كليت احلقىق

جبمؼت طنطب

بحث مقدم لمؤتمر الق انون والبيئة
تحت عنوان

محبيت البيئت البحريت من الخلىد

دكخىر

أمحذ طلحب حسني جبداهلل
دكتوراي في القاوون الدولي العام
كلية الحقوق -جامعة عيه شمس

مقذمت

ونيَا
(و ُى َو الَِّذي َس َّخ َر اْل َب ْح َر لِتَْأ ُكمُوا ِم ْنوُ لَ ْح ًما طَ ِريًّا َوتَ ْستَ ْخ ِرُجوا ِم ْنوُ ِحْم َيةً تَْم َب ُس َ
قالي تعالي َ
اخر ِف ِ
ِ
ضمِ ِو َولَ َعمَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرون) صدق اهلل العظيم.
يو َولِتَْبتَ ُغوا ِم ْن فَ ْ
َوتََرى اْل ُفْم َك َم َو َ
بأىمية البحار وضرورة المحافظة عمييا ،فيي
ىذا القول الكريم ما ىو إال تذكير لإلنسان
ّ

من أىم نعم اهلل عمينا.

وقد كان من الطبيعي أمام عجز اليابسة عن الوفاء باحتياجات البشرية المتنامية ،أن يتجو

اإلنسان إلي البحار والمحيطات ،لمبحث عن مصادر جديدة لمموارد الحية وغير الحية ،وقد
استطاع اإلنسان من خالل إمكانياتو العممية والتقنية المتزايدة في التطور ،أن يصل إلى أعماق

بحرية بعيدة.

ىذا؛ وان كان البحر يعد مصد اًر من أىم مصادر الثروة االقتصادية ،فيو ال يقتصر عمى

الغذاء فحسب ،بل يتعداه إلى الوفرة في كثير من المواد الخام ومصادر الطاقة ،وما يحتويو من
مصادر متنوعة وثمينة ،إال أننا إذا نظرنا إليو باعتباره مسطحاً مائياً -بصرف النظر عن كافة ما
يحتويو من ثروات اقتصادية-لما استطعنا أن نتجاىل أىميتو البالغة في مجال النقل البحري
والمالحة ،أو أن نقمل من دوره في خدمة البشرية ،سواء في نقل وتطور العموم والمعارف ،أو في
خدمة التكامل االقتصادي بين كل بمدان العالم في مختمف العصور

(ٔ)

.

مشكلت البحذ

لمبيئة البحرية بشكل عام أىمية كبيرة في حياة اإلنسان ،كما أنيا تقوم عمي تحقيق

التوازن المناخي ،حيث تتسم البحار والمحيطات بارتفاع درجة ح اررتيا النوعية مما يتيح ليا
امتصاص كميات كبيرة من الح اررة الواصمة إلييا من الطاقة الشمسية ،وىذا التعرض لألشعة

الشمسية ودرجات الح اررة المرتفعة يؤدي إلى تبخر مياه البحار وارتفاعيا إلى األعمى بفعل الرياح
الصاعدة ،حيث تتجمع عمى ىيئة سحب تندفع باتجاه اليابسة تحت تأثير الرياح والعوامل الجوية

األخرى مكونة األمطار مصدر الماء العذب ،وتبدو أيضاً أىمية البيئة البحرية من خالل قدرة
البحار والمحيطات عمى امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون من الجو ،وذلك من خالل عممية

(ٔ) راجع في ذلك :د .رفعت محمد عبد المجيد ،المنطقة االقتصادية الخالصة ،رسالة دكتوراه،
كمية الحقوق جامعة القاىرة ،ٜٔٛٓ ،ص.ٙ

تمثيل الكموروفيل التي تقوم بيا النباتات البحرية فتحول الكربون إلى نباتية وينطمق األوكسجين
ليذوب في الماء ويتيح التنفس لمكائنات الحية في البيئة البحرية(.)1

وتدور إشكالية ونطاق البحث في اإلجابة عمى السؤال اآلتي ماىية التموث البحري؟ وما

ىو أىم أنواعو ومصادره؟ وىل االتفاقيات الدولية الحالية كافية لحماية البيئة البحرية؟

أهميت البحذ

ال تخمو الدراسة من األىمية العممية والعممية ،إذ نحاول من خالليا التعرف عمى المبادئ

الحاكمة لمبيئة البحرية وتحميميا والوقوف عمى القواعد التي تتعمق بحقوق والتزامات الدول فييا،
مع تحميل ما جاء باالتفاقيات الدولية  ،وبيان أراء فقياء القانون الدولي مع إلقاء الضوء عمي
أىم أحكام القضاء الدولي في ىذا الشأن الستشراف مستقبل البحار بصفة عامة ،توطئة

االستفادة منيا وتطوير األسس الحاكمة لحماية البيئة البحرية ،فالتطوير ىو اليدف المرتجى
تطمعاً لألفضل.

وحهذف الذراست إىل ػذة أهذاف أهمهب:

ٔ -دعم المبادئ القانونية الالزمة لحماية البيئة البحرية ،لموصول لمبادئ قادرة عمى أن
تعمق من معرفتنا وتزيد من فيمنا لمبيئة البحرية ،لمحاولة تالفي أوجو القصور في

االتفاقيات القادمة والمكممة.
ٕ-

وصف وتكييف البيئة البحرية من خالل التعرف عمى خصائصيا وشروط ممارسة

الحقوق فييا وطبيعتيا القانونية ،في ضوء استكشاف المؤثرات الجديدة التي طرأت عمى

الساحة الدولية ،وكيفية تأثيرىا عمى البحار
ٖ-

والمحيطات.

تفسير وشرح جوانب المشاكل القانونية الحالية الناجمة عن تموث البيئة البحرية ،والتنبؤ

بالمشكالت التي من الممكن أن تنشأ لموقاية منيا ،والبحث عن الحمول المناسبة ليا ،في

ضوء أحكام المحكمة الدولية لقانون البحار واراء فقياء القانون

الدولي.

منهج البحذ:

لذا فانو توجب عمينا طبيعة الدراسة إتباع المنيج التحميمي أو االستنباطي لتحميل احكام

االتفاقيات الدولية وذلك لمعرفة النظام القانوني لمبيئة البحرية وكذا معرفة حقوق والتزامات الدولة

من جية ،وتحميل أحكام المحكمة الدولية لقانون البحار والقضاء الدولي من جية أخري لمعرفة

( )1راجع في ذلك :د .عباس هاشم الساعدي حماية البيئة البحرية من التلوث،
ومشكلة التلوث في الخليج العربي ،دار المطبوعات الجامعية ،األسكندرية2002،
ص .6

القواعد القانونية التي أرسيا القضاء الدولي بخصوص حقوق والتزامات الدول الساحمية في المنطقة

االقتصادية الخالصة ،ثم معرفة ورصد موقف الفقو الدولي والمحمى

واتجاىاتو.

خطت البحذ:

تقسيم البحث إلى مبحثين يسبقيما مطمب تمييدي شرحنا فيو ماىية البيئة البحرية

وأىميتيا وقسمناه المطمب إلي فرعين ماىية التموث البحري في الفرع األول ومفيوم االلتزام بحماية

البيئة البحرية في الفرع الثاني.

وفي المبحث األول شرحنا التموث بالزيت والنفايات في البحار وقسمناه إلى ثالثة مطالب

شرحنا خالليما التموث بالزيت بسبب حوادث السفن في المطمب األول وتناولنا التموث بالزيت
بسبب التصريف العمدي من السفن والتموث الضوضائي في المطمب الثاني ،كما شرحنا التموث

بسبب النفايات الصناعية والمصادر األرضية في المطمب الثالث وفي المبحث الثاني واألخير

شرحنا التموث بسبب النزاعات المسمحة وتناولنا حظر األعمال االنتقامية في البيئة البحرية في

المطمب األول والقينا الضوء عمي التموث الناتج عن استخدام األلغام البحرية في المطمب الثاني.
ادلطلب الخمهيذي

مبهيت البيئت البحريت واهميخهب
الفرع األول

مبهيت حؼريف الخلىد البحري

قبل أن نمقي الضوء عمى مفيوم التموث وجب عمينا أن نوضح المفيوم القانوني لمبيئة.
 تعريف البيئةتعرف البيئة بأنيا "المنزل أو المحيط الذي يعيش فيو الكائن الحي سواء إنسان أو حيوان،

والكائن ومحيطو أو منزلو يتكامالن يؤثر كل منيما في األخر ويتأثر بو"(ٔ).

ولقد عرف القانون المصري رقم ٗ لسنة ٗ ٜٜٔالبيئة عمى أنيا" المحيط الحيوي الذي

يشمل الكائنات الحية وما يحوي من مواد وما يحيط بيا من ىواء وماء وتربة وما يقيمو اإلنسان

من منشآت ".
 -تعريف التلوث

(ٔ) راجع في ذلك :د .معمر رتيب محمد ،القانون الدولي وظاىرة التموث خطوة ألمام
لحماية البيئة الدولية من التموث  ،دار النيضة العربية ،القاىرة  ،ٕٓٓٛص ٕٔ

فمقد عرف جانب من الفقو التموث عمى أنو "ىو تغير متعمد أو عفوي تمقائي في شكل

البيئة ناتج عن مخمفات اإلنسان أو ىو تغير الوسط الطبيعي عمى نحو يحمل معو نتائج خطيرة

لكل كائن حي(ٔ).

ولقد عرف التموث من الموسوعة البيئة بإنجمت ار في عام ٗ ٜٜٔبانو :إدخال أو إفراغ مادة

بصورة عمدية أو عرضية تضر أو تيدد بالضرر عناصر البيئة(ٕ).

ولقد عرف القانون المصري لمبيئة ٗلسنة ٗ ٜٜٔتموث البيئة عمى أنو أي تغير في

خواص البيئة مما يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى األضرار بالكائنات الحية أو المنشآت
أو يؤثر عمى ممارسة اإلنسان لحياتو الطبيعية.

 تعريف التلوث البحري:ولقد عرفت المادة  ٜمن أحكام ىمنسكي تموث البحار بأنو التدخل البشري المباشر أو غير

المباشر ا لذي ينتج عنو إدخال مواد أو طاقة لمبيئة البحرية بما في ذلك منطقة دخول األنيار إلي

البحار ،مما ينتج عنو تأثير عضوي ونفسي ضار بمصادر الحياة أو الصحة البشرية أو التعرض

لتفاعل الحياة البحرية بما في ذلك األسماك أو زيادة المموحة مما يؤثر عمي استعمال مياه البحار

أو تغير ظروف الحياة البحرية(ٖ).

ولقد عرف التموث البحري من قبل اتفاقية برشمونة عام  ٜٔٚٙفي المادة الثالثة بقوليا:

يقصد بالتموث قيام اإلنسان سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بإدخال أية مواد أو صنوف من

الطاقة إلى البيئة مما يسبب أثار مؤذية كإلحاق الضرر بالموارد الحية ،أو أن تكون مصدر خط ار
عمى الصحة البشرية وعائقا لمنشاطات البحرية بما في ذلك الصيد وافسادا لنوعية مياه البحر

المستخدمة وانقاصا لمدي التمتع بيا(ٗ).

(ٔ) راجع في ذلك :د.أحمد عبد الكريم سالمة ،قانون حماية البيئة ،دار النيضة
العربية  ٜٜٜٔص .ٜٛ
(ٕ) راجع في ذلك :د .محمد سامر أنور عاشور ،تموث البحر من السفن ومسؤولية
مالك السفينة ،رسالة دكتوراه ،كمية الحقوق جامعة عين شمس،ٕٓٓٔ،ص ٕٔ.
3 ،Hondosn ,Hon Lord , Pollution as a world problem ، The legal
scientific and political aspects. London ،w. c .i 1971 .p 2
ٗ ،اتفاقية حماية البحر األبيض من التموث ،المجمة المصرية لمقانون الدولي العدد
ٕٖ لسنة  ٜٔٚٙص ٕٖٔ وما بعدىا

وكما عرفت اتفاقية الكويت اإلقميمية لمتعاون بشأن حماية البيئة البحرية في الخميج العربي

لعام  ٜٔٚٛفي المادة األولي عمى أن :يقصد بالتموث البحري قيام اإلنسان سواء بطريقة مباشرة
أو غير مباشرة بإدخالو أية مواد أو مصادر لمطاقة إلى البيئة البحرية يترتب عمييا أثا ار ضارة

كاإلضرار بالموارد الحية وتيديد صحة اإلنسان وتعويق األنشطة البحرية بما في ذلك الصيد وافساد
صالحية مياه البحر لالستخدام والحد من قيام المرافق الترفييية(ٔ).

وقد عرفت المجنة الفرنسية المختصة بدراسة مشاكل التموث البحري والّمشكمة فيما بين

الو ازرات الفرنسية ىذا التموث بأنو (( تغيير التوازن الطبيعي لمبحر بما من شأنو أن يؤدي إلى
تعريض صحة اإلنسان لمخطر  ،أو يضر بالموارد البيولوجية من نباتات وحيوانات بحرية أو يمس

التمتع بيا أو يعرقل االستخدامات األخرى المشروعة لمبحر  ،ويحدث ىذا التغيير بوجو عام نتيجة
التدخل غير الطبيعي بفعل التموث في البيئة البحرية بالمواد الطبيعية كالمواد العضوية لمياه
الصرف الصحي وبعض فضالت معالجة المعادن أو بمواد التركيبات االصطناعية كالبالستيك

والمبيدات الحشرية))(ٕ).

ولقد عرفت منظمة األغذية والزراعة  FAOالتموث البحري خالل مؤتمر روما خالل شير

ديسمبر ٓ ٜٔٚبأنو "ينتج من إدخال اإلنسان في البيئة البحرية المواد يمكن أن تسبب نتائج مؤذية
كاألضرار بالثروات البيولوجية واألخطار عمى الصحة اإلنسانية وعرقمة النشاطات البحرية بما فييا

صيد األسماك وافساد مزايا البحر وعرقمة استخدامو والحد من مجاالت الترفيو "(ٖ).

ولقد تناولت اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في األغراض غير المالحية

التي أعدتيا الجمعية العامة في دورتيا الحادية والخمسين عام  ٜٜٔٚمن أحدث االتفاقيات التي
تناولت تموث البيئة المائية حيث عرفت التموث في المادة ٕٔ منيا بأنو أي تغير ضار في تركيب

مياه المجري المائي الدولي أو في نوعيتيا ينتج بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من سموك بشري(ٗ).

(ٔ) راجع في ذلك :د .عبداهلل األشعل ،حماية البيئة البحرية لمخميج من التموث،
المجمة المصرية لمقانون الدولي العدد  ٖٙعام ٓ ٜٔٛص ٕٓٔ وما بعدىا
(ٕ) راجع في ذلك :د.عبد الحكم عثمان  ،أضرار التموث البحري بين الوقاية
والتعويض ،دار الثقافة الجامعية ،القاىرة ٕ ٜٜٔص .ٛ،ٜ
(ٖ) لممزيد من التفاصيل أنظر:
http://www.unep.org/environmentunderreview/
(ٗ) أنظر الوثيقة:
UN.A/CONF.62/122

ولقد عرف جانب من الفقو التموث البحري بأنو " كل ما يحدث تغي ار في مكونات الطبيعية

البحرية سواء كان ذلك راجعا ألفعال اإلنسان المباشرة أو غير المباشرة أو ألفعال الطبيعية كالزالزل
والبراكين ويؤدي إلى اختالل التوازن البيئي لمبحار(ٔ).

وأيضا عرف البعض التموث البحري" :أنو إدخال أي مواد أو طاقة بواسطة اإلنسان في

تمك البيئة ،بطريق مباشر أو غير مباشر ،مما ينتج عنو أثر ضار باألحياء المائية أو ييدد صحة

اإلنسان أو يعوق األنشطة البحرية ،بما في ذلك صيد األسماك وافساد صالحية الماء لالستعمال

وخفض مزاياه"(ٕ).

ولقد عرف جانب من الفقو تموث البيئة البحرية أنو " إدخال مواد أو طاقة بطريقة مباشرة
أو غير مباشرة بواسطة اإلنسان إلى البيئة البحرية يترتب عمييا تأثيرات ضارة كإلحاق األذى

بالموارد الحية ،وتعريض صحة اإلنسان لمخطر واعاقة األنشطة البحرية بما في ذلك الصيد
والتقميل من صالحية االنتفاع بالمياه البحرية"(ٖ).

ولقد عرف جانب أخرمن الفقو التموث البحري أنو :أي تبدل في طبيعة ماء البحر من

مصدر خارجي طبيعي أو إنساني مباشر أو غير مباشر حاال أو مستقبال ضا ار بالوسط الطبيعي
لمماء عادما أو مقمال من صالحية الماء لالستخدام في النشاطات البحرية المشروعة المختمفة

ومحدثا ضر ار بالبيئة المائية(ٗ).

ولقد عرفيا جانب من الفقو بأنيا إضافة مواد أو طاقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بفعل

األنسان في البيئة البحرية بما فييا مصب األنيار ويكون ليا أثار ضارة لمموارد الحية أو صحة

(ٔ) راجع في ذلك :صميحة عمى صداقة ،النظام القانوني لحماية البيئة البحرية من
التموث في البحر المتوسط ،منشورات جامعة قاريونس بنغازي ليبيا  ٜٜٔٙص ٗٗ.
(ٕ ) راجع في ذلك :د .ممدوح شوقي ،حماية البيئة البحرية لمبحر األبيض المتوسط
في ضوء اتفاقية برشمونة لعام  ،ٜٔٚٙمجمة القانون واالقتصاد ،جامعة القاىرة ،لعدد
السادس والخمسون  ٜٔٛٙص ٗ
(ٖ) راجع في ذلك:
Clark R.B " Marine Pollution " ،fourth edition ، clarendon press
oxford 1997 P.5،6
(ٗ) راجع في ذلك :د .محمد سامر أنور عاشور ،مرجع سابق ،ص ٖٕ.

األنسان أو بما في شأنو أن يعوق األنشطة البحرية بما في ذلك الصيد والتأثير في خواص

استخدام مياه البحر وخفض االستفادة منيا(ٔ).

الفرع الثبني

مفهىم االلخزام حبمبيت البيئت البحريت

ال شك في أن لمبيئة البحرية أىمية جوىرية في شتي المجاالت ،عالوة عمي أىميتيا

االقتصادية التي تنفرد بيا عن غيرىا من البيئات األخرى من حيث كونيا مصد اًر لمغذاء ،فاألسماك

البحرية تشكل مصد اًر رئيساً لمغذاء لدى عدد كبير من الشعوب البحرية كما تذخر البيئة البحرية

(ٔ) راجع في ذلك :د .محمد مصطفى يونس ،حماية البيئة البحرية من التموث في
القانون الدولي العام ،دار النيضة العربية ،ٜٜٔٙ ،صٕٕ

بالموارد الحية األخرى بخالف األسماك التي تأتي في مقدمة الموارد الحية لمبيئة البحرية ،فيناك

الحيوانات البحرية األخرى المعروفة لنا مثل القشريات والمؤلؤ والمرجان إضافة لمنباتات البحرية،
وتذخر البيئة البحرية أيضاً بمصادر ىائمة من الموارد المعدنية والنفط والغاز وغيرىا من الثروات

المعدنية.

وتكمن أىمية البيئة البحرية أيضاً من حيث كونيا طريقاً لممواصالت ،ويقوم البحر أيضاً

بدور الوسيط في تبادل السمع حيث يعتبر النقل البحري أفضل وسائل النقل في تبادل كميات كبيرة

من السمع عبر المسافات الطويمة.

وقد كان شعار يوم البيئة العالمي فضال في القاء الضوء عمي البيئة البحرية في ٘ يونيو

 ٜٔٛٛوالذي تحدث عن تموث البيئة البحرية حيث إن البحار والمحيطات تغطي ٓ %ٚمن
مساحة سطح األرض ،وتحتضن  %ٜٚمن المياه الموجودة عمى ىذا السطح .لقد كان االعتقاد
السائد سابقا أنو يصعب حدوث أي تغييرات أو تأثيرات عمى ىذه الكمية اليائمة من المياه نتيجة

صرف مخمفات األنشطة البشرية المختمفة فييا.

وأول ما يالحظ عمي موقف اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار بشأن موضوع حماية البيئة

البحرية والحفاظ عمييا ىو تأكيد عالقة التكامل بين االتفاقية الجديدة  ،وبين ما سبقيا من اتفاقيات
دولية في مجال البيئة البحرية فالمبادئ العامة التي انطوت عمييا االتفاقية ال تخل بحال من

األحوال بااللتزامات الممقاة عمي عاتق الدول بموجب االتفاقية الدولية الخاصة بحماية البيئة

البحرية كما أنو يقع عمي عاتق الدول بموجب االتفاقية الخاصة بحماية البيئة البحرية  ،كما أن
عمي الدول وىي تقوم بتنفيذ مثل تمك االلتزامات أن تمتزم بالمبادئ العامة و األىداف التي رسمتيا

االتفاقية الجديدة في ىذا المجال(ٔ).
الحطبيقات القضائية
كما أكدت المحكمة الدولية لقانون البحار في أكثر من موضع عمي ضرورة االلتزام حماية

البيئة البحرية فذىبت المحكمة إلي أن حماية البيئة البحرية عنصر ىام لحماية الموارد البحرية(ٕ).

وقد أكدت المحكمة في الفتوى الصادرة من غرفة منازعات قاع البحار في ٔ فبراير

ٕٔٓٓ أن تقييم األثر البيئي المحتمل ىو التزام خاص بموجب االتفاقية والتزام عام أيضاً بموجب

القانون الدولي العرفي(ٖ).

(ٔ) راجع في ذلك :د.صالح الدين عامر ،القانون الدولي لمبحار ،مرجع سابق ،ص
ٜٗٛ
( )2زاجع الحكن:
ITLOS، Cases Nos 3 & 4: ORDER, 27 August 1999, Para70.
()3زاجع الحكن:

قضية نير الموز بين بمجيكا وىولندا حيث قررت المحكمة الدائمة لمعدل في حكميا
(ٔ)

الصادر بتاريخ  ٕٛيونيو عام ٜٖٔٚأن ممارسة الحق مقيد بعدم األضرار باألخرين

ادلبحذ األول

الخلىد ببلزيج والنفبيبث

مع تزايد حركة المالحة البحرية في العالم ،وزيادة حركة النقل البحري ،شكل التموث بالزيت
أخطر مصادر التموث سواء كان ناتجا عن تموث بسبب الحوادث أو بسبب التصريف العمدي

لمزيت والنفايات ،عالوة عمي الضرر الكبير بسبب الضوضاء عمي الكائنات الحية في البحار

وسوف نتناول بعض أنواع التموث عمي النحو اآلتي:

ادلطلب األول

الخلىد ببلزيج بسبب حىادد السفن

ITLOS، Case No. 17، Advisory Opinion, 1 February 2011,
Para145.
(ٔ) أنظر:
PCIJ :SERIES A.B,JUDGMENT OF JUNE 28th, 1937,P.28

يعد التموث الصادر عن السفن عن طريق الكوارث البحرية والتي تنشأ من جراء تصادم

السفن من أخطر أنواع التموث.

بدأت مشكمة خطر تموث البيئة البحرية بوقود السفن الزيتي تيدد البيئة البحرية؛ بسبب كثرة

التموث الناتج عما تحممو تمك السفن من وقود ،وخاصة أن التكنولوجيا الحديثة مكنت تمك السفن
من استيعاب األنواع الرديئة من الوقود والذي يشكل بدوره العامل االكبر في التموث.

خطر
ا
ويختمط عمى الكثير من األذىان أن التموث الناتج من وقود السفن الزيتي ال يشكل

بالغا بالمقارنة بالتموث الناجم من السفن الناقمة لمبترول عمي عكس الحقيقة.

وفي حقيقة األمر أدت ضخامة السفن إلي زيادة ما تحممو من وقود زيتي إلي حد يصل

إلي أكبر من الحجم التي تحممو بعض السفن كشحنة(ٔ).

فمن المالحظ أن اقتصاديات الحجم تقوم عمي زيادة حمولة السفينة وتقميل عدد مواني

تفريغيا خفضا لمتكمفة وذلك في تبني ما يطمق عميو النقل عن طريق السفينة األم التي تركز تفريغ
الشحنة في ميناء محوري تنقل منو الشحنات بعد ذلك مرة أخري عن طريق سفن أقل حجما يطمق
عمييا السفن الرافدية إلي مواني مختمفة لممنطقة الجغرافية  ،ويغمب أن تكون السفينة األم الناقمة

لمبضائع من قبيل سفن الحاويات  ،وقد وصمت حمولتيا إلي  ٙآالف حاوية مكافئة  ،وىو ما
جعميا تحمل أكثر من ٓٓ٘ ٚطن من الوقود ،ولقد امتدت تطبيقات اقتصاديات الحجم إلي سفن
نقل الركاب مما جعل بعض السفن تصل حمولتيا عمي ما يزيد عمي ٖٓٓٓ طن من الوقود(ٕ).

ومن أمثمة ىذه الكوارث البحرية حادث السفينة SS.ZOE COLOCTRONIوالذي وقع

في  ٛمارس عام ٖٜٔٚم ،حيث تسبب الحادث في غرق السفينة المذكورة وتسرب اكثر من
خمسة آالف طن من الزيت الخام أمام سواحل بورتويكو(.)3

(ٔ) راجع في ذلك :د .السيد مصطفي أبو الخير الحماية القانونية لمبيئة البحرية في
القانون الدولي لمبحار  ،إيتراك لمطباعة والنشر التوزيع  ،ٕٕٓٔ ،صٖ.ٕٙ
(ٕ) راجع في ذلك :د .نادر محمد إبراىيم ،االتفاقية الدولية بشأن المسئولية المدنية
عن أضرار التموث بوقود السفن الزيتي ،دار الفكر الجامعي ٕ٘ٓٓص ٖٕ.
(ٖ) راجع في ذلك:
Johan J.Gallogher, Damages Recoverable for Environmental
Harm Caused by an Oil Spill ;Jurisdiction over foreign based
insurers Sued under a Direct action Statute :commonwealth of

ولقد سعي المجتمع الدولي إلى حماية البيئة البحرية باعتبارىا كن اًز لمموارد الطبيعية وممكا

لإلنسانية ،ومن خالل العديد من االتفاقيات والمعاىدات الدولية والتي استيدفت الحد من ظاىرة

التموث البحري بالزيت ،عمي أن ضخامة حجم الكوارث البحرية المؤدية إلي تسرب الزيت كانت

تكشف بين الحين والحين عن عجز تمك االتفاقيات والمعاىدات في كفالة حماية فعالة واجراءات
حاسمة لمواجية ظاىرة التموث والحد منيا والعقاب عمييا(ٔ).

ومن الجدير بالذكر أن اتفاقية المسئولية المدنية لعام ٜٜٔٙألزمت السفينة التي تقوم بنقل

الزيت التي تزيد حمولتيا عن ٕٓٓٓ طن بالتأمين اإلجباري ،وكما سبق القول أنو يوجد الكثير من

السفن والحاويات التجارية تحمل تمك الحمولة في خزانات الوقود الخاصة بيا(ٕ).

وييدف ىذا االتفاق إلي خمق تعويض مباشر لممضرورين بغض النظر عن وجود خطأ ما

يمكن إسناده إلي مالك السفينة أو إلي مستأجرىا من عدمو بل حتي وان لم يكن المالك مسئوال.

وقد حظيت اتفاقية المسؤولية المدنية لعام  ٜٜٔٙبترحيب عالمي إذ صدقت عمييا ست

وستون دولة كما قامت أربع وأربعون دولة بالتصديق عمى اتفاقية الصندوق ،ورغم ذلك رفضت
الواليات المتحدة التصديق عمى االتفاقية بحجة أن المبالغ التعويضية المتاحة بمقتضي أحكاميا ال
تقدم الحماية الكافية لممضرورين في حوادث التموث البحري بالزيت ،ويري جانب من الفقو أنو كان

من األجدر عمى ال واليات المتحدة أن تصدق عمي االتفاقية و وتتحفظ عمي التعويضات بأن يكون
التعويض بموجب القوانين األمريكية(ٖ).
التطبيقات القضائية

من بين التطبيقات القضائية حكم محكمة الكويت بشأن تموث المياه الداخمية لمكويت
بالزيت من قبل السفينة "نوىومارو" بسبب االىمال في صيانة خزانات الوقود واندفاع الزيت إلي

Puerto Rico v. SS.ZOE COLOCTRONI, Volume 12 NO2:Journal
of Maritime law and commerce (January 1981)PP.263:270
(ٔ) راجع في ذلك :د .جالل وفاء محمدين ،الحماية القانونية لمبيئة البحرية ن التموث
بالزيت ،دار الجماعة الجديدة لمنشر ٕٔٓٓ ص ٗ وما بعدىا.
(ٕ) أنظر :المادة ٚفقرة ٔ من اتفاقية المسئولية المدنية لعام .ٜٜٔٙ
(ٖ) راجع في ذلك :د .محمد عبداهلل نعمان ،الحماية الدولية لمبيئة البحرية دراسة
قانونية خاصة بالبحر األحمر دار النيضة العربية ،ٕٓٓ٘،صٖٕٔ.

سطح الناقمة ومنيا إلي سطح البحر األمر الذي دفع المحكمة لمحكم بمسئولية قبضان السفينة

نتيجة لألىمال وتموث المياه(ٔ).

وأيضا حادثة السفينة  Torry Canyonولقد أثيرت ىذه القضية عندما تحطمت الباخرة

الميبيرية أمم شواطئ انجمتر في بحر الشمال سنة  ٜٔٚٙعمي أثر حادث وقع ليا فاضطرت
انجمتر التدخل وتدمير الباخرة رغم وجودىا خارج واليتيا بيدف حماية شواطئيا من تموث الزيت

التي كانت تحممو السفينة ،ولقد حدث تموث كبير بسبب السفينة ،وتكمفت الحكومة اإلنجميزية
والفرنسية مئات االف من الجنييات من أجل تطيير سواحميا من التموث ،ولقد وصمت البقعة

السوداء إلي سواحل بريطانيا في ٔٔ ٜٔٙٚ/ٗ/ولتطيير الشواطئ الشمالية تم رفع عشرة اآلف
طن من الرمال والزلط وقدر العمماء أن األضرار التي أصابت الثروات الحية من جراء التموث

تعادل ما ينتج عن انفجار قنبمة ذرية ،ومن الجدير بالذكر أن جميع الدعاوي المرفوعة ضد الشركة
(ٕ)

مالكة السفينة انتيت بالصمح والتراضي

.

ادلطلب الثبني

حك الذولت السبحليت يف منغ الخصريف الؼمذي للزيج والخلىد الضىضبئي

أولا-الحلوخ الناجن بالحصسيف العودي للصيث:

تقوم ناقالت النفط بعد إفراغ حمولتيا بملء خزانات الناقمة الفارغة بمياه البحر بكمية
تصل من ٖٓ إلي ٓ٘ في المائة من سعة الناقمة وتسمي ىذه المياه بمياه الموازنة  ،فتحمل الناقمة

ٖٓ  %من سعتيا مياه بحر عند مغادرة ميناء التفريغ مباشرة ثم تحمل ٕٓ  %من سعتيا مرة ثانية
في أعإلي البحار حيث يتم أوال غسل الخزانات بمياه البحر وتنظيفيا من البترول  ،ويتم فصل

الزيت وينقل إلي خزان أخر يسمي  ،Slop tankوعند ملء الخزانات بنسبة ٕٓ في المائة األخرى

تسمي  Cleaned tankوبنفس األسموب يتم تنظيف الخزانات األولي ٖٓ في المائة حيث يكون
قد انفصل فييا البترول عن ماء البحر مكونا طبقة يعتمد سمكيا عمي كمية البترول في ذلك

(ٔ) راجع في ذلك :د .بدرية العوضي ،تعميق عمي حكم بشأن تمويث البحار بالزيت
وضرورة التخمي عن األىمال كأساس لتحديد المسئولية في قضايا التموث ،مجمة
.ٜٖٔ:ٜٔٚ

الحقوق والشريعة ،السنة الثالثة العدد األول ،الطبعة الثانية ٗ ٜٜٔص
( )2راجع في ذلك:د .رضاء رجب عبداللطيف محمود ،الحماية الدولية لبيئة البحرية
من التلوث النووي ،رسالة دكتوراه،كلية الحقوق جامعة بني سويف ،2016،ص
ص.333:383

الخزان  ،ويتم نقل البترول إلي

بمياه البحر(ٔ).

 Slop tankويتم صرف الماء في البحر ومن ثم يتم نقل الناقمة

ولقد اعتادت بعض الناقالت النفطية تفريغ ىذه المياه المموثة بالنفط (مياه غسيل

الصياريج) ،وذلك قبل دخوليا لمواني الشحن توفي ار لنفقات معالجة ىذه المياه في المحطات المعدة
لذلك بمواني الشحن وخطورة مثل ىذه الظاىرة تأتي من خالل معرفة أن معدل ما يتم صرفو عمداً

في البحار يصل إلى حوالئ ٔ،مميون طن سنويا(ٕ).

وذلك بالرغم من أن تركيز البترول في الماء التي يمكن أن يتم صرفو في ىذه الحالة ٘ٔ

جزءا من المميون(ٖ).

واذا كانت االتفاقية قد أقرت حق الدولة الساحمية في أن تعتمد القوانين المنظمة بيدف

حماية المنطقة االقتصادية الخالصة ضد التموث الناجم عن السفن فإنيا قد أحاطت ىذه السمطات
بالعديد من القيود لضمان حرية المالحة ولتحقيق الصالح العام لمجماعة الدولية ،حيث قررت

االتفاقية الجديدة وفقا لنص المادة ٕٔٔ ٙ/عمى أنو يجب أن تكون ىذه القوانين والنظم التي تقوم
الدولة الساحمية بوضعيا متفقة مع القواعد والمعايير الدولية المقبولة عادة والمعدة بمعرفة المنظمة

الدولية المختصة (أمكو)(ٗ).

ومن حق الدولة الساحمية التأكد من أن السفينة تخضع لنظام الرصد وضبط المواد

النفطية  ،ففي اتفاقية ماريول لسنة ٖ ٜٔٚوضعت بعض القواعد التقنية بيدف الوقاية من التموث
النفطي بإلزام ناقالت البترول التي تبغ حمولتيا اإلجمالية ٓ٘ٔ طن فأكثر وجميع السفن األخرى

التي تبمغ حمولتيا اإلجمالية ٓٓٓٓٔطن فأكثر أن تجيز بنظام دائم لرصد وضبط تصريف النفط

وفقا لمقواعد الدولية في ىذا المجال  ،وكما يمزم لسفينة النفط أن تكون مزودة بجياز تسجيل يوفر

سجال متواصال بالمحتوي النفطي ومعدالت التصريف،

ويجب عمي السفينة أن تحتفظ بو لمدة

(ٔ) راجع في ذلك :د .محمد سامر أنور عاشور ،مرجع سابق ،ص  ٛٙوما بعدىا
(ٕ) راجع في ذلك :د .صالح ىاشم ،المسؤولية الدولية عن المساس بسالمة البيئة
البحرية ،رسالة دكتوراه ،كمية الحقوق جامعة القاىرة ٜٜٔٓ،ص ٗٛ
(ٖ) راجع في ذلك :د .عبد اليادي محمد العشري ،االختصاص في حماية البيئة
البحرية من التموث ،رسالة دكتوراه ،جامعة الزقازيق  ٜٜٔٛص ٖٜٔ
(ٗ) راجع في ذلك :د .عبد اليادي محمد العشري ،مرجع سابق ،ص .ٕٜٚ

ثالث سنوات عمي األقل  ،وكما أنو في حالة تعرض النظام لمتمف أو أية أعطال فيجب عمي

السفينة التوقف عن عممية التصريف إلي أن يتم إصالحو(ٔ).

وفي الحقيقة فإن إلزام السفن بالتوافق عمي نظام لمرصد والضبط والتصريف بما يتطابق

والمعايير األدنى التي حددتيا اتفاقية ماريول ىو استخدام لألدوات التكنولوجيا لخدمة القانون
ولتحقيق ىدف الوقاية من التموث البحري  ،فمن شأن ذلك النظام لو أحسن استعمالو أن يقمص

إلي حد كبير من وصول مواد نفطية إلي البيئة البحرية أكثر من ذلك  ،ولكون النظام يعمل عمي
نمط الصندوق األسود فإنو سيساعد في عمميات مراقبة ومعاينة االنتياكات المحتممة لمقواعد

والمعايير البيئية سواء من قبل دولة العمم أو الدول األخرى المخولة ممارسة ىذه االختصاصات ،

وىو ما سيساىم في ردع السفن عند القيام بعمميات تصريف يحظرىا القانون الدولي(ٕ).
ثانيا -الحلوخ الضوضائي:
شكل التموث الضوضائي في البحار مصدر خطر كبير لمكائنات الحية في البحار،

ومصادر التموث الضوضائي متعددة كاالضوضاء الناتجة عن استغالل البحار والمحيطات ،إال أن
التموث الضوضائي الصادر عن السفن من أكبر أنواع التموث.

ولقد حاولت IMOلفت انتباه الدول إلي ضرورة الحد من أثار التموث الضوضائي في

البحار والعمل عمي إيجاد تقنيات تعمل عمي خفض الضوضاء الناجمة من محركات السفن

التجارية(ٖ).

ولقد تبني االتحاد األوربي في ٕٓٔٓ موصفات قياسية لمحركات السفن البد من مراعاتيا

أثناء تصنيع تمك المحركات بحيث ال تزيد عن حد معين)ٗ(.

(ٔ) راجع الممحق األول المادة ٘ٔ و ٔٙمن اتفاقية ماريول لسنة ٖٜٔٚ
(ٕ) راجع في ذلك :د .محمد البزاز ،حماية البيئة البحرية دراسة في القانون الدولي
العام ،منشأة المعارف باإلسكندرية ،ٕٓٓٙ،ص ٗ ٜٔوما بعدىا.
( )3زاجع في ذلك:
،IMO, 2009a.
( )4زاجع في ذلك:
،Russell Leaper, Martin Renilson, and Conor Ryan, REDUCING
UNDERWATER NOISE FROM LARGE COMMERCIAL
SHIPS:CURRENT STATUS AND FUTURE DIRECTIONS,
The Journal of Ocean Technology, Vol. 9, No. 1, 2014,P.52.
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شكمت التنمية الصناعية حجر الزاوية في نمو اقتصاديات الشعوب وتطورىا وباتت الدول تتطمع
نحو إقامة المزيد من األنشطة الصناعية األمر الذي أدي إلي زيادة نسبة التموث الناتج عن

النفايات الصناعية ،كما أضحت األعمال العسكرية في البحار أمر غير مقبول ،واحداث الضرر
بالبيئة البحرية محظور ،وسوف تناول التموث بسبب النفايات الصناعية والمصادر األرضية
والمتوث بسبب النزاعات المسمحة عمي النحو اآلتي:

ادلطلب األول

الخلىد بسبب النفبيبث وادلصبدر األرضيت
الفسع األول
الحلوخ الناجج هن صسف الوخلفات في البحاز هن البس

أكدت المادة  ٕٓٚمن اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار ضرورة منع التوث البيئة البحرية من
المصادر األرضية والتأكيد عمى خفضو والسيطرة عميو وضرورة وضع القوانيين لحماية البيئة

البحرية من مصادر البر بما ،في ذلك األنيار ومصابيا وخطوط األنابيب ومخارج التصريف.

ويقصد بالتموث من مصادر أرضية في اتفاقية باريس تموث المنطقة البحرية من المجاري

المائية من الساحل سواء المناسبة تحت الماء أو من خالل خطوط انابيب أو من منشآت أقاميا

األنسان تحت إشراف الدولة العضو وسيادتيا(ٔ).

وتتضمن اتفاقية ىمنسكي في تعريفيا تموث البحار بفعل التصريف من اليابسة إلي البحر

أيا كان مصدر التموث منقوالً مع المياه أو مع اليواء أو مباشرة من الساحل بما في ذلك مساقط
المياه أو خطوط األنابيب(ٕ).

ويعد التموث من المصادر األرضية من أقدم أنواع التموث عن طريق المياه أو المجاري

المائية أو صرفيا مباشرة في البحار ويمثل ىذا النوع من التموث ما يقرب من الثمانين بالمائية من

التموث البحري وفقاً لتقديرات الجمعية العامة ألمم المتحدة ،فعمي سبيل المثال :يعتبر التموث من
مصادر أرضية في الدول العربية من أخطر مصادر التموث ويحتل نسبة  %ٚٚمن تموث

البحر(ٖ).

الفرع الثاني

التموث بسبب النفايات الصناعية
وتناولت االتفاقية في المادة ٕٓٔ موضوع التموث الناجم عن إغراق النفايات  ،وألقت عمي

الدولة الساحمية االلتزام بوضع القوانين واألنظمة التي تكفل منع تموث البيئة البحرية عن طريق

اإلغراق وخفضو والسيطرة عميو ،كما أوجبت عمييا أن تسعي من خالل المنظمات الدولية
المختصة ،أو عن طريق مؤتمر دبموماسي إلي وضع قواعد ومعايير دولية في ىذا الشأن ،وفي

جميع األحوال ال يتم اإلغراق داخل البحر اإلقميمي والمنطقة االقتصادية الخالصة أو عمى االمتداد

القاري إال من خالل موافقة صريحة من الدولة الساحمية.

(ٔ) راجع :المادة ٖ/ج من اتفاقية باريس.
(ٕ) راجع :المادة ٕ ٕ/من اتفاقية ىمسنكي
( )3راجع في ذلك:د.رضاء رجب عبداللطيف محمود ،الحماية الدولية للبيئة
البحرية من التلوث النووي،مرجع سابق ،ص .61

وتعرف النفايات الصناعية بأنيا "الفضالت المتخمفة عن العمميات الصناعية والتعدينية

والحرفية والتجارية وكذلك فضالت المنازل والمستشفيات والنفايات اإلشعاعية(ٔ).

وتعد النفايات من أىم مصادر تموث البيئة في العصر الحديث ،وىي ناتجة عن التقدم
الصناعي المذىل خاصة في دول االتحاد األوربي والواليات المتحدة األمريكية وسائر الدول

المتقدمة صناعيا ،حيث ينتج عن الصناعات كميات كبيرة من النفايات السامة التي تحمل
خصائص تؤدي إلى التدىور السريع لمبيئة وذلك إذا لم يتم التخمص من تمك السموم بطريقة قانونية

وفنية تقوم عمى قواعد سميمة(ٕ).
اجفاقية باشل بسويسسا لعام 1191
ووفقا التفاقية بازل بسويس ار لعام  ٜٜٔٛوالخاصة بالسيطرة والتحكم في حركة النفايات
الخطرة والتي أرست مجموعة من المبادئ من أىميا:

ٔ -ضرورة العمل عمى تخفيض النفايات الخطرة إلي أدني حد.
ٕ -تسييل التخمص من النفايات الخطرة في دولة اإلنتاج.
ٖ -االلتزام بعدم نقل النفايات الخطرة.
ٗ -خفض حركة النفايات.

الحلوخ اإلشعاعي  :تنطوي خطورة ىذا النوع من المموثات من خطورة الطاقة النووية وما تسببو من

أضرار بالغة الخطورة عمي الحياة والبيئة البحرية  ،وكذلك األضرار التي تنتقل لمبشر جراء

استعماليم لمبيئة البحرية في النشاطات المختمفة(.)3
الفضالت الرزية كوصدز لحلوخ البحاز
منذ بدء استخدام الطاقة الذرية في األغراض السممية بدأت تظير مشكمة التخمص من
النفايات والفضالت ذات النشاط اإلشعاعي  ،ويتم التخمص من المخمفات الذرية في البحار عن

طريق إغراقيا في البحر وتعد ىي الطريقة المثمي والدارجة حتى االن  ،فعمي سبيل المثال دأبت

(ٔ) راجع في ذلك :د.عبد العزيز مخيمر عبد اليادي ،حماية البيئة من النفايات
الصناعية في ضوء أحكام التشريعات الوطنية واألجنبية ،دار النيضة العربية،ٜٔٛ٘،
ص ٓٔ.
(ٕ) راجع في ذلك :راجع في ذلك :د .صالح محمد محود بدر الدين ،االلتزام الدولي
بحماية البيئة من التموث عمى ضوء قواعد القانون الدولي لمبيئة وق اررات وتوصيات
المنظمات الدولية ،دار النيضة العربية  ٕٓٓٙص ٕ.ٔٛ
(ٖ) راجع في ذلك :د .محمد عبداهلل نعمان ،مرجع سابق ،ص .ٕٜٔ

المجنة األمريكية لمطاقة الذرية عمي إغراق الفضالت الذرية في البحر بصفة منتظمة سواء في

الباسيفيكي أو األطمنطي  ،أما اإلدارة البريطانية لمطاقة الذرية فإنيا تمقي في المانش العبوات
المشتممة عمي الفضالت في البحر االيرلندي  ،أما ىولندا فإنيا تتخمص من فضالت مركزىا
النووي في بحر الشمال  ،وقد أنشأت فرنسا خط أنابيب يمتد إلي كيمو مترين داخل المانش إلغراق
الفضالت الذرية السائمة بعد تخفيفيا بالمياه  ،وقد تزايدات عمميات اإلغراق لدرجة أصبحت تقمق

الراي العام العالمي  ،فعمي سبيل المثال في أكتوبر ٓ ٜٔٙأعمنت إدارة الطاقة الذرية في فرنسا

أنيا ستقوم بتجربة إغراق عدد ٓٓ٘ ٙبرميل من الفضالت الذرية المشعة في البحر البيض
المتوسط واحتجت الكثير من الدول عمي ىذا اإلجراء مما اضطر الحكومة الفرنسية إلي إلغاءه.

والحقيقة أن خطورة إلقاء الفضالت المشعة في البحار باتت تيدد العالم بأسره وخاصة

المخمفات السائمة التي سوف تؤدي إلي تموث مياه البحار وحتى وان تم تعبئة ىذه المواد في مواد

صمبة أو براميل ،نظ ار ألن بعض العناصر التي تحتوييا تمك الفضالت من الممكن أن يظل نشطا

إلى أعوام كثيرة وقد يؤدي إلى إصابة الكائنات الحية بالتموث اإلشعاعي(ٔ).

دور ىاما في التحضير لمؤتمر البيئة في
ولعبت الوكالة الدولية لمطاقة IAEAالذرية ا

استوكيولم سنة ٕ ٜٔٚوفي تنفيذ توصياتيا في ىذا الشأن ،ومن ضمن توصيات المؤتمر توصية
٘:ٚ

أ -أن تدرس مع الوكالة الدولية لمطاقة الذرية وىيئة الصحة العالمية إمكانية إنشاء سجل
لقيد الكميات اليامة من المواد ذات النشاط اإلشعاعي التي يتم التخمص منيا في

البيئة المحيطة

ب -أن تشجع وتنمي التعاون الدولي في مجال دراسة مشاكل المخمفات الذرية في نطاق

الوكالة الدولية لمطاقة الذرية والمنظمات الدولية المتخصصة(ٕ).
الحطبيقات القضائية
ولقد أخذت محكمة العدل الدولية في حيثيات حكميا ٕٕيونيو ٖ ٜٔٚفي الحكم المتعمق
األسترلية ،إذ استندت إلي
ا
بإجراء التجارب الذرية في جنوب المحيط اليادي بوجية نظر الحكومة

سترلية من أسانيد لدعواىا تتمخص في أن سقوط الغبار الذري المشع
ما ورد بعريضة الدعوي األ ا

(ٔ) ومن أخطر الحوادث الناجمة عن استخدام الطاقة النووية ،تموث مياه المحيط
األطمنطي في  ٜٖٔٛ/ٖ/ٚحين سقط محرك نووي في الفضاء ونتج عنو أثار خطيرة
في  ٜٖٔٛ/ٖ/ٚفكانت تقدر طاقتو بحوالي ٓٔٔ كجم من إليورانيوم المشع المخصب
في المحيط األطمسي بين شرق وغرب أفريقيا راجع في ذلك :راجع في ذلك :د .إسالم
محمد عبد الصمد ،الحماية الدولية لمبيئة من التموث في ضوء االتفاقيات الدولية
وأحكام القانون الدولي ،دار الجامعة الجديدة ٕ٘ٔٓ ص٘.ٙ
(ٕ) المرجع السابق صٕٖ٘.ٖٕٕ:

األسترلي دون موافقة
ا
أسترليا وانتشاره في المجال
ا
الناتج عن التجارب الذرية الفرنسية عمي إقميم

استرليا عمي إقميميا(ٔ).
ا
أسترليا يعتبر خرقا لسيادة
ا
من
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()2

الفرع األول

حظر األػمبل االنخقبميت يف البيئت البحريت

وضرورتيا التي تؤدي إلي األضرار حتما بالبيئة بمختمف
ا
ال شك أن لمحرب قواعدىا

عناصرىا البرية والبحرية والجوية بالنظر إلي طبيعة المواد المستخدمة واآلثار التي تترتب عمي

استخداميا ،ومن ىنا بات من الضروري حماية البيئة البحرية أثناء النزاع المسمح(ٖ).

فمن غير المقبول استخدام وسائل القتال التي تشكل ضر اًر كبي اًر عمى البيئة البحرية ،ولو

سمح بذلك فسوف يؤدي إلى إحداث ضرر كبير بصحة وحياة اإلنسان فال يمكن االعتداء عمى
البيئة البحرية عمى سبيل االنتقام.

ومن الجدير بالذكر أن من بين جرائم الحرب المنصوص عمييا في المحكمة الجنائية

الدولية األضرار بالبيئة الطبيعية بشكل زائد ومبالغ فيو عن الميزة العسكرية المتوقعة(ٗ).

(ٔ) راجع في ذلك :د .رضاء رجب عبدالمطيف محمود ،الحماية الدولية لمبيئة البحرية
من التموث النووي ،مرجع سابق ،ص صٖٜٔٚ:ٖٛ
(ٕ) فمحاولة وضع مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم سير النزعات المسمحة
بشكل عام في البحار أو الحروب البحرية ليست بالمحاولة الجديدة ،فقد كان تصريح
باريس في عام  ٔ٘ٛٙبشأن الحرب البحرية في طميعة المعاىدات الدولية المتعددة
األطراف التي انطوت عمى تنظيم سير عمميات القتال في الحروب البحرية وحماية
ضحاياىا من القتمى والغرقى والجرحى.
راجع في ذلك :د .صالح الدين عامر ،حماية البيئة إبان النزعات المسمحة في
البحار ،المجمة المصرية لمقانون الدولي المجمد التاسع واألربعون  ،ٜٜٖٔ،ص.ٕٙ
(ٖ) راجع في ذلك :د .أحمد أبو الوفا ،النظرية العامة لمقانون الدولي اإلنساني في
القانون الدولي والشريعة اإلسالمية ،دار النيضة الطبعة األولي ،ٕٓٓٙ،ص .ٜٔٓ
(ٗ) راجع نص المادة  ٛمن النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية.

يعد تدمير البيئة البحرية في الحروب ،من قبيل األعمال االنتقامية العسكرية التي يجب

حظرىا  ،ومن الممكن أن نميز بينيما بتحميل النطاق الزمني والجغرافي المتداد العمميات العسكرية
فإن القتال الواسع المدى يمتد إلي الكثير من المناطق  ،فاالختالف بين الحرب و أعمال االنتقام

العسكرية اختالف في المدى وليس اختالفا في الطبيعية ،ويترتب عميو اختالف جوىري فيما يتعمق
باآلثار القانونية المترتبة عمي قيام كل من الوضعين والقواعد القانونية التي تحكمو إذ يترتب عمي

قيام الحرب في مفيوميا الدقيق انطباق القواعد المنظمة لمحرب عمي العالقة بين الدول المتحاربة

 ،أما القيام باألعمال االنتقامية العسكرية فال يؤدي باتفاق إلي تطبيق قواعد الحرب والتزامات
(ٔ)

الدول األخرى بالتزامات المحايدين

وتدخل حماية البيئة البحرية ضمن عموم نص المادة ٔ٘ من البروتوكول اإلضافي األول

 ٜٔٚٚباعتبار أن الفقرة الرابعة من ىذه المادة تحظر اليجمات العشوائية التي توجو إلي ىدف

عسكري غير محدد  ،أو تمك التي تصيب األىداف العسكرية واألشخاص المدنيين أو األعيان
المدنية دون تمييز  ،كذلك ضمن عموم نص المادة ٘٘ من البروتوكول اإلضافي األول بشأن
حماية البيئة الطبيعية من األضرار البالغة واسعة االنتشار وطويمة األمد ،كما أن االلتزام بقواعد

الق انون الدولي اإلنساني تجاه الدول غير المتحاربة أكدتو صراحة المادة الثانية المشتركة التفاقية
الربعة لعام  ٜٜٔٗوالفقرة الثالثة من المادة األولي لمبروتوكول اإلضافة األول .)ٕ(ٜٔٚٚ
جنيف ا

وقد أعد دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزعات المسمحة في البحار من

سنة  ٜٔٛٛحتي ٗ ،ٜٜٔوأشرف عمي إعداده فريق الخبراء في القانون الدولي والمالحة البحرية
الذين شاركوا في سمسمة من االجتماعات التي نظميا المعيد الدولي لمقانون الدولي اإلنساني
اكوز بالواليات المتحدة األمريكية
بالتعاون مع معيد القانون الدولي بجامعة بي از بإيطإليا ومعيد سير ا

النزعات المسمحة في البحار وانتيت تمك
 ،وذلك بغرض تحميل مضمون القانون النافذ الذي ينظم ا
االجتماعات بدليل سان ريمو(.)3

(ٔ) راجع في ذلك :د .حازم محمد عتمم قانون النزعات المسمحة الدولية ،المدخل،
النطاق الزماني ،الطبعة األولي ،مؤسسة دار الطباعة لنشر والطبع والتوزيعٜٜٗٔ
ص ٕٕٖ:ٕٕٛ
(ٕ) راجع في ذلك :د .عمي بن يوسف بن حسين الدعيجي ،الحفاظ عمى البيئة إبان
النزاعات المسمحة ،رسالة دكتوراه ،كمية الحقوق جامعة القاىرة ،ٕٓٔٔ ،ص ٔٙٛ
(ٖ) راجع في ذلك :د .عمي بن يوسف بن حسين الدعيجي ،مرجع سابق ،ص ٜٔٙ
.ٔٚ٘:

ومن أىم النقاط التي أكدت عمييا ىذه االجتماعات أن حق أطراف النزاع في اختيار

وسائل الحرب ال يكون مطمقا ،وال بد من استبعاد وسائل القتال التي من شانيا التدمير الكمي وعدم
التمييز بين األىداف العسكرية واألىداف المدنية في البحار كالسفن والطائرات والمنشآت المدنية
المقامة في البحار(ٔ).

ويجب أيضا عمى أطراف النزاع االمتناع عن شن أي ىجوم من شانو إحداث خسائر

وأضرار عرضية مفرطة مقارنة بالفائدة العسكرية المباشرة والممموسة التي يرتقب جنييا ،ويجب

إلغاء أي ىجوم أو إيقافو فور أن يتبين أن الخسائر واألضرار العرضية مفرطة(ٕ).

كما أن المنشآت المقامة في البحار واآلبار النفطية في المناطق البحرية ليست من قبيل

األىداف العسكرية طبقا لقانون الدولي اإلنساني(ٖ).

كما اخضع دليل سان ريمو ممارسة حق الدفاع الشرعي أو الجماعي عن النفس لنفس

الشروط والقيود في ميثاق األمم المتحدة في المادة ٔ٘ و مبدأ الضرورة ومبدأ التناسب بحيث ال

يتم التعسف في استعمال ىذا الحق ،لتفادي التدمير الكمي لمبيئة البحرية بذريعة الدفاع الشرعي(ٗ).

وقد حظر إلقاء الذخائر في عرض البحر منذ اتفاقية لندن لعام ٕ ٜٔٚبشأن منع التموث

البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى ،ودخمت حيز النفاذ في عام ٘ ،ٜٔٚكما أبرم
أيضاً بروتوكول عام  ٜٜٔٙالذي يحظر عمى وجو التحديد إلقاء الذخائر.

ومن الجدير بالذكر أن ىناك نوعين من المخاطر الناتجة عن الذخائر الممقاة في البحر:

خطر االنفجار ،وخطر اإلفراج عن مادة سامة ،وباعتبار أن اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار
لعام ٕ ٜٔٛال تغير من حقوق الدول األطراف والتزاماتيا الناشئة عن اتفاقيات أخري تتماشي مع
ىذه االتفاقية كذلك يجوز لدولتين أو أكثر من الدول األطراف عقد اتفاقيات تعدل أو تعمق سريان

أحكام االتفاقية وتكون سارية فيما بينيا ،غير أنو ال يجوز الخروج عن أىداف اتفاقية األمم المتحدة
لقانون البحار أو المساس بتطبيق المبادئ األساسية المتضمنة فييا أو عمى تمتع الدول األطراف

األخرى بحقوقيا أو عمى وفائيا بالتزاماتيا ،كما أرست االتفاقية مبدأ عام يحكم البحار والمحيطات
وىو ضرورة تخصيصيا لألغراض السممية.

(ٔ) راجع الفقرة  ٖٛإلي ٘ٗ من دليل سان ريمو.
(ٕ) راجع الفقرة  ٗٙمن دليل سان ريمو.
(ٖ) راجع في ذلك :د .بدرية العوضي ،أبحاث في القانون البيئي الوطني والدولي،
الكويت ٕٗٓٓص ٕٖ وما بعدىا
(ٗ) راجع الفقرة ٖٔ من دليل سان ريمو.

الفرع الثبني

الخلىد النبحج ػن اسخخذام األلغبم البحريت

وتستخدم األلغام البحرية كأسمحة مضادة لمغواصات والزوارق والطرادات البحرية(ٔ)،

وتشكل األلغام البحرية خط ار كبي ار عمى البيئة البحرية إال أنيا بدأت تظير أىميتيا األطراف

المتحاربة منذ حصار ميناء بورت أرثر أثناء الحرب اليابانية الروسية ٜٗٓٔوحتي ٘ٓ ٜٔوظير
لمدول الحاجة الماسة إلى تنظيم ىذا السالح الفتاك لضمان األمن في البحار  ،وجاءت اتفاقية

الىاي عام  ٜٔٓٚحال توفيقيا لمطالب الدول ولقد قررت اتفاقية الىاي عام  1ٜٓٚمجموعة من
القواعد عن األلغام البحرية:

ٔ -ال يجوز استخدام المغام األتوماتيكية العائمة)ٕ(،إال إذا أصبحت عديمة الخطر بعد ساعة
عمى األكثر من اطالقيا.

ٕ -ال يجوز استخدام المغام األتوماتيكية الثابتة إال إذا كانت من االلغام الذي تفقد خطورتيا
متي انفصمت عن مكان تثبيتيا.

(ٔ) راجع في ذلك :د .ممدوح عطية ،راجع في ذلك :د .اماني قنصوة ،األلغام عدو
خفي ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ٕ٘ٔٓص ٗٔ
(ٕ) تقسم االلغام البحرية إلي:
 ألغام القاع :وىي األلغام التي تثبت في المياه الضحمة نوعا وتكون رأسيو عمى
قاع البحر في انتظار اقتراب أي سفينة أو غواصو منيا ،ىي غير مثبتو
بواسطة سمك أو ثقل .يعتبر التصنيف الثاني الرئيسي لأللغام البحرية ىي
األلغام التي توضع عمى قاع البحر وليست طافية كالنوع السابق ،وىذه األلغام
تستخدم في المياه الضحمة إذ أنيا تعتبر غير مؤثره ضد سفن السطح في
المياه التي تزيد عمقيا عن ٓ٘متر.
 األلغام الطافية :وىي ألغام تكون عائمة عمى سطح البحر وتندفع نحو الموانئ
بواسطة التيارات البحرية أو تمقى جزافا في الممرات البحرية لتحدث إصابات
وتتسبب في ضرر بالغ لممالحة.
 األلغام المعمقة :وتكون ىذه األلغام تحت سطح المياه في وسط المياه.

ٖ -ال يجوز استخدام األلغام األتوماتيكية أمام شواطئ وموانئ العدو بيدف عرقمة المالحة
التجارية.

ٗ -في حالة استخدام األلغام األتوماتيكية يتعين عمي الدولة التي تثبتيا اتخاذ كافة التدابير
االحتياطية لكفالة أمن المالحة الدولية والحفاظ عمي البيئة (ٔ).

ومن الجدير بالذكر أن البرتوكول المتعمق بحظر أو تقييد استعمال األلغام والشراك

الخداعي والنبائط األخرى (البرتوكول الثاني بصيغتو المعدلة في ٖ مايو  )ٜٜٔٙينطبق عمي

األلغام البحرية طبقاً لممادة األولي منو  ،وقيدت االتفاقية حظر استخدام األلغام ضد األعيان
المدنية  ،وعرفت االتفاقية في المادة ٕ البند السابع مصطمح األعيان مدنية بكل األشياء التي
ليست أىدافا عسكرية  ،وتعتبر البيئة البحرية من أىم االعيان المدنية  ،ونصت المادة العاشرة في

الفقرة الثانية عمي أن تتحمل أطراف النزاع ىذه المسئولية فيما يتعمق بحقول األلغام في المناطق
الواقعة تحت سيطرتيا(ٕ).

وال شك أن الحروب تسبب الدمار في كل مكان وتؤدي حتما إلي اإلضرار بالبيئة ،ولقد

أكدت الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارىا رقم  ٖٚ/ٗٚلسنة ٕ ٜٜٔأن تدمير البيئة الذي ال
تبرره ضرورة عسكرية وينفذ عمدا أمر يتعارض مع القانون الدولي الحالي ،ولذلك حثت الجمعية

العامة لألمم المتحدة عمي العمل عمي اتخاذ جميع التدابير الالزمة لكفالة االمتثال لقواعد القانون
الدولي السارية بخصوص حماية البيئة في أوقات النزاع المسمح(ٖ).
الحطبيقات القضائية
تعتبر قضية مضيق كورفو عام  ٜٜٔٗمن أىم التطبيقات القضائية التي ساعدت في

بمورة النظام القانوني لأللغام البحرية ،فعند قيام نزاع بين المممكة المتحدة وألبانيا بسبب انفجار

حقل األلغام الموجود في مضيق كورفو عند مرور سفينتين من السفن البريطانية المضادة لمطوربيد
بتاريخ ٕٕ أكتوبر عام  ٜٔٗٙحيث أدي االنفجار إلي حدوث أضرار كبيرة بالسفينتين و إحداث

إصابة بالغة بطاقم كمتا السفينتين  ،وتوفي ٗٗ ضابطاً وبحا اًر وجرح ٕٗ ضابطا وبحا اًر آخرين ،

(ٔ) راجع في ذلك :د .سمعان بطرس فرج اهلل ،دور الحصار البحري في المعركة
مجمة السياسة الدولية ،العدد ٖ٘ ينار ٗ ،ٜٔٚص ٕٖ .
(ٕ) راجع في ذلك :د .إيناس مصطفي محمود أبورية ،المسؤولية الدولية عن زراعة
األلغام في ضوء القانون الدولي اإلنساني رسالة دكتوراه كمية الحقوق جامعة عين
شمس ٖٕٔٓ صٔ٘ٚٔ:٘ٛ
(ٖ) المجمة الدولية لمصميب األحمر العدد  ،ٜٜٕٔ، ٕٛص ٖٗٗ وما بعدىا .

وصدر حكم المحكمة في أبريل عام  ٜٜٔٗبمسئولية البانيا طبقاً لقاعد القانون الدولي عن واقعة
التفجير  ،باعتبار أن القانون الدولي يقضي بضرورة استخدام إقميميا بأعمال ال تتعارض وحقوق

الدولي األخرى وأن ألبانيا ممزمة باإلبالغ عن وجود ألغام في مياىيا اإلقميمية ليس فقط بمقتضي

اتفاقية الىاي عام  ٜٔٓٚوانما بمقتضي أبسط االعتبارات اإلنسانية بعد تسببيا بضرر جوىري

لمغير ومراعاة حقوق الدول األخرى(ٔ).

اخلبمتت
استعرضنا في ىذا البحث مفيوم البيئة البحرية وأىميتيا وأساس االلتزام بالحفاظ عمييا ،وذلك
انطالقا من أىمية الوصول إلى حمول جذرية لمشكمة التموث الذي وصل إلي حد العجز عن تمبية
احتياجات الشعوب من مكتسبات الطبيعية التي وىبيا اهلل ألنسان باعتبار أن فيم المشكمة ىو

بداية العالج ،وكمما زادت معرفتنا بحجم المشكمة بقدر ما تزيد ارادتنا لمعالج ،ومن ثم إيجاد الحمو
وابتكار األساليب.

فمقد أصبحت البحار والمحيطات قطاعاً ديناميكي التطور ،وبذل المجتمع الدولي جيدا كبي اًر

لالستفادة من الفرص الجديدة المتاحة في البحار في ىذا المجال باالستثمار في أساطيل الصيد
الحديثة و االستزراع السمكي وفي معامل التصنيع واستخراج النفط والغاز والمعادن لمسافات بعيدة
عن الشاطئ استجابة لمطمب العالمي المتزايد عمى الموارد الحية وغير الحية؛ األمر الذي أدي إلي

إشكاليات عديدة ،خاصة في ظل التطور العممي الرىيب ،وأضحي جمياً أن اإلفراط في التموث
والتغيرات في األنظمة البيئة ،تسبب في خسائر اقتصادية جسيمة.

الىتائج
 يوجد الكثير من االتفاقيات الدولية اإلقميمية ودون اإلقميمية التي اىتمت بالبيئة البحرية

وأقرت االلتزام بحمايتيا من التموث بصوره المختمفة ومصادره الشتي ،وبرغم من ذلك

تعاني جميع البحار والمحيطات عمى مستوي العالم من مشكمة التموث ،ويكمن ذلك في أن

(ٔ) راجع تقرير المحكمة:
1949,pp22:29
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أصبحت البحار والمحيطات قطاعاً ديناميكيا سريع التطور ،ويجب عمى المجتمع الدولي
بذل جيدا كبي اًر في مجال حماية البيئة البحرية.

 تزايد معدالت التموث في الفترة األخيرة مقارنة بالماضي ،و تضاعفت األخطار منو،

بوجود مصادر جديدة لمتوث باتت تشكل خطر داىم عمي الكائنات الحية في البحار

كمتموث الضوضائي بعد تسابق جميع الدول الستفادة من الموراد الحية وغير الحية في

البحار األمر الذي سبب تأثر الكثير من الكائنات الحية وخاصة الثدييات البحرية.

 أصبح من الواضح أن كثي اًر من مصادر الثروات الطبيعية لم يعد قاد اًر عمي تحمل
الزيادات في االستغالل المفرط التي غالباً ما كانت بال رقابة ،فاالستخدام المعقول لمبحار
وااللتزام بحماية البيئة البحرية ىو الشرط البدييي لضمان حسن االنتفاع بيا ،كذلك فإن

االمتناع عن القيام فييا بأية اعمال تخل بالبيئة البحرية ىو المدخل الطبيعي والمنطقي

لتحقيق التعاون بين الدول وضمان االستخدام األمثل لمثروات وحفظ حقوق الشعوب
الستفادة من ثروات البحار.

التوصيات
 يوصي الباحث بتحقيق التعاون الدولي في مجال البحار بشكل يكفل تطوير البحث العممي
والحفاظ عمى البيئة البحرية.

 ضرورة تقييم األثر البيئي لممشروعات المقامة البحار قبل إنشاءىا وتنمية الموارد الحية
وغير الحية من خالل التعاون والتنسيق بين الدول النامية والمتقدمة والمنظمات الدولية

االقميمية ودون اإلقميمية.

 يوصي الباحث ببذل الكثير من الجيد لالستفادة من الفرص الجديدة المتاحة في البحار
مع التشديد في المقام األول عمى الحاجة لبناء القدرات في البمدان النامية ،وضرورة قيام
األمم المتحدة من خالل منظماتيا الفرعية بعمل دورات تدريبية ومشروعات بحثية لنشر

الوعي بخطورة تموث البيئة البحرية وأىميتيا في تحقيق التوازن البيئي وتنمية الشعوب.
 يوصي الباحث بإتباع نيج متعدد األبعاد تجاه البحار األكثر تموث محاولة لمحد من
التموث في ىذه البحار.

Protection of the marine environment from pollution
By
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Abstract:

The seas and oceans covers almost three quarters of our planet،
Populations in coastal regions are growing and placing
increasing pressure on coastal and marine ecosystems، Marine
pollution of many kinds threatens the health of the ocean and
its living resources. While the past decades have seen efforts at
the local, national and international levels to address the
problems of marine pollution, more needs to be done.
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