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الشكر والتقدير
قال تعالى ":لَئِن َش َك ْرتُ ْم ََلَ ِزي َدنَّ ُك ْم"
اآلية  7سورة ابراىيم

أتوجو بجزيل الشكر واالمتنان والتقدير إلى اَلستاذ الفاضل الدكتور
" معلم يوسف" الذي تكرم وتفضل علي بإشرافو على ىذا البحث
والذي لم يبخل عليا بتوجيهو وارشاده والذي كان لو اَلثر البالغ في
اخراج ىذه االطروحة.
بارك اهلل في عملو وعلمو وجعلو دخرا للعلم وطلبتو
كما أجزل الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة لقبولهم مناقشة ىذا
العمل فلهم مني خالص الشكر والتقدير.
بارك اهلل فيهم جميعا وجزاىم اهلل خير الجزاء

اىـداء
 إلى أعز الناس وأقربهم إلى قلبي إلى "والدي" العزيز "ووالدتي"
العزيزة اللذان كانا عونا وسندا لي ،وكان لدعائهما المبارك أعظم
اَلثر في تسيير سفينة البحث حتى ترسو على ىذه الصورة .
 إلى روح "جدي الغالي" رحمو اهلل
 إلى اخوتي سندي وعضدي ومشاطري أفراحي وأحزاني
 إلى رفيقة الدرب والعزيزة على قلبي "سمية "
 إلى زميل الدراسة "زكرياء"
 وإلى كل من لم يدخر جهدا في مساعدتي

سمية

قائمة المختصرات
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:convention sur la diversité biologique
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:institut du développement durable et de relation international
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:institut français de la mer
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:international seabed authority
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:international union for the conservation of nature
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:international maritime organization
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:convention international de 1973 pour la prévention de la pollution

73/78

par les navires, telle que modifiée par le protocole 1978 y relatif

MIDAS

:managing impacts of deep sea resource exploitation

OSPAR

:convention pour la protection du milieu marin de l’atlantique du
Nord-Est

POP

:polluants organiques persistants

PNAS

:proceedings of the national academy of sciences

UNEP

:united nations environment programme

UNESCO

:organisation des nation unies pour l’éducation, la science et la culture

مـ ـق ـدم ـ ـة

مقدمة
ظيرت الحياة في المحيطات منذ أكثر من ثالثة مميارات عام ،وىي تساىم اليوم إلى
حد كبير في المحافظة عمى ىذه الحياة .1تتسم المحيطات بدرجة عالية جدا من التنوع
البيولوجي وبوفرتو ونشاطو وتضم جزءا كبي ار من الكائنات الحية التي تعيش عمى ظير
الكوكب ،سواء داخل الوالية الوطنية أو خارجيا .واذ تعد الكائنات المجيرية أكثر الكائنات
البحرية تنوعا في خصائصيا الجينية ،وتشكل الجزء األكبر من الكتمة الحيوية لممحيطات
فإن الكائنات المجيرية البحرية تتميز أيضا بدرجة عالية من التنوع .وبينما توجد أعمى
درجات التنوع – وأيسرىا مناال -في المناطق الساحمية فإن المناطق األخرى تتميز أيضا
بدرجة عالية من التنوع ،كذلك تتنوع الموائل البحرية والنظم اإليكولوجية إلى درجة كبيرة
وتتدرج من النظم اإليكولوجية في عرض البحار وحتى السمات المميزة لممناطق العميقة من
قاع البحار كالفوىات الح اررية المائية والسيول الغورية.

2

تشير التقديرات إلى أن المناطق الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية تغطي حوالي 60
في المائة من سطح األرض وىي عميقة ،حيث يزيد متوسط عمقيا عن  4كيمو مترات ويبمغ
أقصى عمق ليا أكثر من  10كيمو مترات .وتشكل جزءا من محيط عالمي واحد متصل
ونظ ار لوجود حياة في جميع أنحاء المحيطات فإن المناطق الواقعة خارج حدود الوالية
الوطنية تمثل حوالي  95في المائة من الموائل التي تعيش فييا كافة أشكال الحياة عمى وجو
األرض ،ويشمل التنوع البيولوجي الذي تتسم بو ىذه المناطق عددا أكبر من التقسيمات
الكبرى ألشكال الحياة من النظم اإليكولوجية البرية.

3

1آٌ بىفٍقر ،بانٍدٌه ،انبحار وانًحٍطاث ،ترجًت :زٌُب يُعى ،يكتبت انًهك فهد نهُشر ،انطبعت األونى ،2012 ،انًًهكت
انسعىدٌت ،ص.7
2تقرٌر األيٍٍ انعاو نأليى انًتحدة ،انًحٍطاث وقاَىٌ انبحار ،األيى انًتحدة 10 ،سبتًبر ،2007انىثٍقت A/62/66/Add.2
فقرة .1
3حفظ انتُىع انبٍىنىجً انبحري فً انًُاطق انىاقعت خارج انىالٌت انىطٍُت واستغالنه عهى َحى يستداو ،خالصت تقٍُت
نهتقٍٍى انعانًً انبحري انًتكايم انعانًً األول ،األيى انًتحدة ،2017 ،ص ،1يتىفر عهى انًىقع اإلنكتروًَ:
https://www.un.org/regularprocess/sites/www.un.org.regularprocess files/17-05752-a.
تارٌخ انسٌارة ،2012/01/01 :ساعت انسٌارة.17:30 :
أ

مقدمة
ويشكل التنوع البيولوجي البحري ،بما في ذلك المناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية
أىمية حيوية لرفاه اإلنسانية ،ألنو يشكل أساس طائفة واسعة من خدمات النظم اإليكولوجية
التي تعتمد عمييا الحياة ،وتشير األدلة المتاحة إلى أن التنوع البيولوجي البحري بما في ذلك
المتعمق بالمناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية ،يتعرض لضغوط متعاظمة نتيجة لألنشطة
أن المحيطات تشكل محيط واحد
البشرية سواء كانت منفذة عمى البر أو البحر ،وبما ّ

ومتصل ،فإن ما ينتج من آثار سمبية نتيجة األنشطة البشرية في منطقة معينة يؤثر في

النياية عمى األجزاء البحرية األخرى.
من الناحية اإليكولوجية ،إن التنوع البيولوجي ىو شرط استقرار النظم اإليكولوجية
وتوازنيا الد يناميكي ويحدد التنوع البيولوجي قدرة النظام البيئي عمى الصمود ،أي قدرتو عمى
استعادة عممو الطبيعي بعد تعرضو الضطرابات ،ومن المعترف بو أيضا ّأنو عنصر من

عناصر "اإلنتاجية" ،وىو عنصر ضروري لضمان األداء السميم لو وعالوة عمى ذلك ،يشكل

التنوع البيولوجي من الناحية االقتصادية أو الوظيفية مصد ار لخدمات النظام البيئي التي تعود
بالفائدة عمى البشر بشكل مباشر أو غير مباشر وتصنف و ازرة الخارجية ىذه الخدمات إلى
فئات مختمفة :خدمات العرض (الغذاء ،األدوية) والخدمات التنظيمية (المناخ والمياه
والكربون ،)...خدمات الدعم (التربة ،اإلنتاج األولي).

1

ومن بين أنماط التحميل االقتصادي األخرى تقييم قيمة "السمع البيئية" باعتبارىا
مجموعة من الخدمات الحالية والمستقبمية ،وىكذا يجري التمييز بين قيمة االستخدام ،التي
تتطابق مع السمع والخدمات التي يمكن أن يقدميا بالفعل الصالح البيئي ،عن طريق
استخدام و المباشر أو غير المباشر .وتتطابق قيمة عدم االستخدام مع جميع االستخدامات
المستقبمية التي يمكن أن تكون من ىذا النوع الجيد (القيمة االختيارية) ،2أو مع الرفاه الذي
1

Pascale Ricard, la conservation de la biodiversité dans les zones maritimes internationales,
thèse de doctorat en droit, université paris 1, panthéon Sorbonne, 2017, p22.
2
Ibid.
ب

مقدمة
يوفره وجوده ذاتو بسبب إمكاناتو ،أو بعده الجمالي أو الثقافي (قيمة الوجود) ،أو إمكانية نقل
ىذه اإلمكانيات كتراث إلى األجيال المقبمة (قيمة اإلرث).

1

وتبقى المحيطات والبحار ضرورية لمرفاه االقتصادي الوطني والعالمي .ويقدر النشاط
االقتصادي العالمي المرتبط بالمحيطات بما بين  3إلى  6تريميونات دوالر من دوالرات
الواليات المتحدة ،وىو يساىم في االقتصاد العالمي بعدة أوجو ىامة ،من قبيل ما يمي90 :
في المائة من التجارة العالمية تنقل بحرا ،تنقل الكابالت البحرية  95في المائة من مجموع
االتصاالت السمكية والالسمكية العالمية .تمد مصائد األسماك وتربية األحياء المائية 4.3
مميار شخص بأكثر من  15في المائة من استيالكيم السنوي من البروتين الحيواني يستخرج
أكثر من  30من المائة من إنتاج النفط والغاز من البحار تمثل السياحة الساحمية أكبر
حصة من السوق في االقتصاد العالمي ،حيث تشكل  5في المائة من الناتج المحمي
اإلجمالي في العالم وتشغل من  6إلى  7في المائة من العممة العالمية .أحدت توسع نطاق
المعرفة بشأن التنوع البيولوجي البحري اختراقات كبيرة في قطاعات مثل :المستحضرات
الصيدالنية ،وانتاج ألغذية ،وتربية األحياء المائية 2والمنتجات التي يتم تسويقيا بالفعل من
الكائنات البحرية توصف لممرضى الذين يعانون من الربو والسل والسرطان وأمراض الزىايمر
والتميف الكيسي والعجز الذكري ،بين أمراض أخرى كما تنخرط فروع صناعية أخرى
مثل :النفط والورق في التنقيب البيولوجي في أعماق البحار بنتائج واعدة.

2

3

Pascale Ricard, op.cit, p22.
بيميانا سيسين-سين ،اليدف  14حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخداميا عمى نحو مستدام لتحقيق التنمية

1

المستدامة ،مجمة الوقائع ،األمم المتحدة ،متوفر عمى الموقع اإللكتروني:

 ،http://www.un.org/ar/chronicle/article/20291تاريخ الزيارة ، 2020/09/10:ساعة الزيارة.9:00 :

3

Les grands fonds: dernière frontière?, disponible en ligne:
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/science-technology-single-view-scpolicy/news/deep-sea-thelast-frontier/, 20/05/2019, 15:00h.
ج

مقدمة
تنعم جميع الدول بالخدمات والسمع العديدة التي يوفرىا التنوع البيولوجي البحري سواء
كانت ساحمية أو غير ساحمية .إال أن المناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية نتيجة
تعد أحد نظم األرض البيئية األكثر عرضة لمخطر فالمحيطات
لمممارسات الغير مستدامة ّ
تشكل كتمة واحدة من المساحات البحرية المترابطة عمى ىذا الكوكب األزرق األمر الذي
يعني أن ما نقوم بو في جزء من ىذه المساحة البحرية يؤثر في نياية المطاف في
المساحات البحرية األخرى .وتشير األدلة العممية أن األنشطة البشرية سواء كانت منفذة عمى
األرض أو البحر ليا تأثير متراكم عمى جميع المحيطات.
يواجو التنوع البيولوجي لممناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية تيديدات كبيرة تتقاطع
كميا في أخطر تيديد وىو التموث نتيجة تزايد حركة النقل البحري التجاري وغير التجاري
ومصادر التموث البرية ،وزيادة االىتمام باستغالل المعادن في أعماق المحيطات ،والتنقيب
عن كائنات أعماق البحار إلمكانياتيا في مختمف مجاالت التكنولوجيا البيولوجية ضف إلى
ذلك تنامي الصيد التجاري لألسماك .ويشمل تموث البيئة البحرية بحسب تعريفو الوارد في
الفقرة  4من المادة  1من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار  1982إدخال اإلنسان في
البيئة البحرية بما في ذلك مصاب األنيار بصورة مباشرة أو غير مباشرة مواد أو طاقة تنجم
عنيا أو يحتمل أن تنجم عنيا آثار مؤذية بالموارد الحية والحياة البحرية .فمع زيادة الطاقة
المخزنة في البحار والمحيطات نتيجة األنشطة البشرية ووجود نسب أعمى من تركيزات
الغازات الدفيئ ة في الغالف الجوي وبما أن المحيطات وثيقة االرتباط بالغالف الجوي حيث
يتأثر كل منيما باآلخر فإن تغير المناخ ،وما ينجم عنو من تحمض وارتفاع مستوى سطح
البحر واحترار المحيطات لو آثار بالغة يصعب التنبؤ بيا عمى الكائنات الحية البحرية
تغير
والنظم اإليكولوجية البحرية ،حتى أن الجميد البحري في المناطق القطبية لم يسمم من ّ

المناخ كما يشكل تحمض المحيطات تحديا لمكائنات البحرية ذات اليياكل الكمسية وتشير

د

مقدمة
الدراسات العممية ّأنو من المرجح أن تخمف ىذه التغييرات آثار بالغة الحدة عمى التنوع
البيولوجي البحري والحياة البحرية بصفة عامة.

أهمية البحث
تتجمى أىمية الموضوع في دراسة تأثير التموث عمى التنوع البيولوجي في المناطق
الواقعة خارج الوالية الوطنية نظ ار ألىمية االستثنائية التي يولييا المجتمع الدولي ليذا
الموضوع في مسعاىم جميعا لمكافحة تموث التنوع البيولوجي ليذه المناطق البحرية النائية
عن الساحل التي لم تسمم من اآلثار السمبية لألنشطة البشرية البرية والبحرية ،حيث يوفر
التنوع البيولوجي ا لبحري ليذه المناطق األساس لألنظمة االيكولوجية والخدمات التي تقدميا
والتي يعتمد عمييا جميع الناس بشكل جوىري ألنو يعتبر عماد رفاىية الشعوب لما يوفره من
أكسجين وغذاء وأدوية ومناصب عمل .
كما يكتسب الموضوع أىمية عممية يجسدىا الحرص عمى الوصول إلى نتائج
واقتراحات عممية وواقعية تساىم في حماية التنوع البيولوجي البحري لممناطق الواقعة خارج
الوالية الوطنية الذي أصبح انشغاال دولي دائم مادامت الحياة مستمرة حيث يحق لكل البشر
االنتفاع بو ما دام يرتبط بحق اإلنسان في الحياة ،وان لم يتحقق ذلك فإننا نميد ألعظم
ظاىرة انقراض ستعرفيا البشرية باستمرار وتيرة االستغالل المفرط لمتنوع البيولوجي البحري
في ىذه المناطق البحرية الواقعة خارج الوالية الوطنية مما يدفع بالموارد الحية إما لمموت أو
اليجرة إلى موائل مغايرة لموائميا األصمية مما يدفعيا إلى اليالك في األخير ،أما الموارد
غير الحية فقسم كبير من النظم االيكولوجية المتواجدة داخميا سينتيي بيا األمر مدمرة.
أهداف البحث
 .1التعرف عمى مفيوم التنوع البيولوجي البحري لممناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية
 .2التعرف عمى مختمف األنشطة البحرية والبرية التي تيدد التنوع البيولوجي البحري لممناطق
الواقعة خارج الوالية الوطنية .
ه

مقدمة
 .3التعرف عمى اإلطار القانوني الدولي الخاص بحماية التنوع البيولوجي البحري لممناطق
الواقعة خارج الوالية الوطنية.
 .4التعرف عمى مختمف الجيود الدولية واإلقميمية المساىمة في حماية التنوع البيولوجي
لممناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية.
إشكالية البحث
استنادا لألىمية التي تكتنف موضوع الدراسة تبرز مالمح االشكالية التي اىتدينا إلى
صياغتيا عمى النحو التالي:
ما ىي أىم االنشطة الميددة لمتنوع البيولوجي البحري لممناطق الواقعة خارج الوالية
الوطنية وىل اإلطار القانوني الحالي كاف لحماية التنوع البيولوجي البحري ليذه المناطق
من ىذه االنشطة؟
ولإللمام أكثر بجوانب الموضوع ارتأينا االستعانة بتساؤالت فرعية والمتمثمة فيما يمي:
 -1ما ىو اإلطار القانوني الدولي المسؤول عن حماية التنوع البيولوجي البحري لممناطق
الواقعة خارج الوالية الوطنية؟
 -2ما مدى تفاعل المنظمات الدولية في مجال حماية التنوع البيولوجي البحري ليذه
المناطق؟
مناهج البحث
ولإلحاطة بكل جوانب الموضوع وما يثيره من تساؤالت متفرعة عمى التساؤل المحوري
ارتأينا عمى مجموعة من المناىج لتالؤميا مع طبيعة وموضوع البحث وأىميا المنيج
التحميمي من خالل تحميل وتشخيص وضعية التنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج
الوالية الوطنية وأسباب تيديده والتطرق إلى المجيودات المبذولة لحمايتو ،كما استعنا بالمنيج

و

مقدمة
الحقوقي الشكمي لدراسة الخمفية القانونية لمموضوع كاالتفاقيات الدولية العالمية واالقميمية
باإلضافة إلى المنيج االستداللي الستخالص النتائج والوقوف عمى مدى صحتيا.
أهم المراجع
لدراسة الموضوع اعتمدت عمى عدة مراجع أىميا :تقارير االمين العام لألمم المتحدة
بشأن قانون البحار والمحيطات والتي تصدر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بصفة دورية
باإلضافة إلى الوثائق الرسمية الصادرة عن كل من السمطة الدولية لقاع البحار ،منظمة
األغذية والزراعة  ،أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي  ،أما المراجع بالمغة األجنبية فقد اعتمدت
عمى المقاالت واألعمال العممية الصادرة عن  HALوىي منصة الكترونية فرنسية لموثائق
العممية المنتجة في سياق البحث العممي والتعميم العالي.
صعوبات البحث
أىم الصعوبات التي اعترضت الباحثة في ىذه الدراسة تتمثل في ندرة المراجع
المتخصصة في ىذا المجال سواء عمى المستوى العالمي أو اإلقميمي نظ ار لحداثة الموضوع
لكونو يعالج موضوعا جديدا لم يتناولو الباحثون بإسياب باإلضافة إلى سعة الموضوع من
حيث الحيز الزماني والمكاني الكبير وتعقده نظ ار لمطابع التقني فكل ىذه العوامل فرضت
صعوبات كبيرة عمى الباحثة وليذا فان ىذا العمل الحالي يعتبر كدراسة أولية تفتح المجال
لمبحث والتعمق مستقبال.
صعوبة الموضوع وتعقيده لميمو إلى الجانب العممي والتقني أكثر منو إلى الجانب
القانوني.
تقسيم البحث
لدراسة الموضوع قسمنا خطة البحث إلى فصمين ،الفصل األول بعنوان المناطق الواقعة
خارج الوالية الوطنية :تنوع بيولوجي في خطر ،وقد تضمن مبحثين تناولنا في المبحث األول

ز

مقدمة
حالة التنوع البيولوجي البحري لممناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية والمبحث الثاني
خصصناه لدراسة ا لتأثير البشري عمى التنوع البيولوجي البحري لممناطق الواقعة خارج الوالية
الوطنية .أما الفصل الثاني خصصناه لمنظام الدولي لحماية التنوع البيولوجي البحري
لممناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية ،وقد تضمن بدوره مبحثين المبحث األول بعنوان
اآلليات الدولية المتاحة لحماية التنوع البيولوجي البحري لممناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية
والمبحث الثاني تناولنا الجيود الدولية لحماية التنوع البيولوجي البحري لممناطق الواقعة خارج
الوالية الوطنية.

ح

الفصل األول
المناطق الواقعة خارج الوالية
الوطنية :تنوع بيولوجي في خطر

الفصل األول  :المناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية :تنوع بيولوجي في خطر
تغذي المحيطات شبكة واسعة ومتنوعة مف أنماط الحياة التي تشكؿ جزء ال يتج أز مف
التنوع البيولوجي لكوكبنا وتقدـ مساىمة قيمة جدا لصحتو ،بما في ذلؾ حياة البشر عميو
فالتنوع البيولوجي البحري ينتج ،عمى سبيؿ المثاؿ ثمث األوكسجيف الذي نستنشقو ،ويمطؼ
أجواء المناخ العالمي ويوفر مصد ار قيما لمبروتيف الالزـ لالستيالؾ البشري ،كما يوفر
منتجات أخرى .وفي الوقت نفسو تشير األدلة المتوافرة إلى أف التنوع البيولوجي بما فيو التنوع
البيولوجي البحري ،يتعرض إلى ضغوط متعاظمة بفعؿ مختمؼ أنماط النشاط البشري .وثمة
أسباب رئيسية لفقداف التنوع البيولوجي 1.فالتموث البحري والقمامة التي تأتي نسبو  80في
المائة منيا مف مصادر برية ،يضراف بصحة المحيطات ،واألنواع الدخيمة المغيرة التي
ظيرت نتيجة عوامؿ منيا مياه صابورة السفف وتربية األحياء البحرية والسياحة ،تمحؽ أضرار
جسيمة بالنظـ اإليكولوجية األصمية .2وفي الوقت نفسو يؤدي تغير المناخ إلى اإلضرار
بالشعاب المرجانية والنظـ اإليكولوجية الرئيسية األخرى ،الصيد الجائر ييدد استقرار
األرصدة السمكية ،يساىـ تموث المغذيات في إنشاء مناطؽ ميتة ويتـ تصريؼ ما يقرب مف
 80في المائة مف مياه الصرؼ الصحي في العالـ دوف معالجة .3وثمة تسمسؿ بيئي ممتد
مف البر عبر المياه الخاضعة لموالية الوطنية إلى المناطؽ الواقعة خارج الوالية الوطنية
وثمة أنواع كثيرة تستخدـ جميع ىذه المناطؽ المختمفة في مراحؿ مختمفة مف دورة حياتيا
وتص ؿ المموثات القادمة مف البر بما في ذلؾ الحطاـ البحري إلى كائنات حية في مناطؽ
واقعة خارج حدود الوالية وتؤثر عمييا.

4

1روو٣و األٓ ٖ٤اُؼبّ ُألْٓ أُزؾلح ،أُؾ٤طبد ٝهبٗ ٕٞاُجؾبه ،األْٓ أُزؾلح 15 ،ع٤ِ٣ٞخ  ،2005اُٞص٤وخA/60/63/Add.1 :
كووح.1
2اُؼِٔ٤خ اُزؾؼ٤و٣خ ُٔإرٔو األْٓ أُزؾلح ُلػْ ر٘ل٤ن اُٜلف  ٖٓ 14أٛلاف اُز٘ٔ٤خ أَُزلآخ :ؽلع أُؾ٤طبد ٝاُجؾبه
ٝأُٞاهك اُجؾو٣خ ٝاٍزقلآٜب ػِٗ ٠ؾَٓ ٞزلاّ ُزؾو٤ن اُز٘ٔ٤خ أَُزلآخ ٓنًوح ٖٓ األٓ ٖ٤اُؼبّ ُألْٓ أُزؾلح ،أُؾ٤طبد
ٝهبٗ ٕٞاُجؾبه ،األْٓ أُزؾلح 27 ،ك٤لو ،2017 ١اُٞص٤وخ  ،A/71/733كووح .6
3
Why do oceans and seas matter? available on :
https://www.envirenement.org/escplore.topics/oceand.seas/why-do-aceans-and-seasmatter,03/04/2020, 15 :30h
4ؽلع اُز٘ٞع اُجُٞٞ٤ع ٢اُجؾو ١ك ٢أُ٘بؽن اُٞاهؼخ فبهط اُٞال٣خ اُٞؽ٘٤خ ٝاٍزـالُ ٚػِٗ ٠ؾَٓ ٞزلاّ فالطخ رو٘٤خ ُِزوْ٤٤
اُجؾو ١أُزٌبَٓ اُؼبُٔ ٢األ ،ٍٝاألْٓ أُزؾلح ،صٓ ،1وعغ ٍبثن.
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إف تطور العموـ والتكنولوجيا الجديدة السيما المتصمة منيا بالنظـ اإليكولوجية في
أعماؽ البحار وتزايد االىتماـ بيا عمى الصعيديف العممي والتجاري ،قد أفضينا إلى تزايد
األنشطة البشرية المتصمة بالمحيطات وتنوعيا البيولوجي ومواردىا البيولوجية بما فييا مف
موارد جينية .وفي الوقت نفسو يوجد إحساس بالقمؽ بشأف صحة واستدامة النظـ اإليكولوجية
البحرية والتنوع البيولوجي المتصؿ بيا ،بما في ذلؾ ما ورد مؤخ ار في تقرير األىداؼ
االنمائية لأللفية  ،2007وفيما تتركز كثافة األنشطة البشرية والضغوط عمى التنوع
البيولوجي البحري في المناطؽ الساحمية الواقعة ضمف الوالية الوطنية ،يتزايد االىتماـ بالدور
الياـ لمتنوع البيولوجي البحري خارج مناطؽ الوالية الوطنية ،سواء ما يتعمؽ بقيمتو أو
استعماالتو أو مواطف ضعفو.

1

ومف خالؿ ىذا التقديـ يمكننا أف نقسـ الفصؿ األوؿ إلى مبحثيف كالتالي :حالة التنوع
البيولوجي البحري في المناطؽ الواقعة خارج الوالية الوطنية( المبحث األوؿ) ،التأثير البشري
عمى التنوع البيولوجي البحري لممناطؽ الواقعة خارج الوالية الوطنية (المبحث الثاني).

1اُٞص٤وخٓ ، A/62/66/Add.2 :وعغ ٍبثن ،كووح .2
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الفصل األول  :المناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية :تنوع بيولوجي في خطر
المبحث األول :حالة التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج
الوالية الوطنية.
إف المحيط ىو أحد المستودعات الرئيسية لمتنوع البيولوجي في العالـ .1وتتسـ
المحيطات بشدة التنوع مف حيث المعالـ المادية والنظـ اإليكولوجية والحياة بدءا مف النظـ
اإليكولوجية واألنواع البيولوجية الموجودة في المياه الضحمة والقريبة مف الشاطئ وانياء
بالمعالـ الموجودة الواقعة داخؿ نطاؽ الوالية الوطنية وخارجو عمى السواء.

2

إف المناطؽ البحرية الخارجة عف حدود الوالية الوطنية تغطى ما تقدـ نسبتو ب ػ  64في
المائة مف محيطات العالـ ( 202مميوف كيمومتر مربع) وفي العديد مف النظـ اإليكولوجية
في ىذه المناطؽ ،مثؿ الت الؿ الجباؿ البحرية والشعاب المرجانية في المياه الباردة ،والمخارج
الييدروح اررية توجد موائؿ أنواع ذات تنوع مدىش.

3

يكتسي التنوع البيولوجي البحري أىمية حيوية لرفاه اإلنساف ألنو يشكؿ أساس طائفة
أف
واسعة مف خدمات النظـ اإليكولوجية التي تعتمد عمييا الحياة .ومف المسمـ بو عموما ّ

النظـ اإليكولوجية البحرية والتنوع البيولوجي ليا وظائؼ حيوية في الدورة الطبيعية وفي دعـ

الحياة عمى كوكب األرض ،4ويوفر التنوع البيولوجي البحري لممناطؽ الواقعة خارج الوالية
الوطنية مصد ار لمدخؿ والغذاء ومخزف لمجينات التي تعد مصد ار ميما لمصناعات الدوائية
والتجميمية ،ويعتبر عامؿ أساسي في تنظيـ المناخ العالمي ،وليذا نحاوؿ مف خالؿ ىذا
المبحث التعرؼ عمى مفيوـ التنوع البيولوجي البحري ومستوياتو (المطمب األوؿ) تحديد
ً1وَ٣ز٤بٗب ثبٌٍب ثبُٔو ،اُز٘ٞع اُجُٞٞ٤ع ٢اُجؾوٝ ١اُ٘ظْ اإلٌُٞٞ٣ع٤خ رلػْ ًًٞجب طؾ٤ب ٝهكب ٙاعزٔبػ٤بٓ ،غِخ اُٞهبئغ
األْٓ أُزؾلح ،أُغِل  ،53اُؼلكإ  ،2017 ،2ٝ1ص.1
 2روو٣و األٓ ٖ٤اُؼبّ ُألْٓ أُزؾلح ،أُؾ٤طبد ٝهبٗ ٕٞاُجؾبه ،األْٓ أُزؾلحٓ 22 ،بهً  ،2011اُٞص٤وخ  ،A/66/70كووح .1
ٓ 3نًوح ٓولٓخ ٖٓ األٓ ٖ٤اُز٘ل٤ن ،١االرلبه٤خ أُزؼِوخ ثبُز٘ٞع اُجُٞٞ٤ع ، ٢ف٤بهاد ُِزؼب ٖٓ ٕٝأعَ ئٗشبء ٓ٘بؽن ٓؾٔ٤خ
ثؾو٣خ ك ٢أُ٘بؽن اُجؾو٣خ اُقبهعخ ػٖ ؽلٝك اُٞال٣خ اُٞؽ٘٤خ ،اُلو٣ن اُؼبَٓ أُلزٞػ اُؼؼ٣ٞخ أُقظض ُِٔ٘بؽن
أُؾٔ٤خ ،االعزٔبع األٗٞٓ ،ٍٝزٌ٤بر ،٢٘٤ئ٣طبُ٤ب  ٞ٤ٗٞ٣ 17-13ؽو٣يإ  ،2005اُج٘ل  ٖٓ 1-3عل ٍٝاألػٔبٍ أُإهذ،
اُٞص٤وخ  ،UNEP/CBD/W6-PA/1/2ص.6
4روو٣و األٓ ٖ٤اُؼبّ ُألْٓ أُزؾلح ،أُؾ٤طبد ٝهبٗ ٕٞاُجؾبه ،األْٓ أُزؾلحٍ 6،جزٔجو  ،2017اُٞص٤وخ A/72/70/Add.1
كووح .63
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النظـ االيكولوجية وما يتصؿ بيا مف مظاىر التنوع البيولوجي البحرية وأىميتو لممناطؽ
الواقعة خارج الوالية الوطنية (المطمب الثاني).
المطمب األول :مفيوم التنوع البيولوجي ومستوياتو
التنوع البيولوجي ىو تنوع الحياة عمى األرض ويتضمف التنوع عمى المستوى الجيني
مثؿ التنوع بيف األفراد في شعب معيف أو بيف أنواع النباتات .وتنوع األنواع إلى جانب تنوع
األنظمة االيكولوجية والموائؿ ،كما أف التنوع البيولوجي ليس مجرد التنوع في المظير
والتركيب ،بؿ يتجاوز ذلؾ وىو يشمؿ التنوع مف حيث الوفرة (مثؿ عدد الجينات واألفراد
والجماعات والموائؿ في مكاف معيف) ،ومف حيث التوزيع (بيف المواقع وعبر الزمف ) ،ومف
حيث السموؾ لما في ذلؾ التفاعالت بيف مكونات التنوع البيولوجي مثؿ التي توجد بيف
األنواع الممقحة والنباتات أو التي توجد بيف المفترس والفريسة ،إضافة إلى أف التنوع
البيولوجي أيضا يندمج مع التنوع الثقافي اإلنساني الذي يمكف أف يتأثر بنفس موجات التنوع
البيولوجي والذي لو أثار عمى تنوع الجينات واألنواع واألنظمة االيكولوجية األخرى.1ونحاوؿ
مف خالؿ ىذا المطمب التعرؼ عمى مفيوـ التنوع البيولوجي البحري باعتباره يعزز مجموعة
واسعة مف الخدمات والتي تعتمد عمييا البشرية بشكؿ جوىري باإلضافة إلى التعرؼ عمى
المستويات الثالثة ليذا التنوع البيولوجي البحري.
ومف أجؿ ذلؾ ارتأينا تقسيـ ىذا المطمب عمى النحو اآلتي :تعريؼ التنوع البيولوجي
البحري (الفرع األوؿ ) ،مستويات التنوع البيولوجي البحري (الفرع الثاني).

1ثوٗبٓظ األْٓ أُزؾلح ُِج٤ئخ  ،GEO4رٞهؼبد اُج٤ئخ اُؼبُٔ٤خ ٖٓ أعَ اُز٘ٔ٤خ ،ئطلاهاد األْٓ أُزؾلح ،2007 ،ص160
ٓزٞكو ػِ ٠أُٞهغ االٌُزو،https.//unstats.un.org/unsd/energy/meetings/2013ees2013geo4-ar.pdf :٢ٗٝ
ربه٣ـ اُي٣بهحٍ ،2019/02/02بػخ اُي٣بهح.15:00:
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الفرع األول :تعريف التنوع البيولوجي البحري
ولد مفيوـ التنوع البيولوجي في سياؽ فكري وسياسي وأخالقي خاص لمغاية :أف ظيور
نظاـ جديد  -حماية األحياء) ،وتطوير االىتمامات البيئية الجديدة ولمحاوالت غير مسبوقة
لوضع ىذه المخاوؼ في إطار قانوني دولي ،1التنوع البيولوجي ىو مصطمح متعارؼ عميو
عمميا ،وضع مف طرؼ عمماء البيولوجيا وكاف موضوع العديد مف النقاشات في الوسط
العممي .2نتيجة تدمير األوساط البيئية ،وانقراض العديد مف األصناؼ الحيوانية والنباتية مما
خمؽ نتائج كارثية عمى أعداد األحياء البحرية نتيجة الصيد الجائر ،وتمويث البيئة البحرية
فضال عف مشكؿ التغيرات المناخية مما أدى إلى تزايد مأساوي في معدالت االنقراض التي
تواجييا األحياء البحرية مما ينذر بوجود أزمة عالمية بيولوجية مما أدى إلى االستجابة إلى
تحذير العمماء وكاف ذلؾ ألوؿ مرة في مؤتمر ريودي جانيرو المنعقد في الب ارزيؿ سنة
 1992الذي تبنى ىذا المصطمح مف خالؿ اتفاقية التنوع البيولوجي ،3والتي عرفتو بأنو
« تبايف الكائنات العضوية الحية المستمدة مف كافة المصادر بما فييا ضمف أمور أخرى
النظـ اإليكولوجية األرضية والبحرية واألحياء المائية األخرى والمركبات اإليكولوجية التي تعد
جزءا منيا ،وذلؾ يتضمف التنوع داخؿ األنواع وبيف األنواع ،وتنوع النظـ اإليكولوجية».4
وليذا فإف التنوع البيولوجي يعد صفة مميزة مف صفات الحياة ويقصد بو تبايف الحياة بجميع
أشكاليا ومستوياتيا ومركباتيا ،وىو يضـ تنوع النظـ اإليكولوجية وتنوع األنواع ،والتنوع
الجيني.

5

1

Yues Meinard, la biodiversté, une notion-clef du rapport cognitif à la réalité, Colloque
international "Éducation du développement durable et à la biodiversité: concept, questions
vives, outils et pratique Digne les Bains 2010, Oct 2010, Digne les Bains, France p 17.
2
Betty Queffelec, la diversité biologique. Outil d’une recomposition du droit international de
la nature, l'exemple marin, thèse de doctorat université de Bretagne occidentale école
doctorale de sciences de la mer, 2006 p14.
 3ثًٞٞه٘ٓ ٝبٍ ،ؽٔب٣خ اُز٘ٞع اُجُٞٞ٤ع ٢ك ٢اُجؾو األث٤غ أُزٍٞؾ ػِ ٠ػٞء اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاُؼبّ ٝاُزشو٣غ اُغيائو١
أؽوٝؽخ كًزٞها٤ًِ ،ٙخ اُؾوٞم ٝاُؼِ ّٞاَُ٤بٍ٤خ ،عبٓؼخ اُؾبط ُقؼو ثبر٘خ ،2018 ،01 ،ص.13
4أُبكح  ،2ارلبه٤خ اُز٘ٞع اُجُٞٞ٤ع.1992 ،٢
5اُٞص٤وخٓ ،A/60/63/Add.1وعغ ٍبثن اُلووح .4
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وتعتبر الموارد البيولوجية ،مف الناحية األخرى ،العناصر البيولوجية الممموسة لمنظـ
اإليكولوجية واألنواع ،وتتضمف الموارد البيولوجية حسب تعريفيا بموجب المادة ( )2مف
اتفاقية التنوع البيولوجي « الموارد الجينية ،أو الكائنات أو أجزاء منيا ،أو أية عشائر أو
عناصر حيوانية أو نباتية أخرى لمنظـ اإليكولوجية تكوف ذات قيمة فعمية أو محتممة
لمبشرية» وعرفت الموارد الجينية (الوراثية) بوجو خاص بأنيا "تعني المواد الجينية ذات القيمة
الفعمية أو المحتممة" ،وعرفت المواد الجينية (الوراثية) بأنيا «تعني أية مواد مف أصؿ نباتي
أو حيواني أو جرثومي أو غيرىا مف األصوؿ تحتوي عمى وحدات عاممة لموراثة».1
أما في القانوف الجزائري المتعمؽ بحماية البيئة فقد عرؼ التنوع البيولوجي بأنو «قابمية
التغيير لدى األجساـ الحية مف كؿ مصدر بما في ذلؾ األنظمة البيئية البرية والبحرية
وغيرىا مف النظـ البيئية» ،2إال أف القانوف رقـ  07-14المؤرخ في  9أوت  2014المتعمؽ
بالموارد البيولوجية لـ يعرؼ التنوع البيولوجي واكتفى بتعريؼ الموارد البيولوجية بأنيا
« الموارد الجينية أو األجساـ والعناصر أو المجموعات أو كؿ عنصر حيوي آخر مف
األنظمة البيئية تكوف ذات قيمة فعمية أو محتممة البشرية».

3

الفرع الثاني :مستويات التنوع البيولوجي.
سنتطرؽ في ىذا الفرع إلى مستويات التنوع البيولوجي وىي التنوع عمى مستوى األنواع
والتنوع عمى المستوى الوراثي والتنوع عمى مستوى النظـ اإليكولوجية وسنتطرؽ إلييا عمى
النحو اآلتي:

1اُٞص٤وخٓ ،A/60/63/Add.1وعغ ٍبثن ،اُلووح 4
2اُوبٗ ٕٞههْ  01-03أُإهؿ ك 2003 ٞ٤ُٞ٣ 19 ٢أُزؼِن ثؾٔب٣خ اُج٤ئخ ك ٢ئؽبه اُز٘ٔ٤خ أَُزلآخ ،اُغو٣لح اُؤٍ٤خ
اُغيائو٣خ اُظبكهح ثزبه٣ـ  ،2003 ٞ٤ُٞ٣ 20اُؼلك .43
3اُغو٣لح اُؤٍ٤خ ههْ  48اُظبكهح ثزبه٣ـ  10أٝد  ،2014ص.11
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أوالً :التنوع عمى مستوى األنواع:
أف التنوع عمى مستوى األنواع راجع إلى تطور الكائنات الحية عبر الزمف ،مما جعميا
تكتسب صفات مغايرة عف الكائنات األخرى ،فتصبح متميزة ومختمفة عنيـ.

1

يعرؼ النوع بأنو « الوحدة األساسية في التصنيؼ ،ونقصد بو مجموع األفراد المتشابية
فيما بينيا والتي ليا تركيب وراثي واحد ،وقادرة عمى التزاوج واإلخصاب بينيا ،فتنحدر أفراد
مشابية ليا».2
وبالتالي فإف دراسة ىذا المستوى مف التنوع ،يعتمد اعتمادا كميا عمى التعمؽ في دراسة
عمـ التصنيؼ الذي بواسطتو يتـ التفريؽ والتعرؼ عمى خصائص الكائنات الحية ،وتبويبيا
وترتبيا ،بعد القياـ بعممية جردىا عمى مستوى حيط جغرافي محدد.

3

ثانيا :التنوع عمى المستوى الوراثي.
ويقصد بو تنوع المورثات التي يحمميا األفراد داخؿ الصنؼ الواحد أو التجمع الواحد أو
االختالؼ بيف األفراد داخؿ الصنؼ الواحد والتجمع الواحد .وىذا النوع يعطي لممجموعات
القدرة عمى التكيؼ وربما إنتاج أصناؼ جديدة.

4

ثالثا :التنوع عمى مستوى النظم اإليكولوجية
حيث عرفت اتفاقية التنوع البيولوجي األنظمة اإليكولوجية بأنيا مجمع حيوي لمجموعة
الكائنات العضوية الدقيقة النباتية ،والحيوانية والتي تتفاعؿ مع بيئتيا باعتبار ّأنيا تمثؿ وحدة

إيكولوجية ،5ويسمى التفاعؿ بيف األنواع الحية مف األسماؾ والحيتاف والنباتات البحرية
والوسط البحري المحيط بيا نظاما إيكولوجيا ،والذي يتكوف مف عدة خصائص وىي تعدد
 1اُؼب٣ت عٔبٍ ،اُز٘ٞع اُجُٞٞ٤عً ٢جؼل ك ٢اُوبٗ ٕٞاُلٝ ٢ُٝاُغٜٞك اُل٤ُٝخ ٝاُغيائو٣خ ُؾٔب٣ز ،ٚهٍبُخ ٓبعَز٤و٤ًِ ،خ
اُؾوٞم ،عبٓؼخ اُغيائو ،2005 ،ص.18
 2أُوعغ ٗلَ.ٚ
3أُوعغ ٗلَ.ٚ
4ؽلاك اَُؼ٤ل ،ا٤ُ٥بد اُوبٗ٤ٗٞخ اإلكاه٣خ ُؾٔب٣خ اُز٘ٞع اُجُٞٞ٤ع ٢ك ٢اُغيائو ،هٍبُخ ٓبعَز٤و٤ًِ ،خ اُؾوٞم ٝاُؼِّٞ
اَُ٤بٍ٤خ ،عبٓؼخ ٍط٤ق  ،2014 ،2ص.19
 5أُبكح  ،2ارلبه٤خ اُز٘ٞع اُجُٞٞ٤ع.1992 ٢
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المكونات الحية وغير حية وتشابو العالقات بيف ىذه األخيرة ،باإلضافة إلى خاصية
االستقرار مع القابمية لمتغير ومنو يعتبر التنوع الحيوي داخؿ النظاـ اإليكولوجي ضرورة
الستمرار بقاء األنواع والمجتمعات الطبيعية التي تكفؿ بقاء النوع البشري.

1

المطمب الثاني :تحديد النظم االيكولوجية وما يتصل بيا من مظاىر التنوع
البيولوجي البحرية وأىميتو لممناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية.
إف المحيط موطف لممالييف مف األنواع وىذا التنوع البيولوجي البحري حيوي لصحة
المحيطات2.ولكف حتى اآلف لـ يتـ وصؼ سوى  240ألؼ نوع بحري ،في حيف يقدر
العمماء عددىـ بيف  500ألؼ إلى أكثر مف 10مميوف نوع (تقديرات ال تشتمؿ العالـ
الميكروبي التي يبمغ عددىا نحو 10مميارات نوع).

3

وفي العالـ البحري العميؽ وىو عالـ غير معروؼ عمى وجو الخصوص ىناؾ المزيد
مف االكتشافات اآلف التي تسمح بيا الغواصات العممية المسيرة عف بعد والقابمة لمسكف
باستكشاؼ ىذه المناطؽ المعزولة ،قبؿ ثالثيف عاما كاف بوسعنا أف نشاىد مثاال جميال
لحقيق ة مفادىا أف التنوع البيولوجي يسمح بكؿ أشكاؿ التكيؼ ومف خالؿ التكيؼ ومف خالؿ
التخميؽ الكيميائي – إنتاج المواد الحية بفضؿ الطاقة الكيميائية في ىذه الحالة مف المعادف
التي تخرج مف أعمدة متيالكة مف القشرة المحيطية ،فإف العديد مف األنواع المحيطية مف
الممكف أف تعيش في المواقع تقع خارج نطاؽ أشعة الشمس .وبالتالي يصبح البناء الضوئي
مستحيال.

1ثًٞٞه٘ٓ ٝبٍ ،ؽٔب٣خ اُز٘ٞع اُجُٞٞ٤ع ٢ك ٢اُجؾو األث٤غ أُزٍٞؾ ػِ ٠ػٞء اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاُؼبّ ٝاُزشو٣غ اُغيائو١
ٓوعغ ٍبثن ،ص.16
2
La biodiversité marine en déclin, Ocean & climate platform, disponible en ligne :
http://ocean-climate.org/?page_id=2031, 03/03/2020, 16 :00h
3
Biodiversité marine, disponible en ligne : https://wwz.ifremer.fr/Expertise/EauBiodiversite/Biodiversite-marine, 04/08/2020, 10 :25h
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توجد ىذه البيئات حوؿ االرتفاعات الجيولوجية الكبيرة حيث تتباعد الصفائح التكتونية
ومف الناحية البيولوجية تعتبر الفتحات الح اررية المائية واحدة مف أكثر النظـ االيكولوجية
إنتاجا عمى األرض ويمكنيا أف تدعـ ما يصؿ إلى مميوف حيواف لكؿ متر مربع1.وتتسـ
أعماؽ البحار والمحيطات بشدة التنوع ووفرتو.
ويؤدي التنوع البيولوجي البحري دو ار رئيسيا في توفير وتنظيـ خدمات النظـ
االيكولوجية ويزود المميارات مف البشر عبر مختمؼ أنحاء العالـ بالموارد الغذائية والدوائية
ويعمؿ كجية تنظيمية لممناخ مف خالؿ امتصاص الكربوف حيث انو بدوف ىذه الخدمة
األساسية ستكوف األرض غير صالحة لمعيش ،ومف خالؿ ىذا المطمب سنحاوؿ التطرؽ إلى
األنظمة القانونية لممناطؽ البحرية لما في ذلؾ المناطؽ الواقعة خارج الوالية الوطنية حسب
اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار لعاـ (1982الفرع األوؿ) ،ثـ إلى النظـ اإليكولوجية وما
تحتويو مف تنوع بيولوجي في المناطؽ الواقعة خارج الوالية الوطنية (الفرع الثاني) ،وفي
األخير التعرؼ عمى أىمية التنوع البيولوجي البحري ليذه المناطؽ البعيدة عف الساحؿ وما
تقدمو لمبشرية (الفرع الثالث).
الفرع األول :المناطق البحرية والنظام القانوني المطبق عمييا
تعد اتفاقية األمـ المتحدة اإلطار القانوني الذي يجب إف تنفذ فيو جميع األنشطة في
البحار والمحيطات ،وتقسـ االتفاقية الحيز البحري إلى عدة مناطؽ داخؿ وخارج الوالية
الوطنية عمى السواء ،وىذا ما سنتناولو في ىذا الفرع حيث انو طبقا التفاقية األمـ المتحدة
لقانوف البحار لعاـ  1982يمكف التمييز بيف ثالثة فئات رئيسية مف المناطؽ البحرية حسب
درجة ممارسة الدولية لسيادتيا عمييا كالتالي :المناطؽ البحرية الخاضعة لمسيادة

1

Jean- Pierre Revéret, Raphaëlle Dancette, Biodiversité marine et accès aux ressources, pêche et
autre biens et services écologiques sous pression extrêmes, 2010/2,n°202, p77, disponible en
ligne : https://www.cairn.info/revue-tiers-monde-2010-2-page-75.htm, 03/03/2019, 12 :25h.
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الوطنية(أوال) ،والمناطؽ البحرية المجاورة لممياه الوطنية (ثانيا) ،المناطؽ البحرية خارج حدود
السيادة الوطنية (ثالثا).
أوال :المناطق البحرية الخاضعة لمسيادة الوطنية.
طبقا التفاقية األمـ المتحدة فإف المناطؽ البحرية الخاضعة لمسيادة الوطنية ىي المياه
الداخمية(الفقرة  ، )1والبحر اإلقميمي (الفقرة.)2
الفقرة  :1المياه الداخمية.
يقصد بالمياه الداخمية ،المياه التي توجد بأكمميا داخؿ حدود إقميـ الدولة ،وتشمؿ
الموانئ والمراسي ومياه البحار الداخمية أي المغمقة وشبو المغمقة مثؿ الخميج والمضايؽ
والبحيرات والقنوات ،وتحددىا اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار لعاـ  1982في المادة ()2
بأنيا (المياه الواقعة عمى الجانب المواجو لمبر مف خط األساس في البحر اإلقميمي) ،أي
المساحات المائية األكثر قربا والتصاقا بالساحؿ والتي تقع في الجانب المواجو لميابسة مف
خط األساس الذي يقاس منو عرض البحر اإلقميمي.

1

ىذا وتعتبر المياه الداخمية جزء ال يتج أز مف إقميـ الدولة ،إذ يخضع ذلؾ الحيز مف
المياه لمسيادة الكاممة لمدولة الساحمية ،كما تمتد تمؾ السيدة لتشمؿ سطحيا وقاعيا وما تحت
القاع ،والنطاؽ الجوي الذي يعموىا ،وما يتصؿ بذلؾ بالنسبة الستغالؿ ثروات وموارد المياه
ا لحية وغير حية فييا ونتيجة لذلؾ ،تتولى الدوؿ الساحمية بصورة مباشرة ،دوف مشاركة
الغير ،كؿ ما يتعمؽ بالتنظيـ واإلشراؼ والرقابة اإلدارية عمى مياىيا الداخمية ،2حيث نصت
اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار العاـ  1982عمى أف «تمتد سيادة الدولة الساحمية خارج

ٓ1ؾٔل أك٣ت ،هاكغ اُطٔبً ،كٝه اُزشو٣غ اَُٞه ١ك ٢ؽٔب٣خ اُج٤ئخ اُجؾو٣خ ٖٓ اُزِٞس اُ٘بعْ ػٖ اَُلٖ ،هٍبُخ ٓبعَز٤و
ًِ٤خ اُؾوٞم ،عبٓؼخ ؽِتٍٞ ،ه٣ب ،2014 ،ص.24
 2هاشل ك٤ٜل أُو ،١اُ٤ٍٞؾ ك ٢اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاُؼبّ ،اُوطبع اُوبُِٗ ٢ٗٞجؾبه ،كاه اُٜ٘ؼخ اُؼوث٤خ ،اُوبٛوح، 2014 ،ص.28
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إقميميا البري ومياىيا الداخمية أو مياىيا األرخبيمية –إذا كانت دولة أرخبيمية إلى حزاـ بحري
مالصقة ،يعرؼ بالمياه اإلقميمي.1»-
ويتميز الوضع القانوني لممياه الداخمية بأف السفف الموجودة فيو تستطيع الدولة الساحمية
بما ليا مف سيادة أف تمنع جميع السفف األجنبية سواء كانت عامة أو خاصة ،مف دخوؿ
المياه الداخمية إال بعد الحصوؿ عمى موافقة السمطات المختصة في تمؾ الدولة.
وبذلؾ تطبؽ عمى السفف األجنبية القوانيف الداخمية وذلؾ ألسباب صحية تفرضيا
ضروريات الرقابة الصحية وأسباب تنظيمية تتعمؽ بتنظيـ حركة السفف عمى أرصفة الموانئ
واألمف والجمارؾ...الخ.

2

الفقرة  :2البحر اإلقميمي.
يعتبر البحر اإلقميمي عبارة عف فكرة قانونية سواء مف وجية نظر القانوف الدولي أو
وجية نظر القانوف الداخمي ،أقرىا الفقو والعمؿ الدولي مع اعتبار أنيا فكرة ليا تأثرىا الضخـ
في إطار القانوف الدولي وعمى مستوى العالقات بيف الدوؿ ،والبحر اإلقميمي ىو مساحة مف
البحار مجاورة أو متاخمة لشواطئ الدولة تمتد فيما وراء إقميميا البري ومياىيا الداخمية ،أو
ب معنى آخر ىو رقعة مف البحار تنحصر بيف المياه الداخمية والشاطئ مف جية وأعالي
البحار مف جية أخرى.

3

لـ تنجح اتفاقية البحر اإلقميمي والمنطقة المتخمة لعاـ  1958في وضع تحديد واضح
ودقيؽ لنطاؽ البحر اإلقميمي نظ ار لممواقؼ الحادة والمتعارضة التي أبداىا المؤتمروف في
م ؤتمر جنيؼ لقانوف البحار لنفس العاـ ،لكف اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار استطاعت
أو توفؽ بيف اآلراء المتضاربة حوؿ الموضوع وتضع قاعدة لقيت القبوؿ بيف أغمب دوؿ
1أُبكح  2اُلووح  ٖٓ 1ارلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ُوبٗ ٕٞاُجؾبه .1982
2ػج٤و أث ٞكهخٓ ،شٌِخ رؾل٣ل أُ٘بؽن اُجؾو٣خ اُقبػؼخ ُِٞال٣خ اُٞؽ٘٤خ ،هٍبُخ ٓبعَز٤و٤ًِ ،خ اُؾوٞم ،عبٓؼخ اُشوم
األٍٝؾ  ،2012 ،ص.14
 3ػبئشخ هاشل ػجل اُوؽٖٔ آٍ ػجل اُؼي٣ي ،اُوٞاػل اُوبٗ٤ٗٞخ اُل٤ُٝخ ٝاإلهِ٤ٔ٤خ ُؾٔب٣خ اُج٤ئخ اُجؾو٣خٝ ،أُوًي اُو٢ٓٞ
ُإلطلاهاد اُوبٗ٤ٗٞخ ،اُوبٛوح ،2019 ،ص.56

20

الفصل األول  :المناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية :تنوع بيولوجي في خطر
العالـ والتي تضمف النص عمييا في المادة  3منيا التي أقرت  12ميال بحريا لمبحر
اإلقميمي.

1

يخضع الب حر اإلقميمي لسيادة الدولة الساحمية وقد أكدت ذلؾ المادة الثانية مف اتفاقية
قانوف البحار عمى أف تمارس ىذه السيادة في الحدود الواردة في ىذه االتفاقية وفي القانوف
الدولي .كما تمتد سيادة الدولة عمى الحيز الجوي فوؽ البحر اإلقميمي وكذلؾ إلى قاعة
وباطف أرضو .إال أف سيادة الدولة عمى بحرىا اإلقميمي يرد عمييا قيداف ىاماف لمصمحة
المالحة الدولية ،ىما حؽ المرور البريء ،تقييد الوالية عمى السفف األجنبية.

2

تتمتع سفف جميع الدوؿ ساحمية كانت أـ غير ساحمية بحؽ المرور البريء خالؿ البحر
اإلقميمي 3والمرور يعني المالحة خالؿ البحر اإلقميمي لغرض:
أ-

اجتياز ىذا البحر دوف دخوؿ المياه الداخمية أو التوقؼ في مرسى أو في مرفؽ

مينائي يضـ خارج المياه الداخمية.
ب -أو التوجو إلى المياه الداخمية أو منيا أو التوقؼ في أحد ىذه المراسي أو المرافؽ
المينائية أو مغادرتو.

4

وبموجب ذلؾ يتـ المرور في ثالثة حاالت ،تتمثؿ الحالة األولى في المرور عبر البحر
اإلقميمي فقط ،دوف الوصوؿ أو الدخوؿ إلى المياه الداخمية لمدولة الساحمية ،أما الحالة الثانية
فتتمثؿ في القدوـ مف أعالي البحار والمرور خالؿ البحر اإلقميمي بغية التوجو والدخوؿ إلى
ال مياه الداخمية ،وأخي ار تتمثؿ في الحالة الثالثة في الخروج مف المياه الداخمية لمدولة الساحمية
باتجاه البحر اإلقميمي والمرور عبره ،وفي جميع الحاالت يتشرط أف يكوف المرور متواصال
1أػواة ًِٔ٤خ ،اُ٘ظبّ اُوبٗ ٢ٗٞإلهِ ْ٤اُجؾوُِ ١لُٝخ اَُبؽِ٤خ ٝكوب الرلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ُوبٗ ٕٞاُجؾبه  ،1982ص231
ٓزٞكو ػِ ٠أُٞهغ االٌُزو ،https// :www.asjp.ceriste.dz/en/ article/65030 : ٢ٗٝربه٣ـ
اُي٣بهحٍ ،2019/03/15:بػخ اُي٣بهح.18:30 ،
2ػظبّ اُؼط٤خ ،اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاُؼبّ ،أٌُزجخ اُوبٗ٤ٗٞخ ،اُوبٛوح ،2006 ،ص .361
 3أُبكح  ٖٓ 17ارلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ُوبٗ ٕٞاُجؾبه .1982
4أُبكح  18اُلووح  ٖٓ 1ارلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ُوبٗ ٕٞاُجؾبه .1982
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وسريعا .1ولكف ىذا ال يعني عدـ جواز التوقؼ في حاالت معينة ّبينتيا الفقرة الثانية مف
المادة  18مف اتفاقية قانوف البحار بقوليا (فإف المرور يشتمؿ عمى التوقؼ والرسو ولكف فقد

بقدر ما يكوف ىذا التوقؼ والرسو مف مقتضيات المالحة العادية ،أو حيف تستمزميا قوة قاىرة
أو شدة ،أو حيف يكوناف لغرض تقديـ المساعدة إلى أشخاص أو سفف أو طائرات في حالة
خطر أو شدة).

2

ويكوف المرور بريئ ا ما داـ ال يضر بسمـ الدولة الساحمية أو بحسف نظاميا أو بأمنيا.3
ولكف المرور ال يعتبر بريئ ا إذا قامت السفينة أثناء وجودىا في البحر اإلقميمي بأي مف
األنشطة اآلتية :أي تيديد بالقوة أو أي استعماؿ ليا ضد سيادة الدولة الساحمية ،أو أي
مناورة أو تدريب باألسمحة مف أي نوع ،أي عمؿ ييدؼ إلى جمع معمومات تضر بدفاع
الدولة الساحمية أو أمنيا ،أو أي عمؿ دعائي ييدؼ المساس بدفاع الدولة الساحمية أو
أمنيا ،إطالؽ أي طائرة أو إنزاليا أو تحميميا ،إطالؽ أي جياز عسكري تحميؿ أو إنزاؿ أي
سمعة أو عممة أو شخص خالفا لقوانيف وأنظمة الدولة الساحمية أي عمؿ مف أعماؿ التمويث
المقصود أو مف أنشطة الصيد ،البحث والمسح.

4

واستمزمت االتفاقية مف السفف األجنبية والتي تعمؿ بالقوة النووية ،وكذلؾ عمى السفف
التي تحمؿ مواد نووية أو غيرىا مف المواد ذات الطبيعة الخطرة أو المؤذية أثناء مرورىا
وممارستيا لحؽ المرور البريء أو تحمؿ الوثائؽ التي تعبر عف ذلؾ ،وأف تتخذ التدابير
الوقائية الخاصة ،والتي قررتيا االتفاقية بموجب المادة ( )23مف اتفاقية البحار العاـ
 ،51982أما فيما يتعمؽ بمرور الغواصات في البحر اإلقميمي فيي مطالبة بمقتضى
1ثٞى٣ل ١فبُل ،اُ٘ظبّ اُوبٗ٤َُ ٢ٗٞبكح اُلُٝخ ػِ ٠ئهِٜٔ٤ب اُجؾو ،١هٍبُخ ٓبعَز٤و٤ًِ ،خ اُؾوٞم ٝاُؼِ ّٞاَُ٤بٍ٤خ ،عبٓؼخ
أث ٢ثٌو ثِوب٣ل ،رَِٔبٕ ،2014 ،ص.24
2ػظبّ اُؼط٤خٓ ،وعغ ٍبثن ،ص.362
3أُبكح  19اُلووح  ٖٓ 1ارلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ُوبٗ ٕٞاُجؾبه .1982
4أُبكح  19اُلووح  ، 2أُوعغ ٗلَ.ٚ
 5هػبء هعت ػجل اُِط٤ق ٓؾٔٞك ،اُؾٔب٣خ اُل٤ُٝخ ُِج٤ئخ اُجؾو٣خ ٖٓ اُزِٞس اُ٘ ،١ٝٞكاه اُٜ٘ؼخ اُؼوث٤خ ،اُوبٛوح ،ك.د
ص.90-89
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االتفاقية ب أف تطفو عمى سطح الماء وتظير عمميا أثناء ممارسة حقيا في المرور البريء.1
ويجب عمى الدولة الساحمية أال تعيؽ المرور البريء لمسفف األجنبية عبر بحرىا اإلقميمي
وعمييا أف تعمف عف أي خطر عمى المالحة تعمـ بوجوده داخؿ بحرىا اإلقميمي.

2

فبالنسبة لمسفف األجنبية الخاصة أو السفف التجارية والتي غرضيا ىو تحقيؽ الربح
والمكسب وليس أداء خدمة عامة لمدولة ،فإنو يتـ تحديد مدى خضوع ىذه السفف لموالية
القانونية لمدولة الساحمية بالتفرقة بيف االختصاص المدني واالختصاص الجنائي ،فيجوز
توقيع الحجر التحفظي والتنفيذي عمى السفينة األجنبية الخاصة مف قبؿ الدولة الساحمية
أف ىذا االختصاص ال يتحقؽ في
لموفاء بديونيا عند مرورىا في بحرىا اإلقميمي غير ّ
مواجية األشخاص الذيف يقيموف عمى السفينة أما االختصاص الجنائي .3حددت المادة 27

مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  1982والية الدولة الساحمية في األمور الجنائية عمى السفف
األجنبية عف مرورىا في البحر اإلقميمي في حاالت معينة ،مف بينيا امتداد نتائج الجريمة
إلى الدولة الساحمية ،وفي حالة ما إذا كانت الجريمة مف نوع يخؿ بسـ البمد أو بحسف النظاـ
في البحر اإلقميمي .وكذلؾ إذا طمب رباف السفينة أو الممثؿ الدبموماسي أو موظؼ قنصمي
لدولة العمـ مساعدة السمطات المحمية ،وأيضا في حالة ما إذا كانت ىذه التدابير الزمة
لمكافحة االتجار غير الشرعي بالمخدرات أو المواد التي تؤثر عمى العقؿ.

4

 1أُبكح  ٖٓ 20ارلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ُوبٗ ٕٞاُجؾبه .1982
 2أُبكح ، 24أُوعغ ٗلَ.ٚ
3ؽَبٕ ٍؼبكٓ ،ظبٛو ٍ٤بكح اُلُٝخ ػِ ٠ثؾوٛب اإلهِ٘ٓٝ ٢ٔ٤طوزٜب أُزبفٔخ ،أُغِخ اإلكو٣و٤خ ُِلهاٍبد اُوبٗ٤ٗٞخ ٝاَُ٤بٍ٤خ
أُغِل  ،1اُؼلك  ،2017 ،2ص.20
٘ٓ4ظٞهٓ ١ؾٔل ،طالؽ٤بد اُلُٝخ اَُبؽِ٤خ ػِ٘ٓ ٠بؽوٜب اُجؾو٣خ ك ٢ئؽبه ارلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ُوبٗ ٕٞاُجؾبه ٓٗٞز٤ـٞثب١
 10كَٔ٣جو  ،1982هٍبُخ ٓبعَز٤و٤ًِ ،خ اُؾوٞم ،عبٓؼخ هَ٘ط٘٤خ  ،2014 ،1ص.68
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ثانيا :المناطق البحرية المجاورة لممياه الوطنية.
طبقا التفاقية األمـ المتحد لقانوف البحار لعاـ  1982فإف المناطؽ البحرية المجاور
لممياه الوطنية كالتالي :المنطقة المتاخمة (فقرة ،)1المنطقة االقتصادية الخالصة( )2الجرؼ
القاري(.)3
الفقرة  :1المنطقة المتاخمة.
وىي ذلؾ الجزء الذي يبدأ مف نياية البحر اإلقميمي تجاه البحر العالي لمسافة إثنى
عشر ميال بحريا ووفقا ألحكاـ اتفاقية قانوف البحار المشار إلييا ،فإف البحر اإلقميمي
والمنطقة المتاخمة ال يجوز أف تمتد مساحتيما معا إلى أبعد مف أربعة وعشريف ميال بحريا
مف خطوط األساس التي يقاس منيا البحر اإلقميمي .1ويكمف اليدؼ مف إقرار ىذه المنطقة
في تمكيف الدولة الساحمية مف مباشرة الرقابة الالزمة لمنع مخالفة أنظمتيا المتعمقة بالشؤوف
الجمركية والضريبية واألمنية ،وشؤوف اليجرة والصيد ،داخؿ بحرىا اإلقميمي أو إقميميا
البري.2
حددت الفقرة األولى مف المادة  33مف اتفاقية قانوف البحار عاـ  1982حقوقا خاصة
لمدولة الساحمية بمنطقتيا المتاخمة لبحرىا اإلقميمي ،حيف أقرت بحقيا في مباشرة الرقابة
الالزمة لمنع انتياؾ قوانينيا وأنظمتيا الضريبية أو المتعمقة باليجرة والصحة داخؿ إقميميا أو
بحرىا اإلقميمي ،وتضمنت الفقرة الثانية حؽ الدولة في المعاقبة عمى أي خرؽ لمقوانيف
واألنظمة المذكورة أعاله إذا تـ داخؿ إقميميا أو بحرىا اإلقميمي.

3

فإننا نجد مف ىذه األحكاـ أف لمدولة الساحمية في ىذه المنطقة حقوقا وظيفية
وىكذا ّ

اختصاصية "وقائية" وليست حقوؽ سيادية ،وىذه االختصاصات ال تتجاوز حدود الرقابة

1أشوف ٛالٍ ،عوائْ اُج٤ئخ ث ٖ٤اُ٘ظو٣خ ٝاُزطج٤ن ،كاه اُٜ٘ؼخ اُؼوث٤خ ،اُوبٛوح ،2005 ،ص.87
2هاشل ك٤ٜل أُوٓ ،١وعغ ٍبثن ،ص.65
3عٔبٍ ٍالٓخ ػِ ،٢هبٗ ٕٞاُجؾبه ك ٢ػبُْ ٓزـ٤و ،كاه اُٜ٘ؼخ اُؼوث٤خ ،اُوبٛوح ،2011 ،ص.170
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الضرورية لمنع المخالفات لقواني نيا وأنظمتيا المتعمقة بالمناطؽ الخاضعة لسيادتيا ،ومعاقبة
مف يخؿ بيذه األنظمة والقوانيف ،وىي بالتالي منطقة انتقالية بيف البحر اإلقميمي وأعالي
البحار ،أو بيف سيادة الدولة الساحمية عمى بحرىا اإلقميمي ومبدأ حرية أعمي البحار.

1

الفقرة :2المنطقة االقتصادية الخالصة.
لع ّؿ أوؿ تعريؼ لممنطقة االقتصادية الخالصة ىو الذي جاء بو مندوب كينيا
 .HR.Njengaفي  22يناير  1971في االجتماع السنوي لمجنة االستشارية لدوؿ آسيا
وافريقيا المنعقدة في كولومبو حيث عبر عنيا بالمنطقة التي تخص فييا الدوؿ الساحمية بمنح
تصاريح لمصيد مقابؿ حصوليا عمى مساعدات فنية.

2

عرفت اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار  1982المنطقة االقتصادية عمى ّأنيا "ىي

منطقة وراء البحر اإلقميمي ومالصقة لو .3وحددتيا بأنيا «ال تمتد إلى أكثر مف  200ميؿ
بحري مف خطوط األساس التي يقاس منيا عرض البحر اإلقميمي».4
لـ تستعمؿ اتفاقية قانوف البحار لسنة  ،1982تعبي ار موحدا لداللة عمى طبيعة حقوؽ
الدولة الساحمية في منطقتيا االقتصادية الخالصة ،فكافة المشروعات المقدمة خالؿ دوراف
المؤتمر الثالث ،استخدمت تعبيرات مختمفة ،إال أف أغمبيا تتفؽ في جوىرىا عمى عدـ
خضوع المنطقة االقتصادية لمسيادة الكاممة لمدولة الساحمية.

5

قسمت المادة  56مف اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار بصفة أساسية حقوؽ الدولة
الساحمية في المنطقة االقتصادية الخالصة إلى ثالث أنواع رئيسية حددتيا بمقدار ما لمدولة
ٓ1ؾٔل ٞٛاُ ،ه ْ٣ػجٞك ،اُوبٗ ٕٞاُلُِ ٢ُٝجؾبه٘ٓ ٖٓ ،شٞهاد اُغبٓؼخ االكزواػ٤خ اَُٞه٣خ اُغٜٔٞه٣خ اُؼوث٤خ اَُٞه٣خ
، 2018ص ٓ ،57زٞكو ػِ ٠أُٞهغ اإلٌُزوhttps://pedia.svuonline-org/٢ٗٝ
ٞٗ 2اطو ٌِٓ٤خ ،أُ٘طوخ االهزظبك٣خ اُقبُظخ ٝاُجؾش اُؼِٔ ،٢صٓ ، 227زٞكو ػِ ٠أُٞهغ االٌُزو٢ٗٝ
 ،https://www.asjp.cerist.dz/en/article/59206ربه٣ـ اُي٣بهحٍ ،2019/03/24 :بػخ اُي٣بهح .23:15
3أُبكح  ٖٓ 55ارلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ُوبٗ ٕٞاُجؾبه .1982
4أُبكح ، 57أُوعغ ٗلَ..ٚ
 5أػواة ٍؼ٤لح ،اُ٘ظبّ اُوبٗ ٢ٗٞأُٔ٤ي ُِٔ٘طوخ االهزظبك٣خ اُقبُظخ ،هٍبُخ ٓبعَز٤و٤ًِ ،خ اُؾوٞم ٝاُؼِ ّٞاَُ٤بٍ٤خ
عبٓؼخ ُٓٞٞك ٓؼٔو ،١ر٤يٝ ١ى ،2016 ،ٝص.13
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مف اختصاصات في كؿ ميداف مف مياديف النشاط في المنطقة إلى حقوؽ سيادية ووالية
وحقوؽ وواجبات أخرى.

1

الحقوؽ السيادية ىي الحقوؽ التي تمنح لمدولة الساحمية لغرض استكشاؼ واستغالؿ
الموارد الطبيعية الحية منيا وغير الحية الموجودة في العمود المائي ،وفي قاع البحر وباطف
أرضو ،وحفظ ىذه الموارد وادارتيا .وكذلؾ فيما يتعمؽ باألنشطة األخرى كاالستكشاؼ
واالستغالؿ االقتصادييف لممنطقة كإنتاج الطاقة مف المياه والتيارات والرياح .أما الوالية فيي
يتعمؽ بإقامة واستعماؿ الجزر االصطناعية والمنشآت والتركيبات إجراء البحث العممي
البحري وحماية البيئة البحرية والحفاظ عمييا.
أما الحقوؽ األخرى فيي كؿ ما تنص عميو بقية أحكاـ اتفاقية قانوف إبحار ،كحؽ
المطاردة الحديثة المذكورة في المادة .111

2

أما بالنسبة لحقوؽ الدوؿ األخرى فيحؽ لكافة الدوؿ أف تتمتع بالمنطقة االقتصادية
كحرية المالحة والطيراف وارساء األسالؾ ومد خطوط األنابيب وغير ذلؾ ،كما لمدوؿ غير
الساحمية والدوؿ الساحمية التي تقع في منطقة إقميمية جزئية أو في منطقة إقميمية خصائصيا
الجغرافية تجعؿ ىذه الدولة معتمدة في مواجية الحاجات الغذائية لسكانيا عمى استغالؿ
الموارد الحية في المنطقة االقتصادية فميا حؽ المشاركة في استغالؿ المنطقة االقتصادية
وتحدد الدوؿ المعنية شروط وأحكاـ تمؾ المشاركة مع مراعاة الظروؼ االقتصادية والجغرافية
لتمؾ الدوؿ.

3

٘ٓ1ظٞهٓ ١ؾٔل ،أُ٘طوخ االهزظبك٣خ اُقبُظخ ث ٖ٤اُؾوٞم اَُ٤بك٣خ ُِلُٝخ اَُبؽِ٤خ ٓٝظبُؼ اُل ٍٝاألفوٓ ٟغِخ اُجبؽش
ُِلهاٍبد اُوبٗ٤ٗٞخ ٝاَُ٤بٍ٤خ ،أُغِل  ،2اُؼلك  ،2018 ،1ص.671
ُ 2ؼٔبٓو ١ػظبك ،اُؾلٝك اُجؾو٣خ ك ٢ظَ ارلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ُوبٗ ٕٞاُجؾبه َُ٘خ  ،1982هٍبُخ ٓبعَز٤و٤ًِ ،خ اُؾوٞم
عبٓؼخ ُٓٞٞك ٓؼٔو ،١ر٤يٝ ١ى ،2015،ٝص.94
3ػبئشخ هاشل ػجل اُوؽٖٔ آٍ ػجل اُؼي٣يٓ ،وعغ ٍبثن ،ص.63
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الفقرة  :3الجرف القاري.
الجرؼ القاري ىو امتداد طبيعي لمجزء اليابس تحت سطح المياه يبدأ مف شواطئ
الدولة باتجاه البحر العالي إلى أف يصؿ إلى منحدر حاد وعادة ما يحدد ىذا االمتداد
ب ػ 200 :ميال وقد أطمؽ البعض عمى الجرؼ القاري عبارة الرصيؼ القاري أو عبارة االمتداد
القاري انطالقا مف التسمية اإلنجميزية .Continental shelf

1

إف موضوع الجرؼ القاري موضوع حديث عمى القانوف الدولي وقد بدأ االىتماـ فيو بعد
الحرب العالمية الثانية عندما ظيرت اإلمكانيات العالمية المتطورة لدراسة أعالي البحار
االستفادة مف خيراتيا وقد أدت األبحاث العممية إلى اكتشاؼ الثروات المعدنية والوقود والنفط
والغاز في قاع البحار األمر الذي دفع ببعض الدوؿ أف تعمف بموجب ق اررات داخمية عف
تطبيؽ اختصاصاتيا عف كؿ الموارد الموجودة في قاع البحر العالي وما تحتو مف جزر
المالحؽ لشواطئيا وكانت بريطانيا أو مف أعمف عف ىذا سنة .1942

2

عرفت االتفاقية العامة لمبحار لسنة  1982الجرؼ القاري عمى ّأنو ''الجرؼ القاري ألية

دولة ساحمية يشمؿ قاع وباطف أرض المساحات المغمورة التي تقع خارج المياه اإلقميمية في
جميع أنحاء االمتداد الطبيعي إلقميـ تمؾ الدولة البري ،وحتى الطرؽ الخارجي لمحافة القارية
أو إلى مسافة ( )200ميؿ بحري مف خطوط األساس التي يقاس منيا عرض المياه اإلقميمية
في الحالة التي ال يمتد فييا الطرؼ الخارجي لمحافة القارية إلى تمؾ المسافة''.

3

حددت اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار عاـ  1982في الفقرات 7 ،6 ،5 ،4 ،1
مف المادة  76عرض الجرؼ القاري بمسافة تتراوح مف  200إلى  350ميؿ تبدأ مف خط
األساس الذي يبدأ منو قياس البحر اإلقميمي .4ىذا إذا عممنا بأف مساحة الجرؼ القاري
1ؿبى ١ؽَٖ طجبه ،٢٘٣اُٞع٤ي كٓ ٢جبكب اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاُؼبّ ،كاه اُضوبكخ ،ػٔبٕ ،2009 ،ص.220-219
 2أُوعغ ٗلَ.ٚ
 3أُبكح  76اُلووح  ٖٓ 1ارلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ُوبٗ ٕٞاُجؾبه .1982
4عٔبٍ ٍالٓخ ػِٓ ،٢وعغ ٍبثن ،ص.194

27

الفصل األول  :المناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية :تنوع بيولوجي في خطر
اإلجمالية في العالـ تصؿ إلى  22مميوف كيمو متر مربع ،أي  %13مف المساحة الكمية
لمكتمة اليابسة و %4مف المساحة الكمية لسطح الكرة األرضية و %7.5مف المساحة لمغالؼ
1 2

المائي ،ويصؿ عمؽ الماء فوؽ منطقة الجرؼ القاري إلى 550ـ .

تمارس الدولة الساحمية عمى الجرؼ القاري حقوقا سيادية ألغراض استكشافو واستغالؿ
موارده الطبيعية .2وىذه الحقوؽ ىي خالصة بمعنى ّأنو إذا لـ تقـ الدولة الساحمية باستكشاؼ

الجرؼ القاري أو استغالؿ موارده الطبيعية فال يجوز ألحد أف يقوـ بيذه األنشطة بدوف

موافقة صريحة مف الدولة الساحمية .3وىذه الحقوؽ تثبت لمدولة الساحمية عمى جرفيا القاري
دوف الحاجة إلى االحتالؿ فعمي أو حكمي ،وال إلى أي إعالف صريح .4وتتألؼ الموارد
الطبيعية مف الم وارد المعدنية وغيرىا مف الموارد غير الحية لقاع البحار وباطف أرضيا
وباإلضافة إلى الكائنات التي تنتمي إلى األنواع اآلبدة ،أي الكائنات التي تكوف في المرحمة
التي يمكف جنييا فييا ،أما غير متحركة وموجودة عمى قاع البحر أو تحتو ،أو غير قادرة
عمى الحركة أال وىي عمى اتصاؿ مادي دائـ بقاع البحر أو باطف أرضو.

5

ثالثا :المناطق البحرية خارج حدود الوالية الوطنية:
طبقا التفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار لعاـ  1982فإف المناطؽ البحرية الواقع
خارج الوالية الوطنية كالتالي :أعالي البحار (الفقرة ،)1المنطقة الدولية (الفقرة .)2
الفقرة  :1أعالي البحار.
انتقؿ تعريؼ أعالي البحار مف المفيوـ السائد قديما الذي كاف يعرؼ أعالي البحار
بأنيا :ذلؾ الجزء مف المحيط الواقع وراء خط ممتد عمى طوؿ الساحؿ ،وعمى مسافة منو –
ٓ 1ؾٔل ٍؼبك ،١رطٞه اُغوف اُوبه ١ك ٢اُوبٗ ٕٞاُلُِ ٢ُٝجؾبه ٝئشٌبُ٤خ رؾل٣ل اُلُٝخ اُغيائو٣خ ُغوكٜب اُوبه،١ص25
ٓزٞكو ػِ ٠أُٞهغ االٌُزو ، https:// www.asjp.cerist.dz/en/article/32010:٢ٗٝربه٣ـ اُي٣بهح2019/03/03:
ٍبػخ اُي٣بهح .15:00
2أُبكح  77اُلووح  ٖٓ 1ارلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ُوبٗ ٕٞاُجؾبه .1982
3أُبكح  77اُلووح  ،2أُوعغ ٗلَ. ٚ
4أُبكح  77اُلووح أُوعغ ٗلَ.ٚ
5أُبكح  77اُلووح أُوعغ ٗلَ.ٚ
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مرو ار بتعريؼ اتفاقية البحر العالي المبرمة في جنيؼ  1958في مادتيا األولى بأنو '' جميع
أجزاء البحر التي ال تعود إلى البحر اإلقميمي وال إلى المياه الداخمية ألية دولة" .1وصوال إلى
اتفاقية قانوف البحار العاـ  1982التي جاء في المادة ( )86منيا ،بأف مفيوـ أعالي البحار
يشمؿ :جميع أجزاء البحر التي ال تشمميا المنطقة االقتصادية الخالصة أو البحر اإلقميمي
2
أف ىذا
أو المياه الداخمية لدولة ما ،أو ال تشمميا المياه األرخبيمية لدولة أرخبيمية  .ويالحظ ّ

التعريؼ قد قمص مف مساحة البحر العالي ،وأخرج مناطؽ واسعة مف مفيومو ،وأف ىذه

االتفاقية حددت مدى وحدود المناطؽ البحرية ،حيث أصبحت حدود البحر العالي األفقية
معمومة ،كما أف ىذه االتفاقية أخرجت القاع وباطف القاع مف مفيوـ البحر العالي ،والمذاف
أص بحا يخضعاف في جزء منيا النظاـ الجرؼ القاري بناءا عمى ما حددتو المواد مف -76
 85مف االتفاقية ،أو يخضعاف لقطاع المنطقة الدولية الذي حدده الجزء الحادي عشر مف
االتفاقية.

3

أ -مبدأ حرية أعالي البحار
ألنيا ال تخضع لسيادة أي دولة ،وىي أكثر
أعالي البحار تعد مف أىـ المناطؽ البحرية ّ

اتساعا مف المناطؽ األخرى وتنبع ىذه األىمية مف الطبيعة القانونية لتمؾ المنطقة ،فيي
مفتوحة لكافة دوؿ العالـ الساحمية منيا وغير الساحمية لذلؾ البد مف دراسة الحريات الرئيسية
فييا.

ٓ1ؾٔل ٞٛاُ ،ه ْ٣ػجٞكٓ ،وعغ ٍبثن ،ص.92-91
 2أُوعغ ٗلَ.ٚ
 3ثشبه هش٤لُ ٢ٍ ٖ٤َ٣ ،قؼو ؿوث ،٢اُؾوٞم االهزظبك٣خ ُِل ٍٝك ٢اُجؾو اُؼبُ ٢ك ٢ػٞء اُوبٗ ٕٞاُلُِ ٢ُٝجؾبه
صٓ ، 138زٞكو ػِ ٠أُٞهغ االٌُزو .http://www.asjp.cerist.dz/en/article/90868 :٢ٗٝربه٣ـ اُي٣بهح:
ٍ ،2019/02/14بػخ اُي٣بهح.10:00 :
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-1حرية المالحة والطيران:
طبقا التفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار العاـ  1982فيما يتعمؽ بحؽ المالحة
أف '' :لكؿ دولة ساحمية كانت أو غير ساحمية ،الحؽ في تسيير يفف ترفع عمميا في أعالي
البحار''.1
وتركت االتفاقية لمدوؿ تحديد شروط منح الجنسية لمسفف والتسجيؿ في إقميميا والحؽ
في رفع عمميا واشترطت أف تقوـ رابطة حقيقية بيـ الدولة والسفينة ،بحيث تقوـ كؿ دولة
بإصدار الوثائؽ الالزمة التي تدؿ عمى أف السفينة تتمتع بجنسية الدولة التي ترفع عمميا.

2

أكدت االتفاقية أن و يجب عمى السفينة أف يتـ تحت عمـ دولة واحدة فقط ،وتكوف
خاضعة لواليتيا الخالصة في أعالي البحار إال في حاالت استثنائية منصوص عمييا صراحة
تغير عمميا أثناء رحمة ما أو
في معاىدات دولية أو في ىذه االتفاقية وال يجوز لمسفينة أف ّ
أثناء وجودىا في ميناء زيادة ،إال في حالة نقؿ حقيقي لمممكية أو تغيير في التسجيؿ.

3

أما فيما يتعمؽ بالوالية عمى السفف الحربية فقد جاء في االتفاقية أف ''لمسفف الحربية في
أعالي البحار حصانة تامة مف والية أية دولة غير دولة العمـ''.4
بالنسبة لمسفف التي تستخدـ فقط في ميمات حكومية غير تجارية يكوف لمسفف التي
تمتمكيا أو تسيرىا دولة ما وتستخدميا فقط في ميمات حكومية غير تجارية حصانة تامة،
في أعالي البحار ،مف والية أية دولة غير دولة العمـ''.5
بالنسبة لمسفف التي ترفع عمـ األمـ المتحدة ووكاالتيا المتخصصة والوكالة الدولية
لمطاقة الذرية حسب نص االتفاقية'' :ال تخؿ المواد السابقة بمسألة السفف المستعممة في
 1أُبكح  ٖٓ 90ارلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ُوبٗ ٕٞاُجؾبه .1982
 2أُبكح  ، 91أُوعغ ٗلَ.ٚ
 3أُبكح  ، 92أُوعغ ٗلَ.ٚ
 4أُبكح  ، 95أُوعغ ٗلَ.ٚ
 5أُبكح  ، 96أُوعغ ٗلَ.ٚ
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الخدمة الرسمية لألمـ المتحدة أو لوكاالتيا المتخصصة أو لموكالة الدولية لمطاقة الذرية،
والتي ترفع عمـ المنظمة''.1
وحددت االتفاقية واجبات دولة العمـ التي تتمثؿ في الممارسة الفعمية لواليتيا ورقابتيا
في الشؤوف اإلدارية والتقنية واالجتماعية عمى السفف التي ترفع عمميا ،واتخاذ التدابير
الالزمة لتأميف السفينة في البحار وذلؾ فيما يتعمؽ ببناء السفف ومعداتيا وصالحيتيا
لإلبحار ،وتكويف طواقـ السفف وشروط العمؿ الخاصة بيـ وتدريبيـ ،واستخداـ والمحافظة
عمى االتصاالت ومنع المصادمات.

2

بالنسبة لالختصاص الجزائي في حالة وقوع مصادمات أو أية حوادث مالحية في
بأف السفينة أو أي شخص آخر يعمؿ في خدمتيا ،فإف
أعالي البحار تؤدي إلى مسؤولية ّ

االتفاقية تحصر مكاف إقامة الدعاوى أماـ السمطات القضائية أو اإلدارية لدولة العمـ أو

لمدولة التي تكوف الشخص مف رعاياىا.

3

فيما يخص المسائؿ التأديبية ،تكوف الدولة التي أصدرت شيادة رباف السفينة أو شيادة
األىمية أو الترخيص ىي وحدىا المختصة ،بعد إتباع الطرؽ القانونية الواجبة ،بأف تقرر
سحب الشيادة حتى ولو كاف الحائز ليا مف غير رعايا الدولة التي أصدرتيا.

4

ال تصدر أية سمطات غير سمطات دولة العمـ أمر باحتجاز السفينة أو احتباسيا ،حتى
ولو كاف عمى ذمة التحقيؽ.

5

كما أكدت االتفاقية عمى واجب تقديـ المساعدة حيث نصت عمى أف لكؿ دولة مطالبة
رباف السفينة التي ترفع عمميا بأف يقدـ قدر اإلمكاف ودوف تعريض السفينة أو طاقميا أو

1أُبكح  ٖٓ 93ارلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ُوبٗ ٕٞاُجؾبه .1982
2أُبكح  ، 94أُوعغ ٗلَ.ٚ
3أُبكح  ، 97أُوعغ ٗلَ.ٚ
4أُبكح  ، 97أُوعغ ٗلَ.ٚ
5أُبكح  ، 97أُوعغ ٗلَ.ٚ
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ركابيا لخط ر جدي المساعدة ألي شخص وجد في البحار معرضا لخطر الضياع ،والتوجو
بأقصى سرعة ممكنة إلنقاذ أشخاص في حالة استغاثة.

1

وال تتعارض حرية المالحة مع تنظيـ بعض المسائؿ المتصمة بيا تنظيميا دوليا بغرض
ضماف سالمة السفف وصيانة األرواح في البحار ،وقد بدأ ىذا التنظيـ يتوافؽ الدوؿ عمى
اتباع قواعد معينة الستعماؿ األضواء واإلشارات مف سفف كؿ منيا ،وصار ىناؾ مجموعة
قواعد دولية لإلشارات تأخذ بيا الدوؿ البحرية جميعيا 2.واألمر ذاتو بالنسبة لحرية التحميؽ
أو الطيراف ،فالطائرات التابعة ألي دولة حرية الطيراف ،سواء كانت عامة أو خاصة ،فوؽ
أعالي البحار وأف تحمؽ في أجوائيا ،ما شاءت وعمى أي ارتفاع تستطيع الوصوؿ إليو ،دوف
تتقيد في ذلؾ إال بأنظمة الدولة التي تتبعيا وبتعميماتيا وما تفرضو عمييا االتفاقيات
أف ّ
الدولية العامة التي أبرمت بغرض ضماف الطيراف وسالمتو.

3

-2حرية وضع الكابالت وخطوط األ نابيب المغمورة.
طبقا التفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار  1982يحؽ لجميع الدوؿ وضع الكابالت
وخطوط األنابيب المغمورة عمى قاع أعالي البحار خارج حدود الجرؼ القاري.

4

وتضمنت االتفاقية ضرورة اعتماد كؿ دولة ما يمزـ مف القوانيف واألنظمة التي تنص
عمى اعتبار كسر أو إصابة أحد الكابالت أو األنابيب تحت أعالي البحار جريمة تستحؽ
العقاب إ ذا تمت مف قبؿ سفينة ترفع عمـ تمؾ الدولة أو مف قبؿ شخص يخضع لواليتيا عف
قصد أو نتيجة إىماؿ جرمي بطريقة تؤدي إلى قطع المواصالت البرقية أو الياتفية أو
إعاقتيا أو كسر أو إصابة خط أنابيب مغمورة ،أو كابؿ كيربائي عالي التوتر المغمور ،إال

1أُبكح  ٖٓ 98ارلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ُوبٗ ٕٞاُجؾبه .1982
 2ثٌٍٞوح ثٞػالّ ،رط٣ٞو ؽو٣خ أػبُ ٢اُجؾبه ك ٢ػٞء أؽٌبّ اُوبٗ ٕٞاُلٓ ،٢ُٝغِخ اُلهاٍبد اُوبٗ٤ٗٞخ ٝاَُ٤بٍ٤خ ،اُؼلك2
 ،2015ص .241
3أُوعغ ٗلَ.ٚ
4أُبكح  112اُلووح  ٖٓ 1ارلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ُوبٗ ٕٞاُجؾبه .1982
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إ ذا كاف ىذا الكسر أو اإلصابة قد سببيا أشخاص عمموا لمجرد تحقيؽ ىدؼ مشروع يتمثؿ
في إنقاذ حياتيـ أو سفنيـ بعد اتخاذ كافة االحتياطات الالزمة لتفادي ذلؾ.

1

وتضمنت االتفاقية ضرورة اعتماد الدولي لقوانيف وأنظمة تنص عمى ضرورة أف يتحمؿ
األشخاص التابعيف لوالية الدوؿ والذيف يمتمكوف أحد الكابالت أو خطوط األنابيب موضوع
البحث ،ويتسببوف أثناء وضع أو تصميح تمؾ الكابالت أو األنابيب كسر أو إصابة الكابالت
أو األنابيب األخرى تكاليؼ التصريحات لألضرار التي حدثت لألنابيب والكابالت األخرى
نتيجة قياميـ باألعماؿ المذكورة آنفا.

2

كما نصت االتفاقية عمى حؽ كؿ دولة حؽ في اعتماد القوانيف واألنظمة لضماف
حصوؿ أصحاب السفف الذيف يستطيعوف أف يثبتوا أنيـ ضحوا بمرساة أو شبكة أو أية أداة
مف أدوات الصيد األخرى ،بغية تفادي إصابة أحد الكابالت أو خطوط األنابيب المغمورة
عمى تعويض مف صاحب الكابؿ أو خط األنابيب بشرط أف يكوف صاحب السفينة قد اتخذ
كؿ التدابير االحتياطية المعقولة.

3

-3حرية الصيد في أعالي البحار:
أقرت المادة  116مف اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار عمى انو لجميع الدوؿ الحؽ
في مباشره رعاياىا الصيد في أعالي البحار مع إلزامية مع مراعاتيا بااللتزامات التعاقدية
أي ما تحممو مف التزامات بمقتضى معاىدات دولية أبرمت فيما بينيا عمى المستوى الثنائي
أو اإلقميمي ،وىذا ما يستنتج أيضا مف نص المادة  116في فقرتيا (ج) إلى ضرورة مراعاة
أحكاـ الصيد الواردة في االتفاقيات ممارسة الصيد في أعالي البحار.

4

1أُبكح  113اُلووح  ٖٓ 1ارلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ُوبٗ ٕٞاُجؾبه .1982
2أُبكح  114اُلووح  ، 1أُوعغ ٗلَ.ٚ
3أُبكح  115اُلووح  ، 1أُوعغ ٗلَ.ٚ
4ثٞػٗ ٕٞؼبٍ ،أُ٘بؽن أُشزوًخ ك ٢ظَ اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاُؼبّ :أػبُ ٢اُجؾبه ٝاُلؼبء اُقبهع ،٢هٍبُخ ٓبعَز٤و٤ًِ ،خ اُؾوٞم
عبٓؼخ هَ٘ط٘٤خ  ،2014 ،1ص.43
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كما نصت االتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار العاـ  1982أنو يجب عمى الدوؿ أف
تتخذ كؿ التدابير الضرورية بالنسبة لمرعاية مف أجؿ المحافظة عمى الموارد الحية في أعالي
البحار.

1

كما نصت االتفاقية عمى واجب التزاـ جميع الدوؿ بالتعاوف عمى اتخاذ اإلجراءات
الالزمة لممحافظة عمى مصادر الثروة الحية في أعالي البحار.

2

وفيما يتعمؽ بالتدابير الالزمة لحفظ الموارد الحية عند قياـ الدوؿ بتحديد كمية الصيد
المسموح بيا فقد نصت اتفاقية جامايكا عاـ  1982عمى أنو يتوجب عمى الدوؿ:
 اتخاذ التدابير اليادفة لصوف أرصدة تمؾ الموارد وتجديدىا بمستويات يمكف أف تدرأقصى غمة قابمة لمدواـ مع مراعاة أنماط الصيد والترابط بيف السالالت السمكية.
 أف تضع في اعتبارىا ما يترتب عمى ذلؾ مف اآلثار عمى األنواع التي يتـ صيدىاأو المتعمدة عمييا بقصد صونيا أو تجديد أرصدتيا بمستويات أعمى مف المستويات التي
يمكف أف يصبح فيو تكاثرىا ميددا بشكؿ حيوي.

3

-4حرية البحث العممي:
طبقا التفاقية قانوف البحار العاـ  1982تتمتع الدوؿ البحرية إجراء البحث العممي في
أعالي البحار مع مراعاة القواعد التي يفرضيا القانوف الدولي واألحكاـ التي تنص عمييا
االتفاقية ،4ويمتد ىذا الحقؿ ليشمؿ جميع الدوؿ بغض النظر عف موقعيا الجغرافي وكذلؾ
لممنظمات الدولية المختصة ،الحؽ في إجراء البحث العممي البحري ىنا بمراعاة حقوؽ
وواجبات دوؿ األخرى كما تنص عمييـ االتفاقية.
 1أُبكح  ٖٓ 117ارلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ُوبٗ ٕٞاُجؾبه .1982
 2أُبكح  ،118أُوعغ ٗلَ.ٚ
ٞٛ3اُ ٓؾٔل ،ه ْ٣ػجٞكٓ ،وعغ ٍبثن ،ص.98
4أُبكح ( ٖٓ )ٝ/1/87ارلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ُوبٗ ٕٞاُجؾبه .1982
5أُبكح  ، 238أُوعغ ٗلَ.ٚ
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ويجري البحث العممي ألغراض السممية وحدىا ،وبالوسائؿ والطرؽ العممية المناسبة
دوف التعرض ألوجو االستخداـ المشروعة األخرى لمبحار ،ويجب أف يجري حسب األنظمة
ذات الصمة المعتمدة وفقا لالتفاقية بما في ذلؾ األنظمة المتعمقة بحماية البيئة البحرية
وحفظيا.

1

-5حرية إقامة الجزر االصطناعية:
بموجب ىذه الحرية يكوف لجميع الدوؿ الحؽ في إقامة جز ار اصطناعية ،وغيرىا مف
المنشآت أو التركيبات في أعالي البحار ،ولكف بشرط أف تكوف ىذه المنشآت غير متعارضة
مع أحكاـ وقواعد القانوف الدولي ذات الصمة ،وكذلؾ ضرورة مراعاة أحكاـ الجزء السادس
مف االتفاقية والخاص بالجرؼ القاري.

2

ب -القيود الواردة عمى مبدأ حرية أعالي البحار:
مبدأ حرية المالحة في أعالي البحار ليست مطمقة ،إذ ترد عميو بعض القيود وىذا ما
سنتناولو.
 -1قمع القرصنة:
ألقت اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار العاـ  1982واجبا عمى جميع الدوؿ بالتعاوف
مف أجؿ قمع القرصنة في أعالي البحار أو في أي مكاف آخر خارج والية أي دولة .3وعرفت
االتفاقية القرصنة عمى أنيا أي عمؿ مف األعماؿ التالية:
(أ) أي عمؿ غير قانوني مف أعماؿ العنؼ أو االحتجاز أو أي عمؿ سمبي يرتكب
ألغراض خاصة مف قبؿ طاقـ أو ركاب سفينة خاصة أو طائره خاصة ويكوف موجيا:

 1أُبكح  ٖٓ 240ارلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ُوبٗ ٕٞاُجؾبه .1982
 2ثًٞٞه٘ٓ ٝبٍ ،اٍزـالٍ أُٞاهك اُؾ٤خ ك ٢أػبُ ٢اُجؾبه ،هٍبُخ ٓبعَز٤و٤ًِ ،خ اُؾوٞم ،عبٓؼخ هَ٘ط٘٤خ ،2014 ،1ص.21
 3أُبكح  ٖٓ 100ارلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ُوبٗ ٕٞاُجؾبه .1982
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 -1في أعالي البحار ضد سفينة أو طائرة أخرى أو ضد أشخاص أو ممتمكات عمى
ظير تمؾ السفينة أو عمى متف تمؾ الطائرة.
 -2ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتمكات في مكاف يقع خارج والية أي دولة.
(ب) أي عمؿ مف أعماؿ االشتراؾ الطوعي في تشغيؿ سفينة أو طائرة مع العمـ بوقائع
تضفي عمى تمؾ السفينة أو الطائرة صفة القرصنة.
(ج) أي عمؿ يحرض عمى ارتكاب أحد األعماؿ الموصوفة في إحدى الفقرتيف
الفرعيتيف (أ) و(ب) أو يسيؿ عف عمؿ ارتكابيا.

1

وتعتبر السفينة أو الطائرة سفينة أو طائرة قرصنة إذا كاف األشخاص الذيف يسيطروف
عمييا سيطرة فعمية ينووف استخداميا لغرض ارتكاب أحد األعماؿ المشار إلييا في
المادة101وكذلؾ األمر إ ذا كانت السفينة أو الطائرة قد استخدمت في ارتكاب أي مف ىذه
األعماؿ ،ما دامت تحت سيطرة األشخاص الذيف اقترفوا ىذا العمؿ .2وفي حالو استالء أفراد
طاقـ سفينة أو طائرة حكومية عمى السفينة أو الطائرة أو تمردىـ واستخداميا في أعماؿ
القرصنة فإنيا تعامؿ في ىذه الحالة ذات معاممة السفف الخاصة التي ترتكب أعماؿ
القرصنة.

3

طبقا التفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار  ،1982يجوز لكؿ دولة في أعالي البحار
أو في أي مكاف آخر خارج والية أية دولة ،أف تضبط أي سفينة أو طائرة قرصنة ،أو أية
سفينة أو طائرة أخذت بطريقة القرصنة وكانت واقعة تحت سيطرة القراصنة ،واف تقبض عمى
مف فييا مف األشخاص وتضبط ما بيا مف الممتمكات ،ولمحاكـ الدولة التي قامت بعممية
الضبط أف تقرر ما يفرض مف العقوبات ،كما أّف ليا أف تحدد اإلجراء الذي يتخذ بشاف

 1أُبكح  ٖٓ 101ارلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ُوبٗ ٕٞاُجؾبه .1982
 2أُبكح ، 103أُوعغ ٗلَ.ٚ
 3أُبكح  ،102أُوعغ ٗلَ.ٚ
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السفف أو الطائرات أو الممتمكات ،مع مراعاة حقوؽ الغير مف المتصرفيف بحسف نية ،1وال
يجوز أف تنفذ عممية الضبط بسبب القرصنة إال سفف حربية أو طائرات عسكرية أو غيرىا
مف السفف أو الطائرات التي تحمؿ عالمات واضحة تدؿ عمى أنيا في خدمو حكومية
ومأذوف ليا بذلؾ.

2

وقد حرصت اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار عمى التأكيد عمى وجوب أال يتـ
الضبط إال إذا كانت ىناؾ شبيات قوية تبرر االعتقاد بأف السفينة أو الطائرة تمارس عمميات
القرصنة ،فإذا ما تـ الضبط وثبت براءة السفينة أو الطائرة ،فإف الدولة التي تتبعيا السفينة أو
الطائرة التي قامت بالضبط المتعجؿ تتحمؿ المسؤولية الدولية في مواجية الدولة التي تحمؿ
السفينة أو الطائرة عمميا (جنسيتيا) عف ىذا الفعؿ غير المشروع دوليا.

3

 -2خطر تجارة الرقيق.
لقد شكمت تجاره الرقيؽ عبر األطمسي اكبر عممية ترحيؿ في التاريخ وغالبا ما يشار
إلييا عمى أنيا النموذج األوؿ لمعولمة ،وبامتدادىا منذ القرف التاسع عشر فقد شممت مناطؽ
وقارات متعددة :إفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية ،وأوروبا والكاريبي وتسببت في بيع مالييف
األفارقة واستغالليـ مف قبؿ األوروبييف وكانت السفف المحممة بالبضائع التجارية والمشروبات
الكحولية والخيوؿ تغادر الموانئ األوروبية متجية إلى غرب إفريقيا ،حيث يقوموف ىنا كتبادؿ
ىذه البضائع مقابؿ أفارقة مستعبديف.

4

وبعدىا أخذت الدوؿ تعمؿ عمى محاربتو بكؿ الوسائؿ وعمى األخص أثناء نقؿ الرقيؽ
عبر البحار ،وكانت إنجمت ار ىي السباقة في اتخاذ إجراءات حقيقية لمحاربة االتجار
1أُبكح  ٖٓ 105ارلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ُوبٗ ٕٞاُجؾبه .1982
2أُبكح  ، 107أُوعغ ٗلَ.ٚ
3طالػ اُل ٖ٣ػبٓو ،اُوبٗ ٕٞاُلُِ ٢ُٝجؾبه ،كهاٍخ أل ْٛأؽٌبّ ارلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ُوبٗ ٕٞاُجؾبه اُؼبّ  ،1982كاه اُٜ٘ؼخ
اُؼوث٤خ ،اُوبٛوح  ،2009ص.338
 4رنًوٝا اُومٓ ،زٞكو ػِ ٠أُٞهغ
االٌُزوhttps://www.un.org/events/slaverymembranceday/background.shtml:٢ٗٝ
ربه٣ـ اُي٣بهحٓ 9 :بهً ٍ ،2020بػخ اُي٣بهح.15:50 :
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بالرقيؽ .1ولذلؾ فإف كؿ دولة تمتزـ قانونا بأف تتخذ في نطاؽ تشريعاتيا جميع اإلجراءات
الكفيمة بمنع السفف التي تحمؿ عمميا مف نقؿ الرقيؽ وبإنزاؿ العقوبة عمييا مف فعمت .وقد
نصت المادة  99مف اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار عمى أف تتخذ كؿ دولو تدابير فعالة
لمنع ومعاقبة نقؿ الرقيؽ في السفف المأذوف ليا برفع عمميا ولمنع االستخداـ غير المشروع
لعمميا في ىذا الغرض وأي عبد يمجأ عمى ظير أية سفينة أيا كاف عمميا يصبح جزاء مف
واقع.

2

 -3البث اإلذاعي غير المصرح بو.
يقصد بالبث اإلذاعي غير المصرح بو كما جاء في اتفاقية قانوف البحار 1982
''إرساؿ اإلذاعات الصوتية أو التمفزيونية مف سفف أو مف منشأة في أعالي البحار بنية
استقباليا مف عامة الجميور بما يخالؼ األنظمة الدولية ،عمى أف يستثنى مف ذلؾ إرساؿ
نداءات اإلغاثة''  ،3ونصت االتفاقية عمى ضرورة تعاوف كافة الدوؿ بيدؼ منع ىذا البث
مف أعالي البحار.

4

وطبقا لالتفاقية يجوز القبض عمى أي شخص يعمؿ في البث غير المصرح بو
ومحاكمتو أماـ محاكـ أي مف الدوؿ التالية:
 -1دولة عمـ السفينة.
 -2دولة تسجيؿ المنشأة.
 -3دولة التي يكوف الشخص مف رعاياىا.
 -4أي دولة يمكف استقباؿ البث فييا.

ٍ٘ 1بٕ ؽبُت اُوبٍٔ ،٢االٍزض٘بءاد اُؼوك٤خ ٝاالرلبه٤خ ػِ ٠افزظبص كُٝخ اُؼبُْ ك ٢اُجؾبه اُؼبُ٤خ ٝاُـب٣خ ٜٓ٘بٓ ،غِخ
أُؾون اٌُُِِ ٢ؼِ ّٞاُوبٗ٤ٗٞخ ٝاَُ٤بٍ٤خ ،اُؼلك األ ،2018 ،ٍٝص.386
 2طالػ اُل ٖ٣ػبٓوٓ ،وعغ ٍبثن ،ص.337
 3أُبكح  109اُلووح  ٖٓ 2ارلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ُوبٗ ٕٞاُجؾبه .1982
 4أُبكح  109اُلووح  ، 1أُوعغ ٗلَ.ٚ
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 -5أي دولو يشكؿ ىذا البث تشويشا عمى اتصاالتيا الالسمكية المصرح بيا.

1

ويحؽ أيضا ليذه الدوؿ حجز السفينة المستخدمة في البث غير المصرح بو ،وضبط
أجيزة اإلرساؿ.

2

 -4المطاردة الحثيثة:
يمنح ىذا الحؽ لمدولة الساحمية عندما يكوف لدييا أسباب وجيية لالعتقاد بأف السفينة
األجنبية انتيكت قوانينيا وأنظمتيا.

3

والمطاردة يجب أف تبدأ عندما تكوف السفينة في المياه الوطنية أو في البحر اإلقميمي
أو في المنطقة المتاخمة أو االقتصادية لمدولة المطاردة وال تعتبر المطاردة أنيا بدأت إال بعد
إصدار اإلشارة المدنية أو الصوتية بالوقوؼ ،وذلؾ عمى مسافة تساعد السفينة عمى رؤيتيا
أو سماعيا .وا ذا ابتدأت المطاردة مف تمؾ األماكف دوف أف تتمكف سمطات الدولة مف ضبط
السفينة المخالفة ف ّإنو يجوز االستثمار في المطاردة حتى البحر العاـ نفسو ،ويشترط أف تقوـ
بالمطاردة السفف أو الطائرات الحكومية.

4

وينتيي حؽ سمطات الدولة الساحمية في المطاردة بمجرد دخوؿ السفينة المياه اإلقميمية
لدولة العمـ أو لدولة أخرى ،واذا ضبطت السفينة المخالفة اقتيدت إلى موانئ الدولة الساحمية
لمحاكمتيا ،وا ذا تبيف أف المطاردة كانت دوف مبرر تعيف عمى الدولة المطاردة تعويض كؿ
خسائر أو ضرر ينتج مف ذلؾ.

5

1أُبكح  109اُلووح  ٖٓ 3ارلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ُوبٗ ٕٞاُجؾبه .1982
2أُبكح  109اُلووح  ، 4أُوعغ ٗلَ.ٚ
3أُبكح  ، 111أُوعغ ٗلَ.ٚ
ٓ4ؾٔل أُغنٝة ،اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاُؼبّ٘ٓ ،شٞهاد اُؾِج ٢اُؾوٞه٤خُ ،ج٘بٕ ،2007 ،ص.470
5أُوعغ ٗلَ.ٚ
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 -5حق الزيارة.
يعود حؽ الزيارة إلى العرؼ الدولي البحري الذي يجوز ىذا األمر بيدؼ حفظ األمف
والنظاـ في أعالي البحار عف طريؽ التأكد مف صحة رفع السفينة لعمـ الدولة التي تنتمي
إلى جنسيتيا ،فالشبية في صحة العمـ دليؿ عمى قياـ السفينة بأعماؿ غير مشروعة واذا ثبت
ىذا االشتباه تقوـ السفف المكمفة بيذا اإلجراء بمراجعو وثائؽ السفينة والتأكد مف حمولتيا فإذا
ثبت ىذا االعتقاد جاز ليـ اتخاذ اإلجراءات ضدىا ،وفي حاؿ ثبوت العكس يحؽ لمسفينة
الموقوفة طمب التعويض.

1

-6مكافحة اال تجار غير المشروع بالمخدرات والمواد التي تؤثر عمى العقل.
إف إدراؾ الدوؿ أف القضاء عمى االتجار غير المشروع مف مخدرات والمؤثرات العقمية
ىو مسؤولية جماعية مشتركة ،األمر الذي تطمب منيا بكافة السبؿ والوسائؿ المتضافرة
باتخاذ إجراءات منسقة لتعزيز الوسائؿ القانونية الفعالة لمتعاوف الدولي اإلقميمي لغرض منع
االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقمية 2.لقد نصت المادة  108مف اتفاقية
مونتي غوباي عمى االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقمية ،فكرست مف خالليا
مبدأ التعاوف الدولي ،إذ يحؽ لكؿ دولة تأكدت مف شكوكيا بأف السفينة ترفع عمميا تقوـ
باإل تجار غير المشروع بالمخدرات ،أف تطمب المساعدة مف الدوؿ األخرى 3.وبذلؾ يكوف مف
حؽ الدوؿ أف تتخذ كؿ اإلجراءات التي تراىا ضرورية لقمع عممية االتجار غير المشروعة
بالمخدرات أو غيرىا مف المواد الضارة والمؤثرة عمى العقؿ والتي تقوـ بيا السفف في أعالي
البحار ،ويشكؿ ىذا الحؽ احد القيود التي ترد عمى مبدأ حرية أعالي البحار.

4

 1كٞى٣خ ؽبط شو٣ق ،اُزؼب ٕٝاُل ٢ُٝكٌٓ ٢بكؾخ االرغبه ؿ٤و أُشوٝع ك ٢أُقلهاد ػٖ ؽو٣ن اُجؾوٓ ،غِخ اُجؾٞس
اُوبٗ٤ٗٞخ ٝاالهزظبك٣خ ،أُغِل  ،2اُؼلك  ،2019 ،2ص.212
 2ثٞػٗ ٕٞؼبٍ ،االرغبه ؿ٤و أُشوٝع ثبُٔقلهاد ك ٢أػبُ ٢اُجؾبهٓ ،غِخ األٍزبم اُجبؽش ُِلهاٍبد اُوبٗ٤ٗٞخ ٝاَُ٤بٍ٤خ
أُغِل ،2اُؼلك  ،2018 ،9ص .731
 3أػواة ٍؼ٤لحٌٓ ،بكؾخ االرغبه ؿ٤و أُشوٝع ثبُٔقلهاد ك ٢اُوبٗ ٕٞاُلٓ ،٢ُٝغِخ ٓؼبُْ ُِلهاٍبد اُوبٗ٤ٗٞخ ٝاَُ٤بٍ٤خ ،اُؼلك
 ،2017 ،2ص .203
 4ثًٞٞه٘ٓ ٝبٍ ،اٍزـالٍ أُٞاهك اُؾ٤خ ك ٢أػبُ ٢اُجؾبهٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .24

40

الفصل األول  :المناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية :تنوع بيولوجي في خطر
الفقرة  :2المنطقة الدولية.
لعمى النشوء الفعمي والقانوني لممنطقة ولمصطمحيا قد وجد تبموره الفعمي حينما صدر
قرار الجمعية العامة رقـ ( )25( )2749سنة  1970الخاص بإعالف المبادئ والذي أطمؽ
عمى ىذا القسـ مف قيعاف البحار كممة "المنطقة" ،حيث نص البند األوؿ مف ىذا اإلعالف
عمى أف'' :قاع البحر والمحيط وباطف األرض وما تحتو خارج الوالية الوطنية يشار إلييا فيما
بعد (بالمنطقة).1''...
وبعد ذلؾ أصبح ىذا المفظ وما يعنيو متداوال ومعروفا في القانوف الدولي وأخذت بو
اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار لعاـ  1982إذ نصت الفقرة األولى مف المادة األولى
منيا عمى أنو تعف "المنطقة" قاع البحار والمحيطات وباطف أرضيا خارج حدود الوالية
الوطنية .2وعميو فالمنطقة  THE AREAتعني فحسب قيعاف البحار والمحيطات وباطف
أرضيا خارج حدود الوالية الوطنية.

3

أ -النظام القانوني لممنطقة:
حددت المادة  134مف االتفاقية مجاؿ تطبيؽ الجزء الحادي عشر الخاص بالمنطقة.4
ولقد تعرضت االتفاقية في المواد مف  132إلى  191وىو الجزء  11إلى المبادئ التي تحكـ
المنطقة ،سيما الفرع الثاني مواد مف  136إلى  142التي عددت المبادئ العامة التي تمثؿ
اإلطار القانوني لالستغالؿ ثروات المنطقة مع مراعاة األحكاـ األخرى التي انطوت عمييا
االتفاقية خاصة أحكاـ الجزء السابع(المتعمؽ بأعالي البحار) المواد مف  86إلى .120

5

1عـو٤ُٔ ١بء ،اُ٘ظبّ اُوبٗ ٢ٗٞالٍزـالٍ اُضوٝاد ه٤ؼبٕ اُجؾبه ٝأُؾ٤طبد فبهط ؽلٝك اُٞال٣خ اُٞؽ٘٤خ ُِل ،ٍٝهٍبُخ
ٓبعَز٤و٤ًِ ،خ اُؾوٞم ،عبٓؼخ االفٞح ٓ٘زٞه ،١هَ٘ط٘٤خ ،2016 ،ص.25
2اثوآ ْ٤ٛؾٔل اُلؿٔخ ،أؽٌبّ اُوبٗ ٕٞاُلُ ٢ُٝوبع اُجؾبه ٝأُؾ٤طبد ٝثبؽٖ أهػٜب فبهط ؽلٝك اُٞال٣خ اُٞؽ٘٤خ ،كاه
اُٜ٘ؼخ اُؼوث٤خ ،اُوبٛوح ،1987 ،ص.136
3أُوعغ ٗلَ.ٚ
4طالػ اُل ٖ٣ػبٓوٓ ،وعغ ٍبثن ،ص.345
 5أث ٞاُوبٍْ ػ ،٠َ٤أُ٘طوخ اُل٤ُٝخ ُوبع اُجؾبه ٝأُؾ٤طبد ٞٓٝاهكٛب ك ٢ارلبه٤خ هبٗ ٕٞاُجؾبه ُؼبّ  ،1982ص.123
ٓزٞكو ػِ ٠أُٞهغ االٌُزو .https://www.asjp.cerist.dz/en/article/81034 ٢ٗٝربه٣ـ اُي٣بهح2019/01/01:
ٍبػخ اُي٣بهح.10:30 :
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ويمكف إجماؿ أىـ المبادئ التي تمثؿ القطاع القانوني لممنطقة الدولية فيما يمي:
 -1المنطقة ومواردىا تراث مشترك لإلنسانية.
يبدأ أغمب الدارسيف في تأصيميـ لظيور فكرة التراث المشترؾ لإلنسانية في إطار
القانوف الدولي بالمذكرة الشفيية التي بعث بيا السفير Arvid Pardoممثؿ مالطا الدائـ لدى
منظمة األمـ المتحدة في  17آب Aug /مف عاـ  1967إلى األميف العاـ لمنظمة األمـ
المتحدة واقترح فييا إعالف منطقة قاع البحار والمحيطات خارج حدود الوالية الوطنية لمدوؿ
المنطقة تراث مشترؾ لإلنسانية.

1

وقد عرض "باردو" فكرة مفادىا وجوب العمؿ عمى النجاة بقيعاف البحار والمحيطات
مف أف تكوف محال إلخضاعيا الختصاص أية دولة مف الدوؿ والعمؿ عمى تجاوز مبدأ
الحرية المقررة لمكمفة في مجاؿ استخداميا وذلؾ مف خالؿ النظر إلييا والى الثروات الكامنة
فييا باعتبارىا تراثا مشتركا لإلنسانية والعمؿ عمى استغالليا لصالح الجنس البشري في
مجموعة ووجد ليذه الدعوة أذانا صاغية مف جانب دوؿ العالـ الثالث مما أدى بالدوؿ الكبرى
إلى قبوليا وبذلؾ وجدت سبيال أماـ الجمعية العامة لألمـ المتحدة .2جاءت اتفاقية 1982
لتؤكد ىذا المبدأ مف خالؿ ما نصت عميو في ديباجتيا مف (إف منطقة قاع البحار
والمحيطات وباطف أرضيا خارج حدود الوالية الوطنية ىي ومواردىا تراث مشترؾ لإلنسانية
وأف استكشافيا واستغالليا يجب أف يكوف لصالح اإلنسانية بصرؼ النظر عف الموقع
أف (المنطقة ومواردىا تراث
الجغرافي لمدوؿ) كما نصت المادة  136مف االتفاقية عمى ّ

مشترؾ لإلنسانية) ،3وتعني "الموارد" جميع الموارد المعدنية الصمبة والسائمة أو الغازية في

 1ئٜ٣بة عٔبٍ ًَ٤جخٓ ،ل ّٜٞاُزواس أُشزوى ُإلَٗبٗ٤خ ك ٢اُوبٗ ٕٞاُلٓ ،٢ُٝغِخ عبٓؼخ اُشبههخ ُِؼِ ّٞاُشوػ٤خ ٝاُوبٗ٤ٗٞخ
أُغِل  ،12اُؼلك ،2015 ،1ص.251
2ػجل اُوبكه ٓؾٔٞك ٓؾٔل ٓؾٔٞك ،اُ٘ظبّ اُوبُِٗ٘ٔ ٢ٗٞطوخ اُل٤ُٝخ ك ٢ػٞء ارلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ُوبٗ ٕٞاُجؾبه َُ٘خ 1982
كاه اُٜ٘ؼخ اُؼوث٤خ ،اُوبٛوح ،2008 ،ص .231
 3هؾطبٕ ػلٗبٕ ػي٣ي ،اُ٘ظبّ اُوبُِٗ٘ٔ ٢ٗٞطوخ اُل٤ُٝخٓ ،غِخ عبٓؼخ ًوثالء اُؼِٔ٤خ،ـ أُغِل  ،5اُؼلك  ،2007 ،4ص .43
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موقعيا األصمي في المنطقة والموجودة عمى قاع البحر وتحتو بما في ذلؾ العقيدات المؤلفة
مف عدة معادف.

1

 -2اقتصار االستغالل في المنطقة عمى الموارد المعدنية.
يقتصر النظاـ القانوني لممنطقة عمى الموارد المعدنية الصمبة أو السائمة أو الغازية
التي تتواجد في قاع أو تحت قاع األماكف غير الخاضعة لسيادة الدوؿ .2ويجب عند القياـ
باألنشطة في المنطقة مراعاة الحقوؽ والمصالح المشروعة ألية دولة ساحمية تمتد تمؾ
المكامف عبر واليتيا ،وتجري مع الدولة المعينة مشاورات تشمؿ نظاما لألخطار المسبؽ بغية
تفادي التعدي عمى تمؾ الحقوؽ والمصالح وفي الحاالت التي يمكف أف تؤدي فييا األنشطة
إلى استغالؿ موارد واقعة داخؿ الوالية الوطنية ،يشترط الحصوؿ عمى موافقة مسبقة مف
الدولة الساحمية المعنية ،3وال يمس النظاـ القانوني لممنطقة بحؽ الدوؿ الشاطئية في اتخاذ
اإلجراءات الضرورية لحماية البيئة البحرية والحفاظ عمييا ،ومنع التموث أو اإلقالؿ منو ،إذا
4
أف النظاـ القانوني لممنطقة ال يؤثر عمى
ترتب ىذا التموث عف أنشطة في المنطقة  .كما ّ

الوضع القانوني لممياه الموجودة فوقيا أو المجاؿ الجوي الذي يعموىا.

5

 -3انتفاء السيادة الوطنية عمى المنطقة وعدم جواز االستيالء عمى أجزاء منيا.
طبقا التفاقية قانوف البحار لسنة  ،1982ال يحؽ ألي دولة ادعاء السيادة أو الحقوؽ
السيادية عمى أي جزء مف المنطقة أو مواردىا ،كما ال يحؽ ألي دولة أو أي شخص طبيعي
أو اعتباري االستيالء عمى ممكية أي جزء مف المنطقة ،واذا ادعت أي دولة تممؾ جزء مف
المنطقة أو استولت عميو ،فال يجوز االعتراؼ بيذا االدعاء أو االستيالء.
1أُبكح  ٖٓ 133ارلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ُوبٗ ٕٞاُجؾبه .1982
2هاشل ك٤ٜل أُوٓ ،١وعغ ٍبثن ،ص.116
3أُبكح  142اُلووح  ٖٓ 2ٝ1ارلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ُوبٗ ٕٞاُجؾبه .1982
4أُبكح  142اُلووح ، 3أُوعغ ٗلَ.ٚ
5أُبكح ، 135أُوعغ ٗلَ.ٚ
6أُبكح  137اُلووح ، 1أُوعغ ٗلَ.ٚ
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كما ّأنو ال يحؽ ألي دولة أو شخص طبيعي أو اعتباري ادعاء أو اكتساب أو ممارسة

حقوؽ بشأف المعادف المستخرجة مف المنطقة إال وفؽ الجزء الحادي عشر ،وفيما عدا ذلؾ ال
يعترؼ بأي ادعاء أو اكتساب أو ممارسة لحقوؽ مف ىذا القبيؿ.

1

 -4استخدام المنطقة لألغراض السممية دون غيرىا
تكوف المنطقة مفتوحة الستخداميا لألغراض السممية دوف غيرىا مف قبؿ جميع الدوؿ
ساحمية كانت أـ غير ساحمية ،دوف تمييز مع مراعاة األحكاـ األخرى الواردة في الجزء
الحادي عشر.

2

 -5البحث العممي البحري
تنص المادة  256مف االتفاقية عمى ّأنو يحؽ لجميع الدوؿ أف تجري البحث العممي

في المنطقة وفقا ألحكاـ الجزء الحادي عشر مف االتفاقية ،وفي ىذا الصدد تنص المادة

 )3( 143عمى ّأنو يجوز لمدوؿ األطراؼ أف تجري البحث العممي في المنطقة وأف تعزز

التعاوف الدولي في ىذا البحث بإتباع عدد مف الطرائؽ المنصوص عمييا بما فييا مف خالؿ

نشر نتائج ىذه األبحاث والتحميالت عند توفرىا ،نش ار فعاال عف طريؽ السمطة أو غيرىا مف
الطرؽ الدولية عند االقتصاد.

3

 -6نقل التكنولوجيا
وىنا يجب عمى السمطة بفعؿ التطور العممي والتكنولوجي في االستغالؿ البحري
لممنطقة أف تتخذ إجراءات لمنيوض بنقؿ التكنولوجيا والمعرفة العممية إلى الدوؿ النامية
وتشج يعيا بحيث تستفيد منيا جميع الدوؿ األطراؼ كما يقع عمى السمطة عاتؽ نقؿ برامج
التكنولوجيا إلى المؤسسة والدوؿ النامية بصدد األنشطة في المنطقة ،وتعمؿ عمى االرتقاء
 1أُبكح  137اُلووح  ٖٓ 3ارلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ُوبٗ ٕٞاُجؾبه .1982
 2أُبكح ، 141أُوعغ ٗلَ.ٚ
 3روو٣و األٓ ٖ٤اُؼبّ ،اَُِطخ اُل٤ُٝخ ُوبع اُجؾبه ،أَُبئَ أُورجطخ ثاعواء اُجؾش اُؼِٔ ٢اُجؾو ١ك٘ٓ ٢بؽن االٍزٌشبف
ٓ 12ب ، 2016 ١اُٞص٤وخ  ،ISBA/22/C/3ص.3
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بتكنولوجيا المؤسسة والتكنولوجيا المحمية لمدوؿ النامية مع إتاحة الفرصة لمعامميف مف
المؤسسة ومف الدوؿ النامية لمتدريب في العموـ والتكنولوجيا واالشتراؾ الكامؿ في األنشطة.

1

طبقا لالتفاقية يتـ القياـ باألنشطة في المنطقة عمى نحو يدعـ التنمية السممية لالقتصاد
العالمي والنمو المتوازف لمتجارة الدولية وينيض بالتعاوف الدولي مف أجؿ التنمية الشاممة
وخاصة الدوؿ النامية بغية ضماف تنمية موارد المنطقة وادارتيا بشكؿ رشيد ،وتوسيع فرص
المشاركة في ىذه األنشطة وزيادة توافر المعادف المستخدمة مف المنطقة ،والسعي إلى توفير
أسعار عادلة ومستفردة لممنتجيف والمستيمكيف لممعادف المنتجة مف موارد المنطقة ،ومف
مصادر أخرى ،وزيادة الفرص لجميع الدوؿ األطراؼ في االشتراؾ في تنمية موارد المنطقة
ومنع احتكار األنشطة فييا ،وحماية الدوؿ النامية مف اآلثار الضارة باقتصادياتيا أو
بحصيمة صادراتيا وتنمية التراث المشترؾ بما يحقؽ مصمحة اإلنسانية جمعاء.

2

وبالنسبة لمدوؿ النامية نصت االتفاقية عمى ضرورة تعزيز مشاركتيا الفعالة في ممارسة
األنشطة في المنطقة مع مراعاة حاجاتيا ومصالحيا الخاصة ،وبشكؿ خاص حاجات الدوؿ
النامية غير الساحمية والمتضررة جغرافيا ،وذلؾ بيدؼ التغمب عمى العقبات الناشئة غير
المواتية ،بما في ذلؾ البعد عف المنطقة وصعوبة النفاذ إلى المنطقة ومنيا.

3

 -7حماية البيئة البحرية في المنطقة
نصت اتفاقية قانوف البحار  1982عمى ضرورة اتخاذ التدابير الالزمة لضماف الحماية
الفعالة لمبيئة البحرية مف اآلثار الصنارة التي قد تنشأ عف األنشطة في المنطقة ،وتعتمد
السمطة الدولية لقاع البحار القواعد واألنظمة واإلجراءات المناسبة تحقيقا ليذه الغاية ،وىذا

 1ثٌٍٞوح ثٞػالّ ،ؽٔب٣خ اُج٤ئخ اُجؾو٣خ ك ٢أُ٘طوخ اُل٤ُٝخ هواءح ُِغيء اُضبٗ ٢ػشو ٖٓ ارلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ُوبٗ ٕٞاُجؾبه
ٓ ،1982غِخ اُلهاٍبد اُوبٗ٤ٗٞخ ٝاَُ٤بٍ٤خ ،اُؼلك  ،2018 ،7ص.429
2أُبكح  ٖٓ 150ارلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ُوبٗ ٕٞاُجؾبه .1982
3أُبكح ، 148أُوعغ ٗلَ.ٚ
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إضافة إلى حماية الموارد الطبيعية في المنطقة ومنع وقوع الضرر بالثروة النباتية والحيوانية
في البيئة البحرية.

1

ب -السمطة:
السمطة ىي المنظمة التي تقوـ الدوؿ األطراؼ عف طريقيا ،بتنظيـ األنشطة في
المنطقة ورقابتيا بصورة خاصة بغية إدارة موارد المنطقة ،2وتكوف صالحيات ووظائؼ
السمطة ىي تمؾ التي تمنحيا إياىا صراحة ىذه االتفاقية .ويكوف لمسمطة مف الصالحيات
العارضة المنسجمة مع ىذه االتفاقية ما تنطوي عميو ضمنا ممارسة تمؾ الصالحيات
والوظائؼ وما ىو الزـ لممارستيا فيما يتعمؽ باألنشطة في المنطقة.

3

وتتمتع السمطة بالشخصية القانونية الدولية ،وتممؾ األىمية القانونية الالزمة لممارسة
وظائفيا وتحقيؽ مقاصدىا .4كما تتمتع السمطة في إقميـ كؿ دولة طرؼ في االتفاقية
باالمتيازات والحصانات الضرورية التي تمكنيا مف ممارسة وظائفيا.

5

وفقا لمفقرة  2مف المادة  156مف االتفاقية ،تكوف جميع الدوؿ األطراؼ في االتفاقية
أعضاء في السمطة بحكـ الواقع ،6وتقوـ السمطة عمى مبدأ المساواة بيف جميع أعضائيا في
السيادة.
-1

7

أجيزة السمطة.

تتكوف السمطة الدولية لقاع البحار مف عدة أجيزة وىذا ما سنتناولو كالتالي:

1أُبكح  ٖٓ 145ارلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ُوبٗ ٕٞاُجؾبه .1982
2أُبكح  157اُلووح ، 1أُوعغ ٗلَ.ٚ
3أُبكح  157اُلووح ، 2أُوعغ ٗلَ.ٚ
4أُبكح ، 176أُوعغ ٗلَ.ٚ
5أُبكح ، 177أُوعغ ٗلَ.ٚ
6روو٣و ٓولّ ٖٓ األٓ ٖ٤اُؼبّ َُِِطخ اُل٤ُٝخ ُوبع اُجؾبه ثٔٞعت اُلووح  ٖٓ 4أُبكح  ٖٓ 166ارلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ُوبٕٗٞ
اُجؾبه ،اَُِطخ اُل٤ُٝخ ُوبع اُجؾبهٓ 22 ،ب ،2013 ١اُٞص٤وخ  ،ISBA/19/A/2ص.3
7أُبكح  157اُلووح  ٖٓ 3ارلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ُوبٗ ٕٞاُجؾبه .1982
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 -1-1الجمعية.
تعتبر الجمعية وفقا لممادتيف  159و 160مف معاىدة  1982لقانوف البحار جيا از
عمى لمسمطة ،ممثمة مف طرؼ جميع الدوؿ عمى قدـ المساواة الممنوح ليا اختصاصات
عامة وليس سمطة اتخاذ الق اررات حيث تكتفي بتحديد السياسة العامة التي تتبعيا السمطة
بمشاركة المجمس (البند 1/3مف اتفاؽ .1)1994تصدر توصياتيا وق ارراتيا في القضايا
اإلجرائية بأغمبية األعضاء الحاضريف والمشاركيف في التصويت ،وبثمثي األعضاء في
القضايا األخرى.

2

-2-1المجمس.
يتألؼ المجمس مف ( ) 36عضو مف أعضاء السمطة يتـ انتخابيـ مف قبؿ الجمعية وفقا
لترتيب معيف .3ويكوف لكؿ عضو صوت واحد ،وتتخذ الق اررات في المسائؿ اإلجرائية بأغمبية
بأغمبية أصوات األعضاء الحاضريف والمشتركيف بالتصويت ،أما في بقية المسائؿ فقد قررت
االتفاقية أغمبية الثمثيف بالنسبة لبعض المسائؿ وأغمبية ثالثة أرباع األصوات في المسائؿ
األخرى .4المجمس لجنة التخطيط االقتصادي والمجنة القانونية والتقنية.

5

-3-1األمانة.
تتألؼ األمانة مف أميف عاـ وعدد مف الموظفيف ،تنتخب الجمعية األميف العاـ لمدة
أربع سنوات مف بيف المرشحيف الذيف يقترحيـ المجمس ،ويجوز إعادة انتخابو ،ويعد األميف
العاـ الموظؼ اإلداري األعمى في السمطة ،ويقوـ بتقديـ تقرير سنوي عف أعماؿ السمطة إلى
الجمعية.

6

ٓ1ؾٔل ٍؼبك٤ٍ ،١بكح اُلُٝخ ػِ ٠اُجؾو ك ٢اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاُؼبّ ،كاه اُغبٓؼخ اُغل٣لح ،اإلٌٍ٘له٣خ  ،2010ص.281
2أُوعغ ٗلَ.ٚ
3أُبكح  161اُلووح  ٖٓ 1ارلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ُوبٗ ٕٞاُجؾبه.
4أُبكح  161اُلووح  ، 8أُوعغ ٗلَ.ٚ
5أُبكح  163اُلووح  ، 1أُوعغ ٗلَ.ٚ
6أُبكح  ، 166أُوعغ ٗلَ.ٚ
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-4-1المؤسسة:
ىي ىيئة السمطة التي تقوـ باألنشطة في المنطقة بصورة مباشرة ،كما تقوـ بنقؿ
المعادف المستخدمة مف المنطقة وتجييزىا وتسويقيا ،ويكوف لممؤسسة ضمف إطار الشخصية
القانونية الدولية لمسمطة األىمية القانونية ،وتكوف خاضعة لتوجيو المجمس ورقابتو.

1

الفرع الثاني :النظم اإليكولوجية وما تحتويو من تنوع بيولوجي في المناطق الواقعة
خارج الوالية الوطنية.
تضـ المحيطات مجموعة متنوعة مف النظـ اإليكولوجية المعقدة األشكاؿ والمياـ
ويمكف تقسيـ تمؾ النظـ إلى فئتيف :نظـ إيكولوجية ألعماؽ البحار (العمود المائي) ونظـ
إيكولوجية قاعية (قاع البحار) ،والتنوع البيولوجي مرتفع في كمتا الفئتيف ،وأفضت البحوث
العممية إلى وجود مالييف مف األنواع في ىذه النظـ اإليكولوجية ،وتجري البحوث العممية في
المناطؽ الواقعة خارج الوالية الوطنية في بيئة معقدة ال تتوفر بشأنيا المعمومات حيث تعتبر
المعرفة المتصمة بالتنوع البيولوجي في ىذه المناطؽ محدودة لمغاية ،ليذا ارتأينا تقسيـ ىذا
الفرع إلى :نظـ ايكولوجية ألعماؽ البحار(أوال) ،نظـ ايكولوجية قاعية (ثانيا).
أوال :النظم اإليكولوجية ألعماق البحار (العمود المائي)
يمكف تقسيـ بيئة أعماؽ البحار (العمود المائي) عموديا إلى ثالث مناطؽ ،وتتميز كؿ
منيا بمجموعة فريدة مف الكائنات البحرية الحية كالتالي :المنطقة العميا (الفقرة  ،)1المنطقة
المتوسطة (الفقرة ،)2المنطقة السحيقة (الفقرة.)3

1أُبكح  ٖٓ 170ارلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ُوبٗ ٕٞاُجؾبه .1982
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الفقرة  :1المنطقة العميا.
وتقع تحت عمؽ  200متر وتمتد مف السطح .1وىي الطبقة العميا مف المياه التي
تدخميا األشعة الشمسية بتركيزات كافية ألغراض التمثيؿ الضوئي ،حيث نجد سالسؿ غذائية
مائية مكونة مف اليوائـ النباتية والحيوانية واألسماؾ الصغيرة ،مثؿ السرديف " "Sardinsوىي
تعيش بالقرب مف سطح المياه ،كما نجد أيضا األسماؾ األكبر مثؿ سمؾ التونا ""Tuna
وسمؾ أبو سيؼ " "Lispadonالتي تتغذى عمى ىذه األسماؾ الصغيرة.

2

المنطقة المتوسطة:
تقطف المنطقة الوسيطة العمؽ كائنات حيوانية يوميا إلى السطح طمبا لمغذاء عند
الشفؽ (وىي تشاىد بواسطة المصباح الصوتي (سونار) في شكؿ طبقات كثيفة عاكسة).
وىي تع ود إلى المياه العميقة عند الفجر ىربا مف الحيوانات المفترسة وبيذه الحركة تقدـ تمؾ
الحيوانات المياجرة مساىمة قيمة لنقؿ الكربوف بسرعة مف الطبقات السطحية إلى األعماؽ.

3

ثالثا :المنطقة السحيقة:
ونصيبيا مف األشعة الشمسية معدوـ ،ولكف ليس معنى ىذا إف مياىيا تخمو مف وجود
الكائنات البحرية ،بؿ تعيش فييا كائنات بحرية ليا القدرة عمى أف تكيؼ نفسيا لظروؼ
الحياة في مثؿ ىذه البيئة 4.وىي المنطقة العميقة جدا مف البحر التي يزيد عمقيا عف
5
وتتميز مياه القاع بكثرة األنواع وتباينيا إذ يقدراف  100.000نوع تعيش فييا
 3800متر.
ّ

ورغـ أف الرخويات والمفصميات أشيع األنواع التي تعيش قرب القاع ،فإف تمؾ المناطؽ تضـ
طائفة عريضة مف األنواع بأعداد كبيرة وصعوبة استكشاؼ المنطقة المظممة تحد يواجو

1ه٣بع ؽبٓل اُلثبؽ ،ؽَ ٖ٤ػِ ٢اَُؼل ،١اُج٤ئخ أُبئ٤خ ،كاه اُ٤بىٝه ،١ػٔبٕ ،2011 ،ص .97
ً2ؤ٣خ ثٞهؽِ ،٢اُزِٞس اُجؾوٝ ١رأص٤و ٙػِ ٠اُجؾبهح ،هٍبُخ ٓبعَز٤و ،عبٓؼخ ٓ٘زٞه ،١هَ٘ط٘٤خ  ،2010ص.40
3اُٞص٤وخٓ ،A/60/63/Add. 1وعغ ٍبثن ،اُلووح .18
4ؽَ٤ٍ ٖ٤ل أؽٔل أث ٞاُؼ ،ٖ٤٘٤عـواك٤خ اُجؾبه ٝأُؾ٤طبدٓ ،إٍَخ اُضوبكخ اُغبٓؼ٤خ ،االٌٍ٘له٣خ ،1989 ،ص.420
5ه٣بع ؽبٓل اُلثبؽ ،ؽَ ٖ٤ػِ ٢اَُؼلٓ ،١وعغ ٍبثن ،ص.97
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الباحثيف واالحتماؿ كبير بصفة خاصة أف تكتشؼ أنواع جديدة غير معروفة لمعمالء ،السيما
مف الحبار الطافي واألخطبوط ومف األشكاؿ اليالمية لمكثير مف شعب الكائنات.

1

ثانيا :النظم اإليكولوجية القاعية (قاع البحار).
أف
كاف االعتقاد السائد أف قاع البحار والمحيطات عبارة عف أرض قاحمة ،غير ّ

أف ىناؾ نظـ إيكولوجية قاعية متنوعة تضـ حيوانات فريدة مف
االستكشافات العممية أثبتت ّ

نوعيا كالتالي :الفتحات الح اررية المائية (الفقرة ،)1التسربات الباردة (الفقرة ،)2الشعاب
المرجانية واالسفنجيات في المياه الباردة (الفقرة ، )3الجباؿ البحرية (الفقرة.)4
الفقرة :1الفتحات الحرارية المائية.

المنافس الح اررية المائية ىي مناطؽ غنية بالمعادف في قاع المحيط ،توجد عمى أعماؽ
تتراوح بيف  1800و 3700متر وتتميز بقذؼ مياه فائقة الح اررة مشبعة بالمعادف مف
الصيارة الموجودة تحتيا وىي غنية بالكبريتيدات المتعددة الفمزات ،وىي المادة الرئيسية التي
تدعـ النظاـ اإليكولوجي الفريد لممنافس مف خالؿ عمميات تعرؼ بالتمثيؿ الكيميائي .2ورغـ
قسوة األوضاع السائدة كعظـ الضغط وعتامة الضوء وشح األكسجيف واالرتفاع المفرط في
درجات الح اررة والتركيزات الكبريتيدية في المناطؽ المالصقة ليا ،فقد تبث أف ىذه الفورات
المائية الح اررية بؤر نشطة لمتنوع البيولوجي تتسـ باليشاشة.

3

وبسبب الظروؼ الغريبة التي تتطور فييا الحياة في ىذه النظـ اإليكولوجية ،فقد
أصبحت كائنات الفتحات الح اررية المائية موضع اىتماـ مف وجية النظر العممية والتجارية

1روو٣و األٓ ٖ٤اُؼبّ ُألْٓ أُزؾلح ،أُؾ٤طبد ٝهبٗ ٕٞاُجؾبه ،األْٓ أُزؾلح 18 ،أٝد  ،2004اُٞص٤وخ A/59/62/Add.1
كووح .173
 2روو٣و األٓ ٖ٤اُؼبّ ُألْٓ أُزؾلح ،هبٗ ٕٞاُجؾبه ٝأُؾ٤طبد ،األْٓ أُزؾلحٓ 4 ،بهً  ،2004اُٞص٤وخ A/59/62
كووح .239
3اُٞص٤وخٓ ،A/59/62/Add. 1وعغ ٍبثن ،كووح .182
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عمى حد سواء .1ومف المعروؼ أف المنافس الح اررية المائية تدعـ بشكؿ استثنائي
المجتمعات البيولوجية المنتجة في أعماؽ البحار .وتتراوح حيوانات ىذه المنافس بيف البكتيريا
الصغيرة المخمفة كيميائيا إلى الديداف األنبوبية ،والمحاربات وسرطانات البحر العمالقة
ويشكؿ واحد وتسعوف في المائة مف األنواع التي تعيش في ىذه المنافس وحوليا نسبة
األنواع المتوطنة.

2

الفقرة :2التسربات الباردة.
ىي مناطؽ عميقة ذات أرضيات يترسب فييا النفط أو الغازات مف التسربات ،ويشمؿ
التسرب (النشع) كؿ شيء مف فقاعات الغازات النشطة مف قاع البحر إلى ظيور الفقاعات
الدقيقة لمغاية عمى نطاؽ صغير ،أو مركبات الييدروكربونات في شكؿ محموؿ ،وتحوي
سوائؿ التسربات تركي از عاليا مف غاز الميثاف ويمكف أف يكوف ليذا الميثاف منشأ بيولوجي
مف تحمؿ المادة العضوية نتيجة لمنشاط الميكروبي في الرواسب التي ال تحتوي عمى
األكسجيف ،أو منشأ حراري ناتج عف التحويؿ السريع لممواد العضوية بسبب ارتفاع درجات
الح اررة 3.وىناؾ عامؿ آخر في بعض التسربات الباردة وىو التركيز العالي لمكبريت في
الرواسب الذي ينتج عف اختزاؿ الكبريتات ،ويمعب كؿ مف الميثاف والكبريت دو ار رئيسيا في
حفظ المجتمعات العالية اإلكثار في مناطؽ التسربات الباردة.

4

 1اإلعواءاد اُز ٢ارقنرٜب اُلٝ ٍٝأُ٘ظٔبد ٝاُزور٤جبد اإلهِ٤ٔ٤خ أُـ٘٤خ ثاكاهح ٓظبئل األٍٔبى ُز٘ل٤ن اُلوواد  83ئُ90 ٠
ٖٓ هواه اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ  105/62ثشإٔ اٍزلآخ ٓظبئل األٍٔبى ثطوم ٜٓ٘ب ارلبم ػبّ ُ 1995ز٘ل٤ن ٓب رزؼٔ٘ ٚالرلبه٤خ
األْٓ أُزؾلح ُوبٗ ٕٞاُجؾبه أُإهفخ ً 10بٗ ٕٞاأل /ٍٝكَٔ٣جو  ٖٓ 1982أؽٌبّ ثشإٔ ؽلع ٝئكاهح األهطلح أٌَُ٤خ
أُزلافِخ ُٔ٘بؽن ٝاألهطلح أٌَُ٤خ اٌُض٤وح االهرؾبٍٝ ،اُظٌٞى ماد اُظِخ ،روو٣و األٓ ٖ٤اُؼبّ ُألْٓ أُزؾلح
أُؾ٤طبد ٝهبٗ ٕٞاُجؾبه ،األْٓ أُزؾلح 17،أٝد  ،2009اُٞص٤وخ  ،A/64/305اُلووح .11-10
ٓ 2نًوح ٖٓ األٓ ٖ٤اُز٘ل٤ن ،١االرلبه٤خ أُزؼِوخ ثبُز٘ٞع اُجُٞٞ٤ع ،٢االٍزؼواع أُؼّٔن ُز٘ل٤ن ثوٗبٓظ اُؼَٔ ثشإٔ اُز٘ٞع
اُجُٞٞ٤ع ٢اُجؾوٝ ١اَُبؽِ ،٢اُ٤ٜئخ اُلوػ٤خ ُِٔشٞهح اُؼِٔ٤خ ٝاُزو٘٤خ ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤خ ،االعزٔبع اُواثغ ػشو٤ٗ ،وٝث-10 ،٢
ٓ 21ب ٞ٣أ٣به  ،2010اُج٘ل  ٖٓ 3-1-3عل ٍٝاألػٔبٍ أُإهذ ،اُٞص٤وخ  ،UNEP/CBD/SBSTTA/14/4ص.13
ٓ 3نًوح ٖٓ األٓ ٖ٤اُؼبّ اُز٘ل٤ن ،١االرلبه٤خ أُزؼِوخ ثبُز٘ٞع اُجُٞٞ٤ع ،٢اُز٘ٞع اُجُٞٞ٤ع ٢اُجؾوٝ ١اَُبؽِ ،٢ؽبُخ
ٝارغبٛبد أُٞاهك اُغ٤٘٤خ ُوبع اُجؾبه اُؼٔ٤وخ فبهط ٗطبم اُٞال٣خ اُٞؽ٘٤خ ٝاُزٜل٣لاد اُز ٢رزؼوع ُٜب ٝرؾل٣ل اُق٤بهاد
اُزو٘٤خ ُؾلع ٛن ٙأُٞاهك ٝاٍزقلآٜب أَُزلاّ ،اُ٤ٜئخ اُلوػ٤خ ُِٔشٞهح اُؼِٔ٤خ ٝاُزو٘٤خ ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤خ ،االعزٔبع اُؾبك١
ػشو ٓٗٞزو٣بٍٞٗ 28 ،كٔجو/رشو ٖ٣اُضبٗ 2 ٢كَٔ٣جوً /بٗ ٕٞاأل ،2005 ٍٝاُج٘ل  ٖٓ 1-6عل ٍٝاألػٔبٍ أُإهذ ،اُٞص٤وخ
 UNEP/CBD/SBSTTA/11/11ص.11-10
4أُوعغ ٗلَ.ٚ
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وقد اكتشفت بعثات بحوث عممية حفرت إلى عمؽ  5000متر وجود كائنات دقيقة
تتغذى عف طريؽ التمثيؿ الكيميائي لممواد المعدنية ،وتعيش عمى ما يبدو عمى موارد الكربوف
والطاقة التي يوفرىا النفط ،والى جانب ىذه الميكروبات التي تعيش في رواسب أعماؽ
المحيطات ،تشمؿ الكائنات األخرى الموجودة في ىذه المناطؽ الديداف األنبوبية ،وبمغ البحر
والقواقع واألنقميس وسرطاف البحر والسمؾ ،1كما لوحظ أف التجمعات التي تعيش في مناطؽ
التسرب تفوؽ عادة في تنوعيا التجمعات التي تعيش في مناطؽ الفورات الح اررية المائية
والتجمعات البيولوجية المرتبطة بمناطؽ التسرب ىذه واسعة االنتشار وقد تتأثر بأية
اضطراب طبيعية.

2

الفقرة :3الشعاب المرجانية واالسفنجيات في المياه الباردة.
تشكؿ مرجانيات المياه الباردة مجموعة مف الكائنات الحية المتنوعة تصنيفا
ومورفولوجيا وتتميز بظيورىا في مياه المحيطات األكثر عمقا واألشد برودة ،ويمكف ليذه
المرجانيات أف تشكؿ شعابا واسعة النطاؽ أو أف تظير بصورة منفردة أو عمى شكؿ أدغاؿ
شبيية باألشجار ،وىي كائنات ىشة يمكف إتالفيا بسيولة وعمى الرغـ مف النطاؽ العالي
الكامؿ لشعاب مرجانيات المياه الباردة غير معروؼ فمف المقدر ّأنيا تعطي مساحة

 284300كيمو متر مربع.

3

والحقوؿ اال سفنجية عنصر قاعي مميز لمكثير مف تجمعات البحار العميقة في أنحاء
العالـ ،وقد أخذت أغمبية عيناتيا مف أعماؽ تتراوح ما بيف  800و 6000متر وتـ وصؼ
نحو  65نوعا حتى اآلف ،ونظ ار لكبر حجـ األنواع االسفنجية وبطئ معدالت نموىا وضعؼ
تالصقيا تكوف أغمبية ىذه األنواع ىشة لمغاية .4وتساند الشعاب المرجانية والشعاب

1اُٞص٤وخ ٓ ،A/59/62وعغ ٍبثن ،كووح .242
2اُٞص٤وخٓ ،A/59/62/Add. 1وعغ ٍبثن ،كووح .186
3اُٞص٤وخ ٓ ، UNEP/CBD/SBSTT A/14/4وعغ ٍبثن ،ص.12
4اُٞص٤وخ ٓ ،A/64/305وعغ ٍبثن ،كووح .28
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اإلسفنجية لممياه الباردة تجمعات غنية متنوعة مف الحياة البحرية ،وىي مواطف اآلالؼ مف
األنواع األخرى ،وخصوصا الحيوانات مثؿ :اإلسفنج والبوليكيتس (الديداف اليشة) والقشريات
(سرطاف البحر واالستاكوزا) ،واالكنودـ (نجمة البحر ،قنفد البحر ،النجوـ اليشة والنجوـ
الريشة) ،والحيوانات الطحمبية (الطحمب البحري) واألسماؾ .فعمى سبيؿ المثاؿ توفر الشعاب
المرجانية لممياه الباردة مف نوع  Lophelia pertusaفي شماؿ شرؽ المحيط اليادئ موائؿ
األكثر مف  1300نوع مف الالفقاريات.

1

الفقرة  :4الجبال البحرية.
الجباؿ البحرية ىي قمـ بركانية تحت سطح البحر ترتفع ألكثر مف  1000متر فوؽ
قاع المحيط المجاور ليا ،ويوجد في أنحاء العالـ ما بيف  10.000و 30.000جبؿ بحري
موزعة عمى جميع األحواض المحيطية .وتعتبر الجباؿ البحرية مف المناطؽ الزاخرة التي
تتميز بارتفاع درجة التنوع وباألنواع المستوطنة وتسود تجمعات كائنات الركازة الصمبة التي
تتغذى عمى المواد المعمقة مف قبيؿ اإلسفنج والشعاب المرجانية بيف مجموعة األنواع
الحيوانية القاعية لمجباؿ البحرية 2.وكثي ار ما ترتبط الجباؿ البحرية بشعاب مرجانيات المياه
الباردة وىي تقوـ أيضا بدعـ الرصيد السمكي ألعماؽ البحار .3وغالبا ما تنجذب أعداد كبيرة
وأنواعا كثيرة مف الحيوانات البحرية والثدييات البحرية ،وتبيف بجالء بأنو في كؿ واحد مف
الجباؿ البحرية التي أخذت منيا عينات ،توجد مستويات عالية مف األنواع اإلحيائية الجديدة
أف المجتمعات اإلحيائية التي تعيش عمى سطوح الجباؿ البحرية متميزة عف ما يحيط بيا
وّ
مف كائنات أعماؽ البحار فيي عمى درجة عالية مف التوطف.

1اُٞص٤وخ ٓ ، UNEP/CBD/SBSTT A/11/11وعغ ٍبثن ،ص.13
2اُٞص٤وخ ٓ ،A/59/62وعغ ٍبثن ،كووح .235
3اُٞص٤وخ ٓ ، UNEP/CBD/SBSTT A/14/4وعغ ٍبثن ،ص.13
4اُٞص٤وخ ٓ ،A/64/305وعغ ٍبثن ،كووح.14
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الفرع الثالث :أىمية التنوع البيولوجي البحري لممناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية
يمعب التنوع البيولوجي البحري في المناطؽ الواقعة خارج الوالية الوطنية دو ار حيويا
لبقاء البشرية ألنو األساس الذي يقوـ عميو طائؼ واسعة مف خدمات نظـ االيكولوجية التي
تعتمد عمييا الحياة مف بيف أىـ ىذه الخدمات :بالوعة ىامة لغاز ثاني أكسيد الكربوف (أوال)
مصدر لمغذاء (ثانيا) ،مصدر لمموارد الجينية البحرية (ثالثا).
أوال :بالوعة ىامة لغاز ثاني أكسيد الكربون.
تمثؿ المحيطات أبرز سمات الكوكب ،إذ تغطي ما يقرب مف ثالثة أرباع األرض وىي
أساسية لبقاء الكوكب ،ومثمما ال يمكف ألي شخص أف يعيش بدوف قمب ورئتيف سميمتيف
فإف األرض ال تستطيع البقاء مف دوف محيطات وبحار سميمة .ذلؾ أنيا تعمؿ بمثابة الجياز
التنفسي لألرض ،حيث تنتج األكسجيف وتمتص ثاني أكسيد الكربوف والنفايات .1وتمتص
المحيطات ثاني أكسيد الكربوف الموجود في الغالؼ الجوي مف خالؿ عمميتيف أساسا :التدفؽ
المادي بيف اليواء والبحر عمى سطح المحيطات واالمتصاص البيولوجي الفعمي.

2

إف النظـ البيئية البحرية في أعالي البحار (مثؿ الغابات) ىي مضخة بيولوجية فيي
تمتقط ثاني أكسيد الكربوف عمى السطح وتخزنو في األعماؽ .3ومف بيف حوالي  47مميار
طف مف الكربوف ثابتة بواسطة العوالؽ النباتية ،فإننا نقدر أف أعالي البحار مسؤولة عف
( %49أي نحو  23مميار طف) .وفي حيف تشتير المياه الساحمية باإلنتاجية العالية .فإف
فإنيا تمثؿ قد ار ىائال مف
أعالي البحار تتمتع بمساحة سطحية كبيرة لمغاية ،وبالتالي ّ

1ث٤ِ٤بٗب ٍٓ ،ٖ٤ٍ ٖ٤َ٤وعغ ٍبثن.
2

The first global integrated Marine assessment,2016, chapter 5 ,p16, available on:
www.un.org/depts/woa, 18/03/2018, 17 :25h.
3
http./www.greenpeace-fr.cdn.ampproject.org/v/s/www.greenpeace.fr/proteger-30oceans.d.ici. 2030 8/7/2020, 16:00 h.
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اإلنتاجية البيولوجية في اإلجماؿ .1وبدوف ىذه الخدمة األساسية سيحتوي غالفنا الجوي عمى
 %50أكثر مف ثاني أكسيد الكربوف ،وسيؤدي ارتفاع درجات الح اررة إلى جعؿ األرض غير
صالحة لمسكف.

2

ثانيا :مصدر لمغذاء.
تعتبر األسماؾ والمنتجات السمكية مف بيف أكثر السمع الغذائية المتداولة في العالـ
وتمعب التجارة دو ار رئيسيا في قطاع مصايد األسماؾ وتربية األحياء المائية كمولد لفرص
العمؿ ،ومورد لألغذية ،ومولد لمدخؿ ومساىـ في النمو االقتصادي والتنمية واألمف الغذائي
3
تعد
والتغذوي  .وتسيـ األسماؾ بحوالي  17في المائة مف البروتيف الحيواني في العالـ وىي ّ

المصدر الرئيسي لمبروتيف الحيواني باإلضافة إلى المغذيات الدقيقة األساسية واألحماض
الذىنية لثالثة بالييف مف البشر.

4

تـ إنتاج  158مميوف طف مف األسماؾ بصورة شاممة في عاـ  91.3( 2012مميوف
مف مصايد األسماؾ الطبيعية الداخمية والبحرية و 66.6مميوف طف مف تربية األحياء المائية
الداخمية والبحرية).5ويوف ر لمالييف مف الناس حوؿ العالـ مصدر دخؿ وسبيال لكسب
المعيشة في قطاعي المصايد وتربية األحياء المائية ففي عاـ  2016شارؾ  59.6مميوف
شخص في قطاعاتيا بدواـ كامؿ أو جزئي أو متقطع.

6

1

Rogers, A, D.& others, the High Seas and US: Understanding the value of high seas
ecosystemes,p11, available on: http://www.oceanunite.org/wp-content/uploads/2016/03/HighSeas-and-Us.FINAL_.FINAL_.high_.spreads.pdf, 13/03/2019, 14:00h
2
http://www.greenpeace.fr /30×30.feuille.de.route.protection.oceans, 8/7/2020, 17:00h
٘ٓ 3ظٔخ األؿن٣خ ٝاُيهاػخُ ،غ٘خ ٓظب٣ل األٍٔبى ،آفو أَُزغلاد كٓ ٢غبٍ رغبهح األٍٔبى ،ثٍٞبٕ عٜٔٞه٣خ ًٞه٣ب
 ،2017اُٞص٤وخ  ،COFEFT/XVI/2017/2ص.2
 4روو٣و األٓ ٖ٤اُؼبّ ُألْٓ أُزؾلح ،هبٗ ٕٞاُجؾبه ٝأُؾ٤طبد ،األْٓ أُزؾلحٓ 21 ،بهً  ،2014اُٞص٤وخ A/69/71
كووح .12
5كو٣ن اُقجواء اُوك٤غ أَُزٓ ،2014 ،ٟٞظب٣ل األٍٔبى ٝروث٤خ األؽ٤بء أُبئ٤خ ُزؾو٤ن األٖٓ اُـنائٝ ٢اُزـن٣خ ،روو٣و كو٣ن
اُقجواء اُوك٤غ أَُز ٟٞأُؼ٘ ٢ثبألٖٓ اُـنائٝ ٢اُزـن٣خ ٝاُزبثغ ُِغ٘خ األٖٓ اُـنائ ،٢هٓٝب،،2014 ،صٓ ،14زبػ ػِ٠
أُٞهغ اإلٌُزو:٢ٗٝ
 ، http://www.fao.org/3/a-i3844a.pdfربه٣ـ اُي٣بهح ٍ ،2020/07/6بػخ اُي٣بهح .17:00
٘ٓ 6ظٔخ األؿن٣خ اُيهاػخُ ،غ٘خ ٓظب٣ل األٍٔبى ،ؽبُخ أُٞاهك أٌَُ٤خ ٝروث٤خ األؽ٤بء أُبئ٤خ ك ٢اُؼبُْ ،هٓٝب2018 ،
اُٞص٤وخ  ،COFI/2018/2ص.5
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إف عائدات أعالي البحار التي تخدـ قطاع الغذاء مف أسماؾ ...الخ تعد األولى
والفريدة مف نوعيا مف حيث الكميات اليائمة حيث ارتفع منسوب الحصاد لمثروة السمكية إلى
ما يعادؿ  10مميوف طف مف األسماؾ ذات سالالت متنوعة مع قيمة لمبيع تقدر ب ػ  16بميوف
دوالر مع العمـ أف ىذه القيمة تمثؿ نسبة األرباح دوف قيمة التكاليؼ1.ويبمغ عدد األنواع
التجارية الرئيسية السمكية في أعماؽ البحار عمى الصعيد العالمي في الوقت الحاضر حوالي
 20نوعا .ومف بينيا السمؾ الخشف البرتقالي (ىوبموستيثوس أتالنتيكوس) والسمؾ المدرع
الرأس (بنتاسيروس ريتشاردسوني) ،ويبمغ حجـ المصيد التجاري الحالي لألنواع الرئيسية ىذه
في أعماؽ البحار حوالي  150000طف.

2

تمثؿ الحصة اإلجمالية مف المصيد في المياه الدولية  %4.2فقط مف اإلنتاج السنوي
العالمي لممصائد البحرية ،وباإلضافة إلى ذلؾ ،تتألؼ أساطيؿ الصيد العاممة في المناطؽ
التي ال تخضع لموالية الوطنية إلى حد كبير مف سفف مجموعات صناعية تنتمي إلى بمداف
غنية.

3

ثالثا :مصدر لمموارد الجينية البحرية
تعد دراسة الموارد الجينية البحرية واستخداميا أنشطة حديثة نسبيا ،ويمكف استخالص
الموارد الجينية مف جميع مستويات الكائنات الحية في المحيط ،مف البكتيريا إلى األسماؾ
وتكتسي ىذه النظـ أىمية محتممة القتصاديات واستدامة العديد مف القطاعات.

4

1

Rogers, A,D, & Others, op. cit, p2.
2ؽلع اُز٘ٞع اُجُٞٞ٤ع ٢اُجؾو ١ك ٢أُ٘بؽن اُٞاهؼخ فبهط اُٞال٣خ اُٞؽ٘٤خ ٝاٍزـالُ ٚػِٗ ٠ؾَٓ ٞزلاّ فالطخ رو٘٤خ ُِزوْ٤٤
اُجؾو ١أُزٌبَٓ اُؼبُٔ ٢األٓ ،ٍٝوعغ ٍبثن ،ص.12
3
Comment protéger 30% des océans d'ici à 2030, p49,doc en PDF disponible en ligne:
https://cdn.greenpeace.fr/site/uploads/2019/04/Version-int%C3%A9grale.pdf
,03/09/2019,15 :00h
 4ؽلع اُز٘ٞع اُجُٞٞ٤ع ٢اُجؾو ١ك ٢أُ٘بؽن اُٞاهؼخ فبهط ؽلٝك اُٞال٣خ اُٞؽ٘٤خ ٝاٍزـالُ ٚػِٗ ٠ؾَٓ ٞزلاّ ،فالطخ رو٘٤خ
رو٘٤خ ُِزو ْ٤٤اُجؾو ١أُزٌبَٓ اُؼبُٔ ٢األٓ ،ٍٝوعغ ٍبثن ،ص.17
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تـ اكتشاؼ في أواخر السبعينات الفتحات الح اررية المائية العميقة (شرؽ المحيط
اليادئ ،خميج كاليفورنيا ،منتصؼ المحيط األطمنطي ،بحر بابوا غينيا الجديدة) ،فتحت
الطريؽ إلى استخداـ الكائنات الحية الدقيقة القادرة عمى تجميع الجزئيات ذات األىمية
التكنولوجية الحيوية ،عمى سبيؿ المثاؿ :يمكف لمبوليمرات البكتيرية مثؿ :السكريات الخارجية
يمكف استخداميا في صناعات مثؿ :المواد ،الغذائية أو مستحضرات التجميؿ ،1وفي
قطاعات مثؿ البيئة أو الصحة (األوارـ ،أمراض القمب ،تجديد الجمد) ىذه المصادر تحتوي
أيضا عمى السوائؿ المشحونة بكبريتيد الييدروجيف والميثاف والتي تشكؿ الوقود في السمسمة
ولكنيا غنية بالمادة الحية %93 :نوعا محسوبا حتى
الغذائيةّ ،إنيا واحات فقيرة في األنواع ّ
اآلف مستجدات عممية.

2

تستخدـ األنزيمات مف اإلسفنج ،عمى سبيؿ المثاؿ ،لعالج أنواع مختمفة مف السرطاف
والعدوى الميكروبية وااللتيابات ،في حيف أف استخداـ الطحالب منتشر عمى نطاؽ واسع في
صناعة مستحضرات التجميؿ ،استخدـ الباحثوف مؤخ ار أنزيمات معزولة عف ميكروب موجود
في الفتحات الح اررية المائية لفحص الفيروسات (مثؿ الفيروسات التاجية) ،ويمكف استخداـ
مركبات الطحالب الحمراء في عالج أنواع مختمفة مف الفيروسات التاجية.

3

حدد باحثوف مف مركز  Stokholm Resilienceوالجامعة الكولومبية البريطانية 862
أف شركة واحدة
نوعا بحريا بإجمالي  12998تسمسال جينيا مرتبطا ببراءة اختراع ،ووجد ّ

1

Proutière -Maulion (G) et Beurrier (j-p) «-quelle gouvernance pour la biodiversité marine audelà des zones de juridiction?», in IDDRI, Idées pour le débat, Biodiversité n°= 7 Paris 2007
p21.
2
Ibid.
3
Biotechnologies marines : un avenir façonné par les discussions onusiennes sur les
ressources génétiques marines et la course aux nouveaux médicaments disponible en ligne:
http://www.iddri.org/fr/publication.et.evenements /billet- de blog /biotechnologies marines
05/08/2020,19:00h.
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عبر وطنية ( BASFأكبر مصنع لممواد الكيميائية في العالـ) ،سجمت  %43مف ىذه
التسمسالت.

1

وشكمت الجامعات العامة والخاصة نسبة  %12أخرى ،في حيف سجمت جيات مثؿ
الييئات الحكومية واألفراد والمستشفيات ،ومعاىد البحوث غير الربحية نسبة  %4المتبقية.2
ووفقا لدراسة مشتركة مف قبؿ  CSICو Ifremerيزداد عدد األنواع البحرية المرتبطة بالبراءات
بنسبة  ،%12الزيادة في عدد براءات االختراع أسرع بعشر مرات مف وصؼ األنواع البحرية
الجديدة.

3

مجاؿ التطبيقات واسع :أكثر مف نصؼ براءات االختراع تستيدؼ التطبيقات الطبية
الحيوية ( )%55وتشمؿ المجاالت األخرى الزراعة وتربية األحياء المائية ( ،)%26صناعة
مستحضرات التجميؿ ( ،)%7عدد متزايد مف التطبيقات تتعمؽ بعمـ السموـ البيئية
والمعالجة الحيوية ،وانتاج الوقود الحيوي.

4

وقد تـ تقييـ سوؽ منتجات األنزيمات المشتقة مف جميع الموارد الوراثية البحرية بأكثر
مف  50بميوف دوالر سنويا.

5

1

Patenting marine genetic resources: who own ocean biodiversity? available on:
http://phys.org.cdn.ampproject.org/v/s/phys.org/news 2018-06 patenting-marine-genetic
03/02/2020,10:00h
2
Robert Balasiak & others, corporate control and global governance of marine genetic resources,
available on: http://advances.sciencemag.org/content/4/6/eaar5237, 02/01/2019 ,13:00h.
3
CSIC et IFREMER les ressources génétiques marine: un potentiel exceptionnel à protéger,
communiqué de presse, Paris, 17 sep 2010-p1.
4
I bid.
5
C.L. Van Dover & others, scientific rational and international obligations for protection of
active hydrothermal vent ecosystems from deep-sea mining, marine policy volume 90, april
2018 ,p23, available on:www.researchgate.net/publication/322910524, 01/01/2019, 11:30h.
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المبحث الثاني :التأثير البشري عمى التنوع البيولوجي البحري في المناطق
الواقعة خارج الوالية الوطنية.
في السنوات األخيرة شيدت المناطؽ الواقعة خارج الوالية الوطنية أنشطة بشرية كثيفة
وتزايد االىتماـ المتصمة بيا وتنوعيا البيولوجي البحري عمى المستوى العممي والتجاري بعدما
كانت تقتصر ىذه المناطؽ عمى األنشطة التقميدية كالصيد ،النقؿ البحري ،أصبحت مسرحا
لتصاعد نوع جديد مف األنشطة كاستغالؿ المعادف البحرية والتنقيب البيولوجي الذي يستيدؼ
الكائنات الحية المحبة لمظروؼ القاسية ،ىذا العالـ الصامت أصبح يشيد أنشطة بشرية تيدد
التنوع البيولوجي البحري ليذه المناطؽ لما ليا مف آثار سمبية لمغاية عمى الحياة البحرية وفي
ىذا المبحث سنتطرؽ إلى مختمؼ األنشطة والظواىر والضغوط الميددة لمتنوع البيولوجي
البحري والبيئة البحرية بصفة عامة وارتأينا تقسيـ ىذا المبحث إلى :التمويث البشري وحيد
المصدر(المطمب األوؿ) ،التمويث البشري متعدد المصادر(المطمب الثاني) ،ضغوط متزايدة
سببيا بشري(المطمب الثالث).
المطمب األول :التمويث البشري وحيد المصدر
تزايد أحجاـ حركة النقؿ البحري ،زيادة االىتماـ باستغالؿ المعادف البحرية في المنطقة
دولية البحث عف كائنات أعماؽ البحار بغرض استخالص الموارد الوراثية مف أجؿ تطوير
عقاقير جعمت التنوع البيولوجي البحري لممناطؽ الواقعة خارج الوالية الوطنية يواجو إطار
متعددة ولكف أكبرىا التموث.
ليذا ارتأينا تقسيـ ىذا المطمب إلى :التعديف(الفرع األوؿ)،البحث العممي
البحري والبحث العممي ذو الوجية التجارية المتصؿ بالموارد الجينية البحرية(الفرع الثاني)،
النقؿ البحري(الفرع الثالث).
الفرع األول :التعدين.
ترقد بالسيوؿ السحيقة ،بالفتحات الح اررية المائية ،وعمى الجباؿ البحرية بأعماؽ البحار
والمحيطات تريميونات مف العقيدات فيي رواسب شبيية بالصخور غنية بالمعادف ذات القيمة
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االقتصادية العالية ،ومع نضوب المعادف في البر ،وازدياد حاجة اإلنسانية إلمدادات بالمواد
ويعد قاع البحار والمحيطات مصدر مثالي
الخاـ ،أصبح البحث عف مورد جديد أم ار ممماّ ،
لمعادف المستقبؿ وتستخدـ ىذه الموارد في صنع األجيزة اإللكترونية ،أدوات البطاقة
المتجددة ،السيارات اليجينة ،آالت التصوير الطبي.
ويندرج غالبية قاع البحار والمحيطات وما تحتويو مف معادف خارج نطاؽ الوالية
الوطنية والمعروفة باسـ "المنطقة" ،وثـ إنشاء مؤسسة مستقمة في إطار الجزء الحادي عشر
مف اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار لعاـ  ،1982واتفاقية التنفيذ لعاـ  ،1994وىي
السمطة الدولية لقاع البحار ،بيدؼ تنظيـ ومراقبة األنشطة في المنطقة حسب ما تـ اإلشارة
إليو سابقا.
تجري عمميات التعديف عمى عمؽ آالؼ األمتار ،أقؿ ما يقاؿ عف ىذه األعماؽ ّأنيا ال

أف
زالت قيد االستكشاؼ ،حيث ّ
يخيـ الظالـ والبرودة بشكؿ مطمؽ عمى كؿ شيء ،كما ّ
الضغوط فييا عمالقة ،وال يوجد ما يؤكد أف عمميات التعديف تتـ بدوف مخاطر عمى البيئة

البحرية.
وسنتطرؽ في ىذا الفرع إلى أىـ الموارد المعدنية البحرية(أوال) ،استغالؿ الموارد
المعدنية في المنطقة (ثانيا) ،حالة عقود االستكشاؼ واالستغالؿ في المنطقة (ثالثا) ،اآلثار
البيئية لمتعديف عمى أعماؽ البحار والمحيطات (رابعا).
أوال :أىم الموارد المعدنية البحرية
المورد الطبيعي ىو سمعة طبيعية أو جسـ موجود في الطبيعة ،ويمكف استغاللو ،إنيا
مادة خاـ .1فالعديد مف المعادف ليا خصائص أساسية لمعديد مف قطاعات االقتصاد (النقؿ

1

Cathrine Evrard. Processus métallogéniques associés aux interactions hydrothermales entre
l'eau de mer et les roches ultrabasique du manteau, exemple de la ride Médio-Atlantique.
Géochimie, Université de Bretagne occidentale-Brest, 2012-français, p7.
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(السيارات) وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الجديدة ،والطاقات المتجددة ...الصناعة
النووية ،والفضاء الجوي ،ومعدات الدفاع ،وما إلى ذلؾ) ،ومف الصعب استبداليا.

1

عندما يتعمؽ األمر بالموارد المعدنية ألعماؽ البحار الكبيرة ،ىناؾ ثالثة أنواع مف
التكوينات ىي :قشور المنغنيز الحديدية الغنية بالكوبالت ،الكبريتيدات المتعددة الفمزات
واألشير العقيدات المتعددة الفمزات ،ىذه الموارد موجودة عمى أعماؽ مختمفة 2.ليذا سنتطرؽ
ألىـ ىذه الموارد كالتالي:
العقيدات المتعددة الفمزات(الفقرة ،)1قشور المنغنيز الحديدية الغنية بالكوبالت
(الفقرة،)2الكبريتيدات المتعددة الفمزات(الفقرة.)3
الفقرة  :1العقيدات المتعددة الفمزات
تـ العثور عمى العقيدات المتعددة الفمزات في السيوؿ السحيقة لجميع المحيطات ،عمى
أعماؽ تتراوح مف  4000إلى  6000ـ ،ىذه الكرات يبمغ قطرىا بضعة سنتيميترات معدؿ
نموىـ في حدود عشرة مميمترات لكؿ مميوف سنة ،تختمؼ وفرة العقيدات المتعددة الفمزات
وتكوينيا مف منطقة إلى أخرى .3وأكبر كتمة مف العقيدات تتراوح عمقيا بيف  4000و5000
في صدع كالريوف -كميبرتوف بيف ىاواي والساحؿ الغربي لممحيط اليادئ .وتحتوي ىذه
المنطقة التي تبمغ مساحتيا  9مالييف كـ 2عمى  34مميار طف مف العقيدات ،4بما في ذلؾ
ما يقرب مف  300مميوف طف مف النيكؿ وأكثر مف  200مميوف طف مف النحاس ،ووفقا

1

Christophe Alexandre PAILLARO,« Enjeux économique: quel est le potentiel des ressources
)minérales marines », Annales des Mines. Responsabilité et environnement 2017/1 (N°85
p19.
2
Alix Roel linger, les grands fonds marins, quel avenir pour les ressources minérales, Note de
Synthèse ISEMAR, N° 203, Octobre 2019, p1.
3
Grand fonds: richesse minérales et fragilité biologique, disponible en ligne:
https://www.ifremer.fr/Espase-Presse/Decrypage/grand-fonds-richesseminérales.et.fragilité.biologique , 10/08/2020 14:00h.
4
Marie NAVARRE, Héloise LAMMENS, opportunités de l'extraction minière en eaux
profondes et ses enjeux ESG, Amundi Discussion papers series, DP-24-2017 , p11.
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لتقديرات بعض الخبراء ،فإف رواسب العقيدات تحتوي عمى  6000ضعؼ الثاليوـ ،وثالثة
أضعاؼ المنغنيز والنيكؿ والكوبالت مقارنة بجميع الموارد األرضية المعروفة.

1

الفقرة  :2قشور المنغنيز الحديدية الغنية بالكوبالت
ىي الرواسب الييدروكسيدية /األكسيدية مف الحديد والمنغنيز الغنية بالكوبالت التي
تكونت مف ترسب المعادف مباشرة مف مياه البحار عمى الطبقات السفمية الصمبة التي تحتوي
ولكنيا ميمة مف الكوبالت والتيتانيوـ والنيكؿ والبالتيف والموليبدينوـ
عمى تركيزات ضئيمة ّ
والتيميريوـ والسيريوـ والعناصر المعدنية واألرضية النادرة األخرى ،2وعقد مسودة ومستديرة

حجميا في مثؿ قبضة اليد وتنمو كأغمفة متتابعة فوؽ الصخور واألصداؼ ،3وىي توجد في
أعماؽ تتراوح بيف  400و  4000متر عمقا.

4

الفقرة  :3الكبريتيدات المتعددة الفمزات:
وقد اكتشفت الكبريتيدات المتعددة الفمزات مف عدة معادف في أواخر السبعينات ،وتقع
معظـ رواسب الفوائد االقتصادية المحتممة عمى عمؽ يتراوح بيف  1500و  3500متر عمى
طوؿ  60000كيمو متر مف قمـ وسط المحيط .5تشكمت ىذه الترسبات عبر آالؼ السنيف
مف خالؿ النشاط الحراري المائي ،عندما ترسبت المعادف مف المياه نتيجة تفكؾ القشرة
األرضية بسبب الينابيع الساخنة عند درجات ح اررة تصؿ إلى  400درجة مئوية ،ونظ ار
لمدومات السوداء التي تشكمت بسبب ىذا النشاط فإف ىذه المنافذ الح اررية المائية يشار إلييا

1

Marie NAVARRE, Héloise LAMMENS, op. cit, p11.
ٓ2شوٝع ٗظبّ ثشإٔ اُز٘و٤ت ػٖ هشٞه أُ٘ـ٘٤ي اُؾل٣ل ١اُـ٘٤خ ثبٌُٞثبُذ ٝاٍزٌشبكٜب ك ٢أُ٘طوخ ٓغٌِ اَُِطخ اُل٤ُٝخ
ُوبع اُجؾبه 24 ،أًزٞثو  ،2011اُٞص٤وخ  ، ISBA/18/C/Wp.1ص.2
3عٞكح ؽَ٘ ٖ٤عٞكح ،عـواك٤ب اُجؾبه ٝأُؾ٤طبد اُطج٤ؼ٤خ ٝاُؾ٣ٞ٤خ ،كاه أُؼوكخ اُغبٓؼ٤خ  ،2006ص.390
4
http://www.ifremer/fr/gm/Comprendre/soutien-a-la-puissance-publique/Ressourcesmiverales-grand-fond/Encroutements.Cabaltiferes , 11/08/2020, 16:33h.
5
Marie NAVARRE, Héloise LAMMENS, op.cit, p12.
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عادة باسـ "المدخنوف السود" ).1(Black Smokersالتي تمفظ باستمرار ألسنة مف مقذوفات
تشبو الحبر الداكف ،تقذؼ فوىات ىذه المداخف سائال حمضيا جدا  pH2و  pH3وحا ار جدا
نحو  350درجة ،يحوي العديد مف المعادف الخاـ 2.وىي غنية بالنحاس ،الرصاص ،الزنؾ
والذىب ،الفضة ،3وتؤدي ىذه المنافذ الح اررية المائية النشطة أنظمة بيئية فريدة وتشكؿ
البكتيريا المخمقة كيميائيا ،التي تعتمد عمى كبريتيد الييدروجيف كمصدر لمطاقة أساسا لشبكة
األغذية في ىذه المنافذ ،وىي تتكوف مف مجموعة متنوعة مف الديداف األنبوبية العمالقة
والقشريات والرخويات.

4

ثانيا :استغالل الموارد المعدنية في المنطقة
وضعت السمطة الدولية لقاع البحار "مدونة التعديف" ،وىي مجموعة مف القواعد
واألنظمة واإلجراءات التي تنظـ التنقيب عف المعادف البحرية واستكشافيا واستغالليا في
المنطقة ،5وتتألؼ مدونة التعديف حاليا مف ثالث مجموعات مف األنظمة تغطي أعماؿ
6
عدة معادف
التنقيب واالستكشاؼ في المنطقة نظاـ التنقيب عف العقيدات المؤلفة مف ّ

ٓ 1بُٞ ٌَ٣كط ،اُ٤ٜئخ اُل٤ُٝخ ُوبع اُجؾبه ٝاٍزقواط أُؼبكٕ ٖٓ هبع اُؼٔ٤نٓ ،زٞكو ػِ ٠أُٞهغ اإلٌُزو٢ٗٝ
، http://www.un..org/av/chronicle/article/20012ربه٣ـ اُي٣بهحٍ، 2020/02/02 :بػخ اُي٣بهح .9:00
2ػٔبك ٓط٤و ١اُشٔو ،١ػؾُ ٠ؼ٤ج ٢اَُلفبٕ ،عـواك٤خ اُجؾبه ٝأُؾ٤طبد ،كاه اُظلبء ُِ٘شو ٝاُزٞى٣غ ،ػٔبٕ 2018،
ص.369
ٓ 3ووه عٔؼ٤خ اَُِطخ اُل٤ُٝخ ُوبع اُجؾبه ثشإٔ ٗظبّ اُز٘و٤ت ػٖ اٌُو٣ز٤لاد اُؼل٣لح اُلِياد ٝاٍزٌشبكٜب ك ٢أُ٘طوخ
اَُِطخ اُل٤ُٝخ ُوبع اُجؾبهٞٗ 15 ،كٔجو  ،2010اُٞص٤وخ  ،ISBA/16/A/12/Rev.1ص.3
ٓ4بُٞ ٌَ٣كطٓ ،وعغ ٍبثن.
 ٣ؼ٘ٓ ٢ظطِؼ "االٍزـالٍ" اٍزقواط اُوشٞه اُـ٘٤خ ثبٌُٞثبُذ ك ٢أُ٘طوخ ُألؿواع اُزغبه٣خ ٝاٍزقالص أُؼبكٕٜٓ٘ب ،ثٔب ك ٢مُي ث٘بء ٝرشـٗ َ٤ظْ اُزؼلٝ ٖ٣أُؼبُغخ ٝاُ٘وَ الرجبع أُؼبكٕ ٝرَ٣ٞزٜب.
 ٣ؼ٘ٓ ٢ظطِؼ "االٍزٌشبف" اُجؾش ثؾوٞم فبُظخ ،ػٖ هٝاٍت اُوشٞه اُـ٘٤خ ثبٌُٞثبُذ ك ٢أُ٘طوخ ٝرؾِٛ َ٤نٙاُوٝاٍت ٝاٍزقلاّ ٝافزجبه ٗظْ ٓٝؼلاد االٍزقالصٓٝ ،واكن أُؼبُغخٗٝ ،ظْ اُ٘وَ ٝاعواء كهاٍبد ُِؼٞآَ اُج٤ئ٤خ
ٝاُزو٘٤خ ٝاالهزظبك٣خ ٝاُزغبه٣خ ٝؿ٤وٛب ٖٓ اُؼٞآَ أُ٘بٍجخ اُز٣ ٢غت ٓواػبرٜب ك ٢االٍزـالٍ.
 ٣ؼ٘ٓ ٢ظط ِؼ اُز٘و٤ت اُجؾش ػٖ هٝاٍت اُوشٞه اُـ٘٤خ ثبٌُٞثبُذ ك ٢أُ٘طوخ ٣ٝشَٔ مُي رول٣و رٌ ٖ٣ٞهٝاٍت اُوشٞهاُـ٘٤خ ثبٌُٞثبُذ ٝؽغٜٔب ٝرٞى٣ؼٜب ٝهٔ٤زٜب االهزظبك٣خ ك ٕٝإٔ رزورت ػٖ مُي أ ١ؽوٞم فبُظخ ُالؽالع أًضو اٗظو:
ٓووه عٔؼ٤خ اَُِطخ اُل٤ُٝخ ُوبع اُجؾبه ثشإٔ اُز٘و٤ت ػٖ هشٞه أُ٘ـ٘٤ي اُؾل٣ل ١اُـ٘٤خ ثبٌُٞثبُذ ٝاٍزٌشبكٜب ك ٢أُ٘طوخ
اَُِطخ اُل٤ُٝخ ُوبع اُجؾبه 22 ،أًزٞثو  ،2012اُٞص٤وخ  ،ISBA/18/A/11ص.3
5
Vingt-quatrième session annuelle de l'autorité internationale des fonds marins, disponible en
en ligne: https://enb.iisd.org/oceans/isa 2018-2/ ,12/8/2020 , 15:31h.
6روو٣و األٓ ٖ٤اُؼبّ َُِِطخ اُل٤ُٝخ ُوبع اُجؾبه ثٔٞعت كووح  ٖٓ 4أُبكح  ٖٓ 166ارلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ُوبٗ ٕٞاُجؾبه
اَُِطخ اُل٤ُٝخ ُوبع اُجؾبه 14 ،عٞإ  ،2016اُٞص٤وخ  ،ISBA/22/A/2ص.20
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واستكشافيا في المنطقة اعتمد في  13تموز /ايوليو ( 2000وفؽ الوثيقة ISBA/6/A/18

المؤرخة  4تشريف األوؿ/أكتوبر  ،)2000وعدؿ في عاـ ( 2013وفؽ الوثيقة
ISBA/19/C/7المؤرخة  22تموز/يوليو  ،)2013ثـ عدؿ مجددا في عاـ ( 2014وفؽ
الوثيقة  ISBA/20/A/9المؤرخة  24تموز/يوليو  .1)2014نظاـ التنقيب عف الكبريتيدات
العديدة الفمزات واستكشافيا في المنطقة .اعتمد في  7أيار (مايو  )2010وفؽ الوثيقة 1
 ISBA/16/A/12/Revالمؤرخة  15تشريف الثاني (نوفمبر  ،)2010وعدؿ في عاـ 2014
وفؽ الوثيقة  ISBA/20/A/10المؤرخة  24تموز (يوليو .)2014

2

نظاـ التنقيب عف قشور المنغنيز الحديدي الغنية بالكوبالت واستكشافيا في المنطقة.
اعتمد في  27تموز ايوليو ( 2012وفؽ الوثيقة  ISBA/18/A/11المؤرخة  22تشريف
األوؿ/أكتوبر .3)2012
وبموجب اتفاقية األمـ المتحدة ال يجوز التنقيب عف معادف قاع البحار واستغالليا في
المنطقة إال بموجب عقد مبرـ الييئة الدولية لقاع البحار 4تبمغ مدة كؿ عقد يتعمؽ بخطة
عمؿ لالستكشاؼ في المنطقة  15عاما ،وعند تقديـ طمب يتعمؽ بخطة عمؿ ،يطمب إلى
مقدمي الطمبات أف يقدموا في جممة أمور وصفا عاما وجدوال زمنيا لبرامج االستكشاؼ
المقترح يتضمف برنامج األنشطة لفترة الخمس سنوات التالية مباشرة وجدوال زمنيا لمنفقات
السنوية المتوقعة فيما يتعمؽ ببرامج األنشطة.

5

 1اُوٞاٗٝ ٖ٤األٗظٔخ ٝاُزلاث٤و اإلكاه٣خ اُز ٢اػزٔلرٜب اُل ٍٝأُوًجخ ٝؿ٤وٛب ٖٓ أػؼبء اَُِطخ اُل٤ُٝخ ُوبع اُجؾبه كٔ٤ب
٣زؼِن ثبألٗشطخ ك ٢أُ٘طوخ ،اَُِطخ اُل٤ُٝخ ُوبع اُجؾبه 13 ،عٞإ ، 2016اُٞص٤وخ  ،ISBA/22/C/8ص.3
2أُوعغ ٗلَ.ٚ
 3اُوٞاٗٝ ٖ٤األٗظٔخ ٝاُزلاث٤و اإلكاه٣خ اُز ٢اػزٔلرٜب اُل ٍٝأُيً٤خ ٝؿ٤وٛب ٖٓ أػؼبء اَُِطخ اُل٤ُٝخ ُوبع اُجؾبه كٔ٤ب
٣زؼِن ثبألٗشطخ ك ٢أُ٘طوخ ٝأَُبئَ ماد اُظِخ ،ثٔب ك ٢مُي كهاٍخ ٓوبهٗخ ُِزشو٣ؼبد اُٞؽ٘٤خ اُوبئٔخ ،اَُِطخ اُل٤ُٝخ
ُوبع اُجؾبهٓ 29 ،ب ،2018 ١اُٞص٤وخ  ،ISBA/24/C/13ص.4
ٓ4ب ُٞ ٌَ٣كطٓ ،وعغ ٍبثن.
5االٍزؼواع اُلٝهُ ١ز٘ل٤ن فطؾ اُؼَٔ أُزؼِوخ ثبالٍزٌشبف ك ٢أُ٘طوخ ،اَُِطخ اُل٤ُٝخ ُوبع اُجؾبه 23 ،عٞإ 2016
اُٞص٤وخ  ،ISBA/22/A/7ص.1
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وفي الوقت الراىف تعتبر منطقة صدع كالريوف كميبرتوف الموجودة في أعالي البحار
قبالة ساحؿ المكسيؾ وكاليفورنيا بالواليات المتحدة أكثر مناطؽ التعديف نشاطا.

1

ثالثا :حالة عقود االستكشاف واالستغالل في المنطقة
حتى  31أيار مايو  ،2016كاف  24عقدا مف عقود االستكشاؼ قد دخمت حيز النفاذ
( 15عقد الستكشاؼ العقيدات المتعددة الفمزات ،و 5عقود الستكشاؼ الكبريتيدات المتعددة
الفمزات ،و  4عقود الستكشاؼ القشور المنغنيزية الحديدية الغنية بالكوبالت).

2

ووقع عقد الستكشاؼ العقيدات المتعددة الفمزات مع شركة investment cook Island

 corporationفي  15جويمية .2016

3

ووقع عقد الستكشاؼ الكبريتيدات المتعددة الفمزات مع حكومة اليند في  26سبتمبر
 2016ووقع عقد الستكشاؼ العقيدات المتعددة الفمزات مع شركة منمتالز الصينية في 12
مايو .2017

4

كما بدأ نفاذ عقد الستكشاؼ الكبريتيدات المتعددة الفمزات مع حكومة بولندا في 12
شباط فبراير  ،2018كما تـ توقيع عقد الستكشاؼ قشور المنغنيز الغنية بالكوبالت مع
حكومة كوريا في  27أذار  /مارس .2018

5

ٓ1نًوح ٖٓ هئ ٌ٤اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ُألْٓ أُزؾلح  ،هبٗ ٕٞاُجؾبه ٝأُؾ٤طبد ،األْٓ أُزؾلحٓ3 ،ب ،2017 ١اُٞص٤وخ
 ،A/71/898كووح .42
2اُٞص٤وخ ٓ ،ISBA/22/A/2وعغ ٍبثن ،ص.19
3
Elie Jarmache, «la législation internationale encadrant l'accès aux ressources minérales
marines», Annales des Mines-Responsabilité et environnement 2017/1 (N°85), p60.
4روو٣و األٓ ٖ٤اُؼبّ َُِِطخ اُل٤ُٝخ ُوبع اُجؾبه أُولّ ثٔٞعت اُلووح  ٖٓ 4أُبكح  ٖٓ 166ارلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ُوبٕٗٞ
اُجؾبه ،اَُِطخ اُل٤ُٝخ ُوبع اُجؾبه5 ،عٞإ  ،2017اُٞص٤وخ  ،ISBA/23/A/2ص.19
5ث٤بٕ ٖٓ هئٓ ٌ٤غٌِ األٖٓ ثشإٔ أػٔبٍ أُغٌِ فالٍ اُغيء األ ٖٓ ٍٝاُلٝهح اُواثؼخ ٝاُؼشو ٕٝاَُِطخ اُل٤ُٝخ ُوبع
اُجؾبهٓ 13 ،بهً  2018اُٞص٤وخ  ،ISBA/24/C/8ص.2
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. تأثير التعدين عمى البيئة البحرية:رابعا
مما ييدد بشدة الحياة البحرية في السيوؿ السحيقة ومنافس المياه الحارة والجباؿ
البحرية أعماؿ التعديف في قيعاف البحار السحيقة الستخراج العقيدات العديد الفمزات
1

.والكبريتيدات المتعددة الفمزات وقشور الحديد والمنغنيز الغنية بالكوبالت

وتـ تحديد عدد مف آثار التعديف التي يرجح أنيا تضر بالكائنات الموجودة بالقاع
 ودفف،بدرجات متفاوتة بما في ذلؾ سحؽ الكائنات التي توجد في طريؽ عربة التعديف
 التدمير الشامؿ وعمى.2الكائنات المجاورة تحت الرواسب التي يجري تحريكيا واعادة توزيعيا
المدى البعيد لألوساط البيئية جراء عممية التعديف التي تتسبب أيضا في تعكير المياه
بجزيئات دقيقة تؤدي ىي األخرى إلى تغيير في نوعية التسربات وأيضا في تغيير التركيبة
3

.الفيزيوكيميائية لعمود الماء

ومف المرجح أيضا أف ينطوي استخراج العقيدات عمى تصريؼ مياه المحيطات العميقة
 وشظايا العقيدات في الطبقات السطحية أو العميقة، ورواسب قيعاف البحار،الغ نية بالمغذيات
 وىذا التصريؼ سيتوقؼ مف حيث موقعو ونطاقة عمى التكنولوجيا المستخدمة،لعمود الماء
.227  كووح، ٓوعغ ٍبثن،A/59/62/Add. 1وخ٤صُٞا1
Impact spécifique de l'exploitation minière des fonds marins sur la vie marine en haute mer,
les habitants et l'écosystème océanique plus vaste reste largement inconnu. Cependant, entre
2013 et 2016, un consortium de 32 universités européennes, instituts de recherche et sociétés
minières connu sous le nom de projet MIDAS a mené une vaste enquête scientifique sur les
conséquences potentielles de l'exploitation minière en haute mer. Parmi les plus grandes
préoccupations: l'impact des plumes de sédiments détruits de l'exploitation minière sur les
espèces et l'habitat; l'exposition de la vie des fonds marins aux métaux toxiques libérés lors
des opérations minières; et si l'exploitation minière nuirait ou réduirait les liens génétique
entre différentes populations d'animaux de haute mer.
v:
http://greenarea.me/fr/236222/l'exploitation.miniere.des.fonds.marins.peut.decider.du.destin.d
e.l'ocean.proford/26/08/2020, 20:00h. pour plus d'informations sur les impacts de
l'exploitation minière sur l'environnement marin, consulter: www.en.midas.net/library.
A/64/66/Add. 2وخ٤صُٞ ا2009 ثوٞ أًز19، األْٓ أُزؾلح،طبد٤أُؾٝ ٕ اُجؾبهٞٗ هب،ٖ اُؼبّ ُألْٓ أُزؾلح٤ٓو األ٣ روو2
.83 كووح
3
Pierre Marie Sarradian et al ,"les impacts environnementaux de l'exploitation minière des
fonds marins: un état des lieux des connaissances", Annales des Mines. Responsabilité et
environnement 2017/1/(N°85), p33
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لكنو سيؤثر عمى مساحات واسعة ،أي عمى مئات اآلالؼ مف
في استخراج العقيداتّ ،

الكيمومترات المربعة في أي لحظة مف المحظات .1ومف شأف اندساس المغذيات والجزئيات
والفمزات الثقيمة الناجمة عف استخراج العقيدات في المنطقة المستضاءة أف يخؿ بشكؿ خطير
بالضوء ونظـ اإلنتاجية ،وبنية الشبكة الغذائية ،وحركة الجزئيات وكميات الفمزات الثقيمة
داخؿ المنطقة الواقعة تحت تأثير عمود النفايات السائمة.

2

وسيجري إزالة الترسبات السطحية ومعيا الحيوانات التي تقتات عمى مصادر الغذاء
العالؽ بيا في المنطقة التي سيعبرىا ممقاط العقيدات ،واذا ما أجريت عمميات تعديف واسعة
النطاؽ ،سيؤثر ذلؾ بطبيعة الحاؿ عمى مناطؽ شاسعة مف قيعاف البحار ألف تجريدىا في
الواقع مف العقيدات يؤدي إلى إزالة موائميا الطبيعية وازالة طبقة الترسبات شبو السائمة التي
تعيش فييا حيوانات تقتات عمى مصادر الغذاء العالقة بيا.

3

كما أف صرؼ أحجاـ كبيرة مف النفايات يؤدي إلى قبر أو دفف الكائنات الحية القميمة
الحركة وخفض في نسبة المخزوف الغذائي لمكائنات األخرى ،والتي ليا القدرة عمى الحركة
إف عممية استخراج المعادف تعرقؿ دورة الغذاء عند بعض األنواع مف األسماؾ التي تعيش
في المياه السطحية بحيث تتأثر فرائسيا التي تعتمد عمييا في غذائيا وىكذا ىي الحاؿ
بالنسبة لمثدييات أيضا.

4

1اُٞص٤وخ ٓ ،A/60/63/Add.1وعغ ٍبثن ،كووح .170
2أُوعغ ٗلَ.ٚ
3اُٞص٤وخٓ ،A/59/62/Add.1وعغ ٍبثن ،كووح .228
4
J.Dyment,F.Lallier,N.leBris,O.Rouscel,P.M.Sarradian,S-lamare.C.Coumert, M. Morineaux
J. Tourolle (coord) 2014, Les impacts environnementaux de l'exploitation des ressources
minérales marins profondes, Expertise scientifique collective, Rapport, CNRS-Ifremer,p 930
environ.
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باإلضافة إلى انبعاثات الكترومغناطيسية ،صوتية ،ضوئية ،إصدار اىت اززات وضجيج
عف البنية التحتية لممعادف أثناء عممية االستخراج 1.وعمى نحو مماثؿ ،مف الممكف أف تعمؿ
االىت اززات الناجمة عف عمميات االستكشاؼ واستخراج المعادف أيضا عمى تعطيؿ عمؿ
األنظمة البيئية ،وىذه ىي الحاؿ بصفة خاصة بالنسبة ألسماؾ الخؿ وأسماؾ القرش الكبيرة
التي قد تتعرض الضطرابات في أساليب االتصاؿ والصيد والتودد والتكاثر وىذا مف شأنو أف
2
فإف الضوء الناتج عف عمميات االستكشاؼ
يزيد مف االجياد والعزلة  ،ومثؿ الضوضاءّ ،

واستخراج المعادف في قاع المحيط ،سوؼ يؤثر عمى أنواع المياه العميقة المتعودة عمى
الحياة في الظالـ ،وىذا ينطبؽ بصفة خاصة عمى الجمبري في أعماؽ البحار.

3

باإلضافة إلى خطر حدوث انبعاثات غير مخطط ليا في البيئة البحرية أثناء التعديف
أو عمميات النقؿ ،االنبعاثات العرضية لمزيوت ،االنبعاثات العرضية لممواد الكيميائية أو
ال نفايات أنواع الغازية المرتبطة بحركات السفف ،عمميات التعديف المتصمة بالمعادف تحدث
زيادات في انبعاثات ثاني أكسيد الكربوف.

4

إف المؤثرات السمبية الناتجة عف عممية التعديف معرضة لالرتفاع باإلضافة إلى
النشاطات الصناعية األخرى القائمة في مياه البحر ويبقى التأثير الحقيقي ليذه العوامؿ غير
مكتمؿ المعطيات.

5

1

Rob Tinch, Sybille van den Hove, Managing impacts of deep sea resource exploitation
Report on policy options and associated valuation and appraisal needs and methods
deliverable 9-5, 30 sept 2016. p28, available on : www.en.midas.net/library, 07/07/2018
15:00h.
2
Marie NAVARRE, Héloïse LAMMENS, op.cit, p36
3
Ibid.
4
Rob Tinch, Sybille van den hove, op.cit, p28.
5
Pierre Marie Sarradian et al ,op.cit, p33.
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الفرع الثاني :البحث العممي البحري والبحث العممي ذو الوجية التجارية المتصل
بالموارد الجينية البحرية.
يعد البحث العممي البحري أحد األنشطة البشرية المتصمة بالمحيطات ،وأحد أفضؿ
ّ
السبؿ لزيادة معرفة البشر بطبيعة النظـ اإليكولوجية البحرية والكائنات الحية التي تسكنيا
خاصة تمؾ المرتبطة بالمناطؽ الواقعة خارج الوالية الوطنية ،حيث أف المعمومات المتعمقة
بيا شحيحة إذا ما ثـ مقارنتيا مع المناطؽ البحرية األخرى ،ويعود ذلؾ لطبيعة ىذه المناطؽ
حيث يتطمب إجراء بحث عممي ضمف ىذه المناطؽ النائية عف الساحؿ موارد مالية ضخمة
وكذلؾ كفاءة عممية ويزداد التحدي كمما زاد عمؽ ىذه البيئات.
خالؿ السنوات الماضية تزايد االىتماـ بالكائنات الحية البحرية خاصة تمؾ المرتبطة
بالظروؼ البيئية القاسية (ارتفاع درجات الح اررة ،ضغط عالي ،برودة ،ظالـ) التي تسكف
الفت حات الح اررية المائية والشعاب المرجانية اإلسفنجية اىتماـ بوصفو البعض باىتماـ عممي
غرضو تعزيز الفيـ بطبيعة النظـ اإليكولوجية والكائنات الحية التي تحتوييا ،واىتماـ مف نوع
آخر بوصفو البعض ببحث عممي ذو وجية تجارية ،أو أنشطة التنقيب البيولوجي تترأسو
شركات التكنولوجيا الحيوية مف أجؿ تطوير منتجات تجارية مشتقة مف ىذه الكائنات الحية
وسنتطرؽ في ىذا الفرع إلى تعريؼ التنقيب البيولوجي (وال) ،االستخدامات التجارية لكائنات
أعماؽ البحار (ثانيا) ،عالقة التنقيب البيولوجي بالبحث العممي (ثالثا) تأثير كؿ مف البحث
العممي والتنقيب البيولوجي عمى التنوع البيولوجي البحري لممناطؽ الواقعة خارج الوالية
الوطنية (رابعا).
أوال :تعريف التنقيب البيولوجي
كثي ار ما يشار إلى أنشطة البحوث والتطوير المتعمقة بالموارد الجينية "بالتنقيب
البيولوجي" وبينما ال يوجد تعريؼ متفؽ عميو لمتنقيب البيولوجي ،يفيـ المصطمح بشكؿ عاـ
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في أوساط الباحثيف عمى ّأنو البحث عف مركبات بيولوجية قد تفيد في تطبيقات مختمفة وال
سيما التجارية منيا.

1

غير أف مذكرة أعدتيا أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي عرفت التنقيب البيولوجي عمى أنو
«استكشاؼ التنوع البيولوجي لمموارد الجينية والكيميائية البيولوجية ذات القيمة التجارية».2
ثانيا :االستخدامات التجارية لكائنات أعماق البحار.
حسب المادة  2مف اتفاقية التنوع البيولوجي الموارد الجينية (الوراثية) بأنيا تعني «أية
مواد مف أصؿ نباتي أو حيواني أو جرثومي أو غيرىا مف األصؿ تحتوي عمى وحدات عاممة
كالوراثة ليا قيمة فعمية أو محتممة» ،3وبسبب اعتمادىا عمى المعمومات الجينية وصمتيا بيا
فإف البروتينات والبوليمرات البيولوجية والجزيئات العضوية الصغيرة ذات الوظائؼ التكيفية
التي تنتجيا الجينات ،والتي تعرؼ أيضا بالنواتج األيضية الثانوية يمكف اعتبارىا أيضا موارد
جينية بحرية.

4

وعمى عكس األسماؾ ،فإف الموارد الجينية البحرية ال تجمع كمورد لمطعاـ ،بؿ
لممعمومات التي تحتوييا والتي يمكف تكرارىا واستغالليا ،وقد أصبحت الجينات ومنتجاتيا
مصد ار ىاما لممعمومات ،ليس فقط في مجاؿ تربية المائيات ،ولكف في جميع مجاالت
التكنولوجيا البيولوجية مثؿ :األدوية والعمميات الصناعية.

5

تعتبر كائنات قاع أو أعالي البحار ،خاصة تمؾ المرتبطة بظروؼ بيئية صارمة (مثؿ
الفتحات الح اررية المائية والنزاعات الباردة) أو ذات الظروؼ الحرجة بالنسبة لمتنوع البيولوجي
 1روو٣و األٓ ٖ٤اُؼبّ ُألْٓ أُزؾلح ،هبٗ ٕٞاُجؾبه ٝأُؾ٤طبد ،األْٓ أُزؾلحٓ 12 ،بهً  ،2007اُٞص٤وخ A/62/66
كووح .150
2اُٞص٤وخ  ،UNEP/CBD/SBSTTA/11/11أُوعغ ٍبثن ،ص.14
3أُبكح  2ارلبه٤خ اُز٘ٞع اُجُٞٞ٤ع.1992 ٢
4اُٞص٤وخٓ ،A/62/66/Add. 2وعغ ٍبثن ،كووح .187
5أُوعغ ٗلَ.ٚ
"اُزٌُ٘ٞٞع٤خ اُؾ٣ٞ٤خ" رؼ٘ ٢أ ١رطج٤وبد رٌُ٘ٞٞع٤خ رَزقلّ اُ٘ظْ اُجُٞٞ٤ع٤خ أ ٝاٌُبئ٘بد اُؾ٤خ أٓ ٝشزوبرٜب ُظ٘غ أ ٝرـ٤٤و
أُ٘زغبد أ ٝاُؼِٔ٤بد ٖٓ أعَ اٍزقلآبد ٓؼ٘٤خ"  ،أٗظو أُبكح  ٖٓ 2ارلبه٤خ اُز٘ٞع اُجُٞٞ٤ع.1992 ٢
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(مثؿ حقوؿ اإلسفنج بأعماؽ البحار والشعاب المرجانية بالمياه الباردة ،مصد ار ىاما لمواد
ومركبات جديدة بالنسبة لمتطبيقات الصيدالنية والتقنية ،1وأظير بحث موجز في قواعد
بيانات لمكتب براءات االختراع ،أف مركبات مف مجتمعات الكائنات في قاع البحار ،قد
استخدمت كأساس لعقاقير فعالية لمكافحة مرض السرطاف ،وكمنتجات تجارية لحماية الجمد
تؤمف وقاية أعمى مف التعرض ألشعة الشمس فوؽ البنفسجية والح اررية ولمنع االلتيابات
الجمدية وكترياؽ ضـ سـ األفاعي ومركبات ضد الفيروسات ،وكعوامؿ ضد الحساسية وضد
تجمط الدـ.

2

ويرى البروفيسور فيرتر مولمر مف جامعة نيوىانيس جوتنبرغ بمدينة مانيس األلمانية إف
اإلسفنجات تنتمي لمكائنات البحرية األكثر احتواء عمى مصادر غنية بالموارد البيولوجية التي
تدخؿ في صناعة األدوية ،ويؤكد مولمر إف اإلسفنجيات أثبتت ّأنيا مستودع حقيقي لمعقاقير
المضادة لمسرطاف.

3

وقدرت األرباح المجنية مف مادة مركبة تستخرج مف إسفنج البحر لمعالجة داء الحأل
بمبمغ يتراوح بيف  50مميوف دوالر مف دوالرات الواليات المتحدة و 100مميوف دوالر مف
دوالرات الواليات المتحدة سنويا ،وتصؿ تقديرات قيمة المواد المضادة لمسرطاف المستمدة مف
األحياء البحرية إلى  1بميوف دوالر مف دوالرات الواليات المتحدة كؿ سنة ،4وعمى الرغـ مف
فإنو يالحظ أف تكاليؼ تطوير منتجات مف كائنات عضوية
ىذه األرقاـ التي تبدو مرتفعة ّ
بحرية واالتجار بيا ىي تكاليؼ مرتفعة قدرت بمبمغ  800مميوف دوالر بالنسبة لتطوير

ألنو مف الممكف أف يستغرؽ استكماؿ جميع
العقاقير ،كما أف فرص النجاح منخفضة وذلؾ ّ
الخطوات التي تؤدي في النياية إلى طرح المنتج في األسواؽ فترة تتراوح بيف  15عاما و20

ٗ 1ظوح ػبٓخ ػِ ٠أٍِٞة اإلكاهح اُل٤ُٝخ ٝاُوؼب٣ب اُؼِٔ٤خ أُزؼِوخ ثبُ٘ظْ االٌُٞٞ٣ع٤خ ٝاُز٘ٞع اُجُٞٞ٤ع ٢ثوبع ٝأػبُ٢
اُجؾبه ،ثوٗبٓظ األْٓ أُزؾلح ُِج٤ئخٍ 26 ،جزٔجو  ،2007اُٞص٤وخ  ،UNEP(DEP)/RS-9/4ص .8
2اُٞص٤وخ ٓ ،UNEP/CBD/SBSTTA/11/11وعغ ٍبثن ،ص.8
 3ػٔبك ٓط٤و اُشٔو ،١ػؾُ ٠ؼ٤ج ٢اَُلفبٕٓ ،وعغ ٍبثن ،ص.339-338
4اُٞص٤وخ ٓ ،A/60/63/Add.1وعغ ٍبثن ،كووح .107
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عاما .وال تزيد نسبة المنتجات المرشحة ألف تصبح بالفعؿ معتمدة إكمينيكيا وتنتج عف نسبة
 0.001في المائة ،1ويمكف استغالؿ ىذه الموارد عمى الفور ،وربما تكوف مف بيف األكثر
ربحا ومع ذلؾ ال يت ـ تأطير استخداميا بأي نص ...والخطر الكبير أف يتـ استنفاذ
المخزونات قبؿ االنتياء مف الدراسات الجينية .2فالوضع االفتراضي يعمؿ حاليا وفقا لقاعدة
"الغمبة لمف سبؽ".

3

ثالثا :عالقة التنقيب البيولوجي بالبحث العممي
توفر اتفاقية قانوف البحار النظاـ القانوني إلجراء البحث العممي البحري ،دوف تحديد
المصطمح وفي غياب تعريؼ رسمي ،اقترح أف تشمؿ البحوث العممية البحرية في إطار
االتفاقية كال مف دراسة البيئة البحرية ،ومواردىا بغية زيادة معرفة النوع البشري (ما يسمى
"البحث الخالص" أو األساسي) .4وفي الحيف الذي تخضع فيو البحوث العممية البحرية
األكاديمية التي تستيدؼ التنوع البيولوجي في المنطقة لنظاـ البحوث العممية التفاقية األمـ
المتحدة لقانوف البحار ،ال توجد أحكاـ محددة في تمؾ االتفاقية تتناوؿ األنشطة ذات التوجو
التجاري مثؿ التنقيب البيولوجي.5
وقد وصؼ التنقيب البيولوجي عمى ّأنو استكشاؼ التنوع البيولوجي لمموارد الجينية

والكيميائية البيولوجية ذات القيمة التجارية ،وكذلؾ عمى ّأنو عممية جمع المعمومات مف

المحيط الحيوي عف التكويف الجزيئي لمموارد الجينية مف أجؿ تطوير منتجات تجارية

جديدة.

6

1اُٞص٤وخ ٓ ،A/62/66/Add.2وعغ ٍبثن ،كووح .213
Proutière -Maulion (G) et Beurrier (j-p), op.cit, p22.
3
»Aurélie Rossignol, Haute mer: «les fonds marins vont fournir les médicaments de demain
disponible en ligne:
http://www.leparisien.fr/societe/haute.mer.les.fonds.marins.vont.fournir.les
médicaments.de.demain.03.03.2018.7874622php. 13/08/2020 , 15:00h.
4اُٞص٤وخ ٓ ،A/62/66وعغ ٍبثن ،كووح .203
5اُٞص٤وخ ٓ ،A/59/62وعغ ٍبثن ،كووح.261 ،
6اُٞص٤وخ ٓ ،UNEP/CBD/SBTTA/11/11وعغ ٍبثن ،ص.14
2
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غير ّأنو عند الحديث عف مصطمح التنقيب في قواعد السمطة الدولية لقاع البحار

المتعمقة بالتنقيب عف العقيدات المؤلفة مف عدة معادف واستكشافيا في المنطقة ،يعني
مصطمح التنقيب « البحث عف رواسب العقيدات المؤلفة مف عدة معادف في المنطقة ،ويشمؿ
ذلؾ تقدير تكويف وحجـ وتوزيع رواسب العقيدات المؤلفة مف عدة معادف ،وقيمتيا
االقتصادية ،دوف أف تترتب عف ذلؾ أية حقوؽ خالصة«.

1

واف كاف ىذا التعريؼ ينطبؽ عمى العقيدات المؤلفة بالحديدة الفمزات ،وىي إحدى أىـ
معادف أعماؽ البحار والمحيطات خارج نطاؽ الوالية الوطنية.
إذف أنشطة التنقيب البيولوجي ليست ببحث عممي خالص ،ييدؼ إلى زيادة معرفة
بالبيئة البحرية مواردىا فقط ،ولكف ىو بحث عممي ذو وجية تجارية غرضو تحديد الموارد
التي مف المحتمؿ أف تدخؿ في تصنيع منتجات تجارية يتـ تسويقيا.
رابعا :تأثير كل من البحث العممي والتنقيب البيولوجي عمى التنوع البيولوجي البحري
البحث العممي البحري أساس لفيـ النظـ اإليكولوجية البحرية ،واكتشاؼ االستخدامات
المستدامة لمموارد البيولوجية ،وتقييـ اآلثار المحتممة ألنشطة أخرى في المحيطات عمى تمؾ
النظـ والموارد ولكنو يؤثر تأثي ار سمبيا عمى التنوع البيولوجي البحري والنظـ اإليكولوجية
البحرية إف لـ يجر بالعناية الواجبة .2فسفف ومعدات البحث تسبب اضطرابات مؤذية
لمكائنات الحية مثميا مثؿ االضطرابات الناتجة عف التعديف في قاع البحار .فحتى إدخاؿ
الضوء والضجيج والح اررة في األماكف التي تنعدـ فييا ىذه العناصر قد يشكؿ ضغط عمى
الكائنات الحية في المنطقة 3.ومف العوامؿ التي تؤثر أيضا عمى التنوع البيولوجي :اختناؽ
األحياء المائية ،والتعكير المادي الناتج عف إزالة الرواسب أو نشرىا ،وترسب المخمفات
ٗ1ظبّ اُز٘و٤ت ػٖ اُؼو٤لاد أُإُلخ ٖٓ ػلح ٓؼبكٕ ٝاٍزٌشبكٜب ك ٢أُ٘طوخ ،اَُِطخ اُل٤ُٝخ ُوبع اُجؾبه 17،أكو.2013 َ٣
اُٞص٤وخ ،ISBI/19/C/WP. 1ص.2
2اُٞص٤وخٓ ،A/62/66/Add.2وعغ ٍبثن ،كووح.55 ،
3اُٞص٤وخٓ ،A/60/63/Add.1وعغ ٍبثن ،كووح.174 ،
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وتموث المياه بالمواد الكيميائية أو البيولوجية وتجدر اإلشارة أخي ار إلى أف إزالة فوىة مائية
1

ح اررية بكامميا يمكف أف يؤدي إلى انقراض الحيوانات المرتبطة بيا

أف التنقيب البيولوجي عف الموارد الوراثية البحرية يوفر فوائد اجتماعية
وفي حيف ّ

اقتصادية محتممة ،فإف يشكؿ أيضا تيديدا بيئيا حقيقيا لمكائنات الحية المستيدفة وموائميا
التي قد تكوف شديدة التعرض لالستغالؿ المفرط واالضطرابات والتغيرات في الظروؼ
الييدرولوجية والبيئية المحمية (بما في ذلؾ إدخاؿ األنواع الغريبة) والتموث ،2وتدىور البيئة
3

وفقداف التنوع البيولوجي.

الفرع الثالث :النقل البحري
تشكؿ البحار والمحيطات أىـ طرؽ النقؿ التي يستخدميا اإلنساف ،حيث يتحمؿ النقؿ
البحري مسؤولية نقؿ  %80مف حجـ التجارة العالمية فيو بمثابة شرياف االقتصاد العالمي
ويتميز النقؿ البحري عف كونو يغطي مجاالت واسعة ال تستطيع أي وسيمة نقؿ أخرى
ّ
أف التنوع البيولوجي البحري والحياة البحرية
تغطييا ومع ذلؾ فإف األدلة العممية تشير إلى ّ
بصفة عامة تتعرض ألنواع مختمفة مف التموث نتيجة أنشطة النقؿ البحري.

ليذا سنتطرؽ مف خالؿ ىذا الفرع إلى :أىمية النقؿ البحري(أوال) ،تأثير النقؿ البحري عمى
التنوع البيولوجي البحري(ثانيا).

1اُٞص٤وخٓ ،A/60/63/Add.1وعغ ٍبثن ،كووح.174 ،
2
Thomas Greiber, Acces and Benefit sharing in relation to marine genitic resources from areas
beyond national juridiction, a possible way froward, federal agency for nature conservation
Bonn, Germany, 2011, p7, available on:
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dokumente/skripten/Skript_301.pdf,
03/03/2018,10:20h.
3
Aurélie Rossignol, op. cit.
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أوال :أىمية النقل البحري
يمثؿ النقؿ البحري قطاعا حاسـ األىمية لمنمو االقتصادي والتنمية المستدامة نظر اآلف
أكثر مف  80في المائة مف حجـ التجارة العالمية وأكثر مف  70في المائة مف قيمتيا يجري
نقمو عمى متف السفف ومناولتو في الموانئ البحرية .1وفي عاـ  2012ازداد حجـ التجارة
المنقولة بح ار بنسبة  4,3في المائة بسبب تزايد الطمب في الصيف وزيادة التجارة فيما بيف
بمداف آسيا وفيما بيف بمداف الجنوب ،حيث تجاوز المجموع  9بالييف طف لممرة عمى
اإلطالؽ.2
وال تكمف ميزة النقؿ البحري في السرعة ولكف في قدرتو ومدى تغطيتو لمناطؽ واسعة
مف العالـ حيث ال يستطيع النقؿ بالسكؾ الحديد أف يبادؿ الحركة التجارية بيذه األبعاد
واألحجاـ وليذا السبب تتركز الصناعات الثقيمة عمى أطراؼ الموانئ ولمعرفة أىمية البحر
في التجارة الدولية يمكف اقتباس مقولة البريطاني السير والتير ارلي عاـ ( 1610إف الذي
يييمف عمى البحر ىو الذي يييمف عمى التجارة وأف الذي يييمف عمى التجارة ىو الذي
يييمف عمى ثروة العالـ وبالتالي عمى العالـ نفسو) .3ولذلؾ فإف النقؿ البحري يعتبر مف أىـ
وسائط النقؿ في عصرنا الحالي وقد تطور تطو ار مذىال ابتداءا مف النصؼ الثاني مف القرف
العشريف وبداية القرف الحالي حيث أدخمت الناقالت العمالقة بدؿ السفف المحدودة ،كنقؿ مف
حيث السرعة والحمولة وتمعب الموانئ العالمية واألسطوؿ التجاري البحري اليوـ دو ار رئيسا
في تسييؿ حركة البضائع وتخفيض أسعار النقؿ وفي دفو حركة التطوير االقتصادي والنظاـ
العالمي الموجيستي.

4

 1روو٣و األٓ ٖ٤اُؼبّ ُألْٓ أُزؾلح ،أُؾ٤طبد ٝهبٗ ٕٞاُجؾبه ،األْٓ أُزؾلحٍ 5 ،جزٔجو  ،2018اُٞص٤وخ A/73/368
كووح .64
 2روو٣و األٓ ٖ٤اُؼبّ ُألْٓ أُزؾلح ،أُؾ٤طبد ٝهبٗ ٕٞاُجؾبه ،األْٓ أُزؾلحٍ 1 ،جزٔجو  ،2014اُٞص٤وخ A/69/71/Add.1
اُلووح .19
3ػٔبك ٓط٤و اُشٔو ،١ػؾُ ٠ؼ٤ج ٢اَُلفبٕٓ ،وعغ ٍبثن ،ص.393
4أُوعغ ٗلَ.ٚ
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ثانيا :تأثير النقل البحري عمى التنوع البيولوجي البحري
أف عمميات النقؿ البحري تشيـ بما يتراوح بيف  10في المائة و20
تشير التقديرات إلى ّ

في المائة مف المخمفات البحرية في العالـ ،ويعزى إلى السفف األكبر عادة الجزء األكبر مف
النفايات بما يتراوح بيف  1.4و 2.5كيموغراـ مف النفايات الرطبة وما بيف  0.5و 1.5
كيموغراـ مف النفايات الجافة لمفرد الواحد يوميا في السفف متوسطة الحجـ ،1وكذلؾ
فاالنسكابات النفطية العرضية مف ناقالت النفط قد تكوف ليا آثار كارثية عمى النظـ
اإليكولوجية البحرية في المنطقة وفي حاؿ حدوثيا عمى نطاؽ واسع قرب معالـ محيطية
يتركز فييا النشاط البيولوجي ،في مناطؽ االلتقاء ،وقرب جبيات الجميد البحري ،وفي
البولينيات (مناطؽ المياه المفتوحة المحاطة بالجميد البحري) ،مثال فإف آثارىا قد تكوف سمبية
لمغاية عمى التنوع البيولوجي البحري.

2

يحتؿ االجتياح البيولوجي لمبيئة الذي ينجـ عف تسمؿ أنواع دخيمة ألييا ،صدارة قائمة
األخطار التي تيدد نظميا اإليكولوجية الطبيعية وتنوعيا البيولوجي ،3مف خالؿ نثر أنواع
اجتياحية غريبة تنقميا في شكؿ مياه صابورة وأوساخ تتجمع في سافمتيا .ويعتقد بأف التيديد
الناشئ عف اجتياحات أنواع غريبة لمتنوع البيولوجي في أعالي البحار أقؿ بكثير مف تيديدىا
في المياه الساحمية إذ يؤدي الدوراف المحيطي الطبيعي إلى تبادالت بيولوجية عمى نطاقات
واسعة ،بيد أف أعالي البحار تتضمف مقاطعات بيوجغرافية مستقمة (أو مناطؽ إحيائية)
تفصميا كتؿ قارية وتضاريس طبيعية تحتية ،وسمات دورانية كبيرة ،وتتميز بدورات إنتاجية
متباينة ،وبالتالي فإف نشر أنواع بيف أحواض محيطية ذات نظـ أوقياغرافية متماثمة قد تكوف
ليا آثار سمبية عمى التنوع البيولوجي في أعالي البحار.

1اُٞص٤وخ2
2اُٞص٤وخ1
3اُٞص٤وخ1
4اُٞص٤وخ1

ٓ ،A/62/66/Add.وعغ ٍبثن ،كووح .42
ٓ ،A/60/63/Add.وعغ ٍبثن ،كووح .156
ٓ ،A/59/62/Add.وعغ ٍبثن ،كووح .122
ٓ ،A/60/63/Add.وعغ ٍبثن ،كووح .158
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وقد تتسبب أيضا السفف في إلحاؽ أضرار بالكائنات البحرية وموائميا مف خالؿ
احتكاكيا بيا بؿ واصطداميا بيا ،وبالحيتاف عمى وجو الخصوص ،وتتسبب اصطدامات
السفف في شماؿ األطمسي في فناء قطعاف الحوث وبخاصة صغاره التي ال تجيد الغطس.

1

المطمب الثاني :التمويث البشري متعدد المصادر.
تمتقي نواتج الصرؼ الصحي والصناعي والزراعي مع المواد المشعة الناجمة عف انتاج
الطاقة وغيرىا مف العمميات العسكرية والتطبيقات الطبية وغيرىا مف المموثات ما تشكؿ
مصادر برية مموثة ذات األمر بالنسبة لمحطاـ البحري الناجـ عف األنشطة البرية والبحرية
باإلضافة إلى الضوضاء الناجمة عف إقحاـ األصوات المتولدة عف األنشطة المختمفة أبرزىا
النقؿ التجاري مشكمة في مجموعيا مموثات متعددة المصادر .ليذا سنتطرؽ مف خالؿ ىذا
المطمب إلى :األنشطة البرية(الفرع األوؿ) ،الضوضاء في المحيطات(الفرع الثاني) ،الحطاـ
البحري(الفرع الثالث).
الفرع األول :األنشطة البرية
تشير التقديرات أف ما يبمغ  80%مف تموث البحار والمحيطات مصدره األنشطة البرية
مف قبيؿ أنشطة التنمية الساحمية ،الصناعة ،الزراعة المكثفة المرفقة باألسمدة الكيميائية
والمبيدات الحشرية ،التعديف ،واألنشطة العسكرية كؿ ىذه العوامؿ تؤدي إلى تغيرات مادية
تدمير الموائؿ ،وتدىور النظـ اإليكولوجية بحيث أف التيارات البحرية والرياح عوامؿ ال يمكف
التحكـ بيـ ،فانتشار ىذه المموثات ليس مقتص ار عمى الساحؿ بؿ تمتد إلى المناطؽ الخارجة
عف نطاؽ الوالية الوطنية .وسنتطرؽ مف خالؿ ىذا الفرع الى :مصادر التموث البرية(أوال)
تأثير األنشطة البرية عمى األحياء البحرية(ثانيا).

1اُٞص٤وخٓ ،A/59/62/Add. 1وعغ ٍبثن ،كووح 219
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أوال :مصادر التموث البرية
بدأ معظـ التموث في مياه البحار والمحيطات مف مياه األنيار التي تصب فييا .والتي
عادة ما تكوف محممة بنواتج الصرؼ الصحي والصناعي والزراعي لممدف والقرى التي تمر
عمييا 1،كما تشتمؿ عمى أي تصريؼ لممياه العادمة غير المعالجة التي تطرح عف مجمعات
مدنية كبيرة كالفنادؽ أو المستشفيات أو المعاىد والمدارس التي تقاـ أحيانا بالقرب مف
األنيار السيما في دوؿ العالـ الثالث ،كما أف ىناؾ العديد مف السواحؿ البحرية التي أضحت
تعاني مف تموث شديد بسبب كثرة التجمعات السكانية بالقرب منيا .2وتحتوي ىذه المياه عمى
كميات ىائمة مف البكتيريا والفطريات والفيروسات ،3والمغذيات التي يمكف أف تؤدي إلى وفرة
المغذيات في مياه البحر والى تغيرات في تنوع األنواع ،والى نمو مفرط لمطحالب
وانخفاضات في األكسجيف والى زيادة انتشار الطحالب السمية ،المموثات العضوية الثابتة
المرتبطة بالعمميات الصناعية واستخداـ المنتجات وتطبيقاتيا ،والتخمص مف النفايات
وحاالت تسرب أنواع الوقود واحتراقيا والقمامة .4االستخداـ المفرط لممبيدات واألسمدة
الكيميائية لوقاية النباتات.

5

المواد المشعة الناتجة عف انتاج الطاقة واعادة تجييز الوقود المستنفذ ،والعمميات
العسكرية ،والتجارب النووية ،والتطبيقات الطبية وغيرىا مف العمميات المرتبطة بإدارة النفيات
المشعة ،وتجييز الموارد الطبيعية بعمميات صناعية ،الفمزات المعدنية الثقيمة المتأتية مف
مواقع صناعية مختمفة.

6

 1أؽٔل اَُو ،١ٝاُزِٞس اُل٤ي٣بئٝ ٢اٌُ٤ٔ٤بئُِ ٢ج٤ئخ أُبئ٤خ ،كاه اُؼِٔ٤خ ،اُوبٛو،كؽ ،2007 ،ص.162
ٓ 2ض٘ ٠ػجل اُوىام اُؼٔو ،اُزِٞس اُج٤ئ ،٢كاه ٝائَ ،األهكٕ ،ك ؽ  ،ك د ،ص .171
ٛ 3بشْ ٓؾٔل طبُؼ ،عـواك٤خ أُٞاهك أُبئ٤خٌٓ ،زجخ أُغزٔغ اُؼوث ،٢األهكٕ ،اُطجؼخ األ ،2014 ،٠ُٝص.262
4روو٣و األٓ ٖ٤اُؼبّ ُألْٓ أُزؾلح ،هبٗ ٕٞاُجؾبه ٝأُؾ٤طبد ،األْٓ أُزؾلحٓ 3 ،بهً  ،2003اُٞص٤وخ  ، A/58/65كووح.188
 5ؽَ ٖ٤ػِ ٢أؽٔلٓ ،غ٤ل ػِ ٢ؽٔيح ،اُزِٞس اُج٤ئٝ ٢آصبه ٙاالهزظبك٣خ ػِ ٠اُ٘شبؽ اُيهاػ ٢كٓ ٢ؾبكظخ اُجظوح ،اُؼِّٞ
االهزظبك٣خ ،أُغِل  ،8اُؼلك  ،2013 ،32ص.86
6اُٞص٤وخ  ، A/58/65أُوعغ ٍبثن ،كووح .188
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تنتقؿ ىذه النفايات (المموثات) إلى البحار بطريقة مباشرة مف خالؿ األنابيب أو عف
طريؽ الضخ المباشر أو تنتقؿ بطريقة غير مباشرة عف طريؽ الصرؼ في األنيار ذات
المصبات البحرية إلى جانب ذلؾ تنتقؿ كميات ضخمة مف المواد المموثة عف طريؽ الرياح
والتيارات البحرية مف موضع ساحمي إلى موضع آخر باتجاه تحرؾ التيار.

1

ثانيا :تأثير األنشطة البرية عمى األحياء البحرية
ىذه األنشطة تشكؿ أيضا تيديدا كبي ار لمنظـ اإليكولوجية والتنوع البيولوجي البحري بما
في ذلؾ المناطؽ الواقعة خارج الوالية الوطنية .2وىذه المواد كميا سامة ومضرة لمعمميات
البيولوجية ،وبالتالي تؤدي إلى فقداف التنوع البيولوجي 3.فعمى سبيؿ المثاؿ تشكؿ الفمزات
الثقيمة مف قبؿ الزئبؽ مموثات خطرة يمكف أف تدخؿ السمسمة الغذائية البحرية وتتراكـ إحيائيا
وقد عثر عمى مستويات عالية مف الزئبؽ في أنواع األسماؾ الكثيرة الرتحاؿ مثؿ :سمؾ
التوف ،وكذلؾ أنواع مختمفة مف الثدييات البحرية .4ويحدث ''التراكـ البيولوجي'' حينما تبتمع
الكائنات الحية وتحتفظ بكميات مف المموثات والسموـ تفوؽ الكميات التي تستطيع التخمص
منيا .وتميؿ تركيزات المموثات إلى االرتفاع في أجساـ المفترسيف الرئيسييف في السمسمة
الغذائية ( التضخيـ البيولوجي) ويتعرض اإلنساف ،وىو عمى رأس السمسمة الغذائية لخطر
كبير لتراكـ تركيزات عالية مف المموثات في أنسجة جسمو ،5وينتج عف مركباتيا تشوىات
األجنة في األرحاـ التسمـ والموت وأمراض الكمى والرئتيف والعقـ باإلضافة إلى اإلصابة
بالسرطاف.

6

ٍٞ٣1ق ػجل أُغ٤ل كب٣لٓ ،ؾٔل طجوٓ ١ؾَٞة ٍِ ،ْ٤عـواك٤ب اُجؾبه ٝأُؾ٤طبد ،كاه اُلٌو اُؼوث ،٢ك ؽ1997 ،
ص.238
2اُٞص٤وخ ٓ ،A/64/66/Add.2وعغ ٍبثن ،اُلووح .79
3اُٞص٤وخٓ ،A/62/66/Add.2وعغ ٍبثن ،اُلووح .29
4اُٞص٤وخ ٓ ، A/66/70وعغ ٍبثن ،ص26
ٓ 5بٓ ٌَ٣بكٍٖ ،آصبه اُزِٞس ػِ ٠اُؾ٤بح ك ٢أُؾ٤طبد ٝاُجؾبهٓ ،غِخ اًُٞبُخ اُل٤ُٝخ ُِطبهخ اُنه٣خ 3-54 ،أٍ/ٍِٞ٣جزٔجو
 ،2013صٓ ،25زٞكو ػِ ٠أُٞهغ االٌُزوwww.iaea.org/bulletin ٢ٗٝ
ٓ6ؼٔو هر٤ت ٓؾٔل ػجل اُؾبكع ،اُوبٗ ٕٞاُلُِ ٢ُٝج٤ئخ ٝظبٛوح اُزِٞس ،كاه اٌُزت اُوبٗ٤ٗٞخ ،ك ؽ ،2014 ،ص.201
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ومما يثير المخاوؼ بشكؿ خاص ،المموثات التي تذوب بسيولة في الشحوـ (مف ذلؾ
مثال المركبات الثنائية الفينيؿ المتعدد الكمور ،ألنيا عادة ما تتراكـ داخؿ أنسجة الجسـ
وتتركز فييا بكثافة تشتد بتعدد حمقات السمسمة الغذائية (أي تتعاظـ بيولوجيا) .1وىناؾ مف
سميتو ضد أنواع محددة (مف ذلؾ مثال ثالثي البيوتيمتيف الذي يؤثر
ىذه المركبات ما تشتد ّ
أف إزالة مجموعة مف المتعضيات يحدث اختالالت في
أشد ما يؤثر في الرخويات) ،غير ّ
الشبكة الغذائية لباقي األنواع ويقوض ىيكؿ النظـ اإليكولوجي ،وتمة أدلة ظيرت في اآلونة

األخيرة تثبت وجود مجموعة كبيرة مف ىذه المواد يمكنيا أيضا أف تفسد أداء النظـ اليرمونية
(اختالالت الغدد الصماء).

2

وىناؾ أيضا مشاكؿ مصدرىا عمميات إحراؽ النفايات في ظروؼ غير متحكـ فييا
بالكامؿ ،األمر الذي يمكف أف ينتج الييدروكربوف العطري المتعدد الحمقات ،كما يمكف (متى
تعمؽ األمر بمواد بالستيكية) الديوكسيف والفيوراف .وليذه المواد كافة آثار سمبية عمى البيئة
البحرية .3وىناؾ أدلة تثبت أف تعرض األحياء لمييدروكربوف العطري المتعدد الحمقات
يخفض معدالت خصوبتيا ،ويقوض نظـ مناعتيا ويشوه ويفسد وظائفيا اليرمونية ،ويحدث
ليا حاالت تسمـ مباشرة.4
ويعتبر االتخاـ بالعناصر الغذائية مف المصادر الزراعية والحضرية أيضا السبب
الرئيسي في ما يسمى "المناطؽ الميتة" ،وىي مناطؽ ينقص فييا األكسجيف إلى درجة يصبح
فييا استمرار العديد مف الكائنات الحية المائية غير ممكف ،بما في ذلؾ األنواع المرغوب

1اُٞص٤وخٓ ،A/59/62/Add.1وعغ ٍبثن ،كووح .208
2اُٞص٤وخٓ ،A/59/62/Add.1وعغ ٍبثن ،كووح .208
ً 3زبة ئؽبُخ ،هٍبُخ ٓإهفخ  8رٔٞى ٞٓ 2015 ٚ٤ُٞ٣عٜخ ئُ ٠هئ ٌ٤اُغٔؼ٤خ ئُ ٠اُوئ ٖ٤َ٤أُشبهًُِ ٖ٤لو٣ن اُؼبَٓ
أُقظض اُغبٓغ أُؼ٘ ٢ثبُؼِٔ٤خ أُ٘زظٔخ ُِجالؽ ػٖ ؽبُخ اُج٤ئخ اُجؾو٣خ ٝرؤٜ٤٤ب ػِ ٠اُظؼ٤ل اُؼبُٔ ٢ثٔب ك ٢مُي
اُغٞاٗت االعزٔبػ٤خ ٝاالهزظبك٣خ ،األْٓ أُزؾلح 22 ،ع٤ِ٣ٞخ  ،2015اُٞص٤وخ ، A/70/112كووح .126
4اُٞص٤وخٓ ،A/59/62/Add. 1وعغ ٍبثن ،كووح .211
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فييا تجاريا ،فينتج عف ذلؾ انييار بعض النظـ اإليكولوجية ،ويشيد نطاؽ المناطؽ الميتة
ومدة وجودىا ازديادا في جميع أنحاء العالـ.

1

وىناؾ اآلف قرابة  500منطقة ميتة تغطي أكثر مف  250000كيمو متر مربع عالميا
ويتضاعؼ العدد كؿ  10سنوات منذ الستينات مف القرف الماضي.

2

الفرع الثاني :الضوضاء في المحيطات
تعاني البيئة البحرية مف طائفة واسعة مف الضغوطات مف بينيا الضوضاء والتي
تستحدث في البيئة البحرية بفعؿ األنشطة البشرية ،وتتراوح األصوات المستحدثة ما بيف
األصوات الناتجة عف قصد لتحقيؽ غرض معيف مثؿ :المسوحات السيزمية وما بيف
األصوات العرضية ألنشطة معينة مثؿ :النقؿ البحري باإلضافة إلى األصوات ذات المنشأ
البيولوجي مثؿ :الزالزؿ ،العواصؼ ،التيارات البحرية ،فضال عف األصوات الناتجة عف
الكائنات البحرية بغرض التواصؿ.
وتتزايد مستويات الضوضاء في المحيطات بفعؿ تزايد األنشطة البشرية المتصمة
بالمحيطات كاستغالؿ المعادف البحرية ،تزايد حركة النقؿ البحري التجاري ،التنقيب عف النفط
والغاز واستغالليما ،ضؼ إلى ذلؾ تزايد االىتماـ في السنوات األخيرة بتطوير الطاقات
المتجددة البحرية.
ومع تزايد األنشطة يتزايد القمؽ أوساط الباحثيف ودعاة حفظ الطبيعة مف التموث الناشئ
عف الضوضاء حيث يصفونو بالخطر القاتؿ الذي ييدد حياة الحيتاف والدالفيف وغيرىا مف
الكائنات الحية البحرية ،حيث تعتمد الكائنات البحرية عمى الصوت في التواصؿ والتغذية
ٝ 1ههخ ٓلب٤ٔ٤ٛخ أػلرٜب األٓبٗخ اُؼبٓخٓ ،ؼبُغخ َٓأُخ اُزِٞس اُجؾو ،١األْٓ أُزؾلحٓ 5،ب ،2017١اُٞص٤وخ
،A/CONF/203/4كووح .5
2
Issue Brief, Ocean Hyposcia "Dead Zones", available on:
http.//www.undp.org/content/undp/en/home/library page/environment-energy/watergovernance/ocean-and-coastalareagovemance/issue-brief-ocean-hyposxia-dead-zoneshtml,02/01/2020, 13:00h.
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والتكاثر ،واقحاـ أصوات غريبة ومزعجة في بيئتيا ييدد حياتيا .وسنتطرؽ مف خالؿ ىذا
الفرع الى :مصادر الضوضاء في المحيطات(أوال) ،تأثير الضوضاء عمى الكائنات الحية
البحرية(ثانيا).
أوال :مصادر الضوضاء في المحيطات
ينطوي الضجيج في المحيطات عمى إقحاـ األصوات المتولدة عف األنشطة المختمفة
ومف بينيا النقؿ البحري التجاري وغير التجاري ،والمدافع اليوائية المستخدمة في عمميات
المسح السيزمي والمسبار الصوتي العسكري ،والتفجيرات والبناء تحت سطح الماء ،واستخراج
الموارد في البحر .1وقيؿ إف المصادر القوية لمضوضاء التي تحدث في المحيطات ،مثؿ
بعض أجيزة السونار والسفف الحربية ،يمكف أف تنتشر لعدة مئات مف الكيمومترات في شكؿ
طاقة قد تكوف ليا آثارىا المعاكسة عمى الحياة البحرية.

2

 1روو٣و األٓ ٖ٤اُؼبّ ُألْٓ أُزؾلح ،هبٗ ٕٞاُجؾبه ٝأُؾ٤طبد ،األْٓ أُزؾلح 11 ،أكو ،2011 َ٣اُٞص٤وخA/66/70/Add . 1
كووح 354
2اُٞص٤وخ ٓ ،A/62/66/Add. 2وعغ ٍبثن ،كووح .52
" اُظٞد  ٞٛشٌَ ٖٓ أشٌبٍ اُطبهخ اُز ٢ر٘شأ ػ٘لٓب رياػ اُغَٔ٤بد كٍٝ ٢ؾ ٓطبؽ ٢ثلؼَ هٞح فبهع٤خ ٝرزنثنةٝٝ .ؽلح
ه٤بً رو ّكك ٛن ٙاُزنثنثبد  ٢ٛاُٜوري٣ٝ .شبه ئَُٓ ٠ز٣ٞبد اُظٞد أَٓ ٝز٣ٞبد ػـؾ اُظٞد ثبُل٤َ٣جَ٘ٛٝ .بى ٓوبٌ٤٣
ٝٝؽلاد ٓقزِلخ ُو٤بً ٍؼخ َٓز ٟٞػـؾ اُظٞد ٝؽبهزٝ ،ٚرجنٍ عٜٞك ؽبُ٤ب ُزؼو٣ق أُظطِؾبد اُظٞر٤خ ػِٗ ٠ؾٞ
أكمٝ .ثبإلػبكخ ئُ ٠اُؼـؾ٣ ،زَْ اُظٞد أ٣ؼب ثؼ٘ظو ؽوًخ اُغَٔ٤بد اُن٣ ١زؼِن ثاىاؽخ اُغَٔ٤بد ٍٝوػزٜب
ٝرَبهػٜب كافَ أُٞعخ اُظٞر٤خٓٝ .ؼظْ اُضل٤٣بد اُجؾو٣خ رؾٌ ثؼـؾ اُظٞدٝ .رؾٌ األٍٔبى ٝاُالكوو٣بد أٍبٍب
ثؾوًخ اُغَٔ٤بدٝ ،ئٕ ًبٗذ ثؼغ األٍٔبى رزٔ٤ي أ٣ؼب ثبُولهح ػًِ ٠شق اُؼـؾ اُظٞر.٢
ٝك٤ٓ ٢ب ٙاُجؾو٘٣ ،زوَ اُظٞد ثَوػخ ر٘بٛي ٓ 1500زو ك ٢اُضبٗ٤خٍ ٢ٛٝ ،وػخ رٌبك رجِؾ فَٔخ أػؼبف ٍوػخ اُظٞد
ك ٢اُٜٞاءٝ .رزٞهق اَُوػخ ػِ ٠اُقظبئض اُل٤ي٣بئ٤خ ُٔ٤ب ٙاُجؾو ،ثٔب ك ٢مُي كهعخ اُؾواهح ٝاُؼـؾ ٝأُِٞؽخٔٓ ،ب
٣زَجت ك ٢فؼٞع اٗزشبه اُظٞد ُظبٛور ٢االٌَٗبه ٝاالٗؼٌ بً ٓغ رـ٤و اُظوٝفٓ ٞٛٝ ،ب ٣إك ١ئُ ٠رـ٤٤و َٓبهٝ ،ٙهل
ُ ٌٕٞ٣نُي أصو اُو٘بح ػَِٓ ٠به اُظٞدٝ ،ك ٢ه٘ٞاد اُظٞد ٛن ٌٖٔ٣ ،ٙإٔ ٘٣زشو اُظٞد ك ٕٝإٔ ٣لول هلها ًج٤وا ٖٓ
اُطبهخٓٝ ،غ ى٣بكح أَُبكخ اٗطالهب ٖٓ ٓظله اُظٞد ،رلول اُطبهخ اُظٞر٤خ ػٔٓٞب ٖٓ عواء االٗزشبه اُٜ٘لٍ٢
ٝاالٓزظبص ٝاُزشزذٝ ،هل ٣زَْ كول االٗزوبٍ ٝاٗزشبه اُظٞد ثزؼو٤ل ثبُؾٝ ،هل ٣قزِلبٕ ثبفزالف أػٔبم أُ٤بٝ ٙاُزؼبهٌ٣
اُطج٤ؼ٤خ ُوبع اُجؾبه ٝفظبئض اُؼٔٞك أُبئٝ ،٢هل  ٌٕٞ٣كول االٓزظبص ًج٤وا ثبَُ٘جخ ُِزوككاد اُؼبُ٤خ ٌُٚ٘ٝ ،ػئَ٤
ثبَُ٘جخ ُِزوككاد أُ٘قلؼخ اُز ٢رٌ ٕٞكِٛٞ٤ً 1 ٕٝوريٝ ،ثبُزبُ ٢ر٘زوَ اُزوككاد أُ٘قلؼخ َُٔبكبد أثؼل ثٌض٤و رؾذ أُبء
ٖٓ اُزوككاد اُؼبُ٤خٝ ،ثؾَت اُظوٝف ٌٖٔ٣ ،إٔ ر٘زوَ ثؼغ األطٞاد أُ٘قلؼخ اُزوكك ػِٓ ٠ل ٟآالف آٌُِٞ٤زواد ،ثَ
ٌٜ٘ٔ٣ب إٔ رؼجو ػلح أؽٞاع ٓؾ٤ط٤خ ،ال ٍٔ٤ب ػ٘لٓب رٌٓ" ٕٞؾظٞهح" ك ٢ه٘بح طٞر٤خٝ ،اُقظبئض أُٔ٤يح ُِظٞد
رؾذ أُبء ٖٓ ؽ٤ش ٗطبم ٍٝوػخ اٗزوبٍ اإلشبهاد ٝاُوٞ٤ك اُز ٢رؾل ٖٓ اُؾٞاً األفو ٖٓ ،ٟهج َ٤اُوؤ٣خ ٝأٌُِ ٝاُنٝم
ٝاُشْ ك ٢اُج٤ئخ اُجؾو٣خ ،رغؼَ ٖٓ اُظٞد اُج٤ئخ اُؾَ٤خ أُلؼِخ ُل ٟاُؼل٣ل ٖٓ اُؾٞ٤اٗبد اُجؾو٣خ".
ُِٔي٣ل اٗظو روو٣و األٓ ٖ٤اُؼبّ ُألْٓ أُزؾلح ،هبٗ ٕٞاُجؾبه ٝأُؾ٤طبد ،األْٓ أُزؾلحٓ 20 ،بهً  ،2018اُٞص٤وخ
 A/73/68اُلووح .10-9-8
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كما اعتبرت المحطات البحرية لتوليد الطاقة مف الرياح مصادر لمضجيج ،وقد تكوف
التكنولوجيا الجديدة األخرى لمحصوؿ عمى الطاقة البحرية المتجددة مصادر إضافية
لمضجيج .1وفي حيف تدر ىذه األنشطة فوائد اقتصادية واجتماعية ،اقتصادية كبيرة إال أنيا
تتسبب في ضجيج يمكف أف يؤثر عمى الموارد البحرية في المناطؽ الواقعة خارج نطاؽ
الوالية الوطنية حتى عندما تتـ ىذه األنشطة داخؿ المناطؽ الخاضعة لموالية الوطنية.

2

ثانيا :تأثير الضوضاء عمى الكائنات الحية البحرية
الحيوانات البحرية تيتدي باألصوات في سباحتيا ،والبحث عف الطعاـ ،وتحديد أماكف
أزواجيا ،والبعد عف المفترسات ،واالتصاؿ ببعضيا البعض ،واغراؽ عالميا بأصوات
مزعجة ،يتقاطع مع ىذه األنشطة بما في ذلؾ مف نتائج محتممة خطيرة .3وتشمؿ اآلثار
الناجمة عف الضجيج في المحيطات حاالت وفيات ،واصابات ،وفقداف السمع المؤقت
والدائـ ،وارباؾ األنشطة األساسية وىجر الموائؿ ،ونقص التنوع البيولوجي ،والتوتر المزمف
وط مس األصوات ذات األىمية مف الناحية البيولوجية ،والتغيير في سموؾ األسماؾ المستغمة
تجاريا . 4ويشكؿ الضجيج المتزايد الناجـ عف أنشطة بشرية في المحيطات ضبابا دخانيا
لألنواع التي تعتمد عمى األصوات في حياتيا ،اذ يحجب عنيا إشارات صوتية قد تكوف
حاسمة في ىجرتيا وتغذيتيا وتكاثرىا ولوحظت آثار أخرى منيا اقتالع حيوانات مف موائميا
وتشريدىا والحاؽ أضرار بأنسجتيا وىالكيا .5وأظيرت الدراسات أيضا األضرار المادية
واالستجابات المتعمقة باألصوات تحت الماء الناجمة عف األنشطة البشرية ،بما في ذلؾ
فقداف السمع المؤقت والطويؿ األجؿ وحاالت الجنوح .وقد اقترنت حوادث جنوح الحيتاف

1اُٞص٤وخ ٓ ، A/66/70وعغ ٍبثن ،كووح .107
2اُٞص٤وخ ٓ ،A/64/66/Add. 2وعغ ٍبثن ،كووح .95
3اُٞص٤وخ ٓ ،A/62/66/Add.2وعغ ٍبثن ،كووح .52
4اُٞص٤وخ ٓ ،A/66/70/Add.1وعغ ٍبثن ،كووح .354
5اُٞص٤وخ ٓ ،A/60/63/Add.1وعغ ٍبثن ،كووح .159
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بالمناورات البحرية التي تنطوي عمى استخداـ جياز السونار ،والتي أدت إلى استجابة
سموكية مف قبيؿ الغوص المتكرر ،تسببت في إصابتيا بمرض فقد الضغط.

1

إف مجموعات السمع الوظيفي المصممة لمثدييات البحرية وتمؾ المقترحة لألسماؾ
يمكف استخداميا لمفصؿ بيف اآلثار عمى األنواع البحرية ،وفي الماضي كاف التركيز عمى
اآلثار المادية لمضوضاء تحت الماء ،ولكف اآلف ينظر إلى اآلثار عمى السموؾ مف
الضوضاء تحت الماء عمى أنيا قد تكوف ميمة أو أكبر بكثير مف مالحظة أف بعض
التغييرات في السموؾ يمكف أف تؤدي آثار مادية والموت .2وتشير البحوث إلى أف بعض
األنواع مف قبيؿ بعض السالحؼ والقشريات ورأسيات األرجؿ ،تظير استجابات سموكية أو
ردا ت فعؿ تنـ اإلجياد عند تعرضيا لمصوت بينما ال يظير ذلؾ عند أنواع أخرى ،ويمكف
لمتعرض المطوؿ لضجيج الخمفية أف يؤثر عمى التغذية والنمو والتطور عند بعض
الالفقاريات ،ويمكف أف يحدث أيضا ضرر مادي أو فسيولوجي ،بما في ذلؾ تعرض أعضاء
السمع لإلصابة وحدوث تغيرات في تركيبة الدـ.

3

الفرع الثالث :الحطام البحري
يشكؿ الحطاـ البحري بما فييا النفايات البالستيكية مشكمة مثيرة لقمؽ عالمي وليا تأثير
عمى جميع الكائنات الحية وموائميا الطبيعية في كؿ محيطات العالـ ،حيث تمكف الحطاـ
البحري مف قطع مسافات طويمة بفعؿ عوامؿ طبيعية وبشرية مف المناطؽ الساحمية الى
مناطؽ بعيدة عف أي مصدر بشري المنشأ ،وفي كؿ طبقات عمود الماء مف المياه السطحية

1اُٞص٤وخ ٓ ، A/73/68وعغ ٍبثن ،كووح .29
ٓ2نًوح ٖٓ األٓ ٖ٤اُز٘ل٤ن ،١االرلبه٤خ أُزؼِوخ ثبُز٘ٞع اُجُٞٞ٤ع ،٢روو٣و ٓوؽِ ٢ػٖ ٓؼبُغخ آصبه اُؼٞػبء رؾذ أُبء
ٝاُؾطبّ اُجؾو ١ػِ ٠اُز٘ٞع اُجُٞٞ٤ع ٢اُجؾوٝ ١اَُبؽِ ، ،٢اُ٤ٜئخ اُلوػ٤خ ُِٔشٞهح اُؼِٔ٤خ ٝاُزو٘٤خ ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤خ
االعزٔبع اُضبٖٓ ػشوٗٞٓ ،زو٣بٍ /ٞ٤ٗٞ٣ 28- 23 ،ؽي٣وإ ،2014 ،اُج٘لإ  ٖٓ ،3-4 ٝ 2-4عل ٍٝاألػٔبٍ أُإهذ
اُٞص٤وخ ، UNEP/CBD/SBSTTA/18/5.ص7
3اُٞص٤وخ ٓ ، A/73/68وعغ ٍبثن ،كووح.31 ،
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الى المياه العميقة .ليذا ارتأينا تقسيـ ىذا الفرع الى :مصادر الحطاـ البحري (أوال) ،اآلثار
البيئية لمحطاـ البحري(ثانيا).
أوال :مصادر الحطام البحري
الحطاـ البحري ىو أي مادة صمبة ثابتة أو مصنعة أو معالجة يتـ التخمص منيا أو
التخمي عنيا أو فقدانيا في البيئة البحرية والساحمية .بينما يشمؿ ىذا التعريؼ مجموعة
واسعة مف المواد ،ومعظـ العناصر تقع في عدد صغير نسبيا مف أنواع المواد مثؿ الزجاج
والمعادف والورؽ والبالستيؾ .والعناصر البالستيكية ىي أكثر أنواع الحطاـ البحري وفرة عمى
ن طاؽ عالمي والبالستيؾ ىو أيضا أكثر المواد التي يتـ اإلبالغ عنيا بشكؿ متكرر في
لقاءات بيف الحطاـ والكائنات البحرية.1والحطاـ البحري بما في ذلؾ القمامة البالستيكية ،لو
تبيف أف نحو 80
منابع متنوعة تشمؿ مجموعة متنوعة مف المصادر البرية والبحرية ،وقد ّ

مف المائة مف الحطاـ البحري يدخؿ المحيطات مف اليابسة حيث يقدر حجـ الحطاـ البحري
اآلتي مف البر بما يتراوح بيف  4.8و  12.7مميوف طف في السنة .2ويقطع ىذا الحطاـ الذي
ال تخمو منو أي بيئة بحرية مسافات بعيدة تحممو إلييا التيارات والرياح سواء كاف طافيا ،أو
عالقا بعمود مف الماء أو قابعا في قاع البحر ،ومف بيف مصادر تمويث المحيطات ،قطاع
النقؿ والصيد البحري واألساطيؿ العسكرية ،والسفف البحثية المنصات العائمة في عرض
البحر ،ومنشآت تربية األسماؾ .3أما المصادر البرية لتمويث المحيطات فيي تشمؿ مف
ناحيتيا ،المواقع الساحمية لدفف القمامة المناطؽ الحضرية ،ونقؿ النفايات عبر المجاري
المائية ،والتخمص مف مياه المناطؽ الحضرية دوف معالجتيا والسياحة.

4

1

Secretariat of the convention on biological diversity and the scientific and technical advisory
panel-GEF (2012).Impact of marine debris on biodiversity: current statuts and potential
solutions, Montreal, technical series. No 67,61, p8.
 2روو٣و األٓ ٖ٤اُؼبّ ُألْٓ أُزؾلح ،هبٗ ٕٞاُجؾبه ٝأُؾ٤طبد ،األْٓ أُزؾلحٓ22،بهً  ،2016اُٞص٤وخ ، A/71/74كووح .9
3اُٞص٤وخٓ ،A/59/62/Add. 1وعغ ٍبثن ،كووح .212
4أُوعغ ٗلَ.ٚ
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ثانيا :اآلثار البيئية لمحطام البحري
الموائؿ البحرية مموثة بمواد مف صنع اإلنساف مف الحطاـ مف القطبيف الى خط
االستواء ومف الشواطئ ومصبات االنيار وسطح البحر الى أعماؽ المحيط .1ويشكؿ
البالستيؾ تيديدا كبي ار لمثدييات البحرية ،الطيور والسالحؼ ،واألسماؾ ،بسبب التشابؾ
واالبتالع ،ويمثؿ البالستيؾ والبوليستريف حوالي  %75مف الحطاـ البحري.

2

وحسب التقريرات يوجد في المحيط عدد يتراوح بيف  15ترليوف و 50قطعة بالستيكية
ومعدات الصيد المتروكة أو المفقودة أو التي جرى التخمص منيا بطريقة أخرى والقطع
البالستيكية األكبر حجما تقتؿ األحياء البحرية بسبب عموقيا بيا أو نتيجة لمخنؽ أو
االختناؽ أو الجوع بسبب تدني قدرتيا عمى اليضـ والتسمـ.

3

والعموؽ في الحطاـ البالستيكي ىو أبرز آثار التموث البالستيكي التي تمحؽ بالكائنات
الحية إذ يضر بنسبة عالية مف األنواع عمى سبيؿ المثاؿ  100في المائة مف أنواع
السالحؼ البحرية و 67في المائة مف عجوؿ البحر و 31في المائة مف الحيتاف ،و 25في
المائة مف الطيور البحرية4.ومف بيف كؿ أنواع الطيور البحرية بحموؿ عاـ  ،2050سوؼ
يكوف  %95مف األفراد داخؿ ىذه األنواع قد اتبعت البالستيؾ بحموؿ نفس العاـ.

5

عندما تتفكؾ المواد البالستيكية في مياه المحيط تتحوؿ إلى جزيئات بالستيكية ،وىي
جسيمات بالستيكية صغيرة إلى درجة أنو ال يمكف رؤيتيا إال مف خالؿ المجير ،وتبمع
1

Marine Debris : defining a global environmental challange, global environement facility, may
19,2011, GEF/C.40/Inf.14 , p5, available on : https://www.thegef.org/sites/default/files/councilmeetingdocument/C.40.inf_14MarineDebris4.Pdf, 01/02/2020, 17 :30h.
2
Parbkhkar R. Pawar & Others, Plastic marine debris : Sources , distribution and impacts on
coastal and ocean biodiversity, Pencil Publication of Biological sciences Vol. 3(1):44
available on: https ://www.researchgate.net/publication/295919494.
3اُٞص٤وخ ٓ ، A/71/898وعغ ٍبثن ،كووح .24
4اُٞص٤وخ ٓ ، A/71/74وعغ ٍبثن ،كووح .15
5
Chris Wilcox & others, "threat of plastic pollution to seabirds is global, pervasive, and
increasing", proceedings of the national academy of science of the united states of America
(PNAS), vol.112, No.38 (2015), p11902, available on:
www.pas.org/cgi/doi/10.1073/pnas1502108112, 03/03/2019, 13 :00h.
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العوالؽ التي ىي ا لحمقة األولى في السمسمة الغذائية البحرية الجزيئات البالستيكية وبعد ذلؾ
يأكؿ السمؾ العوالؽ وفي نياية المطاؼ تجد الجزئيات البالستيكية طريقيا إلى الجياز
اليضمي البشري.

1

إف الجسيمات البالستيكية يمكف أيضا أف تساىـ في نقؿ المموثات العضوية الثابتة
والمواد األخرى السامة المقاومة لمتحمؿ والتي تتراكـ بيولوجيا وغيرىا مف المموثات التي توجد
في تمؾ الجسيمات أو تمتصؽ بيا في النظـ اإليكولوجية البحرية .2ذلؾ أف مركبات ثنائي
الفنيؿ المتعدد الكمور يحدث أث ار مض ار بالكائنات العضوية البحرية ينجـ عنيا ظيور سالالت
مشبوىة أو فنائيا ،وتقوي مف احتماالت اعتالؿ الكائنات البحرية وتخؿ بمستويات ىرموناتيا
وحتى واف كانت معدالت تموثيا بتمؾ المركبات منخفضة.

3

وقد وجيت األنظار في اآلونة األخيرة إلى ارتفاع مستويات تراكـ الحطاـ البالستيكي
وغيره مف أنواع الحطاـ البحري في مناطؽ التقاء أعالي البحار ،المعروفة أيضا باسـ
"الدوامات المحيطية" ،ويبدو أيضا أف األودية السحيقة في قيعاف البحار العميقة قد أصبحت
مستودعات لمثؿ ىذه المواد.

4

المطمب الثالث :ضغوط متزايدة سببيا بشري .
تشيد البحار والمحيطات تغييرات كبيرة في خصائصيا الرئيسية وفي نوعية الحياة
بداخؿ أعماقي ا بفعؿ تزايد األنشطة البشرية ما نجـ عنو انخفاض األرصدة السمكية عف
المستوى المستداـ نتج أيضا عف تكثيؼ األنشطة البشرية ب ار وبح ار تغير المناخ حيث
يصاحبو تحمض المحيطات وارتفاع مستوى سطح البحر وغيرىا مف التغييرات.

1اُٞص٤وخ ٓ ، A/71/898وعغ ٍبثن ،كووح .27
ٓ2ؾؼو اُلٝهح األُ ٠ُٝغٔؼ٤خ األْٓ أُزؾلح ُِج٤ئخ اُزبثغ ُجوٗبٓظ األْٓ أُزؾلح ُِج٤ئخ ،عٔؼ٤خ األْٓ أُزؾلح ُِج٤ئخ اُزبثؼخ
عٔؼ٤خ األْٓ أُزؾلح ،اُلٝهح األ٤ٗ ،٠ُٝوٝث -27-23 ،٢ؽي٣وإ  ،2014 / ٞ٤ٗٞ٣ص  ،49اُٞص٤وخ UNEP/EA.1/10
3اُٞص٤وخٓ ،A/59/62/Add.1وعغ ٍبثن ،كووح .213
4اُٞص٤وخٓ ،A/66/70/Add.1وعغ ٍبثن ،كووح .342
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ليذا سنتطرؽ مف خالؿ ىذا المطمب إلى مجموعة مف الضغوط كالتالي :تغير المناخ
(أوال) ،تحمض المحيطات (ثانيا) ،الصيد غير القانوني وغير المنظـ وغير المبمغ عنو
(ثالثا).
أوال :تغير المناخ.
تؤدي المحيطات دو ار محوريا في تنظيـ درجة الح اررة والمناخ عمى الصعيد العالمي.
ولكف التغيرات الفيزيائية والكيميائية التي تشيدىا المحيطات نتيجة انبعاثات غازات الدفيئة
في الغالؼ الجوي تدفع بالفعؿ نحو تغيرات كبيرة في نظـ المحيطات ،ويشكؿ تغير المناخ
خطر كبي ار عمى صحة وسالمة البشر وعمى عدد متزايد مف النظـ اإليكولوجية.

1

تغير المناخ يعني تغير المحيط ،وفي حيف أف اآلثار الكاممة لتغير المناخ عمى
المحيطات غير واضحة فإف الدراسات تتوقع زيادة درجات الح اررة وارتفاع مستويات سطح
البحر وتغيرات في كيمياء المحيطات .2وتشير سجالت درجات الح اررة مف عاـ  1850إلى
أف الكرة األرضية قد ارتفعت درجة ح اررتيا بمقدار  0.8درجة مئوية في المتوسط ،كما تشير
تحميالت أخرى إلى أف درجة ح اررتيا قد ارتفعت منذ عقد السبعينات مف القرف الماضي عف
عقد الذي يميو كما تشير التركيزات العالمية لغاز ثاني أكسيد الكربوف إلى ارتفاع مستوياتيا
مف  280جزء في المميوف في المتوسط في منصؼ القرف التاسع عشر ،عند بداية الثورة
الصناعية إلى نحو  388جزءا في المميوف في بداية القرف الحادي والعشروف .3ومف المتوقع
أف يستمر االتجاه نحو االستمرار العالمي ،حيث يقدر الفريؽ الحكومي الدولي المعني بتغير
المناخ أف متوسط ح اررة العالـ سيرتفع بمقدار  4.7-2.5درجة مئوية في عاـ 2100
بالمقارنة بمستويات عصر ما قبؿ الصناعة .4كما ييدد تغير المناخ أيضا إمدادات
 1روو٣و األٓ ٖ٤اُؼبّ ُألْٓ أُزؾلح ،هبٗ ٕٞاُجؾبه ٝأُؾ٤طبد ،األْٓ أُزؾلحٍ 11 ،جزٔجو ،2019اُٞص٤وخ  ،A/74/350كووح .45
 2أُؾ٤طبد ٝرـ٤و أُ٘بؿٓ ،زٞكو ػِ ٠أُٞهغ االٌُزو:٢ٗٝ
. https://www.iaea/org/ar/almadie/Ehmmud-almuhitatربه٣ـ اُي٣بهحٍ ،2020/9/3 :بػخ اُي٣بهح9:00 :
ٓ 3بهٍ٤ب ًو٣و ،١آصبه رـ٤و أُ٘بؿ ػِ ٠اُشؼبة أُوعبٗ٤خ ٝاُج٤ئخ اُجؾو٣خٓ ،زٞكو ػِ ٠أُٞهغ االٌُزو:٢ٗٝ
 ،https://www.un.org/ar/chronicle/article/20438ربه٣ـ اُي٣بهحٍ ،2020/9/4 :بػخ اُي٣بهح.17:00 :
4أُوعغ ٗلَ.ٚ
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األكسجيف في المحيطات بطريقتيف مختمفتيف أوال :ال يمكف لممياه الدافئة أف تحتفظ بنفس
القدر مف األكسجيف الذي تحتفظ بو المياه الباردة ،حيث تنخفض مستويات األكسجيف مع
ارتفاع ح اررة المحيطات ،ثانيا :تحتفظ المياه األكثر دفئا بكثافة أقؿ ،مما يجعؿ مف األصعب
عمى المياه الغنية باألكسجيف بالقرب مف السطح أف تنزؿ لمقاع وتنتشر ،وبالتالي فإف
المحيطات العميقة تواجو خطر كبي ار بشكؿ خاص الستنفاذ األكسجيف .1كما أف األسماؾ
التي تعتمد عمى األكسجيف سوؼ تنمو ببطء أكثر ،كما ستتعرض النخفاض في الحجـ
والتكاثر بوتيرة أقؿ اما األسماؾ الكبيرة مثؿ التونة ،وسمؾ أبو سيؼ ،وأسماؾ القرش ،والتي
تعتمد عمى كمية كبيرة مف األكسجيف ،فسوؼ تكوف مدفوعة إلى المياه السطحية الغنية أكثر
باألكسجيف حيث ستجد نسبة كبيرة مف فرائسيا وسيؤدي ذلؾ إلى زيادة المنافسة عمى الغذاء
اما الكائنات البحرية التي تعيش في قاع البحار فسوؼ تحتاج أيضا إلى البحث عف مياه أقؿ
عمقا ،إف تأثير المتتابع ليذا األمر سوؼ يشكؿ خط ار واضحا مف جراء اإلفراط في الصيد
الجائر .ألف المزيد مف المخموقات البحرية سوؼ تسكف مناطؽ أصغر وأكثر سيولة في
الوصوؿ غمييا لتصبح أكثر سيولة في التعرض لمصيد.

2

ويتنبأ أف تؤدي الزيادة المتوقعة في درجة ح اررة المحيطات إلى تنشيط ىجرة الكائنات
البحرية حسب تحمميا لمح اررة ،حيث ستوسع األنواع األكثر تحمال لمح اررة مف نطاؽ تواجدىا
شماال وستنحصر األنواع األقؿ تحمال لمح اررة ،وسيترتب عمى ىذا التغير في ديناميات
المحيطات أثر سمبي عمى األنواع التي ال تكوف قادرة عمى اليجرة وقد تؤدي إلى فنائيا.3

 1ئ٣ياثال ُٞك ،ٖ٤رـ٤و أُ٘بؿ ٣شٌَ رٜل٣لا ُٔؾ٤طبر٘بٓ ،زٞكو ػِ ٠أُٞهغ االٌُزو:٢ٗٝ
 ، https://www.un.org/ar/chronicle/article/20039ربه٣ـ اُي٣بهحٍ ،2020/9/8 :بػخ اُي٣بهح.22:00 :
 2أُوعغ ٗلَ.ٚ
ٓ3بهٍ٤ب ًو٣وٓ،١وعغ ٍبثن.
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كما توسعت المحيطات بسبب ارتفاع درجات الح اررة وذوباف الجميد مف -1901
 2010تقمص حجـ الجميد الحري في القطب الشمالي في كؿ عقد عمى التوالي منذ عاـ
 1979مع فقداف  106×1.07كيمومتر مربع مف الجميد في كؿ عقد.

1

ويحتمؿ أف تتعرض جميع الشعاب المرجانية لالنقراض الوظيفي بحموؿ عاـ 2050
وقد تـ التنبؤ في بعض سيناريوىات المناخ ألف قرابة  60في المائة مف الكتمة الحيوية
الحالية يمكف أف تتأثر إما إيجابا أو سمبا ،مما يؤدي إلى تعطيؿ العديد مف خدمات النظـ
اإليكولوجية القائمة ،ومف اآلثار التي قد تترتب عمى ذلؾ بالنسبة لمبشر زيادة تعرض
المجتمعات المحمية لمظواىر المناخية القاسية بسبب تعويض حواجز الحماية الطبيعية
واألضرار بالمستوطنات البشرية والبنى التحتية أو تدميرىا ،وتشرد المجتمعات المحمية بسبب
انخفاض فرص الصيد ،وتفاقـ انعداـ األمف الغذائي ،وشح المياه العذبة ،وتقمص مصادر
كسب الرزؽ والعمالة عمى سبيؿ المثاؿ.

2

ذكر التقرير لعممية األمـ المتحدة التشاورية غير الرسمية المفتوحة باب العضوية
المتعمقة بالمحيطات وقانوف البحار في اجتماعيا الحادي والعشريف عمى موضوع "ارتفاع
مستوى سطح البحر وآثاره" .أنو مع ارتفاع درجة ح اررة المناخ ،يتناقص الغطاء الثمجي
ومساحة وسمؾ الجميد البحري في القطب الشمالي وتتناقض كتمة األنيار الجميدية والصفائح
الجميدية وتسيـ في ارتفاع مستوى سطح البحر ،ومف المرجح جدا أف يكوف معدؿ تناقص
كتمة الغطاء الجميدي في غرينمد قد زاد زيادة كبيرة خالؿ الفترة مف عاـ  1992إلى عاـ
 ،2011ومف المرجع أف يكوف قد زاد بالنسبة لمغطاء الجميدي في انتاركتيكا بيف عامي
 2002و ، 2011ويحتوي الغطاء الجميدي في كؿ مف غرينمد وأنتاركتيكا عمى معظـ المياه
 1رـ٤و أُ٘بؿٓ ،زٞكو ػِ ٠أُٞهغ االٌُزوhttps://www.un.org/ar/sections/issues-depth/climate- :٢ٗٝ
 change/index.htmlربه٣ـ اُي٣بهحٍ ،2020/09/10 :بػخ اُي٣بهحٍ10:00 :ب.
2ئكاهح اُ٘ظْ اإلٌُٞٞ٣ع٤خ اُجؾو٣خ ٝاَُبؽِ٤خ ٝؽٔب٣زٜب ٝؽلظٜب ٝئػبكرٜب ئُٓ ٠ب ًبٗذ ػِٝ ،ٚ٤ههخ ٓلب٤ٔ٤ٛخ أػلرٜب األٓبٗخ
اُؼبٓخ ،األْٓ أُزؾلحٓ1 ،ب ،2017 ١اُٞص٤وخ  ، A /CONF-230/5كووح .3
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العذبة عمى سطح األرض وينطوي ذوبانيا عمى أكبر االحتماالت إلحداث تغيرات في
مستوى سطح البحر.1
وسوؼ تتأثر الكائنات البحرية الموجودة عمى طوؿ الساحؿ نتيجة تدىور بيئات
الحضانة القريبة مف الشاطئ ،مثؿ غابات المانجروؼ والشعاب المرجانية وعشب البحر
والمستنقعات الطينية ومصبات األنيار والمياه القميمة المموحة بسبب االرتفاع المستمر في
مستوى سطح البحر ،2وتعتبر التغيرات في مستوى البحر في المناطؽ الواقعة خارج حدود
الوالية الوطنية ميمة بشكؿ خاص بالنسبة لمجباؿ المغمورة والحمقات المرجانية المتصمة بيا
نظ ار لتأثير ىذه التغيرات عمى عالقتيا بسطح الماء.

3

ثانيا :تحمض المحيطات
تتسبب زيادة ثاني أكسيد الكربوف في الغالؼ الجوي في كؿ مف تغير المناخ البشري
المنشأ وتحمض المحيطات البشري  30في المائة مف انبعاثات ثاني أكسيد الكربوف البشرية
المنشأ في الغالؼ الجوي .4ويؤدي انحالؿ ثاني أكسيد الكربوف في المحيطات إلى زيادة
تركيز أيونات الييدروجيف  ،+Hمما يقمؿ الرقـ الييدروجيني ( ،)pHويزيد مف حمضية
المحيطات مف الميـ مالحظة أف الرقـ الييدروجيني ( )pHلممحيطات أكبر حاليا مف الرقـ
الييدروجيني  pH=7الرقـ الييدروجيني المحايد ،وبالتالي فإف مصطمح "حموضة المحيطات"
يشير إلى أف المحيطات تصبح أقؿ تدريجيا مف المستوى األساسي عمى طوؿ مقياس الرقـ
الييدروجيني (.)pH

5

 1روو٣و األٓ ٖ٤اُؼبّ ُألْٓ أُزؾلح ،هبٗ ٕٞاُجؾبه ٝأُؾ٤طبد ،األْٓ أُزؾلحٓ 16 ،بهً  ،2020اُٞص٤وخ  ،A/75/70كووح .6
2
Neelmani & others, impacts of climate change on marine biodiversity, journal of Entomoligy
and Zoolgy studies 2019; 7(2): p426. available on:
http://www.researchgate.net/publication/334637777, 01/01/2019, 08:00h.
 3ؽلع اُز٘ٞع اُجُٞٞ٤ع ٢اُجؾو ١ك ٢أُ٘بؽن اُٞاهؼخ فبهط اُٞال٣خ اُٞؽ٘٤خ ٝاٍزـالُ ٚػِٗ ٠ؾَٓ ٞزلاّ فالطخ رو٘٤خ ُِزوْ٤٤
اُجؾو ١أُزٌبَٓ اُؼبُٔ ٢األ ،ٍٝاألْٓ أُزؾلحٓ ،وعغ ٍبثن ،ص.21
 4روو٣و األٓ ٖ٤اُؼبّ ُألْٓ أُزؾلح ،هبٗ ٕٞاُجؾبه ٝأُؾ٤طبد ،األْٓ أُزؾلحٓ 6 ،بهً ،2017اُٞص٤وخ  ،A/72/70كووح 6
5
Secretariat of the convention on Biological diversity (2009), scientific synthesis of the
impacts of ocean acidification on marine biodiversity Montreal, technical series No, p11.
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يحدث التحمض الحالي لممحيطات بسرعة تتجاوز عشرة أضعاؼ أي شيء شيدتو
السنوات الثالثمائة مميوف الماضية ،األمر الذي يعرض قدرة أنظمة المحيطات عمى التكيؼ
مع التغيرات في كيمياء المحيطات بسبب ثاني أكسيد الكربوف لمخطر.

1

ومف المرجح أف يحد تحمض المحيطات مف قدرة المحيطات عمى امتصاص غاز ثاني
أكسيد الكربوف مما يخمؼ مقادير أكبر منو في الغالؼ الجوي ويفاقـ أثره عمى المناخ
ويصعب تثبيت تركيزات ثاني أكسيد الكربوف في الغالؼ الجوي ويمكف أف يؤدي ارتفاع
درجات الح اررة المتوقع إلى انخفاض نسبة حجز المحيطات لغاز ثاني أكسيد الكربوف بنسبة
 9إلى  14في المائة بحموؿ عاـ .2100

2

تحم ض المحيطات يمثؿ تيديدا عالميا يؤثر تأثي ار مباش ار عمى عناصر ىامة مف
الشبكة الغذائية لممحيطات مف قبيؿ منتجات الغذاء األولية (العوالؽ) والشعب المرجانية
والمحاريات والقشريات.

3

وحيث أف تحمض المحيطات يقمؿ مف توافر الكربونات في المحيطات ،فإف ذلؾ يزيد
مف الصعوبة ا لتي تواجييا كائنات بحرية كثيرة مف قبيؿ الشعاب المرجانية والصدفيات
والعوالؽ البحرية ،في بناء قواقعيا وىياكميا الصمبة ،وتوفر كثرة مف الكائنات المكمسة الموئؿ
والمأوى أو الغذاء لمختمؼ النباتات والحيوانات .4والشعاب المرجانية ،عمى وجو الخصوص
شديدة الحساسية إزاء تحمض المحيطات ،حيث إف نسبة  60في المائة مف تمؾ الشعاب
ميددة حاليا وسوؼ ترتفع ىذه النسبة إلى  90في المائة بحموؿ عاـ  2030والى ما يناىز
 100في المائة بحموؿ عاـ  .52050وتتأثر بذلؾ أيضا أنواع الكائنات البحرية التي تكتسي

1

Océan acidification, available on :
https:///www.iucn.org/resources/issues.briefs/ocean.acidification, 03/03/2019, 20 :30h.
 2روو٣و األٓ ٖ٤اُؼبّ ُألْٓ أُزؾلح ،هبٗ ٕٞاُجؾبه ٝأُؾ٤طبد ،األْٓ أُزؾلح 8 ،أكو ،2013 َ٣اُٞص٤وخ  ،A/68/70كووح 22
 3روو٣و ػٖ ػِٔ٤خ األْٓ أُزؾلح اُزشبٝه٣خ ؿ٤و اُؤٍ٤خ أُلزٞؽخ ثبة اُؼؼ٣ٞخ أُزؼِوخ ثبُٔؾ٤طبد ٝهبٗ ٕٞأُؾ٤طبد ك٢
اعزٔبػٜب اُواثغ ػشو ،هبٗ ٕٞاُجؾبه ٝأُؾ٤طبد ،األْٓ أُزؾلح 17 ،ع٤ِ٣ٞخ ،2013اُٞص٤وخ  ،A/68/159كووح 11
4اُٞص٤وخ ٓ ،A/68/71وعغ ٍبثن ،كووح .24
5اُٞص٤وخ ٓ ،A/72/70وعغ ٍبثن ،كووح 30
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أىمية في أنشطة صيد األسماؾ وتربية األحياء البحرية ،مثمما يتأثر انتقاؿ الصوت في
المحيطات .ومف شأف ىذه اآلثار أف تيدد إمداد مالييف األشخاص بالبروتيف وأمنيـ الغذائي
فضال عف صناعة صيد األسماؾ.

1

ثالثا :الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المبمغ عنو.
تضرر الكثير مف األرصدة السمكية اليامة بسبب ارتفاع مستويات الصيد غير المشروع
وغير المبمغ عنو وغير المنظـ .2ووفقا لمنظمة األغذية والزراعة لألمـ المتحدة (فاو) فإف
ىذه األنشطة مسؤولة عف خسارة  26-11مميوف مف األسماؾ سنويا والتي تقدر قيمتيا
االقتصادية ب ػ  23-10مميار دوالر.

3

واستنادا إلى تحميؿ منظمة األغذية والزراعة لألرصدة السمكية التجارية التي جرى تقييميا
إلى انخفض نصيب األرصدة السمكية ذات المستويات المستدامة بيولوجيا عف  90في المائة
في عاـ  1974إلى  68.6في المائة عاـ  ،2013وىكذا اعتبر مستوى  31.4في المائة مف
األرصدة السمكية غير مستداـ بيولوجيا ،أي أنيا كانت قد تعرضت لمصيد المفرط وفي عاـ
 2013مثمث األرصدة السمكية التي اعتبر أف الصيد فييا بمغ حده الكامؿ  58.1في المائة
مف األرصدة التي جرى تقييميا ،بينما بمغت نسبة األرصدة التي لـ تستغؿ إمكانات الصيد
فييا تماما  10.5في المائة ،وقد انخفضت ىذه األخيرة انخفاضا مستم ار تقريبا مف عاـ
 1974إلى عاـ  ،42013أما األرصدة التي اعتبر أف الصيد فييا بمغ حده الكامؿ فقد
انخفضت مف عاـ  1974إلى عاـ  ،1989ثـ زادت إلى  58.1في المائة عاـ 2013
1اُٞص٤وخ ٓ ،A/68/159وعغ ٍبثن ،كووح .11
 2اٍزلآخ ٓظبئل األٍٔبى ،ثطوم ٜٓ٘ب ارلبم ػبّ ُ 1995ز٘ل٤ن ٓب رزؼٔ٘ ٚارلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ُوبٗ ٕٞاُجؾبه أُإهفخ 10
ًبٗ ٕٞاأل ٍٝكَٔ٣جو  ٖٓ 1982أؽٌبّ ثشإٔ ؽلع ٝئكاهح األهطلح أٌَُ٤خ أُزلافِخ أُ٘بؽن ٝاألهطلح أٌَُ٤خ اٌُض٤وح
االهرؾبٍ ٝاُظٌٞى ماد اُظِخ ،روو٣و األٓ ٖ٤اُؼبّ ُألْٓ أُزؾلح ،أُؾ٤طبد ٝهبٗ ٕٞاُجؾبه ،األْٓ أُزؾلح 15 ،أٝد
 ،2007اُٞص٤وخ  ،A/62/260كووح .102
 3اُ ّٞ٤اُلٌُٔ ٢ُٝبكؾخ اُظ٤ل ؿ٤و اُوبٗ ٢ٗٞك ٕٝئثالؽ ٝك ٕٝر٘ظٓ ،ْ٤زٞكو ػِ ٠أُٞهغ اإلٌُزو:٢ٗٝ
 https://www.un.org/observances/end-illegal-fishing-dayربه٣ـ اُي٣بهحٍ ،2020/09/03 :بػخ اُي٣بهح:
.19:46
 4ؽبُخ أُٞاهك أٌَُ٤خ ٝروث٤خ األؽ٤بء أُبئ٤خ ك ٢اُؼبُْ ،أَُبٔٛخ ك ٢رؾو٤ن األٖٓ اُـنائٝ ٢اُزـن٣خ ُِغٔ٤غ٘ٓ ،ظٔخ اُيهاػخ
هٓٝب ،2016 ،صٓ .6زٞكو ػِ ٠أُٞهغ االٌُزوwww.fao.org/documents/card/en/c/33697e6b-b508-٢ٗٝ
 ،4f57-835aربه٣ـ اُي٣بهحٍ،2019/01/13 :بػخ اُي٣بهح.18:25 :
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وبالمقابؿ ازدادت نسبة األرصدة السمكية غير المستدامة بيولوجيا السيما في أواخر السبعينات
وفي الثمانينيات مف  10في المائة في عاـ  1974إلى  26في المائة في عاـ .1986
وبعد عاـ  1990استمرت زيادة نسبة األرصدة غير المستدامة بيولوجيا .واف يكف ببطء
أكبر.1

 1ؽبُخ أُٞاهك أٌَُ٤خ ٝروث٤خ األؽ٤بء أُبئ٤خ ك ٢اُؼبُْ ٓ ،2016وعغ ٍبثن،ص.6

94

خالصة
الفصل األول

الفصل األول  :المناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية :تنوع بيولوجي في خطر
إف التنوع البيولوجي ىو تنوع المستوى الجيني وعمى مستوى األنواع إلى جانب تنوع
األنظمة اإليكولوجية والموائؿ ،ويكتسي التنوع البيولوجي أىمية محورية لرفاه البشرية ،ألنو
يشكؿ أساس طائفة واسعة مف خدمات النظـ اإليكولوجية التي تعتمد عمييا الحياة ،وتشكؿ
المناطؽ الواقعة خارج نطاؽ الوالية الوطنية أكثر مف نصؼ مساحة البحار والمحيطات
ويمعب التنوع البيولوجي البحري ليذه المناطؽ أىمية بيئية واقتصادية كبيرة في حياة البشر
حيث تعتبر ىذه المناطؽ بالوعة ىامة لثاني أكسيد الكربوف ،ومصدر لمغذاء ،وتقدر قيمة
المبيعات لعمميات الصيد بػ ػ  16بميوف دوالر سنويا ،بينما توفر الفتحات الح اررية المائية
والنقر الباردة والشعاب المرجانية واالسفنجية الـ مستودعا ضخما مف الكائنات الحية الفريدة
مف نوعيا التي تدخؿ في تركيب أدوية لعالج العديد مف األمراض أبرزىا :مرض السرطاف
وغيرىا مف المنتجات التجميمية ،وتقدر سوؽ المنتجات المشتقة مف جميع الموارد الوراثية
البحرية بأكثر مف  50بميوف دوالر سنويا.
يتعرض التنوع البيولوجي البحري لممناطؽ الواقعة خارج الوالية الوطنية لمتيديد
والتدمير عمى نحو متزايد بسبب األنشطة البشرية البحرية واألرضية ،وعمى رأسيا التعديف
حيث أثبتت الدراسات العممية أنو ييدد بشدة الحياة البحرية في الفتحات الح اررية المائية
والجباؿ البحرية والسيوؿ السحيقة عند استخراج العقيدات المتعددة الفمزات والكبريتيدات
المتعددة الفمزات وقشور المنغنيز الغنية بالكوبمت ،وعمميات التعديف تتـ داخؿ وبجانب ىذه
األنظمة اإليكولوجية التي تحوي مجتمعات بيولوجية غاية في التنوع ،وتجريدىا مف العقيدات
يؤدي إلى إزالة موائميا الطبيعية وازالة الترسبات السائمة التي تعيش عمييا الحيوانات ما يؤدي
إلى ىالكيا فورا .باإلضافة إلى التعكير الناتج عف استخداـ مختمؼ المعدات واآلليات الذي
ينجـ عنو قبر الكائنات الحية ،وتغيير في الطبيعة الفيزيائية والكيميائية لعمود الماء ،تدمير
الموائؿ ،باإلضافة إلى النفايات والفمزات الثقيمة ،انبعاثات إلكترومغناطيسية ،ضوضاء ،كميا
آثار مدمرة وال زالت الصورة غير مكتممة فيما يخص اآلثار السمبية لعمميات التعديف لعدـ
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كفاية المعطيات ،ورغـ ذلؾ اعتمدت السمطة الدولية لقاع البحار  29ترخيص لحد اآلف
بشأف استغالؿ واستكشاؼ الموارد المعدنية ،ضؼ إلى ذلؾ التنقيب البيولوجي أحد أىـ
األنشطة في المناطؽ خارج الوالية الوطنية ،في حيف يصفو البعض بأنو بحث عممي وانو
يخضع لنظاـ البحوث العممية التفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار  1982فإف ىذا النشاط
ىو بحث عممي ذو وجية تجارية غرضو تحديد الموارد التي مف المحتمؿ أف تدخؿ في
تصن يع منتجات تجارية يتـ تسويقيا ،ىذا النشاط تترأسو شركات التكنولوجيا الحيوية نظ ار
لإلمكانيات العالية لمموارد الجينية في تطبيقات التكنولوجيا الحيوية مف أدوية السرطاف إلى
مستحضرات التجميؿ ىو نشاط موجود عمى أرض الواقع لكف ال توجد أي قاعدة قانونية
واضحة تنظمو ،بطبيعة الحاؿ تقوـ بو دوؿ متطورة في المقدمة ألمانيا ،ىذا النشاط يحاط
بسرية تامة مف عدة جوانب مف حيث األنظمة البيئية التي تنتمي إلييا الكائنات الحية
المستيدفة ،عمميات التطوير واإلنتاج ،ال يعرؼ عنيا سوى القميؿ ،كما أف اآلثار البيئية
الناجمة عف ىذا النشاط غامضة.
كذلؾ ىذه المناطؽ لـ تسمـ مف اآلثار السمبية لممموثات الناجمة عف المصادر البرية
حيث تتسبب المصادر البرية بنحو  80في المائة مف التموث البحري عمى الصعيد العالمي
وتشير البحوث إلى أف الحطاـ البحري يتسبب في خسائر اجتماعية واقتصادية ،وييدد صحة
اإلنساف بما في ذلؾ النفايات البالستيكية ،حيث يوجد في المحيط ما بيف  15و 50تريميوف
قطعة بالستيكية .وتزيد ممارسات الصيد غير القانوني وغير المنظـ وغير المبمغ عنو مف
الضغوط عمى الموارد السمكية وبات اآلف نحو ثمث كؿ األرصدة السمكية دوف المستويات
المستدامة ،وثمة قمؽ متزايد بشأف التيديد النتشار الضوضاء في المحيطات بفعؿ األنشطة
البشرية تحت الم ياه ويرزخ التنوع البيولوجي تحت ضغط متزايد نتيجة تغير المناخ وما ينجـ
عنو مف ارتفاع درجة الح اررة ،وتحمض المحيطات ،وارتفاع مستويات البحر.
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الوطنية
ارتبط اإلنساف منذ وجوده بالمحيط الذي يعيش فيو ،وينطوي ذلؾ عمى جميع مصادر
البيئة بما في ذلؾ سبلمتيا التي تضمف رفاىيتو واستم ارريتو غير أف استغبللو الخاطئ
واالستنزافي لمموارد البيئية أدى إلى اختبلؿ توازف جودة حياتو وأضر بالبيئة بشكؿ عاـ وىو
السبب الرئيسي في وجود المشاكؿ البيئية التي ال نعرؼ عواقبيا حتى اآلف ،وأىـ ىذه
المشاكؿ استنزاؼ الموارد الطبيعية الناتجة عف ارتفاع وتيرة استغبلؿ ىذه الموارد بصورة
مذىمة وغير مدروسة خبلؿ القروف الماضية والسيما القرف العشريف ،وىو ما جعؿ البيئة تفقد
القدرة عمى ال تجدد التمقائي لمموارد وأدى ذلؾ إلى اختبلؿ التوازف الطبيعي .إف سبب ىذا كمو
ىو إيبلء االعتبار لؤلبعاد التنموية عمى حساب البعد اإليكولوجي ،ىذا مف جية ومف جية
أخرى يعتبر التموث أكبر معضمة نتجت عف السموؾ اإلنساني ،خاصة بعد النيضة
الصناعية العظيمة التي صاحبيا تطور عممي وتكنولوجي ىائؿ جعمت التموث يتخطى
الحدود ويخرج عف كونو محميا ليتجاوز بذلؾ المسافات ،لتضحى بذلؾ مشكمة التموث عالمية
يعاني منيا جميع سكاف الكوكب.

1

أدى إدراج البحر والمحيطات ضمف ميداف نشاط الشعوب االقتصادية الفعاؿ إلى
ظيور أساطيؿ النقؿ والصيد التي ساعدت عمى توسيع القارة وانشاء العديد مف الموانئ
وظيور المدف والمراكز الصناعية الساحمية ،وىذا التياتؼ عمى البحر أثر سمبيا عمى البيئة
البحرية حيث ترتب عمى مغاالة اإلنساف في استغبلؿ ىذه الموارد لتمبية حاجاتو ومتطمباتو
المتجددة ،إحداث تغيرات في النظـ البيئية تجاوزت في كثير مف األحياف حدود احتماالتيا.2
وتؤثر عمى التنوع البيولوجي ،وتيدد بقاء النظـ اإليكولوجية اليشة ومصائد األسماؾ اليامة
ومف ثـ تدىور وفساد البيئة البحرية واختبلؿ توازنيا البيئي ،ولما كاف التنوع البيولوجي ىو
ٓ1قِٞف ػٔو ،رأط َ٤اُوبٗ ٕٞاُلُِ ٢ُٝج٤ئخ ،أُلٝ ّٜٞأُظبكهٓ ،غِخ اُجؾٞس ك ٢اُؾوٞم ٝاُؼِ ّٞاَُ٤بٍ٤خ ،أُغِل3
اُؼلك ،2018 ،2ص.122
 2ثٖ ػ ٠َ٤ؽ٤بح ،اُؾٔب٣خ اُغ٘بئ٤خ ُج٤ئخ اُجؾو٣خ ،صٓ ،23زٞكو ػِ ٠أُٞهغ االٌُزو:٢ٗٝ
 ، https://www.asjp.cerist.dz/en/article/85071ربه٣ـ اُي٣بهحٍ ،2019/03/03 :بػخ اُي٣بهح .18:25 :
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الذي يدعـ الحياة عمى كوكب األرض ،فإنو بات لزاما أف تحظى البيئة البحرية بالعناية
والتنظيـ والتعاوف عمى جميع المستويات (الدولي ،اإلقميمي والفردي) مف أجؿ الحفاظ وحماية
التنوع البيولوجي البحري ومكافح ة التموث مف مختمؼ مصادره ما يحقؽ لمبيئة البحرية
الحماية وعدـ المساس بسبلمتيا.

1

لذلؾ بدأ االىتماـ بموضوع حماية البيئة البحرية ومواجية مختمؼ العوامؿ الميددة ليا
وباعتبار المناطؽ البحرية واف كانت منفصمة قانونا فيي متصمة بيولوجيا ،مما يجعؿ مف
قضية حماية البيئة البحرية قضية عالمية وليست مقتصرة عمى دولة معينة فقط ،بؿ تمس
مختمؼ السمع والخدمات التي يقدميا التنوع البيولوجي البحري لئلنسانية ،مما يحتـ ضرورة
سف مختمؼ المبادئ والقواعد لتنظيـ مختمؼ األنشطة البشرية وتنسيؽ جيود المنظمات
الدولية العالمية واإلقميمية.
ولقد عمد المجتمع الدولي إلى وضع العديد مف االتفاقيات والمعاىدات والبروتكوالت
واألجندة الدولية والمبادرات مع االعتماد عمى مختمؼ النيج مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ واحد ىو
حماية البيئة البحرية والمحافظة عمييا.
وىناؾ العديد مف التيديدات لمتنوع البيولوجي البحري ،كالتموث البحري ،إدخاؿ أنواع
غريبة تغير المناخ ،االستغبلؿ المفرط لمموارد الحية وغير الحية ،لكؿ مف ىذه التيديدات
عدد كبير مف األنظمة القانونية التي تتناوؿ ىذه المسائؿ.

1ؽٔلآ ١ٝؾٔل ،كٝه أُ٘ظٔبد اُل٤ُٝخ ك ٢ؽٔب٣خ اُج٤ئخ اُجؾو٣خ ٝاُؾلبظ ػِ ٠اُز٘ٞع اُجُٞٞ٤ع ٢اُجؾو ،١صٓ ،183زٞكو
ػِ ٠أُٞهغ ،.https://www.asjp.cerist.dz/en/article/56530 :ربه٣ـ اُي٣بهحٍ ،2019/03/03 :بػخ اُي٣بهح:
15:00
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ليذا ارتأينا تقسيـ الفصؿ الثاني إلى:
اآلليات القانونية المتاحة لحماية التنوع البيولوجي البحري لممناطؽ الواقعة خارج الوالية
الوطنية(المبحث األوؿ) ،الجيود الدولية لحماية التنوع البيولوجي البحري لممناطؽ الواقعة
خارج الوالية الوطنية(المبحث الثاني).
المبحث األول 8اآلليات القانونية المتاحة لحماية التنوع البيولوجي البحري لممناطق
الواقعة خارج الوالية الوطنية
نتناوؿ مف خبلؿ ىذا المبحث أىـ المبادئ والسياسات العامة التي تتضمنيا مختمؼ
اإلعبلنات الدولية المنبثقة عف المؤتمرات الدولية الميتمة بقضايا البيئة باإلضافة إلى
مختمؼ االتفاقيات الدولية العالمية واإلقميمية المتعمقة بحماية التنوع البيولوجي البحري ،بما
في ذلؾ اتفاقيات حماية األرصدة السمكية مع التطرؽ إلى النيج المعتمدة والتي يسعى
المجتمع الدولي إلى تفعيميا أكثر ضمف إطار إدارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة البحرية.
ومع استمرار األنشطة البشرية المدمرة لؤلوساط البيئية البحرية  .مما تسبب في
تراجع كبير في عدد ونوع الكائنات البحرية .حاز ىذا الموضوع عمى اىتماـ دولي كبير مف
اجؿ حماية ىذه األوساط البحرية باعتبارىا مصدر لؤلكسجيف والغذاء والدواء ليذا سنحاوؿ
دراسة ىذا المبحث عمى النحو التالي:
مبادئ وسياسات عامة (المطمب األوؿ)،نيج النظاـ اإليكولوجي والنيج االحترازي(المطمب
الثاني) ،االتفاقيات العالمية (المطمب الثالث) ،االتفاقيات اإلقميمية ( المطمب الرابع)
اتفاقيات حماية األرصدة السمكية (المطمب الخامس).
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المطمب األول :مبادئ وسياسات عامة
أسفرت المعرفة المتزايدة بالقضايا البيئية في العقود القميمة الماضية عف فكرة مؤداىا انو
ال بد لنا أف نشكؿ إجراءاتنا ليس عمى أساس احتياجاتنا فحسب بؿ أيضا بتوخي عناية أكثر
تبص ار بنتائجيا البيئية كي نقر حقوؽ األجياؿ الحاضرة والمقبمة عمى حد سواء .ولقد وضع
عدد مف المبادئ العامة الكتساب تمؾ الفكرة مضمونا .و ينبغي أف تشكؿ ىذه المبادئ أساسا
ألية تدابير تتخذ لحفظ وادارة األنظمة االيكولوجية البحرية الضعيفة والتنوع البيولوجي في
المناطؽ الخارجة عف نطاؽ الوالية الوطنية 1.وعميو سنتناوؿ ىذا المطمب كالتالي  :إعبلف
ستوكيولـ المتعمؽ بالبيئة البشرية (الفرع األوؿ) ،الميثاؽ العالمي لمطبيعة(الفرع الثاني)
إعبلف ريو بشأف البيئة والتنمية (الفرع الثالث) ،إعبلف جوىانسبورغ(الفرع الرابع) ،الوثيقة
الختامية لمؤتمر األمـ المتحدة لمتنمية المستدامة المعنونة " المستقبؿ الذي نصبو إليو"(الفرع
الخامس) ،الفصؿ  17مف جدوؿ أعماؿ القرف ( 21الفرع السادس).
الفرع األول 8إعالن استكيولم المتعمق بالبيئة البشرية .2751
إعبلف البيئة اإلنساني (استكيولـ) بشأف البيئة لعاـ ( )1972يعتبر أوؿ وثيقة دولية
بمبادئ العبلقات بيف الدوؿ في شأف البيئة وكيفية التعامؿ معيا ،والمسؤولية عما يصيبيا
مف أضرار باإلضافة إلى خطة العمؿ الدولي وىي تتكوف مف ( )109توصية و( 26مبدأ)

2

ووضع إعبلف استكيولـ البنى األساسية لعبلقة اإلنساف بالبيئة بتأكيده في المبدأ األوؿ مف
مبادئو عمى أف لئلنساف حقا أساسيا في الحرية والمساواة وظروؼ حياة مبلئمة في بيئة
يسمح لو مستواىا بالعيش في كرامة ورفاىية ،وأف عمى اإلنساف واجبا مقدسا لحماية وتحسيف
بيئتو مف أجؿ أماؿ الحاضر والمستقبؿ.

3

1اُٞص٤وخ ٓ ،A/59/62/Add.1وعغ ٍبثن ،اُلووح . 238
ٗ 2بطو ػجل اُوؽ ْ٤اُؼِ ،٢ى٣بك ٓؾٔل اُٞؽشبد ،أَُؤ٤ُٝخ اُل٤ُٝخ ػٖ اُزِٞس اُج٤ئ ٢أص٘بء اُ٘ياػبد أَُِؾخٓ ،غِخ عبٓؼخ
رٌو٣ذ ُِؾوٞم ،أُغِل  ،1اُؼلك  ،2016 ،2ص.968
3شؼشٞع ه٣ٞله ،كٝه أُ٘ظٔبد ؿ٤و اُؾٌ٤ٓٞخ ك ٢رط٣ٞو اُوبٗ ٢ٗٞاُل ٢ُٝاُج٤ئ ،٢أؽوٝؽخ كًزٞها٤ًِ ٙخ اُؾوٞم ٝاُؼِّٞ
اَُ٤بٍ٤خ ،عبٓؼخ أث ٢ثٌو ثِوب٣ل ،رَِٔبٕ ،2014 ،ص.96
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حيث أكد عمى ضرورة الحفاظ عمى الموارد الطبيعية لمكرة األرضية بما في ذلؾ اليواء
الماء ،األرض ،النباتات والحيوانات وخاصة العينات التمثيمية لمنظـ اإليكولوجية الطبيعية
لصالح األجياؿ الحالية والمقبمة مف خبلؿ تخطيط وادارة حذرة حسب الحاجة .1والمسؤولية
الخاصة التي تقع عمى عاتؽ اإلنساف في حماية وادارة تراث الحياة البرية ،2ومسؤولية الدوؿ
في اتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع تموث البحار بالمواد التي مف المحتمؿ أف تعرض
صحة اإلنساف لمخطر وتضر بالموارد الحية والحية البحرية في البحار .3ومسؤولية الدوؿ في
أال تسبب األنشطة الواقعة في نطاؽ واليتيا أو تحت سيطرتيا في األضرار ببيئة دوؿ أو
مناطؽ أخرى خارج حدود الوالية الوطنية .4وىذا المبدأ يعتبر مف أىـ مبادئ إعبلف
استكيولـ وفقا آلراء معظـ الفقياء حيث عمؿ عمى التوفيؽ بيف مسألتيف غاية في األىمية
ألولى :وىي حرية الدولة في ممارسة ما تشاء مف أنشطة استثمارية لمواردىا في حدود
سياستيا اإلقميمية ،والثانية أال تتسبب ىذه األنشطة في األضرار ببيئة الغير أو خارج الحدود
السياسية ليا مثؿ المواقع التي تشكؿ تراثا مشتركا لمعالـ أجمع.

5

الفرع الثاني 8الميثاق العالمي لمطبيعة .2761
في  27أكتوبر  1982تمت الموافقة عمى الميثاؽ العالمي لمطبيعة مف طرؼ الجمعية
العامة لؤلمـ المتحدة ،وتنص المادة األولى منو عمى أف لئلنساف حؽ أساسي في الحرية
والمساواة وفي ظروؼ معيشية مرضية ،وفي بيئة تسمح لو بالحياة بكرامة ورفاىية ،وعمى
اإلنساف واجب مقدس في حماية وتحسيف البيئة لؤلجياؿ الحاضرة والمستقبمة .6وأكد الميثاؽ

1أُجلأ ( ٖٓ )2إػالٕ اٍزٌ.1972 ُْٜٞ
2أُجلأ ( ،)4أُوعغ ٗلَ.ٚ
3أُجلأ ( ،)7أُوعغ ٗلَ.ٚ
4أُجلأ ( ،)21أُوعغ ٗلَ.ٚ
ٓ5ؼٔو هر٤ت ٓؾٔل ػجل اُؾبكعٓ ،وعغ ٍبثن ،ص.84
6شؼشٞع ه٣ٞلهٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .104-103
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عمى ضرورة الحفاظ عمى السبلمة الجينية لؤلرض ،والحاجة إلى حماية الموائؿ .1وضرورة
حماية خاصة لؤلجزاء الفريدة مف نوعيا ولعينات التمثيمية المختمفة لمنظـ اإليكولوجية وموائؿ
األنواع النادرة أو الميددة باالنقراض.

2

الفرع الثالث 8إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية .2771
بعد مرور عشريف سنة عف انعقاد أوؿ مؤتمر دولي حوؿ البيئة البشرية انعقد المؤتمر
الثاني الذي سمي بقمة األرض في مدينة ريو دي جانيرو بالب ارزيؿ مف الثالث إلى التاسع
عشر مف شير جواف مف سنة  ،1992وحضر ىذا المؤتمر  185دولة تحت رعاية منظمة
األمـ المتحدة واعتبر أكبر لقاء عالمي يسعى لحماية كوكب الكرة األرضية بكؿ مقوماتو
ومكوناتو مف مواد طبيعية ،ومناخ ،وعناصر البيئة األخرى.

3

والجدير بالذكر أف ىذه القمة كانت ليا أىمية كبيرة في التأكيد عمى حماية البيئة
البحرية إذ ّأنيا كانت تشكؿ القاسـ المشترؾ بيف الدوؿ كبيرة أـ صغيرة ،غنية كانت أـ فقيرة

متطورة كانت أـ نامية لمتباحث في التعاوف الجماعي مف أجؿ الحموؿ المناسبة ألخطار

التموث والتدىور البيئي الذي ييدد البشرية عمى الكرة األرضية .4ولقد صدر عف مؤتمر ريو
مجموعة مف الوثائؽ اليامة ما بيف إعبلنات وخطط عمؿ واتفاقيات أىميا :أجندة ريو دي
جانيرو أو األجندة( 21جدوؿ أعماؿ القرف الواحد والعشروف) ،إعبلف ريو حوؿ البيئة
والتنمية اتفاقية ريو بشأ ف تغيير المناخ اتفاقية ريو الخاصة بالتنوع البيولوجي ،إعبلف مبادئ
حماية الغابات.5
1

Charte mondiale de la nature 1982, principe 2.
Ibid, principe 3.
3األىٛو كاٝك ،األٖٓ اُج٤ئ٘ٓ ٖٓ ٢ظٞه اُوبٗ ٕٞاُل ،٢ُٝهٍبُخ ٓبعَز٤و٤ًِ ،خ اُؾوٞم عبٓؼخ اُغيائو  ،2016 ،1ص.111
ٝ4اػِ ٢عٔبٍ ،اُؾٔب٣خ اُوبٗ٤ٗٞخ ُِج٤ئخ اُجؾو٣خ ٖٓ أفطبه اُزِٞس ،أؽوٝؽخ كًزٞها٤ًِ ،ٙخ اُؾوٞم ٝاُؼِ ّٞاَُ٤بٍ٤خ ،عبٓؼخ
عبٓؼخ اث ٢ثٌو ثِوب٣ل ،رَِٔبٕ ،2010 ،ص.153
 5ه٣بع طبُؼ أث ٞاُؼطب ،ؽٔب٣خ اُج٤ئخ ٖٓ ٓ٘ظٞه اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاُؼبّ ،كاه اُغبٓؼخ اُغل٣لح االىها٣طخ ،2009 ،ص-106
.107

2
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ويؤكد إعبلف ريو عمى اعتبار البشر أىـ ركيزة لمتنمية المستدامة ،ويحؽ ليـ أف يحيوا
حياة صحية ومنتجة في وئاـ مع الطبيعة .1ويؤكد عمى مسؤولية الدوؿ عف ضماف أال
تتسبب األنشطة الواقعة في نطاؽ واليتيا أو تحت سيطرتيا في األضرار بالبيئة دوؿ أو
مناطؽ أخرى خارج حدود واليتيا الوطنية .2وأكد عمى ضرورة إعماؿ الحؽ في التنمية عمى
نحو يكفؿ الوفاء بشكؿ منصؼ باالحتياجات اإلنمائية لؤلجياؿ الحالية والمقبمة .3وضرورة
جعؿ البيئة جزء ال يتج أز مف عممية التنمية .4وضرورة حفظ وحماية واستعادة صحة وسبلمة
النظاـ اإليكولوجي لؤلرض ،عمى أساس المسؤوليات المشتركة واف كانت متباينة .5وضرورة
أف تعمؿ الدوؿ عمى الحد مف أنماط اإلنتاج واالستيبلؾ غير المستدامة وازالتيا وتشجيع
السياسات الديمغرافية المبلئمة ،وتشجيع توعية ومشاركة الجميور.

6

ويؤكد المبدأ الخامس عشر عمى ضرورة تبني لمبدأ االحتياط  Précautionفي مجاؿ
تموث البيئة بمعنى أخذ االحتياطات البلزمة لموقاية مف تموث البيئة ،وذلؾ عمى اعتبار أف
منع الضرر البيئي قبؿ وقوعو ،أفضؿ مف االنتظار حتى يقع ثـ يتـ التعامؿ معو .7والمبدأ
السادس عشر عمى مبدأ المموث ىو الدافع  ،Pollueur payeurحيث يشير إلى ضرورة
تشجيع السمطات الوطنية لموفاء بتكاليؼ حماية البيئة ،ويشير المبدأ السابع عشر إلى آثار
التموث الضارة.

8

1أُجلأ ( ٖٓ )1إػالٕ ه ٞ٣ثشإٔ اُج٤ئخ ٝاُز٘ٔ٤خ .1992
2أُجلأ ( ،)2أُوعغ ٗلَ.ٚ
3أُجلأ ( ،)3أُوعغ ٗلَ.ٚ
4أُجلأ ( ،)4أُوعغ ٗلَ.ٚ
5أُجلأ ( ،)7أُوعغ ٗلَ.ٚ
6أُجلأ ( ، )10أُوعغ ٗلَ.ٚ
7ه٣بع طبُؼ أث ٞاُؼطبٓ ،وعغ ٍبثن ،ص.110-109
8أُوعغ ٗلَ.ٚ
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الفرع الرابع  8إعالن جوىانسبورغ .1001
عقد ىذا المؤتمر في مدينة (جوىانسبورغ) بجنوب إفريقيا في الفترة ما بيف  26يونيو
إلى  4يوليو  2002بإشراؼ األمـ المتحدة لموقوؼ عمى اإلنجازات عمى طريؽ التنمية
المستدامة منذ إعبلف ريو وتحديد الخبرات والتحديات والنجاحات واإلخفاقات التي حدثت
لمبيئة وتحديد القضايا ذات األولوية والتي يجب التركيز عمييا مستقببل.1
ارتكز ىذا المؤتمر عمى جميع المؤتمرات السابقة ال سيما  1972و ،1992باإلضافة
إلى تأكيد التزاـ الجميع بمبادئ ريو ،وكفالة تنفيذ التاـ لجدوؿ أعماؿ القرف  ،21ومواصمة
تنفيذه وتحقيؽ لؤلىداؼ اإلنمائية المتفؽ عمييا ،وكذا نتائج المؤتمرات الرئيسية التي عقدتيا
األمـ المتحدة واالتفاقيات المبرمة منذ عاـ .1992

2

وقد تفاوض مؤتمر القمة العالمي لمتنمية المستدامة وأقر وثيقتيف رئيسيتيف :خطة
جوىانسبورغ لمتنفيذ واعبلف جوىانسبورغ بشأف التنمية المستدامة.

3

أكد إعبلف جوىانسبورغ عمى االلتزاـ مف جديد بإعبلف ريو بشأف البيئة والتنمية
والبرنامج العالمي المعروؼ باسـ جدوؿ أعماؿ القرف  21لتحقيؽ التنمية المستدامة .4وسمـ
إعبلف بأف البيئة العالمية ال زالت تعاني مف التدىور ،فتناقص التنوع البيولوجي مستمر
وكذلؾ استنفاذ األرصدة السمكية ،والتصحر يتمؼ مساحات متزايدة مف األراضي الخصبة
واآلثار الضارة لتغير المناخ باتت واضحة ،وتزايد حدوث الكوارث الطبيعية وما يترتب عمييا
 1شؼشٞع ه٣ٞله ،كٝه أُؤرٔواد ٝأُؼبٛلاد اُل٤ُٝخ ك ٢رط٣ٞو اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاُج٤ئ ،٢صٓ ،111زٞكو ػِ ٠أُٞهغ
االٌُزو، http://www.asjp.cerist.dz/en/article/56522 :٢ٗٝربه٣ـ اُي٣بهح.2019/03/14:
ٍبػخ اُي٣بهح.11:35 :
 2ػجل اُجبهٓ ٢ؾٔل ،اُ٘زبئظ االهزظبك٣خ ُٔؤرٔواد ؽٔب٣خ اُج٤ئخ ٝكٝهٛب ك ٢إهٍبء ٓجبكا االهزظبك األفؼو فالٍ اُلزوح
 1972إُ- 2012 ٠كوع ٝرؾل٣بد اُغيائو إلهٍبء ٓجبكا االهزظبك األفؼو ،صٓ ،337زٞكو ػِ ٠أُٞهغ :
 ،http// :www.asjp.ceriste.dz/en/article/86215ربه٣ـ اُي٣بهحٍ ،2019/05/19 :بػخ اُي٣بهح .00:30
 3أُؼٜل اُلُِ ٢ُٝز٘ٔ٤خ أَُزلآخِٓ ،قض االعزٔبع اُزؾؼ٤و ١اُؼوث ٢اإلهُِٔ ٢ٔ٤ؤرٔو األْٓ أُزؾلح ُِز٘ٔ٤خ أَُزلآخ
ٗشوح ٓلبٝػبد ٖٓ أعَ األهع ،أُغِل  ،27اُؼلك  ،2011 ،8ص.3
 4روو٣و ٓؤرٔو اُؤخ اُؼبُُِٔ ٢ز٘ٔ٤خ أَُزلآخٝ ،ص٤وخ األْٓ أُزؾلح  ،A/CONF.199/20عٛٞبَٗجٞهؽ  /ع٘ٞة اكو٣و٤ب
 26آة /أؿَطٌ 4 -أٍ /ٍِٞ٣جزٔجو ،2002اُلووح .8
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مف دمار وأضحت البمداف النامية أضعؼ حاال ،وال يزاؿ اليواء والمياه والبحار يحرـ مبلييف
األشخاص مف العيش الكريـ .1وأكد إعبلف جوىانسبورغ عمى ضرورة إقامة شراكة بناءة مف
أجؿ التغيير ومف أجؿ تحقيؽ اليدؼ المشترؾ المتمثؿ في التنمية المستدامة.2
الفرع الخامس 8الوثيقة الختامية لمؤتمر األمم المتحدة لمتنمية المستدامة المعنونة
"المستقبل الذي نصبوا إليو" .1021
عقد مؤتمر األمـ المتحدة لمتنمية المستدامة مف  22/20حزيراف /يونيو  2012في
أف ييدؼ مف المؤتمر ىو تقييـ  20سنة مف
ريو ،وعرؼ باسـ ريو  20+ويتبادر إلى الذىف ّ
العمؿ البيئي ،أي الفترة الفاصمة بيف عامي  1992و ،2012لكف الواقع ىو تقييـ فترة 40

ألنو يمكف قراءة الجيود الدولية البيئية والمعوقات التي اعترضتيا خبلؿ ىذا المسار
سنةّ ،
انطبلقا مف مؤتمر أستوكيولـ عاـ  1972كمحطة أساسية ليذه الجيود.

3

وحددت الوثيقة الختامية لمؤتمر األمـ المتحدة لمتنمية المستدامة لعاـ  2012المعنونة
''المستقبؿ الذي نصبوا إليو'' ،التأكيد عمى تعزيز الربط بيف العموـ والسياسات باالستعانة بما
ىو قائـ مف الصكوؾ الدولية والتقييمات وأفرقة الخبراء وشبكات المعمومات ،بما في ذلؾ
تقرير التوقعات البيئية العالمية باعتباره مف الوسائؿ التي ينشد منيا الجمع بيف المعمومات
والتقييمات دعما لعممية اتخاذ ق اررات مستنيرة ،4نشر المعمومات البيئية القائمة عمى األدلة

ٝ1ص٤وخ األْٓ أُزؾلح ٓ ،A/CONF.199/20وعغ ٍبثن ،اُلووح .12
2اُلووح  ،16أُوعغ ٗلَ.ٚ
 3شٌواٗ ٢ؽَٓ ٖٓ ،ٖ٤ؤرٔو اٍزٌ 1972 ُْٜٞإُ ٠هُ 20+ ٞ٣ؼبّ  ،2012ثؾٞس اهزظبك٣خ ػوث٤خ ،اُؼلكإ 64-63
 ،2013ص.160
 4روو٣و ٓؤرٔو األْٓ أُزؾلح ُِز٘ٔ٤خ أَُزلآخٝ ،ص٤وخ األْٓ أُزؾلح  ،A/CONF.216/16ؽي٣وإ2012 ٚ٤ٗٞ٣ /
اُلووح ( 88ك).
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والعمؿ عمى تبادليا ،وتوعية الرأي العاـ بشأف القضايا البيئية األساسية والناشئة ،1التأكيد
عمى أىمية دعـ التكنولوجيا وبناء القدرات.

2

وأكدت الوثيقة الختامية عمى أىمية حفظ البحار والمحيطات ومواردىا واستغبلليا
استغبلال مستداما باإلضافة إلى حماية التنوع البيولوجي والبيئة البحرية ومعالجة اآلثار
تغير المناخ في آف واحد وتجديد االلتزاـ بحماية المحيطات والنظـ اإليكولوجية
الناجمة عف ّ
البحرية ،وبالحفاظ عمى تنوعيا البيولوجي وحفظيا لؤلجياؿ الحالية المقبمة واستغبلليا بشكؿ
مستداـ ،وتطبيؽ نيج النظـ اإليكولوجية والنيج الوقائي في إدارة األنشطة المؤثرة في البيئة
البحرية .3وأكدت الوثيقة عمى أىمية بناء قدرات الدوؿ النامية وضرورة التعاوف في بحوث
عموـ البحار ونقؿ التكنولوجيا.

4

وتطرقت الوثيقة إلى أىمية حفظ التنوع البيولوجي في المناطؽ الواقعة خارج نطاؽ
الوالية الوطنية واستغبللو عمى نحو مستداـ ،ودعـ جيود الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بشأف
التوصؿ إلى اتفاؽ خاص بحماية التنوع البيولوجي في المناطؽ الواقعة خارج نطاؽ الوالية
الوطنية.5
وتؤكد الوثيقة الختامية عمى ضرورة االلتزاـ باتخاذ إجراءات لمحد مف التموث البحري
الناجـ عف عدد مف المصادر البحرية والبرية عف طريؽ تنفيذ االتفاقيات ذات الصمة
المعتمدة في إطار المنظمة البحرية الدولية ،ومتابعة المبادرات ذات الصمة ،واعتماد
استراتيجيات منسقة لتحقيؽ ىذه الغاية ،6كما أكدت الوثيقة الختامية بضرورة االلتزاـ بتنفيذ

1اُٞص٤وخ ٓ، A/CONF.216/16وعغ ٍبثن ،اُلووح .)ٙ( 88
2اُلووح  ،)ٝ( 88أُوعغ ٗلَ.ٚ
 3اُلووح  ،158أُوعغ ٗلَٚ
4اُلووح  ،160أُوعغ ٗلَ.ٚ
5اُلووح  ،162أُوعغ ٗلَ.ٚ
6اُلووح  ،163أُوعغ ٗلَ.ٚ
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تدابير لمنع دخوؿ األنواع الدخيمة التوسيعية والسيطرة عمى تأثيرىا البيئي الضار بما في ذلؾ
حسب االقتضاء ،التدابير المعتمدة في إطار المنظمة البحرية الدولية.1
ودعت الوثيقة إلى تقديـ الدعـ لممبادرات التي تعالج مسألة تحمض المحيطات وآثار
تغير المناخ عمى النظـ اإليكولوجية وعمى الموارد البحرية والساحمية ،وتعزيز التعاوف الدولي
لمنع استمرار تحمض المحيطات ،وتعزيز قدرة النظـ اإليكولوجية ،ودعـ بحوث عموـ
البحار .2وتجديد العزـ عمى االلتزاـ في االستمرار في معالجة مسألة تخصيب المحيطات
بأقصى درجات الحذر ،بما يتفؽ مع النيج الوقائي.3
وأكدت الوثيقة الختامية عمى االلتزاـ مجددا بالقضاء عمى الصيد غير المشروع وغير
المّبمغ عنو وغير المنظـ .4وتؤكد عمى أىمية تدابير الحفظ القائمة عمى أساس المناطؽ ،بما
ُ
بما في ذلؾ إقامة مناطؽ بحرية محمية بطريقة تتماشى مع القانوف الدولي مستندة إلى

أفضؿ المعمومات العممية المتاحة ،باعتبار ذلؾ أداة لحفظ التنوع البيولوجي واستخداـ
مكوناتو بطريقة مستدامة.

5

الفرع السادس 8الفصل  25من جدول أعمال القرن 12
يعتبر جدوؿ القرف  21برنامج عمؿ شامؿ تبتو  182دولة والخطة التفصيمية لتحقيؽ
المستقبؿ المتواصؿ لكوكب األرض خبلؿ القرف .21

6

وتتضمف الوثيقة أربعيف فصبل تقع في حوالي  6000صفحة ،حيث تتناوؿ عروضا
الستراتيجيات وبرامج عمؿ متكامؿ بفرض وقت وعكس االتجاىات التي تقود إلى التدىور
1اُٞص٤وخ ٓ ،A/CONF.216/16وعغ ٍبثن ،اُلووح .164
2اُلووح  ،166أُوعغ ٗلَ.ٚ
3اُلووح  ،167أُوعغ ٗلَ.ٚ
4اُلووح  ،180أُوعغ ٗلَ.ٚ
 5اُلووح  ،188أُوعغ ٗلَ.ٚ
 6ؽَٗٞخ ػجل اُـ٘ ،٢اُؾٔب٣خ اُوبٗ٤ٗٞخ ُِج٤ئخ ك ٢إؽبه اُز٘ٔ٤خ أَُزلآخ ،أؽوٝؽخ كًزٞها٤ًِ ،ٙخ اُؾوٞم ٝاُؼِ ّٞاَُ٤بٍ٤خ
عبٓؼخ ٓؾٔل ف٤ؼو ،ثٌَوح ،2013 ،ص.33
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البيئي ،وتشجيع عمميات التنمية المستمرة والسميمة بيئيا في جميع دوؿ العالـ وتقوـ برامج
الخطة وتوجيياتيا عمى أساس أف التنمية المستديمة تعتبر ضرورة قصوى تمييا كؿ
االعتبارات البيئية واالقتصادية.

1

ويؤكد الفصؿ  17مف جدوؿ أعماؿ القرف  21عمى أف البيئة البحرية بما فييا
المحيطات والمناطؽ الساحمية المتاخمة جزء ال يتج أز وعنصر أساسي عف عناصر نظاـ
المحافظة عمى الحياة في الكرة األرضية ويدعو إلى اتباع نيج جديدة تجاه إدارة وتنمية
المناطؽ البحرية والساحمية عمى األصعدة الوطنية ودوف اإلقميمية واإلقميمية والعالمية ،بحيث
تكوف نيجا متكاممة في مضمونيا ووقائية وتوقيعية في نطاقيا.

2

كما دعى الدوؿ االلتزاـ بصوف الموارد الحية البحرية في أعالي البحار واستعماليا
استعماال مستداما مف خبلؿ حماية األنواع البحرية الميددة باالنقراض وردىا إلى أعدادىا
األصمية ،الحفاظ عمى الموائؿ وغيرىا مف المناطؽ الحساسية إيكولوجيا ،وتعزيز البحث
العممي فيما يتعمؽ بالموارد الحية البحرية في أعالي البحار.

3

المطمب الثاني 8نيج النظام اإليكولوجي والنيج االحترازي
يشكؿ نيج النظاـ اإليكولوجي إلى جانب النيج االحترازي أحد أىـ مفاىيـ اإلدارة
البيئية الذي يسعى المجتمع الدولي إلى تطبيقو عمى أرض الواقع بيدؼ الحفاظ عمى التنوع
البيولوجي البحري والساحمي .وسنتطرؽ مف خبلؿ ىذا المطمب الى:
نيج النظاـ اإليكولوجي(الفرع األوؿ) ،نيج االحترازي (الفرع الثاني).

ٗ ٢ٍ1بطو اُ٤بً ،كٝه أُ٘ظٔخ األْٓ أُزؾلح ك ٢اُؾلبظ ػِ ٠اُ٘ظبّ اُج٤ئ ٢اُؼبُٔ ،٢هٍبُخ ٓبعَز٤و٤ًِ ،خ اُؾوٞم ٝاُؼِّٞ
اَُ٤بٍ٤خ ،عبٓؼخ اُؾبط ُقؼو ،ثبر٘خ ،2013 ،ص.107
 2روو٣و األْٓ أُزؾلح أُؼ٘ ٢ثبُج٤ئخ ٝاُز٘ٔ٤خٝ ،ص٤وخ األْٓ أُزؾلح ) 4-3 ،A/CONF/51/26/Rev.1 (Vol.Iؽي٣وإ
،1992 ٚ٤ٗٞ٣/اُلظَ ،17اُلووح .1
 3اُلووح ، 46أُوعغ ٗلَ.ٚ
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الفرع األول  8نيج النظام اإليكولوجي
اتفؽ العمماء منذ فترة طويمة عمى الحاجة الى استخداـ نيج النظاـ اإليكولوجي لمحفاظ
عمى تجمعات الموارد البحرية الحية .تحت قيادتيـ ،تـ االعتراؼ بنيج النظاـ اإليكولوجي في
العقد الماضي كمبدأ أساسي لحفظ التنوع البيولوجي البري والبحري عمى حد سواء ،1يسعى
نيج ا لنظاـ اإليكولوجي الى تحقيؽ التوازف بيف حفظ واستخداـ النظـ اإليكولوجية ضمف رؤية
إدارية ديناميكية تيدؼ الى تنظيـ التغييرات البيئية استنادا الى مرونة النظـ اإليكولوجية.2
وعرؼ مؤتمر األطراؼ التفاقية التنوع البيولوجي في اجتماعو الخامس بنيروبي نيج
النظاـ اإليكول وجي عمى أنو استراتيجية لئلدارة المتكاممة لمموارد الحية األرضية والمائية التي
تعزز الحفظ واالستخداـ المستداـ بطريقة منصفة ،يقوـ عمى أساس تطبيؽ المنيجيات
العممية المناسبة التي تركز عمى مستويات التنظيـ البيولوجي الذي يشمؿ البني والعمميات
األساسية والوظائؼ والتفاعبلت بيف الكائنات الحية وبيئاتيا ويعترؼ ىذا النيج بأف البشر
بما ليـ مف تنوع ثقافي ىـ جزء ال يتج أز مف عدة أنظمة إيكولوجية.

3

بأنو «النيج المصمـ
عرؼ نيج النظاـ اإليكولوجي في التعامؿ مع مصائد األسماؾ ّ

لتخطيط مصائد األسماؾ وقيمتيا وادارتيا ،مع مراعاة تعدد االحتياجات والتطمعات

1

Bleuenn Guilloux , Karolina Zakovska, Développement récent du droit international relatif à
la biodiversité marine, disponible en ligne : https://doi.org/10.4000/vertigo.3240, 03/07/2020
10 :00h.
2
Etoga Galax Yves Landry, la gouvernance de la biodiversité marine et côtière dans le golf de
guinée, mémoire de master recherche, New-York : division des affaires maritimes et du droit
de la mer, bureau des affaires juridiques, nations unies, 2009, p46.
 3أُووه  6/5اُظبكه ٓ ْٛؤرٔو األؽواف ك ٢االرلبه٤خ أُزؼِوخ ثبُز٘ٞع اُجُٞٞ٤ع ٢ك ٢اعزٔبػ ٚاُقبٌٓ ٗ٤وٝث 15 ،٢إُ٠
 26آ٣به ٓ /بٓ ،2000 ٞ٣زٞكو ػِ ٠أُٞهغ اإلٌُزو:٢ٗٝ
 ، https://www.cbd.int/doc/decisions/COP-05/full/cop-05-dec-ar.pdfربه٣ـ اُي٣بهح2019/04/04 :
ٍبػخ اُي٣بهح .20:15 :
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االجتماعية الراىنة ،ومف دوف التشكيؾ في الفوائد التي البد أف تجنييا أجياؿ المستقبؿ مف
كؿ السمع والخدمات المستمدة مف األنظمة البيئية البحرية».

1

وعرؼ االجتماع الوزاري األوؿ المشترؾ لمجنة ىمنسكي ولجنة حماية البيئة البحرية
لشماؿ شرؽ المحيط األطمسي نيج النظاـ اإليكولوجي عمى ّأنو« :اإلدارة الشاممة المتكاممة
لؤلنشطة البشرية اعتمادا عمى أفضؿ المعارؼ العممية المتاحة عف النظاـ اإليكولوجي

وديناميتو ،مف أجؿ تحديد التأثيرات الحاسمة بالنسبة لصحة النظـ اإليكولوجية البحرية واتخاذ
إجراءات بشأف تمؾ التأثيرات ،ليتسنى بذلؾ االستخداـ المستداـ لمسمع والخدمات التي يتيحيا
النظاـ اإليكولوجي والحفاظ عمى سبلمتو».

2

وعميو ليس ىناؾ أي تعريؼ متفؽ عميو دوليا لمفيوـ "نيج النظاـ اإليكولوجي" الذي
يختمؼ تفسي ره باختبلؼ السياؽ ،ويرتبط ىذا المفيوـ عمى وجو العموـ باإلدارة القائمة عمى
« أفضؿ فيـ لمتفاعبلت والعمميات اإليكولوجية البلزمة إلدامة بنية النظاـ اإليكولوجي
ووظيفتو» ،ويشمؿ عدد مف المصطمحات ذات الصمة المستعممة مصطمحات :النيج القائـ
عمى النظاـ اإليكولوجي ،ونيج إدارة النظاـ اإليكولوجي ،واإلدارة المتكاممة لمنظاـ
اإليكولوجي ،واعتبارات النظاـ اإليكولوجي ،ويتمثؿ العامؿ المشترؾ بيف جميع ىذه العبارات
في كونيا تشير إلى نيج قائـ عمى أسس عممية في مجاؿ حفظ الموارد الطبيعية وادارتيا.

3

وفي الواقع ،تنطمؽ عممية وضع نيج النظـ اإليكولوجية في السياؽ البحري مف مفيوـ
اإلدارة المتكاممة المستعمؿ فعبل عمى نطاؽ واسع في إدارة المناطؽ البحرية والساحمية
وتنطوي اإلدارة المتكاممة عمى تخطيط األنشطة البشرية وتنظيميا بشكؿ شامؿ لتوجيييا نحو
1

Didier gascuel, l'approche écosystémique des pèches une conditions pour l'exploitation
durable des océans, décembre 2009,N°202-203, p22, disponible en ligne:
https://www.cairn.info/revuepour-2009-3page-199.htm
2
Farmer, A & others, the ecosystem approch in marine management,2012, p7,avialable on:
https://www.researchgate.net/publication/236629608, 02/02/2019, 17 :45h.
 3روو٣و األٓ ٖ٤اُؼبّ ُألْٓ أُزؾلح ،هبٗ ٕٞاُجؾبه ٝأُؾ٤طبد ،األْٓ أُزؾلحٓ 9 ،بهً  ،2009اُٞص٤وخ  ،A/61/63كووح .107
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مجموعة مركبة مف األىداؼ والغايات المتفاعمة ،وترمي إلى تقميؿ نزاعات المستعمميف إلى
أدنى حد مع ضماف االستدامة عمى المدى الطويؿ ،وىي تسمـ بالحاجة إلى حماية النظاـ
اإليكولوجي مع مراعاة آثار االستعماالت المتعددة وتعترؼ بمحدودية النيج القطاعية
والصبلت بيف االستعماالت في البر والساحؿ والمحيط ،ويمكف اعتبار نيج النظاـ
اإليكولوجي مرحمة متطورة مف اإلدارة المتكاممة ،مع تركيز أكبر عمى آثار النظاـ
اإليكولوجي.

1

الفرع الثاني 8النيج اإلحترازي:
تستخدـ معظـ االتفاقيات العالمية واإلقميمية وكذلؾ الق اررات الدولية مصطمحي "النيج
االحترازي" و"المبدأ االحترازي" عمى نطاؽ واسع خاصة في مجاؿ البيئة بصفة عامة والبيئة
البحرية بصفة خاصة.
ومف الضروري أف يتـ تقديـ المصطمحيف باختصار" :النيج االحترازي" و"المبدأ
االحترازي" والمذاف يستخدماف في الوثائؽ الرسمية يعرؼ قاموس أكسفورد اإلنجميزي مصطمح
"النيج عمى أنو طريقة لمنظر في شيء ما أو معالجتو السيما مشكمة ،ويعرؼ مصطمح
"مبدأ" عمى ّأنو مصدر عمؿ أو قانوف عاـ أو قاعدة تـ تبنييا أو اعتناؽ مبادئ كدليؿ
1

S.M Garcia & others, "the ecosystem approch to fisheries: issue, terminology, principle
institutional foundations, implementation and outlook", FAO fisheries, technical paper.
No 433 (2003), p7.
« ٝك ٢ؽ ٖ٤إٔ ٘ٛبى ارلبهب ػبٓب ك ٢اَُ٤بٍخ اُل٤ُٝخ ػِ ٠ػوٝهح ارجبع ٜٗظ اُ٘ظبّ اإلٌُٞٞ٣عُ ٢زؾَ ٖ٤إكاهح أُؾ٤طبد
كئٕ رطج٤و ٚك ٢أُٔبهٍخ ال ٣ياٍ ٓؾلٝكا٣ٝ .وعغ مُي إُ ٠ؽل ًج٤و إُ ٠اُظؼٞثبد اُؼِٔ٤خ اٌُج٤وح ك ٢اُز٘ل٤ن ،ثٔب ك ٢مُي
رٞاكو أُؼِٓٞبد أُ٘بٍجخ ٝاالكزوبه إُ ٠األكٝاد اُزؾِ٤ِ٤خ ٝاُؼِٔ٤خ ُلػْ اُؼِٔ٤خ ٝهل ٣وعغ مُي عيئ٤ب إُ ٠اُل ْٜأُؾلٝك ثٔب
٣شٌَ ثبُؼجؾ ٜٗظ اُ٘ظبّ اإلٌُٞٞ٣ع ٢ثٔب ك ٢مُي أؽٌبٓ ٚأُزؼِوخ ثبُٔشبهًخ اُٞاٍؼخ ُغٔ٤غ أطؾبة أُظِؾخٝ .رٞعل
اُؼل٣ل ٖٓ ٜٗظ اُ٘ظبّ اإلٌُٞٞ٣ع ٢أُقزِلخ ٝرشَٔ اُٜ٘ظ اُز ٢رَزقلٜٓب ارلبه٤خ اُز٘ٞع اُجُٞٞ٤ع٘ٓٝ ٢ظٔخ األْٓ أُزؾلح
ُألؿن٣خ ٝاُيها ػخٝ ،رزٞاكن رِي اُٜ٘ظ ٓغ ثؼؼٜب اُجؼغ ثلهعخ ًج٤وح  ٖٓٝاُ٘بؽ٤خ اُؼِٔ٤خ ،رشَٔ ثؼغ ٜٗظ اُ٘ظْ
اإلٌُٞٞ٣ع٤خ األًضو رطج٤وب ػِٗ ٠طبم ٝاٍغ اإلكاهح أُزٌبِٓخ ُِٔٞاهغ اَُبؽِ٤خٝ ،اإلكاهح أُزٌبِٓخ ُِٔٞاهك أُبئ٤خ ،اُز٣ ٢زْ
اُزؼج٤و ػٜ٘ب أؽ٤بٗب ثئكاهح أؽٞاع األٜٗبهٝ .ػِ ٠اُوؿْ ٖٓ أٜٗب ال رَٔ ٠هٍٔ٤ب ثـــ "ٜٗظ اُ٘ظبّ اإلٌُٞٞ٣ع ،"٢كئٜٗب رؼز٘ن
اٍزقلاّ ٗظبّ ًبَٓ أٓ ٝزٌبَٓ ًطجوخ أٍبٍ٤خ ُغٔ٤غ ػِٔ٤بد اُزقط٤ؾ ٝاإلكاهح .اٗظوٓ :بهع ٞك٤و ،ًٝاُؾًٔٞخ اُجؾو٣خ
اُؼبُٔ٤خ ٝإكاهح أُؾ٤طبد ٖٓ أعَ رؾو٤ن اُٜلف  ٖٓ 14أٛلاف اُز٘ٔ٤خ أَُزلآخٓ ،زٞكو ػِ ٠أُٞهغ اإلٌُزو:٢ٗٝ
. http://www.un.org/ar/chronicle/19988ربه٣ـ اُي٣بهحٍ ،01/10/2020 :بػخ اُي٣بهح .14:18
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لمعمؿ ،يشير "النيج االحترازي" إلى طريقة تأخذ الظروؼ االجتماعية االقتصادية في
االعتبار عادة مثؿ الدعوة إلى فعالية التكاليؼ واالعتراؼ بقدرات الدوؿ المختمفة  ،1ويشير
"المبدأ االحترازي" باعتباره قانونا عاما إلى أف األطراؼ تتحمؿ المسؤولية عف إطاعة المبدأ
ألنو ال يوجد شرح واضح
ومع ذلؾ مف الناحية العممية ،فإف المصطمحيف تعسفي إلى حد ما ّ
يوجز ضعؼ "النيج" وصرامة "المبدأ" باإلضافة إلى ذلؾ لقي "النيج" ما يكفي قبوؿ واسع في

المعاىدات الدولية والتشريعات الوطنية وبالتالي ''تحقيؽ التزاـ مف قبؿ الجيات الفاعمة وليس
مف المستغرب أف يتحوؿ الوضع القانوني ليذا النيج'' إلى مبدأ قانوني لكي يتحوؿ إلى قانوف
عاـ يعتمد كدليؿ لتطوير القانوف الدولي في المستقبؿ بناءا عمى ىذا المنطؽ يمكف استنتاج
أنو ال يوجد شيء يميز بشكؿ أساسي بيف ىذيف المصطمحيف عند استخداميا في معظـ
المعاىدات الدولية والقوانيف الوطنية.2
يتـ تشغيؿ النيج االحترازي عندما يكوف ىناؾ بالنسبة لعمؿ معيف أ) احتماؿ حدوث
ضرر وب) عدـ اليقيف بشأف السببية وحجـ التأثيرات التعديف في أعماؽ البحار (مثؿ أي
مشروع استخراجي) يطرح إمكانية الحاؽ ضرر خطير أو ال رجعة فيو بالبيئة .كما ّأنو

ينطوي عمى عدـ يقيف عممي بالنظر إلى "المجيوؿ" الحالي :عمى وجو التحديد فيما يتعمؽ
ببيئة أعماؽ البحار وطبيعة رواسب التعديف في أعماؽ البحار والطرؽ التي سيتـ استخداميا

لتعدينيا  ،3وتأثيرات ذلؾ عمى الحياة البحرية والنظـ اإليكولوجية لذلؾ فإف قرار المعني في
مشروع تعديف في أعماؽ البحار يجب أف يكوف شديد األىمية اتخذت بعناية وينبغي النظر
في جميع التدابير المعقولة التي يمكف اتخاذىا لحماية البيئة البحرية واألشخاص الذيف
1

Runyu Wang, the precautionary principal in maritime affairs, WMU J Marit Affairs 10, 143
(2011) ,p146. https//: doi.org/10.1007/s13437-011-0009-7, 15/04/2019, 18:20h.
2
Ibid
3
SPC-EU EDF 10 Deep Sea Minerals (DSM) Project, information Brochure 13 Application of
the precautionary Principal for Deep Sea Minerals, p 2, available on:
http://library.gem.spc.int/libraryadmin/rest/download?id=377 ,04/01/2019, 15 :45h.
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يقدرونو .يجب أ ف تعكس ىذه التدابير كبل مف مستويات عدـ اليقيف واحتماؿ الضرر عمى
السواء وستكوف المشاورات العامة والعمميات التشاركية عنص ار ىاما في تطبيؽ النيج
التحوطي بغية التمكيف مف إجراء تقييـ مستنير لمدى التأثير عمى البيئة مقبوال اجتماعيا مف
أجؿ تحقيؽ الفوائد التي يتبعيا التعديف في أعماؽ البحار وبالتالي ما إذا كاف تعديف في
أعماؽ البحار أمر ال ما يبرره في وقت معيف .1
قد يكوف أحد تطبيقات النيج االحترازي ىو اتخاذ قرار بعدـ الشروع في تطوير معيف
لمتعديف في أعماؽ البحار :إذا كاف تعتبر المخاطر أو عدـ اليقيف أو التأثيرات المتوقعة
خطيرة لمغاية والنيج التحوطي مع ذلؾ يعترؼ أيضا أف ىناؾ ظروفا يمكف أف يستمر
التطوير عمى الرغـ مف عدـ كفاية المعمومات الخاصة بالمخاطر المستنيرة الكاممة التقويـ
عدـ اليقيف العممي ال يتطمب بالضرورة التقاعس عف العمؿ .2يجوز لمدولة اتخاذ قرار عمى
الرغـ مف مستوى "المجيوؿ" في ذلؾ الوقت يتـ النظر في احتمالية ودرجة الضرر الناجـ
عف نشاط أو مشروع معيف مقبوؿ ،عندما يتـ اتخاذ قرار لبدء عممية التعديف في أعماؽ
البحار في مثؿ ىذه الظروؼ فإف النيج االحترازي يعمـ طريقة المعني قدما ،وىو يتطمب مف
الدوؿ النظر في جميع األساليب المتاحة لمنع وقوع الحوادث التدىور البيئي ،وتنفيذ تمؾ التي
تكوف فعالة مف حيث التكمفة ،يقترح أف الخطوات يجب أف تكوف حذرة مع تقدـ األنشطة
تصبح المعمومات التي تقمؿ مف عدـ اليقيف متاحة مما يسمح بصرامة ومراجعة نشطة لعممية
صنع القرار واعادة تقييـ المعمومات الجارية يمكف تقميؿ المجيوؿ والمخاطر كما يتطور
المشروع.3

1

SPC-EU EDF 10 Deep Sea Minerals (DSM) Project, information Brochure 13 Application
of the precautionary Principal for Deep Sea Minerals, op. cit, p2.
2
Ibid.
3
Ibid.
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في أوائؿ التسعينات ،أصبح النيج االحترازي أكثر قبوال بشكؿ تدريجي وتـ توسيع
مجاؿ تطبيقو ليشمؿ إدارة الموارد الطبيعية المتجددة بما في ذلؾ مصايد األسماؾ  ،1وىو
يتطمب في جممة أمور الحفاظ عمى نظاـ مصايد مرف وقادر عمى الصمود (بما في ذلؾ
المخزوف السمكي واألنواع المرتبطة بو واألسطوؿ ووكالة اإلدارة التي تنظمو) ،ويتناوؿ
القضايا المتوسطة التي تعتبر أساسية في إدارة نظاـ مصايد األسماؾ مثؿ استدامة الموارد
والتوظيؼ المفرط لمصيد ،وحماية األنواع غير المستيدفة والميددة باالنقراض واإلدارة البيئية
لتربية األحياء المائية وتطوير مصايد األسماؾ الجديدة والحفاظ عمى إنتاجية النظاـ
اإليكولوجي .2
المطمب الثاني 8االتفاقيات العالمية
إدراكا مف المجتمع الدولي ألىمية التنوع البيولوجي البحري لمبشرية جمعاء باعتباره
مصدر غذائي واقتصادي ال غنى عنو ،ثـ إبراـ العديد مف االتفاقيات الدولية لمواجية
األخطار الميددة ليذا التنوع مف خبلؿ وضع أسس جديدة لمتعاوف ،مع التزاـ الدوؿ بأف توفر
كؿ الظروؼ لكي يحقؽ ىذا التنظيـ فعاليتو لحماية المصالح العامة لمجماعة الدولية
والمصالح الخاصة لمدوؿ الساحمية والدوؿ النامية وتنسيؽ الجيود لوضع تدابير حماية
والسير عمى تنفيذىا سواء تـ اتخاذىا عمى المستوى الثنائي أو دوف اإلقميمي أو العالمي
خاصة فيما يتعمؽ بحماية األرصدة السمكية المرتفعة واألنواع الميددة باالنقراض نتيجة
الصيد الجائر خاصة بعد أف أصبحت سفف الصيد عبارة عف مصانع عائمة ذات أحجاـ
ىائمة مزودة بأحدث التقنيات حيث بمغ الضغط الناجـ عف الصيد التجاري مف الكثافة حدا
1

S.M.Garcia, the precautionary approch to fisheries end its implications for fishery research
technology and management : and updated review, available on :
https://www.fao.org/3/w1238 E01.htm, 28/04/2019, 22:45h.
2
the precautionary approch to fisheries end its implications for fishery research, technology
and management : and updated review(continued), available on :
https://www.fao.org/3/w1238 E03.htm, 28/04/2019, 23:00h.
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ىائبل بمغ نسبة  %90مف أسماؾ بعض األصناؼ حيث تعد أسماؾ التونة مف أكثر األنواع
الميددة باالنقراض نتيجة الصيد الجائر الستخداـ شباؾ يصؿ طوليا إلى  80ميبل مف
خطوط الصيد الطويمة المغمورة تحت الماء ،إضافة إلى مشكؿ التجارة الغير شرعية في
الحيوانات والنباتات البحرية دوف أف ننسى مشكؿ التموث الذي يعتبر مفتاح المشاكؿ البيئية.

1

وعميو ارتأينا التطرؽ ألىـ االتفاقيات الدولية العالمية بحماية التنوع البيولوجي البحري
مما استدعى تقسيـ ىذا المطمب إلى فروع عمى النحو التالي:
الفرع األوؿ :اتفاقية لندف لعاـ  1972بشأف منع التموث البحري بإغراؽ النفايات والمواد
األخرى.
الفرع الثاني :اتفاقية ماربوؿ .1973
الفرع الثالث :اتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات المعرضة لبلنقراض.1973
الفرع الرابع :اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار.1982
الفرع الخامس :اتفاقية بازؿ.1989
الفرع السادس :اتفاقية التنوع البيولوجي.1992
الفرع السابع :االتفاقية اإلطارية لتغير المناخ.1992
الفرع الثامف :بروتوكوؿ قرطاجنة لمسبلمة االحيائية .2000
الفرع التاسع :اتفاقية استوكيولـ لممموثات العضوية الثابتة.2001
الفرع العاشر :اتفاقية إدارة مياه الصابورة .2004
الفرع الحادي عشر :بروتكوؿ ناغويا.2010
1ثًٞٞه٘ٓ ٝبٍ ،ؽٔب٣خ اُز٘ٞع اُجُٞٞ٤ع ٢ك ٢اُجؾو األث٤غ أُزٍٞؾ ػِ ٠ػٞء اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاُؼبّ ٝاُزشو٣غ اُغيائو١
ٓوعغ ٍبثن ،ص47
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الفرع الثاني عشر :القواعد واألنظمة التي اعتمدتيا السمطة الدولية لقاع البحار.2013
الفرع األول 8اتفاقية لندن لعام  2751بشأن منع التموث البحري بإغراق النفايات
والمواد األخرى.
اعتمد المؤتمر الحكومي الدولي حوؿ اتفاقية إلقاء النفايات في البحر الذي انعقد في
لندف في نوفمبر  1972مف المممكة المتحدة ،ىذا الصؾ المعروؼ عموما باتفاقية لندف
اتفاقية لندف ىي واحدة مف أولى االتفاقيات الدولية لحماية البيئة البحرية مف األنشطة البشرية
دخمت حيز النفاذ في  30أوت  1975وتديرىا المنظمة البحرية الدولية منذ عاـ .1997

1

وقد بدأت أحكاـ االتفاقية ببياف المراد "باإلغراؽ" ،وأىمية البيئة البحرية وما بيا مف
أحياء وثروات بالنسبة لئلنسانية جمعاء ،وأشارت إلى القدرة المحدودة لمبحار في استيعاب
النفايات وجعميا غير ضارة ،وتوليد موارد طبيعية جديدة.

2

كما جاءت أحكاـ االتفاقية متميزة بالعمومية والشموؿ ،فقد توسعت في تعدادىا لمنفايات
المؤذية إلى تموث البيئة البحرية ،واستعانت في ذلؾ بأفرادىا ثبلثة مرافؽ ،يشمؿ المرفؽ
األوؿ عمى النفايات التي يحظر التخمص منيا حظ ار مطمقا والمعروفة ب ػ ''القائمة السوداء''
أما المرفؽ الث اني فيشمؿ النفايات التي تتطمب عممية التخمص منيا إذف خاص مسبؽ مف
السمطة المختصة والتي تمثؿ القائمة الرمادية ،وأخي ار قائمة المرفؽ الثالث التي تشمؿ
النفايات التي تتطمب تصريح عاـ مسبؽ مف السمطة المختصة لمتخمص منيا.3

1

Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets
disponible en ligne :
http://www.imo.org/fr/About/Conventions/Listofconventions/pages/convention-on-theprevention-of-marrine-pollution-by-dumping-of-wastes-and-Other-Mattes-aspx, 06/02/2020
13:47h.
ُ 2ؾٔو ٗغ ،ٟٞاُؾٔب٣خ اُغ٘بئ٤خ ُِج٤ئخ ،هٍبُخ ٓبعَز٤و٤ًِ ،خ اُؾوٞم ،عبٓؼخ هَ٘ط٘٤خ ،2012 ،ص.59
 3هاثؾ ٢ه٣ٞله ،اُوؼبء اُل ٢ُٝاُج٤ئ ،٢أؽوٝؽخ كًزٞها٤ًِ ،ٙخ اُؾوٞم ،عبٓؼخ أث ٞثٌو ثِوب٣ل ،رَِٔبٕ ،2016 ،ص.77-76
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وتـ اعتماد بروتكوؿ التفاقية منع التموث البحري الناجـ عف قمب النفايات والمواد
األخرى عاـ  1972في االجتماع االستثنائي الذي عقدتو األطراؼ في لندف في نوفمبر عاـ
 1996وحؿ محؿ اتفاقية عاـ  .11972ودخؿ البروتكوؿ حيز النفاذ في  24مارس 2006
وتـ اعتماده مف  48دولة متعاقدة.2
وقد أرسى اعتماد بروتكوؿ  1996التفاقية لندف ركنا أساسيا في األنظمة الدولية لمنع
التموث البحري الناجـ عف إغراؽ النفايات ،ويشكؿ البروتكوؿ نقمة رئيسية في نيج تناوؿ
قضية ميمة ،وىي كيفية التخمص مف النفايات ،يحظر البروتكوؿ إغراؽ أية نفايات بخبلؼ
ما ورد منيا في قائمة االتفاقية (وىذا عكس النظاـ المستخدـ في االتفاقية األمر الذي يمنع
إغراؽ بعض المواد لكنو يسمح مف حيث المبدأ باإلغراؽ المحكوـ بشروط معينة).

3

وبموجب البروتكوؿ تمتزـ األطراؼ المتعاقدة باتباع نيج حذر لحماية البيئة مف قمب
النفايات أو المواد األخرى بأف تقوـ بموجبو باتخاذ التدبير الوقائية عندما يكوف ىناؾ سبب
يدعو إلى االعتقاد باحتماؿ أف النفايات أو المواد األخرى المقحمة عمى البيئة البحرية
ستمحؽ ضر ار حتى في حالة انعداـ دليؿ قاطع يثبت العبلقة السببية بيف المواد المدخمة
وآثارىا 4مع األخذ يعيف االعتبار مبدأ عمى المموث أف يتحمؿ تكاليؼ التموث.

5

كما وسعت مف نطاؽ تطبيؽ البروتكوؿ الذي كاف يقتصر في اتفاقية  1972عمى
المياه البحرية ،إذ أصبح يشمؿ في بروتكوؿ المياه البحرية وقاع البحار وباطف تربتو وفي
 1ىث٤لح ػجل اُٜبك ١أرٓ ْ٤ؾٔل ،اُؾٔب٣خ اُوبٗ٤ٗٞخ ُِٔ٤ب ٙاإلهِ٤ٔ٤خ اَُؼٞك٣خ ٖٓ ِٓٞصبد اَُلٖٓ ،غِخ اُؼِ ّٞاالهزظبك٣خ
ٝاإلكاه٣خ ٝاُوبٗ٤ٗٞخ ،أُغِل ،2اُؼلك  ،2018 ،13ص.152
2
Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets
disponible en ligne: http://www.imo.org/fr/ourwork/Environement/LCLP/Pages/default.aspx.
16/2/2020 , 13:21h.
 3روو٣و األٓ ٖ٤اُؼبّ ألْٓ أُزؾلح ،أُؾ٤طبد ٝهبٗ ٕٞاُجؾبه ،األْٓ أُزؾلحٓ20 ،بهً  ، 2000اُٞص٤وخ A/55/61
كووح .159
4أُبكح  3اُلووح  ٖٓ 1ثوٝرٌُ٘ ٍٞلٕ .1996
5أُبكح  3اُلووح  ٖٓ 2ثوٝرٌُ٘ ٍٞلٕ .1996
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بعض الحاالت المياه الداخمية ،1ويمنع البروتكوؿ كؿ إغراؽ باستثناء المواد المدرجة في
المرفؽ األوؿ والتي تحتاج إلى استصدار رخصة.

2

وفي عاـ  ،2013تـ تعديؿ بروتكوؿ  1996بشكؿ رسمي وذلؾ لوضع المادة التي
تؤيد إمكانية القياـ بعممية تخصيب المحيطات وغيرىا مف النشاطات الجيوىندسية.

3

الفرع الثاني 8اتفاقية ماربول1973
تـ اعتماد اتفاقية ماربوؿ في  2نوفمبر  1973مف قبؿ المنظمة البحرية الدولية وتـ
اعتماد بروتكوؿ  1978استجابة لمجموعة مف حوادث الناقبلت ما بيف  1977-1976ألف
حيز النفاذ إال في  2أكتوبر .1983
اتفاقية  1973لـ تدخؿ ّ

4

وتعد اتفاقية لندف لسنة  1973بشأف منع التموث مف السفف ،نموذجا لمجيود تنظيمي
ميـ إذ يتعمؽ األمر كما يذكر األستاذ  « J YMorinبعدة اتفاقيات تـ تجميعيا في اتفاقية
واحدة»  .بالفعؿ فإف النص الرئيسي التفاقية يصنع اإلطار العاـ والمبادئ التي تحكـ الوقاية
مف التموث الصادر عف السفف ،ثـ يحيؿ بشأف مسألة تحديد القواعد والمعايير التقنية ذات
الطابع التطبيقي ،والتفصيؿ فييا إلى مختمؼ المبلحؽ الخمسة التي تتضمنيا ىذه االتفاقية
أي بعد تحديد األسس التي يقوـ نظاـ الوقاية مف التموث فإنو أسندت إلى المبلحؽ ميمة
التفصيؿ في اإلجراءات واألحكاـ المطبقة حسب مصادر التموث الذي تتسبب فيو السفف.5

1ثٖ كبؽٔ٤خ ثٞثٌوَٓ ،بٔٛخ ارلبه٤خ اُز٘ٞع اُجُٞٞ٤عُ ٢ؼبّ  1992ك ٢ؽٔب٣خ أُٞاهك اُؾ٤خ ك ٢اُجؾو األث٤غ أُزٍٞؾ،
أؽوٝؽخ كًزٞها٤ًِ ،ٙخ اُؾوٞم ٝاُؼِ ّٞاَُ٤بٍ٤خ ،عبٓؼخ اُؾ٤الٗ ٢اُ٤بثٌ ٍ٤ل ١ثِؼجبً ،2016 ،ص.67-66
2أُبكح  ٖٓ 4ثوٝرٌُ٘ ٍٞلٕ .1996
3
Ringbom H, and Henriksen,T. (2017).Governance Challenge, Gaps and Management
Opportunities in Areas Beyond National jurisdiction. Global environnement Facility-scientific
and technical Advisory panel, Washington, D.C. p78.
4
International Convention of the prevention of pollution from Ships (MARPOL), available on:
http://www.imo.org/en/About/Conventions/listofConventions/pages/international-conventionfor-the-prevention-of-pollution-from-ships-(MARPOL)-aspx. 03/03/2019, 15 :00h.
ٓ5ؾٔل اُجياد ،ؽٔب٣خ اُج٤ئخ اُجؾو٣خ كهاٍخ ك ٢اُوبٗ ٕٞاُل٘ٓ ،٢ُٝشأح أُؼبهف ،االٌٍ٘له٣خ ،2006 ،ص.165-164
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وتنطبؽ األنظمة المتعمقة بالتصرفات في االتفاقية عمى السفف والمواكب بجميع
أحجاميا ،بينما تحدد أنظمة أخرى المعايير لتصميـ السفف وبنائيا ،والمعدات التي ينبغي
تركيبيا عمى متف السفينة وصيانتيا ،فضبل عمى ّأنيا تضع نظاما لمنح الشيادات واجراءات

التفتيشات وتتضمف اتفاقية ماربوؿ كذلؾ التزاما عمى عاتؽ البمداف األطراؼ بتأميف مرافؽ
االستقباؿ في المرافئ لمتخمص مف النفايات المتولدة مف السفف ،باإلضافة إلى عدد مف
المتطمبات المحددة عمى متف السفف المتعمقة بحفظ السجبلت وخطط اإلدارة واإلجراءات التي

ينبغي عمى البحارة العامميف عمى متف السفينة اتباعيا.

1

ومنذ البداية لـ يقتصر عمؿ االتفاقية عمى التموث الناجـ عف السفف فقط (الوارد في
الممحؽ األوؿ) بؿ تناوؿ أيضا المواد السائمة الضارة مثؿ المواد الكيميائية ،التي تحمؿ
بكميات ضخمة (الممحؽ الثاني) والمواد الضارة التي تحمؿ في طرود مغمقة (الممحؽ
الثالث) ،وتصريؼ مياه المجاري في البحر (الممحؽ الرابع) ،والتخمص مف القمامة الناتجة
عف السفف ،بينما يخضع التخمص مف المواد الببلستيكية لحظر كامؿ قابؿ لمتطبيؽ عالميا.

2

في عاـ  1996تـ اعتماد مرفؽ جديد لمربوؿ ،وىو المرفؽ رقـ " "6والذي ثـ تبنيو
لمحد مف مموثات اليواء الرئيسية والناجمة عف نفت البواخر بما فييا أكاسيد النيتروجيف
وأكسيد الكبريت كما أنو يحظر االنبعاثات المستنفدة لطبقة األوزوف ،وينظـ عممية الحرؽ

1اِٗ٤يًبٍزٝ ٕٞآفو ،ٕٝاُزظو٣ق ؿ٤و أُشوٝع ُِؤبٓخ ٖٓ اَُلٖ ،كُ َ٤رؾو٤وبد االٗزوثً ٍٞبٗ ٕٞاُضبٗ٘٣ ٢ب٣و 2018
صٓ ،11زٞكو ػِ ٠أُٞهغ اإلٌُزو ، http://www.interpol.int/es/content/downlaod :٢ٗٝربه٣ـ اُي٣بهح:
ٍ ،2020/02/01بػخ اُي٣بهح.14:26 :
٤ً 2زبى ُ ،ْ٤كٝه أُ٘ظٔخ اُجؾو٣خ اُل٤ُٝخ ك ٢اُؾُِٞ٤خ ك ٕٝرِٞس أُؾ٤طبد اُؼبُْ اُ٘بعْ ػٖ اَُلٖ ٝاُشؾٖ اُجؾو١
اُٞاهغ –األْٓ أُزؾلح ،أُغِل  ،53اُؼلكإ  ،2017 ،2ٝ 1ص.2
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عمى متف السفف وانبعاثات المركبات العضوية المتطايرة منيا .1ودخؿ المرفؽ السادس
لمربوؿ حيز النفاذ في  19ماي .22005
وبموجب المرفؽ السادس مف اتفاقية ( ،)MARPOLتـ تحديد مناطؽ التحكـ في
االنبعاثات ( )ECAألكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجيف ،بنسبة  0.10بالمئة مف الكتمة عمى
أساس (كتمة/كتمة) عمى الكبريت في زيت الوقود ،وفي خطوة تشير إلى التزاـ المنظمة
البحرية الدولية ( )IMOالواضح بضماف وفاء عمميات الشحف بااللتزامات البيئية لدييا ،سيتـ
تخفيض الحد العالمي لمكبريت خارج مناطؽ التحكـ في االنبعاثات إلى  0.50بالمئة
(كتمة/كتمة) بعد أف كانت  3.5بالمئة (كتمة/كتمة) ،وذلؾ بدأ مف  1كانوف الثاني  /يناير
.32020
واليوـ ،فإف اتفاقية ( )MARPOLبعد أف خضعت لمتوسيع والتنقيح والتحديث ،ال تزاؿ
أىـ معاىدة دولية ،وأكثرىا شموال ،تتناوؿ منو التموث البحري والتموث الجوي الناتج عف
السفف ألسباب تشغيمية أو عرضية ،ومف خبلؿ توفير أساس متيف لمتناقض الكبير والمستمر
في التموث الصادر عف السفف ،ال تزاؿ االتفاقية مبلئمة لميدؼ منيا حتى اليوـ.4
الفرع الثالث 8اتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات المعرضة
لالنقراض.1973
أبرمت اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات والنباتات المعرضة لبلنقراض ( )CITESفي
واشنطف بتاريخ  3مارس  ،1973ودخمت حيز النفاذ في  1جويمية  ،1975وتيدؼ إلى
1

The first global integrated Marine Assessment, chapitre17 ,p 33.
Le protocole de 1997 (MARPOL Annexe VI), disponible en ligne:
http://www.imo.org/fr/ourworls/Environement/pollutionprevention/Airpollution/pages/the.pro
tocol-of-1997(MARPOL-Annex-VI).aspx,08/02/2020, 13:18h.
٤ً3زبى ُ ،ْ٤أُوعغ اَُبثن.
4أُوعغ ٗلَ.ٚ
2
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طرفية تجارة أنواع الحيوانات المعرضة لبلنقراض وأجزائيا والمنتجات المصنعة مف تمؾ
األنواع ،مف خبلؿ وسائؿ منيا الحظر النيائي لتجارة بعض األنواع ،والحظر النسبي لتجارة
البعض اآلخر ،وأخي ار حؽ الترخيص الجزئي لمتجارة في بعض المنتجات واألنواع ،وتضـ
االتفاقية ثبلثة مبلحؽ تحدد أنواع الحيوانات والنباتات الميددة باالنقراض .1وحسب
نصوصيا ىناؾ اليوـ أكثر مف  5600نوع مف الحيوانات وأكثر مف  30000نبات تحت
الحماية الدولية.

2

تعمؿ البمداف األعضاء في االتفاقية مف خبلؿ حظر التجارة الدولية في قائمة متفؽ
عمييا تضـ األنواع الميددة باالنقراض وعف طريؽ تنظيـ ورصد التجارة في األنواع األخرى
التي يمكف أف تصبح معرضة لبلنقراض ،وأنشأت االتفاقية نظاما عمى نطاؽ العالـ لمراقبة
التجارة الدولية في األحياء البرية الميددة ومنتجات األحياء البرية عف طريؽ اشتراط
الحصوؿ عمى تصاريح حكومية لممارسة تمؾ التجارة ،وحددت األطراؼ (البمداف) قائمة تضـ
األنواع الميددة في واحد مف المرفقات الثبلثة ،وتشمؿ كؿ قائمة مستوى مختمفا مف الحماية
مف خبلؿ نظاـ لمتصاريح والشيادات (وثائؽ االتفاقية) تقدـ إلى مكاتب الجمارؾ في البمداف
المصدرة والمستوردة ويسمح ىذا النظاـ لمبمداف برصد حجـ التجارة في كؿ نوع مف األنواع
الميددة باالنقراض ويكفؿ تجارة قانونية ومستدامة.

3

يشمؿ الممحؽ األوؿ عمى كؿ األنواع الميددة باالنقراض والتي تتأثر أو يحتمؿ أف
تتأثر بالتجارة ،ويجب أف تخضع التجارة في عينات األنواع لتنظيـ صارـ خاص حتى ال
ٓ1ؾٔل كب٣ي ثٞشلٝة ،اُؾٔب٣خ اُل٤ُٝخ ُِج٤ئخ ك ٢إؽبه ٓ٘ظٔخ اُزغبهح اُؼبُٔ٤خ ،أؽوٝؽخ كًزٞها٤ًِ ،ٙخ اُؾوٞم ،عبٓؼخ
اُغيائو ،2013 ،1ص.89
 ٖٓ 2اُلِ٤خ إُ ٠اُلواشبد أُؤرٔو اُل ٢ُٝاألػوم ُؾٔب٣خ أٗٞاع اُؾ٤بح ٝاُ٘جبد أُؼوػخ ُِقطو ٣جلأ أػٔبُٓ ،ٚزٞكو ػِ٠
أُٞهغ اإلٌُزو ، https://news.un.org/ar/story/20/9/08/1038451 :٢ٗٝربه٣ـ اُي٣بهحٍ ،2020/2/4 :بػخ
اُي٣بهح.16:49 :
ٗ 3جنح ػٖ ارلبه٤خ اُزغبهح اُل٤ُٝخ ك ٢األٗٞاع أُٜلكح ثبالٗوواع ٖٓ ٓغٔٞػبد اُؾٞ٤إ ٝاُ٘جبد اُجو٣خٓ ،زٞكو ػِ ٠أُٞهغ
االٌُزو ، http://www.fao.org/fishery/topic/16310/ar :٢ٗٝربه٣ـ اُي٣بهح  ،2020/2/4اَُبػخ .17:03
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يتعرض أكثر مف ذلؾ بقاؤىا لمخطر ،ويجب أال يسمح بالتجارة فييا إال في حاالت
استثنائية.1
ويشمؿ الممحؽ الثاني عمى كؿ األنواع التي بالرغـ مف أنيا ليست بالضرورة ميددة
حاليا باالنقراض ولكف ربما تصبح كذلؾ ما لـ تخضع التجارة في عينات ىذه األنواع لتنظيـ
صارـ لتجنب االستغبلؿ المتنافي مع بقائيا.

2

ويشمؿ الممحؽ الثالث عمى كؿ األنواع التي يعمف أي طرؼ أنيا تخضع في حدود
سمطتو لتنظيـ ييدؼ إلى الحيمولة دوف االستغبلؿ أو تقييده والذي يتطمب تعاوف األطراؼ
األخرى لرقابة التجارة فييا.

3

تمت إضافة األنواع المائية المستغمة تجاريا إلى

المرفقات باالتفاقية خبلؿ آخر

مؤتمريف لؤلطراؼ (االجتماع السادس عشر واالجتماع السابع عشر لمؤتمر األطراؼ)
بمعدالت غير مسبوقة بالنسبة إلى األنواع المائية المستغمة تجاريا .4حيث اتفؽ مؤتمر
األطراؼ السادس عشر لبلتفاقية عمى إدراج سبعة أنواع مف صفيحات الخياشيـ المائية في
المرفؽ  :2القرش ذو الطرؼ األبيض ،والقرش ذو المطرقة االسقموبي ،والقرش ذو المطرقة
الكبير ،والقرش ذو المطرقة األممس ،والقرش ذو المطرقة ،والقرش النيـ ،واثناف مف أسماؾ
الراي مانثا.

5

1أُبكح  2اُلووح  ٖٓ 1ارلبه٤خ اُزغبهح اُل٤ُٝخ ثأٗٞاع اُؾٞ٤اٗبد ٝاُ٘جبربد أُٜلكح ثبالٗوواع.1973
2أُبكح  2اُلووح ، 2أُوعغ ٗلَ.ٚ
3أُبكح  2اُلووح  ، 3أُوعغ ٗلَ.ٚ
٘ٓ 4ظٔخ األؿن٣خ ٝاُيهاػخ  ،ارلبه٤خ اُزغبهح اُل٤ُٝخ ثأٗٞاع اُؾٞ٤اٗبد ٝاُ٘جبربد أُٜلكح ثبالٗوواعُ ،غ٘خ ٓظب٣ل األٍٔبى
اُلٝهح اُضبُضخ ٝاُضالص ،ٕٞهٓٝب ٞ٤ُٞ٣ 13-9 ،رٔٞى ،2018اُٞص٤وخ ،COFI/2018/Inf-12 :ص.3
٘ٓ5ظٔخ األؿن٣خ ٝاُيهاػخ ،اُؼِٔ٤بد اُؼبُٔ٤خ ٝاإلهِ٤ٔ٤خٓ :زبثؼخ ُٔؤرٔو هُ ،20+ ٞ٣غ٘خ ٓظب٣ل األٍٔبى اُلٝهح اُؾبك٣خ
ٝاُضالص ،ٕٞهٓٝب ٞ٤ٗٞ٣ 13-9 ،ؽي٣وإ  ،2014اُٞص٤وخ  ،COFI/2014/4-1ص.5
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الفرع الرابع 8اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار .2761
بتاريخ  10ديسمبر  1982قامت  117دولة بتوقيع اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار
العاـ  1982في مدينة مونتيغوباي'' ''Montego-Bayبدولة جامايكا ،والتي تعتبر مف أوسع
االتفاقيات الدولية في الوقت الحالي مف حيث عدد أطرافيا ،كما أنيا تعد إنجا از في مجاؿ
التنظيـ القانوني الستكشاؼ واستغبلؿ الموارد الطبيعية الحية في البحار والمحيطات وحماية
البيئة البحرية مف التموث وتشجيع البحث العممي في البحار .1وىي تعتبر "دستور
المحيطات" وتمثؿ نتيجة جيد لـ يسبؽ لو مثيؿ وفريد مف نوعو حتى اآلف لتدويف القانوف
الدولي وتطويره التدريجي ،إف المواد التي يزيد عددىا عمى  400والتي يتألؼ منيا نص
االتفاقية والتسعة مرفقات التي تشكؿ جزء ال يتج أز منو الناتج األكثر شموال وتفصيبل ألي
نشاط تدويني اضطمعت بو الدوؿ بنجاح حتى اآلف تحت رعاية األمـ المتحدة.2
وقد جاء في ديباجة اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار «أف الدوؿ األطراؼ في
االتفاقية ...إذ تسمر باستحساف العمؿ عف طريؽ ىذه االتفاقية ومع إيبلء المراعاة لسيادة
كؿ الدوؿ عمى إقامة نظاـ قانوني لمبحار والمحيطات ييسر االتصاالت الدولية ويشجع عمى
استخداـ البحار والمحيطات في األغراض السممية واالنتفاع بمواردىا عمى نحو يتسـ
باإلنصاؼ والكفاءة وصوف مواردىا الحية ودراسة وحماية البيئة البحرية والحفاظ عمييا.3»...
وفيما يتعمؽ بالمناطؽ الواقعة خارج الوالية الوطنية ،حددت االتفاقية ىذه المناطؽ بأنيا
أعالي البحار والمنطقة الدولية ،فيما يتعمؽ بأعالي البحار فيي جميع أجزاء البحر التي ال
يشمميا المنطقة االقتصادية الخالصة أو البحر اإلقميمي أو المياه الداخمية لدولة ما ،أو ال

1ثًٞٞه٘ٓ ٝبٍ ،ؽٔب٣خ اُز٘ٞع اُجُٞٞ٤ع ٢ك ٢اُجؾو األث٤غ أُزٍٞؾ ٓ ،وعغ ٍبثن ،ص.56
 2رٞ٤ُٞرو٣ل ،ٌ٤ارلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ُوبٗ ٕٞاُجؾبهٓ ،زٞكو ػِ ٠أُٞهغ االٌُزو www.un.org/Law/av/ :٢ٗٝربه٣ـ
اُي٣بهح  ،2019/01/2اَُبػخ .11:00
ٓ3ؼٔو هر٤ت ٓؾٔل ػجل اُؾبكعٓ ،وعغ ٍبثن ،ص .96
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تشمميا المياه األرخبيمية لدولة أرخبيمية .1ولجميع الدوؿ ساحمية كانت أـ غير ساحمية الحرية
في ىذه األجزاء ،وتشمؿ ىذه الحرية حرية المبلحة ،حرية التحميؽ ،حرية وضع الكاببلت
وخطوط األنابيب المغمورة ،حرية إقامة الجزر االصطناعية وغيرىا مف المنشآت المسموح
بيا البحث العممي ،حرية الصيد.

2

وقد أعطت االتفاقية الحؽ لجميع الدوؿ في مزاولة رعاياىا الصيد األسماؾ في أعالي
البحار رىنا بمراعاة التزاماتيا الناجمة عف المعاىدات وكذلؾ مصالحيا المنصوص عمييا في
الفقرة  02مف المادة  63والمواد مف  64إلى  .367وينبغي عمى جميع الدوؿ واجب اتخاذ
التدابير الضرورية مف أجؿ حفظ الموارد الحية في أعالي البحار ،استنادا إلى أفضؿ األدلة
العممية ،ويتـ بصورة منتظمة تقديـ وتبادؿ ما ىو متوافر مف المعمومات العممية
واإلحصائيات عف كمية الصيد وغير ذلؾ مف البيانات المتصمة بحفظ األرصدة السمكية.4
كما أكدت االتفاقية عمى ضرورة تعاوف الدوؿ عمى حفظ وتنظيـ الموارد الحية ألعالي
البحار . 5وتنص االتفاقية عمى أنو عمى جميع الدوؿ واجب اتخاذ ما قد يكوف ضروريا مف
التدابير بالنسبة لرعايا كؿ منيا مف أجؿ حفظ الموارد الحية ألعالي البحار.

6

بالنسبة لممنطقة عرفتيا اتفاقية عمى ّأنيا «قاع البحار والمحيطات وباطف أرضيا خارج

حدود الوالية الوطنية»7وتشكؿ المنطقة ومواردىا تراث مشترؾ لئلنسانية 8.والسمطة ىي

1أُبكح  ٖٓ 86ارلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ُوبٗ ٕٞاُجؾبه .1982
2أُبكح  ، 87أُوعغ ٗلَ.ٚ
3أُبكح  ،116أُوعغ ٗلَ.ٚ
4أُبكح  ،119أُوعغ ٗلَ.ٚ
5أُبكح  ،118أُوعغ ٗلَ.ٚ
6أُبكح  ،117أُوعغ ٗلَ.ٚ
7أُبكح  ،)1( 1أُوعغ ٗلَ.ٚ
8أُبكح  ،136أُوعغ ٗلَ.ٚ
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المنظمة التي تقوـ الدوؿ األطراؼ عف طريقيا بتنظيـ األنشطة في المنطقة ورقابتيا بصورة
خاصة بغية إدارة موارد المنطقة.1
أما بالنسبة لؤلبحاث العممية البحرية في المناطؽ الواقعة خارج الوالية الوطنية ،تنص
االتفاقية عمى أف لجميع الدوؿ والمنظمات الدولية الحؽ في إجراء البحث العممي البحري في
أعالي البحار 2،أما فيما يتعمؽ بالمنطقة يجري البحث العممي البحري في المنطقة ألغ ارض
السممية دوف غيرىا ولصالح اإلنسانية جمعاء ،3كما أنو لجميع الدوؿ والمنظمات الدولية
الحؽ في إجراء البحث العممي في المنطقة.4
اتفاقية األمـ المتحدة  1982ىي األجدر مف غيرىا بوصفيا بأنيا عامة ،نظ ار لعموـ
األحكاـ التي جاءت بيا لحماية البيئة البحرية مف التموث مف جميع مصادره ،فقد نظمت ىذه
االتفاقية حماية لمبيئة البحرية بإيرادىا جممة مف األحكاـ العامة التي تعد بمثابة المبادئ
التوجييية الممزمة ألطرافيا ومف ثـ فصمت أحكاـ الحماية مف كؿ نوع مف أنواع المموثات
التي تط أر عمى البيئة البحرية سواء كانت أنشطة آتية مف البر أو أنشطة ناتجة عف
استكشاؼ البحار الخاضعة لموالية الوطنية والخارجة عنيا ،أو مف الجوا مف خبللو.

5

وقد أفردت االتفاقية الجزء الثاني عشر المكوف مف  46مادة ،المواد مف 237-192
لموضوع حماية البيئة البحرية والحفاظ عمييا .6فقد أوردت االتفاقية التزاما عاما بأف تقوـ
الدوؿ بحماية البيئة البحرية والحفاظ عمييا .7والدوؿ ممزمة بأف تتخذ جميع ما يمزـ مف
التدابير لمنع تموث البيئة البحرية وخفضو والسيطرة عميو أيا كاف مصدره مستخدمة في ذلؾ
1أُبكح  ٖٓ 157ارلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ُوبٗ ٕٞاُجؾبه.1982
2أُبكح ، 257أُوعغ ٗلَ.ٚ
3أُبكح ، 143أُوعغ ٗلَ.ٚ
4أُبكح ، 256أُوعغ ٗلَ.ٚ
5ػجل ٙػجل اُغِ َ٤ػجل اُٞاهس ،ؽٔب٣خ اُج٤ئخ اُجؾو٣خ ٖٓ اُزِٞس ك ٢اُزشو٣ؼبد اُل٤ُٝخ ٝاُلافِ٤خ ،أٌُزت اُغبٓؼ ٢اُؾل٣ش
االٌٍ٘له٣خ ،2006 ،ص.97
ٓ6ؼٔو هر٤ت ٓؾٔل ػجل اُؾبكعٓ ،،وعغ ٍبثن ،ص.96
7أُبكح  ٖٓ 192ارلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ُوبٗ ٕٞاُجؾبه.1982
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أفضؿ الوسائؿ العممية المتاحة ليا والمتفقة مع قدراتيا .1ويتعيف عمى الدوؿ أف تقوـ عمى
وجو الخصوص بحماية النظـ اإليكولوجية النادرة أو السريعة التأثر وكذلؾ موائؿ األنواع
المستنفذة أو الميددة أو المعرضة لخطر الزواؿ وغيرىا مف أشكاؿ الحياة البحرية.2
ويتعيف عمييا أيضا تفادي استخداـ التكنولوجيات وادخاؿ أنواع غريبة أو جديدة ،قصدا
أو مرض عمى الجزء معيف مف البيئة البحرية ،يمكف أف تسبب فييا تغييرات كبيرة وضارة.

3

ويتعيف عمى الدوؿ اعتماد قوانيف وأنظمة واتخاذ جميع التدابير الضرورية لمنع تموث
البيئة البحرية والحد منو والسيطرة عمييا أيا كاف مصدره سواء كاف مصدره األنشطة البرية

4

أو األنشطة في قاع البحار ضمف الوالية الوطنية ،5أو األنشطة في المنطقة ،6أو اإلغراؽ

7

اإلغراؽ 7أو السفف ،8أو مف الجو أو مف خبللو.

9

ويتعيف عمى الدوؿ رصد مخاطر أو آثار التموث الناجمة عف أية أنشطة تتخذ بحث
رقابتيا ،باإلضافة إلى تقييـ اآلثار المتوقعة لؤلنشطة التي يخطط لتنفيذىا في البيئة
البحرية

10

وباإلضافة إلى ذلؾ يتعيف عمى الدوؿ تقديـ المساعدة العممية والتقنية إلى الدوؿ

النامية مف أجؿ البيئة البحرية والحفاظ عمييا.

11

1أُبكح  ٖٓ )1( 194ارلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ُوبٗ ٕٞاُجؾبه.1982
2أُبكح ، )5( 194أُوعغ ٗلَ.ٚ
3أُبكح ، 196أُوعغ ٗلَ.ٚ
4أُبكح ، 207أُوعغ ٗلَ.ٚ
5أُبكح ، 208أُوعغ ٗلَ.ٚ
6أُبكح ، 209أُوعغ ٗلَ.ٚ
7أُبكح ، 210أُوعغ ٗلَ.ٚ
8أُبكح ، 211أُوعغ ٗلَ.ٚ
9أُبكح ، 212أُوعغ ٗلَ.ٚ
10أُبكح  204إُ، 206 ٠أُوعغ ٗلَ.ٚ
11أُبكح ، 203 ،202أُوعغ ٗلَ.ٚ
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كما تتحمؿ الدوؿ مسؤولية الوفاء بالتزاماتيا الدولية المتعمقة بحماية البيئة البحرية
والحفاظ عمييا 1وىي أيضا مسؤولة عف األضرار الناجمة عف تموث البيئة البحرية الناجـ عف
عف البحث العممي البحري ،الذي تنفذه الدوؿ نفسيا أو ينفذ نباتو عنيا وتتحمؿ تبعاتو.

2

الفرع الرابع  8اتفاقية بازل .2767
أبرمت ىذه االتفاقية في مدينة بازؿ السويسرية عاـ  ،1989وتعد مف المعاىدات
الدولية التي تكفؿ حماية البيئة مف التموث بالنفايات الخطرة ،وىي أوؿ اتفاقية دولية في
مجاؿ الرقابة عمى ثقؿ النفايات الخطرة ،وتعتبر أيضا مف المعاىدات الدولية متعددة
األطراؼ أو المعاىدات الشارعة ذلؾ ألنيا بداية عقدت في إطار منظمة األمـ المتحدة ،وقد
حضرىا ووقع عمى األعماؿ الختامية لممؤتمر ما يقرب مف  61دولة مف أعضاء المجتمع
الدولي.3
ويتمثؿ اليدؼ الرئيسي التفاقية بازؿ بحماية الصحة البشرية والبيئة مف اآلثار الضارة
بأنيا ''نفايات خطرة''
لمنفايات الخطرة ،وىي تغطي مروحة واسعة مف النفايات المعرفة ّ

باالستناد إلى أصميا أو تكوينيا وخصائصيا ،باإلضافة إلى نوعيف آخريف مف النفايات
معرفة ب ػ ''النفايات األخرى'' وتشمؿ النفايات المنزلية والرماد الناشئ عف الحرؽ وال تشمؿ

االتفاقية نقؿ النفايات المشعة.

4

وتتمثؿ أىداؼ االتفاقية في تشديد الرقابة عمى نقؿ النفايات الخطرة المسموح بنقميا
عمى الحدود كما تفرض رقابة صارمة عمى التخمص مف ىذه النفايات ،أما اليدؼ النيائي
مف ىذه االتفاقية فيو تخفيض توليد النفايات الخطرة إلى أدنى حد ممكف ،وذلؾ لتحقيؽ
1أُبكح  ٖٓ 235ارلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ُوبٗ ٕٞاُجؾبه.1989
2أُبكح ، 263أُوعغ ٗلَ.ٚ
3ػٔواٗٗ ٢بك٣خ ،كٝه االرلبه٤بد اُل٤ُٝخ ٝاُزشو٣ؼبد اُلافِ٤خ ك ٢ؽٔب٣خ اُج٤ئخٓ ،غِخ أُلٌو ،اُؼلك  ،2017 ،15ص.320
4
http://www.basel.int/theconvention/overview/tabid/1271/default.aspx, 12/2/2020, 15:00h.
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العدالة البيئية بيف أعضاء المجتمع الدولي ،بالقضاء عمى تصدير النفايات الخطرة مف الدوؿ
الصناعية الكبرى إلى الدوؿ النامية .1كما تيدؼ االتفاقية إلى تنظيـ حركة النفايات الخطرة
بيف الدوؿ بطريقة مشروعة وبشرط تحقؽ اإلدارة السميمة بيئيا ،وذلؾ لمقضاء عمى اآلثار
الضارة كتمؾ النفايات ،حتى ال تيدد الصحة البشرية والبيئة بوجو عاـ.

2

الفرع الخامس 8اتفاقية التنوع البيولوجي .2771
في الفترة مف  3إلى  14يونيو  1992انعقد مؤتمر األمـ المتحدة الثاني حوؿ "البيئة
والتنمية" بالب ارزيؿ ،والمسمى بمؤتمر قمة األرض ،ومف بيف االتفاقيات التي اسفر المؤتمر
عف إبراميا اتفاقية التنوع البيولوجي أو الحيوي ،3وجاءت االتفاقية بغرض ضماف الحفاظ
عمى التنوع البيولوجي االستعماؿ الدائـ لعناصره والتقسيـ العادؿ والمتساوي لمفوائد الناجمة
عف استغبلؿ الموارد الجينية والنقؿ المناسب لمتقنيات المبلئمة والتمويؿ الكافي.

4

وتتضمف االتفاقية التنوع البيولوجي تمييزيف ىاميف فيما يتعمؽ بتطبيؽ واليتيا :والتمييز
األوؿ ىو بيف "مكونات التنوع البيولوجي" واألنشطة والعمميات" ،أما التمييز الثاني فبيف
المناطؽ الداخمية في حدود الوالية الوطنية والمناطؽ الخارجية عف تمؾ الحدود .ففي المناطؽ
الداخمية في الوالية الوطنية تنطبؽ أحكاـ اتفاقية التنوع البيولوجي عمى عناصر التنوع
البيولوجي وعمى العمميات واألنشطة التي قد يكوف ليا وقع ضار عمى التنوع البيولوجي.5
فإف أحكاـ االتفاقية تنطبؽ فقط عمى
وفي المناطؽ الخارجة عف حدود الوالية الوطنيةّ ،
ٓ1ؼٔو هر٤ت ٓؾٔل ػجل اُؾبكع ،ارلبه٤خ ثبىٍ ٝكٝهٛب ك ٢ؽٔب٣خ اُج٤ئخ ٖٓ اُزِٞس ثبُ٘لب٣بد اُقطوح ،كاه اُٜ٘ؼخ اُؼوث٤خ
اُوبٛوح،2008 ،ص8.7
2أُوعغ ٗلَ.ٚ
3أؽٔل ػجل اٌُوٍ ْ٣الٓخ ،هبٗ ٕٞؽٔب٣خ اُج٤ئخ ،كاه اُٜ٘ؼخ اُؼوث٤خ ،اُوبٛوح ،2002 ،ص.132
4أُبكح  ٖٓ 1ارلبه٤خ اُز٘ٞع اُجُٞٞ٤ع.1992 ٢
ٓ 5نًوح ٓ٘وؾخ ٖٓ األٓ ٖ٤اُز٘ل٤ن ،١االرلبه٤خ أُزؼِوخ ثبُز٘ٞع اُجُٞٞ٤ع ،٢اُز٘ٞع اُجُٞٞ٤ع ٢اُجؾوٝ ١اَُبؽِ :٢اٍزؼواع
ثوٗبٓظ اُؼَٔ ٞٓٝاطِخ ٝػؼٝ ٚر٘و٤ؾ ٚاُؾلع ٝاالٍزؼٔبٍ أَُزلاّ ُِٔٞاهك اُغ٤٘٤خ ُوبع اُجؾو اُؼٔ٤ن اُقبهط ػٖ ٗطبم
اُٞال٣خ اُٞؽ٘٤خ :كهاٍخ اُؼالهخ ث ٖ٤ارلبه٤خ اُز٘ٞع اُجُٞٞ٤عٝ ٢ارلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ثشإٔ هبٗ ٕٞاُجؾبه ،اُ٤ٜئخ اُلوػ٤خ
ُِٔشٞهح اُؼِٔ٤خ ٝاُزو٘٤خ ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤خ ،االعزٔبع اُضبٖٓ٘ٓ ،زو٣بٍ 14-10 ،آماه ٓبهً  ،2003اُج٘ل  ٖٓ 2-5علٍٝ
االػٔبٍ أُؤهذ ،اُٞص٤وخ ، UNEP/CBD/SBSTTA/8/9/Add.3/Rev.1ص.3
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األنشطة والعمميات التي تجري تحت والية أحد األطراؼ أو رقابتو ،والتي قد يكوف ليا وقع
فإف
ضار عمى التنوع البيولوجي ونظ ار ّ
ألنيا ال تممؾ السيادة أو الوالية عمى مواردىا ّ

األطراؼ ليس ليا التزاـ مباشر فيما يتعمؽ بالحفظ واالستعماؿ المستداـ لعناصر التنوع

البيولوجي في المناطؽ الواقعة خارج حدود واليتيا الوطنية .1لكف يتوجب عمى الدوؿ
األطراؼ أف تتعاوف بشكؿ مباشر ،أو عف طريؽ منظمات دولية مختصة في حفظ التنوع
البيولوجي واستخدامو المستداـ خارج نطاؽ الوالية الوطنية.

2

تقضي االتفاقية باتخاذ الدوؿ األطراؼ بقدر اإلمكاف وحسب االقتضاء ما يمزـ بشأف
تحديد ورصد عناصر التنوع البيولوجي واستخدامو عمى نحو قابؿ لبلستمرار مع مراعاة
القائمة اإلرشادية بالفئات المبنية في المرفؽ األوؿ وتحديد العمميات وفئات األنشطة التي
تنطوي أو يحتمؿ أف تنطوي عمى آثار عكسية بالنسبة لصيانة التنوع البيولوجي واستخدامو
عمى نحو قابؿ لبلستمرار ورصد آثارىا بواسطة أخذ العينات.

3

كما تقضي االتفاقية باتخاذ كؿ طرؼ متعاقد قدر اإلمكاف وحسب االقتضاء بإنشاء
نظاـ لممن اطؽ المحمية أو مناطؽ تحتاج إلى اتخاذ تدابير خاصة لصيانة التنوع البيولوجي

4

تنظيـ وادارة الموارد البيولوجية اليامة لصيانة التنوع البيولوجي سواء كاف ذلؾ داخؿ المناطؽ
المحمية أو خارجيا ،5النيوض بحماية النظـ اإليكولوجية والموائؿ الطبيعية وصيانة
مجمعات األنواع القابمة لمبقاء في البيئات الطبيعية ،6تشجيع التنمية السميمة بيئيا والقابمة
لبلستمرار في المناطؽ المتاحة لممناطؽ المحمية بيدؼ زيادة حماية ىذه المناطؽ ،7منع
1اُٞص٤وخ ٓ ،UNEP/CBD/SBSTTA/8/9/Add.3/Rev.1وعغ ٍبثن،ص.3
2أُبكح  ٖٓ 5ارلبه٤خ اُز٘ٞع اُجُٞٞ٤ع.1992 ٢
3أُبكح  ، 7أُوعغ ٗلَ.ٚ
4أُبكح ( 8أ) ،أُوعغ ٗلَ.ٚ
5أُبكح (8ط) ،أُوعغ ٗلَ.ٚ
6أُبكح (8ك)  ،أُوعغ ٗلَ.ٚ
7أُبكح  ، )ٙ(8أُوعغ ٗلَ.ٚ
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واستئصاؿ األنواع الغريبة التي تيدد النظـ اإليكولوجية والموائؿ واألنواع ،1كما تمتزـ الدوؿ
األطراؼ بقدر اإلمكاف حسب االقتضاء التدابير البلزمة النعاش واعادة األنواع الميددة إلى
حالتيا األولى وادخاليا مف جديد في موائميا الطبيعية في ظؿ ظروؼ مناسبة ،2كما تمتزـ
الدوؿ األطراؼ بالقدر الممكف وحسب االقتضاء باتخاذ تدابير اقتصادية اجتماعية سميمة
تكوف بمثابة حوافز عمى تشجيع صيانة التنوع البيولوجي واستخدامو عمى نحو قابؿ
لبلستمرار .3كما تمتزـ الدوؿ األطراؼ بتشجيع البحوث التي تساىـ في حماية التنوع
البيولوجي ووضع برامج لمتعميـ وتدريب العممييف والتقنييف.

4

كما تطرقت االتفاقية إلى عممية استغبلؿ الموارد الجينية مع مراعاة الوصوؿ إلييا

5

والوصوؿ إلى التكنولوجيا ونقميا .6كما تقضي االتفاقية باتخاذ التدبير حسب االقتضاء بيدؼ
بيدؼ تطوير البحوث العممية القائمة عمى الموارد الجينية واستخداـ التكنولوجيا اإلحيائية
وتوزيع فوائدىا.7
تبيف ماىية ىذه التدابير وتركت تقديرىا حسب وضع كؿ طرؼ
أف االتفاقية لـ ّ
إالّ ّ

متعاقد مع االلتزاـ بأخطار عاجؿ لمدوؿ في حالة وجود خطر وشيؾ أو في حالة الحوادث.

8

مقيد بعبارات مثؿ
بما أف نطاؽ معظـ االلتزامات المنصوص عمييا في االتفاقية ّ

فإف القوة القانونية قد تقمصت بشكؿ كبير وعمى الرغـ مف
''بالقدر الممكف وحسب االقتضاء'' ّ
فإف اتفاقية التنوع البيولوجي تعد منتدى بالغ األىمية عمى المستوى اإليديولوجي
ىذا الضعؼ ّ

وتعترؼ بيا الجيات الفاعمة الرئيسية (الدوؿ والمنظمات الدولية الكبرى سواء الحكومية أو
1أُبكح ( 8ط) ٖٓ ارلبه٤خ اُز٘ٞع اُجُٞٞ٤ع.1992 ٢
2أُبكح  ، 9أُوعغ ٗلَ.ٚ
3أُبكح  ،11أُوعغ ٗلَ.ٚ
4أُبكح  ،12أُوعغ ٗلَ.ٚ
5أُبكح  ،15أُوعغ ٗلَ.ٚ
6أُبكح  ،16أُوعغ ٗلَ.ٚ
7أُبكح  ،19أُوعغ ٗلَ.ٚ
8أُبكح  ،14أُوعغ ٗلَ.ٚ
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غير حكومية) وتتمتع بالموارد المالية والموظفيف والتقنيات الكافية لمعالجة قضايا التنوع
البيولوجي بما في ذلؾ التنوع البيولوجي البحري بكؿ الجدية المطموبة.

1

الفرع السابع 8االتفاقية اإلطارية لتغير المناخ.2771
اعتمدت ىذه االتفاقية مف قبؿ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في  6ماي  ،1992وكاف
موضوعيا الغازات الدفينة وخاصة تمؾ الناجمة عف الوقود المتسبب في ارتفاع درجة ح اررة
األرض وتيدؼ أساسا إلى تثبيت الغازات الدفينة في الغبلؼ الجوي عمى مستوى يحوؿ دوف
تدخؿ خطير مف جانب اإلنساف في النظاـ المنافي الذي يعني كامؿ عمميات الغبلؼ الجوي
والغبلؼ المائي والمحيط الجوي.

2

وتعرؼ االتفاقية تغير المناخ "يعني تغير في المناخ يغرى بصورة مباشرة أو غير
مباشرة إلى النشاط البشري الذي يفضي إلى تغير في تكويف الغبلؼ الجوي العالمي والذي
يبلحظ باإلضافة إلى التقمب الطبيعي لممناخ عمى مدى فترات زمنية متماثمة".3
وتتضمف االتفاقية مجموعة مف االلتزامات العامة التي تقع عمى جميع األطراؼ ،وتقر
االتفاقية بوجود اتفاقيات دولية أخرى تنظـ انبعاثات غازات الدفيئة وىي تنص بشكؿ خاص
عمى أف االلت ازمات بموجب االتفاقية ال تنطبؽ عمى غازات الدفينة الخاضعة فعبل لمراقبة
بروتكوؿ منتلاير  ،كما يعتبر مبدأ المسؤوليات المشتركة لكف المتمايزة ىو المبدأ الذي يحكـ
كذلؾ االلتزامات العامة .4وتتضمف االلتزامات العامة األخرى اعتماد سياسات وطنية طويمة
ألجؿ رقابة االنبعاث ات والعمميات المتصمة بذلؾ وتمتزـ البمداف المتقدمة النمو المدرجة في
المرفؽ األوؿ باليدؼ المتمثؿ في الحد مف انبعاثات الغازات الدفينة ذات المنشأ البشري
Bleuenn Guilloux et Karolina Zakovsha,Op.cit
 2ػوٓ ٕٞظطل ،٠كٝه أُٞاص٤ن ٝأُؼبٛلاد اُل٤ُٝخ ك ٢ؽٔب٣خ اُج٤ئخٓ ،غِخ اُلوٝ ٚاُوبٗ ،ٕٞاُؼلك ،2014 ،23ص.131
3أُبكح  1اُلووح  ٖٓ 2االرلبه٤خ االؽبه٣خ ُزـ٤٤و أُ٘بؿ .1992
4أُبكح  4اُلووح  ، 1أُوعغ ٗلَ.ٚ
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بحيث تعود ىذه البمداف ،كؿ منيا بمفرده أو بصورة مشتركة فيما بينيا إلى مستويات
االنبعاثات التي كانت عمييا في عاـ  1990وعمى األطراؼ أف تنسؽ صكوكيا االقتصادية
واإلدارية لتحقيؽ ىدؼ االتفاقية ،فضبل عف استعراض سياستيا بصورة منتظمة.

1

ويقع عمى البمداف المدرجة في المرفؽ الثاني بتوفير موارد مالية جديدة واضافية لتغطية
التكاليؼ الكاممة المتفؽ عمييا التي تتكبدىا البمداف النامية األطراؼ في االمتثاؿ اللتزاماتيا
بموجب الفقرة  1مف المادة  .212وىي تقوـ إضافة لذلؾ بمساعدة البمداف النامية المعرضة
بصفة خاصة آلثار تغير المناخ الضارة في تغطية التكاليؼ التكيؼ مع تمـ األثارة الضارة.3
كما تعتبر البمداف المدرجة في المرفؽ الثاني مسؤولة عف تعزيز وتيسير وتحويؿ نقؿ
التكنولوجيات السميمة بيئيا والدراية الفنية إلى األطراؼ األخرى ،وخاصة البمداف النامية ،وعف
إتاحة حصوؿ ىذه البمداف عمييا وعف دعـ وتعزيز قدراتيا.

4

فالحكومات عندما اعتمدت االتفاقية ،كانت تعرؼ أف االلتزامات العامة والخاصة فييا
لـ تكف بالك افية لمتصدي بصورة جادة لتغير المناخ وعمى ىذا األساس ،اتخذ مؤتمر
األطراؼ ،منذ دورتو األولى ق ار ار بإطبلؽ جولة جديدة مف المحادثات لتعزيز االلتزامات
الخاصة الواقعة عمى البمداف المدرجة في المرفؽ األوؿ ،بموجب المادة  ،4الفقرة ( 2أ)
و(ب) ،مف خبلؿ اعتماد بروتكوؿ أو صؾ قانوني آخر وأدت المفاوضات إلى اعتماد
بروتكوؿ كيوتو في االجتماع الثالث لمؤتمر األطراؼ في  ،1997ثـ اعتماد إجراءات تنفيذه

1أُبكح  4اُلووح  ٖٓ 2االرلبه٤خ االؽبه٣خ ُزـ٤٤و أُ٘بؿ .1992
2أُبكح  4اُلووح  ، 3أُوعغ ٗلَ.ٚ
3أُبكح  4اُلووح  ، 4أُوعغ ٗلَ.ٚ
4أُبكح  4اُلووح  ، 5أُوعغ ٗلَ.ٚ
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في اتفاقات مراكش لعاـ ( 2001وىي تظـ تسعة وثبلثيف ق ار ار اتخذىا مؤتمر األطراؼ) .وقد
دخؿ بروتكوؿ كيوتو حيز النفاذ في  6شباط فبراير .12005
جاء بروتكوؿ كيوتو لينص صراحة عمى ضرورة أف تمتزـ دوؿ "الممحؽ األوؿ" (الدوؿ
المتطورة ذات اقتصاد السوؽ ودوؿ محور الشرؽ المتحولة حديثا نحو اقتصاد السوؽ)
بخفض مستوى انبعاث الغازات السامة لدييا في سنة  ،2012عمى أف تسيـ الدوؿ النامية
مف جانبيا "دوؿ الممحؽ الثاني" في ىذا المشروع وأف يتـ ذلؾ في إطار حدودىا القومية.
لكف الذي حدث أف كؿ مف الصيف واليند والواليات المتحدة ،لـ يسجموا أي التزاـ كمي تجاه
ذلؾ البروتكوؿ كما أف كندا انسحبت منو بالكامؿ سنة  2007خبلؿ ندوة الدوحة COP18
رأى المجتمعوف ضرورة تمديد بروتكوؿ كيوتو والعمؿ بو إلى غاية سنة  ،2020لكف الياباف
وايرلندا وروسيا فضوا جميعيـ التزاـ بأي قرار يصدر عنو وذلؾ بحجة امتناع كبار
المصدريف مف المشاركة فيو .2ومف ثـ كاف البد مف وضع صؾ قانوني طموح وممزـ ويسري
عمى الجميع ليحؿ محؿ بروتكوؿ كيوتو وكاف ىذا ىو ىدؼ مؤتمر األطراؼ في كوبنياغف
في عاـ  ،2009الذي تـ تأكيده مجددا في كانكوف في عاـ  ،2010ثـ في ديرباف في عاـ
.2011

3

ُٞ 1هاٌٗ ثٞاٍ ٕٞك ١ىٝهٕ ،ارلبه٤خ األْٓ أُزؾلح االؽبه٣خ أُزؼِوخ ثزـ٤و أُ٘بؿ ٓزٞكو ػِ ٠أُٞهغ االٌُزو:٢ٗٝ
 ، www.un.org/law/av/ربه٣ـ اُي٣بهح  ،2019/01/3اَُبػخ .12:00
ٓ 2قزبه ٓوٝكَ ،ك ٢اُزـ٤و أُ٘بفٝ ٢أصو ٙػِ ٠اُ٘ظبّ اُج٤ئ :٢هواءح رو٤ٔ٤٤خ ألٓ ْٛب ٝهك ك ٢اُزوو٣و اَُُِ٘ٔ ١ٞؼٜل اُلوَٗ٢
ُِؼالهبد اُل٤ُٝخ ؽ ٍٞأُ٘بؿ ٍ٘خ  ،2016صٓ ،209زٞكو ػِ ٠أُٞهغ االٌُزو:٢ٗٝ
 ،https://www.asjp.ceriste.dz/en/article/37495ربه٣ـ اُي٣بهحٍ ،2019/08/08 :بػخ اُي٣بهح 05:00
 3أُلبٝػبد اُل٤ُٝخ ثشإٔ رـ٤و أُ٘بؿٓ ،زٞكو ػِ ٠أُٞهغ اإلٌُزوwww.displomatié.gouv.fr/ar/politique- :٢ٗٝ
etrangere-de-la-france/les-negociations-internationales-en-matiere-de-dereglement. climatique/ربه٣ـ اُي٣بهحٍ ،2020/01/10 :بػخ اُي٣بهح.16:00 :
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بعد أربع سنوات مف المفاوضات تـ اعتماد اتفاقية باريس في ديسمبر  2015بموافقة
 196دولة.

1

ويتضمف ىذا االتفاؽ ىدؼ الحد مف متوسط الزيادة العالمية في درجة الح اررة إلى ما
دوف درجتيف مئويتيف عمى المستوى الذي كاف سائدا قبؿ المرحمة الصناعية ،وبذؿ الجيود
لمحد مف ارتفاع درجات الح اررة عند درجة ونصؼ مئوية ،كما ييدؼ االتفاؽ إلى زيادة قدرة
األطراؼ عمى التكيؼ مع اآلثار السمبية لتغير المناخ وتحقيؽ تدفقات مالية تتوافؽ مع
الطريؽ نحو خفض انبعاثات غازات الدفينة والتنمية القادرة عمى مواجية تغير المناخ
والتكيؼ معو.

2

الفرع الثامن 8بروتوكول قرطاجنة لمسالمة االحيائية .1000
اعتمد بروتكوؿ قرطاجنة لمسبلمة اإلحيائية في  29يناير (كانوف الثاني  2000كاتفاؽ
تكميمي التفاقية التنوع البيولوجي .ودخؿ حيز النفاذ في  11سبتمبر ايموؿ  .2003ويعتبر
البروتكوؿ اتفاقا بيئيا متعدد األطراؼ ييدؼ إلى المساىمة في أماف وثقؿ ومناولة واستخداـ
الكائنات الحية المحورة التي يمكف أف يكوف ليا آثار ضارة عمى التنوع البيولوجي مع مراعاة
المخاطر عمى صحة اإلنساف أيضا والتركيز بصفة خاصة عمى التحركات عبر الحدود.

3

والتكنولوجيا الحيوية تتـ عف طريؽ تطبيؽ تقنيات داخؿ أنابيب الختيار المادة DNA
أو عف طريؽ الحؽ المباشر لمحامض النووي ،أو بدمج الخبليا ،حسب المادة رقـ  03مف

 1ارلبه٤خ ثبه ٌ٣أٓ ْٛالٓؾٜب ٓٝل ٟرأص٤وٛب ػِ ٠رـ٤و أُ٘بؿ ك ٢اُؼبُْ ٓٝظوٓ ،زٞكو ػِ ٠أُٞهغ االٌُزو:٢ٗٝ
 ،https://eipr.org/press/2016/02ربه٣ـ
ارلبه٤خ-ثبه-ٌ٣أٓ-ْٛالٓؾٜبٓٝ-ل-ٟرأص٤وٛب-ػِ-٠رـ٤و-أُ٘بؿ-ك-٢اُؼبُْ
اُي٣بهح ،2020/1/16 :اَُبػخ .14:14
ٓ 2ؤرٔو رـ٤و أُ٘بؿ أُ٘ؼول كً ٢برٞك٤زشٗ ،٢شوح ٓلبٝػبد األهع ،أُغِل  ،12اُؼلك .2018 ،735
 3ثوٝرٌٗ ٍٞبؿ٣ٞبًٞ -االٓجٞه اُزٌُٔ ٢ِ٤جوٝر ًٍٞٞهوؽبع٘خ َُِالٓخ االؽ٤بئ٤خ ثشإٔ أَُؤ٤ُٝخ ٝاُغجو اُزؼ٣ٞؼ ّ ،٢أٓبٗخ
االرلبه٤خ أُزؼِوخ ثبُز٘ٞع اُجُٞٞ٤عٗٞٓ ،٢زو٣بٍ ،األْٓ أُزؾلح  ،2011،صٓ ،1زٞكو ػِ ٠أُٞهغ:
اإلٌُزو، http://bch.cbd.int/database/attachment/?id=11062٢ٗٝربه٣ـ اُي٣بهح ٍ،2020/1/18بػخ اُي٣بهح:
.13:23
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البروتكوؿ وينتج عف ىذه التقنيات ما يعرؼ بالموارد المعدلة جينيا والتي تسبب حسب بعض
الدراسات تأثيرات عمى صحة اإلنساف كالتأثيرات السرطانية خاصة البروتينات وسرطاف
الثدي واضطرابات جنسية وغيرىا مف األعراض غير معروفة ،وخاصة وأف ىذه المواد
مجيولة اليوية ال تبح بأسرارىا.1
وأنشأ البروتكوؿ إجراءات لتنظيـ استيراد وتصدير الكائنات الحية المحورة مف بمد آلخر
وىناؾ إجراءاف رئيسياف ،أحدىما لمكائنات الحية المحورة لئلدخاؿ المقصود مباشرة في البيئة
ويعرؼ باسـ إجراء الموافقة المسبقة عف عمـ ،واآلخر الكائنات الحية المستخدمة كأغذية أو
كأعبلؼ أو ألغراض التجييز .وبموجب إجراء الموافقة المسبقة عف عمـ يجب عمى البمداف
أف تضمف إجراء تقييـ لممخاطر بصدد الكائف الحي المحور بطريقة عممية صحيحة
وشفافة.2
ويمكف لمبمد استنادا إلى نتائج تقييـ المخاطر ،أف يقرر استيراد الكائف الحي المحور أو
عدـ استيراده وبموجب إجراء الكائنات الحية المستخدمة كأغذية أو كأعبلؼ أو لمتجييز تمزـ
البمداف التي تقرر طرح ىذه الكائنات الحية المحورة في السوؽ بإعبلف قرارىا .وذلؾ بقيده في
نظاـ معمومات يعرؼ باسـ غرفة تبادؿ معمومات السبلمة اإلحيائية .واذ قرر بمد استيراد
كائف حي محور بغرض إطبلقو في البيئة .فعميو إببلغ ق ارره إلى غرفة تبادؿ معمومات
السبلمة اإلحيائية مع موجز لتقييـ المخاطر .3ويشترط البروتكوؿ أيضا ضرورة نقؿ الكائنات

1اُؼب٣ت عٔبٍٓ ،وعغ ٍبثن ،ص.131
 2ثوٝرٌ ٍٞهوؽبع٘خ َُِالٓخ االؽ٤بئ٤خ ،اَُ٘خ اُل٤ُٝخ ُِز٘ٞع اُجُٞٞ٤عٓ، 2010 ٢زٞكو ػِ ٠أُٞهغ االٌُزو٢ٗٝ
 .https://www.un.org/ar/events/biodiversityday/assets/pdf/2011factsheets.pdfربه٣ـ اُي٣بهح:
ٍ،2020/1/18بػخ اُي٣بهح 8:00
 3أُوعغ ٗلَ.ٚ
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الحية المحورة المعتمدة لمنقؿ مف بمد إلى آخر ،ومناولتيا وتعبئتيا بشكؿ آمف ،ويجب أف
تكوف الشحنات مصحوبة بوثائؽ تعرؼ بوضوح ىوية الكائنات.

1

الفرع التاسع 8اتفاقية أستوكيولم لممموثات العضوية الثابتة .1002
وقد اعتمدت االتفاقية في عاـ  2001ودخمت حيز النفاذ في  17أيار مايو .22004
ويعد ابراـ المعاىدة المسماة اتفاقية استكيولـ بشأف المموثات العضوية الثابتة انجا از أساسيا
فيي استيدفت منذ البداية  12مادة سامة وباألخص المموثات العضوية الثابتة لمحد منيا
ومف ثـ التخمص منيا نيائيا ،كما أنيا وضعت نظاما لمتصدي لمواد كيميائية إضافية تـ
تحديدى ا بأنيا خطرة عمى بشكؿ ال يمكف معو قبوؿ ىذه المواد ،وأضيفت تسع مواد كيميائية
جديدة لبلتفاقية في شير أيار مايو  3.2009ثـ تـ ادراج  30مادة كيميائية ذات أىمية

1أُبكح  ٖٓ 18ثوٝرٌ ٍٞهوؽبع٘خ َُِالٓخ االؽ٤بئ٤خ .2000
2
Brusseles environnement : plant de la mise en ouvre de la convention de Stockholm sur les
polluants organiques persistants , Belgique 2014-2018, p10 ,disponible en
ligne :http://envirennement.brussels/sites/defaut/files/plan_national_pour les
polluants_organiques_persistants-2014-2018_0.pdf, 03/03/2019, 10 :00h.
 3رقِ٤ض اُؼبُْ ٖٓ أُِٞصبد اُؼؼ٣ٞخ اُضبثزخ ،ثوٗبٓظ األْٓ أُزؾلح ُِج٤ئخ ،اطلاهاد األْٓ أُزؾلح ،اؿَطٌ 2010
صٓ ،4زٞكو ػِ ٠أُٞهغ http://chm.pops.int/Portals/0/download.aspx?d=UNEP-POPS-PAWA-
 ، GUID-RIDDING.Ar.pdfربه٣ـ اُي٣بهحٍ ، 2019/04/04 :بػخ اُي٣بهح .22:15
 " ػِ ٠اُوؿْ ٖٓ اُلٝه االهزظب ك ١األٍبٍُِٞٔ ٢اك اٌُ٤ٔ٤بئ٤خ َٓٝبٔٛزٜب ك ٢رؾََٓ ٖ٤ز٣ٞبد أُؼ٤شخ ٝهكب٤ٛخ اإلَٗبٕ
ثبرذ ا٥صبه اُؼبهح ُٜن ٙأُٞاك ػِ ٠طؾخ اإلَٗبٕ ٝاُج٤ئخ ٖٓ األٓٞه أُؼزوف ثٜب ثشٌَ ٓزيا٣ل ،صٔخ ٓغٔٞػخ ٖٓ أُٞاك
اٌُ٤ٔ٤بئ٤خ ،أُؼوٝكخ ثبٍْ أُِٞصبد اُؼؼ٣ٞخ اُضبثزخ رغٔؼٜب اهثؼخ فظبئض كٓ ٢ي٣ظ ٣زَْ ثبُقطٞهح ثشٌَ فبص ،ك٢ٜ
رؼل صبثزخ أ ١رجوَُٞ٘ ٠اد أ ٝؽزُ ٠ؼوٞك ٖٓ اُيٖٓ ،هجَ إٔ رلفَ إُ ٠اشٌبٍ أهَ فطٞهح ٢ٛ ،رزجقو ٝر٘زوَ ػجو َٓبكبد
ؽِ٣ٞخ ػٖ ؽو٣ن اُٜٞاء ٝأُ٤ب ٢ٛ ،ٙرزواًْ ك ٢األَٗغخ اُل٤٘ٛخ ٢ٛ ،رؼل ٍبٓخ ،إٕ كٝاّ أُِٞصبد اُؼؼ٣ٞخ اُضبثزخ ٝهلهرٜب
ػِ ٠االٗزوبٍ ٓؼ٘بٛب اٜٗب رزٞاعل كؼِ٤ب كٌٓ ًَ ٢بٕ ٖٓ اُؼبُْ ؽز ٠ك٘ٓ ٢طوخ األُت ٝأُ٘بؽن اُغجِ٤خٝ .ك ٢اُوطج ٖ٤اُشٔبُ٢
ٝاُغ٘ٞثًٝ ،٢نُي ك ٢اُغيه اُ٘بئ٤خ اُٞاهغ ك ٢أُؾ٤ؾ اُٜبكٝ ،١كؼال ػٖ مُي ُٔٝب ًبٕ اٗزوبٍ أُِٞصبد اُؼؼ٣ٞخ اُضبثزخ
٣ؼزٔل ػِ ٠كهعخ اُؾو اهح ك ٢ػِٔ٤خ ٓؼوٝكخ ثـزأص٤و اُغ٘لة رطلٛ ٞن ٙأُٞاك اٌُ٤ٔ٤بئ٤خ ٖٓ ٌٓبٕ إُ ٠آفو ؽ ٍٞاُؼبُْ ،ؽ٤ش
رزجقو ك ٢األٓبًٖ اُلاكئخ ٝر٘زوَ ٓغ اُو٣بػ ٝكهبئن اُـجبه ،صْ رَزوو ػِ ٠األهع ك ٢االٓبًٖ اُجبهكح( ًبٌُزَ أُبئ٤خ) ٖٓٝ
صٔخ رزجقو ٝر٘زوَ ٓوح أفو ِْٛٝ ٟعو ًٔب إ اٗغناثٜب إُ ٠األَٗغخ اُن٤٘ٛخ اُظبٛوح أُؼوٝكخ اُزواًْ االؽ٤بئ٣ ٢ؼ٘ ٢أٗٚ
ثبُوؿْ ٖٓ اٗزشبه اَُْ ػِٗ ٠طبم ٝاهغ ٝثٌٔ٤بد هِِ٤خ ك ٢ثبكا األٓو إال أٗ٣ ٚجلأ ثبُزوً٤ي رله٣غ٤ب ُل ٟه٤بّ اٌُبئ٘بد
ثبُزـن ١ػًِ ٠بئ٘بد أفوٝ ٟثبُزبُ٘٣ ٢زوَ إُ ٠أػِ ٠اََُِِخ اُـنائ٤خ" أٗظو  :ارلبه٤خ اٍزٌ ،ُْٜٞأ ْٛاالٗغبىاد ػِٓ ٠لاه
ػشو ٍ٘ٞاد ،ثوٗبٓظ األْٓ أُزؾلح ُِج٤ئخ ،صٓ 7زٞكو ػِ ٠أُٞهغ
http://chm.pops.int/Portals/0/download.aspx?d=UNEP-POPS-PAWA-SC10.Achievementbooklet.Ar.pdf
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عالمية ففي اتفاقية استكيولـ.

1

تيدؼ االتفاقية إلى حماية الصحة البشرية والبيئة مف المموثات العضوية الثابتة ،2كما
تقضي االتفاقية بأف تتخذ الدوؿ األطراؼ التدابير البلزمة لتقميؿ ومنع انتاج واستخداـ
المموثات العضوية الثابتة المحددة في االتفاقية 3كما تقضي االتفاقية بأف تتخذ الدوؿ
األطراؼ التدابير البلزمة بغية إدارة سميمة بيئيا لممخزونات المكونة مف أو المحتوية عمى
المموثات عمى المواد الكيميائية المدرجة في االتفاقية ،التعامؿ مع تمؾ المخزونات بطريقة
سميمة بيئيا التخمص منيا بطريقة تقضي عمى ما تحتويو مف مركبات ،منع عممية إعادة
التدوير ،نقؿ ىذه المواد عبر الحدود الدولية مع األخذ بعيف االعتبار القواعد والمبادئ
والمعايير التوجييية ذات الصمة.

4

الفرع العاشر 8اتفاقية إدارة مياه الصابورة .1002
تبيف دراسات أجريت في بمداف عديدة أف بإمكاف أنواع عديدة مف البكتيريا ،والنباتات
ّ

والحيوانات أف تظؿ حية في شكؿ قابؿ لبلستمرار في مياه الصابورة والرسابات التي تنقميا
السفف حتى بعد رحبلت تدوـ عدة أسابيع ،وقد تؤدي العمميات البلحقة لتصريؼ مياه
الصابورة أو الرسابات في مياه دوؿ الميناء إلى ترسيخ عضويات مائية مؤذية وكائنات
ممرضة قد تيدد الحياة المحمية ،بإنسانيا وحيوانيا ونباتيا ،وبيئتيا البحرية .وعمى الرغـ مف
أن و تـ تحديد وسائط أخرى باعتبارىا مسؤولة عف نقؿ العضويات بيف األحواض المائية
المنفصمة جغرافيا ،إال أنو يبدواف مياه الصابورة المصرفة مف السفف ىي مف أبرز ىذه
 1رٞاكن اُؾٌٓٞبد ػِ ٠اُوواهاد اُزبه٣ق٤خ ُؾٔب٣خ اُ٘بً ٝاًٌُٞت ٖٓ فطو أُٞاك اٌُ٤ٔ٤بئ٤خ ٝاُ٘لب٣بد اُقطوحٓ ،زٞكو
ػِ ٠أُٞهغ االٌُزوhttps://www.unenvironment.org/ar/alakhbar-walqss/alnshrat-alshfyt/twafq- ٢ٗٝ
 ، alhkwmat-ly-alqrarat-altarykhyt-lhmayt-alnas-walkwkb-mn-khtrربه٣ـ اُي٣بهح2019/09/10 :
ٍبػخ اُي٣بهح23:40 :
 2أُبكح  ٖٓ 1ارلبه٤خ أٍزٌُِِٞٔ ُْٜٞصبد اُؼؼ٣ٞخ اُضبثزخ .2001
3أُبكح  ،5أُوعغ ٗلَ.ٚ
4أُبكح  ، 6أُوعغ ٗلَ.ٚ
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الوسائط .1وتيدؼ اتفاقية إدارة مياه الصابورة المعتمدة عاـ  2004إلى منع انتشار الكائنات
المائية الضارة مف منطقة إلى أخرى مف خبلؿ وضع معايير واجراءات لمسيطرة عمى مياه
2
حيز النفاذ في  8سبتمبر
ورواسب السفف وادارتيا  .ودخمت اتفاقية إدارة مياه الصابورة ّ

.32017وتتكوف االتفاقية مف  22مادة وممحؽ واحد يتكوف مف  5فصوؿ (أ حتى جػ) و14
مبدأ توجييي.

4

فقد بدأت االتفاقية باإلشارة إلى أف األطراؼ في االتفاقية يشيروف إلى المادة 1/196
مف اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار ،والتي نصت عمى أف عمى األطراؼ أف تتخذ
التدابير الضرورية لحماية والتقميؿ والسيطرة عمى تمويف البيئة البحرية ،كما أشارت المقدمة
إلى اتفاقية التنوع الحيوي ،وأشارت كذلؾ لمجيود الدولية السابقة المبذولة التي تمخضت عنيا
االتفاقية.

5

حيث عرفت االتفاقية كافة المصطمحات الميمة المستخدمة كاف أبرزىا تعريؼ مياه
الصابورة عمى أنيا « تعني المياه والموارد العالقة بيا المحمولة عمى متف السفينة لضبط
االستواء والميبلف والغاطس واالتزاف أو إجيادات السفينة » ،6كما عرفت عممية إدارة مياه
1اُوواه ( ،A.868 )20اُقطٞؽ اُزٞع٤ٜ٤خ ُؼجؾ ٓ٤ب ٙطبثٞهح اَُلٖ ٝإكاهرٜب ُِؾل ٖٓ صوَ اُؼؼ٣ٞبد أُبئ٤خ أُؤم٣خ
ٝاٌُبئ٘بد أُٔوػخ ،أُ٘ظٔخ اُجؾو٣خ اُل٤ُٝخ ،اُغٔؼ٤خ ،اُلٝهح اُؼشو ،ٕٝاُج٘ل  ٖٓ 11عل ٍٝاألػٔبٍ 1 ،كَٔ٣جو 1997
ص ،3اُٞص٤وخ A.20/ Res 868
2
Convention international pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des
navires (convention BWM) disponible en ligne:
http://www.imo.org/fr/About/Conventions/listofconventions/pages/international-conventionfor-the-control-and-management-of-ships-Ballast-water-and-sediments-BWM)-aspx.
4/2/2020,12:00h.
3
Gestion des eaux de Ballast-contrôle des espèces aquatiques envahissantes , disponible en
ligne: http://www.imo.org/fr/Mediacentre/Hottopics/BWM/pages/default.aspx,
4/2/2020,12:23h.
4
IMO Ballast water Management Convention, available on: http://www.ballast-watertreatment-com/en/ballast-water-managelent-regulation/imo-bwm-convention , 4/3/2020,20:23h.
٤ُٝ 5ل ؿَبٕ ػجل هللا ،اُغٞاٗت اُوبٗ٤ٗٞخ ُزِٞس اُج٤ئخ اُجؾو٣خ ثٞاٍطخ ٓ٤ب ٙاريإ اَُلٖ ٝهٝاٍجٜب كهاٍبد ػِ ّٞاُشو٣ؼخ
ٝاُوبٗ ،ٕٞأُغِل  ،43اُؼلك ،2016 ،2ص .733
 6أُبكح  1اُلووح  ٖٓ 2ارلبه٤خ إكاهح ٓ٤ب ٙاُظبثٞهح ٝهٝاٍجٜب.2004
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الصابورة عمى ّأنيا «تعني العمميات اآللية والبدنية والكيميائية والبيولوجية ،فرادى أو مجتمعة
الرامية إلى إزالة العضويات المائية الضارة والكائنات الممرضة الموجودة في مياه الصابورة

والرواسب أو جعميا غير ضارة أو تفادي حمميا أو تصريفيا» .1كما عرفت العضويات
المائية الضارة والكائنات الممرضة عمى أنيا «تعني العضويات المائية أو الكائنات الممرضة
التي قد تشكؿ أخطا ار عمى البيئة أو صحة اإلنساف أو الممتمكات أو الموارد أو قد تزعزع
التنوع البيولوجي أو تتدخؿ في االستخدامات األخرى المشروعة ليذه المجاالت إذا دخمت إلى
البحار ،بما في ذلؾ مصبات األنيار ،أو في مجاري المياه العذبة» ، 2وأخي ار عرفت االتفاقية
السفينة عمى أنيا «تعني سفينة مف أي نوع كاف تعمؿ في البيئة المائية وتشمؿ الوحدات
القابمة لمغمر والقوارب العائمة والمنصات العائمة ووحدات التخزيف العائمة ووحدات اإلنتاج
والتخزيف والتفريغ العائمة».

3

وفي فقراتيا القانونية فإف الدوؿ الموقعة عمى االتفاقية تمزـ كالتالي:
 تمتزـ األطراؼ بالتنفيذ التاـ والكامؿ ألحكاـ ىذه االتفاقية عف طريؽ إدارة مياهالصابورة.

4

 ليا الحؽ منفردة أو مع شركاء آخريف أف تتبنى مقاييس أكثر صرامة تنسؽ والقانوفالدولي بشأف منع نقؿ العضويات المائية الضارة والكائنات الممرضة وتقميمو أو إنيائو
مف خبلؿ ضبط وادارة مياه الصابورة والرواسب في السفف.

5

 -تمزـ األطراؼ بالتعاوف بغية تنفيذ االتفاقية واالمتثاؿ ألحكاميا وأعماليا بصورة فعمية.

1أُبكح  1اُلووح  ٖٓ 3ارلبه٤خ إكاهح ٓ٤ب ٙاُظبثٞهح ٝهٝاٍجٜب.2004
2أُبكح  1اُلووح  ،8أُوعغ ٗلَ.ٚ
3أُبكح  1اُلووح  ، 12أُوعغ ٗلَ.ٚ
4أُبكح  2اُلووح  ، 1أُوعغ ٗلَ.ٚ
5أُبكح  2اُلووح  ، 3أُوعغ ٗلَ.ٚ
6أُبكح  2اُلووح  ، 4أُوعغ ٗلَ.ٚ
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 أف تتأكد مف الممارسات المتبعة في إدارة مياه الصابورة ال تكؼ ببيئتيا وبصحة اإلنسافوالممتمكات أو الموارد فييا أو في دوؿ أخرى مف األضرار ما يفوؽ تمؾ التي تحوؿ دوف
حدوثيا.

1

 تمتزـ األطراؼ بالسعي إلى التعاوف تحت رعاية المنظمة لمواجية التيديدات واألخطارالتي تحدؽ بالنظـ اإليكولوجية البحرية الحساسة أو اليشة أو الميددة والتنوع البيولوجي
في المناطؽ الواقعة خارج نطاؽ الوالية القانونية الوطنية فيما يتعمؽ بإدارة مياه الصابورة.

2

 أف تتأكد مف وجود المنشآت المبلئمة الستقباؿ الرواسب في الموانئ بغرض تنظيؼ أوإصبلح صياريج الصابورة مع مراعاة الخطوط التوجييية التي وضعتيا المنظمة.

3

 تمتزـ األطراؼ فرادى أو مجتمعة بتشجيع البحث العممي والتقني المتعمؽ بإدارة مياهالصابورة ورصد التأثيرات الناجمة عف إدارة مياه الصابورة ضمف المياه الخاضعة لواليتيا
القانونية.

4

 أف يستوثؽ كؿ طرؼ مف أف السفف التي ترفع عممو أف تعمؿ تحت سمطتو وتكوفخاضعة لممعاينة واإلجازة.

5

 أف تفتش السفف التي تنطبؽ عمييا ىذه االتفاقية رسميا لتأكد مف صبلحية الشيادات تمؾالسفف وأف تفحص أيضا دفتر سجؿ مياه الصابورة أو أخذ عينة مف تمؾ المياه آخذة بعيف
االعتبار أال يتسبب ذلؾ في تأخير تشغيؿ السفينة أو حركتيا أو مغادرتيا دوف مبرر.

1أُبكح  2اُلووح  ٖٓ 7ارلبه٤خ إكاهح ٓ٤ب ٙاُظبثٞهح ٝهٝاٍجٜب.2004
2أُبكح  2اُلووح  ، 9أُوعغ ٗلَ.ٚ
3أُبكح  5اُلووح  ، 1أُوعغ ٗلَ.ٚ
4أُبكح  6اُلووح  ، 1أُوعغ ٗلَ.ٚ
5أُبكح  7اُلووح  ، 1أُوعغ ٗلَ.ٚ
6أُبكح  9اُلووح  ، 1أُوعغ ٗلَ.ٚ
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 تمتزـ األطراؼ بتقديـ الدعـ إلى األطراؼ التي تطمب المساعدة التقنية لتحفيز التطبيؽالفعاؿ التفاقية إدارة مياه الصابورة ورواسبيا.

1

وقد احتوى الممحؽ خمسة فصوؿ تناولت التطبيؽ والمتطمبات الفنية والقياسات
اإلضافية والمعايير ومنح الشيادات.

2

وقد وضعت مجموعة مكونة مف أربعة عشر مف الخطوط التوجييية لتوفير التوصيات
الفنية لدعـ التنفيذ الفعاؿ وتوحيد تطبيؽ االتفاقية ،عمى الرغـ مف أف االتفاقية تنص عمى ّأنو

يجب عمى الدوؿ الرجوع إلى الخطوط التوجييية ،إال أف ىذه الخطوط التوجييية ليست
إلزامية ،باإلضافة إلى الخطوط التوجييية باالتفاقية فإف المنظمة البحرية الدولية وفقا لمشورة

فريؽ الخبراء المعني بالجوانب العممية لحماية البيئة ) (GESAMPقد أصدرت عددا مف
التعاميـ والخطوط التوجييية بعضيا تناوؿ تقييـ المخاطر عمى سبيؿ المناؿ :التوجيو لضماف
التعامؿ اآلمف وتخزيف المواد الكيميائية والمستحضرات المستخدمة لمعالجة مياه االتزاف
وتطوير إجراءات السبلمة لمسفينة والطاقـ مف المخاطر الناتجة عف عممية المعالجة ،وثيقة
التوجيو بشأف ترتيبات االستجابة لحاالت الطوارئ ذات العبلقة بعمميات مياه االتزاف.

3

الفرع الحادي عشر 8بروتكول ناغويا .1020
اعتمد بروتكوؿ ناغويا بشأف الحصوؿ عمى الموارد الجينية والتقاسـ العادؿ والمنصؼ
لممنافع الناشئة عف استخداميا الممحؽ باتفاقية التنوع البيولوجي في  29أكتوبر تشريف األوؿ
1أُبكح  ٖٓ 13ارلبه٤خ إكاهح ٓ٤ب ٙاُظبثٞهح ٝهٝاٍجٜب.2004
 2اُجوٗبٓظ اُؼبُٔ ٢أُشزوى ثٓ ٖ٤وكن اُج٤ئخ اُؼبُٔ٤خ ٝثوٗبٓظ األْٓ أُزؾلح االٗٔبئٝ ٢أُ٘ظٔخ اُجؾو٣خ اُل٤ُٝخ إلكاهح ٓ٤بٙ
اُظبثٞهح ٓٝؼٜل أُؾ٤طبد اُؼبُٔ ،2009 ،٢اُقطٞؽ اُزٞع٤ٜ٤خ ُزو ْ٤٤ؽبُخ ٓ٤ب ٙاُظبثٞهح ػِخ أَُز ٟٞاُٞؽٍَِِ٘ ،٢خ
كهاٍبد ٓزقظظخ ،اُجوٗبٓظ اُؼبُٔ ٢إلكاهح ٓ٤ب ٙاُظبثٞهح (ؿِٞثبالٍذ) ههْ  ،17صُ ،4الؽالع أًضو أٗظو:
http://globallast.imo.org
 3رؾل٣ل ٝإكاهح أُقبؽو اُ٘برغخ ػٖ اٌُبئ٘بد أُ٘وُٞخ ػٖ ؽو٣ن اَُلٖ٤ٓ ،ب ٙاالريإ اإلطلاه ههْ  ،21رَ٘٤ن ٓشوٝع
اُشوًبد اُؼبُٔ٤خ ُٔ٤ب ٙاالريإ ك ٢أُ٘ظٔخ اُجؾو٣خ اُل٤ُٝخ ،صٓ .18زٞكو ػِ ٠أُٞهغ االٌُزو:٢ٗٝ
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/PartnershipsProjects/Documents/Mono2
 ،1_Arabic.pdfربه٣ـ اُي٣بهحٍ ،2019/03/15 :بػخ اُ ّي٣بهح.17:35 :
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 2010في ناغويا الياباف ودخؿ البروتكوؿ حيز النفاذ في  12أكتوبر تشريف الثاني
.12014
وييدؼ البروتكوؿ إلى التقاسـ العادؿ والمنصؼ لممنافع الناشئة عف استخداـ الموارد
الجينية بما في ذلؾ عف طريؽ الحصوؿ بصورة مبلئمة عمى الموارد الجينية ونقؿ
التكنولوجيات ذات الصمة بصورة مبلئمة مع األخذ في الحسباف جميع الحقوؽ عمى ىذه
الموارد والتكنولوجيات ،وعف طريؽ التمويؿ المبلئـ ،مما يساىـ بالتالي في حفظ التنوع
البيولوجي واالستخداـ لمكوناتو .2وينطبؽ بروتكوؿ ناغويا عمى الموارد الجينية التي تشمميا
اتفاقية التنوع البيولوجي والمنافع التي تنشأ عف استخداميا ،ويغطي المعارؼ التقميدية
المرتبطة بالموارد الجينية التي تشمميا اتفاقية التنوع البيولوجي والمنافع التي تنشأ عف
استخداميا.3
وتركز التزامات بروتكوؿ ناغويا عمى مايمي:
 -1يخضع الحصوؿ عمى الموارد الجينية بموجب بروتكوؿ ناغويا إلى الموافقة المسبقة عف
عمـ لمطرؼ الذي يقدـ ىذه الموارد ويكوف بمد منشأ ىذه الموارد ،أو الطرؼ الذي يكتسب
الموارد الجينية بمقتضى اتفاقية التنوع البيولوجي ،ما لـ يقرر الطرؼ المعني خبلؼ
ذلؾ ،ولتنفيذ شرط الموافقة المسبقة يتخذ الطرؼ التدابير البلزمة مف أجؿ النص عمى
اليقيف القانوني والوضوح والشفافية في تشريعاتيا المتعمقة بالحصوؿ عمى الموارد وتقاسـ

 1أُووهاد اُز ٢اػزٔلٛب ٓؤرٔو األؽواف ك ٢االرلبه٤خ أُزؼِوخ ثبُز٘ٞع اُجُٞٞ٤ع ٢اُؼبَٓ ًبعزٔبع األؽواف ك ٢ثوٝرٌٍٞ
ٗبؿ٣ٞب ثشإٔ اُؾظ ٍٞػِ ٠أُٞاهك اُغ٤٘٤خ ٝاُزوبٍْ اُؼبكٍ ٝأُ٘ظق ُِٔ٘بكغ اُ٘بشئخ ػٖ اٍزقلآٜب ك ٢اعزٔبػ ٚاألٍٝ
أُ٘ؼول ك ٢ثٗٞ٤ؾ رشبٗؾ عٜٔٞه٣خ ًٞه٣ب ٖٓ  17-13اًزٞثو  ،2014أٓبٗخ االرلبه٤خ أُزؼِوخ ثبُز٘ٞع اُجُٞٞ٤عٗٞٓ ،٢زو٣بٍ
ٓزٞكو ػِ ٠أُٞهغ االٌُزوwww.cbd.int/https://www.cbd.int/abs/doc/MOP1/CBD-COPMOP1- :٢ٗٝ
 AR-Final-WEB.pdf.ربه٣ـ اُي٣بهحٍ،2020/01/18 :بػخ اُي٣بهح .14:00
2أُبكح  ٖٓ 1اُجوٝرٌٗ ٍٞبؿ٣ٞب .2010
ٗ 3جنح ػٖ ثوٝرٌٗ ٍٞبؿ٣ٞبٓ ،زٞكو ػِ ٠أُٞهغ االٌُزو ، www.cbd.int/abs/about :٢ٗٝربه٣ـ اُي٣بهح2020/1/18 :
ٍبػخ اُي٣بهح.14:42 :
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منافعيا ،والنص عمى إجراءات عادلة وغير تعسفية بشأف الحصوؿ عمى الموارد
الجينية.

1

 -2ينبغي أف تنص التدبير المحمية المتعمقة بتقاسـ المنافع عمى التقاسـ العادؿ والمنصؼ
لممنافع الناشئة عف استخداـ الموارد الجينية فضبل عف االستخدامات البلحقة والتسويؽ
التجاري بطريقة عادلة ومنصفة مع الطرؼ المقدـ ليذه الموارد الذي يكوف بمد منشأ ىذه
الموارد أو مع الطرؼ الذي حصؿ عمى الموارد الجينية وفقا التفاقية ،ويكوف ىذا التقاسـ
بناء عمى شروط متفؽ عمييا بصورة متبادلة.
ً

2

 -3ينبغي أف يتخذ كؿ طرؼ تدبير مبلئمة ومتناسبة لضماف أف يتـ الحصوؿ عمى الموارد
الجينية المستخدمة داخؿ واليتو القضائية وفقا لمموافقة المسبقة عف عمـ ومع وضع شروط
متفؽ عمييا بصورة متبادلة عمى النحو الذي تستمزمو اإلجراءات المحمية بشأف الحصوؿ
عمى الموارد وتقاسـ منافعيا لدى الطرؼ اآلخر .3ولدعـ االمتثاؿ يجب عمى البمداف رصد
وتعزيز الشفافية المتعمقة باستخداـ الموارد الوراثية وتحديد ما يسمى بنقطة تفتيش واحدة أو
أكثر.

4

يتناوؿ بروتكوؿ ناغويا المعارؼ التقميدية المرتبطة بالموارد الجينية مف خبلؿ أحكاـ
الحصوؿ وتقاسـ المنافع واالمتثاؿ ،كما يتناوؿ الموارد الجينية في الحاالت التي يكوف فييا
لمشعوب األصمية والمجتمعات المحمية الحؽ في منح حؽ الحصوؿ عمييا وعمى األطراؼ
المتعاقدة في بروتكوؿ ناغويا اتخاذ تدابير لضماف الحصوؿ عمى الموافقة المسبقة عف عمـ

1أُبكح  ٖٓ 6ثوٝرٌٗ ٍٞبؿ٣ٞب . 2010
2أُبكح  ، 5أُوعغ ٗلَ.ٚ
3أُبكح  ،15أُوعغ ٗلَ.ٚ
4أُبكح  ،17أُوعغ ٗلَ.ٚ
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ليذه المجتمعات والتقاسيـ العادؿ والمنصؼ لممنافع ،مع مراعاة القوانيف واإلجراءات العرفية
فضبل عف االستخداـ المألوؼ لمموارد الجينية وتبادىا.

1

وينشئ بروتكوؿ ناغويا غرفة تبادؿ معمومات متعمقة بالحصوؿ عمى المواد وتقاسـ
المنافع مف أجؿ تشارؾ المعمومات والمساىمة في زيادة الوضوح والشفافية واليقيف القانوني
كما تمعب دو ار محوريا في رصد استخداـ الموارد الجينية ،ويشكؿ الترخيص المقدـ إلى غرفة
التبادؿ شيادة امتثاؿ معترؼ بيا دوليا .وتقوـ نقاط التفتيش بجمع وتمقي المعمومات المتعمقة
باستخداـ الموارد الجينية مف المستخدميف ،ثـ تقدـ ىذه المعمومات إلى غرفة التبادؿ التي
تنقميا إلى البمد الذي يتيح الوصوؿ إلى الموارد الجيني .مما يتيح التحقؽ مف االمتثاؿ إلى
الشروط المتفؽ عمييا بصورة متبادلة.2
غير أف بروتكوؿ ناغويا لـ يعرؼ اآللية العالمية واألساليب ىذه اآللية لمحصوؿ عمى
الموارد الجينية عمى المستوى العالمي وتقاسـ منافعيا بشكؿ عادؿ ومنصؼ.3
الفرع الثاني عشر 8القواعد واألنظمة التي اعتمدتيا السمطة الدولية لقاع البحار.
تضطمع السمطة الدولية لقاع البحار نيابة عف الدوؿ األطراؼ في االتفاقية بالمسؤولية
عف إدارة الموارد المعدنية في المنطقة ،بما في ذلؾ أنشطة التنقيب واالستكشاؼ واالستغبلؿ
المتعمقة بيذه الموارد.

4

 1االرلبه٤خ أُزؼِوخ ثبُز٘ٞع اُجُٞٞ٤ع :٢اُ٘لبم٣خ ٝروبٍْ أُ٘بكغ ،ثوٝرٌٗ ٍٞبؿ٣ٞب ثشإٔ اُؾظٝ ٍٞروبٍْ أُ٘بكغ ،األٓبٗخ
اُز٘ل٤ن٣خ ُالرلبه٤خ أُزؼِوخ ثبُز٘ٞع اُجُٞٞ٤ع ،٢صٓ ،4زٞكو ػِ ٠أُٞهغ االٌُزو:٢ٗٝ
، .https://www.cbd.int/abs/infokit/revised/web/factsheet-nagoya-ar.pdfربه٣ـ اُي٣بهح:
ٍ.2020/2/2بػخ اُي٣بهح.18:00 :
 2ثوٗبٓظ ث٘بء اُولهاد أُشزوى ( )2017اُز٘ل٤ن اُزؼبػلُ ١جوٝرٌٗ ٍٞبؿ٣ٞب ٝأُؼبٛلح اُل٤ُٝخ ثشإٔ أُٞاهك اُٞهاص٤خ
اُ٘جبر٤خ ُألؿن٣خ ٝاُيهاػخ٘٤ٍ :بهٛٞ٣بد ٘٣جـ ٢أفنٛب ثؼ ٖ٤االػزجبه ٖٓ هجَ عٜبد االرظبٍ اُٞؽ٘٤خ ٝأطؾبة أُظِؾخ
األفو ،Bioversity Internnational ،ٟهٓٝبٓ ،زٞكو ػِ ٠أُٞهغ اإلٌُزو:٢ٗٝ
 ، http://cgspace.cgiar.org/rset/bitstreams/168720/retrieveربه٣ـ اُي٣بهح ٍ ،2020/01/20بػخ
اُي٣بهح10:00:
3أُبكح  ٖٓ 10ثوٝرٌٗ ٍٞبؿ٣ٞب.2010
4أُبكح  ٖٓ )1( 157ارلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ُوبٗ ٕٞاُجؾبه .1982
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ومف مسؤولية السمطة الدولية لقاع البحار ،اتخاذ التدابير البلزمة لضماف حماية البيئة
البحرية بفعالية مف اآلثار الضارة التي قد تنشأ عف ىذه األنشطة .1وتتألؼ مدونة قواعد
التعديف حاليا مف ثبلث مجموعات مف األنظمة تغطي أعماؿ التنقيب واالستكشاؼ في
المنطقة تتعمؽ بكؿ مف نظاـ التنقيب عف العقيدات المتعددة الفمزات ،الكبريتيدات العديدة
الفمزات ،قشور المنغنيز الحديدي الغنية بالكوبالت.
ويفرض نظاـ التنقيب عف العقيدات المتعددة الفمزات واستكشافيا في المنطقة الذي
اعتمدتو السمطة الدول ية لقاع البحار التزامات شاممة في مجاؿ البيئة ،حيث أنو عندما يعزـ
المنقبوف عمى القياـ بالبحث عف الرواسب العقيدات المتعددة الفمزات ،يجب عمييـ أف يضمنوا
اخطاراتيـ تعيدا كتابيا مرضيا باالمتثاؿ لبلتفاقية ولما يتصؿ بالموضوع مف قواعد السمطة
وأنظمتيا واجراءاتيا المتعمقة بحماية البيئة البحرية وحفظيا ،كما يجب عمى كؿ منقب في
الحدود الممكنة أف يتخذ قدر المعقوؿ التدابير البلزمة لمنع وتخفيؼ ومكافحة التموث وغيره
مف األخطار الناجمة عف التنقيب التي تتعرض ليا البيئة البحرية متبعا في ذلؾ النيج
التحوطي ،ومستخدما لذلؾ الغرض أفضؿ الممارسات البيئية .2ويجب عمى كؿ منقب يقدـ
خطة عمؿ الستكشاؼ في المنطقة أف يقدـ وصفا لمبرامج المقترحة لمدراسات األوقيانوغرافية
والبيئة األساسية ،فيذه اإلجراءات تمكف مف إجراء تقييـ عممي لؤلثر الذي يحتمؿ أف ينشأ
عف أنشطة االستكشاؼ المقترحة عمى البيئة بما في ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر
التأثير الواقع عمى التنوع البيولوجي.

3

1أُبكح  ٖٓ )1( 145ارلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ُوبٗ ٕٞاُجؾبه .1982
ٓ2ووه ُٔغٌِ اَُِطخ اُل٤ُٝخ ُوبع اُجؾبه ٣زؼِن ثبُزؼل٣الد كٗ ٢ظبّ اُز٘و٤ت ػٖ اُؼو٤لاد أُؤُلخ ٖٓ ػلح ٓؼبكٕ
ٝاٍزٌشبكٜب ك ٢أُ٘طوخ ٓٝب ٣زظَ ثنُي ٖٓ َٓبئَ ،اَُِطخ اُل٤ُٝخ ُوبع اُجؾبه 22 ،ع٤ِ٣ٞخ ، 2013اُٞص٤وخ
 ،ISBA/19/C/17أُبكح .5
3أُبكح ( 18ة) ،أُوعغ ٗلَ.ٚ
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كما تقوـ المجنة بوضع وتنفيذ إجراءات لتثبت استنادا إلى أفضؿ المعمومات العممية
والفنية المتاحة بما فييا المعمومات المقدمة عمبل بالمادة  ،18مما إذا كانت أنشطة
االستكشاؼ المقترحة في القطاع ستكوف ليا آثار خطيرة تضر بالنظـ اإليكولوجية البحرية
اليشة ،وتكفؿ إذا ثبت لدييا أف بعض أنشطة االستكشاؼ المقترحة ستكوف ليا آثار خطيرة
تضر بالنظـ اإليكولوجية البحرية اليشة ،إدارة تمؾ األنشطة درًءا لتمؾ اآلثار أو عدـ السماح

بالمضي فييا.

1

كذلؾ يتعاوف المتعاقدوف والدوؿ المزكية والدوؿ أو الكيانات األخرى الميتمة بالموضوع
مع السمطة عمى وضع وتنفيذ برامج لرصد وتقييـ آثار التعديف في قاع البحار العميقة عمى
البيئة البحرية ،وتشمؿ تمؾ البرامج عندما يشترطيا المجمس ،مقترحات تتعمؽ بقطاعات
تخصص ويقتصر استعماليا بوصفيا مناطؽ مرجعية لؤلثر ومناطؽ مرجعية لمحفظ ويقصد
"بالمناطؽ المرجعية لؤلثر" المناطؽ التي تستخدـ لتقييـ أثر األنشطة التي يضطمع بيا في
المنطقة عمى البيئة البحرية وتكوف نموذجا لمخصائص البيئة التي تتسـ بيا المنطقة ويقصد
ب ػ "المناطؽ المرجعية لمحفظ" المناطؽ التي لف يحدث فييا أي تعديف لضماف بقاء واستمرار
نماذج نباتات قاع البحر مف أجؿ تقييـ أي تغييرات في التنوع البيولوجي لمبيئة البحرية.

2

المطمب الثالث 8االتفاقيات االقميمية
يتسـ النيج اإلقميمي بفعالية بالغة ويشكؿ في كثير مف الحاالت أنجع الوسائؿ لحماية
وحفظ البيئة البحرية وىذا ىو األساس الذي استند إليو برنامج األمـ المتحدة لمبيئة في وضع
برنامج البحار اإلقميمية التابع لو ،وقد أبرزت اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار التعاوف
اإلقميمي .وأشار الفصؿ  17مف جدوؿ أعماؿ القرف  21عمى وجو التحديد إلى برامج البحار

1اُٞص٤وخ ٓ،ISBA/19/C/17وعغ ٍبثن ،أُبكح .)4( 31
2أُبكح  ،)6( 31أُوعغ ٗلَ.ٚ
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اإلقميمية التابعة لبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة باعتبارىا أنشطة ىامة تعزز أىداؼ التنمية
المستدامة لممحيطات والبحار ومواردىا ويستند برنامج البحار اإلقميمية إلى خطط عمؿ
يجري تنقيحيا بصورة دورية وتقرىا اجتماعات حكومية دولية رفيعة المستوى ،وتنفد في أغمب
األحياف في إطار اتفاقيات ممزمة قانونا بشأف البحار اإلقميمية ،تحت سمطة األطراؼ
المتعاقدة أو االجتماعات الحكومية الدولية المعينة 1.واليوـ انضـ أكثر مف  143دولة إلى
 18اتفاقية لم بحار االقميمية وخطط العمؿ مف أجؿ اإلدارة واالستخداـ المستداميف لمبيئة
البحرية والساحمية.

2

تـ إعداد اتفاقيات إقميمية مختمفة بشأف البحار ،غير أنو فيما يتعمؽ باالتفاقيات التي
تغطي مجاالت بحرية خارج الوالية الوطنية توجد اآلف اتفاقيتاف تـ إعدادىا تحت رعاية األمـ
المتحدة لمبيئة (الفرع األوؿ ) ،واتفاقيتاف أخرتاف ثـ وضعيما خارج برنامج األمـ المتحدة لمبيئة
تؤيداف مناطؽ مستقمة (الفرع الثاني).
الفرع األول 8اتفاقيات اقميمية تحت رعاية األمم المتحدة لمبيئة
مف أجؿ حماية التوع البيولوجي في المناطؽ الواقعة خارج الوالية الوطنية ،قاـ برنامج
األمـ المتحدة لمبيئة في توسيع مناطؽ التغطية في برنامج لمبحار االقميمية ،ولكف ذلؾ
التوسع لـ يتبع إال في منطقتيف :منطقة البحر األبيض المتوسط التي يحكميا نظاـ برشمونة
(أوال) وجنوب المحيط اليادي ،والتي تحكميا اتفاقية نوميا لحماية الموارد الطبيعية والبيئية
في منطقة جنوب المحيط اليادي (ثانيا).

 1روو٣و األٓ ٖ٤اُؼبّ ُألْٓ أُزؾلح ،أُؾ٤طبد ٝهبٗ ٕٞاُجؾبه ،األْٓ أُزؾلحٓ 7 ،بهً  ،2002اُٞص٤وخ A/57/57
كووح .445
2
http://www.unevirenment .org/explore-topics/oceans-seas/what-we-do/working-regionalseas/why-does-working-regional-seas-mastter, 03/02/2020, 13:45h.
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أوال  8نظام برشمونة .2754
اتفقت دوؿ البحر األبيض المتوسط عمى إبراـ معاىدة دولية إقميمية لمحاربة التموث
البحري في  16فيفري  ،1976التي دخمت حيز التنفيذ في  12فيفري  .11978أوؿ اتفاقية
عمى الصعيد الدولي تيدؼ إلى حماية البيئة البحرية نت التموث عمى النطاؽ إقميمي ،وقد
جاءت تجسيد البرنامج األمـ المتحدة لمبيئة لسنة  .1974والذي يعرؼ ببرنامج البحار
اإلقميمية واىتمت االتفاقية بجميع مصادر التموث وركزت عمى التعاوف بيف الدوؿ مف أجؿ
رصد ومكافحة التموث ،واعتمدت أدوات تنفيذية ،ضمنيا البروتكوالت المرفقة بيا .2وفي العاـ
 ،1995اعتمدت األطراؼ المتعاقدة تعديبلت عمى الوثائؽ القانونية التفاقية برشمونة وأعادوا
تسميتيا اتفاقية حماية البيئة البحرية والمناطؽ الساحمية لمبحر األبيض المتوسط والتي دخمت
حيز النفاذ العاـ  .32004كما تـ تبني بروتوكوالت جديدة لتغطية مواضيع جديدة مثؿ:
التنوع البيولوجي وادارة المناطؽ الساحمية ،تعتبر ىذه التجديدات واإلضافات التي طرأت عمى
نظاـ برشمونة ديناميكية إلعادة فحص وتحسيف ىذا النظاـ ،كما تعبر عف درجة معينة مف
الوعي واالنتباه نحو إيجاد طرؽ بناءة لمعالجة المشاكؿ البيئية المعقدة ،يتضمف النظاـ
القانوني لبرشمونة حاليا االتفاقية اإلطار وسبع بروتوكوالت .4مف بينيا بروتوكوؿ المناطؽ
المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر المتوسط (اعتمد في عاـ  1995عوضا
عف بروتكوؿ عاـ  1982ذي الصمة) والمفارقات (المعتمدة في عاـ  ،1996والمعدلة في

ٓ 1ؾٔل ٍؼبك ،١اُزؼب ٕٝشج ٚإهُِٞٔ ٢ٔ٤اعٜخ اُزِٞس ك ٢ع٘ٞة اُجؾو األث٤غ أُزٍٞؾٓ ،غِخ اُجؾٞس اُؼِٔ٤خ ك٢
اُزشو٣ؼبد اُج٤ئ٤خ ،اُؼلك  ،2017 ،9ص.216
 2ػَ٤ب ١ٝػجل اُ٘ٞه ،رٌٓ ٌ٣ٞجلأ اُؾ٤طخ ُؾٔب٣خ اُج٤ئخ اُجؾو٣خ ٖٓ اُزِٞس ك ٢ارلبه٤خ ثوشِٗٞخٓ ،غِخ اُوبٗ ،ٕٞاُؼلك 6
 ،2016ص .155
3
http://www.rempec.org/fr/qui-somme-nous/cadrelegal/cadre-legal-regional, 03/03/2020
14:25h.
 4ؽَبٗ ٢ػجل اُغِ ،َ٤ا٤ُ٥بد اُل٤ُٝخ ُؾٔب٣خ اُز٘ٞع اُجُٞٞ٤ع ٢ك ٢اُجؾبه ،هٍبُخ ٓبعَز٤و٤ًِ ،خ اُؾوٞم ٝاُؼِ ّٞاَُ٤بٍ٤خ
عبٓؼخ ٓؾٔل ُٔ ٖ٤كثبؿٍ ،ٖ٤ط٤ق  ،2016 ،02ص .71-70
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أعواـ  2009و 2012و .1)2013والخطوة الكبيرة التي خطاىا ىذا البروتكوؿ الجديد إلى
األماـ ىي «تعريؼ المن اطؽ المتمتعة بحماية خاصة والتي ليا أىميتيا بالنسبة لمبحر
األبيض المتوسط» وىذه المناطؽ قد تمتد بجزء مف حدودىا أو بكؿ حدودىا إلى ما وراء
نطاؽ الوالية الوطنية لمبمد المعني عمى مياىو ،وىو ما يعطي إطار قانونيا لممناطؽ البحرية
المشمولة بالحماية في أعالي البحار ويسمح بحفظ أسماؾ السطح والقاع وموائميا ،فيذا أوؿ
صؾ ممزـ في القانوف الدولي ينص صراحة عمى إنشاء مناطؽ بحرية مشمولة بالحماية في
أعالي البحار.

2

أكد البروتكوؿ أنو يجب عمى الدوؿ األطراؼ اتخاذ جميع التدابير الضرورية مف أجؿ
حماية وصيانة وادارة األنواع الميددة أو الميددة باالنقراض 3.وأف تتعاوف األطراؼ أو مف
خبلؿ المنظمات الدولية المختصة في صيانة واالستعماؿ المستداـ لمتنوع البيولوجي في
المنطقة التي ينطبؽ عمييا ىذا البروتكوؿ .4ولتحقيؽ ذلؾ يجب عمى الدوؿ األطراؼ تحديد
وتجميع قوائـ جرد لمكونات التنوع البيولوجي الميمة لصيانتيا واستخداميا المستداـ ،5كما
يجب عمى األطراؼ اعتماد استراتيجيات وخطط وبرامج لصيانة التنوع البيولوجي المستداـ
لمموارد البيولوجية البحرية والساحمية ،6ويجب القياـ بذلؾ مف خبلؿ رصد مكونات التنوع
البيولوجي في المنطقة وتحديد العمميات واألنشطة التي ليا أو مف المحتمؿ أف يكوف ليا
تأثير ضار عمى صيانة التنوع البيولوجي.

7

1فطخ ػَٔ اُجؾو األث٤غ أُزٍٞؾ ،ارلبه٤خ ثوشِٗٞخ ٝثوٝرٌٞالد،صٓ ،7زٞكو ػِ ٠أُٞهغ االٌُزو:٢ٗٝ
 ، ghttps://wedocs.unep.org/rest/bitstreams/9746/retrieveربه٣ـ اُي٣بهح ٍ ،2020/08/20بػخ.14:00 :
2اُٞص٤وخ ٓ ،A/59/62/Add.1وعغ ٍبثن ،كووح .280
3أُبكح  3كووح (( )1ة) ٖٓ ثوٝرٌ ٍٞأُ٘بؽن أُزٔزؼخ ثؾٔب٣خ فبطخ ٝاُز٘ٞع اُجُٞٞ٤ع ٢ك ٢اُجؾو األث٤غ أُزٍٞؾ .1995
4أُبكح  ، )2( 3أُوعغ ٗلَ.ٚ
5أُبكح  ، )3( 3أُوعغ ٗلَ.ٚ
6أُبكح  ، )4( 3أُوعغ ٗلَ.ٚ
7أُبكح  ، )5( 3أُوعغ ٗلَ.ٚ
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كما أكد البروتكوؿ أف ىدؼ المناطؽ المتمتعة بحماية خاصة ىي حماية األنواع الممثمة
لمنظـ اإليكولوجية والحفاظ عمى التنوع البيولوجي باإلضافة إلى حماية موائؿ األنواع الميددة
باالنقراض.

1

ويقع عمى الدوؿ واجب اتخاذ التدابير المطموبة السيما دعـ تطبيقات

البروتكوالت األخرى المتصمة باتفاقية برشمونة والمعاىدات األخرى ذات العبلقة التي تكوف
أطرافا فييا ،كما يجب عمى ىذه الدوؿ حظر إلقاء أو تصريؼ النفايات أو المواد األخرى
التي مف المحتمؿ أف تعوؽ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سبلمة المناطؽ المحمية ،تنظيـ
مرور السفف أو أي عممية توقؼ أو إرساء ،تنظيـ إدخاؿ أي أنزاع ليست أصمية في ىذه
المناطؽ وباألخص تمؾ األنواع المعدلة جينيا ،باإلضافة إلى تنظيـ أو حظر أي نشاط
يتضمف استكشاؼ أو تعديؿ أو استغبلؿ قاع البحار وترتبو ،تنظيـ أو حظر صيد األسماؾ
أو أي عممية أخذ لمحيوانات أو حصاد لمنباتات أو تدميرىا ،وكذلؾ ِ
تنظـ وكمما اقتضى األمر
حظر أي نشاط أو عمؿ يحتمؿ أف يضر باألنواع أو يعرض حالة صيانة النظـ اإليكولوجية
أو األنواع لمخطر.

2

وأكد البروتكوؿ عمى ضرورة حماية األنواع الميددة بخطر االنقراض حيث أدرجت في
المرفؽ الثاني منو .3وأكد أنو عمى الدوؿ األطراؼ ضماف أقصى حماية ليذه األنواع والسعي
والسعي بقدر اإلمكاف الستعادتيا .4وكذا خطر التدمير األضرار بموائؿ األنواع الواردة في
المرفؽ الثاني ،كما يجب عمى الدوؿ األطراؼ وضع خطط عمؿ خاصة بيذه األنواع
وتنفيذىا .5بما أف البروتكوؿ ضـ مرفقا آخر خاصا بقائمة كؿ التدابير المناسبة لضماف

1أُبكح  ٖٓ 4ثوٝرٌ ٍٞأُ٘بؽن أُزٔزؼخ ثؾٔب٣خ فبطخ ٝاُز٘ٞع اُجُٞٞ٤ع ٢ك ٢اُجؾو األث٤غ أُزٍٞؾ .1995
2أُبكح  ، 6أُوعغ ٗلَ.ٚ
3أُبكح  ، )1( 12أُوعغ ٗلَ.ٚ
4أُبكح  ، )2( 12أُوعغ ٗلَ.ٚ
5أُبكح  ، )3( 12أُوعغ ٗلَ.ٚ
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صيانتيا في نفس الوقت يخضع استغبلليا لمتنظيـ والترخيص وذلؾ لضماف صيانتيا بطريقة
مبلئمة.

1

وبموجب ىذا البروتوكوؿ التزمت الدوؿ األطراؼ باتخاذ التدابير المناسبة بما يتبلءـ
والقانوف الدولي لضماف عدـ قياـ احد بأنشطة تتعارض مع مبادئ وأىداؼ البروتوكوؿ لما
في ذلؾ الدوؿ التي خارج االتفاؽ وىكذا انشأ اتفاؽ بيبلغوس  pelagosبيف ايطاليا وموناكو
وفرنسا في عاـ  1999مبلذا بحريا مساحتو 90.000كيمومتر مربع لمحيتاف في بحر ليغوريا
يمتد جزئيا إلى المياه الدولية وتستفيد أنواع عديدة مف الحيتاف والحيتاف ذات األسناف (حوت
العنبر والدالفيف) مف تدابير الحماية .وفي مناطؽ المبلذ خارج الوالية الوطنية كؿ دولة
طرؼ مختصة بضماف تطبيؽ البروتوكوؿ (عمى غرار رفع السفف لعمميا وفي حدود القانوف
الدولي فيما يتعمؽ بالسفف التي ترفع عمـ دولة خارج االتفاؽ ).

2

ثانيا 8اتفاقية حماية الموارد الطبيعية والبيئية في منطقة جنوب المحيط
اليادئ(اتفاقية نوميا).2764
دخمت اتفاقية حماية الموارد الطبيعية والبيئية في منطقة جنوب المحيط اليادئ 1986
إلى جانب بروتكوالتيا اإلضافية حيز النفاذ في عاـ  .31990ويشمؿ مجاؿ نفاذ االتفاقية
وفقا لما ىو محدد في اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار  10ديسمبر  1982مناطؽ الػ
1أُبكح  ، )4( 12أُوعغ ٗلَ.ٚ
2
-Betty Queffelecs ,des aires marines protégées en haute mer: l’Europe pionnière.2018-hal02273751.
(أُ٘طوخ أُؾٔ٤خ َٓ ٢ٛبؽخ عـواك٤خ ٓؾلكح ثٞػٞػ ٓ ٝؼزوف ثٜب ٌٓ ٝوٍخ ٓ ٝلاهح ثغٔ٤غ اٍُٞبئَ اُلؼبُخ اُوبٗ٤ٗٞخ
ٝؿ٤وٛب ُؼٔبٕ اُؾلبظ ػِ ٠اُطج٤ؼخ ػِ ٠أُل ٟاُطٓٝ َ٣ٞب ٣ورجؾ ثٜب ٖٓ فلٓبد األٗظٔخ االٌُٞٞ٣ع٤خ ٝاُو ْ٤اُضوبك٤خ ٛٝنا
اُزؼو٣ق أُأفٞم ٖٓ أُجبكا اُزٞع٤ٜ٤خ ًبالرؾبك اُلُ ٢ُٝؾلع اُطج٤ؼخ ٣ؼ٘ ٢ػٔ٘ب إٔ ؽلع اُطج٤ؼخ  ٞٛثبُلؼَ اُٜلف
اُوئُِ٘ٔ ٢َ٤طوخ أُؾٔ٤خ ٓ ٞٛٝب ؽلكر ٚأُبكح  ٖٓ 2ارلبه٤خ اُز٘ٞع اُجُٞٞ٤عٝ ٢اُز ٢ر٘بُٝذ رؼو٣ق أُ٘طوخ أُؾٔ٤خ ثأٜٗب
"أ ٘ٓ ١طوخ ٓؾلكح عـواك٤ب ٣زْ رؼٜ٘٤٤ب أ ٝر٘ظٜٔ٤ب ٝإكاهرٜب ػِ ٠اُ٘ؾ ٞاُن٣ ١ؾون أٛلاف ٓؾلكح ُِؾلبظ ػِ ٠اُج٤ئخ" .أٗظو :
Odile DELFOUR-SAMAMA, les aires marines protégées , outil de conservations de la
biodiversité en haute mer, p2-3 Nptunus ,revue électronique, Vol 19,2013/1
http://www.cdmo.univ-nantes.fr.
3
https://www.sprep.org/convention-secretariat/noumea-convention. , 24/08/2020 , 15:00h.
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 200ميؿ بحري الممتدة خارج إقميـ المنطقة ومناطؽ أعالي البحار المتاخمة ليذه المنطقة
البالغ مداىا  200ميؿ بحري ،مع استبعاد المياه الداخمية واألرخبيمية وفقا لقانوف الدولي.
وتيدؼ االتفاقية إلى تشجيع الدوؿ عمى منع التموث والحد منو،2

1

وحماية النظـ

االيكولوجية النادرة أو اليشة والنباتات والحيوانات المستنفذة أو الميددة باالنقراض وكذلؾ
بيئاتيا في منطقة االتفاقية وبغية تحقيؽ ذلؾ يتعيف عمى الدوؿ األطراؼ حسب االقتضاء
إنشاء مناطؽ بحرية محمية وتنظيـ األنشطة البشرية التي مف المحتمؿ أف يكوف ليا تأثير
سمبي عمى األنواع أو النظـ البيئية أو العمميات البيولوجية ليذه المناطؽ .3كما تيدؼ أيضا
إلى تشجيع الدوؿ عمى إجراء تقييمات لؤلثر البيئي قبؿ القياـ بأي نشاط في المنطقة.

4

ورغـ أف اتفاقية نوميا ال تتضمف أي إشارة إلى ذلؾ ،إال ّأنيا تتضمف اىتماما جدي

بالتنوع البيولوجي ،خاصة عندما يتعمؽ األمر بالمناطؽ الخارجة عف الوالية الوطنية في
الواقع عند تعريؼ االتفاقية لمناطؽ نفادىا /تطبيقيا توجد مناطؽ ألعالي البحار واقعة ضمف
المناطؽ االقتصادية الخالصة لدوؿ محيط اليادي.

5

تفرض االتفاقية عمى الدوؿ األطراؼ التزاما عاما باتخاذ جميع التدابير المناسبة منفردة
أو بصورة مشتركة لمنع التموث في مجاؿ تطبيؽ االتفاقية ،أيا كاف مصدر والحد منو
ومكافحتو ،كما تمتزـ األطراؼ بضماف اإلدارة الرشيدة لمبيئة وتنمية الموارد الطبيعية بتنفيذ
أنسب السبؿ المتاحة ليا ووفقا لقدراتيا ،وتحقيقا ليذه الغاية ،تسعى الدوؿ األطراؼ لتحقيؽ
1

Jean Yves Faberon, les conventions d'Apia (1976) et de Nouméa (1986) revue juridique de
l'environnement, 1993/H-S/, p24.
2
Convention de Nouméa sur la protection des ressources naturelles et de l'environnement de la
région du pacifique sud (Nouméa),25 nov 1986 entrée en vigueur le 22 aout 1990, art 5.
3
Ibid, art 14.
4
Ibid, art 16.
5
Akouégnon Clément Dassi, la protection juridique de la biodiversité marine dans les zones
– située au-delà des juridictions nationales, thèse de doctorat en droit, université D’ABOMEY
CALAVI, 2018,p 85.
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االتساؽ بيف سياستيا عمى المستوى اإلقميمي .1وتدعو االتفاقية أيضا الدوؿ األطراؼ إلى
اتخاذ التدابير المناسبة لمنع التموث والحد منو والسيطرة عميو في مجاالت محددة :مثؿ
التموث الناجـ عف السفف2التموث مف المصادر األرضية.3التموث الناجـ عف األنشطة المتعمقة
بقاع البحار ،4تموث اليواء.

5

كما تمزـ االتفاقية الدوؿ األطراؼ بضرورة التعاوف في اتخاذ جميع التدابير البلزمة
لمتعامؿ مع التموث في حاال ت الطوارئ أيا كاف سبب ىذه الحاالت الطارئة والحد مف التموث
والسيطرة عميو ولتحقيؽ ذلؾ يتعيف عمى األطراؼ تطوير وتعزيز خطط الطوارئ الفردية
والمشتركة مف أجؿ االستجابة لمحوادث التي تنطوي عمى التموث والتيديد بو في منطقة
االتفاقية ،وفي حالة ما إذا كاف ىناؾ طرؼ عمى عمـ بحالة تكوف فييا منطقة تطبيؽ
االتفاقية معرضة لخطر وشيؾ مف التموث أو مموثة بإببلغ البمداف واألقاليـ األخرى التي مف
المحتمؿ أف تتكاثر بيذا التموث.

6

الفرع الثاني 8اتفاقيات اقميمية مستقمة
تـ تطوير عدد مف االتفاقيات االقميمية خارج إطار برنامج األمـ المتحدة لمبيئة ،تعد
اتفاقيات مستقمة تيدؼ إلى حماية واستعادة البيئة البحرية والساحمية وعمى وجو الخصوص
التنوع البيولوجي فييا ،وسنتطرؽ إلى االتفاقيات كالتالي:
اتفاقية حماية البيئة البحرية لشماؿ شرؽ المحيط األطمسي (أوال) ،معاىدة انتاريكتيكا (ثانيا).

1

Convention de Nouméa, art 5-1.
Ibid, art6.
3
Ibid, art7.
4
Ibid, art8.
5
Ibid, art9.
6
Ibid, art 15.
2
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أوال 8اتفاقية حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط األطمسي .2771
تـ التوقيع عمى اتفاقية حماية البيئة البحرية لشماؿ شرؽ المحيط األطمسي ،المعروفة
باسـ اتفاقية أوسبار في باريس في  22سبتمبر  ،1992وىي نتاج اندماج اتفاقيتيف دوليتيف:
اتفاقية أوسمو لعاـ ( 1972التي تتناوؿ منع التموث البحري) ،واتفاقية باريس لعاـ 1974
(التي تتناوؿ تصريفات المواد ذات المنشأ البري).1
ويشمؿ نطاؽ اتفاقية أوسبار المياه الداخمية حتى حدود المياه العذبة ،والبحر االقميمي
والمناطؽ الخاضعة لوالية الدولة الساحمية ،وأعالي البحار بالنسبة لمنطقة المحيط االقميمي
بأكمميا باستثناء منطقة البمطيؽ والبحر األبيض المتوسط ،وتغطي المنطقة البحرية ما ال يقؿ
عف «ستة أنظمة بيئية بحرية رئيسية» ،ويتجاوز أكثر مف نصؼ ىذه المنطقة البحرية ،كما
ىو محدد في المادة  1مف اتفاقية أوسبار حدود الوالية الوطنية 2.أىداؼ اتفاقية أوسبار ىي
بالتوازي ،الحفاظ عمى النظـ البيئية البحرية وحماية صحة اإلنساف في ىذه المناطؽ بمنع
التموث والقضاء عميو وحماية البيئة البحرية.

3

تفرض ىذه االتفاقية عمى األطراؼ المتعاقدة اتخاذ سائر الخطوات الممكنة لمنع تموث
البيئة البحرية والتخمص منو ،كما عمى األطراؼ المتعاقدة اتخاذ التدابير البلزمة لحماية
البيئة البحرية مف اآلثار السمبية لؤلنشطة البشرية لصوف الصحة البشرية والحفاظ عمى النظـ
البيئية البحرية ،وعند االمكاف استصبلح المناطؽ التي تعرضت لؤلضرار.

4

1

https://www.milieumarinfrance.fr/Nos.rubriques/Cadre-reglemantaire/Conventionsdesmers.regionales/convention-OSPAR., 20/08/2020, 15:00h.
2
Akouègnon Clément Dassi, op. cit, p86
3
Danilo garcia cacers. CHAPITRE 2: le cadre juridique international de la protection et de la
conservation de l'environnement marin, programme ERC Human sea. Wealth and miseries of
the océans: conservation Resources Borders Richesse et misères des océans: conservation
Ressources et Frontières GOHILEX2018, 978-84-17279-02-8 hal -01983444.
4
https://www.uneswa.org/sd-glossary/convention-protection-marine-environement-north-easteast-atlantic, 03/03/2019, 18 :30h.
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تتضمف اتفاقية أوسبار سمسمة مف المبلحؽ التي تتناوؿ المجاالت المحددة التالية:
الممحؽ األوؿ :منع التموث مف المصادر البرية والقضاء عميو ،الممحؽ الثاني :منع التموث
عف طريؽ اإلغراؽ أو الحرؽ والقضاء عميو ،الممحؽ الثالث :منع التموث مف المصادر
البحرية والقضاء عميو ،الممحؽ الرابع :تقييـ نوعية البيئة البحرية ،المرفؽ الخامس :حماية
وحفظ النظـ اإليكولوجية والتنوع البيولوجي في المنطقة البحرية.

1

وتنص اتفاقية حماية البيئة البحرية لشماؿ شرؽ المحيط األطمسي لعاـ  1992في
مرفقيا الخامس عمى وضع تدابير لمحماية والحفظ متعمقة بمناطؽ محددة ،يستعاف فييا
بالنيج التحوطي ومفاىيـ أخرى مثؿ أفضؿ الممارسات البيئية وأفضؿ التقنيات المتاحة
والتكنولوجيا النظيفة 2.ويتعيف عمى األطراؼ المتعاقدة باإلضافة إلى االلتزامات المنصوص
عمييا ب الفعؿ في االتفاقية اتخاذ جميع التدابير البلزمة مف أجؿ حماية وحفظ النظـ
اإليكولوجية والتنوع البيولوجي لممنطقة البحرية واستعادت المناطؽ البحرية التي تضررت
وكذلؾ التعاوف في اعتماد برامج وتدابير لمراقبة األنشطة البشرية المحددة وفقا لممعايير
المنصوص عمييا في الممحؽ .3

3

اعتمدت لجنة حماية البيئة البحرية لشماؿ شرؽ المحيط األطمسي في اجتماعيا الوزاري
الثاني عاـ  ،2003استراتيجية منقحة بشأف حماية وحفظ النظـ اإليكولوجية والتنوع
البيولوجي لممناطؽ البحرية ،وتدعوا استراتيجية التنوع البيولوجي لمجنة األطراؼ المتعاقدة في
اتفا قية حماية البيئة البحرية لشماؿ شرؽ المحيط األطمسي إلى تقدير األنشطة البشرية
المختمفة التي يمكف أف تتسبب في آثار ضارة في المنطقة البحرية التابعة ليا .4بيدؼ
تشجيع اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتبلفي أي مف ىذه اآلثار الضارة وفي المناطؽ التي
http://www.ospar.org/convention, 22/08/2020, 9:00h.

1

2اُٞص٤وخ ٓ ،A/58/65وعغ ٍبثن ،كووح .218
3
http://www.fao.org/foalox/results/details/ar/c/LEX-FAOCO38205, 20/08/2020, 10:00h.
4اُٞص٤وخ ٓ ،A/59/62/Add.1وعغ ٍبثن ،كووح .282
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تتجاوز نطاؽ الوالية الوطنية فإف دور المجنة ىو تسميط الضوء عمى المناطؽ التي تحتاج
إلى حماية ،استنادا إلى أفضؿ اآلراء العممية ،وقد وضعت األطراؼ المتعاقدة في اتفاقية
حماية البيئة البحرية لشماؿ شرؽ المحيط األطمسي في السنوات القبلئؿ األخيرة ،معايير
الختيار األنواع والموائؿ ،واستخدمت ىذه المعايير في إعداد قائمة باألنواع والموائؿ الميددة
باالنقراض ،وتمؾ التي تتناقض في شماؿ شرؽ المحيط األطمسي ،وىي القائمة التي تعمؿ
بمثابة أداة تركيز عمؿ المجنة وتحديد أولوياتو بموجب المجنة.

1

في عاـ  2003اعتمدت لجنة حماية البيئة البحرية لشماؿ شرؽ المحيط األطمسي
توصية بإنشاء شبكة مف المناطؽ البحرية المحمية في شماؿ شرؽ المحيط األطمسي ثـ
إنشاء سبع مناطؽ بحرية محمية في أعالي البحار بيف عامي 2010و 2012مثؿ:منطقة
شارلي جيبس .Charlie-Gibbsوتشكؿ ىذه األخيرة نقطة التقاء بيف المياه القطبية والمياه
الجنوبية حيث التنوع البيولوجي غني بشكؿ خاص :مرجاف المياه الباردة واألخطبوط
واسماؾ القرش لممياه العميقة والطيور البحرية والحيتاف مثؿ الحيتاف الزرقاء ،وىذه النظـ
االيكولوجية ىشة لمغاية وال سيما النمو البطيء لممرجاف بسبب تعرضو لمصيد في أعماؽ
البحار ،وقد ذىبت العممية إلى ابعد مف ذلؾ حيث أف المبلحة أو مصائد األسماؾ ال تدخؿ
في نطاؽ اتفاقية حماية البيئة البحرية شماؿ شرؽ المحيط األطمسي .فقد تـ إنشاء إطار
التعاوف حددتو االتفاقية وبدا العمؿ بو في عاـ (2011عممية ماديرا) الشتراؾ المؤسسات
ذات الصمة في ىذه المناطؽ لمحفاظ عمى المناطؽ البحرية المحمية حظر الصيد في أعماؽ
البحار في معظـ منطقة شارلي جيبس.

2

1اُٞص٤وخ ٓ ،A/59/62/Add.1وعغ ٍبثن ،كووح ..282
Betty Queffelec, des aires marines protégées en haute mer, op.cit, p2.
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ثانيا 8معاىدة أنتاركتيكا .2737
اعتمدت معاىدة أنتاركتيكا في  1كانوف األوؿ ديسمبر  1959وأصبحت سارية
المفعوؿ في  23حزيراف /يونيو  .11961وتحفظ معاىدة انتاركتيكا لعاـ  1959التي تطبؽ
عمى المساحات البرية والبحرية الواقعة جنوب عرض  60جنوبا منطقة أنتركتيكا لؤلغراض
السممية فقط .2مف ناحية أخرى يسمح فييا بالبحث العممي، 3وتنمية التعاوف الدولي في
مجاؿ البحث العممي ،4كما يحضر فييا اجراء تفجيرات نووية  ،5وتشجع حماية الحيوانات
والنباتات ،6ويتـ تجميد أي مطالبة اقميمية ،7ثـ تـ إثراء معاىدة انتاركتيكا تدريجيا بصكوؾ
أخرى تشكؿ مجتمعة نظاـ معاىدة انتاركتيكا :اتفاقية حماية فقمات القطب الجنوبي (لندف
 ،) 1972اتفاقية حماية الموارد الحية في انتاركتيكا (كانب ار  ،)1980تجعؿ مف الممكف تقييـ
وادارة الموارد السميكة في منطقة جغرافية واسعة حتى حدود المحيط الجنوبي ،والتي تتحقؽ
مف خبلؿ الجبية القطبية الجنوبية عند خط عرض  50درجة جنوبا .8ويشكؿ التوقيع في
مدريد في  4أكتوبر  1991عمى بروتكوؿ معاىدة انتاركتيكا المتعمؽ بحماية البيئة حدثا
بار از وال سيما ألنو وألوؿ مرة جزء كبير جدا مف سطح األرض (األراضي والمياه الواقعة
جنوب خط العرض  6الجنوبي) مؤىمة كمحمية طبيعية وتخضع لنظاـ صارـ لحماية البيئة.9
البيئة .9ويتمثؿ الغرض األساسي مف بروتكوؿ مدريد في توفير الحماية الشاممة لبيئة
َٓ 1أُخ أٗزبهًزٌ٤ب ،روو٣و األٓ ٖ٤اُؼبّ ُألْٓ أُزؾلح ،هبٗ ٕٞاُجؾبه ٝأُؾ٤طبد ،األْٓ أُزؾلح 11 ،أٝد  ،2005اُٞص٤وخ
 ،A/60/222كووح .3
2اُٞص٤وخ ٓ ،A/59/62/Add.1وعغ ٍبثن ،كووح .284
3
Traité sur L’Antarctique , 1erdéc 1959 entré en vigueur 15 nov 1990, art2.
4
Ibid, art3.
5
Ibid, art5.
6
Ibid ,art9.
7
Ibid, art4.
8
http://www.encyclopedie-environnement.org/societé/traite.antarctique-gouvernance-uniqueenvironnement-science/, 02/08/2020, 15:00h.
9
Jean-Pierre Pouissochet, le protocole au traité sur l'antarctique relatif à la protection de
l'environnement-Madrid, Annuaire français de droit international, année1991/ 37/ p355.
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أنتاركتيكا والنظـ ا إليكولوجية المعتمدة عمييا والمرتبطة بيا ويعيف البروتكوؿ أنتاركتيكا
كمحمية طبيعية مخصصة لمسمـ والعمـ.

1

ألزـ البروتكوؿ الدوؿ األطراؼ عمى حماية البيئة في انتاركتيكا والنظـ اإليكولوجية
التابعة ليا والمرتبطة بيا عند القياـ بتنظيـ أو إجراء أي نشاط .2وعمى أف يكوف تنظيـ
األنشطة في المنطقة واجراؤىا بطريقة تحد مف اآلثار السمبية عمى البيئة .3واعطاء األولوية
لمبحث العممي .4والزاـ األطراؼ بأف يتـ تنفيذ األنشطة البشرية في المنطقة بناء عمى
األخطار المسبؽ .5كما يحظر البروتكوؿ إجراء أي أنشطة تعدينية في المنطقة .6وكذلؾ
التقييـ البيئي لجميع األنشطة بما في ذلؾ السياحة.

7

لمبروتكوؿ سنة مبلحؽ تـ اعتماد المرفقات مف األوؿ إلى الرابع مع البروتكوؿ ودخمت
حيز النفاذ في عاـ  ،1998واعتمد المرفؽ الخامس بشأف إدارة وحماية المناطؽ بشكؿ
منفصؿ في االجتماع االستشاري السادس عشر لمعاىدة أتناركتيكا في عاـ  1991ودخؿ
حيز النفاذ في عاـ  ،2002المرفؽ السادس بعنواف ''المسؤولية الناشئة عف المواقؼ البيئية
الحرجة'' تـ اعتماده مف قبؿ الدورة الثامنة والعشروف لمؤتمر األطراؼ في بروتكوؿ كيوطو
في ستوكيولـ في عاـ  ،2005وسيبدأ نفاده بمجرد الموافقة عميو مف طرؼ جميع األطراؼ
االستشارية.

8

1اُٞص٤وخ ٓ ،A/60/222وعغ ٍبثن ،كووح .10
2
Protocole au traité sur l'antarctique relatif à la protection de l'environnement-Madrid, 4 oct
1991 entré en vigueur 1998, art2.
3
Ibid, art 3-2.
4
Ibid, art 3-3.
5
Ibid, art 3-4.
6
Ibid, art 7.
7
Ibid, art 8.
8
Le Protocole au traité sur l'antarctique relatif à la protection de l'environnement, disponible
en ligne: http://www.ats.aq/f/protocol.html, 20/08/2020, 17:00h.
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في عاـ  2008تعيدت لجنة الحفاظ عمى الموارد الحية البحرية في القارة المتجمدة الجنوبية
(انتاركتيكا) بإنشاء نظاـ لممناطؽ البحرية المحمية .وفي عاـ  2009تـ تعييف أوؿ منطقة
بحرية محمية حوؿ جزر اوركني الجنوبية والتي تغطي مساحة قدرىا  4000كيمومتر
مربع.

1

في عاـ 2013قبؿ انعقاد االجتماعات السنوية لمجنة حفظ الموارد الحية البحرية في
القارة المتحدة الجنوبية في ذلؾ العاـ أعقب ذلؾ فترة مف المناقشات العممية والدبموماسية
عمى حد سواء والتي بمغت ذروتيا بتبني لجنة الحفاظ عمى الموارد البحرية الحية في القارة
المتجمدة الجنوبية (انتاركتيكا) في عاـ  2016منطقة بحرية محمية لبحر روس
والمنطقة البحرية المحمية دخمت حيز النفاذ في 1ديسمبر كانوف األوؿ .2017

2

المطمب الخامس 8اتفاقيات حماية األرصدة السمكية.
جميػػع أنشػػطة الصػػيد ليػػا بعػػض األثػػر عمػػى الػػنظـ اإليكولوجيػػة وعمػػى التنػػوع البيولػػوجي
والواق ػػع أف األث ػػر المباش ػػر الغال ػػب بس ػػبب النش ػػاط البش ػػري عم ػػى ال ػػنظـ اإليكولوجي ػػة لمص ػػايد
األسػماؾ ىػو عمميػة الصػيد نفسػيا ،فالصػيد المفػرط يضػر بالموائػؿ البحريػة فػي مختمػؼ أنحػاء
غيػػر نشػػاط الػػنظـ اإليكولوجيػػة البحريػػة وحالتيػػا ،وبػػاألخص الػػنظـ اإليكولوجيػػة
العػػالـ وربمػػا ّ
الضعيفة وكذلؾ التنوع البيولػوجي المػرتبط بيػا .3وبػات اآلف نحػو ثمػث األرصػدة السػمكية دوف
المستويات المستدامة ،ووفقا لمنظمة األغذية والزراعة فإف أنشطة الصيد غيػر القانونيػة وغيػر
المنتظمػػة وغيػػر المبمػػغ عنيػػا مسػػؤولة عػػف خسػػارة  26-11مميػػوف طػػف مػػف األسػػماؾ سػػنويا
والتي تقدر قيمتيا االقتصادية ب ػ  23-10مميار دوالر.

1
http://www.assemblee-national.fr/14/rap-info/i2704.asp,
2

03/02/2020, 00 :15h.
http://www.ccamlr.org/fr/science/aires-marines-prot %C3 %A9g %C3 %A9es-amp.
04/02/2020, 10 :20h.
3اُٞص٤وخ ٓ ،A/59/62/Add.1وعغ ٍبثن ،كووح .295
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ومف ىنا قاـ المجتمع الدولي بتطوير إطار قانوني بغرض حفظ وادارة مصايد
األسماؾ ،وفي ىذا الصدد ،تعتبر منظمة األغذية والزراعة لؤلمـ المتحدة أنسب منظمة ،وقد
ثـ وضع عدد مف االتفاقيات الممزمة والصكوؾ الطوعية تحت رعاية منظمة األغذية والزراعة
(اتفاؽ تعزيز امتثاؿ السفف الصيد في أعالي البحار لتدابير الصيانة واإلدارة الدولية 1993
مدونة السموؾ الرشيد لمصائد األسماؾ  ، 1995اتفاؽ بشأف التدابير التي تتخذىا دولة
الميناء لمنع الصيد غير القانوني دوف البموغ ودوف تنظيـ وردعو والقضاء عميو )2009
وخارجيا (اتفاقية حماية األرصدة السمكية المتداخمة المناطؽ واألرصدة السمكية الكثيرة
االرتحاؿ  ،)1995بيدؼ حفظ وادارة األرصدة السمكية.
وعميو سنتطرؽ مف خبلؿ ىذا المطمب الى :اتفاؽ تعزيز امتثاؿ السفف الصيد في
أعالي البحار لتدابير الصيانة واإلدارة الدولية  (1993الفرع األوؿ) ،مدونة السموؾ الرشيد
لمصائد األسماؾ ( 1995الفرع الثاني) ،اتفاؽ بشأف التدابير التي تتخذىا دولة الميناء لمنع
الصيد غير القانوني دوف اببلغ ودوف تنظيـ وردعو والقضاء عميو ( 2009الفرع الثالث)
اتفاقية حماية األرصدة السمكية المتداخمة المناطؽ واألرصدة السمكية الكثيرة االرتحاؿ
(1995الفرع الرابع).
الفرع األول 8اتفاق تعزيز امتثال السفن الصيد في أعالي البحار لتدابير الصيانة
واإلدارة الدولية .2771
ينطبؽ اتفاؽ منظمة األغذية والزراعة لتعزيز امتثاؿ السفف الصيد في أعالي البحار
لمتدابير الدولية لمحفظ واإلدارة عمى جميع سفت الصيد في أعالي البحار ،1وال ينبغي لدولة
العمـ أف تسمح لمسفف المصرح ليا برفع عمميا أف تستخدـ لمصيد في أعالي البحار ،ما لـ

1أُبكح  2اُلووح  ٖٓ 1ارلبه٤خ رؼي٣ي آزضبٍ اَُلٖ اُظ٤ل ك ٢أػبُ ٢اُجؾبه ُزلاث٤و اُظ٤بٗخ ٝاإلكاهح اُل٤ُٝخ .1993
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يرخص ليا بذلؾ مف جانب السمطات المعنية ،1كما ينبغي ليذه السمطات أف تضمف قدرتيا
عمى ممارسة مسؤولياتيا بصورة فعالة قبؿ الترخيص لسفنيا بالصيد في أعالي البحار.2
باإلضافة إلى ضرورة أف تتخذ أطراؼ االتفاؽ اإلجراءات البلزمة لضماف عدـ قياـ سفنيا
بأي نشاط يضر بفعالية تدابير الحفظ واإلدارة .3كما ينص االتفاؽ عمى تقاسـ البيانات
المتعمقة بالسفف عف طريؽ منظمة األغذية والزراعة (الفاو).

4

الفرع الثاني 8مدونة السموك الرشيد لمصائد األسماك .2773
إف مدونة السموؾ الصادرة عف منظمة الفاو عاـ  1995ىي أداة رائدة وفريدة وطوعية
ولعميا مف بيف الصكوؾ العالمية المتصمة بمصايد األسماؾ األكثر شيرة واألبرز واألكثر
انتشا ار في العالـ بعد اتفاقية األمـ المتحدة لعاـ  .51982وتيدؼ المدونة إلى وضع مبادئ
ومعايير سموؾ دولية لمصيد واألنشطة الرشيدة بيدؼ ضماف حماية الموارد المائية الحية
وبيئتيا المائية وادارتيا وتنميتيا بطريقة رشيدة.

6

وتتبنى مدونة السموؾ بشأف الصيد الرشيد كأحد مبادئيا العامة حماية الموائؿ السمكية
الحرجة واحيائيا حيثما كاف ممكنا وضروريا ،سواء في النظـ اإليكولوجية لمبحار أو المياه
العذبة ،مثؿ األراضي الرطبة أراضي المنغروؼ والشعب المرجانية والبحيرات الساحمية
ومناطؽ النضج والفقس .وينبغي بذؿ جيد خاص لحماية ىذه الموائؿ مف التدمير والتدىور
والت موث ومف اآلثار الميمة األخرى التي تنشأ عف نشاط اإلنساف وتيدد صحة الموارد

1أُبكح  3اُلووح  ٖٓ 2ارلبه٤خ رؼي٣ي آزضبٍ اَُلٖ اُظ٤ل ك ٢أػبُ ٢اُجؾبه ُزلاث٤و اُظ٤بٗخ ٝاإلكاهح اُل٤ُٝخ .1993
2أُبكح  3اُلووح ٓ، 3وعغ ٗلَ.ٚ
3أُبكح 3اُلووح ( 1أ) ،أُوعغ ٗلَ.ٚ
4أُبكح  ،6أُوعغ ٗلَ.ٚ
 5اُظ٤ل ؿ٤و اُوبٗ ٢ٗٞك ٕٝإثالؽ ٝك ٕٝر٘ظٓ ،ْ٤زٞكو ػِ ٠أُٞهغ اإلٌُزوhttp://www.fao.org/iuu- :٢ٗٝ
 ،. fishing/internal-frameworks/code-ofconduct-for-responsible-fisheries/or/ربه٣ـ اُي٣بهح:
ٍ ،2020/08/24بػخ اُي٣بهح18:37 :
6أُبكح ٓ ٖٓ 2لٗٝخ اَُِٞى ثشإٔ اُظ٤ل اُوش٤ل (هٓٝب اًزٞثو ٘ٓ )1995ظٔخ األؿن٣خ ٝاُيهاػخ.
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السمكية واستم ارريتيا 1.وينبغي في إدارة مصايد األسماؾ تشجيع المحافظة عمى وجود
الموارد السمكية وتنوعيا وتوافرىا بكميات كافية لؤلجياؿ الحاضرة والمقبمة في سياؽ األمف
الغذائي وتخفيؼ حدة الفقر والتنمية المستدامة ،ويجب أال تقتصر تدابير اإلدارة عمى صيانة
األنواع المستيدفة وحدىا بؿ وأف تشمؿ أيضا األصناؼ التي تنتمي إلى نفس النظاـ
اإليكولوجي أو التي ترتبط باألنواع المستيدفة أو تعتمد عمييا 2.كما ينبغي لمدوؿ ومنظمات
إدارة مصايد األسماؾ شبو اإلقميمية واإلقميمية أف تطبؽ عمى نطاؽ واسع منيجا وقائيا في
صيانة الموارد المائية الحية وادارتيا واستغبلليا مف أجؿ حمايتيا والحفاظ عمى بيئتيا المائية
مع مراعاة أفضؿ الدالئؿ العممية المتوافرة ،ويجب أال يكوف عدـ وجود معمومات عممية كافية
مبر ار لتأجيؿ أو عدـ اتخاذ تداب ير صيانة األنواع المستيدفة واألنواع المتصمة بيا أو
المعتمدة عمييا واألنواع غير المستيدفة والصيانة.

3

كما ينبغي أف تقوـ ق اررات صيانة مصايد األسماؾ وادارتيا عمى أفضؿ الدالئؿ العممية
المتوافرة مع مراعاة المعارؼ التقميدية بالموارد وموائميا ،والعوامؿ البيئية واالقتصادية
واالجتماعية ذات الصمة ،ويجب أف تعطي الدوؿ األولوية إلجراء البحوث وجمع البيانات مف
أجؿ تحسيف المعارؼ العممية والفنية بمصايد األسماؾ بما في ذلؾ تفاعميا مع النظاـ
اإليكولوجي ،ونظ ار لطبيعة الكثير مف النظـ اإليكولوجية المائية التي تتخطى الحدود ينبغي
لم بمداف أف تشجع التعاوف الثنائي أو متعدد األطراؼ في مجاؿ البحوث حسبما يقتضي
األمر 4.وينبغي لمدوؿ في حدود اختصاص كؿ منيا ووفقا لمقانوف الدولي ،أف تتعاوف عمى
المستويات اإلقميمية الفرعية واإلقميمية العالمية مف خبلؿ منظمات إدارة مصايد األسماؾ
وغيرىا مف االتفاقيا ت أو الترتيبات الدولية لمنيوض بالصيانة واإلدارة وضماف الصيد الرشيد
 1أُبكح  6كووحٓ ٖٓ 8لٗٝخ اَُِٞى ثشإٔ اُظ٤ل اُوش٤ل (هٓٝب  31اًزٞثو ٘ٓ )1995ظٔخ األؿن٣خ ٝاُيهاػخ.
2أُبكح  6كووح  ،2أُوعغ ٗلَ.ٚ
3أُبكح  6كووح  ،5أُوعغ ٗلَ.ٚ
4أُبكح  6كووح  ،4أُوعغ ٗلَ.ٚ
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والصيانة والحماية الفعالييف لمموارد السمكية الحية في جميع مناطؽ توزيعيا ،مع مراعاة
الحاجة إلى تدابير متوافقة داخؿ الوالية الوطنية وفيما يجاوزىا ،1وينبغي لمدوؿ اعترافا منيا
باألىمية الكبرى لفيـ صيانة الموارد السمكية وادارتيا مف جانب العامميف في الصيد واستزراع
األسماؾ ،أف ترفع وعييـ بالصيد الرشيد مف خبلؿ التثقيؼ والتدريب ،وينبغي ليا أف تتأكد
مف اشتراكيـ في عممية صياغة السياسات وتنفيذىا بيدؼ تسييؿ تنفيذ المدونة.

2

وبعد عاميف مف المشاورات اعتمدت لجنة مصايد األسماؾ خطة العمؿ الدولية بشأف
الصيد غير القانوني دوف إببلغ ودوف تنظيـ في آذار مارس  2001وقد وضعت خطة
العمؿ الدولية في إطار مدونة السموؾ بشأف الصيد الرشيد ،ثـ تصميـ خطة العمؿ الدولية
عمى ّأنيا مجموعة أدوات شاممة ،مف حيث ّأنيا مجموعة كاممة مف األدوات المتاحة
لبلستعانة بيا في عدد مف الحاالت المختمفة لمكافحة غير القانوني دوف إببلغ ودوف تنظيـ

وىي تغطي مسؤوليات دولة العمـ والميناء والساحؿ والسوؽ وتتوخى المشاركة والتنسيؽ عمى
نطاؽ واسع بيف الدوؿ ،باإلضافة إلى ممثميف عف قطاع الصناعة ومجتمعات الصيد
والمن ظمات غير الحكومية واستخداـ نيج شامؿ ومتكامؿ مف أجؿ معالجة جميع آثار الصيد
غير القانوني دوف إببلغ ودوف تنظيـ ،3وتدعو خطة العمؿ الدوؿ إلى وضع خطط عمؿ
وطنية خاصة بيا تتناوؿ مسؤوليات دولة العمـ وتدابير الدولة الساحمية ودوؿ الميناء ودوؿ
السوؽ ودور المنظمات اإلقميمية إلدارة مصايد األسماؾ في تنفيذ خطة العمؿ الوطنية والى
اعتماد خطة العمؿ ىذه.

4

 1أُبكح  6اُلووح ٓ ٖٓ 12لٗٝخ اَُِٞى ثشإٔ اُظ٤ل اُوش٤ل (هٓٝب  31اًزٞثو ٘ٓ )1995ظٔخ األؿن٣خ ٝاُيهاػخ.
 2أُبكح  6كووح ، 16أُوعغ ٗلَ.ٚ
 3اُظ٤ل ؿ٤و اُوبٗ ٢ٗٞك ٕٝإثالؽ ٝك ٕٝر٘ظ ،ْ٤فطخ اُؼَٔ اُل٤ُٝخ ُٔ٘غ اُظ٤ل ؿ٤و اُوبٗ ٢ٗٞك ٕٝإثالؽ ٝك ٕٝر٘ظٝ ْ٤هكػٚ
ٝاُوؼبء ػِٓ ،ٚ٤زٞكو ػِ ٠أُٞهغ اإلٌُزوhttp://www.fao.org/iuu-fishing/international-:٢ٗٝ
 . frameworks/ipoa-iuu/orربه٣ـ اُي٣بهح ٍ ،2020/08/24بػخ اُي٣بهح19:40 :
4أُوعغ ٗلَ.ٚ
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الفرع الثالث 8اتفاق بشأن التدابير التي تتخذىا دولة الميناء لمنع الصيد غير
القانوني دون ابالغ ودون تنظيم وردعو والقضاء عميو .1007
يمثؿ االتفاؽ بشأف التدابير التي تتخذىا دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دوف
إببلغ ودوف تنظيـ أوؿ صؾ دولي ممزـ يستيدؼ عمى وجو التحديد الصيد غير القانوني
دوف إببلغ ودوف تنظيـ 1.ويتمثؿ ىدفو في منع الصيد غير القانوني دوف إببلغ ودوف تنظيـ
وردعو والقضاء عميو مف خبلؿ تطبيؽ تدابير فعالة تتخذىا دولة الميناء ،األمر الذي يضمف
بالتالي صوف المواد البحرية والنظـ اإليكولوجية البحرية في المدى البعيد واالنتفاع منيا عمى
نحو مستداـ 2.كما يغطي األنشطة المتصمة بالصيد والتي تعني أي عممية لدعـ عممية
الصيد أو التحضير ليا بما في ذلؾ إنزاؿ األسماؾ إلى البر أو تعبئتيا أو تجييزىا أو نقميا
مف سفينة إلى أخرى أو نقؿ األسماؾ التي لـ يسبؽ إنزاليا إلى البر في ميناء ،وكذلؾ توفير
األفراد الوقود والمعدات وغير ذلؾ مف اإلمدادات في عرض البحر.

3

وألف االتفاؽ عالمي النطاؽ وينطبؽ عمى جميع الموانئ ،ينبغي لؤلطراؼ المتعاقدة أف
تشجع جميع الكيان ات األخرى عمى تطبيؽ تدابير تتسؽ مع أحكامو 4.ويمتد نطاقو الجغرافي
ضمنا المناطؽ الواقعة خارج الوالية الوطنية ،حيث ّأنو لـ يحدد المناطؽ البحرية المعينة

أف ىذه المناطؽ تشمؿ مناطؽ الوالية الوطنية والمناطؽ التي تقع خارجيا
وعمى ذلؾ يترتب ّ
عمى حد السواء.

5

 1االرلبم ثشإٔ اُزلاث٤و اُز ٢رزقنٛب كُٝخ أُ٘٤بءٓ ،زٞكو ػِ ٠أُٞهغ اإلٌُزوhttp://www.fao.org/port-state- :٢ٗٝ
 ،measures/01/ربه٣ـ اُي٣بهحٍ ،2020/08/25 :بػخ اُي٣بهح.13:29 :
 2االرلبم ثشإٔ اُزلاث٤و اُز ٢رزقنٛب كُٝخ أُ٘٤بء ُٔ٘غ اُظ٤ل ؿ٤و اُوبٗ ٢ٗٞك ٕٝإثالؽ ٝك ٕٝر٘ظٝ ْ٤هكػٝ ٚاُوؼبء ػِٚ٤
(هٓٝبٞٗ 22 ،كٔجو ٘ٓ ،)2009ظٔخ األؿن٣خ ٝاُيهاػخ ،كفَ ؽ٤ي اُ٘لبم ك 25 ٢عٞإ  ،2016أُبكح .2
3أُبكح  1اُلووح (ك) ،أُوعغ ٗلَ.ٚ
4أُبكح  3اُلووح ،5أُوعغ ٗلَ.ٚ
5أُبكح  3اُلووح ،3أُوعغ ٗلَ.ٚ

166

الفصل الثاني :النظام الدولي لحماية التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج الوالية
الوطنية
واذ يقر االتفاؽ بأف التدابير التي تتخذىا دولة الميناء توفر سببل فعالة ومتسمة بالكفاءة
التكاليفية لمنع الصيد غير القانوني دوف إببلغ ودوف تنظيـ وردعو والقضاء عميو ،1وبذلؾ
ينبغي عمى دولة العمـ أف تتعاوف مع دولة الميناء في عمميات التفتيش التي تتـ بموجب
االتفاؽ.

2

الفرع الرابع 8اتفاقية حماية األرصدة السمكية المتداخمة المناطق واألرصدة السمكية
الكثيرة االرتحال .2773
ييدؼ ىذا االتفاؽ إلى ضماف حفظ األرصدة السمكية المتداخمة المناطؽ واألرصدة
السمكية الكثيرة االرتحاؿ واستعماليا المستداـ عمى المدى الطويؿ مف خبلؿ التنفيذ الفعاؿ
لؤلحكاـ ذات الصمة باتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار 3.وكذلؾ لمعالجة بوجو خاص
أف إدارة مصائد األسماؾ أعالي البحار غير وافية بالغرض في مناطؽ
مشاكؿ محددة منياّ :

عديدة االستغبلؿ المفرط لؤلسماؾ الصيد غير المنظـ ،والرسممة المفرطة ،الحجـ المفرط

لؤلساطيؿ ،تغيير أعبلـ السفف تيربا مف الضوابط ،واألدوات التي تفتقر إلى االنتقائية بما فيو
الكفاية ،وقواعد البيانات غير الموثوقة واالفتقار إلى التعاوف الكافي بيف الدوؿ.

4

يفرض ىذا االتفاؽ التزامات مختمفة عمى الدوؿ الساحمية والدوؿ التي تمارس الصيد
مف أجؿ حفظ وادارة األرصدة السمكية المتداخمة المناطؽ واألرصدة السمكية الكثيرة
االرتحاؿ ،ويتعيف عمى الدوؿ أف تتخذ تدابير مختمفة لموفاء بالتزاماتيا بالتعاوف بموجب
اتفاقية األمـ المتحد ة لقانوف البحار ،ومف بيف ىذه التدابير :تقرير أثر صيد األسماؾ وغيره
مف األنشطة البشرية والعوامؿ البيئية عمى األرصدة واألنواع المستيدفة المنتمية إلى نفس
1أُولٓخ ،اُلووح  ٖٓ 4االرلبم ثشإٔ اُزلاث٤و اُز ٢رزقنٛب كُٝخ أُ٘٤بء ُٔ٘غ اُظ٤ل ؿ٤و اُوبٗ ٢ٗٞك ٕٝإثالؽ ٝك ٕٝر٘ظْ٤
ٝهكػٝ ٚاُوؼبء ػِ.2009 ٚ٤
2أُبكح  20اُلووح ،1أُوعغ ٗلَ.ٚ
3أُبكح  ٖٓ 2ارلبه٤خ ؽلع ٝإكاهح األهطلح أٌَُ٤خ أُزلافِخ أُ٘بؽن ٝاألهطلح أٌَُ٤خ اٌُض٤وح االهرؾبٍ 4 ،أٝد .1995
4أُولٓخ ،كووح  ،5أُوعغ ٗلَ.ٚ
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النظاـ اإليكولوجي أو المرتبطة باألنواع المستيدفة أو المعتمدة عمييا1.حفظ وادارة أرصدة
األنواع مف األسماؾ ب غية الحفاظ عمى ىذه األرصدة واستعادتيا إلى مستوى ال يعرض
تكاثرىا لمخطر الشديد 2.باإلضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في البيئة البحرية.

3

تنطبؽ جميع ىذه التدابير عمى المناطؽ الخاضعة لموالية الوطنية وكذلؾ عمى المناطؽ
الواقعة خارج الوالية الوطنية 4.ومف خبلؿ اتخاذ ىذه التدابير لحماية الموارد البحرية الحية
وحفظ البيئة البحرية تطبؽ الدوؿ النيج التحوطي عمى نطاؽ واسع5.ولتحقيؽ ىذه الغاية ال
يمكف االعتماد عمى المعمومات غير المؤكدة أو غير الموثوؽ بيا أو غير الكافية ،وال
يستخدـ عدـ توفر المعمومات العممية الكافية ذريعة إلرجاء أو لعدـ اتخاذ تدابير الحفظ
واإلدارة 6.وبالمثؿ فإف تدابير الحفظ واإلدارة المقررة ألعالي البحار والتدابير المعتمدة
لممناطؽ الخاضعة لموالية الوطنية يجب أف تكوف متوافقة مف أجؿ ضماف حفظ األرصدة
السمكية المتداخمة المناطؽ واألرصدة السمكية الكثيرة واالرتحاؿ ،وتحقيقا ليذه الغاية يتعيف
عمى الدوؿ الساحمية والدوؿ التي تصيد في أعالي البحار أف تتعاوف مف أجؿ تحقيؽ تدابير
7

متوافقة فيما يتعمؽ بيذه األرصدة.

ومف ثـ يكوف التعاوف بيف الدوؿ الساحمية والدوؿ التي تمارس الصيد في أعالي البحار
الوسيمة الرئيسية لتنفيذ تدابير حفظ وادارة األرصدة السمكية المتداخمة المناطؽ واألرصدة
السمكية الكثيرة االرتحاؿ 8.كذلؾ تتعاوف الدوؿ عمى تعزيز مكانة المنظمات أو الترتيبات
دوف اإلقميمية واإلقميمية القائمة إلدارة مصائد األسماؾ مف أجؿ تحسيف فعاليتيا في وضع
1أُبكح ( 5ك) ٖٓ ارلبم ؽلع ٝإكاهح األهطلح أٌَُ٤خ أُزلافِخ أُ٘بؽن ٝاألهطلح أٌَُ٤خ اٌُض٤وح االهرؾبٍ 4 ،أٝد .1995
2أُبكح ٓ ،)ٙ( 5وعغ ٗلَ.ٚ
3أُبكح ( 5ى)ٓ ،وعغ ٗلَ.ٚ
4أُبكح ٓ ،)1( 3وعغ ٗلَ.ٚ
5أُبكح ٓ ،)1( 6وعغ ٗلَ.ٚ
6أُبكح ٓ ،)2( 6وعغ ٗلَ.ٚ
7أُبكح ٓ ،)2( 7وعغ ٗلَ.ٚ
8أُبكح ٓ،8وعغ ٗلَ.ٚ

168

الفصل الثاني :النظام الدولي لحماية التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج الوالية
الوطنية
وتنفيذ تدابير الحفظ واإلدارة لؤلرصدة السمكية المتداخمة المناطؽ واألرصدة السمكية الكثيرة
االرتحاؿ.

1

بالنسبة لمدولة التي ليست عضوا في منطقة اقميمية أو عوف اقميمية أو ليست مشتركة
في ترتيب دوف إقميمي أو إقميمي إلدارة مصائد األسماؾ والتي توافؽ بأي شكؿ آخر عمى
تطبيؽ تدابير الحفظ واإلدارة التي تصنفيا تمؾ المنظمة أو ذلؾ الترتيب ،ال تعفى مف واجب
التعاوف وفقا التفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار وليذا االتفاؽ ،في حفظ األرصدة السمكية
المتداخمة المناطؽ واألرصدة السمكية الكثيرة االرتحاؿ .2باإلضافة إلى ذلؾ تحظر عمى ىذه
ىذه الدولة أف تأذف لمسفف التي ترفع عمميا بالدخوؿ في عمميات لصيد األرصدة السمكية
المتداخمة المناطؽ أو األرصدة السمكية الكثيرة االرتحاؿ .وذلؾ رىنا بتدابير الحفظ واإلدارة
التي وضعتيا المنظمة أو ذلؾ الترتيب.

3

كذلؾ ينص االتفاؽ عمى التدابير التي يتعيف عمى الدوؿ األطراؼ اتخاذىا لضماف
االمتثاؿ لمتدابير دوف اإلقميمية لحفظ وادارة األرصدة السمكية المتداخمة المناطؽ واألرصدة
السمكية الكثيرة االرتحاؿ ولذلؾ فعمى الدوؿ أف تعتمد قوانيف وأنظمة وطنية تكفؿ امتثاؿ
السفف التي ترفع عمميا لتدابير الحفظ واإلدارة المتفؽ عمييا ويجب عمى الدوؿ أف تتعاوف
أيضا عمى الصعيد الدولي واإلقميمي لمواجية االنتياكات التي تستيدؼ األرصدة السمكية
المتداخمة المناطؽ واألرصدة السمكية الكثيرة االرتحاؿ.

4

1أُبكح  ٖٓ 13ارلبم ؽلع ٝإكاهح األهطلح أٌَُ٤خ أُزلافِخ أُ٘بؽن ٝاألهطلح أٌَُ٤خ اٌُض٤وح االهرؾبٍ 4 ،أٝد .1995
2أُبكح ٓ ،)1( 17وعغ ٗلَ.ٚ
3أُبكح ٓ ،)2( 17وعغ ٗلَ.ٚ
4أُبكح ٓ ،20وعغ ٗلَ.ٚ
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ويعترؼ االتفاؽ باالحتياجات الخاصة لمدوؿ النامية فيما يتعمؽ بحفظ وادارة األرصدة
السمكية المتداخمة المناطؽ واألرصدة السمكية الكثيرة االرتحاؿ ،والسيما فيما يتعمؽ بتنمية
قطاعات الصيد لتمؾ األرصدة.

1

المبحث الثاني 8الجيود الدولية لحماية التنوع البيولوجي البحري لممناطق الواقعة
خارج الوالية الوطنية.
تشكؿ المناطؽ الواقعة خارج الوالية الوطنية أكبر المناطؽ البحرية مساحة وىي موطف
لقسـ كبير مف التنوع البيولوجي العالمي ،وفي السنوات األخيرة تأثرت ىذه المناطؽ عمى نحو
متزايد مف جراء األنشطة البشرية ،وادراكا مف المجتمع الدولي ألوجو التدىور البيئي الذي
تعانيو ىذه المناطؽ ،تسعى العديد مف المنظمات الدولية وعمى رأسيا منظمة األمـ المتحدة
باإلضافة الى وكالتيا المتخصصة مف خبلؿ اطبلؽ ق اررات دولية ومبادرات وبرامج وخطط
عمؿ وأجندة دولية لمتصدي لمختمؼ الضغوط المتصمة بالتنوع البيولوجي البحري لممناطؽ
الواقعة خارج الوالية الوطنية.
ومف خبلؿ ىذا المبحث سنتطرؽ إلى :الجيود العالمية واالقميمية لحماية التنوع
البيولوجي البحري في المناطؽ الواقعة خارج الوالية الوطنية (المطمب األوؿ) الفجوة اإلدارية
والقانونية لممناطؽ الواقعة خارج الوالية الوطنية ومبلمح الصؾ الدولي الجديد(المطمب
الثاني).

1أُبكح  ٖٓ24ارلبم ؽلع ٝإكاهح األهطلح أٌَُ٤خ أُزلافِخ أُ٘بؽن ٝاألهطلح أٌَُ٤خ اٌُض٤وح االهرؾبٍ 4 ،أٝد .1995
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المطمب األول 8الجيود العالمية واإلقميمية لحماية التنوع البيولوجي البحري في
المناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية.
تعتبر منظمة المتحدة صاحبة النظرة الشمولية في المسائؿ المتصمة بحفظ التنوع
البيولوجي في المناطؽ الواقعة خارج الوالية الوطنية والتي تسعى مف خبلؿ التعاوف مع
مختمؼ المنظمات الدولية العمؿ مف أجؿ حماية التنوع البيولوجي ليذه المناطؽ والحياة
البحرية بصفة عامة .وسنتطرؽ مف خبلؿ ىذا المطمب إلى :الجيود العالمية (الفرع األوؿ)
الجيود اإلقميمية (الفرع الثاني).
الفرع األول 8الجيود العالمية
تقوـ الجمعية العامة ،بصفتيا الييئة العالمية صاحبة النظرة الشاممة المتعددة القطاعات
لممحيطات وقانوف البحار ،1بدور ىاـ مف خبلؿ إنشائيا عمميات كثيرة وأتاحت فرصا مختمفة
لنقاش مختمؼ القضايا المتعمقة بشؤوف البحار والمحيطات واإلشراؼ عمييا ،وتشمؿ العمميات
والفرص إنشائيا عممية استشارية غير رسمية مفتوحة باب العضوية بموجب قرارىا 54/33
تسييبل الستعراض الجمعية العامة سنويا ،بطريقة فعالة وبناءة لمتطورات الحاصمة في شؤوف
المحيطات بالنظر في تقرير األميف العاـ عف المحيطات وقانوف البحار ،وباقتراح مسائؿ
معينة تنظر فييا ،مع التشديد عمى تحديد المجاالت التي ينبغي فييا تعزيز التنسيؽ والتعاوف
عمى الصعيد الحكومي الدولي والصعيد المشترؾ بيف الوكاالت ،2أكدت في القرار نفسو أف
يتـ تنظيـ االجتماعات الداخمة في إطار العممية االستشارية عمى نحو يفتح باب االشتراؾ في
االجتماعات أماـ جميع الدوؿ األعضاء في األمـ المتحدة والدوؿ األعضاء في الوكاالت
المتخ صصة ،وجميع أطراؼ اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار والكيانات التي تتمقى دعوة
1اُٞص٤وخ ٓ ،A/74/70وعغ ٍبثن ،كووح .79
2هواه اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ  ،54/33أُؤهؿ ك 18 ٢عبٗل،2000 ٢اُلووح .2
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دائمة لبلشتراؾ بصفة مراقبيف في أعماؿ الجمعية العامة والمنظمات الحكومية الدولية
المختصة بشؤوف البحار.1مع إيبلء المراعاة الواجبة ألي قرار أو مقرر صادر عف الجمعية
العامة وأية تقارير خاصة ذات صمة يعدىا األميف العاـ .2كما ينبغي أف يكفؿ شكؿ ىذه
العممية االستشارية غير الرسمية إتاحة الفرصة لتمقي مساىمات مف ممثمي المجموعات
حسبما تحددت في جدوؿ أعماؿ القرف .21

3

وأكدت الجمعية العامة في ذات القرار عمى أىمية مشاركة البمداف النامية ،ومف بينيا
أ قؿ البمداف نموا والدوؿ الجزرية الصغيرة النامية في العممية االستشارية ،وشبعت الدوؿ
والمنظمات الدولية عمى تقديـ الدعـ لمجيود المبذولة في ىذا الصدد .4كما أكدت عمى عامؿ
التعاوف مع رؤساء منظمات األمـ المتحدة ذات الصمة ،5كذلؾ أكدت في ذات القرار عمى
ضرورة التعاوف والتنسيؽ عمى الصعيد الوطني لمتشجيع عمى اتباع نيج متكامؿ متعمؽ
بشؤوف المحيطات بغية تحقيؽ أىداؼ مف أىميا مشاركة الدوؿ إشراكا فعاال في العممية
االستشارية6.كما دعت الدوؿ األعضاء إلى القياـ كجزء مف اشتراكيا في الييئات المختصة
ذات الصمة التابعة لممنظمات الحكومية الدولية التي تقوـ بأنشطة ذات صمة بشؤوف
المحيطات وقانوف البحار ،بتشجيع اشتراكيا في العممية االستشارية واسياميا في تقرير
األميف العاـ عف المحيطات وقانوف البحار.

7

كما أنشئت الجمعية العامة العممية المنتظمة لئلببلغ العالمي عف حالة البيئة البحرية
وتقييميا بما في ذلؾ الجوانب االجتماعية واالقتصادية بموجب قرارىا  ،857/141حيث
1هواه اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ  ،54/33أُؤهؿ ك 18 ٢عبٗل،2000 ٢اُلووح ( 3أ).
2اُلووح ( 3ط) ،أُوعغ ٗلَ.ٚ
3اُلووح ( 3ى) ،أُوعغ ٗلَ.ٚ
4اُلووح  ، 5أُوعغ ٗلَ.ٚ
5اُلووح  ، 7أُوعغ ٗلَ.ٚ
6اُلووح  ،9أُوعغ ٗلَ.ٚ
7اُلووح  ،11أُوعغ ٗلَٚ
 8هواه اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ، 57/141أُؤهؿ ك 21 ٢ك٤لو ،2003 ١اُلووح . 45
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أكدت الجمعية العامة في نفس القرار عمى أىمية تنفيذ الجزء الثاني عشر مف اتفاقية األمـ
المتحدة لقانوف البحار لعاـ  1982بيدؼ حماية وحفظ البيئة البحرية ومواردىا البحرية الحية
مف التموث والتدىور الم ادي ،وأكدت عمى ضرورة أف تتعاوف جميع الدوؿ التخاذ التدابير
البلزمة بصورة مباشرة أو مف خبلؿ المنظمات الدولية المختصة مف أجؿ حماية البيئة
البحرية وحفظيا ،1كما دعت في قرارىا جميع وكاالت األمـ المتحدة المعينة أف تقوـ كؿ
عمى حدة ،باستعراض ترتيبيا لجمع المعمومات والبيانات المتصمة بالبيئة البحرية وكفالة
جودة البيانات وذلؾ باستخداـ ما ىو متوفر عمى الصعيد اإلقميمي إلى أقصى حد ممكف
والى النظر بشكؿ جماعي في كيفية ضماف أف توفر مجموعات البيانات والمعمومات المتاحة
عمى ىذا النحو ،ضمف قيود الموارد المتاحة ،أساسا متناسقا ومتماسكا وشامبل بشكؿ مقبوؿ
مف أجؿ اتخاذ الق اررات عمى الصعيد الدولي .2كما أكدت في نفس القرار عمى ضرورة وضع
وضع برامج وطنية واقميمية ودولية لوقؼ فقد التنوع األحيائي البحري ،وبوجو خاص النظـ
اإليكولوجية اليشة .3كما أكدت عمى أف تقوـ الدوؿ بتعزيز حفظ البحار والمحيطات وادارتيا
وفقا لمفصؿ  17مف جدوؿ أعماؿ القرف  21والصكوؾ الدولية ذات الصمة وأف تطور وتيسر
استخداـ مختمؼ النيج واألدوات بما في ذلؾ نيج النظـ اإليكولوجية ،والقضاء عمى
الممارسات المدمرة لصيد األسماؾ وانشاء مناطؽ بحرية محمية وفقا لمقانوف الدولي.4
خبلؿ الدورة التاسعة والخمسوف أنشأت الجمعية العامة بموجب قرارىا  59/24فريؽ
عامؿ مخصص غير رسمي مفتوح باب العضوية معني بدراسة المسائؿ المتعمقة بحفظ
التنوع البيولوجي في المناطؽ الواقعة خارج نطاؽ الوالية الوطنية واستخدامو بطريقة مستدامة

 1هواه اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ  ،57/141أُؤهؿ ك 21 ٢ك٤لو،2003 ١اُلووح .41
2اُلووح  ،44أُوعغ ٗلَ.ٚ
3اُلووح  ،51أُوعغ ٗلَ.ٚ
4اُلووح  ،53أُوعغ ٗلَ.ٚ
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لمقياـ بما يمي 1:دراسة األنشطة التي تضطمع بيا األمـ المتحدة وغيرىا مف المنظمات الدولية
المختصة في الماضي واستخدامو بطريقة مستدامة

2

دراسة الجوانب العممية والتقنية

واالقتصادية والقانونية والبيئية واالجتماعية االقتصادية وغيرىا مف جوانب ىذه المسائؿ

3

تحديد القضايا والمسائؿ الرئيسية التي مف شأف إجراء دراسات أساسية أكثر تفصيبل بشأنيا
أف ييسر نظر الدوؿ في ىذه المسائؿ.

4

إيضاح الخيارات والنيج الممكنة حسب االقتضاء لتشجيع التعاوف والتنسيؽ الدولييف في
مجاؿ المحافظة عمى التنوع البيولوجي البحري في المناطؽ الواقعة خارج نطاؽ الوالية
الوطنية واستخدامو بطريقة مستدامة.

5

أكدت الوفود المشاركة خبلؿ االجتماع األوؿ لمفريؽ بأف اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف
البحار  1982تشكؿ اإلطار القانوني الذي يجب أف تجري فيو جميع األنشطة المتوقعة
بالمحيطات :بما في ذلؾ ما يقع خارج الوالية الوطنية ،6وأنو ينبغي التعامؿ مع مسألة حفظ
التنوع البيولوجي البحري في المناطؽ الواقعة خارج الوالية الوطنية واستخدامو المستداـ وفؽ
نيج متكامؿ إلدارة المحيطات ،7وأكدت الوفود أف فرصة دراسة حفظ التنوع البيولوجي
البحري واستخدامو المستداـ خارج نطاؽ الوالية الوطنية ىي فرصة تاريخية تتيح النظر في
جميع المسائؿ المتصمة بالتنوع البيولوجي البحري بدال مف التركيز عمى بعض الجوانب فقط
وأىمية المسائؿ المطروحة لمنقاش وتعقدىا .وكذلؾ أىمية المحيطات الجغرافية والبيولوجية
وىشاشة النظـ اإليكولوجية في المناطؽ الواقعة خارج نطاؽ الوالية الوطنية إضافة إلى
1هواه اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ  ،59/24أُؤهؿ ك 17 ٢رشو ٖ٣اُضبٗٞٗ/٢كٔجو  ،2004اُلووح .73
2اُلووح (73أ)  ،أُوعغ ٗلَ.ٚ
3اُلووح ( 73ة) ،أُوعغ ٗلَ.ٚ
4اُلووح ( 73ط)  ،أُوعغ ٗلَ. ٚ
5اُلووح ( 73ك) ،أُوعغ ٗلَ.ٚ
 6اُزوو٣و اُلو٣ن اُؼبّ أُلزٞػ اُؼؼ٣ٞخ ؿ٤و اُؤٍ ٢أُقظض ُلهاٍخ أَُبئَ أُزظِخ ثؾلع اُز٘ٞع اُجُٞٞ٤ع ٢اُجؾو١
ك ٢أُ٘بؽن اُٞاهؼخ فبهط اُٞال٣خ اُٞؽ٘٤خ ،األْٓ أُزؾلحٓ 20 ،به ،2006 ١اُٞص٤وخ  ،A/61/65كووح .4
7كووح ،5أُوعغ ٗلَ.ٚ
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الترابط بيف ىذه النظـ ومثيبلتيا البرية ،وشددت أيضا عمى أنو بالرغـ مف معرفة القميؿ عف
ىذه الجوانب فإف الدراسات تظير دائما انخفاضا يدعو إلى الذعر في التنوع البيولوجي في
مناطؽ المحيطات ،داخؿ نطاؽ السمطات القضائية الوطنية وخارجيا ،وأشارت كذلؾ إلى
األىمية االقتصادية لمسمع والخدمات المتصمة بالنظـ اإليكولوجية وبالتالي أىمية حفظيا
وادارتيا بشكؿ مستداـ.

1

وكاف ىناؾ خبلؼ بيف الوفود في االجتماع األوؿ ،في حيف أكدت بعض الوفود أف
اآلليات القانونية الحالية تشكؿ إطار قانونيا غير كافي لحماية التنوع البيولوجي البحري في
المناطؽ الواقعة خارج الوالية الوطنية ،ودعت إلى التفاوض مف أجؿ اعتماد اتفاؽ تنفيذي
يكوف متوافقا مع اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار  ،1982مع القانوف الدولي ،بغية
القضاء عمى تجزؤ اإلطار التنظيمي الدولي الحالي وطابعو القطاعي ،اعترضت وفودا
أخرى عمى اعتماد المزيد مف الصكوؾ الدولية ،بدال مف تحسيف تنفيذ الصكوؾ الموجودة

2

كما ظيرت خبلفات أخرى بشأف البحث العممي البحري في حيف تمسكت بعض الوفود بمبدأ
حرية البحث العممي ،اقترحت وفود أخرى ،وضع مدونات سموؾ دولية يتفؽ عمييا مثؿ:
مدونة سموؾ دولية لمبحث العممي المسؤوؿ عمى غرار مدونة السموؾ المسؤوؿ في صيد
األسماؾ التي وضعتيا منظمة األغذية والزراعة.

3

أعمنت الجمعية العامة في تاريخ  5كانوف/ديسمبر  2008بموجب قرارىا رقـ
 63/111أف يوـ  8حزيراف /يونيو ىو اليوـ العالمي لممحيطات .4وكاف قد اقترح مفيوـ
"اليوـ العالمي لممحيطات" لممرة األولى في عاـ  1992في مؤتمر قمة األرض في ريو دي
جانيرو ،بوصفو وسيمة لبلحتفاؿ بالمحيطات التي يتشارؾ فيو العالـ أجمع ،واالحتفاؿ بصمنا
1اُٞص٤وخ ٓ،A/61/65وعغ ٍبثن ،كووح .6
2اُٞص٤وخ ،A/61/65أُوعغ ٗلَ ،ٚكووح .55
 3اُٞص٤وخ ،A/61/65أُوعغ ٗلَ ،ٚكووح .66-65
 4هواه اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ، 63/111أُؤهؿ كً 05 ٢بٗ ٕٞاأل ٍٝكَٔ٣جو  ، 2008اُلووح .171
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بالبحر ،باإلضافة إلى زيادة الوعي بشأف الدور الميـ التي يضطمع بو المحيط في حياتنا
والسبؿ الميمة التي يمكف لمناس مف خبلليا حمايتو.

1

تزداد الحاجة إلى إيجاد حموؿ مبتكرة والى أشخاص ينفذونيا بازدياد الصعوبات التي
تواجييا المحيطات وليذا السبب حددت األمـ المتحدة موضوع االبتكار مف أجؿ محيطات
مستدامة ليكوف موضوع االحتفاؿ باليوـ العالمي لممحيطات  ،2020ومصطمح االبتكار
ببعده المتعمؽ بإدخاؿ أساليب أو أفكار أو منتجات جديدة ىو مصطمح حيوي ويبعث عمى
األمؿ ،ويكتسي موضوع ىذا العاـ أىمية خاصة بالنسبة إلى عقد األمـ المتحدة لعموـ
المحيطات مف أجؿ التنمية المستدامة ،الذي يمتد مف عاـ  2011حتى عاـ  2030وسيعزز
ىذا العقد التعاوف الدولي مف أجؿ تطوير البحث العممي والتكنولوجيات المبتكرة التي مف
شأنيا الربط بيف عموـ المحيطات واحتياجات المجتمع.

2

وفي كانوف األوؿ/ديسمبر  ،2017أعمنت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في قرارىا
 72/72يوـ  5حزيراف /يونيو بوصفو اليوـ الدولي لمكافحة الصيد غير القانوني دوف إببلغ
ودوف تنظيـ وأعمنت الجمعية العامة في نفس القرار كذلؾ اعتماد عاـ  2022بوصفو السنة
الدولية لمصائد األسماؾ وتربية األحياء المائية الحرفية ،مما يساعد عمى تركيز االىتماـ
بصغار الصياديف والصيادات الذيف يمثموف  %90مف مجمؿ القوى العاممة في مجاؿ الصيد
البحري عمى الصعيد العالمي.

3

وعقد مؤتمر األمـ المتحدة الرفيع المستوى لدعـ تنفيذ اليدؼ  14مف أىداؼ التنمية
المستدامة :حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخداميا عمى نحو مستداـ لتحقيؽ
https://news.un.org/ar/story/2015/06/228872, 03/09/2020, 13 :00h.
 2اُ ّٞ٤اُؼبُُِٔٔ ٢ؾ٤طبدٓ ،زٞكو ػِ ٠أُٞهغ
اإلٌُزو ، https://ar.unesco.org/commemorations/oceansday.:٢ٗٝتاريخ اُي٣بهحٍ ،2020/09/20 :بػخ
اُي٣بهح 12:00
 3اُ ّٞ٤اُلٌُٔ ٢ُٝبكؾخ اُظ٤ل ؿ٤و هبٗ ٢ٗٞك ٕٝاثالؽ ٝك ٕٝر٘ظٓ ،ْ٤وعغ ٍبثن.
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الوطنية
التنمية المستدامة في الفترة مف  5إلى  9يونيو /حزيراف  2017في نيويورؾ ،وكاف ىذا
المؤتمر أوؿ حدث عالمي مف نوعو تكرسو األمـ المتحدة لممحيطات وشارؾ في المؤتمر
الدوؿ األعضاء وكيانات األمـ المتحدة والييئات األكاديمية والمنظمات غير الحكومية
ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لمناقشة تنفيذ اليدؼ  14مف أىداؼ التنمية
المستدامة ،1واختتـ المؤتمر المعني بالمحيطات باعتماد وثيقة سياسية ختامية معنونة
"محيطاتنا مستقبمنا :نداء لمعمؿ" ،أكد فييا المشاركوف في جممة أمور عمى الحاجة إلى تعزيز
حفظ المحيطات ومواردىا واستخداميا استخداما مستداما عف طريؽ تنفيذ القانوف الدولي عمى
النحو الوارد في اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار العاـ  ،1982وباإلضافة إلى ذلؾ صدر
تقرير لممؤتمر يتضمف في جممة أمور موجز نتائج الجمسات الحوارية السبع بشأف إقامة
الشراكات المعقودة خبلؿ مؤتمر المحيطات وأكثر مف  1000التزاـ طوعي وشراكة مسجمة
في سياؽ المؤتمر وفي سياؽ المؤتمر قيـ في  8حزيراف/يونيو  2017احتفاؿ باليوـ العالمي
لممحيطات تحت شعر "محيطاتنا مستقبمنا" مف أجؿ تشجيع التعاوف واالستمرار في تبادؿ
المعمومات وأفضؿ الممارسات.

2

إلى جانب الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة توجد العديد مف الوكاالت الدولية التي تعمؿ
إ لى جانب منظمة األمـ المتحدة في مجاؿ البحار والمحيطات كشعبة األمـ المتحدة لشؤوف
المحيطات وقانوف البحار ،والمنظمة البحرية الدولية ،والسمطة الدولية لقاع البحار والمجنة
الحكومية الدولية مكرسة لمشحف ،والسمطة الدولية لقاع البحار مكرسة لمتعديف في قاع
البحار ،والمجنة الحكومية الدولية لعموـ المحيطات مكرسة لعموـ المحيطات وخدمات
المحيطات ،وتختص منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة وبرنامج األمـ
٘ٓ1ظٔخ األؿن٣خ ٝاُيهاػخ ،اُؼِٔ٤بد اُؼبُٔ٤خ ٝاإلهِ٤ٔ٤خ اُقبطخ ثبُٔؾ٤طبدُ ،غ٘خ ٓظب٣ل األٍٔبى ،هٓٝب/ٞ٤ُٞ٣ 13-9 ،
رٔٞى  ، 2018اُٞص٤وخ ، COFI/2018/8ص.6
 2اُٞص٤وخ ٓ ،A/72/70/Add.1وعغ ٍبثن ،كووح .74-73
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المتحدة اإلنمائي بواليات أوسع نطاقا ،ولكنيا تتناوؿ أيضا مسائؿ متعمقة بالمحيطات وتعتبر
لجنة مصايد األسماؾ التابعة لمنظمة األغذية والزراعة المنتدى العالمي الذي يوفر منصة
لمدوؿ واألطراؼ األخرى المعينة لبللتقاء ومناقشة المسائؿ المتعمقة بمصائد األسماؾ وتربية
األحياء المائية عمى المستوى العالمي ،وتتناوؿ لجنة مصايد األسماؾ تحديد السياسات
وترتيب األولويات واعداد الصكوؾ والتوجيو وبناء القدرات المتعمقة التصرؼ المسؤوؿ في
مصائد األسماؾ وتربية األحياء المائية ،وادارة وتعزيز مساىمة مصائد األسماؾ في األمف
الغذائي والتخفيؼ مف حدة الفقر.

1

وتقوـ المجنة الحكومية الدولية لعموـ المحيطات بتنسيؽ رصد المحيطات مف خبلؿ
النظاـ العالمي لرصد المحيطات الذي ييدؼ إلى إنشاء شبكة موحدة توفر تبادؿ المعمومات
والبيانات بشأف الجوانب الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لممحيطات ،وتستخدـ الحكومات
الصناعة والعمماء وعامة الناس ىذه المعمومات لمعمؿ عمى القضايا البحرية.

2

ويشكؿ النظاـ العالمي لرصد المحيطات ( )GOOSأداة التنسيؽ األساسية ألنظمة
الرصد ولو مكاتب مشاريع في اليونيسكو ،باريس ،فرنسا ،ويجرى تطبيؽ النظاـ العالمي
لرصد المحيطات عبر المجنة الفنية المشتركة بيف المنظمة العالمية لؤلرصاد البحرية والمجنة
الدولية الحكومية لعموـ المحيطات والمعنية بعموـ المحيطات واألرصاد الجوية البحرية التي
تتعاوف مع منظمات وطنية لتنسيؽ عممية نشر أجيزة الرصد ،ولمجنة المذكورة مكتب تشفيمي
في تولوز ،فرنسا فضبل عف المكاتب الشريكة لممنظمة العالمية لؤلرصاد الجوية في جنيؼ-
سويسرا ،وتمبي احتياجات النظاـ العالمي لرصد المحيطات عمى صعيد البيانات والمعمومات

٘ٓ1ظٔخ األؿن٣خ ٝاُيهاػخ  ،ؽًٔٞخ أُؾ٤طبد ٝاُ٘زبئظ ماد اُظِخ أُ٘جضوخ ػٖ هُ ، 20+ ٞ٣غ٘خ ٓظب٣ل األٍٔبى ،هٓٝب
إ٣طبُ٤ب /ٞ٤ُٞ٣ 13-9 ،رٔٞى ،2012اُٞص٤وخ  ، COFI/2012/6ص.6
2
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/ico-oceans/about-us/ , 01/10/2020, 20 :00h.
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عبر برنامج التبادؿ الدولي لمبيانات والمعمومات األوقيانوغرافية الذي اتخذ واستند في بمجيكا
مق ار لو.

1

وىناؾ ثبلث أفرقة خبراء في النظاـ العالمي لرصد المحيطات تقوـ باإلشراؼ العممي
عمى الفيزياء والمناخ والكيمياء الحيوية ،وعمـ األحياء والنظـ اإليكولوجية ،ومف بيف األفرقة
الثبلثة ثـ بناء فريؽ الفيزياء المناخ وفريؽ الكيمياء الحيوية عمى اليياكؿ القائمة ،فريؽ
الفيزياء والمناخ ضمف فريؽ رصد المحيطات لممناخ ،وفريؽ الكيمياء الحيوية المعني
بالمشروع الدولي لتنسيؽ الكربوف في المحيط .وقد تـ تشكيؿ فريؽ عمـ األحياء والنظـ
اإليكولوجية مؤخ ار وىو يعتمد عمى الخبرة المكتسبة مف العقد األخير مف أفضؿ الممارسات
البحثية في ىذا الميداف.

2

ويقوـ فريؽ الخبراء المعني بنظـ التنبؤ بالمحيطات التشغيمية بتوفير التوجيو لتحسيف
قدرة المنتجات التي تتنبأ بالمحيطات ونوعيتيا وامكانية تبادليا لدعـ المناخ والخدمات البحرية
التنفيذية والتنوع البيولوجي واالقتصاد األزرؽ ،وتستخدـ نظـ منتجات التنبؤ بالمحيطات في
توجيو السفف البحرية ،وتخطيط وادارة الموانئ الساحمية والبحث واإلنقاذ واالستجابة لمتسرب
النفطي وادارتو ،وغير ذلؾ مف أنشطة الحد مف مخاطر الكوارث الساحمية.

3

ويكمؼ فريؽ تنسيؽ الرصد باستعراض شبكات رصد المحيطات العالمية واسداء
المشورة بشأنيا وتنسيقيا لتعزيز التنفيذ الفعاؿ لنظاـ رصد المحيطات العالمي ونظاـ المراقبة
البحرية العالمية وتتمخص رؤية فريؽ تنسيؽ الرصد في المساىمة في إنشاء نظاـ مراقبة
 1هطل أُؾ٤طبد ٝاُقلٓبد أُزظِخ ثٜبٓ ،زٞكو ػِ ٠أُٞهغ اإلٌُزو:٢ٗٝ
http://www.unesco.org/new/ar/natural-sciences/ico-oceans/sections-and-programmes/oceans ، observations-services/ربه٣ـ اُي٣بهحٍ ،2020/09/20 :بػخ اُي٣بهح10:30 :
2
.https://www.goosoceans.org/index-php?option=com content&view=article&id=11/temid=111
03/10/2020, 07:00h.
3
https://www.goosoceans.org/index-php?option=com content&view=article&id=119/temid=120
04/09/2020, 03:00h.
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المحيطات متكامؿ ومترابط ومبلئـ لمغرض ويدعـ  -1المجموعة سريعة التوسع مف خدمات
الطقس والمناخ والخدمات البحرية المحيطة التي تستيدؼ أصحاب المصمحة في مختمؼ
أنحاء العالـ -2 ،مجتمع بحث دولي يعمؿ عمى تطوير المعرفة والحموؿ لمعقد المقبؿ.

1

وقد بدأ النظاـ العالمي لرصد المحيطات استراتيجية تتيح لممشاريع وتستفيد منيا عمى
السواء وذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ،بالمساعدة عمى سد الثغرات في نظاـ الرصد العالمي ويبنى
ىذا النيج عمى الطاقة في مجتمع رصد المحيطات ،مما يسمح لممشاريع بأف تتطور
وتتواصؿ بمساعدة النظاـ العالمي لرصد المحيطات ،فعمى سبيؿ المثاؿ أطمؽ النظاـ العالمي
لرصد المحيطات والعديد مف الشركاء مشروع نظاـ رصد المحيط اليادئ االستوائي في عاـ
 2020لمعالجة ىذه القضايا باستخدامو وسوؼ يقوـ بتقييـ جميع العناصر التي في نظاـ
مراقبة المناطؽ المدارية في المحيط اليادئ ،وعند الضرورة تغييرىا استنادا إلى فيـ حديث
لعموـ المناطؽ المدارية في المحيط اليادئ ،وييدؼ المشروع إلى تعزيز فعالية جميع
أصحاب المصمحة عمى نحو ما يفيد وضع نماذج التنبؤ التشغيمي التي ىي مف المستعمميف
الرئيسييف لبيانات نظاـ شبكات البرامج الموضوعية ومتطمبات ذلؾ.

2

وترتبط منظمة األغذية والزراعة لؤلمـ المتحدة بمذكرة تفاىـ مع األمـ المتحدة لمبيئة
(برنامج األمـ المتحدة لمبيئة سابقا) تشمؿ أيضا أنشطة في مجاؿ مصايد األسماؾ ،وتربية
األحياء المائية مثؿ االحتفاظ بقاعدة بيانات التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية بشأف
األغذية والزراعة والموارد الطبيعية المتجدد ة ،وقاعدة البيانات المتعمقة بالقانوف البيئي ودراسة

1

https://www.goosoceans.org/index-php?option=com-content&view=article&id=32/temid=130
04/9/2020,16:30h.
2
https://www.goosoceans.org/index-php?option=com-content&view=article&id=12/temid=112
05/09/2020,18:45h.

180

الفصل الثاني :النظام الدولي لحماية التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج الوالية
الوطنية
عف الطريقة التي تعالج بيا التشريعات التنوع البيولوجي ،بما يشمؿ معالجتو في سياؽ
مصايد األسماؾ وتربية األحياء المائية.

1

وترتبط األمـ المتحدة لمبيئة بعبلقة شراكة مع البرنامج المشترؾ لممحيطات ،وضمف
إطاره ،تقوـ المنظمة بتنفيذ مشروع "اإلدارة المستدامة لمصايد األسماؾ وحفظ التنوع
البيولوجي لمموارد البحرية الحية في أعماؽ البحار والنظـ اإليكولوجية في المناطؽ الواقعة
خارج نطاؽ الوالية الوطنية" بالشراكة مع األمـ المتحدة لمبيئة والمركز العالمي لرصد حفظ
الطبيعة.

2

وتتعاوف منظمة األغذية والزراعة لؤلمـ المتحدة بشكؿ وثيؽ مع مرفؽ البيئة العالمية
وىو اآللية المالية التفاقية التنوع البيولوجي وفي عاـ  2018اختيرت المنظمة لتكوف الوكالة
الرائدة لبرنامج أثر اإلدارة المستدامة لمغابات بشأف المناظر الطبيعية المستدامة لؤلراضي
الجافة في إطار التحديد السابع لموارد الصندوؽ االستئماني لمرفؽ البيئة العالمية ،وستقوـ
المنظمة بدور ىاـ في برنامج أثر نظـ األغذية واستخداـ األراضي واستصبلحيا ،تحت
إشراؼ البنؾ الدولي ،ويشكؿ التنوع البيولوجي أحد مجاالت تركيز إطار السنوات األربع
لؤلولويات البرنامجية لفترة التحديد السابع لمرفؽ البيئة العالمية ،واليدؼ األوؿ في ىذا
المجاؿ ىو تعميـ التنوع البيولوجي بيف القطاعات والمناظر الطبيعية والمشاىد البحرية.

3

وتعد منظمة األغذية والزراعة واحدة مف الجيات الشريكة لمرفؽ البيئة العالمية ،وىي
شراكة تشمؿ  18ىيئة و 183بمدا ،وتستيدؼ مواجية أصعب القضايا البيئية العالمية
المتعمقة بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ وتدىور التربة واستخداـ الموارد الكيميائية والمياه

 1اُٞص٤وخ ٓ ،COFI /2018/8وعغ ٍبثن ،ص.8
 2أُوعغ ٗلَ.ٚ
٘ٓ3ظٔخ األؿن٣خ اُيهاػخ ،أُغٌِ ،روو٣و اُلٝهح اَُبكٍخ ٝاُؼشو ٖ٣ثؼل أُبئخ ُِغ٘خ اُجوٗبٓظ (ٓ 22-18بهً /آماه
 -)2019أُِؾن ػِ ٠اُ٣ٞت  ،2هٓٝب 12-8 ،أثوَ٤ٗ/ َ٣بٕ  ، 2019اُٞص٤وخ  ، ،CL161/3-WA2ص.11
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الدولية ،ويقدـ المرفؽ منحا إلى بعض البمداف لمواجية تمؾ التحديات ،ويسيـ في الوقت
نفسو في تحقيؽ أبرز أىداؼ التنمية مثؿ األمف الغذائي.

1

الفرع الثاني الجيود االقميمية
األجيزة اإلقميمية لمصائد األسماؾ ىي آليات تعمؿ مف خبلليا الدوؿ والمنظمات معا
مف أجؿ حفظ وادارة و/أو تنمية األسماؾ والقضايا ذات الصمة وبعض أجيزة المصائد
اإلقميمية موكوؿ إلييا والية استشارية ،وتوفر مشورة أو ق اررات أو آليات لمتنسيؽ غير ممزمة
ألعضائيا .ىناؾ أجيزة إقميمية أخرى لمصائد األسماؾ موكوؿ ليا إدارية وليا سمطات
تنظيمية ممزمة في مجاؿ اإلدارة ،وتسمى ىذه األجيزة بالمنظمات أو الترتيبات اإلقميمية
إلدارة مصائد األسماؾ التي تركز عمى حوكمة مصائد األسماؾ عمى الصعيد اإلقميمي
ويستند ويسترشد دورىا وعبلقتيا مع المبادرات األخرى بأطر الحوكمة القانونية العالمية
وبخاصة اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار لعاـ  .1982ويوجد حاليا أكثر مف  50جياز
إقميمي لمصائد األسماؾ في جميع أنحاء العالـ.

2

كما أف المنظمات الترتيبات اإلقميمية إلدارة مصايد األسماؾ التي تقضي واليتيا بإدارة
مصائ د األسماؾ في أعماؽ البحار .نفذت تدابير مكانية يكوف بموجبيا استخداـ بعض أنواع
معدات الصيد وبخاصة معدات مبلمسة القاع .مقيدا أو غير مسموح مف أجؿ حماية الموائؿ
القاعية مف قبيؿ النظـ اإليكولوجية اليشة ،كما أف قاعدة بيانات الفاو بشأف النظـ
اإليكولوجية البحرية ال يشة التي وضعتيا الفو بالتعاوف مع المنظمات/الترتيبات اإلقميمية
إلدارة مصائد األسماؾ استجابة لقرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ 105/61
(الفقرة  ،)90تتضمف معمومات عف تدابير اإلدارة التي اتخذت لتقميص اآلثار الحالية أو
٘ٓ 1ظٔخ األؿن٣خ ٝاُيهاػخ ٓٝوكن اُج٤ئخ اُؼبُٔ٤خٓ ،زٞكو ػِ ٠أُٞهغ اإلٌُزو http://www.fao.org/gef/ar/ :٢ٗٝربه٣ـ
اُي٣بهحٍ ،2020/11/10 :بػخ اُي٣بهح. 8:00 :
2اُٞص٤وخ ٓ ،COFI/2012/6وعغ ٍبثن ،ص.7
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المحتممة حيث مف المعموـ أو المحتمؿ أف توجد ىذه النظـ وتشكؿ قاعدة البيانات بشأف
النظـ اإليكولوجية البحرية اليشة مستودعا إلكترونيا وخارطة تفاعمية لجميع النظـ
اإليكولوجية البحرية اليشة المغمقة وغيرىا مف المناطؽ الخاضعة لئلدارة في المنطقة الواقعة
خارج نطاؽ الوالية الوطنية.

1

وبناءا عمى الحاجة إلى تحقيؽ اإلدارة المستدامة لمصائد األسماؾ ،والحفاظ عمى التنوع
البيولوجي في محيطاتنا المشتركة ،قامت الفاو بتطوير البرنامج الخاص بالمناطؽ البحرية
الواقعة خارج الوالية الوطنية (المحيطات المشتركة) بدعـ مف نرفؽ البيئة العالمي ،وىذا
البرنامج الذي يتألؼ مف أربعة مشروعات إفرادية ،عبارة عف مبادرة مبتكرة وفريدة ،وشاممة
تعمؿ بالتعاوف الوثيؽ مع وكالتيف أخرييف مف الوكاالت المشاركة في مرفؽ البيئة العالمية،
ىما برنامج األمـ المتحدة لمبيئة والبنؾ الدولي ،وتركز المشروعات األربعة عمى أسماؾ
التونة ومصايد أسماؾ أعماؽ البحار ،وتظـ مجموعة تتكوف مف  65مف الشركاء ،بما في
ذلؾ الحكومات وىيئات اإلدارة اإلقميمية ،والمجتمع المدني والقطاع الخاص ،والدوائر
األكاديمية ،وقطاع الصناعة لمعمؿ عمى ضماف االستخداـ المستداـ والحفاظ عمى التنوع
البيولوجي وخدمات النظـ اإليكولوجية لممناطؽ الواقعة خارج الوالية الوطنية.

2

وتطورت أيضا مبادرات إقميمية أخرى وأخذت شكؿ تحالفات لمؤسسات حكومية وغير
حكومية وأحد األمثمة ىي مبادرة مثمث المرجاف ،وىي شراكة بيف إندونيسيا وماليزيا وبابوا
غينيا الجديدة والفمبيف وجزر سميماف وتيمور ليشتي ،يدعميا ستة "شركاء التنمية" الرسميف
ىـ أستراليا والواليات المتحدة األمريكية ،والبنؾ اآلسيوي لمتنمية ،ومنظمة حفظ الطبيعة
٘ٓ1ظٔخ األؿن٣خ ٝاُيهاػخ ،ػَٔ ٓ٘ظٔخ األؿن٣خ ٝاُيهاػخ ثشإٔ ػ٘بطو ٓشوٝع ٗض طي كِٓ ٢ُٝيّ هبٗٗٞب ك ٢إؽبه
ارلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ُوبٗ ٕٞاُجؾبه ثشإٔ ؽلع اُز٘ٞع اُجُٞٞ٤ع ٢اُجؾو ١ك ٢أُ٘بؽن اُٞاهؼخ فبهط ٗطبم اُٞال٣خ اُٞؽ٘٤خ
ٝاٍزـالُ ٚػِٗ ٠ؾَٓ ٞزلاُّ ،غ٘خ ٓظب٣ل األٍٔبى ،هٓٝب / ٞ٤ُٞ٣ 15-11 ،رٔٞى  ،2016اُٞص٤وخ
 ، COFI/2016/8/SuppI.1ص.7
2
http://www.fao.org/fao-stories/article/or/c/1143292, 03/03/2020, 09:00h
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والمنظمة الدولية لصوف حدائؽ النباتات ،والصندوؽ العالمي لمطبيعة ،وتستيدؼ المبادرة
نطاقات إقميمية ووطنية ومحمية ،وترمي إلى توفير إطار مرف يضمف اتخاذ إجراءات عمى
مستويات مختمفة تدعـ بعضيا بعضا.

1

وفي تطورات أخرى ،أشار برنامج األمـ المتحدة لمبيئة إلى أف االستراتيجية البحرية
والساحمية الجديدة التي اقترحيا مف المتوقع أف تسيـ في تعزيز تنسيؽ اإلجراءات ضمف
األطر التعاونية التي تتناوؿ المسائؿ البحرية والساحمية ،وسمط البرنامج الضوء أيضا عمى
أنشطة واسعة النطاؽ ،شممت أنشطة تجري تحت إشراؼ برنامج البحار االقميمية الخاص بو.
المطمب الثاني 8الفجوة القانونية واإلدارية لممناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية
ومالمح الصك الدولي الجديد.
خبلؿ السنوات األخيرة ،اتسعت الشواغؿ المثارة بشأف المسائؿ المتصمة بالتنوع
البيولوجي البحري لممناطؽ الواقعة خارج الوالية الوطنية لكثرة األخطار المحدقة بالتنوع
البيولوجي البحري ليذه المناطؽ النائية عف الساحؿ ،وقد اعتمدت الجمعية العامة لؤلمـ
المتحدة القرار  69/262بيدؼ وضع صؾ دولي ممزـ قانوف بموجب اتفاقية األمـ المتحدة
لقانوف البحار بشأف حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطؽ الواقعة خارج نطاؽ الوالية
الوطنية واستغبللو عمى نحو مستداـ ،ومف خبلؿ ىذا المطمب سنتطرؽ إلى :الفجوة القانونية
واإلدارية

لممناطؽ الواقعة خارج الوالية الوطنية (الفرع األوؿ) ،مبلمح الصؾ الدولي

الجديد(الفرع الثاني).

1اُٞص٤وخ ٓ ،COFI/2012/6وعغ ٍبثن ،ص.8
2اُٞص٤وخ ٓ ،A/74/350وعغ ٍبثن ،كووح .99
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الفرع األول 8الفجوة القانونية واإلدارية لممناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية
يتألؼ اإلطار القانوني الدولي لحماية المحيطات ،مف عدة صكوؾ دولية عالمية
واقميمية وحجر الزاوية ليذه الصكوؾ ىي اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار تشكؿ األساس
القانوني الدولي الذي يجب أف تسند إليو جميع األنشطة التي يصطمح بيا في البحار
والمحيطات ،نتيجة عشر سنوات مف المفاوضات كاف عمى ىذه االتفاقية أف تنتظـ اثني
عشرة عاما لتدخؿ حيز النفاذ ،في ضوء ىذه االستجابة البطيئة فإف مسألة التنوع البيولوجي
البحري بما في ذلؾ الموارد الجينية البحرية لـ يتـ تناولو عمى اإلطبلؽ ضمف ىذه االتفاقية
لكونو موضوع حديث ،ومع ذلؾ تحوي اتفاقية األمـ المتحدة عمى العديد مف األحكاـ المتعمقة
بحفظ وادارة المواد الحية البحرية وحفظ البيئة البحرية واألشكاؿ األخرى لمحياة وعمى وجو
الخصوص النظـ االيكولوجية النادرة أو السريعة التكاثر وكذلؾ موائؿ األنواع المستنفذة أو
الميددة أو المعرضة لخطر الزواؿ.
تكمؿ اتفاقية األـ المتحدد لقانوف البحار لعاـ  1982عدد مف االتفاقيات الدولية أىميا
اتفاقية التنوع البيولوجي لعاـ  1992حيث تعتبر صكا أساسيا لحماية التنوع البيولوجي
وتتناوؿ عمى نطاؽ عممية استغبلؿ الموارد الجينية مع مراعاة الوصوؿ إلييا (المادة)15
والوصوؿ إلى التكنولوجيا ونقميا (المادة )16وادارة التكنولوجيا الحيوية وتوزيع المنافع
(المادة )19ولكف ىذه االتفاقية ال تنطبؽ عمى جميع المناطؽ البحرية واف كانت اتفاقية
التنوع البيولوجي في المناطؽ الواقعة داخؿ الوالية الوطنية تنطبؽ عمى كؿ مف عنصري
التنوع البيولوجي والعمميات واألنشطة المضطمع بيا تحت سمطة أو مراقبة الدوؿ ،فإنيا في
المناطؽ الواقعة خارج الوالية الوطنية تطبؽ أحكاـ االتفاقية عمى األنشطة والعمميات المنفذة
أف األطراؼ ليس ليا سيادة عمى الموارد الواقعة
فقط بموجب سمطة الطرؼ المتعاقد وبما ّ
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خارج الوالية الوطنية ال تمتزـ التزاما مباش ار فيما يتعمؽ بحفظ عناصر التنوع البيولوجي
واستخدامو بصورة مستدامة.
في ظؿ اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار  1982يتـ الوصوؿ إلى الموارد الجينية
خ ارج الوالية الوطنية بطريقة مجانية دائما دوف أف ييتـ المجتمع الدولي بعممية الوصوؿ تمؾ
لكف المخاطر كبيرة ألف العديد مف كائنات أعماؽ البحار مرغوبة مف قبؿ العمماء إلمكانياتيا
في جميع مجاالت التكنولوجيا البيولوجية حيث يمكف استخبلص الموارد الجينية مف جميع
مستويات الكائنات الحية في المحيط مثؿ :البكتيريا والفطريات والطّحالب والشعاب المرجانية
واالسفنج ،غالبية الموارد المشتقة ىي مواد فعالة ذات خصائص مضادة لمسرطاف
وااللتيابات والفطريات وحتى مضادة لمفيروسات ،حيث أف تكاليؼ تطوير منتجات مف
كائنات بحرية قدرت بػ ( 800مميوف دوالر بالنسبة لتطوير عقاقير) ،امكانية طرح المنتج في
السوؽ تتراوح بيف (15و 20سنة) ،حيث تـ ايداع مئات براءات االختراع تتعمؽ بالنشاط
البيولوجي لمجزيئات.
استغبلؿ الموارد الجينية البحرية خارج الوالية الوطنية ال يخضع ألي تنظيـ قانوني
دولي وحتى اآلف لمـ يتـ التّطرؽ عمى المستوى العالمي لمختمؼ التيديدات الناشئة عف
أنشطة أخرى مثؿ البحث العممي ،ضوضاء المحيطات ،ارتفاع مستوى سطح البحر.
وىناؾ العديد مف المنظمات الدولية التي تتصدى لمختمؼ القضايا المرتبطة بالتنوع
البيولوجي البحري لممناطؽ الواقعة خارج الوالية الوطنية غير أف والية ىذه المنظمات عمى
ىذه المناطؽ غير واضحة لمعالـ.
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الفرع الثاني 8مالمح الصك الدولي الجديد.
قررت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في قرارىا  69/292المؤرخ في  19يونيو/حزيراف
 ،2015وضع صؾ دولي ممزـ قانونا بموجب اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار بشأف حفظ
التنوع البيولوجي البحري في المناطؽ الواقعة خارج نطاؽ الوالية الوطنية واستغبللو عمى نحو
مستداـ .1وبغية تحقيؽ ىذه الغاية قررت الجمعية العامة إنشاء لجنة تحضيرية تكوف مفتوحة
أماـ جميع الدوؿ األعضاء في األمـ المتحدة وأعضاء الوكاالت المتخصصة واألطراؼ في
االتفاقية ،مع دعوة مشاركيف آخريف بوصفيـ مراقبيف وفقا لمممارسة المعيودة في األمـ
المتحدة مف أجؿ تقديـ توصيات موضوعية إلى الجمعية العامة بشأف عناصر مشروع نص
صؾ دولي ممزـ قانونا في إطار االتفاقية.

2

ووفقا لتوصيات المجنة التحضيرية المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة ،292/69
قررت الجمعية العامة عقد مؤتمر حكومي دولي برعاية األمـ المتحدة لمنظر في توصيات
المجنة التحضيرية بشأف العناصر وإلعداد نص صؾ دولي ممزـ قانونا ،يبرـ في إطار اتفاقية
األمـ المتحدة لقانوف البحار بشأف حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطؽ الواقعة خارج
نطاؽ الوالية الوطنية واستغبللو عمى نحو مستداـ ،في أربع دورات عمى أف تعقد الدورة
الرابعة في النصؼ األوؿ مف عاـ .2020

3

أف اليدؼ الرئيسي مف وضع صؾ دولي جديد ينبغي أف يتمثؿ
أكدت وفود عديدة إلى ّ

في حفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامو عمى نحو مستداـ في المناطؽ الواقعة خارج
نطاؽ الوالية الوطنية ،وأكدت وفود عديدة أو وضع صؾ دولي في إطار اتفاقية األمـ
المتحدة لقانوف البحار ينبغي أف يعالج مجموعة المسائؿ المحددة في قرار الجمعية العامة
1هواه اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ، 69/292أُؤهؿ ك 19 ٢ؽي٣وإ  ،2015 ٚ٤ٗٞ٣اُلووح .1
 2اُلووح ( 1أ)  ،أُوعغ ٗلَ.ٚ
3هواه اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ  ،72/249أُؤهؿ كً 24 ٢بٗ ٕٞاأل /ٍٝكَٔ٣جو ،2017اُلوواد (.)3( ٝ)1
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 ،231/66وىي مسألة حفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامو عمى نحو مستداـ في
المناطؽ الواقعة خارج الوالية الوطنية ،وبخاصة الموارد الجينية البحرية ،في مجمميا وككؿ،
بما في ذلؾ المسائؿ المتعمقة بتقاسـ المنافع وتدابير مف قبيؿ أدوات اإلدارة المبلئمة لكؿ
منطقة عمى حدة ،بما فييا المحميات البحرية ،وتقييمات األثر البيئي وبناء القدرات ونقؿ
التكنولوجيا البحرية.

1

وأكدت الوفود عمى أف اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار  ،1982باعتبارىا اإلطار القانوني
العاـ الذي يجب أف تنفذه فيو جميع األنشطة في البحار والمحيطات ،توفر إطار قانونيا
لمصؾ الدولي الذي يحكـ عممية حفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامو عمى نحو مستداـ
في المناطؽ الواقعة خارج نطاؽ الوالية الوطنية ،عمى الرغـ مف عدـ إدراج مصطمح "التنوع
البيولوجي" في اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار لعاـ  ،1982فيي تتناوؿ بوضوح الموارد
البحرية الحية ،وتشير إلى النظـ اإليكولوجية والموائؿ واألنواع وغيرىا مف األشكاؿ األخرى
لمحياة البحرية النادرة أو اليشة التي تشمؿ التنوع البيولوجي ،وأكدت الوفود عمى اتفاقي
التنفيذ الممحقيف باالتفاقية يشكبلف جزءا ىاما مف ىذا اإلطار القانوني إلى جانب الصكوؾ
األخرى ذات الصمة.

2

وأكدت الوفود مجددا عمى أف الصؾ الدولي يجب أف يكمؿ االتفاقية العامة لمبحار ،وأف يسد
الثغرات القانونية والتنظيمية ،وأال يكرر اإلطار القانوني القائـ ،بؿ ينبغي أف يكمؿ الصكوؾ
القائمة ،وأف يعزز التعاوف والتنسيؽ في ىذا الصدد وأف ييسر االتساؽ.

3

 1هٍبُخ ٓؤهفخ  25رٔٞىٞٓ 2014 ٚ٤ُٞ٣/عٜخ إُ ٠هئ ٌ٤اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ٖٓ اُوئ ٖ٤َ٤أُشبهًُِ ٖ٤لو٣ن اُؼبَٓ
أُقظض ؿ٤و اُؤٍ ٢أُلزٞػ ثبة اُؼؼ٣ٞخ ،أُؾ٤طبد ٝهبٗ ٕٞاُجؾبه ،األْٓ أُزؾلح 23 ،ع٤ِ٣ٞخ  ،2014اُٞص٤وخ
، A/69/177اُلووح .23
2اُلووح ،29أُوعغ ٗلَ.ٚ
3اُلووح  ،30أُوعغ ٗلَ.ٚ

188

الفصل الثاني :النظام الدولي لحماية التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج الوالية
الوطنية
وبحيث أف الصؾ الدولي الجديد سيكوف اتفاؽ تنفيد في إطار اتفاقية األمـ المتحدة
لقانوف البحار لعاـ  1982وباعتبارىا اإلطار القانوني العاـ الذي يجب أف تنفد فيو جميع
األنشطة في البحار والمحيطات أكدت الوفود عمى ضرورة وضع شرط لتوضيح العبلقة
الصؾ الجديد باالتفاقية ،وتجنب أي تعارض في ىذا الصدد ،1وأف يكوف الصؾ الدولي مرنا
بما فيو الكفاية كي تتمكف المناطؽ والقطاعات مف تنفيذه وفقا لظروفيا .وفي حاؿ كانت
ىناؾ آلية جديدة في إطار الصؾ الدولي الجديد مف الميـ أف يكوف دورىا عمى تعزيز
التعاوف والتنسيؽ دوف أف يكوف ليا دور توجييي أو رقابي ،حيث تدعـ ىذه اآللية المنظمات
القائمة والتي ليا خبرة عمى الواقع في ىذا المجاؿ مف خبلؿ تقديـ التقارير وتبادؿ المعمومات
وتقديـ التوصيات التي يمكف أف تنفدىا تمؾ المنظمات عمى كؿ مف اإلقميمي أو العالمي أو
القطاعي ،بيدؼ تحقيؽ أىداؼ عامة تتسـ باالنسجاـ واالتساؽ.

2

وأكدت الوفود أف قيمة الصؾ تكمف في تعزيز النيج القائمة عمى التعاوف وتحديد المبادئ
لمشتركة التي يتعيف عمى المنظمات القطاعية والعالمية واإلقميمية تنفيذىا ومنيا عمى سبيؿ
المقاؿ ،تحديد المناطؽ التي تحتاج إلى حماية ،واجراء تقييمات لؤلثر البيئي ،واألخذ بنيج
متكاممة ونيج مراعية لمنظـ اإليكولوجية.

3

أما فيما يخص نطاؽ تطبيؽ الصؾ الدولي مف حيث االختصاص الشخصي ،أكدت
أف أي اتفاؽ تنفيذ ينبغي أف يكوف مفتوحا لجميع الدوؿ سواء كانت أطرافا في
الوفود عديدة ّ
اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار  ،1982أـ ال ،بغية تحقيؽ أكبر قدر مف المشاركة

العالمية وكفالة شموؿ حفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامو عمى نحو مستداـ في

1اُٞص٤وخ ٓ ، A/69/177وعغ ٍبثن ،اُلووح .31
 2اُلووح  ،33أُوعغ ٗلَٚ
3اُلووح  ،36أُوعغ ٗلَ.ٚ
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المناطؽ الواقعة خارج نطاؽ الوالية الوطنية ،مع اإلشارة إلى أف أي اتفاؽ تنفيذ جديد لف
يكوف ممزما سوى لؤلطراؼ فيو.

1

أما فيما يتعمؽ بنطاؽ تطبيؽ الصؾ الدولي مف حيث المكاف ،شددت وفود عديدة ّأنو ينبغي

أف يشمؿ قاع البحار والمحيطات وباطف أرضيا خارج حدود الوالية الوطنية (المنطقة)

وأعالي البحار.

2

أما نطاؽ تطبيؽ الصؾ الدولي مف حيث الموضوع ،أكدت الوفود عمى ضرورة تعريؼ
المصطمحات ذات الصمة باالتفاؽ .3كما أف ىناؾ فراغ عمى المستوى القانوني والتنظيمي
أف ىذه الموارد ذات فوائد عممية وتجارية ،ومحط
فيما يخص الموارد الجينية البحرية ،حيث ّ
إىتماـ دولي خاص وخضوعيا لقاعدة "الغمبة لمف سبؽ" يقوض استداميا ،وأكدت الوفود
عمى ضرورة معالجة كؿ مف التقاسـ المنصؼ لممنافع الناشئة لتمؾ الموارد ،في ضوء
المعارؼ التي تبنى االستغبلؿ التجاري ليذه الموارد ،فضبل عف حفظ تمؾ الموارد وادارتيا
ألغراض منيا كفالة الستدامة في جمع العينات وتجنب األضرار بالنظـ اإليكولوجية.4
وشددت بعض الوفود عمى أف الصؾ الدولي ينبغي أف ينطبؽ عمى الموارد الجينية البحرية
في قاع البحر والعمود المائي عمى حد سواء مف أجؿ كفالة وجود نظاـ موحد .5وأف يتضمف
اتفاؽ ال تنفيذ عمى ترتيبات جوىرية تتعمؽ بإمكانية الحصوؿ عمى قدـ المساواة عمى الموارد
الجينية البحرية وبناء القدرات ،ونقؿ التكنولوجيا البحرية وتقاسـ المنافع الناشئة عنيا وذلؾ

ٓ ،A/69/177 1وعغ ٍبثن ،اُلووح .41
2اُلووح  ،42أُوعغ ٗلَ.ٚ
3اُلووح  ،43أُوعغ ٗلَ.ٚ
 4اُلووح  ،45أُوعغ ٗلَ.ٚ
5اُلووح ٓ ،46وعغ ٗلَ.ٚ
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لتتمكف الدوؿ النامية مف االستفادة مف حفظ التنوع البيولوجي البحري ،واستخدامو عمى نحو
مستداـ في المناطؽ الواقعة خارج الوالية الوطنية.

1

واقترحت بعض الوفود أف يتضمف الصؾ الدولي الجديد :متطمبات تتعمؽ باإلفصاح،
وآليات تشجع باألحرى عمى التعاوف واالمتثاؿ لترتيبات الحصوؿ عمى الموارد وتقاسـ
المنافع ،وآليات مف أجؿ تقاسـ البيانات مف قبيؿ مصارؼ البيانات وعمميات جمع العينات
والوصوؿ دوف عائؽ إلى المجتمعات الجينية ،وحوافز لوضع تمؾ اآلليات عمى أساس أشمؿ.
وأشارت عدة وفود أنو بإمكاف الصؾ الدولي أف يتيح اإلقرار عمى نطاؽ واسع بالجيود
المبذولة وتنسيقيا عمى المستوى العالمي واإلقميمي .2وأنو سييسر إنشاء شبكة عالمية مف
المحميات البحرية تمثؿ النظـ اإليكولوجية عف طريؽ تحديد مناطؽ معترؼ بيا عالميا
ووضع أىداؼ إلدارة المناطؽ المحددة ،ورصد ومراقبة األنشطة الجارية في تمؾ المناطؽ
واتخاذ اإلجراءات لبلعتراؼ بالمحميات البحرية ،واقامتيا لتتولى تنفيذىا المنظمات القطاعية
اإلقميمية أو العالمية ذات الصمة.

3

وأكدت عدة وفود عمى االلتزاـ الوارد في المادة  206مف اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف
البحار  1982بتقييـ اآلثار المحتممة لؤلنشطة التي قد تسبب تموثا كبي ار لمبيئة البحرية واف
كانت تقييمات األثر البيئي تنفذ بالفعؿ بواسطة تدابير متخذة عمى الصعيد الوطني ،فإف
النيج الحالي ال يسمح بإنجاز تقييـ محكـ لآلثار في المناطؽ الواقعة خارج الوالية الوطنية
وأنو ينبغي لبلتفاؽ الجديد أف يكرر االلتزاـ الوارد في المادة  206ويرسخو حتى يتسنى
النظر في اآلثار المحتممة قبؿ الشروع في األنشطة.

1اُلووح ٓ ،A/69/177وعغ ٍبثن ،اُلووح .53
2اُلووح ٓ ،61وعغ ٗلَ.ٚ
3اُلووح ، 63أُوعغ ٗلَ.ٚ
4اُلووح ٓ ،66وعغ ٗلَ.ٚ
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أف بناء القدرات سيكوف عنص ار
وفي إطار بناء القدرات ونقؿ التكنولوجيا رأت الوفود ّ

ىاما مف عناصر الصؾ الدولي وأف الغرض مف تدابير بناء القدرات ونقؿ التكنولوجيا تطوير
قدرات الدوؿ عمى المشاركة في الصكوؾ العالمية واإلقميمية بطرؽ منيا تبادؿ المعارؼ
العممية والخبرات والتكنولوجيا ومف الميـ في ىذا الصدد أف تتمكف الدوؿ النامية مف ممارسة
حقوقيا بموجب قانوف البحار بما يشمؿ الوصوؿ إلى الموارد مع مبلحظة الفوارؽ القائمة في
ىذا المجاؿ بيف البمداف المتقدمة النمو والدوؿ النامية في ىذا الشأف.

1اُٞص٤وخٓ ،A/69/177وعغ ٍبثن ،اُلووح .71
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خالصة
الفصل الثاني

الفصل الثاني :النظام الدولي لحماية التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج الوالية
الوطنية
يتكوف النظاـ القانوني الدولي لحماية التنوع البيولوجي البحري لممناطؽ الواقعة خارج
الوالية الوطنية مف عدد مف الصكوؾ العالمية واإلقميمية وتتضمف الصكوؾ العالمية اتفاقية
األمـ المتحدة لقانوف البحار العاـ  1982والتي تشكؿ اإلطار العاـ الذي يجب أف تتـ فيو
جميع األنشطة في البحار والمحيطات .يكمؿ ىذه االتفاقية عدد مف االتفاقيات المتخصصة
التي يستيدؼ بعضيا تنظيـ أنشطة معينة كالنقؿ البحري والصيد مثؿ اتفاقيات المنظمة
البحرية الدولية (اتفاقية لندف  1972بشأف منع التموث بإغراؽ النفايات والمواد األخرى
اتفاقية ماربوؿ  ،1973اتفاقية إدارة مياه الصابورة ، )2004اتفاقيات منظمة األغذية
والزراعة ( تعزيز امتثاؿ السفف الصيد في أعالي البحار لتدابير الصيانة واإلدارة الدولية
 ،1993مدونة السموؾ  ،1995اتفاؽ بشأف التدابير التي تتخذىا دولة الميناء لمنع الصيد
غير القانوني دوف إببلغ ودوف تنظيـ وردعو والقضاء عميو .)2009
بينما تتناوؿ صكوؾ أخرى حفظ التنوع البيولوجي واستخدامو عمى نحو مستداـ عمى
وجو التخصيص (اتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات المعرضة لبلنقراض
 ،1973اتفاقية التنوع البيولوجي ،1992بروتكوؿ قرطاجنة لمسبلمة اإلحيائية 2000
بروتكوؿ ناغويا  ،)2010باإلضافة إلى اتفاقية بازؿ  ،1989واتفاقية استكيولـ المموثات
العضوية الثابتة.2001
وتتناوؿ ىذه االتفاقيات الدولية بشكؿ مباشر أو غير مباشر مواضيع تتصؿ بحماية
بحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامو عمى نحو مستداـ بما في ذلؾ المناطؽ الواقعة
خارج الوالية الوطنية مثؿ :النيج اإليكولوجي والنيج االحترازي وتشمؿ ىذه الصكوؾ إعبلف
استوكيولـ ،الميثاؽ العالمي لمطبيعة ،إعبلف ريو بشأف البيئة والتنمية وجدوؿ أعماؿ القرف
الحادي والعشريف واعبلف جوىانسبورغ بشأف التنمية المستدامة ،والوثيقة الختامية الصادرة
لمؤتمر األمـ المتحدة لمتنمية المستدامة بعنواف "المستقبؿ الذي نصبوا إليو".

194

الفصل الثاني :النظام الدولي لحماية التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج الوالية
الوطنية
وعمى المستوى اإلقميمي تشكؿ اتفاقيات البحار اإلقميمية اإلطار القانوني الدولي الوحيد
لحماية التنوع البيولوجي لمبحار والمحيطات عمى المستوى اإلقميمي غير ّأنيا تغطي مساحات

محدودة مف المناطؽ الواقعة خارج الوالية الوطنية.

وتساىـ مجموعة متنوعة مف المنظمات الدولية في المحافظة عمى التنوع البيولوجي
البحري لممناطؽ الواقعة خارج الوالية الوطنية نتيجة التيديدات التي تعاني منيا ىذه المناطؽ
حيث أف السمطة الدولية لقاع البحار مسؤولة عمى سبيؿ المثاؿ عف إدارة التعديف في المنطقة
الدولية والمنظمة البحرية الدولية مسؤولة عف إدارة النقؿ البحري واإلغراؽ وتداوؿ النفايات
ومنظمة األغذية والزراعة تدير مصايد األسماؾ والمجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية
خاصة بنقؿ التكنولوجيا غير ّأنو ما يبلحظ عمى مختمؼ الجيود الدولية في مسألة حماية
التنوع البيولوجي البحري لممناطؽ الواقعة خارج الوالية الوطنية ّأنيا محدودة لمغاية.
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خ ـ ـات ـ ـم ـ ـة

خاتمة:
مما سبق دراستو نخمص إلى أن المناطق البحرية الواقعة خارج الوالية الوطنية تشكل
ما نسبتو  %64من محيطات العالم ( 202مميون كيمو متر مربع) ،وىي تشمل أعالي
البحار وقيعان البحار التي تتجاوز الجرف القاري الممتد لمدول الساحمية ،وتتسم ىذه المناطق
بشدة التنوع من حيث النظم اإليكولوجية واألنواع البيولوجية وفي العديد من النظم
اإليكولوجية الموجودة في ىذه المناطق توجد موائل أنواع ذات تنوع مدىش وىي موطن
لبعض النظم اإليكولوجية األكثر تعقيدا في العالم ،تحوي مجتمعات بيولوجية فريدة من نوعيا
ككائنات فتحات الح اررية المائية التسربات الباردة.
يساىم التنوع البيولوجي لممناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية عمى التحكم في المناخ
حيث أن ىذه المناطق مسؤولة عن تثبيت  23مميار طن من الكربون ،ومصدر غذاء
لماليين من البشر حيث ارتفع منسوب الحصاد لمثروة السمكية إلى ما يعادل  10مميون طن
من األسماك ذات سالالت متنوعة ،ويبمغ عدد األنواع التجارية الرئيسية السمكية في أعماق
البحار عمى الصعيد العالمي في الوقت الحاضر حوالي  20نوعا ،ويبمغ حجم المصيد
التجاري الحالي لألنواع الرئيسية ىذه في أعماق البحار حوالي  150.000طن وتستخدم
األنزيمات المشتقة من الموارد الوراثية البحرية لعالج السرطان ،والربو والسل وأمراض
الزىايمر كما تنخرط فروع صناعية أخرى مثل :النفط والورق في التنقيب البيولوجي في
أعماق البحار بنتائج واعدة.
ولألسف يواجو التنوع البيولوجي البحري لممناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية مجموعة
متنوعة من التيديدات ،كتدمير الموائل البحرية ،فقدان التنوع البيولوجي ،ممارسات الصيد
غير المستدامة ،التعدين،

التموث البحري ،آثار تغير المناخ الذي ينجم عنو تحمض

المحيطات ،واإلحترار ،وارتفاع مستوى سطح البحر ،ومن المأساة أنو يوجد في المحيط عدد
يتراوح ما بين  50-15تريميون قطعة بالستيكية تضر نسبة عالية من األحياء البحرية
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وبحمول عام  2050سيكون  %95من األحياء قد ابتمعت البالستيك بحمول نفس العام
وعندما تحمل ىذه القطع البالستيكية إلى جزيئات تدخل السمسمة الغذائية وتجد نمك الجزيئات
طريقيا إلى الجياز اليضمي البشري ،ويكون تأثيرىا أخطر إذا ساىمت في نقل المموثات
العضوية الثابتة والموارد السامة األخرى المقاومة لمتحمل والتي تتراكم بيولوجيا ،وىناك قمق
كبير بسبب ارتفاع مستويات تراكم الحطام البالستيكي وغيره من أنواع الحطام البحري في
مناطق التقاء أعالي البحار المعروفة بالدومات المحيطية ،حتى أن األودية السحيقة في
قيعان البحار العميقة أصبحت مستودعات تمثل ىذه المواد ،وتتوسع المناطق الميتة التي
ينقص فييا األكسجين إلى درجة يصبح فييا استمرار العديد من الكائنات المائية غير ممكن
وىناك قرابة  500منطقة ميتة تغطى  250.000كمم 2عالميا ،وتعد الشعاب المرجانية
شديدة الحساسية إزاء تحمض المحيطات ،بحمول  2050تصبح ىذه الشعاب مواقع خالية
من الحياة بعدما كانت موائل لعديد من الحيوانات والنباتات ،ويشكل التنقيب البيولوجي عن
الموارد الجينية البحرية تيديدا بيئيا حقيقيا خاصة في ظل المعمومات الشحيحة عن طبيعة
الكائنات المستيدفة وموائميا الطبيعية ،وتسبب ممارسات الصيد غير المستدامة في خسارة
 26-11مميون طن من األسماك ،وفي انييار األرصدة السمكية حيث  %31.4من
األرصدة السمكية غير مستدامة بيولوجيا طبقا لمنطقة األغذية والزراعة.
نتيجة لزيادة الوعي بضرورة حماية البيئة عامة والتنوع البيولوجي خاصة بما في ذلك
التنوع البيولوجي لممناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية ،ازداد االىتمام الدولي بيذا الموضوع،
وأصبح يطرح بقوة عمى الساحة الدولية ،وضمن انشغاالت المؤتمرات الدولية وفي مقدمتيا
مؤتمر ستوكيولم الذي انعقد في الفترة الممتدة من  16-5جوان  1972حيث ثم اإلعالن
من خاللو عمى أن لإلنسان حقا أساسيا في الحرية والمساواة وظروف حياة مالئمة في بيئة
يسمح لو مستواىا بالعيش في كرامة ورفاىية ،وأن عمى اإلنسان واحيا مقدسا لحماية وتحسين
بيئتو من أجل أجيال الحاضر والمستقبل كما أكد اإلعالن عمى مسؤولية الدول في أال تسبب
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األنشطة الواقعة في نطاق واليتيا أو تحت سيطرتيا في األضرار بيئة دول أو مناطق أخرى
خارج حدود الوالية الوطنية أما المؤتمر الثاني كان بعد  20سنة من انعقاد مؤتمر ستوكيولم
في الفترة الممتدة من  14-3جوان  1992أكد مرة أخرى أال تتسبب األنشطة الواقعة في
نطاق والية أي دولة أو تحت سيطرتيا بأضرار بيئة دولة أخرى أو مناطق خارج حدود
الوالية الوطنية ،وصدر عن المؤتمر مجموعة من الوثائق اليامة ما بين اتفاقيات وخطط
عمل واعالنات أىميا اتفاقية التنوع البيولوجي ،اتفاقية ريو بشأن تغير المناخ إضافة إلى
الفصل  17من جدول أعمال القرن  21المتعمق بحماية المحيطات والبحار ،كما دعا الدول
إلى االلتزام بصون الموارد الحية البحرية في أعالي البحار واستعماليا استعماال مستداما .أما
المؤتمر الثالث فكان حول التنمية المستدامة من  26إلى  4سبتمبر  2002وأكد المؤتمر
عمى ضرورة إقامة شراكة بناءة من أجل التغيير ومن أجل تحقيق اليدف المشترك المتمثل
في التنمية المستدامة ،أما المؤتمر الرابع فكان في الفترة الممتدة من  22/20حزيران
 ،2012وأكدت الوثيقة الختامية لممؤتمر عمى أىمية حفظ البحار والمحيطات ومواردىا
واستغالليا استغالال مستداما باإلضافة إلى حماية التنوع البيولوجي والبيئة البحرية ،كما
تطرقت الوثيقة إلى أىمية حفظ التنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية
واستغاللو عمى نحو مستدام.
كما أبرمت العديد من االتفاقيات الدولية الخاصة بحماية التنوع البيولوجي البحري منيا:
اتفاقية لندن  ،1972اتفاقية ماربول  ،1973اتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات
والنباتات المعرضة لالنقراض  ،1973اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار  1982التي تعتبر
دستور المحيطات ،والتي تحكم جميع األنشطة في البحار والمحيطات ،اتفاقية التنوع
البيولوجي  ،1992االتفاقية اإلطارية لتغير المناخ  ،1992اتفاق باريس ،اتفاقية عام 1995
المتعمقة بتنفيذ أحكام اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة  10ديسمبر  1982بشأن
حفظ وادارة األرصدة السمكية المتداخمة المناطق واألرصدة السمكية الكثيرة االرتحال
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بروتوكول ناغويا ،بروتوكول قرطاجنة لمسالمة االحيائية ،اتفاقية إدارة مياه الصابورة 2004
اتفاق بشأن تدابير دولة الميناء لمنع الصيد الغير قانوني دون إبالغ ودون تنظيم وردعو
والقضاء عميو ...2009إلخ.
كما تم إبرام عدة اتفاقيات إقميمية ومن أىميا نظام برشمونة الذي يعتبر أو اتفاقية عمى
الصعيد الدولي تيدف إلى حماية البيئة البحرية من التموث عمى نطاق إقميمي ،يتضمن
النظام القانوني الحالي لبرشمونة اتفاقية اإلطار وسبع بروتكوالت منيا بروتكول المناطق
المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر المتوسط ،ويعد أول صك دولي ممزم في
القانون الدولي ينص صراحة عمى إنشاء مناطق بحرية مشمولة بالحماية في أعالي البحار
كذلك اتفاقية حماية الموارد الطبيعية والبيئة في المناطق جنوب المحيط اليادئ 1986
كذلك اتفاقية حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط األطمسي ( )OSPARويتجاوز نطاق
اتفاقية أوسبار حدود الوالية الوطنية باإلضافة إلى معاىدة انتاركتيكا .1959
وتجري حاليا مفاوضات في أروقة األمم المتحدة بيدف التوصل إلى اتفاق دولي
لحماية التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية.
كما تساىم المنظمات الدولية في حماية التنوع البيولوجي البحري وعمى رأسيا منظمة
األمم المتحدة من خالل الجمعية العامة باعتبارىا صاحبة النظرة الشمولية في مجال قضايا
المحيطات وتستعرض سنويا التطورات في شؤون المحيطات وقانون البحار ،باإلضافة إلى
العديد من الوكاالت المتخصصة كالمنظمة البحرية الدولية ،السمطة الدولية لقاع البحار
منظمة األغذية والزراعة ،المجنة الحكومية الدولية لعموم المحيطات التابعة لميونيسكو.
وفي نياية بحثنا نستنتج ما يمي:
 .1امتداد التأثيرات السمبية الناجمة عن األنشطة البشرية إلى مناطق أبعد وأعمق في
البحار والمحيطات ،مما يؤثر عمى التنوع البيولوجي لممناطق الواقعة خارج الوالية
الوطنية وان كانت المحيطات مقسمة قانونيا إلى مناطق خاضعة لموالية الوطنية
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ومناطق أخرى خارج الوالية الوطنية ،فذلك ال يمغي الترابط البيولوجي بين المساحات
البحرية وبالتالي فإن اختالل أي وسط بيئي يؤدي مباشرة إلى ضغط عمى الوسط
البيئي اآلخر الذي يمتد إليو.
 .2تعتبر أحكام اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام  1982غير كافية لحماية التنوع
البيولوجي البحري لممناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية ،وان كانت اتفاقية التنوع
البيولوجي لعام  1992تتناول عمى نطاق واسع مسألة التنوع البيولوجي غير أنيا ال
تنطبق عمى جميع المناطق البحرية ،وان كان ىناك العديد من الصكوك الدولية التي
تكمل ىاتين االتفاقيتين ،فإن المساىمة الحقيقية ليذه الصكوك ال تزال محدودة حتى
مع وجود قوة قانونية ليا فيي تيتم بجانب واحد من جوانب المشكمة فقط.
 .3االطار القانوني الحالي مج أز ومعقد وال يتفق مع الحقائق البيئية وال يأخذ في االعتبار
قدرة األنواع عمى الحركة واعادة توزيع مجتمعاتيا ،وأن مشاكل المساحات البحرية
ترتبط ارتباطا وثيقا.
 .4عدم وجود آلية محددة لالستجابة إلى التيديدات الناشئة عن األنشطة المكثفة في
المناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية مع ضعف التعاون والتنسيق عمى المستويين
العالمي واالقميمي يجعل التنوع البيولوجي لممناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية
يواجو أخطا ار متعددة.
 .5استجابة القانون لمممارسات العممية والتجارية تستغرق وقتا طويال لمظيور ونفس
األمر بالنسبة لمتطبيق الفعال عمى أرض الواقع ،كما ىو الحال بالنسبة لمتنقيب
البيولوجي األمر الذي يفتح المجال الستنزاف المخزونات قبل االنتياء من الدراسات
الجينية.
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اقتراحات:
سمحت الدراسة التي قمنا بيا برصد اقتراحات من شأنيا تحسين الوضع
الراىن ونستعرضيا كما يمي:
 .1إعادة النظر في اإلطار القانوني الحالي وتعويضو بإطار أكثر تنسيق يأخذ بعين
االعتبار أن التنوع البيولوجي مفيوم يكمن جوىره في الترابط واالعتماد المتبادل
عمى مختمف مكوناتو حيث ال يمكن الحفاظ عميو إال من خالل إطار قانوني
وتنسيق دولي يأخذ ىذه الخاصية بعين االعتبار.
 .2وضع آلية دولية تستجيب لمتيديدات الناشئة في المناطق الواقعة خارج الوالية
الوطنية.
 .3تجديد القواعد المتعمقة بالبحث العممي بحيث تميز بين التنقيب البيولوجي كبحث
عممي ذو غاية تجارية وبين البحث العممي األكاديمي.
مر عمى صدورىا أكثر من  40سنة
 .4إعادة النظر في اتفاقية قانون البحار الذي ّ
الراىنة فيما يتعمق بالتيديدات المتعمقة بالتنوع البيولوجي البحري
لمتماشي والتطورات ّ
لممناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية.

202

مـ ـ ــالحـ ــق

األمــم املتحـدة

الجمعية العامة

*A/CONF.232/2019/1
Distr.: General
3 December 2018
Arabic
Original: English
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لقععااوا الاحععا ح ع ع ع ع ع ععيا ومي ال و الايولو ي
الاحري ري الم افق الواقعة خا ج اطاق الوالية
الوف ية واس غالله على احو مس دام
الدو الثااية
نيويورك 25 ،آذار/مارس  5 -نيسان/أبريل 2019

مساهمة من الرئيسة ري المماوضات
الجزء ا ول
مقدمة

 - 1يُعقد املؤمتر احلكومي الدويل لوضـ ـ و ــز مويل مو انً يفانونا ت اقار األمايفيمل األمم املتحدة لقانون
البحار بشأن حمظ التنوع البيولوجي البحري ت املناقق الوايفعمل خارج نطاق الواليمل الوقنيمل واستغالله عوى
حنو مس ـ ـ ــتداً ،ع ال بقرار اع عيمل العاممل  ،249/72لونظر في ا يفدمته الوجنمل التحض ـ ـ ــأيمل املنش ـ ـ ــأة بقرار
اع عيمل  292/69من ألووــياب بشــأن العناوــر ونعدام نو وــز مويل مو انً يفانونا يُرً ت اقار األمايفيمل
األمم املتحدة لقانون البحار بش ـ ـ ــأن حمظ التنوع البيولوجي البحري ت املناقق الوايفعمل خارج نطاق الواليمل
الوقنيمل واس ـ ـ ـ ــتغالله عوى حنو مس ـ ـ ـ ــتداً ،وذلز بغيمل وضـ ـ ـ ـ ـ الا ـ ـ ـ ــز امل ور ت أيفر ويف كن القرار
 ،249/72المقرة .)1
 - 2وس ــتتناوف املماوض ــاب املواض ــي احملدمة ت الا ــمقمل ال مت املوافقمل عوي ا ت عاً  ،2011أي
حمظ التنوع البيولوجي البحري ت املناقق الوايفعمل خارج نطاق الواليمل الوقنيمل واستغالله عوى حنو مستداً،
وال س ـ ـ ـ ــي ا املوارم اعينيمل البحريمل ،ت و ا و كل واحد ،سا يشـ ـ ـ ـ ـ ل املس ـ ـ ـ ــا ل املتعوقمل بتقاس ـ ـ ـ ــم املناف ،
والتدابأ من يفبيل األمواب انماريمل القا مل عوى أســاس املناقق ،سا في ا املناقق البحريمل احمل يمل ،وألقيي اب
األثر البيئي ،وبناء القدراب ونقل التكنولوجيا البحريـمل املرج نمسه ،المقرة .)2
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 - 3وينبغي أن ألكون أع ـاف املؤمتر ونتـا جـه متس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـمل متـامـا م أحكـاً االألمـايفيـمل ،ومن الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروري
أال ألقوض ه ه الع ويمل ونتيجتُ ا ما هو يفا م من الا ـ ـ ــكوك واألقر القانونيمل ذاب الا ـ ـ ــومل وا يئاب العامليمل
وانيفوي يمل والقطاعيمل املعنيمل املرج نمسه ،المقرألان  6و .)7
 - 4وت أعقا الدورة األوىل لو ؤمتر ال انعقدب ت المرتة من  4اىل  17أيووف/سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبت ر 2018
ونايفش املشـ ـ ـ ـ ــار ون في ا املواضـ ـ ـ ـ ــي احملدمة ت الاـ ـ ـ ـ ــمقمل ال األمق عوي ا ت عاً  2011وبعض املسـ ـ ـ ـ ــا ل
الشــامومل ،أعدب ر يســمل املؤمتر ه ه الوثيقمل ،سســاعدة ــعبمل ــؤون احمليطاب ويفانون البحار التابعمل ملكت
الش ـ ـ ـ ــؤون القانونيمل باألمم املتحدة ،ألوبيمل لطو املؤمتر اعدام وثيقمل د أليس ـ ـ ـ ــأ اجراء منايفش ـ ـ ـ ــاب مر نة
ومماوضــاب يفا مل عوى ناــوا .وأ ــارب الر يســمل ،ت بيا ا ا تامي  ،)A/CONF.232/2018/7اىل أن
الوثيقمل س ــتتض ـ ـ ن و ــياسمل ألعاهديمل وس ــتعك ا ياراب املتاحمل املتعوقمل بعناو ــر الا ــمقمل األربعمل ،واىل أن
اآلراء وا ياراب املقدممل ت الدورة األوىل ،عالوة عوى املوام األخرى املنبثقمل عن أع اف الوجنمل التحض ـ ـأيمل،
ستؤخ ت االعتبار عند اعدامها.
 - 5ويرام ه املسـ ــاامل ت املماوضـ ــاب ألوبيمل قو املؤمتر ال ي قو اعدامها .وا ياراب املعروضـ ــمل
في ا ألس ـ ـ ــتند اىل املنايفش ـ ـ ــاب ال عقدب حىت ألارخيه ت س ـ ـ ــياق املؤمتر وألأخ ت االعتبار املنايفش ـ ـ ـ ا
ـاب ال
ُ
أجرهتا الوجنمل التحضأيمل مستو مل ما ورم ت المرع الثالث من ألقرير الوجنمل .)A/AC.287/2017/PC.4/2
وألشــكل ه ه الوثيقمل واولمل لرتمجمل األفكار وااليفرتاحاب ال قُرح خالف املنايفشــاب ا راة حىت اآلن اىل
نو ألعاهدي حيث ا ان ذلز كنا .ولئن مل يتسـ ـ تـن التعبأ ت ه ه الوثيقمل عن ل فكرة ُعرض ـ ـ أو ل
ايفرتاح قُرح ،فـنن ا يـاراب املعروض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمل في ـا متثـل وـاولـمل لتبيـان االاـاه العـاً لتوـز األفكـار وااليفرتاحـاب.
ويقا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بعبارة ”ال حاجمل لنو“ ال ألرم ت عرض بعض ا ياراب أن ايفرتاحاب قُرح ان ممامها
انتماء احلاجمل اىل امراج نو معني ت الا ـ ـ ـ ــز ملعاعمل مس ـ ـ ـ ــألمل ما .واىل جان خيار ”ال حاجمل لنو“،
يتضـ ـ ن النو خياراب أخرى ،ألرم هي أيض ــا با املا ل .وهو كتوي لز عوى خياراب ألعرض نا ــا
سأ امل يرم بني معقوفتني عوى النحو التايل .“]...[” :ويرام ه ا ياراب ان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة اىل أن ما قُرح
حىت اآلن من أفكار وايفرتاحاب بشأن مسألمل معينمل يُستحسن انس ا ت مراسته لكي يتسىن وض نو
ألعاهدي بشأنه.
-6

وألُعرض ا ياراب الر يسيمل وا ياراب المرعيمل وفقا لو يكل التايل:
الخيا ا ول

الخيا ألف
ا يار 1

ا يار أ)
 - 7وينبغي أال يُمسـ ــر الرتألي ال ي ألرم به ا ياراب ت ه ه الوثيقمل عوى أنه ألبيا حن ا حس ـ ـ أولويمل
مقرتحمل ،أو عوى أنه ا ارة ملستوى التأييد ال ي كظى به خيار بعينه.
 - 8وأليسأا عوى القارئ ،يتب هيكل الوثيقمل ع وما ذاك املستخدً ت وثيقمل ”مساامل من الر يسمل ت
املنــايفش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب“  ،)A/CONF.232/2018/3ســا ت ذلــز ألريفيم المروع واأليفس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاً المرعيــمل .وهنــاك ثالثــمل
اس ـ ـ ـ ـ ــتثناءاب هي التايل :أ) العناو ـ ـ ـ ـ ــر العاممل ،سا ت ذلز اس ـ ـ ـ ـ ــتخداً املا ـ ـ ـ ـ ــطوحاب ،ونطاق التطبيق،
2/75
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واألهدا  ،والعاليفمل باالألمايفيمل والاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكوك واألقر األخرى وبا يئاب العامليمل وانيفوي يمل والقطاعيمل املعنيمل
) املبامئ والن ُ ج العاممل ،والتعاون الدويل ج) الرتأليباب املؤسـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــيمل .وبالنس ـ ـ ـ ـ ــبمل لكل فرع من ه ه
المروع ،جرى ت وثيقمل ”مس ـ ــاامل من الر يس ـ ــمل ت املنايفش ـ ــاب“ بيان املس ـ ــا ل ذاب الا ـ ــومل ت س ـ ــياق ل
عنا ـ ـ ـ ــر من عناو ـ ـ ـ ــر الا ـ ـ ـ ــمقمل ،سأ أن النو التعاهدي ال ي يعر عن األفكار وااليفرتاحاب ال أبدي
بشـأن ألوز املسـا ل أورم ت موضـ واحد ونُظم ت عناوين فرعيمل لكل عناـر من العناوـر .والقاـد من
ذلز هو مس ـ ــاعدة الوفوم عوى تديد اعوان أو األفكار املش ـ ــرت مل ،واألفكار ال نو عناو ـ ــر بعين ا.
ض ن ه ه الوثيقمل أيضا فرعني مل يرما ت مساامل الر يسمل ت املنايفشاب أريد أن يعكسا
اضافمل اىل ذلزُ ،
بعض األفكار وااليفرتاحاب ال قُرح والمرعان امل وران اا القس ـ ـ ـ ـ ــم المرعي املعنون ”ا يئاب المرعيمل
األخرى“ ال ي يرم ت اقار المرع املتعوق بالرتأليباب املؤسسيمل ،والمرع املعنون ”االستعراض“ ال ي يرم ت
المرع الثالث  -ألف من ألقرير الوجنمل التحضأيمل.
يفف
 - 9ولن يكون هيكل ه ه الوثيقمل ودِّما يكل الا ــز املنم وض ــعه .وال ا وتوى الوثيقمل مو ت
أي وفد من الوفوم بش ـ ــأن أي من املس ـ ــا ل املش ـ ــار الي ا في ا .ا أن ا يار ا
اب الوارم بيا ا ال يرام ا أن
ألكون حاريمل ولي في ا ما ان النظر ت مسا ل سأ ألوز املدرجمل ت الوثيقمل.
 - 10والغرض من مســاامل الر يســمل ت املماوضــاب هو أليســأ اجراء منايفشــاب مر نة ومماوضــاب يفا مل
عوى نا ـ ــوا .وتقيقا لتوز الغايمل ،ألش ـ ـ ـ ىج الوفوم عوى مراس ـ ــمل ه ه املس ـ ــاامل ت املماوض ـ ــاب بغيمل ف م
ايفرتح  .ويفد ألرس الوفوم أيضا
املسا ل الر يسيمل ال ألتطو منيدا من املنايفشاب وا ياراب املتنوعمل ال ُ
ت النظر ت قرح أفكار وايفرتاحاب ألض ـ ــيق نطاق ا ياراب ،بس ـ ــبل من ا اعدام مقرتحاب نا ـ ــيمل اكن أن
ألسـ ــاعد عوى سـ ــد ا وة بني ا ياراب املعروضـ ــمل .وختاما ،ألُدعى الوفوم اىل النظر ت املسـ ــا ل الشـ ــامومل ال
مل ألُدرج ت مســاامل الر يســمل ت املماوضــاب  -وهي :عناوــر الديباجمل ،واملوارم واملســا ل املاليمل ،واالمتثاف،
وألســويمل املنااعاب ،واملســؤوليمل والتبعمل ،واالســتعراض ،واألحكاً ا تاميمل  -وذلز ت ضــوء ا ياراب الوارمة
ت ه ه الوثيقمل.

3/75

205

18-20848

A/CONF.232/2019/1

الجزء الثااي
مساهمة ري المماوضات
ثاايا  -الع ا ر العامة
 - 1اس خدام المصطلحات

( )1

ألسراض ه ا الاز:

[ماطوحاب قُرح في ا يتعوق باملوارم اعينيمل البحريمل ،سا ت ذلز املسا ل املتعوقمل بتقاسم املناف ]
)1

الخيا ا ول :يرام بتعبأ ”الوووف“ []...

الخيا الثااي :ال حاجمل لنو
)2

الخيا ا ول :يرام بتعبأ ”التنقي األحيا ي“ […]

الخيا الثااي :ال حاجمل لنو
)3

الخيا ا ول :يرام بتعبأ ”التكنولوجيا األحيا يمل“ […]

الخيا الثااي :ال حاجمل لنو
)4

الخيا ا ول :يرام بتعبأ ”املشتقاب“ []...

الخيا الثااي :ال حاجمل لنو
)5

الخيا ا ول :يرام بتعبأ ”خارج املويف الطبيعي“ […]

الخيا الثااي :ال حاجمل لنو
)6

الخيا ا ول :يرام بتعبأ ”عن قريق احلاسو أو احملا اة احلاسوبيمل“ […]

الخيا الثااي :ال حاجمل لنو
)7

الخيا ا ول :يرام بتعبأ ”ت املويف الطبيعي“ […]

الخيا الثااي :ال حاجمل لنو
)8

الخي ععا ا ول :يرام بتعبأ ”املوام اعيني ــمل البحري ــمل“ أي موام ذاب أو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل نب ــا أو حيواين
أو جرثومي ُا من املنطقمل وتتوي عوى وحداب وظيميمل وراثيمل وهي ال ألش ل ما هو مست د
من موام مثل املشتقاب أو املعووماب الووميمل لو وام مثل بياناب املتوالياب اعينيمل.

الخيا الثااي :ال حاجمل لنو
__________
ايفرتح امراج بعض التعاريف احملدمة ال ال ألتال اال جبنء واحد من الاز ت اعنء ذي الاومل .وايفرتح أيضا االسرت ام
ُ )1
بالتعاريف املعت دة ت اقار الاكوك وا يئاب القا مل.
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)9

الخيا ا ول :يرام بتعبأ ”املوارم اعينيمل البحريمل“:
الخيا ألف :أي موام ذاب أو ـ ـ ـ ــل وري نبا أو حيواين أو جرثومي أو أو ـ ـ ـ ــل وري
آخر ألوجد ت مناقق وايفعمل خارج نطاق الواليمل الوقنيمل أو يكون منشـ ــؤها من ا وتتوي
عوى وحداب وظيميمل وراثيمل ،وأي موام و/أو مشــتقاب و/أو بياناب ألتعوق ا ،ا يفي مل
فعو يمل أو وت ومل من حيث خاا ا ا اعينيمل والكي يا يمل األحيا يمل.
الخيا اء :أي موام ذاب أوـل وري نبا أو حيواين أو جرثومي أو أوـل وري آخر
تتوي عوى وحداب وظيميمل وراثيمل ا يفي مل فعويمل أو وت ومل.
الخيا ي  :أي موام جينيمل وريمل ذاب أوـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل نبا أو حيواين أو جرثومي ُا
املنطقمل وألكون ا يفي مل فعويمل أو وت ومل.

من

الخيا الثااي :ال حاجمل لنو
 )10الخيا ا ول :يرام بتعبأ ”البحث العو ي البحري“ []...

الخيا الثااي :ال حاجمل لنو
 )11الخيا ا ول :يرام بتعبأ ”األول“ […]

الخيا الثااي :ال حاجمل لنو
 )12الخيا ا ول :يرام بتعبأ ”املادر“ []...

الخيا الثااي :ال حاجمل لنو
 )13الخيا ا ول :يرام بتعبأ ”االستغالف“ []...

الخيا الثااي :ال حاجمل لنو
 )14الخيا ا ول :يرام بتعبأ ”استخداً املوارم اعينيمل البحريمل“ []...

الخيا الثااي :ال حاجمل لنو
[ما ـ ـ ــطوحان قُرحا في ا يتعوق بالتدابأ من يفبيل األمواب انماريمل القا مل عوى أس ـ ـ ــاس املناقق ،سا في ا
املناقق البحريمل احمل يمل]
 )15يرام بتعبأ ”األماة انماريمل القا مل عوى أساس املناقق“:
الخيا ا ول :أماة ألُا ـ ـ ـ ـ ـ ـ م وألُطبق ت منطقمل معينمل ألق خارج نطاق الواليمل الوقنيمل بغيمل تقيق
أهدا ودمة.
يفطاع أو نشـ ــاح واحد
الخيا الثااي :أماة لإلمارة املكانيمل ملنطقمل ودمة جغرافيا يدار من خال ا ح
أو عدة يفطاعاب أو أنش ــطمل د تقيق أهدا حمظ معينمل وألوفأ مس ــتوى أعوى من احل ايمل
مقارنمل باملناقق احمليطمل.
 )16يرام بتعبأ ”املنطق ــمل البحري ــمل احمل ي ــمل“ منطق ــمل وري ــمل و ــدمة جغرافي ــا أري ألعيين ــا أو ألنظي ــا
وامارهتا لتحقيق أهدا حمظ ودمة.
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[ماطوحاب قُرح في ا يتعوق بتقيي اب األثر البيئي]
 )17الخيععا ا ول :يرام بتعبأ ”اآلثــار الرتا يــمل“ اآلثــار ال نوم ــا أنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـملح تومــمل عوى النُظم
انيكولوجيمل نمس ا أو خيوم ا عوي ا ألكر ُار أنشطمل اثومل عوى مر الويف .

الخيا الثااي :ال حاجمل لنو

 )18الخيا ا ول :يرام بتعبأ ”التقييم البيئي االسرتاأليجي“ []...

الخيا الثااي :ال حاجمل لنو
 )19يرام بتعبأ ”ألقييم األثر البيئي“ الع ويمل ال ُارى لتقييم اآلثار البيئيمل لونشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح املرام ألنمي ه ت
منـاقق ألق خـارج نطـاق الواليـمل الوقنيـمل والـ ي خيوف أثرا عوى منـاقق ألق ماخـل نطـاق الواليمل
الوقنيمل أو خارج ا ،م مراعاة ألراب اآلثار االجت اعيمل  -االيفتاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاميمل والثقافيمل وألوز املتعوقمل
باحمل اننسان ،انأابيمل من ا والسوبيمل عوى حد سواء.
 )20يرام بتعبأ ”البيئمل“ […]
 )21يرام بتعبأ ”العتباب“ […]
 )22يرام بتعبأ ”املعايأ“ […]

[ماطوحاب قُرح في ا يتعوق ببناء القدراب ونقل التكنولوجيا البحريمل]
 )23الخيا ا ول :يرام بتعبأ ”نقل التكنولوجيا البحريمل“ […]
الخيا ألف :نقل األمواب واملعداب والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن والع وياب واملن جياب الالاممل لتوليد املعار
واستخدام ا من أجل تسني مراسمل وف م قبيعمل احمليطاب وموارمها.
الخيا اء :نقل املعووماب املتعوقمل باستخداً التكنولوجيا ،سا ت ذلز حقوق املوكيمل المكريمل.

الخيا الثااي :ال حاجمل لنو
 )24الخيا ا ول :يرام بتعبأ ”التكنولوجيا البحريمل“ املعووماب والبياناب ،ال ألتوافر ت ـ ـ ــكل يس ـ ـ ـ ل
اســتع اله ،عن العووً البحريمل والع وياب وا دماب البحريمل ذاب الاــومل واألململ ،واملبامئ التوجي يمل،
واملعايأ ،واملقايي  ،واملوام املرجعيمل ومعداب أخ العيناب واملن جياب ومرافق ومعداب الروـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
مثل معداب االستشعار عن بعد ،والعواماب ،ومقايي املد واعنر ،ووسا ل رود احمليطاب احمل ولمل
عوى منت الس ـ ــمن وسأها من الوس ـ ــا ل) واملعداب املس ـ ــتخدممل لورو ـ ــد والتحويل واجراء التجار ت
املويف الطبيعي أو ت املختراب واملعداب احلاس ـ ـ ـ ـ ـ ــوبيمل وبرا ياب احلاس ـ ـ ـ ـ ـ ــو  ،سا ت ذلز الن اذج
وألقنيــاب الن ـ جــمل وا رة المنيــمل ،واملعــار  ،وامل ــاراب ،والــدرايــمل بــاعوانـ التقنيــمل/العو يــمل/القــانونيــمل
واألسالي التحويويمل ذاب الاومل بالبحث والرود العو ي البحري.

الخيا الثااي :ال حاجمل لنو
 )25يرام بتعبأ ”بناء القدراب“ […]
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 - 2اطاق ال طايق
 1-2ال طاق الجغراري
)1

ألنطبق أحكاً ه ا الاز عوى املناقق الوايفعمل خارج نطاق الواليمل الوقنيمل.

)2

ُترتً حقوق الدوف الس ـ ـ ــاحويمل وواليت ا عوى مجي املناقق ا اض ـ ـ ــعمل لوواليمل الوقنيمل ،سا ت ذلز
اعر القاري ت نطاق مسافمل  200ميل وري وما بعدها واملنطقملُ االيفتااميمل ا الامل.

 2-2ال طاق الما ي
)1

)2

ينطبق ه ا الا ـ ــز ،ما مل يُنو عوى سأ ذلز ،عوى حمظ التنوع البيولوجي البحري ت املناقق
الوايفعمل خارج نطاق الواليمل الوقنيمل واســتغالله عوى حنو مســتداً ،وال ســي ا املوارم اعينيمل البحريمل،
ت و ا و كل واحد ،سا يشـ ـ ل :املس ــا ل املتعوقمل بتقاس ــم املناف والتدابأ من يفبيل األمواب
انماريمل القا مل عوى أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس املناقق ،سا في ا املناقق البحريمل احمل يمل ،وألقيي اب األثر البيئي،
وبناء القدراب ونقل التكنولوجيا البحريـمل.
الخيا ا ول :ال ينطبق ه ا الاز عوى أيمل سمينمل حربيمل أو يفطعمل وريمل ا
مساعدة أو سأها من

السـ ــمن أو الطا راب ال متوك ا أو ألشـ ــغو ا مولمل ما وألكون مسـ ــتخدممل ،ت الويف احلاضـ ــر ،ت
خدممل حكوميمل سأ ااريمل فق  .وم ذلز ألض ـ ـ ـ ـ ن ل مولمل ،بواس ـ ـ ـ ــطمل اعت ام ألدابأ مناسـ ـ ـ ــبمل
ال نل بع وياب وامكاناب ألشغيل ألوز السمن أو الطا راب ال متوك ا أو ألشغو ا ،أن ألتار
ه ه السمن أو الطا راب عوى حنو يت شى اىل احلد املعقوف والع وي م ه ا الاز.

الخيا الثااي :ال حاجمل لنو

 - 3ا هداف
)1

ا د من ه ا الاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز هو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ان حمظ التنوع البيولوجي البحري ت املناقق الوايفعمل خارج
نطاق الواليمل الوقنيمل واستغالله عوى حنو مستداً ،من خالف التنمي المعاف لالألمايفيمل.

)2

الخيا ا ول :لض ـ ـ ـ ـ ان تقيق ه ا ا د العاً ،يُقا ـ ـ ــد
والتنسيق الدوليني.

ا الا ـ ـ ــز أيض ـ ـ ــا ألوس ـ ـ ــي التعاون

الخيا الثااي :ال حاجمل لنو

 - 4العالقة االتماقية والصكوك وا ُفر ا خرى والهيئات العالمية واإلقليمية والقطاعية المع ية
)1
)2
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لي ت أحكاً ه ا الا ـ ـ ـ ـ ــز ما ُخيل وقوق الدوف أو والياهتا أو واجباهتا املنا ـ ـ ـ ـ ــوا عوي ا ت
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ويُمسر ه ا الاز ويطبىق عوى حنو ال يقوض ألوز الاكوك واألقر وا يئاب.
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الخيععا الثععااي :ينبغي أال يقوض ه ـ الاـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز مــا هو يفــا م من الاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكوك واألقُر القــانونيــمل
ذاب الاومل وا يئاب العامليمل وانيفوي يمل والقطاعيمل املعنيمل.
الخيا الثالث :ين ىم ه ا الا ــز عوى حنو متعا اض ـ ـد م الا ــكوك الدوليمل األخرى ذاب الا ــومل

به .وينبغي ايالء االعتبار الواج ملا ين ىم سوج ه ه الاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكوك الدوليمل وت اقار املنظ اب
الدوليمل املعنيمل من أع اف أو ارســاب مميدة وذاب وــومل ،ـريطمل أن ألكون ماع مل ألهدا ل
من االألمايفيمل وه ا الاز وأال ألتعارض م أهدا أي من ا.

)3

أثر عوى املر ن القانوين لغأ األقرا ت االألمايفيمل وال ت أي
الخيا ا ول :لي
ا الاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز ح
األمايفاب أخرى ذاب وومل ا اااء ألوز الاكوك.

الخيا الثااي :ال حاجمل لنو

ثالثا  -ومي ال و الايولو ي الاحري ري الم افق الواقعة خا ج اطاق الوالية الوف ية
واس غالله على احو مس دام
 - 1الماا ئ وال ُهج العامة
)1

( )2

ألسراض حمظ التنوع البيولوجي البحري ت املناقق الوايفعمل خارج نطاق الواليمل الوقنيمل واســتغالله
عوى حنو مستداً ،يتعني عوى الدوف األقرا أن ألقوً سا يوي:
احرتاً التواان بني احلقوق وااللتناماب واملااحل املناوا عوي ا ت االألمايفيمل

أ)
)

ايالء العنايمل الواجبمل حلقوق الدوف األخرى وواجباهتا وما ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحل ا عوى حنو ما تدمه
األحكاً ذاب الاومل من االألمايفيمل

ج)

احرتاً حقوق الدوف الس ـ ـ ــاحويمل وواليت ا عوى مجي املناقق ا اض ـ ـ ــعمل لوالياهتا الوقنيمل،
ســا ت ذلــز اعر القــاري ت نطــاق مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافــمل  200ميــل وري ومــا بعــدهــا واملنطقـملُ
االيفتااميمل ا الامل

م)

احرتاً سيامة مجي الدوف وسالمت ا انيفوي يمل

هـ)

اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتغالف التنوع البيولوجي البحري ت املنــاقق الوايفعــمل خــارج نطــاق الواليــمل الوقنيــمل
لألسراض السو يمل فق

و)

ألعنين حمظ التنوع البيولوجي البحري ت املنــاقق الوايفعــمل خــارج نطــاق الواليــمل الوقنيــمل
واستغالله عوى حنو مستداً

ا)

ألعنين التن يمل املستداممل

ح)

ألوقيد التعاون والتنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق الدوليني ،عوى مجي املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوياب ،سا ت ذلز التعاون بني
الش اف واعنو وفي ا بني بودان اعنو والتعاون الثالثي

__________
ايفرتح امراج بعض ه ه املبامئ والنُ ج ت مامة منماومل وامراج بعض ا ت الديباجمل.
ُ )2
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ح)

ألشجي ا راك أوحا املاوحمل املعنيني

ي)

ألطبيق ج النظاً انيكولوجي

ك)

األباع ج ويفا ي

ف)

األباع ج متكامل

ً)

األباع ج يفا م عوى العوم ،باسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخداً أفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل املعووماب واملعار العو يمل املتاحمل،
سا ت ذلز املعار التقويديمل

ن)

اعت ام ألدابأ ألكمل انمارة التكيميمل لوتنوع البيولوجي البحري ت املناقق الوايفعمل خارج
نطاق الواليمل الوقنيمل

س)

اعت ام ألدابأ لبناء القدرة عوى الا وم ت مواج مل آثار ألغأ املناخ
ا
ـرر أو املخاقر من منطقمل اىل
الع ل عوى أال ألنقل ،بطريق مبا ــر أو سأ مبا ــر ،الض ـ ت
توف نوعا من التووث اىل نوع آخر
أخرى وعوى أال ِّ

)

الع ل عوى الرتويج لتدويل التكاليف البيئيمل واس ــتخداً األمواب االيفتا ــاميمل ،آخ ة ت
املووث ،من حيث املبدأ ،هو تمن يتح ل
احلسـ ـ ــبان الن ج القاضـ ـ ــي بضـ ـ ــرورة أن يكون ِّ
ألكوممل التووث ،م ايالء العنايمل الواجبمل لو ا ـ ـوحمل العاممل وعدً ألشـ ــويه التجارة الدوليمل
واالستث ار

ع)

ا) ألشــجي وأليســأ مشــار مل اع ور ت معاعمل مســا ل حمظ التنوع البيولوجي ت املناقق
الوايفعمل خارج نطاق الواليمل الوقنيمل واستغالله عوى حنو مستداً ،وت وض االستجاباب
املال مل
ق)

مالمل الشمافيمل وألوافر املعووماب

ر)

مراعاة االحتياجاب ا اومل لودوف اعنريمل الاغأة الناميمل وأيفل البودان منوا ،بسبل من ا
مالمل أال ألؤمي التدابأ اىل ت يل البودان الناميمل ،بطريق مبا ـ ــر أو سأ مبا ـ ــر ،عبئا
سأ متناس يتعوق بنجراءاب احلمظ

ش)

الوفاء وس ـ ـ ـ ــن نيمل بااللتناماب ال ينو عوي ا ه ا الا ـ ـ ـ ــز و ارس ـ ـ ـ ــمل احلقوق املعرت
ا ت ه ا الاز عوى حنو ال يشكل ألعسما ت استع اف احلق

ب)

مراعاة اعتباراب التالوق.

[مبامئ و ج عاممل قُرح في ا يتعوق باملوارم اعينيمل البحريمل ،سا ت ذلز املسا ل املتعوقمل بتقاسم املناف ]
)2

ألنطبق املبــامئ والنُ ج العــامــمل التــاليــمل عوى املوارم اعينيــمل البحريــمل لو نــاقق الوايفعــمل خــارج نطــاق
الواليمل الوقنيمل ،سا ت ذلز املسا ل املتعوقمل بتقاسم املناف :
أ)

الخيا ا ول :ألراث مشرتك لإلنسانيمل

الخيا الثااي :ال حاجمل لنو
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)

الخيا ا ول :حريمل أعايل البحار
الخيا الثااي :االعرتا بأن مبدأ ’حريمل أعايل البحار‘ ينظم ـ ـ ـ ـ ـ ــرو تح الوو ـ ـ ـ ـ ـ ــوف اىل
املوارم اعينيــمل البحريــمل لو نــاقق الوايفعــمل خــارج نطــاق الواليــمل الوقنيــمل ،بين ــا ينظم مبــدأ
’الرتاث املشرتك لإلنسانيمل‘ استغال ا

ج)

االعرتا باحلالمل ا اومل لودوف اعنريمل الاغأة الناميمل

م)

واج محايمل البيئمل البحريمل واحملافظمل عوي ا

هـ)

االعرتا بض ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة أن يكون اجراء البحث العو ي البحري لألسراض الس ـ ـ ـ ـ ـ ــو يمل مون
سأها وملا فيه واحل اننسانيمل مجعاء

و)

انناا /التقاسم املناف لوموا د

ا)

انناا بني أفرام اعيل الواحد وفي ا بني األجياف

ح)

عدً جواا االستحواذ عوى املوكيمل

ح)

أفضل املعووماب العو يمل املتاحمل

ي)

املعار التقويديمل

ك)

اسل مشرتك لوبشريمل

ف)

واج ألبامف املعووماب واملعار

ً)

الخيا ا ول :الن ج الويفا ي
الخيا الثااي :املبدأ الويفا ي

ن)
س)

التوافق

ع)

حق اجراء البحث العو ي البحري

)

10/75

التالوق
ُ

ألشجي البحث العو ي واالبتكاراب التكنولوجيمل ت ا اف البحري

ا)

مسؤولياب مشرت مل ولكن متماوألمل

ق)

التن يمل املستداممل

ر)

الشمافيمل

ش)

املساءلمل
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[مبامئ و ج عاممل قُرح في ا يتعوق باألمواب انماريمل القا مل عوى أسـ ـ ـ ـ ــاس املناقق ،سا في ا املناقق
البحريمل احمل يمل]
)3

ألنطبق املبامئ والنُ ج العاممل التاليمل عوى التدابأ من يفبيل األمواب انماريمل القا مل عوى أسـ ـ ـ ـ ـ ــاس
املناقق ،سا في ا املناقق البحريمل احمل يمل:
الشمافيمل

أ)
)

الخيا ا ول :الن ج الويفا ي
الخيا الثااي :املبدأ الويفا ي

ج)

الن ج القا م عوى العوم

م)

ج انمارة املتكامومل

هـ)

ج النظاً انيكولوجي

و)

محايمل البيئمل البحريمل واحلماظ عوي ا

ا)

االستخداً املستداً واملناف ،ذو الاومل أيضا سبدأ الرتاث املشرتك لإلنسانيمل

ح)

انمارة التكيميمل

ح)

املساءلمل

ي)

التبعمل

ك)

التعاون والتنسيق الدوليان

ف)

استخداً أفضل املعار العو يمل املتاحمل

ً)

انناا بني األجياف

ن)

االعرتا باحلالمل ا اومل لودوف اعنريمل الاغأة الناميمل

س)

عدً ت يل الدوف اعنريمل الاغأة الناميمل عبئا سأ متناس في ا يتعوق بتدابأ احلمظ

ع)

ا اا و انيفوي يمل

)

التالوق
الخيا ا ول:
ُ

الخيا الثااي :ال حاجمل لنو

11/75

ا)

التوافق

ق)

ايالء املراعاة الواجبمل

ر)

ا راك الكافمل

ش)

مستوياب احل ايمل املتماوألمل

ب)

التواان بني احلمظ واالستغالف املستداً
213

18-20848

A/CONF.232/2019/1

ث)

الضرورة والتناس

خ)

اعامة النُظم انيكولوجيمل اىل حالت ا األوويمل
انمارة البيئيمل الر يدة.

ذ)

[مبامئ و ُ ج عاممل قُرح في ا يتعوق بتقيي اب األثر البيئي]
)4

ألنطبق املبامئ والنُ ج العاممل التاليمل عوى ألقيي اب األثر البيئي:
املسؤوليمل عن محايمل البيئمل البحريمل واحملافظمل عوي ا
أ)
)
ج)

ب ف العنايمل الواجبمل
الخيا ا ول :الن ج الويفا ي
الخيا الثااي :املبدأ الويفا ي

م)

ألراث مشرتك لإلنسانيمل

هـ)

املشار مل العامليمل

و)

مشار مل اع ور

ا)

احرتاً املعار وامل ارساب التقويديمل

ح)

ايالء االعتبار لوظرو ا اومل لودوف اعنريمل الاغأة الناميمل

ح)

الن ج القا م عوى النظاً انيكولوجي

ي)

الن ج القا م عوى العوم

ك)

الشمافيمل ت ع ويمل ون القرار

ف)

انناا بني أفرام اعيل الواحد وفي ا بني األجياف

ً)

عدً التدهور

ن)

االمتثاف

س)

املووث يدف ‘
مبدأ ’ ِّ

ع)

التبعمل

)

الرب انيكولوجي

التالوق
ا)
ُ

12/75

ق)

التوافق

ر)

األسراض السو يمل

ش)

عدً اناذ أنشـ ـ ـ ــطمل البحث العو ي البحري أسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــا يفانونيا أليمل مطالبمل بأي جنء من
البيئمل البحريمل أو موارمها.
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[مبامئ و ج عاممل قُرح في ا يتعوق ببناء القدراب ونقل التكنولوجيا البحريمل]
)5

ألنطبق املبامئ والنُ ج العاممل التاليمل عوى بناء القدراب ونقل التكنولوجيا البحريمل:
االستجابمل لو د املتوخى من ه ا الاز
أ)
)

االستجابمل الحتياجاب البودان الناميمل ،سا في ا:
’‘1

الدوف اعنريمل الاغأة الناميمل

’‘2

أيفل البودان منوا

’‘3

البودان الناميمل سأ الساحويمل

’‘4

الدوف الناميمل املتضررة جغرافيا

’‘5

الدوف األفريقيمل الساحويمل

’‘6

البودان الناميمل املتوسطمل الدخل

’‘7

الدوف ال ألواجه تدياب بيئيمل وألوز ا شمل بيئيا

ج)

االعرتا بالظرو ا اومل لوبودان الناميمل

م)

االعرتا الكامل باحلالمل ا اومل لودوف اعنريمل الاغأة الناميمل/بالظرو واالحتياجاب
ا اومل لودوف اعنريمل الاغأة الناميمل

هـ)

أن ألستجي لالحتياجاب وألتم بناء عوى قو البودان

و)

الخيا ا ول :واج ايالء معامومل ألمضيويمل لوبودان الناميمل

الخيا الثااي :ال حاجمل لنو

13/75

ا)

ا رتاك أوحا املاوحمل املعنيني

ح)

واج التعاون/التضافر

ح)

واج التشجي عوى ألن يمل القدراب العو يمل والتكنولوجيمل البحريمل لودوف

ي)

واج ألقاسم املعووماب/ألوفأ البياناب

ك)

االعرتا باملعار التقويديمل وألقامس ا

ف)

أفضل املعار العو يمل املتاحمل

ً)

انناا بني أفرام اعيل الواحد وفي ا بني األجياف

ن)

ألكافؤ فرا الوووف

س)

الت كني

ع)

الشمافيمل
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)

املساءلمل

ا)

املرونمل

ق)

الوجاهمل

ر)

المعاليمل

ش)

مشوف اع ي

ب)

انمارة الر يدة وأفضل امل ارساب

ث)

أن ألكون خاومل بقطاع بعينه ومتعدمة التخاااب

خ)

نقل التكنولوجيا البحريمل لألسراض السو يمل.

 - 2ال عاوا الدولي
ألتعاون الدوف األقرا من أجل حمظ التنوع البيولوجي البحري ت املناقق الوايفعمل خارج نطاق
الواليمل الوقنيمل واستغالله عوى حنو مستداً.

 - 3الموا الجي ية الاحرية ،ما ري ذل المسائل الم علقة قاس الم اري
أحكاً ه ا اعنء وأحكاً االألمايفيمل ألـُ تم ىسـر وألطبىق معا بووــم ا وــكا واحدا .وت حالمل وجوم أي
ألعارض بني ه ا اعنء واالألمايفيمل ،ألر ىجح أحكاً ه ا اعنء.
 1-3ال طاق

[النطاق اعغرات]
)1

الخيا ا ول :ينطبق ه ا اعنء عوى املوارم اعينيمل البحريمل:
الخيا ألف :ت أعايل البحار وت املنطقمل.
الخيا اء :ال يتم الوووف الي ا ت مناقق ألق خارج نطاق الواليمل الوقنيمل.
الخيا

ي  :ت املنطقمل.

الخيا الثااي :ال حاجمل لنو
)2

الخيا ا ول:
أ)

الخيا ألف :ال يتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ن ه ا اعنء ما ُخيل وقوق الدوف أو واليت ا أو واجباهتا قبقا
ألحكاً االألمايفيمل .ويُمسر ه ا اعنء ويُطبتق ت سياق االألمايفيمل وسا يتسق مع ا.

الخيا اء :ال خيل ه ا اعنء باحلقوق الســياميمل لودوف الســاحويمل وواليت ا عوى املناقق
ا اضــعمل لواليت ا الوقنيمل ،سا ت ذلز اعر القاري ت نطاق مســافمل  200ميل وري
وما بعدها واملنطقملُ االيفتااميمل ا الامل.
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)

الخيعا ألف :ألكون ألــدابأ حمظ املوارم اعينيــمل البحريــمل لو نــاقق الوايفعــمل خــارج نطــاق
الواليمل الوقنيمل واســتغال ا عوى حنو مســتداً والتدابأ املعت دة لو ناقق الوايفعمل ت نطاق
الواليمل الوقنيمل متوافقمل سا يض ـ ـ ـ ن احلمظ واالسـ ـ ــتغالف املسـ ـ ــتداً لو وارم اعينيمل البحريمل
املوجومة ت املناقق الوايفعمل ت نطاق الواليمل الوقنيمل وخارج ا عوى حد سواء.

الخيا اء :ال حاجمل لنو
ج)

الخيا ألف :ألُنمـ األنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطــمل املتعوقــمل بــاملوارم اعينيــمل البحريــمل لو نــاقق الوايفعــمل خــارج
نطاق الواليمل الوقنيمل ال ألوجد أيض ــا ت مناقق ألق ماخل نطاق الواليمل الوقنيمل ألنمي ا
يويل االعتبار الواج لوحقوق واملاـ ـ ــاحل املشـ ـ ــروعمل ألي مولمل سـ ـ ــاحويمل يُعثر عوى مثل
وارى م الدولمل املعنيمل مشاوراب ألش ل ارساء
ه ه املوارم ت مناقق خاضعمل لواليت اُ .
نظاً لإلخطار املسـ ـ ــبق ،بغيمل ألالت أي تألعد عوى ألوز احلقوق واملاـ ـ ــاحل .وت احلاالب
ال أوا في ا أن ألؤمي األنشـ ـ ــطمل املتعوقمل باملوارم اعينيمل البحريمل لو ناقق الوايفعمل خارج
نطــاق الواليــمل الوقنيــمل اىل اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتغالف املوارم اعينيــمل البحريــمل املوجومة ت منــاقق ماخــل
نطاق الواليمل الوقنيمل وخارج ا عوى السـ ـواء ،يونً احلا ــوف عوى املوافقمل املس ــبقمل لودولمل
الساحويمل املعنيمل.

الخيا اء :ال حاجمل لنو

الخيا ألف :أري أيضــا التشــاور م الدوف الســاحويمل املال او ـقمل ال يفدم احالمل اىل
عنمل حدوم اعر القاري.

م)

الخيا اء :ال حاجمل لنو
الخيا الثااي :ال حاجمل لنو
[النطاق املامي]
)3

ينطبق ه ا الاز عوى ما يوي:
الخيععا ا ول :اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتغالف األمســاك وسأهــا من املوارم البيولوجيــمل ت البحوث املتعوقــمل
خباا ا ا اعينيمل.

أ)

الخيا الثااي :ال حاجمل لنو
)

الخيا ا ول :املوارم اعينيـمل البحريـمل ال ُا ت مويفع ـا الطبيعي ،ويتـاح الووـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف
الي ا خارج مويفع ا الطبيعي أو عن قريق احلاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو واحملا اة احلاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوبيمل وبياناب
املتوالياب الريف يمل.
الخيا الثااي :املوارم اعينيمل البحريمل ال ُا
خارجه.
الخيا الثالث :املوارم اعينيمل البحريمل ال ُا
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ج)

الخيا ا ول :املشتقاب.

الخيا الثااي :ال حاجمل لنو
)4

الخيا ا ول :ال ينطبق ه ا الاز عوى ما يوي:
الخيا ألف :استغالف األمساك وسأها من املوارم البيولوجيمل سوعمل.

أ)

’‘1

الخيا  :1ألُعتر سـ ـ ـ ـ ـ ــوعمل األمساك وسأها من املوارم البيولوجيمل ال يتم مجع ا
ســا ينيــد عوى عتبـ ةـمل ِّ يــمل معينــمل .وتــدِّم العتب ـملت الك ي ـمل ا يئ ـملُ املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الي ــا
ت اعنء []...
الخيا  :2اذا ألبني أن نوعا من أنواع األمساك ذو يفي مل اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتناما اىل مامأله
اعينيمل ،فننه يعامل بوومه مورما جينيا وريا بار النظر عن حجم املايد.

الخيا اء :ال حاجمل لنو
)

الخيا ألف :املوارم اعينيمل البحريمل ال يتاح الووـوف الي ا خارج مويفع ا الطبيعي وعن
قريق احلاسو واحملا اة احلاسوبيمل وبياناب املتوالياب الريف يمل.
الخيا اء :املوارم اعينيمل البحريمل املعاعمل حاس ـ ـ ـ ـ ـ ــوبيا أو عن قريق احملا اة احلاس ـ ـ ـ ـ ـ ــوبيمل
وبياناب املتوالياب الريف يمل.
الخيا

ج)

ي  :ال حاجمل لنو

الخيا ألف :املشتقاب.

الخيا اء :ال حاجمل لنو
الخيا الثااي :ال حاجمل لنو
[النطاق النمين]
)5

الخيا ا ول :ينطبق ه ا الاز عوى املوارم اعينيمل البحريمل ال ُا

بعد مخوله حين النماذ.

الخيا الثااي :ال حاجمل لنو
 2-3الو ول وتقاس الم اري
الخيا ا ول :ألتعاون الدوف األقرا ت حمظ املوارم اعينيمل البحريمل لو ناقق الوايفعمل خارج نطاق الواليمل
الوقنيمل وت استغال ا عوى حنو مستداً ،سا يش ل املسا ل املتعوقمل بتقاسم املناف  ،م مراعاة ما يوي:
االحتياجاب ا اومل لوبودان الناميمل في ا يتعوق ببناء القدراب ونقل التكنولوجيا البحريمل

أ)
)

الظرو واالحتياجاب ا اومل لودوف اعنريمل الاغأة الناميمل.

الخيععا الثععااي :ع ال بــأحكــاً المرع  2من اعنء الراب عشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر من االألمــايفيــمل ،ألتعــاون الــدوف األقرا
في ا يتعوق باملوارم اعينيمل البحريمل لو ناقق الوايفعمل خارج نطاق الواليمل الوقنيمل ،سا يشـ ـ ـ ل املس ـ ــا ل املتعوقمل
بتقاسم املناف .
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 1-2-3الو ول
أحكاً االألمايفيمل الووـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف اىل املوارم اعينيمل البحريمل لو ناقق الوايفعمل خارج نطاق
الخيا ا ول :ألنظم
ُ
الواليمل الوقنيمل.
الخيا الثااي:
)1

خيضـ ـ ـ ـ الوو ـ ـ ــوف اىل املوارم اعينيمل البحريمل لو ناقق الوايفعمل خارج نطاق الواليمل الوقنيمل
ألحكاً ه ا اعنء.

)2

ألنطبق أحكاً ه ا اعنء عوى ما يوي:
الخيا ألف:
الوووف ألسراض التنقي األحيا ي

أ)
)
ج)

الوووف اىل املوارم اعينيمل البحريمل املوجومة ت املنطقمل
ال ألنطبق أحكاً ه ا اعنء عوى أنشطمل البحث العو ي البحري.

الخيا اء :الووـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف اىل املوارم اعينيمل البحريمل لو ناقق الوايفعمل خارج نطاق الواليمل
الوقنيمل ألسراض ااريمل.
الخيا ي  :مجي األنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطمل املتاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــومل باملوارم اعينيمل البحريمل لو ناقق الوايفعمل خارج
نطاق الواليمل الوقنيمل.
)3

ـج البحث العو ي البحري ال ي يس ـ ـ م ت حمظ التنوع
ألُوفر الظرو ال ألعنا وألشـ ـ ِّ
البيولوجي البحري ت املناقق الوايفعمل خارج نطاق الواليمل الوقنيمل وت استغالله عوى حنو
مستداً ،م مراعاة احلاجمل اىل التعامل م حاالب ألغأ القاد من ه ه البحوث.

)4

ال ألشكل أنشطمل البحث العو ي البحري أساسا يفانونيا أليمل مطالبمل بأي جنء من البيئمل
البحريمل أو موارمها.

)5

يرهتن الووـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف اىل املوارم اعينيــمل البحريــمل ت مويفع ــا الطبيعي ت اقــار أحكــاً ه ـ ا
اعنء سا يوي:
أ)

الخيا ألف :ارس ـ ـ ــاف اخطار مس ـ ـ ــبق اىل ا يئمل املش ـ ـ ــار الي ا ت اعنء []...
كدم املويف ال ي يرام الوو ـ ـ ــوف اليه وألاريل الوو ـ ـ ــوف ،واملوارم املرام الووـ ـ ــوف
الي ا ،واألسراض ال س ـ ـ ـ ـ ــتُس ـ ـ ـ ـ ــتخدً املوارم لتحقيق ا ،اض ـ ـ ـ ـ ــافمل اىل ا يئمل ال
سيتاح ا الوووف اىل املوارم
الخيععا ععاء :انخطــار جب املوارم اعينيــمل البحريــمل ت املنــاقق الوايفعــمل خــارج
نطاق الواليمل الوقنيمل خطوة أوىل لتقاسم املناف سأ النقديمل
الخي ععا ي  :اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتاـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار اذن ب ــالطرا ق احمل ــدمة ت ه ـ ـ ا اعنء ووفق ــا
ألحكامه و روقه
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الخيععا ال :اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتاـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار ألرخيو بــالطرا ق احملــدمة ت ه ـ ا اعنء ووفقــا
ألحكامه و روقه
)

الخيا ألف :األحكاً والشروح التاليمل:
فيـ ــه املوارم

’‘1

تـ ــديـ ــد انحـ ــداثيـ ــاب اعغرافيـ ــمل لو ويف ال ـ ـ ي ُمجع ـ ـ
اعينيمل البحريمل

’‘2

بناء القدراب

’‘3

نقل التكنولوجيا البحريمل

’‘4

ايداع العيناب والبياناب واملعووماب ذاب الا ـ ـ ـ ـ ـ ــومل ت منابر ممتوحمل
املا ــدر ،مثل يفواعد البياناب و/أو مس ــتومعاب البياناب البيولوجيمل
و/أو املاار البيولوجيمل

’‘5

املساامل ت وندوق لتيسأ القدرة عوى الوووف وألقاسم املناف .

الخيا اء :ال حاجمل لنو
ج)

الخيا ألف :متطوباب اض ـ ـ ـ ـ ــافيمل تدمها ا يئمل املش ـ ـ ـ ـ ــار الي ا ت اعنء []...
لتنظيم الووــوف اىل املوارم اعينيمل البحريمل ت املناقق ذاب األايمل انيكولوجيمل
والبيولوجيمل والنُظم انيكولوجيمل البحريمل ا ش ـ ـ ـ ــمل وسأها من املناقق املشـ ـ ـ ـ ـ ولمل
و ايمل خاومل ،وذلز بغيمل ض ان حمظ املوارم املوجومة في ا واستغال ا عوى
حنو مستداً
الخيا اء :ألقيي اب األثر البيئي
الخيا

ي  :ال حاجمل لنو

)6

يكون الووـ ـ ـ ــوف اىل املوارم اعينيمل البحريمل خارج مويفع ا الطبيعي وفق أحكاً ه ا اعنء
وووال حرا وممتوحا.

)7
)8

يُي ىسر الوووف اىل املعووماب والبياناب املعاعمل حاسوبيا وباحملا اة احلاسوبيمل.

ألتخ الدوف األقرا ألدابأ ألرمي اىل مالمل أن يكون الوو ـ ـ ـ ـ ـ ــوف اىل املعار التقويديمل
ال تواها ت عاب أوـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويمل ووويمل واملرألبطمل باملوارم اعينيمل البحريمل ت املناقق الوايفعمل
خارج نطاق الواليمل الوقنيمل وو ـ ــوال يتم سو ة
افقمل أو يفبوف مس ـ ــبقني وعن عوم من جان
ه ه ا ت عاب األو ـ ــويمل واحملويمل وسش ـ ــار مل من ا ،واىل مالمل وضـ ـ ـ ـ ــروح األمق عوي ا
باورة متباململ.

)9

ألتخ الدوف األقرا التدابأ التش ـ ـ ـريعيمل أو انماريمل أو الس ـ ـ ــياس ـ ـ ـاأليمل املناس ـ ـ ــبمل والمعالمل
لوتأ د من أن املوارم اعينيمل لو ناقق الوايفعمل خارج نطاق الواليمل الوقنيمل ال ألُســتغتل ت
نطاق واليت ا الوقنيمل يفد جرى الوووف الي ا وفقا ألحكاً ه ا الاز.

الخيا الثالث :ال حاجمل لنو
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 2-2-3تقاس الم اري

األهدا

الخيا ا ول :يُضطو جب وم ألقاسم املناف سوج ه ا الاز عوى النحو ال ي:
يسـ م ت حمظ التنوع البيولوجي البحري ت املناقق الوايفعمل خارج نطاق الواليمل الوقنيمل
أ)
واستغالله عوى حنو مستداً
)

يكمل بناء يفدرة البودان الناميمل عوى الوو ـ ــوف اىل املوارم اعينيمل البحريمل لو ناقق الوايفعمل
خارج نطاق الواليمل الوقنيمل وعوى استغال ا

ج)

يعنا البحث العو ي البحري ال ي أري وفقا لالألمايفيمل

م)

يعنا ألوليد املعار واالبتكار

هـ)

يعنا التقاس ــم املنا ــف لو ناف ال ألنش ــأ عن اس ــتغالف املوارم اعينيمل البحريمل لو ناقق
الوايفعمل خارج نطاق الواليمل الوقنيمل

و)

يدعم اأام نظاً ايفتاامي مويل يتسم بالعدف وانناا

ا)

يعاجل احلالملت ا اومل لودوف اعنريمل الاغأة الناميمل وي د اىل معم متكين ا لكي يتسىن
ا حمظ التنوع البيولوجي ت املناقق الوايفعمل خارج نطاق الواليمل الوقنيمل عوى حنو فعاف
واالستمامة سناف استغالله املستداً

ح)

يعرت باحتياجاب البودان الناميمل سأ الساحويمل وظروف ا ا اومل

ح)

ييسر نقل التكنولوجيا

ي)

يكمل انناا بني األجياف.

الخيا الثااي :ال حاجمل لنو

املبامئ والنُ ج ال ألوجه ألقاسم املناف

الخيا ا ول :ألنطبق املبامئ والنُ ج التاليمل عوى ج وم ألقاسم املناف :
الخيا ألف :الرتاث املشرتك لإلنسانيمل
أ)

الخيا اء :ال حاجمل لنو
)

الخيا ألف :حريمل أعايل البحار

الخيا اء :ال حاجمل لنو
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هـ)
و)

أال اوا املطالبمل بســيامة أو وقوق ســياميمل عوى مناقق ألق خارج نطاق الواليمل الوقنيمل
أو ارسمل مثل ه ه السيامة واحلقوق وأال يُعرت بأي استحواذ عوى ألوز املناقق
ألقاسم املناف عوى حنو مناف لألجياف احلاليمل واملقبومل

ا)

االعرتا بأن أنش ــطمل اس ــتكش ــا واس ــتغالف موارم املناقق الوايفعمل خارج نطاق الواليمل
الوقنيمل ألنظ ا أحكاً النظاً الدويل املبني ت ه ا اعنء

ح)

مراعاة احلالمل ا اومل لودوف اعنريمل الاغأة الناميمل

ح)

ايالء االعتبار الواج لالحتياجاب ا اومل لوبودان الناميمل سأ الساحويمل

ي)

أن يكون ألقاسم املناف مستندا اىل أفضل املعار العو يمل املتاحمل

ك)

أن ألوض املعار التقويديمل ت احلسبان عند ألقاسم املناف

ف)
ً)

التالوق ت احلسبان عند ألقاسم املناف
أن ألؤخ اعتباراب
ُ
تقيق النم لألجياف احلاليمل واملقبومل

ن)

ألعنين البحث العو ي البحري والبحث والتطوير

س)

االستغالف املستداً

ع)

انمارة القا مل عوى النظاً انيكولوجي.

الخيا الثااي :ال حاجمل لنو ت ه ا المرع
املناف
الخيا ا ول:
ألسراض ه ا اعنء ،يرام بتعبأ ”املناف “ املناف النقديمل وسأ النقديمل

أ)
)

الخيا ألف :ألش ـ ـ ـ ـ ل املناف  ،عوى س ـ ـ ـ ــبيل املثاف ال احلا ـ ـ ـ ــر ،املناف املدرجمل ت املرفق
[ ،)3 ]...وألستعرض ا ا يئمل املشار الي ا ت اعنء [ ]...وألواول ألطويرها.
الخيا اء :ألض ـ ـ ـ ا يئمل املش ـ ــار الي ا ت اعنء [ ]...يفا مل سأ حا ـ ـ ـريمل باملناف أري
استعراض ا موريا.

الخيا الثااي :ألسراض ه ا اعنء ،يعين ألعبأ ”املناف “ املناف ت سأ النقديمل .ويش ـ ـ ـ ل ،عوى سـ ـ ــبيل البيان
ال احلاــر ،بناء القدراب ،وألبامف املعووماب واملعار العو يمل واألاحت ا لوج ور ،وامكانيمل احلاــوف عوى
العيناب و وعاب العيناب ،وامكانيمل الوووف اىل التكنولوجيا واملعار التقنيمل ،ونقل التكنولوجيا .)4
__________
 )3ايفرتح االسرت ام بالاكوك التاليمل لوض يفا مل باملناف  :مرفق بروألو وف ناسويا بشأن احلاوف عوى املوارم اعينيمل والتقاسم
العامف واملناف لو ناف النا ئمل عن استخدام ا ،املوحق باألمايفيمل التنوع البيولوجي واعنء الراب من املعاهدة الدوليمل بشأن
املوارم الوراثيمل النباأليمل لألس يمل والنراعمل واعنآن الثالث عشر والراب عشر من األمايفيمل األمم املتحدة لقانون البحار.
ايفرتح االسرت ام باعنأين الثالث عشر املامألان  242و  )244والراب عشر املامألان  266و  )269من األمايفيمل األمم
ُ )4
املتحدة لقانون البحار.
20/75
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قرا ق ألقاسم املناف

)5

الخيا ا ول :أوا ألقاسم املناف النا ئمل عن استغالف املوارم اعينيمل البحريمل لو ناقق الوايفعمل خارج نطاق
الواليمل الوقنيمل عوى أساس قوعي.
الخيا الثااي:
)1

أري ألقاس ـ ـ ـ ــم املناف النا ـ ـ ـ ــئمل عن اس ـ ـ ـ ــتغالف املوارم اعينيمل البحريمل لو ناقق الوايفعمل خارج نطاق
الواليمل الوقنيمل:
الخيا ألف :وفق أحكاً ه ا اعنء.
الخيا اء :وفق الطرا ق ال ألعت دها ا يئمل املشار الي ا ت اعنء []...

)2

الكياناب املستميدة من مناف استغالف املوارم اعينيمل البحريمل ألوز املناف .
الخيا ألف :ألتقاسم
ُ

الخيا اء :يتقاس ــم مجي مس ــتخدمي املوارم اعينيمل البحريمل لو ناقق الوايفعمل خارج نطاق الواليمل
الوقنيمل املناف ت النا ئمل عن استغالف ألوز املوارم.

الخيا ي  :ألتقاس ــم الدوف أو الكياناب ال اري البحوث العو يمل البحريمل املناف ت النا ــئمل عن
ألوز البحوث.

الخيعا ال :عوى الــدوف األقرا ال يتــاح ــا الووـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف اىل املوارم اعينيــمل البحريــمل لو نــاقق
الوايفعمل خارج نطاق الواليمل الوقنيمل أو ال اري ووثا بشـ ـ ــأ ا أو ألقوً باسـ ـ ــتغال ا واسـ ـ ــتخدام ا
ألقاسم املناف النامجمل عن ذلز.
الخيا هاء :عوى مقرتحي األنشـ ـ ــطمل املتعوقمل باملوارم اعينيمل البحريمل لو ناقق الوايفعمل خارج نطاق
الواليمل الوقنيمل والش ـ ـ ــر اب أو الكياناب ال ألس ـ ـ ــجل براءة اخرتاع ملنتج ااري أو ألطوره ألقاس ـ ـ ــم
املناف النامجمل عن ذلز.
)3

أري ألقاسـ ـ ـ ــم املناف النا ـ ـ ـ ــئمل عن اسـ ـ ـ ــتخداً املوارم اعينيمل البحريمل لو ناقق الوايفعمل خارج نطاق
الواليمل الوقنيمل م :
الخيا ألف :الدوف األقرا .
ا يار  :1الدوف األقرا  ،ـ ـ ـ ـ ـريطمل ايالء اهت اً خاا اىل البودان الناميمل مثل الدوف
اعنريمل الا ـ ـ ـ ـ ـ ــغأة الناميمل وأيفل البودان منوا والدوف املتض ـ ـ ـ ـ ـ ــررة جغرافيا ،وبناء عوى ألقييم
لالحتياجاب.

__________
 )5ايفرتح أخ الاكوك واألقُر التاليمل ت احلسبان عند وض قرا ق لتقاسم املناف  :األمايفيمل األمم املتحدة لقانون البحار وبروألو وف
ناسويا بشأن احلاوف عوى املوارم اعينيمل والتقاسم العامف واملناف لو ناف النا ئمل عن استخدام ا ،املوحق باألمايفيمل التنوع
البيولوجي والسوطمل الدوليمل لقاع البحار واملعاهدة الدوليمل بشأن املوارم الوراثيمل النباأليمل لألس يمل والنراعمل واقار منظ مل الاحمل
العامليمل ا اا بالتأه لألنمووننا اعا حمل :ألبامف فأوساب األنمووننا والتوول اىل الوقاحاب والموا د األخرى والوجنمل
األويفيانوسرافيمل احلكوميمل الدوليمل التابعمل ملنظ مل األمم املتحدة لورتبيمل والعوم والثقافمل اليونسكو) ومرفق البيئمل العامليمل واألماق
منظ مل التجارة العامليمل املتعوق باعوان املتاومل بالتجارة من حقوق املوكيمل المكريمل واملنظ مل العامليمل لو وكيمل المكريمل في ا
يتعوق باملسا ل املتاومل وقوق املوكيمل المكريمل.
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ا يار  :2الدوف األقرا  ،ـريطمل االعرتا باحتياجاب البودان الناميمل سأ الســاحويمل
وظروف ا ا اومل.
الخيا اء :الدوف األقرا الناميمل ،ريطمل نايو حامل ودمة لودوف اعنريمل الاغأة الناميمل
ونا ـ ــيو بعض املناف عوى س ـ ــبيل األولويمل لودوف اعنريمل الا ـ ــغأة الناميمل املال اوـ ـ ـقمل .وأوا أن
ألش ـ ـ ـ ـ ل اع اب املسـ ـ ـ ــتميدة باملناف أيضـ ـ ـ ــا ياناب سأ حكوميمل ،مثل املؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاب األ امايمل
أو البحثيمل أو ا ت عاب احملويمل ال ألعيش ت مناقق ساحويمل أو سأها.
الخيا ي  :مجي الدوف ،وال سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ا أيفل البودان منوا والبودان الناميمل سأ السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحويمل والدوف
املتضررة جغرافيا والدوف اعنريمل الاغأة الناميمل والدوف األفريقيمل الساحويمل.
الخيا ال :البودان الناميمل ،وال س ـ ـ ـ ــي ا أيفل البودان منوا والبودان الناميمل سأ الس ـ ـ ـ ــاحويمل والدوف
اعنريمل الاغأة الناميمل والدوف األفريقيمل الساحويمل.
الخيا هاء :الدوف األقرا ال يفد تتاج اىل مساعدة ألقنيمل أو ألطوب ا ،وخاومل البودان الناميمل.
)4

ألستخدً املناف النا ئمل ت األسراض التاليمل:
املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــااــمل ت حمظ التنوع البيولوجي البحري ت املنــاقق الوايفعــمل خــارج نطــاق الواليــمل
الوقنيمل واستغالله عوى حنو مستداً

أ)
)

)5

ج)

بناء القدرة عوى الوو ـ ــوف اىل املوارم اعينيمل البحريمل لو ناقق الوايفعمل خارج نطاق الواليمل
الوقنيمل وعوى استغال ا

م)

متويل أنشطمل ا يئاب املشار الي ا ت اعنء []...

هـ)

ا سا الدوف األقرا القدرة عوى حمظ التنوع البيولوجي البحري ت املناقق الوايفعمل
خارج نطاق الواليمل الوقنيمل واســتغالله عوى حنو مســتداً وألعنين ألوز القدرة ،م الرت ين
عوى الدوف اعنريمل الاغأة الناميمل

و)

معم نقل التكنولوجيا البحريمل.

الخيا ألف :أري ،عوى مراحل توممل ووفقا لألحكاً التاليمل ،ألقاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم املناف النا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئمل عن
الوووف اىل املوارم اعينيمل البحريمل لو ناقق الوايفعمل خارج نطاق الواليمل الوقنيمل وعن استغال ا:
أ)

21/75

ألشجي البحث العو ي وأليسأ الوووف اىل املوارم اعينيمل البحريمل

ا يار :1
’‘1

أري ألقاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم املناف سأ النقديمل عند الووـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف اىل املوارم اعينيمل البحريمل
لو ناقق الوايفعمل خارج نطاق الواليمل الوقنيمل

’‘2

أري ألقاسـ ــم املناف النقديمل مقابل حظر النشـ ــر لمرتة ودمة بالنسـ ــبمل لبياناب
املتوالياب اعينيمل ،أو ت مرحومل االسـ ـ ـ ـ ــتغالف التجاري لو نتجاب القا مل عوى
املوارم اعينيمل البحريمل لو ناقق الوايفعمل خارج نطاق الواليمل الوقنيمل

’‘3

يكون مستوى املدفوعاب عوى النحو التايل:
223

18-20848

A/CONF.232/2019/1

ا يار أ) :عوى أسـ ـ ــاس نسـ ـ ــبمل مئويمل تدىم لكل يفطاع سـ ـ ــوما ألكون النس ـ ــبمل
املئويمل أعوى اذا ألوافرب براءة مسجومل)
ا يار ) :واحد ت املا مل من و ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات انيراماب املتأأليمل من االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتغالف
التجاري لو وارم اعينيمل البحريمل لو ناقق الوايفعمل خارج نطاق الواليمل الوقنيمل.
ا يار :2
’‘1

ت مرحومل اع  ،ألكون العيناب والبياناب و لز املعووماب املتاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــومل ا
متاحمل من خالف سبل الوووف احلر

’‘2

ت مرحومل االسـ ـ ـ ــتغالف التجاري ،أري ألقاسـ ـ ـ ــم الموا د ت ـ ـ ـ ــكل مدفوعاب
مرحويمل.

ا يار :3
’‘1

ياـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبح الووـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف اىل العينــاب وألبــامف املعوومــاب ونقــل التكنولوجيــا وبنــاء
القـدراب متـاحـا ويفـ الووـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف اىل املوارم اعينيـمل البحريـمل ،واجراء البحوث
بشأ ا ،واستغال ا واستخدام ا

’‘2

يابح الوووف اىل العيناب والبياناب متاحا بعد [ ]...سنمل/سنواب.

ا يار  :4يكون نش ـ ـ ـ ــر واس ـ ـ ـ ــتخداً معووماب املتوالياب اعينيمل املتا ـ ـ ـ ــومل باملوارم اعينيمل
البحريمل لو ناقق الوايفعمل خارج نطاق الواليمل الوقنيمل وفق امل ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمل الدوليمل الراهنمل ت
ه ا ا اف.
)

ا يار  :1ألُسدم املناف النقديمل لواندوق املشار اليه ت اعنء []...

ا يار  :2ال حاجمل لنو
[آليمل ألبامف املعووماب]
الخيا ا ول:
)1

ـج آليمل ألبامف املعووماب املش ـ ــار الي ا ت اعنء [ ]...الش ـ ــمافيملت ت اس ـ ــتخداً املوارم اعينيمل
ألش ـ ـ ِّ
البحريـمل ،وألع م البيـانـاب واملعوومـاب العو يـمل ،وألنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر املعوومـاب املتعوقـمل ببنـاء القـدراب ونقل
التكنولوجيا ،وتسن التعاون والتنسيق.

)2

ألؤمي آلي ـملُ ألبــامف املعوومــاب الوظــا ف التــاليــمل في ــا يتعوق بــاملوارم اعينيــمل البحريــمل ،ســا ت ذلــز
املسا ل املتعوقمل بتقاسم املناف :
ألشج وأليسر التعاون وا تسا املعار وألقاسم البياناب ت ا الني التقين والعو ي

أ)
)
ج)

22/75

ألكون ومال يتيح الوووف اىل املعووماب وألقيي ا ونشرها وألع ي ا
ا
املعووماب املتا ـ ــومل سا يوي :األنش ـ ــطمل املتعوقمل باملوارم اعينيمل البحريمل ،سا ت ذلز
ألع م
انخطـ ــار سـ ــا يرألق ـ ـ من ع ويـ ــاب مج ة ـ ــا ت مويفع ـ ــا الطبيعي وأفريفـ ــمل البحـ ــث
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واملعووماب املتعوقمل بالنُظم انيكولوجيمل ال ُمجع من ا العيناب ،وبا ا ـ ـ ــا و اعينيمل
لوعيناب ،ومكوناهتا الكي يا يمل ،وبياناب املتوالياب اعينيمل واملرا ن انيفوي يمل أو الوجان
انيفوي يمل لبناء القدراب ونقل التكنولوجيا البحري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمل ومشاري ألقاسم املناف والتقارير
املعدة عن حالمل املناف النقديمل ال أري ألقامس ا وعن االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخداً من خالف نشـ ـ ـ ـ ـ ــر
ويفا جوس ــاب ا يئاب املش ــار الي ا ت اعنء [ ]...ويفا مل املس ــتومعاب وا وعاب
وماـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار البياناب ال ألوجد ا املوارم اعينيمل البحريمل ت الويف الراهن وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجل
لو وارم اعينيمل البحريمل لو ناقق الوايفعمل خارج نطاق الواليمل الوقنيمل وآليمل لتتب وألعق
الكا ناب واملوام اعينيمل واملوارم اعينيمل وقرق استخدام ا
م)

ألع م املعووماب عن البحوث/الدراســاب املتعوقمل باملوارم اعينيمل البحريمل لو ناقق الوايفعمل
خارج نطاق الواليمل الوقنيمل ،وعن املعار التقويديمل املرألبطمل بتوز املوارم

هـ)

ألع م املعووم ــاب ع ــا يوي :فرا بن ــاء الق ــدراب ونق ــل التكنولوجي ــا البحري ــمل وويف ــا
الدوراب التدريبيمل لبناء القدراب وانعالن عن الدوراب التدريبيمل ،وأفضــل امل ارســاب،
أو سأ ذلز من األمواب ال أليس ـر احلاــوف عوى ا رة المنيمل ذاب الاــومل والتدري
عوى استخداً آليمل ألبامف املعووماب

)3

رود االمتثاف ا الاز.
و) ألدعم ت
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت اقار آليمل ألبامف املعووماب بروألو وف أو مدونملح لقواعد الس ـ ـ ـ ـ ـ ــووك أو مبامئ ألوجي يمل
يو ت
لكمالمل االمتثاف ملتطوباب احل ايمل البيئيمل والش ـ ـ ـ ــمافيمل ت اس ـ ـ ـ ــتغالف املوارم اعينيمل البحريمل لو ناقق
الوايفعمل خارج نطاق الواليمل الوقنيمل.

)4

وندوق استئ اين لتقاسم املناف بشكل عامف وفعاف.
يُنشأ ت اقار آليمل ألبامف املعووماب
ح

)5

الدوف األقرا آلليمل ألبامف املعووماب امكانيمل الووـ ـ ــوف ومعووماب عن ألقاسـ ـ ــم املناف  ،سا
ألتيح ُ
ألعني ج ا
اب ألنســيق وقنيمل
ت ذلز التدابأ التش ـريعيمل وانماريمل والســياس ـاأليمل ال يتم اعت امها ،و ِّ ُ
ألعىن بنمكانيمل الوووف وألقاسم املناف .

الخيا الثااي :ال حاجمل لنو ت ه ا المرع
 3-2-3وقوق الملكية المكرية
الخيا ا ول:

23/75

)1

ال نض ـ ـ املوارم اعينيمل البحريمل ال أري الوو ـ ــوف الي ا وفق أحكاً ه ا الا ـ ــز لراءاب اخرتاع،
اال اذا ـ ــان ـ ـ ه ـ ـ ه املوارم يفـ ــد عُ ـ ـدل ـ ـ عن قريق ألـ ــدخـ ــل بش ـ ـ ـ ـ ـ ــري متخض عن منتج يفـ ــابـ ــل
لوتطبيق الاناعي.

)2

ألتخ الدوف األقرا التدابأ التشـ ـريعيمل أو انماريمل أو الس ــياسـ ـاأليمل املناس ــبمل والمعالمل لكي ألكمل
افااح مستخدمي املوارم اعينيمل البحريمل عن أول املوارم اعينيمل البحريمل ال يستخدمو ا.
ت
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)3

الخيا ألف :ألتخ الدوف األقرا التدابأ التشـريعيمل أو انماريمل أو السـياسـاأليمل املناسـبمل والمعالمل
لكمالمل عدً املوافقمل عوى قوباب حقوق املوكيمل المكريمل املتا ــومل باس ــتخداً املوارم اعينيمل البحريمل
ال ال متتثل لألنظ مل املوضوعمل ت اقار ه ا اعنء.
الخيا اء :ألتخ الدوف األقرا التدابأ التشـ ـريعيمل أو انماريمل أو الس ــياسـ ـاأليمل املناس ــبمل والمعالمل
ة
قوباب لوحاوف عوى براءاب اخرتاع ،م ا يئمل املشار الي ا
لكمالمل ألشاور الكياناب ،ال ألقدً
ت اعنء [ ]...وايفرتاح ا األمايفاب لتقاسم املناف وفقا ألحكاً ه ا اعنء.

الخيا الثااي:
)1

الدوف األقرا ه ا الاــز عوى حنو يتســق م حقوق
في ا يتعوق وقوق املوكيمل المكريمل ،ألطبق ُ
الدوف والتناماهتا سوج االألمايفاب ذاب الاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــومل املرممل برعايمل املنظ مل العامليمل لو وكيمل المكريمل
ومنظ مل التجارة العامليمل.

)2

معم حقوق املوكيـمل المكريـمل ألهـدا هـ ا الا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز وعـدً
ألتعـاون الـدوف األقرا حىت ألكمـل ت
ألعارض ا مع ا.

الخيا الثالث :ال حاجمل لنو
3-3

د اس خدام الموا الجي ية الاحرية للم افق الواقعة خا ج اطاق الوالية الوف ية
الخيا ا ول:
)1

و ـ ـد اس ــتخداً املوارم اعينيمل البحريمل لو ناقق الوايفعمل خارج نطاق الواليمل الوقنيمل وفق األحكاً
يُر ت
املناوا عوي ا ت ه ا اعنء.

)2
ألتخ الدوف األقرا التدابأ التشـريعيمل أو انماريمل أو الســياسـاأليمل املناســبمل والمعالمل ال
ألنو عوى ض ـ ـ ــرورة أن يكون الوو ـ ـ ــوف اىل املوارم اعينيمل البحريمل لو ناقق الوايفعمل خارج
نطاق الواليمل الوقنيمل ال ألُستخدً ت نطاق واليت ا الوقنيمل يفد مت وفق ه ا الاز.

أ)

)

أري روــد اســتخداً املوارم اعينيمل البحريمل لو ناقق الوايفعمل خارج نطاق الواليمل الوقنيمل
عن قريق نظاً انخطار انلكرتوين انلنامي املسبق ال ي ألديره:

الخيا ألف :مؤسسمل موليمل يفا مل ألكوىف ب لز.
الخيا اء :األمانملُ املشار الي ا ت اعنء [.]...
ج)

24/75

ِّم ألعريمي لو وارم اعينيمل البحريمل ال ُا من مويفع ا الطبيعي .وت حالمل
خيا ـ ـ ـو ود ح
املوارم اعينيــمل البحريــمل ال يتم الووـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف الي ــا خــارج مويفع ــا الطبيعي أو عن قريق
ـتومعاب
احلاســو أو احملا اة احلاســوبيملُ ،خيا ـو ه ا احملدِّم التعريمي عندما تيل املسـ
ُ
أو املاـ ـ ـ ـ ــار أو ا وعاب اعينيمل القا ملت ال ورم ذ رها ت المقرة [الاـ ـ ـ ــمحمل ،24
ا يار األوف ،المقرة  2ج)] اىل آليمل ألبامف املعووماب.
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م)

ـتومعاب واملا ـ ـ ــار اعينيمل وا وعاب بنخطار ا يئمل املش ـ ـ ــار الي ا ت اعنء
ألُ تونً املس ـ ـ ـ
ُ
[ ]...عندما أري الوووف اىل املوارم اعينيمل البحريمل ،سا ت ذلز املشتقاب.

هـ)

يقدً مقرتحو أنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطمل البحث العو ي البحري ت املناقق الوايفعمل خارج نطاق الواليمل
الوقنيمل ألقار تير موريمل عن احلالمل اىل ا يئمل املشــار الي ا ت اعنء […] ،فضــال عن نتا ج
البحوث ،سا يش ل البياناب ال مت مجع ا ومجي الوثا ق ذاب الاومل.

و)

ألقدً الدوف األقرا اىل ج اا أو منتدى وـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن القرار املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار اليه ت اعنء []...
ألقـارير عن اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدام ـا لو وارم اعينيـمل البحريـمل لو نـاقق الوايفعـمل خـارج نطـاق الواليمل
الوقنيمل .ويستعرض ج اا أو منتدى ون القرار ه ه التقارير ويقدً ألووياب بشأ ا.

ا)

ألقوً برود استخداً املوارم اعينيمل البحريمل لو ناقق الوايفعمل خارج نطاق الواليمل الوقنيمل:

الخيا ألف :ا يئملُ العو يمل/التقنيمل املشار الي ا ت اعنء []...

الخيا اء :آليملُ ألبامف املعووماب املشار الي ا ت اعنء []...

الخيا الثااي :ال حاجمل لنو

 - 4ال دا ير من قايل ا وات اإل ا ية القائمة على أسع ع ع ع ع ععام الم افق ،ما ريها الم افق
الاحرية المحمية
 1-4أهداف ا وات اإل ا ية القائمة على أسام الم افق ،ما ريها الم افق الاحرية المحمية
)1

اب انماريمل القا مل عوى أس ـ ــاس املناقق ،سا في ا املناقق البحريمل احمل يمل ،ت تقيق
ألس ـ ــاهم األمو ُ
هد حمظ التنوع البيولوجي البحري ت املناقق الوايفعمل خارج نطاق الواليمل الوقنيمل واس ـ ـ ـ ـ ــتغالله
عوى حنو مستداً.

)2

الخيا ا ول :اكن ،حس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نوع األماة ،أن ألكون لألمواب انماريمل القا مل عوى أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس
املناقق ،سا في ا املناقق احمل يمل البحريمل ،أهدا ح خاومل ا ألش ل ما يوي:
ألوقيد التعاون والتنس ـ ـ ــيق ت اس ـ ـ ــتخداً األمواب انماريمل القا مل عوى أس ـ ـ ــاس املناقق،
سـا في ـا املنـاقق البحريـمل احمل يـمل ،في ـا بني الـدوف والاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكوك واألقُر القـانونيـمل الراهنمل
ذاب الاومل وا يئاب العامليمل وانيفوي يمل والقطاعيمل املعنيمل

أ)

)

التنمي المعاف لاللتناماب الدوليمل القا مل ،وال سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ا ألوز النا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئمل عن االألمايفيمل،
والتع داب الدوليمل

ج)

ألشجي األباع ج وي امل لعدة يفطاعاب اااء امارة احمليطاب
حمظ املناقق املاـ ـ ــنممل ناقق ذاب يفي مل خاوـ ـ ــمل ا
سوج الاـ ـ ــكوك واألقُر القانونيمل
القا مل ذاب الاـ ـ ـ ـ ــومل ويفراراب ا يئاب العامليمل وانيفوي يمل والقطاعيمل املعنيمل ،واسـ ـ ـ ـ ــتغال ا
عوى حنو مستداً
الخيا ألف :ألكوين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ة
ـبكمل مرتابطمل من املناقق البحريمل احمل يمل ال ألتسـ ـ ـ ـ ـ ــم بالمعاليمل

م)

هـ)

25/75
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الخيا اء :ال حاجمل لنو
و)

اعامة ألأهيل النُظم انيكولوجيمل والتنوع البيولوجي واعامهت ا اىل حالت ا األوـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويمل،
سا ت ذلز من أجل تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني اننتاجيمل والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالممل وبناء القدرة عوى مقاوممل عوامل
انج ام البيئي ،ومن ا ألوز املتعوقمل بتغأ املناخ وت ض احمليطاب والتووث البحري

ا)

معم األمن الغ ا ي وسأه من األهدا االجت اعيمل االيفتااميمل

ح) انشاء مناقق ألكون سثابمل مرجعيمل عو يمل لبحوث احلالمل األوويمل
ح) احلماظ عوى ا
القيتم اع اليمل أو الطبيعيمل أو ألوز املتعوقمل باحلياة الريمل.
الخيا الثااي :ألض ا يئملُ املشار الي ا ت اعنء [ ]...يفا مل سأ حاريمل باألهدا ا اومل.
 2-4العالقة ال دا ير المع مد ري تفا الصكوك وا فُر والهيئات ذات الصلة
)1

ينبغي أال يقوض ألنمي ه اعنء ما هو يفا م من الاــكوك واألقُر القانونيمل ذاب الاــومل وا يئاب
العامليمل وانيفوي يمل والقطاعيمل املعنيمل.

[ألعنين االألسـ ـ ـ ـ ــاق والتكامل ت التدابأ املتعوقمل باألمواب انماريمل القا مل عوى أسـ ـ ـ ـ ــاس املناقق ،سا في ا
املناقق البحريمل احمل يمل]
الخيا ا ول:
)2

ألعنا الدوف األقرا االألساق والتكامل ت التدابأ املتعوقمل باألمواب انماريمل القا مل عوى أساس
املناقق ،سا في ا املناقق البحريمل احمل يمل ،عن قريق:
الخيا ألف :انقار العاملي الش ــامل املش ــار اليه ت ه ا اعنء وال ي ي د اىل االعرتا
التدابأ وارسا ا وألنمي ها وانماذها ورودها واستعراض ا.
الخيا اء :انقار العاملي الش ـ ـ ـ ــامل ال ي ي د اىل ألكوين ـ ـ ـ ـ ة
ـبكمل عامليمل من املناقق البحريمل
احمل يمل ،عوى حنو ما يشار اليه ت ه ا اعنء.

ه

)3

الخيا ألف :أوا أن ألوضـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،وفقا ألحكاً ه ا اعنء ،ألدابأ ألتعوق باألمواب انماريمل القا مل
عوى أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس املنـاقق ،سا في ـا املنـاقق البحريمل احمل يـمل ،حيث ـا ال ألوجد هيئـملح عامليـمل أو ايفوي يمل
أو يفطاعيمل تامل.
الخيا اء :أوا أن ألوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،وفقا ألحكاً ه ا اعنء ،ألدابأ ألتعوق باألمواب انماريمل القا مل
عوى أس ـ ـ ـ ــاس املناقق ،سا في ا املناقق البحريمل احمل يمل ،لتك يل التدابأ املعيىنمل سوج الا ـ ـ ـ ــكوك
واألقُر القا مل وألوز ال ألعت دها ا يئاب العامليمل وانيفوي يمل والقطاعيمل املعنيمل.
الخيععا ي  :أوا أن ألُنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأ ،وفقــا ألحكــاً ه ـ ا اعنء ،منــاقق وريــمل و يــمل ألكون مك وــمل
لوتدابأ املعيىنمل سوج الاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكوك واألقُر القا مل وألوز ال ألعت دها ا يئاب العامليمل وانيفوي يمل
والقطاعيمل املعنيمل.

26/75
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)4

الخيا ألف :مون املسـ ـ ـ ـ ـ ــاس بالوالياب املقررة سوج الاـ ـ ـ ـ ـ ــكوك واألقُر القانونيمل القا مل ذاب
اب انماريمل القا مل عوى
الاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــومل وبوالياب ا يئاب العامليمل وانيفوي يمل والقطاعيمل املعنيمل ،متر األمو ُ
أس ــاس املناقق ،سا في ا املناقق البحريمل احمل يمل ،ال ألر تسـ ـى سقتض ــى ه ه الا ــكوك واألقُر ومن
يفابل ألوز ا يئاب بع ة
ويمل ألمضي اىل اعرتا اآلليمل العامليمل املشار الي ا ت اعنء [ ]...ا.
الخيا اء :مون املساس بالوالياب املقررة سوج الاكوك واألقُر القانونيمل القا مل ذاب الاومل
وبوالياب ا يئاب العامليمل وانيفوي يمل والقطاعيمل املعنيمل ،يُعرت سقتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ه ا الاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز باملناقق
البحريمل احمل يمل املنش ـ ــأة وفق ه ه الا ـ ــكوك واألقُر وسعرفمل ألوز ا يئاب ،ـ ـ ـريطمل أن ألكون ألوز
التدابأ يفد ُوضع سا يتمق م الشروح املبينمل ت ه ا اعنء.

)5

الخيا ي  :يُعرت ت اقار ه ا الاز عوى حنو ألوقا ي باألمواب انماريمل القا مل عوى أساس
املناقق ،سا في ا املناقق البحريمل احمل يمل ،ال أرس ـ ــي سوج الا ـ ــكوك واألقُر القانونيمل القا مل
ذاب الا ـ ـ ـ ـ ــومل ومن يفابل ا يئاب العامليمل أو انيفوي يمل أو القطاعيمل املعنيمل ،ـ ـ ـ ـ ـ ـريطمل أن ألكون ألوز
التدابأ يفد ُوضع سا يتمق م الشروح املبينمل ت ه ا اعنء.
عدً االعرتا ت اقار ه ا الاـ ــز بتدبأ أرسـ ــي سوج وـ ــز أو اقار يفانوين يفا م ذي وـ ــومل
األثر القــانوين ل ـ لــز التــدبأ حيــاف
أو سعرفــمل هيئــمل عــامليــمل أو ايفوي يــمل أو يفطــاعيــمل معنيــمل ال ا
ت
األقرا ت ذلز الاز أو انقار أو ت ألوز ا يئمل.

الخيا الثااي:
)2

ألعنا الدوف األقرا االألساق والتكامل ت التدابأ املتعوقمل باألمواب انماريمل القا مل عوى أساس
املناقق ،سا في ا املناقق البحريمل احمل يمل ،عن قريق:
الخيا ألف :ألطبيق املبــامئ والنُ ج العــامـمل املبينــمل ت هـ ا اعنء عنــد النو عوى ألـدابأ من هـ ا
القبيل سوج الا ــكوك واألقُر القانونيمل القا مل ذاب الا ــومل أو سعرفمل ا يئاب العامليمل وانيفوي يمل
والقطاعيمل املعنيمل.
الخيا اء :ألطبيق ـ ــروح ع ويمل التحديد والتعيني والرو ـ ــد املبينمل ت ه ا اعنء عند النو عوى
ألدابأ من ه ا القبيل سوج الا ـ ـ ـ ــكوك واألقُر القانونيمل القا مل ذاب الا ـ ـ ـ ــومل أو سعرفمل ا يئاب
العامليمل وانيفوي يمل والقطاعيمل املعنيمل.
الخيا ي  :ألطبيق الش ـ ــروح املبينمل ت ه ا اعنء ال ألنظم التش ـ ــاور والتعاون وألبامف املعووماب
بني ا يئاب العامليمل وانيفوي يمل والقطاعيمل املعنيمل.
الخيا ال:
ألطبيق املبامئ التوجي يمل واملعايأ واألهدا املوض ــوعمل ت اقار ه ا الا ــز عند النو
عوى ألدابأ من ه ا القبيل سوج الاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكوك واألقُر القانونيمل القا مل ذاب الاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــومل
أو سعرفمل ا يئاب العامليمل وانيفوي يمل والقطاعيمل املعنيمل

أ)

)
ج)
27/75

روح التشاور والتعاون وألبامف املعووماب املناوا عوي ا ت ه ا اعنء
الع ويمل ال يرسي ا ه ا اعنء لتحديد املناقق.
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)3

وز أو اقار يفانوين ذو وومل أو هيئملح عامليمل أو ايفوي يمل أو يفطاعيمل معنيمل لوض
ان مل يكن هناك ح
األمواب انماريمل القا مل عوى أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس املناقق ،سا في ا املناقق البحريمل احمل يمل ،ألتعاون الدوف
األقرا املعنيمل عوى ارساء وكوك أو أقُر أو هيئاب من ه ا القبيل وألشرتك ت ع و ا لض ان
حمظ التنوع البيولوجي البحري ت املناقق الوايفعمل خارج نطاق الواليمل الوقنيمل واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتغالله عوى
حنو مستداً.

[ألعنين التعاون والتنسـ ــيق بني الاـ ــكوك واألقُر القانونيمل ذاب الاـ ــومل وا يئاب العامليمل وانيفوي يمل والقطاعيمل
املعنيمل في ا يتعوق باألمواب انماريمل القا مل عوى أس ـ ـ ـ ـ ــاس املناقق ،سا في ا املناقق البحريمل احمل يمل ،مون
انخالف بواليمل أي من ه ه الاكوك واألقر وا يئاب]
)1

يُعنا التعاون والتنس ـ ـ ـ ــيق بني الا ـ ـ ـ ــكوك واألقُر القانونيمل ذاب الا ـ ـ ـ ــومل وا يئاب العامليمل وانيفوي يمل
والقطاعيمل املعنيمل في ا يتعوق باألمواب انماريمل القا مل عوى أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس املناقق ،سا في ا املناقق
البحريمل احمل يمل ،مون انخالف بواليمل أي من ه ه الاكوك واألقر وا يئاب.

)2

الخيا ا ول :ألُنش ـ ــأ آليملح واحدة أو أ ثر لتعنين التعاون والتنس ـ ــيق بني ما هو يفا م من و ـ ــكوك
وأقُر يفانونيمل ذاب وـ ـ ـ ـ ـ ـ ــومل وهيئاب عامليمل وايفوي يمل ويفطاعيمل معنيمل في ا يتعوق باألمواب انماريمل
القا مل عوى أساس املناقق ،سا في ا املناقق البحريمل احمل يمل.
الخيا الثااي :يُعنا التعاون والتنسيق من خالف ع ويمل التشاور املناوا عوي ا ت ه ا اعنء.

يق عــامــل لتعنين التعــاون والتنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق يتــألف من ا يئــاب العو يــمل
الخيععا الثععالععث :يرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى فر ح
املنش ـ ــأة سوج الا ـ ــكوك واألقُر القانونيمل ذاب الا ـ ــومل وألوز التابعمل لو يئاب العامليمل وانيفوي يمل
والقطاعيمل املعنيمل.
الخيا الرا ي :ألُنشـ ــأ آلياب ألنسـ ــيق عوى املسـ ــتوى انيفوي ي لتعنين التعاون والتنسـ ــيق بني ما هو
يفا م من وـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكوك وأقُر يفانونيمل ذاب وـ ـ ـ ـ ـ ـ ــومل وهيئاب عامليمل وايفوي يمل ويفطاعيمل معنيمل في ا يتعوق
باألمواب انماريمل القا مل عوى أســاس املناقق ،سا في ا املناقق البحريمل احمل يمل .وألســرت ــد آلياب
التعاون والتنسيق ه ه باألمايفاب التعاون الن وذجيمل الوارمة ت املرفق [.]...

الخيا الخامس :ال حاجمل لنو
[احرتاً حقوق الدوف السـ ــاحويمل ت مجي املناقق ا اضـ ــعمل لواليت ا الوقنيمل ،سا ت ذلز اعر القاري ت
نطاق مسافمل  200ميل وري وما بعدها واملنطقملُ االيفتااميمل ا الامل]
)1

احلقوق الســياميمل لودوف الســاحويمل وواليت ا ت املناقق ا اضـعمل
الخيا ا ول :ال ا ه ا اعنء
ت
لواليت ا الوقنيمل ،سا ت ذلز اعر القاري ت نطاق مسافمل  200ميل وري وما بعدها واملنطقملُ
االيفتااميمل ا الامل.
الخيععا الثععااي :ال ا هـ ا اعنء حقوق الــدوف وواليــا اهتـا وحريــاهتــا وواجبــاهتــا ت اقــار االألمــايفيــمل،

ومن ا احلقوق السياميمل لودوف الساحويمل وواليت ا عوى املناقق ا اضعمل لواليت ا الوقنيمل ،سا ت ذلز
اعر القاري ت نطاق مسافمل  200ميل وري وما بعدها واملنطقملُ االيفتااميمل ا الامل.
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)2

ت احلاالب ال ألا ـ ـ ــبح في ا منطقملح وريمل و يمل أُنش ـ ـ ــئ ت اقار ه ا اعنء خاض ـ ـ ــعمل ،اما ويا
أو جن يا ،لوواليمل الوقنيمل لدولمل س ــاحويمل ت ويف ما ت املس ــتقبل ،ألُعدف ه ه املنطقمل ألبعا ل لز
أو يتويفف نماذها.

[العاليفمل بني التدابأ املتخ ة سوج ه ا الاز وألوز ال ألضع ا الدوف الساحويمل ا
املالوقمل ،سا ت ذلز
مسا ل التوافق]

الخيا ا ول :ال بد أن ألكون التدابأ املوضــوعمل سوج ه ا الاــز وألوز ال ألُعت د لو ناقق املال اوـقمل
ا اضعمل لوواليمل الوقنيمل متوافقمل.
أ)

الخيا ألف :ألسراض تقيق التوافقُ ،ارى مشاوراب م الدوف املعنيمل ،سا في ا الدوف
الساحويمل ا
املالوقمل ،قبقا لوع ويمل املناوا عوي ا ت ه ا اعنء.
الخيا اء :ألسراض تقيق التوافقُ ،ارى مش ـ ــاوراب م الدوف الس ـ ــاحويمل املال اوـ ـ ـقمل،
سا يش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل الشـ ـ ـ ـ ـ ــعو األوـ ـ ـ ـ ـ ــويمل وا ت ا
عاب احملويمل الكا نمل ت ألوز الدوف ال متتوز
معار ألقويديمل ذاب وـ ـ ـ ـ ـ ـ ــومل ،وم ا يئاب العامليمل وانيفوي يمل والقطاعيمل املعنيمل ،قبقا
لوع ويمل املناوا عوي ا ت ه ا اعنء.

حقوق
الدوف األقرا عوى النحو الواج
الخيا الثااي :عند وض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ألدابأ سوج ه ا اعنء ،ألراعي ُ
ت
وارى مشــاوراب م الدوف املعنيمل ،سا في ا الدوف الســاحويمل ،وفقا
الدوف الســاحويمل وماــاحل ا املشــروعملُ .
لوع ويمل املناوا عوي ا ت ه ا اعنء ،بغيمل احليوولمل مون التعدي عوى ألوز احلقوق واملااحل.
 3-4العملية الم علقة ا وات اإل ا ية القائمة على أسام الم افق ،ما ريها الم افق الاحرية المحمية
 1-3-4تحديد الم افق
)1

يس ـ ـ ـ ـ ـ ــتند تديد املناقق اىل أفض ـ ـ ـ ـ ـ ــل املعووماب العو يمل املتاحمل ،واىل املعار التقويديمل ،والقواعد
واملعايأ العو يمل املقبولمل موليا.

)2

الخيا ا ول:
أ)

29/75

تديد املناقق ما يوي:
ألش ل القواعد واملعايأ ال ألنظم ت
’‘1

التمرم
ُّ

’‘2

الندرة

’‘3

األايمل ا اومل بالنسبمل اىل املراحل التارخييمل حلياة األنواع

’‘4

األايمل ا اومل لألنواع

’‘5

األايمل بالنسبمل اىل األنواع و/أو املوا ل امل دمة أو املعرضمل لالنقراض أو املتدهورة

’‘6

يفابويمل التأثر

’‘7

ا شا مل

’‘8

احلساسيمل
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’‘9

اننتاجيمل البيولوجيمل

’ ‘10التنوع البيولوجي
’ ‘11الطاب الت ثيوي
’ ‘12اعت ام سبل س الراق عوي ا
’ ‘13الاممل الطبيعيمل
’ ‘14الرب انيكولوجي
’ ‘15الع وياب انيكولوجيمل
’ ‘16الخيا ألف :العوامل االيفتااميمل واالجت اعيمل

الخيا اء :ال حاجمل لنو
’ ‘17اآلثار السوبيمل لتغأ املناخ وت ض احمليطاب
’ ‘18اآلثار الرتا يمل والعابرة لوحدوم.
)

يض ـ ـ ـ ج اا أو منتدى وـ ـ ــن القرار املشـ ـ ــار اليه ت اعنء [ ]...يفواعد ومعايأ اضـ ـ ــافيمل لتحديد
املناقق ألســتند اىل أفضــل املعووماب العو يمل املتاحمل واىل مشــورة ا يئمل العو يمل/التقنيمل املشــار الي ا
ت اعنء []...
اعد ومعايأ تديد املناقق:
الخيا الثااي :ألض يفو ت

الخيا ألف :ا يئملُ املشار الي ا ت اعنء [.]...

الخيععا عاء :ا يئـملُ العو يــمل/التقنيــمل املش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الي ــا ت اعنء [ ]...ويوافق عوي ــا ج ــاا
أو منتدى ون القرار املشار اليه ت اعنء [.]...
)3

أري اسـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض يفواعد ومعايأ تديد املناقق وألُنقح وتدىث عوى فرتاب منتظ مل ويث ألعك
أفضل امل ارساب عوى الاعيد الدويل وأفضل املعووماب العو يمل املتاحمل.

)4

الخيا ا ول :تدىم املناقق
الخيا ألف :ت مقرتحاب تاف وفقا ألحكاً ه ا اعنء.
الخيا اء :سعرفمل الدوف األقرا ت نطاق الا ـ ـ ـ ـ ــكوك واألقُر القانونيمل ذاب الاـ ـ ـ ـ ــومل
وا يئاب العامليمل وانيفوي يمل والقطاعيمل املعنيمل ،وفقا لوشروح املبينمل ت ه ا اعنء.

الخيا الثااي :ال حاجمل لنو
)5

الخيا ا ول :يب ج ُاا أو منتدى ون القرار املشار اليه ت اعنء [ ]...ت مقرتحاب تديد
املناقق احملالمل ت اقار ه ا اعنء.

الخيا الثااي :ال حاجمل لنو
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 2-3-4عملية تعيين الم افق

املقرتحاب
الخيا ا ول:
)1

ا
املقرتحاب:
الخيا ألف :أوا أن يقدًِّ
الدوف األقرا

أ)
)

ا يار  :1الدوف األقرا والدوف سأ األقرا  ،عوى أن يكون مم وما أن الدوف سأ
األقرا ستكون مونممل بأي ألدابأ ذاب وومل ألوض
ا يار  :2الدوف ال كق ا أن ألابح أقرافا

ج)

ا يار  :1ا يئاب العامليمل وانيفوي يمل والقطاعيمل املعنيمل
ا يار  : 2ا يئاب العامليمل وانيفوي يمل والقطاعيمل املعنيمل ،باال رتاك م الدوف األقرا

م)

ا يئمل العو يمل/التقنيمل املشار الي ا ت اعنء []...

هـ)

األ خاا الطبيعيون أو االعتباريون ال ين ألن ي م مولمل قر
ا ت

و)

املدين ،ساهم ت مقرتحاب أخرى.

الخيععا ععاء :ألقوً ال ــدوف األقرا
لوشروح املبينمل ت ه ا اعنء.
)2

ب ــنع ــدام املقرتح ــاب ت اق ــار آلي ــمل لوبح ــار انيفوي ي ــمل ،وفقــا

ألقدىً املقرتحاب اىل:
الخيا ألف :ج اا أو منتدى ون القرار املشار اليه ت اعنء [.]...
الخيا اء :ا يئمل العو يمل/التقنيمل املش ـ ـ ـ ــار الي ا ت اعنء [ ،]...اما مبا ـ ـ ـ ــرة أو عن قريق ج اا
أو منتدى ون القرار املشار اليه ت اعنء [.]...
الخيا

)3

ألكون املقرتحاب مســتندة اىل أفضــل األململ العو يمل املتاحمل ،وألطبق الن ج/املبدأ الويفا ي و تج النظاً
انيكولوجي ،وألض ت االعتبار املعار التقويديمل ذاب الاومل ال متتوك ا الشعو األوويمل.

)4

الخيا ألف :ألش ل العناور املشرتح ألوافرها ت املقرتحاب ما يوي:
أ)

الووف اعغرات/املكاين

)

31/75

ي  :األمانمل املشار الي ا ت اعنء [.]...

القيم ،سا ت ذلز ا
الت ديداب/أوجه التأثر و ا
القيتم الثقافيمل واالجت اعيمل وااليفتااميمل

ج)

العوامل انيكولوجيمل املتاومل سعايأ التحديد

م)

البياناب العو يمل املتعوقمل بقواعد ومعايأ تديد املنطقمل

هـ)

أهدا احلمظ واالستغالف املستداً
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و)

مور ا يئاب العامليمل وانيفوي يمل والقطاعيمل املعنيمل وأنشطت ا

ا)

معووماب عن املناقق ا اورة ،سا ت ذلز أي مناقق خاضعمل لواليمل وقنيمل
التدابأ القا مل ت املنطقمل أو املناقق ا
املالوقمل ا

ح)
ح)

ووــف لكيميمل مســاامل املويف املقرتح ت ألكوين ــبكاب لو ناقق البحريمل احمل يمل ألتســم
بطابع ا الت ثيوي لونُظم انيكولوجيمل ،اذا ما انطبق ذلز

ي)

معوومــاب عن األنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطــمل البش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريــمل احملــدمة ال ألتم ت املنطقــمل ،ســا ت ذلــز أوجــه
االستخداً من جان ا ت عاب احملويمل ت الدوف الساحويمل ا
املالوقمل

ك)

اآلثار ،سا ت ذلز اآلثار الرتا يمل

ف)

االعتباراب االجت اعيمل االيفتااميمل

ً)

ا يار  :1مشروع طمل انمارة
ا يار  :2ألدابأ احلمظ وانمارة ال ســتُتخ لتحقيق ا د احملدم ،اســتناما اىل أفضــل
املعووماب العو يمل املتاحمل
ا يار  :3ألووياب ودمة موضوعمل خاياا لو نطقمل املرام النظر ت تديدها

ن)

خطمل لورود والبحث واالستعراض ،سا يش ل عناور ذاب أولويمل

س)

عرض لوخياراب املتعوقمل بنوع األماة األمواب) ال ستُستخدً
ا يار  :1مدة امنيمل ودمة ألكون مربوقمل بأهدا احلمظ واالستغالف املستداً

ع)

ا يار  :2ال حاجمل لنو
)

ط عاً لوع ويمل املتبعمل ت اعدام املقرتح ،سا ت ذلز املشاوراب

ا)

عرض ملتطوباب الرود واالمتثاف واننماذ

ق)

األساس القانوين لتحديد املنطقمل البحريمل احمل يمل.

منوذج املقرتحاب.
الخيا اء :ألض ا يئمل املشار الي ا ت اعنء [ ]...ت

الخيا الثااي :ال حاجمل لنو
التشاور بشأن املقرتح وألقيي ه
الخيا ا ول:
)1

يكون التشاور بشأن املقرتحاب امال و مافا وممتوحا ع ي أوحا املاوحمل املعنيني.

)2

الخيا ألف :يش ل أوحا املاوحمل املعنيون:
أ)

32/75

الدوف افمل ،سا ت ذلز

ا يار  :1الدوف الساحويمل ا
املالوقمل
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ا يار  :2الدوف املتأثرة احملت ومل ،سا ت ذلز الدوف الساحويمل ا
املالوقمل
)
ج)

ا يئاب العامليمل وانيفوي يمل والقطاعيمل املعنيمل
املشتغوني با اف
املدين

م)

ا ت

ه)

األوساح العو يمل

و)

األوساح األ امايمل

ا)

الشعو األوويمل وا ت عاب احملويمل ال متتوز معار ألقويديمل ذاب وومل

الخيا اء:
أ)

)
الخيا

يض ج اا أو منتدى ون القرار املشار اليه ت اعنء [ ]...يفا مل بأوحا املاوحمل
ال ين ينبغي التش ـ ـ ــاور مع م بش ـ ـ ــأن املقرتحاب ،بناء عوى مش ـ ـ ــورة ا يئمل العو يمل/التقنيمل
املشار الي ا ت اعنء []...
أري التش ـ ــاور م الدوف الس ـ ــاحويمل املال او ـ ـ ـقمل بش ـ ــكل نش ـ ـ ـ  .وألراعى ت قرا ق ألوز

املشاوراب الظرو ُ ا اومل لودوف اعنريمل الاغأة الناميمل.

ي  :ال حاجمل لنو

)3
)4

املقرتح.
ألنشر األمانملُ املشار الي ا ت اعنء []...
ت

ألنشر األمانمل أي مساااب ألرم أثناء ع ويمل التشاور.

)5

ألكون فرتة التشاور ودمة بأجل امين.

)6

ينظر مقدمو املقرتحاب ت املســاااب الوارمة خالف فرتة التشــاور وأوا م ألنقيح املقرتح لألخ
بتوز املساااب.

)7

الخيععا ألف :ألقوً ا يئــمل العو يــمل/التقنيــمل املش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الي ــا ت اعنء [ ]...بــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض املقرتح
وأي ألعويقاب ألرم خالف ع ويمل التش ــاور ،وألقدً ألوو ــيمل اىل ج اا أو منتدى و ــن القرار املش ــار
اليه ت اعنء [ .]...واري ا يئمل العو يمل/التقنيمل ،ت سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــياق ألقيي ا ،مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوراب م ا يئاب
العامليمل وانيفوي يمل والقطاعيمل املعنيمل .وأوا ابراً م راب ألماهم بغيمل أليسأ ه ه املشاوراب.
الخيا اء :يقوً فريق من [ ]...خبأا/خراء يتم اختيارهم من يفا مل ا راء العو يني املس ـ ــتقوني
املش ـ ــار الي ا ت اعنء [ ]...باس ـ ــتعراض املقرتح وأي ألعويقاب ألرم خالف ع ويمل التش ـ ــاور ،ويقدً
ألوويمل اىل ج اا أو منتدى ون القرار املشار اليه ت اعنء [.]...
ا ـاــمل باســتعراض املقرتح وأي ألعويقاب ألرم خالف ع ويمل
الخيا ي  :ألقوً هيئمل عو يمل/ألقنيمل ى
التشاور ،وألقدً ألوويمل اىل ج اا أو منتدى ون القرار املشار اليه ت اعنء [.]...
ـتعرض املقرتح وأي ألعويقـاب ألرم
الخيا ال :أري اختيـار هيئـمل عو يـمل/ألقنيـمل يفـا ـمل لكي ألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت
خالف ع ويمل التشاور وألقد تً ألوويمل اىل ج اا أو منتدى ون القرار املشار اليه ت اعنء [.]...

33/75
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الخيا هاء :أري عاملح مس ـ ـ ـ ــتقل أو أ ثر من العو اء املس ـ ـ ـ ــتقوني املعرت
اض األيفران العو ي لو قرتح.
استعر ت

م ت اقار الا ـ ـ ـ ــز

الخيا الثااي :ال حاجمل لنو
ون القرار
الخيا ا ول:
)1

يتخ ج اا أو منتدى ون القرار املشار اليه ت اعنء [ ]...القرار ا
اب بشأن:
الخيا ألف :ألعيني:
ا يار  :1األمواب انماريمل القا مل عوى أساس املناقق ،سا في ا املناقق البحريمل احمل يمل،
ا يار  :2املناقق البحريمل احمل يمل ،ت ضـ ــوء املشـ ــورة أو التووـ ــياب العو يمل واملسـ ــاااب
الوارمة خالف ع ويمل التشاور والتقييم املناوا عوي ا ت اقار ه ا اعنء.

الخيا اء :املســا ل ذاب الاــومل باألمواب انماريمل القا مل عوى أســاس املناقق ،سا في ا املناقق
البحريمل احمل يمل ،في ا يتعوق بالعناو ـ ـ ـ ـ ــر التاليمل ،م االعرتا بالس ـ ـ ـ ـ ــوطمل الر يس ـ ـ ـ ـ ــيمل ال ألت ت ا
ا يئاب العامليمل وانيفوي يمل والقطاعيمل املعنيمل ،ل من ا ت حدوم واليته ،ت ألعيني األمواب انماريمل
القا مل عوى أساس املناقق ،سا في ا املناقق البحريمل احمل يمل:
املوج مل لودوف وا يئاب انيفوي يمل والقطاعيمل
األهدا العويا واملبامئ التوجي يمل واملعايأ ِّ

أ)
)
ج)

تديد املناقق
ا يار  :1الب  ،بعد مراسـ ـ ـ ـ ـ ــمل ل حالمل عوى حدة ،في ا اذا ان من الالاً ألعيني أماة
اماريمل يفا مل عوى أس ـ ــاس املناقق عوى الا ـ ــعيد العاملي ،أً التوو ـ ــيمل بأن ألتخ ا يئاب
العامليمل أو انيفوي يمل أو القطاعيمل املعنيمل ألدبأا ما أو جوان معينمل منه
ا يار  : 2التوويمل بأن ألتخ ا يئاب العامليمل أو انيفوي يمل أو القطاعيمل املعنيمل ألدابأ

م)
)2

)3

ارس ــاء ع وياب لوتعاون والتنس ــيق في ا بني ا يئاب العامليمل وانيفوي يمل والقطاعيمل القا مل
والدوف

الخيا ألف :ألتىخ القراراب املعت دة سوج المقرة  )1أعاله بتوافق اآلراء.

الخيا اء :قاعدة عاممل ،يعت د ج اا أو منتدى ون القرار املشار اليه ت اعنء [ ]...يفراراألاه
املتىخ ة سقتضــى المقرة  )1أعاله بتوافق اآلراء .واذا اســتُ انمدب مجي اع وم الراميمل اىل التووــل
لتوافق ت اآلراء ،ينطبق انجراء التايل [.]...
الخيا ألف :ألكون موافقمل الدوف الساحويمل ا
املالوقمل الاممل لوض ألدابأ سقتضى المقرة .)1

الخيا اء :ال حاجمل لنو
)4

34/75

ت احلاالب ال أوا في ا أن يؤثر يفرار ُّان سقتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى المقرة  )1أعاله عوى األنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطمل ال
ألنظ ـا هيئـملح عـامليـمل أو ايفوي يـمل أو يفطـاعيـمل أو أن يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوجـ ألعـاو تن هـ ه ا يئـمل ،يطوُـ ج ـاا
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أو منتدى و ـ ــن القرار املش ـ ــار اليه ت اعنء [ ]...اىل األمانمل أن ا
نطر ا يئملت العامليمل أو انيفوي يمل
أو القطاعيمل املعنيمل بالقرار وأن ألوت ألعاو ا بغيمل اع اف القرار.
الخيا الثااي :ألتخ آليملح لوبحار انيفوي يمل يفرار ا
اب ألعيني املناقق البحريمل احمل يمل ،وفقا لوش ـ ـ ـ ــروح الوارمة ت
ه ا اعنء.

الخيا الثالث :ال حاجمل لنو
 4-4ال ميذ
الخيا ا ول:
)1

ألكمل الدوف األقرا اجراءت الع وياب واألنش ـ ــطمل ال ألتم ت واليت ا أو ريفابت ا سا يتس ـ ــق م
التدابأ املعت دة سوج ه ا اعنء.

)2

امتثاف السمن ال ألرف عو ا وانماذت التدابأ املعت دة قبقا ا اعنء.
ألكمل الدوف األقرا
ت
الدوف األقرا ا ا
يئاب العامليمل وانيفوي يمل والقطاعيمل املختاــمل ال هي أعضــاء في ا عوى
ألشــج
ُ
اعت ام ألدابأ من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأ ا معم أهدا احلمظ وانمارة ال ألرمي الي ا التدابأ املعت دة سوج
ه ا اعنء.

)4

لي ت ه ا الاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز ما ان مولمل قر من أن ألتخ في ا يتعوق بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن ا أو في ا يتاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
ألدابأ اض ــافيمل
باألنش ــطمل والع وياب ا اض ــعمل لواليت ا أو ريفابت ا ،وسا يتس ــق م القانون الدويل ،ت
اىل جان ألوز املعت دة سوج ه ا اعنء.
ألشـ ــج الدوف األقرا اع ا
اب سأ األقرا ت ه ا الاـ ــز عوى اعت ام ألدابأ لدعم أهدا

)6

ينبغي أال يمرض ألنمي ُ التدابأ املعت دة سوج ه ا اعنء عبئا سأ متناسـ ـ ـ ـ عوى الدوف اعنريمل
الاغأة الناميمل.

)3

)5

احلمظ وانمارة ال ألرمي الي ا التدابأ املعت دة سوج ه ا اعنء.

الخيا الثااي:
)1

ألكون ا يئاب العامليمل أو انيفوي يمل أو القطاعيمل املعنيمل مســؤولمل عن ألنمي و/أو انماذ ألدابأ احلمظ
وانمارة ال ألعت دها في ا يتاــل باألمواب انماريمل القا مل عوى أســاس املناقق ،سا في ا املناقق
البحريمل احمل يمل.

)2

الخيا ألف:
أ)

36/75

الدولمل الطر ال ال ألكون مش ـ ــا ار مل ت و ـ ـ ة
ـز أو اقار ذي و ـ ــومل وال عضـ ـ ـوا ت هيئمل
عامليمل أو ايفوي يمل أو يفطاعيمل معنيمل وال ال ألوافق بأي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكل آخر عوى ألطبيق ألدابأ
احلمظ وانمارة املعت دة سوج مثل ه ه الا ـ ـ ـ ـ ــكوك أو األقر أو سعرفمل ألوز ا يئاب،
ليس ـ ـ معماة من واج التعاون قبقا ألحكاً االألمايفيمل وه ا الا ـ ــز من أجل حمظ
التنوع البيولوجي البحري ت املناقق الوايفعمل خارج نطاق الواليمل الوقنيمل واس ـ ــتغالله عوى
حنو مستداً.
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)

ألكمل ه ه الدوف األقرا اجراءت الع وياب واألنشطمل ال ألق ت واليت ا أو ريفابت ا
سا يتسـ ـ ــق م التدابأ املتاـ ـ ــومل باألمواب انماريمل القا مل عوى أسـ ـ ــاس املناقق ،سا في ا
عني سقتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى وـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكوك وأقُر ذاب و ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوــمل أو سعرفــمل
املنــاقق البحريــمل احمل يــمل ،ال ألُ ى
هيئاب معنيمل.

الخيا اء :ال حاجمل لنو
 5-4الر د واالس عراض
الخيا ا ول:
)1

ألبوغ الدوف األقرا ا يئملت املشـ ـ ـ ــار الي ا ت اعنء [ ]...بتنمي التدابأ من يفبيل األمواب انماريمل
عني ت اقار ه ا اعنء.
القا مل عوى أساس املناقق ،سا في ا املناقق البحريمل احمل يمل ،ال ألُ ى

)2

ألقوً بروـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد التدابأ من يفبيل األمواب انماريمل القا مل عوى أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس املناقق ،سا في ا املناقق
عني ت اقار ه ا اعنء:
البحريمل احمل يمل ،ال ألُ ى
الخيا ألف :ا يئملُ العو يمل/التقنيمل املشار الي ا ت اعنء []...

الخيا اء :عنملُ الرود واالمتثاف املشار الي ا ت اعنء []...
وألستعرض ا موريا.
)3

أري ت االسـتعراض املنم سوج المقرة  )2أعاله ألقييم فعاليمل التدابأ والتقدً احملرا ت تقيق
أهداف ا ،وألقدمي املشورة والتووياب اىل ج اا أو منتدى ون القرار املشار اليه ت اعنء [.]...

)4

ت أعقا ع ويمل االس ـ ــتعراض ،يتخ ج اا أو منتدى و ـ ــن القرار املش ـ ــار اليه ت اعنء [،]...
حس االيفتضاء ،يفراراب بشأن ما يوي:
الخيا ألف :ألعديل أو الغاء األمواب انماريمل القا مل عوى أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس املناقق ،سا في ا املناقق
البحريمل احمل يمل ،سا يش ل ل ما يرألب ب لز من ألدابأ احلمظ وانمارة ،استناما اىل ج لإلمارة
التكيميمل وم مراعاة أفضل املعووماب العو يمل املتاحمل.
الخيا اء :ألعديل أو الغاء املناقق البحريمل احمل يمل ،سا يش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل ل ما يرألب ب لز من ألدابأ
احلمظ وانمارة ،استناما اىل ج لإلمارة التكيميمل وم مراعاة أفضل املعووماب العو يمل املتاحمل.

الخيا الثااي:

37/75

)1

ألكون ا يئاب العامليمل أو انيفوي يمل أو القطاعيمل املعنيمل مسـ ـ ـ ـ ــؤولمل عن روـ ـ ـ ـ ــد واسـ ـ ـ ـ ــتعراض التدابأ
ال ألعت دها.

)2

الخيا ألف :يقوً ج اا أو منتدى ون القرار املشار اليه ت اعنء [ ]...باستعراض ألنمي ه ا
الا ـ ــز عوى فرتاب منتظ مل ،سا ت ذلز من خالف ألقارير ألرم اليه من ا يئاب العامليمل وانيفوي يمل
عني سعرفمل ه ه ا يئاب.
والقطاعيمل املعنيمل بشأن ألنمي التدابأ ال ألُ ى
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الخيا اء :يتوقى ج اا أو منتدى ون القرار املشار اليه ت اعنء [ ]...ألقارير من آليمل البحار
عني سعرفمل ه ه ا يئاب.
انيفوي يمل بشأن ألنمي التدابأ ال ألُ ى

الخيا ي  :يقوً املؤمتر االس ـ ــتعراض ـ ــي املش ـ ــار اليه ت اعنء [ ]...باس ـ ــتعراض ألنمي ه ا اعنء
عوى فرتاب مناسبمل.

الخيا الثالث :ال حاجمل لنو

 - 5تقييمات ا ثر الايئي
 1-5وا ب ت راء تقييمات لألثر الايئي
)1

الخيععا ا ول :اري الــدوف األقرا ألقيي ــا ل ثــار احملت وــمل النــامجــمل عن األنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطــمل ال يُعتنً
ألنمي ها ت واليت ا أو ريفابت ا ت املناقق الوايفعمل خارج نطاق الواليمل الوقنيمل ،وفقا اللتناماهتا
سوج املوام  204اىل  206من االألمايفيمل.
أ)

والقانون الدويل العرت الواج التطبيق.

الخيا الثااي :عندما ألكون لدى الدوف أس ـ ـ ـ ــبا ح معقولمل لالعتقام بأن أنش ـ ـ ـ ــطمل يُعتنً القياً ا
ت واليت ا أو ريفابت ا يفد ألس ـ ــب ألووثا بأا لوبيئمل البحريمل أو ألغيأ ة
اب هاممل وض ـ ــارة في ا ،ألع د
هـ ه الــدوف اىل أيفاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى حــد كن ع ويــا اىل ألقييم اآلثــار احملت وــمل ملثــل هـ ه األنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطــمل عوى
البيئمل البحريمل.

الخيا الثالث :ال حاجمل لنو
)2

الخيا ا ول :ألتخ الدوف األقرا  ،اسـ ـ ـ ــتناما اىل املوام  204اىل  206من االألمايفيمل ،التدابأ
القانونيمل أو انماريمل أو سأها من التدابأ لتنمي أحكاً ه ا اعنء وأي ألدابأ أخرى ألقررها ا يئمل
املشار الي ا ت اعنء [.]...
الخيا الثااي :ألو انً الدوف األقرا مقرتحي النش ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ال ي يتم ت واليت ا أو ريفابت ا بنجراء
ألقييم لألثر البيئي الناجم عن النش ـ ـ ـ ــاح املنم ألنمي ه ت مناقق وايفعمل خارج نطاق الواليمل الوقنيمل
اذا ما اس ــتول ذلز النش ــاح ــرح العتبمل الدنيا نجراء ألقييم ألثره البيئي ،متش ــيا م املامة 206
من االألمايفيمل.
أ)

)3

ألسراض ه ا الا ــز ،ألكون األنش ــطمل ال يُعتنً القياً ا ت واليمل الدولمل أو ريفابت ا
هي ألوز األنشـ ــطمل ال متارس عوي ا الدولملُ ريفابمل فعويمل أو واليمل ألتخ ـ ــكل الرتخيو
ه األنشطمل أو متويو ا.

الخيا ا ول :ال ينطبق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح اجراء ألقييم لألثر البيئي ال ي يرم ت ه ا الا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز اال عوى
األنشطمل ال ألنم ت مناقق ألق خارج نطاق الواليمل الوقنيمل.
الخيا الثااي :ينطبق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح اجراء ألقييم لألثر البيئي الـ ي يرم ت هـ ا الا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز عوى مجي
األنشطمل ال ألنجم عن ا آثار ت مناقق ألق خارج نطاق الواليمل الوقنيمل.

38/75
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 2-5العالق ع ععة عملي ع ععات تقيي ا ثر الايئي ال ي ت ري تف ع ععا الص ع ع ع ع ععكوك وا فُر ذات الصع ع ع ع ع عل ع ععة
والهيئات المع ية
)1

اب األثر البيئي املنا ــوا عوي ا ت ه ا الا ــز سا يتس ــق م االلتناماب املنبثقمل عن
ارى ألقيي ُ
ت
)6
االألمايفيمل والقانون الدويل العرت .

)2

الخيا ا ول :ينبغي أال ألقوض ع ويمل ألقييم األثر البيئي املناـ ـ ـ ـ ـ ــوا عوي ا ت ه ا اعنء ما هو
يفا م من الاكوك واألُقر القانونيمل ذاب الاومل وا يئاب العامليمل وانيفوي يمل والقطاعيمل املعنيمل.
الخيا الثااي :ألُم ىس ـ ـ ـ ـر أحكاً ه ا اعنء عوى حنو يكمل احرتاً االلتناماب الوارمة ت الا ـ ـ ــكوك
األخرى ذاب الاومل وأن يدعم بعض ا بعضا ،بغيمل ارساء اقار متسق لتقييم األثر البيئي الناجم
عن األنشطمل املنم ة ت املناقق الوايفعمل خارج نطاق الواليمل الوقنيمل.

)3

الخيا ا ول :ألتش ـ ـ ـ ـ ــاور ا يئاب املش ـ ـ ـ ـ ــار الي ا ت اعنء [ ]...و/أو ألنس ـ ـ ـ ـ ـق م ا يئاب العامليمل
وانيفوي يمل والقطاعيمل املعنيمل املكوممل بتنظيم األنشــطمل املنم ة ت املناقق الوايفعمل خارج نطاق الواليمل
الوقنيمل أو و ايمل البيئمل البحريمل ،وذلز وفقا لإلجراءاب التاليمل]...[ :
أ)

)4

ألش ـ ـ ل ه ه انجراءاب انش ــاء فريق عامل ا ـ ـو مش ــرتك بني الو االب أو مش ــار ملت
ثوني لو يئ ـ ــاب العو ي ـ ــمل والتقني ـ ــمل الت ـ ــابع ـ ــمل لتو ـ ــز املنظ ـ ــاب ت اجت ـ ــاع ـ ــاب ا يئـ ــمل
العو يمل/التقنيمل املشار الي ا ت اعنء [.]...

الخيا ا ول:
الخيا ألف :ألر تس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى معايأ و/أو مبامئ ألوجي يمل عامليمل منيا نجراء ألقيي اب األثر
البيئي ،ألوض ـ ـ ـ سعرفمل ا يئمل العو يمل/التقنيمل املش ـ ـ ــار الي ا ت اعنء [ ]...و/أو عن قريق
التشاور أو التعاون م ا يئاب العامليمل وانيفوي يمل والقطاعيمل املعنيمل.
الخيا اء :ألوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،وفق [ ،]...مبامئ ألوجي يمل نجراء ع وياب ألقييم األثر البيئي
املنم ة ت اقار ما هو يفا م من ا يئاب العامليمل وانيفوي يمل والقطاعيمل املعنيمل.
الخيا الثااي:
ألشكل أحكاً ه ا اعنء معايأ و روقا منيا عامليمل لتقيي اب األثر البيئي ال ُارى ت
املناقق الوايفعمل خارج نطاق الواليمل الوقنيمل.

أ)
)

ينبغي لسا ر الاكوك واألُقُر وا يئاب العامليمل وانيفوي يمل والقطاعيمل املعنيمل ال ا واليمل
ألتعوق ب ــالتنوع البيولوجي البحري ت املن ــاقق الوايفع ــمل خ ــارج نط ــاق الوالي ــمل الوقني ــمل أن
ألتوافق م املعايأ الاارممل لتقييم األثر البيئي الوارمة ت المقرة [.]...

__________
 )6ايفرتح االسرت ام بالاكوك التاليمل ت وض أحكاً ألتعوق بنجراء ألقيي اب األثر البيئي :املبامئ التوجي يمل الطوعيمل املتعوقمل
بتقيي اب األثر الشامومل لوتنوع البيولوجي ،الاامرة ت اقار األمايفيمل التنوع البيولوجي والتووياب التوجي يمل الاامرة عن
السوطمل الدوليمل لقاع البحار لما دة املتعايفدين بشـأن ألقييم اآلثار البيئيمل احملت ومل النا ئمل عن استكشا العقيداب املتعدمة
املعامن ت املنطقمل وا طوح التوجي يمل الدوليمل نمارة ماايد أمساك املياه الع يقمل ت أعايل البحار ،الاامرة عن منظ مل
األس يمل والنراعمل لألمم املتحدة.
39/75
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الخيا الثالث :ألرم املبامئ التوجي يمل نجراء ألقيي اب األثر البيئي ت املرفق [.]...
)5

الخيا ا ول :ال يونً اجراء ألقييم لألثر البيئي سوج ه ا الاز ألي نشاح يتم وفقا لوقواعد
واملبامئ التوجي يمل ال ألضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ا عوى النحو املال م ا يئاب العامليمل وانيفوي يمل والقطاعيمل القا مل
ذاب الاــومل ،بغض النظر ع ا اذا ان ألقييم األثر البيئي مطووبا سوج ألوز القواعد أو املبامئ
التوجي يمل أً ال.
الخيا ال ثااي :حيث ـا ُوجدب بالمعـل هيئـاب عامليـمل أو يفطـاعيـمل أو ايفوي يـمل معنيـمل مكومـمل بواليمل
ألتعوق بــنجراء ألقييم لألثر البيئي ت املنــاقق الوايفعــمل خــارج نطــاق الواليــمل الوقنيــمل ،ال يكون ألقييم
األثر البيئي سوج ه ا الاز الاما.
الخيا الثالث :مىت ان النش ـ ـ ـ ـ ــاح املنم ت مناقق وايفعمل خارج نطاق الواليمل الوقنيمل مش ـ ـ ـ ـ ـ وال
فعال بالتناماب واألمايفاب يفا مل ،ال يونً اجراء ألقييم آخر لألثر البيئي الناجم عن النشاح امل ور
سوج ه ا الاز،
الخيا ألف :ـ ـ ـريطمل أن ألن ىم نتيجمل ألقييم األثر البيئي ا رى ت اقار ألوز االلتناماب
أو االألمايفاب ألنمي ا فعاال.

أ)

الخيععا عاء :ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريطــمل أن يكون ألقييم األثر البيئي ا رى بــالمعــل معــامال من النــاحيــمل
الوظيميمل.
الخيا ي  :ريطمل أن ألكون العتبمل احملدمة نجراء ألقيي اب األثر البيئي معاململ لوعتبمل
احملدمة ت المقرة [ ]...أو ألمويف ا
)

اذا ان املعيار األمىن املناـ ـ ـ ــوا عويه ت ه ا الاـ ـ ـ ــز يفد اسـ ـ ـ ــتوفته ع ويملُ ألقييم األثر
البيئي ال ألتم ت اقـار هيئـمل عـامليـمل أو ايفوي يـمل أو يفطـاعيـمل أخرى معنيـمل ـا واليـملح ألتعوق
ألبني ذلـز
بــالتنوع البيولوجي البحري ت املنــاقق الوايفعــمل خــارج نطــاق الواليــمل الوقنيــمل ،و ى
من خالف آليمل التش ـ ـ ــاور م ا يئاب العامليمل أو انيفوي يمل أو القطاعيمل املعنيمل احملدمة ال
نُو عوي ا ت المقرة []...

الخيا الرا ي :ألكمل الدوف األقرا أن ُارى ألي نش ـ ـ ـ ــاح ألنظ ه و ـ ـ ـ ــكوك وأقُر أخرى ذاب
اب لألثر البيئي ألس ـ ـ ــتوت عتبمل ألقيي اب
و ـ ـ ــومل أو هيئاب عامليمل أو ايفوي يمل أو يفطاعيمل معنيمل ألقيي ح
األثر البيئي املناوا عوي ا ت ه ا الاز أو ألمويف ا.
 3-5ا احطة ال ي يلزم ت راء تقيي

ثرها الايئي

[عتباب اجراء ألقيي اب األثر البيئي ومعايأها]
الخيا ا ول:
)1

40/75

عندما ألكون لدى الدوف أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبا ح معقولمل لالعتقام بأن أنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطمل يُعتنً القياً ا ت واليت ا
أو ريفابت ا يفد ألسـ ـ ـ ــب ألووثا بأا لوبيئمل البحريمل أو ألغيأ ة
اب هاممل وضـ ـ ـ ــارة في ا ،ألع د ه ه الدوف
اىل أيفاى حد كن ع ويا اىل ألقييم اآلثار احملت ومل ملثل ه ه األنشطمل عوى البيئمل البحريمل.
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)2

ألقييم اآلثار احملت ومل.
أري ُ

)1

عندما ألكون لدى الدوف األقرا أس ـ ـ ـ ــبا ح معقولمل لالعتقام بأنه من املرجح أن نوف أنش ـ ـ ـ ــطمل
يُعتنً القياً ا ت واليت ا أو ريفابت ا أثرا يموق األثر ا ني أو العا ارض عوى البيئمل البحريمل ،ألقوً
ه ه الدوف بتقييم اآلثار احملت ومل ملثل ه ه األنشطمل عوى البيئمل البحريمل.

)2

عندما ألكون لدى الدوف أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبا ح معقولمل لالعتقام بأن أنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطمل يُعتنً القياً ا ت واليت ا
أو ريفابت ا يفد ألسـ ـ ـ ــب ألووثا بأا لوبيئمل البحريمل أو ألغيأ ة
اب هاممل وضـ ـ ـ ــارة في ا ،اري ه ه الدوف
ألقيي ا امال لألثر البيئي لتبني اآلثار احملت ومل ملثل ه ه األنشــطمل عوى البيئمل البحريمل ،وألبوغ بنتا ج
ألوز التقيي اب عوى النحو املناوا عويه ت ه ا اعنء.

الخيا الثااي:

الخيا الثالث :عندما ألكون لدى الدوف األقرا أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبا ح معقولمل لالعتقام بأنه من املرجح أن نوف
أنش ـ ـ ـ ــطمل يُعتنً القياً ا ت واليت ا أو ريفابت ا أثرا يموق األثر ا ني أو العا ارض عوى البيئمل البحريمل ،اري
ه ه الدوف ألقيي ا ل ثار احملت ومل ملثل ه ه األنشطمل عوى البيئمل البحريمل.
الخيا الرا ي :يكون ألقييم األثر البيئي الاما ،اال اذا استطاع مق ارتح النشاح الرهنمل عوى أن اآلثار احملت ومل
لونش ـ ـ ـ ـ ـ ــاح املقرتح س ـ ـ ـ ـ ـ ــتكون ض ـ ـ ـ ـ ـ ــئيومل لوغايمل ،يفياس ـ ـ ـ ـ ـ ــا اىل املعايأ واملقايي والعتباب ال ألض ـ ـ ـ ـ ـ ــع ا ا يئمل
العو يمل/التقنيمل املشار الي ا ت اعنء [.]...
الخيا الخامسُ :ارى ألقيي اب األثر البيئي وفقا لوعتبمل واملعايأ
الخيا ألف :املبيىنمل ت المقرة [ ]...وعوى حنو ما ألوض سنيد من التمايل ع ال بانجراء احملدم
ت المقرة [.]...
الخيا اء :ال ألضع ا ا يئمل العو يمل/التقنيمل املشار الي ا ت اعنء [.)7 ]...

[يفا مل باألنشطمل ال يونً اجراء ألقييم ألثرها البيئي وألوز ال ال يونً اجراء مثل ه ا التقييم ا]
)1

الخيا ا ول:
الخيا ألف :ألرم ت املرفق [ ]...يفا ملح ار ــاميمل سأ حا ـريمل لألنشــطمل ال يونً اجراء
ألقييم ألثرها البيئي وألوز ال ال يونً اجراء مثل ه ا التقييم ا.
الخيا اء :ألضـ ـ ا يئمل املش ــار الي ا ت اعنء [ ]...يفا مل ار ــاميمل سأ حاـ ـريمل لألنش ــطمل
ال يونً اجراء ألقييم ألثرها البيئي وألوز ال ال يونً اجراء مثل ه ا التقييم ا.
الخيا ي  :تألعد ،اسـ ـ ـ ــتناما اىل ألووـ ـ ـ ــياب ا يئمل العو يمل/التقنيمل املشـ ـ ـ ــار الي ا ت اعنء
[ ،]...يفا ملح ار ــاميمل سأ حاـ ـريمل لألنش ــطمل ال يونً اجراء ألقييم ألثرها البيئي وألوز

__________
 )7ايفرتح االسرت ام بالاكني التاليني ت وض أحكاً ألتعوق بعتباب ومعايأ ألقيي اب األثر البيئي :املبامئ التوجي يمل الطوعيمل
املتعوقمل بتقيي اب األثر الشامومل لوتنوع البيولوجي ،الاامرة ت اقار األمايفيمل التنوع البيولوجي واملبامئ التوجي يمل لتقيي اب
األثر البيئي ت البودان واأليفاليم اعنريمل ت احملي ا امئ.
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ال ال يونً اجراء مثــل هـ ا التقييم ــا ي ألكون سثــابــمل مبــامئ ألوجي يــمل قوعيــمل لكــل
مولمل من الدوف األقرا .
الخيا الثااي :ألض ا يئمل املشار الي ا ت اعنء [ ]...يفا مل ار اميمل سأ حاريمل باألنشطمل ال
يونً اجراء ألقييم ألثرها البيئي.
الخيا الثالث :ألض ـ ـ ا يئمل املشـ ــار الي ا ت اعنء [ ]...يفا مل ار ـ ــاميمل سأ حا ـ ـريمل باألنش ــطمل
ال ال يونً اجراء ألقييم ألثرها البيئي.

الخيا الرا ي :ال حاجمل لنو
)2

الخيا ا ول :يتم تديث القا مل بانتظاً.

الخيا الثااي :ال حاجمل لنو
[اآلثار الرتا يمل]
)1

الخيا ا ول :ألؤخ اآلثار الرتا يمل ت احلسبان عند اجراء ألقيي اب األثر البيئي.
أ)

الخيععا ألف :ع وي ــمل ألقييم اآلثــار الرتا ي ــمل ت املن ــاقق الوايفع ــمل خــارج نط ــاق الواليــمل
الوقنيمل و يميمل أخ ه ه اآلثار ت احلسبان ت سياق ع ويمل ألقييم األثر البيئي لألنشطمل
ال يُعتنً القياً ا ع ويملح ألتألف من العناور التاليمل []...

الخيا اء :ألقوً ا يئمل املشار الي ا ت اعنء [ ]...بوض املبامئ التوجي يمل ال ألش ل
املعايأ والعتباب احملدِّمة لوجو اجراء ألقيي اب األثر البيئي واحلاالب ال يتعني في ا
أخ اآلثار الرتا يمل ت احلسبان.

الخيا الثااي :ال حاجمل لنو
)2

درس األثر التنايدي لونشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح عند اضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافته ل ثار النامجمل عن
لدى تديد اآلثار الرتا يمل ،يُ ت
األنشــطمل الســابقمل واحلاضــرة وألوز ال اكن بشــكل معقوف التنبؤ بتنمي ها ت املســتقبل ،باــر
النظر ع ا اذا ان الدولمل الطر متارس واليمل أو ريفابمل عوى ألوز األنشطمل األخرى.

[اآلثار العابرة لوحدوم]
)1

ألؤخ اآلثار العابرة لوحدوم ت احلسبان عند اجراء ألقيي اب األثر البيئي.

)2

عند االيفتض ـ ـ ــاء ،ألؤخ ت احلس ـ ـ ــبان ت ع ويمل ألقييم األثر البيئي أيض ـ ـ ــا اآلثار احملت ل ويفوع ا ت
املناقق ا
املالوقمل.

[أحكاً ودمة ألتناوف ألقيي اب األثر البيئي ت املناقق ال ألُعتر م مل أو هشمل ايكولوجيا أو بيولوجيا]
الخيا ا ول:
)1

42/75

ألنطبق ،عوى النحو املبني أمناه ،عتبملح أمىن عوى ألقيي اب األثر البيئي ال ُارى ألنشـ ـ ـ ـ ــطمل منم ة
ت مناقق ألُعتتر م مل أو هشمل ايكولوجيا أو بيولوجيا.
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)2

الخيا ألفُ :ارى ألقيي اب األثر البيئي لألنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطمل ال يُعتنً القياً ا ت مناقق ألُعتتر م مل
أو هشمل ايكولوجيا أو بيولوجيا وفقا لألحكاً التاليمل []...
أ)

و املنطقمل ال يُعتنً ألنمي النش ـ ـ ـ ــاح في ا
ألراعى ت المحو األويل لألنش ـ ـ ـ ــطمل خا ـ ـ ـ ــا ُ
واملوايف ال ســتكون اآلثار احملت ومل في ا مو وســمل .فنذا ان من املنم ألنمي املشــروع ت
منطقمل ألعتتر منطقمل م مل أو هشــمل أو ت منطقمل مال او ـقمل ا ،ياــبح اجراء ألقييم لألثر
البيئي الاما بار النظر ع ا اذا ان اآلثار املتويف حدوث ا ضئيومل أً ال.

الخيا اء :يقوً ج اا أو منتدى و ــن القرار املش ــار اليه ت اعنء [ ]...بوض ـ ـ ار ــاماب مما ــومل
عن اجراء ألقيي اب األثر البيئي ت املناقق ال ألعتتر م مل أو هشمل ايكولوجيا أو بيولوجيا.
ارى ألقيي اب األثر البيئي ت املناقق ذاب األايمل ،أو املناقق احمل يمل فعال ،قبقا
الخيا ي  :ت
لالألمايفاب الدوليمل ذاب الاومل بتوز املناقق.

الخيا الثااي :ال حاجمل لنو
 4-5عملية تقيي ا ثر الايئي
ألوض ت مرحومل الحقمل التماويل املتعوقمل بع ويمل اجراء ألقييم األثر البيئي.
الخيا ا ول :ت
الخيا الثااي :ســيشــت ل الاــز عوى ووـ ة
ـف عاً لوخطواب انجرا يمل ال يتعني األباع ا نجراء ألقيي اب
األثر البيئي ،اضافمل اىل ووف ألموار الدوف املشا ار مل ت ه ه الع ويمل والتناماهتا ومسؤولياهتا .واكن وض
ألوز األحكاً استناما اىل املوام  5اىل  9من األمايفيمل ألقييم األثر البيئي ت اقار عر حدومي.
الخيا الثالث:
)1

ألش ل ع ويمل اجراء ألقييم لألثر البيئي ا طواب املبينمل أمناه.
أ)

اجراء فحو لوب في ا اذا ان من الالاً ألقييم األثر البيئي
الخيا ألف :ألكون الـدوف األقرا مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤولـمل عن البـ في ـا اذا ـان من
الالاً اجراء ألقييم لألثر البيئي وفقا ملقتضياب ه ا الاز.
الخيا اء :ألكون الدوف األقرا مســؤولمل عن الب في ا اذا ان من الالاً
اجراء ألقييم لألثر البيئي وفقا ملقتضياب ه ا الاز .فنذا رأب الدولمل الطر
أن ال لنوً نجراء ألقييم لألثر البيئي بش ـ ـ ـ ـ ــأن النش ـ ـ ـ ـ ــاح ال ي يُعتنً القياً به،
وج احلاوف عوى موافقمل ا يئمل العو يمل/التقنيمل املشار الي ا ت اعنء [.]...
ت

الخيا ي  :يكون مق ارتح النش ـ ـ ــاح ال ي يُعتنً القياً به مس ـ ـ ــؤوال عن الب
في ا اذا ان من الالاً اجراء ألقييم لألثر البيئي .فنذا رأى مق ارتح النشـ ــاح أن
وج
ال لنوً نجراء ألقييم لألثر البيئي بشــأن النشــاح ال ي يُعتنً القياً به ،ت
عويه ألقدمي املعووماب ال ألؤيد ذلز االسـ ـ ــتنتاج .وألتحقق ا يئمل املشـ ـ ــار الي ا
ت اعنء […] من أن املعووماب ال يفدم ا مق ارتح النشـ ــاح ألمي سقتضـ ــياب
ه ا الاز.
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)

تديد النطاق
الخيا ألف :سا يش ـ ـ ل اآلثار الرتا يمل ال أري ألبين ا ،وأفض ــل املعووماب
العو يمل املتاحمل ،واملعار التقويديمل
الخيا اء :من أجل تديد اآلثار والبدا ل ألسراض التحويل
الخيا

ج)

ي  :من أجل الويفو عوى املشا ل البيئيمل الر يسيمل

الخيا ال :من أجل تديد األض ـ ـ ـ ـرار احملت ل أن ألنجم عن النشـ ـ ـ ــاح ال ي
يُعتنً القياً به ،سا يش ل ووما ألمايويا لوعوايف البيئيمل احملت ومل
الخيا ألف :التنبؤ باألثر وألقيي ه باسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخداً أفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل املعووماب العو يمل
املتاحمل ،سا ت ذلز املعار التقويديمل

الخيا اء :التنبؤ باألثر وألقيي ه باستخداً أفضل املعووماب العو يمل املتاحمل،
سا ت ذلز املعار التقويديمل ومراسمل البدا ل
’‘1

الخيا ألف :يكون مق ارتح النش ـ ـ ـ ــاح ال ي يُعتنً القياً به مس ـ ـ ـ ــؤوال
عن اجراء ألقييم األثر البيئي.
أ)

وأوا له التعايفد م قر ثالث نجراء ألقييم األثر البيئي.

الخيععا ععاء :ألكون الــدولــمل الطر ال متــارس واليــمل أو ريفــابــمل عوى
النشاح ال ي يُعتنً القياً به مسؤولمل عن اجراء ألقييم لألثر البيئي.
ا يــار  :1وأوا لوــدولــمل الطر املس ـ ـ ـ ـ ـ ــؤولــمل عن اجراء ألقييم
لألثر البيئي أن ألو انً مق ارتح النشاح بنجراء ألقييم األثر البيئي.

ا يار  :2وأوا لودولمل الطر املس ـ ـ ـ ــؤولمل عن اجراء ألقييم
لألثر البيئي أن ألتعايفد م قر ثالث نجراء ألقييم األثر
البيئي .وال بــد أن ألُق ـدىً ألقيي ــاب األثر البيئي ال أري ــا
ه ـ ا الطر الثــالــث اىل ال ـدولــمل السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وانــاذ
القراراب بشأ ا.
ألقييم األثر البيئي ج ملح اس ـ ـ ـ ـ ــتش ـ ـ ـ ـ ــاريمل مس ـ ـ ـ ـ ــتقومل
الخيا ي  :اري ت
يق من ا راء ألعينه ا يئمل العو يمل/التقنيمل املش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار اليه ت
كدمها فر ح
اعنء [.]...
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’‘2

أوا لودوف األقرا  ،وال سـ ــي ا الدوف اعنريمل الاـ ــغأة الناميمل ،أن
ألقدً ألقيي اب مشرت مل لألثر البيئي.

’‘3

ألض ـ ـ ا يئمل العو يمل/التقنيمل املشـ ــار الي ا ت اعنء [ ]...يفا مل عمل
لوخراء .وأوا لوــدوف األقرا ذاب القــدراب احملــدومة أن ألكوف
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هؤالء ا راء بنجراء وألقدير نوعيمل ألقيي اب األثر البيئي لألنش ـ ـ ـ ـ ـ ــطمل
ال يُعتنً القياً ا.

م)

ألدابأ التخميف وامارة األثر وانبالغ به

ه)

تديد البدا ل من أجل التخميف من اآلثار الض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة احملت ومل والويفايمل من ا
والتعويض عن ا

و)

انخطار العاً والتشاور
’‘1

ُنطر اع اب التاليمل اخطارا عاما وأري التشاور مع ا:
الدوف الساحويمل ا
املالوقمل
أ)
الخيا ألف :ال اكن أن ألتأثر بالنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ال ي يُعتنً
القياً به
الخيا اء :عندما يكون من اعا ن أن خيوف النش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح
ال ي يُعتنً القياً به آثارا بيئيمل هاممل عوى املناقق البحريمل
الوايفعمل ت نطاق واليت ا الوقنيمل
الخيا

)

الدوف األخرى
’‘1

وخاومل الدوف املتأثرة احملت ومل ،مىت ألسىن تديدها.

ج)

الشعو األوويمل وا ت عاب احملويمل الكا نمل ت الدوف الساحويمل ا
املالوقمل وال
متتوز معار ألقويديمل ذاب وومل

م)

ا يئاب العامليمل وانيفوي يمل والقطاعيمل املعنيمل
’‘1

18-20848

ي  :وخاومل الدوف اعنريمل الاغأة الناميمل

سا في ا السوطمل الدوليمل لقاع البحار واملنظ مل البحريمل الدوليمل

ه)

املنظ اب سأ احلكوميمل

و)

اع ور

ا)

األوساح األ امايمل

ح)

ا راء العو يون

ح)

األقرا املتأثرة

ي)

ا ت عاب احملويمل واملنظ اب الكا نمل ت مناقق مال او ـ ـ ـ ـ ـقمل ال ألت ت خبرة فنيمل
خاومل أو بواليمل

ك)

أوحا املاوحمل امل ت ون باألمر واملعنيون به

ف)

ذوو املااحل القا مل ت املنطقمل
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)2

ـرتح انخطار العاً والتش ـ ـ ــاور ت ل مرحومل من مراحل ع ويمل ألقييم
الخيا ألف :يش ـ ـ ـ ت
األثر البيئي.
ألأهت ا مسـ ـ ـ ـ ــتوى املخاقر املنسـ ـ ـ ـ ــوبمل
يعك نوع انخطار العاً والتشـ ـ ـ ـ ــاور وو ُ
لونشاح وآثاره املرألقبمل.

أ)
)

ُانح أوحا املاوحمل فرومل لإلس اً سدخالب يفبل اناذ القراراب.

الخيععا ععاءُ :انح اع ور والــدوف واملنظ ــاب الــدوليــمل فروـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمل وــدمة املــدة لتقــدمي
التعويقاب أثناء ع ويمل تديد النطاق وبشأن مسوماب وثا ق ألقييم األثر البيئي.
الخيا ي ُ :متنح الدوف الســاحويمل املال او ـقمل والدوف األخرى ،وال ســي ا الدوف املتأثرة

احملت ومل مىت ألس ـ ـ ـ ـ ــىن تديدها ،و لز املنظ اب الدوليمل املختا ـ ـ ـ ـ ــمل وا ت املدين عند
االيفتضــاء ،فروــمل لتقدمي معووماب ذاب وــومل أثناء مرحومل تديد النطاق ا اا بع ويمل
ألقييم األثر البيئي.
’‘3

يكون انخطار العاً والتشاور:
مافني و اموني لوج ي .

أ)
)
’‘4

أ)
)
ج)
م)

’‘5
ا)

يُنظر ت التعويقاب املواضيعيمل الوارمة خالف ع ويمل التشاور وأري الرم عوي ا.
ينبغي اقالع اع ور عوى التعويقاب ال ألبدي ا الدوف السـ ــاحويمل املال او ـ ـقمل

وعوى ووف لكيميمل معاعمل ألوز التعويقاب.

اسل احملدمة لودوف السـ ـ ــاحويمل ،مىت نشـ ـ ــأب ألوز
ألعاجل ع ويمل التشـ ـ ــاور الش ـ ـ ـو ت
الشواسل.
ألراعي الــدوف األقرا التعويقـ ا
ـاب ال ورمب خالف ع ويــمل التشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاور عنــد
النظر ،خاووا ،ت اآلثار العابرة لوحدوم.

اكن وض اجراءاب لتيسأ ع ويمل التشاور عوى الاعيد الدويل.

نشر التقارير واألاحت ا لوج ور
’‘1

ح)

ودمي ا د واسـ ـ ــتبايفيني عند التشـ ـ ــاور م الدوف املال او ـ ـ ـقمل من فئمل الدوف
اعنريمل الاغأة الناميمل.

ألقوً ال ــدوف األقرا بنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر وألع يم التق ــارير املتعوق ــمل بنت ــا ج ع وي ــاب التقييم وفقــا
لو وام  204اىل  206من االألمايفيمل.

النظر ت التقارير واستعراض ا
الخيا ألف :أري االستعراض
ا يار  :1سعرفمل ا يئمل املشار الي ا ت اعنء []...
ا يار  :2استناما اىل األسالي العو يمل املعت دة.
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الخيا اء :ال حاجمل لنو
ح)

ون القرار
’‘1

الخيا ألف :مىت ان النش ــاح ال ي يُعتنً القياً به خاض ــعا لواليمل مولمل قر أو ريفابت ا،
ألكون ألوز الدولمل مس ــؤولمل عن ألقرير ما اذا ان من امل كن الش ــروع ت ألنمي النش ــاح
امل ور.
الخيا اء :ألكون ا يئمل املش ــار الي ا ت اعنء [ ]...مس ــؤولمل عن ألقرير ما اذا ان من
امل كن الشروع ت النشاح ،وفقا لوشروح انجرا يمل التاليمل:
ا يــار  :1كــاف التقييم الكــامــل لألثر البيئي أوال اىل فريق من ا راء ألعينــه
ا يئمل العو يمل/التقنيمل املش ـ ــار الي ا ت اعنء [ ]...لكي يس ـ ــتعرض ـ ــه ،ويوو ـ ــي
يق ج تاا أو منتدى و ـ ـ ـ ــن القرار املش ـ ـ ـ ــار اليه ت اعنء [ ]...سا اذا ان
المر ُ
ينبغي الشروع ت النشاح ال ي يُعتنً القياً به أً ال.

أ)

)

ا ي ــار  :2ك ــاف التقييم الك ــام ــل لألثر البيئي أوال اىل ا يئ ــمل العو ي ــمل/التقنيــمل
املش ـ ـ ــار الي ا ت اعنء [ ]...الس ـ ـ ــتعراض ـ ـ ــه وألقوً ا يئمل ،واض ـ ـ ــعمل ت االعتبار
املدخالب ال ورمب أثناء التشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاور العاً ،باسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض ألقييم األثر البيئي
وألووـ ــي ج اا أو منتدى وـ ــن القرار املشـ ــار اليه ت اعنء [ ]...سا اذا ان
ينبغي الشروع ت النشاح ال ي يُعتنً القياً به أً ال.

ا يار  :1أوا ألقدمي ألقييم منقح لألثر البيئي اىل فريق ا راء نعامة النظر فيه.

ا يار  :2ال حاجمل لنو
ج)

ا يار  :1أوا ع اا أو منتدى وـ ـ ـ ـ ــن القرار ألمويض سـ ـ ـ ـ ــوطمل وـ ـ ـ ـ ــن القرار
املنوقمل به اىل هيئمل ايفوي يمل معنيمل وفقا لوشروح واملتطوباب الوارمة أمناه []...

ا يار  :2ال حاجمل لنو
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الخيا

ي :

أ)

كاف التقييم الكامل لألثر البيئي اىل خراء ألقنيني السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ومن التووـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيمل
سا اذا ان ينبغي الشروع ت النشاح ال ي يُعتنً القياً به أً ال.

)

ونطر أي مولمل اكن أن ألتأثر بالنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح املقرتح
ألتاح نتا ج االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض لوج ورُ .
بنتا ج االستعراض.

ج)

خيض ـ ـ ـ ـ ـ ألقييم األثر البيئي لتقييم مسـ ـ ـ ـ ــتقل .وألتاح نتا ج االسـ ـ ـ ـ ــتعراض لوج ور وأوا
الطعن في ا.

م)

ُكاف التقييم الكامل لألثر البيئي عند اىل فريق من ا راء.

ه)

يستعرض فريق ا راء التقرير ويقدً ألووياب ،ت ضوء االستعراض املستقل.

و)

أوا احالمل ألقييم منقح لألثر البيئي اىل فريق ا راء نعامة النظر فيه.
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الخيا ألف :ال يت تخ يفرحار يس ـ ـ ـ ح بالشـ ـ ــروع ت النشـ ـ ــاح ال ي يُعتنً القياً به مىت أ ـ ـ ــار
ألقييم األثر البيئي اىل أن النشاح سيخوف آثارا ديدة الضرر بالبيئمل.

’‘2

الخيا اء :ال حاجمل لنو
ي)

الخيا ألف :نشر وثا ق ون القرار

الخيا اء :ال حاجمل لنو
ك)

الوووف اىل املعووماب
’‘1

ال ألُ تونً الدوف األقرا بانفا ـ ــاح عن معووماب سأ عاممل أو معووماب من ـ ــأ ا أن
مت حقوق املوكيمل المكريمل أو سأ ذلز من املااحل.

الخيا ألف :الرود واالستعراض

ف)

الخيا اء :الرود
ً)

االمتثاف

ن)

اننماذ

س)

التديفيق

ع)

مراسمل اآلثار املتبقيمل

)

النظر ت ألدابأ ما بعد الرود

)2

يكون مق ارتح النشاح مسؤوال عن ت ل ألكوممل ع ويمل ألقييم األثر البيئي ،سا ت ذلز التشاور.

)3

ألتعاون الدوف األقرا في ا يتعوق بنجراء ألقيي اب األثر البيئي ت املناقق الوايفعمل خارج نطاق
الواليــمل الوقنيــمل ،مراعيــمل االحتيــاجــاب ا ــاو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمل لوبوــدان النــاميــمل ،ســا ت ذلــز عن قريق ألقــدمي
املساعدة التقنيمل واملاليمل الالاممل وألطوير القدراب املؤسسيمل ونقل التكنولوجيا البحريمل.

)4

الخيا ألف:
ألض ـ ـ ا يئمل املش ـ ــار الي ا ت اعنء [ ]...منيدا من التماو ـ ــيل ال ألوض ـ ــح ع ويمل اجراء
ألقييم األثر البيئي.

أ)
)

تدىم ع ويمل اجراء ألقييم األثر البيئي سنيد من التماوــيل ،وألرم ه ه التماوــيل ت ــكل
ا يار  :1ألووياب أو مبامئ ألوجي يمل.
ا يار  :2مرفق ا الاز.

ج)

ألستعرض ه ه املبامئ التوجي يمل بانتظاً.
ت

الخيا اء :ال حاجمل لنو
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 5-5مح وى تقا ير تقيي ا ثر الايئي

الخيا ا ول :تدىم ت مرحومل الحقمل التماويل املتعوقمل باحملتوى املطوو لتقارير ألقييم األثر البيئي.
الخيا الثااي:
)1

أ  ،مىت ألعني اجراء ألقييم لألثر البيئي سوج ه ا الا ــز ،أن يتض ـ ـ ن ه ا التقييم
ما يوي:
الخيا ألف :ووف لألنشطمل ال يُعتنً القياً ا

أ)

الخيا اء :ووف لونشاح املقرتح والغرض منه
)

الخيععا ألف :ووـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف لوبــدا ــل املعقولــمل لألنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطــمل ال يُعتنً القيــاً ــا،
سا ت ذلز بدا ل عدً التنمي
الخيا اء :ووف ،يورم حس االيفتضاء ،لوبدا ل املعقولمل لونشاح املقرتح،
و لز بديل عدً التنمي

ج)

ووف لنتا ج ع ويمل تديد النطاق

م)

الخيا ألف :وو ــف ل ثار احملت ومل لألنش ــطمل ال يُعتنً القياً ا عوى البيئمل
البحريمل ،سا ت ذلز اآلثار الرتا يمل وأيمل آثار عابرة لوحدوم
الخيا اء :ووف لألثر البيئي احملت ل أن ينجم عن النشاح املقرتح وبدا وه،
اضافمل اىل ألقدير ملدى أايته
الخيععا ي  :ووـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف لألثر البيئي واألثر االجت ــاعي احملت ــل أن خيوم ــا
النشا ُح املقرتح وبدا وه ،اضافمل اىل ألقدير ملدى أايت ا
ا يار  :1سا ت ذلز ألبيان الحت االب ألس ـ ـ ــب النش ـ ـ ــاح ال ي أري
ألقيي ه ت حدوث ة
ألووث بأ أو ألغيأاب هاممل وض ـ ـ ــارة أخرى ت البيئمل
البحريمل لو ناقق الوايفعمل خارج نطاق الواليمل الوقنيمل وألنوع ا البيولوجي
ألقدير ل ثار املبا ــرة وسأ املبا ــرة والرتا يمل
ا يار  :2سا ت ذلز ح
احملت ومل ال اكن عوى حنو معقوف التنبؤ بويفوع ا نتيجمل لونشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح
املقرتح والبدا ل املعقولمل

هـ)

ووف لوبيئمل ال ُكت ل أن ألتأثر
’‘1

و)

سا ت ذلز ووف ملويف ألنمي النشاح املقرتح

الخيا ألف :ووف ألي آثار اجت اعيمل ايفتااميمل
الخيا اء :ووف ألي آثار اجت اعيمل
الخيا
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ا)
ح)

وو ــف ألس ـوأ الس ــيناريوهاب احملت ومل ال اكن ألويف حدوث ا نتيجمل لونش ــاح
ال ي يُعتنً القياً به

الخي ععا ألف :ووـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف ألي أل ــدابأ يرام ــا ألم ــامي ويفوع اآلث ــار ومنع ــا
والتخميف من ا
الخيا اء :ووـ ــف لوتدابأ املخمِّممل الكميومل بالتقويل اىل أمىن حد من اآلثار
البيئيمل الضارة
الخيعا ي  :ووـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف لوتــدابأ ِّ
املخممــمل الكميوــمل بــالتقويــل اىل أمىن حــد من
اآلثار البيئيمل واالجت اعيمل الضارة

الخيا ال :ووـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف لوبدا ل والتدابأ ال يرام ا الويفايمل من اآلثار البيئيمل
أو التخميف من ا أو التعويض عن ا
الخي ععا ه ععاء :ووـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف لوت ــدابأ ال يرام ــا ألم ــامي ح ــدوث ألووث بأ
أو ألغيأاب هاممل وض ـ ــارة لوبيئمل البحريمل ،والويفايمل من ه ا األمر والتخميف من
أثره والقياً ،عند االيفتضاء ويفدر انمكان ،جبر الضرر الناجم عنه
ح)

ووف ألي اجراءاب متابعمل ،سا ت ذلز أي برامج لورود وانمارة
’‘1

وأي خط لتحويل املشروع بعد انت ا ه
أ)

’‘2

50/75

وأي خط لو عاعمل البيئيمل

ي)

أوجه عدً التيقُّن والثغراب ت املعرفمل

ك)

موجن سأ ألقين

ف)

تديد ملاامر املعووماب الوارمة ت التقرير

ً)

بيان واضــح ألســالي التنبؤ واالفرتاضــاب األســاســيمل ،و لز البياناب البيئيمل
ذاب الاومل ال استُخدم

ن)

املن جيمل املستخدممل ت تديد اآلثار البيئيمل

س)

خطمل لإلمارة البيئيمل ،سا ت ذلز خطمل قوارئ لالس ــتجابمل لوحوامث ال ألؤثر
عوى البيئمل البحريمل

ع)

السجل البيئي ملق ارتح النشاح

)
)2

ال يش ـ ــرتح اجراء تويل لو ش ـ ــروع بعد انت ا ه اال اذا ان
ل لز مرراأله العو يمل.

استعراض طمل الع ل ا اومل بالنشاح.

أوا تديث القا مل الوارمة أعاله وفق انجراءاب التاليمل [.]...
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)3

الخيا ألف :ألوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ألماوـ ـ ـ ـ ـ ــيل اضـ ـ ـ ـ ـ ــافيمل في ا يتعوق باحملتوى املطوو لتقارير ألقييم
األثر البيئي
سعرفمل ا يئمل املشار الي ا ت اعنء []...

أ)
)

ت كل مرفق موحق

ا الاز.

ج)

وألكون مستندة اىل أس عو يمل.

م)

ألُستعرض ه ه انر اماب بانتظاً.

الخيا اء :ال حاجمل لنو
 6-5الر د واإل الغ واالس عراض
الخيا ا ول:
)1

الخيا ألف :اسـ ـ ـ ـ ـ ــتناما اىل املوام  204اىل  206من االألمايفيمل وسا يتسـ ـ ـ ـ ـ ــق مع ا ،ألكمل الدوف
األقرا أن أري روـ ــد آثار األنشـ ــطمل املأذون ا ت املناقق الوايفعمل خارج نطاق الواليمل الوقنيمل
وانبالغ عن ا واستعراض ا.
الخيا اء :ألقوً الدوف األقرا و لز مقرتحو األنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطمل ال يُعتنً ألنمي ها بروـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اآلثار
النامجمل عن األنشطمل املأذون ا ت اقار ه ا الاز ومرايفبت ا باست رار.

)2

الخيا ألف :ألقدً الدوف األقرا ألقارير موريمل عن روــد واســتعراض األنشــطمل املقررة ال ألُنم
ت واليت ا أو ريفابت ا اىل ا يئمل العو يمل/التقنيمل املشار الي ا ت اعنء []...
اض
ال أوا ا أن ألطو اىل خراء استشاريني مستقوني أو اىل فريق من ا راء استعر ت
التقارير املقدممل الي ا سوج المقرة []...

أ)
)

واىل املنظ اب انيفوي يمل املختامل والدوف األخرى ،ال أوا ا تويل التقارير وألسوي
الضوء عوى حاالب عدً االمتثاف أو نقو املعووماب أو سأ ذلز من أوجه القاور.

الخيا اء :ال حاجمل لنو
)3

أوا لألقرا الثالثمل أو ا يئاب الدوليمل أن ألقدً ألووياب ألتعوق بالتقييم واالستعراض.

)4

الخيا ألف :ألر تس ـى ع ويملُ ألشــاور سأ اختاــاميمل لتســويمل ا الفاب في ا يتعوق بالروــد والريفابمل،
مون الوجوء اىل هيئاب يفضا يمل أو سأ يفضا يمل.

الخيا اء :ال حاجمل لنو
الخيا الثااي :ال حاجمل لنو
[االمتثاف]
الخيا ا ول :يُي ىسـ ـ ـ ـ ـر االمتثاف من خالف ا يئمل املش ـ ـ ـ ــار الي ا ت اعنء [ ]...وآلياب الريفابمل ،مثل التقارير
الدوريمل والتقييم أو االستعراض الدوريني والشكاوى المرميمل.
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الخيا الثااي:
)1

ألقوً الوجنمل املعنيمل باالمتثاف املشار الي ا ت اعنء […] باستعراض التقارير املقدممل ت اقار ه ا
المرع لوتأ د من ألنمي األحكاً ذاب الاومل.

)2

ألقدً الوجنمل املعنيمل باالمتثاف املش ـ ـ ـ ـ ــار الي ا ت اعنء […] التقارير اىل ج اا أو منتدى و ـ ـ ـ ـ ــن
القرار املشار اليه ت اعنء […]

)3

ت حالمل عدً االمتثاف ،يتخ ج اا أو منتدى وـ ـ ــن القرار املشـ ـ ــار اليه ت اعنء […] التدابأ
املال مل.

الخيا الثالث :يُبوتغ ج اا أو منتدى وـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن القرار املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار اليه ت اعنء […] واالب عدً االمتثاف
ينظر في ا.
ألحكاً ه ا اعنء لكي ت

الخيا الرا ي :ال حاجمل لنو

[ا راك الدوف األخرى]

الخيا ا ول :ألُطوت الدوف الس ــاحويمل املال اوـ ـقمل باس ــت رار عوى ع ويمل الرو ــد وانبالغ واالس ــتعراض في ا
يتعوق بالنشاح املأذون به ت اقار ه ا الاز.
الخيا الثااي :أري اخطار الدوف السـ ــاحويمل املال او ـ ـقمل والتشـ ــاور مع ا بشـ ــأن ع وياب الروـ ــد وانبالغ

واالستعراض في ا يتعوق باألنشطمل املنم ة ت املناقق الوايفعمل خارج نطاق الواليمل الوقنيمل.
الخيا الثالث :أري التشاور عوى حنو نش م الدوف الساحويمل ا
املالوقمل والدوف اعنريمل الاغأة الناميمل

ت س ـ ـ ــياق ع وياب الرو ـ ـ ــد وانبالغ واالس ـ ـ ــتعراض ال ألتعوق باألنش ـ ـ ــطمل املنم ة ت املناقق الوايفعمل خارج
نطاق الواليمل الوقنيمل.

 7-5ال قييمات الايئية االس راتيجية
الخيا ا ول :يكمـل ـل قر اجراء ألقييم بيئي اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاأليجي ملـا يتم تـ واليتـه أو ريفـابتـه من خط
وبرامج ألؤثر عوى منـاقق ألق خـارج نطـاق الواليـمل الوقنيـمل ،عوى أن يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوت ذلـز التقييم العتبـملت/املعايأ
احملدمة ت المقرة []...

الخيا الثااي :كدم الاـ ـ ــز يفواعد و ـ ـ ــروقا ألنظم اجراء التقيي اب البيئيمل االس ـ ـ ـرتاأليجيمل نوع من أنواع
ألقييم األثر البيئي.
الخيا الثالث :ال حاجمل لنو

-6

اء القد ات واقل ال ك ولو يا الاحرية
الخيا ا ول:
)1
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ألوقد الدوف األقرا  ،مبا ـ ـ ـ ــرة أو عن قريق املنظ اب الدوليمل املختاـ ـ ـ ــمل ،التعاو تن ت اف بناء
القــدراب ونقــل التكنولوجيــا البحريــمل من أجــل مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــدة البوــدان النــاميــمل عوى تقيق أهــدا
ه ا الاز.
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)2

أري بناء القدراب ونقل التكنولوجيا البحريمل عوى أسـ ـ ـ ـ ــاس متعدم األقرا من أجل مسـ ـ ـ ـ ــاعدة
البودان الناميمل عوى تقيق أهدا ه ا الاز.

الخيا الثااي :ال حاجمل لنو
 1-6أهداف اء القد ات واقل ال ك ولو يا الاحرية

[األهدا واملبامئ العاممل]
الخيا ا ول:
)1

أري بناء القدراب ونقل التكنولوجيا البحريمل تقيقا ملا يوي:
مساعدة الدوف األقرا  ،وال سي ا الدوف الناميمل ،بناء عوى احتياجاهتا ومتطوباهتا

أ)
)

)2

معم ألنمي ه ا الاز
ا ت اقار

ج)

هتيئمل البيئمل املواأليمل لو شـار مل الشـامومل لوج ي والمعالمل ت األنشـطمل املضـطو
ه ا الاز

م)

ألعنين وألشـ ــجي امكانيمل ووـ ــوف البودان الناميمل اىل التكنولوجيا وج وم نقل التكنولوجيا
البحريمل الي ا من أجل تقيق أهدا ه ا الاز.

الخيا ألف :ألقوً الدوف األقرا بتوفأ و/أو أليس ـ ــأ امكانيمل وو ـ ــوف الدوف األقرا األخرى
اىل التكنولوجياب البحريمل ال ا و ـ ـ ــومل ومظ التنوع البيولوجي البحري ت املناقق الوايفعمل خارج
نطاق الواليمل الوقنيمل واســتغالله عوى حنو مســتداً وال ألوحق ضــررا بأا بالبيئمل وألوفأ و/أو أليســأ
نقل ه ه التكنولوجياب اىل ألوز الدوف ،م التسويم بأن التكنولوجيا البحريمل ألش ل التكنولوجيا
األحيــا يــمل وامرا ــا من ــا أن امكــانيـملت الووـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف اىل التكنولوجيــا البحريــمل ونقوت ــا في ــا بني الــدوف
األقرا الاا عنار أساسي ت مساعي تقيق أهدا ه ا الاز.

الخيا اء :ال حاجمل لنو
الخيا الثااي :أري بناء القدراب ونقل التكنولوجيا البحريمل تقيقا ملا يوي:
أ)

18-20848

انس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اً ت ألقدمي املس ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة اىل الدوف األقرا ال اكن أن تتاج اىل مثل ه ه
املساعدة وألطوب ا ،وخاومل البودان الناميمل
)

ايــامة املعــار املتعوقــمل ومظ التنوع البيولوجي البحري ت املنــاقق الوايفعــمل خــارج نطــاق
الواليمل الوقنيمل واستغالله عوى حنو مستداً ،ونشر ألوز املعار وألبام ا

ج)

ألطوير القــدراب العو يــمل والتكنولوجيــمل البحريــمل لوــدوف األقرا
عشر والراب عشر من االألمايفيمل

وفقــا لوجنأين الثــالــث

م)

ألعنين التعاون والتنسيق وأوجه التآار بني املنظ اب املعنيمل تقيقا ألهدا ه ا الاز.
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[أهدا ودىمة]
الخيا ا ول :من األهدا انض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافيمل لبناء القدراب ونقل التكنولوجيا البحريمل سوج ه ا الاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز
ما يوي:
)1

ألن يمل القدراب العو يمل والتكنولوجيمل البحريمل لودوف األقرا في ا يتعوق باس ـ ــتكش ـ ــا
املوارم البيولوجيــمل البحريــمل لو نــاقق الوايفعــمل خــارج نطــاق الواليــمل الوقنيــمل واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتغال ــا
وحمظ ا واس ـ ــتخدام ا عوى حنو مس ـ ــتداً ،ومحايمل البيئمل البحريمل واحلماظ عوي ا ،واجراء
البحوث العو يمل البحريمل ،واألنش ـ ـ ـ ـ ــطمل األخرى ال ألنم ت املناقق الوايفعمل خارج نطاق
الواليــمل الوقنيــمل ســا يتوافق م أحكــاً هـ ا الا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز ،من أجــل ألس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـري وألأة التن يــمل
االجت اعيمل وااليفتااميمل لوبودان الناميمل

)2

الن وض ب ــالرامج التقني ــمل والعو ي ــمل وبرامج البحوث والتطوير ،س ــا ت ذل ــز أنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ــمل
البحوث التكنولوجيمل األحيا يمل

)3

مالمل أن ألتوافر لوبودان الناميمل:
امكانيمل احلا ـ ـ ـ ــوف عوى املعووماب العو يمل املنبثقمل عن الوو ـ ـ ـ ــوف اىل املوارم ت
املناقق الوايفعمل خارج نطاق الواليمل الوقنيمل ،وال س ـ ـ ـ ـ ــي ا املوارم اعينيمل البحريمل،
وامكانيمل االنتماع بتوز املعووماب

أ)

)

امكـ ــانيـ ــمل الووـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف اىل املوارم اعينيـ ــمل البحريـ ــمل والبحوث العو يـ ــمل البحريـ ــمل
وألقاسم منافع ا

ج)

امكــانيــمل الووـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف اىل املوارم اعينيــمل البحريــمل ت مويفع ــا الطبيعي أو خــارجــه
أو عن قريق احلاسو أو احملا اة احلاسوبيمل

م)

يفــدراب وثيــمل ذاأليــمل في ــا يتعوق بــاملوارم اعينيــمل البحريــمل واملنتجــاب والع ويــاب
واألمواب األخرى.

)4

ألا ـ ـ ـ يم وألنمي أي من األمواب انماريمل القا مل عوى أسـ ـ ــاس املناقق ،سا في ا املناقق
البحريمل احمل يمل ،ورود ألوز األمواب وامارهتا ،سا يش ل اننماذ

)5

اجراء وألقدير نوعيمل ألقيي اب األثر البيئي والتقيي اب البيئيمل االسرتاأليجيمل.

الخيا الثااي :يسـ ـ ــاهم بناء القدراب ونقل التكنولوجيا البحريمل ت اقار ه ا الاـ ـ ــز ت مسـ ـ ــاعدة الدوف
ال اكن أن تتاج ا وألطوب ا ،وخاومل البودان الناميمل ،عوى القياً سا يوي:

54/75

)1

معم ألنميـ اعنء [ ]...املتعوق بـاملوارم اعينيـمل البحريـمل ،سـا ت ذلـز املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ـل املتعوقمل
بتقاسم املناف

)2

اجراء ألقيي اب األثر البيئي لألنشطمل واملشار مل ت ألوز التقيي اب

)3

اناذ ألدابأ هتد اىل حمظ التنوع البيولوجي البحري ت املناقق الوايفعمل خارج نطاق
الواليمل الوقنيمل واس ــتغالله عوى حنو مس ــتداً واال ـ ـرتاك ت ألوز التدابأ ،ومن ا ت مجومل
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أمور انشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء األمواب انماريمل القا مل عوى أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس املناقق ،سا في ا املناقق البحريمل
احمل يمل.

الخيا الثالث :ال حاجمل لنو
[فئاب الدوف واالحتياجاب ا اومل لوبودان الناميمل]
)1

ا
االحتياجاب ا او ــمل في ا
ألراعي الدوف األقرا  ،ت س ــياق ألعنينها لوتعاون ت اقار ه ا اعنء،
يتعوق باملسـ ـ ـ ـ ــاعدة/الظرو ا اوـ ـ ـ ـ ــمل لودوف والبودان التاليمل/ألعرت الدوف األقرا  ،ت سـ ـ ـ ـ ــياق
ألعنينها لوتعاون ت اقار ه ا اعنء ،بالظرو ا او ـ ـ ــمل أو احلالمل ا او ـ ـ ــمل لودوف والبودان التاليمل/
ألويل الدوف األقرا  ،ت سياق ألعنينها لوتعاون ت اقار ه ا اعنء ،امل االعرتا لالحتياجاب
ا اومل لودوف والبودان التاليمل:
أ)

الدوف الناميمل سأ الساحويمل والدوف الناميمل املتضررة جغرافيا
)

)2

)8

أيفل البودان منوا

ج)

الدوف الناميمل الساحويمل

م)

الدوف األفريقيمل الساحويمل

هـ)

الدوف اعنريمل الاغأة الناميمل

و)

البودان الناميمل املتوسطمل الدخل

ا)

الدوف ال ألواجه تدياب بيئيمل وألوز ا شمل بيئيا.

الخيا ا ول :عوى الدوف األقرا  ،ت سياق ألعنينها لوتعاون ت اقار ه ا اعنء ،أن:
الخيا ألف :ألويل البودان الناميمل معامومل ألمضيويمل.
الخيا اء :متنح األولويمل لودوف اعنريمل الا ـ ـ ــغأة الناميمل ت أي أنش ـ ـ ــطمل لبناء القدراب
ونقل التكنولوجيا البحريمل.
الخيا ي  :ألويل عنايمل خاو ـ ـ ــمل الحتياجاب الدوف اعنريمل الا ـ ـ ــغأة الناميمل وما ـ ـ ــاحل ا
في ا يتعوق بنمكانيمل احلاوف عوى املناف  ،النقديمل من ا وسأ النقديمل.

الخيا الثااي :ال حاجمل لنو

__________
 )8ايفرتح االسرت ام بالاكوك التاليمل عند النظر ت يميمل ووغ االعرتا باالحتياجاب ا اومل لوبودان الناميمل :املوام 202
و  266و  267و  268من األمايفيمل األمم املتحدة لقانون البحار واملامألان  25و  26من األماق ألنمي ما ألتض نه األمايفيمل
األمم املتحدة لقانون البحار املؤرخمل  10انون األوف/ميس ر  1982من أحكاً بشأن حمظ وامارة األرودة الس كيمل
املتداخومل املناقق واألرودة الس كيمل الكثأة االرتاف واملامألان  16و  20من األمايفيمل التنوع البيولوجي واملامة  1من األماق
باري واملامة  13من األمايفيمل ميناماألا بشأن الن بق.
18-20848

257

55/75

A/CONF.232/2019/1

 2-6أاوا وفرائق اء القد ات واقل ال ك ولو يا الاحرية

[األنواع]

)9

الخيا ا ول:
)1

ألش ل أنواع وأنشطمل بناء القدراب ونقل التكنولوجيا البحريمل ما يوي:
الدعم التقين لغرض ألنمي األحكاً ،سا ت ذلز ما يتعوق برود البياناب وانبالغ

أ)
)

البىن التحتيمل

ج)

القدراب املؤسسيمل ،سا ت ذلز أقُر وآلياب احلو مل والسياساب والشؤون القانونيمل

م)

القدراب العو يمل والبحثيمل

هـ)

ألقاسم املعار والتعاون التقين

و)

ألقاسم املعووماب والتكنولوجياب

ا)

نشر املعووماب

ح)

مج البياناب وألبام ا

ح)

القدرة عوى بوورة السياساب المعالمل ذاب الكماءة

ي)

برامج البحوث والتعويم والتدري  ،م مراعاة املعايأ واملبامئ التوجي يمل لوجنمل الدوليمل
احلكوميمل لعووً احمليطاب املتعوقمل بنقل التكنولوجيا البحريمل و ارسـ ـ ــاب السـ ـ ــوطمل الدوليمل
لقاع البحار

ك)

التعويم والتدري ت االب العووً والتكنولوجيا ،والسياساب ،واحلو مل

ف)

انشاء مرا ن امتياا ايفوي يمل

ً)

ألوســي الاــالب التعاونيمل بني املؤسـســاب انيفوي يمل ،مثل التعاون بني الشـ اف واعنو
والتعــاون في ــا بني بوــدان اعنو والتعــاون بني منظ ــاب البحــار انيفوي يــمل واملنظ ــاب
انيفوي يمل نمارة ماايد األمساك

ن)

ألعيني/انشاء آليمل ماليمل لدعم ألنمي األنشطمل

__________
 )9ايفرتح االسرت ام بالاكوك القا مل التاليمل ت وض يفا مل بمئاب وأنواع عاممل ألنشطمل بناء القدراب ونقل التكنولوجيا البحريمل:
املامة  16من األمايفيمل التنوع البيولوجي واملامة  )8 5من املعايأ واملبامئ التوجي يمل لوجنمل الدوليمل احلكوميمل لعووً احمليطاب
املتعوقمل بنقل التكنولوجيا البحريمل واملرفق الثالث من األمايفيمل األمم املتحدة لقانون البحار ومشروع املدونمل الدوليمل املتعوقمل
بنقل التكنولوجيا ،الاامر عن مؤمتر األمم املتحدة لوتجارة والتن يمل واملامة  )5 22ا) من بروألو وف ناسويا بشأن احلاوف
عوى املوارم اعينيمل والتقاسم العامف واملناف لو ناف النا ئمل عن استخدام ا املوحق باألمايفيمل التنوع البيولوجي وأنشطمل بناء
القدراب ونقل التكنولوجيا البحريمل ال ألقوً ا السوطمل الدوليمل لقاع البحار واألمايفيمل األمم املتحدة انقاريمل بشأن ألغأ
املناخ.
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س)

ا رة املتخا ـ ـ ـ ـ ـ ـاـ ـ ـ ـ ـ ــمل واملوارم ت ا الني املايل والتقين ،ال سـ ـ ـ ـ ـ ــي ا لما دة الدوف اعنريمل
الاغأة الناميمل في ا يتعوق بتقيي اب األثر البيئي

ع)

التبامف والتعاون التقنيان ت اف العووً البحريمل

)

الوو ــوف احلر اىل املعووماب البيئيمل والبيولوجيمل ال يتم مجع ا من خالف البحوث ا راة
ت املناقق الوايفعمل خارج نطاق الواليمل الوقنيمل و لز ت املنطقمل ،ونشر ألوز املعووماب
عوى نطاق واس

ا)

انشاء املرا ن العو يمل الوقنيمل وانيفوي يمل ،سا ت ذلز لكي ألكون مستومعاب لوبياناب

ق)

اعدام مشاري البحوث العو يمل املشرت مل بالتعاون م املؤسساب ت البودان الناميمل

ر)

التآار والتعاون الدويل ت مشاري البحوث العو يمل وبرا ا

ش)

ألا يم وانشاء البىن التحتيمل الالاممل

ب)

برامج التوعيمل وألبامف املعار  ،سا ت ذلز بشأن البحث العو ي البحري

ث)

ألقاسم املعار العو يمل البحريمل وألبامف املعووماب بشأن حمظ التنوع البيولوجي البحري
ت املناقق الوايفعمل خارج نطاق الواليمل الوقنيمل واستغالله عوى حنو مستداً

خ)

ألوفأ املعووماب والبياناب عن العووً البحريمل والع وياب وا دماب البحريمل ذاب الاــومل
ت كل يس ل استع اله

ذ)

انشاء أو ألعنين القدراب املؤسسيمل لو نظ اب واملؤسساب الوقنيمل وانيفوي يمل املعنيمل

ض)

ايفتناء املعداب الالاممل لدعم أنشطمل البحث والتطوير وألن يت ا ،سا يش ل امارة البياناب،
ت س ـ ـ ـ ـ ــياق الوو ـ ـ ـ ـ ــوف اىل املوارم اعينيمل البحريمل واألمواب انماريمل القا مل عوى أس ـ ـ ـ ـ ــاس
املناقق ،سا في ا املناقق البحريمل احمل يمل ،واستخدام ا ،واجراء ألقيي اب األثر البيئي

أ أ)

ألبامف املعووماب بش ـ ـ ـ ـ ــأن ألقيي اب األثر البيئي ،سا ت ذلز ارس ـ ـ ـ ـ ــاء مس ـ ـ ـ ـ ــتومع لألململ
واملعووماب ذاب الاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــومل من أجل ألبامف املعار والقدراب في ا يتعوق بكيميمل اجراء
ألقيي اب األثر البيئي ،وألقاسم الدروس املستمامة وأفضل امل ارساب
) ألبامف املعووماب بشأن األمواب انماريمل القا مل عوى أساس املناقق

ج ج) وض األململ ،واملبامئ التوجي يمل ،واملعايأ ،واملقايي  ،واملوام املرجعيمل
م م) وض معايأ ويفواعد ألتعوق بالتكنولوجيا
هـ هـ) ألوفأ معــداب أخ ـ العينــاب واملن جيــاب مثــل معــداب أخ ـ عينــاب امليــاه ،والعينــاب
اعيولوجيمل والبيولوجيمل والكي يا يمل)
و و) ألن يمل املوارم البشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريمل وبناء القدراب المرميمل ،سا ت ذلز ت االب العووً الطبيعيمل
واالجت اعيمل ،األس ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ــيمل من ا والتطبيقيمل ،وذلز من خالف ألبامف ا راء ،والتدري
القاأ أو املتوس أو الطويل األجل ،وانشاء وندوق عاملي لو نح الدراسيمل
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ا ا) ألوفأ املنح الدراســيمل أو سأها من املنح مل ثوي الدوف اعنريمل الاــغأة الناميمل لالســتمامة
من حوقــاب الع ــل أو الرامج أو سأ ذلــز من الرامج التــدريبيــمل ذاب الا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوــمل بغيــمل
ألطوير يفدراهتم
ح ح) انشاء آليمل لوتواول بني املوارم البشريمل املد ىربمل
ح ح) ألبامف ا راء
ي ي) املساعدة ت وض وألنمي التدابأ التشريعيمل أو انماريمل أو السياساأليمل الوقنيمل وانماذها،
سا ت ذلز ما يرألب ا من متطوباب ألنظي يمل وعو يمل وألقنيمل عوى الاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيد الوقين
أو انيفوي ي
ك ك) أليسـ ـ ــأ الووـ ـ ــوف اىل املعار واملعووماب والبياناب الالاممل واحلاـ ـ ــوف عوي ا ،سا يكمل
امكانيمل اسرت ام وناع القرار ت البودان الناميمل ا
ف ف) التوعيمل بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن عوامل انج ام الوايفعمل عوى احمليطاب ال ألؤثر عوى التنوع البيولوجي
البحري ت املناقق الوايفعمل خارج نطاق الواليمل الوقنيمل
ً ً) املساعدة ت ايل ووث وألطبيقاب العووً والتكنولوجيا البحريمل
ن ن) انشاء مرا ن ايفوي يمل لتن يمل امل اراب
س س) ألبامف املعار من خالف ألبامف نتا ج البحث والتطوير.
)2

الخيا ألف :أري موريا اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض القا مل ومراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ا وألعديو ا لكي ألوا أوجه التقدً
واالبتكار التكنولوجي وألستجي لالحتياجاب املتغأة لودوف واملناقق وألتكيف مع ا.
الخيا اء :بعد بدء نماذ ه ا الاز ،ألواول ا يئمل املشار الي ا ت اعنء [ ]...ألطوير القا مل.
الخيا ي  :أري تديث القا مل من خالف ة
آليمل لالستعراض.
الخيا ال :أري تديث القا مل عوى أساس مشاوراب م الدوف األقرا .

الخيا هاء :ال حاجمل لنو
الخيا الثااي:
الخيا ألف :يقوً المريق العامل املخاو أو ا يئمل المرعيمل املشار الي ا ت اعنء [ ]...بوض
يفا مل ار ـ ـ ــاميمل مرنمل وسأ حاـ ـ ـ ـريمل ألنش ـ ـ ــطمل بناء القدراب ونقل التكنولوجيا البحريمل أو وعمل
واسعمل من فئاب ه ه األنشطمل وأنواع ا.
الخيا اء :يقوً ج اا أو منتدى وــن القرار املشــار اليه ت اعنء […] بوضـ وتديث يفا ةمل
تتوي عوى
بشكل منتظم.

وعمل واسعمل من فئاب وأنواع بناء القدراب ونقل التكنولوجيا البحريمل ،ويستعرض ا

الخيا ي  :عند بدء نماذ ه ا الا ـ ــز ،ألوض ـ ـ ـ عوى الا ـ ــعيد انيفوي ي يفا مل واس ـ ــعمل النطاق
ألنواع بناء القدراب ونقل التكنولوجيا البحريمل.
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الخيا الثالث :ال حاجمل لنو
[الطرا ق]

)10

الخيا ا ول :يض ـ ـ ـ ج اا أو منتدى و ـ ــن القرار املش ـ ــار اليه ت اعنء [ ]...قرا ق واجراءاب ومبامئ
ألوجي يمل ودىمة من أجل بناء القدراب ونقل التكنولوجيا البحريمل ويعت دها ،مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتندا ت ذلز اىل املعايأ
واملبامئ التوجي يمل املتعوقمل بنقل التكنولوجيا البحريمل ال وض ـ ـ ـ ـ ـ ــعت ا الوجنمل األويفيانوسرافيمل احلكوميمل الدوليمل
التابعمل ملنظ مل األمم املتحدة لورتبيمل والعوم والثقافمل اليونسكو) واىل وكوك أخرى ذاب وومل.
الخيا الثااي :أري بناء القدراب ونقل التكنولوجيا البحريمل وفقا لوطرا ق املبينمل أمناه.
)1

أري بناء القدراب ونقل التكنولوجيا البحريمل
الخيا ألف :استناما اىل احتياجاب البودان الناميمل وأولوياهتا.
الخيا اء :عوى حنو يستجي لالحتياجاب احملدمة لوبود املستميد/املنطقمل املستميدة.
الخيععا ي  :اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنــاما اىل االحتيــاجــاب وبنــاء عوى قو ـ البوــدان وعوى أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس
االحتياجاب ال تدمها البودان الناميمل ،وال س ــي ا الدوف اعنريمل الا ــغأة الناميمل وأيفل
البودان منوا.
الخيا ال :استناما اىل احتياجاب البودان الناميمل وبناء عوى قوباهتا.

)2

يُضطو ببناء القدراب ونقل التكنولوجيا البحريمل
الخيا ألف :عوى النحو الـ ي كــدمه ألقييم االحتيــاجــاب ،عوى أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ــل حــالـمل
عوى حدة.
الخيا اء :من خالف آليمل لتقييم االحتياجاب عوى الاـ ـ ـ ــعيد انيفوي ي بالتنسـ ـ ـ ــيق م
هيئمل عامليمل.
الخيا ي  :من خالف آليمل ألُنشأ ،عوى النحو املبني ت المقرة [ ،]...ملساعدة الدوف
األقرا عوى تديد االحتياجاب ت ايل بناء القدراب ونقل التكنولوجيا البحريمل.

)3

ألستعرض ا يئمل االستشاريمل وج اا أو منتدى ون القرار املشار الي ا ت اعنء []...
ا
االحتياجاب واألولوياب احملدمة املتعوقمل ببناء القدراب ونقل التكنولوجيا البحريمل.

)4

أري نقل التكنولوجيا البحريمل عوى حنو يتيح الووـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف اىل التكنولوجياب املناسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبمل
واملوثويفمل وامليسورة التكوممل واحلديثمل والسوي مل بيئيا.

)5

يكون نقل التكنولوجيا البحريمل مدفوعا باالحتياجاب وينم عوى حنو ما .

__________
 )10ايفرتح االسرت ام بالاكوك القا مل عند تديد احتياجاب البودان الناميمل من أنشطمل بناء القدراب ونقل التكنولوجيا البحريمل،
سا ت ذلز برنامج الع ل لااحل أيفل البودان منوا لوعقد  .2020-2011وايفرتح االسرت ام باآللياب القا مل ،مثل مار
التكنولوجيا أليفل البودان منوا التاب لألمم املتحدة ،الناذها مثاال يئمل اكن انشاؤها لكي يتم مع ا ألنسيق املسا ل املتعوقمل
بنقل التكنولوجيا البحريمل وحقوق املوكيمل المكريمل.
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)6

الخيا ألف:
ا ي ــار  :1أري بن ــاء الق ــدراب ونق ــل التكنولوجي ــا البحري ــمل بطريق ــمل ع ــامل ــمل
ومعقولمل ومن خالف أحكاً و روح مواأليمل.
ا يــار  : 2أري ألطوير ونقــل املعــار العو يــمل البحريــمل والتكنولوجيــا البحريــمل
عوى أساس روح وأحكاً عاململ ومعقولمل.
ا يار  :3أري نقل التكنولوجيا البحريمل وفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروح عاململ واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتناما اىل
أفضل الظرو  ،سا يش ل الشروح التساهويمل والتمضيويمل.
ا يار  :4أري نقل التكنولوجيا البحريمل قوعا وعوى أس ــاس النامي عوى حد
سواء ،ووفق روح عاململ واستناما اىل أفضل الظرو .
الخيا اء :أري نقل التكنولوجيا البحريمل عوى أسـ ــاس قوعي ،وفقا لشـ ــروح وأحكاً
متمق عوي ا.
أ)

أري نق ــل التكنولوجي ــا البحري ــمل م ايالء املراع ــاة الواجب ــمل ع ي املا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحل
املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروعــمل ،ســا يش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ت مجوــمل أمور حقوق حــا ني التكنولوجيــا البحريـمل
ومورمي ا ومتوقي ا وواجباهتم.
ِّ

املورم واملتوقي وُريـىمل وقواعيـمل عوى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروح نقـل التكنولوجيـا عوى
الخيا ي  :يتمق ِّ
أساس من النديمل والعدالمل واملعقوليمل ،عالوة عوى املنمعمل املتباململ واملعامومل باملثل.
الخيا ال :أري بناء القدراب ونقل التكنولوجيا البحريمل بناء عوى األماق ألس يالب.
)7

أري نقل التكنولوجيا البحريمل سا يكمل سـ ـ ـ ولمل وو ـ ــوف الدوف اعنريمل الا ـ ــغأة الناميمل
الي ا وال يكون مشروقا ستطوباب ابالغ مرهقمل.

)8

اعى ت نق ــل التكنولوجي ــا البحريــمل احلــاجــمل اىل محــايــمل حقوق املوكيــمل
الخيععا ألف :ألر ت
المكريمل.
الخيا اء :يكون الرتويج لوتكنولوجيا ونش ـ ـ ـ ــرها سوج ه ا الا ـ ـ ـ ــز عوى حنو يكمل
املواانمل بني ذلز وضرورة محايمل حقوق املوكيمل المكريمل.
الخيع ععا ي  :وجوم حقوق لو وكي ـ ــمل المكري ـ ــمل ال ان نق ـ ــل التكنولوجي ـ ــا ت اق ـ ــار
ه ا الاز.
الخيا ال :ترتً الدوف األقرا ض ـ ـ ـ ـ ــرورة محايمل حقوق املوكيمل المكريمل ت ايل بناء
القدراب ونقل التكنولوجيا البحريمل.

الخيا هاء :ال حاجمل لنو
)9

60/75

الخيا ألف :يق عوى عاألق الدوف األقرا واج التعاون في ا يتعوق ببناء القدراب
ونقل التكنولوجيا البحريمل وفقا ألحكاً ه ا الا ـ ــز ،وحيث ا ان ذلز مناس ـ ــبا و كنا
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ا ـ ـ ـعد انيفوي ي ومون انيفوي ي والثنا ي ،سا ت ذلز بغيمل انشـ ـ ــاء هيا ل
أيضـ ـ ــا عوى ال ُ
متويل مال مل لبناء القدراب ونقل التكنولوجيا البحريمل.
الخيا اء :ألتعاون الدوف األقرا  ،سا ت ذلز من خالف املش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوراب انلناميمل م
الدوف الســاحويمل املال اوـقمل واملشــاوراب ا راة م الدوف األقرا والدوف سأ األقرا ،
ت مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ل بناء القدراب ونقل التكنولوجيا البحريمل من أجل حمظ التنوع البيولوجي
البحري ت املناقق الوايفعمل خارج نطاق الواليمل الوقنيمل واستغالله عوى حنو مستداً.
الخي ععا ي  :يكون التع ــاون بني ال ــدوف األقرا عوى ألعنين بن ــاء الق ــدراب ونق ــل
التكنولوجيا البحريمل ألعاونا يتمق وأحكاً اعنء الراب عشـر ،سا ت ذلز املامة  266من
االألمايفيمل.
 )10أري بناء القدراب ونقل التكنولوجيا البحريمل من خالف سـ ــبل التعاون املعنا عوى مجي
املستوياب ،سا ت ذلز:
التعــاون بني الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف واعنو والتعــاون في ــا بني بوــدان اعنو  ،عالوة عوى
الشرا اب م أوحا املاوحمل املعنيني من ذوي ا رة المنيمل ت ناو معني

أ)
)

التعــاون بني الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف واعنو والتعــاون في ــا بني بوــدان اعنو والتعــاون
الثالثي ،و لز م املشتغوني بالاناعمل و/أو القطاع ا اا

ج)

العاليفاب التش ـ ـ ـ ــاوريمل م أو ـ ـ ـ ــحا املا ـ ـ ـ ــوحمل ،سا يشـ ـ ـ ـ ـ ل املنظ اب العامليمل
وانيفوي يمل ومون انيفوي يمل املعنيمل.

 )11ألكون ألدابأ بناء القدراب متاحمل لودوف األقرا ومجي أوـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحا املاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوحمل ،مثل
منظ اب ا ت املدين و وعاب الشعو األوويمل وا ت عاب احملويمل ،وسأ ذلز من
اع اب من سأ الدوف وحا ني املعار التقويديمل.

[آليمل ألبامف املعووماب]

)11

الخيععا ا ول :كــدم ج ــاا أو منتــدى وـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن القرار املش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار اليــه ت اعنء [ ]...وظــا ف آليــمل ألبــامف
املعووماب ،وذلز عند بدء نماذ ه ا الاز.
الخيا الثااي:
)1

ألقوً آليمل ألبامف املعووماب املشار الي ا ت اعنء [ ]...سا يوي:
أ)

األاحمل امكانيمل الوووف اىل املعووماب ،والع ل عوى ألقيي ا ونشرها وألع ي ا

__________
 )11ايفرتح االسرت ام بأع اف اآلليتني القا ت ني التايل بيا ا في ا يتعوق بتحديد الوظا ف امل كنمل آلليمل لتبامف املعووماب :مر ن
ألبامف املعووماب املتعوقمل بالسالممل األحيا يمل املنشأ ت اقار بروألو وف يفرقاجنمل لوسالممل األحيا يمل والتقرير املخاو املقدً
من الوجنمل األويفيانوسرافيمل احلكوميمل الدوليمل التابعمل لويونسكو اىل الوجنمل التحضأيمل املنشأة بقرار اع عيمل العاممل .292/69
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)

)2

ألوفأ يفناة مر نيمل لوووــوف اىل املعووماب املتعوقمل باألنشــطمل والرامج واملشــاري ال ألنم
ت املناقق الوايفعمل خارج نطاق الواليمل الوقنيمل وألبام ا ،سا ت ذلز ألوز املتاـ ـ ـ ـ ـ ــومل ببناء
القدراب وال يرام ا ألن يمل امل اراب ت األنشطمل املش ولمل ا الاز

ج)

وض وارساء بروألو وف أو مدونمل لقواعد السووك أو مبامئ ألوجي يمل حل ايمل البيئمل

م)

ألشــجي االمتثاف والشــمافيمل في ا يتعوق باســتخداً املوارم اعينيمل البحريمل لو ناقق الوايفعمل
خارج نطاق الواليمل الوقنيمل

هـ)

ألوفأ وندوق استئ اين لض ان ألقاسم املناف بشكل عامف ومو وس

و)

ألوفأ مسـ ــتومع مر ني لوبياناب املرجعيمل يكون أيضـ ــا سثابمل ومل الكرتوين يضـ ــم ا يعا
لو ارساب اعيدة عالوة عوى ألقارير ألقيي اب األثر البيئي

ا)

املوافقمل عوى قوباب بناء القدراب ونقل التكنولوجيا البحريمل ،عوى أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ل حالمل
عوى حدة

ح)

التوفيق بني االحتياجاب ت اف بناء القدراب والدعم املتاح

ح)

ألنمي أنشـ ـ ــطمل ودمة لتعنين وتسـ ـ ــني ألبامف املعووماب في ا بني الدوف اعنريمل الاـ ـ ــغأة
الناميمل ومع ا

ي)

ألوفأ الس ـ ـ ــبل ال ألتيح لودوف اعنريمل الا ـ ـ ــغأة الناميمل املس ـ ـ ــاامل ت ألوس ـ ـ ــي نطاق آليمل
ألبامف املعووماب

ك)

التوفيق بني مقدمي خدماب نقل التكنولوجيا وألوفأ امكانيمل الوووف اىل الدرايمل وا رة
المنيمل ذاب الاومل

ف)

التوفيق بني ماامر الت ويل واع اب ال ألسعى اىل احلاوف عوى الت ويل

ً)

ألقدمي الدعم واملشورة من أجل ألقييم االحتياجاب في ا يتعوق بأهدا الاز

ن)

أليسأ الشرا مل والتعاون انيفوي ي وألعنين املشار مل ت البحث والتدري العو يني

س)

مج وألع يم التماوــيل عن مشــاري وفرا بناء القدراب ونقل التكنولوجيا لدى الدوف
األقرا نألاحمل امكانيمل املشار مل في ا لودوف الناميمل.

ألوفر آليمل ألبامف املعووماب وسيومل مر نيمل لووووف احلر اىل املعووماب املتعوقمل سا يوي:
فرا الوووف امليسر اىل التكنولوجيا واملعار والت ويل ت ا اف البحري

أ)
)

بناء القدراب

ج)

املعار التقويديمل ذاب الاومل

م)

المرا املتعوقمل سشاري أو مبامراب ذاب وومل بنقل التكنولوجيا البحريمل

هـ)

ما ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامر املعوومـاب والبيـانـاب العو يـمل والتكنولوجيـمل البحريـمل ومـدى ألوافرهـا وألكومت ا
ألسراض النقل ت توف ناااب العووً البحريمل
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و)

ملي ــل ملع ــاه ــد البحوث البحري ــمل ال ألوفر مرافق تري ــمل ومع ــداب وفرو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لوبح ــث
والتدري

ا)

فرا التعاون ت اف البحوث

ح)

الاعد العاملي وانيفوي ي ومون انيفوي ي
عروض الرحالب البحريمل االستكشافيمل عوى ُ

ح)

املعووماب البيئيمل

ي)

أفضل امل ارساب ت اف انمارة

ك)

اعامعاب واملنظ اب األخرى ال ألقدً املنح والتس يالب لدراسمل العووً البحريمل

ف)

ا ـ ـ ـ ـعد العاملي وانيفوي ي
حوقاب الع ل واحلوقاب الدراسـ ـ ـ ــيمل والدوراب التدريبيمل عوى ال ُ
ومون انيفوي ي ،وال سي ا ألوز ال ألوفر الدعم املايل

ً)

الدراساب املعدة عن القواعد واألنظ مل الوقنيمل و/أو مون انيفوي يمل و/أو انيفوي يمل ومراساب
االجت ام القضا ي املتعوقمل بنقل التكنولوجيا البحريمل والبحث العو ي البحري

ن)

يفا مل الكياناب احلكوميمل أو سأ احلكوميمل أو ا اوــمل امل ت مل باملشــار مل ج اب ماحنمل
ت اف نقل التكنولوجيا البحريمل .وينبغي أن ألش ل ه ه القا مل معووماب عن ج اب
التنسـ ـ ـ ـ ــيق ال اكن االألاـ ـ ـ ـ ــاف ا والعناوين و االب التخاـ ـ ـ ـ ــو والبنوم املرام نقو ا،
وأن ألض ى ن ت ويف الحق ألكاليف النقل و روقه

س)

يفا مل بأمساء ا راء/األخا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يني املتاحني ال ين اكن م ألقدمي املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة العو يمل
والتقنيمل

ع)

االألمايفاب واملعاهد واملرا ن الوقنيمل و/أو مون انيفوي يمل و/أو انيفوي يمل ال ألتوافر لدي ا
معووماب وخراب ومعار ألقنيمل متخاامل ذاب أايمل عو يمل بالنسبمل لو نطقمل املعنيمل

)

سـ ـ ـ ــا ر يفواعد البياناب ومسـ ـ ـ ــتومعاهتا ال اكن أن ألكون م مل وأن أليس ـ ـ ـ ـر احلاـ ـ ـ ــوف
عوى املعووماب.

 3-6ال مويل
الخيا ا ول:
)1

يكون الت ويــل املقــدً لــدعم بنــاء القــدراب ونقــل التكنولوجيــا البحريــمل ت اقــار ه ـ ا
الاز متويال افيا ومستداما اكن الوووف اليه والتنبؤ به.

)2

يكون الت ويل املقدً لدعم بناء القدراب ونقل التكنولوجيا البحريمل ت اقار ه ا الاز:
الخيا ألف :قوعيا والناميا عوى حد سواء.
الخيا اء :الناميا.
الخيا
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)3

أري ألوفأ الت ويل بالسبل التاليمل:
املاامر ا اومل والعاممل الراهنمل ،سا ت ذلز املساعدة انمنا يمل الرمسيمل

أ)
)
ج)
)4

آلياب الت ويل القا مل العامومل ت اقار وكوك عامليمل وايفوي يمل

)12

الشرا اب بني القطاعني العاً وا اا.

اض ــافمل اىل اآللياب القا مل ذاب الا ــومل ال أألى ذ رها ت المقرة [ ،]...س ــتتألف آليمل
الت ويل أيضا من:
الخيا ألف :وندوق الترعاب االستئ اين املشار اليه ت المقرة [ ]...ال ي يرام به أليسأ
مشار مل ثوي البودان الناميمل ت اجت اعاب ا يئاب ال ألُعقد ت اقار ه ا الاز.
الخيا اء :الا ـ ــندوق ا اا املكون من :أ) الا ـ ــندوق التش ـ ــغيوي ) ،و ـ ــندوق
ا باب ،ج) وندوق الطوارئ ،م) وندوق اعامة التأهيل/وندوق املسؤوليمل واعر.
ا يار  :1ووندوق استئ اين لوترعاب.
ألكون م اً الاندوق ا اا ا يوي:

أ)

)

’‘1

ألشــجي مشــاري جديمل ألتعوق ومظ التنوع البيولوجي البحري واســتغالله عوى
حنو مستداً

’‘2

ألشجي بناء القدراب ونقل التكنولوجيا البحريمل.

ألكون م اً الاندوق التشغيوي ا يوي:
’‘1

متويل مشار مل الدوف األقرا الناميمل ت الع وياب ال ألتم ت اقار ه ا الاز

’‘2

مس ـ ــاعدة البودان الناميمل عوى ألنمي ه ا الا ـ ــز بس ـ ــبل من ا اجراء ألقيي اب
األثر البيئي

’‘3

متويل أنشطمل بناء القدراب

’‘4

متويل األنشطمل والرامج املتاومل بنقل التكنولوجيا ،سا ت ذلز التدري

’‘5

معم برامج احلمظ واالسـ ــتغالف املسـ ــتداً من جان حا ني املعار التقويديمل ت
ا ت عاب احملويمل ،سا ت ذلز ت املناقق الوايفعمل ماخل نطاق الواليمل الوقنيمل؛

’‘6

معم املشاوراب العاممل عوى الاعيدين الوقين وانيفوي ي.

أ)

ا ىوف الاندوق من خالف ما يوي:

__________
 )12ايفرتح االسرت ام بأع اف آلياب يفا مل مثل وندوق ا باب التاب لوسوطمل الدوليمل لقاع البحار ومرفق البيئمل العامليمل والاندوق
االستئ اين لالألماق ا لعاملي والشبكمل العامليمل لتيسأ الت ويل احلرجي واألمايفيمل التنوع البيولوجي وآلياب الوجنمل األويفيانوسرافيمل
احلكوميمل الدوليمل التابعمل لويونسكو والاندوق االستئ اين ال ي ألتع ده رابطمل الت ويل املستداً لو ناقق البحريمل احمل يمل ت
البحر األبيض املتوس .
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’‘1

ا يار  :1ماامر الناميمل ألش ل:
•

املسـ ـ ـ ـ ـ ــاااب املقدممل من الدوف األقرا والعا داب واملدفوعاب
املرحوي ــمل املتـ ـأألي ــمل من اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتغالف أو اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخ ــداً املوارم اعيني ــمل
البحريمل/النا ئمل عن ألقاسم املناف

•

املدفوعاب املقررة ش ـ ـ ــرح لووو ـ ـ ــوف اىل املوارم اعينيمل البحريمل
واستخدام ا ،واأليفساح املسدمة أثناء استادار املوافقمل عوى
ألقيي اب األثر البيئي ،اض ــافمل اىل التكاليف املس ــرتمة والرســوً
والغراماب وسأ ذلز من أ كاف املدفوعاب انلناميمل

ا يار  :2ال حاجمل لنو

)

’‘3

وندوق ا باب

’‘4

آلياب متويل أخرى مثل مرفق البيئمل العامليمل والاـ ـ ـ ـ ـ ــندوق األخضـ ـ ـ ـ ـ ــر
لو ناخ.

يعاجل الا ـ ـ ـ ـ ـ ــندوق احلالملت ا او ـ ـ ـ ـ ـ ــمل لودوف اعنريمل الا ـ ـ ـ ـ ـ ــغأة الناميمل عن قريق
ما يوي:
’‘1

نا ـ ـ ــيو حا ـ ـ ــمل ودمة ت الا ـ ـ ــندوق الا ـ ـ ــناميق) لودوف اعنريمل
الاغأة الناميمل

’‘2

وض ـ ـ ـ ـ اجراء خاا بالدوف اعنريمل الا ـ ـ ــغأة الناميمل يش ـ ـ ـ ـ ل ع ويمل
سـ ـ ـ ـ ــابقمل لتقدمي الطوباب ألعطي ا ـ ـ ـ ـ ــارة البدء ا
آلليمل معم ألع ل عوى
اعدام الطو املقاوم .ويكون ه ا انجراء واضحا وبسيطا يس ل
الوجوء اليه.

ج)

ا ىوف وـندوق ا باب عن قريق هباب مبد يمل من الدوف األقرا وسأها من أوـحا
املاوحمل عالوة عوى ألرعاب أخرى ،و[.]...

م)

يكون وندوق الطوارئ [.]...

هـ)

18-20848

’‘2

الترعـ ــاب املقـ ــدمـ ــمل من الـ ــدوف األقرا  ،والـ ــدوف سأ األقرا ،
واملؤس ـ ـسـ ــاب املاليمل الدوليمل ،والو االب املاحنمل ،واملنظ اب احلكوميمل
ال ـ ــدولي ـ ــمل ،واملنظ ـ ــاب سأ احلكومي ـ ــمل ،واأل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ــاا الطبيعيني
واالعتباريني

’‘1

يُسـ ــتخدً وـ ــندوق اعامة التأهيل/وـ ــندوق املسـ ــؤوليمل واعر لت ويل اوـ ــالح
التنوع البيولوجي البحري ت املن ــاقق الوايفع ــمل خ ــارج نط ــاق الوالي ــمل الوقني ــمل،
سا ت ذلز بيئاأله الطبيعيمل ،و/أو اعامأله اىل حالته انيكولوجيمل األو ـ ـ ـ ـ ـ ــويمل ت
حالمل ألعرض ـ ـ ـ ــه لوتووث أو لغأ ذلز من اآلثار الض ـ ـ ـ ــارة عوى التنوع البيولوجي
البحري والنظم انيكولوجيمل ت املناقق الوايفعمل خارج نطاق الواليمل الوقنيمل
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)5

’‘2

ألُ تونً الكياناب ا اومل ال ألرس ت املشار مل ت استكشا واستغالف التنوع
البيولوجي البحري ت املناقق الوايفعمل خارج نطاق الواليمل الوقنيمل بأن ألس ـ ـ ــاهم
ت الاندوق.

الخيا

ي  :ال حاجمل لنو

ألكون سبل احلاوف عوى الت ويل وفقا ا اعنء ممتوحمل أماً:
الخيا ألف :البودان الناميمل ،م مراعاة احتياجاب املس ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة ال ألتطوب ا البودان الناميمل سأ
السـاحويمل والبودان الناميمل املتضـررة جغرافيا والدوف اعنريمل الاـغأة الناميمل وأيفل البودان منوا والدوف
األفريقيمل الس ـ ــاحويمل عالوة عوى التحدياب انمنا يمل احملدمة ال ألواج ا البودان الناميمل املتوس ـ ــطمل
الدخل.
الخيا اء :البودان الناميمل ،م مراعاة احتياجاب املساعدة ال ألتطوب ا البودان الناميمل
سأ الس ـ ـ ـ ــاحويمل والبودان الناميمل املتض ـ ـ ـ ــررة جغرافيا والدوف اعنريمل الا ـ ـ ـ ــغأة الناميمل وأيفل
البودان منوا والدوف األفريقيمل الســاحويمل عالوة عوى التحدياب انمنا يمل احملدمة ال ألعاين
ة
تدياب بيئيمل وألوز ا ش ـ ـ ـ ـ ـ ــمل
من ا البودان الناميمل املتوس ـ ـ ـ ـ ـ ــطمل الدخل والدوف ال ألواجه
بيئيا.
الخيا ي  :البودان الناميمل ت املقاً األوف ،م اعطاء األولويمل لوبودان ذاب الظرو
ا اومل مثل الدوف اعنريمل الاغأة الناميمل.
أ)

وأوـ ـ ــحا ماـ ـ ــوحمل آخرين من الدوف اعنريمل الاـ ـ ــغأة الناميمل ،من م حا نو
املعار التقويديمل.

الخيا الثااي :ال حاجمل لنو
 4-6الر د واالس عراض
الخيا ا ول:
)1

نض ـ ـ ـ ـ أنشـ ـ ـ ــطمل بناء القدراب ونقل التكنولوجيا البحريمل لوروـ ـ ـ ــد واالسـ ـ ـ ــتعراض عوى حنو يكمل
بشكل موري:
الخيععا ألف :اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض االحتي ــاج ــاب واألولوي ــاب ت ــاف بن ــاء الق ــدراب ونق ــل
التكنولوجيا البحريمل

أ)

الخيا اء :اس ـ ـ ـ ـ ــتعراض ما اذا ان احتياجاب الدوف اعنريمل الا ـ ـ ـ ـ ــغأة الناميمل اري
ألوبيت ا ،وما اذا ان من الالاً امخاف تس ـ ـ ـ ــيناب عوى بناء القدراب ونقل التكنولوجيا
البحريمل لت كني الدوف اعنريمل الا ـ ـ ـ ـ ـ ــغأة الناميمل من الوفاء بالتناماهتا عوى النحو الكات
واستخداً حقويف ا بشكل مناف
الخيا
)
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)2
)3

ج)

استعراض الدعم الالاً واملقدً وال ي جرى حشده ،والثغراب ت ألوبيمل ه ه االحتياجاب

م)

ألقييم اع وم الناجحمل ت اف بناء القدراب ونقل التكنولوجيا البحريمل ،وتقيق أهدا
بناء القدراب ونقل التكنولوجيا البحريمل املناوا عوي ا ت ه ا الاز

هـ)

استعراض التحويالب القا مل عوى النتا ج ،م ألقدمي ألووياب بشأن أنشطمل املتابعمل

و)

اســتعراض التقدً احملرا والنواألج املنجنة ،وفعاليمل أنشــطمل بناء القدراب ونقل التكنولوجيا
البحريمل ،والتحدياب املاثومل والسبل املقرتحمل لو ضي يفدما.

ألش ـ ل ع ويمل االســتعراض مجي اع اب الماعومل ذاب الاــومل ال ألشــارك ت ع ويمل بناء القدراب
ونقل التكنولوجيا البحريمل.
لودوف األقرا أن ألبواغ ،عوى أس ـ ـ ـ ـ ــاس قوعي وبش ـ ـ ـ ـ ــكل منتظم و ـ ـ ـ ـ ــما و ـ ـ ـ ـ ــامل ،سا ألُقدًِّ

أو ألتو تقى من خدماب بناء القدراب ونقل التكنولوجيا البحريمل.

الخيععا ألف :يكون انبالغ عن قريق ألق ــارير منتظ ــمل و ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامو ــمل ألق ــدم ــا ال ــدوف األقرا
و/أو الوجان انيفوي يمل لبناء القدراب ونقل التكنولوجيا البحريمل قواعيمل واكن أن ألتاح لوج ور
لالقالع عوي ا.
ا يار  :1ألكون متطوباب انبالغ الوايفعمل عوى عاألق الدوف اعنريمل الاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغأة الناميمل
مبسطمل وسأ مرهقمل.
الخيا اء :كدم ج اا أو منتدى و ـ ـ ــن القرار املش ـ ـ ــار اليه ت اعنء [ ]...ألماو ـ ـ ــيل اجراءاب
االستعراض والرود.
)4

ع ويمل رود واستعراض بناء القدراب ونقل التكنولوجيا البحريمل ال ألتم ت اقار ه ا الاز:
الخيا ألف :ألنم ها عنمل الرود واالستعراض املشار الي ا ت اعنء [.]...
الخيا اء :ينم ها ج اا أو منتدى وـن القرار املشـار اليه ت اعنء [ ]...واملؤمتر االسـتعراضي
املشار اليه ت اعنء [.]...
الخيا ي  :ألنم ها ا يئمل االس ـ ــتش ـ ــاريمل املش ـ ــار الي ا ت اعنء [ ]...ال ألقدً ألقريرا اىل ج اا
أو منتدى ون القرار املشار اليه ت اعنء [.]...
يق لوتــديفيق مؤلف من خراء من الـدوف األقرا يقــدً ألقريرا اىل ج ـاا
الخيا ال :ينمـ هـا فر ح
أو منتدى ون القرار املشار اليه ت اعنء [.]...
الخيا هاء :ألن ىم بالتشاور م الدوف األقرا وا يئاب انيفوي يمل.
الخيا واو :ألتوىل ألنسيق ا الوجان انيفوي يمل لبناء القدراب ونقل التكنولوجيا البحريمل.

الخيا الثااي :ال حاجمل لنو
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ا عا  -ال رتياات المؤسسية
-1

هاز أو م دى
)1

)13

ي القرا

الخيا ا ول:
اع لودوف األقرا ليكون ج ااا
متر لألقرا /اجت ح
الخيا ألف :يرسـ ـ ـ ـ ــى سوج ه ا احلكم مؤ ح
أو منتدى لان القرار في ا يتعوق ا الاز.
الخيععا ععاء :يس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ى ى [ ]...سوج ـ ه ـ ا احلكم لوع ــل ؤمتر لألقرا  /ــاجت ــاع لوــدوف
األقرا ت ه ا الاز ،ويكون ج اا أو منتدى ون القرار في ا يتعوق ا الاز.
الخيا الثااي:
يُنشــأ سوج ه ا احلكم مجعيملح و و ليكونا اع ااين الر يســيني الو ين يتألف من ا
ج اا أو منتدى ون القرار ا اا ا الاز.

أ)
)
ج)

ألتألف اع عيمل من الدوف األقرا

افمل.

يتألف ا و من األعضاء املنتخبني ت ج اا أو منتدى ون القرار.

الخيا الثالث :ال حاجمل لنو
)2

الخيا ا ول :يؤمي ج اا أو منتدى ون القرار الوظا ف التاليمل:
اعت ام نظامه الداخوي

أ)
)

استعراض ألنمي ه ا الاز

ج)

ألبامف املعووماب ذاب الاومل بتنمي ه ا الاز

م)

ألعنين االألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق عوى مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى اع وم الراميمل اىل حمظ التنوع البيولوجي البحري ت
املناقق الوايفعمل خارج نطاق الواليمل الوقنيمل واستغالله عوى حنو مستداً

هـ)

ألعنين ألواؤً الس ـ ــياس ـ ــاب والتدابأ املناس ـ ــبمل من أجل حمظ التنوع البيولوجي البحري ت
امل ناقق الوايفعمل خارج نطاق الواليمل الوقنيمل واستغالله عوى حنو مستداً

و)

ألعنين التعاون والتنسيق ،سا ت ذلز م ا يئاب العامليمل وانيفوي يمل والقطاعيمل املعنيمل ،من
أجــل حمظ التنوع البيولوجي البحري ت املنــاقق الوايفعــمل خــارج نطــاق الواليــمل الوقنيــمل
واستغالله عوى حنو مستداً

__________
 )13ايفرتح االسرت ام يا ل ا يئاب واألقُر التايل بيا ا والدروس املستمامة من ا وأفضل امل ارساب ال ألتبع ا ،وذلز عند وض
أحكاً ألتعوق بالرتأليباب املؤسسيمل :السوطمل الدوليمل لقاع البحار واملنظ مل البحريمل الدوليمل ومنظ مل األس يمل والنراعمل واألمايفيمل
األمم املتحدة انقاريمل ب شأن ألغأ املناخ .ويفدِّم ايفرتاحاب أخرى معي في ا اىل االستعانمل با يئاب القا مل ومن ا عوى سبيل
املثاف :الوجنمل األويفيانوسرافيمل احلكوميمل الدوليمل التابعمل لويونسكو واألمايفيمل التجارة الدوليمل بأنواع احليواناب والنباألاب الريمل
امل دمة باالنقراض واألمايفيمل التنوع البيولوجي والسوطمل الدوليمل لقاع البحار.
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الخيا ألف :بسـ ـ ـ ـ ــبل من ا ارسـ ـ ـ ـ ــاء ع وياب لوتعاون والتنسـ ـ ـ ـ ــيق بني ا يئاب
العامليمل وانيفوي يمل والقطاعيمل املعنيمل
الخيا اء :بسبل من ا ألنظيم برامج لوتعاون م الرامج القا مل
الخيا ألف :متابعمل ألنمي األحكاً والتقدً احملرا ت تقيق األهدا الشامومل

ا)

الخيا اء :ال حاجمل لنو
ح)

اناذ القراراب وألقدمي التووياب في ا يتعوق بتنمي ه ا الاز

ح)

الخيا ألف :انش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــاب فرعيــمل عنــد الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة ألماء وظـا مــه بطريقــمل فعــالـمل من
حيث التكوممل
الخيا اء :ألش ــكيل وألنس ــيق ياناب ا ـ ـا ــمل األفريفمل العامومل والوجان ،سا ت ذلز
م سأه من أوحا املاوحمل املعنيني وا يئاب العو يمل والتقنيمل املعنيمل

ي)

الخيا ألف :الرود واالستعراض

الخيا اء :ال حاجمل لنو
ك)

الخيا ألف :ايفاممل الدعاوى نيابمل عن الدوف األقرا ت حاالب عدً االمتثاف

الخيا اء :ال حاجمل لنو
ف)

وضـ ـ القواعد وانجراءاب ا او ــمل بالوو ــوف اىل املوارم اعينيمل البحريمل لو ناقق الوايفعمل
خارج نطاق الواليمل الوقنيمل ت مويفع ا الطبيعي اس ـ ـ ـ ـ ــتناما اىل ألوو ـ ـ ـ ـ ــياب ا يئمل العو يمل/
التقنيمل .ويتوىل اع اا أو املنتدى أيض ـ ـ ـ ــا التنس ـ ـ ـ ــيق والتعاون م ا يئاب املنش ـ ـ ـ ــأة ع ال
باكوك أخرى ذاب وومل

ً)

وض ـ ـ ـ ـ ـ معايأ واسـ ـ ـ ـ ــتعراض ألدابأ مثل األمواب انماريمل القا مل عوى أسـ ـ ـ ـ ــاس املناقق،
سا في ا املناقق البحريمل احمل يمل

ن)

ألوقي التقارير من ا يئاب العامليمل وانيفوي يمل والقطاعيمل املعنيمل بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن األمواب انماريمل
القا مل عوى أسـاس املناقق ،سا في ا املناقق البحريمل احمل يمل ،ال ألضـع ا ألوز ا يئاب،
ومن النظر ت ه ه التقارير

س)

استعراض ألووياب ا يئمل العو يمل/التقنيمل في ا يتعوق بتقيي اب األثر البيئي

ع)

ان ــاذ القراراب في ــا يتعوق بتقيي ــاب األثر البيئي اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتن ــاما اىل ألوو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ــاب ا يئ ــمل
العو يمل/التقنيمل

)

18-20848

ألوقي التقارير من الدوف األقرا في ا يتعوق بتقيي اب األثر البيئي

ا)

تديد أنواع وقرا ق لبناء القدراب ونقل التكنولوجيا البحريمل

ق)

الويفو عوى احتياجاب بناء القدراب ونقل التكنولوجيا البحريمل
271

69/75

A/CONF.232/2019/1

ر)

وض ـ ـ مشـ ــروع اجراءاب ينظم أنشـ ــطمل بناء القدراب ونقل التكنولوجيا البحريمل ،واجراء
ع ويمل رود واستعراض ه األنشطمل

ش)

رود واستعراض بناء القدراب ونقل التكنولوجيا البحريمل

ب)

القياً س اً أخرى ودمة ت ه ا الاز.

الخيا الثااي :ال حاجمل لنو
)3

الخيا ألف :يؤمي ا و املشار اليه ت المقرة [ ]...الوظيمتني التاليتني:
وض السياساب واملعايأ والقواعد وفقا ألحكاً ه ا الاز

أ)
)

انشاء الوجان الدا مل وسأ الدا مل عند الضرورة ألماء وظا مه.

الخيا اء :ال حاجمل لنو

 - 2الهيئة العلمية/ال ق ية
)1

الخيعا ا ول :ألش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـل سوجـ هـ ا احلكم هيئـملح أو عنـملح عو يــمل/ألقنيــمل أو هيئـملح عو يــمل وألقنيــمل
اامل أو وعملح من ا راء العو يني املستقوني.
ألتألف من خراء مستقوني من توف املناقق ،من م خراء ت هيئاب عو يمل يفا مل.

أ)
)
ج)

ـكيل ا يئمل أو الوجنمل أو ا يئمل العو يمل والتقنيمل املخا ـ ـ ـا ـ ــمل أو
يكمل ألش ـ ـ ُ
افر خراب فنيمل ت ناااب متعدمة ومتنوعمل.
العو يني املستقوني ألو ت

ـكيل ا يئمل أو الوجنمل أو ا يئمل العو يمل والتقنيمل املخا ـ ـ ـا ـ ــمل أو
يكمل ألش ـ ـ ُ
ثيل اعغرات العامف.
العو يني املستقوني الت ت

وعمل ا راء
وعمل ا راء

أليباب يفا مل ،مثل فريق ا راء املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتك املعين باعوان العو يمل حل ايمل
الخيا الثااي :ألؤمي ألر ح
البيئمل البحريمل ،وظا ف استشاريمل عو يمل وألقنيمل.

الخيا الثالث :ال حاجمل لنو
)2

الخيعا ا ول :ألكون ا يئـملُ أو الوجنـملُ العو يــمل/التقنيــمل أو ا يئـملُ العو يــمل والتقنيــمل املخا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمل
أو وعملُ ا راء العو يني املستقوني تامل سا يوي:
اسداء املشورة العو يمل والتقنيمل اىل ج اا أو منتدى ون القرار

أ)
)

اختا ـ ــاا اس ـ ــتش ـ ــاري في ا يتعوق باملوارم اعينيمل البحريمل ،سا ت ذلز املس ـ ــا ل املتعوقمل
بتقاسم املناف

ج)

وض آليمل لتقاسم املناف

م)

الخيا ألف :رو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخداً املوارم اعينيمل البحريمل لو ناقق الوايفعمل خارج نطاق
الواليمل الوقنيمل

الخيا اء :ال حاجمل لنو
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هـ)

الخيا ألف :وظيممل ألقدمي التووـ ـ ـ ـ ـ ـ ــياب في ا يتعوق بتدابأ من يفبيل األمواب انماريمل
القـا ـمل عوى أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس املنـاقق ،سا في ـا املنـاقق البحريمل احمل يـمل ،ويش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ذلز ل
ما يتعوق باآل :
’‘1

وض املعايأ واالستعراض

’‘2

ألقييم املقرتحاب

’‘3

رود التدابأ واستعراض ا

الخيا اء :ال حاجمل لنو
و)

وض مبامئ ألوجي يمل في ا يتعوق بتقيي اب األثر البيئي

ا)

الخيا ألف :ألقدمي ألوو ـ ـ ـ ـ ـ ــياب اىل ج اا أو منتدى و ـ ـ ـ ـ ـ ــن القرار بش ـ ـ ـ ـ ـ ــأن ألقيي اب
األثر البيئي

الخيا اء :ال حاجمل لنو
ح)

استعراض معايأ ألقييم األثر البيئي لكمالمل األسايف ا م مقتضياب ه ا الاز

ح)

التووـ ــل ألحدث التكنولوجياب واملعار ال ألتسـ ــم باالبتكار والكماءة وألتعوق ومظ
التنوع البيولوجي البحري واستغالله عوى حنو مستداً

ي)

اسداء املشورة بشأن السبل والوسا ل الكميومل بتطوير التكنولوجيا البحريمل ونقو ا

ك)

ألقييم المعاليمل ت ألنمي ألدابأ و/أو برامج بناء القدراب ونقل التكنولوجيا البحريمل بسبل
ألبني ما اذا ان الثغراب ت القدراب آخ ة ت االحنسار
من ا ُّ

ف)

التعــاون م الوجــان انيفوي يــمل لبنــاء القــدراب ونقــل التكنولوجيــا البحريــمل أو م اآلليــاب
انيفوي يمل لتقييم االحتياجاب

ً)

وض برامج لبناء القدراب ونقل التكنولوجيا البحريمل

ن)

أماء أي وظا ف أخرى حس ما كدمه ج اا أو منتدى ون القرار أو ما يوت ل الي ا
سوج ه ا الاز.

الخيا الثااي :ال حاجمل لنو

 - 3الهيئات المرعية ا خرى
الخيا ا ول:
)1

18-20848

يق عامل اـ ـ ـ ــو معين بالتدابأ من يفبيل األمواب انماريمل القا مل
يُنشـ ـ ـ ــأ سوج ه ا احلكم فر ح
عوى أس ـ ـ ــاس املناقق ،سا في ا املناقق البحريمل احمل يمل ،لكي ينظر ت التدابأ املعيىنمل ت اقار اعنء
[ ]...ت ض ــوء املش ــورة العو يمل أو التوو ــياب واملس ــاااب الوارمة خالف ع ويمل التش ــاور والتقييم
املناوا عوي ا ت اعنء [.]...
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)2

ألُشكل سوج ه ا احلكم عنملح لبناء القدراب ونقل التكنولوجيا البحريمل.

)3

ألُرسـ ــى سوج ه ا احلكم آليملح نألاحمل الووـ ــوف وألقاسـ ــم املناف ألعىن بتنظيم الووـ ــوف اىل املوارم
اعينيمل البحريمل وألقاسم املناف .

)4

ألُنشـ ـ ـ ــأ سوج ه ا احلكم عان ايفوي يمل معنيمل ببناء القدراب ونقل التكنولوجيا البحريمل لكي ألقوً
بامل اً التاليمل :أ) ألنسـ ـ ـ ــيق األنشـ ـ ـ ــطمل ) اسـ ـ ـ ــتطالع امكانيمل االندماج أو التعاون م آلياب
ايفوي يمل أو مون ايفوي يمل يفا مل لبناء القدراب ونقل التكنولوجيا البحريمل ،مىت ان ذلز مناسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبا
وايفتضـ ـ ـ ــته الضـ ـ ـ ــرورة ج) انشـ ـ ـ ــاء آلياب ايفوي يمل لتقييم االحتياجاب من القدراب والتكنولوجيا،
حيث ا ان ذلز كنا.

)5

ألنشأ سوج ه ا احلكم هيئملح استشاريمل.

)6

ألنشأ سوج ه ا احلكم عنملح لوتنمي معنيمل بتيسأ االمتثاف ا الاز والتدابأ املتخ ة سوجبه.
ألنشــأ سوج ه ا احلكم عنملح لالمتثاف ألعىن باســتعراض مدى االمتثاف لوتدابأ وألقدً التووـ ا
ـياب
بشأن التدابأ ال ينبغي اناذها ت حاالب عدً االمتثاف.

)8

ألُنشأ سوج ه ا احلكم عنملح لورود واالستعراض.

)9

ألنشأ سوج ه ا احلكم عنملح يفانونيمل ألعىن بتقدمي املشورة اىل ج اا أو منتدى ون القرار.

)7

 )10الخيا ألف :ألنشأ سوج ه ا احلكم آليملح ماليمل يرام ا معم ألنمي ه ا الاز.
الخيا اء :ألنشـ ــأ سوج ه ا احلكم عنملح ماليمل ألتوىل ان ـ ـرا عوى الاـ ــندوق املشـ ــار اليه ت
اعنء [ .]...وألوات ه ه الوجنمل ج تاا أو منتدى ون القرار بتقارير منتظ مل.

الخيا الثااي :ال حاجمل لنو

 - 4ا مااة
)1

الخيا ا ول :ألنشأ سوج ه ا احلكم أمانملح لواز.
الخيا الثااي :يسـ ـ ـ ـ ـ ِّ ي ج اا أو منتدى و ـ ـ ـ ــن القرار األمانملت من بني املنظ اب الدوليمل القا مل
ذاب االختااا ال ألبدي استعدامها لالضطالع بوظا ف األمانمل ت اقار ه ا الاز.
ف األمانمل ا الاــز ــعبملُ ــؤون احمليطاب ويفانون البحار سكت
الخيا الثالث :ألؤمي وظا ت
الشؤون القانونيمل.

)2

الخيا ا ول :مون املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس بالوظا ف املو ومل اىل ا يئاب العامليمل وانيفوي يمل والقطاعيمل القا مل
واملعنيمل باألمر ال كدمها ه ا الاز ،ألقوً األمانمل سا يوي:
ألوفأ الدعم انماري والووجس

أ)
)

72/75

ألقدمي ألقارير اىل الدوف األقرا بش ــأن املس ــا ل املتا ــومل بتنمي ه ا الا ــز والتطوراب
املتاـ ـ ـ ـ ـ ــومل ومظ التنوع البيولوجي البحري ت املناقق الوايفعمل خارج نطاق الواليمل الوقنيمل
واستغالله عوى حنو مستداً ،بناء عوى قو األقرا
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ج)

الدعوة اىل اجت اعاب ج اا أو منتدى وـ ـ ـ ـ ـ ــن القرار وأي هيئاب أخرى يفد ينشـ ـ ـ ـ ـ ــئ ا
ج اا أو منتدى ون القرار وألوفأ ا دماب لتوز االجت اعاب

م)

ألع يم املعووماب املتعوقمل بتنمي ه ا الاز

هـ)
و)
ا)

مالمل التنسيق الالاً م أماناب ا يئاب الدوليمل األخرى املعنيمل
ألقدمي املساعدة من أجل ألنمي ه ا الاز وفقا ملا يقضي به ج اا/منتدى ون القرار
امارة آليمل ألبامف املعووماب عالوة عوى و ـ ة
ـندوق نألاحمل الوو ــوف وألقاس ــم املناف جنء
من الاندوق املنشأ ت اقار اعنء []...

ح)

ألنسـ ـ ـ ــيق التشـ ـ ـ ــاور بشـ ـ ـ ــأن املقرتحاب وم املنظ اب املعنيمل في ا يتعوق بتدابأ من يفبيل
األمواب انماريمل القا مل عوى أساس املناقق ،سا في ا املناقق البحريمل احمل يمل

ح)

ألنسـ ــيق املشـ ــاوراب م مقرتحي األنشـ ــطمل ال يُعتنً القياً ا وذلز ألسراض ألقيي اب
األثر البيئي

ي)

أماء مور أليسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأي في ا يتعوق ببناء القدراب ونقل التكنولوجيا البحريمل ،سا ت ذلز
آليمل لوتنسيق

ك)

استضافمل آليمل ألبامف املعووماب املشار الي ا ت اعنء []...

ف)

أماء وظا ف األمانمل األخرى احملدمة ت ه ا الاز وسأ ذلز من امل اً ال يقررها ا
ج اا أو منتدى ون القرار.

متر االستعراضي املشار اليه ت اعنء [.]...
الخيا الثااي :ألنظم األمانمل املؤ ت

الخيا الثالث :ال حاجمل لنو

خامسا  -آلية تاا ل المعلومات

)14

الخيا ا ول :يقرر ج اا أو منتدى و ـ ـ ـ ـ ـ ــن القرار املش ـ ـ ـ ـ ـ ــار اليه ت اعنء [ ،]...خالف اجت اعه األوف،
يميمل انشاء آليمل لتبامف املعووماب.
الخيا الثااي:
)1

ألُنشأ سوج ه ا احلكم آليملح لتبامف املعووماب ألقوً بالوظا ف الوارمة ت ه ا الاز.

__________
 )14ايفرتح االسرت ام بأع اف املؤسساب واألقُر القا مل عند تديد وظا ف آليمل ألبامف املعووماب املنشأة سوج ه ا الاز
وقرا ق ع و ا ،وألش ل ه ه املؤسساب واألقُر ما يوي :نظاً املعووماب البيولوجيمل اعغرافيمل بشأن احمليطاب واملبامئ التوجي يمل
املتعوقمل ببناء القدراب ونقل ال تكنولوجيا البحريمل ،الاامر الاا عن الوجنمل األويفيانوسرافيمل احلكوميمل الدوليمل التابعمل لويونسكو
والسوطمل الدوليمل لقاع البحار واألمايفيمل التنوع البيولوجي وبروألو وف ناسويا ومر ن و بكمل ألكنولوجيا املناخ وع ويمل ألقييم
االحتياجاب التكنولوجيمل املش والن باألمايفيمل األمم املتحدة انقاريمل بشأن ألغأ املناخ ومرفق البيئمل العامليمل ومنظ مل األس يمل
والنراعمل واملعاهدة الدوليمل بشأن املوارم الوراثيمل النباأليمل لألس يمل والنراعمل وبرنامج األمم املتحدة لوبيئمل واملبامئ التوجي يمل لتقييم
األثر البيئي ت البودان واأليفاليم اعنريمل ت احملي ا امئ.
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)2

ألتكون آليمل ألبامف املعووماب من منر ـ ـ ـ ـ ـ ــبكي لوووـ ـ ـ ـ ـ ــوف احلر يوفر مسـ ـ ـ ـ ـ ــتومعا مر نيا
لو عووماب واألمواب ألسراض ألبامف املعووماب ويتيح امكانيمل الووـ ـ ـ ــوف اىل املعووماب
وألبام ا بشكل مر ني.
ويضم بكمل من ا راء وامل ارسني ت ا االب ذاب الاومل.

أ)
)

وكتوي عوى ما يوي:
’‘1

ألقارير ألقييم األثر البيئي؛

’‘2

معووماب/بياناب مرجعيمل؛

’‘3

يفاعدة بياناب لو ارساب اعيدة
بيــانــاب ا
ملوجبــاب القراراب املتخ ـ ة بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن ألقيي ــاب األثر البيئي
ولكيميمل وض الشواسل البيئيمل ت احلسبان

’‘5

الس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــاب واملبامئ التوجي يمل واألس ـ ـ ـ ــالي التقنيمل ال ألعت دها
الدوف األقرا في ا يتعوق بتقيي اب األثر البيئي

’‘6

مبامئ ألوجي يمل وأسالي ألقنيمل ذاب وومل بتقيي اب األثر البيئي

’‘7

بكمل/يفا مل ألضم خراء موليني تاني بتقيي اب األثر البيئي.

’‘4

)3

اض ـ ـ ــافمل اىل وظا ف آليمل ألبامف املعووماب احملدمة ت األجناء [ ،]...ألع ل اآلليمل نر
لودوف األقرا يتيح ما يوي:
امكانيمل الووـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف اىل املعووماب املتعوقمل بتقيي اب األثر البيئي ،وألقييم ألوز
املعووماب ونشرها وألع ي ا

أ)
)

)4
74/75

القيــاً حس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الطو ـ بتوفأ خيــاراب لبنــاء القــدراب ونقــل التكنولوجيــا
البحريمل ،عوى أساس ل حالمل عوى حدة

ج)

ألعنين بناء القدراب ونقل التكنولوجيا البحريمل

م)

األاحمل امكانيمل الوووف اىل ا راب والدرايمل المنيمل ذاب الاومل؛

هـ)

أليسأ الشمافيمل احملسنمل

و)

ألتب اآلثار الرتا يمل في ا يتعوق بتقيي اب األثر البيئي

ا)

تديد املناقق ال سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنم في ا األنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطمل املقرتحمل في ا يتعوق بتقيي اب
األثر البيئي

ح)

أليسأ التعاون والتآار الدوليني

ح)

ألبامف أفضل امل ارساب بشأن ألقيي اب األثر البيئي.

يوىل االعتبار الواج لسريمل املعووماب املقدممل ت اقار ه ا الاز.
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)5

ألقوً آليمل ألبامف املعووماب سا يوي:
ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعــد العــاملي وانيفوي ي ومون انيفوي ي والوقين
الرب ســا هو يفــا م عوى ال ُ
والقطاعي من آلياب لتبامف املعووماب وسأ ذلز من مستومعاب البياناب

أ)

الخيا ألف :وبا وعاب واملاار اعينيمل

الخيا اء :ال حاجمل لنو
)
ج)

الرب باملنابر ا اومل وسأ احلكوميمل لتبامف املعووماب
اناذ املؤس ـ ـ ـسـ ـ ــاب القا مل لتبامف املعووماب عوى الاـ ـ ــعيدين انيفوي ي ومون
انيفوي ي نقطمل انطالق ا ،حس ـ ـ ـ ـ ـ ـ االنطباق ،عند انش ـ ـ ـ ـ ـ ــاء آلياب ايفوي يمل
ومون ايفوي يمل ت اقار اآلليمل العامليمل.

)6

ألعرت آليملُ ألبامف املعووماب بالظرو ا او ـ ـ ـ ــمل لودوف اعنريمل الا ـ ـ ـ ــغأة الناميمل ،وألوفر
امكانيمل الووــوف امليس ـر لت كني الدوف اعنريمل الاــغأة الناميمل من اســتخداً اآلليمل مون
عقبــاب أو أعبــاء اماريـمل ال مرر ـا ،وألتيح معوومـاب عن األنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطــمل الراميــمل اىل ألعنين
ألبامف املعووماب ونش ـ ـ ـرها ت الدوف اعنريمل الاـ ـ ــغأة الناميمل ومع ا ،وألوفر أيضـ ـ ــا برامج
ودمة لما دة الدوف اعنريمل الاغأة الناميمل.

)7

ألدير آليملت ألبامف املعووماب:

الخيا ألف :األمانملُ املشار الي ا ت اعنء [.]...

الخيا اء :الوجنملُ األويفيانوسرافيمل احلكوميمل الدوليمل التابعمل لويونسـ ـ ـ ـ ــكو باال ـ ـ ـ ـ ـرتاك م
الو االب املعنيمل ،سا ت ذلز السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوطمل الدوليمل لقاع البحار واملنظ مل البحريمل الدوليمل
وألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اآلليمل باملعايأ واملبامئ التوجي يمل املتعوقمل بنقل التكنولوجيا البحريمل ال
وضعت ا الوجنمل األويفيانوسرافيمل احلكوميمل الدوليمل.
)8

الخيا ألف :ألقدً آليملُ ألبامف املعووماب املسـ ـ ـ ــاعد تة نمارة الاـ ـ ـ ــندوق املشـ ـ ـ ــار اليه ت
اعنء [.]...

الخيا اء :ال حاجمل لنو

سا سا  -االس عراض
الخيا ا ول :بعد [ ]...سنمل/سنواب من ألاريل مخوف ه ا الاز حين النماذ ،يعقد األمني العاً لألمم
املتحدة مؤمترا د ألقييم فعاليمل الاز ت مالمل حمظ التنوع البيولوجي البحري ت املناقق الوايفعمل خارج
نطاق الواليمل الوقنيمل واستغالله عوى حنو مستداً.

الخيا الثااي :ال حاجمل لنو

18-20848
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75/75

قائمة المصادر
والمراجع

أوال :المصادر القانونية
 .Iاالتفاقيات الدولية.
 .1اتفاقية لندف لعاـ  1972بشأف منع التموث البحري بإغراؽ النفايات والمواد األخرى.
 .2اتفاقية ماربوؿ .1973
 .3اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات المعرضة لالنقراض .1973
 .4نظاـ برشمونة .1976
 .5اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار .1982
 .6اتفاقية بازؿ .1989
 .7اتفاقية التنوع البيولوجي .1992
 .8االتفاقية اإلطارية لتغير المناخ .1992
 .9اتفاؽ تعزيز امتثاؿ السفف في أعالي البحار لتدابير الصيانة واإلدارة الدولية .1993
 .10مدونة السموؾ الرشيد لمصائد األسماؾ .1995
 .11اتفاقية حماية األرصدة السمكية المتداخمة المناطؽ واألرصدة السمكية الكثيرة االرتحاؿ
.1995
 .12بروتوكوؿ المناطؽ المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر األبيض
المتوسط ( 1995ممحؽ بنظاـ برشمونة ).
 .13بروتوكوؿ لندف .1996
 .14بروتوكوؿ قرطاجنة لمسالمة االحيائية .2000
 .15اتفاقية استكيولـ لممموثات العضوية الثابتة .2001
 .16اتفاقية إدارة مياه الصابورة .2004
 .17اتفاؽ بشأف التدابير التي تتخذىا دولة الميناء لمنع الصيد القانوني دوف ابالغ ودوف
تنظيـ وردعو والقضاء عميو .2009
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 .18بوتوكوؿ ناغويا .2010
 .19القواعد واألنظمة التي اعتمدتيا السمطة الدولية لقاع البحار.2013
 .IIاالعالنات الدولية.
 .1إعالف استوكيولـ .1972
 .2إعالف ريو .1992
 .3إعالف جوىانسبورغ .2002
 .IIIالق اررات الدولية
 .1قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة .54/33
 .2قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة.57/141
 .3قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة .59/24
 .4قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة.63/111
 .5قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة .72/249
 .6قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة .69/292
 .IVالقوانين الداخمية
.1القانوف رقـ  01-03المؤرخ في  19يوليو  2003المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية
المستدامة ،الجريدة الرسمية الجزائرية الصادرة بتاريخ  20يوليو  ،2003العدد .43
.2القانوف رقـ  07-14المؤرخ في  09أوت  2014المتعمؽ بالموارد البيولوجية ،الجريدة
الرسمية ،الصادرة بتاريخ  10أوت  ،2014العدد .48
ثانيا :المراجع بالمغة العربية.
 .Iالكتب
 .1ابراىيـ محمد الدغمة ،أحكاـ القانوف الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطف أرضيا خارج
حدود الوالية الوطنية ،دار النيضة العربية ،القاىرة.1987 ،
 .2أحمد السروي ،التموث الفيزيائي والكيميائي لمبيئة المائية ،دار العممية ،دط2007 ،
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 .3أحمد عبد الكريـ سالمة ،قانوف حماية البيئة ،دار النيضة العربية ،القاىرة.2002 ،
 .4أشرؼ ىالؿ ،جرائـ البيئة بيف النظرية والتطبيؽ ،دار النيضة العربية ،القاىرة.2005 ،
 .5آف بوفيقر ،باليديو ،البحار والمحيطات ،ترجمة :زينب منعـ ،مكتبة الممؾ فيد لمنشر
الطبعة األولى ،2015 ،المممكة السعودية.
 .6جماؿ سالمة عمي ،قانوف البحار في عالـ متغير ،دار النيضة العربية ،القاىرة.2011 ،
 .7جودة حسنيف جودة ،جغرافيا البحار والمحيطات الطبيعية والحيوية ،دار المعرفة الجامعية
.2006
 .8حسيف سيد أحمد أبو العينيف ،جغرافية البحار والمحيطات ،مؤسسة الثقافة الجامعية
االسكندرية.1989 ،
 .9راشد فييد المري ،الوسيط في القانوف الدولي العاـ ،القطاع القانوني لمبحار ،دار النيضة
العربية ،القاىرة.2014 ،
 .10رضاء رجب عبد المطيؼ محمود ،الحماية الدولية لمبيئة البحرية مف التموث النووي
دار النيضة العربية ،القاىرة ،دت.
 .11رياض حامد الدباغ ،حسيف عمي السعدي ،البيئة المائية ،دار اليازوري ،عماف
.2011
 .12رياض صالح أبو العطا ،حماية البيئة مف منظور القانوف الدولي العاـ ،دار الجامعة
الجديدة االزرايطة.2009 ،
 .13صالح الديف عامر ،القانوف الدولي لمبحار ،دراسة ألىـ أحكاـ اتفاقية األمـ المتحدة
لقانوف البحار لعاـ  ،1982دار النيضة العربية ،القاىرة.1987 ،
 .14عائشة راشد عبد الرحمف آؿ عبد العزيز ،القواعد القانونية الدولية واإلقميمية لحماية
البيئة البحرية ،والمركز القومي لإلصدارات القانونية ،القاىرة.2019 ،
 .15عبد القادر محمود محمد محمود ،النظاـ القانوني لممنطقة الدولية في ضوء اتفاقية
األمـ المتحدة لقانوف البحار لسنة  ،1982دار النيضة العربية ،القاىرة.2008 ،
 .16عبده عبد الجميؿ عبد الوارث ،حماية البيئة البحرية مف التموث في التشريعات الدولية
والداخمية ،المكتب الجامعي الحديث ،االسكندرية.2006 ،
 .17عصاـ العطية ،القانوف الدولي العاـ ،المكتبة القانونية ،القاىرة.2006 ،

281

 .18عماد مطيري الشمري ،ضحى لعيبي السدخاف ،جغرافية البحار والمحيطات  ،دار
الصفاء لمنشر والتوزيع ،عماف .2018،
 .19غازي حسف صباريني ،الوجيز في مبادئ القانوف الدولي العاـ ،دار الثقافة ،عماف
.2009
 .20مثنى عبد الرزاؽ العمر ،التموث البيئي ،دار وائؿ ،األردف ،دط ،دت.
 .21محمد البزات ،حماية البيئة البحرية دراسة في القانوف الدولي ،منشأة المعارؼ
االسكندرية.2006 ،
 .22محمد المجذوب ،القانوف الدولي العاـ ،منشورات الحمبي الحقوقية ،لبناف.2007 ،
 .23محمد سعادي ،سيادة الدولة عمى البحر في القانوف الدولي العاـ ،دار الجامعة الجديدة
االسكندرية.2010 ،
 .24معمر رتيب محمد عبد الحافظ ،اتفاقية بازؿ ودورىا في حماية البيئة مف التموث
بالنفايات الخطرة ،دار النيضة العربية ،القاىرة.2008 ،
 .25معمر رتيب محمد عبد الحافظ ،القانوف الدولي لمبيئة وظاىرة التموث ،دار الكتب
القانونية ،د ط.2014 ،
 .26ىاشـ محمد صالح ،جغرافية الموارد المائية ،مكتبة المجتمع العربي ،األردف ،الطبعة
األولى .2014
 .27يوسؼ عبد المجيد فايد ،محمد صبري محسوب سميـ ،جغرافيا البحار والمحيطات ،دار
الفكر العربي ،د ط.1997 ،
 .28محمد ىواش ،ريـ عبود ،القانوف الدولي لمبحار ،منشورات الجامعة االفتراضية السورية
الجميورية العربية السورية.2018 ،
 .IIالوثائق الرسمية لممنظمات الدولية.
أ -الوثائق الرسمية لمنظمة األمم المتحدة.
 .1تقرير األميف العاـ لألمـ المتحدة ،المحيطات وقانوف البحار ،األمـ المتحدة 10 ،سبتمبر
 ،2007الوثيقة .A/62/66/Add. 2
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 .2حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطؽ الواقعة خارج الوالية الوطنية ،واستغاللو عمى
نحو مستداـ خالصة تقنية لمتقييـ العالمي البحري المتكامؿ العالمي األوؿ ،األمـ المتحدة
.2017
 .3تقرير األميف العاـ لألمـ المتحدة ،المحيطات وقانوف البحار ،األمـ المتحدة 15 ،جويمية
 ،2005الوثيقة.A/60/63/Add.1 :
 .4العممية التحضيرية لمؤتمر األمـ المتحدة لدعـ تنفيذ اليدؼ  14مف أىداؼ التنمية
المستدامة :حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخداميا عمى نحو مستداـ لتحقيؽ
التنمية المستدامة مذكرة مف األميف العاـ لألمـ المتحدة ،المحيطات وقانوف البحار ،األمـ
المتحدة 27 ،فيفري  .2017الوثيقة .A/71/733
 .5تقرير األميف العاـ ،المحيطات وقانوف البحار ،األمـ المتحدة  22مارس  ،2011الوثيقة
.A/66/70
 .6تقرير األميف العاـ ،المحيطات وقانوف البحار ،األمـ المتحدة 6،سبتمبر  ،2017الوثيقة
A/72/70/Add.1
 .7تقرير األميف العاـ ،المحيطات وقانوف البحار ،األمـ المتحدة 18 ،أوت  ،2004الوثيقة
A/59/62/Add.1
 .8تقرير األميف العاـ ،قانوف البحار والمحيطات ،األمـ المتحدة 4 ،مارس  ،2004الوثيقة
A/59/62
 .9اإلجراءات التي اتخذتيا الدوؿ والمنظمات والترتيبات اإلقميمية المغنية بإدارة مصائد
األسماؾ لتنفيذ الفقرات  83إلى  90مف قرار الجمعية العامة  105/62بشأف استدامة
مصائد األسماؾ بطرؽ منيا اتفاؽ عاـ  1995لتنفيذ ما تتضمنو التفاقية األمـ المتحدة
لقانوف البحار المؤرخة  10كانوف األوؿ /ديسمبر  1982مف أحكاـ بشأف حفظ وادارة
األرصدة السمكية المتداخمة لمناطؽ واألرصدة السمكية الكثيرة االرتحاؿ ،والصكوؾ ذات

283

الصمة ،تقرير األميف العاـ لألمـ المتحدة ،المحيطات وقانوف البحار ،األمـ المتحدة 17،أوت
 ،2009الوثيقة A/64/305
 .10تقرير األميف العاـ لألمـ المتحدة ،قانوف البحار والمحيطات ،األمـ المتحدة 21 ،مارس
 ،2014الوثيقة .A/69/71
 .11تقرير األميف العاـ لألمـ المتحدة ،قانوف البحار والمحيطات ،األمـ المتحدة 19،أكتوبر
، 2009الوثيقة.A/64/66/Add .2
 .12تقرير األميف العاـ لألمـ المتحدة ،قانوف البحار والمحيطات ،األمـ المتحدة 12 ،مارس
 ،2007الوثيقة .A/62/66
 .13تقرير األميف العاـ لألمـ المتحدة ،المحيطات وقانوف البحار ،األمـ المتحدة 5 ،سبتمبر
 ،2018الوثيقة A/73/368
 .14تقرير األميف العاـ لألمـ المتحدة ،المحيطات وقانوف البحار ،األمـ المتحدة 1 ،سبتمبر
 ،2014الوثيقة A/69/71/Add.1
 .15تقرير األميف العاـ لألمـ المتحدة ،قانوف البحار والمحيطات ،األمـ المتحدة 3 ،مارس
 ،2003الوثيقة .A/58/65
 .16كتاب إحالة ،رسالة مؤرخة  8تموز يوليو  ،2015موجية إلى رئيس الجمعية مف
الرئيسيف المشاركيف لمفريؽ العامؿ المخصص الجامع المعني بالعممية المنتظمة لمبالغ عف
حالة البيئة البحرية وتقييميا عمى الصعيد العالمي ،بما في ذلؾ الجوانب االجتماعية
االقتصادية ،األمـ المتحدة 22 ،جويمية  ،2015الوثيقة .A/70/112
 .17ورقة مفاىيمية أعدتيا األمانة العامة ،معالجة مسألة التموث البحري ،األمـ المتحدة5 ،
ماي  ،2017الوثيقة .A/CONF/203/4
 .18تقرير األميف العاـ لألمـ المتحدة ،قانوف البحار والمحيطات ،األمـ المتحدة 11 ،أفريؿ
 ،2011الوثيقة.A/66/70/Add . 1
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 .19تقرير األميف العاـ لألمـ المتحدة ،قانوف البحار والمحيطات ،األمـ المتحدة 20 ،مارس
 ،2018الوثيقة .A/73/68
 .20تقرير األميف العاـ لألمـ المتحدة ،قانوف البحار والمحيطات ،األمـ المتحدة22،مارس
 ،2016الوثيقة.A/71/74
 .21تقرير األميف العاـ لألمـ المتحدة ،قانوف البحار والمحيطات ،األمـ المتحدة11 ،
سبتمبر  ،2019الوثيقة .A/74/350
 .22ورقة مفاىيمية أعدتيا األمانة العامة ،إدارة النظـ اإليكولوجية البحرية والساحمية
وحمايتيا وحفظيا واعادتيا إلى ما كانت عميو ،األمـ المتحدة1 ،ماي  ،2017الوثيقة
.A/CONF-230/5
 .23تقرير األمين العام لألمم المتحدة ،قانون البحار والمحيطات ،األمم المتحدة 16 ،مارس
 ،2222الوثيقة A/75/70
 .24تقرير األميف العاـ لألمـ المتحدة ،قانوف البحار والمحيطات ،األمـ المتحدة 6 ،مارس
 2017الوثيقة A/72/70
 .25تقرير األميف العاـ لألمـ المتحدة ،قانوف البحار والمحيطات ،األمـ المتحدة 8 ،أفريؿ
 ،2013الوثيقة A/68/70
 .26تقرير عف عممية األمـ المتحدة التشاورية غير الرسمية المفتوحة باب العضوية المتعمقة
بالمحيطات وقانوف المحيطات في اجتماعيا الرابع عشر ،قانوف البحار والمحيطات ،األمـ
المتحدة 17 ،جويمية ،2013الوثيقة A/68/159
 .27استدامة مصائد األسماؾ ،بطرؽ منيا اتفاؽ عاـ  1995لتنفيذ ما تتضمنو اتفاقية األمـ
المتحدة لقانوف البحار المؤرخة  10كانوف األوؿ ديسمبر  1982مف أحكاـ بشأف حفظ وادارة
األرصدة السمكية المتداخمة المناطؽ واألرصدة السمكية الكثيرة االرتحاؿ والصكوؾ ذات
الصمة ،تقرير األميف العاـ لألمـ المتحدة ،المحيطات وقانوف البحار ،األمـ المتحدة15 ،
أوت  ،2007الوثيقة .A/62/260
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 .28تقرير

مؤتمر

القمة

العالمي

لمتنمية

المستدامة،

وثيقة

األمـ

المتحدة

 ،A/CONF.199/20جوىانسبورغ ،جنوب افريقيا 26 ،آب أغسطس  4أيموؿ سبتمبر
.2002
 .29تقرير مؤتمر األمـ المتحدة لمتنمية المستدامة ،وثيقة األمـ المتحدة A/CONF.216/16
حزيراف /يونيو .2012
 .30تقرير األمـ المتحدة المعني بالبيئة والتنمية ،وثيقة األمـ المتحدة
) 3-4 ،A/CONF/51/26/Rev.1 (Vol.Iحزيراف /يونيو ،1992الفصؿ .17
 .31تقرير األميف العاـ لألمـ المتحدة ،قانوف البحار والمحيطات ،األمـ المتحدة 9 ،مارس
 ،2009الوثيقة .A/61/63
 .32تقرير األميف العاـ ألمـ المتحدة ،المحيطات وقانوف البحار ،األمـ المتحدة20 ،مارس
 ، 2000الوثيقة .A/55/61
 .33تقرير األميف العاـ لألمـ المتحدة ،المحيطات وقانوف البحار ،األمـ المتحدة 7 ،مارس
 ،2002الوثيقة .A/57/57
 .34مسألة أنتاركتيكا ،تقرير األميف العاـ لألمـ المتحدة ،قانوف البحار والمحيطات ،األمـ
المتحدة 11 ،أوت  ،2005الوثيقة .A/60/222
 .35تقرير فريؽ العمؿ المفتوح العضوية غير الرسمي المخصص لدراسة المسائؿ المتصمة
بحفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطؽ الواقعة خارج الوالية الوطنية ،األمـ المتحدة20 ،
ماري  ،2006الوثيقة .A/61/65
 .36رسالة مؤرخة  25تموز/يوليو  2014موجية إلى رئيس الجمعية العامة مف الرئيسيف
المشاركيف لمفريؽ العامؿ المخصص غير الرسمي المفتوح باب العضوية ،المحيطات وقانوف
البحار ،األمـ المتحدة 23 ،جويمية  ،2014الوثيقة .A/69/177
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ب -الوثائق الرسمية لمسمطة الدولية لقاع البحار.
 .1تقرير األميف العاـ ،السمطة الدولية لقاع البحار ،المسائؿ المرتبطة بإجراء البحث العممي
البحري في مناطؽ االستكشاؼ12 ،ماي  ،2016الوثيقة .ISBA/22/C/3
 .2تقرير مقدـ مف األميف العاـ لمسمطة الدولية لقاع البحار بموجب الفقرة  4مف المادة 166
مف اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار ،السمطة الدولية لقاع البحار 26-15 ،تموز يوليو
 ،2013الوثيقة .ISBA/19/A/2
 .3مشروع نظاـ بشأف التنقيب عف قشور المنغنيز الحديدي الغنية بالكوبالت واستكشافيا في
المنطقة مجمس السمطة الدولية لقاع البحار 24 ،أكتوبر  ،2011الوثيقة
.ISBA/18/C/Wp.1
 .4مقرر جمعية السمطة الدولية لقاع البحار بشأف نظاـ التنقيب عف الكريتيدات العديدة
الفمزات واستكشافيا في المنطقة ،السمطة الدولية لقاع البحار 15 ،نوفمبر ، 2010الوثيقة
.ISBA/16/A/12/Rev.1
 .5مقرر جمعية السمطة الدولية لقاع البحار بشأف التنقيب عف قشور المنغنيز الحديدي الغنية
بالكوبالت واستكشافيا في المنطقة السمطة الدولية لقاع البحار 22 ،أكتوبر 2012
الوثيقة ISBA/18/A/11
 .6تقرير األميف العاـ لمسمطة الدولية لقاع البحار بموجب فقرة  4مف المادة  166مف اتفاقية
األمـ المتحدة لقانوف البحار ،السمطة الدولية لقاع البحار 14 ،جواف ، 2016الوثيقة
.ISBA/22/A/2
 .7القوانيف واألنظمة والتدابير اإلدارية التي اعتمدتيا الدوؿ المركبة وغيرىا مف أعضاء
السمطة الدولية لقاع البحار فيما يتعمؽ باألنشطة في المنطقة ،السمطة الدولية لقاع
البحار 13 ،جواف ، 2016الوثيقة .ISBA/22/C/8
 .8القوانيف واألنظمة والتدابير اإلدارية التي اعتمدتيا الدوؿ المزكية وغيرىا مف أعضاء
السمطة الدولية لقاع البحار فيما يتعمؽ باألنشطة في المنطقة والمسائؿ ذات الصمة بما في
ذلؾ دراسة مقارنة لمتشريعات الوطنية القائمة ،السمطة الدولية لقاع البحار 29 ،ماي
 ،2018الوثيقة .ISBA/24/C/13
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 .9االستعراض الدوري لتنفيذ خطط العمؿ المتعمقة باالستكشاؼ في المنطقة ،السمطة الدولية
لقاع البحار 23 ،جواف  ،2016الوثيقة ISBA/22/A/7
 .12تقرير األميف العاـ لمسمطة الدولية لقاع البحار المقدـ بموجب الفقرة  4مف المادة
 166مف اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار ،السمطة الدولية لقاع البحار 5جواف
 ،2017الوثيقة .ISBA/23/A/2
 .11بياف مف رئيس مجمس األمف بشأف أعماؿ المجمس خالؿ الجزء األوؿ مف الدورة
الرابعة والعشروف السمطة الدولية لقاع البحار 13 ،مارس  ، 2018الوثيقة
.ISBA/24/C/8
 .12نظاـ التنقيب عف العقيدات المؤلفة مف عدة معادف واستكشافيا في المنطقة ،السمطة
الدولية لقاع البحار 17،أفريؿ  ،2013الوثيقة.ISBI/19/C/WP. 1
 .13مقرر لمجمس السمطة الدولية لقاع البحار يتعمؽ بالتعديالت في نظاـ التنقيب عف
العقيدات المؤلفة مف عدة معادف واستكشافيا في المنطقة وما يتصؿ بذلؾ مف مسائؿ
السمطة الدولية لقاع البحار 22 ،جويمية ، 2013الوثيقة .ISBA/19/C/17
ج -الوثائق الرسمية لمنظمة األغذية والزراعة.

 .1منظمة األغذية والزراعة ،لجنة مصايد األسماؾ ،آخر المستجدات في مجاؿ تجارة
األسماؾ ،بوساف جميورية كوريا ،2017 ،الوثيقة. COFEFT/XVI/2017/2
 .2منظمة األغذية والزراعة ،فريؽ الخبراء الرفيع المستوى ،2014 ،مصايد األسماؾ وتربية
األحياء المائية لتحقيؽ األمف الغذائي والتغذية ،تقرير فريؽ الخبراء الرفيع المستوى المعني
باألمف الغذائي والتغذية والتابع لمجنة األمف الغذائي ،روما.2014 ،
 .3منظمة األغذية والزراعة ،لجنة مصايد األسماؾ ،حالة الموارد السمكية وتربية األحياء
المائية في العالـ ،روما ،2018 ،الوثيقةCOFI/2018/2
 .4منظمة األغذية والزراعة ،حالة الموارد السمكية وتربية األحياء المائية في العالـ
المساىمة في تحقيؽ األمف الغذائي والتغذية لمجميع ،روما.2016 ،

288

 .5منظمة األغذية والزراعة ،اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات الميددة
باالنقراض ،لجنة مصايد األسماؾ ،الدورة الثالثة والثالثوف ،روما 13-9 ،يوليو /تموز
، 2018الوثيقة COFI/2018/Inf-12
 .6منظمة األغذية والزراعة ،العمميات العالمية واإلقميمية :متابعة لمؤتمر ريو  ،20+لجنة
مصايد األسماؾ ،الدورة الحادية والثالثوف ،روما 13-9 ،يونيو حزيراف  ،2014الوثيقة
COFI/2014/4-1
 .7منظمة األغذية والزراعة ،العمميات العالمية واإلقميمية الخاصة بالمحيطات ،لجنة مصايد
األسماؾ ،روما 13-9 ،يوليو /تموز  ، 2018الوثيقة .COFI/2018/8
 .8منظمة األغذية والزراعة  ،حوكمة المحيطات والنتائج ذات الصمة المنبثقة عف ريو 20+
لجنة مصايد األسماؾ ،روما ،إيطاليا 13-9 ،يوليو تموز  ،2012الوثيقة
.COFI/2012/6
 .9منظمة األغذية والزراعة ،المجمس ،تقرير الدورة السادسة والعشريف بعد المائة لمجنة
البرنامج ( 22-18مارس /آذار -)2019الممحؽ عمى الويب  ،2روما 12-8 ،ابريؿ
/نيساف  2019الوثيقة CL161/3-WA2
 .10منظمة األغذية والزراعة ،عمؿ منظمة األغذية والزراعة بشأف عناصر مشروع نص
صؾ دولي ممزـ قانونا في إطار اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار بشأف حفظ التنوع
البيولوجي البحري في المناطؽ الواقعة خارج نطاؽ الوالية الوطنية واستغاللو عمى نحو
مستداـ ،لجنة مصايد األسماؾ ،روما 15-11 ،يوليو/تموز2016
الوثيقة .COFI/2016/8/SuppI.1
 .11منظمة األغذية والزراعة  ،برنامج بناء القدرات المشترؾ ( )2017التنفيذ التعاضدي
لبروتكوؿ ناغويا والمعاىدة الدولية بشأف الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة:
سيناريوىات ينبغي أخذىا بعيف االعتبار مف قبؿ جيات االتصاؿ الوطنية وأصحاب
المصمحة األخرى ،Bioversity International ،روما.

289

د -الوثائق الرسمية لمنظمة البحرية الدولية.
 .1القرار ( ،A.868 )20الخطوط التوجييية لضبط مياه صابورة السفف وادارتيا لمحد مف
ثقؿ العضويات المائية المؤذية والكائنات الممرضة ،المنظمة البحرية الدولية ،الجمعية الدورة
العشروف ،البند  11مف جدوؿ األعماؿ 1 ،ديسمبر  ،1997الوثيقة A.20/ Res 868
 .2تحديد وادارة المخاطر الناتجة عف الكائنات المنقولة عف طريؽ السفف ،مياه االتزاف
اإلصدار رقـ  ،21تنسيؽ مشروع الشركات العالمية لمياه االتزاف في المنظمة البحرية
الدولية.
 .3البرنامج العالمي المشترؾ بيف مرفؽ البيئة العالمية وبرنامج األمـ المتحدة االنمائي
والمنظمة البحرية الدولية إلدارة مياه الصابورة ومعيد المحيطات العالمي 2009 ،الخطوط
التوجييية لتقييـ حالة مياه الصابورة عمة المستوى الوطني ،سمسمة دراسات متخصصة
البرنامج العالمي إلدارة مياه الصابورة (غموباالست) رقـ .17
ه -الوثائق الرسمية لبرنامج األمم المتحدة لمبيئة.
 .1نظرة عامة عمى أسموب اإلدارة الدولية والقضايا العممية المتعمقة بالنظـ االيكولوجية
والتنوع البيولوجي بقاع وأعالي البحار ،برنامج األمـ المتحدة لمبيئة 26 ،سبتمبر 2007
الوثيقة .UNEP(DEP)/RS-9/4
 .2محضر الدورة األولى لجمعية األمـ المتحدة لمبيئة التابع لبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة
جمعية األمـ المتحدة لمبيئة التابعة لبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة  ،الدورة األولى ،نيروبي
 -27-23حزيراف يونيو  ،2014الوثيقة .UNEP/EA.1/10
 .3تخميص العالـ مف المموثات العضوية الثابتة ،برنامج األمـ المتحدة لمبيئة ،إصدارات
األمـ المتحدة ،أغسطس .2010
 .4اتفاقية استكيولـ ،أىـ االنجازات عمى مدار عشر سنوات ،برنامج األمـ المتحدة لمبيئة.
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 .5خطة عمؿ البحر األبيض المتوسط ،اتفاقية برشمونة وبروتكوالتيا ،برنامج األمـ المتحدة
لمبيئة.
و -الوثائق الرسمية ألمانة اتفاقية التنوع البيولوجي.
 .1مذكرة مقدمة مف األميف التنفيذي ،االتفاقية المتعمقة بالتنوع البيولوجي ،خيارات لمتعاوف
مف أجؿ إنشاء مناطؽ محمية بحرية في المناطؽ البحرية الخارجة عف حدود الوالية الوطنية
الفريؽ العامؿ المفتوح العضوية المخصص لممناطؽ المحمية ،االجتماع األوؿ ،مونتيكاتيني
إيطاليا  17-13يونيو حريزاف  ،2005البند  1-3مف جدوؿ األعماؿ المؤقت ،الوثيقة
،UNEP/CBD/W6-PA/1/2
المعمؽ لتنفيذ
 .2مذكرة مف األميف التنفيذي ،االتفاقية المتعمقة بالتنوع البيولوجي ،االستعراض ّ
برنامج العمؿ بشأف التنوع البيولوجي البحري والساحمي ،الييئة الفرعية لممشورة العممية

والتقنية والتكنولوجية ،االجتماع الرابع عشر ،نيروبي 21-10 ،مايو أيار  ،2010البند -3
 3-1مف جدوؿ األعماؿ المؤقت ،الوثيقة UNEP/CBD/SBSTTA/14/4
 .3مذكرة مف األميف العاـ التنفيذي ،االتفاقية المتعمقة بالتنوع البيولوجي ،التنوع البيولوجي
البحري والساحمي ،حالة واتجاىات الموارد الجينية لقاع البحار العميقة خارج نطاؽ الوالية
الوطنية ،والتيديدات التي تتعرض ليا وتحديد الخيارات التقنية لحفظ ىذه الموارد واستخداميا
المستداـ ،الييئة الفرعية لممشورة العممية والتقنية والتكنولوجية ،االجتماع الحادي عشر
مونتلاير 28 ،نوفمبر/تشريف الثاني  2 -ديسمبر /كانوف األوؿ  2005البند  1-6مف
جدوؿ األعماؿ المؤقت ،الوثيقة UNEP/CBD/SBSTTA/11/11
 .4مذكرة مف األميف التنفيذي ،االتفاقية المتعمقة بالتنوع البيولوجي ،تقرير مرحمي عف معالجة
آثار الضوضاء تحت الماء والحطاـ البحري عمى التنوع البيولوجي البحري والساحمي ،الييئة
الفرعية لممشورة العممية والتقنية والتكنولوجية ،االجتماع الثامف عشر ،مونتلاير28- 23 ،
يونيو /حزيراف ،2014 ،البنداف  2-4و  ،3-4مف جدوؿ األعماؿ المؤقت ،الوثيقة
.UNEP/CBD/SBSTTA/18/5
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 .5مذكرة منقحة مف األميف التنفيذي ،االتفاقية المتعمقة بالتنوع البيولوجي ،التنوع البيولوجي
البحري والساحمي  :استعراض برنامج العمؿ ومواصمة وضعو وتنقيحو ،الحفظ واالستعماؿ
المستداـ لمموارد الجينية لقاع البحر العميؽ الخارج عف نطاؽ الوالية الوطنية :دراسة العالقة
بيف اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األم ـ المتحدة بشأف قانوف البحار ،الييئة الفرعية لممشورة
العممية والتقنية والتكنولوجية ،االجتماع الثامف ،مونتلاير 14-10 ،آذار مارس ،2003 ،البند
 2-5مف جدوؿ األعماؿ المؤقت ،الوثيقة.UNEP/CBD/SBSTTA/8/9/Add.3/Rev.1
 .6بروتكوؿ ناغويا -كواالمبور التكميمي لبروتوكوؿ قرطاجنة لمسالمة االحيائية بشأف
التعويضي ،أمانة االتفاقية المتعمقة بالتنوع البيولوجي ،مونتلاير ،األمـ
المسؤولية والجبر
ّ
المتحدة .2011،
 .7قرطاجنة لمسالمة االحيائية ،السنة الدولية لمتنوع البيولوجي .2010
 .8المقررات التي اعتمدىا مؤتمر األطراؼ في االتفاقية المتعمقة بالتنوع البيولوجي العامؿ
كاجتماع األطراؼ في بروتكوؿ ناغويا بشأف الحصوؿ عمى الموارد الجينية والتقاسـ العادؿ
والمنصؼ لممنافع الناشئة عف استخداميا في اجتماعو األوؿ المنعقد في بيونغ تشانغ
جميورية كوريا مف  17-13اكتوبر  ،2014أمانة االتفاقية المتعمقة بالتنوع البيولوجي
مونتلاير.
 .9االتفاقية المتعمقة بالتنوع البيولوجي :النفاذية وتقاسـ المنافع ،بروتكوؿ ناغويا بشأف
الحصوؿ وتقاسـ المنافع ،األمانة التنفيذية لالتفاقية المتعمقة بالتنوع البيولوجي.
 -IIIاألطروحات والرسائل الجامعية.
أ -أطروحات الدكتوراه.
 -1بف فاطيمة بوبكر ،مساىمة اتفاقية التنوع البيولوجي لعاـ  1992في حماية الموارد الحية
في البحر األبيض المتوسط ،أطروحة دكتوراه ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة
الجيالني اليابس ،سيدي بمعباس.2016 ،
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 -2بوكورو مناؿ ،حماية التنوع البيولوجي في البحر األبيض المتوسط عمى ضوء القانوف
الدولي العاـ والتشريع الجزائري ،أطروحة دكتوراه ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة
الحاج لخضر باتنة.2018 ،01 ،
 -3حسونة عبد الغني ،الحماية القانونية لمبيئة في إطار التنمية المستدامة ،أطروحة دكتوراه
كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة.2013 ،
 -4رابحي ق ويدر ،القضاء الدولي البيئي ،أطروحة دكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة أبو بكر
بلقايد ،تلمسان2216 ،
 -5شعشوع قويدر ،دور المنظمات غير الحكومية في تطوير القانوني الدولي البيئي أطروحة
دكتوراه كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة أبي بكر بمقايد ،تممساف.2014 ،
 -6محمد فايز بوشدوب ،الحماية الدولية لمبيئة في إطار منظمة التجارة العالمية ،أطروحة
دكتوراه ،كمية الحقوؽ ،جامعة الجزائر.2013 ،1
 -7و اعمي جماؿ ،الحماية القانونية لمبيئة البحرية مف أخطار التموث ،أطروحة دكتوراه ،كمية
الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة ابي بكر بمقايد ،تممساف.2010 ،
ب رسائل الماجستير
 -1األزىر داود ،األمف البيئي مف منظور القانوف الدولي ،رسالة ماجستير ،كمية الحقوؽ
جامعة الجزائر 2016 ،1
 -2أعراب سعيدة ،النظاـ القانوني المميز في المنطقة االقتصادية الخالصة ،رسالة
ماجستير ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو.2016 ،
 -3أعراب سعيدة ،النظاـ القانوني المميز لممنطقة االقتصادية الخالصة ،رسالة ماجستير
كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو.2016 ،
 -4بوزيدي خالد ،النظاـ القانوني لسيادة الدولة عمى إقميميا البحري ،رسالة ماجستير كمية
الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة أبي بكر بمقايد ،تممساف.2014 ،
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 -5بوعوف نضاؿ ،المناطؽ المشتركة في ظؿ القانوف الدولي العاـ :أعالي البحار والفضاء
الخارجي ،رسالة ماجستير ،كمية الحقوؽ ،جامعة قسنطينة .2014 ،1
 -6جغري لمياء ،النظاـ القانوني الستغالؿ الثروات قيعاف البحار والمحيطات خارج حدود
الوالية الوطنية لمدوؿ ،رسالة ماجستير ،كمية الحقوؽ ،جامعة االخوة منتوري ،قسنطينة
.2016
 -7حداد السعيد ،اآلليات القانونية اإلدارية لحماية التنوع البيولوجي في الجزائر ،رسالة
ماجستير ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة سطيؼ .2014 ،2
 -8سي ناصر الياس ،دور المنظمة األمـ المتحدة في الحفاظ عمى النظاـ البيئي العالمي،
رسالة ماجستير ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة 2013
 -9العايب جماؿ ،التنوع البيولوجي كبعد في القانوف الدولي والجيود الدولية والجزائرية
لحمايتو ،رسالة ماجستير ،كمية الحقوؽ ،جامعة الجزائر.2005 ،
 -10عبير أبو دقة ،مشكمة تحديد المناطؽ البحرية الخاضعة لموالية الوطنية ،رسالة
ماجستير ،كمية الحقوؽ ،جامعة الشرؽ األوسط.2012 ،
 -11كريمة بورحمي ،التموث البحري وتأثيره عمى البحارة ،رسالة ماجستير ،جامعة منتوري
قسنطينة .2010
 -12لحمر نجوى ،الحماية الجنائية للبيئة ،رسالة ماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة قسنطينة،
.2212
 -13لعمامري عص اد ،الحدود البحرية في ظؿ اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار لسنة
 ،1982رسالة ماجستير ،كمية الحقوؽ ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو.2015،
 -14محمد أديب ،رافع الطماس ،دور التشريع السوري في حماية البيئة البحرية مف التموث
الناجـ عف السفف ،رسالة ماجستير ،كمية الحقوؽ ،جامعة حمب ،سوريا.2014 ،
 -15مناؿ ،استغالؿ الموارد الحية في أعالي البحار ،رسالة ماجستير ،كمية الحقوؽ جامعة
قسنطينة.2014 ،1
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 -16منصوري محمد ،صالحيات الدولة الساحمية عمى مناطقيا البحرية في إطار اتفاقية
األمـ المتحدة لقانوف البحار مونتيغوباي  10ديسمبر  ،1982رسالة ماجستير ،كمية الحقوؽ
جامعة قسنطينة .2014
 -IVالمقاالت والدوريات
 .1كريستياناباسكا بالمر ،التنوع البيولوجي البحري والنظـ اإليكولوجية تدعـ كوكبا صحيا
ورفاه اجتماعيا ،مجمة الوقائع ،األمـ المتحدة ،المجمد  ،53العدداف 1و.2017 ،2
 .2حساف سعاد ،مظاىر سيادة الدولة عمى بحرىا اإلقميمي ومنطقتيا المتاخمة ،المجمة
اإلفريقية لمدراسات القانونية والسياسية ،المجمد  ،1العدد .2017 ،2
 .3منصوري محمد ،المنطقة االقتصادية الخالصة بيف الحقوؽ السيادية لمدولة الساحمية
ومصالح الدوؿ األخرى مجمة الباحث لمدراسات القانونية والسياسية ،المجمد  ،2العدد 1
.2018
 .4بوسكرة بوعالـ ،تطوير حرية أعالي البحار في ضوء أحكاـ القانوف الدولي ،مجمة
الدراسات القانونية والسياسية ،العدد.2015 ،2
 .5سناف طالب القاسمي ،االستثناءات العرفية واالتفاقية عمى اختصاص دولة العالـ في
البحار العالية والغاية منيا ،مجمة المحقؽ الكمي لمعموـ القانونية والسياسية ،العدد األوؿ
.2018
 .6فوزية حاج شريؼ ،التعاوف الدولي في مكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات عف
طريؽ البحر ،مجمة البحوث القانونية واالقتصادية ،المجمد  ،2العدد .2019 ،2
 .7بوعوف نضاؿ ،االتجار غير المشروع بالمخدرات في أعالي البحار ،مجمة األستاذ الباحث
لمدراسات القانونية والسياسية ،المجمد ،2العدد .2018 ،9
 .8أعراب سعيدة ،مكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات في القانوف الدولي ،مجمة معالـ
لمدراسات القانونية والسياسية ،العدد .2017 ،2
 .9إيياب جماؿ كسيبة ،مفيوـ التراث المشترؾ لإلنسانية في القانوف الدولي ،مجمة جامعة
الشارقة لمعموـ الشرعية والقانونية ،المجمد  ،12العدد.2015 ،1
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 .10قحطاف عدناف عزيز ،النظاـ القانوني لممنطقة الدولية ،مجمة جامعة كربالء العمميةػ
المجمد  ،5العدد .2007 ،4
 .11بوسكرة بوعالـ ،حماية البيئة البحرية في المنطقة الدولية قراءة لمجزء الثاني عشر مف
اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار  ،1982مجمة الدراسات القانونية والسياسية ،العدد 7
.2018
 .12حسيف عمي أحمد ،مجيد عمي حمزة ،التموث البيئي وآثاره االقتصادية عمى النشاط
الزراعي في محافظة البصرة ،العموـ االقتصادية ،المجمد  ،8العدد .2013 ،32
 .13مخموؼ عمر ،تأصيؿ القانوف الدولي لمبيئة ،المفيوـ والمصادر ،مجمة البحوث في
الحقوؽ والعموـ السياسية ،المجمد ،3العدد.2018 ،2
 .14ناصر عبد الرحيـ العمي ،زياد محمد الوحشات ،المسؤولية الدولية عف التموث البيئي
أثناء النزاعات المسمحة ،مجمة جامعة تكريت لمحقوؽ ،المجمد  ،1العدد .2016 ،2
 .15المعيد الدولي لمتنمية المستدامة ،ممخص االجتماع التحضيري العربي اإلقميمي
لمؤتمر األمـ المتحدة لمتنمية المستدامة ،نشرة مفاوضات مف أجؿ األرض ،المجمد 27
العدد .2011 ،8
 .16شكراني حسيف ،مف مؤتمر استكيولـ  1972إلى ريو  20+لعاـ  ،2012بحوث
اقتصادية عربية ،العدداف .2013 ،64-63
 .17زبيدة عبد اليادي أتيـ محمد ،الحماية القانونية لممياه اإلقميمية السعودية مف مموثات
السفف ،مجمة العموـ االقتصادية واإلدارية والقانونية ،المجمد ،2العدد .2018 ،13
 .18كيتاؾ ليـ ،دور المنظمة البحرية الدولية في الحيمولة دوف تموث المحيطات العالـ
الناجـ عف السفف والشحف البحري ،الواقع –األمـ المتحدة ،المجمد  ،53العدداف  1و2
.2017
 .19عمراني نادية ،دور االتفاقيات الدولية والتشريعات الداخمية في حماية البيئة ،مجمة
المفكر ،العدد .2017 ،15
 .20عقوف مصطفى ،دور المواثيؽ والمعاىدات الدولية في حماية البيئة ،مجمة الفقو
والقانوف ،العدد.2014 ،23
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 .21مؤتمر تغير المناخ المنعقد في كاتوفيتشي ،نشرة مفاوضات األرض ،المجمد 12
العدد .2018 ،735
 .22وليد غساف عبد اهلل ،الجوانب القانونية لتموث البيئة البحرية بواسطة مياه اتزاف السفف
ورواسبيا دراسات عموـ الشريعة والقانوف ،المجمد  ،43العدد.2016 ،2
 .23محمد سعادي ،التعاوف شبو إقميمي لمواجية التموث في جنوب البحر األبيض
المتوسط ،مجمة البحوث العممية في التشريعات البيئة ،العدد .2017 ،9
 .24عيساوي عبد النور ،تكويس مبدأ الحيطة لحماية البيئة البحرية مف التموث في اتفاقية
برشمونة ،مجمة القانوف ،العدد .2016 ،6
 .25مايكؿ مادسف ،آثار التموث عمى الحياة في المحيطات والبحار ،مجمة الوكالة الدولية
لمطاقة الذرية 3-54 ،أيموؿ /سبتمبر.2013
 -Vالمراجع االلكترونية
 .1بيميانا سيسيف -سيف ،اليدؼ  14حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخداميا
عمى نحو مستداـ لتحقيؽ التنمية المستدامة ،متوفر عمى الموقع اإللكتروني:
.http://www.un.org/ar/chronicle/article/20291
 .2محمد سعادي ،تطور الجرؼ القاري في القانوف الدولي لمبحار واشكالية تحديد الدولة
الجزائرية لجرفيا القاري ،متوفر عمى الموقع https://
.www.asjp.cerist.dz/en/article/32010
 .3بشار رشيد ،يسيف سي لخضر غربي ،الحقوؽ االقتصادية لمدوؿ في البحر العالي في
ضوء القانوف الدولي لمبحار ،متوفر عمى الموقع:
http://www.asjp.cerist.dz/en/article/90868
 .4تذكروا الرؽ ،متوفر عمى الموقع االلكتروني:
https://www.un.org/events/slaverymembranceday/background.shtml
 .5أعراب كميمة ،النظاـ القانوني لإلقميـ البحري لمدولة الساحمية وفقا التفاقية األمـ المتحدة
لقانوف البحار ،1982متوفر عمى الموقع االلكتروني :
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/65030
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.6نواصر مميكة ،المنطقة االقتصادية الخالصة والبحث العممي البحري ،متوفر عمى الموقع
االلكترونيhttps://www.asjp.cerist.dz/en/article/59206 :
 .7أبو القاسـ عيسى ،المنطقة الدولية لقاع البحار والمحيطات ومواردىا في اتفاقية قانوف البحار
لعاـ  ،1982متوفر عمى الموقع االلكتروني:
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/81034
 .8مايكؿ لودج ،الييئة الدولية لقاع البحار واستخراج المعادف مف قاع العميؽ ،متوفر عمى
الموقع اإللكترونيhttp://www.UN..org/av/chronicle/article/20012 :
 .9المحيطات وتغير المناخ ،متوفر عمى الموقع االلكتروني:
https://www.iaea/org/ar/almadie/Ehmmud-almuhitat
 .10مارسيا كريري ،آثار تغير المناخ عمى الشعاب المرجانية والبيئة البحرية ،متوفر عمى
الموقع االلكترونيhttps://www.un.org/ar/chronicle/article/20438 :
 .11إيزابال لوفيف ،تغير المناخ يشكؿ تيديدا لمحيطاتنا ،متوفر عمى الموقع االلكتروني:
https://www.un.org/ar/chronicle/article/20039
 .12تغير المناخ ،متوفر عمى الموقع االلكتروني:
https://www.un.org/ar/sections/issues-depth/climatechange/index.html
 .13اليوـ الدولي لمكافحة الصيد غير القانوني دوف إبالغ ودوف تنظيـ ،متوفر عمى الموقع
اإللكترونيhttps://www.un.org/observances/end-illegal-fishing-day :
 .14بف عيسى حياة ،الحماية الجنائية لبيئة البحرية ،متوفر عمى الموقع االلكتروني:
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/85071
 .15حمداوي محمد ،دور المنظمات الدولية في حماية البيئة البحرية والحفاظ عمى التنوع
البيولوجي البحري ،متوفر عمى الموقع:
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/56530
 .16شعشوع قويدر ،دور المؤتمرات والمعاىدات الدولية في تطوير القانوف الدولي البيئي
متوفر عمى الموقعhttp://www.asjp.cerist.dz/en/article/56522 :
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 .17مارجوفيروس ،الحوكمة البحرية العالمية وادارة المحيطات مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ 14
مف أىداؼ التنمية المستدامة ،متوفر عمى الموقع اإللكتروني:
http://www.un.org/ar/chronicle/19988
 .18نبذة عف اتفاقية التجارة الدولية في األنواع الميددة باالنقراض مف مجموعات الحيواف
والنبات البرية ،متوفر عمى الموقع االلكتروني :
http://www.fao.org/fishery/topic/16310/ar
 .19مف الفيمة إلى الفراشات المؤتمر الدولي األعرؽ لحماية أنواع الحياة والنبات المعرضة
لمخطر يبدأ أعمالو ،متوفر عمى الموقع اإللكتروني:
https://news.un.org/ar/story/20/9/08/1038451
 .20توليوتريفيس ،اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار ،متوفر عمى الموقع االلكتروني:
www.un.org/Law/av
 .21لورانس بواسوف دي زورف ،اتفاقية األمـ المتحدة االطارية المتعمقة بتغير المناخ متوفر
عمى الموقع االلكترونيwww.un.org/law/av :
 .22المفاوضات الدولية بشأف تغير المناخ ،متوفر عمى الموقع اإللكتروني:
www.displomatié.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/lesnegociations-internationales-en-matiere-de-dereglement-climatique
 .23اتفاقية باريس أىـ مالمحيا ومدى تأثيرىا عمى تغير المناخ في العالـ ومصر ،متوفر
عمى الموقع االلكتروني :اتفاقية-باريس-أىـ-مالمحيا-ومدى-تأثيرىا-عمى-تغير-المناخ-
في-العالـ https://eipr.org/press/2016/02
 .24اتفاقية استكيولـ ،أىـ االنجازات عمى مدار عشر سنوات ،برنامج األمـ المتحدة
لمبيئة ،متوفر عمى الموقع:
http://chm.pops.int/Portals/0/download.aspx?d=UNEP-POPSPAWA-SC10-Achievementbooklet.Ar.pdf
 .25توافؽ الحكومات عمى الق اررات التاريخية لحماية الناس والكوكب مف خطر المواد
الكيميائية والنفايات الخطرة ،متوفر عمى الموقع االلكتروني
https://www.unenvironment.org/ar/alakhbar-walqss/alnshrat-
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alshfyt/twafq-alhkwmat-ly-alqrarat-altarykhyt-lhmayt-alnaswalkwkb-mn-khtr
 .26نبذة عف بروتكوؿ ناغويا ،متوفر عمى الموقع االلكتروني:
www.cbd.int/abs/about
 .27الصيد غير القانوني دوف إبالغ ودوف تنظيـ ،متوفر عمى الموقع اإللكتروني:
http://www.fao.org/iuu-fishing/internal-frameworks/code-ofconductfor-responsible-fisheries/or
 .28الصيد غير القانوني دوف إبالغ ودوف تنظيـ ،خطة العمؿ الدولية لمنع الصيد غير
القانوني دوف إبالغ ودوف تنظيـ وردعو والقضاء عميو ،متوفر عمى الموقع اإللكتروني:
http://www.fao.org/iuu-fishing/international-frameworks/ipoa-iuu/or
 .29االتفاؽ بشأف التدابير التي تتخذىا دولة الميناء ،متوفر عمى الموقع اإللكتروني:
/http://www.fao.org/port-state-measures/01
 .30اليوـ العالمي لممحيطات ،متوفر عمى الموقع اإللكتروني:
https://ar.unesco.org/commemorations/oceansday
 .31رصد المحيطات والخدمات المتصمة بيا ،متوفر عمى الموقع اإللكتروني:
http://www.unesco.org/new/ar/natural-sciences/icooceans/sections-and-programmes/oceans-observations-services
 .32منظمة األغذية والزراعة ومرفؽ البيئة العالمية ،متوفر عمى الموقع اإللكتروني:
/http://www.fao.org/gef/ar
 .33كاستوف وآخروف ،التصريؼ غير المشروع لمقمامة مف السفف ،دليؿ تحقيقات
االنتربوؿ  ،2018متوفر عمى الموقع اإللكتروني:
http://www.interpol.int/es/content/downlaod
ثالثا :المصادر والمراجع بالمغة األجنبية
I- Instruments juridiques/ legal instruments.
1- Système du traité de l’antarctique 1959.
2- Charte mondiale de la nature 1982.
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3- Convention de Nouméa sur la protection des ressources naturelles
et de l’environnement de la région du pacifique Sud 1986.
4- Protocole au traité sur l'antarctique relatif à la protection de
l'environnement-Madrid, 1991.
5- La convention pour la protection du milieu marin dans l’atlantique
du Nord- Est (OSPAR).1992.
II- Articles de revue/ journal articles
1- Jean- Pierre Revéret, Raphaëlle Dancette, Biodiversité marine et accès
aux ressources, pêche et autre biens et services écologiques sous pression
extrêmes, 2010/2,n°202.
2- C.L. Van Dover & others, scientific rational and international obligations
for protection of active hydrothermal vent ecosystems from deep-sea
mining, marine policy, volume 90, april 2018
3- Christophe Alexandre PAILLARO,« Enjeux économique: quel est le
potentiel des ressources minérales marines », Annales des Mines.
Responsabilité et environnement 2017/1 (N°85) .
4- Alix Roel linger, les grands fonds marins, quel avenir pour les ressources
minérales, Note de Synthèse ISEMAR, N° 203, Octobre 2019.
5- Elie Jarmache, «la législation internationale encadrant l'accès aux
ressources minérales marines», Annales des Mines-Responsabilité et
environnement 2017/1 (N°85).
6- Pierre Marie Sarradian et al ,"les impacts environnementaux de
l'exploitation minière des fonds marins: un état des lieux des connaissances"
Annales des Mines. Responsabilité et environnement 2017/1/(N°85).
7- Parbkhkar R. Pawar & Others, Plastic marine debris : Sources
distribution and impacts on coastal and ocean biodiversity, Pencil
Publication of Biological sciences Vol. 3(1).
8- Chris Wilcox & others, "threat of plastic pollution to seabirds is global,
pervasive, and increasing", proceedings of the national academy of science
of the united states of America (PNAS), vol.112, No.38 (2015).
9- Neelmani & others, impacts of climate change on marine biodiversity,
journal of Entomoligy and Zoolgy studies 2019; 7(2).
10- Didier gascuel, l'approche écosystémique des pèches une conditions pour
l'exploitation durable des océans, décembre 2009,N°202-203.
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11- Runyu Wang, the precautionary principal in maritime affairs, WMU J
Marit Affairs 10,143 (2011).
12- Betty Queffelec, des aires marines protégées en haute mer: l’Europe
pionnière.2018-hal-02273751.
13- Odile DELFOUR-SAMAMA, les aires marines protégées , outil de
conservations de la biodiversité en haute mer, p2-3 Nptunus ,revue
électronique, Vol 19,2013/1.
14- Jean Yves Faberon, les conventions d'Apia (1976) et de Nouméa (1986)
revue juridique de l'environnement, 1993/H-S.
15- Danilo garcia cacers. CHAPITRE 2: le cadre juridique international de la
protection et de la conservation de l'environnement marin, programme ERC
Human sea. Wealth and miseries of the océans: conservation Resources
Borders Richesse et misères des océans: conservation Ressources et
Frontières GOHILEX2018, 978-84-17279-02-8 hal -01983444.
16- Jean-Pierre Pouissochet, le protocole au traité sur l'antarctique relatif à la
protection de l'environnement-Madrid Annuaire français de droit
international, année1991/ 37.
III- Rapports officielles/ Official raports
1- The first global integrated Marine assessment 2016
2- Rogers, A, D.& others, the High Seas and US: Understanding the value of
high seas ecosystems.
3- Comment protéger 30% des océans d'ici à 2030.
4- Proutière -Maulion (G) et Beurrier (j-p) «-quelle gouvernance pour la
biodiversité marine au-delà des zones de juridiction?», in IDDRI, Idées pour
le débat, Biodiversité n°= 7 Paris 2007.
5- Marie NAVARRE, Héloise LAMMENS, opportunités de l'extraction
minière en eaux profondes et ses enjeux ESG, Amundi Discussion papers
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أوال :بالـلغ ـ ـة العربي ـ ـ ـ ـة
ثانيا :بالل ـغة الـ ـفرنـسية
ثالثا :بالل ـغة االنجليزية

ممخص
يمعب التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية دو ار حيويا في
بقاء البشرية .غير أنه مهدد بشكل متزايد حيث ال تقتصر الضغوط الناجمة عن األنشطة
البشرية عمى المناطق الساحمية فقط ،بل تمتد إلى المناطق النائية عن الساحل وامتدت إلى
قاع وأعالي البحار ووصمت إلى القطبين.
يتم إدارة المناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية بواسطة نظام قانوني ومؤسسي مج أز ال
يعكس الترابط البيئي لممحيطات .وحاليا تطبق طائفة من النظم القانونية المختمفة لحماية
التنوع البيولوجي البحري التي تختص بتطبيقها منظمات دولية قطاعية ،لكن عندما يتعمق
األمر بحماية التنوع البيولوجي البحري لممناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية يكون القانون
المطبق غير واضح المعالم .

الكممات المفتاحية :المناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية  ،التنوع البيولوجي البحري

نظام قانوني ومؤسسي مجزأ ،منظمات دولية قطاعية.

Résumé.
La biodiversité marine des zones situées au-delà des juridictions
nationales joue un rôle vital dans la survie de l’humanité. Toutefois, elle est
de plus en plus menacée. Le danger des activités entreprises ne se limite pas

aux seuls zones côtières, mais s'étend également aux zones reculées de la
côte et s'étale jusqu’aux fonds, haute mer et même les pôles.

Les zones situées au-delà des juridictions nationales sont administrées

par un système juridique et institutionnel fragmenté, qui ne reflète pas
l'interdépendance écologique des océans. Actuellement une gamme de

systèmes juridiques s’applique pour protéger la biodiversité marine une
mission qui relève des compétences des organisations internationales
sectorielles, cependant lorsqu'elle est liée à la protection de la biodiversité

marine dans les zones situées au-delà des juridictions nationales la loi
applicable demeure imprécise.

Mots clés: zones situées au-delà des juridictions nationales, biodiversité
marine, système juridique et institutionnel fragmenté, organisations internationales
sectorielles.

Abstract :
Marine biodiversity in areas beyond national jurisdiction is playing a vital
role in survival of mankind. As pressures caused by human activities are not
confined to coastal areas only, they are extended to remote areas from coast
seabed, high seas and reached the poles.
Areas beyond national jurisdiction through a segmented legal and
institutional system, currently, a set of different legal systems are in place to
protect marine biodiversity, which are applied by sectoral international
organization, but when it comes to protecting the marine biodiversity of areas
beyond national jurisdiction, the applicable law is unclear.
Key words: areas beyond national jurisdiction, marine biodiversity
segmented legal and institutional system, sectoral international organization.

