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 CLC 1969    The Civil Liability Convention 1969. 
 EEZ             The exclusive economic zone. 
 IG P&I CLUBS    The International Group of protection and indemnity 

clubs. 
 IMCO          The Inter-Governmental Maritime Consultative 

Organization. 
  IMO            The International Maritime Organization. 

 
 IOPC           The International Oil Pollution Compensation Funds. 
 OPA             The Oil Pollution Act. 
 OSLIF           Oil spill liability Trust Fund. 
 STOPIA        The Small Tanker Oil Pollution Indemnification Agreement. 
 TOPIA The Tanker Oil Pollution Indemnification Agreement. 
 DMF   : Droit maritime français. (Revue ).  
 FIPOL :Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la 

pollution par les hydrocarbures. 
 FUND :Fonds international d’indemnisation de 1971. 
 JDI : Journal de droit international. Organisation Maritime International .  
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 قدمةمـــــــ

مف خالؿ السعي إلى توفير الحماية ذلؾ ،باىتماـ رجاؿ القانوف البحرية لقد حظيت البيئة          
ويتجمى ذلؾ مف خالؿ العديد مف  .وممكا لمبشرية جمعاءالطبيعية  ردالكافية ليا باعتبارىا كنزا لمموا

ونيويورؾ  جنيؼ في السابعة دورتو في البحار لقانوف الثالث وعمى رأسيا المؤتمر. الدولية االتفاقيات
في  الحياة ىمعنه محتوا في يتضمف ،الذي البحرية البيئةتـ التوصؿ إلى مصطمح  أيف. 8867عاـ 

 في يشتع التي والنباتية الحيوانية، الحيةبما تحتويو عمى كافة أشكاؿ الكائنات  ،ىذا الوسط البيئي
يا بأن البحرية البيئة ـمفيو  عمى  دتكفأ 8871لعاـ  غوبايمونتي اتفاقية.ثـ جاءت قيعانيا في و البحار

 هذى ،وعالقة حية كائنات مف وعمي تنطوي ما بكؿ بيئيةال نظمةمف األ مجموعة أو بيئي ـنظا"
  "بيا المحيطة المادية بعض،وبالظروؼال بعضيا ائناتكال

استطاعت مياه البحر احتواء مختمؼ اآلثار السمبية لألنشطة  زمفال ورإال أنو وعمى مر        
مف أجؿ تكثيؼ الألنشطة االقتصادية متطورة جد االنسانية وما واكبيا مف استخداـ لوسائؿ تكنولوجية 

 بمشكؿ فعمي وىو التموث البحري. ما جعؿ االنساف يرتبط ،ىذاالمرتبطة بالبحر
 يمكف أف االنسانية 9ف تعددت واختمفت باختالؼ األنشطة وفي الواقع فإف مصادر التموث قد        

          أو كنتيجة إلغراؽ النفايات  أو في الجو يحدث ىذا التموث مف جراء أنشطة تجري في البر
.غير أنو يظؿ أبرز مصدر لتموث البيئة أو ما يعرؼ بتعديف قيعاف البحارأو التخمص منيا في البحر 

سواءا بسبب الحوادث البحرية  لناقالت النفط أو مف البحرية واألكثر انتشارا ىو تسرب الزيت النفطي. 
أعطاب  أو مف  عف طريؽ المنصات البحرية التنقيب واستخراج النفط مف أعماؽ البحارعمميات خالؿ 
مياه  سكب حاالت القياـ بتنظيؼ خزانات ناقالت النفط أوكما يمكف أف يكوف عمدا في  ،األنابيبفي 

وتبقى حوادث االصطداـ والتي تكوف مختمطة بالزيت. االتزاف الموجودة عمى مستوى صابورة السفف
 البحري ىي األكثر شيوعا في التسبب في تموث البيئة البحرية مف جراء تسرب النفط.

بالزيت مف اىتماـ الدوؿ ما لـ تنمو مصادر التموث  وقد نالت مشكمة تموث البيئة البحرية        
مالييف طف مف النفط يتسرب سنويا إلى المحيطات  7أف حوالي أكثر مف وسبب  ذلؾ ىو األخرى 

 والبحار . 
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 ىذا ألف؛ الداخمية التشريعات عمى تأثير لو كاف الدولية العالقات صعيد عمى االىتماـ ىذا و        
 خالؿ مف وخاصة الدولية، و الداخمية القوانيف بيف كبير حد إلى وثيقا االرتباط فييا يبدولمجاؿ ا

 تستوجب البيئة بحماية المتعمقة اللتزاماتا ةمخالف أف إلى إضافة .خيرةاأل ىذه تقررىا التي الحقوؽ
 عف ذلؾ ترتب الذي الضرر بإصالح إلزامو الدولي،و والقانوف الداخمي القانوف في المخالؼ لةءمسا
 .البيئية األضرار عف بالمسؤولية يعرؼ ما وىذا

 الدولي عجتمملا مواجية في البيئي التموث أضرار عف الدولة تسأؿ الدولي القانوف ففي        
 تجد التي القانونية القواعد مف مجموعة عمى يقـو ،الذي البيئي الدولي القانوف إطارىا يحكـ مسؤولية
 مجاؿ في الدولي القضاء قرارات و لمقانوف العامة المبادئ و الدولية االتفاقيات في األساسي مصدرىا
التأميف عمى  التوسع في نظاـ إلى .إضافة إلى ذلؾ فإف تفاقـ ىذه األضرار قد أدىالبيئة حماية

ئي الناتج عف تسرب الزيت النفطي ،والذي يعد مف أىـ الوسائؿ التي المسؤولية ضد أخطار التموث البي
  ة مثؿ ىذه األضرار.بإمكانيا تغطي

 األىمية العممية لمموضوع:
بالنفط في خانة المشاكؿ المعقدة ،ذلؾ ألنو مف الصعب عمى تندرج مشكمة التموث البحري        

الدوؿ التخمي عمى النفط باعتباره شرياف الحياة بالنسبة لمكثير مف القطاعات ،في ذات الوقت تسعى 
الدوؿ إلى حماية بيئتيا البحرية باعتبارىا مورد ىاـ لمدخؿ القومي ،وألجؿ ذلؾ كاف عمى المشرع 

بعد وتحديد التعويض  إلى الوقاية مف التموث قبؿ وقوعو وترتيب المسؤولية الدولي سف قوانيف تيدؼ 
 وقوعو.

لـ يكف ىنالؾ تنظيـ قانوني  لممشاكؿ  المترتبة  8858والجدير بالذكر أنو قبؿ حموؿ عاـ          
ضرار الناجمة عف تسرب الزيت النفطي.عمى الرغـ مف الحوادث التي شيدت وقوع العديد مف عف األ

ف ىذه الحوادث لـ تبمغ حد جذب انتباه الرأي العاـ .وقد ظؿ الوضع أحيث ،دث التموث بالزيت حوا
، حيث 8856مارس  87في توري كانيون  عمى ىذا الحاؿ إلى حيف وقوع حادث الناقمة الميبيرية

كانت ىذه الكارثة بمثابة دؽ ناقوس الخطر الذي نبو العالـ إلى حجـ وأبعاد مشكمة التموث البحري 
ألؼ طف مف النفط الخاـ ، وعند غرقيا عشر  81 يث كاف عمى متف ىذه السفينة حواليبالنفط ، ح

أدى إلى إلحاؽ أضرار ما ىو ،و  عمى مقربة مف السواحؿ اإلنجميزية  بشكؿ سائب تسربت ىذه الحمولة
بفعؿ الرياح الشديدة  التي وصؿ إلييا الزيت المتسربالفرنسية و بيئية جسيمة بالسواحؿ االنجميزية 
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قاـ الطيراف اإلنجميزي بقصؼ السفينة مف أجؿ  تعويـ الناقمة ،واألمواج العاتية.وبعد فشؿ محاوالت 
التدخؿ  ألجؿإنجمترا مف طرؼ أخر ليذا القرار ومع ذلؾ فالتنفيذ المتالحد مف تسرب الزيت النفطي.

 .مؤكدة دى إلى وقوع كارثة بيئيةأفي أعالي البحار 
قانونية معقدة ،وال سيما تمؾ المتعمقة بالمسؤولية وعدـ إمكانية العثور  كؿ اىذا الحادث مش ولقد أثار

إللزامو بالتعويض عمى أضرار التموث بالزيت ،وفي الحقيقة يرجع السبب في ذلؾ إلى  عمى مسؤوؿ
لى الفراغ القانوني  الموجود آنذاؾ في قواعد القانوف النقص والغموض في القوانيف الداخمية مف جية وا 

 الدولي مف جية اخرى .
( OMCIتشارية لمحكومات )تحت رعاية المنظمة البحرية االسوعمى إثر ىذا انعقد تحت رعاية      

  8858نوفمبر عاـ  18إلى  81أشغالو مف  امتدتمؤتمر دولي في العاصمة البمجيكية بروكسؿ 
 االتفاقيةدوليتيف9 األولى ىي  اتفاقيتيفحيث أنو في اليـو األخير أثمرت أشغاؿ المؤتمر عف إبراـ 

و مف شأنو أف يؤدي إلى التموث الدولية المتعمقة بالتدخؿ في أعالي البحار في حالة حادت أدى أ
، إذ تخوؿ ىذه األخيرة كؿ دولة ساحمية الحؽ في التدخؿ ضد السفف في الحاالت الطارئة بالنفط

الدولية المتعمقة  االتفاقيةباتخاذ التدابير الضرورية لحماية مصالحيا الميددة بالتموث. أما الثانية فيي 
، التي أبرمت بيدؼ كفالة تعويض عادؿ و منصؼ  بالمسؤولية المدنية عف أضرار التموث بالزيت

  لممتضرريف مف تبعات التموث الناجـ عف تسرب أو إلقاء المحروقات مف ناقالت النفط.
في بناء نظاـ دولي موحد يحكـ المسؤولية المدنية  االتفاقيةعمى الرغـ مف أىمية ىذه النصوص       

يات المتحدة األمريكية عزفت منذ البداية عف التصديؽ ،إال أف الوالزيت عف أضرار التموث البحري بال
 Valdez  «عمييا، إذ سمكت طريقا خاصا بيا في ىذا الميداف، دفعيا إليو وقوع كارثة السفينة

Exxon   » في أالسكا، حيت نتج عف اآلثار المدمرة ليذه الكارثة سف  8878مارس سنة  12بتاريخ
  « Oil Pollution Act » بالنفط  التموثالمشرع األمريكي لتشريع شديد الصرامة تمثؿ في قانوف 

ولية والتعويض ؤ أصبح ىذا األخير ىو القانوف الفيدرالي األساسي الذي يحكـ المس حيث .8881لسنة 
الواليات المتحدة تعد مف وألف  أضرار التموث البحري بالزيت داخؿ الواليات المتحدة األمريكية. عف

المياه  إلى وقوع معظـ حوادث التموث البحري بالزيت عمىيؤدي فيو ما ،  منفطل استيراداأكثر الدوؿ 
عف النظاـ الدولي تبتعد  الواليات المتحدة  ىذا ما يجعؿ- OPA-األمريكية ،وبالتالي تطبيؽ قانوف 

        .        انضماميا إلى االتفاقيات الدولية المتعمقة بحماية البيئة البحرية  بسبب عدـلحماية البيئة البحرية ، 
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فبإصدار ىذا ما يؤدي الى النيؿ مف فعاليتيا في المستقبؿ .و ما سيؤثر عمى جدوى ىذه االتفاقيات ىذا 
انفصاليا عف النظاـ الدولي في مجاؿ حماية البيئة البحرية مف  قانوف قطعت الو.ـ .أ الشؾ باليقيف 

 .التموث بالزيت النفطي

 الموضوع: اختياراألسباب التي أدت إلى 

إف اختيار دراسة الحماية الدولية لمبيئة البحرية مف التموث الناتج عف التسرب النفطي، ال يعني      
فيي في ذات الوقت   الفصؿ بيف مختمؼ مصادر تموث البيئة البحرية فبالرغـ مف أنيا متنوعة

نما يرجع ىذا االختيار باألساس الى عدة اعتبارات منيا9 بطةار تم  وا 

رغـ مف أف االىتماـ الدولي بحماية البيئة البحرية يعد مف أىـ وأقدـ مظاىر انشغاؿ أنو بال        
المجتمع الدولي إال أف  التموث الناتج عف تسرب مادة الزيت النفطي ،ال يزاؿ يظؿ  إلى حد الساعة  

التي يتـ  عمى رأس قائمة المخاطر التي تيدد البيئة البحرية ، وأكثرىا اىتماما باعتبار أف ىذه المادة
أو التي يتـ استخراجيا مف باطف  نقميا عبر ناقالت النفط العمالقة مف أجؿ تصديرىا أو توريدىا

   .تعد العصب الفعاؿ في اقتصاد الدوؿ والتي ال يمكف االستغناء عنيا أبدا ؛البحار وأعماقيا

عالوة عمى أف اختيارنا لمموضوع نابع مف االىتماـ الوطني بقضايا البيئة والبحر ،إذ تتوفر      
كمـ ،كما  8111الجزائر عمى واجية بحرية كبيرة مطمة عمى البحر األبيض المتوسط ،ويبمغ طوليا 

ضخمة أنو يتميز بكونو بحر شبو مغمؽ ، لذلؾ كاف مف الضروري  الحتواء مجاالتو عمى ثروات حية 
  وما تشيده المنطقة مف حركة مالحة كثيفة  مما يشكؿ أحد دعائـ االقتصاد الوطني وأمنو الغذائي

يجعؿ سواحمنا عرضة لخطر التموث مف جراء وقوع حوادث بحرية أو نتيجة لتنظيؼ صياريج السفف 
 مف الترسبات البترولية .

 إشكالية البحث:
كؿ شخص  عمى أف التي تقـوالمسؤولية البيئية  لمموضوع المختار إشكالية تتمثؿ أساسا في       

،وىكذا  ألحؽ ضررا بالبيئة ممـز بأف يدفع مبمغا ماليا إلصالح أو معالجة الضرر الذي ألحقو بالبيئة
لبحرية ترتبط المسؤولية البيئية قبؿ كؿ شيء بيدؼ المحافظة عمى البيئة، ولقد حاولت المنظمة ا

، التوفيؽ بيف مصمحتيف بالنفطممسؤولية والتعويض عف أضرار التموث لنظاـ  مف خالؿ وضع الدولية
األولى تتمثؿ في الحصوؿ عمى 9متعارضتيف ال تستطيع الجماعة الدولية االستغناء عف أي منيما 
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ا نظيفة وخالية مف كمصدر ىاـ لمطاقة، والثانية تتمثؿ في وجود بيئة بحرية يجب المحافظة عميي لنفطا
لممسؤولية الدولية عف التموث بالنفط كرس مف خالؿ   فريد  نظاـ وىو ما أسفر عفأي تموث، 

 .8858االتفاقية الدولية لممسؤولية المدنية عف أضرار التموث بالزيت لسنة 

إال أف الواليات المتحدة األمريكية والتي تشكؿ أىـ قوة اقتصادية مسيطرة عمى النفط في العالـ،اتخذت 
وألحؽ  8878الذي وقع في سنة  Valdez Exxon 4موقفا معاكسا، كرد فعؿ عمى حادث الناقمة 

ضغط الرأي أضرارا جسيمة بالبيئة البحرية ألمريكا الشمالية والثروة السمكية وصناعة الصيد وتحت 
العاـ األمريكي، تخمت الواليات المتحدة األمريكية عف االتفاقيات الدولية التي كانت تعمؿ عمييا 

أوت  12وأصدر الكونغرس األمريكي تشريعا جديدا شديد القوة، تمثؿ في قانوف التموث بالزيت في 
 اآلتي طرح التساؤؿلذلؾ كاف لزاما والذي سبؽ التطرؽ إليو  . OPA 8881قانوف والمعروؼ  8881

 كمشكمة رئيسية9

في مجال حماية البيئة البحرية في الحفاظ عمى سالمة البيئة البحرية  الدولي  ىل ساىم التشريع-
 األمريكي  عمى ذلك؟ OPAوما ىو تأثير قانون  من التموث بالزيت النفطي؟

 فيي كاآلتي9 يطرحيا البحثأما التساؤالت الفرعية التي 

تطور  وكيف تم ؟وفقا لمقضايا البيئية عن تسرب الزيت النفطي   الناتج البيئيىو الضرر  ما-
التموث بالنفط الناتج عن السفن و عن استغالل من  حماية البيئة البحرية التعاون الدولي في مجال
 قيعان البحار والمحيطات؟

خطر التموث  احتواءمتدخل في أعالي البحار من أجل للدولة الساحمية ا أي أساس تعتمد ىعم-
 بالنفط قبل وصولو إلى مياىيا االقميمية؟

ماىو النظام القانوني القائم الذي يحكم قواعد المسؤولية الدولية الناتجة عن األضرار التي يسببيا -
صالح الضرر الناتج عن ذلك؟  التموث بالنفط ،و ماىو نظام التعويض وا 

عمى فعالية االتفاقيات الدولية النافذة في  وتأثيره ؛O.P.Aو الوضع في القانون األمريكي ــماى  -
وعمى قواعد المسؤولية الدولية العامة  ،مجال حماية البيئة البحرية من التموث الناتج عن الزيت 

 ككل ؟
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 *فرضيات البحث:

 واستنزاؼ لمثروات البحار بمياه وأضرار الطبيعية لمموارد تدىور المموثة وما تسببو مف األنشطةإف -
اإليكولوجي وعمى الدولة الساحمية ومصالحيا الحيوية واالقتصادية  التوازف عمى سمبي يؤثر بشكؿ؛ البحرية

ويتضح ىذا مف خالؿ طبيعة األضرار البيئية التي تختص بامتداد آثارىا السمبية مف  في ىذا المجاؿ.
 دولة ألخرى

ت النفط أو مف خالؿ عمميات التنقيب بسبب الحوادث البحرية  لناقال تتموث البيئة البحرية بالنفط -
،وبالتالي فخطر التموث ممتد بيف واستخراج النفط مف أعماؽ البحار عف طريؽ المنصات البحرية 

 المياه االقميمية لمدوؿ الساحمية وأعالي البحار.

 واالقميمي.عمى الصعيد العالمي مف أجؿ احتواء خطر التموث بالنفط باعتباره  ما بينيافي تعاوف الدوؿت -

مف أجؿ  لممسؤولية قواعد مف خالؿ وضع وذلؾ تمويثيا ومكافحة لمنع فعالة إجراءات تفرض الدوؿ-
 إصالح األضرار الناتجة عنو.

حادث -إال في حالة التموث الذي يكوف مصدره ، في أعالي البحارحؽ التدخؿ  الدولة الساحمية  تممؾ -
 بالنفط التموث الناتجة عف الكوارث حاالت في البحار أعالي في بالتدخؿ الخاصة التفاقيةل وفقا -ي بحر 

8858 
 تعويض ضماف إلى بالزيت ، التموث عف أضرار المدنية بالمسؤولية المتعمقة الدولية االتفاقية تيدؼ -

 .السفف مف الزيت إلقاء أو تسرب عف الناتج التموث مف لممتضرريف عادؿ
 ،باقتراح مف المنظمة البحرية الدولية لضمافعف أضرار التموث بالنفط إنشاء صندوؽ الدولي لمتعويض  -

 بشكؿ أفضؿ.حماية األطراؼ المتضررة مف التموث النفطي 
 . المصادقة عمى االتفاقيات الدولية ،يضعؼ مف فعميتيا الدوؿ عف االنضماـ أوعزوؼ -
 .الزيادة في سقؼ حدود التعويض تسميـ في رغـ أنيا اختيارية ،إال أنيا تكميمية ،الأنظمة تعويض  -
  التشريع الداخمي الذي يمتاز بالدقة ،قد يؤثر عمى المنظومة التشريعية الدولية.-

 الموضوع والبحث في االشكالية بحيثياتيا ، اعتمدت عدة مناىج كالتالي9 لدراسة

 

 



 مقدمـــــــــــــة

 

8 
 

 مناىج البحث:

 تعرضت لمموضوع التي الدولية االتفاقيات تناوؿ في استعممتو وقد : الشكمي الحقوقي المنيج 1-
 ممثمة القضاء الدولي أحكاـ إلى باإلضافة و اإليديولوجي، السياسي أساسيا في البحث أحاوؿ لـ حيث
 . الدولية العدؿ محكمة وأحكاـ الدولية التحكيـ محاكـ قرارات في

 والمسئوليةالدولية  المسئولية في جاءت التي النظريات لوصؼ تعرضت حيث : الوصفي المنيج 2-
 تعرضت التي والنقد الطرح حيث مف البيئة بالزيت األضرار التي تصيب البيئة البحرية عف الدولية
 تحكـ التي العامة المبادئ مف الفقياء ومواقؼ الدولية المسئولية تتبع اإللتزامات التي تناولت لو،كما

 البيئية عف األضرار الدولية المسئولية
 جية والمبادئ مف وأسبابو التموث أنواع لفكرة بالتحميؿ تناولت حيث : والتركيب التحميل منيج 3-
مفيـو  أف وىي جديدة لفكرة وخمصت ثانية جية مف البيئية األضرار عف المسئولية تحكـ التي

يجب  وعميو الخصائص وىده يتفؽ ال فقييا المعروؼ بالشكؿ البيئة األضرار عف الدولية المسئولية
خاصة في ظؿ .لمتعويض صناديؽ تفعيؿ مع اإلجباري والتأميف التضامف عمى مبنية جديدة فكرة تبني

عزوؼ أكبر قوى دولية في العالـ)الواليات المتحدة األمريكية ( عف المصادقة عمى اتفاقيات المسؤولية 
 والتعويض عف األضرار التي تصيب البيئة البحرية مف جراء التموث بالنفطى.

وىو الذي اعتمدتو أساسا مف أجؿ البحث في الثغرات القانونية التي لـ تغطييا  ن:المنيج المقار -3
االتفاقيات الدولية في مجاؿ المسؤولية عف التموث بالزيت والتي تناوليا التشريع األمريكي مف خالؿ 

ت بعدما تالشى األمؿ في انضماـ الواليات المتحدة األمريكية إلى االتفاقيا ؛خاصة   O.P.Aقانوف 
يحتوي عمى قواعد ل شامالقد جاء  التشريعوأف ىذا الدولية الخاصة  بالمسؤولية في ىذا المجاؿ 

  .صارمة خاصة بالمسؤولية والتعويض 
 : خاصة منيا أذكر متعددة فكانت الموضوع لتناوؿ بيا استعنت التي المبادئ اأم

  الموضوع بخصوص صيغت التي النظرية الخمفيات كؿ مف تجردت حيث : الموضوعية مبدأ 1-
 .المسبقة األحكاـ تناسيت بحيث الطرح حيث مف جديد وكأنو الموضوع مع تعاممت أنني كما
 . أو العالج الطرح حيث مف واضحا أو خفيا تناقض كؿ تفاديت حيث : التناقض عدم مبدأ-1
تكريس القواعد العامة لحماية  اعتماد أسباب في البحث عمى المبدأ ىدا ساعدني : السببية مبدأ -2

 البيئة البحرية مف خطر التموث،وكذا ضرورة تظافر الجيود الدولية مف أجؿ مكافحة ىذا التموث.
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واحد  مصطمح مف بأكثر مفيـو أصؼ ال أف حاولت حيث : الواحد المصطمح إستعمال مبدأ 3-
واعتمدت لمتعبير عف مصدر التموث الذي  ، البيئي الضرر بمفيـو أقرنتو الذي التموث مفيـو باستثناء

يعتبر ىو محور الدراسة بمصطمح واحد وىو "النفط"و تفاديت أف استعماؿ مصطمح "البتروؿ"وىذا 
 تكريسا لمبدأ المصطمح الواحد.

أف  حيث معينة ظاىرة النتشار محالة ال يؤدي معينة شروط توفر أف ومفاده : الحتمية مبدأ 6-
تكريس قواعد المسؤولية الدولية والنيوض  إلى أدى البيئي وث بالزيت النفطيالضرر الناتج عف التم

 بيا مف أجؿ تطوير إجراءات التعويض وجبر الضرر.
 :المستعممة في البحث أىم المراجع

 الدكتور محمد البزاز،حماية البيئة البحرية، دراسة في القانوف الدولي. -
 .محمد السيد أحمد، المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالزيت الفقي -

 الواحد محمد الفار،االلتزام الدولي بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها من أخطار التلوث -
-Patrick Simon, La réparation civile des dommages causés en mer par les 

hydrocarbures. 

 قاع واستكشاؼ عف استغالؿ الناجـ التموث9إف دراستنا تميزت عف غيرىا مف المراجع بتسميط الضوء   *

 راجع وىذا،  اآلف حتى االتفاقيات الدولية تطبيقات لـ يتجمى في وكذا المؤلفيف اىتماـلـ يثر  والذي البحر
 عف المصادر الناجـ التموث معبالمقارنة  االستمرارية ناحية مف أىمية أقؿ التموث ىذا أف إلى جية مف

 االىتماـ أخرى ناحية )أي أنو نادرا وما يشيد الوسط البيئي البحري ىذا النوع مف التموث ( ومف.األخرى
 يفسر ما ،ىذاطاقة أزمة يشيد الذي الحالي في الوقت النفط  مجاؿ في األنشطة ىذه تتمقاه الذي الواسع
 ةنشطأ ومع ذلؾ تبقى خطورةاألنشطة.  ىذه عف الناجـ تموثلم اآلف حتى والتنظيـ االىتماـ قمة كذلؾ

تجري حاليا في أعماؽ كبيرة جدا مف الجروؼ القارية وفي  خاصة وأنيا،قائمةالتنقيب الستكشاؼ النفط 
مف النفط المقدـ  % 14أعماؽ البحار الشبو المغمقة ،حيث تمثؿ نسبة النفط المكتشؼ في العالـ حاليا 

 .مما قد يشكؿ مستقبال مشكؿ بيئية كارثية .في العالـ 

ابراز مدى قدرة الواليات المتحدة األمريكية عمى فرض نظاميا عمى الجماعة حاولنا  إلى جانب ىذا  -
وتجاوزىا لكؿ االتفاقيات الدولية  التي تحكـ  المسؤولية الدولية    O.P.A لتشريع   بإصدارىاالدولية  

 .إلى جانب إبراز الثغرات والنقائص الموجودة عمى مستوى ىذه االتفاقيات الدولية  عف التموث النفطي.
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 الصعوبات التي واجيتنا:
 الموضوعية الصعوبات خانة ضمف تصنيفيا يمكف صعوبات عدة الموضوع أتناوؿ وأنا صادفتني
 : وأىميا

 :المتخصصة المراجع قمة -
التموث بالنفط،والقانوف األمريكي   .وخاصة  البيئي الضرر بمشكمة الدولي االىتماـ لحداثة راجع وىدا 

 عمى وجو الخصوص وذلؾ يترجـ مف خالؿ  قمة األبحاث المعمقة .
 تكرار نفس المعمومات في عدة مراجع.-
؛مف  حماية البيئة البحرية من التموث الناجم عن تسرب الزيت النفطيتناولت موضوع 9 حيث  *

القواعد العامة لمتموث الناتج عن الزيت النفطي  9 خالؿ الباب األوؿ9 حيث حاولت مف  خالؿ بابيف
 ،وبالتالي  تسميط الضوء عمى ىذا النوع مف التموث وأبعاده وأخطاره؛ والجيود الدولية لمحد من ذلك

، إلى جانب إلزامية  التعاوف الدولي الذي  تكريس اآلليات المعتمدة مف طرؼ الدوؿ مف أجؿ الحد منو
مى التكاليؼ عو الدوؿ كآلية ناجعة لمكافحتو بالنظر إلى الخطورة الكبيرة التي تنجـ عنو و عمدت إلي

التداخؿ المتبادؿ بيف القواعد العامة لمقانوف الدولي وىو ما يتطمب  .احتواءهالباىضة التي يتطمبيا 
 كالتالي9 العاـ والنظاـ القانوني الخاص بالمسائؿ البيئية.وكنت قد قسمت ىذا الباب إلى فصميف

مف مبحثين  والذي بدوره قسمتو إلىالتموث الناتج عن الزيت النفطي وآليات مكافحتو.الفصل األول: 
طبيعتو التي تستوجب النطاؽ الجغرافي الذي كذا  وومصادره أجؿ المبحث في ضرر التموث ومفيومو 

 تموث عابر لمحدود. ه باعتبار  ؛يحتويو
والذي  المكرسة ألجل احتواء خطر التموث البحري بالزيت النفطي.الجيود الدولية الفصل الثاني:  أما

ولت مف خالليما البحث في اختصاصات الدولة اقسمتو ىو اآلخر إلى مبحثيف كؿ مبحث بمطمبيف.ح
ث بالنفط قبؿ وبعد وقوعو،سواءا في المناطؽ التي تقع تحت و الساحمية مف أجؿ التدخؿ لمواجية التم

 واليتيا. التي تكوف خارج حدودواليتيا، أو في المناطؽ 
المسؤولية الدولية والتعويض عن األضرار الناتجة عن تموث البيئة البحرية  أما الباب الثاني :

 بالزيت النفطي والوضع في النظام األمريكي.
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 الضرر وقوع مف الحد ؛ىػػو بالنفط  التموث عف البيئية المسؤولية أحكاـ إقرار مف فاليدؼ       
 المسؤولية ترتيب أف كما  .أو الناتجة عف استغالؿ واستخراج ىذه المادة النفطية المواد عف نقؿ الناتج

 المتضرريف مف جراء تعويض كذا و البحرية بالبيئة الحاصؿ الضرر لجبر وسيمة عالجية إال ىي ما
أقرتيا  أيف عمدت في ىذا الباب تحديدا  إلى التمييز بيف المسؤولية الدولية التيىذا التموث. 

والمسؤولية الدولية المكرسة مف خالؿ قانوف التموث األمريكي ؛والذي كاف أكثر النصوص الدولية 
 صرامة ودقة.

ولموقوؼ عمى أحكاـ المسؤولية الدولية عف التموث الناتج عف الزيت النفطي وكذا النظاـ القانوني 
 ي9يض عنو كاف مف الضروري تقسيـ ىذا الباب إلى فصميف كاآلتو لمتع

إلى   بدورهالذي قسمتو  أحكام المسؤولية الدولية عن أضرار تموث البيئة البحرية . الفصل األول:
9المسؤولية الدولية عف أضرار التموث في ضوء  البحث في  ماحاولت مف خاللي مبحثيف ،حيث

المبادئ العامة لمقانوف الدولي و تطبيؽ ىذه القواعد عمى حاالت التموث البحري.ثـ التطرؽ إلى 
.إلى 8871مف خالؿ اتفاقية قانوف البحار  األسس التي تقـو عمييا المسؤولية ، وحاالت اإلعفاء منيا

.دوف أف 8881وبروتوكوؿ  8858لدولية وفقا التفاقية بروكسؿ جانب التطرؽ إلى موانع المسؤولية ا
والتي تميزت بأنيا  O.P.A)أنسى حالت اإلعفاء التي جاء بيا التشريع األمريكي لمتموث بالزيت )

 محدودة النطاؽ.

         ضرار الناتجة عن التموث بالزيت النفطياآلثار العامة والخاصة عن األ الفصل الثاني: أما 
فقد قسمتيا ىي األخرى إلى مبحثيف كؿ مبحث بمطمبيف حاولت مف خالليا ،التعرض ألشكاؿ 

ر كأثر عاـ لقياـ المسؤولية الدولية مع التعرض إلجراءات دعوى بالعامة والتي تعتالتعويض 
إلى جانب ىذا قمت بدراسة صور التأميف عف الضرر البيئي في مجاؿ تموث البحر  .التعويض

د الصناديؽ المستحدثة عمى المستوى الدولي كضماف لمتعويض ،ومقارنتيا بالصندوؽ بالنفط، وتحدي
 األمريكي لمتعويض.

 مقترحات* وأنييت بحثني بخاتمة تناولت فييا جؿ النتائج المتوصؿ إلييا .وكذا أرفقتيا بجممة مف ال
 المستمدة مف النقائص والثغرات المنوطة بالموضوع.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب األول
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 والجيود الدولية لمحد من ذلك. متموث الناتج عن الزيت النفطيلعد العامة االقو  لباب األول:ا

ب كاف اإلنساف يعتبر البحار مكانا طبيعيا لمتخمص مف فضالتو ،فأبعادىا يإلى كقت قػر           
كعمى مر العصكر  االمتناىية حممت عمى االعتقاد بقدرتيا الغير محدكدة عمى التنظيؼ الذاتي ،

استطاعت مياه البحر احتكاء مختمؼ اآلثار السمبية لألنشطة اإلنسانية.كلعؿ أبرز مصدر لتمكث البيئة 
كمف الثابت أف الخصائص الطبيعية لمبيئة تتجاىؿ  1البحرية ىك التمكث الناتج عف التسرب النفطي.

ؿ بيف القكاعد العامة لمقانكف الدكلي كما أف قضايا البيئة تتطمب التداخؿ المتباد،الحدكد المرسكمة 
         العاـ كالنظاـ القانكني الخاص بالمسائؿ البيئية كلذلؾ كاف مف الضركرم اإلحاطة بمختمؼ القكاعد
ك اآلليات التي كضعتيا الدكؿ لمتصدم ليذا النكع مف التمكث كذلؾ لتجسيد مفيـك الحماية الدكلية في 

 في ىذا الباب مف خالؿ تقسيمو إلى فصميػػػػػػف كاآلتػػػػػي:كىك ما سنتناكلو  2ىذا المجاؿ.

 .التموث الناتج عن الزيت النفطي وآليات مكافحتوالفصل األول: 

 الجيود الدولية المكرسة ألجل احتواء خطر التموث البحري بالزيت النفطيالفصل الثاني: 
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2 -Ch .Apostolidis, La protection juridique de l'Humanité face a la mondialisation-droit des peuple et     

    environnement, l'Hrmatant, Paris 1997. p155.                     
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 مكافحتوالتموث الناتج عن الزيت النفطي وآليات الفصل األول: 

مما الشؾ فيو أف البحار كالمحيطات تشكؿ نظاما بيئيا متكامال ، كأف التمكث الذم يسببو           
الزيت يعتبر مف المشاكؿ الخطيرة التي يكاجييا المجتمع الدكلي ، كذلؾ بالنظر الى التأثيرات الضارة 

ف مف البيئة البرية التي تص كالبيئة اليكائية ك 1عمى البيئة البحرية،  ؿ مخمفاتيا المحالة إلى اإلنساف كا 
شأف تزايد التمكث أف ييدد بعض المناطؽ البحرية بالمكت المحقؽ خاصة تمؾ التي تعاني مف التمكث 

 .  2المزمف

حيث ال تنحصر آثارىا في منطقة دكف أخرل  ك بالتالي تكتسب مشكمة التمكث البحرم بعدا عالميا ،
 3بؿ تنتشر في كافة البحار كالمحيطات كأضرارىا تشمؿ كافة الدكؿ الصناعية كالنامية عمى حد سكاء

 كذلؾ بفعؿ التيارات البحرية. كىك ما سنبينو في ىذا الفصؿ مف خالؿ مبحثيف كاآلتي:

 .المبحث األول :مفيوم التموث ونطاقو 

 : التموث النفطي وآثاره عمى البيئة و آليات المكافحةالمبحث الثاني

 

 

 

 

 

 

 

                                       
1 -Henri Smets ;The Oil Spill Risk: Economic Assessement and Compensation limit; Volume 

14 No.1 Journal of law and Commerce,1983 p,23. 
 . 14دراسة في القانكف القاكنكف الدكلي العاـ،مرجع سابؽ، ص -البزاز، حماية البيئة البحرية محمد  - 2
المكتبة القانكنية -مشكمة التمكث في الخميج العربي دراسة قانكنية-عباس ىاشـ الساعدم،حماية البيئة البحرية مف التمكث- 3

 .7،ص2002لدار المطبكعات الجامعية، جامعة درنة،
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 المبحث األول :مفيوم ضرر التموث ونطاقو .

ال يعكقو  حيثمشكؿ عابر لمحدكد ، لككنويعد التمكث مف أشد المخاطر البيئية ك أخطرىا ،       
كلذلؾ  1حدكد جغرافية كال سياسية كما أف آثاره الضارة قد تككف طكيمة المدل كيصعب التخمص منيا.

 كاف مف البدييي أف يرتبط مفيـك ضرر التمكث بالمكاف الذم يقع فيو.

ىذا كقد نالت مشكمة التمكث البحرم كعمى رأسيا  التمكث البحرم بالنفط اىتماـ الدكؿ كالمنظمات     
باعتبار أف البحار كالمحيطات  .ما لـ تنمو المشكالت األخرل مف االىتماـ  ؛الدكلية كالييئات العممية

 2خيرة يعد تمكثا لمكرة األرضية كميا.تمكث ىذه األلذلؾ فتعتبر مصدرا ميما لمثركات كالمكارد الطبيعية.
 مطمبيف كاآلتي: كلغرض اإلحاطة بمكضكع مفيـك ضرر التمكث كنطاقو تـ تقسيـ المبحث إلى

 المطمب األول:مفيوم  التمــوث.

 المطمب الثاني:النطاق الجغرافي لمضرر والمبادئ التي تحكم مكافحة التموث.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
المركز القكمي إلصدارات القانكنية -دراسة مقارنة -،شرح التمكث البيئي في قكانيف حماية البيئة العربيةعدناف الفيؿعمي  - 1

 .12،ص 2013القاىرة، طبعة األكلى،
  العدد الرابع،البحرية، المجمة البحرية المصريةمصطفى كماؿ طو، أضكاء عمى مشركع قانكف حماية البيئة - 2

 .10-4.ص1987
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 المطمب األول: مفــــيوم التمــــوث.

      مباشرة بطريقة الحي الكائف مىع بالفعؿ تؤثر التي الحيكية العكامؿ ىي جميع البيئة إذا كانت        
 العالمي التقدـ تكاكب  عالمية ظاىرة البيئي التمكث أصبحت ظاىرة  فمقد .فترة أم في  مباشرة غير أك

،كليذا كاف الضرر ىك العنصر األساسي  عمى حد سكاء أنيا شممت الدكؿ النامية كالمتقدمة حتى
تمكث البيئة البحرية الذم ال تنعقد بدكنو المسؤكلية حتى كلك تكفر ركف الخطأ .كىك الحاؿ في مجاؿ 

يكفي لتحقؽ المسؤكلية الدكلية أف يقع حادث التمكث فحسب إنما مف  بالزيت النفطي،حيث ال
 االتفاقات كالضركرم أف ينتج عنو الضرر كلذلؾ كاف أمرا منطقيا أف تأتي المعاىدات الدكلية 

ذا اعتمدنا مفيـك ضرر التمكث في تمؾ المعاىدات الدكلية  الخاصة متضمنة تعاريؼ لضرر التمكث .كا 
 كاف مف البدييي البحث في شركطو كاإلجراءات الالزمة لمنعو كالكقاية منو.

 سنتناكلو في ىذا المطمب  مف خالؿ  ثالث فركع كاآلتي: كىك  ما  

 الفرع األول:تعريف ضرر التموث

 الفرع الثاني: صور الضرر

 الفـــــرع األول: تعريـــــف ضـــرر التمــــوث

فإف  1المسؤكلية دعكل تحريؾ التفكير في ينبعث منيا التي المباشرة النتيجة ىك إذا كاف الضرر       
 المسؤكلية ثبكت عمى يترتب الذم الكحيد األػثػػػػػر إلى أف التمكث ىك الفعؿ المنشئ لمضرر ، باإلضافة

 صكرتو. كانت أينا الضرر ىك إصالح
 2.يعني خمطو بو يءبالش يءمكث الشتبما ىك خارج عنو ، فيقاؿ  يءكالتمكث لغة ىك خمط الش     

العممي فيك عبارة عف الحالة القائمة في البيئة الناتجة عف التغيرات  االصطالحأما التمكث في 
      الكفاة بطريقة مباشرةضرار أك األمراض أك المستحدثة فييا ،كالتي تسبب لإلنساف اإلزعاج أك اإل

 
 

                                       
فرع  أطركحة دكتكراه في القانكف  القانكف العاـ ،-حالة الضرر البيئي-ـ يكسؼ المسؤكلية الدكلية بدكف ضرر معم-1

 . 102قسنطينة، ص القانكف الدكلي العاـ، كمية الحقكؽ ،جامعة منتكرم،
 .352، ص12 ، ج1999لساف العرب،دار إحياء تراث العربي، -2
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 1أك عف طريؽ اإلخالؿ باألنظمة البيئية.
كفي مجاؿ البيئة المائية، يعرؼ التمكث بأنو كؿ تغيير في الصفات الطبيعية لمماء بحيث يصير ذا 

مف جراء المكاد  الحيةتؤثر عمى حياة الكائنات  يوطعـ أك رائحة بإضافة مكاد غريبة عم لكف أك
  2ات الكيميائية ، المخمفات الصناعية، النفايات المشعة ، الصرؼ الصحي...النفطية،المركب

ليو ىك أنو مف الصعكبة الكصكؿ إلى تعريؼ عممي قاطع لمتمكث ، حيث نحتاج إكما تجدر اإلشارة 
إلى  كقت كبير مف أجؿ الكصكؿ إلى تحديد مفيـك دقيؽ لمتمكث، بؿ إف ىذا يبدك في نظر البعض 

لصعكبة كذلؾ مف الجانب الفقيي كضع تعريؼ ثابت لمتمكث ،كىذا لتنكع ك اختالؼ كمف ا3 .مستحيال
 مصادر التمكث

حيث أف بعضيا ىك مف صنع البشر كالبعض اآلخر ىك بفعؿ الطبيعة فضال عف أف أسباب التمكث  
  4تختمؼ  كتتجدد مف كقت آلخر بسبب التقدـ العممي كالتقني الدائميف .

 لمتموث:التعريف القانوني -1

يتجو فقياء القانكف إلى القكؿ بأف التمكث ىك تغيير متعمد أك عفكم  تمقائي في شكؿ البيئة        
ناتج عف مخمفات اإلنساف ، أك ىك تغيير الكسط الطبيعي عمى نحك يحمؿ معو نتائج خطيرة لكؿ 

 5كائف حي .

ؿ معو نتائج خطيرة لكؿ يرل البعض أف التمكث ىك كؿ تغير في الكسط الطبيعي عمى نحك يحم ك
.أما البعض اآلخر فيرل أف التعريؼ الذم يتفؽ كطبيعة الدراسة في كؿ الفركع 6الكائنات الحية 

                                       
قسـ   القانكنية لتمكث البيئية البحرية بالنفط،رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكفعباس ابراىيـ دشتي،الجكانب  -1

 . 17ص  2010،جامعة الشرؽ األكسط، عماف األردف،القانكف العاـ، كمية الحقكؽ
عربية، القاىرة تنمية المكارد الطبيعية( دار النيضة ال-مكافحة التمكث (أحمد عبد الكريـ سالمة، قانكف حماية البيئة -2

 .77،  ص  2002-2003
3 -   w of pollution, the free press,New York,1974,p4.al , The international(D) nosJhoJ ( G) hooolB        

مقدمة لنيؿ درجة الدكتكراه  البيئة ، رسالـ عبد الكىاب محمد عبد الكىاب ، المسؤكلية عف االضرار الناتجة عف تمكث-4
 .54 ،ص1994 كمية الحقكؽ ، جامعة القاىرة

 .13، ص1985، مطابع الجمعية العممية الممكية ،عماف،1مسمـ، ابراىيـ أحمد، التمكث، الطبعة      - 5
6 - Azziz  Abed Hadi,  l'action juridique internationale contre la pollution atmospherique,Doctorat        

  setenue  de l'universite de lyon ,France ,1981p14. 
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القانكنية  كيحقؽ المركنة الكافية  التي يمكف أف تستكعب ما يكشؼ عنو  التطكر العممي مف صكر 
     عناصرىا يؤدم بشكؿ  مباشر لمتمكث في المستقبؿ، يتمثؿ في كؿ تغير في أنظمة البيئة أك أحد

 .1أك غير مباشر إلى آثار ضارة

كيعرؼ الفقيو قكلدم التمكث بأنو :إضافة اإلنساف لمكاد الطاقة إلى البيئة بكميات يمكف أف تؤدم إلى 
إحداث نتائج ضارة  بالمكارد الحية أك تعكؽ أكجو النشاط االقتصادم أك تؤثر عمى اليكاء أك األمطار    

 اب أك  المناطؽ الجميدية .أك الضب

كالمالحظ مف خالؿ اآلراء الفقيية لتعريؼ التمكث أنيا  تتجو نحك اعتبار أف االنساف ىك األداة 
الكحيدة إلحداث التمكث بطريقة مباشرة أك غير مباشرة ، مع إغفاؿ ما قد يطرأ مف مصادر ال دخؿ 

اكيف كاحتراؽ الغابات . أما في إطار الجيكد لإلنساف فييا مثؿ التمكث بفعؿ الظكاىر الطبيعية ، كالبر 
الدكلية لمعالجة التمكث فقد ظيرت العديد مف التعاريؼ مف أجؿ التحديد الفني كاالصطالحي لمفيـك 
التمكث ، حيث جاء في التقرير الذم أعده المجمس االقتصادم كاالجتماعي التابع لألمـ المتحدة 

دث بفعؿ التأثير المباشر كغير المباشر لألنشطة في بشأف التمكث أنو }التغيير الذم يح 1965
التككيف أك في حالة الكسط عمى نحك يخؿ ببعض االستعماالت ك األنشطة التي كاف مف المستطاع 

  2 القياـ بيا في الحالة الطبيعية  في ذلؾ الكسِط{

بطريؽ  دخاؿ االنساف كما جاء بكثائؽ منظمة التعاكف ك التنمية االقتصادية ألركبا ، أف التمكث ىك }إ
مباشر أك غير مباشر ، لمكاد أك لطاقة في البيئة كالتي تخمؼ  نتائج ضارة ، عمى نحك يعرض صحة 
اإلنساف لمخطر ، كما يضر  بالمكارد الحيكية كبالنظـ البيئية ، فيناؿ مف قيـ التمتع بالبيئة ، كيعػػػػػكؽ 

 االستخدامات األخرل المشركعة لمكسط{

إلى عدة مبادئ، منيا ضركرة التخمص مف المكاد  1972تمر استككيكلـ الذم عقد عاـ  ىذا كأشار مؤ 
السامة حتى ال تؤدم إلى إلحاؽ األضرار الشديدة بالمكارد الطبيعية كالكائنات الحية مع تشجيع جميع 

 الشعكب بضركرة مكافحتيا.

                                       
.18مرجع سابؽ،ص-دراسة مقارنة -،شرح التمكث البيئي في قكانيف حماية البيئة العربيةعمي عدناف الفيؿ - 1 
2 -             UN.Economic and socialcouncil,E/4073 Jun.10,1965      
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}يعني التمكث إدخاؿ اإلنساف في كما أشارت اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار في مادتيا األكلى 
البيئة البحرية بما في ذلؾ مف مصاب األنيار بصكرة مباشرة أك غير مباشرة  مكاد كطاقة ينجـ عنيا 
أك يحتمؿ أف ينجـ عنيا آثار مؤذية مثؿ األضرار بمكارد الصحة البشرية لألخطار ك إعاقة األنشطة 

تخدامات المشركعة  لمبحار، كالحط مف نكعية البحرية بما في ذلؾ صيد األسماؾ ك غيره مف االس
  1كقابمية مياه البحر لالستعماؿ أك التقميؿ مف خكاصيا{

كيتطابؽ ىذا التعريؼ مع تعريؼ التمكث البحرم الذم أكردتو االتفاقية االقميمية لمحفاظ عمى بيئة 
ارد في اتفاقية ، ككذلؾ مع التعريؼ الك  1982البحر األحمر كخميج عدف ، المبرمة في جدة عاـ 

كفي اتفاقية حماية البيئة   1976فيفرم  16البحر األبيض المتكسط مف التمكث، المبرمة في برشمكنة 
  1978.2أفريؿ  22البحرية لمخميج العربي المبرمة في الككيت بتاريخ 

 كيعتبر مصطمح البيئة البحرية أحد المصطمحات الحديثة نسبيا في فقو القانكف الدكلي ، حيث ظؿ
المفيـك التقميدم لمبحار سائدا حتى أعماؿ الدكرة السابعة لمؤتمر االمـ المتحدة الثالث لقانكف البحار 

، أيف استقر ىذا المصطمح كالذم يتضمف في محتكاه 1978الذم عقد في نيكيكرؾ ك جنيؼ عاـ 
 معنى الحياة البحرية.  

كتكمف أىمية البيئة البحرية ككف ىذه  األخيرة تمعب دكرا ميما في الحفاظ عمى التكازف بيف  
األكسيجيف كثاني أكسيد الكربكف  ،فيي تنتج نصؼ األكسجيف الالـز ليذا التكازف، كما تجدر اإلشارة 
 إليو أف خطر استعماؿ البحار ك المحيطات ال تكمف فقط في االستغالؿ الجائر لمكاردىا

نما تكمف في ككنيا المستكدع األخير لمنفايات األرضية.  كتنتقؿ الممكثات إلى البحار عف  3الطبيعية،كا 
طريؽ الغالؼ الجكم ككذلؾ مف اليابسة عف طريؽ مجارم الصرؼ الصحي ك النفايات البشرية 

                                       
 .1982 مـ المتحدة لقانكف البحار لعاـانظر المادة األكلى /الفقرة الرابعة مف اتفاقية األ   -1
 .81-80مرجع سابؽ، ص  )تنمية المكارد الطبيعية-مكافحة التمكث (أحمد عبد الكريـ سالمة، قانكف حماية البيئة    -2
يكنس  قاز النظاـ القانكني لحماية البيئة البحرية مف التمكث في البحر المتكسط،منشكرات جامعة  عمي صداقة ،صميحة -3

 .42، ص1996، 1الكتب العربية ، بنغازم ط دار
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الطاقة   الزراعية كمف جراء عمميات الحفر كالتنقيب إلنتاج كالمخمفات الصناعية كتسرب المبيدات
 .1كحامالت النفط كغيرىا مف السفف

الييئات  كبعض فقياءال مف العديد عمد البحار تمكث لمفيـك دقيؽ لتحديد : البحري التموث تعريف-2
 المعنى تحديد إلى البحرية بالبيئة المعنية المختصة الدكلية المنظمات بعض ككذا الصمة ذات العممية

 ك الحياة البيئة مف يغير إنساني نشاط :أم بو يقصد البحرم التمكث في أف البحرم بالتمكث المقصكد
 عف الناتجة اآلثار يشمؿ فيك كلذلؾ البحرية المنافع في يؤثر كما العامة كالصحة البحرية أك مصايدىا

 أخرل ككذلؾ األنشطة الحصى كاستخراج كالغاز البتركؿ مصادر كاستغالؿ كالشكاطئ السكاحؿ تنمية
 النفايات مف التخمص ككذلؾ البتركؿ كنفايات كالمخمفات الصناعية الصحي الصرؼ مف التخمص مثؿ

المشعة. كألف التمكث بالنفط يعد أبرز الممكثات النفطية عمى االطالؽ فقد كاف أمرا جكىريا أف تتضمف 
فيكمو االتفاقيات الدكلية المتعمقة بالتمكث البحرم بالنفط تعريفا لضرر التمكث ،تحرص فيو عمى بياف م
 1969كما يحيط بو مف خصائص ،حيث كرد في نص المادة األكلى في الفقرة السادسة مف معاىدة 

عمى أف ضرر التمكث يعني }أم خسارة أك أم ضرر خسارة خارج السفينة الناقمة لممحركقات ، يقع 
قاء  كيشمؿ بسبب التمكث الناتج عف تسرب أك إلقاء المحركقات ، أينما يحدث مثؿ ىذا التسرب أك االل

تكاليؼ االجراءات الكقائية كأم خسارة أك أم ضرر يقع بسبب ىذه االجراءات{ كىك ما نص عميو 
الفقرة الثالثة.مع اعطاء تفسير كاضح مقارنة  2في المادة  1969المعدؿ لمعاىدة  1992البركتكككؿ 
بقابمية بعض  في المسألة المتعمقة 1969يكشؼ فيو عف الغمكض الذم شاب معاىدة  2بالمعاىدة

 -كىك ماسنتناكلو الحقا بالدراسة-أنكاع األضرار لمتعكيض 

                                       
1 -  ENPE :United nation environnement programme,brief,no5,1991,p2. 
 .43-42، ص،مرجع سابؽالنظاـ القانكني لحماية البيئة البحرية مف التمكث في البحر المتكسط صميحة عمي صداقة ، -
 التمكث أضرار عف المدنية لممسؤكلية الدكليةالمعدؿ كالمتمـ لممعاىدة  1992مف بركتكككؿ  2/3راجع نص المادة   - 2

 .1969 لعاـ )الزيت( بالنفط
الخاصػػػة بالمسػػػؤكلية المدنيػػػة عػػػف أضػػػرار التمػػػكث  1977مػػػف معاىػػػدة لنػػػدف نصػػػت  المػػػادة األكلػػػى فػػػي فقرتيػػػا السادسػػػة -

  بالمحركقات الناتجة مف البحث كاستغالؿ المكارد المعدنية لمتربة البحرية عمى تعريؼ مماثؿ.
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أما البركتكككؿ في جزءه األكؿ فقد كافؽ المعاىدة في تعريؼ ضرر التمكث دكف تغيير كبذلؾ يمكف 
القكؿ أف الكفاة كالضرر البدني ك أيضا األضرار الكاقعة عمى األمكاؿ بسبب التمكث كالخسائر الناتجة 

 األضرار ،كؿ ذلؾ يدخؿ في مفيـك ضرر التمكث. عف ىذه 

كأخيرا فإننا نرل أف مدلكؿ تمكث البيئة مع اإلضرار بيا ، ىك منطؽ نسبي ألف كؿ تمكث ال        
ينطكم بالضركرة عمى اإلضرار بالبيئة ،أضؼ إلى أف مصطمح التمكث يبقى أضيؽ نطاقا مقارنة 

يدد البيئة الطبيعية ال يجد مصدره الكحيد في الممكثات باألضرار البيئية  كذلؾ ألف الخطر الذم يت
عمى الرغـ مف أىميتيا، بؿ قد نجده في بعض المظاىر األخرل  كالضكضاء كاالىتزازات ... ككذلؾ 
عف طريؽ بعض التجاكزات االنسانية كالتي تضفي إلى القضاء عمى التكازف االيككلكجي البيئي .كلكف 

 ر لإلضرار بالبيئة فإنو مف الضركرم التعرض لصكر ىذا الضرر.إذا اعتمدنا التمكث كأىـ مصد

 الفرع الثاني: صور الضـــــــرر

،فال مسؤكلية دكف  يعد كجكد الضرر األساس الحتمي كالضركرم لنشأة المسؤكلية الدكلية 
 1ضرر   إلى درجة أف عدـ مشركعية  الفعؿ في حد ذاتو ال يكفي إلقامة دعكل المسؤكلية.

كتختمؼ صكر التمكث بالنظر إلى تأثير ىذه األخيرة عمى البيئة ، فال تككف عمى نفس الدرجة مف 
الخطكرة كالتأثير ،فالضرر الذم يحدث الستخداـ بعض األنشطة الخطرة في البيئة البحرية يجعؿ 

كالضرر مف حيث درجتو يمكف أف يككف  2مفيكمي الضرر كالخطر مفيكميف متصميف بشكؿ حقيقي
 ا بسيطا أك خطيرا أك مدمرا. كىك ما سنبينو فيما يمي : ضرر 

   ية  مشاكؿ بيئية أك أضرار خطيرة عمى البيئةأ ال تصاحبو كىك ذلؾ النكع الذمأوال : الضرر البسيط: 
كقد نجد ىذا النكع مف التمكث في الطبيعة ،نتيجة المخمفات الناتجة عف أجساـ  3أك عمى الصحة العامة.

كالمكاد العضكية التي تأخذ مسارىا إلى المياه الجارية كخاصة عند نزكؿ المطر فكؽ  الكائنات الحية

                                       
فرع   نيؿ شيادة الماجستيرلنشطة الفضائية،مذكرة مقدمة عميكر حناف ، المسؤكلية الدكلية عف األضرار الناتجة عف األ - 1

 . 2014-2013، ،قسنطينة قانكف دكلي عاـ ،كمية الحقكؽ ، جامعة منتكرم
 .300مرجع سابؽ، ص  صميحة عمي صداقة ، النظاـ القانكني لحماية البيئة البحرية مف التمكث في البحر المتكسط، - 2

 1992،أكت ، 5.4مجمة العربي ،العدد ، عبد اهلل رمضاف الكندرم،التمكث اليكائي كاألبعاد البيئية كاالقتصادية ، - 3
 .91ص
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كما قد يككف ىذا النكع مف التمكث مف صنع االنساف  1التربة كالصخكر كالركاسب كالفضالت العضكية.
خؿ المباني نفسيا كال يرتب المسؤكلية الدكلية ،كالممكثات التي تحدث دا إنما بشرط أال يتعدل حدكد الدكلة

نتيجة مكاد التنظيؼ ك مبيدات الحشرات كالمكاد الصحية المصنعة كدخاف السجائر حيث يؤدم كؿ ىذا 
إلى اإلضرار بصحة االنساف. ك يتعمؽ األمر كذلؾ بالنفايات الصمبة كالقمامة المنزلية فيي تساىـ 

ت كالتي غالبا ما يترتب عمييا لخ، كما قد يؤدم شحف النفط الخاـ في الناقالإبنصيب في تمكث المدف ...
تسرب بسيط لمنفط يؤدم إلى حدكث تمكث بسيط كمحدكد في مكانئ الشحف كالتفريغ  .لذلؾ كلمقتضيات 

في سبيؿ استمرار المصمحة العامة تتغاضى دكلة الميناء عف ىذا القدر البسيط مف التمكث العرضي  
ىذا النكع مف التمكث بتدخؿ السمطة الداخمية لمدكلة كغالبا ما يككف احتكاء  عممية شحف النفط مف مكانييا.

يرتب المسؤكلية  كىذا النكع مف الضرر ال 2عف طريؽ اتخاذ كافة االجراءات كالتدابير مف أجؿ الحماية.
الدكلية ألنو ال يتجاكز حدكد الدكلة التي كقع فييا. كمف أمثمة األضرار البسيطة التي رتبت قياـ المسؤكلية 

-11ة مصير ترايؿ  بيف كندا كالكاليات المتحدة األمريكية ايف قضت محكمة التحكيـ في الدكلية  قضي
 بمسؤكلية الدكلة عف عدـ منع . 1941 -3

التمكث العابر لمحدكد كالذم يخمؼ أضرار بيئية تمحؽ بأقاليـ الدكلة األخرل.عمى الرغـ مف أف التمكث في 
 3حد ذاتو ىك بسيط.

يتجاكز الحدكد اإلقميمية لمدكلة كيمحؽ أضرارا  كيعتبرا خطيرا ألنولخطير: ثانيا : الضرر الجسيم أو ا
بالدكؿ األخرل كبذلؾ يخرج مشكؿ التمكث مف نطاؽ السيادة الداخمية لمدكلة إلى نطاؽ القانكف 
الدكلي،كألنو يعتبر تمكثا عابرا لمحدكد فمقد أثار ىذا المصطمح جدال كبيرا في السابؽ حكؿ المدل الذم 

(ميؿ عمى 20-15أف ينتقؿ إليو التمكث عبر إقميـ الدكلة األخرل،ففي السابؽ تـ تحديد المدل بيف ) يمكف

                                       
Bard Kifferstein-David Krants ,Water pollution society-First addition, 1996, p26  .-1  

 .301ص  ،مرجع سابؽصميحة عمي صداقة ، النظاـ القانكني لحماية البيئة البحرية مف التمكث في البحر المتكسط، - 2
، حيث تـ انشاء مصنع لمزنؾ كالرصاص بكند اعمى بعد عشر 1896: ترجع جذكرىا إلى عاـ قضية مصير ترايؿ-3

كيمكمترات مف الحدكد األمريكية ما خمؼ أضرارا عمى المحاصيؿ الزراعية في المنطقة الحدكدية لمكاليات المتحدة األمريكية 
ب:}كفقا  1941 مارس 11 كمة التحكيـ  فينتيجة الدخاف المتصاعد كالذم يحمؿ كمية ىائمة مف الكبريت حيث قضت مح

لقكاعد لمقانكف الدكلي  كقانكف الكاليات المتحدة األمريكية فإنو ال يجكز ألية دكلة أف تستعمؿ إقميميا أك تسمح باستعمالو 
شخاص بطريقة ينتج عنيا كصكؿ غازات ضارة إلى اقميف دكلة أخرل بحيث تحدث أضرارا بذلؾ اإلقميـ أك الممتمكات أك باأل

   المكجكدة عميو، ك قد أمكف اثب ات الضرر بطريقة كاضحة{
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كؿ جانب مف الحدكد الدكلية ، كىذا بسبب المدل الغير بعيد لمممكثات ، كلكف مع الكقت أدل  التطكر 
عيدة سكاء جكا عف طريؽ التكنكلكجي كالتقني الكبير في كافة المجاالت إلى انتقاؿ التمكث إلى مسافات ب

 1الرياح أك في األنيار كالمحيطات عف طرؽ حركة  المياه، كىك ما أدل إلى انتياء ىذا الجدؿ. حركة
كيدخؿ في مفيـك ىذا النكع مف الضرر: االستخدامات السممية لمطاقة النككية كالتي يترتب عنيا أضرارا 

 ، كاالستخدامات الغير مشركعة لألسمحة الكيميائية جسيمة بالبيئة كبالكائنات الحية كالمكارد الطبيعية 
تفاقي استخداـ مثؿ ىذه األسمحة ضمف صككؾ دكلية كثيرة كبركتكككؿ حيث يحـر القانكف الدكلي اإل

كاتفاقية  1963،اتفاقية الحضر الجزئي إلجراء التجارب النككية  فكؽ سطح األرض  لعاـ 1925جنيؼ 
 .1972، اتقاقية حضر انتاج  ك تخزيف األسمحة الجرثكمية لعاـ 1968 منع انتشار األسمحة النككية لعاـ

ك بالرجكع إلى اىتماـ األمـ المتحدة  بتخصيص الفضاء الخارجي لألغراض السممية فقد تزامف مع  2
أكتكبر  04في –بداية السباؽ الحقيقي نحك الفضاء، منذ أف أطمؽ أكؿ قمر اصطناعي ركسي سبكتنؾ 

ير كاحد عمى إطالقو حتي أبدت الجمعية العامة لألمـ المتحدة قمقيا بالنسبة ،حيث لـ يمض ش1957
لألخطار التي يمكف أف تيدد العالـ  كالبيئة في حالة ما إذا تـ استخداـ الفضاء الخارجي في األغراض 

ك التي تحتكم عمى نصكص  1967أيف تـ المصادقة عمى معاىدة الفضاء الخارجي لعاـ  3الغير سممية.
حة اليدؼ منيا نزع السالح مف الفضاء الخارجي ك األجراـ السماكية ففي الفقرة األكلى مف مادتيا صري

أك أم نكع آخر مف أسمحة   الرابعة تتضمف تعيدا صريحا بحظر كضع أم أجساـ تحمؿ أسمحة نككية 
 الدمار الشامؿ في أم مدار حكؿ األرض أك كضع مثؿ ىذه األسمحة عمى األجراـ السماكية.

كيظير كاضحا كذلؾ ىذا النكع مف الضرر في البيئة البحرية مف خالؿ الككارث البيئية الناتجة عف   
أمككك -غرؽ أك احتراؽ ناقالت النفط العمالقة كتسرب حمكلتيا في المياه البحرية مثؿ حادثة الناقمة   

لتمكث الذم  خمفتو كأيضا ا 1968 -تكرم كانيكف-كغرؽ ناقمة البتركؿ  الشييرة 1989لسنة  -كاديز
ذا كانت ىذه أىـ 1989قبالة السكاحؿ المغربية عاـ  -5خرج -يرانية احتراؽ ناقمة النفط اإل .كا 

                                       
1- Alexander Kiss,Danah-Shelton , Traite de Droit Européen de l'environnement, édition  frison  roche  

 1995,p116.                                                                                                                  
       مرجع سابؽ صميحة عمي صداقة ،النظاـ القانكني لحماية البيئة البحرية مف التمكث في البحر المتكسط، - 2

 .303-302ص
 
3 - Patrick Daillier- Alain Pellet ,Droit  international public , 5eme Edition , Paris , 1996 ,p1162. 
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الحكادث فيناؾ غيرىا مف الحكادث كالككارث البيئية كالتي صارت أمرا مألكفا في حياتنا المعاصرة 
لية عف تمؾ األضرار لـ تكتسي ك ؤ ىا.ك عمى الرغـ مف خطكرة ىذه الحكادث فإف المسر ك استمرا لكثرتيا

بعد الصبغة الجزائية بؿ تقتصر فقط عمى المسؤكلية المدنية التعكيضية ،إال في حاالت االنتياكات 
الخطيرة لمبيئة كقت الحرب كىك ما جاء ت بو لجنة القانكف الدكلي في مشركعيا عف المسؤكلية 

لبيئة .كفي ىذا الصدد نص بركتكككؿ جنيؼ الدكلية متجية نحك تجريـ االنتياكات الخطرة الضارة با
عمى أنو "يحظر استخداـ كسائؿ أك أساليب القتاؿ ، يقصد بيا أك قد  35/3في المادة  1977لعاـ 

  يتكقع منيا أف تمحؽ بالبيئة الطبيعية أضرارا كاسعة االنتشار أك طكيمة المدل ".
كىذا النكع مف التمكث يمثؿ أخطر أنكاع التمكث عمى االطالؽ حيث ثالثا : ضرر التموث المدمــــر: 

تتعدل فيو الممكثات الحد الخطر لتصؿ إلى الحد المدمر ، كتبعا لذلؾ ينيار النظاـ اإليككلكجي 
كيصبح غير قادر عمى العطاء، نظرا الختالؿ التكازف البيئي بشكؿ جذرم بسبب عدـ التكافؽ بيف 

 كلعؿ أخطر الحكادث المدمرة :1بيئة كالمكاد السامة ك الخطرة. العناصر الطبيعية في ال
الكيرباء ، كذلؾ  إلنتاجفي محطة  1986انفجار مفاعؿ تشارنكبؿ في مدينة  كييؼ بأكرانيا عاـ -

نتيجة ألخطاء فنية أدت إلى تسرب كميات ىائمة مف المكاد المشعة بصفة مستمرة لمدة تسعة أياـ إلى 
د تـ التأكد مف خالؿ التصكير باألقمار االصطناعية األمريكية  ككذلؾ مف حيف السيطرة عميو،كق

خالؿ  النتائج التي سجمتيا أجيزة الرقابة االشعاعية بالسكيد أف المكاد اإلشعاعية المتسربة مف جراء 
االنفجار امتدت في الفضاء الخارجي لمسافة ال تقؿ عف ثالثة أمياؿ.كما امتد في أنحاء متفرقة في 

 2كبا ليشمؿ كال مف فنمندا، الدانمارؾ بكلندا.أكر 
عندما اشتد قصؼ قكات  1991كذلؾ التمكث الذم عرفتو المياه الخميجية أثناء حرب الخميج عاـ  -

التحالؼ لمجانب العراقي، حيث تعمد العراؽ فتح أكبر أنابيب ضخ النفط مف بعض اآلبار الككيتية 
 طح البحر عرفيا التاريخ  امتدت آالؼ الكيمكمترات لتشكؿ بذلؾ أكبر رقعة مف البتركؿ فكؽ س

كسببت بذلؾ دمارا كآثارا بيئية كخيمة خطيرة في بحر الخميج الذم يكاد يككف بحر شبو مغمؽ كيتميز 
 .  بقمة تياراتو ك ال تزاؿ  عكاقب ىذه الحادثة مستمرة إلى حد اليـك

                                       
 .                              189 ،ص2007كظاىرة التمكث،دار النيضة العربية ،القاىرة، البيئةمعمر رتيب محمد عبد الحافظ ،القانكف الدكلي  -1

  2 . 306 مرجع سابؽ ص صميحة عمي صداقة ، النظاـ القانكني لحماية البيئة البحرية مف التمكث في البحر المتكسط،
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كيتضح مف خالؿ كؿ ىذا أف طبيعة األضرار البيئية تختص بامتداد آثارىا السمبية مف دكلة        
ألخرل بغض النظر عف الحدكد السياسية ألف البيئة ىي الكسط  المشترؾ الذم يمارس فيو البشر 

،أضؼ إلى اآلثار البالغة التي يمكف أف تتحقؽ عمى المدل البعيد كىك ما يتطمب تكثيؼ 1أنشطتيـ
 لجيكد المشتركة لممختصيف مف أجؿ الحماية.ا
 

 النطاق الجغرافي لمضرر والمبادئ التي تحكم مكافحة التموث. المطمب الثاني:

مشكمة التمكث البحرم أضحت تكتسي أىمية  بالغة ك بعدا عالميا،حيث تنتشر آثارىا في كافة        
كرة أك النامية عمى حد سكاء كىك ما أشار أنحاء البحار كالمحيطات ، كتشمؿ كافة الدكؿ، سكاءا المتط

: "إف  1970 ك 1969 إليو العالـ النركيجي "ثكر ىيرداؿ" كالذم جاب المحيط األطمسي عامي
التيارات البحرية التي تبدأ مف شماؿ المحيط االطمسي ك تجتاز أمريكا المدارية  ك تتعرض لمتمكث 

دعت الجمعية العامة لألمـ المتحدة بإصدارىا قرارىا كلقد  2المستمر بسبب جرفيا كتؿ النفط الطافية "
الذم أفضت فيو إلى عقد مؤتمر دكلي مف أجؿ كضع اتفاقية جديدة تعالج كافة مسائؿ  3 1972عاـ 

قانكف البحار كانتيى األمر بعد عشر سنكات إلى المصادقة عمى اتفاقية قانكف البحار في جامايكا  
 خيرة يمكف التمييز بيف خمس أقساـ لمساحة البيئة البحرية ك كفقا ليذه األ 1982ديسمبر عاـ 

.أضؼ إلى اىتماـ الدكؿ باالمتداد القارم 4انطالقا مف البحر االقميمي كصكال إلى أعالي البحار 
المكجكد في قاع البحر القريب مف بحرىا اإلقميمي كالذم يرجع إلى رغبتيا في استغالؿ الثركات 

كىك ما ضاعؼ االىتماـ الدكلي بمسألة حماية البيئة البحرية   5األخرل(  الطبيعية )كالنفط كالمعادف
مف التمكث بالنفط .كلكف السؤاؿ الذم يطرح نفسو  ىك كيؼ يتحدد مكاف كقكع الضرر حتى يككف 
                                       

Palvic (f)et autres,  La réparation du dommage écologique ,Mémoire soutenue en droit international -1          
(DEA )  paris,1988,p,94    

 
S.Oda ,The law of the sea in our time -1,New développements,(1) 1966-1975, Sijthoff-2    
Leyden -1977,P112. 

 .1967ديسمبر18  الصادر في 2340رقـ لألمـ المتحدة  الجمعية العامةقرار - 3
   .1982 -نتيغكبامك م-أنظر أحكاـ اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار- 4

5-V.M. Raugel "Le plateau continental dans la convention de 1982 sur le droit de la mer "RCADI  
1985,P 269. 
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قابال لمتعكيض بمقتضى النصكص الدكلية ؟ىؿ العبرة بكقكع ضرر التمكث بالبحر االقميمي أك يمكف 
أك حتى الجرؼ القارم.ثـ ماىي  المبادئ  طقة االقتصادية الخاصة كأعالي البحارأف يمتد إلى المن

 الحاكمة لمحد مف التمكث  في ضكء القانكف الدكلي .

 الفرع األول: ضرر التموث بين البحر االقميمي وأعالي البحار. 

 الفرع الثاني: المبادئ التي تحكم مكافحة التموث.

      

 بين البحر االقميمي وأعالي البحار. الفرع األول: ضرر التموث

 

 األضرار يقتصر فقط عمى ال خاص لو مفيـك 1969اتفاقية برككسؿ  في الضرر أفّ  كبما          
نما كقعت التي أضرار  لمنع تتخذ التي الكقائية أيضا تكاليؼ اإلجراءات يشمؿ كما سبؽ الذكر، كا 

كضع اإلطار الجغرافي الالـز كقكع الضرر في منيا.فمف الضركرم  كذلؾ   الحد البحرم أك التمكث
 نطاقو حتى يخضع ألحكاـ االتفاقية  كالبركتكككؿ الممحؽ بيا.

كلذلؾ يجب التمييز بيف المناطؽ الخمس لمبيئة البحرية لما في ذلؾ مف أىمية خاصة عند بحث نكع 
المنطقة المتاخمة          ميمياإلق كنقصد بذلؾ البحر 1كطبيعة المسؤكلية المترتبة عمى مخالفة االلتزاـ. 

 المنطقة االقتصادية الخاصة ،الجرؼ القارم، أعالي البحار.

ىك المساحة مف البحار متاخمة لشكاطئ الدكلة تمتد فيما كراء إقميميا البرم البحر االقميمي  -1
بمعنى آخر ىك رقعة مف البحار تنحصر بيف المياه الداخمية كالشاطئ مف ناحية   كمياىيا الداخمية ،

ك قػػػد نصت المادة الثالثة مف اتفاقية قانكف البحار "تحدد عرض  2كأعالي البحار مف ناحية أخرل.
ميؿ بحرم  تقاس مف خطكط األساس المقررة  كفقا لالتفاقية "  12بحرىا االقميمي بمسافة ال تتجاكز 

                                       
دراسة قانكنية في ضكء -الفار،االلتزاـ الدكلي بحماية البيئة البحرية كالحفاظ عمييا مف أخطار التمكث، عبد الكاحد محمد -1

 .18 ،ص1980ة، القاىرة،ػػ، دار النيضة العربي1982اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار 
انكنية كاالقتصادية،مطبعة جامعة عيف ابراىيـ محمد العناني ، دراسات في القانكف الدكلي لمبحار ،مجمة العمـك الق- 2  

 .1978-1976 جانفي 18شمس،العدد األكؿ،  
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ماتحتو كما يعمكه مف  حيث تتمتع  الدكلة الساحمية بالسيادة الكاممة عمى مياه كقاع البحر االقميمي كب
"تمتد سيادة الدكلة خارج  1982( مف اتفاقية قانكف البحار 2نصت عميو المادة) فضاء خارجي كىك ما

مية إلى حزاـ بحرم مالصؽ إقميميا البرم كمياىيا الداخمية أك مياىيا األرخبيمية إذا كانت دكلة أرخبي
يعرؼ بالبحر االقميمي  بحيث تمتد تمؾ السيادة إلى الحيز الجكم فكؽ البحر االقميمي ككذلؾ إلى 
قاعو باطنو " كال يرد عمى ىذه السيادة إال حؽ المركر البرمء لمسفف التجارية االجنبية كفقا لمقكانيف 

لتمكث كخفضو ك السيطرة عميو داخػػؿ مياىيا كاألنظمة التي تضعيا الدكلة الساحمية كذلؾ لمنع ا
االقميمية مع ضماف حؽ المركر البرمء كتسييؿ المالحة كتنظيـ حركة المركر كحماية األسالؾ 

  1كاألنابيب كحفظ المكارد الحية لمبحر إلى جانب االلتزاـ بالحفاظ عمى البيئة البحرية.

د مف نياية البحر االقميمي لمدكلة الشاطئية : ك ىي منطقة بحرية إضافية تمتالمنطقة المتاخمة -2
نحك أعالي البحار إلى مسافة محدكدة لكي تتمكف الدكلة مف بعض حقكؽ الرقابة الضركرية مف أجؿ 
منع كمعاقبة كؿ الخارجيف عمى نظاميا الجمركي كالمالي كالصحي ككذلؾ منع االخالؿ بالقكانيف 

نطقة عف كضع البحر االقميمي ، كذلؾ ألنيا جزء مف كيختمؼ الكضع القانكني لتمؾ الم 2الجمركية.
مف اتفاقية  2أعالي البحار ال تمتد إلييا سيادة الدكلة الساحمية ، كتمتد المنطقة المتاخمة كفقا لممادة 

ميال بحريا مف خط األساس الذم تقاس منو  24إلى مسافة  1982األمـ المتحدة لقانكف البحار 
 3عرض المياه االقميمية.  

استحدثت اتفاقية قانكف البحار منطقة جديدة كىي المنطقة  المنطقة االقتصادية الخالصة:-3
مف  57االقتصادية الخالصة كىي منطقة تقع كراء البحر االقميمي كمالصقة لو ،كقد حددت المادة

عرض المنطقة االقتصادية الخالصة عمى أنو "ال تمتد المنطقة  1982اتفاقية قانكف البحار 
ميؿ بحرم مف خطكط األساس التي يقاس منيا عرض  200ادية الخالصة إلى اكثر مف االقتص

                                       
 .1982مف اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار   (4 / 211( ك)1 /21) المكاد- 1
 . 148 ،الجزائر ص2009جماؿ الديف محي الديف،القانكف الدكلي لمبحار،الطبعة األكلى ،دار الخمدكنية لمنشر كالطبع ،-2
زيد عف اثني عشر ميال ػػي مف اتفاقية جنيؼ لمبحر االقميمي كانت تحدد مسافة المنطقة المتاخمة بما ال 24/2المادة  -3

 1982بحريا مف خط االساس الذم تقاس منو المياه االقميمي لمدكلة الساحمية ،أما اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لعاـ 
 ميؿ بحرم عمى النحك المذككر. 24فقد عدلت ىذه المسافة ألى 
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عمى أف يعترؼ لمدكلة الساحمية فييا بحقكؽ سيادية عمى الثركات الحية كالغير 1البحرم اإلقميمي"  
 حية  كعمى أف تكفؿ الدكلة الساحمية لمدكؿ األخرل حرية المالحة البحرية كالجكية كحرية مد الكابالت

 2كاألنابيب عبر ىذه المنطقة. 

كالجدير بالذكر أف فكرة تحديد  ككضع النظاـ الخاص بالمنطقة االقتصادية الخالصة ليس بحديث 
 1982.3لـ يعترؼ بيا إال في إطار اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لسنة  ك العيد إنما لـ يقنف

 211/5قة الخالصة حيث أشارت في المادة كىذا كقد اىتمت ىذه االتفاقية حماية  بيئة المنط
عمى"لمدكلة الساحمية أف تعتمد بمناطقيا االقتصادية قكانيف كأنظمة لمنع التمكث كالسفف كخفضو 
كالسيطرة عميو تككف متفقة مع القكاعد كالمعايير الدكلية " كما أنو يمكف لمدكلة الساحمية أف تقـك عند 

بير التي قد تصؿ إلى حد استخداـ القكة  مف أجؿ ضماف تنفيذ الضركرة بالمجكء الستخداـ بعض التدا
 4قكانينيا كأنظمتيا المتعمقة بحماية حقكقيا في المنطقة االقتصادية الخالصة.

ينحرؼ االمتداد القارم )الجرؼ القارم،اإلفريز القارم( إلى الطبقات األرضية  الجـــرف القــــاري: -4
أك ىي  5ف السكاحؿ ك التي تمثؿ امتدادا طبيعيا ألرضية القارات. المغمكرة بمياه البحر المنحدرة م

ميؿ بحرم  مف خطكط  200المساحة مف األرض المغمكرة بمياه البحر كالتي تمتد إلى مسافة 
،كالمستقر أف الحد األقصى المتداد الجرؼ القارم  6األساس التي  يقاس منيا عرض البحر االقميمي 

لقانكف البحار لمدكلة الساحمية  دكف  1982يؿ بحرم . كقد أقرت اتفاقية م 350ألم دكلة ساحمية ىك 
 غيرىا بحقكؽ 

                                       
 . 174 جماؿ الديف محي الديف،القانكف الدكلي لمبحار،نفس المرجع ،ص -1
  21 ص مرجع سابؽ عبد الكاحد محمد الفار،االلتزاـ الدكلي بحماية البيئة البحرية كالحفاظ عمييا مف أخطار التمكث، -2

J.Schneider,Word public order of the environnement,Stevens end Sens,London,1979.p23.-3   
 .  1982( مف اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار6ك 220/5ك 73/1نذكر في ىذا الصدد المكاد) -4
 .287ابراىيـ محمد العناني ، دراسات في القانكف الدكلي لمبحار، مرجع سابؽ،ص -5
                      1982 يقكبام مف اتفاقية مكنت  76انظر المادة  -   6  
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سيادية عمى الجرؼ القارم ،مف أجؿ استكشافو كاستغاللو ،كال يمكف لغيرىا مف الدكؿ القياـ بيذه 
بة مف كقد بادرت الدكؿ مف أجؿ ذلؾ التخاذ التدابير المناس 1األنشطة دكف مكافقة الدكلة الساحمية .

أك مف خالؿ االتفاقيات  1982أجؿ حماية الجرؼ القارم ك كقايتو مف خالؿ  اتفاقية قانكف البحار 
االقميمية  ، حيث ألزمت اتفاقية برشمكنة لحماية البحر الألبيض المتكسط الدكؿ األطراؼ كفقا لنص 

سط الناجـ عف عمميات ("تتخذ كافة التدابير المناسبة لكقاية منطقة البحر األبيض المتك 7)المادة 
استكشاؼ كاستغالؿ الجرؼ القارم كقاع البحر كطبقات تربتو الجكفية كالعمؿ عمى التخفيؼ مف حدة 

في فقرتيا األكلى كالثانية مف اتفاقية قانكف البحار"   79ىذا التمكث ك مكافحتو" كما نصت المادة 
الجرؼ القارم كفقا ألحكاـ ىذه يحؽ لجميع الدكؿ كضع األسالؾ كخطكط األنابيب المغمكرة عمى 

المادة مع مراعاة حؽ الدكلة الساحمية في اتخاذ التدابير  المعقكلة الستكشاؼ الجرؼ القارم كاستغالؿ 
عمى  193مكارده الطبيعية كمنع التمكث مف خطكط األنابيب كخفضو كالسيطرة عميو" كنصت المادة 

عمال بسياستيا البيئية ككفؽ اللتزاميا بحماية أف"لمدكؿ حؽ سيادم في استغالؿ مكاردىا الطبيعية 
 البيئة البحرية كالحفاظ عمييا".

يقصد بأعالي البحار،أجزاء البحار كالمحيطات التي ال تدخؿ في نطاؽ البحر  أعالي البحار :- 5
 ال االقميمي أك في المياه الداخمية أك في المنطقة المتاخمة أك في المنطقة االقتصادية الخالصة ، كما

مف قانكف البحار.ك  نصت المادة  86تشمميا المياه األرخبييمية  لدكلة أرخبيمية. كىك ما أقرتو المادة 
مف نفس القانكف عمى أف أعالي البحار مفتكحة لكؿ الدكؿ ،ساحمية كانت أـ غير ساحمية مف  87

بيب ك إقامة أجؿ المالحة كحرية الصيد ك البحث العممي كالتحميؽ ككضع الكابالت كخطكط األنا
كتعتبر األنشطة التي تقـك بيا الدكؿ مف أجؿ اكتشاؼ باطف البحار ك استغالؿ  الجزر االصطناعية .

مكاردىا أحد أكبر أسباب تمكث البيئة البحرية ،كىذا بعدما اتجيت الدكؿ نحك التنقيب عف الغاز 
أعالي البحار،كلـ تقؼ الدكؿ الطبيعي كالبتركؿ إلى جانب اقامة المنشآت البتركلية الكبرل في منطقة 

نما اتجيت كذلؾ نحك إقامة المحطات البحرية مف أجؿ خدمة السفف   الساحمية عند ىذا الحد كا 
العمالقة الناقمة لمنفط كالمكاد الكيماكية األخرل كغيرىا مف األنشطة األخرل التى تعتبر مف مظاىر 
                                       

كبالمقابؿ تمتـز الدكلة برقابة الحالة   يتألؼ الجرؼ القارم مف الكائنات الحية  ك الغير حية )كالمعادف كالنفط...( -1
ف الطبيعية لمبيئة البحرية في تمؾ المنطقة  كتقييـ أم تغير يطرأ عمييا إلى جانب االمتناع عف القياـ بأم أنشطة تككف م

 مف قانكف البحار.  79شأنيا تمكيث المنطقة. مثمما نصت عميو المادة 
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ؽ في القياـ بأنشطتيا في ىذه المنطقة كلكف كالجدير بالذكر أف لكؿ الدكؿ الح 1التقدـ التكنكلكجي .
 في حدكد التزاميا بحماية البيئة البحرية ،كىك التزاـ يقع عمى عاتؽ كؿ الدكؿ .

ذا كانت اتفاقية قانكف البحار لعاـ          قد أكلت  بشكؿ عاـ اىتماما كبيرا بشأف حماية  1982كا 
البيئة البحرية مف كافة أكجو التمكث باختالؼ مصادره كالذم ينتج عف االستخداـ كاالستغالؿ البشرم 

عف أضرار التمكث  كالمتعمقة بالمسؤكلية المدنية  1969لمبحار كالمحيطات ؛فإف اتفاقية  برككسؿ 
بالزيت قد حددت النطاؽ الجغرافي لمتمكث كفقا لمكاف كقكع الضرر بغض النظر عف مكاف نشكء 
الحادث فمثال لك ألقي البتركؿ أك حدث تسرب مف السفينة في منطقة أعالي البحار ك كقع الضرر في 

مف معاىدة  2نص المادة المياه االقميمية  فإف العبرة ىي بمكاف كقكع الضرر كىك ما أشار إليو  
:"ىذه المعاىدة تنطبؽ فقط عمى أضرار التمكث الكاقعة عمى االقميـ بما في ذلؾ البحر االقميمي 1969

 2لدكلة متعاقدة ..." 

كلقد تعرضت ىذه المسألة لجدؿ كبير أثناء مناقشات المؤتمر الدكلي الذم دعت اليو منظمة 
"AMACO تداد أف يشمؿ التعكيض كذلؾ األضرار التي  ،حيث يرل فريؽ ضركرة ام 1969" عاـ

  تمتد لى أعالي البحار كالدليؿ عمى ذلؾ أنو عندما تحدث أضرار لمتمكث بالزيت في أعالي البحار 
فإف المكارد كالثركات الحية لمدكلة الساحمية  في المنطقة المتاخمة ك المنطقة االقتصادية الخالصة 

ف المؤتمر أخذ بعدـ إمكانية االمتداد عمى اعتبار أف األضرار تتعرض لمخطر ،كعمى الرغـ مف ذلؾ فإ
التي يمكف أف تحدث في أعالي البحار تككف أقؿ خطكرة مقارنة باألضرار التي تحدث في المياه 
االقميمية كبالتالي يمكف تغطيتيا كالتعكيض عنيا في إطار القكاعد العامة لمقانكف الدكلي العاـ كذلؾ 

نيف كاالختصاص القضائي لكؿ دكلة.كنتيجة لما سبؽ ذكره فإف لمدكؿ الحؽ في أف لتفادم تنازع القكا

                                       
 .  21 ص ،مرجع سابؽ عبد الكاحد محمد الفار،االلتزاـ الدكلي بحماية البيئة البحرية كالحفاظ عمييا مف أخطار التمكث 1- 
 أضرار التمكث بالزيت الناتجة عف البحثالمتعمقة بالمسؤكلية المدنية عف  1972نذكر في ىذا الصدد بأف اتفاقية لندف -2  
 -مكاف كقكع الضرر كأساس النطباقيا عمى األطراؼ المتعاقدة-كاستغالؿ المكارد المعدنية ،قد أخذت أيضا بمعيار   
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تضمف قانكنيا الداخمي بمسألة التعكيض عف األضرار الناتجة عف التمكث الذم يمس بمصالحيا التي 
 1تقع كراء البحر االقميمي.

مى اإلقميـ بما في يكفي كقكع الضرر التمكث ع 1969كخالصة القكؿ فإنو ك مف أجؿ تطبيؽ معاىدة  
ذلؾ البحر اإلقميمي لمدكلة المصادقة عمى االتفاقية ،كذلؾ بغض النظر عف جنسية المتضرريف مف 
التمكث حتى كلك كانكا رعايا دكلة أخرل غير مصادقة عمى االتفاقية.  كقد ضؿ الكضع عمى حالو إلى 

حيث تنص المادة الثالثة منو عمى  1969 التفاقيةالمعدؿ  كالمتمـ  1992غاية صدكر بركتكككؿ 
 :يأتي ما عمى حصرا االتفاقية ىذه أنو: "تنطبؽ

 الكاقعة: التمكث رأضرا * 

 .اإلقميمي بحرىا ذلؾ في بما متعاقدة دكلة اقميـ في -1

تكف الدكلة  لـ إذا أك الدكلي لمقانكف كفقا منشأة متعاقدة، لدكلة الخالصة االقتصادية المنطقة في -2
 الدكلة المذككرة تحددىا أف عمى الدكلة لتمؾ البحر اإلقميمي كراء المنطقة  ىذه مثؿ أنشأت قد تعاقدةالم
 يقاس األساس التي خطكط مف بحرم ميؿ 200 مف أبعد تمتد إلى أالّ  بشرط ك الدكلي لمقانكف كفقا
بشدة مقارنة  اتسع" كأكؿ ما يالحظ مف نص المادة أف المشرع الدكلي .اإلقميمي بحرا عرض عند

ليشمؿ المنطقة االقتصادية الخالصة .أيف تـ استبعاد أف يدخؿ في نطاؽ تطبيؽ  1969بمعاىدة 
ميؿ بحرم  200الجرؼ القارم ك الجزر االصطناعية ،كما ال يمتد فيما كراء  1992بركتكككؿ 

لتي جاء تحتسب مف خطكط األساس التي يقاس منيا عرض البحر االقميمي ، أما بالنسبة لمصيغة ا
بيا نص البركتكككؿ فإف نص المادة اشترط التحديد عمى النحك الي تـ ذكره ، ألنو ىنالؾ بعض الدكؿ 
التي اعترضت عمى "عبارة المنطقة االقتصادية الخالصة " كلـ تقـ بإعالف ىذه المنطقة كفي المقابؿ 

 ميؿ بحرم.  200تمارس حقكقيا السيادية إلى مسافة 

 1969قد اتفؽ مع اتفاقية برككسؿ  OPAأف قانكف التمكث األميركي بالزيت كتجدر اإلشارة      
في تحديد نطاؽ تطبيؽ ىذا القانكف ليشمؿ المياه الصالحة المالحة لمكاليات  1992كبركتكككؿ 

                                       
1 -Abecassis end Jarashow ,Oil pollution from ships ,International united Kingdom and united states 

law and practice,London ,Stevens end Sene,1985,P203.                                                         
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المتحدة األمريكية إلى جانب التمكث الذم يحصؿ في مياه الشكاطئ المجاكرة كالمياه اإلقميمية         
 21/ 1001كالمالحظ مف خالؿ نص المادة  1المالصقة كالمنطقة االقتصادية الخاصة .  ك المنطقة
(تضـ كؿ المياه  Navigable waters( أف عبارة المياه الصالحة لممالحة )OPA)1990مف قانكف 

المكجكدة كالتي تسيطر الكاليات المتحدة األمريكية عمييا كتمارس عمييا سيادتيا، بما في ذلؾ المياه 
يجيز المطالبة بالتعكيض عف  1990إلى جانب ىذا إف قانكف التمكث بالزيت لعاـ  2الداخمية. 

لتسييالت المقامة في الجرؼ األضرار التي تحصؿ في المياه األجنبية إذا نشأت تمؾ األضرار عف ا
القارم أك عف ناقالت البتركؿ التي تحمؿ شحنة زيت بيف نقطتيف داخؿ الكاليات المتحدة األمريكية  

عمى أف تككف الدكلة المتضررة مرتبطة مع الكاليات المتحدة األمريكية باتفاقية تفرض المعاممة    
عمى التمكث بالزيت التي تحصؿ في أعالي األمريكي  OPAكمف جية أخرل يسرم قانكف  3بالمثؿ.  

البحار، إذا كاف مف شأف التمكث أف يؤثر عمى المياه االمريكية  بامتداده إلييا بأم شكؿ مف 
 4األشكاؿ.

 تكاد تككف محدكدة جدا.  OPAكخالصة القكؿ فإف المياه التي تخرج عف نطاؽ تطبيؽ القانكف      

مريكي رر ىك أحد الجكانب المشتركة بيف قانكف التمكث األككنتيجة عامة فإف مكاف كقكع الض     
OPA  مف أجؿ تحديد الطرؼ المسؤكؿ عف  1992ككذلؾ بركتكككؿ  1969كاتفاقية برككسؿ

المتداد أكسع كىي الغاية التي كضع ألجميا ىذا القانكف. ك لكف  OPAالتمكث. مع تضميف قانكف 
ئة مف التمكث بالنظر لمتكاليؼ الباىظة التي تتطمبيا الكقاية ىي الطريقة المثمى لحماية البي تبقى

 عمميات مكافحة التمكث كالعتبار أنو مف الصعكبة إعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو.

 

                                       
 الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية جالؿ كفاء محمديف ،الحماية القانكنية لمبيئة البحرية مف التمكث بالزيت، دار-1

 .53-52ص ،2001
  ...OPA (...in to or upon the navgable  waters or)مف قانكف 1001/21ككرد في نص المادة -2

تجدر اإلشارة في ىذا الصدد إلى أف كندا غير مرتبطة مع الكاليات المتحدة االمريكية باتفاقية كرغـ ذلؾ يتـ تعكيض - 3
المضركريف الكندييف مف جراء التمكث بالزيت مف ناقالت البتركؿ  التي تنقؿ البتركؿ مف أنابيب ترانس بآلسكا إلى الكاليات 

 المتحدة االمريكية .
.55،صنفس المرجعمديف ،الحماية القانكنية لمبيئة البحرية مف التمكث بالزيت، جالؿ كفاء مح - 4  
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 الفرع الثاني:المبادئ التي تحكم مكافحة التموث.
 

لبحرم نظرا ألف مشكمة التمكث البحرم ليست مشكمة محمية بؿ ىي مشكمة عالمية ، فالتمكث ا        
بآخر إلى المناطؽ البحرية األخرل ، كىك ما يعرؼ بالتمكث العابر  في منطقة معينة قد ينتقؿ بشكؿ أك

المياه البحرية ببعضيا البعض، كبالنظر لككف معظـ الدكؿ بؿ جميعيا عمى  التصاؿلمحدكد، نظرا 
في ىذا المجاؿ ، فإف ىناؾ عدة  االتفاقياتإدراؾ كبير بخطكرة التمكث البحرم كىك ما تترجمو جؿ 

  1البحرية مف التمكث. البيئةالمحافظة عمى  االلتزاـمبادئ يقرىا القانكف الدكلي كىي تحكـ 
أما بالنسبة لمبدأ الحيطة فسنتناكلو بالتفصيؿ في إطار اإلجراءات الكقائية مف خالؿ المبحث الثاني 

 مف الفصؿ الثاني مف ىذه الدراسة.
 اإلنسان في البيئةأوال : مبدأ حق 

عرؼ ىذا المبدأ كاستقر عف طريؽ العرؼ ك أضفي عميو الصفة اإللزامية مف خالؿ استمرار 
 العمؿ بو مف قبؿ الدكؿ كالتزاميـ بو ، كىذا يؤكد بأنو ليس مبدأ حديث النشأة بؿ نتاج زمف طكيؿ كىك

                                              .لو صفة العرؼ الممـز ما يكفي لتككف
يمكف أف يعيش  كصار ىذا المبدأ اليـك مف المبادئ األساسية في القانكف الدكلي البيئي .فاإلنساف ال

في ظركؼ بيئية متدىكرة ، لذا فالحفاظ عمى البيئة ىك حفاظ عمى البشرية  . كلقد استقر ىذا المبدأ 
ضية مصير تريؿ الذم جاء فيو: إف المحكمة كجدت بأنو " بمكجب منذ صدكر قرار الحكـ في ق

      مبادئ القانكف الدكلي كقانكف الكاليات المتحدة ،أنو ليس ألية دكلة الحؽ في أف تستخدـ إقميميا 
السماح باستخدامو بالطريقة التي تسبب الضرر إلقميـ دكلة أخرل أك ممتمكات األشخاص  أك

، كأعيد النص عمى 2 1972د ىذا  المبدأ مف خالؿ إعالف استككيكلـ لعاـ المكجكديف فيو" كما تأك
في المبدأ الثاني منو ، ككذلؾ في حكـ  1992ىذا المبدأ في إعالف ريك حكؿ البيئة كالتنمية لعاـ 

 االستشارم بشأف شرعية التجارب النككية . محكمة العدؿ الدكلية في رأييا

                                       
  .183ص،1977 -33أحمد نجيب رشدم ، قكاعد مكافحة التمكث البحرم ، المجمة المصرية لمقانكف الدكلي ، المجمد،-1 
"لإلنساف حؽ أساسي في الحية كالمساكاة كفي ظركؼ عيش مناسبة  عمى1972ينص المبدأ االكؿ مف إعالف استككيكلـ -2
، كىك يتحمؿ مسؤكلية رسمية تتمثؿ في حماية لبيئة يةفي بيئة تسمح نكعيتيا بالحياة في ظؿ الكرامة كتحقيؽ الرفاى 

 كالنيكض كالنيكض بيا مف أجؿ الجيؿ الحاضر كاألجياؿ  المقبمة..."
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 ثانيا : مبدأ حسن الجوار
حسف الجكا ر في القانكف الداخمي ثـ تحكؿ  إلى القانكف الدكلي العاـ، كىك أف تراعي   ظير مبدأ

.كىك أحد 1الدكلة عند ممارستيا الختصاصاتيا عمى إقميميا عدـ إلحاؽ الضرر باألقاليـ المجاكرة 
أف تراعي الدكؿ حيف تمارس  المبادئ األساسية لمعالقات الدكلية . كيقصد بمبدأ حسف الجكار قانكنا ،

تقـك بو مف أنشطة أية خسائر جسيمة عمى اقميـ  سيادتيا كاختصاصيا عمى اقميميا أال يترتب عمى ما
 2 .دكلة أخرل

حيث يدخؿ مفيـك ىذا المبدأ في أنو مف الكاجب عمى كؿ دكلة أف تمارس سمطاتيا كاختصاصاتيا 
 3اشرة بأقاليـ الدكؿ األخرليؤدم إلى إحداث أضرار مب عمى اقميميا بشكؿ ال

كقد جاء في ديباجة ميثاؽ األمـ المتحدة ، حيث تعيدت الدكؿ:"أف يعيشكا معا في سالـ كحسف 
تيا ك أحكاميا، في قضية مصير ترايؿ بكندا كالصادر اأيدتو المحاكـ الدكلية في قرار  جكار".كىك ما

، في 17/7/1986رانػػس"الصادر في ، كجاء في قػػػرار التحكيـ في قضية " ساف لك 11/3/1941في 
:" لئف كاف مفيـك الجكار يستخدـ عمكما لمداللة عمى حالة الجكار الجغرافي ، فإنو يستخدـ 27الفقرة 

عمى نحك أكثر تحديدا في المغة القانكنية لكصؼ حاالت الجكار ،نظرا ألنيا تيدد بإثارة احتكاؾ 
لسمطات العامة في دكلتيف أك دكؿ تتداخؿ أنشطتيا مستمر ك تعاكنا مستمرا مف جانب المكاطنيف أك ا

 4في منطقة جغرافية كاحدة..." 
في النزاع بيف فرنسا كاسبانيا  16/11/1957كتأكد كذلؾ في قرار محكمة التحكيـ ، الصادر في 

كذلؾ بمسؤكلية الدكؿ عف األعماؿ التي تحدث في إقميميا أك يمكف أف يترتب عمييا األضرار بالبيئة 
 ميـ دكلة أخرل" في إق

                                       
،أيف أصدرت الحككمة الفرنسية مشركع  1932إلى جكاف مف عاـ  1930مف عاـ  مبرديس 3تعكد كقائع القضية مف  - 1

في المناطؽ الحرة في منطقة "سافك" كمقاطعة "الجاكس"، مما أثار تضرر الحككمة السكيسرية  اإلدارةقرار لتعديؿ نظاـ 
حيث ادعت أف  ،ؿ الحؽ فرنسا خالفت أحكاـ معاىدة فرسام كأسست المحكمة حكميا عمى عدـ تكافر إساءة استعما

 .كاستمرت في تحفظيا
محمد صالح ىاشـ المسؤكلية الدكلية عف المساس بسالمة البيئة البحرية، شركة سعيد رأفت لمطباعة، القاىرة -2

 .172،ص1991
  Andrassy ,J, les relation international de voisinage , RCADI - Cours de l'Académie de Droit International -3

      

-  de La Haye(RCADI) t.79,p108                                  

  .93، ص1991رؾ ،ك ، نيكي 44 حكلية لجنة القانكف الدكلي ، المجمد االكؿ ، الدكرة-  4
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في مادتو الثانية إلى أف :"...الدكؿ مسؤكلة عف  1992كما أشار إعالف ريك بشأف البيئة كالتنمية لعاـ 
       تسبب األنشطة التي تدخؿ في نطاؽ كاليتيا أك سيطرتيا أضرار بيئية لدكؿ أخرل ضماف أف ال

 أك بمناطؽ تتجاكز حدكد كاليتيا الكطنية" 
لقرارت السابقة تدؿ عمى تطبيقات مبدأ حسف الجكار في مسألة التمكث ، فقد يمكف أف إف األحكاـ كا   

ف لـ يكف بينيا جكار جغرافي  كمع  يتجاكز التمكث الجكار الجغرافي كتصؿ الممكثات إلى دكؿ عديدة كا 
ذلؾ فإف الدكؿ المتجاكرة التي تقع في منطقة جغرافية كاحدة أكثر عرضة لمضار التمكث ، بحيث 

كىك ما جعؿ مبدأ حسف الجكار يمقى قبكال كبيرا  في مسألة  1تطمب األمر ضركرة التعاكف فيما بينيا .ي
  2ضرار الناتجة عف االنشطة التي تقـك بيا الدكؿ عمى أقاليميا.تأسيس االلتزامات الدكلية عمى األ

الدكؿ كالجماعات  ـبإقميكلذلؾ كاف مف الضركرم االلتزاـ باالمتناع عف كؿ فعؿ مف شأنو اإلضرار 
المجاكرة ، كىذا االلتزاـ بالمنع يغطي أعماؿ مف بيده السمطة ، ككذلؾ أعماؿ األشخاص المكجكديف 

 عمى األقاليـ .
        3يقاؼ األعماؿ الضارة.إ ت االيجابية الالزمة لمنع كاكعمى السمطة الحاكمة اتخاذ التدابير ك االجراء

في فقرتيا الثانية مف اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار  194مادة ال وكىك نفسو االلتزاـ الذم أكدت
ينتقؿ  يث البح؛بحيث تمتـز الدكؿ باتخاذ التدابير الكقائية لمنع التمكث البحرم أك تقميميو ألدنى حد 

 إلى إقميـ دكلة أخرل. 
يقـك عميو االلتزاـ الدكلي بحماية البيئة  كأساسإال أف فقياء القانكف ال يركف كفاية ىذا المبدأ    

الت كال يصدؽ في أخرل ، فيك مثال يصدؽ بالنسبة االبحرية ذلؾ أف ىذا المبدأ يصدؽ في بعض الح
   بيا ـلمدكؿ الساحمية عف األضرار التي تصيب جيرانيا نتيجة التمكث الصادر عف األنشطة التي تقك 

 دة التي تدخؿ في نطاؽ سيادتيا ، بينما مف الصعب االستناأك تسمح بالقياـ بيا في المناطؽ البحري
إلى ىذا المبدأ بالنسبة لدكؿ أخرل بعيدة عنيا تضررت مف آثار التمكث الذم يتسرب إلييا عف طريؽ 

 أساسالتيار ، كبالمثؿ فإف التمكث الناتج عف أنشطة في أعالي البحار ، فمف غير المتصكر أف يككف 

                                       
.49 مرجع سابؽ ص النظاـ القانكني لحماية البيئة البحرية مف التمكث في البحر المتكسط، صميحة عمي صداقة ، - 1  

Piere Marie Dupuy, La responsabilité international des états pour les dommages causes par les activités -
2
     

 technologiques et industrielles ,Paris,1974,P66.                                                                            
.243- 242 ، ص 1970عائشة راتب ، العالقات الدكلية العربية، دار النيضة العربية، القاىرة،-  3 
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ثـ إنو مف غير الحكمة أف نقيـ التزاما يستيدؼ  1مد مف مبدأ حسف الجكار. التزاـ الدكلة ىنا مست
البشرية جمعاء في كقت كاف قد استمد مف القانكف الداخمي كنقؿ إلى القانكف الدكلي مف أجؿ 

حداث أضرار إاالستدالؿ بو في بعض القضايا الخاصة كالمتعمقة بمنع تغيير الظركؼ الطبيعية ك 
 بالدكؿ المجاكرة

 الثا/ مبدأ المساواة في السيادة:ث

  يتـ تعريؼ الدكلة في القانكف الدكلي مف خالؿ العناصر المككنة ليا ، أم السكاف كاألراضي       
 2كالحككمة ؛ لكف مفيـك السيادة ىك الذم يمنح الدكلة بعدىا الحقيقي لمكضكع القانكف الدكلي

دارة      كتعني السيادة في القانكف الدكلي العاـ حؽ الدكلة في ممارسة اختصاصاتيا عمى اقميميا ، كا 
 شؤكنيا الداخمية كالخارجية دكف أف تككف خاضعة لدكلة أخرل .

  مف ميثاؽ األمـ المتحدة 2/1كنجد مضمكف مبدأ المساكاة في السيادة بيف الدكؿ في المادة 
 منظمة عمى مبدأ المساكاة في السيادة بيف جميع أعضائيا"حيث جاء فيو: "تقـك ال

(: "تتمتع جميع الدكؿ بالمساكاة في السيادة. كليـ 25-)د 2625ككذلؾ قرار األمـ المتحدة   
        حقكؽ ككاجبات متساكية ، عمى الرغـ مف االختالفات في الطبيعة االقتصادية أك االجتماعية

 3أك السياسية أك غيرىا."
، حيث جاء فيو:"ككفقا ألحكاـ األمـ المتحدة 1972د أيضا المبدأ في إعالف استككيكلـ كتجس

ؿ الكمبادئ القانكف الدكلي يككف لكؿ الدكؿ تطبيقا لمبدأ المساكاة في السيادة حؽ سيادم في استغ
عمى البيئة مكاردىا الطبيعية عمال بسياستيا البيئية ككفقا اللتزاماتيا بحماية البيئة البحرية كالحفاظ 

 4البحرية"

 كعمى العمـك فإف مبدأ المساكاة في السيادة يتجسد مف خالؿ ما يمي:

 أ( أف تككف الدكؿ متساكية مف الناحية القانكنية؛
                                       

.67ص ،مرجع سابؽ عبد الكاحد محمد الفار،االلتزاـ الدكلي بحماية البيئة البحرية كالحفاظ عمييا مف أخطار التمكث -  1  
2 - BURDEAU, G., Droit constitutionnel, LGDJ, Paris, 1998, pp. 20-24 
. بشأف اإلعالف المتعمؽ بمبادئ القانكف الدكلي بشأف العالقات الكدية 1970أكتكبر  24المؤرخ  (25-)د 2625القرار  - 3

 .كالتعاكف بيف الدكؿ
.18، ص1982،قانكف الدكلي لمبيئة ،القاىرة الديف عامر،الصالح - 4  
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 )ب( تتمتع كؿ دكلة بالحقكؽ المتأصمة في السيادة الكاممة؛

  )ج( لكؿ دكلة الحؽ في احتراـ الدكؿ األخرل

  كاالستقالؿ السياسي لمدكلة)د( حرمة السالمة اإلقميمية 

  )ق( لكؿ دكلة الحؽ في أف تختار كتطكر نظاميا السياسي كاالجتماعي كاالقتصادم كالثقافي بحرية

 1)ك( لكؿ دكلة الحؽ في التزاماتيا الدكلية كأف تعيش في سالـ مع الدكؿ األخرل.

سيادتيا عمى ثركاتيا الطبيعية  كقياـ الدكلة بكافة النشاطات التي تجرم فكؽ إقميميا نابع مف مبدأ   
عالف السيادة الدائمة عمى 2كىك المبدأ الذم تـ االستدالؿ بو في كافة االتفاقيات الدكلية البيئية  كا 
 12( المؤرخ في 13-)د 1314الثركات الطبيعية كاف عف طريؽ قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة  

،كالذم أكصت فيو 1960ديسمبر  15في  ( المؤرخ15-)د1515ككذلؾ قرار  1958.3ديسمبر 
 باحتراـ الحؽ المطمؽ لكؿ دكلة في التصرؼ في ثركاتيا كمكاردىا الطبيعية.

كالمعنكف "السيادة الدائمة عمي  1962ديسمبر  14( المؤرخ في 17-)د 1803 كقرار األمـ المتحدة 
كتتضمف ىذه القرارات حؽ الدكلة في ممارسة اختصاصاتيا االقميمية عمى ثركاتيا  4."المكارد الطبيعية

مف اتفاقية قانكف البحار   193كقد أشارت المادة الطبيعية سكاءا في اليابسة أك في جرفيا القارم. 
إلى اف :"لمدكؿ حؽ سيادم في استغالؿ مكاردىا الطبيعية عمال بسياستيا البيئية كفقا  1982
 ماتيا بحماية البيئة البحرية كالحفاظ عمييا"اللتزا

                                       
Pierre Marie.M DUPUY,., Les grands textes de droit international public, 4ème éd., Dalloz, Paris, 2004.  - 1    
p236.  

 .41، ص1991حممي نبيؿ أحمد، الحماية القانكنية الدكلية لمبيئة مف التمكث ،دار النيضة ،القاىرة ،- 2
، الذم قررت بو إنشاء لجنة السيادة 1958كانكف األكؿ/ديسمبر  12( المؤرخ في 13-)د 1314إذ تذكر قرارىا -3 

كطمبت إلييا إجراء دراسة تامة عف كضع السيادة الدائمة عمي الثركات كالمكارد الطبيعية   الدائمة عمي المكارد الطبيعية
عند إجراء ؛ أنو كصيات عند المزـك بشأف تعزيزه، كقررت كذلؾ كركف أساسي مف أركاف حؽ تقرير المصير، كتقديـ الت

لحقكؽ الدكؿ  الدراسة التامة لكضع السيادة الدائمة لمشعكب كاألمـ عمي ثركاتيا كمكاردىا الطبيعية، التزاـ المراعاة الحقة
 ككاجباتيا المقررة بمقتضى القانكف الدكلي كألىمية تشجيع التعاكف الدكلي في التنمية االقتصادية لمبمداف النامية

كالمعنكف "السيادة الدائمة عمي المكارد  1962ديسمبر  14( المؤرخ في 17-)د 1803قرار الجمعية العامة -4
 باحتراـ الحؽ المطمؽ لكؿ دكلة في التصرؼ في ثركاتيا كمكاردىا الطبيعية...الذم أكصت فيو  الجمعية العامة "الطبيعية
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في فقرتيا األكلى مف نفس االتفاقية عمى أف:"تستمد سيادة الدكلة الساحمية خارج  2كما تضمنت المادة 
إقميميا البرم كمياىيا الداخمية أك مياىيا األرخبيمية إذا كانت دكلة أرخبيمية إلى حزاـ بحرم مالصؽ 

شارت الفقرة الثانية عمى أف:"تمتد السيادة إلى الحيز الجكم فكؽ البحر يعرؼ بالبحر االقميمي".كأ
 اإلقميمي"

عمى أف :"تمتد  1/1فقد نصت في المادة 1958أما اتفاقية جنيؼ لمبحر االقميمي كالمنطقة المجاكرة 
 ميو سيادة الدكلة خارج إقميميا أك مياىيا الكطنية فتشمؿ منطقة مف البحر المحاذم لشكاطئيا كيطمؽ ع

كيبقى حؽ الدكلة في السيادة عمى ثركاتيا الطبيعية كاستغالليا مرتبطا بعدـ المساس  اإلقميميالبحر 
 1بحقكؽ الدكؿ األخرل.

كبخصكص مكضكع التمكث فمف حؽ الدكؿ جميعا ممارسة االختصاصات االقميمية داخؿ حدكدىا 
عمى اقميميا البرم كعمى بحرىا  دكف اإلضرار ببيئة الدكؿ االخرل .خاصة كأف سيادة الدكلة تمتد

 2االقميمي كباطنو ك الحيز الجكم الذم يعمك كؿ منيما .

 ثالثا /مبدأ عدم التعسف في استعمال  الحق

 ظير مبدأ عدـ  التعسؼ في استعماؿ الحؽ في القضاء الفرنسي الذم كاف سباقا نحك إقراره لقد   
 3إلى عمؿ غير مشركع إذا ما أسيء استعماليا.حيث أكد عمى أف ممارسة الحقكؽ المشركعة يتحكؿ 

( إلى المطالبة بنقؿ ىذا المبدأ إلى القانكف الدكلي.كذلؾ بعد أف أكضح politisك بادر الفقيو اليكناني )
، ك يرل أف الدكلة التي تستخدـ حقيا مف أجؿ 1925معالـ ىذه النظرية في دراستو المنشكرة عاـ 

 4استعماؿ حقيا .اإلضرار بغيرىا تعد متعسفة في 

                                       
  .52صميحة عمي صداقة ، النظاـ القانكني لحماية البيئة البحرية مف التمكث في البحر المتكسط، مرجع سابؽ ص  - 1
. 513،ص 1962الحفناكم مصطفى ، قانكف البحار في زمف السمـ ، مكتبة األنجمك المصرية ،القاىرة ،- 2  

Oppenheim (L) : International law, David Vol 1, McKay company ing. New York, Eight Edition, 1955, P, 345- 3  
 .165مرجع سابؽ،صمحمد صالح ىاشـ المسؤكلية الدكلية عف المساس بسالمة البيئة البحرية، -4
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كبالرغـ مف التحفظ كالمعارضة الذم لقيو المبدأ مف قبؿ البعض إال أف الغالبية ظمت تنظر         
كمف الفقياء  1إلى أف مبدأ عدـ التعسؼ في استعماؿ الحؽ ىك كاحد مف مبادئ القانكف الدكلي العاـ.

ؼ في استعماؿ الحؽ يعد أحد المبادئ ( حيث يرل أف تحريـ التعسKissالذيف تبنكا ىذا الفكر الفقيو )
األساسية العامة فيك يعمك عمى جميع القكاعد القانكنية المحددة في القانكف الدكلي العاـ كالتي تحدد 
اختصاصات الدكؿ كالحككمات في ىذا المجاؿ.ألف  مبدأ عدـ التعسؼ في استعماؿ الحؽ مكجكد في 

كيعني ذلؾ أنو مكجكد أصال في األنظمة -قانكنيبؿ كفي كؿ نظاـ 2جكىر ىذا النظاـ القانكني ،
  -الداخمية
كضع  ؛الحؽ( قائال بأف مبدأ عدـ التعسؼ في استعماؿ Loterbakhte كيكضح الفقيو )      

المطمؽ لحقكقيـ   االستعماؿليتناسب مع الحاالت المختمفة التي تؤدم لمنع اآلخريف كحرمانيـ مف 
التعسؼ في استعماؿ الحؽ ال تتـ بمجرد الرجكع إلى قاعدة كما يرل لكترباخت أف تحديد حاالت 

 3قانكنية مجردة  إنما األجدر أف يتـ التحديد عف طريؽ القضاء.
أيف ذىبت محكمة العدؿ الدكلية إلى تأكيد  1946كقد طبؽ ىذا المبدأ في قضية قناة ككرفك       

أربع سفف بريطانية حربية داخؿ نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ،حيث ذىب القاضي إلى أف مركر 
 . 4حؽ المركر البرئ الستعماؿالمياه االقميمية األلبانية يعد إساءة 

كفي مسالة حماية البيئة مف التمكث فقد نصت عمى ىذا المبدأ بعض االتفاقات الدكلية حيث جاء     
تمارس كفقا الخاصة بأعالي البحار أف :"حرية  أعمي البحار يجب أف  1958في اتفاقية جنيؼ 

                                       
النظرية العامة لممسؤكلية الدكلية عف النتائج الضارة عف أفعاؿ ال يحضرىا القانكف الدكلي  ريف ،يمحسف عبد الحميد أفك - 1

 10،ص2007دار النيضة العربية،القاىرة، مع إشارة خاصة لتطبيقيا في مجاؿ البيئة،
2 - p.190. Kiss (Ch) ‘‘L’abus de droit en droit international public’’ thèse-Paris. 1952  
 .495،ص1975لخطيب محمد السعيد، الكضع القانكني لمبحر االقميمي،دار النيضة العربية،ا-- 3
 .77،ص1962العربية، الدكؿمحمد حافظ غانـ، المسؤكلية الدكلية ،محاضرات ألقيت عمى طمبة الدراسات العربية ،جامعة -4
مرت سفف حربية بريطانية في مضيؽ ككرفك، ضمف المياه اإلقميمية حيث ، 1946 كتعكد حيثيات القضية إلى عاـ- 

مت بريطانيا حككمة تياأللبانية، فانفجرت ألغاـ بحرية أنزلت بالسفف أضرارا جسيمة كأسفرت عف كفاة بعض ماّلحييا، كا
  مضيؽ مف األلغاـبتنظيؼ الألبانيا بكضع األلغاـ أك السماح لمغير بكضعيا بعد أف قامت السمطات البحرية لمحمفاء 

 ةف بعرضيا عمى محكمة العدؿ الدكليالقضية إلى األمـ المتحدة فأكصى مجمس األم كرفعت
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لمشركط التي تحددىا ىذه المكاد كأحكاـ القانكف الدكلي األخرل ، كقد أيدت اتفاقية األمـ المتحدة 
ىذا االتجاه عمى نطاؽ كاسع ، حيث نصت في المادة الثانية مف الفقرة  1982لقانكف البحر لسنة 

ـ ىذه االتفاقية كغيرىا مف الثالثة عمى أف " ممارسة السيادة عمى البحر االقميمي شرط مراعاة أحكا
مف ذات االتفاقية :"أف أعالي البحار مفتكحة لجميع  87قكاعد القانكف الدكلي ".كجاء كذلؾ في المادة 

الدكؿ،كأف حرية أعالي البحار تمارس كفقا لمشركط التي تبينيا ىذه االتفاقية كقكاعد القانكف الدكلي 
 الحرية ..." األخرل في ممارستيا لتمؾ

مف اتفاقية قانكف البحار عمى أف "تعني األطراؼ بحسف نية بااللتزامات التي  300المادة ك نصت 
تتحمميا بمكجب ىذه االتفاقية ك تمارس الحقكؽ كالكاليات كالحريات المعترؼ بيا في ىذه االتفاقية 

 "عمى نحك ال يشكؿ تعسفا في استعماؿ الحؽ

كىذا النص مف الكضكح كالصراحة بدرجة تغني عف كؿ تعميؽ ، كما أنو مف الشمكؿ بدرجة تدلؿ عمى 
أف جميع الحقكؽ كالحريات كالكالية المنصكص في مكاد ىذه االتفاقية تخضع لمبدأ عدـ التعسؼ في 

نو مف المبادئ العامة لمقانكف   1.استعماؿ الحؽ، مما يبرىف عمى عمكمية ىذا المبدأ، كا 

فبما أف لكؿ دكلة الحؽ في استغالؿ بحرىا االقميمي ، سكاءا باطنو أك المياه التي تعمكه ، فإنو إلى 
جانب ذلؾ الحؽ يقع االلتزاـ بعدـ المبالغة في استعماؿ ىذا الحؽ عف طريؽ األنشطة التي يمكف أف 

 حدكدىا االقميمية . تمحؽ األضرار بالدكؿ األخرل ، كذلؾ مف منطمؽ أف لكؿ دكلة حقكقا سيادية عمى 

كىنا تجدر االشارة إلى أنو لمدكلة الحؽ في ممارسة الحريات المعترؼ بيا في أعالي البحار فيي      
ممتزمة في ىذه الممارسة بعدـ اإلضرار بالدكؿ األخرل، فإذا ترتب عف ذلؾ تمكيث ىذه المنطقة  بدفف 

لقياـ بتسريب كميات مف النفط بغية االضرار النفايات الخطرة أك أم القاء أم ممكثات أخرل ضارة ،كا
 بالدكؿ المجاكرة...كىك ما يعد محكر دراستنا،فإف ىذه الدكلة تككف قد أساءت استخداـ ىذه الحريات. 

كبيف مؤيد كمعارض لممبدأ فإننا نرل أف ىذا المبدأ كاجب التطبيؽ لحماية البيئة البحرية ، كذلؾ لسرعة 
كالمحيطات ،فالتمكث الذم يمكف أف نتيجة استغالؿ المياه االقميمية التي انتقاؿ الممكثات في البحار 

                                       
 .76مرجع سابؽ،ص -حالة الضرر البيئي-معمـ يكسؼ المسؤكلية الدكلية بدكف ضرر  - 1
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تمارس الدكؿ سيادتيا عمييا ، يمكف أف يصؿ في لحظات إلى المناطؽ البحرية األخرل،كىك ما يسمى 
 بالتمكث العابر لمحدكد.  

كد تحت مسمى إدانة التمكث العابر لمحد"( أف Kissكىنا يمكف االستدالؿ بقكؿ الفقيو الفرنسي )
التعسؼ في استعماؿ الحؽ، يمكف أف يؤدم إلى خمؽ قاعدة جديدة خاصة بالقانكف الدكلي تحـر 
مباشرة  ىذا األنكاع مف التمكث، دكف الحاجة لمرجكع إلى نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ، كيؤدم 

 1إلى تكاجد قاعدة مستقمة".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
Ch. Kiss,Droit international de l’environnement, eddition. A.Pedone, Paris, 1988., P 72-1  
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 آثاره عمى البيئة وآليات المكافحة.المبحث الثاني: التموث النفطي و 

       يتـ تمكيث البحار كالمحيطات بأسمكبيف إما غير مباشر مثؿ ما تحممو األنيار مف ممكثات     
مميكف طف  64إلي  10ك تقذؼ بيا في البحار كالمحيطات كيتراكح تصريؼ األنيار إلى البحار بيف 

فيك المباشر مثؿ المخمفات التي تمقى في مجارم المصانع مف المكاد العالقة سنكيا.أما األسمكب الثاني 
لقائيا  كالمدف المقامة عمى السكاحؿ أك عف طريؽ شحف المخمفات الكيميائية الخطرة بكاسطة السفف كا 

دكؿ العالـ عمى  اعتماد.كألف تمكث البيئة البحرية ىك تحصيؿ 1في عرض البحر أك زيت البتركؿ 
األكؿ لمطاقة ، فنجد أف ىنالؾ كميات ىائمة مف ىذا الزيت تتسرب البتركؿ كالذم يعتبر المصدر 

سنكيا إلى البحار سكاءا عف طريؽ نقمو مف دكلة إلى أخرل .أك عند سكبو في الناقالت الكبرل في 
 .2البحار ككذلؾ البتركؿ المتسرب نتيجة عممية  الحفر كالتنقيب ...إلى غير ذلؾ

لؾ بتعدد أنشطة اإلنساف سكاء في البر أك في قاع البحر    تتعدد مصادر تمكث البيئة البحرية كذ
     أك في الجك غير أنو يظؿ أبرز أنكاع التمكث كاألكثر انتشارا ىك تسرب الزيت النفطي في البحار

المحيطات، كلمكقكؼ عمى حيثيات تمكث البيئة البحرية بالزيت النفطي كاف لزاما التطرؽ لتعريؼ  ك
 3كمصادره ثـ آثار ىذا األخير عمى البيئة البحرية.التمكث النفطي 

 كلذلؾ فقد قسمنا المبحث إلى مطمبيف:
 : التموث  النفطي ومصادره. المطمب األول

 وآليات مكافحتو. المطمب الثاني:مخاطر و آثار تموث البيئة البحرية بالنفط

 

 

 

                                       
 .7-6ص  .2010 عبد السالـ منصكرر الشتيكم الحماية الدكلية لمبيئة المائية مف التمكث،دار النيضة العربية،القاىرة،- 1

    Jeff B Cirtis,Vessel,Source Oil Pollution and Marpol 73/78MaN Intrenational Success Story,volum15          - 
2
           

Environmental Law  ,1985 p669. 
عميكر حناف ، حماية البيئة البحرية مف التمكث الناتج عف الزيت النفطي،مقالة منشكرة في مجمة دفاتر السياسة - 3

     .288ص .2018كالقانكف، جامعة قاصدم مرباح  كرقمة،عدد خاص، دكرة جكاف 
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 المطمب األول: التموث النفطي و مصادره

 راجع كىذا ، اإلطالؽ عمى البحرية البيئة تصيب قد التي الممكثات أبرز مف النفطي التمكث يعد      
 الحد مراعاة عدـ عف فضال ،  البحرية السفف الكاسعة التي أنشأتيا النقؿ لعدة أسباب منيا حركة

 تحت دراسة أظيرت فيما خزانات تنظيؼ عف الناتج البحر مياه في الممقى الممكث الماء مف المسمكح
 كصؼ فيما ، انتشاره منع ك التمكث النفطي في التحكـ الصعب مف أنو لمبيئة العامة الييئة إشراؼ
 . نسب خطكرتو في األمكاج كشدة كالجزر المد كعكامؿ الرياح تتحكـ ،أيف المتحرؾ ك العائـ بالخطر

 كلمكقكؼ عمى ذلؾ البد مف التعريج عمى:

 .مفيوم التموث بالزيت النفطي كفرع أول-

 .لتموث النفطي كفرع ثانيمصادر ا-

 الفرع األول:مفيوم التموث بالنفط

 األكساط جميع في مكحدا ليس النفط مصطمح أك كممة استخداـ بأف التنكيو مف أكالن  البد       
 بشكؿ الدكلي أك خاص بشكؿ العربي الصعيد عمى سكاء تحديدا منيا أك الجامعية عامة العممية

 فيستخدمكف ، الشرقية أكربا بمدف أما التيني، أصميا ألف كممة بتركؿ تستخدـ الغربية عاـ،فالبمداف
 استخداميـ في منقسمكف خميجيا إلى محيطيا مف العربية منطقتنا بتركؿ،كفي مف بدال نفط كممة
 أف مصطمح الشيء ،رغـ إلى نفس يرمزاف البتركؿ أك الكممتيف النفط بأف عمما .المصطمحيف ليذيف

 .المادة ليذه المعنى كبتجسيد كالعممية المكضكعية داللتو فيكضكحا  أكثر البتركؿ

دراستنا قصد تكحيد المصطمحات  في البتركؿ عكض النفط مصطمح كاستعماؿ باختيار قمنا كقد
عطاء  لممكضكع. مصداقية أكثر كا 

 :يالنفطالزيت  التعريف  العممي بمادة -1

 النفط ىك في األصؿ كممة    التينية يعني Petroleum ، الصخر كيعني Oleum الزيت         
 مف رئيسي بشكؿ تتككف التي الييدرككربكنات مف مزيج عف عبارة بأنو النفط يعرؼ ك الصخر.
 إلى باإلضافة  األخرل العضكية كغير العضكية الشكائب بعض إلى إضافة كالييدركجيف، الكربكف
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 النيتركجيف مف معقدة كمركبات أخرل مكارد عمى ضئيمة بكميات يحتكم فالنفط كبذلؾ الييدرككربكنات
 1 كاألككسجيف. كالكبريت
 الفني الطابع ذات اإلنتاجية العمميات أك النشاطات مجمكعة فيي النفطية الصناعة أما      

 النفطي. المكرد أك النفطية المادة باستغالؿ المتعمؽ اإلدارم كالتنظيمي كالتكنكلكجي

 النقؿ، االستخراج التنقيب، ك البحث كىي أساسية مراحؿ خمس تشمؿ النفطية الصناعة إف      
 نقؿ يمكف إذ التكرير مرحمة بعد أك قبؿ إما النقؿ مرحمة تقع أف كيمكف كالتسكيؽ التكزيع ثـ التكرير
 مرحمة كىي مكممة سادسة مرحمة تكجد الخمسة المراحؿ ىذه إلى باإلضافة بعده، أك تكريره قبؿ النفط

 البيترككيماكم. التصنيع

 النفط الستخراج سابقة تككف كالتي المنبع تنشاطا تتضمف بأنيا النفطية الصناعة تعرؼ كما      
 النفط. استخراج بعد تأتي كالتي المصب كنشاطات

 مف عمييا تجرل التي كاالختبارات النفطية الحقكؿ كاستكشاؼ البحث عمميات المنبع نشاطات تضـ
 تالمنتجا كبيع التكرير النقؿ، مف كؿ المصب نشاطات تضـ بينما؛ كاستخراجيا قيمتيا تحديد أجؿ

  .النفطية
  : النفطي بالزيت التموث-2

  1861 عاـ بريطانيا إلى أمريكا مف بحرية شحنة أكؿ نقؿ إلى بالنفط التمكث بدايات ترجع      
 2بالنفط. البحرية البيئة تمكث مشكمة بدأت حيث ،1886 عاـ في لمنفط ناقمة أكؿ كبناء

 بالزيت الشحـ،كالتمكث كزيت الديزؿ كزيت كالمازكت كمشتقاتو الخاـ النفط عمى الزيت كيطمؽ      
 في الصادرة بالزيت البحر تمكث لمنع الدكلية المعاىدة عرفتو .كقد بالنفط التمكث ضمنو مف يدخؿ

                                       
مقالة منشكرة في مجمة -حالة الجزائر-خالؿ مرحمة النقؿ  تأثير النفط عمى البيئةأماؿ رحماف،محمد التيامي طكاىر،-1 

 .2ص.2013سنة 12الباحث،جامعة قاصدم مرباح كرقمة، العدد
"النفط كالبيئة كالشركات 1980مارس  30-26المؤتمر العالمي المعادم لالحتكارات ، المنعقد في الفترة مف- 2
 .1980حتكارية"مطبكع عمى اآللة الكاتبة طرابمس ليبيا،الا
 .66صميحة عمي صداقة ، النظاـ القانكني لحماية البيئة البحرية مف التمكث في البحر المتكسط، مرجع سابؽ ص -
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 درىامص صمبة أك سائمة أك غازية مخاليط أك مركبات أك عناصر إطالؽ ىك :1بأنو 1954 لندف
 العناصر. ىذه كجكد في تغييران  يسبب مما كالتربة, الماء ك اليكاء ىي التي البيئة عناصر إلى  النفط

لى اليكاء إلى كالكصكؿ أشكاؿ بعدة كاالنتشار التفاعؿ عمى العالية بقدرتو النفط يتميز ك       التربة كا 
لى لى العذبة المياه كا   العكامؿ مف العديد عمى تعتمد  مختمفة أشكاؿ كبعدة المحيطات أك البحار كا 

 في يجتمع كقد الخطكرة غاية في ىي األشكاؿ ىذه كافة بأف العمـ ,مع كالجكية كالفيزيائية الحيكية
 مف الصعكبة زادت كمما األشكاؿ تمؾ عدد زادت ككمما األشكاؿ ةكاف أك أكثر أك كاحد شكؿ ما مكقع

 . منو التخمص

 التفكؾ ك التبخر ك  االنجراؼ ك  االنتشار : ىي الطبيعة في النفط نتشاراك  لتفاعؿ المتعددة كاألشكاؿ
     الترسب ك  األكسدة ك  الذكباف ك كنفط ماء خميط مستحمب شكؿ عمى تشكمو ك  الطبيعي كالتحمؿ

 .2 البكتيرم التحمؿ ك

 نحك إلى الزيت نقطة مف الجك إلى أبخرتيا تتصاعد كالتي المتطايرة الييدرككربكنية المكاد نسبة كتبمغ
    الديزؿ زيت : مثؿ الثقيؿ النكع مف الزيت كاف إذا لمبقعة المككف الزيت كزف مف األقؿ عمى 10%
 المكاد نسبة فإف الجازكليف مثؿ ، لخفيفةا الزيت مف المتسرب الزيت كاف إذا الكقكد،أما زيت أك

 3البحر. لمياه الممكث الزيت كزف مف %75 نحك إلى تصؿ الجك إلى أبخرتيا تتصاعد التي المتطايرة

ك التمكث النفطي ىك نكع خاص مف تمكث المياه؛ الذم عرفو المشرع الجزائرم عمى أنو: "إدخاؿ 
ميائية أك البيكلكجية لمماء يلخصائص الفيزيائية كالكأية مادة في الكسط المائي مف شأنيا أف تغير ا
كتضر بالحيكانات كالنباتات البرية كالمائية  اإلنسافكتتسبب في  ك تتسبب في مخاطر عمى صحة 

 4كتمس بجماؿ المكاقع أك تعرقؿ أم استعماؿ طبيعي آخر لممياه."

                                       
دار -الدكلية كاالتفاقياتفي ضكء التشريعات الكطنية -خالد مصطفى فيمي، الجكانب القانكنية لحماية البيئة مف التمكث- 1

 .93-92.ص2011االسكندرية،-الفكر الجامعي
-اختصاص التقانة الحيكية-أحدث األساليب العممية  باستخداـحمد جرعتمي، دراسة كتنفيذ المشاريع الزراعية كالبيئية م- 2

  studies.com-http://greenمقاؿ منشكر في مجمة دراسات خضراء، عمى المكقع:
 .274-273، ص2010الحماية القانكنية لمبيئة مف التمكث، دار النيضة العربية، القاىرة،  السيد المراكبي ،- 3
لبيئة في إطار التنمية متعمؽ بحماية ا، 2003جكيمية  19مؤرخ في ، 10-03( مف القانكف رقـ 4/10)المادة  -4 

  .43، الجريدة الرسمية الجزائرية، عدد المستدامة

http://green-studies.com/
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كعرفو قانكف البيئة المصرم عمى أف الزيت ىك :"جميع أشكاؿ البتركؿ الخاـ كمنتجاتو ، كيشمؿ 
ذلؾ أم نكع مف أنكاع الييدرككاربكنات السائمة كزيكت التشحيـ كزيكت الكقكد، كالزيكت المكررة كزيت 

  1األفراف ك غيرىا مف المكاد المستخرجة مف البتركؿ أك نفاياتو"

 المحروقات:أنواع *

 .1161أنواع المحروقات في معاىدة المسؤولية المدنية عن أضرار التموث بالزيت -1

مف المكارد األكثر استعماال، ىي المكاد التي بفعؿ  ( Hydrocarbures) تعتبر المحركقات      
ك ىي تنقػسـ إلى أربعة أقساـ كبرل  احتراقيا تنتج طاقة حرارية يمكف استغالليا صناعيا.

النفط         مثؿ ،المحركقات السائمةو .الفحـ الحجرم ، كفحـ الخشب مثؿ ،الصمبة المحركقات أكليا
، ك غازات تكرير النفط ،ك غازات تكرير الفحـ الغاز الطبيعي مثؿ ،المحركقات الغازية ك مشتقػاتو. ثـ 

ك منيا  ك سائؿ كالبنزيفالمحركقات المستعممة متعددة منيا ماى ،المحركقات النككية الحجرم. كأخيرا
        فحـ الحجرم ك منيا ماىك غاز مثؿ الغاز الطبيعي. أىميتيا مرتبطة بكفرتيا لما ىك صمب كا

 ك بمجاالت استعماليا ك تعددىا .

نتج طاقة يقيا افعؿ احتر المكاد التي بالطف األرض كىي االمحركقات النفطية ىي مكاد تستخرج مف ب*
 .حرارية 

كالمتعمقة بالمسؤكلية المدنية  1969كقد نصت المادة األكلى مف الفقرة الخامسة مف معاىدة        
عف أضرار التمكث بالزيت كالتي تيدؼ إلى ضماف تعكيض عادؿ لممتضرريف مف التمكث الناجـ عف 

البتركؿ  تسرب أك القاء الزيت مف السفف  عمى أف المحركقات تعني  "كافة المحركقات الثقيمة خاصة
الخاـ كزيت الكقكد كزيت الديزؿ الثقيؿ كزيت الكقكد كزيت الحكت سكاءا كانت منقكلة عمى السفينة 

 كبضاعة أك ككقكد في عنابر ماكناتيا."   

ؾ فيي لكنمتمس مف خالؿ المعاىدة أنيا قد اكتفت مف أجؿ تطبيقيا بالمحركقات الثقيمة فقط، كبذ  
 .ة عمى تسميتيا بالمنتجات السكداء أجرت التفرقة بيف ما جرت العاد

 
                                       

 .16-15المتعمؽ بالبيئة ، بنذ  1994لسنة  4قانكف رقـ -أحكاـ عامة -1المادة - 1
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 1خؿ في ضمنيا منتجات البتركؿ المكررة .دكبيف المنتجات البيضاء كالتي ي

كقد انتقد البعض كبشدة إجراء مثؿ ىذه التفرقة بسبب اىماليا مف جية أضرار التمكث الناتجة عف   
خاصة: الكقكد،الزيت ، زيت المنشآت البيضاء كالتي تدخؿ في مفيكميا منتجات البتركؿ المكررة ، 

الغاز كالمنتجات المخصصة لمبترككيماكيات ،خاصة كأف ىذا النكع مف المحركقات كعمى الرغـ مف 
أثبتو العمـ  خفتو فيك فكرم ك سريع االنتشار، أضؼ إل أنو أكثر فتكا بالثركات البحرية ، كىك ما

 2لبحار تككف أكثر جسامة مف النفط الخاـ.كذلؾ مقارنة بالمحركقات الثقيمة، ثـ إف آثارىا في قيعاف ا

عنو في  3اتفاؽ  تكفالكب يختمؼ تعريؼ المحركقات في اللوب: اأنواع المحروقات في اتفاق توف-2
مف الفقرة د مف االتفاؽ عمى أف المحركقات  1 البندإال في جزئية بسيطة ، فقد نص  1969معاىدة 

تعني " كافة المحركقات الثقيمة المعدنية مثؿ الزيت الخاـ ، زيت الكقكد، زيت الديزؿ الثقيؿ كزيت 
 التشحيـ." 

كالجدير بالذكر ىك أنو كبما أف االتفاؽ قد أبـر بيف مالكي ناقالت النفط التي تنحصر مينتيـ في نقؿ 
خيرة المعدني ، فمف الطبيعي أف يقتصر مفيـك المحركقات عمى ىذه األ المحركقات ذات األصؿ

  كحدىا ، مما يعني استبعاد الزيكت غير المعدنية ، كمف بينيا زيت الحكت.

 .1112أنواع المحروقات في بوتوكول   -3

افة عمى أف المحركقات "تعني ك 1992نصت المادة الثانية مف الفقرة الثانية  مف بركتكككؿ        
 المحركقات الثقيمة المعدنية ، خاصة الزيت الخاـ ، زيت الكقكد، زيت الديزؿ الثقيؿ ، كزيت التشحيـ "

                                       
 .2000، المسؤكلية المدنية عف أضرار التمكث البحرم بالزيت،دار المطبكعات الجامعية،االسكندرية،محمد السيد أحمد الفقي- 1
عمى ساحؿ كاليفكرنيا في الكقت الذم كانت تنقؿ  1957الذم كقع عاـ Tampico Maruكنشير إلى حادثة الناقمة :  - 2

طف مف زيت الديزؿ كالذم تسرب إلى المياه المحيطة محدثا المكت الفكرم لمعديد مف الكائنات البحرية  8000فيو 
  .كالنباتية

 .36ابؽ،ص، المسؤكلية المدنية عف أضرار التمكث البحرم بالزيت، مرجع سمحمد السيد أحمد الفقي -
اتفاؽ بيف عدد مف مالكي ناقالت البتركؿ ، سبؽ اإلشارة إليو( ، حتى سبتمبر (  Tovalopبمغ عدد أعضاء اتفاؽ- 3

مف ناقالت البتركؿ في العالـ بما في ذلؾ  %97ناقمة بتركؿ ، أم ما يسمكم  6600عضك يممككف  3600، 1992
 األساطيؿ التابعة لمدكؿ.
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إال مف ناحية تغطية البركتكككؿ فقط لمزيكت ذا  1969حيث لـ يختمؼ ىذا النص عف معاىدة 
 1األصؿ المعدني كبالتالي استبعاد زيت الحكت.

  O.P.Aريكي:أنواع المحروقات في القانون االم-4

قد جاء بطابعو الثكرم  الناتج عف حادث  O.P.A  1990إف قانكف التمكث األمريكي         
Valdez ، فيك ال يميز بيف المحركقات الثقيمة كالمحركقات  كعمى خالؼ المعاىدة كالبركتكككؿ

الخفيفة  بؿ يغطي كافة أشكاؿ الزيكت المعركفة.بشرط أال يشكؿ  يككف البتركؿ أك أم نكع آخر مف 
كلـ تتضمف نصكص ىذا القانكف أم CERCLA-  2-الزيكت مادة شديدة الخطكرة طبقا لمفيـك قانكف

أك أم مف مشتقاتو كالغاز المساؿ أك الغاز الطبيعي أك غيرىا . كىك أمر ضركرم حتى  إشارة لمزيت
كبذلؾ فقد أعفى المشرع األمر األمريكي نفسو منذ البداية مف عناء .3ال يحدث أم تداخؿ بيف القكانيف 

ة البحث عف تعريؼ الزيكت الثقيمة أك الخفيفة بأف نص عمى تعريؼ عاـ ككاسع غير محدد يشمؿ كاف
 4أنكاع الزيكت.

 الفرع  الثاني:مصادر التموث النفطي

شيد العصر الحديث تعددا كتنكعا ممحكظا في مشكالت البيئة بصفة عامة ،ككما أسمفنا سابقا        
المحيطة باإلنساف إذ ما يمكث البيئة البرية مثال قد يككف  فإف البيئة البحرية جزء ال يتجزأ مف البيئة

 ية في نفس الكقت .ممكثا لمبيئة البحر 

                                       
إف زيت الحكت ىك الكحيد الذم ال يعد في األصؿ مف المحركقات كلكنو أدخؿ في تصنيؼ المحركقات الثقيمة مف  - 1

 .كذلؾ بناءا عمى طمب مف الياباف .  1969خالؿ النص عميو صراحة في تعريؼ المادة األكلى مف معاىدة  
 CERCLA  : 1980قاـ الككنجرس األمريكي بسف ىذا القانكف عاـ - 2

 Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act of 1980  

{       Super Fund Actوٌطهك عهٍه إخزصبسا } .0891نعبو  وٌعًُ:لبَىٌ االجبثخ انجٍئٍخ انشبيهخ وانزعىٌض وانًسؤونٍخ 

 ش لبو ثئعذاد لبئًخ رحىي انًىاد انخطشح .أو لبَىٌ انصُذوق انكجٍش، وٌحكى هزا انمبَىٌ انزهىس ثبنًىاد انخطٍشح .حٍ

3 - Lawrence I Kiern , The oil pollution act of 1990 and the national pollution fund center, Volume 25,NO .4,   
   Journal of  Maritime Law and commerce 1994, p 490. 

 .41المسؤكلية المدنية عف أضرار التمكث البحرم بالزيت، مرجع سابؽ، ص ،محمد السيد أحمد الفقي - 4



يٍ رنك.انجبة األول: انمىاعذ انعبيخ نهزهىس انُبرج عٍ انضٌذ انُفطً وانجهىد انذونٍخ نهحذ   

49 
 

كيمكف تصنيؼ أىـ مصادر تمكث البحار ، بصفة عامة إلى ثالث مصادر، كىي التمكث بسبب     
كالناتجة عف تطكر النشاطات الصناعية لإلنساف ،كالتمكث الذم تخمفو أنشطة  الغازات المستمرة 

كرنا فالتمكث كفقا ككما سبؽ أف ذ 1اإلنساف في البحار ككذلؾ التمكث الناجـ عف الغالؼ الجكم.
بصكرة -ذلؾ مصاب األنيار -التفاقية قانكف البحار يعني  "ادخاؿ االنساف في البيئة البحرية بما في

يترتب عنيا ،أك يحتمؿ أف يترتب عمييا آثار مؤدية مثؿ  مباشرة أك غير مباشرة لمكاد أك طاقة ،
عاقة األنشطة الإلضرار بالمكارد الحية كالحياة البحرية ، كتعريض الصحة الب شرية لألخطار كا 

ك غيره مف أكجو االستخداـ المشركعة لمبحار كالتأثير عمى -بما في ذلؾ صيد األسماؾ -البحرية
كالجدير بالذكر ىك أف التمكث بالنفط ىك أشد   2خاصية استخداـ مياه البحر أك التقميؿ مف خكاصيا"

د أىـ مصادر الطاقة أيف يتـ نقمو بكميات الممكثات خطكرة ك  التي تيدد البيئة البحرية لككنو أح
كيمكف تقسيـ التمكث  ضخمة مف الدكؿ المنتجة لو إلى الدكؿ المستيمكة عبر البحار ك المحيطات.

 إلى قسميف التمكث :

عندما دمر  1983ك ىك الذم يحدث ألغراض عسكرية ، مثمما حدث عاـ   أوال: التموث االرادي
مميكف جالكف مف خاـ النفط طفت فكؽ مياه الخميج  80لذم تسرب منو االيراني كا-فكزرا-العراؽ حقؿ 

 كمازالت آثاره البيئية شاىدة حتى اليـك عمى عجز الدكؿ العربية عمى مكاجية الككارث البحرية . 

  1991ك كذلؾ في حرب الخميج الثانية ، عندما اشتدت كطأة الغرات الجكية لقكات التحالؼ عاـ 
، حيث عدد العراقيكف إلى فتح أنابيب ضخ النفط الخاـ مف اآلبار الككيتية عمى الجانب العراقي 

لتتسرب إلى مياه الخميج كتككنت بذلؾ بحيرة امتدت آالؼ الكيمكمترات فكؽ مياه الخميج كالذم يتميز 
بقمة تياراتو  البحرية كيكاد يككف بحرا شبو مغمؽ . إذ ليس لو إال منفذ كاحد في حيف تطؿ شكاطئو 

يراف كدكلة اإلمارات كالبحريف ك قطر ك التي لـ تنجك كاحدة عمى  السعكدية  كالككيت كعماف  العراؽ كا 
 لألمكاجكما يحدث عند كجكد أعطاؿ في ناقالت النفط أك تعرضيا  3مف اآلثار المدمرة ليذا التمكث.

                                       
1 - Lévy ,Jean Pierre,La prevention et le controle de la pollution des mers, A.F.D.I XVII,1971,P 807. 
 راجع نص المادة األكلى مف الفقرة الرابعة مف اتفاقية قانكف البحار.- 2
دار النيضة العربية القاىرة الشتيكم، التعكيض عف األضرار البيئية في نطاؽ القانكف الدكلي العاـ، عبد السالـ منصكر- 3 

                                                                                                                        .24، ص 2014
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الحادث الذم ك 1العاتية ،حيث يتـ إفراغ جزء مف الحمكلة كي تقكل الناقمة عمى مكاصمة الرحمة .
في حادثة انحراؼ إحدل السفف  1994تعرضت لو السكاحؿ المصرية في شـر الشيخ في عاـ 

الركسية عمى خطكط السير المالحية الدكلية، ما أدل إلى الجنكح بيا  نحك البر مركرا بالشعاب 
لزيت كالكازكاؿ المرجانية كىك ما أدل إلى إتالفيا.كمحاكلة لخركج بالسفينة تـ إلقاء كمية كبيرة مف ا

 2كيمك متر مربع ( 2بمياه البحر مما نتج عنو بقعة زيت تقدر مساحتيا ب )

كيككف نتيجة كقكع ككارث طبيعية خارجة عف إرادة االنساف ،أك نتيجة  التموث الغير إرادي:-ثانيا 
كقكع إىماؿ كالذم ينجـ عف عدـ مراعاة القكاعد ك االشارات البحرية المعمكؿ بيا دكليا لتفادم 

أك جنكح السفف أك بسبب تحطـ المنشآت النفطية أك اصطداـ  3الككارث البحرية. كالتصادـ بيف السفف
   4السفف بيذه المنشآت.

ك المقصكد بالتمكث ىنا ىك ذلؾ الذم يككف نتيجة مباشرة أك غير مباشرة لما يقـك بيا اإلنساف        
كقد يفيـ مف ذلؾ أف التمكث الذم تسببو الطبيعة ال يدخؿ في نطاؽ التعريؼ   مف أفعاؿ أك أنشطة ،

غير أف االلتزاـ بمكافحة التمكث ال يقتصر عمى أفعاؿ اإلنساف فحسب إنما يمتد ليشمؿ كؿ حاالت 
:"عمى أف 5في فقرتيا األكلى مف اتفاقية قانكف البحار 194التمكث أيا كاف مصدرىا ،كقد نصت المادة 

الدكؿ منفردة أك مشتركة حسب االقتضاء ، جميع ما يمـز مف التدابير المتماشية مع ىذه االتفاقية تتخذ 
لمنع تمكث البيئة البحرية كخفضو كالسيطرة عميو أيا كاف مصدره ، مستخدمة ليذا الغرض أفضؿ 

 ي ىذا الصدد"بيف سياساتيا ف المكائمةالكسائؿ العممية المتاحة ليا كالمتفقة مع قدرتيا ،كتسعى إلى 

كعرفت المادة الثالثة في فقرتيا األكلى مف اتفاقية لندف لمنع التمكث البحرم بالنفايات كغيرىا مف  
، إلقاء النفايات في البحر بأنو يشمؿ الطرح المتعمد لمفضالت كالمكاد 1972المكاد الضارة لعاـ 

اف في مياه البحر . كمف ضمنيا ية أبنية مف صنع االنسأ األخرل مف السفف ك الطائرات كاألرصفة ك

                                       
 . 136-135مرجع سابؽ،ص، ،البيئي في قكانيف حماية البيئة العربية،شرح التمكث عمي عدناف الفيؿ - 1
س الكزراء المصرم قيمة أضرار كنفقات اإلصالح بمبمغ عشر مالييف كخمسمائة ككاحد مقدر جياز شؤكف البيئة بمج - 2

  ئة دكالر.اكثمانيف ألؼ كستم
  64التمكث في البحر المتكسط، مرجع سابؽ، ص صميحة عمي صداقة ، النظاـ القانكني لحماية البيئة البحرية مف  - 3
 .117، ص2011نكرم رشيد نكرم الشافعي، البيئة كتمكث األنيار الدكلية، المؤسسة لمكتاب الطبعة األكلى، طرابمس،- 4
 .32،مرجع سابؽ، ص عبد الكاحد محمد الفار،االلتزاـ الدكلي بحماية البيئة البحرية كالحفاظ عمييا مف أخطار التمكث - 5



يٍ رنك.انجبة األول: انمىاعذ انعبيخ نهزهىس انُبرج عٍ انضٌذ انُفطً وانجهىد انذونٍخ نهحذ   

51 
 

تمؾ الناتجة عف مصافي النفط ، ككذلؾ تقـك ناقالت النفط كغيرىا مف السفف بعممية تنظيؼ خزاناتيا 
مف بقايا حمكلتيا متجاىمة بذلؾ التجييزات المكجكدة في المكانئ المعدة خصيصا لمقياـ بعممية 

 التنظيؼ .

جا عف الطرح المتعمد لمناقالت كالسفف أك نتيجة حكادث كعمى العمـك  فسكاءا كاف التمكث نات     
 طارئة فإنو يرتب العديد مف اآلثار الضارة بالبيئة البحرية.كىك ما سكؼ نتناكلو بالدراسة:

 السفن كمصدر لمتموث -أوال

 مصدرلذلؾ تعدد السفف أكبر  السفف، عمى بضائعيا نقؿ في أساسا ترتكز العالمية التجارة إف      
 العالـ المحمكلة تجارة نصؼ مف أكثر أف ذلؾ النفط، بنقؿ المتكفمة السفف كخاصة البحرم، ثلمتمك 

    عمدية بصكرة سكاء البحرية، البيئة تمكيث مصادر أكثر مف بكصفيا المادة ىذه مف تتككف بحرا،  
 1.الناقالت ليذه حكادث كقكع عند عرضية، أك

لقد كاف االىتماـ الدكلي منصبا عمى إحكاـ الرقابة عمى التمكث البحرم نتيجة تعريف السفينة: -1
تسريب المخمفات المشبعة بخاـ البتركؿ ككذلؾ نتيجة المخمفات مف السفف التي تعمؽ بيا مكاد بتركلية 

تـ عقد مؤتمر دكلي بشأف تمكث الخطكط المالحية ، كعقد ىذا المؤتمر في كاشنطف  1926،كفي عاـ 
 .2دكلة كتـ إعداد مشركع اتفاقية كلكف لـ تتـ المصادقة عمييا 14تو كفكد كحضر 

، كيتعمؽ األمر  1954كقد تـ التكصؿ إلى أكؿ اتفاقية دكلية بخصكص ىذا المكضكع في عاـ 
عمى أنيا :"أم  1/1باتفاقية لندف لمنع تمكث مياه البحر بالزيت }النفط{ كالتي عرفت السفينة في المادة

سفينة مف أم نكع تعبر البحار بما في ذلؾ الكحدات العائمة أثناء قياميا برحمة بحرية ، سكاءا أكانت 
 3تسير بآالتيا أك كانت تقطرىا سفينة أخرل." 

                                       
  2012-2011أحمد اسكندرم، محاضرات في تمكث البيئة البحرية ،مفيـك كمصادر، الجزء االكؿ ، جامعة بف عكنكف،-  1

 .29ص
 1998الفقي محمد السيد أحمد، المسؤكلية المدنية عف أضرار التمكث بالزيت ،دار الجامعة الجديدة لمنشر، االسكندرية،-2

 .398ص
 .70، ص النظاـ القانكني لحماية البيئة البحرية مف التمكث في البحر المتكسط، مرجع سابؽ عمي صداقة ، صميحة  - 3
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أما الناقمة فقد عرفتيا ذات المادة بأنيا:" السفينة التي يككف فييا الجزء األكبر مف القسـ الخاص 
ائع قد بني أك جيز لنقؿ البضائع السائمة التي ىي في الكقت الحالي ال تحمؿ بضائع بشحف البض
 غير الزيكت".

،  في المادة األكلى مف  1المتعمقة بالمسؤكلية المدنية عف أضرار التمكث بالزيت 1969أما معاىدة   
 لنفط السائب كبضاعة" الفقرة االكلى عمى أنيا: أم منشأة أك أداة بحرية ، أيا ما كانت ، نقؿ فعال ا

، كتحت ضغط مف  1968ك الجدير بالذكر أف المعاىدة جاءت تزامنا مع كقكع كارثة تكرم كانيكف 
الرأم العاـ لكضع  قكاعد خاصة مف أجؿ مكاجية ىذا النكع مف الحكادث كسد الفراغ القانكني المكجكد 

كبير بالحادث ، كبمركر الكقت كبعد آنذاؾ حيث أف تعريؼ السفينة في المعاىدة جاء مرتبطا  إلى حد 
لذا جاء  1969كقكع العديد مف حكادث التمكث بالزيت ، تبيف عدـ اتساع مفيـك السفينة  في معاىدة 

، متضمنا مفيكما مكسعا لمسفينة،  حيث عرفيا في المادة 1969المعدؿ لمعاىدة  21992بركتكككؿ 
كبة بحرية مف أم نكع كاف تـ بناؤىا أك تكييفيا لنقؿ الثانية مف الفقرة األكلى بأنيا : "أم مركب أك مر 

 الزيت السائب باعتباره بضاعة، كبشرط اف تككف السفينة قادرة عمى نقؿ الزيت كبضائع أخرل ."

 نستخمص مما سبؽ أف المشرع الدكلي تحدث عف نكعيف مف السفف :

 ناقـــالت النفــــط:-أ

المشار اليو أف تككف المنشاة أك األداة البحرية مصممة حيث اشترط المشرع الدكلي  في النص        
لنقؿ النفط سائبا كبضاعة ، قاصدا بذلؾ ناقالت النفط فقط دكف غيرىا مف السفف األخرل ، غير أنو 
مف جية ثانية لـ يشترط النص لتطبيؽ البركتكككؿ أف تحمؿ الناقمة بالفعؿ النفط ساءبا لحضة كقكع  

 OLTMPIC BRAVERY  ف المشرع الدكلي كاف متأثرا بحادث الناقمة الحادث. ما يحيمنا إلى أ
 تتطمب االتفاقية أفّ  حيف في حمكلة، دكف فارغة تبحر في ىذه المحظة كانت الناقمة نظرا ألفّ 
 حادث  أفّ  القكؿ يمكف كبالتالي .الحادث كبضاعة لحظة المحركقات فعالن  السفينة تحمؿ أف النطباقيا

                                       
  . 1972 جكيمية 7المؤرخ في   17-72بمكجب األمر ئر االجز  قبؿ مف 1969ى اتفاقية عم المصادقة تّمت-1 

انجشٌذح   4889أفشٌم  49انًؤسخ فً  421- 89اَضًذ انجضائش إنى هزا انجشورىكىل ثًىجت انًشسىو انشئبسً سلى- 2

 .4889أفشٌم  23، انًؤسخخ فً 22انشسًٍخ ، انعذد
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1 Olympic Braveryنظاـ يشكب العيكب التي أحد الدكلي المشرع يدرؾ حتى كقكعو الزما كاف 
 . 1969  اتفاقية

كعميو فناقالت البتركؿ الفارغة التي تسير في البحر استثناءا  دكف نقميا لمنفط، ككذلؾ سفف الركاب 
 1969.2قية يخضع ألحكاـ اتفا تنقؿ البتركؿ ، فالتمكث الناجـ عف تسرب زيت الكقكد منيا ال ال كالتي

كيرل البعض أف اشتراط النقؿ الفعمي لمنفط لحظة كقكع الحادث ، يتناقض مع تعريؼ      
المحركقات في المادة األكلى مف الفقرة الخامسة مف المعاىدة كالتي تأخذ بعيف االعتبار المحركقات 

 التي تنقميا السفينة ككذلؾ التي تستعمميا ككقكد)يعني المخصصة لتشغيميا(  

 حيث ، 1969اتفاقية  مع بالمقارنة بتعريؼ مكسع لمسفينة  فقد جاء  1992بركتكككؿ  أما      
 التي الناقالت ككذلؾ بؿ البتركؿ المشحكنة ناقالت فقط ليس تشمؿ لمبركتكككؿ طبقا السفينة أصبحت

 بؿ الشحنة غتفري بعد متبقية أك كركاسب مف أجؿ تشغيميا الكقكد سبيؿ إال عمى المحركقات تحمؿ ال
  3.لتخزيف البتركؿ المخصصة الناقالت تمتد إلى أف يمكف اكثر مف ذلؾ أف

  السفن المختمطة -ب   

عمى :"...كال تعد مف قبيؿ السفينة في مفيـك  1992مف بركتكككؿ  2/1نصت المادة        
في حالة نقميا بالفعؿ لممحركقات  إالالبركتكككؿ السفينة القادرة عمى نقؿ المحركقات كبضائع أخرل 

إف السفف المقصكدة في  سائبة أك في حالة ثبكت كجكد بقايا لتمؾ المحركقات عمييا في أم رحمة ..."
ىذا النص ليست بناقالت لمنفط ، إنما يمكف كصفيا بالسفف المختمطة ، أم تمؾ التي تقـك بنقؿ النفط 

   تارة كتارة أخرل تقـك بنقؿ مكاد أخرل.

                                       
 عندما فارغة تبحر الناقمة كانت حيث 1976 مارس 13 في كقع الذم Olympic Bravery: الميبيرية الناقمة حادث-  1

 بسبب دأتبك  سرعتيا الناقمة تفقدـ ل الميكانيكييف تدخؿ ـكرغ كالتسيير، الدفع أجيزة جميع ؼليكق الشامؿ األمافـ نظا انطمؽ
. ما أدل إلى تحطـ السفينة بعد ىبكب عاصفة شديدة ، ما أدل إلى الساحؿ نحك كاالتجار مسارىا  عفؿ التحك  في الرياح
 طف مف المازكت)كقكد(. 1200تسرب 

. 18ابؽ ،صالفقي محمد السيد أحمد، المسؤكلية المدنية عف أضرار التمكث بالزيت ،مرجع س  -2 
  حقكقية لمحمد السيد أحمد الفقي، المسؤكلية كالتعكيض عف أضرار التمكث البحرم بالمحركقات ، منشكرات الحمبي ا- 3
 .46، ص 2001اف ، الطبعة األكلى ، لبن
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أك األداة  ةأالمنشتككف  ،ينطبؽ فقط حاؿ ما1969خالؿ ما سبؽ فإف كصؼ السفف حسب اتفاقية  مف
فأدخؿ السفف المختمطة ضمف  1992البحرية حاممة لمحركقات سائبة ،أما البركتكككؿ المعدؿ ليا 

 تمفيـك السفينة  ليس فقط عندما تحمؿ المحركقات السائبة لحظة كقكع الحادث إنما كذلؾ إذا كان
 أمّ  التالية بالرحمة كنقصد الحادث، كقكع لحظة عمييا متبقية ركاسب أك بقايا كجكد فارغة مع  السفينة

رحمة العكدة  كىذا ما يحصؿ عادة أم أف السفينة ال يتـ تفريغيا مف الركاسب إال بعد عكدتيا النيائية  
 أيف يتـ تنظيفيا مف الركاسب العالقة عمييا. 

 .1112وبروتوكول  1161ي ال تغطييا اتفاقية * السفن والمنشآت الت

 تعتبر أّنيا إال بحرية ككنيا أداة في النفط عف التنقيب محطات تدخؿ :النفط عن التنقيب محطات-أ
الحفر عف النفط فإف  كأماكف  المنشآت ىذر مف تسرب حدث إذا كبالتالي متنقمة ، كليست ثابتة منشأة

نما 1992 ك بركتكككؿ 1969 الدكلية لسنة  االتفاقية ألحكاـ الحادث ال يخضع  أحكاـ عمييا يطبؽ كا 
 عف الناجمة النفطي أضرار التمكث عف المدنية .الخاصة بالمسؤكلية1  1977 لسنة لندف اتفاقية

 . البحار قاع في المكارد المعدنية كاستغالؿ استكشاؼ

كبركتكككؿ  1969أحكاـ اتفاقية  تطبيؽ نطاؽ مف مستبعدة العادية السفينة : تظؿالسفن العادية -ب
1992 2. 

 المبرمة البحرية المطالبات عف المسؤكلية حدكد اتفاقية في أفّ  1984 مؤتمر في كقد رأل المشاركيف
 مف ة بالمحركقات المتسرب التمكث عف الناشئة األضرار لجبر تكفي 1976 نكفمبر  19 بمندف في

 المحركقات تسرب إلى كأّدت العادية السفف ليا تعرضت التي الحكادث أىـ كمف 3.العادية السفف
                                       

 المكاد ؿكاستغال شاؼكاست عف الناجمة النفطي التمكثرار أض عف المدنية بالمسؤكلية الخاصة الدكلية االتفاقية أجازت-1 
 محطات عف الناتج )النفط( بالزيت التمكث ضرر عف التعكيض ، 1977 مام 01 لندف، البحار قاع في المعدنية

  .أخرل معدنية مكارد كأم الطبيعي الغاز أيضا بؿ المحركقات فقط ليس ؿاستغال أك عف لمبحث مخصصة
 كفتح )الزيت( السفف بكقكد التمكث أضرار عف المدنية المسؤكلية بشأف دكلية اتفاقية الدكلية البحرية المنظمة كضعت- 2 

كفاية الدكؿ  لعدـ النفاذ حيز تدخؿ لـ أّنيا ،إال 2002 سبتمبر  30 إلى 2001 أكتكبر 01 منذ عمييا المجاؿ لمدكؿ لمتكقيع
  الكطني، لمقانكف خاضع بقي المدنية المسؤكلية فنظاـ كبالتالي فقط، دكؿ 05 عمييا صادؽ حيث عمييا، المصادقة

 مرسـك بمكجب 1976 نكفمبر 19 بمندف المبرمة البحرية المطالبات عف المسؤكلية حدكد اتفاقية عمى الجزائر صادقت- 3
 أفريؿ في المؤرخة26 العدد الجزائرية، لمجميكرية الرسمية الجريدة ، 2004 أفريؿ 19 في المؤرخ 127 - 04 رقـ رئاسي

 . 04 ص ، 2004
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 أما 2000 جكاف 23 بتاريخ كقع كالذم «Treasure» سفينة غرؽ حادث نجد في أضرار كتسبب
 .الكقكد مف طف 400 تسرب إلى أدل كالذم جنكب ىفريقيا سكاحؿ

 1992 كبركتكككؿ 1969 لسنة الدكلية االتفاقية أحكاـ مف الحربية السفف ُأبعدت السفن الحربية: -ج
كالسفف  الحربية السفف عمى االتفاقية أحكاـ تطبؽ ال" :أّنو عمى 01 الفقرة 11 نّصت المادة حيث

 مف الحربية استثناء السفف بسبب انتقد المكقؼ ىذا أفّ  "إالّ  دكلة... تستغميا أك تممكيا التي األخرل
ية األمـ المتحدة لقانكف قخاصة كأف اتفا ،1992 كبركتكككؿ 1969 لسنة  الدكلية االتفاقية أحكاـ

 أية عف الدكلية المسؤكلية العمـ دكلة تتحمؿ" عمى مايمي:" 21نصت في مادتيا   1982البحار لعاـ
 الدكلة كأنظمة لقكانيف حربية سفينة ـ امتثاؿ  عد نتيجة الساحمية بالدكلة يمحؽ ضرر أك خسارة

 "الدكلي القانكف قكاعد مف لغيرىا  أك االتفاقية ألحكاـ أك اإلقميمي خالؿ البحر المركر بشأف الساحمية

 *الوضع في القانون األمريكي:

نص قانكف التمكث بالزيت األمريكي عمى عمى أف السفينة تعني:"أم نكع مف المراكب أك أم أداة        
 "1أك قابمة أف تستخدـ ككسيمة لمنقؿ في المياه، فيما عدا السفف العامة تستخدـاصطناعية 

كيدخؿ في نطاؽ التعريؼ : ناقالت البتركؿ المحممة كالفارغة ، كسفف البضاعة الجافة ، كالسفف العادية 
.معنى ذلؾ أف كؿ ىذه 1992كبركتكككؿ  1969كمراكب االنيار كالبحيرات كالتي ال تغطييا اتفاقية  

ف إذا تسببت في تمكث بالنفط في المياه األمريكية تخضع لممسؤكلية كالتعكيض كفقا لقانكف السف
O.P.A 

كعمى العمـك فإف التمكث الناجـ عف السفف فيككف سببو إما حالة تفريغ مياه االتزاف " الصابكرة" ك ىي  
ناء عكدتيا فارغة إلى ميناء المياه التي تحمميا السفف كناقالت النفط في خزاناتيا كثقؿ لحفظ تكازنيا أث

ج إلى جانب ما يكيشكؿ التمكث الناجـ عف إلقاء مياه الصابكرة ككذلؾ عف غسؿ الصيار 2الشحف.

                                       
كي السفينة العامة عمى أنيا:"أم سفينة مممككة أك مستأجرة غير مجيزة كمستغمة مف طرؼ يمر ألقانكف التمكث اعرؼ - 1

جنبية ، باستثناء السفينة أتقسيـ سياسي تابع ليا ، أك بكاسطة دكلة  الكاليات المتحدة األمريكية أك بكاسطة كالية أك
 المستخدمة في التجارة"

 .33أحمد الفقي، المسؤكلية المدنية عف أضرار التمكث البحرم بالزيت، مرجع سابؽ، صليو في: محمد السيد إمشار 
 .136مرجع سابؽ،ص، ،،شرح التمكث البيئي في قكانيف حماية البيئة العربيةعمي عدناف الفيؿ - 2
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% مف 40يحدث مف تسرب كبير لكميات الزيت الخاـ أثناء عمميات شحف كتفريغ الناقالت ما يقارب 
 1نسبة التمكث البحرم بالزيت.

مف جراء تصادـ السفف كناقالت النفط العمالقة أك بسبب  كيحدث أيضا التمكث عف طريؽ السفف
  جنكحيا أك بسبب تحطـ المنشآت البحرية الخاصة باستخراج النفط سكاءا بسبب األعاصير البحرية 

 .كالككارث البحرية التي سبؽ ذكرىا خير شاىد عمى ذلؾ.2أك بسبب اصطداـ تمؾ السفف بتمؾ المنشآت

 البحار كمصدر لمتموثثانيا: األنشطة الخاصة بقاع 

مكتشؼ تقريبا، الشئ الذم  رإف قاع البحر العميؽ ، ىك عالـ مف الصعب الكلكج إليو فيك غي     
كعكس ذلؾ فإف األنشطة التي تقـك بيا الدكؿ المختمفة لمكشؼ عف 3يزاؿ نظيفا. يدفع لتصكر أنو ال

ؤدية إلى تمكث البيئة البحرية  قيعاف البحار كالمحيطات كاستغالؿ مكاردىا مف أكثر األسباب الم
ف اتجيت أغمب الدكؿ إلى التنقيب عف النفط كالغاز الطبيعي الستكشاؼ مستكدعات أخاصة بعد 

التي بدأت تكاجو دكؿ العاـ بشكؿ  (energy crisis)كمخازف الطاقة لمكاجية ما يعرؼ بأزمة الطاقة 
 حاد في العقديف األخيريف.

كال تقؼ األنشطة الخاصة بقاع البحر عف مجرد التنقيب كالبحث عف البتركؿ كمشتقاتو ؛إنما يمتد 
نشاء المحطات البحرم لخدمة السفف العمالقة التي إاألمر ليشمؿ أكجو االستغالؿ األخرل ، مثؿ 

لطبيعي تحمؿ المكاد النفطية .ككذلؾ إقامة مستكدعات التخزيف ،كمد خطكط أنابيب الزيت كالغاز ا
 4 السائؿ ، كاستخداـ حركة المد كالجزر كالتيارات كالميؿ االنحدارم في تكليد الطاقة الكيربائية .

                                       
 .45،مرجع سابؽ، التمكثعبد الكاحد محمد الفار،االلتزاـ الدكلي بحماية البيئة البحرية كالحفاظ عمييا مف أخطار  - 1
2 -Krueger Robert .B ,International and national regulation of pollution from off shore oil production in 

San Diegol, Rev 7, 1970,p 541. 

Pierre Le Hir 
3

,p1.  Le monde 2017, Publié le 13 février article La pollution chimique gagne les abysses, , 

 نفس المرجع، عبد الكاحد محمد الفار،االلتزاـ الدكلي بحماية البيئة البحرية كالحفاظ عمييا مف أخطار التمكث - 4
 .36-35ص  

https://www.lemonde.fr/signataires/pierre-le-hir/
https://www.lemonde.fr/signataires/pierre-le-hir/
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كيطمؽ البعض عمى منشآت االستكشاؼ كاالستخراج المقامة في عرض البحر، سكاءا في مجاؿ      
ب }الجزر االصطناعية{  كىي قابمة لمحركة كيمكف أف تنقؿ  استخراج النفط أك في الثركات الطبيعية ،

  1مف مكاف إلى آخر حيث تتعرض لمنقؿ مرتيف، مرة عند صبيا كمرة عند سحبيا .

كمف المعركؼ أف إنشاء الجزر االصطناعية الخاصة بالبتركؿ يعد أحد أىـ مصادر التمكث التي تمس 
ؿ في نطاؽ الحقكؽ السيادية التي تتمتع بيا الدكؿ في نشطة تدخبالبيئة البحرية ، كنظرا ألف تمؾ األ

رية مف جراء تمؾ لبحلبيئة اايا مخاطر الشديدة التي تتعرض لاستغالؿ مكاردىا الطبيعية ؛إلى جانب ال
لتزاـ بحماية البيئة كاال االستغالؿمـ المتحدة لقانكف البحار بيف حؽ نشطة ،فقد ربطت اتفاقية األاأل

عمى أف :" لمدكؿ حؽ سيادم في استغالؿ مكاردىا الطبيعية  193ي المادة البحرية ؛حيت نصت ف
 2عمال بسياستيا البيئية ككفقا اللتزاميا بحماية البيئة البحرية كالحفاظ عمييا."

بشكؿ  1982إال أف أحكاـ التمكث مف الجزر االصطناعية لـ تتناكلو اتفاقية قانكف البحار       
د طبيعية االختصاصات التي تمارسيا الدكلة الساحمية عمييا.كىك مفصؿ إنما اقتصرت عمى تحدي

 3األمر الذم يتطمب إبراـ اتفاقيات دكلية بيذا الخصكص.

ك مف المشاكؿ المترتبة عمى تمكث البحر بالنفط تمؾ المتعمقة بآبار النفط ،ففي بعض األحياف تتسرب  
التي يتسرب منيا النفط، كقد استفحمت  كميات كبيرة مف ىذه اآلبار، فضال عف الخزانات االرضية 

ىذه المشكمة خاصة بعد أف زادت عمميات الحفر تحت الماء ، كما كتجدر االشارة أف ىذا النكع مف 
في خميج المكسيؾ  -أكس تكؾ-ث بطريقة عمدية أك غير عمدية كمنيا: انفجار حقؿ دالحكادث قد يح
أما عف التمكث العمدم  4لكف مف النفط.مميكف جا 6.2حيث تسرب منو حكالي  1979في جكيمية 

كما قامت بو العراؽ مف تفجير آلبا ر النفط ، 1991حدث في حرب الخميج الثانية بما   فنستدؿ
وسيتم دراسة النظام القانوني النافذ الذي يحكم تموث قيعان )-سبؽ االشارة إلى ىذا الحادث-الككتية

                                       
 .6.ص 1994، دكرة  تمكث الشكاطئ، ليبيا،فيمي الشرقاكم ، المركز الفني لحماية البيئة - 1
 .36الكاحد محمد الفار،االلتزاـ الدكلي بحماية البيئة البحرية كالحفاظ عمييا مف أخطار التمكث ،مرجع سابؽ، ص  - 2
 .101صميحة  عمي صداقة ، النظاـ القانكني لحماية البيئة البحرية مف التمكث في البحر المتكسط، مرجع سابؽ،ص، - 3
بك الخير أحمد عطية ، االلتزاـ الدكلي بحماية ابيئة البحرية كالمحافظة عمييا ، رسالة دكتكراه كمية الحقكؽ، جامعة أ- 4

 .10، ص 1995عيف شمس، 
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المسخرة لممكافحة في المبحث الثاني من الفصل  البحار والمحيطات بالنفط وكذا الجيود الدولية
 الثاني من ىذه الدراسة(

تقدـ فإنو لـ يعد ىناؾ شؾ في أف ما يحدث أصبح يشكؿ خطرا كبيرا عمى  مف خالؿ ما         
الحياة البحرية كعمى البيئة بصفة عامة بالنظر إلى اآلثار الجسيمة التي يخمفو االستغالؿ الالعقالني 

 ة لمخطر المستمر مع زيادة التمكثط،في البحار  كالمحيطات كجعميا عرضلثركة النف

 .وآليات مكافحتو البيئة البحريةالنفطي عمى تموث الالمطمب الثاني : مخاطر و آثار 

لقد استقر رأم غالبية الفقياء عمى أف البيئة البحرية ، خاصة منطقة أعالي البحار تشكؿ تراثا         
 مما كجب عمى الدكؿ أف تتخذ كافة االجراءات الفردية أك الجماعية الالزمة لمنع 1، لإلنسانيةمشتركا 

التمكث البحرم ك اآلثار المترتبة عميو سكاءا أ كانت عمى صحة االنساف أك عمى رفاىيتو أك عمى 
نساف كالميكركبات كالنباتات كالحيكانات ك اال الفيركساتككؿ.فالمياه ىي حياة  2البيئة كالحياة البحرية

 3ككؿ شئ حي.
        البحرية البيئة بسالمة المساس صكر أشد ك أخطر مف النفطية بالمكاد التمكث ك يعتبر       

 بكاسطة كالمحيطات البحار عبر نقميا يتـ التي النفط كميات  في لمزيادة ذلؾ ك األكثر تأثيرا عمييا، ك
اآلثار التي  ىذه المخاطر ك ألىـ التطرؽ سنحاكؿ الجزئية ىذه خالؿ مف 4العمالقة. النفط ناقالت

 في الدراسات جؿ ككف ذلؾ يرتبيا النفط عمى البيئة البحرية  ثـ آليات مكافحة ىذا النكع مف التمكث ك
 دكف االتفاقيات الدكلية أك الداخمية التشريعات في الكاردة القانكنية حكؿ اآلليات تمركزت المجاؿ ىذا

 بالكسائؿ االحتكاء مثؿ البيئة ىذه لحماية التقنية الالزمة الكسائؿ أك اآلليات أىـ إلى التطرؽ
  قبؿ مف المتبعة ك االستعدادات الكقاية أساليب خالؿ مف أك ، لمزيت الكيميائي االحتكاء الميكانيكية أك

 

                                       
 .297ص، 1975لقانكف الدكلي البحرم ، منشأة المعارؼ ،القاىرة، محمد طمعت الغنيمي ، ا- 1
ة عف أضرار التمكث البحرم كدكر نكادم الحماية كالتعكيض،دار الفكر صالح محمد سميمة ، تأميف المسؤكلية المدني- 2

 461، ص 2007الجامعي ،االسكندرية ،
 .59،ص 2003عصاـ نكر،االنساف كالبيئة في عالـ متغير، مؤسسة شباب الجامعة ،االسكندرية،- 3
.1المسؤكلية البيئية الناتجة عف التمكث النفطي، مرجع سابؽ،ص  بف طيفكر عبد الباسط,ديدكش مريـ ،- 4  
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 كذلؾ كما يمي: .البحرية البيئة تيدد التي الممكثات ليذه لمتصدم الدكؿ

 البيئة البحرية.النفطي عمى تموث ال آثار:  مخاطر و  الفرع األول

 : آليات مكافحة التموث بالزيت النفطي. الفرع الثاني

 البيئة البحرية.النفطي عمى تموث ال مخاطر و آثار الفرع األول :

البد مف تعريؼ البيئة البحرية مف خالؿ النصكص  قبؿ التطرؽ لمخاطر ك آثار الزيت النفطي ،      
 الدكلية؛ لمكقكؼ عمى العناصر األساسية التي تشمميا.

 أوال :تعريف البيئة البحرية

سمات  مف بو تتميز لما ،الدكلي القانكف فقياءل الحديثة االىتمامات أحد البحرية البيئة تعتبر         
 .نسانيةاال الحياة في تؤثر خاصة هميةأ ليا جعؿ متكامؿ، بيئي ،كنظاـ خاصة

 فيو يعيش الذم المادم النطاؽ ذلؾ ،- - Environnementيعني مصطمح البيئة بكجو عاـ        
 النشاط أضافيا صناعية كأخرل طبيعية، عناصر مف يشممو كما األخرل، الحية كالكائنات اإلنساف
 .اإلنساني

الجك  ك الحيكية ك الالحيكية الطبيعية المكارد تتضمف " فقد عرؼ المشرع الجزائرم البيئة  بأنيا       
 التمكث أشكاؿ ك الكراثي التراث ذلؾ في بما الحيكاف ك النبات ك األرض باطف ك األرض ك الماء ك 

 1الطبيعية" المعالـ المناظر ك ك كذا األماكف ك المكارد ىذه بيف

 التحضيرية األعماؿ خالؿ مف كاف القانكني الدكلي، الكجكد في المصطمح ليذا ظيكرلؿ أك  ك       
 مف بدعكة 1972 جكاف 16 إلى 05 مف انعقد كالذم اإلنسانية بالبيئة المعني لمؤتمر ستككيكلـ

 جرل الذم "اإلنساني الكسط" مصطمح مف بدال ىذا المصطمح استعمؿ إذ المتحدة، منظمة األمـ
 المتخصصة المنظمات عف كممثمكف دكلة، 113 المؤتمر حيث حضر .لممؤتمر الدعكة استخدامو في

البيئة  إعالف" المؤتمر ذاه أقر المعنية، اإلقميمية المنظمة ممثمك المتحدة،ككذا األمـ لييئة التابعة

                                       
 المتعمؽ 19/07/2003 في المؤرخ 03-10 رقـ القانكف مف 04 المادة نص خالؿ مف البيئة الجزائرم المشرع عرؼ - 1

 .19/07/2003في الصادرة 43 عدد يدة الرسميةجر ال المستدامة، التنمية إطار في البيئة بحماية
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 ببذؿ كالمطالبة التمكث، خطر مف عمييا كالمحافظة بحماية البيئة المطالبة :تضمف ك الذم 1 1972
  .بيا األخطار المحدقة لتفادم الممكنة الدكلية الجيكد

 ما مكاف في ك ما كقت في المتاحة االجتماعية ك المكارد المادية رصيد " بأنيا البيئة عرؼ ك قد
 2تطمعاتو" ك اإلنساف إلشباع حاجات

 إذ البر، في   التمكث مصادر مف البحرية البيئة لحماية التكجييية مكنتر ياؿبينما أكرتو مبادئ   
 المياه حدكد المياه إلى مجارم حالة في تمتد التي البحرية المنطقة بأنيا" مكانيا البحرية البيئة عرفت
 3"المالحة المياه كممرات المد أمكاج تداخؿ مناطؽ ذلؾ في بما العذبة

بيئي           نظاـ" : بأنيا البحرية عرفت البيئة فقد 1982 عاـ البحار لقانكف المتحدة األمـ اتفاقية أما
 دراسة ينصرؼ إلى ،الذم البيئي لمنظاـ المعاصر العممي المفيـك في األنظمة البيئية مف أك مجمكعة

          المادية الظركؼ ظؿ في حية كائنات عميو مف ينطكم ما بكؿ المكاف، ك الزماف في معينة كحدة
 المحيطة بالظركؼ المادية كعالقاتيا ببعض بعضيا الحية اتالكائن بيف ككذلؾ العالقة ك المناخية،

 4بيا."

 لحماية التكجييية مكنتريا ؿ مبادئ أف إال ، 1982 قانكف البحار لعاـ اتفاقية بينتو الذم الكضكح رغـ
 ذلؾ ، 1982 عاـ باتفاقية كرد ما جيد بشكؿ تكضح لـ ، 1985 أبريؿ 19 في الصادرة البيئة البحرية
 5.بيئي منظكر تناكليا مف يتـ أف ،دكف البحرية لمبيئة المكاني النطاؽ بتعريؼ تمتها أف المبادئ

 

 

 
                                       

 .5أحمد اسكندرم، محاضرات في تمكث البيئة البحرية ،مفيـك كمصادر،مرجع سابؽ، ص  - 1
 .  ص ، ، انجضائش ، انزىصٌع و نهُشش داس انخهذوٍَخ ، رعىٌضه آنٍبد و انجٍئً نهضشس انمبَىًَ انُظبو ، جًٍهخ حًٍذح- 2

    سياـ،آليات حماية البيئة البحرية مف التمكث بالزيت، مقالة منشكرة في مجمة األكادمية لمدراسات االجتماعية  زركالي- 3
جامعة حسيبة بف بكعمي   2019، الصادر في جانفي، 21، قسـ العمـك االقتصادية ك القانكنية،العدد  اإلنسانية ك
 .131شمؼ،ص لا

 1982 لسنة البحار لقانكف المتحدة األمـ اتفاقية مف 01 المادة - 4
 .6 أحمد اسكندرم، محاضرات في تمكث البيئة البحرية ،مفيـك كمصادر،مرجع سابؽ، ص - 5
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 تموث البيئة البحرية بالنفط . ثانيا:مخاطر

 عمى الحياة البحرية. -1

في جميع النظـ االيككلكجية المائية، ك التي ىي  إف كجكد الممكثات بما في ذلؾ الييدرككاربكنية     
 1قابمة لمذكباف في الجسيمات تؤثر عمى نطاؽ كاسع عمى الحياة البحرية كالبرية عمى حد سكاء.

 بيف عازلة طبقة رقيقة مككنان  سطحو يطفك عمى فيك الماء كثافة مف أقؿ النفط كثافة ألف ك نظران      
 النفط مف المتر الكاحد ( الماء مسطح كبيرة مساحة فكؽ تنتشر الطبقة الجكم كىذه كاليكاء الماء

 أف المعركؼ كمف )همف الميا مربع متر 4000 عف مساحة تزيد بانتشاره في البحر يغطي المتسرب
 ىذه تمنع كبالتالي البكتيريا معينة مف أنكاع طريؽ إال عف يتحمؿ كال المياه في طكيالن  النفط يدـك

  الماء إلى الكربكف كالضكء أكسيد كثاني األكسجيف كصكؿ فتمنع كالماء الغازييف اليكاء التبادؿ الطبقة
 ضركرية تعتبر التي ك المائية النباتات بيا تقـك الضكئي التي التركيب عممية تكقؼ إلى يؤدم مما

 2الكربكف. أكسيد ثاني مف كتنقيتو لتزكيد مياه البحر باألكسجيف

كلذلؾ فإف تسرب الزيت إلى بيئة مائية يؤدم إلى اإلضرار بالكائنات الحية التي تعيش عمى             
أك تحت سطح الماء، كىك ما يخمؼ آثارا طكية أك قصيرة المدل بالنظر إلى نكع البيئة ككمية الزيت 

 3الممقى كنكعو كتأثير الظركؼ الطبيعية. 

 فينتشر البحرية البيئة يدمر فيك كارثي ىك النفط تسرب نتيجة البحرية البيئة لتمكث البيئية ك التأثيرات
  البحرية كالنباتات كالطيكر الحيكانات سكاء البحرية البيكلكجي لمبيئة التنكع ليصيب الضرر كيتفشى

 لمرضيا. فيؤدم انقراضيالنفكقيا ك  يؤدم لـ كاف

       كيميائية تحكالت لمجمكعة البحرية المياه إلى كصكليا عند الييدرككربكنات تخضع حيث     
 : التمكيث درجة طكر لو دكر في الػتأثيرك كؿ أطكار ثالثة إلى خصائص لمجمكعة كفقا تتكزع كحيكية

                                       
1 -Anne Bado-Nilles , Effets De Pollutions Par Hydrocarbures Sur les capacités de défense 

d’organismes marins, Thèse soutenue  pour l'obtention du grade de Docteur , Spécialité : Sciences de 

l’environnement et le développement durable, L'université de  LA ROCHELLE,2008.p 26. 
 .132رجع سابؽ، صزركالي سياـ،آليات حماية البيئة البحرية مف التمكث بالزيت، م - 2

- Les effets de la pollution par les hydrocarbures sur les écosystèmes aquatique, article publié dans: 3 

Science  http//fr.scienceaq.com  
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 . منخفضة غمياف كدرجات المنخفض الجزيئي الكزف ذات الجزيئات كيضـ البخارم الطكر 1-

 نسبيا. عالية قطبية كذات الجزيئي الكزف متكسطة جزيئات يضـ منحؿ طكر  - 2

 . منحمة غير زيتية طبقة يشكؿ كالذم الضخمة الجزيئات طكر 3-

 الجزيئات سطكح عمى بيكلكجية ككيميائية أكسدة مف تحتكيو بما السابقة التحكالت مجمكعة كتؤدم
 لمشركط تبعا الطبيعية المياه محتكل في تغيير إلى التبخر ك الترسب مف العضكية كغير العضكية
معتبرة  تأثيرات األحياف في أغمب ليككف لو المياه لتمؾ كالبيكلكجية الييدركلكجية كالخصائص المناخية 

 الثركة يؤثر عمى مما ,األعماؽ إلى الكصكؿ كمنعيا مف الشمس حرارة بعزؿ النفطية البقعة تقـك كما
ذا ك المرجانية  ,عشرات السنيف بعد إال غيرىا يتكّكف لف فإنو الشعاب ىذه ما دّمرت اإلسفنج كا 
 1. فييا تعيش التي المائية األحياء مف عدد كبير ىالؾ يتبعو المرجانية الشعاب ىالؾ أف كمعركؼ

كما تجدر االشارة اليو ىك أف عدد كبير مف األحياء البحرية يممؾ مف األىمية ما يمـز لممحافظة      
عمى التكازف البيئي .خاصة كأنو يتطمب لبعض األنكاع منيا زمنا طكيال مف أجؿ التكاثر ، كعمى 

ر النفط طكيمة عكس العكالؽ البحرية التي تتكاثر بسرعة فيمكف ليا النفكؽ في بضعة أسابيع.ك آثا
 (leك سرطاف البحر  (MORUE)المدل يمكف أف تظير عمى بعض األنكاع كمنيا سمؾ القد 

homard)    سنة كخاصة أف ىذه األنكاع ال تبدأ في   30أك  20بعد سنيف عديدة قد تصؿ إلى
 عرقمة في بالنفط البحار لمياه المزمف التمكث حيث أف  2سنكات.  5النمك كالنضج الحقيقي إال بعد 

 األنسجة في لمنفط المككنة تتجمع الييدرككربكنات حيث ,صغارىا عمى القضاء ك األسماؾ تكالد
تسمميا        إلى يؤدم مما ,البحرية لألحياء األعصاب أنسجة كبعض البنكرياس ك أنسجة الكبد ك الدىنية

 ىذه بعض أف كجد كقد , إلى اإلنساف السامة المكاد ىذه كتنتقؿ , أعضائيا كظائؼ اضطراب ك
 3البنزكبايريف"." مثؿ الّسرطاف" المركبات يسبب

                                       
 impact of oil -حالة الجزائر -مرحمة النقؿ خالؿرحماف، أماؿ ك د التيامي طكاىر، محمد؛ تأثير النفط عمى البيئة  1- 

 during the transport phase the case of Algeria- ،ص،  مرجع سابؽ . 

PIERRE MICHEL, impact des hydrocarbures sur la flore et la faune marines, Rapport collectif redige, Institut -  
2
 

 scientifique et technique des peches maritimes, Cee/Istpm: Bg/82/614(629) P 12. 
 impact of -حالة الجزائر -مرحمة النقؿ خالؿرحماف، أماؿ ك د التيامي طكاىر، محمد؛ تأثير النفط عمى البيئة   - 3

oil during the transport phase the case of Algeria--،23نفس المرجع ص. 



يٍ رنك.انجبة األول: انمىاعذ انعبيخ نهزهىس انُبرج عٍ انضٌذ انُفطً وانجهىد انذونٍخ نهحذ   

63 
 

 في تتسبب سامة كىي مركبات "النفتينات" باسـ تعرؼ مكاد عمى أضؼ إلى أف النفط يحتكم       
 فقط مف غراـ 10 مقدار أف كقد قدر العمماء القاعية، ك الالفقاريات كالمحار الصغيرة األسماؾ قتؿ

 المتر ىذا في المكجكد السمؾ لقتؿ بيض كافيان  يككف البحر مياه مف كاحد متر مكعب في النفط
 1المكعب.

 طيرانيا حركة إلعاقة فيؤدم بريشيا بالتصاقو البحرية الطيكر عمي البتركؿ يؤثر  تسرب كما       
 تكاجو التي المعضالت أصعب مف كمخمفاتو النفط أف حيث الشرب مياه إلى التأثير كنفكقيا ك يمتد

 النباتية كعمي رأسيا األيكات" لتدمير يؤدم كما البحر مياه كتحمية التقطير معامؿ عمي القائميف
أنكاع  مختمفة بعد  9ألؼ طائر مف  500كىنا تجدر االشارة أنو قد تـ اختفاء  2" ركؼغالمن غابات"

د قد آالؼ طف مف النفط ،كق 8أيف تسرب  1965حادث الباخرة )جيرماكس( في مصب األلب عاـ 
 ألؼ طائر. 250عدد الطيكر التي تمكت سنكيا في بريطانيا بسبب الييدرككاربكنات بحكالي 

ألؼ  187أما التمكث الذم حدث بسب تحطـ الناقمة تكرم كانيكف جنكب غرب انجمترا فقد تسرب منيا 
 فالديز ألؼ طائر مف طيكر البطريؽ .أما تسرب إكسكف  20ى كفاة لطف مف النفط الخاـ كالذم أدل إ

أضؼ إلى أف التمكث  3 فقد أدل إلى كفاة اآلالؼ مف الثديات البحرية، كأكثر مف ربع مميكف طائر .
،في ىذا البحر 4البحرم بعد حرب الخميج  أدل إلى مكت اآلالؼ مف الحيكانات كالطيكر البحرية

 بالتحديد.

 

 

 

                                       
 في البحرم لمتمكث الطكارئ لخطط االسترشادم ، الدليؿ العربية الدكؿ جامعة ، الزراعية لمتنمية العربية تقرير المنظمة- 1

 .18ص  ، 2008 العربي، جكيمية الكطف
2 - J.W.Doerffer- Oil spill response in the marine environment pergamon press. 1992.p.351.   

 .22- 21 عبد  السالـ منصكر الشيكل ،الحماية الدكلية لمبيئة المائية مف التمكث، مرجع سابؽ،ص- 3
صالح محمد سميمة ، تأميف المسؤكلية المدنية عف أضرار التمكث البحرم كدكر نكادم الحماية كالتعكيض،مرجع سابؽ  - 4

 .  462 ص
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 عمى صحة االنسان: -2

في الحيف؛ كما قد تمتد إلى األجياؿ القادمة ،حيث أنو  إف آثار التمكث قد تظير عمى االنساف      
،مما يؤدم إلى ظيكر بعض العاىات مستقبال.كىك ما أكدتو  1يمكف ليا التأثير عمى العناصر الكراثية

ألؼ  30الدراسات العممية.كقد أكد تقرير لمنظمة الصحة العالمية أف الحياة الممكثة تقتؿ أكثر مف 
،كأف أكثر مف نصؼ سكاف العالـ ال يستطيعكف الحصكؿ عمى مياه  ثالثشخص يكميا في العالـ ال
،كأضاؼ التقرير أف ما يقارب ستة مالييف شخص يمكتكف سنكيا في الدكؿ  نقية خالية مف المكركبات

   ك أثبتت الدراسات  بخصكص التمكث البحرم بالنفط2النامية بسبب األمراض الناتجة عف التمكث .
الكبدم  لتياباالالبحرية الممكثة بيذه المادة يؤدم إلى أمراض عديدة أىميا :  أف تناكؿ المأككالت

،كما تظير تأثيرات في مراحؿ متأخرة مف  ،شمؿ األطفاؿ ،تحطـ الخاليا التناسمية الكبائي الككليرا
 .بيض ، نقص في كريات الدـ البيضاءالعمر كسرطاف الدـ األ

 عمى المناخ و الجو:  -3
يترتب عمى تمكث البحار بالنفط تمكث ىكاء المنطقة المحيطة بأبخرة المكاد الطيارة مف المادة      

الخاـ أك أحد مشتقاتيا كانتقاؿ ىذه األبخرة بمساعدة الرياح الشيء الذم يؤدم إلى تمكث المدف 
 3كالمناطؽ الزراعية المجاكرة.

مبيا مف الكبريت كالنيتركجيف ،  حيث تتككف كاشتعاؿ المكاد النفطية يؤدم إلى تصاعد أبخرة سامة أغ
طبقة عازلة مف ىذه الغازات بيف األرض كطبقات الجك العميا ؛كىك ما يؤدم إلى انخفاض درجة حرارة 

 4،مما يضر كثيرا بالحياة الطبيعية لمختمؼ الكائنات. المنطقة بسبب حجب أشعة الشمس
 زيادة درجة الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر  -4

 قادمة سنة 100  خالؿ بتكقع 2008 عاـ لممناخ العالمي المؤتمر عف الصادر التقرير خمص       
 الجميدية الكتمة ذكباف معو يتكقع ، مئكية درجة ( 5.6ك 5.4بيف) ما األرض حرارة معدؿ ارتفاع زيادة

                                       
االقتصاد، كمية الحقكؽ ، جامعة القاىرة،عدد  صالح الديف عامر ، مقدمات القانكف الدكلي ، مجمة القانكف ك- 1

 .726، ص 1983خاص،
2
 -   Rapport de l' Organisation mondial de la sante :La sante et l'environnement en développement durable           

 Geneve,1997,p 68. 
 .166.ص،1990أحمد مدحت إسالـ، التمكث مشكمة العصر،دار المعرفة، الككيت، - 3
 .78-77،ص1999تكفيؽ محمد قاسـ،التمكث مشكمة اليـك كالغد،الييئة المصرية العامة لمكتاب ، القاىرة ،- 4



يٍ رنك.انجبة األول: انمىاعذ انعبيخ نهزهىس انُبرج عٍ انضٌذ انُفطً وانجهىد انذونٍخ نهحذ   

65 
 

 عف فضال ، األمريكية تكساس حجـ كالية تبمغ التي الجنكبي القطب في "جرينالند ككتمة" الضخمة
 الساقط الشمسي اإلشعاع كمية مف % 80تقريبان  يعكس الجميد ألف الممتص الشمسي اإلشعاع زيادة
 الفياضانات ك العكاصؼ ( سـ ك زيادة40-20ما بيف ) البحر سطح مستكل الرتفاع سيؤدم مما عميو

 1البحرية. بالبيئة البيكلكجي التنكع أنكاع كافة عمي سمبان  كىك ما يؤثر كاألعاصير

 لممياه الحرارم في التكازف خطيران  لمياه البحر تؤثر تأثيران  النفطية البقع كىنا تجدر االشارة إلى أف
 كمف ،  60 %التبخر بنسبة تقمؿ النفط مف طبقة أف عمى المعممية كتدؿ التجارب التبخر كعممية

 تتسبب كما ، الجك في المكجكد الماء بخار مف%  90نسبة  كالمحيطات تؤمف البحار أف المعركؼ
 ىذه المياه في الذائب نسبة األكسجيف في يؤثر مما ، المياه سطح سخكنة في زيادة البقعة النفطية

 إلى حدكث يؤدم ثـ كمف ,حيكانات ك نباتات مف المائية األحياء سرعة نمك في سمبان  يؤثر ما كىذا
 2البحرم. البيئي التكازف في اختالؿ

 ثالثا : آثار تموث البيئة البحرية 

 اآلثار االقتصادية:-1

أكضحت الكثير مف الدراسات أف أزمة المياه أف أزمة المياه تتحقؽ في حاؿ ما إذا لـ تكجد        
مصادر لممكارد المائية أك في حالة كجكد مكارد مائية كلكنيا ممكثة ، حيث تعد المياه الممكثة األكثر 

 فتكا بالتنمية.

كقد أقر المدير العاـ لميكنيسكك ، عندما تطرؽ إلى مسألة المياه كعالقتيا بالتنمية ، أنو كمما       
كانت ىنالؾ أزمة مياه فستككف أزمة تنمية ؛مما يؤدم إلى عدـ إمكانية الضماف لألجياؿ القادمة مكارد 

 3مائية سميمة.

 فدؽ نتيجة تمكثيا البحرية البيئة مكارد ذاستنفا مف "العالمي البرية الحياة صندكؽ" حظر لقد     
 البحرية المتاحة بالبيئة مكاردىا باستنفاذ اإلفريقية الدكؿ كخاصة النامية العالـ لدكؿ الخطر ناقكس

                                       
،دار النيضة العربية ،القاىرة   مد عبد الرحمف الدسكقي، االلتزاـ الدكلي بحماية طبقة االكزكف في الفانكف الدكليمح - 1

 .38 ،ص 2002
 132-133رجع سابؽ، صسياـ،آليات حماية البيئة البحرية مف التمكث بالزيت، م زركالي - 2

 .2003كممة المدير العاـ لميكنيسكك ككتشيرا بمناسبة اليـك العالمي لممياه، - 3
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 رئيس  أعمف ،فقد نتيجة التمكث بحرية نباتات أك طيكر أك حيكانات سكاء البيكلكجي التنكع بنفكؽ
 لعدد الطبيعية المصادر انتياء القتراب بمؤتمر جكىانسبرج التقرير نتائج عرضو خالؿ الصندكؽ

 بعض التقرير ككضع ممكنة بدائؿ إليجاد المبذكلة الجيكد مف بدرجة أسرع اإلفريقية الدكؿ مف متزايد
- نيجيريا- السنغاؿ- أكغندا-كينيا– أثيكبيا -تكنس-المغرب -الجزائر -ليبيا مصر": كىي الدكؿ
 1. البحرية البيئية مكاردىا استنفذت التي السمراء القارة دكؿ قائمة في "زيمبابكم- أفريقيا جنكب

    كما التجارية األسماؾ صيد عمميات عمى المباشر لمتأثير كيممؾ التمكث النفطي مف األىمية      
      االنتاج اقتصاديات ك السالمة الغذائية ك األمف قضايا مف ذلؾ عمى يترتب ما ك جكدة ك نكعا ك
منو  يستخرج حيث  الغذائي لمبركتيف ىاـ اقتصادم مكرد البحر يمثؿ. حيث  البركتيف  مف النمك ك

 75 بحكالي لمبحار السمكي اإلمداد يمثؿ حيف في 2  العالـ سكاف يستيمكو الذم الحيكاني % 30
 لتستعمؿ البحرية الطحالب أنكاع تستخرج كما القشريات ك المحار ك األسماؾ مف سنكيا طف مميكف

 المياه أكثر مف الساحمية المياه تعتبر حيف ،في لمدكاء كأخرل لمطعاـ، يصمح ما منيا كثركة طبيعية
 الداخمة الكدياف ك الركافد مياه مع يصميا كما التيارات ك لغناىا بالمصبات غداءا أكفرىا ك إنتاجية
الساحمية  المياه تغطي ك أحيائيا، مف لمعديد أكلي كغداء تعتبر كائنات صغيرة ك مغذية مكاد مف إلييا
% يتـ اصطيادىا مف 2% مف كمية االنتاج السمكي ؛فيما تمثؿ الكمية القميمة الباقية كالتي تمثؿ  49

% مف مساحة سطح البحر، إذ يعد فقيرا مف االنتاج لبعده 90مياه الحر المفتكح الذم يشكؿ حكالي  
اليابسة. كىك نفسو المجاؿ البحرم الذم يعرؼ عمى الشاطئ كمصادر التغذية التي تصؿ إليو مف 

مما يؤثر سمبا عمى الثركة السمكية اليائمة في ىذه المنطقة مف جراء حركة كاسعة لممالحة البحرية 
 التمكث الناتج عف السفف.

        الساحمية المياه في تبقى كالمحيطات البحار تصؿ التي المخمفات فإف الحظ سكء مف ك         
 %.90 قدر ك السكاحؿ نحك المتجية األمكاج ك الرياح بسبب عديدة لسنكات السكاحؿ مف القريبة أك 

                                       
 .ثبنزعبوٌ يع ثشَبيج األيى انًزحذح  انعبنًٍخ انًىاسد يعهذ عٍ صبدس رمشٌش- 1
 الككيت 2 ط اآلداب، .ك الفنكف ك لمثقافة الكطني المجمس ، مشكالتيا ك البيئة : الصبريني محمد ك الحمد رشيد- 2

 29.ص 1984
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 مف لكثير القكمي الميمة لمدخؿ المصادر كأحد البيئية السياحة ناىيؾ عف تأثير التمكث عممى األنشطة
كؿ األمر الذم دعى كثير مف الد.اجتماعية ك خسائر اقتصادية مف ذلؾ عف ينجـ ما ك الدكؿ

الساحمية إلى  كضع إجراءات عف طريؽ التدخؿ التشريعي خاصة بعد إزدياد حركة ناقالت النفط 
 الذم سبؽ اإلشارة إليو. .O.P.A.. كمنيا القانكف األمريكي 1الضخمة

 عمى تؤثر التي ك المناطؽ إعادة تأىيؿ ك التمكث مكافحة بتكمفة المتعمقة المالية التبعات : ثالثا
حيث يؤدم التمكث النفطي إلى خسائر مادية كبيرة .2 المتاحة تنيؾ المكارد ك لمدكلة العامة الميزانية

التنظيؼ الخميج  باىظةنتيجة أعماؿ التنظيؼ،ككمثاؿ عمى ذلؾ فمقد تحممت السعكدية كالككيت أعباء 
 مميكف دكالر لعمميات تنظيؼ مياه الخميج. 50العربي كخصص الحمفاء في حرب تحرير الككيت 

مميكف دكالر مقابؿ الخسائر المادية نتيجة  50مبمغ  IMOكما خصصت المنظمة البحرية االستشارية 
 3إلى ثمف النفط المتسرب. باإلضافةما أصاب اإلنساف كالثركة الحيكانية مف أضرار 

 الفرع الثاني آليات مكافحة التموث بالزيت النفطي.

إف أغمب حاالت التمكث النفطي تتطمب الحصكؿ عمى األجيزة كالمعدات التقنية التي تمكف          
مف السيطرة عمى التمكث ك مكافحتو، إضافة إلى المكارد المالية التي تساىـ مساىمة كبيرة في تحقيؽ 

 ره.اليدؼ المنشكد ،ك تتـ مكافحة  انسكاب النفط في مياه البحر حسب نكعو ككميتو كسرعة انتشا

إف كضع االتفاقية الدكلية أك التشريعات الكطنية ال يمنع  مف االستمرارية في التمكث البحرم        
      بالنفط مادامت المنتجات النفطية يتـ نقميا بحرا. بؿ يجب أف تككف ىنالؾ كسائؿ فعالة لمعالجة

يككف طافحا فكؽ سطح البحر  أك إزالة  المخمفات النفطية في البحر، كأسيؿ ما تككف المعالجة عندما
  4أكثر منو عندما يبمغ الشاطئ. 

                                       
.133،شرح التمكث البيئي في قكانيف حماية البيئة العربية، مرجع سابؽ،ص عمي عدناف الفيؿ -  1  

133رجع سابؽ، صزركالي سياـ،آليات حماية البيئة البحرية مف التمكث بالزيت، م - 2  
 .24عبد  السالـ منصكر الشيكل ،الحماية الدكلية لمبيئة المائية مف التمكث، مرجع سابؽ،ص - 3
 .209صميحة  عمي صداقة ، النظاـ القانكني لحماية البيئة البحرية مف التمكث في البحر المتكسط، مرجع سابؽ،ص، - 4
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 :كفيما يمي سنتناكؿ مختمؽ الطرؽ كاآلليات الحتكاء تمكث البيئة البحرية بالنفط

 الطرق الميكانيكية: -أوال

يككف ذلؾ عف طريؽ إقامة الحكاجز الطافية فكؽ سطح الماء باستخداـ أجيزة خاصة مع      
ت كالكانسات لحصر بقع الزيت العائمة كمنع انتشارىا كىذه التقنية تستغرؽ كقتا االستعانة بالجرافا

طكيال، تتعرض أثناءه البقع النفطية لعكامؿ المناخ كالتيارات البحرية؛ حيث تتشتت كتتحطـ بفعؿ 
 فيما يمي نستعرض أىـ الحكاجز الطافية: 1.الضكء مما يزيد مف صعكبة المكافحة

 الحواجز الطافية-1
 الزيت بقع لحصر خاصة أجيزة باستخداـ الماء فكؽ سطح تكضع حكاجز عف عبارة ىي        
 كبذلؾ تغطييا التي المساحة الزيت كتقمؿ طبقة سمؾ زيادة عمى تساعد فيي , انتشارىا كمنع العائمة
 ثـ السفف عمى ظير أك الشاطئ عمى خزانات إلى مضخات بكاسطة تدريجيان كشفطو امتصاصو يمكف
 النفطية البقع أثناءه تتعرض طكيالن  كقتان  التقنية تستغرؽ ىذه لكف ك .الماء عف النفط فصؿ إعادة
 2.العممية صعكبة يزيد الضكء مما بفعؿ كتتحطـ تتشتت حيث البحرية كالتيارات المناخ لعكامؿ

 كيمكف تقسيميا إلى:

 حواجز عمى شكل أىرام:-أ

طف، يكضع عند الشقكؽ التي يتسرب منيا البتركؿ  350عبارة عف ىيكؿ ىرمي كزنو حكالي       
، ثـ يندفع الغاز عبر أنابيب ممتدة نػػػػفطتحديدا في قاع البحر؛ حيث يتجمع بو ما يتصاعد مف غاز ك 

د حزامو الجذاب مصنكع مف البالستيؾ، يشطؼ الزيت كيخرج الحزاـ كيمت 3مف اليـر إلى اليابسة، 
متر مربعة كينقؿ الزيت إلى داخؿ السفينة؛ حيث ىناؾ أسطكانة العصر الكبيرة التي تزيؿ  10مساحة 

.ك ىي أمريكية الصنع كقد 4ماء البحر مف الزيت ثـ يتـ نقمػو إلػػى المستكدعات، كىك ذك فعالية جيدة
رية األمريكية عددا كبيرا ،ك تمتمؾ ككالة حماية البيئة األمريكية  كالسمطات البح1977تـ تطكيرىا عاـ 

                                       
 .55، ص 2004الحامد لمنشر كالتكزيع،عماف راتب السعكد، االنساف كالبيئة،دراسة في التربة البيئية،دار - 1
 133رجع سابؽ، صزركالي سياـ،آليات حماية البيئة البحرية مف التمكث بالزيت، م -- 2
 . 2 ص مرجع سابؽ،محمد البزاز، حماية البيئة البحرية،دراسة في القانكف الدكلي، - 3

4 - Boisson de Chazournes (laurence) des gagné (Richard) et (Cesar), protection international 

de l’environnement, Pedone, 1998, p. 679. 
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منيا، كقد قامت دكؿ عديدة مثؿ ألمانيا االتحادية ككندا كالياباف ك النركيج كبريطانيا، كايطاليا كأستراليا 
بشرائيا كتعتمد السفف عمى سكاعد طكيمة  ممتدة عمى جانبيا تشبو المخالب. كتختمؼ ىذه السفف مف 

  1حيث حجميا كطاقتيا .

 اج:حاجز عمى شكل سي-ب 
 فعاؿ النكع ىذا ك طفك خشبي ككسيمة لكح يحكم حيث : سياج شكؿ عمى يككف الذم الحاجز      
 .كالرياح األمكاج بحركة يتأثر ألنو, المضطربة المياه الفعالية في كقميؿ اليادئة المياه في
 الدائري: الحاجز -ب -ج
 في فعاؿ كىك , الدائرم المحيط كامؿ عمى مستمر كجزء سفمي دائرية تطكيؼ كسيمة يحكم الذم     

كقد طكرتو شركة البتركؿ  . 2. السياج ذك الحاجز مف صعكبة أكثر تنظيفو لكف , المياه المضطربة
 كتصمحمجمكعة مف الشفرات القالة كالتي تدكر فتدفع الزيت إلى داخؿ السفينة،  كأساسوالبريطانية ،

لمكافحة الزيت الثقيؿ إال أف طاقتو محدكدة، كلذلؾ فال تصمح لمكافحة بقع الزيت الكبيرة ، حيث 
 التزاؿ ىذه السفف تحت التجربة. 

 الحواجز عمى شكل اإلسفنج االصطناعي: -د
كىي عبارة عف مادة أسفنجية تمتص الزيت، كىي تفعؿ بالزيت ما يفعمو اإلسفنج بالماء؛ حيث       

ك تـ تجريبو عمى نطاؽ كاسع أيف  1948تصاصو، تـ اختراع ىذا الحاجز في سكيسرا  عاـ تقـك بام
فعند رش ىذه المادة عمى بقع الزيت فإنيا تتشبع كتتفتح حتى تصبح  أقبمت دكؿ عديدة عمى شرائيا.
 3صغيرة الحجـ فيسيؿ احراقيا.

 :تصميمات جديدة لمناقالت-ق

لمناقالت لتقميؿ احتماالت تسرب الزيت مثؿ تصميـ جدراف  ضركرة العمؿ عمى تصميمات جديدة      
مزدكجة بمعنى ايجاد فراغ بيف الجدار الداخمي كالخارجي لخزاف النفط كمف المتكقع أف أصبح كافة 

العمـك الكطنية األمريكية فإف  أكاديميةالناقالت بالكاليات المتحدة األمريكية  بيذا التصميـ كمف خالؿ 

                                       
.37تمكث المائي، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، صالطمعت ابراىيـ األعرج،- 1  
 133رجع سابؽ، صزركالي سياـ،آليات حماية البيئة البحرية مف التمكث بالزيت، م - 2
 .28-27عبد  السالـ منصكر الشيكل ،الحماية الدكلية لمبيئة المائية مف التمكث، مرجع سابؽ،ص - 3
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مزدكج سيككف لو فعالية كبرل أثناء االصطدامات البحرية ،حيث تعمؿ عمى تقميؿ تصميـ الجدراف ال
تسرب حكادث النفط في حالة حدكث تكسر أك تمزؽ لمجدار الخارجي أثناء ارتطاـ السفينة بأم جسـ 

 1آخر فإف الجدار الداخمي يمنع عمى منع تسرب النفط.

 الطرق الكيميائية: -ثانيا

يميائية مف أجؿ تسييؿ عممية  تبديد البقع الذم يتـ بكاسطة األحياء الدقيقة تستعمؿ المكاد الك      
المجيرية البقع النفطية ككذلؾ تسييؿ عممية التكسير أك التحميؿ البيكلكجي .حيث يتـ رش أنكاع معينة 

كالمنظفات الصناعية كالمساحيؽ عالية الكثافة أك بعض الرماؿ الناعمة عمى سطح ، مف المذيبات 
البقع النفطية في البحار الممكثة لاللتصاؽ بيا لتتحكؿ بعد تفتيتييا إلى مستحمب.فينتشر في الماء 
كيذكب فيو.أك يتسرب إلى القاع نتيجة ارتفاع كثافتو كيعتبر ىذا عالجا ظاىريا لممشكمة ألف ىذه 

 2طريقة تتطمب كميات كبيرة مف المنظفات كالمذيبات تساكم أحيانا كمية البتركؿ المراد التخمص منو.ال

 : يمي فيما الكيمياكية المكاد ىذه ألىـ سنتطرؽ ك

 المواد الماصة:-1

 كذلؾ الماء مف النفط استعماليا الستخالص كيمكف, السكائؿ تتشرب مكاد عف عبارة ىي ك       
 فييا لمنفط بالتغمغؿ تسمح مسامات المكاد ىذه تمتمؾ حيث االمتصاص خاصيتيا في عمى باالعتماد

 حيث النفطية البقع لمعالجة اليامة المكاد المكاد مف ىذه تعتبر ، بعد فيما كمعالجتيا جمعيا ليتـ
 ال التي المناطؽ أك تستخدـ في , النفطية البقع مف األخيرة اآلثار إلزالة أغمب األحياف في تستخدـ
 فتقـك الممكثة المياه إلى 3المكاد  ىذه إضافة حيث تتـ ,الميكانيكية المعدات إلييا تصؿ أف يمكف

                                       
 100طمعت ابراىيـ األعرج،التمكث المائي، مرجع سابؽ، ص  - 1
 .138،شرح التمكث البيئي في قكانيف حماية البيئة العربية، مرجع سابؽ،ص عمي عدناف الفيؿ - 2
 حيث االمتصاص عمى عاليةال القدرة ليا بحيث ، الماصة المكاد ليذه الشائعة األنكاع أىـ مف STSG النكع يعتبر-3

 أف يمكنيا حيث االمتصاص في عالية سرعة ليا الماصة المادة مف )كغ1 ( لكؿ النفط مف )كغ5 ( تمتص أف يمكنيا
 لمدة عائمة البقاء عمى بقدرتيا تمتاز دقائؽ عشرة خالؿ )ممـ3 ( بسماكة الماء سطح عمى المكجكدة النفط مف طبقة تمتص
 300إلى تصؿ الحرارة تحمؿ عمى عالية قدرة ليا 3 ـ / كغ )7إلى 2 ( مف تتراكح منخفضة كثافة ليا تقريبان  يـك100 
 الحرارة درجات في جيدة كفاءة ذات ك لمحمكضة مقاكمة ك المشتعمة األماكف في لالستعماؿ صالحة فيي لذلؾ  درجة

  www.wikipideia.org .  مكقع أنظر -المنخفضة
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زالة جمع عممية تجرم ثـ ,بامتصاص النفط  التخمص ليتـ المعالجة إلى أماكف نقميا ليتـ المكاد ليذه كا 
 استخدامياإعادة  ثـ كمف فييا العالؽ النفط مف تنظيفيا يمكف المكاد كبعض ىذه . صحيح بشكؿ منيا
 ثانية.

 : طبيعتيا إلى بحسب المكاد ىذه تصنؼ : الماصة المواد تصنيفات -*

  : العضوية الطبيعية المواد -أ-

عمى  القدرة ليا أخرل مكاد كأم , الريش , خشب نشارة , مف القش كال المكاد ىذه تتضمف ك      
 ليذه يمكف حيث  االمتصاص عمى كقدرتيا الجيدة كتكفرىا تكمفتيا بقمة تمتاز أنيا كما ، االمتصاص

 أف المكاد عف ىذه يعاب أنو غير ، نفط كزنيا مف مرة ) 15 إلى 3 ( يعادؿ تمتص ما أف المكاد
 نشارة( مشتت يككف األخر البعض ،ك تغرؽ ثقيمة كبالتالي فتصبح النفط مع الماء يمتص منيا البعض

 1. المضطربة أثناء  حاالت المياه استخداميا يمكف كال الماء فم جمعيا يصعب كبالتالي ) ...قش 

 الالعضوية: الطبيعية المواد -ب

 المكاد أف ىذه بإمكاف البركاني ك الرماد الصكؼ , الزجاج نجد ألياؼ المكاد ىذه أمثمة مف      
 المقابؿ في ،ك تكمفتيا قمة ك بتكفرىا  األخرل تمتاز فيي , نفط كزنيا مف مرة (20 إلى 4 مف) تمتص

 . العضكية المكاد الماصة مساكئ نفس ليا

 الصناعية:  المواد -ج

 بالستيكية كألياؼ , يكريثاف البكلي, إيتيميف البالستيؾ البكلي مثؿ صناعية مكاد عف عبارة ىي     
بعض  . نفط كزنيا مف مرة70 حكالي تمتص حيث , االمتصاص عمى العالية بقدرتيا ىذه المكاد تمتاز
استعمالو  يمكف ال اآلخر كبعضيا , كثالثة ثانية مرة تنظيفيا كاستعماليا يمكف المكاد ىذه مف األنكاع
 التخمص قبؿ مؤقت بشكؿ تخزينيا خاصة أثناء عناية إلى تحتاج فيي كلذلؾ , كاحدة مرة مف أكثر
 أيضا. خاصة أماكف في منيا

 

                                       
 . 134رجع سابؽ، ص زركالي سياـ،آليات حماية البيئة البحرية مف التمكث بالزيت، م - 1
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 المـــواد المشتتة:-2-

المشتتات ىي مركبات كيماكية تحطـ البقع النفطية كتحكليا إلى قطيرات ك ىي طريقة تعتمد      
 1عمى استخداـ  مكاد التفتيت الكيماكية لبعثرة كتفتيت بقع الزيت ثـ الغكص الفتات إلى القاع ػ

 سميكة النفط طبقة تككف بفعالية عندما تعمؿ الميكانيكية اإلزالة كما تجدر االشارة اليو ىك أف أجيزة 
 بالتالي كيصعب ك أقؿ الطبقة سماكة كتصبح ينتشر سكؼ النفط الكقت فإف مع لكف ,كافي بشكؿ
 إلى الحالة ىذه في الميكانيكية المعدات يؤدم استعماؿ حيث , الميكانيكية المعدات باستخداـ إزالتيا
 فإف ليذا ك يصعب فصمو كالنفط الماء مف مستحمب عمى كنحصؿ الماء مف كميات كبيرة سحب
 المشتتة. لممكاد الصحيح باالستخداـ الحالة ىي ىذه مثؿ في المناسبة التنظيؼ عممية

 في السائدة كالشركط , الماء كدرجة حرارة , الممكحة درجة مف المحيطة البيئية العكامؿ كتؤثر ىذا
 أفضؿ في بشكؿ تعمؿ المشتتات أكثر بأف الدراسات أظيرت حيث , المشتتات فعالية عمى البحر
 أفضؿ بشكؿ البارد الماء في تعمؿ أنيا كما ,الطبيعي البحر ممكحة درجة مف القريبة الممكحة درجات

  2الماء الدافئ. في العمؿ مف

كعمى الرغـ مف ذلؾ فإف  استخداـ القدر الكبير مف المنظفات الصناعية يضيؼ الكثير مف التمكث 
كصكؿ المكاد المستخدمة في التنظيؼ كجزئيات النفط بعد البيئة، إضافة إلى أف  العاـ لمياه البحر ك

 كاألحياء البحرية التي تعيش في قاع البحار. 3تفتيتيا إلى قاع البحر يسبب إبادة األسماؾ

 حراق بموقع الزيت:اإل-3

         اليدؼ مف االحراؽ ىك إزالة بقعة الزيت مف سطح الماء ،كيتـ ذلؾ بتجميع بقعة الزيت      
حاطت يا بحكاجز مقاكمة لمحريؽ كمف ثـ إحراؽ البقعة في مكانيا .كتخضع عممية االحراؽ إلجراءات كا 

كقائية لتحديد فعالية استخداميا .كلقد استعممت طريقة حرؽ النفط في القطب الشمالي . كتعمؿ ىذه 
تى تتـ % مف بقعة الزيت كلكنيا بالمقاؿ تعمؿ عمى تمكيث ىكاء المنطقة .كح90الطريقة عمى إزالة 

                                       
 .31-30عبد  السالـ منصكر الشيكل ،الحماية الدكلية لمبيئة المائية مف التمكث، مرجع سابؽ،ص - 1
 . 76 ص 2002 القاىرة العربية، دارا لنيضة التمكث، مف البحرية البيئة لحماية الكقائية داكد،اإلجراءات حسف - 2

 نعيـ، استخداـ البكتيريا في مكافحة التمكث النفطي في البحار، مقالة متاحة عمى الرابط التالي: لبنى - 3

http//Knol.google.com 
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مـ كما يجب أال يتككف مستحمب مف النفط  3إزالة النفط بنجاح يجب أف يككف سمؾ النفط أكثر مف 
 1قابؿ لالشتعاؿ. كالماء غير

 مقاومة الزيت بيولوجيا:-4

تستخدـ ىذه الطريقة أنكاعا مف البكتيريا تعيش في التربة بجكار آبار النفط كتتغذل عمى النفط     
د عمماء اليندسة الكراثية  لمعرفة مركز الصفات لمبكتيريا التي تعيش في األرض     المتسرب .كلقد اجتي

ك نقميا  لمبكتيريا التي تعيش في الماء كتقبؿ ىذا الغذاء ؛كبالتالي أصبحت ىذه البكتيريا قادرة عمى 
فطية إلى درككربكنية مف مخمفات الزيكت النيبحيث تقـك البكتيريا بتحميؿ المكاد الي2إلتياـ النفط.

كبذلؾ ينتيي أثر التمكث النفطي في فترة قصيرة كدكف تكمفة ، 3ضراراإجزيئات أقؿ كزنا كتركيبا كأدنى 
عالية كما ىك الحاؿ بالنسبة لمكسائؿ الكيميائية .كلقد تمكف عمماء شركة "الكتريؾ" األمريكية في 

 بقعة الزيت . تطكير بكتيريا مف ىذا النكع قادرة عمى التياـ النفط عند رشيا عمى

كلقد رفض السعكديكف اقتراحا بإدخاؿ البكتيريا المستيمكة لمنفط في الخميج العربي ألف الخميج يزخر 
دخاؿ كائنات دقيقة)خارجية المنشأ( ستككف أقؿ كفاءة مف الكائنات المكجكدة  بالتجمعات النفطية كا 

 4أصال.
 مف كبيرة لكميات استيالكيا في تتمثؿ جانبية ضارة آثار ليذه البكتيريا كما يرل آخركف أف

 األحياء المائية إلى اختناؽ يؤدم أمر كىك ,البيكلكجي التحميؿ بعممية قياميا أثناء في األككسجيف
 . النفطية البقع تحت المكجكدة

 تركت لمتنظيؼ التي المناطؽ رصد إلى حاجة ىناؾ تظؿ قد التنظيؼ عمميات انتياء بعد حتى      
 ىذه في يشارؾ ما كعادة .الزمف، مركر مع الحساسة المكارد عمى النفط آثار لتحديد ،طبيعّية بصكرة

                                       
ألؼ جالكف بعيدا عف ساحؿ   20 ريكا بطمب لككالة حماية البيئة  األمريكية إلحداث انزالؽ ؿبأم تقدمت إدارة الفمزات- 1

ىك السرعة بعد حدكث االنزالؽ  لكيزيانا لتقييـ األثر البيئي ليذه التقنية .كالعامؿ الذم يحدد استخداـ الحرؽ كالمشتتات
 االنسكاب فال جدكل مف التقنيتي إذا تأخر الحرؽ أك التشتيت بعد حدكث ثبحي

 .32يئة المائية مف التمكث، مرجع سابؽ،صعبد  السالـ منصكر الشيكل ،الحماية الدكلية لمب - 2
 .139،شرح التمكث البيئي في قكانيف حماية البيئة العربية، مرجع سابؽ،ص عمي عدناف الفيؿ - 3
 .33-32مرجع ،صال نفسعبد  السالـ منصكر الشيكل ،الحماية الدكلية لمبيئة المائية مف التمكث، - 4
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 كغيرىا كالمختبرات كالجامعات الرسمّية، العممّية األبحاث مراكز مف مؤىمكف عاـ عمماء بكجو األنشطة
 .كالمتطكعكف المتخػصصة، مف المؤسسات

 عمى المكاظبة مع التعكيضات مطالبات كلدعـ الحادث تقرير لإلعداد المتاحة المعمكمات جكدة تعتمد
 1كتكثيقيا. المقننة السجالت حفظ

إذا كانت ىذه أىـ اآلليات العممية لمحد مف التسرب النفطي عمى البحار كالمحيطات في أرض      
الكاقع، فيذا ال يمنع مف تكاثؼ الجيكد الدكلية لمحد  مف مخاطر التمكث كتبرز أىمية ذلؾ في ظؿ 

األنشطة كبرامج  التنقيب عمى الثركة النفطية كىك ما يزيد مف احتماالت تعرض البيئة البحرية ازدياد 
 إلى مخاطر جسيمة .

 

                                       
اآلثار البيئية لمتمكث بالنفط: الكاقع ك خطط الطكارئ كالتشريعات المطمكبة في لبناف، المركز  ميا لطؼ جمكؿ،- 1

 .18ص . 2019ديسمبر سمسمة غير دكرية تعالج قضايا راىنة. العدد الرابع عشر، -االستشارم لمدراسات كالتكثيؽ،
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 الجهود الدولية المكرسة ألجل احتواء خطر التموث البحري بالزيت النفطي الفصل الثاني:

إف االلتزاـ الدكلي بحماية البيئة البحرية مف أخطار التمكث لو أىميتو الخاصة ،كتتسامى ىذه         
األىمية إلى درجة كضعيا في مرتبة القاعدة القانكنية ، كألف صالحية أم التزاـ قانكني تكمف في مدل 

بالبحث عف الكسيمة الفعالة  فعاليتو كدرجة تطبػيػػػقو، فكاف مف الطبيعي أف ييتـ مؤتمر قانكف البحار
لتطبيؽ أحكاـ االلتزاـ  بما يحقؽ األىداؼ التي كجد ألجميا. كذلؾ ألف مشكمة التمكث البحرم تكتسب 
بعدا عالميا بحيث أف آثاره ال تنحصر في منطقة دكف األخرل بؿ تنتشر في كافة أنحاء البحار 

بطابعيا المحمي كاإلقميمي ، كىنا كاف ال  كالمحيطات كبالرغـ مف ذلؾ فإف مشكمة التمكث تبقى تحتفظ
بد أف تقترف الحمكؿ القانكنية الدكلية بالحمكؿ القانكنية االقميمية كالكطنية ، خاصة كأف ازدياد تعرض 
البيئة البحرية لمتمكث النفطي يككف إما بسبب السفف كخاصة الناقالت النفط العمالقة كالتي باتت تيدد 

ما نتيجة لعمميات استكشاؼ قيعاف البحار كالمحيطات السالمة البيئية لمبحار ك  المحيطات ؛كا 
 كاستغالليا. كلذلؾ سيتـ تقسيـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف كالتالي:

 المبحث األول:اختصاصات الدولة الساحمية  في المناطق البحرية لمسيطرة عمى التموث النفطي.   

لنفط الصادر عن السفن وعن استغالل عن المبحث الثاني:التعاون الدولي لمحماية من التموث با
 قيعان البحار والمحيطات.
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 المبحث األول: اختصاصات الدولة في المناطق البحرية لمسيطرة عمى التموث النفطي

إف االلتزاـ الدكلي بحماية البيئة البحرية يمتد مف حيث النطاؽ الجغرافي ليشمؿ كؿ المناطؽ         
الدكلة الساحمية تتمتع بحقكؽ سيادية كأخرل كالئية بالنسبة لمنطقة  البحر االقميمي  البحرية  كلما كانت 

ك المنطقة المجاكرة كالمنطقة االقتصادية كالجرؼ القارم )عمى النحك الذم سبؽ تفصيمو( فكاف مف 
الضركرم أف يقترف ىذا الحؽ بمنح الدكلة الساحمية االختصاص بصيانة كحماية تمؾ المناطؽ مف 

كىذا االختصاص لو جانباف: أحدىما يمثؿ حؽ الدكلة الساحمية في حماية مياىيا  1ر التمكث،خط
االقميمية ك المحافظة عمى ثركاتيا، كاآلخر يمثؿ كاجبا عمى الدكلة الساحمية لمتدخؿ فيما كراء حدكدىا 

مف خالؿ السيادية لمنع التمكث بالنفط السيما في منطقة أعالي البحار. كىك ما سيتـ تفصيمو 
 المطمبيف:

المطمب األول: سيطرة الدولة عمى التموث ضمن حدود واليتها الوطنية.                        
 المطمب الثاني : السيطرة عمى التموث خارج حدود المياه الوطنية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       

  .76الكاحد محمد الفار،االلتزاـ الدكلي بحماية البيئة البحرية كالحفاظ عمييا مف أخطار التمكث ،مرجع سابؽ، ص  - 1
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 المطمب األول : سيطرة  الدولة عمى التموث ضمن حدود مياها الوطنية

يمثؿ حؽ الدكلة في التدخؿ الفردم لمكاجية حاالت التمكث البحرم ،دعامة أساسية لمتصدم         
لالنتياكات الكاقعة عمى البيئة البحرية ،بحيث تتمتع الدكلة الساحمية كفقا لمقانكف الدكلي  كأحكاـ 

المتاخمة لشكاطئيا   االتفاقيات الدكلية بكالية في السيطرة عمى التمكث كمنعو ضمف المناطؽ البحرية
كتعكس تمؾ الكالية اعتراؼ القانكف الدكلي بالمصالح الخاصة لمدكلة الساحمية .بحيث ال يقؼ حؽ 
التدخؿ عند حد كضع القكانيف كاألنظمة لمنع التمكث .بؿ يشمؿ كذلؾ حؽ ممارسة الرقابة الفعمية 

فتيش ، المطاردة...إلى غير ذلؾ( باتخاذ التدابير الضركرية االدارية لضبط مخمفات التمكث)كحؽ الت
الشيء الذم أدل إلى مف جية إلى تكسيع االختصاصات االقميمية لمدكؿ الساحمية ،.كفيما يمي 

 سنفصؿ في:

 الفرع األكؿ:اختصاصات الدكؿ الساحمية.

 الفرع الثاني:سمطة دكلة الميناء في مجاؿ الكقاية مف التمكث الصادر عف السفف.

 

 .الفرع األول:اختصاصات الدول الساحمية 

 أوال : اختصاص الدولة في حماية بيئة البحر االقميمي.

 المقصود باإلجراءات الوقائية-1

كيقصد باإلجراءات الكقائية التدابير التي تحكؿ دكف كقكع التمكيث لمبيئة ، كالنيج الكقائي الذم      
كالكقاية   البيئة بكجو عاـ كالبيئة البحرية بكجو خاص،ينبغي أف تتبعو الدكؿ مف أجؿ المحافظة عمى 

ىي الطريقة المثمى لحماية البيئة مف التمكث كذلؾ ألسباب ايككلكجية العتبار أنو يستحيؿ إعادة 
الكضع إلى حالتو الطبيعية بعد كقكع  تمكث معيف . ككذلؾ ألسباب اقتصادية  بالنظر لمتكاليؼ 

مبدأ الكقاية إحدل المبادئ -، كىك السبب في جعؿ 1كافحة التمكث الباىظة التي تتطمبيا عمميات م
المكرسة ضمف المبادئ العامة لمقانكف الدكلي ، كقبؿ ذلؾ كاف ىذا المبدأ مكرسا منذ مدة طكيمة في 

                                       
1 -        .Alexandre-Charlse Kiss, Droit international de l'environnement, Pedone, Paris,1989,p8 
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ك لقد تأكد مف خالؿ النصكص االتفاقية الدكلية الخاصة كالعامة  المتعمقة  1إطار العرؼ الدكلي.
بحرية مف التمكث ككذلؾ االعالنات الدكلية المعنية بحماية البيئة كمف ضمنيا إعالف بحماية البيئة ال

،اتفاقية جنيؼ  1982،اتفاقية قانكف البحار   1992ك ريك بشاف التنمية كالبيئة  1972استكيكلـ 
كالبركتكككالت   1976اتفاقية برشمكنة لحماية البحر األبيض المتكسط لعاـ  1958ألعالي البحار 

، ك اتفاقية لندف لمنع التمكث 1972الحقة ، ك اتفاقية منع التمكث البحرم بإلقاء النفايات لندف ال
ببرككسؿ ،كالبركتكككؿ  1969. معاىدة المسؤكلية المدنية عف أضرار التمكث بالزيت  1973بالسفف 

بدأ "الكقاية .. كغيرىا مف االتفاقيات.... كالتي عممت جميعيا عمى تكريس م 1992المتمـ ليا لسنة 
خير مف العالج".كبغية إرساء أسس تنظيمية كاتخاذ  الدكؿ تدابير كقائية لحماية البيئة البحرية مف 
التمكث في المناطؽ الخاضعة لسيادتيا أك المناطؽ المجاكرة ليا ، فقد عزز قانكف البحار اختصاصات 

رة اتخاذ التدابير العالجية الالحقة الدكؿ الساحمية لمنع التمكث الناجـ عف المالحة البحرية، مع ضرك 
لمعالجة النفايات الناجمة عف مصادر التمكث ، كالتسربات النفطية ، مياه المجارم المنزلية، كالنفايات 

كالمبيدات الحشرية. كذلؾ باتخاذ كافة كسائؿ المكافحة لمتخفيؼ مف حدتيا كالسيطرة عمييا   الصناعية
  2بكافة الطرؽ الممكنة. 

تتمتع كفقا لقكاعد القانكف الدكلي ك أحكاـ االتفاقيات الدكلية   ك إذا كانت الدكلة الساحمية        
بالحؽ في التدخؿ مف أجؿ السيطرة عمى التمكث كمنعو .فإف ممارسة ىذه األخيرة لمسيادة عمى بحرىا 

غير أف ىذا  االقميمي ال يقيده سكل حؽ المركر البرئ الذم يمنحو القانكف الدكلي لمسفف االجنبية
الحؽ ال يحكؿ دكف قياـ الدكلة الساحمية بسف التشريعات كاألنظمة الخاصة بمنع التمكث كمكافحتو 

مف اتفاقية جنيؼ لمبحر االقميمي ك المنطقة المتاخمة  18ضمف البحر االقميمي حيث نصت المادة 
ء بالقكانيف كاألنظمة ،عمى كجكب التزاـ السفف األجنبية التي تمارس حؽ المركر البرم 1958لسنة 

التي تسنيا الدكلة الساحمية فيما ينسجـ مع ىذه المكاد ك القكاعد األخرل لمقانكف الدكلي ، كعمى كجو 

                                       
1- Piérre Marie Duppy ,Ou en est le droit international de l'environnement a la fin du siècle,1997 

p 881.     
 .193، صمرجع سابؽ صميحة عمي صداقة ، النظاـ القانكني لحماية البيئة البحرية مف التمكث في البحر المتكسط،-- 2
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الخصكص مع القكانيف كاألنظمة المتعمقة بالنقؿ كالمالحة.كمما الشؾ فيو أف القكانيف كاألنظمة 
 1ف كاألنظمة المتعمقة بالتمكث.الخاصة)بالمالحة  كالنقؿ( تشتمؿ ىي األخرل عمى القكاني

كما تجدر االشارة إليو ىك أنو مف أجؿ إرساء أسس تنظيمية جديدة لحماية البيئة البحرية مف      
التمكث الصادر عف السفف ، كبالنظر لحقكؽ الدكلة الساحمية عمى المناطؽ البحرية المجاكرة ليا ؛فقد 

خيرة بالكالية الكطنية عمى مجاالت ار لصالح ىذه األكاف مف النتائج المترتبة عف إقرار قانكف البح
بحرية جديدة تكسيع كتعزيز اختصاصات الدكلة الساحمية لتشمؿ اعتماد قكانيف كأنظمة الكقاية مف 
التمكث الناجـ عف المالحة البحرية ، كىك ما تجمى مف جية ،في تجديد حؽ المركر البرمء مف حيث 

حقكؽ الدكلة الساحمية في منطقتيا االقتصادية الخالصة بممارسة تحديد نطاقو ؛كمف جية ثانية ربط 
سيتـ تناكلو بالتفصيؿ إلى جانب القكاعد االجرائية  كالية عامة بيدؼ حماية البيئة البحرية. كىك ما

 التي تقـك بيا الدكلة الساحمية لمتدخؿ مف أجؿ الحد مف التمكث ،كخاصة التمكث بالنفط.
 يء:مفهوم  حق المرور البر -1

قميمية  إذا كاف النظاـ القانكني لمبحار يقـك عمى مبدأ السيادة الكاممة لمدكلة الساحمية عمى مياىيا اال
مف المياه البحرية. فإف االستثناء ء كىك ما يخكؿ ليا ممارسة سمطات خالصة كمطمقة عمى ىذا الجز 

مما  2أقره القانكف الدكلي لمبحار.جنبية كالذم الكارد عمى ذلؾ ىك تكريس حؽ المركر البرمء لمسفف األ
المدنية في البحر االقميمي لدكلة ما دكف عائؽ مع امكانية الكقكؼ ك الرسك في  السففر يعني مرك
إذا استدعت لذلؾ القكة القاىرة ،أك في حالة  3قميمية في لحدكد التي تستمزميا المالحة العادية.المياه اإل

 الفقرة الثالثة كالرابعة مف معاىدة جنيؼ لمبحر االقميمي. ،في14الخطر،كفؽ ما نصت عميو المادة 

  *تجديد مفهوم حق المرور البريء

لقد تـ تكريس حؽ المركر البرمء بمقتضى اتفاقية جنيؼ لمبحر االقميمي كالمنطقة المتاخمة ،ثـ       
تماشى مع .ليتـ تجديد ىذا الحؽ عمى نحك ي1982بعد ذلؾ مف خالؿ اتفاقية قانكف البحار لسنة 

                                       
    دراسة قانكنية،المكتبة -مشكمة التمكث في الخميج العربي  -عباس ىشاـ الساعدم،حماية البيئة البحرية مف التمكث -1

 .18، درنة.ص  2002عات الجامعية ، الكطنية لدار المطبك 
2 -Dhimni  Nassef,Droit de passage inoffensif, Thèse pour l'obtention du doctorat d'état en droit 

,Faculté de  sciences économiques et de gestion Université de Rouen 1989,p18.  
 .99-98جماؿ محي الديف، القانكف الدكلي لمبحار،مرجع سابؽ، ص- 3
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التطكرات الراىنة. كالجدير بالذكر أف لجنة القانكف الدكلي قد أشارت مف خالؿ مشركع االتفاقية الذم 
عرض عمى مؤتمر جنيؼ إلى ضركرة تكفير الحماية القصكل لمكارد البحر االقميمي . إال أف المؤتمر 

لمحد مف تمكث  1954ة لندف كعمى الرغـ مف تكصؿ الدكؿ إلى كضع قكاعد اتفاقي  1لـ يأخذ بالفكرة.
البحار بالنفط ؛فإف التطكرات المتزايدة لتكنكلكجيا المالحة البحرية ضاعفت مف ظاىرة التمكث أكثر 
فأكثر.ك ىك ما جعؿ حؽ المركر البرمء محؿ انتقاد مف قبؿ جانب مف الفقو خاصة بعد حادثة تكرم 

 2كانيكف الشييرة.

مء في اتجاه تقييد أنشطة السفف كحركتيا في البحر االقميمي ك تجديد مضمكف حؽ المركر البر        
ك باالنعكاسات                3بيدؼ حماية البيئة البحرية مف التمكث ،نابع مف الكعي العاـ بالمشاكؿ البيئية

السمبية لمتطكر االقتصادم كالتكنكلكجي.ك اليدؼ مف ذلؾ ىك تكفير حماية أكبر لمبيئة البحرية  .كىك 
ادت بػػػو الدكؿ الساحمية التي طالبت بالتقميص مف تطبيؽ قاعدة حؽ المركر البرمء  بما يكفؿ ما ن

 حمايتيا مف أخطار مركر السفف.

الخاص  1958ك قد بدأت بكادر االىتماـ بمشاكؿ التمكث تظير مف خالؿ مؤتمر جنيؼ        
جاء مف خالؿ المؤتمر الثالث  بأعالي البحار.إال أف التجديد الفعمي لمضمكف حؽ المركر البرمء

لقانكف البحار حيث عمدت اتفاقية مكنتيقكبام عمى إعادة تعريفو عمى نحك يقمص مف نطاقو ،مع 
التكسيع في اختصاصات الدكلة الساحمية مف أجؿ التدخؿ لحماية البيئة البحرية مف التمكث الذم 

ككف المركر بريئا ماداـ ال يضر بسمـ مف الفقرة األكلى:"ي 19تخمفو السفف.كىك ما كرد في المادة  
الدكلة الساحمية أك بحسف نظاميا أك بأمنيا"  كىذه الصياغة تشبو ما كرد في اتفاقية جنيؼ المتعمقة 

إال أف أحكاـ ىذه األخيرة كانت ضيقة ؛ فمركر السفف األجنبية ىك  مركر برمء فقط  4بالبحر اإلقميمي

                                       
1 - Molin j.y La pollution des mers au regard du droit international <La protection de l'environnement 

en droit international> ,Colloque de l'académie de droit international. Sijgoff  Leiden.1975  p312. 
.ىك إقرار الفقو الدكلي بضعؼ 1969مف بيف التكصيات التي أسفرت عف ختاـ أشغاؿ المعيد الدكلي لمقانكف الدكلي - 2

 ـ جعؿ القكاعد التقميدية تتالءـ  مع االكضاع الجديدة في ظؿ تكنكلكجيا المالحة البحرية.القانكف الدكلي لعد
        جميكرية مصر العربية عدد -مجمة السياسة الدكلية -األبعاد القانكنية الدكلية-ابراىيـ محمد العناني،البيئة كالتنمية-3

 .116،ص 1992  أكتكبر 10
 المتعمقة بالبحر االقميمي. 1958اتفاقية جنيؼ لسنة مف  14انظر :نص المادة - 4
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لسمـ ك األمف العسكرم كاالقتصادم لمدكلة الساحمية. بينما ما لـ تقـ بأعماؿ مف شأنيا أف تيدد ا
 يتكسع ىذا المفيـك في اتفاقية قانكف البحار ليشمؿ األمف البيئي كذلؾ لمدكلة الساحمية.

في فقرتيا الثانية مف اتفاقية قانكف البحار عمى إثنا عشر نشاطا  19إلى جانب ىذا فقد نصت المادة 
مء.كمف بيف ىذه األنشطة إقداـ السفينة أثناء كجكدىا في المياه اإلقميمية يتنافى مع طابع المركر البر 

ب"أم عمؿ مف أعماؿ التمكيث المقصكد ك الخطير ك الذم يخالؼ ىذه االتفاقية" ك عميو فإف قياـ 
السفينة األجنبية أثناء مركرىا بالمياه االقميمية لمدكلة الساحمية بأفعاؿ التمكث العمدم كالخطير مف 

كىك ما يدفعنا إلى القكؿ بأف الحمكلة المتزايدة  1و أف يجرد ىذا المركر مف الطابع المسـك بالبراءة.شأن
لناقالت النفط كحدىا تشكؿ خطكرة عمى سالمة  بيئة المياه االقميمية لمدكلة الساحمية، ناىيؾ عف 

د أفضت اتفاقية ك ألجؿ ىذا  فق تعرض ىذه السفف لمحكادث البحرية مما قد يشكؿ ككارث حقيقية.
، إلى منح الدكلة الساحمية حؽ تنظيـ المالحة البحرية مف أجؿ حماية البيئة 1982قانكف البحار 

عمى أنو "يحؽ لمدكلة الساحمية في إطار ممارستيا  211البحرية مف التمكث ؛حيث نصت المادة 
حرم مف السفف األجنبية لسيادتيا داخؿ البحر االقميمي ؛بأف تعتمد قكانيف كأنظمة لمنع التمكث الب

كخفضو كالسيطرة عميو، بما في ذلؾ السفف التي تمارس حؽ المركر البرمء"  كعمى الرغـ مف السمطة 
التنظيمية الممنكحة لمدكلة الساحمية، فإف ذلؾ  ال يجب أف يؤدم إلى عرقمة المركر البرمء لمسفف 

     2ائيا أك معداتيا أك تككيف طكاقميااالجنبية ك ىك ما ينطبؽ عمى تصميـ السفينة األجنبية أك بن
 ىذه المسائؿ محككمة بالشرعية الدكلية .أم تمؾ القكاعد التي تـ إقرارىا بشكؿ جماعي  حيث تككف

كبالخصكص األنظمة المشتركة التي تيدؼ إلى الكقاية مف التمكث الناجـ عف السفف  كعمى رأسيا 
 دكنة دكلية في ىذا الشأف.كالتي تشكؿ م 1973قكاعد اتفاقية ماربكؿ لسنة 

كعمكما فإف الدكلة الساحمية تحافظ عمى اختصاصاتيا مف منطمؽ سيادتيا الدكلية ،باعتماد      
قكانيف كأنظمة الكقاية مف التمكث الناجـ عف المالحة البحرية ، سكاءا تمؾ التي تدخؿ ضمف سمطتيا 

.كتككف الدكلة األجنبية ممزمة بتطبيؽ جميع التقديرية أك التي تحاؿ إلى القكاعد كالمعايير الدكلية 

                                       
1 - Dhimni Nassef,Droit de passage inoffensif ,op cit,p440. 
 .1982الفقرة الثانية مف اتفاقية قانكف البحار  21المادة - 2
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كلذلؾ فالسفينة التي ال تحتـر ىذه  1التشريعات التي تسنيا الدكلة الساحمية لمكقاية مف التمكث .
 التشريعات ، يككف مف حؽ الدكلة الساحمية منعيا مف المركر.

 مفهوم حق المرور العابر- 2 

في الفقرة الثانية مف اتفاقية قانكف البحار، عمى  38أما المركر العابر فقد نصت عميو        
أنو:"حرية المالحة كالتحميؽ لغرض كحيد كىك العبكر المتكاصؿ كالسريع في المضيؽ بيف جزء مف 

قتصادية أعالي البحار أك المنطقة االقتصادية الخالصة ،كجزء آخر مف أعالي البحار أك المنطقة اال
 2الخالصة"

كقد تـ إقرار ىاذيف النكعي مف المركر)المركر البرمء كالمركر العابر( نتيجة لتضارب مصالح       
 3الدكؿ الكبرل كالدكؿ الصغرل ،حيث سعى كال منيما لمدفاع عف مصالحة.

 انكف البحارك لقد تـ استحداث المركر العابر مف خالؿ المشركع البريطاني الذم قدـ في دكرة مؤتمر ق
كالذم أطمؽ عميو )المركر في الممرات المستخدمة لممالحة  1974المنعقد في كاراكاس عاـ 

  4الدكلية(لمتكفيؽ بيف اآلراء المتعارضة.
كمف المؤكد أف لممضائؽ الدكلية أىمية حيكية بالنسبة لمدكلة الساحمية مف الناحية االمنية كاالقتصادية    
ك البيئية ، فكثافة المالحة في المضائؽ  كخاصة مركر الناقالت العمالقة كما تحممو مف مكاد ممكثة  

ـ خاص بالمالحة البحرية يشكؿ أخطارا جسيمة عمى سالمة البيئة ،لذلؾ كاف مف الضركرم كضع نظا
كثيقا بالنظاـ القانكني لمبحر االقميمي مف خالؿ تكريس سيادة الدكلة  ارتباطاكالذم يرتبط  الضائؽفي 

الساحمية عمى ىذه المناطؽ البحرية.فالمركر في المضائؽ الدكلية ماىك إال تطبيؽ لحؽ المركر البرمء 
  5في المياه االقميمية.

                                       
  .1982الفقرة الثالثة كالرابعة  مف اتفاقية قانكف البحار  21المادة -1

 .425، ص2007ممطبكعات، اإلسكندرية،مصطفى سالمة، القانكف الدكلي العاـ، دار اليدل ل محمد سعيد الدقاؽ،- 2
السيد مصطفى أبك الخير ، الحماية القانكنية لمبيئة البحرية في القانكف الدكلي لمبحار، الدار اليندسية، الطبعة األكلى - 3

 .171، القاىرة، ص2012
الي ػبعد حدؼ عبارة )حرية المركر العابر في أع (مف اتفاقية قانكف البحار38-37المادتيف)تـ إقرار المركر العابر في - 4

 ؽ األخرل.ػضائؽ التي تصؿ بيف بحريف عالمييف كجعؿ المركر البرمء في المضائمالبحار(كاقتصاره عمى ال
5 -G.Gidel,Le droit international public de la mer ,Sirey, 1934 vol 3 ,p 728.  
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النظاـ القانكني المتعمؽ بالمضائؽ  1982ثالث مف اتفاقية قانكف البحار كلقد تضمف الجزء ال    
الدكلية حيث كرد في االتفاقية :"المضائؽ المستخدمة لممالحة الدكلية بيف جزء مف أعالي البحار     

كتـ إخضاعيا لنظاـ جديد كىك حؽ المركر 1أك منطقة اقتصادية خالصة  كجزء مف أعالي البحار "
ز اتفاقية  مكنتيقكبام لمدكؿ المشاطئة  لممضيؽ، اختصاص تنظيـ كمراقبة المالحة العابر كتجي

البحرية  بالتعاكف مع الدكؿ األخرل  ك المنظمة البحرية الدكلية ، مف أجؿ تعزيز سالمة المركر 
ككذلؾ مف أجؿ السيطرة التمكث عف طريؽ تفعيؿ  2كتفادم التمكث الذم يقع نتيجة الحكادث البحرية.

 3نظمة الدكلية بشأف تسريب الزيت كالفضالت الزيتية كغيرىا مف المكاد المؤذية في المضيؽ. األ

ك إذا كاف مفيـك المركر العابر ال يختمؼ عف المركر البرئ في مفيكمو العاـ ، أم أنو يمارس في  
بية احتراـ ىذا إطار تنظيـ دكلي يحدد الحقكؽ كالكاجبات لدكلة الساحمية ،  كبالمقابؿ عمى السفف األجن

النظاـ ؛فإننا نرل مف جانبنا أف المركر العابر ىك حؽ لو طبيعة خاصة كليس تطبيقا لحؽ المركر 
البرمء في المياه االقميمية ، كتحديد مضمكف ىذا الحؽ؛ يككف باالستناد ألحكاـ اتفاقية قانكف البحار 

فسيرا كاسعا كدكنما االستناد إلى .دكف االستناد إلى حرية المالحة في أعالي البحار، ففسر ت1982
 حؽ المركر البرمء فيفسر تفسيرا ضيقا.

أمثمة عن بعض الممارسات الدولية إلعطاء سمطة أكبر لمدول الساحمية الرامية إلى التضييق   -3
 من مفهوم حق المرور البريء :

ح التكازف الذم ، أصبح العمؿ الدكلي يسير نحك تصحي1982عقب إقرار اتفاقية قانكف البحار      
المتعمؽ بتحقيؽ االنسجاـ بيف أحد المبادئ الراسخة في القانكف الدكلي لمبحار كغاية  ك أقامتو االتفاقية؛

المجتمع الدكلي في ضماف حماية البيئة البحرية ؛كىك ما يترجـ مف خالؿ الممارسات الصادرة عف 
احتياجاتيا األمنية كالدفاعية ؛مف  الدكؿ الساحمية كالتي دائما ىي في سعي مستمر مف أجؿ تعزيز

                                       
 .1982مف قانكف البحار  37دة االم- 1
 .1982مف اتفاقية قانكف البحار  41المادة - 2
 .1982مف اتفاقية قانكف البحار  42المادة - 3
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ك ذلؾ مف  1أجؿ تفادم األخطار البيئية المترتبة عف مركر الناقالت العمالقة المحممة بالمكاد الممكثة .
 خالؿ التضييؽ عمى حؽ السفف في المركر محممة بيذه المكاد.

لمياه القطبية كىك ما أقدمت عميو كندا عندما قامت بإصدار تشريع تنص بمقتضاه عمى حماية ا
ميؿ بحرم .حيث تمنع أم  100الشمالية ك الكقاية مف التمكث في المناطؽ التي تصؿ مسافتيا إلى 

سفينة مف المركر في ىذه المنطقة ما لـ تراعي الشركط التي كضعتيا الدكلة الكندية . أما قانكف 
ح سمطات كاسعة لمنع ،فقد من O.P.A: 1990الحككمة الفيدرالية األمريكي لمنع التمكث بالزيت 

تسرب الزيت .كتمتد ىذه السمطات لدرجة إبعاد أك تدمير السفينة التي يصدر عنيا تسرب الزيت     
أك التي يحصؿ فييا تيديد فعمي بذلؾ.كيككف لمحككمة أف تقـك بذلؾ باألسمكب الذم ال يؤدم إلى 

   2تيديد البيئة البحرية أك الصحة العامة. 

دكلي بحماية البيئة البحرية، فقد اتجيت الممارسات الدكلية نحك اعتماد نظاـ كأماـ الكعي ال     
 3 ف تتمكف مف متابعة السفف في منطقة معينة عند مغادرتيا الممر المحدد ليا.أالتقارير. مف أجؿ 

بعد جنكح سفينة"أمككك كاديز"حيث كاف ىذا  1978كلقد تـ اعتماد نظاـ التقارير مف قبؿ فرنسا سنة 
اـ يخص السفف الناقمة لممكاد النفطية ليشمؿ بعد ذلؾ كؿ السفف الناقمة لمكاد خطرة.كعدـ احتراـ النظ

  أم سفينة لنظاـ التقارير أثناء مركرىا بالسكاحؿ الفرنسية مف شانو أف يعرضيا لعقكبات جنائية .

يمية في بحر إلى جانب ىذا فقد أصدرت السمطات األلمانية مرسكما يرمي إلى تكسيع مياىيا االقم
 .1984نكفمبر  12الشماؿ مف أجؿ الكقاية مف حكادث ناقالت النفط.كذلؾ بتاريخ 

مف خالؿ الممارسات الدكلية السابؽ ذكرىا، فإنيا كميا تيدؼ إلى تقييد حؽ المركر البرئ مف         
    أجؿ عدـ إلحاؽ أضرار ببيئة الدكلة الساحمية .إال أنو كفي حقيقة األمر فإف مركر ناقالت النفط 

                                       
1 -E.Franckx, Evolution récentes du droit de la mer dans ses relations avec l'environnement, clloque  
"L'actualité du droit de l' environnement "Buylant, Bruxelles 1995,p 227-228.                                         

 تعتبر كندا كالكاليات المتحدة األمريكية ىي السباقة لكضع تشريعات مف شانيا فرض نظاـ خاص بالمركر البرئ .- 2
 .2001االسكندرية، الجامعة الجديدة،جالؿ كفاء محمديف ،الحماية القانكنية لمبيئة البحرية مف التمكث،دار -
 .129- 128ص 

3-  E.Franck, Evolution récentes du droit de la mer dans ses relations avec l'environnement op,cit  
P237.                                                                                                              
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حك أك غيرىا مف السفف الحاممة لمكاد مرخص بيا ىك في حد ذاتو مركر برمء .كىناؾ تكجو ن
.فمركر السفف المحممة بالنفط مثال ىك في حد -كصؼ المركر البرئ بالمركر الغير الضار -تعكيض

 1 إال أنو ال يمكف التكيف بإمكانية كقكع أضرار لتسرب النفط نتيجة ىذا المركر.  ذاتو مركر برمء

 ة الخالصةثانيا: اختصاص الدولة الساحمية ألجل حماية البيئة البحرية في المنطقة االقتصادي

الخالصة ، ىك تجسيد ألىـ مطالب الدكؿ ببسط سيطرتيا  االقتصاديةإف إقرار مفيـك المنطقة        
عمى المناطؽ المجاكرة لسكاحميا .كىي مطالب اقتصادية في الدرجة األكلى ، كيتضح مف خالؿ 

 2تيا دكافع بيئية.مفاكضات المؤتمر الثالث لقانكف البحار أف االنشغاالت االقتصادية تحمؿ في طيا

 كتتضمف حقكؽ الدكلة الساحمية في منطقتيا االقتصادية الخالصة ما يمي:       

 حق اعتماد القوانين واألنظمة لممحافظة عمى البيئة في المنطقة :-

عمى أنو:"لمدكلة الساحمية أف تعتمد بمناطقيا االقتصادية  5مف الفقرة  211كلقد أشارت المادة 
كأنظمة لمنع التمكث مف السفف كخفضو كالسيطرة عميو تككف متفقة مع القكاعد الخالصة قكانيف 
 كالمعايير الدكلية "

شارت ذات االتفاقية إلى أنو "ال يتـ اإلغراؽ داخؿ المنطقة االقتصادية الخالصة بدكف مكافقة أكما 
 3" اقبتوصريحة مسبقة مف الدكلة الساحمية التي ليا حؽ اإلذف بيذا االغراؽ كتنظيمو ك مر 

 
 
 

                                       
إف نظاـ اإلخطار المسبؽ الذم تمارسو الدكؿ في بحرىا االقميمي يختمؼ عف نظاـ اإلذف المسبؽ حيث أف ىذا األخير - 1

بحر إقميمي لدكلة ساحمية فإنيا تحتاج إلذف  يمارس عمى السفف ذات الدفع النككم ، عند تكقفيا في ميناء أك مركرىا في
 .ؽ كترخيص مف طرؼ الدكلة الساحميةمسب

(احتد النقاش بيف المفاكضيف بعد احتجاج الكفد  1978مام  15مارس إلى  28خالؿ الدكرة السابعة المنعقدة مف)- 2
ألجؿ إعادة النظر في تفاصيؿ حقكؽ  الدكلة الساحمية ، إال أنو كبعد   AMOCO CADEZالفرنسي مف جراء كارثة 
التكصؿ إلى التكافؽ بشأف األحكاـ  كف المفاكضيف  إلى(تم1979أفريػؿ  27مارس إلى  19الدكرة الثامنة )جنيؼ مف 

 المتعمقة بمكاجة التمكث البحرم. 
 . 5فقرة  210المادة - 3
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 حق تنفيذ تمك القوانين واألنظمة :-

ككرد في ىذا الخصكص أنو :" يتـ تنفيذ القكانيف كاألنظمة المعتمدة كفقا ليذه االتفاقية المنطقة 
 باإلغراؽكالمكضكعة عف طريؽ اإلغراؽ كخفضو كالسيطرة عميو، مف قبؿ الدكلة الساحمية فيما يتعمؽ 

 1داخؿ منطقتيا االقتصادية الخالصة ..."
كعمكما فإف األنظمة التي تعتمدىا الدكلة الساحمية في منطقتيا االقتصادية الخالصة ىي: حؽ التفتيش 

 2كحجز السفينة إذا كاف التسريب قد ألحؽ أضرارا كبيرة بساحؿ كمصالح الدكلة الساحمية أك بمكاردىا.
ينة لتدابير تنفيذ القكانيف كاألنظمة مف قبؿ الدكلة الساحمية في غير أنو في حالة عدـ امتثاؿ السف

منطقتيا االقتصادية الخالصة، فعمى أم أساس تتصرؼ الدكلة الساحمية ،ىذا ما سكؼ نراه في الفقرة 
 التالية.  

 حق استخذام القوة ضد السفن األجنبية في حالة عدم االمتثال لألنظمة السابقة:-
الدكلة الساحمية عند الضركرة بالمجكء الستخداـ بعض التدابير التي قد تصؿ إلى يمكف أف تقـك       
القكة مف أجؿ ضماف تنفيذ قكانينيا كأنظمتيا المتعمقة بحماية حقكقيا في المنطقة  استخداـحد 

االقتصادية الخالصة ، غير أف صالحيات الدكلة الساحمية في استخداـ القكة في مثؿ ىذه األكضاع ال 
 3مف قيكد كضكابط. تخمك

 حق الدولة الساحمية في انشاء قطاع خاص :-
يمكف لمدكلة الساحمية أف تعتمد اختصاص تشريعيا ىاما في منطقتيا االقتصادية الخالصة        

يؤىميا العتماد أنظمة قانكنية  خاصة تتجاكز في فعاليتيا الحدكد الكاردة في القكاعد كالمعايير التي 
الدكلية المشتركة مف أجؿ تطبيقيا عمى السفف االجنبية التي تمر في ىذه المنطقة  نظمة تتضمنيا األ

 4مف أجؿ الكقاية مف التمكث الذم تتسبب فيو السفف كخاصة لمكقاية مف مشكمة التسريب النفطي.

                                       
 .مف اتفاقية قانكف البحار  1، الفقرة  216المادة  - 1
      سابؽمرجع صميحة عمي صداقة،النظاـ القانكني لحماية البيئة البحرية مف التمكث في البحر األبيض المتكسط. - 2

 . 201 ص
 .1982مف قانكف البحار  (5،6الفقرة  220 (،)1مف الفقرة  73المكاد)- 3
 مف اتفاقية قانكف البحار. 6،الفقر  211المادة - 4
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الخالصة لو عدة  االقتصاديةإال أف اختصاص الدكلة الساحمية إلقامة منطقة خاصة داخؿ منطقتيا 
ك التي تراقب أسباب ىذا القرار ، كمضمكف  (IMO)يخضع لكصاية المنظمة البحرية شركط، ك 

القكانيف التي اعتمدتيا، كتنظر في مدل مطابقتيا لمقكاعد كالمعايير الدكلية .كرغـ ذلؾ فإف جممة ىذه  
االحتياطات؛ ال تمس بطابع االختصاص الذم تمارسو الدكلة الساحمية  في المنطقة االقتصادية 

 1خالصة.ال
تؤكد الدكر األساسي الذم تمعبو الدكلػػػػػة  1982ك مف جانبنا  فإننا نرل أف اتفاقية قانكف البحار 

الساحمية في الكقاية مف التمكث في منطقتيا االقتصادية الخالصة ، كذلؾ مف خالؿ اإلقرار بقيمة 
 االختصاصات التشريعية لمدكلة الساحمية.

 الدولة الساحمية لمحد من التموث في الجرف القاري: اختصاصثالثا : 
  أشارت اتفاقية قانكف البحار إلى التدابير التي يجب أف تتخذىا الدكؿ الساحمية لمنع ك مكافحة 

التمكث في الجرؼ القارم كقد نصت صراحة عمى  أف تنفذ الدكؿ القكانيف كاألنظمة التي تعتمدىا  
ماؿ القكاعد كالمعايير الدكلية  المكضكعة عف طريؽ منظمات دكلية كتتخذ مف التدابير ما يمـز إلع

مختصة أك مؤتمر دبمكماسي، مف أجؿ منع تمكث البيئة البحرية في المناطؽ التي تخضع لكاليتيا مف 
 .2أنشطة تخص قاع البحر كما يدخؿ في كاليتيا مف جزر اصطناعية كمنشآت كتركيبات 

كلى عمى انو :" يحؽ لجميع الدكؿ كضع األسالؾ كخطكط في فقرتيا األ 79كنصت المادة     
االنابيب المغمكرة عمى الجرؼ القارم كفقا ألحكاـ ىذه المادة.. " كأشارت الفقرة الثانية مف المادة ذاتيا 
إلى أنو:" مع مراعاة حؽ الدكلة الساحمية في اتخاذ تدابير معقكلة الستكشاؼ الجرؼ القارم كاستغالؿ 

 ية كمنع التمكث مف خطكط األنابيب كخفضو كالسيطرة عميو."مكارده الطبيع

، حيث 1982كقد سارت االتفاقية االقميمية  لحفظ بيئة البحر األحمر كخميج عدف عمى نيج اتفاقية   
مايمي:"عمى األطراؼ المتعاقدة أف تمنع كتقمؿ كتكافح التمكث الناجـ عف  7تناكلت في المادة 

 ر االقميمي كالجرؼ القارم كباطف أرضيا"استكشاؼ كاستغالؿ قاع البح

                                       
 .72 محمد البزاز ، حماية البيئة البحرية ،مرجع سابؽ، ص- 1
 1982مف اتفاقية قانكف البحار  214المادة  - 2
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كما نصت اتفاقية برشمكنة عمى ضركرة اتخاذ كافة التدابير المناسبة لكقاية البحر األبيض المتكسط 
الناجـ عف عمميات استكشاؼ كاستغالؿ الجرؼ القارم كقاع البحر كطبقات تربتو الجكفية كما نصت 

  1عمى التخفيؼ مف حدة ىذا التمكث كمكافحتو.

مف خالؿ ىذيف النمكذجيف لالتفاقيات االقميمية ، يتضح مدل اىتماـ الدكؿ التي تقع في منطقة      
اقميمية كاحدة في اتخاذ التدابير المناسبة لمنع كمكافحة التمكث كالسيطرة عميو في الجرؼ القارم أثناء 

 القياـ بكافة األنشطة المتعمقة باالستكشاؼ كاالستغالؿ.

بالنسبة إلجراءات الضبط كالنظـ المتخذة لمنع التمكث في المجالت البحرية لمدكلة أما          
الساحمية التي تدخؿ ضمف كاليتيا، فإنيا تشمؿ الجانب الكقائي كالعالجي لمنع التمكث كخفضو 

 كالسيطرة عميو .

تدابير كالنظـ ك يعتبر الضبط ىك أحد الكسائؿ ذات الفعالية التي تدعـ الصفة االلزامية لتمؾ ال    
.كذلؾ 1982كتتخذ عدة صكر حسب نكع ك جسامة الفعؿ الضار.مثمما جاء في اتفاقية قانكف البحار 

 عمى النحك التالي:

تفتيش السفينة األجنبية المبحرة في بحرىا  يككف مف حؽ الدكلة الساحميةحــق تفتيش السفن:-أ
يا، إذا رفضت ىذه األخيرة تقديـ المعمكمات االقميمي أك في منطقتيا االقتصادية الخالصة تفتيشا ماد

المطمكبة ، أك قدمتيا بصكرة مختمفة اختالفا كاضحا عف الحالة الكاقعية الظاىرة ؛أك إذا ما ارتكبت 
فعال يحمؿ عمى االعتقاد بحدكث تصريؼ كبير يمكف أف يسبب تمكثا خطيرا أك ييدد بحدكث ىذا 

في القياـ بالتفتيش في حالة مخالفة السفينة الكسائؿ . إضافة ألى حؽ الدكلة الساحمية 2التمكث 
 3االلزامية الخاصة بمنع التمكث الصادر عنيا، كعدـ اتخاذىا التدابير المالئمة.

                                       
 .1976 برشمكنة لحماية البحر االبيض المتكسطمف اتفاقية  7المادة - 1
مرجع سابؽ صميحة عمي صداقة،النظاـ القانكني لحماية البيئة البحرية مف التمكث في البحر األبيض المتكسط. -

 .206-205ص
 مف اتفاقية قانكف البحار . 5مف الفقرة  220المادة - 2
 مف  ذات االتفاقية. 6مف الفقرة  211المادة  - 3
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يحؽ لمدكلة الساحمية أف تقـك باحتجاز سفينة أجنبية داخؿ مكانئيا أك في  حق احتجاز السفن:-ب
لة ثبكت انتياكيا لممعايير الدكلية المتعمقة بصالحية إحدل محطاتيا البحرية القريبة مف الشاطئ في حا

السفف لإلبحار مما ييدد بإلحاؽ الضرر بالبيئة البحرية ، كال يمكف السماح ليا بالمغادرة إال إلى أقرب 
حكض مناسب إلصالح السفف .طالما أف اإلفراج عنيا سيشكؿ تيديدا بإلحاؽ الضرر بالبيئة 

 عنيا فكر إزالة أسباب االنتياؾ. عمى أف يتـ اإلفراج 1البحرية.
 حق المطاردة: -ج

؛كمف بينيا 2لقد استمد ىذا الحؽ مف العرؼ الدكلي ،كتـ إقراره مف طرؼ المعاىدات الدكلية      
 .1982، كاتفاقية قانكف البحار  1958اتفاقية جنيؼ المتعمقة بأعالي البحار 

ة التشريعية التي تضعيا الدكلة الساحمية كلقد تـ تكريس ىذا الحؽ مف أجؿ ضماف احتراـ االنظم
 4. 1982إال أف ذلؾ يتـ بشركط مثمما كرد في اتفاقية قانكف البحار  3لحماية بيئتيا البحرية.

كيتجسد ىذا الحؽ عندما تقـك سفينة أجنبية بانتياؾ القكاعد كاألنظمة الداخمية المكضكعة مف         
ة البحرية.فيككف عمى الدكلة الساحمية القياـ بإجراءات: طرؼ الدكلة الساحمية بقصد حماية البيئ

التحقيؽ كالتفتيش كاالحتجاز ،فينا يصبح  ،إال انو قد يحدث أال تتمكف الدكلة الساحمية مف ضبط 
السفينة المخالفة في اقميميا ،فينا يصبح مف حؽ الدكلة الساحمية مالحقة السفينة مف أجؿ القبض 

 عمييا.
 مكظفيفإف كافة إجراءات الضبط مف )تفتيش ،حجز ،مطاردة( يتعيف القياـ بيا مف طرؼ        

رسمييف لمدكلة أك سفف حربية أك طائرات عسكرية ،أك غيرىا مف السفف ك الطائرات التي تككف تابعة 
 5لحككمة الدكلة الساحمية التي تممؾ الصالحية لذلؾ.

 

 

                                       
 مف ذات االتفاقية. 219المادة  - 1
 .82، ص  1973،قانكف السالـ، منشاة المعارؼ، اإلسكندرية، محمد طمعت الغنيمي- 2
 .530 .ص1962نجمك مصرية ، القاىرة ، الحفناكم مصطفى ،قانكف البحار في زمف السمـ،المكتبة األ- 3
 .1982مف اتفاقية قانكف البحار  111 المادة - 4
 .تفاقيةالمف ا 228-225  : ادك الم - 5
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كما يتكجب ممارسة عمميات الضبط بدكف المساس بسالمة البيئة البحرية أك تعريضيا         
 1السفينة األجنبية إلى ميناء أك مرسى غير مؤمف. اقتيادلممخاطر إلى جانب عدـ 

كالجدير بالذكر أنو في حالة ثبكت مسؤكلية السفينة في ارتكاب فعؿ التمكث ، فإنو ال يتعيف        
حالة ارتكاب انتياكات  2مييا إال العقكبات المالية ،كقد استثنت مف ذلؾ اتفاقية قانكف البحارتطبيؽ ع

يا في القانكف يجسيمة بالبيئة البحرية ؛حيث يمكف في ىذه الحالة تطبيؽ العقكبات المنصكص عم
 الداخمي لمدكلة الساحمية.

في مكاجية السفينة األجنبية يتعيف أف كافة ما يتخذ مف إجراءات إلى أف  كىنا تجدر اإلشارة        
تككف دكلة العمـ عمى عمـ بيا.)ىذه األخيرة التي سنخصص ليا جانب مف الدراسة فيما بعد ،بالنظر 

 إلى دكرىا في الكقاية مف التمكث(
جماال يمكف القكؿ بأف القانكف الدكلي الحالي قد خكؿ لمدكلة الساحمية سمطات كاسعة مف أجؿ        كا 
قكاعد كمعايير الكقاية مف التمكث بصفة عامة في مياىيا الكطنية ، كىك ما يساعدىا عمى تطبيؽ 

 -كما سبؽ اإلشارة إليو -السيطرة عمى التمكث بالنفط كالذم يعتبر أخطر أنكاع الممكثات البحرية
جاكزات كبذلؾ فتتحكؿ الدكلة الساحمية إلى عنصر محكرم في ميداف مراقبة كمتابعة السفف المرتكبة لمت

البيئية ككنيا مف جية دكلة ساحمية كمف جية ثانية دكلة صاحبة سيادة عمى الميناء كىك الكضع الذم 
 يسند ليا سمطات إضافية نيابة عف الدكؿ األخرل ، بيدؼ الكقاية مف ىذا النكع مف التمكث.

 الفرع الثاني : سمطة دولة الميناء في مجال الوقاية من التموث الصادر عن السفن

إف خصكصية دكلة الميناء في مجاؿ حماية البيئة البحرية مف التمكث تتجسد مف خالؿ           
اعتراؼ القانكف الدكلي ليا بجممة مف السمطات الجديدة، كالمتعمقة بتنفيذ القكاعد كالمعايير الدكلية 

نيابة عف الدكؿ ألف كضعيا كدكلة ميناء يخكؿ ليا سمطة المراقبة ك المتابعة 3لمكقاية مف التمكث.
 األخرل.

                                       
 .تفاقيةالمف ا 1فقرة  220: المادة  - 1
 .تفاقيةالمف ا 2-1فقرة 230  : ادك الم - 2

3 -Vignes Daniel ,Le navire et les utilisations pacifiques de la mer :La juridiction de L'état du port et la       

navire en droit international "Le navire en droit international"Colloque de TOULON ,Pedone,PARIS,1991-1992  

 P130.                                                                                                                                                       
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ك المكانئ البحرية ىي عبارة عف مكانع بحرية تعدىا الدكلة عمى شكاطئيا كتجيزىا           
بالمنشآت الستقباؿ السفف البحرية كتعتبر جزءا مف إقميـ الدكلة ،كتخضع لسيادتيا . كىك ما استقر 

 2 .1982ك اتفاقية قانكف البحار  19231جنيؼ  اتفاقيةعميو  العرؼ الدكلي ؛ كتـ إقراره مف خالؿ 
الجدير بالذكر أف المكانئ تككف تابعة إلقميـ الدكلة كتشكؿ جزءا مف أمالكيا العامة، كعمى  ك       

السفف األجنبية مراعاة إجراءات الدخكؿ ،إلى جانب الخضكع إلى لألنظمة كالتعميمات الصحية كالرسـك 
ستنادا إلى سيادتيا أف تغمؽ مكانئيا دكف سبب مشركع، ألف الجمركية ...إلى غير ذلؾ.كليس لمدكلة ا

ذلؾ يتنافى مع الغرض الذم أعدت ألجمو. مع مراعاة المساكاة بيف السفف كتقديـ التسييالت 
.  كالمساعدات عند المزـك

أما بالنسبة لمسفف العسكرية ،فإف األمر يختمؼ ، بحيث تخضع الدكلة دخكليا إلى المكانئ       
يكد التي تتطمبيا سالمتيا ؛كما ليا أف تمنعيا تماما عند االقتضاء إال في الحاالت القيرية لبعض الق

    3كأف يككف إلجاءىا إلى الميناء راجع إلى عاصفة قكية أك إلى عطب أصابيا.
كبالمقابؿ يمكف لمدكلة أف تمنع تماما رسك السفف األجنبية في مكانئيا ،كذلؾ ألسباب قد تتعمؽ       
متيا أك بمصالحيا الحيكية  ؛عمى أف يككف ىذا المنع مؤقتا ك أف يزكؿ بمجرد زكاؿ السبب الذم بسال

أدل إلى منع دخكؿ البكاخر ألسباب تتعمؽ بالصحة العامة أك باألمف أك تنفيذا لقرارات األمـ المتحدة 
 أك ما شابو ذلؾ.

صاصات مكممة الختصاصات الدكلة كلذلؾ فإف أىمية المكانئ البحرية أعطى دكلة الميناء  اخت     
مف أجؿ السيطرة عمى التمكث الذم يتكلد عف أنشطة السفف التي تشيدىا المكانئ كالمحطات  4الساحمية

النيائية البحرية، كالمياه الداخمية.كالدكلة صاحبة السيادة عمى ىذه المكانئ تمارس سمطات ذات طابع 

                                       
مييا عادة السفف البحرية كالتي تككف معدة لخدمة المكانئ بأنيا ىي التي:"تتردد ع 1923عرفت اتفاقية جنيؼ لعاـ - 1

 التجارة الخارجية لمجماعات المحمية"
المرفئية كتعد المنشآت المكانئ بأنيا:"تعتبر جزءا مف الساحؿ ،  1982مف اتفاقية قانكف البحار  11عرفت المادة - 2

 جزءا أصيال مف النظاـ المرفئي ..." الدائمة
 .59جماؿ محي الديف ، القانكف الدكلي لمبحار، مرجع سابؽ،ص- 3
      في القانكف الدكلي لمبحار،إيتراؾ  لمطبعة كالنشر-السيد مصطفى أحمد أبك الخير،الحماية القانكنية لمبيئة البحرية - 4
 .201.ص 2012ة ،التكزيع، الطبعة األكلى القاىر  ك
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ف كاألنظمة إلى جانب ضركرة إبالغ المنظمة البحرية تنظيمي ،مع إضفاء طابع العالنية عمى القكاني
 1الدكلية بذلؾ. 

يمكف أف ينطبؽ تعبير "دكلة الميناء" عمى الدكلة الساحمية عندما تككف ىي صاحبة الميناء ك        
كتسعى لممحافظة عمى الميناء مف التمكث، إلى جانب المحافظة عمى سكاحميا، كمع ذلؾ فإف النص 

عمى "دكلة الميناء" تبقى لو أىميتو العممية اتجاه اإلجراءات  1982اتفاقية قانكف البحار صراحة في 
التي تتخذىا الدكلة باعتبارىا "دكلة الميناء" خاصة أف مصالح دكلة الميناء قد تختمؼ مف الناحية 

يميا سالمة العممية عف الدكلة الساحمية فاألكلى تيتـ بالمحافظة عمى المالحة البحرية، كالثانية ي
 .2سكاحميا
 ك السيطرة عميو،كذلؾ كخفضو البحرم التمكث منع عممية في مساعدا دكرا تمعب الميناء ك دكلة      
 الطمب  مقدمة لمدكلة المياه الداخمية في كقع إنتياؾ في بالتحقيؽ القياـ أخرل منيا دكلة تطمب عندما

 السفف إحدل االنتياؾ ككاف مصدر ىذا الكطنية، لكاليتيا الخاضعة األخرل البحرية مناطقيا في أك

                                       
        ترفع عمـ ليبيريا ,الكقكدالتي تحمؿ   1978 (Amoco Cadiz) الناقمة الميبيريةكىنا البد مف االستدالؿ بحادثة - 1
تسببت في كػارثة بيئية بيف سكاحػؿ فرنسػا كانجمترا , ككػاف السبب الرئيس لمحادث ىك جنكحيا جراء فشؿ في أدآء  ك

إجتمع عدد غفير  .ئة البحريةيكنظػرا لعظػػـ تداعيات الحػادث كتأثير الرأم العػػاـ كمنظمػات حمػاية البالماكينات الرئيسية . 
مف الدكؿ األكركبية في الىػام مف أجؿ الخركج بصيغة ما تكفؿ ليـ التػأكد مف استيفػاء السفف العػاممة في البحر بأنيا تعمؿ 

 الميناءبتدعيػـ سمطة  القاضية  عمي مذكػرة تفاىـ باريس االتفاؽتـ  1982ػاـ في العػ . ةدكليالطبؽ المكاصفات كالمعايير  
كىذا يعني أف الدكؿ المكقعة عمي المذكػرة قد ألقت المـك في الككارث البحرية عمي تمؾ الدكؿ التي تقـك بتسجيؿ السفف لدييا 

تيفاءىا لمتطمبات السالمة كحماية البيئة البحرية كال تمارس سمطاتيا المخكلة ليا مف تفتيش دقيؽ عمي السفف كالتأكد مف اس
 (PORT STATE CONTROL) الميناءمف ىنا برزت فكرة رقػابة دكلة  .المنصكص عمييا في القكانيف البحرية

ك ىك ما تـ إدراجو مف خالؿ الدكرة الثامنة لممؤتمر الثالث لقانكف البحار، حيث تـ إضافة الفقرة الثالثة إلى المادة    -
كجاء فييا:"عمى الدكؿ التي تفرض شركطا معينة عمى دخكؿ السفف االجنبية إلى مكانئيا أك مياىيا الداخمية  أك عمى  211

استخداـ محطاتيا النيائية البحرية القريبة مف الشاطئ ، بيدؼ منع تمكث البيئة البحرية كخفضو كالسيطرة عميو  أف تقـك 
 الدكلية البحرية المختصة. " بإعالف الشركط ك أف تبمغيا إلى المنظمة

2
،مقالة منشكرة في مجمة أنس المرزكقي ،حماية البيئة البحرية مف التمكث قراءة في اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار- 

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.aspعمى الرابط30/10/2016الحكار المتمدف ،بتاريخ 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp
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 المقدمة الطمبات اإلمكاف بقدر أف تمبي عمييا األخيرة فإف الميناء، دكلة ميناء في المكجكدة األجنبية
 1.حدكثو عف مكاف النظر بصرؼ االنتياؾ ىذا في لمتحقيؽ العمـ دكلة مف

ك سيادة الدكؿ عمى مكانئيا لـ يخكؿ ليا ممارسة االختصاصات العادية فحسب باعتبارىا دكلة        
نما  ساحمية  ىدفيا حماية البيئة البحرية كمصالحيا المرتبطة بالتخمص مف التمكث القادـ مف البحر كا 

فكضعيا كدكلة   أصبح كضعيا يؤىميا لمقياـ بكظيفة أسمى آساسيا حماية المصمحة العامة الدكلية
ميناء يخكؿ ليا سمطة تنفيذ القكاعد كالمعايير الدكلية نيابة عف الدكؿ األخرل بيدؼ السيطرة عمى 

 التمكث الصادر عف السفف.كىك ماسبينو في ما يمي:

 أوال: السمطات العادية لدولة الميناء.

اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف  مفبدأ األساس القانكني لتدابير دكلة الميناء يتطكر اعتباران           
  19822اقية عاـ مف اتف 218؛ كيتـ تناكؿ تدابير دكلة الميناء في في المادة 1982لعاـ  البحار

فعندما تقـك سفينة أجنبية بالدخكؿ إلى أحد المكانئ  ، أك الرسك في أحد المحطات النيائية البحرية  
التابعة لدكلة معينة ، فإنو يجكز لدكلة الميناء أف تمارس سمطاتيا عمى السفينة األجنبية إذا صدر منيا 

في بحرىا االقميمي أك في المنطقة االقتصادية  أم تصرؼ يتعارض مع القكاعد كالمعايير الدكلية سكاءا
الخالصة، بحيث يجكز ليا أف تفرض شركطا عمى السفف االجنبية مقابؿ دخكؿ مكانئيا كمياىيا 

بالغ المنظمة البحرية الدكلية . كصدكر أم تصرؼ     3الداخمية كلكف بشرط إضفاء طابع العالنية كا 
أك القياـ بأفعاؿ غير شرعية تخالؼ القكاعد الدكلية كالكطنية المتعمقة بالكقاية مف التمكث مف طرؼ 
السفينة األجنبية قد يعرضيا إلى المساءلة الجنائية مف طرؼ دكلة الميناء فيذه األخير تحدك حدك 

ة بيا. كبذلؾ فقد منحت اتفاقية قانكف الدكلة الساحمية في حمية بيئتيا البحرية كمصالحيا المرتبط
لدكلة الميناء الحؽ في المجكء مباشرة إلى رفع الدعكل كتطبيؽ العقكبات األجنبية عمى  1982البحار 

 الشرعية الدكلية كالقكانيف الكطنية. بانتياؾالسفينة التي تقبع في أحد مكانئ ىذه الدكلة كقامت 
 

                                       
 . 1982مف اتفاقية قانكف البحار  218المادة  - 1
 .االتفاؽ بشأف التدابير التي تتخذىا دكلة الميناءحكؿ (FAO)الزراعة لألمـ المتحدة تقرير منظمة األغذية ك- 2
 . 60ص 1990يكنس محمد مصطفى ، حماية البيئة البحرية مف التمكث في القانكف الدكلي العاـ، دار النيضة العربية، -3

http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm
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 حماية الصاح العام. أساسم عمى ثانيا اختصاصات دولة الميناء التي تقو 

في الجزء الثاني عشر منيا عمى  1982نصت اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لعاـ          
بعض االختصاصات  المتعمقة بدكلة الميناء الذم ترسك فيو السفينة األجنبية ؛كىي اختصاصات 

ة ما مكجكدة طكعا داخؿ أحد مكانئيا      مكممة لمدكلة الساحمية ؛بحيث يجكز لمدكلة التي تككف سفين
أك في إحدل محطاتيا األخيرة القريبة مف الشاطئ أف تجرم تحقيقا أك أف تقيـ األدلة عمى ذلؾ في 
الدعكل فيما يتعمؽ بأم تصريؼ مف تمؾ السفينة يككف قد تـ خارج مياىيا الداخمية أك البحر اإلقميمي 

الدكلة ؛ منتيكة بذلؾ القكاعد كالمعايير الدكلية المطبقة عف  أك المنطقة االقتصادية الخالصة  لتمؾ
.ك في حالة تكفر األدلة عمى ىذا االنتياؾ 1طريؽ منظمة دكلية مختصة أك مؤتمر دبمكماسي عاـ

في الفعؿ الذم أدل لكقكع التمكث ،فإنو يجكز ليذه الدكلة رفع  2كالتجاكز بعد استنفاذ إجراءات التحقيؽ
ينة ،كمعاقبتيا كذلؾ.كبالتالي يككف ممارسة دكلة الميناء ليذه السمطة ىك عمؿ دعكل ضد ىذه السف

  3كقائي نيابة عف المجتمع ككؿ.
كال يجكز لدكلة الميناء أف تقيـ الدعكل إال بناءا عمى طمب الدكلة األخرل أك دكلة العمـ ، أك أم دكلة 

اف مف المحتمؿ أف يككف ذلؾ أصابيا الضرر أك تعرضت لتيديد نتيجة ذلؾ االنتياؾ أك إذا ك
االنتياؾ سببا في تمكث المياه الداخمية أك البحر االقميمي أك المنطقة االقتصادية الخالصة لمدكلة 

  .كتمبي دكلة الميناء قدر اإلمكاف الطمبات المقدمة مف أم دكلة لمتحقيؽ في أم انتياؾ مما ذكر سابقا
ناء ليذه االختصاصات تختمؼ طريقة تنفيذىا  بحسب كالجدير بالذكر أف ممارسة دكلة المي        

مكاف كقكع  قياـ السفينة بفعؿ التمكث ك سكاءا أكاف فعميا أك مفترضا ، ألف عبارة "خارج المياه 
ف أأك البحر االقميمي اك المنطقة االقتصادية الخالصة " يمكف أف تعني أف الفعؿ يمكف  الداخمية 

حرية التابعة لكالية دكلة ساحمية أخرل، كفي ىذه الحالة تمعب دكلة يككف قد ارتكب داخؿ المناطؽ الب

                                       
 . 301صفي القانكف الدكلي لمبحار،-السيد مصطفى أحمد أبك الخير،الحماية القانكنية لمبيئة البحرية - 1
فإف مصطمح -متعمقة بالتنفيذ مف طرؼ الدكلة الساحمية كال -220و في المادة يباإلشارة إلى مصطمح التفتيش المشار إل- 2

كالمتعمقة بالتنفيذ مف طرؼ دكلة الميناء يعتبر أشمؿ ألنو يغطي التفتيش ك االجراءات  218التحقيؽ الكارد في المادة 
 األخرل المتبعة مف أجؿ البحث عف األدلة .

 .111 أنظر محمد البزاز،حماية البيئة البحرية مرجع سابؽ ، ص،
3 -  E. Du Pontavice P. Cortier ,Droit de la mer-Probleme actuels- Tome 1 PUF Paris 1984 p516. 
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، كما يمكف أف تعني أف فعؿ التمكث قد ارتكب في أعالي 1الميناء دكرا مساعدا في الكقاية مف التمكث 
البحار ،كىنا تمعب دكلة الميناء دكرا رئيسيا في كمباشرا في الكقاية مف التمكث ؛عف طريؽ مباشرة 

لتحقيؽ كالمتابعة ضد السفينة االجنبية الذم نجـ عنيا تصريؼ كبير لمادة النفط خاصة إذا إجراءات ا
     أثبتت دكلة العمـ عجزىا أك تقصيرىا في تحمؿ التزاماتيا الدكلية.

عد آلية فريدة يمف خالؿ ما سبؽ يمكف القكؿ أف إقرار اتفاقية مكنتيقكبام لمفيـك دكلة الميناء ،       
السمطات المختصة في الميناء مف تطبيؽ القكاعد كالمعايير الدكلية إلى جانب الكطنية منيا لتمكيف 

مف أجؿ منع التمكث الناجـ عف المالحة البحرية .حيث أف مفيـك دكلة الميناء أضحى مستقال عف 
مية ، فنظرا مفيـك الدكلة الساحمية كدكلة العمـ، عمى الرغـ مف ككف دكلة الميناء ىي ذاتيا الدكلة الساح

لمكقعيا الجغرافي تقرر منحيا سمطة تنفيذية دكلية ،لككنيا مستقبمة لمسفف االجنبية العابرة لمياىيا 
 .البحرية  بعدما استعممت مياىيا  كأبحرت في المياه الكطنية لدكلة أخرل مركرا بأعالي البحار

 

 المطمب الثاني :السيطرة عمى التموث خارج حدود المياه الوطنية

إف التزاـ الدكؿ بحماية البيئة البحرية مف أخطار التمكث لو أىميتو الخاصة في مجاؿ المحافظة        
كتتسامى ىذه -ككحدة قائمة بذاتيا-عمى المصالح الرئيسية كالمقكمات األساسية لمجماعة الدكلية 

عف طريؽ االجراءات األىمية إلى درجة كضعيا كقاعدة قانكنية تمقائية ؛كتنفيذ االلتزاـ ال يككف إال 
كالقكاعد كالتدابير التي يجب أف تترجـ مضمكف االلتزاـ إلى كاقع قانكني كاجب النفاذ؛ك لذلؾ فقد أنيط 

التدابير ككضع القكاعد القانكنية التي تكفؿ تنفيذ االلتزاـ عمى  اتخاذبالدكؿ عمى المستكل الفردم ميمة 
تمكث عمى حسب اختصاصات الدكؿ في ىذا الشأف نحك يحقؽ صيانة البيئة البحرية كحمايتيا مف ال

 2مف جية ،كحسب المكاف كالمنطقة البحرية التي كقع فييا فعؿ التمكث.

                                       
مف بيف الحاالت التي تتدخؿ فييا دكلة الميناء لمكقاية مف التسرب النفطي الناجـ عف السفف:منع حكادث ناقالت - 1

الكقاية مف التمكث الناجـ عف عمميات تنظيؼ خزانات النفط،مراقبة اآلثار الناجمة عف ىذه الحكادث،  البتركؿ،كتقميؿ
 الحمكالت عف طريؽ اعتماد نظاـ قياس الحمكلة....إلخ

 .77-76الكاحد محمد الفار،االلتزاـ الدكلي بحماية البيئة البحرية كالحفاظ عمييا مف أخطار التمكث ،مرجع سابؽ، ص  - 2
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كمف المعركؼ أف مبدأ حرية البحار ينحصر في أف البحر مفتكح لجميع الدكؿ كىك ما أشارت         
االعتبار   الءيإمع  1982 كباميغ،كأكدت عميو اتفاقية مكنت1عميو اتفاقية جنيؼ ألعالي البحار

 لمصالح الدكؿ األخرل إلى جانب االستخداـ السممي كعدـ تعريض ىذه المنطقة إلى خطر التمكث.

ك مف المبادئ المستقرة في قانكف البحار أف النظاـ القانكني كأداة لممالحة البحرية ، تخضع       
-سفف حاؿ تكاجدىا في أعالي البحارالذم ترفعو ال2كقاعدة عامة لالختصاص الشخصي لدكلة العمـ 

أم في المناطؽ التي تخرج عف الكالية االقميمية لمدكلة الساحمية ، كىك ما يفيد خضكع السفينة 
خضكعا مطمقا لقكانيف تمؾ الدكلة .كالتي ستككف ىي الجية األكلى المعنية بالتدخؿ لمكقاية مف التمكث 

 الناتج عف تصريؼ السفف التي تحمؿ رايتيا. 

يقؼ عند  كحؽ التدخؿ الفردم أيضا في أعالي البحار لمكاجية حاالت التمكث البحرم بالنفط ؛ال     
دكلة العمـ فحسب إنما ىك حؽ مكفكؿ لمدكلة الساحمية التي أصابيا التمكث أك الميددة بو .كيقتصر 

مف شأنو حدكث ذلؾ فقط عمى حالة كقكع الككارث البحرية الناجـ عف التصادـ أك جنكح السفف كيككف 
 ؿتسرب لمنفط في أعالي البحار ييدد مصالح الدكلة الساحمية .كىك ما نصت عميو اتفاقية برككس

 (  1969)بشاف التدخؿ في أعالي البحار في حاالت التمكث بالنفط 

 :كىك ماسنبينو مف خالؿ فرعيف أساسيما

 -ولكفرع أ -اختصاص دولة العمم الحتواء التموث الناجم عن السفن    -

 -كفرع ثان -أعالي البحار         حق الدولة الساحمية في التدخل في-

 

 الفرع األول: اختصاص دولة العمم الحتواء التموث الناجم عن السفن

عمى الرغـ مف التكسع الممحكظ في اختصاصات الدكلة الساحمية ك دكلة الميناء في مجاؿ        
مكافحة التمكث ،إال أف الدكر الذم أنيط بدكلة العمـ ال يقؿ أىمية ، فكؿ ما تقـك بو الدكؿ  باختالؼ 

                                       
 .224مبحار، مرجع سابؽ، صجماؿ محي الديف ،القانكف الدكلي ل- 1
 .118،ص1960حافظ محمد غانـ، النظاـ القانكني لمبحار، معيد الدراسات العربية العالية،القاىرة ، - 2
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لتزاـ الدكلي بحماية مركزىا في القانكف الدكلي ؛يعتبر سمسمة في الضمانات الدكلية المقررة لتنفيذ اال
 1الحماية البحرية مف خطر التمكث.

 دور دولة العمم:-1

فمنذ منتصؼ الخمسينيات أسفرت االتفاقيات الدكلية عف القكاعد التي تيدؼ إلى الحد مف       
مظاىر تمكث البحار ، كبالمكازاة حافظت ىذه االتفاقيات عمى المبدأ التقميدم المتعمؽ بحرية المالحة   

.كىذه التطكرات في  كالمتعمقة بمنع التمكث البحرم بالنفط 1954كمف جممة االتفاقيات: اتفاقية لندف 
مجاؿ إصدار االتفاقيات الدكلية تزامنت مع التطكر الذم عرفو القانكف الدكلي البيئي في بداية 
السبعينيات كىك ما أثر إيجابيا عمى مفاكضات المؤتمر الثالث لقانكف البحار ،أيف كانت األبعاد البيئية 

كرة ارساء أنظمة كقكاعد دكلية لتنفيذ حاضرة في مطالب الدكؿ الساحمية كالتي كانت ترمي إلى ضر 
االختصاص الشخصي لدكلة العمـ ،إلى جانب المطالب المتعمقة بتعزيز اختصاصات الدكلة الساحمية  

 .ثحماية مجاالتيا البحرية مف التمك في 

ك لقد أسند بعض الفقو المطالب  البيئية الجديدة ك تعارضيا مع مبدأ حرية أعالي البحار إلى         
 2فيـك المحافظة عمى المكارد البحرية أك إلى المجكء إلى نظرية مبدأ التعسؼ في استعماؿ الحؽ.م
  1982كاتفاقية أعالي البحار  1958 اتفاقية جنيؼ أما دكر دكلة العمـ فقد تأكد بناءا عمى        

 تبحر السفينة فإف كىكذا جنسيتيا، عمما يحدد سفينة لكؿ يككف أف حيث تشرط 92 ك 6 المكاد في
 إال ميناء في كجكدىا أثناء أك الرحمة أثناء تغير عمميا أف ليا يجكز ك ال فقط كاحدة دكلة عمـ تحت
 3 .أخرل دكلة إلى ممكيتيا نقؿ حالة في
 جنيؼ مف اتفاقية العاشرة المادة تقابميا التي 1982 البحار قانكف اتفاقية مف 94 المادة أكضحت كلقد

 التي السفف عمى ممارستيا لكاليتيا في الدكلة عاتؽ عمى تقع التي الكاجبات 1958 البحار ألعالي
 اإلدارية الشؤكف في كرقابتيا فعمية كاليتيا ممارسة دكلة كؿ تمارس المبدأ حيث فمف .عمميا ترفع

                                       
 .92 ، ص الكاحد محمد الفار،االلتزاـ الدكلي بحماية البيئة البحرية كالحفاظ عمييا مف أخطار التمكث ،مرجع سابؽ - 1

2 -L.Lucchni- Laurent, Le renforcement du dispositif conventionnel de lutte contre la pollution des mers      
JDI 1974 ,N4,P 756. 

  الجزائر الجامعية المطبكعات ديكاف العاـ، الدكلي القانكف في محاضرات نعيمة، عميمر عامر تكنسي، بف - 3
 .    275 ص 2010 
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 لمدكلة السفينة تبعية تككف أف يكفي ك ال ترفع عمميا، التي السفف عمى كاالجتماعية كالفنية كالعممية
 1 .لمكالية فعمية بممارسة تترجـ مممكسة تبعية أف تككف يتعيف بؿ أك إسمية نظرية تبعية مجرد

بأف  كالقكؿ البحار في أعالي العمـ لدكلة المقرر لالختصاص تبرير إليجاد الفقياء اجتيد كلقد      
 التي القديمة بالفكرةشبيية  فكرة كىي .الدكلة إقميـ مف جزءا تعتبر حربية أك تجارية أكانت سكاء السفف
 2. الخارج في مكجكدة دكلتيا إقميـ مف جزءا السفارة دار تعتبر

ك تبدك أىمية االختصاصات المككمة لدكلة العمـ ، في ممارسة الرقابة المطمقة عمى سفنيا في       
أعالي البحار كفقا لمقانكف التقميدم لمبحار فيما عدا حاالت استثنائية في مقدمتيا القرصنة، كحؽ 

اعدة كخاصة في . كلكف اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار خرجت عف ىذه الق3االتجار بالعبيد
األمكر المتعمقة بحماية البيئة البحرية بالنسبة لبعض مصادر التمكث ، فال مجاؿ لتطبيؽ قانكف دكلة 
العمـ كتقرير اختصاص سمطاتيا في حاالت التمكث الناجـ عف مصادر مف البر ، فالقانكف الكاجب 

أيضا في  ك ، 4ذم ترفعو السفينة التطبيؽ ىنا ىك قانكف الدكلة الساحمية ، كليس قانكف دكلة العمـ ال
  حالة التمكث الناجـ عف استكشاؼ كاستغالؿ قاع البحر في المنطقة التي تخضع لكالية الدكلة الساحمية 
حيث تختص الدكلة الساحمية بكضع القكاعد القانكنية كاألنظمة التي تيدؼ إلى السيطرة عمى التمكث 

 نشطة.الذم يقع بقاع البحر أك ما يرتبط بتمؾ األ

أما بالنسبة لدكلة العمـ فأكؿ دكر تقـك بو ىك التزاميا بكضع القكانيف ك األنظمة التي تستيدؼ        
مكافحة تمكث البيئة البحرية كخفضو كالسيطرة عميو ،بالنسبة لجميع السفف التي ترفع عمميا          

                                       
 .11 ص  مرجع سابؽ،العاـ، الدكلي نكفالقا في الكسيط الكريـ، عمكاف عبد - 1
 ،ص1974 انقبهرة، ببإلسكندريت، انًعبرف ينشأة اننبشر وانحرة، انسهى في انعبو اندوني انقبنىٌ بشير، يحًد انشبفعي - 2

979-982. 
ك تنص المادة القرصنة ، حيث نصت عمى أف "تتعاكف جميع الدكؿ إلى أقصى حد ممكف في قمع القرصنة في أعالي - 3

عمى منع نقؿ العبيد كذلؾ بأف:"تتخذ  1982مف اتفاقية قانكف البحار  99البحار أك في أم مكاف آخر خارج كالية أم دكلة"
كؿ دكلة تدابير فعالة لمنع كمعاقبة نقؿ الرقيؽ في السفف المأذكف ليا برفع عمميا كلمنع االستخداـ غير المشركع لعمميا    

 أيا كاف عمميا يصبح حرا بحكـ الكاقع" ك أم عبد يمجأ عمى ظير أية سفينة
إلى كاجب التعاكف في قمع القرصنة، فنصت " تتعاكف جميع الدكؿ إلى أقصى حد ممكف في قمع  100كتنص المادة 

 القرصنة في أعالي البحار أك في أم مكاف آخر خارج كالية أم دكلة" 
 مف اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار . 207المادة  - 4
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قكبام كالذم ييدؼ إلى مراعاة كىذا االلتزاـ الذم نصت عميو اتفاقية مكنتي1أك تككف مسجمة فييا.
السالمة البيئية البحرية  يفكؽ في قيمتو القانكنية ما سبؽ كأشارت إليو اتفاقية جنيؼ ألعالي البحار 

، كالتي تكتفي بدعكة الدكؿ إلى إرساء أنظمة لمنع تمكث  البحار مف جراء تخمص السفف 24في المادة 
 مف الزيت .

ة الفعمية عمى سفنيا يأتي مف خالؿ تمؾ التدابير التي تتخذىا الدكلة كممارسة دكلة العمـ لمرقاب      
منذ إبحار السفينة إلى غاية رجكعيا ،كيدخؿ في إطار تمؾ التدابير عدـ السماح لمسفينة باإلبحار مف 
مكانئيا إال بعد التأكد مف صالحيتيا ، كتكافرىا عمى متطمبات األماف لتشغيميا ،ككذلؾ كفاءة العامميف 

 2ييا.كفقا لممستكيات الدكلية السائدة في ىذا الشأف.عم

كمف ىنا جاء اشتراط تزكيد السفف بالشيادات كالكثائؽ التي تتطمبيا االتفاقية الدكلية كدليؿ اثبات عمى  
مدل صالحيتيا ،سكاءا مف حيث تصميميا ،كبناءىا ،أك تككيف طكاقميا ،كمعداتيا ، مع استمرار 

 3دكرم الذم تجريو دكلة العمـ لضماف تكافر تمؾ المتطمبات .خضكع السفينة لمتفتيش ال

إلى جانب ىذا فإنو مف الضركرم أف يككف الرباف كأفراد طاقـ السفينة عمى دراية كاممة        
باألنظمة الدكلية المطبقة فيما يتعمؽ بالسالمة كمنع التصادـ كالتمكث البحرم كخفضو كالسيطرة عميو 

 4اعاة تمؾ األنظمة.كما أنيـ مطالبيف بمر 

كمف الضركرم كذلؾ احتراـ اجراءات تفريغ مياه االتزاف المكجكدة في خزانات الصابكرة ك التي        
تككف مختمطة بالنفط، فمف الضركرم تنظيفيا ك تفريغيا عمى مستكل  الخزانات الخاصة المكجكدة 

سفف ىذا االجراء لتفادم االنتظار   عمى مستكل المكانئ كالمخصصة لذلؾ؛ ك التي غالبا ما تتجاكز ال
                                       

 .1982الفقرة الثانية مف اتفاقية قانكف البحار  211المادة  - 1
 ...518،519، ص 2000صالح الديف عامر ،القانكف الدكلي لمبحار، دار النيضة ، القاىرة، -
 . 92 عبد الكاحد محمد الفار،االلتزاـ الدكلي بحماية البيئة البحرية ، مرجع سابؽ، ص- 2
الكثائؽ التي تصدرىا دكلة العمـ تتقبميا الدكؿ األخرل كبينة عمى حالة السفينة ، كدليؿ الشيادات ك مف الجدير بالذكر أف - 3

اثبات عمى تكافر متطمبات السالمة كالصالحية لإلبحار ، كذلؾ مف خالؿ حجية ما تصدره سمطاتيا مف شيادات ككثائؽ 
طابؽ مع البيانات المدكنة في الشيادات  كىنا مماثمة ، إال إذا كاف ىناؾ أسباب كجيية لالعتقاد بأف حالة السفينة ال تت

خطار دكلة العمـ بذلؾ كي تتخذ اإلجراءات الضركرية لمعالجة الكضع .  يمكف اعداد تقرير بتمؾ الكقائع كا 
 . 93 ، صنفس المرجععبد الكاحد محمد الفار،االلتزاـ الدكلي بحماية البيئة البحرية ، -
 .1982اتفاقية قانكف البحار ، الفقرة الرابعة مف  94المادة - 4
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ك االجراءات المتعمقة بذلؾ ،كبدؿ ذلؾ تقـك بتفريغ مياه االتزاف في البحر كىك ما ينتج عنو التمكث 
 البحر بالزيت الذم تصرفو السفف مف خزانات الصابكرة.

الثالثة ؛مدل  في فقرتيا 194فقد جاء في سياؽ المادة  1982كبالرجكع التفاقية قانكف البحار        
لألنظمة ك لمتدابير الالزمة مف أجؿ منع التمكث كخفضو كالسيطرة عميو ،كيككف  كجكب اتخاذ السفف 

عمى دكلة العمـ أف تصبك إلى منع الحكادث البحرية كمكاجية حاالت الطكارئ ككذا تأميف سالمة 
ا الحاالت التي تغطييا العمميات البحرية ، كمنع التصريؼ المتعمد كالغير متعمد .....كىي ذاتي

 1. 1978-1973مجمكعة مف االتفاقيات الدكلية المختصة ك أكليا قكاعد ماربكؿ 

 مف اختصاص الدكلة تمارسو ما بأف القكؿ إلى المعاصر الدكلي الفقو في السائد االتجاه كيذىب      
 إقميميا عمى الدكلة الذم تمارسو اإلقميمي االختصاص قبؿ مف ليس عمميا الرافعة السفف مكاجية في

 مكاجية في الدكلة تمارسو الذم االختصاص الشخصي فيطبؽ التجارية أك الخاصة لمسفف فبالنسبة
 حربية غير أك كانت حربية العامة ك أما بالنسبة لمسفف الجنسية عالقة بيا تربطيـ الذيف األشخاص

 2 .العامة مرافقيا بإدارة الدكلة اختصاص قبؿ مف

 تحمؿ التي الدكلة لقضاء إال تخضع ال العامة السفينة فإف القضائي لالختصاص بالنسبة أما       

  صراحة ىذا المبدأ أيدت كقد استثناء، أك قيد المبدأ ىذا عمى يرد كال الظركؼ تكف ميما كذلؾ عمميا،

 مف 9 المادة أحكاـ ككذلؾ لمسفف الحربية، بالنسبة جنيؼ اتفاقية مف 8 المادة مف األكلى الفقرة أحكاـ
 العمـ دكلة كالية تككف العامة أك الحربية السفينة ك 3 .الحربية غير العامة لمسفف بالنسبة االتفاقية نفس
 4 .دكلتيا غير أخرل أية دكلة أماـ تامة حصانة فميا ك مطمقة، تامة عمييا

                                       
1
 -Boyle Alan E , Marine pollution Under the Law of the sea convention , AJIL ,1985,P 147. 

 .551،ص2004 اإلسكندرية،، المعارؼ منشأة العاـ ، الدكلي القانكف سامي، محمد الحميد عبد - 2
   1976  القاىرة، السادسة، الطبعة العربية، النيضة دار الناشر السمـ، كقت في العاـ الدكلي القانكف حامد، سمطاف - 3
 539 ص

 .27ص سابؽ، مرجع،العاـ  الدكلي القانكف في محاضرات نعيمة، عميمر ك تكنسي، عامر بف  - 4
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كعمى الرغـ مف ذلؾ فإنو يقع عمى دكلة العمـ المسؤكلية الدكلية فيما يتعمؽ بما ترتكبو سفنيا         
مف مخالفة قكانيف كأنظمة الدكلة الساحمية ، بما في ذلؾ السفف الحربية كالسفف الحككمية المستخدمة 

  1في أغراض غير تجارية ، عمى الرغـ مف تمتعيا بالحصانة السيادية.

كما يقع عمى دكلة العمـ كاجب إجراء التحقيؽ الفكرم ،ك إقامة الدعكل كتكقيع العقاب عمى كؿ        
ما ترتكبو السفف )المالؾ أك المستأجر( الرافعة لعمميا، انتياكات ألحكاـ كقكاعد حماية البيئة البحرية 

 2مف التمكث .

 ك بإمكاف كخالصة كاممة صالحية عمميا تحمؿ التي السفف عمى الدكلة كبالتالي فصالحية        
 لمقانكف الدكلي المناسبة القكاعد احتراـ عمى المخالفة السفينة إجبار بغية لإلكراه تمجأ أف الدكلة لكحدىا

 تنظيماتيا. ك احتراـ

كاعتماد دكلة العمـ لمقكانيف كاألنظمة المتعمقة بمنع التمكث كخفضو ىك مشركط بأال تككف تمؾ         
األنظمة أقؿ فعالية مف القكاعد كالمعايير الدكلية كالتي تككف مكضكعة مف طرؼ المنظمة  القكانيف ك

الدكلية البحرية أك عف طريؽ مؤتمر دبمكماسي عاـ، بمعنى أف اختصاص دكلة العمـ اتجاه سفنيا 
نكف كاستعماؿ اتفاقية قا3يبقى مقيدا بالقكاعد الدكلية المكضكعة مف طرؼ المنظمة البحرية الدكلية.

 4لمصطمح " أقؿ فعالية "ىك ترجمة إلى نظاـ العتبة المعمكؿ بو القانكف الدكلي لمبيئة . 1982البحار 

أما اعتماد المعايير الدكلية مف طرؼ دكلة العمـ أثناء كضعيا لتشريعاتيا الخاصة بمنع التمكث       
مف سفنيا؛ ما ىك إال تجسيد لمبدأ االلتزاـ بحماية البيئة البحرية التي تتعرض باستمرار لمخاطر 

ف القمامة عف طريؽ التمكث الناتج عف الممارسات السمبية المرتبطة بالمالحة البحرية : كالتخمص م
إلقاءىا في البحر ،كتصريؼ النفايات ،ككذا التخمص مف الترسبات النفطية المتنكعة كالزيكت ،كالمياه 
                                       

 .1982مف اتفاقية قانكف البحار  5الفقرة  42ك 31المكاد  - 1
 .8-4الفقرات  217المادة - 2
 .246،النظاـ القانكني لحماية البيئة البحرية مف التمكث في البحر األبيض المتكسط،مرجع سابؽ،صصميحة عمي صداقة -
 .1982في فقرتيا الثانية مف اتفاقية قانكف البحار  211المادة - 3
4 - Kiss (Alexandre Charle), Beurier (Jean Pierre) ,Droit international de l'environnement , 2°eme Edition 

Pedone, Paris ,2000,p136. 

نو عمى دكلة العمـ  أف تراعي الحد األدنى  لممعايير الدكلية أثناء أ  : نظاـ العتبة المعمكؿ بو القانكف الدكلي لمبيئةب"
                                                                                                               "    عيا الخاص بمنع التمكث . كضعيا لتشري
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التي تستعمؿ في غسؿ خزانات الصابكرة كالتي تككف مختمطة بالزيكت النفطية ،ناىيؾ عف التمكث 
ت المحممة بالمكاد النفطية كالمكاد عف الحكادث البحرية كالذم قد يتسبب في سقكط الحاكيا يتنحالذم 

أكقد يتسبب في حدكث أضرار في خزانات الكقكد مما يؤدم إلى تسرب المكاد  ،الخطيرة الكيماكية
 1النفطية الخطرة.

كعميو يمكف القكؿ أف القانكف الدكلي ،كضع اإلطار الخاص بكالية دكلة العمـ عمى سفنيا أما       
  الدكلية ألجؿ حماية البيئة البحرية مف التمكث أقرت القكاعد كالمعاييشتركة فقد الدكلية الم الجيكد

 2كىك ما يخضع حرية المالحة البحرية لضكابط عقالنية كما يحد مف اإلفراط في استعماليا .

كيتعمؽ األمر ب "عمـ الدكلية؛ أف ىذا المسعى اصطدـ بظاىرة تعرفيا الممارسة البحرية غير    
            المجاممة"

 ( (Le pavion de complaisanceانتشار ظاهرة عمم المجاممة -2

ك يعتبر مف المكاضيع اليامة التي يثيرىا مكضكع عمـ السفينة ، كيتعمؽ االمر بمدل تكفر        
الشػركط التػي يتطمبيا القانكف الػدكلي لمنحػو  لمعمػـ الػذم تمنحػو الدكلػة لسػفينة ال يتكفر فييا شرط 

 3الجكىريػة.العالقة 

، ففي أمريكا اكتشؼ مالكك السفف  اقتصاديةك يعتبر تطكر ظاىرة أعالـ المجاممة ، ضركرة    
، أم رغبة منيـ في 4 األكركبيةمريكية طرقا لمتقميؿ مف تكمفة تشغيؿ سفنيـ بغية منافسة األساطيؿ األ

نيـ األصمية .حيث تقـك ىذه االفالت مف االلتزامات القانكنية التي تفرضيا عممية التسجيؿ في بمدا
السفف بالمجكء إلى بعض الدكؿ الصغيرة مف أجؿ القياـ بعممية التسجيؿ ،كىي إجراءات بسيطة مقابؿ 

 5حصكؿ تمؾ الدكؿ عمى مداخيؿ مالية.

                                       
 BOYLE ALAN E , Marine pollution Under the Law of the sea convention,op,cit,p355.                              - 

1
- 

2
-DUPUY RENE JEAN ,L'océan partagé,Pedone,Paris,1979,p149.                                                                   - 
3

-- ROUX Jean- Marc, Les pavillons de complaisance, thèse setenue pour l'obtention  du doctorat en droit            

 Paris, 1959.    
4

 -      Droit de la  . 1,Tomme ,La mer et le droit ,PATRICIA. et CORDIER EMMANUE .DU PONTAVICE - 

              1984, p. 136   , PUFProblèmes actuels  : mer              
،اليكناف،مالطا،عماف،كعدد مف الدكؿ في يكناف،الباىاماس ـ المجاممة:باناما ليبيريا ، المف أشير الدكؿ التي تمنح أعال- 5

 منطقة المحيط اليادم
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عدـ تحمميـ لمخسائر التي قد تتسبب فييا سفنيـ، مف ككارث  كأكبر خطكرة ليذه السفف ىي     
بيئية،كىك ما تمجأ إليو غالبا ىذه السفف مف أجؿ تخفيؼ العبء عمى دكلة العمـ كعدـ تحمميا 
لممسؤكلية نتيجة أفعاليا.كىك منطؽ يغمب فيو التكجو لمربح االقتصادم عمى حساب السالمة البحرية 

يؼ ألعالي البحار قد أكجبت كجكد رابطة حقيقية بيف السفينة كالدكلة عمى الرغـ  مف أف اتفاقية جن
التي تحمؿ جنسيتيا.كتزايد ىذه الظاىرة ىك بدافع مف القكل كالشركات البتركلية الكبرل كعمى رأسيا 

 الكاليات المتحدة األمريكية .   

أف   1971لسنة، UNCTAD كقد أظير تقرير لجنة أمانة مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة كالتنمية      
معػػدالت الحػػكادث البحريػػة التي تقػػع مف طرؼ أعػػالـ المجاممػػة؛ في تزايد مستمر بػػالنظر إلػػى 
انخفػػاض مسػتكيات السػالمة فييػا مقارنػة مػع مسػتكيات السػالمة المطبقػة مػف جانػب السػفف التػي ترفػع 

جعؿ ظاىرة عمـ المجاممة محؿ اعتراض  1بعية اقتصادية،أعالـ دكؿ تكجد بينيا رابطة حقيقية كت
 ألسباب اقتصادية ك بيئية في ذات الكقت.

حيث ربطت الدكؿ الككارث البيئية التي حصمت بسبب االصطداـ أك جنكح  السفف ،بما يعرؼ         
ستعجالي لمجمس بعمـ المجاممة :كىك ما أشارت إليو الطرفيف الفرنسي كالبريطاني  أثناء االجتماع  اال

، غير أف المجمس رفض تحميؿ 1967 المنظمة البحرية الدكلية عقب حدكث كارثة "تكرم كانيكف" 
فإف فرنسا تقدمت باقتراحات   ؛ 1978المسؤكلية لدكلة العمـ.ككذلؾ فيما يتعمؽ بحادثة أمككك كاديز 

لمشكمة مف ىذا الجانب    ضد نظاـ عمـ المجاممة أثناء اجتماع المنظمة التي بدكرىا رفضت تناكؿ ا
 كفضمت تناكلو مف الجانب التقني.

التي انشقت  1999أما حادثة غرؽ حاممة النفط الفرنسية كالتي تحمؿ العمـ المالطي "ايريكا"          
 إلى اثنيف متسببة بمد اسكد ىائؿ اجتاح السكاحؿ الفرنسية.

فرنسية العمالقة لمنفط، مسؤكلة عف غرؽ كلقد قضت المحكمة الفرنسية بأف شركة تكتاؿ ال         
 .. كأمرتيا التعكيضات عف أحد أسكأ الككارث البيئية التي شيدتيا فرنسا1999ناقمة النفط اريكا عاـ 

كما حممت المحكمة المسؤكلية أيضا عف الحادث لشركة "رينا اإليطالية التي منحت الناقمة المسجمة 

                                       
1 -HABIB SLIM, Les pavillons de complaisance, in Le pavillon, colloque tenu à l’institut océanographique de 

Paris, éd. A. pédone, 2008, p 81- 104.                    
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يكاجو المتيمكف دفع تعكيضات بعدما قالت المحكمة أف  في مالطا شيادة الصالحية لإلبحار. كقد
 1.المنظمات المدافعة عف البيئة يمكنيا مقاضاتيـ بسبب التداعيات البيئية لمكارثة

كالجدير بالذكر أف االحصائيات تكشؼ أف معدؿ الحكادث البحرية التي تحدث مؤخرا  ىي        
مقارنة بالسفف التي تحمؿ دكلة العمـ. إلى جانب أكثر عمى مستكل السفف التي تحمؿ عمـ المجاممة 

ذلؾ فقد خمفت ىذه الظاىرة ردكد فعؿ في األكساط البحرية إذ ارتفعت أصكات االعتراض عمييا، 
 07كلمحػد منيػا اعتمػدت اتفاقيػة تسػجيؿ السػفف فػي مػؤتمر األمػـ المتحػدة لمتجػارة كالتنميػػة المنعقػػد فػػي 

ػػي كػػاف غرضػػيا فػػي البدايػػة القضػػاء تمامػػا عمػػى ظػػاىرة أعػػالـ المجاممػػة كلػػك ؛الت 1986فيفػػرم 
تػػدريجيا، كذلػػؾ بفػػرض إجػػراءات تسػػجيؿ ليػػذه الػػدكؿ التػػي ال تستطيع أك ال تريد احتراميا خاصة فيما 

ت كمكاجيػات بػيف الػدكؿ خاصػة بعػد لكػف ىػذا الػرأم أدل إلػى عػدة احتجاجػا . يتعمؽ بالجانب األمني
  انضػماـ دكؿ أكركبػا الشػرقية إلػى الػدكؿ السػائرة فػي طريػؽ النمػك، لػذلؾ كجػب التفكيػر فػي حؿ آخر
حيث كجدت أف الحؿ األنسب ىك البحث عف نكع مف التكافؽ بيف الدكؿ كتكحيد الشػركط كاإلجراءات 

اكتفت بما جاء في اتفاقية أعالي البحار  1982قانكف البحار  .خاصة ك أف اتفاقية2الكطنية لمتسجيؿ
، دكف  -إلى ضركرة كجكد رابطة حقيقية بيف الدكلة كالسفينة التي تحمؿ جنسيتيا-، باإلشارة 1958

 3.أف تكضح كيفية إثبات كجكد أك غياب ىذه الرابطة 
المصالح السياسية كاالقتصادية ،ىك كلذلؾ فعجز القانكف الدكلي أماـ تعقد ظاىرة عمـ المجاممة بسبب 

ما أسفر عف الثغرة الكاضحة في النظاـ القانكني الدكلي لمكقاية مف التمكث البحرم في أعالي 
البحار.كسكؼ نرل كيؼ يمكف لمدكلة الساحمية التدخؿ في أعالي البحار لمحد مف التمكث البحرم 

 -محكر دراستنا كالذم يعد-كخاصة التدخؿ مف أجؿ  احتكاء التمكث بالنفط
 
 

                                       

 :مقاؿ منشكر عمى مكقع ركيتر اإلخبارم 1999عاـ إدانة تكتاؿ في قضية تسرب نفطي - 1
https://ara.reuters.com/article 

2 -      - DU PONTAVICE EMMANUEL, Les pavillons de complaisances, Revue du droit maritime français    

N°345, éd. société du journal de la marine marchande, Paris, 1977, p 503-512. 
 .82، ص1985محمد ابراىيـ العناني،القانكف الدكلي لمبحار،دار نيضة العربية، - 3



 الناتج عف الزيت النفطي كالجيكد الدكلية لمحد مف ذلؾ القكاعد العامة لمتمكثاألكؿ: الباب 

105 
 

 حق الدولة الساحمية في التدخل في أعالي البحار . :الفرع الثاني

إف السمطة التي تمارسيا الدكؿ عمى  مكانئيا كمياىيا االقميمية كالداخمية ،ىي مماثمة لسيادتيا         
التي تمارسيا عمى اقميميا،كىك ما يعطييا سمطة كاسعة لتنظيـ دخكؿ السفف ،ككضع اإلطار التنظيمي 

تحت كاليتيا الكطنية الخاص بمكانئيا ، فالسمطة التي تمارسيا الدكلة الساحمية في المياه التي تدخؿ 
حؽ المركر البرمء. كىذا األخير تعرض -ىي سمطة كاسعة. كليس ىناؾ أماميا إال قيد كاحد ، كىك

حينما يتعمؽ األمر بالتمكث ، حيث يحؽ لمدكلة -كما سبؽ كأشرنا-ىك اآلخر إلى مد كجذب كبيريف 
تمكث التدابير التي تقتضييا الساحمية أف تتخذ ضد السفينة األجنبية التي  تعرض سكاحميا لخطر ال

مكافحة التمكث الطارئ في ىذه الحالة ؛ألف مركر السفينة ىنا أصبح خطرا عمى السالمة البيئية 
  يفقد طابعو البرمء . كبالتالي

ك كذلؾ األمر بالنسبة لمحكادث التي تحدث في أعالي البحار ك تتسبب في تسريب مكاد ممكثة       
ث أف يمحؽ أضرارا  بسكاحؿ الدكؿ القريبة مف مكقع الحادث ، كذلؾ بفعؿ خطرة ،فمف شأف ىذا التمك 

الرياح كالتيارات البحرية ، كحركة المد كالجزر.كتدخؿ الدكلة الساحمية في أعالي البحار في ىذه الحالة 
كما ىك الحاؿ في البحر االقميمي ،إنما يصطدـ بمبدأ حرية -بحؽ المركر البرمء -ال يصطدـ 
بحرية كباالختصاص الشخصي لدكلة العمـ عمى سفنيا.كلمكقكؼ عمى ذلؾ البد مف التطرؽ المالحة ال

 إلى:

 حرية أعالي البحار:-أوال

تككيف المناطؽ   في تدخؿ ال التي البحرية المساحات البحار ىي تمؾ أعالى منطقة           
لتي ال تقع ضمف نطاؽ المنطقة فيي المنطقة ا 1كاليتيا. أك الساحمية الدكلة لسيادة الخاضعة البحرية

                                       
إباحتو  لالف مباحا أك مشتركا مجاال كليس ، المشترؾ العاـ لالنتفاع مخصصا بحريا مجاال البحار أعالي منطقة تعد- 1

مجاال  اعتباره كما ، البحار يخص فيما الدكلي القانكف قكاعد مع فؽتي ال ما كىك ، االستيالء عف طريؽ ممكف تجعمو
عمى  ينصب بو الخاص ،كعميو االشتراؾ  أحد ممكية في يدخؿ ال أنو كالثابت ، الممكية بيف الدكؿ مشترؾ أنو معناه مشتركا
 . فقط االنتفاع
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االقتصادية الخالصة ، أك البحر االقميمي،أك المياه االقتصادية الخالصة ، أك المياه الداخمية ، أم 
 1المناطؽ البحرية التي تمتد الييا سيدة الدكؿ الساحمية سكاءا جزئيا أك كميا .

عدـ  يعنى ،كىك الدكلية المنطقة ليذه التقميدية المبادئ أحد البحار أعالي حرية مبدأ ك يعد         
 2دكلة ما. سطاف أك لسيادة جزئيان  أك كميا المنطقة ىذه إخضاع إمكانية

 كما ألم دكلة، اإلقميمية لمسيادة تخضع ال البحار أعالي أف الدكلي العرؼ في المستقرة المبادئ فمف
 جزء منيا أم إخضاع أك عمييا، إقميمي اختصاص أم مباشرة حؽ تدعي أف دكلة ألم ليس أنو

الحؽ في استخداـ ىذا  نامية أك متقدمة ساحمية، غير أك كانت لكؿ الدكؿ ساحمية لسيطرتيا. كيككف
؛كغير  فيو المكجكدة ككذلؾ استغالؿ المكارد الحية كالغير حية المالحية، الجزء مف البحار لألغراض

 االتفاقات كتـ تقنيييا مف طرؼ لدكليا بمكجب العرؼ ثبتت التي كاالستغالؿ االستخداـ ذلؾ مف أكجو
 3فيما بعد . الدكلية

 ألحكاـ تطبيقا ، األخرل الدكؿ مصالح البحار أعالي لحرية ممارستيا عند أف تراعي الدكؿ عمى      
     مف اتفاقية قانكف البحار.إلى جانب تخصيص منطقة أعالي البحار لألغراض السممية  87 المادة

 صكرة بأم أك اإلقميمية لمخطر أك تعريض السالمة القكة باستعماؿ تيديد استعماؿ أمك االمتناع عف 
 4" المتحدة األمـ القانكف الدكلي المتضمنة ميثاؽ كمبادئ تتنافى أخرل

       أعاليفي  عمميا السفف التي ترفع ساحمية لتسيير غير أك كانت ساحمية دكلة مع إعطاء الحؽ لألم

                                       
 .24، ص 1977مفيد شياب، قانكف البحار الجديد  كالمصالح العربية، دار غريب لمطباعة ، القاىرة ، - 1
2 -Michel Lasomble, Droit international public, Dalloz, 1996 ,p71 . 
   المالحة حرية(:أساسية حريات أربع البحار بأعالي الخاصة 1958 ـلعا جنيؼ اتفاقية فم الثانية المادة حددت حيث - 3

 ) الصيد كحرية المغمكرة كاألنابيب كاألسال مد كحرية البحار، أعالى مياه ميؽ فكؽالتح كحرية
 ياتمارس أساسية حريات 06 إلى اإلشارة تضمنت 1982 لسنة البحار فقانك  اتفاقيةف م 87 المادة فم األكلى الفقرة أما-

 يةمساح غير أك كانت يةمساحل الدك لجميع مفتكحة البحار أعالى" :بنصيا عمى أف ك ذلؾ البحار أعالى فيل الدك
 حرية- : في ك تتمثؿ  األخرل الدكلي القانكف كقكاعد االتفاقيةىذه  تبيف التي الشركط بمكجب البحار أعالى حرية كتمارس
 فم اىكغير  االصطناعية الجزر إقامة حرية-المغمكرة األنابيب كخطكط الكابالت كضع حرية - ؽيمالتح حرية- .المالحة
 .صيدال حرية- فالقانك  بمكجبيا ب المسمكح تآالمنش

 .1982البحار مف اتفاقية قانكف  301المادة - 4
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 ككذلؾ عمميا ترفع أف بمكجبيا يمكف التي الشركط في تحديد  دكلة السمطة لكؿ كيككف البحار،  
 1.فييا بمكجبيا التسجيؿ يمكف التي الشركط

 حماية البيئة البحرية في منطقة أعالي البحار:-2

إف الكاجبات المقررة لحماية أعالي البحار كمجاؿ ك نطاؽ جغرافي بما فيو السفف التي تكجد        
 اعتبارم أك طبيعي شخص أك دكلة ألم فيو يفرض االلتزاـ بحماية البيئة البحرية . حيث أنو ليس

 ثابتة كالمحيطات البحار أعالي مكارد في الحقكؽ جميع كما أف منيا، جزء أم ممكية عمى االستيالء
 كفقا البشرية عف تنكب دكلية سمطة طريؽ عف المكارد كاستثمار تمؾ استغالؿ كيتـ جمعاء، لمبشرية
 المادة حتى 150 المادة مف 1982في اتفاقية قانكف البحار  عمييا المنصكص كالمبادئ لمقكاعد
184. 

 التمكث،فقد نصت عمى:أف مف ةالبحري البيئة بحماية الخاصة 1982 االتفاقية مف 192 أما  المادة
 "الدكؿ ممزمة بحماية عمى البيئة البحرية كالحفاظ عمييا"

يظؿ  عمييا كالحفاظ البحرية البيئة بحماية االلتزاـ أف لمبحار، النطاؽ الجغرافي كلذلؾ نالحظ مف خالؿ
 أك سيادة  كالية في تدخؿ التي المناطؽ بيف ذلؾ في فرؽ ال البحرية، المناطؽ كافة يشمؿ دكليا التزاما
 2ككؿ. البحرية البيئة عناصر كافة يمتد ليشمؿ االلتزاـ أف يعني كىذا  الساحمية، الدكلة
كلذلؾ يتبيف أف المشكمة تتمثؿ في تحديد المدل الذم يمكف أف تذىب إليو الدكلة الميددة بالتمكث           

 3يمية .أك التي يمكف أف تتأثر مباشرة بخطر يحصؿ خارج مياىيا اإلقم
ف كانت  ككما ىك معمـك أف السفينة في أعالي البحار ال تخضع إال لقانكف العمـ الذم تحممو ؛ كا 

بيف فرنسا كتركيا في  4محكمة العدؿ الدكلية الدائمة ،قد أقرت في حكميا الشيير في قضية المكتس
                                       

 .1982 لسنة البحارف قانك  اتفاقية فم 90 المادة ك ، البحار لألعالي يؼجن اتفاقيةف م 04 المادة انظر:- 1
 .17أحمد اسكندرم ، محاضرات في تمكث البيئة البحرية، مرجع سابؽ، ص - 2
 331 ، ص1975اإلسكندرية  ،ة المعارؼأنيمي،القانكف البحرم في أبعاده الجديدة ، منشغمحمد طمعت ال- 3

عالي بحر" ايجو " حيث كقع تصادـ بيف ناقمة الفحـ التركية "بكزككرت" أفي  1926قضية المكتس عاـ  كقائععكد تك -4 
كبعد رسك الباخرة في ميناء اسطنبكؿ القت ،كقكع ضحايا مف الجانب التركي  ياسفر عنأة " المكتس " يكالباخرة الفرنس

السمطات التركية القبض عمى رباف السفينة كقضت بسجنو بعد محاكمتو مما استدعى احتجاج فرنسا حيث تـ االتفاؽ بعد 
نو ال أبمكجب اتفاؽ تحكيمي حيث حكمت المحكمة لصالح تركيا بحجة  محكمة العدؿ الدكلية حالة القضية الى إذلؾ عمى 
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تخضع لقاعدة ؛ أف حكادث االصطداـ البحرم ليست مف األمكر التي ينبغي أف 1928سبتمبر  17
اختصاص دكلة  العمـ دـك غيرىا ، كعميو يجكز ليا أف تخضع عمى حد سكاء الختصاص دكلة العمـ 

إال  اف ما قررتو 1ك إلى الدكلة التي ينتمي إلييا بجنسيتو مف أضر بو أثناء التصادـ البحرم .
االختصاص الجنائي  بشأف 1952عاـ   اتفاقيةالمحكمة لـ يقرره مؤتمر برككسؿ كالذم انتيى بتكقيع 

في مسائؿ التصادـ البحرم ، حيث اخذت باالختصاص القضائي ك اإلدارم  لدكلة العمـ كالتي كانت 
 سبب التصادـ .

( ك كذلؾ 11في )المادة   1958البحار  ألعاليكىك األمر الذم أخذت بو كؿ مف اتفاقية جنيؼ  
  2(1فقرة  97في المادة) 1982اتفاقية قانكف البحار 

ف اختصاص دكلة العمـ يتعمؽ بنطاؽ تطبيؽ القانكف الجنائي كاإلدارم أحظ مف خالؿ ما سبؽ كيال
 لمدكلة ، كخالؼ ذلؾ يككف لغير دكلة العمـ التدخؿ لتجنب حدكث خطر داىـ يمكف أف ييدد سكاحميا 

 .كانيكف" مستندة إلى حالة الضركرةكىك ذات األمر الذم فعمتو انكمترا في حادثة "تكرم 

ألساس القانوني لحق تدخل الدولة الساحمية في أعالي البحار الحتواء التموث الناتج عن تسرب ا-3
 النفط:

إف تدخؿ السمطات الساحمية الميددة بالتمكث ،أك التي أصابيا فعال ،سببو ىك اتخاذ تدابير           
كافحة آثاره كالتقميؿ مف كقائية لمحيمكلة دكف كقكع خطر التمكث ؛أك التخاذ تدابير عالجية مف أجؿ م

 3مف حجـ األضرار التي يمكف أف تنشا مف خالؿ انتشاره.

                                                                                                                        
دل بعد ذلؾ الى أفي الفقو الدكلي  جدال ثارأف الحكـ أ، غير  الشأف كاعد في القانكف الدكلي تحدد االختصاص بيذاتكجد ق

 .   انتصار المذىب الفرنسي مف حيث عدـ ثبكت االختصاص لتركيا 
 .343، ص 1980، مؤسسة الثقافة الجامعية ،  5صكؿ القانكف الدكلي العاـ ، الطبعة أعبد الحميد محمد سامي ، - 1
في حالة كقكع تصادـ أك أية حادثة مالحية أخرل أنو>  ( مف اتفاقية قانكف البحار1فقرة  97كرد في نص المادة )- 2

تتعمؽ بالسفينة في أعالي البحار ،كتؤدم إلى مسؤكلية جزائية أك تأديبية ضد الشخص إال اماـ السمطات القضائية         
 لمدكلة التي يككف الشخص مف رعاياىا أك اإلدارية لدكلة العمـ اك 

فتحي حسيف، التمكث المغزك لمسفف كآليات الحد مف المسؤكلية، مف أبحاث المؤتمر العممي األكؿ لمقانكنييف  - 3
 . 1992، القاىرة، المصرييف
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ك يقع ىذا الحؽ في حالة كقكع تصادـ بيف سفينتيف بحريتيف ،أك تعرض إحدل السفف لمغرؽ        
ألم سبب كاف،كيككف مف شاف ىذا التصادـ أك الغرؽ حدكث تسرب بتركلي ييدد مصالح الدكلة 

 يضر بشكاطئيا كمصالحيا مف جراء خطر التمكث أك مف احتماؿ حدكثو.الساحمية ،أك 
ككاف أكؿ مف استخدـ ىذا الحؽ انجمترا عندما تحطمت الباخرة الميبيرية "تكرم كانيكف" أماـ السكاحؿ  

( برميؿ مف النفط، كىك ما اضطرىا إلى 880000، كالتي كانت محممة ب )19671البريطانية عاـ 
لبحار .كلقد لجأت القكات البحرية اإلنكميزية إلى ضرب الناقمة بالمدافع رغـ كجكدىا التدخؿ في أعالي ا

خارج كاليتيا لكضع حد لمتمكث الذم بات ييدد سكاحميا؛ ألف كجكدىا فكؽ السطح ييدد بمزيد مف 
 2األضرار.

فع حماية كلقد ادعت بريطانيا ،أف مخالفتيا لقةاعد القانكف الدكلي السائدة في ذاؾ الكقت ىي بدا
شكاطئيا مف تمكث الزيكت التي تسربت مف الناقمة ،ككما تحجت بنظرية الحماية الذاتية لمدكلة        

 Verginus>>3 >> -قاعدة فرجينيا -أك
كألف ىذا المكضكع الخطير لـ يكف لو سابقة في القانكف الدكلي ،فقد أدل إلى إثارة نقاش كبير      

الدكلة الساحمية في أعالي البحار ضد سفينة أجنبية تعرضت  حكؿ االساس القانكني لحؽ تدخؿ
إلى غاية تكريس ىذا الحؽ  -الحماية الذاتية-لحادث بحرم ؛ حيث اتجو أغمب الفقو إلى األخذ بنظرية

 1969.4مف خالؿ اتفاقية برككسؿ 
 حق التدخل من خالل نظرية الحماية الذاتية: -أ

غف غياب السند القانكني لحؽ التدخؿ  في أعالي البحار،ىك ما اضطر الفقو إلى البحث عف        
قكاعد عرفية ضمف المبادئ العامة لمقانكف الدكلي ، كقد اتضح أف ىذه النظرية ىي تطبيؽ لحالة 

ال  الضركرة كالتي تجيز ألم شخص ميدد بالخطر بممارسة حقو في حماية نفسو ، كما أف الضركرة
نما تككف سببا مف أسباب اإلعفاء مف المسؤكلية  -كىكما سنراه مف خالؿ الباب الثاني-تخمؽ حقا كا 

                                       
 .77 عبد الكاحد محمد الفار ، االلتزاـ الدكلي بحماية البيئة البحرية، مرجع سابؽ، ص - 1
2 - Colliard  Albert  Claude, Cours de droit international public,Paris, 1974-1975,p. 

 .77 مرجع ، صال نفس عبد الكاحد محمد الفار ، االلتزاـ الدكلي بحماية البيئة البحرية، - 3
، ص 1997لرياض،أحمد عبد الكريـ سالمة ،قانكف حماية البيئة ، جامعة الممؾ سعكد لنشر العممي كالمطابع ،ا - 4

101-102. 
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يعتبر حالة ضركرة كليس دفاعا شرعيا عمى اعتبار أف الدفاع  " اتجاه " تكرم كانيكف  اكتصرؼ انكمتر 
العدكاف أم كرد ضد اعتداء الشرعي كما يعترؼ بو ميثاؽ االمـ المتحدة ، يككف بصفة عامة في حالة 

كالكاضح أف ناقمة النفط تكرم كانيكف لـ يثبت أنيا قامت بتصرؼ عدكاني .يستدعي  1عدكاني مسمح.
الدفاع الشرعي.كلذلؾ فإف حالت الضركرة تقتضي تدخؿ الدكؿ استنادا إلى نظرية الحؽ في الحماية 

 الذاتية لردع خطر ييددىا اك لحماية مصالحيا في زمف السمـ.

كىك ما تـ تأكيده مف خالؿ المناقشات التي تمت في إطار المعيد معيد القانكف الدكلي ، عمى      
أف لمدكلة الساحمية الحؽ في مكاجية المخاطر البيئية مف خالؿ الحماية الذاتية، ناىيؾ عمى أنو حؽ 

 2 .دكلي مكرس مف خالؿ المبادئ العامة لمقانكف الدكلي
لؾ بقي ىذا الرأم نسبيا ، لطابعو االنفرادم الذم يمكف أف يخمؽ جانبا مف كعمى الرغـ مف ذ       

تخكفيـ مف   كما أبدل مجمكعة مف الفقياء 3التعسؼ كىك ما يتعارض مع مصمحة المجتمع الدكلي.
ككف" المبالغة التي خصصت لمفيـك الحماية الذاتية ، قد تشكؿ مصدر فكضى ، أكثر مف أف تشكؿ 

ني كضعي كمف جانبو يرل شارؿ ركسك أف "عدـ دقة ىذا المضمكف يؤدم إلى أساسا  لبناء قانك 
أف "حؽ التدخؿ في أعالي البحار ىك امتياز يمكف أف يؤدم إلى  C.Douayتعسفات كثيرة"كيرل 

كلقد ساىمت ىذه  اآلراء الفقيية في االتجاه نحك المطالبة  4انتياكات، كيؤدم إلى سكء المعاممة"
لة الساحمية في التدخؿ في أعالي البحار،كىك ما استدعى اىتماـ المنظمة بكضع شركط لحؽ الدك 

( في أعماؿ المجنة القانكنية كالتي طالبت بتنظيـ قانكني دكلي  يكاجو حكادث  IMCOالبحرية الدكلية )
 29التمكث البحرم في أعالي البحار ، كلقد تمخضت جيكد ىذه المجنة عف ابراـ اتفاقية برككسؿ في 

 .1969 نكفمبر
 

                                       
 .مف ميثاؽ االمـ المتحدة 51المادة  - 1
2 -l'Annuaire de l'institut de droit international 1969 Tome 1 p 652. 
3 - l'Annuaire de l'institut de droit international 1969 Tome 1 p 260. 
4- Claude.Douay ,Le droit de la mer et la preservation du milieu marin ,RGDIP,Tome 84  1980,p192.   
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 .لتدخل الدولة الساحمية في أعالي البحار 1969اتفاقية بروكسل لسنة  -ب  
بعد األضرار الجسيمة التي تسببت فييا الناقمة النفطية لمبيئة البحرية ، لـ يدـ اعتماد             

قد الدكؿ طكيال عمى نظرية الحؽ في الحماية الذاتية ، حتى دعت المنظمة الدكلية البحرم إلى ع
،مف أجؿ معالجة قضايا التمكث في  1968نكفمبر  28مؤتمر دكلي بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 

عف إبراـ  1بمدينة برككسؿ 1969نكفمبر  29إلى غاية  10البحر. كلقد أسفر المؤتمر المنعقد مف 
البحار في كالمتعمقة بحؽ الدكلة الساحمية في التدخؿ في أعالي  1969نكفمبر  29االتفاقية بتاريخ 

 حالة حدكث حادث أك خطر يمكف أف يؤدم إلى التمكث بالنفط.
نقمة نكعية في مجاؿ تقنيف قكاعد القانكف الدكلي ، لككنيا  1969ك تشكؿ اتفاقية برككسؿ         

تقضي بقكاعد مغايرة لتمؾ القكاعد التقميدية التي كانت تطبؽ في أعالي البحار.لتكريس حؽ الدكلة 
دخؿ فيما كراء مياىيا اإلقميمية مف أجؿ احتكاء خطر التمكث بالنفط ، ماداـ أف ىذا التمكث الساحمية لمت

كتيدؼ ىذه االتفاقية إلى تمكيف الدكؿ مف اتخاذ االجراءات الالزمة في  2يجيؿ الحدكد السياسية.
 أعالي البحار في حاالت كقكع كارثة بحرية تؤدم إلى تمكث الشكاطئ كالبحار بالنفط . 

كما أجازت لمدكلة الساحمية اتخاذ التدابير المالئمة لحماية مصالحيا في األحكاؿ العادية          
لمككارث ،كفي حالة الضركرة القصكل كذلؾ كفؽ شركط محددة . كما ألزمت الدكلة التي تتخذ تمؾ 

 التدابير مراعاة اعتبارات معينة ،مف جممة تمؾ االعتبارات:
ؽ حؽ تدخؿ الدكلة الساحمية في أعالي البحار إال في حالة التمكث الذم حيث أنو ال ينطب -أ      

كىك "كؿ ما تتعرض لو السفينة مف تصادـ أك جنكح أك أم حادث   3-حادث بحرم-يككف مصدره 

                                       
 لجاف تمكت ما يمي: قضايا التمكث البحرم في إطار القانكف الدكلي  3دكلة : أيف تـ تشكيؿ   48حضرت المؤتمر  - 1

 قضايا التمكث البحرم في إطار القانكف الدكلي الخاص،ك األحكاـ االختتامية . العاـ،ك
 دكلة. 19كتـ التكقيع عمى االتفاقية مف طرؼ 

خرل : حكؿ الكقاية مف التمكث البحرم الناتج عف أتجدر االشارة أنو قبؿ صدكر ىذه االتفاقية ، كانت قد تـ ابراـ اتفاقية - 2
 .1962كعدلت بمكجب اتفاقية لندف  1954كذلؾ سنة   (les édracarbures)الزيكت

 المادة الثانية مف االتفاقية.- 3
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بحرم آخر يقع عمى متف السفينة أك خارجيا ؛مف شأنو أف يخمؼ ضررا ماديا ؛أك يشكؿ خطر كشيؾ 
 1ينة أك لبضاعتو"ييدد بحدكث ضرر مادم لمسف

أف تتناسب التدابير المتخذة مع الخسائر التي تكبدتيا الدكلة  أك الميددة بيا ،أم المجكء   -ب     
كالدليؿ عمى ذلؾ ىك ما 2إلى مبدأ التكافؤ ما بيف اإلجراءات المتخذة كالخسائر الممحقة أك المتكقعة.

جكز لدكلة العمـ استعماليا في حالة بشاف آلية التعكيض التي ي 1969تضمنتو اتفاقية برككسؿ 
 3الممارسة الغير القانكنية أك المتعسفة لحؽ التدخؿ

مف الضركرم عمى الدكلة الساحمية ، قبؿ اتخاذ أم إجراء أف تخطر الدكلة الساحمية التي ترفع -ج    
أف تتأثر ،كأف تتشاكر مع خبراء مستقميف،إلى جانب إخطار أم طرؼ مف شأنو يتكقع 4السفينة عمميا 

      5مصالحو بمثؿ ىذا اإلجراء ؛كمع ذلؾ يجكز في حالة الضركرة القصكل اتخاذ ىذا االجراء فكرا .
يستثنى مف حؽ التدخؿ ، السفف العامة ، سكاءا كانت حربية أك مستخدمة ألغراض غير -د    

ع التمكث في تجارية أم غير تجارية )حككمية( كالمالحظ في ىذا الخصكص أف اتفاقية أكسمك لمن
ىي كحدىا التي تطبؽ نصكصيا عمى 6 1971البحار بكاسطة اإلغراؽ مف السفف كالطائرات لعاـ 

                                       
 مف الفقرة الثانية . 221 في نص المادة 1982في اتفاقية قانكف البحار  تـ تحديد عناصر  "الحادث البحرم"حرفيا- 1
الجدير بالذكر أنو في سابقة تكرم كانيكف ، يمكف اعتبار أف  تدمير ناقمة النفط الميبرية مف طرؼ القكات المسمحة  - 2

 دفؽ. البريطانية جكا ، يتناسب إلى حد ما مع الخطر الذم داىـ سكاحميا مف جراء النفط المت
 .1969مف اتفاقية برككسؿ  6المادة  - 3
 لمتدخؿ في أعالي البحار 1969المادة الثالثة مف اتفاقية برككسؿ  - 4
:تخطر الدكؿ عمى كجو السرعة ،دكلة العمـ 1982مف اتفاقية قانكف البحار  231كىك نفسو النص الذم تضمنتو المادة  -

 ضد السفف األجنبية..."أك أية دكلة معنية أخرل بأية تدابير تتخذىا 
 .43 عبد السالـ منصكر الشيكم ، الحماية الدكلية لمبيئة المائية مف التمكث، مرجع سابؽ، ص - 5
ية مف التمكث الناجـ عف المكق 1972عند مناقشة ىذه المسألة في مؤتمر لندف مف أجؿ التكقيع عمى اتفاقية لندف - 6

مريكية بشدة تطبيقيا عمى سفنيا الحربية عمى رأسيا الكاليات المتحدة األصرؼ المخمفات الضارة.عارضت الدكؿ الكبرل ك 
كحتى عمى سفنيا الحككمية كالتي تعمؿ في أغراض غير تجارية .لذلؾ أخذت االتفاقية باالستثناء الذم يشير إلى تطبيقيا   

 مع شرط النية السميمة.
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السفف التجارية كالحربية معا كلكف باستثناء النص عمى أنو:"ليس في نصكص االتفاقية ما ينتقص مف 
 الحصانة السيادية لبعض السفف بمقتضى القانكف الدكلي" 

مف استبعاد تطبيقيا عمى السفف الحربية كالحككمية في  1969و اتفاقية برككسؿ ك المكقؼ الذم تبنت  
أعالي البحار،ك إف كاف بيدؼ الحماية مف التمكث ، يسرم في نفس مسار القكاعد القانكنية التقميدية 

ألعالي البحار ؛ كالتي تقضي بتمتع السفف الحربية كالسفف الحككمية  1958الكاردة في اتفاقية جنيؼ 
ف كاف ىذا المكقؼ محؿ انتقاد مف  1الغير تجارية بحصانة تامة ضد كالية أية دكلة غير دكلة العمـ .كا 

 قبؿ الفقو،ألنو يضع قيكدا عمى نطاؽ تطبيؽ االتفاقية.
عمى الحكادث البحرية التي تحدث في أعالي البحار  1969اقتصر نطاؽ تطبؽ اتفاقية برككسؿ -ق

ات النفطية .ىذا المكقؼ الذم تبناه مؤتمر برككسؿ كاف مكضع انتقاد كتككف سببا في التمكث بالمنتج
مف طرؼ جممة مف الفقياء ؛عمى اعتبار أف العرؼ الدكلي يقر لصالح الدكلة الساحمية بالتدخؿ في 
أعالي البحار مف أجؿ احتكاء التمكث الناجـ عف السفف سكاءا أكاف سببو مكاد نفطية أك غير نفطية 

 2قد يصيب البيئة البحرية لمدكلة الساحمية ىك نفسو.ألف الضرر الذم 
كالمرجح أف لكارثة  التمكث البحرم الذم تسببت فيو ناقمة البتركؿ )تكرم كانيكف(  أثر كبير عمى 
اقتصار االتفاقية فقط عمى التدخؿ مف أجؿ حكادث التمكث بالمكاد النفطية حيث أف مؤتمر برككسؿ 

ىذه الحادثة الشييرة.كلذلؾ اتجو المؤتمر الدكلي في لندف تحت عمى ضكء آثار  تـ انعقاده 1969
   اشراؼ المنظمة الحربية الدكلية  ،مف أجؿ ابراـ اتفاقية جديدة لمنع التمكث البحرم الناتج عف السفف

 (  1973) اتفاقية ماربكؿ 
عمى   1973نكفمبر  2أكتكبر إلى غاية  8كما كافؽ المؤتمر الدبمكماسي المنعقد في لندف مف 

السماح  بالتدخؿ في أعالي البحار في حالة التمكث بالمكاد الغير نفطية ؛حيث يخكؿ ىذا البركتكككؿ 
لمدكلة الساحمية صالحية التدخؿ في أعالي البحار مف أجؿ الكقاية كالسيطرة مف التمكث الذم ينتج 

ـ جردىا مف طرؼ جياز .ىذه المكاد التي ت3عف حكادث بحرية مخمفا تمكثا بمكاد أخرل غير نفطية 
                                       

 ألعالي البحار 1958مف اتفاقية جنيؼ  9ك 8المادة - 1

2
 -Morin Jacques-Yvan, La pollution des mers au regard du droit international, Colloque e l'académie du droit 

international "La protection de l'environnement et le droit international" Sijthoffleiden 1975.  P 302.                
 (1973نكفمبر  2بركتكككؿ) - 3
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خاص تابع لممنظمة البحرية الدكلية. كعمى العمـك فإف ىذه المكاد تشمؿ المكاد المضرة بصحة 
 اإلنساف،كبالحياة البحرية بصفة عامة ككذلؾ المكاد التي تعرقؿ االستعماالت المشركعة لمبحر .كلـ يتـ

نما تـ كضعيا في قائ  1مة لمرجكع إلييا عمى سبيؿ االرشاد.إدراج قائمة الممكثات في البركتكككؿ كا 
ليا أف تصبح طرفا في ىذا  1969ك الجدير بالذكر أف الدكؿ التي صادقت عمى اتفاقية برككسؿ 

البركتكككؿ ،كبذلؾ يثبت ليا الحؽ في التدخؿ في أعالي البحار في حالة كقكع حكادث تؤدم إلى 
 2التمكث بمكاد غير نفطية.

خطكة فعالة في مسار  1973كالبركتكككؿ التكميمي ليا  1969برككسؿ  كليذا تعتبر اتفاقية       
 1969كتطكر حماية بيئة البحرية مف مخاطر التمكث.كما تعد اتفاقية برككسؿ  الدكليتطكر القانكف 

حرية المالحة في أعالي -استثناءا كاضحا عمى قاعدة أساسية في قكاعد قانكف البحار التقميدم كىي
 -البحار

مـك فإف الجزء الثاني عشر مف الالتفاقية يمكف اسقاطو عمى نص اتفاقية قانكف البحار كعمى الع
،المتعمؽ بتدخؿ الدكلة الساحمية خارج بحرىا االقميمي ضد سفينة أجنبية لمسيطرة عمى التمكث 1982

 اكتفت بإعادة  1982(كالمالحظ مف خالؿ نص المادة أف اتفاقية 221الناجـ عف حادث بحرم)المادة 
؛ في الجزء المتعمؽ بتدخؿ الدكلة الساحمية خارج 1969نفس الصياغة الكاردة في اتفاقية برككسؿ 

دكف المجكء إلى استعماؿ المفيـك -سكاحميا كمصالحيا المرتبطة-بحرىا االقميمي مف أجؿ حماية 
أضرار  ألف-حماية البيئة البحرية-األكثر استقرارا في الممارسات الدكلية كيتعمؽ األمر بمصطمح

نما بتأثيرىا  التمكث في البحر )كخاصة أضرار التمكث النفطي(ال يمكف قياسيا بالنطاؽ الجغرافي كا 
 -االيككلكجي كاالقتصادم. كما سبؽ االشارة إليو مف خالؿ دراستنا

                                       
إف عدـ إدراج قائمة الممكثات في البركتكككؿ ذاتو، ىي خطكة ايجابية حتى تتمكف مستقبال الدكؿ مف إدراج أم مادة -1

 خطيرة يتـ استحداثيا مستقبال.
 .43عبد السالـ منصكر الشيكم ، الحماية الدكلية لمبيئة المائية مف التمكث، مرجع سابؽ، ص - 2
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في تكريس كتنظيـ حؽ الدكلة الساحمية  1969ىذا ال ينفي القفزة النكعية التي أحدثتيا اتفاقية برككسؿ 
التدخؿ في أعالي البحار لمحد مف خطر التمكث بالزيت النفطي، كالذم يمكف أف تصؿ مخمفاتو في 

 إلى مسافات أبعد مف ذلؾ .
كلذلؾ مف أجؿ تحسيف آداء الدكلة الساحمية في مجاؿ حماية البيئة البحرية عمؿ المجتمع        

كلية كالتعاكف المشترؾ مف أجؿ الدكلي عمى إرساء كتعزير قكاعد دكلية عف طريؽ تظافر الجيكد الد
 القضاء عمى التمكث البحرم بالنفط .   
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المبحث الثاني:التعاون الدولي لمحماية من التموث بالنفط الصادر عن السفن وعن استغالل عن  
 قيعان البحار والمحيطات.

       

عندما  1926يرجع تاريخ الجيكد الدكلية الخاصة بحماية البيئة البحرية مف التمكث إلى عاـ           
دكلة بحرية إلقرار اتفاقية دكلية خاصة بمعالجة تمكث  13عقد مؤتمر دكلي في كاشنطف حضرتو 

ؿ حيز النفاد ،.كلـ يعد المياه القابمة لممالحة بالنفط، إال أف مشركع االتفاقية الذم أقره المؤتمر لـ يدخ
.بؿ ازداد تعرض البحر لمتمكث مف 1926النفط المصدر الكحيد لمتمكث كما كاف عميو الحاؿ عاـ 

المكاد الكيميائية العضكية ، كالمكاد الكيميائية الغير عضكية كعمى األخص المكاد الثقيمة كنفايات 
ممكثات التي تصيب سالمة البيئة البحرية  المصانع ككذلؾ المكاد المشعة ،كلكف يبقى النفط أحد أىـ ال

لككنو أكبر مصدر لمطاقة يتـ نقمو كالتنقيب عميو مف طرؼ الدكؿ.كتمكث البيئة البحرية مف جراء 
تسرب الزيت النفطي يككف إما مف السفف كخاصة ناقالت النفط التي باتت تشكؿ خطرا كبيرا عمى 

ألنكاع المتخصصة مف ناقالت النفط، إحداىا ىي ـ استحداث بعض ا؛كلقد ت1سالمة البيئة البحرية 
ناقمة التزكيد بالنفط في البحار، كىي ناقمة نفط بكسعيا امداد سفينة متحركة بالكقكد. فيما تمثؿ ناقالت 
المكاد الخاـ المختمطة المركبة ككحدات التخزيف الطافية دائمة الرسك نكعيف آخريف في منظكمة ناقالت 

ما .2النفط القياسية نتيجة لعمميات استكشاؼ قيعاف البحار كالمحيطات كاستثمارىا .كألف ىذه المشاكؿ كا 
البيئية تتعقد أكثر فأكثر في المناطؽ البحرية التي تتسـ بخصائص معينة.فإف ذلؾ أدل إلى تكثيؼ 
 الجيكد الدكلية مف أجؿ إرساء أسس جديدة لنظاـ قانكني ييدؼ إلى تأميف حماية أفضؿ لمبيئة البحرية  

 قميمي. عف طرؽ التعاكف عمى الصعيد الدكلي أك اإل
 ك ىذا ما سنراه مف خالؿ مطمبيف:    

 المطمب األول:آليات التعاون الدولي في مجال الحماية من التموث بالنفط الناجم عن السفن.
 المطمب الثاني:السيطرة عمى التموث الناجم عن استغالل قيعان البحار والمحيطات.

                                       
البيئة البحرية مف التمكث،مشكمة التمكث في الخميج العربي دراسة قانكنية،المكتبة القانكنية عباس ىاشـ الساعدم ،حماية - 1

 .9-8.ص2002لدار المطبكعات الجامعية ،درنة، 
  https://www.kotc.com.kwمقاؿ منشكر عف شركة ناقالت النفط الككيتية عمى المكقع:-2 

https://www.kotc.com.kw/
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 األول:آليات التعاون الدولي في مجال الحماية من التموث بالنفط الناجم عن السفن.المطمب 

إف منطؽ التعاكف لمنع الضرر البيئي ال يقؿ أىمية عف مفيـك اإلصالح أك التعكيض ،ذلؾ        
ألف سياسة السعي إلى المنع أفضؿ ،فكثيرا ما يعجز التعكيض عف إعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو 

ىالؾ بعض الكائنات الحية مف جراء التمكث ، ىك ضرر يتعذر فيو إعادة الحاؿ إلى ما كاف  حيث أف
الكقاية خير مف  أساسعميو،كبذلؾ تصبح مسألة منع الضرر البيئي كالتعاكف بيف الدكؿ كاجبا عمى 

 1العالج"
لمستكل العالمي إجراءات عمى ا اتخاذتتطمب مشكمة الكقاية مف التمكث الناتج عف السفف ،و          

ألف السفف تبحر في كافة أنحاء بحار كمحيطات العالـ ،كىك ما يدعك إلى عدـ اعتماد عمى الرقابة 
اإلقميمية فحسب ، بحيث ما إف تتحقؽ مخاطر التمكث تصبح المشكمة إقميمية كبالتالي تتطمب إجراءا 

ث التمكث البحرم ككارث بيئية مف . كعمى العمـك فقد جرت العادة عمى اعتبار حكاد2إقميميا تبعا لذلؾ
شأنيا تيديد سالمة المجاالت البحرية الخاصة بالدكؿ الساحمية كىك ما جعؿ التدخؿ لمكافحة  التمكث 

 في الحاالت الطارئة باألساس قضية كطنية كقضية اقميمية في ذات الكقت.
ا عمى المستكل االقميمي         كتناكؿ مبدأ إلزامية التعاكف الدكلي باعتباره مبدأ رئيسيا؛ سكاء      

أك العالمي  أكدت عميو الصككؾ الدكلية العامة كالخاصة ،بالنظر إلى ككنو مبدأ ذك طابع إجرائي 
كاف أساس كضع شبكة مف القكاعد كالمعايير الدكلية اليادفة إلى الكقاية مف التمكث الصادر عف 

مظيرا مف مظاىر التعاكف الدكلي عمى المستكل  السفف   كما منح لممنظمة البحرية الدكلية كالتي تعد
 العالمي دكرا محكريا في صياغة كتنفيذ ىذه القكاعد كالمعايير الدكلية .

                                                كلذلؾ سنتناكؿ بالدراسة في ىذا المطمب:      
 التعاون الدولي عمى المستوى اإلقميمي      كـفرع أول.

 كفرع ثاني.      التعاون الدولي عمى المستوى العالمي

 

                                       
 .29، ص1999سعيد سالـ جكيمي ، مكاجية األضرار البيئية بيف الكقاية ك العالج، دار النيضة العربية، القاىرة ، - 1

  Gerald Moore, Legal aspects of marine pollution control ,in "Marine pollution "ed R .Johnston academic- 2         
Press, London, P602.                                                                                                                                                     
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 الفرع األول:التعاون الدولي عمى المستوى االقميمي .

القانكف الدكلي Pierre Marie Dupuy "األستاذ  يسمييا كالتي اإلقميمي التعاكف ظاىرة إف        
يمكف أف يحقؽ أكبر فعالية ك ال شؾ في أف التعاكف االقميمي في مجاؿ مكافحة التمكث ،  1لمجكار"

لك أمكف حشد الجيكد الفردية لمدكؿ المختمفة ، في  ألنولاللتزاـ الدكلي بحماية البيئة البحرية  ذلؾ 
نطاؽ مجمكعات إقميمية متكاممة ،تككف ميمتيا األساسية التعاكف كالتضامف مف خالؿ تنظيمات 

ية معينة، فإننا نقترب إلى حد كبير مف مشتركة لحماية البيئة البحرية عمى امتداد مساحات جغراف
تكريس المنيج االقميمي كاستخدامو بصكرة مباشرة لضماف حماية البيئة البحرية مف أخطار التمكث 

 2التي تيددىا.

كالجدير بالذكر أف مكضكع التعاكف الدكلي عمى المستكل االقميمي ، قد حضي باستحساف مف        
البحرية المشتركة ، حيث ميدت االتفاقيات االقميمية أك الثنائية مف كثير مف الدكؿ ذات المصالح 

الطريؽ ؛لتعاكف إقميمي أشمؿ لمكاجية أخطار التمكث بالنفط ،بسبب تسريب أك تصريؼ الزيت النفطي 
في البحر أك بسبب مكاد ضارة أخرل في الحاالت الطارئة.كتدؿ مجمكع االتفاقيات الدكلية االقميمية 

ذا الصدد ،أف أغمبيا تتجو إلى حماية البحار المغمقة كالشبو مفتكحة كلعؿ أبرز تمؾ التي أبرمت في ى
 االتفاقيات ىي:

 لحماية بحر الشمال من التموث بالزيت النفطي: 1969اتفاقية بون لسنة -1
ىذه االتفاقية التي كقعتيا الدكؿ المشاطئة لبحر الشماؿ )فرنسا ،ألمانيا االتحادية،بريطانيا         

 3مارؾ (الدان ىكلندا ،النركيج ،السكيد ،بمجيكا ك

                                       
P. M . Dupuy, « Où en est le droit international de l’environnement à la fin du siècle ? », Annuaire       -

1
  

du droit de la mer, 1997, p. 875.                                                                                                                      
 .95الدكلي بحماية البيئة البحرية كالحفاظ عميو مف أخطار التمكث، مرجع سابؽ صعبد الكاحد محمد الفار ،الاللتزاـ  - 2
 ،كالنص المراجع منشكر ضمف: 1969أكت  9دخمت ىذه االتفاقية حيز التنفيذ في  - 3

La commission des communauté européennes :Législations communautaires en matiére d'environnement 
Volume 7;  1ére édition .p72.                                                                                 
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كيتمثؿ ىذا األسمكب في عقد االتفاقيات ، في تنظيـ تدخؿ الدكؿ الساحمية المتجاكرة لمكافحة التمكث 
إلى إرساء تعاكف إقميمي بيف الدكؿ المعنية  االتفاؽفي منطقة بحرية إقميمية محددة ؛حيث ييدؼ ىذا 

 في مجاؿ مكافحة التمكث النفطي الذم تشيده المالحة البحرية .
كلقد جرل تقسيـ منطقة  بحر الشماؿ إلى أقساـ إدارية ألغراض تطبيؽ ىذه االتفاقية بحيث تصبح كؿ 

ب ؛ كاتخاذ االجراءات دكلة مسؤكلة عف قسـ محدد لتقكيـ مدل خطكرة نسبة التمكث بالنفط المتسر 
 الضركرم إزاء ذلؾ .

كيجكز ألم دكلة أف تطمب المساعدة في التخمص مف بقع الزيت الطافية كالتي يسبب تمكثا لشكاطئيا  
 1سكاحميا. ركيككف البدء بالدكؿ التي مف المحتمؿ أف تتضر 

راكز المراقبة كالرصد كما نصت االتفاقية عمى بعض القكاعد التفصيمية عف كيفية الكقاية،مثؿ إنشاء م
 2كتبادؿ المعمكمات ...إلى غير ذلؾ مف الكسائؿ.

 .1971اتفاقية كوبنهاجن -2

تـ عقد اتفاقية مف أجؿ التعاكف كاتخاذ اجراءات الكقاية مف البحار بالزيت ،ضمت أربعة مف        
لتنفيذ بعد شير مف ك قد دخمت االتفاقية حيز ا 1971سبتمبر  16البمداف االسكندينافية ؛كتـ ذلؾ في 

 تكثيقيا .كالدكؿ التي انضمت إلى االتفاقية ىي:الدنمارؾ ، فمندا ، النركيج ، السكيد.

حيث تعيدت ىذه الدكؿ بتبادؿ المعمكمات فيما بينيا عند مالحظة أم بقع نفطية طافية بكمية يمكف  -
جرم االخطار عف السفف ليا أف تنجرؼ إلى سكاحؿ دكلة أخرل مف الدكؿ األعضاء في االتفاقية .كي

التي تحمؿ أعالـ تمؾ الدكؿ كترتكب المخالفات سكاءا في المياه االقميمية ألم مف تمؾ الدكؿ أك في 
 3المياه المتاخمة ليا مباشرة.

كما تتعيد الدكؿ األطراؼ بتزكيد بعضيا البعض بالمعدات الالزمة لمعالجة أية تجمعات نفطية في  -
إعالـ كؿ دكلة طرؼ في االتفاقية األطراؼ األخرل بالمعدات التي  ، إلى جانب ضركرة 4البحر.

                                       
 .1969 مف إتفاقية بكف لسنة 7المادة  - 1
 .96عبد الكاحد محمد الفار ،الاللتزاـ الدكلي بحماية البيئة البحرية كالحفاظ عميو مف أخطار التمكث، مرجع سابؽ ص - 2
 مف االتفاقية. 13-6-1انظر: المكاد - 3
 مف الفقرة التاسعة مف االتفاقية. 4المادة - 4
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تممكيا لمعالجة التمكث بالنفط ،كما أنو عمييا تزكيد الدكؿ األخرل بخبرتيا بالمكاد كالطرؽ التي 
 1تستخدميا لمعالجة التمكث بالنفط .

ف ، حيث يجكز ألم دكلة كالجدير بالذكر أنو في اتفاقية ككبنياكف تـ اإلشارة إلى اتفاقية بك       
طرؼ في االتفاقية أف تطمب المساعدة في مكافحة التمكث بالزيت النفطي الذم ييدد سكاحميا         

أك مصالحيا الكطنية مف الدكؿ األخرل الطرؼ في االتفاقية ؛كيككف البدء بالدكؿ التي مف المحتمؿ 
في كسعيا  ىذه الدكؿ أف تقدـ كؿ ما أف تتأثر مف جراء ىذا التمكث أكثر مف غيرىا .كيتعيف عمى

لممساعدة بما في ذلؾ التحقيؽ في المخالفات ضد لكائح الكقاية مف التمكث بالزيت ،كما يمكف أف 
 2تشمؿ المساعدة ،التفتيش عمى سجالت السفف أخذ عينات مف زيت البتركؿ.

سابقة )بكف( في كثير مف أنيا جاءت تكرارا لالتفاقية ال 1971كما يؤخذ عمى اتفاقية ككبنياكف     
نصكصيا كلكف بييكؿ مختمؼ الى حد ما. كما أف مظاىر التعاكف بيف الدكؿ أطراؼ االتفاقية ال تمثؿ 

 التعاكف بكؿ صكره. 
ففي نظرنا ، التعاكف االقميمي يجب أف يتجاكز حدكد التعاكف النظرم المتمثؿ في تبادؿ المعمكمات 

كاعد خاصة بالتدخؿ لمكافحة التمكث الطارئ بيف الدكؿ الى التعاكف العممي عف طريؽ صياغة ق
أطراؼ االتفاقية ككذلؾ يمكف النظر في انشاء مركز اقميمي لمكافحة التمكث مزكد بمعدات كأدكات 

 خاصة بمكافحة التمكث في أثناء كقكعو، كىك ما خمت منو االتفاقية تما
 من التموث: والخاصة بحماية بحر البمطيق 1974اتفاقية همسنكي لسنة -4

كقد جاءت ىذه االتفاقية بشكؿ أكثر تكامال عما سبقيا مف االتفاقيات حيث عالجت ىذه       
لبحر البمطيؽ مف كافة جكانبو ، سكاءا بالنسبة لمماء أك لقاع ااالتفاقية مكضكع حماية البيئة البحرية ؛

 3البحر أك لمصادر التمكث .

 بتكقيع قامت حينما 1974 سنة آذار22 في ايجابية بمبادرة البمطيؽ بحر منطقة دكؿ كقد قامت      
 لمقيـ نظرا إلدراكيا التمكث مف البمطيؽ بحر في البحرية البيئة بينيا لحماية فيما اقميمية اتفاقية

                                       
  .1971اتفاقية ككبنياجف  /ج مف4المادة  - 1
 .1971مف اتفاقية ككبنياكف  3،7المكاد :- 2
 .97التمكث، مرجع سابؽ صعبد الكاحد محمد الفار ،الاللتزاـ الدكلي بحماية البيئة البحرية كالحفاظ عميو مف أخطار  - 3
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 تمؾ لشعكب الحية ثركاتو كأىمية البمطيؽ، بحر البحرية في لمبيئة كالثقافية كاالجتماعية االقتصادية
 عف الناجـ البمطيؽ لمنطقة بحر المتزايد لمتمكث الكبيرة لألىمية الدكؿ تمؾ إدراكا المنطقة ،ككذا

 ثـ األنابيب كاإلغراؽ كخطكط كالشالالت األنيار خالؿ مف تصريؼ الفضالت مثؿ عديدة مصادر
 .1البحرم مصادر التمكث مف ذلؾ غير الى لمسفف العادية العمميات

مف االتفاقية ، فإنو عمى الدكؿ المنضمة ليا اتخاذ كافة االجراءات مف أجؿ التعاكف  11ككفقا لممادة 
إلزالة التمكث أك التخفيؼ مف آثاره في منطقة بحر البمطيؽ ، كلمقضاء بصفة خاصة عمى التمكث 

 .بالزيت النفطي كالمكاد الضارة األخرل 

 1975لعام  التموث من طالمتوس البحر لحماية برشمونة اتفاقية -5

، أكؿ 1976تعتبر اتفاقية حماية البيئة البحرية كالمنطقة الساحمية لمبحر المتكسط لعاـ           
اتفاقية عمى الصعيد الدكلي تيدؼ إلى حماية البيئة البحرية مف التمكث عمى نطاؽ إقميمي، كقد جاءت 

ذم يعرؼ ببرنامج البحار اإلقميمية. كاىتمت ، كال1974تجسيدا لبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة لسنة 
  2االتفاقية بجميع مصادر التمكث، كركزت عمى التعاكف بيف الدكؿ مف أجؿ رصد كمكافحة التمكث

 ألبانيا ىما الحضكر عف دكلتاف كامتنعت متكسطية دكلة عشر ستة كلقد شارؾ في المؤتمر        
.إلى جانب االتفاقية تـ اعتماد بركتكككليف ، األكؿ خاص حماية المتكسط مف التمكث الناجـ 3كالجزائر

؛ كالثاني يتعمؽ بالتعاكف في مكافحة تمكث البحر 1976عف إلقاء النفايات مف السفف كالطائرات 
آخريف           ، ثـ بعد ذلؾ تـ تبني بركتكككليف1976المتكسط مف بالنفط كغيره مف المكاد الضارة  األخرل  

                                       
مقالة منشكرة في مجمة -المشكمة عرض-بالنفط البحرية البيئة كتمكث الدكلي عطارم ، القانكف محمد يكسؼ - 1

 ص  2006.فمسطيف األمريكية،جنيف العربية الجامعة الحقكؽ، كمية ،1،العدد 33 كالقانكف،المّجمد الشريعة دراسات،عمـك
81 . 

،تكريس مبدأ الحيطة لحماية البيئة البحرية مف التمكث في اتفاقية برشمكنة،مقالة منشكرة في مجمة عيساكم عبد النكر - 2
 .155ص، المركز الجامعي أحمد زبانة ، غيميزاف .2006، جكاف 6القانكف،معيد العمـك القانكنية، العدد رقـ 

 ليبيا المغرب ، مالطا ، لبناف ، اليكناف ، اإيطالي ، فرنسا ،إسبانيا، مصر ، قبرص : ىي المؤتمر حضرت التي الدكؿ- 3
 .إسرائيؿ يكغسالفيا، ك سكريا،تركيا ، مكناكك إمارة تكنس،

 إال االتفاقية عمى تصادؽ كلـ دكلة 21 األكربي االتحاد جانب إلى 1994 مارس 15 حتى برشمكنة اتفاقية عمى كصادقت-
 .انًتىسط األبيض نهبحر انًشبطئت انعربيت اندول كم عهيهب وصبدقت األسىد_)يىنتينيقرو( الجبؿ جميكرية
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( كبركتكككؿ بشأف 17/5/1980كىما :بركتكككؿ حماية المتكسط مف التمكث مف مصادر برية )أثينا 
 بجنيؼ.  1982-4-3المناطؽ المتمتعة بحماية خاصة بالبحر األبيض المتكسط في 

 لكضع سيةاألسا التمكث،البنية مف المتكسط األبيض البحر لحماية برشمكنة اتفاقية كلقد كضعت       

مف  العمؿ خطة نتاج ىي االتفاقية أف مف الرغـ فعمى المنطقة، في التمكث ضد دكلي قانكني نظاـ
 1.التمكث لمحاربة دكلية حركة ضمف تندرج فإنيا المتكسط، أجؿ

 اتفاقية في المعتمد التعريؼ اعتماد فتـ برشمكنة، اتفاقية في التمكث لتعريؼ بالنسبة أما        
 قياـ ىك " أنو عمى التمكث االتفاقية، مف الثانية المادة عرفت إذ البيئة، حكؿ  1972 لعاـ استككيكلـ
 البيئة إلى الطاقة مف صنؼ أم أك مادة أية بإدخاؿ مباشرة غير أك مباشرة بطريقة سكاء اإلنساف
 الحية" بالمكارد الضرر كإلحاؽ مؤذية آثار يسبب مما البحرية

 الناجـ السفف أك التمكث النفطي الناجـ عف  :التمكث بما فييا حاالت جميع يشمؿ العاـ التعريؼ فيذا
 برية. مصادر مف أك اإلغراؽعف استكشاؼ قيعاف البحار كالمحيطات،ككذلؾ التمكث الناجـ عف 

 كالقانكف تتكافؽ التي التدابير كافة المتعاقدة األطراؼ كفيما يتعمؽ بالتمكث الناجـ عف السفف تتخذ
 السفف مف التصريؼ عمميات عف الناجـ التمكث مف المتكسط البحر األبيض منطقة لكقاية الدكلي،

 عمكما المعترؼ بيا لألنظمة المنطقة ىذه في الفعاؿ كالتنفيذ كمكافحتو، ىذا التمكث حدة مف كالتخفيؼ
 2المستكل الدكلي. عمى

الرصيؼ  كاستغالؿ استكشاؼ عف الناجـ أما بشأف التعاكف المتعمؽ باستغالؿ قيعاف البحار لمتمكث
التدابير  كافة المتعاقدة األطراؼ تتخذ " أف االتفاقية عمى نصت التحتية،فقد كتربتو البحر كقاع القارم

اإلفريز  كاستغالؿ استكشاؼ عف الناجـ التمكث مف المتكسط األبيض البحر منطقة لكقاية المناسبة
 3"التمكث كمكافحتو ىذا حدة مف التخفيؼ عمى كالعمؿ الجكفية تربتو كطبقات البحر كقاع القارم

                                       
-1

 ,Thése de doctorat     Lila Bouali. La protection de la mer méditerranée contre la pollution - le système de 

Barcelone ; Thèse de doctorat, Université de Pais 1- Panthéon- Sorbone, 1980.p. 23.                                          
          

 .1976 لعاـ برشمكنة اتفاقية مف اتفاقية مف 6 المادة - 2
 .1976 لعاـ برشمكنة اتفاقية مف اتفاقية مف 7 المادة -  3
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القانكف  قكاعد عمى اإلحالة عيب عمييا طرأ االتفاقية أف الصدد ىذا في البعض يرل إال أف          
بصكرة  إال البحرية لمبيئية الحماية تحقيؽ عف عاجزة أصبحت قد العالمية القكاعد ألف ذلؾ الدكلي،
الدكلية  التدابير جعؿ ىك التمكث مف المصدر ىذا مف المقررة الحماية نسبية مف زاد كمما نسبية،
 اإلقميمية. كمع كالقكاعد المعايير كجكد مبررات مع متنافي كىك تجاكزه، يمكف ال عمكيا كسقفا معيارا
 بكاسطة األبيض المتكسط البحر تمكث منع برتكككؿ ) البركتكككليف عمى كاحد آف في التكقيع فإف ذلؾ

 المتكسط األبيض البحر تمكث مكافحة في بالتعاكف المعني كالبرتكككؿ كالطائرات، السفف مف اإللقاء
 كالغمكض التداخؿ يرفع ،اإلطار كاالتفاقية الطكارئ( حاالت في األخرل الضارة كالمكاد النفط بكاسطة
 في الدكلية القكانيف االعتبار بعيف تأخذ البركتكككليف أف العمـ الدكلي، مع القانكف احتراـ حكؿ الحادث

 1.ىذا المجاؿ

البروتوكول المتعمق بالتعاون في مكافحة تموث البحر المتوسط بالنفط ومواد ضارة أخری في -6
 : حاالت الطواريء

 1978ػ  2 ػ12. كبدأ نفاذه في 1976 - 2ػ  16اعتمد ىذا البركتكككؿ في نفس التاريخ        
البحرية في منطقة البحر المتكسط مف التمكث  االيككلكجيةـ كييدؼ إلى حماية الدكؿ الساحمية كالنظ

  : بالنفط كمكاد ضارة ،مف ضمف األحكاـ التي نص عمييا
المحددة في المادة السابعة مف االتفاقية   المتكسطعمى األطراؼ أف تتعاكف في حاالت تمكث البحر 

 (1)مادة  الطكارئبالنفط كمكاد ضارة أخرل في حاالت 
بغية مكافحة تمكث البحر بالنفط  الطكارئأف تحتفظ بخطط ك كسائؿ لمجابية حاالت  عمى األطراؼ

 )2كمكاد ضارة أخرل )مادة 
( كأف تتعاكف 4كعمى األطراؼ التي تضع كتطبؽ أنشطة رصد تغطي منطقة البحر المتكسط )المادة 

                                                             2في استخراج كاسترداد المكاد الضارة . 

                                       
1
 - CHEBLI Liamine ,La pollution en Méditerranée «Aspects juridiques des problems actuels,OPU,Alger       

                         

1980,p149.                                                                                                                                                             
،برنامج األمـ المتحدة لمبيئة في دكرتو 1991ميداف البيئة ، نيركبي ػ مام، سجؿ المعاىدات كاالتفاقيات األخرل في - 2

 .193-  192الكاحد كالعشريف ،ص
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كيجكز ألم طرؼ مف األطراؼ يحتاج إلى المساعدة لمكافحة التمكث بالنفط، أك بالمكاد الضارة   
األخرل التي تعرض سكاحمو لمتمكث أف يطمب المعكنة مف الدكؿ األخرل الطرؼ في البركتكككؿ     

 لمكافحة التمكث بزيت البتركؿ في البحر األبيض المتكسط.     أك مف المركز االقميمي

 .1978 لعام والمناطق الساحمية البحرية البيئة وتنمية لحماية الكويت اتفاقية  -7 

 كالمكاد بالزيت المنطقة في البحرية البيئة تمكث بأف العربي الخميج منطقة دكؿ مف دراكاإ       
 ألىمية الدكؿ تمؾ مف كالبحر،ككعيا البر في لألنشطة البشرية الناجمة عف السامة األخرل أك الضارة
 األطراؼ لصالح جميع لممنطقة البحرية البيئة حماية بيدؼ إقميمي أساس عمى العمؿ كتنسيؽ التعاكف
 1. 1978 عاـ نيساف 23 بتاريخ بينيا فيما الدكؿ اتفاقية تمؾ أبرمت المستقبمية، كاألجياؿ المعنية

تنطبؽ ىذه االتفاقية عمى البيئة البحرية  1989كقد دخمت حيز النفاذ في أكؿ جكيمية عاـ       
لمنطقة الخميج العربي ،كالتي تتضمف مياه البحر اإلقميمي كالمنطقة المجاكرة كالمنطقة االقتصادية 

كأعالى البحار، كتسرل أحكاميا عمى السفف كالطائرات التی  لقارماالخالصة، ك الجرؼ أك االمتداد 
تمتمكيا الدكؿ األطراؼ باستثناء السفف كالطائرات الحربية، كأيضا التي  تستخدميا الدكلة في خدمة 
حككمية غير تجارية، كتسرل أيضا عمى جميع السفف كالطائرات المممككة لألشخاص ،كال تسرل 

كىي المياه التى تقع بيف الشكاطئ كخطكط األساس التى يبدأ منيا قياس  أحكاميا عمى المياه الداخمية
كقد جاءت ىذه االتفاقية نتيجة أعماؿ المؤتمر األكؿ بيف الدكؿ الثمانية المطمة عمى  2البحر اإلقميمي،

 1978.3أفريؿ  23 - 15الخميج العربي في الفترة مف 

امة منيا أف الدكؿ المطمة عمى الخميج العربي  كقد كضعت ىذه االتفاقية تحت عدة اعتبارات ى     
بأىـ مصادر الطاقة كىك النفط ؛ك أف الخميج مف البحار 4ىي أكبر الدكؿ التي تمد العالـ الخارجي 

شبو المغمفة ،حيث ال منفذ لو عمی المحيط اليادل إال فتحة مضيؽ ىرمز . ىذا فضال عف تمكقع  

                                       
 .82 صمرجع سابؽ ،، بالنفط البحرية البيئة كتمكث الدكلي عطارم ،القانكف محمد يكسؼ - 1
 .316الدكلي لمبحار، مرجع سابؽ، ص السيد مصطفى أحمد أبك الخير ، الحماية القانكنية لمبيئة البحرية في القانكف- 2
يراف كقطر. ىذه الدكؿ الثمانية ىي:السعكدية كالعراؽ - 3  ك الككيت كاإلمارات العربية المتحدة ، كالبحريف كعماف كا 
، مقالة منشكرة في مجمة 1978أحمد عبد الكريـ سالمة ، التمكث النفطي كحماية البيئة البحرية في االتفاقية الخميجية - 4
 . 119،ص 32، العدد1993عاكف التي تصدر عف مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربي الت
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كىك ما يثبت حجـ كخطكرة مصادر التمكث األخری التي  العديد مف المدف المتكسط عمى سكاحمو ،
 يتعرض ليا.

ك تعمؿ الدكؿ األطراؼ عمى حماية البيئة البحرية لمنطقة الخميج العربي مف التمكث بإتباع      
 : أسمكبيف ىما

األسمكب الفردم : ك ذلؾ عف طريؽ اإلجراءات التي تتخذىا الدكؿ فرادل لمكافحة التمكث ك متابعة -
 التو ك مصادره ك تطكير كسائؿ مكافحتومعد

األسمكب الجماعي : ك يككف عف طريؽ التعاكف اإلقميمي ك العالمي لتحقيؽ أغراض االتفاقية في -
  كما تقع مسؤكلية تنفيذ أحكاـ االتفاقية عمى عاتؽ الدكؿ األطراؼ  . المجاالت العممية ك التكنكلكجية

 لقكانيف ك المكائح ك اإلجراءات الكطنية الالزمة لكضع ؛إما عف طريؽ كضع ا ك يتـ ذلؾ بطريقتيف
أحكاـ االتفاقية مكضع التطبيؽ أك إنشاد األجيزة المؤسسية المتخصصة الالزمة لمتابعة تنفيذ 

 1أحكاميا.
إف مف أصاغكا اتفاقية الككيت قد ساركا شكطا كبيرا في تنسيؽ الجيكد لمكافحة التمكث البحرم      

ز بحرم لمطكارئ كالمساعدة المتبادلة بمقتضى بركتكككؿ الككيت ذاتو ،أما نطاؽ عف طريؽ إنشاء مرك
التطبيؽ فيك مكافحة التمكث مف زيت البتركؿ كالمكاد الضارة األخرل ، كقد ترؾ احتماالت التعاكف في 

 حالتأفي حيف أف اتفاقية برشمكنة  ؛ 2لممنظمةعمميات مكافحة التمكث لتصديؽ المجمس االقميمي  
 ه المسألة عمى حككمات الدكؿ.ىذ

كمف جممة االتفاقيات األخرل التي تحد مف التمكث بالنفط كالمكاد الضارة األخرل في البحار اإلقميمية 
              3في إطار برنامج األمـ المتحدة لمبيئة؛ما يتعمؽ بسكاحؿ منطقة غرب ككسط إفريقيا

                                       
رياض صالح أبك العطاء ، دكر قانكف الدكلي العاـ في مجاؿ حماية البيئة ،الطبعة الثانية ، دار النيضة العربية   - 1

 .123-122، ص 2008مصر ، 
 ئة ك كالمنظمة اإلقميمية لحماية البيئة البحرية عمى التكالي.كالمقصكد ىنا بالمنظمة : برنامج االمـ المتحدة لمبي- 2
مارس  23كسط إفريقيا بتاريخ ك ف التعاكف لحماية كتنمية البيئة البحرية كالساحمية لمنطقة غربي أيدجاف بشباتفافية أ - 3

مارس  23بركتككؿ أبيدجاف كافحة التمكث في الحاالت الطارئة. متككؿ المتعمؽ بالتعاكف لك كالتي أرفؽ بيا البر  1981
1981 .  
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البحر األحمر كخميج عدف. كمنطقة الكاريبي الكبرل كالمنطقة الساحمية لجنكب شرؽ المحيط اليادم، ك 
 1كالمنطقة الساحمية لشرؽ إفريقيا كمنطقة جنكب المحيط اليادم كمنطقة البحر األكسط.

كبيذا  فقد ميدت ىذه االتفاقيات اإلقميمية الطريؽ أماـ إقامة تعاكف جيكم فعمي لمكافحة          
أخطار التمكث البحرم عندما يترتب عف ذلؾ خطر شديد أك كشيؾ ييدد سالمة البيئة البحرية عند 

مف منطقة تسرب كميات كبيرة مف النفط أك مف المكاد الضارة األخرل الناجمة عف أسباب عرضية  ض
بحرية محددة. فشعكر الدكؿ األطراؼ في ىذه االتفاقيات اإلقميمية بإمكانية حدكث الحاالت الطارئة 
التي تسبب تمكثا خطيرا بالمكاد النفطية أك بالمكاد الضارة األخرل ، كما ينطكم عمى ذلؾ مف أضرار 

ليذا  يا كنظاميا االيككلكجی ؛تمحؽ بسكاحؿ الدكؿ المشاطئة لممنطقة البحرية ، كالمصالح المرتبطة ب

                                       
 1981ر فمبنك  12  ف حماية البيئة البحرية كالمنطقة الساحمية لجنكب شرقي المحيط اليادم بتاريخ أاتفاقية ليما بش - 1
ا ذبعد ذلؾ تميـ ىالطكارئ ليتـ ط كبمكاد ضارة أخرل في حاالت فبيا اتفاؽ التعاكف اإلقميمي لمكافحة التمكث بالن ؽرفأي تكال

 . 1983 جكيمية 22بتاريخ  األخير بمقتضی بركتككؿ تكميمي مكقع بكيتك
 كتكككؿكالتي ألحؽ بيا البر  1982 يفرمف 14ر كخميج عدف بتاريخ ماتفاقية جدة اإلقميمية لممحافطة عمى بيئة البحر األح -

 يفرمف 14بركتككؿ جدة )الخاص بالتعاكف اإلقميمي في مكافحة التمكث بالزيت كالمكاد الضارة األخرل في الحاالت الطارئة 
1982) 

 بيالحؽ أكالتي  1983مارس  24اتفاقية قرطاجنة التعمقة بحماية كتنمية البيئة البحرية لمنطقة الكاريبي الكبرل بتاريخ  --
مارس  24بركتككؿ قرطاجنة )البركتككؿ المتعمؽ بالتعاكف في مكافحة حاالت تسرب النفط في منطقة الكاريبي الكبری. 

1985) 

دارة كتنمية البيئة البحرية كالساحمية لمنطقة شرقي إفريقيا بتاريخ  -        1985 جكيمية 21 اتفاقية نيركبي بشاف حماية كا 
کكؿ الخاص بالتعاكف لمكافحة التمكث البحرم في حاالت الطكارئ في منطقة شرؽ ك بركتؽ نصيا األساسي بالفالتي أر  ك

 (1985يكنيك  21بركتکكؿ نيركبي )إفريقيا 
 1986بر فمنك  25اتفاقية نكميا بشاف حماية المكارد الطبيعية كالبيئة البحرية في منطقة جنكب المحيط اليادم بتاريخ  -

  بالتعاكف لمکافحة التمكث في حاالت الطكارئ في منطقة جنكب المحيط اليادم التی الحؽ بيا البركتككؿ المتعمؽ
 ( 1986برفمنك  25بركتككؿ نكميا (

 . 1992ريؿ فأ25 اتفاقية بكخارست لحماية البيئة في البحر األسكد بتاريخ  --
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قررت ىذه الدكؿ اعتبار أف مكافحة ىذا النكع مف التمكث البحرم يتطمب تعاكنا إقميميا بيف جميع 
الدكؿ الساحمية كما يقتضيو ذلؾ مف اتخاذ تدابير مشتركة كفعالة لمكاجيتيا ، مف ىنا فيي تدرؾ أف 

قميمية لمعالجتيا التدابير المناسبة لمكاجية حاالت التمكث الطارئ ي جب أف ترتكز عمى أسس كطنية كا 
 بطريقة شاممة لصالح المنطقة البحرية ككؿ .

كبيذا أصبحت فكرة التعاكف الدكلي االقميمي ركيزة أساسية لضماف تطبيؽ االلتزاـ الدكلي بحماية البيئة 
دد الكاجبات كالذم يتـ البحرية مف التمكث، مقابؿ ما تفرضو الظركؼ الدكلية،كىك ذاتو االلتزاـ الذم يح

 تكريسو عف طريؽ التعاكف عمى المستكل العالمي.
 

 التعاون الدولي عمى المستوى العالميتعزيز  الفرع الثاني:

يعتبر التعاكف عمى المستكل العالمي أحد الضمانات اليامة لتطبيؽ كتنفيذ أحكاـ االلتزاـ ، ذلؾ       
ألف االلتزاـ بما يمقيو مف مسؤكليات عمى عاتؽ الدكؿ األطراؼ ،ىك أمر ال يمكف تحقيقو إال مف 

رض تسيير عمميات .كلذلؾ فقد ساىمت تمؾ الممارسة االتفاقية المتبعة بغ1خالؿ التعاكف بيف الدكؿ
مكافحة التمكث الناتج عف الحكادث التي تتعرض ليا السفف، كتحديد التدابير الضركرية لمتعاكف عمى 

 2تنفيدىا مف أجؿ الحد مف األضرار التي تيدد البيئة البحرية.

 عاـ في كبريطانيا المتحدة مف الكاليات دعكة عمى بناء عقد الذم كاشنطف مؤتمر كيعد        
كحضره كؿ مف بمجيكا ك الدنمارؾ كاسبانيا كفرنسا كايطاليا ك كىكلندا ك الياباف كالنركيج       ،1926

 البحرية بالمكاد البيئة تمكث ظاىرة لمكافحة الدكلية الجيكد تجسد طريؽ خطكة ك البرتغاؿ كالسكيد،أكؿ
 .البتركلية

 ىذه طبيعة حكؿ النظر جياتك  تبادؿ جرل ك الفنية لممشكمة، الجكانب المؤتمر ىذا في حيث طرح

  يتضمنيا التي المقترحات بعض الى صياغة التكصؿ بيدؼ المختمفة كمظاىرىا ك أسبابيا المشكمة

 بيدؼ كااللتزامات مف المحظكرات عدد حكؿ البحث تركز ك .المشكمة ىذه يكفؿ مكاجية دكلي اتفاؽ
 اتفاقية اقرار مشركع الى بالفعؿ التكصؿ تـ أيف .ككؿ الدكلي العاـ لممجتمع الصالح عمى المحافظة

                                       
 .100أخطار التمكث، مرجع سابؽ ص عبد الكاحد محمد الفار ،الاللتزاـ الدكلي بحماية البيئة البحرية كالحفاظ عميو مف - 1
 . 283،مرجع سابؽ، ص محمد البزاز ،حماية البيئة البحرية- 2
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 بالزيت كالمحيطات البحار مياه تمكث بمكافحة كفنية تتعمؽ تفصيمية جكانب عمى انطكت دكلية
 االتفاقية ىذه عمى تصادؽ تكقع كلـ لـ الدكؿ أف غير؛ االنتياؾ حالة في المسؤكلية النفطي،كحددت

 1التنفيذ. حيز تدخؿ  لـ كبالتالي

ذلؾ فقد لفت ىذا المؤتمر االنظار لخطكرة التمكث الذم يصيب البيئة البحرية.حيث التـز كبالرغـ  مف 
طكعيا مالكي السفف البريطانية ببعض نصكص مشركع االتفاقية ،كخاصة بالجزئية المتعمقة بالمسافة 

بعيـ في الممتدة إلى خمسيف ميال بحريا، كمنطقة يمنع فييا إلقاء النفايات التي تحتكم عمى النفط، كت
ىذا مالكي السفف في الكاليات المتحدة األمريكية كىكلندا كالسكيد كالنركيج كبمجيكا .كىك ما دعت إليو 

 2كذلؾ بعض اتحادات مالؾ السفف في عدد مف الدكؿ األخرل مف أجؿ اتباع نفس النظاـ.

 حيث األكلى، العالمية الحرب بعد الى ما بالنفط البحرم بالتمكث المتعمقة األكلى المبادرة ك تعكد     
 البحرية المنظمة االستشارية إنشاء الى 1948 عاـ عقد الذم األمـ المتحدة لمبحار مؤتمر أدل

 ميداف التنظيـ في الحككمات بيف لمتعاكف نظاـ بكضع تقـك لندف ،لكي في كمقرىا )إمكك( لمحككمات
 كالمقاييس المعايير مف مستكل عمىأ تبني الفنية، كلتشجيع بالمسائؿ المتعمقة كالممارسات الحككمي

 ىك تأسيسيا مف اليدؼ كاف ك قد 3.كالكفاءة  البحرية بالسالمة المتعمقة المسائؿ مجاؿ العممية في
 تأسيس اتفاؽ يدخؿ أف قبؿ ك ، مف السفف البحار ىذه تمكث منع ليس ك ، البحار في السالمة تأميف
 لندف اتفاقية عقد فتـ ، السفف عف الناجـ البحار بالزيت تمكث مشكمة ظيرت النفاذ حيز المنظمة ىذه
 لمبحار الدكلية المنظمة إلى االتفاقية ىذه تطبيؽ إحالة ،ثـ بالزيت البحار تمكث منع بشأف 1954 لعاـ

 بمنع إنما ك فقط البحرية بسالمة تيتـ ال المنظمة ىذه فأصبحت ،1959 عاـ العمؿ في بدأت عندما 
 عدد في إلييا المشار التقنية النكاحي عمى كبير حد إلى ىذه المنظمة يقتصر عمؿ ك البحار، تمكث
كمف جممة ىذه االتفاقيات التي تبرز مظاىر التعاكف الفعمية بيف الدكؿ لمحد مف .االتفاقيات مف كبير

 التمكث البحرم :
 

                                       
 .446-445ص 1989.القاىرة العربية، النيضة دار ، رلمبحا الجديد الدكلي القانكف عامر، الديف صالح - 1
صالح عطية سميماف الغرجكمي ، أحكاـ القانكف الدكلي في تأميف البيئة البحرية ضد التمكث ، رسالة دكتكراه ، كمية - 2

 .448 ص، 1980الحقكؽ ،جامعة االسكندرية ، 
 .78-77صمرجع سابؽ ،، بالنفط البحرية البيئة كتمكث الدكلي عطارم ،القانكف محمد يكسؼ - 3
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 :1954.اتفاقية لندن الدولية لمنع التموث بزيت النفط في البحار لعام 1
ىي أكؿ اتفاقية دكلية لمكافحة التمكث البحرم عمى المستكل العالمي   1954لـ تكف اتفاقية لندف      

ككذلؾ مشركع اتفاقية -السابؽ ذكرىا-1926حيث سبقتيا اتفاقيتاف لـ يكتب ليما النجاح؛كىما اتفاقية 
لـ تدخؿ ىي لمنع تمكث البحر بالزيت ، كقد كانت تحت إشراؼ عصبة األمـ المتحدة .كالتي  1935

  1األخرل حيز التنفيذ بسبب اندالع الحرب العالمية الثانية .

مؤتمر دكلى الحتكاء مشكمة التمكث  1954مام  12أفريؿ إلى  26كلقد انعقد بمندف في الفترة مف 
 1950البحرل بالنفط، عمى إثر مناقشات المجمس االقتصادل كاالجتماعي التابع لألـ المتحدة عاـ 

االت التمكث البحرل الناتج عف تسريب البتركؿ مف السفف كغيرىا، كقد أسفر ىذا المؤتمر بشأف تزايد ح
، كقد طرأت عمى ىذه االتفاقية 1954مام  26، كدخمت حيز النفاذ في 1954عف اتفاقية لندف لعاـ 

  .عدة تعديالت بناء عمى اقتراحات المنظمة البحرية الدكلية
 ذلؾ بتحديد ك البتركؿ بزيت البحرم التمكث مكافحة إلى المتالحقة تعديالتيا ك االتفاقية ىذه تيدؼ ك

 .فييا مخمفاتو ك لمزيت العمدم التصريؼ يحظر معينة مناطؽ
كتسرم أحكاـ االتفاقية عمى السفف المسجمة كالسفف التي تحمؿ جنسية دكؿ متعاقدة كغير 

عمى سفف الدكؿ الغير مكقعة في إقميـ أم مف الدكؿ الطرؼ في االتفاقية ،تسرم أيضا 2المسجمة.
 تفريغ بخصكص مكضكعية قكاعد االتفاقية ىذه ضعت طف. كقد 150بشرط أال تقؿ حمكلتيا عمى 

 عمييا يعاقب جريمة يعد أحكاميا خالؼ عمى تفريغ أم أف قررت شركطو ،ك ك البحر مياه فيالنفط 
 3العمـ. دكلة قانكف ،أك التفريغ فيو حدث الذم اإلقميـ دكلة لقانكف كفقا القانكف

كقد اشتممت أحكاـ االتفاقية بشأف تفريغ البتركؿ في البحار ،حيث نصت المادة الثالثة مف االتفاقية 
  :عمى حظر تفريغ الزيت أك المزيج الزيتي في البحار إال في حالتيف

البتركؿ إلقاء  كيقصد بالتفريغ بشركط أف المادة الثالثة مف االتفاقية ، أجازت لمسفف كناقالت األكلى:
  4النفط كمشتقاتو ، كالناتج عف حركة السفف كالناقالت االعتيادية سكاء مف المحركات أك مياه االتزاف 

                                       
 .6،ص2001التمكث البحرم كمدل مسؤكلية صاحب السفينة عنو،دار األميف، القاىرة ،محمد تكفيؽ سعكدم ، - 1
2 -Sonia Zaid,Prichard, Oil pollution ,Croom Helm,london,1987,p122. 
 .1954لندف لعاـ  تفاقيةمف ا 6المادة - 3
 مف االتفاقية.  3المادة - 4
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لتر لكؿ ميؿ كاحد، ك أال يتجاكز النفط الممقى في الرحمة مف مياه  60عمى أال يزيد اإللقاء عف 
  1قمةاالتزاف نسبة جزء مف خمسة عشر ألؼ جزء مف سعة الحمكلة لمنا

في حيف قررت المادة الثالثة /أ. يحظر تفريغ الزيت أك المزيج الزيتي مف السفف غير الناقالت ؛ إال 
 أف تككف السفينة في عرض البحر كتسير فعميا.- :كفقا لمشركط التالية

 لترا لمميؿ الكاحد. 60أال يتجاكز معدؿ االلقاء لمزيت أك مشتقاتو -
 فة ممكنة مف البر.كأف يتـ االلقاء عمى أبعد مسا-

لعاـ  لندف اتفاقية لتعديؿ البحر بالنفط تمكث منع حكؿ الحؽ مؤتمر عقد 1962 عاـ كفي       
 تكسيع أىميا المسائؿ مف عمى عدد ركزت قد االتفاقية في األساسية التعديالت ككانت  1954
 مف قبؿ البحر في مكاف أم في الزيتي المزيج تصريؼ كحظر النفط فييا، تصريؼ المحظكر المناطؽ
 2أكثر. أك ألؼ طف ( 20 ) االجمالية حمكلتيا تبمغ التي الجديدة النفط ناقالت

 مف الرغـ عمى دكليا النفاذ حيز تدخؿ ضافية لـإ تعديالت اجراء عمى اتفؽ 1969 عاـ اكتكبر كفي
 .ليما المممككة بخصكص السفف كالسكيد المتحدة المممكة فييا بما التعديالت الدكؿ لتمؾ بعض تبني
 كالناقالت ، كىذا لمسفف العادية العمميات خالؿ مف النفط أنكاع تصريؼ جميع تحظر التعديالت كىذه

 3كالمزيج في أم مكاف مف البحر. الزيت القاء الناقالت عمى حـر الذم التعديؿ

 ما حماية الى ييدؼ أحدىا كاف بعض التعديالت، اجراء عمى أيضا االتفاؽ تـ 1971 عاـ كفي     
 الخزانات ترتيب عمى اآلخر التعديؿ كنصالحاجز الكبير( ) (Great Barrier)اسـ عميو يطمؽ
 كعمى .الجنكح أك التصادـ حالة في النفط تدفؽ لتحديد كذلؾ النفط، في ناقالت الخزاف حجـ كتحديد
 كالناقالت السفف مالكي معظـ فاف التنفيذ،  تدخؿ حيز أف يجب التعديالت ىذه أف مف الرغـ

 4.أساس اختيارم عمى الشركط بيذه الكفاء في الرغبة لدييـ المتعاقديف

                                       
 ، فقرة ب.مف االتفاقية.3المادة  - 1
 قبؿ مف التعديالت ىذه عمى المصادقة تمت كقد ،1976 مام  18 مف اعتبارا سارية النفاذ التعديالت ىذه أصبحت - 2

 .دكلة53
النفط  يتجاكز كأال األقؿ، عمى ميال ( 50 ) عف الشاطئ تبتعد أف شرط سيرىا أثناء في كيستثنى مف ذلؾ :الناقالت - 3

  .الكمية الحمكلة قدرة مف جزء  15000أثناء في ألقي ما اجمالي يتعدل ال بحيث الكاحد الميؿ في لترا 60 الممقى
 .78صمرجع سابؽ ،، بالنفط البحرية البيئة كتمكث الدكلي عطارم ،القانكف محمد - 4
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 خالؿ مف ذلؾ ،ك نفطيال زيتالب البحرم التمكث مكافحة ىك 1954اتفاقية لندف  ىدؼ  يبقى ك   
 1فييا. لمزيت العمدم التصريؼ يمنع معينة تحديد مناطؽ

 :1958.اتفاقيات جنيف ألعالي البحار 2

 كثرة   بسبب التمكث ،ك الطبيعية الثركة مصادر أىـ باعتبارىا المحيطات ك البحار تدىكر إف       
 قانكف لمناقشة مؤتمر عقد إلى المتحدة األمـ ،ىك ما دفع البحار في حقكقيا بشأف النزاعات بيف الدكؿ

 29/04/1958في دكلية اتفاقيات أربع اقرار إلى المؤتمر قد انتيى  ،ك 1958 عاـ جنيؼ في البحار
 : كىي
 . القارم لالمتداد جنيؼ اتفاقية 1-
 .البحار بأعالي الخاصة جنيؼ اتفاقية 2-
 . المتاخمة المنطقة ك اإلقميمي لمبحر جنيؼ اتفاقية 3-
 .البحار أعالي في الحية المكارد عمى المحافظة ك بالصيد الخاصة جنيؼ اتفاقية 4-
إف االتفاقيات السابقة قد قامت بتقنيف القانكف الدكلي لمبحار أكثر مف معالجتيا لتمكث البيئة      

ال  ألنياالبحرية ،كقد الحظ أعضاء المؤتمر أف أعالي البحار ىي أكثر المناطؽ تعرضا لمتمكث 
لدكؿ سف لكائح منيا عمى ا 24تخضع لسيادة أم دكلة ، كقد أكجبت اتفاقية أعالي البحار في المادة 

 2لمسفف لمنع التمكث البحرم الناتج عف تفريغ المكاد البتركلية مف السفف كأنابيب البتركؿ .
كما يجب عمى الدكؿ األطراؼ في االتفاقية كضع اجراءات لمنع التمكث االشعاعي كالتمكث الناتج عف 

 3المكاد الضارة األخرل.
 لـ تتضمف أنيا إال ، لمبحار التقميدم الدكلي القانكف قكاعد تمثؿ األربع جنيؼ اتفاقيات أف رغـ      

 بقكاعد النيكض لضركرة مجرد إشارة ،ألنيا البحرم التمكث مكافحة مجاؿ في الدارسة تستحؽ نصكص
 التمكث بظاىرة يتعمؽ فيما الدكلية عمى الساحة ظيرت التي التطكارت يكاكب كي لمبحار الدكلي القانكف

 أجؿ حث األطراؼ عمى ضركرة التعاكف المشترؾ الحتكاء خطر التمكث.البحرم.ككذلؾ مف 

                                       
 .111، مرجع سابؽ صرياض صالح أبك العطاء ، دكر قانكف الدكلي العاـ في مجاؿ حماية البيئة - 1
 .311-310الحماية القانكنية لمبيئة البحرية، مرجع سابؽ، صالسيد مصطفى أحمد أبك الخير، - 2
 .مف ذات االتفاقية 25المادة - 3
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 :1969اتفاقيتي بروكسل -3
 اتفاقية عيكب لتدارؾ ، في برككسؿ دكلي مؤتمر عقد إلى الدكلية البحرية المنظمة دعت حيث        

 في السفف ككارث عف الناتج التمكث حاالت لمكاجية كفايتيا عدـ ذلؾ بسبب ،ك 1954 عاـ لندف
 .البحرم التمكث مكافحة مف أجؿ التعاكف الدكلي في مجاؿ دكلية قانكنية قكاعد كلكضع البحار، أعالي

 اتفاقيتيف:  إقرار المؤتمر ىذا عف نتج ك
 عف الناتجة الككارث حاالت في البحار أعالي في بالتدخؿ الخاصة االتفاقية ىي : األولى االتفاقية
 ) كقد سبؽ دراستيا في  المطمب(1969لعاـ  برككسؿ اتفاقية باسـ المعركفة ،ك بالنفط التمكث

 في برككسؿ  1969 سنة بالزيت التمكث ر أضرا عف بالمسؤكلية الخاصة االتفاقية: الثانية االتفاقية
  حمكلتيا تتعدل التي ك لمزيت الناقمة السفف االتفاقية ألزمت لقد ،ك 1975 سنة التنفيذ حيز دخمت ك

ألكلئؾ  عادؿ تعكيض تقديـ ضماف االتفاقية ىذه ؛ك تستيدؼ1اإلجبارم بالتأميف طف 2000
 االتفاقية ىذه كتطبؽ .السفف مف تسرب النفط عف الناجـ النفطي التمكث مف المضركريف األشخاص

 االتفاقية ،كما في لمدكؿ األطراؼ االقميمي البحر ذلؾ في بما االقميـ تصيب التمكث التي أضرار عمى
منو. )كسنتناكليا بالدراسة  التقميؿ أك الضرر ىذا مثؿ لمنع الكقائية المتخذه التدابير عمى أيضا تطبؽ

 2المفصمة في الباب الثاني الخاص بالمسؤكلية(
 1971 بروكسل .اتفاقية 4

 أضرار عف لمتعكيض دكلي صندكؽ خاصة بإنشاء اتفاقية الدكلية البحرية المنظمة أعدت       
 حيز االتفاقية ،ك لـ تدخؿ الدكلية البحرية المجنة بمعاكنة 1971 برككسؿ عاـ  في التمكث بالزيت

 عف الناتج التمكث خطر ضحايا أساسا حكؿ تعكيض االتفاقية تدكر ىذه ،ك 1978سنة  في التنفيذ إال
 النكع التي يخمفيا ىذا عبأ األضرار التعاكف كالتضامف بيف الدكؿ مف أجؿ تحمؿ تحقيؽ ك الزيت نقؿ
 3النقؿ. مف
 

                                       
 مصر ، الجامعي الفكر دار ، األكؿ الطبعة ، البيئة حماية اتفاقيات تنفيذ ضمانات ، مشدالرا نجـ جاسـ محمكد- 1

 .182،ص 2014
 أنظر :المادة الثانية مف االتفاقية.- 2
 .181 مرجع سابؽ،ص، البيئة حماية اتفاقيات تنفيذ ضمانات ، مشدالرا نجـ جاسـ محمكد - 3
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  1973 لعام  السفن من التموث لمنع .اتفاقية ماربول5
 عقد الذم البحرم التمكث حكؿ الدكلي في المؤتمر 1973 سنة أكتكبر 2 في االتفاقية ىذه أقرت      

 لندف اتفاقية أف الدكلية البحرية لممنظمة حيث تبيف 1974.1سنة  عمييا التكقيع باب كفتح لندف في
 زيادة ،بسبب البحرم التمكث لمكاجية تعد صالحة لـ تعديالت مف عمييا طرأ كما ، 1954 لعاـ

 . البحرية البيئة حماية تطكر مفيـك بسبب ،ك البحار عبر المنقكؿ النفط كميات
التمكث  مف البحرية البيئة لحماية أبرمت التي االتفاقيات أشمؿ ك أىـ مف االتفاقية ىذه تعد ك     
 : عمى االتفاقية ىذه أحكاـ تسرم تحدثو. ك الذم

 .الضارة المكاد مف غيره أك النفط سببو كاف سكاء التمكث أنكاع كؿ*
 خمسة ك بركتكككليف االتفاقية ىذه تشمؿ ك . غيرىا أك ناقالت كانت سكاء السفف أنكاع كؿ *

  2مالحؽ
 3كالجدير بالذكر أف الممحؽ األكؿ المتعمؽ بالكقاية مف التمكث بالنفط ،ىك النص األكبر حجما      

 4كاألكثر شمكلية ، مقارنة مع المالحؽ األخرل التي تضمنتيا االتفاقية.
 ماربكؿ      اتفاقيةك المالحظ عمى الصعيد العممي ،اإلقباؿ الكبير لمدكؿ عمى المصادقة عمى       

كالتي عمدت إلى إدراج قكاعدىا ضمف نظاميا القانكني الداخمي مف خالؿ إقرار تشريعات كطنية 
 5مستميمة مف أحكاميا.

تشكؿ العمكد الفقرم لمنظاـ القانكني الحالي في ميداف الكقاية  1978-1973كبيذا فإف قكاعد ماربكؿ 
الدكلية ذات النطاؽ الكاسع ، ىدفيا  مف التمكث بالسفف ، كيتعمؽ األمر بشبكة مف القكاعد كالمعايير

                                       
 .80 صمرجع سابؽ ،، بالنفط البحرية البيئة كتمكث الدكلي عطارم ،القانكف محمد - 1
 .213، مرجع سابؽ صرياض صالح أبك العطاء ، دكر قانكف الدكلي العاـ في مجاؿ حماية البيئة - 2
 ( 25réglements) الئحة 25 يشمؿ ىذا الممحؽ- 3
4 -Reflets de L'OMI ,Octobre 1998, p 6. 

 . 611 يشبر إنيه في: يحًد انبساز، حًبيت انبيئت انبحريت، يرجع سببق، ص

5
المكاد الخطرة  منع التمكث مف الكقكد كالمكاد الكيماكية ك تبنت دكؿ العالـ في االتفاقية التي تعالج مختمؼ أبعاد - 

 .فتكلد نتيجة كقكع عدد مف حكادث ناقالت النفط 1978 لسنة كؿػػربابركتكككؿ م أما بالنسبة- .كالنفاياتكالمجارم 
 2005عاـ  ك 1997. ثـ تعديميا عاـ 1978كقامت الدكؿ بتعديميا سنة   .2/10/1983دخمت االتفاقية حيز التنفيذ في  

 . دكلة 150كقد تبنت االتفاقية أيضا. 



 الناتج عف الزيت النفطي كالجيكد الدكلية لمحد مف ذلؾ القكاعد العامة لمتمكثاألكؿ: الباب 

134 
 

القضاء عمى التمكث المتعمد لمبيئة بسبب المكاد النفطية كالمكاد الضارة األخرل التي تمقي بيا السفف 
 1في البحر.

كبذلؾ فإف الممارسة االتفاقية التي تكلدت عنيا قكاعد ماربكؿ ما ىي إال ثمرة لمجيكد الدكلية       
كف المتبادؿ عمى إيجاد حمكؿ مناسبة لمختمؼ مظاىر التمكث البيئي كعمى الجماعية مف أجؿ التعا

 رأسيا التمكث البحرم بالنفط.
 1982 لعام البحار لقانون المتحدة األمم اتفاقية .6

   1982لقد تمخض المؤتمر الثالث لقانكف البحار عف اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار        
 2ماما خاصا بمشكمة حماية البيئة البحرية مف التمكث.حيث أكلت االتفاقية اىت

 البيئة البحرية قضايا لمعالجة انعقدت التي الدبمكماسية ك الدكلية االتفاقيات أىـ مف االتفاقية ىذه تعد
 مف أىميتيا ،ك تظير البحرم التمكث مخاطر لمكاجية الساحمية الدكؿ جيكد تكثيؼ إلى دعت التي ك

 .عنيا انبثقت التي كالتكصيات القرارات إلى باإلضافة فييا المشاركة المنظمات ك الدكؿ عدد خالؿ
كلقد اىتمت االتفاقية بحماية البيئة البحرية مف التمكث في جزئيا الثاني عشر ،حيث جاء في المادة 

عمى ضركرة التعاكف  االتفاقية"أف تمتـز الدكؿ بحماية البيئة البحرية كالحفاظ عمييا" كما نصت 192
الدكلي عمى المستكييف العالمي ك االقميمي مف أجؿ كضع المعايير كالقكاعد الدكلية لحماية البيئة 

.كقد أكدت االتفاقية عمى ضركرة عدـ االخالؿ بالتزاماتيا الدكلية األخرل بمكجب 3البحرية  مف التمكث
 4اتفاقيات أك معاىدات دكلية في مجاؿ حماية البيئة  .

 .االتفاقية الخاصة باالستعداد واالستجابة والتعاون في حالة التموث النفطي والبروتوكول التابع لها7
،كالتي دخمت  1990نكفمبر 30براـ ىذه االتفاقية في إعمدت المنظمة البحرم الدكلية عمى       

المشتركة كاليدؼ منيا ىك تسييؿ التعاكف الدكلي كالمساعدة  1995.5مام  13حيز التنفيذ في 
لالستعداد كاالستجابة لحاالت التمكث النفطي الكبرل التي تيدد البيئة البحرية،كحدكد السكاحؿ كلتشجيع 
                                       

 .170 ،ص ،مرجع سابؽ البزاز،حماية البيئة البحريةمحمد - 1
 . 142،ص  2003عصاـ نكر ، اإلنساف كالبيئة في عالـ متغير،مؤسسة شباب الجامعة ، االسكندرية، - 2
 مف اتفاقية قانكف البحار. 197المادة  - 3
 مف االتفاقية. 237المادة   - 4
5 -OMI:Convention international de 1990 sur la préparation ,la lutte et la coopération en matière de      

pollution par les hydrocarbures, Londres,1991.                                                                           
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الطكارئ الناتجة عف التمكث  مكانية االستجابة السريعة لحاالتإالدكؿ عمى تطكير كالحفاظ عمى 
تجة عف السفف ككحدات البناء النفطي،بحيث ينبغي عمى الدكؿ األطراؼ التبميغ عف حاالت التمكث النا

القريبة مف الشكاطئ كالمكانئ البحرية، كالمنشآت النفطية.إلى جانب كضع أنظمة كطنية مف أجؿ 
رئة عمى المستكييف الكطني كاإلقميمي كأف تتعاكف في المسائؿ الفنية الحاالت التمكث الط ستجابةالا

 .التكنكلكجياكفي نقؿ 
ية المنظمة اتحت رع 1990ف مؤتمر في شير مارس قد في لندإلى جانب ىذا فقد انع          

البحرية الدكلية أيف تكصؿ المؤتمركف إلى إبراـ بركتكككؿ ممحؽ باالتفاقية مف أجؿ التحضير 
      1كالمكافحة كالتعاكف في ميداف التمكث بالمكاد الضارة كالخطيرة .

ككليا قد أضفيا بعدا عالميا في ميداف التعاكف كبركتك  1990كالجدير بالذكر أف اتفاقية لندف           
 الدكلي في مجاؿ مكافحة التمكث بالنفط كبالمكاد الخطيرة .

كعمى العمـك فإف المالحظ عند معاينة القكاعد الدكلية لمكافحة التمكث البحرم بالنفط ؛سكاءا أكانت 
و في تنظيـ كتحديد التدابير ىذه القكاعد ذات نطاؽ إقميمي أك عالمي ،فإنو يكجد الكثير مف التشاب

الضركرية لمقضاء كاحتكاء األضرار التي تيدد السالمة البيئة البحرية إما مف ناحية الجانب الكقائي    
 أك مف ناحية التدخؿ الفكرم أثناء حدكث الفعؿ الممكث.

 
 المطمب الثاني:السيطرة عمى التموث الناجم عن استغالل قيعان البحار والمحيطات

لمتقدـ العممي الكبير في ميداف استكشاؼ كاستغالؿ ثركات أعماؽ البحار،دكر كبير كراء  إف        
تزايد الطمب كاالتجاه نحك التنقيب عف مصادر الطاقة، كىك ما أدل إلى تكثيؼ أنشطة استكشاؼ 

،كالتي كاستغالؿ الثركات المعدنية المكجكدة في قاع البحار ،خاصة االىتماـ بالتنقيب عف مادة النفط 
بدكرىا تؤدم إلى التمكث الناتج عف الحكادث البحرية التي تقع في أرصفة الحفر في البحار .حيث 

                                       
عاـ    "levoli Sun" طاليةيأة الحادث البحرم الذم تعرضت لو الناقمة الكيميائية اإلإف ىذا البركتكككؿ جاء تحت كط - 1

2000 . 
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مف نسبة التمكث اإلجمالي  %6إلى %2تتراكح نسبة تمكث البحار الناتجة عف أعماؿ الحفر إلى مابيف 
 1لمبحار.

كنظرا ألف تمؾ األنشطة تدخؿ في نطاؽ الحقكؽ السيادية التي تتمتع بيا الدكؿ في استغالؿ       
بيف حؽ االستغالؿ كااللتزاـ بحماية البيئة  1982مكاردىا الطبيعية ،فقد ربطت اتفاقية األمـ المتحدة  
ي استغالؿ عمى أف :"لمدكؿ حؽ سيادم ف 193البحرية كالمحافظة عمييا حيث نصت في المادة 

 2مكاردىا الطبيعية عمال بسياستيا البيئية كفقا اللتزاماتيا بحماية البيئة البحرية  كالحفاظ عمييا.

كعميو فإنو فقد تعيف عمى الدكؿ أف تضع القكانيف كالتشريعات الكطنية ككذا المساىمة في التعاكف 
كالمحافظة عمييا مف التمكث الناشئ المتبادؿ عف طريؽ تكثيؼ الجيكد الدكلية  لحماية البيئة البحرية 

 عف ىذه األنشطة كالسيطرة عميو.

 كلمكقكؼ عمى ىذا فقد ارتأينا تقسيـ ىذا المطمب إلى فرعيف كاآلتي:

 الفرع األول:النظام القانوني النافذ الذي يحكم التموث الناجم عن استغالل قيعان البحار والمحيطات.

 ة بغية السيطرة عمى التموث الناجم عن أخطار االستغالل .الفرع الثاني: الجهود الحديثة المبذول

                                       
مف الناتج السنكل العالمی ، كقد بمغ  40 عادؿي مادر اإلنتاج العالمي مف البتركؿ الناتج مف مناطؽ قاع البحار بيق - 1

اطيا شتد نمدكلة ي 65كثر مف األعي في تمؾ المناطؽ يعدد الدكؿ التي تقـك باستکشاؼ كاستغالؿ البتركؿ كالغاز الطب
مف بحر الشماؿ الى سكاحؿ اليند الغربية كساحؿ البرازيؿ كجنكب بحر الصيف كالقطب الشمالی كمف المتكقع أف  اابتداء

 الحالي.ي قبؿ نياية ىذا القرف أكثر مف نصؼ الناتج متزداد نسبة الناتج البتركلي الكمى العال

 .36محمد الفار ، االلتزاـ الدكلي  بحماية البيئة البحرية كالحفاظ عمييا، مرجع سابؽ، ص عبد الكاحد- 2
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 استغالل قيعان البحار والمحيطات.الفرع األول:النظام القانوني النافذ الذي يحكم التموث الناجم عن 

عف  الناجـ التمكث يثر لـ البحرية، البيئة ليا تتعرض التي المختمفة التمكث فئات بيف مف         
 كىذا االتفاقيات الدكلية تطبيقات في ككذا المؤلفيف اىتماـ اآلف حتى البحر قاع ؼكاستكشا استغالؿ

عف  الناجـ التمكث بالمقارنة مع االستمرارية ناحية مف أىمية أقؿ التمكث ىذا أف جية مف راجع
 ناحية )أم أنو نادرا كما يشيد الكسط البيئي البحرم ىذا النكع مف التمكث ( كمف.األخرل المصادر

 أزمة يشيد الذم الحالي الكقت في النفط  مجاؿ في األنشطة ىذه تتمقاه الذم الكاسع االىتماـ أخرل
كبالنسبة  1األنشطة. ىذه عف الناجـ لمتمكث اآلف حتى كالتنظيـ االىتماـ قمة كذلؾ يفسر طاقة،ك ىك ما

لنشاطات التنقيب الستكشاؼ النفط ، فإنيا تجرم حاليا في أعماؽ كبيرة جدا مف الجركؼ القارية كفي 
مف النفط   % 25أعماؽ البحار الشبو المغمقة ،حيث تمثؿ نسبة النفط المكتشؼ في العالـ حاليا 

 المقدـ في العالـ . 

نتبيف حجـ ىذه النشاطات كتأثيراتيا الضارة عمى لذلؾ فقبؿ التطرؽ إلى المكضكع ، البد مف أف       
 البيئة البحرية ،مف أجؿ إقامة نظاـ قانكني فعاؿ ييدؼ إلى السيطرة عؿ تمؾ النشاطات .

 حجم األضرار التي يسببها استكشاف قيعان البحار واستثمارها. -1
األسباب التي جعمت ىذه إف الدكر األساسي الذم يمعبو النفط في الحياة االقتصادية ،ىك أحد        

المادة تحتؿ الصدارة في قائمة مصادر الطاقة ؛كيتكقع الخبراء أف االحتياطي الذم تحكيو اليابسة لف 
يككف كافيا لسد احتياجات الدكؿ ،كىك ما سيدفع إلى االستثمار الضخـ مف خالؿ نشاطات استخراج 

 2النفط كالغاز مف قيعاف البحار.
 ف الستخراج النفط مف قاع البحار:كيمكف تحديد طريقتي     

                                       
1

-        Tullio Treves, La pollution résultant de l'exploration et de l'exploitation des fonds marins en Droit 

international, AFDI(Annuaire Francais du droit international), Année 1978, Volume 24, Numéro1, p 827-828.- 
مف الجرؼ القارم   %90، أعمف كزير الداخمية األمريكي "رياف زينكي"أف أكثر مف 2018في أكائؿ شير جانفي   -2

ياف رسمي أف الخارجي في المناطؽ الفيديرالية البحرية متاح اآلف الكتشاؼ كتطكير التنقيب البحرم.كأشار زينكي في ب
خطة ىذا االكتشاؼ الجديدة ستحقؽ التكازف بيف حماية السكاحؿ كتحقيؽ "ىيمنة الطاقة "في الك.ـ .أ ،إال أف عمماء البحار 

قد اختؿ بالفعؿ ، كأف فتح المزيد مف المناطؽ لمتنقيب يعني مزيدا مف -الذم تكمـ عنو الكزير-يقكلكف أف ىذا التكازف 
 البحرية ،كزيادة  مخاطر التسربات النفطية.االضطراب لمنظـ البيئية 

 



 الناتج عف الزيت النفطي كالجيكد الدكلية لمحد مف ذلؾ القكاعد العامة لمتمكثاألكؿ: الباب 

138 
 

 كتستخدـالطريقة الغير مباشرة ،كيتـ ذلؾ عف طريؽ الحفر مف الشاطئ إلى اليابسة . استخداـ أوال:
 ىذه الطريقة عادة مف أجؿ الكصكؿ إلى النفط القريب مف الشاطئ.

 الثابتة أك العائمة.ك ىي الطريقة المباشرة كيتـ ذلؾ عف طريؽ انشاء الجزر االصطناعية سكاءا  ثانيا:
كال تقؼ األنشطة الخاصة بقاع البحار عند مجرد التنقيب كالبحث عف النفط كمشتقاتو ،بؿ       

 يتعدل ذلؾ ليشمؿ العديد مف أكجو االستغالؿ األخرل:
تحمؿ المكاد النفطية كالكيماكية         *إنشاء المحطات البحرية لخدمة حامالت النفط العمالقة التي

  األخرل.   ىا مف المكاد الخطرةأك غير 
 . *إقامة مستكدعات التخزيف 

 .*مد خطكط أنابيب النفط كالغاز الطبيعي 
 . تكليد الطاقة الكيربائية *ػ استخداـ حركة المد كالجزء كالتيارات كالميؿ االنحدارم في 

مظاىر التقدـ * استخراج المعادف كالرصاص كالقصدير كغيرىا األنشطة التي مف تعد مظيرا مف 
 1التكنكلكجي.

 كىنا يمكف تحديد نكعيف مف األضرار التي تصيب البيئة البحرية.

كىك التمكث الناجـ عف استخداـ المتفجرات في الكشؼ عف البتركؿ كاستخراجو مثؿ الديناميت     أوال:
يؤثر ما ذا كىذه التفجيرات تحدث اىتزازات كغبارا في منطقة االنفجار كانشقاقا في صخكر القاع، ى

 .األحياء البحرية  القريبة مف منطقة االنفجار ىعم
   ما يقع مف تسرب البتركؿ مف اآلبار، كىذا النكع يحدث عف طريؽ الحكادث غير المتعمدة   :ثانيا 

  2.أك عف طريؽ األفعاؿ المتعمدة
كىك ما  كمما سبؽ يتضح لنا أف عمميات االستكشاؼ كاالستخراج تحدث تمكثا لمبيئة البحرية 

 يسبب فقدانيا لمعديد مف مظاىر الحياة البحرية. 

                                       
 .36عبد الكاحد محمد الفار، االلتزاـ الدكلي بحماية البيئة الحرية كالحفاظ عمييا مف أخطار التمكث، مرجع سابؽ، ص- 1
حيث  -بمنطقة النركيج في بحر الشماؿ 1977النفطي إيككفيسؾ عاـ حقؿ الانفجار  مف أمثمة التمكث الغير عمدم:- 2

أما عف التمكث العمدم فمثاال ما ترتب عمي حرب الخميج الثانية بيف العراؽ  .النفططف مف  3000حكالي  منو تسرب
 .1991عاـ  كالككيت
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المبحث الثاني من الفصل األول:مصادر كلقد تـ اإلشارة بالتفصيؿ ألضرار ىذا النكع مف التمكث في )
 التموث النفطي و آثاره عمى البيئة(

الكطنية ، في  كتعد نشاطات استخراج النفط كاستثماره في قيعاف البحار كالمحيطات الخاضعة لمسيادة
إلى مخاطر ىذه األنشطة ،كدعت  1958تزايد مستمر،كقد أشارت اتفاقيات جنيؼ لقانكف البحار عاـ 

إلى اتخاذ التدابير الالزمة لمحيمكلة دكف تمكيث البيئة البحرية كاإلضرار بيا ،ككجزء مف ىذه االجراءات 
عات الخاصة كاألنظمة الداخمية الحتكاء ألزمت تمؾ االتفاقيات الدكلية الدكؿ الساحمية بإصدار التشري

ىذا النكع مف التمكث. إلى جانب االنضماـ لالتفاقيات الدكلية في مجاؿ مكافحة التمكث في قيعاف 
 البحار.

النظام القانوني الذي يحكم حماية البيئة البحرية من التموث بالنفط الناجم عن استغالل قيعان -2
 البحار والمحيطات

،تتمثؿ في االجراءات  د القانكف الدكلي العاـ تفرض عمى الدكؿ الساحمية التزاماتإف قكاع        
  1الالزمة لمنع تدفؽ النفط مف انحداراتيا القارية التي يحتمؿ أف تمحؽ أضرارا بسكاحؿ الدكؿ المجاكرة .

ضت اتفاقية جنيؼ كباإلضافة إلى االلتزامات التي تقتضييا القكاعد الدكلية لمقانكف الدكلي العاـ، فقد فر 
عمى كافة الدكؿ مف أجؿ كضع األنظمة الخاصة بمنع التمكث الناجـ  التزاما 1958ألعالي البحار 

 2عف استكشاؼ قيعاف البحار كالمحيطات.
إف تفسير ىذا النص القانكني يدعك إلى عدـ االعتقاد بالمنع المطمؽ لتسرب النفط في المياه البحرية     

عدـ السماح بأم أنشطة تخص قاع البحار .إنما البد مف السماح بنسب معقكلة ك إال فإف ذلؾ يعني 
 3مف  دخكؿ ىذه المكاد إلى البيئة البحرية عمى نحك ال يضر بيا.

                                       
 .9ص، عباس ىاشـ الساعدم ،حماية البيئة البحرية مف التمكث، مرحع سابؽ - 1
 .1958مف اتفاقية جنيؼ  24المادة - 2
ر المطمؽ حظما الا  ة ك ثيؼ المكاد الممك ر الحظر المطمؽ لتص إما ینمتمكث يعلدر اإلشارة إلى أف الحظر المطمؽ جكت - 3

ؾ ناإلى الحظر المطمؽ : بكصفو إحدل كسائؿ الضبط القانكني عندما تككف ى كءجتـ المكي .ة لمتمكثببلمنشاطات المس
، كما ىك البد منيايا بشكؿ مطمؽ مسألة حريمالذل يصبح ت األمربيئة ؛جسيمة عمى ال ضرارأكد بعمف السمكؾ ت نماط أ

مكب الحظر سى ألإ ءجك مالأسمكب عد يال ك ،  ثفی مجاؿ السيطرة عمى الثمك الحاؿ بالنسبة إلى محظكرات القانكف الجناني 
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حؽ الدكؿ في استغالؿ  حكؿ، 139في المادة  1982نصتو عميو اتفاقية قانكف البحار  كىك نفسو ما
بحماية البيئة البحرية كالحفاظ عمييا.كفي سبيؿ ذلؾ فإف  مكاردىا الطبيعية كفقا لاللتزامات الدكلية

 الدكؿ الساحمية تمتـز بمجمكعة مف الكاجبات أىميا:

 1تمؾ األنشطة.عف بالدكؿ األخری تنشأ  لحاؽ أية أضرارإاتخاذ كافة التدابير الالزمة لضماف عدـ  *
ؾ األنشطة خارج المناطؽ التي *اتخاذ كافة التدابير الالزمة لضماف عدـ انتشار التمكث الناتج تم

 تمارس فييا حقكقيا السيادية .
* في حالة كجكد أسباب معقكلة لالعتقاد بأف ثمة أنشطة لمقياـ بيا تحت كالية أك رقابة الدكلة 
الساحمية قد يحدث عنيا تمكث کبير لمبيئة البحرية أك تغيرات ىامة كضارة بيا ، فعمييا تقييـ اآلثار 

خطار المنظمات الدكلية المختصة بيا.المحتممة لتمؾ األ كيدخؿ في ذلؾ بطبيعة الحاؿ  2 نشطة ،كا 
 3 في البيئة البحرية . استخداـ التكنكلكجيات أك إدخاؿ مكاد جديدة أك غريبة قصدا أك عرضا 

أما بالنسبة لمجزر االصطناعية فإف ليا كضع قانكني خاص، ألف كضع ىذه المنشآت          
، قد يحدث مشاكؿ قانكنية تتعمؽ بتمكث البيئة البحرية.كلذلؾ البد مف الكقكؼ عند كاليياكؿ الطافية 

 ك األضرار البيئية  الناجمة عنيا.  المفيـك القانكني لمجزر االصطناعية
 :المفهوم القانوني لمجزر االصطناعية     

أنيا"رقعة مف األرض تعريفا لمجزر االصطناعية:عمى  1982مف قانكف البحار  121/1تناكلت المادة 
 كتعمك عمييا في حالة المد." مككنة طبيعيا كمحاطة بالماء

                                                                                                                        
 وتقتضيما عجـ مسحظر حاالت التمكت التي ال تن م،أزئيأسمكب الحظر الج لىإ أمجيما  اغالب ،إذا عشائ المطمؽ أمرا

ظيؼ نة بمقاييس معينة كليس تثتركيز المكاد الممك حصر  غالبا،السيطرة عمى التمكت  ىدؼلؾ يككف ذفذة. كبناير اليالمعا
  تاـ،ألف ذلؾ مستحيؿ.البيئة منيا بشکؿ 

 .93مشار إليو في عباس ىاشـ الساعدم ،حماية البيئة البحرية مف التمكث، مرحع سابؽ، ص-
 .1982مف اتفاقية قانكف البحار9الفقرة  194المادة - 1
 مف االتفاقية.  206المادة - 2
 مف االتفاقية. 196المادة  - 3
 .37ص  عبد الكاحد محمد الفار، االلتزاـ الدكلي بحماية البيئة الحرية كالحفاظ عمييا مف أخطار التمكث،مرجع سابؽ -
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كعميو فإف الجزر االصطناعية ىي تمؾ اليياكؿ كالمنشآت المشيدة في البحر كالمثبتة بأعمدة      
ضخمة في قاع البحر تستخدـ ألغراض متعددة ،أىميا : البحث العممي ،مراقبة السكاحؿ ،كالتصدم 

 الخارجية ،النقؿ اإلذاعي ككذا استكشاؼ كاستغالؿ قيعاف البحار. لميجكمات
كتخضع ىذه اليياكؿ لقانكف الدكلة الساحمية ،إال أنيا ال تتمتع بالنظاـ القانكني الخاص         

بالجزر الطبيعية ،حيث ال يككف ألم منيا  بحر إقميمي خاص بيا كال يؤثر كجكدىا عمى كضع الخط 
 حر االقميمي الخاص بالدكلة الساحمية.الذم يحدد عرض الب

، ىياكؿ ضخمة لحفر اآلبار،مزكدة بمرافؽ  المنصات البحرية المنصات النفطية أك ك تعتبر       
كمعالجتيما، كيستخدـ في التخزيف المؤقت لممنتجات إلى  ك الغاز الطبيعي النفط تستخدـ في استخراج
 1.ؿ ليخضع لعممية التكرير كالتسكيؽأف يتـ نقمو إلى الساح

كلقد ازداد معدؿ نمك انتاج النفط ، ازديادا كبيرا منذ تاريخ انشاء أكؿ عكامة في عرض البحر         
كيتكقع إزدياد عدد اآلبار النفطية  المخصصة لمتنقيب كاإلنتاج ،مما يدعك إلى دؽ  1947،2عاـ 

استكشاؼ  ناقكس الخطر بشأف األضرار الناتجة عف تسرب النفط،كعمكما فاألضرار التي يمحقيا
 كاستغالؿ قاع البحر تتمثؿ في :

 حيث أف تمؾ المكجات تؤثر عمى اآلساس الجيكلكجي لمقاع ،كما تؤثر عمى استخذام المتفجرات:-1

                                       
ا - 1 كبناءن عمى ظركؼ العمؿ يمكف أف تككف  .كفي الكثير مف النماذج تتضمف المنصة منشآت مييأة لمبيت العماؿ أيضن

المنصة مثبتة بقاع البحر، كما يمكف أف تقـك عمى جزيرة صناعية، أك يمكف أف تككف عائمة. ككذلؾ يمكف كصؿ اآلبار 
  كأحيانا تتصؿ ىذه األنابيب القائمة أسفؿ البحر مف بئر أك أكثرالمكجكدة أسفؿ البحر بالمنصة مف خالؿ خطكط عائمة. 

  /https://ar.wikipedia.org/wiki.أك مركز متعدد أك أكثر مف مراكز اآلبار المتعددة

ميالن  18ـ( مف المياه عمى بعد  6.1قدـ ) 20 عمى  شركة سكبريكر لمنفط منصة حفر ، أنشأت1947في مطمع سنة -2 
أمككك )ك (شركة أنادركك لمنفط()اآلف  (كير مجي لمصناعات البتركلية)، أكممت 1947مف  لكيزيانا كفي أكتكبر سنة 

 (سكبريكر)بئرنا بمنطقة شيب شكاؿ، كذلؾ قبؿ أشير مف قياـ شركة  32مجمكعتيا التاريخية التي ضّمت  )لمبتركؿ كالغاز
 بعيدنا عف الشاطئ.  "فيرمميكف"بأعماؿ الحفر الفعمي في أحد االستكشافات مف خالؿ منصتيا 

كؿ البتركؿ عمى عمؽ متر كىناؾ دراسات إلمكانية الكصكؿ إلى حق 2000يمكف أف تصؿ المنصات إلى عمؽ  كحاليا-
 .مميار دكالر أمريكي 200متر كباستثمارات تبمغ حكالي  3000

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9_%D9%86%D9%81%D8%B7
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األحياء البحرية في المنطقة،كلذلؾ تـ استحداث بعض الكسائؿ األقؿ إضرارا ،كالتي أخذت في التطكر 
 1تدرجيا.

حيث يمكف أف تتسرب كميات ىائمة مف تمؾ الخزانات األرضية         التسرب الناتج عن آبار النفط:-2
أك مف األنابيب الناقمة لمنفط مف جراء األعطاب التي يمكف أف تصيبيا،إلى جانب أف مصافي النفط 

 2تتخمص مف الشكائب كتقذؼ بيا في البحار كالمحيطات.
مكث أك مف غيرىا ،يعد سببا في جعؿ كمما الشؾ فيو أف ما يحدث نتيجة ليذه الحاالت مف الت       

الحياة البحرية عرضة لمخطر. كىك ما يستمـز عمى الدكؿ الساحمية أف تضع القكانيف كالتشريعات 
كالتدابير الكطنية الالزمة لحماية البيئة البحرية الخاضعة لكاليتيا ،كالمحافظة عمييا مف التمكث الناتج 

عميو كمما أمكف ذلؾ ، إلى جانب ضركرة االلتزاـ بمجمكعة  عف تمؾ األنشطة ،كالتخفيؼ منو كالسيطرة
فمبادرة الدكلة الساحمية في  3مف النظـ التي يتـ االتفاؽ عمييا عف طريؽ المنظمات الدكلية المختصة.

رسـ السياسة التشريعية  ليذا الغرض غير كافية ،كال بد أف تقترف بعمؿ دكلي تحت رعاية األمـ 
جة لكضع  قكاعد كمعايير تثمف الجيكد الدكلية لحماية البيئة البحرية مف المتحدة ، حيث أف الحا

 التمكث الناتج عف استغالؿ قيعاف البحار تبدك ضركرة ممحة . كىك ما سنراه مف خالؿ الفرع الثاني.

                                       
 .389، ص1977، دار النيضة العربية، القاىرة ،كالقكاعد الدكلية الحديثة حممي، االمتداد القارمنبيؿ أحمد - 1
حادث البتركلية في قاع البحر: مف أىـ الحكادث التي تسببت في حدكث ككارث بيئية مف جراء تسرب النفط مف الحقكؿ - 2

.حيث 1979طف يكميا مف شير جكيمية حتى شير سبتمبر عاـ  4000( حيث تسرب منو  IX TOC 1انفجار حقؿ )
 كاف مف الصعب التحكـ فيو.

تعرض الخميج العربي إلى تسرب نفطي خطير عند انفجار أحد الحقكؿ النفطية بمحاذاة السكاحؿ السعكدية ،عاـ  -
 برميؿ ، أيف تـ إغالؽ اآلبار المتضررة بعد أسبكع. 80000 يحكالدرت كمية النفط المتدفؽ ب.كقد ق1980

تعرضت أحد الحقكؿ في مياه الخميج إلى اليجـك مف طرؼ القكات العراقية ، كىك ما أدل إلى تدفؽ  1980في مارس -
ؼ الحرب كىك ما أدل إلى تسرب ما النفط في مياه الخميج العربي ، حيث لـ يتمكف مف اصالح األعطاب نتيجة لظرك 

برميؿ يكميا.كقد كانت ىذه الحادثة أكؿ خطكة لتكريس العمؿ كالتعاكف اإلقميمي مف خالؿ اتفاقية الككيت لعاـ  5000يقارب 
1978. 

كيتية  عندما قامت القكات العراقية بضرب اآلبار النفطية الك 1990كذلؾ الحادثة المشيكرة أثناء حرب الخميج الثانية عاـ -
مميكف برميؿ.كبقيت أضرار ىذا التمكث ممتدة إلى سنكات  5كىك ما أدل إلى انتشار بقعة نفطية كبيرة قدرت ب تقريبا 

 عديدة.
 .37ص  عبد الكاحد محمد الفار،االلتزاـ الدكلي بحماية البيئة الحرية كالحفاظ عمييا مف أخطار التمكث،مرجع سابؽ - 3
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 الفرع الثاني: الجهود الحديثة المبذولة بغية السيطرة عمى التموث الناجم عن أخطار االستغالل

لجنة خاصة مؤقتة لدراسة االستخدامات  1967أنشأت الجمعية العامة لألمـ المتحدة عاـ         
السممية لقيعاف البحار كالمحيطات في المناطؽ التابعة لسيادة الدكلة ،ثـ تحكلت بعد ذلؾ إلى لجنة 

ت ليذه الجنة سندأكمف جممة المياـ التي 1دائمة لالستخدامات السممية لقيعاف البحار كالمحيطات .
دراسة المقترحات الخاصة بمنع التمكث الناجـ عف استكشاؼ المكارد الطبيعية كاستثمارىا في المنطقة 

 .1973أكت  24جكيمية إلى  2الدكلية لمخركج بمشركع مكحد.حيث اعتمدت في دكرتيا المنعقدة مف 
 حيث فرض المشركع عمى الدكؿ جممة مف التدابير، أىميا:    

 يمـز مف الحيطة مف أجؿ منع تمكث البيئة البحرية أيا كاف مصدر ذلؾ التمكث. اتخاذ ما- 
بالدكؿ  ضرارباإلأال تتسبب األنشطة التي تقـك بيا الدكلة الساحمية في المناطؽ الخاضعة لكاليتيا -

 األخرل .
الطبيعية منع حكادث التمكث الناجمة عف المنشآت كاألجيزة المستخدمة الستكشاؼ كاستغالؿ المكارد -

 2لقاع البحار كباطنو.
كقد كانت الجمعية العامة لألمـ المتحدة،قد دعت في إعالف المبادئ التي تحكـ قاع        

البحار،خارج حدكد السيادة الكطنية ،كافة الدكؿ إلى التعاكف مف أجؿ تنفيذ القكاعد الدكلية الخاصة 
 ةالكالية الكطني لبحار كباطنيا خارج حدكدبمنع تمكث البيئة البحرية مف نشاطات استكشاؼ قيعاف ا

 لمدكلة.
أف  كيبدك مف خالؿ استقراء أعماؿ لجنة قاع البحار كالمؤتمر الثالث لألمـ المتحدة لقانكف البحار

الجيكد الخاصة بالسيطرة عمى التمكث الناجـ عف أنشطة استكشاؼ كاستغالؿ قيعاف البحار قد أخذت 
 لناجـ عف ىذه األنشطة في المناطؽ الخاضعة لسيادة الدكلة .اتجاىيف:فاألكؿ يعالج التمكث ا

أما االتجاه الثاني : فيعالج التمكث الناتج عف ىذه األنشطة كلكف في المناطؽ الغير خاضعة لسيادة 
 الدكلة.كىك ما سنبينو فيما يمي:

                                       
 .1968( لسنة 23) 2467 قرار الجمعية العامة رقـ - 1
 .128عباس ىاشـ الساعدم ،حماية البيئة البحرية مف التمكث، مرجع سابؽ،ص  - 2
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شاف قيعان الجهود المبذولة إلقامة نظام قانوني من أجل السيطرة عمى التموث الناجم عن استك-1
 البحار والمحيطات في المناطق الخاضعة لسيادة الدولة.

إف معظـ القكاعد الدكلية التي تتمحكر عمكما حكؿ التمكث الناجـ عف استكشاؼ كاستغالؿ قاع       
البحر ، تتخذ ليذا النكع مف التمكث مبدأ عاما. ك ىك المبدأ الذم يشير إليو إعالف ستككيكلـ لعاـ 

ة البيئة أف:" الدكؿ ممزمة بحماي حيثبشأف البيئة كنجده في العديد مف الصككؾ الدكلية ، 1972
البحرية كالمحافظة عمييا." عمى الرغـ مف الغمكض الذم يحـك حكؿ ذلؾ ، كيبدك أف ىذا المبدأ تكطد  

كمع ذلؾ ال ينبغي األخذ بيذا المبدأ بشكؿ منفصؿ عف  تدريجيا كأساس لمقانكف العرفي لمبيئة البحرية،
دم لمدكؿ في استغالؿ مكاردىا مبدأ آخر،أقكل في القانكف الدكلي المعاصر: كىك تكريس الحؽ السيا

الكطنية. كأفضؿ مثاؿ عمى تطبيقات ىذا المبدأ األخير : القكاعد المتعمقة  بػالحقكؽ السيادية لمدكلة 
ككذلؾ استغالؿ المكارد  1الساحمية عمى الجرؼ القارم ألغراض استخداـ كاستغالؿ مكارده الطبيعية.

 2الكالية الكطنية. الكامنة في قاع البحر الذم تمارس عميو الدكلة
كلذلؾ فقد تـ مف خالؿ لجنة قاع البحار ككذلؾ المؤتمر الثالث لألمـ المتحدة لقانكف البحار         

كضع المعايير األساسية التي تحكـ ىذا االستغالؿ؛عف طريؽ إنشاء المعايير الدكلية  مف قبؿ السمطة 
ضعيا الدكلة الساحمية كفقا لسياستيا البيئية في الدكلية لقاع البحار ، مع ترؾ المجاؿ لممعايير التي ت

                                       
1 -Tullio Treves , La pollution résultant de l'exploration et de l'exploitation des fonds marins en droit 

international,Annuaire Francais de droit international,1978.p832.                                                           
 
 تـ منتجة بئر أكؿ ككانت النفط صناعة تاريخ مف مبكرة مرحمة في البحر مف النفط استخراج عمميات أكؿ بدأت كلقد - 2

 الكاليات في  BISSILVANIAكالية مف TITUSVILLE بمدة في كانت -األمريكييف البتركؿ لخبراء كفقا- العالـ في حفرىا
 فقد ) شاطئية( بحرية بئر أكؿ حفر تـ  1897 سنة في أم التاريخ ذلؾ عاما مف 38 كبعد .1859 سنة األمريكية المتحدة

ببمدة   تحيط التى الكثيرة الينابيع مف فقاعات يطمقاف الطبيعي كالغاز الزيت أف النفط عف الحظ المنقبكف
SUMMERLAND مف بالقرب SANTA BARBARA جاءت كقد األمريكية، المتحدة الكاليات كاليفكرنيا في كالية في 

 أحد فأقاـ أفضؿ، زيتا كتنتج غزارة أكثر المحيط ساحؿ إلى اآلبار األقرب أف كتبيف طيبة بنتائج حفرىا تـ التى اآلبار
 امتأل حتى طكيؿ كقت يمض كلـ النفطية ،لمتمكف مف حفر أكلى اآلبار  البحر داخؿ متر 90بطكؿ  ان  رصيفا الميندسيف

كاتسعت مف ذلؾ عمميات استخراج . المحيط مياه في  متر 400أطكليا حكالي  كبمغ  كالمراسي باألرصفة ذلؾ الساحؿ
 النفط مف البحر حتى عمت مناطؽ كثيرة.
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الحاالت الشاذة  فقط ك عمى الدكؿ ضماف تماشي المعايير التنظيمية الكطنية مع المعايير الدكلية    
 1عمى أال تككف أقؿ شدة مف المعايير المتفؽ عمييا دكليا.  

ث الناجم عن استكشاف قيعان الجهود المبذولة إلقامة نظام قانوني من أجل السيطرة عمى التمو -2
 البحار والمحيطات في المنطقة الدولية:

 1958إف حالة الغمكض التي اتسمت بيا اتفاقيتي جنيؼ ألعالي البحار كالجرؼ القارم لعاـ         
كعدـ  ؛بسبب عدـ تحديد االتفاقية األكلى لمنظاـ القانكني الستغالؿ كاستكشاؼ قيعاف أعالي البحار

ثـ تركيا الباب مفتكحا أماـ الدكؿ   قية الثانية لممناطؽ الخاضعة لكالية الدكؿ الساحمية ،تحديد االتفا
الساحمية لمد جركفيا القارية إلى مساحات كاسعة بشكؿ أصبح ييدد إمكانية كجكد منطقة دكلية تقع 

كر في القدرات ،إضافة إلى أف التقدـ العممي كما رافقو مف تط 2خارج حدكد الكالية الكطنية ليذه الدكؿ
التكنكلكجية لمدكؿ ،أدل إلى إنفرادىا باستغالؿ الثركات المكجكدة في ىذه المنطقة كالعمؿ عمى تأميف 

لة تحديد النظاـ القانكني لممنطقة الدكلية بما أ،كؿ ذلؾ أدل إلى إثارة مس 3سيطرتيا عمى ىذه الثركات
ثمار في المنطقة كتحديد الجية التي يمكنيا في ذلؾ تحديد النظاـ القانكني لعمميات االستكشاؼ كاالست

القياـ بيذه العمميات ،بما يتيح لجميع الدكؿ استغالؿ ىذه الثركات كاالستفادة منيا ككذلؾ االلتزاـ 
ك التي خمقت نظامان  1982بحماية بيئتيا البحرية . فكانت اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لعاـ 

                                       
أف الدكؿ الصناعية الكبرل لـ تطالب  أساسعارضت الدكؿ النامية في مؤتمر قانكف البحار ىذا الطرح بشدة ،عمى - 1

بتطبيؽ فكرة المعايير المشددة لمحفاظ عمى السالمة البيئية إال بعد كصكليا إلى مستكل عاؿ مف التطكر التكنكلكجي.كىك ما 
 يمنع الدكؿ النامية النمك التي ىي في الحاجة إلييا.

بطمب إلى  1968الشركات االمريكية لمتقدـ في مستيؿ عاـ دفع غمكض الكضع القانكني لقيعاف أعالي البحار إحدل - 2
األمـ المتحدة لمنحيا رخصة مانعة لمتنقيب عف المعادف في منطقة في قاع كسط البحر األحمر. استندت الشركة في طمبيا 

ال تممؾ صالحية  إلى أنو حتى ذلؾ التاريخ لـ تطالب أية دكلة بالسيادة عمى تمؾ المنطقة. كلكف األمـ المتحدة ردت بأنيا
 .منح حقكؽ في قاع البحر األحمر

قحطاف عدناف عزيز،محمد حسيف كاظـ،النظاـ القانكني لممنطقة الدكلية،مجمة جامعة كربالء العممية ،جامعة بابؿ )كمية  - 3
 .33.ص 2007،ديسميبر 4القانكف (العدد 
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) لكقكعيا  فيما بعد بالمنطقة الدكلية تسميتياو بالمنطقة التي درج عمى قانكنيا جديدا  كىك ما أسمت
 1خارج حدكد الكالية اإلقميمية لمدكؿ(

 مف كسيمة بأية أك اليد بكضع عدـ التممؾ سكاءا ،ىك المعتمدة في المنطقة التي المبادئ كمف أبرز
 كما منيا جزء أم عمى السيادية الحقكؽ أك السيادة ممارسة أك ادعاء دكلة ألية يجكز ال الكسائؿ، ك

المنطقة    بخصكص أك اكتساب حقكؽ ادعاء اعتباريا أك كاف طبيعيا ما شخص أك دكلة ألية يجكز ال
 المنطقة اعتبار مع متسقا المبدأ يأتي ىذا ،ك المزمع إنشاؤه الدكلي النظاـ مع يتفؽ ال بما مكاردىا أك 
 137.3عميو اتفاقية قانكف البحار مف خالؿ نص المادة كىك نفسو ما نصت 2مشتركا. مكاردىا إرثا ك

كتحديد المنطقة الدكلية يرتبط بتعييف الحدكد الخارجية المتداد السيادة االقميمية لمدكؿ الساحمية عمى 
الطبقات األرضية المنحدرة امتدادا مف سكاحؿ الدكلة تحت البحر كما يكجد تحتيا مف تربة. كلقد 

مكانة خاصة لفكرة االمتداد الطبيعي ؛حيث اعتبرت أف الجرؼ  1982بحار أعطت اتفاقية قانكف ال
القارم ألية دكلة ساحمية يشمؿ : قاع كباطف أرض المساحات المغمكرة التي تمتد إلى ما كراء بحرىا 
االقميمي في جميع أنحاء االمتداد الطبيعي إلقميـ تمؾ الدكلة حتى الطرؼ الخارجي لمحافة 

لحافة القارية االمتداد المغمكر مف الكتمة البرية لمدكلة الساحمية .كتتألؼ مف قاع القارية...كتشمؿ ا
  4البحر كباطف األرض لمجرؼ كالمنحدر كالرتفاع.

 
                                       

 فم فيمك دكلي قانكني ـنظا كضع البحار فلقانك  الثالث المتحدةـ األم مؤتمر انعقاد أثناء الصناعية لالدك حاكلت قدل - 1
 فم ايكمنعت صد كحائط ايل كقفت قد النامية بمدافال فكلك ايلصالح الدكلية المنطقة لكاستغال فاستكشا تستطيع فأ وخالل

 الصناعية فدامالب مصالح فبي بالتكازم بالمنطقة لكاالستغالف االستكشا يةمعم ـينظ قانكني ـبنظا كطالبتتحقيؽ ىدفيا 
 المنظكر ذات عمى الصناعية فدامالب كبعض ايرؤيت فتك ـل مريكيةاأل المتحدة الكاليات فأ إال ؛اميةالبمداف الن حةمكمص
 تشريعات إصدار في كبدأت 1982 ـلعا المتحدة ـاألم اتفاقية فم عشر الحادم الجزءمى ع المكافقة فرفضت جيكالن

 . الدكلية المنطقة لكاستغالاؼ استكش ـتنظ انفرادية
)بشأف المبادئ المطبقة في قاع 1980( ديسمبر 25الدكرة ) 2749اإلعالف الصادر عف الجمعية العامة في قرارىا  - 2

 البحار كالمحيطات كباطف أرضيا المكجكدة خارج حدكد الكالية الكطنية(
بو اتفاقية  كأخذتة ، أتى بو السفير )باردك( إف تعبير قاع البحار كالمحيطات كباطف األرض خارج حدكد الكالية الكطني- 3

،كما أنيـ لـ يستخدمكا تعبير الجرؼ القارم ، إال بعد حمكؿ القرف العشريف ، لذلؾ فإف كؿ ما كرد مف إشارة إلى قاع 1982
 حار .بتداءا مف البحر االقميمي حتى أعالي الباالبحر كالمحيطات قبؿ ذلؾ التاريخ كاف يشمؿ جميع المناطؽ البحرية 

 مف اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار. 76( مف المادة 1،3الفقرة )- 4
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 *التوفيق بين األنشطة في المنطقة وبين حماية البيئة البحرية:     

حرية ،كأف تككف المنشآت تجرم األنشطة في المنطقة مع المراعاة المعقكلة لسالمة البيئة الب     
المستخدمة في إجراء مثؿ ىذه األنشطة خاضعة لمشركط الكاردة في اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف 

 1البحار.
كلقد جاءت النصكص المنبثقة عف مؤتمر األمـ المتحدة الثالث لقانكف البحار لتعكس اتفاؽ كجيات 

قيعاف البحار  كاستثمارالنظر بيف الكفكد الرسمية بشأف الجية المختصة التي تحكـ عمميات استكشاؼ 
ة لمسمطة الدكلية كلقد أسندت ىذه الميم  كالمحيطات في المناطؽ الكاقعة خارج حدكد الكالية الكطنية،

حيث قاـ المشرع الدكلي بكضع المعايير كالقكاعد  1982التي تـ إنشاءىا في ظؿ اتفاقية  2لقاع البحار
ك اإلجراءات ذات الطابع الدكلی ليحكؿ دكف حصكؿ التمكث كغيرىا مف األخطار البيئية  التي تيدد 

حيث  خطيرة، بيئية تداعيات لو الماء تحت المعدني التنقيب عمميات التكازف اإليككلكجي لمبحر. ألف
 لمكاد مف انبعاث ذلؾ يصاحب كما كالتجريؼ كالحفر التنقيب عممية بسبب مباشرة البحرية البيئة تتأثر
 أف ذلؾ إلى أضؼ .التنقيب أماكف في المكجكدة البحرية الكائنات عمى تقضي سكؼ كخطيرة سامة
األحياء  مف كثير لحياة كغير صالحة ممكثة المياه تجعؿ سكؼ التنقيب مخمفات مف التخمص عممية

 . الييف بالدكر ليس لمبحار الجديدة بالسمطة المنكط الدكلي الدكر يجعؿ البحرية مما
أنشطة  جميع المنطقة في األنشطة تعني :" 1982اتفاقية  مف 1 المادة مف  3الفقرة في كلقد جاء
 المنطقة" مكارد كاستغالؿ استكشاؼ

 كاالستكشاؼ التنقيب : الدكلية المنطقة في األنشطة عمميا تشكؿ مراحؿ ثالثكلذلؾ نمتمس 
لالتفاقية كلقكاعد  سيمتثؿ كتابيا بأف المنقب تعيدان  السمطة تمقي بمجرد التنقيب كاالستغالؿ كيجرم

 إخطار عف فضال السمطة كأنظمتيا ك اجراءاتيا فيما يتعمؽ بالتعاكف في برنامج حماية البيئة البحرية؛
 3. فييا التي سيجرل لمقطاعات العامة بالحدكد السمطة

                                       
 مف االتفاقية. 147المادة - 1
 البحار أعالي منطقة قاع استغالؿ عمى تعمؿ جامايكا في مقرىا بحرية دكلية منظمة :البحار لقاع الدكلية السمطة - 2

ف ىذا المصطمح إ.كلإلشارة ف  1982لعاـ  البحار لقانكف المتحدة األمـ اتفاقية في األعضاء الدكؿ مف المنظمة ىذه كتتككف
 .الدكلي القانكف يستعمؿ ألكؿ مرة في

 .1982ؽ الثالث التفاقية قانكف البحار رفالم- 3
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ىذه  تحممو ما السمطة ؛بسبب بو تنيض الذم القياـ بالعمؿ ،تسبؽ الدكؿ في التعاكف  رغبة ك       
 مصالح عمى الحفاظ أف كبما .ك أىدافيا األخرل أضؼ إلى طبيعتيا خاصة سمة األخيرة مف
كرشيدة كيشكؿ ىيمنة عمى النشاطات في  منتظمة إدارة لممنطقة السمطة إدارة مف خالؿ اإلنسانية

المنطقة.فإف عمميا يتطمب مف الدكؿ األطراؼ التعاكف كالمشاركة الفعالة مف أجؿ االستغالؿ العادؿ 
ف ىذا المبدأ قد أخذت بو العديد أكالسميـ مف أجؿ الحفاظ عمى السالمة البيئية لممنطقة.كالجدير بالذكر 

المنظمات الدكلي  ىالدكلية ،حيث منح برنامج األمـ المتحدة لمبيئة دكرا استشاريا إلمف المنظمات 
الغير حككمية .كقد اعترفت الجمعية العامة لألمـ المتحدة صراحة بدكر تمؾ المنظمات في االسياـ 

شجيع بحماية البيئة البحرية ، عندما عيدت إلى المجمس المنكط ببرنامج األمـ المتحدة لمبيئة ميمة ت
سياـ الييئات الدكلية العممية المختصة في مجاؿ البيئة ، كما دعت المنظمات غير الحككمية ذات إ

االىتماـ بشؤكف البيئة ، إلى تقديـ أقصى ما يمكف مف مساعدات إلى االمـ المتحدة مف أجؿ إحراز 
 1أكبر درجة مف التعاكف كالتنسيؽ.

التمكث  مف البحرية البيئة بحماية كالخاصة 1982البحار اتفاقية قانكف  مف 192 المادة كاحتراـ
 لإلنسانية مشترؾ تراث بمثابة تعتبر كالمحيطات البحار أعالي قاع أف ،عمى اعتبارميياع كالحفاظ
 .عمييا السيادية الحقكؽ أك السيادة تمارس أك تدعي أف دكلة ألم كليس جمعاء،

 كالمبادئ لمقكاعد كفقا البشرية عف تنكب دكلية سمطة طريؽ عف المكارد كاستثمار تمؾ استغالؿ كيتـ
 . 184 المادة  كحتى 150 المادة مف باالتفاقية عمييا  المنصكص

الجيكد الدكلية  أف خالؿ قانكف البحار كجممة االتفاقات الدكلية في المجاؿ، الحظناه مف كمما       
 بيف ذلؾ في فرؽ ال البحرية، المناطؽ كافة تشمؿ تشكؿ التزاما عمييا، كالحفاظ البحرية البيئة لحماية
 ألم اإلقميمية الكالية عف تخرج التي كتمؾ ، الدكلة الساحمية أك سيادة كالية في تدخؿ التي المناطؽ
 سطح مف بدءا المناطؽ لكؿ البحرية البيئة عناصر كافة يمتد ليشمؿ االلتزاـ أف يعنيىذا ال  دكلة،
أحياء.كتجاكز ىذا  مف يتضمنو كما الجزر، درجات أعمى خمؼ البحر كقاع الماء إلى عمكد البحر

االلتزاـ سيرتب تكقيع المسؤكلية الدكلية عف األضرار التي يمكف أف تحدث مف جراء انتياؾ قكاعد 
 القانكف الدكلي.

 
                                       

 .1972ديسمبر لعاـ  15(المؤرخ في 27)2997قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة، - 1
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 خالصة الباب األول:

 وىذا  اإلطالق عمى البحرية البيئة تصيب قد التي المموثات أبرز من النفطي التموث يعد           
 مراعاة عدم عن فضال ،  البحرية السفن الواسعة التي أنشأتيا النقل منيا حركة ؛لعدة أسباب راجع
أو من خالل   خزاناتال تنظيف عن الناتج البحر مياه في الممقى المموث الماء من المسموح الحد

 في التحكم الصعب من أنو ساتدراال وقد أثبتت .عمميات التنقيب أو استخراج النفط من أعماق البحار
 المد وعوامل الرياح تتحكم ،أين المتحرك و العائم بالخطر وصف فيما ، انتشاره منع و التموث النفطي

 .نسب خطورتو في األمواج وشدة والجزر
يترجم مضمون االلتزام الدولي بحماية البيئة البحرية إلى واقع قانوني واجب النفاذ؛و لذلك حيث       

فقد أنيط بالدول عمى المستوى الفردي ميمة اتخاذ التدابير ووضع القواعد القانونية التي تكفل تنفيذ 
سب اختصاصات الدول في االلتزام عمى نحو يحقق صيانة البيئة البحرية وحمايتيا من التموث عمى ح

 ىذا الشأن من جية ،وحسب المكان والمنطقة البحرية التي وقع فييا فعل التموث.
ذا كانت اتفاقية قانون البحار لعام          قد أولت  بشكل عام اىتماما كبيرا بشأن حماية  2891وا 

والذي ينتج عن االستخدام واالستغالل البشري  ؛البيئة البحرية من كافة أوجو التموث باختالف مصادره
والمتعمقة بالمسؤولية المدنية عن أضرار التموث   2898لمبحار والمحيطات ؛فإن اتفاقية  بروكسل 

بالزيت قد حددت النطاق الجغرافي لمتموث وفقا لمكان وقوع الضرر بغض النظر عن مكان نشوء 
ة أعالي البحار و وقع الضرر في المياه االقميمية  في منطق حدث  يالنفطالتسرب أن مو ف ،الحادث

 .فإن العبرة ىي بمكان وقوع الضرر
       يعتبر التموث بالمواد النفطية من أخطر و أشد صور المساس بسالمة البيئة البحرية  و       

لبيولوجي الحياة اعمى  ىذه المادةرتبيا تالمخاطر و اآلثار التي نظرا إلى و األكثر تأثيرا عمييا، 
اآلليات أو الوسائل التقنية الالزمة لحماية  إلى واالقتصادية عمى حد سواء،ما دفع بالدول إلى المجوء

ىذه البيئة مثل االحتواء بالوسائل الميكانيكية أو االحتواء الكيميائي لمزيت ،أو من خالل أساليب 
ومنع  .ثات التي تيدد البيئة البحريةالوقاية و االستعدادات المتبعة من قبل الدول لمتصدي ليذه الممو 

  يعتبر تموثا عابرا لمحدود. سريع االنتشار و انتشاره في حالة وقوعو خاصة وأنو
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الباب الثاني:المسؤولية الدولية والتعويض عن األضرار الناتجة عن تموث البيئة البحرية بالزيت 
 النفطي والوضع في النظام األمريكي.

 التزاـقانوني ، حيث تتوقؼ فعالية أي  لتزاـاتعتبر المسؤولية الدولية جزءا ال يتجزأ مف أي        
عمى مدی نضوج ووضوح قواعد المسؤولية المعنية بو، وعمى الرغـ مف أف نظاـ المسؤولية في  يقانون

   1أحد المبادئ المستقرة فيو، إال أنيا مازالت مف المسائؿ الغامضة والمثيرة لمجدؿ. وى يالقانوف الدول
 الدوؿ عمى المسؤولية مف خبلؿ إقرار التموث مف البحرية البيئة حماية إلى الدولية االتفاقيات تسعى و

 .  البحرية البيئة تمويث في منع  بالبيئة ،أو تتياوف التي تمحؽ أضرارا

ذا كاف       مف الحد ؛ىػػو عمى المستوى الدوليبالنفط  التموث عف المسؤولية أحكاـ إقرار مف اليدؼوا 
وسيمة  وكذا .عف استغبلؿ واستخراج ىذه المادة أو الناتجة النفطية المواد عف نقؿ الناتج الضرر وقوع

فإنو عمى مستوى التشريعات المتضرريف.  تعويض و البحرية بالبيئة الحاصؿ الضرر لجبر عبلجية
  قد أحدث ضجة عمى المستوى العالمي  (O.P.A) 1990ألداخمية نجد أف قانوف التموث بالزيت

القانونية لمتموث بالزيت عمى مستوى الفيدرالية ،كما تميز حيث تميز ىذا القانوف بتوحيده لمقواعد 
 بالشدة في تنظيمو لقواعد المسؤولية والتعويض عف أضرار التموث بالنفط.

عمى أحكاـ المسؤولية الدولية عف التموث الناتج عف الزيت النفطي ولذلؾ سنقؼ مف خبلؿ ىذا الباب 
 الدولي وكذا التشريع األمريكي.مف خبلؿ النظاـ يض و وكذا النظاـ القانوني لمتع

 لمسؤولية الدولية عن أضرار تموث البيئة البحرية .أحكام االفصل األول: 

 .عن التموث بالزيت النفطياآلثار العامة والخاصة عن األضرار الناتجة الفصل الثاني:           
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 البحرية .لمسؤولية الدولية عن أضرار تموث البيئة ا أحكامالفصل األول: 

مف المبادئ الثابتة في األنظمة القانونية الوطنية لمختمؼ دوؿ العالـ ،أف كؿ حؽ يقابمو          
ذا كاف القانوف قد اعترؼ لؤلشخاص بحقوؽ معينة ،فإنو بالمقابؿ قيد ممارستيا بعدـ ا ضرار إلواجب وا 

بر البحار والمحيطات ىو أحد بالغير وىو ما أطمؽ عميو مصطمح المسؤولية .وعميو فإف نقؿ النفط ع
المجاالت التي يمكف أف تطبؽ عميو أحكاـ المسؤولية باعتباره نشاطا خطرا ؛وبالتالي أي تسرب لمنفط 

 بالزيت ؛ ىو التموث عف الدولية المسؤولية أحكاـ إقرار مف ينجر عنو إضرارا بالبيئة البحرية.واليدؼ
إلى  جانب الوقاية مف التموث  والتنقيب عنيا فطيةالن المواد نقؿ عف الناتج الضرر وقوع مف الحد

 بالبيئة الحاصؿ الضرر لجبر وسيمة عبلجية إال ماىي المسؤولية ترتيب أف كما البحري ككؿ .
قرار أحكاـ المسؤولية الدولية يكوف  وفقا لمقاعدة العامة التي تتحمؿ  فييا الدولة المسؤولية البحرية.وا 

ماداـ التصرؼ المخالؼ يسبب   انوف الدولي، سواء أخطأت أو لـ تخطئنتيجة تصرفاتيا المخالفة لمق
  ضررا لدولة أخرى.ولذلؾ سنتناوؿ مف خبلؿ ىذا الفصؿ مبحثيف كاآلتي:

 المبحث األول: النـــظام القانـــوني لممسؤوليـــة الدوليــــة.

 وموانعياساس المسؤولية الدولية عن التموث بالزيت النفطي أ المبحث الثاني:
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 المبحث األول: النـــظام القانـــوني لممسؤوليـــة الدوليــــة.

الدولي قد منحت الدوؿ حؽ سيادي في استغبلؿ ثرواتيا البحرية فإنيا  إذا كانت مبادئ القانوف       
وتمحؽ بيا  األنشطة البحرية التي تدخؿ تحت رقابتيا  ؤولية الدولة عمىػػبالمقابؿ أكدت عمى مس

ىي النظاـ القانوني الذي بمقتضاه ؛فالمسؤولية الدولية وفقا لقواعد ومبادئ القانوف الدولي  أضرارا بيئية
تمتـز الدولة التي ينتسب إلييا العمؿ غير المشروع وفقا لمقانوف الدولي بتعويض الدولة التي وقع عمييا 

 ذلؾ الفعؿ.

عمى الدوؿ  نيا تطرح صراحة مسألة االلتزاـ العاـ المفروضأما بالنسبة لمقواعد االتفاقية ،فإ      
  بالمحافظة عمى سبلمة البيئة البحرية مف مختمؼ مصادر التموث عامة ،ومف التموث النفطي خاصة

اىتمت بنظاـ المسؤولية  التي ذلؾ مف خبلؿ تكريس أحكاـ المسؤولية الدولية ؛وأىـ االتفاقيات و
ونجد  1969النفط ،اتفاقية المسؤولية عف أضرار التموث بالنفط لسنة  الدولية عف التموث الناتج عف

 ي:ػػاوؿ مف خبلؿ ىذا المبحث مايمنلذلؾ سنت . و1972كذلؾ اتفاقية لندف لمنع التوث البحري لسنة 

 المطمب األول :المسؤولية الدولية عن أضرار التموث في ضوء المبادئ العامة لمقانون الدولي 

 .ناصر المسؤولية عالمطمب الثاني: 
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 المطمب األول :المسؤولية الدولية عن أضرار التموث في ضوء المبادئ العامة لمقانون الدولي

لقد كاف المبدأ السائد قديما في معظـ دوؿ العالـ ىو عدـ مسؤولية الدولة ،حيث كاف ال يحؽ         
واستمر  لؤلفراد بالتعويض عف األضرار التي تسببيا أعماليا وذلؾ استنادا إلى تمتع الدولة بالسيادة 

التي تضافرت فيما ىذا المبدأ إلى أواخر القرف التاسع عشر ،إلى أف ظيرت مجموعة مف العوامؿ 
 بينيا لمعدوؿ عف ىذا المبدأ ،و تفعيؿ مبدأ المسؤولية الدولية عف أعماليا.  

والنتيجة المبلحظة مف خبلؿ األضرار التي يخمفيا تموث البيئة البحرية ،ىو أف األسس        
جديدة  ةعنيا بفكر التقميدية لممسؤولية الدولية القائمة عمى الخطأ والتقصير ،أضحى أنو يمكف االستغناء 

حيث أف  مفادىا أف المسؤولية الدولية لمدولة يمكف أف تقاـ عمى أساس ما يسمى المسؤولية المطمقة 
مؤيدي ىذا االتجاه ،يقولوف بأف المسؤولية الدولية المطمقة أصبحت في الوقت الحاضر مف مبادئ 

 القانوف الدولي.ولذلؾ سنتطرؽ مف خبلؿ ىذا المطمب إلى :

 -كفرع أول-عمى حاالت التموث البحري  لقواعد العامة لممسؤولية الدولية لمقانون الدوليتطبيق ا-

 -كفرع ثاني-خصائص المسؤولية الدولية-
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  الفرع األول : تطبيق القواعد العامة لممسؤولية الدولي لمقانون الدولي عمى حاالت التموث البحري

تكتسب قواعد المسؤولية الدولية عف األضرار البيئية ،عمى العمـو درجة متقدمة مف التطور         
لكونيا تعالج مسؤولية الدوؿ عف األضرار التي تصيب األجانب عمى أقاليميا بصورة أساسية ،أما 

ب قواعد المسؤولية الدولية عف األضرار التي تصيب الدوؿ األخرى فتحؿ في المرتبة الثانية.وتكتس
المسؤولية الدولية عف األضرار البيئية التي تنتقؿ إلى الدوؿ األخرى وضوحا واستقرار كبيريف لكونيا 

 1القت التطبيؽ مف طرؼ القضاء الدولي.

تمؾ  تطبيؽثـ القضاء الدولي في ىذا الجانب ،ولكي نقؼ عمى المبادئ العامة التي طبقيا       
 البد مف التعرض لمتعريؼ بالمسؤولية الدولية أوال.؛ لمبادئ عمى حاالت التموث البحريا

 تعريف المسؤولية الدولية:-1

بأنيا: "الوسيمة التي بموجبيا ينبغي عمى الدولة المقصرة تقديـ تعويض  <Rozi>عرفيا الفقيو        
 إلى الدوؿ الضحية بسبب ارتكاب تصرؼ مخالؼ لمقانوف الدولي العاـ "

و بأنيا: "االلتزاـ القانوني المفروض بموجب النظاـ القانوني الدولي عمى أي كما يعرفيا جانب مف الفق
شخص مف أشخاص القانوف الدولي العاـ، بتعويض الشخص الدولي اآلخر الذي أصابو الضرر 

 2نتيجة لمقياـ بعمؿ أو االمتناع عف القياـ بعمؿ."

كقاعدة عامة،إال عمى األفعاؿ الصادرة فالمسؤولية الدولية بوصفيا عبلقة قانونية بيف الدوؿ ال تنصب 
      عف الدوؿ ،وىذه األخيرة ال تتحمؿ مسؤولية التصرفات الصادرة عف األشخاص طبيعييف كانوا 

 3أو اعتبارييف .

                                       
1 -CH.S. Pearson , International environmental  policy, Jhon Hopkins University press, London , 1975,p60. 
              1989،،دار الكتب والوثائؽ،بغداد1982:وفقا التفاقية قانوف البحار جابر ابراىيـ ،القانوف الدولي لمبحار-2

 .291ص 
القاىرة .رسالة مقدمة لنيؿ درجة الدكتوراه، جامعة عيف شمسضرار التموث،أعف التركاوي عمار ،مسؤولية الدولة - 3
 .17ص
 



الناتجة عن تموث البيئة البحرية بالزيت النفطي الباب الثاني:المسؤولية الدولية والتعويض عن األضرار 
 والوضع في النظام األمريكي.

155 
 

مف اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار لتحديد المسؤولية الدولية  253وقد جاءت المادة        
المترتبة عف تمويث البيئة البحرية بقوليا:"الدوؿ مسؤولة عف الوفاء بالتزاماتيا الدولية المتعمقة بحماية 

ؿ أف يكوف الرجوع إلى البيئة البحرية والحفاظ عمييا ،وىي مسؤولة وفقا لمقانوف الدولي .وتكفؿ الدو 
أو عمى أي ترضية  القضاء متاحا وفقا لنظميا القانونية مف أجؿ الحصوؿ عمى تعويض سريع كاؼ

         أخرى فيما يتعمؽ بالضرر الناتج عف تمويث البيئة البحرية الذي يسببو األشخاص الطبيعييف
 1أو االعتبارييف الخاضعوف لواليتيا.

 المسؤولية الدولية وفقا لممبادئ العامة التي طبقتيا المحكمة في تمك قضية مصير تريل:-2
 األضرار عف التعويض مجاؿ في القضايا أىـ مف بترايؿ الصير مصنع قضية تعتبر          

 صدرت قد كانت القضية ىذه أف مف الرغـ وعمى ،عامة بصفة البيئة تموث مشكمة الناجمة عف
 الدولي الفقو درج فقد ،األخرى لمدوؿ بيئية أضرار مف عنو ينتج وما الجوي اليواءتموث  بخصوص

 مجاؿ في اإلقميمية واختصاصاتيا الدوؿ حقوؽ لتجسيد كدليؿ القياس سبيؿ بيا عمى االستعانة عمى
 عامة. بصفة البيئة حماية

 اآلتي: في القضية وقائع وتتمخص
 بكندا ترايؿ في مقاطعة كولومبيا البريطانية الواقعة بمدينة الصير مصنع أقيـ 1916 سنة في       

 حجما المصانع أكبر أصبح إنشائو مف فترة وبعد بكميات كبيرة والرصاص النحاس خاـ لغرض صير
نتاجا         . حيث حصمت شركة الصير الكندية عمى إجازة مف السمطات الكندية المنطقة تمؾ في وا 

ثاني أكسيد  ؛ىذا األخير الذي تنبعث منو كميات كبيرة مف غاز والتي قامت باستغبلؿ المصير
 طف شيريا. 20000إلى 10000المتطايرة مف األدخنة حيث قدرت S02الكبريت 

 األدخنة الكبريتية تطاير فإف أمياؿ سبعة بمسافة األمريكية الحدود مف قريبة ترايؿ مدينة كانت ولما
 بالغة وأحدثت أضرار األمريكية الحدود إلى وصمت بعيدة، مسافات إلى الجوي اليواء في  المتصاعدة

 سكاف المدينة أسرع وقد مموثا بيا المحيط الجوي اليواء وأصبح بمزارعيا لحقت واشنطف بمدينة
                                       

    والمبلحظ أف ىذه المادة فرقت بيف  مسؤولية الدولة عف تمويث البيئة البحرية ،وبيف مسؤولية األشخاص الطبيعييف - 1
خاضعة ألحكاـ القانوف الدولي،بينما أخضعت أو االعتبارييف عف تمؾ األفعاؿ ؛إذ جعمت المسؤولية في الحالة األولى 

 المسؤولية في الحالة الثانية لمقانوف الوطني.
 .99،ص2010أحمد خالد الناصر،المسؤولية المدنية عف أضرار تموث البيئة البحرية ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع،-
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 والواليات المتحدة كندا واتفقت الكندية الحكومة لدى صحتيا فأقامت األمريكية الحكومة إلى بالشكوى
 .1دولية تحكيـ محكمة إلى المشكمة إحالة عمى

 المبرمة االتفاقية عمى بناء ودراستو النزاع بفحص قامت مختمطة تكونت لجنة دولية حيث            
 والمشاكؿ األخرى الحدود مناطؽ في المياه بتمويث اىتمت والتي 1909 يناير 11 في الدولتيف بيف

 تعويض لمواليات تقدير .حيث تـ  1931 رفبراي 28 في تقرير بتقديـ المجنة وانتيت بالجوار؛ المتعمقة
 ،وطالبت1932 يناير  أوؿ حتى حدثت التي الخسائر مقابؿ دوالر 350000 قدره األمريكية المتحدة
 .مدينة واشنطف إلى كندا دولة إقميـ مف األدخنة تطاير مف لمحد اإلجراءات مختمؼ باتخاذ المجنة

 األمريكييف فقامت بالمزارعيف الخسائر محدثة التصاعد في استمرت التي الخسائر تتوقؼ لـ ولكف
 المفاوضات الدبموماسية ،وانتيت 1933 فبراير 17 في كندا لدى أخرى مرة باجتماع المتحدة الواليات

حيث اتفقت الحكومتاف بموجب 2أوتاتو. مدينة في 1935 أفريؿ 5في   اتفاقية عقد إلى الدولتيف بيف
 عمى تشكيؿ محكمة تحكيـ تتألؼ مف رئيس محايد وعضوييف مف القضاة الوطنييف ،أيف ،ىذا االتفاؽ

 ( 1941، والحكـ الثاني في مارس1938أفريؿ  19حكماف في القضية: الحكـ األوؿ  صدر في ) 

 :1331أفريل  11*الحكم الصادر في 

حكيـ إلى السؤاؿ استجابت محكمة الت 1938نيساف  6و في قرار مؤقت لممحكمة في            
المتعمؽ بالضرر الذي يسببو المصنع ،وأف يخضع المصنع إلى نظاـ مؤقت يستمر العمؿ بو عمى أف 
يشمؿ االمتناع عف إلحاؽ الضرر. مع تنصيب معدات لمسيطرة عمى التموث ،أما بخصوص ما إذا 

حددت المحكمة كاف يتعيف عمى المصير االمتناع عف إلحاؽ الضرر عمى األراضي األمريكية ،فقد 
المبادئ المبلئمة ،وقررت أنو مف الضروري األخذ بعيف االعتبار القانوف الدولي والممارسة وكذلؾ 
القانوف والممارسة في الواليات الفيدرالية األمريكية ،وقد وجد المحكموف أف قانوف التموث الجوي 

طابؽ والقواعد العامة لمقانوف الدولي لمواليات يت لمواليات المتحدة في التعامؿ مع الحقوؽ الشبو سيادية

                                       
 .791يشجع سببق ص-حبنت انؼشس انبٍئً-يعهى ٌٕسف،انًسؤٔنٍت انذٔنٍت بذٌٔ ػشس- 1

 1958.انقبْشة،انعشبً انفكش داس -انعبو انذٔنً انقبٌَٕ فً انحق استعًبل فً انتعسف يبذأ– انعُبًَ يحًذ إبشاٍْى - 2
 48 ص
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وعمى المستوى الدولي؛أكدت المحكمة عمى التزاـ عاـ يقع عمى عاتؽ أية دولة ويتمثؿ في حماية 
 1.ائية الدوؿ األخرى مف األفعاؿ الضارة التي يقـو بيا األفراد  ضمف سمطتيا القض

ر ،ووجدت بأف القرارات السابقة كما وجدت المحكمة صعوبة في تحديد ما يعنيو الفعؿ الضا      
وكذلؾ قانوف   المتخذة ككؿ تشكؿ أساسا مناسبا لبلستنتاجات وبالتحديد استنادا لمبادئ القانوف الدولي

ال يجوز ألية دولة أف تستعمؿ إقميميا أو تسمح باستعمالو بطريقة ينتج  :الواليات المتحدة األمريكية 
أو باألشخاص  أو بالممتمكات رارا بذلؾ اإلقميـمحدثة أضعنيا وصوؿ غازات إلى إقميـ دولة أخرى 

الموجودة عميو ،متى كانت النتائج عمى جانب مف الجسامة وأمكف إثبات الضرر بطريقة واضحة 
 2ومقنعة.
أما بخصوص األضرار التي تسببت فييا األدخنة مف أضرار عمى إقميـ الواليات المتحدة         

 إلى مكاف ويختمؼ مف األىمية كثير أو قميبل كاف وبعضيا قبؿ مف بعضيا يوجد األمريكية ؛ فإنو كاف
 إلى الحكـ الموضوع ليذا بالنسبة المحكمة انتيت و الزمف ،ولقد التربة نوع اختبلؼ حسب آخر

 أوؿ الفترة بيف عف المصير أدخنة مف الناتجة األضرار جميع مقابؿ دوالر 78000 بمقدار بالتعويض
 مف تاريخ التعويض ىذا دفع في تأخير سنة كؿ عف 6 % بفائدة 1937 أكتوبر و أوؿ 1932 يناير
 3الحكـ. إعبلف

 1941 مارس 11 في الصادر الحكم *

بو  المحكـو التعويض قيمة عف راضية غير كانت األمريكية المتحدة الواليات أف األصؿ وفي        
تطاير  مف يحد أف المصير عمى يجب ىؿ تدرس أف المحكمة عمى وكانت النظر بإعادة فطالبت
 الواجب اإلجراءات ىي وما البيئة ؟ تمويث بعدـ المصير عمى قانوني التزاـ ىناؾ وىؿ األدخنة

 الصدد؟ ىذا اتخاذىا في

                                       
 سيير ابراىيـ حاجـ الييثي،المسؤولية الدولية عف الضرر البيئي،دار رسبل ف لمطباعة والنشر والتوزيع ،لبناف- 1

 .47،ص2008
 .91 ،ص 1962،معيد الدراسات العربية ،جامعة الدوؿ العربية ، غانـ،المسؤولية الدوليةمحمد حافظ - 2
3 - United Nations, Reports of international Arbitral a wards. Vol., 111, P. 1974 
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المقضي  الشيء قوة حاز قد المسألة ىذه عمى الحكـ بأف الثاني حكميا في المحكمة حكمت وقد      
 كندا عمى التزاـ ىناؾ كاف إذا بما الخاص التساؤؿ عمى اإلجابة إلى المحكمة تتوصؿ ولـ فيو ىذا

التي  واإلجراءات المعايير بعض ذكرت أنيا إال ترايؿ مصير مف الصادرة المحتممة األضرار بالحد مف
  1.األدخنة تطاير مف الحد إلى المصير خبلليا مف يمكف

 أصاب األراضي الذي المادي الضرر عف بالتعويض األمريكية المتحدة لمواليات المحكمة حيث قضت
 و التغييرات    المميدة  غير األراضي أصاب الذي عمييا ،والضرر أدخمت التي والتحسينات المميدة

 وكذلؾ بسبب وتحسيناتيا األرض إيجار وقيمة المحصوؿ غمة انخفاض بسبب عمييا أدخمت التي
 األولى بالدرجة يرجع أخرى كاف أضرار عف تعويضات دفع برفض الحكـ أف ويبدوا ؛ التربة إضعاؼ

 اإلثبات. عدـ إلى

والجدير بالذكر أف قضية )مصير تريؿ( تعد سابقة ميمة في مجاؿ القانوف الدولي ،حيث أنيا        
قررت ألوؿ مرة ،المسؤولية الدولية عف األضرار الحاصمة لبيئة دولة أخرى ،إضافة إلى وجوب االلتزاـ 

 ار الواقعة.بدفع التعويض عف األضر 
الواقع مسؤولية غير مباشرة ،وىذا يعني أف  في  أما عف طبيعة المسؤولية الدولية في القضية ،فيي

مسؤولية كندا لـ تؤسس عمى أساس نشاطات قامت بتنفيذىا أجيزتيا ،بؿ نتيجة إلىماليا في اتخاذ 
استغبلؿ المصير منسجما االجراءات الكافية بجعؿ النشاط الذي تمارسو الشركة الخاصة التي تتولى 

 2مع التزاماتيا وفقا لقانوف الدولي.
 تطبيق المبادئ العامة عمى حاالت التموث البحري:-3

بيا أجيزتيا وكذلؾ مؤسساتيا والموظفيف   تعتبر الدولة مسؤولة عف التجاوزات التي تقـو      
ا أنفذت ىذه األعماؿ في إطار حدود التابعيف ليا والتي تعتبر خرقا لممبادئ العامة لمقانوف الدولي سواء

طالما أف الدولة قد أخفقت في ممارسة الوقاية 3االختصاص الوطني لمدولة ،أو تـ تجاوز تمؾ الحدود.
 البلزمة لمنع التموث .

                                       
 .   799 يشجع سببق ص-حبنت انؼشس انبٍئً-يعهى ٌٕسف،انًسؤٔنٍت انذٔنٍت بذٌٔ ػشس - 1

 .174الساعدي ،حماية البيئة البحرية مف التموث ،مرجع سابؽ،ص عباس ىاشـ - 2
 3- ,New York, R.W. Tucker by dand édite revised .ed .2nd ,International Law of Principles ,Kelsen ,Hans 

.                                                                                                                                                    197-.p1961966 
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تريؿ مف أجؿ تطبيؽ المبادئ العامة لممسؤولية الدولية عمى  وبالرجوع إلى قضية مصير       
حاالت التموث البحري ،فإف القاعدة المعمف عنيا تتمثؿ في أف الدولة تسأؿ طبقا لمقانوف الدولي عف 
 النشاطات التي تسبب فييا أضرار التموث لممياه االقميمية التابعة لدولة أخرى ،سواءا أكاف مصدر

 لتي تحمؿ أعماليا ،أو نتيجة لعمميات استكشاؼ الموارد الطبيعية واستغبلليا.  الضرر إحدى السفف ا
وتطبيؽ ىذه القاعدة ال يقتصر فقط عمى األضرار التي تصيب الدولة الساحمية في مياىيا االقميمية 

 التي تمارس عمييا الدولة حقوؽ سيادية. ةلمناطؽ البحريتمس اضرار التي األ بؿ يتجاوز ذلؾ إلى
أما بالنسبة لتطبيؽ قواعد المسؤولية الدولية باالستناد إلى مكاف مباشرة النشاط المسبب         

لمضرر فإنيا تطبؽ سواء حصؿ النشاط في المياه االقميمية لمدولة الساحمية أو في جرفيا القاري أثناء 
   1 التنقيب عف الموارد النفطية.

ضرار المادية االقتصادية الناجمة عف التموث والتي والجدير بالذكر ألنو يتـ مساءلة الدولة عف األ
سببتيا لدولة أخرى  وال يمكف مساءلتيا عف األضرار األدبية.ىذه األخيرة التي يمكف لدولة ما أف 
           تدعييا بوصفيا عضوا ذا سيادة في المجموعة الدولية ، كاإلساءة لشرفيا و كرامتيا مثبل 

 2يا ،إلى غير ذلؾ.أو االدعاء بانتياؾ لسيادت
، تطبؽ فقط عمى حاالت التموث البحري اأما المبادئ العامة لممسؤولية الدولية التي سبؽ ذكرى      

 الوطنية لمدولة . يةالتي تسببيا نشاطات تباشر في المناطؽ الخاضعة لموال
                                       

 .176عباس ىاشـ الساعدي ،حماية البيئة البحرية مف التموث ،مرجع سابؽ،ص - 1
    :بشاف قضية التجارب النووية )استراليا ضد فرنسا( 478-477ص  1974أنظر تقارير محكمة العدؿ الدولية لسنة - 2

يوزلندا ضد فرنسا( عمى إثر التجارب النووية التي قامت بيا فرنسا في جنوب المحيط اليادي ،حيث تـ االدعاء بأف و )ن
 وصؿ المواد المشعة إلقميميا يصمح أساس لبلدعاء بانتياؾ سيادتيا .إال أف المحكمة قضت بعدـ االختصاص.

 ا المحكمة في حكميا الصادر في :وكذلؾ في قضية مصير تريؿ :ىنالؾ بعض االدعاءات التي رفضتي-
 خسارة مف األعماؿ عانوا رجاؿ أف المتحدة الواليات ادعت فقد التجارية المؤسسات عف ومف بينيا؛االدعاء القائؿ باألضرار

 أف المحكمة وجدت وقد المتضررة لسكاف المنطقة االقتصادي المركز ىبوط بسبب بيـ النفقة قيمة انحدار أعماليـ ومف في
 تقدير يمكف الذي النوع مف ليس وأنو تقديره معو يتعذر إلى حد موثوؽ وغير االحتماؿ وبعيد مباشر غير الضرر ىذا

 .لو تعويض
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شكاالت خاصة التموث،فتثير المسؤولية الدولية عمى إثر ذلؾ ار بالنسبة لنشاط السفف المسبب لضر و 
 غير ثابت في منطقة معينة. ،نظرا لمحركة الواسعة لمسفف الواسعة التي تجعؿ التموث في البحر

وفي ىذا الصدد فإف إشراؼ الدولة عمى نشاطات سفنيا في أعالي البحار يخضع السفينة  لسمطات 
بلؿ وجودىا في المياه دولة العمـ،وتخضع السفينة لسمطات دولة العمـ و الدولة الساحمية في آف واحد خ

 االقميمية لمدولة الساحمية .      

 الفرع الثاني : خصائص المسؤولية الدولية 

( في   1954Oil polإف التطور المسجؿ منذ منتصؼ القرف العشريف )اتفاقية لندف لسنة          
جـ عف استغبلؿ البحار،قد مف التموث النا اتجاه تحسيف القواعد والمعايير الدولية لحماية البيئة البحرية

أضفى عمى نظاـ المسؤولية الدولية في ىذا الميداف أىمية خاصة : فإلى جانب استنادىا عمى 
التزامات قانونية عامة وعمى رأسيا مبدأ االلتزاـ العاـ بحماية البيئة البحرية ،فإنيا تستند في ىذا 

عمى  دوؿ لحماية البحار مف التموث الخصوص إلى شبكة مف القواعد الدولية التي تقيد سموكية ال
الرغـ مف الصعوبات التي تعترضيا. ومف جممة الخصائص التي تميز مسؤولية الدوؿ في مجاؿ 

 حماية البيئة البحرية :

انتقال المسؤولية الدولية من الطابع التقميدي إلى المسؤولية المقيدة بالقواعد والمعايير  -أوال
 الدولية.      

في الماضي كاف القانوف الدولى يكتفي بالتأکيد عمى التزاـ الدوؿ ببدؿ العناية عند            
ممارستيا الختصاصاتيا اإلقميمية أو الشخصية بعدـ إلحاؽ أضرار بدوؿ أخرى أو برعاياىا ،تاركا 

رؼ األنسب لمدوؿ ذات السيادة سمطة تقديرية لتحديد أساليب ممارستيا الختصاصاتيا ؛والختيار الظ
لمراعاة ىذا االلتزاـ وقد کانت تمؾ سمة تطبع عمى مجمؿ القانوف الدولى العاـ. ومند بداية السبعينات 
حصمت تطورات قانونية ىامة بحصوؿ تفاعؿ بيف قواعد القانوف الدولى لمبحار وقواعد القانوف الدولى 

 البيئي .

لي لمبحار ،يمكف قراءتو مف خبلؿ المجيودات والجدير بالذكر أف ىذا التطور الذي عرفو القانوف الدو 
إلى غاية إعبلف ريو لسنة  1972التي بذليا المجتمع الدولي منذ إعبلف استوكيولـ لسنة 
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.وكذلؾ الدور البارز الذي قامت بو المنظمات والدولية العالمية واإلقميمية وفي مقدمتيا برنامج 1992
ة مف القواعد العرفية والسيما مبدأ التزاـ الدوؿ بعدـ األمـ المتحدة لمبيئة ،والذي نتج عنو مجموع

الترخيص لمباشرة أنشطة فوؽ إقميميا أو تحت واليتيا بشكؿ يؤدي إلى إلحاؽ أضرار بالبيئة التي 
. وىو الشيء الذي أدى إلى تحسيف مضموف التزامات الدوؿ في ميداف 1المحيطة باإلقميـ الوطني

الصادر عف الزيت  وقد تمثؿ ذلؾ مف ناحية أولى في تدعيـ وتوسيع حماية البيئة البحرية مف التموث 
االلتزامات العامة بحماية البيئة البحرية. ومف ناحية ثانية في التحديد الدقيؽ لبللتزامات الممقاة عمى 
عاتؽ الدوؿ بإدخاؿ مجموعة مف الشروط و المعايير التقنية عند صياغة التزامات الدوؿ في ىذا 

يف نوع التدابير التشريعية والتنظيمية واإلدارية والقضائية التي يجب عمى الدوؿ الخصوص ،وتعي
الحرص عمى اعتمادىا في أنظمتيا القانونية الداخمية وتطبيقيا عمى السفف بيدؼ حماية البيئة البحرية 

ىذه وىذا ما دعـ بالتأكيد مف المسؤولية الدولية لمدوؿ في ىذا الميداف،حيث انتقمت 2مف التموث .
المسؤولية ،بالرغـ مف خضوعيا لمنظاـ العاـ ،مف مسؤولية ذات طابع تقديري إلى مسؤولية ذات طابع 

 مقيد بمجموعة مف القواعد والمعايير الدولية .

،وكذلؾ مف خبلؿ مجيودات 1982وقد تجسد ذلؾ مف خبلؿ محتوى اتفاقية قانوف البحار         
كؿ مباشر أو غير مباشر في انتاج مجموعة مف القواعد ( والذي ساىـ بشIMOالمنظمة البحرية )

وفيما يمي سنبيف 3والمعايير الدولية التي تقيد سموكية الدوؿ في ميداف حماية البيئة البحرية مف التموث.
يمو( في تجسيد الطابع الدولي إومنظمة ) 1982الدور المحوري الذي لعبتو اتفاقية قانوف  البحار 

 الدولية.عمى قواعد المسؤولية 

 .1312اتفاقية قانون البحار -أ

بمسؤولية الدوؿ عف الوفاء  235لقد أقرت اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار في المادة         
بالتزاماتيا الدولية المتعمقة بحماية البيئة البحرية والمحافظة عمييا ،وذلؾ وفقا لمقانوف الدولي. ويعني 

                                       
1 -Kiss Alexander-Charles, Le droit international de l'environnement,op,p:1039-1040 
 .88-87عبد الكريـ سبلمة ، قانوف حماية البيئة ،مرجع سابؽ،ص - 2
 .340محمد البزاز،حماية البيئة البحرية ، مرجع سابؽ، ص- 3
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د مسؤولية الدولة  في حالة مخالفة التزاميا الدولي بحماية البيئة البحرية  ذلؾ أف البحث عف أبعاد وحدو 
  1.يجب النظر إليو مف خبلؿ قواعد القانوف الدولي المنظمة لتمؾ المسؤولية بصفة عامة

،التحديد  19822)ب( مف اتفاقية قانوف البحار 3الفقرة  194كما  يبلحظ  مف خبلؿ قراءة المادة 
الدوؿ بحماية البيئة البحرية مف التموث الصادر عف السفف ،وذلؾ بتفصيميا لما جاء  الدقيؽ اللتزامات

بشأف االلتزاـ العاـ بحماية البيئة البحرية والحفاظ عمييا. ويعد ىذا التأکيد القانوني  192في المادة  
اصة بحماية الواضح، نتيجة مباشرة لمتأثير اإليجابي الذي ترکتو مجموعة مف القواعد االتفاقية الخ

البيئة البحرية مف التموث الصادر عف السفف والحوادث البحرية وكذلؾ عف استغبلؿ واستكشاؼ الموارد 
 الطبيعية لقاع البحر وباطنو ، وخاصة التموث الذي ينتج عنو تسرب الزيت النفطي .

ة والقواعد الدولية والجدير بالذكر أف اتفاقية قانوف البحار قامت بالربط بيف قواعدىا العام         
التي تضمنتيا االتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البحار مف التموث ،أو تمؾ التي توصي بيا 

   وىو ما يعنى أف الدوؿ صاحبة الوالية عمى السفف الرافعة لعمميا 3أو المنظمات الدولية. المؤتمرات
بمادة النفط أو بالمواد الضارة األخرى  أو الدوؿ التي تقـو بأنشطة في البحار مف شأنيا أف تحدث تموثا

نما  ؛لـ تعد ليا الصبلحيات الواسعة إلعداد قوانينيا وأنظمتيا الوطنية لحماية البحار مف التموث ، وا 
  أصبحت ممزمة بالحرص عمى أف تكوف ىذه القوانيف واألنظمة مطابقة لمقواعد والمعايير الدولية.

قانونی الدولي واألنظمة القانونية الوطنية ،كاف لو تأثير  إيجابي إف ىذا الربط بيف النظاـ ال         
عمى  إعماؿ نظاـ المسؤولية الدولية لمدوؿ. فكما جاء في إحدى الدراسات المرجعية فإنو" ال يمكف 

التی تحدد بصفة جد  194وبنود المادة  235الفصؿ بيف القاعدة المنصوص عمييا  في المادة 
 . 4عناية المطموبة مف الدوؿ والحفاظ عمييا"واضحة مختمؼ مجاالت ال

                                       
   الحوار المتمدف المسؤولية الدولية عف األضرار الناتجة عف تموث البيئة البحرية،مقالة منشورة عمى مجمةأنس المرزوقي،-1 
 .1ص-18/  7/  2013 - 4157العدد  - دراسات وابحاث قانونية-
 عميو ( والسيطرة البحرية وخفضو البيئة تموث منع ، والتي تنص عمى )تدابير194انظر المادة - 2
الذي يحمؿ عنواف القواعد  -االتفاقية من ثاني عشرالفرع الخامس من الجزء ال - نمتمسو مف خبلؿالربط  أف ىذا - 3

 .يطرة عميوسالدولية والتشريعات الوطنية لمنع تموث البيئة البحرية وخفضو وال
 . 342 محمد البزاز،حماية البيئة البحرية ،مرجع سابؽ، ص - 4

http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=4157
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=4157
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=4157
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=4157
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=4157
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 مجيودات المنظمة البحرية الدولية  -ب 

، وركزت في البداية عمى السبلمة  1948تأسست المنظمة البحرية الدولية بموجب اتفاقية عاـ           
أصبح العالـ أكثر دراية بحاالت انسكاب النفط في المحيطات والبحار  والمبلحة البحرية. ثـ في الستينات ،

مف خبلؿ الحوادث ،أو كنتيجة لممارسات التشغيؿ الرديئة ، وكذلؾ نتيجة ألحداث التموث النفطي مثؿ 
  1967قبالة الساحؿ الجنوبي الغربي لممممكة المتحدة في عاـ   (Torrey Canyon)كارثة توري كانيوف

لمنظمة البحرية الدولية في تنفيذ برنامج عمؿ طموح يتعمؽ بمنع التموث البحري واالستجابة وقد بدأت ا
لو،واىتمت كذلؾ بجوانب المسؤولية والتعويض. وكاف مف النتائج الرئيسية التصديؽ عمى االتفاقية الدولية 

 RPOL)(MA .1،المعروفة عالميًا باسـ اتفاقية 1973لمنع التموث الناجـ عف السفف في عاـ  

الحاجة إلى متطمبات أكثر صرامة إلدارة ما يسمى بالمناطؽ البحرية    (MARPOL)وتدرؾ اتفاقية
منطقة خاصة  19الخاصة وحمايتيا ،وذلؾ بسبب بيئتيا وحركة المرور البحري فييا. فقد تـ تحديد إجمالي 

وسط ،وبحر البمطيؽ ،والبحر ،وىي تشمؿ البحار المغمقة أو شبو المغمقة ،مثؿ مناطؽ البحر األبيض المت
األسود والبحر األحمر،ومساحات أوسع بكثير مف المحيطات مثؿ المياه الجنوبية لجنوب أفريقيا ،ومياه 
أوروبا الغربية. ويمثؿ ىذا التقدير لممناطؽ الخاصة ،والموائح العالمية دليبًل واضحًا عمى إدراؾ المنظمة 

ؿ ،باألىمية القصوى لحماية بحار ومحيطات العالـ والحفاظ عمييا والتزاميا الكام  (IMO)البحرية الدولية
 .2باعتبارىا نظـ حيوية لدعـ الحياة لجميع الشعوب

                                       

دور المنظمة البحرية الدولية في الحيمولة دوف تموث  {.(IMO) كيتاؾ ليـ }األميف العاـ لممنظمة البحرية الدولية - 1
  https://www.un.org.مقاؿ منشور عمى موقع األمـ المتحدة:المحيطات العالـ الناجـ عف السفف والشحف البحري

 اقية الدولية لمنع التموث الناجـ عف السففمرفقًا سادسًا لبلتف  (IMO)، أضافت المنظمة البحرية الدولية1997في عاـ  -
(MARPOL) .يتناوؿ المرفؽ السادس تموث اليواء الناجـ عف الكبريت كما، وىو يتناوؿ التموث الجوي الناجـ عف السفف         

  (IMO)، أصبحت المنظمة البحرية الدولية2011النيتروجيف ومواد الجسيمات. وفي عاـ  أكسيد،مثؿ  الضارة األخرى اتاالنبعاث و
  ،تنطبؽ عمى جميع السفف عالمياً . أوؿ ىيئة رقابية دولية في قطاع النقؿ تقـو باعتماد متطمبات ممزمة لكفاءة استخداـ الطاقة

 .بعاثات غازات الدفيئة في أنشطة الشحف الدوليبصرؼ النظر عف نمط التجارة أو دولة العمـ، وتيدؼ إلى الحد مف ان
كثر شمواًل األ،و  أىـ معاىدة دوليةاليـو  بعد أف خضعت لمتوسيع والتنقيح والتحديث، ال تزاؿ   (MARPOL)اتفاقية إف -2 

 .ألسباب تشغيمية أو عرضيةتتناوؿ منع التموث البحري والتموث الجوي الناتج عف السفف ومبلئمة 

https://www.un.org/
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وفيما يخص الجانب المتعمؽ بإصبلح األضرار الناجمة عف التموث الذي تخمفو السفف ىناؾ          
عدد مف االتفاقيات التي تضع عمى عاتؽ الدوؿ التزامات فيما يخص مكافحة التموث الصادر عف 
النشاطات البحرية أو تمكيف المتضرريف مف الحصوؿ عمى تعويض عادؿ في أنظمتيا القانونية 

لوطنية ،وفي مقدمة ىذه االتفاقيات توجد اتفاقية بروکسيؿ بشأف المسؤولية المدنية عف األضرار ا
،حيث تفرض ىذه االتفاقية عمى الدوؿ األطراؼ 1969نوفمبر  29الناتجة التموث النفطي بتاريخ 

بلزمة لتمكيف وتحدد الشروط والمعايير والمعمومات ال 1مراعاة سمسمة مف اإلجراءات اإلدارية والمالية ،
الدولة المتضررة مف جراء التموث بالمطالبة بالتعويضات البلزمة ،إلى جانب تعيد الدوؿ بتنفيذ األحكاـ 

 القضائية المتعمقة بطمبات التعويض.

وعموما فإف ىذا التطور الممموس الذي قامت بو المنظمة الدولية البحرية في تحديد القواعد           
االتفاقي في ميداف حماية البيئة البحرية مف التموث الناجـ عف األنشطة البحرية  الدولية ذات الطابع 

قد ساىـ بشكؿ كبير في تجسيد النظاـ القانوني لممسؤولية الدولية عف األضرار البيئية ،وخاصة التمكف 
 الدولية.  مف تحديد األضرار التي يسببيا التسرب النفطي ،والتعويض عنيا باعتبارىا إخبلال بااللتزامات

      الدولية: اتضعف تطبيق االتفاقي-ثانيا

ىناؾ بعض الصعوبات المتعارؼ عمييا في تحديد ورسـ اإلطار القانوني ألركاف المسؤولية          
الدولية بوجو عاـ ؛كتحديد المراد بالخطأ وأنواعو وحاالت انتفائو وتحديد المفيـو الدقيؽ لمضرر 

عبلقة السببية وتمييزىا عف الخطأ وعوارضيا وتعدد األسباب وتسمسؿ  وشروطو وأنواعو وبياف معنى
وتمؾ الصعوبات تبدو في كثير مف األحياف عقبة صعبة في سبيؿ حصوؿ المضرور مف  .األضرار

 2.التموث أو غيره مف مظاىر التعدي عمى البيئة لمحصوؿ عمى التعويض البلـز لجبر الضرر
ا بؿ يرفض غالبا الحكـ بالتعويض. وقد يؤكد موقفو باعتبار أف تمؾ و ىذا ما يجعؿ القضاء يتردد كثير 

األضرار البيئية ىي أضرار غير مرئية ،وصعبة إف لـ يكف مستحيبل تقديرىا ،ومثاؿ ذلؾ تقدير 
 األضرار التي تصيب المصطافيف و انصرافيـ عف التمتع بالشاطئ بسبب تموث المياه بالنفط.

                                       
1 - Pierre Marie Dupuy et M.R. Gouillod "La préservation du milieu marin,op,p1035. 
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ي حالة التموث الناجـ عف المبلحة البحرية تمكف الدولة الساحمية ومف جية ثانية فإف ف        
المتضررة مف تحريؾ دعوى المسؤولية الدولية ضػد دولة العمـ المرتكبة لمفعؿ مف أجؿ مطالبتيا 
بالتعويض عف الضرر الذي تعرضت لو بيئتيا البػحرية مف جراء ىذا التموث. لكف بالنظر لمطابع 

موث ،فإف المشكؿ الذي قد يطرح بعض التساؤالت عف كيفية تطبيؽ نظاـ العابر لمحدود ليذا الت
المسؤولية الدولية بالنسبة لؤلضرار التي تمس البيئة البحرية في المناطؽ التي تقع خارج الوالية 
الوطنية ألية دولة ساحمية : مثؿ أعالي البحار وقاع البحار والقطب الجنوبی ماداـ أف ىذه المناطؽ 

 ولى أو تعد تراثا مشترکا لئلنسانية.ذات نظاـ د
والجدير بالذكر في ىذا الصدد ،أف التردد قد طبع مواقؼ الفقو خبلؿ فترة بداية السبعينات          

إال  أف التطور الذي عرفو القانوف فيما بعد والنتائج القانونية لممؤتمر الثالث لقانوف البحار،قد جعؿ 
ت القانونية الجديدة سندا لبناء مواقؼ أكثر صبلبة و وضوحا فيما الفقو الدولى يجد في ىذه المعطيا

يخص إشكالية عدـ وجود كياف قانوني ينوب عف اإلنسانية لتحريؾ دعػوی المسؤولية عف األضرار 
ففيما  1التي تمس ببيئة المناطؽ البحرية الغير خاضعة لمسيادة الوطنية ويتمثؿ ذلؾ في الحؿ االتفاقي.

لسمطة قاع البحار  1982لبحار وباطنيا ،فقد أعطت اتفاقية  قانوف البحار يخص منطقة قاع ا
الصبلحية مف أجؿ ضماف حماية البيئة البحرية مف األضرار التي تنتج عف األنشطة التي تقـو بيا 
الدوؿ في ىذه المنطقة.مما  يحمؿ عمى االعتقاد أف ىذا الجياز ىو الذي يممؾ حؽ إثارة المسؤولية 

 2الدوؿ المتسببة في األضرار البيئية. الدولية ضد
ونتيجة ليذا فإف إثارة المسؤولية عف األضرار التي تحدث في المناطؽ الدولية ،يتـ بشكؿ غير مباشر 

 وذلؾ عف طريؽ تطبيؽ القواعد لمعامة لمقانوف الدولي .
الدولى العاـ ويظير وفي الحقيقة فإنو مف الواضح استقرار نظاـ المسؤولية الدولية ضمف قواعد القانوف 

ذلؾ مف خبلؿ التأكيد االتفاقي عمى مسؤولية الدوؿ عف األضرار الناتجة عف التموث العابر لمحدود. 
إال أنو وبالرجوع إلى ممارسة الدوؿ وواقع العبلقات الدوليػة ،فإف ىذا النظاـ نادرا ما يتـ تنفيذه في 

 راء التموث الصادر عف السفف .األضرار التي تتعرض ليا البيئة البحرية مف ج ميداف 

                                       
 .347-348اية البيئة البحرية ،مرجع سابؽ،ص محمد البزاز،حم - 1
 .1982مف اتفاقية قانوف البحار  145انظر المادة  - 2
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سببية بيف أما بالنسبة لمتموث النفطي الذي ينتج عف السفف ،فإف الصعوبة في إثبات العبلقة ال    
المتميزة بحركتيا وانتقاليػا مف منطقػة بحػرية إلى أخرى واألضرار  -ؾ السففلونعني بذ-مصدر التموث 

صعوبة تقديـ األدلة عف األضرار التي تمس مصالح  التي تمحؽ ببيئة الدولة الساحمية . إلى جانب
و أف ظاىرة عمـ     الدوؿ وصعوبة تقدير ىذه األضرار ،بالنظر لصعوبة مراقبة أنشطة السفف،خاصة

 1المجاممة تزيد مف صعوبة إجبار الدوؿ عمى مراعاة التزاماتيا في ميداف حماية البيئة البحرية.
 وليةالمطمب الثاني:عناصر المسؤولية الد

 مشروعة تكوف قد الواقعة الدولية ،وىذه المسئولية قياـ عميو يترتب فعؿ حدوث بيا يقصد        
 أضرار. وقوع عمييا وتترتب ولكنيا خطرة

 عف المسؤولية لقياـ توفر الواجب الشرطاف األساسياف والضرر،ىما وتجدر اإلشارة ىنا أف الحادث
 . 1992 بروتوكوؿ و 1969 اتفاقية بالنفط حسب التموث أضرار
 انتياؾ أو ىو خرؽ الدولية لممسؤولية الياـ الشرط أف مف الدولي الفقو عميو استقر إال أف ما       
 قاعدة أو دولية في معاىدة االلتزاـ ىذا ورد سواء مصدره كاف سمبي ،و أيا أو إيجابي بفعؿ دولي التزاـ

 يكفي أنو روسو" مف شارؿ" الفرنسي الفقيو إليو ذىب ما الدولي ،وىو القانوف مبادئ مف مبدأ عرفية أو
 عمؿ مخالؼ لمقانوف الدولي. الدولة إلى ينسب أف الدولية المسئولية لقياـ

وسنقـو بتناوؿ ىذه الشروط مف خبلؿ "االلتزاـ الدولي بحماية البيئة البحرية "لنتمكف مف التوصؿ إلى 
يدي ،وىذه النتائج  يمكف أف  تحدد لنا حدود وأبعاد نتائج قد تكوف مخالفة لما درج عميو الفقو التقم
 مسؤولية الدولة في مجاؿ حماية البيئة البحرية. 

 عمى النحو اآلتي :
 .عمى البيئة البحرية يشكل الفعل خطرا أن  :الفرع األول      
 الفرع الثاني : وجود الضرر البيئي.     
 . العالقة السببيةالفرع الثالث :      

 
                                       

1-Bourel Pierre, Un nouveau champ d'exploration pour le droit international privé conventionnel- les dommages 

causés à l'environnement.- in Mélanges Yvon Loussourain, Dalloz, Paris, 1994, p 93. 
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 ةعمى البيئة البحري يشكل الفعل خطرا أن  :األول الفرع

 شخص إلى الضرر يسبب الذي الخطأ إسناد إثبات مف البد الدولية المسئولية تترتب لكى    
 االتفاقات معظـ اعتمدتيا التي والصارمة المطمقة لممسؤولية وطبقا ، العاـ الدولي القانوف أشخاص مف

 فإف لمدولة وبالنسبة الضرر وقوع بمجرد مفترضا يكوف الخطأ فإف األطراؼ ومتعددة الثنائية البيئية
   التنفيذية  أو التشريعية سواء الدولة أجيزة بيا تقـو التي التصرفات كؿ ىو عنو؛ تسأؿ الذي الخطأ

 عف كذلؾ وتسأؿ لؤلجانب. أضرارا تسبب والتي ، الدولي القانوف قواعد تخالؼ التي القضائية أو
 ذلؾ لمنع البلزمة اإلجراءات الدولة تتخذ لـ إذ باألجانب أضرارا تمحؽ التي العادييف األفراد تصرفات

 القانوف قواعد حسب بو القياـ الواجب مف كاف بعمؿ القياـ عدـ نتيجة أو ، بذلؾ قاـ مف معاقبة أو
 1الدولي.

 في مموثة مواد إدخاؿ إلى القياـ بأنشطة تتسـ بالخطورة مف شأنيا البحري  المموث ويعمد         
 اإلسياـ أو  خصائصيا في تغير إرادية غير أو بطريقة إدارية تصريفيا عمى يترتب و البحرية ؛ البيئة
 بالمياه أو الطبيعية بالموارد أو ، باإلنساف نحو يضر عمى مباشرة غير أو مباشرة بطريقة ذلؾ في

 فتأثر لمبحر المشروعة األخرى االستخداماتمع  تتداخؿ أو الساحمية بالمناطؽ يضر أو ، البحرية
ومف األمثمة عف ىذا التموث نقؿ النفط الخاـ ، حيث أف ىذه المادة تعتبر خطرة . وتعطميا عمييا

                                   2بكميات قميمة إنما تصبح خطرة في حاؿ نقميا بكميات ىائمة عف طريؽ الناقبلت الضخمة مف السفف.

الرغـ مف ذلؾ فقد اختمؼ في تحديد  مفيـو الخطر ،حيث ىناؾ مف يرى أف  "الخطر  وعمى 
 الضرر "ويرى حدوث إلى بالضرورة ضار ،ودوف أف  يؤدي  ذلؾ حادث وقوع احتماؿ ىو يعني
 فيو باحتماؿ المستخدمة المواد أو تنبئ طبيعتو أو الوسائؿ التي النشاط ذلؾ" ىو الخطر أف البعض
 لمعايير يخضع الضالة ىذه تقدير أف ىذه االحتماالت إذ ضالة كانت ميما جسيمة أضرارا إحداثو
 الخطرة األنشطة ىذه بطبيعة التقدير ىذا يتعمؽ ودوف أف األنشطة ىذه ظميا في تمارس التي السبلمة

                                       
 221-- 791 ص،بيروت، والتوزيع لمنشر األىمية ، خميفة اهلل شكر /ترجمة ، العاـ الدولي القانوف روسو؛ شارؿ - 1
 .Doc. A/CN.4/423 .انٕثٍقت:72 ،ص7999 "انخبص نهًقشس انخبيس انتقشٌش" انذٔنً انقبٌَٕ نجُت حٕنٍت - 2
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 بأشياء متعمؽ إنساني نتيجة لنشاط تتولد حالة أف الخطورة عمى الرأي ىذا صاحب يؤكد ثـ "ذاتيا
 في تجري التي األنشطة مثؿ  فيو تمارس الذي المكاف إلى راجعة خطورتيا تكوف . أو1بطبيعتيا خطرة
 البحرية. البيئة سبلمة تيدد ساحمية مناطؽ في أو الحدودية مناطؽ

ومف جيتنا  نرى أنو يتوجب  أف يكوف الخطر ممموسا وفقا لمعايير معروفة ،يعني ذلؾ أنو          
باحتماؿ كبير لحدوث ضرر عابر لمحدود .ويظير ذلؾ مف خبلؿ المواد التي يجب أف يتعمؽ الخطر 

تعتبر ىدفا لمنشاط .ىذا األخير الذي يحتمؿ أف يسبب أخطارا بيئية حالية أو مف الممكف أف تظير 
 في وقت الحؽ.

ييـ وباختصار فإف األمر يتعمؽ بمخاطر تحمؿ في طياتيا امكانية وقع ضررا عابرا لمحدود وال        
حقيقيا، بحيث يمكف أف يرتب  بسيطا بؿ يكفي أف يكوف ممموسا و أف يكوف الخطر جسيما أو

المسؤولية الدولية . فاستخراج النفط مثبل مف باطف البحار قد يشكؿ خطرا ممموسا بالنظر إلى إمكانية 
جراءات الوقائية وقوع حوادث ميدانية قد تؤدي إلى تسرب ىذه المادة في البحار، خاصة إذا لـ تتخذ اال

 البلزمة لذلؾ. 

نجد أف خبراء القانوف الدولي يتطمعوف إلى فرض مجموعة مف القواعد السموكية األولية  ولذلؾ  
التي تحمؿ الدولة المسؤولية قبؿ وقوع الضرر، وذلؾ عمى خبلؼ االتجاه الموجود في نظـ المسؤولية 

مى أساس نتائج العمؿ الذي تقـو بو الدولة،كما أف القانونية التي تضع قواعد لتحديد مسؤولية الدولة ع
ىذه المعايير الجديدة تحاوؿ أف تحدد بوضوح الخطوات اإلجرائية التي ينتظر مف الدوؿ أف تتخذىا 
لموفاء بالتزاماتيا األساسية أال و ىي منع األنشطة التي مف شأنيا الحاؽ الضرر بالمناطؽ الخارجة 

 عف نطاؽ واليتيا اإلقميمية.

ونذكر عمى سبيؿ المثاؿ، ما قامت بو الشركات النفطية في بمدانيا لمكافحة التموث بالنفط      
الناجـ عف أنشطتيا ، مف أجؿ تطبيؽ االلتزاـ الرامي إلى المحافظة عمى البيئة مف التموث.فتأخر بناء 

الواليات المتحدة  )خط آالسكا النفطي( عمى الرغـ مف أنو يساىـ في حؿ مشاكؿ الطاقة في
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.إال أنو تـ مراعاة العامؿ البيئي ،وأدى ذلؾ إلى تأخر المشروع.والسبب في ذلؾ ىو أف 1األمريكية
 -األثر البيئي لمتنقيب عف  النفط والغاز كاستخداـ تقنيات االستشعار عف بعد في االستكشاؼ لو آثار

أف يشمؿ أثر التنقيب عف النفط في بناء خط األنابيب عبر  أالسكا. حيث يمكف  -ميمة وكبيرة 
والغاز بناء الطرؽ، والحفر االستكشافي وبناء خط اإلمداد بالمناطؽ النائية، وىو ما يؤدي بشكؿ  عاـ 

إلى جانب اإلضرار بالمناطؽ  .إلى  التأثير السمبي عمى المناظر الطبيعية والموارد الموجودة فييا
الجافة و بعض المناطؽ دائمة الصقيع، حيث يكوف  الحساسة بما في ذلؾ بعض البيئات الجافة وشبو

التأثير فييا أكبر. وألف تنمية حقوؿ النفط والغاز تشمؿ حفر اآلبار عمى سطح األرض أو تحت قاع 
فإف التخمص مف المياه المختمطة بالنفط التي تجمب إلى السطح مع البتروؿ، ونقؿ النفط عف  البحر

وتحويؿ النفط الخاـ إلى منتجات مفيدة، تؤدي كؿ خطوة إلى طريؽ الناقبلت أو خطوط األنابيب ، 
توافر البراىيف  القاطعة عمى إمكانية حدوث اختبلؿ بيئي، بما في ذلؾ المشكبلت المرتبطة بالتخمص 
مف المياه المختمطة بالنفط ، كانسكابات النفط العرضية، وتسرب األنابيب في حقوؿ النفط، وغرؽ 

 2اليواء في مصافي التكرير ...الخ. الناقبلت النفطية، وتموث
ولذلؾ نجد أف الشركات النفطية في بمدانيا تولي أىمية قصوى  لحماية بيئتيا ؛وذلؾ عف طريؽ تفادي 
حوادث التموث التي تسببيا الناقبلت أو التي تنتج عف االنفجارات العرضية في اآلبار وخطوط 

  3خفض مف ىذا النوع مف التموث .األنابيب ،وذلؾ عف طريؽ وضع البرامج المختمفة لم
 الخطر ومف ىنا يأتي تطبيؽ المفيـو الحقيقي لمخطر كعنصر أساسي لممسؤولية الدولية: و القائؿ بأف

الضرر، ويعني ذلؾ أف  حدوث إلى بالضرورة ضار دوف أف  يؤدي ذلؾ حادث وقوع احتماؿ يعني
 ىذا يتعمؽ دوف أف  األنشطة ىذه ظميا في تمارس التي السبلمة لمعايير يخضع الضالة ىذه تقدير
 ذاتيا. الخطرة األنشطة ىذه ،بطبيعة التقدير

                                       
  1980مارس  30-26)النفط والبيئة والشركات االحتكارية (في الفترة ما بيف  المؤتمر العالمي المعادي لبلحتكارات- 1

 طرابمس.
 .446 إدوارد أ كمير ، الجيولوجيا البيئية ،سمسمة الكتب الجامعية المترجمة،المممكة العربية السعودية،ص - 2

فط إلى موانئ التصدير بأكبر كمية عمى عكس البمداف النامية والمنتجة لمنفط ،حيث يقتصر نشاط شركاتيا عمى ضخ الن-3
 ممكنة وبأقؿ تكاليؼ.دوف مراعاة الجانب البيئي.
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وفي ىذا الخصوص نجد عمى سبيؿ المثاؿ المادة الحادية عشرة مف االتفاقية اإلقميمية لمكويت         
تعمؿ كؿ "  بشأف التعاوف مف أجؿ حماية البيئة البحرية مف التموث حيث  نصت عمى مايمي: 1978

دولة عمى ادراج تقييـ لآلثار المحتممة بالنسبة لمبيئة في جميع أنشطة التخطيط التي تشتمؿ عمى 
مشاريع في نطاؽ إقميميا وبصفة خاصة في المناطؽ الساحمية ؛و التي يمكف أف تنطوي عمى خطر 

 1جسيـ مف أخطار التموث في المنطقة البحرية"

 الحوادث الصناعية بآثار المتعمقة االتفاقية أف ولية ،فنجدأما الخطر بنظر بعض االتفاقيات الد        
 احتماؿ تأثير مجموع" :بأنو المادة الخامسة مف الفقرة " د" في الخطر عرفت ؛قد 1992لمحدود  العابرة
 " حادث وقوع

 مجموع "بأنو الحدود ،الخطر عبر الداخمية لممياه العرضي بالتموث الخاصة االتفاقية عرفت كذلؾ
 نشاط ينطوي أي" بأنو الخطر النشاط عرفت ،كما" فيو مرغوب غير حادث وقوع الناتج عف األثر

 2."الحدود عبر الداخمية لممياه عرضي تموث في يتسبب كبير خطر عمى بطبيعتو

 1969 لسنة  )الزيت( بالنفط التموث أضرار عف المدنية ولكف بالرجوع إلى اتفاقية المسؤولية      
 سفينة مف التموث حادث وقوع سوى المسؤولية النعقاد تشترط  ال فإنيا  1992لسنة بروتوكوليا وكذا

 الممـز التعويض إال عند تقدير يظير وال نيائيا الخطأ عنصر يختفي عميو ضرر، حيث ويترتب
 أضرار عف المدنية المسؤولية أركاف مف ركف أوؿ التموث حادث المسؤوؿ؛ حيث يعتبر بالشخص
 و تنتيي بوقوع الحادث تبدأ ؛التي التموث سمسمة حمقات مف األولى الحمقة و بمثابة في بالنفط، التموث

عمى حسب -والقوؿ بأف حادثا بحريا في مفيـو التموث بالزيت قد وقع فعبل  3الناتج عنو، بالضرر

                                       
 29قد مف نعالمؤتمر السنوي المتقرير جمعية القانوف الدولي في  وي اعتمدتذال نصمشابية في ال صيغةوقد استعممت  - 1

أف تبمغ في الوقت  ،البد ليا إف دوؿ الحوض ؛وقد جاء فيو:54ص  1982كندا  في 1982سبتمبر  4أغسطس إلى 
والتي مف شأنيا أف تشكؿ تيديدا خطيرًا أو زيادة ،أنشطة المشاريع التي تنفذىا في أقاليميا بالدوؿ المعنية  سائرالمناسب 

 . في تموث المياه في أقاليـ ىذه الدوؿ األخرى
الضارة عف أفعاؿ ال يحضرىا القانوف الدولي  محسف عبد الحميد أفكيرريف،النظرية العامة لممسؤولية الدولية عف النتائج- 2
 .295-293 ، ص2008نيضة العربية ،القاىرة ،لدار ا -مع اإلشارة  خاصة لتطبيقيا في مجاؿ البيئة-
 . 14 محمد السيد الفقي، المسؤولية المدنية عف أضرار التموث بالزيت، مرجع سابؽ،ص- 3
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ىو أف نكوف أوال بصدد سفينة .إذ أف لمسفينة في مجاؿ التموث مفيـو خاص يختمؼ عف  -االتفاقية
؛ إال أنو سرعاف ما يتبيف أف تطورا قد حدث في مفيـو الواقعة المادية 1مفيوميا في القواعد العامة 

 .1992المسببة لمتموث ،و ىو ما ظير جميا مف خبلؿ بروتوكوؿ 
كشؼ النقاب عف أحد أوجو النقص  حيث  كاف لوقوع حوادث بحرية كثيرة، األثر الواضح في         

.وتتمثؿ في تعريؼ الواقعة المسببة لمتموث، حيث أف ضيؽ ىذا  1969الواضحة والخطيرة في معاىدة 
ف يجنب التعريؼ  وعدـ امتداده لمفترة  الواقعة قبؿ  حدوت التسرب النفطي  لمزيت؛ كاف يمكف أ

األخطار التي قد تتعرض ليا السفينة ؛ويمكف أف يؤدي ذلؾ إلى تفادي أو عمى األقؿ التقميؿ مف ىذا 
 2النوع مف التموث. 

لذلؾ، وبيدؼ توحيد القواعد القانونية في ىذه المسألة، وبتأييد مف الصناعة البترولية          
تحضير لتعديؿ المعاىدة، حوؿ التوسع في تعريؼ سريعا قد تحقؽ، أثناء ال اتفاقا،فإف  والمبلحية معا

الواقعة المنشئة لمتموث ليشمؿ حاالت التيديد والخطر المنوط بيا. وقد كاف ىناؾ بعض الجدؿ، أثناء 
مناقشات المجنة القانونية وأيضا خبلؿ المؤتمر، حوؿ ما إذا كاف الزما تقييد فكرة التيديد والخطر 

اد رأی األغمبية عمى وجوب ذلؾ، فإف خبلفات شديدة قد ظيرت بوصؼ معيف. وعمى الرغـ مف انعق
عمى السطح حوؿ الوصؼ البلـز ليذا الخطر، فبينما ارتأت بعض الوفود ضرورة أف يكوف التيديد 

 3 محدؽ" جسيـ و"، فضمت وفود أخري تعبير خطر "جديا"
أتى تعريؼ الواقعة  وبالموازاة مع ذلؾ فإف الوضع في القانوف األمريكي قد اختمؼ قميبل،حيث 

بعد  1969المسببة لمتموث في القانوف األمريكي أكثر توسعة مف تمؾ المنصوص عميو في معاىدة 
ث أو سمسمة أحداث ليا نفس ،و قد نص عمى أف الواقعة تعني:" أي حد1992تعديميا ببروتوكوؿ 

                                       
عرفت السفينة بأنيا :"أي  منشاة أو اداة 1969المادة األولى مف اتفاقية المسؤولية المدنية عف التموث بالزيت لعاـ - 1

 بحرية ، أيا ما كانت ، تنقؿ فعبل المحروقات السائبة كبضاعة"
ة أحداث ليا نفس عف الواقعة المسببة لمتموث بأنيا : " كؿ حدث او سمسم 1969كما عبرت المادة الثامنة مف اتفاقية 

 المصدر وينتج عنيا تموث"

2
 - Problèmes posés par L'imputation des Frais d'assistance et/ou de remorque des perliers en difficulté, 

dans la lutte contre les marées noires- Aspects économique, OCDE, 1982, P. 99 
 .48 ،ص مرجع سابؽالمسؤولية المدنية عف أضرار التموث بالزيت،  محمد السيد الفقي، - 3
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 يفالمشرع األمريک  "عنيا تصريؼ لمزيت أو تيديد جدي بو أتتسبب فييا سفينة أو أكثر ينش المصدر
،أراد بيذا النص الحث عمى إزالة أي  Exxon- valdez کارثة اثوحيث التفارقو عمى الدواـ أحد

بتسريب الزيت مف السفينة إثر تعرضيا لمحادث، تفاديا لحدوث أي تموث في المستقبؿ قد  يتيديد جد
 1.يؤدى إلى وقوع أضرار تأخذ شكؿ الكارثة

عمى كؿ تسرب بالزيت يصدر مف السفف أو غيرىا مف  OPAالزيت يسري قانوف التموث بو   
الوسائط أو الوسائؿ البحرية ،كما يسري ىذا القانوف حتى ولو اقتصر األمر عمى مجرد التيديد 

       تستخدـ أو التي تستعمؿ Craftsويشمؿ تعريؼ السفينة كافة أشكاؿ المركبات  بتسريب الزيت.
 Navigable Waterأو تمؾ التي يجوز استخداميا لنقؿ الزيت في المياه الصالحة لممبلحة الحرية 

الوسائط البحرية فيي  بصفة عامة تمؾ  أما 2لمواليات المتحدة األمريكية ،وذلؾ فيما عدا السفف العامة.
تخزيف أو معالجة الزيت التي المنشآت والمعدات واألجيزة المستخدمة في التنقيب و النقؿ  والتسميـ وال

 3وحفر اآلبار.

ولذلؾ نجد أف المشرع األمريكي قد  أخذ بالخطر كأحد العناصر الميمة لقياـ المسؤولية عف        
إلى ذلؾ فالقانوف  إضافة،1992وبروتوكوؿ  1969األضرار ،وىو الشئ الذي أغفمتو كؿ مف اتفاقية 
مصدر لمتموث،بؿ شمؿ كؿ الوسائط البحرية ،بما في  األمريكي لـ يكتفي بالزيت المتسرب مف السفف ك

 الحوادث الناتجة عف أنشطة االستكشاؼ و التنقيب عف النفط.
 
 
 

 
                                       

 OPA  . 1990( مف قانوف التموث األمريكي14) 1001 المبحث- 1
     ،عمى تعريؼ السفينة بأنيا : OPAوث بالزيت تممف قانوف ال( 1001مف الفصؿ )( 37نص الفقرة )تو  - 2

<<....every description of water or other artificial contrivance used Capable of being used as a means 

of transportation on water, other than public vessel>> 

3
 -Michael .J .Uda , The Oil Pollution ACT OF 1990:iS There a Bright future beyond VALDEZ  

Volume 10 VIRGINIA Environmental law journal.1991 ,p422.                                                       
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 الفرع الثاني : وجود الضرر البيئي

 
إف الضرر الذي يحدث نتيجة الستخداـ األنشطة الخطرة في مجاؿ البيئة  البحرية يجعؿ        

مفيومي الخطر والضرر مفيوميف متصميف بشكؿ حقيقی فالضرر المستوجب لممسؤولية يكوف بسبب 
والضرر مف حيث درجتو قد يكوف ضررا  بسيطا و ينقسـ إلى نوعيف؛  1الخطر الذي أوجده النشاط.

يتجاوز حدود  بسيط ال يتعدى حدود الدولة وال يرتب مسؤولية دولية، وضرر بسيط يتعدى أوضرر 
و يخمؼ أضرارا لمعديد مف  الدولة الواحدة وتترتب عميو المسؤولية الدولية، كما قد يكوف الضرر جسيما

، وىو ما الدوؿ ،كذلؾ فقد يكوف الضرر مف حيث نوعو، ضررا ماديا أو معنويا، مباشرا أو غير مباشر
 -الباب األوؿ مف ىذه الدراسة-رأيناه بالتفصيؿ مف خبلؿ 

 ووفقا  بدونو الدولية المسؤولية تتحقؽ ال الفقو، و عمومية حسب رئيسي شرط والضرر البيئي  
 الخطرة. المواد وتخزيف نقؿ عف الدولية المسؤولية شروط مف الثانية الركيزة يعد الضرر لذلؾ

 أما لمدوؿ التابعة الكيانات الخاصة أحد أو" الدولي القانوف أشخاص أحد إلى وينسب الضرر        
 غير بأنو يوصؼ فإنو القانوف الدولي  الشخص يمارسو أحد  الذي السموؾ أو الفعؿ عف نابعا كاف إذا

      إيجابي دوليال لتزاـبلل مخالفا يكوف الفعؿ أف الضروري مف فميس نتيجتو؛  إلى بالنظر مشروع
 المطالبة إلى ويدفع المسؤولية الذي يرتب وحده وىو مشروع، غير ذاتو حد في الضرر ألف سمبي أو

 ذلؾ ومع دولي، بالتزاـ إخبلال ال تعد أعماؿ عف الدولية المسؤولية تقرير يمكف لذلؾ ووفقا بالتعويض،
 2السممية المشروعة.  الذرية األنشطة مثؿ أخرى بدوؿ أضرارا تحدث

والواقعة   الكيرباء  إلنتاجومف األمثمة الواضحة لمتموث الجماعي انفجار مفاعؿ تشرنوبؿ  في محطة  
ولقد كاف ذلؾ نتيجة أخطاء   1986عمى بعد کيمومتر شماؿ مدينة كيؼ عاصمة أوكرانيا، وذلؾ سنة 

                                       
 .20.ص 1991، نيويورؾ  44حولية لجنة القانوف الدولي ، المجمد األوؿ)ألؼ( الدورة - 1
  125 ص ،  1994 انقبْشة  جبيعت ، تٕساِدك سسبنت يتغٍش، عبنى فً انذٔنٍت انًسؤٔنٍت :بشش َبٍم. بشش َبٍم - 2

 .  126 ص 
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 1مف أوروبا متفرقة فنية أدت إلى انطبلؽ كميات ىائمة مف المواد المشعة  ؛وامتدت لتشمؿ أنحاء
 وروسيا.

روبية )ألمانيا والمممكة المتحدة والسويد( بدفع التعويضات     و ولقد قامت كؿ مف الدوؿ األ       
لؤلفراد المباشريف مف رعاياىا مف التساقط الذري كما قاـ عدد مف الدوؿ بما فييا ألمانيا بحفظ حقيا 

روسيا االتحادية في ىذا الشأف أما الحكومة  في المطالبة بالتعويض المناسب بعد إجراء مباحثات مع
البريطانية فقد طالبت بحفظ حقيا تجاه روسيا بشأف طمب التعويض ألي ضرر قد ينتج بسبب حادث 

 2تشرنوبؿ بعد أف يتـ تقدير جميع األضرار المتوقعة.

في مجاؿ  طرفا في أي مف االتفاقيات الدولية الخاصة بتعويض الطرؼ الثالث ليستونظرا ألف روسيا 
اتفاقي محدد يتـ التعويض عمى أساسو ألي ضرر  ـالطاقة النووية، فإنيا تكوف غير مقيدة بأي التزا

 تسببت فيو خارج حدوده الوطنية.

بالرغـ مف ذلؾ ،فإف اتفاقيتي باريس لممسؤولية  مف قبؿ الغير في مجاؿ الطاقة النووية عاـ و       
توجياف المسؤولية عف  1963وفينا لممسؤولية المدنية عف أضرار الطاقة النووية العاـ  1960

يض المخاطر الناجمة عف االستخدامات السممية لمطاقة النووية بوضع اإلطار الذي مف خبللو يتـ تعو 
أي شخص تأثر بضرر نووي. وكمتاىما تنصاف عمى دفع تعويض عف الضرر النووي بعد إثبات أف 
الضرر تـ بسبب مشغؿ المنشأة النووية. وبينما تنشىء اتفاقية باريس الحد األقصى لممسؤولية عمى 

متأكد مف المشغؿ، فإف اتفاقية فينا تسمح لمدولة المنشأة بأف تحدد قيمة محددة لمسؤولية المشغؿ ول
أو إتباع أي شكؿ آخر مف   الوفاء بقيمة التعويض فإف االتفاقيتيف تتطمباف أف يتـ التأميف عمى المنشأة

 3. أشكاؿ التغطية المالية لمتعويض

                                       
بركات ، محمود الشعراوي ،زكي ، حماية البيئة و االستخدامات السممية لمطاقة النووية ،أبحاث المؤتمر - 1

 .22.ص1992العممي األوؿ لمقانونيف المصرييف ، القاىرة ، 
مرجع سابؽ   ص البحرية مف التموث في البحر األبيض المتوسط،ة ئصميحة عمي صداقة ،النظاـ القانوني لحماية البي- 2

307  . 
 .25، صنفس المرجع،بركات ، محمود الشعراوي ،زكي ، حماية البيئة و االستخدامات السممية لمطاقة - 3
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ولقد جرى العرؼ الدولي فيما يتعمؽ باألضرار مف حيث نوعيا إلى تقسيميا إلى أضرار مادية     
التعويض فيتـ االعتداد باألضرار المادية  أساسرة .أما عف ومعنوية وأضرار مباشرة وغير مباش

المباشرة ،وىو ما نصت عميو اتفاقية قانوف البحار ىذه االخيرة التي نصت عمى ضرورة التعاوف 
الدولي ألجؿ ضماف التعويض السريع والكافي فيما يتعمؽ بجميع األضرار الناجمة عف تموث البيئة 

 البحرية 

 بالضرر ممحقة بأنيا أضرار المباشرة غير األضرار روسو خصائص ارؿش الفقيو أوضح وقد 
 الضرر بيـ الذي لحؽ األشخاص غير أشخاصا تصيب أنيا إذ ،انعكاسي طابع فميا األساسي،
 المسؤولية بيذه تربطيا ال إذ خارجية، أسباب وليدة -منيا جزء في– أنيا إلى باإلضافة األساسي،

 1بعيدة. عبلقة سوى

محكمة  الحكيـ  المباشر، حيث قضت الضرر عمى التعويض عمى الدولييف والقضاء الفقو ولقد اتفؽ
 المباشر الضرر بتعويض"أالباما " قضية في البريطانية  الحكومة بإلزاـ وبريطانيا المتحدة الواليات بيف

 الحربية السفف ببناء وتسميح األمريكية، األىمية الحرب خبلؿ الجنوبييف لمثوار سماحيا عمى المترتب
 2موانييا. في

عف  بالتعويض-األمر بداية في– الدولي القضاء رفض فقد المباشر غير لمضرر بالنسبة أما        
المباشر  غير الضرر عمى التعويض إلى الدولي التحكيـ أحكاـ اتجيت ثـ المباشر ، غير الضرر
مصير تريؿ  الدولية.وىو ما تـ تطبيقو في قضية المنشئ لممسؤولية بالفعؿ تعمؽ األمر مباشرة طالما 

 حيث قضت محكمة التحكيـ بأف األضرار الفعمية ىي وحدىا المستحقة التعويض .

عويض عف تمما سبؽ ،أنو ال توجد قاعدة في القانوف الدولي ، توجب الولذلك يتضح لنا    
ضرار الفعمية التعويض عف األضرار ،وعمى ىذا األساس فقد قبمت الدوؿ تحمؿ مسؤولية جميع األ

 التي تسببيا أنشطتيا .

                                       
1 - Rousseau (Ch). Droit international public, op. cit., P.133, 13. 
  7997 ٔاألسبعٍٍ انشابعت انذٔسة عٍ انهجُت تقشٌش األٔل، انجضء -انثبًَ انًجهذ انذٔنً، انقبٌَٕ نجُت حٕنٍت - 2
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وفي ىذا اإلطار تيدؼ اتفاقية بروكسؿ المتعمقة بالمسؤولية المدنية عف التموث بالنفط العاـ       
، إلى ضماف توفير تعويض مبلئـ لؤلشخاص الذيف يتكبدوف ضررا بسبب التموث الناجـ عف 1969

حيد القواعد واإلجراءات الدولية لتحديد المسائؿ المتعمقة تسرب النفط أو تصريفو مف السفف وتو 
بالمسؤولية والتعويض المبلئـ في ىذه الحاالت.ما أسفر عف  إنشاء صندوؽ دولي لمتعويض عف 

. وتيدؼ اتفاقية الصندوؽ إلى تكممة 19711 - 12 - 18الضرر الناجـ عف التموث بالنفط في 
وضماف توفير  1969دنية عف أضرار التموث النفطي اتفاقية بروكسؿ الخاصة بالمسؤولية الم

 2التعويض المناسب لؤلشخاص الذيف يصابوف بضرر مف جراء التموث.
ريف يعطي الذي الضرر أف   الشرط بيذا و يقصد       الذي  الضرر ىو التعويض في الحؽ لممتضر 
وبناءا عمى     السفينة ظير عمى تحدث التي األضرار كافة استبعاد يتـ وبالتالي خارج السفينة يحدث
ريف في فقط ينحصر التعويض في الحؽ فإف   ذلؾ   لذا بالسفينة أي عبلقة تربطيـ ال الذيف المتضر 
 البضائع مف أخرى إضافة إلى أنواع المحروقات مف سائبة شحنة تنقؿ مختمطة سفينة أما كنا فإذا

ال  ذلؾ الضرر فإف   السفينة، عمى ظير الموجودة البضاعة تمؾ تمويث في المحروقات شحنة وتسب بت
 مفيـو يخرج عف فيو وبالتالي داخميا، و متنيا عمى بؿ السفينة يوجب المسؤولية ألنو  لـ يحدث خارج

 3. 1992 و بروتوكوؿ 1969  الضرر الذي نصت عميو اتفاقية

خيرة حيث قامت ىذه األTsubame Maru N- 58كمثاؿ عمى ذلؾ ما حدث مع الناقمة اليابانية 
بتزويد سفينة صيد بزيت الديزؿ الثقيؿ، عندما أدخؿ أحد أفراد الطاقـ وبخطأ منو خرطـو التزويد 

طف مف المحروقات  07بالنفط في حوض البضاعة بدال مف عنبر الوقود مما أدى إلى تسرب حوالي 

                                       
  . ثـ أجرى عمييا تعديبلت بمقتضی بروتوكوليف أبرما في لندف1978 - 10 - 16النفاذ في  االتفاقية حيز دخمت - 1

 1981 - 4 - 8وبدأ نفاذه في  1976 - 11 - 19األوؿ في 
مرجع سابؽ عمي صداقة ،النظاـ القانوني لحماية البية البحرية مف التموث في البحر األبيض المتوسط، صميحة - 2

 . 329ص
مف  03مف الفقرة  02، والمادة 1969مف اتفاقية المسؤولية   6مف الفقرو  1انظر تعريؼ الضرر وفقا لممادة   - 3

 1992بروتوكوؿ 
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ات في طف مف السمؾ الموجود فيو ولـ يحدث تسرب لممحروق 140في عنبر الشحنة  وتمويث حوالي 
 1البحر.

حيث أنو أثناء قياـ ىذه األخيرة بتزويد  Hato Maro N2ما حدث مع الناقمة اليابانية  ،وكمثاؿ آخر 
سفينة بضاعة جافة بزيت الوقود الثقيؿ في أحد الموانئ اليابانية وعمى إثر خطأ في استخداـ خرطـو 

 أحواضياالتي كانت موجودة في التزويد تسربت المحروقات عمى ظير السفينة والى بضاعة األلياؼ 
مما أدى إلى تموثيا دوف أف يحدث أي تسرب لممحروقات في البحر؛ وقد اعتبر الصندوؽ الدولي 

لمفيـو ضرر التموث طبقا  لمتعويض الضرر الذي تعرضت لو البضاعة في ىاتيف الواقعتيف خاضعا 
و مستحقا لمتعويض باعتباره ضررا واقعا  الممحؽ بيا 1962وبروتوكوؿ  1969لبلتفاقية الدولية لسنة 

 2خارج السفينة الناقمة لمبتروؿ.

         1969 لسنة الدولية االتفاقية تطبيؽ نطاؽ حصر قد تـ والجدير بالذكر أنو        
 احتراؽ أو انفجار بسبب تنشأ التي تمؾ دوف فقط التموث في أضرار ليا المعدؿ 1992 وبروتوكوؿ
كما أنيا ال تنطبؽ عمى التموث الناجـ عف .البحر اهمي في والمتسربة السفينة المنقولة عمى المحروقات

الناقبلت المفرغة مف شحف النفط و المتمثمة  بمياه التوازف .حتى في حالة وقوع حادث فإنو يمكف 
  3تجاوز المياه المموثة بالنفط والتي توجد عمى مستوى ىذه الخزانات.

 :O.P.Aانون التموث األمريكي *الضرر البيئي في ق
تبنی قانوف التموث بالزيت تعريفا واسعا ألضرار التموث بالزيت . فيذا القانوف حيث  يقرر          

التعويض عف مصروفات إزالة التموث وكذلؾ تكاليؼ تنظيؼ المياه مف البقع الزيتية التي أنفقت في 

                                       
1
 - Rapport Annuel de 1991 : Fonds internationaux d’indemnisation pour les dommages dus à la 

pollution par  les hydrocarbures, P 42          
2
 - Rapport Annuel de 1991: (Fipol) Ibid, P 45 à 46 

3
تعٕع سشٌع ٔكبف  فًٍب ٌتعهق بجًٍع  عهى أَّ :" نغشع ػًبٌ  33يٍ انفقشة  232نزنك فقذ تؼًٍ َض انًبدة  - 

األػشاس انُبجًت  عٍ تهٕث انبٍئت  انبحشٌت  ، تتعبٌٔ انذٔل فً تُفٍز انقبٌَٕ انذٔنً انقبئى ٔفً تطٌٕش انقبٌَٕ انذٔنً 

انًتظم ببنًسؤٔنٍت ٔاالنتضايبث انُبجًت عُٓب يٍ أجم تقٍٍى انؼشس ٔانتعٌٕغ عُّ ٔتسٌٕت انًُبصعبث انًتظهت 

بٌٔ حٍثًب ٌكٌٕ رنك يُبسبب فً ٔػع يعبٌٍش ٔإجشاءاث نذفع تعٌٕغ كبف يثم انتأيٍٍ االجببسي أٔ طُبدٌق بزنك.ٔتتع

 انتعٌٕغ."
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ج .و يتعيف عمى المسؤوؿ 1راءات منع حصولو سبيؿ إزاحة خطر التيديد بحصوؿ التموث بالزيت وا 
 عف التموث دفع ىذه التكاليؼ البلزمة إلى الحكومة األمريكية أو إلى أي الشخص المضرور.

   التعويض عف الضرر  بالحصوؿ عمى  OPAومف ناحية ثانية ، يسمح قانوف التموث بالزيت      
سواء أكانت و يا يمستأجر  وأبالنسبة لمالكييا  أو الخسارة االقتصادية الناشئة عف تدمير األمواؿ سواء

 2أو عبارة عف ضرر حتمي. احتماليةالخسارة 
كما أتاح القانوف لممنتفعيف بالموارد والمصادر الطبيعية حؽ خالية بالتعويض حؽ المطالبة       

بالتعويض عف األضرار التي تصيبيـ في أحواليـ المعيشية بسبب التموث حتى ولو لـ يكونوا مالكيف 
الحاصمة  ليذه الموارد ،ومثاؿ لؾ إتاحة الفرصة القبائؿ االسكيمو بالمطالبة بالتعويض عف األضرار

عمی الرغـ مف عدـ ممكيتيـ لمموارد الطبيعية التي أصابيا التموث.  Exxon Valderبسبب حادثة 
وكذلؾ أتاح القانوف  ألصحاب مينة الصيد وكذلؾ أصحاب الفنادؽ الموجودة في المناطؽ النائية 

 3والذي أصابتيـ أضرار مف جراء التموث  بالزيت.
ات واالتفاقيات الدولية النافذة ، فيناؾ  نوعيف جديديف مف األضرار و عميو  فعمى خبلؼ المعاىد     

واألضرار    pure economnic lossالتي يجوز التعويض عنيما : الخسارة  االقتصادية الخالصة 
مييا في ما يطمؽ عىي و    Dmage to natural resourcesالتي تمس المصادر  الطبيعية 

 Enivronmental damageاألحياف بالضرر البيئي  بعض

 العالقة السببيةالفرع الثالث :  

تممؾ الدولة وىي شخص مف األشخاص القانوف الدولي حرية ممارسة كافة األنشطة البشرية          
التي تراىا مناسبة أو تسمح بممارستيا فوؽ إقميميا. ومع ذلؾ وفيما يتعمؽ بممارسة تمؾ األنشطة التي 

ر لمبيئة البحرية يجب أف تكوف ممارسة الدولة لحريتيا متوافقة مع حماية قد يترتب عمييا حدوث أضرا

                                       
1 -Antonio .J R odriguez end Paul A.C Jaffe, The oil pollution  Act of 1990, Volume 15               

Tulane maritime law journal 1990 ,p12.   
2 -A. F. Bessemer Clark, The U.S. Oil Pollution Act of 1990 ,Lioyd's maritime and    comercial law 

Quarterly .1991 ,p249 .    
.82- 81-80موث بالزيت ، مرجع سابؽ، ص القانونية لمبيئة البحرية مف التجبلؿ وفاء محمديف ، الحماية - 3  
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ال ترتب عمى ذلؾ قياـ مسؤوليتيا الدولية 1 ومراعاة حقوؽ الدوؿ األخرى. المسؤولية التي يشترط ف  وا 
أو االمتناع ناجميف عف أجيزة  لقياميا إسناد الفعؿ أو االمتناع إلى الدولة ،تتحقؽ عندما يكوف الفعؿ

 2الدولة وفقا لعبلقة التبعية.

 الدولي بالنسبة االلتزاـ إنتياؾ يسند أف الدولية وليةؤ المس لقياـ الدولي القانوني الفقو تطمب وقد       
 أساس عمى، الدولي القانوف أشخاص أحد إلى المشروع لمعمؿ بالنسبة الضرر أو المشروع غير لمعمؿ
   3الشخصي. العنصر باعتباره الدولية المسؤولية لقياـ الثالث الشرط أنو

 الدولة  أعضاء مف عضو إلى المشروع غير الفعؿ أو المشروع التصرؼ نسبة فاإلسناد يفيد       
 4يشغمو. الذي مركزه بحكـ أو بوظيفتو قيامو بحكـ ليا ممثبل بوصفو

فيما يتعمؽ بإحداث ضرر تقتصر المسؤولية عمى االلتزامات التي تشأ عمى عاتؽ الدولة  وال          
االببلغ والتشاور مثبل . وىي التزامات تفضي إلى  ما؛ بؿ تشمؿ أيضا التزامات المتعمقة باإلخطار و

وضع نظاـ بيف األطراؼ كما تشمؿ االلتزاـ بالوقاية وىو الذي يحقؽ تجنب حدوث الخطر أو التخفيؼ 
 5منو أو التخفيؼ مف الضرر الواقع عبر الحدود .

   قد يتصؼ -نتيجة التسبب في تموث البيئة البحرية  -والفعؿ الذي يرتب مسؤولية الدولة           
بعدـ المشروعية ،أو قد يكوف مشروعا في ذاتو إال أف ممارستو تتضمف خطورة استثنائية عمى » 

 6سبلمة البيئة البحرية .
 اسناد ضرورة الدولية، ؤوليةالمس عف الدولي القانوف لجنة مشروع مف الخامسة المادة تناولت كذلؾ
 أفعاؿ مف فعبل يعتبر" :أنو عمى فنصت األخيرة ىذه إلى الدولة فروع عف تصدر التي األفعاؿ جميع

                                       
 204، ص1973محمد ،القانوف الدولي العاـ ، دار النيضة العربية ، القاىرة ،  جابر حسف- 1
 .282صميحة عمي صداقة، النظاف القانوني لحماية البيئة مف التموث في البحر األبيض المتوسط، مرجع سابؽ ص- 2

3 -  Oppenhiem (L) International Law, David Vol, 1,Mckay Company Ing. New York, Eight 

Edition, 1955.                
4
 - R. Ago <<2 éme rapport sur la responsabilite des états >>in Ann CDI ,vol 11.1970, P.203 

يحضرىا القانوف الدولي   محسف عبد الحميد أفكيريف، النظرية العامة لممسؤواية الدولية عف النتائج الضارة عف أفعاؿ ال- 5
 . 259مرجع سابؽ، ص

6 -CH.Roussou ,la  responsabilité international ,dalloz ,Paris.1960 P 12. 
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 طالما الدولة، ليذه لمقانوف الداخمي وفقا نظاـ لو فروعيا مف فرع كؿ سموؾ الدولي لمقانوف وفقا الدولة
 1" الظاىر حسب الصفة بيذه تصرؼ أنو

تسأؿ عف األعماؿ التي تصدر عف األشخاص التابعيف ليا والذيف ال  واألصؿ أف الدولة ال      
يعمموف باسميا ،ورغـ ذلؾ فتصرفاتيا قد تتسبب في أضرار لمبيئة البحرية ولذلؾ ،ولذلؾ فإف مسؤولية 
الدولية تقع ؛إذا ثبت أف الدولة لـ تقـ ببذؿ العناية البلزمة لمنع ىؤالء األشخاص مف ارتكاب أفعاؿ 

ارة،ولـ تتخذ الحيطة البلزمة لكي تحوؿ بينيـ وبيف إحداث أضرار بالبيئة البحرية ، كما لو التموث الض
كاف ىناؾ قصور في تشريعيا ،أولـ تقـ باتخاذ االحتياطات والتدابير المتعمقة بتشغيؿ السفف والمعدات 

 2لـ تقـ بالرقابة الكافية لمتأكد مف سبلمة تشغيؿ تمؾ السفف والمعدات ،أو
فتصرفات السمطة التنفيذية التي تصدر بمخالفة االلتزاـ الدولي لحماية البيئة البحرية والمحافظة        

فتأخذ حكـ التصرفات غير المشروعة التي تقـو بيا الدولة  ؛عمييا قد يكوف مأذونا بيا مف الدولة
  تبعة المسؤوليةالتصرفات أثناء وبمناسبة أداء الوظيفة ولذلؾ فإف الدولة تتحمؿ  نفسيا. وقد تصدر

باعتبارىا مسؤولة عف كافة األضرار التي تحدث نتيجة لؤلفعاؿ التي يرتكبيا موظفوىا تبعا لعبلقة 
، ولكف يجب عدـ الخمط بيف عمؿ الموظؼ الذي يصدر منو بصفتو الشخصية وال 3التبعية الوظيفية 

جاوزا حدود اختصاصو وفي ىذه عبلقة لو بأعمالو الرسمية وبيف عممو الذي يقـو بو بصفتو الرسمية مت
 4الحالة فإف الموظؼ يتصرؼ باسـ الدولة وتنسب إلييا أعمالو ميما تجاوزت حدود اختصاصو .

                                       
 وقد جاء النص باالنجميزية كما يمي:- 1

‘’For the purposes of the present articles, conduct of any state organ having that status 
underthe internal law of that state shall be considered as an act of the state concerned under 

international law, provided that organ was acting in that capacity in the case in question’’ 
 
.310 ص 1968حامد سمطاف، القانوف الدولي العاـ في وقت السمـ ، دار النيضة العربية صمة  - 2  
االلتزاـ الدولي بحماية البيئة البحرية والحفاظ عمييا مف أخطار التموث، مرجع  عبد الواحد محمد الفار ،- 3

 .118سابؽ،ص 
ة البحرية مف التموث في البحر األبيض المتوسط،مرجع ئصميحة عمي صداقة ،النظاـ القانوني لحماية البي - 4

 .285سابؽ ص
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سناد في نظاـ المسؤولية الدولية عف األفعاؿ غير المشروعة دوليا تقـو عمى أساس فقواعد اال وعميو
يف مرتكب الفعؿ غير المشروع و أحد المعيار الوظيفي  والذي يتوقؼ عمى إثبات الصمة اإلدارية ب

اشخاص القانوف الدولي و لكي يوصؼ بعض أنواع السموؾ بأنو غير مشروع ينبغي أف يكوف 
متناقضا االلتزاـ الدولى، أو عند إسناد نتيجة ما لشخص معيف فبلبد مف النظر في عبلقة السببية التي 

 1تعتبر أحد مكونات ذلؾ الفعؿ .
 :1313حادث والضرر في اتفاقية المسؤولية *عالقة السببية بين ال

ذا كاف وقوع الحادث يمكف اعتباره العنصر األساسي لقياـ المسؤولية الدولية ، إال أف الحادث. إ       
ال يكفي  في بعض األحواؿ، و معنى الحادث عمى ىو : أي حدث أو سمسمة أحداث مصدرىا واحد 

تفسير ىذا النص: حيث ذىب البعض  إلى أف حادث  وينتج عنيا تموث" و قد اختمفت اآلراء حوؿ
بصخرة...(، ثـ تسرب النفط، وأخيرا ضرر  اصطداـ -التموث يقع عمى مراحؿ ثبلث: فعؿ )تصادـ 

التموث. و لكف السؤاؿ المطروح ىؿ يتـ االعتداد أثناء التعويض بوقوع الحادث أو بالتسرب ؟ أجاب 
 2ة تسرب النفط.ىذا الرأي بأف المرحمة المقصودة ىي مرحم

فإذا وقع  فقط حادث ما ،مثؿ اصطداـ ناقمة  نفطية  بصخرة، وحدث تيديد بتسرب البتروؿ فإف  
، أما 1969اإلجراءات المتخذة لمنع ىذا التسرب في البحر تكوف إجراءات وقائية في مفيـو اتفاقية 

أضرار  عندما يحدث التسريب في البحر االقميمي لدولة ما فإف اإلجراءات المتخذة لمنع أو تقميؿ
ذا تسربت المحروقات في البحر العالي فإف اإلجراءات المتخذة  فيو لمنع  التموث تغطى دوف نقاش، وا 

 المحروقات مف الوصوؿ إلى المياه اإلقميمية ينبغي تغطيتيا.  
ووفقا ليذا الرأي، فإف تكاليؼ اإلجراءات المتخذة بعد التسرب ىي القابمة لمتعويض، أما تكاليؼ ما 

 3يعوض عنيا. راءات ما قبؿ التسرب اليسمى بإج

                                       
يحضرىا  ة عف النتائج الضارة عف أفعاؿ الية الدوليلمحسف عبد الحميد أفكيريف، النظرية العامة لممسؤو  - 1

 .266-265 القانوف الدولي ، مرجع سابؽ، ص
 .1969المادة األولى مف اتفاقية  - 2
 .75محمد السيد الفقي، المسؤولية المدنية عف أضرار التموث بالزيت،مرجع سابؽ،ص  - 3
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لكف إذا تضررت الناقمة وتسرب منيا  البتروؿ فإف تكاليؼ اإلجراءات المتخذة لمنع تسرب بتروؿ  
آخر، في تفسيره لمنص  رأيأكثر في البحر ىي مف حيث المبدأ قابمة التعويض. وفي المقابؿ ذىب 

وؿ دوف أف يعقبو أي تموث بفضؿ اإلجراءات السابؽ، إلى أنو إذا كاف الحادث محبل لتسرب البتر 
وسدادىا طبقا  يمكف ردىا أ الوقائية المشكمة بعد الحادث وبعد التسرب فإف تكمفة ىذه العمميات ال

 لمفيـو المعاىدة.
االستناد يكمف في  أساسبيف الرأييف يكمف أساسا في أف الرأي األوؿ يرى في  أف  االختبلؼإف       

مف الناقمة المعنية ؛وىو المنطمؽ الذي يفتح الباب لمتعويض عف اإلجراءات تسرب البتروؿ فقط 
الوقائية المتخذة بعد ىذا التسرب، بينما الثاني يرى أف تمؾ اإلجراءات المتخذة حتى بعد التسرب ليست 
قابمة لمتعويض طالما أف ىذا التسرب لـ يتبعو تموث حقيقي في البحر. وجدير بالذكر أف االختبلؼ 

الممارسة العممية بيف التفسيريف جوىري. فطبقا لمتفسير األوؿ تعتبر كافة االستعدادات المكمفة في 
والمتخذة لممقاومة، كوضع حواجز عائمة مثبل، إجراءات وقائية لغرض المعاىدة، أما طبقا لمتفسير 

 1. الثاني فستبقى عمى عاتؽ متخذييا إذا تـ تدارؾ التموث

ه النماذج ،أف قصور قواعد المسؤولية الدولية بالنسبة ويتضح لنا مف خبلؿ عرض ىذ
مف قانوف  230/3لمتعويض عف أضرار التموث ، لعمو يكوف أحد األسباب الرئيسية لوضع نص المادة 

البحار:" لغرض ضماف تعويض كاؼ وسريع ،فيما يتعمؽ بجميع األضرار الناجمة عف تمويث البيئة 
 قانوف الدولي القائـ..."البحرية ،تتعاوف الدوؿ في تنفيذ ال

                                       
تعويض االجراءات المتخذة بصدد حادث  عمى أساس ىذا التفسير الثاني رفض الصندوؽ الدولي لمتعويض ؛- 1

TARPENBECK : طف زيت التشحيـ واصطدمت بإحدى السفف  1600تنقؿ حوالي  الناقمة األلمانية ىذه حيث كانت
حيث تـ ضخ كمية  ،مفآقطرىا إلى مكاف  ذلؾ المساعدة في األسطوؿ البحري اإلنجميزي في القناة اإلنجميزية، وترتب عمى

ى ظيرىا لمنعيا مف الغرؽ بواسطة المالؾ وقد اتخذت السمطات اإلنجميزية التدابير البلزمة لمنع مف الزيت المحمؿ عم
 .التسرب الممكف مف الزيت والذي يمكف أف يسبب تموث الشواطئ

  ،اجراءات وقواعد التحقيؽ في الحوادث البحرية،مكتبة القانوف واالقتصاد ، الرياضصبلح  محمد سميمة-مشار إليو في:
 .80ص 2014

 .6،ص 1983التقرير السنوي لمصندوؽ -
 .76،ص سابؽمحمد السيد الفقي، المسؤولية المدنية عف أضرار التموث بالزيت، مرجع  -
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 ساس المسؤولية الدولية عن التموث بالزيت وموانعياأالمبحث الثاني:

لؤلضرار التي تمس البيئة البحرية عموما ومصالح الدوؿ الساحمية  أكيد أف الطابع الكارثي        
ورعاياىا بالخصوص نتيجة حوادث التموث ،قد أبرز بوضوح  الحاجة إلى التقريب بيف األنظمة 

ما استجابت إليو  ىذاتوحيد األساس الذي تقـو عميو المسؤولية في ىذا الميداف، مف أجؿ القانونية، 
وفي نفس الوقت فإنو  ؛لمتعمقة بالمسؤولية المدنية عف التموث الصادر عف السفف االتفاقيات الدولية ا

المسؤولية األساس الذي تقـو عميو فقد أرفقت ىذه النصوص االتفاقية   لذلؾبالنظر لمطابع االستثنائي 
 طبلقيتو .ابعدد مف حاالت اإلعفاء التي تقيد مف 

 وليذا سنقسم ىذا المبحث إلى مطمبين:

 المسؤوليـــة الدوليــة عن تموث البيئـــة البحريــــة بالزيت النفطي. أساساألول:المطمب 

 المطمب الثاني:موانع المسؤولية الدولية
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 .بالزيت النفطي المطمب األول : أساس المسؤولية الدولية عن تموث البيئة البحرية

ذلؾ المبدأ القانوني أو النظرية التي يستند إلييا في إقامة »  ويقصد بأساس المسؤولية الدولية ، 
 «. المسؤولية الدولية عمى كاىؿ أشخاص القانوف الدولي 

و تقـو مسؤولية الدولة عف أضرار تموث البيئة البحرية عمى أساس فكرة الخطأ وفقا لمقانوف 
د أقر فكرة المخاطر كأساس لمسؤولية الدولي العاـ ، وال توجد ىناؾ دالئؿ تشير إلى أف ىذا القانوف ق

الدولة أو ما يطمؽ عمييا بالمسؤولية المطمقة والتي تقـو عمى مسؤولية الدولة حتى ولو لـ يثبت الخطأ 
و التقصير في جانبيا، و ينبني عمى ذلؾ مف انتفاء مسؤولية الدولة عف النشاطات التي تضر ببيئة 

، إذا لـ يثبت الخطأ والتقصير في جانبيا . فالدولة عند  دولة أخرى مف خبلؿ تمويث بيئتيا البحرية
مباشرتيا النشاطات التنقيب عف الموارد الطبيعية واستثمارىا في المناطؽ الخاضعة لواليتيا 

ال تسأؿ مسؤولية مطمقة عف األضرار الحاصمة لمدولة نتيجة النفجار آبار النفط وتدفؽ  ،حيثالوطنية
، ذلؾ ألف الدولة الساحمية ممزمة بإصدار األنظمة واتخاذ التدابير البلزمة كميات كبيرة منو في المنطقة

الستكشاؼ الجرؼ القاري عمى سبيؿ المثاؿ واستثمارىا وفقا لممعايير الدولية المطبقة .وفي حالة 
تقصير الدولة أو اخفاقيا في تنفيذ تمؾ االلتزامات  فإنيا تتحمؿ عبء المسؤولية الدولية. و كمبدأ عاـ 
فإف فكرة المسؤولية المطمقة لمدولة تتحقؽ بقبوليا وتطبيقيا وذلؾ لتكريس حماية أكثر فعالية لمبيئة 

 البحرية.

 استخداـولموقوؼ عمى األساس األنسب لممسؤولية الدولية عف تسريب الزيت النفطي مف جراء 
 تقسيـ المطمب إلى ثبلثة فروع كاآلتي :  ارتأيناالبيئة البحرية ؛ 

 ساس نظرية الخطأأول:قيام المسؤولية عمى الفرع األ 

 ساس نظرية المخاطرأالفرع الثاني: قيام المسؤولية عمى 

 الفرع الثالث: المسؤولية بدون ضرر.
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 نظرية الخطأ أساسالفرع األول:قيام المسؤولية عمى 

وثيقا ببدء ظيور الدولة بمفيوميا  ارتباطايعد الخطأ أقدـ أسس المسؤولية الدولية، فيو يرتبط         
الحديث ، حيث كاف يتـ الخمط بيف شخص الدولة وشخص الحاكـ ، وفيما يمي نعرض النظرية : 
حسب نظرية الفقو والقضاء الدولي وحسب مفيـو القانوف الدولي العاـ ، ثـ مدى مبلئمة أحكاميا 

لتموث الذي تسببو تسرب النفط نتيجة البيئة البحرية وعف ا استخداـكأساس لممسؤولية الدولية عف 
 األنشطة المختمفة في البحار . 

 نظرية الخطأ في الفقو الدولي : - أ

لقد تأثرت فكرة المسؤولية الدولية بعوامؿ التطور التدريجي لمقانوف الدولي تبعا لمظروؼ       
       عرضة لمتبديؿالسياسية و االقتصادية ، وكذا التقدـ العممي ونتائج التكنولوجيا ، ما جعميا 

و التغيير لمسايرة احتياجات المجتمع الدولي وما يعتريو مف مستجدات. وفي ىذا السياؽ قاـ الفقيو 
بنقؿ نظرية الخطأ مف القانوف الداخمي إلى مجاؿ القانوف  Grotiusاليولندي " جروسيوس " 

وذلؾ في نياية القرف الثامف عشر . و تتمخص فكرة الخطأ وفؽ ما صاغو ىذا الفقيو في  الدولي ،
أف الدولة ال تسأؿ عف تصرفات رعاياىا ، إال إذا نسب الخطأ أو اإلىماؿ إلى الدولة ذاتيا ، إذ 
  تنشأ مسؤولياتيا عمى أساس اشتراکيا في وقوع الضرر نتيجة اإلىماليا في منع تصرؼ رعاياىا

 1ألنيا أجازت ىذا التصرؼ ،بعد معاقبة المخطئ أو بتمكينو مف اإلفبلت مف العقاب .أو 

 مف بغيرىا بخطأ أضر الدولة قامت إذا إال تترتب ال النظرية ىذه حسب الدولة فمسؤولية           
 2سببية. وضرر وعبلقة خطأ مف الثبلثة التقصيرية المسؤولية عناصر توافر مف والبد الدوؿ

                                       
عمي بف عمي  مراح ، المسؤولية الدولية  عف التموث عبر الحدود، أطروحة مقدمة لنيؿ درجة الدكتوراه   - 1

 .39 ، ص2008-2007جامعة الجزائر 
  2000بيروت  3الرزاؽ أحمد السنيوري ،الوسيط في شرح القانوف المدني الجديد،منشورات الحمبي الحقوقية ،ط عبد - 2
 .576ص
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اتفؽ الفقو الدولي عمى أف الخطأ ىو السموؾ الدولي الضار بدولة أخرى، والذي ينطوي وقد 
عمى خروج عف المألوؼ مف جانب الدولة، سواء كاف ىذا السموؾ عمؿ ايجابي أو مجرد امتناع عف 

أي أف   عمؿ، وال يشترط في الخطأ أف يقع بسوء نية، إذ يستوي أف يكوف مردة إلى العمد أو اإلىماؿ
      ئولية الدولة عمى أساس الخطأ تتحقؽ حتى في تمؾ األحواؿ التي ال يقصد فييا ممثؿ الدولةمس

في  أو يتعمد إلحاؽ الضرر بالدولة األخرى، ولكنو ال يبذؿ العناية الواجبة، والمقصود بالعناية الواجبة
لداخمية لمحيمولة دوف القانوف الدولي ىي ما يتسـ بو سموؾ الدولة عادة مف يقظة في إدارة شئونيا ا

 1. وقوع أفعاؿ ضارة
ومف بيف الفقياء المؤديف ليذه النظرية الفقيو " جورج ميؿ" حيث يرى في ذلؾ أف مخالفة قاعدة 

ثـ −مف قواعد القانوف الدولي معناه تجاوز مف السمطة أو مخالفة قاعدة مف قواعد القانوف الدولي 
 أ قانونيا إذا لـ يكف تصرفا مخالفا لقواعد القانوف. بأننا ال ندري ماذا يعني مصطمح خط –يضيؼ 

"  1933وفي نفس الوقت ذىب " جابلاير سالفيوؿ " في المحاضرات التي ألقاىا ببلىاي عاـ 
فإنو   بأنو إذا أخذ مصطمح المسؤولية بمفيومو الواسع، بمعنى اإللتزاـ الناتج عف عمؿ غير مشروع 

مف التناقض أف نتحدث عف المسؤولية بدوف خطأ ، وذلؾ ألف وجود عمؿ غير مشروع معناه وجود 
 . 2خطأ وأف ىذا األخير ال ينشأ إال  عند انتياؾ قاعدة قانونية "

 كما يرى الفقيو " روسو" أف نظرية الخطأ مازالت ىي النظرية التقميدية إلقامة المسؤولية الدولية
لفعؿ المترتب لممسؤولية باإلضافة إلى كونو مخالفا إللتزاـ دولي أف ينطوي ىذا الفعؿ وىو يشترط في ا

  3أو الغش أو اإلىماؿ.  رعمى خطأ منسوب إلى الدولة ، سواء كاف ىذا الخطأ في صورة التقصي

ولقد ظؿ الفقو الدولي يعتبر ىذه النظرية األساس الوحيد لممسؤولية الدولية حتى ظيور النظرية 
 كاآلتي:  باالنتقادوضوعية ، والتي بمورىا الفقيو اإليطالي " أنزيموتي" ، والتي تعرضت لنظرية الخطأ الم

                                       
 .60صبلح ىاشـ ،المسؤولية الدولية عف المساس بسبلمة البيئة البحرية ، مرجع سابؽ، ص - 1
2 - Salviol (G), Les règles générales de paix recueil des cours 1933, vol, P97-98. 

3- Charles  Rousseau, Droit international public, Les rapports conflictuels, Tome V, Sirey, Paris  

1983p12. 
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الدولية، دوف البحث في الجوانب السموكية  االلتزاماتأف نظرية الخطأ تستند إلى مخالفة   -
شخصية  العتباراتالشخصية لمدولة محؿ المسائمة ، بدافع أف تقدير الخطأ أو اإلىماؿ يخضع 

 .1شخص معنوي  باعتبارىاونفسية ال يمكف تجسيدىا في مسمؾ الدولة 

 2أف ىذه النظرية كانت أكثر مبلئمة في الماضي إباف الخمط بيف الدولة وشخص الحاكـ. -

أنو مف الصعب تطبيؽ النظرية عمى سموؾ أجيزة ومؤسسات الدولة وذاؾ ألنيا تعمؿ في حدود  -
 وانيف الداخمية والدساتير .التي رسمتيا ليا الق االختصاصات

العممية  فاالعتباراتأنو مف الصعب، في ظؿ التطو رات الفنية والعممية وتقدير معيار الخطأ ،  -
 أظيرت عدـ كفاية الخطأ كمعيار وحيد يمكف بناء أحكاـ المسؤولية عميو .

نظرية الخطأ إلقامة المسؤولية  اعتمادومف مؤيدي ىذا الرأي أيضا الفقيو "ستارؾ " الذي يرفض 
أو اإلىماؿ كشرط إلقامة   الدولية ، وذلؾ ألف قواعد القانوف الدولي في رأيو ال تستمـز وجود سوء نية

 المسؤولية.

إال  أنو يمكف القوؿ أف نظرية الخطأ، لـ تفقد أىميتيا وخاصة إذا تعمؽ  االنتقاداتورغـ كؿ ىذه 
واجب العناية والذي ينتج عف التقصير، حيث أف فكرة الخطأ ببل جداؿ، ىي  بالتزاـاألمر باإلخبلؿ 

 المبرر الذي يرجع إليو القضاء عندما يأخذ بفكرة التقصير في الحرص كأساس لممسؤولية الدولية . 

 موف القانون الدولي من نظرية الخطأ من خالل الوثائق الدولية : -ج

الدولية قد تقـو عمى أساس اإلخبلؿ بمصالح  وىكذا يمكف أف نخمص إلى أف المسؤولية
مشروعية أو مصالح أشخاص أخرى في القانوف الدولي ، ىذا األخير الذي يعتبر بالنتائج  فرغـ توافر 

   3القصد فإف المسؤولية الدولية ال تقـو إذا تخمؼ الضرر. 

                                       
أحمد فوزي عبد المنعـ سيد، المسؤولية الدولية عف البث اإلذاعي عبر األقمار الصناعية في ضوء أحكاـ القانوف  - 1

 .108الدولي، مرجع سابؽ،ص 
 .448محمد طمعت الغنيمي، الوسيط في قانوف السبلـ، مرجع سابؽ ، ص  - 2
 .148-147بوسمطاف  محمد، مبادئ القانوف الدولي العاـ، الجزء األوؿ ، مرجع سابؽ، ص  - 3
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المعاىدات إلى نظرية الخطأ كأساس لممسؤولية الدولية مف جانب بعض  االستنادوقد تـ 
 القانونية ، والييئات الدولية ، التي ساىمت في تقنيف قواعد المسؤولية الدولية. 

حيث نصت المادة السادسة مف المشروع الذي أعدتو الجمعية األلمانية لمقانوف الدولي عف 
تسأؿ الدولة عف األضرار التي تحدث في أحواؿ الشغب » عمى أنو :  1930المسؤولية الدولية لعاـ 

والتمرد ، والحرب األىمية ، والحاالت المشابية ، إذا فشمت في بدؿ العناية الواجبة، وفؽ ما تقضي بو 
الظروؼ، لمنع وقوع األضرار أو إذا فشمت في منح األجانب الحماية ، أو التعويض عف األضرار 

 .1« التي تسببيا لمواطنييا 

تقنيف قواعد المسؤولية الدولية الذي تناوؿ أما بالنسبة لممشروع الذي أعدتو جامعة " ىارفارد" ل
ال تسأؿ الدولة عف » مسؤولية الدولة عف أعماؿ األفراد العادييف ، فقد نصت المادة العاشرة منو : 

 اتخاذاألضرار التي تمحؽ باألجنبي، إال  إذا أثبت إمتناع ظاىر مف مواطنييا أو سمطاتيا عف 
 «   فعاؿ. اإلجراءات المألوفة ، لمنع وقوع ىذه األ

وعمى الرغـ مف الرأي الفقيي بشأف نظرية الخطأ كأساس لممسئولية الدولية، فإننا نرى أف ىذه 
النظرية مازالت صالحة لتأسيس المسؤولية، في بعض الحاالت، لكنيا لـ تعد أساسا وحيدا لممسئولية 

أدؿ عمى ذلؾ مف أف  الدولية مثمما كاف الحاؿ في نياية القرف الماضي، ومطمع ىذا القرف، وليس
نظرية الخطأ يؤخذ بيا في بعض حاالت مسؤولية الدولة عف األضرار البيئية العابرة لمحدود، كـ ىو 
الحاؿ في حالة تموث البيئة البحرية بالنفط. حينما يثبت تقصير الدولة في بذؿ العناية الواجبة في 

وكما رأينا سابقا أف مسألة دوؿ مجاورة الحيمولة دوف عبور مصدر التموث إقميـ الدولة إلى دولة أو 
تحديد الضرر المباشر الواقع عمى البيئة البحرية ،الذي يوجب المسؤولية عمى درجة بالغة مف 

 2الصعوبة، والسبب في ذلؾ  أف آثار الضرر الواقع عمى البيئة البحرية ال تظير دفعة واحدة .

                                       
ولي  جماؿ عبد الفتاح عثماف ، المسؤولية الدولية عف عمميات البث المباشر العابر لمحدود في ضوء أحكاـ القانوف الد - 1

 .188مرجع سابؽ ،ص 
 . 103 ،ص2010أحمد خالد الناصر ،المسؤولية المدنية عف أضرار التموث النفطي، دار الثقافة، - 2
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الدولية عف الضرر العابر لمحدود، الذي تحدثو ىذه النظرية فكرة إقامة المسؤولية  ومف تطبيقات
أنشطة الكيانات الخاصة، كأف تقـو أحد المصانع المجاورة لمشاطئ في إحدى الدوؿ بتصريؼ مياىيا 
وموادىا الخطرة في المياه البحرية، األمر الذي يصؿ بالتموث إلى المياه اإلقميمية إلحدى الدوؿ 

أف تنشأ عمى أساس فشميا في منع وقوع الضرر البيئي العابر المجاورة، ومسؤولية الدولة ىنا يمكف 
 1تحت رقابتيا.  لمحدود، الذي تحدثو أنشطة ىذه الكيانات الخاصة في نطاؽ واليتيا أو

كما أف بعض المعاىدات الدولية الحديثة مازالت تعتمد الخطأ معيارا وأساسا لتقرير مسئولية 
ظف أف المسؤولية عمى أساس المخاطر ىي السبيؿ الوحيد الدولة عف بعض أوجو النشاط و التي قد ي

 .لتقرير المسئولية بشأنيا

إثبات نية الخطأ العمدي أو اإلىماؿ خاصة  إال أنو مف الصعب دائما مف الناحية العممية ،        
  إذا كاف منسوبا إلى فرد ،أو إلى مجموعة مف األفراد لفشميـ في أداء المياـ الوظيفية الموكمة إلييـ
باإلضافة إلى ذلؾ، فإف البحث في معيار السموؾ الذي تنتيجو الدولة عند إتياف  فعؿ مس بسبلمة 

شخص اعتباري. ويخشى في ضوء االعتبارات السابقة ،أف تصبح البيئة ،ال يتفؽ مع طبيعة الدولة ك
الدولي غير قادر عمى تجنب  عالمجتممسؤولية الخطأ وسيمة لتحاشي المسؤولية ،في وقت أصبح 

الضرر. و الدليؿ عمى ذلؾ ، أنو عند إعداد مشروع االتفاقية الدولية لممسئولية المدنية عف أضرار 
ظؿ وجود اقتراح بإقامة المسؤولية عمى أساس الخطأ ،و أخر ، في  1969النفطي عاـ  التموث

عرضت أف  يستيدؼ إقامتيا عمى أساس مسؤولية مطمقة ؛نجد أف شركات التأميف في سوؽ لندف
مميونا مف الدوالرات إذا ما أسست المسؤولية عمى  40تغطي التأمينات بموجب ىذه االتفاقية بما قيمتو 

مميوف دوالر ،إذا ما تـ تأسيس االتفاقية عمى أساس  6. 9ى أساس الخطأ . وخفضت القيمة إل
 المسؤولية المطمقة.

وىذا يوضح مدى ما يمكف أف تحققو مسؤولية الخطأ مف مزايا لمزاولي األنشطة الخطرة في البيئة 
 البحرية، مما يؤدي إلى تيربيـ مف المسؤولية  لصعوبة إثبات اخطأ. 

                                       
 .113 صبلح ىاشـ ،المسؤولية الدولية عف المساس بسبلمة البيئة البحرية ، مرجع سابؽ، ص - 1
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دات لنظرية الخطأ ،يتجو جانب مف الفقو الدولي إلى تقرير إقامة لكف وفي وجود ىذه االنتقا        
  مسؤولية الدولة عف الضرر البيئي العابر لمحدود عمى أساس الخطأ، ويستند ىذا الجانب في ذلؾ 

 إلى ثقتو في النظاـ القانوني الدولي. 

 :   1313المسؤولية الدولية عن التموث بالزيت من خالل معاىدة  أساس*

ولية عف التموث كاف مف أكثر المسائؿ إثارة لمجدؿ أثناء األعماؿ ؤ إف تحديد طبيعة المس        
، بؿ ظؿ االنقساـ في الرأي حوليا قائما حتى األياـ األخيرة  لممؤتمر 1969التحضيرية لمعاىدة 

يجب أف تقـو القانوني المنعقد في ذات العاـ.  وقد ثار التساؤؿ آنذاؾ حوؿ ما ذا كانت المسؤولية 
 1أـ عمى أساس الضرر دوف مراعاة لمخطأ. الخطأعمى أساس 

المتفاوضوف، منذ البداية مف نطاؽ البحث تماما المسؤولية القائمة عمى أساس  ستبعداولقد         
الخطأ واجب اإلثبات، حيث وجد أف الخصائص الطبيعية لممحروقات تؤدي إلى صعوبة جمة في 

عبلوة عمى سرعة تخفيفيا بمياه البحر، فإف البقع التي تكونيا ىذه المحروقات قد اإلثبات يتعذر حميا. ف
األمر  ؛بفعؿ الرياح والتيارات انتقالياتمتد، خبلؿ عدة ساعات، إلى مساحات شاسعة نظرا إلمكانية 

فإلزاميـ بإثبات خطأ المسؤوؿ، في مجاؿ  2الذي قد يشعر معو المضروروف مف التموث باإلحباط.
البحار بالنفط  الذي يتوفر عمى صعوبات جمة في اإلثبات، يعني في غالب األحياف حرمانيـ تموث 

 مف أي تعويض .
 المعدل ليا: 1332وبروتوكول  1313موقف معاىدة  

 اتفؽأوضحت المناقشات التي دارت أثناء المؤتمر مدى قوة وصبلبة الحجج المقدمة. وقد         
اؽ البديؿ الثاني الذي يقضي بقياـ المسؤولية عمى أساس الضرر. نالمؤتمروف في النياية عمى إعت

مالؾ السفينة وقت وقوع حادث  اعتبارمنيا عمى " 1/2وقد نصت المادة  1969وىكذا ظيرت معاىدة 

                                       
 .189المسؤولية المدنية عف أضرار التموث بالزيت،مرجع سابؽ،ص محمد السيد الفقي، - 1
2 - Despax, La Défense juridique de l'environnement, JCP. 1972. III. “Pollution" No. 187, P. 19. 



الناتجة عن تموث البيئة البحرية بالزيت النفطي الباب الثاني:المسؤولية الدولية والتعويض عن األضرار 
 والوضع في النظام األمريكي.

191 
 

أو عندما يتكوف الحادث مف سمسمة األحداث، وقت وقوع أوؿ حدث مسؤوال عف أي ضرر تموث ينجـ 
 1مف سفينتو إثر الحادث......  عف تسرب أو إلقاء المحروقات

        إف المالؾ طبقا ليذا النص يعتبر مسؤوال عف ضرر التموث الذي يحدث بسبب تسرب        
خطأ. فمكي يتمكف مف الحصوؿ عمى  ارتكبأو إلقاء الزيت مف سفينتو، حتى ولو لـ يكف قد 

التعويض، يكفي أف يقيـ المضرور مف التموث الدليؿ عمى أف ضررا قد لحقو وأنو توجد عبلقة سببية 
سفينة قاطرة خطأ مبلحي أثناء سيرىا  ارتكبتتربط بيف ىذا الضرر والحادث. فعمى سبيؿ المثاؿ إذا 

فإف مالؾ الناقمة   تسرب الزيت مف ىذه األخيرةبناقمة بتروؿ و  اصطداميافي الضباب مما تسبب عنو 
 .يعد مسؤوال عف أي ضرر تموث يحدث نتيجة ىذا التسرب

تقع عمى مالؾ السفينة التي تسببت  في الضرر، وىي مسؤولية غير  -وفقا لبلتفاقية  -و المسؤولية 
، فيما  2وليةؤ عة المسمحدودة ال يمـز فييا اثبات الخطأ، و إف كاف مالؾ السفينة يمكنو التخمص مف تب

لو أثبت أف سبب الضرر يعود إلى أحد األسباب الموضحة في االتفاقية عمى سبيؿ الحصر. كأف 
أو عف ظاىرة طبيعية ال يمكف  ةيثبت أف التسرب البترولى حدث نتيجة نزاع مسمح ، أو حرب أىمي

     لغير بقصد إحداث الضررتوقعيا أو منعيا ) كالزالزؿ والبراكيف ( أو نتيجة فعؿ أو امتناع مف ا
أو إىماؿ أو خطأ مف جانب الدولة أو الجية المختصة بتوفير عبلمات اإلنارة و اإلرشاد في البحر 

 3وغيرىا مف المساعدات المبلحية.
 

                                       
 ، حيث أبقى البروتوكوؿ عمى ىذه المادة.ولـ يتـ تعديميا.  1992مف بروتوكوؿ  4/1أنظر المادة :  - 1
 أخطال، عمى مالؾ الناقمة العضو في االتفاؽ قرينة 1969في يناير  اعتماده، عند ىو اآلخر لقد فرض اتفاؽ توفالوب - 2

وال، في مواجية الحكومات عف تعويض النفقات التي تحممتيا لتطيير السواحؿ، إال ؤ ف ىذا المالؾ يعد مسأإذ كاف يقضي ب
حتی تـ  ،د بو قد وقع دوف خطا مف جانبيا. وقد ظؿ الوضع عمى ىذا النحوإذا أثبت أف تسرب الزيت مف ناقمتو أو التيدي

ولية بدوف خطا. وعمى ذلؾ فإف المالؾ العضو، أو المستأجر المجيز، لمناقمة التي ؤ مسال، عمى  1978تعديؿ االتفاؽ عاـ 
ت الوقائية، الناتج عف تسرب عف ضرر التموث، بما في ذلؾ اإلجراءا ال، طبقا لبلتفاؽؤو تتسبب في وقوع حادث، يعتبر مس

و إلقاء الزيت مف ناقمتو، وعف تكاليؼ إجراءات إزالة التيديد المتخذة نتيجة لوقوع ىذا الحادث، حتى ولو لـ يكف قد حدث أ
 .ثمة خطا مف جانبو

االلتزاـ الدولي بحماية البيئة البحرية والحفاظ عمييا مف أخطار التموث، مرجع  عبد الواحد محمد الفار ، - 3
 .131سابؽ،ص
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 رؤية المشرع األمريکي: -
المعاىدات واالتفاقات الخاصة الدولية في األخذ  ۰۹۹۱ساير قانوف التموث األمريكي لعاـ       

. فنص عمى أف " ...أي شخص مسؤوؿ عف سفينة... يضرب منيا الزيت أبنظاـ المسؤولية بدوف خط
أو تتشیء تيديدا جديا بالتسرب، في مياه البحر أو السواحؿ المتاخمة أو المنطقة االقتصادية 

 1ضرار... الناتجة عف ىذا الحادث ."الخالصة، يعد مسؤوال عف تكاليؼ اإلزالة واأل
ذا كاف الظاىر يدؿ عمى أف ىذه المسألة نقطة  بيف النظاـ الدولي والقانوف األمريكي إال أنو  التقاءوا 

وىذا ما يجب التأكيد عميو،  أنو يوجد فارؽ جوىری بينيما. فالنظاـ الدولي ألقى بعبء المسؤولية عف 
بحيث يجيز لممضرور ،ؾ المستأجر المجيز في اتفاؽ توفالوب التموث عمى عاتؽ مالؾ السفينة وكذل

مف التموث إقامة دعواه ضد الغير المسؤوؿ عمى أساس الخطأ طبقا القواعد القانوف الداخمي. أما 
    القانوف األمريكي ، إذا كاف قد ألقى بعبء المسؤولية عف أضرار التموث عمى عاتؽ مالؾ السفينة 

، فيعتبر الغير مسؤوال أيضا طبقا ألحكاـ قانوف التموث  األمريكي 2المجيز أو المستغؿ أو المستأجر
O.P.A -1969وبعبارة موجزة فإف الغير في معاىدة . إذا كاف فعمو ىو السبب الوحيد ليذه األضرار 

طبقا لقواعد العامة، بينما تقـو  الخطأؿ عمى أساس أتوفالوب، يس اتفاؽ و 1992أو بروتوكوؿ 
دوف مراعاة ألي خطأ ماداـ فعمو ىو السبب  1990ـ ا لقانوف التموث األمريکی لعامسؤوليتو طبق

 الوحيد لضرر التموث بالنفط .

 نظرية المخاطر أساسالفرع الثاني: قيام المسؤولية عمى 
 االعتمادأثر النقد الذي وجيتو المدرسة الموضوعية إلى نظرية الخطأ مف حيث عدـ إمكانية    

عمييا وحدىا لتطبيؽ قواعد المسؤولية، حيث يوصؼ الخطأ بالطابع الشخصي الذي يحتاج إثباتو إلى 
تقرير وجود سوء النية أو اإلىماؿ. لذلؾ كاف لزاما البحث عف أساس آخر يمكف بسيولة بناء 

 المسؤولية عميو. 
دولية ولكف  لتزاماتال انتياكايقصد بنظرية المخاطر، قياـ الدولة بعمؿ مشروع دوليا وال يعد 

 يترتب عمى ذلؾ العمؿ مسؤولية دولية إذا نتج عنو ضرر أصاب دولة أخرى.

                                       
 .OPAوث بالزيت تممف قانوف ال( 1002مف الفصؿ )( Aالفقرة ) - 1
 .OPAوث بالزيت تممف قانوف ال( 1001مف الفصؿ )( D) ) (1)  (A) الفقرة - 2
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وتقـو ىذه المسؤولية عمى أساس الخطر، أي عمى أساس النتائج الضارة الناجمة عف النشاط 
ف كاف ىذا النشاط ليس محظورا بموجب قواعد القانوف الدولي، طالما   بطبيعتو اتسـالدولي، حتى  وا 

حيث أدى التطور العممي والتقني إلى ظيور أنشطة أقؿ  1الخطرة في إلحاؽ الضرر بالدوؿ األخرى.
ما يمكف القوؿ عمييا أنيا خطيرة سواء عمى البيئة أو األفراد ،كؿ ىذه األنشطة الحديثة والمشروعة في 

د الدولة التي حد ذاتيا يمكف أف تحدث مخاطر مفجعة يترتب عمييا إحداث أضرار جسيمة تتعدى حدو 
 2سمحت بيا وتستوجب مسؤوليتيا الدولية.

لذلؾ كاف لزاما البحث عف أساس جديد لممسؤولية الدولية يخرج عف مفيـو الخطأ الذي أصبح 
صعب اإلثبات ويخرج أيضا عف مفيـو الفعؿ غير المشروع دوليا والذي يعالج فقط المسؤولية عف 

ألضرار التي تصيب البيئة البحرية مف جراء تسرب الزيت دوليا.وما ينطبؽ عمى ا المحظورةاألفعاؿ 
 النفطي،ألف ىذا النشاط في األساس يعد مشروعا دوليا )التنقيب ونقؿ المواد النفطية(

والنصوص الدولية عمى األخذ بيذه النظرية، وىو ما  االتفاقياتولذلؾ أخذ الفقو بالموازاة مع 
 نستعرضو لو كاآلتي:

 ية المخاطر:موقف الفقو من نظر  -أ

مسبؽ يتضمف تعريفا  اتفاقييكاد يجمع الفقو الدولي عمى قبوؿ ىذه النظرية، ولكف في إطار 
كؿ حالة عمى حدى، وىو ما أكدتو لجنة  االتفاؽمحددا لمحاالت التي تطبؽ فييا، عمى أف يتناوؿ ىذا 

ة دوف تفاوض مسبؽ ، حيث أشارت إلى أف أية محاولة لتعميـ ىذه النظري1981القانوف الدولي عاـ 
 3يعد تدخبل ال مبرر لو، في حرية الدوؿ ذات السيادة.

" "بوؿ فوشي" أوؿ مف أشار إلى إمكانية نقؿ فكرة المسؤولية  Paul Fauchilleويعد الفقيو "
  عف المخاطر مف نطاؽ القانوف الداخمي إلى القانوف الدولي وضرورة األخذ بيا عمى المستوى الدولي

، بمناسبة تقرير مسؤولية الدولة عف 1900أثناء دورة القانوف الدولي التاسعة في نيوشاتؿ في سبتمبر 
                                       

 .141، ص 2009سيى سميـ جمعة، تموث بيئة الفضاء الخارجي، دار المطبوعات الجامعية، مصر،  - 1
جماؿ عبد الفتاح عثماف، المسؤولية الدولية عف عمميات البث المباشر العابر الحدود في ضوء أحكاـ القانوف الدولي  - 2

  . 251 العاـ،مرجع سابؽ،  ص
 .14ص  2009بف حمودة ليمى، المسؤولية الدولية في قانوف الفضاء، دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  - 3
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األضرار التي يتعرض ليا األجانب في حالة الحروب األىمية والثورات، حيث قاؿ "..منذ بضع سنوات 
مسؤولية، وتطبيقا حمت نظرية الخطر الحديثة في دوؿ كثيرة محؿ نظرية الخطأ التقميدية في مجاؿ ال

لقاعدة مفادىا أف مف يحصؿ عمى فائدة مف شخص أو شئ موضوع تحت سمطانو يجب أف يتحمؿ 
 النتائج السيئة التي يتسبب فييا ىذا الشخص أو ىذا الشئ"

 اتجولذلؾ   عمى إثر التطورات العممية الحديثة وما صاحبيا مف أضرار االتجاهوقد تصاعد ىذا 
دخاؿ ىذا األساس الجديد إلحداث نوع مف المبلئمة بيف  الفقو إلى ضرورة تعديؿ أسس المسؤولية وا 

 1قواعد القانوف الدولي وتمؾ التطورات.
ولقد كاف مف الفقو المؤيد ليذه النظرية، الفقيو "روسو" حيث أنو يقر بتطبيؽ نظرية المخاطر في 

فكرة الضماف بعيدا عف نظرية ذات طابع موضوعي، بحيث تستند إلى  باعتبارىاالقانوف الدولي 
المفيـو الشخصي لمخطأ، ويرى أف ىذه النظرية تحتؿ الصدارة في الفقو الدولي حاليا حيث أنو فضميا 
عمى نظرية العمؿ الدولي الغير مشروع، حتى و إف كاف لكؿ منيا مجاالتيا الخاصة في إقامة 

 2المسؤولية الدولية.

يحاوؿ  3وىكذا فإنو منذ أزيد مف ثبلثة عقود تبمور اتجاه فقيي حديث يمثمو جممة مف الفقياء.       
إثراء الفكر القانوني الدولي فيما يخص موضوع المسؤولية الدولية لمدوؿ مف خبلؿ توسيع نطاقيا . 

ثنائية کاستغبلؿ يجعؿ الدوؿ تتحمؿ أيضا تبعات أنشطة الخواص في المياديف التي تشكؿ أخطارا است
حيث انعكست أفكار ىؤالء  طية.الطاقة النووية والنقؿ البحري لمواد ضارة وفي مقدمتيا المواد النف

الفقياء عمى أشغاؿ لجنة القانوف الدولي ،عمى مواقؼ عدد مف الدوؿ أثناء مفاوضات مؤتمر األمـ 
ساس قانونی جديد لممسؤولية الدولية المتحدة الثالث القانوف البحار.أيف دافع ىذا االتجاه عف إيجاد أ

لمدوؿ في ميداف األضرار البيئية ذات الطابع العابر لمحدود  والتي تترتب عف بعض األنشطة التي 
جاءت بيا الثورة الصناعية والتكنولوجية، وما تخمفو مف مخاطر جسيمة عمى البيئة. ليذا فيـ يطالبوف 

                                       
أحمد فوزي عبد المنعـ سيد، المسؤولية الدولية عف البث اإلذاعي عبر األقمار الصناعية في ضوء أحكاـ القانوف  - 1

 .210الدولي، مرجع سابؽ، ص 
2- Charles Rousseau, Droit international public, Tome V, Les Rapport Conflictuels, OP, cit, p 11. 

3 -     Quoc Dinh (Nguyen) Daillier (Patrick) et Pellet (Allain): "Droit interational public." LGDJ Paris 

1995.P749.  
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التموث عمى أساس نظرية المخاطر أو المسؤولية بإقامة المسؤولية الدولية لمدوؿ عف أضرار 
 1 .الموضوعية 

 نظرية المخاطر كأساس لممسؤولية الدولية من خالل المواثيق الدولية: -ب

تعددت اآلراء المنادية بضرورة تضميف أحكاـ القانوف الدولي، لنظرية المخاطر كأساس 
فعؿ الغير العمى معيار  االعتمادلممسؤولية الدولية، خاصة بعد إدراج المجتمع الدولي لعدـ إمكانية 

 ومساىمتيا في األنشطة  البحرية المختمفة . 2وحده ،لمشروع 

ويتعمؽ األمر  إلى نظرية المخاطر باالستنادالمسؤولية الدولية  وجاءت أولى المشاريع التي قننت
  مف ذات المشروع 594، حيث تضمف في مادتو رقـ 1911بالمشروع الذي أعده "باسكاؿ نيوز" عاـ 

عمى أف تسأؿ الدولة مسؤولية مباشرة عف األعماؿ التي تقـو بيا حتى ولو كانت مشروعة، ما دامت 
 3ة أو برعاياىا.تمحؽ أضرارا بدولة أجنبي

  ، بخصوص موضوع المسؤولية الدولية1973ماي  09أما في جمسة الجمعية العامة المنعقدة في 
أثيرت مسألة التفرقة بيف مسؤولية الدولة عف الفعؿ غير المشروع دوليا ومسؤوليتيا عف الفعؿ 

 . المشروع
": "إف التطورات الحالية تجعؿ التفرقة بيف الحالتيف أقؿ وضوحا... كما Caireeحيث قاؿ: " 

عمى مشاكؿ ينطوي الفضاء الخارجي  استخداـحيث نجد أف ويثير تموث البيئة سمسمة مف المشاكؿ، 
 1973وأثناء إعداد لجنة القانوف الدولي لمشروع المواد المتعمقة بالمسؤولية الدولية عاـ  4مماثمة".

جنة إلى موضوع المسؤولية الدولية عف النتائج الضارة المترتبة عف أفعاؿ ال يحظرىا القانوف أشارت الم

                                       
 .307محمد البزاز ، حماية البيئة البحرية ، مرجع سابؽ، ص  - 1
أحمد فوزي عبد المنعـ سيد، المسؤولية الدولية عف البث اإلذاعي عبر األقمار الصناعية في ضوء أحكاـ القانوف  - 2

 .223الدولي، مرجع سابؽ، ص 
جماؿ عبد الفتاح عثماف،المسؤولية الدولية عف عمميات البث المباشر العابر لمحدود في ضوء أحكاـ القانوف  - 3

 .266الدولي،مرجع سابؽ، ص
محسف عبد الحميد أفكريف، النظرية العامة لممسؤولية الدولية عف أفعاؿ ال يحظرىا القانوف، رسالة دكتوراه، جامعة  - 4

 .39. ص 1999القاىرة، 
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لبعض وجيات النظر، أف تضطمع  استجابةالدولي حيث أقرت بأنو: "يمكف لمجنة القانوف الدولي، 
  مف دراستيا لممسؤولية عف األعماؿ الغير مشروعة االنتياءبدراسة المسؤولية عف المخاطر بعد 
 1دوليا، أو بالدراستيف معا كبل عمى حدى"

تحث فييا لجنة  31/17، أصدرت الجمعية العامة توصية بقرارىا رقـ 1976ديسمبر  15وفي 
القانوف الدولي عمى دراسة موضوع المسؤولية الدولية عف النتائج الضارة عمى أفعاؿ ال يحظرىا 

 2القانوف الدولي في أقرب وقت ممكف.
، وافقت لجنة القانوف الدولي عمى إدراج المسؤولية 1977سعة وعشروف مف عاـ وفي دورتيا التا

 الدولية عف النتائج المترتبة عمى أفعاؿ ال يحظرىا القانوف الدولي في برنامج عمميا.
بميمة  لبلضطبلع، 3فريؽ عمؿ 1978( سنة 31وأنشأت لجنة القانوف الدولي في دورتيا )

ذا النوع مف المسؤولية، حيث أقرت المجنة بالمسؤولية عف األنشطة النظر في الطبيعة القانونية لي
المشروعة التي ترتب آثارا ضارة بالدوؿ المجاورة. وبالنظر إلى تمؾ األنشطة التي أشارت إلييا المجنة 

 فنجدىا تتصؼ ببعض الصفات:
أقاليميا أوفي مناطؽ ال أف الدوؿ التي تمارس تمؾ األنشطة، تستخدـ بيئتيا الطبيعية إما داخؿ  -أ

 تخضع لسيادة أي دولة.
قد تنتج عف ممارسة ىذه األنشطة آثار ضارة داخؿ إقميـ الدوؿ المجاورة وبذلؾ فيي تتجاوز  -ب

 الوالية اإلقميمية لمدوؿ التي تقـو بيا.
 الضارة عف ىذا النوع مف األنشطة، نتيجة ممارسة أفعاؿ ال يحظرىا القانوف. تترتب اآلثار -ج
و الجدير بالذكر أنو مف الثابت أف اتساع نطاؽ أضرار التموث ، السيما مع تزايد الطمب        

کالمواد   البحري واالستعماؿ المكثؼ لمسفف العمبلقة الناقمة لمواد ذات طبيعة مموثة النقؿالعالمي عمى 
  ف التسرب النفطيالنفطية وغيرىا  سيجعؿ مف قضية المسؤولية الدولية عف أضرار التموث الناتج ع

                                       
 .36(، ص A/10/33) 10، ممحؽ رقـ 1978جويمية  28، الصادر في 30تقرير لجنة القانوف الدولي، دورة  - 1
 النظرية العامة لممسؤولية الدولية عف النتائج الضارة عف أفعاؿ ال يحظرىا القانوف الدولي، مرجع ريف،يمحسف أفك - 2

 .40،ص  سابؽ
3 - Cette équipe est composée de: Rock Quentin-Baxter en tant que président - Roberto Ago - Jorgio 

Castanida, Frank  AX  - J.S  Tjainiga  .                                                                               
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جزءا مف القضايا الميمة بشأف إرساء أساس جديد لممسؤولية الدولية عف األضرار البيئية العابرة 
حيث كاف الغرض مف   .1لمحدود مف أجؿ ضماف حماية قانونية أكبر لضحايا ىذا النوع مف التموث

وتجنيبيـ تقديـ  ـزطرح المسؤولية الموضوعية ىو تسييؿ  حصوؿ المتضرريف عمى التعويض البل
الدليؿ عف وجود خطأ الذي يعد في الغالب مستحيبل، أما الشخص الذي يتعاطى النشاط الخطير فيو 

واستعماؿ تكنولوجيا متطورة ومعقدة  ذلؾ أف التقدـ الصناعي .يعد مسؤوال بسبب المخاطر التي يحدثيا
غـ مف االحتياطات التقنية بشكؿ مكثؼ، يصعب عمى اإلنساف السيطرة عمييا والتحكـ فييا بالر 

والتنظيمات التي يقدميا الخبراء والتقنيوف بشأف سبلمتيا. فكانت الحاجة إلى مفيـو المسؤولية 
لة حيوية  بعدما تزايدت الحاالت التي تسمح فييا الدوؿ بممارسة أالموضوعية عمى الصعيد الدولي مس

كبيرة، فإف تحققت ىذه األخطار تسبب ذلؾ في أنشطة تعد مبدئيا مشروعة ومف شأنيا أف تولد أخطارا 
نما لموسط الطبيعي وبيئة الدولة األخرى  2.حدوث أضرار جسيمة ليس بالنسبة إلقميـ الدولة فحسب، وا 

إنو في مثؿ ىذا النظاـ عمى شخص القانوف الدولي المتضرر، أف يثبت فقط وجود ،وعميو         
فعؿ الشخص الدولي مصدر الضرر. وليس ليذا األخير  عبلقة سببية بيف الضرر الذي لحؽ بو وبيف

أف يتنصؿ مف مسؤوليتو لمجرد ادعائو بأف تصرفو كاف مشروعا، بؿ عميو إذا رغب في ذلؾ أف يقيـ 
وىو ما يتـ االستناد  3الدليؿ عمى أف الضرر ناتج عف عوامؿ خارجية أو مف فعؿ شخص ثالث مثبل.

كما وتجدر اإلشارة في ىذا الصدد . 1972استوكيولـ لسنة  مف إعبلف 21إليو بالرجوع إلى المبدأ 
نذكر منيا: االتفاقيات ؛ الدولية التي أخذت بنظرية المخاطر االتفاقياتإلى أف ىناؾ العديد مف 

 اتفاقيةفي ميداف استغبلؿ الطاقة النووية. وفي ميداف النقؿ البحري لمنفط :  1960المبرمة منذ سنة  
 االتفاقية، حيث أكدت 1969الضرر الناجـ عف التموث النفطي الموقعة في  المسؤولية المدنية عف

                                       
رسالة  ريف، النظرية العامة لممسؤولية الدولية عف النتائج الضارة عف أفعاؿ ال يحظرىا القانوف الدولي،يمحسف أفك - 1

 .43، ص سابؽ مرجعدكتوراه ،
 .310محمد البزاز ، حماية البيئة البحرية ، مرجع سابؽ، - 2
ضائي الوارد في قضية قلدعـ آرائيـ استند فقياء ىذا االتجاه الداعي إلى أساس جديد لممسؤولية الدولية عمى االجتياد ال - 3

 ((Fonderie de Trail( وقضية مصير تريؿ (Lac Lanouxبحيرة النو 
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عمى تأسيس مسؤولية مالؾ السفينة عف التموث البحري عمى مبدأ المسؤولية المطمقة دوف البحث في 
 مدى توافر الخطأ مف جانبو.

عف الضرر  الدولية الخاصة بإنشاء صندوؽ دولي لمتعويض االتفاقيةكما أخذت بنظرية المخاطر، 
 .1971الناجـ عف التموث النفطي المتوقعة في بروكسؿ عاـ 

التموث بعيد المدى عبر  اتفاقيةاألخرى التي اىتمت بالمسؤولية الموضوعية كذلؾ ،  االتفاقياتومف 
 .1979الحدود لعاـ 

المسؤولية وىنا يجب التذكير أف لجنة القانوف الدولي منذ بداية انكبابيا عمى موضوع تدويف قانوف 
فإنيا قد اتجيت إلى التمييز بيف حالتي االلتزاـ  Ago) (R.الدولية، وبالخصـو منذ تقرير الفقيو أغو

ثانويا. فبالنسبة لؤلساس العادي لممسؤولية  التزاما بالتعويض الذي قد يكوف التزاما أوليا أو قد يكوف
ا  لكونو يعد نتيجة مباشرة لئلخبلؿ بالتزاـ الدولية لمدوؿ ، فإف االلتزاـ بالتعويض يعتبر التزاما ثانوي

دولي آخر. وىو ما يفرض عمى المتضرر تقديـ الحجة عف وجود ىذا االنتياؾ، بالمقابؿ وفي إطار 
والطرح االستثنائي لممسؤولية الدولية، فإف االلتزاـ بالتعويض ىو  المبني عمى نظرية المخاطراألساس 

ضرر دوف أف يكوف ىذا الضرر مرتبط بانتياؾ الشرعية يقـو بمجرد حصوؿ ال حيثالتزاـ أولي 
 1الدولية.

 ؤتمر الثالث لقانون البحار :الم*اتجاه الدول في 

لقد شممت أعماؿ المؤتمر الثالث لقانوف البحار ، مشكؿ  المسؤولية الدولية الناجمة عف         
المسؤولية عف  لقواعدغة واحدة لـ يتفقوا عمى صيا المؤتمريفالتموث تموث البيئة البحرية .غير أف 

التموث البحري ، وذلؾ لصعوبة التوفيؽ بيف القواعد التقميدية لقانوف البحار و القواعد الجديدة التي 
إلى عد إيبلء االىتماـ البلـز بالمشاكؿ البيئية التي تتعرض ليا  إضافةأفرزىا القانوف الدولي البيئي .

بالنظر   دوؿ العالـ الثالث مف جانب  جـ عف السفف ،خاصة الدولة الساحمية مف جراء التموث النا

                                       
1 -.R.Ago, 2 éme rapport sur la responsabilité des états ,op cit, p 117. 
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لعدـ توفرىـ عمى االمكانيات التقنية البلزمة لرصد التموث والوقاية منو ،وىو ما يجعميا أكثر عرضة 
 1لممخاطر.

ولقد كشفت اقتراحات عدد مف الدوؿ في ميداف المسؤولية الدولية عف األضرار التي تمحؽ        
بالبيئة البحرية، سواء تمؾ التي تقدمت بيا في إطار الجنة قاع البحار أو في إطار المؤتمر الثالث 

ؿ األخذ بالتطورات لقانوف البحار عف الرغبة في تجديد قواعد القانوف الدولي في ىذا الميداف ، مف خبل
التي عرفيا القانوف الدولي البيئي ، ولذلؾ اتجيت ىذه االقتراحات نحو تقبؿ القانوف الدولي العاـ قياـ 
المسؤولية عمى أساس المخاطر أي األخذ بنظرية المسؤولية الموضوعية حتى في الحالة التي تكوف 

 2فييا ىذه األفعاؿ أو األنشطة غير محظورة دوليا.

قد خصصت جزءا  1982لكف يتضح مف خبلؿ الممارسة الدولية،أف اتفاقية مونتيغوباي لسنة و       
إال أنيا لـ  3كبيرا بالتزامات الدوؿ بشأف منع ومكافحة األضرار التي تمس بسبلمة البيئة البحرية، 

 تخصص سوى جزء يسير مف أحكاميا لوضع قواعد بشأف المسؤولية الدولية في ميداف حماية البيئة
 البحرية بما في ذلؾ الحماية مف التموث الصادر عف السفف.

في فقرتيا األولى لتقضي بشكؿ واضح عمى:" أف الدوؿ مسؤولة عف الوفاء  235جاءت المادة  وقد
  بالتزاماتيا الدولية المتعمقة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عمييا، وفقا لمقانوف الدولي." وىنا يتضح لنا

 يتـ تدويف مبدأ المسؤولية الدولية لمدوؿ في نص اتفاقي.أنو ألوؿ مرة 
ومف خبلؿ قراءة ىذا البند يتبيف أف الدوؿ مسؤولة عف األضرار الناتجة عف اإلخبلؿ بااللتزامات      

الدولية المتعمقة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عمييا، التي توضع عمى عاتقيا طبقا القواعد العامة 
. وذلؾ يعني أنو ال يمكف إثارة المسؤولية الدولية في ىذا الشأف إال إذا قدمت الدولة  لمقانوف الدولي

المعنية ) دولة ساحمية كانت أـ دولة عمـ( عمى ارتكاب فعؿ غير مشروع دوليا . وىو ما يترتػب عنيا 
 4التزاما بالتعويض. 

                                       
 .316-315ص محمد البزاز ، حماية البيئة البحرية ، مرجع سابؽ، - 1
2 - PM. Dupuy et M.R Gouilloud: "La préservation du milieu marin." op cit .p 1038-1039 
 والحفاظ عمييا " ة، الجزء الثاني عشر "لحماية البيئة البحري1982خصصت اتفاقية قانوف البحار لسنة - 3
4
 -      P.Reuter: "Trois observations sur la codification de la responsabilité internationale des  
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بالنظاـ العاـ لممسؤولية الدولية، يجعؿ الدوؿ ال  ويعني ىذا أف تمسؾ اتفاقية مونتيغوباي        
تتحمؿ عبء التعويض عف األضرار التي تتسبب فييا الكيانات الخاصة و مف ضمنيا السفف 
الخاضعة لواليتيا أو رقابتيا، إذ ال تعد الدوؿ مسؤولة سوى عف األضرار الناتجة عف إخبلليا 

بحرية، وبالتالي يبقى التساؤؿ قائما بشأف مشكؿ التعويض بالتزاماتيا الدولية في ميداف حماية البيئة ال
ومف بينيا التموث النفطي الذي يصدر عف السفف.وخاصة 1عف األضرار التي تمس البيئة البحرية، 

 التموث الذي تخمفو مياه خزانات الصابورة والذي يكوف مموثا بمادة النفط.

مستوى اآلليات القضائية التي لفاقية االنتقاؿ ومف أجؿ إيجاد حؿ ليذا المشكؿ اختارت االت        
توفرىا األنظمة القانونية الداخمية ، وذلؾ بأف تكفؿ لمدوؿ أف يكوف الرجوع إلى القضاء متاحا وفقا 
لنظميا القانونية مف أجؿ الحصوؿ السريع عمى تعويض كافي أو عمى أية ترضية أخرى فيما يتعمؽ 

أو االعتباريوف   يئة البحرية ،الذي يسببو األشخاص الطبيعيوفالناتج عف استعماؿ تموث الب بالضرر
 الخاضعوف لواليتيا.

جديد  أساسعممت عمى وضع  1982وعمى العمـو يمكف القوؿ أف اتفاقية قانوف البحار         
الدولي والقانوف الدولي البيئي.كما  لممسؤولية الدولية ، في ظؿ وجود حمقات ضعيفة بيف النظاـ القانوف

أف االتفاقية عممت عمى  توجيو الدوؿ نحو القوانيف الداخمية مف أجؿ عمى إرساء  يمكف أف نستنتج
القواعد واآلليات الكفيمة بالحصوؿ عمى تعويض سريع عف األضرار التي الناتجة عف التسرب النفطي  

مثؿ اتفاقية . ويتضح ذلؾ مف خبلؿ االتفاقيات التي تـ ابراميا مف طرؼ الدوؿ في ميداف التعويض 
والمتعمقة بالتعويض عف أضرار التموث النفطي ،وىو ما يضفي نوعا مف التكامؿ بيف  1969بروكسؿ 

 قواعد القانوف الدولي العاـ وقواعد القانوف الدولي الخاص لحؿ مشاكؿ المسؤولية عف األضرار البيئية.

 

 

 
                                                                                                                        

Etats pour fait illicite,in Mélanges Michel Virally: "Le droit intrnational au service de la paix de 

justice et du développement." Pedone ,Paris.   p 395 .                                                                    
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 الفرع الثالث : المسؤولية بدون ضرر

        اقتصادية أو سياسة حدودا تعرؼ ال بالبيئة تمحؽ التي األضرار أف يتضح سبؽ مما        
 المعروفة التقميدية األضرار عف تختمؼ خاصة طبيعة ذات البيئية األضرار كانت جغرافية ولذلؾ أو
 التموث ضرر يقارف أف يستطيع ال أنو "جيروا" السيد يرى وكما والوطنية النظـ القانونية ظؿ في

 التقميدي. بالضرر
 الضرر بيف السببية بعبلقة يتعمؽ فيما خاصة القانونية المشاكؿ مف كثيرا تثير جميعا الخصائص وىذه

 مصانع عدة أف نفترض ذلؾ .ولتوضيح دفعو الواجب التعويض ومبمغ الضرر حجـ وتقدير ومصدره
 إلى يؤدي الذي األمر وتسبب. النير نفس عمى الدوؿ ىذه وتقع معيف نير في مموثاتيا ترمي دوؿ في

وىو ما يدفعنا إلى التساؤؿ عف  النير عمى ضفاؼ الواقعة الزراعية لؤلراضي جسيمة أضرار حدوث
 بو أسيـ الذي الضرر الضرر، وبالتالي نكوف أماـ صعوبة كبيرة لتحديد عف المسؤوؿ المصنع تحديد
 1الضرر. حدوث في مصنع كؿ

إضافة إلى ىذه الصعوبات ذات الطبيعية العامة، نجد أف ىنالؾ صعوبات مف نوع خاص تعترض 
تطبيؽ المسؤولية الدولية في ميداف التموث الناتج عف التموث النفطي الناتج عف حركة السفف في 
 البحار والمحيطات،ويتمثؿ ذلؾ أساسا في صعوبة إثبات العبلقة بيف مصادر التموث التي ىي السفف

دولة ساحمية بيئة  تصيبالمتميزة بحركتيا وانتقاليا مف منطقة بحرية إلى أخرى، واألضرار التي 
معينة. إلى جانب ذلؾ نمتمس الصعوبة في عدـ التمكف مف  تقديـ األدلة عف األضرار التي تمس 

 2مصالح الدوؿ.

 

                                       
 178مرجع سابؽ ، ص-ة الضرر البيئيحال-معمـ يوسؼ ، المسؤولية الدولية بدوف ضرر- 1

2
 - Boisson Phillipe ,Dans le Monde diplomatique de décembre Des sociétés sacrifiées aux désordres 

économiques ,Article publier decembre 1993 ,le monde.p22.                                           
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 )المسؤولية بدون ضرر( :*معالم النظرية الجديدة

إف النظرية أو األساس القانوني الذي نسعى القتراحو بدؿ نظرية المسؤولية بدوف خطأ ينطمؽ         
مف فكرة المضاد أو المقابؿ أو كما يعبر عنو في المنيجية القانونية بمبدأ التناقض أي البحث في 

رر وعبلقة النقيض والمقابؿ، حيث ال يخفى عمى أحد أف مقابؿ فكرة المسؤولية بدوف خطأ  الض
ذا ما أقصينا الضرر أصبح  السببية. فإذا ما أقصينا الخطأ أصبح لدينا مسؤولية بناء عمى ضرر. وا 
لدينا مسؤولية بدوف ضرر أي بناءا عمى الخطأ، لكف ذلؾ الخطأ الذي يؤدي إلى حدوث ضرر مادي 

 1-يكوف معروفاأي أف الطرؼ المسؤوؿ في ىذه الحالة -واضح المعالـ وممموس وكذلؾ مؤكد المصدر
 :بؿ إف النظرية المقترحة تختمؼ عف نظرية الخطأ التقميدية في عدة أمور أىميا 
ليس مف الضروري إثبات وقوع ضرر حاؿ، فطبيعة الضرر البيئي  تقتضي أنو قد يتأجؿ  أنو -

ظيور الضرر البيئي ووقوعو وبالتالي فإف الدليؿ العممي والطبي عمى الضرر الذي ينتج عف 
 2 .جارات الذرية وىو  مثاؿ يعتبر كافيا لتأييد دعوى المسؤوليةاالنف

 

 
                                       

العدد  ، مقالة منشورة في مجمة العمـو االنسانية المسؤولية بدوف ضرر –تطور مفيـو المسؤولية الدولية ، معمـ يوسؼ - 1
 .261، قسنطينة.ص2009جواف ، 31
فقد أرست الدوؿ  ،الحوادث النووية الذي تسببوالتموث الناتجة عف  رار األضاإلصابات و  عفلتعويض مف أجؿ ا - 2

اتفاقية  مراحؿ:كوف مف ثبلث ( نظاما لمتعويض يتO.C.D.Eية االقتصادية )ااألوروبية في إطار منظمة التعاوف والحم
 يناير  21ؿ بتاريخ ساتفاقية بروک والمسؤولية المدنية في ميداف الطاقة النووية المتعمقة ب 1960يوليو  29باريس بتاريخ 

وراء ىذا السقؼ وفي  . وما ؿ بمفرده المسؤولية محيتة النووية نشأمشغؿ الموبالتالي فإف  إلى حدود سقؼ أولي 1963
ىي  األخيرةليذه  لترخيصفإف الدولة التي سممت ا نشأة النووية(ؿ المغحالة إعسار المسؤوؿ عف الضرر النووي )أي مش

تحممو ت تعويضفإف ال السقؼوفي حالة تجاوز ىذا  .مف األضرار النووية إلى حدود سقؼ معيف  ضالتي تتكفؿ بالتعوي
 تفاقي.ؼ في ىذا النظاـ االبالتضامف مجموع الدوؿ األطرا

E . Du  Ponitavice, La réparation des dommages causé par la pollution des mérs ,op,cit ,p120-121. 
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صعوبة تحديد الجية التي كانت وراء حدوث ضرر بيئي في حالة الضرر العابر لمحدود يجعمنا  -
مضطريف الستغناء عف الضرر كركف مف أركاف المسؤولية الدولية وذلؾ لمتوسيع مف نطاؽ المسؤولية 

 الضرر البيئي وتمؾ ىي الغاية النيائية مف وراء كؿ النظريات. الدولية السيما في حالة

يجب أف نعتمد أسموب المسؤولية التضامنية وىي مسؤولية تقصي الفاعؿ وتقصي طبيعة الضرر  -
ونفترض التضامف في المسؤولية، وىو مفيـو اعتمدتو صناديؽ التعويض عف األضرار البيئية السيما 

 1 البيئة البحرية. تمؾ التي تعمؿ في مجاؿ تموث

 *تطبيق النظرية عمى الضرر البيئي الناتج عن تسرب الزيت النفطي في البحار :

لقد كشفت التجربة ومعاينة التطورات التكنولوجية والصناعية في ميداف المبلحة البحرية  عف       
المخاطر اإلنسانية التي تيدد سبلمة البحار والمحيطات نتيجة النقؿ البحري أو التنقيب عف المواد 

شكؿ خطرا مستمرا عمی الطبيعية المموثة كالمواد النفطية أو غيرىا مف المواد الضارة والخطيرة التي ت
الحياة البحرية، فتعرض ناقبلت النفط العمبلقة لمنفط مثبل لحادث بحري ىو احتماؿ وارد دائما،وكذلؾ 
تعرض كاببلت النفط الموجودة في قاع البحار إلى أعطاب ما قد يؤدي إلى تسرب نفطي كبير قد 

 2يخمؽ أضرارا بيئية  متعددة األبعاد وذات طابع دولي.

فإف الوضع قد اقتضى الحاؿ إعادة النظر في القواعد واآليات التقميدية المنظمة لممسؤولية مف ىنا  
المدنية في الميداف البحري ،خاصة وأف أضرار ىذا النوع مف التموث قد تكوف بعيدة المدى كما قد 

 يصعب تقديـ الدليؿ عف الطرؼ المتسبب في ىذا التموث.

قضايا التموث البحري قد سبقتيا ، مخاوؼ أخرى سببتيا األضرار  و ىذه المخاوؼ التي أثارتيا       
فأضرار التموث  -كما سبؽ اإلشارة إليو-النووية الناتجة عف الحوادث البحرية منذ بداية الستينات

النووي قد تمس أشخاصا بعيديف عف مصدر الضرر كما أف بعض ىذه األضرار قد ال تظير فور 
د تظير بعد مدة قد تكوف طويمة ، إضافة إلى أف قيمة التعويض الذي وقوع الحادث البحري ، ولكف ق

                                       
 .261، مرجع سابؽ، صالمسؤولية بدوف ضرر –تطور مفيـو المسؤولية الدولية معمـ يوسؼ ،- 1
 .98-97 ،ص1971القاىرة  ،مؤسسة دار الشعب ،القانوف الدولي واستخداـ الطاقة النووية ،ونةنب خيريمحمد  - 2
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يغطي ىذه األضرار ؛قد تكوف ضخمة جدا وىو واقع الحاؿ بالنسبة لمتموث الناتج عف التسرب النفطي. 
  وبالتالي فإف ىذه النظرية تطبؽ أساسا عندما يستحيؿ  معرفة الطرؼ المتسبب في حدوث الضرر 

 ـ الدليؿ .أو عندما يصعب تقدي

التي يشكميا التموث النفطي عمى البيئة البحرية ،فإف الجيود  خطار الكبيرةؤلللذلؾ وبالنظر           
الدولية خاصة بعدما تبيف خبلؿ عقد الستينات عدـ مبلئمة القواعد الدولية القائمة لمعالجة قضايا 

کانيوف . فإف ىذه الوضعية قد المسؤولية عف أضرار ىذا التموث. وىو ما كشفت عنو كارثة توري 
فرضت استعجالية إرساء نصوص اتفاقية تستجيب لمتحديات المترتبة عف التطورات االقتصادية 

اـ واستغبلؿ البحار والمحيطات لنقؿ أو لمتنقيب عف مواد دوالتكنولوجية السريعة في مجاؿ استخ
اجة إلى وضع قواعد دولية استثنائية الطاقة؛ وآثارىا السمبية عمى سبلمة البيئة البحرية، فظيرت الح

جديد لممسؤولية الدولية ألجؿ ضماف حماية ضحايا التموث  أساستستجيب لمقتضيات العدالة،وتكريس 
  1النفطي.

عقب الحوادث البحرية التي عرفيا عقد السبعينات والمتمثمة بالخصوص في غرؽ السفية أما         
Olympic Bravery  وكذلؾ غرؽ  1976المحممة بشحنة نفطية  بالقرب مف السواحؿ الفرنسية سنة

بالقرب مف السواحؿ الفرنسية، إلى  1979سنة  Ginoو السفينة النفطية  Boehlenالسفينة النفطية 
 Amoco Cadizجانب الكارثة النفطية التي تسببت فييا غرؽ الناقمة النفطية الحاممة لمعمـ الميبيري 

نظاـ في الىذه الحوادث البحرية  ثغرات  فقد أظيرتثت أضرارا جسيمة بالسواحؿ الفرنسية .التي أحد
وىو ما أدى إلى إدخاؿ بعض التعديبلت  2القانوني القائـ في ميداف المسؤولية عف أضرار التموث. 

.والغاية 1992وكذلؾ  1984 و 1976سنتي ، وذلؾ  1969الدولية لممسؤولية لعاـ  عمى االتفاقية
مف ذلؾ ىو تقديـ تعويض أكثر عدالة لصالح ضحايا التموث إلى جانب إلزاـ الخواص بالمساىمة 

                                       
E . Du  Ponitavice, La réparation des dommages causé par la pollution des mérs ,op,cit ,p12 -1  

237 - 
2
   , Droit maritime ,op, cit, p, M . R . Gouilloud 
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و سنتطرؽ إلى  - 1المادية  في الصندوؽ مف أجؿ ضماف التعويض عف األضرار التموث النفطي 
 -ىذه البروتوكوالت المنشئة لصناديؽ التعويض بالتفصيؿ في الفصؿ الثاني مف الدراسة

لغاية مف جعؿ ىذه االتفاقيات تقـو مف الناحية الموضوعية عمى أسس مشتركة ومتشابية إف ا        
التعويض  ومف أجؿ التوزيع المبلئـ لتحمؿ عب؛ضماف تعويض مناسب لضحايا األضرار البيئية  ىو

حتى يتسنى    اعتمدت الممارسة االتفاقية الدولية آلتيف لحؿ ىذه المسألة حيثعف ىذه األضرار. 
فمف ناحية أولی ىناؾ  آلية المسؤولية  ؛يض عف كؿ األضرار التي يتسبب فييا التموث النفطيالتعو 

      أساس الخطأىذه المسؤولية إما عمى  ـو الفردية وىي الحالة التي يكوف فييا المسؤوؿ معموما فتق
ومف ناحية ثانية ىناؾ آلية التحمؿ الجماعي  ،المخاطر کمبدأ لممسؤولية الموضوعية أساسأو عمى 

عبر إنشاء صندوؽ  garantieلمتعويض ، التي ال تقـو عمى فكرة الضرر بؿ عمى فكرة الضماف 
معرفة  فييا يتعذر وىي الحالة التي دولي لتقديـ تعويض إضافي وأحيانا تقديـ تعويض إجمالي . 

 الطرؼ المسؤوؿ عف ىذا التموث.
منفصمتيف بؿ متكاممتيف إذ يقـو ىذا النظاـ عمى توزيع التحمؿ  بآليتيفمؽ األمر ىنا وال يتع         

البحار والمحيطات  استخداـ المالي المترتب عف المسؤولية عف أضرار التموث الناجـ عف استغبلؿ  و
 لغرض االستفادة مف أحد أىـ مصادر الطاقة.

 .1331(O.P.A) مريكي* طبيعة المسؤولية الدولية وفقا لقانون التموث األ
المشرع األمريكي اتجو بما أف نقؿ الزيت بحرا ىو مف النشاطات الخطرة في حد ذاتيا ، فمقد          

نظرية المسؤولية الموضوعية .وبمقتضى ىذه النظرية ب نحو األخذ OPAفي قانوف التموث بالزيت 

                                       
 

-
1
ي لمواليات المتحدة بمسىو الموقؼ ال ذينفالت حيز دخوؿال التي منعت ىذه التعديبلت مف  ؿياقر عالكاف مف بيف أىـ  

بموجب   اـ المسؤولية البلمحدودنظني تباألمريكية باعتبارىا أكبر مستورد لممواد النفطية، بعدما قامت السمطات األمريكية ب
 ال 1992جديديف سنة  برتوكوليف تحريرإعادة  تـ( . ليذا 1990Oil Pollution Act) 1990 سنةقانوف التموث النفطي ل

 .1996ماي  30وقد دخؿ ىذا البروتوكوؿ حيز لتنفيذ في  التنفيذ.يتوقؼ عمى مصادقة الواليات المتحدة لمدخوؿ حيز 
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   لـ يصدر الخطأ مف حتى لويكوف الشخص مسئوال عف األضرار التي  تسببيا نشاطاتو الخطرة 
وبالتالي كاف مف المفروض أف تكوف نظرية المسئولية الموضوعية ىي األساس المناسب 1جانبو .

    لحماية المضروريف ، فالمضرور غير مطالب بإثبات الخطأ؛ ولكف يكفيو إظيار حصوؿ الضرر 
 أو السبب في الضرر.

سؤولية مالؾ السفينة أو مستغميا أو مالؾ المعدات عمى أف تتعقد م OPAوينص قانوف التموث بالزيت 
. البحرية أو مستغميا عف التموث بالزيت الذي يصدر منيا أو مف التيديد الجدي الذي قد يحدث بسببيا

فإنو في حالة تعدد األشخاص المسؤوليف  فإنيـ يكونوف مسؤوليف فيما بينيـ عمى وجو  زيادة عمى ذلؾ
مبالغ التعويض المقررة ، ويجوز مطالبة األشخاص المسئوليف منفرديف التضامف أماـ المضروريف عف 

 أو مجتمعيف بكامؿ مبالغ التعويضات المقررة قانونا.

        بدوف اشتراط إثبات أي خطأ أو إىماؿ ،فما عمى المضرور إال إثبات حصوؿ التسرب الزيتي 
 2لزيت.أو التيديد الجدي بحصولو لكي تتعقد المسئولية عف التموث با

 المطمب الثاني: موانع المسؤولية الدولية عن التموث بالزيت النفطي

ودي االنعداـ إلى عدـ وجود نيا بحيث ييختمؼ مفيـو انعداـ المسؤولية عف االعفاء م 
المسؤولية منذ البداية ،وعمى ىذا األساس تنتفي مسؤولية الشخص عف الفعؿ إذا أثبت أف ذلؾ يرجع 

 3لو فيو. إلى سبب أجنبي ال يد

أما حاالت اإلعفاء مف المسؤولية الدولية ، فيي األحواؿ التي يجعميا القانوف الدولي سببا         
كافيا لنفي المسؤولية عف الشخص، فالضرر الذي يمحؽ بالمحيط البيئي لمبحار يرتب المسؤولية، إال 

ه دوليا، أي أف الشخص القائـ أنو قد تنفي ىذه المسؤولية ،وذلؾ إذا اكتنؼ ىذا الضرر بأحواؿ تبرر 
سنتناوؿ موانع  و بالنشاط البحري يجد سببا قويا إلى الدفع بانتفاء مسؤوليتو عف ىذا الضرر المترتب

وحاالت االعفاء التي أكدت عمييا االتفاقيات الدولية المتعمقة بتنظيـ المسؤولية عف تمويث البيئة 

                                       
1 -  Bruce B. Weyhrauch, Oil Spill Litigation: Private Party Lawsuits and Limitations, Volume XXVII 

 No. 2  Land and Water Review ,1992, P,371.                                                                    
 .101-جبلؿ وفاء محمديف، الحماية القانونية لمبيئة البحرية مف التموث بالزيت ، مرجع سابؽ ،ص- 2
 .342صعمي صداقة ،النظاـ القانوني لحماية البيئة البحرية مف التموث في البحر المتوسط. مرجع سابؽ، صميحة - 3
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، O.P.Aا المشرع األمريكي في قانوف التموث بالزيت الت اإلعفاء التي أوردىاإلى جانب ح . البحرية
 يمي: مف خبلؿ ما

 .1312قانون البحار  التفاقيةالفرع األول: حاالت اإلعفاء وفقا 
 .1332وبروتوكول  1313الفرع الثاني: موانع المسؤولية الدولية وفقا التفاقية بروكسل 

 (O.P.A)ون التموث األمريكي بالزيت اإلعفاء من المسؤولية الدولية وفقا لقان: الفرع الثالث
1331. 

 .1312الفرع األول: حاالت اإلعفاء وفقا إلتفاقية قانون البحار 
 إف موضوع المسؤولية ولو أنو يأخذ مكانو في النظاـ القانوني الدولي كأحد المبادئ المسمـ بيا       

إال أنو مازاؿ مف المسائؿ الغامضة المبيمة، والمثيرة لمجدؿ والنقاش مف الناحية النظرية بؿ ويمثؿ 
 مشكمة مف أوسع وأصعب المشاكؿ التي يواجييا القانوف الدولي.

أف اتفاقية األمـ التحدة لقانوف البحار لـ تحاوؿ أف تزيؿ ىذا الغموض أو تخفؼ  –ألوؿ وىمة  –ويبدو 
بمسؤولية الدوؿ عف الوفاء بالتزاماتيا الدولية المتعمقة بحماية  235ندما أقرت في المادة منو، وذلؾ ع

 البيئة البحرية والمحافظة عمييا، وذلؾ وفقًا لمقانوف الدولي. 
أف البحث عف أبعاد وحدود مسؤولية الدولة في حالة مخالفة التزاميا  –في الواقع  –وتعني تمؾ اإلشارة 
يجب النظر إلييا مف خبلؿ قواعد القانوف الدولي المنظمة لتمؾ ،بيئة البحرية الدولي بحماية ال

 .1المسؤولية بصفة عامة
وعمى الرغـ مف ذلؾ ،يتضح أف ىناؾ حاالت ،يعترؼ القانوف الدولي االتفاقي فييا بانعداـ   

مو عمبل المسؤولية ،فيي عبارة عف ظروؼ ومبلبسات تحيط بالفعؿ، فتحوؿ طبيعتو القانونية لتجع
 .2بينو وبيف المسؤولية الدولية االرتباطمقبوال مف الناحية الدولية وبذلؾ يمتنع 

                                       
أنس المرزوقي ،المسؤولية الدولية عف االضرار الناتجة عف البيئة البحرية،دراسات وأبحاث قانونية ،مقالة - 1

 .2013جويمية  ،4157منشورة في مجمة الحوار المتمدف ، العدد 
أحمد فوزي عبد المنعـ سيد، المسؤولية الدولية عف البث اإلذاعي عبر األقمار الصناعية في ضوء أحكاـ  - 2

 .274ص مرجع سابؽالقانوف الدولي،
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وبالتالي ىي الحاالت التي يثبت فييا الشخص المتسبب في الضرر أف ذلؾ يرجع إلى سبب 
أجنبي ال يد لو فيو وخارج عف إرادتو ويجعؿ تنفيذ االلتزاـ مستحيبل، وىو ما نصت عميو صراحة 

 ؛كحالة الضرورة و حالة الشدة.1982اتفاقية قانوف البحار لسنة 

 حالة الضرورة: -1
يمكف تجنبو إال بارتكاب  وىي مجموع الظروؼ الخارجية التي تيدد بخطر جسيـ واقع حاؿ ال      

 فعؿ مخالؼ لمقانوف الدولي ، وغالبا ما تكوف وليدة قوى طبيعية .
الضرورة أف يكوف الضرر المراد تفاديو ،أكبر مف ذلؾ الذي يراد بحيث يشترط لتوافر حالة          

فبل  ديو اوياف أو كاف المضحى بو أكبر مف الضرر المراد تفااف متسر فإذا كاف الضر  التضحية بو.
 1نكوف ىنا أماـ حالة ضرورة .

  وقوعوقد عرفيا البعض بأنيا الحالة التي تكوف فييا الدولة ميددة بخطر جسيـ أو حاؿ وشيؾ ال
شخصيتيا أو استقبلليا، و يجب أف ال يكوف ليا دخؿ  يعرض بقاءىا لمخطر، أي نظاميا األساسي أو

 .2في نشوء ذلؾ الخطر، وال يمكف دفعو إال بإىدار مصالح أجنبية محمية بمقتضى القانوف الدولية

 لحالة الضرورة، في نصوص المواد التالية: 1982وتعرضت اتفاقية قانوف البحار 
( عمى أنو: "عندما تعمـ دولة بحاالت تكوف البيئة البحرية فييا معرضة 198حيث نصت المادة  )-

بسبب التموث تخطر ،لخطر داىـ بوقوع ضرر ،أو بحاالت تكوف فييا تمؾ البيئة قد أصيبت بضرر
  "فورا الدوؿ األخرى التي ترى أنيا معرضة لمتأثر بذلؾ الضرر وكذلؾ المنظمات الدولية المختصة

( فقد نصت عمى أنو: ليس في الجزء الثاني ما يمس حؽ الدوؿ ؛عمبل بالقانوف 221أما المادة ) -
االتفاقي، في أف تتخذ وتنفذ خارج بحرىا اإلقميمي تدابير تتناسب والضرر الفعمي  الدولي العرفي منو و

                                       
 .89ص.1980أبو الميؿ ابراىيـ الدسوقي،المسؤولية المدنية بيف التقييد و االطبلؽ، دار النيضة العربية، - 1
العدد   في مجمة الدراسات الحقوقية ةمقالة منشور -حالة الضرورة -موانع المسؤولية الدولية  غالية عز الديف ،- 2

 .137- 136 الثامف ،جامعة سعيدة.ص



الناتجة عن تموث البيئة البحرية بالزيت النفطي الباب الثاني:المسؤولية الدولية والتعويض عن األضرار 
 والوضع في النظام األمريكي.

209 
 

أو عمى أعماؿ  الداىـ لحماية ساحميا أو مصالحيا المرتبطة بو، مما يترتب عمى حادث بحري أو
 1تتصؿ بيذا الحادث مف تموث أو تيديد بالتموث يتوقع إلى حد معقوؿ أف يسفر عف آثار ضارة کبری

وتحقيقا ليذه الغاية، تعمؿ الدوؿ معا عمى وضع وتعزيز خطط طوارئ لمواجية حوادث           
فقا لقدراتيا والمنظمات الدولية التموث في البيئة البحرية وتتعاوف الدوؿ الواقعة في المنطقة المتأثرة، و 

  2أو خفضو إلى الحد األدنى. المختصة، في القضاء عمى آثار التموث وكذلؾ في منع الضرر

كـ تجدر اإلشارة إلى أف الدوؿ ممزمة بالسعي إلى أقصى حد ممكف عمميا، و عمى نحو يتماشى مع   
مختصة، إلى قياس وتقييـ وتحميؿ حقوؽ الدوؿ األخرى، مباشرة أو عف طريؽ المنظمات الدولية ال

 3مخاطر تموت البيئة البحرية أو آثارة بواسطة الطرؽ العممية المعترؼ بيا .

المسؤولية  انتفاءعترفت بحالة الضرورة ،التي تدعو إلى اوعميو فإف اتفاقية قانوف البحار قد       
    -كما سبؽ اإلشارة إليو-وشروط محددة  إلجراءاتالدولية ،وذلؾ وفقا 

 حالة الشدة: -2

و معناه وجود جياز مف أجيزة الدولة في حالة خطر ال يمكف لو انقاذ نفسو أو انقاذ            
 إال بتصرؼ يخالؼ االلتزامات الدولية .ويختمؼ عف حالة الضرورة  األشخاص الموكمة إليو حمايتيـ 

،إحداىما جوىرية واألخرى غير كوف ىذه األخيرة يكوف الفاعؿ مضطرا لمتضحية بيف مصمحتيف 
 جوىرية أما في حالة الشدة ،فيكوف الفاعؿ مضطرا لدفع خطر داىـ يستدعي التدخؿ.

                                       
لتوري اليبيرية لكي تحمي شواطئيا مف التموث بالنفط الذي تسببت فيو الناقمة  اوكاف ىذا المبرر لتدخؿ انكمتر - 1

الة ضرورة وىي، االختيار بيف النفط غير المشتعؿ والناقمة وبيف التموث ح عمى القضيةحيث تتوفر ىذه  کانيوف
الخطير ، فاختارت البحرية اإلنكميزية حرؽ النفط والناقمة لوقؼ التموث. ألف المصمحة الثانية وىي حماية البيئة 

 ؿ في المقدمة(.أولى مف االحتفاظ بالناقمة والنفط.)حيثيات ىذه القضية مذكورة بالتفصيالبحرية مف التموث 
بحالة الضرورة عند انتياكيا لمسيادة األلبانية  اانكمتر  اجاحتج  محكمة العدؿ الدوليةفقد رفضت  ،وعمى العكس مف ذلؾ-

  .الجوىرية ىييا وىي سيادة ألبانيا كانت ػألف المصمحة التي جرت التضحية ب ؛1949في قضية مضيؽ كورفو 
 .1982مف اتفاقية قانوف البحار  199المادة  - 2
 )رصد مخاطر التموث وآثاره(1982مف اتفاقية قانوف البحار  204المادة  - 3
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فوجود حالة الشدة قصوى ممف صدر منو الفعؿ ؛كقائد الطائرة الذي ييبط عمى اقميـ دولة أخرى دوف 
 إذف مسبؽ لتجنب وقوع كارثة عمى طائرتو.

 ىي اقدامو عمى ذلؾ الفعؿ.، آخريف نفسو أو أشخاص إلنقاذوحيدة الوسيمة ال عمى أف تكوف    -
 1أال يتوقع حدوث خطر أعظـ مف الذي تفاداه.     -

، إلى حالة الشدة في معرض حديثيا عف معنى المرور البريء. 1982وأشارت اتفاقية قانوف البحار 
ا ومع ىذا فإف المرور ( عمى أف :" يكوف المرور متواصبل وسريع18/ 2وذلؾ بأف نصت المادة )

الرسو مف مقتضيات المبلحة  يشتمؿ عمى التوقؼ والرسو. ولكف فقط بقدر ما يكوف ىذا التوقؼ و
العادية أو حيف تستمزميا قوة قاىرة أو حالة شدة، أو حيف يكوناف لغرض تقديـ المساعدة إلى أشخاص 

 أو سفف في حالة خطر أو شدة"

صوى، في ىذه الحالة ، خاصة بسبب الكوارث البحرية التي تتعرض وتتحقؽ حالة الشدة الق           
ليا السفف والناقبلت والجزر الصناعية البحرية وعندما تقع الكوارث بسبب عجز المساعدة أو اإلنقاذ 

اإلىماؿ وعدـ اتخاذ الحيطة البلزمة في القيادة أو التزاحـ  البحري واإلرشاد أو سوء األحواؿ الجوية أو
    لمرور البحرية ؛األمر الذي يستمـز التدخؿ السريع والفوري لتبلفي وقوع تمؾ األخطار في حركة ا

 . 2أو لمتخفيؼ مف حدتيا، حيث يرتب القانوف عمى ذلؾ التزامات قانونية معينة 

وخبلصة ذلؾ أف اإلعفاء مف المسؤولية يعني ذلؾ اإلقرار بوجود المسؤولية كمبدأ ولكف يمكف  
اإلعفاء منيا إذا توافرت ظروؼ معينة نص عمييا القانوف الدولي االتفاقي، كما في حالتي الضرورة 

                                       
 : لجنة القانوف الدولي مف المشروع 32المادة  تنصوفي ىذا الصدد  - 1

تنتفي صفة عدـ المشروعية عف فعؿ الدولة غير المطابؽ لما يتطمبو التزاـ دولي عمييا، إذا لـ تكف لدى الشخص الذي " -
أو حياة  صدر عنو التصرؼ الذي يشكؿ فعبل صادرا عف تمؾ الدولة، وىو حالة شدة قصوى، وسيمة أخرى إلنقاذ حياتو 

                                                                                        األشخاص الموكمة إليو رعايتيـ.
أف يؤدي التصرؼ  حمف المرج إذا كانت الدوؿ المعنية قد أسيمت في حدوث حالة الشدة أو إذا كاف 1ال تنطبؽ الفقرة 

 ".أو أكثر إلى خطر مماثؿ المعني

      البحرية مف التموث في البحر المتوسط. مرجع سابؽ صميحة عمي صداقة ،النظاـ القانوني لحماية البيئة - 2
 .354-353ص
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جوىرية  والشدة، ففي الحالة األولى يكوف فاعؿ الضرر مضطرا لبلختيار بيف مصمحتيف جوىرية وغير 
أما في الحالة الثانية )حالة الشدة( فإف الفاعؿ مضطرا التخاذ إجراء ما لدرء خطر داىـ يستدعي 

 التدخؿ.

 .1332وبروتوكول  1313الفرع الثاني: موانع المسؤولية الدولية وفقا التفاقية بروكسل 

 1992وبروتوكوؿ  1969تعد حاالت اإلعفاء مف المسؤولية المنصوص عمييا في معاىدة          
عمى تركيز المسؤولية في مالؾ السفينة، وكذلؾ المستأجر المجيز  استثناءاتتوفالوب، بمثابة  واتفاؽ

أخطارا غير قابمة لمتأميف منيا.  1969وفقا التفاؽ توفالوب.  ولقد مثمت ىذه االستثناءات قبؿ عاـ 
غ معيف إجباريا فقد كاف أمرا منطقيا ونظرا ألف المعاىدة تجعؿ التأميف مف المسؤولية في حدود مبم

 1مثؿ ىذه المخاطر . استبعاد
قد أخذ بمبدأ المسؤولية بدوف خطأ في مجاؿ التموث بالزيت ،إال أف  1969وبالرغـ مف أف مؤتمر 

نجحوا في الحصوؿ عمى تنازالت كبيرة  وبالمقابؿخصـو المبدأ، تخموا في النياية عف معارضتيـ لو 
 ممسؤولية. موانع لتتعمؽ بحاالت مف 

 :بيا  الممحؽوالبروتوكوؿ  1969المسؤولية  التفاقيةموانع المسؤولية وفقا وفيما يمي سنعرض         
 (Act of War)أوال : حالة الحرب 

، والتي أيدىا  بروتوكوؿ 1969مف االتفاقية الدولية لسنة  02الفقرة  03حيث نصت المادة         
عمى أنو: "يكوف مالؾ السفينة غير مسؤوؿ إذا أقاـ الدليؿ عمى أف الضرر  ولـ يعدؿ فييا ، 1992

 2بسبب التموث ناتج مف عمؿ حربي أو أعماؿ عدوانية أو حرب أىمية أو ثورة مسمحة"

    أحداث مع األىمية الحرب أعماؿ وأحداث ساوت قد االتفاقية أف الحالة ىذه في ونبلحظ          
 والعصياف المسمح وأعماؿ العدواف الحرب أعماؿ بيف ساوت أنيا كما الدولية، الحرب أعماؿ و

 عف أعماؿ عدوانية منفردة أو عف ثورة . ثينتج الضرر التمو  ويكفي أف.المسمح
  

                                       
 .201محمدالسيد أحمد الفقي ، المسؤواية المدنية عف أضرار التموث البحري، ص، - 1
 مف اتفاؽ توقالوب. IV  ( b ) ( Bلبند ) ا - 2
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وعمى الرغـ مف ذلؾ ينبغي عدـ الخمط بيف أعماؿ الحرب و أخطار الحرب فمثبل، إذا أجبرت         
طفأة األنوار خمؼ سفف أخرى تخضع لحماية نعمى السير مإحدى ناقبلت البتروؿ، بسبب الحرب 

يمكف لمالؾ  سفينة عسكرية ،و حدث تصادـ تسبب في وقوع ضرر تموث. ففي مثؿ ىذه الحالة ال
الناقمة التمسؾ باإلعفاء مف المسؤولية بسبب ظروؼ الحرب،إنما في الواقع ضرر التموث نتج عف 

يوجد عمؿ  و ال ب، فالحقيقة أنو يوجد خطر حربتصادـ وقع بسبب ظروؼ المبلحة في وقت الح
 غرقت التي " Emile" Miguetالفرنسية  الناقمة ومثاؿ ذلؾ  1حربي يستدعي اإلعفاء مف المسئولية .

 .ممزمة لمتابعتيا كانت الذي لمسفينة  تركيا بعد األولى العالمية الحرب أثناء 
وعميو فإف إعفاء مالؾ السفينة مف المسؤولية،يعود إلى كوف الخطر الذي تحدثو الحرب يتعمؽ         

بعوامؿ خارجة عف سيطرة السفف الناقمة لمبتروؿ، أضؼ إلى أف الدولة ىي التي تضمف كافة أخطار 
ب والتي تكوف الحرب لمواطنييا، وعميو وجب عمييا تحمؿ تكاليؼ أضرار التموث الناتجة عف ىذه الحر 

 .باىظةفي األغمب قيمتيا 
مف خبلؿ ما سبؽ يبلحظ أف مالؾ السفينة الذي يتوقع قياـ الحرب في منطقة معنية  يعفي         

كمية مف المسؤولية إذا أثبت أف ضرر التموث قد تنتج عف ىذه األعماؿ ؛ذلؾ بالرغـ مف الخطأ الذي 
ذا كانت قد يرتكبو عندما يسمح لسفينتو بالدخوؿ في ى ذه المنطقة بعدـ تعديؿ مسارىا واالبتعاد عنيا. وا 

المعاىدة لـ  يالعدالة تقضي بإعفاء الممؾ جزئيا مف مسئوليتو في مثؿ ىذه الحالة إال أف إرادة واضع
ال كانوا قد نصوا عمى ذلؾ صراحة .  2تتجو لذلؾ وا 

يعقؿ أف يعفى مف  ؛حيث إنو ال ىذا الوضع يوضح في الواقع نقصا في المعاىدة والبروتوكوؿ واالتفاؽ
 المسؤولية  في ظؿ ىذه الظروؼ. وكاف البد أف يضع ىذا قيد  كشرط لئلعفاء مف المسؤولية.

 

 

 
                                       

1 - Patrick Simon, La réparation civile des dommages causés en mer par les hydrocabures, Thèse 

1976, Paris, P 153.                                                                                                                                
 .205-204ص،مرجع سابؽ ، السيد أحمد الفقي ، المسؤواية المدنية عف أضرار التموث البحري،  محمد - 2
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 ثانيا: حالة الكوارث الطبيعية 

       وتكوف نتيجة لظاىرة طبيعية وحتمية قاىرة يتعذر عمى اإلنساف دفعيا وال يمكف توقعيا        
تتمثؿ الكوارث الطبيعية في العواصؼ، البراكيف، الزالزؿ و الفيضانات وىي ظواىر  ؛حيث1تفادييا  أو

طبيعية استثنائية تخرج عف المعتاد ،وقد يترتب عنيا حوادث بحرية تحدث مخاطر متعددة ينتج عنيا 
ئـ إضرار بالبيئة البحرية، و االتفاقيات المتعمقة بالمسؤولية عف اإلضرار بالبيئة البحرية أعفت القا

بالنشاط البحري مف المسؤولية إذا كاف الضرر الذي نتج عف ظاىرة طبيعية حسب ما جاء في المادة 
ولـ  1992والتي أبقى عمييا بروتوكوؿ  1969(، الفقرة الثالثة مف اتفاقية بروكسؿ عاـ 03الثانية )

 ظاىرة عف ،ناتج بسبب التموث الضرر أف   عمى الدليؿ أقاـ مسؤوؿ إذا  غير المالؾ يعدليا " يكوف
 قيره" يمكف ال استثنائي طابع ذات طبيعية

 ال التي االستثنائية والظروؼ الطبيعية الظواىر اإلعفاء نطاؽ في يدخؿ النص ليذا طبقا        
تدخؿ  بأن يا القوؿ يمكف أنو إال   القاىرة القوة تتضمف لـ المادة ىذه كانت واذا توقعيا، أو يمكف دفعيا

 تدخؿ عف ينتج حادث كؿ فإف تفادييا. وبذلؾ أو توقعيا يمكف ال التي االستثنائية الظروؼ ضمف
 أف أي  استثنائية طبيعة مف الطبيعية تكوف الظاىرة أف ويجب .الحالة ىذه ضمف يدخؿ ال اإلنساف
  2البحر مخاطر مواجية عمى قادرة السفينة أف تكوف يجب الخطورة ولذلؾ  مف عالية درجة تتضمف
نحو في مجرى بحري خطر ،ظواىر  االنجذاب أو الضباب أو الثمج أو العاصفة اعتبار يمكف ال وليذا

 األعاصير أو باألحجار النيزكية االصطداـ فإف ذلؾ مف العكس وعمى 3.استثنائيةذات طبيعية 

                                       
  الشمس عيف جامعة دكتوراه، رسالة السفينة، مالؾ ومسؤولية السفف مف البحار تموث :محمد أنور سامر عاشور - 1

 .355 ص ، 2005،القاىرة
2 -    p19..     C. Deuay. Déclaration lors des travaux préparatoire. OMCI. LEG. Conf, 2/CI/S.R ,1971   

تعد في الواقع أكثر تحديدا مف حالة القوة القاىرة والحادث الفجائي، أو ما  ت المقصودة في نص المادة :الحاالىذه - 3
ى أف يكوف منعو خارج عف نطاؽ القدرة بمعن -Act of God - يطمؽ عميو في القانوف األنجموسكسوني القضاء والقدر

 البشرية.
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كما  طبيعية ظواىر اعتبارىا يجب ،والياباف الصيف بحر في المدمر االستوائي اإلعصار مثؿ المدمرة
 1ىو مذكور في نص المادة.

 ثالثا:الفعل العمدي من طرف الغير

إف مف ضمف الحاالت التي ال يطالب فييا المتسبب في الضرر بأي إصبلح النتفاء مسؤوليتو         
 نصت عميو: وىو ما2ىي إثبات أف السبب في الضرر يرجع إلى فعؿ الغير أو خطئو، 

، التي أشارت إلى براءة 1969المتعمقة بالمسؤولية المدنية لعاـ /ب( مف اتفاقية بروكسؿ 2المادة )
األضرار نجمت كمية عف فعؿ أو تقصير طرؼ ثالث بنية »مالؾ السفينة مف مسؤوليتو إذا أثبت أف: 

 3إحداث الضرر"

ب ،كافة األشخاص اآلخريف غير طاقـ و ويقصد بالغير في نص المادة  السابؽ ذكرىا واتفاؽ توفال
وكذلؾ المستأجر المجيز أو وكبلئو. وعميو فإف المساعديف والمنقذيف واألشخاص الذيف السفينة، 

يندسوف في السفينة بطريقة غير مشروعة ،کالمسافر خمسة ،أو ىؤالء الموجوديف عمى متنيا بموافقة 
ف المالؾ دوف أف يكونوا مف تابعيو أو وكبلئو كالمسافريف   أو زوجات طاقـ السفينة كؿ ىؤالء يعدو 

الذي يترتب عمى فعمو العمدي، إذا ما كاف ىو  السبب الوحيد لمضرر التموث،فإنو  مف الغير 
 4يستوجب إعفاء المالؾ مف المسئولية.

 وعميو يشترط إلعفاء المالؾ في ىذه الحالة شرطاف:
  يجب أف يكوف الضرر قد حدث كمية بواسطة عمؿ أو امتناع عف عمؿ صدر عف طرؼ ثالث -1

 أنو مف الواجب أال يكوف ىناؾ إىماؿ مف جانب السفينة البترولية.ويعني ذلؾ 
أف يتصرؼ الطرؼ الثالث أو يمتنع عف التصرؼ بنية إحداث الضرر، ويعني ذلؾ أف إىماؿ  -2

الطرؼ  ثالث ال يشكؿ مبرر إلعفاء المالؾ مف مسئوليتو. ففي حالة وقوع التصادـ بيف سفينة شحف 
اؿ سفينة الشحف وحدىا، فإف مالؾ السفينة يظؿ مسؤوال في إطار اتفاقية وناقمة بترولية ينتج عف إىم

                                       
 .226، مرجع سابؽ، صالمسؤولية بدوف ضرر –تطور مفيـو المسؤولية الدولية معمـ يوسؼ ، - 1
 346 صميحة عمي صداقة ،النظاـ القانوني لحماية البيئة البحرية مف التموث في البحر المتوسط. مرجع سابؽ، ص - 2
 مف اتفاؽ توقالوب. IV  ( c ) ( Bلبند ) ا - 3
 .209ة المدنية عف أضرار التموث البحري، صليالسيد أحمد الفقي ، المسؤو  محمد - 4
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وحقو في الرجوع عمى الطرؼ الميمؿ يكوف حقا وىميا فيجب أف يتصرؼ الطرؼ  1969روکسؿ ب
 1الثالث أو يمتنع عف التصرؼ بنية إحداث الضرر. 

والتي وقعت في   (Oued Guetrini)ويمكف أف نستدؿ في ىذا الصدد بحادث الناقمة الجزائرية 
طالب مؤمف مالؾ الناقمة المتمثؿ في نادي الحماية والتعويض  حيث،1986ديسمبر  18الجزائر في 

االنجميزي بإعفاء مالؾ السفينة مف األضرار المترتبة عف ىذا الحادث، كوف أف السبب في ىذا الضرر 
  الدولي لمتعويض رفض طمب النادي ىو الفعؿ العمدي لمستغؿ المنصة البترولية إال أف الصندوؽ

نما يرجع السبب في كوف مالؾ الناقمة  كوف أنو ليس الفعؿ العمدي المستغؿ المنصة ىو السبب فقط وا 
 2لـ يتخذ اإلجراءات البلزمة لتفريغ البتروؿ.

سبؽ ،يمكف القوؿ أف السبب في إعفاء مالؾ السفينة، في مثؿ ىذه الحالة، يكمف في أنو  مف خبلؿ ما
يعتمد عمى نشاطو. أضؼ إلى أف المشرع الدولي قد رأی فی  ف غير المجدي إدانتو عف ضرر الم

ىذه الحالة ما يستدعي إعطاء الفرصة في مبلحقة المتسبب الحقيقي في وقوع الضرر التموث 

                                       
 .226، مرجع سابؽ، صالمسؤولية بدوف ضرر –تطور مفيـو المسؤولية الدولية معمـ يوسؼ ، - 1
2 - Rapport Annuel de 1989: Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a la 

pollution par les hydrocarbures. P 24 et 26.      

تونس    5+5بخصوص تموث المياه االقميمية الجزائرية :فقد أسفر  ممتقى دولي بوىراف حضره ممثموف عف مجموعة الػ -
يطاليا وفرنسا واسبانيا والناتو والمغرب وموري بالمائة مف ناقبلت النفط تيدد الجزائر بتمويث بحرىا أف  30 :أفتانيا وا 

 .تـ اعتبار السواحؿ الجزائرية مف السواحؿ األكثر عرضة لحوادث ناقبلت النفط عمى ضفة البحر األبيض المتوسط و،  بالمحروقات
ستوى البحر األبيض المتوسط، ومخاطر حوادث ناقبلت النفط التي ينتج حيث تـ تقديـ شروحات عف وضعية التموث عمى م

ألؼ طف سنويا، واالستعدادات المخصصة لمكافحة ىذا التموث وكيفية التدخؿ وفقا  150إلى  100عنيا تسرب ما بيف 
بروتوكول بشأن التعاون في مكافحة تلوث البحر األبيض المتوسط بالنفط والمواد )2002 و 1976لبروتكوؿ برشمونة 

نتظر أف توافؽ عمى التوقيع عميو وزارة الشؤوف الخارجية، كما تـ ، والذي مف الم.(الضاّرة األخرى في الحاالت الطارئة
تقديـ اقتراح مف قبؿ فرنسا لمتعاوف في ىذا المجاؿ، عمى اعتبار أف الجزائر إحدى دوؿ حوض البحر األبيض المتوسط 

 الميددة بالتموث البيئي.

 11:08،آخر تحديث 2020أكتوبر  15بتاريخ -بوابة الشروؽ-مقاؿ منشور ،عبر -
https://www.echoroukonline.com 

 

http://www.sviva.gov.il/Arabic/SubjectsEnv/InternationalRelations/MarineAgreements/Documents/ProtocolEmergency76Ara.pdf
http://www.sviva.gov.il/Arabic/SubjectsEnv/InternationalRelations/MarineAgreements/Documents/ProtocolEmergency76Ara.pdf
http://www.sviva.gov.il/Arabic/SubjectsEnv/InternationalRelations/MarineAgreements/Documents/ProtocolEmergency76Ara.pdf


الناتجة عن تموث البيئة البحرية بالزيت النفطي الباب الثاني:المسؤولية الدولية والتعويض عن األضرار 
 والوضع في النظام األمريكي.

216 
 

 le poluyeureعمى مبدأ  ) اعتماداوالحصوؿ منو عمى تعويض كامؿ عف ىذا الضرر .
peyeure) 

 إىمال الحكومةرابعا: 
عمى انتفاء المسؤولية إذا  1969/ج( مف اتفاقية بروكسؿ المتعمقة بالمسؤولية المدنية لعاـ 2نصت )

كانت تمؾ األضرار قد نجمت كمية عف إىماؿ أو فعؿ خاطىء مف قبؿ أية حكومة أو سمطة أخرى 
 دثة .مسؤولة عف صيانة األضواء أو أمف المبلحة في المنطقة التي وقعت فييا الحا

 الحالة لئلعفاء ىذه وتعتبر .حكومة عمؿ أو تصرؼ يصدر عف الذي بالضرر الحالة  ىذه وتتعمؽ
 حيث تشمؿ الضرر، إحداث بنية ثالث طرؼ بتصرؼ والخاصة عمييا السابقة الحالة مف امتدادا أكثر
 صدور ثبت إذا أنو ذلؾ .المتعمد التصرؼ فقط وليس الحكومة عف الصادر اإلىماؿ الحالة ىذه

 1 المضروريف إلى التعويض تدفع أف عمييا التي يتعيف ىي الحكومة ىذه فإف حكومة عف اإلىماؿ
  (tsesis)عمى إثر غرؽ الناقمة البترولية سوفيتية 1980وقد ثار التساؤؿ في السويد عاـ         

حوؿ ما إذا كانت اإلدارة السويدية أخطأت عندما لـ تقـ بعمؿ خرائط جغرافية صحيحة لممبلحة 
باإليجاب حيث تعد خرائط ، 1983يناير  13البحرية.  أيف أجابت المحكمة العميا في السويد في 

 2المبلحة البحرية بمثابة مساعدات بحرية ضرورية لممبلحة البحرية.

ى نص المادة السابؽ ذكرىا؛ ىو أنيا ال تغطي سوى الخطأ المتعمؽ بصيانة لكف ما يعاب عم        
األنوار أو المساعدات المبلحية األخرى، مما يعني أف إىماؿ الحكومة في شئ آخر غير ذلؾ يترتب 

ذا كانت فكرة األنوار واضحة في ىذا الصدد،  عميو ضرر التموث ال يعفي المالؾ مف المسؤولية. وا 
لؾ بالنسبة لممساعدات المبلحية. ولذلؾ كانت ىذه األخيرة محبل لتفسير القضائي أثناء فاألمر ليس كذ

                                       
تمارس الدولة  ة،والمتعمقة بالبحر اإلقميمي والمنطقة المجاور  (1958أفريؿ  29 )جنيؼ اتفاقيةطبقا لممادة األولى مف - 1

الساحمية عمى البحر االقميمي المحيط بسواحميا سيادة كاممة. وىذه األخيرة تجعؿ الدولة تباشر عمى السفف التي تبحر في 
 وينطبؽ النص عمى بعض. ختصاصات تسعى بيا إلى ضماف أو تأميف سبلمة النقؿ والمبلحة فيياا ىذه المنطقة حقوقا و

 (45-44-43)المواد  1982قانوف البحار اتفاقية نصوص 
2
 - Bomassies (P) la responsabilité par pollution en droit maritime et en droit international de 

l'environnement -Economica-Paris- 1987. P. 295                                                                                      
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نظر إحدى الدعاوى المقامة أماـ المحاكـ السويدية. عمى إثر جنوح الناقمة البترولية السوفيتية 
(tsesis)1 

بدفع التعويض وىو  وعميو فإذا ثبت خطأ الدولة التي ارتكبت خدماتيا إىماال، فإنيا تكوف ممزمة       
ما  يرتب إعفاء مالؾ السفينة مف المسؤولية عف أضرار التموث الناجمة عف ىذا اإلىماؿ. وعمى 
عكس حالة فعؿ الغير العمدی، فإف المضروريف مف التموث لف يتعرضوا ىنا لخطر إعسار الغير 

التممص مف دفع قيمة  بؿ يستفيدوف مف تحصيؿ تعويضاتيـ مف الدولة نفسيا والتي ال يمكنيا ئالمخط
التعويض. إال في الحالة التي قد يكوف فييا المسؤوؿ عف صيانة األنوار أو تقديـ المساعدات المبلحية 

 2مؤسسة خاصة.

 خامسا: خطأ المتضرر

عمى أنو :"إذا أقاـ المالؾ الدليؿ عمى أف الضرر  1969مف اتفاقية  03الفقرة  03تنص المادة       
و أو في جزء منو إما مف عمؿ الشخص الذي تحممو لكونو قد تصرؼ أو أىمؿ بالتموث ناتج بكميت

ما مف تياوف ىذا الشخص، فإنو يعفى مف كؿ أو بعض مسؤوليتو  التصرؼ بقصد إحداث ضرر وا 
 نحو ىذا الشخص"

أو يمتنعوف   روف أفعاؿ عمديةتطبيقا ليذا النص فإف ىذه الحالة تخص األشخاص الذيف يباش        
عف تصرؼ ما، مما يرجع عمييـ بالضرر شخصيا وىذا ما يسمى خطأ المتضرر  في ىذه الحالة فإف 

                                       
 .211ة المدنية عف أضرار التموث البحري، صليمحمدالسيد أحمد الفقي ، المسؤو  - 1
 , عندما طمبت الناقمة )برستيج( مف الحكومة االسبانية منحيا مبلذا آمنا في سواحؿ2002كما حدث في اسبانيا عاـ  -2 

(Galicia) السبانية استجابة طمب السفينة نتيجة تعرضيا لرياح عاتية بسبب سوء األحواؿ الجوية وقد رفضت السمطات ا
في منحيا المبلذ اآلمف, مما أدى إلى غرؽ الناقمة وتحطميا وتسرب البتروؿ في الساحؿ االسباني وتموث الساحؿ ومراكب 

الذي صادؽ  ABS) والحكومة االسبانية بإقامة دعوى ضد المكتب األمريكي لمشحف الصيد بالبتروؿ, وقد توجو المضروريف
(عمى 2007/ يناير 2)اقمة وصبلحيتيا لمرحمة البحرية, وقد رفضت المحكمة األمريكية تمؾ الدعوى في عمى سبلمة الن

وقد  ,أساس أف مالؾ السفينة معفى مف المسؤولية عف أضرار التموث كوف أف حادثة التموث نجمت كميا عف فعؿ الغير
( الحكـ األصمي الذي يقضي أف المكتب 1320/ أغسطس/ 29أيدت محكمة استئناؼ الدائرة الثانية في نيويورؾ في)

 .األمريكي لمشحف غير مسؤوال عف أضرار التموث بالبتروؿ وبالتالي يعفى مالؾ السفينة مف المسؤولية عف تمؾ األضرار
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الممحؽ بيا في مواجية  1992وبرتوكوؿ  1969مالؾ السفينة  يعفى مف المسؤولية طبقا التفاقية  
 الشخص المتضرر. 

 الحالة األخيرة في أما الكافة، مواجية في يتـ لئلعفاء السابقة الحاالت إثارة أف إليو ىو تجدر وما     
 كؿ الضحايا أماـ مسئوال يظؿ السفينة مالؾ ولكف المخطئ المضرور مواجية في إال إثارتيا يمكف فبل

فالمسؤولية ىنا ىي أقرب ما تكوف إلى المسؤولية المطمقة منيا إلى المسؤولية  وعميو 1.اآلخريف
 الموضوعية. 

 
 (O.P.A)اإلعفاء من المسؤولية الدولية وفقا لقانون التموث األمريكي بالزيت : الفرع الثالث

1331. 

 

تميز القانوف األمريكي لمتموث بالزيت بالشدة فيما تعمؽ بالمسؤولية ،عف أضرار التموث          
  2الخطأ مف جانبيـ. وجود اشتراطبالزيت مف حيث مسؤولية المالؾ ، المستأجر والمستغؿ بدوف 

أو  فإذا كاف مالؾ السفينة ) ىو كؿ شخص لو سيطرة فعمية عمى السفينة كمالؾ المسجؿ       
المستعير أو المستأجر أو المنتفع, فكؿ شخص تكوف السفينة تحت تصرفو يكوف ىو المسؤوؿ عما 

، جاء بمفيـو واسع لمالؾ 1990فإف قانوف التموث بالزيت األمريكي لسنة  3تحدثو مف ضرر( 
/أ( عمى 2702ة، إذ شمؿ المالؾ المسجؿ والمستأجر والمستغؿ والمجيز, فقد نص في المادة )السفين

أو عمى    أف )كؿ شخص مسؤوؿ عف سفينة يتسرب منيا الزيت أو تنشئ تيديدًا جسيمًا بالتسرب في
                                       

مف التعويض أو مف المسؤولية يمكف أف يكوف مطمقا أو جزئيا، فإذا تسبب المتضرر بكامؿ  بمعنى أف إعفاء المسؤوؿ  - 1
الضرر لنفسو وكانت إرادتو متجية لذلؾ فاإلعفاء مف المسؤولية يكوف مطمقا ، أما إذا كاف خطأ المتضرر وتسبب بجزء مف 

 ار ما سببو المتضرر لنفسو.الضرر باإلضافة إلى خطأ المسؤوؿ فعندئذ ال يعفى المدعى عميو إال بمقد
 .346، ص2007، 1منصور أمجد: النظرية العامة لبللتزامات، مصادر االلتزاـ، دار الثقافة، عماف، األردف، ط  -
  صبلح محمد سميمة ، تأميف المسؤولية عف أضرار التموث البحري و دور نوادي الحماية والتعويض، مرجع سابؽ- 2

 .291ص،
 .1969 قية بروكسؿ لممسؤولية المدنية لمتعويض عف أضرار الزيت النفطيمف اتفا 1/3المادة - 3
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اإلزالة  الخالصة ٌيعٌد مسؤواًل عف تكاليؼ االقتصاديةالمياه البحرية أو السواحؿ المجاورة أو المنطقة 
واألضرار التي تنتج عف ىذا الحادث(, وأف مفيـو المسؤوؿ عف التموث وفقا لنص الفقرة يعطي معنى 
  واسعًا فقد يكوف المسؤوؿ مالؾ السفينة، وقد يكوف المستأجر ألنو عندئذ يكوف ىو مسؤوال عف إدارتيا

أي شخص يمتمؾ )…قوليا أو القائـ باستغبلليا, وقد بيف القانوف ذاتو مفيـو الشخص المسؤوؿ ب
 1السفينة  أو يستغؿ أو يستأجر السفينة(

 لمشخص المسؤوؿ )مالؾ السفينة 1990أجاز القانوف األمريكي ،المتعمؽ بالتموث بالزيت لعاـ       
أو المستأجر المجيز أو المستغؿ( التخمص مف المسؤولية التي يفرضيا عميو ىذا القانوف  إذا أثبت 
أف تسرب الزيت مف السفينة أو التيديد بو ،وكذلؾ األضرار وتكاليؼ اإلزالة المتولدة عف ذلؾ قد 

ىذه  ماعاجتبسبب  انتجت كميا بسبب القضاء والقدر أو عمؿ الحرب أو فعؿ الغير أو إىمالو أو
 2الحاالت معا

 Act of Godالقضاء والقدر -1

وىو كؿ عمؿ استتنائي ال يمكف توقع، أو تفاديو، ولـ يرد النص عمى توضيح ىذه العبارة في        
في القانوف األمريكي، کما لـ يرد النص عمى الظواىر الطبيعية االستثنائية، كما ىو الحاؿ بالنسبية 

 3، كما لـ يرد النص عمى القوة القاىرة في السبب األجنبي.اتفاقية المسئولية المدنية

 Act of Wareأعمال الحرب -  2

يدخؿ في أعماؿ الحرب، الحرب المسندة، و األعماؿ العدائية، والثورات، والتمرد              
 والعصياف ، و الحرب األىمية ميما اتخذت مف أشكاؿ .

. ويجب إعفاء المسئوؿ في ىذه الحالة 4إىماؿ مف جانب الغيروأف يكوف التسرب راجعا إلى فعؿ أو 
أف يكوف التسرب راجعا كميا لعمؿ أو اإلىماؿ الكثير ولـ يشترط القانوف توافر العمد و قصد إحداث 

                                       
1 -O.P.A Sec 1002. 
2 -O.P.A Sec 1003(a) 
  صبلح محمد سميمة ، تأميف المسؤولية عف أضرار التموث البحري و دور نوادي الحماية والتعويض، مرجع سابؽ - 3

 .291ص،
4 - O.P.A  Sec  A 1003 
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نما يكفي أف يكوف الغير ىو محدث التسرب ىذا 1969الضرر كما ىو الحاؿ في اتفاقية سنة  ، وا 
 ية.التسرب نتيجة األعماؿ الحرب

     وقد اشترط القانوف احتجاج الشخص المسؤوؿ بأحد تمؾ الدفوع؛ أف يكوف التسرب الزيتي        
أو التيديد الجدي بو وليد أحد األسباب المذكورة ، فمثبل ، يتعيف أف تكوف األعماؿ الحربية ىي السبب 

  ف التنصؿ مف المسؤولية الوحيد لمتموث أو لمتسرب الزيتي لكي يتمكف مالؾ السفينة أو مستغميا  م
  أما إذا لـ تكف األعماؿ الحربية ىي السبب الوحيد ، امتنع عمى الشخص المسؤوؿ  عف دفع المسئولية 
كما لو كاف فعمو أو فعؿ أحد تابعيو قد ساىـ إلى جانب األعماؿ الحربية في إحداث أضرار التموث 

الستناد إلى مزيج مف أسباب دفع بالزيت. ومع ذلؾ يجوز لمشخص المسؤوؿ دفع مسئوليتو با
وفعؿ الغير أو بناء   ولية المذكورة بالقانوف ، كأف يدفع مسئوليتو بناء عمى األعماؿ الحربية ؤ المس

 1عمى القوة القاىرة وفعؿ الغير .. الخ
 حالة مسؤولية الغير-3

تطيير  ومصاريؼ إزالة أو يكوف الغير مسؤوال عف األضرار الناتجة عف التموث بالزيت ،       
  .إذا كاف الحادث راجعا إلى عمؿ أو إلىماؿ الغير  التموث تمخالفا
، الذي انفرد بفكرة مسؤولية الغير عف أضرار 1990األمريكي بالزيت لسنة  لمقانوف التموث اطبق      

الدولية وكذلؾ القوانيف الوطنية التي عالجت مسألة التموث البحري  التموث بالزيت عف اإلتفاقيات
 بالزيت.حيث حدد المقصود بالغير تحديدًا واضحا, والغير طبقا لقانوف التموث األمريكي بالزيت لسنة

)ىو أي شخص غير تابعي أو وكبلء الشخص المسؤوؿ عف السفينة المموثة، وأي شخص  1990
الشخص المسؤوؿ كما نص عمى مسؤولية الغير عف أضرار التموث الى  ليست لو عبلقة تعاقدية مع

جانب مالؾ السفينة المسجؿ، أو المستأجر المجيز أو المستغؿ طبقا ألحكاـ ىذا القانوف دوف حاجة 
إلثبات خطئو, فيكفي لنشأة مسؤوليتو عف أضرار التموث بالزيت أف يثبت الشخص المسؤوؿ )مالؾ 

تأجر المجيز أو المستغؿ( أف تسرب الوقود الزيتي أو التيديد بو حدث كميًا السفينة المسجؿ أو المس
 2بسبب القياـ بعمؿ أو متناع مف جانب الغير. 

                                       
 .110محمديف ،الحماية القانونية لمبيئة البحرية مف التموث بالزيت، مرجع سابؽ،صجبلؿ وفاء  - 1
2 - O.P.A  Sec   1003 A/3/A 
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إذ يعد الغير مسؤواًل طبقا ألحكاـ ىذا القانوف إذا كاف فعمو ىو السبب الوحيد لحادثة التموث,         
ث فبل يعد مسؤواًل طبقًا ليذا القانوف بؿ طبقًا لمقواعد وبالتالي إذا ما ساىـ بفعمو في وقوع حادثة التمو 

العامة عمى أساس الخطأ الذي ارتكبو.فإذا صدمت سفينة )أ( سفينة )ب( وتسبب ذلؾ التصادـ بتسرب 
وقود السفينة )ب(, فإف المسؤوؿ عف السفينة )ا( يعد مف الغير طبقًا ألحكاـ ىذا القانوف, فإذا أثبت 

صدر التموث )ب(, أف تسرب الوقود الزيتي أو التيديد بو يرجع كميا الى فعؿ المسؤوؿ عف السفينة م
أو إىماؿ مف جانب المسؤوؿ عف السفينة المصادمة, فإف ىذا األخير يعد مسؤواًل عف أضرار التموث 

  .1دوف حاجة إلثبات خطئو 

  تناع مف جانبو ويشترط لكي يتمكف الشخص مف دفع مسئوليتو عف الفعؿ الصادر مف الغير أو أي ام
أال يكوف الغير مف العامميف لدى الشخص المسؤوؿ أو وكبلئو أو مف يرتبطوف بو بأي عبلقة تعاقدية 

في التمسؾ بيذا الدفع لدرء مسئوليتو اثبات أنو قد مارس  . كما يتعيف لكي ينجح الشخص المسؤوؿ
العناية البلزمة لمنع تسرب الزيت مع األخذ في االعتبار الظروؼ األخرى المحيطة ،وأنو قد اتخذ 
كذلؾ التدابير واالحتياطات لمواجية األفعاؿ المتوقعة التي قد تصدر مف الغير وأنو قد وضع 

إال أف ىذا الطرح الذي وضعو  2ألفعاؿ والنتائج المتوقعة بناء عمييا.االحتياطات لمواجية مثؿ ىذه ا
  3القانوف قد يجعؿ الدفع بالمسؤولية صعب االستناد إليو مف الناحية العممية

                                       
  عصمت عبد المجيد, مصادر االلتزاـ في القانوف المدني, المسؤولية التقصيرية والعقدية, الطبعة األولى, المكتبة القانونية -1

 .257, ص2007بغداد, 
 .111محمديف ،الحماية القانونية لمبيئة البحرية مف التموث بالزيت، مرجع سابؽ،صجبلؿ وفاء - 2
3
ة توجيو السفينة والناتج آلكاف لوجود عيب في  بالزيتومثاؿ ذلؾ ، لو ثبت أف السبب الوحيد في حصوؿ حادث التموث  - 

لسفينة لف يتمكف مف دفع مسئوليتو عف عف عيب في الصناعة مف جانب الشركة التي تولت بناء السفينة ، فإف مالؾ تمؾ ا
طمب بناء السفينة يكوف قد ارتبط بعبلقة تعاقدية مع الشركة بالتموث عمى أساس الفعؿ الصادر مف الغير، إذ إنو بقيامو 

 ؿ ، فيمتنع عمى المالؾ االستناد إلى الدفع الخاصاوينطبؽ نفس الح. التي تولت عممية البناء

لمتنصؿ مف المسئولية حتى في الحالة التي ال يكوف المالؾ ىو طالب البناء المباشر، كأف يكوف بالغير في المثاؿ المذكور 
 مالكيا األصمي. المالؾ الثاني لمسفينة الذي قاـ بشرائيا مف

 .112مرجع نفس الجبلؿ وفاء محمديف ،الحماية القانونية لمبيئة البحرية مف التموث بالزيت،  -
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لمالؾ السفينة أو مستغميا بدفع المسؤولية  OPAومف جية أخرى يسمح قانوف التموث بالزيت         
رور، وبشرط أف يكوف الخطأ الواقع مف المضرور مف قبيؿ الخطأ في حالة الخطأ المشترؾ مع المض

ويعني ذلؾ أنو ال يجوز لمالؾ السفينة دفع مسؤوليتو محتجا بخطأ  .الجسيـ أو الخطأ اإلرادي
 1ىو مجرد إىماؿ ساىـ في حصوؿ تسرب الزيت . المضرور،إذا كاف ما ينسب ليذا األخير

 :ولية ؤ وؿ مف المسؤ شخص المسال فىيع وفي جميع الحاالت السابقة، ال 
 .االببلغ عف الحادث في الوقت الذي كاف فيو عمى عمـ بو  رفضإذا     -1
 تقديـ أي تعاوف أو مساعدة تطمبيا السمطات المختصة والمعنية بأنشطة إزالة الزيت.        -2 
 2التقيد بخطة الطوارىء الوطنية دوف سبب كاؼ. - 3 

مف المشرع الدولي في  اتشدد أكثر كافويستخمص مما سبؽ أف المشرع األمريكی ، قد          
ولية ؤ ويجعؿ مس استخداميااألمر الذي يقمؿ مف ،شروط االستفادة مف حاالت اإلعفاء مف المسؤولية 

دة وؿ أقرب إلى المسؤولية  المطمقة عف المسؤولية الموضوعية .وفي ذلؾ ضمانة أكيؤ الشخص المس
 ممضروريف مف التموث .ل

في الحالة التي يقع فييا  تنشأومع ذلؾ فمـ يوضح القانوف األمريكي حؿ المشكمة التي يمكف أف        
عف الضرر في الوقت الذي  وبالتالي يصبح ىو المسؤوؿ 3حادث التموث كميا بسبب فعؿ الغير وحده،

ولية لعدـ وفائو بالشروط ؤ يستطيع فيو مجيز السفينة المموثة التمسؾ بإحدى حاالت إعفائو مف المس
 .المتطمبة لذلؾ

 

                                       
1
                            مف قانوف التموث بالزيت عمى أنو :  1003وفي ذلؾ تنص الفقرة )ب( مف الفصؿ  - 

   "A responsible party is not liable under section 1002 to a claimant, to the extent that the                 
 incident is caused by the gross negligence or willful misconduct of the claimant".             

2 - OPA Sec 1003 (c) 
 .262-261ة المدنية عف أضرار التموث البحري، صليمحمدالسيد أحمد الفقي ، المسؤو  - 3
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 عن التموث بالزيت النفطياآلثار العامة والخاصة عن األضرار الناتجة  :الفصل الثاني

المتعمق بحماية البيئة البحرية  النظام الدوليعمى مخالفة  بعد وضوح قواعد المسؤولية المترتبة 
تضح أن تمك القواعد ىي ي ؛سواء من طرف األشخاص الطبيعين أو االعتباريين التابعين لتمك لمدول

في مواجية األضرار واألخطار البيئية الناتجة عن التسرب النفطي والتي تعد ذات طبيعة  تم وضعيا
خاصة ؛الشيء الذي أدى إلى تطوير تمك القواعد عمى النحو الذي يحقق حماية فعالة لممضرورين من 

ممسؤولية أو فيما يتعمق بنظم دفع األنشطة البيئية الضارة سواء فيما يتعمق باألساس القانوني ل
 التعويض مثل التأمين أو صناديق التعويض .

ولذلك فإن معرفة طرق التعويض عن ىذه األضرار ىو أمر ضروري لتغطية جانب ىذه الدراسة       
 واستكماليا موضوعيا .وسنقسم ىذا الباب إلى فصمين كاآلتي:

 .البيئيكآلية لجبر الضرر  لتعويض انظام : المبحث األول: 

 عن أضرار التموث بالنفط. لقيام المسؤولية اآلثار المميزة المبحث الثاني:
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 .البيئيكآلية لجبر الضرر  لتعويض انظام المبحث األول: 

 الضرر وقوع من الحد و بالزيت التموث عن البيئية المسؤولية أحكام إقرار من اليدف إن          
وسيمة  إال ىو ما المسؤولية ترتيب أن كما .ككل التموث من النفطية والوقاية المواد عن نقل الناتج

جراء التموث  من المتضررين تعويض كذا  و البحرية بالبيئة الحاصل الضرر لجبر ىذا عالجية
 الحاصل.
و االلتزام بالتعويض عن الضرر الواقع عمى البيئة البحرية أكدت عميو مختمف االتفاقيات        

الدولية الخاصة بالمسؤولية المترتبة عن أضرار التموث البحري، و التزمت بو الدول بمقتضى المادة 
لمجوء إلى والتي أكدت عمى ا 1982من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار عام  02فقرة  235

القضاء من أجل الحصول السريع عمى تعويض كاف أو عمى أية ترضية أخرى فيما يتعمق بالضرر 
 الناتج عن تموث البيئة البحرية. وعميو سنتناول ىذا المبحث من خالل مطمبين كاآلتي:

 المطمب األول : أشكال التعويض .

 المطمب الثاني: دعوى التعويض.
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  شكال التعويضالمطمب األول : أ

 أعمال إلى البيئة،ال بد من اإلشارة مجال في التعويض وخصوصية أىمية نبرز ولكي وبداية        
 لجنة تشكيل تم فقد .الخطرة األنشطة ممارسة أثناء الناشئة األضرار تعويض بشأن المجمس األوربي

 بوضع المجنة تكميف وتم .األوربي االتحاد مجمس وزراء من مشكمة 1987 في عن المجمس منبثقة
 عن فعال تعويض وجود تكفل التي القواعد من مجموعة وضع" األساسي ىدفو لتطوير البيئة برنامج

.ويعد التعويض وسيمة إصالح لمضرر وليس  بالبيئة أو األموال أو باألشخاص التي تمحق األضرار
 1وسيمة لممحو التام والفعمي لمضرر.

 ويقصد بالتعويض التزاماً  المخالف الطرف عاتق عمى يفرض الدولية المسؤولية وثبوت         
  إصالحيا أو الدولي مخالف لمقانون  فعل ارتكاب عن الناشئة األضرار بجبر القيام عامة بالتعويض

 الفعل بسبب القانون الدولي أشخاص أحد أصابت التي األضرار إزالة ىدفو قانوني فيو مصطمح
 2آخر. شخص ارتكبو الذي الدولي
وطبقا لما ىو مستقر عميو في القانون الدولي ، فإن التعويض المترتب عمى ثبوت المسؤولية      

الدولة ،نتيجة لمخالفتيا لقواعد حماية البيئة يمكن أن تتخذ صورتين وىو ما سنتناولو من خالل الفروع 
 اآلتية:

 الفرع األول :التعويض العيني)إعادة الحال إلى ماكان عميو(
 الفرع الثاني : االلتزام بالتعويض النقدي.

 

 

 

 
                                       

A. RAINAUD: Le droit des risques industriels, à la recherche d’une branche du                            –
1

 

droit, thèse, Nice, 1993, p. 307.   

 . 15.،ص2004سعيد السيد القنديل ،آليات التعويض عن األضرار البيية ،دار الجامعة الجديدة، -
 .54ص 9111انخهىد ،انهٍئت انعبيت نهكخبة ، انمبهزة،  يٍ وحًبٌخهب ويشبكههب لضبٌبهب انبٍئت انفمً، انمبدر عبد يحًد-2
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 الفرع األول :التعويض العيني)إعادة الحال إلى ماكان عميو(
 

والمقصود بالتعويض ىو جبر الضرر الناتج عن فعل جسيم عابر لمحدود وناجم عن أحد           
 يئة وحدىا .األنشطة  التي تباشرىا الدولة ،أي أن الضرر يجب أال تتحممو الضحية البر 

وىذا المبدأ يعتبر من أىم المبادئ التي وردت في مفيوم المسؤولية الدولية . وىو أحد نتائجيا المتمثمة 
نما ىو  في إصالح الضرر ) التعويض( وىذا من منطمق أن الضرر ليس نتيجة لفعل غير مشروع وا 

ىو الكسب الذي يمكن أن  النتيجة المتوقعة لنشاط مشروع ينطوي تقييمو عمى عدة معايير؛ وأىميا
 1تحققو الدولة المتأثرة من ىذا النشاط عمى وجو الخصوص .

تكون  لممال وظيفية حالة إلى العودة ىو منو المقصود أن عمى يفيم أن يجب العيني ، التعويض و
لمبدأ  تطبيق يعد التحميل الضرر؛وىذا قبل عمييا كان التي لمحالة أكثر أو أقل ما بشكل معادلة

 ويعد ىذا  الضرر حادثة وقوع قبل عميو كان ما إلى الحال بإعادة الحكم ىوو 2.الكامل التعويض
عادة الوضع الضرر محو عمى يعمل ألنو األفضل ىو النوع  قبل عميو كان ما إلى المضرور وا 
 استحال إذا إال عوضا ىذا يصبح وال عينياً  تنفيذاً  االلتزام تنفيذ ىو التعويض في واألصل .حدوثو
 3العيني. التنفيذ
 قد الفرنسي القضاء أن ذلك إلى أحكامو ،يضاف من العديد في المبدأ الفرنسي ىذا القضاء أقر ولقد
 غير األنشطة وقف القاضي من كذلك يطمب وأن العيني التعويض أن يطمب في المدعي حق أقر

 من يجعل من بين الفرنسي الفقو انقسام في سببا ذلك كان ولقد .بو الضرر تمحق التي المشروعة
 من أنو يرى آخر وفريق .بو يحكم أن القاضي عمى يتعين الذي ىو األصل العيني بالتعويض المطالبة

                                       
المرجع ،رين، النظرية العامة لممسؤولية الدولية عن النتائج الضارة عن أفعال ال يحظرىا القانون الدولييمحسن أفك -- 1

 .349،صالسابق 
2 -E. Du PONTAVICE et P. CORDIER : L’indemnisation dits « indirects » en matière de  

pollution dans différents pays et au plan international,op,cit,p 28. 
 .43،ص2003أحمد شرف الدين،أحكام االلتزام،دار النيضة العربية، - 3
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 المعروضة الحالة حسب مالئمة األكثر التعويض وسيمة الختيار الموضوع لقاضي األمر ترك األفضل
 1عميو.

المسؤولة من أجل إعادة األوضاع الی سابق عيدىا. تمثل التعويض العيني إحدى  صور إلزام الدولة 
الحال الى ما كانت عميو قبل حدوث الفعل المسبب لمتموث ، و ذلك عن طريق إلزام الدولة  بإعادةأي 
أو القيام بعمل تكون  و من أنشطة أو أفعال تسبب التموثكافة آثار التموث ،أو وقف ما تقوم ب بإزالة

مجال مكافحة أو رقابة التموث كوضع التشريعات والنظم الوطنية التي قد تقاعست عن القيام بو في 
تكفل حماية البيئة البحرية ،أو ضرورة االعتداد بالمعايير والنظم السائدة دوليا في مجال مكافحة 

 وىو ما يجب الوقوف عميو بالتفصيل:2التموث .

 المشروع غير النشاط وقفأوال:

و تفادي  إن إجراء وقف النشاط المسبب لمضرر قد أثبت فاعمية في إزالة االختالالت البيئية        
و الضرورية  باتخاذ االحتياطات الالزمةتكرارىا مستقبال، فالمسؤول عن الضرر يتعين عميو أن يقوم 

 3مستمرة .لمنع حدوث الضرر مرة أخرى، أو منع تفاقمو و خاصة عندما يكون الضرر ذو طبيعة 
 مصدر إلزالة تيدف التي تمك و إلزالة الضرر تيدف التي الوسائل بين التمييز ولذلك وجب فيتعين

 الوسائل أما .بالضرر مباشرة فيي تتعمق الضرر إزالة إلى اليادفة لموسائل بالنسبة .الضرر ىذا
 4عميو. لمقضاء مصدره عن تبحث أي الضرر بسبب تتعمق فيي الوقائية
و ىناك العديد من المصالح التي يحمييا القانون الدولي والتي تتالءم طبيعتيا مع اإلعادة        

 دولة إلقميم دولة أخرى أو إعادة سريان المياه في إقميم الدولة المجاورة احتاللالعينية وذلك مثل 
كتعويض   في ىذه الحاالت ال تتخمص من المسئولية الدولية بدفعيا مبمغا من النقود فالدولة المسؤولة

 مالي إلصالح ضرر الدولة المدعية.

                                       
 . 123 ، مرجع سابق، صالمسؤولية بدون ضرر –تطور مفيوم المسؤولية الدولية  معمم يوسف ،- 1
  146 ص  الفار، االلتزام الدولي بحماية البيئة البحرية والحفاظ عمييا من أخطار التموث، مرجع سابقعبد الواحد محمد - 2
 .18مرجع سابق،ص ية ،ئسعيد السيد القنديل ،آليات التعويض عن األضرار البي - 3
4 - M.E. Roujou De Boubee : Essai sur la notion de réparation, L.G.D.J., 1974, p. 211-212. 
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الفعل غير  ارتكابو ال ينطبق جبر الضرر في مثل ىذه الحاالت عمى تمك التي تنطوي عمى 
ي حول غابات إقميم المشروع؛ وىذا ما سارت عميو أحكام التحكيم في النزاع البمغاري اليونان

"Lenteral Rhodope" نما أشار المحكم في قراره الصادر في ىذه القضية أنو ال يمكن إلزام ي،ح
المدعي بو بإعادة الغابات التي تم قطعيا بطريقة غير مشروعة .ألنو ال يستحيل ذلك. فوضع الغابات 

  مضرور سوی حق المطالبة . وأنو ليس لمطرف الاالعتداءوقت الفصل في النزاع يختمف عنو عند 
صالح الضرر.  1بالحكم بنوع آخر من أنواع وا 

 فقط بالنسبة لممستقبل وقاية ؛تعتبر التعويض صور كإحدى األنشطة وقف بعض وعميو فإن         
 النشاط فوقف بالفعل وقع قد الضرر فإذا كان .النشاط ىذا بسبب الحادث لمضرر محوا وليس

 في جديدة وقوع أضرار فقط يمنع أن يمكن ولكنو بعض الحاالت؛يعوضو في  ال فيو المتسبب
 ىذا فإن مياه مستعممة، مصدر في مموثة مواد بإلقاء المصانع أحد تقوم عندما ذلك ومثال .المستقبل
مع تقدير الضرر والتعويض عنو ناىيك عن وقف  الضار الفعل ىذا تكرار بعدم ممزما يصبح المصنع

 بعيدا تقديرىا بل يتم البحرية، البيئة أصابت التي األضرار عن تعويضا يعد ال وىذا 2. ىذا النشاط
 سحب أو وقف طريق ذلك عن ويكون الضرر، أحدث الذي النشاط بوقف المصنع صاحب التزام عن

 3.منو الترخيص
اللتزاميا بإعادة الحال إلى ما  و قد يحدث ما يؤدي إلى الحيمولة دون تنفيذ الدولة المسؤولة        

كان عميو وذلك بسبب االستحالة المادية والقانونية لمشيء ذاتو وتكون االستحالة مادية بسبب تمف 
عادتو إلى أصمو أو بسبب التغير الواقعي في طبيعتو ، ففي التموث  الشيء مما يتعذر إصالحو وا 

ة في البيئة البحرية وتتغير خواص المياه. البحري بالمواد السامة أو المشعة تيمك العناصر الحي
وتتحقق االستحالة القانونية بما قد يواجو الدولة المسؤولة من تعارض بين تنفيذ االلتزام وبين ما تفرضو 

                                       
    ،التعويض عن األضرار البيئية في نطاق القانون الدولي العام ،مرجع سابق يعبد السالم منصور الشيو - 1
 .38-37ص 

 .125، مرجع سابق، صالمسؤولية بدون ضرر –تطور مفيوم المسؤولية الدولية  معمم يوسف ، - 2
 .18مرجع سابق،ص سعيد السيد القنديل ،آليات التعويض عن األضرار البيية ، - 3
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عمييا قواعد قانونيا الداخمي. وفي كمتا الحالتين ال يبقى أمام الدولة إال المجوء إلى  حاالت التعويض 
 1األخرى.
ن يمكن االستفادة من إجراء وقف النشاط المموث حتما؛ إذا لم يكن ىناك ضرر لحق ولك         

بالبيئة البحرية  خاصة إذا كان ىذا النشاط قد ينتج عنو تموثات آثارىا الضارة  متأخرة  الظيور أما إذا 
انتشاره تحقق الفعل الضار نتيجة النشاط المموث فيجب إتباع إجراءات و تدابير لمنع تفاقم الضرر و 

وىذا عن طريق اتخاذ وسائل الحماية عقب وقوع فعل الضرر مباشرة  وىذه الوسائل قد تتخذىا الدولة 
 لممطالبة المجال ىذا في المتخصصة التجمعات ، من خالل السماح لبعض2في بعض األحيان 

 من تطمب أن أو لمبيئة فعمي تيديد يشكل والذي المشروع غير ممارسة النشاط بمنع سواء القضائية
 قد عمل أي تكرار لمنع الالزمة االحتياطات و الوسائل كافة باتخاذ المنشأة مستغل يأمر أن القاضي
 لمبيئة. ضرر يرتب

أومن خالل السماح بتدخل أشخاص متخصصين سواء بشكل تمقائي أو بناءا عمى طمب في الوقت  
 من اتفاقية لوجانو . 01فقرة  26الذي يكون تدخميم أمرا مرغوبا فيو ؛طبقا لممادة 

المتعمقة بالمسؤولية المدنية لألضرار الناتجة عن  1969كما نصت اتفاقية بروكسل سنة         
ري بالزيت عمى أنو يتم التعويض عن الوسائل التي يتم اتخاذىا لمنع و تفاقم  و انتشار التموث البح

 الضرر، بعد القيام بعمل أو مجموعة أعمال تكون منشئة لمتموث قد حدثت فعال. 

 لتموثيا منشئ فعل ىناك يكون لكن ما يعاب عمى نص االتفاقية ،أنيا لم تتعرض لمتعويض إال عندما
 تكون ال الحالة ىذه ففي .محتمل وقوع  التموث بإمكانية تيديد وجود حالة في فقط يسول فعال حدث قد

 3.التدخل من من عممية  فائدة ىناك

                                       
  صميحة عمي صداقة،النظام القانوني لحماية البيئة البحرية من التموث في البحر األبيق المتوسط.، مرجع سابق-1

 .336ص
سؤولية المدنية عن األضرار الناتجة عن و المتعمقة بالم 1993يونيو  21من اتفاقية لوجانو" الصادرة في  18لمادة ا - 2

 ممارسة األنشطة الخطرة بالنسبة لمبيئة
 .128، مرجع سابق، صالمسؤولية بدون ضرر –تطور مفيوم المسؤولية الدولية  معمم يوسف، معمم يوسف ،- 3
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 عقبة ويكون الوقاية وسائل يشجع ال التحميل بيذا أنو حيث لمنقد محال الوضع ىذا ولقد كان         
 التدخل يدعو إلى ذلك بعد ثم ، لمتموث الميدد الفعل حدوث انتظار يؤجل أنو حيث مجال الحماية في

  التعويض. في عمى الحق لمحفاظ
الذي و  1984عن طريق البروتوكول الخاص باالتفاقية في عام  وىو ما استدعى تعديل ىذا النص

 1الحال بخطر التموث .و أجاز التعويض عن الوسائل التي تتخذ لمحماية حتى في حالة التيديد الجسيم 

 إعادة الحال إلى ما كان عميوثانيا: 
و يقصد بإعادة الحال لما كان عميو ؛ التعويض العيني ويعتبر صورة مثمى من الصور التي         

ناتجة عن تموث  البيئة لك في مجال المسؤولية الدولية المن خالليا يتم إصالح الضرر. ونجد ذ
مة البحرية تقتضي الحد من الضرر والعمل البحرية، حيث أن إزالة اآلثار الناتجة عن المساس بالسال

عمى إزالة أسباب الضرر حتى ال تحدث آثار متراكمة في البيئة البحرية  وتسبب أضرارا قد تصيب 
  البيئة البحرية عامة ومصالح المجتمع الدولي والتي قد يتعذر إزالتيا بأي تعويضات مالية ميما بمغت

 2يمكن تداركيا. المدى البعيد ال ألن ضرر البيئة البحرية يترك آثارا عمى
 أوصى قد البيئية األنشطة مجال في األوربية الخاص بالتوجييات األخضر الكتاب فإن ليذا، وتأكيدا

كما أن  مالئمة" األكثر الوحيد البيئي العالج يمثل كتعويض عيني عميو كان ما إلى الحال بأن "إعادة
المتعمقة بتعويض عن األضرار  2004أفريل  21التعميمة األوربية الصادرة من المجمس األوربي في 

البيئية أشارت إلى أساليب و إمكانيات تعويض األضرار البيئية ومن بينيا التعويض في صورة إعادة 
 .3مكناالحال إلى ما كانت عميو واستبعاد التعويض المالي متى كان التعويض العيني م

                                       
 . 1984 بزوحىكىل يٍ ، من الفقرة االولى  8 المادة - 1
النووية وقت السمم ، دار  الطاقة استخدام عن الناتجة األضرار عن الدولية المسئولية فاضل، محمد سمير - 2

 .111 ص،1976 الكتاب،القاىرة، 
بن قو أمال، التعويض العيني عن الضرر البيئي، مجمة البحوث العممية في التشريعات البيئية، مخبر البحث في  - 3

  2015اسية، جامعة ابن خمدون، تيارت، العدد السابع، جوان والعموم السي  تشريعات حماية النظام البيئي، كمية الحقوق
 119ص
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 أشكال من عميو كشكل كان ما إلى الحال إعادة وسائل عمى نصت ، لوجانو اتفاقية وكذلك           
 المسؤول تنفيذ عدم حالة عميو في كان ما إلى الحال إلعادة المؤثر التنفيذ ولضمان التعويض.
 االلتزام تنفيذ عدم فعند وكذلك .االلتزام ىذا تنفيذ في نفقتو وعمى محمو تحل أن لإلدارة يجوز اللتزامو،و

 أيدي بين كفالة يضع بأن إلزامو أو التنفيذ، عمى لحممو تيديديو بغرامة عميو الحكم يجوز موعده، في
أن إعادة الحال إلى ما كان عميو ىو كل  1993 حيث اعتبرت اتفاقية لوجانو 1العامة. الجية حسابات

وسيمة معقولة ؛يكون الغرض منيا إعادة تييئة أو إصالح المكونات البيئية المتضررة . وكذلك الوسائل 
 2.التي يكون القصد منيا إنشاء حالة من التعادل إذا كان ذلك ممكنا لمعناصر المكونة لمبيئة

األوروبية المتعمقة بالمسؤولية المدنية عن األضرار التي تنتج  االتفاقيةإلى جانب ىذا فقد أكدت       
؛عمى التعويض عن طريق إعادة الحال إلى ما كان عميو عمى  1989أثناء نقل البضائع الخطرة لسنة 

فيما يخص األضرار البيئية حسب قيمة الوسائل المعقولة التي يتم اتخاذىا إلعادة الحال إلى ما كانت 
 ممكان الذي لحقو ضرر. عميو؛ بالنسبة ل

 ما مع متناسبة تكون أن يشترط ال الوسائل المستخدمة أن اعتبارنا في نأخذولكن يجب أن       
 إزالة سبيل في اتخاذىا تم التي والمناسبة المعقولة الوسائل إال تعويض يمكن ال حيث. نتائج من حدث

عادة النظر  بصرف الوسيمة بمعقولية فالعبرة التموث  ىذا حدوث قبل عميو كان ما إلى الحال التموث وا 
 3 .النتيجة عن

ففي حاالت أخرى تتعمق بالضرر الذي يمحق بالبيئة في حد ذاتيا، ال يكون من اليسير إثبات الوضع. 
( غير متاحة res commitonis onentiumفبعض جوانب البيئة تعتبر عموما أمالکا مشتركة )

أي ما ال يعود ألحد ولكنو يكون   (res mutlisesما ال يممكو أحد )لمحيازة الخاصة، وذلك خالفا ل

                                       
1 - J. BIGOT : L’indemnisation des dommages nés de la pollution st l’assurance, OCDE  

1981, p. 140.                                                                                                                              
 .1993جوان  11الصادرة بتاريخ  ،من الفقرة الثانية من اتفاقية لوجانو 8المادة -2

 .132ص، مرجع سابق،المسؤولية بدون ضرر –ولية تطور مفيوم المسؤولية الد معمم يوسف ، - 3

https://democraticac.de/?p=41713#_ftn33
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متاحا لمحيازة الخاصة. وليس لمشخص حق فردي في ىذه األمالك المشتركة وال يتمتع عادة بوضع 
 1يمكنو من المطالبة بالتعويض عن ضرر لحق بتمك األمالك .
خسائر في قطاعي السياحة وصيد السمك  فانسكاب النفط مثال ،قبالة الساحل قد يؤدي عمى الفـور إلى

عادة الحال إلى ما .في منطقة الحادث كان  وقد أدى ىذا النوع من الضرر إلى مطالبات بالتعويض وا 
 -ىذا الطرح في الماضي لم يكمل بالنجاح-عميو ،مقابل  الخسائر االقتصادية  التي يتكبدىا الخواص 

 2تسمم بيذا النوع من األضرار الخاضعة  لمتعويض.غـير أن بعض نظم المسؤولية القانونية باتت 
ضافة إلى ذلك، ليس من السيل دائما،معرفة من ق    أو جمالية   د يعانون من فقدان قيم إيكولوجيةوا 

أو يتضررون نتيجة لذلك. أما الدول فيجوز ليا أن تكون وصية عمى تمك األمالك  وفي العادة تمنح 
القوانين المحمية بالموازاة مع النصوص الدولية عمى وصف ىذه  السمطات العامة. لذلك فقد اتفقت

التالفة  التدابير بأنيا أية تدابير معقولة ترمي إلى تقييم أو إصالح أو استعادة العناصر المتضررة أو
بإضافة ما يعادل ىذه  من عناصر البيئة، أو ترمي، في حال تعذر ذلك، إلى القيام عند االقتـضاء

 3بيئة .العناصر إلى ال

                                       
"المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة  :حول 1978،سنة  30الدورة ، القانون الدولي  لمجنة مقرر خاص - 1

 .83ص الناجمة عن أفعال ال يحظرىا القانون الدولي" 
مـن البروتوكول المتعمق بالمسؤولية المدنية والتعويض عن األضـرار الناجمة عن  2إن الفقرة )د( من المـادة  - 2

من بروتوكول  ٢من المادة   2والفقرة  . 2003 اآلثار عابرة الحدود لمحوادث الصناعية عمى الميـاه عابرة الحدود
نيا عبر الحدود تشمالن بازل بشأن المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل النفايات الخطرة والتخمص م

الخسارة في الدخل الناتج مباشرة عن مصمحة اقتصادية في أي اسـتخدام لمبيئـة، والمتكبَّدة من جراء إلحاق ضرر 
  ة "بالبيئـ

إلصالح أو إعادة تأىيل البيئة في المنطقة  ...التكاليف القابمة لالسترداد ىي تكاليف يمكن تحمميا عمى وجو المعقـول  - 3
دون تكبد نفقات تخرج بشكل صـارخ عن الحدود ،ثرة بما يعيدىا إلى حالتـيا السابقة أو إلى أقرب ما يمكن إلييا المتأ

المناسبة. ويجب أن يكون موضع التركيز في تحديد ىذا النوع من العالج ىو الخطوات التي يمكن أن تتخذىا سمطة عميا 
االنتباه إلى عوامل معينة من أمثال الجدوى التقنية، واآلثار الجانبية  أو وكالـة لمتخفيف من الضرر الذي سببو التموث، مع

نقطة معينة  الضارة، واالنسجام أم االزدواج مع عممية التجدد المتوقعة طبيعيًا، ومدى احتمال أن تصبح الجيود الـتي تجـاوز
 .إما فائضة عن الحاجة أو عالية التكمفة عمى نحو مفرط
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واستخدام كممة "معقولة" في وصف التكاليف يقصد بو أال تكون تكاليف التدابير المتخذة غير متناسبة 
 1. عمى نحو مفـرط مع النفع الذي تعود بـو

يمثل أىمية بالغة في درء األضرار الناجمة عن -إعادة الحال إلى ما كان عميو-والواقع أن ىذا الجزاء 
صفة عامة، حيث أن معطيات التكنولوجيا الحديثة، وما يكشف عنو العمم التموث البيئي بالنفط ب

 واألبحاث العممية من مواد وآالت يمكن بيا إعادة الحال إلى ما كان عميو. 
و رغم أن التعويض العيني عن طريق إعادة الشيء إلى ما كان عميو يعتبر وسيمة ناجعة لتعويض  

عن األضرار البيئية  التي تمس بسالمة البيئة البحرية .إال أنو ال يمكن أن ننكر بأن إعادة الحال إلى 
البيئية ؛ كما أنو  ،مما يؤدي إلى إثقال كاىل المتسبب في األضرار  باىظةما كان عميو يتطمب أموال 

 طبيعة في الذي يحدث التغيير بسبب ىنا تكون االستحالةقد يكون مستحيال  في بعض الحاالت و 
 الحية العناصر عمى القضاء إلى يؤدي ذلك  حيث . السامة بالمواد الضرر بيا لحق التي البيئة
وفي كمتا الحالتين  مستحيال. أمرا عميو كان لما الوضع إعادة يصبح المياه، مما خواص في وتغيير

 اليبقى أمام الدولة إال المجوء إلى التعويض النقدي.
 التعويض النقديااللتزام ب الفرع الثاني : 

 سبيل عمى المال لممضرور من مبمغ بدفع الضرر في المتسبب إلزام ىو النقدي والتعويض 
 بو الوفاء تعذر حالة في العيني التنفيذ بديل عن أيضا وىو .لو أحدثو الذي الضرر عن التعويض

 نقديا. بالتعويض الحكم من مفراً  القاضي يجد ال التقصيرية، حيث وليةؤ المس شأن وذلك

                                                                                                                        
 . 84 ،مرجع سابق، ص1978قانون الدولي لعام المقرر الخاص لمجنة ال-
من االتفاقيـة الدولية المتعمقة بالمسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن التموث النفطي  1من المادة  6وتشير الفقرة  - 1

وتحـدد أن التعويض عن ىذا اإلفساد "يقتصر عمى تكاليف  إفساد البيئة بخالف فقدان الكسب نتيجة ليـذا اإلفـساد"،"إلى 
 التدابير المعقولـة إلعـادة البيئة إلى وضعيا السابق، المتخذة فعميًا أو التي سـتُتخذ".

من بروتوكول بازل بشأن المـسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل النفايات  2و)د( من المادة  (ج)2الفقرة  وكذلك
من اتفاقية المسؤولية المدنية عـن األضـرار الناجمة عن أنشطة  (و)8ج( )7و 2تخمص منيا عبر الحدود؛ والمواد الخطرة وال

 من البروتوكول المتعمق بالمسؤولية المدنية والتعويض  ٢من المـادة  (د)2خطرة عمى البيئة؛ والفقرة 
 .مى المياه عابرة الحدودعن األضرار الناجمة عن اآلثار عابرة الحدود لمحوادث الصناعية ع
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ويعد التعويض المالي أكثر صور إصالح الضرر شيوعا بل يعتبر الصورة العادية التي ينسجم        
قق اليدف من المطالبة الدولية مع التطبيق العممي إذ أن دفع مبمغ من المال لمطرف المضرور يح

 1جبر الضرر.

وينبغي أن يماثل التعويض الضرر مماثمة حقيقية ، بحيث ال يقل وال يزيد .كما ينبغي أن يشمل       
 2كافة ما لحق بالدولة ضحية األضرار المباشرة والغير مباشرة.

فإذا كانت إعادة الحال إلى ما كانت عميو مستحيمة أو كانت اإلعادة العينية غير كافية في جبر 
الضرر فإنو يتم إصالح الضرر كمو عن طريق التعويض النقدي وال يمكن أداء التعويض المالي إال 

المعيار }قيمة األشياء ىي  Grotiusإذا كان من الممكن تقويم الضرر بالنقود كما يقول جيروسيوس 
 3العام لتقدير األشياء{

فالتعويض النقدي يعد تعويضا احتياطيا يمجأ إليو القاضي عند استحالة تنفيذ التعويض العيني       
بسبب عدم التمكن من إعادة الحال إلى ما كان عميو ، أو بسبب أنو يكمف نفقات باىظة قد تتجاوز 

ا لصعوبة إعطاء قيمة نقدية تجارية لمعنصر ونظر  قيمتيا قيمة األموال المضرورة قبل التموث.
الطبيعي، ذىب جانب من الفقو إلى إمكانية وضع قيمة شبو فعمية وذلك من خالل معرفة أسعار 
السوق بالنسبة لبعض العناصر البيئية؛ وبعض الحاالت التي ليا خصائص مشابية لتمك العناصر 

  4ر التعويض.التي أصابيا التموث حيث يسترشد بيا القضاء عند تقدي
                                       

1
ة تعويضات الحرب التركية قضيفي  11/11/1912وقد أشارت إلى ذلك محكمة التحكيم الدائمة في قرارىا بتاريخ  -- 

الدول فروق جوىرية بل تسوي كميا أو يمكن أن  مسؤوليات التي دفعت لروسيا حيث ذكرت أنو " ال تكون بين مختمف 
 .تنتيي بتسوية تقوم عمى دفع مبمغ من المال

 .38عبد السالم منصور الشيوى ، التعويض عن األضرار البيئية في نطاق القانون الدولي العام ،مرجع سابق،ص -
 .146 عبد الواحد محمد الفار،االلتزام الدولي بحماية البيئة البحرية والحفاظ عمييا من أخطار التموث، مرجع سابقص - 2
 .38ص،عبد السالم منصور الشيوى ،التعويض عن األضرار البيئية في نطاق القانون الدولي العام،نفس المرجع  - 3
بشأن   CERCLAحيث تضمنت الالئحة التنفيذية لقانون،ويطبق ىذا النوع من التقدير في الواليات المتحدة األمريكية  -4 

قل قيمة أاالضرار البيئية تقديرا نقديا عمى ىذا األساس وبتطبيق قاعدة التكاليف األقل، بمعنى أن يتم التقدير عمى أساس 
 .بقت المحكمة الفدرالية ىذه القاعدةنقدية لمعناصر والحاالت المشابية، حيث ط

 .39مرجع سابق، صسعيد السيد قنديل، آليات تعويض االضرار البيئية،-
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ولتقدير قيمة التعويض البد من معرفة تاريخ محدد لنشوء الدين في ذمة المسؤول لمصمحة 
إال   المضرور،وقد اتفق غالبية الفقو أن يوم وقوع الضرر ىو تاريخ تحديد نشوء الحق في التعويض

مة ليس باألمر أن تقييم الضرر الذي الحق بالمحيط البحري بصفة خاصة، و المحيط البيئي بصفة عا
 السيل. 

 ومن بين األساليب التي يتم بموجبيا تقدير قيمة التعويض النقدية لمثروات الطبيعية :  
وتتضمن أسموبين،وذلك عن طريق تقييم   االعتماد عمى حساب القيمة السوقية لمعنصر الطبيعي 

القيمة االقتصادية االجمالية العنصر الطبيعي عمى أساس قيمة االستعمال الفعمي لو، ويعتبرىا البعض 
لألصول البيئية حيث تعتمد عمى قيمة االستعمال لمشيء التالف، إلى جانب األخذ باالعتبار تمك 

 1النفقات التي تنفق إلزالة التموث .

أما األسموب الثاني الذي يمكن االعتماد عميو ؛فيقوم عمى أساس القيمة التي تعتمد عمى قياس الفرق  
صى لمرغبة في الدفع مقارنة بالحد األدنى لمرغبة في القبول عند المجتمع لمعنصر بين الحد األق

الطبيعي ، بمعنى آخر يعتمد ىذا التقدير عمى أساس تقدير قيمة وجود الشيء في الطبيعة بالنسبة 
لممجتمع بغض النظر عن استعمالو أو إمكانية استعمالو، وواضح أن ىذا التقدير يدخل فيو العنصر 

 2.ي لكل فرد أو مجموعة من األفراد لكونو يعتمد قيمة نسبية بحسب الرغبة والقبولالشخص

أما األسموب الثالث، فيعتبر أكثر الطرق عممية وذلك من خالل حساب تأثير فقدان العنصر الطبيعي 
لك عمى التوازن البيئي والمجتمعي وقيمة الخسارة التي سببيا ىذا الفقدان عمى المستوى االقتصادي وكذ

 3عمى النظام البيئي.

                                       
1
 - Shaw (W.Douglass), And Marta Wlodarz: Ecosystems, Ecological Restoration and 

Economics, Texas A&M University, February, 2012, p. 4. 
2 - Shaw (W.Douglass), And Marta Wlodarz: Ecosystems, Ecological Restoration and                     

Economics,op,cit,p4. 
، وتم 5991وقد اعتمدت ىذه الطريقة الوكالة الوطنية لممحيطات واألجواء في الواليات المتحدة األمريكية في العام  -3 

في الواليات المتحدة  3222ديسمبر  32ري المرجاني الصادر في اعتماده ايضا ىناك ضمن قانون حماية الحيد البح
 .األمريكية
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 1ىذين األسموبين األخيرين بشكل متكامل. استعمالويمكن 

إلى استخدام إحدى طريقتين، الطريقة األولى تعتمد  2000حيث اتجو الكتاب األبيض األوروبي لعام  
عمى تكاليف إعادة الحال إلى ما كانت عميو ،ويتم في ىذه الطريقة حساب التكاليف المعقولة 

تعود عمى  والمتناسبة التي يمكن من خالليا إصالح الضرر، ما لم تتجاوز ىذه التكاليف الفائدة التي
وتعادل قيمة   البيئة ، وىي تعتمد بشكل أساسي عمى تحميل القيمة الحقيقية لمعنصر البيئي المتضرر

 2فقد الفائدة نتيجة الخمل البيئي و تعرضو لمتموث.

والحالة الثانية عندما ال يمكن إعادة الحال فييا إلى سابقتيا، فيمكن البحث عن بدائل مناسبة مماثمة 
ى و تقدير قيمتيا، وخصوصا إذا كانت تكمفتيا أقل، وتيدف ىذه الحالة إلى تعويض لمحالة األول

 .الموارد الطبيعية التالفة أو المتضررة

        وعمى الرغم من ذلك، يبقى تقييم الضرر الذي الحق بالمحيط البحري بصفة خاصة          
لألضرار البيئية تمجأ النظم القانونية  و أمام صعوبة التقديرو المحيط البيئي بصفة عامة أمرا صعبا 

إلى التركيز عمى التكاليف التي يمكن التنبؤ بيا والتي تجعميا قابمة لمتامين، غير أنو البد من وضع 
لذلك عممت بعض االتفاقيات الدولية المتعمقة بالمسؤولية  ،3 معايير تحدد الحد األدنى ليذه التكاليف

المدنية عن أضرار التموث البحري عمى تحديد قيمة موحدة لبعض األضرار البيئية. حيث وضعت 
أقصى لمتعويض عن الحادث النووي  1963االتفاقية الخاصة بمسؤولية مشغمي السفن النووية لعام 

    فرنك، و إذا كان مشغل السفينة قد ترتب عن خطأ من جانبومميون  1500الواحد، والمقدر بمبمغ 
 4أو كانت لو صمة بيذا الخطأ التي تسببت في الحادث النووي فإنو ال يستفيد من إجراءات اإلعفاء.

                                       
الطريقتين بشكل متكامل عند معالجة تقييم الضرر البيئي الناتج عن البقعة ،األمريكية   NOAAوقد استخدمت وكالة-1 

 .االستجمامي عمى تمك الشواطئ، وذلك ألجل تقدير التعويض لعمميات الصيد 1996النفطية في جزر ايالندز في العام 
2
 -FAURE (Michael G.): Environmental Liability, Tort Law and Economics, Edward          

Elgar, ed. Cheltenham, 2009, p. 256. 

 
3
 -Faure (Michael G.): Environmental Liability,Op,Cit,P112. 

 النظرية العامة لممسؤولية الدولية عن النتائج الضارة عن أفعال ال يحظرىا القانون الدولي،مرجع سابق  رين،يمحسن أفك - 4
 .226ص
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   1969أما االتفاقية الدولية الخاصة بالمسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن التموث النفطي لسنة 
     مان حصول المضرورين عن حوادث التموث النفطي عمى تعويض عادل و التي عممت عمى ض

و مالئم، وفي نفس الوقت تظل ىذه التعويضات في الحدود التي ال تعوق مسار نشاط نقل النفط 
بحرا، و كذلك تستيدف توحيد القواعد المتعمقة بالمسؤولية عن آثار التموث النفطي، فقد وضعت حدا 

فرنك لكل طن حمولة السفينة، مع مراعاة أن  2000ادثة بمبمغ ال يتجاوز أقصى لمتعويض عن أي ح
 1مميون فرنك. 210ال يتجاوز إجمالي التعويضات في الحادث الواحد ما يعادل 

  ، فقد أدخل تعديالت عمى مبمغ التعويض1969المعدل التفاقية  1984أما بالنسبة لبروتوكول  
تتجاوز حمولتيا خمسة أالف طن، أما بالنسبة لمسفن التي  حيث حدده بثالثة ماليين لكل سفينة ال

وحدة  420تتجاوز حمولتيا خمسة أالف طن، فيقدر مبمغ التعويض بثالثة ماليين يضاف إلييا مبمغ 
فرنك ، أما بالنسبة لمسفن البترولية   12.5دوالر أو  20.  1والتي تعادل D.T.S من وحدة السحب 
 2.التي تزيد حمولتيا

، نظرا إلى أنو ىوقد انتقد جانب من الفقو فكرة تقييم كل عنصر من عناصر الطبيعة عمى حد        
يجب  ال يمكن اعتماد تقييم عالمي موحد لتقييم األضرار البيئية، لذلك فعند استخدام التقييم الموحد 

مكانية خفض تكاليف المعالجة  األخذ باالعتبار موقع التموث، وتقدير الضرر أو التموث الحاصل، وا 
باستخدام أفضل الوسائل العممية المتاحة لذلك بإضافة إلى أن تكمفة إعادة اإلصالح قد يصعب معرفة 

                                       
 .من االتفاقية 01فقرة ال من 05 المادة - 1

2
لزامو  ،وفي تطبيق لتقدير التكمفة النقدية لمضرر البيئي -  فقد حكم القضاء الفرنسي بإدانة مقاول لمخالفة تمويث المياه وا 

 .فرنك كتعويض كامل عن الضرر البيئي 25000بدفع مبمغ 
طمب سكان أالسكا المتضررين التعويض عن حياتيم وسكنيم ومعيشتيم، وقد احتارت  ،أين Exxon Valdez وفي قضية

ضرار التي وقعت ليم، فعند حساب التعويض عمى أساس القيمة غير المحكمة في اعتماد أي طريقة لتعويضيم عن األ
مميون دوالر، وعند حساب التعويض عمى أساس قيمة  100إلى  80السوقية لتقييم الضرر بمغت التعويضات ليم حوالي 

 مميون.                              مة القيمة األقل وىي عشرين بمغت حوالي عشرين مميون دوالر، لذلك اعتمدت المحك اإلخالل

- THOMPSON DALE B, Valuing the environment, Court s struggles with natural resource 

damage, Published in Environmental Law, Volume 32, 2002, p. 9. 
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خصوصا في   قيمتيا ، مع األخذ بعين االعتبار كيفية معرفة أن الحال قد عاد إلى ما كان عميو
 1 حاالت التموث لمياه نير أو مياه المحيطات نتيجة التموث بالنفط.

الفقو طريقة التقدير الجزافي والتي حققت مزايا ىامة من بينيا أنو ال يتم تجاوز  لذلك فقد اعتمد
أي ضرر بيئي إال ويتم تعويضو، طالما أن كل عنصر بيئي قد وضع لو تقدير مسبق  ويعتمد ىذا 

حصائيات ودراسات بيئية مسبقة وجاىزة تحين في جداول يسترشد بيا القاضي  النظام عمى معمومات وا 
 .2لتقدير التعويض )أو العقوبة( المناسبة، بحسب حجم الضرر الحاصل

الواليات  1990سنة   American Traderىذا األسموب في حادث ناقمة نفط اعتمادوقد تم        
؛والذي تسبب في أضرارا بيئية كبيرة بأحد الشواطئ، وقد تم تقدير التعويض تقديرا  المتحدة األمريكية

باالستناد إلى أن التموث سبب إغالقا لمشاطئ لمدة طويمة، وقد تدخل في التقدير خبراء من كال جزافيا 
الطرفين المتقاضيين حيث تم عمل موازنة بين دراسة كانت أجريت عمى حساب قيمة اليوم عمى 

عدد أيام شاطئ فموريدا وبين تكمفة اليوم بالمقابل عمى شواطئ كاليفورنيا. وتم تقدير التعويض جزافيا ب
 3اإلغالق التي سببيا الضرر لشاطئ كاليفورنيا .

وفي جميع الحاالت البد أن يتناسب التعويض ،مع الضرر .كما ينبغي أن يشمل  كافة ما لحق 
 من خسائر وما فاتيا من كسب. -الضحية-الدولة

ات الحديثة ولعل صور التعويض السابق ،عمى الرغم من أىميتيا فيي ال تتالءم مع التطور          
في قانون البحار خاصة بالنسبة لقواعد تقييم الضرر ،و كذا بالنسبة التعويض العيني والتعويض 

                                       
1
 - EDWARD (H.P Brans), Liability for damage to normal resources, Erasmus University, Rotterdam, 

1997 

 
،طريقة التقدير الجزافي وذلك في قانون حماية الغابات حيث قرر  1990وقد اعتمد المشرع الفرنسي ألول مرة عام  -2 

 غرامة مالية عمى كل من يتعدى عمى الغابات عمى أساس المتر المربع من األرض المموثة أو التي تم قطع أشجارىا .

 .من قانون حماية الغابات الفرنسي 1990يناير  23معدلة في  1/ 313ة ل/ الماد -
عطا سعد محمد حواس، المسؤولية المدنية عن اضرار التموث البيئي في نطاق الجوار، دار الجامعة الجديدة  - 3

 918، ص2011اإلسكندرية، 
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المالي. ذلك أن األضرار التي يمكن أن ترتب عمى كارثة بحرية واحدة  قد تفوق آثارىا ما ال يمكن أن 
بل ومن المؤكد أن  -اتوىو ما أثبتتو الوقائع والحوادث البحرية عمى مر السنو -يخطر عمى بال 

الدول النامية جميعيا سوف تقف عاجزة عن تحمل تبعة المسؤولية الدولية وااللتزامات الناجمة عنيا، 
من أجل تقييم الضرر والتعويض عنو وكذا تسوية النزاعات القضائية. وىو ما يدعو إلى وضع معايير 

 تعويض . و اجراءات لدفع تعويض مثل: التأمين اإلجباري و صناديق ال

 المطمب الثاني:دعوى التعويض عن الضرر البيئي

ونتيجة لعدم الوضوح الذي تتسم بو قواعد المسؤولية الدولية عن األضرار الناتجة عن تمويت         
ن احتمال قيام المنازعات واالدعاءات بين الدول في ىذا الصدد، تعتبر من األمور إالبيئة البحرية ،ف

ة طيفإن معرفة طرق تسويو تمك المنازعات واالدعاءات ،ىو أمر ضروري لتغ و بالتالي1المؤكدة ،
 جوانب ىذه الدراسة واستكمال عناصرىا الشكمية.

حيث تختمف العواقب الناجمة عن تمويث البيئة البحرية بحسب النتائج التي يتوصل إلييا           
اشي المجوء إلى المحاكم الدولية فإنيا أطراف النزاع لمعالجة ىذا التمويث، فإذا أرادت األطراف تح

 تبتغي من وراء ذلك التوصل إلى حل ودي من شأنو أن يحول دون اإلدانة والحكم بالتعويض.

أما إذا تعذر االتفاق الدولي فإن المجوء إلى المحاكم الدولية من شأنو أن يحسم النزاع بتطبيق القانون 
لنتائج التي تنجم عن الحكم باإلدانة إما بإثبات وا 2وذلك بإدانة الطرف المسؤول عن التمويث.

ما الحكم بالغرامة، إضافة إلى التعويض أو بدونو حسب  المسؤولية والتعويض اإلصالح الضرر وا 
 الظروف وتبعا لجسامة الفعل الضار والضرر الناجم عنو.وسنقسم ىذا المطمب إلى فرعين كاآلتي:

 المنازعات البحرية . الفرع األول :الجيات المختصة في النظر في

 .التعويض الفرع الثاني :شروط قبول دعوى
                                       

  عبد الواحد محمد الفار، االلتزام الدولي بحماية البيئة البحرية والحفاظ عمييا من أخطار التموث، مرجع سابق - 1
 .135ص

 صميحة عمي صداقة،النظام القانوني لحماية البيئة البحرية من التموث في البحر األبيق المتوسط.، مرجع سابق  - 2
 . 320ص  
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 الفرع األول :الجيات المختصة في النظر في المنازعات البحرية.

في الواقع إن الدولة المتأثرة  بالتموث أو األشخاص الطبيعيين واالعتباريين التابعين ليا ليم          
الحق في المجوء أمام المحاكم في حالة وقوع ضرر ما بسبب ممارسة أي نشاط معين ؛وفي نفس 

الوطنية الوقت يتطمب فض النزاع عن طريق المفاوضات بين الدول ،استفاد جميع سبل االنتصاف 
في الدولة مصدر النشاط ؛و الدولة ليا أن تسمك أحد الخيارين إما الطريق الدبموماسي لتسوية 

ما أن تمجا إلى طريق القضاء.  1المنازعات المتعمقة بالتعويض وا 
و لما كانت أحكام مكافحة التموث البحري تعتبر جزءا ال يتجزأ من اتفاقية األمم المتحدة لقانون       
  بطبيعة الحال   ير أو تطبيق ىذه االتفاقية ،تسري،فإن طرق تسوية المنازعات المتعمقة بتفسالبحار 

 2عمى قواعد مكافحة التموث البحري .

من  279حيث نصت المادة  ،ويأتي في مقدمة تمك الطرق ،االلتزام بتسوية المنازعات بالطرق السممية
الدول األطراف أي نزاع بينيا يتعمق بتفسير ىذه تسوي اتفاقية األمم المتحدة لمبحار عمى أن :" 

من ميثاق األمم المتحدة، وتحقيقا ليذا  2من المادة  3االتفاقية أو تطبيقيا بالوسائل السممية وفقا لمفقرة 
والوسائل   من الميثاق 33من المادة  1الغرض تسعى إلى إيجاد حل بالوسائل المبينة في الفقرة 

لمفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق  والتسوية القضائية ،أو أن يمجأوا الى ا» المشار الييا ىنا ىي 
 الوكاالت والتنظيمات االقميمية أو غيرىا من الوسائل السممية التي يقع عمييا اختيارىا"

 واختيار إحدى تمك الوسائل ىو أمر يخضع لمحض إرادة األطراف المتنازعة ،وقد أكدت االتفاقية 
أن تتفق  األطراف المتنازعة في أي وقت عمى تسوية نزاع بينيا بأية وسيمة سممية عمى أنو :يجوز 

 3من اختيارىا.
                                       

مرجع سابق  ،النظرية العامة لممسؤولية الدولية عن النتائج الضارة عن أفعال ال يحظرىا القانون الدولي رين،يمحسن أفك - 1
 .361،ص

 .299-279و تمبيتيا في المواد من أتنص االتفاقية عمى طرق تسوية المنازعات المتعمقة بتفسيرىا  - 2
 .135 ص  عبد الواحد محمد الفار، االلتزام الدولي بحماية البيئة البحرية والحفاظ عمييا من أخطار التموث، مرجع سابق -
 ، وقد جاء فييا:تسوية المنازعات بأية وسيمة سمميةعمى  280المادة تنص   - 3
مى تسوية نزاع بينيا يتعمق بتفسير ليس في ىذه المادة ما يخل بحق أي من الدول األطراف في أن تتفق في أي وقت ع "

 "ىذه االتفاقية أو تطبيقيا، بأية وسيمة سممية من اختيارىا
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فإنو من  السمميةومن جية أخرى ، إذا لم يتم التوصل إلى تسوية النزاع عن طريق إحدى تمك الطرق 
 الواجب تسويتو عن طريق المجوء الى القضاء.

 

 المجوء إلى المحاكم الوطنية: 1-
إن المظير األساسي لتحريك المسؤولية القانونية ىو المجوء إلى القضاء. و من الطبيعي أن          

يكون المجوء إلى القضاء الداخمي إجراء يتبع في إطار التنظيم القانوني الداخمي لمنظر في أي شكوى 
ميمية أو إدعاء بوقوع ضرر نتج عن تموث بحري ؛ في المناطق البحرية الخاضعة لموالية اإلق

و ما أشارت   1لمدولة.وذلك وفقا لقواعد االختصاص اإلقميمي والشخصي والموضوعي لمقضاء الوطني
بنصيا: "تتكفل الدول أن يكون الرجوع إلى القضاء متاحا وفقا لنظميا  1982إليو اتفاقية قانون البحار 

القانونية ،من أجل الحصول السريع عمى تعويض كاف أو أية ترضية أخرى فيما يتعمق بالضرر 
 2«تباريون الخاضعون لواليتياالناتج عن تموث البيئة البحرية الذي يسببو األشخاص الطبيعيون أو االع

و ال اختالف عمى أنو في حالة انعدام النص االتفاقي فإن اختصاص محكمة مكان النشاط  
 البيئي يثير صعوبة بالنسبة لألضرار البيئية بوجو خاص .

فقد يكون مصدر التموث مشتركا بين مجموعة من الدول ،وىذا الوضع مألوف في مجال تموث البيئة 
،أضف إلى ذلك أنو يصعب تحديد محكمة مكان تمام النشاط الضار بالنسبة لألنشطة التي البحرية 

اإلقميمية لدولة معينة،فيل تختص محكمة دولة عمم السفينة  تتم في المناطق التي ال تخضع لمسيادة

                                                                                                                        
 :اإلجراء الذي يتبع عند عدم توصل األطراف إلى تسوية :وتتعمق ب1/ 281المادة و 
د اتفقت عمى السعي قو  يتعمق بتفسير ىذه االتفاقية أو تطبيقيا ،حيث إذا كانت الدول األطراف التي ىي أطراف في نزاع  "

إلى تسوية النزاع بوسيمة سممية من اختيارىا، ال تنطبق اإلجراءات المنصوص عمييا في ىذا الجزء إال عندما ال يتم 
 "التوصل إلى تسوية بالمجوء إلى ىذه الوسيمة أو عندما ال يستبعد االتفاق بين األطراف أي إجراء أخر

المتوسط، مرجع سابق   ضاية البيئة البحرية من التموث في البحر األبيصميحة عمي صداقة،النظام القانوني لحم -1
 .320ص

 .1982من الفقرة الثانية من اتفاقية قانون البحار  235المادة  - 2
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عن األضرار الناشئة عن التموث البحري أم محكمة موطن مالك السفينة أو تمك التي تحمل عمم 
 1.اممةالمج

تشير العديد من االتفاقيات الدولية المتعددة األطراف إلى أن المحاكم والسمطات المحمية  ىنا          
ىي السمطات المختصة بالنظر في مسألتي المسؤولية والتعويض ومن بينيا ؛ االتفاقية الدولية المتعمقة 

تجعل  الوالية فقط لمحاكم الدولة  ،التي  1960بالمسؤولية من قبل الغير في مجال الطاقة النووية 
و السمطات المختصة وذلك بعد  المتعاقدة التي توجد في أراضييا المنشآت النووية والمشغل المسؤول

 2وقوع حادث نووي خالل عممية النقل مالم يتقرر غير ذلك .
الخاصة بالمسؤولية المدنية عن أضرار التموث بالنفط فإن  1969و طبقا التفاقية بروكسل          

  الدعاوی بمنازعات حماية البيئة البحرية ترفع أمام محاكم الدولة التي حدث في إقميميا أضرار التموث 
  3أو التي اتخذت فييا التدابير الوقائية لمنع أو تخفيض أضرار التموث .

 الممحق بيا  1992وبروتوكول  1969وما نالحظو من خالل  االتفاقية المسؤولية المدنية لسنة        
أنيا لم يراعي  عي األخرى جنسية السفينة، وبالتالي االتفاقية لم تطبق القواعد العامة في إقامة 

متضررين الدعوى أمام محكمة موطن المدعى عميو، واليدف من ذلك ىو تخفيف العبء عن كاىل ال
في إيجاد الجية المختصة لمنظر في دعوى التعويض، فضال عن التيسير عمييم إليجاد األدلة 
لمتعويض، كما أن إعطاء االختصاص لمحكمة الدولة التي أصابتيا أضرار من التموث تكون أقدر من 

                                       
     عبد السالم منصور الشيوى ، التعويض عن األضرار البيئية في نطاق القانون الدولي العام ،مرجع سابق - 1

 .251-ص250
 رين، النظرية العامة لممسؤولية الدولية عن النتائج الضارة عن أفعال ال يحظرىا القانون الدولي،مرجع سابق يأفكمحسن  - 2
 .362ص

    عندما يسبب حادث ضرر تموث في إقميم يشمل البحر اإلقميمي لدولة متعاقدة  " : فإنو من االتفاقية 9طبقا لممادة  - 3
وقائية لمنع أو تقميل ضرر التموث في مثل ىذا اإلقميم المتضمن البحر اإلقميمي يمكن أو أكثر أو إذا اتخذت اإلجراءات ال

رفع دعاوى التعويض في المحاكم الخاصة بيذه الدولة أو ىذه الدول المتعاقدة ويخطر المدعى عميو في الوقت المناسب 
 .بيذه الدعوى
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ضرر غيرىا من الدول األخرى في تقدير التعويض، إال أن منح االختصاص لمحاكم موقع تحقق ال
 1يعاب عميو عدم اإلنصاف وعدم التزام الحياد في النظر في ىذه الدعاوى.

أما عمى صعيد األحكام القضائية نالحظ أن الواليات المتحدة األمريكية ،أبدت رغبتيا في تسوية  
خضعت دعاوى التعويض المقامة ضدىا نتيجة لمتجارب النووية التي أجريت في جزر مارشال والتي 

كمنطقة خاضعة لوصاية األمم المتحدة لمدة أربع عقود وحصمت   الواليات المتحدة دارةفي الماضي إل
 2و قد تم بالفعل رفع قضايا التعويض أمام محاكم الواليات المتحدة..1986سنة عمى االستقالل في 

 أمام الشواطئ اإلنجميزية  1976عام  توري كانيونوقد أثيرت ىذه المسألة في قضية الباخرة الميبيرية 
و معظم أفراد  و بالنظر لدراسة مالبسات القضية ، فإن بناء السفينة تم في الواليات المتحدة األمريكية 

السفينة من الشركة األم في  Barracuda Tankerطاقميا من اإليطاليين ولقد استأجرت شركة 
وقوع الكارثة كانت السفينة ( وفي لحظة Union oil Company of Californiaالواليات المتحدة ) 

مجنة المشكمة من محممة بزيت البترول من الكويت لحساب شركة البترول اإلنجميزية. حيث قد ذىبت ال
باعتبارىا الشركة المسؤولة عن تشغيل  Barracudaقبل الحكومة الفرنسية إلى قرار مسؤولية شركة 

الباخرة وذلك بموجب عقد تسجيميا الموجود في برمودا . وكذلك توصمت أيضا إلى عدم اختصاص 
الشاطئ اإلنجميزي في مناطق المحاكم الفرنسية بنظر النزاع وذلك استنادا إلى وقوع الكارثة بالقرب من 

تعتبر في عرض البحر؛ وأن خطر الكارثة امتد إلى الشواطئ الفرنسية من خالل المد األسود الذي 
 نتج عن الحادث مما جعل الحكومة الفرنسية ليست مختصة بنظر الدعوى المرفوعة ضد السفينة . 

                                       
 .1992من بروتوكول  8،والمعدلة بالمادة  1969من اتفاقية المسؤولية المدنية  1من الفقرة  9المادة - 1
في جزر مارشال يشمل أكبر اختبار نووي أجرتو  لألسمحة النووية اختبار 67، تم تجربة 1958حتي  1946من  - 2

، اعتبرت لجنة الطاقة الذرية جزر مارشال بـ"األكثر تموثا في العالم 1956وفي عام  . من أي وقت مضىالواليات المتحدة 
باليين دوالر لجبر الضرر الذي أصاب سكان جزر بكيني وقد  4وقد وصمت قيمة التعويضات إلى أكثر من ." إلى حد بعيد

 450عقدين من الزمن أين طالبوا مؤخرا  بتعويض قدره  نشطة اإلشعاعية لمدةظمت أكبر جزيرة يعيشون فييا عمى وقع  األ
الحتضانيا أىم  2023ماليين الدوالرات سنويا إلى جزر المارشال حتى سنة  الواليات المتحدة ستزّود ومميون دوالر .

 .كانت مركزًا لمتجارب النوويةالقواعد العسكرية األمريكية في المحيط اليادئ، كما 

-/ar.wikipedia.org/wikihttps:/  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%84
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مى الشركة المدعى عمييا وليذه األسباب فقد رأت المجنة إقامة دعوى الحكومة الفرنسية ع
BarraCuda ة باعتبارىا موطن الشركة األم مالكة السفينة وىي شركة يفي الواليات المتحدة األمريك
Union Oil.1 كما رأت المجنة أن ليبيريا وىي الدولة التي تحمل السفينة عمميا مجاممة ؛ال تتحمل أي

 مسؤولية عن الحادث.

تبين من خالل إجراءات التحري أن السفينة لم ترتكب أي عمل غير مشروع وفقا ألحكام القانون  وقد
 الدولي .كما أن طاقميا كان عمى مستوى كاف من الكفاءة والتدريب.

وعميو يتضح أن القضاء المحمي يختص بتقرير مسألة المسؤولية والتعويض شأنو في ذلك          
    ولكن في حالة فشل األطراف المتنازعة في حل النزاع بالطرق الدبموماسيةشأن المعاىدات الدولية. 

أو في حالة عدم التوصل لحل النزاع أمام المحاكم المحمية فيتم المجوء في مثل ىذه األحوال إلى 
 المحاكم الدولية أو ىيئات التحكيم.

 المجوء إلى القضاء الدولي:-2

 ىيئات التحكيم:-أ

حيث أنو في الحقيقة ال   دولي بأنو مرحمة وسط بين الوسائل الدبموماسية والقضائيةويتميز التحكيم ال 
جراء في  يعتبر اتفاق محض وال قضاء محض بل ىو نظام يمر بمراحل متعددة، فيو اتفاق في أولو وا 

 2أوسطو وفي أخره حكم.

ولذلك تعد األحكام التي تختص بتسوية المنازعات في المعاىدات متكاممة من حيث المبدأ         
ألي اتفاق ؛ويمكن أن يتوقف الشكل المناسب آللية تسوية المنازعات  االمتثالواألحكام الرامية الى 

 (178دت المادة )حيث أك ،عمى األحكام الواردة في االتفاق البيئي متعدد األطراف وعمى طابع النزاع

                                       
 .201-197 عبد السالم منصور الشيوى ، التعويض عن األضرار البيئية في نطاق القانون الدولي العام ،مرجع سابق،ص - 1

 .2ص  ،1984،اإلسكندرية ،منشأة المعارف ،التحكيم في العالقات الدولية الخاصة  ،سامية محمد راشد  - 2
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بحيث تعد ىذه   عمى اختيار اإلجراء المناسب 1982من اتفاقية األمم المتحدة القانون البحار لعام  1
 االتفاقية ،المرجع القانوني األساس الذي يعتد بو في أي اتفاق الحق بخصوص البيئة وتموث المياه.

ا، حيث يقوم األطراف المتنازعة باالتفاق وبالرغم من كون المجوء إلي التحكيم الدولي اختياري        
عمى المجوء إلى المسائل السممية لتسوية النزاع القائم بينيم، وعمى ىذا األساس فإنو يجب عمى 
األطراف المتنازعة االتفاق أوال عمى إحالة النزاع إلي محكمة التحكيم، إال أن بعض االتفاقيات قد 

اق اإلطراف مما يؤدي إلى انعقاد اختصاص المحكمة  نصت عمى شرط التحكيم والذي يحل محل اتف
 2لمفصل في النزاع ، ويكون قرار المحكمة ممزم ألطراف النزاع.

ويعد القرار التحكيمي الصادر من محكمة التحكيم الدولية في قضية الخالف الذي نشأ بين       
ضررا لممزارعين ىو من  ( الذي سبب Smelter trailالواليات المتحدة األمريكية وكندا بخصوص )

الذي  1938أوائل القرارات الذي وضع حجر األساس لمقانون الدولي لمبيئة .وكان ذلك في النزاع عام 
انتيى الى التعويض وترك مبمغ التعويض الى االتفاق بين الحكومتين وبالتالي تعد  ىذه التسوية التي 

 ام ألنيا أعمنت عن مبدأين أساسين:توصمت إلييا المحكمة بحد ذاتيا ؛سابقة جديرة باالىتم
 مسؤولية الدولة عن أعمال التموث التي تؤدي إلى إلحاق ضرر بالدول األخرى . -
إقرار قاعدة قانونية دولية تحظر التموث من خالل استنباط الحكم في إطار مستقبمي حول بذل المزيد -

 3من التعاون بين الدول.

يقوم عمى أساس وضع قائمة من الخبراء  -وفقا لما ىو متفق عميو  -و نظام التحكيم الخاص        
( 3حماية البيئة البحرية والحفاظ عمييا )( 2مصائد األسماك )(1واالختصاص في مجاالت معينة : )

                                       
1
في حرة ي وقت بعد ، أفي إلى االتفاقية انضماميا مصادقتيا أو و ثيقيا أتكون الدولة عند تو أن :"المادة عمى  صتن - 
        لتسوية المنازعات المتعمقة بتفسير ىذه االتفاقية التاليةئل الوسامكتوب واحد أو أكثر من  النبواسطة إع  ن تختارأ

تحكيم المحكمة  -محكمة العدل الدولية  - السادسقا لممرفق المحكمة الدولية الفنون البحار المنشأة وف -تطبيقيا: أأو 
 ،مشكمة وفقا لممرفق الثامن. محكمة تحكيم خاصة-مشكمة وفقا لممرفق السابع

 .3-2،مرجع سابق صالتحكيم في العالقات الدولية الخاصة  -سامية محمد راشد  - 2
 . 229 الدولية،مرجع سابق،صئة وتموث األنيار نوري رشيد نوري الشافعي ، البي- 3
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( المالحة بما في ذلك التموث من  الصادر من السفن و عن طريق 4البحث العممي البحرى )
 1اإلغراق...

وتتمخص وقائع ىذه القضية في  أن ( 1965ثيرت قضية شركة روستشوك )أكتوبروفي ىذا الصدد، أ
السمطات العسكرية المجرية كانت قد أمرت خالل الحرب العالمية األولى بإغراق سفينتين نيريتين 

وتوقعا   ممموكتين إلحدى شركات السكر البمجيكية وذلك ألسباب تتعمق بعمميات القتال العسكرية 
ة القوات الحربية عبور نير الدانوب ونتيجة لتطور ظروف القتال بعد ذلك ،فقد حاولت الحتمال محاول

القوات المجربة انتشال السفينتين الغارقتين الستخداميما بمعرفتيا ونجحت بالفعل في انتشال إحداىما 
إلى  واستخداميا حتى نياية الحرب . وقد أدى ىذا الوضع إلى لجوء شركة السكر البمجيكية المعنية

    محكمة التحكيم المختمطة البحرية البمجيكية طالبة الحكم ليا بالتعويض عن الخسائر التي أصابتيا.
إلى أن إغراق السفينتين  1965  راکتوب 29و خمصت محكمة التحكيم في قرارىا الصادر في 

إلى الحكم الممموكتين لمشركة البمجيكية عمل حربی ،ال يمكن  الحكم بالتعويض عنو. كما انتيت 
لمشركة المذكورة بالتعويض عن حرمانيا من استغالل السفينة خالل الفترة من تاريخ انتشال السمطات 

 2المجرية ليا إلى حين إعادتيا إلى الشركة المالكة .

يشير ميثاق األمم المتحدة إلى محكمة العدل الدولية بوصفيا أحد  محكمة العدل الدولية:-ب  
لتحل محل محكمة العدل الدولية الدائمة التي  1945حيث أنشأت عام  3األجيزة الرئيسية لممنظمة.

كانت قائمة ضمن نطاق نظام عصبة األمم المتحدة، حيث تعتمد التسوية القضائية مبدأ أساسيا وىو 

                                       
 .الخاص مالمادة الثانية من المرفق الثامن الخاص بالتحكي- 1
 .87،ص 1981محمد سامي عبد الحميد ،االثراء بال سبب في القانون الدولي العام، - 2
 المادة السابعة في فقرتيا األولى من ميثاق األمم المتحدة.- 3
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ن الدولية أماميا حصرا  منوط بإرادة الدول. أي يشترط الموافقة المسبقة من قبل أن التقاضي في الشؤو 
 1الدول التسوية المنازعات عن طريق القضاء الدولي.

وطبقا لذلك يستطيع أطراف الدعوى من أشخاص القانون الدولي عرض قضاياىم عمى           
المنظمة الختصاص المحكمة  فبإمكان المحكمة  محكمة العدل الدولية إذا قبموا واليتيا، ووفقا لمقواعد

أن تفصل في منازعات البيئة البحرية المتعمقة بتفسير أو تطبيق االتفاقيات المتعمقة بحماية البيئة 
البحرية، وقد منح ليا االختصاص العديد من االتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة، ومن بين ىذه 

 132الخاصة بمنع تموث البحار بالبترول وىذا في مادتيا  1954 االتفاقيات: اتفاقية لندن سنة
  الخاصة بالمسؤولية المدنية عن أضرار الطاقة النووية  1963والممحق الخاص باتفاقية فيينا لسنة 

فقد منحت االختصاص لمحكمة العدل الدولية  1982أما اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لسنة 
 3.تثور حول حماية البيئة البحرية من التموثبفض النزاعات التي 

وىناك عدة أحكام قضائية صدرت عن محكمة العدل الدولية تؤكد عمى االلتزام بعدم إلحاق        
األضرار باألقاليم األخرى : ومنيا النزاع بين كل من دولتي أستراليا و نيوزلندا و الدولة الفرنسية 

، غير مبالية بالدول 1973يا فرنسا في المحيط اليادي سنة بخصوص التجارب النووية التي قامت ب
األخرى. حيث تم عرض النزاع عمى محكمة العدل الدولية و التي أكدت في حكميا الصادر عمى أن 
ممارسات فرنسا تعتبر غير شرعية و تحدث أضرار معتبرة بمصمحة المجموعة الدولية من خالل 

                                       
 تمحكمة العدل الدولية الدائمة باعتبار األولى جيازا من أجيزة األمم المتحدة وليستختمف محكمة العدل الدولية عن  - 1

منظمة مستقمة مثل محكمة العدل الدولية الدائمة التي مقرىا في الىاي وتستطيع أن تعقد جمساتيا في مكان آخر عندما 
حكام في المنازعات التي تقع بين الدول ممحكمة العدل الدولية اختصاصان رئيسيان أوليما إصدار األ.ولترى ذلك مناسبا 

 .بداء الرأي في المسائل القانونية التي تعرض عمييا من أجيزة األمم المتحدةإوىذا ما يسمى بالقضاء الدولي والثاني ىو 

 من النظام األساسي العدل الدولية. 22المادة -
 من ىذه االتفاقية. 13أنظر المادة - 2
       تكون الدولة عند توقيعيا أو تصديقيا عمى ىذه االتفاقية " :و التي تنص عمى أن .01الفقرة  287المادة  تنص - 3

أو انضماميا إلييا أو في أي وقت بعد ذلك  صارت أن تختار بواسطة إعالن مكتوب واحد أو أكثر من الوسائل التالية 
 و تطبيقيا محكمة العدل الدولية .لتسوية المنازعات المتعمقة بتفسير ىذه االتفاقية أ
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الثروات البحرية، و ألزمت السمطات الفرنسية بالتوقف عن  المساس بسالمة  المحيط و التأثير عمى
 1. 1974ىذه التجارب في البحر في قرارىا الصادر سنة

  ج : المحكمة الدولية لقانون البحار:

من بين األحكام المستحدثة في قانون البحار الجديد الحكم الخاص بإنشاء المحكمة الدولية        
باعتبار المحكمة  287اقية األمم المتحدة لقانون البحار في المادة لقانون البحار، ولقد نصت اتف

الدولية لقانون البحار إحدى الوسائل السممية لتسوية المنازعات الدولية المتعمقة بتفسير أو تطبيق أحد 
وجميع الطمبات المحالة الييا وفقا لالتفاقية ، وجميع المسائل المنصوص عمييا تحديدا في  .أحكاميا

 2تفاق آخر يمنح االختصاص لممحكمةأي ا
من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية قد جعمت حق التقاضي أماميا  34ذا كانت المادة إ و

يقتصر عمى الدول فقط ، فإن التقاضي أمام المحكمة الدولية لقانون البحار ،متاح أمام الدول 
 وكذلك متاح  لكيانات أخرى غير الدول األطراف. األطراف ،

قد تم إنشاءىا و  ومن ضمن غرف المحكمة ،نجد غرفة تسوية المنازعات المتعمقة بالبيئة البحرية،     
، وتتكون ىذه الغرفة من سبعة أعضاء من بين األعضاء الواحد والعشرون 1997فبراير  14في 

ات، مع مراعاة أن يكون ىؤالء األعضاء من المتخصصين في لممحكمة و يتم اختيارىم لمدة ثالثة سنو 
 3المنازعات المتعمقة بالبيئة البحرية.

وغرفة تسوية المنازعات المتعمقة بقاع البحار،خاصة في ظل االىتمام الكبير من جانب الدول بالتنقيب 
ضرار واستخراج مادة النفط والمعادن األخرى من باطن قيعان البحار وما ينتج عنو من ت موث وا 

  القضائي جانب االختصاص إلى البحار قيعان منازعات لغرفة بسالمة البيئة البحرية)حيث أصبح

                                       
رين، النظرية العامة لممسؤولية الدولية عن النتائج الضارة عن أفعال ال يحظرىا القانون الدولي،مرجع سابق يمحسن أفك - 1

 .426،ص
 من النظام األساسي لممحكمة. 21المادة - 2
  ة العربية، منشأة المعرف، االسكندرية،الطبعة األولىعبد المنعم محمد داود ، القانون الدولي لمبحار والمشكالت البحري- 3

 .359،ص 1999
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 نطاق داخل تنشئ التي القانونية المسائل في خالل إبداء آراء استشارية من وذلك استشاري اختصاص
 مستعجمة(  بصورة وتصدر أنشطتيا

وتتميز المحكمة الدولية لقانون البحار، بتمتع القضاة التابعين ليا بالخبرة الالزمة في مجال المنازعات  
البيئية الدولية، حيث أن الطبيعة الفنية لممشكالت البيئية تمثل مشكمة حقيقية أمام القضاة نظرا لكونيا 

 تتطمب خبرات خاصة بطبيعة المشكالت البيئية.
إال أن نشاط المحكمة لم يخمو من االنتقادات خاصة،عندما يتعمق األمر بعدم وجود آليات مناسبة  

تضمن تنفيذ أطراف النزاع لألحكام الصادرة عنيا، فعمى الرغم من تمتع الحكم الصادر من المحكمة 
ة الصادر ضدىا الدولية لقانون البحار بالصفة اإللزامية، إال أن تنفيذ ذلك الحكم يتوقف عمى الدول

الحكم، حيث أن االتفاقية أو النظام األساسي لممحكمة لم ينص عمي أية آليات تجبر تمك الدولة عمى 
وفي تمك الحالة يجب عمي الدولة الصادر لصالحيا الحكم المجوء إلى الطرق الدبموماسية  1التنفيذ ،

 الذي صدر ضده الحكم.لتنفيذه أو ممارسة بعض الضغوط االقتصادية والسياسية عمى الطرف 

 دعــــوى التعويـــــضشروط قبول  الفرع الثاني: 

 في والحق المسؤولية الدولية تقع لكي أنو والدولي، الداخمي القانونين في الثابت إن      
الشخص  لذلك ويكون القانون، يحمييا مصمحة لو يمحق بشخص ضرر التعويض،ال بد من وجود

 .المسؤولية دعوى رفع في صفة
 لمدولة فيكون معينة، أنشطة من لحقيا ضرر فإذا اإلقميمية، البيئة لموارد بالنسبة مشكمة توجد وال

 أجل من بتمك األنشطة  قام من ضد المسؤولية دعوى رفع في صفة االختصاص اإلقميمي صاحبة
 2الضرر. إصالح

                                       
حامد صالح الدين محمد خميل زغمول،المسؤولية الدولية المتعمقة بحماية البيئة البحرية من أضرار التموث،رسالة مقدمة - 1

 .254، ص2009لنيل درجة الدكتوراه،جامعة عين شمس ، القاىرة ، 
،فعالية المسؤولية الدولية في حماية البيئة من التموث،مقالة منشورة في مجمة األكاديمية لمدراسات االنسانية محمد بواط- 2

 .172، ص2016، جانفي 15العدد -الشمف -واالجتماعية ، قسم العموم االقتصادية والقانونية ، جامعة حسيبة بن بوعمي
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تكفل الدول أن »بنصيا:  1982( من اتفاقية قانون البحار  235/2وذلك ما أشارت إليو المادة ) 
  يكون الرجوع إلى القضاء متاحا وفقا لنظميا القانونية من أجل الحصول السريع عمى تعويض كاف 

 1« ....أو أية ترضية 

 من حول يثار التساؤل فإن )الدولية اعاتعمييا المش يطمق والتي( المشتركة البيئية لمموارد بالنسبة أّما
 .بيا أضرت بأنشطة قام من ضد المسؤولية دعوى في تحريك الصفة لو
 البشرية أو الدولية الجماعة نيابة عن دعوى رفع في الحق مسألة يثير الواقع في لتساؤل،ا ىذا إن
 2 البشرية؟ أو الدولية الجماعة تمك ممثل ىو فمن– ىذه األخيرة ىي الشخص المضرور-ألن

 المادة في الحالة ىذه تعالج أن1982 لعام  البحار لقانون المتحدة األمم اتفاقية حاولت لقد       
 واالستغالل فاكشستأنشطة اال عن البحرية البيئة حماية ضمان ميمة لمسمطة الدولية رخصت عندما
 تخالف التي الدول ضد المسؤولية دعوى تحريك الجياز يمكنو ىذا أن منو يفيم الذي األمر وىو

 3لمبيئة. القانون الدولي
ويفيم من ىذا النص، أن اختصاص القضاء الوطني بالنسبة لممسائل المتعمقة بالتعويض عن أضرار 
التموث البحري يتطمب توافر شروط معينة تتعمق بأطراف الدعوى، أو بموضوع الدعوى وكذلك بالقانون 

 الواجب التطبيق . 

كما تناولت االتفاقيات الدولية المتعمقة بالمسؤولية عن أضرار التموث البحري بعض األحكام         
       اإلجرائية الخاصة بدعوى المسؤولية عن اإلضرار بالبيئة البحرية ،حيث وضعت مواعيد سقوط

المسؤولية   دعوى في الصفة شرط إلى جانب مشكمة و انقضاء الدعوى وكذا اإلجراءات التحفظية .
البيئية المشتركة الموجودة في المنطقة الدولية .والتي تنظر فييا المحاكم  بالموارد اإلضرار عن الدولية
 ما سنراه فيما يمي:  وىو الدولية

                                       
   ئة البحرية من التموث في البحر األبيض المتوسط،مرجع سابقة عمي  صداقة ،النظام القانوني لحماية البيحصمي- 1
 .321ص

 . 172،نفس المرجع ،صمحمد بواط،فعالية المسؤولية الدولية في حماية البيئة من التموث - 2
 .1982من اتفاقية قانون البحار  154المادة - 3
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 المجوء قبل فيجب مسؤولية، دعوى ىي التعويض دعوى أن وحيث شروط قبول دعوى التعويض:-1
 أن دعوى التعويض فالبد تقبل التموث، ولكي في المتسبب جانب في أركان المسؤولية توافر من إلييا
 .المدعى جانب في القضاء والمصمحة لدى اإلدعاء أىمية أوال يتوافر

 أىمية األداء:-أ 

      قاصرا الشخص يكون فعندما ولذلك لمدعوى، الخارجية الشرعية التقاضي تمثل أىمية إن  
 عدم حالة بصدد نكون آخر، وبمعنى .الدعوى من استبعاده فيتم ترخيص بالتصرف، لديو أو ليس

 1ليذه الدعوى .ىذا كما أشار إليو أحد الفقياء الفرنسيين. نيائي قبول
 القانون التي حددىا األىمية لديو توافرت إذا إال القضاء أمام عموما،ال يقبل مثول أي طرفو 

  .التقاضي في الحق لممارسة
باألنشطة التي تمارسيا الشركات النفطية سواء  في أغمب األحيان يتعمق البيئي النشاط وألن 

تمك التي تقوم بتأمين السفن الناقمة لمنفط ،أو الشركات التي تعمل عمى  التنقيب عن النفط واستخراجو 
 فقط اإلنشاء مرحمة في أي التأسيس تحت شركة عن أىمية من أعماق البحار. وليذا يمكن التساؤل

 ال؟ أم القضائي ركة اإلدعاءالش ليذه يحق وىل
 شركة باسم اإلدعاء القضائي ممارسة إمكانية مبدأ قرر حينما الفرنسي القضاء ذلك عمى وقد أجاب 

       فقد يمتد االختصاص القضائي الوطني إلى أي شخص آخر طبيعي كان2 .التكوين مرحمة في
و عممو )وفقا لنص المادة أو معنوي حتى ولو كان أجنبيا بشرط أن يكون خاضعا في نشاطو أ

من اتفاقية  قانون البحار( لوالية الدولة المختصة بنظر النزاع، بغض النظر عن مکان وقوع   235/2
 فعل التموث.

 . المصمحة يحب أن تتوفر التقاضي، أىمية توافر فإلى جانب مقبولة، الدعوى تكون وحتى 
 

                                       
1 - C. HUGLO : La qualité pour agir de la victime d’un dommage de pollution, JCP, éd, E.,  

1999, p. 17.         
 .136،ص، مرجع سابقالمسؤولية بدون ضرر –تطور مفيوم المسؤولية الدولية  معمم يوسف ، - 2
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 شرط المصمحة:-ب

يشترط بالنسبة لممدعى عميو في دعوى المسؤولية أن يكون المتسبب في التموث شخصا طبيعيا        
أو معنويا خاضعا لوالية الدولة المزمع رفع النزاع أمام محاكميا. وىذا يعني عدم االكتفاء 

لألشخاص باالختصاص المبني عمى العمم الذي تحممو السفينة أو الطائرة أو رابطة الجنسية بالنسبة 
 1الطبيعيين.

ووجود  الرابطة القانونية )رابطة الجنسية( يعني ذلك أن الدولة تفعل ذلك نيابة عن الشخص الذي 
ينتسب إلييا والذي تطالب لو بالتعويض، حيث يشترط الفقو والقضاء الدوليين أن يكون المطالب لو 

نيابة عنو والتزام الدولة بحماية رعاياىا بالتعويض من رعايا الدولة التي ترفع دعوى المسؤولية الدولية 
و قد ذكر القاضي 2يعني حرصيا عمى منع الدول األخرى من االعتداء عمى حقوقيم واإلضرار بيم ؛

)ىاکوورث( بيذا الخصوص في رأيو المخالف لحكم محكمة العدل الدولية في قضية مضيق كورفو 
إحدى الدول في مواجية الدول األخرى عمى أساس الضرر الذي  :" إن الطمب الذي تتقدم بو1949

لحق أحد رعايا الدولة المطالبة ؛يقوم عمى نظرية أن الدولة نفسيا قد أصابيا الضرر الذي لحق 
 3رعاياىا"

إلى أنيا تكتفي  235وتتعمق المصمحة أساسا بموضوع الدعوى، وتشير اتفاقية قانون البحار في المادة 
ى المسؤولية بوقوع الضرر الفعمي لكي تتاح لممتضررين فرصة المجوء إلى المحاكم بالنسبة لدعو 

الوطنية لممطالبة بالتعويض عن الضرر؛ الذي ال يتطمب بالضرورة إثبات وجود خطأ أو وقوع انتياك 

                                       
 .123عبد الواحد الفار،االلتزام الدولي، مرجع سابق ،ص،  - 1

( تترتب المسؤولية الدولية عمى عاتق 1982قانون البحار من اتفاقية  42/  5و  31خالف لذلك فإنو وفقا لممواد )- 2
دولة عمم السفينة الحربية والسفن العامة المخصصة لخدمات عامة غير تجارية نتيجة ما ترتكبو من مخالفات ألحكام 

قوانين وأنظمة الدولة االتفاقية أو لغيرىا من قواعد القانون الدولي والخاصة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عمييا فيما يتعمق ب
 الساحمية، سواء ما يتعمق بالمرور في البحر اإلقميمي أو في المضايق الدولية .

ة عمي  صداقة ،النظام القانوني لحماية البيئة البحرية من التموث في البحر األبيض المتوسط،مرجع سابق حصمي - 3
 .322ص



الباب الثاني:المسؤولية الدولية والتعويض عن األضرار الناتجة عن تموث البيئة البحرية بالزيت النفطي 
 والوضع في النظام األمريكي

253 
 

نما حدوث الضرر في حد ذاتو ىو المعيار األساسي لقبول الدعوى من الناحية  ألحكام االتفاقية وا 
وعية حتى لو كان ذلك الضرر قد نجم عن أفعال أو أنشطة مشروعة كما في االستخدامات الموض

السممية لمطاقة النووية أو القيام بالتنقيب عمى مادة النفط ونقميا عبر الناقالت الضخمة. ويتضح أن 
ي ، ال تعتد بالضرر المحتمل ،إنما وقوع الضرر الفعمي ىو شرط جوىر 1982اتفاقية قانون البحار 

 لتحقق المصمحة في رفع دعوى التعويض أمام القضاء.

 في والحق المسؤولية تقع لكي والدولي، الداخمي القانونين في إلى جانب ىذا فإنو من الثابت         
 صفة رفع الشخص لذلك ويكون القانون، يحمييا مصمحة لو بشخص يمحق ضرر يوجد أن التعويض،
 .المسؤولية في دعوى

من لو مصمحة في إثبات الضرر بعض الصعوبات، خاصة عندما يتعمق األمر  ولكن قد يجتبي
بانتشار آثار التموث و انتقالو إلى مناطق أخرى، مما ال يشجع المتضررين أنفسيم عمى رفع دعاوييم 
خشية تعرضيا لمرفض. نتيجة المعوقات  التي من شأنيا أن تصعب إثبات شرط المصمحة، إذ أن 

يصيب البيئة ىو ذلك الذي يصيب توازنيا الطبيعي  وبذلك تتعرض كل  الحقيقي الذي الضرر
الجماعية لممجتمع الدولي لمضرر، بل و في بعض األحيان يتأخر ظيور الضرر واالعتداء  المصالح

 1عمى حقوقيم إلى األجيال المستقبمية.

 البيئية المشتركة بالموارد اإلضرار عن المسؤولية دعوى في الصفة شرط *مشكمة

الصفة ىي السمطة التي بمقتضاىا يمارس شخص الدعوى أمام القضاء، و تكون عادة لصاحب الحق 
و تعد الصفة   المدعي بو ، كما تكون لمن يمثل صاحب الحق أو لمن أحمو القانون محمو في االدعاء

شرطا الزما لوجود الحق في الدعوى، شأنيا في ذلك شأن المصمحة و ينتج عن تخمفيا عدم وجود 
 2الحق في الدعوى و ىو ما يجري عميو العمل بعدم القبول.

                                       
1 - Gilles J. Martin, Réflexion sur la définition du dommage à l’environnement: le dommage 

écologique "pur", collection de laboratoire de théorie juridique, volume 7, presse universitaire France, 

1995, P 247.     
  ،الجزائر 1،إصدار كميك لمنشر، ط 1بوضياف عادل، الوجيز في شرح قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية، ج - 2

 .34، ص  2012
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 معينة   فيكون أنشطة من ضرر لحقيا فإذا اإلقميمية، البيئة لموارد بالنسبة خاصة مشكمة توجد وال
األنشطة،وفي  بتمك قام من ضد المسؤولية دعوى رفع في صفة اإلقميمي اإلختصاص صاحبة لمدولة

 الدولية الموارد أو  معينة، العناصر لدولة الوطني االختصاص ممارسة نطاق عن المقابل تخرج
 المشترك بالتراث يسمى ما وتشكل الخارجي ، والفضاء البحار وباطنيا أعالي موارد المشتركة ومنيا

 لإلنسانية.
 من حول يثور التساؤل، فإن المشتركة، البيئية لمموارد بالنسبة أما .الضرر إصالح أجل فمن        

  .بيا أضرت بأنشطة قام من ضد دعوى المسؤولية تحريك في الصفة لو
   استنادا إلى ىذا تعترف القوانين و الدساتير الحديثة لإلنسان بالحق في بيئة سميمة و نظيفة         

و خالية من التموث باعتباره حقا من حقوق اإلنسان، كما أن المواثيق و اإلعالنات الدولية قد أقرت 
    من أن  1974،و ليس أدل عمى ذلك مما ورد بالمبدأ األول من إعالن ستوكيولم عام  بذلك الحق

لكل إنسان حق أساسي في الحرية و المساواة و الظروف المالئمة لمحياة في بيئة من نوعية تسمح   "
   بحياة كريمة و مالئمة" ، و حق اإلنسان في البيئة ىو حق كل إنسان في العيش في وسط حيوي 

و بيئي متوازن و سميم و التمتع و االنتفاع بموارد الطبيعة عمى نحو يكفل لو حياة الئقة و تنمية أ
   متكاممة لشخصيتو دون إخالل بما عميو من واجب صيانة البيئة و مواردىا و العمل عمى تحسينيا 

  1و تنميتيا، ومكافحة مصادر تدىورىا و تموثيا.
 عامة أسس عمى دعوى ترفع أن الدول عمى يمتنع أنو ولكن يرى يقول جانب من الفقو          

ليا  كان إذا إال المسؤولية دعوى ترفع أن معينة لدولة يجوز فال .بالبيئة الضار منع التموث بغرض
 فال  كلك اإلنسانية البيئة عمى الحفاظ في عامة مصمحة وجود مجرد أما .الدعوى في مباشرة مصمحة

 2الدعوى. لقبول قانونيا أساسا يعد

                                       
أحمد عبد الكريم سالمة، قانون حماية البيئة اإلسالمي مقرنا بالقوانين الوضعية، دار النيضة العربي، الطبعة   - 1

 .76، ص  1996 ،األولى، القاىرة
 رخصت عندما 145 المادة في الحالة ىذه تعالج أن1982 لعام البحار لقانون المتحدة األمم اتفاقية حاولت لقد - 2

 ىذا أن منو يفيم الذي األمر وىو واالستغالل، الكشف أنشطة عن البحرية البيئة حماية ضمان ميمة الدولية لمسمطة
 النص ىذا مثل يوجد لم إذا أما .لمبيئة الدولي القانون تخالف التي الدول ضد المسؤولية دعوى تحريك يمكنو الجياز
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 في جنوب النووية تجاربيا بخصوص فرنسا، ضد ونيوزيمندة أستراليا من المرفوعة الدعوى وبشأن
 نيوزيمندا، التمسك وكذلك أستراليا حاولت الدولية، العدل محكمة أمام م، 1973 عام اليادي المحيط

 باالشتراكإن أستراليا ولشعبيا الحق   بقوليا" إلييا، المشار الشعبية أو الجماعية الدعوى فكرة من بنوع
 .أي دولة" تجرييا التي النووية األسمحة تجارب من مأمن في تكون أن وشعوبيا، األخرى الدول مع
 البحار أعالي الذي يعموىا وتموث الجوي والفضاء البحار أعالي في والطائرات السفن تدخل وأن

 يجوز الدولية، الجماعة البحار وانتياكا لحقوق كل أعضاء أعالي لحرية انتياكا يشكل باإلشعاعات
 مناىضتو. دولة ألية

ذا         لقضاة  االستقاللية اآلراء بعض فإن القول، ىذا عمى ترد لم الدولية العدل محكمة كانت وا 
 أية لو ليس كاسترو " إن المدعي دي" القاضي فيقول الشعبية، الدعوى فكرة صراحة رفضت المحكمة

 سموك إدانة من المحكمة ويطمب الدولي المجتمع باسم كمتحدث يتصرف بأن لو تسمح قانونية صفة
 1فرنسا"
و ينتقد االتجاه السابق عمى أساس أنو ال  . أما االتجاه الثاني: فيمثمو البعض من الفقو الدولي      

يستجيب لمقتضيات العمل من أجل الحفاظ عمى البيئة و حمايتيا، و يرى أن الطريق ليس مغمقا تماما 
أمام قبول ما يسمى بالدعوى الجماعية أو الشعبية، عمى المستوى الدولي. ويستدلون عمى ذلك بأن 

رفضا مطمقا لفكرة الدعوى الشعبية، ألنيا اعترفت في  محكمة العدل الدولية لم تتخذ موقفا رافضا
دعاوى أخرى بأن ىناك أنواعا من الحقوق تيم المجتمع الدولي كافة. فتصبح لكل دولة المصمحة و 
الصفة القانونية في الدفاع عنيا و تحريك المسؤولية ضد الدولة المعتدية و ىو ما يصدق عمى 

                                                                                                                        
 القانون ىذا اعتراف لعدم نظراً  الدولي لمقانون الحالية المرحمة ظل في باإليجاب السؤال ىذا مثل عمى الرد يصعب فإنو

 .الشعبية بالدعوى
1 I.C.J, Repport of  judgments Advisory Opinions and Orders   (Nuclear Test Case), 1974  

Australia v. France, p. 390.  

<<The applicant has no legal title authorizing it to act as a spokesman for the international   
                                community and ask the court to condemn France’s conduct. >>                                                    

.179يعهى ٌىسف، حطىر يفهىو انًسؤونٍت اندونٍت ،يزجع سببك ،ص -   
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ع لسيادة أي دولة و التي يمكن أن تضار بفعل بعض عناصر و الموارد البيئة التي ال تخض
 وخاصة تمك التي تشكل أخطارا بيئية جسيمة عمى المدى البعيد..1األنشطة

 الجماعية الرافض لمدعوى موقفيا بإطالق حسمت قد الدولية العدل محكمة بيانات أن والدليل عمى ذلك
 قضت  المحركة لمقوى برشمونة ضيةق ففي ؛ إقميميا عمى الدول إحدى تقبل عندما .الشعبية أو

 أشخاصا كانوا سواء أجانب رعايا من طرف أجنبية بأنو عندما تقوم الدولة  إستثمارات المحكمة:"
االلتزامات  ىذه فإن ذلك ومع القانونية بالحماية تمد تغطييم بأن ممزمة فيي "قانونيين أو طبيعيين
  ككل الدولي المجتمع تجاه واجبات الدولة بين حيث يجب التفرقة .موصوفة غير وال مطمقة ليست
 بطبيعتيا تخص األولى إن الواجبات .الدبموماسية الحماية مجال في أخرى دولة تجاه واجباتيا وبين
 ذات اعتبارىا يمكن الدول فإن كل الواجبات بتمك المرتبطة الحقوق أىمية إلى وبالنظر .الدول كل

  Erga" omnes".2الكافة مواجية في التزامات فيي حمايتيا في قانونية مصمحة
المتعمقة بحق تدخل الدولة  1969بروكسل  اتفاقيةويمكن القول أيضا أن الحق الذي تمنحو         

الساحمية في أعالي البحار من أجل التخمص من خطر التموث بالنفط ؛ الناتج عن الحوادث  البحرية 
ث.ما ىو إال إقرار ضمني بضرورة حماية الموارد البيئية التي ،حتى ولم تكن ىذه الدولة طرفا في الحاد

 تخضع لسيادة الدول .من أجل ضمان سالمة البيئة البحرية ككل.  ال
 *القانون الواجب التطبيق:

        إذا لم تكن الدولة قد سبق ليا االرتباط بأية اتفاقيات دولية ثنائية الجدير بالذكر ىنا،أنو     
األطراف( لتنظيم قواعد المسؤولية الدولية وبيان كيفية تعويضيا، ففي ىذه الحالة سوف )أو متعددة 

تطيق أحكام قانونيا الوطني. وىذا يعني أنو قواعد المسؤولية والتعويض عن أضرار التموث التي 
االعتباريون في كثير من دول العالم سوف تتعدد وتختمف بتعدد  يتسبب فييا األشخاص الطبيعيون و

 لدول واختالق تشريعاتيا الداخميةا

                                       
بوفمجة عبد الرحمن،  المسؤولية المدنية عن األضرار البيئية ، ودور التأمين ،رسالة مقدمة لنيل شيادة الدكتوراه في - 1

 .132، تممسان.ص 2016-2015القانون الخاص،جامعة أبي بكر بمقايد 
2 -International Court Of Justice. Reports Of Judgments, Barcelona traction case,1970, p32.                 
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إذا كانت الدولة قد سبق ليا االرتباط بموجب اتفاقية ثنائية أو متعددة األطراف لتنظيم قواعد المسؤولية 
المترتبة عمى حاالت التموث البحري وتقييم األضرار الناتجة عنيا وبيان كيفية تعويضيا  فإن 

الدولة تصبح بمثابة القانون الواجب التطبيق في كل ما يتعمق  االتفاقيات الدولية التي ارتبطت بيا
 بالمسؤولية والتعويض عن أضرار التموث البحري، إعماال لقاعدة أولوية القانون الدولي 

وأن المستفيد من تطبيق تمك االتفاقيات ىم مواطنو الدول األطراف  1االتفاقي عمى القانون الداخمي،
تحديد مبمغ التعويض بموجب نصوص العديد من االتفاقيات الدولية  فييا. وفي ىذا اإلطار، يتم

  الخاصة ببعض صناديق التعويض. المتعمقة بتطبيق قواعد المسؤولية الدولية،وكذا وضع األطر

 ما سنراه من خالل المبحث الثاني. ىو و  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
ة عمي  صداقة ،النظام القانوني لحماية البيئة البحرية من التموث في البحر األبيض المتوسط،مرجع حصمي - 1

 .328-327،صسابق
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 عن أضرار التموث بالنفط لقيام المسؤولية اآلثار المميزة لمبحث الثاني:ا

 سريع تعويض ضمان يكفل تطبيق نظام خاص ضرورة عمى أقرت البحار، قانون إن اتفاقية   
 إبرام قبل تفعيمو تم النظام وىذا ، البحرية البيئة تموث عن الناتجة األضرار بجميع فيما يتعمق وكاف
 المترتبة عن بالمسؤولية الخاصة الدولية االتفاقيات في ،وذلك 1982 لسنة قانون البحار اتفاقية
 األمم اتفاقية من 03 فقرة 235 المادة أوضحتو كما النظام ىذا يتمثل التموث بالنفط . و أضرار

 التعويض. وصناديق اإلجباري، التأمين في  1982لعام  البحار المتحدة لقانون

لمتضررة من التموث حيث كان لزاما عمى الدول، وضع نظام قانوني دولي يكفل حماية األطراف ا
النفطي؛ عن طريق تحصيل مبالغ التعويض عن طريق إنشاء صندوق دولي لمتعويض إلى جانب 

وبالمقابل نجد أن بعض الدول وعمى رأسيا الو.م.أ لجأت إلى .وضع أنظمة تعويضية تكميمية
 استحداث صناديق تعويض عن طريق تشريعيا الداخمي.  

 بحث كاآلتي:وىو ما سنتناولو من خالل ىذا الم
  

 . التعويض المالي ضمانالمطمب األول: وسائل 
 O.P.Aوضمان التعويض وفقا لقانون  أنظمة التأمين التكميمية االختياريةالمطلب الثاني:

 .  األمريكي 
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 المطمب األول: وسائل ضمان التعويض المالي.
 

مالي  ضمان أي أو تأمين وجود تتطمب الحديثة األنظمة معظم أن الحالي الوقت في المالحظ        
مع  إجباري شرط المالي الضمان وجود فإن لوجانو اتفاقية فوفقا البيئية األضرار تعويض لضمان آخر
 1االتفاقية. أعضاء لمدول الداخمية لمقوانين الضمان ىذا شكل تحديد ترك
حيث أصبح التأمين في حالة الخطر إجباريا ،ألن قيام المسؤولية عن التموث بالزيت عمى أساس  

الضرر دون الحاجة إلثبات خطأ الطرف المسؤول قد يؤدي .إلى عدم ضمانة تعويض عن األضرار 
 الناتجة عن فعل التموث ؛ ناىيك عن خطر إعسار ىذا المسؤول.

عمى إثر ىذا،آليات مكممة  لضمان تعويض ضحايا التموث  ولذلك فقد استحدثت النصوص الدولية
وتعقيدات  البحري بالنفط ، في حالة تجاوز التعويضات قدرات المسؤول المالية أو لصعوبة التقاضي 

   إجراءات الدعوى. 

 وسنتاول في ىذا المطمب:

 الفرع األول: صور التأمين عن الضرر البيئي الناتج عن النفط.

 .FIPOLلصندوق  الدولي لمتعويض الفرع الثاني: ا

 

 

 

 

 

                                       
 من االتفاقية. 12أنظر المادة - 1
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 الفرع األول: صور التأمين عن الضرر البيئي الناتج عن النفط.
 

إن ثبوث المسؤولية في مجال التموث بالنفط ال يحقق أثرا إيجابيا كبيرا في حماية المتضررين       
بيا عميو، فتوفير مثل من التموث ،فإذا كان المدعى عميو غير قادر عمى سداد التعويضات المحكوم 

ىذه الحماية أمر غير مضمون في ظل إمكانية تعرض المتضررين إلعسار المسؤول، ال سيما وأنو 
 1من المتصور جدا أن تحدث خسائر وأضرار ىائمة نتيجة وقوع كارثة واحدة فقط.

 وتنقسم صور التأمين عن أضرار التموث بالزيت إلى صورتين:         
األولى : التأمين اإلجباري وىو ما نصت عميو االتفاقيات الدولية الخاصة بالمسؤولية المدنية        

 2وكذا القوانين الداخمية . 1992وبروتوكول  1969من أضرار التموث بالزيت سنة 
 .: نوادي الحماية والتعويض لضمان المسؤوليةالصورة الثانية  

 التأمين اإلجباري: -1
 آثار من المضرورين تعويض عن المسؤول الشخص إلى تعيين حكام المسؤوليةتيدف أ         
 يضمن نظام  البيئي المضرور ؛إال أن اإلقرار بذاك في ظل عدم وجود الوسط إصالح وكذلك الثموت
 أفعالو عن ترتبت التي من أجل تحمل مخمفات األضرار المالية لمطرف المسؤول الكفاءة

 3.لممضرورين فعمية حماية أية تحقيق دون بحث نظري ضمان يكون 
 من ويحميو تعويضو لممضرور أوال :فيو يضمن المزايا الميمة  بعض يقدم اإلجباري التأمين ونظام
 بإلزام الحكم في القاضي كذلك دور النظام كما يسيل ىذا .الضرر عن المسؤول إعسار خطر

                                       
 .165لمسؤولية البيئية الناتجة عن التموث النفطي،مرجع سابق، ص،ادرويش مريم  بن  طيفور عبد الباسط،- 1
 .699صالح محمد سميمة ،تأمين المسؤوليةالمدنية عن أضرار التموث البحري، مرجع سابق، ص- 2
3 - P. STEICHEN ; Les sites contaminés, de la police administrative au droit économique thèse, Nice, 

1994, p. 310.           
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 في ميسور شخص لوجود التعويض نظرا ىذا مقدار تحديد قبول وكذلك المضرور بتعويض المسؤول
 1 .المالية ذمتو

، فقيام المسؤولية عن التموث بالزيت عمى أساس الضرر  2ولقد أصبح التأمين في حالة الخطر إجباريا
يعدان في الواقع وجيتين لعممة واحدة، إذ أن وقوع ضرر  3زيادة عمى التأمين من ىذه المسؤولية 

التموث دون الحاجة إلثبات خطأ المدين المسؤول ال يمثل في حد ذاتو ضمانة لممتضررين طالما أن 
 خطر إعسار ىذا المدين قائم وكبير.

 .1112و بروتوكول  1191*التأمين اإلجباري وفقا التفاقية بروكسل 
ار التموث النفطي أو التموث الكيماوي وغيرىا من المواد الضارة والخطيرة، و فيما يخص أضر         

   فقد قررت القواعد االتفاقية  بشأن المسؤولية المدنية بالتزام السمطات المختصة بتسميم شيادة تأمين 
أو أي ضمانة مالية أخرى من طرف الدولة التي سجمت فييا السفينة ويجوز ألي دولة أن تمنع أي 

تابعة لدولة نة ترفع عمميا من اإلبحار ، إذا لم تدلي بشيادة التأمين ضد التموث. سواء كانت سفي
 عمى يجب" :أنو عمى اتفاقية المسؤولية المدنية عن أضرار التموث بالزيت  حيث تنّص 4متعاقدة أم ال. 

 المشحونة المحروقات من طن 2000 من أزيد وتنقل متعاقدة دولة في مسجمة سفينة صاحب كل
 من مسممة شيادة أو مصرفية كفالة مثل مالي آخر ضمان كل في أو تأمين في يكتتب أن كحمولة

  " 5 المسؤولية حدود تطبيق بواسطة المحدد القدر قدرىا ويبمغ لمتعويض دولي صندوق قبل

                                       
1 - J. BIGOT : L’indemnisation des dommages nés de la pollution et l’assurance, in,  

indemnisation des dommages dus à la pollution, OCDE, 1981, p. 143. 
بومدين محمد المسؤولية عن تعويض أضرار حوادث المرور بين القانون المدني وقانون إلزامية التأمين عن  - 2-

 .45، ص 2013، أفريل 01ئر، العدد السيارات، مجمة القانون والمجتمع، جامعة أدرار، الجزا
الحميدي سعيد عبد اهلل محمد المسؤولية المدنية الناشئة عن تموث البيئة البحرية والطرق القانونية لحمايتيا وفقا لقانون  - 3

 مصر، 1،ط اإلمارات العربية المتحدة، دراسة مقارنة مع القانون المصري وبعض القوانين العربية، دار الجامعة الجديدة
 .612، ص 2008  

Emmanuel - Du Pontavicer ,La réparation  des dommages causé par la pollution ,op-cit.p 139.-
 4 

    1969 اتفاقية من 01 الفقرة07 المادة - 5
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،دار جدل واسع حول ىذه الفكرة منذ   1969والمالحظ أنو أثناء األعمال التحضيرية التفاقية       
  1االتفاقية . بنودإثارتيا ،وقد ظل ىذا الجدل قائما أثناء انعقاد المؤتمر؛إلى أن تم االتفاق عمى 

 في ورد لما بقاوط ، 1969 اتفاقية من السابقة المادة نفس 1992 بروتوكول كما اعتنق        
     شحنة شكل في لمزيت الناقمة السفن كل عمى فرضو يتم ال اإلجباري نظام التامين فإن مضمونو،

 2.تحمميا التي الكمية في ضوء معينة سفن عمى إنما و
حددا قيمة التعويض عمى أساس كمية ،المعدل ليا  1992و بروتوكول  1969المالحظ أن اتفاقية 

      إلقاؤىا في البحر و ما ليا من تأثير عمى صالحية المياه، و عمى األحياء المائيةالنفط التي يتم 
و الثروات الطبيعية الموجودة بيا، من دون أن يحدد ىذا الضرر الذي يستحق التعويض، ألن الضرر 

               عنو إال بإحيائيا  الذي يصيب البيئة البحرية و عناصرىا ال يمكن تغطيتو و التعويض
و باستعادتيا عمى نفس الحال السابق قبل إصابتيا بالضرر ،و عمى ىذا األساس فإن المسؤول عن 
 األضرار الناتجة عن التموث البحري يمتزم بدفع مبمغ مالي مقابل الضرر الذي أحدثو نشاطو المموث 

بالنسبة وىذا من أجل تعويض المضرورين سريعا، والجدير بالذكر ىنا ،أنو عمى خالف الوضع 
  لألضرار النووية ،فإنو طبقا لقواعد االتفاقية المتعمقة المسؤولية المدنية من أضرار التموث النفطي
تكون دولة العمم غير ممزمة بأداء التعويض والحمول محل المموث، في الحالة التي يكون فييا التأمين 

                                       
 .166-165المسؤولية البيئية الناتجة عن النفط،مرجع سابق،ص بن طيفور.ع ، درويش.م،- 1

اإلجباري، وقد استند أنصار الرأي المؤيد لمتأمين اإلجباري ومعارض لضرورة التأمين انقسمت اآلراء بين مؤيد ومعرض 
وضروري بنظام التأمين عد بمثابة إجراء أساسي يأنو  )الوفد الفرنسي، ووفد الواليات المتحدة األمريكية والوفد االسباني( إال

نا لحصول المتضررين عمى لتكممة نظام المسؤولية المتخذة كأساس لممسؤولية عن أضرار التموث بالزيت، وضمااالجباري 
عدم تماثل الضمانات المقدمة بسبب  وعدم قدرة سوق التأمين عمى ىذه التغطية   أما المعارضين فكانت أسبابيم.التعويض 

يمة الباىظة لمتأمين اإلجباري عمى المستوى قالزيادة عمى اختالف القواعد القانونية المتضمنة لمتأمين من دولة ألخرى، 
 .المخاطر البحرية الدولي لتغطية

منو عمى: "تمنح كل سفينة شيادة تفيد بأن  01الفقرة  07ت المادة نصحيث  1992وىذا حسب ما جاء بو بروتوكول  - 2
ىناك تأمينا أو ضمانا ماليا آخر ناقد المفعول وفقا ألحكام ىذه االتفاقية بعد أن تقرر السمطة المختصة لدولة متعاقدة 

 "لدولة تسجيل السفينة... ،وبالنسبة لسفينة مسجمة في دولة متعاقدة تمنح ىذه الشيادة وتصدق من قبل السمطة المختصة 
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د تحصل فعميا سؤول المعين قانونيا قمن أن المأو غير كافي. وبالتالي تكتفي ىنا دولة العمم بالتحقق 
 1عمى شيادة التأمين.

أن المتضرر من التموث  ؛ 1969ومن ميزات التأمين كذلك الذي جاءت بو إتفاقية بروكسل        
يمكن لو رفع دعوى مباشرة ضد المؤمن أو الشخص اآلخر الذي قدم ضمانا ماليا عن التموث، ومع 
ذلك فإن المؤمن أو الضامن لم يترك ىكذا محروما من أي دفاع، فالمادة السابقة تعطي لو الحق في 

ينة، وىو حق مطمق بمعنى أنو تحديد مسؤوليتو بذات المبالغ المنصوص عمييا بالنسبة لمالك السف
حتى في حالة الخطأ الشخصي لمالك السفينة أو المؤمن لو. عالوة عمى الدفوع  2يمكن التمسك بو.

التي يحق لممالك التمسك بيا يجوز لممؤمن التمسك بالخطأ العمدي ليذا المالك لإلعفاء من االلتزام 
المالك المؤمن لو في الدعوى  انضمامالواقع عميو، كما أعطت المعاىدة لممؤمن الحق في طمب 

 المباشرة المقامة ضده .

النموذجية  التطبيقات أكثر من البيئية المسؤولية أن نجد اإلجباري، التأمين فكرة ألىمية نظرا و      
المسؤولية  ألن وذلك عنيا، الناشئة المسؤولية تغطية و التموث أضرار من لمحد الفكرة ىذه الستخدام

ال  التي األضرار لضخامة ذلك و اإلجباري، التأمين تطبيق اعتبارات و شروط كافة فييا تتحقق البيئية
 التغطية لتوفير التأمينية المظمة تحت دخوليا يجب لذا جماعيا حتى ال و فرديا تغطيتيا يمكن

 3المسؤولية. ىذه مخاطر لمواجية الضرورية
 نوادي الحماية والتعويض لضمان المسؤولية . -2

ترتب المسؤولية عن أضرار التموث البحري بالزيت ،آثارا ىامة عمى عاتق المسؤول وتتمثل         
ىذه اآلثار في التعويض الذي يثقل كاىل المسؤول في بعض الحاالت ،لذلك كان البد من المجوء إلى 

فكان  ليات نظام التأمين .وغالبا ما تعجز أو ترفض شركات التأمين العادية عن تغطية ىذه المسؤو 
 L clubs&P.4البد من إيجاد البديل وىو نوادي الحماية والتعويض 

                                       
1
 - P. M Dupuy et M.R Gouilloud: "La préservation du milicu marin" op cit,p 954  

 من االتفاقية. 8من الفقرة  7المادة  - 2
3
 - GENEVIERE.VINEY: la faute de la victime d’un accident corporel le présent et l’avenir 

J.C.P.1984,p 155.                                                                                                                                   
 .699المدنية عن أضرار التموث البحري، مرجع سابق، ص صالح محمد سميمة ،تأمين المسؤولية - 4
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تضم نوادي التعويض التعاونية ،مجموعة من األفراد المعرضين لمخاطر متشابية يتعيدون           
فيما بينيم بتعويض الضرر الذي يمحق أحدىم عند تحقق الخطر المؤمن عميو من مجموعة 

 ، وتعتبر نوادي الحماية والتعويض                     1من طرفيم المدفوعة االشتراكات
 L clubs&P(Protection and Indemnity Clubs  أحسن مثال عممي عن تعاونيات التأمين ) 

أعضائيا من أعباء المسؤوليات الناجمة عن المخاطر البحرية، والتي تؤدي وظيفة  تؤمنالتي تمك 
محورية في ضمان المسؤولية المدنية من المخاطر التي تتسبب فييا السفن الناقمة لمنفط  والمنصات 

 البحرية الضخمة التي تستخرج النفط من أعماق البحار .
، كل نادي يمارس نشاطو 2ديا رئيسيا لمحماية والتعويض نا 31ويوجد عمى مستوى العالم حاليا        

بشكل مستقل عن اآلخر، غير أنيم يجتمعون في إطار الييئة المعروفة ب "المجموعة الدولية لنوادي 
التي تتكفل أساسا بميمة إعادة  L Clubs  & International Group of Pالحماية والتعويض

دي في مواجية طمبات التعويض الضخمة التي قد تتعرض ليا أي التأمين والتعاون بين جميع ىذه النوا
  .منيا

وتتمثل أىمية التأمين عن أضرار تموث البيئة البحرية ،في التزايد المستمر لمحوادث البحرية المتسببة 
في تسرب النفط إلى مياه البحر خالل  السنوات األخيرة ؛حيث أصبح حجم المسؤولية واألضرار التي 

                                       
 .396 ص ، 2006 ،ثبٍزو انحمىلٍت، انحهبً اثيُشىر انبحزي، انمبَىٌ ثأسبسٍب ، كًبل يصطفى- 1
 ىذه النوادي: من بينو - 2

- Assuranceforeningen Gard ; 

- Assuranceforeningen Skuld ; 

- The Britannia Steam Ship Insurance Association Limited ; 

- The Japan Ship Owners’ Mutual Protection & Indemnity Association ; 

- The London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Limited ; 

- The North of England Protection & Indemnity Association ; 

- The Shipowners’ Mutual Protection & Indemnity Association (Luxembourg) ; 

- The Standard Steamship Owners’ Protection & Indemnity Association (Bermuda) Limited 

- The Steamship Mutual Underwriting Association (Bermuda) Limited ; 

- The Swedish Club ; 

- United Kingdom Mutual Steam Ship Insurance Association (Bermuda) Limited ; 

- The West of England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg 
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" يتجاوز فييا حجم Exxon Valdezحادث واحد فقط ،مثل حادث السفينة "أكسون فالديزتترتب عمى 
 يوضح أىمية التأمين لتغطية مثل ىذه األضرار . .وىو ما1التعويض مميار دوالر

 *األخطار التي تغطييا نوادي التعويض:
البحرية وتأثر عمى تتعمق ىذه المخاطر أساسا بكل األنشطة البحرية التي قد تمس سالمة البيئة     

 خصائصيا الحيوية ،المتعمقة باستخراج النفط ونقمو عبر البحر .وىي:
 األخطار المتعمقة بناقالت النفط العمالقة:-1

تضمن نوادي الحماية والتعويض حصول كل شخص تضرر من تبعات حوادث التموث البحري        
بالمحروقات عمى تعويض مناسب يكفي إلصالح ما تكبده من أضرار ، إضافة إلى دورىا الفعال في 

وحث مجيزي ناقالت النفط عمى تطبيق القواعد 2تشجيع الجانب الوقائي لتفادي وقوع حوادث التموث، 
بشأن السالمة البحرية ،تمك اليادفة إلى الوقاية من التموث البحري خاصة مقتضيات المدونة الدولية 

 الدولية بشأن التسيير السميم لمسفن.
 
 

                                       
،رسالة التموث من البحرية البيئة بحماية الدولية اإللتزامات تفعيل في الدولي التحكيم شعالن،دور السيد أحمد محمد- 1
 .115،ص2018مة لنيل درجة الدكتوراه ،جامع عين شمس ، القاىرة،دمق
 الحماية والتعويض:من بين األمثمة العممية لنوادي - 2
 3000، والتي أدت إلى تسرب حوالي 1985أوت  02المسجمة في ألمانيا بتاريخ «  JAN» حادثة السفينة الصيريجية -

لحاق أضرار كبيرة بالشواطئ القريبة من ميناء   الواقع في دولة الدانمارك.«  Aalborg» طن من زيت الوقود الثقيل، وا 

طن من  2000والتي ترتب عنيا تسرب حوالي  1988جانفي  31بتاريخ «  AMAZZONE» حادثة السفينة اإليطالية -
بتعويض كل من تضرر «  Standard Club» المحروقات قبالة السواحل الفرنسية، بحيث تكفل نادي الحماية والتعويض 

 .من جراء التبعات الوخيمة الناجمة عن ىذه الحادثة 

 Steamship Mutual» بحيث قام نادي الحماية والتعويض  1999ديسمبر  12بتاريخ «  Erika» كارثة  -
Association  » بفتح مكتب بمدينة  1992بالتعاون مع إدارة الصندوق الدولي التعويض لسنة «Lorient  » الفرنسية

البحري  من أجل استقبال طمبات التعويض، مما يفيد بأن ىذه النوادي تعتبر طرفا فاعال في تعويض ضحايا حوادث التموث
مميار دوالر  1بالمحروقات. و يقتضي التذكير أن ىناك سقفا ماليا لتدخل ىذه النوادي لتعويض الضحايا يتمثل في مبمغ 

 .2001فيفري سنة  20أمريكي بالنسبة لمحادث الواحد، حيث دخل العمل بيذه القيمة حيز التنفيذ بداية من 
 .971انُبحجت عٍ انُفظ،يزجع سببك،صانًسؤونٍت انبٍئٍت  دروٌش.و،  بٍ طٍفىر.ع  - 
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 األخطار المتعمقة بالمنصات النفطية  البحرية:-2

                                       
1
 - Revue Atlas Magazine, L' Assurance des plates-formes pétrolières offshore: développement, formes 

et couverture  -L'actualité de l'assurance dans le monde, Numéro 79- mars 2011.                

 
غالبًا ما يضطر المشّغمين أو أصحاب المنصات إلى المجوء إلى تغطية تأمينية غير تقميدية، وال يتم تأمينيا إال من قبل  - 2

، إلخ( تأميًنا محددًا لممنصات البحرية المتنقمة  .G.A.R.D،) Standard Clubتقدم بعض ىذه األندية المتخصصة  .P&Iنوادي
 2000فبعد نشاط إعصاري قوي في عام  و مى عكس الوثائق التي تقدميا شركات التأمين التقميديةووحدات تخزين اإلنتاج والتفريغ. ع

قبالة ساحل كاليفورنيا، عدلت شركات التأمين شروط وأحكام العقود. وتم رفع تكاليف التأمين بحيث أن بعض شركات البترول، وخاصة 
بسبب التعقيد التقني، يمكن أن تستغرق الفترة بين وقوع الخسارة والتعويض في خميج المكسيك، أصبحت تفضل التأمين الذاتي. كما أنو 

وىو أكبر تسرب بترولي بحري في التاريخ، والذي نجم عن انفجار منصة بترول ديب  2010أبريل  20تقدر كارثة كما عدة سنوات. 
 يمميار دوالر أمريك 14ر من جريحًا والخسائر المادية أكث 17قتياًل و 11ووتر ىورايزون وكانت حصيمة القتمى 

 -http://www.atlas-mag.net/en/article/insurance-of-offshore-oil :مقالة منشورة عمى الموقع االلكتروني

التكمفة المتكبدة أثناء محاولة السيطرة عمى حفرة البئر بعد  يغطي تأمين السيطرة عمى اآلبار 
 حدوث "انفجار". ويمكن أن تشمل التغطية تكمفة إعادة الحفر أو التسرب أو التموث مما ينتج 

 عنو إصابة جسدية أو ضرر مادي لطرف ثالث وتكاليف التنظيف البيئي.
المسؤولية القانونية عن المطالبات  التأمين يغطي ىذا تأمين عمى المسؤولية المدنية اتجاه الغير 

اف ثالثة )الغير( عن: الخسارة أو الضرر الناتج عن حوادث لمممتمكات التي التي تتقدم بيا أطر 
 تخص طرف ثالث أو اإلصابات البدنية أو الوفاة لطرف ثالث.

    المؤمن عميو في حالة التموث الذي ينتج عنو إصابة جسدية يغطي التأمين ضد التموث البيئي
 د التموث.أو ضرر مادي لطرف ثالث وتكاليف التنظيف البيئي بع

   في حالة وقوع حادث يتسبب في إصابة  يعوض التأمين الخاص بتعويض العمال المؤمن عميو
     عادة ما يتم تغطية المخاطر من خالل التأمين التبادلي  1.أو وفاة موظف أثناء أدائو لواجبو

بشكل أو شركات التأمين المتخصصة التي تحصل عمى إعادة التأمين من األسواق الدولية، و 
وىذه النوعية من أسواق التأمين صعب العمل بيا حيث أنو باإلضافة إلى 2رئيسي في لندن. 

المتطمبات الفنية، فإن القدرات المادية المطموبة ميمة. فبالنظر إلى حجم مبالغ التأمين، يتم 

http://www.atlas-mag.net/en/article/insurance-of-offshore-oil-platforms
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يتميز القانون األمريكي بالشدة فيما يتعمق بالمسؤولية عن أضرار التموث بالزيت،من حيث اشتراط      
 القانون  لعدة شروط من أىميا:

نما  - فإذا كان الشخص يستغل عدة سفن فال يمتزم باستصدار شيادة ضمان مالي عنيا جميعا. وا 
يقتصر التزامو في ذلك عمى السفينة األكبر حجما ويفرض القانون عقوبة عن مالك السفينة عند عدم 

ر دوال 25000حكم عميو بغرامة قد تصل إلى مبمغ ياستيفاء شروط الحصول عمى ىذه الشيادة ، إذ 
ضد  ةمباشر  هلممضرور أن يقيم دعوا OPAعن کل يوم تأخير.كما يجيز قانون التموث بالزيت 

الضامن أو المؤمن طبقا لشيادة الضمان المالية ، ولكن ال يمتزم المؤمن بأن يدفع أكثر من مقدار 
ز لممؤمن كما ال يجو . حتی ولو تجاوزت األضرار الحاصمة ىذا المبمغ 2المبمغ المقرر بتمك الشيادة ،

                                       
Revue Atlas Magazine, L' Assurance des plates-formes pétrolières offshore,op-cit.                  -  1  

 .126جالل وفاء محمدين، الحماية القانونية لمبيئة البحرية من التموث بالزيت، مرجع سابق،ص- 2

  .التأمين استخدام حدود الطاقة االستيعابية إلعادة التأمين بشكل أسرع مما ىي عميو في باقي أنواع

عموما يتم تغطية جميع مخاطر األضرار المادية المباشرة بشكل عام ، بما في ذلك ىياكل       
الحفر والتشغيل ،والمعدات والبيئة المحيطة في حالة حدوث حوادث بحرية، ولكن يخضع ذلك 

أجل ضمان من  CLUBS  P&Lطرفيتم أخذ ضمانات إضافية من  لشروط وأحكام ؛حيث
 1االمتثال لعدد من المعايير السالمة البحرية. المتبادلة والتعويضات.وذلك عن طريقالحماية 

والواضح من خالل ماسبق؛أن نوادي الحماية والتعويض قد قامت بتغطية الحاالت التي لم        
،كما كان ليا الفضل في خمق 1992وبروتوكول  1969تغطييا نصوص اتفاقية المسؤولية المدنية 

إنشاء نظام الصناديق الدولية  من أجل تأمين ضحايا التموث البحري بالنفط عن طريقنظام خاص 
التي تختص بالتعويض عن أضرار التموث بالزيت النفطي، فيما عدا التغطية التأمينية لمتموث 

                  .O.P.Aبالزيت في المياه األمريكية .بسبب الشدة التي تميزبيا القانون األمريكي 
إذا كانت المسؤولية تخضع  ور نوادي التعويض في تغطية المسؤولية عن التموث بالزيتد *

        O.P.Aلمقانون األمريكي 
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أن يدفع مطالبات المضرورين إذا كان التسرب بالزيت راجعا إلى الخطأ اإلرادي أو اإلىمال الجسيم 
 1لمشخص المسؤول.

مين أة وىي تينوادي التعويض،ألن ذلك يخرجيا عن وظيفتيا األساس اعتراضولقد أدت ىذه الشدة إلى 
 .الخسارات وليس تأمين المسؤولية

 
 FIPOLالفرع الثاني :الصندوق  الدولي لمتعويض 

 

 ال التي األخطار ضد التأمين عمميات نظام يتولى عن عبارة" ىي التعويض صناديق إن        
 2"بنفسيا مزاولتيا الحكومة ترى التي تمك أو شركات التأمين عادة تقبميا

 قيام في تظير شخصية معنوية،حيث قانوني ذات بكيان تتمتع التعويض صناديق أن بالذكر والجدير
 التخصيصات باستعمال ليا يسمح الوضع البيئة .ىذا تموث عن مضرور كل تعاوني لتعويض مشروع
  الخاصة أو العامة األشخاص من األخرى واإلسيامات المالية الدولة قبل من ليا الممنوحة المالية
 المصمحة شرط وجود خالل من االعتبارية الشخصية ليذه النشأة شروط تتوفر أن يجب لذلك

 الفرد تحقيقو من عمى أقدر جية من ألنيا نشأتيا يتطمب والذي إلى تحقيقو تسعى الذي االجتماعية
 األفراد عكس واالستمرار بالدوام المعنوي يتميز الشخص أن أخرى جية ومن الطبيعي، العادي

 3الطبيعيين.
وقد لجأت العديد من الدول إلنشاء صناديق خاصة بتعويض مضروري التموث البحري، وىذا يعد 
بمثابة تكريس لمبدأ التضامن االجتماعي إلسعافي ضحايا التموث البحري، فيناك صناديق إقميمية 

                                       
1 - A.F. Bessemer Clark, The U.S. Oil Pollution Act of 1990, Lloyd's Maritime and Commercial Law 

Quarterly,1991,P 252.                                                                                                                        
  الدولية واالتفاقيات الوطنية التشريعات ضوء في التموث من البيئة لحماية القانونية الجوانب فيمي، مصطفى خالد - 2

 .553 ص ، 2011 مصر، الجامعي،اإلسكندرية، الفكر دار األولى، الطبعة
صناديق التعويض  نموذجا،مقالة منشورة في مجمة -قايش ميمود،النظام القانوني لمتعويض عن األضرار البيئية - 3

،قسم العموم االقتصادية والقانونية ، جامعة حسيبة بن بوعمي ، الشمف ،العدد  األكاديمية لمدراسات االجتماعية واالنسانية
 .137،ص2018جانفي -19
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لمتعويض تم إنشاؤىا بموجب اتفاقية إقميمية، كما ىناك صناديق عالمية أنشأت بموجب اتفاقيات 
ولية. وأىميا  الصندوق  الدولي لمتعويض عن أضرار التموث بالزيت الذي دعت إليو المنظمة د

 البحرية الدولية.
 :FIBOLالدولي لمتعويض  )أ(األساس اإلتفاقي لمصندوق 
تأسس الصندوق الدولي لمتعويض عن أضرار التموث بالنفط بموجب اتفاقية المكممة التفاقية    -

     ديسمبر 18وكسل لصندوق أضرار التموث بالزيت و التي أبرمت بتاريخ ، وىي اتفاقية بر 1969
المنشئة لمصندوق 1 1971وقد فرضت الضرورة إدخال تعديالت عمى اتفاقية بروكسيل لسنة  1971

، إال أنو لم يدخل حيز التنفيذ، أين تم اعتماد تعديالتو ضمن  1984كول سنة و بموجب بروت
 1996ماي  30 في التنفيذ حيز إلى دخل والذي2 1992نوفمبر  27اريخ بروتوكول آخر تم إبرامو بت

 كتعويضات الصندوق يدفعو أن يمكن لما الحد األقصى رفع ىو التعديل عميو اشتمل ما وأىم  
 تعويض ىو الصندوق ىذا إنشاء من الرئيسي بالزيت. واليدف البحري التموث من يضار لمن مستحقة

المدنية  المسئولية اتفاقية ألحاكم وفقا تعويضيم يتم ال عندما البحري بالزيت التموث بسبب المضرورين
 المسؤولية إعفاءه من أسباب من سبب السفينة مالك حق في عندما يتوافر الصندوق يتدخل وبذلك 

                 3ولية المدنية.ؤ المس اتفاقية لنصوص وفقا

                                       
بول( أن تكون فيباختصارا بصندوق ال يسمىطي ) الذي نفندوق الدولي لمتعويض عن أضرار التموث الصاليشترط في  - 1

 ن المسؤولية المدنية عن أضرار التموث النفطيأبش 1969كل دولة عضو في الصندوق طرفا في اتفاقية بروكسيل لسنة 
(CLC 

، فإن الدول األطراف في 1992من بروتوكول إنشاء صندوق  4/ فقرة 28جدير باإلشارة إلى أنو طبقا لممادة  - 2
، ىي فقط من 1969 النفطيالدولية المتعمقة بالمسؤولية المدنية عن أضرار التموث  لالتفاقيةالمعدل  1992بروتوكول سنة 

 .1992يخول ليا الحق في أن تصبح طرفا في صندوق 
/أ من االتفاقية المنشئة لمصندوق.1الفقرة  4المادة - 3  
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، يسمى 1971إنشاء الصندوق الدولي لمتعويض لعام  اتفاقيةأصبح بروتوكول تعديل  وبالتالي        
الدولية بشأن إنشاء الصندوق الدولي لمتعويض. وأصبح ساري المفعول عندما اكتمل  باالتفاقية

 1996.1ماي  30النصاب المطموب لدخولو حيز التنفيذ منذ 

 وقد أفضت ىذه التعديالت إلى وجود صندوقين في ميدان التموث  النفطي:  
،أما الصندوق الثاني )صندوق سنة  1992كول سنة و أحدىما ينظمو االتفاق المعدل من خالل بروت 

. 1992كول سنة و ( فظل خاضعا لالتفاق األصمي بالنسبة لمدول التي لم تصادق عمى بروت1971
 2)مثل حالة الجزائر(  1971وبعدما أظيرت التطورات القانونية انسحاب الدول من صندوق سنة 

، فإن الوضع الحالي جعل ىذا األخير يحل محل سابقو ليذا سنعمد  1992لتحاق بصندوق سنة واال
بصيغة المفرد دون تمييز بين الحالتين بعدما  -الصندوق الدولي لمتعويض-إلى استعمال كممة 

  1971.3عمى اتفاقية   1992 بروتوكولأصبحت التعديالت التي أدخميا 
 )ب(حاالت تدخل الصندوق:

( أجيزة ىي: 03فصندوق التعريض يشمل عمى ثالث ) 1971حسب االتفاقية الدولية لسنة     
 الممحق والمعتل لالتفاقية الدولية  1992الجمعية، السكرتارية، والمجنة التنفيذية، ثم جاء بروتوكول 

 

                                       
،التحقت بالصندوق 1992، وبعد تعديل 1971 دولة فقط عضو في صندوق 26،كانت ىناك  2001أفريل  14بتاريخ - 1

دولة عمى االتفاقية وىو ما يساوي  111فقد صدقت  2013اعتبارا من ماي   ، دولة 64عدد من الدول ليصبح عددىا 
لم تصادق عمى  ومنغوليا ولبنان وىندوراس وكوريا الشمالية بوليفيا. ألسطول التجاري في العالما من إجمالي% 91.2

 .المعاىدة
- https://ar.wikipedia.org/ 
 بسبب التموث عن المترتبة األضرار عن لمتعويض دولي صندوق بإحداث المتعمقة 1971 لسنة الدولية االتفاقية- 2

 المؤرخ 55 - 74 رقم األمر بموجب الجزائر قبل من عمييا المصادقة تّمت ، 1971 ديسمبر 18 في ببروكسل الزيت،المعّدة
 . 1974 ماي 
          بموجب المرسوم الرئاسي  1992إلى صندوق  انضمتو  1971من صندوق  انسحبتلمتذكير فإن الجزائر  و

 .1998أفريل  18، المؤرخ في 124-98رقم 
 .394محمد البزاز، حماية البيئة البحرية من التموث، مرجع سابق،ص- 3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%BA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%BA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/
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 1فألغى المجنة التنفيذية وأبقى فقط عمى الجمعية والسكرتارية. 1971لسنة 

في   1971تتنوع حاالت تدخل ىذه الصناديق لتعويض المتضررين و تظير شروط تدخل صندوق 
 .تفاقيةاالالتعريفات التي تضمنتيا المادة األولى من 

إنشاء صندوق التعويض لعام  اتفاقيةففيما يتعمق بشرط السفينة، من المالحظ أنو عمى الرغم من أن 
إال أن   1969لعام  بروكسل  اتفاقيةريف ىذه األخيرة في أحالت في تعريفيا لمسفينة إلى تع 1971

سبق أن رأينا أثناء دراستنا لمنطاق ، حيث أنو تستدعي التوضيح  االتفاقيتينىناك مسألة واحدة بين 
، كيف أن ىذه األخيرة لم تشترط 1969بروكسل العام  اتفاقيةالجغرافي لضرر التموث عمى ضوء 

أو ترفع   ينة المتسببة في الحادث مسجمة في إحدى الدول المتعاقدة لتطبيق قواعدىا أن تكون السف
عمم ىذه الدولة، إذ يكفي فقط إلعمال أحكاميا أن يقع الضرر عمى إقميم بما في ذلك البحر اإلقميمي 

، فاألمر ترتب 1969بروكسل لعام  اتفاقيةلدولة متعاقدة. و إذا كانت ىذه الفكرة مستوعبة في ظل 
خيرة تشترط لتدخل ، حيث أنو يتضح أن ىذه األ1971 عام التفاقيةي التفسير طبقا ف اختالفعنو 

طراف فييا أو عمى االقل أن الصندوق المنشأ بواسطتيا ،أن تحمل السفينة جنسية إحدى الدول األ
أما فيما يتعمق بتدخمو لتعويض المضرورين فال يمتفت إلى جنسية السفينة أو العمم  2ترفع عمميا .
 الذي ترفعو.

 3من أىم شروط تدخل الصندوق كذلك ،اقتصارىا عمى األضرار الناتجة عن الزيوت الثقيمة-
  وتمن نطاق تطبيق أحكاميا كافة الزي استبعدتقد  و ذات األصل المعدني)بما فييا الزيت النفطي(  
 
 
 

                                       
1
    - Rapport Annuel de 2012: Fonds internationaux d'indemnisation pour les dommages dus à la         

pollution par les hydrocarbures, Royaume-Uni, P 28.                          

 .396-395محمد السيد أحمد الفقي،المسؤولية المدنية عن أضرار التموث البحري بالزيت،مرجع سابق، ص- 2
 شأة لمصندوق.نتفاقية الممن اال 2المادة األولى ، الفقرة - 3
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 1.ى ذات األصل النباتي أو الحيوانياألخر 
الكافي ،وفقا التفاقية المسؤولية عن  ضيغطي الصندوق الحاالت التي ال يقدم فييا التأمين التعوي -

، إما بسبب انعدام المسؤولية عن الضرر المدعى بو   أو بسبب  1969أضرار التموث بالبترول لسنة 
غير قادر من الناحية المالية عمى  1969عن الضرر وفقا االتفاقية عام  أن مالك السفينة المسؤول
ال يغطى أو ال يكفي  1969أو ألن الضمان المالي المقرر طبقا التفاقية  2الوفاء بالتزاماتو كاممة،

 .3.ر الواجب تعويضياالتغطية كل األضر 

                                       
1
نوع المحروقات  تطابقتعويض المتضررين بسبب عدم  1971من أمثمة حوادث التموث التي رفض فييا صندوق  - 

 MARITZA» لممحروقات المعدنية الثقيمة، نجد حادث السفينة البنمية  1971عام  اتفاقيةالمتسربة فيو مع تعريف 
SAYALERO  » فبينما كانت ىذه السفينة بصدد 1998جوان  8الذي وقع في أحد الموانئ النفطية لدولة فنزويال بتاريخ .

    طن من ىذه البضاعة  262تفريغ حمولتيا من الجازولين المتوسط، أدى ثقب أصاب أنابيب الضخ إلى تسرب حوالي 
المجنة التنفيذية لمصندوق إمكانية تعويض  استبعدتو إحداث تموث كبير عمى مستوى الميناء. و بعد دراسة القضية، 

األضرار الناجمة عن ىذه الواقعة و ذلك لسببين: أوليما ألن الحوادث المترتبة بسبب وجود خطأ عند تفريغ بضاعة 
لمواقعة المسببة لمتموث و أن الحادث  1971عام  اتفاقيةو  1969بروكسل لعام  اتفاقيةالمحروقات ال تندرج ضمن مفيوم 

عمى أضرار التموث  تنطبق فقط االتفاقياتلم يقع أثناء قيام السفينة برحمتيا البحرية في نقل المحروقات. ثانييما أن ىذه 
باعتباره من  االتفاقياتالناجمة عن تسرب المحروقات الثقيمة، و أن الجازولين المتوسط غير معني بتطبيق أحكام ىذه 

 .المحروقات الخفيفة، و بالتالي فإن الصندوق اليس ممزما بدفع أي تعويض لمضحايا
- Fonds internationaux d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les 

hydrocarbures (FIPOL): rapport annuel de 2000, p. 89                                                                

                                      
2
طبقا لمصورة األخيرة لغرض تحمل جزء من  1971من حاالت التموث التي تدخل فييا الصندوق الدولي لمتعويض لعام  - 

 8SUNEHISA»عمى عاتق مالك السفينة، نشير إلى حادث غرق السفينة الصيريجية اليابانية  العبء المالي المفروض
MARU N »" عمى مستوى ميناء ،Osaka طن من  30، مما أدى إلى تسرب حوالي 1984أوت  26" في اليابان بتاريخ

المحروقات منيا و إحداث تموث عمى مستوى الميناء. و عمى إثره قام مالك السفينة بإنشاء صندوق تحديد مسؤوليتو تطبيقا 
ي. و لإلشارة فإن صندوق ين يابان 800.  964، حيث قدرت حصيمة الصندوق ب 1969المسؤولية المدنية لعام  التفاقية
الضحايا المبمغ المودع  استيفاءو بعد       التموث فقط طمبات تعويض تتعمق بتكاليف عمميات تطيير آثار استقبل 1971

ين ياباني كتعويض لممتضررين  16.610.200من جية بدفع مبمغ  1971في صندوق تحديد المسؤولية، تكفل صندوق 
 .ين لممالك  241.200برد قيمة  1985السفينة، و من جية أخرى قام في شير جويمية فيما وراء حدود مسؤولية مالك 

- FIPOL: rapport annuel de 1985, op-cit., pp. 16-17. 
3 - Alexandre Kiss et Jean Pierre Beurrier, droit international de   l’environnement, 2ème 

édition, édition Pedone, 2000 , France .PP 155 , 156                                                                                               
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الحاالت التي يثار فييا أحد أسباب اإلعفاء ضمان التعويض في ق دورا ىاما في و معب الصنديكما  -
 1.أو أحد أسباب استبعاد عقد التأمين  من المسؤولية 

 من نقل النفط عبر خطوط األنابيب موقف الصندوق الدولي لمتعويض *
بحثت الجمعية الخاصة بصندوق التعويض الدولي في دورتيا األولى غير العادية لسنة          
         استالم الزيت في أحد الموانئ بىو  بذلك ىو: في مفيوم نقل النفط وانتيت إلى أن المقصود 1980

   انت صياريج أو المنشآت البترولية في دولة متعاقدة ،ميما كانت ىذه المنشآت أو وضعيا سواء ك
وقد ذىب مدير الصندوق إلى أن االلتزام بدفع االشتراكات يقع عمى أو خطوط أنابيب أو خالفو. 

عاتق المستمم الفعمي لمزيت، وأن تمقي الزيت عبر خطوط األنابيب يعتبر استالما ماديا لمزيت  
 2وبالتالي تخضع كمية الزيت التي تمر في خط األنابيب لالشتراكات.

 تمويل الصندوق:)ج( 
مويل الصندوق الدولي لمتعويض عن أضرار التموث النفطي بالمساىمات المالية تيرتبط نظام         

التي تصب من الجيات الخاصة في مجال المالحة ، وىو ما يؤدي إلى إقامة عالقة مباشرة بين 
مات التي تسددىا الممزمين بالمساىمة والمنظمة الدولية. وتتشكل مداخيل الصندوق من المساى

الشركات المنتمية لمدول األعضاء التي تنقل بحرا شحنات ذات آثار مموثة. وال يشترط أن يكون النقل 
في مثل ىذه الحالة نقال دوليا، حيث يدخل في نطاق تعويق الصندوق كذلك التنقل بين مينائين  

  3تابعين الدولة واحدة.

موانئ   داخل استمم شخص كل عمى تفرض تراكاتاش خالل من الصندوق ىذا تمويل ويتم      
 النقل طريق عن الثقيمة الزيوت أو الخام البترول من طن 150000 من أكثر المتعاقدة الدول وأرصفة

                                       
  13 ص ،1986 القاىرة، طبعة، العربي،بدون الفكر دار التكنولوجية، األخطار ضد التأمين سرور، شكري محمد - 1
2 - Rapport Annuel de 1993: (Fipol), OP.cit, P 17. 
3
 - -Boisson(Philippe): "La convention SNPD de 1996 et l'indemnisation des dmmages causés par  le 

transport mantime de marchandises dangereuses." DMF n°565  ,Novembre,1996 .p982-983  
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 في الممول عمييا حصل التي الكمية حسب يتفاوت المطموب واالشتراك .الواحدة السنة خالل البحري
 1لمصندوق. مباشرة االشتراك ويدفع .الواحدة السنة خالل

المعدل ليا  1992وبروتوكول عام  1971وطبقًا لمقواعد االتفاقية المنصوص عمييا في اتفاقية عام 
تقوم الجمعية بتحديد مبمغ االشتراكات السنوية الواجب أدائيا إزاء الصندوق الدولي لمتعويض مع األخذ 

ير أنو ال يتم تسديد مبمغ االشتراك بعين االعتبار التعويضات التي قدمت خالل السنة الفارطة. غ
بالكامل، فالتسديد يتم عبر مرحمتين: األولى يتم فييا تسديد جزء من االشتراكات أي ما يسمى التسديد 
القبمي، والثانية يتم فييا تسديد الجزء المتبقي وذلك بعد وقوع حادث التموث أي ما يسمى التسديد 

 .2البعدي
 لمتقميل التدابير الوقائية كلّ  باتخاذ المتعاقدة، الدولة إقميم في التعويض نطاق صندوق ويتحدد      

 عن أضرار التموث التعويض عن الدولي الصندوق منيا يعفى حاالت ثمة أنو التموث؛غير من
 3. االلتزام بالتعويض من إعفائو حاالت إحدى يمثل المحروقات لتسرب المجيول النفطي،فالمصدر

 الدولية بيا المنظمات تتمتع التي الصالحيات عمى و ما يالحظ حول ىذا الصندوق أنو يتوفر        
لو يسعى إلى تغطية األضرار التي يعجز عنيا نظام المسؤول، ذلك أن  المنِشئة حددتيا االتفاقية كما 

تالي فإن المبمغ الذي تأمين المسؤولية محدد بحد أدنى ال سيما في مجال أضرار التموث البترولي وبال
مما  1969يتحممو الصندوق ىو ذلك المبمغ الذي يزيد عن تمك المبالغ التي حددتيا اتفاقية بروكسل 

يجعمو نظاما مستقال عن نظام المسؤولية المدنية بإمكانية تغطية العديد من األضرار المتعمقة بالتموث 
ن فاقت مبالغ معينة فإن   صناديق التعويض قادرة عمى تغطيتيا .ميما بمغت جسامتيا بل حتى وا 

                                       
،نشر الصندوق الدولي  19-كموفيد -وباء كوروناوفي ظل األزمة الصحية العالمية التي يعيشيا العالم بسبب  - 1

مقاال يعبر فيو عن مواصمتو  العمل عن بعد من    https://iopcfunds.org/frلمتعويض عن النفط عبر موقع الرسمي:
 أجل تسمم االشتراكات والتعويض عن األضرار؛تحت عنوان:

Les FIPOL continuent de travailler à distance: Publié: 12/03/2020.Catégories: Actualités – Politique 
générale:  " Par mesure de précaution dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, le 

Secrétariat des FIPOL travaille actuellement à distance et s’efforcera de fournir les services habituels 

et de répondre à toutes les demandes de renseignements en temps utile ."  
 .398،حماية البيئة البحرية ،مرجع سابق،ص محمد البزاز- 2
 . 441محمد السيد أحمد الفقي،المسؤولية المدنية عن أضرار التموث بالزيت ،مرجع سابق،ص- 3

https://iopcfunds.org/fr
https://iopcfunds.org/fr/nouveautes-et-programme/?category=actualites-politique-generale
https://iopcfunds.org/fr/nouveautes-et-programme/?category=actualites-politique-generale
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من خالل ما سبق نستنتج  كذلك، أن دور الدولة المتعاقدة يتمثل في مساعدة الصندوق         
فالدولة تعد أداة في خدمة الصندوق تسمح لو بضمان انتظام العمل فيو، كما أن ىذا الدور الذي تقوم 

ن ىذه المعمومات والبيانات تفيده كثيرا عند قيامو بو الدولة يمثل أىمية كبرى لدى الصندوق، حيث أ
فيما بعد بحساب االشتراكات وزيادتيا وقت المزوم، وقد كان من الضروري لحث الدولة المتعاقدة عمى 
أداء دورىا ؛أن يقترن ىذا االلتزام بجزاء عند عدم قياميا بو أو التباطؤ فيو، وىو ما كان مفتقدا في 

الممحق  1992راك ىذا النقص في ظل بروتوكول د،أين تم است1971سنة ظل االتفاقية الدولية ل
 .1971لسنةبالزيت  والمعدل لالتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي لمتعويض عن أضرار التموث

المطمب الثاني: أنظمة التأمين التكميمية االختيارية و ضمان التعويض وفقا لقانون 
O.P.A األمريكي    

ضعف حدود التعويض في  Prestigeوحادثة  Erikaلقد أثبتت بعض الحوادث كحادثة           
روبي تم إنشاء صندوق تعويض تكميمي من و تحاد األ،لذلك وتحت تأثير من اال 1992بروتوكول 

 نظام    اسمإلى جانب إنشاء نظام اتفاقي إرادي يطمق عميو  IMOطرف المنظمة البحرية الدولية 

  «2006 Topai  »نظام   «و«Stopia  2006 .من طرف نادي المؤمنين بمندن 

 ومن أىم أوجو وسائل التعويض التكميمية لتغطية األضرار الناتجة عن التسرب النفطي, ىو وجود    
 التي التشريعات أىم الضرر.و من النوع ىذا لجسامة .وذلك بالنظر الخاصة التعويض صناديق
 بقي الذي و super fund  1980باسمالمعروف  األمريكي الصندوق ىناك ةالسياس ىذه انتيجت
 قانون بمقتضى قانون التعويض بمقتضى أنشئ الذي cercla صندوق إنشاء غاية إلى المفعول ساري
 الناتج البيئي الضرر إصالح و التكميمية لتغطية الوسائل أىم من يعد وىو 1990 لعام بالزيت التموث
 الشخصية المشرع األمريكي منحو فقد األساس ىذا عمى عمى المستوى الداخمي و بالزيت، التموث عن

 .التعويض مجال في ميامو أداء لو يتسنى حتى المعنوية
وسنتناول في ىذا المطمب:أوجو التعويض التكميمية التي استحدثيا المشرع الدولي بعد              

 .إلى جانب نطاق عمل الصندوق األمريكي لمتعويضضالنقص من الصندوق الدولي لمتعوي التماس



الباب الثاني:المسؤولية الدولية والتعويض عن األضرار الناتجة عن تموث البيئة البحرية بالزيت النفطي 
 والوضع في النظام األمريكي

276 
 

إلظيار التجربة -بما أنو يعتبر بمثابة أىم تشريع  في ىذا المجال -كنموذج لمتشريع الداخمي 
 األمريكية ومساىمتيا في حماية البيئة البحرية من التموث بالنفط. 

 الصناديق التكميمية لمتعويض.الفرع األول:
 األمريكي لمتعويض.الفرع الثاني: الصندوق 

 
 الصناديق التكميمية لمتعويض. الفرع األول:

إلى جانب إنشاء  IMOتم إنشاء صندوق تعويض تكميمي من طرف المنظمة البحرية الدولية        
من   Stopia  2006»نظام   «و«  Topai 2006» نظام     اسمنظام اتفاقي إرادي يطمق عميو 

كنظام تكميمي لتغطية أوجو النقص التي تعتري الصندوق الدولي  طرف نادي المؤمنين بمندن
 لمتعويض:

 2003أوال : الصندوق التكميمي لسنة  
 ماي 16إلى  12الذي انعقد من  IMO إثر االجتماع الدبموماسي لممنظمة البحرية الدولية       
، توصل الحاضرون إلى اتفاق يقضي بإنشاء صندوق تعويض تكميمي يسمح لمدول المصادقة 2003

 .عميو باالستفادة من حد تعويض أفضل
تم إنشاء  والذي بموجب 2003ماي  16بروتوكول في  IMOحيث أصدرت المنظمة البحرية الدولية  

 1الدولي لمتعويض. صندوق تعويض تكميمي،و يعد ىذا األخير مكمال لتعويض الصندوق
 التعويض الدولي صندوقل المنشئ بروتوكولالدولة عضو في  11تم تبني ىذا الصندوق من طرف 

  وييدف ىذا الصندوق إلى وضع مستوى ثالث إضافي لمتعويض عن أضرار التموث بالزيت 1992،2
 1 واالنضمام إلى ىذا الصندوق ىو أمر اختياري ومفتوح لكل الدول األعضاء.

                                       
أشير  3لدخولو حيز النفاذ مرور  2003من بروتوكول الصندوق التكميمي لسنة  من الفقرة األولى 21شترطت المادة ا- 1

  .قلألأن تتم المصادقة عميو من قبل ثمانية دول عمى ا -: عمى أن
 .مميون طن 450 األقلأن يصل حجم المحروقات المستوردة في السنة   -         

 :انبزحغبل ،انسىٌد هىنُدا، انُزوٌج، انٍبببٌ، اٌزنُدا، فزَسب، فهُدا، اسببٍَب، ، اندًَبرن أنًبٍَب، وحخًثم هذِ اندول فً: - 2

Rapport Annuel de 2005: Fonds internationaux d’indemnisation pour les dommages dus à la 

pollution par les hydrocarbures, Royaume-Uni, P 19. 
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 1992بأجيزة مشابية لمصندوق الدولي لمتعويض لسنة  2003يعمل الصندوق التكميمي لسنة 
Fipol .ويتكون من جمعية وأمانة يديرىا مدير الصندوق ، 

يتجاوز حجم األضرار الناتجة  امعندويوفر الصندوق التكميمي تعويض إضافي فيدخل ىذا األخير 
الخاص بالمسؤولية المدنية، وبروتوكول  1992ل سقف التعويض المحدد في بروتوكو ؛عن الحادث 

المتعمق بصندوق بإنشاء الصندوق ، كما أن اليدف األساسي لو ىو رفع المبمغ اإلجمالي  1992
مميون  1047مميون وحدة سحب خاصة أي ما يعادل  750لمتعويض عن أضرار التموث ليصل إلى 

وء حوادث التموث نادرا ما يتعين أن تكون ثمة أحد أىم فوائد الصندوق التكميمي ،أنو في أس دوالر،و
حاجة إلى تخفيض التعويضات عن أضرار التموث في الدول األعضاء في الصندوق بشكل تناسبي. 

 2.%من قيمة طمباتيم المثبتة منذ البداية 100فينبغي أن تتوفر إمكانية أن يستمم المطالبون 

 01 األقل عمى يتمقوا ،ىو ضرورة  أن2003ومن أىم شروط االشتراك في صندوق التعويض       
 السنة التقويمية السابقة. خالل أدنى كحد النفط من طن مميون

 إدارة الصندوق*
 1992يعمل بأجيزة مشابية لمصندوق الدولي لمتعويض لسنة  2003الصندوق التكميمي لسنة      

Fipol،  3من جمعية وأمانة يديرىا مدير الصندوق، 2003يتكون الصندوق التكميمي  

                                                                                                                        
حمقة العمل بتنظيم من وزارة في إطار  رئيس الصندوق الدولي لمتعويض عن التموث النفطي (جوس مورا)من جانبو قال - 1

بروتوكول الصندوق إن  ،  :"بالتعاون مع الصندوق الدولي لمتعويض عن الحوادث النفطيةالعمانية  البيئة والشؤون المناخية 
، والذي ينطبق عمى تسرب النفط من ناقالت النفط، يقدم تعويضات لضحايا التموث وتكاليف إعادة البيئة 2003التكميمي 
لى حالتيا الطبيعية من خالل التسوية الودية، وُيمول من قبل مالكي السفن من خالل شركات التأمين لمحماية البحرية إ
وتتراوح المبالغ المتاحة   دولة من خالل تطبيق موحد في جميع الدول األعضاء 115وشركات النفط في   I&Pوالتعويض

 "يكي حسب االتفاقيات السارية في البمد،مميار دوالر أمر  1.06مميون دوالر إلى  127لكل حادثة من 
ناقمة نفط تمر عبر مضيق ىرمز كل عام عمى الساحل  5000أكثر من مقال منشور في جريدة عمان ،تحت عنوان: -

 .1192نوفمبر  94بتاريخ ،العماني وخطر التموث النفطي يشكل تيديدا حقيقيا
اعتمدتو :  (OPC Funds)دليل المطالبات ،(persga)نشرة صادرة عن الصناديق الدولية لمتعويض عن التموث -2 

 .13، ص 1992من مجمس إدارة الصندوق  2016وتم تعديمو في أفريل    1998في أفريل  1992 جمعية صندوق 

 2003بروتوكول من  16نص المادة - 3
 

https://iopcfunds.org/wp-content/uploads/2018/04/Claims_Manual_2017_-_Arabic.pdf
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تتكون الجمعية من ممثمي كل الدول األعضاء  ؛و2003من بروتوكول  16وىذا حسب نص المادة 
 .2003في الصندوق التكميمي لسنة 

تعاون يجب أن يكون يتسم بروح من ال 2003وصندوق  1992أما  أسموب  عن العمل بين صندوق  
 المتبادل واألىداف المشتركة بين المنظمتين.

يتضح أن الفرق الوحيد الموجود بين األجيزة المشكمة التنظيم الداخمي لمصندوق الدولي لمتعويض عن 
و الصندوق الدولي التكميمي لسنة  1992و كل من صندوق  1971أضرار التموث بالمحروقات لعام 

 .خيرين عمى جياز المجنة التنفيذية، يتمثل في عدم توافر ىذين األ2003
 *تمويل الصندوق:

الخاص بالمسؤولية المدنية وبروتوكول  1992تشتمل المبالغ المستحقة بموجب بروتوكول           
مميون من حقوق  203الخاص بتعديل حدود التعويض التي تقدر ب  1992المنشئ لصندوق  1992

 1دوالر أمريكي .  283000 000السحب الخاصة، أي ما يعادل 

يعوض إال عن أضرار التموث الواقعة بعد دخول بروتوكول ال  2003و الصندوق التكميمي لسنة 
حيز التنفيذ،  والعضوية مفتوحة ألي دولة عضو في  2003المنشئ لمصندوق التكميمي لسنة  2003

.1992صندوق   
حيث تدفع االشتراكات لمصندوق التكميمي كل سنة، من طرف كل عضو فيو وىذا عن كل         

من المحروقات المنقولة بحرا في  2طن 150000لسنة أكثر من طرف تمقى في المجموع خالل ا
الموانئ وفي المنشآت النيائية ليذه الدولة، ويختمف نظام االشتراك في الصندوق التكميمي لسنة 

  2003، حيث قام بروتوكول 1992( لسنة Fipolعن صندوق التعويض الدولي فيبول ) 2003
مى تغطية جيدة لالشتراكات. فإذا حصل ولم تمتزم أي بوضع تدابير تحت الدول األطراف لتسير ع

دولة بتقديم تقرير عن حجم المحروقات المستممة من طرف مستوردىا ، يتوقف الصندوق التكميمي عن 
                                       

 .174ص التموث النفطي، مرجع سابق، بن طيفور .ع، درويش.م، المسؤولية البيئية الناتجة عن- 1
 :عمى ، التكميمي لمصندوق المنشئ 2003 بروتوكول من 01 الفقرة 10 المادة تنص - 2

"Les contributions annuelles au Fonds complémentaire sont versées, en ce qui concerne 

chacun des États contractants, par toute personne qui, au cours de l’année civile mentionnée à 

l’article 55, paragraphe 3 a) ou b), a reçu des quantités totales supérieures à 512 222 tonnes"                              
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ن استمر الوضع إلى غاية السنة  دفع التعويضات إلى غاية تقديم التقارير و دفع االشتراكات، وا 
  في ىذه الحالة سيرفض. وكما سبقت اإلشارة إليو التموثدت الموالية ، فكل طمب تعويض عن أي حا

فإن ىذا الصندوق التكميمي يقدم تعويضا يضمن تغطية أفضل؛ و بالتالي يضمن تعويضا أكبر 
 لممتضررين من ىذا التموث. 

يعتبر بعض الفقو أن الحد األقصى لتدخل الصندوق الدولي التكميمي طبقا ليذه القيمة، يمثل أحد 
، كما يعد خطوة جبارة في مشوار التكفل الشامل بتعويض 2003التطورات اليامة لبروتوكول سنة 

 1معظم أضرار التموث البحري بالمحروقات.
 :بالتعويض التزاميمامن تنفيذ  2003حاالت إعفاء الصندوق الدولي التكميمي السنة    *

، في تعويض 2003بالنظر إلى الدور التكميمي الذي يؤديو الصندوق الدولي التكميمي لسنة       
تعويضا کامال عن األضرار في ضوء الصندوق  استيفائيمالمتضررين من التموث في حالة عدم 

، فإنو أمر بدييي القول أنو عندما تتوافر حالة من حاالت إعفاء ىذا 1992الدولي لمتعويض لسنة 
بالتدخل لتقديم تعويض لضحايا التموث، فإن الصندوق الدولي التكميمي لسنة  التزامومن  األخير
 .االلتزامأيضا من ذات  فىيع 2003

 بالتعويض في الحاالت التالية:  التزامالصندوق من أي  ىيعفحيث  
تمرد، أو إذا إذا أثبت أن ضرر التموث وقع نتيجة لعمل حرب، أعمال عدوانية، حرب أىمية أو نتيجة ال -أ

حربية أو سفينة أخرى ممموكة  أثبت أن ضرر التموث قد نتج بسبب تسرب أو إلقاء المحروقات من سفينة
 .بشرط أن تكون لحظة وقوع الحادث مخصصة فقط لخدمة غير تجارية  لمدولة أو مستغمة بواسطتيا

 .إذا لم يستطع المدعي إثبات أن ضرر التموث ناتج عن سفينة أو أكثر -ب 
متناع عن عمل مرتكب بنية إحداث اإذا أثبت أن ضرر التموث ناجم كميا أو جزئيا عن عمل أو  -ج 

الضرر من طرف الشخص المتضرر من التموث، أو بسبب إىمال ذلك الشخص، فإن الصندوق يمكن أن 
 بتعويض ىذا الشخص. وال يعفى الصندوق في جميع األحوال من التزامويعفى بشكل كمي أو جزئي من 

 2بالتعويض عن تكاليف اإلجراءات الوقائية". التزامو

                                       
1
 -assurance des entreprise ,3éme édition,Dalloz Paris, 1991          Yvonne Lambert-Faivre, Risques et  

P,576. 
 .2003المادة السادسة من الفقرة الثانية من بروتوكول - 2
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سواء من حيث إدارتو أو تمويمو و حتى شروط  2003أخيرا يمكن القول أن الصندوق التكميمي لسنة 

، ودليمنا في ذلك ىو أن معظم بنود 1992سنة  (FIPOL) تدخمو فإنو تقريبا مطابقا لمصندوق الدولي
 .1992توكول الصندوق سنة ىذا البروتوكول تحيمنا إلى برو 

( سنة FIPOLإال أن الشيء الجديد الذي جاء بو ىو رفعو لقيمة التعويض مقارنة بالصندوق الدولي ) 
1992. 

   سواء من حيث إدارتو أو تمويمو 2003ولذلك يمكن القول أن الصندوق التكميمي لسنة             
، ودليمنا في ذلك ىو 1992سنة  (FIPOL) و حتى شروط تدخمو فإنو تقريبا مطابقا لمصندوق الدولي

 .1992أن معظم بنود ىذا البروتوكول تحيمنا إلى بروتوكول الصندوق سنة 
( سنة FIPOLإال أن الشيء الجديد الذي جاء بو ىو رفعو لقيمة التعويض مقارنة بالصندوق الدولي ) 

1992 
ت الحصول عمى التعويض من الصناديق الدولية المنشئة بواسطة بروتوكولي: إجراءا*
(1112،2003) 

، أين يتم قبول طمباتيم  1يستوفي ضحايا التموث من الصناديق الدولية ،تعويضاتيم بطريقة ودية     
 2من طرف الصناديق بعد دراسة مدى قابميتيا لمتعويض .

حول قابمية الفصل في  اتفاقة الودية، و لم يتم التوصل إلى أما إذا لم تنجح مساعي التسوي       
فإنو صار لزاما عمى  طمبات التعويض بين الصناديق الدولية لمتعويض و المتضررين من التموث ،

                                       
فيما تتعمق بطمبات التعويض التي تم تسويتيا بطريقة ودية بين طالبي التعويض و الصناديق الدولية لمتعويض، إذ  - 1

، التي تعرضت لحادث جنوح بالساحل « THUNTANK 5»نذكر من بينيا ما حدث في قضية ناقمة النفط السويدية 
طن من حمولة زيت الوقود  200و  150اوح بين ، مما أدى إلى تسرب كمية تتر 1986ديسمبر  21الشرقي لمسويد في 

طمب تعويضيا  1971الثقيل التي تنقميا. و عمى إثر ىذه الواقعة وجيت الحكومة السويدية لمصندوق الدولي لمتعويض لعام 
 . و بعد توصل إدارة الصندوق مع الحكومةالمتضررة بفعل تسرب الزيتعن التكاليف المبذولة في عمميات تطيير المناطق 

حول المبمغ الفعمي الذي صرف في ىذه العمميات، قرر المدير تعويضيا بالقيمة المالية المقدرة  اتفاقالسويدية إلى أرضية 
 .1989نوفمبر  2جنيو إسترليني، حيث تم تسديد ىذه األخيرة بتاريخ  2.291.257ب 
- - FIPOL: rapport annuel de 1989 ,p. 26-28. 
 .87ة البحرية ،مرجع سابق،صئر تموث البيا،المسؤولية المدنية عن أضر أحمد خالد الناصر - 2
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ىؤالء المجوء إلى رفع دعوى قضائية من أجل إجبار إحدى ىذه الصناديق عمى دفع تعويض عن 
          1971أضرار التموث طبقا لما نصت عميو القواعد الواردة في كل من إتفاقية إنشاء صندوق عام 

 2003.1ي التكميمي لسنة المعدل ليا و بروتوكول إنشاء الصندوق الدول 1992و بروتوكول سنة 
و عمى الدول المتعاقدة وفقا لمقواعد االتفاقية لمصناديق الدول كل اإلجراءات الالزمة لتمكين كل     

صندوق من التقدم كطرف متدخل في أية متابعة قضائية ضد مالك السفينة أو ضامنو، حيث يحق 
صوص عمييا في القانون الوطني لتمك لكل طرف في الدعوى، و بعد مراعاة اإلجراءات القانونية المن

الدولة، أن يخطر الصندوق بتمك الدعاوی، و بالطريقة التي يصبح فييا الصندوق في وضع حقيقي 
يمكنو من التدخل فعميا باعتباره طرفا في اإلجراءات القانونية. و لذلك يتم إلزام الصندوق بالحكم 

أية أما في حالة عدم  اتخاذهبالرغم من عدم الصادر في دعوى التعويض في حالة إخطاره بالدعوى 
    2أخطاره فإنو يكون غير ممزم بتنفيذ الحكم الصادر في دعوى التعويض. 

الدول المتعاقدة بيذه الصناديق كأشخاص قانونية ، وبمدير كل صندوق  اعترافإلى جانب ضرورة 
 3كممثل قانوني لو.

متاحة أمام المتضررين من التموث البحري  استدراكيةمحطة تمثل  وعموما فإن ىذه الصناديق       
عمى الرغم  بالمحروقات من أجل الحصول عمى تعويض عادل يكفل ليم عالج األضرار الالحقة بيم

تعويض األضرار البيئية التي تصيب  االعتبارحيث أنيا ال تأخذ في عين  من النقائص التي توشبيا،
ال يمكن تقييميا من الناحية المادية، في الوقت الذي ينحصر العناصر الطبيعية نفسيا باعتبار أنو 

                                       
1
 - Pierre BONASSIES, Christian SCAPEL, Droit maritime, LibrairieGénérale de Droit et de 

Jurisprudence, Paris, 2006.  
2
، تسديد أي تعويض فيما يتعمق 1971رفض مدير الصندوق الدولي لمتعويض عن أضرار التموث بالمحروقات لعام  - 

في اإلمارات العربية المتحدة «  ROSE GARDEN MARU» بأضرار التموث الحاصمة عمى إثر حادث السفينة البنمية 
 اتفاقيةمن  6/ فقرة 7القضائية تطبيقا لنص المادة ، لعدم إخطار إدارة الصندوق بالدعوى 1985ديسمبر سنة  26بتاريخ 

 إنشاء الصندوق.
- FIPOL: rapport annuel de 1988, p. 71-72.    
 .1971من االتفاقية المنشئة لصندوق  2/2المادة -3
 . 1992 سنة من البروتوكول المنشئ لصندوق 2/2المادة -
 . 2003 لسنة التكميمي الدولي الصندوق إنشاء بروتوكول من 2 فقرة /2 المادة-
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تعويض ىذه األضرار فقط في تكاليف اإلجراءات المعقولة التي يتخذىا الشخص لغرض إعادة 
المنطقة المصابة بالتموث إلى الحال الذي كانت عميو قبل وقوع الحادث.   فضال عن أن مقدمي 

ن مدة زمنية طويمة بين الفترة الممتدة من تاريخ إجراء الخبرة طمبات التعويض يشتكون من أنيم ينتظرو 
 الميدانية عمى أضرار التموث الالحقة بيم و تاريخ قبول ىذه الصناديق تعويضيم عن تمك األضرار.

 STOPIA 2006و TOPIA 2006ثانيا:االتفاقيتان اإلختياريتان  
بوضع نظام  Clube P&I London 1ب قام نادي لندن لمحماية والتعويض الذي يسمى            

 إرادي لمتعويض بموجب اتفاقات وىما:
لتعويض في حالة التموث بالمحروقات من طرف ناقالت البترول ذات الحجم ويتعمق با: األول تفاقالا

 . stopia 2006الصغير، ويطمق عميو مصطمح 
المتسربة من ناقالت البترول يض أيضا في حالة التموث بالمحروقات و لتعبا ويتعمقثاني: االتفاق ال

 .  2006Topia ويطمق عميو بدوره مصطمح
األضرار  بتغطية نوع عدم التوازن المتعمق 2003ولقد ظير عند إنشاء الصندوق التكميمي لسنة   

 الناتجة عن السفن الصغيرة في إطار نظام التعويض المعمول بو في مجال التموث البحري بالنفط 
ار الحد المطبق عمى مثل ىذه الناقالت بموجب اتفاقية المسؤولية المدنية عمى أساس طوعي ، مقد

حمولة أو أقل  29،548. ينطبق العقد عمى جميع الناقالت التي يبمغ وزنيا اإلجمالي 1992لعام 
عادة التأمين عمييا. األعضاء في المجموعة الدولية P&Iالتي تم إدخاليا في أحد أندية   وا 

، ويستمر كل من صندوق التعويض 2006فيفري  20االتفاقات حيز النفاذ بتاريخ وقد دخل ىذان 
في  2003وصندوق التعويض التكميمي لسنة  1992عن أضرار التموث البحري بالمحروقات لسنة 

 Stopia.2 2006و  Topia 2006 يتعويض المتضررين من الحوادث التي يطبق عمييا اتفاق
                                       

1
 - LONDON CLUBS P&I :: مؤمن مشترك، والذين يمنحون ألنفسيم تأمينا من المسؤولية  13ىذا النادي متكون من

 من الحمولة الدولية لمتموث بالمحروقات. 693بحوالي % 
في أي شيء من بروتوكول الصندوق  نال يعدال  Stopia 2006و  Topia 2006تفاقی ا أن الجدير باإلشارة؛ - 2

نما يبقى كل واحد منيما يستمر في 2003و كذا الصندوق التكميمي لسنة  1992سنة  (FIPOL) الدولي  آداء، وا 
 التعويضات الالزمة لممضرورين عن حوادث التموث البحري بالمحروقات 

 .96جع سابق ،صبن شريف زىير ،دور صناديق التعويض في تغطية أضرار التموث البيي، مر -
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يض المتضررين من التموث بالمحروقات وبعد ذلك يقوم مالك السفينة فيذان الصندوقان ممزمان بتعو  
 Stopia.1 2006و  Topia 2006بتعويضيما طبقا التفاقيتي 

  stopia 2009اتفاق  -1

 الحمولة تصل التي الصغير الحجم ذات، لمبترول الناقمة السفن فقط يشمل تأميني نظامىو          
 أضرار إحداث في تتسبب التي و المحروقات، من طن 29548 من يقل أو يعادل ما فييا الصافية

 2. 1992 صندوق في األعضاء الدول إحدى لدى
مميون  30.5أي  (DTSمميون من حقوق السحب الخاصة ) 20 لمتعويضالمبمغ األعمى وحدد  

التي تساوي أو تقل حمولتيا عن   - ناقالت النفط لألضرار التي تصيب  دوالر أمريكي بالنسبة 
إحدى الدول األعضاء في صندوق التعويض الدولي عن أضرار التموث  التي تخص-طن  29548

 .1992البحري بالمحروقات لسنة 
من مالك السفينة تعويضا مساويا لمفرق بين مبمغ تحديد  1992لسنة  Fipotيتمقى ىذا الصندوق و 

.أي مايزيد عن ىذا  1971نة المعدل اتفاقية الصندوق لس 1992المسؤولية المقرر بموجب بروتوكول 
 1992.3المبمغ يتحممو صندوق 

وبعد ذلك تقمص المدة إلى خمس سنوات .بعد عشر سنوات ،  إجراء مراجعة  مع ضرورة          
، لتحديد النسب التقريبية  يةالنفط الشركات والصندوق التكميمي وممثمي 1992بالتشاور مع صندوق 

من طرف أصحاب السفن بغية تجنب التدابير التي يمكن اتخاذىا ،و  اإلجمالية لمتموث النفطي لمقيمة
 4الحوادث.

                                       
 .300حنان عميور ،حماية البيئة البحرية من التموث الناتج عن الزيت النفطي ، مرجع سابق،ص - 1
، لم يكن ىناك أي حادث  2019مايو  1حتى و حتى اآلن عمى ثالث حوادث.  2006ستوبيا  يقطبت فإنو تم  لإلشارة- 2

 .TOPIA 2006يغطيو 
3 - Günther Handl , Managing the risk of offshore oil and gas accidents- international legal 

dimension, Published by Edward Elgar Publishing,U.S.A,2019.P397.                                         
                                                                 

 .STOPIA 2006البند الثامن من اتفاق  - 4
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ألصحاب السفن لدفع مساىمة متزايدة في  يدف إلى توفير آليةي الذي: Topia 2009اتفاق  -2
تمويل النظام الدولي لمتعويض عن التموث النفطي الناجم عن السفن ، كما حددتو المسؤولية المدنية 

 .2003وبروتوكول الصندوق التكميمي لعام  1992واتفاقية الصندوق لعام  ،1992لعام 
كما  .نجاح ىذا النظام الدوليبإ يعكس المخطط رغبة مالكي السفن في دعم الجيود لضمان استمرارىاو 

، في  1992لمصندوق الدولي لمتعويض عن التموث النفطي لعام  يعكس االلتزام الذي أعطوه لمجمعية
،لوضع مخططات تعاقدية ممزمة لضمان انخفاض التكاليف  2005في أكتوبر  دورتو العاشرة

 TOPIA .لنفطقالت اان تقاسم داخل ىذا النظام بالتساوي تقريبا مع عن طريق  اإلجمالية لممطالبات
بروتوكول ل وييدف أيضا إلى تشجيع التصديق عمى الممحق التكميمي عمى أوسع نطاق ممكن

 ناقالتالتي يفرضيا البروتوكول عمى  عترافًا بالعبء اإلضافي المحتملالصندوق ، وقد تم وضعو ا
 ٪ من 50عن  2003 لمالكي السفن لتعويض الصندوق التكميمي TOPIA تقدم بحيث .النفط

 1 .التعويض 
 .TOPIAو  STOPIA عمى 2012 تعديالت - 1

 من أجل معالجة كمييما 2006تم إجراء العديد من التعديالت عمى اتفاقيات  خالل المراجعة ،
جراء المراجعات المستقبمية.  :عمى  سيكون ليا تأثير ىذه التعديالت إدخال تشريع العقوبات وا 

ألسباب خارجة عن  حماية مالك السفن وأندية المجموعة الدولية في الحاالت التي تكون فييا .1
  نتيجة لذلك 2003و  أو الصندوق التكميمي  1992ممنوعون من تعويض صندوق  إرادتيم ، فإنيم

تقع ضمن نطاق أي  يمنع مالك السفن و / أو شركات التأمين من دفع المدفوعات التي من شأنيا
ضمان مواءمة المراجعات المستقبمية مع فترة المراجعة األصمية التي تبمغ  .زيادة عمى ذلكنظام ساٍر 

بدال من مراجعة بيانات المطالبات في المستقبل عمى مدى خمس سنوات فقط كما ىو  عشر سنوات
 2. 2006اتفاقيات  منصوص عميو في

                                       
 

2 - STOPIA 2006 and TOPIA 2006 – review and amendments for 2017, The Britannia Steam Ship 

Insurance Association Limited 17 February 2017  ,P1.                                                                              
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 Fipol 1971لمتعويض لسنة  ةق الدولييدامن صن ،أن كللنا توضح يمن خالل ما سبق        
المنشئ لمصندوق التكميمي لسنة  2003وبروتوكول  1992ببروتوكول الصندوق لسنة  ةالمعدل
تعويض المتضررين  مجال فيالدولي التعاون  تيدف إلى تعزيز ؛ 2006إلى جانب إتفاقيي. 2003

عن طريق توزيع العبء المادي بين الصناعة النفطية وصناديق .نفطمن جراء التموث البحري بال
 التأمين.

 لثاني: الصندوق األمريكي لمتعويض.الفرع ا
 

د حدثا ىاما في عأن نظام صناديق التعويض عن أضرار الكوارث الطبيعية ي من المؤكد         
مجال التعويض ، إذ يسيم بشكل ممموس في التحول من نظام المسؤولية المدنية الفردية إلى نظام 

ة عن الكوارث الطبيعية تتطمب مواجيتيا المسؤولية المدنية الجماعية ، فضخامة األضرار الناجم
ت من حيث األصل لمواجية عبوسائل استثنائية مختمفة عن الوسائل القانونية التقميدية التي وض

األضرار العادية التي تتحقق عمى نطاق أفراد أو مجاميع صغيرة من األشخاص ، ولما كان األمر 
العامة في مواجية األضرار الكارثية ،فإذا وجدت كذلك فالدولة تبحث في البداية مدى كفاية القواعد 

أنيا غير كافية فإنيا تتجو حينيا لمبحث عن قواعد أخرى يمكن ليا أن تواجو بيا ما ينجم عن تمك 
الكوارث من أضرار، ومن ىنا بادرت الدول إلى إنشاء صناديق التعويض عن أضرار الكوارث 

في الحاالت التي يعجز فييا المتضرر عن إقامة يا األضرار المذكورة تطريقبالطبيعية لتواجو 
 1 .المسؤولية المدنية عمى شخص معين عن الضرر الذي يدعيو 

ولقد أدت حوادث التموث المتتالية ،عمى خطورتيا ،سواء تمك التي وقعت في المياه األمريكية            
تشريع مستقل يعالج التموث البحري ، وخاصة  وضعأو في خارجيا، إلى استشعار الكونجرس ضرورة 

   2.ترول والزيت الخام من دول أخرى زدياد الممحوظ العتماد الواليات المتحدة عمى استيراد البالبعد ا
التموث  ضراربتنظيم المسئولية المدنية عن أيتعمق شدة فيما لبا يالقانون األمريک تميز وقد

                                       
،المسؤولية المدنية عن أضرار الكوارث الطبيعية،دار التعميم دار التعميم الجامعى ,محمد عبد الصاحب الكعبي  - 1

 .523،ص 2019،العراق،الجامعي 

2
 - David P. Berschauer, Oil and water don't mix : Federal private causes of actions for oil spill 

damages, Volume 20 Southwestern University Law Review 1991, p. 395                                

https://www.google.dz/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1+/+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D8%A8%D9%8A%22
https://www.google.dz/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1+/+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D8%A8%D9%8A%22
https://www.google.dz/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%89%22
https://www.google.dz/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%89%22
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لية ؤو رية من التموث وتنظيم المسحعمى البيئة البلممحافظة صدرت في أمريكا عدة قوانين  حيثبالزيت،
ضمن ىذه القوانين:قانون المياه العميقة بالزيت والتعويض عنيا. ومن  موثرار التضالمدنية عن أ

وقانون خطوط أنابيب البترول في أالسكا "  1973The Deepwater Pro Actالموانئ  لسنة 
ولية عن أضرار التوت بالزيت الناتج عن ؤ ن تنظيم المستضموالم  TAPAA "1973ف ب"والمعرو 
 1.ستخراج البترول اعممية 

 Federal Water pollution Control  act 1980  مسيطرة عمى التموث بالزيتلفيدرالي لاالقانون و    

النص عمى تضمن  ماك ؛رية األمريكيةحلقاء الزيت في المياه البإو ىذا القانون تضمن حظر 
أحيانا يعرف ىذا القانون بقانون المياه مريكية و األالمياه  في الزيت إلقاءعمى لمترتبة ولية اؤ المس

     ، إلى جانب قانون تنظيف البيئة البحري الواسعة )المسؤوليةCleen water act 1980النظيفة 
 .1980و التنظيف(الصادر سنة 

The Comprehensive Environmental Response Clean Up  C.E.R.CLASSE And Liability Act .2 

 1980  ، الصادر في عام Cerclaبموجب القانون األمريكي والمعروف أن قانون الصندوق الكبير ،
و الخاص بتعويض المضرورين من جراء ممارسة األنشطة البيئية الخطرة، يتم تمويمو عن طريق 

يتم  ، وات المموثة و بصفة خاصة شركات البترول الخام و المواد الكيماويةضريبة تفرض عمى الشرك
 3عن طريق رسم عام ضد التموث مفروض عمى كل الشركات األمريكية.كذلك تمويمو 

،وىو ما أدى إلى وجود 1990(O.P.A)وليذا نجد أن القوانين قد تعددت قبل إنشاء  قانون التموث 
 شأن ىذا الوضع خمق جو من عدم االستقرار.تداخل عند التطبيق ،وكان من 

خير مثال عمى التعقيدات التي نشأت عن التداخل في تطبيق  Exxon Valdez ولعل حادثة      
فمقد كان عمى الحكومة األمريكية استخدام جميع   OPA القوانين السابقة عمى قانون التموث بالزيت

لكي تتمكن من استرداد التعويضات عن الخسائر التي االختبارات والبدائل في ظل القوانين المختمفة 
وفقا لقواعد الصندوق  يقرر (أالسكاأنابيب )أصابت مصادر البيئة الطبيعية . فمثال ، كان قانون 

                                       
 .682-681صالح محمد سميمة ،تأمين المسؤولية المدنية عن أضرار التموث البحري، مرجع سابق، ص- 1
 .682ص صالح سميمة ، تأمين المسؤولية الدولية عن أضرار التموث البحري، مرجع سابق ،- 2
3
 -     Kiss Alexadre, Droit international de l’environnement, op.cit, p 281.                                            
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زاد عمى ذلك من أضرار ينبغي  ما و 1الخاص بو بأن الحد األقصى لمتعويض ىو مائة مميون دوالر،
السکا أى المتعمقة بالتموث . والطريف في األمر أن قانون أنابيب التعويض عنيا وفقا لمتشريعات األخر 

نفسو كان يقضي بإلغاء أحكام القوانين األخرى فيما يخص أي حدود تعويضية تزيد عمى المبمغ الذي 
رورين وكذلك الحكومة كانوا يدورون في حمقة مفرغة ، فبينما ضحدده القانون المذكور، ومن ثم فإن الم

إلى غيره من القوانين لمحصول عمى تعويضات أعمى، كان ذلك القانون  أالسكاابيب يحيل قانون أن
 .أي قوانين أخرى في ىذا الخصوص  ذاتو يمغي

مبالغ التعويض التي تقررىا القوانين السابقة ال تعبر عن حقيقة األضرار والجدير باإلشارة أن        
التعويض القصوى التي قد يمتزم بيا مالك السفينة الحاصمة بسبب التموث بالزيت . فمثال كانت مبالغ 

 أضف إلى ذلك أن (السکاأقانون أنابيب )أو مستغميا ىي أربعة عشر مميون دوالر أمريكي وفقا ل
مائة مميون دوالر، وىي مبالغ لم تكن  كان حده )قانون الصندوق الكبير( صندوقيقدره  مبمغ  أقصى

 2.كافية لعالج آثار التموث وخاصة في حوادث التموث الضخمة

كما تمثل القصور كذلك في تردد الحكومة األمريكية في اتخاذ القرارات الحاسمة  في ظل تمك         
.أضف إلى أنو كان يتعين صدور القرار من الرئيس نفسو   أو من 1990القوانين السابقة عمى قانون 

 حداث التموث يفوضو لتحديد عدم كفاية إجراءات مكافحة التموث المتخذة من جانب المتسببين في إ
وىو ما يؤدي إلى البطء في مكافحة التموث البحري الناتج 3قبل مباشرة الحكومة في مباشرة إجراءاتيا.

 عن تسرب النفط.

 Exxon،قد صدر عمى إثر وقوع حادثة الناقمة  (O.P.A) 1990ولذلك نجد أن قانون التموث بالزيت
Valdez  وحيده لمقواعد القانونية لمتموث بالزيت عمى عمى سواحل أالسكا ،حيث تميز ىذا القانون بت

مستوى الفيديرالية ،كما تميز بالشدة في تنظيمو لقواعد المسؤولية .ولذلك تم إنشاء صندوق التعويض 
 .1990عن المسؤولية عن التسرب بالزيت في يناير  

                                       
 .41جالل وفاء محمدين ، الحماية القانونية لمبيئة البحرية من التموث بالزيت،مرجع سابق،ص- 1

2 - Michael J. Uda, The Oil Pollution Act of 1990: Is There a Bright Future Beyond Valdez? Volume 

10 Environmental Law Journal ,1991,P 418.                                                                                              

                                     
 .45-44ية القانونية لمبيئة البحرية من التموث بالزيت،مرجع سابق،صجالل وفاء محمدين ، الحما- 3
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 *نطاق عمل الصندوق األمريكي لمتعويض:     

، بموجب  1990بالزيت عام  التموثولية عن ؤ عن المسفي لمتعويض حى إَشبء صُدوق               
ى ىذا ضفولقد أ OPA  (Oil Liability Spill Trust Fund ( OLS TFقانون التموث بالزيت 

حتى يتمكن من القيام مباشرة أعمالو واتخاذ ما يمزم 1القانون عمى الصندوق الشخصية االعتبارية 
وبشرط أال  مغ مميار دوالر عن الحادث الواحدموث بالزيت وحتى مبلتغطية التعويضات عن حوادث الت

 دوالر . 500000يزيد المقدار المدفوع من ىذا المبمغ لتغطية أضرار المصادر الطبيعية عمى مبمغ 

ويتحدد نطاق تدخل الصندوق األمريكي لمتعويض في الحاالت التي يعفى فييا الشخص المسؤول من 
ة التي ال يكفي فييا التعويض الممزم بدفعو لتغطية كافة األضرار الناجمة عن المسؤولية ،أو في الحال
وبالتالي يمكن القول أن الصندوق يمعب دورا ميما في حصول المتضررين  2التموث وتكاليف اإلزالة.

عمى التعويض خاصة فيما يتعمق بمصروفات إزالة األضرار ،ويتم دفع ىذه التعويضات بقرار من 
 3ق.رئيس الصندو 

 *تمويل الصندوق:

عن كل برميل من الزيت يتم  4ويتم تمويل الصندوق أساسا من فرض ضريبة مقدارىا خمسة سنتات
لى الواليات المتحدة األمريكية، عالوة عمى المبالغ التي يتم تحميميا من الجزاءات المالية إ نقمو من أو

ومن أولين سؤ وفقا لمقانون وكذلك مبالغ التعويضات التي يستردىا الصندوق من األشخاص الم
                                       

 من قانون التموث بالزيت . أ، الفقرة  1015الفصل - 1
 .117جالل وفاء محمدين ، الحماية القانونية لمبيئة البحرية من التموث بالزيت،مرجع سابق،ص -
 6/ 1012الفصل - 2
 /أ1220الفصل - 3
أعاد قانون سياسة الطاقة لعام  ،و 1994لمبرميل في نياية عام  اتسنت 5الضريبة األصمية البالغة انتيت صالحية  - 4

ضريبة اإلنتاج  2008مدد قانون تحسين وتمديد الطاقة لعام  كما  2006 اعتباًرا من أبريل و مرة أخرى الضريبة  2005
سنتات  9إلى  2016-2009سنتات من  8ت إلى سنتا 5وزاد ضريبة اإلنتاج لمبرميل من  2017لمبرميل حتى ديسمبر 

 . 2017في 
  Po-https://www.uscg.mil/Mariners/Nationalالموقع الرسمي  لخفر السواحل  األمريكي:-

 - National  Pollution Funds Center , The Oil Spill Liability Trust Fund (OSLTF) 

https://www.uscg.mil/Mariners/National-Po
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أيضا ليم.وتعتبر الفوائد التي تحتسب عمى المبالغ القائمة بالصندوق من المصادر الرئيسية  يننالضام
 1لتمويمو.

إحدى القبائل  دفع ىذه المصروفات إلى اإلدارة المركزية الفيديرالية ،أو إحدى الواليات أو مويت    
  2اليندية ،ويجب أن تكون ىذه المصروفات معقولة .

 :ومن المصادر األساسية كذلك لتمويل الصندوق، نجد 

استرداد التكاليف التي أنفقيا الصندوق من األطراف المسؤولة عن  ويعني ذلك : استرداد التكاليف
 حوادث النفط ،و إيداعيا في الصندوق.

،قد تتحمل األطراف المسؤولة غرامات وعقوبات  باإلضافة إلى دفع تكاليف التنظيف : العقوبات
وقانون  لعميقة ،وقانون مكافحة تموث المياه الفيدرالي ،وقانون ميناء المياه ا OPAمدنية بموجب 

بشكل عام  OSLTFحيث تتراوح اإليداعات الجزائية في  ترخيص خطوط األنابيب عبر أالسكا.
 3ماليين دوالر سنوًيا. 7ماليين دوالر و  4بين 

والجدير باإلشارة أنو في ظل نظام التعويض بصندوق التعويض األمريكي قد تم ضم المبالغ التي 
.إلى جانب ىذا فإنو من المتاح  O.P.Aكانت تصب في الصناديق السابقة عمى إصدار قانون 

  4من طرف الصندوق في حد أقصاه مبمغ مميار دوالر لصرف التعويضات الالزمة. اقتراض
 تقسيم الصندوق إلى جيازين فرعيين :  وقد تم       

 . األول :ويسمى صندوق الطوارئ ، و ال تزيد المبالغ فيو عمى خمسين مميون دوالر سنويا 
ويقوم بثالث وظائف أساسية وىي : تقدير الخسائر الحاصمة لمموارد الطبيعية، دفع التعويضات إلزالة 

ل إمدادات الصندوق لمقيام بأعمال إزالة مخمفات من خال الفيدراليةالتسرب النفطي ،مساعدة واليات 
ولقد تولى ىذا الصندوق عمى مدار السنوات الماضية تمويل العديد من حاالت التسرب الزيتي . 
  التسرب بالزيت .

                                       
1 -A.F Bessemer Clark, The U.S.Oil pollution Act  of 1990 ,ibid ,p 251. 
 .693صصالح سميمة ، تأمين المسؤولية الدولية عن أضرار التموث البحري، مرجع سابق ، - 2
3 -        National  Pollution Funds Center , The Oil Spill Liability Trust Fund (OSLTF ) Ibid. 
 . 118جالل وفاء محمدين ، الحماية القانونية لمبيئة البحرية من التموث بالزيت،مرجع سابق،ص - 4
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أما الصندوق الثاني ،فيخصص لموفاء بكامل التعويضات عن أضرار المصادر الطبيعية وتكاليف 
حيائيا .وكذلك سد المطالبات التعويضية الغير مدفوعة عن اإلزالة والتنظيف ،وكذلك  استعادتيا وا 

دفع  المصروفات الالزمة لبعض الييئات الفيدرالية ،إلى جانب ىذا فتستخذم أموال ىذا الصندوق في
  1التعويضات الناتجة عن أضرار التسرب الزيتي الصادر من الوسائط البحرية غير الشاطئية األجنبية.

والجدير باإلشارة أنو وعمى خالف الصندوق الدولي لمتعويض ، يتدخل الصندوق األمريكي         
بيا الشخص من أي حالة من حاالت اإلعفاء التي يتمتع  2لمتعويض بشكل مطمق ،إذ ال يستفيد

 المسؤول ، إال فيما تعمق باإلىمال الجسيم أو الخطأ اإلرادي لممضرور . 
 :في مجال التموث بالزيت تردد الواليات المتحدة في االنضمام إلى المعاىدات الدوليةالسبب في  *

لمنظر في  1973عقدت لجنة العالقات الخارجية مجمس الشيوخ األمريكي اجتماعا في عام      
لصندوق ،وتمقت المجنة تقريرين اوعمى معاىدة ،التصديق عمى كل من معاىدة المسئولية المدنية 

  .، واآلخر يعارض المعاىدتينأحدىما يريد االنضمام إلى 
خمق  المصادقة يعني إلى أن  معاىدتينصار الرأي القائل باالنضمام إلى ىاتين الأن حيث رأى     

التناقض الموجود في ظل  ةإزالة والتعويض في حوادث التموث بالزيت، وبالتالي وليسؤ نظام موحد لمم
.أما المعارضون فقد أبرزوا قمقيم عمى مدى دستورية قوانين الواليات المختمفة في ىذا الخصوص 

المسؤولية .ذلك أن المعاىدتين تضعان نظاما استشاريا لممسؤولية يمنع إقامة أي دعوى ترفع من 
طالما التزم المسؤول عن التعويض في الحدود المتفق عمييا.مما يعني إغفال األضرار 3الضرورين .

 الثانوية التي تظير مستقبال.

إلى  من أجل االنضمامخطوة إيجابية تقم الواليات المتحدة األمريكية بعد ذلك بأي ولم          
األمريكية وبالتعاون مع المنظمة  قامت وزارة النقل. حيث 1974إلى غاية سنة ، تينالدولي تينمعاىدال

ومعاىدة الصندوق  CLC 1969ولية ؤ بصياغة مشروع لتعديل كل من معاىدة المس البحرية الدولية
ولية والتعويض عن األضرار ؤ المؤتمر الدولي لممسقد عقد لكي يتم التوافق مع التوجيات األمريكية، و 

                                       
 .120 جالل وفاء محمدين ، الحماية القانونية لمبيئة البحرية من التموث بالزيت،مرجع سابق،ص - 1
 .467مرجع سابق ،، لبحري بالزيتمحمد السيد أحمد الفقي ، المسؤولية المدنية عن أضرار التموث ا- 2
 .46-45ص، نفس المرجع،جالل وفاء محمدين ، الحماية القانونية لمبيئة البحرية من التموث بالزيت - 3
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فيو الواليات المتحدة األمريكية وقعت  ؛حيث 1984في لندن عام   راالمرتبطة بنقل المواد المنقولة بح
ولية المدنية ومعاىدة الصندوق . وعرف ىذا التعديل ببروتوكول ؤ صيغة لتعديل كل من معاىدتي المس

الشيوخ بالمصادقة عميو.وبالتالي لم يصبح ىذا الصندوق نافذا عمى  لكن لم يقم مجمس  19841عام 
 2المستوى الدولي.

 

                                       
 ماليين وحدة حسابية أي ما يعادل  3طبقا لمبروتوكول ، فإن مالك السفينة يمتزم بتعويض حده األقصى مبمغ  - 1

  .ية خمسة آالف طن عن السفينة التي ال تجاوز حمولتيا اإلجمالدوالر لمحادثة الواحدة  4 320000

مميون دوالر لتعويض ضحايا  194.4مميون وحدة أو ما يعادل  135وطبقا لبروتوكول الصندوق يضاف مبمغ مقداره 
 .التموث 

 .52-57، يزجع سببك،صجالل وفبء يحًدٌٍ ، انحًبٌت انمبَىٍَت نهبٍئت انبحزٌت يٍ انخهىد ببنزٌج -
رأى معارضوا البروتوكول في  الو.م .أ أن االنضمام إليو من شأنو االنتقاص من سيادة الو.م أ في سن تشريعات  - 2

خاصة بيا لحماية مواطنييا من أضرار التموث بالزيت.بإعتبار أن ىذا البمد أكبر مستورد لمنفط في العالم.وبالتالي يكون 
 .O.P.A. 1990 البحرية . وىو ما دفع إلى استحداث تشريعالناتجة عن الحوادث  أكبر عرضة لممخاطر
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 :ب الثانيخالصة البا

 الضرر وقوع من الحد ؛ىــو بالنفط  التموث عن البيئية المسؤولية أحكام إقرار من يعد اليدف       
 المسؤولية ترتيب أن كما أو الناتجة عن استغالل واستخراج ىذه المادة. النفطية المواد عن نقل الناتج

 المتضررين من جراء تعويض كذا و البحرية بالبيئة الحاصل الضرر لجبر وسيمة عالجية إال ىي ما
 ىذا التموث. 

أما بالنسبة لمقواعد االتفاقية ،فإنيا تطرح صراحة مسألة االلتزام العام المفروض عمى الدول     
بالمحافظة عمى سالمة البيئة البحرية من مختمف مصادر التموث عامة ،ومن التموث النفطي خاصة 

حكام المسؤولية الدولية ؛وأىم االتفاقيات التي اىتمت بنظام المسؤولية الدولية وذلك من خالل تكريس أ
 .9191 عن التموث الناتج عن النفط ،اتفاقية المسؤولية عن أضرار التموث بالنفط لسنة

تعويض ،وىذا بمثابة تكريس لمبدأ الوقد لجأت العديد من الدول إلنشاء صناديق خاصة ب        
ضحايا التموث البحري، فيناك صناديق إقميمية لمتعويض تم إنشاؤىا   االجتماعي إلسعافالتضامن 

ىناك صناديق عالمية أنشأت بموجب اتفاقيات دولية. وأىميا  الصندوق  وبموجب اتفاقية إقميمية، 
  الدولي لمتعويض عن أضرار التموث بالزيت الذي دعت إليو المنظمة البحرية الدولية.

       ادث التموث المتتالية ،عمى خطورتيا ،سواء تمك التي وقعت في المياه األمريكية ولقد أدت حو 
قانون التموث  يعرف ب ضرورة وضع تشريع مستقلبخارجيا، إلى استشعار الكونجرس  أو

، وخاصة بعد االزدياد الممحوظ العتماد الواليات المتحدة عمى استيراد  (O.P.A)1990بالزيت
فيما يتعمق بتنظيم  والدقة  وقد تميز القانون األمريکي بالشدة .لخام من دول أخرى البترول والزيت ا

المسئولية المدنية عن أضرار التموث بالزيت،.ولذلك تم إنشاء صندوق التعويض عن المسؤولية عن 
 .9111التسرب بالزيت في يناير  
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 الخاتمة:

ىمية القدر الكبير  ،ليا مف األ التموث البحري بالنفط  صنا إلى أف ظاىرةخم في نياية بحثنا ىذا         
 كاف مف الضروري أف تشمؿ ىذه الدراسة.لذلؾ  عابر لمحدود باعتبار أف التموث البحري ،ىو تموث 

باعتبار أف  ،لمبحث في لب المشكمةعامة والتموث النفطي عمى وجو الخصوص  المفاىيمي لمتموث اإلطار
 األنشطة بفعؿ ،وىو ما يجعؿ حمايتيا أحد أولويات الدولة الساحمية الدولة إلقميـ البحرية مالزمة البيئة

ىذا ما   ؛البحرية واستنزاؼ لمثروات البحار بمياه وأضرار الطبيعية لمموارد تدىور المموثة وما تسببو مف
إليكولوجي وعمى الدولة الساحمية ومصالحيا الحيوية واالقتصادية في ىذا ا التوازف عمى سمبي يؤثر بشكؿ

 وفرض البيئة تمؾ بحماية االلتزاـ ضرورة تضافر الجيود مف أجؿ المجاؿ.  ما دفع بالدوؿ لإلجماع عمى
مف أجؿ إصالح األضرار  لممسؤولية قواعد مف خالؿ وضع وذلؾ تمويثيا ومكافحة لمنع فعالة إجراءات
 .التموث بالنفط   عف الناتجة

موضوع تموث البيئة مف التسرب الذي ينتج عف الزيت المعمقة ل الدراسةويجدر بنا القوؿ ،أف       
يمكف أساسية   إلى عدة نتائج تقد أفض؛ المجاؿ  ذاوالحماية القانونية التي تكرسيا الدوؿ في ى النفطي،

 إلى بابيف:الذي تـ تقسيمو  مف منطمؽ البحثتقسيميا إلى جزئيف 

 الجزء األول:

تختص بامتداد آثارىا السمبية مف دولة ألخرى ،أضؼ إلى اآلثار   األضرار البيئيةطبيعة  فأ    -1   
         التفاعؿ عمى العالية بقدرتو يتميز  النفط .ناىيؾ عف أفالبالغة التي يمكف أف تتحقؽ عمى المدى البعيد 

لى اليواء إلى والوصوؿ أشكاؿ بعدة االنتشار و لى التربة وا    . المحيطات و البحار و العذبة المياه وا 

كميًا ،أوال بفعؿ طبيعة الزيت الطافية فوؽ الماء والذي يختمط  منعو يستحيؿ الضرر وقوعف           
النفطي بفعؿ بحبيبات الرمؿ زيادة عمى خصائص مياه البحر التي تساعد في سرعة انتشار التسرب 

 .الرياح واألمواج

تزاف مف نتيجة إلفراغ مياه اال ألغراض عسكرية أو إراديا، لالنتشار صورعدة  التموث بالنفط أخذ   -2
ىماؿ اإلأو نتيجة  إراديا نتيجة لوقوع كوارث طبيعية خارجة عف إرادة االنساف وال، خزانات السفف العمالقة

  لتفادي وقوع الكوارث البحرية؛البحرية المعموؿ بيا دوليا  واإلشاراتكالذي ينجـ عف عدـ مراعاة القواعد 
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كجنوح أو تصادـ السفف أو بسبب تحطـ المنشآت النفطية أو اصطداـ السفف بيذه المنشآت أو نتيجة 
بالجانب ىذا سبب كاؼ لإليالء الدوؿ العناية الخاصة و  ألعطاب في األنابيب الممتدة في أعماؽ البحار. 

،خاصة في ظؿ عدـ نجاعة عمميات  في ميدان حماية البيئة البحرية من التموث بالنفط الوقائي
 .والتي تتطمب في الغالب مبالغ ضخمة اآلليةالمكافحة 

باعتباره مبدأ  في ىذا المجاؿ مف أجؿ احتواء خطر التموث بالنفطالتعاون  لجوء الدوؿ إلى        -3 
عمى  2891البحار لعاـ حيث نصت اتفاقية قانون  .عمى المستوى االقميمي  أو العالمي  ؛سواءا رئيسيا

مف أجؿ وضع المعايير والقواعد الدولية لحماية  واإلقميميضرورة التعاوف الدولي عمى المستوييف العالمي 
 البيئة البحرية مف التموث.

مبدأ التعاوف بيف الدوؿ  عمىأكدت الصكوؾ الدولية العامة والخاصة  االقميميعمى الصعيد         -4
بالنظر إلى كونو مبدأ ذو طابع إجرائي كاف أساس وضع شبكة مف القواعد والمعايير الدولية اليادفة إلى 

أو خطر وشيؾ في حالة حدوث تموث  خطاراإل إلى جانب ىذا يعد .الناتج عف النفط الوقاية مف التموث 
كؿ ما ب مف أجو التعاوف االقميمي ؛إلى ذلؾألقرب امف شأنو أف ييدد السالمة البيئية لمدولة الساحمية 

  يقتضيو ذلؾ مف اتخاذ تدابير مشتركة وفعالة لمواجيتو.
فقد تـ منح المنظمة البحرية الدولية دورا محوريا ، متعاون عمى المستوى العالميلبالنسبة أما        -5

وتنفيذ المعايير الدولية المعتمدة ألجؿ تجسيد مبدأ التعاوف ،والتي تعد مظيرا مف مظاىر في صياغة 
 مؤتمر عقد إلى الدولية البحرية المنظمة  لجأت و قد .لمكافحة التموثعاوف عمى المستوى العالمي الت

 اتفاقيتيف:  إقرار  عنو نتج، في بروكسؿ دولي
 . بالنفط التموث الناتجة عن الكوارث حاالت في البحار أعالي في بالتدخل الخاصة :األولى
النقص  تدارؾمف أجؿ 1969 سنة بالزيت التموث ر أضرا عن بالمسؤولية الخاصة االتفاقية: الثانية

 أعالي في السفف كوارث عف الناتج التموث حاالت مواجيةب،خاصة   الموجود عمى مستوى التقنيف الدولي 
  .البحار

 2898نصوص االتفاقيات السابقة وخاصة اتفاقيات بروكسؿ  التماس قصور يشوبيتـ      -6  
      عف السفف ألنيا اقتصرت فقط عمى حاالت  بالنفط التموث الناجمة  ،الخاصة بالتدخؿ في أعالي البحار 

إال في حالة التموث الذي يكوف مصدره  حق تدخل الدولة الساحمية في أعالي البحارحيث أنو ال ينطبؽ 
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وىو كؿ ما تتعرض لو السفينة مف تصادـ أو جنوح أو أي حادث بحري آخر يقع عمى   -ي حادث بحر -
  . تسرب لمنفطمتف السفينة ؛مف شأنو أف يخمؼ ضررا ماديا ؛أو يشكؿ خطر وشيؾ ييدد بحدوث 

أعالي البحار،و إف كاف بيدؼ الحماية مف مع استبعاد تطبيقيا عمى السفف الحربية والحكومية في 
الحوادث البحرية التي تحدث أثناء استخراج النفط مف أعماؽ البحار  تيفاالتفاقيكمتا أغفمت  كما .التموث
  حاالت التسرب النفطي التي يكوف سببيا أعطاب في أنابيب النفط الممتدة في أعماؽ البحار . أو في

األضرار البيئية التي تصيب البيئة البحرية  بسبب بروكسؿ بشأف إف النقص الوارد في اتفاقي   -7
الميمة التي اسندت  السمطة  تـ تداركو مف خالؿ ؛أنشطة النقيب واستخراج النفط من أعماق البحار
تنفيذ القواعد الدولية الخاصة بمنع لالتعاوف  مف أجؿ،الدولية لقاع البحار التي تـ إنشاءىا في ظؿ اتفاقية 

ادة الوطنية ينشاطات استكشاؼ قيعاف البحار وباطنيا خارج حدود السجراء تموث البيئة البحرية مف 
باألنشطة أعماؽ البحار ،مف خالؿ نص المادة  2891كما  نمتمس اىتماـ اتفاقية قانوف البحار  .لمدولة
 المتكبدة الخسارة عف متعويضل تنفيذ القانوف الدولي القائـ تعاوف الدوؿ فيالتي تحث عمى ضرورة "  221

 " المغمورة األنابيب خطوط أو الكابالت أحد إصابة تفاديل 

سواحميا -مف أجؿ حماية بتدخل الدولة الساحمية خارج بحرها االقميمي أما في الجزء المتعمؽ   -9
مف اتفاقية قانوف البحار لعاـ  110المالحظ في ىذا الصدد أف نص المادة ف -ومصالحيا المرتبطة

؛ دوف المجوء إلى استعماؿ 2898، قد اكتفت بإعادة نفس الصياغة الواردة في اتفاقية بروكسؿ 2891
ألف أضرار -حماية البيئة البحرية-المفيوـ األكثر استقرارا في الممارسات الدولية ويتعمؽ األمر بمصطمح

عترؼ تال  فييال يمكف قياسيا بالنطاؽ الجغرافي التي  ي(التموث في البحر )وخاصة أضرار التموث النفط
نما بتأثيرىا االيكولوجي واالقتصادي.بالحدود   وا 

األوؿ ،نرى بأف نسيج  ىااة مف الدراسة في جزءػالمستواح و فمف خالؿ ىذه النتائج األساسيةوعمي*     
تمد أساسا عمى الجانب الوقائي،مف البحرية تع IMCO براميا منظمةإاالتفاقيات الدولية التي أشرفت عمى 

ؿ اعتماد واقتراح حموؿ متجددة الحتواء التموث الناتج عف التسرب النفطي.إال أف تحقيؽ األمف البيئي جأ
 ،ىي غاية مستحيمة. االنتشار السريع لظاىرة التموث بالنفط الذي يشيده العالـ إلى حد اليوـفي ظؿ 

لتقييد  لممسؤولية الدوليةصياغة قواعد مف خالؿ  ،اإلصالحي وىذا ما يتطمب المرور إلى الجانب     
 ضرار الناتجة عف التموث بالنفط. ؿ األكسموكيات الدولية وتعويض 
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 جزئها الثاني: دراستنا في النتائج التي خمصنا إليها من خالل  وهذا ما تجسد من خالل

المسؤولية الدولية الناتجة عن األضرار النظام القانوني القائم الذي يحكم قواعد في  المتأمؿ      -1
مف حالة الفراغ  لالنتقاؿيالحظ المجيود الجبار الذي بدلو المجتمع الدولي ، التي يسببها التموث بالنفط

" والتي كانت سببا  بعد حادثة الناقمة النفطية الميبيرية "توري كانيوف القانوني في بداية الخمسينات إلى ما
إرساء نصوص اتفاقية تستجيب  استعجاليةفيذه الوضعية فرضت . المسؤولية الدوليةكافيا لقياـ نظاـ 
 لتنقيب عف مواد الطاقةالنقؿ أو في مجاؿ ا واستغالؿ البحار والمحيطات  استخداـ عفلمتحديات المترتبة 

 . عمى سالمة البيئة البحرية ذلؾ وآثار
جزءا كبيرا بالتزامات الدوؿ بشأف منع ،خصصت  2891يتضح لنا أف اتفاقية قانوف البحار      -2

ومكافحة األضرار التي تمس بسالمة البيئة البحرية،  إال أنيا لـ تخصص سوى جزء يسير مف أحكاميا 
بما في ذلؾ الحماية مف التموث  ،في ميداف حماية البيئة البحرية المسؤولية الدوليةلوضع قواعد بشأف 
 .الصادر عف السفف

 إلى ،تيدؼ بالزيت التموث عن أضرار المدنية بالمسؤولية المتعمقة الدولية االتفاقية تإذا كان    -3
لـ يكف موجودا  السفف مف الزيت إلقاء أو تسرب عف الناتج التموث مف لممتضرريف عادؿ تعويض ضماف

 . الحاالت كؿ في كافيال التعويض ـتقدي تستطع ـل أنايا الا في أرض الواقع قبؿ ىذا التاريخ،إ
ىي أولى الدوؿ التي دعت إلى المصادقة  الواليات المتحدة األمريكية كنا قد خمصنا إلى أفإذا     -4

إال أنيا سرعاف ما بادرت ، عمى االتفاقيات الدولية المتعمقة بالمسؤولية الدولية الناتجة عف التموث بالنفط
 البيئية األضراربخطورة الوضع  إلحساسيا .O.P.Aبتشريع والمعروؼ .إلى وضع تشريع خاص بيا 

  .التي تتعرض ليا سواحميا
عمى كؿ تسرب بالزيت يصدر مف ،ويسري  بالدقة والصرامة  األمريكي O.P.Aتشريع  يتسـ    -5

التي تتمثؿ بصفة عامة في كؿ المنشآت والمعدات واألجيزة الوسائؿ البحرية مف السفف أو غيرىا 
كما يسري ىذا القانوف  ،المستخدمة في التنقيب والنقؿ والتسميـ والتخزيف أو معالجة الزيت وحفر اآلبار 

   . حتى ولو اقتصر األمر عمى مجرد التيديد بتسريب الزيت
إلى ذلؾ فالقانوف األمريكي لـ  إضافة،2881وبروتوكوؿ  2898وىو الشئ الذي أغفمتو كؿ مف اتفاقية 

بما في  الحوادث  يكتفي بالزيت المتسرب مف السفف كمصدر لمتموث،بؿ شمؿ كؿ الوسائط البحرية ،
 أضرار عف المدنية بالرجوع إلى اتفاقية المسؤوليةو  الناتجة عف أنشطة االستكشاؼ و التنقيب عف النفط.
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 المسؤولية النعقاد تشترط  ال فإنيا ؛ 1992لسنة بروتوكوليا وكذا 1969 لسنة  )الزيت( بالنفط التموث
 .دوف التطرؽ إلى مصادر التموث بالنفط األخرى ضررالعميو  ويترتب سفينة مف التموث حادث وقوع سوى
  .المسؤوؿ بالشخص الممـز التعويض إال عند تقدير يظير وال نيائيا الخطأ عنصر يختفي حيث

عف تبني النظريات السابقة ،وبتبنيو  فهو عز في الواقع ،نرى أف المشرع األمريكي قد أصاب في       -6
عف األضرار التي تسببيا أنشطتو الخطرة حتى لو  يكوف الشخص مسؤوال ،لنظرية المسؤولية الموضوعية 

لـ يصدر الخطأ مف جانبو. وبالتالي كاف مف المفروض أف تكوف نظرية المسؤولية الموضوعية ىي 
 غير مطالب بإثبات الخطأ؛ولكف يكفي وقوع الضرر. األساس المناسب لحماية المضروريف،فالمضرور

قد أرست الممحؽ بيا  1992وكذا بروتوكول  1969لسنة الدولية  االتفاقية؛أف  مف الواضح      -7
وىو  نظاما لممسؤولية يسمح لمدولة واألشخاص عمى السواء بالحصوؿ عمى تعويض سريع ومضموف نسبيا

 عف أضرار التموث بالنفط بموجب االتفاقية الدولية لسنة  دولي لمتعويضالصندوق إنشاء  ما أدى إلى
إلى جانب  ،تسرب النفط عبر خطوط األنابيب ضرارأأنو ييتـ بالتعويض عف والذي يتميز ب ،2872

  مصادر التموث بالنفط األخرى.
 ةلة تعويضات كافياكفمف أجؿ  عمى المستوى الدولي لمتعويض اآلليات المستحدثةكؿ رغـ        -8

 الثغرات الواضحةعف كشؼ   OPA 2880قانوف التموث األمريكي ال،إال أف عف أضرار التموث النفطي 
التي تفوؽ بكثير ما نصت  التعويض عف أضرار التموث بالنفطب وأالنظاـ الدولي المتعمؽ بالمسؤولية في 

لتغطية كافة  بشكل مطمقلمتعويض يتدخؿ  خاصة وأف الصندوؽ األمريكي .عميو أي اتفاقية دولية 
  .والتنظيؼ األضرار الناجمة عف التموث وتكاليؼ اإلزالة

عمى فرض نظاميا عمى الجماعة الدولية ، نظرا در ــألقمريكية ىي اف الواليات المتحدة األإ    -9
أكثر عرضة لممخاطر  مما يجعميا، بنسبة أكبر عمى نقؿ ىذه المادة ليذه الدولة،العتماد شركات نقؿ النفط

ألنيا تعتبر أكبر مستورد ومصدر لمنفط عالميا ولعمو أحد أىـ األسباب الذي  الناتجة عف الحوادث البحرية
 والذي يتسـ بقوتو بالنظر إلى كونو قانوف فيديرالي..O.P.A. 2880 ستحداث تشريعاإلى دفع بيا 

ف أخاصة و  ، تأثير كبير في المستقبل  O.P.A. 2880 لتشريعف يكوف أالمتوقع  مف     -10
إلى كوف كبرى  باإلضافةقمت بكثير في المياه األمريكية بعد استحداث ىذا القانوف .الحوادث البحرية 

ما  وكندا وألمانيا ك عف طريؽ إصدار قوانيف داخمية ،  مريكيةبالتجربة األ إلى االقتداءتسعى  الدوؿ 
مستقبال،كما يؤدي ذلؾ إلى النيؿ مف جدوى  يؤثر عمى حركة التشريع الدولي وفعاليتو في ىذا المجاؿ
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   النفط  التنقيب عفصندوؽ التعويض الدولي الذي يعتمد أساسا عمى مساىمات الدوؿ الرائدة في مجاؿ 
 نقمو عبر البحار. و

ولذلك كان من الضروري وضع جممة من المقترحات بناءا عمى الدراسة المعمقة لهذا البحث، وهي 
 كاآلتي:

و خطر أع حادث بحري و ،في حالة وقمبدأ التعاوف الدولي عف طريؽ األخطار السريع  تفعيؿ    -1
 وشيؾ مف شأنو أف ييدد السالمة البيئية لدولة الساحؿ األقرب مف الخطر.

ضرورة االلتزاـ بالحماية لتمتد كافة العناصر البيئية بدءا مف سطح البحر ،إلى عمود البحر وقاعو     -2
جزر.عف طريؽ فرض آليات ميكانيكية ناجعة وفعالة إلزالة آثار التموث بعد وقوعو خمؼ أعمى درجات ال

 في احتواءه. واإلسراع

عماؽ البحار أممسؤولية الدولية ، في مجاؿ التنقيب عف النفط في لاالىتماـ بوضع نظاـ قانوني      -3
والتي اىتمت فقط بالتموث  2898نفط اتفاقية المسؤولية المدنية عف أضرار التموث بالوىو ما غاب عف 

  .النفطي الذي تتسبب فيو السفف

  بخصوص أحكاـ التموث ،عف طريؽ الجزر االصطناعية التي تعمؿ كمنصات الستخراج النفط       -4
بشكؿ مفصؿ ،إنما اقتصرت عمى تحديد طبيعة  2891حيث لـ تتناوليا اتفاقية قانوف البحار لعاـ 

االختصاصات التي تمارسيا الدولة الساحمية عمييا ، وىو األمر الذي يتطمب إبراـ اتفاقيات في ىذا 
 ه المنصات.مف أجؿ تكريس الحماية الالزمة لمبيئة البحرية مف جراء التموث الناجـ عف ىذالخصوص.

النفط إلى فحوصات دورية لمتأكد مف مالئمتيا لتدابير الوقاية،مع محاولة ناقالت إخضاع السفف و     -5
والتي تكوف مختمطة  إيجاد حموؿ تقنية مف طرؼ المختصيف تتعمؽ بصرؼ مياه االتزاف لمسفف في البحار

 . النفطي بعد التفريغ بالزيت
لمتقميؿ مف احتماؿ التسرب في  ناقالت النفط  لمسفف ومزدوجة خارجية  اعتماد شرط بناء ىياكؿ   -6

 O.P.Aتفعيؿ ذلؾ عف طريؽ معاىدات دولية اقتداءا بالقانوف األمريكي  ، وحمة الحوادث البحرية

صاص الدولة الساحمية في أعالي البحار،والتي تممؾ فقط حؽ التدخؿ في ىذه المنطقة تتمديد اخ     -7
 حاالت في البحار أعالي في بالتدخؿ الخاصة التفاقيةاوفقا لما نصت عميو ،الحادث البحريفي حالة 
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لتشمؿ حاالت التموث بالنفط األخرى كالتسرب الناجـ عف  .2898  بالنفط التموث الناتجة عف الكوارث
 األنابيب مثال نتيجة األعطاب.

لكي تتوافؽ مع الحاجات الممحة لحماية البيئة البحرية ،عف  ضرورة تعديؿ االتفاقيات الدولية ،    -8
اقتداءا بالتجربة  وتعويض تمؾ النقائص،أو التعويضطريؽ سد الثغرات التي تعترييا في مجاؿ المسؤولية 

 .2891بما فييا اتفاقية قانوف البحار  األمريكية.

أجؿ وضع برامج مكمفة  األعضاء، مفحث منظمة أوبؾ عمى توحيد السياسات النفطية لمبمداف      -9
ؼ في عمميات الحفر ظوأن  لتحسيف األثر البيئي الذي تتسبب فيو،بمحاولة اعتماد تكنولوجيات أسمـ

 عمى الطاقة النفطية. والتكرير والنقؿ.خصوصا وأف حكومات ىذه الدوؿ تعتمد في مداخيميا

بما أنيا أكبر  ، الواليات المتحدة األمريكية لالنضماـ إلى االتفاقيات الدولية الضغط عمىمحاولة    -10
توحيد األنظمة القانونية التي تحكـ المسؤولية الدولية ل وذلؾواستيراد النفط، تصديرقوة اقتصادية في مجاؿ 

، تسعى إلى االقتداء باعف التموث بالزيت النفطي. لتجربة األمريكية خاصة وأف كبرى الدوؿ الصناعية اليـو
 في استحداث تشريعاتيا الخاصة ،المتعمقة بالحماية والتعويض عف أضرار التسرب النفطي.

كانت والزالت مف المواضيع الميمة التي  وفي نياية بحثنا ىذا ،يمكف القوؿ أف ظاىرة التموث بالنفط ،
تستوجب الدراسة.بالنظر إلى المتغيرات العممية والتطورات التكنولوجية الكبيرة المستغمة في مجاؿ استخراج 

يقمؿ مف أىمية مصادر التموث األخرى التي تتعرض ليا البيئة  النفط ونقمو عبر البحار.ىذا ال
المصادر التي يمكف أف تكوف مواضيع لمبحث: كدراسة التموث  البحرية،فمف خالؿ بحثنا صادفنا تمؾ

 غراؽ النفايات في البحار.إالناجـ عف تعديف قيعاف البحار والمحيطات، التموث الناجـ عف 

وفي مجاؿ التموث بالنفط، يمكف دراسة المسؤولية الدولية عف التموث الناجـ استخراج النفط مف أعماؽ 
 البحار والمحيطات.

 دراسات نترؾ ميمة إنجازىا لباحثيف قادميف.*ىذه ال
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 قـائـــــــــمة المصادر والمراجع:
 باللغة العربية:المصادر والمراجع  -أوال 
I-  :المصادر 

 االتفـاقيات الدولية-1
 .ميثاق األمم المتحدة    -
 .1958لسنة األربع ِبشأن قانون البحار  جنيف اتاتفاقي    -
 .1992.والبروتوكول المتعمق بيا 1969لعام  النفط اتفاقية المسؤولية المدنية عن التموث ب   -
 . 1969بالنفط  التموث الناتجة عن الكوارث حاالت في البحار أعالي في بالتدخل االتفاقية الخاصة  -
كول وبروتو 1971 ديسمبر 18أبرمت بتاريخ  :اتفاقية بروكسل لصندوق أضرار التموث بالزيت   -

 .لها المعدل 2991سنة 
 .1978وتم تعديميا في سنة  1973الموقعة سنة اتفاقية ماربول     -
 . 2991 بشأن التعاون من أجل حماية البيئة البحرية االتفاقية اإلقليمية للكويت      -
 . 1982 اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام   -
 .تم إنشاء صندوق تعويض تكميمي والذي بموجب 2003ماي  16بروتوكول    -
 (2006فيفري  20)Stopia 2006و  Topia 2006 اتفاقي :    -

و المتعمقة بالمسؤولية المدنية عن األضرار الناتجة عن  1993يونيو  21تفاقية لوجانو الصادرة في ا   -
 ممارسة األنشطة الخطرة بالنسبة لمبيئة.

 

 :قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة-2

 . 1958كانون األول/ديسمبر  12( المؤرخ في 13-)د 1314القرار رقم      -
  1962ديسمبر  14( المؤرخ في 17-)د 1803 رقمقرار ال   -

 .1967ديسمبر 18  الصادر في 2340رقم  القرار   -
 . 1970أكتوبر  24المؤرخ ( 25-)د 2625القرار   -

 .1972ديسمبر لعام  15(المؤرخ في 27)2997 رقم القرار   -
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 .1980( ديسمبر 25الدورة ) 2749  رقم قرارال   -
 

 النصوص الداخلية:  -3

 المسؤولية عمى اتفاقية صادقت  الجزائر الذي بموجبو. 1972 جويمية 7المؤرخ في   17-72األمر    -
1969 . 

  25الجريدة الرسمية ، العدد  1998 أفريل 18المؤرخ في  124- 98المرسوم الرئاسي رقم     -
المعدل التفاقية  1995. الذي بموجبو انضمت الجزائر إلى بروتوكول 1998أفريل  26المؤرخة في 

 .1969المسؤولية 
الجزائر عمى االنضمام إلى  مصادقة الذي بموجبو تّمت: 1974 ماي  المؤرخ 55 - 74 رقم األمر    -

 .1971الصندوق الدولي لمتعويض 
من  الجزائر انسحبتالذي بموجبو  :1998أفريل  18، المؤرخ في 124-98المرسوم الرئاسي رقم     -

 1992إلى صندوق  انضمتو  1971صندوق 
، متعمق بحماية البيئة في إطار التنمية 2003جويمية  19، مؤرخ في 10-03القانون رقم     -

     .43المستدامة، الجريدة الرسمية الجزائرية، عدد 

 لمجميورية الرسمية الجريدة ، 2004 أفريل 19 في المؤرخ 127 - 04 رقم مرسوم رئاسي    -
 المسؤولية حدود اتفاقية عمى الجزائر الذي بموجبو صادقت2004  أفريل في المؤرخة26 العدد الجزائرية،

 بمندن.  1976 نوفمبر 1المبرمة   البحرية المطالبات عن
 
II-  المراجـــع: 

 ب:ــــــــــ/الكت1
 الفكر دار -العام الدولي القانون في الحق استعمال في التعسف مبدأ– العناني محمد إبراىيم   -

 .1958العربي،القاىرة.
  أبو الميل ابراىيم الدسوقي،المسؤولية المدنية بين التقييد و االطالق، دار النيضة العربية   -

 .1980القاىرة،
ول ، جامعة بن تموث البيئة البحرية ،مفيوم ومصادر، الجزء األ أحمد اسكندري، محاضرات في   -

 .  2012-2011عكنون،
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أحمد خالد الناصر،المسؤولية المدنية عن أضرار تموث البيئة البحرية ،دار الثقافة لمنشر   -
                                                                                      .2010عمان،والتوزيع،

  أحمد عبد الكريم سالمة ،قانون حماية البيئة ، جامعة الممك سعود لنشر العممي والمطابع   -
      . 1997الرياض،

أحمد عبد الكريم سالمة، قانون حماية البيئة اإلسالمي مقارنة بالقوانين الوضعية، دار النيضة     -
.                                                                                          1996األولى، القاىرة،  الطبعة  العربي

 .2003القاىرة،أحمد شرف الدين،أحكام االلتزام،دار النيضة العربية،     -
 ر الصناعية في ضوء أحمد فوزي عبد المنعم سيد، المسؤولية الدولية عن البث اإلذاعي عبر األقما    -

 .2002دار النيضة العربية،القاىرة، ،أحكام القانون الدولي
      .1990أحمد مدحت إسالم، التموث مشكمة العصر،دار المعرفة، الكويت،     - 

 .2014،إدوارد أ كمير ، الجيولوجيا البيئية ،سمسمة الكتب الجامعية المترجمة،المممكة العربية السعودية  -
 . 1962فناوي مصطفى ، قانون البحار في زمن السمم ، مكتبة األنجمو المصرية ،القاىرة ،الح    -
        .1975الخطيب محمد السعيد، الوضع القانوني لمبحر االقميمي،دار النيضة العربية،القاىرة،   -
.          2010الحماية القانونية لمبيئة من التموث، دار النيضة العربية، القاىرة،  السيد المراكبي ،   -  
  السيد مصطفى أبو الخير ، الحماية القانونية لمبيئة البحرية في القانون الدولي لمبحار، الدار اليندسية   -

 .2012 ،القاىرة،الطبعة األولى
 باإلسكندرية المعارف منشأة الناشر والحرب، السمم في العام الدولي القانون بشير، الشافعي محمد  -

 .1974 القاىرة،
  الفقي محمد السيد أحمد، المسؤولية المدنية عن أضرار التموث بالزيت ،دار الجامعة الجديدة لمنشر   -
 . 1998سكندرية،اإل
روقات ، منشورات ، المسؤولية والتعويض عن أضرار التموث البحري بالمحمحمد السيد أحمد  الفقي    -

 . 2001لبنان ،الطبعة األولى ،  ،الحمبي الحقوقية 
الحميدي سعيد عبد اهلل محمد المسؤولية المدنية الناشئة عن تموث البيئة البحرية والطرق القانونية    -

  لحمايتيا وفقا لقانون اإلمارات العربية المتحدة، دراسة مقارنة مع القانون المصري وبعض القوانين العربية
 .2008،دار الجامعة الجديدة، مصر 
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ام الدولي بحماية البيئة البحرية والحفاظ عمييا من أخطار التموث ،دار الواحد محمد الفار،االلتز     -
 .1985النيضة العربية ،القاىرة 

الييثي سيير ابراىيم حاجم ،المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي،دار رسال ن لمطباعة والنشر     - 
                                                                                               .2008والتوزيع لبنان 

  بن حمودة ليمى، المسؤولية الدولية في قانون الفضاء، دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر    -
2009.                                                                                                             

 الجامعية المطبوعات ديوان العام، الدولي القانون في محاضرات نعيمة، عميمر عامر تونسي، بن    -
  .2010 ،الجزائر

  ،إصدار كميك لمنشر 1جراءات المدنية و اإلدارية، جبوضياف عادل، الوجيز في شرح قانون اإل    -
 . 2012،الجزائر،  1ط

        . 1999توفيق محمد قاسم،التموث مشكمة اليوم والغد،الييئة المصرية العامة لمكتاب ، القاىرة ،   -
  ،دار الكتب والوثائق،بغداد1982القانون الدولي لمبحار:وفقا التفاقية قانون البحار  جابر ابراىيم ،   -

1989  . 
 .1973جابر حسن محمد ،القانون الدولي العام ، دار النيضة العربية ، القاىرة ،   -

جديدة جالل وفاء محمدين ،الحماية القانونية لمبيئة البحرية من التموث بالزيت، دار الجامعة ال    - 
 .2001،اإلسكندرية  لمنشر

جمال الدين محي الدين،القانون الدولي لمبحار،الطبعة األولى ،دار الخمدونية لمنشر والطبع   -
 ،الجزائر.2009

 .1960حافظ محمد غانم، النظام القانوني لمبحار، معيد الدراسات العربية العالية،القاىرة ،    -
  .2002 العربية،القاىرة دارا لنيضة التموث، من البحرية البيئة لحماية الوقائية داود،اإلجراءات حسن    -
 .  1991حممي نبيل أحمد، الحماية القانونية الدولية لمبيئة من التموث ،دار النيضة ،القاىرة ،    -
   التوزيع و لمنشر دار الخمدونية ، تعويضو آليات و البيئي لمضرر القانوني النظام ، جميمة حميدة    -

 .2011 ، الجزائر
في ضوء التشريعات الوطنية -خالد مصطفى فيمي، الجوانب القانونية لحماية البيئة من التموث   -

   .2011سكندرية،اإل-دار الفكر الجامعي-الدولية واالتفاقيات
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  .2004راتب السعود، االنسان والبيئة،دراسة في التربة البيئية،دار الحامد لمنشر والتوزيع،عمان    -
    اآلداب و الفنون و لمثقافة الوطني المجمس ، مشكالتيا و البيئة : الصبريني محمد و الحمد رشيد   -
 .1984 الكويت 2 ط
رياض صالح أبو العطاء ،دور قانون الدولي العام في مجال حماية البيئة ،الطبعة الثانية ، دار   -

 .2008النيضة العربية  مصر ، 

 .1984التحكيم في العالقات الدولية الخاصة ، منشأة المعارف ، اإلسكندرية ، -سامية محمد راشد   -
    اإلسكندرية، ،دار الجامعة الجديدة يةالبيئسعيد السيد القنديل ،آليات التعويض عن األضرار   -  

2004. 
  الطاقة النووية وقت السمم  استخدام عن الناتجة األضرار عن الدولية المسئولية فاضل، محمد سمير   -

  .1976، ،القاىرة دار الكتاب
سعيد سالم جويمي ، مواجية األضرار البيئية بين الوقاية و العالج، دار النيضة العربية، القاىرة     -

1999    . 
 القاىرة السادسة، الطبعة العربية، النيضة دار السمم، وقت في العام الدولي القانون سمطان حامد،    -

1976 . 
 .2009سيى سميم جمعة، تموث بيئة الفضاء الخارجي، دار المطبوعات الجامعية، مصر،    -

 .1982بيروت. ،والتوزيع لمنشر األىمية ،خميفة اهلل شكر /ترجمة ، العام الدولي القانون روسو؛ شارل   -
 .1982،القاىرة ، ،دار النيضة العربيةصالح الدين عامر،القانون الدولي لمبيئة    -
  صالح  محمد سميمة،اجراءات وقواعد التحقيق في الحوادث البحرية،مكتبة القانون واالقتصاد      -

   .2014الرياض، 
صالح محمد سميمة ، تأمين المسؤولية المدنية عن أضرار التموث البحري ودور نوادي الحماية     -

 .2007والتعويض،دار الفكر الجامعي ،االسكندرية،

صميحة عمي صداقة ،النظام القانوني لحماية البيئة البحرية من التموث في البحر المتوسط،منشورات     -
 . 1996، بنغازي ، 1ط ،يونس دار الكتب العربية   جامعة قاز

  .1970عائشة راتب ، العالقات الدولية العربية، دار النيضة العربية، القاىرة،     -



 المصادر والمراجعقائمة 

 

306 
 

 .1999طمعت ابراىيم األعرج،التموث المائي، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة،     -
دراسة -مشكمة التموث في الخميج العربي -عباس ىشام الساعدي،حماية البيئة البحرية من التموث      -

 ،درنة. 2002قانونية،المكتبة الوطنية لدار المطبوعات الجامعية ، 
 .2004، ،اإلسكندرية المعارف منشأة العام ، الدولي القانون سامي، محمد الحميد عبد    -

  ، مؤسسة الثقافة الجامعية 5عبد الحميد محمد سامي ، أصول القانون الدولي العام ، الطبعة    -
1980      

  عبد الواحد محمد الفار،االلتزام الدولي بحماية البيئة البحرية والحفاظ عمييا من أخطار التموث    -
 .1980، دار النيضة العربيــة، القاىرة،1982دراسة قانونية في ضوء اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار 

 3عبد الرزاق أحمد السنيوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،منشورات الحمبي الحقوقية ،ط   -
 . 2000بيروت 

ر البيئية في نطاق القانون الدولي العام،دار عبد السالم منصور الشتيوي، التعويض عن األضرا    -
 . 2014النيضة العربية القاىرة 

الحماية الدولية لمبيئة المائية من التموث،دار النيضة  ،عبد السالم منصورر الشتيوي  -
 .2010العربية،القاىرة،

  القانون الدولي لمبحار والمشكالت البحرية العربية، منشأة المعرف عبد المنعم محمد داود ،   -
 .1999،االسكندرية،الطبعة األولى

 .2003عصام نور ، اإلنسان والبيئة في عالم متغير،مؤسسة شباب الجامعة ، اإلسكندرية    -

قدية, المكتبة عصمت عبد المجيد, مصادر االلتزام في القانون المدني, المسؤولية التقصيرية والع  -
 .2007بغداد, الطبعة األولى,القانونية, 

عطا سعد محمد حواس، المسؤولية المدنية عن اضرار التموث البيئي في نطاق الجوار، دار الجامعة    -
 .2011اإلسكندرية،  ،الجديدة

النظرية العامة لممسؤولية الدولية عن النتائج الضارة عن أفعال ال  محسن عبد الحميد أفكيرين ،      -
  .2007يحضرىا القانون الدولي مع إشارة خاصة لتطبيقيا في مجال البيئة،دار النيضة العربية،القاىرة، 

 .2014محمد أحمد المنشاوي، لنظرية العامة لمحماية الجنائية لمبيئة البحرية: دراسة مقارنة،المنيل ،    -
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محمد توفيق سعودي ، التموث البحري ومدى مسؤولية صاحب السفينة عنو،دار األمين، القاىرة     -
2001. 

حافظ غانم، المسؤولية الدولية ،محاضرات ألقيت عمى طمبة الدراسات العربية ،جامعة الدول محمد       -
 .1962العربية،

 . 1962محمد حافظ غانم،المسؤولية الدولية ،معيد الدراسات العربية ،جامعة الدول العربية ،    -
 .1971 ،محمد خيري بنونة، القانون الدولي واستخدام الطاقة النووية، مؤسسة دار الشعب، القاىرة     -
كة سعيد رأفت محمد صالح ىاشم المسؤولية الدولية عن المساس بسالمة البيئة البحرية، شر    -

 1991لمطباعة، القاىرة 
  ، منشأة المعارف،القاىرة في أبعادده الجديدة  محمد طمعت الغنيمي ، القانون الدولي البحري    -

1975 . 
محمد عبد الرحمن الدسوقي، االلتزام الدولي بحماية طبقة االوزون في الفانون الدولي، دار النيضة      -

 .2002العربية ، القاىرة ، 
ارث ،المسؤولية المدنية عن أضرار الكو دار التعميم الجامعى ,بد الصاحب الكعبيمحمد ع   -

 . 2019العراق، ،الطبيعية،دار التعميم الجامعي

 التموث ،الييئة العامة لمكتاب  من وحمايتيا ومشاكميا قضاياىا البيئة الفقي، القادر عبد محمد     -
  .1999القاىرة، 

 ،دار اليدى لممطبوعات ،القانون الدولي العام محمد سعيد الدقاق،، مصطفى سالمة   -
 .2007سكندرية،اإل
  .1986  القاىرة العربي، الفكر دار التكنولوجية، األخطار ضد التأمين سرور، شكري محمد     -
 ،الطبعة الجامعي الفكر دار ، البيئة حماية اتفاقيات تنفيذ ضمانات ، الراشدي نجم جاسم محمود     -

 .2014 ،مصر ى،األول
 . 1985،عمان، األولى ، الطبعةمطابع الجمعية العممية الممكية مسمم ابراىيم أحمد، التموث ،     -

 .  2006 بيروت، الحقوقية، الحمبي منشورات البحري، القانون أساسيات ، كمال مصطفى    -

https://www.google.dz/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1+/+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D8%A8%D9%8A%22
https://www.google.dz/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1+/+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D8%A8%D9%8A%22
https://www.google.dz/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%89%22
https://www.google.dz/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%89%22
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معمر رتيب محمد عبد الحافظ ،القانون الدولي البيئة وظاىرة التموث،دار النيضة العربية    -
 2007القاىرة،

 .1977مفيد شياب، قانون البحار الجديد  والمصالح العربية، دار غريب لمطباعة ، القاىرة ،    -

 .1977نبيل أحمد حممي، االمتداد القاري والقواعد الدولية الحديثة، دار النيضة العربية، القاىرة ،     -
  الطبعة األولىنوري رشيد نوري الشافعي، البيئة وتموث األنيار الدولية، المؤسسة لمكتاب    -

 .2011طرابمس،
يونس محمد مصطفى ، حماية البيئة البحرية من التموث في القانون الدولي العام، دار النيضة    -

 .  1990العربية، 

 ة:ـــــــــــالرسائل الجامعـــي/2

رسالة دكتوراه، كمية  أبو الخير أحمد عطية ، االلتزام الدولي بحماية ابيئة البحرية والمحافظة عمييا ،  -
 .   1995الحقوق، جامعة عين شمس، 

التركاوي عمار ،مسؤولية الدولة عن أضرار التموث، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، جامعة عين   -
 .2007شمس.القاىرة 

ودور التأمين ،رسالة مقدمة لنيل  بوفمجة عبد الرحمن،  المسؤولية المدنية عن األضرار البيئية ،   -
 ، تممسان.2016-2015شيادة الدكتوراه في القانون الخاص،جامعة أبي بكر بمقايد 

حامد صالح الدين محمد خميل زغمول،المسؤولية الدولية المتعمقة بحماية البيئة البحرية من أضرار     - 
 .  2009القاىرة ، التموث،رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه،جامعة عين شمس ، 

صالح عطية سميمان الغرجومي ، أحكام القانون الدولي في تأمين البيئة البحرية ضد التموث  رسالة     -
.1980دكتوراه ، كمية الحقوق ،جامعة االسكندرية ،   

 عمي بن عمي مراح ، المسؤولية الدولية  عن التموث عبر الحدود، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه   -
 .2008-2007جامعة الجزائر 
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 جامعة دكتوراه، رسالة السفينة، مالك ومسؤولية السفن من البحار تموث :محمد أنور سامر عاشور   -
 .2005الشمس  القاىرة، عين

،الجوانب القانونية لتموث البيئية البحرية بالنفط،رسالة مقدمة لنيل شيادة الماجستير عباس ابراىيم دشتي  -
 . 2010في القانون، قسم القانون العام، كمية الحقوق،جامعة الشرق األوسط، عمان األردن،

مقدمة  ةعبد الوىاب محمد عبد الوىاب ، المسؤولية عن االضرار الناتجة عن تموث البيئة ، رسال   -
 .  1994يل درجة الدكتوراه كمية الحقوق ، جامعة القاىرة لن
عميور حنان ، المسؤولية الدولية عن األضرار الناتجة عن األنشطة الفضائية،مذكرة مقدمة لنيل    -

     .2014-2013،قسنطينة ، شيادة الماجستير، فرع قانون دولي عام ،كمية الحقوق ، جامعة منتوري
أفكرين، النظرية العامة لممسؤولية الدولية عن أفعال ال يحظرىا القانون، رسالة محسن عبد الحميد    -

                                        .1999دكتوراه، جامعة القاىرة، 
 من البحرية البيئة الدولية بحماية االلتزامات تفعيل في الدولي التحكيم شعالن،دور السيد أحمد محمد    -

 .2018عين شمس ، القاىرة، ةمقدمة لنيل درجة الدكتوراه جامعالتموث،رسالة 
أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في -حالة الضرر البيئي-معمم يوسف ،المسؤولية بدون ضرر    -

 .2012-2011القانون الدولي العام جامعة اإلخوة منتوري ، قسنطينة ،

                           . 1994القاىرة  جامعة ، دكتوراة رسالة متغير، عالم في الدولية المسؤولية :بشر نبيل    - 

 االت:ـــــــالمق/3

مجمة العموم القانونية  ،مقالة منشورة فيابراىيم محمد العناني ، دراسات في القانون الدولي لمبحار  -
 .1978-1976جانفي  18واالقتصادية،مطبعة جامعة عين شمس،العدد األول،  

 مجمة السياسة الدولية  مقالة منشورة في ،األبعاد القانونية الدولية-محمد العناني،البيئة والتنميةابراىيم -
 .1992أكتوبر   10 جميورية مصر العربية عدد

، مقالة 1978أحمد عبد الكريم سالمة ، التموث النفطي وحماية البيئة البحرية في االتفاقية الخميجية   -
 .23،1993،العدد لتي تصدر عن مجمس التعاون لدول الخميج العربي منشورة في مجمة التعاون ا

المجمة المصرية لمقانون  مقالة منشورة في أحمد نجيب رشدي ، قواعد مكافحة التموث البحري ،   -
  .1977 ، 33 الدولي ،المجمد
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مقالة -الجزائرحالة -تأثير النفط عمى البيئة خالل مرحمة النقل أمال رحمان،محمد التيامي طواىر،  -
                             . 2013، 12في مجمة الباحث،جامعة قاصدي مرباح ورقمة، العدد منشورة

 أنس المرزوقي ،المسؤولية الدولية عن االضرار الناتجة عن البيئة البحرية،دراسات وأبحاث قانونية   -
 .2013 ،جويمية 4157مقالة منشورة في مجمة الحوار المتمدن ، العدد 

بن قو أمال، التعويض العيني عن الضرر البيئي،مقالة منشورة في مجمة البحوث العممية في   -
جوان جامعة ابن خمدون، تيارت، والعموم السياسية، العدد السابع،   التشريعات البيئية، كمية الحقوق

2015. 
المدني وقانون إلزامية  بومدين محمد المسؤولية عن تعويض أضرار حوادث المرور بين القانون   -

، أفريل 01القانون والمجتمع، جامعة أدرار، الجزائر، العدد  مقالة منشورة في مجمة التأمين عن السيارات،
2013. 

العربي ،العدد  مقالة منشورة في مجمة رمضان الكندري،التموث اليوائي واألبعاد البيئية واالقتصادية ،   -
 .   1992،أوت  5.4

يام،آليات حماية البيئة البحرية من التموث بالزيت، مقالة منشورة في مجمة األكادمية زروالي س   -
  2019،الصادر في جانفي،21لمدراسات االجتماعية واالنسانية ، قسم العموم االقتصادية و القانونية،العدد 

 .جامعة حسيبة بن بوعمي الشمف
مجمة القانون واالقتصاد، كمية مقالة منشورة في صالح الدين عامر ، مقدمات القانون الدولي ،    -

 .1983،، جامعة القاىرة الحقوق ،عدد خاص
عميور حنان ، حماية البيئة البحرية من التموث الناتج عن الزيت النفطي،مقالة منشورة في مجمة دفاتر  -

 .    2018السياسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح  ورقمة،عدد خاص، جوان 
عبد النور ،تكريس مبدأ الحيطة لحماية البيئة البحرية من التموث في اتفاقية برشمونة،مقالة عيساوي   -

  2006جوان  ،، المركز الجامعي أحمد زبانة6منشورة في مجمة القانون،معيد العموم القانونية، العدد رقم 
  غيميزان.

يق التعويض  نموذجا،مقالة منشورة صناد-قايش ميمود،النظام القانوني لمتعويض عن األضرار البيئية    -
،قسم العموم االقتصادية والقانونية ، جامعة حسيبة بن  واإلنسانيةفي مجمة األكاديمية لمدراسات االجتماعية 

 .2018جانفي ، الشمف 19بوعمي ،العدد 
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مجمة مقالة منشورة في  قحطان عدنان عزيز،محمد حسين كاظم،النظام القانوني لممنطقة الدولية،   -
                                                                              .2007،ديسميبر 4العدد  ،جامعة بابل ،جامعة كربالء العممية كمية  القانون

مقالة منشورة في مجمة الدراسات -حالة الضرورة -غالية عز الدين ، موانع المسؤولية الدولية   -
 جامعة سعيدة.،2017الثامن ، الحقوقية، العدد

محمد بواط،فعالية المسؤولية الدولية في حماية البيئة من التموث،مقالة منشورة في مجمة األكاديمية    -
العدد ، لمدراسات االنسانية واالجتماعية ، قسم العموم االقتصادية والقانونية ، جامعة حسيبة بن بوعمي

 .، الشمف2016، ، جانفي 15
المجمة البحرية  مقالة منشورة فيمال طو، أضواء عمى مشروع قانون حماية البيئة البحرية،مصطفى ك   -

 .1987 المصرية، العدد الرابع،
المسؤولية بدون ضرر، مقالة منشورة في مجمة العموم  –معمم يوسف ،تطور مفيوم المسؤولية الدولية  - 

 ، قسنطينة.2009جوان   31االنسانية  العدد 
مقالة منشورة في -المشكمة عرض-بالنفط البحرية البيئة وتموث الدولي عطاري ، القانون محمد يوسف   -

األمريكية،جنين  العربية الجامعة الحقوق، ، كمية1،العدد 33 والقانون،المّجمد الشريعة مجمة دراسات،عموم
 .  2006.فمسطين

 الملتقيات والندوات:/4

 .1994المركز الفني لحماية البيئة ، دورة  تموث الشواطئ، ليبيا، فيمي الشرقاوي ،   -
ميا لطف جمول، اآلثار البيئية لمتموث بالنفط: الواقع و خطط الطوارئ والتشريعات المطموبة في   -

  سمسمة غير دورية تعالج قضايا راىنة. العدد الرابع عشر-لبنان، المركز االستشاري لمدراسات والتوثيق،
 .2019ديسمبر

 المؤتمرات الدولية :/5
"النفط والبيئة 1980مارس  30-26المؤتمر العالمي المعادي لالحتكارات ، المنعقد في الفترة من   -

 .1980والشركات االحتكارية"مطبوع عمى اآللة الكاتبة طرابمس ليبيا،
السممية لمطاقة النووية ،أبحاث المؤتمر  االستخداماتبركات ، محمود الشعراوي زكي ، حماية البيئة و   -

 .1992العممي األول لمقانونين المصريين ، القاىرة ، 
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 :لجنة القـانون الدولي  اتحولي/6

    .A/CN.4/42 ، الوثيقة1989 "الخاص لممقرر الخامس التقرير" الدولي القانون لجنة حولية -

  .    1991، نيويورك  44المجمد األول)ألف( الدورة  حولية لجنة القانون الدولي ،    -
 ( A/10/33) 10، ممحق رقم 1978جويمية  28، الصادر في 30تقرير لجنة القانون الدولي، دورة     -
:حول "المسؤولية الدولية عن النتائج  1978،سنة  30مقرر خاص  لمجنة القانون الدولي ، الدورة     -

 ال يحظرىا القانون الدولي" الضارة الناجمة عن أفعال

 تقـارير المنظمات الدولية :-7

 الطوارئ لخطط االسترشادي ، الدليل العربية الدول جامعة ، الزراعية لمتنمية العربية تقرير المنظمة    -
 2008  العربي، جويمية الوطن في البحري لمتموث

  :الرسمية  المواقع االلكترونية-8

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp مجلت الحوار المتمذن: 

 

    https://www.kotc.com.kw :   شركت ناقالث النفط الكويتيت                                 

                                                                          

  https://www.un.org   موقع األمم المتحذة 

 https://ar.wikipedia.org  ويكيبيذيا هي موسوعت رقميت، متعذدة                               

                                                                              

  platforms-oil-offshore-of-mag.net/en/article/insurance-http://www.atlas 

 مجلت االطلس 

 Po-rs/Nationalhttps://www.uscg.mil/Marine   الموقع الرسمي  لخفر السواحل

 األمريكي

 https://ara.reuters.com/article  : موقع رويتر اإلخباري 

 https://www.echoroukonline.com 

 https://iopcfunds.org/fr

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp
https://www.kotc.com.kw/
https://www.un.org/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%84
http://www.atlas-mag.net/en/article/insurance-of-offshore-oil-platforms
https://www.uscg.mil/Mariners/National-Po
https://www.uscg.mil/Mariners/National-Po
https://iopcfunds.org/fr
https://iopcfunds.org/fr
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 الملخـــــص

 
 الملخص:

أصبحت مشكمة تموث البيئة البحرية  واحدة من أىم وأخطر المشاكل التي تواجو البشرية            
ذلك ألن البحار تغطي اغمب مساحة الكرة األرضية وىي في اتصاليا و تداخميا واختالط  مياىيا  

ضرار المترتبة عمى تموثيا  تمتد عمى كل جزء منيا بصرف مما يجعل األ؛تبدو وكأنيا وحدة طبيعية 
 .   النظر عن النظام القانوني الذي يعمل عمى تقسيم مناطقيا 

نتيجة ألعمال ،ويأتي النفط في مقدمة المموثات التي تشكل خطورة كبيرة عمى البيئة البحرية           
بسبب العديد من الحوادث  ،حقيقيةانا بكوارث والنقل والتي تنتيي أحي التنقيب و االستخراج والتكرير

ىذه الناقالت في البحر من مياه التوازن  تقذفوعالوة عمى ما .البحرية لبعض ناقالت النفط العمالقة 
 المختمطة بالنفط المتبقي بعد التفريغ.

البحرية في الدولي في مجال حماية البيئة  التشريعفعالية ولكن اإلشكال قد ينحصر في            
   االتفاقيات الدولية الخاصة  جدوىو ؛ الحفاظ عمى سالمة البيئة البحرية من التموث بالزيت النفطي

والتعويض عن األضرار البيئية  ؛في حالة ترتب المسؤولية الدولية وفشل اإلجراءات الوقائية عندئذ
إلى  االنضمامالكبرى إلى وكذا عزوف بعض الدول إلصالح الضرر و إعادة توازن العناصر البيئية.

ضرار الناجمة عن التموث أىم االتفاقيات الدولية التي تحكم مجال المسؤولية الدولية والتعويض عن األ
 . بالزيت النفطي

 .الزيت النفطي، المسؤولية، التعويض، ، الحمايةالتموث، البيئة البحريةالكممات اإلفتتاحية: 

ABSTRACT: 

     The problem of pollution of the marine environment has become one of 

the most important and dangerous problems facing mankind, because the seas 

cover most of the Earth's area and it is in its contact, overlapping and mixing 

of its waters as a natural unit, which makes the damages resulting from its 

pollution extend to every part of it regardless of the legal system that operates 

To divide their regions. 



 الملخـــــص

 
       Oil is at the forefront of pollutants that pose a great danger to the marine 

environment as a result of exploration, extraction, refining, and transport 

activities, which sometimes end in real disasters due to many marine 

accidents of some giant oil tankers, in addition to what these tankers throw 

into the sea from the balance water mixed with the remaining oil after 

unloading. 

           However, the problem may be limited to the effectiveness of 

international legislation in the field of protecting the marine environment in 

preserving the safety of the marine environment from oil-oil pollution and the 

feasibility of international agreements related to this in the event that 

international responsibility arises and preventive measures fail then and 

compensation for environmental damage to repair the damage and rebalance 

the environmental elements. The reluctance of some major countries to join 

the most important international agreements that govern the field of 

international responsibility and compensation for damages resulting from oil 

oil pollution. 
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Résumé: 

  Le problème de la pollution du milieu marin est devenu l'un des problèmes 

les plus importants et les plus dangereux auxquels l'humanité est confrontée, 

car les mers couvrent la majeure partie de la surface de la Terre et c'est dans 

son contact, le chevauchement et le mélange de ses eaux comme une unité 

naturelle, ce qui fait les dommages résultant de sa pollution s'étendent à 

chaque partie de celui-ci quel que soit le système juridique qui opère pour 

diviser leurs régions. 

       Le pétrole est à la pointe des polluants qui constituent un grand danger 

pour le milieu marin en raison des activités d'exploration, d'extraction, de 

raffinage et de transport, qui se terminent parfois par de véritables 

catastrophes en raison de nombreux accidents maritimes de certains pétroliers 



 الملخـــــص

 
géants, en plus des ce que ces pétroliers jettent à la mer à partir de l'eau 

d'équilibre mélangée avec le pétrole restant après le déchargement. 

           Cependant, le problème peut se limiter à l'efficacité de la législation 

internationale dans le domaine de la protection du milieu marin pour 

préserver la sécurité du milieu marin contre la pollution par les hydrocarbures 

et à la faisabilité d'accords internationaux y relatifs en cas de responsabilité 

internationale. et les mesures préventives échouent alors et la compensation 

des dommages environnementaux pour réparer les dommages et rééquilibrer 

les éléments environnementaux. La réticence de certains grands pays à 

adhérer aux accords internationaux les plus importants qui régissent le 

domaine de la responsabilité internationale et de l'indemnisation des 

dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures. 
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