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 مقدمة أوالً.

 

 تمهيد .أ 

 

 المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة منذ السبعينات عنصراً هاماً في برنامج عمل منظمة القضاياشكلت  .1

أدرجت حكومة الهند اقتراح النظر في موضوع تطوير القانون الدولي المتعلق بالبيئة البشرية في جدول  1.آلكو

 في طوكيو. م4791التي عقدت في عام أعمال المنظمة في الدورة السنوية الخامسة عشرة 

 

النفايات بشأنه تحت عناوين مثل القانون البيئي وحماية البيئة ونقل  المداوالت منذ ذلك الحين تجرى .2

( ومؤتمر األمم المتحدة DECNUالخطرة عبر الحدود والتحضير لمؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية )

وما بعده(. وجهت التطورات المعاصرة ذات  م3002المعني بالبيئة والتنمية: المتابعة والبيئة والتنمية المستدامة )

 مختلف الدورات السنوية.  الصلة مسار المداوالت بشأن هذا الموضوع في

 

في الدورة  بيان المبادئ العامة للقانون الدوليتمثلت إحدى الخطوات الهامة في هذا السياق في اعتماد  .3

في جملة باكستان. اعترف هذا البيان  ،في إسالم أباد م4773السنوية الحادية والثالثين للمنظمة المنعقدة في عام 

غل للبشرية وأن البيئة والتنمية مرتبطان بشكل جوهري ال ينفصم". دعا عالوة بأن "البيئة هي الشغل الشا أمور

( من أجل معالجة CDUCعلى ذلك لمعالجة المخاوف البيئية إلى اعتماد مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة )

ب أن يكون وفقاً لقدرات المخاوف البيئية، وأعلن أن تطبيق وإنفاذ المعايير البيئية من جانب البلدان النامية يج

 ومسؤوليات كل منها.

 

أوالً للتصديق على  ،م4773بعد مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية لعام  ،روجت المنظمة .4

اتفاقية و ؛(DECCCC) م4773لعام  اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخاتفاقيات ريو الثالث وهي: 

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من و ؛(CDU) م4773لعام  التنوع البيولوجي

 منظمة (. تركزت المداوالت فيDECCU) م4771لعام  الجفاف الشديد و/أو من التصحر وبخاصة في أفريقيا

لتي تحدث داخل مؤتمر آلكو بعد دخول هذه االتفاقيات الثالث حيز التنفيذ على التطورات القانونية ذات الصلة ا

نظرت المنظمة أيضاً في عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة  ،باإلضافة إلى ذلكاألطراف في تلك األنظمة الدولية. 

 ولجنة التنمية المستدامة. 

   

اجتماعات خاصة على األقل وهي "الوسائل الفعالة للتنفيذ واإلنفاذ  ثالثكما تم تناول الموضوع في  .5

( و"البيئة والتنمية المستدامة" )نيروبي، م4777عات" )أكرا، الدورة السنوية الثامنة والثالثون، وتسوية النزا
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األفريقية في  - لالطالع على دراسة مفصلة، انظر: وفيق زاهر كامل، "حماية البيئة: مساهمة المنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية 

  22-1ص، ص م2005، آلكو الفصلية، المجلد األول منظمة نشرةتطوير القانون البيئي الدولي"، 
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( و"البيئة والتنمية المستدامة" )دار السالم، الدورة السنوية التاسعة م3002الدورة السنوية الرابعة واألربعون، 

 (.م3040واألربعون، 

 

"البيئة والتنمية المستدامة" بالتزامن مع الدورة السنوية عقدت المداوالت في االجتماع الخاص حول  .2

في دار السالم في جمهورية تنزانيا المتحدة. ُعقد االجتماع في  3040آلكو في عام منظمة التاسعة واألربعين ل

الحفاظ  فريقية المنقحة بشأنواالتفاقية اإل ؛جلستي عمل هما: بناء القوة الدافعة نحو مفاوضات كانكون لتغير المناخ

على الطبيعة والموارد الطبيعية ومشروع العهد الدولي الخاص بالبيئة والتنمية. جرت مناقشات مستفيضة بين 

المشاركين في جلسات العمل ومندوبي الدول األعضاء. أبرمت المنظمة في ذلك االجتماع أيضاً اتفاقية تعاون مع 

 في المساعي المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة. ( لتسهيل التعاونLCNIالمجلس الدولي لقانون البيئة )

 

)كولمبو( والدورة  م3044نوقش الموضوع في الدورة السنوية الخمسين في عام  ،عالوًة على ذلك .7

)نيودلهي  م3042)أبوجا( والدورة السنوية الثانية والخمسين في عام  م3043السنوية الحادية والخمسين في عام 

)طهران( والدورة السنوية الرابعة والخمسين  م3041ورة السنوية الثالثة والخمسين في عام )المقر الرئيسي( والد

)بكين(. تم التأكيد خالل دورة بكين على أن األدلة تشير إلى أن بعض اآلثار الضارة لتغير المناخ  م3042في عام 

الً للتكيف بسهولة مع تغير المناخ، ستكون في البلدان النامية، حيث يكون السكان أكثر عرضة للتأثر وأقل احتما

وأن تغير المناخ سيؤثر على إمكانات التنمية في هذه البلدان. توجد بالفعل بعض أوجه التآزر بين سياسات تغير 

المناخ وخطة التنمية المستدامة في البلدان النامية مثل سياسات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والنقل واالستخدام 

 راضي. المستدام لأل

 

إن التفاعالت بين البيئة والتنمية معقدة ومن المهم البحث عن سبل ووسائل لتحقيق االستدامة في جميع  .8

األنشطة البشرية الرامية إلى تحقيق هذه التنمية. تم تحديد قضيتين من خالل هذا الفهم لهما أهمية معاصرة هائلة 

 آلكو.منظمة وية الستين لموصوفان فيما يلي للمداوالت المركزة في الدورة السن

 

 موضوعات للمداوالت المركزة .ب 

 

التلوث ( وSDS) الغباريةحدود مع إشارة محددة إلى العواصف الرملية وللتلوث الهواء العابر  .أ 

 الضبابي

 

 حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في المناطق خارج االختصاص الوطني .ب 

 

من أكثر التحديات إلحاحاً للتلوث العابر للحدود  الغباريةوالعواصف الرملية و التلوث الضبابيتعد قضية  .9

آلكو على دراية بهذا الخطر البيئي  منظمة التي يواجهها المجتمع الدولي اليوم. العديد من الدول األعضاء في
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أن  العامة . ترى األمانةوكانت في طليعة معالجة هذه المشكلة من خالل األدوات القانونية والدبلوماسية المناسبة

الوقت مناسب لها لتوسيع بند جدول األعمال "البيئة والتنمية المستدامة" لمعالجة المخاطر الجسيمة التي تشكلها هذه 

آلكو  منظمة ( لم تظهر أبداً في موجزSUS) الغباريةوالعواصف الرملية و التلوث الضبابيالمشكلة في حين أن 

في الوقت المناسب بسبب التحديات المتجددة التي  القضية . يأتي إدراج هذهكموضوع للمناقشة في الماضي

آلكو  منظمة تواجهها والحاجة إلى مشاركة وجهات النظر القانونية والسياسية المناسبة من قبل الدول األعضاء في

 .الغباريةوالعواصف الرملية و التلوث الضبابيفي ضوء تجربتها وممارساتها التي تتعامل مع مشكلة 

 

وأن الجهود  القضيةتجدر اإلشارة أيضاً إلى أن األمم المتحدة كانت في طليعة الدول التي عالجت هذه  .10

في هذا الصدد أنه العامة اإلقليمية ال سيما من قبل رابطة أمم جنوب شرق آسيا ما زالت جارية أيضاً. ترى األمانة 

آلكو بما يخدم المصلحة الفضلى في تسهيل مشاركة  منظمة بشكل كاٍف من قبل القضية قد يتم التركيز على هذه

آلكو فرصة للتعبير عن مواقفها بهدف التعامل الفعال مع التحديات  منظمة أعمق وقد تتاح للدول األعضاء في

 المطروحة على هذه الجبهة.

 

حاجة إلى التصدي تجدر اإلشارة أيضاً إلى أن هذه المناقشة يمكن أن تخلق أيضاً موقفاً مشتركاً بشأن ال .11

فريقية اآلسيوية كحافز للتهديدات التي يشكلها التلوث العابر للحدود على مستوى أعم، ويمكن أن تبرز المنطقة اإل

 إقليمي محتمل في تعزيز تطور المبادئ القانونية العالمية في هذا الصدد. 

 

القضايا الناشئة المتعلقة بقانون  آلكو صامدة في جهودها الرامية لفك وتسهيل المداوالت بشأن منظمة ظلت  .12

البحار، والتمكين من دراسة الترابط بين قانون البحار والمخاوف األخرى مثل تلك المتعلقة بالبيئة ومسألة التنمية 

آلكو في  منظمةالمستدامة من أجل االستجابة على نحو مالئم للتحديات سريعة التطور في القانون الدولي. تناولت 

ة بشكل حصري تقريباً مسألة التنوع البيولوجي البحري في إحاطاتها حول بند جدول األعمال قانون اآلونة األخير

آلكو إلى القيام بدور نشط في تشجيع دولها األعضاء على المشاركة في المفاوضات حول صك  منظمة البحار. سعت

( بشأن حفظ التنوع SOLBNUحار )( بموجب اتفاقية األمم المتحدة لقانون البIBLIدولي جديد ملزم قانوناً )

(. وستكون االتفاقية الثالثة LLOBالبيولوجي البحري واستخدامه المستدام في المناطق خارج االختصاص الوطني )

لتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار.
2

 

 

ص الوطني، آلكو على دراية بأهمية التنوع البيولوجي البحري في المناطق خارج االختصا منظمة كانت .13

حول قانون البحار تحت موضوع  UMTلمنظمة و اجتماع الخبراء القانونيينونجحت في تسهيل المداوالت في 

آب/أغسطس  31" في "التنوع البيولوجي البحري داخل وخارج االختصاص الوطني: القضايا والتحديات القانونية

، مما أضاف المزيد من الوضوح وعزز فهماً أكثر واقعية للقضايا الرئيسية بين الدول األعضاء. أعدت م3042
                                                           

2
المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية األمم  م1994اتفاق عام أي دخلت االتفاقات التنفيذية التفاقية األمم المتحدة لقانون البحار  

كانون  11و م1992تموز/يوليو  28حيز التنفيذ في  م1995فاق األمم المتحدة لألرصدة السمكية لعام المتحدة لقانون البحار وات

على التوالي. تضع هذه االتفاقات إلى جانب اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار إطاراً قانونياً شامالً لتنظيم طائفة  م2001األول/ديسمبر 

 واسعة من األنشطة في المحيطات.
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عمالً بالتفويض الوارد من القرار الذي اتخذ بشأن قانون البحار في الدورة السنوية الرابعة والخمسين العامة األمانة 

شدد  ".أفريقي -الختصاص الوطني: منظور آسيوي التنوع البيولوجي البحري خارج نطاق ادراسة خاصة بعنوان "

وفد مملكة تايلند
3
 آلكو تسهيل المناقشة بشأن هذا الموضوع. منظمة على ضرورة أن تواصل  

 

موضوع "حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج االختصاص  إدراج ينبع توقيت .14

التي تتعرض لها الموارد البحرية والتنوع البيولوجي من الوطني واستخدامه المستدام" لمجموعة التهديدات 

االستخدامات البشرية الراسخة والناشئة
4
في المناطق الشاسعة من المحيط خارج نطاق االختصاص الوطني. 

5 
تشمل 

البحرية التهديدات التلوث )بجميع أشكاله( والصيد الجائر واالستزراع المكثف والنقل البحري وتوسيع نطاق التجارة 

العالمية والتعدين في قاع البحار العميقة واحترار المحيطات وتحمض المحيطات والعديد من االستخدامات الناشئة 

للمحيطات التي تشمل التنقيب البيولوجي والهندسة الجيولوجية وتنمية الطاقة وجهود التخفيف من آثار تغير المناخ 

وتغذية المحيطات من بين أمور أخرى. مثل عزل ثاني أكسيد الكربون في قاع البحار
6 

برز إدراك المجتمع الدولي 

أن هذه التهديدات تتطلب تحسين الحفاظ على المحيط واستخدامه المستدام من خالل القانون الدولي. يبدو أنه يمكن 

ز الحصري معالجة الموضوع بشكل أفضل في نطاق بند جدول األعمال "البيئة والتنمية المستدامة" في ضوء التركي

آلكو. منظمة على هذا الموضوع في التداول حول بند جدول أعمال قانون البحار خالل الدورات السنوية األخيرة ل

 هذا من شأنه أن يكفل إلقاء نظرة خاطفة على الموضوع من منظور التنمية المستدامة.

 

آلكو من خالل مشاركتها في دورات المؤتمر  منظمة تم تأكيد أهمية الموضوع بالنسبة للدول األعضاء في .15

الحكومي الدولي حول صك دولي ملزم قانونياً بموجب اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار حول الحفاظ على التنوع 

في المناطق خارج االختصاص الوطني )اللجنة الحكومية الدولية(. إن واستخدامه المستدام البيولوجي البحري 

وضوع كبند للمداوالت المركزة في إطار بند جدول األعمال البيئة والتنمية المستدامة في الدورة إدراج هذا الم

لتكون منتدى إللهام للمناظرات والمناقشات حول عملية  أوالً  آلكومنظمة آلكو يتيح الفرصة لمنظمة السنوية الستين ل

منظور آسيوي أفريقي من خالل دعوة الدول  إبرام المعاهدات بموجب اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار من

لتسهيل المداوالت حول  وثانياً  األعضاء المكونة لها لتبادل آرائها القانونية واالجتماعية والسياسية حول الموضوع

 . 41( ال سيما هدف التنمية المستدامة SUDSالعالقة بين الموضوع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة )

 

                                                           
3
 51 رجع نفسه، الصفحةالم 
4

(، "االستخدامات االقتصادية للمحيطات والتأثيرات على البيئات البحرية: االتجاهات السابقة والتحديات المقبلة" في 2011اتش. شيبر ) 

يولوجي المحيط العالمي في ظل العولمة: تغير المناخ ومصايد األسماك المستدامة والتنوع البدي. فيداس وبي. جي. شاي )محرران(، 
 .22-25, 97-25ليدن: مارتينوس نيجهوف،  والنقل البحري والقضايا اإلقليمية،

5
تشير المناطق خارج االختصاص الوطني هنا إلى جميع تلك المناطق في مياه أعالي البحار باتجاه البحر من الحدود الخارجية للمناطق  

اع البحر وجميع تلك المناطق في قاع البحر خارج حدود الحواف القارية االقتصادية الخالصة للدول الساحلية وجميع تلك المناطق في ق

 للدول الساحلية. 
6

(، "اللجنة التحضيرية للمناطق خارج االختصاص الوطني والترتيبات المؤسسية: الضجة حول النهج م2019كريستين داالكر كرابيل ) 

مركز  ،14البيئة البحرية وهدف األمم المتحدة للتنمية المستدامة ، الهجين" في مايرون اتش. نوردكويست وجون نورتون مور )محرران(

 .41-140, 172-137قانون وسياسة المحيطات: بريل نيجهوف 
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 التلوث الضبابي( وSDS) الغباريةحدود مع إشارة محددة إلى العواصف الرملية وللتلوث الهواء العابر 

 

 األبعاد القانونية الدولية لتلوث الهواء العابر للحدود أوالً.

 مقدمة  .أ 

يوم. يشكل تلوث الهواء العابر للحدود أحد التحديات البيئية األكثر إلحاحاً التي تواجه المجتمع الدولي ال .12

في حين أن أصولها قد تكون محلية أو صغيرة، إال أن أثرها إقليمي وعالمي. إن تلوث الهواء وفقاً لمنظمة الصحة 

العالمية هو تلوث البيئة الداخلية أو الخارجية بأي عامل كيميائي أو فيزيائي أو بيولوجي يغير الخصائص الطبيعية 

الهواء حرائق الغابات والسيارات والمنشآت الصناعية وأجهزة  . تشمل المصادر الرئيسية لتلوث7للغالف الجوي

. تشمل االنبعاثات الضارة التي تشكل شواغل خطيرة 8الحرق المنزلية التي تؤدي بمجملها دوراً في تلويث البيئة

. من 9في مجال الصحة العامة أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت والجسيمات

تسبب أمراض خطيرة في الجهاز التنفسي وأمراض أخرى لدى البشر وغيرهم  األمراضالمسلم به طبياً أن هذه 

. يالحظ إضافًة إلى الصحة التأثير الضار لتلوث الهواء 10الرئيسية للوفيات ألسبابمن الكائنات الحية، وهي من ا

لذكر أن تلوث الهواء يشكل خطراً صحياً كبيراً . غني عن ا11على المناخ والنظم اإليكولوجية عموماً بجدية تامة

على جميع الكائنات الحية، وأن المجتمع الدولي يسلم على نحو متزايد بضرورة مكافحة هذه األزمة باألدوات 

الدبلوماسية والقانونية المناسبة نظراً لطبيعتها العابرة للحدود والعالمية وتأثيرها غير المتناسب على البلدان 

 . 12النامية

 إطار القانون الدولي العرفي لمعالجة تلوث الهواء العابر للحدود .ب 

 ( ومبدأ مسؤولية الدولم1491التحكيم بشأن مصهر تريل ) أوالً.

يعتبر التحكيم بشأن مصهر تريل أقدم وأكبر قضية دولية بشأن مسألة مسؤولية الدول عن التلوث العابر  .17

الدولي التي تتناول على وجه التحديد مسألة التلوث العابر للحدود من للحدود. تظل الحالة الوحيدة في القانون 

. قام المصهر الموجود في كولومبيا البريطانية في كندا في هذه القضية بإطالق ثاني أكسيد 13منظور موضوعي

. يؤدي ذلك إلى قيام م4729و م4732الكبريت مما أدى إلى إلحاق ضرر بوالية واشنطن األمريكية بين عامي 
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( متوفر م2007) 281مجلة جامعة ميشيغان إلصالح القانون  40نوح د. هول، التلوث العابر للحدود: تنسيق القانون الدولي والمحلي،  

 من ،<llop://iaopp:lpi/.ee...r:u..al./roei/ope40/:pp4/2.> على:
<.llop://iaopp:lpi/.ee...r:u..al./uh:/o:a.upelael.uh:ieil:ueas1320supela/lsroei>  18تم إليه الوصول 

  م2022تموز/يوليو 
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الواليات المتحدة بمقاضاة كندا بإصدار أمر قضائي ضد المزيد من تلوث الهواء من قبل مصهر تريل. المسألة 

القانونية في هذه القضية هي ما إذا كانت الدولة )كندا في هذه القضية( تتحمل المسؤولية القانونية تجاه دولة أخرى 

هذه القضية( للحماية من األفعال الضارة التي يرتكبها أفراد داخل اختصاصها في  )الواليات المتحدة األمريكية في

 جميع األوقات؟

 

اعتبر أن الدولة مسؤولة عن حماية الدول األخرى من األفعال الضارة التي يرتكبها أفراد من داخل  .18

ليمها أو السماح باستخدامه دولة استخدام إق ألياختصاصها في جميع األوقات. من الجدير بالمالحظة أنه ال يحق 

. أرست هذه القضية ألول مرة مبدأ مسؤولية 14 بطريقة تسبب ضرراً بطريقة تتنافى مع مبادئ القانون الدولي

الدول في مجال القانون البيئي الدولي العرفي وعلى وجه التحديد في حالة تلوث الهواء العابر للحدود وذلك بإرساء 

 قاعدة "عدم اإلضرار". 

 م1491من إعالن استكهولم لعام  11المبدأ  .ثانياً 

أُدرج الحكم الصادر عن التحكيم في مصهر تريل المعروف أيضاً بمبدأ المنع في وقت الحق في العديد  .19

، وهو المبدأ الوحيد من نوعه بشأن تلوث م4793من الوثائق القانونية غير الملزمة مثل إعالن ستوكهولم لعام 

 على ما يلي: م4793من إعالن استكهولم لعام  34نص المبدأ الهواء العابر للحدود. ي

"تتمتع الدول وفقاً لميثاق األمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي بالحق السيادي في استغالل مواردها وفقاً 

والمسؤولية عن ضمان أن األنشطة التي تدخل في نطاق اختصاصها أو لسياساتها البيئية الخاصة بها، 

تسبب الضرر الذي يلحق ببيئة دول أخرى أو مناطق خارجة عن حدود اختصاصها سيطرتها ال 

 )تم إضافة التأكيدات( .الوطنية "

 

على الدول، فمن الواضح  34على الرغم من وجود جدل بشأن المسؤولية الدقيقة التي يفرضها المبدأ  .20

والمقبول عالمياً أن على الدول التزاماً بتوخي الحرص والحذر الواجبين لضمان أال يكون ألنشطتها التي تدخل في 

 نطاق اختصاصها أثر ضار على المناطق الخارجة عن نطاق سيطرتها. 

 

 م1441من إعالن ريو لعام  1المبدأ  ثالثاً.

 

للدول وفقاً لميثاق األمم المتحدة على نفس المنوال على أن " م4773من إعالن ريو لعام  3ينص المبدأ  .21

ومبادئ القانون الدولي الحق السيادي في استغالل مواردها الخاصة وفقاً لسياساتها البيئية واإلنمائية والمسؤولية 

األنشطة التي تدخل ضمن اختصاصها أو سيطرتها ال تسبب ضرراً لبيئة دول أخرى أو مناطق عن ضمان أن 

 خارجة عن حدود االختصاص الوطني.
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من  34وما يميزه عن المبدأ  م4773من إعالن ريو لعام  3يتمثل الجانب المثير لالهتمام في المبدأ  .22

الدول النامية مصونة في هذا الصدد ويقترن حقها  إعالن ستوكهولم في أنه يتضمن مفهوم "التنمية". إن مصالح

 الموارد مع أولوياتها اإلنمائية.السيادي في استغالل 

 

هي الحق السيادي للدول في استغالل مواردها الطبيعية ألغراضها من ثالثة عناصر  34المبدأ يتألف  .23

عدم التسبب في ضرر للبيئة الخاصة وواجب عدم التسبب في ضرر لبيئة دول أخرى )"عدم اإلضرار"( وواجب 

خارج نطاق االختصاص الوطني. يجب أن يتوافق كل جانب من هذه الجوانب الثالثة مع ميثاق األمم المتحدة 

ومبادئ القانون الدولي. أكدت محكمة العدل الدولية بالمثل واجب منع الضرر العابر للحدود في فتواها بشأن 

 15ستخدامهامشروعية التهديد باألسلحة النووية أو ا
377216 ذلك الجمعية العامة لألمم المتحدة في القراروأكدت 

. 

 

 االتفاقات البيئية متعددة األطراف وتلوث الهواء العابر للحدود .ج 

 

 م1494اتفاقية التلوث الجوي بعيد المدى العابر للحدود لعام  أوالً.

 

أول معاهدة إقليمية تبرم ألغراض  م4797كانت اتفاقية التلوث الجوي بعيد المدى العابر للحدود لعام  .24

معالجة تلوث الهواء العابر للحدود. دخلت االتفاقية التي أرست المبادئ العامة للتعاون الدولي من أجل الحد من 

وأرست المبادئ العامة للتعاون من أجل الحد من تلوث الهواء. منذ  م4792تلوث الهواء حيز التنفيذ في عام 

نفيذ تم زيادة المسح ليشمل األوزون على مستوى األرض والمعادن الثقيلة والجسيمات دخول االتفاقية حيز الت

 .17والملوثات العضوية الثابتة

 

ُتعرف االتفاقية تلوث الهواء بأنه "إدخال اإلنسان بصورة مباشرة أو غير مباشرة للمواد أو للطاقة في  .25

ان للخطر، وتضر بالموارد الحية والنظم البيئية الهواء مما يسفر عن آثار ضارة من شأنها أن تعرض صحة اإلنس

 18"...والممتلكات المادية، وتضر بالمرافق واالستخدامات المشروعة األخرى للبيئة أو تتدخل فيها
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 ،مشروعية التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها 

<eahee..e.pih/:eu/la/lp/:epli.raelp/aehe:p./uprraelei:ap/9l7l2001.olp تموز/يوليو  29< تم الوصول إليه في

2022L 
16

 >، يئة، التعاون بين الدول في مجال الب2995قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  

IIhR:///C:/DSRaS/rdarlrw.ssICL/UamaharbS/s/CNS/3772)eelLL) > يوليو تموز 29 تم الوصول إليه في/

 م2022
17

، اتفاقية لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا بشأن التلوث الجوي بعيد المدى العابر للحدود 

<https://www.genevaenvironmentnetwork.org/environment-geneva/organizations/unece-convention-on-

long-range-transboundary-air-pollution/>،  م2022تموز/يوليو  18تم الوصول إليه في . 
18

-https://unece.org/sites/default/files/2021 >، م1979)أ( من اتفاقية التلوث الجوي البعيد المدى العابر للحدود لعام  1المادة  

05/1979%20CLRTAP.e.pdf>،  م.2022تموز/يوليو  29تم الوصول إليها في 
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ف بالمثل تلوث الهواء بعيد المدى العابر للحدود بأنه "تلوث هواء يقع منشؤه المادي كلياً أو جزئياً  .22 ُيعرَّ

لالختصاص الوطني لدولة ما وله آثار ضارة في المنطقة الخاضعة الختصاص دولة  داخل المنطقة الخاضعة

 19أخرى على مسافة يتعذر معها عموماً التمييز بين مساهمة مصادر االنبعاثات الفردية أو مجموعات المصادر".

 

يشكل إطارها لقيت االتفاقية ترحيباً واسعاً بوصفها إسهاماً كبيراً في مكافحة التلوث العابر للحدود.  .27

المؤسسي الذي ينشئ إطاراً قوياً للتعاون الحكومي الدولي مثال سليم للمبادرات اإلقليمية المحتملة في هذا 

 . 20الصدد

 

 م1491اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون لعام  ثانياً.

هي اتفاقية هيكلية تحدد المبادئ المتعلقة بحماية طبقة  م4792لعام  األوزون إن اتفاقية فيينا لحماية طبقة .28

كانت اتفاقية فيينا باعتبارها شاغالً بيئياً عابراً للحدود هي أول اتفاقية سعت . 21األعضاء من جانب الدول األوزون

نه أن إلى إنشاء إطار قانوني لمنع استنفاد طبقة األوزون وبذلك أنشأت صرحاً لبروتوكول مونتلاير الذي من شأ

يفوض الدول باتخاذ إجراءات لحماية طبقة األوزون. الهدف من االتفاقية هو تيسير التعاون بين الدول لحماية طبقة 

األوزون من جميع أنواع األضرار مع التأكيد على أهمية دعم التعاون عبر الحدود في األمور المتعلقة بتلوث 

 الهواء. 

 

 م1499بروتوكول مونتلاير لعام  ثالثاً.

هو اتفاق بيئي متعدد  م4799إن بروتوكول مونتلاير بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون لعام  .29

. 22(LUSمادة كيميائية من صنع اإلنسان يشار إليها باسم المواد المستنفدة لألوزون ) 400األطراف ينظم 

الستراتوسفيرية وهي الدرع الواقي الذي تنطوي المواد المستنفدة لألوزون على إمكانية اإلضرار بطبقة األوزون 

 م4799أيلول / سبتمبر  42. اعُتمد البروتوكول في 23يحمي البشر من األشعة فوق البنفسجية الضارة من الشمس

وال يزال المعاهدة الوحيدة لألمم المتحدة التي صدقت عليها جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة والبالغ عددها 

  .24دولة 479
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 .19رقم  أعاله  
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 91 في < تم الوصول إليهhttps://ozone.unep.org/treaties/vienna-convention اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون، > 

 م.2222تموز/يوليو 
22
< تم الوصول إليه https://www.unep.org/ozonaction/who-we-are/about-montreal-protocol بروتوكول مونتريال، > 
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23

 22رقم  أعاله  
24

 22رقم  أعاله  
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أنشأ بروتوكول مونتلاير نظام مسؤولية تفاضلية للبلدان المتقدمة والبلدان النامية وتقع على عاتق جميع  .30

الدول األطراف مسؤوليات محددة تتعلق بالتخلص التدريجي من مختلف المواد المستنفدة لألوزون ومراقبة تجارة 

واد المستنفدة لألوزون ومتطلبات اإلبالغ السنوي المواد المستنفدة لألوزون وأنظمة الترخيص الوطنية لمراقبة الم

. إن األهداف ملزمة وقابلة للقياس وموجهة زمنياً في حين أن النظام فرض مسؤوليات متفاوتة 25من جوانب أخرى

ترد المواد المستنفدة لألوزون التي ينظمها بروتوكول مونتلاير في  .26على البلدان المتقدمة والبلدان النامية

( والهالونات( وب )مركبات الكربون الكلورية فلورية CCCSأ )مركبات الكربون الكلورية فلورية )المرفقات 

األخرى كاملة الهلجنة ورابع كلوريد الكربون وكلوروفورم الميثيل( وج )مركبات الكربون الهيدروكلورية 

 .27وتوكولالفلورية( وهـ )بروميد الميثيل( و و )مركبات الكربون الهيدروفلورية( من البر

 

اجتماع األطراف هو اإلطار المنظم للبروتوكول الذي يجتمع سنوياً مع مجموعة العمل مفتوحة العضوية  .31

وأمانة األوزون والتي يوجد مقرها في مقر برنامج األمم المتحدة للبيئة في نيروبي في جمهورية كينيا وتساعد 

واحداً من أنجح المعاهدات البيئية المبرمة بسبب قبوله  يعتبر بروتوكول مونتلاير .28األطراف في تنفيذ البروتوكول

عالمياً وهو بمثابة نموذج لمعاهدات أخرى نظراً إلى تفويضه المتمثل في العمل وحماية البيئة في مواجهة الشك 

 العلمي.

 

 م1441( لعام CCCUUUاتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) رابعاً.

هي االتفاقية اإلطارية الدولية بشأن قضية  م4771المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ لعام اتفاقية األمم  .32

الهدف من  .29دولة طرفاً  479وتضم  1م477/مارس آذار 34التفاقية حيز التنفيذ في تغير المناخ. دخلت ا

لمعاهدة أنها تلزم الدول االتفاقية هو منع التدخل البشري الضار والخطير في النظام المناخي. من أهم جوانب ا

األعضاء بحماية سالمة البشر حتى في مواجهة الشك العلمي. تهدف االتفاقية إلى تثبيت تراكيز غازات الدفيئة 

تنص على أنه "ينبغي  30"عند مستوى يمنع التدخل البشري الخطير )من صنع اإلنسان( في النظام المناخي".

سماح للنظم اإليكولوجية بالتكيف بشكل طبيعي مع تغير المناخ تحقيق هذا المستوى في إطار زمني كاٍف لل

 31ولتضمن عدم تعرض إنتاج األغذية للخطر ولتمكين التنمية االقتصادية من المضي قدماً بطريقة مستدامة".
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 22رقم  أعاله  
26

 22رقم  أعاله  
27

 22رقم  أعاله  
28

 22رقم  أعاله  
29

-https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/what-is-the-united األمم المتحدة، > -تغير المناخ 

nations-framework-convention-on-climate-change >م.2022تموز/يوليو  19إليه في  الوصول تم 
30
 31رقم  أدناه 
31

-https://unfccc.int/process-and-meetings/the >ما هي اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ؟  
convention/what-is-the-united-nations-framework-convention-on-climate-change 91< تم الوصول إليه في 

 م.2222تموز/يوليو 



 

10 

 

الغرض من االتفاقية اإلطارية هو االعتراف أوالً بوجود مشكلة أو تهديد، وبناًء عليه الموافقة على  .33

بعمل مشترك دون التعهد بالضرورة بالتزامات جوهرية. يتم استكمال االتفاقية اإلطارية ببروتوكوالت االلتزام 

وتعديالت تفرض التزامات جوهرية على األطراف مع تنامي المعلومات العلمية وغيرها من المعلومات المتعلقة 

 بشأن تغير المناخ.  اإلطاريةالمتحدة  األممبالموضوع. كان هذا هو بالضبط هدف اتفاقية 

 

تشمل اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ مفهوم المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة في  .34

سياق تغير المناخ. ما يعنيه هذا هو أنه من المتوقع أن تأخذ البلدان المتقدمة زمام المبادرة في القيام بجهود التخفيف 

بعاثات التاريخية بينما ُيطلب من البلدان النامية أيضاً بذل قصارى بالنظر إلى وصولها إلى التكنولوجيا الفائقة واالن

 جهدها في هذا الصدد. 

 

 1449بروتوكول كيوتو لعام  خامساً.

كان بروتوكول كيوتو أول هيكل قائم على القواعد أنشئ لتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير  .35

عقب  م3002وتو في اليابان حيث دخل حيز التنفيذ في شباط / فبراير المناخ. تم التفاوض على البروتوكول في كي

 لبروتوكول كيوتو وهي: بااللتزام األولتصديق روسيا عليه. كانت غازات الدفيئة التالية مشمولة 

 

 (CL3ثاني أكسيد الكربون ) .أ 

 (CH1الميثان )غاز  .ب 

 (E3Lأكسيد النيتروس ) .ج 

 (HCCSمركبات هيدروفلوروكربون ) .د 

 (sCCSون المشبع بالفلور )الهيدروكرب .ه 

 (SCSسداسي فلوريد الكبريت ) .و 

 

إن تنظيم غازات الدفيئة هو الهدف الرئيسي لبروتوكول كيوتو في حين أن بروتوكول كيوتو ال يتناول  .32

يعترف البروتوكول باالحتياجات المحددة للبلدان النامية وال سيما أشدها ضعفاً من على وجه التحديد.  السديممسألة 

مع تنظيم كمية انبعاثات غازات الدفيئة. يشكك النقاد أيضاً بينما تم الترحيب ببروتوكول كيوتو على نطاق  بينها

واسع باعتباره انتصاراً كبيراً في مكافحة االحتباس الحراري في نجاح البروتوكول على أساس أن انبعاثات 

 طرفاً في بروتوكول كيوتو.  473حالياً يوجد  .32م4779غازات الدفيئة العالمية شهدت أيضاً زيادة منذ عام
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< تم الوصول https://education.nationalgeographic.org/resource/kyoto-protocol-signed ، >ناشيونال جيوغرافيك 

 م.2222تموز/يوليو  22إليها في 
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تعديل الدوحة لبروتوكول كيوتو لفترة التزام ثانية تبدأ من  3043كانون األول / ديسمبر  9اعُتمد في  .37

. يتمثل أحد الجوانب الرئيسية لبروتوكول كيوتو في إنشاء آليات سوقية مرنة 3030وتستمر حتى عام  3042عام 

نبعاثات. يتعين على الدول أن تحقق أهدافها من خالل تدابير محلية مختلفة بما في تقوم على تجارة تراخيص اال

( والتنفيذ المشترك CUCذلك اآلليات القائمة على السوق مثل التجارة الدولية في االنبعاثات وآلية التنمية النظيفة )

(IL)33. 

 

 م1111اتفاقية باريس لعام  سادساً.

وهو صك ملزم قانوناً لمكافحة اآلثار الضارة لتغير المناخ في الدورة طرفاً اتفاق باريس  47Sاعتمد  .38

 1. دخلت حيز التنفيذ في م3042كانون األول/ديسمبر  43الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف في باريس في 

 . يهدف االتفاق إلى الحد من االحتباس الحراري إلى أقل من درجتين مئويتينم304Sتشرين الثاني / نوفمبر 

درجة مئوية عند مقارنته بمستويات ما قبل الصناعة. تسعى البلدان لتحقيق هذا الهدف إلى بلوغ ذروة  4.2ويفضل 

انبعاثات غازات الدفيئة على الصعيد العالمي في أسرع وقت ممكن من أجل تحقيق هدف إقامة عالم محايد مناخياً 

واسع باعتباره اتفاقاً تاريخياً وهو صك متعدد بحلول منتصف القرن. تم الترحيب باتفاق باريس على نطاق 

 األطراف مهم يسعى إلى إلزام جميع الدول بالتزام مشترك لتحييد تغير المناخ والتكيف مع عواقبه الضارة. 

 

يعمل اتفاق باريس في دورة مدتها خمس سنوات من العمل المناخي الذي تقوم به الدول. كان من المتوقع  .39

( وهي تعهدات تتعهد فيها الدول بخفض EUCSأن تقدم البلدان مساهماتها المحددة وطنياً ) م3030بحلول عام 

انبعاثاتها من غازات الدفيئة لبلوغ أهداف اتفاق باريس. ُتدعى الدول األطراف باإلضافة إلى المساهمات المحددة 

( لعام IL-INUSئة المنخفضة )وطنياً إلى تقديم استراتيجيات التنمية طويلة األجل النبعاثات غازات الدفي

. ال يتم مع ذلك على عكس المساهمات المحددة وطنياً إنفاذ استراتيجيات التنمية طويلة األجل النبعاثات م3030

غازات الدفيئة المنخفضة إلزامياً وتلعب دوراً حاسماً في هيكلة استجابة مخططة ومنهجية لمسارات االنبعاثات 

االتفاق باإلضافة إلى ذلك إطاراً قوياً لتقديم الدعم المالي والتقني وبناء القدرات للبلدان المستقبلية للبلدان. يتضمن 

  التي قد تحتاج إليها.
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 م.2222تموز / يوليو  21< تم الوصول إليه في lss/S://_aIttt.Ias/ccasa//aasatah>ما هو بروتوكول كيوتو؟  
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 مبادئ القانون البيئي الدولي لمكافحة تلوث الهواء العابر للحدود .د 

 مبدأ عدم اإلضرار أوالً.

القانون الدولي العرفي حيث تلتزم الدولة قاعدة عدم اإلضرار هي مبدأ معترف به على نطاق واسع في  .40

من اتفاقية التنوع البيولوجي  2المادة وتسلط  .34بواجب منع وخفض ومراقبة خطر إلحاق ضرر بيئي بدول أخرى

للدول وفقاً لميثاق األمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي الحق السيادي في استغالل الضوء على أن " م4773لعام 

ياساتها البيئية والمسؤولية عن ضمان أن األنشطة التي تقع ضمن نطاق اختصاصها أو سيطرتها مواردها وفقاً لس

 35ال تسبب ضرراً لبيئة دول أخرى أو لمناطق تقع خارج حدود اختصاصها الوطني".

 

من اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا  التلوث الضبابيعلى وجه التحديد في سياق  2تنص المادة  .41

للطرفين وفقاً لميثاق األمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي حق السيادي في المتعلق بالتلوث العابر للحدود على أن "

استغالل مواردها وفقاً لسياساتها البيئية والمسؤولية عن ضمان أن األنشطة التي تقع ضمن نطاق اختصاصها أو 

 36بب ضرراً لبيئة دول أخرى أو لمناطق تقع خارج حدود اختصاصها الوطني ".سيطرتها ال تس

 

 مبدأ ُحسن الجوار ثانياً.

أنَّ "ُحسن  مبدأ ُحسن الجوار هو أحد المبادئ األساسية للقانون الدولي والعالقات الدولية. يرى هانز كلسن .42

ُيشير  .37مبادئ القانون الدولي الذي كان ينبغي إدراجه في الفصل األول من ميثاق األمم المتحدة" الجوار مبدأ من

من  91ميثاق األمم المتحدة إلى ضرورة "ممارسة التسامح والعيش معاً في سالم وُحسن ِجوار". تتضمن المادة 

حسن الجوار على النحو التالي: "يوافق أعضاء األمم المتحدة أيضاً  ميثاق األمم المتحدة على وجه التحديد مبدأ

على أن سياستهم فيما يتعلق باألراضي التي ينطبق عليها هذا الفصل يجب أالا تختلف عما يتعلق بمناطقهم 

لم في مع إيالء االعتبار الواجب لمصالح ورفاهية بقية العا لُحسن الجوارالحضرية حيث تستند إلى المبدأ العام 

عزز أيضاً مؤتمر باندونغ الذي عقد في الفترة المسائل االجتماعية واالقتصادية والتجارية" )تم إضافة التأكيدات(. 

  .38والذي ضم بلداناً آسيوية وأفريقية مبدأ ُحسن الجوار نصاً ومضموناً  م4722نيسان / أبريل  31إلى  49من 
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، باتريشيا بيرني، آالن بويل وكاثرين 285-275 ص ، صم2008يان براونلي في: مبادئ القانون الدولي العام، الطبعة السابعة،  

 >، 952-941 ص ص ،م2009ون الدولي والبيئة، الطبعة الثالثة، أكسفورد ريدجويل، في: القان
https://globalpact.informea.org/glossary/no-harm-rule م2222/يوليو تموز 21<، تم الوصول إليه في.  

35
 < تم الوصولlss/S://mmm.tdb.Ias/taa.RasIaa/rasIthRS/?rbtdbمن اتفاقية األمم المتحدة للتنوع البيولوجي، > 3المادة  

 م.2022يوليو تموز/ 29إليها في 
36

 ، >2002العابر للحدود،  الضبابي اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن التلوث 
https://www.informea.org/en/treaties/asean-agreement-transboundary-haze-pollution/text تم الوصول إليه في >

  .م2222/يوليو تموز 22
37
 .13-11 ص ص، 1951. كلسن، قانون األمم المتحدة: تحليالت نقدية لمشاكلها األساسية، لندن ـه 
38
 وجيرانه في أوروبا الشرقية، االتحاد األوروبيالعالقات بين  مبدأ ُحسن الجوار في جيك،الميكو-أدريانا كاليكا 

< http://ppuam.amu.edu.pl/uploads/PPUAM%20vol.%209/09_Kalicka-Miko%C5%82ajczyk.pdf> تم 

 م.2022تموز/يوليو  27الوصول إليه في 
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ليكون له تطبيق محدد في سياق القانون البيئي الدولي، فإن  وبينما قد كان يتطور هذا المبدأ بمرور الوقت .43

أصوله تكمن في المبادئ األكثر عمومية المتمثلة في المجاملة الدولية والعالقات الودية بين الدول والحاجة إلى 

وجه  الحفاظ على التعايش السلمي والمتناغم بين الدول. أصبح هذا المبدأ في القانون البيئي الدولي يعني على

التحديد التزام الدول بعدم اإلضرار بالبيئة وضمان عدم استخدام أراضيها على نحو يتعارض مع حقوق الدول 

 ". 39التمتع بالحق دون مضارة الغيراألخرى وسكانها، ويعتبر الباحثون هذا المبدأ امتداداً لمبدأ "

 

 المبدأ الوقائي ثالثاً.

المبدأ الوقائي هو مبدأ أساسي ومقبول عالمياً من مبادئ القانون البيئي الدولي يدعو إلى ضرورة اتخاذ  .44

خطوات حمائية حتى في غياب اليقين العلمي المطلق. بعبارة أخرى ال ينبغي تأجيل اإلجراءات البيئية حتى وإن لم 

اناً له في العديد من االتفاقات البيئية متعددة األطراف تكن هناك أدلة علمية واضحة ال لِبس فيها. وجد هذا المبدأ مك

 وهو جزء ال يتجزأ من القانون البيئي الدولي. 

 

المفهوم مهم في سياق الضرر العابر للحدود حيث تلتزم كل دولة بضمان عدم ترك مصادر التلوث  .45

)الهواء والمياه وغيرها( دون تنظيم بحجة أن الصحة العلمية لضررها المزعوم ال يمكن التحقق منها بدقة. يرى 

عابر للحدود أن منع حرائق الغابات )وهو من ال التلوث الضبابيالعلماء الذين َقيَّموا أهمية المبدأ الوقائي في تنظيم 

بين األسباب الرئيسية للضباب( يتطلب تركيزاً قوياً على المبدأ الوقائي معتبرين المبدأ ذا أهمية كبيرة في معالجة 

 . 40 الضبابيمشكلة التلوث 

 

 واجب التعاون  رابعاً.

له إلى قانون الموارد الطبيعية واجب التعاون هو مبدأ أساسي في القانون البيئي الدولي يعود أص .42

. ُيشير التعاون في جوهره األساسي إلى العمل معاً أو االنخراط مع اآلخرين من أجل متابعة مهمة أو 41المشتركة

غاية أو هدف مشترك. ينطوي واجب التعاون في هذا الصدد على وجود ظروف تقتضي من الدول أن تعمل معاً 

                                                           
39
 ماكس فالفيردي سوتو، المبادئ العامة للقانون البيئي الدولي، 

< https://nsuworks.nova.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1069&context=ilsajournal27في  < تم الوصول إليه 

 م.2022تموز / يوليو 
40

وتطبيق  السديملرابطة دول جنوب شرق آسيا الخالية من  2020، أزهري سيطياوان، خارطة طريق 1الفجري الفجري، هيري وحيودي 

 المبدأ الوقائي في دبلوماسية إندونيسيا البيئية: منظور رياو، بيرومبان، الجريدة العالمية للسياسة والنشاطات البشرية واالجتماعية،

<2021.aepeoi:iaii/le./.l:aT.ei:Ual:e.ee.z.adppl-

aUFaOpieTaEiaaepelreo2020lB.ieeeLFeSadSO.olp>  م.2022يوليو تموز/ 29تم الوصول إليه في 
41

نيل كريك، واجب التعاون في القانون البيئي الدولي: تقييد تقدير الدولة من خالل االحترام الواجب، حولية القانون البيئي الدولي،  

 3(، م2020)
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من إعالن  39و 9من إعالن ستوكهولم والمبدأين  31هذا المبدأ في المبدأ لتحقيق هدف مشترك. تم االعتراف ب

 ريو. 

 

من إعالن ستوكهولم على ما يلي: "ينبغي لجميع البلدان، كبيرها وصغيرها أن تتعامل  31ينص المبدأ  .47

ر التعاون من خالل مع المسائل الدولية المتعلقة بحماية البيئة وتحسينها بروح من التعاون على قدم المساواة". ُيعتب

أو الثنائية أو غيرها من الوسائل المناسبة أمراً ضرورياً للقيام بشكل فعال بمراقبة  األطرافالترتيبات المتعددة 

على نحو تولى فيه  جاالتالبيئية الضارة الناجمة عن أنشطة تنفَّذ في جميع الم اآلثار ومنع وتخفيض وإزالة

( إضافًة إلى ذلك بواجب LICالمراعاة الواجبة لسيادة ومصالح جميع الدول. "اعترفت لجنة القانون الدولي )

من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن  14التعاون كمبدأ أساسي في مجال مسؤولية الدول مع المادة 

ما يلي: )تتعاون الدول على وضع حد بالوسائل المشروعة ألي األفعال غير المشروعة دولياً التي تنص على 

(". اعترفت المحاكم والهيئات القضائية الدولية باإلضافة إلى ذلك 10إخالل خطير بالمعنى المقصود في المادة 

 .42بواجب التعاون في عدد من القضايا

 

العابر للحدود.  الضبابيالتلوث ينبغي قراءة واجب التعاون عن كثب مع واجب منع الضرر في سياق  .48

يرتبط هذان االلتزامان ارتباطاً وثيقاً ببعضهما البعض. إن واجب التعاون يقوم بدرجة أكبر على فكرة الموازنة بين 

في حين أن واجب منع الضرر يتعلق بتعريف منطقة  اآلخرين المصلحة الذاتية للدولة وما يقابلها من حقوق

ها من الضرر  ألنشطةيجوز فيه ال  من أجل رسم خط اإلقليميةالسالمة  دولة ما أن تنتهك حق دولة أخرى في خلوا

. إن واجب منع الضرر في هذا الصدد هو محاولة لرسم الخط الفاصل بين األنشطة المسموح بها 43البيئي

 واألنشطة المحظورة في حين يسعى واجب التعاون مع قبول أنه من الصعب رسم هذا الخط إلى تحديد االلتزامات

. إن 44في الحاالت التي يكون فيها لكل من الدولتين حيزها الحر المستقل للعمل رهناً باحترام حقوق الدول األخرى

هو أفضل مثال  3003العابر للحدود لعام  التلوث الضبابي( بشأن sSNsEاتفاق رابطة دول جنوب شرق آسيا )

العابر للحدود وتنظيمه على الصعيد  الضبابيالتلوث على واجب التعاون الذي يجري تطبيقه عملياً لمكافحة 

 اإلقليمي وال يزال االتفاق مثاالً بارزاً للمجتمع العالمي. 
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[ المحكمة الدولية لقانون م2001، ]م2001كانون األول / ديسمبر  3وكس )إيرلندا ضد المملكة المتحدة(، إجراءات مؤقتة، مصنع م 

تقارير القانون الدولي  24[ 1957)مصنع موكس(، انظر أيضاً الحكم في قضية بحيرة النو )فرنسا ضد إسبانيا(، ] 95البحار تقرير رقم 

[ محكمة العدل الدولية التقرير رقم 2010للب على نهر أوروغواي )األرجنتين ضد األوروغواي(، الحكم، ])بحيرة النو(، مصانع ا 101

)مصانع اللب(، تنفيذ نشاطات معينة من قبل نيكاراغوا على المناطق الحدودية )نيكاراغوا ضد كوستاريكا( وإنشاء  77في الفقرة  14

في  225[ محكمة العدل الدولية التقرير رقم 2015اراغوا ضد كوستاريكا(، وقائع، ]طريق في كوستاريكا على طول نهر سان خوان )نيك

 )نشاطات معينة/قضية الطريق(. 102الفقرة 
43

 41رقم  أعاله  
44

 41رقم  أعاله  
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 الضرر العابر للحدود وتلوث الغالف الجويبلجان القانون الدولي  ارتباط .ه 

ظلَّ موضوع الضرر العابر للحدود موضوعاً يحظى بمشاركة واسعة من جانب لجنة القانون الدولي  .49

( وخوليو باربوزا م4791-م4799لسنواٍت عديدة. كما عمل المقررون الخاصون روبرت ك. كوينتين باكستر )

، وصبَّ المقرر الخاص األول 45 ( على هذا الموضوعم3004-م4779. راو )( و ب. سم477S-م4792)

اهتمامه على وضع أساس مفاهيمي منهجي وسليم للموضوع، واقترح في ذلك عدة مواد تسعى إلى حماية السالمة 

. سعى ألخرىُتخل بحقوق الدول اال للدول لالضطالع بأنشطة تقع في نطاق اختصاصها السيادي بطريقة اإلقليمية 

ضوح بين نظام مسؤولية الدول والنظام الذي ينظم الضرر العابر للحدود. المقرر الخاص باكستر إلى التمييز بو

 . 46تنظم هذه األخيرة تلك األنشطة التي تقع خارج نطاق إطار مسؤولية الدولة

 

: أحكام تغطي م4770على اللجنة في عام  22 مادةالمشروع في المقرر الخاص خوليو باربوزا  اقترح  .50

( 39-34( ومسؤولية )دولة المنشأ( )المواد 30-44( والوقاية )المواد S-40)المواد ( ومبادئ 2-4عامة )المواد 

(22-39والمسؤولية المدنية )المواد 
47

. غير أنه على الرغم من االختالفات نفسها القائمة في اللجنة بشأن طائفة من 

مقبولة. قررت اللجنة في هذا  المسائل، اعتبر أن المشاركة المستمرة في هذا الموضوع ضرورية للتوصل إلى نتيجة

تقسيم الموضوع إلى جزأين هما منع الضرر العابر  م4779الصدد في دورتها التاسعة واألربعين المعقودة في عام 

للحدود الناجم عن أنشطة خطرة والمسؤولية الدولية في حالة الخسارة الناجمة عن الضرر العابر للحدود الناجم عن 

أنشطة خطرة
48
. 

 

في القراءة األولى، تلتها مجموعة منقحة  م4779مادة في عام  49لجنة القانون الدولي مشروع  اعتمدت .51

مشروع مادة مع الديباجة والتعليقات. اعتمدت لجنة القانون الدولي النص المنقح في دورتها الثالثة  47من 

. ُيركز ن قبل الجمعية العامة، وأوصت اللجنة بنفس الشيء العتماده كاتفاقية مم3004والخمسين المنعقدة عام 

فحوى المواد على المنع في ظل ترخيص األنشطة الخطرة وتنظيمها، مما أمكن تسبب في مخاطر كبيرة بحدوث 

ضرر عابر للحدود. ُيفسر المنع على أنه التزام يسبق الموقف الذي قد يحدث فيه ضرر جسيم أو أذية يتعين على 

بأنشطة ال يحظرها القانون الدولي التي تنطوي  و تعويضية. يتعلق نطاق الموادإلى تدابير عالجية أ االستنادالدول 

من الً على خطر التسبب في ضرر جسيم عابر للحدود من خالل نتائجها المادية. لقي تركيز المواد على المنع بد

ترحيباً واسعاً باعتباره ينذر بحدوث عالمة بارزة في القانون المتعلق بالضرر  ويضيةالتع التدابير العالجية أو

العابر للحدود. يشمل نطاق المواد جميع األنشطة التي تنطوي على خطر التسبب في ضرر عابر للحدود من خالل 

شاريع المواد على أن من م 2العابر للحدود في نطاق المواد. تنص المادة  التلوث الضبابيالنتائج المادية، يدخل 

                                                           
45

للقانون الدولي في حولية الهاي  يوهان ج. المرز، منع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة مشاريع مواد لجنة القانون الدولي 

 م.2002( بريل م2001) 14المجلد 

 
46

 1، 45رقم  أعاله  
47

 2، 45رقم  أعاله  
48

 المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال ال يحظرها القانون الدولي  

<lss/S://hRlrh._a.aal/Iht/S_wwraIRS/7.Slswh م.2222آب/أغسطس  9< تم الوصول إليه في 
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"تتخذ دولة المصدر جميع التدابير المناسبة لمنع وقوع ضرر جسيم عابر للحدود أو على أية حال لتقليل مخاطره 

 . 49إلى أدنى حد" يحدد بوضوح االلتزام الوقائي للدول في هذا الصدد

 

. ُيطلب منها 1قاً للمادة على الدول " التعاون بحسن نية وطلب المساعدة من المنظمات الدولية وف يتعين .52

بالمثل "اتخاذ اإلجراءات التشريعية أو اإلدارية أو غيرها من اإلجراءات الالزمة" مثل آليات الرصد المناسبة وفقاً 

الجوانب المتعلقة بتقييم األثر وتقدير المخاطر في حين أن الحاجة إلى تزويد الدولة  9. ُينص في المادة 2للمادة 

. 9ي الوقت المناسب بالمخاطر والتقييم بجميع المعلومات التقنية ذات الصلة بموجب المادة المتأثرة بإخطار ف

(، 42( وتقديم المعلومات إلى الجمهور )المادة 43تشمل االلتزامات العرفية األخرى تبادل المعلومات )المادة 

التي تتسبب في الضرر لطلب الوصول غير التمييزي إلى "اإلجراءات القضائية أو اإلجراءات األخرى للدولة 

( واإلخطار بحالة الطوارئ 4S( ووضع خطة للطوارئ )المادة 42الحماية أو أي تعويض مناسب آخر" )المادة 

( والوسائل السلمية لتسوية النزاعات مثل المفاوضات أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم أو التسوية 49)المادة 

 ا في مشاريع المواد.( المنصوص عليه47القضائية )المادة 

 

القانون الدولي في قضية تلوث الغالف الجوي عن اعتماد مشروع المبادئ  لجنةأسفرت مشاركة  .53

. لم يتضمن مشروع المبادئ التوجيهية مع ذلك أبعاداً م3034التوجيهية بشأن حماية الغالف الجوي في عام 

على أن تلوث الغالف الجوي وتدهوره هما  الديباجةللتلوث العابر للحدود وعلى الرغم من أنه ُيسلط الضوء في 

"شاغل مشترك للبشرية". تعترف المبادئ التوجيهية بأن الغالف الجوي هو وسيلة يتم من خاللها نقل وانتشار 

"تلوث الغالف الجوي" إضافة الى  التي تنطوي على حركة واسعة النطاق للهواء. ُيعرف ورةدهالمواد الملوثة والمُ 

نه إدخال أو إطالق البشر بشكل مباشر أو غير مباشر لمواد أو طاقة في الغالف الجوي تساهم في ذلك على أ

حدوث آثار ضارة كبيرة من الممكن أن تمتد خارج حدود الدولة إلى الطبيعة وبالتالي تعريض حياة اإلنسان 

لك يتمثل في توضيح المبدأ وصحته والبيئة الطبيعية لألرض للخطر. كان تفويض المقرر الخاص على الرغم من ذ

العام لتلوث الغالف الجوي الذي ال يتطرق إلى مواضيع محددة في اآلليات المعاهدات القائمة ودون المساس 

. ُيعتبر مع ذلك التزام الدول بحماية 50بمبادئ القانون البيئي الدولي المقبولة وتجنب أبعاد التلوث العابر للحدود

 إن. نستطيع بالتالي القول 251لقانون الدولي مشروحاً بوضوح في المبدأ التوجيهيالغالف الجوي وفقاً لمبادئ ا

                                                           
49
 م.2001اد لجنة القانون الدولي بشأن منع الضرر العابر للحدود الناجم عن األنشطة الخطرة مع التعليقات عام مشروع مو 
50
 2المبدأ التوجيهي  

 المجال

 . يتعلق مشروع المبادئ التوجيهية الحالي بحماية الغالف الجوي من تلوثه وتدهوره1

 . ال يتعامل مشروع المبادئ التوجيهية الحالي مع األسئلة المتعلقة بمبدأ الملوث يدفع، والمبدأ االحترازي ومبدأ المسؤوليات المشتركة2

 ولكن المتباينة. 

قة بالفضاء . ال يوجد في مشروع المبادئ التوجيهية الحالي ما يمس حالة الفضاء الجوي بموجب القانون الدولي وال في المسائل المتعل3

 الخارجي بما في ذلك تعيين حدوده.
51
 6لمبدأ التوجيهي ا 

 االلتزام بحماية الغالف الجوي 

ها لمنع تلتزم الدول بحماية الغالف الجوي من خالل بذل العناية الواجبة في اتخاذ التدابير المناسبة، وفقاً لقواعد القانون الدولي المعمول ب

 لحد منه أو التحكم فيهماتلوث الغالف الجوي وتدهوره أو ا
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االلتزام العام بمنع الضرر العابر للحدود الذي يتعارض مع حقوق الدول األخرى قائم على أساس مشاريع المواد 

 الصادرة عن لجنة القانون الدولي.

  

 يالضبابتلوث ال( وSDS) الغباريةالعواصف الرملية و ثانياً.

 (SDS) الغباريةوالنظام القانوني والسياسي الدولي لمعالجة العواصف الرملية  أوالً.

( من أكثر المشكالت البيئية العالمية إلحاحاً وتحدياً في SUSُتعد ظاهرة العواصف الرملية والغبارية ) .54

مختلفة مثل سيروكو أو الهبوب أو الوقت الحاضر. ُتعرف ظاهرة العواصف الرملية والغبارية بأسماء محلية 

الغبار األصفر أو العواصف البيضاء أو األراماتان، وهي ظاهرة موسمية وطبيعية تتفاقم بسبب سوء إدارة 

مباشراً على ما يصل إلى  تأثيراً . تمتلك العواصف الرملية والغبارية 52األراضي والمياه والجفاف وتغير المناخ

. يموت ما يقرب من سبعة ماليين شخص من 53(CsLظمة األغذية والزراعة )دولة في العالم وفًقا لمن 424

( ويمكن أن ُيعزى جزء كبير OHLسوء نوعية الهواء كل عام على مستوى العالم وفقاً لمنظمة الصحة العالمية )

يا يتم فقدان منها إلى العواصف الرملية والغبارية. ُتشير التقديرات إلى أنه في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريق

( بسبب العواصف الرملية والغبارية. ُيعتقد أن DUsمليار دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي ) 42حوالي 

العواصف الرملية والغبارية في منطقة الصحراء مسؤولة عن انتشار جراثيم التهاب السحايا القاتلة في جميع أنحاء 

صابون بالمرض كل عام بشكل أساسي بسبب العواصف شخص ي 320000وسط إفريقيا ويقال إن ما يصل إلى 

. أشارت دراسة مشتركة أجراها معهد جورجيا للتكنولوجيا في الواليات المتحدة األمريكية 54الرملية والغبارية

والمعهد الهندي للتكنولوجيا في مدراس إلى أن تلوث الهواء الشديد يسبب زيادة في اضطرابات القلب واألوعية 

 . 55ضطرابات التنفسية والعصبيةالدموية واال

 

يتزايد تسجيل أثر العواصف الرملية والغبارية االقتصادي في مختلف البلدان مع حدوث اضطرابات في  .55

سلسلة اإلمداد وإغالق المطارات والمدارس وتدمير المحاصيل مما يلحق ضرراً جسيماً برفاهية اإلنسان. تمتلك 

عابرة للحدود حيث يمكن لجزيئات الغبار أن تسافر آالف األميال أثناء قضية العواصف الرملية والغبارية آثار 

العواصف الشديدة وفي هذه العملية تحمل معها مواد ضارة مثل مسببات األمراض. تشير التقديرات إلى أن ما 

                                                           
52

-lss/S://mmm._attb.Ias/SIsRS/bRIr_hs/IIhRS/3033ملخص العواصف الرملية والغبارية، الرسائل الرئيسية، > 

25/9789/Daac/SUS/m30Caw/RabI_w/l4/0./bIم.2022أغسطس آب/ 1إليه في  < تم الوصول 
53

-llop://....pep.pih/eeel.>(، الموقع EaNة )العواصف الرملية والغبارية، موقع منظمة األغذية والزراع 

.elai/eeel/plp/ae/> م.2022آب / أغسطس  1لوصول إليه في م ات 
54
 ،1(، صفحة SOaF) برنامج األمم المتحدة للبيئة-2العواصف الرملية والغبارية، صحيفة وقائع  

<.llop://.alpup..eao.pih/s:lpliaer/.eelea/20.500.11822/7208/peel.olpipag.aeuas3serod3L:paeep.a

l> م.2022آب / أغسطس  1لوصول إليه في م ات 
55

 >، ويمكن الوصول إليه من موقع الجمعية الملكية للكيمياء السديماف كيمياء الغالف الجوي المدن الهندية على إزالة يُساعد اكتش 
https://www.chemistryworld.com/news/atmospheric-chemistry-discovery-could-help-indian-cities-clear-

away-the-haze/4013149.article>  م.2222آب / أغسطس  9الوصول إليه في تم 

https://www.fao.org/land-water/land/sds/en/
https://www.fao.org/land-water/land/sds/en/
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7608/sand.pdf?sequence=3&amp%3BisAllowed
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7608/sand.pdf?sequence=3&amp%3BisAllowed
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7608/sand.pdf?sequence=3&amp%3BisAllowed
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سبب . تُ 56في المائة من العواصف الرملية والغبارية على مستوى العالم تنشأ من األنشطة البشرية 32يقرب من 

 إنهذه العواصف الجفاف وملوحة التربة مما يؤثر على إمدادات المياه ومصادر الطاقة المتجددة األخرى. ُيقال 

حرائق الغابات والتغيرات المناخية الشديدة وتدهور األراضي واإلدارة غير المستدامة لألراضي والمياه والجفاف 

ية. ُيعتقد أن العواصف الرملية والغبارية باإلضافة إلى ذلك هي بعض األسباب الرئيسية للعواصف الرملية والغبار

لها تأثير سلبي على النظم البيئية المائية عن طريق زيادة الطمي في الماء وتكاثر الطحالب السامة وحجب أشعة 

. 57لمائيالشمس عن الشعاب المرجانية وكل منها يسبب ضرراً كبيراً للكائنات الحية وغير الحية في النظام البيئي ا

تساهم العواصف الرملية والغبارية في موت الشعاب المرجانية ومن المعروف أيضاً أنها تؤدي إلى تكون 

 .58األعاصير

 

تعمل بلدان العواصف الرملية والغبارية على حل المشكلة مع اإلجماع العالمي المعزز على الحاجة إلى  .52

المتوقعة للظاهرة. كانت الصين على سبيل المثال تراقب معالجة اآلثار الضارة لها على الرغم من الطبيعة غير 

العواصف الرملية والغبارية منذ خمسينيات القرن الماضي لتمكين تنبؤات أفضل حول هذه الظاهرة فيما يتعلق 

. أدى مشروع الجدار األخضر العظيم في البالد إلى تقليل وتيرة وكثافة 59بتأثيرها على استخدام األراضي

إلى بعض  الغبارية. تقدم إدارة األرصاد الجوية الكورية تحذيراً من العواصف 60لية والغباريةالعواصف الرم

. 61مقدمي خدمات الهواتف المحمولة والتي يتم إبالغها بعد ذلك إلى المشتركين األفراد عبر الرسائل النصية

مليون شجرة تغطي  43راعة ساهمت السنغال مساهمة كبيرة في مكافحة العواصف الرملية والغبارية من خالل ز

. ُيعد التعاون اإلقليمي 62ألف هكتار كجزء من مخطط لعموم أفريقيا لمكافحة التصحر في منطقة الساحل 10

والدولي أمراً حتمياً للتعامل مع العواصف الرملية والغبارية وتأثيرها الضار نظراً للطبيعة العابرة للحدود الوطنية 

 هذا االتجاه تحرز تقدماً سليماً.ذولة في للمشكلة، كما أن الجهود المب

 على الزراعة واألمن الغذائي والغباريةتأثير العواصف الرملية  ثانياً.

يتم تصنيف العواصف الرملية والغبارية كظاهرة طبيعية، ولكنها تعتبر أيضاً من المخاطر الطبيعية التي  .57

يعتبر قطاع الزراعة وفقاً لمنظمة األمم المتحدة  ينتج عنها عواقب سلبية تؤثر على الزراعة واألمن الغذائي.

من خالل سوء إدارة  -لألغذية والزراعة أحد المحركات الرئيسية بشرية المنشأ للعواصف الرملية والغبارية 

. وثق الخبراء العلميون العاملون في هذا المجال في الدرجة األولى أن 63األراضي والتصحر وتدهور األراضي

                                                           
56
-https://www.unccd.int/land-and-life/sand-dust >العواصف الرملية والغبارية، اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر،  

storm/overview>  م.2222أغسطس / آب 9تم الوصول إليه في 
57

 55رقم . أعاله  
58
-https://unemg.org/our-work/emerging-issues/sand-and >األمم المتحدة لمكافحة العواصف الرملية والغبارية، تحالف  

dust-storms/>  م.2022تم الوصول إليه في تموز / يوليو 
59

 58رقم.  أعاله  
60

 58رقم.  أعاله  
61

 58رقم.  أعاله  
62

 58رقم.  أعاله  
63
 58رقم.  أعاله  
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. لوحظ في الواقع أن العواصف 64ة والغبارية تسبب تآكل التربة والرياح وتدهور األراضيالعواصف الرملي

الرملية والغبارية هي مظهر واسع النطاق من مظاهر تآكل التربة والرياح. في ظل التأثيرات المختلفة التي تحدثها 

هو فقدان الثروة الحيوانية  العواصف الرملية والغبارية على الزراعة واألمن الغذائي، فإن أشدها تأثيراً 

. كما يعد فقدان األنسجة النباتية بسبب السفع الرملي بواسطة الرمال وجسيمات التربة تأثيراً 65والمحاصيل

. األمر الذي يتسبب بفقدان أوراق النبات مما يؤدي إلى انخفاض نشاط التركيب الضوئي وبالتالي 66خطيراً 

. كما يمكن أن يؤدي فقدان 67ها وإنبات الفاكهة أو الحبوب أو األليافانخفاض السكريات لتكاثر النباتات ونمو

السكر لعملية نمو النبات إلى إطالة أمد نموها وزيادة خطر الجفاف عن طريق نقل المدة الحساسة للرطوبة إلى ما 

 . 68بعد فترة المطر وانخفاض المحاصيل

 

لية والغبارية. يؤدي فقدان التربة السطحية إلى التربة السطحية أثراً مباشر آخر للعواصف الرم فقدانيعد  .58

تآكل التربة مما يزيد من سرعة تدهور األراضي والذي غالباً ما يكون سبباً للتصحر. كما يعرف أن التربة 

السطحية هي مخزن ألهم العناصر الغذائية الحيوية مثل البوتاسيوم والفوسفور التي تعتبر ضرورية لنمو النبات 

بالتربة السطحية سيكون له عواقب سلبية مباشرة على النمو الزراعي وبالتالي على األمن وأي ضرر يلحق 

 الغذائي. 

 الغباريةمواجهة العواصف الرملية و ثالثاً.

 (CAF( ودور منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )SLSاإلدارة المستدامة لألراضي ) .أ 

 

مخاطر العواصف الرملية والغبارية. تم في هذا الصدد اكتسبت مكافحة المشكلة أهمية دولية وفي ظل  .59

اقتراح اإلدارة المستدامة لألراضي بوصفها اقتراحاً علمياً مفيداً لمعالجة هذه المسألة. من أهم أساليب مكافحة 

العواصف الرملية والغبارية هي تركيب حواجز الرياح أو مصدات الرياح. تعمل حواجز الرياح على زيادة إنتاج 

حاصيل عن طريق الحد من تآكل التربة وتقليل التبخر. كما تحد من شدة سرعة الرياح والتي بدورها تقلل من الم

ف حواجز الرياح من الناحية العلمية على أنها هياكل  كمية التربة التي تحملها العواصف الرملية والغبارية. ُتعرا

للحماية من الرياح. أما من الناحية النظرية يجب  تقلل من سرعة الرياح ومصدات الرياح مثل األشجار المزروعة

أن تكون حواجز الرياح مسامية وقريبة من األرض ويجب أن تزداد كثافة الحاجز لوغاريتمياً مع االرتفاع وفقاً 

ف األمم المتحدة اإلدارة المستدامة لألراضي بأنها "استخدام موارد األراضي بما في ذلك  لسرعة الرياح. تعرا

المياه والحيوانات والنباتات إلنتاج السلع لتلبية االحتياجات البشرية المتغيرة وفي الوقت نفسه ضمان التربة و

 اإلمكانات اإلنتاجية طويلة األمد لهذه الموارد والحفاظ على وظائفها البيئية".
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 ، >012012 7، سلسلة مؤتمرات معهد الفيزياء، سلسلة: علوم األرض والبيئة. 2009وإم في كي سيفاكومار آر ستيفانسكس  
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  تستند اإلدارة المستدامة لألراضي إلى أربعة مبادئ: .20

بما في ذلك تطوير آليات التحفيز العتماد اإلدارة المستدامة لألراضي السياسات الهادفة والدعم المؤسسي  .4

 وتوليد الدخل على المستوى المحلي

 النهج التشاركية والموجهة لمستخدمي األراضي .3

 االستخدام المتكامل للموارد الطبيعية في المزارع وعلى مستوى النظام اإليكولوجي .2

مستخدمو األراضي والخبراء  –على جميع المستويات مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين والشراكات  .1

 69التقنيون وصانعو السياسات.

 

أقر المؤتمر الدولي لمكافحة العواصف الرملية والغبارية الذي عقد في طهران في جمهورية إيران  .21

كافحة بأهمية اإلدارة المستدامة لألراضي كوسيلة لم م3049تموز / يوليو  2إلى  2اإلسالمية خالل الفترة من 

العواصف الرملية والغبارية. أقر المؤتمر بأن اإلدارة غير المستدامة لألراضي تشكل عقبة رئيسية في مكافحة 

العواصف الرملية والغبارية وال سيما في آسيا وأفريقيا. وأن العوامل الرئيسية لتصاعد العواصف الرملية 

التغيرات الجذرية في هطول األمطار السنوي ودرجة  والغبارية وال سيما في المناطق القاحلة وشبه القاحلة هي

الحرارة والجفاف كنتائج لتغير المناخ فضالً عن اإلدارة غير المستدامة لألراضي واستخدام المياه. قدم المؤتمر 

التوصيات التالية في مجال السياسة العامة فيما يتعلق بالتعاون العالمي واإلقليمي لمواجهة التهديد الذي تشكله 

 العواصف الرملية والغبارية: 

 

اتخاذ اإلجراءات المناسبة الالزمة لمعالجة العوامل الرئيسية المسببة للعواصف الرملية والغبارية على  .أ 

جميع المستويات في سياق أهداف التنمية المستدامة مع مراعاة أوجه التآزر بين اتفاقيات ريو الثالث 

تغير المناخ واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر واتفاقية التنوع )اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن 

 البيولوجي(.

 

دعوة منظومة األمم المتحدة إلى النظر في بدء عملية مشتركة بين الوكاالت بشأن العواصف الرملية  .ب 

 والغبارية على الصعيد العالمي.

 

خالل تبادل المعارف والتجارب والخبرات التشديد على الحاجة إلى مزيد من التعاون وبناء القدرات من  .ج 

 .70التقنية وتعزيز التعاون التقني وأفضل الممارسات والدروس المستفادة
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منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة دوراً رئيسياً في التعامل مع مشكلة العواصف الرملية  تلعب .22

وجين لإلدارة المستدامة لألراضي في هذا والغبارية على المستوى العالمي. وقد كانت المنظمة من كبار المر

الصدد. وفقاً لمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة: "تعمل اإلدارة المستدامة لألراضي على تعزيز الغطاء 

النباتي لحماية التربة وتقليل سرعة الرياح المحلية وزيادة استقرار التربة. ستؤدي اإلدارة المستدامة لموارد المياه 

خدام تقنيات الري بواسطة األحواض المرتفعة / األخاديد كبديل للري بالغمر إلى إبقاء التربة رطبة لفترة مثل است

أطول مما يقلل من قابليتها للتآكل بفعل الرياح على المستوى الميداني. يمكن أن تحقق األساليب المستدامة في 

شمل تشجيع التنقل لنشر ضغوط الرعي واستخدام قطاع الثروة الحيوانية إلدارة المراعي نفس الغايات. التي ت

 71العبوات لحماية بعض المراعي واألشجار النامية".

 

ترى منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة فيما يتعلق بتحديد الحلول العملية للمشكلة أن تنفيذ خطط  .23

بية التي قد تخلفها العواصف الرملية الطوارئ القطاعية وإجراءات التشغيل الموحدة أمر أساسي لمعالجة اآلثار السل

تمت في هذا الصدد التوصية بأنظمة مراقبة الغبار والتنبؤ به واإلنذار المبكر  72والغبارية على القطاع الزراعي.

في الوقت المناسب وفي المواعيد المحددة. يتسم هذا األمر بنفس القدر من األهمية في مجال تربية الحيوانات، 

رعاة الوقت الكافي لنقل الحيوانات إلى المالجئ المناسبة إذا تم توجيه تحذيرات دقيقة بشأن حيث سيكون لدى ال

. كانت األمم المتحدة الصوت الدولي الرائد في مكافحة 73العواصف الرملية والغبارية في الوقت المناسب

كانون  30عتمد في الم 92/329العواصف الرملية والغبارية. يؤكد قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 

بشأن "مكافحة العواصف الرملية والغبارية" على التأثير الخطير الذي قد تحدثه العواصف  م3049األول/ديسمبر 

 .74(SUDSالرملية والغبارية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة )

 

 الغباريةتحالف األمم المتحدة لمكافحة العواصف الرملية و رابعاً.

 

للتعامل مع قضية العواصف التارابية إنشاء تحالف األمم المتحدة المعني بمكافحة العواصف الرملية و تم .24

. وفقاً للشروط 75( الرابع عشرUFC)من منظور االستدامة وتم إطالقه في مؤتمر األطراف  الغباريةالرملية و

 مجاالت عمل شاملة" أربعالمرجعية، من المفترض أن يعالج التحالف 
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(، EaN(: قضية عابرة للحدود تثير قلقاً متزايداً، منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )UDUالعواصف الرملية والغبارية ) 

<.llop://....pep.pih/3/uu0109ae/uu0109ae.olp>i ،2022آب / أغسطس  1إليه في  تم الوصول 
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 71 رقم أعاله  
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-https://documents-dds ، >2018كانون األول / ديسمبر  20المعتمد في  73/237قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/460/95/PDF/N1846095.pdf?OpenElement  1<، تم الوصول إليه في 

 م.2022آب/أغسطس 
75

( المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة )يشار إليه فيما بعد ببرنامج األمم المتحدة للبيئة 72/225دعت الجمعية العامة في قرارها  

اء إلى النظر في بدء عملية مشتركة بين الوكاالت إلعداد استجابة عالمية للحد من العواصف الرملية والغبارية. تهدف هذه المبادرة إلى إنش

شبكة من الكيانات ذات الصلة في منظومة األمم المتحدة في حدود تفويض كل منها والموارد الحالية مع مراعاة قرار جمعية األمم المتحدة 

والقرارات والمقررات األخرى ذات الصلة. رحبت الجمعية العامة في دورتها الثالثة والسبعين  م2012يار / مايو أ 27في  2/21لبيئة ل

عاون بعزم المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة على إنشاء مثل هذه الشبكة المشتركة بين الوكاالت كإطار مشترك بين الوكاالت للت
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 تسهيل تبادل المعلومات .أ 

 بناء القدرات والتدريب .ب 

 حشد الموارد وجمع األموال .ج 

 الدعم والتوعية .د 

 

، يرأس كل منها عضو من شاملةأفرقة عاملة  تتم معالجة مجاالت العمل األربعة من خالل خمس .25

 . 76التحالف من ذوي الخبرة في هذا المجال

 الخمس هي:األفرقة العاملة 

التكيف والتخفيف: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة األمم المتحدة لألغذية  :الفريق العامل األول

 والزراعة

 التنبؤ واإلنذار المبكر: المنظمة العالمية لألرصاد الجوية الثاني:الفريق العامل 

 الصحة والسالمة: منظمة الصحة العالمية الثالث: الفريق العامل

 لحوكمة: اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحرالسياسات وا الرابع: الفريق العامل

الوساطة والتعاون اإلقليمي: اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ  الخامس: الفريق العامل

 واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا. 

 

ية التي توحدها رغبة جماعية في يضم التحالف وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية والكيانات البحث .22

تعزيز التعاون الدولي بشأن العواصف الرملية والغبارية. باإلضافة إلى وجود خبراء يمتلكون خبرة فنية لحل هذه 

. التحالف جمعية تطوعية منظمات المجتمع المدني وأعضاء القطاع الخاص المعنيين بالموضوع المشكلة إلى جانب

اجتماعات حتى اآلن. ُعقد االجتماع األول عن طريق التداول عن بعد في  ثالثقد التحالف وليس كياناً قانونياً. وع

في نيودلهي.  م3047أيلول/سبتمبر  Sإلى  2. وُعقد االجتماع الثاني في الفترة من م3047شباط / فبراير  41

العمل الفنية حول منهجية . سبقت ورشة م3030تموز / يوليو  3وُعقد االجتماع الثالث كمؤتمر عبر اإلنترنت في 

في مدينة  م3047تشرين الثاني/نوفمبر  41تقييم مخاطر العواصف الرملية والغبارية االجتماع الثالث في 

 . 77هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية

 

                                                                                                                                                                          

. وافق االجتماع الرابع والعشرون لكبار مسؤولي فريق اإلدارة البيئية استجابةً الغباريةط وطويل األجل بشأن العواصف الرملية والمتوس

على تشكيل "تحالف لمكافحة العواصف الرملية والغبارية" )يشار إليه فيما يلي باسم العواصف الرملية  م2018لذلك في أيلول / سبتمبر 

 "(غباريةالو
76

تم  <https://www.unccd.int/land-and-life/sand-and-dust-storms/coalition حالف العواصف الرملية والغبارية، >ت 

 م.2022تموز/يوليو  28الوصول إليه في 
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-llop://.earh.pih/p.i.تحالف األمم المتحدة لمكافحة العواصف الرملية والغبارية، فريق األمم المتحدة إلدارة البيئة، > 

.pig/araih:eh-:pp.ap/peel-eel-l.pl-plpirp>/،  2022آب / أغسطس  1تم الوصول إليه في 
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 يتمثل تفويض التحالف فيما يلي:  .27

والغبارية على المستويات  تعزيز وتنسيق استجابة تعاونية لمنظومة األمم المتحدة إزاء العواصف الرملية .أ 

 المحلية واإلقليمية والعالمية بما يكفل اتخاذ إجراءات موحدة ومتسقة.

تيسير تبادل المعارف والبيانات وأفضل الممارسات فيما بين أعضاء التحالف لتعزيز العمل الفعال والمتسق  .ب 

 بشأن العواصف الرملية والغبارية على نطاق منظومة األمم المتحدة.

وتعزيز التعاون بشأن المبادرات واإلجراءات داخل أعضاء التحالف بشأن العواصف الرملية تشجيع  .ج 

 والغبارية بما في ذلك مبادرات الدعوة والتمويل.

تيسير الحوار والتعاون بين البلدان المتضررة ومنظومة األمم المتحدة في معالجة قضايا العواصف الرملية  .د 

 والغبارية بصورة جماعية.

اء قدرات الدول األعضاء وزيادة وعيها وتعزيز تأهبها واستجابتها للعواصف الرملية والغبارية في تيسير بن .ه 

 المناطق الحرجة.

 

اتفق أعضاء التحالف على مجموعة من الوثائق الرئيسية لتوجيه عمل التحالف وهي: إطار للحوكمة  .28

 قل الرئيس رسمياً في اجتماع التحالفواستراتيجية وخطة عمل. يتغير رئيس / مضيف التحالف كل عامين وتم ن

 من برنامج األمم المتحدة للبيئة إلى منظمة األغذية والزراعة للسنتين القادمتين. م3030في تموز / يوليو  الثالث

 .78م3033يخضع تحالف العواصف الرملية والغبارية حالياً لقيادة منظمة األغذية والزراعة حتى تموز / يوليو

 

 (OSFالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية )دور  خامساً.

 

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية دوراً رئيسياً في تيسير فهم أعمق للعواصف الرملية والغبارية  تلعب .29

. التزم المؤتمر العالمي 79على الصعيد العالمي ألن هذه العواصف هي ظاهرة من ظواهر األرصاد الجوية

يا لصنع القرار في المنظمة العالمية لألرصاد الجوية بتحسين اإلنذار المبكر لألرصاد الجوية وهو الهيئة العل

. شددت المنظمة العالمية لألرصاد الجوية باستمرار على الحاجة إلى خطط 80والتنبؤ بالعواصف الرملية والغبارية

بارية، ودعت إلى زيادة الوطنية واإلقليمية والعالمية لمكافحة العواصف الرملية والغ -عمل على جميع المستويات 

 التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة الدوليين. 
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<، تم  llop://....pep.pih/3/uu0112ae/uu0112ae.olp.تحالف األمم المتحدة لمكافحة العواصف الرملية والغبارية، >  

 2022آب / أغسطس  1الوصول إليه في 
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-https://public.wmo.int/en/our-mandate/focus لرملية والغبارية، المنظمة العالمية لألرصاد الجوية، >العواصف ا 

areas/environment/sand-and-

dust%20storms#:~:text=Sand%20and%20dust%20storms%20usually,and%20many%20socio%2Decono

mic%20sectors>،  م.2022آب/أغسطس  1تم الوصول إليه في  
80
-https://www.preventionweb.net/news/wmo، >الغباريةقوانين المنظمة العالمية لألرصاد الجوية بشأن العواصف الرملية و 

acts-sand-and-dust-storms م.2222آب/أغسطس  9< تم الوصول إليه في 
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يتمثل الدور المحدد الذي تؤديه المنظمة العالمية لألرصاد الجوية فيما يتعلق بالعواصف الرملية والغبارية  .70

النظام االستشاري والتقييمي  م3009في البحث والرصد والتنبؤ بالعواصف الرملية والغبارية. أُطلق في عام 

لإلنذار بالعواصف الرملية والغبارية التابع للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية كمشروع مشترك بين البرنامج 

العالمي لبحوث الطقس وبرنامج الرصد العالمي للغالف الجوي بهدف زيادة قدرة الدول على تقديم تنبؤات 

ودة في الوقت المناسب إلى جميع أصحاب المصلحة من خالل شراكة ومالحظات ومعلومات دقيقة وعالية الج

منظمة في الوقت الراهن تنبؤات يومية عالمية أو إقليمية بشأن  30. تقدم أكثر من 81بحثية وتشغيلية دولية

نموذج إقليمي تساهم في النظام االستشاري  42نماذج عالمية وأكثر من  9. هناك 82العواصف الرملية والغبارية

لتقييمي لإلنذار بالعواصف الرملية والغبارية والتي تندمج جميعها وتجمع أصحاب المصلحة المعنيين في إطار وا

 . 83منع وتخفيف العواصف الرملية والغبارية

 

 : حالة رابطة أمم جنوب شرق آسياالضبابياألطر اإلقليمية لمكافحة التلوث  سادساً.

وغيرها من الجسيمات الجافة تحجب وضوح السماء  السديم هو ظاهرة جوية حيث الدخان والغبار .71

. الكثير من السديم هو نتيجة للحرائق 85. إنه شكل متطرف من تلوث الهواء يتكون من الدخان الكثيف84المفتوحة

والتي عندما ال يمكن السيطرة عليها تظهر كدخان وترتفع إلى الغالف الجوي. يشار إلى الدخان المعلق في الغالف 

. يساهم السديم بشكل كبير في االحتباس الحراري وله تأثير سلبي على جميع الكائنات الحية بما باببالضالجوي 

 في ذلك أشكال مختلفة من النباتات. 

 

m من األراضي الخثية االستوائية في العالم في جنوب S0يحدث السديم غالباً في األراضي الخثية وتقع  .72

. أرض الخث هي أرض مستنقع مهجورة مع أرض حمضية 86تارمليون هك 33شرق آسيا وتغطي ما يقرب من 

. يحتوي الخث في تكوينه على كميات هائلة من الكربون العضوي ومع كل 87تتكون من مادة نباتية متحللة جزئياً 

حريق يحدث على األرض الخث يتم إطالق الكربون الذي تم احتجازه في األرض آلالف السنين في الغالف 

 الجوي. 

 

العابر للحدود مسألة متكررة بالنسبة لجنوب شرق آسيا لعقود عديدة ويرجع  الضبابية التلوث ظلت مسأل .73

. حظيت هذه المسألة باالهتمام على الصعيدين اإلقليمي والعالمي عقب 88ذلك أساساً إلى إزالة الغابات في المنطقة
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85
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مليون هكتار من األراضي  2.3الذي أحرق ما يقدر بنحو  م4792-م4793"حريق بورنيو العظيم" في الفترة 

العابر للحدود الذي  الضبابي. يقال إن التلوث 89معظمها في كاليمانتان الشرقية وأسفر عن سديم ضخم عابر للحدود

تشكل حرائق الغابات السبب الرئيسي له في جنوب شرق آسيا، يؤثر على نحو نصف جميع البلدان في جنوب 

ف رابطة أمم جنوب شرق آسيا التلوث  الذي يقع  الضبابيالعابر للحدود بأنه "التلوث  الضبابيشرق آسيا. تعرا

 ضعة لالختصاص الوطني إلحدى الدول األعضاء". منشؤه المادي كلياً أو جزئياً داخل المنطقة الخا

 

إلى هذه الحقيقة القبول بمعالجة هذه المسألة على النحو المناسب نظراً لألضرار التي تلحق  بالنظرتم  .74

بالصحة العامة والبيئة ببلدان المنطقة. من المعروف أن استنشاق الجسيمات وهو أحد المكونات الرئيسية للسديم 

العابر  الضبابيالخطيرة للتلوث  وله عواقب تنفسية خطيرة على البشر. تم أيضاً توثيق التكاليف االقتصادية

للحدود. تعاني إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا على وجه الخصوص من العواقب الضارة للسديم كل عام. أُبلغ عن 

، أدت إلى إعالن الحكومات المتضررة عن م3042واقعة خطيرة من السديم في حزيران / يونيو وتموز/ يوليو 

ذ إجراءات للتصدي لهذا الخطر البيئي. ينبغي أن تركز الجهود الدولية الرامية حاالت الطوارئ والدعوة إلى اتخا

إلى الحد من المشكلة بشكل مثالي على الجهود المبذولة على الصعيد اإلقليمي لمعالجة المشكلة بما أن تلوث الهواء 

م في هذا الصدد نقطة يعتبر مسألة عابرة للحدود. يوفر نموذج رابطة أمم جنوب شرق آسيا للتعامل مع السدي

 انطالق جيدة لتحليل استجابة المجتمع الدولي لهذه المسألة. 

 

. إن عدم التدخل 90تجسد رابطة أمم جنوب شرق آسيا بوصفها هيئة إقليمية بقوة مفهوم السيادة الوطنية .75

شاء جماعة كمعيار له بالتالي أهمية كبيرة في سياق جنوب شرق آسيا. أضفى "إعالن سيبو بشأن التعجيل بإن

" الطابع الرسمي على الهيكل القائم على الركائز لجماعة رابطة 3042رابطة أمم جنوب شرق آسيا بحلول عام 

أمم جنوب شرق آسيا. الركائز الثالث لجماعة رابطة أمم جنوب شرق آسيا هي: الجماعة االقتصادية لرابطة أمم 

( والجماعة االجتماعية ssSCم جنوب شرق آسيا )( وجماعة األمن السياسي لرابطة أمsNCجنوب شرق آسيا )

 . 91(sSCCالثقافية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا ) -

 

يبرز الخبراء المعنيون بمنطقة رابطة أمم جنوب شرق آسيا أن مسار الرابطة يستند إلى الممارسات  .72

تحقق توافق اآلراء من خالل . ي92الثقافية المالوية القائمة على التشاور وتوافق اآلراء في التعامل مع المشاكل

ل نتيجًة لذلك الُنُهج التصاعدية  اإلطار التشاوري الذي تحركه الحاجة إلى تهيئة بيئة مستقرة في المنطقة. ُتفضَّ

عموماً على الُنُهج التنازلية وتسود روح توافق اآلراء الفلسفة التشغيلية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا في كل مرحلة 

ن األدب واالنسجام والتكتم والطابع غير الرسمي والشمولية هي بعض السمات الهامة من مراحل عملها. إ

                                                           
 57، 92رقم  أدناه  89
90

 29، 92رقم  أدناه  
91

العابر للحدود، رابطة أمم جنوب شرق آسيا، أهداف التنمية المستدامة: االعتبارات المعيارية والهيكلية في أهداف  الضبابهيلينا فاركي،  

 .239(، 2018التنمية المستدامة في جنوب شرق آسيا ورابطة أمم جنوب شرق آسيا، النهج الوطنية واإلقليمية، )بريل 
92

اإلصدار ) العابر للحدود الضبابيالتعاون البيئي في جنوب شرق آسيا، نظام رابطة أمم جنوب شرق آسيا للتلوث بارويدي نغويتراغول،  

 .29( م2011األول، سلسلة روتليدج المعاصرة لجنوب شرق آسيا 
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. يعني هذا بشكل ملموس احترام مبدأ 93لمشاركة رابطة أمم جنوب شرق آسيا في المسائل ذات األهمية اإلقليمية

قليمية للمشاكل اإلقليمية المساواة في السيادة وعدم استخدام القوة والتسوية السلمية للنزاعات وتفضيل الحلول اإل

 وااللتزام بمبدأ عدم التدخل. 

 

. 94تجدر اإلشارة إلى أن رابطة أمم جنوب شرق آسيا لها تاريخ طويل في التعامل مع قضايا حماية البيئة .77

مجموعة الخبراء المعنية بالبيئة التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا لتنفيذ البرنامج البيئي دون اإلقليمي  تأنشئ

. تم االتفاق عمالً بذلك على 95بدعم من برنامج األمم المتحدة للبيئة م4799لرابطة أمم جنوب شرق آسيا في عام 

سلسلة من االتفاقات البيئية وتدابير القانون غير الملزمة على الصعيد اإلقليمي. لقد شملت إعالناً بشأن المتنزهات 

( واالتفاق بشأن م4791ن بيئة رابطة أمم جنوب شرق آسيا )( واإلعالن الثاني بشأم4791والمحميات التراثية )

( واتفاق كوااللمبور بشأن البيئة م4799( وقرار التنمية المستدامة )م4792حفظ الطبيعة والموارد الطبيعية )

 . 96( من بين صكوك أخرىم4770والتنمية )

 

تطوراً طبيعياً  الضبابيينظر في هذا السياق إلى مشاركة رابطة دول جنوب شرق آسيا في مسألة التلوث  .78

ملحوظاً في اهتمامها التاريخي بحماية البيئة في جنوب شرق آسيا. من المبادرات الرئيسية في هذا الصدد خطة 

( واتفاق رابطة دول جنوب شرق CHssديم )التعاون بشأن التلوث العابر للحدود وخطة العمل اإلقليمية بشأن الس

العابر للحدود. تم االعتراف ألول مرة في مؤتمر القمة الرابع لرابطة دول  التلوث الضبابيبشأن  3003آسيا لعام 

بأن التلوث عبر الحدود وحرائق الغابات  م4773جنوب شرقي آسيا المعقود في سنغافورة في كانون الثاني / يناير 

. يرد نفس الشيء في قرار سنغافورة بشأن البيئة والتنمية، كما أُدرج كجزء من 97بيئية الرئيسيةمن الشواغل ال

. تم التأكيد على شدة مشكلة م4773التعاون الوظيفي لرابطة دول جنوب شرق آسيا في إعالن سنغافورة لعام 

المعني بالبيئة المنعقد في ساراواك في ماليزيا في  األولالوزاري غير الرسمي  الجتماعوتعقيدها في ا السديم

. اتفق وزراء البيئة على وضع نظام إقليمي لإلنذار المبكر واالستجابة من أجل م4771/ أكتوبر  األول تشرين

 العابر للحدود.  الضابتعزيز قدرة الدول األعضاء على التعامل مع 

 

ن التلوث العابر للحدود في حزيران / يونيو أقرت رابطة دول جنوب شرقي آسيا خطة التعاون بشأ .79

محددة تثير القلق بشأن التلوث العابر للحدود، وهي: التلوث الجوي العابر  مجاالت ثالثالتي تناولت  م4772

العابر  التلوث الضبابي. 98للحدود وحركة النفايات الخطرة عبر الحدود والتلوث الذي تحمله السفن عبر الحدود

فرقة العمل التقنية  م4772ة الرئيسية للتلوث الجوي عابر الحدود. أُنِشئت في أيلول/سبتمبر للحدود هو المشكل
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السادس لكبار المسؤولين المعنيين بالبيئة في رابطة دول جنوب شرقي  االجتماع( في HLLC) بالضبابالمعنية 

 .99(sSLNEآسيا )

 

 التلوث الضبابياالتفاق المتعلق ب بدأ وزراء البيئة في رابطة دول جنوب شرق آسيا مفاوضات بشأن .80

. وقَّعت الدول العشر األعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا م3000عابر الحدود في تشرين األول / أكتوبر ال

العابر للحدود في كوااللمبور في المؤتمر والمعرض العالميين بشأن أخطار  التلوث الضبابيعلى االتفاق بشأن 

من االتفاق  3. تنص المادة م3003حرائق األراضي والغابات اللذين استضافتهما ماليزيا في حزيران / يونيو 

و/أو الغابات العابر للحدود نتيجة لحرائق األراضي  التلوث الضبابيعلى أن الهدف من االتفاقية هو منع ورصد "

 .100"التي ينبغي التخفيف من حدتها من خالل بذل جهود وطنية متضافرة وتكثيف التعاون اإلقليمي والدولي

 

العابر  الضبابي. إنشاء مركز تنسيق للتلوث التلوث الضبابييغطي هذا االتفاق الشامل مختلف جوانب  .81

سيق في إدارة حرائق الغابات واألراضي التي للحدود تابع لرابطة دول جنوب شرق آسيا لتيسير التعاون والتن

. يقوم مركز التنسيق المشابه للمركز اإلقليمي لحفظ التنوع البيولوجي التابع 101الضبابيتشكل سبباً رئيسياً للتلوث 

لرابطة دول جنوب شرق آسيا بجمع البيانات والمعلومات وتحليلها ويشارك في بناء القدرات رغم افتقاره إلى 

العابر للحدود باإلضافة إلى التعاون العلمي  التلوث الضبابياذ. هناك أحكام تتعلق بتقييم ورصد ومنع سلطة اإلنف

. يعزز التعاون التقني واالستجابة 102والتقني. جرى تبسيط قواعد الهجرة والجمارك لإلغاثة في حاالت الكوارث

حدد لرابطة دول جنوب شرق آسيا بمعالجة مسألة المشتركة في حاالت الطوارئ االلتزام العام لالتفاق بااللتزام الم

العابر للحدود. واألطراف ملَزمة باتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية وغيرها من التدابير ذات  التلوث الضبابي

. تتمتع كل دولة طرف باالستقالل الذاتي في صياغة سياساتها الخاصة فيما يتعلق بالرصد 103الصلة إلنفاذ االتفاق

اية واالستجابة الوطنية في حاالت الطوارئ لوضع السياسات والتدابير التشريعية والتنفيذية بما في ذلك والوق

 . 104إجراءات التشغيل الموحدة لمنع حرائق الغابات وحرائق األراضي والتخفيف من حدتها

 

ة دول جنوب شرق آسيا يتضمن االتفاق آلية قابلة لإلنفاذ لتسوية النزاعات تماشياً مع الفلسفة العامة لرابط .82

التي هي البند  39. تنص المادة 105المتمثلة في احترام سيادة الدول األعضاء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية

المتعلق بهذا الصدد على ما يلي: "يتم تسوية أي نزاع بين األطراف فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق أو االمتثال لهذا 

. بيد أنه نظراً لطبيعة التلوث 106 "ودياً عن طريق التشاور أو التفاوض االتفاق أو أي بروتوكول ملحق به

بوجه خاص والنزاعات البيئية بوجه أعم، فإن التسوية الودية للنزاعات على النحو المتوخى في المادة  الضبابي
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االتفاقية مؤتمراً لألطراف يكون  تنشئهي الحل األمثل من أجل مراعاة آراء ووجهات نظر الدول المعنية.  39

. يهدف مؤتمر األطراف إلى تقييم ومراجعة عمل االتفاقية 107اآللية المركزية لالتفاق فيما يتعلق بهيكل المراجعة

وضمان تنفيذها بسالسة مع السلطة والصالحية العتماد البروتوكوالت والتعديالت المتعلقة بالمعاهدة حسب 

 . 108افالضرورة بإجماع كافة األطر
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 (NNCB) حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في المناطق خارج االختصاص الوطني

 

 ( ILNIالتقدم الُمحرز حتى اآلن نحو صياغة صك دولي ملزم قانونياً ) .أ 

 

وفرت ضرورة مسألة االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي البحري في المناطق خارج االختصاص  .83

( لمعالجة هذه DECILSعليه والفجوات الموجودة في اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار )الوطني والحفاظ 

المسألة معالجة شاملة حافزاً للتفاوض وصياغة صك دولي ملزم قانونياً بشأن االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي 

ل الحوكمة لدعم نظام متكامل البحري في المناطق خارج االختصاص الوطني والحفاظ عليه. كان تنفيذ هياك

( بما في ذلك الحفاظ على التنوع البيولوجي sDEIلحماية البيئة في المناطق خارج االختصاص الوطني )

البحري، يطرح دائماً تحديات كبيرة من حيث الحجم واالتساق بين المسارين المنفصلين لقانون البحار وقانون 

( والمناطق البحرية المحمية NLsير الحفظ الحديثة مثل تقييم األثر البيئي )ال تعالَج معاي 109البيئة البحرية الدولي.

(CssS والتخطيط المساحي البحري وآليات التنمية مثل نقل التكنولوجيا وبناء القدرات عالوًة على ذلك معالجة )

دم كفاية ُيعزى ع 110كافية في اإلطار القانوني والمؤسسي الموجود في المناطق خارج االختصاص الوطني.

معالجة قضايا النشوء أو المالءمة أو الوعي إلى عدم القدرة على التنبؤ بأهميتها في وقت اعتماد اتفاقية األمم 

لم يتم على سبيل المثال تناول المشاكل التي نشأت منذ التصديق عليها مثل استغالل  111المتحدة لقانون البحار.

 112مثل التلوث البحري. م4793قمت منذ إتمام المعاهدة في عام ( أو التي تفاCDCSالموارد الجينية البحرية )

ُتعزى هذه الثغرات أيضاً إلى حقيقة أن األحكام والتعاريف لم تكن محددة بما يكفي للدول للتأكد من معنى المعاهدة 

  113في وقت اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار مثل تطبيق التراث المشترك للبشرية.

 

بعد أكثر من عقد من المناقشات غير الرسمية عقد  3049عضاء في األمم المتحدة بعام قررت الدول األ .84

( للتفاوض على صك دولي ملزم قانونياً لالستخدام المستدام للتنوع LDCمؤتمر اللجنة الحكومية الدولية )

تعلقة بصك دولي البيولوجي البحري في المناطق خارج االختصاص الوطني والحفاظ عليه. تستند المفاوضات الم

( بما CDCSوهي: الموارد الجينية البحرية ) 3044ملزم قانونياً إلى مجموعة من المسائل المتفق عليها في عام 

( بما في sDCLSفي ذلك المسائل المتعلقة بتقاسم المنافع وتدابير من قبيل أدوات اإلدارة المستندة إلى المناطق )

( وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية. NLsSوتقييمات األثر البيئي )( CssSذلك المناطق البحرية المحمية )

اجتماعات للجنة الحكومية الدولية.  أربععلى عقد  DEDs( 93/317نص قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة )
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نحو إطار حوكمة أقوى لالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي في المناطق (، "محيطات الفرص والتحدي: م2018روبن وارنر ) 

 .159، 157: 3، مجلة آسيا والمحيط الهادئ لقانون وسياسة المحيطاتالبحرية خارج االختصاص الوطني والحفاظ عليه"، 
110
 . 39:44، السياسة البيئية الدولية والقانون(، "المبادئ الحديثة إلدارة أعالي البحار: األسس القانونية"، م2009د. فريستون )  
111

(، "المفاوضات بشأن صك ملزم بشأن االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي البحري في المناطق خارج م2012توليو سكوفازي ) 

 .191-188: 70 السياسة البحريةاالختصاص الوطني والحفاظ عليه"، 
112

هل -المحيطات ومعاهدة التنوع البيولوجي البحري في المناطق خارج االختصاص الوطني (، "بالستيكم2018راشيل تيلر و إ. نيمان ) 

المخلفات البالستيكية مخيفة بما يكفي إلدراج نفسها في معاهدة التنوع البيولوجي البحري في المناطق خارج االختصاص الوطني، أو هل 

 .415 -411(: 4) 8، علوم البيئيةمجلة الدراسات وال نحن بحاجة إلى انتظار معاهدة خاصة بها؟".
113

(، "المعاهدة األولى والمستقبلية: نحو نظام جديد للتنوع البيولوجي البحري في المناطق خارج م2019)وآخرون. راشيل تيلر  

 .239، 242-239: 99، السياسة البحريةاالختصاص الوطني"، 
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 2مارس إلى آذار /  32والدورة الثانية من  م3049أيلول/سبتمبر  49إلى  1ُعقدت الدورة األولى في الفترة من 

ُعقدت الجلسة الرابعة التي تم تأجيلها  م3047آب/أغسطس  20إلى  47والدورة الثالثة من  3047نيسان / أبريل 

آذار/مارس  49إلى  9في الفترة من  CLlLU -47بسبب جائحة  92/290و 91/212بموجب القرارين 

عمالً بمقرر  م3033آب/أغسطس  3Sإلى  42من المقرر عقد دورة خامسة للمؤتمر في الفترة من  .م3033

  .9S/2S1الجمعية العامة 

 

 نص مشروع المعاهدة .ب 

 

يسعى هذا الجزء من  114.م3033مايو أيار/ 20نص مشروع المعاهدة في  صدرت آخر نسخة من .85

الموجز إلى تقديم تحليل أولي لمشروع النص مع التركيز على األحكام العامة والترتيبات المؤسسية واألحكام 

الموضوعية المتعلقة بعناصر الصفقة الشاملة مما يسلط الضوء على المجاالت الرئيسية للتقدم أو الخالف ويحدد 

 بعض الخيارات الممكنة لتعزيز النص. 

 

 األحكام العامة والترتيبات المؤسسية والً.أ

 

ال تشير الديباجة بشكل محدود إلى الصكوك والمبادئ واألهداف الرئيسية على الرغم من أنها تشير إلى  .82

تعزيز التنمية المستدامة. ال تنعكس أهمية صنع القرار القائم على العلم واإلنفاذ الفعال في أي مكان. يتألف الجزء 

حات واألهداف ونطاق التطبيق والعالقة األول من ست مواد تنطبق على المعاهدة ككل: استخدام المصطل

 بالمعاهدات األخرى والمبادئ والنهج العامة والتعاون الدولي. 

 

"تفسير الصك وتطبيقه بطريقة ]تحترم اختصاصات و[ ال تقلل من ]فعالية[  1يشترط مشروع المادة  .87

يمية والقطاعية ذات الصلة..." أثبتت الصكوك واألطر القانونية ذات الصلة والهيئات العالمية واإلقليمية وغير اإلقل

، وبالتالي سيكون 115 تختلف اختالفاً كبيراً  المناقشات التي جرت حتى اآلن أن التفسيرات العلمية وراء هذا الشرط

 من المفيد أن تتضمن هذه المادة حكماً تكميلياً يشترط تنفيذ االتفاقات القائمة بما يتناسب مع هدف المعاهدة. 

 

( الدول األطراف بتعزيز التعاون الدولي في "البحث العلمي البحري وتطوير 3) Sالمادة ُيلزم مشروع  .88

التكنولوجيا البحرية". يمكن توسيع نطاق هذا االلتزام ليشمل التعاون في مجال جمع البيانات واإلبالغ عنها. يمكن 

تم تصور هيكل  116ة بالتنفيذ.أيضاً أن يدعو بشكل خاص إلى التعاون بشأن األمور المتعلق Sلمشروع المادة 
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 /https://www.un.org/bbnj، على الموقع 2022أيار / مايو  30نسخة مسبقة غير محررة من نص مشروع المعاهدة،  
http://www.un.org.bbnj/files/igc_5_-_further_revised_draft_text_final.pdf 

115
البيولوجي البحري واستخدامه المستدام (، الطريق الطويل والمتعرج: التفاوض بشأن معاهدة لحفظ التنوع 2018). وآخرونجي رايت  

(، معهد التنمية المستدامة والعالقات الدولية. معهد التنمية المستدامة والعالقات 08في المناطق الواقعة خارج االختصاص الوطني )رقم 

 الدولية، باريس.
116
 .21كما هو الحال في اتفاقية األمم المتحدة لألرصدة السمكية، المادة  
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مؤسسي يتألف من مؤتمر األطراف وهيئة علمية وتقنية وأمانة وآلية غرفة تبادل المعلومات. قد يكون من المناسب 

تقييم آلية غرفة تبادل المعلومات المنشأة بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي من أجل تسليط الضوء على الدروس 

 للنجاح وإدماجها.المستفادة والشروط الرئيسية 

 

 عناصر الصفقة الشاملة ثانياً.

 

 الموارد الجينية البحرية بما في ذلك المسائل المتعلقة بتقاسم المنافع .أ 

 

لم يتوقع مؤسسو اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار استخدام الموارد الجينية البحرية كما أن النظام  .89

( تسعى إلى توفير الوضوح 42-9الثاني من ثمانية مشاريع مواد )المنطبق يفتقر إلى الوضوح. يتألف الجزء 

عدم توافق اآلراء بشأن  9( و7)4( و9)4وتيسير تقاسم المنافع. كما يتبين أيضاً من خالل دراسة مشاريع المواد 

 مجموعة األحكام التأسيسية.

 

يبدو أن هناك "اتفاق عام  لم يتم تضمين مبدأ التراث المشترك حالياً في هذا الجزء على الرغم من أنه .90

على أن االعتراف بالموارد الجينية البحرية كتراث مشترك للبشرية ليس شرطاً أساسياً إلنشاء التزامات تقاسم 

المنافع وال إلدراجها المحتمل من ضمن المبادئ التي يمكن أن تنطبق على المناطق الواقعة خارج نطاق 

كما هو معترف به أنه يجب تقاسم الفوائد بطريقة عادلة ومع ذلك  117االختصاص الوطني بشكل عام ".

 118ومنصفة.

 

 تدابير مثل أدوات اإلدارة المستندة إلى المناطق بما في ذلك المناطق البحرية المحمية .ب 

 

تعهد المجتمع الدولي بالتزامات مختلفة إلنشاء شبكة من المناطق البحرية المحمية بما في ذلك أهداف  .91

المحيطات ولكن ال توجد حالياً آلية عالمية إلنشاء مناطق محمية بحرية في مناطق خارج  لتغطية نسبة كبيرة من

نطاق االختصاص الوطني أو لتنسيق استخدام أدوات اإلدارة المستندة إلى المناطق المتاحة حالياً لمؤسسات 

 جوة في اإلدارة.( تسعى إلى سد هذه الف34-41يتألف الجزء الثالث من ثمانية مشاريع مواد ) 119اإلدارة.

 

                                                           
117
(، الطريق الطويل والمتعرج: التفاوض بشأن معاهدة لحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام م2018)آخرون. وجي رايت  

(، معهد التنمية المستدامة والعالقات الدولية. معهد التنمية المستدامة والعالقات 08في المناطق الواقعة خارج االختصاص الوطني )رقم 

 الدولية، باريس.
118
 .المكررة 11و 11ا المادتين مشروع 
119

أنشأت العديد من المنظمات الدولية أدوات اإلدارة المستندة إلى المناطق والمناطق البحرية المحمية في المناطق الواقعة خارج نطاق  

محدود من االختصاص الوطني، ولكنها ملزمة فقط لألطراف أو للدول أو الهيئات األخرى على أساس طوعي وال تنطبق إال على عدد 

(، الطريق الطويل والمتعرج: التفاوض بشأن معاهدة لحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه م2018). وآخروناألنشطة. جي رايت 

معهد التنمية المستدامة و(، معهد التنمية المستدامة والعالقات الدولية 08المستدام في المناطق الواقعة خارج االختصاص الوطني )رقم 

 قات الدولية، باريس. والعال
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المكرر على قائمة بالمعايير اإلرشادية )مشروع الملحق األول( لتحديد المناطق  49ينص مشروع المادة  .92

التي تتطلب الحماية من خالل أدوات اإلدارة المستندة إلى المناطق / المناطق البحرية المحمية مع التركيز على 

الوقائي ونهج النظام اإليكولوجي. يبدو أن إدراج "الجدوى" في قائمة  استخدام أفضل العلوم المتاحة والنهج / المبدأ

المعايير يتناقض مع هدف المادة حيث إن حاجة المنطقة للحماية غير مرتبطة من الناحية العملية بإمكانية تعيين 

ونهج النظام أدوات اإلدارة المستندة إلى المناطق / المناطق المحمية البحرية. يتطلب تطبيق النهج الوقائي 

اإليكولوجي في الواقع حذراً خاصاً عند معرفة أن منطقة ما تتطلب الحماية، ولكن أدوات اإلدارة المستندة إلى 

 المناطق تعتبر غير قابلة للتنفيذ.

 

إلى أن المشاورات بشأن المقترحات ينبغي أن تكون شاملة وشفافة ومفتوحة  49يشير مشروع المادة  .93

المعنيين. فترة التشاور محددة زمنياً ولكن من غير الواضح من هو صاحب القرار وما لجميع أصحاب المصلحة 

هو اإلطار الزمني. ال يتضمن مشروع النص أي خيار من شأنه أن يسمح للدول األطراف باعتماد تدابير مؤقتة أو 

، فمن المهم أن تنص طارئة أثناء تقييم االقتراح. وبالنظر إلى أن اعتماد المقترحات قد يستغرق بعض الوقت

 المعاهدة على هذه التدابير.

 

فيما يتعلق بعملية صنع القرار يبدو أنه ال يوجد في الوقت الحاضر أي حكم من شأنه أن يمنح مؤتمر  .94

األطراف بصورة واضحة سلطة اتخاذ التدابير في الحاالت التي ال تعمل فيها الهيئات المختصة على تنفيذ 

مناطق المعينة دون هذا الحكم بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي البحري في المناطق توصياته. يمكن أن تظل ال

خارج نطاق االختصاص الوطني غير المحمية أو غير الخاضعة لإلدارة إذا لم يتفق أعضاء الهيئات المعنيين على 

 زمة للدول األطراف فيه.التدابير المناسبة. لذلك من المهم أن يكون لمؤتمر األطراف الحق في اتخاذ قرارات مل

 

تشير الخبرة المتعلقة بالتزامات اإلبالغ والرصد في اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار وغيرها من  .95

الصكوك إلى أنه قد ال يتم تنفيذ االلتزامات بالكامل في غياب األطر الزمنية والطرائق الواضحة. ال يتم مع ذلك 

لدول األطراف فيها إصدار هذه التقارير في حين أن المسودة الحالية بموجب تحديد عدد المرات التي يتعين على ا

( تتطلب من الدول األطراف تقديم تقارير إلى مؤتمر األطراف بشأن تنفيذ أدوات اإلدارة 4) 34مشروع المادة 

ة للجمهور من قبل المستندة إلى المناطق / المناطق المحمية البحرية، وتحدد أن هذه التقارير ينبغي أن تكون متاح

األمانة العامة. من المهم أن يتضمن مشروع النص حكماً يطلب إلى الصكوك واألطر والهيئات القانونية ذات 

من الضروري أن تضمن المعاهدة  120الصلة أن تقدم إلى مؤتمر األطراف تقريراً عن تنفيذ التدابير التي وضعتها.

جعل الدول األطراف في المنظمات القطاعية واإلقليمية مسؤولة الحكم الذي من شأنه تحسين الشفافية من خالل 

عن تنفيذ هذه التدابير )وبالتالي تكون مسؤولة أمام الدول األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي البحري في 

المناطق خارج االختصاص الوطني التي ليست كذلك طرف في الهيئات اإلدارية ذات الصلة(. ومن شأن ذلك أن 
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 (5) 21مشروع المادة   
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ن مؤتمر األطراف من العمل كمنصة مركزية لمناقشة تنفيذ أدوات اإلدارة المستندة إلى المناطق / المناطق يمكا 

 البحرية المحمية وبالتالي توفير بعض اإلشراف العالمي.

 

 (AIAتقييم األثر البيئي ) .ج 

 

عينة ذات صلة بالفعل أحكاماً م 30S-301تتضمن اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار بموجب المواد  .92

بتقييمات األثر البيئي ولكنها ال تتضمن أي إرشادات أو معايير دنيا أو أحكاماً بشأن تقييمات األثر التراكمي 

( إلى 14 -المكررة  34) 34(. يهدف الجزء الرابع في مشاريع المواد SNsSوالتقييمات البيئية االستراتيجية )

مليات والحدود والمبادئ التوجيهية( والنظر في اآلثار التراكمية تفعيل األحكام الحالية )من خالل إنشاء الع

والتقييمات البيئية االستراتيجية، وبالتالي تحقيق إطار متماسك لتقييم األثر البيئي لألنشطة في المناطق خارج نطاق 

 االختصاص الوطني.

 

لها تأثير في مناطق خارج  إن مطلب إجراء تقييم األثر البيئي يمكن أن ينطبق على جميع األنشطة التي .97

نطاق االختصاص الوطني )بدالً من أن يقتصر التطبيق على األنشطة التي تحدث بالفعل في مناطق خارج 

االختصاص الوطني( انطالقاً من أهمية المحافظة على الطبيعية واالستخدام المستدام على الرغم من عدم موافقة 

 األثريقدم نص المشروع بديلين لحدود ومعايير تقييمات  121اآلن.جميع األطراف على اتخاذ هذا اإلجراء حتى 

"أسباب معقولة لالعتقاد بأن  األطرافالبيئي مطلوباً عندما يكون لدى الدول أو الدول  األثر البيئي. سيكون تقييم

تمل أن يكون لها المخطط لها" إما "قد تسبب تلوثاً كبيراً للبيئة البحرية أو تغييرات كبيرة وضارة" أو "يح ألنشطةا

في كلتا الحالتين من شأن الحكم بصيغته الحالية أن يضع  122أكثر من أثر طفيف أو عابر على" البيئة البحرية.

المسؤولية عن تحديد ما إذا كانت هناك "أسباب معقولة" من هذا القبيل على عاتق الدول األطراف خالفاً لمعظم 

 البيئي التي تضع عموماً هذه القرارات في أيدي هيئة اإلدارة(.التشريعات المحلية المتعلقة بتقييم األثر 

 

ولكنه ال يحدد هذه اآلثار  123يتضمن نص المشروع مواد ممكنة بشأن اآلثار التراكمية والعابرة للحدود .98

 وال يوجد سوى قدر ضئيل من التقارب بشأن كيفية النظر في هذه اآلثار في سياق عمليات تقييم األثر البيئي.

 

تم التوصل حالياً إلى اتفاق بشأن تأثير التقييم أي ما إذا سيكون التقييم استشارياً فقط. ستقوم الدول في لم ي .99

نهاية المطاف بالبت فيما إذا كان النشاط قابل للتطبيق أو يجب الحصول على إذن من مؤتمر األطراف. يمكن أن 

بية كبيرة أو عدم السماح بمباشرة النشاط تماشياً مع تتضمن المعاهدة التزاماً بإدارة هذه األنشطة لتجنب آثار سل

المحافظة على الطبيعة واالستخدام المستدام والنهج الوقائي. يمكن أن تتضمن المعاهدة أحكاماً تمكن الدول 

 األطراف األخرى من استئناف القرار إذا بقي قرار التطبيق على عاتق الدولة الطرف.

                                                           
121
 (3) 22مشروع المادة   
122
 24مشروع المادة   
123
 25مشروع المادة   
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لرصد والمراجعة خيارات لسيناريو تحدد فيه نتائج األرصاد اآلثار يوفر نص المسودة فيما يتعلق با .100

السلبية غير المتوقعة. ال يوجد مع ذلك اتفاق بشأن ما إذا كان ينبغي للدولة أو الهيئة العلمية والتقنية في هذه الحالة 

تراح تدابير للتخفيف إخطار مؤتمر األطراف/الدول األخرى/الجمهور أو وقف النشاط أو مطالبة مقدم االقتراح باق

 من تلك اآلثار و/أو منعها أو إجراء تقييم وتقرير ما إذا كان ينبغي مواصلة النشاط.

 

 بناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية .د 

 

بالتفصيل الطرائق المتعلقة ببناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية ويميل الحكم  11شرح مشروع المادة  .101

ومن الجدير بالتقدير أن مشروع المادة ينص على أن بناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية  إلى االلتزام الطوعي.

ينبغي أن يكونا عملية قطرية التوجه وشفافة وفعالة ومتكررة وقائمة على المشاركة وشاملة لعدة قطاعات ومراعية 

 رق بين الجنسين. اللفو

 

من أهداف التنمية  19وناً في دعم تنفيذ الهدف األثر المحتمل للصك الدولي الملزم قان ثالثاً.

المستدامة: حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية 

 المستدامة

 

الدولي على نطاق واسع بأهمية المحيطات للتنمية المستدامة، وهي مجسدة في الفصل  المجتمعيعترف  .102

وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ ومختلف القرارات التي اتخذتها لجنة التنمية المستدامة.  34من جدول أعمال القرن  49

ولوجية لألرض والخدمات التي يشدد تقييم األلفية للنظام اإليكولوجي على أن جميع البشر يعتمدون على النظم اإليك

إلى "نهج شاملة  المستقبل الذي نصبو إليه 30تقدمها. دعت الدول األعضاء في الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو+

ومتكاملة للتنمية المستدامة من شأنها أن توجه البشرية للعيش في وئام مع الطبيعة وتؤدي إلى الجهود المبذولة 

على أهمية "الحفظ  أمور أخرىالبيئي لألرض". أُكد في هذا السياق ضمن الستعادة صحة وسالمة النظام 

واالستخدام المستدام للمحيطات والبحار ومواردها من أجل التنمية المستدامة بما في ذلك من خالل مساهمتها في 

 الالئق... ".  القضاء على الفقر والنمو االقتصادي المستدام واألمن الغذائي وخلق سبل العيش المستدامة والعمل

 

تضمن اقتراح مجموعة العمل المفتوحة المعنية بأهداف التنمية المستدامة المقدم إلى الجمعية العامة لألمم  .103

من أهداف التنمية المستدامة الذي يهدف إلى "الحفاظ على  41الهدف  م3041المتحدة في آب / أغسطس 

و مستدام لتحقيق التنمية المستدامة". يتم تناول القضايا المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نح

من أهداف التنمية المستدامة، وكذلك العديد من  41المتعلقة بالمحيطات والبحار في الغايات العشرة ضمن الهدف 

لقمة والوثيقة الختامية  م3020أهداف التنمية المستدامة األخرى ذات الصلة في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 

. حظي الدور الذي يمكن أن يلعبه الصك م3042في عام  م3042األمم المتحدة العتماد خطة التنمية لما بعد عام 
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الدولي الملزم قانوناً في تعزيز أهداف التنمية المستدامة باهتمام كبير في مؤتمر األمم المتحدة حول المحيطات الذي 

 . م3033عقد مؤخراً في لشبونة 

 

هو األقل تموياًل إلى حد كبير من بين جميع أهداف التنمية المستدامة  41مية المستدامة كان هدف التن .104

m من صندوق المناخ األخضر m3 فقط من إجمالي تمويل أهداف التنمية المستدامة وأقل من 0.04حيث يمثل 

(DCCو )0.9( فقط من مرفق البيئة العالمية mDNC ُيعتبر جذب االستثمار العام والخاص .) المستدام

والمسؤول واستدامته شيئاُ مهماً، بما في ذلك االستثمار المباشر األجنبي من خالل المزج والضمانات وغيرها من 

األدوات المالية المبتكرة مع إيالء اهتمام خاص للنساء والشباب. يمتلك تضمين األحكام المناسبة في نص الصك 

حري في المناطق خارج االختصاص الوطني وتنفيذها القدرة على تقديم الدولي الملزم قانوناً والتنوع البيولوجي الب

 مساهمة كبيرة جداً في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة ومن المهم إدراك ذلك.

 

( من م3020إلى  م3034ُيتوقع أن ُيقدم عقد األمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة ) .105

توى جديداً من اليقين والشفافية بشأن حالة المحيطات وأن يرفع قدرة جميع البلدان إلى بين أمور أخرى مس

المستوى المطلوب إلدارة مناطقها االقتصادية الخالصة والمحيطات خارجها على نحو مستدام مع التركيز على 

 العلم من أجل إيجاد الحلول.

 

الحكومية الدولية ال سيما الدورة الرابعة  في دورات اللجنة منظمة آلكو مشاركة الدول األعضاء في .ج 

 (IGUللجنة الحكومية الدولية )

شهدت جميع الدورات األربعة مشاركة واسعة النطاق من الدول األعضاء في األمم المتحدة واألطراف  .102

دعوة  في اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار وأعضاء الوكاالت المتخصصة لألمم المتحدة والمنظمات التي تلقت

دائمة للمشاركة كمراقبين في دورات وأعمال الجمعية العامة وصناديق األمم المتحدة وبرامجها وهيئاتها ومكاتبها 

 وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية.

 

من الدول  23حضر 124بشكل جيد في الدورات. 99األعضاء في منظمة آلكو ومجموعة  الدولمثلت  .107

من الدول األعضاء الدورة الموضوعية  2Sوحضر  125آلكو الدورة الموضوعية األولى منظمة األعضاء في

آلكو. منظمة من الدول األعضاء في 22حضر الدورة الموضوعية الثالثة 126الثانية
127
حضر الدورة الموضوعية  

                                                           
124
  ؛llop://.elpup.pih/ae/a/LNOE.232/2018/IOE.3. : على قوائم المشاركين  

.llop://.elpup.pih/e/upep.232/2019 /:ep.3/iao.2d eel .llop://.elpup.pih/a/LNOE.232/2019/IOE/5/eao.1> d.

<.llop://lpu.raelp-llp-e/..e.pih/lpu/SODNL/3FO/O22/307/30/dDE/O2230730.olpiNoaeFearael> 
125

عبية وقبرص ومصر وجمهورية غامبيا وغانا والهند حضر الجلسة األولى بنغالديش وبروني دار السالم وجمهورية الصين الش 

 وإندونيسيا وجمهورية إيران اإلسالمية والعراق واليابان وكينيا ولبنان وماليزيا وموريشيوس وميانمار ونيبال ونيجيريا وعمان والفلبين

والسودان وتايالند وتركيا وجمهورية وجمهورية كوريا والمملكة العربية السعودية وسيراليون وسنغافورة وجنوب أفريقيا وسريالنكا 

 االشتراكية. فيتنامتنزانيا المتحدة وجمهورية 
126
 حضرت الكاميرون والكويت ومنغوليا ودولة فلسطين الدورة الموضوعية الثانية باإلضافة إلى الدول األعضاء المذكورة أعاله.   

https://undocs.org/en/A/CONF.232/2018/INF.3؛
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آلكو. منظمة دولة عضو في 21الرابعة 
128

ة للمشاركة كمراقب في آلكو كونها منظمة دعوة دائم منظمة تلقت 

دورات وأعمال الجمعية العامة ُمثلت من قبل الدكتور روي س. لي المراقب الدائم لمنظمة آلكو لدى األمم المتحدة 

 في الدورات الموضوعية.

 

 آلكو العامة لمنظمة مانةاأل تعليقاتومالحظات  ثالثاً.

 

آلكو بشأن تلوث الهواء العابر للحدود مع إشارة محددة للعواصف  لمنظمة العامة مانةاألتعليقات ومالحظات 

 الضبابيالرملية والغبارية والتلوث 

 

مخاوف بيئية خطيرة ذات طبيعة عابرة  الضبابيُتشكل مسألة العواصف الرملية والغبارية والتلوث  .108

تطوير مناهج قانونية وسياسية آلكو الدول األعضاء على منظمة للحدود تتطلب حلوالً إقليمية وعالمية. ًتشجع 

آلكو في هذا الصدد شعورها العميق بالتقدير لدولها  منظمة مناسبة للتعامل مع هذه المشكلة الصعبة. ُتسجل

األعضاء على جهودهم المستمرة في الحفاظ على البيئة وتشجع الدول األعضاء لمواجهة التحديات التي يشكلها 

 قاليد الصداقة والتضامن بين األفريقيين واآلسيويين. تلوث الهواء عبر الحدود في أفضل ت

 

آلكو على وجه الخصوص وتقدر المبادرات التي اتخذتها رابطة أمم جنوب شرق آسيا منظمة ُتالحظ  .109

 التلوث الضبابيالعابر للحدود. ُيعتبر اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن  التلوث الضبابيلمعالجة قضية 

جزء رائد من التشريعات الدولية التي تعكس االلتزام العميق لرابطة أمم جنوب شرق  م3003العابر للحدود لعام 

آلكو في هذا  منظمة آسيا والدول األعضاء فيها لمواجهة التحديات الحادة التي يشكلها هذا الخطر البيئي. تدعو

ية التي اعتمدتها الدول األعضاء لرابطة أمم جنوب الصدد إلى دراسة السياسات والممارسات واآلليات التشريع

 العابر للحدود.  التلوث الضبابيشرق آسيا والتفكير فيها ملياً في جهودها المبذولة لمواجهة التحديات التي يشكلها 

 

آلكو المبادرات التي اعتمدتها األمم المتحدة في مواجهة التحديات التي تشكلها العواصف  منظمة تدعم .110

عمل األمم المتحدة في هذا الصدد وال سيما تحالف األمم المتحدة لمكافحة العامة والغبارية. تتابع األمانة  الرملية

 اآلسيوية في هذا الموضوع.  -العواصف الرملية والغبارية في محاولة لتعزيز المشاركة األفريقية 

 

ت إقليمية في هذا الصدد ُيوصى أخيراً بأن تتبادل الدول األعضاء ذات الصلة التي طورت مبادرا .111

تجاربها مع الدول األعضاء األخرى التي تتصدى للتحديات التي تشكلها العواصف الرملية والغبارية والتلوث 

 في آسيا وأفريقيا.  الضبابي

 

                                                                                                                                                                          
127

الدورة الموضوعية للجنة الحكومية الدولية. لم تحضر بروني دار السالم كانت ليبيا والسنغال وأوغندا واليمن من المشاركين الجدد في  

 وجمهورية غامبيا والهند وكينيا ولبنان ومنغوليا ودولة فلسطين الدورة الموضوعية الثالثة.
128
 باكستان مشارك جديد.  
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في واستخدامه المستدام آلكو بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري  العامة لمنظمة مانةاألتعليقات مالحظات و

 المناطق خارج االختصاص الوطني 

 

اقترحت الدورة الخامسة للجنة الحكومية الدولية للتمكين من إجراء مزيد من المداوالت بشأن مشروع  .112

آلكو على المشاركة في نفس الدورة وفي أي دورة أخرى في المستقبل  منظمة الصك. ُتشجع الدول األعضاء في

أن الحفظ واالستخدام المستدام لـلتنوع البيولوجي البحري خارج مع الحماس لصياغة اتفاق طموح وقوي بش

االختصاص الوطني بغض النظر عن عدد الدورات اإلضافية التي قد تكون مطلوبة. ُيمكن أن تؤخذ اإلشارات 

ف المناسبة من األدوات القائمة مثل اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاق األرصدة السمكية لضمان تنفيذ أفضل األهدا

 للصك الدولي الملزم قانوناً.


