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 مقذمٌ:

مع شركائو من سكان ىذا  -رغم االحقاب التي مر بيا الجنس البشري         
اال انو لم يمربحقبة تيدد وجوده ومن شان تجاىميا ان تبيده وتفنيو مثل  -الكوكب

الحقبة التي يمر بيا اليوم بعدما لبث احقابا ال يمقي باال الي ما حاق بالكوكب بكافة 
 احد اىم االسباب الرئيسية  في حدوثيا  .سكانو من تيديدات واضرار كان ىو 

فالتيديدات واالضرار الناتجة عن التغيرات المناخية ال تقتصراثارىا وتاثيراتيا عمي     
الجنس البشري فقط بل تمتد ايضا الي وجود غيره من الكائنات التي يشترك مصيرىا 

الساحة  معو واصبح وجودىا ومصيرىا عمي المحك .ايضا ظيور مستجد جديد عمي
"اومايطمق عميو فيروس "كورونا" االمر الذي جعل 71-العالمية وىو فيروس "كوفيد

العالم يقع بين مطرقة التغير المناخي وسندان فيروس كورونا وىو ما من شانو ان 
 يجعل بامكاننا اطالق مفيوم "المحنة العالمية"عمي الوضع العالمي الحالي.

فاليزال يتوالي فيض الصيحات والدعوات الرامية الي التحذير من تداعيات         
التغيرات المناخية عمي كافة االصعدة بعد ان بدأ الكوكب بسكانو يجأر ويئن من تبعات 

 ه.ىذه التغيرات الن ما ىو مقدم عميو اليوم ىو مسألة تيدد بقائو ووجود
لمي وتاثيراتيا عمي التنوع البيولوجي وعمي البحار فما فتئت ظاىرة االحترار العا       

والمحيطات مستمرة فكما كانت سببا في اشتعال العديد من الحرائق التي اجتاحت العالم 
اظيرىا ارتفاع  –فان تداعياتيا متواصمة ايضا من خالل النذر التي توجييا لمعالم

كرسائل لما يمكن  -صيرمستوي سطح البحروذوبان الجميد وفيضانات البحار وريح واعا
ان يفضي اليو الوضع العالمي من كوارث تحيق بو وتنذر بفنائو فيي تمثل اىم اثر من 

 اثارالتغيرات المناخية التي يجابييا العالم في العصر الحديث.
من شانو  5172وعمي الرغم من ان اتفاق باريس بشان التغيرات المناخية لعام 

ية النفق المظمم الذي وضع العالم نفسو فيو وليعيد ان يمثل بارقة ضوء وامل في نيا
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االمل الي جميع سكان الكوكب اال ان انسحاب الواليات المتحدة االمريكية من االتفاق 
 شكل او مثل صدمة كبيرة لالوساط العالمية عامة والبيئية بصفة خاصة.

 -خيرولن يكون اال –فقد اتي اتفاق باريس عمي فترة من اتفاقات بيئية سبقتو 
في اطار جيود العالم الحثيثة نحو وضع االطر التي تكفل التصدي لما يحيق بو من 
اخطار تيدد وجوده نتيجة التغيرات المناخية اوالتكيف مع ىذه االضراروالتيديدات 
.ورغم ان الواليات المتحدة االمريكية تعتبر الموئل االكبر لممصادر المسببة لظاىرة 

جدىا تتنصل من كافة االلتزامات سواء تمك التي ابرمتيا او اتفقت تغير المناخ اال اننا ن
 عمييا او وافقت عمي التوقيع او التصديق عمييا او التي شاركت في صياغتيا. 

ىذا االنسحاب االمريكي يثير العديد من الشكوك والمخاوف كما انو يثير العديد 
ي عدة تساؤالت غاية في من االسئمة وييدف ىذا البحث مما ييدف اليو االجابة عم

 5172االىمية منيا التعرف عمي الطبيعة القانونية التفاق باريس لتغير المناخ لعام 
فيل يمثل اتفاق باريس اتفاقية دولية بالمعني القانوني طبقا التفاقية فيينا لقانون 
المعاىدات ام ال ؟وىل يعني تنفيذ اتفاق باريس انو اصبح بديال عن اتفاق كيوتو 

ام مكمل لو ؟ ثم بعد ذلك التعرف عمي االسباب التي تكمن وراء قرار  5112
االنسحاب االمريكي؟وماىي تبعات او تداعيات قرار االنسحاب االمريكي من اتفاق 

 ؟  5172باريس لتغير المناخ لعام
اال انو وفي البداية كان والبد والمناص من تعرض البحث الي التفرقة بين عدد 

تعريفات االخري المختمطة في االذىان حتي ال يكون ىناك لبس او من المفاىيم وال
اختالط بين ىذه المفاىيم خاصة في االطار القانوني فيناك المناخ والغالف الجوي 
والطقس وتغير المناخ وىي مفاىيم ييدف البحث الي التعريف بيا الزالة االلتباس الواقع 

 بين اذىان االفراد .
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 ف تغري املهاخ واسبابٌ :أوال:مايية او تعزي   

 تعريف تغير المناخ : -1

فالعديد من االفراد يقوم بالخمط بين مفيوم المناخ ومفيوم الطقس رغم اختالف         
 مفيوم احدىما عن االخر.وايضا ىناك خمط بين مفيوم المناخ والغالف الجوي .

فالطقس مفيوم او مصطمح يمكن اطالقو عمي ما يحدث خالل فترة زمنية 
قصيرة اما مفيوم المناخ فيمكن اطالقو عمي النمط او الشكل طويل األجل في الظروف 

 (1)الجوية عالوة عمي ان استمرار الطقس يظل فترات زمنية قصيرة من دقائق إلى أشير
فالطقس ىو الحالة المتقمبة لمغالف الجوي من حولنا ،وىذه الحالة تتميز بدرجات 

المناخ فيمكن تعريفو عمي انو قياس اما مفيوم  (2)الحرارة والرياح واألمطاروالسحب.
 01نمطي لمطقس المسجل في مكان أو منطقة عمى مدى فترة أطول بكثير من حوالي 

 (3) ن.عاًما إلى مئات أو حتى آالف السني
كما ان ىناك التباسا بين مفيوم المناخ ومفيوم اخر وىو الغالف الجوي. ففي 
تقريره االول اشار المقرر الخاص لمجنة القانون الدولي الي عدم وجود نظام تعاىدي او 
اتفاقي يغطي جميع مجاالت الغالف الجوي وعدم معاممتو كوحدة واحدة رغم ابرام 

 (4)مناطق الغالف الجوي  اتفاقيات تتعمق بكل منطقة من

                                                           

(1)  Harris(D),Rowell(R).The Paris Climate Agreement ABDO.2018.P18                                                                                                                         

(2) Verheyen (R):Climate Change Damage And International Law 

 Prevention Duties And State Responsibility Martinus Nijhoff 

Publishers2005.P12                                                                                                                           

(3)Steele(PH)Analyzing Climate Change Asking Questions,Evaluating 

Evidence, and  Designing Solutions Cavendish Square Publishing,LLC,2018 

P 6                                                                                                        

(4) Protection of the atmosphere. Report of the International Law 

Commission on the work of its sixty-sixth 

session.Doc.A/CN.4/SER.A/2014/Add.1 Y.I.L.C.,2014,Vol.II)part 

2.P136.Para 83  

https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Duchess+Harris%22
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Rebecca+Rowell%22
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Roda+Verheyen%22
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Philip+Steele%22


 املهاخ لتغري باريس اتفاقية                                                                                                                                                                                    إمساعيل حسو ذلمذ خالذ/ د 

 

 - 727 - 5151 ديسمرب اخلمسوى العذد                                                                                                                                         احلقوق كلية دللة

ورغم االعتراف المتزايد بما يمثمو تغير المناخ من معضالت اال انو اليزال 
النظام الدولي فيما يتعمق بتغير المناخ في طور االنشاء وال يمكن مقارنتو حتى اآلن مع 
ن االنظمة البيئية االخري االكثر فعالية ورسوخا مثل اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزو 

والتي عمى عكس نظام تغير المناخ تتضمن التزامات ممزمة لمعظم الدول وتستفيد من 
 (1)الدعم واإلجماع الدولي فمثل ىذا التوافق لم يتحقق بعد مع مشاكل تغير المناخ.

اشار المقرر الخاص لمجنة القانون الدولي في تقريره االول المتعمق  قدىذا و 
م الصكوك الموجودة او المتعمقة بالغالف الجوي بحماية الغالف الجوي الي عدم قيا

بصياغة تعريف محدد لمفيوم الغالف الجوي مع نفيو لوجود اي ارتباط او وجود اي 
 (2)في مساىمة تغير المناخ او مسئوليتو ازاء التغيرات الحادثة في الغالف الجويدليل 

ول وفي مشروع ورغم قيام المقرر الخاص لمجنة القانون الدولي في تقريره اال   
المبدأ التوجييي االول المتعمق بالمصطمحات المستخدمة بشان تعريف الغالف الجوي 

طبقــة الغــازات المحيطــة بــاألرض في طبقــة ” الغــالف الجــوي“باالقرار بانو  يقــصد بـــ 
 ا اليواءالتروبوسفير وطبقة الستراتوسفير،التي يحدث فييا نقل وانتشار المواد التي يحممي

                                                                                                                                                      

 الي  الجوي الغالف بحماية المتعمق االول تقريره في الدولي القانون لمجنة الخاص المقرر اشار فقد
( ب) ، الحدود عبر التروبوسفيري اليواء بتموث( أ) وىي الجوي الغالف بمناطق المتعمق التموث
 اي وجود عدم الي الخاص المقرر اشار و المناخ تغيير( ج) و الستراتوسفير في األوزون استنفاد
 الجوي الغالف معاممة عدم عمي عالوة الجوي الغالف مشاكل مجاالت جميع يغطي تعاىدي نظام
 .منطقة بكل يتعمق فيما المعاىدات إبرام بأنشطة االضطالع رغم عالمية واحدة كوحدة

(1) Luterbacher(U),&Sprinz(D).FInternational Relations and Global 

Climate Change MIT Press.2001.P297                                                                                              

(2) Protection of the atmosphere. Report of the International Law 

Commission on the work of its sixty-sixth session.OP.Cit. .P141.Para119                                                                                                                                                                                                             
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(1)
اال انو وفي تقريره الخامس قرر ان الغالف الجوي ىو عبارة عن غالف الغازات . 

  (2)المحيطة باالرض
كذلك من المفيد ايضا التمييز بين االحترار المناخي وتغير المناخ،فاالرتفاع او 

درجة حرارة سطح األرض، في حين يشير تغير االحترار المناخي ىو زيادة متوسط 
المناخ بشكل أكثر شمواًل إلى أي تغير كبير وطويل األجل في األرض أو درجة حرارة 

  (3) األمطار أو ىطول األمطار أو أنماط الرياح
ىذا فيما يتعمق بمفيوم المناخ وغيره من المفاىيم التي من الممكن وجود تشابو 

د تم تعريفو من قبل بينيا وبينو اما فيما يتعمق بمفيوم تغير المناخ ومنعا لالسياب فق
والتي نصت عمي ان  7115اتفاقية االمم المتحدة االطارية المتعمقة بتغير المناخ لعام 

المقصود بو بانو "يعني تغيرًا في المناخ يعزى بصورة مباشرة أو غير  "تغـير المناخ"
مباشرة إلى النشاط البشـري الـذي يفضي إلى تغير في تكوين الغالف الجوي العالمي 

  (4)والذي يالحظ، باإلضافة إلى التقمب الطبيعي لممناخ، عمى مدى فترات زمنية متماثمة"
ت عميو اتفاقية االمم المتحدة االطارية بشان تغير واذا كنا قد انتيينا الي ما استقر 

 المناخ من تعريف لمفيوم تغير المناخ فقد كان وال مناص من التعرف عمي اسبابو :
 االسباب المؤدية لتغير المناخ : -2

كان من ابرزاالسباب التي تكمن خمف ظاىرة تغيرالمناخ واستنادا الي تقريرالييئة         
معنية بتغير المناخ وكما يكشف العمم بنسبة يقين قد تصل الي الحكومية الدولية ال

                                                           

(1) UN.DOC. A / CN.4/667.P64.Para 70 

(2)  UN.DOC .A / CN.4/711.P59 

(3)  Blau (J) :The Paris Agree  Climate Change, Solidarity, and Human 

Rights Springer,2017.P14                                                                                                                 

7115من اتفاقية االمم المتحدة االطارية لعام  7/5المادة   (4)     
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% ان النشاط البشري ىو السبب الرئيسي الكامن وراء االحترار العالمي الذي تم  12
   (1)مالحظتو منذ منتصف القرن العشرين 

فيكاد يكون ىناك اتفاق بين عمماء المناخ عمي مسئولية االنشطة البشرية عن 
جزء كبير من درجات الحرارة وىذه االنشطة تتمثل في حرق الوقود االحفوري او اطالق 

  (2)غازات االحتباس الحراري في الغالف الجوي 
ىو فمن اىم االسباب بل يعتبر السبب الرئيسي واالساسي لالحترار العالمي 

ثاني اكسيد الكربون الذي يتم انتاجو من خالل احتراق الوقود االحفوري والفحم والغاز 
فقد كشفت القياسات  (3)الطبيعي والنفط ويبقي في الغالف الجوي لفترات طويمة جدا 

الماخوذة عن طريق مرصد ىاواي في اواخر الخمسينات من القرن الماضي عن زيادة 
وفًقا ألرقام وكالة حماية البيئة و  (4)كربون في الجو مطردة في تركيزات اكسيد ال

مثمت االنبعاثات المنبعثة من حرق الوقود األحفوري حوالي  5171األمريكية في عام 
وقد  (5)% من االنبعاثات7أكسيد النيتروز نسبة %،كما مثل  77% ،ومثل الميثان 17

ون العالمية فقد كان لمصر نصيب من المساىمة في انبعاثات ثاني اكسيد الكرب

                                                           

(1) UN.DOC. A/73/10.P226.Para2                                                                                                                            

(2) Desonie(D) :Climate Causes and Effects of Climate Change Infobase 

Publishing,2008.PXI                                                                                                                        

(3)  Blau (J) :OP.Cit .P14                                                                                                                  

(4) Mayer(B) The International Law on Climate Change Cambridge 

University Press 2018.P34                                                                                                                       

(5) Snow(D.M ) Cases in International Relations Principles and Applications 

Rowman & Littlefield .2019. P198   
(5)  Pink(R.M) The Climate Change Crisis Solutions and Adaption for a 

Planet in Peril Springer2018.P186                                                                                                                          
(5) Burch, Jr(J.R). Climate Change and American Policy Key Documents, 

1979-2015 McFarland.2016.P218                                                                                                                          
(
5
) Snow(D.M ) .OP.Cit. P197   

https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Dana+Desonie%22
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Benoit+Mayer%22
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Donald+M.+Snow%22
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ross+Michael+Pink%22
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Donald+M.+Snow%22
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٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 1.2بحوالي  5177في عام ساىمت مصر 
 (1)العالمية  

وبعد عقود من زيادة انبعاثات ثاني اكسيد الكربون في الواليات المتحدة من 
% من اجمالي انبعاثات الواليات المتحدة(فقد 11استخدام الطاقة)والتي تمثل حوالي 

ويرجع ذلك الي التحول من  5175و 5111% تقريبا بين عامي 1انخفضت بنسبة 
  (2)الكربون ثم لالنتاج الكيربائي  الفحم الي غاز طبيعي اقل كثافة من ثاني اكسيد

ويمثل االحترار العالمي المظير الرئيسي لتغير المناخ وىو النتيجة المباشرة 
إلطالق ما يسمى بالغازات الدفيئة في الغالف الجوي بأحجام تتجاوز قدرة النظام البيئي 

ود عمى التخمص منيا بشكل طبيعي فالجزء األكبر من المشكمة يكمن في حرق الوق
األحفوري مثل الفحم والغاز الطبيعي لمنفط واألخشاب التي تطمق ميثان ثاني أكسيد 

 ( 3) الكاربو وأكسيد النيتروز في اليواء بكميات كبيرة
ورغم ان مساىمة الواليات المتحدة االمريكية في االنبعاثات العالمية السنوية حوالي 

راكمية خالل القرن الماضي كانت % اال ان مساىمتيا في االنبعاثات العالمية الت71
ىذا وقد اشارت تقارير منظمة الطاقة العالمية الي انو واثناء ازمة  ( 4)اعمي بكثير
او فيروس كورونا فان البمدان التي في حالة اغالق كامل شيدت  71-جائحة كوفيد

                                                           

(1)  Pink(R.M) The Climate Change Crisis Solutions and Adaption for a 

Planet in Peril Springer2018.P186                                                                                                                          

(2) Burch, Jr(J.R). Climate Change and American Policy Key Documents, 

1979-2015 McFarland.2016.P218                                                                                                                          

(3) Snow(D.M ) .OP.Cit. P197   

(4) Burch, Jr(J.R). OP.Cit.P218                                                                                                                          

https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ross+Michael+Pink%22
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Donald+M.+Snow%22
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% مقارنة بالمستويات النموذجية بينما 52انخفاضا في الطمب عمي الطاقة بنسبة 
 ( 1)% في المتوسط71البمدان التي تم اغالقيا جزئيا انخفاضا بنسبة  شيدت

فمموباء او جائحة كورونا تاثير كبيرعمي مكافحة تغير المناخ فقد خفضت 
  (2)التخفيضات في النشاط الصناعي والنقل وقممت من االنبعاثات عمي المدي القصير

االثار المترتبة عمي ظاىرة التغيرات ونظرا لمكثير من التبعات والتداعيات والعديد من 
 المناخية فقد اثر البحث التعرض لبعض ىذه االثار عمي النحو التالي :

                                                           

(1)  World Energy  Investment 2020   The energy industry that emerges from 

the Covid-19 crisis will be significantly  different from the one that came 

before Flagship report — May 2020  .  

       IEA (2020), World Energy Investment 2020, IEA, Paris 
https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2020 

 5.7٪ ، أو ما يقرب من 1فمن المتوقع أن تنخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية بنسبة 
التخفيض عمى أساس سنوي ىو األكبر جيجا طن ، إلى مستويات قبل عشر سنوات. وسيكون ىذا 

 5111جيغا طن في عام  1.4عمى اإلطالق ،أكبر بست مرات من االنخفاض القياسي السابق البالغ 
ومضاعف الحجم اإلجمالي لجميع التخفيضات السابقة مجتمعة منذ  -بسبب األزمة المالية العالمية 
    النياية الحرب العالمية الثانية.

(2) Prita ,Mallya &D’Silva(R) :Impact Of Covid – 19 Crisis On The Global 
Economy And Other Sectors Worldwide Idea Publishing2020.p244 

https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2020
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 ثانيا: االثار املرتتبة علي تغري املهاخ :

كان من ابرز ىذه االثار والتبعات الناتجة جراء التغيرات المناخية ان اصبحت     
المحيطات وسواحل العالم تحت الحصار من مجموعة واسعة من التيديدات المرتبطة 
بتغير المناخ ،وأىم ىذه التيديدات ىو التحدي الذي يمثمو ارتفاع مستوى سطح البحر 

فرغم ان االرقام ومعدالت التغير الدقيقة التزال  (1)عمى موارد المحيطات والسواحل.
غير مؤكدة فقد يكاد يكون مؤكدا استمرار ارتفاع مستويات سطح البحر خالل القرن 
الحادي والعشرين ثم لقرون بعد ذلك حتي ولو تسني تثبيت تركيزات انبعاثات الغازات 

  (2)الدفيئة.
المناخ ىو من أكبر  ومن ثم فقد يكون من الواجب التاكيد عمي أن تغير

االضرار البيئية التي تسببيا البشرية في آثاره ليس فقط في إحداث أضرار محمية لألفراد 
لى النظم التي تيدد  والمجتمعات واالقتصادات والنظم اإليكولوجية ،بل امتداد ىذه االثارا 
 وجودنا ذاتو كحضارات إن لم يكن كنوع ما خطًرا يموح في األفق ينذر باالنييار

ونظرا التسام االثار المترتبة عمي التغيرات المناخية واتصافيا (3)الحضاري العالمي
بالعديد من السمات والصفات والتي كان من ابرزىا التدرج في حدوثيا فقد تم التوقع 
بازدياد ىذه االثار سوءا،حتى في ظل السيناريوىات التي من شانيا ان تحدث انخفـاضا 

.في  االنبعاثـات
(4) 

                                                           

(1) Abate (S.R)& Krejci(S.E) Climate Change Impacts on Ocean and 

Coastal Law Scientific Realities and legal Responses. Abate(S.R) .Climate 

Change Impacts on Ocean and Coastal Law U.S. and International 

Perspectives Oxford University Press 2015.P2                                                                                                                   

(2) UN.DOC. A/73/10.P217.Para13                                                                                                                            

(3)  Mayer(B) :OP.Cit.P69                                                                                                                     

(4) UN.DOC. A/72/70.P37.Para93 

https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Benoit+Mayer%22
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التغيرات في درجات الحرارة وىطول االمطار بالنسبة ن االثار المترتبة عمي فم
مميون  111لمستويات المعيشية اشارت التقارير الصادرة عن البنك الدولي الي ان 

شخص يعيشون في منطقة جنوب اسيا يعيشون في مناطق تتعرض فييا موارد كسب 
ود التي يبذليا المجتمع الدولي ممثال في وفي إطـار الجي (1)الرزق لتاثيرات تغير المناخ 

برنامج االمم المتحدة لمبيئة والتي ييدف من خالليا إلى مواجيـة آثـار االحتـرار العـالمي 
عمى المناطق الشديدة التـأثر، وتخفيفا من اثار تغير المناخ تم العمل عمي نقل بعض 

التي تم التعرض ليا نتيجة السكان من منازليم الي اماكن اكثر امانا بعد التيديدات 
  ( 2)لتغير المناخ من عواصف وامواج عاتية 

واذا كان من المتوقع حدوث التغيير عمى نطاق عالمي فمن المتوقع ايضا أن 
تختمف التأثيرات عمى المناخات المحمية واإلقميمية بشكل كبير وستشعر الزيادات في 

مقارنًة بالمناطق القريبة من خط  درجات الحرارة بدرجة أكبر في خطوط العرض العميا
االستواء. عالوة عمى ذلك ، من المرجح ازدياد وتيرة العواصف الشديدة وغيرىا من 

 (3) ظواىر الطقس القاسية مثل الجفاف والفيضانات.

                                                           

01بعنوان انياء الفقر واالستثمار في الفرص ص 5171تقريرالبنك الدولي التقرير السنوي    (1)     

(2) UN.DOC. A/61/63.P100.Para264 

كانون  7ومنـيا منطقـة القطـب الـشمالي وجبـال اليماليـا والجـزر الواطئـة، فقد تم االعالن في 
عـن أول حالـة يـتم فييـا رسميا نقل سكان مجتمع محمي في جزيرة صغيرة إلى  5112األول/ديـسمبر 

خ. فقد نقل مائة من القـرويين إلى داخـل تيغـوا في مكان آخر تجنبا لممخاطر الناجمـة عـن تغـير المنا
سمـسمة جـزر المحـيط اليـادئ الجنـوبي في فانواتو بعدما اجتاحـت منـازليم الواقعـة عمـى الـساحل مـرارا 

                                                         العواصـف واألمـواج العاتيـة الـتي تعزى إلى تغير المناخ

     

(3)  Oberthür(S) & Ott(H.E) The Kyoto Protocol: International Climate 

Policy for the 21st Century Springer Science & Business Media.1999.P4                                                                                                                   

https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Sebastian+Oberth%C3%BCr%22
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Hermann+E.+Ott%22
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ومن ثم  يشكل تغير المناخ تيديدا  لوجود العديد من المجتمعات المحمية الساحمية في 
فعمي سبيل المثال يواجو المصريون الكثير من التيديدات ( 1)العديد من انحاء العالم 

الكبيرة جراء التغيرات المناخية ففضال عن ارتفاع منسوب مياه البحر والفيضانات 
الساحمية والتصحر،العواصف الرممية،وموجات الحر، وانعدام األمن الغذائي ،فيناك 

  (2)ايضا ارتفاع مستويات اإلجياد او الضغط الصحي 
غم أن مناخ األرض متغير بشكل طبيعي وىو أمر ال جدال فيو ، وصحيح ور 

بالتأكيد ايضا  أن درجات الحرارة قد ارتفعت بشكل عام منذ نياية العصر الجميدي اال 
ان ما يثير انزعاج عمماء المناخ في الوقت الراىن ىو ارتفاع درجات الحرارة وبمعدل 

ىو بداية ارتفاع  درجات  7111كان  عام  أعمى من أي وقت في تاريخ البشرية  واذا
عمي قمة االعوام التي تسند الييا السجالت  5171ء عام فقد جا (3)الحرارة العالمية 

  (4)اعمي درجات الحرارة بتخطيو االرقام القياسية لدرجات الحرارة القصوي 
ا ونظرا لحداثة التبعات واالثار جراء التغيرات المناخية والتي كان من ابرزى

ارتفاع مستوي سطح البحر والذي يمكن ان ينتج جرائو فقدان بعض البمدان او الدول 
القاليميا كميا او جزئيا عالوة عمي تاثيره عمي الحدود البحرية والبرية لمدول الساحمية 
والتي من الممكن اختفائيا في الحاالت القصوي ولعدم تضمن اتفاقية األمم المتحدة 

والقانون الدولي العرفي الية احكام متعمقة باالثار المترتبة  7115لقانون البحـار لعام 
   (5)عمي فقـدان أقاليم برية كميا اوجزئيا نتيجـة الرتفـاع مسـتوى سـطح البحـر

                                                           

(1) UN.DOC. A/74/350.P21.Para109                                                                                                                            

(2)  Pink(R.M) OP.Cit .P186                                                                                                                          

(3) Desonie (D)  OP.Cit . P Xi.                                                                                                                  

(4) UN.DOC. A/73/368.P2.Para3                                                                                                                            

(5) UN.DOC. A/72/70.P23.Para54                                                                                                                            

https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ross+Michael+Pink%22
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والن االزمات البيئية ذات طبيعة عالمية ومن ثم تتطمب استراتيجيات عالمية 
والن ثاني  (1)الكوكب من تيديدات لمواجيتيا والعمل عمي الحمول المناسبة لما يواجيو

اكسيد الكربون يدوم ويستمر فترات طويمة في الجو فان انبعاث الكربون التراكمي ىو 
 (2)الذي يحدد مقدار التغيرات المناخية العالمية 

جل ذلك او بعضو دعا ممثـل البنـك الـدولي لمقول بأن التكيـف مـع تغـير  
تتـرك لممـستقبل، بـل أصبحت أمرا حتميا لتفادي وقـوع المنـاخ وتقمبـو لم يعـد مـسألة 

كـوارث اقتـصادية وبـشرية جديـدة، قـد تـؤثر بـشكل غـير تناسـبي عمـى البمـدان الناميـة 
وعمـى سـكانيا المستـضعفين وىو ما حدا بو الي دعوة قطـاع األعمـال التجاريـة 

 اآلثار الناجمـة عـن تغـير المنـاخ لممساىمة والمشاركة في ىذه العممية مضيفا الي ان

من شانيا تيديد اسـتثمارات القطاع الخاص ومؤكدا عمي ان إجراءات التكيف غالبا ما 
  (3) .تكون فعالة من حيث التكمفة

كارثة طبيعية ما بين  7110فوفقا لتقارير البناك الدولي فقد تم تسجيل  حوالي 
وة عمي ان الخسائر االقتصادية في جميع انحاء العالم عال 5170و 7114عامي 

تريميون دوالر.فتغيير المناخ سيزيد من تواتر  5.2اقتربت من  5111التراكمية منذ عام 
 (4)وشدة الكوارث في العديد من المناطق 

ونظرا لالىمية التي تستحوذ عمييا التبعات الناجمة جراء ارتفاع مستوي سطح البحر فقد 
لي الي ادراج موضوع ارتفاع مستوي سطح البحر وعالقتو حدا االمر بمجنة القانون الدو 

بالقانون الدولي في برامج عمميا واقترحت المقررة الخاصة لمجنة القانون الدولي "توفالو" 

                                                           

(1) Taylor(P) An Ecological Approach to International Law. Responding to 

the Challenges of Climate ChangeRoutledge.2008.P1                                                                                                            

(2) Burch, Jr(J.R). OP.Cit.P218                                                                                                                          

(3) UN.DOC. A/61/63.Add.1.P57.Para138                                                                                                                           

(4) World Bank Group Climate Change Action Plan 2016 : 2020.P50 

https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Prue+Taylor%22
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العمل عمي وضع صك دولي ممزم قانونا لتييئة الحماية المناسبة لالشخاص المشردين 
  (1) نتيجة الثار تغير المناخ .
اليو  التقارير الصادرة عن البنك الدولي الي ان اثار تغير ونظرا لما اشارت 

مميون شخص نحو السقوط في براثن الفقر بحمول عام  711المناخ قد تدفع نحو  
كما قد تحفز اليجرة في ظل اضطرار اسر ومجتمعات محمية باكمميا الي  5101

  (2) .البحث عن اماكن اكثر ديمومة واقل تعرضا لممخاطر لمعيش بيا
والن جسامة التحديات التي تجابو العالم اليوم تستمزم تضافر الجيود لمواجيتيا  
ذلك ان العالم اليوم يقف عمي مفترق طرق لذلك تم مطالبة  العالم ببذل المزيد من 
الجيود المضنية في اطار تصديو لمحنة تغير المناخ والتي كان نتيجتيا الكثير من 

يميا الي مرحمتين االولي وىي المرحمة التي سبقت االطر القانونية والتي يمكن تقس
اتفاق باريس والتي كان من ابرزىا اتفاقية االمم المتحدة االطارية بشان تغير المناخ 

وذلك عمي  5172وبرتوكول كيوتو والثانية وىي مرحمة اتفاق باريس لعام  7115لعام 
 الوجو التالي :

 

 

 
                                                           

(1) UN.DOC. A/74/350.P9.Para46 

 و 07 بين ما يصـبح ان المناخ بتغير المعنية الدولية الحكومية الييئة ذكرتو ما ووفق المتوقع فمن
 ترتفع سيناريو اطار في. 5711 عام لمفيضانات عرضـة  العالم انحاء جميع في شـخص مميون 71
 مميون 11 و 32 بين عدده يتراوح بما مقارنة وذلك مئوية، درجة 7.2 بمقدار الحرارة درجة فيو

 الحماية او التكيف حصول عدم افتراض مع  مئويتن درجتين بمقدار الحرارة ارتفاع حالة في شخص
                                                                                                            االطالق عمي

27بعنوان انياء الفقر واالستثمار في الفرص ص 5171تقريرالبنك الدولي التقرير السنوي    (2)     



 املهاخ لتغري باريس اتفاقية                                                                                                                                                                                    إمساعيل حسو ذلمذ خالذ/ د 

 

 - 777 - 5151 ديسمرب اخلمسوى العذد                                                                                                                                         احلقوق كلية دللة

 :5102و تغري املهاخ قبل اتفاق باريس ثالجا:ايم اجلًود الذولية املبذولة للحذ م

فقد كان العامل األول والدافع لمتحركات العالمية في المجال المناخي ىو دور 
العمماء الفرديين منذ القرن التاسع عشر فصاعًدا في تحديد الجوانب المختمفة لممشكمة 

ًدا خطيًرا بشكل متزايد وقد توج ذلك باإلجماع العممي عمى أن تغير المناخ يمثل تيدي
لمبشرية وجاء ذلك في ضمن المؤتمر العالمي األول لممناخ الذي نظمتو منظمة 

  (1)7111األرصاد الجوية العالمية في عام 
والذي جاء كالنذير االول ثم تعاقبت في اثره العديد من المؤتمرات تترا يعقب 

والعمل عمي  بعضيا بعضا لمتعريف باالىمية التي يشكميا موضوع التغيرات المناخية
الحد من اثارىا والتكيف مع اضرارىا وىو ما اسفر الي انعقاد عدد من المؤتمرات 
الحكومية الدولية في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي من اجل المساعدة في إثارة 

في الثمانينيات بدأ العمماء في استخدام  7111ففي  (2) القمق الدولي بشأن ىذه القضية.
إلثبات كيف تؤثر التغيرات في تركيز ثاني أكسيد الكربون عمى حدوث طرق جديدة 

  (3) العصور الجميدية وأحداث الطقس.
ولمقيام بدور بارز ايضا فقد انشات المنظمة العالمية لالرصاد الجوية برنامجا 
لمدول الجزرية الصغيرة النامية بيدف تعزيز انشطتيا الحالية لدعم تحسين خدمات 
الطقس والمناخ وزيادة قدرتيا عمي مواجية الظواىر الجوية الشديدة الوطأة واثار تغير 

  (4)المناخ الضارة االخري 
                                                           

(1) Gupta.(J) The History of Global Climate Governance Cambridge 

University Press.2014.P41                                                                                                       

(2)  Blau (J) :OP.Cit.P24                                                                                                                  

(3)  Minnerop (P).climate protection Agreements   Minnerop(P),  

Wolfrum(R),  Lachenmann(F) international development law The Max 

Planck Encyclopedia of Public International Law Oxford University 

Press.2019.P205                                                                                                                 

(4) UN.DOC. A/70/74.P46.Para121                                                                                                                           

https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Joyeeta+Gupta%22
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أدى إلى إنشاء  (VILLACH)عقد لقاء عممي في  7112ي عام فثم 
 2المجموعة االستشارية حول غازات الدفيئة وقد كان عدد سكان العالم يقترب من 

ثم تبع   (1)مميار طن في السنة. 7مميار في ىذا الوقت وكان انبعاث الكربون حوالي 
ة االوزون ثم جاء في اثره بشان المواد التي تستنفذ طبق 7111ذلك برتوكول مونتلاير 

دولة إلى أن  47خبير من  011والذي خمص فيو   (2)7111مؤتمر تورنتو في يونيو 
العالم كان في خضم "تجربة غير مقصودة وغير خاضعة لمرقابة ومنتشرة عمى مستوى 

٪ 51العالم" ودعوا الدول الصناعية إلى تقميل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 
  (3) .7111مقارنة بمستويات  5112 بحمول عام

والذي اعقبو مؤتمر واعالن  7111ثم اعقب مؤتمر تورنتو مؤتمر اوتاوا 
ثم مؤتمر القاىرة في  7111ثم المؤتمر الوزاري في نورديك نوفمبر  7111الىاي 
وكان من اىم االتفاقيات التي عالجت تغير  (4) 7111ومؤتمر بيرجن  7111ديسمبر 

 المناخ االتفاقيات االتية:
 اتفاقيـة األمـم المتحـدة اإلطاريـة بشــأن تغير المناخ: -1

فقـد اعتمـدت اتفاقيـة األمـم المتحـدة اإلطاريـة بشــأن تغير المناخ أثناء مؤتمر 
 724ووقعـت عمـى االتفاقيـة  7115األمـم المتحـدة المعـني بالبيئـة والتنميـة في عـام 

دولـة )إضافــة إلى الجماعة األوربية( وتشكل حجــر األســاس في الجــــيود العالميـــة 
وقد تم اعتماد اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية  (5)الراميـــة إلى مكافحة األحترار العالمي.

                                                           

(1) Gupta.(J) OP.Cit.P43                                                                                                       

(2)  Blau (J) :OP.Cit.P25                                                                                                               

(3) Gupta.(J) OP.Cit.P44                                                                                                       

(4)  Blau (J) :OP.Cit.P25                                                                                                               

(5) UN.DOC. A/57/57.P103.Para 489                                                                                                                            

https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Joyeeta+Gupta%22
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Joyeeta+Gupta%22
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لتنفيذ في عام في ريو ودخمت حيز ا 7115بشأن تغير المناخ في قمة األرض عام 
7114 (1)  

وعمي الرغم من ان اتفاقية االمم المتحدة االطارية بشان تغير المناخ لعام 
لم تقم بانشاء التزامات كمية من شانيا الحد من انبعاثات الغازات الدفئية وتم  7115

تثبيت تركيزات “صياغة اىداف ىذه االتفاقية صياغة عامة وحدد ىدفيا االساسي في 
الدفيئة في الغالف الجوي ..."اال انو لـيس ىنـاك التـزام صـريح بإعـادة انبعاثـات غازات 

،إنمـا ثمـة اعتـراف،  5111بحمـول عـام  7111غـازات الدفيئـة إلى مـستويات عـام 
فان ما ورغم ضعف ىذه الصياغة   .(2) بصيغة ضـعيفة، بوجـود ىـدف بـذاك المعـنى

 يتضمن أربع سمات جديرة بالمالحظة:  ىدفت االتفاقية الي تحقيقو 

 انو يقوم عمى تركيز الغازات في الغالف الجوي،بداًل من االنبعاثات.  أواًل:
 ان ىذا اليدف ال يعالج مستويات التركيز فحسب ، بل أيًضا معدالت التغيير.  ثانًيا:
نتاج الغذاء تضفي ثالثا الشرعية عمى : ان اإلشارة إلى التنمية االقتصادية المستدامة وا 

 النظر في العوامل االقتصادية واالجتماعية وكذلك البيئية في معالجة تغير المناخ. 

: تحديد مستوى التركيز اآلمن لو ينطوي عمى أحكام قيمية وال يمكن اإلجابة عمييا أخيرًا
من قبل العمم وحده وغالًبا ما يتطمب خيارات سياسية حول كيفية تحقيق التوازن بين 

 (3) االقتصادية واالجتماعية والبيئية العوامل
 برتوكول كيوتو: -2

يعد برتوكول كيوتو خطوة من اىم الخطوات في  اتجاه الرحمة الطويمة من 
تم توقيعو في واذا كان قد  . (1)7111الجيود تجاه حماية االرض فقد تم انشاؤه في عام 

                                                           

(1)  Minnerop (P).climate protection Agreements.OP.Cit.P205                                                                                                                 

(2) UN.DOC. A / CN.4/667.P34.Para 40. 

(3) Bodansky(D), Brunnée(J),& Rajamani(L).International Climate Change 

Law Oxford University Press.2017.PP125: 126             

https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Daniel+Bodansky%22
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jutta+Brunn%C3%A9e%22
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Lavanya+Rajamani%22
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وكانت ىناك  7111مارس  77فقد تم فتح الباب لمتوقيع في  7111ديسمبر عام  77
شكوك كبيرة حول تصديق الواليات المتحدة عمي برتوكول كيوتو فرغم توقيع الرئيس 

فقد رفض مجمس الشيوخ االمريكي التصديق  7111نوفمبر عام  75كمينتون عميو في 
عميو ونتيجة لذلك  لم تصبح الواليات المتحدة ممزمة بأي التزام بالحد من االنبعاثات 

 (2)وخفضيا 
ول كيوتو والذي تعرض لمسياسات التفصيمية والتدابير التي ستنفذىا كل فبرتوك

دولة طرف من اجل تحقيق التزاماتيم ورغم توقيعو في مؤتمر باريس الثالث عام 
وبموجب (3) 5112فبراير 77في كيوتو باليابان اال انو دخل حيز النفاذ في  7111

ا مـن الناحيـة القانونيـة بتخفيـض البروتوكول تتعيد البمدان الصناعيـة تعـيدا ممزمـ
،بنسـبة ال تقـل  5175-5111انبعاثاتيـا الَجماعيـة مـــن غازات الدفيئة بحمـول الفـترة 

 (4) 7111في المائة بالمقارنة مع مستواىا في عام  2عن 
يو واحدة من أكثر االتفاقات البيئية تعقيًدا وطموًحا التي تم التفاوض بشأنيا ف

وقد رفضت الواليات المتحدة البرتوكول عندما اتي الرئيس بوش لمسمطة  عمى اإلطالق
 سنوات حتي يدخل مرحمة النفاذ 1وبدون دعم الواليات المتحدة ظل االتفاق  5117في 

من اكبر العقبات التي واجيت برتوكول كيوتو غياب الدعم من قبل ان فقد ك(  5)

                                                                                                                                                      

(1)  Johnson. (J): From Kyoto to Paris Global Climate Accords Cavendish 

Square Publishing, LLc.2017.P11                                                                                           

(2) Mayer(B) :OP.Cit.P41                                                                                                                       

(3) Savaşan (Z)Paris Climate Agreement: A Deal for Better Compliance? 

Lessons Learned from the Compliance Mechanisms of the Kyoto and 

Montreal Protocols. Springer.2019.P153                                                                                          

(4) UN.DOC. A/57/57.P103.Para491                                                                                                                            

(5)  Bodansky(D), Brunnée(J),&  Rajamani(L).OP.Cit .P161                                                                                                                    

https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jordan+Johnson%22
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Benoit+Mayer%22
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Zerrin+Sava%C5%9Fan%22
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Daniel+Bodansky%22
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jutta+Brunn%C3%A9e%22
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Lavanya+Rajamani%22
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لمتحدة من البرتوكول معناه ان االتفاق لن الواليات المتحدة االمريكية فغياب الواليات ا
 . (1) يمر 

 5175الي  5112ىذا ويغطي برتوكول كيوتو فترتي التزام االولي تبدأ من 
بموجب تعديل الدوحو .وعمي الرغم من عدم دخول تعديل  5151الي  570والثانية من 

الدوحو حيز النفاذ بسبب عدم كفاية عدد التصديقات يتم تطبيقو من قبل الدول األطراف 
( 2)اتفاقية فيينا المتعمقة بقانون المعاىدات  من71وفًقا لممادة  7المدرجة في الممحق 

وقام البروتوكول بوضع أىـداف كميَّـة لخفـض االنبعاثـات وجــدواًل زمنيــًا محــددًا 
 وقد واجو برتوكول كيوتو العديد من التحديات ابتغاء دخولو حيز النفاذ : (3) .لتحقيقيــا
 kyoto أحد اىم التحديات الرئيسية ىو ان تمرير المعاىدات مثل بروتوكول اوال:

ينطوي عمى مخاوف بشأن تأثيره عمى اقتصادات الدول المشاركة في الوقود األحفوري 
  .الن العديد من الدول كانت تستخدم ىذه الموارد لمطاقة

الذي يمكن ان تقوم بو التحدي االخر الذي واجيو بروتوكول كيوتو اال وىو الدور  ثانيا:
الدول النامية وذلك الن الدول الفقيرة كانت اقل قدرة عمي احداث تغييرات كبيرة من 
شانيا الحاق الضرر باقتصادياتيا وىو االمر الذي حاول برتوكول كيوتو ان يحد من 

وبعد ما ينيف عن   (4)تاثيراتو من خالل اعفاء العديد من الدول من تنفيذ البرتوكول
من الزمان كان العالم عمي موعد من حدث اثار االىتمام العالمي واوقع صدا كبيرا عقد 

 . 5172في االوساط البيئية وىو اتفاق باريس لعام 

 

 

                                                           

(1)  Johnson. (J): OP.Cit.P38                                                                                           

(2)  Minnerop (P).climate protection Agreements.OP.Cit.P207                                                                                                                 

(3) UN.DOC. A / CN.4/667.P35.Para 41. 

(4) Johnson(J) OP.Cit.PP75:76                                                                                          

https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jordan+Johnson%22
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jordan+Johnson%22


 املهاخ لتغري باريس اتفاقية                                                                                                                                                                                    إمساعيل حسو ذلمذ خالذ/ د 

 

 - 777 - 5151 ديسمرب اخلمسوى العذد                                                                                                                                         احلقوق كلية دللة

 : 5102اتفاق باريس لتغري املهاخ لعام -رابعا 

 5172ديسمبر  72حتي  5172نوفمبر 01فقد عقد الحدث خالل الفترة من 
الجغرافيا السياسية والعالقات الدولية في المفاوضات وقد كان ىناك شبكة معقدة من 

وتم التصديق سريًعا عمى االتفاق من قبل أطرافو   .(1) .5172بشأن اتفاق باريس 
 (2)5177نوفمبر  4ودخل حيز النفاذ في 

قد وقعت عمي اتفاق باريس وقامت  711كانت  5177اغسطس  50وحتي 
دولة من بينيا ايضا بايداع صكوك التصديق اوالقبول اواالقراروييدف ىذا االتفاق  50

التاريخي الي تعزيز االستجابة العممية لمتيديدات التي تشكميا او تمثميا التغيرات 
( 4) 5151ول كيوتو ابتداء من عام وسيحل اتفاق باريس محل برتوتوك (3)المناخية 

ورغم ان اتفاق باريس يضع اطارا لالداراة المستمرة لتغير المناخ ابتداءا من عام  
فصاعدا اال انو قام بترك الكثير من التفصيالت المتعمقة بتنفيذه لجوالت  5151

  (5) المفاوضات المستقبمية .
قد شعر اناس بأن االتفاق  ىذا وقد تنوعت رودود االفعال ازاء اتفاق باريس ف

لم يكن قويا بما فيو الكفاية بينما شعر آخرون أنو سيخمف الكثير من األذى االقتصادي 
بينما بعض الناس لم يعجبيم حقيقة أن اتفاقية باريس لم تعاقب الدول لعدم تحقيق 

                                                           

(1) Rimmer(M) : Introduction:the road to paris:intellectual property ,human 

rights, and climate justice Rimmer(M): Intellectual Property and Clean 

Energy the paris agreement and climate justice. Springer,2018.P3                                                   

(2) Peel(J),Sands(PH), &Mackenzie(R).Principles of Internatioal 

Environmental  Law fourth edition.Cambridge University Press .2018.P318                                                                                                                      

(3) UN.DOC. A/71/74.P40.Para118                                                                                                                            

(4)  Minnerop (P).climate protection Agreements.OP.Cit.P206                                                                                                                  

(5) Peel(J),Sands(PH), &Mackenzie(R).OP.Cit.P335                                                                                                                     
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أىدافيا في حين شعر الكثير بأن اتفاق باريس كان عمى الطريق او االتجاه  
 .(1)الصحيح.

ورغم تظاىر اآلالف من الناس وعقدىم العزم عمي مواصمتيم الضغط من أجل 
العدالة المناخية بغض النظر عما قرره رؤساء الدول اال انو كانت ىناك مجموعة 

داخل االوساط  5172متنوعة من وجيات النظر حول النص النيائي التفاق باريس 
باإلجماع حول العمل المناخي ، االكاديمية ففي حين أن بعض المعمقين كانوا سعداء 

فقد شعر آخرون بالقمق من أن االتفاق لم يذىب بعيدا بما فيو الكفاية في تبني أىداف 
  .(2)مناخية طموحة ومبادئ حقوق االنسان وعدالة المناخ  

تتويجا لعممية التفاوض من خالل قيامو  5172وقد مثل او شكل اتفاق باريس 
وعمى عكس التزامات (  3) فصاعًدا 5151خ اعتباًرا من عام بوضع إطارإلدارة تغير المنا

من اتفاق  4/5الحد من االنبعاثات وتخفيضيا بموجب برتوكول كيوتو فان المادة 
 :باريس ال تنطوي عمي التزام بتحقيق نتيجة وذلك من ناحيتين 

فيمكن لالطراف تبرير عجزىم عن تحقيق اليدف من خالل تقريرىم  الناحية االولي:
عمي اساس نمو اقتصادي اعمي من المتوقع او التاخير في نشر مشروع تكنولوجي 

 نظيف كبير.
: ىذه الصيغة تسمح بمراجعات سابقة عمي االمتثال ومن شانيا  ومن الناحية االخري

ان تساعد في التغمب عمي احجام الدول عن تقديم التزامات طموحة تعتقد انيا غير 
المحدود زمنيًا ، ينص اتفاق باريس  kyotoف بروتوكول وعمي خال (4) ممكنة التحقيق.

عمى عممية مستمرة لمراجعة اإلجراءات المناخية والمراجعة التدريجية التي ستستمر إلى 
                                                           

(1) Johnson(J) OP.Cit.P55                                                                                          

(2) Rimmer(M) : OP.Cit.P4                                                  

(3) Peel(J),Sands(PH), &Mackenzie(R).OP.Cit.P299                                                                                                                      

(4) Mayer(B) :OP.Cit.P116                                                                                                                       

https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jordan+Johnson%22
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Benoit+Mayer%22
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فقد كانت الدول التي قامت بالتوقيع عمي اتفاق باريس  (1) ما ال نياية في المستقبل
وىي ما تم ادراجو في المادة الثانية موافقة عمي العمل عمي تحقيق ثالثة اىداف اساسية 

 من االتفاق :
درجة  5: محاولة ايقاف متوسط درجة الحرارة العالمية من االرتفاع بمقدار الهدف االول

فعالوة عمي انو من خالل  .(2)سيميزية فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية  
فيذه أول مرة  –تفاقية /أ المعروفة باسم ىدف درجة الحرارة طويل المدى لال5/7المادة

 ( 3)تتفق فييا الدول في معاىدة عالمية عمى الحد من الزيادة في درجات الحرارة العالمية.
ويرجع ذلك من وجية نظرنا الي الفشل الواضح الذي منيت بو او الذي احاط بتنفيذ 
و  االتفاقات السابقة عمي اتفاق باريس بشان تقميل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ا

 بتخفيـض انبعاثات غازات الدفيئة وذلك عمي النحو التالي :
دولة  47خبير من  011قام   7111فمن خالل مؤتمر تورنتو في يونيو  - أ

بدعوة الدول الدول الصناعية إلى تقميل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 
 اال ان ذلك لم يتم.  7111مقارنة بمستويات  5112٪ بحمول عام 51

بموجب بروتوكول كيوتو تتعيد البمدان الصناعيـة بتخفيـض انبعاثاتيـا ايضا و  - ب
،بنسـبة ال تقـل عن  5175-5111الَجماعيـة مـــن غازات الدفيئة بحمـول الفـترة 

ولم تنصاع االطراف  وتقم  7111في المائة بالمقارنة مع مستواىا في عام  2
 بتنفيذ ىذا التزام .

 ايجاد طرق لمتكيف مع تغير المناخ في ىذه االثناء .العمل عمي الهدف الثاني:

                                                           

(1) Peel(J),Sands(PH), &Mackenzie(R).OP.Cit.P300                                                                                                                     

(2)  Johnson. (J): OP.Cit.P39                                                                                           

(3) Peel(J),Sands(PH), &Mackenzie(R).OP.Cit.P320                                                                                                                      

https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jordan+Johnson%22
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العمل عمي تشجيع الشركات عمي االستثمار في التقنيات والممارسات الهدف الثالث:
  (1)التي من شانيا التقميل من انبعاثات الغازات الدفيئة 

يا ورغم التطورات التي لحقت بفكرة المسؤولية ومع اعتبار ىذه المسئولية مشتركة اال ان
متباينة وكذلك مبدأ العدالة في القانون الدولي قبل واثناء مؤتمر البيئة والتنمية فقد تم 
االعتراف بان المساواة الرسمية بين الدول التعني دائما ان كافة الدول لدييا نفس 
الواجبات وعمي وجو الخصوص عندما يكون لدي يعضيا وسائل افضل لحماية فعالة 

اال ان االختالف االساسي بين اتفاق باريس واتفاقية تغير المناخ  (2) لمبيئة العالمية.
ينطبق  5172وبرتوكول كيوتو والذي قد يكون حاسما ىو ان اتفاق باريس  7115لعام 

عمي كافة االطراف بداًل من االعتماد فقط عمى البمدان المتقدمة األطراف في التقدم 
عتمد النجاح عمى التقدم الممموس في وباختصار،سي( 3)نحو التخفيف من تغير المناخ.

 ثالثة مجاالت رئيسية :

 :حاجة اطراف اتفاق باريس الي التفاوض عمى كتاب قواعد قوي وفعال لتنفيذه.  أوالً  
سيتعين عمى األطراف تنفيذ وتجاوز المساىمات المحددة وطنًيا ، وتحتاج إلى  ثانًيا :

 مشاركة بناءة من الجيات الفاعمة غير الحكومية في تحقيقيا. 
: يحتاج المجتمع إلى تحقيق تكامل وترابط أفضل لجميع الجيود المبذولة عمى ثالثًا 

 (4) المستويين الدولي والمحمي.

 

                                                           

(1)  Johnson. (J): OP.Cit .P39                                                                                           

(2) Verheyen (R):OP.Cit .P70                                                                                                                   

(3) Peel(J),Sands(PH), &Mackenzie(R).OP.Cit.P334                                                                                                                      

(4)  Doelle(M).Assessment of strengths and weaknesses 

Klein(D) Carazo(M.P),  Doelle(M),  Bulmer(J),  Higham(A)  The Paris 

Agreement on Climate Change  Analysis and Commentary. Oxford 

University Press.2017.P388                                                                                                                

https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jordan+Johnson%22
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Roda+Verheyen%22


 املهاخ لتغري باريس اتفاقية                                                                                                                                                                                    إمساعيل حسو ذلمذ خالذ/ د 

 

 - 711 - 5151 ديسمرب اخلمسوى العذد                                                                                                                                         احلقوق كلية دللة

 : 2115تفاق باري  لتغير المناخ الطبيعة القانونية ال -1
مثار  5172كانت الطبيعة القانونية التفاق باريس بشان تغير المناخ لعام 

الوقت الذي وصمت فيو األطراف إلى خالف وجدل بين المفاوضين في االتفاق ففي 
سيأخذ شكل الصك  5172باريس  كان ىناك إجماع ناشئ عمى أن اتفاق باريس لعام  

  (1) الممزم.القانوني 
دولة  711دولة طرف من  700كان  5171وبالرغم من انو في مارس 

اطراف االتفاقية )اتفاقية االمم المتحدة االطارية المتعمقة بتغير المناخ لعام 
(اطرافا في اتفاق باريس اال ان األسئمة حول الشكل القانوني لالتفاقية ظمت 7115

  (2) موضع خالف عمى مدار مفاوضات باريس
فقد ظمت الطبيعة القانونية ليذا االتفاق مسألة مثيرة لمخالف والجدل فرغم ان 
الدول االوربية والعديد من المنظمات الغير حكومية كان لدييا اصرار عمي ان الصك 
عبارة عن معاىدة ممزمة قانونا اال انو كان ىناك قمق يساورىا من ان تصديق مجمس 

 (3)يكون عقبة ازاء كون الصك معاىدة رسمية الشيوخ االمريكي من الممكان ان 
اال انو من االىمية بمكان التمييز بين الشكل والييكل القانوني التفاق باريس ككل 
والمحتوى المحدد ألحكامو وعناصره الفردية فاتفاقية باريس ىي معاىدة دولية في 

بل تكمميا بداًل من جوىرىا كما انيا ال تحل محل اتفاقية األمم المتحدة لتغير المناخ ، 
 (   4) ذلك ، وتتضمن عناصر النظام المناخي الموجودة.

                                                           

(1) Bodansky(D), Brunnée(J),& Rajamani(L).OP.Cit .P211                                                                                                                    

(2) Peel(J),Sands(PH), &Mackenzie(R).OP.Cit.P319                                                                                                                      

(3) Mayer(B) :OP.Cit.P46                                                                                                                       

(4)  BODLE(R)&Oberthur (S)Legal form of the paris agreement and nature 

of its obligations.Klein(D) Carazo(M.P),  Doelle(M),  Bulmer(J),  

Higham(A)  The Paris Agreement on Climate Change  Analysis and 

Commentary. Oxford University Press.2017.P102                                                                                                                    

https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Daniel+Bodansky%22
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jutta+Brunn%C3%A9e%22
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Lavanya+Rajamani%22
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Benoit+Mayer%22
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تحتوي اتفاقية باريس عمى بنود تشبو المعاىدة تتضمن أحكاًما حول كيفية تعبير كما 
الدول عن موافقتيا عمى االلتزام )من خالل قبول أو موافقة االنضمام إلى التصديق( 

 ( 1) لتحفظات واإليداع واالنسحاببالحد األدنى لمتطمبات بدء نفاذ ا

فكما ان اتفاق باريس وبرتوكول مونتلاير اتفاقيات دولية وفقا التفاقية فيينا 
وكالىما يحقق توازنا بين التنمية واالستدامة ، ويمنح  7171المتعمقة بقانون المعاىدات 

 المرونة لألطراف من الدول النامية ويؤكد عمى الحاجة إلى عمل طموح من قبل
فان اتفاقية باريس في جوىرىا ، تقوم بنيتيا عمى تحديد غرضيا  (2) المجتمع الدولي

الشامل ، ثم تنص عمى التزام عام عمى األطراف ببذل جيود لتحقيق ىذا الغرض ، 
  ( 3) وتفصيل ىذا االلتزام العام في أحكام محددة.

بشأن اعتمدت لجنة القانون الدولي مسودة االستنتاجات  5177ففي عام 
االتفاقات الالحقة والممارسة الالحقة فيما يتعمق بتفسير المعاىدات وبناًء عمييا، يعتمد 
األثر القانوني لقرار ىذه األطراف عمى الحالة المعنية ويجب تحديده في حق المعاىدة 
، النظام الداخمي وظروف القرار الممموس "خصوصية ووضوح المصطمحات المختارة 

تمر الدول األطراف ككل" يجب النظر فييا ، و " اليدف في ضوء نص قرار مؤ 
  (4) والغرض "وطريقة تطبيقو يجب أن تؤخذ في االعتبار

 :2115تداعيات االنسحاب االمريكي من اتفاق باري  لتغير المناخ عام - -2
قد غذى آمااًل جديدة ، اال  5172فرغم أن اتفاق باريس بشان تغير المناخ لعام

ال غير مؤكد وال تزال ىناك شكوك كثيرة فيما يتعمق بطرائق تطبيقو كما إن تأثيره ال يز 
جاء قرار الرئيس االمريكي بانسحاب الواليات المتحدة  5171انو في يونيو عام  

                                                           

(1) Peel(J),Sands(PH), &Mackenzie(R).OP.Cit.P319                                                                                                                      

(2)  Minnerop (P).climate protection Agreements.OP.Cit.P206                                                                                                                  

(3)  BODLE(R)&Oberthur (S):OP.Cit.P102                                                                                                                    

(4)  Minnerop (P).climate protection Agreements.OP.Cit.P213                                                                                                                  
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االمريكية من اتفاق باريس ليظير مرة اخري صعوبة تنظيم التعاون الدولي بشأن تغير 
 ( 1) المناخ

واجيتو اتفاقية باريس ىو حقيقة أن مكافحة تغير كان التحدي اآلخر الذي كما 
المناخ تستغرق وقتًا ويتغير قادة العالم بمرور الوقت إذا تم انتخاب زعيم عالمي جديد 
لم يقدر مكافحة تغير المناخ ، فقد كان يخشى أن يتمكنوا من التوقف عن العمل نحو 

ان ظيور جائحة مثل جائحة كذلك وفي راينا ايضا انو لم يكن في الحسب (2)اتفاق باريس
 او فيروس كورونا  71-كوفيد

فالواليات المتحدة لم تنضم إلى معظم ىذه العممية الطويمة ولم تصدق إال عمى 
عدد قميل من المعاىدات البيئية والمناخية فيي لم تصدق عمي اتفاقية قانون البحار 

طرف لكنيا  712دولة صدقت( ولم تصدق عمي اتفاقية التنوع البيولوجي  777)
فانسحاب ( 3)طرف اخر 717لمبيئة والتنمية الي جانب 7115صدقت عمى ريو عام 

الواليات المتحدة جزء من نمط أكبر لسموك ادارة ترامب تجاه المؤسسات متعددة 
األطراف واالتفاقيات الدولية وعمى الرغم من رحيل حكومة الواليات المتحدة الفيدرالية 

فترجع (  4) 5172ات في الواليات المتحدة بتنفيذ اتفاق باريس فقد وعد تحالف من الوالي
عندما اعمن رئيس الواليات المتحدة 5171البداية الي الي االول من يونيو عام 

االمريكية ان بالده ستنسحب من اتفاق باريس مع عدم اكتمال ىذا التغيير حتي عام 
 (5) يا عندما يتم السماح لمدول في اتفاق باريس بالمغادرة رسم

                                                           

(1) Mayer(B) :OP.Cit.P33                                                                                                                       

(2) Johnson(J) OP.Cit.P84 

(3)  Blau (J) :OP.Cit.P29                                                                                                             

(4) Rimmer(M) : OP.Cit.P10                                                  

(5) Johnson(J) :OP.Cit.P84                                                                                          

https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Benoit+Mayer%22
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jordan+Johnson%22
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فقد كان ترامب واضحا بشان انسحاب بالده من اتفاق باريس لتغير المناخ فاالنسحاب 
ان  5171لم يكن بشان المناخ ولكن كان متعمقا بشان االعمال فقد ذكر في عام 

االتفاق كان صفقة سيئة لبالده وقد عزز من ذلك دعم بعض اعضاء الكونجرس موقف 
ن من اوصاف ترامب التفاق باريس بانو "اتفاق شديد وكا  ( 1)الرئيس وكرروا رسالتو

القسوة " نتيجة توفيره ميزة اقتصادية غير عادلة لمدول الفقيرة وان االنسحاب سوف 
 (2)يستغرق قرابة اربع سنوات الكمالو

ىذا وىناك سمتان ميمتان في النقاش الدائر حول التغير المناخي فقد شّكمت  
 االستجابات السياسية لمحكومة األمريكية ان تم اعتبار التغير المناخي :

كقضية حيوية لمطاقة بداًل من القضية البيئية منذ البداية. ويعني ىذا  في المقام األول
أن المخاوف بشأن تكاليف وأمن تكاليف الطاقة سيطرت عادة عمى المناقشات حول 
السياسة بينما احتمت المخاوف بشأن األضرار البيئية المرتبة الثانية و أن عواقب ىذه 

ن إمداد الطاقة الرخيصة ىو حجر الزاوية النتيجة بالذات ميمة حيث يرى الكثيرون أ
 في طريقة الحياة األمريكية. 

:كان القمق الصريح بشأن التكاليف االقتصادية لمتعامل مع تغير المناخ واضًحا في ثانياً 
المناقشات الدائرة في الواليات المتحدة منذ بداية التسعينات في حين أن العديد من 

المخاوف في مداوالتيا السياسية وتتشابو عواقب ىذا الدول األوروبية قد تجاىمت ىذه 
فقد وافق (  3) اإلطار المحدد مع تمك الناتجة بغض النظر إلى تغير المناخ كقضية طاقة

غير السياسيين أيًضا عمى قرار ترامب ذلك ان منظمة األمريكيين لإلصالح الضريبي 

                                                           

(1)  Harris(D),Rowell(R):OP.Cit.P58                                                                                                                         

(2) Kethly(D.M):The U.S.and the world 2019-2020.15
th

.edition Rowman 

&Littlefield 2019.P34                                           

(3) Bailey(CH.J) US Climate Change Policy
 
Ashgate Publishing, Ltd. 

2015.P150                                                                                                            

https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Duchess+Harris%22
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Rebecca+Rowell%22
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Professor+Christopher+J+Bailey%22
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التفاق سيكون مكمفا دعت لعدم المشاركة في تغير المناخ في باريس.و قالت ان ا
   (1) لدافعي الضرائب.

ومع ذلك فاذا كانت النظرة التشاؤمية واالنيزامية نبؤة من الممكن ان تحقق ذاتيا فان 
التفاؤل الذي يخفف من الواقعية ىو النيج األكثر تبريًرا فيناك الكثير الذي يتعين القيام 

 فعدم المشاركة في االتفاقية يعني شيئين بالتأكيد:  (2) بو وليس ىناك وقت لتضييعو.
 :انو يجب عمى الواليات المتحدة االنسحاب رسمًيا من االتفاقية.  أوالً 
 (3) األخرى فسوف تمضي قدمًا في تحقيق أىداف المعاىدة الدول الثانيةأما 

دخمت فيو فال يمكن االنسحاب من اتفاقية باريس إال بعد ثالث سنوات من التاريخ الذي 
( ، مع األخذ بعين pca 51اتفاقية باريس حيز التنفيذ بالنسبة لذلك الطرف )المادة 

االعتبار أن االنسحاب يصبح سارًيا في موعد أقصاه عام واحد بعد استالم الوديع ىذا 
اإلخطار وال يمكن ألي طرف االنسحاب من االتفاقية قبل مرور أربع سنوات عمى 

وحتى ذلك الحين ، تظل سياسيا ممزمة باالمتثال    (4)ا الطرف دخولو حيز التنفيذ ليذ
من اتفاقية فيينا لقانون  11التام لالتفاقية ، عمى النحو المنصوص عميو في المادة 

المعاىدات. يتناقض قرار االنسحاب من اتفاقية باريس بشكل حاد مع الطموح الذي 
فيو الواليات المتحدة أبدتو الحكومة األمريكية بموجب بروتوكول مونتلاير ، الذي دعمت 

مبادرة إدراج مركبات الكربون الييدروفمورية في آلية  5172وكندا والمكسيك في عام 
 (5) التحكم واستخدام التكنولوجيا المتقدمة الستبداليا

                                                           

(1)  Harris(D),Rowell(R):OP.Cit.P60                                                                                                                         

(2) Lawrence(P)  Justice for Future Generations : Climate Change and 

International Law Edward Elgar Publishing 2014.P201                                                                                                                        

(3)  Harris(D),Rowell(R):OP.Cit.P72                                                                                                                         

(4)  Savaşan (Z) :OP.Cit.P221                                                      

(5)  Minnerop (P).climate protection Agreements:OP.Cit.P214                                                                                                                 

https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Duchess+Harris%22
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Rebecca+Rowell%22
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Duchess+Harris%22
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Rebecca+Rowell%22
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Zerrin+Sava%C5%9Fan%22
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فاذا كان العمل الدولي بشأن التكيف مع تغير المناخ ال يزال أحد الجوانب األكثر  
غير المناخ. وبالنسبة لمجزء األكبر ، فإن المطالب األولية تسييًسا لمقانون الدولي بشأن ت

لمدول النامية بشأن اصالح الضرر الذي تسببت فيو انبعاثات غازات الدفيئة المفرطة 
في الدول المتقدمة ظمت دون معالجة إلى حد كبير بداًل من الدعم المالي الذي تمس 

ف مع تغير المناخ إلى حد كبير الحاجة إليو ، كما اقتصر العمل الدولي بشأن التكي
 (1) عمى تحديد المبادئ التي ينبغي أن توجو العمل الداخمي وتبادل الممارسات الجيدة.
 ففي الوقت الحاضرىناك عامالن يجعالن إنشاء نظام مناخي فعال يمثل إشكالية : 

اوالصعوبة األولى تأتي من قوى محمية قوية ،وبعضيا ،خاصة في العامل االول: 
اليات المتحدة ، يعارض مبدئيًا أي مقياس لمتخفيف من تغير المناخ وال يعترف الو 

بالشرعية العممية الواضحة ويبدو أن ىذا التحفظ يعزز الدول النامية الرئيسية مثل 
  ( 2)الصين واليند في جيودىا لتأخير النظر في استراتيجيات ىادفة لمنع تغير المناخ

الغنية والفقيرة بان تضع اىدافيا الخاصة لمحد من ثاني  وذلك الن االتفاق يسمح لمبدان
بعد تصديق الواليات المتحدة  5177اكسيد الكربون ودخل حيز النفاذ في نوفمبر 

 (3) والصين والبمدان االخري عميو.

: اوالصعوبة الثانية الذي يعقد مفاوضات تغير المناخ ىو المستوى العالي العامل الثاني
وبدون مشاركة الواليات ( 4)رتبط بالعديد من أحكام بروتوكول كيوتومن عدم اليقين الم

  (5) المتحدة ، كان ىناك تخوف من انسحاب دول أخرى من االتفاقية

 
                                                           

(1) Mayer(B) :OP.Cit.P182                                                                                                                

(
2
) Luterbacher(U),& Sprinz(D).FInternational Relations and Global 

Climate Change MIT Press.2001.P297                                             

(
3
) Kethly(D.M):OP.Cit.P34                                           

(
4
) Luterbacher(U),& Sprinz(D).OP.Cit.P297                                                       

(
5
) Johnson(J):OP.Cit.P84                                                                                          

https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Benoit+Mayer%22
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jordan+Johnson%22
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 املالحظات:

وفي ضوء العرض السابق يتضح لنا وذلك بالنسبة لمطبيعة القانونية التفاق 
يمثل اتفاقية او معاىدة دولية مكتممة  5172باريس ان اتفاق باريس لتغير المناخ لعام 

/أ 5/7المادة الدليل عمي ذلك  7171االركان طبقا التفاقية فيينا لقانون المعاىدات لعام 
 7111والتي دخمت حيز النفاذ في  7171ون المعاىدات لعام من اتفاقية فيينا بشان قان

االتفاق الدولي المعقود بين الدول في صيغة مكتوبة والذي ينظمو  "المعاىدة" يقصد بـ
القانون الدولي، سواء تضمنتو وثيقة واحدة أو وثيقتان متصمتان أو أكثر وميما كانت 

ف من االتفاق عالوة عمي تحديد فاتفاق باريس قام بتحديد اليد (1)تسميتو الخاصة 
غرضو الشامل ، ثم اعقبو بالنص عمى االلتزام العام وحث األطراف من اجل بذل 
جيودىا لتحقيق ىذا الغرض وبعد ذلك قام بتتفصيل ىذا االلتزام العام في أحكام 

المتعمقة 7171من اتفاقية فيينا لقانون المعاىدات لعام  11محددة.ايضا وكذلك المادة 
وقد جاء قرار انسحاب الواليات المتحدة من   (2)نسحاب وانقضاء المعاىدات باال

االتفاقية طبقا اللية االنسحاب من االتفاقيات وطبقا لما تم النص عميو في اتفاق 
باريس. وبالنسبة التفاق كيوتو والن اتفاق باريس سيحل محل بروتوكول كيوتو بحمول 

                                                           

     7171/أ من اتفاقية فيينا لقانون المعاىدات لعام 5/7المادة   (1)

  7171من اتفاقية فيينا لقانون المعاىدات لعام  11المادة   (2)  

ما لم تنص المعاىدة أو يتفق األطراف عمى خالف ذلك فان انقضاء المعاىدة وفقًا  -7           
 ألحكام ىذه االتفاقية:

 )أ( يحل األطراف من أي التزام باالستمرار في تنفيذ المعاىدة.       

)ب( ال يؤثر عمى أي حق أو التزام أو مركز قانوني لألطراف نشأ نتيجة تنفيذ المعاىدة قبل        
 انقضائيا.

( عمى العالقات بين ىذه 7إذا نقضت دولة معاىدة جماعية أو انسحبت منيا تنطبق الفقرة ) -5    
المعاىدة من تاريخ نفاذ ذلك النقض أو االنسحاب". لدولة والدول   األخرى األطراف فيا            
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س ليس مكمال لبروتوكول كيوت وانما بديال لو  فمن ثم يعد فيعد اتفاق باري 5151عام 
 كما قرر االتفاق .

وقد كان من اىم االسباب التي دعت الواليات المتحدة االمريكية لالنسحاب من اتفاق 
من وجية نظرنا كانت اسبابا اقتصادية بالدرجة االولي  5172باريس لتغير المناخ لعام 
 وليست سياسية ودليمنا :

االقتصادية التي تحكم توجو االدارة االمريكية بقيادة الرئيس ترامب الخمفية  -7
ودعم المنظمات االقتصادية ورجال االعمال غير السياسيين فقد قامت منظمة 
األمريكيين لإلصالح الضريبي بالدعوة لعدم المشاركة في تغير المناخ في 

 باريس باعتبار ان االتفاق سيكون مكمفا لدافعي الضرائب

ىيم والمصطمحات التي استخدميا الرئيس االمريكي لالنسحاب من اتفاق المفا -5
باريس منيا ان  اتفاق شديد القسوة " نتيجة توفيره ميزة اقتصادية غير عادلة 

 لمدول الفقيرة جميعيا تعبر عن الخمفية االقتصادية .

وسيكون من اىم تداعيات االنسحاب االمريكي من اتفاق باريس لتغير المناخ   -0
ىو التاكيد عمي غمبة االتجاه الذي يدعو الي االنعزالية والتوجو  5172لعام 

نحو الداخل االمريكي من خالل غمبة فكرة )امريكا اوال(. وكذلك من اكبر 
ع العديد من الدول عمي تداعيات انسحاب الواليات المتحدة االمريكية ىو تشجي

االنسحاب من االتفاق وىو ما يفضي او يؤدي الي تصدع االجماع الدولي 
 تجاه قضية تغير المناخ .

كذلك من تبعات االنسحاب االمريكي من اتفاق باريس لتغير المناخ لعام  -4
وىي المساىم االكبر في االنبعاثات العالمية لمغازات الدفيئة طبقا  5172

نظمات الدولية من شانو ان يجعل ىذه االتفاقيات غير ذات الحصائبات الم
 جدوي لعدم وجود االلتزام بتنفيذ االلتزامات الواردة باالتفاقيات ذات الصمة.
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باالضافة الي ان اىم تداعيات االنسحاب االمريكي من اتفاق باريس لتغير  -2
القانونية تحمل الواليات المتحدة االمريكية من التزاماتيا  5172المناخ لعام 

بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة والمالية بشان مساىمتيا المالية االمر الذي 
 من شانو التاثير عمي الدول المالية من عدة نواحي :

الناحية االولي تقميل حجم المساعدات المالية التي تقدميا الواليات المتحدة  -أ
عمي تحمل تكاليف  في اطار الدعم المقدم لمدول النامية اليادف لمساعدتيا

 برامج التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية .

الناحية الثانية من حيث حث البمدان المتقدمة عمى توفير الدعم في  -ب
مجاالت التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات مع مراعاة احتياجات البمدان 

لبمدان من ىذا النامية وأولوياتيا فانسحاب الواليات المتحدة حرمان ىذه ا
 التمويل وىذه التكنولوجيا .

ىذا وقد كان لنا العديد من المالحظات التي تم رصدىا من خالل ىذا البحث يمكن 
 ابرازىا عمي الوجو التالي :

ان تدخل المجتمع الدولي من خالل القانون الدولي ازاء ظاىرة تغير المناخ اتي  اوال:
 .الل االتفاقيات او االتفاقات المنفذة لياعمي فترة من الزمن وكان كردة فعل من خ

الطابع التجزيئي الذي من خاللو يقوم القانون الدولي من خالل اشخاصو  ثانيا:
 بمعالجة المسائل او القضايا الميمة والذي تم رصده عمي الوجو التالي:

فتارة نراه يعالج قضية حماية الغالف الجوي دون التعرض او االقتراب من  - أ
المناخ وتارة اخري نراه يحيل موضوع ارتفاع مستوي سطح البحر الي تغير 

لجنة القانون الدولي دون التعرض السبابيا او السبب الرئيسي وىو تغير 
 المناخ.وتارة اخري من خالل معالجة ظاىرة االحترار العالمي .
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كذلك ايضا ومرة اخري  الطابع التجزيئي في معالجة القانون الدولي لممسائل   - ب
المتعمقة بتغير المناخ ففي الوقت الذي نجده يعالج حماية الغالف الجوي من 

ادرجت المجنة ىذا  5170آب/أغسأطس  1المنعقدة في  0711خالل جمسأتيا 
الموضوع )حماية الغالف الجوي(في برنامج عمميا عمي اساس التفاىم بان 

سياسية ذات يسير العمل المتعمق بالموضوع بما ال يتعارض مع المفاوضات ال
 الصمة بتغير المناخ ونفاذ االوزون والتموث الجوي البعيد المدي عبر الحدود.

وما يدل ويؤكد عمي الطابع التجزيئي لمقانون الدولي انو في اطار اتفاقية   - ت
قام بالعمل عمي معالجة تغير المناخ واثاره  7115االمم المتحدة االطارية لعام 

فان المجتمع االول جعل ىدفو معالجة تغير  الضارة اال انو في اتفاق باريس
المناخ دون التطرق الثاره الضارة. فيناك فارق واضح في صياغة االتفاقية 
واالتفاق)اتفاق باريس( فبينما االتفاقية اعترفت بتغير المناخ واثاره الضارة اال 

لك ان االتفاق اشارالي تغير المناخ فقط دون االشارة الي اثاره الضارة ويرجع ذ
من وجية نظرنا الي نية االطراف في االتفاق الي اجتذاب اكبر عدد ممكن من 
الموقعين ولضمان سريان النفاذ.عالوة عمي ان اثار التغيرات المناخية ومنيا 
ارتفاع مستوي سطح البحر كانت محال لنظر لجنة القانون الدولي وكذلك 

 ظاىرة االحترار العالمي .
خ لم تنل حظيا من دعم الراي العام العالمي وتسميط الضوء ان قضية تغير المناثالثا:

عمي اخطارىا واضراراىا رغم تحذيرات عمماء المناخ من تيديدات وتاثيرات التغيرات 
 المناخية .
واتفاق باريس  7115اوجو االختالف بين االتفاقية االطارية لالمم المتحدة لعام رابعا:
باريس معني بارتفاع درجات الحرارة فان  من حيث اليدف فبينما اتفاق 5172لعام 

 االتفاقية االطارية معنية بتثبيت تركيزات غازات الدفيئة في الغالف الجوي  .
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وان كثرة الموقعين او المصدقين عمي اتفاق باريس او اطرافو يرجع الي ما  خامسا:
 لمالية احتوي عميو من كم المساعدات او طمع الدول النامية في حجم وكم المساعدات ا

:صدور تقارير من منظمة الطاقة الدولية تشير الي انخفاض انبعاثات ثاني سادسا
اكسيد الكربون المسبب االساسي لظاىرة االحترار العالمي او االحتباس الحراري بسبب 

)كورونا(.وىو ما يشير من وجية نظرنا الي ان تدابير الوقاية من 71-فيرو كوفيد
لي اتت ثمارىا في خفض نسبة االنبعاثات وىو ما يشكل الفيروس وخاصة العزل المنز 

خطوة كبيرة نحو العمل عمي المزيد من خفض ىذه االنبعاثات وان العالم بامكانو خفض 
 االنبعاثات اذا توافرت االرادة لفعل ذلك .

 ان اتفاق باريس مازال يواجو التحديات التي واجييا تنفيذ برتوكول كيوتو: سابعا:
ن تاثير االتفاق عمي اقتصادات الدول المشاركة الن العديد من مخاوف بشا  - أ

 .من الدول تستخدم ىذه الموارد من الوقود االحفوري لمطاقة

التحدي االخر وىو الدور الذي يمكن ان تقوم بو الدول النامية وذلك الن   - ب
الدول الفقيرة كانت اقل قدرة عمي احداث تغييرات كبيرة من شانيا الحاق 

باقتصادياتيا وىو االمر الذي حاول برتوكول كيوتو ان يحد من تاثيراتو الضرر 
من خالل اعفاء العديد من الدول من تنفيذ البرتوكول  اال ان اتفاق باريس 

ينطبق عمي كافة االطراف بداًل من االعتماد فقط عمى  5172اتفاق باريس 
المناخ وذلك رغم البمدان المتقدمة األطراف في التقدم نحو التخفيف من تغير 

االعتراف بان المساواة في المسئولية بين الدول التعني دائما ان كافة الدول 
لدييا نفس الواجبات وعمي وجو الخصوص عندما يكون لدي يعضيا وسائل 

 افضل لحماية فعالة لمبيئة العالمية.

ان عدم االعتراف بالشرعية العممية الواضحة يعزز الدول النامية في جيودىا   - ت
اليادفة لتأخير النظر في استراتيجيات ىادفة لمنع تغير المناخ الن االتفاق 
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يسمح لمبدان الغنية والفقيرة بوضع اىدافيا الخاصة لمحد من ثاني اكسيد 
 الكربون .

موقف الدول النامية التي تاثرت وىل تمتزم بالتزامات الدول المتقدمة كيف وىي ثامنا: 
الكبري نحو البشرية .فيذه الظاىرة )تغير المناخ(  لم تشارك او تشترك في الجريمة

الدول الكبري ىي من كان السبب في حدوثيا وتتحمل النصيب االكبرمن المسئولية 
ليس تجاه سكان الكوكب فحسب بل تتحمل المسئولية عن جميع مكونات الكوكب ومن 

اتفاق باريس لتغير  الغبن ان تتحمل الدول النامية ذات التزامات الدول الغنية ازاء تنفيذ
وذلك عمي الرغم من االعتراف واالقرار بمبدأ المسئوليات المشتركة  5172المناخ لعام 

 ولكن متباينة .
 التوصيات :

مع تشكيل راي عام  العمل عمي رفع الوعي العالمي تجاه القرارات االمريكيةاوال: 
تحدة االمريكية( لمتحذير عالمي وداخمي)من خالل التوجو لمراي العام داخل الواليات الم

 من تداعيات التغيرات المناخية .
دون المجوء الي  العمل عمي تعزيز مبدأ التعاون الدولي في حل المسائل الخالفية ثانيا:

الحمول االنفرادية في حل المسائل خاصة اذا كانت ىذه المسائل تتعمق بمصالح دول 
 واشخاص المجتمع الدولي ومكونات الكوكب باثره. 

االتجاه الي التوسع في استخدام االبتكارات الحديثة والتي ال تنبعث منيا الغازات ثالثا:
الدفيئة ومصادر الطاقة مثل الطاقة الشمسية والكيرباء والتي تؤدي بدورىا الي التقميل 
من االعتماد عمي مصادر الطاقة االخري مثل الوقود االحفوري المسببة لظاىرة 

 ي تساىم بشكل اكبر في التغيرات المناخية.االحترار العالمي والت
ضرورة االنصياع لمتحذيرات التي يطمقيا عمماء المناخ والمنظمات والييئات ذات رابعا:

 . الصمة وضرورة العمل عمي التكيف مع تيديدات التغيرات المناخية
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ضرورة االعتراف بالشرعية العممية وما تمثمو او تطمقو من تحذيرات في اطار خامسا:
ضرورة التصدي وعمي وجو السرعة دون و التحذير من تيديدات التغيرات المناخية

االبطاء في اتخاذ االجراءات الفعالة من اجل التكيف مع اثار التغيرات المناخية خاصة 
 في ضوء االعتراف بعدم القدرة عمي التصدي لمتغيرات المناخية ذاتيا .

ن االتفاقيات الدولية واالنظمة البيئية مع العمل عمي وضع استراتيجية متكاممة مسادسا:
 االخذ في االعتبار ان تشتمل ىذه االستراتيجية عمي االتي:

ضرورة االخذ في االعتبار االعتماد عمي مبدأ االحتياط من ضرورة االخذ  - أ
بالتحذيرات التي يطمقيا عمماء المناخ وعدم االنتظار لميقين العممي لحدوث 

اة فقياء القانون الدولي بالتدابير الوقائية وانيا اقل االضرارخاصة في اطار مناد
 تكمفة من تدابير اصالح االضرار. 

ضرورة اشتمال ىذه االستراتيجية عمي معالجة اسباب ومسببات الظاىرة وليس  - ب
معالجة اثارىا كما يحدث في معالجة لجنة القانون الدولي من معالجة ظاىرة 

عمي المجتمعات التي تتاثر بيا دون ارتفاع مستوي سطح البحر وتاثيراتيا 
التطرق السباب حدوثيا مع الزام الدول بادراج ىذه االسترتيجية في تشريعاتيا 

 الداخمية .

ضرورة تكامل ىذه االستراتيجية من حيث االلتزامات القانونية مع ضرورة توفير  - ث
ظل  ما يترتب عمييا من التزامات مالية والية لمدعم المالي لمدول النامية في

االعتراف بان المساواة في المسئولية بين الدول التعني دائما ان كافة الدول 
لدييا نفس الواجبات وعمي وجو الخصوص عندما يكون لدي يعضيا وسائل 

 افضل لحماية فعالة لمبيئة العالمية.
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