استمارة المشاركة
اللقب:

مرنيز

الرتبة العلمية:

أستاذة محاضر "أ"

االسم

:

فاطمة

المركز الجامعي أحمد زبانة غليزان  /معهد العلوم القانونية واالدارية

مكان العمل:
الهاتف :

)7160(7115169660

البريد اإللكتروني:

infodroit4827@gmail.com-mernizfatima@yahoo.com

التخصص:
محور المداخلة:

القانون الجنائي
المسؤولية والتلوث

النظام الجزائي لحماية البيئة البحرية من التلوث النفطي في البحر
االبيض المتوسط

ملخص:
يعكس قانوف البيئة البحرية االلتزاـ القوم للدكؿ كادلؤسسات الدكلية للتعاكف ،من أجل
محايػة كإدارة البيئػة البحريػة كادلنػاق السػاللية ،ىػاا الفػرع مػن القػانوف الػدكي للبيئػة ،يرتكػز
على آليات قانونية دكلية كاتفاقيات دكليػة كألكػاـ كقػرارات دكليػة غػًن ملزمػة ،كىػو السػب
الام يفسر ضركرة ضبط كمعاجلة ادلشاكل البيئيػة يف إقػار دكي ،كأف معػايًن القػانوف الػدكي
للبيئة تتميز بأهنا كظيفية تستجي دلعاجلة مشكلة زلددة.
كيف لدكد ىاه الورقة البحثية ،إف احلماية اجلنائية للبيئة البحرية من التلوث النفطي يف
البحر االبيض ادلتوسط تستوج االذباه حنو ارناد قانوف جزائي دكي زنق احلماية الالزمة
يف لوض البحر االبيض ادلتوسط.

الكلمات المفتاحية :البيئة ،البحر االبيض ادلتوسط ،اتفاقية دكلية ،التلوث ،النفط،

ادلسؤكلية.

Abstract:
The Law on the Marine Environment reflects the strong commitment of
States and international institutions to cooperate for the protection and
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management of the marine environment and coastal areas. This section of
international environmental law is based on international legal mechanisms,
international conventions and non-binding international provisions and
resolutions, An international framework, and that the norms of international
environmental law are functional and responsive to addressing a specific
problem.
Within the limits of this paper, the criminal protection of the marine
environment from oil pollution in the Mediterranean requires a trend towards the
creation of an international criminal law that would provide the necessary
protection in the Mediterranean basin.
Keywords: Environment, Mediterranean, International Convention, Pollution,
Oil, Responsibility

مقدمة:
مل ينشغل االنساف لىت مطلع القرف العشرين 1دبشكل البيئة البحرية ،كظل لفرتة
قويلة ينظر اىل البحار كاحمليطات كمكاف دكي عمالؽ قادر على استيعاب كل ما يلقى
فيو من سللفات صناعية ،اك مواد كيماكية ...كسواء كاف عمدا اـ دكف ذلك.
كعلى ضوء التطورات احلاصلة على مر السنٌن ،اضحى قانوف البيئة البحرية يعكس
االلتزاـ القوم للدكؿ كادلؤسسات الدكلية للتعاكف ،من أجل محاية كإدارة البيئة البحرية
كادلناق الساللية ،ىاا الفرع من القانوف الدكي للبيئة ،يرتكز على آليات قانونية دكلية
كاتفاقيات دكلية كألكاـ كقرارات دكلية غًن ملزمة ،كىو السب الام يفسر ضركرة ضبط
كمعاجلة ادلشاكل البيئية يف إقار دكي.
كيف ىاا اإلقار ،يرل األستاذ " ألكسندر كيس " أنو " إذا كانت البيئة غًن قابلة
للتجزئة ،فهاا صحيح بصفة خاصة بالنسبة للبيئة البحرية ألسباب كاضحة ،فالتلوث

البحرم ال شنكن مكافحتو بفعالية إال على ادلستول الدكي فقط ".2فالطابع الفريد للبيئة

البحرية يتطل
بشكل متناثر.

ضركرة معاجلة مجيع ادلشاكل ادلرتبطة بالبيئة البحرية بشكل كلي كليس

2

فالػدكؿ أكػدت يف ديباجػة اتفاقيػة قػانوف البحػار لعػاـ ، 1982كعيهػا كإدراكهػا بػأف

ادلشػاكل ادلتعلقػة بادلنػاق البحريػة مرتابطػة ارتباقػا كثيقػا كرنػ النظػر فيهػا ككػل ،3فمعػايًن
القانوف الدكي للبيئة تتميز بأهنا كظيفية تستجي دلعاجلة مشكلة زلددة.
إف النصػو االتفاقيػة األكىل الػي مت اعتمادىػا علػى ادلسػتول الػدكي تتعلػ حبمايػة
الطبيعة كبصفة خاصة األنواع احليوانية كالنباتية الربية ،4مث تلتها اتفاقيات متعلقة حبماية ادلياه
احلدكديػة منهػا :ادلعاىػدة األمريكيػة الربيطانيػة ادلربمػة يف  11ينػاير  1909ادلتعلقػة بادليػاه
احلدكدية بٌن بريطانيا ككندا كقتها كانت الواليات ادلتحدة األمريكية مستعمرة بريطانية .مت
االنتظػار لػىت اخلمسػينيات أيػن ظهػرت أكىل االتفاقيػات الدكليػة ادلتعلقػة حبمايػة البحػر مػن
التلوث.
كإف التلوث البحرم بالنفط ىو أكؿ من جل االنتباه لوجود مشكلة تتطل تدابًن
للمكافحػة علػى ادلسػتول الػدكي ،كتعتػرب اتفاقيػة لنػدف ادلربمػة يف  12مػام  1954ادلتعلقػة
دبنع التلوث البحرم بالنفط كادلسماة "  "OILPOL" Oïl Pollutionاكؿ خطػوة زلتشػمة
حنػػو ىػػاا الطري ػ  ،كالػػي مت تعوي ػػها يف  24نػػوفمرب  3;95باتفاقيػػة " MARPOL
 " Marine Pollutionللوقايػة مػن التلػوث عػن قريػ السػفن ،كيف نفػس الوقػت مت
اعتماد عدة اتفاقيات دكلية متعلقة دبنع إلقاء النفايات ،كاالتفاقية ادلتعلقة بادلسػؤكلية ادلدنيػة
عن األضرار النامجة عن التلوث بالنفط .
كاجلدير بالاكر ،أف اجلزائر تعترب من الدكؿ الساللية ادلطلة على لوض البحر االبيض
ادلتوسط دبسافة تتجاكز 3422كلم ،كىي ع و يف ادلنظمة البحرية الدكلية( ،)IMOكما
ابدت اىتماما مبكرا دبسألة محاية البيئة البحريةػ ليث صادقت على اتفاقية لندف دلنع
التلوث البحرم بالزيت سنة  ،3;76مث بعد ذلك صادقت على رلموعة االتفاقيات أذنها
اتفاقية لندف سنة  ،3;94اتفاقية قانوف البحار  3;:4كاتفاقية برشلونة كبركتوكوالهتا.
كعند ىاه االذنية ،تأ ي ىاه الورقة البحثية لتسلط ال وء لوؿ اشكالية :اىل ام
مدل ربق الردع اجلزائي يف رلاؿ محاية البيئة البحرية من التلوث النفطي يف البخر االبيض
ادلتوسط؟
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كلإلجابة على ىاه االشكالية ،يتم التطرؽ اكل اىل ربديد مفهوـ التلوث النفطي
يف البحر ادلتوسط(ادلبحث االكؿ)مث البحث يف اساس ادلسؤكلية اجلزائية عن ىاا
التلوث(ادلبحث الثاين).
المبحث االول :مفهوم التلوث النفطي للبيئة البحرية في المتوسط

من االذنية دبكاف اف يتم التطرؽ اىل تعريف التلوث يف البيئة البحرية(ادلطل
مصادر التلوث يف منطقة البحر االبيض ادلتوسط(ادلطل الثاين).

االكؿ)مث

المطلب األول :التعريف بالتلوث للبيئة البحرية
من بٌن التعاريف البارزة للبيئة البحرية ما جاء بو الدكتور عبد اذلادم زلمد عشرم يف
رسالتو على أهنا  ":كل مسالات ادلياه ادلاحلة الي سبثل كتلة متصلة بع ها ببعض
متالئمة األجزاء سواء كاف ىاا االتصاؿ قبيعيا أك صناعيا ،كما تشمل عليو ىاه الكتلة
من مجيع أكجو احلياة البحرية".5

كيستنتج من ىاا التعريف ادلنتقى يف ىاه الورقة البحثية ،اف البيئة البحرية تشمل على:
 مجيع مسالات ادلياه ادلاحلة ادلتصلة ببع ها البعض اتصاال قبيعيا كاف أك صناعيا. سطح البحر كأعماقو ،كيقصد هبا الرتبة الي تستقر ربت مياه البحر كاأللياء ادلوجودة. مجيع األلياء البحرية كاألمساؾ البحرية كالقشريات كالنباتات كغًنىا. مجيع البحار ادلغلقة كشبو مغلقة.كما عرفت

كما عرفت ادلادة .4أ 6لعاـ  3;98التفاقية برشلونة التلوث ":يقصد بالتلوث قياـ
االنساف سواء بطريقة مباشرة اك غًن مباشرة بإدخاؿ أية مواد أك أية صنوؼ من الطاقة اىل
البيئة البحرية ،شلا يسب ضررا من احملتمل أف يسب اثارا مؤذية كاحلاؽ ال رر بادلصادر
احلية ،أك أف تكوف مصدر خطر على الصحة البشرية كعائقا للنشاقات البحرية دبا يف ذلك

صيد االمساؾ كافساد نوعية مياه البحر ادلستخدمة كانقاصها دلدل التمتع هبا".7
من اخلصائص ادلستفادة من ادلادة :ادلشار إليها سابقا أنو:
 الداث تغيًن يف الوسط الطبيعي دلكونات البيئة البحرية.
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 تدخل االنساف سواء بطريقة مباشرة أك غًن مباشرة يف الداث ىاا التغيًن البيئي.
 لدكث ضرر فعال أك زلتمل الوقوع مستقبال.
كللتلوث النفطي تأثًنات بيئية جد خطًنة شنكن تلخيص بع ها فيما يلي:
 التأثير على األحياء البحرية:

تعيش الطافيات ادلائية كالعوائ النباتية على بعد سنتمرتات من سطح البحر كيفرتض
أف تتعرض ىاه الكائنات احلية إىل سلاقر ،نظرا ألهنا تواجو تركيزا عاليا من الزيوت البرتكلية،
كالي تعترب مركبات سامة ذلا تؤدم إىل نقص دنوىا كتعطيل تكاثرىا .

 التأثير على الطيور البحرية:
أكػدت الدراسػات ادليدانيػة أف للػنفط دكر أساسػي يف االخنفػاض ادلتزايػد للطيػور البحريػة
كأف مئات اآلالؼ من الطيػور البحريػة تتعػرض للزيػوت البرتكليػة سػنويا ،فهػاه الطيػور تق ػي
معظػم كقتهػا علػى سػطح ادلػاء ،فهػي تسػبح أكثػر شلػا تطػًن ،كالق ػاء عليهػا سػيفقد ادلنػاق
الساللية توازهنا البيئي.
 التأثير على الثروة السمكية :
اجلػدير بالػاكر أف أثػر التلػوث بػالنفط يظهػر علػى مصػايد األمسػاؾ بعػد ثالثػة أك أربعػة
سنوات من لدكثو ،يف صورة اخنفاض يف ادلخزكف السمكي بادلنطقة ادللوثة ،مػن جػراء تػأثًنه
علػػى الغػػااء كبوي ػػات كيرقػػات األمسػػاؾ ،حبيػػث أف األمسػػاؾ اليافعػػة هتجػػر مكػػاف التلػػوث شلػػا
يفقد الصيادين مصدرا ىاما لرزقهم.

 اإلضرار بالصحة العامة
قد ينتج عن تعرض جسم اإلنساف جلرعات كبًنة إللدل مكونات النفط إىل تغًنات
يف الرتكيػ الػوراثي يف اخلاليػا اجلسػمية ،قػد تػؤدم إىل بعػض التشػوىات كنتيجػة لقػدرة
النفط على اإلخالؿ بالتوازف البيئي البحرم الطبيعي.
كفقػد عمػدت بعػض الػدكؿ إىل منػع مػركر النػاقالت كالسػفن الػي ربمػل بعػض ادلػواد
اخلطرة ،منها القرار الثنائي ادلشرتؾ بٌن فرنسا كإيطاليػا ادلتخػا مػن قرفهمػا سػنة . 3;;5فقػد
منعتػا دبوجبػو فرنسػا كإيطاليػا مػركر السػفن ك النػاقالت الػي ربمػل مػواد خطػرة يف م ػي "
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بونفسػي" الواقػع بػٌن جزيػر ي كورسػيكا الفرنسػية كسػردينيا اإليطاليػة كالػام يبلػ عرضػو
34كلم.
كلغرض إعادة تكوين كرسكلة البحارة كالربػاف أنشػأت اجلامعػة البحريػة العادليػة بالسػويد
سنة  1983كعملت من خالؿ إنشاء العديد من الدكرات التكوينية ،باإلضافة إىل تكثيف
كتشديد كسائل الرقابة كادلراقبة التقنية للسفن.
المطلب الثاني :مصادر التلوث النفطي بمنطقة البحر المتوسط

;

لقد لددت اتفاقية برشلونة كالربتوكوالت ادللحقة هبا منطقة البحر األبيض ادلتوسط
كاآل ي" :ادلياه البحرية للبحر األبيض ادلتوسط بصفة خالصة دبا يف ذلك اخللجاف ك
البحار ،كزندىا عند مدخل الفنارة م ي جبل قارؽ ،مث إىل الشرؽ لىت احلدكد اجلنوبية
دل ي الدردنيل كبٌن فنارتيها .
ادلتعل باحلاالت الطارئة،
إال أنو دبوج تعديل  1995الّتفاقية برشلونة كبركتوكوذلا ّ
أصبحت منطقة البحر ادلتوسط تشمل ادلياه الداخلية ككاا ادلياه الشاقئية لألقراؼ ،كاّلي
مت ترؾ ربديدىا للسلطة الّتقديرية للدكؿ األقراؼ كذلك دبوج ادلادة األكىل فقرة  4من
الّتعديل ،كما أضافت الفقرة الّثالثة من نفس ادلادة من الّتعديل الساب الاكر أف نطاؽ
تطبي الربكتوكوالت ادللحقة باّتفاقية برشلونة شنتد ليشمل الّنطاؽ اجلغرايف احملدد هبا أم
بالربكتوكوالت.
أما السفينة النفطية كمصدر مسب للتلوث البحرم ،فقد عرفتها اتفاقية ماربوؿ
ادلادة الثانية يف فقرهتا الرابعة ":أف السفينة ىي أم نوع سبارس نشاقها يف البيئة البحرية دبا
يف ذلك قوارب اذليدركفيل ،ادلركبات ادلزكدة بوسائد ىوائية كالغواصات كالطائرات العائمة
كاالرصفة الثابتة".32
كلقد كسع الربكتوكوؿ ادللح باتفاقية برشلونة مفهوـ السفينة يف ادلادة الثالثة الفقرة
االكىل على اهنا ":ادلراك الي تسًن فوؽ ادلاء كربتو مهما كاف نوعها".33
6

كذب ادلاللظة اف ىاا التوسع يف مفهوـ السفينة كمصدر ملوث ىو الرقابة احملكمة
على كل ما شنكن اف يسب التلوث يف البيئة البحرية.
كيف ىاا اإلقار ،عرفت اتفاقية ماربوؿ التلوث الناتج عن السفن يف ادلادة الثانية يف
فقرهتا الثالثة بأنو ":أم لادث يت من افراغ لاؿ أك زلتمل دلادة ضارة اك أم تدفقات دلثل
ىاه ادلادة .كما اعطت االتفاقية يف الفقرة الثانية مفهوما للمواد ال ارة بأهنا ":الي إذا
اختلطت دبياه البحر يسفر عنا تعرض صحة االنساف للخطر كخبوا مياه البحر أك
احليلولة دكف االستخدامات ادلشركعة للبحر.
كذبدر ادلاللظة أ ،االفراغ لس االتفاقية يعين افالت اك قرح أك ضخ أك قاؼ اك
اسكاب للمادة ضارة يف البحر ،كالي ىي مسببة التلوث البحرم .كإف النفط بكافة أنواعو
من ادلواد ال ارة الي مشلتها ادلادة ادلاكورة سابقا ،كيشمل التلوث العمدم الناتج عن
التصريف العمدم ذلاه ادلادة أك غًن العمدم الناتج عن احلوادث البحرية.34
المبحث الثاني  :اساس المسؤولية الجنائية عن التلوث النفطي في المتوسط
ادلادة  457من اتفاقية االمم ادلتحدة لقانوف البحػار نصػت علػى اف" :الدكلػة مسػؤكلة
عن الوفاء بالتزاماهتا الدكلية ،ادلتعلقة حبماية البيئة البحرية كاحلفاظ عليها ،كىي مسؤكلة كفقا
للقانوف الدكي.
كبالتاي فإف االتفاقية دبوجػ ىػاه ادلػادة ترتػ علػى الػدكؿ مسػؤكلية دبوجػ القػانوف
ال ػػدكي بالوف ػػاء بالتزاماهت ػػا الدكلي ػػة ادلتعلق ػػة حبماي ػػة البيئ ػػة البحري ػػة كاحلف ػػاظ عليه ػػا  .كى ػػاه
االلتزامػػات تشػػمل تلػػك ادلفركضػػة علػػى الػػدكؿ دبوج ػ ىػػاه االتفاقيػػة كاالتفاقيػػات االخػػرل
ذات الصػػلة كقواعػػد العػػرؼ الػػدكي ،كالػػي تػػنص علػػى محايػػة البيئػػة البحريػػة كاحلفػػاظ عليهػػا،
كذلك دبنع كقػوع ال ػرر البيئػي ،كالتقليػل منػو اىل ادح لػد شلكػن ،كمػا تشػمل االلتػزاـ ػرب
ال رر الام يلح بالبيئة البحرية.
المطلب االول :العمل الدولي غير المشروع عن التلوث النفطي في المتوسط
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اتف الفقػو الػدكي لػوؿ م ػموف العمػل غػًن ادلشػركع دكليػا علػى انػو يعػد عمػال غػًن
مشركع دكليا مىت كاف سلالفا لاللتزامات الدكلية للدكلة.
كعل ػػى ى ػػاا النح ػػو ،اىتم ػػت االتفاقي ػػات الدكلي ػػة العادلي ػػة كاالقليمي ػػة منه ػػا حبماي ػػة البيئ ػػة
البحرية دبنطقة البحر ادلتوسط ،ليث نصػت علػى التزامػات تسػتهدؼ محايػة ىػاه البيئػة مػن
التلوث الناتج عن التصريف العمدم كعن احلوادث البحرية بفػرض قواعػد تتعلػ ببنػاء سػفن
كتدري قاقمها اك لظر افعػاؿ مهينػة بسػب مػا ربدثػو مػن مسػاس بالبيئػة البحريػة  ،ليػث
اصبح ام انتهاؾ اللتزاـ دكي يرت مسؤكلية الدكلة مرتكبة االنتهاؾ
يعترب عمال غًن مشركع اذا توفرت عدة عناصر كىي كما يلي :
اوال  :انتهاك واخالل بالتزام دولي
يشكل كل اخالؿ بالتزاـ دكي اك خرقو عمال غًن مشركع دكليا ،ليث أف معظم
االتفاقيات الدكلية نصت على التزاـ االقراؼ بازباذ كافة التدابًن كالوسائل كاالجراءات
ادلالئمة دلنع تلوث البيئة البحرية كالسيطرة عليو.
كإف مثل ىاه االلتزامات تشمل االلتزاـ بازباذ اسالي اك اتباع سلوؾ معٌن كسن
القوانٌن كالتنظيمات الوقنية دلنع كادلعاقبة على تلوث البيئة البحرية ،كتقصًن الدكلة يف ازباذ
مثل ىاه االجراءات يعد خرقا اللتزاماهتا السالف الاكر.
كرنمع الفقو الدكي على ضركرة توافر عنصرين اكصف عمل الدكلة بانو غًن مشركع
دكليا اذا ربق شرقاف ذنا:

 الشرط االول :اف يكوف التصرؼ منسوبا اىل الدكلة اك دبعىن اخر رن اف يكوف القياـ
بعمل اك عدـ القياـ بو منسوبا اىل الدكلة ادللتزمة.35
كقد يكوف ىاا التصرؼ غًن ادلشركع صادرا عن السلطة التشريعية للدكلة كما ىو
احلاؿ يف لالة امتناعها عن اصدار تشريعات ككضع النظم الكفيلة دبنع التلوث الناتج عن
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التصريف العمدم كلفظو كالسيطرة عليو بادلناق البحرية الي تدخل يف كاليتها اك بالنسبة
للسفن الي ربمل علمها اك تكوف مسجلة فيها .
كما ىو احلاؿ يف لالة ازباذىا عمال اك اقرارىا نظاما يتعارض مع الكاـ كقواعد
االلتزاـ الدكي حبماية البيئة البحرية من التلوث الناتج عن ىاا ادلصدر اك صدكر نظم
كقواعد اقل فعالية من القواعد كالنظم كادلعايًن ادلتف عليها عادليا _ كقد يكوف ىاا
التصرؼ غًن ادلشركع صادرا عن السلطة الق ائية للدكلة كما ىو احلاؿ انكار العدالة
كذلك بعدـ ال ماف لألجان امكانية اللجوء اىل الق اء الوقين للحصوؿ السريع على
تعويض كاؼ اك ترضية اخرل عن ال رر الناتج عن التلوث الدم يسببو األشخا
الطبيعيوف اك االعتباريوف اخلاضعوف لواليتها .
كقد يكوف العمل غًن ادلشركع صادرا عن السلطة التنفياية ليث اف الدكلة تساؿ عن
تصرفات ىيئاهتا كمؤسساهتا التنفياية كموظفيها سواء التصرفات غًن ادلشركعة الصادرة منها
كتكوف مأذكنا هبا من قرؼ الدكلة اك تلك الي تصدر اثناء اك دبناسبة اداء الوظيفة اذ
تتحمل الدكلة ادلسؤكلية باعتبارىا مسؤكلة عن االضرار ادلرتكبة من قرؼ موظفيها سواء
خالفوا القانوف الداخلي اك ذباكزكا لدكد اختصاصهم باعتبار اف العمل قد مت حلساب
الدكلة كربت اشرافها كرقابتها.36
اما فيما يتعل بتصرفات االشخا الطبيعيٌن كادلعنويٌن الاين ال يعملوف باسم الدكلة
اك حلساهبا فاف العمل غًن ادلشركع الصادر عنهم ال تساؿ عليو الدكلة اال اذا ثبت اف
الدكلة مل تباؿ العناية الالزمة دلنع ىؤالء االشخا من ارتكاب التلوث اك لن تتخا احليطة
االزمة دلنعهم عن ذلك.
الشرط الثاني  :اف يكوف ىاا التصرؼ قد مت سلالفا دلا تق ي بو القاعدة القانونية
الدكلية.
كلقد استقر العمل بٌن الدكؿ على االخا بقاعدة عرفية يف القانوف الدكي ربظر على
الدكلة بصفة عامة سواء كانت قراؼ يف معاىدات دكلية حلماية البيئة البحرية اك مل تكن،
تلويث البيئة البحرية كتامرىا باحملافظة على ىاه البيئة كمحايتها ضد كافة مظاىر التلوث
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كمنو سلالفة ىاه القاعدة اك ىاا االلتزاـ الدكي ك القياـ بأعماؿ من شاهنا تلويث البيئة
البحرية ىو خرؽ اللتزاـ دكي يرتت عنو عمل دكي غًن مشركع كيرت ادلسؤكلية الدكلية
..37
ك ىاا ادلعيار يعتمد يف رلاؿ تلويث البيئة البحرية الناتج عن التصريف العمدم من
السفن كالتلوث غًن العمدم من السفن على لد سواء.
ثانيا  :الضرر

يقصد بو القانوف الدكي ":ادلساس حب اك دبصلحة مشركعة اللد اشخا القانوف
الدكي " .كىو من اىم العناصر الالزمة ،لقياـ ادلسؤكلية الدكلية ،كمنو فانو من ال ركرم
اثبات ال رر لقياـ ادلسؤكلية الدكلية 38كال مكاف ادلطالبة بالتعويض.
ىناؾ شبو امجاع يف الفقو الدكي على اف م موف ال رر البيئي يشمل االضرار
ادلباشرة الي تقع لألشخا اك لألمواؿ اك االنشطة كادلصاحل ،كاالضرار الغًن مباشرة الي
ربدث للبيئة نفسها كالي تتمثل يف اخللل اك االهنيار التدررني للتوازف الطبيعي ببٌن العناصر
ادلشكلة ذلاه البيئة كذلك يف خالؿ اآلجاؿ الطويلة ،39كىاا يرتت عليو انو من الصع
تقدير االضرار غًن ادلباشرة كمن الصع اي ا تقدير التعويض عنها.
كقد يكوف ال رر البيئي مألوفا اك غًن مألوؼ ،كذبدر ادلاللظة اىل انو يشرتط يف
ال رر البيئي اف يكوف ضررا غًن عادم .فال يكفي ازالة نقاء ادلياه ،فال يوجد تلوث اال
عندما تصل درجة ال رر اىل احلد الام يهدد االستخداـ اجلماعي ال ركرم للمياه .
كذبدر ادلاللظة ،اف ال رر ال يعد الد العناصر االساسية للفعل غًن ادلشركع اذ اف
انتهاؾ الكاـ االتفاقية كلده يكفي لرتتي ادلسؤكلية بغض النظر عن كقوع اضرار اك تلوث
للبيئة البحرية.3:
ثالثا :العالقة السببية

كىو اثبات قياـ رابطة سببية بٌن العمل اك االمتناع الصادر عن الدكلة ،كبٌن ال رر
الام ترت عن ذلك العمل اك االمتناع ،كىو ما يطل عليو الفقو باإلسناد سواء كانت
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التصرفات ال ارة صادرة عن الد اجهزة الدكلة سلطاهتا الثالث كمن الد رعاياىا
ليث رن على الدكلة جعل تشريعاهتا الداخلية منسجمة مع القانوف الدكي.
كما اف الدكلة مسؤكلة عن تصرفات ىيئاهتا االدارية قادلا اهنا تتصرؼ باسم كحلساب
الدكلة سواء ازبات تصرفات شكال ارنابيا اك سلبيا تتمثل يف امتناع عن ازباذ اجراءات
مفركضة عليها دبقت ى التزاماهتا الدكلية كلىت لو ذباكز موظفوىا السلطة احملولة ذلم من
قبلها ،قادلا قاموا هبا لصاحلها ام لصاحل الدكلة كربت اشرافها كرقابتها ك دبناسبة اك اثناء اك
من اجل كظيفتهم;.3
كبصفة عامة ،رن اثبات العالقة السببية بٌن ال رر ك بٌن فعل التلوث الام انتج
ال رر ،كاليانا يصع اثبات ىاه العالقة لبعد ادلسافة الي تفصل بٌن مكاف كقوع
االعماؿ ادللوثة ،كبٌن مكاف كقوع ال رر.
الطلب الثاني :مصدر التجريم عن التلوث النفطي في المتوسط
دبوج االتفاقيات الدكلية العادلية اك االقليمية اك الثنائية ،تلتزـ الدكؿ بت مٌن تشريعاهتا
الكاـ ىاه االتفاقيات يف رلاؿ محاية البحر االبيض ادلتوسط من التلوث النفطي.
أوال :االتفاقية الدولية العالمية.
يرتت عن انتهاؾ احلظر الوارد يف اتفاقية لندف لعاـ  3;76ادلتعلقة دبنع التلوث
بالنفط نشوء ادلسؤكلية الدكلية ،ليث اف سلالفة الكاـ ادلادتٌن الثالثة كالتاسعة من االتفاقية
 ،يؤدم اىل ادلعاقبة عليها كفقا لتشريع دكلة التسجيل ،ام يطب قانوف دكلة علم السفينة،
كىاا ما نصت عليو ادلادة السادسة يف فقرهتا االكىل.
كما اشرتقت االتفاقية بنفس ادلادة يف فقرهتا الثالثة اف تكوف العقوبة ادلقررة يف لالة
سلالفة السفينة الكاـ االتفاقية بتصريف ادلواد النفطية يف اعاي البحار يف قانوف دكلة العلم،
اال تقل عن العقوبة ادلقررة عن االفعاؿ ادلماثلة الي شنكن اف تقع يف نطاؽ حبرىا االقليمي.
اما اتفاقية لندف  3;95ادلتعلقة دبنع التلوث من السفن ،فلم تت من اية الكاـ تتعل
بادلسؤكلية الدكلية  ،كاف ادلادة  3/6منها تبتعد عن تطبي القانوف الدكي اذ اهنا ربيل اىل
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القانوف الداخلي لدكلة علم السفينة فيما يتعل دبخالفة الكاـ االتفاقية أيا كاف مكاف
كقوع ادلخالفة ليث انو يطب القانوف احمللي لدكلة العلم يف تقرير العقوبات على اية سلالفة
بغض النظر عن مكاف كقوعها ،ىاا فيما يتعل بادلخالفات الي تقع خارج نطاؽ كالية
الدكؿ االقراؼ.
اما فيما سنص ادلخالفات الي تقع يف نطاؽ كالية دكلة من الدكؿ االقراؼ ،فإف
للدكلة الي كقعت ادلخالفة يف نطاؽ كاليتها ازباذ االجراءات ادلناسبة ،كتوقيع العقوبات عن
ىاه ادلخالفة كفقا لقانوهنا احمللي اك زبوؿ ذلك لدكلة علم السفينة بعد تزكيدىا بادلعلومات
كاالدلة الثابتة للمخالفة كىاا قبقا للمادة  3/6ك .4
كقد اشرتقت االتفاقية اف تكوف العقوبات ادلنصو عليها 42يف ىاه القوانٌن احمللية
شديدة كصارمة بشكل ربد من كقوع ادلخالفات ،كرن اال تكوف اقل صرامة كشدة من
تلك ادلقررة على ادلخالفات الواقعة يف نطاؽ كاليتها الق ائية.
كلقد نصت ادلادة  6/6من االتفاقية على ما يلي " :رن اف تكوف العقوبة احملددة
دبقت ى قوانٌن االقراؼ كفقا للمادة احلالية صارمة بقدر يكفل بعد تثبيت عمليات خرؽ
االتفاقية احلالية ،كاف سبارس ىاه الصرامة يف الدرجة ذاهتا بغض النظر عن مكاف كقوع
اخلرؽ.
كقبقا أللكاـ االتفاقية يف لالة توافر داللة قوية لالعتقاد أف لالة السفينة اك معداهتا
ال تتطاب مع الشهادات الي ربملها السفينة ،فإنو يتعٌن على السلطات الي اجرت
التفتيش ازباذ االجراءات الالزمة للحيلولة دكف احبار السفينة لىت يثبت لن تسب هتديدا
للبيئة البحرية.
كلقد نصت ادلادة اخلامسة يف الفقرة الثانية من اتفاقية ماربوؿ على ما يلي" :لينما
تكوف السفينة الواج ليازهتا لشهادة دبقت ى الكاـ اللوائح ،يف ادلوانئ اك احملطات
البحرية الواقعة يف ظل الوالية القانونية لطرؼ من االقراؼ فإهنا زب ع لتفتيش يقوـ بو
موظفوف سلولوف قانونا من قبل ذلك الطرؼ ،كرن اف يقتصر التفتيش على التأكد من
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كجود شهادة صحيحة على منت السفينة ،اال اذا كانت تلك اسباب تبعث على االعتقاد
أف لالة السفينة اك ذبهيزاهتا زبتلف اختالفا جوىريا عما كرد كصفو يف تلك الشهادة.
كيرتت على ذلك ،أنو يف ىاه احلالة اك لٌن ال تتوافر شهادة صحيحة على ظهر
السفينة ،فإف على الطرؼ القائم بالتفتيش اف يتخا اخلطوات الكفيلة دبنعها من االحبار اىل
اف يكوف دبقدكرىا التقدـ حنو البحر دكف تعريض البيئة البحرية لتهديد مفرط على انو رنوز
لالك الطرؼ السماح للسفينة دبغادرة ادليناء اك احملطة البحرية للتوجو حنو اقرب لوض
مناس متاح ال صالح السفينة " ،يستثين من تطبي اتفاقية لندف  3;76ككاا اتفاقية
ماربوؿ لندف  3;95ادلعدلة يف  3;9:سفن الصيد الي تبحر يف البحًنات العظمى
بأمريكا الشمالية كسفن القوات البحرية اك السفن الي تعمل يف خدمة ىاه القوات ككاا
سفن ادلساعدات البحرية.
ثانيا :االتفاقية مونتي قوباي
لقد رتبت اتفاقية موني قوبام ادلسؤكلية على عات دكلة العلم كالدكلة الساللية كدكلة
ادليناء عن خرؽ كاج منع التلوث البحر من السفن ،كالتقليل من لدتو اىل اقصى لد
شلكن.

أ .مسؤولية دولة العلم:
دكلة العلم ملزمة باعتماد القوانٌن لقوانينها الداخلية على ىاا االنتهاؾ ام كاف
مكاف كقوعها ،أك مكاف لدكث ،أك مشاىدة الّتلوث الّناتج عن االنتهاؾ ،كيشرتط أف
تكوف العقوبات شديدة اك رادعة دلرتكبيها.
كيف ىاا السياؽ ،نصت الفقرة األكىل من ادلادة  217من اتفاقية موني ڤوبام على
ما يلي " ت من الدكؿ امتثاؿ السفن الرافعة لعلمها أك ادلسجلة فيها للقواعد كادلعايًن
الدكلية ادلطبقة ك ادلوضوعة عن قري منظمة دكلية سلتصة أك مؤسبر دبلوماسي عاـ ،كدلوانئها
تلوث البيئة البحرية من السفن ك لفظو
كأنظمتها ادلعتمدة كفقا ذلاه االتفاقية من أجل منع ّ
كالسيطرة عليو ،ك تعتمد تبعا لالك من القوانٌن ك األنظمة ك تتخا من التدابًن األخرل ما
يلزـ لتنفيا ىاه القواعد ك ادلعايًن ك القوانٌن ك األنظمة32 ،من اتفاقية موني ڤوبام  /ك
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تؤمن دكلة العلم التنفيا ذلاه القواعد ك ادلعايًن ك القوانٌن ك األنظمة ،بصرؼ النظر عن
كقوع االنتهاؾ  ".أي ا ما نصت ادلادة 218على أنو " تتخا الدكؿ ،بوجو خا ،
تدابًن مناسبة لتأمٌن منع السفن الرافعة علمها أك ادلسجلة فيها لىت تستجي دلتطلبات
القواعد ك ادلعايًن الدكلية ادلشار إليها يف الفقرة ، 1دبا يف ذلك ادلتطلبات ادلتعلقة بتصميم
السفن ك معداهتا ك تكوين قواقمها".
اما الفقرة  4من ادلادة  94من اتفاقية موني ڤوبام تنص أي ا على ما يلي " ...
على أف يكوف الرباف ك ال باط ،ك إىل ادلدل ادلناس أفراد السفينة على دراية تامة
باألنظمة الدكلية ادلنطبقة فيما يتعل بسالمة األركاح يف البحار ك منع ادلصادمات ك منع
التلوث البحرم ،ك لفظو ك السيطرة عليو ...ك أف يكونوا مطالبٌن دبراعاة ىاه القواعد".
ّ

ب.حقوق الدولة الساحلية في حماية بحرها اإلقليمي من الّتلوث
خولت اتفاقية موني قويب للدكلة الساللية ل اعتماد القوانٌن كاألنظمة الوقنية دلنع
الّتلوث الّناتج عن السفن األجنبية كلفظو كالسيطرة عليو يف حبرىا اإلقليمي دبا يف ذلك
السفن اّلي سبارس ل ادلركر عرب البحر اإلقليمي.
يرتت على تطبيقها(أم على تطبي القوانٌن كاألنظمة ادلاكورة أعاله)
كيشرتط أّال ّ
إعاقة ل السفن األجنبية يف ادلركر الربمء عرب البحر اإلقليمي ،كل ادلركر الربمء أقرتو
أي ا اتفاقية جنيف  1958كذلك يف مادهتا االكىل.

كل عمل
كلكي تبقى السفن األجنبية ّ
متمتعة حب ادلركر الربمء ،عليها االمتناع عن ّ
من أعماؿ التلوث العمدم كاخلطًن كىاا قبقا أللكاـ ادلادة ;4.3ج من اتفاقية قانوف
البحار كاال اعترب مركرىا ضارا بسلم الدكلة الساللية كحبسن نظامها أك بأمنها كمنو رنوز
ذلا ازباذ اإلجراءات الالزمة دلنعها من ادلركر عرب حبرىا اإلقليمي كىاا قبقا أللكاـ
ادلادة 3.42من االتفاقية ادلاكورة اعاله .
كلقد خولت االتفاقية للدكلة الساللية سلطات أمنية كاسعة ،ليث تّتخا عدة صور
لس نوع كجسامة ادلخالفة ،ليث خولتها ما يلي:
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 حق الّتفتيش المادي للسفن
كىاا يف نطاؽ الرقابة اّلي سبارسها على السفن األجنبية ادلتواجدة يف مناققها
البحرية ،ليث أّنو يف لالة ارتكاب سفينة مبحرة يف البحر اإلقليمي أك ادلنظمة
االقتصادية (للدكلة اؿ ساللية) سلالفة يف ادلنطقة االقتصادية اخلالصة للقواعد كادلعايًن
ادلتعلقة دبنع الّتلوث من السفن كخف و كالسيطرة عليو ،للدكلة الساللية
الدكلية كلقوانينها ّ
قل معلومات بشأف ىويتها ميناء الّتسجيل ،ميناء آخر زيارة كميناء الزيارة الّتاي .
كيشرتط ىاا الّتفتيش امتناع السفينة عن تقدمي ادلعلومات اّلي قلبتها الدكلة
الساللية لتقرير ما إذا كقع انتهاؾ أـ ال ،كذلا قل ادلعلومات ادلاكورة أعاله ،إذا كانت
ادلعلومات ادلقدمة سلالفة للحالة الواقعية الظاىرة كذلك إذا كانت ادلخالفة الي ارتكبتها
ربمل على االعتقاد حبدكث تصريف تسب يف إحلاؽ ضررا جسيما أك هتديد بإحلاؽ ضرر
جسيم.
أما إذا كانت السفينة مبحرة يف البحر اإلقليمي للدكلة الساللية ،ككقع االنتهاؾ بو
يتعل بادلخالفة ،كرن اف يقتصر
رنوز ذلا أم للدكلة الساللية إجراء تفتيش مادم ّ
الّتفتيش ادلادم على ما يلزـ محلو من الشهادات كسجالت ككثائ أخرل قبقا للقواعد
كادلعايًن الدكلية ادلقبولة عموما ،كال رنوز القياـ دبزيد من الّتفتيش ادلادم اال يف احلاالت
الّتالية:

أ .كجود أسباب كاضحة تدعو لالعتقاد بأف لالة السفينة أك معداهتا ال تتطاب إىل لد
كبًن مع تفاصيل الوثائ اّلي ربملها.

ب .عدـ كفاية الوثائ أك م موهنا يف نفي أك تأكيد االنتهاؾ ادلشتبو بو.
ج .عدـ محل السفينة ألم شهادات صحيحة.

 حجز السفينة
للدكلة الساللية يف شلارستها حلقوقها ادلستمدة من سيادهتا على إقليمها ،كمن اتفاقية
موني قوبام على حبرىا اإلقليمي كمناققها االقتصادية اخلالصة ،ازباذ تدابًن من بينها
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لجز السفن كفقا دلا تفت يو ال ركرة ل ماف تطبي كالرتاـ قوانينها كأنظمتها يف لالة
ادلتعلقة بصاللية السفن لإلحبار كبالقواعد كالقوانٌن
ثبوت انتهاكا للقواعد كادلعايًن الدكلية ّ
ادلتعلقة دبنع الّتلوث.
الوقنية ّ
كإذا تسب ىاا االنتهاؾ أك ادلخالفة يف تصريف سب ضرر جسيم أك هتديد بإحلاؽ
ضرر جسيم بسالل الدكلة الساللية أك مصاحلها ادلرتبطة بو ،أك بأم من موارد حبرىا
اإلقليمي ،أك منطقتها االقتصادية اخلالصة ،رنوز لتلك الدكلة الساللية إذا اقت ت قرائن
الق ية ذلك رفع دعول لجز السفينة ،ليث ال يسمح ذلا باإلحبار إال إىل أقرب لوض
مناس إلصالح السفن.
كرن على أف يسمح ذلاه السفينة دبواصلة سًنىا دبجرد إزالة أسباب ادلخالفة كيرفض
اإلفراج عنها ،أك رنعل مشركقا بالتوجو إىل أقرب لوض مناس إلصالح الشهادات إذا
كاف ذلك سيشكل هتديدا غًن معقوؿ باإلضرار بالبيئة البحرية ك ىاا قبقا أللكاـ ادلادة
226من االتفاقية.
ك قد اشرتقت ادلادة  225من االتفاقية أال تعرض الّتدابًن العالجية كالتدخل
ادلتخاة ضد السفن االجنبية ادلاللة للخطر كأال تعرض السفينة للخطر كاقتيادىا دليناء
ّ
8
أك مرسى غًن مأموف أك تسب أم خطر للبيئة البحرية  ،أم أف ادليناء يكوف مستعدا
فّنيا كأمنيا الستقباؿ السفينة.
 المطاردة:
رن على أم سفينة تقوـ بانتهاؾ للقواعد كالّنظم الوقنية ادلتعّلقة حبماية البيئة
البحرية من الّتلوث كادلوضوعة من قرؼ الدكلة الساللية ،أف سبتثل لإلجراءات اّلي
تّتخاىا يف مواجهتها الدكلة الساللية كالّتحقي  ،الّتفتيش كاحلجز.
إال أّنو قد ال تتمكن الدكلة الساللية من ضبط السفينة مرتكبة ادلخالفة يف إقليمها،
فإّنو لينئا زن للدكلة الساللية مطاردة السفينة للقبض عليها ،كىاا احل سلوؿ ذلا
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دبوج اتفاقية جنيف اخلاصة بأعاي البحار لعاـ  1958كسلوؿ ذلا أي ا دبوج اتفاقية
موني قويب يف مادهتا  111كىاا احل يشرتط دلمارستو الشركط الّتالية:
 .1أف تتوافر لدل الدكلة قرينة قوية على ارتكاب السفينة أثناء كجودىا يف ادلنطقة
االقتصادية اخلالصة ك اجلرؼ القارم ك البحر اإلقليمي انتهاكا لقوانينها كأنظمتها
ادلوضوعة للمحافظة على ىاه ادلناق .
 .2بدء ادلطاردة فور كقوع ادلخالفة أثناء تواجد اؿ سفينة يف إلدل ادلناق الواقعة
ربت كالية الدكلة الساللية.
 .3اصدار أمر للسفينة ادلرتكبة للمخالفة بالّ ّتوقف كذلك عن قري اإلشارة ال وئية
أك الصوتية كعدـ استجابة السفينة ذلاا األمر.
 .4استمرار ادلطاردة دكف انقطاع ك لو لصل انقطاع ألم سب كاف ّلىت كلو
بسب قوة قاىرة فإف العودة للمطاردة يعترب أمرا غًن مشركع.
 .5يف لالة مطاردة السفينة بواسطة قائرة(مركلية) فإّنو رن على ىاه األخًنة
إصدار أمر بالّ ّتوقف ك أف تقوـ بادلطاردة بنفسها ّلىت تصل سفينة أخرل تكوف
قد دعتها للمطاردة لكوهنا عجزت عن لجز السفينة ،بل ال يكفي مشاىدة
الطائرة للسفينة مرتكبة ادلخالفة ك ىي ترتك ادلخالفة ،بل رن أف تصدر أمرا
بالّ ّتوقف.
 .6رن توقيف ادلطاردة أك الّ ّتوقف عن ادلطاردة دبجرد دخوؿ السفينة ادلطاردة البحر
اإلقليمي للدكلة اّلي تنتمي إليها ،أك البحر اإلقليمي لدكلة أخرل ،ك شنكن
استمرار ادلطاردة يف أعاي البحار ،إذ أّنو يعترب استمرارا حل ادلطاردة.
اذلدؼ من ادلطاردة ىو ازباذ اإلجراءات اّلي استحاؿ على الدكلة ازباذىا بسب
عدـ امتثاؿ السفينة ألمر الّ ّتوقف ،لالك رن على الدكلة الساللية عدـ إغراؽ السفينة
أك تدمًنىا.
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لكل عمليات ال بط
كذب االشارة انو رن على الدكلة الساللية عند شلارستها ّ
ادلاكورة سالفا عدـ تعريض السفينة كسالمة ادلاللة للمخاقر ك عدـ تعريض البيئة
البحرية ألخطار غًن معقولة.
كما أف للدكلة الساللية ل الّتدخل خارج حبرىا اإلقليمي للحماية أك الوقاية أك
يتوقع
احلد من الّتلوث ،كىاا بشرط أف ّ
يرتت عن احلادث البحرم تلوث أك هتديد بتلوث ّ
إىل لد معقوؿ أف يسب آثارا ضارة خطًنة ،كيشرتط أف تتناس الّتدابًن ادلتخاة من
ّ
قرؼ الدكلة الساللية حلماية سواللها كمصاحلها ادلرتبطة مع ال رر الفعلي أك احملتمل،
كىاا ما نصت عليو ادلادة  223من االتفاقية.
كعليو ،فإف اتفاقية موني قويب كرست ل الدكلة الساللية يف الّتدخل يف أعاي
البحار للحماية كللوقاية أك احلد من الّتلوث الوارد يف اتفاقية برككسل . 1969
 المحاكمة الجزائية
رن أف تتناس اجلزاءات العقابية مع جسامة ادلخالفات ادلرتكبة كقبيعتها كمكاف
لدكثها ،ليث ذبيز االتفاقية للدكلة الساللية ربريك الدعول اجلزائرية عن قري النيابة
ضد السفينة ادلوجودة قوعا بألد موانئها أك بإلدل زلطاهتا الّنهائية القريبة من الشواقئ
إذا ارتكبت ىاه السفينة انتهاكا للقوانٌن كاالنظمة الوقنية ،أك القواعد ك ادلعايًن الدكلية
ادلتعلقة دبكافحة كمنع الّتلوث من السفن داخل حبرىا اإلقليمي أك منطقتها االقتصادية،
ّ
كما زن للدكلة الساللية أي ا إقامة دعول ضد السفينة ادلبحرة يف منطقتها االقتصادية
أك حبرىا اإلقليمي ادلرتكبة يف ادلنطقة االقتصادية اخلالصة ذلا انتهاكا للقواعد الوقنية
كيرتت عنو تصريف يسب ضررا جسيما
ّ
ادلتعلقة دبنع الّتلوث أك للقواعد كادلعايًن الدكلية ّ
أك هتديد بإحلاؽ ضرر جسيم بشاقئها أك دبصاحلها ادلرتبطة أك بأم من موارد حبرىا
اإلقليمي أك منطقتها االقتصادية اخلالصة ،مىت اقت ت قرائن الق ية ذلك.
كما أف للدكلة الساللية أي ا ربريك الدعول اجلزائية كأف تتأسس كطرؼ مدين ضد
السفينة ادلوجودة يف ألد موانئها أك بإلدل زلطاهتا الّنهائية البحرية القريبة من شواقئها،
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إذا ثبت بأّهنا ارتكبت انتهاكا للقواعد ك دلعايًن ادلقررة بواسطة منظمة دكلية سلتصةّ ،لىت
ك لو كاف ىاا االنتهاؾ قد ارتك خارج ادلياه الداخلية أك البحر اإلقليمي أك ادلنطقة
االقتصادية لتلك الدكلة .
كيرتت على ذلك ،أنو لتجن إفالت السفن ادلرتكبة للمخالفة من ربمل مسؤكلية
العقاب باذلركب خارج ادلناق البحرية اّلي ارتكبت فيها سلالفة الّتلوث ،للدكلة الساللية
أف تطل من الدكلة الي تتواجد السفينة يف ألد موانئها أك يف إلدل زلطاهتا الّنهائية
القريبة من الشاقئ الّتحقي فيما يعتقد أّنو مرتك من قرؼ تلك السفينة يف ادلياه
الداخلية ذلا أك منطقتها االقتصادية أكيف حبرىا اإلقليمي ،أك فيما يكوف قد سب ذلا ضررا
أك جعلها عرضة لو ،كعلى دكلة ادليناء تلبية ىاا الطل بقدر ادلستطاع كما عليها أي ا
تلبية الطلبات ادلقدمة من دكلة العلم للّتحقي يف أم انتهاكات أخرل أللكاـ
االتفاقيات بغض الّنظر عن مكاف لدكثها.
كدبوج ادلادة  3\4::من االتفاقية فإّنو يتعٌن على الدكلة الساللية اّلي رفعت
الدعول ضد السفينة اّلي ارتكبت سلالفة خارج حبرىا اإلقليمي(أم خارج البحر اإلقليمي
للدكلة الساللية) ،كقف الدعول إذا بادرت دكلة العلم بتقدمي السفينة للمحاكمة أماـ
ق ائها بسب هتم شلاثلة خالؿ  06أشهر من تاريخ تسجيل الدعول للمرة األكىل اال أف
ىاا الوقف ال يسرم إذا كانت دكلة العلم تغاضت عدة مرات عن الوفاء بالتزامها بتنفيا
القواعد كادلعايًن الدكلية السائدة تنفياا فعاال فيما يتعل بادلخالفات الي ترتكبها سفنها
ككالك إذا كانت الدعول قد لركت نتيجة انتهاكات ّترت عنها ضرر جسيم هبا أم
بالدكلة الساللية ،ك نق ي الدعول بعد الفصل يف الدعول من قرؼ دكلة العلم.
ج :حقوق دولة الميناء في حماية البيئة من التلوث
يتعل بأم تصريف للسفينة خارج
لدكلة ادليناء إجراء ربقيقات كربريك الدعاكم فيما ّ
ادلياه الداخلية أك البحر اإلقليمي أك ادلنطقة االقتصادية اخلالصة لتلك الدكلة أم لدكلة
ادليناء ،سلالف للقواعد كادلعايًن الدكلية..
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كال يتم إجراء الّتحقي كربريك الدعاكم إال بطل من تلك الدكلة (أم الدكلة اّلي
كقع الّتصريف) يف حبرىا اإلقليمي أك منطقتها االقتصادية اخلالصة أك يف مياىها الداخلية،
أك بطل من دكلة العلم أك الدكلة ادلت ررة أك ادلهددة بال رر ،إال إذا تسببت أك من
احملتمل أف تسب ادلخالفة تلوث يف مياىها اك حبرىا اإلقليمي أك منطقتها االقتصادية
اخلالصة أم للدكلة زلركة الدعول أم دكلة ادليناء. 7
كرن على دكلة ادليناء تلبية قل الّتحقي بقدر اإلمكاف ك كاا الطل ادلقدـ
من قرؼ دكلة العلم بغض الّنظر عن مكاف كقوع ادلخالفة كيف هناية الّتحقي ربيل دكلة
ادليناء ادللف لدكلة العلم أك للدكلة الساللية بناء على قلبهما ،ك جوز أف توقف دكلة
ادليناء الدعول بطل من الدكلة الساللية كذلك يف لالة كقوع ادلخالفة يف ادلياه الداخلية
أك البحر اإلقليمي أك ادلنطقة االقتصادية لتلك الدكلة كزناؿ ادللف كسجالت الق ية
كالكفالة ادلودعة إىل الدكلة الساللية.
كذبدر ادلاللظة إىل أّنو يف لالة ثبوت ارتكاب السفينة لفعل الّتلوث ،فإّنو ال رنوز
معاقبتها اال بعقوبات مالية فقط ،سواء كاف الّتلوث قد لدث خارج البحر اإلقليمي أك
داخلو باستثناء لالة لدكث تلوث خطًن داخل البحر اإلقليمي نتيجة انتهاؾ متعمد
ادلتعلقة دبنع تلوث البحار،
للقوانٌن كاألنظمة الوقنية ،أك للقواعد كادلعايًن الدكلية ادلطبقة ك ّ
ففي ىاه احلالة فقط شنكن أف تطب كتفرض على السفينة العقوبة ادلنصو عليها يف
القانوف الداخلي للدكلة الساللية دكف االلتزاـ بالعقوبة ادلالية كىاا قبقا أللكاـ
ادلادة 4,3\352من االتفاقية .
كذبدر اإلشارة إىل أف الدعول اجلزائية تتقادـ دب ي ثالث سنوات من تاريخ ارتكاب
ادلخالفة  ،كما ذبدر اإلشارة أي ا إىل أف زلاكمة السفينة جزائيا ال يؤثر على ل رفع
دعول مدنية للمطالبة بتعويض عن اخلسائر كاألضرار الي لدثت نتيجة الّتلوث.
كإف ادلسؤكلية اجلزائية عن األضرار الاللقة بالبيئة البحرية كالواردة يف سلتلف
االتفاقيات السابقة الا ّّكر تنطب على كاّفة البحار دبا فيها البحر ادلتوسط.
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ثالثا :مصدر التجريم طبقا ألحكام القانون الجزائري
اإلجراءات كالّتدابًن ادلتخاة ضد السفينة ادلرتكبة لالنتهاؾ(أ)( ،ب) ،العقوبات
ّ
ادلقررة يف رلاؿ احلاالت الطارئة أك احلوادث البحرية(ج)،مث تقادـ الدعول اجلزائية(د).
المتخذة ضد السفينة المرتكبة لالنتهاك
أ -اإلجراءات والّتدابير ّ

لقد نص القانوف البحرم اجلزائرم 43ككاا قانوف البيئة على رلموعة إجراءات كتدابًن
جزائية عن التلوث الّناتج عن ناقالت الّنفط نتيجة الّتصريف العمدم كعن خرؽ
االلتزامات الواردة يف ىاين القانونٌن كعن خرؽ االلتزامات كاأللكاـ الواردة يف
كتتمثل فيما يلي:
االتفاقيات الدكلية كاإلقليمية ّ
ادلتعلقة دبكافحة ىاا الّنوع من التلوثّ ،



المعاينة

تنص ادلادة  30من قانوف  05 - 98ادلؤرخ يف  25يونيو  ، 1998ادلعدؿ كادلتمم
للقانوف البحرم لسنة  1976ك ادلعدؿ للمادة  268من القانوف البحرم على أف تعاين
ادلتعلقة بأمن ادلاللة البحرية كالواردة يف القانوف
ادلخالفات ادلرتكبة ضد األلكاـ الّتنظيمية ّ
البحرم كربرر زلاضر من قرؼ م ّفتشي ادلاللة كاألشغاؿ البحرية الّتابعٌن دلصلحة لراس
السوالل ،كترسل احملاضر إىل ككيل اجلمهورية ادلختص ك تبّل نسخة منها إىل الوزير
ادل ّكلف بالشؤكف البحرية كالّتجارية عن قري الّنظاـ السلمي كىاا قبقا أللكاـ ادلادة
31ادلعدلة للمادة . 492
كيقوـ األشخا ادلؤىلوف ادلشار إليهم يف ادلادة  ،557ميع ادلعاينات كاالستمتاع
أك ادلواجهات اّلي تساعد على إظهار احلقيقة كيعدكف زل را هبا قبقا أللكاـ قانوف
اإلجراءات اجلزائية.
كتنتهي معاينة ادلخالفات بإعداد زل ر يسرد فيو زلرره ب ّدقة الوقائع اّلي عاينها
كالّتصرزنات اّلي تلّقاىا ،كمت الّتوقيع على احمل ر من قرؼ زلرره(أم من قاـ بتحريره)
كمرتك أك مرتكيب ادلخالفة ك يرسل إىل اجلهة الق ائية ادلختصة كالسلطة ادل ّكلفة
بادلوانئ ،كىاه احملاضر لجية لغاية إثبات عكسها أك االدعاء بالّتزكير .
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 الّتحقيق
قبقا أللكاـ ادلادة  566من قانوف05 \ 98ادلؤرخ يف  25يونيو  1998ادلعدؿ
يتوىل األشخا ادلؤىلوف كادلشار إليهم بادلادة  557مهمة
كادلتمم للقانوف البحرم ّ
االستماع كإجراء ادلواجهات اّلي تساعد على إظهار احلقيقة.
كما أّنو دبجرد علم رباف السفينة دبخالفة ارتكبت على منت السفينة يقوـ فورا بإجراء
ربقي  ،كرنوز لو قبقا للمادتٌن  566ك  557ادلاكورتٌن أعاله السماع كإجراء
ادلواجهات إلظهار احلقيقة كما لو أي ا استجواب مرتك ادلخالفة لوؿ ما ىو منسوب
إليو كمساع الشهود كقبقا لنتائج الّتحقي بإمكانو اما تربئة ادلتهم أك تسليط عقوبة تأديبية
ّ
عليو.
سجل ادلخالفات قبيعة ادلخالفة كاإلجراءات ادلتخاة
ك يدكف الرباف على الفور يف
ّ
ّ
كيوقع ادلتهم على ما ىو مدكف كإذا رفض يشار على ىاا الرفض يف السجل كرنوز للرباف
ّ ّ
كضع مرتك سلالفة أك جنحة ربت ادلراقبة على منت السفينة قواؿ الرللة .
كقبقا أللكاـ ادلادة  27من قانوف 98\05ادلعدلة للمادة  237شنكن لّلجنة
ادلؤىلة القياـ بتحقي إدارم كتقين إثر أم لوادث تقع للسفن يف البحر.
كيف لالة كقوع لادث لسفينة أجنبية يف ادلياه اخلاضعة للق اء الوقين تقوـ السلطة
بكل ادلعلومات اّلي حبوزهتا ك شنكنها بطل من دكلة
البحرية بإبالغ فورا دكلة الّتسجيل ّ
تسجيل السفينة ادلعطوبة السماح حل ور شلّثل أك رلموعة شلّثلٌن عن ىاه الدكلة للّتحقي
5
أم حل ور الّتحقي


توقيف وحجز السفينة والقبض عليها:

كل شخص شنارس ادلاللة البحرية بوثائ انتهت مدة صالليتها ينبغي لجز
ّ
السفينة من قبل العوف ادلختص يف ادليناء إىل أف تتم تسوية كضعيتها اإلدارية.
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ك إّنو قبقا أللكاـ ادلادة 159من قانوف05 \ 98ادلعدؿ كادلتمم للقانوف البحرم ،فإّنو
يف لالة ما إذا كانت سفينة زلل لجز أك توقيف دخلت أك مرت يف مياه خاضعة
للق اء الوقين كلاكلت الفرار أك رف ت االمتثاؿ ألكامر السلطات البحرية اجلزائرية ،فإّنو
يقبض عليها كتقتاد حنو ميناء جزائرم.
كيف ىاه احلالة توقف يتم توقيف ىاه السفينة ّلىت اإلعالف عن قرار اجلهة
الق ائية ادلختصة ،كشنكن القبض على السفينة يف ادلياه اخلارجة عن الق اء الوقين إذا
كانت ادلطاردة قد بدأت داخل ىاه ادلياه.
تتوقف عند دخوؿ اؿ سفينة ادلطاردة مياه دكلة أخرل ،كيف لالة
اال أف ادلطاردة ّ
زلل ادلطاردة االمتثاؿ إىل أكامر اؿ ّّ شرقة البحرية ،تكوف ىاه األخًنة
رفض السفينة ّ
مؤىلة إلقالؽ قلقات إناار ،كإذا أصرت السفينة على رف ها ،تقوـ الشرقة البحرية
بإقالؽ قلقات بالاخًنة مع احلر على عدـ إصابة األشخا كشنكنها ف ال عن ذلك
كل الوسائل اّلي ترل أّهنا ضركرية.
استخداـ ّ
عندما تق ي ضركرات الّتحقي أك اإلعالـ ،كبالّنظر إىل جسامة ادلخالفة شنكن
لوكيل اجلمهورية أك القاضي اّلام رباؿ عليو الدعول ،األمر بإيقاؼ السفينة أك الطائرة أك
اآللية أك القاعدة العائمة اّلي استخدمت يف ارتكاب إلدل ادلخالفات ادلاكورة بادلادة
52كمنها ص مواد من شأهنا اإلضرار بالصحة العمومية كاألنظمة البيئية البحرية ،
عرقلة األنشطة البحرية دبا يف ذلك ادلاللة ،إفساد نوعية ادلياه البحرية من ليث استعماذلا
كالّتقليل من القيمة الّرتفيهية كاجلمالية للبحر ادلناق الساللية كادلساس بقدراهتا السيالية.
كل كقت برفع اإليقاؼ إذا مت دفع
كشنكن للجهة الق ائية ادلختصة أف تأمر يف ّ
كفالة ربدد قيمتها ككيفية تسديدىا ىاه اجلهة الق ائية.



ب .الجزاء المقرر في مجال الّتصريف العمدي
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بداية يتعقد االختصا احمللي للمحكمة ادلختصة يف جرائم تلوث البحار من
السفن الّنفطية قبقا لّلتشريع اجلزائرم يف لالة كقوع انتهاؾ أك سلالفة سبس بالبيئة البحرية
تتوىل الفصل يف ىاه
نصت ادلادة  89من قانوف البيئة على اجلهات الق ائية اّلي ّ
ادلخالفات كما يلي:
 .3احملكمة الواقع يف دائرة اختصاصها ادلخالفة أم زلكمة مكاف كقوع ادلخالفة.
 .4أك للمحكمة اّلي مت الّتسجيل يف إقليمها إذا ّتعل األمر بسفينة أك آلية أك قاعدة
عائمة جزائرية.
 .5أك للمحكمة ادلوجود فيها السفينة إذا كانت أجنبية أك غًن مسجلة.
كما يعاق قانوف البيئة دبوج ادلادة  93كل رباف خاضع أللكاـ ادلعاىدة الدكلية
للوقاية من تلوث مياه البحر باحملركقات كادلربمة يف لندف بتاريخ  12يوليو 1954
ادلتعلقة حب ر ص " أم تصريف احملركقات أك
كتعديالهتا ،ارتك سلالفة لأللكاـ ّ
مزرنها يف البحر ،باحلبس من سنة إىل مخس سنوات كبغرامة من مليوف دج إىل عشرة

ماليٌن دج أك بإلدل العقوبتٌن فقط  .كيف لالة العود ت اعف العقوبة ".
اما يف لالة عدـ خ وع الرباف أللكاـ ادلعاىدة ادلاكورة أعاله يف لالة ارتكابو
سلالفة أللكاـ ادلادة  93من قانوف البيئة أم انتهاؾ ذلاه ادلادة فإّنو يعاق باحلبس من
ّستة أشهر إىل سنتٌن كبغرامة من  100.000,00دج إىل  1.000.000,00دج أك
بإلدل العقوبتٌن فقط كيف لالة العود ت اعف العقوبة كتسرم ىاه ادلادة على السفن
اجملهزة بصهاريج كالسفن األخرل عندما تكوف قوة زلركها تفوؽ القوة احملددة من قرؼ
الوزير ادل ّكلف بادلاللة البحرية الّتجارم.
كتستثىن من تطبي ىاه العقوبة بواخر البحرية اجلزائرية قبقا للمادة  95يف فقرهتا
األخًنة من القانوف ادلاكور أعاله.
تنص ادلادة  494من القانوف 27\ 98ادلعدؿ ك ادلتمم للقانوف البحرم ،لسنة
كل
 ،1976على أف يعاق بغرامة مالية من  100.000د.ج إىل  600.000د.ج ّ
رباف سفينة جزائرية أك أجنبية يفوؽ قوذلا  24مرتا أك تفوؽ محولتها  50قن ،ال سنرب
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السلطات ادلختصة  24ساعة قبل دخولو ادلياه الداخلية اجلزائرية عن اسم السفينة،
عملها ،ميناء إرسائها كاذباىها كعن قبيعة احلمولة ادلنقولة.
كل رباف سفينة جزائرية أك أجنبية تنقل محولة زلركقات تدخل ادلياه
كما ّيوقع على ّ
اإلقليمية اجلزائرية ،دكف إخبار السلطات ادلختصة بتاريخ ك كقت دخوذلا ك موقعها ،كخط
السًن ادلتبع كسرعتها ك كاا قبيعة ك أذنية احلمولة ،عقوبة احلبس من ّستة أشهر إىل
ّ
سنتٌن ،كبغرامة مالية من 600.000د.ج إىل  3.000.000د.ج أك بإلدل
.
العقوبتٌن
كل شخص يشرؼ على
كل رباف سفينة جزائرية أك ّ
كيف لالة الّتصريف رن على ّ
ىاه العمليات يف ادلياه اخلاضعة للق اء اجلزائرم تبلي متصريف الشؤكف البحرية بعلميات
الص يف أقرب اآلجاؿ كذلك ربت قائلة غرامة من  50.000,00دج إىل
200.000,00دج كرن أف يت من ىاا الّتبلي بالّتدقي الظركؼ اّلي سبت فيها ىاه
العمليات.
كإذا ارتكبت إلدل ادلخالفات بأمر من مالك السفينة أك مستغّلها يعاق ىاا
ادلستغل بنفس العقوبة ادلاكورة أعاله  .كيف لالة الشخص ادلعنوم يتحمل
ادلالك أك
ّ
يتولوف اإلشراؼ كاإلدارة
ادلمثل أك ّ
ادلسؤكلية ّ
ادلمثلوف الشرعيوف أك ادلسًنكف الفعليوف اّلاين ّ
كل شخص مفوض من قرفهم .
أك ّ
كما تقرر أي ا على رباف أك ضابط أك قائد أك أم ع و من الطاقم تسب يف
ارتكاب سلالف للقواعد ادلنصو عليها يف الّتنظيمات البحرية أك أم فعل آخر من
اإلذناؿ تسب يف مساس بالبيئة ،عقوبة لبس من  6أشهر إىل مخس سنوات كغرامة
مالية من  20.000د.ج ،إىل  200.000د.ج أك بإلدل العقوبتٌن.
كيف لالة إفراغ أك ترؾ تسرب يف مياه البحر اخلاضعة للق اء اجلزائرم بصفة مباشرة
مؤقتا بصحة
أك غًن مباشرة دلادة أك مواد تسب مفعوذلا أك تفاعلها يف اإلضرار كلو ّ
اإلنساف أك النبات أك احليواف أكاىل تقليص مناق السبالة يعاق الفاعل بسنتٌن لبس
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كغرامة تقدر ب 500.000,00دج كشنكن للمحكمة أف تفرض على احملكوـ عليو
إصالح الوسط ادلائي.
تقرر على رباف سفينة يلقي بالصابورة يف ادلوانئ ك األلواض عقوبة غرامة من
كل من يقوـ بإلقاء
20.000دج إىل  45.000دج ،كتقرر أي ا نفس العقوبة على ّ
مياه الصابورة ليال دكف رخصة من ضابط ادلوانئ.
ج -العقوبات المقررة في مجال الحاالت الطارئة أو الحوادث البحرية:

يف لالة إحبار الرباف بإرادتو أك بتهاكف منو بسفينة يف لالة سيئة للماللة كغًن
رلهزة بكفاية ،كغًن معدة كغًن شلونو ،يعاق بغرامة مالية من  50.000دج إىل
كل رلهز ي ع ربت تصرفو مثل ىاه
300.000دج ،كيعاق أي ا بنفس العقوبة ّ
السفينة ،ك كالك إذا ّترت على مثل ىاا الّتصرؼ تعريض السفينة نفسها أك سفنا
أخرل أك احلمولة أك البيئة البحرية لألخطار.
كل شخص يعي القيادة أك ادلناكرات البحرية للسفينة معرضا بالك السفينة أك
ك ّ
بستة أشهر لبس إىل مخس سنوات كبغرامة
الشحنة أك البيئة البحرية إىل اخلطر يعاق ّ
مالية من 50.000د.ج على  500.000د.ج.
كما قرر قانوف05 \ 98أي ا عقوبة عن خرؽ الّتدابًن ادلاللية ،كذلك دبوج
ادلتعلقة باالذباه
ألكاـ ادلادتٌن 487ك  493ليث أّنو يف لالة عدـ مراعاة القواعد ّ
ادلاللي للسفينة كالطري اّلام تّتبعو أك القواعد الي ت بط ادلاللة من قرؼ أم رباف أك
ضابط أك قائد أك أم ع و من أع اء الطاقم يعاق بغرامة من  10.000د.ج إىل
50.000د.ج ،كإذا ارتكبت ىاه األفعاؿ ليال ك يف ظركؼ جوية سيئة تشدد العقوبة
من شهرين لبس إىل سنتٌن كغرامة مالية من  20.000د.ج إىل100.000دج.
كما أّنو يف لالة ارتكاب خرؽ من قبل رباف سفينة جزائرية أك أجنبية يف ادلياه
اإلقليمية أك الداخلية اجلزائرية ألية قاعدة من قواعد احلركة البحرية الواردة يف االتفاقيات
ادلتعلقة بالوقاية من االصطدامات يف البحر ،كذلك االلتزاـ تقره األلكاـ القانونية
الدكلية ّ
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اّلي ربدد شلرات الدخوؿ إىل ادليناء أك اخلركج منو ،ك تلك اّلي تعٌن ادلناق ادلرخص
الرسو فيها.
يتعل بادلسافات
كل التزاـ تقره السلطة البحرية ادلختصة فيما ّ
كضف اىل ذلكّ ،
الدنيا للمركر ب فاؼ السوالل اجلزائرية ،يعاق باحلبس من شهرين كبغرامة مالية من
50.000دج ،إىل  100.000دج أك بإلدل العقوبتٌن فقط.
كعندما ترتك ىاه ادلخالفة من قرؼ رباف سفينة جزائرية أك أجنبية تنقل احملركقات
قبقا أللكاـ الفقرة  4من ادلادة  493من قانوف 27\;:ادلعدؿ ك ادلتمم للقانوف
البحرم ترفع اىل  5.000.000دج ،كما تطب نفس العقوبة على رباف سفينة جزائرية
سنالف خارج ادلياه اإلقليمية أك الداخلية اجلزائرية أم قاعدة من قواعد احلركة البحرية
الصادرة تطبيقا لالتفاقية الدكلية للوقاية من االصطداـ يف البحر.
كلقد نص أي ا قانوف27\;:ادلاكورأعاله على رلموعة عقوبات عن عدـ القياـ
بتدابًن كقائية معينة كاإلخطار ،ليث أّنو يف لالة عدـ إخطار رباف سفينة جزائرية أك
أجنبية ناقلة حلمولة من احملركقات عند دخوذلا ادلياه اإلقليمية اجلزائرية السلطات ادلختصة
بتاريخ ككقت دخوذلا كموقعها كالطري ادلتبع كسرعتها ككالك قبيعة كأذنية احلمولة ككقع
ّ
لادث آخر على البيئة البحرية يعاق الرباف بالسجن من مخسة سنوات إىل عشر
سنوات كبغرامة مالية من 3.000.000دج أك بإلدل العقوبتٌن.
كل شريك ساىم أك سهل العمليات ادلاكورة أعاله ،كما
كتطب نفس العقوبة على ّ
كل رباف سفينة جزائرية أك أجنبية
أّنو تطبيقا للمادة 498من قانوف  27\;:يعاق
ّ
موجودة يف ادلياه اجلزائرية ،ساعد أك أجر سفينة لنقل محولة زلركقات دكف إخطار
السلطات ادلختصة عن موقع السفينة ادلوجودة يف خطر كقبيعة عطبها.
كل شخص آخر غًن اؿ رباف
كيعاق
كل رباف أك صال السفينة أك مستغّلها أك ّ
ّ
تسب بسوء تصرفو أك برعونتو أك غفلتو أك إخاللو بالقوانٌن كاألنظمة ،يف كقوع لادث
ماللي أك مل يتحكم فيو أكمل يتفاده كنتج عنو ت ّدف مواد تلوث ادلياه اخلاضعة للق اء
اجلزائرم ،بغرامة من 100.000,00دج إىل من  1.000.000,00دج .
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كال يعاق عن الّت ّدف اّلام بررتو تدابًن اقت تها ضركرة تفادم خطر جسيم
كعاجل أم زلدؽ يهدد أمن السفينة أك لياة البشر أك البيئة.
كل رباف سفينة لاملة ب ائع خطًنة أك سامة أك ملوثة مبحرة كعابرة
كيعاق
ّ
قرب ادلياه اخلاضعة للق اء اجلزائرم مل يبّل عن لادث ماللي كقع يف مركبو أم على
منت سفينتو كنتج عن ذلك ص أم تسرب زلركقات أك مزيج من احملركقات يف ادلياه
ادلاكورة أعاله (أم اخلاضعة للق اء اجلزائرم) باحلبس من سنة إىل مخس سنوات كبغرامة
من  2.000.000,00دج إىل 10.000.000, 00دج
د .تقادم الدعوى الجزائية

قبقا أللكاـ ادلادة  778من قانوف  27\;:يطب قانوف اإلجراءات اجلزائية 44على
يتعل بتقادـ
اجلنح كاجلنايات ادلنصو عليها فيو أم يف القانوف ادلاكور أعاله ،فيما ّ
الدعول العمومية أم دبركر  3سنوات بالّنسبة للجنح قبقا للمادة  8من قانوف اإلجراءات
اجلزائية تسرم من تاريخ اقرتاؼ اجلنحة ما مل يتم أم إجراء من إجراءات الّتحقي أك
ادلتابعة خالؿ ىاه ادلدة قبقا للمادة  7من قانوف االجراءات اجلزائية كمخسة سنوات فيما
يتعل باجلنايات كيبدا سرياهنا.
ّ
كىاا قبقا أللكاـ ادلادة ادلاكورة أعاله من تاريخ ارتكاب اجلرشنة ما مل يتم القياـ
بام اجراء من إجراءات الّتحقي أك ادلتابعة.
الخاتمة:
ختاما شنكن القوؿ ،انو بالنظر لألذنية البحر االبيض ادلتوسط يف التجارة الدكلية ،كيف
انو مصدر تنمية للدكؿ احمليطة بو ،فإف ىاه االذنية يف عالقة قردية مع خطورة التلوث على
البيئة كالثركات البحرية الناتج عن ناقالت البرتكؿ يف ادلتوسط على كجو التحديد ،كهباا
كاف من ال ركرم سهر دكؿ البحر االبيض ادلتوسط على محايتو يف إقار اجلهود الدكلية
كاالقليمية يف رلاؿ محاية البحر ادلتوسط.
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كمن جهة ثانية ،فإف العمل الدكي غًن ادلشركع يتمثل يف خرؽ الدكلة اللتزاماهتا
كتعهداهتا الدكلية .كاف معيار الالمشركعية ىو اساس اقامة ادلسؤكلية الدكلية بغض النظر عم
نوايا الدكلة ،باعتبار اف ىاه االلتزامات ال تستمد مصدرىا من ادلعاىدات الدكلية فحس ،
بل تستمد اصلها كمصدرىا من العرؼ الدكي كمبادئ القانوف الدكي كمن الكاـ الق اء
الدكي.
كىاا يقت ي العمل على ذباكز الصعوبات الي تعرتض إقرار احلماية ادلطلوبة كالي
تظهر من كيفية الوقاية من التلوث النفطي يف ظل غياب معايًن مولدة لوؿ ىيكل
السفينة كتكوين قاقم متخصص ،باإلضافة اىل صعوبة كضع االتفاقيات الدكلية موضع
تنفيا فعلي اماـ ت ارب ادلصاحل االقتصادية للدكؿ ،كصعوبة ربديد ادلسؤكلية اجلزائية
تعويض ال حايا ،كلصر االضرار الاللقة للبيئة اىل غًن ذلك.
كلعل اىم التوصيات ىي:
 العمل على ارناد قانوف مولد حلماية البيئة البحرية يف ادلتوسط رنمع بٌن دفتيوااللكاـ ادلوضوعية للمسؤكلية اجلنائية عن التلوث البحرم ،كااللكاـ االجرائية الواجبة
االتباع جلعل اجلزاء موضع تنفيا فعلي.
 ضركرة تكثيف الرقابة على السفن يف البحر االبيض ادلتوسط ،خاصة كأف اتفاقيةقانوف البحار لعاـ 3;:4لددت اختصاصات كل من دكلة ادليناء كدكلة العلم كالي
تسمح ذلما دبراقبة السفن كتدبًن كقائي.
 ابراـ اتفاقيات اقليمية تساير التطور السريع للنقل البحرم للنفط يف ادلتوسطكت مٌن نصوصها جزاء صارـ كرادع.
 تشديد معايًن بناء ناقالت النفط ،كاحلد من لجم احلمولة كبشركط تقنية جدعالية ،كاشرتاط إلزامية ذبهيزاىا بغالؼ مزدكج تقين.
 كضع نظاـ لتقييم التلوث على ادلستول الوقين جلميع دكؿ البحر االبيض ادلتوسط،كتعزيز ادلبادئ الواردة يف االتفاقية كمبدأ الوقاية كاحلار. ...
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 اتباع هنج دكي يسمح بتعزيز التعاكف بٌن الدكؿ الصناعية كالدكؿ النامية من اجلمحاية البحر االبيض ادلتوسط من خالؿ تقدمي الدعم ادلاي كالتكنولوجي.
 اعداد برامج للتكوين يف رلاؿ زلاربة التلوث النفطي ،كتوظيف ادلؤىلٌن يف ىاا اجملاؿبالوسائل كادلعدات الالزمة يف ىاا اجملاؿ.
 توعية شعوب الدكؿ الساللية للبحر ادلتوسط خبطورة التلوث النفطي عن قرؽسلتلف كسائل االعالـ.
قائمة الهوامش:

.3كلقد كصف االستاذ  " M Despaxالكفاح ضد العوامل ادلؤدية اىل االضرار بالبيئة دبا فيها البيئة البحرية بأهنا مشكلة القرف

العشرين" .أما السكرتًنة العامة للمجموعة االكركبية بقوذلا ":أف الدفاع عن البيئة البحرية شنثل ربدم االكثر أذنية يف هناية القرف
العشرين" .انظر :كاعلي مجالك احلماية القانونية للبيئة البحرية من اخطار التلوث(دراسة مقارنة)  ،رسالة دكتوراه ،زبصص قانوف
خا  ،كلية العلوـ القانونية كالسياسية ،جامعة ايب بكر بقايد تلمساف،6. 4232-422; ،
4. KISS (Charles-Alexandre) , Droit international de l’environnement, Etudes internationales, Paris,
Pédone, 1990.p173.

 5الفقرة الثالثة من ديباجة اتفاقية قانوف البحار لعاـ .3;:4
.6اتفاقية باريس حلماية الطيور ال ركرية للزراعة ادلعتمدة يف لعاـ .3;24
 .7أنظر د .عبد اذلادم زلمد عشرم  ،االختصا يف محاية البيئة البحرية من التلوث  ،رسالة دكتوراه  ،السنة اجلامعية  ، 1989كلية .احلقوؽ ،
جامعة القاىرة 28 ، 1989 ،
.8ادلادة .4أ من الرسوـ رقم  36-:2ادلؤرخ يف  3;:2-23-48ادلت من ان ماـ اجلزائر التفاقية برشلونة ادلتعلقة حبماية البحر ادلتوسط من التلوث
ادلربمة يف  ،3;98-24-38اجلريدة الرمسية الصادرة بتاريخ ،3;:2-23-4; :العدد.7
 .9ذب االشارة اىل أف التعديل لعاـ  3;;7أضاؼ ادلناق الشاقئية ضمن نطاؽ البيئة البحرية  ،أم كسع من مفهوـ التلوث ،إذ يشمل كل البيئة
البحرية دبا فيها ادلياه الشاقئية الساللية.
Amendement à la convention pour la protection de la mer méditerranée contre la pollution inistère
l’aménagement Du territoire et de l’environnement. Mars 2002 p1.

 .:ذبدر االشارة اف التعريف الوارد يف اتفاقية برشلونة لعاـ 3;98يتف مع اتفاقية قانوف البحار موني قوبام لعاـ  3;:4الي أخات بالتعريف الام
امجع عليو الفقو الدكي دلفهوـ تلوث البيئة البحرية يف ادلادة 3.6من ىاه االتفاقية ،كالام يتف مع التعريف الام اقرتو ادلنظمة الدكلية البحرية O M I
،

لكن ىاا الّتعريف ال يّتف كما نصت عليو اتفاقية لندف  1973ألف ادلنطقة تشمل البحر ادلتوسط ذاتو دبا فيو من
خلجاف كحبار ،كلدكد البحر ادلتوسط ك البحر األسود ثابتة عند  41درجة شرقا كبالّتوازف مع احلدكد الغربية دل ي جبل قارؽ
كبدرجة7\58درجة غربا.
لكن االتفاقية اّلي أعدهتا منظمة األغاية كالزراعة يف مشركع جنيف يف  13يناير  1977بنفس تعريف اتفاقية لندف
ادلاكورة أعاله ،كيف مؤسبر برشلونة سنة  1976اعرتض الوفد ادلغريب على احلدكد الغربية للبحر ادلتوسط ك اقرتح توسيعها إىل
8درجة غربا كما اعرتض الوفد اإلسباين على ىاه احلدكد فتم توسيعها قليال إىل  5.55درجة بدال من  3.36درجة غربا،
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كما مت استبعاد حبر مرمرة من نطاؽ تطبي اتفاقية برشلونة كذلك اقرتاح من تركيا كذلك يف اجتماع شلّثلي احلكومات يف برشلونة
لعاـ1975
4
; .البحر األبيض ادلتوسط ذا مسالة ىامة إذ تقدر حبواي  4.;;8.222كلم  ،أم شنّثل لواي اجلزء ادلائة كالّثمانٌن من
لكل احمليطات ،كيغطي أقل من  5%من ادلسالة اإلمجالية للمحيطات كالبحار يف األرض ،كربيط بو 18
ادلسالة اإلمجالية ّ
دكلة ساللية.
كشنتد البحر ادلتوسط على مسافة  4000كلم ،كيّتصل البحر ادلتوسط باحمليط األقلسي عرب م ي جبل قارؽ  ،كباحمليط
اذلندم عرب قناة السويس كالبحر األمحر كما يّتصل ببحر مرمرة عن قري م ي البسفور.
 308ك309
. .32نبيلة عبد احلليم كامل .ادلرجع الساب
.33أنظر الفقرة األكىل من ادلادة  3من الربكتوكوؿ ادللح باتفاقية برشلونة ادلتعل حبماية البحر ادلتوسط من التلوث الناتج عن
اإلغراؽ من السفن كالطائرات .1976-02-ادلربـ يف برشلونة يف16.
.532
 34د .نبيلة عبد احلليم كامل ،ادلرجع الساب
 .35د عبد الوالد زلمد الفار ادلرجع الساب 117.33: ،
.36نفس ادلرجع الساب .
37نفس ادلرجع الساب .33;. ،
552
 38أبو اخلًن أمحد عطية عمر ادلرجع الساب
 .39نظرا لكوف معظم أضرار التلوث البحرم ال تعرؼ لدكدا قبيعية أك سياسية باعتبار أهنا يف اتصاذلا كتداخل مياىها تبدكا آهنا كلدة قبيعية كالدة

أم مصدر من مصادر التلوث البحرم شنكن أف سبتد أثاره إىل آالؼ
شلا رنعل األخطار ادلرتتبة عن تلوثها سبتد إىل آؿ جزء منها .آما أ ّف ّ
الكيلومرتات  ،ملوثا يف قريقو االماكن الي يعربىا  ،آما أف التيارات البحرية كربركت األمساؾ تعترب كسيلة من كسائل نشر التلوث
البحرم ،فإنو من الصع بالك إثبات الكثًن من تلك األضرار فور كقوعها أك ربديدىا من ليث الزماف .كادلكاف ،انظر عبد
.334
الوالد زلمد الفار  ،ادلرجع الساب
 .3:د .صالح ىاشم  ،ادلرجع الساب .44:
;..3أبو اخلًن أمحد عطية عمر  ،ادلرجع الساب
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4;:

 .02انظر أي ا ادلادة 4من اتفاقية لندف  1973تنص على ما يلي  : " ...ك ربدد العقوبات اخلاصة بالك يف ظل قانوف
اإلدارة الي زب ع ذلا السفينة بصرؼ النظر عن مكاف كقوع اخلرؽ  ،كيف لالة
إخطار اإلدارة دبثل ىاا اخلرؽ ك إقناعها بتوافر األدلة الكافية دلباشرة اإلجراءات بشأف اخلرؽ ادلزعوـ فإف عليها ازباذ ىاه
اإلجراءات يف أقرب كقت دبقت ى
قوانينها كعلى دكلة علم السفينة ازباذ على كجو السرعة اإلجراءات ادلناسبة فيما زبطر بو من سلالفات ك أف زبطر الدكلة الطرؼ
الي بلغتها بأدلة. ،باإلجراءات ادلتخاة ك زبطر آذلك ادلنظمة البحرية الدكلية " ك ىاا قبقا للمادة  4ادلاكورة أعاله يف فقرهتا3
 02.اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدشنقراقية الشعبية العدد  47بتاريخ  25يوليو  199880ادلؤرخ  – 05ادلؤرخ يف
25يونيو  1998ادلعدؿ كادلتمم لألمر –  76ادلت من قانوف 98يف  26أكتوبر  1976ادلت من القانوف البحرم

 .00األمر رقم  377-88ادلؤرخ يف 3:صفر35:8ق ادلواف ؿ 2:يونيو ،3;88ادلت من قانوف اإلجراءات
اجلزائية اجلزائرم ادلعدؿ كادلتمم.
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