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أتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير لألستاذ الدكتور  /حسنة عبد
الحميد لما قدمو لي من توجيو ونصح طيلة مدة تحضير المذكرة.
كما أتقدم بالشكر الجزيل ألعضاء لجنة المناقشة الموقرين
األستاذ الدكتور  :كردون عزوز
األستاذ الدكتور  :بوريش رياض
على قبولهم مناقشة ىذه المذكرة وإثرائي بمعلوماتهم القيمة .

الحمد هلل والشكر لرب العالمين الذي وفقني في انجاز ىذه المذكرة المتواضعة
وأزكى الصالة والتسليم على نور األمة خاتم األنبياء والرسل محمد عليو الصالة
والسالم

أىدي ثمرة ىذا الجهد
إلى أعز ما أملك

موجهي ومرشدي وناصحي – أبي الحنون .
إلى رمز التضحية والحنان – أمي الغالية.
إلى إخوتي األعزاء

إلى كل أساتذتي األعزاء في كلية الحقوق جامعة قسنطينة .01
إلى موظفات مصلحة الدراسات العليا – كلية الحقوق-
إلى موظفات مكتبة الحقوق العزيزات .
إلى كل صديقاتي في الدراسة والعمل .

قائمة المختصــــــــــــــــــرات
CMB Convention de Montego Bay
CDB Convention sur la Diversité Biologique
ZEE Zones économiques exclusives .
CIEM Conseil international pour l’exploration de la mer
FAO Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
FFEM Fonds français pour l’environnement mondial
GIEC Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
MARPOL Convention internationale pour la prévention de la pollution par les
navires
OMI Organisation maritime internationale
ONU Organisation des Nations unies
ORP Organisation régionale de pêche
PNUE Programme des Nations unies pour l’environnement
UICN Union mondiale pour la nature
UNESCO Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la
culture
CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora
- A.F.D.I Annuaire Français de Droit International

المقدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

مقدمــــــــــــــة6
تغطي البحار والمحيطات أكثر من  %70من سطح كوكب األرض الذي يحيط بو غبلف مائي
تقدر مساحتو بنحو  123مميون كممتر مربع ،ويصل متوسط عمقو إلى  1433مت ار يزخر بتنوع بيولوجي
نباتي وحيواني ىائل  ،وتعد الثروة السمكية من أىم المكونات الحية لمبيئة البحرية والتي تختمف في الحجم
والشكل والنوع وطريقة التغذية  ،وىي من أول الموارد الطبيعية التي استغميا اإلنسان منذ القدم عن طريق
الصيد لتحقيق أمنو الغذائي باعتبارىا مصد اًر لمبروتين الحيواني  ،وموردا لمدخل الفردي وتعتبر من أكثر
الحرف انتشا ار في العالم.
وكانت نشاطات الصيد البحري في الماضي تقتصر عمى المناطق القريبة من الشواطئ لتغطية
حاجة السكان المحميين ،إال أنو بتطور تكنولوجيات الصيد ،وتحول أغراضو من تمبية احتياجات غذائية
يومية إلى أغراض تجارية بدأت أساطيل الدول البحرية تزحف عمى البحار عامة  ،و المناطق الخارجة
عن حدود واليتيا اإلقميمية والتي تسمى أعالي البحار خاصة  ،باعتبارىا مجاال مشاعا غير قابل لتممك
بدعوى الحيازة أو السيادة أو وضع اليد يقوم عمى حرية االستعمال واالستكشاف واالستغبلل .
ولم يكن اىتمام الدول بالسيطرة عمى البحار وثرواتيا وليد اليوم  ،بل تجمى بصورة واضحة منذ
العصور الوسطى حيث حاولت بعض الدول فرض سيطرتيا عمى أجزاء من البحار ،كادعاء الدنمارك
والسويد السيادة عمى بحر البمطيق وادعاء البرتغال السيادة عمى بحار غرب أفريقيا والمحيط اليندي
وطريق رأس الرجاء الصالح وادعاء بريطانيا سيطرتيا عمى البحار المحيطة بجزرىا.
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و ىذا ما جعل ىذه الفكرة محل اىتمام الفبلسفة في العصور الحديثة ،فشيد القرن السادس عشر
أصواتًا تنادى بالسيطرة عمى أجزاء من البحار ،وأصواتًا أخرى تنادى بالحرية وعدم جواز إخضاعيا لسيادة
أحد  ،ويعتبر الفقيو اليولندي جروسيوس " " Hugo Grotiusأول من نادى بحرية المبلحة في البحار

 - 1ارتبط مفيوم أعالي البحار بتطور معارف اإلنسان ،فبعد أن كان ينظر إليو بأنو وسيمة لمموصبلت والنقل فقط تطور
المفيوم مع تطور التكنولوجيا وأصبح ووسيمة لمربح والتحصيل عن طريق الصيد ،واستخراج ثرواتو الباطنية ولمزيد من
التفاصيل حول الموضوع ارجع لمقالة8

 عبد اهلل العريان  ،قانون البحار الدولي  ،المجمة المصرية لمقانون الدولي ،المجمد  ، 97سنة  ،9741صفحة .461

وذلك في كتابو البحر الحر " ،"Mare liberumعام  3235والذي أكد من خبللو عمى حق كل الدول
في االتصال بغيرىا من األمم واالتجار معيا عبر البحار ،والمحيطات التي خمقتيا الطبيعة كوسيمة من
وسائل االتصال بين األمم ،وىى حرة بطبيعتيا وال يمكن لقوانين وضعية أن تقرر ما يخالف ما قررتو
الطبيعة من خبلل فرض بعض األمم سيطرتيا عمى أجزاء منيا.
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عمى أن األفكار التي نادى بيا الفقيو اليولندي لم تكن تتفق مع طموحات بعض الدول ذات
األطماع البحرية عمى رأسيا إنجمترا ،الذي تبنى موقفيا الفقيو اإلنجميزي سمدن " "Seldenعام 3261
ودافع عن مبدأ السيطرة عمى أجزاء من أعالى البحار وذلك في مؤلفو البحر المغمق ""Mare closum

مستندا في ذلك لبعض السوابق القضائية في ىذا الشأن.2
وفي مطمع القرن  34بدأ فقياء القانون الدولي وعمى رأسيم " بينكر شوك" يفرقون بين البحر
اإلقميمي الخاضع لسيادة الدولة  ،وأعالي البحار التي تحكميا مبادئ حرية االستغبلل واالستعمال ،وتم
االعتراف لمدول الساحمية بالسيادة عمى الشريط الساحمي المبلصق إلقميميا البري ،و المحدد بطمقة المدفع
( التي تقدر ب  31ميل بحري )  ،وما وراءه يعتبر مجاال مشاعا يخضع لحرية أعالي البحار ولم
ينتصف القرن  35حتى استقر مبدأ حرية أعالي البحار ،وأصبح قاعدة من قواعد القانون الدولي العام
وتم تقنينو في العديد من الوثائق الدولية وكان من بينيا اإلعبلن الذي أصدره الرئيس األمريكي "ولسون"
عام  3533والذي تضمن أربع عشرة نقطة إلنياء الحرب العالمية األولى كان من بينيا النقطة المتعمقة
بمبدأ حرية أعالي البحار في السمم والحرب  ،ثم جاءت اتفاقية جنيف لؤلعالي البحار واتفاقية تنظيم
 - 1عبد الكريم عموان  ،الوسيط في القانون الدولي العام  ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع األردن  ، 6004 ،صفحة .904

 أىم المناطق الرئيسية لؤلعالي البحار في العالم ىي  8المحيط األطمسي ،والمحيط اليندي والمحيط اليادئ والمحيطالقطبي الشمالي  ،والمحيط القطبي الجنوبي  ،وتتفرع عمى ىذه البحار والمحيطات بحار أخرى منيا  8البحر الشمالي
والبحر االيرلندي وبحر البمطيق  ،وخميج فنمندا  ،والبحر األبيض المتوسط  ،والبحر االدرياتيكي ،وبحر مرم ار والبحر

األسود ،وبحر العرب والبحر األحمر ،وخميج المكسيك  ،والبحر الكاريبي الخ  .........الخ.

 وكان اكتشاف قارة أمريكا  ،وما تبعو من نشاط التجارة والمبلحة البحرية من العوامل التي دفعت الدول إلى المغاالة فيادعاءاتيا السيادة عمى أعالي البحار التي كانت تخضع لسيطرتيا سابقا ،فأعمنت كل من اسبانيا والبرتغال منع السفن

األجنبية من المرور في البحار التي تخ ضع لسيادتيا  ،وطمبت انجمت ار من السفن األجنبية التي تريد المبلحة في البحار

المحيطة بيا أو في المحيط األطمسي الحصول عمى إذن سابق مع فرض التحية البحرية وحق تولي أعمال البوليس عمى

جميع السفن التي تمر في ىذه البحار .
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محمد الحاج حمود،القانون الدولي لمبحار ،دار الثقافة لنشر والتوزيع  ،2008،صفحة .62
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الصيد وحماية الموارد الحية في أعالي البحار لسنة  ، 9736ومن بعدىا اتفاقية قانون البحار لسنة9766
لتؤكدا عمى ىذا المبدأ باعتباره أحد المبادئ المنظمة ألعالي البحار.
حيث قننت المادة األولى من اتفاقية تنظيم الصيد وحماية الموارد الحية في أعالي البحار المبرمة
في جنيف بتاريخ  64أفريل  3514ىذا المبدأ بنصيا أن  " 8لكل دولة الحق أن يمارس رعاياىا الصيد
في أعالي البحار" ، 1مؤكدة عمى ىذا المبدأ باعتباره أحد المبادئ المنظمة ليذا المجال البحري الدولي ،
كما أشارت المادة األولى من اتفاقية أعالي البحار المبرمة في جنيف بتاريخ  65أفريل 8 3514أن
أعالي البحار ال تدخل في البحر اإلقميمي وال المياه الداخمية  ،وحددت  30حريات وىي 8حرية المبلحة
حرية الصيد حرية تركيب الكوابل ،ومد األنابيب حرية التحميق ،وىذا ما تبنتو أيضا اتفاقية مونتقوباي
لقانون البحار التي أبرمت بتاريخ 33ديسمبر  3546حيث نصت مادتيا  " 43أعالي البحار مفتوحة
لجميع الدول ساحمية كانت أو غير ساحمية وتمارس حرية أعالي البحار بموجب الشروط التي تبينيا ىده
االتفاقية"2 .

 - 1عقد المؤتمر في مدينة جنيف في الفترة الممتدة من  62فيفري إلى  66أفريل  ،9736وحضره ممثمون عن  64دولة

كان من بينيا دول لم تكن آنذاك أعضاء في األمم المتحدة ،ودوالً أخرى لم يكن ليا سواحل بحرية (الدول الحبيسة) وجرت
فيو مناقشة مشروع لجنة القانون الدولي ،باإلضافة إلى المشاريع المقدمة إلى األمانة العامة لؤلمم المتحدة والوكاالت

المتخصصة ومذكرات تقدم بيا عدد من الخبراء المستقمين وأدت ىذه المناقشات إلى إجراء تعديبلت عمى مشروع المجنة
وانتيى إلى تبنى أربع اتفاقيات في ىذا الخصوص ىي  8االتفاقية المتعمقة بالبحر اإلقميمي والمنطقة المبلصقة ،واالتفاقية

الخاصة باالمتداد القاري ،واالتفاقية الخاصة بأع الي البحار ،وأخي ار االتفاقية الخاصة بالصيد والمحافظة عمى الموارد الحية
في البحار العالية

ولمزيد من التفاصيل راجع 8مفيد شياب ،نحو اتفاقية دولية جديدة لقانون البحار ،المجمة المصرية لمقانون الدولي،

المجمد  12سنة  9756صفحة .92

 - 2بتاريخ  95ديسمبر  9750أصدرت الجمعية العامة لؤلمم المتحدة الق ارر رقم  6530في دورتيا  63دعت من خبللو

إلى عقد مؤتمر ثالث لقانون البحار سنة  ، 9751حيث انتيت لجنة االستخدامات السممية لقيعان البحار بتقديم تقرير
نيائي حول القضايا المتعمقة بقانون البحار إلى الجمعية العام ة لؤلمم المتحدة وقد افتتحت أول دورات األمم المتحدة الثالث

لقانون البحار في مدينة نيويورك في الفترة الممتدة من  01إلى  93ديسمبر  ، 9751ثم توالت الدورات حتى عقدت الدورة

العاشرة في مقر األمم المتحدة في نيويورك في الفترة من  66إلى  62سبتمبر عام  ،9766ثم عقدت الدورة الختامية لمتوقيع

عمى البيان الختامي في "جاميكا" في الفترة من  4إلى  90ديسمبر ،وفى  90ديسمبر  9766وقعت  995دولة في مدينة

مونتيقوباى " " Montego – Bayبدولة جاميكا عمى اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار ،والتي تتكون من ديباجة و 160
مادة وستة مرفقات ألحقت بالبيان الختامي لممؤتمر.
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كما نصت نفس المادة عمى أن أعالي البحار التشتمل المنطقة االقتصادية الخالصة والبحر
اإلقميمي والمياه الداخمية والمياه األرخبيمية لدولة األرخبيمية تحكميا  32حريات وىي  8حرية المبلحة
حرية الصيد ،حرية تركيب الكوابل ومد األنابيب ،حرية التحميق  ،حرية إقامة الجزر االصطناعية حرية
البحث العممي  ،كما أكدت المادة  45من نفس االتفاقية عمى عدم جواز ادعاء السيادة عمى أعالي
البحار.

1

سبــب اختيــــار الموضـــوع 8
نتيجة لبلعتراف القانوني بحرية الصيد في أعالي البحار ،تزايد حجم أساطيل صيد األسماك بشكل
قياسي حيث يقدر عددىا حاليا بنحو  0.1مميون سفينة تعمل وفق أحدث التكنولوجيات كالرادار والسونار،
ووسائل اإلبحار اإللكتروني مثل نظام اإلبحار البعيد المدى  ،ونظم تحديد المواقع باألقمار الصُّناعية
والتنسيق مع الطائرات لتحديد مواقع األسماك بدقة  ،والمجيزة بمصانع التعميب والمجمدات ومخازن الحفظ
.
ونتيجة ليذا النشاط اإلنساني المفرط بدأت المخزونات السمكية في أعالي البحار تندثر شيئا فشيئا
وأصبحت العديد من األصناف تقع تحت وطأة االنقراض إلى األبد بسبب الصيد الجائر والغير قانوني
كالصيد ببل تر ٍ
خيص  ،وفي غير الموسم واستخدام معدات الصيد المدمرة لنظام البيئي البحري والمحظورة
قانونا كشباك البحرية العائمة التي يصل طوليا إلى  13ميل بحري أي حوالي  04كممتر والشباك
الطويمة ذات الفتحات الصغيرة التي تمارس عممية خطف  ،وجر كل الكائنات دون رقيب أو حسيب ،
والبنادق البحرية وشباك الصيد المصنوعة من النايمون بأنواعيا األحادية والثبلثية وشباك الجر القاعي
لصيد األسماك و جاروفة القاع  ،والصيد بالتفجير أ والصيد بالديناميت والسيانيد

ومعدات الصيد

الميجورة وما تخمفو من تدمير لممستعمرات السمكية في قيعان البحار ،إضافة إلى مشكل تغيير أعبلم
السفن تيربا من الظوابط  ،وقواعد البيانات الغير موثوقة واالفتقار إلى التعاون الدولي في مجال تنظيم
االستغبلل وحماية الموارد المستنزفة بالصيد الجائر.
وبروز عامل آخر أشد خطورة وفتكا وىو تموث البيئة البحرية بمختمف أوجيو سواءا كان ناشئا عن
السفن أو اإلغراق أو التموث الناتج عن األنشطة الخاصة بقاع البحار ،أو الناتج عن مصادر برية وخروج
خطره من النطاق المحمي الضيق إلى رحاب المستوى العالمي  ،فضبل عن مشكل التغيرات المناخية
- Caron.David ,and Harry.Scheiber , Briniging new law to ocean waters , Berkley
Boston ,2004, p 20.
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وتأثير عمى ح اررة األرض نتيجة ازدياد معدالت ح اررة الغبلف الجوي الناتج عن إطبلق غاز ثاني أكسيد
الكربون بكثافة في الجو ،وما ينتج عنو من زيادة في حموضة البحار ونقص األكسجين في المياه وارتفاع
مستوى مياه البحر الذي يتوقع ارتفاعو إلى  90سنتمترات بحمول نياية القرن وىذا يعني غمر المزيد من
اليابسة واختفاء العديد من الجزر واحداث خمل في المناخ العالمي .
وقد تضاعف الخطر عمى التنوع البيولوجي عمى ىذه الموارد الحية منذ إنشاء المنطقة االقتصادية
الخالصة التي تمتد إلى أكثر من  633ميل بحري بموجب اتفاقية مونتقوباي لقانون البحار المبرمة
بتاريخ  33ديسمبر  3546وبذالك أصبحت نحو  % 55من الثروة السمكية في العالم تحت سطوة الدول
الساحمية ،وىذا ما أدى إلى نزوح سفن الصيد التي يتقافز عددىا كل يوم بشكل قياسي إلى أعالي البحار
 ،باعتباره مجاال مشاعا غير ممموك لؤلحد مما أدى إلى استنزاف الثروة السمكية بكل قسوة نتيجة لتدخل
اإلنساني باالستغبلل المفرط  ،وىذا ما جعل نحو  % 43من مصائد األسماك في العالم تعاني من
الصيد الجائر ،أو تم استنفاذ مخزوناتيا نيائيا إضافة إلى فشل كافة التدابير المنفذة إلدارة الموارد البحرية
بصورة مستدامة فشبل ذريعا  ،وىذا ييدد %4من سكان العالم الذين يعيشون عمى قطاع األسماك .
كل ىذه العوامل السمبية انعكست أثارىا عمى أعداد مصائد األسماك في العالم ،التي بدأت تتناقص
معمنة بذالك تيديدا صريخا لبلستدامة ىذه الثروة لؤلجيال القادمة وأصبح ىذا الخطر ييدد الدخل القومي
لمعديد من دول العالم واستقرار اقتصاد العديد من دول المعمورة كالمغرب حيث يعتبر الصيد من أىم
مداخيل التجارة الخارجية  ،ودولة السنغال التي يعتبر السمك من أىم مصادر التغذية لمسكان المحميين .1
أهميـــــــة الموضـــــــــــوع 6
لقد أدرك المجتمع الدولي أىمية تنظيم عاجل لعممية استغبلل الموارد الحية في أعالي البحار ،وحماية
بيئت يا من التموث باعتباره مجاال مشاعا غير ممموك لؤلحد تحكمو مبادئ الحرية خدمة لئلنسانية جمعاء
عامة ،ومتنفسا لدول الحبيسة والمتضررة جغرافيا خاصة.
ويبرر هذا االهتمام العالمي بالموارد الحية في أعالي البحار لكونها 6

1

- Daniel Bardonnet, "La dénonciation par le Sénégal de la Convention sur la pêche et la
conservation des ressources biologiques de la haute mer du 29Avril 1958", in A.F.D.I.
1972. p. 123
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 - 10مصد ار رئيسيا لمدخل القومي وموردا اقتصاديا لدول عديدة في العالم كدول جنوب شرق آسيا
والمحيط اليادئ ،حيث قدرت قيمة الصادرات العالمية من األسماك ومنتجات المصايد سنة  6334ما
يقدر قيمتو  3.6مميار دوالر ،كما تستعمل كمادة أولية لعدة صناعات أىميا الصناعات الدوائية وخاصة
زيوتيا التي تساىم في تخفيف من جمطات القمب وتخثر الدم في الشرايين.
 – 10كما تعتبر من أىم الق طاعات الممتصة لميد العاممة حيث قدر عدد المشتغمين في قطاع مصايد
األسماك  %8من سكان العالم سنة  6334أي حوالي  103مميون نسمة.
 - 10كما يساىم قطاع مصايد األسماك في تحقيق األمن الغذائي والتخفيف من وطأة الفقر حيث
استيمك العالم سنة  6334نحو  331مميون طن من األسماك أي حوالي  33كيمو غرام لمفرد .
 -10كما لمبيئة البحرية الدور البارز في حفظ توازن النظام البيئي العالمي نظ ار لبلتصال أجزائيا
ال ح ًار و طبيعيًا يتيح التفاعل والتأثير بين أرجائيا  ،حيث تمعب دو ار بار از في تحقيق التوازن
اتصا ً
المناخي وذلك من خبلل ارتفاع درجة ح اررتيا النوعية عند السطح  ،وبرودتيا في القاع مما يمكنيا من
امتصاص أشعة الشمس الساقطة عمى األرض  ،التي تتبخر إلى الجو بفعل الرياح الصاعدة التي تتجمع
عمى ىيئة سحب تندفع في اتجاه اليابسة محدثة أمطار ،كما تعتبر مصدر لمماء العذب لمكائنات الحية
األخرى عمى البر .فضبل عن تميزىا بالقدرة عمى امتصاص ثاني أكسيد الكربون وذلك من خبلل عممية
البناء الضوئي الذي تقوم بو النباتات العالقة في مياه البحر ،إضافة إلى ذالك تعتبر الحشائش البحرية
مصدر غذائي ىام لمحيوانات التي تعيش عمييا كالقشريات وقنافذ البحر ،كما تحمي قاع البحر من
التعرية كما لمطحالب البحرية دور كبيير في صنع الغذاء عن طريق التمثيل الضوئي.

وتجسد االىتمام الدولي بموضوع استغبلل الموارد الحية في أعالي البحار في عدة صكوك دولية
ابتداء باتفاقية عالمية وىي اتفاقية جنيف المتعمقة بتنظيم الصيد وحماية الموارد الحية في أعالي البحار
المبرمة بتاريخ  65أفريل ، 3514واتفاقية مونتقوباي لقانون البحار المبرمة بتاريخ  33ديسمبر 3546
التي خصصت لحفظ وادارة الموارد الحية أربع مواد من  332إلى  335التي شكمت إطا ار
جديدا لمنيوض بإدارة الموارد البحرية ،وتشجيع التعاون بين الدول لحفظ الموارد وتحديد كميات الصيد
إضافة إلى اتفاقية تسيير مخزونات األسماك المياجرة المبرمة بتاريخ  0ديسمبر  3551وغيرىا من
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الصكوك الدولية والجيوية ، 1إن مشكل استغبلل الموارد الحية بإفراط في أعالي البحار ليس المشكل
الوحيد الذي تعاني من و ىذه الكائنات  ،حيث تعاني أيضا من تمويث وسطيا البيئي الذي تعيش وتتكاثر
فيو  ،وليذا تدخمت منظمة األمم المتحدة كمحاولة منيا لد أر ىذا الخطر بوضعيا إطار قانوني لحماية
البيئة البحرية من التموث تجسد في عدة اتفاقيات دولية واقميمية أىميا 8اتفاقية لندن المتعمقة بمنع تموث
البحر بالبترول لعام  ، 3510واتفاقية بروكسل بشان التدخل في أعالي البحار في حاالت التموث
بالبترول عام  3525اتفاقية لندن بشأن منع التموث البحري باإلغراق بنفايات والمواد األخرى لسنة
 ،3536إضافة إلى االتفاقيات اإلقميمية  8كاتفاقية برشمونة لحماية البيئة البحرية ،والمناطق الساحمية
لمبحر األبيض المتوسط وبروتوكوالتيا لسنة  ، 29754واتفاقية الكويت اإلقميمية لمتعاون في حماية البيئة
البحرية من التموث لعام  ،9756واإلتفاقية اإلقميمية لمحفاظ عمى بيئة البحر األحمر وخميج عدن لسنة
 39766إضافة إلى المجيودات الجبارة التي بذلتيا منظمة األغذية والزراعة منذ سنة  9733لحماية
المخزونات السمكية في العالم بإصدارىا مدونة لمصيد الرشيد سنة  ، 9773ومنظمات مصائد األسماك
اإلقميمية التي تعمل عمى مواجية االستيبلك المفرط لممخزون السمكي ومحاربة الصيد الجائر.4و بالرغم
من كل ىذا االىتمام والتعبئة العالمية ،بقيت الموارد الحية في أعالي البحار تعاني من ويبلت الصيد
الجائر  ،وتمويث بيئت يا البحرية األمر الذي يحتم عمى وحدات القانون الدولي وعمى رأسيا األمم المتحدة
ووكبلتيا المتخصصة  ،وىيئات مصائدىا اإلقميمية تفعيل أكثر لصكوكيا ومياميا وبذل جيود ال متناىية
لحماية ىذه الثروة من غير تقاعس  ،أو تغميب لممصمحة الشخصية عمى مصمحة البشرية ،فكل مؤتمر أو
اجتماع أو معاىدة أو مدونة سموك  ،إالّ ولو الدور الفعال في رسم معالم السياسة البيئية الدولية ،وخمق
جيل يؤمن بحماية البيئة البحرية وتنوعيا البيولوجي وسبلمتيا كحق لؤلجيال القادمة ،وان لم يتحقق ذالك
1

- Bardonnet et J. Carroz, "Les États de l’Afrique Occidentale et le droit international des
 pêches maritimes", in A.F.D.1, 1973, p. 870.2
-Alexandre-Charles Kiss, "Récents traités régionaux concernant la pollution de la mer",
in A.F.D.I. 1977, p. 731.
.
3
- La Fédération Mondiale des Villes Jumelées-Cités Unies a organisé à Beyrouth (Liban) en
1973, une conférence qui a donné l’alerte concernant la pollution de la mer Méditerranée.
Cette conférence a abouti à l’adoption de la Charte de Beyrouth qui définissait les principes
fondamentaux pour sauvegarder et mettre en valeur la mer Méditerranée.
4
- Conférence technique sur la conservation des ressources biologiques, tenue à Rome, en
1955, sous l’égide de la FAO. Cette conférence, la première dans ce domaine, a eu lieu, à
l’initiative de l’Assemblée Générale des Nations Unies et elle traduit la prise de conscience de
la nécessité de protéger les ressources biologiques qui ne sont pas inépuisables. Depuis, la
F.A.O. a tenu plusieurs conférences similaires dont la dernière en 2005.
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فإننا نميد الطريق ألعظم كارثة بيئية ستعرفيا البشرية باستمرار وتيرة االستغبلل واالستنزاف المسمطة
حاليا عمى الكائنات الحية في أعالي البحار عمى حاليا بتدمير أوساطيا و تغيير أماكن عيشيا ،مما
يدفعيا لميجرة لتصبح في عداد البلجئين البيولوجيين وبالتالي فنحن نمارس إن صح القول " إرىابا
بيولوجيا أو بيئيا " بمغة الواقع الراىن وذالك كمو تحت غطاء حرية استغبلل الموارد الطبيعية الحية في
أعالي البحار لفائدة اإلنسانية .
وما زاد اىتمامنا بالموضوع عدم وجود دراسة سابقة لو حسب عممنا تقيم مدى فعالية الصكوك
واآلليات الدولية المنظمة لبلستغبلل وحماية وادارة الموارد الحية في أعالي البحار.
اإلشكاليــــــــــــــــــــــة 6
استنادا لؤلىمية التي تكتنف موضوع الدراسة تبرز مبلمح اإلشكالية التي اىتدينا إلى صياغتيا عمى
النحو اآلتي8
كيف يمكن إرساء آليات دولية تقضي عمى فوضى استغالل الموارد الحية في أعالي البحار وتجسد
إطار قانوني ومؤسسي يتكفل بحماية هذه الثروات الطبيعية بشكل فعال عمى المستوى اإلقميمي
والعالمي ؟
و لئللمام أكثر بجوانب الموضوع ارتأينا االستعانة بإشكاليات فرعية والمتمثمة فيما يمي 8
 )0ىل وفقت ىذه اآلليات في حفظ ىذه الثروات الحية في ىدا المجال البحري الدولي ؟
 )0ىل يعتبر أدائيا كافي أو بحاجة لتطوير وتفعيل أكثر لمميام والمسؤوليات في ظل استمرار استنزاف
ىذه الموارد بالصيد الجائر  ،وتيديد بيئتيا البحرية بالتموث؟
ولئلحاطة بموضوع استغالل الموارد الحية في أعالي البحار ،والتركيز عمى جوانبو القانونية اعتمدنا عمى
المناىج اآلتية 8
 )0المنيج التاريخي 8بالتطرق لمصكوك الدولية المعالجة لمموضوع وموقف الدول منيا.
 )0المنيج الوصفي التحميمي 8لتحميل النصوص القانونية لمختمف الصكوك الدولية ،واإلقميمية التي
عالجت موضوع تنظيم است غبلل الموارد الحية إضافة إلى االتفاقيات التي تحمي البيئة البحرية من
أخطار التموث وبعض االتفاقيات المتعمقة بأصناف معينة.
 )0المنيج المقارن لمقارنة بين النصوص القانونية المختمفة ،وكيفية معالجة كل منيا لموضوع االستغبلل
والحماية.
ومن أجل اإلجابة عمى إشكالية البحث ارتأينا أن نقسم موضوع المذكرة إلى فصمين 8
8

تطرقنا في الفصل األول إلى 8الموارد الحية في أعالي البحار بين فوضى االستغبلل وبوادر التنظيم
وناقشنا في المبحث األول 8أعالي البحار وموارده الحية ،أما المبحث الثاني خصصناه 8لفوضى
االستغبلل وبوادر التنظيم.
أما الفصل الثاني 8خصصناه لآلليات الدولية لتنظيم استغبلل وحماية الموارد الحية في أعالي البحار
تطرقنا في المبحث األول إلى اإلطار القانوني ،أما المبحث الثاني تطرقنا فيو إلى  8اإلطار المؤسسي

وخاتمة نقيم فييا مدى فعالية اآلليات الدولية في حفظ وادارة وتنظيم استغبلل الموارد الطبيعية الحية في

أعالي البحار.
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الفصل األول:
الموارد الحية في أعالي البحار
بين فوضى االستغالل وبوادر
التنظيم

الفصػؿ األوؿ :الموارد الحية في أعالي البحار بيف فوضى
االستغالؿ وبوادر التنظيـ
احتمت أعالي البحار ومواردىا الطبيعية الحية عبر قروف طويمة مف الزمف  ،أىمية كبيرة انعكست
ايجابيا عمى حياة البشر باعتبارىا مجاال دولي بحري غير قابؿ لمتممؾ بدعوى الحيازة أو الممكية أو وضع
اليد تحكمو مبادئ الحرية التي تجعمو قابال لالستعماؿ واستغالؿ واستكشاؼ جميع الدوؿ عمى وجو
المساواة ولطالما لعب ىذا المجاؿ البحري دور حيوي في حياة البشر ،لمتنوع البيولوجي النباتي والحيواني
اليائؿ الذي يحويو  ،وتعتبر الثروة السمكية مف أىـ مكونات البيئة البحرية لدورىا الفعاؿ في تحقيؽ
األمف الغذائي القومي عف طريؽ الصيد البحري الذي يشكؿ قاعدة إستراتجية حيوية أكدت عمى دورىا
المتعاظـ في تحقيؽ النمو االقتصادي لمدوؿ عديدة في المعمورة وىذا ما زاد حمى تسابؽ سفف الصيد
العمالقة إلى ىذا المجاؿ الدولي ،مدعمة بأساطيؿ ضخمة مجيزة بالمحركات العاممة بالطاقة  ،ومصانع
التعميب والمجمدات ومخازف الحفظ  ،وتـ نقؿ تقنيات عسكرية متنوعة لمصيد األسماؾ في أعالي البحار
كالرادار الذي أتاح لمسفف اإلبحار خالؿ ضباب مطبِؽ ،كما َّ
مكف السونار الصيَّاديف مف الكشؼ عف
ُ
أسراب األسماؾ المستَتَِرة في األعماؽ تحت السطح المعتـ لمياه المحيط  ،كما ساعدت وسائؿ اإلبحار
اإللكتروني مثؿ نظاـ اإلبحار البعيد المدى  ،ونظـ تحديد المواقع باألقمار الصُّناعية عمى إحالة البحر

غير المحدد المعالـ إلى بحيرة صغيرة  ،والتنبؤ بحالة الطقس ودرجة الح اررة  ،واالستدالؿ بيا عمى اتجاه
األسماؾ ،وقد تعمؿ بعض السفف بالتنسيؽ مع الطائرات المستخدمة لتحديد مواقع األسماؾ بدقة .كؿ ىذا
التطور خمؼ انعكاسات خطيرة عمى الموارد الحية في أعالي البحار نتيجة الصيد الجائر وعمميات الصيد
الغير القانوني دوف إبالغ ودوف تنظيـ والتي تتجمى في جمم ًة مف األنشطة غير المشروعة كالصيد بال
تر ٍ
خيص وفي غير الموسـ ،واستخداـ معدات صيد محظورة قانونا كشباؾ الجرؼ العائمة  ،والبنادؽ
البحرية وشباؾ الصيد المصنوعة مف النايموف بأنواعيا األحادية والثالثية
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و شباؾ الجر القاعي لصيد

األسماؾ ،و جاروفة القاع  ،والصيد بالتفجير أو الصيد بالديناميت  ،صيد السمؾ بالسيانيد  ،و معدات
الصيد المفقودة وما تشكمو مف تيديد لألحياء البحرية .

 - 1منظمة األغذية والزراعة ،حالة الموارد السمكية وتربية األحياء المائية في العالـ لسنة  ،0202ص.98
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إضافة إلى خطر تموث البيئة البحرية مف المصادر البرية :الناتجة عف صرؼ المخمفات البشرية
في البحار وصرفيا في مصاب األنيار التي تصب في البحار ،والمواد البترولية الناتجة عف المصافي
المقامة عمى اإلقميـ البري  ،والتموث الناتج عف أنشطة استكشاؼ واستغالؿ قاع البحر  ،وعف إغراؽ
النفايات في البحار مف السفف أو الطائرات أو األرصفة أو غير ذلؾ مف التركيبات االصطناعية والتموث
الناتج عف السفف نتيجة حركة المالحة البحرية في العالـ  ،والكوارث البحرية وافراغ مياه الموازنة وغسيؿ
صياريج الناقالت ،إضافة إلى ما تخمفو النشاطات الصناعية مف انبعاثات غازية تتسبب في تغيرات
مناخية واحتباس حراري وما يخمفو ذالؾ مف ارتفاع لسطح البحر و تدمير مواطف األسماؾ.
وىذا ماخمؽ فوضى حقيقية في االستغالؿ ،وعمى الرغـ مف اإلدراؾ المتنامي بأف تنظيـ االستغالؿ
وحماية الموارد البحرية عنصريف ىاميف لتحقيؽ االستدامة في مختمؼ بحار ،ومحيطات العالـ إال أف
تدىور أعداد األحياء البحرية في أعالي البحار الزاؿ مستم ار  ،وبشكؿ مخيؼ بسبب الحريات التي تحكـ
ىذا المجاؿ الدولي الواسع وصعوبة رقابتو  ،لذالؾ انطمقت أصوات دوؿ كثيرة تنادي بضرورة تنظيـ ىذا
االستغالؿ وادارة الموارد إدارة رشيدة  ،كانت بدايتيا في شكؿ اتفاقيات ثنائية وتصريحات فردية وصوال
إلى تنظيـ عالمي خدمة لإلنسانية جمعاء. 1
مف خالؿ ىذا التقديـ يمكننا أف نقسـ الفصؿ األوؿ إلى مبحثيف :أعالي البحار وموارده الحية
(المبحث األوؿ) و فوضى االستغالؿ وبواد التنظيـ (المبحث الثاني).

- Bernard H.oxman, David.D.caron , Charles L.O.buderi , Law of the sea ,Institue
contempory studies ,1983 , P134.
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المبحػػػث األوؿ :أعالػػي البحػػػػار وموارده الحيػػة
أعالي البحار ىو مجاؿ دولي بحري حر ،مفتوح لالستعماؿ واستغالؿ جميع الدوؿ  ،تحكمو مبدأ
حرية أعالي البحار التي ثبتت بموجب العرؼ الدولي ،ثـ قننتيا االتفاقات الدولية فيما بعد  ،ومنو فال
يمكف إخضاعو كميًا أو جزئيًا لسيادة أو سيطرة دولة معينة  ،ويعتبر خ ازنا ضخما لمعديد مف األحياء
البحرية أي حوالي  % 90مف التنوع البيولوجي الحيواني والنباتي الموجود عمى كوكبنا األزرؽ التي ظؿ
اإلنساف يقتنص خيراتيا عبر قروف طويمة مف الزمف  ،وتعتبر ىذه الثروة مصدر لدعـ اقتصاديات دوؿ
عديدة في العالـ بما توفره مف غذاء ومناصب شغؿ في مختمؼ الصناعات الغذائية والدوائية والتجميمية .
وبناءا عمى ما تقدـ ارتأى لنا تقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف  :الطبيعة القانونية لألعالي البحار
(المطمب األوؿ ) و الموارد الحية في أعالي البحار (المطمب الثاني ).

المطمػػػب األوؿ :الطبيعػػػػػة القانونيػػػػة لألعالػػػػػػي البحػػػار:
لقد تأثر مفيوـ أعالي البحار وحرياتو بالتطو ارت العديدة التي مر بيا قانوف البحار ،بحيث أدت تمؾ
التطورات إلى تقميص مساحتو  ،وبتالي إلى تغيير مفيومو القانوني فبعد أف كانت أعالي البحار تشمؿ
كافة البحار والمحيطات في الماضي  ،اقتطعت منيا اآلف مساحات واسعة أصبحت تخضع لنظـ قانونية
مختمفة تمنح امتيازات خاصة لمدوؿ الساحمية عمى مناطقيا البحرية المجاورة لشواطئيا كما دخمت عميو
قيود عديدة غيرت الكثير مف مفاىيمو  ،األمر الذي دفعنا إلى البحث عف تعريؼ جديد لألعالي البحار
والقيود الواردة عمى حرياتو وفؽ أخر التطورات في القانوف الدولي.
ولذالؾ قسمنا ىذا المطمب إلى فرعيف :مفيوـ أعالي البحار والحريات التي تحكمو (الفرع األوؿ)
والقيود الواردة عمى مبدأ حريات أعالي البحار (الفرع الثاني)
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الفػػػػػرع األوؿ :مفيػػػػػػػػوـ أعالػػػػػػي البحار والحريات التي تحكمو
أوال -مفيوـ أعالي البحار:
لقد مر مفيوـ أعالي البحار بمراحؿ عديدة متأث ار بالتطورات السياسية  ،والقانونية التي مربيا
المجتمع الدولي فبعد أف كاف حتى منتصؼ القروف الوسطى ح ار لمجميع  ،أصبح اآلف بعد تطور وسائؿ
المالحة البحرية مصد ار لمثراء  ،بعد تعرؼ اإلنساف عمى مخزوف الثروات الحية والمعدنية اليائمة التي
يحوييا ،وبعد المرور بالعديد مف المؤتمرات الدولية توصؿ المجتمع الدولي إلى وضع نظاـ متكامؿ
لألعالي البحار  ،وقد اختمؼ مفيوـ أعالى البحار في إطار اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار لسنة
 1982عنو في إطار اتفاقية  ،1958فإذا كانت المادة األولى مف اتفاقية جنيؼ لعاـ  1958الخاصة
بأعالي البحار قد حددت مفيومو بأنو " :كؿ أجزاء البحر التي ال تدخؿ في البحر اإلقميمي وفى المياه
الداخمية لمدوؿ" ، 1فإف المادة  86مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  1982قررت أف أحكاـ الجزء السابع مف
االتفاقية والخاص بأعالي البحار تنطبؽ عمى" :جميع أجزاء البحر التي ال تشمميا المنطقة االقتصادية
الخالصة أو البحر اإلقميمي أو المياه الداخمية لدولة ما ،أو ال تشمميا المياه األرخبيمية لدولة أرخبيمية".

2

وبناء عمى ذلؾ فاف أعالى البحار :ىي تمؾ المساحات البحرية التي ال تدخؿ في تكويف المناطؽ
البحرية الخاضعة لسيادة الدولة الساحمية أو واليتيا ،وىي المياه الداخمية والمياه األرخبيمية في حالة الدوؿ
األرخبيمية والبحر اإلقميمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة االقتصادية الخالصة.

3

ثانيا  -حريات أعالي البحار:
1

 -انظر في ىذا الموضوع  :عمي صادؽ أبو ىيؼ  ،القانوف الدولي العاـ  ،الطبعة  ، 17منشأة المعارؼ باإلسكندرية

 ،1992صفحة .376

2

 -كما أكدت المادة  89مف نفس االتفاقية عمى عدـ جواز ادعاء السيادة عمى أعالي البحار ،ولمزيد مف التفاصيؿ حوؿ

ىذا الموضوع ارجع ؿ:
J-Salmon, Dictionnaire de droit internationale public, ,Brylant, Bruxelles 2001, p 988
 - 3تعد منطقة أعالي البحار مجاال بحريا مخصصا لالنتفاع العاـ المشترؾ  ،وليس مجاال مشتركا أو مباحا لالف إباحتو
تجعمو ممكف التممؾ عف طريؽ االستيالء  ،وىو ما اليتفؽ مع قواعد القانوف الدولي فيما يخص البحار  ،كما اعتباره مجاال

مشتركا معناه أنو مشترؾ الممكية بيف الدوؿ  ،والثابت أنو ال يدخؿ في ممكية أحد ومنو االشتراؾ الخاص بو ينصب عمى
االنتفاع فقط .
02

يعد مبدأ حرية أعالي البحار أحد المبادئ التقميدية المنظمة ليذه المنطقة الدولية  ،1إال أف ىذا
المبدأ لـ ينشأ بسيولة وانما مر بمراحؿ عديدة مف التعثر واالزدىار ،إلى أف استقر في الوقت الحاضر
بشكؿ واضح وصريح  ،وىو يعنى عدـ إمكانية إخضاع ىذه المنطقة كميًا أو جزئياً لسيادة أو سمطاف دولة
معينة ،2بؿ يكوف لكؿ الدوؿ ساحمية كانت أو غير ساحمية ،متقدمة أو نامية الحؽ في استخداـ ىذه
األجزاء البحرية في األغراض المالحية ،وكذلؾ استغالؿ الموارد الحية وغير الحية الموجودة فييا وغير
ذلؾ مف أوجو االستخداـ واالستغالؿ التي ثبتت بموجب العرؼ الدولي ،ثـ قننتيا االتفاقات الدولية فيما
بعد حيث حددت المادة الثانية مف اتفاقية جنيؼ لعاـ  1958الخاصة بأعالي البحار أربع حريات أساسية
ىي ( :حرية المالحة  ،وحرية التحميؽ فوؽ مياه أعالى البحار ،وحرية مد األسالؾ واألنابيب المغمورة
وحرية الصيد ) ،أما الفقرة األولى مف المادة  87مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  1982تضمنت اإلشارة
إلى  06حريات أساسية تمارسيا الدوؿ في أعالى البحار وذلؾ بنصيا عمى أف" :أعالى البحار مفتوحة
لجميع الدوؿ ساحمية كانت أو غير ساحمية وتمارس حرية أعالى البحار بموجب الشروط التي تبينيا ىذه
االتفاقية وقواعد القانوف الدولي األخرى وتتمثؿ في :

3

 )0حرية المالحة.
 )0حرية التحميؽ.

 )3حرية وضع الكابالت وخطوط األنابيب المغمورة ،رىناً بمراعاة الجزء السادس.
 )4حرية إقامة الجزر االصطناعية وغيرىا مف المنشات المسموح بيا بموجب القانوف الدولي رىنا
بمراعاة الجزء .06
 )5حرية صيد األسماؾ ،رىناً بمراعاة الشروط المبينة في الفرع .2

 - 1يعتبر الفقيو اليولندي جروسيوس " " Hugo Grotiusأوؿ مف نادى بحرية البحار  ،في كتابو البحر الحر " Mare

 ،"liberumعاـ  ، 1609والذي أكد مف خاللو عمى حؽ كؿ الدوؿ في االتصاؿ بغيرىا مف األمـ واالتجار معيا عبر

البحار والمحيطات التي خمقتيا الطبيعة كوسيمة مف وسائؿ االتصاؿ بيف األمـ ، ،عمى أف األفكار التي نادى بيا الفقيو

اليولندي لـ تكف تتفؽ مع طموحات بعض الدوؿ ذات األطماع البحرية عمى رأسيا إنجمترا ،الذي تبنى موقفيا الفقيو
اإلنجميزي سمدف " "Seldenعاـ  1625ودافع عف مبدأ السيطرة عمى أجزاء مف أعالى البحار وذلؾ في مؤلفو البحر
المغمؽ " "Mare closumوقد جاءت الغمبة في النياية لمبدأ حرية أعالى البحار الذي تأكد في العديد مف الوثائؽ الدولية

كاتفاقية  1958لألعالي البحار واتفاقية قانوف البحار لسنة 1982لتؤكدا عمى ىذا المبدأ باعتباره أحد المبادئ المنظمة

ألعالي البحار.
-Michel Lasomble, Droit international public, Daloz, 1996 ,p71 .
- Philippe Vincent , Droit De la Mer ,Larcier BRUXELLES ,2008 , p 127.
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حرية البحث العممي رىنًا بمراعاة الجزئيف السادس والثالث عشر.

 – 10حرية المالحة :

1

Liberté de navigation

تعتبر حرية المالحة أىـ حريات أعالي البحار حيث تتمتع جميع الدوؿ بالحؽ في تسيير سفف ترفع
عمميا في ىذه المياه  ،سواءا كانت سفف خاصة أو عامة حربية أو غير حربية 2وفقا لقواعد القانوف
الدولي ويمنع عمى أية دولة وضع عراقيؿ في طريؽ المالحة الدولية  ،وىذا ما اعترفت بو المادة  04مف
اتفاقية جنيؼ لألعالي البحار  ،و المادة  90مف اتفاقية قانوف البحار لسنة 1982التي أعطت الحؽ
لألي دولة ساحمية كانت أو غير ساحمية ،في تسيير سفف ترفع عمميا في أعالى البحار ،ويكوف لكؿ دولة
سمطة تحديد الشروط التي يمكف بموجبيا ألي سفينة أف ترفع عمميا ،وكذلؾ الشروط التي يمكف بموجبيا
تسجيميا فييا.
 المركز القانوني لمسفف في أعالي البحار :السفينة مف وجية نظر القانوف الداخمي ىي ماؿ منقوؿ قابؿ لمتممؾ  ،وبما أف السفينة وسيمة
لالتصاؿ بالعالـ الخارجي تنتقؿ مف مجاؿ بحري لألخر ،وتوجد أحيانا في مجاال بحري السيادة لنظاـ
قانوني عميو كما ىو ال حاؿ في أعالي البحار ،لذا يكوف لسفينة مركز قانوني خاص يختمؼ عف المركز
القانوني لألمواؿ الخاضعة لمنظاـ القانوني لدولة عمـ السفينة  ،لذا يكوف لدولة العمـ االختصاص عمى
سفنيا بموجب رابطة الجنسية التي تعتبر كنقطة ربط بيف السفينة  ،وبيف النظاـ القانوني لدولة العمـ التي
تعتبر وسيمة ميمة لمعرفة االختصاص التشريعي والقضائي  ،ووسيمة لتحديد النظاـ القانوني في وقت
 - 1عمى الدوؿ عند ممارستيا لحرية أعالي البحار مراعاة مصالح الدوؿ األخرى  ،تطبيقا لألحكاـ المادة  87مع تخصيص
أعالي البحار لألغراض السممية استنادا لنص المادة  88حيث وضحت المادة  301محتوى ىذا التخصيص بقوليا " :

تمتنع الدوؿ األطراؼ في ممارستيا لحقوقيا وأدائيا لواجباتيا بموجب ىذه االتفاقية عف أي تيديد باستعماؿ القوة أو

استعماليا ضد السالمة اإلقميمية ،أو االستقالؿ السياسي لألية دولة  ،أو بأي صورة أخرى تتنافى ومبادئ القانوف الدولي

المتضمنة ميثاؽ األمـ المتحدة "

 -- 2السفف العامة  :ىي السفف التي تستخدـ لألغراض الغير تجارية أىميا السفف الحربية  ،أو سفف عامة تستعمؿ لميمات
حكومية غير تجارية وىي تتمتع بحصانة كاممة اتجاه اختصاص أية دولة أخرى غير دولة العمـ  ،سوءا أثناء وجودىا في

أعالي البحار أو في الموانئ األجنبية  ،وقد أيدت أحكاـ ىذا المبدأ صراحة أحكاـ الفقرة  01مف المادة  08مف اتفاقية

جنيؼ بالنسبة لمسفف الحربية والمادة  95و  96مف اتفاقية قانوف البحار لسنة .1982
-

أما السفف الخاصة  :ىي السفف التي تستخدـ لألغراض التجارة  ،أو لخدمة النقؿ كقاعدة عامة التخضع إال

لالختصاص دولة العمـ وحمايتيا الدبموماسية.
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السمـ والحرب ( سفف محايدة أو سفف أعداء ) كما تبيف مدى ما تتمتع بو السفينة مف حقوؽ بموجب
التشريع الوطني واالتفاقيات الدولية والعرؼ الدولي.

1

كما نصت المادة :91مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  1982عمى أف  " :تحدد كؿ دولة شروط منح
جنسيتيا لمسفف ولتسجيميا في إقميمييا والحؽ في رفع عمميا ويكوف لمسفف جنسية الدوؿ التي يحؽ ليا رفع
عمميا ويجب أف تقوـ رابطة حقيقية بيف الدولة والسفينة  ،وتصدر كؿ دولة لمسفف التي منحتيا حؽ رفع
عمميا الوثائؽ الدالة عمى ذالؾ ".
كما نصت المادة  92مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  " :1982تبحر السفينة تحت عمـ دولة واحدة وتكوف
خاضعة لواليتيا الخاصة في أعالي البحار ،إال في الحاالت االستثنائية المنصوص عمييا صراحة في
االتفاقيات الدولية  ،أو في ىذه االتفاقية وال يجوز لسفينة أف تغير عمميا في رحمة ما أو أثناء وجودىا في
ميناء الزيارة إال في حالة نقؿ حقيقي لمممكية أو تغيير في التسجيؿ" .
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 -أصدرت العديد مف الدوؿ ( كدولة بنما  ،ليبيريا  ،البيرو ،االوروجواي) تشريعات مرنة فيما يتعمؽ باكتساب السفف

لجنسيتيا  ،وىذا ما دفع أصحاب السفف إلى المسارعة في التسجيؿ لالستفادة مف نظـ الضرائب  ،واإلعفاءات والرسوـ عمى

األرباح دوف وجود أي صمة حقيقية بيف تمؾ السفف والدولة المانحة لمجنسية وقد ترتب عمى ذالؾ ازدياد عدد السفف التي
تحمؿ جنسية ىذه الدوؿ ارتفاعا جنونيا  ،لما تنطوي عميو تشريعاتيا مف امتيازات واعفاءات وىذا ما كاف محؿ معارضة مف

الدوؿ البحرية في مؤتمر جنيؼ  ،مما كاف لو تأثير عمى المادة  05مف اتفاقية جنيؼ لألعالي البحار لسنة  1958في
فقرتيا األولى  " :يجب أف تكوف ىناؾ صمة حقيقية بيف الدولة وبيف السفينة التي تحمؿ عمميا  ،وعمى وجو الخصوص

يجب أف تكوف ا لدولة قادرة بصفة فعمية عمى مباشرة اختصاصيا ورقابتيا في المسائؿ اإلدارية والفنية واالجتماعية المتعمقة
بالسفينة التي تحمؿ عمميا "

 -وقد عرؼ األمر رقـ  80-76المؤرخ في  23أكتوبر  1976المتعمؽ بالقانوف البحري الجزائري المعدؿ والمتمـ بالقانوف

رقـ  05-98المؤرخ في  25جواف  1998السفينة مف خالؿ المادة " :13السفينة بأنيا كؿ عمارة بحرية أو آلية عائمة
تقوـ بالمالحة البحرية إما بوسيمتيا الخاصة وأما عف طريؽ جرىا بسفينة أخرى "  ،كما نصت المادة  56مف ؽ .ب .ح

عمى أنو تعد السفف والمما ارت البحرية األخرى أمواال منقولة  .غير أف السفينة تخرج عف القواعد المقررة لممنقوؿ فيي عمى

ىذا النحو منقوؿ ذو طبيعة خاصة كما نصت المادة  14مف ؽ .ب .ج عمى أف تتكوف العناصر المتعمقة بشخصية
السفينة مف االسـ والحمولة وميناء التسجيؿ والجنسية.

 ومنو ف السفينة في مدلوليا القانوني :تشمؿ المنشأة العائمة والقابمة لمتنقؿ في مختمؼ المساحات البحرية بقصد أداءالغرض المطموب مف المالحة راجع في ىذا الموضوع :العناني إبراىيـ ،قانوف البحار الجزء األوؿ ،دار الفكر العربي

القاىرة طبعة سنة  ،1985صفحة .87
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كما اليجوز لمسفينة أف تبحر تحت عممي دولتيف أو أكثر  ،وأف تدعى لنفسيا أي جنسية مف ىذه
الجنسيات أماـ أي دولة أخرى  ،وفى ىذا اإلطار استقر الرأي عمى اعتبار ىذه السفينة في حكـ السفينة
عديمة الجنسية

1.

ويكوف عمى السفينة المبحرة في أعالى البحار االلت ازـ بالتنظيمات الدولية الموضوعة بموجب اتفاقات دولية
خاصة بتجنب المصادمات في البحار ،وتأميف سالمة السفف ،وصيانة الموارد الحية وكذلؾ االلتزاـ الدولي
بحماية البيئة البحرية مف التموث، 2.وألقت االتفاقية في مادتيا  94مجموعة مف الواجبات عمى دولة العمـ
وىي:
– 01تمارس كؿ دولة مف الناحية الفعمية واليتيا ورقابتيا في النواحي اإلدارية والتقنية واالجتماعية عمى
السفف التي ترفع عمميا.
 – 10كما تمتزـ كؿ دولة بشكؿ خاص بأف:
أ -أف تمسؾ سجالً لمسفف يتضمف أسماء السفف التي ترفع عمميا وصفاتيا الخاصة ،ما عدا السفف التي
ال تنطبؽ عمييا األنظمة الدولية المقبولة عموماً وذلؾ بسبب صغر حجميا.
ب– أف تضطمع بالوالية بموجب قانونيا الداخمي عمى كؿ سفينة ترفع عمميا ،وعمى ربانيا وضباطيا
وأفراد طاقميا وذلؾ بخصوص المسائؿ اإلدارية والتقنية واالجتماعية الخاصة بالسفينة.
 – 10يجب عمى كؿ دولة أف تتخذ بالنسبة لمسفف التي ترفع عمميا ،ما يمزـ مف التدابير لتأميف السالمة
في البحار وذلؾ فيما يتعمؽ بعدة أمور منيا:
أ – بناء السفف ومعداتيا وصالحيتيا لإلبحار.
ب – تكويف طاقـ السفينة ،وشروط العمؿ الخاصة بيـ ،وتدريبيـ.
ج – استخداـ اإلشارات والمحافظة عمى االتصاالت ومنع المصادمات.
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 -راجع الفقرة الثانية مف المادة  92مف اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار لسنة  ،1982وانظر المادة  05مف اتفاقية

2

 -يقوـ األساس القانوني لإلعطاء االختصاص لدولة العمـ عمى السفينة وما عمييا منذ منتصؼ القرف 18عمى اعتبار

جنيؼ لألعالي البحار لسنة .1958

السفينة جزءا مف إقميـ الدولة التي ترفع عمميا  ،أي أف اختصاص الدولة اختصاصا إقميميا ،وقد أيد ىذا الموقؼ مف قبؿ
بعض الدوؿ في مؤتمر جنيؼ لقانوف البحار سنة  1958وال سيما دولتا  :النرويج وتايالند  ،كما تأيد أيضا في بعض

األحكاـ الدولية أىميا قضية لوتس أماـ محكمة العدؿ الدولية الدائمة  ،إال أف ىذا االختصاص لـ يعد ىو الوحيد المعترؼ
بو لمدولة فقد وجد إلى جانبو االختصاص الشخصي  ،باعتبار أف السفينة تمثؿ شخصا قانونيا خاضعا لالختصاص الدولة

التي تحمؿ جنسيتيا .
06

 ىذا باإلضافة إلى العديد مف االلتزامات األخرى التي ألقتيا ىذه المادة عمى عاتؽ دولة عمـ السفينة. كما تمتزـ كؿ سفينة وىى تمارس حقيا في المالحة في أعالى البحار ،بأف تراعى واجب المساعدة فيحاالت المصادمات البحرية  ،وفى ىذا اإلطار ألقت المادة  98مف االتفاقية عمى دولة عمـ السفينة بعض
االلتزامات تتمثؿ في:
 أف تطالب كؿ دولة رباف السفينة التي ترفع عمميا ،بأف يقوـ قدر استطاعتو دوف تعريض السفينة أو
طاقميا أو ركابيا لخطر جدي باألمور اآلتية:
أ – تقديـ المساعدة ألي شخص وجد في البحر معرضًا لخطر الضياع.
ب – إنقاذ أي أشخاص في حالة استغاثة إذا أخطر بحاجتيـ إلى المساعدة.
ج – تقديـ المساعدة ،بعد حدوث مصادمة ،لمسفف األخرى ولطاقميا وركابيا وحيثما يكوف ذلؾ ممكناً
إعالـ السفينة األخرى باسـ سفينتو وبميناء تسجيميا وبأقرب ميناء ستتوجو إليو.
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 –10حرية التحميؽLiberté de survol :

انطالقًا مف مبدأ حرية أعالى البحار ،تتمتع جميع الدوؿ ساحمية كانت أوغير ساحمية ،بحرية
التحميؽ والطيراف في اليواء الذي يعمو منطقة أعالى البحار ،يستوي في ذلؾ الطائرات الحربية أو
التجارية ،وىذه الطائرات ال تتقيد وىى بصدد ممارسة ىذه الحرية إال بالقيود  ،والقواعد التي تضعيا الدولة
التابع ليا ىذه الطائرات وكذلؾ القواعد الدولية التي تضعيا منظمة الطيراف المدني الدولية .2إال أف حرية
الطيراف في أجواء أعالي البحار التعني الفوضى  ،وانما تبقى خاضعة لألحكاـ القانوف الدولي المنظـ
لمطيراف خاصة أحكاـ اتفاقية شيكاغو لعاـ .31944

 - 1أما في المسائؿ الجزائية في مسائؿ المصادمات أو في أي حوادث أخرى تتعمؽ بسفينة في أعالي البحار تؤدي إلى
مسائؿ جزائية أو تأديبية لمرباف أو أي شخص عمى متنيا  :األصؿ خضوعيا لمبدأ إقميمية القانوف ،واالختصاص القضائي
بمعنى أف كافة الوقائع التي تمثؿ جريمة ما تقع في سفينة تحمؿ دولة عمـ دولة معينة تخضع لقانونيا والختصاص سمطتيا

القضائية أو لمدولة التي يكوف الشخص مف رعاياىا  ،وىذا استنادا لنص المادة  97مف اتفاقية قانوف البحار لسنة

.1982

 -2المادة  87مف اتفاقية قانوف البحار لسنة .1982
3
-Nicolas Mateessco Matte, Traite de droit aérien aéronautique , Institut et Centre de
droit aérien et spatial,Pédone ,1980 p105.
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 – 10حرية وضع الكابالت وخطوط األنابيب :

Liberté de poser des câbles et des pipeline

لقد أعطت المادة  112مف اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار لسنة  1982الحؽ لكؿ دولة في
وضع الكابالت وخطوط األنابيب ،مثؿ األسالؾ  ،والياتؼ وأنابيب البتروؿ وغيرىا عبر مناطؽ أعالى
البحار ،وقد تكفمت المادة  113مف اتفاقية  1982بوضع الضوابط والقواعد المنظمة لممارسة ىذه الحرية
والتي نصت عمى أف تقوـ كؿ دولة بوضع ما يمزـ مف القوانيف واألنظمة التي تجرـ وتعاقب كسر أو
إصابة أحد الكوابؿ المغمورة تحت أعالى البحار مف قبؿ سفينة ترفع عمميا أو شخص يخضع لواليتيا عف
قصد ،أو نتيجة إىماؿ يشكؿ جريمة بطريقة يمكف أف تؤدى إلى قطع المواصالت البرقية أو الياتفية أو
إعاقتيا ،وكذلؾ كسر أو إصابة خط أنابيب مغمور أو كابؿ كيرباء ذو ضغط عالي.
 – 10حرية الصيد :

Liberté de la pêche

مف المبادئ المعترؼ بيا منذ عصر جروسيوس أف الصيد في أعالي البحار حر لكافة شعوب العالـ
وذالؾ كنتيجة طبيعية لالعتراؼ بحرية أعالي البحار ، 1وىي حرية مكفولة لجميع الدوؿ ساحمية كانت
وغير ساحمية نظ ار لما تمثمو الثروات الحية الموجودة في أعالى البحار مف أىمية بالنسبة لمدخؿ القومي
لمعديد مف دوؿ المعمورة كدولتي المغرب والسينغاؿ.
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لذالؾ تـ تقنيف ىذه الحرية بداية ب اتفاقية تنظيـ الصيد وحماية الموارد الحية في أعالي البحار المبرمة في
جنيؼ بتاريخ  08أفريؿ  0958في مادتيا األولى بنصيا أف لكؿ دولة الحؽ أف يمارس رعاياىا الصيد
في أعالي البحار مؤكدة عمى ىذا المبدأ باعتباره أحد المبادئ المنظمة ألعالي البحار.

1

 -ولقد بنيت ىذه الفكرة في نظر جروسيوس عمى أساس أف الثروات الحية في البحر ال تنفذ  ،وبتالي يمكف لمجميع

استغالليا دوف تحديدات أو قيود  ،ولكنو سمـ بإمكانية تحديد ىذا االستغالؿ وتنظيمو في الحاالت التي يتضح فييا إمكانية
نفاذ ىذه الثروات .
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 -ساىمت الثروة السمكية مساىمة فعالة في توازف الميزاف التجاري لمدولة المغربية حيث بمغ إنتاجيا مف األسماؾ 960.087

طنا سنة  ،2002بقيمتو  6مميارات درىـ  ،ويظؿ الصيد الساحمي مسيط ار بالنسبة لإلنتاج حيث يساىـ بنسبة  82%مف اإلنتاج
اإلجمالي ،بينما يساىـ كؿ مف الصيد بأعالي البحار واألنشطة الساحمية األخرى عمى التوالي بنسبة  ، 16.5%وعميو يتبوأ الصيد

البحري مكانة متميزة في االقتصاد الوطني ،فقد حققت صادرات المنتجات البحرية المغربية خالؿ الست سنوات األخيرة رقـ تعامالت

بمغ  7مميارات درىـ  ،مساىمة بذلؾ بأكثر مف  50%مف صادرات المغرب الغذائية والزراعية ولمزيد مف التفاصيؿ حوؿ ىذا

الموضوع ارجع ؿ الموقع االلكتروني لحكومة المممكة المغربية http://www.maroc.ma :
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وىذا ما تبنتو أيضا اتفاقية مونتقوباي لقانوف البحار التي أبرمت بتاريخ 02ديسمبر  0980حيث نصت
مادتيا  " 87أعالي البحار مفتوحة لجميع الدوؿ ساحمية كانت آو غير ساحمية وتمارس حرية أعالي
البحار بموجب الشروط التي تبينيا ىده االتفاقية "
كما تكفمت اتفاقية  1982بوضع مجموعة مف الضمانات  ،والقواعد التي يجب عمى الدوؿ
مراعاتيا وىى بصدد ممارستيا ليذا الحؽ ،وذلؾ مف أجؿ تنظيـ استغالؿ الدوؿ ليذه الثروات  ،فالمادة
 116مف االتفاقية تقرر حؽ كؿ الدوؿ في قياـ رعاياىا بصيد األسماؾ في مياه أعالي البحار ،إال أنيا
ال اللتزاماتيا الناجمة عف معاىدات دولية وثانيًا لحقوؽ الدوؿ
رىنت ذلؾ بضرورة مراعاة ىذه الدوؿ ،أو ً
الساحمية وواجباتيا وكذلؾ مصالحيا الواردة في ىذه االتفاقية.
كذلؾ اىتمت اال تفاقية بوضع مجموعة مف الضوابط وااللتزامات التي تكفؿ الحفاظ عمى الموارد
الحية في أعالى البحار وكذلؾ التعاوف بيف الدوؿ في حفظ وادارة الموارد الحية ،مف ىذه االلتزامات:
 – 10عمى جميع الدوؿ االلتزاـ باتخاذ كؿ ما ىو ضروري مف التدابير بالنسبػة إلى رعاياىا مف أجؿ
حفظ الموارد الحية ألعالي البحار ،وكذلؾ فيما يتعمؽ بالتعاوف مع غيرىا مف الدوؿ مف أجؿ اتخاذ ىذه
التدابير.1
 –10عمى جميع الدوؿ االلتزاـ بالتعاوف فيما بينيا بخصوص حفظ وادارة الموارد الحية في مناطؽ أعالي
البحار ،وتدخؿ الدوؿ التي يستغؿ رعاياىا موارد حية متماثمة ،والدوؿ التي يستغؿ رعاياىا موارد حية
مختمفة في نفس المنطقة في مفاوضات مف أجؿ اتخاذ التدابير الالزمة لحفظ الموارد الحية المعنية.
 -10تتعاوف الدوؿ لإلنشاء منظمات دولية دوف إقميمية أو إقميمية بخصوص مصائد األسماؾ  .2أما
فيما يتعمؽ بحماية الموارد الحية ألعالي البحار  ،فقد ألزمت المادة  119مف االتفاقية الدوؿ بضرورة
مراعاة بعض القواعد التي تيدؼ إلى حفظ  ،وصوف أرصدة بعض أنواع الموارد الحية بتحديد كمية
الصيد المسموح بيا وتبادؿ المعمومات العممية عف طريؽ المنظمات المختصة سواءا كانت إقميمية أو
عالمية .3
 – 10حرية إقامة الجزر االصطناعية:

Liberté de construire des artificielle

 - 1راجع المادة  117مف اتفاقية قانوف البحار لسنة .1982
 - 2راجع المادة  118مف نفس االتفاقية .
 - 3راجع المادة  118مف نفس االتفاقية.
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وبموجب ىذه الحرية يكوف لجميع الدوؿ الحؽ في إقامة جز ًار اصطناعية  ،وغيرىا مف المنشآت أو
التركيبات في أعالى 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.1
 – 10حرية البحث العممي

Liberté de la recherche scientifique :

لكؿ دولة الحؽ في أف تقوـ بإجراء األبحاث والتجارب العممية في أعالى البحار ،وذلؾ بشرط
مراعاة األحكاـ الواردة في االتفاقية سواء تمؾ المتعقمة بالجرؼ القاري  ،أو المتعمقة بقواعد البحث العممي
في البحار بشكؿ عاـ ،وىى التي تحدد المبادئ العامة إلجراء البحث العممي وكذلؾ التعاوف الدولي
بخصوصو  ،و أحكاـ المسؤولية الناجمة عف األضرار المترتبة عمى إجراء ىذه األبحاث تجاه الغير ،أو
لمبيئة البحرية بشكؿ عاـ

2

وقد حددت المادة  240مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  1982أربعة مبادئ

لإلجراء البحوث العممية في أعالي البحار وىي :
 -10إجرائيا لألغراض سممية.
 -10إجرائيا بطرؽ عممية متفقة مع االتفاقية.
 -10أف اليتعارض البحث العممي مع أوجو االستخداـ المشروعة.
 -10أف يجري في إطار أنظمة االتفاقية واألنظمة المتعمقة بحماية البيئة البحرية .
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-راجع المادة  87مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  1982حيث نجد أف المادة  80تحيؿ إلى المادة  60الخاصة بالمنطقة

االقتصادية الخالصة ومف دراسة ىذه المواد نتوصؿ إلى النتائج التالية:

 -إف ميداف ممارسة حرية إقامة الجزر االصطناعية والمنشات  ،والتركيبات ينحصر في المياه التي تعمو المنطقة الدولية

(قاع البحر) مع التزاـ بتقديـ اإلشعار الالزـ  ،وتزاؿ أية منشئات ميممة لضماف سالمة المالحة مع االلتزاـ بعدـ اإلضرار
بالمخزونات السمكية  ،والبيئة البحرية وحقوؽ الدوؿ األخرى وواجباتيا واقامة مناطؽ سالمة معقولة حوؿ الجزر ال تتجاوز

 500متر،كما اليجوز إقامة ىذه الجزر في الممرات البحرية وال تممؾ الجزر االصطناعية المركز القانوني لمجزر الطبيعية.
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 محمد الحاج حمود  ،القانوف الدولي لمبحار ،مرجع سابؽ  ،صفحة .46010

الفػػػػػػػرع الثاني :القيػػػػػػػػود الواردة عمى مػػػػػػػػبدأ حريػػػػػػػػة أعػػػػػػػالي البحػػػػار:
إذا كاف مبدأ حرية أعالى البحار يشكؿ القاعدة العامة فيما يتعمؽ باستخداـ واستغالؿ ثروات أعالى
البحار مع ما يترتب عمى ذلؾ مف نتائج عمى نحو ما سبؽ اإلشارة إليو  ،فإف الممارسة الدولية استقرت
منذ فترة طويمة عمى وضع بعض القيود  ،لعدـ الخروج بمبدأ الحرية عف األىداؼ واإلطار الذي تقرر مف
أجمو قبؿ أف يتـ تقنينيا في كؿ مف اتفاقية  1958جنيؼ بخصوص أعالى البحار واتفاقية األمـ المتحدة
لقانوف البحار لسنة  ، 1982وباستقراء نصوص اتفاقية  1982نجد أف الفقرة الثانية مف المادة  87قد
جاءت بقيد عاـ فيما يتعمؽ بحريات أعالى البحار  ،يتمثؿ في أف تقوـ الدولة بممارسة الحريات الواردة في
الفقرة األولى مف المادة مع إيالء المراعاة الواجبة لمصالح الدوؿ األخرى في ممارستيا لحريات أعالى
البحار ،فيما يتعمؽ باألنشطة في المنطقة  ،كذلؾ وضعت المادة  88مف االتفاقية قيداً عاماً أخر يتعمؽ
بضرورة تخصيص أعالى البحار لألغراض السممية فقط.1
وباإلضافة إلى ىذه القيود العامة ،يمكف أف نستخمص مف نصوص االتفاقية قيوداً خاصة أخرى
جاءت بيا االتفاقية ،حتى ال يخرج مبدأ حرية أعالى البحار عف أىدافو األساسية وتتمثؿ ىذه القيود في:
 – 10حظر نقؿ الرقيؽ :
كاف نظاـ الرؽ يشكؿ أحد المظاىر التي كانت موجودة في العصور القديمة  ،والوسطى إلى أف
المجتمع الدولي بذؿ العديد مف المحاوالت االيجابية في سبيؿ القضاء عمى ىذه الظاىرة ،تمثمت أىميا في
التوصؿ إلى اتفاقية جنيؼ في سبتمبر  ، 1956التي تيدؼ إلى منع نقؿ الرقيؽ عمى السفف التي تحمؿ
أعالـ الدوؿ المتعاقدة  ،كذلؾ أكد اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف الذي تبنتو الجمعية العامة في 10
ديسمبر  1948عمى أنو ال يمكف أف يخضع اإلنساف لمرؽ أو لمعبودية  ،كما أكدت عمى ذلؾ أيضًا
اتفاقية جنيؼ لعاـ  1958بشأف أعالى البحار في مادتيا  ، 22ثـ جاءت المادة  99مف اتفاقية 1982
لتؤكد عمى أف تتخذ كؿ دولة التدابير الفعالة والالزمة لمنع نقؿ الرقيؽ عمى السفف التي ترفع عمميا
ولمنع االستخداـ غير المشروع لعمميا ،ومنو فأي شخص يمجأ إلى ظير أي سفينة أياً كاف عمميا يصبح
ح ًار بحكـ الواقع ،ومف ىنا أصبح حظر تجارة الرقيؽ يشكؿ أحد القواعد اآلمرة في القانوف الدولي العاـ،
والذي يشكؿ بدوره أحد القيود التي ترد عمى مبدأ حرية المالحة في أعالى البحار ،فإذا كانت حرية
 - 1المرجع السابؽ ،صفحة .470
11

المالحة ىي حؽ مكفوؿ لسفف كؿ الدوؿ في مياه أعالى البحار ،إال أنو ال يجوز ليذه السفف ،أيا كاف
عمميا ،أف تقوـ بنقؿ الرقيؽ.1
 – 10مكافحة القرصنة:
تعد القرصنة إحدى الجرائـ البحرية التي تعانى منيا الدوؿ النامية  ،والمتقدمة عمى حد سواء ولذا
كاف مف الطبيعي أف يكوف ىناؾ التزاـ بأف تتعاوف الدوؿ فيما بينيا لمقضاء عمى ىذه الجريمة في أعالى
البحار ،أو في أي مكاف أخر ال يخضع لوالية أية دولة (المادة  100مف االتفاقية) .2وقد تناولت المادة
 101مف اتفاقية  1982تعريؼ القرصنة بأنيا عبارة عف :
" (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 طائرة خاصة ،ويكوف موجياً:
 – 10في أعالى البحار ،ضد سفينة أو طائرة أخرى ،أو ضد أشخاص أو ممتمكات عمى ظير السفينة
أو عمى متف تمؾ الطائرة.
 – 10ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتمكات في مكاف يقع خارج والية أية دولة.
(ب) أي عمؿ مف أعماؿ االشتراؾ الطوعي في تشغيؿ سفينة أو طائرة مع العمـ بوقائع تضفى عمى تمؾ
السفينة أو الطائرة صفة القرصنة.
(ج) أي عمؿ يحرض عمى ارتكاب أحد األعماؿ الموصوفة في إحدى الفقرتيف الفرعيتيف (أ) أو (د) أو
يسيؿ عف عمد ارتكابيا".
وطبقا لنص المادة  107مف االتفاقية ال يجوز أف تقوـ بعممية الضبط بسبب القرصنة إال سفف أو طائرات
عسكرية  ،أو غيرىا مف السفف أو الطائرات التي تحمؿ عالمات واضحة تدؿ عمى أنيا في خدمة حكومية
ومصرح ليا القياـ بذلؾ  ،وفى حالة ضبط سفينة أو طائرة بشبية القرصنة دوف مبررات كافية ،فإف الدولة
التي قامت بعممية الضبط تتحمؿ المسؤولية عف أية خسائر أو أضرار يسببيا ىذا الضبط ،وذلؾ لصالح
الدولة التي تحمؿ السفينة أو الطائرة محؿ االشتباه جنسيتيا (المادة .)106
1

 -صالح الديف عامر ،القانوف الدولي لمبحار ،دار النيضة لمكتاب ،طبعة سنة  ،2000صفحة .327

 -لقد نشطت فكرة محاربة تجارة الرقيؽ مع بداية القرف  19في العديد مف المواثيؽ الدولية فقد جاء في التصريح الصادر

عف مؤتمر فيينا عاـ  :1815أف تجارة الرقيؽ تتناقض مع مبادئ اإلنسانية ومع قوانيف األخالؽ العالمية ومنذ المراحؿ
األولى لنشوء الفكرة منحت السفف الحربية الحؽ بتفتيش السفف التجارية لمتأكد مف عدـ ممارسة ىذه التجارة .

2

 -المرجع السابؽ صفحة .335
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 – 10مكافحة االتجار الغير المشروع بالمخدرات والمواد التي تؤثر عمى العقؿ :
نظ ًار لما يترتب عمى االتجار في المخدرات أو غيرىا مف المواد التي تؤثر عمى العقؿ مف إضرار
بصحة اإلنساف ،نصت المادة  108مف اتفاقية قانوف البحار لسنة 1982عمى ضرورة تعاوف الدوؿ في
قمع االتجار غير المشروع بالمخدرات  ،والمواد التي تؤثر عمى العقؿ بواسطة السفف في أعالى البحار
كما يكوف ألي دولة لدييا مف األسباب المعقولة ما يدعوىا لالعتقاد بأف سفينة ترفع عمميا تقوـ باالتجار
غير المشروع في المخدرات أو المواد التي تؤثر عمى العقؿ ،أف تطمب تعاوف دوؿ أخرى لقمع ىذا
االتجار ، 1وبذلؾ يكوف مف حؽ الدوؿ أف تتخذ كؿ اإلجراءات التي تراىا ضرورية لقمع عمميات االتجار
غير المشروعة بالمخدرات أو غيرىا مف المواد الضارة  ،والمؤثرة عمى العقؿ والتي تقوـ بيا السفف في
أعالى البحار ،ويشكؿ ىذا الحؽ أحد القيود التي ترد عمى مبدأ حرية أعالى البحار.

 – 10قمع البث اإلذاعي غير المصرح بو مف أعالى البحار :
ال ريب أف البث اإلذاعي غير المصرح بو سواء كاف مسموعاً  ،أو مرئياً والذي يوجو إلى إحدى
اعتداءا
الدوؿ الساحمية مف جانب إحدى السفف  ،أو المنشآت المبحرة أو الراسية في أعالى البحار يشكؿ
ً
عمى سيادة الدولة الساحمية ،ومف ثمة يجب عمى الدوؿ أف تتعاوف لقمع مثؿ ىذه األعماؿ ومعاقبة

القائميف عمييا.2

 -1-صالح الديف عامر ،المرجع السابؽ ،صفحة .338

-تعتبر اتفاقية الىاي المعقودة عاـ  1912الوثيقة األولى في مجاؿ مكافحة االتجار الغير المشروع بالمخدرات والمواد التي

تؤثر عمى العقؿ  ،ليتـ بعدىا إنشاء قسـ خاص بالمخدرات في األمانة العامة لألمـ المتحدة يقوـ باألمانة العامة لمجياز

الدولي لمرقابة عمى المخدرات  ،إضافة إلى دور المجمس االقتصادي واالجتماعي ،وصندوؽ األمـ المتحدة لمنضاؿ ضد

سوء استعماؿ العقاقير الذي أنشأتو الجمعية العامة لألمـ المتحدة في دورتيا  (25قرار رقـ  ،) 2719وقد أثمرت جيود

األمـ المتحدة عف إبراـ اتفاقية نيويورؾ عاـ  1961المسماة باالتفاقية الموحدة لممخدرات وألزمت الدوؿ مف خالليا باتخاذ
اإلجراءات الضرورية لمعاقبة نقؿ ومرور واستيراد وتصدير المخدرات واتفاقية فينا لعاـ  1971بشاف المواد المؤثرة عمى

العقؿ واتفاقية األمـ المتحدة لسنة  1988لمكافحة االتجار الغير مشروع بالمخدرات والمؤثرات العقمية التي تشكؿ في
مجموعيا اإلطار القانوني لتنظيـ التعاوف لقمع االتجار بيذه المواد في البحر ،ولمزيد مف التفاصيؿ حوؿ ىذا الموضوع

ارجع ؿ :محمد الحاج حمود  ،القانوف الدولي لمبحار  ،مرجع سابؽ صفحة .472
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وقد عرفت الفقرة الثانية مف المادة  109مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  1982البث اإلذاعي غير
المصرح بو بأنو " :إرساؿ اإلذاعات الصوتية أو التميفزيونية مف سفينة أو مف منشأة في أعالى البحار بنية
استقباليا مف عامة الجميور بما يخالؼ األنظمة الدولية ،عمى أف يستثنى مف ذلؾ إرساؿ نداءات اإلغاثة
كما أوضحت الفقرة الثا لثة مف ىذه المادة أنو يجوز محاكمة أي شخص يعمؿ في البث اإلذاعي غير
المصرح بو أماـ محاكـ أي مف الدوؿ اآلتية:
أ – دولة عمـ السفينة.
ب – دولة تسجيؿ المنشأة.
ت– الدولة التي يكوف الشخص مف رعاياىا.
ث– أي دولة يمكف استقباؿ البث فييا.
ج -أي دولة يشكؿ ىذا البث تشويش ًا عمى اتصاالتيا الالسمكية المصرح بيا.
 – 10حؽ الزيارة:
يعنى حؽ الزيارة قياـ سفينة أو طائرة حربية مخصصة ليذا الغرض ،باالقتراب مف إحدى السفف أو
الطائرات الموجودة في منطقة أعالى البحار ،أو أف تطمب منيا رفع عمميا لمتحقؽ مف جنسيتيا وذلؾ إذا
كاف لدييا اعتقاد جدي بأف ىذه السفينة  ،أو تمؾ الطائرة تقوـ بممارسة أحد األفعاؿ غير المشروعة ،وال
شؾ أف ىذا القيد ىو أمر تقتضيو دواعي األمف والنظاـ في أعالى البحار ،1وقد جاءت المادة  110مف
اتفاقية قانوف البحار لسنة  1982لتقرر أنو" :باستثناء الحاالت التي يكوف فييا أعماؿ التدخؿ مستمدة مف
سمطات تمنحيا معاىدة ،ليس ألي سفينة حربية تصادؼ في أعالى البحار أية سفينة أجنبية مف غير
السفف التي تكوف ليا حصانة طبقاً لممادتيف  95و  96مف ىذه االتفاقية ما يبرر تفقد ىذه السفينة ،ما لـ
تتوفر أسباب جدية لالشتباه في أف السفينة:
أ – تعمؿ في القرصنة.
ب – تعمؿ في تجارة الرقيؽ.
ت– تعمؿ في البث اإلذاعي غير المصرح بو.
ث– بدوف جنسية.
ج -عمى الرغـ مف رفعيا لعمـ أجنبي أو رفضيا إظيار عمميا ىي في الحقيقة سفينة مف نفس
جنسية السفينة الحربية".
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وفى الحاالت سالفة الذكر يجوز لمسفينة الحربية أف تشرع في التحقؽ مف السفينة  ،وليذا الغرض
يجوز ليا أف ترسؿ زورقاً تحت إمرة أحد الضباط إلى السفينة المشتبو فييا ،واذا ظمت الشبية قائمة بعد
تدقيؽ الوثائؽ جاز ليا أف تشرع في المزيد مف الفحص عمى ظير السفينة ،وفي حالة ما إذا ثبت أف
الشبيات التي بناء عمييا تمت الزيارة لـ يكف ليا أساس ،بشرط أال تكوف السفينة المتفقدة قد ارتكبت عمالً
يبرر تمؾ الشبيات ،يتـ تعويض ىذه السفينة عف أية خسائر ،أو أضرار تكوف قد تكبدتيا كما تنطبؽ
األحكاـ السابقة أيضًا عمى أية سفينة أوطائرة أخرى مأذوف ليا بذلؾ وفقًا لألصوؿ ،وتحمؿ عالمات
واضحة تدؿ عمى أنيا قائمة بخدمة حكومية.
 – 10حؽ المطاردة الحثيثة:
رغبة في منع السفف األجنبية التي تنتيؾ القوانيف  ،واألنظمة التي وضعتيا الدولة الساحمية لتنظيـ
المالحة في المناطؽ البحرية الخاضعة لواليتيا مف اليروب  ،واإلفالت مف المحاسبة فقد جرى العمؿ
الدولي منذ بدايات القرف العشريف عمى تبنى حؽ التتبع

(Droit de poursuit

) ،والذي يعطى لمدولة الساحمية

الحؽ في أف تواصؿ في أعالى البحار متابعتيا لمسفينة التي تكوف قد ارتكبت انتياكات لمقوانيف واألنظمة
التي وضعتيا لتنظيـ مرور السفف األجنبية في بحرىا اإلقميمي ،إذا كانت ىذه المتابعة أو المطاردة قد
بدأت في البحر اإلقميمي ثـ تمكنت السفينة مف الخروج إلى أعالى البحار.1
وقد جاءت اتفاقية  1958الخاصة بأعالي البحار لتقنف ىذا الحؽ في مادتيا  23مع وضع مجموعة مف
الضوابط لممارستو ،ثـ جاءت اتفاقية قانوف البحار لسنة  1982لتؤكد عمى ىذا الحؽ في مادتيا 111
والتي وضعت بدورىا مجموعة مف القواعد لممارسة ىذا الحؽ والتي يمكف إجماليا في اآلتي :
 –10يمكف ممارسة حؽ المطاردة الحثيثة ضد إحدى السفف األجنبية  ،إذا توافر لدى السمطات المختصة
في الدولة الساحمية أسباب وجيية لالعتقاد بأف السفينة قد انتيكت قوانيف وأنظمة تمؾ الدولة ويجب أف
تبدأ ىذه المطاردة عندما تكوف السفينة األجنبية أو أحد زوارقيا داخؿ المياه الداخمية أو المياه األرخبيمية
أو البحر اإلقميمي أو المنطقة المتاخمة لمدولة الساحمية ،وال يجوز مواصمة المطاردة الحثيثة خارج البحر

1

 -عبد الكريـ عمواف  ،الوسيط في القانوف الدولي العاـ  ،مرجع سابؽ  ،صفحة .121

انظر في نفس الموضوع إلى :
)- Voy.N.Poulantas ,The hot poursuit in internationale Law, ,Nijhoff, la HAY, 2002 (2 éd
pp163-167.
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اإلقميمي أو المنطقة المتاخمة  ،إال إذا كانت المطاردة لـ تنقطع ،كما ال يجوز ممارسة حؽ المطاردة إال
إذا كاف ىناؾ انتياؾ لمحقوؽ التي أنشئت المنطقة مف أجؿ حمايتيا.
 –10يمارس حؽ المطاردة الحثيثة مع مراعاة ما يقتضيو اختال ؼ الحاؿ ،عمى ما يقع في المنطقة
االقتصادية الخالصة أو عمى الجرؼ القاري بما في ذلؾ مناطؽ السالمة المحيطة بالمنشآت المقامة في
الجرؼ القاري مف انتياكات لقوانيف الدولة الساحمية  ،وأنظمتيا المطبقة وفقاً ليذه االتفاقية عمى المنطقة
االقتصادية الخالصة أو الجرؼ القاري بما في ذلؾ مناطؽ السالمة المشار إلييا.
 – 10ينتيي حؽ المطاردة الحثيثة بمجرد دخوؿ السفينة محؿ المطاردة البحر اإلقميمي لمدولة التي تنتمي
إلييا أو البحر اإلقميمي لدولة أخرى.
 – 10ال تعتبر المطاردة قد بدأت ما لـ تكف السفينة القائمة بالمطاردة قد اقتنعت بالوسائؿ العممية
المتاحة ليا ،بأف السفينة ىدؼ المطاردة أو أحد قواربيا األخرى التي تعمؿ كفريؽ واحد وتستخدـ السفينة
ىذه المطاردة كسفينة أـ ،موجودة داخؿ حدود البحر اإلقميمي ،أو حسب ما يكوف عميو الحاؿ داخؿ
المنطقة المتاخمة  ،أو داخؿ المنطقة االقتصادية الخالصة أو فوؽ الجرؼ القاري ،وفى كؿ األحواؿ ال
يجوز بدء المطاردة إال بعد اعطاء إشارة ضوئية أو صوتية بالتوقؼ مف مسافة تستطيع معيا السفينة
ىدؼ المطاردة أف ترى اإلشارة أو تسمعيا.
 – 10ال يجوز ممارسة حؽ المطاردة الحثيثة إال مف قبؿ سفف ،أو طائرات1حربية أو غيرىا مف السفف
أو الطائرات التي تحمؿ عالمات واضحة تدؿ عمى أنيا في خدمة حكومية ومصرح ليا بذلؾ.
 – 10ال يجوز المطالبة باإلفراج عف سفينة تـ احتجازىا داخؿ حدود والية دولة ساحمية وتـ اقتيادىا إلى
أحد الموانئ التابعة ليذه الدولة بيدؼ التحقيؽ معيا  ،مف قبؿ السمطات المختصة في الدولة الساحمية
استنادًا فقط إلى أف السفينة قد مرت أثناء رحمتيا  ،عبر جزء مف المنطقة االقتصادية الخالصة أو البحار
العالية ،إذا كاف ذلؾ أم اًر ضرورياً في ضوء الظروؼ الموجودة.
 – 10في حالة إيقاؼ سفينة أجنبية أو احتجازىا خارج حدود البحر اإلقميمي لمدولة الساحمية في ظروؼ
ال تبرر ممارسة حؽ المطاردة الحثيثة ،كاف عمى الدولة الساحمية أف تعوض ىذه السفينة عف أي خسارة
أو ضرر يكوف قد لحؽ بيا مف جراء ىذا التوقيؼ أو ذلؾ االحتجاز.
 مما سبؽ الذكر يمكف القوؿ :

-1

تضمنت الفقرة السادسة مف المادة  111بعض القواعد الخاصة التي يجب مراعاتيا عند القياـ بالمطاردة مف قبؿ طائرة.
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إف مبدأ حرية أعالى البحار يشكؿ القاعدة العامة فيما يتعمؽ باستعماؿ واستغالؿ أعالى البحار ،إال
أف الممارسة الدولية استقرت منذ فترة طويمة عمى وضع بعض القيود  ،لعدـ الخروج بمبدأ الحرية عف
األىداؼ  ،واإلطار الذي تقرر مف أجمو ليتـ تقنينيا في كؿ مف اتفاقية  1958جنيؼ بخصوص أعالى
البحار ،واتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار لسنة . 1982

المطمب الثاني :الموارد الحية في أعالي البحار
تتكوف البيئة البحرية مف مجموع مسطحات الماء المالح المتصمة ببعضيا البعض اتصاال ح ار
وطبيعيا وتحتوي ىذه البيئة عمى عدد ىائؿ مف التنوع البيولوجي لمكائنات الحية البحرية (حيوانية ونباتية )
تشكؿ في مجمميا عناصر الحياة البحرية

1

 ،وليذه البيئة أىمية كبيرة عمى عدة أصعدة انعكست ايجابيا

عمى حياة البشر نظ ار لالتساع المسطحات المائية التي تبمغ أكثر مف  %70مف مساحة كرتنا األرضية
بحجـ إجمالي يقدر ب 1360متر مكعب  ،كما تقدر مساحة أعالي البحار الخارجة عف حدود السيادة
اإلقميمية لمدوؿ حوالي  %64مف المساحة الكمية لمبحار والمحيطات( 202مميوف كيمومتر مربع) .2
وليدا قسمنا مطمبنا إلى فرعيف  :أىمية البيئة البحرية لألعالي البحار( الفرع األوؿ) والتنوع
البيولوجي لمموارد الحية في أعالي البحار( الفرع الثاني)

الفػػرع األوؿ :أىميػة البيئػػػة البحريػػػة لألعالػػػػػي البحػػػػار:

1

 -عبده عبد الجميؿ عبد الوارث ،حماية البيئة البحرية مف التموث في التشريعات الدولية والداخمية ،المكتب الجامعي

الحديث  ،2006صفحة .24
 - 2وتنقسـ البحار والمحيطات إلى ثالث طبقات :

 -01الطبقة العموية  :مف المياه التي تدخميا األشعة الشمسية بتركيزات كافية ألغراض التمثيؿ الضوئي تتواجد فييا
سالسؿ غذائية مائية مكونة مف اليوائـ النباتية والحيوانية  ،واألسماؾ الصغيرة كالسرديف وىي تعيش بالقرب مف سطح

المياه كما نجد أيضا األسماؾ األكبر مثؿ سمؾ التونة وسمؾ السيؼ.

 -02الطبقة الوسطى :وىي طبقة مائية أ برد ويصميا الضوء بتركيزات قميمة غير كافية لعممية التمثيؿ الضوئي.
 -03الطبقة السفمية  :وىي طبقة مائية تقؿ فييا حركة المياه ويرتفع فييا الضغط المائي وتصؿ إلى قعر المحيط وبالتالي

تكوف مظممة وبادرة جداً قريبة مف درجة التجمد  ،وتعيش في ىذه المنطقة كائنات حية محممة مف بكتريا واسماؾ تقتات
عمى النباتات والحيوانات الميتة والفضالت التي تترسب مف األعمى.
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تحتؿ البيئة البحرية عامة وبيئة أعالي البحار خاصة  ،أىمية كبيرة عمى عدة أصعدة  ،حيث ليا
تأثير مباشر عمى النظاـ البيئي  ،وتساىـ في تحقيؽ التوازف المناخي  ،فضال عف أىميتيا االقتصادية
بما توفره مف فرص لمعمؿ  ،كما تعتبر أكبر مخزوف لمغذاء  ،ومصدر ميـ لممواد األولية لعدة صناعات ،
وطريؽ ميما لممواصالت ومصد ار لمثروة مف خالؿ مخزوناتيا المعدنية كما تعتبر أىـ مصدر لممياه
العذبة عمى سطح األرض .
أوال -األىمية الحيويػػػػػػػة :
ال ح ًار وطبيعياً
لمبيئة البحرية أىمية كبيرة في النظاـ البيئي العالمي نظ ار لالتصاؿ أجزائيا اتصا ً
يتيح التفاعؿ والتأثير بيف أرجائيا  ،حيث تمعب دو ار بار از في تحقيؽ التوازف المناخي وذلؾ مف خالؿ
قدر كبي ًار مف
ارتفاع درجة ح اررتيا النوعية عند السطح  ،وبرودتيا في القاع مما يمكنيا مف امتصاص ًا

أشعة الشمس الساقطة عمى األرض  ،التي تتبخر إلى الجو بفعؿ الرياح الصاعدة التي تتجمع عمى ىيئة
سحب تندفع في اتجاه اليابسة محدثة أمطار ،ومنو فيي مصد ار ميـ لممياه العذبة عف طريؽ التبخر أو

عف طريؽ التحمية  ،لمكائنات الحية األخرى عمى البر.
فضال عف تميزىا بالقدرة عمى امتصاص ثاني أكسيد الكربوف ،وذلؾ مف خالؿ عممية البناء
الضوئي الذي تقوـ بو النباتات العالقة في مياه البحر بكميات كبيرة فتنفصؿ ذرات الكربوف إلى مواد
عضوية وينطمؽ األكسجيف ليذوب في الماء فتتنفس بو الكائنات الحية األخرى في البيئة البحرية  ،واذا ما
عرفنا بأف معدؿ توالد غاز ثاني أكسيد الكربوف عمى األرض  ،وتزايده بدرجة كبيرة وخطره عمى اإلنساف
والبيئة بشكؿ عاـ  ،فإننا ندرؾ أىمية البيئة البحرية ودورىا في المساىمة في التقميؿ مف نسبتو في الغالؼ
الجوي إضافة إلى ذالؾ تعتبر الحشائش البحرية مصدر غذائي ىاـ لمحيوانات التي تعيش عمييا
كالقشريات وقنافذ البحر ،كما تحمي قاع البحر مف التعرية كما لمطحالب البحرية دور كبيير في صنع
الغذاء عف طريؽ التمثيؿ الضوئي.
ثانيا – األىميػػػػػػػػة االقتصاديػػػػػػػػػة:
تمثؿ تجارة األسماؾ مصد ار ىاما لمدخؿ العديد مف الدوؿ في العالـ بالعممة الصعبة حيث بمغت
نسبة المتاجرة باألسماؾ  % 10مف مجموع الصادرات  ،و  % 1مف التجارة العالمية مف السمع مف حيث
القيمة  ،وزاد إنتاج مصايد األسماؾ كمنتجات غذائية وعمفية مف  % 25سنة  1972إلى  %39سنة
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 ، 2008مما يع كس درجة انفتاح القطاع عمى التجارة العالمية حيث بمغت قيمة الصادرات سنة 2008
رقـ قياسيا بمغ  102.0مميار دوالر أمريكي  .1وتعتبر الصيف والنرويج وتايالند أكبر البمداف المصدرة
لألسماؾ حيث ساىمت الصيف بنسبة  %10مف صادرات العالـ

01

 ،وتعتبر الياباف أكبر مستورد

لألسماؾ في العالـ بقيمة  14.9مميار دوالر سنة  2008واالتحاد األوربي بنسبة  44.7مميار دوالر

2

ويعد الجمبري أكبر سمعة منفردة مف حيث القيمة بقيمة  % 15مف القيمة الكمية لممنتجات السمكية في
العالـ

3

 ،وبمغت نسبة الصادرات السمكية القاعية حوالي  ، %10أما حصة الصادرات مف أسماؾ التونة

بمغت سنة  2008حوالي  550دوالر لمطف الواحد أما الحبار واالخطبوط بمغت نسبتو % 04سنة
.2008
أ  -مصػػػػدر غػػػػػػػػػػػذاء:
تضـ البحار والمحيطات أكثر مف  %90مف التنوع البيولوجي الحيواني الموجود عمى كوكب
األرض وتنقسـ إلى ثالث فئات  :الفقاريات ،ال فقاريات ،الرخويات  ،واليائمات البحرية ،وتعتبر الثروة
السمكية مف أىـ المكونات الحية لمبيئة البحرية والتي تختمؼ في الحجـ والشكؿ وطريقة التغذية 4وىي
مصد ار ميما لمبروتيف الحيواني  ،وتسيـ عمى نحو ممموس في األمف الغذائي وقد استيمؾ سكاف العالـ
عاـ  2008نحو  % 80مف اإلنتاج العالمي مف األسماؾ ومف المتوقع أف يرتفع سنة  2030إلى قرابة
 20كمغ لمفرد.

5

 -1منظمة األغذية والزراعة ،مصمحة مصايد األسماؾ ،حالة الموارد السمكية وتربية األحياء المائية في العالـ ،روما
 2010مرجع سابؽ ص ص .11-10
2

 -أما أكثر الدوؿ العربية إنتاجا لمثروة السمكية ىي  :دولة موريتانيا  107365طف سنة  ، 2003المغرب 927320

طف وىي أوؿ منتج ومصدر لألسماؾ في الوطف العربي وأوؿ مصدر لمسرديف المعمب.

 -3المرجع سابؽ ،صفحة .61
4

 -تعيش في البيئة البحرية كائنات دقيقة تستمزـ رؤيتيا استعماؿ المجير أو العدسات المكبرة ،وكائنات أخرى ضخمة

الحجـ كالحيتاف التي يصؿ طوليا حوالي 30متر ووزنيا  200طف وغيرىا مف الثدييات البحرية كالدالفيف وعجوؿ البحر
إضافة إلى أسماؾ القرش التي يبمغ حجميا حوالي  ، 12وأسماؾ التونة التي ليا أكثر مف  8أنواع أشيرىا سمؾ التونة ذو
الزعانؼ الزرقاء التي يتراوح حجميا  3.4متر وتزف الواحدة  370كمغ  ،ويرتحؿ صيفا إلى كندا والنرويج والمحيط

األطمسي ،والمحيط اليادئ  ،والقشريات كالربياف ،ورخويات البحر كاالخطبوط واإلسفنج واألسماؾ القاعية كاإلسفنج
والمحار وسرطاف البحر والكركند  ،ومنيا مف يعيش في الطبقة السطحية كالسوابح كالحبار.

 - 5أنور عبد العميـ  ،ثروات جديدة مف البحار  ،دار الكتاب العربي  ، 1967 ،صفحة .148
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ب-مصدر صناعات ىامػػػػػػػػة:
يستخرج مف البيئة البحرية معظـ الزيوت التي تستخدـ في صناعة الدىوف ويستعمؿ بعض األسماؾ
كدقيؽ سمكي أو عمؼ لمحيوانات  ،كما تستخدـ في الصناعات الصيدالنية ويصنع مف جمودىا اليالـ
(الجيالتيف ) واألحذية وحقائب اليد  ،والمحافظ واألحزمة ومف مصادر الجمد الشائعة ( :سمؾ القرش
والسمموف والشبوط وغيرىا ومف ثدييات البحر "كالفقمة" الذي يستفاد بفرائيا الذي لو جودة عالية) ناىيؾ
عف استخراج المؤلؤ والمرجاف المستعمؿ في صناعة المجوىرات والحمي .
ت -طريػػػػػػػػػؽ لممواصالت:
بالرغـ مف اكتشاؼ أحدث وأسرع وسائؿ النقؿ إال أف البيئة البحرية ما زالت محافظة عمى مكانتيا
كطريؽ عظيـ الفائدة مف طرؽ المواصالت في العالـ  ،لنقؿ البتروؿ والسمع الثقيمة التي تعجز عف حمميا
الطائرات .1
ث -مصػػػػػػػػػدر لمطاقػػػػػػػػػػػػػػة :
تحتوي البيئة البحرية وحسب األبحاث العممية عمى كميات ىائمة مف النفط والغاز الطبيعي  ،إذ
تؤكد ىذه األبحاث عمى أف ثمث المخزوف العالمي مف النفط والغاز يرقد في باطف البحار ،وتمد العالـ
حاليا بما يجاوز  %20مف احتياجاتو مف النفط  ،أما الغاز الطبيعي فبمغ اإلنتاج مف البيئة البحرية عاـ
 1973ما يعادؿ  %10مف حجـ اإلنتاج العالمي.
ج -مصػػػػػػػػػدر لمثروات المعدنيػػػػػػػػة :
قدرت األمالح الذائبة في البحار بحوالي 166مميوف طف لكؿ ميؿ مكعب مف المياه  ،ويأتي كموريد
الصوديوـ عمى رأس ىذه األمالح بنسبة  %85مف إجمالي األمالح الذائبة  ،أما بالنسبة لممعادف األخرى
فتقدر كمية الماغنسيوـ بػ  26مميوف طف عمى سبيؿ المثاؿ فاف الواليات المتحدة تحصؿ عمى ما يقارب
 %80مف احتياجاتيا مف البروـ مف التحمية وعممية حرؽ الطحالب البحرية.

2

1

 -عبده عبد الجميؿ عبد الوارث ،حماية البيئة البحرية مف التموث في التشريعات الدولية والداخمية ،المرجع السابؽ

2

 -مف الضروري أف تحظى البحار باىتماـ الباحثيف والقادة عمى حد سواء ،فيي تزخر بثروة ىائمة مف الموارد الحية

صفحة .27

المتجددة ،وكتمة مف الثروات المعدنية تكفي العالـ لحقب طويمة؛ حيث تشير التقديرات إلى أف بعض العناصر تزيد عما ىو
في اليابسة بأضعاؼ مضاعفة عدة مرات ،وعمى سبيؿ المثاؿَّ :
فإف كمية األلومونيوـ ،الموجودة في باطف البحار تقدر
20

الفػػػػػرع الثاني  :التنػػػػوع البيولوجػػػي لمموارد الحيػػػة في أعالػػػي البحػػػػػار
ينقسـ التنوع البيولوجي لمموارد الحية في أعالي البحار إلى قسميف  :نباتات بحرية  ،وحيوانات
بحرية .

1

أوال -النباتات البحريػػػػػػػػػػػػػة :نجد في مقدمتيا
 )0الطحالب :تنقسـ الطحالب إلى قسميف  :الطحالب التي تجرفيا التيارات و الطحالب الثابتة وتعتبر
الطحالب أكثر النباتات أىمية ألنيا تزود المالييف مف حيوانات البحر بما تحتاج إليو مف طعاـ  ،كما
تصمح أيضا غداءا لإلنساف.

2

جدا عمى
 )0العوالؽ المائية  :ىي كائنات شبيية بالنبات تنجرؼ مع تيارات المحيط ،وليا قدرة محدودة ً
أيضا بعض
الحركة في المياه بنفسيا ،وىي دقيقة الحجـ ال يمكف رؤيتيا إال بالمجير ،وتشمؿ العوالؽ ً

األنواع الدقيقة مف البكتيريا ،إضافة إلى النباتات المغمورة وتتكوف مف عدة أنواع مف الكائنات الشبيية
ميـ لغذاء العوالؽ الحيوانية ولبعض الحيوانات البحرية
بالنباتات ولمعظميا خمية واحدة فقط وىي مصدر ٌّ
الكبيرة.
ثانيا – الحيوانػػػػػػػػػػات البحريػػػػػػػػػػػة :
 )0طائفة الثدييػػػػػػات :أشيرىا
 الحيتاف :تندرج الحوتيات البحرية في أنواع متعددة منيا :زعنفيات األقداـ ( فقمة أو عجؿ البحر أسدالبحر فيؿ البحر ) الحوتيات ( الحوت والعنبر و الدلفيف وخنزير البحر) ، 3وىناؾ العديد مف الثدييات
التي تعيش في مياه البحر المتوسط و المنطقة األطمسية المتاخمة.
بحوالي  48مميوف طناً ،أي ما يكفي العالـ لمدة عشريف 20ألؼ عاماً ،بينما احتياطات اليابسة ،تكفي لمدة 100عاماً فقط
كما تقدر كمية النحاس ،بحوالي  8مميوف طناً،أي ما يكفي العالـ  200ألؼ عاماً ،بينما احتياطات اليابسة ،تكفي

أربعيف 40ألؼ عاماً ىذا عالوة عمى الثروات اليائمة ،مف المواد والعناصر األخرى.
- Lalie-Amme Duvic Paoli , la convention des nations unies sur le droit de la mer,
LHARATTAN .PARIS ,1100 , p 15 .
 - 2وىي عبارة عف مجموعة مختمفة األشكاؿ  ،واألحجاـ مف النباتات المائية المغمورة ،تتفاوت ما بيف كائنات مجيريو
1

وحيدة الخمية أقؿ مف ميكرو متر «عادة ماتكوف عالقة في الماء» إلى نباتات يتجاوز طوليا إلى 100متر كما ىو الحاؿ

في المحيط اليادئ ،وفي المناطؽ القطبية وىي توجد في البحار والمحيطات ،ويصؿ عدد أنواع الطحالب الموجودة في
العالـ إلى  20000نوع تتبايف في أشكاليا وطريقة عيشيا .

 -ولمزيد مف التفاصيؿ حوؿ الموضوع ارجع ؿ  :أنور عبد العميـ ،ثروات جديدة مف البحار  ،مرجع سابؽ  ،صفحة .62

 - 3المرجع نفسو ،صفحة .114
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- )0طائفة األسماؾ الغضروفية :أشيرىا
سمؾ القرش  :تحتوي البحار عمى  360نوعا مف أسماؾ القرش ،يصؿ طوؿ أضخميا  14مترويزيد وزنو عمى  15طف  ،ويتغذى القرش عمى األسماؾ والدالفيف  ،والفقمات يساعده في ذالؾ انسيابية
جسمو يبمغ مجموع أنواع القرش في المتوسط خمسة وأربعوف نوعا.1
 )3طائفة األسماؾ العظمية :أشيرىا
 التونة الزرقاء :تعرؼ أسماؾ التونة الزرقاء الزعنفة بػ "رعاة البحار" وتعتبر كرمز لمبحر المتوسطوىي تزف حوالي  700كمغ ويصؿ طوليا إلى 03متر ،وىي أىـ األجناس المفترسة في السمسمة الغذائية
لممتوسط  ،وىي ميمة جدا لنظاـ البحر األبيض المتوسط البيئي الحساس ،ولكنيا تعاني مشاكؿ خطيرة إذ
تقدر قيمة صناعة صيد التونة بحوالي مميار دوالر.
 )4طائفة البرمائيات  :أشيرىا
السالحؼ البحرية :وىي تنحدر مف الزواحؼ ،وىي نوع مف الحيوانات البرمائية ،وىي مجموعة بدائية
مف الفقاريات تعيش عمى اليابسة وفي البحر.2
)5

المرجاف :ىو مف المواد الحيوانية العضوية تنمو ،وتمتصؽ بالقاع وتشكؿ مستعمرات مرجانية

وتعد الشعاب المرجانية مف أغنى البيئات الطبيعية عمى الكرة األرضية  ،لما تحويو مف تنوع كبير في
الكائنات الحية التي تستخدميا كغذاء ومأوى لمراحة والتكاثر ،ويعد مف أشير األحجار الكريمة المستعممة
في صناعة المجوىرات في العالـ .

3

 )6االسفنجيات :األس ػفػػنج ىو حيواف ال فقري مائي ينمو عمى قاع البحر ،ويمتصؽ بالصخور وىناؾ ما
يقارب 10آالؼ نوع مف االسفنجيات منتشر بشكؿ كبير عبر العالـ ،وفي األعماؽ البحرية.4

 - 1ومف أىـ الثدييات البحرية في البحر األبيض المتوسط  :الدلفيف المخطط األبيض و األزرؽ  ،الحوت زيفيوس ،حوت
العنبر ،والدالفيف.

 - 2أنظر الموسوعة الحرة عمى الموقع االلكتروني التالي http://ar.wikipedia.org/wiki :
 - 3نفس الموقع االلكتروني السابق .
 - 4المرجع السابؽ صفحة .148
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 )7القاعيات  :ت تكوف الحياة في قعر المحيط مف كائنات بحرية تعيش عمى القاع أو بالقرب منو .وربما
تحفر ىذه الحيوانات في قعر المحيط وتمتصؽ فيو  ،ومف بيف الحيوانات التي تعيش عمى قاع البحر
ىي المحار الممزمي وسرطاف البحر ،والكركند ونجمة البحر ،وأنواع عديدة مف الديداف وسمؾ
اليمبوت ،وسمؾ موسى.

 مف خالؿ ما سبؽ نستخمص :
تعد بيئة أعالي البحار مف أكثر البيئات العالمية ثراءا  ،وتنوعا بحيث تزخر بتنوع بيولوجي ىائؿ
أكسبيا أىمية كبيرة عمى مدى العصور ،باعتبارىا أكبر خزاف لمغذاء عمى سطح المعمورة  ،كما يعد قطاع
الصيد البحري لألسماؾ مف أكثر القطاعات امتصاصا لمعمالة  ،وموردا ميما لالقتصاديات دوؿ عديدة
في العالـ  ،ولذالؾ تعرضت لفترات طويمة مف الزمف لفوضى االستغالؿ واستنزاؼ الموارد عمى نحو غير
مسبوؽ  ،وىذا ما سنتعرض لو في المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ .
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المبحػث الثانػػػي :فوضػى االستغالؿ وبوادر التنظيػػـ
تزخر المناطؽ البحرية الخارجة عف حدود الوالية الوطنية بتنوع بيولوجي نباتي وحيواني ىائؿ
كالتالؿ والجباؿ البحرية والشعاب المرجانية التي تعتبر موطنا لمنباتات البحرية  ،كما تحتوي عمى
مخزونات سمكية ذات تنوع مدىش  ،إال أف ىذا التنوع الغني يتعرض لتيديد األنشطة البشرية عمى نحو
خطير ،ومتزايد نتيجة ازدياد الطمب عمى المنتجات السمكية الغنية بالبروتينات كسمؾ التونة والجمبري
والمحار ،وانتعاش الصناعة الدوائية المعتمدة عمى النباتات  ،والزيوت السمكية عمى نحو غير مسبوؽ مما
جعؿ الدوؿ تتسابؽ لتطوير كفاءة وسائؿ االصطياد لزيادة اإلنتاجية  ،لتغطية الطمب المتنامي.
كؿ ىذه التغيرات أثرت سمبا عمى التنوع البيولوجي لألحياء البحرية  ،وخمقت حالة مف الفوضى
جعؿ الموارد الطبيعية الحية في البحار عمى حافة االنقراض نتيجة الصيد الجائر  ،إضافة إلى تأثير
التموث البحري و التغير المناخي اآلخذ في التداعي واالنييار عمى ىذه البيئة اليشة  ،كؿ ىذا سبب ذع ار
وىمعا لممجتمع الدولي وأدرؾ ضرورة وضع تنظيـ قانوني يقضي عمى الفوضى ويرسي قواعد التنظيـ
والحماية .
وىذا ما سيتـ تناولو مف خالؿ التطرؽ إلى :تأثير األنشطة البشرية و العوامؿ الطبيعية عمى الموارد
الحية في أعالي البحار( المطمب األوؿ) وبوادر تنظيـ استغالؿ الموارد الحية في أعالي البحار( المطمب
الثاني).

المطمػػب األوؿ :تأثير األنشطة البشريػػة و العوامؿ الطبيعيػة عمى الموارد الحية
في أعالػي البحػػار
تش ّكؿ مصايد األسماؾ في أعالي البحار موردًا أساسيًا لمغذاء والعمؿ بما توفره مف  % 16مف
متحصؿ البروتيف الحيواني لسكاف العالـ المتزايد  ،فضال عما توفره مف  35مميوف فرصة لمرزؽ عمى
ٍ
وجو التقريب ،بيف ٍ
بظالؿ مف
عمؿ كامؿ وجزئي  ،بيد أف عدداً مف التحديات المتفاقمة باتت تمقي اليوـ
الشؾ عمى مستقبؿ ىذا القطاع الغذائي الياـ عمى الصعيد الدولي وتطرح تساؤالت حوؿ إمكانيات استمرار
وتغير المناخ والصيد غير
قدراتو الحالية عمى تمبية احتياجات األمف الغذائي الدولي  ،فنتيجة التموث ّ
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 وخاصة مع التقدـ الكبير الذي، 1المسؤوؿ تظير عالمات اإلجياد واضحة عمى موارد العالـ البحرية
حدث في تقنيات الصيد في القرنييف األخيريف ونقؿ تقنيات عسكرية متنوعة لمصيد األسماؾ في أعالي
َّ  كما،البحار كالرادار الذي أتاح لمسفف اإلبحار خالؿ ضباب مطبِؽ
مكف السونار الصيَّاديف مف الكشؼ
ُ
عف أسراب األسماؾ المستَِتَرة في األعماؽ تحت السطح المعتـ لمياه المحيط كما ساعدت وسائؿ اإلبحار

 ونظـ تحديد المواقع باألقمار الصُّناعية عمى إحالة البحر، اإللكتروني مثؿ نظاـ اإلبحار البعيد المدى

غير المحدد المعالـ إلى بحيرة صغيرة والتنبؤ بحالة الطقس ودرجة الح اررة واالستدالؿ بيا عمى وجية
 واف2 وقد تعمؿ بعض السفف بالتنسيؽ مع الطائرات المستخدمة لتحديد مواقع األسماؾ بدقة،األسماؾ
إال أف تجددىا ليس إلى األبد ومنو، كانت الموارد الطبيعية الحية في أعالي البحار مف الثروات المتجددة
" La haute mer, espace marin situé au-delà des zones de juridiction nationale, constitue un
bien public mondial par excellence, aujourd’hui de plus en plus menacée par l’intensité et la
diversité des pressions anthropiques. Longtemps régie par un principe de liberté établi à une
période où l’espace marin constituait encore un vaste désert inexploré, elle requiert une
gestion coordonnée à l’échelle supra-étatique, dans le cadre d’une véritable gouvernance
mondiale de l’environnement. Or aujourd’hui, le cadre international n’apparaît pas en mesure
d’apporter une réponse satisfaisante aux menaces pesant sur cet espace, particulièrement riche
et vulnérable représentant 64 % de la surface totale des mers et des océans. Alors que les
discussions se multiplient sur la gouvernance internationale de l’environnement, il devient
nécessaire de déterminer un cadre politique, juridique et institutionnel pertinent pour la
conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine au-delà des zones de juridiction
nationale. Ainsi, 75 % des stocks halieutiques sont aujourd’hui pleinement exploités ou
surexploités de récentes études révèlent que sans une rupture majeure avec les modes
traditionnels de gestion des pêcheries, l’effondrement de la majorité des espèces
commerciales devrait intervenir à l’horizon 2048. De même, la croissance du transport
maritime international au cours des dernières décennies conduit à une augmentation constante
de la pollution par hydrocarbures, au rejet de déchets et à l’introduction d’espèces allogènes.
En outre, l’espace marin n’échappe pas aux conséquences du changement climatique qui
conduit à une acidification des océans et à la perturbation consécutive de l’équilibre des
écosystèmes. Enfin, de nouvelles formes d’exploitation des océans telles que le chalutage de
fonds, la fertilisation, la bio prospection ou l’utilisation des ressources énergétiques du sol et
du sous-sol menacent aujourd’hui les écosystèmes situés au-delà des zones de juridiction
nationale."
Laurence Tubiana, Vers une nouvel gouvernance de la biodiversité en haute mer ,Institut
du développement durable et des relations internationales ,Compte rendu du séminaire
international organisé en Principauté de Monaco les 20 et 21 mars N° 08/2008 - ressources
naturelles, France , p 05 in9
http://portail.unice.fr/jahia/webdav/site/myjahiasite/users/doly/public/Synthese%20M
 ويبمغ الضغط الناجـ عف الصيد التجاري،  أصبحت سفف الصيد مصانع عائمة مزودة بأدوات صيد ذات أحجاـ ىائمة- 2
1

-

 مف أسماؾ بعض األصناؼ ُيصطاد سنويا وتعد اسماؾ التونة مف أكثر% 90  إلى80 مف الكثافة حدا ىائال حتى أف
 ميال مف خطوط الصيد الطويمة80 األنواع الميددة باالنقراض نتيجة الصيد الجائر لالستخداـ شباؾ يصؿ طوليا إلى
. المغمورة تحت الماء
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فيي بحاجة إلى أف تدار بصفة سميمة  ،ورشيدة لتحقيؽ التنمية المستدامة لألىمية البالغة التي يحظى بيا
قطاع مصايد األسماؾ في العالـ  ،والتي أصبح قطاعا ميما لمصناعات الغذائية مما جعؿ الدوؿ تتسابؽ
إلى امتالؾ أساطيؿ لمصيد  ،ومصانع تجييز ضخمة حيث بمغ حجـ أسطوؿ الصيد العالمي نحو 4.3
مميوف سفينة صيد % 09منيا مزودة بمحركات  ،و  % 41سفف تقميدية وترتكز بنسبة % 77في قارة
أسيا

1

 ،وىذا كاف لو انعكاس خطير عمى االستدامة طويمة األجؿ لمصائد األسماؾ نتيجة اإلفراط في

استغالؿ المخزونات السمكية والتعديالت الخطيرة في النظـ االيكولوجية ليذه الكائنات الحية.

2

وسنوضح ىذه النقاط مف خالؿ الخطة المنيجية التالية  :اإلف ػراط في استغالؿ الم ػوارد الحية في
أعالػػي البحػار (الفرع األوؿ) تمػوث البيئة البحري ػة (الفرع الثاني)أثر التغيرات المناخية عمى الموارد الحية
في أعالي البحار( الفرع الثالث)

الفػػػػػرع األوؿ :اإلفػػػػػػراط في استغالؿ المػػػػػػػػوارد الحيػػػػػػػة في أعالػػػػػػػي البحػػػػػار
تقدر منظمة األغذية والزراعة أف نحو  % 25مف مصايد األسماؾ البحرية الدولية الرئيسية
ّ
تخضع لعمميات صيد معتدلة  ،في حيف أف  % 47مف مجموع مصايد األسماؾ البحرية الدولية تقع تحت
ِ
استغالؿ لكؿ أرصدتيا المتاحة أو تكاد ،أي ما يعني اإلقتراب مف قدراتيا القصوى عمى مواصمة
وطأة
اإلنتاج المستداـ ،في حيف أف نسبة % 18مف مجموع ىذه الموارد البحرية تعاني مف ضغوط اإلستغالؿ
المفرط بفعؿ عمميات الصيد الجائر.3
ومنو فاف اإلنساف ىو المسؤوؿ األوؿ عف ذلؾ التناقص الرىيب في أعداد  ،وأنواع الكائنات الحية
في أعالي البحار أما كيؼ تسبب اإلنساف في ىذا ؟ فالجواب يتمثؿ في إص ارره عمى استنزاؼ وتدمير
عناصر الطبيعة ،ومواردىا مف خالؿ مزاولتو لألنشطة التي تفتقد لمبعد البيئي  ،وتتسـ في أبسط وصؼ
ليا بالجور والمغاالة ،مثؿ الصيد الغير قانوني والمفرط وتمويث المسطحات المائية والبحار ،وال ننسى دور
الحروب واالتجار في الحيوانات في تعميؽ ىذه المشكمة  ،إضافة إلى التوسع العمراني العشوائي والتنقيب
1

 -منظمة األغذية والزراعة ،مصمحة مصايد األسماؾ حالة الموارد السمكية وتربية المائيات لسنة  ،2010مرجع سابؽ

صفحة .08

 –2منظمة األغذية والزراعة ،الخطوط التوجييية الفنية لتحقيؽ الصيد الرشيد ،روما ،2001 ،صفحة .01

 -3منظمة األغذية والزراعة  ،المصيد الجائر والصيد الغير مشروع  ،مقاؿ منشور عمى موقع المنظمة عمى الرابط األتي:
http://www.fao.org/newsroom/ar/focus/2004/47127/index.html
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عف البتروؿ وانتاجو  ،واألنشطة الصناعية بما تنفثو مف غازات وسموـ مسببة االحتباس الحراري وثقب
في طبقة األوزوف وغيره.
ىذا باإلضافة إلى الحوادث المالحية العارضة  ،واستقداـ أنواع دخيمة وغريبة مف الكائنات عمى
األنواع المستوطنة في البحار ،وبقية األنظمة البيئية والمشكمة أف كؿ ىذه الممارسات تصب في النياية
في خانة تدمير مقدرات الحياة الفطرية وتنوع كائناتيا وىو ما سنتطرؽ لو بالتفصيؿ في مايمي :
أوال -خطورة الصيد الجائر عمى مخزوف الثروة السمكية في أعالي البحار:
بالرغـ مف االتساع اليائؿ لممحيطات في العالـ  ،إال أف مواردىا محدودة ونظميا االكموجية ىشة
لذالؾ نبو عمماء األحياء البحرية إلى خطر انييار كافة مصايد األسماؾ في العالـ بحموؿ عاـ 2048
جراء عمميات الصيد الجائر  ،كما حذرت منظمة األغذية والزراعة مف تالشي التنوع البيولوجي البحري
بوتيرة غير مسبوقة لالستغالؿ  ،خصوصا مع فشؿ كافة التدابير المنفذة لإلدارة ىذه الموارد بصورة
مستدامة فشال ذريعا ليصبح التحدي األكبر ىو كيفية تحقيؽ التوازف بيف تنامي الطمب واإلدارة السميمة
لمموارد  1وتتأثر الثروة السمكية بأمريف ىما :
 : 10العوامؿ الطبيعية:
تؤثر العوامؿ الطبيعية عمى حجـ المخزوف السمكي الطبيعي سمباً أو إيجابًا وتتمثؿ أساسا في :
أ  -درجات ح اررة المياه ومموحتيا ،والتيارات المائية ،وتوزيع المغذيات والعناصر الغذائية
األساسية.
ب -وفرة الغذاء الكافي لكؿ طور مف أطوار حياة األسماؾ
ج  -عالقاتيا مع أنواع األسماؾ ومكونات البيئة البحرية األخرى (مفترسة أـ غذاء ألسماؾ
أخرى).

 -1لبنى نعيـ ،الفاو تحذر مف تناقص األسماؾ بسبب االستيالؾ  ،مقاؿ الكتروني منشور في موقع كنانة أوف اليف بيئة
وصيد ) بتاريخ 2أكتوبر  2011عمى الرابط األتي:
http://kenanaonline.com/users/lobnamohamed/posts/324649
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 -10نشاط اإلنساف :لإلنساف تأثير مباشر وخطير عمى الثروة السمكية ،باستغاللو ليا عف طريؽ
الصيد .1فعممية الصيد ىي استخراج ألنواع محددة أو غير محددة مف أنواع األسماؾ مف بيئتيا بقصد
استغالليا.
كما يؤثر اإلنساف بشكؿ غير مباشر في بعض األحياف عمى الثروة السمكية بوجو عاـ ،مف خالؿ بعض
النشاطات التي ليا آثار جانبية سمبية ،مثؿ التموث بأنواعو المختمفة ،والذي يسبب أض ار ًار عمى الثروة
السمكية بوجو عاـ . 2.وىنا ال بد أف نفرؽ بيف نوعيف مف الصيد ،األوؿ ىو الصيد الرشيد والثاني ىو
الصيد الجائر .
 النوع األوؿ  :الصيد الرشيد  :تتمتع أنواع األسماؾ المختمفة ،التي تشكؿ بمجموعيا الثروة السمكية فيمنطقة معينة ،بالقدرة عمى التكاثر والنمو في البيئة المحيطة بيا بشكؿ متوازف ودقيؽ ،وىناؾ عدة عوامؿ
تساىـ في ازدياد حجـ المخزوف السمكي ومف أىميا  :معدؿ نمو األسماؾ السنوي  ،كمية البيض التي
تنتجيا في كؿ مرة ،الحجـ الذي تدخؿ فيو األسماؾ الصغيرة إلى المصائد التجارية ،معدؿ الوفيات
الطبيعي لألسماؾ (نتيجة لالفتراس  ،أو لألمراض التي تصيبيا ،أو غير ذلؾ مف العوامؿ ).
ومنو فالصيد الرشيد ىو صيد الكميات الزائدة عف حاجة المخزوف  ،والتي يستطيع المخزوف تجديدىا
في موسـ التكاثر المقبؿ ،إف توفرت الظروؼ الطبيعية العادية المناسبة لذلؾ ،دوف التأثير السمبي عمى
قدرة المخزوف في تجديد مكوناتو مف األسماؾ. 3
 النوع الثاني  :الصيد الجائر :لعؿ مف أبرز القضايا البيئية المثارة حاليا بؿ وأكثرىا تداوال وجذباالىتماـ العامة والخاصة قضية انقراض الكائنات البحرية  ،ومف أكثر المناطؽ البحرية األكثر إضطرابًا
في العالـ ىي جنوب شرؽ المحيط األطمسي  ،وجنوب شرؽ المحيط اليادئ  ،وشماؿ شرؽ المحيط
 - 1ولمزيد مف التفاصيؿ حوؿ ىذا الموضوع يمكنكـ الرجوع لموقع منظمة غرينبيس عمى الرابط االلكتروني التالي
http://www.greenpeace.org/arabic
 -2ىذه النشاطات يكوف ليا آثار كبيرة عمى مناطؽ حضانة األسماؾ المختمفة ،األمر الذي يؤدي إلى تناقص المساحات

التي يمكف ليذه المخموقات المجوء إلييا ،واستغالليا كمناطؽ حضانة لصغارىا ،أو كمناطؽ تكاثر لكبارىا ويبقى الصيد ىو

العامؿ األكبر في انييار مصائد األسماؾ .
3

 -إدارة المخزوف السمكي إدارة رشيدة تعني  :ضرورة تحديد أو السماح لعدد معيف مف القوارب أو الصياديف أو معدات

الصيد بصيد الكميات الزائدة عف حاجة المخزوف األساسية ،ويفضؿ أف تكوف تمؾ الكميات مف األحجاـ الكبيرة التي يكوف

معدؿ نموىا بطيئاً مع الوقت ،والتي لف تساىـ كثي اًر في نمو حجـ المخزوف السمكي ،وذلؾ محاولة إلبقاء المخزوف مف ذلؾ
النوع مف األسماؾ مف فئة العمر الفتية القادرة عمى النمو بسرع ة ،وفي الوقت نفسو التي لدييا القدرة عمى التكاثر لتجديد

المخزوف السمكي .وىذا ما يطمؽ عميو االستغالؿ المستداـ لمثروة السمكية .
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األطمسي ومناطؽ صيد أسماؾ التونة في أعالي البحار مف المحيطيف األطمسي واليندي ،وفي ىذه
المناطؽ تتراوح نسبة المخزونات المنحدرة بإتجاه اإلستغالؿ المفرط أو النفاذ ،حوالي  46إلى  % 66مف
إجمالي المخزونات ،وفضالً عف ىذا فقد تدىورت حالة عدد مف أىـ الموائؿ الطبيعية ومنيا الشعاب
المرجانية  ،وحشائش البحر وىي باقة مف أكثر الموائؿ تنوعا وثراء وافادة لمبشرية ،فقد ازدادت نسبة
الشعاب المرجانية التي تعاني مف التدىور مف  %10إلى أكثر مف  %30خالؿ العقد الماضي كما
تقمصت مساحة حشائش البحر بنسبة  %15خالؿ نفس الفترة تقريبا ،وىذا ال يعني سوى أف اإلصرار
عمى تمؾ الممارسات الخاطئة رغـ أنيا قد تجني أرباحا ومكاسب مادية سريعة فيي تؤدي إلى خسائر
بيئية فادحة عمى المدى البعيد.
ويعرؼ الصيد الجائر:
بأنو زيادة قدرات الصيد( عدد القوارب ،أو معدات الصيد ،أو الوقت المخصص لمصيد الموجية نحو
استغالؿ المخزوف السمكي بشكؿ أكبر مف قدرة المخزوف عف تجديد نفسو طبيعيا  ،1وىو األمر الذي
سيترتب عميو في المستقبؿ تناقص أعداد األسماؾ ،مما يؤدي في النياية إلى ما يسمى بالصيد الجائر).
. والصيد الجائر نوعاف:
النوع األوؿ  :نوع ييدد األسماؾ الكبيرة بشكؿ يؤثر عمى قدرة المخزوف عمى التكاثر ،ويقمؿ أعداد
البيض التي تطرح سنويًا. 2
النوع الثاني  :يتركز فيو الصيد عمى أحجاـ األسماؾ الصغيرة التي لـ يكتمؿ نموىا بعد ،بحيث أف الصيد
المفرط أو الجائر يمارس عمى أعداد كبيرة مف األسماؾ صغيرة الحجـ التي ليا قابمية لمزيد مف النمو وىذا
يعتبر خسارة كبيرة مف ناحية إنتاجية مصايد األسماؾ .3
كما يرتبط بمشكمة طاقات الصيد المفرطة مشكمةٌ أخرى مالزمة ليا أال وىي :
1

 -منظمة األغذية والزراعة ،خطة العمؿ الدولية لمنع الصيد الغير قانوني دوف إبالغ ودوف تنظيـ وردعو والقضاء

عميو لسنة  ، 2003ص ص .4-3-2

 -2منظمة األغذية والزراعة ،وكالة األنباء ،الصيد الغير مشروع ومصايد أعالي البحار مقاؿ منشور عمى الموقع

االلكترونيhttp://www.fao.org/newsroom/ar/focus/2004/47127/article_47140ar.html :

 -3كما بمغ حجـ المصيد مف األسماؾ البرية حسب تقرير منظمة FAOلسنة  2010رقماً قياسياً  8558مميوف طف مف
المصايد البحرية وبمغ مجمؿ اإلنتاج العالمي لمصايد األسماؾ  14156مميوف طف سنوياً 10556 ،مميوف طف منيا (أي

 ) %75تستخدـ ألغراض اإلستيالؾ البشري المباشر أما الباقي فأنو يستخدـ لممنتجات غير الغذائية السيما إنتاج
المساحيؽ السمكية والزيت  ،حيث تعد منتجات األسماؾ أكثر السمع تبادال بمقياس التعامؿ التجاري حيث بمغت ما مجموعو
 102مميار دوالر عاـ  2008بنسبة تفوؽ % 9عف عاـ .2007
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عمميات الصيد غير القانوني دوف إبالغ ودوف تنظيـ "

1

التي تتضمف جمم ًة مف األنشطة غير المشروعة أال وىي الصيد بال تر ٍ
خيص وفي غير الموسـ واستخداـ
نماذج معدات محظورة قانونا  ،واىماؿ حصص الصيد السارية كمياً  ،والتستر عمى اإلبالغ عف كميات
المصيد أو اإلبالغ عف جزء منيا فقط  ،أو الصيد في غير المواسـ المخصصة ،حيث ال تُترؾ فترات

تكاثر كافية لتناسؿ ، 2وقدرت منظمة األغذية والزراعة تكمفة الصيد غير القانوني بما يتراوح ما بيف10
و 23مميار دوالر سنويا.
ثانيا -استخداـ طرؽ الصيد المدمرة لمنظاـ البيئي البحري:
وتتمثؿ معدات الصيد المحرمة دولية أىميا :

3

 -0شباؾ الجرؼ العائمة :وىي شباؾ غير مثبتة في قاع البحر تسير مع التيار ،مما يتسبب في جرؼ
كؿ الكائنات البحرية التي تصادفيا مف القاع إلى السطح.
 -0البنادؽ البحرية :ىي أية آالت صيد تستخدـ الرماح أو ما شابييا وتطمؽ آليا لصيد األسماؾ .

1

- les articles 3.1-3.3 du plan international pour la lutte contre la pêche pirate adopté par
la FAO en 2001: "la pêche pirate se défini à travers ses trois composantes à savoir: une
"pêche illicite, une pêche non déclarée et une pêche non réglementée.
 - 2الصيد الغير القانوني دوف إبالغ ودوف تنظيـ ليس ظاىرة جديدة في مصايد األسماؾ الطبيعية ،كما أنو ليس محصو اًر
في الصيد في أعالي البحار ،بؿ يزاوؿ أيضا في المناطؽ االقتصادية الخالصة لمدوؿ الساحمية مف قبؿ السفف الوطنية

واألجنبية ،والسبب الجذري ليذا النوع مف الصيد غير القانوني دوف إبالغ ودوف تنظيـ ،ىو عدـ فعالية المراقبة مف قبؿ
دولة العمـ .الغير قادرة عمى الوفاء بالتزاماتيا بموجب القانوف الدولي فيما يتعمؽ باإلشراؼ والرقابة عمى ىذه السفف ،وعالوة

عمى ذلؾ فإف بعض الدوؿ ال تصدر التراخيص المناسبة لسفنيا بالصيد متى امتثمت ألعالميا ،وىذا االفتقار إلى اإلشراؼ

ويقوض
واصدا ر التراخيص بالصيد يؤدي بيذه السفف إلى القياـ بيذا النوع مف الصيد غير القانوني واإلفالت مف العقابّ ،
ىذا النوع مف الصيد الجيود الوطنية واإلقميمية لحفظ وادارة األرصدة السمكية ،ويحوؿ بالتالي دوف إحراز التقدـ نحو تحقيؽ
األىداؼ المستدامة لصوف األرصدة السمك ية عمى المدى الطويؿ وااللتزاـ بيذه األىداؼ عمى النحو المحدد ،ضمف جممة

أمور ،في الفصؿ  17مف جدوؿ أعماؿ القرف  ،00ومدونة السموؾ بشأف الصيد الرشيد . 1995وعالوة عمى ذلؾ ،فإذا لـ
يتـ كبح جماح الصيد غير القانوني دوف إبالغ ودوف تنظيـ ،واذا استيدؼ الصيادوف صيد األرصدة السمكية بصورة غير

قانونية لف تتحقؽ الجيود المبذولة إلعادة بناء تمؾ األرصدة حتى تبمغ المستويات الصحية السميمة .ولمزيد مف التفاصيؿ

يمنكـ االطالع عمى الرابط االلكتروني لمنظمة األغذية والزراعة  :إدارة مصايد األسماؾ وتربية األحياء المائية التالي
http://www.fao.org/fishery/topic/3195/ar:

 - 3ولمزيد مف التفاصيؿ حوؿ ىذا الموضوع يمكف االطالع عمى موقع الييئة العامة لتنمية الثروة السمكية المصرية :
http://gafrd.kenanaonline.com/posts/113427
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 -0شباؾ الصيد المصنوعة مف النايموف بأنواعيا األحادية والثالثية :إف ىذه الشباؾ تيدد الكائنات
البحرية الصغيرة بسبب صغر فتحاتيا  ،وصعوبة تخميص األسماؾ منيا وفي حاؿ فقدانيا في البحر فإنيا
ال تذوب وتؤثر سمبا عمى الحياة الفطرية.
 -0شباؾ الجر القاعي لصيد األسماؾ( :جاروفة القاع ) :ىو أحد أنواع صيد السمؾ يستخدـ فيو شباؾ
ويفرؽ المجتمع العممي
وتحمؿ وتسحؽ كؿ ما يعترض طريقيا ُ ،
ضخمة ،وثقيمة تتحرؾ عمى طوؿ القاع َ
صيد السمؾ بجاروفة القاع بيف حالتيف :الصيد في القاع  ،والصيد في منطقة ما فوؽ القاع ويمكف

استخداـ شباؾ األعماؽ الجرافة بسفينة صيد واحدة أو اثنتيف متعاونتيف ،وقد ُعمؿ بيذه الطريقة ألكثر مف
قرف في قاع البحار الغزيرة بالكائنات مثؿ بحر الشماؿ وشماؿ أوروبا  ،وغراند بانكس في شرؽ كندا.

 -0طريقة جر الشبكة :
تستخدـ ىذه الطريقة في الصيد في أعالى البحار ،و تكوف الشبكة عمى شكؿ قمع كبير و يتـ سحبيا
بحباؿ طويمة يتـ ربطيا مع المركب أو قارب الصيد  ،و يمكف أف يشترؾ مركبيف في عممية الجر  ،ويتـ
سحب األسماؾ إلى نياية الشبكة التي ىي عمى شكؿ قمع حيث تسجف األسماؾ فيو ويستحيؿ ىروبيا .
 -0الصيد بالتفجير أو الصيد بالديناميت 9

ىو أحد أنواع الصيد غير المشروع ُيمارس باستخداـ متفجرات لقتؿ أو صعؽ مجموعات األسماؾ 1ىذه
الممارسة غير القانونية تؤدي في كثير مف األحياف إلى تدمير النظاـ اإليكولوجي ،و غالبا ما تكوف ىذه

الطريقة خطرة عمى الصياديف وتؤدي إلى حوادث واصابات  ،و عمى الرغـ مف حظرىا ،فإف ىذه الطريقة
ما زالت ممارسة بشكؿ واسع في جنوب شرؽ آسيا ،وكذلؾ في بحر إيجة وبمداف إفريقيا الساحمية.2

 -0صيد السمؾ بالسيانيد :

 -1ولمزيد مف التفاصيؿ يمكف الرجوع إلى الموسوعة الحرة عمى الرابط االلكتروني التالي :
http://ar.wikipedia.org/wiki
 - 2وتعتمد ىذه الطريقة عمى إلقاء وتفجير الديناميت  ،وغالبا ما يستخدـ الديناميت الرخيص والقنابؿ البدائية وتصنع
باستخداـ قنينة زجاجية مع طبقات مف مسحوؽ نترات البوتاسيوـ والحصى أو نترات االمونيوـ وخميط الكيروسيف.
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ىو نوع مف أنواع صيد السمؾ غير المشروع يمارس عموما في جنوب شرؽ آسيا ،والذي يستخدـ
مركب كيميائي ىو سيانيد الصوديوـ  ،إال أنو بعد ازدياد القيود عاـ  2000المفروضة عمى صيد السمؾ
بالديناميت أدى ذلؾ إلى زيادة انتشار ىذه الطريقة العشوائية خاصة وأنو يمكف ممارستيا دوف صدور أي
ضوضاء.
ثالثا  -معدات الصيد المفقودة :
تؤدي معدات الصيد البحري المفقودة في المحيطات والبحار ، 1أو المتخمى عنيا مف الصيادوف في
ِ
ض ّـ العواصؼ ،أوجرؼ التيارات البحرية العنيفة أو بسبب اشتباؾ
عرض البحر عمدًا أو إىماال أوفي خ َ

المعدات  ،إلى تقييد حركة الكائنات فتؤدي إما إلى موت األحياء جوعا ،أو اختناؽ بعض األحياء التي
تحتاج إلى العودة لمسطح لتتنفس  ،وىذا ما يسبب اإليذاء الشديد لمبيئة البحرية واإلض ارر باألرصدة
ال عمى حركة مالحة السفف
السمكية بسبب ما ُيعرؼ باسـ ظاىرة الصيد
الشبحي ،كما تش ّكؿ خط ًار ماث ً
ّ
ذلؾ أف معدات الصيد المنبوذة كنفاية أو المفقودة في عرض البحار ،باتت تطرح مشكمةً متفاقمة قياساً
التحمؿ المصنوعة مف
بالوتيرة المتزايدة لعمميات صيد األسماؾ في العالـ ونوعية معدات الصيد العالية
ُّ
مو ٍاد متينة تدوـ لفترات بالغة الطوؿ.

2

وفي تقدير منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة  ،فإف معدات الصيد المنبوذة
تقدر بنحو %10مف مجموع النفايات البحرية  ،وتعادؿ ما يقرب
كنفاية أو المفقودة في المحيطات ّ
طف مف الحطاـ البحري ،و ُي َع ّد الشحف التجاري المصدر األساسي لتمؾ المخمفات في
مفّ 640000

أعالي البحار ،كما تعود معظـ كميات الحطاـ البحري قرب الشواطئ إلى أنشطة المجتمعات المحمية

بالمناطؽ الساحمية .
ومف أشيرىا الشباؾ الخيشومية التي تعتبر أكثر معدات الصيد إثارةً لممشاكؿ 3إذ تشتبؾ أطرافيا
في القاع البحري  ،وتطفو الشبكة فوؽ السطح بواسطة عوامات ِّ
لتشكؿ مايشبو جدا ًار بحرياً عمودياً يمتد
ّ
 -1مجد جرعتمي ،معدات الصيد المفقودة تنزؿ أض اررا جسيمة بالبيئة البحرية  ،مقالة الكترونية منشورة بموقع دراسات
خضراء بتاريخ  05نوفمبر  2011عنواف الموقع http://green-studies.com/2011/11

 -2منظمة األغذية والزراعة ،مصمحة مصايد األسماؾ ،حال ة الموارد السمكية في العالـ لسنة  ،2010مرجع سابؽ صفحة
.124

 -3غساف ىشاـ الجندي  ،حرية صيد األسماؾ في أعالي البحار في القانوف الدولي العاـ  ،مرجع سابؽ  ،صفحة 60
32

ال  ،وفي حالة فقداف ىذه الشباؾ أو االستغناء عنيا عمدا
لمسافات تتراوح بيف  600و 10000متر طو ً
فمف الممكف أف تستمر عمميات “الصيد الشبحي” 1طيمة أشير ،وقد تمتد لسنو ٍ
ات ويتـ بعد ذالؾ جمعيا

مف قبؿ الصياديف وتؤخذ منيا األسماؾ ولكف في حاؿ عدـ جمعيا في الوقت المناسب  ،تستمر الشباؾ
بصيد األسماؾ حتى تصؿ إلى حد ال تحتمؿ العوامات الوزف ،مما يؤدي إلى غرؽ الشبكة والتياـ
األسماؾ مف قبؿ الكائنات التي تعيش في القاع كاألسماؾ القاعية والقشريات وىذا ما حذرت منو منظمة
األغذية والزراعة التابعة لألمـ المتحدة  ،واعتبرت فقداف معدات الصيد أو تركيا في عرض البحر يؤدي
إلى تناقص المخزوف السمكي مف خالؿ الصيد الشبحي
المخمفات البحرية التي توثر سمبيا عمى البيئة البحرية .

2

،

وىو ما يعادؿ حوالي  % 10مف كافة

3

الفػػػرع الثاني :تمػػػػػػػوث البيئػة البحريػػػة:
يتسـ العصر الحديث بظاىرة ازدياد أىمية البحر كطرؽ لممواصالت  ،وموردا لمثروات الطبيعية
وبازدياد حركة السفف وناقالت البتروؿ زاد التموث البحري  ،وبذالؾ أصبح موضوع حماية البيئة البحرية
والمحافظة عمييا مف مختمؼ أنواع التموث واحدة مف أىـ قضايا العصر ،وبعداً رئيساً مف أبعاد التحديات
التي تواجييا بمداف المعمورة ،التي تحاوؿ أف تجد ليا الحموؿ الممكنة قبؿ أف تقضي تراكمات التموث عمى
إمكانية العالج الناجح ولـ تعد إمكانات التنمية رغـ أىميتيا البالغة عذ اًر لتجاىؿ المحافظة عمى البيئة أو
اتخاذ التدابير الفعالة لمكافحة التموث في البيئة البحرية تتعرض شأنيا شأف غيرىا مف البيئات لمخاطر
التموث، 4ولكف تموث البيئة البحرية أشد وأخطر فيي تشكؿ معظـ كرتنا األرضية حتى ذىب البعض إلى
 - 1منظمة األغذية والزراعة ِ ،
"الشبحية" تُنزؿ أض ار ارً جسيمة بالبيئة البحرية معدات الصيد المفقودة والنفاية
الشباؾ
ّ
ِ
األرصدة السمكية وحركة المالحة ،مقاؿ منشور عمى موقع المنظمة عمى الرابط :/www.fao.org/news
خطر عمى
ٌ
 -2لبنى محمد  ،الصيد الشبحي ييدد البيئة البحرية  ،مقاؿ الكتروني منشور  ،بموقع كنانة اوناليف بتاريخ  05سبتمبر

 2011عمى الرابط التالي :
http://kenanaonline.com/users/lobnamohamed/posts/313436
3
كميات مخمفات معدات الصيد الميممة تتراكـ بمعدالت متواصمة في المحيطات والبحار ،مخمفة أض ار ًار جسيمة بالنظـ
 إف ٍّ
ِ
فعالة لمواجية مشكمة
البيئية البحرية ،و ّ
المقدر أف تزداد الوضعية سوءاً عاما بعد عاـ ما لـ َيتخذ المجتمع الدولي إجراءات ّ
الحطاـ البحري ككؿ .وىذا ما دفع منظمة األغذية والزراعة لمعمؿ بالتنسيؽ مع المنظمة البحرية الدولية IMOفي عممية
ٍ
التموث مف السفف ( )MARPOLفيما يتعمّؽ بمعدات الصيد
مراجعة مستمرة ُ
لمممحؽ الخامس مف المعاىدة الدولية لمنع ّ
ومرافؽ االستقباؿ والشحف واإلنزاؿ في الموانئ  -ولمزيد مف التفاصيؿ حوؿ ىذا الموضوع يمكنكـ االطالع عمى  :تقرير
منظمة األغذية والزراعة  ،عف حالة الموارد السمكية تربية المائيات في العالـ لسنة  ، 2010مرجع سابؽ  ،صفحة .137

 - 4ولمزيد مف التفاصيؿ حوؿ ىذا الموضوع راجع  :نجيب رشدي ،قواعد التموث البحري ومسؤولية مالؾ السفينة  ،المجمة
المصرية لمقانوف الدولي ،المجمد  33لسنة  1977صفحة .183
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الدعوة بإطالؽ اسـ الكرة المائية عمى كوكب األرض  ،ولذلؾ يعد تموث مياه البحار والمحيطات في
المحصمة تموثاً لكامؿ الكوكب األزرؽ .
ومما يزيد مف خطورة تموث البحار والمحيطات أف المخزوف الرئيسي لممياه يوجد فييا في صورة
مياه مالحة غير قابمة لمفساد وتشكؿ نسبتو (  ) %97مف مجموع كمية المياه التي توجدعمى سطح
األرض أما النسبة الباقية وىي (  ) %31فتتوزع عمى المياه العذبة الموجودة في األنيار والبحيرات العذبة
والمستنقعات بنسبة (  ، ) %1وتشكؿ المياه الجميدية في القطبيف الشمالي  ،والجنوبي واألنيار الجميدية
والمياه الجوفية نسبو (  ) % 2منيا وقد بمغ التموث في الفترة األخيرة مدى مف التدىور وأصبح مف أىـ
المشاكؿ العالمية خطورة لذالؾ أشار برنامج القرف الحادي والعشريف الصادر عف مؤتمر ريو ديجانيرو
سنة  1992أف فقداف التنوع البيولوجي يشكؿ تيديداً خطي اًر لمتنمية البشرية ويرجع ذلؾ إلى اجتثاث
مناطؽ التوالد  ،الصيد الجائر والتموث .
أوال -مفيوـ التموث البحري :
عرفت المادة األولى في فقرتيا الرابعة مف اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار لسنة 1982
التموث البحري بأنو  " :إدخاؿ اإلنساف بالبيئة البحرية بما في ذالؾ مصاب األنيار ،وبصورة مباشرة أو
غير مباشرة مواد أو طاقة تنجـ عنيا أثا ار مؤذية كتعريض موارد الحياة البحرية لألضرار ،والصحة
البشرية لألخطار أو إعاقة األنشطة البحرية بما فييا صيد األسماؾ  ،وغيرىا مف أوجو االستخداـ المشروع
لمبحار أو الحط مف نوعية قابمية مياه البحر لالستعماؿ " .ومنو فالتموث

1

(ىو التغير الذي يحدث بفعؿ

 صالح الديف عامر ،القانوف الدولي لمبيئة ،دار النيضة العربية الطبعة األولى القاىرة  ،1983ص. 96- Article 02 de la Convention de Barcelone pour la protection de l'environnement marin
et des zones côtières de la Méditerranée « l’introduction par l’homme dans le milieu de
matières qui ont des effets néfastes. Et notamment .causent de dommage aux ressources
biotiques de la mer. Mettent en péril la santé humaine. Genet la activité maritimes telles que
» la pêche. Nuisent à l’agrément des sites et rendent l’eau moins propre à certains usages
 كما تشكؿ الحروب دو ار اليستيتاف بو في تموث البيئة البحرية  ،وخير مثاؿ عمى ذلؾ ىو تموث المياه في دوؿ الخميج1

العربي بما جمبتو الناقالت األمريكية العمالقة مف تموث بيئي عمى واقع الخميج خالؿ الحربيف األخيرتيف عمى العراؽ وقد
تترؾ الحروب أثا ار بيئية عمى المياه بصورة سمبية  ،مف خالؿ تموث المياه بالقنابؿ والصواريخ والمعدات السامة واألسمحة

الخطرة عمى واقع البيئة المائية ونجد أف المثاؿ الواضح عمى ىذه الحالة ىو ماحدث في لبناف خالؿ الحرب اإلسرائيمية فبعد
انتياء الحرب بدأ خبراء برنامج األمـ المتحدة لمبيئة  UNEPميمتيـ لدراسة كيفية معالجة اآلثار البيئية الخطيرة التي لحقت

بسواحؿ شرؽ المتوسط ،نتيجة القصؼ اإلسرائيمي لعدد مف محطات الوقود القريبة مف الشواطئ المبنانية ،ومف المتوقع أف
تستغرؽ عمميات إزالة آثار التموث النفطي عدة سنوات ،مما يؤدي إلى إلحاؽ مزيد مف الضرر بقطاع الصيد ،الذي يعتمد
34

التأثير المباشر ،وغير المباشر لألنشطة اإلنسانية في حالة الوسط عمى نحو يخؿ بو ومنو فالتموث ىو
إفساد مباشر لمخصائص العضوية والبيولوجية مثال بالتفريغ أو إلقاء نفايات أو مواد ضارة تضر بالصحة
العامة وسالمة التنوع البيولوجي لمكائنات الحية في مختمؼ األوساط البحرية .)1مف مختمؼ مصادر
التموث ومف أىميا:
التموث مف مصادر برية :الناتجة عف صرؼ المخمفات البشرية في البحار وصرفيا في مصاب األنيارالتي تصب في البحار والمواد البترولية الناتجة عف المصافي المقامة عمى اإلقميـ البري .
 التموث مف أنشطة استكشاؼ واستغالؿ قاع البحر :وىو التموث الناتج عف استخراج البتروؿ والثرواتالمعدنية مف البحار.

2

 التموث الناتج عف إغراؽ النفايات في البحار :اإلغراؽ "وتشمؿ أي تصريؼ متعمد في البحرلمفضالت أوالمواد األخرى مف السفف أو الطائرات أو األرصفة أو غير ذلؾ مف التركيبات االصطناعية.
 التموث الناتج عف السفف  :وىو ناتج عف حركة المالحة البحرية في العالـ والذي ينتج التموث البحريمف خالؿ :الكوارث البحرية  ،إفراغ مياه الموازنة ،وغسيؿ صياريج الناقالت .

 -تموث البيئة البحرية مف الجو مف خالؿ األمطار الحامضية ثانيػػػػػػػا :مصادر تموث البيئة البحرية

أ -التموث البحري الصناعي :وىو التموث الناتج عف مختمؼ نشاطات اإلنساف الصناعية.
ب -التموث البحري العمراني :وىو التموث الناتج عف مختمؼ نشاطات اإلنساف العمرانية .
 ومنو ارتأينا أف نصنؼ التموث البحري إلى صنفيف  :تموث بحري صناعي وتموث بحري عمراني
أ – التمػػػػػػػػوث البحػػػػػػػػػػػػػري الصنػػػػػػػػػػػػػػػػػاعي :
 -10التموث البحري بالنفط :
عميو عدد كبير مف أىالي الجنوب المبناني .ولمزيد مف التفاصيؿ ارجع لممقالة  :زياد عبدالوىاب النعيمي ،المعالجة الدولية
لتموث المياه ،مقالة الكترونية  ،منشورة بتاريخ 2010 /10/13 :عمى موقع النور عمى الرابط التالي :
http://www.alnoor.se/article.asp?id=6638
 -1سالمة أحمد (عبد الكريـ)  ،قانوف حماية البيئة -دراسة تأصيمية في األنظمة الوطنية واالتفاقية ،الرياض :دار

النشر العممي و المطابع جامع الممؾ سعود  .1997،صفحة .69

 عرؼ مؤتمر منظمة األ غذية والزراعة الدولية المنعقد في روما في ديسمبر 1970ـ التموث البحري بأنو " :التموث الناتجعف إدخاؿ اإلنساف في البيئة البحرية موادأ يمكف أف تسبب نتائج مؤذية كاإلضرار بالثروات البيولوجية واألخطار عمى

الصحة اإلنسانية وعرقمة النشاطات البحرية بما فييا صيد األسماؾ وافساد مزايا البحر".
-Tullio Treves -" Des différentes catégories de pollution marine, celle résultant des
activités d'exploration et d'exploitation des fonds " . La pollution résultant de
l'exploration et de l'exploitation des fonds marins en Droit international, Annuaire
français de droit international, volume 24, 1978. P 161 .
2
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يعد التموث البحري بالنفط مف أخطر مصادر تمويث البيئة البحرية ، 1فاختالط البتروؿ بالمياه
البحرية يخؿ عمى نحو خطير بالتوازف البيئي  ،وبالوسط الطبيعي  ،والنظـ البيئة البحرية فيو يؤثر مف
ناحية عمى تنفس األسماؾ ويعرض حياتيا لمخطر ،ويؤثر مف ناحية ثانية عمى التركيب النوعي لماء
البحر ويخؿ بخصائصو  ،ويرجع التموث بالبتروؿ وسبب زيادة نسبتو إلى أف كمية البتروؿ المنقولة بالبحر
تكاد تصؿ إلى  % 66مف مجموع البتروؿ في العالـ  ،كما تقدر كمية البتروؿ التي تختمط بمياه البحر
مف تشغيؿ السفف بحوالي مميوف طف سنويا  ،ومف التفريغ مف مصادر برية بحوالي ثالثة مالييف طف
والتموث البترولي لمبيئة البحرية يحدث عادة نتيجة :2
 -10حوادث تحطـ وارتطاـ ناقالت النفط في البحار والمحيطات بسب عجز المساعدات المالحية
واإلرشاد وسوء األحواؿ الجوية واإلىماؿ وعدـ الحيطة في قيادة السفف.
-10استخراج النفط مف تحت سطح البحار.
 -10انفجار أبار النفط والذي ال يمكف السيطرة عميو إال بعد تسرب كميات ىائمة مف النفط.
 -10انسياب النفط والمواد النفطية الثقيمة مف تشققات طبيعيو ال دخؿ لإلنساف فييا وذلؾ مف خالؿ
عوامؿ عديدة منيا مثال انفجار البراكيف.
 -10التموث بسبب التفريغ العمدي نتيجة عمميات التنظيؼ الدوري لناقالت النفط وازالة الترسبات منيا
حيث تتـ ىذه العممية عمى البحر مباشره وترمى النفايات فيو .
 -10تسرب النفط مف موانئ تحميؿ وتفريغ النفط الخاـ وكذلؾ مف ورشات تصميح السفف في الموانئ
 -10تسرب المواد النفطية المقذوفة مع المياه الصناعية مف وحدات تكرير النفط والمؤسسات الصناعية
المختمفة،مما يسبب حجب أشعة الشمس  ،والتأثير عمى عممية التركيب الضوئي خصوصا إذا كانت
البقعة راكدة ت منع خروج الغازات والتأثير عمى كمية األكسجيف المذاب في المياه ،وتسميـ األسماؾ
والطيور والتأثير عمى الحياة في قعر المحيط عند نزولو إلى األسفؿ بفعؿ زيادة وزنو.

3

 -1سالمة أحمد عبد الحكيـ  ،قانوف حماية البيئة -دراسة تأصيمية في األنظمة الوطنية واالتفاقية ،-مرجع سابؽ

صفحة .95
2

 -محمد جرعتمي  ،تأثير التموث النفطي عمى البيئة والكائنات الحية البحرية ،مقالة الكترونية منشورة  ،بموقع دراسات

خضراء بتاريخ  13نوفمبر  2011عمى الرابط االلكتروني التالي http://green-studies.com/2011/11 :

 -3ومف أشير حوادث التموث بالنفط :تحطـ ناقمة النفط توري كاينوف بتاريخ  18/3/1967المحممة بالنفط الكويتي بعد
ارتطاميا بحاجز صخري في أقصى الجنوب الغربي لمساحؿ االنجميزي  ،وأدى االصطداـ إلى تسرب أكثر مف 9أالؼ طف
36

و يكوف التموث النفطي في أغمب األحياف ناتج عف السفف ، 1كما تحدث ىذه األخيرة تموث مف نوع أخر
أال وىو التموث الضوضائيالذي سنتطرق له فيما يلي.
 -10التموث الضوضائي الناتج عف السفف:
تستخدـ الحيوانات البحرية األمواج الصوتية لمتنقؿ والعثور عمى المواد الغذائية ،وتجنب الحيوانات
المفترسة والتواصؿ وبتداخؿ األصوات االصطناعية مع أصواتيا الخاصة ،يمكف أف يحدث مجموعة مف
اآلثار السمبية لألسماؾ والثدييات البحرية في البحار والمحيطات.2

مف النفط  ،وتسببت التيارات البحرية والرياح إلى وصولو إلى السواحؿ الفرنسية  ،وكانت ليذه الكارثة انعكاسات خطيرة

عمى الحياة المائي ة البحرية حيث أدت إلى موت مالييف األسماؾ والطيور البحرية التي التصقت بالبقع النفطية .

ب  -حادثة سانتا برب ار بتاريخ  29/1/1969حيث أدى انفجار بئر نفطي تحت سطح البحر عمى ساحؿ منطقة سانتا

بربا ار بالواليات المتحدة األمريكية إلى تسرب بمعدؿ  5000برميؿ في اليوـ ولـ تتمكف الييئات المختصة مف السيطرة عمى

تتدفؽ النفط إال بعد عشرة أياـ أي في 1969/2/7ـ وتكونت بقعة نفطية قدرت مساحتيا بحوالي  25ميال مربعاً.

 -ومف أىـ الحوادث النفطية التي وقعت في وطننا العربي  :حادثة غرؽ السفينة زينب العراقية في شير أفريؿ 2001

المحممة ب 1300طف قرب سواحؿ إمارة دبي  ،كما غرقت في شير سبتمبر  2001سفينة "جورجيوس" البنمية 1900
طف قرب السواحؿ الكويتية وفي أكتوبر . 2002

 -إف عمميات نقؿ النفط العادية تؤدي إلى تسرب أكثر مف  800ألؼ طف في السنة بسبب مؿء ناقمة النفط بعد تفريغيا

مف حمولتيا بماء البحر الذي يكوف مموثاً بكميات كبيرة مف النفط ثـ يتـ تحميميا ثانيةً في أثناء عودتيا إلى ميناء التحميؿ

 ،ومف الصعوبة السيطرة وتطبيؽ التعميمات في عرض البحر خصوصا أنو يتـ التفريغ قبؿ الوصوؿ إلى الميناء ،كما تؤدي

عمميات تنظيؼ السفف األخرى لناقالت الصغيرة إلى رمي أكثر مف  1700طف مف النفط  ،كما تسيـ عمميات اإلنتاج مف
تحت البحر وعمميات تكرير النفط والصناعات البتر وكيماويو إلى تسرب كميات عالية مف النفط.

1
تسرب المواد الييدروكربونية البترولية السائمة إلى البيئة البحرية بسبب النشاط البشري وىي تعتبر
 انسكاب النفط ىو ّشيوعا  ،وليا تأثير خطير عمى الموارد الحية في أعالي البحار وخاصة عمى
أكثر الظواىر المرتبطة بتمويث السفف
ً

الثدييات البحرية والحياة المجيرية والنباتات والطحالب والالفقاريات البحرية واألسماؾ والزواحؼ ،والشعاب المرجانية وطيور

البحر واألسماؾ القاعية ،مما يسبب إنخفاض كبير جدا في إنتاجية صيد األسماؾ الذي يعتاش منيا مالييف البشر نظ ار

لعدة أسباب أىميا  :نفوؽ كميات ىائمة مف األسماؾ وبكافة األنواع  ،واألعمار نتيجة التسمـ أو اإلختناؽ بالنفط نفوؽ
بيض ويرقات العديد مف األسماؾ التي تعيش في مناطؽ قريبة مف سطح البحر ،وعزوؼ الناس عف شراء األسماؾ خوفا

مف أخطار إستيالكيـ لألسماؾ المموثة ،وعدـ تناوؿ األسماؾ لرداءة طعميا لفترة زمنية طويمة ،توقؼ الصياديف عف الصيد
في المناطؽ المموثة خشية تمؼ معداتيـ.

 -راجع في ذالؾ :سالمة ػأحمد عبد الحكيـ  ،مرجع سابؽ  127 ،صفحة .

 -2لوحظ ازدياد عدد الحيتاف الجانحة لمشواطئ بشكؿ أشبو باالنتحار الجماعي في مناطؽ التدريب العسكري ،والتي تقوـ

باستخداـ السونار في عمميات المناورات العسكرية ،حيث تؤثر الموجات الصوتية الصادرة عف السونار عمى الحيتاف
فتجعميا كالعمياء  ،كما يسبب ازدياد مستويات الضجيج إلى ىجرة الحيتاف والدالفيف مف موطنيا الطبيعي بحثًا عف أماكف
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 -10التموث البحري الكيماوي:
تمعب المموثات الكيماوية دو ار في تخريب نمو وتوالد معظـ األجناس البحرية النباتية  ،والحيوانية
ال في ضبط التوازف البيولوجي لمبحر  ،إذ يصؿ عدد المنتجات الصناعية السامة رسمياً
كما تسبب اختال ً
إلى أكثر مف  500منتج ،وتكمف صعوبة دراسة التموث الكيماوي في صعوبة الحصوؿ عمى المعمومات
المتعمقة بالفضالت الصناعية بسبب األسرار الصناعية  ،أو المخاوؼ الخاصة بالمالحقات القانونية التي
قد يتعرض ليا المسئوليف عف ىذا التموث نتيجة إلقاء الفضالت الصناعية السائمة مع البقايا المحتوية
عمى مواد بالستيكية إما إلى البحار مباشرة ،أو في األنيار التي تصب في البحار والمحيطات  ،كما قد
تنتقؿ إلى البحار أيضا عف طريؽ مياه األمطار نتيجة تموث اليواء باالحتراؽ مف المنتجات التركيبية في
المزابؿ.
 -10التموث البحري اإلشعاعي (النووي – والذري):

1

يحدث التسرب اإلشعاعي مف خالؿ الحوادث التي تحدث في المفاعالت النووية ،التي تستخدـ
كميات ىائمة مف المياه لمتبريد تمقى بعد ذلؾ في األنيار ،أو بسبب التجارب النووية في البحار ،أو مف
النفايات المشعة التي تتسرب مف خزانات الصواريخ والمركبات  ،واألقمار الصناعية التي تصؿ إلى
األرض مموث ًة اليواء والماء عمى حد سواء مما أدى إلى إرتفاع نسبة المواد المشعة ،إضافة إلى تساقط
الغبار الذري نتيجة التفجيرات النووية في الجو أو في البحار ،أو تحت سطح األرض حيث يؤدي ذلؾ إلى
سقوط الغبار الذري بناءًا عمى حجـ وثقؿ جزيئاتو عمى سطح البحر ،ويعتبر الغبار الذري مف أىـ
مصادر تموث البحار والبيئة بشكؿ عاـ بالمواد المشعة ويفوؽ كثي ار مصادر التموث األخرى.
 -25التمػػػػػػػػػػػػػ ػوث باإلغراؽ :
يعتبر التموث البحري بإغراؽ المواد السامة أو الضارة مف أقدـ أنواع تموث البيئة البحرية

1

وتشير

التقديرات اإلحصائية إلى أف أكثر مف  500ألؼ مركب كيماوي يتـ إغراقيا في البحر كؿ عاـ كالمركبات
العضوية الكيماوية  ،وغير العضوية كالزئبؽ والنفايات الصمبة .

ىدوء ،وأحيانا تعرضيـ لمستويات عالية مف الضجيج قد تؤدي إلى إصابة ىذه الحيوانات بالصمـ وبالتالي فقداف
أكثر
ً
قدرتيا عمى الصيد والتواصؿ فيما بينيا.
 - 1سالمة أحمد عبد الحكيـ ،مرجع سابؽ ،صفحة .114
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ب -التمػػػػػػػػػػوث البحػػػػػري العضػػػػوي العمػػػػػػػػػػػػػػػراني ( التموث مف مصادر أرضية) :
ىو تموث البحار بفعؿ التصريؼ مف األرض إلى البحر أيا كاف مصدر التموث منقوال مع الماء أو مف

الساحؿ مباشرة بما في ذالؾ مساقط المياه أو مف خطوط األنابيب  ،وتزداد خطورة ىذا النوع مف التموث

في البحار المغمقة ،وشبة المغمقة كالخميج العربي  ،وبحر البمطيؽ  ،والبحر األبيض المتوسط والبحر

األحمر حيث أف ضعؼ حركة التيارات البحرية يجعؿ درجة تركيز التموث مرتفعة مما ييدد بفناء األحياء
البحرية ،ومف أىـ مظاىر التموث البحري العضوي العمراني.

2

-مياه الصرؼ الصحي(تموث جرثومي)

وتتكوف مف مجاري المدف كمياه المطابخ والحمامات ودورات المياه  ،يضاؼ إلييا مياه األمطار
والمياه المستخدمة في غسيؿ الطرقات ،والمياه المستخدمة في بعض الورش والمصانع التي تقع داخؿ
المدينة  ،كما قد ترمى ىذه المخمفات في مياه األنيار التي تصب إلى البحر وقد يتسرب معيا بعضاً مف
المعادف الثقيمة بطريقة أو بأخرى  ،وتزداد المشكمة خطورة مع عدـ وجود معالجة  ،أو حتى معالجة جزئية
فعندما تصب مياه المجاري في المجاري المائية بدوف معالجة تترسب المواد في القاع وتتحمؿ المواد
العضوية.

3

الفػػػػػػػرع الثالث  :أثػػػػػر التغيػػ ػرات المناخيػػػة عمى الموارد الحية في أعالي البحار
عمى مدار التاريخ اإلنساني عرفت األرض العديد مف التغيرات المناخية التي استطاع العمماء تبرير
معظميا بأسباب طبيعية مثؿ :بعض الثورات البركانية أو التقمبات الشمسية ،إال أف الزيادة المثيرة في
درجة ح اررة سطح األرض عمى مدار القرنيف الماضييف (أي منذ بداية الثورة الصناعية) وخاصة العشريف
سنة األخيرة لـ يستطع العمماء إخضاعيا لألسباب الطبيعية نفسيا ،حيث كاف لمنشاط اإلنساني خالؿ ىذه
الفترة أثر كبير يجب أخذه في االعتبار لتفسير ىذا االرتفاع المطرد في درجة ح اررة سطح األرض  ،أو ما

 -1عبده عبد الجميؿ عبد الوارث ،حماية البيئة البحرية مف التموث في التشريعات الدولية والداخمية ،مرجع سابؽ صفحة

.35

 -2سالمة أحمد عبد الحكيـ ،مرجع سابؽ ،صفحة .121

 -2يؤدي صب مياه المجاري دوف معالجة في البحار إلى ارتفاع درجة تركيز عنصري النتروجيف  ،والفوسفور األمر الذي
يؤدي إلى تكاثر النباتات والطحالب البحرية التي تخؿ بالتوازف البيئي لمكائنات الحية وبالتالي انخفاض نسبة األكسجيف

الذائب في المياه مما يؤدي إلى تكاثر أنوا ع ضارة مف الطحالب والمركبات العالية السمية والتي تقضي عمى العديد مف
الكائنات البحرية وخصوصا األسماؾ مع انتشار الروائح الكريية ".
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ُيسمى بظاىرة االحتباس الحراري التي تعد مف أشد مظاىر التغيرات المناخية فتكا وخطورة التي يشيدىا

حاليا كوكبنا األزرؽ.

ويمكف تعريفيا بأنيا  ( :الزيادة التدريجية في درجة ح اررة الغالؼ الجوي المحيط باألرض الناتج
عف إطالؽ غاز ثاني أكسيد الكربوف بكثافة في الجو)  ،وقد ازدادت ىذه المعدالت الح اررية بصورة
متسارعة منذ بداية حقبة الثورة الصناعية و التي بدورىا عممت عمى زيادة التقمبات المناخية والبيئية إلى
يومنا ىذا .

1

الجزرية الصغيرة  ،نظ ًار العتمادىا عمى الثروة السمكية بنسبة  %50عمى
وتوا ِجو البمداف النامية ُ

كمصدر لمبروتيف الحيواني ،أسوأ أوضاع اقتصادية الناتجة عف ىذه التغيرات  ،كما أف التغير
األقؿ َ
المناخي ييدد القيعاف المميئة ببيض األسماؾ كسمؾ التونة الشيير  ،كما يؤدي لتغير قوة تيارات المياه

المحممة بالعوالؽ واألسماؾ الصغيرة التي تمثؿ قاعدة سالسؿ الغذاء البحرية ،والشؾ في أف تغيُّر المناخ
تبد ٍ
الت عمى مقادير الوفرة وكذلؾ "دورة االحتشاد" ،أي الفترة التي تُصبح فييا صغار األسماؾ
سيدخؿ ّ
ُ
أما األنواع السمكية المتوائمة
رصيداً قابالً لالستغالؿ بالصيد مف الفئة المتكاثرة في األسراب الناضجة ّ ،

قصى مف موائميا
مع درجات الح اررة األبرد في المواطف األضيؽ نطاقًا ،مثؿ سمموف األطمسي ،فقد تُ َ
ٍ
ٍ
الم ِّ
ومفترسات وانتشار
منافسة
اع
تغيرة ،وقدوـ أنو ٍ
الحالية بسبب التأثيرات المشتركة لالحترار ،والبيئة ُ

2
ِ
المرجانية فقد اعتُبرت في خطر شديد نتيجة ارتفاع درجات الح اررة
الطفيميات  ،وبالنسبة لمشعاب ُ
والحموضة وتزايد وتيرة العواصؼ  ،وبينما توفِّر ِ
ال أساسيًا لحياة
الشعاب المرجانية موئ ً
ُ
نحو ربع األنواع البحرية بأسرىا تُ ِّ
شكؿ في الوقت ذاتو موارد بالغة األىمية لمبروتيف والدخؿ في

العديد مف البمداف النامية ،.3ولالحتباس الحراري أثار سمبية عمى البحار والحياة البحرية حيث يؤدي إلى :

أوال  :زيادة حموضة البحار والمحيطات :
تؤكد الدراسات واألبحاث العممية أف ظاىرة االحتباس الحراري بدأ تأثيرىا يظير بوضوح عمى
البحار ،والمحيطات والحياة البحرية في مناطؽ شتى في العالـ فعمى سبيؿ المثاؿ يتسبب ارتفاع معدالت

1

 -منظمة األغذية والزراعة ،حالة الموارد السمكية والتربية األحياء المائية في العالـ لسنة  ، 0202مرجع سابؽ

صفحة . 09

 -2المرجع نفسو صفحة 121-120

 3ولمزيد مف التفاصيؿ حوؿ الموضوع يمكف االطالع عمى موقع منظمة األغذية والزراعة التالي :
http://www.fao.org/news/story/ar/item/38060/icode
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ثاني أكسيد الكربوف في الجو إلى زيادة نسبة الحموضة في البحار والمحيطات األمر  ،الذي يشكؿ تيديدا
خطي ار عمى المخموقات التي تعيش ضمف األصداؼ كالمرجاف.
ثانيا  :نقص األكسجيف :
إف اتساع رقعة مناطؽ الموت في البحار يشكؿ تيديدا لمبيئة البحرية ،حيث توجد  400منطقة
تعاني مف نقص األكسجيف تساوي مساحتيا اإلجمالية مساحة دولة بريطانيا وتوجد أكبر ىذه المناطؽ في
بحر البمطيؽ .
ثالػػػػثا :ارتفاع مستوى مياه البحار:
أطمؽ عمماء المناخ تحذيرات مفزعة بارتفاع درجة ح اررة القطب بضعؼ ارتفاع درجة ح اررة األرض
وىذا يعني أنيا ستقفز بنياية القرف بيف أربع وسبع درجات مئوية ،وىو تقدير يزيد مرتيف عمى توقعات
تقارير األمـ المتحدة ،عمما بأف درجة ح اررة سيبيريا وأالسكا قد ارتفعت ما بيف درجتيف وثالث درجات
مئوية منذ خمسينيات القرف العشريف.1
 مف خالؿ ما سبؽ نستخمص أ نو بالرغـ مف التنوع البيولوجي اليائؿ التي تزخر بو منطقة أعالي
البحار إال أف ىذه الموارد الطبيعية تتعرض لسوء االستغالؿ نتيجة أسباب بشرية وطبيعية عديدة كؿ
ىذا دفع الدوؿ إلى التفكير في إرساء نظاـ قانوني يقضي عمى الفوضى ويرسي مفاىيـ الحماية
واإلدارة  ،ولو كاف في بدايتو اقتصر عمى تعاوف ثنائي ومبادرات فردية  ،وىو ما سنتطرؽ لو في
المطمب الموالي .

1

 -المناخ القطبي يزداد احت ار ار ومف المتوقع ازدياد االرتفاع في درجة ح اررتو نتيجة التركيزات الكونية المتزايدة لثاني

أكسيد الكربوف وغازات االحتباس الحراري األخرى الناتجة عف األنشطة البشرية  -حرؽ الوقود األحفوري  -إلى رفع درجة

ح اررة القطب الشمالي بيف  4و 7درجات بحموؿ نياية القرف الحالي.

 االحترار القطبي لو عواقب خطيرة عمى البيئة البحرية حيث سيؤدي ذوباف الثموج إلى امتصاص األرض والمحيطاتلممزيد مف أشعة الشمس وبالتالي المزيد مف االرتفاع في درجة ح اررة الكوكب .مما يؤدي إلى ذوباف األنيار الجميدية وتدفؽ
المزيد مف المياه العذبة إلى المحيطات (مف المتوقع أف يؤدي ذوباف الجميد إلى رفع منسوب البحار بمعدؿ نحو عشرة

سنتيمترات بحموؿ نياية القرف) وىذا يعني غمر المزيد مف اليابسة بالمياه واختفاء العديد مف الجزر ،و إبطاء الدورة المائية

لممحيطات التي تنقؿ الح اررة مف المناطؽ االستوائية إلى القطبيف ،وبالتالي إحداث خمؿ في المناخ .اإلقميمي والكوني إضافة
إلى إحداث خمؿ في دورة انبعاث وامتصاص غازات االحتباس الحراري مف التربة والنباتات والكائنات الحية.
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المطمب الثاني :بوادر تنظيـ استغالؿ الموارد الحية في أعالي البحار
إف المبدأ العاـ ىو حرية الصيد في أعالي البحار ،واإلطالؽ في ىذه الحرية في الماضي أدى إلى
أ خطار وتيديد حقيقي لمموارد البيولوجية الحية في المياه الدولية سواءا مف حيث نمائيا واستغالليا لصالح
الدوؿ  ،وىذا ما دفع ىذه األخيرة إلى محاولة االنتقاؿ مف وضع الفوضى إلى مرحمة التنظيـ بإبراـ عدة
اتفاقيات ثنائية تنوعت مواضيعيا  ،بيف اتفاقيات خاصة بالتنظيـ الرقابي لمصيد واتفاقيات لحماية بعض
األصناؼ السمكية واتفاقيات أخرى تناولت موضوع معدات الصيد  ،كما ظيرت عدة تصريحات وأعماؿ
فردية بسبب غياب نظاـ قانوني دولي يوفر الحماية ،ويحقؽ اإلدارة الرشيدة لمموارد ،1لذالؾ فرضت رقابة
عمى الصيد بمغت أحيانا لحد فرض السيطرة ومد السيادة عمى مناطؽ أعالي البحار المجاورة لمبحار
اإلقميمية لمدوؿ ،وىذا ماساىـ في تضاعؼ الخطر عمى أعداد وتنوع الموارد الحية في أعالي البحار
بمطمع القرف التاسع عشر وما واكبو مف تطور صناعي ىائؿ .
ومف خالؿ ما تقدـ يمكف تقسيـ المطمب الثاني إلى فرعيف :التنظيـ االتفاقي (الفرع األوؿ والتنظيـ
االنفرادي (الفرع الثاني )

الفػػػػػػػػػػرع األوؿ  :التنظيػػػػػػػـ االتفاقػػػػػػػي
ازدىار ممحوظا في إبراـ المعاىدات الدولية  ،و طبقا لقائمة أعدتيا أمانة
ا
شيد القرف التاسع عشر
األمـ المتحدة بمغ عددىا نحو 223اتفاقية تعددت مواضيعيا  ،ومف أىميا معاىدات تنظيـ استغالؿ
الموارد الحية في أعالي البحار ،نظ ار لإلدراؾ المجتمع الدولي أىمية الثروة الطبيعية الحية التي تزخر بيا
ىذه المناطؽ خاصة مع التقدـ الكبير الذي عرفتو تقنيات  ،ومراكب الصيد في ىذه الحقبة الزمنية ،
وىوما دفع العديد مف الدوؿ إلى محاولة القضاء عمى فوضى االستغالؿ تحت ذريعة حرية الصيد في
أعالي البحار ،وارساء نظاـ قانوني تنوعت مواضيعو وتوحدت أىدافو  ،ونجد في مقدمة ىذه االتفاقيات:

أوال  -االتفاقيات الخاصة بالتنظيـ الرقابي لمصيد ( شرطة الصيد ) مف أىـ ىذه االتفاقيات :
1

-اإلدارة الرشيدة ىي  :اإلنتاج المستداـ دوف إحداث تغيرات غير مقبولة في النظـ االكموجية البحرية  ،وىو ما يسمى

الصيد الرشيد واالستغالؿ العقالني

لمموارد .
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 اتفاقية بحر الشماؿ  26ماي :0880التي أبرمت بتاريخ  02أوت 1829بيف فرنسا وبريطانيا  ،وتـ تشكيؿ لجنة مختمطة لمتحكيـ لتسوية
المنازعات التي تنشأ بيف الصياديف مف رعايا البمديف في بحر الشماؿ والمحيط األطمسي ،التي أعدت
لوائح ممزمة لمصيادي الدولتيف  ،كما أعدت مشروع تنظيـ أقره تصريح مشترؾ صدر بيف فرنسا وبريطانيا
في  23جويمية  1843يعطي الحؽ لرعايا البريطانييف بصيد المحار داخؿ رقعة بحرية اتساعيا ثالثة
أمياؿ تحيط بجيرة جيرزي في بحر الشماؿ  ،ونفس الشيء مكفوؿ لمرعايا الفرنسييف داخؿ خط موازي
لمشاطئ الفرنسي وتقوـ السفف الفرنسية والبريطانية مشتركة بفرض رقابة عمى مراكب الصيد األجنبية
واقتيادىا لمشواطئ  ، 1ولـ يمنع ىذا التنظيـ مف وقوع عدة منازعات بيف الصياديف مف رعايا الدوؿ الواقعة
عمى بحر الشماؿ ،مما دفع إلى عقد مؤتمر الىاي في سنة  ، 1881وانتيى ىذا المؤتمر بتوقيع اتفاقية
بيف فرنسا وبريطانيا وبمجيكا ودانمارؾ ، 2وىولندا في  06ماي .1882
 ويتمثؿ موضوع االتفاقية في :
 -10إنشاء شرطة لمصيد في بحر الشماؿ تقوـ باإلشراؼ عمى تنفيذ أحكاـ االتفاقية.

3

 -10تسجيؿ سفف الصيد.
 – 10منع السفف الحربية التابعة لألي مف األطراؼ المتعاقدة اعتراض مراكب صيد تابعة لدوؿ متعاقدة
أخرى.
 -10حؽ زيارة سفف الصيد التابعة لألي دولة في االتفاقية .
 -10لكؿ دولة طرؼ في االتفاقية حؽ فرض العقوبات التي تراىا مناسبة لمخالفات الصيد المرتكبة مف
رعاياىا.

وكانت ىذه االتفاقية نموذجا اقتد ت بو عدد كبير مف االتفاقيات الثنائية فيما بعد أىميا اتفاقية أبرمت بيف
بريطانيا والدانمرؾ في  24يونيو سنة  1901واتفاقية بيف بريطانيا واالتحاد السوفياتي في  25ماي
. 1956
1

2
3

1

 العناني إبراىيـ ،قانوف البحار الجزء األوؿ ،المرجع السابؽ ،صفحة 198 -نفس المرجع السابؽ ،صفحة .219

 الحفناوي مصطفى  ،قانوف البحار الدولي في زمف السمـ  ،مرجع سابؽ  ،صفحة .37243

ثانيا -االتفاقيات الخاصة بحماية بعض األصناؼ السمكية  :مف أىـ ىذه االتفاقيات :

 -10تنظيـ صيد كمب البحر:2

بتاريخ  08يوليو  1911أبرمت روسيا والياباف اتفاقية لتنظيـ صيد كمب البحر تمثؿ موضوعيا
منع صيد ىذا النوع بخط عرض  30شماال في المحيط اليادئ  ،وخولت ىذه اتفاقية لمسفف الحربية
إصدار األوامر إلى سفف الصيد التابعة لدوؿ االتفاقية وتفتيشيا  ،ومنع تعقب ىذه األنواع.
 -10اتفاقية واشنطف لتنظيـ صيد الحيتاف :

3

4

منذ أواخر القرف التاسع عشر أخد الحوت في االنقراض نتيجة اصطياده لألغراض تجارية ونتيجة
ليذه الخطورة التي تواجييا ىذه األصناؼ السمكية  ،اجتمعت لجنة مف الخبراء في برليف سنة 1930
،وأعدت مشروع معاىدة دولية أبرمت في  24سبتمبر  1931صادقت عمييا نحو ستة وعشريف دولة
ودخمت حيز النفاذ في  16جانفي  ، 1935حيث منعت االتفاقية صيد الحوت األبيض والحوت الصغير،
لتبرـ بعدىا اتفاقية لندف في  8يونيو  1937التي صادؽ عمييا نحو عشريف دولة وبموجب ىذه االتفاقية
منع صيد الحوت في منطقة تمتد مف خط عرض  40جنوبا  ،اتجاىا إلى شماؿ المحيط المتجمد الشمالي
وحدد موسـ صيد الحوت مف  08ديسمبر إلى  08مارس مف كؿ سنة.
وبتاريخ  02ديسمبر عاـ  1946تـ توقيع اتفاقية واشنطف لتنظيـ صيد الحيتاف التي عدلت في
العديد مف المرات موزعة عمى  11مادة،5كما تـ إنشاء لجنة دولية لصيد الحيتاف بموجب المادة 03
وحددت المواد  26- 25 -24مياميا.
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باعتبارىا الييئة الرقابية لحماية ىذا الصنؼ حيث قامت

1

 -المرجع السابؽ ،صفحة .372

3

 -كما تـ إبراـ اتفاقية خاصة بتنظيـ صيد كمب البحر بيف الواليات المتحدة األمريكية وكندا يوـ  26ديسمبر.1948

 -2الحفناوي مصطفى  ،قانوف البحار الدولي في زمف السمـ  ،المرجع السابؽ  ،صفحة .368
 - 4ولمزيد مف التفاصيؿ حوؿ الموضوع يمكف االطالع عمى موقع اتفاقية واشنطف لتنظيـ صيد الحيتاف لعاـ  1946عمى
الموقع االلكتروني التالي http://www.iwcoffice.org/commission/convention.htm 9
 - 5وقد ألحؽ باالتفاقية العديد مف البرتوكوالت التي عدلت نصوصيا األصمية.
6

 -لوراس سكند  ،ترجمة الدكتور أحمد أميف  ،دبموماسية البيئة  ،الجمعية المصرية لنشر المعرفة ، 1997 ،صفحة

.168

 و نصت االتفاقية في مادتيا األولى الفقرة  02أف تطبيقيا يشمؿ :." La présente Convention s’applique aux usines flottantes, stations terrestres et navires
baleiniers soumis à la juridiction des Gouvernements contractants, et à toutes les eaux dans
lesquelles ces usines flottantes, stations terrestres et navires baleiniers se livrent à la chasse à
"la baleine.
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بإنشاء محميات لمحيتاف  ،وتحديد مواسـ الصيد وتمثؿ اليدؼ مف إنشاء المجنة الدولية لمحيتاف ىو الحفاظ
عمى الحيتاف في مستويات مستدامة .
لذالؾ يجوز لمجنة التعاقد مع الحكومات أو مع غيرىا مف منظمات أو مؤسسات القطاع العاـ أو الخاص
كما يجوز ليا تنظيـ دراسات عف صيد الحيتاف  ،وتجميع وتحميؿ ونشر المعمومات الخاصة بمناىج
الحفظ وزيادة المخزوف  ،كما تقوـ بنشر تقارير عف أعماليا بشكؿ مستقؿ أو بالتعاوف مع المكتب الدولي
لإلحصاء صيد الحيتاف في ساندفيورد ،والنرويج.

1

ثالثا  :االتفاقيات الخاصة بتنظيـ معدات الصيد :
إلى جانب االتفاقيات السابقة التي عالجت أمور خاصة بالرقابة وتنظيـ صيد بعض األصناؼ
السمكية تعرضت أخرى إلى مشاكؿ تتصؿ بمعدات الصيد والشباؾ المستخدمة وأىميا:
 اتفاقية لندف الخاصة بتنظيـ معدات الصيد:التي دخمت حيز النفاذ في  05أفريؿ 1953والتي تمثؿ موضوعيا في تنظيـ شباؾ الصيد وحجـ
السمؾ المصطاد  ،وىذا ما ساىـ بقدر كبير في حماية األنواع السمكية والمحافظة عمييا .2
ولقد اىتـ مجمع القانوف الدولي في دورتو التي عقدىا بمكسمبرج عاـ  1937بالجوانب الفنية لمصيد
وأصدر توصية موجية لحكومات الدوؿ تطالبيـ بترقية الدراسات ،والبحوث العممية المتصمة بمشكمة
المحافظة عمى الثروات البحرية ،وخاصة السمكية مف أجؿ تجنب استخداـ أدوات ،وطرؽ صيد تعسفية

الفػػػػػرع الثاني :التنظيػػػػػ ػـ االنفػػػػ ػرادي:
انتيزت الدوؿ فرصة عدـ قياـ نظاـ قانوني عالمي ينظـ الصيد في أعالي البحار ،فأوجدت نظاـ
خاص بيا يستيدؼ بالدرجة األولى رعاية مصالحيا عمى وجو الخصوص ،والمتمثمة أساسا في حماية
المخزونات السمكية في مساحات أعالي البحار المجاورة لشواطئيا  ،وكانت تبرر ذالؾ بضرورة سد الفراغ
القانوني خصوصا أف االتفاقيات الثنائية والجماعية التي أبرمت ليذا الغرض لـ تكوف كافية لحفظ الموارد
 - 1ودخمت ىذه االتفاقية حيز النفاذ يوـ10نوفمبر 1948وبمغ عدد الموقعيف عمييا سنة  1946تسع دوؿ ليبمغ سنة 1948

حوالي  37دولة .

 - 2أطراؼ االتفاقية  :بمجيكا  ،الدنمارؾ  ،فرنسا ،ايسمندا  ،ايرلندا  ،ىولندا  ،النرويج  ،بولندا  ،البرتغاؿ ،اسبانيا ،السويد
االتحاد السوفياتي النرويج  ،البرتغاؿ  ،بولندا  ،المممكة المتحدة  .وتـ تعديؿ االتفاقية في 10ماي . 1936
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البيولوجية البحرية  ،وبذالؾ اتجيت الدوؿ المعنية بالصيد في المياه الدولية إلى وضع تنظيمات تقوـ عمى
تصريحات أو أعماؿ مف جانب واحد  ،ونظ ار لالنعكاسات ىذه األعماؿ االنفرادية عمى مواقؼ الدوؿ التي
رأى بعضيا أف ىذه األعماؿ والتصريحات عديمة القيمة لصدورىا بصورة انفرادية ،وغير ممزمة لغير
الدولة المصدرة  ،بينما رأى البعض األخر أنيا تكتسب صفة الحجية بالتواتر االستعماؿ ،والشعور باإللزاـ
ومنو فيي تشكؿ عرفا دوليا وىذا ما جعمنا نتطرؽ ألىميا :
أوال -إعػػػػػػػػػػػػػػالف ترومػػػػػػػػػػػػػػاف :
في الثامف والعشروف مف شير سبتمبر لسنة  1945أصدر الرئيس األمريكي تروماف إعالف حوؿ تحديد
مناطؽ حماية خاصة بنظاـ المصايد الشاطئية  ،مف مساحات أعالي البحار المجاورة لمشواطئ األمريكية
وفؽ معياريف أساسيف :1
 )0المجاورة لمشواطئ األمريكية .
 )0مناطؽ بحرية تتولى الواليات المتحدة األمريكية تنظيـ الصيد فييا ،بإجراءات يخضع ليا المواطنيف
واألجانب عمى حد سواء  ،مع االحتفاظ بحرية المالحة باعتبارىا طرؽ مواصالت بحرية دوف انتقاص
لكف األمر مختمؼ بالنسبة لمثروة البيولوجية البحرية ،حيث تخضع لقوانيف الواليات المتحدة األمريكية،
.
ومنو يعتبر اإلعالف سابقة تبرر ألية دولة توسيع بحرىا اإلقميمي لألغراض حماية الموارد الحية وىذا
ما شجع دوؿ أمريكا الالتينية وبعض مف دوؿ أسيا إلى إصدار تصريحات 2مماثمة حيث بمغ عدد
اإلعالنات نحو اثني عشر إعالنا في الفترة الممتدة مف سنة  1945إلى  1958إال أنيا لـ تعالج مشاكؿ
الصيد فقط كإعالف تروماف  ،بؿ تعدت إلى (األمف  ،المساحات البحرية -استغالؿ الثروات قيعاف
البحار).
1

3

 -بوشة صالح ،االستخداـ السممي لمبحار في القانوف الدولي ،رسالة ماجستير جامعة بغداد 1986 ،ص ص - 87

. 88

وألكثر تفاصيؿ حوؿ اإلعالف ومضمونو:

 أنظر الدكتور رفعت محمد عبد المجيد ،المنطقة اإلقتصادية الخالصة في البحار ،القاىرة ,دار النيضة العربية ،سنة1982ص  12وما بعدىا.
 كما أصدرت األرجنتيف بتاريخ  11أكتوبر  1946مرسوما رقـ  148-08أعمنت سيادتيا عمى االمتداد القاري وما يعموهمف مياه مع حؽ خالص في الصيد وقد سارت عمى ىذا االتجاه كؿ مف أندونيسيا والفمبيف .

 - 3العناني إبراىيـ  ،قانوف البحار الجزء األوؿ  ،مرجع سابؽ  ،صفحة .212
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ثانيا – تصريػػػػػػػػػػػػػػػح سانتياجػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػو:
في  18أوت  1952انعقد أوؿ مؤتمر بمدينة سانتياجو بشيمي خاص باستغالؿ الموارد البحرية في
جنوب المحيط اليادئ  ،لغناه بثروة بيولوجية ىائمة ميددة بأساطيؿ صيد عمالقة تقودىا الواليات المتحدة
األمريكية وبريطانيا  ،حيث ضـ التصريح ثالث دوؿ أمريكية جنوبية ىي  ( :الشيمي واإلكوادور  ،والبيرو
) وتوصؿ ىذا المؤتمر إلى توقيع عدة اتفاقيات  ،واعتبر التصريح أف حدود البحر اإلقميمي المحددة
بثالث أمياؿ بحرية غير كافية لممحافظة عمى الموارد الطبيعية لذالؾ تـ تمديد االختصاص لألكثر مف
مائتيف ميؿ يكوف فييا الصيد خاصا لرعايا الدوؿ المعنية فقط خالفا لإلعالف تروماف .
ومف خالؿ ىاتو األعماؿ االنفرادية يتضح بجالء مدى اىتماـ الدوؿ بتنظيـ المصايد المجاورة لشواطئيا
والمحافظة عمى ما تحويو مف مخزونات سمكية خدمة لمصالحيا الخاصة .


ونتيجة لما سبؽ :يمكف القوؿ أنو بعد أف تفشت ظاىرة الفوضى ،والتسابؽ في نيب الثروات الحية
في أعالي البحار  ،وخاصة بعد الثورة الصناعية في القرف  19ومواكبيا مف تطور صناعي ىائؿ شمؿ
مختمؼ القطاعات وعمى رأسيا قطاع الصيد البحري  ،ولمواجية ىذا الخطر حاولت الدوؿ التي تصطاد
في ىذا المجاؿ الدولي تنظيـ استغالؿ الموارد عف طريؽ إبراـ العديد مف االتفاقيات الثنائية ،والمتعددة
األطراؼ  ،واتجو البعض األخر إلى اتخاذ تنظيمات فردية كإعالف تروماف في  28سبتمبر 1945
الذي حدد مناطؽ حماية مف مساحات أعالي البحار المجاورة لمشواطئ األمريكية وتصريح سانتياجو في
 18أوت  1952الذي مدد االختصاص لألكثر مف  200ميؿ يكوف الصيد فيو خالصا لرعايا الدوؿ
المعنية دوف مراعاة لمصالح الدوؿ األخرى .
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خالصة الفصؿ األوؿ :
عرؼ اإلنساف عممية االصطياد واستخراج المؤلؤ والمرجاف مف البحار منذ قديـ الزماف وأغدقت
البحار والمحيطات بثروتيا أال محدودة بسخاء  ،وكاف الفيـ السائد إلى وقت غير بعيد أف ىذه الخيرات
الطبيعية لممحيطات ال تنضب  ،لالتساع مساحة مياه البحار والمحيطات التي تغطي أكثر مف ( )%70
مف سطح كرتنا األرضية  ،كما تقدر مساحة أعالي البحار الخارجة عف حدود السيادة اإلقميمية لمدوؿ
حوالي  % 64مف المساحة الكمية لمبحار والمحيطات والتي تنطبؽ عمى "جميع أجزاء البحر التي ال
تشمميا المنطقة االقتصادية الخالصة أو البحر اإلقميمي أو المياه الداخمية لدولة ما ،أو ال تشمميا المياه
األرخبيمية لدولة أرخبيمية( المادة  86مف اتفاقية قانوف البحار لسنة .)1982
لذالؾ اح تمت ىذه البيئة ومواردىا نظ ار لالتساع مساحتيا وحرية استعماليا واستغالليا  ،أىمية كبيرة
عمى عدة أصعدة  ،نظ ار لتأثيرىا المباشر عمى النظاـ البيئي والتوازف المناخي  ،فضال عف أىميتيا
االقتصادية بما توفره مف غذاء و فرص لمعمؿ ومصدر ميـ لممواد األولية لعدة صناعات .
وكانت عمميات االصطياد عمى مدى عدة قروف ،مقتصرة عمى المنطقة الساحمية فقط لسد حاجيات
الناس اليومية  ،وانطالقاً مف ذلؾ فاف المخزوف السمكي لـ يتأثر بعممية االصطياد  ،إال انو بعد الثورة
الصناعية في القرف  19ومواكبيا مف تطور مف وسائؿ الصيد الحديثة (الصيد التجاري ) فضال عف
مراكب الصيد المجيزة بمصانع التعميب  ،والمجمدات ومخازف الحفظ ومواقع التحضير وتطور وسائؿ
االصطياد ذات اإلنتاجية العالية كاستخداـ التيار الكيربائي والضوء وتجييز القوارب بأحدث األجيزة
المالحية  ،بمغت مساىمة األطعمة السمكية في الغذاء األساسي لمفرد عمى الصعيد الدولي نحو 17
كيموغراما كمعدؿ عاـ وتدعـ الثروة السمكية ما يقدر بنحو  540مميوف شخص أي ما يعادؿ % 8مف
مجموع السكاف في العالـ.
كؿ ىذه التغيرات في عمميات االصطياد أثرت عمى مخزونات األسماؾ ،واألحياء البحرية المفرط
في ا ستغالليا نظ ار لمصيد الجائر ،و استخداـ معدات الصيد المدمرة لنظـ البيئة مما سبب في انقراض
العديد مف الحيوانات البحرية.
وحتى النباتات البحرية ليست بمنأى عف ىذا الخطر  ،فقد تدىور عدد كبير مف أىـ الموائؿ

الطبيعية كالشعاب المرجانية وحشائش البحر وىي باقة مف أكثر الموائؿ تنوعا وثراء وافادة لمبشرية ،فقد
ازدادت نسبة الشعاب المرجانية التي تعاني التدىور مف  %10إلى أكثر مف  %30خالؿ العقد الماضي
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كما تقمصت مساحة حشائش البحر بنسبة  %15خالؿ نفس الفترة تقريبا  ،كما بمغ تموث البيئة البحرية

في الفترة األخيرة مدى مف التدىور  ،ال يمكف معو االطمئناف عمى مستقبؿ الجيؿ الحالي واألجياؿ

المستقبمية  ،وأصبح مف أىـ المشاكؿ العالمية خطورة  ،كما زاد االحتباس الحراري مف خطورة المشكمة

وازدادت المعدالت الح اررية بصورة متسارعة منذ بداية حقبة الثورة الصناعية  ،و التي بدورىا عممت عمى
الصغرى ،نظ ًار العتمادىا
زيادة التقمبات المناخية والبيئية إلى يومنا ىذا وتوا ِجو البمداف النامية ُ
الجزرية ُ
كمصدر لمبروتيف الحيواني أسوأ أوضاع اقتصادية الناتجة
عمى الثروة السمكية بنسبة  %50عمى األقؿ َ
عف ىذه التغيرات  ،وىذا ال يعني سوى أف اإلصرار عمى تمؾ الممارسات الخاطئة رغـ أنيا قد تجني

أرباحا ومكاسب مادية سريعة فيي تؤدي إلى خسائر فادحة عمى المدى البعيد فيذه الممارسات اآلثمة

ليست في الواقع إال معب ار مميدا إلى انقراض المثيؿ لو .

وأصبح مف الضرورة وضع حدود ( لمكميات المصطادة ،مواسـ االصطياد ،مناطؽ االصطياد .الخ

) وفقًا ألنظمة ومعاىدات دولية تنظـ الحفاظ عمى ىذه الثروة وتنميتيا والتي تكوف مبنية عمى أسس عممية
ىدفيا الحفاظ عمى التنوع البيولوجي لمكائنات البحرية الحية  ،مف االستغالؿ الجائر وليس عمى منطؽ

اقتصادي أو سياسي وظيرت أوؿ ىذه المبادرات في شكؿ اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراؼ في الفرف

 19لتنظيـ االستغالؿ تعددت مواضيعيا وتوحدت األىداؼ  :كاتفاقيات شرطة الصيد (اتفاقية بحر الشماؿ
المبرمة في  06ماي  )1882واتفاقيات حماية بعض األصناؼ السمكية (اتفاقية تنظيـ صيد كمب البحر

المبرمة في  08يوليو  ، 1911واتفاقية واشنطف لتنظيـ صيد الحيتاف الموقعة في 2ديسمبر )1946
واتفاقيات معدات الصيد والشباؾ المستخدمة (اتفاقية لندف الموقعة في  05افريؿ  1946وغيرىا مف

االتفاقيات الدولية )  ،ولضماف أكثر لمصالحيا اتجو عدد مف الدوؿ إلى اتخاذ تنظيمات فردية كإعالف

تروماف في  28سبتمبر  1945الذي حدد مناطؽ حماية مف مساحات أعالي البحار المجاورة لمشواطئ
األمريكية وتصريح سانتياجو في  18أوت  ، 1952الذي مدد االختصاص لألكثر مف  200ميؿ يكوف
الصيد فيو خالصا لرعايا الدوؿ المعنية دوف مراعاة لمصالح الدوؿ األخرى

كؿ ىذا أثار ذع ار حقيقيا ،وأثار التساؤؿ عف مصالح الدوؿ النامية وحقيا في استغالؿ الموارد الحية

في البحار ،في ظؿ افتقارىا إلى النظـ المعموماتية والوسائؿ التكنولوجية الحديثة التي تساعدىا في ولوج
عالـ البحار مف جية  ،وما مصير مصمحة اإلنسانية جمعاء المغيبة عمدا مف طرؼ الدوؿ المتقدة
الالىثة عمى مصالحيا االقتصادية في ظؿ غياب نظاـ قانوني عالمي ينظـ الحماية واإلدارة ويكفؿ حقوؽ

الجميع دوف استثناء .
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الفصل الثاني:
اآلليات الدولية لتنظيم استغالل
وحماية الموارد الحية في أعالي
البحار

الفصؿ الثاني :اآلليات الدولية المنظمة الستغالؿ وحماية الموارد
الحية في أعالي البحار
إف سكء استغالؿ اإلنساف لممكارد الحية في أعالي البحار نتيجة مبادئ الحرية التي تحكـ ىذا
المجاؿ منذ عيد جركسيكس خمؼ اختالؿ رىيب في أعداد كتنكع األحياء البحرية في ىذا المجاؿ الدكلي،
خاصة مع التطكر التكنكلكجي الذم شيدتو سفف كمعدات الصيد خالؿ القرنيف السابقيف  ،كانتعاش
مصانع السمؾ كالتعميب كالتجميد كمخازف الحفظ ،التي ضاعفت األرباح التي تجنييا ىذه التجارة التي
تعتبر مف أكثر السمع تبادال بمقياس التعامؿ التجارم العالمي حيث بمغت ما مجمكعو  102مميار دكالر
عاـ 2008
كؿ ىذه التغيرات أثرت سمبا عمى التنكع البيكلكجي لمثركات الطبيعية الحية في أعالي البحار
كخاصة عمى المخزكنات السمكية فييا كأصبحت مظاىر كارثة بيئية تمكح عمى األفؽ  ،مما سبب ذع ار
لممجتمع الدكلي كأدرؾ ضركرة االستعجاؿ لمبحث عف الكسائؿ القانكنية كالمؤسساتية عمى المستكل
العالمي كاإلقميمي ،كؿ ىذا بيدؼ الحد مف فكضى االستغالؿ الجائر كالغير عقالني في المياه الدكلية
لممكارد الطبيعية الحية كمكاجية خطر تمكث البيئة البحرية الناتج عف استغالؿ ىذا الكسط المائي لممالحة
كنقؿ البضائع باعتبار البحار مف أكثر طرؽ المكاصالت استعماال في العالـ .
كسنحاكؿ دراسة ىذه النقاط بتقسيـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف  :اإلطار القانكني (المبحث األوؿ)
اإلطار المؤسسي (المبحث الثاني ).
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المبحػػث األوؿ :اإلطػػار القانونػي
باعتبار أعالي البحار مجاؿ دكلي غير قابؿ لتممؾ  ،فاف استغالؿ المكارد الطبيعية الحية فيو حر
كمشاع لجميع الدكؿ بدكف استثناء  ،كباعتبار مياه أعالي البحار متصمة بأقاليـ بحرية تخضع لسيادة
الدكؿ فاستغالؿ األسماؾ فيو تؤثر بالضركرة عمى األرصدة السمكية في ىذه المناطؽ  ،كنظ ار لمتطكر
السريع في التكنكلكجيا المستخ دمة في الصيد البحرم  ،مما يعطي الفرصة لمدكؿ المتقدمة أف تستأثر
بنصيب األسد  ،كىذا ييدد بنفاذ الثركات الطبيعية الحية  ،كيخمؼ ككارث اقتصادية كبيرة عمى الدكؿ
كخاصة منيا الجزر الصغيرة التي يعتبر السمؾ مكردىا الرئيسي كعماد اقتصادىا ،فضال عف الصيد
الجائر الذم يي دد التنكع البيكلكجي لممكارد  ،ك شبح التمكث البحرم الميدد لتكازف البيئي لمكسط المائي
الذم تعيش فيو ىذه الكائنات الحية  ،كتغيير أعالـ السفف تيربا مف الضكابط كقكاعد البيانات الغير
مكثكقة كاالفتقار لمتعاكف بيف الدكؿ.1
كؿ ىذه األخطار كجيت أنظار العالـ إلى ضركرة استحداث نظاما قانكنيا يقضي عمى الفكضى
كيمنع استحكاـ النزاع بيف الدكؿ كيحمي الثركة البيكلكجية مف خالؿ كضع أسس جديدة لمتعاكف  ،كالتنظيـ
المشترؾ لالستغالؿ الثركات الحية في المناطؽ الغير خاضعة لمكالية الكطنية  ،عمى الصعيد الثنائي
كدكف اإلقميمي كاإلقميمي كالعالمي خاصة فيما يتعمؽ باألرصدة السمكية المرتحمة  ،كضركرة أف يحقؽ
التنظيـ فعاليتو في حماية المصالح العامة لمجماعة الدكلية  ،كالمصالح الخاصة بالدكؿ الشاطئية  ،كالدكؿ
األخذة في النمك كالمحافظة عمى الثركات البحرية الحية  ،كتنميتيا كلف يتأتى ذالؾ إال بعمؿ تنظيمي
قانكني يحدد كيفية استغالؿ المكارد الحية في أعالي البحار ،كادارتيا إدارة رشيدة مبمكر في شكؿ اتفاقيات
دكلية كاقميمية.
كمف خالؿ ىذا التقديـ يمكننا تقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف نتطرؽ لمنظاـ القانكني لحماية كادارة
المكارد الحية في أعالي البحار( المطمب األوؿ ) كالنظاـ القانكني لحماية البيئة البحرية مف التمكث
(المطمب الثاني ).

Papon, Le sixième continent géopolitique des océans,JACOB ,1996, p09.
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1

- Pierre

ا لمطػػمػب األوؿ :النظاـ القانوني لإلدارة وحمايػة الموارد الحيػة في أعالػي البحار:
إدراكا مف المجتمع الدكلي كالمنظمات الدكلية لألىمية المكارد الحية في أعالي البحار لمبشرية
جمعاء باعتبارىا مصدر غذائي كاقتصادم ال غنى عنو  ،حاكلت بمكرة ىذا االىتماـ بصبو في قالب
ترسانة قانكنية قكية لمكاجية األخطار الميددة لالستدامة ىذه المكارد في شكؿ معاىدات دكلية شارعة
تضع قكاعد مكضكعية عامة  ،لتنظيـ مصالح مشتركة لتجنب األعماؿ االنفرادية التي ظيرت سابقا
كاتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لسنة  ، 1982أك اتفاقيات جيكية تناكلت حماية بعض المكارد الحية
في بحار بعينيا .
كليذا قسمنا مطمبنا إلى فرعيف :المعاىدات الدكلية (الفرع األوؿ ) كالمعاىدات اإلقميمية ( الفرع
الثاني ) استغالؿ المكارد البحرية الحية في الجزائر (الفرع الثالث ).

الفػػػػػػػػرع األوؿ :المعاىدات الدولية
أوال -اتفاقية جنيؼ لمصيد والمحافظة عمى الموارد الحية في أعالي البحار لسنة : 11958
إف االىتماـ بحماية المكارد الطبيعية الحية في أعالي البحار ،ظير منذ نياية القرف  19حيث
انعقد عاـ  1899مؤتمر ستككيكلـ في عاصمة السكيد  ،تناكؿ إمكانية كضع برنامج يعد أساسا لنظاـ
دكلي الحؽ بشأف تنظيـ استغالؿ المكارد الحية البحرية  ،كما كاف لعصبة األمـ فضؿ السبؽ في بذؿ
الجيكد لمتنظيـ العاـ لممصايد البحرية ضمف جيكدىا في تقنيف قكاعد القانكف الدكلي  ،حيث تـ تشكيؿ
لجنة مف الخبراء التي كضعت تقري ار عاـ  1926حكؿ الثركة البحرية  ،كالتكزيع الجغرافي لبعض األنكاع
المحتاجة لمحماية كفي عاـ  1927أكدعت المجنة تقري ار أكضحت فيو  ،أف استغالؿ المكارد الحية في
أعالي البحار يحتاج إلى تنظيـ كاتفاؽ دكلي .

2

غير أف عصبة األمـ لـ تتخذ أم خطكة مف أجؿ الدعكة إلى مؤتمر خاص  ،ليذا الغرض
كلكنيا اكتفت بالدعكة إلى مؤتمر لتقنيف القانكف الدكلي انعقد في الىام عاـ  ،31930كقامت العصبة

1

2

-David, Ruzie, Droit international public. Daloz, 1999, p106.
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 -كجد خالؼ في كجيات النظر المتعمقة بقاعدة الثالثة أمياؿ بحرية الخاصة باتساع البحر اإلقميمي ،كاالعتراؼ بكجكد

منطقة مجاكرة (مالصقة) لمبحر اإلقميمي يككف لمدكلة عمييا بعض االختصاصات المحددة ،في حيف طالبت األقمية بتحديد
اتساع البحر اإلقميمي بمساحة مف أربعة إلى ستة أمياؿ بحرية.
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خالؿ انعقاد ىذا المؤتمر بتكزيع مشركع عمى األعضاء  ،ييدؼ إلى تنظيـ صيد الحيتاف في كافة
المساحات البحرية باإلضافة إلى مكاضيع أخرل .
لكف دكر األمـ المتحدة 1في ىذا المجاؿ كاف أكثر فعالية كنجاعة مف دكر عصبة األمـ  ،حيث
اىتمت منذ نشأتيا سنة  1945بتدكيف القكاعد العرفية كتشجيع التقدـ المطرد لمقانكف طبقا لممادة  13مف
ميثاؽ المنظمة .2
كاعماال ليذا شكمت لجنة لمقانكف الدكلي ،التي كاف مكضكع تنظيـ استغالؿ المكارد الحية في المياه
الدكلية مف أحد اىتماماتيا حيث بدأت المجنة نشاطيا في ىذا المكضكع  ،بتعييف مقرر خاص بقانكف
البحار الذم أعد أكؿ تقرير لو عف النظاـ القانكني لألعالي البحار عاـ  ،1950ليمو تقرير ثاني سنة
 1951الذم كاف أكثر شمكلية مف سابقو حيث تناكؿ العديد مف مكاضيع قانكف البحار أىميا  :حماية
الثركات البحرية كمصايد األسماؾ القاعية  ،كفي  14ديسمبر  1954كمؼ األميف العاـ لممنظمة بالدعكة
لمؤتمر دكلي في مقر منظمة األغذية كالزراعة في  18أفريؿ  1955لدراسة مشكمة الحماية الدكلية
لممكارد البحرية .
كفي الفترة الممتدة مف  17أفريؿ إلى  10مام  1955عقد المؤتمر الدكلي لمحفاظ عمى ثركات
البحر الحية بحضكر  345دكلة  ،حيث أعد تقري ار نيائيا في ختاـ جمساتو يعالج الجكانب الفنية  ،كالعممية

 -أنظر في ذلؾ :إبراىيـ محمد الدمغة ،القانوف الدولي الجديد لمبحار ،دار النيضة العربية  ،القاىرة ،1998 ،ص .18

 - 1أنشئت منظمة األمـ المتحدة يكـ  24أكتكبر  ،1945عمى يد  51بمدان كىي منظمة دكلية تمتزـ بصون السلم واألمن
الدوليين وتنمية العالقات الودية بين األمم وتعزيز التقدم االجتماعي ،وتحسين مستويات المعيشة وحقوق اإلنسان .عف

طريؽ التعاكف الدكلي كتنتمي إلى ىيئة األمـ المتحدة اليكـ كؿ دكؿ العالـ تقريبا ،إذ يبمغ عدد أعضاء المنظمة  191بمدا

كعندما تصبح الدكؿ أعضاء في األمـ المتحدة فإنيا تكافؽ عمى القبكؿ بااللتزامات المنصكص عمييا في ميثاؽ المنظمة

كىك معاىدة دكلية تحدد المبادئ األساسية لمعالقات الدكلية  ،المبنية عمى أربعة مقاصد محددة في المادة األكلى مف
الميثاؽ كىي ( :صكف السمـ كاألمف الدكلييف  ،تنمية العالقات الكدية بيف األمـ ،تحقيؽ التعاكف عمى حؿ المشاكؿ الدكلية
كتعزيز احتراـ حقكؽ اإلنساف )
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 -المادة  13مف ميثاؽ األمـ المتحدة " :تنشئ الجمعية العامة دراسات كتشير بتكصيات بقصد:

التقدـ المطرد لمقانكف الدكلي كتدكينو.
أ -إنماء التعاكف الدكلي في الميداف السياسي كتشجيع ّ

ب  -إنماء التعاكف الدكلي في المياديف االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالتعميمية كالصحية ،كاإلعانة عمى تحقيؽ حقكؽ
اإلنساف كالحريات األساسية لمناس كافة بال تمييز بينيـ في الجنس أك المغة أك الديف كال تفريؽ بيف الرجاؿ كالنساء" ....
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المتصمة بالصيد كالمحافظة عمى الثركات البحرية كأشار إلى كاجب التعاكف الدكلي مف خالؿ تقديـ
دراسات كاحصائيات تتبمكر في إطار اتفاقيات دكلية يتمثؿ مكضكعيا أساسا في  :دراسة نكع مف
الحيكانات البحرية أك مجاؿ بحرم محدد  ،نظاـ المحافظة القائـ عمى دراسات كأبحاث عممية  ،اشتراؾ
الدكؿ المتعاقدة في جياز أبحاث مشترؾ مع ضركرة تزكيد كؿ اتفاقية بقكة النفاذ  ، 1إضافة إلى طرؽ حؿ
الخالفات بطرؽ االتفاقية كاحالة المكضكع عمى لجنة مف الخبراء.
كمنو فيذا التقرير كاف عمال تمييديا لمكضكع المحافظة عمى الثركات الحية في أعالي البحار كاسترشدت
بنتائجو لجنة القانكف الدكلي كعرض عمى الجمعية العاـ لألمـ المتحدة سنة .1956
لتقرر ىذه األخيرة بتاريخ  21فيفرم  1957الدعكة لمؤتمر دكلي لبحث مكضكع قانكف البحار
بمكجب قرار(  1105د  ، ) 11لتتكج ىذه المجيكدات بعقد مؤتمر في مدينة جنيؼ في الفترة الممتدة
مف  24فيفرم إلى  28أفريؿ  ،1958كحضره ممثمكف عف  86دكلة كاف مف بينيا دكؿ لـ تكف آنذاؾ
أعضاء في األمـ المتحدة ،كدكالن أخرل لـ يكف ليا سكاحؿ بحرية (الدكؿ الحبيسة)  ،كجرت فيو مناقشة
مشركع لجنة القانكف الدكلي  ،باإلضافة إلى المشاريع المقدمة إلى األمانة العامة لألمـ المتحدة كالككاالت
المتخصصة كمذكرات تقدـ بيا عدد مف الخبراء المستقميف ،كأدت ىذه المناقشات إلى إجراء تعديالت عمى
مشركع المجنة ،كانتيى إلى تبنى أربع اتفاقيات في ىذا الخصكص ىي  :االتفاقية المتعمقة بالبحر اإلقميمي
كالمنطقة المالصقة ،كاالتفاقية الخاصة باالمتداد القارم ،كاالتفاقية الخاصة بأعالي البحار ،كأخي ار االتفاقية
الخاصة بالصيد كالمحافظة عمى المكارد الحية في البحار العالية.
كقد كاف ليذه االتفاقيات األربع أىمية كبيرة في إطار العالقات الدكلية باعتبارىا القكاعد القانكنية
الكضعية المنظمة لعالقات الدكؿ بخصكص سيادتيا كاختصاصاتيا عمى المساحات البحرية ،بصرؼ
النظر عف اختالؼ كجيات نظر الدكؿ كالفقياء حكؿ طبيعة ىذه القكاعد كقكتيا القانكنية .حيث كاف
البعض يرل أنيا تشكؿ قكاعد مقررة ألحكاـ عرفية قديمة كبالتالي تتمتع بصفة إلزامية عامة ،في حيف كاف
يراىا البعض اآلخر مجرد اتفاقيات دكلية كاشفة ال تمزـ إال مف كقع كصادؽ عمييا  ،2كبعد دراسات
كمناقشات معمقة داخؿ لجنة القانكف الدكلي  ،أمكف التكصؿ إلى حؿ كسط يكفؽ بيف مصمحة الدكلة
1

 -المرجع السابؽ صفحة .239
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رفعػػت محمػػد عبػػد المجيػػد :المنطقػػػة االقتصػػػادية الفالصػػػة فػػػي البحػػػار ،رسػػالة دكتػػكراه ،كميػػة الحقػػكؽ ،جامعػػة القػػاىرة
1896ص ص .66 -16
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الشاطئية ،كمصمحة الجماعة الدكلية خدمة لمصمحة اإلنسانية جمعاء ،مع ضماف احتراـ مبدأ حرية الصيد
كلكف داخؿ إطار تنظيـ دكلي ترجـ ذالؾ كمو في قالب اتفاقية سميت ب :
"اتفاقية جنيؼ لمصيد والمحافظة عمى الموارد الحية في أعالي البحار" .
 كمنو فما ىك المقصكد بحماية المكارد البيكلكجية الحية في أعالي البحار التي تقصدىا االتفاقية ؟
عرفتيا المادة  02مف االتفاقية :
بأنيا كافة التدابير كبرامج الحماية التي تمكف مف الحصكؿ عمى أقصى إنتاج مف ىذه الثركات
بحيث تكفؿ اإلم داد الغذائي المستمر لالستيالؾ البشرم  ،كلقد اعترفت االتفاقية لكافة الدكؿ بالحؽ في
اتخاذ تدابير المحافظة  ،في نطاؽ ما نصت عميو مف شركط كقيكد لمممارسة ىذا الحؽ كلكف االتفاقية لـ
تبيف نماذج التدابير لككنيا ذات طابع تقني دقيؽ كىذا يشكبيا بالقصكر .
أوال  :المبادئ العامة :
أ -أشارت ديباجة المعاىدة إلى ضركرة التعاكف الدكلي لمحفاظ عمى األرصدة السمكية في أعالي البحار.
ب -مبدأ حرية الصيد في أعالي البحار .1
ج -احتراـ حقكؽ الدكلة الشاطئية فيما يتعمؽ بمكضكع حماية الثركات الحية في المناطؽ البحرية القريبة
مف شكاطئيا .
ثانيا  :حقوؽ الدوؿ والتزاماتيا :
بغية تنظيـ الصيد كالمحافظة عمى المكارد الحية في أعالي البحار حددت االتفاقية حقكؽ كالتزامات
الدكؿ كحاكلت تقييد حرية الصيد بمراعاة االلتزامات االتفاقية ليذه الدكؿ ،كمصالح كحقكؽ الدكؿ الساحمية
كاألحكاـ الخاصة بحماية المصادر البيكلكجية في أعالي البحار.

2

كتتنكع التزامات الدكؿ في حالة االستغالؿ المنفرد ،الذم يختمؼ في حالة تعدد االستغالؿ كالذم
يختمؼ بدكره في حالة ممارسة الصيد مف دكؿ جديدة لـ تعتد الصيد في المياه الدكلية.

1

 -المادة األكلى مف اتفاقية جنيؼ لمصيد كالمحافظة عمى المكارد الحية في أعالي البحار لسنة  " 1958لكؿ دكلة الحؽ

في أف يقكـ رعاياىا بالصيد في أعالي البحار" كالذم أكدتو المادة  02مف اتفاقية جنيؼ ألعالي البحار لسنة 1958

"أعالي البحار مفتكحة لجميع الدكؿ بما في ذالؾ صيد األسماؾ ".

 - 2راجع الفقرة ب كج مف المادة األكلى لممادة  01اتفاقية جنيؼ  1958لمصيد كالمحافظة عمى المكارد الحية.

 -كما تضمنت االتفاقية  22مادة تناكلت المبادئ العامة لمصيد في أعالي البحار ،كحقكؽ كالتزامات الدكؿ كتدابير

المحافظة كالكضع الخاص بالدكلة الشاطئية كمصائد األسماؾ القاعية كاجراءات تسكية الخالفات .
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 -10االستغالؿ المنفرد :
تتخذ الدكلة التي يصطاد رعاياىا منفرديف في منطقة مف أعالي البحار ،إجراءات عند الضركرة عمى
رعاياىا  ،لمحفاظ عمى المكارد البيكلكجية الحية في المياه الدكلية ، 1كعمييا إخطار المدير العاـ لمنظمة
األغذية كالزراعة الذم يبمغ بدكره الدكؿ المعنية .2
-10االستغالؿ لألكثر مف دولة في نفس المنطقة البحرية :
يتـ تنظيـ االستغالؿ في حالة تعدد الدكؿ التي تصطاد في نفس المياه الدكلية ،عف طريؽ االتفاؽ
كالتعاكف المشترؾ بيف الدكؿ المعنية

3

 ،كتنص المادة الخامسة مف االتفاقية أنو عمى الدكؿ إخطار

األميف العاـ لمنظمة األغذية كالزراعة ،بما اتفقت عميو ليبمغيا لمدكؿ المعنية بيذه التدابير ،كما تنص
المادة  4فقرة  2أنو في حالة عدـ التكصؿ إلى اتفاؽ بيف ىذه الدكؿ لتنظيـ التدابير خالؿ  12شير يمكف
المجكء لإلجراءات التسكية المحددة في المادة . 09
 -10في حالة ظيور دوؿ جديدة تقوـ باستغالؿ األنواع الحية التي سبؽ تنظيميا مف جانب واحد أو
أكثر مف دولة  :فيذا يككف ممكنا في إطار شركط حددتيا المادة  05مف االتفاقية  ،كالمتمثمة في
خضكعيـ لإلجراءات التي قررتيا الدكؿ سابقا في المنطقة مع شرط المساكاة في المعاممة  ،كذالؾ بعد
انقضاء  06أشير مف إخطار مدير منظمة األغذية كالزراعة  ،الذم يبمغيا لدكؿ المعنية كالدكؿ التي
تطمب الحصكؿ عمييا كفي حالة عدـ قبكؿ اإلجراءات كلـ يتـ االتفاؽ عمييا خالؿ  12شير يجكز إتباع
إجراءات حؿ النزاعات المحددة في المادة  ، 09كالى أف يصدر القرار تظؿ اإلجراءات السابؽ إقرارىا
ممزمة ليذه الدكؿ إال إذا رأت المجنة الخاصة بتسكية الخالفات كقؼ تطبيؽ ىذه التدابير .4
ثالثا  -حقوؽ الدولة الساحمية :
أعطت االتفاقية حقكقا لمدكلة الشاطئية مبنية عمى فكرة المصمحة الخاصة

5

القائمة عمى اعتبارات

اقتصادية باعتبار الصيد مجاال لإلمداد الغذائي  ،كمحركا أساسيا لتنمية حيث تتضح ىذه األىمية بالنسبة

1

 -المادة  03مف اتفاقية جنيؼ  1958لمصيد كالمحافظة عمى المكارد الحية.

2

 -المادة  05مف نفس االتفاقية .
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 -الحفناكم مصطفى  ،قانوف البحار الدولي في زمف السمـ  ،مرجع سابؽ  ،صفحة .409
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5

-المادة  04مف نفس االتفاقية.

 -المادة  06فقرة  01مف اتفاقية جنيؼ  1958الصيد كالمحافظة عمى المكارد الحية  " :لألية دكلة ساحمية مصمحة

خاصة في اإلبقاء عمى خصكبة المصادر البيكلكجية في أعالي البحار المالصقة لبحرىا اإلقميمي" .
29

ليذه الدكؿ بسبب قرب مراكز الصيد ليا  ،إضافة إلى معرفتيا بظركؼ الصيد في المناطؽ القريبة مف
شكاطئيا  ،كاألقدرعمى اتخاذ اإلجراءات المناسبة لمحفاظ عمى ىذه الثركات الحية.
ومنو يحؽ لمدولة الساحمية :
 )0المشاركة في البحكث كالتنظيـ لغرض المحافظة عمى الثركات الحية في مناطؽ أعالي البحار
المجاكرة لشكاطئيا حتى كلك كاف رعاياىا ال يمارسكف الصيد فييا.
 )0يمكف لمدكلة الساحمية أف تطمب مف أم دكلة يمارس رعاياىا الصيد في أعالي البحار المجاكرة
لبحرىا اإلقميمي الدخكؿ في مفاكضات لالتخاذ تدابير التنظيـ كالمحافظة باالتفاؽ المشترؾ.1
 )0ال يجكز لأل ية دكلة يصطاد رعاياىا في أعالي البحار المالصقة لمبحر اإلقميمي لدكلة أخرل أف
تفرض عمى ىذه المنطقة إجراءات حماية أحادية الجانب  ،مخالفة لالجراءت التي حددتيا الدكلة
الساحمية  ،كمنو عمييا الدخكؿ في مفاكضات مشتركة لممحافظة عمى المصادر البيكلكجية في ىذه
المنطقة ،كاذا لـ تصؿ إلى اتفاؽ خالؿ  12شير يككف لألم طرؼ اتخاذ اإلجراءات المحددة في
المادة . 09

2

 )4يجكز لمدكلة الساحمية أف تتخذ مف جانب كاحد ما يالئـ مف تدابير مف أجؿ تنظيـ االستغالؿ
كالمحافظة عمى الرصيد السمكي في أم منطقة مف أعالي البحار المجاكرة لبحرىا اإلقميمي كيشترط
لصحة ىذه التدابير االنفرادية ما يمي :
 كجكد حالة ضركرة لمتطبيؽ السريع ليذه التدابير .
 تأسيس اإلجراءات المتخذة عمى تدابير عممية .
 أف التككف مقتصرة عمى الصياديف األجانب .
كفي حالة إذا لـ تؤدم المفاكضات مع الدكؿ المعنية إلى اتفاؽ خالؿ 06أشير تضؿ سارية إلى أف يتـ
تسكية الخالفات بيف الدكؿ المعنية المحددة في المادة . 3 09

1

 -راجع المادة  06فقرة . 03

3

 -راجع المادة  07فقرة  04مف اتفاقية جنيؼ  1958لمصيد كالمحافظة عمى المكارد الحية.
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 راجع نفس المادة السابقة فقرة  04ك . 0528

رابعا  :تنظيـ مصايد األسماؾ التي تعيش عمى قاع البحار والمحيطات :
يمكف تعريؼ مصايد األسماؾ القاعية أك الراقدة ( :ىي التي يجرم استغالليا بكاسطة آالت مثبتة
في قاع البحر بصفة مستديمة كتتكفر فييا الشركط اآلتية  :تتألؼ مف آالت مثبتة في قاع البحر عمى
سبيؿ االستمرار ،كال تتغير األماكف المثبتة فييا ) ،كقد عرفت ىذه المصائد مف القرف السادس  ،ككاف
تمركزىا في البحر األبيض المتكسط بامتداد ساحؿ الجزائر كتكنس كجزر صقيميا كسردينيا

1

 ،حيث يكثر

اإلسفنج كيمتد إلى مساحات أعالي البحار في أعماؽ تتراكح ما بيف  50ك 100متر إضافة إلى مناطؽ
الخميج العربي  ،كجزيرة سيرلنكا كبحر الشماؿ كخميج المكسيؾ .2
كالجدير بالمالحظة ىك أف التنظيـ القانكني لالستغالؿ ىذا النكع مف األسماؾ القاعية تـ عمى أسس
انفرادية  ،أك بناءا عمى أعراؼ محمية ال تتفؽ مع قكاعد القانكف الدكلي  ،القائمة عمى حرية الصيد في
أعالي البحار  ،كلقد اختمفت مكاقؼ الدكؿ مف محتكر لمصيد عمى الرعايا فقط  ،أك بفرض بعض الشركط
عمى األجانب أىميا حصكليـ عمى تصريحات مسبقة أك يتـ االستغالؿ بناءا عمى عقد امتياز. 3
كنظ ار لظيكر عدة منازعات تتعمؽ باستغالؿ ىذه المصائد مف الدكؿ المعنية بالصيد في المياه
الدكلية بيف محتكر كسامح مقابؿ تصريح  ،تدخمت اتفاقية جنيؼ لمصيد كحماية المكارد الحية لألعالي
البحار لسنة  1958في مادتيا 13حيث سمحت لمدكلة الساحمية بتنظيـ مصائد األسماؾ القاعية في
أعال ي البحار المجاكرة لمبحر اإلقميمي إذا كاف رعاياىا يستغمكنيا منذ زمف بعيد ،مع الترخيص لدكؿ
األخرل القياـ بنشاطات الصيد مع احتراـ نفس النظاـ كاذا كاف استغالليا عمى سبيؿ االحتكار لزمف
طكيؿ فاف ىذا اليغير مف ككنيا مناطؽ دكلية تخضع لمبدأ حرية أعالي البحار .

1
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 -الحفناكم مصطفى  ،قانوف البحار الدولي في زمف السمـ  ،مرجع سابؽ  ،صفحة .394

 -عرفت اتفاقية اتفاقية جنيؼ لمصيد كحماية المكارد الحية لألعالي البحار لسنة  1958في مادتيا13ىذه المصائد :

بأنيا "تمؾ المصائد التي تستعمؿ بمعاكنة أجيزة مثبتة في قاع البحر كمنشأة في مركز معيف كمترككة لمعمؿ بصكرة دائمة

أك في حالة إزالتيا يعاد كضعيا في كؿ مكسـ في نفس المركز ".

 -3االتجاه األكؿ مثمتو كؿ مف  :استراليا كفرنسا كايرلندا كالمكسيؾ فيما يتعمؽ بمصائد المحار كمف الدكؿ التي اتخذت
نظاـ الرقابة عمى المصايد الراقدة  ،كامكانية استغالؿ األجانب لممكارد ىي استراليا كاليند كتكنس التي أحذت بنظاـ عقكد

االمتياز أيضا.
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 فامسا  :إجراءات حؿ الفالفات الناتجة عف الصيد بموجب اتفاقية جنيؼ لمصيد والمحافظة عمىالموارد الحية في أعالي البحار:
لقد نصت اتفاقية جنيؼ لمصيد عمى آلية لحؿ الخالفات الناتجة عف الصيد في أعالي البحار
كالمتمثمة في لجنة تحكيـ يمجأ إلييا األعضاء كذالؾ بتحديد  05أعضاء لتشكيؿ ىذه األخيرة 1كاذا رفضت
أحد الدكؿ تحديد ممثال ليا ،يمكف لألميف العاـ لمنظمة األغذية كالزراعة بناءا عمى طمب مف أحد الدكؿ
تعييف ممثؿ بعد التشاكر مع الدكؿ األطراؼ في النزاع كرئيس محكمة العدؿ الدكلية ،.كتصدر حكميا بعد
 05أشير مف تعييف األعضاء ،إال إذا كانت الظركؼ تستمزـ إصدار الحكـ قبؿ ىذه الفترة ،كيككف
أعضاء المجنة مف غير الدكؿ المتنازعة كمف ذكم االختصاص.2
كتصدر حكما بأغمبية أعضائيا ،3كتعامؿ أحكاميا معاممة األحكاـ القضائية الصادرة عف محكمة العدؿ
الدكلية  ، 4كتجرم عمييا أحكاـ الفقرة  2مف المادة  94مف ميثاؽ األمـ المتحدة التي تنص أنو :
" ا ذا امتنع أحد المتقاضيف في قضية ما عف القياـ بما يفرضو عميو حكـ تصدره المحكمة ،فممطرؼ اآلخر
أف يمجأ إلى مجمس األمف ،كليذا المجمس ،إذا رأل ضركرة لذلؾ أف يقدـ تكصياتو أك يصدر ق ار نار
بالتدابير التي يجب اتخاذىا لتنفيذ ىذا الحكـ".
مف خالؿ ما سبؽ كبعد تحميمنا لنصكص اتفاقية جنيؼ  1958لمصيد كالمحافظة عمى المكارد
الحية التي كضعت تحت رعاية األمـ المتحدة  ،يالحظ أف ىذه االتفاقية تمثؿ تقدما ممحكظا ،قد تحقؽ
عمى المستكل الدكلي لمكصكؿ إلى تنظيـ عاـ لالستغالؿ المكارد الحية في أعالي البحار ،كما تكتسي
أىمية تاريخية بالدرجة األكلى بكصفيا تقنينا لمقانكف الدكلي التقميدم  ،كتبقى ممزمة لمدكؿ األطراؼ فييا
كليست أطرافا في اتفاقية قانكف البحار لسنة  ،1982إال أنو ما يعاب عمى ىذه االتفاقية عدـ دخكليا حيز
النفاذ إال بعد مركر  08أعكاـ كاممة مف إبراميا  ،باإلضافة أف العديد مف الدكؿ المعنية بالصيد في المياه
الدكلية لـ تصادؽ عمييا ،كمنو لـ تصبح نظاما عاما معترؼ بو عالميا .

1

 -المادة  09مف نفس االتفاقية .

2

 -راجع الفقرة  02مف المادة  09مف اتفاقية جنيؼ  1958الصيد كالمحافظة عمى المكارد الحية.

4

 -راجع المادة  11مف نفس االتفاقية .

3

 -راجع الفقرة  07مف نفس المادة .
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كيرجع سبب الفشؿ في إعطاء مصالح خاصة لمدكلة الساحمية فيما يتعمؽ باستغالؿ الثركات
الطبيعية الحية في المناطؽ القريبة مف شكاطئيا  ،ككاف األجدر تجاىؿ المصمحة الخاصة كتفضيؿ
مصمحة اإلنسانية جمعاء في المحافظة عمى ىذه الثركات البيكلكجية  ،إضافة إلى إعطاء الحؽ لمدكؿ
الساحمية في اتخاذ تدابير انفرادية لتنظيـ ىذه الحماية كفؽ درجة الحاجة دكف تحديد الجية التي تقدر
درجة الحاجة كاالستعجاؿ مما يظير مخاطر التقدير الشخصي ،كما أف امتداد حؽ ىذه الدكؿ إلى مناطؽ
أعالي البحار المالصقة لبحرىا اإلقميمي ،فيو مس بمبدأ تقميدم في القانكف الدكلي أال كىك مبدأ حرية
أعالي البحار باعتبارىا مياه دكلية تحكميا قكاعد الحرية كالمساكاة في االستغالؿ كاالستعماؿ كاالستكشاؼ
كىذا ما خمؽ فكضى برزت بعدىا حمكؿ جزئية كمحدكدة النطاؽ عف طريؽ التنظيمات االنفرادية أك
الثنائية كمنو ظيرت الحاجة إلى إبراـ اتفاقية حكؿ مكضكع الصيد كاستغالؿ المكارد الحية كجعميا حجة
عمى جميع الدكؿ لتحقيؽ صالح البشرية جمعاء دكف إغفاؿ المصمحة الخاصة لمدكلة الشاطئية. 1
 مؤتمر األمـ المتحدة الثاني لقانوف البحار:نظ ار لمقصكر كعدـ فعالية اتفاقية جنيؼ لمصيد لسنة  ، 1958كالتي فتحت الباب أماـ التنظيمات
الفردية التي تراعي المصمحة الخاصة  ،حتى كلك تعارضت مع المصمحة العامة لمبشرية كاف ىذا سببا

لصحكة المجتمع الدكلي كادراكو ضركرة التعاكف ،كالتنظيـ المشترؾ لعممية االستغالؿ مع مراعاة ضركرة

تحقيؽ التنظيـ الجديد فعالية لصالح اإلنسانية جمعاء  ،كنظ ار لفشؿ مؤتمر جنيؼ  1958في إيجاد حؿ
لمسألتيف ثار حكليما الخالؼ كىما  :اتساع البحر اإلقميمي كحدكد مناطؽ الصيد ،عقد مؤتمر ثاني في

جنيؼ في الفترة الممتدة مف  16مارس إلى  26أفريؿ  ، 1960كاشتركت فيو  72دكلة بمكجب قرار
 - 1كقد عبرت الدكؿ النامية عف إستيائيا مف عدـ المساكاة في مايخص مجاؿ البحار منذ مؤتمر قانكف البحار لسنة 1958
مف خالؿ تدخؿ ممثؿ األككادكر خالؿ الجمسة التاسعة لمجنة الثالثة بقكلو » في الظركؼ الحالية الحرية غير المحدكدة
تجعؿ حؽ كؿ أمة في اإلستفادة مف ثركات البحر دربا مف الكىـ كتجعؿ مف أعالي البحار المجاؿ المخصص لشركات

الصيد الكبرل«كقد أعيد التأكيد عمى ىذا الرأم مف قبؿ السنغاؿ في سنة 1971التي اعتبرت أف التنظيـ الحالي لمبحار
يسمح لسفف الدكؿ المصنعة بأف تأتي لتستنفذ مخزكنات المكارد الطبيعية الحية لممياه الساحمية لمدكؿ النامية مستغمة غياب

أية قاعدة لمتحديد كنتيجة اإلستغالؿ المفرط الذم كانت تقكـ بو القكل البحرية لممكارد الطبيعية لسكاحؿ الدكؿ الشاطئية ىك

الذم دفع ىذه الدكؿ لمقياـ بتدابير لحماية ثركاتيا الطبيعية الساحمية الحية كالمعدنية بتكسيع سيادتيا عمى المناطؽ البحرية
المجاكرة لسكاحميا بطريقة فردية كبسط سمطتيا عمى منطقة  200ميؿ بحرم كبناءا عمى ىذا جاءت مطالبة الدكؿ النامية
بكضع نظاـ جديد لمبحار يأخذ في اإلعتبار الحتميات التنمكية لمدكؿ النامية كضركرة المحافظة عمى الثركات البحرية

لمسكاحؿ لفائدة شعكب الدكؿ الساحمية كلتحقيؽ ىذه الغاية يجب تكسيع حقكؽ الدكؿ الساحمية في المنطقة كتكريسيا ضمف

قانكف دكلي جديد لمبحار دكف المساس بالحقكؽ المشركعة لمدكؿ األخرل كىي المطالب التي عبرت عنيا اقتراحات
كاعالنات الدكؿ اإلفريقية كدكؿ أمريكا الالتينية كالدكؿ اآلسيكية النامية .
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لمجمعية العامة رقـ  1307في دكرتيا المنعقدة مف  13الى 10ديسمبر  1. 1958كلكف لـ يصادفو

النجاح أيضا كلكف ىذا لـ يحكؿ دكف مكاصمة الدكؿ لجيكدىا في ىذا الشأف.

ثانيا  :اتفاقية مونتقوباي " "Montégo – Bayلقانوف البحار الموقعة في 10ديسمبر :1982
عمى الرغـ مف األىمية البالغة التي تمتعت بيا اتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ  ،1958بكصفيا

شكمت خطكة ىامة في طريؽ كضع مجمكعة مبادئ جديدة لحكـ ،كتنظيـ مسائؿ الصيد في أعالي البحار

كمعالجة مشكمة الثركات الح ية ،كاالعتراؼ لمدكؿ الساحمية بحؽ استغالؿ الثركة البحرية إال أف ىذه

االتفاقيات لـ تنجح في تسكية كؿ المشاكؿ المتعمقة بالبحار ،حيث ظؿ العديد مف المسائؿ محؿ خالؼ

بيف الدكؿ خصكصان تمؾ المتعمقة بحؽ الصيد ،كالتنقيب عف الثركات غيرالحية في البحار ،ككذلؾ اتساع

البحر اإلقميمي ،كتحديد جية معينة يناط بيا ميمة الفصؿ في ما قد ينشب بيف الدكؿ مف منازعات في
ىذا الخصكص.
يضاؼ إلى ما سبؽ أف اتفاقيات جنيؼ األربعة لـ تكف معبرة عف كجية نظر كؿ الدكؿ األعضاء

في الجماعة الدكلية  ،حيث لـ تكف أغمبية الدكؿ في إفريقيا كآسيا كأمريكا الالتينية ،ممثمة في مؤتمر األمـ

المتحدة األكؿ لعاـ  ،1958كالذم أسفر عف صياغة ىذه االتفاقيات األربع ككذلؾ في مؤتمر األمـ
المتحدة الثاني الذم عقد عاـ  ،1960كما كاف لمتقدـ العممي كالتكنكلكجي اليائؿ في مجاؿ استكشاؼ

كاستغالؿ الثركات الحية كغيرالحية في البحار ،خصكصنا تمؾ المتعمقة باحتياجات الدكؿ كالشعكب لمثركات
كالمكارد االقتصادية لمبحار لمكاجية متطمباتيا االقتصادية ،أثره في سعى األمـ المتحدة إلى إعادة النظر

في اتفاقيات جنيؼ األربع لعاـ  ،1958كالبحث عف اتفاؽ جديد يأتي بالحمكؿ المناسبة لممشاكؿ القائمة

كما قد يستجد مف مشاكؿ أخرل.

 -مؤتمر األمـ المتحدة الثالث لقانوف البحار لسنة : 1982

بتاريخ  17ديسمبر 1970

2

أصدرت الجمعية العامة لألمـ المتحدة الق ارر رقـ  2750في دكرتيا 25

دعت مف خاللو إلى عقد مؤتمر ثالث لقانكف البحار سنة  3.1973حيث انتيت لجنة االستخدامات

 - 1محمد الحاج حمكد  ،القانوف الدولي لمبحار ،مرجع سابؽ  ،صفحة .28
2
- M. Jean-Pierre Lévy, La Troisième Conférence sur le droit de la mer , Annuaire
français de droit International, volume 17, 1971. p 784.
 صادقت الجزائر عمى اتفاقية قانكف البحار لسنة  1982بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ  53- 96المؤرخ في  22جانفي 1996المتضمف التصديؽ عمى اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار الجريدة الرسمية عدد  ، 06كاعتمدت اتفاقية قانكف

البحار لسنة  1982كافة الدكؿ الساحمية بحكض البحر المتكسط باستثناء( :تركيا – سكريا -إسرائيؿ – ليبيا).

3

 -نبيؿ أحمد حممي  ،التطورات القانونية الحديثة لالستغالؿ ثروات البحار  ،المجمة المصرية لمقانكف الدكلي  ،مجمد 33

 ، 1977صفحة . 278
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السممية لقيعاف البحار بتقديـ تقرير نيائي حكؿ القضايا المتعمقة بقانكف البحار إلى الجمعية العامة لألمـ

المتحدة  ،كقد افتتحت أكؿ دكرات األمـ المتحدة الثالث لقانكف البحار في مدينة نيكيكرؾ في الفترة الممتدة
مف  03إلى  15ديسمبر .1 1973

ثـ تكالت الدكرات حتى عقدت الدكرة العاشرة في مقر األمـ المتحدة في نيكيكرؾ في الفترة مف 22

إلى  24سبتمبر عاـ  ،1982ثـ عقدت الدكرة الختامية لمتكقيع عمى البياف الختامي في "جاميكا" في الفترة
مف  6إلى  10ديسمبر.2

كفى  10ديسمبر  1982كقعت  117دكلة في مدينة مكنتيقك بال " "Montego – Bayبدكلة
جاميكا عمى اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار ،كالتي تتككف مف ديباجة ك  320مادة كستة مرفقات
ألحقت بالبياف الختامي لممؤتمر ، 3كتعتبر اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لسنة  1982مف أكسع
االتفاقات الدكلية في الكقت الحالي مف حيث عدد أطرافيا.
كما أنيا تعد إنجا ناز ىام نا في مجاؿ التنظيـ القانكني الستكشاؼ كاستغالؿ المكارد الطبيعية
المكجكدة في قيعاف البحار كالمحيطات ،كغيرىا مف األمكر المتعمقة بحماية البيئة البحرية مف التمكث
كالبحث العممي في البحار ،كيعد كحدة الصؾ مف األىداؼ التي تحققت في ىذه االتفاقية.

1

 -تـ إنشاء المجنة بمكجب قرار الجمعية العامة  23/2467في  18ديسمبر  1967مككنة مف  42دكلة لدراسة

االستخدامات السممية لقيعاف البحار كالمحيطات خارج حدكد الكالية الكطنية لمدكؿ ،كتمثمت مياميا في تقديـ دراسة شاممة

حكؿ النشاطات السابقة كالحالية لألمـ المتحدة كالككاالت المتخصصة ،كالككالة الدكلية لطاقة الذرية كدراسة االتفاقيات

الدكلية المتعمقة بيذه المناطؽ كاألخذ بعيف االعتبار الجكانب العممية كالقانكنية كاالقتصادية كبمغ عدد أعضائيا سنة 1971
نحك  91عضك .

 -2تجدر اإلشارة إلى أنو تـ تبنى االتفاقية في  30أفريؿ  1982بأغمبية  130صكتان ضد أربعة أصكات ىي أصكات (تركيا

الكاليات المتحدة  ،فنزكيال  ،إسرائيؿ) 17 ،دكلة امتنعت عف التصكيت مف بينيا (بمجيكا – بمغاريا– تشيككسمكفاكيا –
ألمانيا الغربية – ألمانيا الشرقية – المجر – إيطاليا – لكسمبكرج – منغكليا – ىكلندا – بكلندا – أسبانيا – تايالند –

أككرانيا– المممكة المتحدة)

 كتضـ االتفاقية حتى سنة  2003حكالي  145طرؼ.-دخمت االتفاقية حيز النفاذ في  16نكفمبر  ،1994بكصكؿ عدد التصديقات عمييا إلى  60تصديقان طبقا لنص المادة

 308فقرة ( )1مف االتفاقية.

3

 صالح الديف عامر ،القانوف الدولي لمبحار  ،دار النيضة لمكتاب  ،طبعة سنة  2000صفحة . 0766

حيث جمعت أربعة اتفاقيات في اتفاقية كاحدة لتحضي عمى قبكؿ الدكؿ عمى نطاؽ كاسع كتفادم
إبداء التحفظات.

1

 أوال  :المبادئ العامة :أ -اعترفت االتفاقية بمبدأ حرية أعالي البحار

2

 ،كما يترتب عنو مف حرية الصيد في ىذه المياه الدكلية

فنصت المادة  87فقرة  " 1أعالي البحار مفتكحة لجميع الدكؿ ساحمية كانت أك غير ساحمية كتمارس
حرية أعالي البحار بمكجب الشركط التي تبينيا ىذه االتفاقية  ،كقكاعد القانكف الدكلي األخرل " كمنو
فممارسة ىذه الحرية غير مطمؽ بؿ يخضع لشركط تنظيمية .3


1

كأعطت المادة  116الحؽ:
 -كقد أشارت االتفاقية في ديباجتيا إلى  :مساىمتيا في تحقيؽ السمـ كالعدالة كالتقدـ لمشعكب جمعاء  ،مع المراعاة لحؽ

جميع الدكؿ إقامة نظاـ قانكني لمبحار كالمحيطات مما ييسر االتصاؿ الدكلي ،كيعزز االستخدامات السممية لمبحار
كالمحيطات كتحقيؽ االستخداـ العادؿ كالمتسـ بالكفاءة لمكاردىا ،كصيانة مكاردىا الحية كحماية كحفظ البيئة البحرية  ،كبمكغ
ىذه األىداؼ يساىـ في تحقيؽ نظاـ اقتصادم دكلي عادؿ يراعي مصالح كاحتياجات اإلنسانية جمعاء خاصة البمداف
النامية وتعتبر اال تفاقية الثالثة لقانكف البحار إطا ار عاما لتنظيـ جميع النشاطات اإلنسانية في البحار كالمحيطات  ،ككثيقة
تنظيـ مرجعية لالستغالؿ لممكارد الحية في أعالي البحار ،كالمكارد المعدنية في قيعاف البحار العميقة بما يتجاكز حدكد
الكالية الكطنية لمدكؿ  ،كتـ تخصيص الجزء  07مف الفرع  02لحفظ كادارة المكارد الحية في أعالي البحار مف المادة
 116إلى المادة .، 120كما يحتكم الجزء  12مف االتفاقية عمى أحكاـ عامة بشأف حماية البيئة الحرية .كتنص عمى
تدابير لمنع كخفض كمكافحة التمكث البحرم ،كمنع كمكافحة دخكؿ األنكاع الغريبة ،كالتعاكف العالمي كاإلقميمي لحماية
كحفظ البيئة البحرية كرصد كتقييـ تأثيرات النشاطات عمى البيئة  ،كيستند نظاـ المنطقة المحدد في الجزء ،11إلى مبدأ أف
المنطقة كمكاردىا تشكؿ تراثا مشتركا لمبشرية كمف ثمة فقد ترؾ المكارد البيكلكجية خارج نطاؽ النظاـ المنظـ ،كماينشئ
الجزء  13مف االتفاقية نظاـ البحكث العممية البحرية لألغراض السممية.
2

 -عرفت المادة  86التي جاءت في مطمع الجزء السابع مف االتفاقية أعالي البحار " تنطبؽ أحكاـ ىذا الجزء عمى جميع

أجزاء البحر التي التشمميا المنطقة االقتصادية الخالصة كالبحر اإلقميمي أك المياه الداخمية لدكلة ما كال تشمميا المياه

أرخبيمية لمدكؿ األرخبيمية "

 -أحمد محيك  " :تحدل المطالب األساسية لمدكؿ النامية دقرطة العالقات كالمنظمات الدكلية كالتي عنصرىا األساس ىك

مشاركة الجميع في إعداد القكاعد الجديدة لمقانكف الدكلي " مشاركة الدوؿ في إعداد القانوف الجديد لمبحار  ،المجمة

الجزائرية لمعمكـ القانكنية كاالقتصادية كالسياسية  01/ 1984 ،صفحة

3

.125

 -المادة  87فقرة  " 2تمارس ىذه الحريات مف قبؿ جميع الدكؿ مع ايالء المراعاة الكاجبة لمصالح الدكؿ األخرل في

ممارسة حرية أعالي البحار ككذالؾ االعتبار الكاجب لما تنص عميو ىذه االتفاقية ".
66

أ -لجميع الدكؿ في مزاكلة رعاياىا صيد األسماؾ في أعالي البحار رىنا بمراعاة  :التزاماتيا الناجمة عف
المعاىدات  ،حقكؽ الدكؿ الساحمية ككاجباتيا ككذالؾ مصالحيا المنصكص عمييا في الفقرة  02مف المادة
 63كالمكاد مف  64إلى .1 67

ب  -التأكيد عمى مبدأ المساكاة في استغالؿ المكارد الحية لألعالي البحار.
ج -التأكيد عمى مبدأ التعاكف لحفظ كادارة لممكارد الحية في أعالي البحار.

2

3

 ثانيا  :حقوؽ الدوؿ والتزاماتيا :الحؽ في الصيد مكفكؿ لجميع الدكؿ بشرط احتراـ الدكؿ التزاماتيا التعاقدية المترتبة عمى التزاماتيا
بمقضي المعاىدات الدكلية سكاءا كانت ثنائية أك إقميمية أكغير ذالؾ  ،مع مراعاة عدـ تناقض ىذه
االلتزامات مع ما تتضمنو االتفاقية العامة لقانكف البحار لسنة  ،1982كما تتضمنو مف أحكاـ تنظيمية
لمصيد في المياه الدكلية في الفرع  02مف الجزء السابع

4

 ،مع التزاـ الدكؿ عند الصيد في أعالي البحار

مراعاة مصالح الدكؿ األخرل التي تصطاد في المنطقة ساحمية كانت أك غير ساحمية  ،5كخاصة فيما
1

 -كلمزيد مف التفصيؿ حكؿ ىذا المكضكع ارجع لممكاد التالية  :المادة  63الخاصة باألرصدة التي تكجد داخؿ المنطقة

االقتصادية الخالصة لمدكلتيف ساحميتيف أك أكثر أك في كؿ مف المنطقة االقتصادية الخالصة كالقطاع الكاقع كرائيا

كالمالصؽ ليا /المادة  64ال خاصة باألنكاع الكثيرة االرتحاؿ المادة  : 65المتعمقة بثدييات البحرية  /المادة  66األنكاع

البحرية النيرية  /المادة  67األنكاع النيرية البحرية .

2

 -نصت المادة  " 125يككف لمدكؿ الغير ساحمية حؽ الكصكؿ إلى البحر كمنو لغرض ممارسة الحقكؽ المنصكص

عمييا في ىذه االتفاقية" .

 -ارجع لممادة  124فقرة  1ك 2فيما يتعمؽ بتعريؼ الدكلة الحبيسة.

3
4
5

 راجع المادة  118الخاصة بتعاكف الدكؿ في حفظ كادارة المكارد الحية لألعالي البحار. -راجع نفس المادة الفقرة األخيرة .

 -الدكؿ الحبيسة ىي الدكؿ التي ليست ليا منفذ عمى البحر نص عمييا الجزء العاشر مف االتفاقية في المكاد( 124

 )125حيث تنص لممادة  125مف االتفاقية الخاصة بحؽ الكصكؿ إلى البحر منو كحرية المركر العابر " يككف لمدكؿ
غير ساحمية حؽ الكصكؿ إلى البحر كمنو لغرض ممارسة الحقكؽ المنصكص عمييا في ىذه االتفاقية بما فييا تمؾ المتعمقة
بحرية أعالي البحار كبالتراث المشترؾ لإلنسانية  ،كتحقيقا ليذه الغاية تتمتع الدكؿ الغير ساحمية بحرية المركر العابر عبر

أراضي المركر العابر بكافة كسائؿ النقؿ  ".كمنو فاف االتفاقية قصرت تعبير الدكؿ الغير ساحمية عمى الدكؿ التي ال شاطئ

ليا ككاف عمييا في رأينا م د ىذه األحكاـ لتستفيد منيا الدكؿ المتضررة جغرافيا التي التطؿ عمى محيطات كبحار مفتكحة
كحاؿ دكلة الجزائر كتكنس كليبيا  ،كمف جية ثانية إف إطالؽ العناف لدكلة المركر العابر التي ليا الحؽ في اتخاذ التدابير

المنصكص عمييا في الجزء العاشر لمدكؿ الغير ساحمية تشكؿ ت عديا عمى مصالحيا المشركعة ،كىذا يعد تيديدا خطي ار ليذه
الحقكؽ كقد حاكلت االتفاقية حؿ ىذا المشكؿ مف خالؿ المادة 130مف خالؿ إزالة أك تفادم كؿ تأخير مف دكلة المركر
العابر  ،كغيره مف الصعكبات ذات الطابع التقني كالفني كفي حالة حصكؿ تأخير تتعاكف دكلة المركر العابر كدكلة غير

ساحمية لإلزالة ىذه التأخيرات .
62

يتعمؽ بالمحافظة عمى األرصدة السمكية ،كالتي تمثؿ أنكاع مترابطة في كؿ مف المنطقة االقتصادية
الخالصة ،كما كرائيا في مناطؽ أعالي البحار كاألنكاع السمكية الكثيرة االرتحاؿ كالثدييات البحرية
كاألنكاع السمكية النيرية كالبحرية، 1كتتخذ الدكؿ التدابير المناسبة بالنسبة لرعاياىا لمحفاظ عمى المكارد
الحية في أعالي البحار ،أك التعاكف مع دكؿ أخرل في اتخاذ ىذه التدابير

2

 ،كتدخؿ الدكؿ التي يستغؿ

رعاياىا مكارد حية متماثمة أك مختمفة في مفاكضات لالتخاذ تدابير حماية كتتعاكف عند الضركرة لتؤسس
منظمات دكف إقميمية أك إقميمية لمصائد األسماؾ

3

،كعمى الدكؿ في تحديدىا لكمية الصيد المسمكح بيا

أف تضع تدابير حفظ المكارد الحية في أعالي البحار عمى أساس أفضؿ األدلة العممية عف كمية الصيد
كغير ذالؾ مف البيانات المتصمة بحفظ األرصدة السمكية المتكفرة لمدكؿ المعنية  ،كالتي تيدؼ إلى حماية
األرصدة السمكية ،كتجديدىا بمستكيات يمكف أف تحفظ أقصى غمة قابمة لمدكاـ مراعاة لمعكامؿ البيئية
كاالحتياجات الخاصة لمدكؿ النامية  ،كمراعاة أنماط الصيد كالترابط بيف السالالت السمكية كأية مصايد
دكلية مكصى بيا عمى الصعيد دكف اإلقميمي كاإلقميمي أك العالمي. 4
كما عمى الدكؿ أف تأخذ بعيف االعتبار عند كضع تدابير المحافظة السابقة  ،اآلثار التي تمحؽ باألنكاع
المرتبطة باألنكاع المجتناة  ،كذالؾ بغية المحافظة كتجديد األنكاع المرتبطة عند مستكيات أعمي مف
مستكيات يصبح تكاثرىا ميددا بصكرة خطيرة  ، 5كما تضمف الدكؿ المعنية عدـ التمييز في تدابير الحفظ
بيف صيادم الدكؿ .
 و مف فالؿ ما سبؽ نستفمص أف اتفاقية قانوف البحار لسنة  1982ابتكرت آليات جديدة لحفظ
إدارة موارد أعالي البحار وىي:
 -10االستناد عمى المعطيات العممية لالتخاذ تدابير الحماية .
 -10ايالء أىمية لالعتبارات االيككلكجية كاالقتصادية  ،مف بينيا مصالح الدكؿ النامية كمحاكلة
لإلرضاء ىذه الفئة المستقمة حديثا حيث كرد مبدأ المساعدة بشكؿ صريح في مؤتمر منظمة األغذية

1

 -ارجع لممكاد مف  63إلى  67مف االتفاقية .

2

 -المادة  ":117عمى جميع الدكؿ كاجب اتخاذ ما قد يككف ضركريا مف التدابير بالنسبة لرعايا كؿ منيا مف أجؿ حفظ

3

 -ارجع لممادة  118مف االتفاقية .

5

 -المادة  119فقرة ب مف االتفاقية .

المكارد الحية لألعالي البحار ،أك التعاكف مع دكؿ أخرل في اتخاذ تمؾ التدابير" .

4

 -المادة  119فقرة أ مف االتفاقية .
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كالزراعة لسنة  1992حكؿ الصيد المسؤكؿ  ،كالمنعقد في كانككف في جانفي  1992حيث قرر المؤتمر
تقديـ مساعدة مالية إلى الدكؿ النامية لتحسيف كتكسيع صناعة الصيد المسؤكؿ فييا .
 -10األخذ بعيف االعتبار كسائؿ الصيد كالتكامؿ بيف مخزكنات األسماؾ كقكاعد الحد األدنى المحددة
عمى الصعيد االقميمي كالدكلي.
 - 14مراعاة أثار الحصص التي تضعيا الدكؿ في صيد األسماؾ في أعالي البحار.
ثالثا  :آليات اتفاقية قانوف البحار لسنة  1982لحؿ النزاعات :
إف المنازعات الدكلية في البحار تتفرد بخصائص تميزىا عف بقية المنازعات الدكلية كىي التنكع
كالتشابؾ كالتعقيد  ،ىذه الخصائص انعكست عمى أنظمة تسكية المنازعات التي قررتيا االتفاقيات الدكلية
في البحار ،كخصكصا اتفاقية مكنتقكبام لسنة  ، 1982التي نكعت كسائؿ التسكية كي تستجيب لتنكع
كتعدد ىذه الطائفة مف المنازعات كنظمت بطريقة تضمف تشكيميا مف المختصيف في مسائؿ البحار ممف
يتمتعكف بمعرفة قانكنية كفنية كعممية كاسعة كي تستجيب لتعقيد كتشابؾ ىذه المنازعات ،كمف أجؿ
الكصكؿ إلى حمكؿ عادلة عند الفصؿ فييا ، 1كقد أكدت اتفاقية  1982لقانكف البحار في جزئيا  15عمى
االلتزاـ بمبدأ التسكية السممية لممنازعات مف خالؿ المادة  279ككفقا لمفقرة  03مف المادة  02مف ميثاؽ
األمـ المتحدة حيث تسعى لإليجاد حؿ بالكسائؿ المبينة في الفقرة  01مف المادة  33مف الميثاؽ ،حيث
تقرر ىذه المادة المبدأ العاـ الخاص بتسكية المنازعات بالطرؽ السممية الذم ىك التزاـ عاـ عمى عاتؽ
أعضاء األمـ المتحدة

2

،إال أف اإلجراءات الكاردة في الجزء  15ال تطبؽ إذا كانت الدكؿ األطراؼ في

نزاع يتعمؽ بتفسير االتفاقية ،أك تطبيقيا قد اتفقت عمى السعي إلى تسكية النزاع بكسيمة سممية مف
اختيارىا .3
1

 -تشمؿ مكاضيع المنازعات الدكلية في البحار :ت غيير كتطبيؽ المعاىدات كالمنازعات الناجمة عف ممارسة الحريات

كالحقكؽ البحرية كمنازعات الحدكد البحرية  ،كازدادت منازعات الحدكد البحرية بعد نفاذ اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار

لعاـ  1982بسبب إحداث االتفاقية لمناطؽ بحرية جديدة (المنطقة االقتصادية الخاصة  ،كتحديدىا الجرؼ القارم بما اليقؿ
عف  200ميؿ بحرم ،كالبحر اإلقميمي  12ميال بحريا) كالزاـ الدكؿ األطراؼ بكضع خرائط تكضح حدكدىا في ىذه
المناطؽ األمر الذم ينذر بكقكع منازعات كثيرة عند التحديد.

2

 -كتجدر اإلشارة إلى أف الفقرة الثالثة مف المادة الثانية مف ميثاؽ األمـ المتحدة تقرر" تفض جميع أعضاء الييئة

منازعاتيـ الدكلية السممية عمى كجو ال يجعؿ السمـ كاألمف كالعدؿ الدكلي عرضة لمخطر".

3

 -ارجع لممادة  281مف االتفاقية .

 نص الجزء  15مف اتفاقية قانكف البحار لسنة  1982عمى نظاـ لحؿ الخالفات مف المكاد 179إلى .29969

كما نصت االتفاقية عمى التسوية القضائية لممنازعات البحرية الدولية :
كىذه الكسائؿ مجسدة في (محكمة العدؿ الدكلية  ،التحكيـ الدكلي العاـ) كالتي تعتبر كسائؿ تقميدية عامة
إضافة إلى الكسائؿ المستحدثة في اتفاقية  1982كىي المحكمة الدكلية لقانكف البحار التي يممؾ قضاتيا
كفاءة عالية في مجاؿ قانكف البحار كالتحكيـ الخاص  ،كىذا ما نصت عميو المادة  287مف اتفاقية
األمـ المتحدة لقانكف البحار التي تنص أف الدكؿ حرة عند تكقيعيا أك تصديقيا عمى االتفاقية أك
انضماميا إلييا ،أك في أم كقت بعد ذلؾ في أف تختار بكاسطة إعالف مكتكب كاحد ،أك أكثر مف
الكسائؿ المحددة باإلتفاقية لتسكية المنازعات المتعمقة بتفسير أك تطبيؽ االتفاقية كتتمثؿ الكسائؿ في
( محكمة العدؿ الدكلية ،محكمة تحكيـ مشكمة كفقا لممرفؽ السابع لإلتفاقية كمحكمة تحكيـ خاصة مشكمة
كفقا لممرفؽ الثامف  ،ك المحكمة الدكلية لقانكف البحار).

1

كحتى سنة  2004كمف بيف  145دكلة عضك في إتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار  34دكلة منيا فقط
إختارت بكاسطة إعالف مكتكب الكسائؿ المقررة لحؿ النزاعات طبقا لممادة  287مف إتفاقية األمـ المتحدة
لقانكف البحار ،ك 21دكلة عضك إختارت المحكمة الدكلية لقانكف البحار ككسيمة مف الكسائؿ لحؿ
النزاعات المتعمقة بتفسير أك تطبيؽ إتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار.
أوال  -المحكمة الدولية لقانوف البحار:

2

3

ىي محكمة مختصة بكؿ النزاعات المعركضة عمييا كفقا لمجزء الخامس عشر مف إتفاقية األمـ المتحدة
لقانكف البحار لسنة ،1982الخاصة بتفسيركتطبيؽ اإلتفاقية كفقا لممادة  288فقرة  ، 1كالمادة  21مف

 -1غساف ىشاـ الجندم ،حرية الصيد في أعالي البحار ،مرجع سابؽ ،صفحة .97
 - 2تصريح السيد  M.L. Dolliver M. Nelsonرئيس المحكمة الدكلية لقانكف البحار أماـ الدكرة  59لمجمعية العامة

لمنظمة األمـ المتحدة في .2004/11/17
3

 -مقرىا في مدينة ىامبكرج بألمانيا كليا أف تمارس أعماليا في مكاف آخر كمما رأت ذالؾ مناسبا المادة  3-2-1/1مف

المرفؽ السادس ،كتتككف المحكمة مف  21عضكا مستقال يجرم انتخابيـ مف بيف أشخاص يتمتعكف بأكسع شيرة كانصاؼ
ككفاءة عالية في مجاؿ قانكف البحار كفقا لممادة  02مف فقرة  01مف النظاـ األساسي لممحكمة .

 يكفؿ تشكيؿ محكمة العدؿ الدكلية تمثيؿ األنظمة القانكنية الرئيسية في العالـ كالتكزيع الجغرافي العادؿ ينتخب أعضاءغيرنو يشترط أف تنتيي عضكية  07أعضاء بانتياء  03سنكات
المحكمة لمدة  09سنكات كيجكز إعادة انتخابيـ ،أ

كتنتيي عضكية  07أعضاء آخريف بانتياء  06سنكات .يجرم اختيارىـ بالقرعة الذم يسحبيا األميف العاـ لألمـ المتحدة
كما يجكز لكؿ دكلة أف ترشح شخص يف ذك كفاءة كتشكؿ ترشيحات الدكؿ األطراؼ قائمة بأسماء المرشحيف كىذا حسب

نص المادة  4فقرة  01مف المرفؽ السادس ،كيتـ االنتخاب باالقتراع السرم كيفكز المرشحكف الذيف حازك عمى أغمبية
األصكات كأغمبية ثمثي أصكات الدكؿ األطراؼ الحاضرة المادة  4فقرة . 4
68

النظاـ األساسي لممحكمة ، 1كاإلتفاؽ الخاص بتطبيؽ الجزء الحادم عشر مف إتفاقية األمـ المتحدة لقانكف
البحار ،ككؿ نزاع يرجع لممكاد  297ك  298مف اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار يمكف إخضاعيا
لممحكمة إذا إتفؽ أطراؼ النزاع عمى ذلؾ ، 2ك بناءا عمى المادة  288فقرة  02مف اتفاقية األمـ المتحدة
لقانكف البحار :فإف المحكمة مختصة في جؿ النزاعات المتعمقة بتفسير ،أك تطبيؽ اإلتفاقيات الدكلية التي
ليا صمة بأىداؼ اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار كما تنص المادة  21مف النظاـ األساسي لممحكمة
عمى أنيا مختصة بالنزاعات عندما يصرح بذلؾ في أم إتفاقية أخرل غير إتفاقية األمـ المتحدة لقانكف
البحار ،كما تقضي المادة  288فقرة  04مف اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار ،ككذا المادة  58مف
القانكف الداخمي لممحكمة الدكلية لقانكف البحار ،بأف تختص بالنظر في االختصاص الخاص بيا في حالة
بركز خالؼ حكؿ ما إذا كانت المحكمة ذات إختصاص ،ك يككف ذلؾ بمكجب قرار يصدر عنيا  ،كما
تقضي المادة  22مف النظاـ األساسي لممحكمة بأف كؿ نزاع متعمؽ بتطبيؽ ،أك تفسير معاىدة أك إتفاقية
نافذة تعالج مكضكع تتناكلو إتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار يمكف إحالتو عمى المحكمة إذا اتفؽ
أطراؼ المعاىدة عمى ذلؾ .3
 اإلجراءات :
أ -استنفاذ طرؽ الطعف القانونية الدافمية  :ال يجكز إحالة نزاع بيف الدكؿ األطراؼ يتعمؽ بتفسير
أكتطبيؽ اإلجراءات المنصكص عمييا في المادة  295مف اتفاقية قانكف البحار لسنة  1982إال بعد أف
تككف طرؽ الطعف الداخمية قد استنفذت كفؽ ما يقضي بو القانكف الدكلي.

1
2

 صالح الديف عامر  ،القانوف الدولي لمبحار ،مرجع سابؽ  ،صفحة .586 -كنػ ػػكش ليمػ ػػى  ،دربػ ػػاف كري ػ ػػـ  ،المحكمػػة الدوليػػة لقػػانوف البحػػار  ،مػػذكرة تخػػرج مػػف المدرسػػة الكطنيػػة لمقضػػاء –سػػنة

 2008صفحة . 03
3

 -كىذه قائمة تشمؿ إتفاقيات دكلية في مضمكنيا قكاعد تمنح اإلختصاص لممحكمة الدكلية لقانكف البحار:

 -إتفاقية تشجع عمى امتثاؿ سفف الصيد بأعالي البحار لإلجراءات الدكلية لمحفاظ كاإلدارة المصادؽ عمييا بركما في

 1993/11/24كالتي دخمت حيز التنفيذ في  ،2003/04/24في مادتيا  09الخاصة بحؿ النزاعات،

 إتفاقية تطبيؽ قكاعد إتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لػ  1982/12/10المتعمقة بالمحافظة ك إدارة مخزكنات األسماؾالتي تنتقؿ داخؿ أك خارج المناطؽ اإلقتصادية كمخزكنات األسماؾ كثيرة اإلرتحاؿ ك المصادؽ عمييا في 1995/08/04

ك التي دخمت حيز التنفيذ في  2001/12/11في مادتيا  30إجراءات حؿ النزاعات ك المادة  31اإلجراءات التحفظية
المادة  32حدكد تطبيؽ إجراءات حؿ النزاعات.

 -بركتكككؿ  1996إلتفاقية حكؿ الكقاية مف تمكث البحار عف طريؽ طفك النفايات  1972المصادؽ عمييا في

 1996/11/07التي دخمت حيز التنفيذ في  2006/03/24المادة  16حؿ النزاعات.
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ب -القانوف الواجب التطبيؽ :تطبؽ المحكمة ذات االختصاص بمكجب ىذا الفرع اتفاقية قانكف البحار
لسنة  1982كقكاعد القانكف الدكلي الغير مخالفة ليذه االتفاقية كفقا لمبادئ العدؿ كاإلنصاؼ، 1.ك إذا لـ
يقبؿ أطراؼ النزاع بنفس اإلجراء لحؿ النزاع ،فإف النزاع يطرح عمى إجراء تحكيمي كفقا لممرفؽ السابع إال
إذا إتفؽ األطراؼ عمى خالؼ ذلؾ.2
تعرض المنازعات عمى المحكمة إما بإخطار مسجؿ باالتفاؽ الخاص أك بطمب كتابي مكجو إلى المسجؿ
في حالة إذا كاف أطراؼ النزاع قد أصدرك إعالنات بقبكؿ المحكمة الدكلية لقانكف البحار كإجراء لتسكية
المنازعات طبقا لممادة  287مف االتفاقية كال بد مف بياف مكضكع النزاع كأط ارفو .3
ت-الجمسات وسير الدعوى  :يتكلى رئيس المحكمة أك نائبو إدارة الجمسة كفي حالة الغياب يتكلى أقدـ
القضاة ذالؾ،كفقا لممادة  62مف المرفؽ السادس كتفصؿ في جميع المسائؿ بأغمبية األصكات الحاضريف.
ث -ق اررات المحكمة قطعية عمى أطراؼ النزاع كفي حالة غمكضيا تقكـ المحكمة بتفسيرىا ( المادة ).33
ج -افتصاص المحكمة :يشمؿ اختصاص المحكمة جميع المنازعات المحالة إلييا بمكجب االتفاقية
كجميع المسائؿ المنصكص عمييا تحديدا في أم اتفاؽ آخر يمنح االختصاص لممحكمة.
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 -10افتصاص المحكمة في فرض التدابير المؤقتة  :لممحكمة فرض أم تدبير مؤقت تراه مناسبا
لمحفاظ عمى حقكؽ أطراؼ النزاع ،أك مف أجؿ تفادم أضرار بميغة لمبيئة البحرية في إنتظار القرار النيائي
كفؽ إجراءات كشركط محددة في المادة  290فقرة  01مف اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار ،ك المادة
 25فقرة  01مف النظاـ األساسي لممحكمة كما يمكف لممحكمة أف تفرض تدابير مؤقتة حسب ما ىك مقرر
في المادة  290فقرة  05في إنتظار تشكيؿ محكمة التحكيـ المحاؿ عمييا النزاع في ظرؼ أسبكعيف مف
تاريخ طمب اإلجراء التحفظي  ،ىذا إذا لـ يتفؽ أطراؼ النزاع خالؿ ىذه المدة عمى عرض النزاع عمى
محكمة ما بشرط أف تتأكد المحكمة الدكلية لقانكف البحار بصكرة مبدئية أف المحكمة التحكيمية التي
ستتشكؿ ستككف ذات إختصاص كأف حالة اإلستعجاؿ تتطمب ذلؾ.
-10إفتصاص المحكمة في طمبات اإلفراج السريع عف السفف وتحرير وطاقميا  :المحكمة مختصة
بالنظر في طمب اإلفراج السريع عف السفينة المحتجزة  ،أك تحرير طاقميا طبقا المادة  292مف إتفاقية

1

 -المادة  293مف االتفاقية.
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 -المادة  32مف المرفؽ السادس مف االتفاقية.

 -2المادة  287الفقرة  05مف االتفاقية.
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 المادة  21مف المرفؽ السادس مف االتفاقية .91

األمـ المتحدة لقانكف البحار لسنة  ،1982التي تنص أنو عند حجز سمطات دكلة طرؼ سفينة تحمؿ عمـ
دكلة طرؼ أخرل  ،كتدعى أف الدكلة التي حجزت السفينة لـ تحترـ إجراءات إتفاقية األمـ المتحدة لقانكف
البحار التي تفرض اإلفراج السريع عف ال سفينة أك تحرير طاقميا عند تقديـ كفالة معقكلة أك ضماف مالي.
جاز أف تحكؿ مسألة اإلفراج مف االحتجاز إلى أية محكمة يتفؽ عمييا األطراؼ  ،كاذا لـ يحصؿ االتفاؽ
في عشرة أياـ إعتبا ار مف تاريخ حجز السفينة أك القبض عمى طاقميا إلى أية محكمة تقبؿ بيا الدكلة
المحتجزة بمكجب المادة  287كطمب اإلفراج عف السفينة أك تحرير طاقميا ال يمكف قبكلو إال مف طرؼ
دكلة عمـ السفينة

1

كتنظر المحكمة دكف تأخير في طمب اإلفراج فقط (المادة  292فقرة  ) 03كبمجرد

إيداع الكفالة التي تقرىا المحكمة كتمتثؿ الدكلة المحتجزة بسرعة لقرار المحكمة.
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 -03كما ىي مفتصة في النزاعات حوؿ قاع البحار استنادا لنص المادة  186و.187
 -04اآلراء اإلستشارية :
تختص غرفة منازعات قاع البحار 3بإعطاء أراء إستشارية بطمب مف الجمعية كمجمس السمطة
الدكلية لقاع البحار المادة  159فقرة  10مف إتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لسنة  1982كالمادة
 191منو كىذا في حدكد نطاؽ أنشطتيا عمى أف يصدر الرأم بصكرة مستعجمة.
ثانيا  -التحكيـ :
ىك كسيمة مف كسائؿ التسكية السممية لممنازعات المتعمقة بتفسير االتفاقية أك تطبيقيا كيشير الفرع الثاني
االلزمية أف الدكلة الطرؼ التي لـ تصدر إعالنا بقبكؿ
ا
مف الجزء الخامس عشر كالمتعمؽ باإلجراءات

إجراء معيف  ،تعتبر أنيا قبمت بالتحكيـ كفقا لممرفؽ  07أم محكمة التحكيـ التي تتشكؿ كفقا لممادة 03

 - 1المادة  292فقرة  02مف إتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار
 - 2المادة  292الفقرة األخيرة.
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 -أنشئت ىذه الغرفػة بمكجػب الجػزء الحػادم عشػر الفػرع الخػامس مػف إتفاقيػة األمػـ المتحػدة لقػانكف البحػار بمكجػب المػادة

 14مػف النظػاـ األساسػي لممحكمػػة ،ك ىػي تتمتػع بنظػػاـ خػاص داخػؿ المحكمػة ،ك تخػػتص بالن ازعػات المتعمقػة باالستكشػػاؼ
كاالسػػتغالؿ كاسػػتثمار المنػػاطؽ الدكليػػة لقػػاع البحػػار ،كمػػا تكجػػد بالمحكمػػة عػػدة غػػرؼ أخػػرل منيػػا غرفػػة حػػؿ المنازعػػات
المتعمقػة بالصػػيد كفقػا لممػادة  15فقػرة  01مػف النظػاـ األساسػػي التػي أنشػأت بتػػاريخ  1997/02/14التػي تتشػكؿ مػػف 07
أعضػػاء يقكمػػكف بتعيػػيف رئػػيس مػػف بيػػنيـ ،كالنصػػاب القػػانكني المطمػػكب إلجتمػػاع الغرفػػة ىػػك خمسػػة أعضػػاء ،كتخػػتص ىػػذه

الغرفػػة بالن ازعػػات التػػي يتفػػؽ األطػراؼ عمػػى عرضػػيا عمييػػا فيمػػا يتعمػػؽ بتفسػػير أك تطبيػػؽ أم قاعػػدة إلتفاقيػػة األمػػـ المتحػػدة
لقانكف البحار التي تخص الحفاظ ك إدارة المكارد البحرية الحية ،ك أم إتفاقية أخػرل تخػص اإلدارة ك المحافظػة عمػى المػكارد

البحرية التي تمنح في بنكدىا اإلختصاص لممحكمة.
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مف  05أعضاء

1

 ،كيعرض النزاع عمييا بطمب طرؼ كاحد مف أطراؼ النزاع طالما قبمت األطراؼ

التحكيـ ككسيمة مف كسائؿ التسكية .2
ثالثا  -التحكيـ الفاص:

جاء المرفؽ الثامف مف مرفقات االتفاقية منطكيا عمى قكاعد تفصيمية بشأف التحكيـ الخاص تخضع ليا
قكاعد معينة مف المنازعات كفقا لنص المادة  287فقرة  01مف االتفاقية

3

 ،كىي منازعات مصائد

األسماؾ ،حماية البيئة البحرية كالحفاظ عمييا  ،البحث العممي ،المالحة بما في ذالؾ التمكث مف السفف
كعف طريؽ اإلغراؽ المادة 1مف المرفؽ الثامف .4


ونسفمص في األفير أف  :اتفاقية قانكف البحار لسنة  1982تختمؼ عف اتفاقيات قانكف البحار

لسنة  ، 1958حيث أنيا جاءت لتنظيـ كافة األمكر المتعمقة بالبحار ،كاعتبرت اإلطار العاـ الذم
يحكـ تأسيس كتحديد المناطؽ البحرية حيث نظمت حقكؽ كؿ الدكؿ األعضاء في المجتمع الدكلي
سكاء كانت ساحمية أك غير ساحمية نامية ،أك متقدمة كذلؾ تناكلت االتفاقية مسألة تنظيـ استغالؿ قاع
البحار كالمحيطات كاستغالؿ المكارد الحية داخؿ كخارج المنطقة االقتصادية الخالصة ،كما تناكلت
تنظيـ حقكؽ الدكؿ كالتزاماتيا عمى كؿ المناطؽ البحرية سكاء كانت مياىان داخمية أك بحا انر إقميمية أك
مناطؽ اقتصادية خالصة أك مناطؽ مجاكرة أك امتدادنا قارينا أك بحا نار دكلية ،كذلؾ عمى خالؼ اتفاقيات
1

 -كيعي ف الطرؼ الذم يقيـ الدعكل عضكا كاحدا يتـ اختياره مف القائمة المشار إلييا في المادة  2مف ىذا المرفؽ كيعيف

الطرؼ األخر في غضكف شير مف استالـ اإلخطار عضكا مف القائمة كيعيف  03اآلخركف باتفاؽ األطراؼ كاذا لـ يتفقا
األطراؼ عمى تكميؼ شخص يقكـ رئيس المحكمة الدكلية لقانكف البحار بالتعييف الالزـ أعضائيا كفي حالة تساكم

األصكات يرجح صكت الرئيس المادة  8مف المرفؽ السابع كيقتصر حكـ المحكمة عمى مكضكع النزاع المادة  10مف

المرفؽ السابع .

2
3
4

 صالح الديف عامر  ،القانوف الدولي لمبحار ،مرجع سابؽ صفحة .577 نفس المرجع السابؽ صفحة . 582 -كيالحظ أف الطابع العمم ي كالفني يغمب عمى تمؾ المنازعات التي ليا طابعا خاصا يككف مف األفضؿ أف يضطمع بيذه

الميمة خبراء عمى درجة عالية مف التخصص في مكضكع المنازعة ،كقد سمحت المادة  05مف المرفؽ الثامف لدكؿ

األطراؼ أف تطمب مف محكمة التحكيـ الخاص أف تجرم تحقيؽ ،كأف تثبت الكقائع المسببة لمنزاع ،ك تصدر تكصيات
ليست ليا قكة القرار المادة  5فقرة  03مف المرفؽ الثامف  ،كما نصت المادة  02مف المرفؽ الثامف أنو يتـ كضع أربعة
قكائـ لمخبراء في  04مجاالت المحددة في المادة األكلى مف المرفؽ الثامف كتعد القكائـ المنظمات الدكلية المختصة ،كلكؿ
دكلة أف تقترح خبيريف في كؿ قائمة مف القكائـ األربعة ،كتحتفظ بيذه القكائـ منظمة التغذية كالزراعة في ميداف مصائد
األسماؾ كبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة في ميداف حماية البيئة البحرية  ،كالمجنة االكقيانكغرافية الحككمية في ميداف البحث

ا لعممي البحرم كالمنظمة الدكلية لممالحة البحرية في ميداف المالحة بما في ذالؾ التمكث مف السفف عف طريؽ اإلغراؽ .
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 1958األربعة التي كانت كؿ منيا تتعمؽ بتنظيـ استغالؿ الدكؿ كانتفاعيا بمنطقة بحرية معينة  ،كما
جاءت االتفاقية الجديدة ألكؿ مرة بفكرة المنطقة االقتصادية الخالصة 1كالتي تعطى لمدكلة الساحمية
الحؽ في إعالف منطقة اقتصادية خالصة تمتد إلى مسافة  200ميؿ بحرم تبدأ مف خط األساس
الذم يقاس منو عرض البحر اإلقميمي تتمتع فييا بحقكؽ سيادية لغرض االستكشاؼ كاالستغالؿ
كحماية كادارة المكارد الطبيعية في المنطقة.2
كما تكصمت االتفاقية  ،ألكؿ مرة أيضا إلى تحديد اتساع البحر اإلقميمي باثنتي عشر ميالن بحريان

3

كىى مسألة لـ تكف قد حسمت في اتفاقية جنيؼ لسنة  1958المتعمقة بالبحر اإلقميمي ،كما أنشأت
االتفاقية السمطة الدكلية المختصة باستغالؿ قاع البحار كالمحيطات فيما كراء حدكد الكالية اإلقميمية لمدكؿ
باعتباره تراثان مشتركان لإلنسانية 4التي لـ تبدأ عمميا إلى يكمنا ىذا مما يطرح عالمات االستفياـ عف مدل
فعالية أحكاـ ىذه المعاىدة الدكلية كقصكرىا عف تحقيؽ العدؿ كالمساكاة في استغالؿ المكارد الطبيعية في
أعالي البحار بيف الدكؿ المتقدمة كالدكؿ النامية  .إضافة إلى ما سبؽ نظمت االتفاقية مسألة المركر
العابر عبر المضايؽ كغيرىا مف المسائؿ التي لـ تكف منظمة في ظؿ اتفاقيات جنيؼ لعاـ  .51958ىذا
كقد أكردت المادة  311مف االتفاقية في فقرتيا األكلى حكمنا ىامنا بخصكص العالقة بينيا كبيف اتفاقات
 1958حيث قررت سمك ىذه االتفاقية فيما بيف أطرافيا عمى اتفاقيات جنيؼ األربع لعاـ  ،1958أم أنو
في حالة كجكد أم تعارض بيف حكـ كارد في ىذه االتفاقية كحكـ آخر كارد في أم مف اتفاقيات 1958
كانت العبرة بالحكـ الكارد في إتفاقية. 1982
كما تضمنت أحكامان لحماية البيئة البحرية بصكرة عامة  ،كالمكارد الحية البحرية كاألشكاؿ األخرل
لمحياة البحرية بصكرة خاصة  .كباإلضافة إلى ذلؾ  ،يطمب إلى الدكؿ حماية النظـ اإليككلكجية النادرة
كالمعرضة لمخطر كتحتكل اتفاقية األمـ المتحدة بشأف قانكف البحار أيضنا قكاعد الستكشاؼ كاستغالؿ
المكارد المعدنية في قاع البحار ،التي تتجاكز حدكد الكالية الكطنية  ،كنظ نار لعدـ كجكد كالية كطنية عامة
تعمؿ اتفاقية األمـ المتحدة بشأف قانكف البحار عمى إنشاء أنظمة محددة لممكارد الحية في أعالي البحار
1

 -ارجع لممكاد  55إلى  75مف االتفاقية.

3

 -المادة  03مف االتفاقية .

5

 -المادة  38مف االتفاقية .

2

4

 محمد بكسمطاف  ،مبادئ القانوف الدولي العاـ  ،الجزء  1ديكاف المطبكعات الجامعية  2007صفحة .242 المادة  103مف االتفاقية.96

كالمكارد المعدنية في منطقة قاع البحار الدكلية  ،ففي أعالي البحار  ،تتمتع جميع الدكؿ ببعض الحريات
المنظمة بشكؿ صارـ جدان  ،مع مراعاة األنشطة في المنطقة .
إف حفظ المكارد الحية كاألشكاؿ األخرل في الحياة البحرية  ،إلى جانب حماية البيئة البحرية تعتمد
عمى استعداد الدكؿ لمتعاكف في إعداد قكاعد محددة  ،لتنفيذىا كفرضيا اتجاه رعاياىا  ،كلسكء الحظ غالبنا
ماال يحدث ذلؾ  ،نظ انر لعدـ كجػكد اإلدارة الداخمية كالقيكد الخارجية  ،فقد فشمت الدكؿ في القياـ بكاجبيا
لحفظ المكارد الطبيعية كحماية البيئة البحرية 1.لتغمب مصالحيا الخاصة عمى مصالح اإلنسانية جمعاء
كتكجيت أغمب الدكؿ إلى حمكؿ جيكية كاقميمية لتنظيـ االستغالؿ كادارة المخزكنات السمكية إدارة رشيدة.
ثالثا  :اتفاقية التجارة الدولية في األنواع المعرضة لمفطر مف الحيوانات والنباتات البرية
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d'extinction

اتفاقية ) (CITESىي اتفاقية دكلية تعنى بتنظيـ التجارة الدكلية المتعمقة بالنباتات الفطرية
كالحيكانات الميددة باالنقراض  ،أم أنيا اتفاقية تعني باالتجار في األنكاع الفطرية الحيكانية الميددة
باالنقراض ، 2ككاف مف أىـ دكاعي إبراـ ىذه االتفاقية أف التجارة الدكلية في الحياة الفطرية تقدر بمالييف
الدكالرات كتستيمؾ أكثر مف 350مميكف نكع مف النباتات كالحيكانات المختمفة سنكيا سكاء كانت أنكاع حية
- Tullio Treves ,La pêche en haute mer et l'avenir de la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer ,Annuaire français de droit international, volume 38, 1992. p904.
 دخمت ىذه االتفاقية حيز النفاذ في  01جكيمية 1975كسميت باتفاقية كاشنطف نسبة إلى المدينة التي أقرت بيا في31

مارس  ،1973كىي مف أكثر االتفاقيات الدكلية المتعمقة بحماية الحياة الفطرية نجاحا حيث انضمت إلييا أكثر مف 167

دكلة محررة في  05لغات  :الفرنسية  ،انجميزية  ،صينية كركسية كاسبانية .

 -راجع في رالك المادة  66من االجفاقية محررة في  25مادة  03مالحؽ.

 صادقت الجزائر بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ  498-82ليكـ  25ديسمبر  1982الذم يتضمف انضماـ الجزائر إلىاتفاقية الخاصة بالتجارة الدكلية في أنكاع الحيكانات كالنباتا ت الميددة باالنقراض المكقعة بكاشنطف في  03مارس 1973

الجريدة الرسمية العدد .55

 -تعطي ىذه االتفاقية أىمية كحماية مختمفة ألكثر مف  28000نكع مف النباتات ك 5000نكع مف الحيكانات الفطرية

المدرجة عمى مالحقيا الثالثة ،كيتطمب االتجار بيا (التصدير ،كاعادة التصدير ،كاالستيراد ،الحصكؿ عمى ترخيص مسبؽ)

مف الجية المعنية كتعتمد درجة حماية األنكاع عمى كضعيا الراىف كمدل تأثرىا باالتجار العالمي .
2

 -كلمزيد مف التفاصيؿ يمكف االطالع عمى مكقع اتفاقية التجارة الدكلية في األنكاع المعرضة لمخطر مف الحيكانات

كالنباتات البرية عمى المكقع االلكتركني التالي http://www.cites.org :

 كلالطالع عمى نص االتفاقية يمكنكـ االطالع عمى الرابط االلكتركني التالي عمى المكقع :http://www.cites.org/fra/disc/text.php#texttop
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أك قائمة طكيمة مف منتجاتيا كالسمع الغذائية ،كالبضائع الجمدية كاألخشاب كاألدكية ،ىذا االستغالؿ
المفرط كالمستمر لمكارد الحياة الفطرية باإلضافة إلى األسباب األخرل كتدىكر بيئاتيا الطبيعية جعؿ
االتجار في الحياة الفطرية يشكؿ تيديدا رئيسيا عمى بقاء األنكاع كتعرضيا لخطر االنقراض ،كمف ىنا
برزت الحاجة إلى تنسيؽ الجيكد الدكلية كاقرارىذه االتفاقية بيدؼ الرقابة كالتأكد مف أف االتجار الدكلي
في األنكاع الفطرية ال يشكؿ خط ار عمى بقائيا.
أوال -اليدؼ مف االتفاقية :
 تنظيـ العمميات التجارية الدكلية كحركة نقؿ كحيازة األنكاع المعرضة لمخطر مف الحيكانات كالنباتات
البرية.
 حماية جميع األنكاع النباتية كالحيكانية.


تكعية الحككمات كالشعكب باألىمية المتزايدة لمحيكانات كالنباتات البرية كذلؾ مف الناحية الثقافية
كالعممية كاالقتصادية .كخاصة األنكاع المعرضة لالنقراض

 التأكيد عمى أف التعاكف الدكلي إلضفاء الحماية عمى األنكاع المعرضة لالنقراض مف خالؿ التبادؿ
التجارم.1
ثانيا  -التزامات الدوؿ األطراؼ: 2
 -1حضر التجارة في االنكاع الميددة .3
 -2يمتزـ األعضاء في حالة تصدير أم كائف مدرج في القكائـ المرفقة باإلتفاقية بإصدار ترخيص
تصدير 4كالذم يصدر مف سمطة كطنية مختصة بذلؾ مدعمة بالرأم العممي لذلؾ ،كنفس الشركط
تنطبؽ عمى استيراد أم كائف مدرج في القكائـ الممحقة.
 -3تقكـ السمطات اإلدارية المختصة بمنح التراخيص في الدكؿ .5

1

 -أشارت ديباجة المعاىدة أف الحيكانات كالنباتات البرية التي بجماليا  ،كتنكعيا ىي جزء ال غنى عنو في النظـ

الطبيعية ،كمنو يجب أف تككف محمية مف قبؿ أجياؿ الحاضر كالمستقبؿ  ،مع االعتراؼ بأف الشعكب كالدكؿ كينبغي أف

يككنك أفضؿ حماة ليذه الحيكانات كالنباتات البرية  ،كاذ تدرؾ كذلؾ أف التعاكف الدكلي ضركرم لحماية بعض األنكاع مف

الحيكانات كالنباتات ضد االستغالؿ المفرط مف خالؿ التجارة الدكلية ،كاقتناعا بكجكب اتخاذ تدابير عاجمة ليذا الغرض.

2

 -راجع المادة  08مف االتفاقية .

3

 -راجع نفس المادة السابقة.

5

 -راجع المادة  09مف االتفاقية .

4

 راجع المادة  06مف االتفاقية .92

 -4في حالة التصدير أك إعادة التصدير مف دكلة ليست طرفا في ىذه االتفاقية ،أك االستيراد مف
دكلة معينة ،يجكز لمطرفيف ،بدال مف التصاريح كالشيادات التي تقتضييا ىذه االتفاقية ،قبكؿ كثائؽ
مماثمة صادرة عف السمطات المختصة في تمؾ الدكلة. 1
 -5فرض غرامات لإلتجار أك حيازة الكائنات البرية المدرجة فػي القكائـ المرفقػة  ،كمػع التزاـ
الحككمات بتقديـ تقارير دكرية عف تمؾ األنشطػة.2
 –6خمؽ تشريعات محمية أكثر صرامة لتنظيـ حيازة ك تجارة كنقؿ أم كائنات برية المدرجة في القكائـ
المرفقة في االتفاقية.

3

ثالثا -آليات تنفيذ االتفاقية :
تتمثؿ في سمطة كطنية متخصصة في إصدار تصاريح التصدير كاإلستيراد مع ضركرة تحديد جية
عممية أك أكثر لتقدـ المعكنة الفنية لتنفيذ االتفاقية ،إضافة إلى مؤتمر األطراؼ يجمع جميع أعضاء
االتفاقية يجتمعكف مرة كؿ عاميف ،4لمراجعة تطبيؽ االتفاقية ،مراجعة تعديالت االتفاقية المقترحة مف

1
2

 راجع المادة  10مف االتفاقية . -راجع المادة  08فقرة  07مف االتفاقية .

 كما تحتكم االتفاقية عمى العديد مف االستثناءات كاإلتجار بالحيكنات بيا لصالح السيرؾ ،ك حدائؽ الحيكانات المتحركةكمعارض النباتات النادرة كغيرىا راجع المادة  07مف االتفاقية .

3

 -كما تنص المادة  14مف االتفاقية عمى اآلثار المترتبة عمى االتفاقية في التشريعات المحمية كاالتفاقيات الدكلية بحيث

أف أحكاـ ىذه االتفاقية ال يؤثر عمى حؽ األطراؼ في اعتماد :تدابير أكثر صرامة في قكانينيا الداخمية بخصكص شركط
الحيازة ،كالتجارة أك اال ستيالء أك الحصاد أك نقؿ عينات األنكاع المدرجة في الممحؽ األكؿ كالثاني كالثالث مف التدابير

يصؿ إلى حظر صريح .كما أف أحكاـ ىذه االتفاقية ال تؤثر عمى التزامات األطراؼ الناشئة عف أم اتفاقية أك معاىدة أك

اتفاؽ دكلي بشأف التجارة ،كامتالؾ الحيكانات.

 كما نصت المادة  11أنو يمكف أف تككف األمـ المتحدة كككاالتيا المتخصصة ،كالككالة الدكلية لمطاقة الذرية ككذلؾ أمدكلة ليست طرفا في ىذه االتفاقية ممثمة في جمسات المؤتمر مف قبؿ المراقبيف الذيف لدييـ الحؽ في المشاركة في الدكرة

دكف التمتع بحؽ التصكيت ،كنفس الشيء ألم ىيئة أك ككالة مؤىمة فنيا في صيانة كحماية أك إدارة الحياة البرية كالنباتات

التي أبمغت األمانة رغبتيا في أف تككف ممثمة في دكرات المؤتمر مف قبؿ المراقبيف شريطة أنيـ ينتمكف إلى كاحدة مف

الفئات التالية:

أ) الككاالت الدكلية أك الييئات سكاء الجيات الحككمية أك غير الحككمية أك الككاالت الحككمية الكطنية

ب) المنظمات أك المؤسسات الكطنية غير الحككمية التي تمت المكافقة عمييا ليذا الغرض مف قبؿ الدكلة التي أنشئت مف
أجميا .كاعترؼ مرة كاحدة ،يتعيف عمى ىؤالء المراقبيف لدييا الحؽ في المشاركة كلكف ليس التصكيت.

4

 -راجع المادة  11مف االتفاقية .
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األعضاء لزيادة فاعميتيا مع إمكانية قبكؿ أعضاء تحت بند "عضك مراقب ".كسكرتارية االتفاقية المادة
).12
رابعا  -مالحؽ االتفاقية جاءت االتفاقية في  03مالحؽ

1

الممحػؽ األوؿ :كيشمؿ األنكاع النباتية كالحيكانية الفطرية الميددة باالنقراض المحظكر االتجار بيا ،كال
يعطى الترخيص ليذه األنكاع إال في الحاالت االستثنائية التي تقرىا االتفاقية  ،كيحتكم الممحؽ األكؿ
عمى سبيؿ المثاؿ النمكر كالف يمة ،كأنكاع مف الدببة كالغزالف كالحيتاف كالدالفيف  ،كعدد مف فصائؿ الطيكر
الجارحة كعدة أنكاع مف السالحؼ البحرية كالبرية ،كالعديد مف أنكاع التماسيح ،كأنكاع مف النباتات
كاالكركيد كالصباريات.
الممحػؽ الثاني :كيشمؿ أنكاع النباتات كالحيكانات الفطرية كالتي ليست بالضركرة ميددة حاليا باالنقراض
كلكف سكؼ تصبح كذلؾ في المستقبؿ القريب  ،إذا لـ تتـ حمايتيا مف خطر االتجار الدكلي كيشمؿ عمى
سبيؿ المثاؿ الحيكانات الثدية  ،كأنكاعا مف الطيكر الجارحة كالعديد مف أنكاع الببغاكات كالتماسيح كالثعابيف
كأنكاعا مف النباتات تختمؼ عف تمؾ المدرجة في الممحؽ األكؿ.
أما الممحػؽ الثالث  :كيتضمف أنكاعا مف النباتات كالحيكانات الفطرية التي تخضع لسمطة دكلة طرؼ في
االتفاقية كتحتاج لتعاكف الدكؿ األطراؼ األخرل لتنظيـ االتجار بيا عبر الحدكد المشتركة ،كيشمؿ عمى
سبيؿ المثاؿ أنكاعا مف الطيكر التي أدخمت مف قبؿ ماليزيا كغانا كبعض الدكؿ األخرل .
كبالرغـ مف كجكد اتفاقية لمكافحة االتجار غير المشركع بالحياة الفطرية ،إال أنو ما زلنا إلى اليكـ
تيديدىا باالنقراض
نرل العديد مف أنكاع الحيكانات تُباع خفية كبطرؽ غير مشركعة  ،مما يؤدم إلى ّ
بسبب األنشطة البشرية غير المشركعة ،إذف فاألمر بحاجة إلى تعاكف كتكاتؼ جميع الجيات المعنية

كالميتمة بالبيئة كايجاد صمة تكاصؿ كتنسيؽ فيما بينيـ لمحد مف ىذه الظاىرة عمى نحك عاجؿ .
رابعا  :دور الفصؿ  17مف أجندة  21في حماية الموارد الحية في أعالي البحار
انعقدت قمة األرض في العاصمة الب ارزيمية ريك دم جانيرك كالتي سميت بالمؤتمر العالمي لمبيئة
كالتنمية في الفترة الممتدة مف  3إلى  14يكنيك عاـ  1992تحت مظمة األمـ المتحدة  ،كقد اختتـ
المؤتمر أعمالو بتكقيع ثالث اتفاقيات كىي  :اتفاقية التنكع البيكلكجي (تيدؼ إلى حماية الكائنات الحية

1

 -راجع المادة  05-04-03-02مف االتفاقية.
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الحيكانية كالنباتية باالنقراض ، )1ك اتفاقية مناخ األرض( كتتعمؽ بالتغييرات المناخية كمكافحة ارتفاع
درجات الح اررة عف طريؽ الحد مف انبعاث الغازات المسببة لسخكنة الجك) ، 2كمعاىدة الغابات
كالمساحات الخضراء.
 كباإلضافة إلى االتفاقيات السابقة  ،فقد صدر عف المؤتمر « إعالف ريك » الذم تبنتو كافة الدكؿ
األعضاء في األمـ المتحدة  ،كتضمف  27مبدأ يجب االستناد إلييا في إدارة الكرة األرضية باعتبارىا
« مكطنا لإلنسانية »

3

كأرفقت باإلعالف خطة عمؿ مفصمة عرفت باسـ « جدكؿ أعماؿ القرف الحادم كالعشريف » كىي كثيقة
تتككف مف  800صفحة  ،حيث تضمنت في الفصؿ  17حماية المحيطات ككؿ أنكاع البحار كحماية
المكارد الحية كترشيد استغالليا  ،باإلضافة إلى دكر المنظمات التابعة لألمـ المتحدة كعمى رأسيا منظمة
األغذية كالزراعة كىيئات المصائد اإلقميمية في حفظ كادارة مكارد المنطقة  ،كتدعيـ المنظكمة القانكنية
باتفاقيات لحماية البيئة البحرية مف التمكث لإلضفاء نطاؽ أكسع كأشمؿ مف الحماية ليده المكارد الحية في
المياه الدكلية .

 - 1دخمت اتفاقية األمـ المتحدة لمتنكع البيكلكجي  ،التي طرحت لمتكقيع خالؿ قمة األرض عاـ  1992كصادقت عمييا منذ
ذلؾ الحيف  183دكلة ،حيز التنفيذ في  29ديسمبر  .1993تمزـ االتفاقية البمداف بحماية الفصائؿ النباتية كالحيكانية مف

خالؿ الحفاظ عمى مكائميا كما تـ إقرار بركتكككؿ قرطاجة لألماف الحيكم في  ،2000كقاـ  17بمدان بالتصديؽ عميو ،كىك

يرمي إلى تقميؿ المخاطر الناجمة عف انتقاؿ الكائنات الحية الدقيقة المعدلة كراثيان عبر الحدكد ،كما ييدؼ إلى ضماف

االستخداـ اآلمف لمتكنكلكجيات الحيكية.

2

 -طرحت اتفاقية األمـ المتحدة المتعمقة بتغير المناخ لمتكقيع خالؿ قمة األرض لعاـ  ،1992كدخمت حيز التنفيذ يكـ

 21مارس  .1994ك قاـ  165بمدان بالتكقيع عمى االتفاقية ،بيد أف معظـ البمداف الصناعية لـ تحقؽ اليدؼ التطكعي

الرامي إلى تقميؿ انبعاثاتيا مف ال غازات الدفيئة إلى النسب التي تحددت عاـ 1990كذلؾ بحمكؿ عاـ .2000كفي ديسمبر

عاـ  ،1997كفي مدينة كيكتك ،اتفقت الحككمات عمى صياغة بركتكككؿ ليذه االتفاقية ،ككافقت البمداف الصناعية بمكجبو

عمى أىداؼ ممزمة قانكنيان لتقميؿ انبعاثات ستة مف الغازات الدفيئة إلى نسب تقؿ في متكسطياعف %5مف المستكيات التي

كاف معمكؿ بيا عاـ  ،1990كذلؾ بحمكؿ الفترة مف  2008الى .2012كسيدخؿ ىذا البركتكككؿ ،الذم كقعو  84بمدان

كصادؽ عميو  54مف األطراؼ المعنية ،حيز التنفيذ عندما يتـ التصديؽ عميو مف قبؿ  55بمدان تمثؿ % 55مف انبعاثات
البمداف الصناعية .كلـ يصادؽ عمى البركتكككؿ حتى اآلف سكم بمديف مف البمداف الصناعية.

3

 -يكجب المبدأ الثاني عمى الدكؿ « أال تخمؽ أنشطتيا أض ار انر بيئية لدكؿ أخرل »كما نص المبدأ السابع عمى أف

« تتعاكف الدكؿ بركح المشاركة العالمية في عمميات حماية البيئة كالمحافظة عمى سالمة النظاـ االيككلكجي لألرض  ،لذلؾ
يتكجب عمى الدكؿ الصناعية االعتراؼ بالمسؤكلية الكاقعة عمى عاتقيا عمى صعيد األبحاث الدكلية مف أجؿ تنمية ثابتة

كفقان لقدراتيا المالية » .
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كيعد المؤتمر عالمة بارزة تزداف بيا المؤتمرات ،إذ أنيا كضعت قضية التنمية المستدامة في صدر
األكلكيات كما أنيا كانت بمثابة أكبر تجمع دكلي عقد عمى اإلطالؽ آنذاؾ ،حيث اجتمع في ريك 108
مف رؤساء الدكؿ كالحككمات الذيف أيدكا جدكؿ أعماؿ القرف الحادم كالعشريف ،كىك خطة العمؿ الرامية
إلى تحقيؽ مستقبؿ مستداـ  ،كرفع الكعي العاـ حكؿ الحاجة إلى أف تككف االعتبارات البيئية كاالجتماعية
جزءان ال يتج أز مف سياسة التنمية االقتصادية ،كيظؿ جدكؿ أعماؿ القرف الحادم كالعشريف بمثابة رؤية
ثاقبة بعيدة األمد إلحداث تكازف بيف االحتياجات االقتصادية كاالجتماعية ،كمقدار ما تممكو األرض مف
مكارد كأنظمة إيككلكجية .
لقد تطرؽ الفصؿ  17مف أجندة القرف إلى حماية المحيطات  ،ككؿ أنكاع البحار بما فييا ذالؾ
البحار المغمقة كشبو المغمقة  ،كالمناطؽ الساحمية كحماية مكاردىا الحية كترشيد استغالليا كتنميتيا

1

باعتبار البيئة البحرية تشكؿ العنصر األساسي مف عناصر نظاـ المحافظة عمى الحياة في الكرة األرضية
كيحدد القانكف الدكلي الذم يتجمى في اتفاقية قانكف البحار لسنة  1982المشار إلييا في ىذا الفصؿ مف
جدكؿ أعماؿ القرف  21حقكؽ الدكؿ كالتزاماتيا  ،كتعتبر األجندة األساس الدكلي لتكفير الحماية لمبيئة
البحرية كمكاردىا كتنميتيا المستدامة عمى الصعيد الكطني كاإلقميمي كالعالمي كذالؾ حسب برنامج يتمثؿ
فيما يمي :
أ -اإلدارة المتكاممة كالتنمية المستدامة لممناطؽ الساحمية بما فييا المناطؽ االقتصادية الخالصة.
ب -حماية البيئة البحرية.
ت -استغالؿ المكارد البحرية الحية في أعالي البحار كحفظيا بصكرة مستدامة .2
ث -استغالؿ المكارد البحرية الحية الخاضعة لمكالية الكطنية كحفظيا بصكرة مستدامة.
ج -معالجة مشاكؿ البيئة البحرية كتغيير المناخ.
ح -تعزيز التعاكف كالتنسيؽ عمى الصعيد الدكلي كاإلقميمي .
خ -التنمية المستدامة لمجزر الصغيرة .

1
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 استغالؿ الموارد البحرية الحية في أعالي البحار وحفظيا بصورة مستدامة:
تمثؿ مصائد األسماؾ في أعالي البحار  %5مف الحصيمة الكمية العالمية كبالرغـ مف أف اتفاقية
قانكف البحار حددت حقكؽ ك التزامات الدكؿ بشأف حفظ المكارد كاستغالليا  ،غير أف ىذه اإلجراءات
غير كافية في مناطؽ عديدة فضال عف الصيد الجائر نتيجة األساطيؿ الضخمة  ،كتغيير أعالـ السفف
تيربا مف الضكابط كقكاعد البيانات الغير مكثكقة كاالفتقار لمتعاكف بيف الدكؿ  ،كنتيجة لذالؾ عمى الدكؿ
التي يصطاد رعاياىا في أعالي البحار اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية المكارد  ،مع ضركرة التعاكف
عمى الصعيد الثنائي كدكف اإلقميمي كاإلقميمي كالعالمي خاصة فيما يتعمؽ باألرصدة المرتحمة .
أ – أىداؼ الفصؿ : 17
تمتزـ الدكؿ بحماية المكارد الحية في أعالي البحار كاستعماليا استعماال مستداما مف خالؿ ما يمي :
 )0تنمية المكارد البحرية الحية لتمبية االحتياجات الغذائية لتحقيؽ األىداؼ االجتماعية كاالقتصادية
كاإلنمائية.
 )0حماية األنكاع البحرية كارجاعيا ألعدادىا األصمية لمحصكؿ عمى أقصى حصيمة لالستدامة .
 )0استحداث أدكات صيد انتقائية لصيد األنكاع المستيدفة فقط .
 )4ضماف رصد أنشطة الصيد.
 )5حماية األنكاع البحرية الميددة باالنقراض .
 )6حماية المكائؿ كالمناطؽ الحساسة اكمكجيا.
 )7تعزيز البحث العممي فيما يتعمؽ بالمكارد البحرية في أعالي البحار.1
ب  -التزامات الدوؿ :
)0

تحقيؽ التعاكف بيف الدكؿ عمى المستكل الثنائي  ،كالتعاكف المتعدد األطراؼ عمى الصعيد

اإلقميمي كدكف اإلقميمي كالعالمي لضماف إدارة مصائد أسماؾ مستديمة في أعالي البحار ،كما يتـ التعاكف
بيف المنظمات اإلقميمية كالعالمية لمصائد األسماؾ كفي حالة عدـ كجكدىا تتعاكف الدكؿ لخمؽ ىذه
المنظمات . 2
1

 -ارجع لمصفحة  266الفصؿ 17مف جدكؿ أعماؿ القرف . 21

 -يمنح ىذا الفصؿ الحؽ لكؿ دكلة أك منظمة دكلية حضر أك تقيد صيد الثدييات البحرية في أعالي البحار مع ضركرة

تكفير التعاكف المالي كالعممي كالتكنكلكجي لمدكؿ النامية لتحقيؽ األىداؼ.

2
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 )0مراقبة الدكؿ لألنشطة الصيد لمسفف الرافعة ألعالميا في أعالي البحار ،كاإلبالغ عف حصيمة الصيد.
 )0ردع الدكؿ رعاياىا مف تغيير أعالـ السفف لتفادم االمتثاؿ لقكاعد الحماية لألسماؾ في أعالي البحار
 )4حضر الصيد بديناميت كالسـ كغير ذالؾ مف ممارسة الصيد المدمرة .
 )5التقيد التاـ بقرار الجمعية العامة  215/46المتعمقة بصيد األسماؾ بشباؾ البحرية العائمة الكبيرة.

1

تتعاكف الدكؿ بدعـ مف المنظمات الدكلية سكاءا كانت إقميمية  ،أكعالمية لمقياـ بما يمي :

)6

جمع المعمكمات لحفظ المكارد الحية في أعالي البحار  ،كتبادؿ البيانات كالمعمكمات لتقييـ مصائد
األسماؾ عمى أساس منظـ ككضع أدكات لتحميؿ كالتنبؤ كتقييـ السالالت  ،ككضع برامج لمرصد كالتقييـ.
تتعاكف الدكؿ في تنسيؽ برامج البحكث العممية  ،كجمع كربط البيانات الخاصة بالبيئة البحرية مع

)7

بيانات المكارد البحرية في أعالي البحار كالتغيرات المناخية كأنشطة اإلنساف .
 )8تعمؿ الدكؿ عمى تنمية المكارد البشرية

2

مف خالؿ التدريب عمى تقنيات صيد األسماؾ في أعالي

البحار كتدريب المفتشيف كالمراقبيف الذيف يعممكف عمى سفف الصيد.
 )9تتعاكف الدكؿ مع المنظمات الدكلية لرفع مستكل ىياكؿ الرصد كالمراقبة كاإلشراؼ
)01

تتعاكف الدكؿ لتعزيز قدرات الدكؿ النامية في مجاالت البيانات  ،كالمعمكمات كتنمية المكارد

البشرية كالسائؿ العممية بغية إشراؾ جميع الدكؿ في عممية حفظ كادارة المكارد الحية في أعالي البحار
كاالستعماؿ المستداـ ليا .

1

 -راجع صفحة  267الفصؿ  17مف جدكؿ أعماؿ القرف .21

 -راجع الصفحة  269مف المرجع السابؽ فيما يتعمؽ بالتمكيؿ كتقدير التكمفة :حيث قدرت أمانة المؤتمر متكسط مجمكع

التكمفة المالية السنكية مف  1993إلى  2000بحكالي  12مميكف قدمت مف المجتمع الدكلي عمى سبيؿ المنحة.

2
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فامسا  :اتفاقية التنوع البيولوجي:1
Convention sur la diversité biologique

تمعب المكارد البيكلكجية عمى األرض دك انر حيكيان لمتنمية األكضاع البشرية لألجياؿ الحالية أك
المقبمة  ،في كقت بمغ التيديد لألجناس كاألنظمة اإليككلكجية درجات عالية ال مثيؿ ليا اليكـ ،فإنقراض
األجناس نتيجة االستغالؿ البشرم المفرط بقي عمى إستمرار بدرجة عالية ميددة لالستدامة  ،كنتيجة ليذا
التيديد شكؿ برنامج األمـ المتحدة لمبيئة في مام 1989فريؽ مف الخبراء متخصص في الشؤكف التقنية
كالقانكنية  ،مف أجؿ إعداد صؾ قانكني دكلي لحفظ التنكع البيكلكجي كاستخدامو المستداـ ،كقد كاف
التشديد عمى ضركرة مراعاة الحاجة إلى تقاسـ التكاليؼ  ،كالمنافع بيف البمداف المتطكرة كبحمكؿ فيفرم
 1991تكج عمؿ ىذا الفريؽ في  22مام  1992في مؤتمر نيركبي عند إعتماد النص المتفؽ عميو
إلتفاقية التنكع البيكلكجي.

 -فتحت اإلتفاقية باب التكقيع في  5مام  1992خالؿ مؤتمر األمـ المتحدة بالبيئة كالتنمية " قمة األرض" في ريك دم

جانيرك لغاية  4يكنيك  1993كقد حصدت في ذلؾ الكقت  168تكقيعان ،كدخمت اإلتفاقية حيز التنفيذ في  29ديسمبر

 ،1993أم بعد تسعيف يكمان مف التصديؽ الثالثيف ،ك تحتكم االتفاقية عمى  42مادة كمرفقيف كبرتكككالف كمحررة

في 06لغات كىي االسبانية كاالنجميزية كالركسية كالعربية كالصينية كالفرنسية – راجع في ذالؾ المادة  42مف االتفاقية.

 -يقصد بالتنكع البيكلكجي بشكؿ عاـ (تنكع أشكاؿ الحياة كافة عمى كجو األرض سكاء أكانت عمى اليابسة أـ في المياه)

كلذا فإف التنكع البيكلكجي ذك نطاؽ كاسع يمتد ليشمؿ أنكاع الكائنات الحية كافة مف نباتات كحيكانات كفيركسات …الخ

كسكاء أكانت تمؾ مكجكدة عمى اليابسة أـ في المياه راجع فيما يخص ىذا المكضكع :

 محمد نبيؿ إبراىيـ المجذكب  ،التنوع البيولوجي  ،المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ  ،إدارة العمكـ تكنس مطبعةالمنظمة ، 1994 ،ص .24

 كعرفت المادة ( )2مف اتفاقية التنكع البيكلكجي لسنة  1992التنكع البيكلكجي بأنو (تبايف الكائنات العضكية الحيةالمستمدة مف كافة المصادر بما فييا  ،ضمف أمكر أخرل  ،النظـ البيئية األرضية كالبحرية كاألحياء المائية كالمركبات

البيئية التي تعد جزءنا منيا كذلؾ يتضمف التنكع داخؿ األنكاع كبيف األنكاع كالنظـ البيئية )

 -صادقت الجزائر عمى اتفاقية التنكع البيكلكجي المكقع عمييا في ريكدم جانيرك في  05يكنيك  1992بمكجب المرسكـ

الرئاسي رقـ  163- 95المؤرخ في  06يكنيك  1995عدد الجريدة الرسمية . 32

 -1كلمزيد مف التفاصيؿ يمكف االطالع عمى مكقع االتفاقية عمى شبكة االنترنت عمى الرابط التالي :
http://www.cbd.int
 أشارت ديباجة المعاىدة  :إلى إدراؾ الدكؿ األطراؼ إلى القيمة الجكىرية لتنكع البيكلكجي في حماية النظـ الكفيمةلالستمرار الحياة في المحيط الحيكم  ،كالحاجة العاجمة لتطكير القدرات العممية كالتقنية  ،كتعزيز التعاكف الدكلي كاإلقميمي
بيف الدكؿ كالمنظمات الحككمية  ،كمنو فحماية ىذا التنكع فيو فائدة لألجياؿ الحاضرة  ،كالمقبمة كما لو انعكاس عمى تمبية

حاجات سكاف العالـ الغذائية المتزايدة  ،كلو دكر فعاؿ في تحقيؽ السمـ كتعزيز عالقات الصداقة بيف الدكؿ.
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أوال  -أىداؼ االتفاقية :
تمثؿ االتفاقية تعيدا ممزمان لمدكؿ األعضاء لحفظ التنكع الحيكم مع االلتزاـ بتحقيؽ ثالثة أىداؼ:
 -10حماية التنكع البيكلكجي لمبيئة المحيطة بنا . 1
 -10االستخداـ المستداـ لعناصر التنكع الحيكم عمى نحك قابؿ لالستمرار كالتقاسـ العادؿ لممنافع
الناشئة عف استخداـ المكارد الجينية عف طريؽ الحصكؿ عمى المكارد الجينية كنقؿ التكنكلكجيا .2
 -10يعد نقؿ التكنكلكجيا كالحصكؿ عمييا بيف الدكؿ األطراؼ ىدفا رئيسيا ليذه االتفاقية .3
ثانيا  -آليات تنفيذ االتفاقية :
يتكقؼ نجاح االتفاقية عمى تضافر جيكد دكؿ العالـ  ،كمدل التعاكف بينيـ كبالتالي تقع مسؤكلية الحفاظ
عمى التنكع الحيكم عمى عاتؽ الدكؿ نفسيا ،كتكجد  3آليات كظفت لمساعدة الدكؿ األعضاء عمى تنفيذ
االتفاقية.
 - 1البيئة ( )Environmentتعني كمفيكـ (الكسط الطبيعي الذم يعيش فيو اإلنساف كغيره مف المخمكقات ،كىي تتشكؿ مػف
مجمكع العكامؿ كالعناصر التي تساعد تمؾ المخمكقات عمى البقاء كدكاـ الحياة) لمزيد مف التفاصيؿ ارجع ؿ :

 أحمد عبد الكػريـ سػالمة ،المبػادئ والتوجييػات البيئيػة فػي أعمػاؿ المػؤتمر الػدولي لمسػكاف والتنميػة ،المجمػة المصػريةلمقانكف الدكلي  ،القاىرة  ،العدد  ، 1994 ، 50ص .120 ، 119
 -أشارت اتفاقية التنكع البيكلكجي إلى مفيكميف لمصيانة  Conservationحيث نصت المادة ( )2مف االتفاقية عمى أف

الصػيانة فػي الكضػػع الطبيعػي (تعنػػي صػيانة الػػنظـ االيككلكجيػة كالمكائػػؿ الطبيعيػة كصػػيانة كانعػاش مجمكعػػات األنػكاع التػػي
تتكافر ليا مقكمات البقاء في محيطيا الطبيعي  ،كفي حالة األنكاع المدجنة كالمستنبتة في المحيطات

-أمػػا الصػػيانة خػػارج الكضػػع الطبيعػػي فيػػي تعنػػي (صػػيانة عناصػػر التنػػكع البيكلػػكجي خػػارج محيطاتيػػا الطبيعيػػة) ألزمػػت

اتفاقيػػة التنػػكع البيكلػػكجي كػػؿ طػػرؼ متعاقػػد باتخػػاذ تػػدابير لمصػػيانة خػػارج الكضػػع الطبيعػػي كيكمػػف تقسػػيـ تمػػؾ التػػدابير إلػػى
(تػػدابير خاصػػة بالصػػيانة كانشػػاء الم ارفػػؽ كتػػدابير خاصػػة بإعػػادة تأىيػػؿ األن ػكاع الميػػددة كتنظػػيـ جمػػع الم ػكارد البيكلكجيػػة )

المادة .09

 -تطبؽ االتفاقية عمى كؿ طرؼ متعاقد:

(أ-في حالة كجكد عناصر التنكع البيكلكجي في مناطؽ تقع داخؿ حدكد كاليتو القضائية )
ب-في حالة العمميات كاألنشطة المضطمع بيا بمكجب كاليتو القضائية أك تحت إشرافو سكاء كاف ذلؾ في نطاؽ كاليتو

القضائية الكطنية أك خارج حدكدىا  ،كبغض النظر عف مكاف كقكع آثار تمؾ العمميات كاألنشطة) .
2

 -كقد نصت المادة ( )1مف االتفاقية أف االستخداـ القابؿ لالستمرار ىك استخداـ عناصر التنكع البيكلكجي بأسمكب

اليؤذم عمى المدل البعيد إلى تناقص ىذا التنكع  ،كمف ثمة صيانة قدرتو عمى تمبية احتياجات كتطمعات األجياؿ المقبمة

راجع في ذالؾ  :عبد القادر مصطفى المحيشي  ،اتفاقية التنوع البيولوجي  ،مجمة البيئة الميبية  ،العدد 2002 ، 10
ص ، 2مقاؿ الكتركني منشكر عمى مكقع الييئة العامة لمبيئة في ليبيا
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 راجع المادة  16مف االتفاقية .86

(. )www.egalibya.org

أ -مؤتمر األطراؼ  :يعد أعمى سمطة في االتفاقية كىك يتألؼ مف كافة الحككمات كالمنظمات اإلقميميةالمتكاممة اقتصاديا كالتي صادقت عمى المعاىدة ميمتو استعرض سير العمؿ كلو إمكانية إنشاء لجاف
كاليات جديدة لتنفيذ البرامج التي يقترحيا .

ب -األمانة العامة :مقرىا في مكنتلاير كتتبع لبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة ( )UNEPتنظـ االجتماعات
كتساعد في جمع كنشر المعمكمات ذات الصمة ،كما تساعد الدكؿ األعضاء في تنفيذ برنامج العمؿ
كالتنسيؽ مع المنظمات الدكلية ذات الصمة.

ج -الييئة الفرعية لممشورة العممية والفنية والتكنولوجية :تتألؼ مف ممثميف لمحككمات مف ذكم الخبرة
كتقدـ تكصياتيا إلى "مؤتمر األطراؼ" بشأف القضايا العممية كالتكنكلكجية كلمزيد مف التفاصيؿ راجع المادة

 25مف االتفاقية.

ثالثا  -المبادئ التي جاءت بيا االتفاقية:
أ -أقرت االتفاقية مبدأ حؽ السيادة الكطنية عمى المكارد الطبيعية ،كفقا لسياساتيا الكطنية عمى أف تتحمؿ
األضرار الناشئة عف نشاطاتيا ،كالتي تمحؽ أض ار ار بدكؿ أخرل أك في مناطؽ خارج حدكد كاليتيا
الكطنية.

1

ب – كما أقرت مبدأ التعاكف بيف األطراؼ المتعاقدة ،كفي إطار منظمات دكلية متخصصة فيما يتعمؽ
بالمجاالت الخارج عف حدكد الكالية الكطنية.

2

ت– كما نصت عمى مبدأ مراعاة الظركؼ الخاصة لمبمداف النامية كحصكليا عمى المكارد المالية.
رابعا -التزامات الدوؿ األطراؼ :

3

 )0عمى كؿ طرؼ متعاقد كضع استراتجيات كبرامج كطنية لحماية التنكع البيكلكجي .4
 )0يقكـ كؿ طرؼ متعاقد بتحديد عناصر التنكع البيكلكجي مع مراعاة القائمة المحددة في المرفؽ .01

5

 )0دمج كحماية التنكع البيكلكجي في خطط كبرامج جميع القطاعات. 6
1
2

-

 -راجع المادة  05مف االتفاقية .

3

 -مصطفى كماؿ طمبة  ،المحاضرة االفتتاحية حوؿ االتفاقية الدولية لمتنوع البيولوجي (محتواىا ووسائؿ اإلفادة منيا) ممتقى اجتماع الخبراء

4

 -راجع المادة  06مف االتفاقية .

5
6

راجع المادة  03مف االتفاقية .

العرب حكؿ التنكع البيكلكجي في الكطف العربي  ،القاىرة 1995،ص.22

 راجع المادة  07مف االتفاقية . لعؿ أبرز التزاـ يتعمؽ بحماية التنكع البيكلكجي في الكضع الطبيعي ىك إنشاء المحميات  ،كقد عرفت المادة  02مف االتفاقية المنطقة المحميةبأنيا(منطقة محددة جغرافيان يجرم تصنيفيا كتنظيميا كادارتيا لتحقيؽ أىداؼ محددة تتعمؽ بالصيانة) لذلؾ فاف المحمية الطبيعية ىي منطقة
محددة يجرم عزليا  ،كتنظيميا لصالح حماية الكائنات المكجكدة فييا كقد أشارت االتفاقية إلى إلزاـ أطراؼ االتفاقية بإنشاء نظاـ لممناطؽ

المحمية مف كضع مبادئ تكجييية تيدؼ إلى إدارة تمؾ المناطؽ .
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 )4اتخاذ التدابير العاجمة لحماية العناصر الميددة .
 )5تحديد األنشطة الميددة لمتنكع البيكلكجي .
 )6اتخاذ التدابير لإلنعاش كاعادة األنكاع الميددة إلى حالتيا األكلى . 1
 )7تشجيع البحكث التي تساىـ في حماية التنكع البيكلكجي ككضع برامج لمتعميـ كتدريب العمميف
كالتقنييف .2
 )8االلتزاـ بإخطار عاجؿ لمدكؿ في حالة كجكد خطر كشيؾ أك جسيـ داخؿ مناطؽ السيادة الكطنية أك
خارجيا ككضع ترتيبات كطنية لالستجابة لحالة الطكارئ أك في حالة الحكادث .3
 )9التزاـ الدكؿ األطراؼ في االتفاقية بتبادؿ المعمكمات .4
)01

إصدار الدكؿ األطراؼ تشريعات كطنية لتنظيـ إجراءات األماف الحيكم ( المادة .)19

)00

إصالح النظـ االيككلكجية التي تدىكرت نتيجة دخكؿ األنكاع الغريبة إلييا كاعادتيا إلى حالتيا

الطبيعية.5
)00

تب ػػادؿ المعمكم ػػات  ، 6ك تط ػػكير كتنفي ػػذ البح ػػكث العممي ػػة القائم ػػة عم ػػى المػ ػكارد الجيني ػػة اس ػػتخداـ

التكنكلكجيا األحيائية كتكزيع فكائدىا.

7

.

 نصت اتفاقية التنكع البيكلكجي عمى قياـ كؿ طرؼ متعاقد قدر اإلمكاف كحسب االقتضاء بما يأتي: -إنشاء نظاـ لممناطؽ المحمية أك مناطؽ تحتاج إلى اتخاذ تدابير خاصة لمتنكع البيكلكجي .

 كضع مبادئ تكجييية حسب االقتضاء النتقاء المناطؽ المحمية كتحديدىا كادارتيا أك مناطؽ تتطمب ضركرة اتخاذ تدابير خاصةلصيانة التنكع البيكلكجي .

 تنظيـ أك إدارة المكارد البيكلكجية الميمة لصيانة التنكع البيكلكجي  ،سكاء أكاف ذلؾ داخؿ المناطؽ المحمية أك خارجيا بغية ضمافصيانتيا كاستخداميا عمى نحك قابؿ لالستمرار.

 -النيكض بحم اية النظـ االيككلكجية كالمكائؿ الطبيعية كصيانة مجمعات األنكاع القابمة لمبقاء في البيئات الطبيعية

1

 -راجع المادة  09مف االتفاقية .

3

 -راجع المادة  14مف االتفاقية .

.

2

 -راجع المادة  12مف االتفاقية .

4

 -راجع المادة  17مف االتفاقية ..

6

 -شجعت االتفاقية عمى تمبية احتياجات البمداف النامية مف المعمكمات الالزمة بخصكص الحماية كاالستخداـ القابؿ

7

 -المادة ( )1/19مف االتفاقية.

5

 -المادة  08مف االتفاقية .

لالستمرار عف طريؽ تيسير تبادؿ المعمكمات المادة .17
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فامسا -:برتوكوالت االتفاقية
أ -بروتوكوؿ قرطاجنة بشأف السالمة اإلحيائية التابع لإلتفاقية المتعمقة بالتنوع البيولوجي :
)0

1

األىػػػػػػداؼ  :ي يدؼ ىذا البرتكككؿ إلى التأكد مف تكاجد مستكل مناسب مف األماف الحيكم في

حالة نقؿ أك تداكؿ كاستخداـ كالتخمص مف مخمفات الكائنات الحية المحكرة كراثيا كالتي قد يككف ليا تأثير
عمى الحفاظ كاالستخداـ المستداـ لمتنكع الحيكم مع األخذ بعيف االعتبار الصحة العامة لإلنساف.
)0

2

آليات التنفيذ  :لـ يدخؿ البركتكككؿ حيز التنفيذ بعد إذ لـ يبمغ عدد الدكؿ التي صادقت عميو

الخمسيف دكلة .لذلؾ فال زالت أعماؿ ىذا البركتكككؿ تتبناىا نفس آليات تنفيذ اتفاقية التنكع الحيكم
كمؤتمر أطرافيا .لكف مف المتكقع أف يدخؿ حيز التنفيذ قريبنا جدنا كبعد ذلؾ يمكف أف يتبع آليات تنفيذ
مستقمة.
)0

النطاؽ :يسرم ىذا البركتكككؿ عمى النقؿ عبر الحدكد  ،كالعبكر كمناكلة كاستخداـ جميع

الكائنات الحية المحكرة التي قد تنطكم عمى آثار ضارة بحفظ كاستدامة إستخداـ التنكع البيكلكجي  ،مع
مراعاة المخاطر عمى صحة اإلنساف أيضان .1
 - 1تـ كضع ىذا البركتكككؿ في مدينة قرطاجنة الككلكمبية سنة  1999يحتكم عمى  40مادة ك 03مرافؽ  ،كتـ إق ارره في
كانكف الثاني سنة  ، 2000كذلؾ بيدؼ النقؿ كاالستخداـ السميـ لألحياء كالمنتجات التي تـ تعديميا كراثيان بصكرة تمنع بقدر

اإلمكاف األضرار التي قد تسببيا لمتنكع البيكلكجي مف جراء ذلؾ النقؿ ،أك االستخداـ كما قد ينتج مف أضرار صحية

لإلنساف كىذا اليدؼ كرد في البركتكككؿ كعمى النحك اآلتي (كفقان لمنيج التحكطي الكارد في المبدأ ( )15مف إعالف ريك

بشأف البيئة كالتنمية  ،فاف اليدؼ مف ىذا البركتكككؿ ىك اإلسياـ في ضماف المستكل المالئـ مف حماية في مجاؿ أماف

كنقؿ كمناكلة كاستخداـ الكائنات الحية المحكرة كالناشئة عف التكنكلكجيا اإلحيائية الحديثة التي يمكف أف يترتب عمييا آثار

ضارة عمى صيانة كاستخداـ التنكع اإلحيائي  ،مع مراعاة المخاطر عمى صحة اإلنساف أيضا  ،كمع التركيز بصفة خاصة

عمى النقؿ عبر الحدكد كيسرم نطاؽ ىذا البركتكككؿ عمى الن قؿ عبر الحدكد كاستخداـ الكائنات الحية المحكرة بالشكؿ الذم

قد يؤدم إلى آثار ضارة بالتنكع اإلحيائي.

 - 2انبثؽ بركتكككؿ قرطاجنة عف اتفاقية التنكع البيكلكجي ( ) CBDإذ أنشأ مؤتمر األطراؼ في اجتماعو الثاني فريؽ عمؿ
متخصص مفتكح العضكية  ،بشأف األماف الحيكم لكضع مشركع ىذا البركتكككؿ في عاـ 1995كبالتالي فالبركتكككؿ ال

زاؿ جزءان مف التزامات أطراؼ اتفاقية التنكع الحيكم حيث أخذت المفاكضات  5سنكات متكاصمة بيف مجمكعة الدكؿ النامية

كاألقؿ نمكان مف ناحية كبيف دكؿ العالـ المتقدـ صاحبة الشركات المتعددة الجنسيات مف ناحية أخرل ،فقد كانت الدكؿ

الكبرل تعمؿ عمى خركج بركتكككؿ أقؿ إلزامان كتقييدان لحركتيا التجارية عبر الحدكد .

 اىتـ بركتكككؿ قرطاجنة الخاص بالسالمة اإلحيائية بإنشاء غرفة تبادؿ معمكمات السالمة اإلحيائية  ،التي تيدؼ إلىتسييؿ تبادؿ المعمكمات الفنية كالقانكنية بخصكص الكائنات الحية المحكرة كمساعدة أطراؼ البركتكككؿ عمى تنفيذه مع

مراعاة االحتياجات الخاصة لمبمداف النامية المادة ( )2/20مف بركتكككؿ قرطاجنة.
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المواد المتعمقة بالموارد الوراثية  :يتناكؿ البركتكككؿ الضكابط كالترتيبات التي مف شأنيا ضماف األماف
الحيكم كلذلؾ فمعظـ مكاده تنصب في ىذا الشأف ،غير أف البركتكككؿ نفسو قاـ ليكبح جماح ماقد تأتي
بو التكنكلكجيا الحيكية الحديثة  ،كما فييا مف ىندسة كراثية يمكف أف يككف ليا آثار ضارة عمى صحة
اإلنساف كالحيكاف أك النبات أك البيئة .لذلؾ فكؿ مكاد البركتكككؿ متعمقة بالمكارد الكراثية خاصة تمؾ
المحكرة باليندسة الكراثية ،بعد أف أصبح نقؿ الجينات عبر ممالؾ النبات كالحيكاف أم انر في متناكؿ اليد
كيشير مفيكـ األماف الحيكم إلى الحاجة إلى حماية الصحة البشرية ،كالبيئة مف اآلثار الضارة التي قد
تترتب عمى استخداـ منتجات التكنكلكجيا الحيكية الحديثة  ،كفي الكقت نفسو فاف االتفاقية تعترؼ أف
ىذه التكنكلكجيا ليا القدرة عمى تحسيف رفاىية اإلنساف ،خصكصان الكفاء باالحتياجات الضركرية في
مجاؿ الغذاء كالكساء كالزراعة كالعناية بالصحة.2
 كالبركتكككؿ لو ثالث مالحؽ ىامة كىي : الممحؽ األوؿ :يتعمؽ بالمعمكمات المطمكبة في اإلخطارات بمكجب المكاد  10- 8ك.13
 الممحؽ الثاني  :المعمكمات المطمكبة بشأف الكائنات الحية المحكرة المراد إستخداميا مباشرة كأغذية
أك كأعالؼ أك لمتجييز بمكجب المادة. 11
 الممحؽ الثالث  :تقييـ المخاطر.

1

 -راجع المادة  04مف البرتكككؿ .

 - 2كما أشار البرتكككؿ في مادتو  :16إلى إدارة المخاطر:
أ -بالقدر الذم تقتضيو في المادة  8فقرة (ز) مف اإلتفاقية  :تنشئ األطراؼ كتستبقي آليات كتدابير كاستراتيجيات مالئمة
لتنظيـ كادارة كمراقبة المخاطر المحددة بمكجب األحكاـ المتعمقة بتقييـ المخاطر الكاردة في ىذا البركتكككؿ كالمرتبطة
بإستخداـ كمناكلة الكائنات الحية المحكرة كنقميا عبر الحدكد .
ب -تفرض التدابير القائمة عمى تقييـ المخاطر بالقدر الضركرم لمنع اآلثار الضارة لمكائف الحي المحكر عمى حفظ

كاستدامة إستخداـ التنكع البيكلكجي داخؿ أراضي طرؼ اإلستيراد  ،مع مراعاة المخاطر عمى صحة اإلنساف أيض نا .
ت -يتخذ كؿ طػرؼ تدابير مناسبة لمنع النقؿ غير المقص كد عبر الحدكد لمكائنات الحيػة المحكرة  ،بما في ذلؾ تدابير مثؿ
إشتراط إجراء تقييـ المخاطر قبؿ المرة األكلى إلطالؽ أم كائف حي محكر .
ث -دكف المساس بأحكاـ الفقرة  2أعاله  ،يعمؿ كؿ طرؼ عمى ضماف إخضاع أم كائف حي محػكر  ،سكاء كاف مستكردان
أك ُمطك نار محمي نا لفترة مراقبة تتالءـ مع دكرة حياتو أك فترة تكالده قبؿ كضعو لالستخداـ المراد .
ج -تتعاكف األطراؼ بيدؼ :
(أ) تحديد كائنات حية محكرة أك سمات محددة لكائنات حية محكرة قد تككف ليا آثار ضػارة عمى حفظ كاستدامة إستخداـ
التنكع البيكلكجي  ،مع مراعاة المخاطر عمى صحة اإلنساف أيضان .
(ب) كاتخاذ تدابير مناسبة بصدد معالجة ىذه الكائنات الحية المحكرة أك تمؾ السمات المحددة .
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ب -بروتوكوؿ ناغويا حوؿ الحصوؿ عمى الموارد وتقاسـ المنافع :
أقر رؤساء الدكؿ في م ؤتمر القمة العالمي لمتنمية المستدامة المنعقد في جكىانسبرغ في سبتمبر 2002
ّ

بالحاجة إلى نظاـ دكلي لتعزيز ،كصيانة التقاسـ العادؿ كالمنصؼ لممنافع الناشئة عف استخداـ المكارد
الجينية كطالبكا بإجراء المفاكضات ضمف إطار اإلتفاقية ،كقاـ مؤتمر األطراؼ إلتفاقية التنكع البيكلكجي
كفي اجتماعو السابع عاـ  ،2004بتكميؼ الفريؽ العامؿ بإعداد نظاـ دكلي كالتفاكض بو حكؿ الحصكؿ
عمى المكارد الجينية  ،كتقاسـ المنافع الناشئة عف استخداميا بغية تأميف التنفيذ ،ك بعد  06أعكاـ مف
المفاكضات قرر اإلجتماع العاشر لمؤتمر األطراؼ اعتماد البركتكككؿ في مدينة ناغكيا بالياباف في 29
أكتكبر  ، 2010حيث دعت الجمعية العامة لألمـ المتحدة في دكرتيا  65أطراؼ اإلتفاقية  193إلى
تكقيع بركتكككؿ ناغكيا في أقرب فرصة  ،كايداع صككؾ التصديؽ أك القبكؿ أك المكافقة حسب االقتضاء
كفي أقرب كقت ممكف.يبدأ نفاذ ىذا البركتكككؿ في اليكـ التسعيف مف تاريخ إيداع الصؾ الخمسيف
مكممة لإلتفاقية التنكع
لمتصديؽ أك القبكؿ أك المكافقة أك االنضماـ  ،كيعتبر ىذا البرتكككؿ إتفاقية ّ

البيكلكجي  ،كىي تقدـ إطا نار قانكنينا شفافنا لمتنفيذ الفعاؿ لكاحد مف األىداؼ الثالثة لإلتفاقية :التقاسـ
العادؿ ،1كالمنصؼ لممنافع الناشئة عف إستخداـ المكارد الجينية ، 2كيتككف مف  36مادة كمرفؽ.3
كبناءا عمى ما تقدـ نستخمص  :أف اتفاقية التنكع البيكلكجي تتضمف تمييزيف ىاميف بيف المناطؽ

الداخمة في حدكد الكالية الكطنية كالمناطؽ الخارجة عف تمؾ الحدكد  .ففي المناطؽ الداخمة في الكالية
الكطنية تنطبؽ أحكاـ اتفاقية التنكع البيكلكجي عمى عناصر التنكع البيكلكجي كعمى العمميات كاألنشطة
التي قد يككف ليا كقع ضار عمى ىذا التنكع  ،كفي المناطؽ الخارجة عف حدكد الكالية الكطنية فإف أحكاـ
االتفاقية تنطبؽ فقط عمى األنشطة كالعمميات التي تجرل تحت كالية أحد األطراؼ أك رقابتو كالتي قد
1

 -راجع المادة األكلى مف البرتكككؿ .

 - 2كلمزيد مف التفاصيؿ يمكف الرجكع لمكقع االتفاقية عمى شبكة االنترنت عمى الرابط اآلتي :
http://www.cbd.int/abs/about
 أفتتح باب التكقيع عمى بركتكككؿ ناغكيا مف قبؿ أطراؼ اإلتفاقية مف  2فبراير  2011إلى  1فبراير  2012كقع عمىىذا البركتكككؿ  92دكلة طرفان قبؿ إغالؽ باب التكقيع عميو .

 -نصت المادة  14مف البرتكككؿ عمى إنشاء غرفة لتبادؿ المعمكمات بشأف الحصكؿ كتقاسـ المنافع مف أجؿ التشارؾ في

المعمكمات بناء القدرات لدعـ الجكانب الميمة مف التنفيذ عف طريؽ تطكير تشريعات محمية كما نصت المادة  23عمى نقؿ

التكنكلكجيا.
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يككف ليا كقع ضار عمى التنكع البيكلكجي  ،كنظ نار ألنيا ال تممؾ السيادة أك الكالية عمى مكاردىا فإف
األطراؼ ليس ليا إلتزاـ مباشر فيما يتعمؽ بالحفظ كاالستعماؿ المستداـ لعناصر التنكع البيكلكجي في
المناطؽ الكاقعة خارج حدكد كاليتيا الكطنية  .كلذا فإف اتفاقية التنكع البيكلكجي تنكه بالحاجة إلى التعاكف
بيف األطراؼ " فيما يتعمؽ بالمناطؽ الخارجة عف الكالية الكطنية في سبيؿ الحفاظ المستداـ لمتنكع
البيكلكجي لممكارد الحية في أعالي البحار .
 مف فالؿ ما سبؽ نستفمص :
أف النظاـ القانكني الدكلي لحماية كادارة المكارد الحية في المناطؽ البحرية الخارجة عف حدكد
الكالية الكطنية يتككف مف عدة صككؾ عالمية كاتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار ،كاتفاقاتيا التنفيذية
(اتفاؽ عاـ  1994المتعمؽ بتنفيذ الجزء الحادم عشر مف اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار كاتفاؽ
األرصدة السمكية لعاـ  )1995التي سنتناكليا الحقا ،كاتفاقية االتجار الدكلي بأنكاع الحيكانات كالنباتات
البرية المعرضة لالنقراض

)(CITES

كاتفاقية التنكع البيكلكجي لسنة  1992كالفصؿ  17مف أجندة القرف

لف يؤتي بثماره إلى بتدعيمو باتفاقيات البحار اإلقميمية التي تسرم عمى أنكاع محددة في إطار اتفاقية
حفظ أنكاع الحيكانات البرية المياجرة كاالتفاقية الدكلية لممحافظة عمى أسماؾ تكنة المحيط األطمسي
كاتفاؽ حفظ حكتيات البحر األسكد كالبحر األبيض المتكسط ك المنطقة األطمسية المتاخمة المكقعة
بمكناكك في  24نكفمبر سنة  1996كىذا ما سنتطرؽ لو في الفرع الثاني مف ىذا المطمب .
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الفػػػػػرع الثاني :المعاىػػػػدات اإلقميميػػػػػة:
عرؼ المجتمع الدكلي المعاصر إلي جانب االتفاقيات الدكلية التي تيدؼ إلى حماية كادراة المكارد
الحية في أعالي البحار مف أخطار االستغالؿ المفرط كالغير عقالني  ،عددا مف االتفاقيات الدكلية
اإلقميمية التي استيدفت مكارد حية لبحار بعينيا كاالتفاقية الدكلية لممحافظة عمى أسماؾ تكنة المحيط
األطمسي  ،كاتفاؽ حفظ حكتيات البحر األسكد كالبحر األبيض المتكسط ك المنطقة األطمسية المتاخمة
التي سنتطرؽ ليما بالتفصيؿ فيما يمي .

1

أوال -االتفاقية الدولية لممحافظة عمى أسماؾ تونة المحيط األطمسي

2

Convention Internationale pour la Conservation des Thonidés de l'Atlantique

تـ إخطار مؤتمر منظمة األغذية كالزراعة المنعقدة بركما في الفترة الممتدة مف  06إلى  13يكليك
سنة  ، 1965بمشركع اتفاقية أعدىا فريؽ عمؿ منظمة األغذية كالزراعة حكؿ االستعماؿ العقالني لمكارد
التكنة بالمحيط األطمسي باعتبارىا مف األنكاع المياجرة ،مما يتطمب اتخاذ تدابير عاجمة لالدارتيا

نكعا مف أسماؾ المياه المالحة  ،كتُعد الكاليات المتحدة كالياباف مف أكبر الدكؿ
 -1سمؾ التكنة ىك صنؼ يتككف مف  14ن
استيال نكا ليذه األنكاع مف األسماؾ  ،كأىـ أنكاع التكنة التجارم ىي البككرة كالعيف الكبيرة كالكثاب كسمؾ الزعنفة الصفراء
كيعد سمؾ التكنة ذك الزعانؼ الزرقاء أكبر أنكاع التكنة حيث ينمك إلى طكؿ 3,4ـ ،كتزف السمكة الكاحدة حتى 730كمغ

يعيش سمؾ التكنة في مياه المحيطات المعتدلة كاالستكائية كيصؿ في فصؿ الصيؼ إلى نيكفاكندالند في أقصى الشماؿ

ككندا كالنركيج كالمحيط األطمسي كككلكمبيا البريطانية كالياباف الشمالية كالمحيط اليادئ .كتعم ُؿ مؤسسات صيد سمؾ
التكنة الكبرل في المحيطات األطمسي كاليادئ كاليندم .كتستيمؾ الياباف كحدىا حكالي  %80مف أسماؾ التكنة األطمسية

في العالـ  ،ك يعد طبؽ السكشي الشيير المعمكؿ مف سمؾ التكنة كالذم يعتبر جزءا ميما في الثقافة الغذائية في الياباف
ىك سبب إشعاؿ الطمب الياباني عمى لحميا السميف القادـ مف المحيط األطمسي كحكض البحر المتكسط .مما يجتذب
عشرات مف السفف الجديدة إلى ىذه الصناعة سنكيا ،كالتي تسيطر عمييا العديد مف عصابات مافيا أسيكية كايطالية ،كىذا
ما يدفع بالصياديف لتجاكز الحد األقصى لمكميات المسمكح باصطيادىا كزيادة حجـ األسطكؿ كاستخداـ طائرات المراقبة

الغير قانكني ة القتفاء أثر التكنة ذات الدـ الحار .كقضى الصيد الجائر كالتمكث كتغير المناخ عمى كميات كبيرة مف ىذه
األسماؾ التي تصطاد لألغراض التجارية كيبمغ الضغط الناجـ عف الصيد التجارم مف الكثافة حدا ىائال ،حيث بمغ نسبة
 80إلى  %90مف األسماؾ ُيصطاد سنكيا .
 - 2تـ تكقيع االتفاقية الدكلية لممحافظة عمى أسماؾ تكنة المحيط األطمسي في ريك ديجانيرك يكـ  14مام سنة 1966
كالمعدلة ببرتكككؿ باريس المعتمد يكـ  10يكليك  1984كبرتكككؿ مدريد المعتمد يكـ  05يكنيك . 1992
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كحفظيا ،كبعد عدة مداكالت أعد المؤتمر االتفاقية كفتحيا لمتكقيع بريك ديجانيرك إلى غاية  31مام
. 1 1966
أوال -اليدؼ مف االتفاقية :التيدؼ ىذه االتفاقية لحماية المخزكنات السمكية مف التكنة ،كاألنكاع األخرل
التي تعيش في منطقة االتفاقية فحسب ،كانما تمتد إلى تنظيـ أكثر فعالية قائـ عمى ضركرة التعاكف في
الحفاظ عمى مستكيات رصيد قصكل ،كمستدامة لمتغذية  ،كمنو اليدؼ يجمع بيف فرض صيد أمثؿ
كتحقيؽ تنمية مستدامة  ،كلتجسيد ىده الميمة عمى أرض الكاقع تـ إنشاء لجنة دكلية لمحفاظ عمى أسماؾ
التكنة بالمحيط األطمسي  ،متخصصة بجمع المعمكمات كادارة المصائد عمى أسس عممية كاتخاذ إجراءات
صارمة لمحفاظ عمى التكنة لمستكل أقصى لالستدامة .
ثانيا – نطاؽ تطبيؽ االتفاقيػػػػػػػػػة:
كيشمؿ اإلطار المكاني التي تطبؽ عمييا االتفاقية كؿ مياه المحيط األطمسي ،كالمياه المجاكرة لمبحر
المتكسط كالبحر الكاريبي.2
ثالثا -اآلليات والمجاف الفنية التي تستفدميا االتفاقية لتحقيؽ أىدافيا :
اتفقت األطراؼ المتعاقدة عمى إنشاء لجنة دكلية لمحفاظ عمى أسماؾ التكنة بالمحيط األطمسي
( ، 3)ICCATكيتمثؿ دكرىا في تحقيؽ أىداؼ ىذه االتفاقية

1

 ،يمثؿ األطراؼ المتعاقدة في المجنة مف

أشارت ديباجة المعاىدة :إلى كعي الحككمات المكقعكف عمى ىذه االتفاقية كالتزاميـ المشترؾ لحماية أصناؼ التكنة عمىمستكل يسمح بمردكد أقصى كثابت نظ ار لألىمية اسماؾ التكنة باعتبارىا مكارد غذائية كاقتصادية ميمة .كبذالؾ تعكس

ديباجة المعاىدة المخاكؼ حكؿ انقراض كتناقص ىذه األسماؾ نتيجة تكثيؼ الصيد مما يستدعي إدارة جيدة لممكارد

السمكي ة ،كىذا لف يتجسد إال بالتعاكف الدكلي كالمجسد في منظمات إقميمية متخصصة ليا الدكر الفعاؿ في تكفير ،كتنسيؽ
البحكث كتستخدـ النتائج العممية كأساس لالتخاذ التدابير اإلدارية كالرقابية باعتبار المكارد السمكية لتكنة مكارد مشتركة في

المياه الدكلية .

1

 -صادقت الجزائر عمى ىذه االتفاقية بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ  388-200المؤرخ في  28نكفمبر سنة 2000

المتضمف التصديؽ عمى االتفاقية الدكلية لممحافظة عمى أسماؾ تكنة المحيط األطمسي المكقعة في ريك ديجانيرك يكـ 14

مام سنة  1966كالمعدلة ببرتكككؿ باريس المعتمد يكـ  10يكليك  1984كبرتكككؿ مدريد المعتمد يكـ  05يكنيك 1992
الجريذة الرسمية العذد .66
 كتـ تحرير االتفاقية بريك ديجانيرك في  14مام  1966بالمغة  :االنجميزية كاالسبانية كالفرنسية كبدأ نفاذىا في 21مارس  ، 1 1969كيبمغ عدد الدكؿ المتعاقدة  48دكلة  ،مكزعة عمى  16مادة .

2

 -ارجع لممادة األكلى مف االتفاقية .

كلمزيد مف التفاصيؿ حكؿ ىذا المكضكع يمكف االطالع عمى مكقع المجنة عمى الشبكة العنكبكتية عمى الرابط األتي :http://www.iccat.es/fr/convarea.htm
3
- http://www.iccat.es/fr/
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 كتجتمع في دكرة عادية كؿ،

2

 مندكبيف عمى األكثر كبإمكانيـ االستعانة بخبراء كمستشاريف03 قبؿ

.سنتيف كما يمكف ليا عقد دكرات استثنائية في أم كقت بطمب مف أغمبية األطراؼ المتعاقدة
:  مياـ المجنة-أ
) اختصاصات المجنة كاسعة جدا حيث تكمؼ بدراسة األصناؼ العديدة التي تغطييا مف أسماؾ التكنة0
 نكعا بما في ذالؾ أسماؾ التكنة زرقاء الزعانؼ كصفراء30  كتشمؿ، كاألنكاع المياجرة كما شابييا
.3 الزعانؼ كسمؾ المارليف كأبك سيؼ كأنكاع متنكعة مف األسماؾ البحرية
كما تكمؼ بدراسة،) يغطي اختصاصيا نطاؽ جغرافي بحرم كاسع محدد في المادة األكلى مف االتفاقية0
األصناؼ السمكية ال مستغمة في منطقة التكنة كالتي التككف منظمة في إطار منظمة دكلية أخرل
.4 كما تيتـ بعمـ بيئة األسماؾ كعمـ المحيط كتأثير العكامؿ الطبيعية كالبشرية عمى التكاثر، لمصيد
. ) االستعانة بالمصالح التقنية كالعممية لمييئات الرسمية لمدكؿ األطراؼ المتعاقدة0
. ) االستعانة بأية منظمة عمكمية أك خاصة4
) القياـ في حدكد ميزانيتيا بأبحاث مستقمة لإلتماـ األعماؿ المنجزة مف قبؿ الحككمات كالمؤسسات5
. الكطنية أك الييئات الدكلية األخرل
. ) جمع كتحميؿ المعمكمات اإلحصائية الخاصة لمكارد أسماؾ التكنة في منطقة االتفاقية6
" La Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique (ICCAT)
est une organisation de pêche intergouvernementale responsable de la conservation des
thonidés et des espèces apparentées de l’océan Atlantique et de ses mers adjacentes.
L’ICCAT compile les statistiques halieutiques des Parties contractantes et des Parties, Entités
ou Entités de pêche non-contractantes qui pêchent ces espèces dans l’océan Atlantique
coordonne la recherche, y compris l’évaluation des stocks, pour le compte de ses membres
formule des avis de gestion basés sur la science; fournit un mécanisme permettant aux Parties
contractantes de décider de mesures de gestion ; et fait paraître des publications pertinentes"
-In: http://www.iccat.es/Documents/Commission/BasicTexts.pdf
.  مف االتفاقية01  فقرة3  راجع المادة- 1
. 2  راجع نفس المادة السابقة فقرة- 2
3
-Environ
espèces relèvent directement de l’ICCAT thon rouge de l’Atlantique (Thunnus
thynnus thynnus) listao (Katsuwonus pelamis), albacore (Thunnus albacares), germon
(Thunnus alalunga) et thon obèse (Thunnus obesus) espadon ( iphias gladius) istiophoridés,
tels que makaire blanc (Tetrapturus albidus), makaire bleu (Makaira nigricans), voilier
(Istiophorus albicans) et makaire bécune (Tetrapturus pfluegeri) les tha ards comme le
tha ard atlantique ( comberomorus maculatus) et le tha ard barré ( comberomorus cavalla)
les thonidés mineurs, comme la thonine commune (Euth nnus alletteratus), l’au ide (Au is
thazard), et la bonite dos ra é arda sarda.
.  مف االتفاقية1  فقرة04  ارجع لممادة176

4

 )7دراسة كتقييـ الم عمكمات الخاصة بالمناىج الرامية لحماية أصناؼ سمؾ التكنة عند مستكيات تسمح
بمردكد ثابت.
 )8تقديـ تكصيات لدكؿ المتعاقدة حكؿ الدراسات كالبحكث الكاجب القياـ بيا.
 )9نشر كتكزيع نتائج األعماؿ كالمعمكمات العممية اإلحصائية كالبيكلكجية الخاصة بمصائد أسماؾ التكنة
في منطقة االتفاقية .
كبغية تحقيؽ أىداؼ االتفاقية يمكف لمجنة إنشاء لجنة فرعية ،1كيخكؿ لمجنة اتخاذ تكصيات  2ترمي
لمحفاظ عمى مستكيات تسمح بمردكد أقصى  ،كمستمر لمجمكعة اسماؾ التكنة كاألنكاع المياجرة في
منطقة االتفاقية .

3

ب  -تقييـ عمؿ المجنة الدولية لمحفاظ عمى اسماؾ التونة بالمحيط األطمسي ( ) ICCATلمكاجية شبح
الصيد الجائر الذم ييدد سمؾ التكنة في المحيط األطمسي ،كالبحار المجاكرة في السنكات األخيرة اجتمع
في باريس عاصمة فرنسا في الفترة الممتدة 20الى  27نكفمبر  2010ممثمكف عف  48دكلة حكؿ العالـ
في االجتماع السنكم لمجنة الدكلية لحماية تكنة األطمسي لتحديد حصص لصيد ىذه األسماؾ ذات
الزعانؼ الزرقاء في المحيط األطمسي ،كيأتي اجتماع المجنة بعد يكـ كاحد مف قياـ كؿ مف فرنسا كاسبانيا
كغيرىما مف دكؿ حكض البحر المتكسط بإجبار االتحاد األكركبي ،عمى التراجع عف خطة طمكحة لحماية
أسماؾ التكنة الميددة باالنقراض كالمرتفعة األسعار.
فبعد مفاكضات طكيمة األمد تخمى االتحاد األكركبي عف خطة تسعى إلى خفض حصص الصيد ،
استنادا فقط إلى مشكرة عممية

4

كيسعى أنصار حماية البيئة إلى خفض ىذه الحصص  ،بينما يريد

آخركف تعميؽ الصيد تماما ،قائميف إف "الصيد غير الشرعي تزايد بشكؿ كبير في البحر المتكسط" ،
كتضغط فرنسا التي لدييا صناعة صيد كبيرة مف أجؿ الحفاظ عمى الحصة الحالية دكف تغيير.

1

 -ارجع لممادة  6مف االتفاقية .

3

 -ارجع لممادة  8مف االتفاقية .

2

4

 ارجع لممادة  8فقرة  :ب،ج ،د ،ق ،ك ،ز حكؿ كيفية اتخاذ المجنة التكصيات. -انخفضت أسماؾ التكنة ذات الزع انؼ الزرقاء في شرقي المحيط األطمسي كحكض البحر المتكسط بنسبة  %60مف

عاـ  1997إلى عاـ  ، 2007كما أف حصة الصيد الحالية بالبحر المتكسط تبمغ  13500طف مترم في العاـ،.كيسعى

أنصار حماية البيئة إلى خفض ىذه الحصص  ،بينما يريد آخركف تعميؽ الصيد تماما لالنييار المخزكف كلمزيد مف

التفاصيؿ يمكف الرجكع لمكقع منظمة غرنييس عمى الرابط التالي:
//www.greenpeace.org/arabic/press/releases/iccat
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كفي مارس ، 2010قامت الياباف كدكؿ آسيكية أخرل بإعاقة جيكد األمـ المتحدة لكضع ىذا النكع مف
األسماؾ في الئحة األسماؾ الميددة باالنقراض .
لي يميو اجتماع أخر لمجنة) (ICCATفي الفترة الممتدة مف  13إلى  19نكفمبر  2011حضره
ممثمكف عف  38دكلة إلى جانب اإلتحاد األكركبي  ،لمنقاش حكؿ كيفية منع الصيد الجائر ألسماؾ التكنة
كأبك سيؼ كالقرش في المحيط األطمسي كالبحر المتكسط .1
كبتاريخ  19نكفمبر ، 2011أعمنت المجنة الدكلية لمحفاظ عمى أسماؾ التكنة في المحيط األطمسي
أف المؤتمر الذم أستغرؽ سبعة أياـ في اسطنبكؿ كاف "ناجحا لمغاية"  ،إال أف أنصار حماية البيئة اتيمكه
بتبني "أنصاؼ حمكؿ" كق اررات "ضعيفة".كألزمت المجنة الدكؿ األعضاء بتقديـ سجالت رقمية عف عمميات
الصيد التي تقكـ بيا أساطيميا ألسماؾ التكنة ذات الزعانؼ الزرقاء كسمكة أبك سيؼ .كما حافظ المؤتمر
أيضا عمى مبدأ " ال معمكمات ،ال سمؾ" حيث أف الدكؿ التي لف تقدـ معمكمات كافية عف أعماؿ الصيد
الخاصة بيا  ،لف يسمح ليا بصيد تمؾ أألنكاع المعينة في العاـ التالي ،ككافقت الكفكد أيضا عمى منع
السفف مف صيد أسماؾ القرش ذات المممس الحريرم كىك نكع معرض لإلنقراض كغالبا ما يعمؽ بشكؿ
غير مقصكد بشباؾ الصيد .كقدمت  ICCATخطة "لتعافي أسماؾ التكنة زرقاء الزعانؼ  ،كلكنيا خطة
بائسة لدرجة أنيا تجعؿ مف "التعافي" مكضع سخرية بدؿ االستماع إلى لجنتيـ العممية الخاصة ،كالتي
حددت مقدار األسماؾ التي يسمح بصيدىا التي كانت مقدرة ب  15000طف ،لتضاعؼ إلى 29500
طف كىي كارثة حقيقية  ،كقد فشمت الحككمات في إنقاذ التكنة الزرقاء الزعانؼ األطمسية في مؤتمر
إتفاقية التجارة الدكلية باألنكاع النباتية كالحيكانية البرية الميددة باالنقراض في  13مارس

2010

في

الدكحة عاصمة قطر كتغمبت المصالح التجارية عمى الضركريات البيئية.
كيعبد ليا
كينذر ىذا الفشؿ الذريع لمحككمات بكارثة بالنسبة لمستقبؿ ىذا الصنؼ مف التكنة ن

الطريؽ نحك االنقراض ،كيترجـ سعي الحككمات الالىثة كراء جني األرباح عمى حساب التكنة الزرقاء
الزعانؼ كمنو مف الضركرم المشاركة في حممة إنقاذىا بالتكقؼ الكامؿ عف الصيد في شيرم مام كجكاف
حيث تندفع بسرعة خالؿ مضيؽ جبؿ طارؽ لتضع البيض في البحر المتكسط.

 1ولمزيذ من المعلومات حول اجحماع اللجنة لسنة  6711يمكن الرجوع للموقع االلكحروني السابق
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رابعا  -التزامات الدوؿ األطراؼ في االتفاقية :
 -10تقديـ كافة المعمكمات العممية ذات الطابع اإلحصائي  ،كالبيكلكجي التي تحتاجيا المجنة كفي حالة
تعذر الحصكؿ عمييا مف المصالح الرسمية لألطراؼ تقدـ المجنة طمبا لمطرؼ المتعاقد لمحصكؿ عمييا مف
المؤسسات كالصياديف .
 -10االلتزاـ بتعاكف إل دراج نظاـ دكلي لمرقابة في منطقة االتفاقية ما عدا المياه اإلقميمية التي تمارس
الدكلة سمطتيا القضائية عمييا .1

 - 10اتفاؽ األطراؼ المتعاقدة عمى كجكب كجكد عالقات عمؿ بيف المجنة كمنظمة األغذية كالزراعة
حيث تقكـ المجنة بمفاكضات ،مع منظمة األغذية كالزراعة كيشارؾ المدير العاـ لممنظمة ممثال دكف حؽ
التصكيت في كؿ دكرات المجنة كفركعيا.2

1
2

راجع المادة التاسعة مف االتفاقية .
راجع المادة  11مف نفس االتفاقية.
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 البرتوكوالت المعدلة لالتفاقية:أ -برتوكوؿ باريس المعدؿ االتفاقية الدولية لممحافظة عمى أسماؾ تونة المحيط األطمسي المنعقد في
 10يوليو  1984والذي دفؿ حيز التنفيذ في  19جانفي : 1997
انعقد في باريس عاصمة فرنسا يكمي  9ك 10يكليك  1984مؤتمر لمكزراء المفكضيف لمدكؿ األطراؼ في
االتفاقية بدعكة مف جميكرية فرنسا  ،كحضر فييا كؿ مف المجمكعة االقتصادية األكربية كالمدعكة بصفة
مالحظ  ،كمنظمة األمـ المتحدة لمتغذية كالزراعة  ، FAOكطمب المؤتمر مف الدكؿ األطراؼ المتعاقدة
في االتفاقية الدكلية لحماية تكنة األطمسي بتماـ اإلجراءات الضركرية لممكافقة كالتصديؽ كقبكؿ البرتكككؿ
بغية ضماف سريانو في أقرب كقت ممكف .
موضوع البرتوكوؿ :عدؿ البرتكككؿ المكاد  14ك 15ك 16لالتفاقية الدكلية لممحافظة عمى أسماؾ تكنة
المحيط األطمسي.

1

ب -برتوكوؿ مدريد المنعقد في  05يونيو : 1992
قررت المجنة في اجتماعيا المنعقد بمدريد مف  11إلى  15نكفمبر  1991استدعاء المفكضيف لألطراؼ
المتعاقدة لممؤتمر الدكلي لممحافظة عمى أسماؾ التكنة بالمحيط األطمسي المكمؼ بتعديؿ الفقرة  02مف

المادة  ، 10كتـ فتح البرتكككؿ لإلمضاء يكـ  05يكنيك  1992حيث تـ تبني ضركرة تطبيؽ طريقة

1

 -أضافت المادة  14الخاصة بالتصديؽ كالمكافقة كاالنضماـ كالدخكؿ حيز التنفيذ  03فقرات ،كأعطت الحؽ لممنظمات

المككنة مف دكؿ حكلت إلييا الصالحيات بخصكص المجاالت المنظمة مف االتفاقية ،بما في ذالؾ صالحية إبراـ
المعاىدات في إطار االندماج االقتصادم  ،حيث ليا نفس الحقكؽ فكر تأكيدىا الرسمي لالنضماـ كبمجرد انضماـ
المنظمة إلى ىذه االتفاقية تتكقؼ عضكية الدكؿ األعضاء في ىذه المنظمة  ،كيتـ إرساؿ إشعا ار كتابيا لممدير العاـ لمنظمة

األمـ المتحدة لألغذية كالزراعة  ،كما أضافت المادة  15عبارة  :كؿ المنظمات المشار إلييا في المادة  14فقرة  4المعدلة
أما المادة  16حددت جية إيداع النسخة األصمية ليذه االتفاقية لدل المدير العاـ لمنظمة األمـ المتحدة لمتغذية كالزراعة
 FAOالذم يرسؿ نسخة مطابقة لألصؿ لمحككمات المذككرة في الفقرة  1مف المادة  14كالمنظمات  ،كما أضافت في

المادة  15فقرة " 2التكدع النسخة األصمية مف ىذا البرتكككؿ الذم تساكم نصكصو المحررة باالنجميزية كاالسبانية
كالفرنسية في الحجية القانكنية لدل المدير العاـ لمنظمة األمـ المتحدة لمتغذية كالزراعة  FAOكفتح التكقيع في ركما في

 10سبتمبر  ".. 1984كما أضافت الفق رة الثالثة أف البرتكككؿ يدخؿ حيز التنفيذ مف تاريخ إيداع كافة األطراؼ المتعاقدة
كثائؽ مكافقتيا أك تصديقيا لدل المدير العاـ لمنظمة األمـ المتحدة لمتغذية كالزراعة  FAOكتطبؽ أحكاـ المادة  13فقرة

 01فيما يخص تعديؿ االتفاقية حيث يمكف لألم طرؼ متعاقد أك لجنة دكلية لمحفاظ عمى أسماؾ التكنة بالمحيط األطمسي
( ) ICCATاقتراح تعديالت بخصكص االتفاقية كيرسؿ المدير العاـ لمنظمة األمـ المتحدة لمتغذية كالزراعة  FAOلكؿ

األطراؼ المتعاقدة نسخة طبؽ األصؿ لمنص المقترح تعديمو كيدخؿ البرتكككؿ حيز التنفيذ بالنسبة لمدكؿ األطراؼ في اليكـ

الثالثيف عقب تاريخ إيداع أخر كثيقة.
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 لككف المجنة تمر بصعكبات مالية كلتجنب تحديد نسب، 1جديدة لحساب مساىمات الدكؿ األطراؼ

 المتعمقة بمساىمات الدكؿ10  مف المادة02 االشتراكات عدلت المادة األكلى مف البرتكككؿ الفقرة
 كحاكلت تخفيؼ األعباء المالية خاصة عمى الدكؿ النامية التي تكاجو أعباء، األعضاء في ميزانية المجنة
 ككانت تميؿ لعدـ التعاكف مما دفع إلى ضركرة تغيير طريقة التمكيؿ بدفع كؿ، مالية كصعكبات في الدفع

طرؼ متعاقد مساىمة مالية سنكية في ميزانية المجنة يتـ حسابيا كفؽ مخطط في النظاـ المالي بعد

تحديده مف المجنة كمساىمات كؿ طرؼ متعاقد بكصفو عضكا في الجنة الدكلية لمحفاظ عمى أسماؾ
) كالمجاف الفرعية كجمكع أسماؾ التكنة المصطادة كالكزف الصافيICCAT( التكنة بالمحيط األطمسي

إلنتاجيا مف المصبرات كال يمكف تعديؿ النظاـ المالي إال بمكافقة جميع األطراؼ المتعاقدة التي تبمغ قبؿ
2

.  يكما40

-1 L'exercice financier de la Commission s'étale sur deux années calendaires suivant la date de
ses réunions ordinaires (les réunions annuelles ont lieu tous les deux ans). Les estimations
budgétaires sont soumises aux Parties contractantes au moins 60 jours avant l'ouverture de la
réunion ordinaire. Le financement du budget se fait par les contributions financières annuelles
versées par les membres de la Commission ; celles-ci sont réglées en Euros ou en dollars des
Etats-Unis. Le Budget total approuvé par la Commission au titre de 2012 s'élève à 2.966.357
Euros .Le Protocole de Madrid, qui est en vigueur depuis mars 2005, sera utilisé pour le calcul
des contributions budgétaires suivantes. Ce schéma divise les Parties contractantes en quatre
groupes (essentiellement sur la base de la classification des économies de marché et du PNB
par habitant, et sur la capture thonière et la production en conserves),une part du budget total
de la Commission étant attribuée à chaque Partie contractante dans chaque groupe. Ce schéma
vise à réduire le fardeau financier pour les pays moins développés. Le schéma de calcul du
budget est récapitulé ci-dessous :
 US$1.000 au titre de la cotisation de base à la Commission et US$1.000 pour
l'adhésion à chacune des Sous-commissions.
 Groupe D: le pourcentage du budget attribué aux pays du Groupe D sera de [0,25%].
 Groupe C: le pourcentage du budget attribué aux pays du Groupe C sera de [1,0%].
 Groupe B: le pourcentage du budget attribué aux pays du Groupe B sera de [3,0%].
 Groupe A: les pays du Groupe A prendront en charge le pourcentage du budget non
couvert par les contributions des trois autres groupes inhttp://www.iccat.es/fr/finances.htm
 مف البرتكككؿ عمى إيداع النسخة األصمية في نصكصيا الثالث لدل المدير العاـ لمنظمة األمـ02  كقد نصت المادة- 2

 نسخةFAO  كيرسؿ المدير العاـ ؿ1992  يكليك6ك5  كيتـ فتح التكقيع بمدريد يكمي، FAO المتحدة لألغذية كالزراعة
 مف البرتكككؿ انو يدخؿ حيز التنفيذ بالنسبة03  بينما تنص المادة. معتمدة مطابقة لألصؿ لكؿ طرؼ متعاقد في االتفاقية

 الذم يمي إيداع ثالث أرباع التي يعتبرىا مؤتمر األمـ المتحدة حكؿ التجارة10 لمدكؿ األطراؼ المتعاقدة في اليكـ
.  كدكؿ متقدمة تتميز باقتصاد السكؽ1992  يكنيك05 كالتنمية عند تاريخ
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ثانيا  -اتفاؽ حفظ حوتيات البحر األسود والبحر األبيض المتوسط و المنطقة األطمسية المتافمة
الموقعة بموناكو في  24نوفمبر لسنة ACCOBAMS 1996
Accord sur la Conservation des Cétacés de la Mer Noire de la mer Méditerranée et
contiguë en Secteur de l'Atlantique

أوال -اليدؼ مف االتفاقية :
تيدؼ ىذه االتفاقية إلى الحد مف المخاطر المحدقة بالحكتيات 1في البحر األبيض المتكسط
كالبحر األسكد  ،كتشجيع أم خطكة تدعـ حماية الحكتيات ضمف النطاؽ الجغرافي الذم تغطيو  ،كتدعك

 -1المادة األكلى  " :تعني "حكتيات "حيكانات" بما في ذلؾ األفراد أك األنكاع أك األنكاع الفرعية أك الجماعات ،مف

األكدكنتكسيتي ) ( Odontocetiأك الميستيسيتي "

 -صادقت الجزائر عمى االتفاقية بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ  05- 07المؤرخ في  19مارس سنة  2007كالذم يتضمف

التصديؽ ع مى اتفاؽ حفظ حكتيات البحر األسكد كالبحر األبيض المتكسط كالمنطقة األطمسية المتاخمة المكقعة في مكناكك
في  24نكفمبر سنة  1996العدد . 20

 تحتكم االتفاقية عمى  17مادة ك لالطالع عمى النص الكامؿ يمنكـ زيارة مكقع االتفاقية عمى الرابط االلكتركني األتي.http://www.accobams.org
 أشارت ديباجة المعاىدة إلى إلى جممة مف النقاط الميمة حيث :اعتبرت أف الحكتيات جزء ال يتج أز مف المنظكمة البيئيةالبحرية التي ينبغي الحفاظ عمييا لصالح األجياؿ المقبمة  ،كما أشارت إلى المخاطر التي تتعرض ليا الحكتيات مف تمكث

كتقمص المكارد كاىماؿ أدكات الصيد كالصيد العرضي ،كىذا يبرر المجكء إلى تنفيذ تدابير الحماية ،كما أشارت إلى ضركرة
التعاكف بيف الدكؿ كالمنظمات اإلقميمية لالندماج االقتصادم كالمنظمات الدكلية كتنسيؽ التشاكر ،كما أشارت إلى أىمية
االتفاقيات العالمية كاإلقميمية التي كقعتيا الدكؿ المتعمقة بحفظ كادارة الحكتيات مثؿ  :االتفاقية الدكلية لتنظيـ صيد الحيتاف
لسنة  ، 1946كاتفاقية حماية البحر األبيض المتكسط مف التمكث لسنة 1976كالبركتكككالت المتعمقة بيذه االتفاقية ،كخطة
العمؿ مف أجؿ حفظ الحكتيات بالبحر األبيض المتكسط المعتمدة تحت رعايتيا سنة  ،1991كاتفاقية حفظ األحياء البرية
كالمكائؿ الطبيعية األكركبية  1979لسنة  ،كاتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لسنة  1982كاتفاقية التنكع البيكلكجي لسنة
 ، 1992كاتفاقية حماية البحر األسكد مف التمكث لسنة  1992كالخطة العالمية لمعمؿ مف أجؿ حفظ الثدييات البحرية
كادارتيا كاستخداميا التابعة لبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة ،المعتمدة سنة  1984ككذلؾ المبادرات التي قاـ بيا كؿ مف
المجمس العاـ لمصايد األسماؾ في البحر األبيض المتكسط ،كالمجنة الدكلية لالستكشاؼ العممي لمبحر األبيض المتكسط
كالمجنة الدكلية لحفظ أسماؾ التكنة في المحيط األطمسي.
 تـ تحرير االتفاقية في أربع لغات كىي االنجميزية كالفرنسية كالعربية كاالسبانية كالركسية ،كليا نفس الحجية (المادة )17كيقدر عدد الدكؿ األطراؼ سنة  2011ب  :حكالي  24دكلة محددة عمى الرابط األتي:
http://www.accobams.org/images/stories/PDF/
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الدكؿ األطراؼ إلى اتخاذ تدابير منسقة تسمح ببمكغ درجة عالية لحفظ ىذه األصناؼ السمكية ،ككضع حد
لمصيد الجائر ،كالتعاكف الفعاؿ مف أجؿ إعالف شبكة مف المناطؽ التي تتمتع بحماية خاصة ،كىي تعتبر
كأداة تعاكنية لمحفاظ عمى التنكع البيكلكجي البحرم في البحر المتكسط ،كالبحر األسكد كالمنطقة األطمسية
المتاخمة كىك أكؿ اتفاؽ ممزـ لمدكؿ في ىاتيف المنطقتيف ،إال أنو ال يؤثرعمى حقكؽ أك التزامات أم طرؼ
مترتب عمى معاىدة  ،إال إذا كانت ممارسة ىذه الحقكؽ تيدد حفظ الحكتيات ،كتنفذ األطراؼ ىذا
االتفاؽ مع مراعاة حقكقيا كالتزاماتيا الناجمة عف قانكف البحار .1
ثانيا -النطاؽ الجغرافي لالتفاؽ  :تغطي االتفاقية المياه البحرية لمبحر األسكد  ،كالبحر األبيض المتكسط
كخمجانو كبحاره كالمياه الداخمية المكصكلة بيذه المياه البحرية ،كالمنطقة األطمسية المتاخمة لمبحر األبيض
المتكسط الكاقعة غرب مضيؽ جبؿ طارؽ  ،كما أف ىذا االتفاؽ يطبؽ عمى سائر الحكتيات التي تقع في
منطقة انتشارىا كالتي تمر عرضا أك صدفة في منطقة االتفاؽ  ،كالمدرجة قائمتيا في الممحؽ  1ليذا
االتفاؽ . 2
ثالثا -أىداؼ وتدابير الحفظ  :حددت ىذه التدابير في المادة  2مف ىذه االتفاقية  ،كالمتمثمة في اتخاذ
كافة اإلجراءات الضركرية لكضع حد لكؿ صيد متعمد لمحكتيات  ،كالمحافظة عمى شبكة مف المناطؽ
التي تتمتع بحماية خاصة ليا ،كيمكف أف يمنح استثناءا فقط في حالة الطكارئ المبينة في الفقرة  6مف
 كيتـ اجتماع األطراؼ في دكرات عادية ال تتجاكز المدة الفاصمة بينيا  03سنكات بدعكة مف أمانة االتفاؽ ( المادة 03فقرة  ،) 2كما يجكز لمنظمة األغذية كالزراعة كىيئاتيا المتخصصة  ،كالككالة الدكلية لمطاقة الذرية كأية دكلة ليست طرفا

في ىذه االتفاقية  ،كأمانة بقية االتفاقيات الشاممة كاإلقميمية كالمنظمات اإلقميمية أك الفرعية أف يمثميا مراقبكف في دكرات

اجتماع األطراؼ  ،كما يجكز لألم منظمة مؤىمة تقنيا في ميداف حفظ الحكت يات تمثيميا في دكرات اجتماع األطراؼ
بمراقبيف (المادة  3فقرة  ) 4كالدكؿ األطراؼ كحدىا حؽ التصكيت بما فييا المنظمات اإلقميمية لالندماج االقتصادم كما
تعتبر أمانة االتفاقية (المادة  )04العكف اإلدارم كالمكجستي ككسيمة لجمع المعمكمات المتعمقة بتحقيؽ أىداؼ االتفاقية

كنشرىا كىي تساعد الدكؿ أيضا في كضع البرامج المقررة قيد التنفيذ حيث تقدـ تقري ار خالؿ كؿ دكرة عادية مف اجتماع
األطراؼ حكؿ أشغاؿ أمانة االتفاؽ ككحدات المكتب كالمجنة العممية كتزكد الجميكر بالمعمكمات  ،كتتخذ تدابير في

الحاالت االستعجالية كتحدد أساليب اإلنقاذ كادارة ميزانية االتفاقية ،ك مف أجؿ التنسيؽ مع ىيكميات إقميمية فاعمة متكاجدة
في المنطقة يساعد األمانة كحدتاف إقميميتاف فرعيتاف لمتنسيؽ :في المناطؽ اإلقميمية الفرعية ( البحر األسكد كالبحر

المتكسط كالمناطؽ األطمسية المتاخمة ) تتشكؿ ىاتاف الكحدتاف مف الييكميات المكجكدة ( بالتكالي اتفاقية بكخارست كاتفاقية

برشمكنة ) ميمتيا تيسير تحقيؽ خطة الحفظ ك كؿ عمؿ يندرج في نطاؽ االتفاقية يجب أف يعتمد عمى أفضؿ المعمكمات
العممية المتكفرة ك أف يجرم تقييما لنتائجو بشكؿ مستمر ،كما تقدـ تقارير حكؿ حالة كتطكر جماعات الحكتيات .

1

 -المادة  11مف

االتفاقية .

 - 2كلمعرفة الحدكد الجغرافية التي تطبؽ عمييا أحكاـ االتفاقية راجع المادة األكلى منيا.
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الممحؽ  2كحاالت التمكث كجنكح الحيتاف الجريحة أك المريضة ،عندما تتطمب حالة الطكارئ اتخاذ تدابير
فكرية لمحيمكلة دكف تدىكر جماعات الحيتاف حيث يجكز لألم طرؼ أف يطمب مف كحدة التنسيؽ
المختصة  ،إعالـ األطراؼ بغية كضع آلية تكفر الحماية السريعة ،كتطبؽ األطراؼ المتعاقدة تدابير
الحماية المحددة في الممحؽ الثاني مف االتفاؽ في حدكد سيادتيا القانكنية كطبقا اللتزاماتيا الدكلية كما
تطبؽ التدابير المتعمقة بنشاطات الصيد عمى سائر المياه التي تخضع لكاليتيا الكطنية  ،كخارج ىذه المياه
تطبؽ عمى البكاخر الرافعة لرايتيا أك المسجمة عمى أراضييا. 1
رابعا -اآلليات والمجاف الفنية التي تستفدميا االتفاقية لتحقيؽ أىدافيا :
استحدثت االتفاقية ىيئة عممية 2مككنة مف خبراء في عمـ حماية الحكتيات التي تعتبر بمثابة ىيئة
استشارية .3
فامسا– مالحؽ االتفاقية :
أ – الممحؽ األوؿ لالتفاقية  :ضـ قائمة لحكالي  21نكع  ،كعمى كؿ نكع غير مفيرس في ىذا الممحؽ
يمكف أف يتردد عمى منطقة االتفاقية .
ب -الممحؽ الثاني لالتفاقية :يتضمف الممحؽ الثاني خطة الحفظ التي تعتمدىا األطراؼ بأقصى ما
يمكف مف قدراتيا االقتصادية كالتقنية كالعممية باتخاذ التدابير اآلتية :
 -01اعتماد التشريعات الوطنية وتطبيقيا  :لحماية الحكتيات المتكاجدة في المياه الخاضعة لسيادة
الدكؿ أك في أعالي البحار إزاء كؿ باخرة رافعة رايتيا  ،أك مسجمة عمى أراضييا تشارؾ في نشاطات
تضر بالحكتيات كمنو :
 )0ال يرخص لألية باخرة أف تستخدـ شباكا عينية مف النكع اليائـ يتجاكز طكؿ الكاحدة منيا أك طكليا
مجتمعة  2.5كمـ .4
1
2
3

4

 راجع المادة  2فقرة .3 المادة  7مف االتفاقية مياـ المجنة :

تقديـ المشكرة في اجتماع األطراؼ المتعمقة بالكسائؿ العممية كالتقنية كاذا دعت الحاجة لكؿ طرؼ عمى حدا.



النظر في التقييمات العممية حكؿ حالة حفظ الحكتيات.



إبداء الرأم في تطكير البرامج الدكلية لمبحث كالرصد كالتنسيؽ.



تيسير تبادؿ المعمكمات العممية كتقنيات الحفظ ، .كتزكد ىذه الييئة األطراؼ باإلرشادات العممية كالتقنية في تقييـ

لكضع حفظ الحكتيات ك في تنمية كتنسيؽ البرامج الدكلية لألبحاث العممية.
 الفقرة أ  1-مف الممحؽ الثاني .111

 )0كضع تشريعات كطنية لمنع ترؾ المعدات الميممة في عرض البحر كاطالؽ الحكت العالؽ فك ار مف
معدات الصيد.
 )0منع أم نشاطات مف شأنيا اإلضرار بالحكت كالصيد أك االستكشاؼ كالرياضات المائية.
 )4تنظيـ التصريؼ في البحر لممكاد الممكثة .
 )5إحداث مؤسسات كطنية قصد تطبيؽ االتفاقية .
 تنظيـ وادارة التفاعالت بيف اإلنساف و الحوتيات -حماية الموائؿ

1

2

 البحث والرصد الدائـ  :تتكلى األطراؼ القياـ ببحكث حكؿ الحكتيات حيث تقكـ ب  :برصد حالةكتطكر األنكاع التي يشمميا ىذا االتفاؽ ،كخاصة المتكاجدة في المناطؽ غير المعركفة جيدا ،كالتي ال
تتكفر حكليا سكل بيانات جد قميمة بغية تيسير إعداد تدابير الحفظ .كتتعاكف بيدؼ تحديد مسالؾ اليجرة
كمناطؽ التكاثر كتغذية األنكاع التي يشمميا االتفاؽ ،كما تقيـ االحتياجات الغذائية لألنكاع التي يشمميا
االتفاؽ ،كتالئ ـ عمى ضكئيا تنظيمات الصيد كتقنياتو  ،كتطكير برامج بحث منتظمة تتناكؿ الحيكانات
الميتة ،أك الجانحة ،أك الجريحة أك المريضة ،لتحديد التفاعالت الرئيسية مع األنشطة البشرية كمعرفة
األخطار الحقيقية كتيسر تطكير التقنيات الصكتية الغير الضارة لضماف الرصد الدائـ.
 -تدعيـ الكفاءات وجمع المعمومات وبثيا والتدريب والتربية

3

1

 -كما تقكـ األطراؼ بالتعاكف مع المنظمات الدكلية المختصة ،بجمع كتحميؿ البيانات حكؿ التفاعالت المباشرة كغير

2

 -تنص الفقرة الثالثة  " :تسعى األطراؼ جاىدة الستحداث كادارة المناطؽ المتمتعة بحماية خاصة لمحكتيات ،تتمثؿ في

المباشرة بيف اإلنساف الحكتيات .فيما يتعمؽ خاصة ب أنشطة الصيد كاألنشطة الصناعية  ،كالسياحية كتمكث البر كالبحر.

مجاالت تككف مكائؿ ليا أك تزكيدىا بغذاء احتياطي ميـ ،كينبغي أف تقاـ مثؿ تمؾ المناطؽ المتمتعة بحماية خاصة ،في
إطار اتفاقية حماية البحر األبيض المتكسط مف التمكث ( )1976كالبركتكككؿ المتعمؽ بيا ،أك في إطار كسائؿ أخرل ".

 -3تشير الفقرة  05مف الممحؽ  02إلى تدعيـ الكفاءات لخمؽ الخبرة الضركرية لتطبيؽ االتفاؽ ،كتتعاكف بالتشاكر عمى
المستكل اإلقميمي الفرعي ،كفي مستكل االتفاؽ بدعـ مف أمانة االتفاؽ ككحدات التنسيؽ كالمجنة العممية كالمؤسسات

كالمنظمات الدكلية المختصة كذالؾ مف خالؿ ( :تطكير أساليب جمع بيانات الصيد العرضي ،كالجنكح كاعداد قكائـ
بالسمطات الكطنية ،كمراكز البحث كاإلنقاذ كالعمماء ،كالمنظمات غير الحككمية المعنية بالحكتيات  -إعداد قائمة بمناطؽ

الحماية التي تساعد عمى حفظ الحكتيات كالمناطؽ البحرية ذات األىمية ،كاعداد قائمة بالتشريعات الكطنية كالدكلية القابمة
لمتطبيؽ عمى الحكتيات ،كاقامة قاعدة معمكمات إقميمية فرعية أك إقميمية إلدارة المعمكمات ،كاعداد نشرية إعالمية ،إقميمية

فرعية أك إقميمية متعمقة بأنشطة حفظ الحكتيات كاعداد أدلة لإلعالـ كالتكعية كالتعريؼ ،تكجو لكافة مستخدمي البحر
بالتكصيات البيطرية حكؿ إنقاذ الحكتيات كتطكير كتنفيذ برامج التدريب حكؿ تقنيات الحفظ كبالخصكص فيما يتصؿ

بالرصد كاخالء السبيؿ كال نقؿ كتقنيات تقديـ اإلسعافات األكلية كمجابية حاالت الطكارئ).
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مجابية أوضاع الطوارئ :1حيث تطكر الدكؿ األطراؼ بصفة مشتركة تدابير طكارئ

2

 ،مف أجؿ

الحكتيات التي يشمميا ىذا االتفاؽ عندما تككف في ظركؼ استثنائية غير مكاتية أك معرضة لمخطر
كتتكلى األطراؼ بالخصكص :
أ -إعداد خطط طكارئ ،بالتعاكف مع األجيزة المختصة ،تنفذ في حاالت تيديد الحكتيات في منطقة
االتفاؽ كحاالت التمكث الخطكط كحاالت الجنكح.
ب -تقييـ كسائؿ إنقاذ الحكتيات الجريحة أك المريضة .
ج -إعداد قكاعد سمكؾ ،تنظـ كظائؼ المراكز كالمختبرات المعنية بالقياـ بيػذه الميمة

الفػػػػػػػػرع الثالث :استغالؿ المػػوارد البحريػػػػة الحيػػػػػػػػػة في الجزائػػػػػر:
نظ ار لألىمية قطاع الصيد البحرم في اقتصاديات العديد مف الدكؿ  ،كاحتاللو مكانة الصدارة في
الحفاظ عمى األمف الغذائي العالمي  ،سعت الجزائر مف خالؿ ك ازرة الصيد البحرم كالمكارد الصيدية
تجسيد سياسة تنمكية مف خالؿ منظكمة قانكنية متينة تمثؿ اإلطار األنجع لعمؿ قاعدم في إطار
إستراتجية كطنية لتنمية نشاطات الصيد البحرم  ،دكف اإلخالؿ بمنظكمة الحماية كالتنكع البيكلكجي في
البحار سكاء كانت تعيش ىذه الكائنات الحية في المياه الخاضعة لمسيادة الكطنية أك في أعالي البحار.

3

كباعتبار الجزائر ليست بمدا متكسطيا فحسب  ،بؿ ىي بمد قريبة جدا مف المحيط األطمسي مما يمنحيا

مكقعا استراتجيا كيمنحيا فرصا أكبر لمصيد في محيطات مفتكحة  ،كمساحات كاسعة مف أعالي البحار
مما يساعد في تكفير استقرار في سكؽ االستيالؾ ،كتمكيف الصناعات التحكيمية ،كالبرغـ مف كؿ

المجيكدات المبذكلة إال أف استيالؾ الفرد الجزائرم مف السمؾ بمغ  4.58كمغ في السنة  ،كىك استيالؾ

ضئيؿ مقارنة لنسبة االستيالؾ التي تكصي بيا المنظمة العالمية لمصحة  6.2كمغ لمفرد .

 كمنو كيؼ يمكف تدارؾ ىذا النقص الغذائي لممكاطف الجزائرم مف البركتينات الحيكانية مف مصدر
سمكي ؟

1

 -ارجع لمفقرة  06مف الممحؽ  02مف االتفاقية .

2

 -عندما تقتضي كضعية الطكارئ ،اتخاذ تدابير فكرية تيدؼ إلى الحيمكلة دكف تدىكر حالة حفظ جماعة أك جماعات

عديدة مف الحكتيات ،يجكز لطرؼ أف يطمب مف كحدة ا لتنسيؽ المختصة إعالـ األطراؼ المعنية األخرل ،بغية كضع آلية
تكفر حماية سريعة لمجماعة التي تقع تشخيصيا باعتبار تعرضيا بكجو خاص لتيديد كخيـ.

 -3كلمزيد مف التفاصيؿ يمكنكـ االطالع عمى محتكل الرابط االلكتركني لمكقع ك ازرة الصيد البحرم كالمكارد الصيدية
الجزائرية عمى المكقع التالي http://www.mpeche.gov.dz :
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 ،كىذا ما جعؿ الدكلة الجزائرية تسعى لحؿ ىذا المشكؿ برسـ األىداؼ 1التالية :

 االستغالؿ األفضؿ لممكارد الصيدية.
 تنكيع اإلنتاج.

 انتظاـ تمكيف السكؽ االستيالكية الداخمية.
 ترقية الصناعات الداخمية كالصادرات.2
أوال  -قدرات وأىداؼ قطاع الصيد البحري في الجزائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر:
أ -قدرات القطاع  :يتكفر قطاع الصيد البحرم في الجزائر 3عمى المميزات اآلتية :
 )1مساحة بحرية خاضعة لمقضاء الكطني مقدرة ب  9.2مميكف ىكتار لمممارسة الصيد البحرم بمغت
فييا معدالت االستغالؿ إلى  2.2مميكف ىكتار مف مجمكع المساحة البحرية الخاضعة لمقضاء
الكطني ككاجية بحرية يتعدل طكؿ ساحميا  1.280كمـ .
 )2كمخزكف سمكي مقدر ب  500.000طف  ،4كمخزكف ىاـ مف األسماؾ المياجرة الكبيرة كالقشريات
كاألصداؼ  ،كالمرجاف األحمر كاالسفنجيات  5ك  600نكع مف الطحالب البحرية
 )3ىياكؿ قاعدية مككنة مف  10مكانئ ك 20ممجأ لمصيد ،أسطكؿ لمصيد البحرم متككف مف 2.661
كحدة عدد الصياديف يقدر ب  29.000مسجؿ بحرم .
ب -أىداؼ القطاع
 -1اإلستراتجية الكطنية لتنمية نشاطات الصيد البحرم كتربية المائيات لمفترة الممتدة مف سنة  2003إلى سنة 2007
الصادرة عف ك ازرة الصيد البحرم كالكارد الصيدية طبعة  2003صفحة . 25

2

 -تستيدؼ اإلستراتجية الكطنية لتنمية نشاطات الصيد البحرم كتربية المائيات المكارد :

 )1السطحية  :عف طريؽ استعماؿ الجياب المجيزة بشباؾ .
 )2األسماؾ الكثيرة االرتحاؿ  :كالتكنة –سمؾ أبك سيؼ بكاسطة سفف مجيزك بشباؾ سطحية كحباؿ الشكص.
 )3األنكاع القاعية  :كالقشريات كاألسماؾ البيضاء بكاسطة جياب متخصصة .
3

 -تصطاد الجزائر في المنطقة رقـ  01المقسمة مف الييئة العامة لمصائد أسماؾ البحر األبيض المتكسط التابعة لمنظمة

األغذية كالزراعة .

4

 -يبمغ اإلنتاج السنكم حكالي  130.000طف متككف مف  80بالمائة مف األسماؾ الصغيرة السطحية كالسرديف

األنشكجة األكربية  ،البمشار األكربي  ،تكنة األطمسي كغيرىا مف األنكاع السمكية.

5

 -ارجع لصفحة  17مف المخطط الكطني لتنمية نشاطات الصيد البحرم كتربية المائيات لمفترة الممتدة مف سنة 2003

إلى سنة .2007
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 )1زيادة اإلنتاج برفع عدد السفف كادراج كحدات صيد عصرية قدرت ب 178باخرة بطكؿ  24متر إلى
 38متر لمصيد في أعالي البحار كادراج كحدات صناعية لمصيد في المحيطات المفتكحة .1
 )2إحداث مناصب شغؿ ،كتحسيف برنامج تنظيـ المينة ،كبرنامج كطني لمصيد البحرم. 2
 )3التككيف في مجاؿ التنقيب كالكشؼ عف المكارد الصيدية3 ،كانشاء مركز بيداغكجي كتحسيف المستكل
كاعداد مدكنة لمصيد البحرم

4

 ،دعـ التسكيؽ مف خالؿ اتخاذ إجراءات تحفيزية مزايا ضريبية

كتسييالت لمحصكؿ عمى القركض البنكية

5

 المحافظة عمى المكارد البيكلكجية في إطار صيد مسؤكؿ كعقالني مستديـ تطبيقا لمدكنة السمكؾ .
 ترقية االستثمارات الكطنية كاألجنبية.
 تشجيع الصادرات.
 إقامة شبكة صناعات قبمية كبعدية.

6

 إنشاء المؤسسة الكطنية لبناء السفف الصيد البحرم كاصالحيا كالتمكيف بمعدات الصيد البحرم
كصنعيا.7
ثانيا -النظاـ القانوني لالستغالؿ وحماية الموارد البحرية الحية في الجزائػػػػػػر:
أخذت الدكلة الجزائرية عمى عاتقيا إعادة االعتبار لقطاع الصيد البحرم  ،كالمكارد الصيدية مف
خالؿ تحديد نظاـ قانكني كمرجع  ،كأداة لتنفيذ مخططات التنمية ليذا القطاع لذالؾ سعت الدكلة الجزائرية
منذ االستقالؿ إلى تحقيؽ ىذا اليدؼ ،كتسجيؿ برامجيا كمخططاتيا التنمكية في ىيكؿ قانكني منسجـ بدأ
ب:
 األمر رقـ  84-76المؤرخ في  23أكتكبر  1976يتضمف التنظيـ العاـ لمصيد

1

الذم يحتكم عمى

 100مادة كىك أكؿ قانكف جزائرم ينظـ الصيد البحرم محرر في  04أبكاب .
1

 -ارجع لنفس المرجع صفحة .59

3

 -ارجع لمصفحة  19مف نفس المرجع .

2

 -ارجع لمصفحة  36مف المرجع السابؽ .

4

 -حيث تـ إنشاء ثمانية مدارس لتأطير كالتككيف في مجاؿ الصيد البحرم .

6

 -ارجع لمصفحة 26مف نفس المرجع.

 -5ارجع لمصفحة  35مف نفس المرجع.
7

 -تـ انشاء المؤسسة الكطنية لبناء السفف الصيد بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ  236- 7المؤرخة في  24نكفمبر 1979

الجريدة الرسمية العدد .48
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 ليميو المرسكـ التشريعي رقـ  13-94المؤرخ في  28مام  1994الذم يحدد القكاعد العامة لمصيد

2

كالذم يحتكم عمى  96مادة كالذم ألغى أحكاـ األمررقـ  84-76المؤرخ في  23أكتكبر  1976الذم
يتضمف التنظيـ العاـ لمصيد بمكجب المادة  95منو .
 كبتاريخ  09مارس  1995صدر قرار يحدد األحجاـ التجارية لألسماؾ الكثيرة االرتحاؿ.

3

 كبتاريخ  22جانفي  1997صدر قرار يتضمف تحديد استعماؿ الشباؾ المسحكبة المسماة الشباؾ
الجيبية الخاصة بقاع البحر في بعض مف المساحات البحرية الكطنية

4

 كبتاريخ  10يكنيك  2000صدر مرسكـ تنفيذم رقـ  123-2000يحدد صالحيات كزير الصيد
البحرم كالمكارد الصيدية

5

 ،حيث نصت المادة  02منو "يمارس كزير الصيد كالمكارد الصيدية

صالحيات عمى مجمكع النشاطات التي ليا عالقة بالحماية كالمحافظة عمى الثركات الصيدية كالمائية
كتثمينيا كتسيرىا كاستغالليا ال سيما حماية األنكاع البحرية الميددة ".
 كبتاريخ  03يكنيك سنة  2001صدر قانكف رقـ  11-01الذم يتعمؽ بالصيد كتربية المائيات .

6

حيث نصت المادة  104منو " تمغى جميع األحكاـ المخالفة ليذا القانكف ما عدا أحكاـ المادة  06مف
المرسكـ التشريعي رقـ  13-94المؤرخ في  28مام ." 1994
حيث سعى القانكف رقـ  11-01إلى تسييؿ االستثمار الكطني كاألجنبي ،كتحقيؽ مركنة أكثر لتجنيد
رؤكس األمكاؿ  ،كأعطى الحؽ لممارسة الصيد البحرم في المياه الخاضعة لمسيادة الكطنية لمسفف التي
1

 -الجريدة الرسمية الجزائرية رقـ  30ليكـ األربعاء  13افريؿ .1977

3

 -الجريدة الرسمية الجزائرية رقـ  19لسنة .1995

5

 -الجريدة الرسمية الجزائرية رقـ  33لسنة .2000

2

4

6

 الجريدة الرسمية الجزائرية رقـ  40لسنة .1994 -الجريدة الرسمية الجزائرية رقـ  51لسنة .1997

 -الجريدة الرسمية الجزائرية العدد  36لسنة . 2001

 لقد تنقؿ قطاع الصيد البحرم منذ االستقالؿ بيف عدة ك ازرات مختمفة بدا مف ك ازرة األشغاؿ العمكمية كالنقؿ كفي سنة 1964ثـ ك ازرة الفالحة ثـ بعد ذالؾ إلحاقيا بك ازرة النقؿ مف  1964إلى  1986كفي سنة  1999تـ إنشاء ك ازرة خاصة
بالصيد البحرم كلإلنعاش ىذا القطاع سعت ك ازرة الصيد البحرم إلى إنشاء الغرفة الجزائرية لمصيد البحرم كالغرفة الكالئية
الجيكية التي تشكؿ إطا ار تنظيميا كتشاكريا بيف المتعامميف في قطاع الصيد كتـ إنشاء أكؿ أمانة لمصيد في  08مارس

.1979

 نصت المادة  13مف القانكف رقـ  11-01الذم يتعمؽ بالصيد كتربية المائيات إضافة لذالؾ كفي إطار تنظيـ قطاعالصيد البحرم تضع الدكلة األجيزة المتخصصة التالية  -:مجمس كطني استشارم لمصيد البحرم كتربية المائيات -مركز

كطني لمتككيف في مجاؿ الغكص االحترافي  -غرفة كطنية لمصيد البحرم كتربية المائيات .
112

تحمؿ الراية الجزائرية ،أك التي تـ اكتسابيا عف طريؽ قركض أك مف قبؿ أشخاص معنكييف خاضعيف
لمقانكف الجزائرم لجمب االستثمار كعصرنة األسطكؿ  ،كقد جاء ىذا القانكف في  13باب مكزع عمى
 104مادة بيدؼ ترقية كتنمية نشاطات الصيد البحرم ،حيث نصت المادة الخامسة منو " في ايطار
السياسة الكطنية تعد تنمية الصيد البحرم كتربية المائيات مؤىمة لدعـ الدكلة  ،كتشكؿ تنمية الصيد
البحرم كتربية المائيات مكضكع مخطط نشاطات الصيد البحرم كتربية المائيات "...
كما نصت المادة السادسة مف ىذا القانكف عمى أ نو " تعمؿ الدكلة في إطار المخطط الكطني
المنصكص عميو في المادة  05عمى ترقية إدماج نشاطات لمصيد البحرم كتربية المائيات مع تفضيؿ منح
االمتياز لممكاقع المتكاجدة عمى الساحؿ ،كعالكة عمى ذالؾ تشجع الدكلة الصيد البحرم الممارس خارج
المياه الخاضعة لمقضاء الكطني كترقية الصادرات "
 كما نص القانكف رقـ  20- 2001المؤرخ في  12ديسمبر  2001المتعمؽ بتييئة اإلقميـ السيما في
المادة  22مف الفصؿ الثاني  " :دكف اإلخالؿ باألحكاـ القانكنية في ىذا المجاؿ تؤسس مخططات
تكجييية لمبنى التحتية الكبرل كالخدمات الجماعية ذات المنفعة العامة  ......مف بينيا المخطط
التكجييي لتنمية الصيد كالمكارد الصيدية "
كنصت المادة  32منو " ييدؼ المخطط التكجييي لمصيد البحرم كتربية المائيات إلى ترقية أنشطة الصيد
البحرم كتشجيع عمى كجو الخ صكص إنشاء مكانئ كمالجئ لمصيد ككؿ المنشئات كالصناعات األخرل
المعدة لمصيد كتربية المائيات "
كىدا ما جسدتو ك ازرة الصيد البحرم كالمكارد الصيدية في إطار مخطط كطني لتنمية نشاطات الصيد
كزرة الصيد
البحرم كتربية المائيات لمفترة خماسية مف سنة  2003إلى سنة  - 2007الصادرعف ا
البحرم كالمكارد الصيدية .


كلـ يقتصر حماية التنكع البيكلكجي البحرم عمى قانكف الصيد فقط بؿ امتد لقانكف رقـ  10-03في
 19جكيمية  2003الخاص بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة
الثاني الخاص بحماية البيئة .

أ -حماية التنوع البيولوجي لمموارد البحرية الحية :

1

 الجريدة الرسمية الجزائرية العدد  43بتاريخ  20جكيمية .2003116

1

مف المكاد  52إلى  58الفرع

يتـ حماية التنكع البيكلكجي باستعماؿ آالت كتقنيات منتقاة لمممارسة الصيد المسؤكؿ في إطار
المحافظة عمى البيئة  ،1كتسير السمطة المكمفة بالصيد البحرم بالمساىمة في الحفاظ عمى الثدييات
البحرية كالطيكر كالسالحؼ البحر طبقا لالتفاقيات الدكلية كمف خالؿ :

2

 -1تقييد حرية الصيد :
لقد منعت المادة  53مف قانكف رقـ  11-01الذم يتعمؽ بالصيد كتربية المائيات قنص أك حيازة أك
بيع منتجات صيد لـ تصؿ لمحجـ التجارم المحدد ،كالتي حظر قنصيا صراحة حيث يجب أف تمقى فك ار
في بيئتيا الطبيعية كما يمكف تقييد أك منع ممارسة حرية الصيد كمما كاف تقييدىا ضركرم
مسافنة أم نقؿ منتجات الصيد في البحر إال في حالة القكة القاىرة.

3

،كما تـ منع

4

 كتـ إنشاء شرطة لمصيد بمكجب الباب  12مف قانكف رقـ  11-01الذم يتعمؽ بالصيد كتربية المائياتتتمثؿ ميمتيا :في مراقبة نشاطات الصيد  ،حيث يحجز العكف المحرر لممحاضر منتكجات الصيد
كاآلالت المخالفة

5

 ،كتنص المادة  " : 66يمكف أف تحجز منتجات الصيد كاآلالت المحظكرة عند

كصكؿ السفينة إلى الميناء أك في كؿ مكاف أخر تكدع فيو منتجات الصيد " .
 -2توقيع الجزاءات والعقوبات عمى الرعايا المفالفيف لتدابير الحماية :
 يعاقب بالحبس مف  3إلى  06أشير أك بغرامة مف  200.000إلى 500.000دج كؿ مف يستعمؿ
في الصيد آالت غير تمؾ المنصكص عمييا في قانكف .6 2001
 يعاقب بالحبس مف سنتيف إلى  05سنكات أك بغرامة مف  500.000إلى  2.000.000دج كؿ مف
يستعمؿ في نشاطاتو المتعمقة بالصيد مكاد متفجرة كيمائية أك القتؿ بالكيرباء بحيث تضعؼ كتتمؼ
الثركة البيكلكجية كيتـ حجز سفينة الصيد إذا كاف مالكيا مرتكب الجريمة باإلضافة إلى السحب
النيائي لمدفتر الميني .

7

1

 -ارجع لممادة  12فقرة  03مف قانكف رقـ  11-01الذم يتعمؽ بالصيد كتربية المائيات.

3

 -ارجع لممادة  55مف نفس القانكف.

5

-ارجع لممادة  63مف نفس القانكف .

7

-راجع المادة  82مف نفس القانكف.

2

4

6

 -المادة  16مف نفس القانكف .

 ارجع لممادة  58مف نفس القانكف . ارجع لممادة  78مف نفس القانكف.119



كما نصت المادة  83عمى انو يعاقب بغرامة مف  500.000إلى  1.000.000دج كؿ مف
يستعمؿ آالت مكجية لمصيد باإلنارة .

 يعاقب بغرامة مالية مف 10.000الى 20.000دج كؿ مف يستعمؿ شباكا مجركرة


1

كتنص المادة  :90يعاقب كؿ مف يقكـ بصيد المنتجات التي لـ تبمغ الحجـ األدنى لمقنص كحيازتيا
كنقميا كعرضيا لمبيع بالحبس مف  03إلى  06أشير كبغرامة مف  200.000إلى  500.000دج

 كأعطت المادة  95مف القانكف الحؽ في تفتيش السفف خارج المياه التي تخضع لمقضاء الكطني إذا
شرع في المتابعة داخؿ ىذه المياه
 اليجكز اإلبحار عمى متف سفف الصيد التجارم إال لألشخاص المسجميف في سجؿ رجاؿ البحر

2

ب -الصيد في أعالي البحار :
تتمتع الجزائر بإطاللة متميزة عمى البحر األبيض المتكسط  ،كقربا شديدا مف المحيط األطمسي يمنحيا
امتيا از أفضؿ لالستثمار مف خالؿ عقد شراكة مع الدكؿ المطمة عمى المحيطات المفتكحة ،كادراكا مف
الدكلة الجزائرية أىمية ىذا المكقع صدر قانكف رقـ  13-82المؤرخ في  28أكت  1982يتعمؽ بتأسيس
الشركات المختمطة االقتصاد كتسييرىا

3

 ،كبذالؾ شجعت الجزائر الصيد في المحيطات المفتكحة لما

يكفره مف امتيازات اقتصادية تتجاكز قدرات الصيد في البحار تمكف المتعامميف الجزائرييف كلكج السكؽ
الدكلية لمسفف

4

،عف طريؽ عقد اتفاقيات شراكة، 5كشجعت أكثر التعاكف جنكب جنكب كمف أىـ

الشركات المعقكدة :الشراكة مع مكريتانيا سنة  1974كغينيا بيساك سنة  1975كتكنس سنة
1987كالسكداف عف طريؽ اتفاؽ ايطار سنة .62003
1
2

 ارجع لممادة  84مف نفس القانكف . -ارجع لممادة  43مف نفس

القانكف .

3

 -قانكف رقـ  12- 82المؤرخ في  31أكت  1982الجريدة الرسمية العدد ، 35حيث تنص المادة  20منو " :تؤسس

4

 -ارجع لصفحة  26مف المخطط الكطني لتنمية نشاطات الصيد البحرم كتربية المائيات لمفترة الخماسية الممتدة مف سنة

5

 -نصت المادة  22مف قانكف رقـ  13-82المؤرخ في  28أكت  1982إف نسبة مشاركة الجزائرييف في الشركات

الشركة المختمطة لالقتصاد طبقا لإلجراءات المنصكص عمييا في قانكف التجارة "

 2003إلى سنة . 2007

المختمطة تقدر ب  % 51كيندرج إنشاؤىا طبقا لمتشريع المعمكؿ بو كاطار برتكككؿ االتفاؽ المبرـ بيف المؤسسة االشتراكية
كاألطراؼ األجنبية كبرتكككؿ االتفاؽ ىك بمثابة معاىدة عمى بالتعاقد .
- Abdelmadjid Boushaba , L'ALGÉRIE ET LE DROIT DES PECHES MARITIMES ,thèse
)pour le doctorat d'état en droit international public, Université Mentouri (CONSTANTINE
,faculté de droit , Année 2008 page 09.
6
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ثالثا  -التزامات الجزائر عمى المستوى الدولي  :إيمانا مف الجزائر بضركرة حماية المكارد الحية في
البحار مف التدىكر الذم تشيد ه المصائد خاصة في المياه الدكلية  ،صادقت عمى العديد مف المعاىدات
الدكلية التي تكرس مبدأ الحماية  ،حيث تعمؿ الدكلة الجزائرية عمى إتباع مناىج التنمية المستديمة لتتمكف
مف االستجابة لحاجيات الحاضر ،بدكف اإلضرار بحظكظ األجياؿ المقبمة في مكاصمة تمبية حاجياتيـ
البعد البيئي لتفادم إحداث اختالؿ بالتكازنات
الغذائية مف المكارد السمكية  ،كانتياج سياسة تنمكية ،تكرس ُ
الطبيعية لممحافظة عمى الثركات الحيكانية كالنباتية في البحار ،مف خالؿ 04محاكر أساسية:
ال محكمنا كرشيدا كتجسيد ذالؾ في تشريعات داخمية .
 تنظيـ الصيد بما يكفؿ استغال ن
 تقنيف االستيراد كالتصدير كالعبكر ،ألنكاع الحيكانات كالنباتات البحرية
 تشديد الرقابة عمى سفف الصيد كفرض العقكبات كالجزاءات عمى المخالؼ لقكانيف الصيد
 انضماـ الجزائر لممعاىدات الدكلية المنظمة لمحماية كترشيد االستيالؾ .
كتجسيدا لذالؾ صادقت الجزائر عمى عدة اتفاقيات دكلية لتنظيـ استغالؿ المكارد الحية في البحار أىميا
 االتفاقية الدكلية لممحافظة عمى أسماؾ تكنة األطمسي المكقعة في ريك ديجانيرك يكـ  14مام 1966
كالمعدلة ببرتكككؿ باريس المعتمد يكـ  10يكليك  1984كبرتكككؿ مدريد المعتمد يكـ  05يكنيك
 1992المصادؽ عمييا بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ  388-2000المؤرخ في  28نكفمبر .12000
 االتفاقية الخاصة بالتجارة الدكلية في أنكاع الحيكانات الميددة باالنقراض المكقعة بكاشنطف في 03
مارس  1973المصادؽ عمييا بمرسكـ رقـ  498-82ليكـ  25ديسمبر .1982

2

 اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لسنة  1982المصادؽ عمييا بمكجب المرسكـ رقـ 53-96
المكافؽ ؿ  22جانفي .3 1996
 اتفاقية التنكع البيكلكجي المكقع عمييا في ريك ديجانيرك يكـ  05يكنيك  1992مصادؽ عمييا بمكجب
المرسكـ الرئاسي رقـ  163- 95المؤرخ في  06يكنيك .4 1995

 -1الجريدة الرسمية الجزائرية العدد .73
 -2الجريدة الرسمية الجزائرية العدد .55
 -3الجريدة الرسمية الجزائرية العدد .06
 -4الجريدة الرسمية الجزائرية العدد .32
167

 االتفاقية الدكلية لحفظ حكتيات البحر األسكد كالبحر األبيض المتكسط كالمنطقة األطمسية المتاخمة
المكقعة بمكناكك في  24نكفمبر  1996المصادؽ عمييا بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ  05-07ليكـ
 19مارس .1 2007
 مما سبؽ الذكر يمكننا القكؿ أف النظاـ القانكني الدكلي لحماية كادارة المكارد الحية في
المناطؽ البحرية الخارجة عف حدكد الكالية الكطنية يتككف مف عدد مف الصككؾ القانكنية العالمية
كاإلقميمية التي سبؽ اإلشارة إلييا  ،كلتفعيؿ أكثر ليذه النصكص كاف مف الضركرم تدعيميا أيضا
بنظاـ قانكني متيف لحماية البيئة البحرية ليذه المكارد الطبيعية الحية مف خطر التمكث مف مختمؼ
المصادر ،نظ ار لما يشكمو مف أخطار كارثية عمى البيئة البحرية التي تعتبر الكسط الذم تعيش
كتتكاثر فيو ىذه الكائنات الحية كىك ما سنتطرؽ إليو في المطمب الثاني مف ىذا المبحث.

 -1الجريدة الرسمية الجزائرية العدد . 20
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المطمػػب الثاني :النظػػػػاـ القانونػػي لحمايػػػة البيئػػة البحريػػػة مف التموث
أصبح تمكث مياه البحار كالمحيطات شبح ييدد استدامة التنكع البيكلكجي لمكائنات البحرية لألجياؿ
المقبمة كادراكا ليذه الخطكرة أصبح مكضكع تمكث البيئة البحرية محط أنظار اىتماـ العالـ أجمع بعد
إدراكو أف المتضرر األكؿ  ،كاألخير مف تدىكر ىذه البيئة ىك اإلنساف نفسو  ،لذالؾ تضافرت الجيكد
كتتابعت المحاكالت الدكلية لمتكصؿ إلى صياغة قكاعد دكلية  ،تتعمؽ بحماية البيئة البحرية ضد أخطار
التمكث مف مختمؼ مصادره كلـ تكتفي بذالؾ بؿ امتدت إلى كضع اتفاقيات إقميمية خاصة بحماية بحار
بعينيا.

1

 كليذا قسمنا مطمبنا إلى فرعيف  :المعاىدات الدكلية(الفرع األوؿ) كالمعاىدات اإلقميمية (الفرع الثاني)

الفػػػػػػػرع األوؿ:المعػػػػػػاىدات الدوليػػػػػة
أوال -المعاىدات الدولية لحماية البيئة البحرية فارج إطار القانوف الدولي لمبحار
أ -االتفاقيات الدولية لحماية البيئة البحرية مف التموث بالبتروؿ :
يعد مؤتمر كاشنطف الذم عقد سنة  1926بناء عمى دعكة الكاليات المتحدة األمريكية  ،كبريطانيا
أكؿ خطكة عمى طريؽ الجيكد الدكلية لمكافحة ظاىرة تمكث البيئة البحرية بالمكاد البتركلية ،ك قد طرحت
في ىذا المؤتمر الجكانب الفنية لممشكمة ،حيث جرل تبادؿ كجيات النظر حكؿ طبيعة مشكمة تمكث مياه
البحر كالمحيطات  ،ك تـ التكصؿ إلى إقرار مشركع اتفاقية دكلية انطكت عمى جكانب تفصيمية كفنية
تتعمؽ بمكافحة تمكث مياه البحار ك المحيطات بزيت البتركؿ ،ك حددت المسؤكلية في حالة االنتياؾ لكف
الدكؿ لـ تكقع كلـ تصادؽ عمييا  ،ك لذالؾ لـ تدخؿ دائرة النفاذ كعمى الرغـ مف ذلؾ فإف مؤتمر كاشنطف
أدل إلى لفت االنتباه إلى خطكرة مشكمة تمكث البيئة البحرية ،كما أف لمشركع االتفاقية قيمة أدبية ،حيث
عمد مالح السفف البريطانية إلى االلتزاـ اختياريا ببعض نصكص المشركع  ،كاعتبار المنطقة التي تمتد
إلى مسافة  50ميال كمنطقة يمنع فييا إلقاء النفايات التي تحتكم عمى زيت البتركؿ كتبعيـ في ذلؾ مالؾ
السفف في ( ك .ـ .أ ىكلندا كالسكيد النركيج كبمجيكا) ،كما قامت اتحادات مالؾ السفف في عدد مف
البمداف األخرل  ،بالدعكة إلى إتباع نفس النظاـ ،كمف ناحية أخرل اقترحت بريطانيا عمى منظمة
المكاصالت  ،ك النقؿ التابعة لعصبة األمـ أف تعد مشركع معاىدة دكلية ليذا الغرض ،ك تـ عرض
 - 1زكي زكي زيداف  ،األضرار البيئية وأثرىا عمى اإلنساف وكيؼ عالجيا اإلسالـ  ،دار الفكر الجامعي اإلسكندرية الطبعة
األكلى  ، 2003صفحة . 04
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االقتراح عمى الجمعية العامة لمعصبة ،فكافقت عميو كشكمت لجنة خبراء اجتمعت في أكتكبر  1934كبعد
أف فرغت مف ميمتيا دعا مجمس العصبة إلى عقد مؤتمر دكلي لمناقشة ىذا المكضكع ك تقرر أف
يجتمع المؤتمر في أكتكبر  ، 1936ك لكنو لـ ينعقد بسبب التكتر الدكلي الذم أدل بعد ذلؾ إلى اندالع
الحرب العالمية الثانية.
 -01اتفاقية لندف الفاصة بمنع تموث البحر بالبتروؿ لعاـ  1954و تعديال تيا أعواـ ( -1962
:)1971-1969
ىي أكؿ اتفاقية متعددة األطراؼ لحماية البيئة البحرية مف التمكث بالنفط 1عمى اثر مناقشات
المجمس االقتصادم كاالجتماعي التابع لألمـ المتحدة عاـ  ، 1950حكؿ تزايد حكادث التمكث البحرم
بالبتركؿ مف السفف كغيرىا  ،حيث انعقد في لندف مؤتمر دكلي لعالج مشكمة تمكث البيئة البحرية
بالبتركؿ ،في الفترة الممتدة مف  26أفريؿ إلى  12مام  ، 1954كقد أسفر عف إبراـ اتفاقية دكلية فتح
باب التكقيع عمييا في  12مام  ،21954كقد أشارت نصكص االتفاقية إلى عدة قكاعد مكضكعية
بخصكص تفريغ البتركؿ في مياه البحر كفرقت بيف نكعيف مف التفريغ :
 التفريغ الجائز المشروط :
أ -يسمح لسفف بالتفريغ في حالة ما إذا كانت في حالة إبحار ،كال يتجاكز اإلفراغ  60لت ار في الميؿ
الكاحد كما اليتجاكز محتكل البتركؿ أقؿ مف جزء مف المميكف مف الخميط ،كأف يتـ التفريغ بعيدا عف البر

3

ب – بالنسبة لمناقالت يحضر أف تقكـ بالتفريغ مف ناقالت الصياريج  ،إال في حالة اإلبحار ،كأف
اليتجاكز التفريغ الفكرم  60لت ار في الميؿ الكاحد  ،كاال يتجاكز مجمؿ كميات البتركؿ مياه االتزاف جزءا
مف  15ألؼ جزء مف مجمؿ سعة الحمكلة كأف تككف الناقمة بعيدة ب  50ميال مف الشاطئ.
 التفريغ الجائز المطمؽ مف الشروط  :يتـ استثناء حكـ الفقرة ب مف المادة  03الخاصة بتفريغ مياه
االتزاف طالما تككف المياه ىادئة

1

 ،كما قررت االتفاقية أف أم تفريغ خالفا لمحاالت المشار إلييا يعد

 -1تنص المادة  02منيا أف أحكاـ االتفاقية تسرم عمى السفف المسجمة في إقميـ الحككمات األطراؼ.

 -2ك قد حضرت ىذا المؤتمر كفكد تمثؿ  42دكلة ،كتـ إقرار اتفاقية دكلية لمكافحة تمكث البحار بزيت البتركؿ كقعتيا
عشركف دكلة أىميا :ألمانيا االتحادية ،بمجيكا ،كندا ،سيالف ،الدانمارؾ ،فنمندا ،فرنسا ،اليكناف ،ايرلندا ،إيطاليا،الياباف

ليبيريا ،المكسيؾ،النركيج ،نيكزيمندا ،ىكلندا ،بريطانيا ،السكيد ،االتحاد السكفياتي يكغسالفيا

 -ك أصبحت نافذة اعتبا ار مف  26جكيمية .1958كىك التاريخ الذم انقضى فيو عاـ عمى إيداع كثائؽ تصديؽ عشرة دكؿ

مف بيف المكقعيف.

 -3راجع المادة  03فقرة أ مف االتفاقية .
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غير مشركع كمحضكر ،كجريمة معاقب عمييا كفقا لقانكف دكلة اإلقميـ التي حدث فييا التفريغ

2

 ،ككفقا

لدكلة العمـ التي ترفعو السفينة أك الناقمة التي قامت بالتفريغ.
كمنو فاف أحكاـ ىذه االتفاقية ضعيفة ألنيا لـ تشمؿ كافة السفف كالناقالت كالمناطؽ البحرية
كتسمح بالتصريؼ في حالة الضركرة  ،لألجؿ سالمة السفف كالركاب كالبضائع كما أف السفف التي ترفع
أعالـ المجاممة تحدث تمكيث البيئة البحرية بدكف رقابة  ،مع إمكانية تكقيؼ عمميا أثناء الحركب (المادة
 ) 19مما يخمؼ أثا ار تدميرية لمبيئة البحرية كىذا يتناقض مع قكاعد العدالة اإلنسانية.

3

-02االتفاقية الفاصة بالتدفؿ في أعالي البحار في األحواؿ التي تؤدي أو يمكف أف تؤدي إلى تموث
بزيت البتروؿ لعاـ :1969
كاف لحادثة تحطـ السفينة الميبيرية  Tory- canyonفي عاـ  ، 1967بمثابة الش اررة التي انبعث
منيا التفكير في إبراـ اتفاقية لتدارؾ عيكب اتفاقية لندف لعاـ  ، 1954كعدـ كفايتيا لمكاجية حاالت
التمكث الناتج عف ككارث السفف في أعالي البحار ،كقد اجتمعت كفكد عدة دكؿ في برككسؿ بناءا عمى
دعكة مف المنظمة البحرية الدكلية ، 4في الفترة الممتدة مف  10إلى  20نكفمبر  1969لمناقشة مكضكع

 -1راجع المادة  04مف االتفاقية .
 -2راجع المادة  06فقرة .01

 -كقد تـ تنقيح اتفاقية لندف  1954خالؿ مؤتمر عقد في لندف في أفريؿ  1962بناء عمى دعكة المنظمة االستشارية

الحككمية لممالحة البحرية التي قامت بكضع تعميقات الحككمات عمى االتفاقية كعمى ق اررات مؤتمر لندف في عاـ 1954

تحت نظر المؤتمر الذم أسفر عمى إدخاؿ بعض التعديالت كاإلضافات عمى اتفاقية  1954كىي التعديالت التي أصبحت
نافذة اعتبا ار مف  18مام 1968كقد أدخمت بعض التعديالت الجديدة عمى اتفاقية لندف في  1969كسنة 1971.

 -3صالح ىاشـ ،المسؤولية الدولية عف المساس بسالمة البيئة البحرية  ،دار النيضة القاىرة  ،1991،صفحة .205
4

 -تأسست المنظمة البحرية الدكلية عاـ 1948بناء عمى اتفاقية كانت تسمى" منظمة المالحة االستشارية متعددة

الحككمات" كدخمت االتفاقية حيز النفاذ عاـ  ،1958ك تغير اسـ المنطقة إلى ) (IMOعاـ  ،1982كىي جياز تابع

لمنظمة األمـ المتحدة مسؤكؿ عف تحسيف سالمة المالحة  ،كمنع التمكث الناتج عف السفف مف خالؿ إصدار الق اررات
كاإلشراؼ عمى مؤتمرات دكلية لصياغة قكاعد كمعايير دكلية  ،كتيدؼ المنظمة إلى دعـ التعاكف الحككمي في تنظيـ

الممارسات الخاصة بالشحف في التجارة الدكلية ،كما تسعى مف أجؿ تحقيؽ أعمى معايير السالمة المالحية كالكفاءة

البحرية،ك تشجيع التحكـ في التمكث المالحي بسبب السفف كالمكانئ ،كناقالت البتركؿ انظر في ذالؾ :

 محمد البزاز  ،البيئة البحرية –دراسة في القانوف الدولي العاـ  ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية  2006 ،صفحة .144166

األضرار الناجمة عف تمكث المياه ك أسفر ذلؾ المؤتمر عف إقرار اتفاقيف عمى جانب عظيـ مف
األىمية ىما  :االتفاقية الخاصة بالتدخؿ في أعالي البحار في حالة الحكادث التي تؤدم أك يمكف أف
تؤدم إلى تمكث بزيت البتركؿ  ،كاالتفاقية الخاصة بالمسؤكلية عف األضرار الناجمة عف التمكث بزيت
البتركؿ  ،كتـ إبراـ االتفاقيتيف بتاريخ  19نكفمبر 1969كدخمتا حيز التنفيذ في  06مام . 11975
كمف ثمة فقد أثيرت المطالبة بمكجب تقرير حؽ الدكلة الساحمية باتخاذ التدابير الكقائية في أعالي
البحارفي حالة الككارث لحماية مصالحيا عمى خالؼ القكاد العامة ،التي ينعقد االختصاص بمكجبيا
لقانكف لدكلة العمـ.2
كقد ركزت االتفاقية عمى الجكانب الكقائية مف التمكث كليست العالجية  ،كعرفت المادة الثانية
الكارثة البحرية بأنيا  :تعني تصادـ السفف  ،أك جنكحيا أك أم حادثة مالحية أخرل كاقعة عمى ظير
السفينة أك خارجيا ينتج عنيا ضر ار ماديا  ،كما حددت المادة نفسيا المراد بمصالح الدكؿ الساحمية
كالمتمثمة في أنشطة الصيد كالجذب السياحي كصحة سكاف السكاحؿ  ،كحماية األحياء كالمكارد البحرية
الحية

3

 ،كما منحت المادة  03حقكقا لمدكؿ الساحمية األطراؼ في االتفاقية في التدخؿ في أعالي

البحار ،كاتخاذ ما تراه ضركريا مف تدابير تحكؿ دكف تعرض سكاحميا لمتيديد بإضرار التمكث النفطي ،مع
إخطار الدكؿ األخرل بإجراءات التدخؿ مع استثناء حالة الخطر ،عمى أف تتشاكر الدكلة الساحمية مع

 -1احمد عبد الكريـ سالمة  ،قانوف حماية البيئة –دراسة تأصيمية في األنظمة الوطنية واالتفاقية  ،مرجع سابؽ صفحة
.101

 2حيث سمحت اال تفاقية لمدكؿ األطراؼ بالتدخؿ في أعالي البحار في حالة كقكع حادث بحرم ،التخاذ التدابير الالزمة مف
أجؿ منع أك إزالة الخطر الجسيـ الذم تتعرض لو سكاحميا أك مصالحيا مف التمكث أك خطر التمكث البحرم بالنفط ،كحتى
يككف ىذا التدخؿ مشركعا يشترط أف يككف الضرر جسيما  ،كيمكف ليذا التدخؿ أف يصؿ إلى حد تحطيـ السفينة كاحراؽ
حمكلتيا ،كيالحظ أف االتفاقية لـ تعط أم تكضيح حكؿ المكاف الذم يقع فيو الحادث الذم يسبب التمكث ،لذلؾ فإف الدكلة
الساحمية يمكنيا أف تمارس حقيا في التدخؿ في أعالي البحار حتى كلك كقعت الحادثة ببحرىا اإلقميمي ،ثـ جرفت السفينة
المعطكبة إلى البحر العالي بكاسطة التيارات البحرية
 -3المرجع السابؽ صفحة .102
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الدكؿ األخرل التي تأثرت بالكارثة البحرية قبؿ اتخاذ التدابير كخصكصا مع الدكلة التي تحمؿ
السفينة عمميا

1

 ،كما ت تشاكر مع خبراء مستقميف تختار أسماؤىـ مف القائمة المعدة لدل منظمة البحرية

الدكلية  ،2عمى أف اليتجاكز اإلجراءات ماىك ضركرم لتحقيؽ اليدؼ مف التدخؿ مع تناسبيا مع حجـ
الضرر مع حضر التدخؿ عمى السفف الحربية  ،كما يحضر التدخؿ إذا كاف الحادث ناتجا عف تشغيؿ
المنشئات المخصصة لالستكشاؼ كاستغالؿ قاع البحار كالمحيطات  ،أك باطف تربتيا كىذا ما يعاب
عمييا في ظؿ تزايد أخطار التمكث النفطي مف تمؾ المعدات في مناطؽ أعالي البحار.
 كلمكاجية ىذا النقص تـ إلحاؽ االتفاقية ببرتكككؿ في  1973/11/3دخؿ حيز التنفيذ في 1983/3/30يتضمف منح الدكلة الساحمية إمكانية التدخؿ في أعالي البحار في حالة كقكع ككارث بحرية
في أعالي البحار كذالؾ دكف قيكد محاكلة منيـ مكافحة أم نكع مف التمكث.
 -3االتفاقية الدولية الفاصة بالمسؤولية المدنية عف أضرار التموث بالنفط المبرمة عاـ 1969
كقد أدت ىذه االتفاقية إلي إرساء نظاـ دكلي لممسؤكلية عف أضرار البيئة الناجمة عف تسرب النفط
كالتعكيض عف األضرار الناتجة عف التمكث النفطي الذم يسببو تسرب  ،أك تفريغ النفط مف السفف أك
المراكب مف أم نكع ،كالتي تنقؿ حمكلة نفطية (المادة 1الفقرة  ،.)1كتيدؼ االتفاقية إلى ضماف تعكيض
منصؼ ككافي لألشخاص الذيف يتضرركف مف التمكث النفطي الناتج عف حكادث بحرية تقع مف ناقالت
النفط كيتحمؿ مالؾ السفينة التي يتسرب منيا النفط المسؤكلية عف األضرار ،كااللتزاـ بأداء التعكيض
عنيا ( المادة  )3كتسقط المسؤكلية عنو  ،إذا ثبت أف الضرر ناتج عف حرب أك اشتباكات عسكرية أك
ظاىرة طبيعية ال يمكف تفادييا ،كيعفى كذلؾ إذا كاف تسرب النفط سببو الفعؿ أك االمتناع الغير العمدم
اليادؼ إلى إحداث الضرر ،أك إىماؿ أك خطأ الحككمة أك الجيات المختصة بتكفير عالمات اإلنارة
كاإلرشادات في البحر.

3

 -1راجع المادة  3فقرة  03مف االتفاقية .

 -2كمف ىنا فإف اتفاقية برككسؿ  1969بشأف التدخؿ في أعالي البحار جاءت عمى خالؼ مقتضى القكاعد العامة ،كمف

ثمة فقد حرص كأضعكا االتفاقية منذ البداية عمى التأكيد عمى التكازف الدقيؽ الذم يتعيف المحافظة عميو ،بيف تقرير حؽ

الدكلة الساحمية في التدخؿ في مناطؽ أعالي البحار ،في حالة الحكادث التي يمكف أف تؤدل إلى التمكث بالبتركؿ كبيف
مبدأ حرية أعالي البحار.

3

أخذ ىذا الصؾ بالمسؤكلية المكضكعية أساسا لممسؤكلية الدكلية نظ ار لمخطكرة التي تتصؼ بيا األنشطة التي تنظميا ىذه

االتفاقيات ،كما أنو تمسؾ بالمسؤكلية المكضكعية أساسا لممسؤكلية المدنية التي تترتب عمى مالؾ السفينة نتيجة لحصكؿ

الضرر جراء حادث التمكث الذم تسببت بو السفينة العائدة لو مف غير أف يتـ البحث عف القصد أك الخطأ في العمؿ الذم

تسبب عنو الحادث.
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ب -االتفاقيات الدولية لحماية البيئة البحرية مف التموث باإلغراؽ :
 -01اتفاقية لندف لمنع التموث البحري الناجـ عف إغراؽ النفايات والمواد األفرى المبرمة عاـ 1972
أبرمت االتفاقية في لندف بتاريخ  13نكفمبر عاـ  ، 1972كفتح باب التكقيع عمييا في  29ديسمبر
مف نفس السنة كتسرم أحكاـ ىذه االتفاقية عمى جميع البحار كالمحيطات  ،حيث فرضت أحكاميا عدة
التزامات عمى الدكؿ األطراؼ تيدؼ لخمؽ التزاـ حقيقي بالحفاظ عمى البيئة البحرية عمكما  ،كمنع
تمكيثيا بإغراؽ المكاد السامة باستثناء السفف كالطائرات التي تحضي بالحصانة الدكلية كفقا لمقانكف
الدكلي ، 1كتعزيز الرقابة الفعمية عمى كؿ مصادر تمكث البيئة البحرية ،كتتعيد باتخاذ كؿ الخطكات
العممية لمنع تمكث البحار باإلغراؽ فقد حثت الدكؿ األعضاء فييا عمى التعاكف مع المنظمات ك الككاالت
الدكلية األخرل ذات العالقة  ،لمراقبة انتشار المكاد التي تؤدم إلى تمكيث البحار  ،ك العمؿ عمى التقميؿ
مف األضرار المحتممة التي تمحؽ باإلنساف ،أك بالحياة البحرية ك اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنعيا.

2

-02اتفاقية أوسمو لعاـ  1972لمنع التموث البحري باإلغراؽ مف السفف والطائرات :
انعقد مؤتمر أكسمك بالنركيج في أكتكبر عاـ  1971لمناقشة مشاكؿ تمكث البيئة البحرية كانتيى
المؤتمركف لعقد اتفاقية دكلية لمنع التمكث البحرم باإلغراؽ مف السفف كالطائرات ،كتـ تكقيعيا بتاريخ 15
فيفرم .1972

3

كتعد أىـ ىذه االتفاقيات قاطبة ،كتيدؼ إلى حماية البيئة البحرية مف التمكث بإغراؽ المكاد الضارة
مف السفف كالطائرات  ،كمنو فقد جاءت خطكة ىامة في مجاؿ العمؿ عمى حماية البيئة البحرية في ضكء
إدراؾ حقيقي ألىميتيا ككف البيئة البحرية جزءا مف بيئة اإلنساف  ،كىك األمر الذم عبرت عنو ديباجة
االتفاقية باإلشارة إلى أف ىدفيا ىك المحافظة عمى البيئة بكجو عاـ كالبيئة البحرية عمى كجو الخصكص.

 صادقت الجزائر عمى االتفاقية بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ  72-17الصادر بتاريخ  1972/08/04المتعمؽبالمصادقة عمى االتفاقية الدكلية الخاصة بالمسؤكلية المدنية الناجمة عف التمكث البتركلي المنعقد في برككسؿ عدد الجريدة

الرسمية العدد

..53

 - -1كقد عرفت المادة  03مف اتفاقية لندف لعاـ  1972اإلغراؽ بأنو  :أم تصريؼ لمفضالت أك المكاد األخرل مف

السفف أك الطائرات كال يعتبر إغراقا إذا كاف ناجما عف التشغيؿ العادم .راجع المادة  7فقرة  04مف االتفاقية .
 -2راجع المادة  2مف االتفاقية .

 -3دخمت اتفاقية أكسمك حيز التنفيذ بتاريخ .1974/4/7
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ك قد تميزت ىذه اإلتفاقية عمى اإلتفاقيات الدكلية السابقة عمييا بالتكسع في تعداد المكاد التي تعتبر
مؤذية لمبيئة البحرية  ،ك التي يحظر إلقاؤىا حظ ار تاما ،أك جزئيا في البيئة البحرية ،غير مقتصرة عمى
زيت البتركؿ كمشتقاتو  ،كفرضت عمى األطراؼ عدة التزامات منيا :
 اتخاذ الدكؿ األطراؼ جميع التدابير لمنع اإلغراؽ خارج المناطؽ التي تسرم عمييا االتفاقية .1
 تنسيؽ السياسات لمنع التمكث البحر عف طريؽ اإلغراؽ مف السفف كالطائرات.2
 التعاكف مف اجؿ كضع برامج تكميمية لرصد تكزيع الممكثات .3
كقد أجازت االتفاقية في المادة  8الفقرة األكلى لمسفف كالطائرات التابعة لمدكؿ المتعاقدة القياـ بإغراؽ
النفايات إذا تعرضت لقكة قاىرة  ،4كما استثنت االتفاقية مف أحكاميا السفف كالطائرات التي تتمتع
بالحصانة السياد ية  ،كمنو غمبت االتفاقية الجكانب المتعمقة عمى سيادة الدكؿ كلـ تأبو بالجكانب المتعمقة
بحماية البيئة البحرية مف التمكث  ،كتقتضي المادة  15إلزاـ الدكؿ األطراؼ بتكقيع العقكبات المقررة حياؿ
انتياؾ االلتزامات ،كالتعاكف مع الدكؿ األخرل بتبادؿ المعمكمات عف الحكادث المتعمقة باإلغراؽ في البحر
بما في ذالؾ أعالي البحار.
 كمنو فاف اتفاقية أكسمك كلندف جاءتا لتقرر حماية البيئة البحرية مف التمكث باإلغراؽ مف السففكالطائرات كلـ تتطرؽ إلى اإلغراؽ مف مصادر برية مباشرة أك عف طريؽ الخطكط كالمنشئات المقامة
عمى السكاحؿ األمر الذم تناكلتو اتفاقية باريس  1974كالتي ستناكليا فيما يمي :
ت -االتفاقيات الدولية لحماية البيئة البحرية مف التموث مف مصادر أرضية :
تعد اتفاقية باريس المبرمة بتاريخ  4يكنيك 1974لمحماية مف التمكث بمصادر أرضية مف االتفاقيات
النكعية التي أبرمت خصيصا لمكاجية حاالت التمكث البحرم مف مصادر برية  ،كقد أشارت ديباجة
المعاىدة إلى أىمية البيئة البحرية كدكرىا في تحقيؽ التكازف البيئي  ،كأشارت المادة  03مف االتفاقية أف
أحكاميا تسرم عمى أعالي البحار كصكال إلى حدكد المياه العذبة  ،كبيذا التحديد يبدك أف اتفاقية باريس
ىي مف االتفاقيات النكعية العامة ألنيا تغطي الغالبية العظمى مف البيئة البحرية.
 -1راجع المادة  03مف االتفاقية .
 -2راجع المادة  04مف االتفاقية .
 -3راجع المادة  14مف االتفاقية .

 -4يشترط في القكة القاىرة التي تجيز اإلغراؽ ما يمي :أف تككف ناتجة عف سكء األحكاؿ الجكية ،أف يككف اإلغراؽ

ضرر مف تمؾ الذم سينجـ عف القكة القاىرة.
ا
ضركرم لإلنقاذ حياة البشر كلسالمة السفف كالطائرات ،أف يككف اإلغراؽ اقؿ
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كحددت المادة األكلى مف االتفاقية التزامات الدكؿ األطراؼ باتخاذ الخطكات الممكنة لمنع تمكث
البحر كااللتزاـ انفراديا  ،كجماعيا باتخاذ التدابير الالزمة لمكافحة التمكث البحرم مف مصادر أرضية
كالتعاكف مف أجؿ منع الحكادث  ،كاالتفاؽ عمى إقامة نظاـ دائـ لمرصد داخؿ المنطقة البحرية التي تسرم
عمييا االتفاقية  ، 1كما أنشأت االتفاقية لجنة خاصة لإلشراؼ عمى تنفيذىا  ،كقد حددت مياميا في المادة
 15منيا .
ث -االتفاقيات الدولية لحماية البيئة البحرية مف التموث النووي :
 )1اتفاقية جنيؼ لسنة  1958الفاصة بأعالي البحار :
أدرؾ المؤتمركف أف منطقة أعالي البحار ىي أكثر المناطؽ تعرضا لتمكث الذرم  ،باعتبارىا مف
المناطؽ الحرة التي التخضع لسيادة أية دكلة  ،كىي أرضا خصبة لمتجارب النككية مف طرؼ الدكؿ
المتقدمة دكف حسيب أك رقيب كليذا نصت المادة  20مف االتفاقية عمى حكميف:
 -01عمى كؿ دكلة اتخاذ اإلجراءات لمنع تمكث البحار الناتج عف إغراؽ المخمفات المشعة كاضعة في
االعتبار جميع المستكيات  ،كالمكائح التي قد تككف مكضكعة مف قبؿ المنظمات الدكلية المختصة.
 -02عمى كؿ دكلة أف تتعاكف مع المنظمات الدكلية المختصة في كضع اإلجراءات الرامية لمنع تمكث
البحار ،كاليكاء الذم يعمكه كالناتج عف أم أنشطة بالمكاد المشعة أك أم مكاد أخرل ضارة .
كمنو خمقت االتفاقية التزاما دكليا يقع عمى عاتؽ أم دكلة لمنع تمكيث البحاربالمكاد المشعة.2
 - )2معاىدة حضر إجراء التجارب األسمحة النووية في الجو والفضاء الفارجي وتحت الماء لعاـ
1963

دخمت حيز النفاذ في أكتكبر عاـ ، 1963ككقع عمييا ما يزيد عف  120دكلة كىي تدخؿ في
االتفاقيات الخاصة بنزع السالح  ،التي تفرض التزاما عمى الدكؿ األطراؼ بمنع إجراء أم تجربة تفجير
سالح نككم أك التعاكف أك االشتراؾ في إجرائيا  ،كامتدت أحكاـ االتفاقية مف البحار العالية كصكال إلى
البحيرات الداخمية .

 -1راجع المادة  11مف االتفاقية

 -2عادؿ أحمد الطائي ،النظاـ القانوني لالستفداـ العسكري لمبحار ،دار كاسط لنشر ،بغداد 1982 ،صفحة .149
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 -)3معاىدة تحريـ وضع األسمحة النووية وأسمحة الدمار الشامؿ عمى قاع البحار أو أرض المحيطات
أو تحتيا الموقعة في :1971/01/11
ار بتشكيؿ لجنة االستخداـ السممي لقاع البحار ،كأرض
أصدرت الجمعية العامة لألمـ المتحدة قر ا
المحيطات خارج البحاراإلقميمية  ،كتكاصمت مجيكداتيا حتى تقدما مندكبي دكلتي الكاليات المتحدة
األمريكية كاالتحاد السكفياتي بمشركع تمؾ المعاىدة إلى الجمعية العامة  ،كدخمت حيز النفاذ في  18مام
 ،1972كىي معاىدة مزدكجة األىداؼ  ،يتمثؿ ىدفيا األكؿ في منع سباؽ التسمح في مناطؽ قاع
البحار ،كأرض المحيطات ،كىدفيا الثاني ىك حماية البيئة البحرية مف اآلثار الضارة لألسمحة النككية
كأكضحت ديباجتيا أف المعاىدة تيدؼ إلى تحقيؽ المصمحة العامة لمبشرية في تنمية استكشاؼ كاستخداـ
قاع البحار كالمحيطات في األغراض السممية كاستبعاد قاع البحار ،كالمحيطات كما تحت تربتيا مف
التسمح ب شكؿ يتكافؽ مع القانكف الدكلي دكف المساس بحرية أعالي البحار  ،كفرضت المعاىدة عدة
التزامات عمى الدكؿ األطراؼ منيا :
التعيد بعدـ زرع أك كضع سالح نككم أك أم نكع مف أسمحة الدمار الشامؿ ،عمى قاع البحار كالمحيطات
كما تحت تربتيا

1

 ،مع استثناء البحر اإلقميمي كىي المنطقة التي اليتجاكز عرضيا  12ميؿ بحرم

تقاس مف خط األساس كيبدأ الحضر مف الحد الخارجي لمبحر اإلقميمي ، 2كىذا يشكؿ تيديدا حقيقيا لمبيئة
البحرية ،ككؿ باعتبارىا كحدة كاحد ة التتج أز ككاف يجب تقرير امتداد الحضر إلى قطاعات البيئة البحرية
كافة  ،إذا كنا نرغب في الحفاظ عمييا لخدمة اإلنسانية جمعاء .
كما أف ليذه االتفاقية أثر نسبي فيي ليست ممزمة إال لمدكؿ األطراؼ فييا  ،إضافة إلى تسييؿ
االنسحاب مف العضكية بعد مدة تقؿ عف  03أشير مف تاريخ تقديـ طمب االنسحاب  ،كمنو تستطيع
الدكؿ التحمؿ مف االلتزامات القانكنية بما يتالئـ مع مصالحيا اإلستراتجية.3

 -1راجع المادة  01مف االتفاقية كلمزيد مف التفصيؿ ارجع ؿ  :سميـ حداد  ،التنظيـ القانوني لمبحار واألمف القومي العربي
المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر  ،بيركت الطبعة األكلى  ، 1994 ،صفحة .220

 -2عرفت المادة  04مف قانكف البحار لسنة  1982أف " الحد الخارجي لمبحر اإلقميمي ىك الخط الذم يككف بعد كؿ نقطة
عميو مف أقرب نقطة عمى خط األساس مساكيا لعرض البحر اإلقميمي" .
 -3عادؿ الطائي ،مرجع سابؽ ،صفحة .158

 -راجع المادة  04مف االتفاقية الخاصة

باالنسحاب .

167

ثانيا  :حماية البيئة البحرية في إطار القانوف الدولي لمبحار:
 -01االلتزامات الواردة في اتفاقيات جنيؼ لعاـ: 1958
خمت قكاعد القانكف الدكلي العرفي في البحار ،مف أية قكاعد قانكنية تتعمؽ بحماية البيئة البحرية
كالحفاظ عمييا ك انصرفت فحسب إلى رسـ النظاـ القانكني الخاص باستخداـ البحار ،ك المحيطات
كتحديد القكاعد القانكنية الكاجبة التطبيؽ في تمؾ األجزاء منيا التي تخضع لسيادة الدكؿ الساحمية ،أك في
المياه الدكلية  ،بيد أف المحاكالت األكلى لتقنيف القكاعد العرفية لمقانكف الدكلي لمبحار ،قد كشفت عف
بدايات االىتماـ بقضية البيئة البحرية ،ككجكب العمؿ عمى حمايتيا ،ك ىك األمر الذم أظيرتو أعماؿ
مؤتمر الىام لعاـ  1930الخاص بتقنيف القانكف الدكلي ثـ جاءت لجنة القانكف الدكلي ،ك اجتيدت في
مجاؿ إعداد مشركعات االتفاقية الدكلية التي عرضت عمى مؤتمر األمـ المتحدة األكؿ لمبحار الذم عقد
في جنيؼ عاـ  1958ليجد االىتماـ بالبيئة البحرية سبيمو إلى نصكص اتفاقية في إطار القانكف الدكلي
لمبحار.
 أعماؿ لجنة القانوف الدولي و مؤتمر األمـ المتحدة األوؿ لقانوف البحار:ال ريب أف إبراـ معاىدة لندف لعاـ  1954قد أدل بالضركرة إلى حصر اىتماـ لجنة القانكف الدكلي
كىي بصدد إعداد مشركعيا النيائي الذم عرض عمى مؤتمر األمـ المتحدة األكؿ لقانكف البحار  ،الذم
عقد في جنيؼ عاـ  1958عمى الخطكط الرئيسية العامة المتعمقة بمنع التمكث ك مكافحتو ،ك قد أقرت
المجنة في نياية األمر ،كفي ضكء المناقشات التي دارت حكؿ ىذا المكضكع المادتيف  24ك  25مف
اتفاقية جنيؼ لعاـ  1958الخاصة بأعالي البحار .
حيث كضعت المادة  24القاعدة العامة لمكاجية تمكث البيئة البحرية بالمكاد البتركلية بإلزاـ الدكؿ
بكضع قكاعد تكفؿ منع تمكث البيئة البحرية بالمكاد البتركلية الناجمة عف السفف ،أك خطكط األنابيب أك
استكشاؼ أك استغالؿ قاع البحر ك باطف تربة  ،في حيف تناكلت المادة  25تمكث البحار بالمكاد المشعة
مراعية في ذلؾ جميع القكاعد كاألنظمة التي ستقكـ الييئات الدكلية بكضعيا ،كما أك جبت في فقرتيا
الثانية جميع الدكؿ بتعاكف مع المنظمات الدكلية المختصة لكضع إجراءات تستيدؼ منع تمكث البحار
كما يعمكىا مف فضاء نتيجة استعماؿ المكاد المشعة أك غيرىا مف المكاد الضارة.1
 -1الحفناكم مصطفى  ،قانوف البحار في زمف السمـ  ،مرجع سابؽ صفحة .523
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كما تجدر اإلشارة أف الفقرة األكلى مف المادة الفامسة مف اتفاقية جنيؼ لعاـ  1958بشأف الجرؼ
القارم ،قد أكجبت أال يؤدم اكتشاؼ الجرؼ القارم ،ك استغالؿ مكارده الطبيعة إلى العرقمة غير
المشركعة لممالحة أك الصيد أك المحافظة عمى المكارد الحية لمبحر  ،ك ال إلى التدخؿ في األبحاث
العممية التي تجرم بقصد تعميـ نشرىا  ،كما ألقت الفقرة السابعة مف المادة ذاتيا عمى عاتؽ الدكلة
الساحمية االلتزاـ بأف تتخذ في مناطؽ األمف التي تقيميا حكؿ المنشآت فكؽ الجرؼ القارم  500متر كؿ
اإلجراءات المناسبة لحماية المكارد البحرية الحية.ك إذا كاف مف الكاضح أف تمؾ اإلشارات المتكاضعة إلى
مبدأ ك جكب حماية البيئة البحرية كالتزاـ الدكؿ بكضع القكاعد الكفيمة بحمايتيا ضد أخطار التمكث ،سكاءا
بالمكاد البتركلية أك النفايات المشعة ك غيرىا مف المكاد الضارة  ،فقد جاءت عامة ينقصيا الكثير مف
التحديد كالتفصيؿ ،خاصة كأف تمؾ القكاعد قد كضعت لتطبيؽ في أعالي البحار  ،التي جرل التأكيد عمى
مبدأ حريتيا في مناسبات عديدة في نصكص االتفاقية  ،كىك األمر الذم يحيط تمؾ االلتزامات بالكثير مف
الغمكض  ،كيكاد يجردىا مف الفاعمية مف الكجية العممية  ،فإف عمينا أف نتذكر أف تمؾ الصياغة العامة
قد كضعت في اعتبارات االتفاقية ،التي بدأت تظير منذ ذلؾ الحيف في مجاؿ العمؿ عمى حماية البيئة
البحرية ضد أخطار التمكث ،كفي مقدمتيا اتفاقية لندف لعاـ  ، 1954كما أف تمؾ النصكص كانت مف
ناحية أخرل أكؿ خطكة فعمية عمى طريؽ اىتماـ القانكف الدكلي لمبحار بقضية حماية البيئة البحرية.
-2اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار لسنة :1982
اجتذبت حماية البيئة البحرية المزيد مف االىتماـ كالعناية  ،منذ أف طرحت فكرة كجكب العمؿ عمى
استغالؿ الثركات المعدنية لقاع البحار كالمحيطات ،كما في باطنيا بكصفيا تراثا مشتركا لإلنسانية منذ
عاـ  ، 1967كالشؾ أف التقدـ الحثيث نحك االستغالؿ الفعمي لتمؾ الثركات ،يؤدم إلى إبراز مصادر
جديدة لمتمكث تثير الرغبة في المزيد مف إجراءات الكقاية ،كاعادة النظر عمى كجو العمكـ في قانكف
البحار كضركرة تنقيحو تنقيحا شامال ،كانمائو كتطكيره بإضافة الكثير مف القكاعد الجديدة ،ليكاكب تطكر
المجتمع الدكلي المعاصر ،كقد فسح المجاؿ كاسعا لالىتماـ بقضية حماية البيئة البحرية.1

1

 -كمف ىنا كاف طبيعيا أف تيتـ الجمعية العامة لألمـ المتحدة بالق اررات التي ميدت ليذا التطكر ،كالتي أنشأت لجنة

االستخدامات السممية كاإلعالف عف المبادئ التي تحكـ حكض البحر كقاع المحيط ،كحظي مكضكع حماية البيئة البحرية
باالىتماـ خالؿ أعماؿ االستخدامات السممية ،ثـ كاف محك ار الىتماـ المجنة الرئيسية الثالثة لمؤتمر األمـ المتحدة لقانكف

البحار.
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أ -االلتزامات الواردة في اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار: 1982
إف أكؿ ما يالحظ عمى مكقؼ اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار بشأف حماية البيئة البحرية
كالحفاظ عمييا ىك تأكيد عالقة التكامؿ بيف االتفاقية الجديدة ،ك بيف ما سبقيا مف اتفاقيات دكلية في
مجاؿ البيئة فالمبادئ العامة التي انطكت عمييا االتفاقية ،ال تحؿ بحاؿ مف األحكاؿ بااللتزامات الممقاة
عمى عاتؽ الدكؿ بمكجب االتفاقيات الدكلية الخاصة بحماية البيئة البحرية ،كما أف عمى الدكؿ ،ك ىي
تقكـ بتنفيذ مثؿ تمؾ االلتزامات أف تمتزـ بالمبادئ العامة ،ك األىداؼ التي رسمتيا االتفاقية الجديدة في
ىذا المجاؿ ،كىك األمر الذم عبرت عنو المادة  237مف االتفاقية .

1

  01االلتزاـ العاـ بحماية البيئة البحرية و الحفاظ عميياتمقي االتفاقية الجديدة بمكجب المادة  192التي جاءت في صدر الجزء الثاني عشر  ،التزاما عاما
عمى الدكؿ بحماية البيئة البحرية ،ك الحفاظ عمييا حيث نصت  " :الدكؿ ممزمة بحماية البيئة البحرية
كالحفاظ عميو الشؾ أننا نكاجو في ىذا النص التزاما دكليا كاضحا يفكؽ مف حيث عمكمة  ،ك مداه أية
التزامات دكلية كردت في االتفاقيات الدكلية السابقة في مجاؿ حماية البيئة البحرية  ،ك قد ارتبط ىذا
االلتزاـ العاـ الممقى عمى عاتؽ الدكؿ  ،الرغبة في التأكيد عمى حؽ الدكؿ في استغالؿ ثركاتيا الطبيعية
عمى نحك يمكف أف يتحقؽ معو التكفيؽ بيف حؽ الدكلة السيادم في استغالؿ تمؾ الثركات ،ك االلتزاـ العاـ
بحماية البيئة البحرية ك الحفاظ عمييا ،ك ىك األمر الذم عبر عنو نص المادة  193مف االتفاقية الجديدة
كباعتبار التمكث مف أىـ األخطار التي تيدد البيئة البحرية فقد انطكل نص المادة  194عمى التدابير
 -1راجع المادة  237التي تنص عمى  :أ -ال يخؿ ىذا الجزء الثاني عشرمف اتفاقية قانكف البحار لسنة  1982بااللتزامات
الدكؿ بمكجب االتفاقيات المبرمة في كقت سابؽ ك التي تتصؿ بحماية البيئة البحرية ك الحفاظ عمييا أك باالتفاقيات التي قد
تبرـ تعزي از لممبادئ العامة الكاردة في ىذه االتفاقية.

ب -ينبغي تنفيذ االلتزامات المحددة التي تتحمميا الدكؿ بمكجب االتفاقيات الخاصة ،فيما يتعمؽ بحماية البيئة البحرية
كالحفاظ عمييا عمى نحك يتماشى مع المبادئ ك األىداؼ العامة ليذه االتفاقية.

 --كقد تناكلت االتفاقية مختمؼ مصادر التمكث :حيث أشارت المادة  207إلى التمكث مف مصادر في البر كألزمت الدكؿ

بأف ":تعتمد قكانيف كأنظمة لمنع تمكث البيئة البحرية مف مصادر برية بما في ذالؾ األنيار كمصابيا كخطكط األنابيب
كمخارج تصريؼ " .كتناكلت المادة  208التمكث الناتج عف أنشطة في قاع البحار الخاضعة لمكالية الكطنية  ،كتناكلت

المادة  145التمكث الناتج عف األنشطة في قاع المنطقة الدكلية كتحت تربتيا ،كتناكلت المادة  212التمكث الناتج عف

الجك ،كتناكلت المادة  210مكضكع التمكث الناجـ عف إغراؽ النفايات  ,وجناولث المادة  111والخاصة بالحلوخ الناجج عن
السفن .
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الخاصة بمنع تمكث البيئة البحرية  ،ك خفضو ك السيطرة عميو حيث أكجبت عمى الدكؿ منفردة أك مشتركة
حسب االقتضاء اتخاذ جميع ما يمزـ مف التدابير المتماشية مع االتفاقية لمنع تمكث البيئة البحرية  ،كما
ألقى عمييا االلتزاـ باتخاذ جميع ما يمزـ مف التدابير لتضمف أف التؤدم النشاطات في المناطؽ الكاقعة
تحت كاليتيا أك رقابتيا بإلحاؽ ضرر التمكث بدكؿ أخرل ،كأف ال ينتشر التمكث الناشئ عف أحداث أك
نشاط يقع في مناطؽ تحت كاليتيا أك رقابتيا إلى خارج المناطؽ التي تمارس فييا حقكقا سيادية .

1

 -02التعاوف الدولي و اإلقميمي لحماية البيئة البحرية:
إف االلتزاـ العاـ الذم تمقيو االتفاقية الجديدة عمى عاتؽ الدكؿ األطراؼ بحماية البيئة البحرية
اليمكف الكفاء بو بغير التعاكف بيف الدكؿ  ،لذالؾ قررت المادة  197أف " تتعاكف الدكؿ عمى أساس
عالمي كحسب االقتضاء إقميمي مباشرة أك عف طريؽ المنظمات الدكلية المختصة ،عمى صياغة ككضع
قكاعد كمعايير دكلية كممارسات كاجراءات دكلية مكصى بيا تتماشى مع ىذه االتفاقية لحماية البيئة
البحرية كالحفاظ عمييا مع مراعاة الخصائص اإلقميمية المميزة " ،كمنطؽ التعاكف كمكجباتو يدعك الدكلة
التي تعمـ بحاالت تككف البيئة البحرية فييا معرضة لخطر داىـ بكقكع ضرر  ،أك بحاالت تككف فييا تمؾ
البيئة قد تضررت بسبب التمكث أف تخطر فك ار الدكؿ األخرل التي ترل أنيا معرضة لمتأثر بذلؾ الضرر
ككذلؾ المنظمات الدكلية ،2كفي مثؿ تمؾ األحكاؿ تتعاكف الدكؿ الكاقعة في المنطقة المتأثرة كفقا لقد ارتيا
 -1كمف ناحية أخرل فاف الفقرة الثالثة مف المادة  194ك إف أشارت إلى كجكب أف تتناكؿ التدابير المتخذة عمال بالجزء
الثاني عشر مف االتفاقية جميع مصادر تمكث البيئة البحرية فإنيا قد أشارت بصفة خاصة إلى كجكب اإلقالؿ إلى أبعد
مدل ممكف مف:

أ -إطالؽ المكاد السامة أك الضارة أك المؤذية ،ك ال سيما منيا المكاد الصادرة ،مف مصادرة في البر أك مف الجك أك

خاللو ،أك عف طريؽ اإلغراؽ  ،ب التمكث مف المنشآت  ،كاألجيزة المستخدمة في استكشاؼ أك استغالؿ المكارد الطبيعية

لقاع البحار ك باطف أرضيا .ج التمكث مف المنشآت ك األجيزة األخرل العاممة في البيئة البحرية.

 -ك يالحظ أف الفقرة الرابعة مف المادة  194تكجب عمى الدكؿ كىي تقكـ باتخاذ التدابير الرامية إلى منع تمكث البيئة

البحرية أك خفضو أك السيطرة عميو  ،بعدـ التعرض الذم ال مبرر لو لما قد تقكـ بو دكؿ أخرل مف أكجو نشاط في إطار
حقكقيا المقررة بمكجب أحكاـ االتفاقية.

 -ثـ جاءت الفقرة األخيرة مف المادة  194إلى أف حماية البيئة البحرية ال تقتصر فحسب عمى مكافحة التمكث ،ك إنما

تشمؿ التدابير التي تككف ضركرية لحماية النظـ البيئية النادرة أك السريعة التأثر  ،ك كذلؾ مكائؿ األنكاع المستنرفة أك

الميددة أك المعرضة لخطر الزكاؿ ك غيرىا مف أشكاؿ الحياة البحرية ك الحفاظ عميو  ،ك تعمؿ عمى منع تمكث البيئة
البحرية ،أك خفضو ك السيطرة عميو ،أال تنقؿ بصكرة مباشرة أكغير مباشرة ،الضرر أك األخطار مف منطقة إلى أخرل أك
تحكؿ نكعا مف التمكث إلى آخر كىذا حسب المادة. 195
 -2راجع المادة  198مف االتفاقية.
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كالمنظمات الدكلية المختصة ،قدر المستطاع في القضاء عمي آثار التمكث ،ك منع الضرر أك خفضو إلى
الحد األدنى ،كتحقيقا ليذه الغاية تعمؿ الدكؿ معا عمى كضع كتعزيز خطط طكارئ لمكاجية حكادث
التمكث في البيئة البحرية.

1

 -03تقديـ المساعدات العممية والفنية لمدوؿ النامية :
التي التمتمؾ الخبرة العممية كالفنية كىك ما أشارت إليو المادة  202بنصيا تعمؿ الدكلة  ،مباشرة
أك عف طريؽ المنظمات الدكلية المختصة عمى تشجيع برامج المساعدة العممية كالتعميمية كالتقنية ،كغيرىا
مف أشكاؿ المساعدة لمدكؿ النامية مف أجؿ حماية البيئة البحرية كالحفاظ عمييا  ،كمنع التمكث البحرم
كخفضو كالسيطرة عميو كتشمؿ تدريب العماؿ لتمؾ الدكؿ  ،كتزكيدىـ بالمعدات الالزمة كدعـ قدرتيـ عمى
صنع المعدات  ،كتقديـ المشكرة بشأف برامج البحث كالرصد كالبرامج التعميمية  ،إضافة إلى تقديـ
المساعدة مف أجؿ التقميؿ إلى حد أدنى مف أثار الحكادث الكبيرة التي تسبب تمكثا خطي ار لمبيئة البحرية
كما تقدـ المساعدات الالزمة لإلعداد التقييمات البيئة  ،كمف ناحية أخرل ألقت المادة  203عمى
المنظمات المتخصصة كجكب معاممة الدكؿ النامية في مجاؿ حماية البيئة البحرية معاممة تفضيمية سكاء
مف حيث تخصيص األمكاؿ المناسبة كالمساعدة الفنية .
 -04الرصد والتقويـ البيئي:
تسعى الدكؿ إلى حصر كتقييـ مخاطر التمكث البيئة البحرية ،2كتنشر الدكؿ تقارير عف النتائج
المتكصؿ إلييا إلى المنظمات الدكلية المتخصصة التي تجعميا في متناكؿ جميع الدكؿ .3
ومنو نستفمص  :بأف ىناؾ التزاما عاما يقع عمى عاتؽ الدكؿ بحماية البيئة البحرية العالمية كاإلقميمية
كذلؾ نتيجة لالتفاقيات السالؼ اإلشارة إلييا  ،كأف ىذا االلتزاـ ال يقتصر فقط عمى البيئة البحرية فيما
يجاكز حدكد الكالية اإلقميمية لمدكؿ  ،كلكنو يشمؿ أيضا البيئة البحرية في المناطؽ البحرية الداخمة في
االختصاص اإلقميمي لكؿ دكلة ،كىك ما تؤكده الممارسة الدكلية المستقرة كمع ذلؾ فإف المادة 236
لقانكف البحار تكفر حصانة لمسفف الحربية أك أم قطعة بحرية أك غيرىا مف السفف كالطائرات التي تممكيا
دكلة كتككف مستعممة في خدمة حككمية غير تجارية في مكاجية جميع نصكص االتفاقية كما أف اتفاقية
تحريـ كضع األسمحة النككية كأسمحة الدمار الشامؿ عمى قاع البحار كالمحيطات لسنة  197تستثني مف
 -1راجع المادة  199مف االتفاقية .

2
3

 راجع المادة  204مف اتفاقية قانكف البحار لسنة .1982 راجع المادة  205مف االتفاقية السابقة .166

الحضر البحر اإلقميمي مما يشكؿ تيديدا لمبيئة البحرية التي تعتبر كحدة ال تتج أز  ،كما أجازت اتفاقية
أكسمك لعاـ  1972لمنع تمكث البحار باإلغراؽ مف السفف كالطائرات في مادتيا الثامنة إغراؽ النفايات في
حاالت القكة ا لقاىرة  ،كاستثنت مف أحكاميا السفف الحككمية ،كىذا ما يطرح عالمة االستفياـ حكؿ مدل
فعالية ىذه المعاىدات الدكلية ،كالى جانب االتفاقيات الدكلية لحماية البيئة البحرية مف التمكث جاىدت
الدكؿ أيضا عمى المستكل اإلقميمي في كضع صككؾ قانكنية إقميمية خاصة بحماية بحار بعينيا  ،نظ ار
لألىمية االقتصادية لمبيئة البحرية كمكاردىا الطبيعية الحية كىذا ما سنتطرؽ لو في الفرع الثاني مف ىذا
المبحث .

الفػػػػرع الثاني :المعاىدات اإلقميميػػػػػة
عرؼ المجتمع الدكلي المعاصر إلي جانب االتفاقيات الدكلية التي تيدؼ إلى حماية عامة لمبيئة
البحرية مف أخطار التمكث ،عددا مف االتفاقيات الدكلية اإلقميمية التي استيدفت حماية البيئة البحرية مف
أخطار التمكث البحرم في بحار بعينيا ،منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر :االتفاؽ الخاص بتمكث بحر
الشماؿ بزيت البتركؿ المكقع عميو في بكف في  9جكاف  ، 1969ك أصبح نافذا اعتبار مف  9أكت
 ،1969كاالتفاقية الخاصة بمراقبة التمكث البحرم الناجـ عف اإلغراؽ مف السفف  ،ك الطائرات التي تـ
التكقيع عمييا في أكتكبر 1971 ،ك أصبحت نافذة اعتبار مف فيفرم 1972ك التي عقدتيا مجمكعة مف
دكؿ شماؿ شرؽ المحيط األطمسي ككانت ألحكاميا تأثير كبير عمى اتفاقية  1972التي سبؽ اإلشارة
إلييا ، 1كما تجدر اإلشارة إلى اتفاقية ىمسنكي المكقعة في  22مارس ، 1974ك الخاصة بحماية البيئة
البحرية في بحر البمطيؽ  ،ك التي تعد مف أكائؿ االتفاقيات الدكلية اكتماال في مجاؿ معالجتيا لكافة
جكانب حماية البيئة البحرية  ،حيث عالجت كافة عناصر البيئة الماء ،ك قاع البحر ك المصادر
البيكلكجية ك تعرضت لمتمكث الناتج عف مختمؼ المصادر.
أوال -اتفاقية برشمونة لحماية البيئة البحرية والمناطؽ الساحمية لمبحر األبيض المتوسط
وبروتوكوالتيا:
في عاـ1975اعتمد  16بمدنا متكسطينا  ،إلى جانب الجماعة األكربية خطة عمؿ البحر األبيض
المتكسط ككانت ىذه الخطة ىي األكلى التي يتـ اعتمادىا كبرنامج لمبحار اإلقميمية تحت مظمة برنامج
-1أنظر في دراسة اإلتفاقية  :د /أحمد نجيب رشدم  :قواعد مكافحة التموث البحري ،مسؤكلية مالؾ السفينة  ،المجمة
المصرية لمقانكف الدكلي ،مرجع سابؽ  ،ص . 191
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األمـ المتحدة لمبيئة 1كفي  16فيفرم  1976أقرت األطراؼ المذككرة اتفاقية لحماية البحر المتوسط مف
التموث (اتفاقية برشمونة) 2كاستكممت بالبركتكككالت الستة المعنية بجكانب محددة مف مسألة صكف بيئة
البحر المتكسط كالمتمثمة في:
 )0بركتكككؿ منع كازالة التمكث البحرم في البحر األبيض المتكسط الناجـ عف اإلغراؽ مف السفف
كالطائرات أك الحرؽ في البحار ( ،1976المعدلة في .)1995
 )0بركتكككؿ بشأف التعاكف في منع التمكث مف السفف ،كفي الحاالت الطارئة ،مكافحة التمكث في البحر
األبيض المتكسػط ( ،2002تحؿ محؿ بركتكككؿ عاـ .)1976
 )0بركتكككؿ بشأف حماية البحر األبيض المتكسط مف التمكث مف المصادر كاألنشطة األرضية
(1980المعدؿ في عاـ .)1996
 )4بركتكككؿ بشأف المناطؽ المحمية الخاصة كالتنكع البيكلكجي في البحر األبيض المتكسط (1995
يحؿ محؿ بركتكككؿ عاـ  1982السابؽ).
 )5بركتكككؿ بشأف التمكث الناتج عف استكشاؼ كاستغالؿ الجرؼ القارم ،كقاع البحار كباطف أراضيا
(.)1994
 )6بركتكككؿ بشأف منع التمكث في البحر األبيض المتكسػط مف حركة النفايػات الخطػرة عبر الحدكد
كالتخمػص منيػا (.)1996
كتعد ىذه االتفاقية مف أكثر االتفاقيات اإلقميمية شمكال لمصادر التمكث

3

 ،كحدد نطاقيا الجغرافي

بالبحر األبيض المتكسط  ،كخمجانو كبحاره كال يشمؿ المياه الداخمية لمدكؿ األطراؼ  ،كمنو االتفاقية
1

-برنامج األمـ المتحدة لمبيئة خطة عمؿ البحر األبيض المتكسط  ،اتفاقية برشمكنة  ،لالطالع عمى نص االتفاقية

كبرتكككالتيا عمى المكقع االلكتركني التالي http://www.unepmap.org/i :

 حررت االتفاقية في  35مادة كمرفؽ خاص بالتحكيـ كدخمت حيز النفاذ في .1978/02/13 -تجتمع الدكؿ األطراؼ في اجتماعات عادية مرة كؿ عاميف ،أك اجتماعات استثنائية حسب الظركؼ المادة  14مف

االتفاقية.

2

 -صادقت الجزائر عمى ىذه االتفاقية بمكجب المرسكـ الرئاسي  14-80في  26جانفي  1980عدد الجريدة الرسمية

رقـ . 05 :

 -3أشارت المادة  05مف اتفاقية برشمكنة إلى التمكث الناتج عف إلقاء النفايات مف السفف كالطائرات كالترميد في البحر

كأشارت المادة  06إلى التمكث الناتج عف السفف  ،كالمادة  07إلى التمكث الناتج عف استكشاؼ كاستغالؿ الرصيؼ القارم
كقاع البحر،كتربتو التحتية بينما أشارت المادة  08إلى التمكث مف مصادر برية كالمادة  11إلى التمكث الناتج عف نقؿ
النفايات الخطرة كالتخمص منيا عبر الحدكد .
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تشمؿ مناطؽ أعالي البحار كالمياه اإلقميمية كالمنطقة المالصقة ك المنطقة االقتصادية الخالصة  ،كتسرم
أحكاميا عمى كافة السفف كالطائرات بغير تمييز حتى أف االتفاقية تسرل عمى حفارات البتركؿ في البحر
في ضكء الخصائص المميزة ليذه البيئة باعتبار البحر األبيض المتكسط مف البحار الشبو مغمقة كاألكثر
عرضة لمتمكث  ،1كمع أف اىتماـ خطة عمؿ البحر المتكسط انصب في بادئ األمر عمى مكافحة التمكث
البحرم ،فإف ميمتيا قد اتسعت شيئان فشيئان لتشمؿ تخطيط المناطؽ الساحمية كادارتيا بصكرة متكاممة.
كفي عاـ  1995اعتمدت األطراؼ المتعاقدة خطة عمؿ لحماية البيئة البحرية  ،كالتنمية المستدامة
لممناطؽ الساحمية في البحر المتكسط (المرحمة الثانية لخطة عمؿ البحر المتكسط) لتحؿ محؿ خطة عمؿ
البحر األبيض المتكسط لعاـ  ، 1975كفي الكقت ذاتو اعتمدت األطراؼ المتعاقدة نسخة معدلة مف
اتفاقية برشمكنة لعاـ  1976التي غدا اسميا اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحمية لمبحر
المتوسط كتتمثؿ األىداؼ الرئيسية لالتفاقية بما يمي:


تقييـ التمكث البحرم كمكافحتو.



ضماف اإلدارة المستدامة لممكارد الطبيعية البحرية كالساحمية .



إدماج عنصر البيئة في التنمية االجتماعية كاالقتصادية .



حماية البيئة البحرية لممناطؽ الساحمية مف خالؿ منع التمكث ،كالحد منو ،كاستئصالو قدر
المستطاع سكاء أكاف ناجمان عف مصادر برية أـ بحرية.



حماية التراث الطبيعي كالثقافي.



تعزيز التضامف بيف الدكؿ الساحمية المتكسطية .



المساىمة في النيكض باألكضاع الحياتية.



ضركرة التعاكف التكنكلكجي كالعممي كالتعاكف في إعداد كتنفيذ برامج إقميمية كدكلية لمبحكث مع
إسناد األكلكية لالحتياجات الدكؿ النامية في إقميـ البحر المتكسط .2

 -يبمغ عدد الدكؿ األطراؼ في اتفاقية برشمكنة  22دكلة طرؼ مف بينيا الجزائر.

 -1أحمد عبد الكىاب عبد الجكاد  ،تموث البحر األبيض المتوسط  ،سمسمة دائرة المعارؼ  ،الدار العربي لمنشر ،القاىرة

الطبعة األكلى  ، 2000صفحة . 377
 -2راجع المادة  11مف االتفاقية .
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 كيقع عبئ تنفيذ أحكاـ ىذه االتفاقية عمى األطراؼ بصفة أساسية عف طريؽ التعاكف في كضعاإلجراءات التي تكفؿ تنفيذ ىذه االتفاقية كبرتكككالتيا .1
ثانيا -اتفاقية الكويت اإلقميمية لمتعاوف في حماية البيئة البحرية مف التموث لعاـ 1978
تـ عقد مؤتمرعاـ بدكلة الككيت في الفترة الممتدة مف  15إلى  23أفريؿ مف سنة  1978كانتيى
إلى إبراـ ىذه االتف اقية التي تسرم عمى البيئة البحرية لمخميج العربي  ،كتشمؿ مياه البحر اإلقميمي
كالمنطقة المجاكرة كالمنطقة االقتصادية الخالصة كالجرؼ القارم كأعالي البحار

2

 ،تناكلت االتفاقية عمى

غرار اتفاقية برشمكنة جميع مصادر التمكث ، 3كأحكاميا تسرم عمى كؿ السفف كالطائرات غير الحككمية
ك تيدؼ االتفاقية لتحقيؽ التعاكف في حماية البيئة البحرية مف التمكث في الخميج العربي  ،كتعد
خطكة ىامة في مجاؿ التعاكف اإلقميمي لحماية البيئة البحرية ضد التمكث ، 4باعتبار الخميج بحر شبو
مغمؽ تطؿ عميو أكبر الدكؿ إنتاجا لمبتركؿ في العالـ  ،كلذالؾ أنشأت االتفاقية  03ىيئات تتضافر
جيكدىا لتنفيذ ىذه االتفاقية ىي المنظمة اإلقميمية لحماية البيئة البحرية  ،كمركز المساعدة المتبادلة
لحاالت الطكارئ  ،كمنظمة المساعدة المتبادلة لشركات البتركؿ .5
ثالثا -اإلتفاقية اإلقميمية لمحفاظ عمى بيئة البحر األحمر وفميج عدف لسنة 1982
يعد البحر األحمر كعمى غرار الخميج العربي مف البحار الشبو المغمقة  ،كنظ ار لتزايد عمميات
تصريؼ المكاد السامة فيو أدركت الدكؿ المطمة عميو القيمة االقتصادية  ،كاالجتماعية كالصحية لمبيئة
البحرية كتحت رعاية الجامعة العربية اجتمعت الدكؿ المطمة في مدينة جدة بالمممكة العربية السعكدية
كأسفرت االجتماعات عمى تكقيع اتفاقية بتاريخ  14فيفرم 1982تعرؼ" باتفاقية جدة لمحفاظ عمى بيئة
البحر األحمر كخميج عدف"  ،كجاءت متزامنة مع اتفاقية قانكف البحار الجديدة لسنة  1982كالتي دعت

 -1راجع المادة  21مف االتفاقية .

 -2راجع المادة  2مف االتفاقية .

 -3ألحقت إتفاقية الككيت اإلقميمية لمتعاكف في حماية البيئة البحرية مف التمكث عاـ  1978بالبركتكككؿ الخاص بالتمكث
البحرم الناجـ عف نشاطات استكشاؼ كاستغالؿ الجرؼ القارم عاـ .1989

 -3تـ التكقيع عمى اتفاقية الككيت في  24في افريؿ .1978

 -5أحمد عبد الكريـ سالمة ،قانوف حماية البيئة  ،دراسة تأصيمية في األنظمة الوطنية واالتفاقية  ،مرجع سابؽ صفحة
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مف خالؿ مادتيا  123إلى تعاكف الدكؿ الشاطئية لبحر مغمؽ أك شبو مغمؽ فيما يتعمؽ بحماية البيئة
البحرية كالحفاظ عمييا مف التمكث كقد نصت المادة  02عمى نطاقيا الجغرافي المحدد في البيئة البحرية
لمبحر األحمر ،كخميج عدف كخميج العقبة كخميج السكيس ،كقناة السكيس حتى نقطة التقائيا بالبحر
المتكسط كتشمؿ البيئة المائية لمناطؽ البحر اإلقميمي لمدكؿ األطراؼ  ،كالمنطقة المجاكرة كالمنطقة
االقتصادية الخالصة كالجرؼ القارم كأعالي البحار مع استثناء السفف التي تتمتع بحصانة سيادية
(الحربية كالسفف كالطائرات التي تستخدـ لألغراض غير تجارية ) تنظـ التمكث بمختمؼ مصادره.

1

كتيدؼ ىذه االتفاقية إلى ضماف استخداـ اإلنساف لممكارد البحرية كالساحمية الحية استخداما رشيدا
يضمف استم اررية كجكدىا لضماف تحقيؽ أقصى الفكائد لمجيؿ الحالي ،كتمبية احتياجات كطمكحات
األجياؿ المقبمة كعمى األطراؼ أف تتعاكف في كضع برتكككالت لتنفيذ اإلتفاقية  ،كأف تنسؽ سياساتيا
الكطنية ك تتعاكف مع المنظمات المختمفة لكضع كاعتماد المعايير اإلقميمية كاإلجراءات المكصى بيا كما
تكافح التمكث مف السفف كالتمكث الناتج عف إلقاء الفضالت مف السفف كالطائرات ،كالتمكث الناجـ عف
استكشاؼ كاستغالؿ قاع البحر كما تتعاكف الدكؿ في معالجة حاالت التمكث الطارئة بإنشاء مراكز
لممساعدة المتبادلة 2.مع التزاـ الدكؿ بتعاكف مف أجؿ تعزيز برامج البحث العممي كالفني  ،كيتـ تنفيذ
االتفاقية مف خالؿ اإلجراءات الفردية مف جانب كؿ دكلة كلمضاعفة الجيكد تـ إنشاء ىيئة إقميمية
لممحافظة عمى بيئة البحر األحمر كخميج عدف .3

 -1راجع المكارد -4إلى  8مف االتفاقية .

 -2راجع المادة  04ك  06مف االتفاقية .
 -3راجع المادة  16مف االتفاقية .
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الفرع الثالث :حماية البيئة البحرية في الجزائر
ثمة عالقة كثيقة بيف قانكف حماية البيئة عمى المستكل الكطني كالقانكف الدكلي العاـ إذ ال نتصكر أف

يستغني أحدىما عف اآلخر ،فكثي ار ما تطرح مشكمة بيئية عمى المستكل الدكلي تعاني منيا دكلة كاحدة أك

أكثر  ،كىذا راجع لعمكمية المشاكؿ البيئة التي تمس بسالمة العالـ بأسره .،حيث تجسد قانكف حماية البيئة
ألكؿ كىمة في القكاعد الدكلية التي ظيرت في شكؿ إتفاقيات بيف الدكؿ لحماية البيئة البحرية مف الثمكث

الناتج عف إلقاء الزيكت كالمكاد البتركلية  ،لذلؾ يمكف القكؿ بأف القانكف الدكلي ىك الذم كاف لو السبؽ

في العناية الخاصة بالبيئة البحرية.

1

كنتيجة لمتطكر االقتصادم كاالجتماعي الذم عرفتو الجزائر منذ االستقالؿ  ،بدأت تظير مشاكؿ بيئية لـ
تعرفيا البمد مف قبؿ كمع تزايد األخطار قررت السمطات العمكمية كضع مخطط رسمي عرؼ بالمخطط

الكطني مف أجؿ البيئة كالتنمية المستدامة) (PNAE-DDالذم يمتد مف الفترة () 2010-2001خصص
لو غالؼ مالي قدر ب  970مميكف دكالر ،حيث تـ مف خاللو تشخيص المشاكؿ البيئية عامة

كمشاكؿ البيئة البحرية خاصة نتيجة تصريؼ كميات كبيرة مف النفايات الصناعية في الكدياف كالشكاطئ
البحرية مف المصانع ككحدات تكرير البتركؿ المتكاجدة عمى البر  ،فضال عف التمكث الناتج عف السفف
كتفريع مياه المكازنة مما خمؼ خمؿ بيئي بحرم خطير.

لذالؾ اختارت الجزائر التحدم مف خالؿ بناء إستراتيجية كطنية لحماية البيئة عامة كالبيئة البحرية

خاصة ك يالحظ أف األسباب الرئيسية لألزمة البيئية التي تعيشيا الجزائر ىي باألساس راجعة إلى ضعؼ

1

 -كلقد طرح مكضكع حماية البيئة ألكؿ مرة عمى الساحة الدكلية مف خالؿ ندكة األمـ المتحدة المنعقدة بستككيكلـ سنة

 1972كلقد لقي ىذا الطرح تجاكبا متباينا مف قبؿ الدكؿ الغربية كالدكؿ النامية،كما تكالت النداءات الدكلية الداعية لممكازنة

بيف التنمية كحماية البيئة  ،كقد عبرت الجزائر عف رأييا في مسألة حماية البيئة مف خالؿ ندكة ستككيكلـ كقمة الجزائر
لدكؿ عدـ االنحياز فبالنسبة لمندكة األكلى فمقد أشار ممثؿ الجزائر في مداخمتو عف ربط االنشغاؿ البيئي بالكضعية السياسية
كاالجتماعية المتردية التي تعيشيا األ غمبية الساحقة لشعكب العالـ المستعمرة ،ككذا تطكر الرأسمالية كالثكرة الصناعية ،أما
خالؿ قمة الجزائر لدكؿ عدـ االنحياز ،في ندكتيا الرابعة المنعقدة مف  5 :إلى  9سبتمبر  1973كطبقا لإلتفاقية المكرسة

ليا فقد أعربت الدكؿ النامية عف عدـ استعدادىا إلدماج االنشغاؿ البيئي ضمف الخيارات االقتصادية كاعتبرت أف ىذه

المناكرة تشكؿ عائقا إضافيا لتحقيؽ التنمية ،التي تسعى إلييا ىذه الدكؿ ألنيا ال ترغب في تخصيص نفقات إضافية لحماية

البيئة،ك تفضيؿ تكجييا لتمبية الحاجات الممحة لشعكبيا

 -كلمزيد مف التفاصيؿ راجع  :كناس يحي ،تبمور التنمية المستديمة مف فالؿ التجربة الجزائرية ،مجمة العمكـ القانكنية

كاإلدارية،كمية الحقكؽ جامعة تممساف ،عدد  2003ص ص 34-35 .
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اإلطار القانكني كنظاـ المؤسساتي  ،كمرتبطة باالختيارات السياسية كالبرامج التنمكية السابقة لذالؾ شيدت
الساحة عدة محاكالت لمحد مف حجـ ىذا الخطر عمى المستكل الكطني عف طريؽ :

 -التدعيػـ المؤسسػاتي :إف إصدار القكانيف أمر أساسي لحماية البيئة ك تكفر القدرات المؤسساتية أمر

حاسـ في العمؿ عمى تطبيقيا  ،كلف يتأتى ذالؾ إال بتطكير الميف ك الحرؼ الخاصة بحماية بالبيئة

كتعزيز قدرات حراسة ك متابعة نكعية األنظمة اإليككلكجية ،ك إقامة نظاـ إعالمي بيئي ك حماية الساحؿ
ك ترقية التكنكلكجيات النظيفة كميا تشكؿ األكلكيات المقترحة لتحسيف التشكيمة المؤسساتية كتجسيد ذالؾ

عف طريؽ إنشاء :

 -المعيػد الػوطني لمسػاحؿ :يتمثؿ دكره في الحفاظ عمى بيئة المنطقة الساحمية  ،كاجراء دراسات لفائدة

البمديات ك الكاليات الساحمية  ،كتحقيؽ التكازف بيف المنػػاطؽ البحريػة ك الشاطئيػة  ،كالقضاء عمى التمكث

الناتج عف التطكر الصناعي في ربكعو ك عف نمكه الحضرم غير المتحكـ فيو ،ك العمؿ عمى تطكير
البحث الخاص باألنظمة البيئية بغرض تثميف مكارد التراث البيكلكجي الكطني  ،كالعمؿ عمى

تطكير

القدرات المؤسساتية في مجاؿ األمف اإلحيائي )البيكلكجي( لمجابية إدخاؿ أنكاع أجنبية ال سيما منيا
الجسيمات المغيرة كراثيا  ،كانشػاء مركز لتطكير المكارد البيكلكجية الذم سيككف مرك از مرجعيا لتنسيؽ
برامج المتابعة ك المحافظة عمى مكارد التراث البيكلكجي الكطني ك تطكيره .
أما عمى المستكل الدكلي سعت الجزائر لضماف حماية أفضؿ لمبيئة مف خالؿ المشاركة في عدة

مؤتمرات دكلية تناقش المكضكع ،بؿ كتعدل األمر ذلؾ حينما صارت تدمج بنكد اتفاقيات دكلية تعالج
مسألة حماية البيئة في القانكف الداخمي كمف أىـ االتفاقيات البيئة التي صادقت عمييا الج ازئر ىي :

 اتفاقية ريكدم جانيرك المتعمقة بحماية البيئة ك المنعقدة مف  3إلى  14جكاف  1992المصادؽ عمييا
بمكجب األمر رقـ :03/95المؤرخ في 21 :جانفي  ، 1 1995إذ كرست ىذه اإلتفاقية اإلعالف الذم
تـ اعتماده في ندكة ستككيكلـ كحاكلت ضماف استم ارريتو ،كنصت عمى اإلعتراؼ بسيادة الدكؿ عمى
مصادرىا الطبيعية طبقا لميثاؽ األمـ المتحدة كمبادئ القانكف الدكلي العاـ ،كممارسة الحؽ في التنمية

يخضع لمقتضيات التنمية المستديمة كضماف حاجيات األجياؿ الحاضرة كالمستقبمة في التنمية كالبيئة.

 االتفاقية الدكلية الخاصة بمكافحة تمكث مياه البحر بالمكاد البتركلية المصادؽ عمييا بمكجب المرسكـ
رقـ  344/63المؤرخ في .1963/09/11



 - 1الجريدة الرسمية الجزائرية العدد  32مؤرخة في  1995/06/14ص .3
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 صادقت الجزائر عمى االتفاقية الدكلية الخاصة بالمسؤكلية المدنية الناجمة عف التمكث البتركلي
المنعقد في برككسؿ بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ  72-17الصادر بتاريخ .1972/08/04

1

 صادقت الجزائر عمى اتفاقية برشمكنة لحماية البيئة البحرية كالمناطؽ الساحمية لمبحر األبيض
المتكسط كبركتكككالتيا بمكجب المرسكـ الرئاسي  14-80بتاريخ في  26جانفي.

2

مما سبؽ الذكر يمكف القكؿ أف اإلطار القانكني المنظـ لحماية كادارة المكارد الحية في أعالي البحار رغـ
إرسائو قكاعد عالمية كاقميمية لمحماية كاإلدارة كتنظيـ االستغالؿ في شكؿ اتفاقيات دكلية أك إقميمية إال

أنو يبقى عاج از كغير قادر عمى إنتاج أثاره إال بدعمو ببنية ىيكمية مؤسسية منظمة تبادر في حصر
المشاكؿ كاعداد االقتراحات كعرضيا عمى الدكؿ  ،كالمساعدة في صياغة االتفاقيات الدكلية كاإلقميمية
كىذا ما سنتطرؽ لو في المبحث المكالي .

1
2

 الجريدة الرسمية عدد ..53 الجريدة الرسمية عدد .05166

المبحػػػث الثاني :اإلطػػػار المؤسسػػي
لقد أدت المنظمات الدكلية الدكر الكبير في استحداث اآلليات القانكنية الالزمة لتنظيـ عممية
استغالؿ المكارد الطبيعة الحية في أعالي البحار ،كحماية تنكعيا البيكلكجي كادراتيا ادراة رشيدة لمصمحة
األجياؿ الحاضرة كالمقبمة  ،كىي تعد الكسيمة الفعالة لتشجيع كتنفيذ عدد كبير مف األنشطة المتعمقة
بسالمة المالحة كالتنمية المستدامة لممكارد البحرية كتعزيز التعاكف  ،كحماية التنكع البيكلكجي لمبيئة
البحرية ليذه الكائنات الحية بيدؼ تحقيؽ التكازف االكمكجي لمكرة األرضية .
كىذا ما سنكضحو مف خالؿ الخطة المنيجية التالية المنظمات الدكلية كاإلقميمية ( المطمب األوؿ )
المنظمات المتخصصة ( المطمب الثاني).

المطمػػػػػب األوؿ :المنظمػات الدولية واإلقميمية
كلتسميط الضكء عمى دكر المنظمات الدكلية كاإلقميمية في حماية المكارد الحية في أعالي البحار
نبدأ بالمنظمات الدكلية (الفرع األوؿ ) ثـ نتطرؽ لممنظمات اإلقميمية في ( الفرع الثاني).

الفػػػػػرع األوؿ :المنظمات الدولية
أوال  :منظمة األمـ المتحدة )(ONU
نجد في مقدمة المنظمات الدكلية 1المعنية بحماية التنكع البيكلكجي لممكارد الحية في مختمؼ البيئات
الطبيعية كعمى رأسيا البيئة البحرية ىي  :منظمة األمـ المتحدة ) (ONUكيتـ تدخميا المباشر مف خالؿ
عدة أجيزة كالجمعية العامة لألمـ المتحدة التي تشكؿ الممتقى الدكلي لمناقشة المشاكؿ المتعمقات بالبحار
كاستغالؿ ثركتيا الحية حيث تتبنى ق اررات سنكية عف البحار  ،كالمحيطات إلى جانب مركز نشاط برنامج
المحيطات كالمناطؽ الساحمية ) (OCAPACالذم يعمؿ بتكامؿ مع كؿ المنظمات الغير حككمية لألمـ
المتحدة كمنظمة األغذية كالزراعة ( ) FAOالتي تعمؿ عمى تنظيـ استغالؿ المكارد البحرية الحية كادارتيا
إدارة رشيدة إضافة إلى منظمة اليكنسكك كالمنظمات الميتمة بشؤكف البحرية .

1

 -المنظمات الدكلية تنشأ بمكجب اتفاؽ مجمكعة مف الدكؿ بغية تحقيؽ أىداؼ كمصالح مشتركة يحددىا الميثاؽ المنشئ

لمنظمة كتتمتع بالشخصية القانكنية المستقمة عف الدكؿ األعضاء فييا .
166

كمنو أدت األمـ المتحدة كما زالت الدكر المحكرم في الحفاظ عمى التنكع البيكلكجي  ،كلعؿ
المؤتمرات الدكلية كالمجاف الدائمة  ،كالبرامج الخاصة بالبيئة في ظؿ األمـ المتحدة أكبر برىاف عمى
اىتماـ المنظمة الدكلية بالحفاظ عمى مكارد الكرة األرضية  ،كليذا الغرض نبيف دكر بعض أجيزة األمـ
المتحدة كمؤتمراتيا الخاصة بالبيئة.

1

أوال -أجيزة األمـ المتحدة :
أ -الجمعية العامػة لألمػـ المتحػدة  :تضػطمع الجمعيػة العامػة لألمػـ المتحػدة منػذ إنشػائيا بػدكر ريػادم فػي
االىتمػػاـ بمحيطػػات العػػالـ كبحػػاره كمكاردىػػا الطبيعيػػة  ،فيػػي تعتبػػر الييئػػة المناسػػبة لتػػكفير التنسػػيؽ الػػالزـ
لكفالػػة إتبػػاع نيػػج متكامػػؿ لحمايػػة المػكارد الطبيعيػػة فػػي البيئػػة البحريػػة  ،حيػػث دعػػت لمعديػػد مػػف المػػؤتمرات
أىميػػا مػػؤتمر األمػػـ المتحػػدة الثالػػث لقػػانكف البحػػار الػػذم اعتمػػد اتفاقيػػة قػػانكف البحػػار لسػػنة  ، 1982كمػػا
دعت إلى عقد مؤتمر األمـ المتحدة لمبيئة كالتنمية سنة  1992الذم اعتمد جدكؿ أعمػاؿ القػرف  ، 21كمػا
تقػػكـ الجمعيػػة العامػػة بتقػػديـ استع ارضػػات سػػنكية خاصػػة بالبحػػار كالمحيطػػات منػػذ عػػاـ  1983بعػػد اعتمػػاد
اتفاقية قانكف البحار لسنة  82استنادا إلى التقػارير الشػاممة التػي يعػدىا األمػيف العػاـ ،كمػا تسػعى إلػى حفػظ
التنكع البيكلكجي لممكارد الحية في أعالي البحار ،كمحاربة طرؽ الصيد المػدمرة لػنظـ البيئيػة حيػث أصػدرت
عػػدة ق ػ اررات لكضػػع ح ػد لصػػيد السػػمؾ بالشػػباؾ البحريػػة العائمػػة الكبي ػرة  2لتيديػػدىا الكبيػػر لمم ػكارد البحريػػة
الحيػة لالسػػتعماؿ أكثػػر مػػف  1000سػػفينة عبػػر العػػالـ ىػذه الطريقػػة فػػي الصػػيد خاصػػة فػػي المحػػيط اليػػادئ
كاألطمسي كاليندم كغيرىا مف مناطؽ أعالي البحار.3

1

- Fofana Djakaridja ,l’exploitation des ressources marine et la protection de l
environnement , Mémoire de Master 2 droit international Université de limpoges , in
http://www.memoireonline.com
2
- M. Michel Savini ,La réglementation de la pêche en haute-mer par l'Assemblée
générale des Nations Unies. A propos de la Résolution 44/225 sur les grands filets
maillants dérivants ,Annuaire français de droit international, volume 36, 1990. p669.
 صيد السمؾ بالشباؾ البحرية العائمة الكبيرة ىي طريقة لمصيد تستخدـ فييا شبكة أك عدة شباؾ تبقى بكضع أرسيباستعماؿ عكامؿ كأثقاؿ يصؿ طكليا إلى 30ميؿ أم حكالي ( 48كمـ).

3

 كلممزيد مف التفاصيؿ بخصكص لمكضكع يمكنكـ الرجكع لق اررات الجمعية العامة التالية: )1القرار الصادر في ( د  ) 225/44المؤرخ في . 1989/12/22
 )2القرار الصادر في ( د  ) 197/45المؤرخ في . 1990/12/02
 )3القرار الصادر في ( د  ) 25/50المؤرخ في . 1995/12/05
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كما أصدرت الجمعية العامة مشركع الميثاؽ العالمي لمطبيعة في  24أكتكبر  11982الذم تقدـ
بو االتحاد الدكلي لصيانة الطبيعة  ،كالمكارد الطبيعية الذم أكد أف الجنس البشرم يشكؿ جزءنا مف
الطبيعة ،كمنو فعمى اإلنساف أف يدرؾ ضركرة الحفاظ عمى استقرار الطبيعة  ،كحفظ المكارد الطبيعية فييا
كعدـ إىدارىا كاستخداـ تمؾ المكارد بالشكؿ الذم يؤمف الحفاظ عمى الكائنات الحية كالنظـ االيككلكجية مع
األخذ بعيف االعتبار احتياجات األجياؿ الحاضرة  ،كالمقبمة ،كتجنب استغالليا استغالال يفكؽ قدرتيا عمى
التجدد

2

كتحاشي تصريؼ المكاد الممكثة المشعة كالسامة فييا ،كضماف عدـ إضرار األنشطة داخؿ حدكد

الدكؿ بالنظـ الطبيعية الكاقعة خارج حدكد كاليتيا اإلقميمية  ،مع االلتزاـ بحماية الطبيعية كالمحافظة عمييا
في المناطؽ خارج حدكد الكالية اإلقميمية لمدكؿ كلذلؾ ييدؼ الميثاؽ إلى (ضركرة اتخاذ تدابير مالئمة
عمى كؿ مف المستكل الكطني كالدكلي كالفردم كالجماعي كالخاص كالعاـ لحماية الطبيعة كدعـ التعاكف
الدكلي في ىذا المجاؿ).

3

كضمف اىتمامات الجمعية العامة لألمـ المتحدة بمكضكع التنكع البيكلكجي  ،صدر ق اررالجمعية
العامة رقـ  201/52الذم اىتـ بضركرة تنفيذ اتفاقية التنكع البيكلكجي لسنة  ، 1992لمحد مف فقداف
التنكع في العالـ كمف جممة ما أكده القرار (حماية التنكع البيكلكجي  ،كحفظو كالتقاسـ العادؿ الستخداـ
المكارد الجينية كصكالن لتحقيؽ مبدأ التنمية المستدامة  ،مف خالؿ ربط التنكع البيكلكجي كالتنمية ،) 4كتكالت
الق اررات الصادرة مف األمـ المتحدة حكؿ مكضكع التنكع البيكلكجي  ،كأكدت كميا عمى ضركرة الحفاظ
عمى ىذا التنكع كاالستخداـ المنصؼ لممكارد الطبيعية  ،كتقديـ التقارير الدكلية حكؿ تنفيذ اتفاقية التنكع
البيكلكجي لسنة .51992

2
3

-J-Moland-Deviller , Droit de l environnement , ESTEM ,PARIS, 1996 , p59.
 -الفقرة  10مف المبادئ العامة الكاردة في الميثاؽ العالمي لمطبيعة .

1

 -كألجؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ ،تبنى الميثاؽ عددان مف المبادئ العامة ،كمنيا احتراـ الطبيعة ،كضركرة الحفاظ عمى كافة

مناطؽ األرض مع تكفير الحماية الخاصة لممناطؽ النادرة ،كحماية مكائؿ أنكاع الكائنات الحية النادرة كالمعرضة لخطر

االنقراض ،كادارة النظـ االيككلكجية ،كالكائنات الحية كمكارد الكرة األرضية بشكؿ ال يؤدم إلى تعرضيا لمخطر ،مع
االىتماـ بصيانة المكارد الطبيعية أثناء الحركب .
-4

-5

ق ػرار الجمعيػػة العامػػة لألمػػـ المتحػػدة (د  ) 201/52حػػكؿ اتفاقيػػة التنػػكع البيكلػػكجي  ،الجمسػػة  18 ، 77كػػانكف األكؿ

.1997

الجمعيػػة العامػػة لألمػػـ المتحػػدة  ،تقريػػر األمػػيف التنفيػػذم لالتفاقيػػة المتعمقػػة بػػالتنكع البيكلػػكجي  ،الػػدكرة  -57البنػػد 89

 2002ص .02
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ب-المجمس االقتصادي واالجتماعي :
حظي مكضكع البيئة البحرية خاصة ،كالبيئة عامة بأىمية متميزة في المجمس االقتصادم
كاالجتماعي ،إذ تـ إنشاء لجنة التنمية المستدامة التي تـ إقرارىا مف قبؿ الجمعية العامة لألمـ المتحدة في
القرار رقـ  191/47في  1992كتتككف ىذه المجنة مف  53دكلة أعضاؤىا منتخبكف مف قبؿ المجمس
االقتصادم كاالجتماعي.1
ت -برنامج األمـ المتحدة لمبيئة (:)UNEP
أسيـ ىذا البرنامج الذم أنشئ بمكجب قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ  2997في ()15
كانكف األكؿ سنة  1972في دعـ الجيكد الدكلية لحماية البيئة كالتنكع البيكلكجي  ،كيتألؼ مجمس إدارة
ىذا البرنامج مف ( )58عضكنا انتخبكا مف قبؿ الجمعية العامة لألمـ المتحدة فقد شارؾ ىذا البرنامج مع
االتحاد الدكلي لحماية الطبيعة كالمكارد الطبيعية ( )IUCNكالصندكؽ العالمي لمحياة البرية ( )WWFفي
إصدار مجمكعة أحكاـ اإلستراتيجية العالمية لصيانة الطبيعة سنة .1980
ثانيا -مؤتمرات األمـ المتحدة الدولية الفاصة بالبيئة :
مف مظاىر اىتماـ األمـ المتحدة بالتنكع البيكلكجي عامة  ،كفي البحار خاصة عقدىا مؤتمرات
دكلية بيئية غطت في جانب مف فقراتيا كبنكدىا حماية التنكع البيكلكجي البحرم ،كتنظيـ استغالؿ المكارد
كنحاكؿ تناكؿ تمؾ المؤتمرات كالدكر الذم قامت بو في مجاؿ حماية المكارد الطبيعية عامة كالمكارد
البحرية الحية خاصة فيما يمي .

 -1ىذه المجنة مرتبطة بالمجمس االقتصادم كليػا دكرىػا المتميػز فػي مجػاؿ البيئػة كالتنميػة المسػتدامة  ،كمتابعػة تنفيػذ جػدكؿ
أعمػػاؿ القػػرف ( ،)21الػػذم يعػػد أحػػد أبػػرز مكاضػػيعو اسػػتغالؿ الم ػكارد البحريػػة الحيػػة فػػي أعػػالي البحػػار ،كحفظيػػا بصػػكرة
مستدامة كحماية التنكع البيكلكجي عامة .

 كلمزيػػد مػػف التفاصػػيؿ حػػكؿ المكضػػكع يمكػػنكـ االطػػالع عمػػى برنػػامج األمػػـ المتحػػدة لمبيئػػة – اجتمػػاع الفريػػؽ الحكػػكميالدكلي مفتكح العضكية لمكزراء أك ممثمييـ المعني بحسػف اإلدارة البيئيػة الدكليػة  ،االجتمػاع األكؿ – البنػد  ، 3نيكيػكرؾ ،

 18نيساف  ، 2001ص  ، 10عمى مكقع برنامج األمـ المتحدة لمبيئة .www.unep.org
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أ-مؤتمر ستوكيولـ الفاص بالبيئة البشرية لسنة : 1972

1

استنادنا إلى تكصية المجمس االقتصادم كاالجتماعي  ،كالجمعية العامة لألمـ المتحدة عقد مؤتمر
ستككيكلـ لسنة  1972حكؿ البيئة البشرية ،2كالذم مثؿ القاعدة األساسية الدكلية لتطكر القانكف الدكلي
البيئي كميد بعد مدة لصدكر اتفاقيات بيئية دكلية ، 3حيث نص اإلعالف الصادر عف ىذا المؤتمر أنو
" يتعيف الحفاظ لصالح الجيؿ الحاضر كاألجياؿ المقبمة عمى المكارد الطبيعية لألرض بما في ذلؾ اليكاء
المياه التربة الحيكانات كالنباتات كباألخص العينات النمكذجية مف النظـ االيككلكجية الطبيعية " 4كيالحظ
مف ىذا المبدأ تأكيده ضركرة المحافظة عمى حياة الكائنات الحية كاألنظمة االيككلكجية كاالىتماـ بالتنكع
البيكلكجي البحرم مف خالؿ إلزاـ الدكؿ بمنع أم تمكث بحرم ييدد الكائنات الحية.5
ب-مؤتمر البيئة والتنمية لسنة : 1992
انعقد في مدينة ريكدم جانيرك الب ارزيمية المؤتمر الخاص بالبيئة كالتنمية أك ما يسمى بقمة األرض
في الفترة الممتدة مف ( 3إلى  )14حزيراف  ، 1992ككانت ليذا المؤتمر نتائج ىامة جدنا تمثمت بصدكر
( )27مبدأن تعد بمثابة خطة عمؿ دكلية ىدفيا تحقيؽ أىداؼ بيئية تنمكية  ،كمف النتائج المباشرة ليذا

1

- " C'est sur la base d'une proposition émise en juillet 1968 par le Conseil économique et
social que l'Assemblée générale de l'O.N.U. décide le 3 décembre 1968, lors de sa 23e
session, de réunir en 1972 une conférence des Nations Unies sur le « milieu humain ». Le but
de cette réunion était d'une part d'essayer de limiter, voire d'enrayer la dégradation du milieu
humain et d'autre part de fonder le développement économique et social sur une base saine en
prêtant une attention accrue aux problèmes du milieu humain " .
-Alexandre-Charles Kiss Jean-Didier Sicault , La Conférence des Nations Unies sur
l'environnement (Stockholm, 5/16 juin 1972) Annuaire français de droit international,
volume 18, 1972. - 276
 -2صالح عبد الرحمف الحػديثي  ،النظػاـ القػانوني الػدولي لمبيئػة  ،أطركحػة دكتػكراه  ،جامعػة بغػداد  ،كميػة القػانكف 1997

ص .82
-3

حضر ممثمي ( )113دكلة المؤتمر ارجع في خصكص ىذا المكضكع :

احمػػد دسػػكقي محمػػد إسػػماعيؿ  ،اإلدارة الدوليػػػة لقضػػػايا البيئػػػة  ،مجمػػة السياسػػة الدكليػػة  ،العػػدد  ، 147مطبعػػة األىػػراـ
 ، 2002ص .191

 -4أماـ تزايد األخطار البيئية كتفاقميا ،دعت الجمعية العامة لألمـ المتحدة في  03ديسمبر عاـ  1968إلى عقد مؤتمر

دكلي حكؿ البيئة اإلنسانية .كقد عقد ىذا المؤتمر في مدينة ستككيكلـ بالسكيد في الفترة مف  5ػ  16يكنيك عاـ .1972
-5

المبدأ السابع لمؤتمر ستككيكلـ لسنة .1972
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المؤتمر ىك إبراـ عدة اتفاقيات بيئية دكلية ميمة كىي  :اتفاقية التنكع البيكلكجي ،اتفاقية تغير المناخ

1

كاتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة التصحر، 2
كما تبنى مؤتمر ريكدم جانيرك أيضا جدكؿ أعماؿ القرف ( )21كىك برنامج ييدؼ إلى تحقيؽ
التنمية المستدامة كالذم يحمؿ بيف طياتو الدعكة إلى حماية المكارد الطبيعية لمكرة األرضية كاستخداميا
بشكؿ ال يؤدم إلى استنزافيا كاضرار األجياؿ الالحقة  ،كأكد المؤتمر حؽ اإلنساف في الحياة البيئية
السميمة كذلؾ مف خالؿ التعامؿ بشكؿ صحيح مع الطبيعة كمكاردىا  ،كمانص المؤتمر عمى أف
لممخمكقات البشرية الحؽ في حياة سميمة متميزة باالنسجاـ مع الطبيعة.3
ت -مؤتمر القمة العالمي لمتنمية المستدامة : 2002
مف أىـ النقاط المتعمقة بحماية المكارد الحية في البحار التي نص عمييا المؤتمر ،ىك تأكيده عمى
ضركرة إعطاء الدكر لممجتمعات المحمية في مجاؿ حفظ التنكع البيكلكجي  ،كاتخاذ اإلجراءات الالزمة
لإلدارة المستدامة لمصائد األسماؾ كتعزيز دكر المنظمات اإلقميمية  ،كدعـ تطبيؽ االتفاقيات الدكلية
كاتفاقية حفظ كادارة األرصدة السمكية الكثيرة االرتحاؿ  ،كمساعدة الدكؿ الجزرية الصغيرة كالعمؿ عمى
تخفيض النفايات كمنع التمكث لالستعادة سالمة النظاـ االيككلكجي لكككبنا .

4

-1

كريـ عبد كاظـ التميمي  ،الحماية الدولية لمبيئة مػف ظػاىرة التصػحر  ،رسػالة ماجسػتير  ،جامعػة بغػداد  ،2002 ،ص

-2

المصدر نفسو  ،ص .68

ص .63 ، 62

 - 3عقد في الفترة الممتدة مف  26أكت إلى  04سبتمبر  2002بجنكب إفريقيا كفقا لقرارم الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ 199/55

ك 226/56كعقد المؤتمر  17جمسة عامة حضرتيا الجزائر  .لمزيد مف التفاصيؿ حكؿ المكضكع ارجع لتقرير تقرير مؤتمر القمة
العالمي لمتمنية المستدامة  . 2002عمى الرابط االلكتركني التالي :
4

http://www.un.org/arabic/conferences/wssd/docs/summit_docs.html
 الفقرة  07مف تقرير مؤتمر القمة العالمي لمتمنية المستدامة . 2002168

الفػػػػػػػرع الثاني :المنظمػػػػػات اإلقميميػػػػة
المنظمات اإلقميمية ىي ىيئات تنشأ باتفاؽ بيف مجمكعة مف الدكؿ يربط بينيا رابط جغرافي أك
سياسي كتعتبر كسيمة لمتعاكف االختيارم في مجاالت يحددىا االتفاؽ المنشئ لممنظمة كمف خالؿ ىذا
الفرع نحاكؿ التركيز عمى أبرز ىذه المنظمات الناشطة في مجاؿ حماية التنكع البيكلكجي البحرم كتنظيـ
استغالؿ مكارد الحية : 1
أوال-جامعة الدوؿ العربية :أسيمت جامعة الدكؿ العربية في مكضكع التنمية كالبيئة في إطار الحفاظ
عمى بيئة منطقة الكطف العربي في إطار عمؿ المجنة المشتركة لمبيئة كالتنمية  ،بتنظيميا اجتماع الخبراء
العرب في القاىرة مف  15-1تشريف األكؿ سنة  ، 1995حكؿ التنكع البيكلكجي في الكطف العربي
كاستيدفت تمؾ المداكالت معرفة كاقع التنكع البيكلكجي  ،ككاف جدكؿ أعماؿ االجتماع يرتكز عمى أربعة
محاكر ىي  :التنكع البيكلكجي في الكطف العربي كالتنمية المستدامة  ،األطر المؤسسية كالتشريعية لمحفاظ
عمى ىذا التنكع كانتيت تمؾ المداكالت بتقديـ تكصيات متعددة منيا تشكيؿ لجاف كطنية في البمداف العربية
تيتـ بالتنكع البيكلكجي كالتنسيؽ بيف المنظمات العربية كالدكلية في ىذا المجاؿ.2
ثانيا -المنظمة العربية لمتنمية الزراعية  :لعؿ أحد أبػرز أىػداؼ ىػذه المنظمػة ىػك تنميػة المػكارد الطبيعيػة
كالبش ػرية فػػي القطػػاع الز ارعػػي  ،كفػػي ىػػذا النط ػػاؽ اتفقػػت المنظمػػة مػػع منظمػػة األغذيػػة كالز ارعػػة الدكليػػة
( )FAOعمى مشركع اتفاقية تعاكف بينيما  ،كمػف أبػرز أكجػو ىػذا التعػاكف تقصػي المعمكمػات حػكؿ المػكارد
الطبيعية في إفريقيا كالشرؽ األكسط ككقاية النباتات كالحيكانات مف اآلفات كاألمراض.3
1

 -لمزيد مف التفاصيؿ ارجع ؿ :

 بدر الديف القمكدم  ،المنظمات اإلقميمية  ،مقاؿ الكتركني منشكر بتاريخ  12ديسمبر 2009عمى المكقع االلكتركنيالتالي gammodib mattoobbloog. com :
 -2المصدر نفسو  ،ص . 10-8
-3

منظمة األغذية كالزراعة ،المؤتمر العاـ ،الدكرة  ، 31مشركع اتفاقية بيف المنظمة العربية لمتنمية كالزراعة كمنظمة

األغذية كالزراعة لألمـ المتحدة 3 ،تشريف الثاني  ،2001مكقع المنظمة (.)www.Fao.org

 كما عممت منظمة الكحدة اإلفريقية أيضا عمى تشجيع حماية التنكع البيكلكجي عامة في قارة إفريقيا مف خالؿ إبراـ اتفاقيةتحت رعايتيا في الجزائر سميت باالتفاقية اإلفريقية الخاصة بالحفاظ عمى الطبيعة كالمكارد الطبيعية لسنة  1968في

 ، 1968/9/15كبدأ سريانيا  ، 1969/6/16ككاف اليدؼ مف إبراميا إيجاد صيغ فعالة كعممية لحماية الطبيعة كالمكارد
الطبيعية في قارة إفريقيا لمحد مف انقراض أ عداد كبيرة مف الحيكانات كالنباتات في تمؾ القارة .
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-3اتحاد المغرب العربي  :أصدرت األمانة العامة لالتحاد في نكاكشكط بتاريخ  1992/11/11الميثاؽ
المغاربي حكؿ حماية البيئة كالتنمية المستدامة

1

 ،الذم ركز عمى مشاكؿ الكسط البحرم ك التصحر

كتدىكر المكارد المائية كالغابات كالمراعي  ،كالتمكث الصناعي ،الحضرم كالزراعي ،2ك نظ انر ألىمية
التنمية المستديمة ،كسمكؾ يكمي ،ييدؼ إلى االستغالؿ الرشيد لممكارد الطبيعية كالنمك االقتصادم
المتكازف لألجياؿ ،الحاضرة كالمقبمة اىتـ الميثاؽ بحماية الكسط البحرم كمكارده الطبيعية حيث تعيدت
دكؿ اتحاد المغرب العربي بما يمي:
أ  -المحافظة عمى الثروات الحيوانية والنباتية :
 )0اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضماف الحماية الكافية لألصناؼ الحيكانية كالنباتية الميددة باالنقراض.
 )0تنظيـ الصيد بما يكفؿ استغالالن محكمان رشيدنا.
 )0تقنيف االستيراد كالتصدير كالعبكر ،ألنكاع الحيكانات كالنباتات البرية .
 )4رعاية المحميات الطبيعية المكجكدة في الدكؿ المغاربية ،كالعمؿ عمى النيكض بيا .3
ب -مقاومة التموث ،وتحسيف ظروؼ العيش :
 )0مقاكمة كؿ أعراض التمكث ،الصادر عف األنشطة ،الحضرية كالزراعية كالتعدينية ،كعف المؤسسات
الصناعية كالسياحية كمؤسسات تكليد الطاقة ،كالكقاية مف أضرارىا ،بما يضمف سالمة البيئة كنقاكتيا .
 )0دعـ المصالح كالمؤسسات ،المعنية بمقاكمة التمكث الصناعي ،كتصريؼ الفضالت المنزلية كحماية
البيئة بما يكفؿ نجاعة تدخالتيا الكقائية كالعالجية .

1

 -تـ تحرير الميثاؽ في  04أبكاب  ،حيث أشار في بابو األكؿ" أف لكؿ شخص حقان أساسيان في محيط سميـ ،كبيئة

متكازنة ،كظركؼ حياتية مالئمة ،تكفؿ لو صحة جيدة كعيشان رغيدان"  ،كما أشار في بابه الثالد " أف حماية البيئة ،ىي
كاجب كؿ مكاطف مف مكاطني اتحاد المغرب العربي .

2

3

 ديباجة الميثاؽ المغاربي حكؿ حماية ا لبيئة كالتنمية المستدامة  ،األمانة العامة التحاد المغرب العربي  ،نكاكشكط.1992

 -الفقرة الثالثة مف الباب الثاني مف

الميثاؽ .

 كنظ ار لألىمية التعاكف الدكلي في حماية البيئة أشار الباب الخامس :إلى ضركرة تدعيـ التعاكف الدكلي نظ ار لتميز دكؿاتحاد المغرب العربي بمكقع جغرافي خاص يفرض عمييا التعاكف في ميداف حماية البيئة ،كالمحافظة عمييا مع المجمكعة

الدكلية كتعيدت دكؿ االتحاد بمكجب الميثاؽ عمى العمؿ عمى تعزيز التعاكف مع المنظمات كالييئات العربية كاألفريقية
كالدكلية في مجاؿ تمكيؿ المشاريع البيئية ذات االىتماـ المشترؾ  ،كالمساىمة الفاعمة في المجيكدات المبذكلة مف أجؿ

إيجاد حمكؿ لممخاطر ،التي تيدد البيئة في العالـ ، ،كما أشار الباب الرابع إلى مكاجية الككارث البيئية الطارئة عف طريؽ

التنسيؽ ،بيف المخططات كاإلجراءاتالتنظيمية كالقانكنية كالعممية ،في ىذا الشأف .
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 )0إعداد إطار تشريعي مغاربي ،لحماية البيئة مف التمكث
 )4تشجيع استعماؿ الطاقة النظيفة ،كالغازالطبيعي في جميع المياديف ،كتأسيس صناعات ليذا الغرض .
 )5تشجيع استعماؿ مصادر الطاقة المتجددة ،التي تزخر بيا دكؿ االتحاد ،كالرياح كالشمس كالح اررة
الجكفية كغيرىا. 1
ت -في حماية السواحؿ والوسط البحري  :نظ ار لألىمية المكارد الطبيعية في الدفع بالتنمية االقتصادية
لدكؿ االتحاد ،كنظ نار لحساسية الكسط البحرم كالسكاحؿ لعكامؿ التدىكر كالتمكث تعيدت دوؿ االتحاد بما
يمي:
 )0اتخاذ الت دابير الالزمة ،كخاصة التشريعية منيا ،عمى مستكل اتحاد المغرب العربي ،لحماية السكاحؿ
كاالنجراؼ كالتمكث ،كالمحافظة عمى التكازف بينيما .
 )0المحافظة عمى المكارد البحرية ،كمقاكمة تمكث البحار ،كاتخاذ اإلجراءات الالزمة في ذلؾ
 )0االىتماـ بالمسائؿ الكقائية ،لحماية الثركات البحرية كالسكاحؿ مف أخطار التدىكر كالتمكث .
 )4تفادم إلقاء الممكثات ،السائمة ،كالغازية كالصمبة ،الصادرة عف التجمعات السكانية كالمؤسسات
الصناعية كالسياحية في الكسط البحرم ،كفي المياه اإلقميمية لدكؿ االتحاد المغاربي ،مع تشديد
المراقبة كالتنسيؽ لضماف ذلؾ .
 )5العمؿ عمى تكحيد اإلجراءات القانكنية ،لردع إغراؽ السفف ،أك القكارب البحرية ،عمدان ،أك تخمّص
السفف مف نفاياتيا في المياه اإلقميمية لدكؿ اتحاد المغرب العربي. 2
رابعا-االتحاد األوربي  :قػاـ االتحػاد األكربػي بالتعػاكف مػع عػدد مػف الييئػات كالمنظمػات الدكليػة فػي مجػاؿ
إيج ػػاد أفض ػػؿ الس ػػبؿ لحماي ػػة التن ػػكع البيكل ػػكجي لممػ ػكارد البحري ػػة الحي ػػة  ،فمغ ػػرض حمايتي ػػا كتنظ ػػيـ ص ػػيد
1

 -الفقرة الرابعة مف الباب الثاني مف الميثاؽ.

كقد اتخذ مؤتمر الجزائر لتنمية االستثمار كالصيد البحرم عاـ 2001ـ الذم نظمتو ك ازرة الصيد البحرم كالمكارد الصيدية
بالتعاكف مع االتحاد العربي لمنتجي األسماؾ بشأف البحث العممي جممة مف التكصيات بضركرة إنشاء معيد عالي عربي
كمركز لمبحكث كالتككيف كبعث فكرة التكأمة بيف مراكز كمعاىد الصيد البحرم كتربية األحياء المائية في الدكؿ العربية

لتكحيد الجيكد كاالستفادة مف الطاقات العممية  ،كالبحثية في تمؾ المراكز كالمعاىد ك إنشاء بنؾ لممعمكمات كذلؾ أكد
مؤتمر صنعاء لتنمية الصيد البحري لعاـ 2002ـ الذم نظمتو ك ازرة الثركة السمكية بالتعاكف مع االتحاد العربي لمنتجي
األسماؾ في مجاؿ البحث العممي السمكي عمى تعزيز قدرات مؤسسات البحث العممي في مجاؿ المصايد البحرية بيدؼ
تقديرات كاقعية المخزكنات السمكية ككضع سياسات كخطط تنظيـ المصايد كاالستزراع .

2

 الفقرة الخامسة مف الباب الثاني مف الميثاؽ .166

األسماؾ أسيـ االتحاد في مشركع إدارة مصايد األسماؾ  ،كالتنكع البيكلكجي المشترؾ بػيف مجمكعػة بمػداف
إفريقيػػا كالبحػػر الكػػاريبي كالمحػػيط اليػػادم كبػػيف االتحػػاد األكربػػي  ،كمػػا سػػاىـ االتحػػاد األكربػػي فػػي تمكيػػؿ
البرن ػػامج الك ػػاريبي المتكام ػػؿ لمتنمي ػػة الزراعي ػػة كمص ػػايد األس ػػماؾ ف ػػي م ػػا يتعم ػػؽ ب ػػالجزء الخ ػػاص بمص ػػايد
األسػػماؾ 1كيي ػػدؼ ىػػذا المش ػػركع  ،الػػذم ب ػػدئ العمػػؿ ب ػػو سػػنة  ، 1999إل ػػى دع ػػـ ع ػػدد مػػف دكؿ إفريقي ػػا
كالمحيط اليادم كالبحر الكاريبي في مجاؿ الزراعة كصيد األسماؾ .2
 مما تقدـ نستفمص مدل اىتماـ المنظمات الدكلية كاإلقميمية بحماية كادارة المكارد الحية كحفظ
تنكعيا البيكلكجي  ،إال أنيا ليست الكحيدة التي تنشط في ىذا المجاؿ بؿ يكجد بجانبيا منظمات أخرل
يعتبر مكضكع الحماية كادارة المكارد مف أكلى اىتماماتيا ،كىي ما يطمؽ عمييا اسـ المنظمات
المتخصصة تتمتع بكفاءات بشرية عالية ذات تككيف خاص  ،ميمتيا األساسية إضفاء الصفة العممية
الدقيقة عمى إحصائيات االستغالؿ كحصر المخاطر الميددة لممخزكنات السمكية  ،كالثركة النباتية البحرية
في بحار كمحيطات العالـ عامة ،كفي أعالي البحار خاصة كىذا ما سنتطرؽ لو في المطمب الثاني مف
ىذا المبحث .

 -1منظمػػة األغذيػػة كالز ارعػػة ،مصػػمحة مصػػايد األسػػماؾ ،حالػػة المػػكارد السػػمكية كتربيػػة األحيػػاء المائيػػة فػػي العػػالـ ،ركمػػا
-2

2000مصدر سابؽ ،ص .122

أنشئت الجماعة الكاريبيػة بمقتضػى اتفاقيػة شػاجكاراماس فػي  1973/7/4كىػدفيا تعزيػز التنميػة االقتصػادية كاالجتماعيػة

كالثقافية لشعكب الدكؿ األعضاء  ،المصدر السابؽ  ،ص .122-121
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المطمػػػػب الثاني :المنظمػػػػػات المتفصصػػػػة
أدت الككاالت المتخصصة التابعة لألمـ المتحدة بكصفيا منظمات دكلية متخصصة دك انر كبي انر في
السعي إليجاد آلية دكلية لمحماية كادارة التنكع البيكلكجي لممكارد الحية في البحار  ،كنحاكؿ ىنا تسميط
الضكء عمى أبرز تمؾ المنظمات الدكلية المتخصصة في مكضكع صيانة المكارد الحية كادارتيا إدارة
رشيدة  ،كنجد عمى رأسيا منظمة األغذية كالزراعة كىيئاتيا االقممية لمصائد األسماؾ  ،التي تعتبر
المصدر الرئيسي  ،في منظكمة األمـ المتحدة لمخبرات العممية المتعمقة بمجمكعة كاسعة مف المسائؿ
البيئية  ،بما في ذلؾ التنكع البيكلكجي في البحار كالمحيطات  ،ك تكفر المنظمة منتدل محايدان تمتقي فيو
البمداف لمتفاكض بشأف االتفاقات كمناقشة السياسات .كقد أكلت المنظمة ،منذ تأسيسييا عاـ 1945
العناية بمكضكع حماية األرصدة السمكية في العالـ خاصة في أعالي البحار.

1

كما تيتـ أيضا منظمة األمـ المتحدة لمتربية كالثقافة كالعمكـ ( )UNESCOبمكضكع البيئة عامة
كالتنكع البيكلكجي البحرم خاصة  ،مف خالؿ الدعـ لإلدارة المستدامة لممكارد  ،مف خالؿ لجنة اليكنسكك
الدكلية الحككمية لعمكـ المحيطات مف خالؿ:
 )0إدارة نظاـ المعمكمات البيكلكجية الجغرافية المتعمقة بالمحيطات ،الذم يشكؿ جزءان مف برنامج التبادؿ
الدكلي لمبيانات كالمعمكمات عف التنكع البيكلكجي عمى المستكييف اإلقميمي كالعالمي.
 )0تكفير األسس العممية لكضع قائمة جرد عالمية لممناطؽ البحرية اليامة مف الناحيتيف اإليككلكجية
كالبيكلكجية التي يتعيف حمايتيا في إطار تنفيذ شبكة اليكنسكك لممكاقع البحرية لمركز التراث الثقافي
التي تمثؿ مساحتيا ثمث جميع المناطؽ المحمية البحرية ،كما يجرم ىذا العمؿ في ما يخص معازؿ
المحيط البحرية كالساحمية ،كذلؾ في إطار برنامج اإلنساف كالمحيط الحيكم لميكنسكك ،لتعزيز استخداـ
ُنيج تعتمد عمى النظـ اإليككلكجية كعمميات تخطيط المجاؿ البحرم.
 - 1حيػث عقػدت عػػدة مػؤتمرات دكليػػة أىميػا :مػؤتم انر خصػػص لبحػث إسػػياـ مصػايد األسػماؾ فػػي األمػف الغػػذائي فػي مدينػػة
كيكتك اليابانية سنة  ، 1995كناقش ىذا المؤتمر اإلدارة السميمة لمصايد األسماؾ كالتربية الصحيحة لألحياء المائية 1كاىػتـ
مؤتمر ريكيافيؾ لمصيد الرشيد الذم عقد بإشراؼ منظمة األغذية كالزراعة كحككمة ايسمندا كبرعاية حككمة النركيج كذلؾ في
الفترة الممتدة مف( )4-1تشريف األكؿ سنة  2001في النظاـ االيككلكجي البحرم  ،ككاف ليذا المػؤتمر محػاكر عػدة اغمبيػا
تركػػز عمػػى تنػػكع الكائنػػات البحريػػة كدكر اإلنسػػاف فػػي المحافظػػة عمػػى تمػػؾ الكائنػػات ،كدكر الصػػيد كمعداتػػو فػػي التػػأثير عمػػى
التنكع البيكلكجي البحرم ،كلمزيد مف التفاصيؿ يمكنكـ االطالع عمى  :منظمة األغذيػة كالز ارعػة ،مصػمحة مصػايد األسػماؾ
حالة المكارد السمكية كتربية األحياء المائية في العالـ ،ركما  2000مرجع سابؽ ص .87
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)0

تمتزـ اليكنسكك بدعـ مشاركة المعارؼ المحمية كمعارؼ السكاف األصمييف المتعمقة بحماية التنكع

البيكلكجي البحرم ،بما فييا ما يخص مناطؽ الجزر الصغيرة
)4

خاص يسمى البرنامج الدكلي لمتربية البيئية ( )IEEPالذم بدأ عممو منذ سنة
تكريس برنامج
ن

 1975بالتعاكف مع برنامج األمـ المتحدة لمبيئة ( ،1.)UNEPكييدؼ ىذا البرنامج إلى تركيز االىتماـ
الثقافي كاالجتماعي بمكضكع تحسيف البيئة كجمب انتباه المجتمع الدكلي إلى ضركرة المحافظة عمييا  ،مع

التطبيؽ الميداني لذلؾ البرنامج مف خالؿ تدريب الطالب كالمعمميف مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ البرنامج كفي
ىذا السياؽ تـ إنشاء كرش عمؿ ميدانية في عدد مف دكؿ العالـ بالتعاكف مع البرنامج الدكلي لمتربية
البيئية ( ، 2)IEEPكما اىتـ البرنامج أيضا بتنكع البيكلكجي البحرم كصدر في  2تشريف الثاني 2001
اإلعالف العالمي الخاص بالتنكع الثقافي الذم يعكس التأثير المتبادؿ بيف الثقافة كالتنكع البيكلكجي،3
فضمف نطاؽ ىذا اإلعالف العالمي قامت المنظمة بعدة أنشطة كمنيا مشركع (ربط حفظ التنكع البيكلكجي
كالسياحة المستدامة بمكاقع التراث العالمي). 4

1

-L'UNESCO quant à elle agit à travers la commission océanographique internationale .Elle
joue un rôle-clé dans la définition des facteurs chimiques, physiques et biologiques qui soustendent l'utilisation des ressources marines et dans la promotion de la recherche coopérative
internationale et de la collecte des données sur les ressources marines et leur environnement.
Elle encourage la formation, l'éducation et l'assistance mutuelle dans le domaine des sciences
marines (TEMA) en océanographie comme en biologie marine. Par ses efforts visant à
développer le Système mondial d'observation des océans (SMOO) dont le Système
international et mondial des services pour l'océan (IGOOS) et le Système mondial
d'observation du niveau de la mer (GLOSS), maintenant bien établis, sont les principaux
piliers, la COI offre un cadre général pour mieux comprendre les liens qui existent entre les
océans et le climat et entre le milieu océanique et les composantes biologiques qui supportent
les chaînes alimentaires menant aux populations exploitées voir le site suivent :
http://www.unesco.org/new/ar/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man/and-biosphere-programme/ecosystems
 -2أنشئ عدد مف كرش العمؿ التدريبية في ىذا المجاؿ في تنزانيا  ،أكغندا  ،اندكنيسيا  ،المممكة المتحدة  ،المكسيؾ أمريكا
الجنكبية  :الرابطة (النشرة اإلعالمية لمبرنامج الدكلي لمتربية البيئية) – النسخة العربيػة  :البرنامج الػدولي لمتربيػة البيئيػة

( )IEEPلميونسػػػكو وبرنػػػامج األمػػػـ المتحػػػدة لمبيئػػػة ( ، 1995 – 1975 )UNEPتصػػدر بإش ػراؼ مكتػػب اليكنسػػكك
اإلقميمي لمتربية في الدكؿ العربية (األردف) المجمد  ، 20العدد  ، 3أيمكؿ .1995

 -3أك ػ ػ ػ ػػد اإلع ػ ػ ػ ػػالف الع ػ ػ ػ ػػالمي ف ػ ػ ػ ػػي الم ػ ػ ػ ػػادة ( )1من ػ ػ ػ ػػو أىمي ػ ػ ػ ػػة التن ػ ػ ػ ػػكع الثق ػ ػ ػ ػػافي فق ػ ػ ػ ػػد ج ػ ػ ػ ػػاء ف ػ ػ ػ ػػي س ػ ػ ػ ػػياؽ ى ػ ػ ػ ػػذه الم ػ ػ ػ ػػادة
(… ىك ضركرم لمجنس البشرم ضركرة التنكع البيكلكجي بالنسبة لمكائنات الحية).
 -4يعد ذلؾ المشركع ثمرة لمتعاكف بيف منظمة األمـ المتحدة لمتربيػة كالثقافػة كالعمػكـ كبرنػامج األمػـ المتحػدة لمبيئػة  :الجمعيػة
العامػػة لألمػػـ المتحػػدة  ،تقريػػر المػػدير العػػاـ لمنظمػػة األمػػـ المتحػػدة لمتربيػػة كالثقافػػة كالعمػػكـ عػػف تنفيػػذ الق ػ ارر 192 / 55
المؤرخ في  20كانكف األكؿ – 2000كالمعنكف الثقافة كالتنمية  ،الدكرة – 57البند  ، 2002 ، 88ص .5
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كنظ ار لألىمية ما تقكـ بو منظمة األغذية كالزراعة عمى كجو خاص مف نشاطات تيدؼ لحماية
كادارة المكارد الحية في البحار عامة كأعالي البحار خاصة ارتأينا أف نخصص ليا  03فركع :
منظمة األغذية كالزراعة (الفرع األوؿ) كاالتفاقيات كالمدكنات المبرمة فػي إطػار المنظمػة (الفػرع الثػاني )
كاألجيزة اإلدارية كىيئات المصائد اإلقميمية (الفرع الثالث ).

الفػػػػػػرع األوؿ :منظمػػػػػة األغذيػػػة والزراعػػػػة:
أنشأت ايطاليا في مدينة ركما سنة  1905مؤسسة دكلية اىتمت بشؤكف الزراعة كاإلنتاج الزراعي
بكجو عاـ ،ميمتيا تبادؿ المعمكمات بيف الدكؿ حكؿ تطكير أساليب اإلنتاج الزراعي ،كالحيكاني ككسائؿ
مكافحة أمراض النبات كالحيكاف  ،كاستنباط أنماط كأنكاع جديدة لإلنتاج الزراعي ككاف ليذه المؤسسة
جمعية عامة كلجنة دائمة ،كمجمكعة مف األجيزة التنفيذية  ،كاستطاعت ىذه المؤسسة أف تحقؽ نجاحا
كبير في مياميا األمر الذم دفع الفقو كالقضاء إلى االعتراؼ ليا بالشخصية القانكنية الدكلية المتميزة عف
ا
شخصية الدكؿ األعضاء فييا.
كعند إنشاء عصبة األمـ أبرمت ىذه المؤسسة اتفاقا معيا لتصبح جيا از استشاريا ليا في شؤكف
الزراعة كاستطاعت إعداد ال كثير مف مشاريع اإلتفاقيات المتعمقة بالنشاط الزراعي كقبيؿ الحرب العالمية
الثانية كابانيا ظيرت المشاكؿ المتعمقة باألغذية كالزراعة جمية ،كاف ليا أثر كبير في تحديد مصير
الحرب الدائرة مما دفع الدكؿ الحمفاء سنة  1943إلى التفكير في الدعكة إلى مؤتمر دكلي خاص
باألغذية ك الزراعة كبالفعؿ دعا الرئيس األمريكي " فراف كميف ركزفمت" في الينابيع الحارة بفرجينيا إلى
ذلؾ سنة  ،1943حيث قامت لجنة مؤقتة بكضع مشركع تمؾ المنظمة الدكلية التي تيتـ بتكفير الغذاء
كالنيكض بالزراعة في العالـ كتمت المكافقة كالتصديؽ عمى ىذا المشركع في  16أكتكبر  1945بمدينة
"كيبؾ" بكندا ،كمف ثمة كانت منظمة األمـ المتحدة لألغذية كالزراعة ،أكؿ منظمة دكلية تقاـ بعد انتياء
الحرب العالمية الثانية كقبؿ قياـ األمـ المتحدة ذاتيا التي أعمف مكلدىا رسميا في  24أكتكبر  1945أكال
أوال -تعريؼ منظمة األغذية والزراعة :FAO
ىي منظمة دكلية متخصصة تسعى لتحقيؽ مستكل أفضؿ لمتغذية كالمعيشة لإلنساف تنشأ عف
إتحاد إرادات الدكؿ  ،1كتعمؿ عمى دعـ التعاكف الدكلي في مجاؿ التغذية  ،كتتكلى تنظيـ أداء خدمات
- Soulaimane Soudjay)LA FAO (Organisation des Nation Unies pour

1

Alimentation et l Agriculture, , L HARMATTAN,PARIS, 1996 ,P19
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دكلية تمس المصالح المشتركة لمدكؿ األعضاء  ،كترتبط باألمـ المتحدة عف طريؽ المجمس اإلقتصادم
كاإلجتماعي الذم ينظـ العالقة القانكنية معيا عف طريؽ إتفاقات الكصؿ كالربط كالتنسيؽ ، 1كلقد حمت
ىذه المنظمة الدكلية الجديدة محؿ المؤسسة الدكلية لمزراعة في ركما بمكجب اتفاؽ أبرـ مع إيطاليا في
أكتكبر  ، 1950كآلت إليو كافة أمكاؿ كممتمكات تمؾ المؤسسة ،كلمنظمة األغذية  ،كالزراعة الشخصية
القانكنية التي تكفؿ االضطالع بأم عمؿ قانكني يتفؽ مع أغراضيا

2

 ،كلقد أناطت المعاىدة المنشئة

لمنظمة األغذية كالزراعة القياـ بتحقيؽ األىداؼ اآلتية:
أ -تجميع كتحميؿ كتفسير كنشر كافة المعمكمات المتعمقة بالنظـ الغذائية
ب -اتخاذ تدابير عمى المستكييف الكطني كالدكلي اليادفة إلى تحسيف مستكل نظـ التغذية كالحفاظ عمى
المكارد الطبيعية ،كالعمؿ عمى التكصؿ إلى أفضؿ االتفاقيات حكؿ المحاصيؿ األساسية.
ت -تقديـ كافة المساعدات الفنية في مجاالت التغذية كالزراعة لمف يحتاج إلييا مف الدكؿ المتخمفة .
 كلمنظمة األغذية كالزراعة ثالث وسائؿ لتحقيؽ ىذه األىداؼ: -1استعراض المكقؼ الغذائي العالمي عف طريؽ نشر كتب سنكية كنشرات دكرية تحتكم عمى معمكمات
إحصائية ،كتعد دراسات خاصة في مختمؼ المكاضيع المتصمة بالتغذية كالزراعة كحماية األرصدة
السمكية.
 -2تقديـ المساعدة الفنية لمف يطمبيا مف البمداف األعضاء.
 -1كتعتبر منظمة األغذية كالزراعة المصدر الرئيسي  ،في منظكمة األمـ المتحدة  ،لمخبرات العممية المتعمقة بحماية

التنكع البيكلكجي البحرم كمصايد األسماؾ ،كضماف مستكل جيد مف التغذية لمجميع .كقد أكلت المنظمة ،منذ أف تأسست
عاـ  1945العناية بمكضكع حماية األرصدة السمكية في العالـ خاصة في أعالي البحار .
 ك تشمؿ أنشطة المنظمة  4مجاالت رئيسية كىي: -إتاحة المعمكمات

 اقتساـ الخبرات في مجاؿ السياسات تكفير الممتقي لمبمداف-نقؿ المعارؼ

 كلمزيد مف المعمكمات يمكنكـ زيارة مكقع المنظمة عمى الرابط التالي http://www.fao.org/ -تضـ منظمة األغذية كالزراعة بصفتيا منظمة حككمية دكلية في عضكيتيا 192بمدان مف بينيا الجزائر التي بدأ تاريخ

فعالية عضكيتيا بتاريخ  13نكفمبر  ، 1963كلالطالع عمى عدد الدكؿ األعضاء في المنظمة يمكنكـ زيارة المكقع
االلكتركني لممنظمة عمى الرابط األتي http://www.fao.org/countryprofiles/flags.asp?lang=ar :
 -مقر منظمة التغذية كالزراعة في ركما بايطاليا .

 -2راجع المادة  16مف دستكر

المنظمة .
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 -3تعمؿ الييئة عمى رفع مستكيات التعاكف ،ك األعماؿ المشتركة بيف جميع الدكؿ األعضاء.

1

كلـ تجد المنظمة بد مف الدخكؿ في عالقات تفاعؿ كتأثير ،كتأ ثر مع األطراؼ الفاعمة في المحيط الدكلي
(الييئات الدكلية كالمنظمات كالدكلية)

2

لتصدل لتحديات المستقبؿ الصعبة  ،كالمتمثمة في ضماف األمف

الغذائي لمجميع  ،كمحاربة الفقر في بيئة عالمية تشيد تطكرات سريعة
ثانيا  -العضوية في منظمة األغذية والزراعة :
أ :الػػػػػػػػػػػػػدوؿ :
لكؿ دكلة الحؽ في طمب االنضماـ لممنظمة األغذية كالزراعة  ،كلممؤتمر أف يقرر بغالبية ثمثي
األصكات المعطاة  ،كبشرط حضكر غالبية الدكؿ األعضاء في المنظمة قبكؿ أم دكلة عضك جديد عمى
أف تككف قد قدمت طمب العضكية مصحكبا بكثيقة رسمية ،تعمف بيا قبكليا بااللتزامات المحددة في دستكر
المنظمة كقت االنضماـ.3

1

 -كبذلؾ أتيح ليا أف تتعاكف في إنشاء إدارات قكمية لمتغذية ،كتككيف مجالس لصيد األسماؾ كلجانا إقميمية لشؤكف

الغابات كىكذا فمنظمة التغذية كالزراعة تعتبر أكبر ككالة متخصصة في منظمة األمـ المتحدة .،لمزيد مف التفاصيؿ يمكنكـ
الرجكع لمكقع المنظمة عمى الرابط اآلتي http://www.fao.org/UNFAO/about/ar/index_ar.html

 بمغ عدد المكظفيف في منظمة األغذية كالزراعة بتاريخ  1أفريؿ  2011نحك  1835مكظفان مينيان (مف بينيـ مسؤكلكفمينيكف مشارككف كمسؤكلكف مينيكف قطريكف) ك 1856مكظفان مساندان ،.كيعمؿ نحك  % 53مف المكظفيف في المقر

الرئيس في ركما بينما يعمؿ الباقكف في مكاتب المنظمة المنتشرة عبر العالـ.ك ،لمزيد مف التفصيؿ يمكف الرجكع لرابط

منظمة التغذية كالزراعة http://www.fao.org/about/ar :

 -2دستكر المنظمة محرر في  05لغات كىي ( العربية كالصينية كاالنجميزية كالفرنسية كالركسية كاالسبانية ) ككميا مساكية
في الحجية

 -أشارت المادة  12مف دستكر منظمة األغذية كالزراعة أنيا تقيـ عالقات مع منظمة األمـ المتحدة باعتبارىا ككالة

متخصصة طبقا لألحكاـ المادة  57مف ميثاؽ األمـ المتحدة التي تنص  ":الككاالت المختمفة التي تنشأ بمقتضى اتفاؽ بيف

الحككمات كالتي تضطمع بمقتضى نظميا األساسية بتبعات دكلية كاسعة في االقتصاد كاالجتماع كالثقافة كالتعميـ كالصحة كما

يتصؿ بذلؾ مف الشؤكف يكصؿ بينيا كبيف "األمـ المتحدة "كفقا ألحكاـ المادة  . 63تسمى ىذه الككاالت التي يكصؿ بينيا
كبيف "األمـ المتحدة" فيما يمي مف األحكاـ بالككاالت المتخصصة ".

 كما أشارت المادة  13مف دستكر المنظمة إلى التعاكف مع المنظمات كاألشخاص حيث نصت في فقرتيا األكلى:" بغية تحقيؽ التعاكف الكثيؽ مع المنظمات الدكلية التي ليا مسؤكليات تتصؿ بمسؤكليات المنظمة كلممؤتمر أف يدخؿ مع
السمطات المختصة بيذه المنظمات في اتفاقيات لتحديد تكزيع المسؤكليات كطرؽ التعاكف "
 -3راجع لممادة  22مف دستكر المنظمة .
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كعمييا أف تدفع اشتراكيا األكؿ المحدد مف المؤتمر مف ميزانية الفترة المالية الجارية  ،1كما تتعيد
بالقدر الذم تسمح بو اجرائتيا الدستكرية  ،بأ ف تمنح المنظمة جميع الضمانات ،كالتسييالت التي تمنحيا
لمبعثات الدبمكماسية بما في ذالؾ حرمة األماكف كالمحفكظات كاإلعفاءات الضريبية

2

 ،كما تبمغ جميع

الدكؿ األعضاء المدير العاـ بصكرة منتظمة بنصكص القكانيف  ،كالمكائح المتعمقة بالمكضكعات التي تقع
ضمف اختصاص المنظمة كما تبمغو بأية معمكمات إحصائية أك فنية .

3

ب -منظمػػػػػات التكامؿ االقتصادي اإلقميمية: 4
يمكف لممنظمات التكامؿ االقتصادم اإلقميمية أف تطمب العضكية بمقتضى الفقرة  03مف المادة
 02مف دستكر المنظمة  ،كينبغي أف تككف مشكمة مف دكؿ ذات سيادة غالبيتيا مف الدكؿ األعضاء في
المنظمة كينقؿ األعضاء إلييا اختصاصات فيما يتعمؽ بمجمكعة مف المسائؿ  ،التي تقع ضمف نطاؽ
عمؿ المنظمة بما في ذالؾ سمطة اتخاذ الق اررات الممزمة لمدكؿ األعضاء فييا  ،كيقرر المؤتمر بغالبية
ثمثي األصكات المعطاة قبكؿ العضكية مف عدمو  ،كذالؾ بحضكر غالبية الدكؿ األعضاء بعد أف تككف
الدكلة قد قدمت طمب العضكية مصحكبا بكثيقة رسمية تعمف بيا قبكليا بااللتزامات المحددة في الدستكر
كقت االنضماـ  ،كتمارس المنظمة العضك حقكؽ العضكية عمى أساس المناكبة مع الدكؿ األعضاء التي
ىي أعضاء في منظمة األغذية كالزراعة كفقا لمقكاعد التي يحددىا المؤتمر .5
ثالثا -البنية الييكمية لمنظمة األغذية والزراعة :تتشكؿ منظمة األمـ المتحدة لألغذية كالزراعة مف
الفركع الثالثة اآلتية( :المؤتمر العاـ  ،المجمس التنفيذم أك مجمس اإلدارة  ،األمانة العامة).

1

 -راجع لممادة  18مف دستكر المنظمة

 -2راجع المادة  16مف دستكر المنظمة .
 -3المادة  11مف دستكر المنظمة .
4

 -عرفت المادة ( )02مف اتفاقية التنوع البيولوجي المقصود بالمنظمة اإلقميمية لمتكامؿ االقتصادي بأنيا " منظمة

شكمتيا دكؿ ذات سيادة في منطقة ما  ،أعطتيا الدكؿ األعضاء فييا االختصاص فيما يتعمؽ بالمسائؿ التي تنظميا ىذه
االتفاقية كالتي خكلتيا حسب األصكؿ ككفقان لنظاميا الداخمي سمطة التكقيع أك التصديؽ عمييا أك قبكليا أك المكافقة عمييا

أك االنضماـ إلييا" .

 -5ارجع لمفقرة  08مف المادة  02مف دستكر منظمة التغذية كالزراعة
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أوال :المؤتمر العاـ
المؤتمر العاـ ىك الجياز الذم يمثؿ فيو كافة الدكؿ األعضاء عمى قدـ المساكاة ،كيجتمع مرة
كاحدة كؿ سنتيف في دكرة عادية كيجكز أف يجتمع في دكرات غير عادية ،كيمكف دعكة المؤتمر العاـ إلى
دكرة استثنائية بطمب مف ثمث األعضاء عمى األقؿ

1

،كيصدر تكصياتو بأغمبية الثمثيف

2

 ،كيختص

بكضع سياسة المنظمة في مسائؿ التغذية كالزراعة كذلؾ يقكـ بإعداد مشركعات اإلتفاقيات كيتـ إقرارىا
بذات األغمبية كعرضيا عمى الدكؿ لمتكقيع عمييا  ،3كاقرار ميزانية المنظمة إعداد المؤتمرات اإلقميمية .
كتصدر تكصيات المؤتمر بأغمبية الثمثيف في مسائؿ األغذية كالزراعة  ،ثـ يتـ عرضيا عمى الدكؿ
األعضاء لمنظر فييا بقصد تنفيذىا عف طريؽ اتخاذ اإلج ارءات القانكنية بكؿ دكلة ،كما تقدـ التكصيات
لألم منظمة دكلية بشاف أم مكضكع يتصؿ بأغراض المنظمة.
ثانيا :المجمس التنفيذي أو مجمس اإلداري:
أجرم عمى المجمس التنفيذم لممنظمة تعديؿ أساسي في تشكيمو ،فقد كاف سابقا عبارة عف لجنة
مككنة مف (مف  9إلى  15عضكان) يتـ اختيارىـ كفؽ معيار الكفاءة الفنية في مجاؿ النشاط المتخصص
لممنظمة الدكلية ( )FAOكليس ليـ الصفة التمثيمية لمدكؿ التي يحممكف جنسيتيا ،كفي سنة  1947تـ رفع
عدد أعضاء المجمس إلى  24عضكا ذكم صفة تمثيمية لدكليـ  ،كيقكـ المجمس بتنفيذ البرامج كالتكصيات
التي يضعيا المؤتمر كمتابعة ىذا التنفيذ كيتككف المجمس حاليا مف مندكبي  49دكلة عضك.

4

 -1راجع المادة  03مف دستكر المنظمة حيث حدت الفقرة  06حاالت عقد الدكرات الغير عادية  :إذا قرر المؤتمر في
أم دكرة عادية بأغمبية األصكات المعطاة أف يجتمع في السنة التالية – إذا اصدر المجمس تعميمات بذالؾ لممدير العاـ أك

إذا طمب ذالؾ ثمث الدكؿ األعضاء عمى األقؿ .
 -2راجع المادة  04مف دستكر المنظمة.

 -3راجع المادة  03مف دستكر المنظمة .

 -4كيجكز لكؿ دكلة عضك في المجمس أف تعيف مندكب ليا كمساعديف كمستشاريف .

 -كما تنص المادة  35مف دستكر المنظمة " :تعقد مؤتمرات إقميمية إلفريقيا كاسيا كالمحيط اليادئ كأكركبا كأمريكا الالتينية

كالبحر الكاريبي كالشرؽ األدنى كتنعقد في ظركؼ عادية مرة كؿ سنتيف في السنكات التي ال يعقدىا المؤتمر العاـ"
 -كتتمثؿ كظائؼ المؤتمرات اإلقميمية في :

 إتاحة منتدل لمتشاكر في جميع المسائؿ المتصمة بميمة المنظمة في اإلقميـ.– اتخاذ منتدل لتحديد المكاقؼ اإلقميمية إزاء قضايا ال سياسات العالمية كالقضايا التنظيمية في إطار ميمة المنظمة.
 استعراض الخطط كالبرامج كالمشركعات التي تقكـ المنظمة بتنفيذىا كالتي ليا تأثير عمى اإلقميـ. استعراض أداء المنظمة في اإلقميـ .127

ينتخبيـ المؤتمر كيتكلى تنفيذ البرامج كالتكصيات التي يضعيا ىذا المؤتمر كيصدر ق ارراتو
باألغمبية العادية كىك مسؤكؿ عف أداء كاجباتو التي يمارسيا نيابة عف كؿ الدكؿ األعضاء أماـ المؤتمر
كنظ ار أل ف المجمس يظؿ منعقدا كمجمس إدارة ما بيف المؤتمرات (دكرات انعقاد المؤتمر العاـ) فقد أحيمت
إليو بعض الكاجبات كمنيا المراجعة المستمرة لمكضع العالمي لمتغذية كالزراعة ،كتساعد المجمس في
القياـ بأعبائو 06لجاف إلى جانب عدد كبير مف الفركع الثانكية المتخصصة.
ثالثا :األمانة :
تستمـ األمانة كثائؽ المؤتمر كتقارير المجاف الرئيسية  ،كتتكلى ترجمتيا كتكزيعيا  ،ممثمة في
األميف العاـ كىك المدير العاـ الذم يتـ انتخابو بكاسطة المؤتمر لمدة  04سنكات  ،كيشترؾ في جميع
جمسات المؤتمر كالمجمس دكف أف يككف لو حؽ التصكيت ، 1كيضطمع بمسؤكلية اإلدارة الداخمية لممنظمة
كتعييف مكظفيو

2

 ،كيتمقى طمبات االنضماـ كيعد مشركع العمؿ كالميزانية  ،كينشر دراسة تفصيمية عف

حالة التغذية في العالـ

3

 ،كيمارس اختصاصاتو تحت إشراؼ المجمس  ،كلقد أسندت إلى المدير العاـ

اختصاصات كاسعة إذ يتمتع بكافة اإلختصاصات كالسمطات الالزمة إلدارة عمؿ المنظمة :
كيشرؼ المدير العاـ عمى تسيير المكاتب اإلقميمية لممنظمة كىي:4
 -01المكتب اإلقميمي إلفريقيا الذم يتفرع إلى مكتب فرعي إقميمي بإفريقيا الجنكبية كالشرقية.
 -02المكتب اإلقميمي ألمريكا الالتينية كالبحر الكاريبي
 -03المكتب اإلقميمي ألكربا ،كعنو يتفرع المكتب اإلقميمي الفرعي ألكربا الكسطى كالشرقية.
 -04المكتب اإلقميمي آلسيا كالمحيط اليادم ،كعنو يتفرع المكتب الفرعي لجزر المحيط اليادم.
 -05المكتب اإلقميمي لمشرؽ األدنى كالذم يتفرع عنو المكتب اإلقميمي الفرعي لشماؿ إفريقيا .

5

كما يقكـ المدير العاـ باإلشراؼ عمى سير مصالح المنظمة كىي: 6
 -1راجع المادة  07حيث تنص في فقرتيا الثانية  :أف العاممكف بالمنظمة مسؤكلكف أماـ المدير العاـ كمسؤكلياتيـ ذات
طابع دكلي بحت كال يمكنيـ تمقي تعميمات مف أم سمطة خارج المنظمة  .كما تنص الفقرة  : 04عمى أف تتعيد الدكؿ

األعضاء بأف تمنح لممدير العاـ ككبار العامميف مزايا كحصانات دبمكماسية .
 -2راجع المادة  08مف دستكر المنظمة .
 -3راجع المادة  38مف دستكر المنظمة .
 -4راجع المادة  10مف دستكر المنظمة.

 -5كلمزيد مف التفاصيؿ يمكف الرجكع لمكقع منظمة األغذية ك كالزراعة عمى الرابط األتي :

http://coin.fao.org/cms/do/ar/index.html
- http://www.fao.org/UNFAO/about/ar/index_ar.html2
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أ -مصمحة الزراعة :كتنقسـ إلى  5أقساـ كىي:
 قسـ اإلنتاج الحيكاني كصحة الحيكاف ،القسـ المشترؾ بيف المنظمة كالككالة الدكلية لمطاقة الذرية  ،قسـتنمية األراضي كالمياه  ،قسـ اإلنتاج النباتي ككقاية النباتات  ،قسـ نظـ الدعـ الزراعي.
ب -مصمحة الشؤوف اإلقتصادية واالجتماعية ،كتنقسـ إلى  3أقساـ :
قسـ تحميؿ عمميات التنمية الزراعية كاإلقتصادية  ،قسـ السمع كالتجارة ،قسـ األغذية كالتغذية.
ت مصمحة مصايد األسماؾ ،كتنقسـ إلى  3أقساـ :قسـ سياسات المصايد كتخطيطيا ،قسـ المكارد
السمكية ،قسـ الصناعات السمكية .
ث -مصمحة الغابات ،كتنقسـ أيضا إلى  3أقساـ :قسـ السياسات الغابكية كتخطيطيا ،قسـ المكارد
الغابكية قسـ المنتجات الغابكية.
ج -مصمحة التنمية المستديمة ،كتنقسـ إلى  3أقساـ كىي :قسـ البحكث كاإلرشاد كالتدريب  ،قسـ
شؤكف المرأة كالسكاف  ،قسـ التنمية الريفية.
ح -مصمحة التعاوف الفني كتنقسـ إلى  3أقساـ:
قسـ مركز االستثمار ،قسـ العمميات الميدانية ،قسـ المساعدة في مجاؿ السياسات.
خ -مصمحة الشؤوف اإلدارية والمالية ،كتنقسـ إلى  4أقساـ كىي:
 قسـ الحاسب اآللي ،قسـ الشؤكف المالية  ،قسـ شؤكف المكظفيف  ،قسـ الشؤكف اإلداريةد -مصمحة الشؤوف العامة واإلعالـ ،كتنقسـ إلى  3أقساـ كىي :قسـ المؤتمر كالمجمس كشؤكف
المراسيـ ،قسـ اإلعالـ ،قسـ المكتبة كنظـ التكثيؽ .
كما يساعد المدير العاـ في أداء كظائفو مستشاركف خاصكف كأربعة مكاتب كىي :مكتب الشؤكف
قانكنية ،مكتب المراجعة الداخمية كالتفتيش كالرقابة اإلدارية ،مكتب البرنامج كالميزانية كالتقييـ  ،ثـ مكتب
تنسيؽ النشاطات المعيارية النظرية كالتنفيذية كتطبيؽ الالمركزية .

1

- 1كلمزيد مف التفاصيؿ حكؿ ىذا المكضكع يمكف الرجكع لمكقع منظمة األغذية كالزراعة عمى الرابط
http://www.fao.org/UNFAO/about/ar/index_ar.html
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األتي -

الفػػػػرع الثاني  :االتفاقيػػػػات والمدونػػػات الطوعيػػة المبرمة في إطار المنظمػػػػػػة

أوال  :االتفاقيات الدولية:

أ -اتفاقية تعزيز امتثاؿ سفف الصيد في أعالي البحار لتدابير الصيانة واإلدارة الدولية
تش ّكؿ اتفاقية تعزيز امتثاؿ سفف الصيد في أعالي البحار لتدابير الصيانة كاإلدارة الدكلية التي
صادقت عمييا الدكرة الػسابعة كالعشركف لمؤتمر منظمة األغذية كالزراعة  ،بمقتضى القرار رقـ 93/15
مدكنة السمكؾ بشأف الصيد الرشيد.1
في  24نكفمبر مف سنة  ،1993جزءان ال يتج أز مف ّ
أوال -اليدؼ مف االتفاقية  :ىك تنظيـ استغالؿ كحماية المكارد الحية في أعالي البحار مف خالؿ تشجيع
الدكؿ عمى امتثاؿ سفف الصيد في أعالي البحار الحاممة ألعالميا لتدابير الحماية كاإلدارة

1

 ،كالتعاكف

 -1دخمت االتفاقية حيز النفاذ بتاريخ  2003/04/24كىك تاريخ تسمـ المدير العاـ لصؾ القبكؿ  25كسجمت االتفاقية
لدل األمانة العامة ألمـ المتحدة في  ،2003/07/22كفي شير أغسطس/آب  ،2003أرسؿ المنشكر الدكرم الثاني رقـ :

حيز التنفيذ في 24
 G/X/FI- 30إلى كافة الدكؿ التي كانت قد أبدت مكافقتيا عمى االتفاقية لتبميغيا بدخكؿ االتفاقية ّ
أبريؿ/نيساف  2003كلتذكيرىا بمكجباتيا المنصكص عمييا في المادة السادسة مف االتفاقية ك،التي تمزـ كافة األطراؼ
المعنية بتبادؿ المعمكمات حكؿ السفف التي رخصت ليا لممارسة الصيد في أعالي البحار كما تجبر منظمة األغذية

كالزراعة بتيسير تبادؿ المعمكمات .

 -كقدر عدد األطراؼ في االتفاقية  39دكلة طرؼ محددة عمى مكقع منظمة األغذية كالزراعة عمى المكقع األتي :

http://www.fao.org/Legal/treaties/012s-e.htm

 لـ تصادؽ الجزائر عمى ىذه االتفاقية . -أشارت الديباجة أف االتفاقية جزءا مف مدكنة الصيد الرشيد ككفمت االتفاقية حرية الصيد لجميع الدكؿ في أعالي البحار

بشرط احتراـ قكاعد القانكف الدكلي كاتفاقية قانكف البحار لسنة  ،1982كعمى الدكؿ التي يصطاد رعاياىا في أعالي البحار
أف تتخذ التدابير الضركرية لحماية المكارد الحية في ىذه المجاؿ البحرم الدكلي  ،كلف تثمر مجيكدات الحماية إال بتحقؽ
التعاكف بيف الدكؿ كاالنضماـ إلى المنظمات العالمية  ،كاإلقميمية كالشبو إقميمية لمصائد األسماؾ أك إبراـ مذكرات تفاىـ مع
ىذه المنظمات بيدؼ االمتثاؿ لتدابير الحماية .كما أشارت إلى كاجبات الدكؿ في ممارسة رقابة فعمية عمى السفف التي
ترفع عمميا في حالة نقؿ السمؾ في كسط البحر ،إضافة إلى خطكرة تغيير أعالـ سفف الصيد لتجنب احتراـ تدابير الصيانة

زيادة عمى إخفاؽ الدكؿ في الكفاء بمسؤكلياتيا عمى السفف التي تحمؿ عمميا يؤدم إلى إنقاص فعالية إجراءات  ،كأشارت

أيضا إ لى إعالف كانككف الذم طالب بصياغة مدكنة سمكؾ لمصيد الرشيد إضافة إلى جدكؿ أعماؿ القرف  21الصادر عف

مؤتمر األمـ المتحدة المعني بالبيئة كالتنمية الذم يشير إلى ضركرة إجراءات فعالة ،تتفؽ مع القانكف الدكلي ،لمنع مكاطني
الدكؿ مف تغيير أعالـ السفف ككسيمة لتجنب االمتثاؿ لقكاعد الصيانة كاإلدارة السارية عمى أنشطة الصيد في أعالي البحار

 -حررت االتفاقية في  16مادة في المغات اآلتية :العربية كالصينية كاإلنكميزية كالفرنسية كاألسبانية ليذه االتفاقية متساكية

في الحجية استنادا لممادة  16مف االتفاقية الخاصة بحجة النصكص.
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بطريقة تتفؽ مع ىذه االتفاق ية كمع القانكف الدكلي لمحيمكلة دكف قياـ سفف الصيد التي يحؽ ليا أف ترفع
أعالـ جيات غير أطراؼ في االتفاقية بأنشطة تنقص مف فعالية التدابير الدكلية لمصيانة كاإلدارة.
ثانيا -تطبيؽ االتفاقية :
تطبؽ ىذه االتفاقية عمى جميع سفف الصيد المستخدمة أك المعدة لمصيد في أعالي البحار ، 2إال
أف االتفاقية أكردت استثناءا ،يعطي الحؽ مف خاللو ألحد أطراؼ االتفاقية ،أف يعفي سفف الصيد التي
يقؿ طكليا عف  24مت ار  ،كالتي يحؽ ليا رفع عمميا مف الخضكع لتطبيؽ ىذه االتفاقية بشرط أف اليمس
ىذا اإلجراء بيدؼ االتفاقية  ،3كما يجكز في أم إقميـ صيد لـ تعمف فيو الدكؿ الساحمية المطمة عميو
مناطؽ اقتصادية خالصة أك ما يماثميا مف مناطؽ لمكالية عمى مصايد األسماؾ ،أف تتفؽ ىذه الدكؿ
 -1ي تحقؽ ىدؼ االتفاقية مف خالؿ تحديد مسؤكلية دكلة العمـ إزاء سفف الصيد التي تصطاد في أعالي البحار الحاممة

إلعالميا مف خالؿ ترخيص دكلة العمـ ليذه العمميات كتعزيز التعاكف الدكلي مف خالؿ تبادؿ المعمكمات عف الصيد في
أعالي البحار.

 كما عرفت المادة األكلى مف االتفاقية "التدابير الدكلية لمصيانة كاإلدارة" بأنيا تدابير صيانة أك إدارة صنؼ أك أكثر مفالمكارد البحرية الحية تعتمد كتطبؽ كفقا لقكاعد القانكف الدكلي ذات الصمة عمى النحك الكارد في اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف

البحار لعاـ  ،1982كيجكز اعتماد ىذه التدابير مف جانب المنظمات العالمية أك اإلقميمية ،أك شبو اإلقميمية لمصايد
األسماؾ ،مع مراعاة حقكؽ كالتزامات أعضائيا ،أك بمكجب معاىدات اتفاقيات دكلية أخرل "
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 -كعرفت االتفاقية سفينة الصيد في مادتيا األكلى بأنيا " :أم سفينة مستخدمة أك معدة لالستخداـ في أغراض االستغالؿ

التجارم لممكارد البحرية الحية ،كتشمؿ السفف األـ كأم سفف أخرل تشارؾ مباشرة في عمميات الصيد ىذه".

 -كما عرفت المادة األكلى طوؿ السفف الصيد في أعالي البحار كحددت طكليا بالتفريؽ بيف فترتيف زمنيتيف في نص

المادة  01مف االتفاقية:
 - 01فإذا كانت سفينة صيد تـ بناؤىا بعد  18يكليك /تمكز  ،1992نسبة % 96مف الطكؿ الكمي عمى خط الماء عند

 % 85مف أقؿ عمؽ مشكؿ لدل قياسو مف قمة أرينة السفينة ،أك الطكؿ مف مقدمة السفينة إلى محكر عمكد تحريؾ الدفة
عمى خط الماء المذككر ،إذا كاف خط الماء أطكؿ .كاذا كانت السفينة مجيزة بأرينة مائمة يجب أف يككف خط الماء الذم
يقاس عميو ىذا الطكؿ مكازيا لخط الماء حسب التصميـ .

 -02فيما يتعمؽ بأم سفينة تـ بناؤىا قبؿ  18يكليك /تمكز  ،1982يككف الطكؿ ىك الطكؿ المسجؿ المدرج في السجؿ
الكطني أك أم سجؿ آخر لمسفف  ،كما عرفت نفس المادة السابقة كؿ مف :سجؿ سفف الصيد -المنظمة اإلقميمية لمتكامؿ

االقتصادم -السفف التي يحؽ ليا رفع عمميا.

 -3كقد اشترطت المادة الثانية أف ىذه اإلعفاءات :

أ) ال تمنح لسفف الصيد العاممة في مناطؽ الصيد المشار إلييا في الفقرة  3مف المادة  02بخالؼ سفف الصيد التي يحؽ

ليا رفع عمـ دكلة ساحمية في منطقة الصيد المشار إلييا

ب) ال تطبؽ عمى االلتزامات التي يتعيد بيا أحد األطراؼ بمكجب الفقرة  1مف المادة الثالثة أك الفقرة  7مف المادة السادسة

مف ىذه االتفاقية.
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الساحمية بكصفيا أطرافا في ىذه االتفاقية ،بصكرة مباشرة أك مف خالؿ منظمات مصايد األسماؾ اإلقميمية
المعنية عمى تعييف حد أدنى لطكؿ سفف الصيد.1
ثالثا -التزامات الدوؿ األطراؼ :
 -01اتخاذ التدابير الالزمة مف ػأجؿ الحمكؿ دكف ممارسة سفف الصيد التي ترفع عمـ دكلة طرؼ في
االتفاقية أم نشاط ينقص مف ىذه اإلجراءات الدكلية لمحماية كاإلدارة.2
 -02اليجكز لألية دكلة طرؼ أف تسمح لألم سفينة صيد تحمؿ عمميا الصيد في أعالي البحار مالـ
يكف مرخص ليا بذالؾ  ،كيجب ممارسة الصيد كفؽ شركط الترخيص الممنكح ليا .
 -03يعتبر الترخيص بالصيد ممغى في حالة انتفاء حؽ سفينة الصيد في رفع عمـ دكلة طرؼ .3
 -05عمى كؿ دكلة طرؼ أف تضمف أف جميع سفف الصيد التي يحؽ ليا رفع عمميا كالمدرجة في
السجؿ الذم ت مسكو بمكجب المادة الرابعة ،تحمؿ عالمات يسيؿ تمييزىا طبقا لممعايير المقبكلة عمكما
مثؿ المكاصفات المكحدة التي أعدتيا منظمة األغذية كالزراعة لكضع العالمات عمى سفف الصيد
كتمييزىا.4

 -1الفقرة  03مف المادة  02مف االتفاقية .
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 -السفف التي يحؽ ليا رفع عمـ دكلة ما" ىي :السفف التي يحؽ ليا رفع عمـ دكلة عضك في منظمة إقميمية لمتكامؿ

االقتصادم .كالمنظمة اإلقميمية لمتكامؿ االقتصادي " أم منظمة إقميمية لمتكامؿ االقتصادم تككف دكليا األعضاء قد نقمت
إلييا اختصاصاتيا بشأف المسائؿ التي تغطييا ىذه االتفاقية ،بما في ذلؾ سمطة اتخاذ الق اررات الممزمة لدكليا األعضاء فيما

يتصؿ بتمؾ المسائؿ (المادة األكلى مف االتفاقية ).

 -3كما نصت المادة  03مف االتفاقية أنو  :ال يجكز ألم طرؼ أف يرخص ألم سفينة صيد سبؽ تسجيميا في أقاليـ
طرؼ آخر كقكضت فعالية التدابير الدكلية الصيانة كاإلدارة ،بأف تستخدـ لمصيد في أعالي البحار ،ما لـ يطمئف

إلى :انقضاء ،أم مدة يككف طرؼ آخر قد أكقؼ خالليا الترخيص لسفينة الصيد ىذه بأف تستخدـ في الصيد في أعالي
البحار ،كعدـ قياـ طرؼ آخر ،خالؿ السنكات الثالث األخيرة بسحب الترخيص الصادر إلى سفينة الصيد ىذه بالصيد في

أعالي البحار ،كما تطبؽ أيضا أحكاـ الفقرة الفرعية ( ) 1عمى سفف الصيد التي سبؽ تسجيميا في أقاليـ دكلة ليست طرؼ
في ىذه االتفاقية بشرط تكافر معمكمات كافية لمطرؼ المعني عف الظركؼ التي رافقت كقؼ أك سحب الترخيص بالصيد.

كال تسرم أحكاـ الفقرتيف الفرعيتيف ( )1ك ( )2عندما تككف ممكية سفينة الصيد قد تغيرت بعد ذلؾ ،كقدـ المالؾ الجديد
قرائف كافية تبيف عدـ كجكد أية مصالح قانكنية أك انتفاعية أك مالية لممالؾ .

 -4المادة  03فقرة  06مف االتفاقية .
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 -06عمى كؿ دكلة طرؼ في االتفاقية أف تزكدىا كؿ سفينة تحمؿ عمميا بكؿ المعمكمات الخاصة
بعمميات الصيد ككميات المصيد  ،كاإلنزاؿ التي تقكـ بيا لكي يتمكف ىذا الطرؼ مف أداء التزاماتو
بمكجب ىذه االتفاقية .1
 -07عمى كؿ دكلة طرؼ أف تتخذ إزاء سفف الصيد التي يحؽ ليا رفع عممو في حالة مخالفة أحكاـ ىذه
االتفاقية تدابير قد تش مؿ عند االقتضاء تجريـ مخالفة تمؾ األحكاـ بمكجب تشريعاتو الكطنية ،كيجب أف
تككف العقكبات المطبقة فيما يتصؿ بيذه المخالفات شديدة بما يكفؿ فعاليتيا في ضماف االمتثاؿ ألحكاـ
ىذه االتفاقية ،كحرماف مرتكبييا مف االنتفاع بالمكاسب المستمدة مف أنشطتيـ غير المشركعة ،.كيجب أف
تشمؿ ىذه العقكبات بالنسبة لممخالفات الخطيرة رفض منح الترخيص بالصيد في أعالي البحار أك كقفو أك
سحبو.2
 -08عمى كؿ دكلة طرؼ أف ت مسؾ ،ألغراض ىذه االتفاقية ،سجال لسفف الصيد التي رخص ليا الصيد
في أعالي البحار ،ك التي يحؽ ليا رفع عمميا ،كعميو أف يتخذ ما قد يككف ضركريا مف تدابير لضماف أف
تدرج جميع سفف الصيد ىذه في ذلؾ السجؿ.3
 -09عمى جميع األطراؼ في االتفاقية التعاكف مف أجؿ تنفيذىا ،كعمييا بكجو خاص أف تتبادؿ
المعمكمات ،بما فييا المكاد االستداللية ،المتعمقة بأنشطة سفف الصيد بغية مساعدة دكلة العمـ عمى تحديد
سف ف الصيد التي ترفع عمميا ،كتفيد التقارير أنيا تمارس أنشطة تنقص مف فعالية التدابير الدكلية لمصيانة
كاإلدارة .4
 -10عندما ترسك سفينة صيد طكعا في ميناء طرؼ غير الدكلة التي ترفع السفينة عمميا ،عمى ذلؾ
الطرؼ أف يبادر ،إذا تكافرت لديو أسباب معقكلة تدعكه إلى االعتقاد بأف سفينة الصيد المذككرة قد
استخدمت في نشاط يقكض فعالية تدابير الصيانة كاإلدارة الدكلية ،إلى إبالغ دكلة العمـ فك ار بذلؾ

 -1المادة  03فقرة  07مف االتفاقية .
 -2المادة  03فقرة  08االتفاقية .
 -3المادة  04االتفاقية .

 كعرفت االتفاقية سجؿ سفف الصيد بػأنو  :ىك السجؿ الذم تدكف فيو التفاصيؿ ذات الصمة بسفينة الصيد  ،كيجكز أفيككف سجال منفصال لسفف الصيد أك جزءا مف سجؿ عاـ لمسفف المادة األكلى مف االتفاقية .
 -4المادة  05فقرة  01االتفاقية .
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كلألطراؼ أف تضع ترتيبات بشأف قياـ دكؿ الميناء بما تراه ضركريا مف تدابير االستقصاء لتحديد ما إذا
كانت سفينة الصيد قد استخدمت بالفعؿ بما يتعارض مع أحكاـ ىذه االتفاقية.1
 -11عمى األطراؼ أف تقكـ بإبراـ اتفاقيات تعاكنية أك ترتيبات لتبادؿ المساعدات ،عمى أساس عالمي
أكاقميمي أك شبو إقميمي أك ثنائي مف أجؿ التشجيع عمى تحقيؽ أىداؼ ىذه االتفاقية. 2
أ -تبادؿ المعمكمات ( أشارت المادة  ":) 06عمى كؿ طرؼ أف ييسر مكافاة المنظمة بالمعمكمات التالية
بشأف كؿ سفينة صيد تدرج في السجؿ المطمكب إمساكو بمكجب المادة الرابعة ):اسـ سفينة الصيد ،كرقـ
التسجيؿ ،كاألسماء السابقة (إذا كانت معركفة) ،كميناء التسجيؿ) ،العمـ السابؽ إف كجد) (إشارة النداء
الالسمكي الدكلي (إف كجدت ) ( ،اسـ كعنكاف المالؾ أك المالؾ) ) ،مكاف البناء كتاريخو) ) ،نكع
السفينة) )،طكؿ السفينة) .
ب  -عمى كؿ طرؼ أف يكافي ،بالقدر الممكف عمميا ،منظمة األغذية كالزراعة بالمعمكمات اإلضافية
التالية بشأف كؿ سفينة صيد تدرج في السجؿ المطمكب إمساكو بمكجب المادة الرابعة:
أ )اسـ كعنكاف المشغؿ أك المشغميف (إف كجدكا)  ،ب )نكع أسمكب أك أساليب الصيد)ج )أقصى
َّ
المشكؿ)  ،د )أقصى عرض)  ،ىػ )السعة اإلجمالية المسجمة) ،ك )طاقة المحرؾ الرئيسي
العمؽ
أكالمحركات الرئيسية).
ت -كما أشارت المادة السادسة" :عمى كؿ طرؼ أف يكافي المنظمة عمى كجو السرعة بما يمي:
أ -أم إضافة إلى السجؿ.
ب -أم حذؼ مف السجؿ بسبب:
 .1التنازؿ الطكعي عف ترخيص الصيد أك عدـ تجديده مف جانب مالؾ سفينة الصيد أك مشغميا.
 .2سحب ترخيص الصيد الصادر لسفينة الصيد بمكجب الفقرة  8مف المادة الثالثة؛
 .3فقداف سفينة الصيد المعنية لحقيا في رفع عممو .
 .4اعتبار سفينة الصيد المعنية خردة أك كقؼ تشغيميا أك فقدانيا." 3

 -1المادة  05فقرة  02االتفاقية .
 -2المادة  05فقرة  03االتفاقية .
3

 فقرة  05مف المادة  06مف االتفاقية .126

 -12تتعاكف الدكؿ األطراؼ ،عمى المستكل العالمي كاإلقميمي كشبو اإلقميمي أك الثنائي بدعـ مف
المنظمات الدكلية ك اإلقميمية ،عمى تقديـ المساعدة إلى البمداف النامية لمساعدتيا في الكفاء بالتزاماتيا
بمكجب ىذه االتفاقية. 1
 -13عمى الدكؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية أف تشجع أم دكلة غير طرؼ فييا عمى قبكؿ ىذه االتفاقية
كسف قكانيف كلكائح تتفؽ مع أحكاـ ىذه االتفاقية.
 -15عمى األطراؼ أف تتبادؿ المعمكمات فيما بينيا ،سكاء بشكؿ مباشر أك عف طريؽ المنظمة ،بشأف ما
تقكـ بو سفف الصيد التي ترفع أعالـ جيات غير أطراؼ مف أنشطة تقكض فعالية تدابير الصيانة كاإلدارة
الدكلية.2
ب -اتفاقية عاـ  1995المتعمقة بتنفيذ أحكاـ اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار المؤرفة  10كانوف
األوؿ/ديسمبر  1982بشأف حفظ وادارة األرصدة السمكية المتدافمة المناطؽ واألرصدة السمكية الكثيرة
االرتحاؿ.
Accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des nations unies sur le
droit de la mer du Décembre 1982 relatives à la conservation et la gestion des stocks de
poissons chevauchants et des stocks de poisson grands migrateurs

أوال -اليدؼ مف االتفاقية :
ىك ضماف حماية األرصدة السمكية المتداخمة المناطؽ كاألرصدة السمكية الكثيرة االرتحاؿ،
الستعماليا المستداـ عمى المدل الطكيؿ ، 3مع األخذ بعيف االعتبار احتياجات الدكؿ النامية التي تعتمد
عمى السمؾ لسد احتياجاتيا الغذائية.
1

1

 -المادة  07مف االتفاقية .

 -2المادة  08مف االتفاقية .
 -3المادة  02مف االتفاقية .

 -كدخؿ االتفاؽ حيِّز النفاذ في  11كانكف األكؿ/ديسمبر .2001

 -أشارت الديباجة إلى اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لسنة  1982مع التزاـ الدكؿ األطراؼ في االتفاقية بضماف حفظ

كادارة األرصدة السمكية المتداخمة المناطؽ كاألرصدة السمكية الكثيرة االرتحاؿ كاستعماليا المستداـ كتشجيع التعاكف بيف
الدكؿ لبمكغ ىذا اليدؼ ’ كتفعيؿ إجراءات الحفظ ليذه األرصدة مف جانب دكلة العمـ كدكؿ الميناء كالدكؿ الساحمية’ كحؿ
المشاكؿ المحددة في الفصؿ  17مف جدكؿ أعماؿ القرف  21الذم اعتمده مؤتمر األمـ المتحدة المعني بالبيئة كالتنمية
كالمتمثمة في الصيد الجائر كالحجـ المفرط لألساطيؿ كتغيير أعالـ السفف تيربا مف الضكابط كقكاعد البيانات الغير مكثكقة

كاالفتقار لمتعاكف الكافي بيف الدكؿ ،خاصة مع ظيكر الحاجة إلى حفظ التنكع البيكلكجي كالمحافظة عمى سالمة النظـ
االكمكجية البحرية كضركرة تقديـ المساعدة لمدكؿ النامية لممشاركة الفعالة في عممية الحفظ.
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 )1التطبيؽ  :تطبؽ أحكاـ االتفاقية الخاصة باألرصدة السمكية المتداخمة المناطؽ كاألرصدة السمكية
الكثيرة االرتحاؿ خارج المناطؽ الخاضعة لمكالية الكطنية كداخؿ المناطؽ الخاضعة لمكالية الكطنية مع
مراعاة النظاـ القانكني لكؿ منطقة .2
 )2التزامات الدوؿ األطراؼ :
أ -االلتزامات العامة  :تقكـ الدكؿ الساحمية ،كالدكؿ التي تمارس الصيد في أعالي البحار بتعاكف كفقا
لألحكاـ اتفاقية قانكف البحار عمى النحك األتي:
 )0اعتماد إجراءات لضماف استدامة األرصدة السمكية المتداخمة المناطؽ كاألرصدة السمكية الكثيرة
االرتحاؿ المعتمدة عمى المدل الطكيؿ.
 )0االعتماد عمى أفضؿ األدلة العممية  ،لضماف أقصى غمة مستدامة مع مراعاة احتياجات الدكؿ
النامية.3
 )0األخذ بنظاـ التحكطي .4
 لـ تصادؽ الجزائر عمى االتفاقية لكنيا أصدرت مرسكـ تنفيذم رقـ  38-95الصادر بتاريخ  28جانفي 1995الذميحدد شركط الصيد البحرم التجارم لألسماؾ الكثيرة االرتحاؿ الذم تمارسو السفف األجنبية في المياه التي تخضع لمقضاء

الكطني ككيفياتو حيث حددت المادة  02مف المرسكـ السمؾ الكثير االرتحاؿ  :كىك التكنة الحمراء –البكنيت ذك البطف
المخطط كذك الظير المخطط كالتكنة الضخمة -أبك سيؼ الطكؿ ككؿ ىذه األنكاع يخضع صيدىا برخصة .

 -كبتاريخ  03أفريؿ  2007أعربت  56دكلة ككياف كاحد عف مكافقتيا عمى االلتزاـ باتفاؽ عاـ  1995المتعمؽ بتنفيذ

أحكاـ اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار المؤرخة  10كانكف األكؿ/ديسمبر  1982بشأف حفظ كادارة األرصدة السمكية

المتداخمة المناطؽ كاألرصدة السمكية الكثيرة االرتحاؿ .كدخؿ االتفاؽ حيِّز النفاذ في  11ديسمبر .2001

 -تحتكم االتفاقية عمى  50مادة كمرفقيف المرفؽ األكؿ  :الشركط القياسية لجمع البيانات كتبادليا – المرفؽ الثاني :مبادئ

تكجييية لمتطبيؽ النقاط المرجعية التعكيضية في حفظ كادارة األرصدة السمكية المتداخمة المناطؽ كاألرصدة السمكية الكثيرة
االرتحاؿ الستعماليا المستداـ عمى المدل الطكيؿ.

 -نصت المادة  50أف االتفاقية محررة بالنصكص " :االسبانية كالركسية كالصينية كالعربية كالفرنسية كتحكز جميعيا نفس

الحجية ".

 -1المادة  24-25مف االتفاقية .

 -2راجع المادة  03مف االتفاقية .
 -3المادة  05مف االتفاقية .

 -4مبدأ الحيطة في القانكف الدكلي يتمثؿ في مقاكمة خطر األضرار المحتممة التي قد تؤدم إلى إحداث ضرر يككف غير
قابؿ لإلصالح أك الحد مف أثره المحتم مة عمى المستكل الدكلي كاإلقميمي كالكطني إما عف طريؽ تدخؿ عالجي أك محاكلة
إرجاع األكساط المتمفة إلى حالتيا الطبيعية  ،أك بتدخؿ كقائي قبؿ حدكث الضرر المفاجئ  ،كقد نص المبدأ  15مف

إعالف ريك ديجانيرك حكؿ البيئة كالتنمية عمى ىدا المبدأ  -راجع المادة  06مف االتفاقية .
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 )4العمؿ عمى التقميؿ مف التمكث كالمصيد العرضي ،كأدكات الصيد المفقكدة أك الميجكرة كصيد األنكاع
الغير مستيدفة .
 )5تطكير أدكات صيد انتقائية كمأمكنة .
 )6حماية التنكع البيكلكجي في البيئة البحرية .
 )7جمع كتبادؿ البيانات الكافية بيدؼ حماية المكارد البحرية الحية .
 )8اتخاذ الدكؿ في اقرب كقت ممكف تدابير الحماية في حالة اكتشاؼ مصائد جديدة .
 )9تتعاكف الدكؿ الساحمية كالدكؿ التي تصطاد في أعالي البحار عمى آليات الحفظ  ،1كفي حالة عدـ
التكصؿ لكضع اتفاؽ في غضكف فترة زمنية معقكلة يجكز لمدكؿ المعنية االحتجاج بإجراءات تسكية
المنازعات المنصكص عمييا في الجزء .8
)01

تبمغ الدكؿ الساحمية الدكؿ األخرل التي تصطاد في أعالي البحار بتدابير التي اتخذتيا بشأف

األرصدة السمكية المتداخمة المناطؽ كاألرصدة السمكية الكثيرة االرتحاؿ الخاضعة لكاليتيا الكطنية .2
)00

تبمغ الدكؿ التي تصطاد في أعالي البحار ،الدكؿ األخرل الميتمة باألمر ،إما مباشرة أك مف

الرفعة لعمميا التي تصطاد في
خالؿ المنظمات باإلجراءات التي اتخذتيا  ،لتنظيـ أنشطة السفف ا
أعالي البحار. 3
)00

تتعاكف الدكؿ الساحمية ،كالدكؿ التي تصطاد في أعالي البحار إما مباشرة أك عف طريؽ

المنظمات الدكلية .4
)00

تدخؿ الدكؿ في مشاكرات بناءا عمى طمب أم دكلة ميتمة  ،لرفع إجراءات حماية في حالة

خطر ييدد األرصدة نتيجة الصيد الجائر ،أك في حالة إقامة منطقة صيد جديدة .
)04

تتعاكف الدكؿ الساحمية كالدكؿ التي تصطاد في أعالي البحار عمى إنشاء منظمة لكضع إجراءات

الحماية في حالة عدـ كجكدىا ، 5كفي حالة كجكد منظمة تتعاكف في إطار ىذه المنظمة لكضع تدابير
صيانة .
)05

تكفؿ الدكؿ تقديـ سفف صيد الرافعة لعمميا كؿ المعمكمات (المادة .) 14

 -1المادة  07مف االتفاقية .

 -2الفقرة  07مف المادة السابقة مف االتفاقية .
 -3المادة  07فقرة  08مف االتفاقية .
 -4المادة  08مف االتفاقية .

 -5المادة  08فقرة  05مف االتفاقية .
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)06

ال تعفى الدكؿ الغير مشتركيف في المنظمات اإلقميمية  ،كدكف اإلقميمية كالعالمية لإلدارة مصائد
األسماؾ مف كاجب التعاكف كفقا لالتفاقية قانكف البحار كاالتفاقية الحالية في حفظ األرصدة السمكية

المتداخمة المناطؽ كاألرصدة السمكية الكثيرة االرتحاؿ.1
ب – التزامات دولة العمـ :
 )0تتخذ الدكؿ التي تمارس سفنيا الصيد في أعالي البحار كؿ التدابير لالمتثاؿ السفف الرافعة لعمميا
لمتدابير لمحفظ كالصيانة .2
 )0اشتراط حمؿ السفف التي تصطاد في أعالي البحار ،ترخيصا أك إذنا عمى متنيا تبرزه عند التفتيش
 )0مراقبة السفف في أعالي البحار عف طريؽ تراخيص الصيد كحضر الصيد في أعالي البحار لمسفف
الغير مرخصة.
 )4منع السفف الحاممة لعمـ الدكلة الطرؼ في االتفاقية ،مف الصيد الغير قانكني في المياه الخاضعة
لمكالية الكطنية .
 )5إنشاء سجؿ كطني لسفف الصيد المأذكف ليا بالصيد في أعالي البحار ،كيمكف االطالع عميو مف
الدكؿ الميتمة بذالؾ .
 )6اشتراط كضع عالمات عمى سفف الصيد ،كأدكات الصيد المأذكف ليا بالصيد في أعالي البحار
لتحديد اليكية كفقا لمنظاـ المعركفة دكليا لكضع عالمات عمى السفف كأدكات الصيد.
 )7اشتراط اإلبالغ عف مكقع السفينة في الكقت المناسب  ،ككمية الصيد مف األنكاع المستيدفة كغير
المستيدفة .
 )8مراقبة كمية الصيد مف خالؿ برامج المراقبة ،كخطط التفتيش كمراقبة كمية الصيد المنزلة عمى
الشكاطئ.

1

 -المادة  17مف االتفاقية .

 -2المادة  18مف االتفاقية .

 كقد أش ارت االتفاقية إلى المنظمات اإلقميمية كدكف اإلقميمية لمصائد األسماؾ مف المكاد  09الى  13حيث تتعاكف الدكؿاألطراؼ في إطار ىذه المنظمات في كضع تدابير الحماية .
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 )9دخكؿ مراقبيف مف دكؿ أخرل ،لمسفف لتنفيذ برامج المراقبة دكف اإلقميمية كاإلقميمية التي تشترؾ فييا
دكلة العمـ . 1
 )01كضع نظاـ رصد السفف عف طريؽ نظـ اإلرساؿ كاالستقباؿ عف طريؽ الساتميت.
 )00في حالة تأكد المخالفة تؤمف الدكلة القائمة عمى التفتيش األدلة كتخطر دكلة العمـ .
ب – واجبات دولة الميناء :
)0

عدـ التمييز بيف سفف أية دكلة عند اتخاذىا تدابير ،كفقا لمقانكف الدكلي لتعزيز فعالية التدابير

اإلقميمية كالعالمية لمحماية كاإلدارة .2
)0

معاينة كثائؽ سفف الصيد كأدكات الصيد ككمية الصيد عند كجكد السفف في مكانئيا .

)0

يجكز لدكلة الميناء حظر الرسك في مكانئيا في حالة مخالفة لتدابيرالحماية اإلقميمية كالعالمية

لألعالي الحبار.
ثانيا  -المدونات الطوعية لمنظمة األغذية والزراعة :
أ -مدونة السموؾ لمصيد الرشيد :
تعتبر مصايد األسماؾ ،مصد ار حيكيا لمغذاء ،كالعمؿ ،كالترفيو ،كالتجارة ،كالرخاء االقتصادم لمشعكب في
جميع أنحاء العالـ ،كلذلؾ ينبغي إدارتيا بطريقة رشيدة  ،خاصة مع تغير االعتقاد الذم كاف سائدا بأف
األرصدة السمكية في البحار كالمحيطات ىي ىبة طبيعية ال تفنى بيد أف ىذه األسطكرة  ،كمع تزايد
المعارؼ كتطكر تكنكلكجيات الصيد إباف الحرب العالمية الثانية تبددت الفكرة بسرعة في ضكء اإلدراؾ بأف
1

 -كما يجكز لكؿ دكلة طرؼ في االتفاقية ،كتككف عضك في منظمة إقميمية أك دكف إقميمية لإلدارة مصائد األسماؾ أف

تقكـ عف طريؽ مفتشييا المعتمديف بالصعكد عمى متف سفف الصيد الرافعة لعمـ دكلة طرؼ أخرل في االتفاؽ  ،كتفتيشييا

بغرض ضماف االمتثاؿ لمتدابير الحماية  ،كالصيانة كفي حالة تأكد المخالفة تؤمف الدكلة القائمة عمى التفتيش األدلة

كتخطر دكلة العمـ باإلنقاذ كترد دكلة العمـ في مدة ثالثة أياـ  .إما بالكفاء بالتزاماتيا بمكجب المادة  19بإجراء تحقيؽ إذا
كانت األدلة تبرر ذالؾ كتبمغ دكلة التفتيش بنتائج التحقيؽ أك السماح لمدكلة القائمة بالتفتيش بإجراء التحقيؽ.

 -في حالة االنتياؾ الجسيـ الذم تبيف عقب الصعكد إلى السفينة كلـ تقـ دكلة العمـ باتخاذ اإلجراءات الالزمة يجكز

لممفتشيف البقاء عمى متف السفينة كتاميف األدلة كالتكجو إلى اقرب ميناء كاعالـ دكلة العمـ بذالؾ

 -كعرفت المادة  21مف االتفاقية االنتياؾ الجسيـ كالمتمثؿ  :الصيد دكف ترخيص صادر عف دكلة العمـ ،بعدـ إمساؾ

سجالت لمصيد  ،الصيد في منطقة مغمقة أك الصيد أثناء مكسـ مغمؽ أك الصيد أكثر مف الحصة المحددة مف المنظمة ،

الصيد المحظكر ،استخداـ أدكات صيد محظكرة  ،تزييؼ كاخفاء عالمات سفينة الصيد كىكيتيا ،إخفاء األدلة المتصمة
بالتحقيؽ كالتالعب بيا .

 -2المادة  23مف االتفاقية.
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الثركات الحية في أعالي البحار ،كاف كانت تتجدد إلى أنيا ليست بال نياية كتحتاج إلى اإلدارة السميمة
كبحمكؿ الثمانينات بات جميا أف المكارد السمكية لف تتحمؿ طكيال ىذا االستغالؿ المفرط خاصة بعد اف
أصبحت المصايد العالمية ،في السنكات األخيرة ،قطاعا ىاما لمصناعات الغذائية لذالؾ سعت الدكؿ
الساحمية إلى االستفادة مف الفرص الجديدة التي الحت ليا باالستثمار في أساطيؿ الصيد الحديثة ،كمصانع
التجييز استجابة لتزايد الطمب الدكلي عمى األسماؾ غير أنو أصبح مف الكاضح تعرض االستدامة طكيمة
األجؿ لمصايد األسماؾ إلى الخطر نتيجة لإلشارات الكاضحة عمى اإلفراط في استغالؿ المخزكنات
السمكية اليامة كالتعديالت التي أحدثت في النظـ االيككلكجية ،كالخسائر االقتصادية الفادحة كالنزاعات
الدكلية بشأف إدارة المصايد كتجارة األسماؾ.
كليذه األسباب أكصت لجنة مصايد األسماؾ في منظمة األغذية كالزراعة خالؿ دكرتيا  19التي
عقدت في مارس  1991بالبحث ،عمى نحك عاجؿ عف مناىج جديدة إلدارة ىذه المصايد  :تشمؿ الصيانة
كاالعتبارات البيئية كاالجتماعية كاالقتصادية ،كطمبت مف المنظمة كضع مفيكـ لمصيد الرشيد كبمكرة مدكنة
سمكؾ.
كفي شير مام مف عاـ  1992نظمت المكسيؾ بالتعاكف مع منظمة  FAOمؤتم ار دكليا بشأف
الصيد الرشيد الذم عرض إعالف كانككف الذم تمت المكافقة عميو خالؿ مؤتمر قمة األمـ المتحدة لمبيئة
كالتنمية  ،الذم عقد في ريك دم جانيرك في الب ارزيؿ سنة  1992الذم أيد بدكره إعداد مدكنة سمكؾ بشأف
الصيد الرشيد  ،كما أكصت المشاكرة الفنية التي عقدتيا المنظمة بشأف الصيد في أعالى البحار في سبتمبر
 1992بكضع مدكنة لمعالجة القضايا ذات الصمة بمصايد أعالي البحار ،1كناقش مجمس المنظمة في
دكرتو الثانية بعد المائة التي عقدت في نكفمبر  1992عممية إعداد المدكنة كأكصى بإسناد األكلكية لقضايا
أعالى البحار ،كطمب تقديـ مقترحات المدكنة لدكرة مصايد األسماؾ عاـ  ، 1992كتدارست الدكرة العشركف
لمجنة مصايد األسماؾ التي عقدت في مارس  1993اإلطار المقترح ليذه المدكنة كمحتكاىا بما في ذلؾ
كضع خطكط تكجييية ،ككافقت عمى إطار زمني لالنتياء مف إعداد ىذه المدكنة .كما طمبت مف المنظمة
أف تعد عمى "أساس اإلجراء السريع" ككجزء مف المدكنة ،مقترحات لحظر إعادة رفع أعالـ أخرل عمى سفف

 -1كتكسع إعالف كانككف في بمكرة مفيكـ الصيد الرشيد ،حيث ذكر أف "ىذا المبدأ يشمؿ االستخداـ المستداـ لمكارد المصايد
عمى نحك يتالئـ مع البيئة ،كال يضر بالنظـ االيككلكجية كال بالمكارد كنكعيتيا"
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الصيد كىى العممية التي تؤثر في تدابير الصيانة كاإلدارة في أعالي البحار.
كقد صيغت المدكنة بصكرة تسمح بتفسيرىا كتطبيقيا بما يتماشى مع القكاعد ذات الصمة في القانكف
الدكلي عمى النحك الكارد في اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لعاـ  1982فضال عف االتفاؽ الخاص
بتنفيذ أحكاـ اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار الصادرة في  10ديسمبر  1982المتعمقة بصيانة األرصدة
السمكية متداخمة المناطؽ كاألرصدة السمكية كثيرة االرتحاؿ كادارتيا لعاـ  1995كفي ضكء عدة عكامؿ مف
بينيا إعالف كانككف لعاـ  ،1992كاعالف ريك لعاـ  1992بشأف البيئة كالتنمية كخاصة الفصؿ  17مف
جدكؿ أعماؿ القرف ،121ككافؽ مؤتمر المنظمة في دكرتو الثامنة كالعشريف بمقتضى ق ارره  95/4عمى
مدكنة السمكؾ الخاصة بالصيد الرشيد في  ، 1995/10/31كطمب نفس القرار مف المنظمة كضع خطكط
تكجييية لدعـ تنفيذ المدكنة بالتعاكف مع الدكؿ األعضاء كالمنظمات المعنية ذات الصمة.2
أوال  -طبيعة المدونة ونطاقيا:
مدكنة الصيد الرشيد ىي مدكنة طكعية  ،غير أف بعض أجزائيا يستند إلى القكاعد ذات الصمة في
القانكف الدكلي  ،عمى النحك الكارد في اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار الصادرة في  10ديسمبر 1982
 -1ارجع لممادة  03مف
2

المدكنة .

 -مدكنة الصيد الرشيد ىي مدكنة طكعيو غير ممزمة في أحكاميا تتككف مف  12مادة كتتألؼ مدكنة السمكؾ مف خمس

مكاد افتتاحية :الطابع كالنطاؽ ،كاألىداؼ ،كالعالقات مع الصككؾ الدكلية األخرل ،كالتنفيذ ،كالرصد كالتحديث كاالحتياجات
الخاصة لمبمداف النامية .كأعقب ىذه المكاد االفتتاحية مادة عف المبادئ العامة :إدارة مصايد األسماؾ ،كعمميات الصيد

كتنمية تربية األحياء المائية كادراج مصايد األسماؾ في إدارة المناطؽ الساحمية ،كأساليب ما بعد المصيد كالتجارة ،كالبحكث
كقد اضطمعت المنظمة بعممية كضع المدكنة بالتشاكر كالتعاكف مع ككاالت األمـ المتحدة ذات الصمة كالمنظمات الدكلية

األخرل بما في ذلؾ المنظمات غير الحككمية ،كتنص المادة  07عمى تدابير اإلدارة التي تنص" اعترافا باف االستخداـ

المستداـ لمكارد مصايد األسماؾ في المدل البعيد ىك اليدؼ األكؿ لمصيانة كاإلدارة ينبغى لمدكؿ كمنظمات كترتيبات إدارة
مصايد األسماؾ شبو اإلقميمية أك اإلقميمية أف تتبنى ،ضمف جممة أمكر أخرل تدابير مناسبة تبني عمى أفضؿ األدلة

العممية المتكافرة ،كتيدؼ إلى المحافظة عمى األرصدة أك استعادتيا إلى مستكيات قادرة عمى إعطاء أقصى محصكؿ
مستداـ ،مع التقيد بالعكامؿ البيئية كاالقتصادية ذات الصمة ،كمنيا الشركط الخاصة بالبمداف النامية ".

 وتشمؿ تدابير الحماية ضمف ما تشمؿ :تجنب طاقات الصيد الفائضة ،كاإلبقاء عمى استغالؿ األرصدة مجديا مفالكجية االقتصادية ك أف تككف صناعات الصيد مشجعة عمى الصيد الرشيد ،مع مراعاة مصالح الصياديف ، ،كصيانة

التنكع البيكلكجي لممكائؿ المائية كالنظـ االيككلكجية ،كحماية األنكاع الميددة باالنقراض ،كالسماح لممكارد المستنزفة
باالنتعاش ،أك العمؿ بفعالية عمى إعادة تككينيا حيثما كاف مالئما ،كتقييـ اآلثار البيئية المعاكسة عمى المكارد بسبب

األنشطة اإلنسانية ،كالعمؿ عمى عالجيا كالتقميؿ مف التمكث ،كاىدار المكارد مف األسماؾ التي يعاد إلقاؤىا في البحر
كمحاربة المعدات المفقكدة أك الميممة ،كصيد األنكاع غير المستيدفة ،السمكية منيا كغير السمكية.
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كما تتضمف المدكنة أحكاما ربما أصبح ليا تأثيرات ممزمة بفضؿ صككؾ قانكنية أخرل مكقعة بيف األطراؼ
مثؿ اتفاؽ تعزيز امتثاؿ سفف الصيد لتدابير الصيانة كاإلدارة الدكلية في أعالى البحار لعاـ .1 1993
ثانيا  -أىداؼ المدونة:
 )0إرساء كفقا لقكاعد القانكف الدكلي ذات الصمة ،مبادئ الصيد الرشيد  ،مع مراعاة جميع ما يرتبط بيا مف
الجكانب البيكلكجية كالتكنكلكجية كاالقتصادية كاالجتماعية كالبيئية كالتجارية.
 )0إرساء معايير إلعداد كتنفيذ سياسات كطنية لصيانة المكارد السمكية كمصايد األسماؾ كادارتيا كتنميتيا
بطريقة رشيدة.
 )0تيسير كتشجيع التعاكف الفني كالمالي كغيره مف أشكاؿ التعاكف في حماية المكارد السمكية كمصايد
األسماؾ كادارتيا كتنميتيا.
 )4تعزيز مساىمة مصايد األسماؾ في األمف الغذائي ،كفى جكدة األغذية ،مع إعطاء األكلكية لالحتياجات
الغذائية لممجتمعات المحمية.
 )5تشجيع حماية المكارد المائية الحية كبيئتيا المائية كالمناطؽ الساحمية.
 )6تشجيع تجارة األسماؾ كالمنتجات السمكية ،بما يتفؽ كالقكاعد الدكلية ذات الصمة.
 )7تشجيع البحكث في مجاؿ مصايد األسماؾ ،ككذلؾ النظـ االيككلكجية المرتبطة بيا كالعكامؿ البيئية ذات
الصمة.
 )8تضع المدكنة معايير سمكؾ لجميع المشتغميف بقطاع مصايد األسماؾ.2

 -1المادة األكلى مف المدكنة فقرة .01

 كما نصت المادة  02الفقرة  02أف المدكنػة عالمية في نطاقيا ،كمكجيػة إلى األعضػاء كغير األعضاء في منظمةاألغذية كالزراعة كالى المنظمات شبػػو اإلقميمية كاإلقميمية كالعالمية ،سػكاء كانت حككميػة أك غيػر حككمية ،كجميػع
األشخاص المعنييف بصيانػة المكارد السمكيػة مثؿ العامميف في صيد كتسكيؽ األسمػاؾ كالمنتجات السمكية ،كما تعتبر تعتبر
المدكنة كصؾ مرجعي يساعد الدكؿ عمى كضع  ،أك تحسيف اإلطار القانكني كالمؤسسي الالزـ لعممية الصيد الرشيد
كلصياغة كتنفيذ اإلجراءات المناسبة ،كما تعتبر ككسيمة إرشاد لصياغة كتنفيذ االتفاقيات الدكلية ،كغيرىا مف الصككؾ
القانكنية سكاء كانت ممزمة أكطكعية.
 -2المادة  02مف المدكنة .
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 ) 3التزامات الدوؿ: 1
أ_ الواجبات العامة :
 )0ينبغي عمى الدكؿ التأكد مف أف عمميات الصيد المرخص بيا فقط ىي التي تجرم في المياه الخاضعة
لكاليتيا الكطنية كتـ بطريقة رشيدة.
 )0تحتفظ الدكؿ بسجؿ لجميع تراخيص الصيد كتجديده بصفة دكرية .
 )0تحتفظ الدكؿ بسجالت إحصائية عف جميع عمميات الصيد .
 )4تتعاكف الدكؿ في إنشاء نظاـ رصد عمميات الصيد التي تتـ في المياه التي تقع خارج كاليتيا الكطنية .
 )5تطبيؽ معايير الصحة كالسالمة عمى العماؿ في قطاع الصيد .
 )6العمؿ عمى زيادة ميارات الصياديف كميارتيـ عف طريؽ التعميـ كالتدريب .
 )7االحتفاظ بسجالت لمصياديف .
 )8ينبغي لمدكؿ أف تتخػذ التدابير المناسبػة لمتقميؿ مػف إىدار المػكارد ،كالكميات التي يعػاد إلقاؤىا في البحػر
كالمصيد بالمعدات المفقػكدة أك الميممػة ،كصيد األنػكاع غيػر المستيدفة ،س ػكاء السمكية أك غيػر
السمكية كتأثيراتيػا السمبية عمػى األنػكاع المرتبطػة بيػػا  ،كيجػكز أف تشمؿ ىػذه التدابير التقنية المرتبطة
بحجػـ األسماؾ كحجػـ عيكف الشباؾ أك المعػدات ،كمكاسـ حظر الصيد كالمناطؽ التي تخصص
لمصايػد مختارة ،كخاصػة المصايد الحرفيػة  ،كينبغي لمػدكؿ كمنظمات إدارة المصايد شبػو اإلقميمية

 كتدعك المدكنة في جميع بنكدىا التقنية (المادة  - 6المبادئ ،كالمادة  - 7إدارة مصايد األسماؾ ،كالمادة  -12البحكثالسمكية) الدكؿ كالمنظمات اإلقميمية كجميع األشخاص المعنييف بجمع كتبادؿ البيانات عف مصايد األسماؾ لمعمؿ عمى

"ضماف اإلدارة المستدامة لمصايد األسماؾ كافساح المجاؿ لتحقيؽ األىداؼ االجتماعية كاالقتصادية كتطكير الدراية الكافية
بالعكامؿ االجتماعية كاالقتصادية كالمؤسسية مف خالؿ جمع البيانات كتحميميا كاجراء البحكث مع األخذ في االعتبار
العكامؿ المناخية كالبيئية كاالجتماعية كاالقتصادية ،كاستخداـ اآلليات اإلقميمية لمتعاكف في مجاؿ جمع كتبادؿ البيانات

(المادة  ، )4-7كالقياـ بالبحكث السمكية كنشر كتكزيع نتائجيا (المادة .)12

لذلؾ فإف المدكنة تدعك إلى  :إعماؿ مبدأ استخداـ أفضؿ الدالئؿ العممية ،كاعطاء أكلكية لمبحكث كجمع البيانات ،كاقامة
تعاكف ثنائي كمتعدد األطراؼ (المادة .)4-6

 كتعترؼ المدكنة أيضا باالحتياجات الخاصة لمبمداف النامية  ،كبخاصة أقؿ البمداف نمكا كالبمداف النامية في الجزرالصغيرة كتشتمؿ ىذه المتطمبات الخاصة عمى تقديـ المساعدة المالية كالفنية ،كنقؿ التكنكلكجيا ،كالتدريب ،كالتعاكف

العممي،ك تعزيػز قدراتيػا ع مػى تنميػة مصايدىا كعمػػى المشاركػة في مصايػد أعالى البحػار ،بما في ذلؾ الكصػكؿ إلى ىػذه
المصايد .ككؿ ىذا يشكؿ جزءا مف خطة العمؿ الدكلية ( المادة الخامسة مف المدكنة )
 -1المادة  10مف المدكنة .
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كاإلقميمية أف تشجػع ،بالقدر الممكف استخداـ معدات كتقنيات منتقاة ،كسميمة بيئيا كمجدية اقتصاديا.1
 )9عمى الدكؿ أف تضمف إتباع المعايير كالخطكط التكجييية الخاصة بإزالة المنشآت الساحمية التي انتفت
الحاجة إلييا ،كما ينبغي لمدكؿ أف تتشاكر مع سمطات مصايد األسماؾ المختصة  ،قبيؿ اتخاذ الق اررات
مف جانب السمطات المعنية بشأف المنشآت الميجكرة.2
)01

عمى الدكؿ تطبيؽ األسمكب الكقائي عمى نطاؽ كاسع في صيانة المكارد المائية الحية كادارتيا

كاستغالليا مف أجؿ حمايتيا كالحفاظ عمى البيئة المائية ،كالينبغى أف تستغؿ مسألة االفتقار إلى
المعمكمات العممية الكافية عذ ار لتأجيؿ اتخاذ تدابير الصيانة كاإلدارة أك إىماليا تماما.3
)00

تشجع الدكؿ عمى استحداث كنقؿ التكنكلكجيا الخاصة باالستخداـ األمثؿ لمطاقة في قطاع مصايد

األسماؾ ،كتشجيع مالؾ سفف الصيد كمستأجرييا كمديرييا عمى تركيب األجيزة التي تكفؿ االستخداـ
األمثؿ لمطاقة في سفنيـ.
ب -واجبات دولة الميناء :
)0

عمى دكؿ المكانئ أف تتخذ مف خالؿ اإلجراءات المحددة في تشريعاتيا الكطنيػة ،ككفقػا لمقانكف

الدكلي بما في ذلػؾ االتفاقيات الدكلية السارية ،ما يمزـ مف تدابير لتحقيؽ أىداؼ ىذه المدكنة كلمساعدة
الدكؿ األخرل عمى تحقيقيا ،كينبغي أف تطمع الدكؿ األخرل عمى تفاصيؿ المكائح كالتدابير التي كضعتيا
ليذا الغرض.
)0

كال ينبغي لدكلة الميناء لدل اتخاذ ىذا النكع مف التدابير أف تتخذ مكقفا قائما عمى التمييز الشكمي

أك الفعمي إزاء سفف أم دكلة أخرل  ،كما تكفر دكؿ المكانئ لدكؿ األعالـ المساعدة الكاجبة كفقا ألحكاـ
القكانيف القطرية لدكلة الميناء كالقانكف الدكلي ،عندما ترسك سفينة صيد طكعا في ميناء أك رصيؼ داخؿ
البحر تابع لدكلة الميناء ،كتطمب الدكلة التي ترفع السفينة عمميا مف دكلة الميناء المساعدة فيما يتعمؽ
بحاالت التمكث كضماف األماف ،كالصحة كظركؼ العمؿ عمى متف سفف الصيد.4

 -1المادة  07مف مدكنة الصيد الرشيد الخاصة بإدارة مصائد األسماؾ .
2

 -المادة  08مف مدكنة الصيد الرشيد .

 -3المادة  07مف مدكنة الصيد الرشيد.

 -4ارجع لنفس المادة السابقة مف المدكنة .
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ب _ واجبات دولة العمـ :
 )0االحتفاظ بسجالت سفف الصيد مع كؿ المعمكمات الخاصة بالممكية كالترخيص الصيد.
)0

تحمؿ السفف الحاممة لمعمـ دكلة معينة كالتي تصطاد في أعالي البحار ،أك في مياه خاضعة لكالية

دكلة أخرل شيادة التسجيؿ كترخيص الصيد الخاص بيا ،كعمييا أف تميز بعالمات مكضكعة عمى السفينة
لتعرؼ عمى صاحب المعدات كفقا لممعايير الدكلية.
 )0تشجيع الدكؿ القياـ بتغطية التأمينية لمالكي سفف الصيد بيدؼ حماية أطقـ السفف كتعكيض الغير عف
الخسائر.
 )4إعادة دكلة العمـ البحارة إلى الكطف .
 )5تقديـ دكلة العمـ التفصيالت إلى دكلة الرعايا األجانب الذيف عمى متف السفينة كالى المنظمة البحرية
الدكلية في حالة كقكع حادث لسفينة صيد أك أشخاص عمى متنيا .1
 )6عمى الدكؿ التي ليست عضك في االتفاقيات الدكلية ذات الصمة في منظمة إقميمية لمصائد األسماؾ أف
تتعاكف طبقا لالتفاقيات الدكلية ذات الصمة كالقانكف الدكلي العاـ . 2
 )7تتعاكف الدكؿ عمى المستكل اإلقميمي كالعالمي لنيكض بحماية المكارد السمكية .
 ) 4تنفيذ المدونة:
تنص المادة  4الخاصة بالتنفيذ كالرصد كالتحديات في فقرتيا الثانية كالثالثة كالرابعة عمى اإلجراءات
المتبعة لتنفيذ المدكنة حيث نصت في فقرتيا الثانية عمى أنو  " :تقكـ منظمة األغذية كالزراعة ،كفقا لدكرىا
ضمف منظكمة األمـ المتحدة ،برصد تطبيؽ كتنفيذ المدكنة ،كتأثيرىا عمى مصايد األسماؾ عمى أف تقكـ
األمانة برفع تقارير عف ذلؾ إلى لجنة مصايد األسماؾ ،كينبغي لجميع الدكؿ سكاء كانت أعضاء أك غير
أعضاء في منظمة األغذية كالزراعة ،كلممنظمات الدكلية المختصة سكاء كانت حككمية أك غير حككمية أف
تتعاكف بصكرة نشيطة مع منظمة األغذية كالزراعة في ىذا العمؿ  ،كلممنظمة أف تستعرض ىذه المدكنة مف
خالؿ أجيزتيا المختصة مع مراعاة التطكرات الحادثة في مجاؿ مصايد األسماؾ ،كالتقارير التي ترفع إلى
لجنة مصايد األسماؾ بشأف تنفيذ المدكنة.3
1

 -المادة  08مف المدكنة .

 -2المادة  07مف المدكنة .

 -3الفقرة الثالثة مف المادة  04مف المدكنة .
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ينبغي لمدكؿ كالمنظمات الدكلية ،حككمية كانت أك غير حككمية ،أف تشجع عمى فيـ المدكنة مف
جانب المعنييف بمصايد األسماؾ ،عمى أف يشمؿ ذلؾ حيثما أمكف عمميا ،تطبيؽ الخطط التي تشجع عمى
قبكؿ المدكنة بصكرة طكعية كعمى تطبيقيا بصكرة فعالة

1

.

ب  -فطة العمؿ الدولية لمنع الصيد الغير قانوني دوف إبالغ ودوف تنظيـ وردعو والقضاء عميو :
تتخذ قضية الصيد الغير القانكني دكف إبالغ كدكف تنظيـ في المصايد العالمية أبعادا خطيرة كتثير
قمقا متزايدا  ،فيذا النكع مف الصيد يقكض الجيكد التي تبذؿ لصكف كادارة األرصدة السمكية في جميع
المصايد الطبيعية  ،كيؤدم إلى انييار المصايد أك اإلضرار بصكرة خطيرة بالجيكد التي تبذؿ إلعادة تككيف
األرصدة التي تعرضت بالفعؿ لالستنفاذ  ،كلـ تكف الصككؾ الدكلية الراىنة لمعالجة ىذا النكع مف الصيد
فعالة نتيجة النعداـ اإلرادة السياسية ،لمتصديؽ عمى ىذه الصككؾ كتنفيذىا.2
كفي ىذا اإلطار تـ صياغة خطة العمؿ الدكلية لمنع الصيد الغير قانكني دكف إبالغ كدكف تنظيـ
كردعو كالقضاء عميو  ،التي تعتبر صؾ طكعي في إطار مدكنة الصيد الرشيد  ،كتشكؿ ىذه الكثيقة
األساس لممناقشات التي جرت في مقر المنظمة في ركما في شير أكتكبر  ، 2000كشير فيفرم 2001
كقد تـ المكافقة عمى ىذه الخطة خالؿ الدكرة  24لمجنة مصايد األسماؾ في مارس  ، 2001كصادؽ عمييا
مجمس المنظمة في دكرتو العشريف بعد المائة في  23يكنيك  /حزيراف .2001
أوال  -اليدؼ :مف خطة العمؿ الدكلية ىك منع الصيد الغير قانكني دكف إبالغ كدكف تنظيـ كردعو كالقضاء
عميو مف خالؿ تزكيد جميع الدكؿ بالتدابير الشاممة كالفعالة ،مف خالؿ منظمات إدارة مصايد األسماؾ
اإلقميمية
ثانيا  -مناىج العمؿ:


المشاركة والتنسيؽ :تمتزـ الدكؿ سكاء بصكرة مباشرة بالتعاكف مع الدكؿ األخرل ،أك بصكرة غير
مباشرة مف خالال التنسيؽ عف طريؽ منظمات إدارة مصايد األسماؾ اإلقميمية المعنية  ،أك مف خالؿ
منظمة األغذية كالزراعة كغيرىا مف المنظمات الدكلية المالئمة.3

 -1المادة  04مف المدكنة فقرة . 04
 -2منظمة األغذية كالزراعة ،فطة العمؿ الدولية لمنع الصيد الغير قانوني دوف إبالغ ودوف تنظيـ وردعو والقضاء عميو
لسنة  ، 2001صفحة .07

 كما نصت المادة  07أيضا أف الخطة صؾ طكعي يسرم عمى جميع الدكؿ كالكيانات كالصياديف. -3مرجع سابؽ ،الصفحة .06
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التنفيذ المرحمي :ينبغي أف تستند التدابير الخاصة بمنع الصيد غير القانكني دكف إبالغ كدكف تنظيـ
كردعو كالقضاء عميو إلى التنفيذ المرحمي المبكر قدر المستطاع ،لخطط العمؿ الكطنية كاإلجراءات
اإلقميمية كالعالمية.



النيج الشامؿ والمتكامؿ :ينبغي أف تعالج التدابير الخاصة بمنع الصيد الغير قانكني دكف إبالغ كدكف
تنظيـ كردعو كالقضاء عميو  ،جميع العكامؿ السمبية التي تؤثر في المصايد الطبيعية  ،كينبغي لمدكؿ
لدل األخذ بيذا النيج العمؿ بالتدابير المعتمدة عمى المسؤكلية الرئيسية لدكلة العمـ كتدابير دكلة الميناء
كتدابير الدكلة الساحمية.



الحماية  :ينبغي أف تتناسؽ التدابير الخاصة بمنع الصيد الغير قانكني دكف إبالغ كدكف تنظيـ كردعو
كالقضاء عميو مع صكف األرصدة السمكية كحماية البيئة كاالستخداـ المستداـ طكيؿ األجؿ ليذه
األرصدة.



الشفافية :ينبغي تنفيذ خطة العمؿ الدكلية بطريقة شفافة بمكجب المادة  13-6مف مدكنة السمكؾ.



عدـ التمييز :ينب غي كضع كتنفيذ خطة العمؿ الدكلية دكف تمييز في الشكؿ أك في الكاقع ضد أم دكلة
أك سفف صيد تابعة ليا.

 -كافؽ مؤتمر منظمة األغذية كالزراعة في نكفمبر  2009عمى اتفاقية بشاف تدابير دكلة الميناء لمنع الصيد غير القانكني

دكف إبالغ كدكف تنظيـ كردعو كالقضاء عميو كفُتح باب التكقيع عمى االتفاؽ لمدة سنة كاحدة في  22نكفمبر 2009
كيسعى االتفاؽ إلى منع الصيد غير القانكني دكف إبالغ كدكف تنظيـ كردعو كالقضاء عميو عف طريؽ تنفيذ تدابير دكلة

تطبؽ األطراؼ
الميناء ككسيمة لكفالة الصيانة الطكيمة األجؿ كاالستخداـ المستداـ لممكارد البحرية الحية ،كالمقصكد ىك أف ّ
االتفاؽ بصفتيا دكؿ ميناء عمى السفف التي ال يحؽ ليا أف تحمؿ أعالميا .كسينطبؽ عمى ىذه السفف عندما تسعى إلى
دخكؿ مكانئ األطراؼ أك أثناء كجكدىا في المكانئ ،كستُستثنى مف التطبيؽ سفف الصيد الحرفية معينة كسفف حاكيات
معينة ،كتبادؿ المعمكمات جانب رئيسي مف جكانب االتفاؽ  ،فنجاح االتفاؽ سيتكقؼ إلى حد كبير عمى مدل استعداد

األطراؼ لتبادؿ المعمكمات ذات الصمة بالسفف المشتبو في ممارستيا الصيد غير القانكني دكف إبالغ كدكف تنظيـ أك التي
يتبيف أنيا مارست بالفعؿ ىذا الصيد .كيحدد االتفاؽ اإلجراءات التي يجب أف تتبعيا السفف عندما تطمب دخكؿ المكانئ

كاجراءات دكؿ الميناء التي يجب أف تتبعيا في ما يتعمؽ بعمميات تفتيش السفف ،كغير ذلؾ مف المسؤكليات كتُحدد مالحؽ
االتفاؽ ،التي تشكؿ جزءنا ال يتج أز منو المعمكمات المسبقة التي يجب أف تقدميا السفف التي تسعى إلى دخكؿ مكانئ

األطراؼ ،كتحدد أيضان الخطكط التكجييية إلجراءات التفتيش كمناكلة نتائج التفتيش ،كنظـ المعمكمات كالمتطمبات الخاصة
بالتدريب  ،ك االىتماـ بمتطمبات الدكؿ النامية بصرؼ النظر عف مكقعيا الجغرافي ككضعيا مف حيث التنمية ،كتعكس

ىذه األحكاـ قمقان أساسيان كذلؾ ألف االفتقار إلى القدرة لدل األطراؼ مف دكؿ الميناء يمكف أف يعكؽ بشدة فعالية االتفاؽ في
تحقيؽ أىدافو .لمزيد مف التفاصيؿ يمكف الرجكع لمكقع منظمة األغذية كالزراعة األتي:

http://www.fao.org/fishery/topic/3195/ar :
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ثالثا  -التزامات الدوؿ:
 )0تنفيذ القكاعد ذات الصمة في القانكف الدكلي العاـ ،كخاصة الكاردة في اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف
البحار لسنة  1982لمنع الصيد الغير قانكني دكف إبالغ كتنظيـ.
 )0تنفيذ الدكؿ عمى نحك فعاؿ لمدكنة السمكؾ

1

 )0يتعيف عمى كؿ دكلة يصطاد رعاياىا في أعالي البحار لـ تنظـ في إطار منظمات إقميمية لمصائد
األسماؾ أف تنفذ التزاماتيا بمقتضى الجزء  07مف اتفاقية قانكف البحار لسنة  1982لحماية المكارد
الحية في أعالي البحار.
 )4معالجة التشريعات الكطنية الجكانب المتعمقة بالصيد الغير قانكني مع ضركرة أف تككف العقكبات عمى
قدر كافي مف الصرامة.
 )5رقابة الدكؿ لمكاطنييا لضماف عدـ دعـ الصيد الغير قانكني.
 )6االحتفاظ بسجالت لجميع السفف المرخص ليا بالصيد .2
 )7تنفيذ نظاـ مراقبة السفف كفقا لممعايير القطرية كاإلقميمية كالدكلية مع اشتراط كجكد مالحظيف عمى ظير
كؿ سفينة.
 )8تتعاكف الدكؿ كتنسؽ نشاطاتيا مف خالؿ المنظمات اإلقميمية لإلدارة مصائد األسماؾ .3
 )9تتحمؿ الدكؿ مسؤكلية تسجيؿ سفنيا كضماف عدـ مشاركاتيا في عمميات الصيد الغير القانكني.
)01

4

عدـ السماح دكلة الميناء لمسفف التي شاركت في أنشطة صيد غير قانكنية بإنزاؿ صيدىا كنقمو في

مكانئيا ك عمييا تقديـ تقرير بذالؾ لدكلة العمـ .5

 -1منظمة األغذية كالزراعة،مف فطة العمؿ الدولية لمنع الصيد الغير قانوني دوف إبالغ وتنظيـ  ،مرجع سابؽ صفحة
08

 -2صفحة  11مف الخطة.

 -3صفحة  13مف المرجع السابؽ .
 -4صفحة  15مف المرجع السابؽ
 -5صفحة  24مف المرجع السابؽ

 تقكـ منظمة األغذية كالزراعة بإجراء تقييـ كؿ سنتيف التقدـ المحرز في تنفيذ خطة العمؿ الدكلية  ،الصفحة  37مفالخطة .
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الفػػػػػػرع الثالث  :األجيػػػػػػػػزة اإلداريػػة و المنظمػػػػػات اإلقميمية لمصائد األسمػػػػػاؾ
مصايد األسماؾ ىي أحد المصادر األساسية لمتغذية ك الدخؿ  ،كالترفيو ،لسكاف العالـ أجمع كىذا
يتطمب إشر ٍ
اؼ دقيؽ  ،كمسؤكؿ مف أجؿ حماية ىده المكارد الطبيعية الحية لمصمحة أجياؿ الحاضر
كالمستقبؿ كمحاربة مخاطر الصيد الجائر ككضع إستراتجية عاجمة لمكاجية زحؼ التكنكلكجيات الحديثة
المستخدمة في قطاع مصائد األسماؾ كليذا يجب تنسيؽ العمؿ مف خالؿ إدارة مصايد األسماؾ عمى
المستكل العالمي في إطار منظمة األغذية كالزراعة  ،أك مف خالؿ أجيزتيا اإلقميمية مف خالؿ تشجيع
التعاكف في مجاؿ التنمية المستدامة مف أجؿ ضماف الصيد الرشيد.
أوال  :األجيزة اإلدارية لمصائد األسماؾ:
أ -إدارة مصايد األسماؾ وتربية األحياء المائية  1:ميمتيا إدارة السياسات كاالستراتيجيات التي تيدؼ
إلى تحقيؽ التنمية المستدامة كالرشيدة لمصايد األسماؾ في المياه الداخمية كفي البحار حيث تكفر ممتقى
لممناقشات كالمعمكمات ،كاألطر القانكنية  ،كالمدكنات كالخطكط التكجييية كليذا الغرض:


تجمع كتحمؿ كتنشر المعمكمات عف عمميات الصيد ،كاإلنتاج ،كالقيمة ،كاألسعار ،كأساطيؿ الصيد



تضع منيجية لمكارد األسماؾ الطبيعية ،كتقكـ برصد حالتيا

 ترصد التطكرات التكنكلكجية ،الخاصة بالصيد كتجييز األسماؾ  ،كالتجارة،
الييكؿ التنظيمي لإلدارة  :2يتكوف الييكؿ التنظيمي مف  10أجيزة والمتمثمة فيما يمي :
 -01مكتب المدير العاـ المساعد  :كىك المسؤكؿ عف جميع البرامج كاألنشطة المتصمة بكضع
السياسات كاالستراتيجيات كالخطكط التكجييية  ،ك تقديـ الخدمات التقنية ألعضاء المنظمة فيما يتعمؽ
باإلدارة كاالقتصاد كالسياسات كالمعمكمات كاإلحصاءات ،كاإلنتاج كالصناعة كالحفظ كالمساعدة في حاالت
الطكارئ
1

.

 -تمتزـ إدارة مصايد األسماؾ كتربية األحياء المائية ،في إطار الكالية الممنكحة ليا في منظمة األغذية كالزراعة،

بالتعاكف مع أعضائيا كاقامة شراكات كثيقة كفعالة مع المؤسسات الكطنية كالدكلية ،كاألكاديميات ،كالقطاع الخاص
ٍ
آلجاؿ طكيمة في قطاع مصايد األسماؾ ،كتعد إدارة المصايد مسؤكلة
كالمجتمع المدني مف أجؿ تحقيؽ نتائج مستدامة
أيضا عف تعزيز كدعـ تنفيذ مدكنة السمكؾ بشأف الصيد الرشيد كالصككؾ المتصمة بيا.

2

 -تطكر ىيكؿ إدارة مصايد األسماؾ كتربية األحياء المائية مع عممية إعادة ىيكمة المنظمة مؤخ انر لكي تركز بصكرة أكبر

عمى األىداؼ اإلستراتيجية ،بما في ذلؾ المشركعات التي تقدـ دعمان مف خارج الميزانية ليذه األنشطة فمنذ عاـ 2010
كانت اإلدارة تضـ شعبتيف ،كست دكائر ،يعمؿ بيا أكثر مف  80مكظفان مينيان في المقر ،يغطكف مجمكعة عريضة مف

التخصصات المتعمقة بمصايد األسماؾ .
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 -2وحدة تنسيؽ البرامج :تساعد كحدة تنسيؽ البرامج اإلدارة في إعداد المشكرة الفنية كتنظيـ عمميات
التخطيط كالبرمجة كتنسيقيا.1
 -3شعبة سياسات واقتصاديات مصايد األسماؾ وتربية األحياء المائية  :ىي المسؤكلة عف جميع
الجكانب االقتصادية كاالجتماعية كالمؤسسية ،كاإلعالـ كاإلدارة كاإلحصاءات كالجكانب التجارية لجميع
البرامج كاألنشطة ذات الصمة بمصايد األسماؾ الطبيعية كتنميتيما المستدامة ،مع التركيز بكجو خاص
عمى تحسيف رفاه اإلنساف كاألمف الغذائي  ،كالحد مف الفقركما تتكلى الشعبة مسؤكلية اإلدارة الشاممة بما
في ذلؾ التخطيط كاإلشراؼ كضماف تنفيذ برنامج العمؿ كالميزانية في مجاؿ اختصاصيا ،كتكفر الرقابة
عمى المكازنة كاإلدارة ،كاإلشراؼ عمى المكظفيف كالتنسيؽ مع الكحدات المعنية األخرل في منظمة األغذية
كالزراعة ،بما في ذلؾ المكاتب اإلقميمية كدكف اإلقميمية.2
 -4دائرة السياسات واالقتصاد والمؤسسات :ىي المسؤكلة عمى ضماف تنمية الصككؾ الجديدة لمصايد
األسماؾ أك إدخاؿ تعديالت عمى الصككؾ القائمة في إطار مدكنة السمكؾ بشأف الصيد الرشيد ،كتكفير
الدعـ اإلقميمي ألجيزة المصايد اإلقميمية  ،كضماف االتصاؿ كالتنسيؽ مع أعضاء منظمة األغذية
كالزراعة ،كاألمـ المتحدة كككاالتيا المتخصصة ،كغيرىا مف المنظمات الحككمية الدكلية كغير الحككمية
كمنظمات المجتمع المدني المعنية بمصايد األسماؾ الطبيعية كتربية األحياء المائية.3

1

 -المهام  :تتكلى الكحدة تييئة فرص التعبئة ،كمساعدة األقساـ الفنية في صياغة البرامج كالمشركعات كبالتالي تجييزىا الداخمي كما

تضمف الكحدة التسميـ في الكقت المناسب كالفعاؿ ،كالكؼء لبرنامج إدارة مصايد األسماؾ كتربية األحياء المائية  ،كتسييؿ االتصاؿ

داخميا بما في ذلؾ االتصاؿ عمى النحك المطمكب مع إدارة التعاكف التقني كغيرىا مف اإلدارات بالمنظمة ،كمف خالؿ المراقبة المالية
كالقياـ باإلبالغ الركتيني كدعـ اإلجراءات التنفيذية كاإلدارية لمزيد مف التفاصيؿ يمكنكـ االطالع عمى الرابط األتي :
http://www.fao.org/fishery/about/organigram/a r
 -2نفس المكقع االلكتركني لمنظمة األغذية كالزراعة السابؽ .

3

 -المهام  :التركيج لتنفيذ مدكنة السمكؾ بشأف الصيد الرشيد كالصككؾ المتصمة بيا كغيرىا مف الصككؾ الدكلية ذات الصمة كايجاد

مبادئ تكجييية إضافية كخطط عمؿ دكلية كالتنسيؽ عمى مستكل مصايد األسماؾ العالمية كاإلقميمية كالتعاكف مف خالؿ تنظيـ

المؤتمرات كعقد المشاكرات بالتعاكف مع الكحدات ذات الصمة ،مف خالؿ تطكير شبكات إقميمية أك عالمية ،كنظـ المعمكمات ،فضال
عف التعاكف كالتشاكر بيف األمـ المتحدة كككاالتيا المتخصصة كالعالمية األخرل ،اإلقميمية كدكف اإلقميمية ،كأجيزة المصايد اإلقميمية

كالمنظمات غير الحككمية كمنظمات المجتمع المدني ،كاعداد دراسات تقنية ،كتقكـ الدائرة بإعداد كنشر استعراضات منتظمة عف

حاالت كتكقعات مصايد األسماؾ كتربية األحياء المائية في العالـ ،كتعد كتنشر الدراسات بشأف قضايا القطاع الرئيسية كتنسؽ كتساىـ

في إعداد استعراض حالة المكارد السمكية كتربية األحياء المائية في الع الـ كؿ سنتيف .كتقكـ الدائرة أيضا بدكر األمانة العامة لمجنة

مصايد األسماؾ؛ كتقكـ باالتصاؿ بالكحدات األخرل كتنسؽ مداخالت اإلدارة إلى األجيزة الدستكرية األخرل في المنظمة كتقكـ برصد

كمتابعة العمؿ الذم تقكـ بو اإلدارة بشأف الق اررات كالتكصيات الصادرة عف ىذه الييئات.
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 -5دائرة اإلحصاءات والمعمومات  :ىي المسؤكلة عف جمع كتصنيؼ كتحميؿ أحدث المعمكمات المكثكؽ
بيا عف مصايد األسماؾ في العالـ ،كالتحقؽ منيا كنشرىا. 1
 -6دائرة المنتجات والتجارة والتسويؽ  :ىي مسؤكلة مف خالؿ التشاكر مع الحككمات كالمنظمات
الدكلية األخرل كالمنظمات غير الحككمية ،عف تطكير مدكنات الممارسات كالمعايير ذات الصمة بسالمة
المنتجات كاستخداميا كتسكيقيا كالتجارة الرشيدة بيا ،كتراقب تنفيذىا.

2

 -7شعبة استفداـ موارد مصايد األسماؾ وتربية األحياء المائية وصونيا  :ىي المسؤكلة عف جميع
البرامج كاألنشطة ذات الصمة بإدارة الصيد الرشيد ،كتربية األحياء المائية.3
 -8دائرة تربية األحياء المائية :ىي المسؤكلة عف البرامج كاألنشطة المتعمقة بتطكير كادارة تربية األحياء
المائية البحرية كالساحمية كالداخمية  ،فيما يتعمؽ بالمحافظة عمى النظـ البيئية المائية ،بما فيياالتنكع
البيكلكجي.4
 -9دائرة تكنولوجيا الصيد وعممياتو  :تتحمؿ دائرة تكنكلكجيا الصيد كعممياتو المسؤكلية الرئيسية لنقؿ
كتشجيع استخداـ التكنكلكجيات المالئمة ،كالبنية األساسية كالمعدات كالممارسات المتعمقة بعمميات مصايد

1

 -المياـ :تقكـ الدائرة بجمع كتحميؿ كنشر اإلحصاءات عمى المستكل العالمي  ،عف طريؽ مكارد المكتبة المؤسسية كنظـ

المعمكمات المستندة إلى اإلنترنت ،كتكفر الدعـ التحريرم كتسيؿ االتصاؿ كاعداد المطبكعات كصفحات الكيب عمى
االنترنت.
 - 2المهام  :ترصد كتحمؿ كتعد التقارير عف نمك كاتجاىات التجارة الدكلية كتقكـ بكضع مبادئ تكجييية تقنية لدعـ مدكنة
السمكؾ بشأف الصيد الرشيد كتقديـ المساعدة الالزمة لتنفيذىا كلمزيد مف التفاصيؿ يمكنكـ زيارة المكقع االلكتركني السابؽ :
www.fao.org/fishery/about/organigram/a
 -3المياـ  :تقدـ الشعبة المشكرة كالمساعدة كالمعمكمات ألعضاء المنظمة عمى تحديد كتقييـ المكارد المائية الحية في
النظـ اإليككلكجية البحرية الداخمية في العالـ بصكرة فاعمة ، ،كتطكير كتنفيذ نيج اإلدارة كاالستراتيجيات؛ كتضمف التعاكف
كالتنسيؽ مع سائر المنظمات الحككمية الدكلية كالمنظمات غير الحككمية المعنية بإدارة مصايد األسماؾ كتربية األحياء

المائية .

 - 4المياـ  :تكفير المعمكمات  ،كتقديـ المشكرة بشأف السياسات كالمساعدة التقنية ألعضاء المنظمة حكؿ تحسيف تقنيات

كأنظمة إد ارة التربية األسماؾ كالكائنات المائية األخرل في المياه العذبة كالمائمة لمممكحة كالبحرية كتعزيز الممارسات السميمة

بيئيا في البحيرات كاألنيار كالمناطؽ الساحمية ،كفقا لمتقييـ الحديث لمعايير اإلدارة كأفضؿ الممارسات لتربية األحياء

المائية.
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األسماؾ البحرية كالداخمية .،كما تقكـ بإسداء المشكرة التقنية في تصميـ كبناء كتشغيؿ كاستخداـ السفف
كمعدات الصيد.

1

 -10دائرة مصايد األسماؾ البحرية والدافمية  :ىي المسؤكلة عف جميع البرامج كاألنشطة المتعمقة بإدارة
كصيانة المكارد السمكية ،مف خالؿ إتباع نيج النظـ االيككلكجية في مصايد األسماؾ األكثر عرضة
لمتيديد كالمكائؿ المعرضة لمخطر.2
ب -لجنة مصائد األسماؾ
 -01لجنة مصايد األسماؾ  :ىي أحد األجيزة الفرعية لمنظمة األغذية كالزراعة ،أنشأىا مؤتمر المنظمة
في دكرتو الثالثة عشرة في عاـ  ، 1965كتمثؿ الممتقى الحككمي الدكلي العالمي الكحيد الذم تدرس فيو
أىـ المشاكؿ الدكلية لمصايد األسماؾ في العالـ  ،كتصدر منو التكصيات المكجية إلى الحككمات كىيئات
مصايد األسماؾ اإلقميمية ،كالمنظمات الغيرحككمية ،كالعامميف في مجاؿ الصيد كمنظمة األغذية
كالزراعة ،كالمجتمع الدكلي ،بصكرٍة دكرية كعمى نطاؽ العالـ بأسره ،3كما تعتبر ممتقى لمتفاكض حكؿ

 - 1المياـ  :تطكير ا ألدكات كالمبادئ التكجييية الدكلية كتكفير المساعدة التقنية مف أجؿ :زيادة الكفاءة االقتصادية ،كالتقميؿ
مف األضرار البيئية الناجمة عف عمميات الصيد كجعؿ السفف كمعدات الصيد أكثر أمانا لجميع المستخدميف كالمساعدة في

االستجابة لحاالت الطكارئ ،كدعـ السياسات كالتنفي ذ في مجاؿ إدارة المخاطر كالتأىب لمككارث كتعزيز الفعالية التشغيمية
لممراقبة كالرصد كالمراقبة كال سيما لمكافحة الصيد غير القانكني دكف إبالغ كدكف تنظيـ.

 - 2المياـ  :تقديـ المعمكمات كالمشكرة كالمساعدة التقنية ألعضاء المنظمة لتخفيؼ مف تأثير مصايد األسماؾ ،في النظـ
اإليككلكجية الداخمية كالبحرية ،عمى المكارد المستيدفة ،كغير المستيدفة كحماية بيئتيا بما في ذلؾ المكائؿ كالسالسؿ
الغذائية كضماف التعاكف كالتنسيؽ مع المؤسسات ،كالبرامج داخؿ كخارج المنظمة ،سكاء الحككمية كغير الحككمية ،المعنية
بالصيد الرشيد

كلمزيد مف التفاصيؿ يمكنكـ االطالع عمى الركابط منظمة األغذية كالزراعة اآلتية
- http://www.fao.org/fishery/about/organigram/ar :
- http://www.fao.org/fishery/about/organigram/regiona l
 - 3كتتمثؿ مياـ لجنة مصايد األسماؾ  :في استعراض برامج عمؿ المنظمة في مجاؿ مصايد األسماؾ كتربية األحياء

المائية كاجراء استعراضات دكرية عامو لمشاكؿ مصايد األسماؾ كتربية األحياء المائية التي ليا سمة دكلية ،كدراسة

المشاكؿ كعرض الحمكؿ الممكنة بغرض القياـ بأعماؿ منسقة مف جانب الدكؿ كالمنظمة كاألجيزة الحككمية الدكلية
كالمجتمع المدني ،كما تقكـ باستعراض المسائؿ التي تتعمؽ بمصايد األسماؾ  ،كتربية األحياء المائية التي يحيميا إلييا

المجمس أك المدير العاـ لممنظمة ،أك التي تدرج في جدكؿ أعماؿ المجنة بناء عمى طمب األعضاء ،أك بناء عمى طمب

الجمعية العامة لألمـ المتحدة كالمجنة ،بعمميا ىذا تستكمؿ عمؿ المنظمات األخرل في مجاؿ مصايد األسماؾ كتربية
األحياء المائية كال تحؿ محميا.
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االتفاقيات العالمية كالصككؾ غير الممزمة ،

1

كلمجنة مصايد األسماؾ أف تشكؿ لجاننا فرعية تختص

بمسائؿ معينة ،مثؿ:
أ  -المجنة الفرعية المفتصة بتجارة األسماؾ  :أنشأتيا لجنة مصايد األسماؾ في الدكرة (16سنة
 )1985كفقنا لممادة  10-30مف الالئحة العامة لممنظمة  ،كالمادة السابعة مف الالئحة الداخمية لمجنة
مصايد األسماؾ كأكؿ دكرة ليا في أكتكبر .21986
ب  -المجنة الفرعية المفتصة بتربية األحياء المائية التابعة لمجنة مصايد األسماؾ
أنشأتيا لجنة مصايد األسماؾ في دكرتيا  24عاـ  2001كفقنا لممادة 30-10مف الالئحة العامة
لممنظمة كالمادة السابعة مف الالئحة الداخمية لمجنة.3
 -02المجنة االستشارية لمبحوث السمكية

ACFR

 :أنشأىا المدير العاـ في أعقاب ق ارر المؤتمر في

دكرتو الحادية عشرة سنة  1961لتككف المجنة االستشارية لبحكث المكارد البحرية ،كعدؿ المجمس عاـ
 1993النظاـ األساسي لتغيير اسميا إلى المجنة االستشارية لمبحكث السمكية ،كما عدؿ نطاقيا
كاختصاصاتيا.4

 -1عضوية المجنة  :مفتكحة أماـ جميع أعضاء المنظمة كغير األعضاء المؤىميف ألف يككنكا مراقبيف في المنظمة ،كيحؽ
لممثمي األمـ المتحدة كأجيزتيا كككاالتيا المتخصصة ،كىيئات مصايد األسماؾ اإلقميمية ،كالمنظمات الحككمية الدكلية
كالمنظمات غير الحككمية ،المشاركة في المداكالت ،دكف أف يككف ليـ حؽ التصكيت.
2

 -المياـ  :تتضمف أعماؿ المجنة الفرعية  :إجراء استعراضات دكرية بشأف حالة أسكاؽ السمع السمكية الرئيسية كتكقعاتيا كمناقشة

التدابير المالئمة لتعزيز التجارة الدكلية في مجاؿ األسماؾ كمنتجات المصايد ،كصياغة تكصيات مف أجؿ تحسيف مشاركة البمداف
النامية في ىذه التجارة ،ككضع تكصيات لتعزيز معايير الجكدة الدكلية كلمزيد مف التفاصيؿ يمكنكـ االطالع عمى رابط منظمة األغذية

كالزراعة اآلتي http://www.fao.org/fishery/about/cofi/trade/ar :

3

 -المياـ  :تقكـ المجنة بدكر الممتقى لممشاكرات كالمناقشات حكؿ تربية األحياء المائية ،كاسداء المشكرة إلى لجنة مصايد

األسماؾ بشأف المسائؿ الفنية  ،كتقكـ المجنة الفرعية عمى كجو الخصكص :تحديد كمناقشة القضايا كاالتجاىات الرئيسية في

مجاؿ تنمية تربية األحياء المائية في العالـ كلمزيد مف التفاصيؿ يمكنكـ االطالع عمى ركابط منظمة األغذية كالزراعة
-http://www.fao.org/fishery/about/cofi/aquaculture/ar
-http://www.fao.org/docrep/005/Y7713a/y7713a05.htm
 - 4اليدؼ مف المجنة  :تنفيذ أعماؿ المنظمة بشأف جميع جكانب البحكث السمكية بما في ذلؾ صيانة كادارة المكارد
اآلتية :

السمكية البحرية كالداخمية ،كزيادة إنتاجية األسماؾ مف خالؿ زيادة المكارد الطبيعية  ،كمف خالؿ تحسيف كسائؿ تحكيؿ

المكارد السمكية إلى أغذية آ دمية ،كدراسة العكاقب االجتماعية كاالقتصادية لمسياسات الحككمية في القطاع كتعمؿ المجنة
أيضا ،بمكافقة المدير العاـ كبمقتضى القرار  15الصادر عف الدكرة الثانية لمجنة الحككمية الدكلية لممحيطات التابعة
لميكنسكك ،جيا از استشاريا لتمؾ المجنة بشأف الجكانب المتعمقة بمصايد األسماؾ في بحكث المحيطات.
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ثانيا  -الييئات اإلقميمية لمصائد األسماؾ: 1
يشكؿ الصيد البحرم قاعدة إستراتجية حيكية كقطاع صناعي ضخـ مستقؿ بحد ذاتو  ،كىذا ما
خمؼ أض ار ار كارثية عمى المخزكنات السمكية في مختمؼ بحار كمحيطات العالـ نتيجة اإلفراط في
استغالؿ ىذه المكارد الحية  ،كمنو نشأت الحاجة إلى ضركرة تحقيؽ التكازف بيف األفاؽ كالتكجيات
التنمكية مف جية كمقتضيات المحافظة عمى التنكع البيكلكجي ليذه المكارد الطبيعية مف جية أخرل لذالؾ
جاىدت منظمة األغذية ك الزراعة

)(FAO

 ،كمنظمات مصائد أسماكيا اإلقميمية بيدؼ تعزيز التنمية

كصكف كادارة المكارد البحرية الحية ك اتخاذ تدابير حفظ كتشجيع مشاريع التعاكف بيف المنظمات .
كعمى أثر ذالؾ تـ إنشاء  27منطقة صيد رئيسية، 2تشرؼ عمى ىذه المناطؽ البحرية أجيزة
مصايد إقميمية مككنة مف مجمكعة مف الدكؿ  ،أك المنظمات تعمؿ معا مف أجؿ حفظ كادارة األرصدة
السمكية ،كتمعب دك ار حاسما في تعزيز مصايد األسماؾ المستدامة عمى المدل البعيد التي تتطمب التعاكف

-http://www.fao.org/fishery/about/bodies/regional/ar

1

- Les organisations internationales de pêche se sont développées principalement au XXe
siècle. En mettant en place des réglementations en matière d'accès aux zones de pêche et de
protection de la ressource, elles portent atteinte au principe de la liberté de pêche en haute
mer. Bien que contestée par certains Etats pêcheurs qui se voyaient alors imposer des
limitations de pêche, l'atteinte au principe n'est que relative (B). Elle a été rendue nécessaire
– par la surexploitation des océans (A). Séminaire d’exploitation des océans, 1999
2000Sous la direction du Pr. J.P. Beurier.
 -2المصايد الدافمية  : 01:أفريقيا  :02 ،أمريكا الشمالية  03،أمريكا الجنكبية  04 ،آسيا  05،أكركبا  06أكقيانكسيا
 07منطقة االتحاد السكفياتي السابؽ 08 ،القارة القطبية الجنكبية .
المناطؽ البحرية حسب ترقيـ منظمة التغذية والزراعة :المنطقة  : 18القطب الشمالي البحر ،المنطقة  21شماؿ غرب
المحيط األطمسي  ،المنطقة  27 :شماؿ شرؽ المحيط األطمسي  ،المنطقة  -31غرب كسط المحيط األطمسي  ،المنطقة
 :34شرؽ كسط األطمسي  ،المنطقة  :37البحر المتكسط كالبحر األسكد المنطقة  :41جنكب غرب المحيط األطمسي
المنطقة  : 47في جنكب شرؽ المحيط األطمسي المنطقة  :48المحيط األطمسي  ،المنطقة  : 51غرب المحيط اليندم
المنطقة  :57شرؽ المحيط اليندم المنطقة  :58المحيط اليندم كجنكب القطب الجنكبي  ،المنطقة  :61شماؿ غرب
المحيط اليادئ المنطقة  :67شماؿ شرؽ المحيط اليادئ  ،المنطقة  :71غرب كسط المحيط اليادم  ،المنطقة  :77شرؽ
كسط المحيط اليادم ،المنطقة  : 81جنكب غرب المحيط اليادئ المنطقة  :87جنكب شرؽ المحيط اليادئ  ،المنطقة 88
 :المحيط اليادئ كالقطب الجنكبي -كلمزيد مف المعمكمات يمكنكـ زيارة المكقع االلكتركني لمنظمة األغذية كالزراعة األتي

http://www.fao.org/fishery/cwp/handbook/H/en
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الدكلي في مجاؿ الحفظ كاإلدارة ،كتعتبر منظمة األغذية كالزراعة أف ىذا التعاكف أمر حاسـ مف أجؿ
تحقيؽ اليدؼ المتمثؿ في مصائد األسماؾ المسؤكلة كالمستدامة كنتطرؽ ألىميا فيما يمي :
 -01ىيئة المصايد آلسيا والمحيط اليادئ :

APFIC

 :أنشئت بمكجب اتفاقية دكلية في نكفمبر بناء عمى

تكصية في الدكرة الثالثة لمؤتمر المنظمة عاـ .11947
 اليدؼ مف الييئة  :تعزيز االستخداـ المناسب لمثركة السمكية الحية مف خالؿ كضع عمميات الصيدكادارتيا،مف خالؿ أنشطة التجييز كالتسكيؽ ذات الصمة كالتي تتفؽ كأىداؼ الدكؿ األعضاء فييا.
 -02لجنة مصايد أسماؾ شرؽ وسط األطمسي
أنشأىا المدير العاـ لمنظمة األغذية كالزراعة

CEFAC

)(FAO

 :كىي(منطقة رئيسية صيد السمؾ رقـ )34

في أعقاب قرار اتخذه مجمس المنظمة في دكرتو 48

سنة ( 1967القرار  ) 48/1لتحؿ مكاف الييئة اإلقميمية لمصايد غربي أفريقيا التي ألغاىا المؤتمر في
2
إنتاجا في العالـ ،كالمصايد الرئيسية فيو
دكرتو الرابعة عشرة  ، 1967كيعد شماؿ األطمسي أكثر المناطؽ ن

تشمؿ المياه الساحمية مف نيكفاكندالند في كندا إلى نيكانجالند في الكاليات المتحدة كالضفاؼ الكبرل
(امتداد مف المياه الضحمة جنكب شرؽ نيكفاكندالند) ،كما يعد شماؿ غربي المحيط األطمسي مف أغنى
مناطؽ صيد السمؾ في العالـ  ،إذ تنتج ىذه المنطقة كميات ىائمة مف سمؾ القد كالرنجة كالمفمطح
كالكركند كالمحار المركحي.

3

 -1العضكية :يجكز قبكؿ الدكؿ األخرل األعضاء في األمـ المتحدة كأم مف ككاالتيا المتخصصة أك في الككالة الدكلية

لمطاقة الذرية في عضكية الييئة بأغمبية ثمثي األعضاء.

 -العضكية الحالية لمييئة :الكاليات المتحدة األمريكية –فيتناـ –نيكزيمندا -اندكنيسيا-استراليا-فيتناـ-باكستاف -الياباف

بنغالداش الفمبيف –جميكرية ككريا-كمبكديا-سريمنكا-ماليزيا-الصيف –تايمندا-مينمار-فرنسا-المممكة المتحدة -نيباال اليند
 -لغات العمؿ  :االنجميزية كالفرنسة – تجتمع الييئة كؿ سنتيف .

 كتعمؿ المجنة المختصة بالمصايد البحرية التابعة لييئة مصايد آسيا كالمحيط اليادئ بمغتيف الفرنسية كاإلنجميزية كلمزيدمف التفاصيؿ يمكنكـ االطالع عمى مكقع المنظمة عمى الرابط االلكتركني التالي :

-http://www.fao.org/docrep/005/Y7713a/y7713a05.htm

 -2العضوية :مفتكحة لجميع الدكؿ األعضاء في المجنة التي تطؿ عمى شرؽ كسط األطمسي

 -العضوية الحالية لمييئة  :السينغاؿ – سيراليكف –ككريا-ليبيريا-فرنسا –الغابكف –بينيف -الكامركف – مكرتانيا –اسبانيا-

المغرب –غامبيا-الرأس األخضر-غانا –الككنغك –التكغك –الكاليات المتحدة األمريكية –ىكلندا-اليكناف –نيجريا-غينيا

الككتديفكار -النركيج -غينيا بيساك -ككبا – بكلندا –ايطاليا-ركمانيا -الياباف  ،كتحضر أنغكال كناميبيا ككندا كالبرتغاؿ
كركسيا كجنكب أفريقيا كالمممكة المتحدة بصفة مراقب كلمزيد مف المعمكمات يمكنكـ التفاصيؿ عمى مكقع المنظمة عمى

الركابط االلكتركني التالي http://www.fao.org/docrep:
- http://www.fao.org/fishery/area/Area34/en
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اليدؼ  :مف المجنة ىك التركيج الستغالؿ األمثؿ لممكارد الحية  ،مف خالؿ اإلدارة السميمة كتنمية مصايد
األسماؾ كتطكير عمميات الصيد ،كتحسيف نشاطات التصنيع كالتسكيؽ ذات الصمة تماشيا مع أىداؼ
أعضائيا 1ك التركيج لجمع البيانات اإلحصائية االجتماعية كاالقتصادية كالبيكلكجية كالبيئية كغير ذلؾ مف
المعمكمات عف األسماؾ البحرية  ،كتبادليا كنشرىا كتحميميا كتشجيع نشاطات التدريب كاإلرشاد في جميع
جكانب المصايد البحرية

2

 -03الييئة العامة لمصايد أسماؾ البحر المتوسط:GFCM : 3
كتشمؿ منطقة البحر األبيض المتكسط كالبحر األسكد (منطقة رئيسية صيد السمؾ رقـ  )37أنشئت
بمكجب االتفاقية التي صيغت في ركما في  24سبتمبر  ، 1949كأقرىا مؤتمر المنظمة في دكرتو
الخامسة ( ، )1949كدخمت حيز التنفيذ في 20فيفرم  ،1952ك تـ تعديؿ االتفاقية بكاسطة الييئة في
دكرتيا االستثنائية األكلى ( )1963ككافؽ عمييا مؤتمر المنظمة فيما بعد في دكرتو  -1963( 12القرار
كعدلت مرة أخرل في الدكرة  13لمييئة ( )1976ككافؽ عمييا مجمس المنظمة فيما بعد في
ُ ،)63/39
كعدلت مؤخ ار بكاسطة الدكرة الثانية كالعشريف .4 1997
دكرتو السبعيف ( -1976القرار ُ ،)70/3
 -اليدؼ مف الييئة :

ىك تعزيز تنمية كحفظ الثركة البحرية الحية في البحر المتكسط  ،كالبحر األسكد كادارتيا إدارة رشيدة
كالتكصية بتدابير لتنميتيا ،ك تشجيع االضطالع بأنشطة التدريب كاإلرشاد كالبحث كالتطكير في كافة
جكانب المصايد بما في ذلؾ حماية الثركة البحرية الحية (المادة  3مف االتفاقية) .5كمف أشير األنكاع
1

-http://www.fao.org/fishery/rfb/cecaf/en http://www.fao.org/fishery/area/Area34/en
 -2لغات العمؿ :اإلنجميزية كالفرنسية كاألسبانية.
3
- http://www.gfcm.org/gfcm/about/en#Org-Language
 - 4صادقت الجزائر عمى االتفاقية بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ  434-04المؤرخ في  29ديسمبر سنة  2004يتضمف
التصديؽ بتحفظ عمى تعديالت اتفاقية إنشاء الييئة العامة لمصائد اسماؾ البحر األبيض المتكسط المكافؽ عمييا مف طرؼ

مجمس منظمة األمـ المتحدة لألغذية كالزراعة خالؿ دكرتو  103المنعقدة في ركما مف  04إلى  06نكفمبر 1997

الجريدة الرسمية العدد  01الصادرة في  02يناير . 2005

 -5لغات العمؿ  :العربية االنجميزية كالفرنسية كاالسبانية ككانت الدكرة األكلى سنة  ، 1952كنمط الدكرات سنكية يدعك
إلى عقدىا رئيس الييئة  .كعضكيتيا مفتكحة لجميع الدكؿ األعضاء كالدكؿ المنتسبة إلى المنظمة التي تقبؿ االتفاقية

بمقتضى المادة  11منيا .كيجكز انضماـ الدكؿ األخرل التي ىي أعضاء في األمـ المتحدة أك في أم مف ككاالتيا
المتخصصة أك في الككالة الدكلية لمطاقة الذرية كأعضاء بأغمبية ثمثي أعضاء الييئة.

 العضوية الحالية لمييئة :ركمانيا-سمكفينيا-الياباف-المجمكعة األكربية منظمة عضك-ألبانيا-اسبانيا -سكريا-تركيا-لبناف-فرنسا-الجزائر ليبيا-اليكناف-بمغاريا-إسرائيؿ-كركاتيا -مكناكك –ايطاليا-قبرص -المغرب –مصر.
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السمؾ في البحر األبيض المتكسط كالبحر األسكد (االلباككر األكربية ،البمشار األكركبي ،تكنة األطمسي
ذك الزعانؼ الزرقاء  ،السمؾ األزرؽ االسبرطة األكربية  ،القرش األزرؽ ،الدكلفيف كالسرديف).
 - 04الييئة اإلقميمية لممصايد

RECOFI

1

 :أنشئت بكاسطة المدير العاـ بناء عمى القرار  1/117الذم

اتخذه المجمس في دكرتو السابعة عشرة بعد المائة سنة  ،1999كالكاقع أف الييئة اإلقميمية لممصايد تحؿ
مف الناحية الجغرافية ،محؿ لجنة تنمية كادارة الثركة السمكية في الخمجاف السابقة ،كىى جياز فرعى لييئة
مصايد المحيط اليندم الذم أنشأتو الييئة األخيرة في دكرتيا الحادية عشرة في فيفرم .1999
 اليدؼ مف الييئة  :ىك تنمية كحفظ الثركة البحرية الحية  ،كادارتيا إدارة رشيدة كاستخداميا بأفضؿالسبؿ كصياغة التدابير المالئمة لحفظ المكارد البحرية الحية  ،كتقديـ التكصيات بشأنيا كتنسيقيا بأنشطة
البحث كالت طكير ،بما في ذلؾ المشركعات التعاكنية في مجاالت المصايد كحماية الثركة البحرية الحية
كجمع كاصدار كنشر المعمكمات المتعمقة بالثركة البحرية الحية القابمة لالستغالؿ.2
 -05ىيئة مصايد أسماؾ غرب وسط األطمسي : WECAFC
أنشئت بكاسطة المجمس في دكرتو  61سنة  1973بمكجب ( القرار (361/4
اليدؼ الرئيسي مف الييئة:
دعـ التعاكف الدكلي لحفظ كتنمية كاستخداـ المكارد الحية في منطقة غرب ككسط المحيط األطمسي.4

 -1إحصاءات المفكضية األكركبية حكؿ الزراعة كالصيد البحرم لسنة  2008صفحة  02منشكر عمى المكقع االلكتركني األتي :

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache -

 -2الدكرة األكلى كانت في الفترة الممتدة مف 6-8أكتكبر  ،2001مسقط ،سمطنة عماف.

 -العضوية:

مفتكحة لجميع الدكؿ األعضاء كجميع الدكؿ األعضاء المنتسبة لممنظمة التي ىي مف الدكؿ األعضاء الساحمية أك الدكؿ األعضاء

المنتسبة التي تقع كميان أك جزئي نا داخؿ المنطقة ،ك الدكؿ األعضاء أك الدكؿ األعضاء المنتسبة التي تعمؿ مراكبيا في الصيد في
المنطقة ،كمنظمة التكامؿ االقتصادم اإلقميمية التي تدخؿ في عضكيتيا أية دكلة عضك.

 -3كلمزيد مف التفاصيؿ حكؿ ىذا المكضكع يمكف الرجكع لمكقع منظمة األغذية كالزراعة عمى الرابط األتي

http://www.fao.org/docrep/005
4

 -الدورة األولى للهيئة كانت في أكتوبر سنة ، 5791وتعتبر العضوية مفتكحة لجميع الدكؿ األعضاء كالدكؿ األعضاء المنتسبة

التي تبمغ المدير العاـ برغبتيا في أف تصبح أعضاء في الييئة.

 -تستعمؿ الييئة  03لغات  :كىي اإلنجميزية كالفرنسية كاألسبانية

العضوية الحالية لمييئة  :اسبانيا– -جاميكا -بياما-الياباف -المجمكعة األكربية منظمة عضك-سكريناـ –ككريا -فرنسا -المكسيؾ-المممكة المتحدة-ىكلندا -غكاتيماال –الب ارزيؿ-الكاليات المتحدة األمريكية –ىكلندا-الب ارزيؿ-بنما -غينيا-ككلمكبيا -فنزكيال

ككباىندكراس-ىايتي .
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مف فالؿ ما سبؽ يمكف القكؿ أف منظمة األغذية كالزراعة كاف ليا دكر السبؽ دكف غيرىا مف
المنظمات الدكلية كالمتخصصة  ،في إرساء قكاع د قانكنية تكفؿ الحماية لممكارد الطبيعية الحية في البحار
عامة  ،كأعالي البحار خاصة كادارتيا إدارة رشيدة ،حيث أشرفت عمى إبراـ العديد مف االتفاقيات
كالمدكنات تحت كشكمت عدة منظمات إقميمية لممصائد تعمؿ مف أجؿ حفظ  ،كادارة األرصدة السمكية في
العالـ لتحقيؽ التنمية المستدامة ليذه المكارد.
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فالصة الفصؿ الثاني :
إف إصرار اإلنساف عمى استنزاؼ المكارد الحية  ،كتدمير بيئتيا البحرية مف خالؿ مزاكلتو لألنشطة
تفتقد لمبعد البيئي  ،كتتسـ باألنانية كتفضيؿ المصمحة الذاتية عمى المصمحة العامة أدل إلى كارثة بيئية
حقيقية كظاىرة انقراض الكائنات الحية في البحار أكبر شاىد عمى ذالؾ  ،بسبب الصيد الغير قانكني
كالمفرط كتمكيث المسطحات البحرية  ،إضافة إلى التمكث الناجـ عف الحركب  ،كالحكادث البحرية
كالمالحة  ,ك التكسع العمراني العشكائي كالتنقيب عف البتركؿ كانتاجو  ،كاألنشطة الصناعية  ،كما أف
االتجار في الحيكانات البحرية زاد في تعميؽ المشكمة التي تصب في النياية في خانة تدمير مقدرات
الحياة الفطرية كتنكع كائناتيا  ،كىذا ما سبب ذع ار حقيقيا لممجتمع الدكلي  ،كالمنظمات الدكلية كعمى
رأسيا األمـ المتحدة التي أدركت ضركرة االستعجاؿ في خمؽ كسائؿ قانكنية  ،كمؤسساتية عمى المستكل
العالمي كاإلقميمي ،بيدؼ الحد مف فكضى االستغالؿ الجائر كالغير عقالني في المياه الدكلية لممكارد
الطبيعية الحية  ،كمكاجية خطر تمكث البيئة البحرية .
كحاكلت درء ىذا الخطر بخمؽ ترسانة مف الصككؾ العالمية كاتفاقية جنيؼ لمصيد كالمحافظة عمى
المكارد الحية في أعالي البحار المكقعة بتاريخ  28أفريؿ  ، 1958كاتفاقية قانكف البحار لسنة 1982
كاتفاقية االتجار الدكلي بأنكاع الحيكانات كالنباتات البرية المعرضة لالنقراض ) (CITESلسنة 1973
كاتفاقية التنكع البيكلكجي لسنة  ،1992كجدكؿ أعماؿ القرف الحادم كالعشريف الذم تضمف في الفصؿ
 17حماية المحيطات ككؿ أنكاع البحار كحماية المكارد الحية كترشيد استغالليا  ،كما قامت بالدعكة
لمعديد مف المؤتمرات كمؤتمر ستكيكلـ الخاص بالبيئة البشرية لسنة  1972كمؤتمر األمـ المتحدة لمبيئة
كالتنمية سنة  1992الذم اعتمد جدكؿ أعماؿ القرف  ،21كمؤتمر القمة العالمي لتنمية المستدامة سنة
 ، 2002كما تقكـ الجمعية العامة بتقديـ استعراضات سنكية خاصة بالبحار كالمحيطات منذ عاـ 1983
بعد اعتماد اتفاقية قانكف البحار لسنة  82استنادا إلى التقارير الشاممة التي يعدىا األميف العاـ .
كما تسعى بشكؿ متكاصؿ لحماية التنكع البيكلكجي لممكارد الحية في أعالي البحار ،كمحاربة طرؽ
الصيد المدمرة لنظـ البيئية حيث أصدرت عدة ق اررات لكضع حد لصيد السمؾ بالشباؾ البحرية العائمة
الكبيرة كما أصدرت الجمعية العامة مشركع الميثاؽ العالمي لمطبيعة في  24أكتكبر . 1982
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كما تـ إبراـ العديد مف االتفاقيات الدكلية لحماية البيئة البحرية مف التمكث كاتفاقية لندف الخاصة
بمنع تمكث البحر بالبتركؿ لعاـ  1954ك تعديالتيا أعكاـ  1971-1969-1962كاالتفاقية الخاصة
بالتدخؿ في أعالي البحار في األحكاؿ التي تؤدم أك يمكف أف تؤدم إلى تمكث بزيت البتركؿ لعاـ 1969
كاالتفاقية الدكلية الخاصة بالمسؤكلية المدنية عف أضرار التمكث بالنفط المبرمة عاـ ،1969ك اتفاقية أكسمك
لعاـ  1972لمنع التمكث البحرم باإلغراؽ مف السفف كالطائرات ك اتفاقية لندف بشأف منع التمكث البحرم
باإلغراؽ بنفايات كالمكاد األخرل لسنة  ،1972كاتفاقية باريس لسنة  1974لمحماية مف التمكث بمصادر
أرضية كمعاىدة حضر إجراء التجارب األسمحة النككية في الجك كالفضاء الخارجي كتحت الماء لعاـ
 ،1963ك معاىدة تحريـ كضع األسمحة النككية كأسمحة الدمار الشامؿ عمى قاع البحار أك أرض
المحيطات أك تحتيا المكقعة في  ،1971/01/11إضافة إلى االلتزامات الكاردة في اتفاقية قانكف البحار
لحماية البيئة البحرية ،إضافة إلى االتفاقيات اإلقميمية لحماية البيئة البحرية  :كاتفاقية برشمكنة لحماية البيئة
البحرية كالمناطؽ الساحمية لمبحر األبيض المتكسط كبركتكككالتيا لسنة  ،1976كاتفاقية الككيت اإلقميمية
لمتعاكف في حماية البيئة البحرية مف التمكث لعاـ  ،1978كاإلتفاقية اإلقميمية لمحفاظ عمى بيئة البحر
األحمر كخميج عدف لسنة  1982كغيرىا ،كاتفاقيات حماية أصناؼ محددة مف المكارد الحية في البحار
اإلقميمية  :كاالتفاقية الدكلية لممحافظة عمى أسماؾ تكنة المحيط األطمسي لسنة  ، 1966كاتفاؽ حفظ
حكتيات البحر األسكد كالبحر األبيض المتكسط كالمنطقة األطمسية المتاخمة المكقعة بمكناكك في 24
نكفمبر سنة  .........1996كغيرىا .
كما تـ خمؽ إطار مؤسسي ييتـ بمكضكع حماية كادارة المكارد الحية في أعالي البحار عمى كجو
خاص عمى رأسو منظمة األغذية كالزراعة  ،التي كاف مكلدىا رسميا في  16أكتكبر  1945كمنظمة
دكلية اقتصادية متخصصة تسعى لتحقيؽ مستكل أفضؿ لمتغذية  ،كتعتبر إدارة مصائد األسماؾ مف
أكلكيتيا كما تـ إنشاء العديد مف األجيزة اإلقميمية لمصائد األسماؾ التابعة لممنظمة لتعزيز التنمية كصكف
كادارة المكارد البحرية الحية كصياغة تدابير لمحفظ ك تشجيع مشاريع التعاكف بيف المنظمات  ،كعمى أثر
ذالؾ تـ إنشاء  27منطقة صيد رئيسية  ،كما تـ إبراـ العديد مف االتفاقيات الدكلية  ،كالمدكنات الطكعية
تحت رعاية المنظمة كاتفاقية تعزيز امتثاؿ سفف الصيد في أعالي البحار لتدابير الصيانة كاإلدارة الدكلية
لسنة  ، 1993كاتفاقية تنفيذ أحكاـ اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار المؤرخة  10ديسمبر  1982بشأف
حفظ كادارة األرصدة السمكية المتداخمة المناطؽ كاألرصدة السمكية الكثيرة االرتحاؿ لسنة  ، 1995كما
كافؽ مؤتمر منظمة األغذية كالزراعة في دكرتو الثامنة كالعشريف بمقتضى ق ارره  95/4عمى مدكنة السمكؾ
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الخاصة بالصيد الرشيد في  1995/10/31التي تتضمف معايير لصيانة جميع مصايػد األسمػاؾ كادارتيا
كتنميتيػا  ،كما تـ المكافقة عمى خطة العمؿ الدكلية لمنع الصيد الغير قانكني دكف إبالغ كدكف تنظيـ
كردعو كالقضاء لسنة 2001التي تيدؼ إلى تزكيد جميع الدكؿ بالتدابير الشاممة كالفعالة كالشفافة التي
تمكنيا مف العمؿ ،بما في ذلؾ مف خالؿ منظمات إدارة مصايد األسماؾ اإلقميمية المالئمة المنشأة كفقا
لمقانكف الدكلي.
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الخاتمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

الخاتمــــــــــة :
عرف اإلنسان عممية االصطياد واستخراج المؤلؤ واإلسفنج والمرجان من البحار عامة ومن منطقة
أعالي البحار خاصة منذ قديم الزمان  ،وأغدقت البحار والمحيطات بثروتيا أال محدودة بسخاء  ،وكان
الفيم السائد إلى وقت غير بعيد أن ىذه الثروات الطبيعية الحية لممحيطات ال تنضب  ،لالتساع مساحة
مياه البحار والمحيطات لألكثر من (  )%70من حجم الكرة األرضية ،وتغطية منطقة أعالي البحار
وحدىا حوالي  %64من المساحة الكمية لمبحار والمحيطات .
إال انو بمطمع القرنين األخيرين أصبح وضع ىذه الثروات الحية في المياه الدولية اليبشر بخير
بفعل الصيد الجائر والغير قانوني فضال عن مشكل تموث البيئة البحرية والتغيرات المناخية .
كل ىذه األسباب جعمت موضوع استغالل الموارد الحية في أعالي البحار من أىم المواضيع التي
ييتم بيا رأي العام العالمي حاليا نظ ار ألىمية ىذه الموارد من الناحية االقتصادية والبيئية لمبشرية جمعاء .
وادراكا لألىمية ىذا الموضوع حاولت وحدات القانون الدولي  ،وعمى رأسيا منظمة األمم المتحدة ووكالتيا
المتخصصة وضع نظام قانوني دولي يتضمن عدد من الصكوك العالمية واإلقميمية ،وعززتو بإطار
مؤسسي لضمان فعالية أكثر لعمميتي الحماية واإلدارة الرشيدة لمموارد.
وبشكل عام جرى بحث موضوع استغالل الموارد الحية في أعالي البحار من أربعة زوايا:
 تحديد المقصود بالموارد الحية في أعالي البحار.
 تحديد األنشطة الميددة ليذه الموارد.
 تحديد اإلطار القانوني والمؤسسي المنظم لالستغالل وحماية واإلدارة الرشيدة .
 تقييم ايجابيات وسمبيات ىذا النظام.
ولعل أىم نتيجة توصمنا إلييا ىي أنو عمى الرغم من وجود نظام قانوني  ،ومؤسسي منظم لالستغالل
ومرسي لقواعد اإلدارة الرشيدة لمموارد الحية في أعالي البحار ،وعمى الرغم أيضا من التقدم اليائل الذي
حققتو المنظمات الدولية والمتخصصة وعمى رأسيا منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة  ،وىيئات
مصائدىا اإلقميمية  ،إال أننا لمسنا عجز كبير ليذه األجيزة المؤسساتية واالتفاقيات الدولية واإلقميمية في
حماية ىذه الثروات الطبيعية وترشيد االستيالك .
 ويمكن استخالص سبب ىذا العجز في جممة من النقاط :
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 -10تعثر معظم المعاىدات الدولية المنظمة لعممية الحماية ،واإلدارة لمموارد الطبيعية الحية في أعالي
البحار وحماية بيئتيا البحرية من التموث بالعوائق التالية:
أ -العزوف عن االنضمام لممعاىدة عندما يكون العائد المستقبمي غير واضح حيث تعتقد الدول أن
بإمكانيا االستفادة من الجانب اإليجابي اللتزام الدول األخرى دون أن يكمفيا ذلك تحمل أي التزام ييدد
مصالحيا االقتصادية  ،وتستفيد من االلتزامات التي تفرضيا المعاىدات البيئية العالمية عمى الدول
األطراف  ،متى وقعيا عدد كاف من الدول حتى تصبح المعاىدة ذات حجية (كالواليات المتحدة التي لم
توقع عمى عدة اتفاقيات دولية لعدم رضاىا عمى محتواىا كمعاىدة كاتفاقية التنوع البيولوجي لسنة 1992
ومعاىدة قانون البحارلسنة  1982واتفاقية بازل ،فمطالما سيطرت الحكومات الوطنية عمى صنع
المعاىدات لالن فوائد المساىمة في صياغة المعاىدة ستكون عالية وتكاليف االمتناع عن التوقيع
منخفضة.
ب  -االنضمام بالتحفظات التي تيدد الوحدة القانونية لممعاىدة باستبعاد أو تعديل األثر القانوني لألحكام
معينة فييا من حيث سريانيا عمى الدولة (المادة  02فقرة  02من اتفاقية فيينا لقانون لممعاىدات لسنة
.)1969
ت -مبدأ األثر النسبي لممعاىدات التي تكون ممزمة لألطراف الموقعة عمييا فقط (المادة  26من اتفاقية
فيينا لممعاىدات لسنة  )1969والتنشئ التزامات أو حقوق لمدول الغير بدون موفقتيا (المادة  34من
اتفاقية فيينا لممعاىدات لسنة  )1969وىذا ييدد تنفيذ المعاىدة .
ث-إضافة إلى مشكل االنسحابات من االتفاقيات الدولية كاتفاقية تحريم وضع األسمحة النووية وأسمحة
الدمار الشامل عمى قاع البحار وأرض المحيطات لسنة  1971التي أجازت االنسحاب بعد مدة ثالثة
أشير من تاريخ تقديم طمب االنسحاب ،وبتالي ال يمكن فرض إجراءات أو تدابير حماية عمى دول غير
أطراف في المعاىدة.
 -10استمرار ظاىرة الصيد الجائر والغير قانوني لمموارد الحية في أعالي البحار لحد اآلن بشكل خطير
حيث قدرت تكمفتو حسب أخر إحصاء لمنظمة األغذية والزراعة لسنة  2010حوالي  23مميون دوالر
وىذا راجع لعدم التصدي بشكل مالئم لمتيديدات المؤثرة عمى التنوع البيولوجي لمموارد الحية في أعالي
البحار في سياق نظام إيكولوجي  ،وتحوطي .
 -10عدم فعالية المراقبة من قبل دولة العمم الغير قادرة عمى الوفاء بالتزاماتيا بموجب القانون الدولي
فيما يتعمق باإلشراف والرقابة عمى سفنيا ،وعالوة عمى ذلك فإن بعض الدول ال تصدر التراخيص
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المناسبة لسفنيا بالصيد متى امتثمت ألعالميا ،وىذا االفتقار إلى اإلشراف واصدار التراخيص بالصيد
يؤدي بيذه السفن إلى القيام بيذا النوع من الصيد الغير قانوني واإلفالت من العقاب ،مما يؤدي إلى
تقويض ىذا النوع من الصيد الجيود الوطنية واإلقميمية لحفظ وادارة األرصدة السمكية في أعالي البحار
ويحول دون إحراز التقدم نحو تحقيق األىداف المستدامة لصون ىذه الموارد عمى المدى الطويل .
 -10االفتقار لمتعاون بين الدول عمى المستوى اإلقميمي والعالمي لحماية الموارد الحية في أعالي البحار.
 -10تغيير أعالم السفن في أعالي البحار لتيرب من تدابير المراقبة واجراءات التفتيش.
 -16عدم تغطية المنظمات اإلقميمية لمصائد األسماك لكل مصائد أسماك أعالي البحار  ،فالبرغم من
وجود نحو  20منظمة إقميمية لإلدارة مصائد األسماك في أعالي البحار ،إال أن ىذه المنظمات التغطي
كل المصائد في المياه الدولية  ،ومنو ال توجد أي إجراءات متفق عمييا لمحفظ واإلدارة،كما أن تغطية
بعضيا تقتصر عمى أنواع مستيدفة مثل أسماك التونة  ،والسممون حيث ىناك خمس منظمات إقميمية
إلدارة مصايد األسماك فقط  ،تغطي كل أو معظم األنواع داخل منطقتيا الجغرافية.
 -17توصيات ىذه المنظمات غير ممزمة إال بعد موافقة كل عضو عمييا  ،مما يجعميا تتصف
بالمحدودية ،وكمثال عمى ذالك ما نصت عميو االتفاقية التي أنشأت ىيئة مصائد أسماك األطمسي
الشمالي الغربي في الفقرة األولى من المادة  12التي تحدد حصص السمك المباح صيدىا ،وحجم طول
شباك الصيد ،وتعتبر ىذه الق اررات ممزمة إال إذا عارضتيا إحدى الدول األعضاء خالل شيرين ،أو إذا
قدمت إشعا ار في أي وقت بعد انقضاء مدة سنة عمى سريان القرار معمنة سحب موافقتيا ،واذا قامت دولة
عضو في ىيئة مصائد األسماك في منطقة األطمسي الشمالي الغربي بمعارضة قرار اتخذتو ىذه المنظمة
وسحبت موافقتيا األصمية عميو  ،تقوم ىذه الدولة بتحديد حصتيا من صيد األسماك من جانب واحد في
المنطقة التي تقوم الييئة باإلشراف عمييا  ،فضال عن العقبات التي يمكن لألي دولة عضو في منظمة
إقميمية وضعيا أمام قبول عضوية دول أخرى  ،حيث يقوم مبدأ االنضمام إلى لجنة إدارة أسماك التونة في
المحيط األطمسي مثال عمى موافقة الدول األعضاء باإلجماع لذالك لم تتمكن فنزويال وكولومبيا من
االنضمام إلييا .
-18استثناء اتفاقيات حماية البيئة البحرية من التموث من أحكاميا السفن التي تتمتع بالحصانة
الدبموماسية كاتفاقية أوسمو لعام  1972الخاصة بمنع التموث الناجم عن السفن والطائرات ،واالتفاقية
اإلقميمية لمحفاظ عمى بيئة البحر األحمر وخميج عدن من التموث لسنة  ، 1982ومنو غمبت سيادة الدول
عمى حماية البيئة البحرية وأصبحت االتفاقيات المبرمة تحتوى عمى أحكام ضعيفة لمرصد ومتابعة التنفيذ
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ويرجع ذلك إلى التمسك بالسيادة القومية نظ ًار لرغبة الدول في السيطرة عمى جميع الق اررات داخل حدودىا
الجغرافية مما يجعل االتفاقيات البيئية ذات تأثير ضعيف طالماً أنيا ال تضمن وجود أنظمة وآليات تسمح
ليا بالمتابعة أو فرض عقوبات عمى الدول المخالفة .
-19أجازت بعض المعاىدات لمسفن إغراق النفايات إذا تعرضت لقوة قاىرة  ،كاتفاقية أوسمو السابق
اإلشارة إلييا  ،كما أجازت معاىدة منع وضع األسمحة النووية في قاع البحار والمحيطات لسنة
1971وضع األسمحة النووية في قاع بحار المياه اإلقميمية لمدول  ،وىذا يشكل تيديدا حقيقيا لمبيئة
البحرية باعتبارىا وحدة ال تتجزأ.
كل ىذه الممارسات الخاطئة خمفت انعكاسات خطيرة عمى حياة ماليين من البشر عبر العالم الذين
حرمو مما يحتاجون إليو من غذاء كماأنو لم يتضح إال مؤخ ار مدى ضخامة التيديدات من المخمفات
البحرية واإلغراق والتموث من الضوضاء ،والتنقيب البيولوجي ،وال يعرف إال القميل عن التيديدات من مد
الكوابل البحرية وىذا يجعل من الصعب تقييم مدى مالئمة اإلطار القانوني الحالي في ىذا الصدد.
 ومنو نصل إلى نتيجة مأساوية تتمثل في عدم وجود مراقبة عالمية فعالة وارادة حقيقية لحفظ وادارة
مصايد األسماك والكائنات الحية األخرى في أعالي البحار لتغمب المصالح االقتصادية عمى مصالح
اإلنسانية جمعاء.
لذالك سنحاول في نهاية هذه الدراسة إدراج بعض التوصيات التقييمية والمتمثلة فيما يلي :
 وضع آليات لمتنسيق ،والتكامل بين الصكوك الحالية ،في انتظار تطوير آليات وصكوك جديدة
تضمن االستجابة لمتيديدات الرئيسية لمتنوع البيولوجي لمموارد الحية ،في المناطق البحرية الخارجة
عن حدود الوالية الوطنية .
 تعزيز التعاون الدولي في إطار الصكوك القانونية العالمية  ،واإلقميمية الحالية إلنشاء مناطق محمية
بحرية خارجة عن حدود الوالية الوطنية لمدول مع التركيز بصفة خاصة عمى مناطق التنوع البيولوجي
التي تعاني من تدىور الموارد.
 تعزيز التعاون الدولي عمى المستوى اإلقميمي والعالمي في جمع المعمومات والبيانات ووضع أدوات
لمتحميل والتنبؤ وتقييم السالالت ووضع برامج لرصد والقويم و تنسيق برامج البحوث العممية الخاصة
الموارد الحية في أعالي البحار.
 استحداث أدوات صيد انتقائية لصيد األنواع المستيدفة فقط .
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 توسيع صالحيات المنظمات اإلقميمية إلدارة مصايد األسماك لتشمل كافة المناطق الخارجة عن حدود
الوالية الوطنية.
 وضع نظام رصد لمسفن التي تصطاد في أعالي البحارعن طريق نظام اإلرسال واالستقبال عبر
األقمار الصناعية .
 التقيد التام بقرار الجمعية العامة  215/46المتعمق بصيد األسماك بشباك البحرية العائمة .
 تحديث المنظمات الدولية واإلقميمية بشكل دوري نظم المعمومات الجغرافية عن التنوع البيولوجي
لمموارد الحية في المناطق البحرية الخارجة عن حدود الوالية الوطنية  ،لرصد كل تغير قد يط أر عمى
عدد الموارد ونظام بيئتيا .
 التعاون عمى نحو عاجل إلنشاء منظمات إقميمية إلدارة مصايد األسماك في قاع البحار.
 فرض الحظر النيائي عمى ممارسات الصيد التدميرية ،مثل استخدام شباك الجر في قاع البحار التي
تحدث تأثي ار ضا ار عمى النظم اإليكولوجية البحرية الميددة ،وحضر الصيد بديناميت والسم وغير ذالك
من ممارسات الصيد المدمرة .
 وضع عقوبات أكثر صرامة في القوانين والتشريعات الداخمية لمدول لمحد من استعمال طرق الصيد
المدمرة لمنظام البيئي من طرف السفن الرافعة ألعالميا .
 التزام جميع الدول التي تصطاد في أعالي البحار بإنشاء سجل لسفن الصيد المأذون ليا بالصيد في
أعالي البحار يمكن االطالع عميو من الدول الميتمة .
 مراقبة كمية الصيد من خالل برامج لممراقبة وخطط تفتيش من دولة العمم لسفن الصيد .
 تدريب الموارد البشرية عمى تقنيات الصيد االنتقائية كما تعمل عمى تدريب كافي لممفتشين والمراقبين .
 عدم سماح دولة الميناء لمسفن التي شاركت في أنشطة الصيد الغير قانونية بإنزال صيدىا ونقمو.
 محاربة ظاىرة التموث من خالل تعديل أحكام االتفاقيات البيئية الخاصة بتموث البحري لتشمل
أحكاميا كل السفن بما فييا السفن العامة من خالل االعتماد عمى :
 )1اإلدارة الوقائية بتنظيم خطة وقائية وعالجية مستقبمية لمنع التموث البحري عن طريق :
 -زيادة وعي المؤسسات واألفراد بخطورة التموث البحري وضرورة محاربتو.

 وضع القوانين والتشريعات الداخمية التي تحتوي عمي عقوبات صارمة لممخالفات البيئية توفير اإلمكانات الالزمة الخاضعة لممواصفات الدولية لمحد من التموث . إدخال األجيزة المضادة لتموث في المصانع الجديدة .599

 -تقييم األثر البيئي لممشروعات قبل تنفيذىا .

 -إنشاء األجيزة الخاصة بشئون البيئة البحرية وحماية مواردىا الحية والتي يكون دورىا تنفيذي

 )2اإلدارة الرقابية وتشمل :

 - 1الرقابة عمى ناقالت البترول .
 - 2الرقابة عمى الموانئ.

 - 3الرقابة عمى المصانع والمنشآت.

 )3اإلدارة العالجية:

 – 1التخمص السريع من النفط العائم بعد حوادث الناقالت بالحرق أو بالشفط.

 - 2دفن النفايات المشعة في بعض أراضي الصحراء القاحمة والبعيدة عن التجمعات السكنية.
 - 3وضع مصافي لتنقية مياه المصانع والزام المخالفين بتنفيذ العقوبات.

 - 4التأكيد عمي دور القوات البحرية الرقابي داخل المياه اإلقميمية لكل دولة لتوقيع المخالفات .
5

 -تنظيم التعاون بين الدول لمكافحة التموث وتحديد أثاره وكيفية مواجيتو.
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قـائمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة المراج ـ ـ ـ ـ ــع

قائمة المراجع
أوال  :بالمغة العربية
 – 10الكتػػػػػػػػب :
 )0الحفناوي مصطفى  ،قانوف البحار الدولي في زمف السمـ  ،مكتبة االنجمو مصرية القاىرة  ،سنة
.1962
 )2الجندي غساف ىشاـ  ،حرية صيد األسماؾ في أعالي البحار في القانوف الدولي العاـ ،دائرة المكتبة
الوطنية األردف طبعة . 2004
 )3العناني إبراىيـ  ،قانوف البحار الجزء األوؿ  ،دار الفكر العربي القاىرة  ،سنة 1985
 )4أنور عبد العميـ  ،ثروات جديدة مف البحار  ،دار الكتاب العربي القاىرة  ،سنة.1967
 )5أح مد عبد الوىاب عبد الجواد  ،تموث البحر األبيض المتوسط  ،سمسمة دائرة المعارؼ الدار العربي
لمنشر القاىرة  ،الطبعة األولى 2000
 )6رفعت محمد عبد المجيد ،المنطقة اإلقتصادية الخالصة في البحار ،القاىرة ,دار النيضة العربية سنة
. 1982
 )7سالمة أحمد (عبد الكريـ)  ،قانوف حماية البيئة ،دراسة تأصيمية في األنظمة الوطنية واالتفاقية
الرياض لنشر العممي و المطابع جامع الممؾ سعود.1997 ،
 )8سالمة أحمد (عبد الكريـ)  ،قانوف حماية البيئة ،مكافحة التموث وتنمية الموارد الطبيعية ،دار
النيضة العربية القاىرة . 2003
 )9سييؿ حسيف الفتالوي  ،القانوف الدولي لمبحار  ،دار الثقافة لنشر والتوزيع 2009 ،
 )01سميـ حداد  ،التنظيـ القانوني لمبحار واألمف القومي العربي  ،المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر
بيروت الطبعة األولى .1994-
 )00عادؿ أ حمد الطائي  ،النظاـ القانوني لالستخداـ العسكري لمبحار  ،دار واسط لنشر  ،بغداد سنة
.1982
 )02عبد الواحد محمد الفاز  ،االلتزاـ الدولي بحماية البيئة البحرية والحفاظ عمييا مف أخطار التموث
مطبعة جامعة القاىرة .1985
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 )03عبد الجميؿ عبد الوارث ،حماية البيئة البحرية مف التموث ،المكتب الجامعي الحديث ،طبعة سنة
.2002
 )04عبده عبد الجميؿ عبد الوارث ،حماية البيئة البحرية مف التموث في التشريعات الدولية والداخمية
المكتب الجامعي الحديث سنة .2006
 )05عبد الكريـ عمواف  ،الوسيط في القانوف الدولي العاـ  ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع األردف سنة
.2006
 )06عمي صادؽ أبو ىيؼ  ،القانوف الدولي العاـ  ،الطبعة  ، 17منشأة المعارؼ باإلسكندرية سنة
.1992
 )07صالح الديف عامر ،القانوف الدولي لمبحار ،دار النيضة لمكتاب ،طبعة سنة 2000
 )08صالح الديف عامر ،القانوف الدولي لمبيئة ،دار النيضة العربية الطبعة األولى ،القاىرة سنة
.1983
 )09صالح ىاشـ ،المسؤولية الدولية عف المساس بسالمة البيئة البحرية  ،دارالنيضة القاىرة1991
 )21محمد الحاج حمود  ،القانوف الدولي لمبحار  ،دار الثقافة لنشر والتوزيع سنة .2008
)20

محمد السيد أحمد الفقي  ،المسؤولية المدنية عف أضرار التموث البحري بالزيت  ،دار المطبوعات

جامعة اإلسكندرية طبعة سنة . 2000
 )22محمد بوسمطاف  ،مبادئ القانوف الدولي العاـ  ،الجزء  1ديواف المطبوعات الجامعية سنة .2007
 )23محمد نبيؿ إبراىيـ المجذوب  ،التنوع البيولوجي  ،المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموـ ،إدارة
العموـ تونس  ،مطبعة المنظمة ،سنة . 1994
 )24محمد البزاز ،البيئة البحرية  ،دراسة في القانوف الدولي العاـ  ،منشأة المعارؼ اإلسكندرية سنة
.2006
 )25إبراىيـ محمد الدمغة ،القانوف الدولي الجديد لمبحار ،دار النيضة العربية ،القاىرة سنة .1998
 )26لوراس سكند  ،ترجمة الدكتور أحمد أميف  ،دبموماسية البيئة  ،الجمعية المصرية لنشر المعرفة سنة
.1997
)27

زكي زكي زيداف  ،األضرار البيئية وأثرىا عمى اإلنساف وكيؼ عالجيا اإلسالـ  ،دار الفكر
الجامعي اإلسكندرية  ،الطبعة األولى سنة . 2003

 -12المقاالت والدوريات :
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 )0عبد اهلل العرياف  " ،قانوف البحار الدولي "  ،المجمة المصرية لمقانوف الدولي "  ،المجمد  ، 19سنة
1963
)2

أحمد نجيب رشدي " ،قواعد التموث البحري ومسؤولية مالؾ السفينة " ،المجمة المصرية لمقانوف
الدولي المجمد  33لسنة . 1977

 )3أحمد محيو  " ،مشاركة الدوؿ في إعداد القانوف الجديد لمبحار"  ،المجمة الجزائرية لمعموـ القانونية
واالقتصادية والسياسية سنة.01/ 1984.
 )4أحمد دسوقي محمد إسماعيؿ  " ،اإلدارة الدولية لقضايا البيئة  ،مجمة السياسة الدولية " ،العدد 147
مطبعة األىراـ . 2002 ،
 )5أحمد عبد الكريـ سالمة " ،المبادئ والتوجيهات البيئية في أعماؿ المؤتمر الدولي لمسكاف والتنمية "
المجمة المصرية لمقانوف الدولي ،القاىرة  ،العدد .1994 ، 50
 )6مفيد شياب " ،نحو اتفاقية دولية جديدة لقانوف البحار"  ،المجمة المصرية لمقانوف الدولي المجمد 34
سنة . 1978
 )7نبيؿ أحمد حممي "،التطورات القانونية الحديثة لالستغالؿ ثروات البحار" ،المجمة المصرية لمقانوف
الدولي  ،مجمد .1977،33
 )8وناس يحي ،تبمور التنمية المستديمة مف خالؿ التجربة الجزائرية ،مجمة العموـ القانونية
واإلدارية،كمية الحقوؽ جامعة تممساف .2003

 -13الرسائؿ الجامعية:
 )0رفعت محمد عبد المجيد ،المنطقة االقتصادية الخالصة في البحار ،أطروحة الدكتوراه ،كمية الحقوؽ
جامعة القاىرة .1982
 )2صالح عبد الرحمف الحديثي ،النظاـ القانوني الدولي لمبيئة ،أطروحة دكتوراه ،جامعة بغداد كمية
القانوف.1997 ،
 )3بوشة صالح ،االستخداـ السممي لمبحار في القانوف الدولي ،رسالة ماجستير جامعة بغداد. 1986
 )4كريـ عبد كاظـ التميمي  ،الحماية الدولية لمبيئة مف ظاهرة التصحر  ،رسالة ماجستير جامعة بغداد
.2002
 )5كنػػوش ليمػػى  ،دربػػاف كري ػػـ  ،المحكمة الدولية لقانوف البحار  ،مذكرة تخرج مف المدرسة الوطنية
لمقضاء لسنة .2008
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 -14المواثيؽ واالتفاقيات الدولية :
.0
.2

ميثاؽ األمـ المتحدة .

اتفاقية جنيؼ لتنظيـ الصيد وحفظ الموارد الحية في أعالي البحار المبرمة بتاريخ

.1958/04/28
.3

اتفاقية جنيؼ لألعالي البحار المبرمة بتاريخ .1958/04 28

.4

اتفاقية لندف الخاصة بمنع تموث البحر بالبتروؿ لعاـ  1954و تعديال تيا (أعواـ -1962

).1971-1969
.5

معاىدة حضر إجراء التجارب األسمحة النووية في الجو والفضاء الخارجي وتحت الماء لعاـ
.1963

.6

اتفاقية فيينا لقانوف المعاىدات لممعاىدات لسنة .1969

.7

االتفاقية الخاصة بالتدخؿ في أعالي البحار في األحواؿ التي تؤدي أو يمكف أف تؤدي إلى تموث
بزيت البتروؿ لعاـ .1969

.8

االتفاقية الدولية الخاصة بالمسؤولية المدنية عف أضرار التموث بالنفط المبرمة عاـ .1969

.9

معاىدة تحريـ وضع األسمحة النووية وأسمحة الدمار الشامؿ عمى قاع البحار أو ارض
المحيطات أو تحتيا الموقعة في .1971

 .01اتفاقية لندف لمنع التموث البحري الناجـ عف إغراؽ النفايات والمواد األخرى المبرمة لعاـ 1972
.00
.02

اتفاقية أوسمو لعاـ  1972لمنع التموث البحري باإلغراؽ مف السفف والطائرات.
اتفاقية واشنطف لالتجار بالحيوانات والنبتات الميددة باالنقراض لسنة .1973

.03

اتفاقية باريس لمحماية مف التموث بمصادر أرضية المبرمة لسنة.1974

.04

الميثاؽ العالمي لطبيعة لسنة . 1980

.05

اتفاقية مونتقوباي لقانوف البحار المبرمة لسنة . 1982/12/10

.06

اتفاقية التنوع البيولوجي  1992لسنة

.07

اتفاقية تعزيز امتثاؿ سفف الصيد في أعالي البحار لتدابير الصيانة الدولية لسنة المبرمة

لسنة1993
.08

اتفاقية حفظ وادارة األرصدة السمكية المتداخمة واألرصدة السمكية الكثيرة االرتحاؿ المبرمة لسنة

.1995
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 االتفاقيات الخاصة بحماية األصناؼ السمكية : اتفاقية حماية الحوت لسنة 1946 المعاهدات اإلقميمية :أ -االتفاقيات اإلقميمية الخاصة بحماية األصناؼ السمكية :
 .0االتفاقية الدولية لممحافظة عمى أسماؾ تونة المحيط األطمسي لسنة 1966
 .2اتفاؽ حفظ حوتيات البحر األسود والبحر األبيض المتوسط و المنطقة األطمسية المتاخمة .1996
ب -االتفاقيات اإلقميمية لحماية البيئة البحرية مف التموث :
 .0اتفاقية برشمونة لحماية البيئة البحرية والمناطؽ الساحمية لمبحر األبيض المتوسط وبروتوكوالتيا .1976
 .2اتفاقية الكويت اإلقميمية لمتعاوف في حماية البيئة البحرية مف التموث لعاـ .1978
 .3اإلتفاقية اإلقميمية لمحفاظ عمى بيئة البحر األحمر وخميج عدف لسنة .1982

 -15مراجع متنوعة:
.0

تقرير مؤتمر القمة العالمي لمتمنية المستدامة 2002.

.2

تقرير األمـ المتحدة لتنمية والبيئة المنعقد بريو ديجانيرو – الفصؿ .17-

.3

مدونة الصيد الرشيد لمنظمة التغذية والزراعة 1995
 .4خطة العمؿ الدولية لمنع الصيد الغير قانوني دوف إبالغ ودوف تنظيـ وردعو والقضاء عميو
2003
 .5منظمة األغذية والزراعة  ،مصمحة مصايد األسماؾ  ،حالة الموارد السمكية وتربية األحياء المائية
في العالـ روما . 2000
 .6الخطوط التوجييية الفنية لتحقيؽ الصيد الرشيد .2001
 .7منظمة األغذية والزراعة ،مصمحة مصايد األسماؾ  ،حالة الموارد السمكية وتربية األحياء المائية
في العالـ تقرير عف حالة الموارد السمكية في العالـ روما  2010سنة
 .8اإلستراتجية الوطنية لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات لمفترة الممتدة مف سنة 2003
إلى سنة  - 2007الصادرة عف و ازرة الصيد البحري والوارد الصيدية طبعة 2003
( .9النشرة اإلعالمية لمبرنامج الدولي لمتربية البيئية) – النسخة العربية  :البرنامج الدولي لمتربية

البيئية ( )IEEPلميونسكو وبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة ( 1995 – 1975 )UNEPتصدر بإشراؼ
مكتب اليونسكو اإلقميمي لمتربية في الدوؿ العربية (األردف) المجمد  ، 20العدد  3أيموؿ .1995
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 .01البرنامج الدولي لمتربية البيئية ( )IEEPلميونسكو وبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة (1975 )UNEP
 1995تصدر بإشراؼ مكتب اليونسكو اإلقميمي لمتربية في الدوؿ العربية (األردف) المجمد  ، 20العدد
 3أيموؿ .1995

 -16مقاالت الكترونية :

 -10منظمة األغذية والزراعة  ،المصيد الجائر والصيد الغير مشروع  ،مقاؿ منشور عمى موقع منظمة
األغذية والزراعة األتي :
http://www.fao.org/newsroom/ar/focus/2004/47127/index.html

 -12منظمة األغذية والزراعة  ،الصيد الغير مشروع ومصايد أعالي البحار  ،مقاؿ منشور عمى الموقع
االلكتروني :
http://www.fao.org/newsroom/ar/focus/2004/47127/article_47140ar.htm

 - 13منظمة األغذية والزراعة ِ ،
"الشبحية" تُنزؿ أض ارراً جسيمة بالبيئة البحرية معدات الصيد
الشباؾ
ّ
ِ
األرصدة السمكية وحركة المالحة ،مقاؿ منشور عمى موقع المنظمة عمى
خطر عمى
المفقودة والنفاية ٌ
الرابط االلكتروني التالي www.fao.org/news/story/ar/item/19417/icode :

 14لبنى محمد  ،الصيد الشبحي يهدد البيئة البحرية  ،مقاؿ الكتروني منشور  ،بموقع كنانة اوناليف
عمى الرابط التالي :
http://kenanaonline.com/users/lobnamohamed/posts/313436

 -15منظمة األغذية والزراعة ،إدارة مصايد األسماؾ وتربية األحياء المائية  ،الصيد الغير قانوني دوف
إبالغ ودوف تنظيـ  ،مقاؿ منشور عمى الموقع االلكتروني األتي :
http://www.fao.org/fishery/topic/3195/ar

 -16مجد جرعتمي  ،تأثير التموث النفطي عمى البيئة والكائنات الحية البحرية ،مقالة الكترونية منشورة
بموقع دراسات خضراء عمى الرابط االلكتروني التالي :
http://green-studies.com/2011/11

 -17زياد عبدالوىاب النعيمي ،المعالجة الدولية لتموث المياه ،مقالة الكترونية  ،منشورة بتاريخ عمى
موقع النور عمى الموقع االلكتروني التالي 9
http://www.alnoor.se/article.asp?id=66381

 -08لبنى نعيـ  ،الفاو تحذر مف تناقص األسماؾ بسبب االستهالؾ ،مقالة الكترونية منشورة في موقع
كنانة اوف اليف بيئة وصيد عمى الموقع
http://kenanaonline.com/users/lobnamohamed/posts/324649
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 -19منظمة األغذية والزراعة ِ ،
"الشبحية" تُنزؿ أض ارراً جسيمة بالبيئة البحرية معدات الصيد
الشباؾ
ّ
ِ
األرصدة السمكية وحركة المالحة ،منشورة عمى موقع المنظمة عمى الرابط
خطر عمى
المفقودة والنفاية ٌ

االلكتروني التالي http://www.fao.org/news/story/ar/item/19417/icod
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الملخـــــــــص:
تحكم أعالي البحار منذ القرن  16مبادئ الحرية باعتبارىا مجال بحري دولي مشاع غير قابل
لمتممك بدعوى الحيازة أو السيادة أو وضع اليد  ،تتمتع بتنوع بيولوجي نباتي وحيواني ىائل إال أن ىذا

التنوع يتعرض لتيديد األنشطة البشرية عمى نحو غير مسبوق  ،نتيجة ازدياد الطمب عمى المنتجات

السمكية الغنية بالبروتين كسمك التونة والجمبري  ،وانتعاش الصناعات الدوائية المعتمدة عمى النباتات

وزيوت الحيوانات البحرية مما جعل الدول تتسابق لتطوير وسائل االصطياد ذات اإلنتاجية العالية  ،كل
ىذه التغيرات أثرت سمبا عمى ىذه الثروات البحرية الحية وأصبحت العديد من األصناف تحت وطأة

االنقراض بسبب الصيد الجائر  ،واستعمال معدات الصيد المدمرة لنظم البيئة البحرية  ،إضافة إلى مشكل

تموث البيئة البحرية كل ىذه العوامل انعكست أثارىا عمى مصائد األسماك في أعالي البحار التي بدأت
تتناقص معمنة تيديدا صريحا باستدامة ىذه الموارد لألجيال المقبمة .

ىذا ما جعل المجتمع الدولي يدق ناقوس الخطر ،ويبحث عمى طريقة لالنتقال من وضع الفوضى

إلى مرحمة التنظيم  ،الذي اقتصر في أول مراحل عمى أعمال وتصريحات فردية واتفاقيات ثنائية وجماعية
تيدف بوجو خاص لحماية الثروات البحرية الحية المجاورة لشواطئ الدول المعنية باالتفاق  ،نظ ار لغياب

نظام دولي مرسي لقواعد الحماية والتنظيم خدمة لمصمحة اإلنسانية جمعاء .

ونظ ار لقصور ىذا التنظيم وعدم فعاليتو حاولت وحدات القانون الدولي إرساء إطار قانوني

لحماية وادارة الموارد ،تبمور في شكل صكوك دولية واقميمية  ،وتم تعزيزه بإطار مؤسسي تقوده األمم
المتحدة ووكالتيا المتخصصة عمى رأسيا منظمة األغذية والزراعة وىيئات مصائدىا اإلقميمية  ،وذالك

بيدف إرساء قواعد لحماية الموارد الحية في أعالي البحار  ،وترشيد استيالكيا لتحقيق تنميتيا المستدامة

لجيل الحاضر والمستقبل عمى حد سواء .

Résumé
Considéré comme un bien commun international non soumis à
l’appropriation, la possession ou la saisie, la haute mer est dirigée depuis le
16emesiecle par des principes de liberté internationale, et dispose d’une grande
diversité biologique végétale et animalière.
Une diversité menacée comme à jamais par les activités humaines dont la pêche
et la récolte des produits marins riches et bénéfique pour l’être humain (tel que
le thon, la crevette….)
Une menace accentuée par la reprise de l’industrie pharmaceutique à base
de plantes et d’huiles de ces produits marins qui incite les pays en compétition à
améliorer les moyens de pêche à productivité élevée ;
Toutes ces attitudes en plus de la pollution de l’environnement surtout marin ont
eu un impact négatif sur ces ressources vivantes dont une grande partie est en
voie de disparition, et cette mauvaise influence a causé une déclinaison de cette
richesse et une menace à la durabilité de ces ressource pour les générations
futures.
Ainsi et en raison de l’absence d’un système international contenant des
règles de protection et de réglementation pour l’humanité, la communauté
internationale a tiré la sonnette d’alarme et cherche un meilleur moyen pour
passer du chao à une meilleur organisation, à commencer par des simples
actions et déclarations individuelles en plus d’accords bilatéraux ou collectifs
visant à protéger les ressources biologiques marines vivant dans les eaux
côtoyant les pays concernés par l’accord.
L’absence de telle réglementation et son efficacité, des unités de droit
international, ont essayé d’établir un cadre juridique pour la protection et la
gestion des ressources sous forme d’instruments à caractère international et
régional renforcé par un cadre institutionnel mené par les nations unies et leur
organisations spécialisées menée par le FAO et les organisations de pêche
régionales dans le but d’établir des règles pour la protection des ressources
biologiques de la haute mer et les mesures de conservation en faveur d’un
développement durable pour les générations présentes et futures.

Summary
During 16th Century, High Sea was directed by freedom norms and
because of their particularities, they were considered as an international
Common good that none can own, seizer or possess it.
These areas contain a large Varity of biological plants and animals, which are
threatened by human activities especially with the increase of the business end
industry of fishing that leads countries to use differents ways even bad to
complete each other.
So, many negative impacts influenced living marine resources and cause
the pollution of marine’s environments, and diminishes the sustainability and the
development of living beings.
For all, and in the absence of international organized laws, international
community decides to abolish the chaotic situation and sells some kind of order
by using speech acts, bilateral or collective agreements protect living marine
biological resources.
The lack of rules and regulation anvils international units represented by
UN and its agencies to establish a legal institution concerned by the protection
of living resources in the high sea ,and the way to achieve sustainable
development for both present and future generation.
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