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خالصة
كان إقرار اتفاق بارٌس لسنة  3102المعنً بتؽٌر المناخ الملحق باتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة
لتؽٌر المناخ لسنة  0333خطوة هامة تندرج ضمن طموح منظمة األمم المتحدة للحد من ارتفاع درجات
الحرارة المتصاعد فً السنوات األخٌرة ،كذلك محاولة للحد من الخسابر واألضرار المحٌطة بالكرة
األرضٌة الناتجة عن اآلثار الضارة لتؽٌر المناخ ،والتً طالت النظم البٌبٌة المتعددة من هواء ومٌاه وتربة،
فضبلً عن حٌاة وصحة اإلنسان.
وبشكل عام حاولت الدول المعنٌة جعل هذا االتفاق مخرجا ً دبلومسٌا ً مناسبا ً للمفاوضات الصعبة
التً احاطت باالتفاق فً ظل وجود صراع بٌن مصالح الدول ،فبعض الدول المتقدمة متمسكة بوضعها
الصناعً الذي ال ٌراعً الحفاظ على موارد الطبٌعة ،على الرؼم من كون هذا الوضع ٌتسبب بزٌادة انبعاث
الؽازات الدفٌبة كثانً أوكسٌد الكاربون ( ،)CO2والمركبات الفلورٌة الهٌدروجٌنٌة ( ،)HFCSوالمٌثان
( ،)CH2واوكسٌد النٌتروز(...)N2Oالخ ،وفً المقابل تحتاج كثٌر من الدول النامٌة إلى موارد مالٌة وفنٌة
للتكٌؾ مع مواد االتفاق فً إٌجاد بدابل للطاقة التقلٌدٌة كالنفط والفحم ...الخ التً تساهم فً تلوٌث البٌبة،
واالنتقال إلى الطاقة النظٌفة التً تراعً وضع البٌبة كاستثمار الرٌاح والطاقة الشمسٌة ،األمر الذي ٌعنً
تكالٌؾ باهظة قد ال تستطٌع توفٌرها هذه الدول التً تعانً أساسا ً من مشاكل اقتصادٌة وبٌبٌة.
وكمحصلة نهابٌة إذا لم تطبق مواد اتفاق بارٌس بكل مسإولٌة من قبل الدول المصادقة علٌه ،فإننا
سنكون أمام كارثة حقٌقٌة تلحق بوضع البشرٌة وسبل عٌشها وبٌبتها المحٌطة ،مع ضرورة مصادقة الدول
اآلخرى على االتفاق المذكور ،والتً تساهم بشكل أو بآخر فً زٌادة انبعاث الؽازات الدفٌبة وتلوٌث النظم
البٌبٌة وارتفاع درجات الحرارة ،لتكتمل الجهود القانونٌة الدولٌة بصورة صحٌحة وفعالة فً مجال الحد من
الخسابر واالضرار البٌبٌة المرتبطة باالثار الضارة لتؽٌر المناخ.
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Abstract
The Paris Agreement (2015) that deal with appendix of United Nations
Framework convention on climate change of 1992 (climate change) was an
important step within the United Nations Organization's ambition to limit rising of
temperature degrees in recent years, as well as trying to reduce loss and damage
surrounding the globe resulting from the adverse effects of climate change, which
effects on ecosystems like air, water and soil, as well as human life and health.
In general, the concerned states tried to make this agreement a diplomatic
solution for difficult negotiations which surrounding 0n the agreement in the
presence of a conflict between the interests of States, Some developed countries
maintained their satellite which considers maintaining natural resources in spite
of that situation causes increase of greenhouse gases emission like carbon dioxide
(CO2), hydrogen fluorocarbons (HFCS), and methane (CH2), and nitrous oxide
(N2O). etc., in contrast many of developing countries need financial and technical
resources to adapt with items of agreement to find alternatives for conventional
energy like oil and coal, etc. that contribute in the pollution of the environment,
the transition to clean energy Which takes consideration the environment status
as an investment of wind and solar, which means high cost might not be able to
provide those countries that mainly suffer from economic and environmental
problems.

As a final conclusion if ratifying States not applied the Paris agreement
items exactly , we will be in front of a real disaster to human development and
livelihood and its surroundings, and necessary on other States which contribute
to increase greenhouse gas emissions , polluting ecosystems and high
temperatures
should authenticate to the agreement, to complete the
international legal efforts correctly and effective in reducing losses and
environmental damage associated with the adverse effects of climate change.
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المقدمة
تشكل اآلثار الضارة الناتجة عن تؽٌر المناخ أحد االسباب الربٌسة لحدوث االضرار بالنظم البٌبٌة
المتعددة ،وبؽض النظر عن كون هذه االثار ناتجة عن تؽٌر المناخ بفعل الظواهر الطبٌعٌة ،أو بفعل تدخل
االنسان باستخدامه الموارد الطبٌعٌة بشكل سًء ومفرط كحرق النفاٌات وتلوٌث الهواء بفعل عوادم
السٌارات ودخان المصانع والمعامل وؼٌرها.
والذي ٌهمنا فً هذا النطاق بالدرجة األولى التطرق لما شكله تدخل اإلنسان السلبً المإدي لتؽٌر
المناخ من اضرار وما زالت تلحق بالبٌبة وأثرت على قدراته التنموٌة ،وكٌفٌة التصدي للخسابر التً لحقت
بالنظم البٌبٌة وحٌاة اإلنسان والتعامل معها ،ومدى امكانٌة تجنب حدوثها قدر االمكان ،وهذا ٌستلزم تناول
اآللٌات الدولٌة المعنٌة بهذا الخصوص ،كونها توفر ؼطا ًء قانونٌا ً ٌسمح للدول ذات الصلة السٌما النامٌة
منها ،والمتضررة من االثار الناتجة عن تؽٌر المناخ بالتحدٌد ،للتحرك باتجاه تبنً القواعد القانوٌنة الدولٌة
المتاحة لبناء نظام بٌبً ٌتفاعل مع حدوث االزمات ،وٌعالج ما ٌمكن عبلجه من اضرار وخسابر فً هذا
المجال.
ومن ابرز اآللٌات الدولٌة التً ٌمكن اللجوء إلٌها فً هذا الشؤن اتفاق بارٌس لسنة  ،3102والذي
ٌعد مكمبلً التفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ لسنة  0333وبروتوكول كٌوتو لسنة 0331
الملحق باالتفاقٌة المذكورة والهادفة لمعالجة المشاكل المعنٌة بتؽٌر المناخ وتؤثٌره السلبً على واقع حٌاة
العالم والنظم البٌبٌة ،وقد أكد اتفاق بارٌس فً دٌباجته على اهمٌة التصدي الفعال لمشكلة تؽٌر المناخ
وبالوسابل العلمٌة المتوفرة ،السٌما اآلثار الضارة لتؽٌر المناخ وما تشكله من تهدٌد للدول النامٌة التً تكون
معرضة اكثر من ؼٌرها لهذه االثار ،والعمل وفقا ً لمبدأ التعاون الدولً ما بٌن الدول االطراؾ لمساعدة
الدول على الحصول على التكنولوجٌا الفعالة للتصدي للخسابر واالضرار التً قد تلحق بها.
والجدٌر بالذكر ان اتفاق بارٌس لسنة ٌ 3102مثل مرحلة متقدمة من المحاوالت المتعددة لمنظمة
األمم المتحدة الهادفة لخفظ انبعاث الؽازات المسببة لظاهرة االحتباس الحراي والحد من ارتفاع درجات
الحرارة فً الكرة االرضٌة ،فضبلً عن حماٌة االرض من االثار السلبٌة المحٌطة بالبٌبة والحفاظ قدر
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االمكان على وضعها الطبٌعً ،وقد سبق اقرار اتفاق بارٌس عدة مإتمرات كما هوالحال بالنسبة لمإتمر
كوبنهاكن سنة  ،3113والذي نتج عنه اتفاق كوبنهاكن الذي شكل أرضٌة مناسبة لتواصل مباحثات
ومفاوضات الدول للوصول التفاق إطاري ملزم لدعم اهداؾ ومبادئ اتفاقٌة االمم المتحدة لتؽٌر المناخ لسنة
 ،0333وتبعه مإتمر كانكون فً المكسٌك الذي اقر عدداً من االلٌات البلزمة لدعم جهود الدول للتصدي
آلثار تؽٌر المناخ ،وذلك بإنشاء (إطار كانكون للتكٌؾ) و(مركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ) و(الصندوق
األخضر للمناخ) الداعم لآللٌة المالٌة التفاقٌة األمم المتحدة لتؽٌر المناخ لسنة .)0(0333
ومن ثم جاء مإتمر األمم المتحدة المعنً بتؽٌر المناخ فً دٌربان بجنوب افرٌقٌا لسنة ،3100
والذي اكد على التعاون بٌن الدول االطراؾ فً اتفاقٌة األمم المتحدة لتؽٌر المناخ لسنة  ،0333والعمل على
تفعٌل الصندوق االخضر للمناخ ،فضبلً عن توجٌه (الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج مإتمر
دٌربان) للعمل على تعزٌز إعداد مسودة قانونٌة بصٌغة بروتوكول أو اتفاق ملزم للتصدي للخسابر
واألضرار المتعلقة باالثار السلبٌة لتؽٌر المناخ ،وعلى هذا األساس اقر مإتمر الدوحة لسنة  3103اهمٌة
االتفاق لتسرٌع عمل فرٌق دٌربان المعنً بانشاء المسودة القانونٌة ،لٌؤتً مإتمر وارسو لسنة  3102لٌضع
(آلٌة وارسو الدولٌة المتعلقة بالخسابر واألضرار المتعلقة بآثار تؽٌر المناخ) لتشكل حجر األساس فً
موضوع التصدي للخسابر واألضرار المتعلقة بآثار تؽٌر المناخ ،وتمكن مإتمر األمم المتحدة لتؽٌر المناخ
لسنة  3012الذي عقد فً مدٌنة لٌما من وضع األرضٌة المناسبة لعقد اتفاق بارٌس ،وهذا ما تحقق فعبلً فً
نهاٌة المطاؾ بعد انهاء الفرٌق العامل المخصص بمنهاج دٌربان عمله فً هذا اإلطار سنة  3102بعد عقد
الدورة الحادٌة والعشرون لمإتمر أطراؾ اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ فً بارٌس
واقرار االتفاق المعنً ،إذ قامت  032دولة بالتوقٌع على االتفاق ،ودخل حٌز النفاذ فً .)3(3102 /00/ 2
وٌهدؾ اتفاق بارٌس بشكل عام إلى تفعٌل تنفٌذ اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ فً
التؤكٌد على االستجابة الدولٌة للتهدٌد الذي ٌشكله تؽٌر المناخ واثاره الضارة على النظم البٌبٌة وصحة
اإلنسان  ،مع مراعاة متطلبات التنمٌة المستدامة والقضاء على الفقر ،وذلك عبر تحقٌق عدة نقاط بٌنتها المادة
( )3من االتفاق المذكور ،والتً من ابرزها-:
 تعزٌز القدرة على التكٌف مع اآلثار الضارة لتغٌر المناخ ،وتعزٌز القدرة على تحمل تغٌرالمناخ ،وتشجٌع التنمٌة التً تقلل من انبعاثات الغازات الدفٌئة وعلى النحو الذي ال ٌهدد إنتاج األغذٌة.
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 كذلك اإلبقاء على (ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمٌة فً حدود أقل بكثٌر من درجتٌنمئوٌتٌن فوق مستوٌات ما قبل الحقبة الصناعٌة ،وحصر ارتفاع درجة الحرارة إلى الحد الذي ال ٌتجاوز
 0.2درجة مئوٌة فوق مستوٌات ما قبل الحقبة الصناعٌة) ،مما ٌساعد على تقلٌص مخاطر تؽٌر المناخ
وأثاره بصورة كبٌرة.
 توجٌه الموارد المالٌة وانفاقها فً الدول االطراف بالشكل الذي ٌراعً ان تكون خطط ومشارٌعالتنمٌة متماشٌة مع خفض انبعاثات الغازات الدفٌئة ،ومواجهة تغٌر المناخ.
ووفقا ً لما تقدم ٌعد التصدي آلثار تؽٌر المناخ الضارة على البٌبة أحد المحاور واالهداؾ الربٌسة
التفاق بارٌس ،وهذا ما بٌنته المادة ( )3سالفة الذكر من االتفاق ،فضؤل عن المادة ( )2من االتفاق ،والتً
سنتناولها بشا من التفصٌل مع آلٌة وارسو فً هذا المجال ،مع التطرق لبلتفاقٌات الدولٌة المعنٌة بحماٌة
بٌبة الهواء من التلوث.
وعلى هذا األساس سٌكون المطلب االول معنٌا ً بتناول قواعد اتفاق بارٌس الخاصة بتجنب الخسابر
واالضرار المرتبطة باالثار الضارة لتؽٌر المناخ السٌما البٌبٌة منها ،وفً المقابل ٌذهب المطلب الثانً فً
البحث عن اوجه التعاون الدولً بٌن الدول االطراؾ التً تعزز الفهم واإلجراءات والدعم فٌما ٌتعلق
بالخسابر واألضرار المرتبطة باآلثار الضارة لتؽٌر المناخ.

المطلب االول
القواعد الخاصة بتجنب الخسائر
واالضرار المرتبطة باالثار الضارة لتغٌر المناخ
ٌعد التؽٌر فً المناخ وما ٌحمله من آثار ضارة عببا ً على دول العالم ،إذ ٌشكل خطراً على البٌبة،
فضبلً عن ما تشكله ظاهرة ارتفاع نسب انبعاثات الؽازات الدفٌبة من عرقلة للخطط البشرٌة التنموٌة فً
كافة المجاالت إلى جانب اإلضرار بالنظم البٌبٌة بفعل زٌادة حرارة سطح األرض وؼبلفها الجوي(.)2
والتؽٌر بالمناخ الذي نحن بصددهٌ ،حدث بسبب النشاط اإلنسانً المتواصل منذ أمد بعٌد ،والذي لم
ٌراعً الوضع والتوازن الطبٌعً للبٌبة ،فضبلً عن التقلبات الطبٌعٌة التً تصٌب النظام المناخً ،وقد
عرفت الفقرة ( )2من المادة ( )3فً اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ لسنة  0333مصطلح
النظام المناخً بؤنه (كامل عملٌات الؽبلؾ الجوي والؽبلؾ المابً والمحٌط الحٌوي والمحٌط األرضً
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وتفاعبلتها) ،وكذلك عرفت الفقرة ( )3من المادة المذكورة تغٌر المناخ بؤنه (ٌعنً تؽٌراً فً المناخ ٌعزى
بصورة مباشرة أو ؼٌر مباشرة إلى النشاط البشري الذي ٌفضً إلى تؽٌر فً تكوٌن الؽبلؾ الجوي العالمً
والذي ٌبلحظ ،باالضافة إلى التقلب الطبٌعً للمناخ على مدى فترات زمنٌة متماثلة).
فالمصانع والمعامل التً ال تراعً المعاٌٌرالبٌبٌة المطلوبة فً تعاملها مع االدخنة المتصاعدة
وعملٌات االنتاج الصناعً ،فضبلً عن عملٌات حرق النفاٌات بكافة انواعها ،وما تخلفه هذه االنشطة من
ملوثات سامة تإدي فً كثٌر من االحٌان إلى تلوٌث الهواء والتؤثٌر على النظام البٌبً بشكل عام وتؽٌر
المناخ بشكل خاص.
وال ٌمكن إنكار سلبٌة اإلنشطة البشرٌة بتزاٌد عملٌات قطع األشجار فً عدة مناطق بالعالم،
وخاصة الؽابات التً تمثل حٌزاً حٌوٌا ً مهما ً لتنظٌؾ البٌبة الهوابٌة من التلوث ،كونها تساهم فً خفض
إنبعاث ؼاز ثانً أوكسٌد الكاربون ،والتخفٌؾ من درجات الحرارة المتصاعدة؛ ولذلك بات من الضرورة
االكثار من زرع األشجارضمن إطار مفهوم عمل (الحزام األخضر) للحفاظ على توازن النظم البٌبٌة ،ال
سٌما فً األراضً التً تعانً من االهمال أو الجفاؾ أو التصحر ،وهذا ٌدخل فً نطاق عمارة األرض
والحفاظ على نظافة الهواء الذي ٌشكل عماد الحٌاة فً األرض وبدونه تهلك الكابنات الحٌة(.)2
 -0االثار الضارة لتغٌر المناخ:
ٌإثر تؽٌر المناخ على وضع الكرة األرضٌة بكافة بعدة مجاالت ،وتمتد اآلثار الضارة لهذا
التؽٌرلتشمل بالدرجة األساس البٌبة وحٌاة اإلنسان وصحته ومجاالت تنمٌته ،ولذلك سنبٌن هذه المجاالت مع
التركٌز على النظم البٌبٌة:
البٌئة ،وٌقصد بالبٌبة بشكل عام ما ٌحٌط اإلنسان فً المكان الذي ٌعٌش من هواء وماء وارض،
فضبلً عن المنشؤت والمبانً ،اي الوسط الذي توجد فً العناصر الطبٌعٌة والمستحدثة من قبل اإلنسان
والتفاعل الحاصل بٌنهم(.)2
ونتٌجة لتؽٌر المناخ تحدث آثار ضارة تصٌب البٌبة الطبٌعٌة بالتحدٌد وتإثر سلبا ً على مكونات
وانتاجٌة النظم اإلٌكولوجٌة ،وتمتد هذه اآلثار لتشمل صحة اإلنسان والنظم االقتصادٌة واالجتماعٌة ،وهذا ما
بٌنته المادة ( )0من اتفاقٌة األمم المتحدة بشؤن تؽٌر المناخ ،والتً نصت على ان اآلثار الضارة لتغٌر المناخ
تعنً (التؽٌرات التً تطرأ على البٌبة الطبٌعٌة أو الحٌوٌة من جراء تؽٌر المناخ ،والتً لها آثار ضارة على
تكوٌن أو مرونة أو إنتاجٌة النظم اإلٌكولوجٌة الطبٌعٌة والمسٌرة أو على عمل النظم االجتماعٌة –
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االقتصادٌة أو على صحة اإلنسان ورفاهه) ،وكذلك عرفت اتفاقٌة فٌنا لحماٌة طبقة االوزون لسنة 0322
اآلثار الضارة المحتملة التً تصٌب البٌبة وصحة اإلنسان نتٌجة اختبلل وضع طبقة االوزون الموجودة
(فوق الطبقة المتاخمة) لكوكب األرض فً مادتها ( )0بالنص على انها تعنً (التؽٌٌرات فً البٌبة المادٌة أو
فً الكابنات الحٌة ،بما فً ذلك التؽٌرات فً المناخ.)...
فقد ادى ارتفاع المستوٌات الطبٌعٌة للؽازات الدفٌبة كثانً أوكسٌد الكاربون ،المٌثان ،واألوزون،
وبخار المٌاه بفعل زٌادة االنبعاثات بفعل انشطة اإلنسان السلبٌة تجاه البٌبة إلى حدوث خلل بتوازن حرارة
الكرة األرضٌة وؼبلفها الجوي ،وادى لحدوث اآلثار السلبٌة ،إذ تشٌر بعض الدراسات إلى حدوث زٌادة فً
متوسط درجات الحرارة ،السٌما فً ثمانٌنات القرن الماضً وبمعدل وصل إلى  1.2درجة مبوٌة واستمر
تدهور وضع درجات الحرارة؛ مما ولد آثاراً سلبٌة على وضع النظم البٌبٌة ،فقد ارتفع منسوب سطح البحر
فً العالم من  01إلى  31سم ،مع انخفاض حجم اإلنهار الجلٌدٌة فً عدة مناطق بالعالم ،وتؤثر سمك طبقة
القطب الشمالً الجلٌدٌة بنسبة تصل لحوالً  ،%21ومن المتوقع إذا استمر الحال على ما هو علٌه حدوث
زٌادة فً متوسط درجات الحرارة فً العالم خبلل السنوات القادمة لتصل إلى ما بٌن  2.2 – 0.2درجة
مبوٌة سنة  ،3011مع ارتفاع منسوب متوسط البحر فً العالم إلى  22سم عن مستواه ،وحدوث تؽٌر
جوهري فً نسب هطول االمطار فً عدة مناطق فً العالم ،مع احتمال زٌادة فً االعاصٌر والعواصؾ
والموجات الهوابٌة ،فضبلً عن استمرار ذوبان الجلٌد فً القطبٌن الجنوبً والشمالً(.)2
االرض ،وفً ذات السٌاق ٌمتد تؤثٌر تؽٌر المناخ على األرض السٌما وضع الزراعة ،إذ تشٌر
بعض التوقعات إلى حدوث انخفاض ببعض المحاصٌل الزراعٌة بسبب تؽٌر المناخ فً عدة دول بنسبة
تصل لحوالً  %3سنة  3121كما هو الحال لمحصول القمح بالنسبة لمصر ،وفً لبنان سوؾ ٌإدي
ارتفاع درجات الحرارة مع ذوبان الثلوج وما ٌصاحب ذلك من جفاؾ وحرابق فً بعض المناطق إلى
التؤثٌر بصورة واضحة على وضع الزراعة ،السٌما انخفاض انتاج االرض لنسبة تقد تصل لحوالً %21
لبعض االنواع كالكرز والعنب ،فضبلً عن القمح ،وهذا ما قد ٌتسبب بفقدان كثٌر من مقومات االمن الؽذابً
لئلنسان الذي ٌعتمد على المحاصٌل الزراعٌة وما تنتجه االرض لضمان استمرار حٌاته(.)1
الموارد المائٌة ،وفٌما ٌخص هذه النظم فؤنه من المرجح تؤثرها اٌضا ً بتؽٌر المناخ ،فقد شدد تقرٌر
ٌابانً على ان وضع الموارد المابٌة فً العراق ولبنان وسورٌا قد ٌكون فً خطر بحلول سنة 3132؛ مما
ٌإدي إلى فقدان كثٌر من االراضً الصالحة للزراعة وتلوثها بسبب استمرار انخفاض نسب االمدادات
المابٌة من االنهار إلى الدول المشار الٌها ،وكذلك انشاء العدٌد من السدود من قبل دول المصب المجاورة،
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واشار التقرٌر المذكور إلى ان زٌادة ارتفاع درجات الحرارة بفضل انشطة اإلنسان سوؾ ٌإدي إلى
انخفاض تدفق المٌاه القادمة إلى نهر االردن إلى حوالً نسبة  %21ونهر الفرات بنسبة .)2(%21
صحة االنسان ،وتمتد اآلثار السلبٌة لتؽٌر المناخ لتشمل حٌاة وصحة اإلنسان ،فالحرارة العالٌة وما
ٌصاحبها من حاالت جفاؾ وحرابق  ...الخ تسبب بشكل مباشر زٌادة حاالت الوفاة واالصابة بامراض
الجهاز التنفسً والقلب والمعدة ،السٌما اثناء موجات الحرارة التً تجتاح العالم(.)3
المجتمعات المحلٌة ،تشكل اآلثار الضارة لتؽٌر المناخ خطراً على وضع واستقرار كثٌر من
المجتمعات المحلٌة فً بعض الدول التً تسكن قرب المناطق المعرضة بصورة مستمرة (للفٌضانات،
والتبلل المكشوفة ،واالراضً القاحلة وشبه القاحلة) وؼٌرها من المناطق التً تشهد تؽٌرات طبٌعٌة ،فٌزٌد
تؽٌر المناخ واثاره السلبٌة من مشاكل سكان هذه المناطق ونمط حٌاتهم المعتاد ووضعهم االقتصادي ،وكذلك
النظام البٌبً المحٌط بهم(.)01
 -2تجنب الخسائر واألضرار السٌما البٌئٌة المرتبطة باآلثار الضارة لتغٌر المناخ وتقلٌلها والتصدي لها:
وضع اتفاق بارٌس فً دٌباجته على عاتق الدول االطراؾ فً هذا المجال ان تراعً عدة اعتبارات
عند اتخاذ التداب ٌر المتعلقة للتصدي لتؽٌر المناخ وآثاره السلبٌة ،اولها عدم تجاوز معاٌٌر حقوق اإلنسان
بشكل عام ،والسٌما حقه فً التمتع بالصحة ،والحق فً التنمٌة  ،...واالخذ بنظر االعتبار حقوق المجتمعات
المحلٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ الذي ٌحدث فً مناطقها ،واحتمال تؤثر بٌبتهم ووضعهم االجتماعً واالقتصادي
بما ٌحدث من حولهم من تؽٌرات.
وفً هذا النطاق وضع اتفاق بارٌس قاعدة اساس على الدول االطراؾ تطبٌقها ،فقد نصت الفقرة
( )0من المادة ( )2من االتفاق المذكور (تعترؾ األطراؾ بؤهمٌة تجنب الخسابر واألضرار المرتبطة لتؽٌر
المناخ وتقلٌلها والتصدي لها ،بما فً ذلك الظواهر الجوٌة القصوى والظواهر البطٌبة الحدوث ،ودور
التنمٌة المستدامة فً الحد من مخاطر الخسابر واألضرار).
وقد بٌنت الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة فً دورتها  22فً القرار( (302 /22سنة  3112ان
الظواهر الجوٌة القصوى تشمل (موجات الحر ،والجفاؾ الشدٌد والفٌضانات والزوابع ،وظاهرة النٌنو)،
والتً تشكل خطراً كبٌراً إلى جانب كوارث الطبٌعٌة المتصلة بها كالزالزل والبراكٌن على الدول السٌما
النامٌة منها ،وما تحمله هذه الظواهر من آثار ضارة مدمرة على جمٌع االصعدة ،واكد القرار المذكور أٌضا ً
على اهمٌة معالجة كل هذه الظواهر القصوى والتصدي آلثارها الضارة ،مع ضرورة تنفٌذ االستراتٌجٌة
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الدولٌة المعنٌة بالحد من الكوارث المرتبطة فً ذات الوقت بالظواهر الجوٌة القصوى من اجل الحد من
اخطارها المحدقة بالموارد البٌبٌة والجوانب االجتماعٌة واالقتصادٌة(.)00
ووفقا ً لذلك ٌقع على عاتق الدول االطراؾ فً اتفاق بارٌس إٌبلء االهتمام البلزم لموضوع تجنب
الخسابر واألضرار الناتجة عن تؽٌر المناخ ،والتً ٌدخل فً إطارها الظواهر الجوٌة القصوى ،فضبلً عن
الظواهر الجوٌة بطٌئة الحدوث كذوبان الجلٌد االعتٌادي فً بعض المناطق ،ومن هنا البد من اٌجاد خطط
وآلٌات عمل وطنٌة داخل الدول لمعالجة الكوارث المناخٌة التً قد تحصل بفعل اآلثار السلبٌة والضارة
لتؽٌر المناخ على النظم البٌبٌة وموارد المٌاه والصحة واالمن الؽذابً (كما سبق ان اشرنا لذلك فً هذا
المطلب) ،والتً تشكل تهدٌداً مستمراً لحٌاة اإلنسان ،إذ تشٌر التقارٌر إلى وفاة ما ٌقارب  211111الؾ
شخص كل سنة فً العالم نتٌجة تلوث الهواء فً المدن الربٌسة ،إلى جانب تؤثٌره فً زٌادة االمراض
واالوببة(.)03
وسبق التفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ لسنة  0333ان اكدت على الدول االطراؾ
ف ٌها على وضع السٌاسات المبلبمة لمراعاة تؽٌر المناخ وما تلحقه آثاره الضارة من نتابج سلبٌة على الوضع
البٌبً والصحً واالقتصادي ،واتخاذ الوسابل البلزمة لتقلٌل هذه اآلثار ومنها تقٌٌم األثرالبٌبً ،فقد نصت
الفقرة ( )0من المادة ( )2فً االتفاقٌة المذكورة على التزام الدول االطراؾ بــ (أخذ اعتبارات تؽٌر المناخ
فً الحسبان ،إلى الحد الممكن عملٌا ً فً سٌاساتها وإجراءاتها االجتماعٌة واالقتصادٌة والبٌبٌة ذات الصلة،
واستخدام أسالٌب مبلبمة ،مثل تقٌٌمات األثر ،تصاغ وتحدد على الصعٌد الوطنً ،بؽٌة التقلٌل إلى أدنى حد
من اآلثار الض ارة التً تلحق باالقتصاد والصحة العامة ونوعٌة البٌبة من جراء المشارٌع أو التدابٌر التً
ٌضطلعون بها من أجل التخفٌؾ من تؽٌر المناخ أو التكٌؾ معه).
ومن الجدٌر بالذكر ،ان عملٌة تنفٌد السٌاسات والخطط والبرامج لمواجهة اآلثار الضارة على البٌبة
تستلزم وجود موارد مادٌة وتكنولوجٌا حدٌثة الٌجاد بدابل لمصادر الطاقة المسببة لمشاكل تلوث الهواء،
والبحث عن الطاقة النظٌفة كبدٌل ٌتوافق مع متطلبات المحافظة على البٌبة ،وقد ٌشكل ذلك صعوبة أمام
الدول النامٌة أو الفقٌرة الفتقارها للتقنٌة البلزمة للطاقة البدٌلة كاستؽبلل الرٌاح والطاقة الشمسٌة والطاقة
المابٌة فً انتاج الطاقة النظٌفة الجدٌدة ،وهذا ما دفع اتفاقٌة األمم المتحدة لتؽٌر المناخ إلى التؤكٌد فً الفقرة
( )3من المادة ( )2الخاصة بمبادئ االتفاقٌة إلى مراعاة وضع وظروؾ الدول النامٌة والفقٌرة من قبل
الدول الؽنٌة والصناعٌة فً هذا الجانب ،وكذلك شددت المادة ( )3من اتفاق بارٌس على إتاحة حصول
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الدول النامٌة على الموارد المالٌة التً تكفل تكٌفها مع متطلبات االتفاق فً الحد من نسب االنبعاثات الضارة
وتخفٌضها ،وبالتحدٌد الدول التً تعانً من مشاكل وصعوبات فً التصدي لآلثار الضارة لتؽٌر المناخ.
وفً ذات السٌاق على الدول المعنٌة اتخاذ (تدابٌر وقابٌة) لتقلٌل اآلثار الضارة لتؽٌر المناخ أو
الوقاٌة منها أو التخفٌؾ منها ،متى ما كانت (توجد تهدٌدات بحدوث ضرر جسٌم أو ؼٌر قابل لئلصبلح)،
وهذا ما بٌنته مبادئ اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة لتؽٌر المناخ( ،)02وهنا ٌشكل مجرد التهدٌد الذي ٌحتمل
حدوثه اساسا ً قانونٌا ً بموجبه ٌنبؽً على الدول اإلسراع التخاذ التدابٌر الوقابٌة المناسبة لمعالجة اآلضرار
الجسٌمة او ؼٌر قابلة لئلصبلح الناتجة عن تؽٌر المناخ ،وال ٌمكن للدول التهرب من المسإولٌة فً هذا
الخصوص باالستناد إلى عدم وجود أساس علمً ٌتم االستناد إلٌه لتؤجٌل اتخاذ التدابٌر الوقابٌة.
ان النص على إٌبلء االهتمام البلزم للخسابر واآلضرار بشكل عام الناتجة عن اآلثار السلبٌة لتؽٌر
المناخ جاء بعد مباحثات ومفاوضات صعبة بٌن الدول المعنٌة قبل إقرار اتفاق بارٌس لسنة  ،3102والتً
تركزت على اعطاء الموضوع بعض االهمٌة بوضعه فً مادة مستقلة عن المواد اآلخرى التً تعالج
التكٌؾ وتقٌم االثار المتعلقة بتؽٌر المناخ ،وذلك دعما ً لجهود الدول السٌما النامٌة فً هذا الجانب ،وهذا ما
بٌنته مفاوضات مندوبً الدول ،فقد شدد مندوب (سانت لوتسٌا) بوصفه ممثبلً عن (تحالؾ الدول الجزرٌة
الصؽٌرة) وبدعم من عدة دول نامٌة منها تشٌلً والمكسٌك على وضع نص خاص بالخسابر واألضرار
والتعامل معه بصورة مستقلة وفقا ً لذلك ،مع ادراج آلٌة وارسو المعنٌة بالخسابر واألضرار فً نص المادة
المقترحة لتكون األساس الذي تستند إلٌه الدول فً تعاطٌها مع قواعد واهداؾ ومبادئ اتفاق بارٌس فً هذا
الشؤن ،وهذا ما حصل فعبلً(.)02
وذهبت بعض الدول النامٌة إلى ابعد من ذلك باقتراح ادراج مسؤلة انشاء آلٌة خاصة بالتعوٌضات
الناتجة عن الخسابر واألضرار( ،)02ولكن على ما ٌبدو لم ٌحظى المقترح بدعم الدول الصناعٌة ،كونه
سٌ فتح المجال امام تحرٌك نظام المسإولٌة الدولٌة وما ٌترتب علٌه من نتابج سلبٌة على بعض هذه الدول
التً الزالت ال تعتمد على معاٌٌر بٌبٌة فً التعامل مع مصادر الطاقة الملوثة للهواء ،وال تؤخذ مسؤلة تقلٌل
نسب انبعاثات الؽازات الدفٌبة بالجدٌة المطلوبة ،كون ذلك سٌعٌق اقتصادها وعمل شركاتها الكبٌرة المعتمدة
على الطاقة ذات التؤثٌر الضار وبنسب عالٌة على النظم البٌبٌة.
وبذلك فان على الدول المعنٌة صٌاؼة قواعد تشرٌعاتها الداخلٌة بالشكل الذي ٌتوافق مع توجهات
اتفاق بارٌس المكمل التفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ فً وضع حد النبعاثات الؽازات
11

الدفٌبة ،والتشدٌد على الضوابط الخاصة بمنح تصارٌح انشاء المصانع والمعامل ،وجعلها تتوافق مع القواعد
الدولٌة ذات الصلة.
وفً هذا اإلطار سبق لقانون حماٌة وتحسٌن البٌئة العراقً لسنة  5112ان اكد ضمن سٌاق
(حماٌة الهواء من التلوث والحد من الضوضاء) منع انبعاث االبخرة والؽازات إلى الهواء إال بعد التٌقن من
كونها ال تإدي إلى تلوث الهواء ،فقد نص القانون المذكور على منع ( انبعاث أالدخنة أو الؽازات أو
االبخرة أو الدقابق الناجمة عن عملٌات إنتاجٌة أو حرق وقود إلى الهواء إال بعد إجراء المعالجات البلزمة
بما ٌضمن مطابقتها للتشرٌعات البٌبٌة الوطنٌة) ،كما منع القانون استخدام المركبات أو اآللٌات التً ٌنتج
عنها (عادم) ٌتجاوز الحد المسموح به ،واي عملٌة حرق للمخلفات الصلبة إال وفقا ً للمعاٌٌر البٌبٌة
المتبعة(.)02
وٌتطلب تنفٌذ ذلك عمل مشترك بٌن السلطات ذات العبلقة ومنظمات المجتمع المدنً ،مع وجود
وعً بٌبً لدى المواطنٌن ٌتناسب مع حجم المشاكل التً تصاحب تلوث البٌبة ،والعواقب الوخٌمة التً قد
تحدث بفعل تزاٌد االنبعاثات ،فالتؤثٌرات المناخٌة الضارة الزالت تلقً بظبللها على الواقع الصحً والبٌبً
والؽذابً فً العراق فً ظل تردي االنتاج الزراعً وزٌادة عدد السكان فً العراق ،وصاحب ذلك عدم
وجود ستراتٌجٌة واضحة المعالم وقوانٌن فعالة إلدارة هذا الواقع ،وقد اشارت التقارٌر فً هذا النطاق إلى
خطورة آثار تؽٌر المناخ التً ساهمت فً ارتفاع نسب الملوحة لحوالً  %21فً (السهل الرسوبً فً
العراق) الذي ٌمثل المصدر الربٌس للزراعة فً العراق ،كذلك تدهور وضع بٌبة المٌاه العذبة واالهوار
بفعل ظاهرة االحتباس الحراري(.)01
وعلى هذا األساس على كافة الدول مراعاة وضع المشارٌع الصناعٌة المراد انشابها ،ومدى
اس تجابتها للمواصفات الوطنٌة والدولٌة الخاصة بحماٌة بٌبة الهواء ،ولذلك تلجؤ كثٌر من الدول إلى النص
فً قوانٌنها البٌبٌة على ضرورة تقدٌم التقارٌر البٌبٌة البلزمة فً هذا المجال ،كتقارٌر (تقدٌر األثر البٌبً)
التً من المفروض ان تتضمن وجود اآلثار الضارة بالبٌبة المحٌطة من عدمها ،وما هً الوسابل التً ٌمكن
الركون إلٌها لمعالجتها ،كذلك تضمٌن هذه التقارٌر البدابل المتوفرة الستعمال التكنولوجٌا الحدٌثة ذات
الضرر األقل على البٌبة ،فضبلً عن إلزام جمٌع الجهات بتوفٌر الوسابل والبرامج ذات (التقنٌات األنظؾ
بٌبٌا ً) لمعالجة حاالت التلوث البٌبً والعمل على (استخدام تقنٌات الطاقة المتجددة للتقلٌل من التلوث) ،وهذا
ما اشارت إلٌه الفقرات ( )01-3من المادة ( )3من قانون حماٌة وتحسٌن البٌبة العراقً ،وقد بٌنت الفقرة
( )03من المادة ( )3فً قانون حماٌة وتحسٌن البٌبة العراقً ان المقصود بالطاقة المتجددة (الطاقة المستمدة
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من الموارد الطبٌعٌة التً تتجدد و ٌمكن أن تنفذ وتشمل الطاقة المتحررة عن الشمس والرٌاح واألمواج
وعن حركة المد والجزر وتختلؾ عن الطاقة المتحررة عن الوقود االحفوري لكون مخلفاتها ال تحتوي على
ملوثات للبٌبة).
تعوٌض األضرار التً تصٌب البٌئة واإلنسان :رؼم ما اشارت إلٌه الفقرة ( )0من المادة ( )2فً
اتفاق بارٌس سالفة الذكر ،إال انه ٌبلحظ ان عبارة (تعترؾ االطراؾ  )...الموجودة فً الفقرة المذكورة فٌها
نوع من الصٌاؼة التً تراعً وضع بعض الدول السٌما الصناعٌة منها فً عدم استخدام صٌؽة االلزام
باالتفاق ،وهذا ما سارت علٌه اؼلب مواد االتفاق فً جعله ؼٌر ملزم من الناحٌة الفعلٌة ،وهذا ما ٌعكس
طابع المفاوضات الصعبة وتؤخر إقرار اآللٌة القانونٌة لمدة ؼٌر قصٌرة إلكمال متطلبات واهداؾ األمم
المتحدة فً هذا الجانب ،فً منع ارتفاع درجات الحرارة وتخفٌضها.
وتؽاضى اتفاق بارٌس تبنً االلزام فً مجال الضرر الذي ٌصٌب اإلنسان او البٌئة ،وكان مإتمر
االطراؾ فً اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة لتؽٌر المناخ واضحا ً وصرٌحا ً فً النص على انه (ٌوافق على
أن المادة  2من االتفاق ال تستتبع أي شكل من أشكال المسإولٌة أو التعوٌض وال ٌمكن اعتماده أساسا ً
لذلك) ،وذلك بمناسبة أقرار اتفاق بارٌس اثناء انعقاد الدورة الحادٌة والعشرون لمإتمر االطراؾ فً بارٌس
سنة 3102؛ مما ٌعد تهربا ً من الدخول فً تفاصٌل االضرار والخسابر التً تصٌب النظم البٌبٌة وصحة
اإلنسان ضمن نطاق قواعد الضرر والمسإولٌة الدولٌة المتعارؾ علٌها.
ومن الجدٌر بالذكر ان مسؤلة الضرر البٌبً وتحدٌده وبٌان مقداره تثٌر صعوبات تطبٌقٌة ،فبالنسبة
للضرر الذي ٌسبب نسبة تلوث بسٌطة أو مقبولة ٌمكن تداركها بسهولة تتضابل فرص الحدٌث عن التعوٌض
مادامت نسب التلوث ضمن إطار المعدالت المسموح بها ،ولذلك فالضرر الذي ٌصاحبه االلتزام بالتعوٌض
هو الذي ٌصٌب البٌبة وٌحدث تلوث واضح ومإثر وٌتجاوز نسب التلوث المعتمدة أو التً تم االتفاق علٌها
بٌن االطراؾ المعنٌة( ،)02مع مراعاة تعقٌد االضرار والخسابر التً تصٌب البٌبة التً عادة ما تكون ؼٌر
واضحة المعالم كما هو الحال بالنسبة لما ٌتعرض له اإلنسان من اضرار تصٌبه مباشرة أو المبانً
والمنشات ،والتً ٌمكن تقٌٌمها بسهولة وتقدٌر التعوٌض المناسب لها ،اما فٌما ٌخص البٌبة فهً تحتاج
لؽرض التعوٌض تحدٌد كون االضرار التً اصابتها ملموسة وواضحة لٌتم تقدٌرها ،فاالنشطة البشرٌة التً
تتسبب بالتؤثٌر السلبً على الؽبلؾ الجوي وتضر بطبقة االوزون ،قد ال تكون واضحة المعالم وملموسة،
وال ٌمكن فً كثٌر من الحاالت تحدٌد مصدرها ،كذلك االمر بالنسبة النبعاثات ؼاز ثانً اوكسٌد الكربون
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والمٌثان ...الخ التً تنشط فً اجواء بٌبٌة سٌبة بسبب انشطة المصانع والمنشؤت ،وفً الدول التً ال تراعً
الحد من عوادم السٌارات الضارة بالبٌبة والصحة(.)03
ولكن فً المقابل ٌبقى استمرار وجود الضرر بشكل عام والضرر البٌبً بشكل خاص مشكلة تقود
دابما ً إلى رفع درجات الحراة وارتفاع معدالت تلوث الهواء فً الكرة األرضٌة؛ مما ٌعد عابقا ً أمام أي
تحرك جدي باتجاه المسإولٌة الدولٌة والبحث عن التعوٌض السٌما فً الضرر العابر للحدود ،مما ٌتطلب
البحث عن آلٌات للتعاطً مع هذه االنشطة واٌجاد الحلول ،فً ظل وجود سوابق حدثت فً عدة مناطق فً
العالم تستلزم اٌجاد معالجة لها ،ففً سنة  0312تسربت ملوثات من مصنع فرنسً النتاج المبٌدات الحشرٌة
لتعبر الحدود إلى احد المقاطعات السوٌسرٌة ،وتتسبب بتلوث الهواء واالضرار بنظامها البٌبً والزراعة فً
تلك المقاطعة ،وكان الحل هو تعوٌض سوٌسرا من قبل الجهات الفرنسٌة مع معالجة الخلل عبر التفاوض
بٌن الطرفٌن( ،)31واتجهت دول مهتمة بالحفاظ على النظم البٌبٌة وصحة اإلنسان إلى دعم دول اخرى
لتساعدها فً تخطً مشاكل تلوث الهواء فً هذا الجانب كاجراء وقابً منعا ً ألي اضرار او خسابر قد تحٌط
بها أو دول اخرى ،كما حدث مع روسٌا عندما اقدمت الدول االسكندافٌة على تقدٌم المعونات المادٌة البلزمة
لها لؽرض التقلٌل قدر االمكان من انبعاثات مصنع النٌكل فً شبه جزٌرة (كوال) الملوثة للهواء(.)30
وفً هذا اإلطار اتجه القانون الدولً إلقرار االتفاقٌات التً تهتم باالضرار التً تعبر الحدود من
دول الخرى فً مجال تلوث الهواء الٌجاد الحلول لمشاكل االضرار التً تلحق بالهواء ،ومن بٌنها اتفاقٌة
التلوث بعٌد المدى للهواء عبر الحدود لسنة  0313التً أقرتها اللجنة االقتصادٌة األوربٌة التابعة للمجلس
االقتصادي واالجتماعً لمنظمة األمم المتحدة ،وهذه االتفاقٌة تبحث عن حلول لمعالجة التعوٌض عن
االضرار التً تصٌب الهواء خارج إطار المسإولٌة الدولٌة بوسابل بدٌلة اهمها التعاون بٌن الدول ورصد
ومراقبة التلوث ،وفرض عدة التزامات على الدول االطراؾ تنفٌذها(.)33
لذلك اتجه مإتمر اطراؾ اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة لسنة  0333إلى عدم الخوض فً هذه
التفاصٌل القانونٌة والفنٌة حول التعوٌض والمسإولٌة الدولٌة ،فضبلً عن الهدؾ الربٌس وهو التؽاضً عن
فتح الباب أمام الدول النامٌة فً مقاضاة الدول المتقدمة السٌما المتسببة بزٌادة انبعاث الؽازات الدفٌبة فً
الكرة االرضٌة بسبب مصانعها وعدم اخذ االحتٌاطات البلزمة ،والمساهمة فً الخسابر واألضرار الناتجة
عن االثار الضارة للمناخ ،والبدٌل كان توفٌر الموارد المالٌة والتكنولوجٌا وتقدٌم المعلومات من قبل الدول
المتقدمة للدول النامٌة ،كما بٌن ذلك اتفاق بارٌس فً المادة ( ،)3واالتفاقٌة اإلطارٌة لتؽٌر المناخ فً المادة
(.)2
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 -3تعزٌز دور التنمٌة المستدامة:
وفً ذات اإلطار الخاص بالخسابر واألضرار ،لم ٌفت اتفاق بارٌس اإلشارة فً المادة ( )2إلى ان
تؤخذ الدول المعنٌة اهمٌة دور التنمٌة المستدامة فً دعم الجهود المعنٌة بالحد من (مخاطر الخسابر
واألضرار) ،وهذا ٌعكس حرص االتفاق على دور خطط التنمٌة المستدامة فً السعً إلنشاء المشارٌع التً
تراعً المعاٌٌر البٌبٌة والصحٌة الوطنٌة والدولٌة؛ مما ٌساهم فً تجنب الخسابر واألضرار التً قد تحدث
نتٌجة آثار تؽٌر المناخ الضارة أو تقلٌلها.
وعلٌه فقد بٌنت الفقرة ( )2من المادة ( )2فً اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ ان
السٌاسات والبرامج الخاصة بمعالجة تؽٌر المناخ الناتج عن االنشطة البشرٌة وآثاره السلبٌة البد ان تكون
مناسبة ومتوافقة ومكملة لبرامج التنمٌة الوطنٌة ،وبالشكل الذي ٌراعً ظروؾ هذه الدول الداخلٌة ،فضبلً
عن ادراك اهمٌتها البالؽة فً المساهمة باتخاذ التدابٌر المطلوبة فً الحد من آثار تؽٌر المناخ الضارة.
وٌبرز هنا دور بناء القدرات الخاصة بمإسسات الدول والجهات ذات العبلقة بهذا الشؤن ،ومدى رد
الفعل المناسب الذي ٌستند إلى وجود االمكانٌة والمقدرة الفنٌة لتجنب الخسابر واألضرار التً قد تصٌب
النظم البٌبٌة والصحة نتٌجة لتؽٌر المناخ والتصدي لها أو تقلٌلها قدر االمكان ،والذي ٌلفت االنتباه ان النظم
البٌبٌة فً العالم بشكل عام تعانً منذ زمن من إهمال وتدهور الٌزال مستمراً إلى وقتنا الحاضر ،وال
تستطٌع كثٌر من الدول النهوض لتؽٌٌر هذا الواقع إلنها باألساس تعانً من مشاكل تنموٌة على كافة
االصعدة ،مما ٌتطلب وجود نوع من التعاون الدولً بٌن الدول لمساعدة الدول النامٌة على دعم قدراتها
وإعادة هٌكلة برامجها وخططها لتنفٌذ مشارٌع تنمٌة مستدامة ٌكون فٌها مكان للسٌاسات التً تراعً
البٌبة(.)23
ومن بٌن الوسابل التً ٌمكن اللجوء إلٌها فً هذا المجال (آلٌة التنمٌة النظٌفة) التً تبناها بروتوكول
كٌوتو ،وتتضمن السماح للدول المتقدمة بالمشاركة فً تنفٌذ المشارٌع التنموٌة داخل اقالٌم الدول النامٌة على
ان تراعً هذه المشارٌع خفض نسب االنبعاثات ،واكد على هذه اآللٌة مإتمر تؽٌر المناخ فً مراكش سنة
 3110وذلك بتشجٌع تنفٌذ المشارٌع المعنٌة بزراعة الؽابات التً تؤخذ باالعتبار استخدام الطاقة النظٌفة
كالطاقة الشمسٌة والرٌاح وؼٌرها ،مع فتح ابواب االستثمار لهذه الطاقة ونقل التكنولوجٌا التً تعد (صدٌقة
للبٌبة) ،على ان ٌكون هذا االستثمار ٌتماشى مع القواعد الدولٌة ذات الشؤن وقوانٌن الدول الوطنٌة
المعنٌة(.)32
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المطلب الثانً
التعاون الدولً بٌن الدول االطراف
فٌما ٌتعلق بالخسائر واألضرار المرتبطة باآلثار الضارة لتغٌر المناخ
ٌعد التعاون الدولً من اهم االجراءات التً تساهم فً تجنب الخسابر واألضرار المرتبطة باآلثار
الضارة لتؽٌر المناخ ،وٌساعد على جعل الجهود المبذولة اكثر فعالٌة ،ولذلك نبهت على هذا التعاون
االتفاقٌات والمإتمرات والبرامج الدولٌة ،ومنها اتفاقٌة فٌنا الخاصة بحماٌة طبقة االوزون لسنة  0322التً
تبناها برنامج األمم المتحدة للبٌبة ( ،)UNEPوالهدؾ منها هو باألساس دعم التعاون الدولً لحماٌة طبقة
األوزون من اآلثار الضارة التً سببها األنشطة اإلنسانٌة المتعددة ،وهذا التعاون ٌكون وفقا ً اللٌة خاصة
لتبادل البٌانات والمعلومات المعنٌة بطبقة األوزون فٌما ٌتعلق بإدارة البحث العلمً ،وحالة طبقة األوزون،
والكٌماوٌات والعملٌات التً تإثر فً طبقة األوزون ،وآثار التؽٌرات السلبٌة فً طبقة األوزون على الصحة
والبٌبة(.)32
وعلى هذا األساس سار اتفاق بارٌس على ذات الطرٌق فً دعم التعاون الدولً وتعزٌزه فً مجال
تؽٌر المناخ وآثاره الضارة وما ٌترتب علٌها من خسابر وآضرار ،وشدد االتفاق على ضرورة قٌام
االطراؾ المعنٌة بتعزٌز سبل التعاون فٌما بٌنهم بعدة وسابل ابرزها تبنً (آلٌة وارسو) المعنٌة بالتحدٌد بـ
(بالخسابر واألضرار المرتبطة بتؤثٌرات تؽٌر المناخ) ،إذ نص اتفاق بارٌس على انه (ٌنبؽً لؤلطراؾ أن
تعزز الفهم واإلجراءات والدعم ،بوسابل منها آلٌة وارسو الدولٌة ،حسب االقتضاء على أساس تعاونً
وتٌسٌري فٌما ٌتعلق بالخسابر واألضرار المرتبطة باآلثار الضارة لتؽٌر المناخ)(.)32
 آلٌة وارسو:
اقر مإتمر األطراؾ فً اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ لسنة  0333فً الدورة
التاسعة عشر سنة  3102انشاء آلٌة وارسو الدولٌة المعنٌة بالخسابر واألضرار لمعالجة كل ما ٌتعلق
بالخسابر واألضرار المرتبطة بتؽٌر المناخ ،والتً من ضمنها (الظواهر المناخٌة القصوى والظواهر
البطٌبة الحدوث) فً الدول النامٌة التً تكون معرضة اكثر من ؼٌرها بآثار تؽٌر المناخ(.)31
ومن اجل وضع هذه اآللٌة موضع التنفٌذ لتعزٌز التعاون الدولً بٌن الدول المعنٌة فً إطار الحد
من الخسابر واألضرار المتعلقة بتؽٌر المناخ ،تم انشاء (لجنة تنفٌذٌة آللٌة وارسو) تكون تحت اشراؾ
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وتوجٌه مإتمر اطراؾ اتفاقٌة اآلمم المتحدة لسنة  ،0333وعلى هذه اللجنة تقدٌم تقرٌر سنوي للمإتمر
المذكور( ،)32وهذا ما اكد علٌه أٌضا ً اتفاق بارٌس كون مإتمر اطراؾ اتفاقٌة األمم المتحدة لتؽٌر المناخ
ٌمثل (اجتماع اطراؾ) اتفاق بارٌس(.)33
وقد اوصى مإتمر االطراؾ فً اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة لتؽٌر المناخ فً دورته ))CP.22
بمدٌنة مراكش سنة  3102بضرورة تحسٌن عمل آلٌة وارسو الدولٌة كونها تمثل برنامج عمل اتفاق بارٌس
فً مجال الخسابر واالضرار المتعلقة بتؽٌر المناخ ،مع التشدٌد على استعراض عمل آلٌة وارسو وذلك
بشكل دوري ال ٌتجاوز  2سنوات على ان ٌكون اول استعراض سنة  ،3103وٌنبؽً ان ٌشمل هذا
االستعراض ما تم انجازه

بخصوص عمل اللجنة التنفٌذٌة آللٌة وارسو الدولٌة ( Warsaw

 )International Mechanismورإٌتها المستقبلٌة حول تعزٌز عملها(.)21
و اشار مإتمر االطراؾ فً اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بوصفه اجتماع اطراؾ اتفاق بارٌس فً
دورته االولى فً مإتمر مراكش بتارٌخ  02-02تشرٌن الثانً سنة  3102الهمٌة تنفٌذ برنامج العمل
المقرر التفاق بارٌس بشكل عام ،والذي ٌقع من ضمنه التصدي للخسابر واالضرار الناتجة عن اآلثار
الضارة لتؽٌر المناخ ،وتفعٌل التعاون الدولً فً هذا الشؤن ،والذي من بٌنه تعزٌز تنفٌذ آلٌة وارسو
الدولٌة(.)20
وعلى هذا األساس دعا اتفاق بارٌس إلى ان تعزز االطراؾ المعنٌة (الفهم واالجراءات والدعم،
بوسابل منها آلٌة وارسو الدولٌة )...فً شؤن اآلثار الضارة لتؽٌر المناخ ،وهذا ٌعنً ضرورة تطبٌق ما
جاءت به آلٌة وارسو من فقرات فً هذا الجانب ،على ان ٌكون اللجوء لهذه اآللٌة وفقا ً إلطار من التعاون
بٌن الدول وصوالً لتجنب األضرار والخسابر التً قد تصٌب البٌبة والمجاالت األخرى(.)23
وتمتلك آلٌة وارسو برنامج فٌه عدة فقرات تهدؾ فً الدرجة األولى إلى تعزٌز تعاون الدول
للتصدي للخسابر واألضرار التً لها عبلقة باآلثار الضارة لتؽٌر المناخ ،وتعد هذه الفقرات معززة للمادة
( )2من اتفاق بارٌس ،ولعل من ابرز هذه النقاط-:
( -0تعزٌز معرفة وفهم ال ُنهج الشاملة) وذلك إلدارة المخاطر المتعلقة بالتصدي للخسابر واألضرار
التً قد تلحق بالبٌبة أو الصحة واالقتصاد وؼٌرها ،...ومنها (سد الثؽرات القابمة) الستٌعاب البرامج التً
تخص تؽٌر المناخ ( ،)22وذلك بسبب ما ٌعتري المناخ من تؽٌر ٌكون مصحوبا ً بالضرر الملموس والذي
ٌكون له أثر سلبً واضح تجاه النظم البٌبٌة السٌما الهواء.
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( -3تعزٌز الحوار والتنسٌق) والتعاون بٌن المإسسات واصحاب العبلقة والمصلحة الذٌن ٌتصدون
للخسابر واالضرار ،وٌتؤثرون بشكل مباشر من اآلثار السلبٌة الضارة لتؽٌر المناخ(.)22
 -2تعمل اآللٌة على تعزٌز االجراءات الهادفة للتصدي للخسابر واالضرار ،فضبلً عن التنسٌق مع
اجهزة اتفاقٌة األمم المتحدة لتؽٌر المناخ فً هذا اإلطار ،مع تقدٌم التوجٌهات التقنٌة والتوصٌات البلزمة،
كذلك تإدي اآللٌة دوراً محورٌا ً فً التعاون مع المنظمات ذات الصلة وفرق الخبراء المعنٌة بموضوع
التصدي للخسابر واألضرار المتعلقة بتؽٌر المناخ ضمن نطاق اتفاقٌة األمم المتحدة لتؽٌر المناخ واتفاق
بارٌس وؼٌرها من الهٌبات المعنٌة بالموضوع(.)22
ومن اجل توجٌه الدول االطراؾ فً اتفاق بارٌس نحو تعاون دولً مثمر وفعال ،ضمن نطاق
(تعزٌز الفهم واإلجراءات والدعم) للتصدي للخسابر واالضرار المرتبطة بآثار تؽٌر المناخ الضارة ،بٌنت
الفقرة ( )2من المادة ( )2من االتفاق المذكور عدة مجاالت ٌمكن الركون إلٌها لتحقٌق التعاون المنشود،
ومن ابرز تلك المجاالت:
 نظم اإلنذار المبكر ،تتعرض النظم البٌبٌة المتعددة فً العالم إلى كوارث مصدرها قد ٌكونالعواصؾ أوالتؽٌرات المناخٌة المتبلحقة؛ األمر الذي ٌإدي إلى حدوث خسابر واضرار ظاهرة للعٌان فً
عدة مناطق بالعالم ،كحدوث أعاصٌر تضرب مدن وقرى وتتسبب باضرار جسٌمة ،أو نتٌجة لقٌام اإلنسان
بانشطة ٌكون مردودها سلبً ومدمرعلى النظم البٌبٌة والصحة...الخ ،كما هو الحال بالنسبة لقطع االشجار
فً الؽابات التً تمثل حابط صد أمام العواصؾ والرٌاح العالٌة ،ومن ثم تكون النتٌجة تدمٌر األراضً
الزراعٌة والقرى المحٌطة ،فضبلً عن تعرٌض حٌاة السكان فً تلك المناطق للخطر مع انتشار االمراض
واالوببة ،وفً المحصلة النهابٌة تدمٌر خطط التنمٌة للدول الفقٌرة والنامٌة ،التً قد ال تستطٌع مواجهة مثل
هكذا اضرار ،وبٌنت عدة دراسات تعرض كثٌر من مناطق العالم لخسابر واضرار بفعل التؽٌرات المناخٌة،
فقد اظهرت الدراسات حول االضرار التً حدثت فً فٌتنام بسبب فٌضانات فً نهر (المٌكونج) ،وكذلك
االعاصٌر التً ضربت والٌة ( أندرا برادٌش) فً الهند حجم الدمار الذي حل بالنظم البٌبٌة والبنى التحتٌة
للمناطق المتضررة ،السٌما تدمٌر مساحات واسعة من األراضً الزراعٌة ونفوق الحٌوانات ،فضبلً عن
تعطٌل عمل المزرارعٌن لمدة ؼٌر قصٌرة(.)22
ولذلك تعد آلٌة االنذار المبكر عنصراً هاما ً ال ٌمكن االستؽناء عنه ضمن إطار األعاصٌر والرٌاح
العالٌة ،لتخفٌؾ حدوث الخسابر واألضرار ،وٌعتمد االنذار المبكر على وجود خبراء للتنبإ ٌعملون على
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تحلٌل وقرأة البٌانات والمعلومات المتاحة باالستناد إلى الوسابل المتاحة من (شاشات رادار وشبكات قٌاس
األمطار ومجاري األنهار) ،والتً اصبحت بفضل التطور التكنولوجً اكثر دقة فً إطار التنبإ بوجود
اجهزة حدٌثة وصور االقمار الصناعٌة ،وهذا التطور ٌخدم الدول النامٌة السٌما الساحلٌة منها فً تحسٌن
ظروؾ التصدي للخسابر واالضرار التً تحدث بفعل التؽٌرات المناخٌة ،وهذا ما ٌبلحظ بشكل واضح فً
وقت االنذار المناسب قبل حدوث االعاصٌر الذي ارتفع من  32ساعة إلى  22ساعة فً السنوات االخٌرة،
كذلك وقت انذار اعصار (التورنادو) الذي تطور من  3دقابق إلى  01دقٌقة قبل حدوثه(.)21
وألهمٌة تطوٌر وتفعٌل نظم االنذار المبكر ركز اتفاق بارٌس على ضرورة تعاون الدول فً هذا
الشؤن ومساعدة الدول النامٌة فً امتبلك التكنولوجٌا البلزمة لتطوٌر منظومة االنذار المبكر والرصد لدٌها،
مع االخذ بنظر األعتبار ان هذه النظم تطبق فً ؼالب األحٌان للتصدي لحاالت تؽٌر المناخ التً تحدث
بفعل التؽٌرات الطبٌعٌة كاألعاصٌر والفٌضانات.
 إدارة المخاطر وتقٌٌمها ،مما الشك فٌه ان التصدي للمواضٌع التً تمس النظم البٌبٌة المتعددةوصحة اإلنسان ،وتتسبب بخسابر وأضرار فً هذا الجانب ،ال بد ان ٌتبعها وجود إدارة تستطٌع ان تدٌر
المخاطر المتعلقة بذلك ،وهذه اإلدارة كلما كانت على قدر المسإولٌة فً عملها وتستند إلى قواعد قانونٌة
واضحة تتٌح لها المساحة الكافٌة للقٌام بعملها ،سوؾ التكون النتابج مرضٌة فً ظل وجود قاعدة من
المعلومات والخبرة العلمٌة البلزمة.
ومن هذا المنطلق ٌشكل التعاون الدولً فً إدارة المخاطر التً تحٌط بتؽٌٌر المناخ وتقٌٌم اثارها
على نحو (شامل) ضرورة بالنسبة التفاق بارٌس لتؽٌر المناخ ،إذ نصت علٌه الفقرة ( )2من المادة ( )2فً
نطاق تعزٌز التعاون الدولً فً (الفهم واإلجراءات والدعم ) والتً ٌمكن ان تشمل (تقٌٌم المخاطر وإدارتها
على نحو شامل).
وقد بٌنت الهٌبة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ ( )IPCCان المقصود بإدارة المخاطر فً
إطار عملها الخاص بالكوراث والظواهر المتطرفة فً المناخ (عملٌات لتصمٌم ،وتنفٌذ ،وتقٌٌم استراتٌجٌات
وسٌاسات وتدابٌر لتحسٌن فهم مخاطر الكوارث ،وتشجٌع الحد من مخاطر الكوارث .... ،بقصد واضح
ٌتمثل فً زٌادة األمن والرفاه البشري ،ونوعٌة الحٌاة ،والقدرة على التحمل والتنمٌة المستدامة)(.)22
ولذلك فان اإلدارة فً ظل هذا المفهوم معنٌة بدرجة كبٌرة بالتخطٌط البلزم لفهم مخاطر تؽٌر المناخ
ووضع السٌاسات والبرامج التً تتصدى للكوارث والتؽٌرات المناخٌة والحد منها ،من اجل تجنب ما ٌعكر
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التوجهات اإلنسانٌة فً الحفاظ على نمط الحٌاة وخطط التنمٌة المستدامة تجاه المخاطر المحٌطة بواقع
اإلنسان.
والمخاطر بشكل عام تشمل الكوارث التً قد تحصل بسبب تؽٌر المناخ وذلك بــ (حدوث تؽٌرات
حادة خبلل فترة معٌنة فً أداء مجتمع محلً أو مجتمع لوظابفه العادٌة بسبب ظواهر طبٌعٌة خطٌرة تتفاعل
مع ظروؾ اجتماعٌة شدٌدة التؤثٌر ،تسفر عن آثار سلبٌة بشرٌة أو مادٌة أو اقتصادٌة أو بٌبٌة واسعة
النطاق ،وتتطلب مواجهة طاربة وفورٌة لتلبٌة االحتٌاجات البشرٌة الحاسمة األهمٌة ،وقد ٌتطلب التعافً
منها دعما ً خارجٌاً)(.)23
وعلى هذا األساس تطرق اتفاق بارٌس إلى التعاون بٌن الدول لنقل تقنٌة إدارة المخاطر ،وقٌاس
فعالٌة هذه اإلدارة فً التصدي للخسابر واألضرار التً شملت جوانب البٌبة أو االقتصاد أو الوضع
االجتماعً للسكان المحلٌٌن وأثرت سلبا ً فً نمط حٌاتهم المعتاد ،ومدى صمود هإالء السكان أمام التؽٌرات
المناخٌة والكوارث ،وإمكانٌة عمل اإلدارة المعنٌة على الحد من هذه اآلثار السلبٌة ،واالستفادة من قبل الدول
النامٌة من تجارب الدول المتقدمة فً هذا المضمار تبلفٌا ً لحدوث مزٌد من المشاكل فً المستقبل.
وقد تناول فً هذا المجال أٌضا ً (إطار سِ نداي للحد من مخاطر الكوارث  )3121 -3102الذي تم
اعتماده فً مإتمر األمم المتحدة العالمً الثالث سنة  3102فً الٌابان ،إلى ضرورة مساعدة الدول النامٌة
ضمن إطار التعاون الدولً فً تعزٌز بناء قدراتها لدعم جهودها للتصدي للمخاطر التً قد تسبب بها
الكوارث بشكل عام ،وذلك اٌمانا ً من (إطار سِ نداي) بعدم قدرة عدد من الدول السٌما النامٌة منها على
مواجهة مخاطر الكوارث ،وضعؾ إدارتها وقلة المقدرة المادٌة والفنٌة ،وعلى هذا األساس حث اإلطار
المذكور على إٌجاد (وسابل تنفٌذ) تلتزم بها الدول المتقدمة والؽنٌة لتعزٌز التعاون الدولً مع الدول
المعنٌة ،من بٌنها تزوٌد الدول النامٌة بما تحتاجه لمواجهة مخاطر الكوارث بشكل مستمر واستناداً إلى
تعاون دولً منسق بموجب العبلقات الثنابٌة مع الدول األخرى أو االتفاقٌات المتعددة األطراؾ ،وهذا
التعاون ٌشمل بطبٌعة الحال الدعم التقنً ونقل التكنولوجٌا السٌما السلٌمة بٌبٌا ً وتطوٌر إالدارة ،فضبلً عن
الدعم المادي ،وهذا ما ٌتماشى مع اهداؾ (إطار سِ نداي) فً إٌجاد إدارة فعالة تركز جهودها لمواجهة
مخاطر الكوارث والتً من ضمنها (األخطار الطبٌعٌة واألخطار التً من صنع اإلنسان وما ٌتعلق بها من
من مخاطر وأخطار بٌبٌة ،وتكنولوجٌة ،وبٌولوجٌة... ،ودعم القدرة الصحٌة ،)...وحث الدول على تبنً
الخطط والبرامج لتنفٌذ سٌاستها فً هذا الشؤن ،وأنشاء المنظومات الخاصة لئلدارة وتقٌٌم األضرار
والمخاطر(.)21
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كما اشار (إطار سِ نداي) إلى نقطة ذات اهمٌة فً مجال تعزٌز الحفاظ على النظم البٌبٌة وخطط
التنمٌة ضمن مساعً إدارة المخاطر والحد من الكوارث بااللتزام بـ (إدماج تدابٌر الحد من مخاطر
الكوارث) فً جمٌع برامج التعاون الدولً بٌن الدول السٌما البرامج المقدمة إلى الدول النامٌة المعنٌة بالبٌبة
وإدارة الموارد الطبٌعٌة و(التكٌؾ مع تؽٌر المناخ) ،فضبلً عن التنمٌة المستدامة(.)20
وٌستدعً األمر تقٌٌم ما حدث فعبلً من تؽٌرات مناخٌة ضمن إطار هذه المخاطر ،اي (تقٌٌم
المخاطر) بشكل واضح ،وهذا ما تبناه أٌضا ً اتفاق بارٌس( ،)23وٌستلزم التقٌٌم توفٌر البٌانات والمعلومات
الخاصة بالمخاطر ،وكٌفٌة استثمارها من اجل (اجراء تقٌٌم دوري) للمخاطر المحتملة الحدوث ،وما قد
ٌصحبها من أضرار قد تلحق بالنظم البٌبٌة ،وهذا العمل ٌحتاج إلى قدرة على فهم الواقع الطبٌعً
واالجتماعً للمناطق المهددة بالكوارث وتؽٌر المناخ ،ووجود مجتمعات محلٌة تتفهم ذلك مع السلطات
المسإولة(.)22
فضبلً عن ان تقٌٌم المخاطر ٌشمل اٌضا ً ما حدث بالفعل من خسابر وتؽٌرات تتطلب توثٌقها بشكل
رسمً ومنهجً ،مع استٌعاب جمٌع اآلثار البٌبٌة والصحٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة  ...الناتجة عنها،
لؽرض االستفادة من هكذا تجارب فً التصدي للمخاطر التً قد تحث بالمستقبل ،كذلك البد من إتاحة
الحصول على المعلومات البلزمة للمناطق المعرضة للخطر ،وقابلٌة التضرر ،والكوارث ،والمخاطر،
والخسابر ...الخ أمام الجمهور كً ٌكون على اطبلع حول ما ٌجري حوله من مخاطر وتؽٌرات(.)22
وضمن ذات اإلطار ولؽرض استكمال متطلبات ملؾ معالجة المخاطر المحٌطة بتؽٌر المناخ ،شدد
اتفاق بارٌس على الزام االطراؾ المعنٌة بتقدٌم (تسهٌبلت التؤمٌن ضد المخاطر ،واستجماع المخاطر
المناخٌة ،وؼٌر ذلك من حلول التؤمٌن)( ،)22مما ٌعد خطوة فً االتجاه الصحٌح كونه ٌوفر الموارد المالٌة
البلزمة فً حالة حدوث المخاطر فً المستقبل وٌمنع االرباك لدى السلطات واإلدارة الذي قد ٌحصل السٌما
فً الحاالت التً ٌتبعها خسابر فادحة فً حٌاة اإلنسان وبٌبته المحٌطة ،وبذلك ٌمكن للتعاون الدولً متى ما
كان هناك تنسٌق فعال فً مثل هكذا حاالت ان ٌؽطً أو ٌقلل الخسابر التً تفوق قدرة أو طاقة بعض الدول
نتٌجة لحجم الكارثة التً حلت بها ،فهناك دول متقدمة تستطٌع التعامل مع التؽٌرات المناخٌة الحادة وما
ٌلحقها من خسابر تمس البٌبة وحٌاة اإلنسان وصحته ،كما هو الحال بالنسبة إلعصار (كاترٌنا) الذي ضرب
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة سنة  3112وخلؾ خسابر بشرٌة ومادٌة كبٌرة وصلت لعدة ملٌارات من
الدوالر ،مع تضرر مساحات واسعة من األراضً ونظم بٌبٌة اخرى ،ولكن فً المقابل تملك الوالٌات
المتحدة األمرٌكٌة بوصفها دول متقدمة األمكانٌة الستٌعاب مثل هكذا ازمات وكوارث لتقدٌم المساعدة
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واالؼاثة وإعادة أعمار المناطق المنكوبة ،عكس الدول النامٌة التً ال ٌمكن لها التصدي لمثل هكذا كوارث
دون االستعانة بتعاون الدول األخرى لضعؾ قدرتها كالمشاكل التً صادفت الفلبٌن بعد (إعصار واشً)
الذي ضربها سنة  3100وتسبب بخسابر بشرٌة ومادٌة وبٌبٌة ،وبشكل عام تشٌر التقدٌرات فً هذا المجال
إلى ان اكثر من حوالً  %32من الوفٌات حصلت بفعل الكوارث الطبٌعٌة والتؽٌرات المناخٌة فً الدول
النامٌة لعدم امكانٌة إدراتها للمخاطر أو تقٌٌمها(.)22
 مراعاة قدرة المجتمعات المحلٌة( ،)21لم ٌفت اتفاق بارٌس التطرق إلى موضوع ؼاٌة فًاألهمٌة ،وهو مراعاة قدرة المجتمعات المحلٌة على استٌعاب التؽٌرات المناخٌة وآثارها الضارة ،وفً ذات
الوقت مدى تجاوبهم مع آلٌات التعاون المطلوبة وقدرتهم على التؤقلم معها.
فبالنسبة لمدى قدرة المجتمعات المحلٌة على التحمل تجاه الكوارث والتؽٌرات التً تصٌب المناخ،
ٌبلحظ وجود مشاكل كثٌرة تواجه سكان بعض المناطق فً العالم التً تشهد ارتفاع ظاهرة االحتباس
الحراري وتؽٌر المناخ تشمل تعرضهم لؤلعاصٌر وذوبان الثلج؛ مما دفع كثٌراً من سكان هذه المجتمعات
إلى هجرة مناطقهم والذهاب إلى مناطق أخرى قد ٌسعفهم الحظ فً أن توفر لهم مبلذاً آمنا ً ومجاالً للعمل
...الخ ،وهذا التحرك من قبل المجتمعات المحلٌة قد ٌكون محفوفا ً بالمخاطر ،إذ قد ال تتوفر لهم بدابل للسكن
أو العمل أو حتى القبول االجتماعً من قبل سكان هذه المناطق الجدٌدة ،وهذا ما تعانٌه عدة مجتمعات كما
هو الحال بالنسبة لبعض سكان والٌة أالسكا فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،والتً تعانً من وجود ذوبان
متسارع للكتل الجلٌدٌة بسبب قوة الرٌاح والعواصؾ المتبلحقة؛ األمر الذي ٌدفع سكان قرى فً هذه الوالٌة
إلى التفكٌر فً االنتقال إلى اماكن أخرى ،كما هو حال قرٌة (شٌمارشٌؾ) التً تقع على جزٌرة (سارٌشٌؾ
الصؽٌرة) وٌبلػ سكانها  211نسمة ،ومن المتوقع ان تؽرق هذه القرٌة بالكامل فً المحٌط بحلول سنة
 ،3121وتشٌر التقدٌرات الخاصة باألمم المتحدة انه بحلول سنة  3121سٌكون هناك ما ٌقارب  021ملٌون
نسمة (الجئٌن مناخ) بسبب تعرض مناطقهم لتداعٌات مناخٌة فً مقابل وجود  32ملٌون نسمة فً وقتنا
الحاضر مع ازدٌاد معدل درجات الحرارة فً الكرة االرضٌة وما ٌترتب على ذلك من مشاكل بٌبٌة وصحٌة
مصحوبة بالت صحر والجفاؾ ،السٌما ان اكثر هإالء سٌكونون فً الدول النامٌة والفقٌرة التً تعانً من هذه
التداعٌات والفٌضانات المتبلحقة التً تضربها وتهدد مقدرة سكان مناطقها المنكوبة على االستمرار
كبنؽبلدٌش ،فضبلً عن الكوارث الطبٌعٌة المحٌطة بجزر المالدٌؾ المهددة لوجودها ،مع ارتفاع منسوب مٌاه
المحٌط بفعل ذوبان الجلٌد المستمر ،وارتفاع درجات الحرارة المتصاعد بنسب عالٌة(.)22
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ومن ناحٌة اخرى ،تبرز مسؤلة مدى االخذ بنظر األعتبار وضع واحتٌاجات المجتمعات المحلٌة
تجاه آلٌات التصدي لتؽٌر المناخ فً هذا اإلطار ،فبعض المجتمعات المحلٌة ومنها (شعوب أصٌلة) تقطن
عدة أماكن فً العالم منذ وقت طوٌل جداً قد تتؤثر سلبا ً باجراءات الحد من الخسابر واألضرار التً تلحق
بمناطقهم بفعل تؽٌر المناخ ،إذ ٌمكن لهذه االجراءات ان تسبب فقدان هذه المجتمعات مواردهم االقتصادٌة
وسبل عٌشهم ،وتسلب تراثهم وإرثهم فً التعامل مع البٌبة والطبٌعة المحٌطة بهم ،والتً قد تصل فً بعض
األحٌان إلى استؽبلل أراضٌهم واستخراج الموارد دون رضاهم ،مما ٌعد انتهاكا ً لحقوق هذه المجتمعات
ووضعها التارٌخً واإلنسانً؛ ولذلك شدد اتفاق بارٌس على هذه النقطة بضرورة ان تسلك الدول سببلً
للتعاون تراعً قدر االمكان طاقة ومقدرة المجتمعات المحلٌة وسبل عٌشهم االعتٌادٌة فً التجاوب معها،
فضبلً عن وضع النظم البٌبٌة الذي البد ان ٌكون ضمن دابرة االهتمام أٌضا ً(.)23

الخاتمة
ٌشكل اتفاق بارٌس المعنً بتؽٌر المناخ لسنة  3102عبلمة فارقة فً إطار العمل الدولً تجاه الحد
من اإلضرار بالنظم البٌبٌة وصحة اإلنسان ومشارٌعه التنموٌة الناتجة عن اآلثار الضارة لتؽٌر المناخ،
والذي ٌستلزم تكٌؾ الدول مع القواعد الدولٌة الرامٌة للتصدي للخسابر واالضرار المتعلقة بتؽٌر المناخ،
وهذا ٌعنً ضرورة تعاون الدول فٌما بٌنها السٌما المتقدمة التً ٌقع على عاتقها المساهمة بشكل كبٌر
لمساعدة الدول النامٌة فً التؽلب على ظروفها الصعبة لكً تنسجم قوانٌنها ووضعها االقتصادي
واالجتماعً والبٌبً مع متطلبات االتفاق المذكور.
ومما الشك فٌه إذا لم تستجب الدول وتسرع لتطبٌق ما جاء به اتفاق بارٌس فً وضع حد لآلثار
السلبٌة التً قد تصٌب النظم البٌبٌة بفعل تؽٌر المناخ ستكون العواقب وخٌمة ،فً ظل التصاعد المستمر
لدرجات الحرارة ،وتراخً الدول خاصة الصناعٌة منها فً التجاوب مع متطلبات هذه المرحلة بضرورة
وقؾ استخدام الطاقة الملوثة كالوقود االحفوري والؽاز بشكل ال ٌراعً المعاٌٌر البٌبٌة المطلوبة ،وفً تقدٌم
المساعدة الفنٌة للدول النامٌة فً الحصول على تقنٌة الطاقة البدٌلة الصدٌقة للبٌبة.
وٌعٌق تنفٌذ برامج اتفاق بارٌس ومنها التصدي للخسابر واالضرار عدم تعاطً بعض الدول مع
حجم المشكلة وهول الكارثة التً تحٌط بالعالم من تؽٌرات مناخٌة ،كما هو الحال بالنسبة للوالٌات المتحدة
األمرٌكٌة التً ترٌد االنسحاب من اتفاق بارٌس بعد األنضمام إلٌه ،السٌما انها تعد من اكبر الدول التً
تنبعث منها الؽازات التً تتسبب بظاهرة االحتباس الحراي وارتفاع درجات الحراة وتلوٌث النظام البٌبً،
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وهذا االنسحاب جاء نتٌجة لضؽط الشركات الكبٌرة والعمبلقة التً ترى ان مصالحها االقتصادٌة سوؾ
تتضرر من جراء تطبٌق بنود اتفاق بارٌس ،وهذا ٌعنً وجود صراع محتدم بٌن هذا القطاع االقتصادي
والمنظمات ؼٌر الحكومٌة المعنٌة بالحفاظ على البٌبة وصحة اإلنسان ٌستلزم وقفة جادة من السلطات
الحكومٌة فً الدول المعنٌة لمراعاة األخطار المتزاٌدة والمتسارعة التً تهدد سكان العالم ،مما ٌضع جهود
الدول على المحك فً تطبٌق اتفاق بارٌس بصورة سلٌمة.
وانسجاما ً مع التطورات الدولٌة فً هذا الخصوصٌ ،تطلب تطبٌق اتفاق بارٌس بالنسبة للعراق
وؼٌره من الدول العربٌة لحماٌة البٌبة والصحة النهوض بواقع مشارٌع التنمٌة المستدامة على أساس ٌراعً
الطاقة البدٌلة والنظٌفة ،وعمبلً منظما ً ومتواصبلً من الجهات ذات الصلة كون الموضوع لٌس سهبلً إذ البد
من تظافر جهود مإسسات الدولة والمنظمات ؼٌر الحكومٌة المهتمة بالبٌبة ولها باع طوٌل وخبرة لتسهٌل
تنفٌذ السٌاسات والخطط ،ال سٌما ان العراق لم ٌصادق على اتفاق بارٌس على الرؼم من كونه طرفا ً فً
االتفاقٌة األم اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ ،وهذا ٌستدعً تحركا ً حكومٌا ً من الجهات
المختصة لؤلنظمام التفاق بارٌس لمعالجة مشكل تلوث الهواء والنظم البٌبٌة االخرى فً العراق ،كذلك
اهمٌة تطوٌر القوانٌن والتعلٌمات المعنٌة بتلوث الهواء لكً تكون اكثر فعالٌة وانسجاما ً مع الواقع الذي تمر
به الكرة األرضٌة من مشاكل تحٌط بها من ابرزها ارتفاع درجات الحرارة لمستوٌات عالٌة جداً ،وعلى
العراق البحث عن بدابل للطاقة التقلٌدٌة كالنفط...الخ ،واالتجاه بصورة تدرٌجٌة نحو الطاقة البدٌلة كاستثمار
الطاقة الشمسٌة والرٌاح والمٌاه ،وباالمكان االستفادة من تجارب الدول االخرى فً هذا المضمار.
الهوامش
( )0مإتمر أطراؾ اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ ،ملخص مإتمر تؽٌر المناخ فً بارٌس  -33تشرٌن
الثانً  02-كانون االول  /3102الدورة الحادٌة والعشرون ،نشرة مفاوضات األرض -المعهد الدولً للتنمٌة المستدامة،
المجلد  ،03ص  ،3-0كانون االول .3102
( )3المرجع السابق ،ص  ،2-3وتجدر اإلشارة إلى ان الفقرة ( )0من المادة ( )30فً اتفاق بارٌس بٌنت ان تارٌخ نفاذه ٌبدأ
فً ( الٌوم الثبلثٌن من تارٌخ قٌام ما الٌقل عن  22طرفا ً من األطراؾ فً االتفاقٌةٌُ ،عزى إلٌها فً المجموع ما الٌقل عن
 22فً المابة من إجمالً انبعاثات ؼازات الدفٌبة ،بإٌداع تصدٌقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها) ،وذكرت الفقرة ()3
من ذات المادة ان المقصود بإجمالً انبعاثات الؽازات الدفٌبة ( أحدث الكمٌات المبلؽة فً تارٌخ اعتماد هذا االتفاق من جانب
األط راؾ فً االتفاقٌة أو قبل هذا التارٌخ) والمقصود باالتفاقٌة اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ لسنة .0333
( )2بٌنت المادة ( )0من اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ لسنة  0333ان مصطلح الغازات الدفٌئة ٌعنً
(العناصر الؽازٌة المكونة للؽبلؾ الجوي ،الطبٌعٌة والبشرٌة المصدر معاً ،التً تمتص األشعة دون الحمراء وتعٌد بث هذه
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األشعة) ،ومصطلح االنبعاثات بــ (إطبلق الؽازات الدفٌبة و  /أو سبلبفها فً الؽبلؾ الجوي على امتداد رقعة محددة وفترة
زمنٌة محددة) ،وفً هذا اإلطار أشار بروتوكول كٌوتو الملحق باالتفاقٌة سنة  0331إلى وجود التزامات صارمة خاصة
باالنبعاثات على عاتق الدول المتقدمة ،وهذه االلتزامات تشمل تحقٌق أهدافا ً محددة وملزمة قانونا ً فى بعض الدول ،وهى تقلٌل
مستوى انبعاثات عدة ؼازات دفٌبة بٌن سنوات  ،3103 -3112وهذه الؽازات هً :ثانى اوكسٌد الكربون)، (CO2
والمركبات الفلورٌة الهٌدروجٌنٌة) ، (HFCSوالمٌثان) ،(CH2واوكسٌد النٌتروز) ،(N2Oوالمركبات الكربونٌة الفلورٌة
المشبعة ) ، (PFCsوسادس فلورٌد الكبرٌت ) ،(SF6وٌؽطً البروتوكول أٌضا ً بعض األنشطة المحددة الخاصة بالتؽٌر فى
استخدام التربة وزراعة الؽابات التى تزٌل ثانى اوكسٌد الكربون من الؽبلؾ الجوى.
( ) 2د .فرحانة علً محمد شوٌته ،مقاصد الشرٌعة فً الحفاظ على البٌبة ،دار الفكر الجامعً ،االسكندرٌة ،3101 ،ص
.022-122
( ) 2د .محمد كمال عبد العزٌز ،التلوث البٌبً وخطره الداهم على صحتنا ،الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب ،القاهرة،0333 ،
ص.03
( )2اتفاقٌة التنوع البٌولوجً ،تقرٌر عن الٌوم الدولً للتنوع البٌولوجً لعام  -3111التنوع البٌولوجً وتؽٌر المناخ ،ص-2
.2
( ) 1فٌدٌل بٌرٌنؽٌرو ،أثر تؽٌر المناخ على الزراعة فً ثمانٌة بلدان عربٌة ،البٌبة والتنمٌة ،المجلد  ،31العدد ،312-312
اذار -نٌسان  ،3102ص.20
( ) 2كذلك فؤن نسبة ما موجود من مٌاه فً االنهار الجلٌدٌة سٌنخفض مع استمرار تؽٌر المناخ وارتفاع درجات الحرارة،
المنتدى العربً للبٌبة والتنمٌة ،تقرٌر حول أثر تؽٌر المناخ على البلدان العربٌة لسنة ( 3113البلدان العربٌة فً طلٌعة
المناطق المهددة) ،البٌبة والتنمٌة ،المجلد  ،02العدد  020 – 021تشرٌن الثانً – كانون االول  ،3113ص.32 ،31
( )3المرجع السابق ،ص.32
( )01اتفاقٌة التنوع البٌولوجً ،تقرٌر عن الٌوم الدولً للتنوع البٌولوجً لعام  -3111التنوع البٌولوجً وتؽٌر المناخ ،مرجع
سابق ،ص.1
( )00الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة ،الدورة الثامنة والخمسون،القرار  – 22/302الكوارث الطبٌعٌة وقلة المناعة إزاءها،
.A/RES/58/215, 27February 2004
( )03منظمة الصحة العالمٌة ،تقرٌر عن حماٌة الصحة من تؽٌر المناخ – ٌوم الصحة العالمً  ،3112ص.2
( )02الفقرة ( )2من المادة ( )2من اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ لسنة .0333
( )02مإتمر أطراؾ اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ ،ملخص مإتمر تؽٌر المناخ فً بارٌس  -33تشرٌن
الثانً  02-كانون االول  /3102الدورة الحادٌة والعشرون  ،مرجع سابق ،ص.2
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( )02المرجع السابق ،ص.2
( )02الفقرات ( )2-0من المادة ( )02من قانون حماٌة وتحسٌن البٌبة العراقً لسنة  ،3113كما ذكرت الفقرة ( )2من ذات
المادة اهمٌة منع الممارسات الً تدخل ضمن إطار (النشاطات الباعثة لؤلشعة الكهرومؽناطٌسٌة ؼٌر المإٌنة والمنبعثة من
محطات البث الربٌسٌة واألبراج والهوابٌات الخاصة بالهواتؾ النقالة وؼٌرها) إال إذا كانت ضمن إطار ما تصدره وزارة
البٌبة من تعلٌمات وضوابط فً هذا الشؤن.
( ) 01د .عدنان عباس النقٌب ،الحماٌة الدولٌة من ظاهرة االحتباس الحراري ،مجلة الحقوق  /كلٌة القانون  -الجامعة المستنصرٌة ،المجلد
 ،2االصدار  ،3102 ،31ص .23

( ) 02د .صبلح هاشم محمد ،المسبولٌة الدولٌة عن المساس بسبلمة البٌبة البحرٌة ،رسالة دكتوراه -كلٌة الحقوق /جامعة
القاهرة،0331 ،ص .220
( ) 03د .محسن عبد الحمٌد أفكرٌن ،النظرٌة العامة للمسبولٌة الدولٌة عن النتابج الضارة عن أفعال ال ٌحظرها القانون الدولً
مع إشارة خاصة لتطبٌقها فً مجال البٌبة ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة ،3111 ،ص .312-312
( )31الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة -الدورة الحادٌة والخمسون ،تقرٌر لجنة القانون الدولً عن اعمال دورتها الثامنة
واألربعٌن سنة  ،0332ص.(A/51/10) :320
)30( Smets (H.): “The Polluter Pays Principle in the Early 1990s”in Campiglio (L) et al: “the
environment after rio: International law and Economics “Pub. Graham & Trotman, 1994,
Printed in Great Britain, P.142.
( )33اشارت المادة ( )0من اتفاقٌة التلوث بعٌد الهواء عبر الحدود لسنة  0313ان بتلوث الهواء عبر الحدود ٌحدث بفعل
المواد العابدة لبلنشطة البشرٌة بشكل مباشر أم ؼٌر مباشر وتكون لها آثار ضارة على صحة اإلنسان وممتلكاته ،وكذلك النظم
البٌبٌة والموارد الطبٌعٌة ،وتقع هذه االفعال واالنبعاثات فً منطقة تابعة الختصاص دولة ،وتحدث آثارها الضارة أو تمتد
لتطال منطقة اخرى خاضعة الختصاص دولة اخرى.
( )32الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة ،الدورة الثامنة والخمسون ،مرجع سابق.
( ) 32د .بشٌر جمعة عبد الجبار الكبٌسً ،الحد من تؽٌر المناخ باستخدام اآللٌات المرنة التً نص علٌها بروتوكول ،0331
مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونٌة والسٌاسٌة  /كلٌة القانون -جامعة االنبار ،المجلد  ،0االصدار ،0سنة ، 3101ص– 331
.332
( )32المواد ( 3و  )2من اتفاقٌة فٌنا لسنة  ،0322وقد الحق باالتفاقٌة المذكورة بروتوكول مونتلاير الخاص بالمواد التً
تعمل على تآكل طبقة األوزون سنة  ،0321والهدؾ منه هو حماٌة طبقة األوزون بالتقلٌل والتخلص من االنبعاثات الكونٌة
البشرٌة للمواد التً تإدى إلى تآكل طبقة األوزون.
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( )32الفقرة ( )2من المادة ( )2من اتفاق بارٌس.
( )31االتفاقٌة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ ،مإتمر األطراؾ  -الدورة التاسعة عشر ،وارسو  33-00تشرٌن الثانً :3102
. FCCC/cp/2013/L.15،3102
( )32المرجع السابق ،ص .3
( )33الفقرة ( )3من المادة ( )2من اتفاق بارٌس.
(21) United Nations, Convention on Climate Change, Report of the Conference of the Parties on
its twenty-second session, held in Marrakech from 7 to 18 November 2016:
FCCC/CP/2016/10/Add, p10.
(20) United Nations, Convention on Climate Change, Conference of the Parties serving as the
meeting of the Parties to the Paris Agreement on the first part of its first session, held in
Marrakech from 15 to 18 November 2016, FCCC/PA/CMA/2016/3/Add.1,p2.
( )23الفقرة ( )2من المادة ( )2من اتفاق بارٌس.
( )22الفقرة ( )2من آلٌة وارسو ،والتً اشارت أٌضا ً إلى اهمٌة جمع المعلومات والبٌانات فً هذا الخصوص وتبادلها مع
الدول المعنٌة ،االتفاقٌة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ ،مإتمر األطراؾ  -الدورة التاسعة عشر ،مرجع سابق.
( )22الفقرة ( )2من آلٌة وارسو ،المرجع السابق.
( )22الفقرات ( )2-1من آلٌة وارسو ،والفقرة ( )2من المادة ( )2من اتفاق بارٌس.
( )22منظمة االؼذٌة والزراعة لؤلمم المتحدة ،لجنة الزراعة – الدورة السادسة عشرة ،الحد من تعرض الزراعة للكوارث
ذات الصلة بالعواصؾ ،روما .3110/2/-2-32
( )21المرجع السابق.
( )22تم انشاء هذه الهٌبة سنة  0322من قبل برنامج األمم المتحدة للبٌبة ( )UNEPوالمنظمة العالمٌة لؤلرصاد الجوٌة
( )WMOولؽرض الفهم والدراسة العلمٌة لمخاطر التؽٌرات المناخٌة الناتجة عن تدخل اإلنسان وما ٌترتب علٌها من آثار
سلبٌة :الهٌبة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ ( ،)IPCCالتقرٌر الخاص بإدارة مخاطر الظواهر المتطرفة والكوارث
للنهوض بعملٌة التكٌؾ مع تؽٌر المناخ ،3113 ،ص.2
( )23المرجع السابق ،ص.2
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( )21منظمة األمم المتحدة ،إطار سِ نداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة  ،3121-3102ص :2،32
.UNISDR/GE/2015
( )20المرجع السابق ،ص .2،32
( )23الفقرة ( )2من المادة ( )2من اتفاق بارٌس.
( )22منظمة األمم المتحدة ،إطار سِ نداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة  ،3121-3102مرجع سابق ،ص.02
( )22المرجع السابق ،ص.02
( )22الفقرة ( )2من المادة ( )2من اتفاق بارٌس.
( )22نداء هبلل ،إدارة الكوارث للتكٌؾ مع تؽٌر المناخ ،مجلة البٌبة والتنمٌة ،المجلد  ،01العدد  ،022اذار  ،3103ص.22
( )21الفقرة ( )2من المادة ( )2من اتفاق بارٌس.
( )22نداء هبلل ،الجبو المناخ مبلٌٌن النازحٌن من جراء الجفاؾ والعواصؾ والفٌضانات وارتفاع البحار ،مجلة البٌبة
والتنمٌة ،المجلد  ،01العدد  ،022اذار  ،3103ص.33-31
( ) 23كٌري شرٌدان ،شعوب أصلٌة حقوقها منتهكة باسم الحماٌة ،مجلة البٌبة والتنمٌة ،المجلد  ،30العدد  ،332-332تشرٌن
الثانً – كانون األول  ،3102ص .12

المراجع
اوالً العربٌة
الكتب والرسائل الجامعٌة:
 فرحانة علً محمد شوٌته ،مقاصد الشرٌعة فً الحفاظ على البٌبة ،دار الفكر الجامعً ،االسكندرٌة.3101 ، محمد كمال عبد العزٌز ،التلوث البٌبً وخطره الداهم على صحتنا ،الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب ،القاهرة.0333 ، محسن عبد الحمٌد أفكرٌن ،النظرٌة العامة للمسبولٌة الدولٌة عن النتابج الضارة عن أفعال ال ٌحظرها القانون الدولً معإشارة خاصة لتطبٌقها فً مجال البٌبة ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة.3111 ،
 صبلح هاشم محمد ،المسبولٌة الدولٌة عن المساس بسبلمة البٌبة البحرٌة ،رسالة دكتوراه -كلٌة الحقوق /جامعة القاهرة،.0331

البحوث:
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 بشٌر جمعة عبد الجبار الكبٌسً ،الحد من تؽٌر المناخ باستخدام اآللٌات المرنة التً نص علٌها بروتوكول  ،0331مجلةجامعة االنبار للعلوم القانونٌة والسٌاسٌة /كلٌة القانون – جامعة االنبار ،المجلد  ،0االصدار ،0سنة .3101
 عدنان عباس النقٌب ،الحماٌة الدولٌة من ظاهرة االحتباس الحراري ،مجلة الحقوق  /كلٌة القانون  -الجامعة المستنصرٌة ،المجلد ،2االصدار .3102 ،31

التقارٌر ،الدراسات ،االبحاث:
 اتفاقٌة التنوع البٌولوجً ،تقرٌر عن الٌوم الدولً للتنوع البٌولوجً لعام  -3111التنوع البٌولوجً وتؽٌر المناخ. فٌدٌل بٌرٌنؽٌرو ،أثر تؽٌر المناخ على الزراعة فً ثمانٌة بلدان عربٌة ،البٌبة والتنمٌة ،المجلد  ،31العدد  ،312-312اذار-نٌسان .3102
 كٌري شرٌدان ،شعوب أصلٌة حقوقها منتهكة باسم الحماٌة ،مجلة البٌبة والتنمٌة ،المجلد  ،30العدد  ،332-332تشرٌنالثانً – كانون األول .3102
 مإتمر أطراؾ اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ ،ملخص مإتمر تؽٌر المناخ فً بارٌس  -33تشرٌن الثانً - 02كانون االول  /3102الدورة الحادٌة والعشرون ،نشرة مفاوضات األرض -المعهد الدولً للتنمٌة المستدامة ،المجلد ،03
.3102
 المنتدى العربً للبٌبة والتنمٌة ،تقرٌر حول أثر تؽٌر المناخ على البلدان العربٌة لسنة ( 3113البلدان العربٌة فً طلٌعةالمناطق المهددة) ،البٌبة والتنمٌة ،المجلد  ،02العدد  020 – 021تشرٌن الثانً – كانون االول .3113
 منظمة االؼذٌة والزراعة لؤلمم المتحدة ،لجنة الزراعة – الدورة السادسة عشرة ،تقرٌر عن الحد من تعرض الزراعةللكوارث ذات الصلة بالعواصؾ ،روما .3110/2/-2-32
 منظمة الصحة العالمٌة ،تقرٌر عن حماٌة الصحة من تؽٌر المناخ – ٌوم الصحة العالمً .3112 نداء هبلل ،إدارة الكوارث للتكٌؾ مع تؽٌر المناخ ،مجلة البٌبة والتنمٌة ،المجلد  ،01العدد  ،022اذار .3103 نداء هبلل ،الجبو المناخ مبلٌٌن النازحٌن من جراء الجفاؾ والعواصؾ والفٌضانات وارتفاع البحار ،مجلة البٌبة والتنمٌة،المجلد  ،01العدد  ،022اذار .3103
 الهٌبة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ ( ،)IPCCالتقرٌر الخاص بإدارة مخاطر الظواهر المتطرفة والكوارثللنهوض بعملٌة التكٌؾ مع تؽٌر المناخ.3113 ،

االتفاقٌات والقوانٌن:
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 اتفاقٌة التلوث بعٌد الهواء عبر الحدود لسنة .0313 اتفاقٌة فٌنا الخاصة بحماٌة طبقة االوزون لسنة .0322 اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ لسنة .0333 اتفاق بارٌس لسنة .3102 -قانون حماٌة وتحسٌن البٌبة العراقً لسنة .3113

وثائق منظمة األمم المتحدة:
 االتفاقٌة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ ،مإتمر األطراؾ -الدورة التاسعة عشر ،وارسو  33-00تشرٌن الثانً :3102.FCCC/cp/2013/L.15،3102
 الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة ،الدورة الثامنة والخمسون،القرار  – 22/302الكوارث الطبٌعٌة وقلة المناعة إزاءها،.A/RES/58/215, 27February 2004.
 الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة -الدورة الحادٌة والخمسون ،تقرٌر لجنة القانون الدولً عن اعمال دورتها الثامنة واألربعٌنسنة  ،0332ص.)A/51/10( :320
 -منظمة األمم المتحدة ،إطار سِ نداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة .UNISDR/GE/2015 :3121-3102

ثانٌا ً المراجع االجنبٌة
الكـتب:

- Smets (H.): “The Polluter Pays Principle in the Early 1990s”in Campiglio (L) et al: “the
environment after rio: International law and Economics “Pub. Graham & Trotman, 1994,
Printed in Great Britain.

وثائق منظمة األمم المتحدة:
- United Nations, Convention on Climate Change, Report of the Conference of the
Parties on its twenty-second session, held in Marrakech from 7 to 18 November 2016:
FCCC/CP/2016/10/Add.
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- United Nations, Convention on Climate Change, Conference of the Parties serving as
the meeting of the Parties to the Paris Agreement on the first part of its first session,
held in Marrakech from 15 to 18 November 2016, FCCC/PA/CMA/2016/3/Add.1.
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