجمللس األورويب( رقم  الصكوكهناك بعض  ( 1٨٨)
؛ اتفاقية 5و 3و ٢الصادر عن الربملان األورويب واجمللس. اتفاقية تقييم األثر البيئي يف إطار عرب حدودي، املواد. 

 .1٢و 11و 9. اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق، املواد. 6امللواثت العضوية الثابتة، املادة 
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 األنشطة اخلطرة

وفيما يتعلق ابألنشطة اخلطرة، ركزت املساعي التنظيمية الدولية يف املقام األول على  -6٨
اهدات اليت اُعتمدت برعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية احلمايةج األنشطة النووية. وتتناول املع

دث وحاالت وادث النووية واملساعدةج يف حالة احلوااملادية للمواد النووية، واإلبالغج املبكر ابحل
. و قد جتلت مبنتهى الوضوح أوجه قصور اتفاقية األمان النووي لعام (1٨9)النووي واألمانالطوارئ 
 ٢٠15، ويف عام فوكوشيما داييشي للطاقة النووية ل احلادث الذي وقع يف حمطةمن خال 1994

طات النووية اُعتمد إعالن فيينا بشأن األمان النووي هبدف معاجلة املسائل املتصلة بتصميم احمل
 لتوليد الكهرابء، واختيار مواقعها وتقييم سالمتها.

 الثغرات املعيارية واملؤسسية

ملواد والنفاايت واألنشطة اخلطرة. ففيما يتعلق ابملواد نظم حوكمة ا هناك ثغرات كبرية يف -69
والتأهب هلا اخلطرة، تشمل هذه الثغرات عدم وجود قواعد عاملية تتناول الوقاية من احلوادث 

والتصدي هلا؛ والطابع غري اإللزامي اليت ختضع له النظم الدولية بشأن التصنيف والوسم والتغليف؛ 
املتعلقة بنقل املواد اخلطرة هي ذات طابع إقليمي يف املقام األول. وفيما يتعلق  وحقيقة أن األطر

ليات التخلص من هذه النفاايت املقام األول على عم ابلنفاايت اخلطرة، ركزت القواعد الدولية يف
، وال تتضمن (19٠)ونقلها عرب احلدود بدال من التقليل إىل أدىن حد من إنتاج النفاايت عند املصدر

ة قيود كمية ضمن أطر زمنية حمددة. ومع ذلك، جتدر اإلشارة إىل أن اتفاقية ابزل ذه القواعد أيه
النفاايت عند املصدر بقدر املستطاع. تتضمن ما ميكن أن يشكل أساسا ملعاجلة احلد من إنتاج 

رب للمسؤولية والتعويض فيما يتعلق بنقل النفاايت اخلطرة ع سار  ويشكل عدم وجود نظام عاملي 
ا، ففي جمال األنشطة اخلطرة، انصب الرتكيز احلدود ثغرة رئيسية يف اإلطار القانوين الدويل. وأخري 

توجد ثغرات كبرية، ال سيما فيما يتعلق ابألنشطة  على األنشطة النووية، ولكن حىت يف هذا اجملال
فيما يتصل  ة امللزمة قانوانً النووية غري العسكرية، إىل جانب قصور القواعد، واملبادئ واملعايري العاملي

 بتصميم احملطات النووية لتوليد الكهرابء، واختيار مواقعها وتقييم سالمتها.

                                                           

بليغ املبكر عن وقوع حادث نووي؛ واتفاقية تقدمي انظر اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية؛ واتفاقية الت ( 1٨9)
املساعدة يف حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي؛ واتفاقية األمان النووي؛ واالتفاقية املشرتكة بشأن أمان 

 .(ILM 1431 36)النفاايت املشعة  التصرف يف الوقود املستهلك وأمان تصريف
 .(Sands and others, Principles of International Environmental Law, p. 613)انظر   (19٠)
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 التنسيق والتعاون املؤسسي، فضالً  ضرورةية انتشار الصكوك وتشتت النظم الرقاب ويربز -٧٠
يز التنسيق عن تنفيذ الصكوك القانونية املختلفة بطريقة متعاضدة. وقد ُاختذت خطوات هامة لتعز 

دعم املتبادل. والتعاون فيما بني اتفاقيات ابزل، وروتردام واستكهومل من أجل كفالة ال
املؤمتراُت الثالثة لألطراف يف اتفاقيات  ٢٠٠٨/٢٠٠9اليت أطلقتها يف ‘‘ التآزر عملية’’ وهتدف

واإلقليمي  ابزل، وروتردام واستكهومل إىل تعزيز تنفيذ االتفاقيات الثالث على الصعد الوطين،
 والعاملي.

 الصكوك املتعلقة ابلبيئة -رابعاا 
 الصكوك التجارية -ألف

التجارة والبيئة. وقد طُلب منظمة التجارة العاملية هي جهة التنسيق الرئيسية يف العالقة بني  -٧1
من هيئة االستئناف التابعة ملنظمة التجارة العاملية معاجلة العديد من املنازعات بشأن التدابري 

جارية املتصلة ابلبيئة، وجتلت الثغرات املعيارية بصورة واضحة يف ترددها يف تطبيق املبادئ البيئية الت
تفاق العليها صراحة يف ا التجارية )ما مل يكن منصوصاً ض مع االلتزامات لتربير التدابري اليت تتعار 

جارة والبيئة يف املعاهدات . وقد أشري إىل التعاضد فيما بني الت(191)(املعين ملنظمة التجارة العاملية
. بيد أن عقبة كؤؤد واجهت جولة الدوحة (19٢)ليت تنطوي على عناصر تتعلق ابلتجارةالبيئية ا

بشأن كيفية تطبيق ذلك املبدأ. وينبئ  عاماً  1٧التجارة العاملية على مدى ملفاوضات منظمة 
التعاضد فيما بني التجارة والبيئة التحدي الكبري املتمثل يف التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن تنفيذ 

 ابتساع الثغرة بني هذين النظامني املعياريني.

 صكوك االستثمار -ابء
غل البيئية اندرة يف معاهدات االستثمار الثنائية، ولكنها أكثر األحكام اليت تشري إىل الشوا -٧٢

وختتلف ممارسات  يف االتفاقات املتعددة األطراف اليت تتضمن أحكاما تتعلق ابالستثمار. شيوعاً 
العديد من الدول ف: دات اختالفا كبرياً الدول فيما يتصل ابألحكام البيئية الواردة يف املعاه

                                                           

 European Communities – Measures concerning Meat and Meat)انظر، على سبيل املثال،  ( 191)

Products (Hormones), WT/DS26/AB/R, 16 January 1998) ( بشأن املبدأ الوقائي واتفاق تطبيق التدابري
 الصحية وتدابري الصحة النباتية(.

انظر، على سبيل املثال، اتفاقية روتردام؛ وبروتوكول قرطاجنة؛ واتفاقية امللواثت العضوية الثابتة؛ واتفاقية  ( 19٢)
 .ميناماات بشأن الزئبق
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تستخدم هذه األحكام يف معاهدات االستثمار؛ يف حني بدأ عدد قليل من الدول املتقدمة  ال
من الدول  عدداً أن يبدو و يف إدراج األحكام البيئية بصورة منهجية يف مجيع معاهدات االستثمار؛ 

سمح إبدراج أحكام بيئية يف معاهدات االستثمار املربمة مع الدول اليت تفضل وجود مثل هذه ي
إىل إدراج أحكام بيئية، وذلك يف تطور  مؤخراً . وتنحو معاهدات االستثمار املربمة (193)حكاماأل

ت األخرية وتريُة منظور عاملي، اخنفضت يف السنوا ولكن من. (194)بوجه خاص يف أفريقيا يتضح
تتضمن إشارات إىل الشواغل البيئية يف اتفاقات االستثمار، مبا يف ذلك استخدام الُنهج اليت 

للسياسة العامة يف جمال التنظيم البيئي وإشارات أوسع يف ديباجات  حكام اليت تُفردِّ حيزاً األ
تم تناوهلا صراحة يف هذه . وتنشأ الثغرات املعيارية ألن الشواغل البيئية اليت ي(195)املعاهدات

التنوع لتشمل الشواغل اليت ظهرت حديثا مثل تغري املناخ و  عموماً االتفاقات حمدودة، ومل تتطور 
 .(196)البيولوجي

 الصكوك املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية -جيم
ميكن للحقوق احلصرية اليت مُتنح مبوجب براءات االخرتاع وحقوق األصناف النباتية  -٧3

، وأدوية (19٧)الطاقة املتجددة أشكال تكنولوجيالقابلة للتطبيق الصناعي أن تغطي والنماذج ا
نتيجة البيئات اجلديدة واحملاصيل اجلديدة املستنبتة لتزدهر يف أماكن األمراض اجلديدة اليت تنشأ 

. وقد أحدث تسجيل براءات االخرتاع املتعلقة ابلنبااتت (19٨)مل تعد مناسبة للنبااتت التقليدية

                                                           

 Kathryn Gordon and Joachim Pohl, “Environmental concerns in international) انظر ( 193)

investment agreements: a survey”, OECD Working Paper on International Investment 2011/01 (2011), 

p. 5). 
الذي يعتمد قواعد اجلماعة بشأن االستثمار  A/SA.3/12/08(  انظر، على سبيل املثال، القانون التكميلي 194)

ستثمار وطرائق تنفيذها مع اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا؛ اجلماعة اإلمنائية للجنوب الوالقواعد املتعلقة اب
 .؛ القانون األفريقي لالستثمار٢٠1٢لعام  األفريقي، معاهدة االستثمار الثنائية النموذجية

 ,”Gordon and Pohl, “Environmental concerns in international investment agreements) انظر ( 195)

p. 6). 
 .٢4املرجع نفسه، ص  ( 196)
-Eric L. Lane, “Legal aspects of green patents”, in Adree Kirchner and Iris Kirchner) انظر ( 19٧)

Freis, eds., Green Innovations and IPR Management (Kluwer Law International, 2013), p. 5021). 
 Claudio Chiarolla, Intellectual Property, Agriculture and Global Food Security: The) انظر ( 19٨)

Privatization of Crop Diversity (Edward Elgar Publishing, 2011), pp. 60–74). 
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حقوق املزارعني يف زرع  ألهنا قيدتناف النبااتت تغريات كبرية يف املمارسات الزراعية، وأص
عن ثغرة معيارية بني قانون براءات  وكشفتوإعادة استخدامها، وبيعها، بذورهم، وادخارها، 

خصخصة  أبرزت. وقد (199)قوق مريب النبااتت اليت تعزز هذه احلقوقاحلوكمة حلاالخرتاع ونظم 
شكال امللكية الفكرية اتية واحليوانية من خالل براءات االخرتاع وغريها من أاجلرثومية النب البالزما
ة بني املعايري املؤسسية اليت تعزز االبتكار وبني أحكام اتفاقية التنوع البيولوجي املتعلقة الثغر  املنظمة

لى التنوع ابحلصول على املنافع وتقامسها وحقوق أصحاب املعارف التقليدية واحلفاظ ع
. ومن شأن الشرط املنصوص عليه يف االتفاق املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية (٢٠٠)البيولوجي

من أجل محاية حقوق امللكية املتصلة ابألصناف النباتية اجلديدة  1994تصلة ابلتجارة لعام امل
لة بشأن الثغرات بني . وتثري هذه التطورات أسئ(٢٠1)أن يعزز االبتكار يف الكائنات احملورة وراثياً 

ة بشأن هذا االتفاق واتفاقية التنوع البيولوجي، مبا يف ذلك الشرط الوارد يف هذه األخري  ُنظم
االعرتاف بقيمة املعارف وابتكارات وممارسات اجملتمعات احمللية فيما يتصل ابالستخدام املستدام 

بني هذا االتفاق وأحكام  . والثغرات واضحة أيضا يف الصالت القائمة(٢٠٢)للتنوع البيولوجي
 .(٢٠3)ية وتقامسهاالبيولوجي اليت ترسي مبادئ احلصول على املنافع من املوارد اجليناتفاقية التنوع 

                                                           

. ميكن (Center for International Environmental Law, A Citizen’s Guide to WIPO (2007), p. 3) انظر ( 199)
 .(www.ciel.org/wp-content/uploads/2015/03/CitizensGuide_WIPO_Oct07.pdf) :الرابطعلى ليه االطالع ع

 .4املرجع نفسه، الصفحة  ( ٢٠٠)
 Simon Walker, The TRIPS Agreement, Sustainable): . انظر أيضاً 33املرجع نفسه، الصفحة  ( ٢٠1)

Development and the Public Interest, Environmental Policy and Law Paper No. 41 (IUCN, 2001), p. 

xii .) الرابطمتاح على :(https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/EPLP-

041.pdf). 
 David Downes, “Using) )ي( من اتفاقية التنوع البيولوجي، انظر: ٨فيما يتعلق ابإلشارة إىل املادة  ( ٢٠٢)

intellectual property as a tool to protect traditional knowledge: recommendations for next steps”, 

discussion paper prepared for the Convention on Biological Diversity Workshop on Traditional 

Knowledge (Madrid, November 1997), p. 9) ًانظر أيضا .: (A. Gupta, “Securing traditional knowledge 

and contemporary innovations: can global trade links help grassroots innovations?”, paper presented 

at the World Trade Forum, University of Bern, 1999). 
 Marci Baranski, “International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and )انظر أيضاً  ( ٢٠3)

Agriculture (2001)”, Arizona State University Embryo Project Encyclopedia, 7 October 2013 وميكن .)
-https://embryo.asu.edu/pages/international-treaty-plant-genetic)االطالع عليها على الرابط: 

resources-food-and-agriculture-2001). 

https://www.ciel.org/wp-content/uploads/2015/03/CitizensGuide_WIPO_Oct07.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/EPLP-041.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/EPLP-041.pdf
https://embryo.asu.edu/pages/international-treaty-plant-genetic-resources-food-and-agriculture-2001
https://embryo.asu.edu/pages/international-treaty-plant-genetic-resources-food-and-agriculture-2001
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 صكوك حقوق اإلنسان -دال
يتعارض التدهور البيئي مع التمتع بطائفة واسعة من حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك تلك  -٧4

ة، والغذاء، والصحة، والتنمية، والتمتع مبستوى معيشي املتعلقة ابإلسكان واملياه واملرافق الصحي
 اٌم مبنع إحلاق األضرارالئق. ومبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان، يقع على عاتق الدول التز 

املتوقعة حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك تلك النامجة عن التدهور البيئي. وتتضمن صكوك حقوق 
دئ املطبقة يف سياق القانون البيئي، مبا يف ذلك التضامن اإلنسان أيضا طائفة واسعة من املبا

املساواة ، و واملبدأ الوقائياف، واملساءلة والشفافية واملشاركة واحلصول على املعلومات وسبل االنتص
واإلنصاف. ويوضح املقرر اخلاص املعين مبسألة التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة ابلتمتع ببيئة 

ستدامة يف تقريره الذي يضع إطارا من املبادئ بشأن حقوق اإلنسان آمنة ونظيفة وصحية وم
 .(٢٠4)البيئي والبيئة، تطبيقج املعايري احلالية حلقوق اإلنسان يف السياق

أن العديد من صكوك حقوق اإلنسان تشري صراحة إىل البيئة أو الشواغل  كروجيدر ابلذ  -٧5
واملرافق الصحية البيئية ابعتبارها مسائل جيب البيئية. فاتفاقية حقوق الطفل تشري إىل تلوث البيئة 

على احرتام البيئة التصدي هلا لضمان احلق يف الصحة، وتدعو أيضا إىل التعليم ملساعدة األطفال 
، (٢٠6). وتتضمن العديد من املعاهدات اإلقليمية حلقوق اإلنسان احلق يف بيئة صحية(٢٠5)يةالطبيع

. ويشدد قرار اجلمعية العامة ( ٢٠٧)طية البيئيةشأهنا يف ذلك شأن بعض معاهدات الدميقرا
( للجنة املعنية ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية ٢٠٠٢) 15والتعليق العام رقم  169/٧٠

الصرف الصحي املستمد   من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق مرافق ق يف املياه و والثقافية على احل
 .(٢٠٨)فيه صراحةيرد ال  وإن كاناالقتصادية، واالجتماعية والثقافية 

                                                           

 .A/HRC/37/59انظر  ( ٢٠4)
 ؛٢9و ٢4انظر، اتفاقية حقوق الطفل، املاداتن  ( ٢٠5)
انظر على سبيل املثال، امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، والربوتوكول اإلضايف لالتفاقية األمريكية  ( ٢٠6)

ق اعية والثقافية )بروتوكول سان سلفادور( وامليثاق العريب حلقو حلقوق اإلنسان يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتم
 اإلنسان، وإعالن حقوق اإلنسان لرابطة أمم جنوب شرق آسيا.

 .واتفاقية آرهوس واتفاق إسكاز  ( ٢٠٧)
( بشأن احلق يف املاء الصادر عن اللجنة املعنية ٢٠٠5) 15والتعليق العام رقم  ٧٠/169انظر القرار  ( ٢٠٨)

 قتصادية واالجتماعية والثقافية.ابحلقوق اال
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جملس حقوق اإلنسان قضااي حقوق اإلنسان والبيئة ويف سلسلة من القرارات، تناول  -٧6
سامة، وتغري املناخ، من بني مسائل أخرى، بشكل عام، كما ركز حتديدا على البيئة، واملواد ال

هذه و . (٢٠9)مشريا صراحة إىل الصالت القائمة بني البيئة الصحية والتمتع الفعلي حبقوق اإلنسان
الوعي عززت ، ( ٢1٠)العمل الذي قامت به هيئات املعاهدات األخرى إىل جانبالقرارات، 

اإلنسان وحتقيق املساواة بني اجلنسني ابلصحة البيئية واالستدامة كشرط أساسي للتمتع حبقوق 
نسان ومتكني املرأة. وقد حيدث أن تقوم احملاكم اإلقليمية بسد الثغرات بني مصادر قانون حقوق اإل

والقانون البيئي، على النحو املبني يف النتيجة اليت توصلت إليها حمكمة البلدان األمريكية حلقوق 
لدول أن تتخذ ما يلزم من تدابري ملنع إحلاق أي أنه جيب على ا ومفادها ٢٠1٧اإلنسان يف 

 .(٢11)ضرر بيئي كبري ابألفراد داخل إقليمها وخارجه

 لبيئي الدويليكل اإلداري للقانون االثغرات املتعلقة ابهل -خامساا 
يتسم هيكل اإلدارة الدولية لشؤون البيئة ابلتجزئة على الصعيد املؤسسي وبوجود جمموعة  -٧٧

اجلهات الفاعلة الرئيسية  وعلى الرغم من أن الدول تظل هيغري متجانسة من اجلهات الفاعلة. 
تتعدد فيه اجلهات الفاعلة م إداري يف هذا الصدد، إال أن احلوكمة الدولية لشؤون البيئة هي نظا

يشمل املؤسسات الدولية، وهيئات املعاهدات، واملنظمات غري احلكومية، واألوساط يث حب
 العلمية والقطاع اخلاص.

                                                           

بشأن حقوق اإلنسان وتغري املناخ؛  3٨/4، قرارات جملس حقوق اإلنسان انظر، على سبيل املثال ( ٢٠9)
بشأن والية املقرر اخلاص املعين ابآلاثر املرتتبة يف جمال حقوق  ٢٧/٢3بشأن حقوق اإلنسان والبيئة؛ و 3٧/٨و

 ,Dinah Shelton) :ت اخلطرة والتخلص منها بطرق سليمة بيئياً. انظر أيضاً اإلنسان على إدارة املواد والنفااي

“Human rights, health and environmental protection: linkages in law and practice”, Health and Human 

Rights Working Paper Series, No. 1 (World Health Organization, 2002)). 
؛ انظر أيضاً اللجنة املعنية ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية HRI/GEN/1/Rev.3بيل املثال: انظر، على س ( ٢1٠)

( بشأن احلق يف السكن 1991) 4بشأن احلق يف الغذاء الكايف؛ التعليق العام رقم  1٢والثقافية، التعليق العام رقم 
 .3٨، الفقرة CEDAW/C/2000/II/Add.7؛ 5الالئق، الفقرة 

 Inter-American Court of Human Rights, The Environment and Human Rights (State)انظر:  ( ٢11)

Obligations in Relation to the Environment in the Context of the Protection and Guarantee of the 

Rights to Life and to Personal Integrity (Interpretation and Scope of Articles 4 (1) and 5 (1) of the 

American Convention on Human Rights), Advisory Opinion OC-23/18, (Ser. A) No. 23, 15 November 

2017). 



A/73/188 
 

 

18-03827 53/72 

 

وتشارك العديد من املؤسسات الدولية العاملية واإلقليمية يف عملية وضع القانون الدويل  -٧٨
ت املعاهدات كياانت منظومة األمم املتحدة وهيئا  للبيئة وتنفيذه. وتتألف هذه املؤسسات من

املنشأة مبوجب اتفاقات بيئية متعددة األطراف. ويف أعقاب مؤمتر األمم املتحدة املعين ابلبيئة 
ستكهومل(، أنشئ برانمج األمم املتحدة للبيئة هبدف تعزيز التعاون الدويل يف ميدان االبشرية )مؤمتر 

وتنسيقها داخل منظومة األمم  عامة يف سبيل إدارة الربامج البيئيةالبيئة، وتقدمي التوجيهات ال
، وإعالن نريويب بشأن دور ٢1من خالل جدول أعمال القرن  مت التأكيد جمدداً و . (٢1٢)املتحدة

 اليت محلت ٢٠، والوثيقة اخلتامية ملؤمتر ريو+( ٢13)ووالية برانمج األمم املتحدة للبيئة
ابعتباره السلطة ة للبيئة ،على أمهية برانمج األمم املتحد(٢14)“املستقبل الذي نصبو إليه”عنوان 

اتساق تنفيذ البعد البيئي  وتشجعالبيئية العاملية الرائدة اليت تضع جدول األعمال البيئي العاملي، 
. وقد قرر وتعمل كنصري رمسي للبيئة العامليةيف التنمية املستدامة داخل منظومة األمم املتحدة، 

تعزيز برانمج األمم املتحدة للبيئة  ٢٠1٢عام العامة يف  واجلمعية ٢٠ مؤمتر ريو+قادة العامل يف
واالرتقاء به وفتح ابب عضوية جملس إدارته، الذي أعيدت تسميته فيما بعد لكي يصبح مجعية 
األمم املتحدة للبيئة، أمام كافة الدول. وهناك العديد من املؤسسات األخرى يف منظومة األمم 

يف جمال البيئة منذ إنشاء برانمج األمم املتحدة  ليت اضطلعت بقدر كبري من املسؤولياتاملتحدة ا
للبيئة. وتشمل هذه املؤسسات برامج وصناديق األمم املتحدة مثل برانمج األمم املتحدة اإلمنائي، 
ومنظمة األمم املتحدة للمستوطنات البشرية )موئل األمم املتحدة( ابإلضافة إىل الوكاالت 

واملنظمة البحرية الدولية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية،  تخصصة مثل منظمة األغذية والزراعة،امل
ومنظمة الطريان املدين الدويل، ومنظمة العمل الدولية. وابإلضافة إىل ذلك، أنشأ البنك الدويل 

 .(٢15)والبنوك اإلمنائية اإلقليمية إدارات كبرية تُعىن ابملنتجات واخلدمات البيئية

استكهومل، شهدت عملية سن القوانني البيئية الدولية انتشار االتفاقات البيئية عقب مؤمتر و  -٧9
املتعددة األطراف وظهور اهليئات املنشأة مبوجب املعاهدات. ووفقًا لدائرة املعلومات املتعلقة 

                                                           

 .٢الفقرة ، ٢٧-د/٢99٧انظر القرار  ( ٢1٢)
املقرر ، املرفق، (A/52/25) ٢5الواثئق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية واخلمسون، امللحق رقم  ( ٢13)

 ، املرفق.19/1
 .٨٨، الفقرة 66/٢٨٨انظر القرار  ( ٢14)
 .3٧، الفقرة A/61/583انظر الوثيقة  (٢15)
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ُقدر أنه قد ، و (٢16)اتفاقية بيئية متعددة األطراف 5٠٠ابلقانون البيئي يوجد حاليًا أكثر من 
. (٢1٧)مؤسسة منشأة مبوجب املعاهدات يف العقدين التاليني ملؤمتر استكهومل ٢٠٠و أتسس حن

وتتضمن هذه اهليئات املنشأة مبوجب املعاهدات اهليئات العليا لوضع السياسات، اليت هي يف 
دات، الغالب مؤمترات األطراف أو اجتماعات األطراف املسؤولة عن مواصلة تطوير نظام املعاه

اف على تنفيذ املعاهدة واستعراضها؛ واألماانت اليت تضطلع بوظائف إدارية وكذلك عن اإلشر 
وداعمة؛ ويف بعض احلاالت، آليات وإجراءات شبه قضائية ومتعلقة ابالمتثال هتدف إىل تعزيز 

شأن االمتثال ومعاجلة حاالت عدم االمتثال اللتزامات املعاهدة. وعالوة على ذلك، مت التفاوض ب
اقات البيئية املتعددة األطراف حتت إشراف وإدارة برانمج األمم املتحدة للبيئة العديد من االتف

 ومؤسسات أخرى اتبعة ملنظومة األمم املتحدة.

ويتغاضى انتشار االتفاقات البيئية املتعددة األطراف والوالايت املنفصلة واملتميزة النامجة  -٨٠
تماده على عوامل أخرى. وتولد هذه ي لألرض وترابطه واععنها عن وحدة النظام اإليكولوج

االتفاقات أيضًا احتماالت للتداخل والتنازع، وانعدام التناسق املؤسسي والسياسايت، وزايدة 
. ومع ذلك، تُبذل جهود كبرية لضمان الدعم (٢1٨)األعباء املالية واإلدارية على الدول األطراف

بيل املثال من خالل اإلحاالت املرجعية ما يف نصوصها )على ساملتبادل فيما بني تلك االتفاقات إ
إىل اتفاقات أخرى أو توضيح النطاقات اخلاصة بكل اتفاق( وإما ابلطريقة اليت جيري هبا مواصلة 
تطويرها وتنفيذها )على سبيل املثال من خالل مقررات و/أو قرارات تتعلق ابلتنسيق والتعاون 

إلنشاء أو تعزيز آليات هتدف إىل تسخري بذل مزيد من اجلهود فيما بني االتفاقات(. وميكن 
. ومن شأن جتميع )٢19(الروابط املتبادلة وتعزيز أوجه التآزر من أجل التنفيذ بصورة أكثر فعالية

                                                           

 .www.ecolex.orgانظر:   (٢16)
 ,”Biermann, “The emerging debate on the need for a world environment organization)انظر:  (٢1٧)

p. 10)(.1٠ة عاملية للبيئة، صفحة ، )اجلدل الناشئ حول احلاجة إىل منظم 
 B. L. Hicks, “Treaty congestion in international environmental law: the) انظر على سبيل املثال ( ٢1٨)

need for greater international coordination”, University of Richmond Law Review, vol. 32, No. 5 

(1999), p. 1659)،  إىل تنسيق  ازدحام املعاهدات يف القانون البيئي الدويل: احلاجة”عن  يب إل هيكسدراسة
 ‘‘.دولية أكرب

أشارت دراسة أجراها أوبرثور وغيهرينغ إىل أن التفاعل املؤسسي أدى إىل حتقيق التآزر وحتسني الفعالية  ( ٢19)
 Sebastian)األوروبية، انظر يف املائة من دراسات احلالة للسياسات البيئية الدولية و  6٠ املؤسسية يف أكثر من
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االتفاقات البيئية املتعددة األطراف ذات الصلة، على سبيل املثال تلك اليت تتعامل مع الغالف 
ئية أو النفاايت، أن حيس ن من اتساق السياسات وأن ي أو املواد الكيميااجلوي أو التنوع البيولوج

اليت أطلقتها مؤمترات األطراف يف ‘‘ عملية التآزر’’يكفل التنفيذ الداعم بصورة متبادلة. وتعترب 
، ابإلضافة إىل مشروع برانمج األمم ٢٠٠٨/٢٠٠9اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل يف عامي 

الذي ‘‘ حتقيق أوجه التآزر للتنوع البيولوجي -ملعاهدات الدولية برانمج ا’’ املعنون املتحدة للبيئة
 .(٢٢٠)، مبادرات جديرة ابلثناء يف هذا الصدد٢٠1٧أُطلق يف تشرين الثاين/نوفمرب 

وبسبب الزايدة الكبرية يف عدد املؤسسات اليت تتوىل مسؤوليات بيئية داخل منظومة األمم  -٨1
البيئة مع التنمية، وانتشار املؤسسات املنشأة مبوجب املعاهدات إدماج قضااي املتحدة، وحتمية 

واليت أسستها اتفاقات بيئية متعددة األطراف، ظهرت احلاجة إىل التنسيق الفعال فيما بني 
املؤسسات املعنية التابعة ملنظومة األمم املتحدة وكذلك املؤسسات املنشأة مبوجب االتفاقات. 

املستوى املعين بكفالة االتساق يف جماالت التنمية واملساعدة اإلنسانية  لفريق الرفيعوابلفعل، أكد ا
والبيئة على نطاق األمم املتحدة أن اهلياكل املؤسسية اجملزأة ال توفر إطاراً تنفيذايً ملعاجلة املسائل 

ة تعلق ابحلوكم. ويشكل جتزؤ املؤسسات واالفتقار إىل التنسيق حتديني رئيسيني فيما ي(٢٢1)العاملية
البيئية الدولية احلالية. وأثبتت الرتتيبات املؤسسية السابقة واحلالية للتنسيق داخل منظومة األمم 
املتحدة، من قبيل جلنة التنسيق اإلدارية اليت أعيد تسميتها فيما بعد لتصبح جملس الرؤساء 

وكاالت واملعنية ابلتنمية شرتكة بني الالتنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين ابلتنسيق، واللجنة امل
. ومع ذلك، بذلت (٢٢٢)املستدامة وفريق اإلدارة البيئية، أهنا حمدودة من حيث الفعالية أو النطاق

جهود متضافرة عن طريق فريق اإلدارة البيئية، لبناء االتساق بني نظم التنوع البيولوجي واملواد 
 الكيميائية.

                                                           
Oberthur and Thomas Gehring, eds., Institutional Interaction in Global Environmental Governance: 

Synergy and Conflict among International and EU Policies (MIT Press, 2006)). 

الصادر عن مؤمتر األطراف  13/٢4يئة؛ واملقرر الصادر عن مجعية األمم املتحدة للب ٢/1٧انظر القرار  ( ٢٢٠)
 التنوع البيولوجي.يف اتفاقية 

 .35، الفقرة A/61/583انظر الوثيقة  ( ٢٢1)
 Adil Najam, Mihaela Papa and Nadaa Taiyab, eds., Global Environmental) :انظر بوجه عام ( ٢٢٢)

Governance: A Reform Agenda (International Institute for Sustainable Development, 2006)) ،( حوكمة
 Sands and others, Principles of)(؛ و٢٠٠6البيئة العاملية: خطة إصالح )املعهد الدويل للتنمية املستدامة، 

International Environmental Law) ،(مبادئ القانون البيئي الدويل). 
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 جمال القانون البيئي الدويل فحسب، بل أيضاً روراًي ليس يفوقد يكون تعزيز التنسيق ض -٨٢
بني االتفاقات البيئية املتعددة األطراف والصكوك األخرى اليت تؤثر على البيئة بشكل مباشر أو 

 غري مباشر، مثل نظم قانون التجارة، وقانون االستثمار، وحقوق امللكية الفكرية.

املعاهدات من خالل وسائل خمتلفة، التنسيق بني وميكن معاجلة جتزؤ املؤسسات وضعف  -٨3
مثل: )أ( إنشاء التجمعات وأوجه التآزر بني االتفاقيات؛ )ب( ووضع خرائط خلطط العمل 
واالتفاقات القائمة على الصعيدين العاملي واإلقليمي إلجياد نظرة عامة للتغطية وحتديد الروابط 

الرصد من خالل استخدام نفس إلبالغ و/أو املتبادلة؛ )ج( وجتنب االزدواجية يف عمليات ا
؛ )د( وتبادل الدروس املستفادة ‘‘(اإلبالغ املتكامل)’’قنوات اإلبالغ وعدم توليد أعباء إضافية 

وأفضل املمارسات؛ )ه( وإعداد مبادئ توجيهية لتنفيذ االتفاقات البيئية املتعددة األطراف؛ )و( 
 تدعم عمل االتفاقات البيئية املتعددة العلمية اليت وتقاسم املعلومات فيما بني خمتلف اهليئات

األطراف ذات الصلة. وميكن إدارة املنازعات احملتملة بني نظم املعاهدات ابستخدام وسائل 
قانونية، مبا يف ذلك أحكام املنازعات أو الدعم املتبادل، أو تطبيق القاعدة العامة لتفسري 

 .(٢٢3)تفاقية فيينا لقانون املعاهدات)ج( من ا 3ة ، الفقر 31املعاهدات الواردة يف املادة 

ويسري التوجه يف احلوكمة البيئية الدولية بشكل متزايد حنو توسيع نطاق اجلهات الفاعلة  -٨4
من إعالن ريو، وجدول  1٠. وقد أبرز املبدأ (٢٢4)اليت يعرتف بقيامها بدور شرعي يف احلوكمة

املستقبل الذي نصبو ”، املعنونة ٢٠ية ملؤمتر ريو+تاماخلأعمال القرن احلادي والعشرين، والوثيقة 
، الدور اهلام الذي تقوم به اجلهات الفاعلة من غري الدول من قبيل اجملموعات الرئيسية، “إليه

والنساء واألطفال والشباب، والشعوب األصلية، واملنظمات غري احلكومية، والسلطات احمللية، 
ل التجارية والصناعة، ودوائر العلوم والتكنولوجيا عمااألوالعمال ونقاابت العمال، وقطاع 

واملزارعني، ابإلضافة إىل اجلهات املعنية األخرى يف إعداد وتنفيذ سياسات التنمية املستدامة. ومع 
ذلك، خيتلف نطاق وجمال مشاركة اجلهات الفاعلة من غري الدول يف العملية القانونية البيئية 

. وتتمثل الطريقة السائدة ملشاركة اجلهات الفاعلة من غري الدول داتعاهالدولية ابختالف نظم امل
يف مشاركتها كجهات ُمراقِّبة يف املفاوضات اليت جتري أثناء مؤمترات األطراف يف االتفاقات البيئية 
املتعددة األطراف، ولكن مل توضع قواعد واضحة وفعالة لتيسري مسامهات تلك اجلهات فيما 

                                                           

 .4٨٠إىل  41٠، الفقرات من A/CN.4/L.682 انظر الوثيقة ( ٢٢3)

 .Sands and others, Principles of International Environmental Law, p. 52 انظر:( ٢٢4)
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. ويف حاالت خاصة، ميكن للمراقبني املشاركة يف اهليئات الفرعية على اوضلتفيتعلق بعمليات ا
. ويف النظم اليت حتكم تغري (٢٢5)قدم املساواة مع األطراف، على سبيل املثال يف هياكل الشراكات

املناخ واألوزون، تساهم دوائر العلوم مسامهة مباشرة يف وضع السياسات من خالل آليات مؤسسية 
ات مستقلة وموثوقة ميكن أن تستند إليها القرارات. ويتيح عدد قليل جداً من لوممع مكرسة توفر

النظم مشاركة اجلمهور يف إجراءات عدم االمتثال اليت ُوضعت لرصد االلتزامات الدولية 
واستعراضها والتحقق من االمتثال هلا. وتوفر االتفاقية اخلاصة إباتحة فرص احلصول على 

ركة اجلمهور يف اختاذ القرارات بشأهنا واالحتكام إىل القضاء يف املسائل مشاة و املعلومات عن البيئ
أوسع جمال ملشاركة اجلمهور من خالل احلقوق اإلجرائية  199٨املتعلقة هبا )اتفاقية آرهوس( لعام 

اليت متنحها الدول األطراف للجهات الفاعلة من غري الدول، فضاًل عن منحها الفرصة للمشاركة 
االمتثال لالتفاقية. واعُتمد هنج مماثل يف االتفاق اإلقليمي بشأن االطالع على  عدمية يف آل

املعلومات واملشاركة العامة والعدالة يف املسائل البيئية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
جد اإلنسان، تو . ولكن ابملقارنة مع اآلليات الدولية حلقوق (٢٢6)٢٠1٨و( لعام ز )اتفاق إسكا

ة يف القانون البيئي الدويل فيما يتعلق ابملشاركة الفعالة من جانب اجلهات الفاعلة من ثغرة كبري 
 غري الدول يف سن  القانون الدويل وتنفيذه.

 ثغرات تتعلق بتنفيذ القانون البيئي الدويل وفعاليته -سادساا 
 التنفيذ على الصعيد الوطين -ألف

. وحيدث ذلك عندما تُعتمد أو (٢٢٧)تكون فعالةلدولية لكي  البيئية اجيب تنفيذ املعايري -٨5
ُتكيف القوانني الوطنية اليت تتضمن تدابري من أجل تنفيذ االلتزامات الدولية، وعندما يتم التأكد 
من توافق هذه التدابري الوطنية مع متطلبات القانون الدويل ومن امتثال اجلهات الفاعلة اخلاضعة 

                                                           

انظر الشراكات املختلفة اليت أتسست يف إطار اتفاقية ابزل: الشراكة من أجل العمل املعنية مبعدات  ( ٢٢5)
 احلواسيب، ومبادرة شراكة اهلواتف اجلوالة، وشراكة النفاايت املنزلية.

 .٢٠1٨آذار/مارس  4و، كوستاريكا، يف ز املعتمد يف إسكا ( ٢٢6)
فن وحرفة )، (Bodansky, The Art and Craft of International Environmental Law, p. 223) انظر: ( ٢٢٧)

 (.القانون البيئي الدويل
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ري، وعندما ُتستوىف االلتزامات جتاه املؤسسات الدولية املعنية، هلذه التداببة األطراف لسلطة ومراق
 .(٢٢٨)مثل إعداد التقارير

وُأشري إىل االفتقار إىل التنفيذ الفعال للعديد من االتفاقات البيئية املتعددة األطراف على  -٨6
رتبطة يد من البلدان حتدايت م. وتواجه العد(٢٢9)أنه ثغرة رئيسية يف مواجهة التحدايت البيئية

بتنفيذ االتفاقيات املتعددة. وينشأ العجز يف التنفيذ نتيجة ألسباب خمتلفة، مبا يف ذلك ثغرات 
املعارف؛ واالفتقار إىل وسائل التنفيذ الكافية، من قبيل التمويل أو بناء القدرات أو التكنولوجيا؛ 

بني اإلدارات احلكومية املعنية وكذلك التنسيق مع وضرورة تيسري االمتثال؛ واالفتقار إىل التنسيق 
القطاعات األخرى؛ وعدم كفاية الرصد وإنفاذ القانون؛ واالفتقار إىل اإلرادة السياسية؛ واملشاركة 

. وميكن أن (٢3٠)غري الكافية ملختلف أصحاب املصلحة، مثل اجملتمع املدين واملنظمات النسائية
لى الصعيد الدويل على تيسري التنفيذ على الصعيد الوطين، يساعد االتساق والتآزر والتنسيق ع

مبوجب اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل، إال أن أتثري تلك ‘‘ عملية التآزر’’كما يتبني من 
. وينطبق نفس التحدي على الصعيد الوطين، حيث ميكن أن تتوىل (٢31)العوامل حمدود عموماً 

 خمتلف من االتفاقات البيئية املتعددة األطراف. الوزارات املختلفة مسؤولية تنفيذ عدد

 وسائل التنفيذ: املوارد املالية، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات -ابء

يشكل الوصول إىل وسائل التنفيذ، من قبيل املوارد املالية والتكنولوجيا السليمة بيئياً  -٨٧
نفيذ الفعال لاللتزامات واالمتثال اللتزامات التوالقدرات التقنية واملؤسسية، أحد املتغريات اهلامة يف 

سيما ابلنسبة للبلدان النامية، ويف بعض احلاالت للبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة  املعاهدات، ال

                                                           

 .(Sands and others, Principles of International Environmental Law, p. 147) :انظر ( ٢٢٨)

 UNEP, “Future shape of international law to address pollution of global significance) :انظر ( ٢٢9)

affecting the Earth's ecosystems: consolidated report of initial consideration by experts”, 6 April 2018) 
أجل مكافحة التلوث ذي األمهية العاملية الذي  للقانون الدويل من برانمج األمم املتحدة للبيئة، الصيغة املستقبلية)

 .(يؤثر على النظم اإليكولوجية األرضية: تقرير موحد لالعتبار األويل من جانب اخلرباء

 David Victor, Kal Raustiala and Eugene B. Skolnikoff, eds., The Implementation and) انظر: ( ٢3٠)

Effectiveness of International Environmental Commitments: Theory and Practice (MIT Press, 1998)) ،
 تنفيذ وفعالية االلتزامات البيئية الدولية(.)

 UNEP, “Future shape of international law to address pollution of global significance)انظر:  ( ٢31)

affecting the Earth's ecosystems: consolidated report of initial consideration by experts”, 6 April 2018). 
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انتقالية. وميثل وضع آليات مالية وتقدمي املساعدة التقنية والتكنولوجية وبناء القدرات للتمكني 
. وعالوة (٢3٢)أساسياً من العديد من االتفاقات البيئية املتعددة األطرافاً من االمتثال والتنفيذ جزء

على ذلك، تشارك العديد من املنظمات الدولية أيضاً يف الدعم املايل والتقين واجلهود املتعلقة ببناء 
 .(٢33)القدرات يف إطار براجمها

ام وتعبئة التمويل العوأشار عدد من الدراسات إىل الصعوابت املتعلقة بتقدمي التمويل  -٨٨
. وبشكل عام، يظل التمويل الالزم للتنفيذ (٢34)اخلاص عرب االتفاقات البيئية املتعددة األطراف

. (٢35)غري كاف، وال ميكن التنبؤ به وغري متناسق، وخيتلف اختالفاً كبرياً فيما بني النظم املختلفة
لوجيا السليمة بيئيًا مشكلة كنو ومن انحية أخرى، تشمل العقبات اليت تواجه النقل الفعال للت

وجود قدر حمدود من املعلومات وأدوات دعم القرار الالزمة للنقل؛ وعدم كفاية الرتتيبات حلماية 
براءات االخرتاع واحلقوق امللكية الفكرية األخرى؛ واالفتقار إىل التعاون بني احلكومات والشركات 

                                                           

؛ واتفاقية التنوع 11انظر على سبيل املثال اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، املادة  ( ٢3٢)
؛ 14و 13زل، املاداتن واتفاقية اب؛ 11و 1٠؛ وبروتوكول مونرتايل، املاداتن ٢1و ٢٠و 1٨و 16البيولوجي، املواد 

. وأنشئت صناديق خاصة 14و 13؛ واتفاقية ميناماات بشأن الزئبق، املاداتن 11إىل  9واتفاق ابريس، املواد من 
 يف إطار ُنظم حوكمة املناخ واألوزون )صندوق املناخ األخضر والصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل(.

يئة العاملية، الذي يديره البنك الدويل ابالشرتاك مع برانمج األمم املتحدة اإلمنائي مل مرفق البال يقتصر ع ( ٢33)
وبرانمج األمم املتحدة للبيئة، على عمله كآلية مالية لعدد من االتفاقات البيئية املتعددة األطراف فحسب، بل يقدم 

التابع لربانمج األمم املتحدة  ٢1قدرات للقرن مج بناء الأيضًا املوارد املالية على أساس الوالية اخلاصة به مثل بران
 اإلمنائي وبرامج املساعدة التقنية وبناء القدرات التابعة لربانمج األمم املتحدة للبيئة.

 Kamleshan Pillay, Stine Aakre and Asbjørn Torvanger, “Mobilizing adaptation finance) انظر: ( ٢34)

in developing countries”, 23 March 2017) (تعبئة متويل التكيف يف البلدان النامية) و ؛(Aaron Atteridge, 

“Will private finance support climate change adaptation in developing countries?”, Stockholm 

Environment Institute Working Paper, No. 2011-05 (November 2011)) ،(اع ويل من القطهل سيدعم التم
 ,Tom Conway) (؛ وورقةستكهوملااخلاص التكيف مع تغري املناخ يف البلدان النامية؟، ورقة عمل معهد البيئة يف 

“Building capacity for resource mobilization: improving the financial conditions for implementation 

of the Basel Convention at the national and regional levels”) ،على الرابط  اليت ميكن االطالع عليها
www.slideserve.com/rozene/building-capacity-for-resource-mobilization. 

 Ole Kristian Fauchald, International Environmental Governance: A Legal Analysis of) انظر ( ٢35)

Selected (Fridtjof Nansen Institute, 2010)، (احلوكمة البيئية الدولية: حتليل قانوين خليارات منتقاة). 
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لوجيا السليمة بيئياً وإاتحتها؛ وعدم كفاية النظم كنو واألوساط املالية فيما يتعلق ابالستثمار يف الت
 .(٢36)الالزمة جلمع املعلومات واملعارف بشأن هذه التكنولوجيا وتوليفها واإلبالغ عنها

وشكل اإلبالغ احملدود من جانب البلدان النامية فيما يتعلق ابملوارد اليت مت تقدميها  -٨9
م ُقدم، ابإلضافة إىل االفتقار إىل عمليات لرصد دع وتعبئتها، والتكنولوجيا اليت مت نقلها وأي

واستعراض االمثال لاللتزامات املتعلقة ابلتمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، قيوداً هامة أمام 
. وتؤدي عمليات اإلبالغ واالستعراض اخلاصة (٢3٧)التنفيذ الفعال ألحكام املعاهدة ذات الصلة

طراف دورًا هامًا يف حتديد ما إذا كانت البلدان املتقدمة تفي األابالتفاقات البيئية املتعددة 
ابلتزاماهتا املتعلقة ابلدعم التكنولوجي والتقين واملايل، كما كان لعدم قيام األطراف يف املعاهدة 
بتقدمي املعلومات ذات الصلة يف التقارير الوطنية أتثري سليب على تقييم فعالية أحكام املعاهدة 

وأظهرت التطورات األخرية يف إبرام املعاهدات جهودًا جادة من جانب  .( ٢3٨)ذات الصلة
 .(٢39)احلكومات من أجل سد هذه الثغرة

  

                                                           

 Steve Halls, “Barriers to technology transfer: environmentally sound technologies and) انظر ( ٢36)

implementation of the Kyoto Protocol”) ( :التكنولوجيا السليمة بيئيًا وتنفيذ عقبات أمام نقل التكنولوجيا
 ,United Nations)و ؛http://unfccc.int/ttclear/events/2002_event2الرابط ، يُتاح على (بروتوكول طوكيو

Department of Economic and Social Affairs, Climate Change: Technology Development and 

Technology Transfer, background paper prepared for the Beijing High-level Conference on Climate 

Change, November 2008) ،( إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، تغري املناخ: تطوير التكنولوجيا ونقل
 ري املناخ.ؤمتر بيجني الرفيع املستوى واملعين بتغالتكنولوجيا، ورقة معلومات أساسية مل

 Marc Pallemaerts and Jonathan Armstrong, “Financial support to developing) :انظر بوجه عام ( ٢3٧)

countries for climate mitigation and adaptation: is the EU meeting its commitments”, November 

دة تغري املناخ والتكيف معه: هل يفي االحتاد األورويب  للبلدان النامية من أجل التخفيف من حالدعم املايل)، (2009
 .(ابلتزاماته

 Tullio Treves and others, eds., Non-Compliance Procedures and Mechanisms and the) :انظر ( ٢3٨)

Effectiveness of International Environmental Agreements (T.M.C. Asser Press, 2009), p. 109) ،
 Pallemaerts and Armstrong, “Financial)ءات وآليات عدم االمتثال وفعالية االتفاقات البيئية الدولية(؛ و )إجرا

support to developing countries for climate mitigation and adaptation”)من  ، )الدعم املايل للبلدان النامية
 .أجل التخفيف من حدة تغري املناخ والتكيف معه(

 .13؛ واتفاق ابريس، املادة ٢٢انظر اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق، املادة  ( ٢39)

http://unfccc.int/ttclear/events/2002_event2؛
http://unfccc.int/ttclear/events/2002_event2؛
http://unfccc.int/ttclear/events/2002_event2؛
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 تسوية النزاعات، واالمتثال وآليات اإلنفاذ -جيم

ظهرت الثغرات املتعلقة بتنفيذ وفعالية القانون البيئي الدويل يف عدة جوانب تسوية  -9٠
ياب حمكمة بيئية دولية، تتوىل جمموعة متنوعة من احملاكم واهليئات النزاعات بني الدول. ويف ظل غ

، واجهت انغيماروس-غابتشيكوفوالقضائية الدولية تسوية النزاعات املتعلقة ابلبيئة. ففي قضية 
تزال  حمكمة العدل الدولية املهمة الصعبة املتمثلة يف املوازنة بني حقوق األطراف يف ظل ظروف ال

لضرر البيئي ومداه جمهولة. وقد سلط ذلك الضوء على ندرة القواعد أو املبادئ فيها احتماالت ا
ة يف الكثري اليت تعاَل الضرر غري احملقق، وهو وضع راهن إشكايل يف ضوء الفجوة الزمنية، الكبري 

. وتبني إحدى القضااي احلديثة العهد اليت نظرت (٢4٠)من األحيان، بني األفعال وآاثرها على البيئة
حمكمة العدل الدولية وجود بعض الثغرات يف تطبيق احملكمة للبياانت العلمية عند تسوية  فيها

التحليل احملدود  ، كانصيد احليتان يف القطب املتجمد اجلنويبالنزاعات البيئية. ويف قضية 
. كما كشفت (٢41)مبثابة ثغرة يف هنجها حلل النزاع‘‘ البحث العلمي’’للمحكمة فيما يتعلق مبعىن 

قضااي البيئية الكثيفة البياانت واملعروضة على احملكمة عن ثغرات يف املمارسات القضائية املتعلقة ال
 .(٢4٢)ابالستعانة ابخلرباء

ية الدولية األخرى إىل وجود بعض الثغرات يف تسوية وتشري ممارسات املؤسسات احلكوم -91
احملكمة الدائمة للتحكيم قد صممت النزاعات املتعلقة ابلبيئة. فعلى سبيل املثال، ابلرغم من أن 

على وجه التحديد لتيسري التحكيم يف النزاعات املتعلقة ابلبيئة  ٢٠٠1قواعد إجرائية يف عام 

                                                           

-Mari Nakamichi, “The International Court of Justice decision regarding the Gabčíkovo) انظر ( ٢4٠)

Nagymaros Project”, Fordham Environmental Law Journal, vol. 9, No. 2 (Spring 1998), pp. 337 and 

 .(انغيماروس-قرار حمكمة العدل الدولية بشأن مشروع غابتشيكوفو)، (364

 Michaela Young, “Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand) انظر أيضاً  ( ٢41)

intervening): progressive judgment or missed opportunity for the development of international 

environmental law?”, Comparative and International Law Journal of Southern Africa, vol. 48, No. 1 

(March 2015), pp. 59 and 70). 

 Joint dissenting opinion of judges Al-Khasawneh and Simma, in Pulp) املثال،انظر، على سبيل  ( ٢4٢)

Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 107) ن الرأاي
 أوروغواي(. ضدنتني ن للقاضيني اخلصاونة وسيما، يف مطاحن اللب على هنر أوروغواي )األرجان املشرتكااملخالف
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، ٢٠1٧طراف إال يف ست حاالت حىت تشرين الثاين/نوفمرب واملوارد الطبيعية، مل تعتمدها األ
 .(٢43)وكانت مجيعها تتعلق بشكل حصري بقانون املناخ

فر آليات وإجراءات االمتثال املوضوعة يف إطار اتفاقية بيئية متعددة األطراف مساراً وتو  -9٢
د التداخل بني متعدد األطراف ملواجهة التحدايت املتعلقة ابالمتثال واخلاصة بكل طرف. وعن

الدبلوماسية والقانون، ال تقوم هيئات االمتثال ابختاذ قرارات قضائية، كما أهنا عمومًا ال تطبق 
تائجها يف حد ذاهتا. ومع ذلك، تتوفر لديها جمموعة من األدوات اليت متكنها من تكييف ن

يات لرصد استجاابهتا حلالة معينة بشكل أفضل. ويف حني أن بعض املعاهدات قد أنشأت آل
، ال تزال هناك عموماً حاجة إىل تعزيز هذه اإلجراءات (٢44)االمتثال ومعاجلة حاالت عدم االمتثال

. وابإلضافة إىل ذلك، ميكن النظر إىل (٢45)يع التنفيذ الفعال للقانون البيئي الدويلبغية تشج

                                                           

 Judith Levine, “A rising tide of cases: what role for arbitration and conciliation in the) انظر: ( ٢43)

climate change context?”, presentation for the IBA/ICC/PCA/SCC side event, Bonn, 16 November 

2017, p. 10 )  الرابط يُتاح علىhttps://sccinstitute.com/media/225404/cop23-slides-judith-levine.pdf؛ 
 Permanent Court of Arbitration, “PCA participation in COP21 and Conference on Climate Change)و

Disputes”, press release, 8 December 2015, note 11( ) مشاركة احملكمة الدائمة للتحكيم يف االجتماع احلادي
 Tamar Meshel, “Optional rules for)و؛ (ألطراف واملؤمتر املعين ابلنزاعات املتعلقة بتغري املناخوالعشرين ملؤمتر ا

arbitration of disputes relating to natural resources and/or the environment”, MPILux Working Paper, 

No. 1 (2017), para. 14) (تعلقة ابملوارد الطبيعية و/أو البيئية، ورقة عمل قواعد اختيارية للتحكيم يف النزاعات امل
-www.mpi.lu/research/working-paper، تُتاح على الرابط (صادرة عن معهد ماكس بالنك يف لكسمربغ

series/2017/wp-2017-1/. 

 بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون؛ وبروتوكول كيوتو. انظر بروتوكول مونرتايل ( ٢44)

ار الدويل أبنواع احليواانت والنبااتت الربية املعرضة حتديد ال ( ٢45) عديد من هذه الوسائل يف إطار اتفاقية االجت 
 CITES compliance and enforcement regime”, presentation for the expert“) ، انظر أمانة االتفاقيةلالنقراض

meeting on compliance with the Nagoya Protocol to CBD, Montreal, March 2012) ،( نظام االمتثال
ار الدويل أبنواع احليواانت والنبااتت الربية  ماع اخلرباء ، عرض الجت‘‘املعرضة لالنقراضواإلنفاذ لدى اتفاقية االجت 

بشأن االمتثال لربوتوكول انغواي امللحق ابالتفاقية املتعلقة ابلتنوع البيولوجي(. يُتاح على الرابط 
www.cbd.int/doc/meetings/abs/absem-comp-01/other/absem-comp-01-presentation-cites-en.pdf. 

https://sccinstitute.com/media/225404/cop23-slides-judith-levine.pdf؛
https://sccinstitute.com/media/225404/cop23-slides-judith-levine.pdf؛
https://sccinstitute.com/media/225404/cop23-slides-judith-levine.pdf؛
https://www.cbd.int/doc/meetings/abs/absem-comp-01/other/absem-comp-01-presentation-cites-en.pdf
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بشكل  الثغرات يف هذا السياق من حيث املشاركة، حيث إن هيئات عدم االمتثال ال تسمح
 .(٢46)عام للجهات الفاعلة من غري الدول ابلتقدم بشكاوى

فيما يتعلق ابملشاع العاملي واملوارد  وتبقى أيضًا فجوات يف إنفاذ احلقوق وااللتزامات -93
والفضاء  ( ٢4٧)الطبيعية املشرتكة، مثل أعايل البحار والقارة القطبية اجلنوبية )أنتاركتيكا(

ابلنزاعات ذات الصلة ابملوارد الطبيعية اليت ال تنشأ من املعاهدات . وفيما يتعلق (٢4٨)اخلارجي
تكشف أيضًا عن  (٢5٠)ونظم االستثمار (٢49)ليةالبيئية، فإن املمارسات املتبعة يف التجارة الدو 

وجود ثغرات يف تنفيذ املعايري البيئية وفعاليتها. وقد تنشأ هذه الثغرات يف النظام أيضاً طاملا كانت 
ملعاهدات البيئية ال تتناول عالقاهتا مع املعاهدات االقتصادية، وهو ما قد يؤدي إىل العديد من ا

 بق أو الوالية املطبقة يف نزاع معني.ظهور مصادر متميزة للقانون املط

 البيئية العابرة للحدود املسؤولية والتعويض عن األضرار -دال

عالان استكهومل وريو على أمهية املسؤولية والتعويض عن األضرار البيئية العابرة إأكد  -94
صدر . ويشكل هذا األمر م(٢51)ندرة املعايري الدولية بشأن هذا املوضوععلى للحدود وكذلك 

ألن نظام املسؤولية والتعويض عن األضرار البيئية العابرة للحدود خيدم عدة أهداف  ابلتحديدقلق 

                                                           

 ,.Tullio Treves and others, eds)يف ، اتفاقية آرهوس. انظر أيضاً املقدمةيوجد استثناء ملحوظ مبوجب  ( ٢46)

Civil Society, International Courts and Compliance Bodies (Cambridge University Press 2005), pp. 1 

and 7). 

)تكييف استعراض حمكمة العدل الدولية بشأن املوافقة من مجيع  11انظر معاهدة القطب اجلنويب، املادة  ( ٢4٧)
من التصديقات عليه( بروتوكول معاهدة أنتاركتيكا املتعلق  ظر أيضًا )يف ظل عدد حمدود نسبياً الدول املعنية(. ان

 .1٨حبماية البيئية، املادة 

 ال توجد صكوك تتعلق بقانون الفضاء تنص على تسوية النزاعات امللزمة واإللزامية. ( ٢4٨)

 ,European Communities – Measures concerning Meat and Meat Products (Hormones))انظر  ( ٢49)

WT/DS26/AB/R, 16 January 1998( ) تدابري تتعلق ابللحوم ومنتجات اللحوم  -اجملتمعات األوروبية
 )إبداء عدم الرغبة يف تطبيق املبادئ البيئية لتربير اإلجراءات املتعلقة ابلتجارة(.، ()اهلرموانت(

 International Centre for Settlement of Investment Disputes, Compañía del Desarrollo)انظر  ( ٢5٠)

de Santa Elena S.A. v. the Republic of Costa Rica, Case No. ARB/96/1, Final Award, 17 February 2000, 

paras. 71–72( .)التربيرات البيئية ال تؤثر على رسوم  ( )استنتاج أناملركز الدويل لتسوية منازعات االستثمار
 لتعويض(.ا

 .13؛ وإعالن ريو، املبدأ ٢٢الن استكهومل، املبدأ إع ( ٢51)
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سياساتية: أواًل، يعمل كأداة الستيعاب التكاليف البيئية لألنشطة امللوثة من خالل إجبار اجلهات 
يضمن تنفيذ لبيئية الدولية و املسببة للتلوث على دفع الثمن؛ اثنياً، حيفز االمتثال للقواعد واملعايري ا

املبادئ االحرتازية والوقائية؛ وأخرياً، يكفل التعويض عن الضرر البيئي من خالل تنفيذ تدابري 
كان هناك انتشار ملحوظ لالتفاقات البيئية املتعددة األطراف منذ مؤمتر   وبينما. (٢5٢)إصالحية

البيئية العابرة  تعويض عن األضرارسوى تطور حمدود يف جمال املسؤولية وال حيدثاستكهومل، مل 
للحدود. ومتثل مسؤولية الدولة واملسؤولية الدولية من جهة، واملسؤولية املدنية من جهة أخرى، 

 الفئتني العامتني للمسؤولية يف القانون البيئي الدويل.

 مسؤولية الدولة واملسؤولية الدولية

االلتزامات الدولية يعترب ل أي دولة أبحد املبادئ األساسية يف القانون الدويل أن إخالمن  -95
. وقد أعادت جلنة القانون (٢53)غري مشروع دوليًا يفضي إىل حتمل الدولة مسؤولية دولية فعالً 

من موادها املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري  1الدويل ذكر هذا املبدأ األساسي يف املادة 
الدولة مبوجب قواعد القانون الدويل  يُعزى الفعل إىل . وجيب أال(٢54)املشروعة على الصعيد الدويل

عاهدة ملفحسب، بل جيب أن يشكل أيضًا خرقًا اللتزام دويل مبوجب القانون الدويل العام أو 
. وقد أكد عدد من القرارات التحكيمية والقضائية وجود التزام دويل على كل دولة (٢55)سارية

ضرراً على بيئة الدول األخرى أو أو حتت سيطرهتا  أبن تكفل أال تسبب األنشطة داخل أراضيها
 ٢1. وقد أُعيد التأكيد على هذا االلتزام العام يف املبدأ (٢56)مناطق خارج حدود الوالية الوطنية

من إعالن ريو، وأُدرج يف عدد من االتفاقات البيئية املتعددة  ٢من إعالن استكهومل واملبدأ 

                                                           

 Jutta Brunnée, “Of sense and sensibility: reflections on international liability regimesانظر ) ( ٢5٢)

as tools for environmental protection”, International Comparative Law Quarterly, vol. 53, No. 2, p. 

351; Sands and others, Principles of International Environmental Law, p. 735.) 

 James Crawford, Alain Pellet and Simon Olleson, eds., The Law of)انظر بوجه عام  ( ٢53)

International Responsibility (Oxford University Press, 2010).) 

 ، املرفق.56/٨3انظر القرار  ( ٢54)

 .٢املرجع نفسه، املادة  ( ٢55)

 ,Trail Smelter Case (United States, Canada), pp. 1906–1982; Corfu Channel Caseانظر ) ( ٢56)

Judgment of April 9th 1949, I.C.J. Reports 1949; Arbitral Tribunal, Lake Lanoux Arbitration (France 

v. Spain), 16 November 1957; Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 

I.C.J. Reports 1996; Permanent Court of Arbitration, Iron Rhine Arbitration (Belgium/Netherlands), 

Final Award, 24 May 2005.) 
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املقام األول ابختاذ تدابري لوقف الضرر  على االلتزام يف . وتنطوي مسؤولية الدولة(٢5٧)األطراف
تقدمي التعويض من خالل وسائل من بينها التعويض االلتزام بالبيئي العابر للحدود، ويف املقام الثاين 

 .(٢5٨)عن الدمار إذا حدث هذا الضرر

دورًا هاماً ؤدي كان هلا أن توقد حتتاج قواعد مسؤولية الدول إىل مزيد من التطوير إذا   -96
. وتوجد حاليًا بعض القيود اهلامة. وعلى وجه (٢59)كأداة ملعاجلة الضرر البيئي العابر للحدود

على إظهار اخلطأ من جانب  ‘‘العناية الواجبة’’احلرص املتمثل يف اخلصوص، ينطوي معيار 
 املعنية ألنه يدل على التزام ابلسلوك وليس ابلنتيجة.الدولة 

 تستند املسؤولية الدولية عن األضرار البيئية العابرة للحدود إىل وجود ومن جهة أخرى، ال -9٧
. فهي نتاج ملمارسات املعاهدات وتركز على توفري التعويض عن الضرر (٢6٠)فعل غري مشروع دولياً 

. وليس هناك (٢61)شروعة ولكن حتمل يف طياهتا خماطر كثيفةالعابر للحدود الناشئ عن أنشطة م
عاهدات اليت تنص على املسؤولية الدولية عن األضرار البيئية العابرة سوى عدد قليل من امل

                                                           

؛ واتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، 3جي، املادة انظر على سبيل املثال االتفاقية املتعلقة ابلتنوع البيولو  ( ٢5٧)
 ا حلماية طبقة األوزون، الديباجة.؛ واتفاقية فيين194املادة 

 ,Permanent Court of International Justice) ؛ و31و 31، املرفق، املاداتن 56/٨3انظر القرار  ( ٢5٨)

Chorzów Factory Case, Ser. A, No. 13, 46–48, 1927 و )(؛Gabčíkovo-Nagymaros Project 

(Hungary/Slovakia), Judgment, I.C.J. Reports 1997; I.C.J., Certain Activities Carried Out By 

Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua), General list No. 150 of 2 February 2018 ؛)
 ,”Makane Moise Mbengue, “Critical assessment of reparation in international environmental lawو )

Proceedings of the ASIL Annual Meeting, vol. 110 (2016), p. 293). 

 Brunnée, “Of sense and sensibility”, p. 354; T. Scovazzi, “State responsibility forانظر ) ( ٢59)

environmental harm”, Yearbook of International Environmental Law, vol. 12, No. 1 (January 2001), 

p. 55)( ؛ وSands and others, Principles of International Environmental Law, p. 803.) 

 Teresa A. Berwick, “Responsibility and liability for environmental damage: a roadmap) انظر ( ٢6٠)

for international environmental law regimes”, Georgetown International Environmental Law Review, 

vol. 10, No. 2 (1998), p. 257 و(؛(Brunnée, “Of sense and sensibility”, p. 352 ؛)و(Malgosia Fitzmaurice, 

“International responsibility and liability”, in Bodansky, Brunnée and Hey, eds., The Oxford Handbook 

of International Environmental Law). 

 (.Berwick, “Responsibility and liability for environmental damage”, p. 259) انظر ( ٢61)
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املسؤولية ’’، بدأت جلنة القانون الدويل العمل على موضوع 19٧٨. ففي عام (٢6٢)للحدود
ونظرًا لنقص الدعم ‘‘. الدولية عن النتائج الضارة النامجة عن أفعال ال حيظرها القانون الدويل

 “الوقاية”ة من جانب بعض احلكومات، حولت اللجنة تركيزها إىل ملفهوم املسؤولية الدولي
، اعتمدت اللجنة مشاريع املواد املتعلقة مبنع األضرار ٢٠٠1ويف عام  .)٢63(“توزيع اخلسارة”و

االعرتاف ابلتزام دويل ابختاذ تدابري مناسبة  تتوخىالعابرة للحدود النامجة عن أنشطة خطرة، واليت 
. وقد اسُتكمل ممكن رار جسيمة عابرة للحدود أو تقليلها إىل أدىن حدللحيلولة دون حدوث أض

مبجموعة من مشاريع املبادئ بشأن توزيع اخلسارة يف حالة األضرار  ٢٠٠6 عام هذا العمل يف
يف ضمان  نهدفني متالزمني يتمثال جبانب )٢64(خطرةالبيئية العابرة للحدود والنامجة عن أنشطة 

لضحااي األضرار العابرة للحدود، واحلفاظ على البيئة ومحايتها من خالل التعويض السريع والوايف 
ختفيف حدة األضرار واستعادهتا أو إصالحها. وإبلزام الدول بفرض املسؤولية على اجلهات اليت 

ؤولية تضطلع أبنشطة خطرة، أظهرت مشاريع املبادئ حتواًل واضحًا عن أي مفاهيم للمس
 .)٢65(الدولية

 نيةاملسؤولية املد

حدثت تطورات ملحوظة يف قانون املعاهدات فيما يتعلق ابملسؤولية املدنية عن األضرار  -9٨
البيئية العابرة للحدود. وتغطي ُنظم املعاهدات املتعلقة بقضااي معينة جماالت متنوعة من قبيل 

                                                           

واملطلقة انظر اتفاقية املسؤولية الدولية عن األضرار اليت حتدثها األجسام الفضائية )املسؤولية األساسية  ( ٢6٢)
 Responsibilities and Obligations of Statesو)، 139للدولة(؛ واتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، املادة 

Sponsoring Persons and Entities with Respect to Activities in the Area, Advisory Opinion ) مسؤوليات
استشاري )فيما يتعلق  ي، رأما يتعلق ابألنشطة يف املنطقة والتزامات الدول املزكية لألشخاص والكياانت يف

فاذ(؛ ابألنشطة يف املنطقة(؛ واتفاقية تنظيم األنشطة املتعلقة ابملوارد املعدنية ألنتاركتيكا )اليت مل تدخل حيز الن
 (.1٠وبروتوكول مدريد )الذي يتضمن مسؤولية الدولة يف املرفق السادس، املادة 

 .15٢، الفقرة A/CN.4/531 :انظر ( ٢63)

 .A/61/10 :انظر ( ٢64)

يف الصيغة املستقبلية احملتملة النظر الذي اختذته مؤخراً،  ٧1/143، يف قرارها واصلت اجلمعية العامة ( ٢65)
 ومشاريع املبادئ.ملشاريع املواد 
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ية ائع واملواد اخلطرة، والكائنات احل، ونقل البض( ٢6٧)، والتلويث النفطي( ٢66)الطاقة النووية
. وكانت املعاهدات السابقة اليت تتناول مسألة الطاقة النووية (٢69)، واحلوادث الصناعية(٢6٨)احملورة

والتلويث النفطي قد ُصممت يف األصل لضمان التعويض عن إصابة األشخاص واملمتلكات، 
 .(٢٧٠)للحدود إبدخال تعديالت حمددة وُأضيفت بعد ذلك املسؤولية عن األضرار البيئية العابرة

وتوجد بعض أوجه القصور امللحوظة فيما يتعلق هبذه النظم. أواًل، ثبت أن تقييم األضرار  -99
د حلالبيئية والتعويض عنها ميثل مشكلة. وابلرغم من أنه يُتفق على ضرورة جتاوز الضرر البيئي 

شكل ال يوجد معيار دويل متفق عليه لتلك العتبة. وتشري الصكوك بأدىن لكي تنشأ املسؤولية، 
 .(٢٧1)“فوق املستوايت املسموح هبا”أو ضرر  “خطري”أو  “هائل” أو “كبري”تلف إىل ضرر خم

تكاليف التدابري املتخذة أو اليت يتعني اختاذها ”وتقيد معظم نظم املسؤولية املدنية تعويض 
اً تعويضومع ذلك، منح عدد من احملاكم واهليئات القضائية . “الستعادة البيئة اليت تعرضت للضرر

                                                           

تعديالت والصكوك يتألف نظام املسؤولية املدنية عن األضرار النووية من ثالث معاهدات مرتابطة، جبانب ال ( ٢66)
التكميلية اخلاصة بكل معاهدة: االتفاقية املتعلقة ابملسؤولية قبل الغري يف ميدان الطاقة النووية )اتفاقية ابريس( 

لتعديل اتفاقية ابريس؛ واتفاقية فيينا بشأن املسؤولية املدنية عن األضرار النووية  ٢٠٠4والربوتوكول امللحق هبا لعام 
 التفاقية املتعلقة ابملسؤولية املدنية يف جمال النقل البحري للمواد النووية )اتفاقية بروكسل(.)اتفاقية فيينا(؛ وا

لقة ابملسؤولية املدنية عن الضرر الناجم عن ما يلي: االتفاقية الدولية املتع التلويث النفطييتضمن نظام  ( ٢6٧)
؛ واالتفاقية الدولية املتعلقة إبنشاء 199٢ا لعام التلويث النفطي )اتفاقية التلويث النفطي(، والربوتوكول امللحق هب

ة صندوق دويل للتعويض عن األضرار النامجة عن التلويث النفطي )اتفاقية صندوق النفط(؛ واتفاقية املسؤولية املدني
 عن أضرار التلوث النفطي الناتج عن استكشاف واستغالل املوارد املعدنية لقاع البحار.

كواالملبور التكميلي لربوتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية بشأن املسؤولية واجلرب -بروتوكول انغواي ( ٢6٨)
 التعويضي.

نامجة عن آاثر عابرة احلدود للحوادث الصناعية الربوتوكول املتعلق ابملسؤولية املدنية والتعويض عن األضرار ال ( ٢69)
ة حبماية واستخدام اجملاري املائية العابرة للحدود املتعلق 199٢على املياه عابرة احلدود وامللحق ابالتفاقية عام 

 املتعلقة ابآلاثر العابرة للحدود للحوادث الصناعية. 199٢والبحريات الدولية وابتفاقية عام 

؛ ٢سبيل املثال بروتوكول تعديل اتفاقية فيينا بشأن املسؤولية املدنية عن األضرار النووية، املادة انظر على  ( ٢٧٠)
لتعديل اتفاقية ابريس، القسم  ٢٠٠4؛ وبروتوكول عام 1عويض التكميلي عن األضرار النووية، املادة واتفاقية الت

 ابء؛ وبروتوكول تعديل اتفاقية التلويث النفطي.

يف مشروعي املادتني بشأن  “ذي شأن” مصطلحخرى، استقرت جلنة القانون الدويل على ومن جهة أ ( ٢٧1)
( ومشروع مبادئ اللجنة بشأن توزيع اخلسارة ٢و 1عن األنشطة اخلطرة )املاداتن منع الضرر العابر للحدود الناجم 

 (.٢يف حالة الضرر العابر للحدود الناجم عن األنشطة اخلطرة )املبدأ 
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عن األضرار البيئية احملضة. ففي العديد من احلاالت، ال يُغطى الضرر البيئي يف املناطق اخلارجة 
عن حدود الوالية الوطنية. غري أن تكاليف التدابري املتخذة ملنع أو ختفيف األضرار البيئية خارج 

ة حمدودة من حيث سؤوليامل تكون. وأخرياً، (٢٧٢)نطاق الوالية الوطنية يغطيها عدد من املعاهدات
أيضاً أن هناك عدة صكوك للمسؤولية املدنية مل تدخل  وجيدر ابإلشارةمبلغ التعويض املستحق. 

 .(٢٧3)حيز النفاذ

 ستنتاجاتالا -سابعاا 

الة القانون البيئي الدويل والصكوك اللذين وردا أعاله حلتحليل الستعراض و اليكشف ا -1٠٠
قصور على مستوايت متعددة. وتوجد ثغرات وأوجه قصور  ثغرات وأوجهاملتعلقة ابلبيئة عن وجود 

كبرية فيما يتعلق ابملبادئ السارية للقانون البيئي؛ واحملتوى املعياري واملؤسسي للنظم التنظيمية 
القطاعية، فضالً عن ترابطها ابلنظم املتعلقة ابلبيئة؛ وهيكل حوكمة القانون البيئي الدويل؛ والتنفيذ 

 يئي الدويل واالمتثال له وإنفاذه.للقانون البالفعال 

ابملبادئ البيئية يف طرق تفسري املعاهدات البيئية، وقد تساعد هذه املبادئ على  ويسرتشجد -1٠1
سد الثغرات بني القواعد املنصوص عليها يف املعاهدات. وتشمل هذه املبادئ التزام الدول مبنع 

توخي احلذر عند اختاذ قرارات قد تضر الوطنية، و  حدوث أضرار بيئية كبرية تتجاوز حدودها
صنع املعلومات وعمليات  وصول العامة إىلابلبيئة، وتقدمي التعويضات عن الضرر البيئي، وإاتحة 

، والتعاون يف محاية البيئة. وقد أُدرجت بعض ذا شأنحتمل يف طياهتا ضررًا بيئيًا قد القرار اليت 
لعديد من االتفاقات البيئية املتعددة األطراف. ائل حمددة لاملبادئ يف السياقات اخلاصة مبس

                                                           

اد ى سبيل املثال االتفاقية الدولية املتعلقة ابملسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل املو انظر عل ( ٢٧٢)
، واتفاقية املسؤولية املدنية عن األضرار النامجة خالل نقل البضائع اخلطرة ابلطرق عن طريق البحراخلطرة والضارة 

 الربية والسكك احلديدية وسفن املالحة الداخلية.
االتفاقية الدولية املتعلقة ابملسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل املواد اخلطرة والضارة ك يشمل ذل ( ٢٧3)

، وبروتوكول ابزل بشأن املسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم ٢٠1٠والربوتوكول امللحق هبا لعام ر عن طريق البح
كواالملبور التكميلي -احلدود، بروتوكول انغوايعن نقل النفاايت اخلطرة وغريها من النفاايت والتخلص منها عرب 
ويضي، والربوتوكول املتعلق ابملسؤولية املدنية لربوتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية بشأن املسؤولية واجلرب التع

ولية والتعويض عن األضرار النامجة عن آاثر عابرة احلدود للحوادث الصناعية على املياه عابرة احلدود، واتفاقية املسؤ 
تعلقة املتعلقة بتنظيم األنشطة امل 19٨٨املدنية عن األضرار النامجة عن األنشطة اخلطرة على البيئة، واتفاقية عام 

 ابملوارد املعدنية ألنتاركتيكا.
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من احملاكم واهليئات القضائية الدولية وجود قواعد القانون الدويل عدد  وابإلضافة إىل ذلك، أكد
سيما االلتزام مبنع حدوث أضرار بيئية تتجاوز الوالية الوطنية،  علق حبماية البيئة، والاليت تتالعريف 
 بيئي وااللتزام ابجلرب عن األضرار البيئية.الومهمة إجراء تقييم لألثر ة الواجبة، العناي وتنفيذ

سيما فيما يتعلق  وتوجد أوجه قصور كبرية فيما يتعلق مببادئ القانون البيئي الدويل، ال -1٠٢
أ، مبحتواها ووضعها القانوين. فهناك حاالت ال يتوافر فيها الوضوح فيما يتعلق بطبيعة وحمتوى املبد

اعرتاف به يف صكوك قانونية ملزمة، وال إمجاع قضائي فيما يتعلق بقابليته للتطبيق،  جدأو ال يو 
أو مجيع ما سبق. وتؤثر درجة عدم اليقني القانوين الذي حييط ابلعديد من هذه املبادئ، بشكل 

ملبادئ، من لنظم البيئية القطاعية وتنفيذها. فبعض االتنبؤ ابمباشر أو غري مباشر، على قابلية 
ُتطبق إال على  قبيل الوصول إىل املعلومات واملشاركة يف صنع القرارات والوصول إىل العدالة، ال

الصعيد اإلقليمي. وهناك مبادئ أخرى، مثل احلق يف التمتع ببيئة نظيفة وصحية ومبادئ عدم 
تطويرها  ية، ومل يتميف عدد حمدود من الصكوك القانونو مؤخراً،  إالهبا يعرتف والتقدم، مل  النكوص

ابلكامل حىت اآلن. وعلى الرغم من أن مبادئ التنمية املستدامة واملسؤوليات املشرتكة ولكن 
الدينامية واملرونة للسماح بنمو تتسم ضمنياً بقدر كاف من منها  والقدرات املتعلقة بكلاملتباينة، 

. وهناك حاجة إىل حغري واضعام القانون الدويل واالستجابة للتحدايت اجلديدة، فإن تطبيقها ال
مزيد من توضيح مبادئ القانون البيئي، دون املساس ابلتطورات القانونية اليت حتققت ابلفعل يف 
السياقات اخلاصة ابملسائل احملددة ملختلف االتفاقات البيئية املتعددة األطراف. وميكن لصك 

د يضم مجيع مبادئ القانون البيئي أن يتي حسني التجانس، والقدرة ح الفرصة لتدويل شامل وموحِّ
 على التنبؤ، واليقني.

ويتسم القانون البيئي ابلتجزؤ واالفتقار العام إىل االتساق والتآزر بني جمموعة كبرية من  -1٠3
األطر التنظيمية القطاعية. وال ميكن جتنب هذا التجزؤ ابلنظر إىل الطبيعة التدرجيية والتزايدية 

ون البيئي الدويل. ومع ذلك، سيتعني بذل جهود مدروسة لسن  القان والقائمة على رد الفعل
لتسخري الروابط وأوجه التآزر املتأصلة يف جماالت حمددة مثل التنوع البيولوجي، أو الغالف اجلوي، 
أو املواد الكيميائية والنفاايت. ويتوافق هيكل حوكمة القانون البيئي الدويل مع جتزؤه. وتتحمل 

والايت تتعلق ابلبيئة، مبا يف ذلك مؤسسات منظومة األمم مسؤوليات و  مؤسسات متعددة
املتحدة، واهليئات املنشأة مبوجب املعاهدات واليت أسستها االتفاقات البيئية املتعددة األطراف 
والوكاالت املتخصصة، فضاًل عن املؤسسات اإلقليمية. ويتطلب هذا التجزؤ املؤسسي حتسني 

وتنفيذها على حد سواء بغية ضمان اتساق السياسات،  القوانني التنسيق على مستويي سن  
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والدعم املتبادل، وحتقيق أوجه التآزر يف التنفيذ. ومع ذلك، هناك عجز كبري يف التنسيق داخل 
منظومة األمم املتحدة، وبني مؤسسات منظومة األمم املتحدة واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف، 

تعددة األطراف، وبني االتفاقات البيئية املتعددة األطراف والصكوك البيئية امل وفيما بني االتفاقات
 األخرى املتعلقة ابلبيئة. ومن شأن تعزيز التنسيق واالتساق أن حيس ن فعالية القانون البيئي الدويل.

النهج  يعين، وبوجه عامقطاعية حمددة.  حوكمةوتوجد ثغرات وأوجه قصور كبرية يف نظم  -1٠4
القضااي ال تزال تفتقر إىل تنظيم حمدد وملزم قانوانً، مبا يف ذلك اللوائح املتعلقة  أن بعض طاعيالق

، ومحاية الربيةحبفظ الغاابت واستخدامها املستدام، وتلوث املناطق البحرية ابلنفاايت البالستيكية 
طة اهلندسية الرتبة، وحقوق اإلنسان وتغري املناخ، والتنوع البيولوجي، واملواد النانوية وبعض األنش

اجليولوجية. وميكن أن جتد بعض هذه القضااي، رهنًا ابإلرادة السياسية، جمااًل ملناقشتها يف 
املناخ، هناك حتد مهم يتمثل  االتفاقات البيئية املتعددة األطراف القائمة. وفيما يتعلق بنظام تغري

التزامات خمتلفة ضمن وتت تتباين العضوية فيهابني معاهدات متعددة  العالقات املفصليةيف 
تنسيق خمتلف جوانب املعاهدات، من قبيل اإلبالغ، بغية يلزم ومتداخلة يف بعض األحيان. وقد 

مع قضية محاية الغالف اجلوي،  جتنب التوترات احملتملة فيما بينها. ويف املعاهدات اليت تتعامل
بالغ والتحقق. ومن انحية مثل نظامي األوزون والزئبق، تتعلق التحدايت ابلتنفيذ والرصد واإل

أخرى، مت أتطري تلوث اهلواء بشكل كبري ابعتباره قضية إقليمية، على الرغم من تزايد األدلة على 
يف التغطية من حيث البلدان وامللواثت أو آاثره العاملية. وتركت الُنهج اإلقليمية ثغرات كبرية 

وعدم كفاية االمتثال للقواعد القائمة.  مصادر التلوث. وتبني بعض الُنهج اإلقليمية ضعف التنفيذ
وقد يكون من املستصوب اتباع هنج عاملي لتلوث اهلواء من خالل معاهدة عاملية لتلوث اهلواء أو 

 ربط املعاهدات اإلقليمية.ب

عدم كفاءة ؛ و نقص فعالية التنفيذ مبشاكلموعة معاهدات التنوع البيولوجي أيضاً وتتميز جم -1٠5
لرصد واإلبالغ واالستعراض والتحقق؛ وغياب أو عدم كفاية اإلجراءات ة ابالعمليات املتعلق

. وميكن للرتكيز املتنامي على مفهوم خدمات النظم هوإنفاذ تعزيز االمتثالالرامية إىل واآلليات 
جية، اليت تعلق قيمة اقتصادية على التنوع البيولوجي، أن يساعد على حتسني دمج وتعميم اإليكولو 
يولوجي ضمن اجملاالت األخرى املتعلقة ابلسياسات وسن  القوانني. وتوجد عدة صكوك التنوع الب

يت إقليمية ودون إقليمية يتم الرتكيز عليها يف نطاق حمدود، ولكن هناك جمال ملزيد من التطورات ال
من شأهنا أن تسمح بتعديل القواعد املتعلقة مبناطق أو أنواع إيكولوجية حمددة عابرة للحدود. 

جيب إيالء مزيد من االهتمام للعوامل الدافعة املباشرة وغري املباشرة لفقدان التنوع البيولوجي، و 
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فعة، من قبيل وكذلك التعاون واالتساق مع جماالت القانون الدويل اليت حتكم تلك العوامل الدا
 التجارة واألمن الغذائي وتغري املناخ واالستخدامات البحرية.

من االتفاقات العاملية واإلقليمية واملتعلقة  تشكيلةياه العذبة من خالل وتُنظم موارد امل -1٠6
أبحواض األهنار واليت تستخدم يف الغالب شروطًا غامضة، مما يؤدي إىل انعدام اليقني واالفتقار 
إىل التوحيد يف سبل تطبيقها. وميكن للمبادئ البيئية أن تسد الثغرات املعيارية واملؤسسية النامجة 

 سيق تطبيقها.ذه الصكوك، وقد تعمل على تنيف ه

الرغم من أن اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار تقدم فعلى وفيما يتعلق ابلبيئة البحرية،  -1٠٧
صكوك تكميلية خمتلفة على خمتلف  تطبقجمموعة شاملة من القواعد حلماية وحفظ البيئة البحرية، 

لقطاعي حتدايت أمام تنفيذ املعين. ويولد هذا النهج ا األنشطة وفقًا للموضوع واملوقع اجلغرايف
من حيث تقييم قائمة االختالفات  وتظلالُنهج املتكاملة. وتعترب آليات االمتثال غري شائعة 

واملواد التنفيذ. وال توجد صكوك حمددة تتناول بصورة شاملة التحدايت العصرية للحطام البحري، 
م من أن االتفاقية توفر إطاراً قانونياً الدقيقة. وابلرغ ية البحريةواجلسيمات البالستيك، البالستيكية

داً ملعاجلة التجزؤ، فإن دوره  احملتمل يف هذا الصدد مل يتحقق بعد بشكل كامل. اموحِّ

. ففيما يتعلق ابملواد اخلطرةملواد والنفاايت واألنشطة نظم حوكمة اوتوجد ثغرات كبرية يف  -1٠٨
ات يف غياب القواعد العاملية اليت تتناول الوقاية من احلوادث والتأهب ، تكمن هذه الثغر اخلطرة

واالستجابة هلا، وكذلك القواعد امللزمة فيما يتعلق ابلتصنيف، والتوسيم، والتعبئة والنقل. 
 أطر النفاايت يفإنتاج هذه قيوداً كمية على  اخلطرةتفرض القواعد الدولية اليت حتكم النفاايت  وال

غياب نظام عاملي للمسؤولية والتعويض بشأن نقل النفاايت اخلطرة وكذلك ميثل ة. زمنية حمدد
ركز ي، اخلطرةعرب احلدود ثغرة رئيسية يف اإلطار القانوين الدويل. وأخرياً، فيما يتعلق ابألنشطة 

ة بشأن التنظيم الدويل يف األساس على األنشطة النووية. ومع ذلك، توجد أوجه قصور خطري 
املبادئ واملعايري العاملية امللزمة قانواًن فيما يتعلق بتصميم حمطات الطاقة النووية وحتديد القواعد و 

 موقعها وسالمتها.

ال تزال اجلوانب املفصلية بني االتفاقات البيئية املتعددة األطراف والصكوك املتصلة ابلبيئة و  -1٠9
العديد من املبادئ البيئية  ضوح من حيث حمتوىمتثل انحية إشكالية بسبب االفتقار إىل الو 

. وهناك حاجة إىل مزيد من الدعم املتبادل للقواعد املتعلقة ابلتجارة والبيئة. وبوجه عام، ومراكزها
معاهدات االستثمار لتشمل قضااي مثل تغري املناخ والتنوع  تتناوهلامل تتطور الشواغل البيئية اليت 

لفكرية بشكل متجانس مع الشواغل الزراعية، أو ت صكوك امللكية االبيولوجي. ومل تتفاعل أدوا
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احلصول على املوارد اجلينية وتقاسم املنافع. وُترتك حقوق حقوق اجملتمعات األصلية واحمللية أو 
حقوق اإلنسان على أساس كل حالة على مع االعتبارات البيئية  مهمة إدماجلمحاكم اإلقليمية ل

 حدة.

يئات القضائية الدولية على عدم وجود توافق دويل يف اآلراء شدد احملاكم واهلوكثريًا ما ت -11٠
بشأن املبادئ البيئية. وواجهت احملاكم واهليئات القضائية غري املتخصصة عقبات تتعلق بتقييم 
البياانت البيئية، واحلاالت اليت مل حيدث فيها بعد ضرر بيئي، وتطبيق القواعد العامة على األضرار 

متثال غري كافية إىل حد كبري ويتعني حتسينها لتعزيز التنفيذ الفعال لالتفاقات ئية. وتعد نظم االالبي
البيئية املتعددة األطراف. وخارج نطاق التلويث النفطي والضرر النووي، فإن نظم املسؤولية واجلرب 

أيضاً تبقى و حيز النفاذ. بعد معتمدة مل تدخل  صكوكتتكون من  أوالتعويضي إما غري موجودة 
ت يف التنفيذ فيما يتعلق إبنفاذ احلقوق وااللتزامات ذات الصلة أبعايل البحار واملوارد الطبيعية ثغرا

 املشرتكة.

فتنفيذه وال يزال تنفيذ القانون البيئي الدويل ميثل مشكلة على الصعيدين الوطين والدويل.  -111
ناسبة من التشريعات على الصعيد الوطين يعيقه يف العديد من البلدان عدم وجود العناصر امل

فيذ الوطين . وميكن حتسني التنالوطنية واملوارد املالية والتكنولوجيا السليمة بيئيا والقدرات املؤسسية
من خالل تعميم االعتبارات البيئية يف القطاعات األخرى وحتسني مشاركة اجلهات الفاعلة من 

 غري الدول يف صنع القرار والتنفيذ.

املبادئ البيئية. غري أنه  يضًا على الصعيد الدويل عدم الوضوح يف العديديعيق التنفيذ أو  -11٢
الل عمليات أكثر فعالية لإلبالغ واالستعراض ميكن تعزيز التنفيذ على هذا الصعيد من خ

إجراءات وآليات صارمة لالمتثال واإلنفاذ. ويلزم تعزيز دور اجلهات  تطبيق والتحقق، ابإلضافة إىل
لدول يف سن  القوانني البيئية الدولية، ورصد التنفيذ وإجراءات االمتثال يف معظم الفاعلة من غري ا

 النظم التنظيمية القطاعية.

وابالستفادة من النهج االبتكارية اليت اعتمدهتا الدول حىت اآلن حلماية البيئة، من الضروري  -113
. قائمة يف القانون البيئي الدويلأن تعمل الدول واألمم املتحدة على حنو مشرتك ملعاجلة الثغرات ال

ودينامية لتوفري  م الفرصة الستخدام القانون البيئي الدويل بطرق جديدةنوجيب علينا مجيعاً أن نغت
 .نظام حوكمة يتسم ابلقوة والفعالية هبدف حتسني محاية البيئة لألجيال املقبلة

 


