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 مقدمة

ًؼ إ} بسـ اهلل الرحمف الرحيـ كالحمد هلل القائؿ في كتابو الكريـ      ٍمًؽ السَّمىاكىاًت كىاٍْلىٍرًض كىاٍخًتَلى فَّ ًفي خى
ؿى المَّوي ًمفى السَّمىا ا أىٍنزى مى ا يىٍنفىعي النَّاسى كى ًمٍف مىاءو فىأىٍحيىا ًبًو ًء المٍَّيًؿ كىالنَّيىاًر كىاٍلفيٍمًؾ الًَّتي تىٍجًرم ًفي اٍلبىٍحًر ًبمى

ًر بىٍيفى السَّمى  اًب اٍلميسىخَّ يىاًح كىالسَّحى تىٍصًريًؼ الرِّ بىثَّ ًفييىا ًمٍف كيؿِّ دىابَّةو كى ٍكًتيىا كى ىيىاتو اٍْلىٍرضى بىٍعدى مى اًء كىاٍْلىٍرًض َلى
ـ( كعمى آلو كصحبو ( كأفضؿ الصَلة كأتـ التسميـ عمى محمد )صمى اهلل عميو كسمُ.){ًلقىٍكـو يىٍعًقميكفى 

 أما بعد:جمعيف كمف اتبعو إلى يـك الديف. أ
 

البيئة أحد أىـ العناصر اْلساسية التي يرتبط كجكد اإلنساف كقدرتو عمى العيش ببقائيا سميمة  دتع     
كنظيفة مف كؿ ما يمكف أف يمحؽ بيا مف أضرار، أك ما يصيبيا مف جراء االستخداـ السيئ كالمفرط، 

و اْلحياء، فيفالبيئة ىي المحيط الحيكم الذم تعيش  بيا إلى اضمحَلؿ مكاردىا كحتى انعداميا كصكالن 
كالذم يؤثر كيتأثر بيا كغيره، كلكف يبقى لو اْلثر الكبير ْلنو المخمكؽ الذم خصو اهلل  كمنيا اإلنساف

ر كمنحتو خيراتيا أما إذا كعادت عميو بالفائدة أكث بنعمة العقؿ فإذا اعتدؿ باالستفادة منيا صمح شأنيا،
 .أفرط كأساء استعماليا، ساء حاليا ككاف أكثر المتضرريف مف ذلؾ

كمشاكؿ البيئة أصبحت تأخذ أىمية كبرل عمى كافة المستكيات كانشغمت بيا جميع الدكؿ كانعقدت     
نظمات الدكلية مف أجميا الكثير مف االتفاقيات كالمؤتمرات، كانشغمت بقضاياىا الكثير مف المحاكـ كالم

 العالمية منيا كاإلقميمية، كاىتـ بيا الكثير مف المفكريف كالعمماء حتى عامة الناس.

عمى الصعيد المحمي أك الدكلي، جسدتو خطكرة كجسامة كاف إف ىذا االىتماـ بمشاكؿ البيئة، إف      
خطيرة عمى الصع يديف االجتماعي اَلثار التي تترتب عمى تمكث البيئة، إذ يترؾ التمكث آثارا ن

أماـ تقدـ اإلنساف كرقيو، في كقت  كاالقتصادم، فعمى الصعيد االجتماعي، يشكؿ تمكث البيئة اليـك عائقا ن
      سعى كما زاؿ يسعى، إليجاد كؿ ما مف شأنو أف يحقؽ سعادتو، كيكفر لو أسباب العيش الكريـ.

تدره مف ثركات، أك االنتفاع بيا كلكف بشكؿ فتمكث المكارد الطبيعية، سيحـر اإلنساف مف االنتفاع بما 
، إف في جسمو أك في أمَلكو، فيتكبد خسارة تتمثؿ بمصاريؼ منقكص، أك بشكؿ يسبب لو ضرران 

المعالجة كالتطبيب، نتيجة اإلصابة باْلمراض، أك دفع كمفة إزالة آثار الممكثات التي تعرضت ليا 
خفاض سعر العقار عف سعره الحقيقي( بسبب تعرضيا أمَلكو، أك نقص بالقيمة الفعمية ْلمَلكو )كان

 لمتمكث.

 / مف سكرة البقرة.ُْٔاَلية / -ُ
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فاإلنساف أصبح لو الحؽ في العيش ضمف بيئة سميمة كخالية مف التمكث، كبالتالي ىناؾ صمة ما      
كية عند بيف المصالح الفردية، كمشكمة التمكث البيئي. كقد تأكد ذلؾ في محضر اجتماع لمحككمة اْلمري

، حيث أشارت إلى أف أحد َُٕٗ( في مطمع العاـ NEPAمناقشتيا لقانكف السياسة البيئي الكطني )
( ْلبناء المجتمع general welfareغايات السياسة البيئية ليذا القانكف، ىك تحقيؽ الرفاىية العامة )

 (.ُاْلمريكي، في ظؿ بيئة خالية مف التمكث )

، فنجد أف ىنالؾ عَلقة كطيدة بيف تمكث البيئة، كعممية تطكير (ِ)ادمأما عمى الصعيد االقتص     
االقتصاد كازدىاره، السيما متى كانت الدكؿ تعتمد في اقتصادىا عمى المكارد الطبيعية، أك بعضيا، 
كاستغَلؿ الغابات لتصدير اْلخشاب، أك تعديف الثركات البحرية كتصديرىا، أك االعتماد عمى اْلحكاض 

اْلنيار لتكزيع مياه الشرب عمى السكاف........الخ. فتمكث تمؾ المكارد كغيرىا، سيضع المائية ك 
اقتصاديات ىذه الدكؿ في مأزؽ. كلكف ما تجب مَلحظتو، ىك أف فرض القيكد عمى ممارسة اْلنشطة 
الصناعية ك التجارية التي تمكث البيئة، قد يككف ميمة صعبة عمى العمماء ككاضعي القانكف، كيرجع 
سبب ذلؾ إلى أف أم قانكف يصدر بيذا الخصكص، يجب أف يكازف بيف اَلثار المفيدة ليذه اْلنشطة 
عمى المجتمع، كبيف ما يتصكر أف تخمفو مف مخاطر عمى البيئة كصحة اْلفراد، فحماية البيئة مف 

بو، كما التمكث، تشكؿ اليـك ضمانة جدية كفعالة، بؿ كمتطمب أساسي ْلجؿ تطكير االقتصاد كالنيكض 
 تشكؿ الحد اْلدنى مف متطمبات العيش الكريـ لإلنساف داخؿ مجتمعو.

عمى ذلؾ، نجد بأف الحاجة إلى مكافحة مشكمة التمكث البيئي، لما ليا مف تأثير عمى        كترتيبا ن
عجمة االقتصاد، كتقدـ المجتمع كازدىاره، قد دفعت الدكؿ إلى سف العديد مف التشريعات البيئية، 

يا أحكاـ تعالج كافة صكر التمكث البيئي، كتحديد أشكاؿ الجزاءات التي تترتب حاؿ مخالفة تمؾ كضمنت
اْلحكاـ، كتنكعت تمؾ الجزاءات بحسب أىمية المسائؿ البيئية التي تعالجيا، كلـ يكد قانكف بيئي يخمك 

دارية كمدنية،  ساط البيئية المختمفة،كذلؾ لكثرة الجرائـ التي ترتكب بحؽ اْلك  مف فرض جزاءات جنائية كا 

ُ- J. Gordon Arbuckle (and others), Environmental Law Hand book (fifth edition), 
Government institutes, inc, 1978 P.60.  

كاحد. فالحكـ بإغَلؽ المصانع الممكثة، إف  آفأضرار اقتصادية كاجتماعية في  يمكف أف ينجـ عف تمكث البيئة -ِ
بقرار مف المحكمة، أك بأمر مف اإلدارة، سيجعؿ عماؿ تمؾ المصانع بدكف عمؿ، إذ إف عمميـ في تمؾ 
المصانع، كاف يؤمف ليـ كْلفراد أسرىـ مكرد رزؽ يعتاشكف منو، باإلضافة إلى أف أصحاب المصانع الممكثة، 

مترتبة عمييـ، فيتعرضكف مع مؤسساتيـ لإلفَلس، كما يتصكر أف ينجـ عنو مف سيتكقفكف عف دفع المستحقات ال
    آثار سمبية تنعكس عمى االقتصاد بشكؿ عاـ.
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فساد نظاميا الطبيعي، أصبح البعض  فمع تزايد حجـ الجرائـ التي تتعرض ليا تمؾ اْلكساط، كتدميرىا كا 
، إذ أف عدـ احتراـ القكاعد المتعمقة (trrorisme ecologicيتحدث عما يسمى باإلرىاب البيئي )

عمى الكسط االجتماعي، اْلمر الذم يستكجب التشدد في معاممة  خطيرا ن بالبيئة، يمثؿ اليـك سمككا ن
  في حياتو كحريتو اإلنسافاالنتياكات البيئية، كي تعامؿ معاممة اْلفعاؿ الجرمية اْلخرل، التي تمس 

قانكف العقكبات اْلساسي، كذلؾ بكصفيا جرائـ )أم جرائـ كالمجتمع كالدكلة، المنصكص عمييا في 
ف حياة اْلسماؾ إ حيثقاتؿ، التمكث( تقع عمى الحؽ كالممكية، كاعتبار الممكث بمستكل صفة السارؽ كال

 .(ُ)ني، أكثر صرامة مف صحة اإلنسافتككف محمية بنظاـ قانك 

ف مضمكف البيئة يشمؿ كَل ن مف البيئة البرية       كالبيئة المائية كالبيئة الجكية، كالبيئة المائية بدكرىا كا 
كلمبحار كالمحيطات أىمية خاصة تميزىا  .تشمؿ كَل ن مف بيئة البحار كالمحيطات كبيئة المياه العذبة

عف كافة عناصر البيئة اْلخرل كمبعث ىذه اْلىمية ما تتمتع بو البحار كالمحيطات مف خصائص تنفرد 
غطي البحار كالمحيطات ما يزيد َلىتماـ اإلنساني منذ أقدـ العصكر كبكجو عاـ تبيا جعمتيا محكرا ل

مف المياه الطميقة المكجكدة عمى سطح  % ٕٗ% مف مساحة الكرة اْلرضية كتحتكم عمى ُٕعف
 (.ِاْلرض )

 
اْلرض، كتنتج البحار ما  % مف أنكاع الحيكانات المكجكدة عمى كككبَٗكما تضـ أكثر مف      
مف التنكع البيكلكجي كتمعب تاْلككسجيف الذم نتفسو، كبالتالي ثَلثة أرباع  يقارب ضمف مزيدا ن

حاسمان في المناخ، كالبحر عبارة عف خزاف ىائؿ ككبير لمطاقة كيساعد في تنقية جك اْلرض عف  دكرا ن
لكامؿ طريؽ عممية التمثيؿ الضكئي، كلذلؾ يعد تمكث البحار كالمحيطات، في المحصمة اْلخيرة، تمك  ثا ن

 (ّالكرة اْلرضية.)
 

كبما أف البحار كالمحيطات تشغؿ الجزء اْلكبر مف مساحة الكرة اْلرضية، فإف صَلح كككب        
كمظاىر كثيرة مف حياة  .اْلرض كقابميتو لمحياة يتكقؼ عمى صَلح البحار كالمحيطات كسَلمة بيئتيا

لممكاصَلت  طات مف حيث ككنيا طرقان اإلنساف ارتبطت منذ القدـ كحتى اَلف بالبحار كالمحي
لمغذاء كالمكاد  أساسيان  بالثركات الطبيعية الحية كغير الحية بما يجعميا مكردان  غنيان  كاالتصاالت كمستكدعان 

 الَلزمة لمتنمية كالتقدـ االقتصادم.
 

ُ-    Michel PRIEUR, Droit de l'environnent, Dalloz, Delta, 2001, P,N, 856.   
 . ٕٔص  ،ـُٗٗٗ و ،الييئة المصرية لمكتاب،التمكث البيئي كسبؿ مكاجيت ،ـنبياف سكيمد. محمد  -ِ
ـ، ُٖٗٗد.سعيد محمد الحفار، المكسكعة البيئية العربية، المجمد الثاني، التمكث كاقتصادياتو، جامعة قطر،  -ّ

 .ُُّٓص
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ة عف االحتياجات ىذا باإلضافة إلى احتياج اإلنساف ليا في مجاالت عممية كترفييية ال تقؿ أىمي
أف تشعر الدكؿ بأىمية الحفاظ عمى البحار كبيئتيا كتجنيبيا ما قد ييددىا  اْلخرل، مف ىنا كاف طبيعيان 

مف مخاطر التمكث التي تضر كتعرقؿ االستخدامات البشرية لمبحار كقد ظؿ اإلنساف ْلحقاب طكيمة 
حة عمى استيعاب كؿ ما يمقى فييا مف ينظر إلى البحار كالمحيطات بكصفيا قادرة بنسب مساحتيا الفسي

(. كأنيا قادرة عمى تنظيؼ نفسيا بنفسيا، غير أف الدراسات الحديثة أثبتت خطأ ىذا ُمخمفات كمكاد )
التصكر ككشفت ما تعاني منو البيئة البحرية مف تمكث حاد بسبب ما يمقى فييا مف فضَلت كمكاد 

البحرية مف المشكَلت الخطيرة التي تيدد اإلنساف ذاتو كأشياء ضارة بحيث أصبحت مشكمة تمكث البيئة 
 ( .ِعف سائر الكائنات الحية اْلخرل النباتية كالحيكانية) فضَلن 

 
مف أىـ المشاكؿ التي تكاجو الجنس  كؿ ىذه اْلسباب جعمت مشكمة تمكث البيئة البحرية كاحدةن      

بيعية كاحدة، مما يجعؿ اْلخطار المترتبة لتداخميا بعضيا ببعض كككنيا كحدة ط  البشرم، كذلؾ نظران 
عمى تمكثيا تمتد إلى كؿ جزء منيا، ككف المحيطات رئة اْلرض كمصدر لمخيرات الغذائية كلممكاد 

 الخاـ.
 

ف البيئة البحرية تتعرض ْلخطار متعددة مف التمكث الذم يمكف حصر مصادره فيما يمي       :كا 
 .المخمفات كالنفايات الخطرة التي تصرؼ مف البر إلى البحر   : أوال

 .نكاتج أعماؿ التجييزات اليندسية في البحرثانيا :  
 آثار العمميات اإلرىابية لمتجارة الدكلية لمنفايات الخطرة الميمكة بكافة أشكاليا.  :ثالثا : 
: عمميات التنقيب عف البتركؿ كالغاز الطبيعي في الحقكؿ البحرية كعمميات اإلنتاج البحرم لمبتركؿ رابعا: 

 .كحكادث الحفرات البحرية
غير مباشرة كنتيجة  أكالمكاد اإلشعاعية التي تدخؿ إلى البحار كالسكاحؿ بطرؽ مباشرة خامسا :  

 .ْلنشطة متعددة لإلنساف
ب الجاؼ بعد تفريغيا لشحناتيا في الميناء ثـ مب السائؿ أك الصمالص إبحار السفف ناقَلت  ا : سادس

قياميا بغسيؿ صياريجيا أك عنابرىا كطرد المخمفات أك الفضَلت المتبقية في صياريجيا إلى البحر 
 .اْلماكف المخصصة ليا بدال مف طردىا إلى

كالقمامة التي تمقييا في البحر بدال مخمفات السفف مف الصرؼ الصحي كالفضَلت كالنفايات   سابعا : 
مف تحكيميا إلى التنكات الخاصة لتفريغيا بعد ذلؾ في التسييَلت أك التجييزات المخصصة لذلؾ 

 .بالمكانئ
 

 
 /.ْْٔص/ ،ـُّٖٗ بحار ،دار النيضة العربية،القانكف الدكلي الجديد لم ،د. صَلح الديف عامر -ُ
 / كما بعدىا . ِٓص/ ،ـ ُِٖٗبيركت ، ،معيد اإلنماء العربي المتكسط،حر مشكمة التمكث في الب ،جيمدا زاخيا -ِ
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حكادث سفف البضاعة العامة الناقمة لشحنات مف البضائع الخطرة الضارة أك المؤذية معبئة  في ثامنا :  
 .حمكلة حاكياتفي كسائؿ تعبئو أك في أكعية احتكاء الغازات المضغكطة أك في صياريج أك 

ب السائؿ كناقَلت الغاز المساؿ كناقَلت الكيماكيات ملسفف ناقَلت البضائع الصحكادث اتاسعا :  
 .ب الجاؼمالصمبة كناقَلت الص

 : حكادث التمكث البحرم مف السفف بالزيت )النفط(.عاشرا : 
 

كيعد التمكث مف السفف مف أىـ كأخطر المصادر التي تيدد البيئة البحرية بالتمكث، كذلؾ نتيجة      
لتزايد حركة السفف كالناقَلت كالتطكر في حجميا كالتطكر الكبير في صناعتيا لتنقؿ شحنات ضخمة 

يناؿ البيئة البحرية بالتيديد بخطر التمكث. خطيرا ن كمف المعركؼ أف  عبر الدكؿ مما يجعميا مصدرا ن
لمبيئة طاقة محدكدة عمى استيعاب ما يطرأ عمييا مف تغيرات نتيجة نشاط اإلنساف، فإذا تجاكزت حدكد 

 (. ُطاقتيا أدل ذلؾ إلى خمؿ يصعب عَلجو أك تعكيض خسائره)
 

كلذلؾ تنبو اإلنساف إلى ذلؾ الخطر كذىب إلى مكاجيتو كحماية البيئة بكافة الطرؽ العممية      
عممي كاجتماعي  ةجتماعية كالقانكنية، كبالتالي فحماية البيئة مف التمكث يرتكز عمى جكانب ثَلثكاال

 كقانكني.
 

كفي الحقيقة إف دكر المشرع ال يقؿ أىمية عف دكر العالـ كالباحث في مجاؿ عمـ البيئة، فالعمماء      
اسات التي يقكمكف بيا حجـ المخاطر كالباحثكف في مجاؿ البيئة يثبتكف كيبينكف مف خَلؿ اْلبحاث كالدر 

التي تيدد المكارد الطبيعية كيبينكف في نفس الكقت أسباب ىذه المخاطر التي ترجع في معظميا إلى 
اإلنساف نفسو كما يقـك بو مف أعماؿ تخريبية  مقصكدة كغير مقصكدة. كلكف نتائج ىذه الدراسات عمى 

الحياة اإلنسانية كأسبابيا لف تبمغ غايتيا أك باْلحرل لف  الرغـ مف أىميتيا في بياف المخاطر التي تيدد
ينتفع بيا، إف لـ يتضمنيا نص قانكني جامع مانع لما يحتكيو مف إجراءات كترتيبات كعقكبات يككف 
لكافة اْلطراؼ المعنية سكاء أكاف ىذا الطرؼ ىك مسبب التمكث كمصدره أك المكمؼ بإجراءات  ممزما ن

اجبة تحمي في النياية المجتمع اإلنساني مف أم تمكث يؤثر عمى سَلمة إقامتيـ كالحماية الك  ،الرقابة
    (ِ)عمى اْلرض.

 
 
 
 

المستشار أحمد محمكد الجمؿ، حماية البيئة البحرية مف التمكث، منشآت المعارؼ، اإلسكندرية، دكف ذكر تاريخ  -ُ
 كما بعدىا. ُالنشر، ص

 .ََِٗ حمب، جامعة الحقكؽ، كمية في الماجستير طَلب عمى ألقيت نكطة تنار، حمكد.د -ِ
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كبياف أسبابيا لف يؤدم إلى نفع إف       أك محميا ن فتكصيؼ حالة الخطر التي تيدد البيئة اإلنسانية دكليا ن
لـ يتـ اتخاذ اإلجراءات القانكنية الضركرية التي مف شأنيا مكافحة ىذه المخاطر. كبالتالي فإف دكر 

باحث أك العالـ فعمؿ كؿ منيما يكمؿ اْلخر. فالمشرع مف دكف المشرع ال يمكف فصمو عف دكر ال
التخاذ أم إجراء قانكني ْلنو سيككف  دراسات عممية تبيف المخاطر البيئية كأسبابيا قد ال يجد مبررا ن

 (ُاعتباطي كغير مكضكعي كغير مبرر.)
 

الصمة بمصالحو العامة التي كعَلقة اإلنساف بالبيئة الطبيعية ىي مف أىـ الجكانب كاْلبعاد ذات       
تحتاج إلى قكاعد منظمة، كما مف شؾ فإف حماية البيئة الطبيعية تقع في مكقع متقدـ مف ىذه العَلقة، 
، كالتشريع ىك أداة ميمة ليتحكـ  كحتى يتحكـ اإلنساف بالبيئة الطبيعية البد مف أف يتحكـ بنفسو أكال ن

 اإلنساف بنفسو.
 

سفف يعد مف أخطر المصادر التي تيدد البيئة البحرية بالتمكث، فقد نشطت كبما أف التمكث مف ال     
الدكؿ عمى كضع القكاعد القانكنية التي ترمي إلى منع تمكث البيئة البحرية، أك خفضو أك السيطرة عميو، 
أك الحد منو. كمف ىذه الدكؿ التي نشطت إلى كضع قكاعد قانكنية لحماية البيئة البحرية مف التمكث، 

لدكلة السكرية، حيث أصدر المشرع السكرم تشريعات خاصة بحماية البيئة الطبيعية، كمف بيف ىذه ا
 التشريعات تشريع خاص بحماية البيئة البحرية.

 
كمف ىنا سيككف بحثنا مركز عمى دكر التشريع السكرم في حماية البيئة البحرية مف التمكث الناجـ     

 عف السفف، كبالتالي سيككف نطاؽ البحث كاَلتي ..........
 

 نطاق البحث
 

يتركز نطاؽ ىذا البحث كىك )دكر التشريع السكرم في حماية البيئة البحرية مف التمكث الناجـ عف      
تمكث لسفف( عمى الجكانب القانكنية حيث جرل إيراد التعريفات الخاصة بالبيئة البحرية كالسفف المسببة ال

البيئة البحرية، ككضعيا في إطار المفيـك القانكني لمتمكث عمى أف ىذا المفيـك ال يقتصر عمى اْلفعاؿ 
نما قد يككف إلرادة غير اإلنساف سبب فييا  المباشرة كغير المباشرة التي يتسبب في حدكثيا اإلنساف، كا 

 كأفعاؿ الطبيعة أك القضاء كالقدر.
 
 
 

 
 المرجع السابؽ. -ُ
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 ذممف التمكث ال التعرؼ عمى أىمية البيئة البحرية التي دفعت المشرع السكرم إلى حمايتيا كما تـ 
يمكف أف تتعرض لو، كجرل التعرؼ عمى أقساـ ىذه البيئة مف أجؿ التعرؼ عمى السمطات الممنكحة 

 لمدكلة السكرية التي يمكف أف تتخذىا في كؿ قسـ مف أقساـ ىذه البيئة في حاؿ تعرضيا لمتمكث.
 

ناحيتيف، مف ناحية ، فقد تـ التعرؼ عمييا مف ية لمبيئة البحريةكبالنسبة لمحماية الكقائية كالتنظيم     
أكلى تـ التعرؼ عمى أىـ القكاعد القانكنية الكقائية كالتنظيمية الكاردة في االتفاقيات الدكلية التي صادقت 

كاعد مف التشريع الكطني. كمف ناحية ثانية تـ التعرؼ عمى أىـ الق ان عمييا سكريا كأصبحت جزء
 لكطني. يا التشريع البيئي اتضمنيكاإلجراءات القانكنية التي 

 
 احتراـ اْلحكاـ الخاصة بحماية البيئة البحرية مف التمكث المسؤكلية الناجمة عف عدـ أما عف     

القانكنية التي تفرض  لمؤيداتبحرية، كاتتضمف كؿ مف المسئكلية القانكنية عف تمكث البيئة الف ،كمؤيداتيا
عمى الممكث لمبيئة البحرية. فبالنسبة لممسئكلية القانكنية عف تمكث البيئة البحرية تـ التعرؼ عمى 
عمى مسئكلية الدكلة في ىذا المجاؿ.  مسئكلية اْلشخاص في مجاؿ تمكث البيئة البحرية، كالتعرؼ أيضا ن

التي يمكف أف تفرض عمى  صكر ىذه المؤيداتى تـ التعرؼ عم فقد القانكنية مؤيداتمبالنسبة  ل أماك 
عف التمكث الحاصؿ لمبيئة البحرية.ؤ المس  كؿ قانكنا ن
 

 أهمية البحث
 

، كىك مف المكاضيع الميمة التي      تشكؿ الحماية القانكنية لمبيئة البحرية مف التمكث مكضكعا ن أساسيا ن
أىمية جكىرية مف عدة نكاحي، تجارية ك  تفرض نفسيا عمى الكاقع الدكلي كالكطني. كلمبيئة البحرية

ف لمخاطر التمكث التي  الخ تجعميا محط أنظار الجميع. ............ثقافية ك سياسية ك عسكرية ك كا 
ف مف مخاطر تمكث  .خال .....تتعرض ليا البيئة البحرية آثار ضارة مف حيث االقتصاد كالسياحة  كا 

نساف كىي أيضا ن تيدد حياة النباتات كالحيكانات البحرية بالفناء البيئة البحرية، تيديدا ن لطبيعة حياة اإل
كالتي ىي مصدر الحياة فكؽ اْلرض، فما يكجد مف مكارد طبيعية في عالـ البحار ال يقدر بثمف كىي 

ال لمقضاء عمييا كتدميرىا عف  نعـ اهلل بيا عمى اإلنساف الستغَلليا كاالستفادة منيا،أمف النعـ التي 
 .يث البحارطريؽ تمك 

 
عمينا أف نقـك بدراسة أىـ  القكاعد القانكنية التي تساعد عمى حماية البيئة البحرية  لذلؾ كاف لزامان      

أىـ اإلجراءات القانكنية التي نص عمييا المشرع السكرم مف التمكث. كالبد أيضا ن مف التعرؼ عمى 
 لحماية البيئة البحرية مف التمكث الناجـ عف السفف. 
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 أهداف البحث
إف سكريا قامت بسف تشريعات عديدة لمحد مف تدىكر البيئة بشكؿ عاـ كالبيئة البحرية بشكؿ خاص      

كما أنيا  كأقامت المؤسسات كاْلجيزة الكطنية كالمحمية بيدؼ السير عمى تطبيؽ كتنفيذ ىذه التشريعات،
 .لبحريةانضمت إلى العديد مف االتفاقيات الدكلية ذات الصمة بالبيئة ا

 
عف سكء التعميـ في  ناتجان أف يككف كنَلحظ أف القصكر في حماية البيئة البحرية مف التمكث، إما      

القكانيف، أك إلى نقص في القدرات لتنفيذ ىذه القكانيف، أك عف عدـ كفاية النظـ اْلساسية التي تفرض 
إال أف العقبات   تائج اقتصادية كخيمة.القكانيف بكاسطتيا، إما ْلنيا غير مناسبة  أك ْلنيا تسفر عف ن

الرئيسة التي تكاجو تنفيذ التشريعات الخاصة بحماية البيئة البحرية تتمثؿ في قصكر قدرات اإلنفاذ 
كضعؼ المكارد المالية، أك محدكدية الجيكد البشرية المتخصصة كاالزدكاجية الناتجة عف تشتت 

ضعؼ التنسيؽ بيف اإلدارات كالمنظمات كالجمعيات البيئية، المؤسسات اإلدارية المكمفة بحماية البيئة، ك 
كغياب الرقابة الذاتية الفعالة، كغياب أك ضعؼ نظاـ العقكبات، كاالستيتار في تنفيذ المعاىدات 
كاالتفاقيات الدكلية البيئية، كالفشؿ في تحقيؽ التكازف بيف متطمبات التنمية كحماية البيئة البحرية مف 

 .كتناقض القكانيفالتمكث  كتضارب 
 

يمانان       منا بأف التمكث الناجـ عف السفف يعد مف أخطر  كمف ىنا كا  دراكا ن منا بأىمية البيئة البحرية كا 
فإف ىذا البحث ييدؼ إلى عرض أىـ القكاعد القانكنية الكطنية  أنكاع التمكث التي تيدد البيئة البحرية.

أك الحد مف تمكثيا كذلؾ مف خَلؿ التشريعات  السففعف  التي تساعد عمى منع تمكث البيئة البحرية
 البيئية الخاصة بحماية البيئة البحرية مف التمكث.

 
 إشكالية البحث

ككما أنيا  إف سكريا مف الدكؿ التي قامت بسف تشريعات خاصة بحماية البيئة البحرية مف التمكث     
 انضمت إلى العديد مف االتفاقيات الدكلية المعنية بحماية البيئة البحرية مف التمكث.

 
ىؿ ىذه التشريعات كافية لمحد مف تمكث البيئة البحرية أك منع تمكثيا؟ ىؿ  كمما يطرح ىنا ىك:      

بعضو البعض. ما ىي ىناؾ تضارب بيف التشريعات الكطنية كاالتفاقيات الدكلية؟ أـ كؿ منيما يكمؿ 
القكاعد كاإلجراءات القانكنية التي تضمنتيا االتفاقيات الدكلية كالتشريعات الكطنية؟ كىؿ ىذه القكاعد 
قادرة عمى منع تمكث البيئة البحرية أك الحد منو؟ مف ىك المسئكؿ عف تمكث البيئة البحرية؟ ىؿ ىـ 

يمكف أف ت ككف مسئكلة عف تمكث البيئة البحرية؟ ما ىك اْلشخاص الطبيعيف فقط؟ أـ أف الدكلة أيضا ن
الجزاء الذم فرضو التشريع السكرم عمى المسئكؿ عف تمكث البيئة البحرية؟ ىؿ ىذا الجزاء قادر عمى 

 تحقيؽ الردع العاـ كالخاص أـ ال؟ .
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 منهج البحث
 

التمكث الناجـ عف سنقـك بدراسة أىـ التشريعات الكطنية التي تتعمؽ بحماية البيئة البحرية مف      
كتحميؿ نصكصيا الستنباط أىـ الضمانات كاإلجراءات كاَلليات التي  السفف كأىـ االتفاقيات الدكلية.

 تضمنتيا ىذه القكانيف كاالتفاقيات لحماية البيئة البحرية مف التمكث. 
 

 صعوبات البحث
  
، في الجميكرية لبحرية بشكؿ خاصػ ندرة المراجع التي تعالج مسائؿ تمكث البيئة بشكؿ عاـ، كالبيئة اُ

 العربية السكرية.
 ندرة أك عدـ كجكد أحكاـ قضائية بشأف مسائؿ تمكث البيئة البحرية في المحاكـ السكرية. .ِ
صعكبة التنقؿ بيف المحافظات، كحتى إلى البمداف المجاكرة، لمحصكؿ عمى المراجع المطمكبة، كذلؾ  .ّ

 كرية العربية السكرية.نتيجة الظركؼ التي تتعرض ليا الجمي
 

 خطة البحث
 

دكر التشريع السكرم في حماية البيئة البحرية مف التمكث ىذه الدراسة جرل تناكؿ المكضكع )في      
 فصمييف رئيسييف، كفقا ن لمخطة التالية:ك  مبحث تمييدم  الناجـ عف السفف( مف خَلؿ

 
لمبيئة البحرية كتمكثيا مف السفف، حيث قسـ : فقد خصص لدراسة المفيـك القانكني المبحث التمهيدي

 ىذا المبحث إلى مطمبيف:

حيث تـ التعرؼ عمى ، نطاقيا القانكني( –أىميتيا  –البيئة البحرية )مفيكميا  تناكؿ المطمب اْلكؿ:
 .مفيـك البيئة البحرية، كأىمية البيئة البحرية، كما تـ تحديد النطاؽ القانكني لمبيئة البحرية

حيث تـ تحديد المفيـك القانكني لمتمكث،  ،تمكث البيئة البحرية الناجـ عف السفف طمب الثاني:كتناكؿ الم
 كتحديد مفيـك السفف المسببة لمتمكث.

 

: فقد خصص لدراسة الحماية التنظيمية كالكقائية لمبيئة البحرية مف التمكث. كقسـ ىذا الفصل األول
 الفصؿ إلى مبحثيف.
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حيث قسـ ىذا  االتفاقيات البيئية الدكلية. الحماية التنظيمية كالكقائية المستمدة مف ،اْلكؿ المبحثتناكؿ 
التي ليا عَلقة بحماية المنظمات الدكلية عمى المبحث إلى مطمبيف، حيث تـ التعرؼ في المطمب اْلكؿ 

لحماية البيئة اْلحكاـ العامة كالنكعية  فيو عمى. أما في المطمب الثاني فقد تـ التعرؼ البيئة البحرية
 .البحرية

كقسـ ىذا  القانكف البيئي السكرم. ، فقد تناكؿ الحماية التنظيمية كالكقائية المستمدة مفالثاني أما المبحث
حيث  المطمب الثاني. أما ىيئات حماية البيئةالمبحث إلى مطمبيف، تـ التعرؼ في المطمب اْلكؿ عمى 

 .كنطاؽ تطبيقو ََِٔلعاـ  ٗظؿ القانكف في  التدابير الخاصة بحماية البيئة البحرية

المسؤولٌة الناجمة عن عدم احترام األحكام الخاصة بحماٌة البٌئة : فقد خصص لدراسة الفصل الثاني

 كقسـ إلى مبحثيف:، البحرٌة من التلوث ومؤٌداتها

المبحث األول، تحدٌد المسئولٌة الناجمة عن تلوث البٌئة البحرٌة. وقسم هذا المبحث إلى حيث تناكؿ 

، فقد المطمب الثاني أما مسئكلية اْلشخاص عف تمكث البيئة البحرية. ،المطمب اْلكؿمطلبٌن، تناول 
 مسئكلية الدكلة عف تمكث البيئة البحرية. تناكؿ

. حماية البيئة البحريةالخاصة ب حكاـالقانكنية عمى مخالفة اْل مؤيداتالأما المبحث الثاني، فقد تناكؿ 
مخالفة  ترتبة عمىالقانكنية الم مؤيداتصكر ال المطمب اْلكؿ،كقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف، تناكؿ 

الغرامات كالتعكيضات أما المطمب الثاني، فقد تناكؿ آلية فرض  البيئة البحرية.اْلحكاـ الخاصة بحماية 
 مى حكادث التمكث البحرم.المترتبة ع

 : تناكلت النتائج التي تـ التكصؿ إلييا، كالتكصيات.الخاتمة

 

   

 

     

 

 



11 
 

 المبحث التمهيدي

 المفهوم القانوني لمبيئة البحرية وتموثها من السفن

كمف أنكاع التمكث الذم تتعرض لو ىك  لبيئة البحرية تتعرض ْلخطار متعددة مف التمكثإف ا     
تي تيدد البيئة البحرية التمكث مف السفف مف أخطر المصادر ال حيث يعد التمكث الناجـ مف السفف،

جميا لتنقؿ شحنات ضخمة عبر كذلؾ نتيجة لتزايد حركة السفف كالناقَلت كالتطكر في ح بالتمكث،
    .الدكؿ

ف الحماية القانكنية لمبيئة       البحرية مف التمكث مف السفف، تعتمد بالدرجة اْلكلى عمى التعرؼ عمى كا 
البيئة البحرية التي نريد حمايتيا مف التمكث، كذلؾ مف خَلؿ التعرؼ عمى مفيـك ىذه البيئة كالتعرؼ 
عمى مدل أىمية ىذه البيئة التي دفعت المشرع إلى القياـ بحمايتيا، كما أف البحار كالمحيطات تغطي ما 

كمف ىنا  ،مف مساحة الكرة اْلرضية أم أف النطاؽ الجغرافي لمبيئة البحرية كبير ( َ\َ ُٕعف ) يزيد
عمينا أف نحدد النطاؽ القانكني ليذه البيئة مف أجؿ معرفة الحقكؽ كالكاجبات المترتبة عمى كؿ منطقة 
مف مناطؽ ىذه البيئة. كبما أننا نتحدث عف تمكث البيئة البحرية مف السفف. فعمينا أف نتعرؼ عف مفيـك 

ي تسبب التمكث في البيئة البحرية كما التمكث الذم تتعرض لو البيئة البحرية، كالتعرؼ عمى السفف الت
 أنكاع ىذه السفف. كمف ىنا سنقـك بتقسيـ ىذا المبحث إلى ما يمي:

 نطاقيا القانكني(. –أىميتيا  –المطمب اْلكؿ: البيئة البحرية )مفيكميا  

 المطمب الثاني: تمكث البيئة البحرية الناجـ عف السفف.
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 لمطمب األولا

 نطاقها القانوني( ـــأهميتها ـــ)مفهومها البيئة البحرية

 

البد في البداية مف أف نحدد ما ىك المقصكد بالبيئة البحرية، كذلؾ مف خَلؿ تحديد مفيـك البيئة      
التي تدفعنا لحمايتيا مف التمكث، كىؿ البيئة البحرية كحدة ما أىمية البيئة البحرية  ـٌ البحرية، كمف ثى 

 َلث فركع: ىذا المطمب إلى ثسنقسـ سيمات. كلذلؾ قانكنية أـ ليا تقمتكاممة مف الناحية ال

 مفيـك البيئة البحرية.: الفرع اْلكؿ 

 أىمية البيئة البحرية. :الفرع الثاني 

  التحديد القانكني لمبيئة البحرية. :الفرع الثالث 
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 الفرع األول

 مفهوم البيئة البحرية

 

مف الفعؿ الثَلثي )بكأ( كما كرد في القرآف الكريـ في قكلو  إف مصطمح البيئة في المغة مشتؽ     
فنا}: تعالى نًَّة غيرى ئىنَّييـٍ ًمفى اٍلجى اًت لىنيبىكِّ اًلحى ًمميكا الصَّ ، فالبيئة في المغة العربية تعني (ُ){كىالًَّذيفى آمىنيكا كىعى

ه أبمعنى ىي إياه كبكأه لو كبكأه فيو،كبكأه  منزالن  أبائو :الييئة، كيقاؿمكاف اإلقامة أك المنزؿ أك الحالة أك 
ٍينىا ًإلىى  ككقكلو تعالى ،(ّ){كىالًَّذيفى تىبىكَّءيكا الدَّارى كىاإليمىافى }، كقكلو تعالى (ِ)كف لو فيوملو كأنزلو ك  } كىأىٍكحى

ا ًبًمٍصرى بيييكتنا َل ميكسىى كىأىًخيًو أىٍف تىبىكَّآ ًلقىٍكًمكيمى ـٍ ًقٍبمىةن كىأىًقيميكا الصَّ بىشًِّر اٍلميٍؤًمًنيفى كىاٍجعىميكا بيييكتىكي كالبيئة .(ْ){ةى كى
 كسياسية.............الخ. كاجتماعية، كاقتصادية، فيقاؿ بيئة طبيعية، بالكسر تعني الحالة،

 
التي يككف عمييا الكائف  ة، أك الحالم يعيش فيو الكائف الحيٌ ىي المكاف أك المنزؿ، الذ فالبيئة إذان      

مجمكعة العناصر الطبيعية ي معجـ الركس لمداللة عمى أنيا )الحي. كقد كرد مصطمح البيئة ف
مجمكعة الظركؼ . كفي معجـ ركبير يدؿ عمى أنيا )التي تشكؿ إطار حياة الفرد(كاالصطناعية، 

كائنات الحية ، القابمة لمتأثير عمى الكاالجتماعيةلبيكلكجية كالثقافية الطبيعية كالفيزيائية كالكيميائية كا
 . (ٓ)(كاْلنشطة اإلنسانية

مف جانب أخر فإف العمـك الحيكية كالطبيعية تنطكم عمى مجاالت مختمفة لمعنى البيئة التي ترتكز      
كسط عمى التفاعَلت العضكية كغير العضكية، كالتفاعَلت الكيميائية كالفيزيائية بيف الكائف الحي كال

 المحيط بو.

 

معجـ مصطفى، حسف الزيات، محمد النجار، حامد عبد القادر، ال إبراىيـانظر /. ك ٖٓسكرة العنكبكت، آية / -ُ
 .ٕٓدكف ذكر تاريخ النشر، صاسطنبكؿ،  الكسيط، المكتبة اإلسَلمية،

المجمد  المصرم،مكـر ابف منظكر اإلفريقي انظر معجـ لساف العرب، لمعَلمة أبي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف  -ِ
 .ّٗـ ، صُٕٗٗبيركت، الطبعة السادسة،  ،اْلكؿ ، دار صادر

 .\ٗ\سكرة الحشر ، آية رقـ -ّ
 .\ٕٖ\سكرة يكنس، آية رقـ  -ْ
 كما بعدىا. ٖ، صـُٗٗٗف، المكتبة الكطنية، عماف، انظر د.خالد خميؿ الظاىر، قانكف حماية البيئة في اْلرد -ٓ
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، المفيـك اْلكؿ كىك (ُ)اصطَلحييف لمبيئة كمييما يكمؿ اْلخرفقد اتفؽ العمماء ىنا عمى مفيكميف      
بؿ تشمؿ أيضا  -ككراثة فحسبمف تكاثر  -باإلنساف ال بحياتو تعني كؿ ما يختصك البيئة الحيكية، 

. المفيـك الثاني كىك (ِ)كالتي تعيش في صعيد كاحد -حيكانية أـ نباتية -عَلقتو بالمخمكقات الحية
 كالحشرات كتربة اْلرض، د المياه كالفضَلت كالتخمص منيا،مكار  الفيزيائية كتعنيئة الطبيعية أك البي

كالمساكف كالجك كنقاكتو كتمكثو، كالطقس، كغير ذلؾ مف الخصائص الطبيعية لمكسط، كلقد عرفيا 
، ىكاءالمحيط المادم الذم يعيش فيو اإلنساف بما يشممو مف ماء ك الدكتكر ماجد راغب الحمك بأنيا )

 .(ّ) كمنشآت أقاميا إلشباع حاجاتو( ء كتربة ككائنات حية،كفضا

ت تشريعية لتعريؼ اكالأما فيما يتعمؽ بتعريؼ البيئة كفؽ المفيـك القانكني، فمقد كاف ىنالؾ مح     
ىنالؾ تشريعات حددت معنى  البيئة كتحديد مفيكميا باعتبارىا مكضكعا لمحماية القانكنية، حيث كجد أف

. كىذا يعكد في حقيقة اْلمر إلى أف بعض رجاؿ (ْ)ات أخرل لـ تحدد أم تعريؼ لمبيئة، كتشريعالبيئة
القانكف يركف أف لفظ بيئة يخمك مف أم مضمكف قانكني حقيقي لككنو لفظ يشير إلى الكسط الذم ينشأ 

 (ٓ)( مثؿ أم نظاـ سياسي أك اجتماعي أك اقتصادم أك قانكني.systemفيو النظاـ )

ككاف التشريع السكرم مف التشريعات التي كضعت تعريؼ لمبيئة، حيث كرد ىذا التعريؼ في      
المتعمؽ بإرساء القكاعد اْلساسية الَلزمة لسَلمة البيئة كحمايتيا  ـَُِِلعاـ  \ُِ\القانكف السكرم رقـ

م تعيش فيو كذلؾ في المادة اْلكلى منو، حيث نصت عمى أف البيئة ىي )المحيط الذ مف التمكث،
كما يؤثر عمى ذلؾ  كما تحكيو مف مكاد اْلحياء مف إنساف كحيكاف كنبات كيشمؿ الماء كاليكاء كاْلرض

 المحيط(. 

انظر عبده عبد الجميؿ عبد الكارث، حماية البيئة البحرية مف التمكث في التشريعات الدكلية الداخمية، المكتب  -ُ
 .ُِ، صـََِٔ، امعي الحديث، دكف ذكر مكاف النشرالج

القاىرة، الطبعة اْلكلى،  انظر د. أحمد عبد الكريـ سَلمة، قانكف حماية البيئة اإلسَلمي مقارنا بالنظـ الكضعية، -ِ
 .ِٓـ، صُٔٗٗ

ـ، ََِِانظر د.ماجد راغب الحمك، قانكف حماية البيئة في ضكء الشريعة، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،  -ّ
 .ّٗص

لممزيد راجع، مجمكعة  العربية المتحدة، اإلماراتقطر، دكلة  ،، السعكديةي لـ تحدد معنى البيئةمف الدكؿ الت -ْ
التقارير كالمطبكعات، برنامج اْلمـ  سمسمة، القكانيف اإلطارية كقكانيف أخرل لحماية البيئة في بمداف غرب آسيا

 ـ . ُٔٗٗالمتحدة لمبيئة، 
 .ٓ، صمرجع سابؽ ،اإلسَلمي مقارنا بالنظـ الكضعية انظر د. أحمد عبد الكريـ سَلمة، قانكف حماية البيئة -ٓ
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أف المشرع السكرم أخذ بالمفيـك الكاسع لمبيئة، حيث أنو لـ يقتصر  نرلكمف خَلؿ ىذا التعريؼ    
عمى الكسط الطبيعي بؿ شمؿ كؿ ما لو عَلقة كتأثير في المحيط الذم يحيا بو اإلنساف، كذلؾ عندما 

 .(كما يؤثر عمى ذلؾ المحيط)التعريؼ عبارة أضاؼ المشرع السكرم في نياية 

كما أف المشرع المصرم كاف أيضا مف بيف التشريعات التي حددت تعريؼ لمبيئة، حيث عرؼ       
ـ بأنيا )المحيط الحيكم الذم يشمؿ الكائنات ُْٗٗلعاـ  \ْ\مف القانكف رقـ \ُ-ُ\البيئة في المادة

مف ماء كىكاء كتربة كما يقيمو اإلنساف مف منشآت(. كيَلحظ الحية كما يحتكيو مف مكاد كما يحيط بيا 
مف خَلؿ ىذا التعريؼ أف المشرع المصرم قد اعتنؽ المفيـك الكاسع لمبيئة الذم يشمؿ الكسط الطبيعي 

 .كالصناعي

بحيث  \ٗ-ُ\ ة بالمادةإال أف المشرع المصرم عاد كأدرج نص أخر قيد ىذه المادة بتحديده لمبيئ     
بيا كمنع تدىكرىا أك تمكثيا أك  كاالرتقاءعمى مككنات البيئة  حماية البيئة ىي: المحافظةأف )نص عمى 

اليكاء كالبحار كالمياه الداخمية متضمنة نير النيؿ اإلقَلؿ مف حدة التمكث كتشمؿ ىذه المككنات 
. كبيذا النص (ُ)اْلخرل(بيعية كالمكارد الطبيعية كالبحيرات كالمياه الجكفية كاْلراضي كالمحميات الط

 .حيث قصره عمى الكسط الطبيعي فقط يككف المشرع المصرم قد عاد إلى المفيـك الضيؽ لمبيئة

ـ في ُٓٗٗلعاـ  \ِٔ\ أما المشرع اليمني فقد أخذ بالمفيـك الكاسع لمبيئة عندما عرفيا بالقانكف رقـ    
. كيتككف ىذا (مظاىر الحياة بأشكاليا المختمفةالمحيط الحيكم الذم تتجمى فيو ) (:ِ)بأنيا \ّ-ِ\المادة 

 المحيط مف عنصريف:

مف ماء كىكاء  عنصر ككني: يضـ الكائنات الحية مف إنساف كنبات كحيكاف، كمكارد طبيعية - أ
 كتربة كمكارد عضكية كغير عضكية، ككذلؾ اْلنظمة الطبيعية. 

 ، كغير ثابتة،لمبيئة الطبيعية مف منشآت ثابتة عنصر إنساني: كيشمؿ كؿ ما أضافو اإلنساف   - ب
 .حدثو مف صناعات كمبتكرات كتقنياتكجسكر كمطارات ككسائؿ نقؿ كما است

 

 

 .ّـ، صُٕٗٗـ في شأف البيئة كالئحتو التنفيذية لجميكرية مصر العربية، ُْٗٗلعاـ  \ْ\انظر القانكف رقـ -ُ
صادر بتاريخ  \َِ\شؤكف القانكنية كمجمس النكاب، العددانظر الجريدة الرسمية لمجميكرية اليمنية، كزارة ال -ِ

 .  ُـ، صُٓٗٗ\َُ\ُّىػ، المكافؽ ُُْٔجمادل الثاني \ُٕ\
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مما سبؽ يتضح أف لمبيئة مفيكماف، مفيـك ضيؽ يقتصر عمى البيئة الطبيعية كيراد بيا كؿ ما       
يحيط باإلنساف مف عناصر حية كغير حية ليس لإلنساف دكر في كجكدىا. كمفيـك كاسع يشمؿ 

المككنات باإلضافة لمبيئة الطبيعية البيئة االصطناعية، كتعني كؿ ما أكجده تدخؿ اإلنساف كتعاممو مع 
 الطبيعية لمبيئة، كتشمؿ: 

مدف كالمراكز بيئة تكنكلكجية: كتضـ كؿ ما تـ تشييده كبنائو بكاسطة أنشطة اإلنساف مثؿ ال - أ
 (ُ)، كطرؽ المكاصَلت.الصناعية كالتجارية

بيئة اجتماعية: كىي النظاـ الذم تدار في إطاره العَلقات اإلنسانية كاالجتماعية  - ب
 (ِ)كالعادات االجتماعية كالقانكف كالتنظيمات اإلدارية. كاالقتصادية مثؿ اْلعراؼ

 

كؿ ما تقدـ ىك تعريؼ الجزء اْلكؿ مف مصطمح البيئة البحرية أال كىك البيئة، كحتى نتكصؿ إلى      
 تعريؼ البيئة البحرية، يقتضي ذلؾ تعريؼ الجزء الثاني مف مصطمح البيئة البحرية أال كىك البحر. 

كقد عرؼ في معجـ لساف  .(ّ)إف تعريؼ البحر لغة يعني )الماء الكاسع الكثير كيغمب فيو الممح(     
العرب بأنو )الماء الكثير أجاجا كاف أـ فراتا(. كفي القرآف الكريـ يطمؽ عمى البحر باليـ كقكلو تعالى 

ِـّ فىاٍنظيٍر } ـٍ ًفي اٍليى نيكدىهي فىنىبىٍذنىاىي ٍذنىاهي كىجي اًقبىةي الظَّاًلًميفى فىأىخى ، كيطمؽ لفظ البحر عمى الماء (ْ){كىٍيؼى كىافى عى
ا يىٍستىًكم اٍلبىٍحرىاًف ىىذىا عىٍذبه  ، كىذا ما أكده القرآف الكريـ في قكلو تعالىأك عذبان  سكاء أكاف مالحان  مى } كى

ًمٍف كيؿٍّ تىٍأكيميكفى لى  اجه كى تىرىل اٍلفيٍمؾى ًفيًو فيرىاته سىاًئغه شىرىابيوي كىىىذىا ًمٍمحه أيجى كفى ًحٍميىةن تىٍمبىسيكنىيىا كى تىٍستىٍخًرجي ٍحمنا طىًريِّا كى
كفى  مىكىاًخرى ًلتىٍبتىغيكا ًمٍف فىٍضًموً  ـٍ تىٍشكيري لىعىمَّكي . غير أف الغمبة تجرم لتقييد لفظ البحر عمى الماء المالح (ٓ){كى

 كبيذا المعنى يتصؼ البحر بصفتيف أساسيتيف كىما الممكحة كالكثرة.  ،(ٔ)دكف العذب

 

 . ٔاإلسَلمي مقارنا بالنظـ الكضعية، مرجع سابؽ، ص قانكف حماية البيئة انظر د. أحمد عبد الكريـ سَلمة،  -ُ
 . ُّـ، صُٕٗٗانظر د.ميا مختار، مختار كامؿ، البيئة كعكامؿ التمكث البيئي، اإلسكندرية،  -ِ
 . َْىيـ مصطفى، كآخركف، المعجـ الكسيط، مرجع سابؽ، صانظر إبرا -ّ
 .\َْ\ آية رقـ سكرة القصص، -ْ
 .\ُِ\ سكرة فاطر، آية رقـ -ٓ
انظر عبده عبد الجميؿ عبد الكارث، حماية البيئة البحرية مف التمكث في التشريعات الدكلية الداخمية، مرجع  -ٔ

 .ِّسابؽ، ص
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تعريؼ البحر بأنو )المسطحات الكاسعة مف المياه المالحة، أما مف الناحية االصطَلحية فقد جرل      
)مسطحات المياه المالحة التي يجمعيا كحدة كاحدة  (، أك بأنوُكما يسفؿ تمؾ المسطحات مف يابسة()

(، أك بأنو )مساحات المياه المالحة ِمتكاممة في الكرة اْلرضية جمعاء، كليا نظاـ ىيدركجرافي كاحد()
(، كمف ذلؾ نَلحظ أف الداللة القانكنية لمبحر تنصرؼ إلى ّ()طبيعيان  حران  االن المتصمة ببعضيا اتص

 سطح البحر كقاعو كباطف تربتو، كتشتمؿ عمى المعاني الجغرافية كسبؿ المَلحة فييا. 

 (marineمصطمح البيئة البحرية بعد أف عرفنا كؿ مف البيئة كالبحر، ننتقؿ إلى تحديد مفيـك 
environmentالتكصؿ إلى ىذا المصطمح في الدكرة السابعة لمؤتمر اْلمـ المتحدة الثالث  ( حيث تـ

 ـ الذم يتضمف في محتكاه معنى الحياة البحريةُٖٕٗلمبحار المنعقد في جنيؼ في سكيسرا كنيكيكرؾ 
(life marine )(ْ) ، كبما تعنيو مف كافة صكر الكائنات الحية الحيكانية، كالنباتية، التي تعيش في

ر، باإلضافة إلى مياه ىذه البحار، كقيعانيا كباطف تربتيا، بما تحتكيو مف ثركات طبيعية حية كغير البحا
( أك (ecosystem اْلمر الذم أكدتو اتفاقية اْلمـ المتحدة لمبحار كنظرت إلييا بأنو نظاـ بيئي (ٓ)حية

ينصرؼ إلى دراسة كحدة مجمكعة مف النظـ البيئية في المفيـك العممي المعاصر لمنظاـ البيئي الذم 
معينة، في الزماف كالمكاف ككذلؾ العَلقات بيف تمؾ الكائنات بعضيا ببعض كعَلقتيا بالظركؼ المادية 

 المحيطة بيا.

 

 

 

 

انظر د.محمد طمعت الغنيمي، اْلحكاـ العامة في قانكف اْلمـ، قانكف السَلـ، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية  -ُ
 .ْٖٗـ، صَُٕٗ

جامعة  ـ، المسؤكلية الدكلية عف المساس بسَلمة البيئة البحرية، رسالة دكتكراه،انظر د.صَلح ىاش -ِ
 .ُْص ـ،ُُٗٗالقاىرة،

 .ٖٔـ، صُٗٗٗانظر د.محمد نبياف سكيمـ، التمكث البيئي كسبؿ مكاجيتو، الييئة المصرية العامة لمكتاب،  -ّ
تعميؽ أككس ماف العالـ اْلمريكي لمدكرة السابعة المنشكرة في المجمة اْلمريكية. كذلؾ نقَل عف د.صَلح الديف  -ْ

ـ، دار ُِٖٗعامر، القانكف الدكلي الجديد لمبحار، دراسة ْلىـ أحكاـ اتفاقية اْلمـ المتحدة لقانكف البحار لعاـ 
 .ْٓٔـ، صُٖٗٗالنيضة العربية، القاىرة، 

الديف عامر ،المرجع السابؽ. كد.محمد نبياف سكيمـ، التمكث البيئي كسبؿ مكاجيتو، مرجع سابؽ،  انظر د.صَلح -ٓ
 .ٖٔص
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لعاـ  \ٗ\كمف الناحية القانكنية فقد عرؼ المشرع السكرم مصطمح البيئة البحرية في القانكف       
)المياه البحرية كما  بأنيا \ٓ\ فقرة \ُ\ ـ الخاص بحماية البيئة البحرية مف التمكث كذلؾ في المادةََِٔ

فيو مف ثركات طبيعية كنباتات كأسماؾ ككائنات بحرية أخرل كالفضاء الجكم الذم يعمكىا كما ىك مقاـ 
عمييا مف منشآت ثابتة أك متحركة كتبمغ حدكدىا حدكد المنطقة االقتصادية الخالصة لمدكلة التي تقع 

كتمتد باتجاه البحر العاـ إلى حد أقصى يبمغ مائتي كراء البحر اإلقميمي بما فييا المنطقة المتاخمة 
سيادية عمى ىذه المنطقة الستغَلؿ  ْلف لمدكلة حقكقان  بحرم كىك ما يدعى أعالي البحار نظران  (ُ)ميؿ

 ثركاتيا كفؽ اْلحكاـ الدكلية(.

 حران  ماء المالح المتصمة ببعضيا اتصاالن مسطحات ال) كعمى ضكء ما سبؽ فالبيئة البحرية تعني      
، كقاعيا كباطف تربتيا، كبما تحتكيو مف كائنات حية حيكانية، كنباتية، كثركات طبيعية تشكؿ في طبيعيان 

. كيَلحظ أف ىذا التعريؼ يكاد يككف (ِ)(متكامَلن  بيئيان  مجمميا عناصر الحياة البحرية، كباعتبارىا نظامان 
لمفيـك البيئة البحرية ْلنو يتفؽ مع ما كرد في القرآف الكريـ مف داللة عمى البحر بأنو  مانعان  جامعان 

ـي عالى لمنفعة البشر بقكلو تعالى الرقعة المائية الكاسعة كالتي سخرىا اهلل سبحانو كت رى لىكي } المَّوي الًَّذم سىخَّ
ًلتىٍبتىغي  كفى  كا ًمٍف فىٍضًموً اٍلبىٍحرى ًلتىٍجًرمى اٍلفيٍمؾي ًفيًو ًبأىٍمًرًه كى ـٍ تىٍشكيري لىعىمَّكي فالتسخير كالبحث كاالبتغاء مف  (،ّ){ كى

، تتـ كفؽ عكامؿ تؤثر كتتأثر باإلنساف في عرض البحر عمى نحك يتفؽ مع معاني تعالى فضؿ اهلل
 (ْ)البيئة البحرية.

 

 

 

 

 

 

 

 . متران  ُِٖٓلمكرة اْلرضية كيساكم الميؿ البحرم : الدقيقة القكسية المقاسة عمى دائرة العرض العظمى   -1
 .ُٔص ،سَلمة البيئة البحرية، مرجع سابؽانظر د.صَلح ىاشـ، المسؤكلية الدكلية عف المساس ب -2
 /.ُِسكرة الجاثية، اَلية/ -3
انظر عبده عبد الجميؿ عبد الكارث، حماية البيئة البحرية مف التمكث في التشريعات الدكلية الداخمية، مرجع  -4

 .ِْسابؽ، ص
 



19 
 

 الفرع الثاني

 أهمية البيئة البحرية

تعد البيئة البحرية أكمؿ النظـ البيئية في مجالنا الحيكم إذ تحتكم عمى كافة العناصر الَلزمة لنشأة      
 ةىر الحياة عمى اْلرض كانت قد نشأالحياة كاستمرارىا بؿ إف اَلراء العممية تكاد تتفؽ عمى أف أكؿ مظا

 (ُ)تمؾ الحياة.  المثالي لنشأتحر باعتبارىا الكسط في الب

 كمصدر لمطاقة، ، كمصدر لمغذاء،تصادية مف حيث أنيا مصدر لمثركاتالبحرية أىمية اق فممبيئة    
كما أف ليا أىمية حيكية مف حيث أنيا مصدر لمتخمص مف غاز  لممكاصَلت. أنيا طريقان  ىباإلضافة إل

كليا دكر في تحقيؽ التكازف المناخي. كبالتالي سنقـك بدراسة  لألمطار، الكربكف، كمصدران  أكسيدثاني 
 كفؽ ما يمي:أىمية البيئة البحرية. 

 اْلىمية االقتصادية لمبيئة البحرية: :أكال ن 

أنيا مصدر  انب متعددة، كمف أىـ ىذه الجكانب،إف اْلىمية االقتصادية لمبيئة البحرية تكمف في جك      
لمثركات اليامة، كمصدر لمغذاء، كمصدر لمطاقة، كطريؽ مف طرؽ المكاصَلت. كسنقـك بشرح ىذه 

 الجكانب فيما يمي:

 مصدر لمثركات اليامة:  -ُ

% مف مياه الكرة اْلرضية كتتضمف مياه البحر إضافة لألمَلح كميات ٖٗتحتكم البحار حكالي      
كالكربكف كالميثيـك كالفسفكر كالحديد  كالسيمككفْلككسجيف مف عناصر أخرل كالنتركجيف كا ضئيمة
 كالسيميكنيـك كىذه العناصر  (ْ)الركبيديـك كالزرنيخ كالنحاس كالرصاص كالمنغنيزك ( ّ)كالبرـك (ِ)كاليكد

 

 .ُٔص ،سَلمة البيئة البحرية، مرجع سابؽانظر د.صَلح ىاشـ، المسؤكلية الدكلية عف المساس ب -ُ
تتككف في بعض الكائنات النباتية كالحيكانية مثؿ الطحالب كاإلسفنج كيستخدـ في صناعة بعض كىي مادة اليكد:  -ِ

 العقاقير كالمكاد المطيرة.
: كيستخمص مف ماء البحر كيستخدـ في صناعة بعض اْلصباغ كبعض المكاد المستخدمة في التصكير  -ّ البرـك

 الفكتكغرافي.
يستخرج مف  ك الطائرات،ديد في صناعة بعض اَلالت الحربية المنغنيز: كىك فمز شديد الصَلبة يحؿ محؿ الح -ْ

 بعض صخكر اليابسة، كمف ماء البحر.
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لحياة الكائنات  ميـ جدان  عمى الرغـ مف كميتيا القميمة فإنيا ليا أىمية حيكية كبيرة، فاْلكسجيف المذاب
( الذم ينظـ h2co3الحية المائية، كثاني أكسيد الكربكف المذاب يككف محمكؿ حامض الكربكنيؾ)

نكعا ما، كما أف ثاني أكسيد الكربكف يدخؿ في عمميات التمثيؿ  حمكضة ماء البحر فيجعمو قمكيان 
الضكئي في الماء بطريقة مماثمة تماما كالتي تتـ في النباتات عمى اليابسة كتقدر كمية المكاد العضكية 

ألؼ مميكف طف في  \ََّ\التي يتـ تككينيا عف طريؽ عممية التمثيؿ الضكئي في مياه البحر بحكالي 
القكؿ بأف البحار تربة سائمة تنتج لنا الخيرات الكثيرة مف اْلسماؾ كاْلحياء المائية  السنة، كيمكف

 (.ُكالنباتات كالمعادف البحرية)

كما تزخر البيئة البحرية بكميات ىائمة مف الثركات المعدنية كالبتركؿ، التي تعادؿ بتفكؽ المكجكد      
منيا عمى اليابسة، كمناجـ الفحـ المكجكدة في أعماؽ مياه بريطانيا كالياباف، كالقصدير المكجكد في مياه 

ككذلؾ الكبريت في قاع خميج  ،إفريقياالمكجكدة في مياه جنكب  الماسشكاطئ تايَلند كماليزيا، ككمية 
المكسيؾ، باإلضافة إلى كجكد كميات ىائمة مف المعادف كمخزكف عالمي في قاع البحار كالمحيطات 

كالتي تحتكم عمى معادف أخرل مثؿ النحاس كالككبمت ككذا عقد الفسفكر. مثؿ احتياطي عقد المنجنيز 
ـ كاف مف ُٓٔٗالي بتركؿ العالـ في عاـ % مف إجمُٔكما أف االستثمار المتزايد لمبتركؿ أثبت أف 
كالسكيس كبحر الشماؿ  كرة تحت الماء في الخميج العربي،المحيطات، حيث يكجد عدة أبار بتركؿ محف

 كساحؿ فنزكيَل، كتكساس اْلمريكية.

كما تحتكم البيئة البحرية عمى كمية ىائمة متباينة اْلنكاع مف الكائنات الحية الدقيقة كحيدة الخمية      
سماؾ كالحيكانات البحرية كتنتيي باْلسماؾ كالثدييات البحرية المتطكرة النمك كالتي تضـ كافة اْل

 . (ّ)كالعكالؽبكافة أنكاعيا كاليائمات (ِ)، كما تضـ البيئة البحرية الطحالباْلخرل

 مصدر لمغذاء:  -ِ

اْلسماؾ البحرية تشكؿ تنفرد البيئة البحرية بيذه الخاصية عف غيرىا مف البيئات اْلخرل، حيث إف      
 لمغذاء لدل عدد كبير مف الشعكب البحرية كما تزخر البيئة البحرية بالمكارد الحية اْلخرل  ان مصدرا رئيس

 .ُِّـ، صُٖٗٗكس العصر، دار النيضة العربية القاىرة، انظر د.حسف شحاتة، التمكث البيئي فير  -ُ
الطحالب تنمك عمى صخكر شاطئ البحر في صكرة نباتات كأعشاب بحرية. انظر د.محمد نبياف سكيمـ، التمكث  -ِ

 .َٕالبيئي كسبؿ مكاجيتو، مرجع سابؽ، ص
كىي تمؾ اْلجساـ متناىية الصغر التي تنتشر في مياه البحر بكميات كبيرة فتعد غذاء أساسيا لمحيكانات البحرية  -ّ

% مف مجمكع نباتات البيئة البحرية. انظر أ.محمد عبد القادر الفقي ، البيئة مشاكميا ٗٗإذ تبمغ نسبتيا حكالي 
 .ُِـ، صُٗٗٗلمكتاب،  كقضاياىا كحمايتيا مف التمكث، الييئة المصرية العامة
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بخَلؼ اْلسماؾ التي تأتي في مقدمة المكارد الحية لمبيئة البحرية، فيناؾ الحيكانات البحرية المعركفة لنا 
كىىيكى }مثؿ القشريات كالمؤلؤ كالمرجاف إضافة لمنباتات البحرية. كىذا ما أكده القرآف الكريـ بقكلو تعالى 

رى اٍلبىٍحرى ًلتىٍأكي  ًلتىٍبتىغيكاالًَّذم سىخَّ تىرىل اٍلفيٍمؾى مىكىاًخرى ًفيًو كى كا ًمٍنوي ًحٍميىةن تىٍمبىسيكنىيىا كى تىٍستىٍخًرجي  ميكا ًمٍنوي لىٍحمنا طىًريِّا كى
كفى  ًمٍف فىٍضًموً  ـٍ تىٍشكيري لىعىمَّكي ٍيًف يىٍمتىًقيىاًف  كقكلو تعالى (ُ) {كى ( فىًبأىمِّ *بىٍينىييمىا بىٍرزىخه ال يىٍبًغيىاًف ) )*(}مىرىجى اٍلبىٍحرى

بِّكيمىا تيكىذِّبىاًف ) افي *آالًء رى ا المٍُّؤليؤي كىاٍلمىٍرجى بِّكيمىا تيكىذِّبىافً  (*)( يىٍخريجي ًمٍنييمى . كيمكف (ِ){(*)فىًبأىمِّ آالًء رى
كمف أىـ  لحة لمشرب،االستفادة مف مياه البحر عف طريؽ تحميتيا بيدؼ الحصكؿ عمى مياه عذبة صا

 طريقة التجميد. ْلمَلح باْلغشية، طريقة التقطير،طرؽ تحمية مياه البحار، طريقة فصؿ ا
 

 البيئة البحرية طريقا لممكاصَلت:  -ّ

إف البيئة البحرية تقـك بدكر الكسيط في تبادؿ السمع حيث يعتبر النقؿ البحرم أفضؿ كسائؿ النقؿ      
في تبادؿ كميات كبيرة مف السمع عبر المسافات الطكيمة. لذلؾ اىتـ اإلنساف بالبحر كطريؽ لممكاصَلت 

 كالقارات. كالجزر لمدفكْلجؿ ذلؾ قاـ ببناء كتشييد السفف كاْلساطيؿ البحرية، كبيا تـ اكتشاؼ ا

كمف أىـ مزايا المكاصَلت البحرية أنيا تتـ بأقؿ تكمفة، كتحقؽ نجاح أفضؿ في نقؿ اْلكزاف      
ـي اٍلبىٍحرى ًلتىٍجًرمى اٍلفيٍمؾي المختمفة. كالقرآف الكريـ أكد ىذه اْلىمية لمبحار بقكلو تعالى  رى لىكي } المَّوي الًَّذم سىخَّ

لً  كفى  تىٍبتىغيكا ًمٍف فىٍضًموً ًفيًو ًبأىٍمًرًه كى ـٍ تىٍشكيري لىعىمَّكي ًة (، كقكلو تعالى ّ){كى ـٍ تىرى أىفَّ اٍلفيٍمؾى تىٍجًرم ًفي اٍلبىٍحًر ًبًنٍعمى } أىلى
بَّ  ـٍ ًمٍف آيىاًتًو ًإفَّ ًفي ذىًلؾى َليىاتو ًلكيؿِّ صى كىاًرم (، كقكلو تعالى ْ){ارو شىكيكرو المًَّو ًلييًريىكي لىوي اٍلجى اٍلميٍنشىآتي ًفي }كى

}  (.ٓ) اٍلبىٍحًر كىاْلٍعَلـً
 مصدر لمطاقة:  -ْ

يمكف استخداـ مياه البحر لتكليد الطاقة. حيث أنو يكجد طريقتيف لتكليد الطاقة الكيربائية مف حركة      
 مياه البحر كىما:

 حركة اْلمكاج. - أ
 حركة المد كالجزر. - ب

 

 .\ُْ\ سكرة النحؿ، أية رقـ -ُ
 .\ِِ\،\ُِ\، \َِ \،\ُٗ\رقـسكرة الرحمف، اَليات  -ِ
 .\ُِ\سكرة الجاثية، أية رقـ  -ّ
 .\ُّ\سكرة لقماف، أية رقـ  -ْ
 .\ِْ\سكرة الرحمف، أية رقـ  -ٓ
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فيما يتعمؽ بالطريقة اْلكلى كىي حركة اْلمكاج، فيتـ تكجيو اْلمكاج عبر أنابيب ذات سعة معينة      
كيربائية تكفي لشحف عدة بطاريات، أك فتؤدم قكة اندفاعيا إلى تحكيؿ تكربكنات خاصة لتكليد طاقة 

 شمعة. \َََٔ\إعطاء ضكء قكتو 

أما الطريقة الثانية كىي حركة المد كالجزر، فيتـ تكليد الكيرباء مف ارتفاع مياه المد كذلؾ عف       
عند حدكث  إطَلقياطريؽ بناء سدكد عمى مداخؿ الكدياف كالخمجاف لحجز المياه عند ارتفاع المد ثـ 

الجزر مف فتحات خاصة إلدارة التكربينات المكلدة لمكيرباء، كتتكقؼ كمية الطاقة التي يمكف الحصكؿ 
. كقد استخدمت ىذه (ُ)الجزرعمييا في ىذه الطريقة عمى مقدار الفرؽ بيف منسكب المد، كمنسكب 
 الطريقة في فرنسا لتكليد الكيرباء عند مصب نير رانس قرب ساف مالك. 

 : اْلىمية الحيكية:يا ن ثان

بسبب االتصاؿ الحر كالطبيعي بيف البحار، كسرعة التفاعؿ كالتأثير بيف أجزائيا، كامتدادىا لتحيط      
باليابسة، فإنيا تؤثر عمى اليابسة كالجك، في إطار نظاـ ككني بالغ بتحقيؽ التكازف المناخي في البيئة 

، كما تقـك د الكربكف كذلؾ بامتصاصو مف الجكثاني أكسي اإلنسانية، كما تقـك البحار بالتخمص مف غاز
 البحار بتغذية المساحات الشاسعة مف اْلرض باْلمطار، كذلؾ عمى النحك التالي:

تعد البيئة البحرية مصدر لمتخمص مف غاز ثاني أكسيد الكربكف، كيرجع ذلؾ إلى كجكد  -ُ
ي تتمثؿ بعممية امتصاص ىذا الغاز كفي البَلنككنات كالتي تقـك بعممية التمثيؿ الكمكركفيمي كالت

ىذه العممية التنفسية تنفصؿ ذرات الكربكف لتتحكؿ إلى مكاد عضكية كينطمؽ غاز اْلكسجيف 
 (ِالذم يذكب في الماء كتتنفس بو الكائنات الحية في البيئة البحرية.)

مصدر لألمطار: حيث ثبت عمميا أف تعرض البحار لألشعة الشمسية كدرجات الحرارة المرتفعة  -ِ
يؤدم إلى تبخر مياه البحار كارتفاع ذراتيا إلى اْلعمى بفعؿ الرياح الصاعدة حيث تتجمع عمى 
ىيئة سحب تندفع باتجاه اليابسة تحت تأثير الرياح كالعكامؿ الجكية اْلخرل مككنة اْلمطار 

} كىىيكى الماء العذب. كىذا ما كاف قد تحدث عنو القرآف الكريـ منذ زمف بعيد بقكلو تعالى  مصدر
اًء مىاءن طىييكرنا ) ًتًو كىأىنزٍلنىا ًمفى السَّمى يىاحى بيٍشرنا بىٍيفى يىدىٍم رىٍحمى ٍيتنا *الًَّذم أىٍرسىؿى الرِّ ( ًلنيٍحًييى ًبًو بىٍمدىةن مى

مىٍقنىا نيٍسًقيىوي ًممَّا خى  (.ّ) {(*امنا كىأىنىاًسيَّ كىًثيرنا )أىٍنعى  كى
انظر د.أحمد مدحت إسَلـ، الماء سائؿ الحياة، خكاصو، أنكاعو، تنقيتو، تحميتو، تمكثو، مكارده في الكطف العربي، حرب  -ُ

 .ُّٗ-ُّٖـ، صُٗٗٗالمياه، دار الفكر العربي، 
 كما بعدىا. ُِالبحرية، مرجع سابؽ، صانظر د.صَلح ىاشـ، المسؤكلية الدكلية عف المساس بسَلمة البيئة  -ِ
 .\ْٗ\،\ْٖ\سكرة الفرقاف، أية رقـ  -ّ
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 جة حرارة البحار النكعية مرتفعة،دكر البيئة البحرية في تحقيؽ التكازف المناخي، ذلؾ ْلف در  -ّ
تعمؿ عمى تنظيـ درجة حرارة اْلرض، إذ تمتص أكبر قدر حرارية  آلةمما يجعؿ البحار بمثابة 

كعندما تككف حرارة اليابسة  ضية دكف أف تتأثر بدرجة حرارتيا،عمى الكرة اْلر مف حرارة اليابسة 
مف حرارتيا لتدفئة اليابسة بدكف أم تأثير عمى  منخفضة، فإف البحار كالمحيطات تفقد قدران 

حرارة البيئة البحرية بسبب حركة التيارات البحرية، كمف ثـ فيي عامؿ تكازف كتمطيؼ لممناخ 
 . (ُ)عمى ظير اليابسة

لمبيئة البحرية أىمية اقتصادية مف حيث أنيا مصدر لمثركات، كمصدر كمما سبؽ نرل أف      
لمغذاء، كمصدر لمطاقة، باإلضافة إال أنيا طريقا لممكاصَلت. كما أف ليا أىمية حيكية مف 

لألمطار، كليا دكر في  حيث أنيا مصدر لمتخمص مف غاز ثاني أكسيد الكربكف، كمصدران 
كنتيجة ليذه اْلىمية شرعت الدكؿ إلى إصدار التشريعات الناظمة  ف المناخي.تحقيؽ التكاز 

 لحماية ىذه البيئة مف التمكث الذم يمكف أف تتعرض لو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الداخلٌة، مرجع انظر عبده عبد الجلٌل عبد الوارث، حماٌة البٌئة البحرٌة من التلوث فً التشرٌعات الدولٌة  -1

 .25ص سابق،
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 الفرع الثالث

 لمبيئة البحريةتحديد النطاق القانوني 

تأتي أىمية تحديد نطاؽ البيئة البحرية مف حيث بياف نطاؽ سرياف بعض القكاعد القانكنية االتفاقية      
كالكطنية، ذلؾ أف القكاعد الكطنية لمكافحة التمكث البحرم تسرم في نطاؽ إقميمي محدد مف المساحة 

 البحرية ككذلؾ القكاعد االتفاقية الدكلية.

لبيئة البحرية، ىك تحديد ما لمدكلة مف سمطات عمى البحار كأقساميا كالقصد مف تحديد نطاؽ ا     
التفاقية اْلمـ  المختمفة كما عمييا مف التزامات في المناطؽ المختمفة التي تشكؿ البيئة البحرية، كطبقان 

 ـ فإنو يمكف القكؿ أف النطاؽ القانكني لمبيئة البحرية يشمؿ، المياهُِٖٗالمتحدة لقانكف البحار عاـ 
الداخمية كالمياه اإلقميمية أك البحر اإلقميمي كما تشمؿ المنطقة المجاكرة المتاخمة أك المَلصقة كالمنطقة 
االقتصادية الخالصة أك االستثمارية كاالمتداد القارم، كأعالي البحار أك البحر العالي. حيث أف لكؿ 

جاكزىا، حيث كضعت ىذه ـ تمنطقة مف ىذه المناطؽ مساحتيا المحددة كالتي ينبغي لكؿ دكلة عد
ا اإلقميمي لممنازعات الدكلية التي كانت قائمة بيف الدكؿ في شأف تحديد مسافة عرض بحرى حدان االتفاقية 

 كؿ منطقة مف ىذه المناطؽ المككنة لمبيئة البحرية بشيء مف التفصيؿ. ستعرضنبصفة عامة. كسكؼ 

 :(interior water) : البيئة البحرية لممياه الداخميةأكال ن 

يقصد بالمياه الداخمية، المياه التي تكجد بأكمميا داخؿ حدكد إقميـ الدكلة، كتشمؿ المكانئ كالمراسي      
كتحددىا ( ُ)كمياه البحار الداخمية أم المغمقة كشبو المغمقة مثؿ الخميج كالمضايؽ كالبحيرات كالقنكات

المياه الكاقعة عمى الجانب ) بأنيا (ِ)المادة الثامنةـ في ُِٖٗاتفاقية اْلمـ المتحدة لقانكف البحار لعاـ 
بالساحؿ  كالتصاقان  المكاجو لمبر مف خط اْلساس في البحر اإلقميمي(. أم المساحات المائية اْلكثر قربان 

 كالتي تقع في الجانب المكاجو لميابسة مف خط اْلساس الذم يقاس منو عرض البحر اإلقميمي.

 

 

 

الطبعة اإلسكندرية  منشأة المعارؼ، ، القانكف الدكلي لمبحار كالمشكَلت البحرية العربية،انظر د.عبد المنعـ داكد -ُ
 .ْٓـ، صُٗٗٗاْلكلى، 

 ـ.ُِٖٗلعاـ  \ّٖ\لمقانكف الدكلي عدد ـ، المجمة المصريةُِٖٗمف اتفاقية قانكف البحار لعاـ  \ٖ\انظر المادة  -ِ
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تحكميا ذات القكاعد التي تحكـ اإلقميـ البرم لمدكلة بمعنى أف الدكلة تباشر عمييا  لداخميةكالمياه ا      
حقكقا انفرادية كمانعة ال تشاركيا فييا سمطة أك ىيئة أخرل، بمعنى أف ىذا الجزء مف البيئة البحرية 

كالتشريعية  يخضع لسيادة الدكلة الساحمية فيي تتكلى بطرقيا الخاصة تنظيـ كاليتيا كرقابتيا اإلدارية
 (ُكالقضائية.)

 :(territorial sea) : البيئة البحرية لمبحر اإلقميميثانيا ن 

كيقصد بو ذلؾ القطاع مف البحر المَلصؽ لشاطئ الدكلة، كيمتد نحك البحر العالي، أك ذلؾ الجزء      
مف  يعتبر جزءان  مف البحر الذم يجاكر إقميـ الدكلة كتمتد سيادة الدكلة عمى ىذا الجزء مف البحر الذم

إقميميا. كتـ تحديد حدكد البحر اإلقميمي طبقا لممادة الثالثة مف اتفاقية اْلمـ المتحدة لقانكف البحار 
فة ال أف تحدد عرض بحرىا اإلقميمي بمسا لكؿ دكلة الحؽ في) ـ حيث نصت عمى أفُِٖٗ
. كىذا ما تضمنو (ِ)تفاقية(مقيسة مف خطكط اْلساس المقررة كفقا ليذه اال بحريان  ميَلن  \ُِ\تتجاكز

كأصبح عرض ـ ََِّلعاـ  \ِٖ\ـ بالقانكف ُّٔٗلعاـ  \َّْ\المشرع السكرم عندما عدؿ المرسـك 
 . ككاف قد تضمف ذلؾ المرسـك مد الدكلة سيادتيا عمى البحر اإلقميمي.بحريان  ميَلن  \ُِ\البحر اإلقميمي 

كالنظـ  ي، فميا حؽ كضع نظـ المَلحة فيو،كتمارس الدكلة الساحمية سيادتيا عمى البحر اإلقميم     
قامة المنشأة الخاصة بالمَلحة كأعماؿ اإلرشاد كالمساعدة كاإلنقاذ البحرم. كما أنيا  الجمركية كالصحية كا 

 يؤدم إلى إعاقة حؽ المركر ليا حؽ استغَلؿ المكارد الطبيعية المكجكدة في بحرىا اإلقميمي، بما ال
 (ّ)البحرم فيو.

كىذا الحؽ السيادم يقابمو التزاـ بالحفاظ عمى البيئة البحرية. فيمتنع عمى الدكلة الساحمية القياـ      
، كاإلخَلؿ بتكازنيا اإليككلكجي. كما أف عمييا اتخاذ التدابير المَلئمة أنشطة تؤدم إلى تمكيث تمؾ البيئةب

كالمعايير القصكل لمتمكث، بالتعاكف مع المنظمات الدكلية المختصة  ككضع المستكيات لرصد ممكثاتيا،
إلى البيئات البحرية تأثير الممكثات  لإلضرار ببيئة بحرىا اإلقميمي، أك امتداد كمع الدكؿ اْلخرل، منعان 

 (ْ)اْلخرل.

 .ُّـ، صُٖٓٗالقاىرة،  انظر د.إبراىيـ العناني، قانكف البحار، الجزء اْلكؿ، دار الفكر العربي، -ُ
 ـ.ُِٖٗلعاـ  \ّٖ\ـ، المجمة المصرية لمقانكف الدكلي عددُِٖٗمف اتفاقية قانكف البحار لعاـ  \ّ\انظر المادة  -ِ
انظر د.أحمد عبد الكريـ سَلمة، قانكف حماية البيئة، دراسة تأصيمية في اْلنظمة الكطنية كاالتفاقية، مطابع الممؾ  -ّ

 .ّٖـ، صُٖٗٗفيد، الرياض، 
 انظر ذات المرجع السابؽ، ذات الصفحة. -ْ
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 :(contiguous zone) البيئة البحرية لممنطقة المتاخمة :ثالثا ن 

يقصد بالمنطقة المجاكرة أك المَلصقة أك المتاخمة ذلؾ الجزء يبدأ مف نياية البحر اإلقميمي كيمتد      
مف اتفاقية اْلمـ  \ّّ\ضكء المادة . كعمى بحريان  نحك البحر العالي بمسافة ال تتجاكز اثني عشر ميَلن 

ـ يتعيف أف ال يتجاكز عرض البحر اإلقميمي كالمنطقة المتاخمة أربع ُِٖٗالمتحدة لقانكف البحار 
 مف خطكط اْلساس التي يقاس منيا البحر اإلقميمي. بحريان  كعشريف ميَلن 

عمى بحرىا اإلقميمي كذلؾ كسمطات الدكلة الساحمية عمى المنطقة المتاخمة أقؿ مف تمؾ المقررة      
مف ناحيتيف، الناحية اْلكلى بالنظر إلى اليدؼ مف تمؾ السمطات، كىك الكقاية مف اْلنشطة التي 

تمؾ المنطقة  بأنظمتيا الصحية كالجمركية كشؤكف الصيد. الناحية الثانية بالنظر إلى أف تشكؿ إخَلالن 
جزء مف البحر  قة البحر اإلقميمي، كتعد أساسان لإلقميـ الكطني، فيي خارج منط امتدادان  ال تعد أصَلن 

 (ُالعالي.)

كيمكف القكؿ أف الدكلة الساحمية تتمتع بيذه المنطقة بسمطة كضع القكانيف كالمكائح الجمركية      
 (ِكالضريبية كالصحية كالمتعمقة باليجرة، ككذا معاقبة أم خرؽ لمقانكف الدكلي.)

كلما كانت سَلمة تمؾ المنطقة كالحفاظ عمييا مسألة تدخؿ في سمطات الدكلة الساحمية، فمذلؾ مف      
حؽ الدكلة أف تضع القكاعد كاإلجراءات الَلزمة لحماية تمؾ المنطقة مف التمكث في ضكء االلتزاـ الدكلي 

 العاـ بحماية البيئة البحرية.

: البيئة البحرية لممنطقة االقتص  (exclusive economicادية الخالصةرابعا ن
zone:) 

ـ فإف المنطقة االقتصادية الخالصة ُِٖٗمف اتفاقية اْلمـ المتحدة لقانكف البحار  \ٓ\طبقا لممادة     
ىي منطقة كاقعة كراء البحر اإلقميمي كمَلصقة لو يحكميا النظاـ القانكني المميز المقرر في ىذا الجزء 

الساحمية ككاليتيا كحقكؽ الدكؿ اْلخرل كحرياتيا لألحكاـ ذات الصمة بيذه كبمكجبو تخضع حقكؽ الدكلة 
 االتفاقية.

 

 انظر ذات المرجع السابؽ، ذات الصفحة. -ُ
انظر عبده عبد الجميؿ عبد الكارث، حماية البيئة البحرية مف التمكث في التشريعات الدكلية الداخمية، مرجع  -ِ

 .َّسابؽ،
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 الخالصة حقكقان  االقتصاديةاالتفاقية فإف لمدكلة الساحمية في المنطقة  مف نفس \ٔٓ\كطبقا لممادة     
عمى أنو ال تمتد  أيضان  \ٕٓ\سيادية لفرص استكشاؼ أك استغَلؿ المكارد الطبيعية. كتنص المادة 

ميؿ بحرم مف خطكط اْلساس التي يقاس منيا  \ََِ\المنطقة االقتصادية الخالصة إلى أكثر مف 
 ي.عرض البحر اإلقميم

كتمثؿ ىذه المنطقة تطكر قانكف البحار الذم قاـ بالتكفيؽ بيف المبالغة في اإلدعاءات بفرض      
السيادة اإلقميمية عمى مساحات شاسعة مف البحار، كبيف رغبة العديد مف دكؿ العالـ الثالث مف 

 االقتصاديةالتنمية  مف الثركات الطبيعية في المياه البحرية المجاكرة ليا لتتمكف مف تحقيؽ الستفادةا
لدييا، فكانت المنطقة االقتصادية الخالصة تيدؼ لمساعدة الدكؿ النامية عمى كجو الخصكص في 
استغَلؿ مصادر الثركة الكامنة في المنطقة االقتصادية كحمايتيا مف منافسة الدكؿ المتطكرة كالمتقدمة 

ا لدييا مف قدرات ككسائؿ التقدـ التي كانت تقـك بالسيطرة عمى استغَلؿ مكارد تمؾ المنطقة بم
الجزء الخامس منيا لبياف النظاـ ـ ُِٖٗكقد خصصت اتفاقية اْلمـ المتحدة لقانكف البحار  (ُ)العممي

القانكني لتمؾ المنطقة، مظيرة مدل حقكؽ الدكلة الساحمية ككاليتيا ككاجباتيا عمييا ككذلؾ حقكؽ 
الكالية فيما يتصؿ بحماية المنطقة االقتصادية  ممارسة حؽككاجبات الدكؿ اْلخرل، كلمدكلة الساحمية 

( كالحفاظ ِالخالصة كالحفاظ عمييا مف التمكث في ضكء االلتزاـ الدكلي العاـ بحماية البيئة البحرية)
عمييا مف التمكث فيي كالية تنطكم في مضمكنيا عمى االلتزاـ بالقياـ بالتدابير الَلزمة لصيانة البيئة 

 (ّيتيا مف التمكث.)البحرية كحما

: البيئة البحرية لإلفريز القارم )  (:continental shelfخامسا ن

ـ يشمؿ اإلفريز القارم أك كما ُِٖٗمف اتفاقية اْلمـ المتحدة لقانكف البحار  \ٕٔ\طبقا لممادة      
ت المغمكرة يسمى أحيانا الجرؼ أك االمتداد القارم، بالنسبة ْلم دكلة ساحمية قاع كباطف أرض المساحا

 التي تمتد إلى ما كراء بحرىا اإلقميمي في جميع أنحاء االمتداد الطبيعي إلقميـ تمؾ الدكلة البحرم حتى

عيف جامعة  ،رسالة دكتكراة السفف كمسؤكلية مالؾ السفينة، تمكث البحار مف محمد سامر أنكر عاشكر، انظر -ُ
 .ّٗ، صََُِ شمس

البيئة البحرية مف التمكث في ضكء التشريعات الكطنية كاالتفاقيات  انظر المستشار أحمد محمكد الجمؿ، حماية -ِ
 .ِٔاإلقميمية كالمعاىدات الدكلية، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، دكف ذكر تاريخ النشر، ص

انظر د.أحمد عبد الكريـ سَلمة، قانكف حماية البيئة، دراسة تأصيمية في اْلنظمة الكطنية كاالتفاقية، مرجع  -ّ
 .ْٖسابؽ، ص
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ميؿ بحرم مف خطكط اْلساس التي يقاس منيا  \ََِ\الطرؼ الخارجي لمحافة القارية أك إلى مسافة 
عرض البحر اإلقميمي إذا لـ يكف الطرؼ الخارجي لمحافة القارية يمتد إلى ىذه المسافة كال تبعد الحدكد 

ميؿ بحرم  مف خطكط  \َّٓ\الخارجية لمجرؼ القارم في االرتفاعات المتطاكلة المغمكرة بأكثر مف 
  .اْلساس التي يقاس منيا عرض البحر اإلقميمي

سيادية  مف نفس االتفاقية تمارس الدكلة عمى الجرؼ أك االمتداد القارم حقكقان  \ٕٕ\كطبقا لممادة      
، فإف الحقكؽ السيادية لمدكلة الساحميةْلغراض استكشافو كاستغَلؿ مكارده الطبيعية. لكف بمقابؿ ىذه 

بالمقابؿ التزاـ برقابة الحالة الطبيعية لمبيئة البحرية لتمؾ المنطقة. كتقكيـ أم تغيير فييا، كاالمتناع  عمييا
  (ُ)عف القياـ بأم أنشطة يككف مف شأنيا تمكيث تمؾ البيئة، كالسير عمى صيانتيا كمكافحة تمكثيا.

:  :(high seas) البيئة البحرية ْلعالي البحار سادسا ن

ـ فإنو يقصد بأعالي البحار جميع ُِٖٗمف اتفاقية اْلمـ المتحدة لقانكف البحار  \ُٔ\المادةبحسب     
 تشمميا المنطقة االقتصادية الخالصة أك البحر اإلقميمي أك المياه الداخمية لدكلة ما، أجزاء البحر التي ال

 أك ال تشمميا المياه اْلرخبيمية لدكلة أرخبيمية.

ـ فإف أعالي البحار مفتكحة ُِٖٗمف اتفاقية اْلمـ المتحدة لقانكف البحار  \ٕٖ\كبحسب المادة     
لجميع الدكؿ ساحمية كانت أك غير ساحمية، كأف لتمؾ الدكؿ بالتساكم ممارسة حريات في أعالي 

رية المَلحة كح -بمقتضى الشركط التي بينتيا ىذه االتفاقية كقكاعد القانكف الدكلي اْلخرل -البحار
قامة الجزر الصناعية كحرية  الصيد كالبحث العممي، كالتحميؽ، ككضع الكابَلت كخطكط اْلنابيب، كا 

لكف مقابؿ ىذه الحرية فإف ىنالؾ التزاـ عاـ كمشترؾ يقع عمى عاتؽ   جميع الدكؿ، أف ال تأتي مف 
بحرية ىي تراث مشترؾ لإلنسانية اْلنشطة ما يضر البيئة البحرية ْلعالي البحار، باعتبار أف البيئة ال

 .جمعاء

كىكذا نَلحظ مما سبؽ أف االلتزاـ الدكلي بحماية البيئة البحرية يمتد نطاؽ سريانو ليشمؿ كافة      
المناطؽ البحرية ال فرؽ في ذلؾ بيف المناطؽ التي تدخؿ كالية أك سيادة الدكؿ الساحمية كتمؾ التي 

ية دكلة. أم إف االلتزاـ بحماية البيئة البحرية مف التمكث يمتد نطاقو تخرج عف نطاؽ الكالية اإلقميمية ْل
 ليشمؿ كافة مناطؽ البيئة البحرية.

 

انظر د.أحمد عبد الكرٌم سالمة، قانون حماٌة البٌئة، دراسة تأصٌلٌة فً األنظمة الوطنٌة واالتفاقٌة، مرجع  -1

 .85سابق، ص
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 المطمب الثاني 

 الناجم عن السفنتموث البيئة البحرية مفهوم 

 

حتى نصؿ إلى تحديد دقيؽ لمفيـك تمكث البيئة البحرية البد مف تعريؼ تمكث البيئة بشكؿ عاـ      
كبعد تحديد مفيـك التمكث ننتقؿ إلى تحديد مفيـك  إلى تحديد مفيـك تمكث البيئة البحرية. االنتقاؿكمف ثـ 

 المطمب إلى فرعيف كىما:كبالتالي سنقسـ ىذا  السفف المسببة لمتمكث كأنكاعيا.

 تمكث البيئة البحرية. تعريؼالفرع اْلكؿ: 

 : تعريؼ تمكث البيئة بشكؿ عاـ.أكال ن      

 :تعريؼ تمكث البيئة البحرية.ثانيا ن      

 .البيئة البحرية لتمكثالفرع الثاني: السفف المسببة 

 مفيـك السفف المسببة لتمكث البيئة البحرية.تحديد : أكال ن      

 .البيئة البحرية لتمكث: أنكاع السفف المسببة ثانيا ن     
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 الفرع األول

 تموث البيئة البحرية تعريف

لبيئة بشكؿ عاـ، كمف ثـ ننتقؿ  أف نقـك بتعريؼ تمكث ا يقتضيإف تعريؼ تمكث البيئة البحرية،      
 د تعريؼ تمكث البيئة البحرية. كذلؾ كفؽ ما يمي: يحدلت

 

 تعريؼ تمكث البيئة بشكؿ عاـ:: أكال ن 

البيئة بشكؿ عاـ، تعريفيا مف عدة نكاحي، الناحية اْلكلى تعريفيا لغة، الناحية  تمكث يشمؿ تعريؼ    
 ، الناحية الثالثة تعريفيا قانكنا. كذلؾ كفؽ ما يمي:الثانية تعريفيا اصطَلحان 

خمط الشيء بما ىك ) ط أف التمكث ىكتعريؼ تمكث البيئة لغة: كرد في المعجـ الكسيالناحية اْلكلى: 
خارج عنو كمرسو، كيقاؿ لكث الشيء بالتراب أم لطخو، كلكث الماء أم كدره كخمطو بمكاد غريبة 

الفرنسية عند  المغة. كقد كرد في (ِ)أم لطخيا لكث ثيابو بالطيف تمكيثان  :. ككرد في الصحاح(ُ)كضارة(
أك عكره،  كجعمو غير سميـ ككسخ الشيء أم رده خطران  ،salir أم يمطخ polluerركبير يمكث تعني 

 . كجاء في معجـ(ّ)أك يصفي  epurer، كىك عكس ينقي كلكث الماء أك اليكاء أم جعمو معيبان 
(dictonory of environmental أف التمكث ىك إفساد مباشر لمخصائص العضكية أك الحرارية أك )

بتفريغ أك بإطَلؽ أك إيداع نفايات أك مكاد مف شأنيا  ثَلن مة. مالبيكلكجية أك اإلشعاعية ْلم جزء مف البيئ
أك يحتمؿ اإلضرار بالصحة  يككف ضاران  التأثير عمى االستعماؿ المفيد، أك بمعنى أخر تسبب كضعان 

 (ْ)العامة أك بسَلمة الحيكانات كالطيكر كاْلسماؾ كالحشرات كالمكاد الحية كالنباتات.

 

 .ْْٖكآخركف، المعجـ الكسيط، مرجع سابؽ، صانظر إبراىيـ مصطفى  -ُ
-ُٔٗٗدمشؽ،  انظر مختار الصحاح، محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرازم، الطبعة اْلكلى، دار اإليماف، -ِ

 .ّْٓـ، صُٕٗٗ
كلى، انظر د.سحر الحافظ، الحماية القانكنية لبيئة المياه العذبة، الدار العربية لمنشر كالتكزيع، القاىرة، الطبعة اْل -ّ

 .َٗـ، صُٓٗٗ
انظر المستشار أحمد محمكد الجمؿ، حماية البيئة البحرية مف التمكث في ضكء التشريعات الكطنية كاالتفاقيات  -ْ

 .َّاإلقميمية كالمعاىدات الدكلية، مرجع سابؽ، ص
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الناحية الثانية: تعريؼ تمكث البيئة اصطَلحا: لقد جرت محاكالت متعددة لتحديد مفيـك محدد      
 مكث مف قبؿ الفقو كبعض المنظمات المتخصصة، نعرض بعضا منيا فيما يمي:لمت

عرؼ الدكتكر ماجد راغب الحمك التمكث بأنو )كجكد مادة أك طاقة في البيئة الطبيعية يغير كميتيا      
أك أك كيفيتيا أك يغير في مكانيا أك زمانيا بما مف شأنو اإلضرار بالكائنات الحية أك باإلنساف في أمنو 

 (ُصحتو أك راحتو(.)

كعرؼ الدكتكر جابر الراكم التمكث بأنو )كؿ تغير في أنظمة البيئة مف تدخؿ اإلنساف يسبب ضرر     
 (ِبشكؿ مباشر أك غير مباشر لمكائنات الحية كتشمؿ الماء كاليكاء كالتربة كالغذاء(.)

المجمس االقتصادم كاالجتماعي كمف التعاريؼ العامة لمتمكث ذلؾ التعريؼ الذم جاء في تقرير       
ـ حكؿ تمكث الكسط كالتدابير المتخذة لمكافحتو كالذم جاء عمى النحك ُٓٔٗالتابع لألمـ المتحدة عاـ 

التمكث ىك التغير الذم يحدث بفعؿ التأثير المباشر لألنشطة اْلساسية في تككيف أك في حالة ) :التالي
اْلنشطة التي كاف مف المستطاع القياـ بيا في الحالة الكسط عمى نحك يخؿ ببعض االستعَلمات أك 

 (ّ.)الطبيعية لذلؾ الكسط(

كما جاء في كثائؽ منظمة التعاكف كالتنمية االقتصادية مف أف التمكث ىك إدخاؿ اإلنساف مباشرة       
حة أك بطريقة غير مباشرة لمكاد أك طاقة في البيئة ينتج أثار ضارة بالطبيعة أك تيدد بالخطر الص

اإلنسانية كيضر بالمكارد الحية كباْلنظمة البيئية كيقمؿ مف قيـ التمتع بالعناصر البيئية أك يعرقؿ 
  (ْ)االستخدامات المشركعة ليا.

كيرل الدكتكر عمي عبد اهلل بأف التمكث ىك معنى عاـ كمطمؽ ليس لو حدكد أك إطار يغمؼ       
أف كممة تمكث ىي معنى مطمؽ لما ألـ بالبشرية المعنى بصكرة عممية صحيحة، كأنو يجب أف نعرؼ 

 (ٓكالمخمكقات اْلرضية مف أضرار مف فعؿ التقدـ اإلنساني.)

 . ُْانظر د.ماجد راغب الحمك، قانكف حماية البيئة في ضكء الشريعة، مرجع سابؽ، ص -ُ
ـ، ُّٖٗإبراىيـ الراكم، المسؤكلية الدكلية الناتجة عف تمكث البيئة، مطبعة اإلدارة المحمية، بغداد، انظر د.جابر -ِ

 .ُُص
انظر المستشار أحمد محمكد الجمؿ، حماية البيئة البحرية مف التمكث في ضكء التشريعات الكطنية كاالتفاقيات  -ّ

 .ِٗاإلقميمية كالمعاىدات الدكلية، مرجع سابؽ، ص
4- Kiss(Alexander): droit international de I environment, Paris 1989m .p.6. 

 .ّّـ، صُٗٗٗانظر د.عمي عبد اهلل، التمكث البيئي كاليندسة الكراثية، الييئة المصرية العامة لمكتاب،  -ٓ
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ٍلبىرِّ } ظىيىرى اٍلفىسىادي ًفي ا كقد سبؽ القرآف الكريـ بإيراد معنى التمكث كتبيف ذلؾ في قكلو تعالى       
ًممي  كالفساد المشار إليو في  (،ُ) {كا لىعىمَّييـٍ يىٍرًجعيكفى كىاٍلبىٍحًر ًبمىا كىسىبىٍت أىٍيًدم النَّاًس ًلييًذيقىييـٍ بىٍعضى الًَّذم عى

ىذه اَلية يعني التمكث كالتدىكر معا، كاليبكط بمستكل البيئة كالتقميؿ مف قيمتيا، فيقاؿ فسدت اْلمكر إذا 
 .(ِ)اضطربت كأدركيا الخمؿ، ككما يعني التمؼ كالعطب

إليو العمـ كيَلحظ أف لفظ الفساد الذم أتى بو القرآف الكريـ ىك أعـ كأكسع مف المفظ الذم تكصؿ     
يعني االضطراب الذم يمحؽ بالبيئة مشتمَل عمى التمكث  -الفساد–الحديث كىك )تمكث( ذلؾ أف اْلكؿ 

كاالستغَلؿ الجائر كاالستنزاؼ لمكاردىا. حيث أف ىنالؾ عدد مف التشريعات تأثر بمفيـك التمكث الذم 
 يـك القانكني لمتمكث فيما يمي.ا عند تحديد المفلكريـ فأخذ بو، كىذا ما سيتضح لنأتى بو القرآف ا

 :المفيـك القانكني لمتمكث: الناحية الثالثة

أم تغير ) ـ التمكث بأنوُِٖٗلعاـ  \َُ\مف قانكف سمطنة عماف رقـ \ٗ-ْ\لقد عرفت المادة      
المشار إلييا  (ّ)أك فساد حاد طارئ أك خفيؼ مزمف في خصائص النظـ كالعكامؿ كالمكاد البيئية

في نكعيتيا بالدرجة التي تجعميا غير صالحة لَلستعماؿ المفيد في اْلغراض المخصصة ، أك سابقان 
ليا، أك يؤدم استخداميا إلى أضرار صحية أك اقتصادية أك اجتماعية في السمطنة عمى المدل 

 القريب أك البعيد(.

ر أشمؿ ك أكسع نَلحظ أف المشرع العماني عرؼ تمكث البيئة بأنو إفساد لمبيئة، حيث أف اْلخي      
 (ْمف اْلكؿ، فإف المشرع العماني قد تأثر بمفيـك التمكث بالقرآف الكريـ.)

ـ أف التمكث يعني ُْٗٗلعاـ  \ْ\مف القانكف رقـ \ٕ-ُ\أما المشرع المصرم فقد أكضح في المادة      
ات الحية أك )أم تغير في خكاص البيئة مما قد يؤدم بطريؽ مباشر أك غير مباشر إلى اإلضرار بالكائن

 (.المنشأة أك يؤثر عمى ممارسة اإلنساف لحياتو الطبيعية

 

، أية رقـ -ُ  .\ُْ\ سكرة الرـك
 .َْمرجع سابؽ، ص انظر د.أحمد عبد الكريـ سَلمة، قانكف حماية البيئة اإلسَلمي مقارنا بالقكانيف الكضعية، -ِ
( مف المادة الرابعة ٕ-ٔ-ٓ-ْ-ّالفقرات)لقد تضمف ىذا التشريع تحديد لممكاد البيئية كما تعنيو كذلؾ خَلؿ  -ّ

تعاريؼ، حيث عرؼ اليكاء كالماء كالحياة البرية كالحياة البحرية، مصادر الطاقة، كأدرج أيضا تحديد لممكثات 
 ( مف المادة الرابعة.َُالبيئة في الفقرة)

المجيد عمر النجار، قضايا البيئة مف منظكر إسَلمي، مركز البحكث كالدراسات  راجع في نفس المعنى: د.عبد -ْ
 .ِٕـ، صُٗٗٗقطر، الطبعة اْلكلى، 
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كما أكضح المشرع المصرم أف أم تغير في خصائص الكسط الذم تحيا بو الكائنات الحية       
، حيث نص تكضيح تدىكر البيئةلستككف ىناؾ نتائج سمبية لو، لذا أفرد الفقرة الثامنة مف المادة اْلكلى 

التأثير عمى البيئة بما يقمؿ قيمتيا أك يشكه مف طبيعتيا البيئية أك يستنزؼ ) عمى أف تدىكر البيئة يعني
 مكاردىا أك يضر بالكائنات الحية(.

ـ َُِِلعاـ  \ُِ\أما المشرع السكرم فقد أكضح تمكث البيئة في المادة اْلكلى مف القانكف رقـ     
كؿ تغير كمي أك كيفي أك نكعي بفعؿ الممكثات في الصفات عمى أف تمكث البيئة ىك )حيث نص 

عناصر البيئة ينتج عنو أضرار تيدد صحة الفيزيائية أك الكيميائية أك الحيكية لعنصر أك أكثر مف 
 .(اإلنساف كحياتو كصحة الكائنات الحية كالنباتات كحياتيا كصحة كسَلمة المكارد الطبيعية

 نَلحظ أنو اتسمت معظـ التعاريؼ كبكجو عاـ عمى أنيا اشتممت عمى عناصر التمكث اَلتية: مما سبؽ

أف يتـ حدكث تغير كمي أك كيفي في مككنات البيئة نتيجة كجكد مادة أك أكثر ضارة  - أ
 بالبيئة.

 أف يقترف ىذا التغير بحدكث ضرر بيئي. - ب
 لإلنساف. أف يككف سبب التمكث عائدان  - ج

لكف يمكف أف يحدث التمكث دكف أم تدخؿ مف أم نشاط إنساني، فالتمكث ممكف أف يحدث بفعؿ      
اْلحداث الطبيعية كالبراكيف كالزالزؿ كالفيضانات كغيرىا أم عف اْلحداث الناشئة عف القضاء 

 (.acts of god)كالقدر

أحد عناصرىا أك حدكث خمؿ في كجكد مكاد غريبة بالبيئة أك ) لذلؾ يمكف أف نعرؼ التمكث بأنو     
. كىذا التعريؼ في (ُ)نسب مككنات البيئة أك أحد عناصرىا عمى نحك يمكف أف يؤدم إلى أثار ضارة(

الحقيقة تفادل االنتقادات المكجو إلى سابقيو مف التعاريؼ حيث شمؿ التمكث الحاصؿ بفعؿ النشاط 
 اإلنساني ككذلؾ الحاصؿ بفعؿ عكامؿ طبيعية. 

 

 

صَلح الديف عامر، مقدمات القانكف الدكلي لمبيئة، مجمة القانكف كاالقتصاد، العدد الخاص، العيد المئكم انظر د. -ُ
 .ِّٕـ، صُّٖٗلكمية الحقكؽ جامعة القاىرة، 



34 
 

 : تعريؼ تمكث البيئة البحرية:ثانيا ن 

لمفيـك تمكث البيئة البحرية عمد العديد مف الشراح كبعض الييئات  مف أجؿ تحديد مفيـك دقيؽ     
العممية ذات الصمة ككذالؾ بعض المنظمات الدكلية المختصة المعنية بالبيئة البحرية إلى تحديد المعنى 

أف التمكث البحرم يقصد  H.A.coleفيرل الفقيو  المقصكد بتمكث البيئة البحرية في إطار بياف مفيكمو.
نشاط إنساني يغير مف البيئة كالحياة البحرية كنباتاتيا كمصايدىا كالصحة العامة كما يؤثر في  أم) بو

الناتجة عف تنمية السكاحؿ كالشكاطئ كاستغَلؿ مصادر  اَلثارالمنافع البحرية، كلذلؾ فيك يشمؿ 
مفات البتركؿ كالغاز كاستخراج الحصى، ككذلؾ أنشطة أخرل مثؿ التخمص مف الصرؼ الصحي كالمخ

أف  G.i.marinكيرل الفقيو  (،ُ)الصناعية كنفايات البتركؿ، ككذلؾ التخمص مف النفايات المشعة(
كجكد مكاد غريبة ضارة في مياه البحر نتيجة النشاط اإلنساني، أك تركيز ) التمكث البحرم يدخؿ فيو

 .(ِ)النشاط في االستغَلؿ البحرم بحيث يؤثر ذلؾ عمى االستخدامات الحالية أك المستقبمية( 

دخمت كىنالؾ تعريؼ تقميدم أخذت بو لجنة جغرافية المحيطات، التي تضـ ممثمي الحككمات، كقد أي      
. (ّ)(JESAMPة عمى ىذا التعريؼ التقميدم بمعرفة مجمكعة خبراء التمكث البحرم)تعديَلت طفيف

بفعؿ اإلنساف في )إضافة مكاد أك طاقة بطريقة مباشرة أك غير مباشرة  كنص ىذا التعريؼ ىك التالي
كيككف ليا أثار ضارة لممكارد الحية أك صحة اإلنساف أك بما  ػ بما فييا مصب اْلنيارالبيئة البحرية ػ 

مف شأنو أف يعكؽ اْلنشطة البحرية بما في ذلؾ الصيد أك التأثير في خكاص استخداـ مياه البحر 
 .(ْ)كخفض االستفادة منيا(

 

 

 

1- H.A .cole , marine pollution. Oceanologe international.1969,v.4,p.1. 

2- J.I.marin, La pollution des mers au regard du droit International in: The protection of 

the Environment and  international Law, 1975.p.243.   

كىـ خبراء المنظمة االستشارية البحرية كمنظمة اْلغذية كالزراعة كمنظمة اليكنسكك كمنظمة الصحة العالمية  -ّ
 كغيرىـ.لألرصاد الجكية كاْلمـ المتحدة 

 -Clark R.B (Marine pollution)fourth editionانظز انفقيو كالرك يؤنف انتهوث انبحزي، -4

clarendon press ox ford ,1997,p.6. 
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 كىنالؾ عدد مف االتفاقيات التي عرفت التمكث الذم يناؿ البيئة البحرية، كمف ىذه االتفاقيات،     
ـ، حيث نصت في ُٕٔٗلتمكث المنعقدة في برشمكنة عاـ اتفاقية حماية البحر اْلبيض المتكسط مف ا

الفقرة اْلكلى مف المادة الثالثة عمى أنو )يقصد بالتمكث قياـ اإلنساف سكاء بطريقة مباشرة أك غير مباشرة 
مؤذية كإلحاؽ الضرر بالمكارد الحية  ثاران آمف الطاقة إلى البيئة مما يسبب  بإدخاؿ أية مكاد أك صنكؼ

فسادان  عمى الصحة البشرية كعائقان  خطران  أك تككف مصدران  لنكعية  لمنشاطات البحرية بما في ذلؾ الصيد كا 
نقاصان   (ُلمدل التمتع بيا(.) مياه البحر المستخدمة كا 

ـ بشأف قانكف البحار، حيث تنص الفقرة الرابعة مف البند ُِٖٗككذلؾ اتفاقية اْلمـ المتحدة لعاـ       
)يعني تمكث البيئة البحرية، إدخاؿ اإلنساف بالبيئة البحرية بما في ذلؾ  عمى أنواْلكؿ مف المادة اْلكلى 

مصاب اْلنيار بصكرة مباشرة أك غير مباشرة مكاد أك طاقة تنجـ عنيا أك يحتمؿ أف ينجـ عنيا أثار   
عاقة نشطة اْل مؤذية مثؿ اإلضرار بالمكارد الحية كالحياة البحرية كتعريض الصحة البشرية لألخطار كا 

البحرية بما في ذلؾ صيد اْلسماؾ كغيره مف أكجو االستخدامات المشركعة لمبحار كالحط مف نكعية 
 (ِ)كقابمية مياه البحر لَلستعماؿ كالحد مف الترفيو(.

القانكف  انيف الكطنية، كمف ىذه القكانيف،كما كرد تعريؼ تمكث البيئة البحرية في عدد مف القك        
إدخاؿ ) عمى أنو يقصد بالتمكث البحرم \م-ِ\ـ حيث نص في المادةُّٗٗلعاـ  \ُُ\اليمني رقـ

طاقة تنجـ عنيا مباشرة أك يحتمؿ أف  اإلنساف بصكرة مباشرة أك غير مباشرة في البيئة البحرية مكاد أك
ينجـ عنيا أثار مؤذية كاإلضرار بالمكارد الحية أك تعرض صحة اإلنساف لألخطار أك إعاقة اْلنشطة 

حرية اْلخرل بما في ذلؾ صيد اْلسماؾ كاالستخدامات المشركعة لمبحار كالمحيطات كالحط مف الب
، كنَلحظ أف ىذا التعريؼ (ّ)استخداميا لمتركيح( إمكانيةكخفض نكعية مياه البحر كقابميتيا لَلستعماؿ 

اتبعو المشرع ـ، كىذا نفس المسمؾ الذم ُِٖٗمف اتفاقية اْلمـ المتحدة لقانكف البحار  نقؿ حرفيان 
 منو. \ُِ\ـ في المادة اْلكلى بندُْٗٗلعاـ  \ْ\المصرم في القانكف رقـ

 

 \ِّ\انظر اتفاقية برشمكنة لحماية البحر اْلبيض المتكسط مف التمكث، المجمة المصرية لمقانكف الدكلي العدد  -ُ
 كما بعدىا. ُِّـ ، صُٕٔٗلسنة 

 , brownlie,I, (ed) basic documents in international law fourth edition نهنص االنكهيزي انظز -2

ox ford ,1995.p.87. 

 .ٕٗـ، صََُِـ كحتى ُٗٗٗمجمكعة القكانيف الصادرة عف مجمس النكاب مف الفترة مايك  -ّ
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)إدخاؿ أية مكاد أك طاقة إلى البيئة البحرية  أما المشرع السكرم فقد عرؼ التمكث البحرم بأنو     
غير مباشرة بكاسطة اإلنساف يؤدم إلى إلحاؽ اْلذل أك الضرر بالصحة البشرية بصكرة مباشرة أك 

 (ُ)كاْلحياء المائية كالشكاطئ كاالستخدامات المشركعة لمبحر(.

كمف التعاريؼ السابقة، نَلحظ أف التعريؼ الذم جاءت بو اتفاقية اْلمـ المتحدة لقانكف البحار جاء      
كدقة، حيث أنو لـ يقتصر عمى الضرر الحالي إنما تناكؿ الضرر المستقبمي أيضا، كما أنو  أكثر شمكالن 

المنيج الكقائي، كلـ يعتبر أف  لـ يقتصر عمى المنيج العَلجي لظاىرة التمكث البحرم إنما تناكؿ أيضان 
التمكث قائـ في التمكث قائـ فقط في حالة اإلضرار بالصحة البشرية أك النشاطات اإلنسانية، بؿ اعتبر 

 أم تغير ضار بالحياة البحرية.

ترجع التمكث  لكف مع ذلؾ يكجد نقد يكجو إلى ىذا التعريؼ، كغيره مف التعريفات السابقة بأنيا،     
إلرادة اإلنساف المباشرة أك غير المباشرة دكف االعتداد بأنو قد تككف إلرادة غير اإلنساف مساىمة في 

  .حدكث تمؾ الظاىرة

أم فساد في البيئة البحرية بصكرة مباشرة أك غير  ذلؾ يمكف أف نعرؼ تمكث البيئة البحرية بأنو )ل    
نجـ عنو أك يحتمؿ أف ينجـ عنو أثار مؤذية مباشرة بكاسطة اإلنساف أك بكاسطة العكامؿ الطبيعية لمبيئة ي

عاقة اْلنشطة البحرية مثؿ اإلضرار بالمكارد الحية كالحياة البحرية كتعريض الصحة البشرية لألخط ار كا 
بما في ذلؾ صيد اْلسماؾ كغيره مف أكجو االستخدامات المشركعة لمبحار كالحط مف نكعية كقابمية مياه 

 البحر لَلستعماؿ كالحد مف الترفيو(.

 \ُْٗ\كمما يؤكد أف التمكث قد يرجع إلرادة غير اإلنساف، ما أشارت إليو النصكص التالية: المادة     
ـ، كالتي تقضي أف تتخذ الدكؿ منفردة أك مشتركة حسب االقتضاء جميع ُِٖٗقية قانكف البحار مف اتفا

ما يمـز مف التدابير المتمشية مع ىذه االتفاقية لمنع تمكث البيئة البحرية كخفضو كالسيطرة عميو أيا كاف 
ـ، بنصيا ُٕٔٗمف اتفاقية برشمكنة لحماية البحر المتكسط مف التمكث  \ّ-ْ\كنص المادة مصدره.

عمى أف تتعيد اْلطراؼ المتعاقدة، كذلؾ بتعزيز التدابير المتعمقة بحماية البيئة البحرية مف جميع أنكاع 
 التمكث كمصادره في منطقة البحر المتكسط....  .

 

 

 ـ الخاص بحماية البيئة البحرية مف التمكث في سكرية.ََِٔلعاـ  \ٗ\مف القانكف \ٖ\فقرة \ُ\انظر المادة -ُ
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 فرع الثانيال

 البيئة البحرية لتموثلسفن المسببة ا 

كَل مف مفيـك السفف البحرية التي تسبب تمكث البيئة البحرية، كما سنتناكؿ  في ىذا الفرع  سنتناكؿ    
أنكاع السفف البحرية كالتي تقسـ بالنظر إلى القكانيف الكطنية كاالتفاقيات الدكلية إلى سفف عامة كسفف 

 خاصة باإلضافة إلى ناقَلت النفط. 

 البحرية:مفيـك السفف المسببة لتمكث البيئة تحديد : أكال ن  

مف أجؿ تحديد مفيـك دقيؽ لمسفف المسببة لتمكث البيئة البحرية، ال بد مف التعرؼ عمى ىذه السفف      
 في كؿ مف القانكف الكطني، كمف ثـ في االتفاقيات الدكلية.

 :الكطني لقانكففي ا المسببة لمتمكث مفيـك السفف ػػػػػػُ

السفينة في عرؼ ىذا ) المادة اْلكلى منو السفينة بقكلوعرؼ قانكف التجارة البحرية السكرم في      
القانكف ىي كؿ مركب صالح لممَلحة أيا كاف محمكلو كتسميتو سكاء أكانت ىذه المَلحة تستيدؼ الربح 

 اْلكؿ، الركف ىما:كمف خَلؿ ىذا التعريؼ يتضح أف ىناؾ ركنيف أساسييف لمسفينة ك  (،ُ)أـ لـ تكف(
ككنيا مركبا أم جسما عائما قادرا عمى استيعاب اْلشخاص كالبضائع. الركف الثاني، ككنيا صالحة 
ف ما أكرده النص السابؽ مف تفصيؿ  لممَلحة، أم قادرة عمى التنقؿ عمى الماء بكسائميا الذاتية. كا 

يضاحا لمفيـك السفينة يخرج عف إطار التعريؼ المجرد الذم يجب  أف يقتصر إضافي، يشكؿ شرحا كا 
عمى إيضاح أركاف المؤسسة الحقكقية دكف تفصيؿ أحكاميا، فعدـ االلتفات إلى محمكؿ السفينة أك 

مفيكميا  إبقاءتسميتيا ال يشكؿ ركف مف أركانيا، كما أف عدـ االلتفات إلى استغَلليا التجارم يؤكد 
كاف أحة بحرية، سكاء عمى شمكلو دكف استثناء، فيدخؿ فيو كؿ مركب صالح لممَلحة يقـك فعَل بمَل

 .(ِ)منزىة أك االختبارات العممية أك غير ذلؾلسفينة تجارية أك سفينة معدة لمصيد أك 

 

ـ، كانظر في َُٓٗآذار  \ُِ\تاريخ \ٖٔ\انظر قانكف التجارة البحرية السكرم الصادر بالمرسـك التشريعي رقـ  -ُ
ي، الحقكؽ التجارية البحرية، الجزء الخامس، مطبعة شرح المادة اْلكلى كذلؾ د.نياد السباعي كد.رزؽ اهلل أنطاك

 .َْـ، صُِٔٗجامعة دمشؽ، 
 .ْ-ّـ، صُٖٖٗانظر د.جاؾ الحكيـ، الحقكؽ التجارية، مقتطفات مف الحقكؽ البحرية، جامعة دمشؽ ،  -ِ
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السفينة كؿ مركب صالح ) كىك مانعان  لمسفينة يعتبره جامعان  كلقد حدد الدكتكر جاؾ الحكيـ تعريفان       
 لممَلحة يقـك عمى الغالب بمَلحة بحرية( كيرل أف ىذا التعريؼ يحتكم ثَلث أركاف لمسفينة كىي: 

الركف اْلكؿ: السفينة مركب أم جسـ عائـ قادر عمى احتكاء اْلشخاص كالبضائع، فاإلنشاءات العامة 
اْلشخاص أك ة دكف أف تصمح الستيعاب عمى البحر سكاء لإلشارة إلى ممر أك عائؽ أك حدكد مياه معين

حكـ الركافع العائمة المعدة لسكؽ كتفريغ البضائع دكف استيعابيا،  ، كىذا أيضان اْلشياء ال تشكؿ سفنان 
 كاْلرصفة العائمة التي تصؿ بيف السفف كالرصيؼ.

المركب بقكة لممَلحة بأف يتـ تجييز  : العتبار ذلؾ المركب سفينة البد أف يككف صالحان الركف الثاني
دافعة ذاتية كبمَلحيف)طاقـ( كعميو فإف المراكب التي ترسك باستمرار في مكاف معيف مف البحر كتستخدـ 
كمنزؿ أك فندؽ أك مطعـ، ليس ليا صفة السفينة الفتقارىا إلى قكة دافعة ذاتية كيضيؼ الدكتكر جاؾ 

لى حطاـ كزالت عنيا صفتيا كسفينة الحكيـ أنو متى فقدت السفينة نيائيا قابميتيا لممَلحة تحكلت إ
 بحرية.

 العتبار ذلؾ المركب سفينة يجب أف يقـك عمى الغالب بمَلحة بحرية كذلؾ بأف يقـك فعَلن  :الركف الثالث
 عمى المَلحة كمجيزان  بالتنقؿ عمى كجو البحر في جميع رحَلتو أك معظميا فإذا كاف المركب قادران 

 الستعمالو مدرسة بحرية أك إما، بصكرة ثابتة في مكاف مانو متكقؼ بالمحركات كالمَلحيف كلك
أك لتفتيش السفف دكف الخركج إلى عرض البحر، فَل الستخدامو في أشغاؿ داخؿ مرفأ أك خميج داخمي 
في  عمى مكاجية أخطار البحر كلكنو لـ يستخدـ فعَلن  يعتبر سفينة بحرية، ككذلؾ إذا كاف المركب قادران 

ال سفينة  نيريان  المَلحة النيرية أك داخؿ البحيرات فيعتبر في ىذه الحالة مركبان في  معظـ رحَلتو إال
 (ُ).بحرية

كما عرؼ اْلستاذ الدكتكر ىشاـ فرعكف السفينة بأنيا )كؿ مركب صالح كمعد لممَلحة بإمكانياتو      
 أف السفينة ىي:  الذاتية في البحر بشكؿ رئيس( كيكضح ىذا التعريؼ قائَلن 

بالمفيـك  يتحرؾ فكؽ سطح الماء، كال تعتبر سفنان  كالمركب يتطمب بالضركرة أف يككف جسمان  : مركب،أ
الذم يقصده القانكف، اْلجساـ التي تطفك عمى سطح الماء فحسب، مف دكف أف تتحرؾ فكقو كالفكاشات 

 ي الدكؿ ذات )المعالـ( التي ترسـ حدكد الطريؽ التي يتكجب أف تسمكيا السفف في اقترابيا مف الميناء ف

 

 .ٔ-ٓانظر د.جاؾ الحكيـ، الحقكؽ التجارية، مقتطفات مف الحقكؽ البحرية، مرجع سابؽ، ص -ُ
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سبب ذاتو المنصات التي تنصب فكؽ سطح مل أك الصخرية، ككذلؾ ال تعتبر سفنان  الضحمةالشكاطئ 
 (ُ)مياه البحار لمتنقيب عف النفط.

لممَلحة  حتى يكصؼ بأنو سفينة أف يككف صالحان  : مركب صالح لممَلحة، كيشترط في المركب أيضان ب
الذاتية،  بإمكانياتوحتى يضطمع بيذه الميمة  الَلزمةالبحرية كيككف ذلؾ باكتماؿ بنائو كتجييزه بالمعدات 

ككذلؾ إف قياـ السفينة بالمَلحة البحرية يتطمب بالضركرة تزكيدىا بطاقـ بحرم مناسب ليا، كتصبح 
بغض النظر  الصالحة لممَلحة تعتبر سفنان مف تعريؼ السفينة، كالمراكب  جزءان الحركة الذاتية كالطاقـ 

سكاء أكانت معدة لنقؿ البضائع  أـ لنقؿ  خصصت ليا، كعمى ىذا تعتبر سفنان  عف المياـ التي
اْلشخاص أـ لمصيد أـ لمبحث العممي، فالغرض مف استثمار السفينة ال يغير مف كصفيا القانكني 

 (ِ)مَلحة البحرية.مادامت صالحة لم

ط ضركرة ككف السفينة صالحة امركب معد لممَلحة البحرية، فيضيؼ الدكتكر ىشاـ أف اشتر  :جػػ
لممَلحة البحرية ليس ىدؼ بحد ذاتو كلكف اليدؼ أف تقـك السفينة بالمَلحة البحرية بالفعؿ، فالذم 

 بحرم معيف. كعميو ال تعتبر سفنان يكسب صفة السفينة ىك باإلضافة لمطاقـ كالتجييزات قياميا بنشاط 
ف قامت في بعض اْلحياف  المراكب النيرية المعدة لممَلحة النيرية أك في البحيرات أساسان  حتى كا 

بالمعنى الفني، المراكب التي تقدـ الخدمات في المرافئ، كال تخضع  بمَلحة بحرية ككذلؾ ال تعتبر سفنان 
 ان ذا كيدخؿ تحت مفيـك السفينة المركب المعد لممَلحة البحرية أيٌ ، ىبالتالي لمقانكف البحرم إال استثناءان 

 لممَلحة في البحر. كاف حجمو أك محمكلو أك القكة المحركة لو ما داـ صالحان 

أما إذا كاف المركب غير صالح لممَلحة في البحر فَل يعتبر سفينة بالمعنى القانكني كالمكاعيف التي 
( ّاليابسة، كالمراكب الراسية أماـ الشاطئ لتستعمؿ فنادؽ كمطاعـ.) تقطر لنقؿ البضائع مف السفف إلى

ا مفيـك السفينة في قانكف حماية البيئة البحرية السكرم ىذا فيما يتعمؽ بقانكف التجارة البحرم السكرم، أمٌ 
 سنذكره في الفقرة التالية.

 

 

 .ُٕـ، صُٓٗٗفرعكف، القانكف التجارم البحرم، مطبعة جامعة دمشؽ،  انظر د.ىشاـ -ُ
 .ُٖالمرجع السابؽ، ص -ِ
 . ُٗ-ُٖالمرجع السابؽ، ص -ّ
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الفقرة السابعة  في المادة اْلكلى ََِٔلعاـ  \ٗ\لقد عرؼ قانكف حماية البيئة البحرية السكرم رقـ     
بالقطر ميما كاف عمميا في البيئة البحرية أم كحدة بحرية عائمة تسير بذاتيا أك ) السفينة بأنيا عشر

كيشمؿ ذلؾ القكارب التي تسير عمى الزالقات كالمراكب التي تسير  ،أخرلْلغراض تجارية أك ْلغراض 
 .(عمى كسائد ىكائية فكؽ سطح الماء

بالمقارنة بيف تعريؼ السفينة الكارد في قانكف التجارة البحرية السكرية كقانكف حماية البيئة البحرية      
السكرم، نجد أف التعريؼ الكارد في قانكف حماية البيئة البحرية أكسع مف التعريؼ الكارد في قانكف 

يككف سفينة أف يككف ىذا  التجارة البحرم. حيث أف قانكف التجارة البحرم اشترط في المركب حتى
المركب صالح لممَلحة. بينما قانكف البيئة البحرية نص عمى أف السفينة ىي أم كحدة بحرية ميما كاف 

 .(ُ)عمميا في البيئة البحرية كىذا التعريؼ يتكافؽ مع متطمبات حماية البيئة البحرية مف السفف

 دكلية:في االتفاقيات ال المسببة لمتمكث مفيـك السفف ػػػػػػِ

 كع تمكث البيئة البحرية كالبحار،الدكلية التي تناكلت مكضلقد أبرمت العديد مف االتفاقيات       
 ان كانضمت الجميكرية العربية السكرية إلى عدد مف ىذه االتفاقيات، كبذلؾ أصبحت ىذه االتفاقيات جزء

ف ىذه االتفاقيات اعتبرت السفف مصدران  مف مصادر تمكث البيئة البحرية، لذلؾ  مف التشريع السكرم. كا 
 لمسفف الممكثة لمبيئة البحرية. فعمى سبيؿ المثاؿ نجد أف االتفاقية الدكلية تبنت ىذه االتفاقيات مفيكمان 
ـ متَلفية ُِٔٗمف تعديؿ  اْلكلىتبنت مفيـك السفينة في المادة  (ِ)ـُْٓٗلمنع التمكث بالزيت لعاـ 

)أم سفينة مف أم نكع تعبر البحار،  فنصت عمى أف السفينة ىي ـُْٓٗالنقص الذم كقعت بو عاـ 
بما في ذلؾ الكحدات البحرية العائمة، أثناء قياميا برحمة بحرية سكاء أكانت تسير بآالتيا أك كانت 

 .(ّ)تقطرىا سفينة أخرل كالقائمة برحمة بحرية(

)أم كحدة عائمة مف أم طراز أك تسير فكؽ عرؼ السفينة بأنيا حيث البيئي المصرم  كىذا ما أخذ بو القانكف  -ُ
كسائد ىكائية أك المنشأة المغمكرة ككذلؾ كؿ منشأ ثابت أك متحرؾ يقاـ عمى السكاحؿ أك سطح المياه بيدؼ 

انظر المادة اْلكلى الفقرة الثَلثكف مف الفصؿ اْلكؿ مف  مزاكلة نشاط تجارم أك صناعي أك سياحي أك عممي(.
 ـ.ُْٗٗلعاـ  \ْ\ـقانكف البيئة في مصر رق

 ـ.ُٖٔٗ/ٖ/ِْتاريخ  َُُالجميكرية العربية السكرية ىذه االتفاقية بمكجب المرسـك التشريعي رقـ  أقرت -ِ
جامعة االختصاص في حماية البيئة البحرية مف التمكث، رسالة دكتكراه،  انظر د.عبد اليادم محمد عشرم،  -ّ

نحك قانكف مكحد لحماية البيئة، دار النيضة العربية، القاىرة  . كد.نبيمة كامؿ،ُّّـ، صُٖٗٗالزقازيؽ، 
الييئة  . كمحمد كسيـ غالي، القانكف البحرم كمعامَلت السفف لضباط أعالي البحار،َّٖـ، صُّٗٗ

 .ْٕٗـ، صُٕٗٗالمصرية العامة لمكتاب، اإلسكندرية، الطبعة اْلكلى،



41 
 

تعمقة بالتدخؿ في أعالي البحار في حاالت الككارث كما عرفت المادة الثانية مف االتفاقية الدكلية الم
السفينة بأنيا )أم سفينة مف أم نكع بما في ذلؾ المراكب  (ُ)ـُٗٔٗالناتجة عف التمكث النفطي لعاـ 

 (.ِالعائمة باستثناء المنشأة المخصصة الستكشاؼ قاع البحار كالمحيطات كباطف تربتيا()

كقد كرد تعريؼ السفينة في الفقرة مف المادة اْلكلى مف معاىدة المسؤكلية المدنية المترتبة عمى      
ما  ان ـ، بأنيا )أم منشأة أك أداة بحرية أيٌ ُٗٔٗأضرار التمكث البحرم بالزيت كالمكقعة في برككسؿ عاـ 

 (.ّكانت تنقؿ فعَل الزيكت سائبة كبضاعة()

قية قد تكسعت في تعريؼ السفينة بحيث شممت في تعريفيا لمسفينة كافة يَلحظ أف ىذه االتفاك      
اْلدكات البحرية التي يمكف أف تدخؿ في تعريؼ السفينة في القكانيف الكطنية، كلكف مف جية أخرل 
يَلحظ أنيا ضيقت مف مفيـك السفينة عندما اشترطت أف تنقؿ السفينة بالفعؿ الزيكت سائبة كبضاعة، 

الشرط قصدت ناقَلت النفط فقط دكف غيرىا مف السفف اْلخرل، كىذا يتفؽ مع الغرض  حيث أنيا بيذا
 الذم تسعى إليو ىذه االتفاقية كالمتعمؽ بالتمكث البحرم بالزيت)البتركؿ(.

كالتي أصدرىا المؤتمر الدكلي لمتمكث  (MAR Poll) مار بكؿكما كرد تعريؼ السفينة في اتفاقية      
ـ في لندف، حيث رأت ىذه االتفاقية بأنو مف أجؿ تأميف القدر الكبير مف الحماية لمبحار مف ُّٕٗسنة 

ـ كتعديَلتيا غير ُْٓٗالتمكث مف السفف، البد مف اْلخذ بمفيـك كاسع لمسفينة بعدما ثبت أف اتفاقية 
زايد كميات النفط التي تنقؿ عبر البحار، فجاء نص الفقرة الرابعة كافية لمكاجية التمكث البحرم بسبب ت

كاف  ان كؿ أنكاع المركبات البحرية، كالسفف أيٌ  ـ شامَلن ُّٕٗلعاـ  مار بكؿمف المادة الثانية مف اتفاقية 
الييدركفيؿ كالمركبات المزكدة بكسائد ىكائية  نكعيا ما دامت تعمؿ في البيئة البحرية، متضمنة قكارب

 .(ْ)الغكاصات كالطائرات العائمة كاْلرصفة الثابتة أك العائمةك 

 

 

 

 ـ.ُِٕٗ/ّ/ِّتاريخ  ُِٓالجميكرية العربية السكرية ىذه االتفاقية بمكجب المرسـك رقـ  أقرت -ُ
 مف اليامش، مرجع سابؽ. ِٕانظر رسالة الدكتكراه بعنكاف تمكث البحار مف السفف كمسؤكلية مالؾ السفينة، ص -ِ
 مف اليامش. ّٕالمرجع السابؽ الصفحة انظر   -ّ
 مف اليامش. ْٕانظر المرجع السابؽ الصفحة  -ْ
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 :البيئة البحرية لتمكث: أنكاع السفف المسببة ثانيا ن 

بالنظر إلى معظـ القكانيف الكطنية كاالتفاقيات الدكلية نَلحظ أنو تـ تقسيـ السفف إلى نكعيف اثنيف،      
عمى الغالب تممؾ حصانة كال تتخذ ضدىا إجراءات منع التمكث، أما النكع اْلكؿ كىك السفف العامة كالتي 

الثاني كىك السفف الخاصة كىي تنطبؽ عمييا كؿ اإلجراءات القانكنية الخاصة بمنع التمكث البحرم. 
كباإلضافة إلى ىذيف النكعيف يكجد الناقَلت النفطية التي تتميز عف السفف بمميزات خاصة سنذكرىا. 

 ات الناقَلت النفطية. سنحدد في ىذه الفقرة مفيـك كؿ مف السفف العامة كالخاصة كمميز كبالتالي 

السفف العامة: يمكف تعريفيا بأنيا تمؾ السفف المستخدمة مف قبؿ السمطات العامة في الدكلة كذلؾ  ػػػػُ
ف السفف العامة بدكرىا تنقسـ إلى قسميف، القسـ اْلكؿ  ْلداء خدمات عامة، كلغير اْلغراض التجارية. كا 

 كىك السفف الحربية، كالقسـ الثاني كىك السفف الغير حربية.

سفينة تابعة لمقكات ) السفينة الحربية بأنيا ََِّلعاـ  ِٖلقانكف البحرم السكرم رقـ عرؼ اكقد      
حككمة المسمحة لدكلة ما كتحمؿ العَلمات الخارجية المميزة ليا كتعمؿ تحت إمرة ضابط معيف مف قبؿ 

  . (يخضع لقكاعد االنضباط العسكرم الخاصة بيا تمؾ الدكلة ، كيشغميا طاقـ

ـ عمى تعريؼ السفف ُِٖٗعاـ المتحدة لقانكف البحار  اْلمـمف اتفاقية  \ِٗ\كما نصت المادة     
الحربية عمى أنيا) السفينة التابعة لمقكات المسمحة لدكلة ما كتحمؿ العَلمات الخارجية المميزة لمسفف 

حككمة تمؾ الدكلة  مف قبؿ الحربية التي ليا جنسية ىذه الدكؿ كتككف تحت إمرة ضابط معيف رسميان 
كيظير اسمو في قائمة الخدمة المناسبة أك فيما يعادليا كيشغميا طاقـ مف اْلشخاص خاضع لقكاعد 

 .(ُ)االنضباط في القكات المسمحة النظامية(

السفينة التي ) ـ بأنياُْٗٗأما السفينة العامة غير الحربية فقد عرفيا قانكف البيئة في مصر لعاـ      
ة كتقـك باستخداميا ْلغراض حككمية كغير تجارية كأطمؽ عمييا القانكف اسـ السفينة تممكيا الدكل
، السفف المخصصة لمبحث العممي كسفف الجمارؾ كالسفف (، كمف أمثمة ىذه السففِ)الحككمية(

سفينة ) كعرفيا القانكف البحرم السكرم بأنيا البريد كسفف اْلرصاد كغيرىا مف السفف.المخصصة لنقؿ 
 . (يا أك تستأجرىا دكلة ما ك تقـك بتشغيميا كاستعماليا ْلغراض غير تجاريةتمتمك

ـ، المجمة المصرية لمقانكف الدكلي ُِٖٗمف اتفاقية اْلمـ المتحدة لقانكف البحار عاـ   \ِٗ\انظر المادة -ُ
 ـ.ُِٖٗلسنة  \ّٖ\عدد

 ـ.ُْٗٗلعاـ  \ْ\رقـمف الفصؿ اْلكؿ مف قانكف البيئة في مصر  \ِّ\انظر المادة اْلكلى الفقرة -ِ
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كتتمتع السفف العامة بقسمييا بكضع قانكني خاص يميزىا عف السفف الخاصة مف حيث معاممتيا      
في أعالي البحار حيث تحيطيا حصانة كاممة تجاه اختصاص أم دكلة أخرل غير دكلة العمـ. كما 

في المناطؽ البحرية التي  تنفرد بأحكاـ خاصة أثناء ممارستيا لحؽ المركر البرمء كالمركر العابر
 .(ُ)تمارس فييا ىذه الحقكؽ

السفف الخاصة: كىي السفف الغير حككمية كالتي تستخدميا الييئات كالشركات كاْلفراد في أعماؿ  ػػػػِ
تجارية ككفقا لتطكرات الجديدة لقانكف البحار يندرج تحت ىذا النكع مف السفف، السفف الحككمية 

كما يندرج تحت ىذا النكع مف السفف أيضا السفف التجارية كناقَلت البتركؿ المستخدمة ْلغراض تجارية 
(. كيختمؼ مركز السفينة التجارية عف ِكالغاز بأنكاعيا كأحجاميا المختمفة كسفف الصيد كسفف النزىة)

ب مركز السفينة الحربية مف حيث البناء كالتجييز كالطاقـ كالمياـ التي تككؿ إلى كؿ منيا ككؿ ذلؾ يترت
عميو اختَلؼ في المراكز القانكنية كفيما يتعمؽ بكضع السفينة في أعالي البحار، اتفؽ الفقو كالقضاء 

 (.ّالدكلييف عمى ضركرة أف تكجد رابطة معينة بيف ىذه السفينة الخاصة كالدكلة التي تتبعيا)

كالبد مف اإلشارة إلى أف ىناؾ اشتراطات دكلية في مجاؿ بناء السفف كتجييزىا كتنظيميا كتشغيميا     
باْلفراد الَلزميف، ففي مجاؿ بناء السفف، ىنالؾ اشتراطات دكلية يجب تكافرىا في المكاد المستخدمة في 

كتعديَلتيا، كفي مجاؿ التجييز (ْ)ـ َُٔٗالبناء طبقا لَلتفاقية الدكلية لسَلمة اْلركاح في البحار لعاـ 
ىناؾ ما تفرضو اتفاقيات منع التمكث مف السفف مف ضركرة كجكد أجيزة لفصؿ الزيكت عف المياه 
المستخدمة التزاف السفف أك تمؾ المستخدمة في غسيؿ صياريجيا بحيث تضمف نقاء المياه الممقاة في 

الستمرار مياه االتزاف كمصدر دائـ لمتمكث رغـ كؿ البحر ككذلؾ ما استحدثتو االتفاقيات الجديدة تجنبا 
ما يتخذ حياليا مف احتياطات بالمطالبة بإنشاء صياريج منفصمة دائمة تستخدـ لَلتزاف كال تستخدـ 

ما  لمشحف، أما عف التشغيؿ فتكجد العديد مف االشتراطات الدكلية التي يتطمب تكافرىا في السفينة، منيا
قاكمة الحريؽ كمنيا ما يتعمؽ بسَلمة معدات اإلنقاذ، كالتحقؽ مف ذلؾ عادة يتعمؽ بسَلمة المعدات لم

يككف لدكلة عمـ السفينة كما يككف كفقا لألحكاـ الدكلية التي تحكـ قكانيف الدكلة التي تتكاجد السفينة في 
 عمى تكفرىاكفي مجاؿ التنظيـ نجد أف ىناؾ أرقاـ دكلية تشترط حد أدنى لممقدرة الفنية الكاجب  مكانئيا،

منشأة  اـ أك قانكف اْلمـ في زمف السمـ،انظر د.محمد طمعت الغنيمي، الكسيط في قانكف السَلـ، القانكف الدكلي الع -ُ
 .َُِص، مرجع سابؽ ،د.إبراىيـ العناني، قانكف البحار. ك ِْٕـ، صُِٖٗالمعارؼ، اإلسكندرية، 

 .ُّص ـ،ُٖٖٗالباركدم، القانكف البحرم، الدار الجامعية  انظر د.عمي -ِ
 ، مرجع سابؽ.ُّٔص انظر د.عبد اليادم محمد العشرم، -ّ
 ـ.ُٖٔٗ/ٖ/ِْتاريخ  َُُالجميكرية العربية السكرية ىذه االتفاقية بمكجب المرسكـ رقـ  أقرت -ْ
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مف الشيادات الفنية البحرية كؿ سفينة كبيف أفراد طاقـ السفينة الكاحدة، كبمعنى أخر ضركرة تكافر عدد 
مف رباف كضباط بحرية كميندسيف كضباط السمكي بأعداد تتناسب ضركريا مع حمكلة السفينة كقكة 

 (ُآالتيا.)

مف قانكف  \ُٖ\لقد كرد تعريؼ الناقمة النفطية )ناقمة الزيت( في المادة اْلكلى فقرةالناقَلت النفطية:  ػػػػّ
 لنقؿ الزيت أك مشتقاتو عمى شكؿ دكمة بأنيا)سفينة بحرية مصممة أساسان حماية البيئة البحرية السكرم 

طنا كفؽ ما كرد في اتفاقية مار بكؿ(. أما قانكف  \َُٓ\كمحمكليا القائـ يزيد عمى  خزاناتيا)سائبة( في 
ـ فقد أدرج الناقمة النفطية ضمف ناقمة المكارد الضارة حيث عرؼ ناقمة ُْٗٗالبيئة في مصر لعاـ 

بأنيا)السفينة التي بنيت أصَل أك التي عدؿ تصميميا لتحمؿ شحنات  \ّّ-ُ\ارد الضارة في المادةالمك 
مف مكاد ضارة سائبة كتشمؿ كذلؾ ناقَلت البتركؿ عند شحنيا كميا أك جزئيا بمكاد ضارة غير معبئة(. 

اْلخرل ككنيا  مف خَلؿ ىذه التعاريؼ نَلحظ أف الناقمة النفطية أصبحت تتميز عف سفف نقؿ البضائع
تنقؿ النفط بكميات كبيرة فيي بذلؾ تتمتع بسعة كبيرة كتتميز أيضا بتجييزىا بمعدات تتطمبيا دكاعي منع 

 التمكث البحرم.

ـ في المادة اْلكلى الناقمة ُْٓٗكلقد عرفت اتفاقية لندف لمنع تمكث مياه البحر بالزيت)النفط( لعاـ      
يا الجزء اْلكبر مف القسـ الخاص لشحف البضائع قد بني أك جيز بأنيا )تعني السفينة التي يككف في

لغرض نقؿ البضائع السائمة التي ىي في الكقت الحاضر ال تحمؿ بضائع غير الزيكت في الجزء 
 (.ِالمذككر()

كنتيجة لتطكر بناء الناقَلت الحديثة كتخصصيا بنقؿ المكاد النفطية كتبعا لممعدات الخاصة التي       
تستخدميا لمنقؿ كتطمبيا بذلؾ مكانئ خاصة بيا لتفريغ حمكلتيا كتحميميا بحمكالت أخرل،أصبحت 

الخاصة بيا  إخضاعيا لبعض القكاعد القانكنية الناقَلت مف اْلىمية كالتخصص بحيث يككف مبرران 
 كالتي تميزىا عف السفف العادية.

 

 

انظر د.إبراىيـ الدغمة، القانكف الدكلي الجديد لمبحار، المؤتمر الثالث كاتفاقية اْلمـ المتحدة لقانكف البحار، دار  -ُ
 .ّٕٓـ، صُٖٗٗالنيضة العربية، القاىرة، 

ث البحرم السارم في ليبيا(، إدارة الشؤكف المؤسسة العامة لممكانئ كالمنائر )مجمكعة اتفاقيات كمعاىدات التمك  -ِ
 .َُالبحرية، كتيب بالغة العربية، دكف تاريخ نشر، ص
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نَلحظ أف ىنالؾ فركؽ فنية تميز الناقمة النفطية عف السفف العادية المستخدمة لنقؿ البضائع كىذه      
 الفركؽ ىي:

ث كجكد أنكاع مختمفة مف المضخات الفرؽ اْلكؿ: تتميز الناقمة في بنائيا كتصميميا كمعداتيا مف حي
كخطكط أنابيب التحميؿ كالتفريغ كىك ما يسمى بنظاـ البضاعة لمسفينة الذم يختمؼ في الناقَلت عنو 
في سفف نقؿ البضائع الصمبة كما تجيز الناقَلت بصمامات خاصة لمتحكـ في االنسياب كعدادات 

كالتنظيؼ، كمعدات التمكث كمعدات إدخاؿ  حسابية لمكميات التي يتـ تفريغيا كمعدات إطَلؽ الغاز
خراج مياه الصابكرة)  (.ُكا 

الفرؽ الثاني: كما تتميز الناقمة نتيجة لتخصصيا بنقؿ المكاد النفطية بكجكد جياز خاص لتبريد بعض 
(  expansion and contortionكالتقمص ) االنبساطأنكاع البتركؿ، يحتاج إليو لمسيطرة عمى نسب 

النفط بمقتضى اختَلؼ  نكاع أخرل مفالمشحكنة كأجيزة خاصة لمتسخيف أ لمكميات الكبيرةالتي تحصؿ 
 الناقمة. تعبرىاالمناطؽ التي 

الفرؽ الثالث: كذلؾ تتميز الناقمة النفطية بكجكد أجيزة كمعدات خاصة بالتيكية تقمؿ مف نسب التبخر 
يؿ الناقمة كتفريغيا لمنع حدكث شرارات معدات التيكية عند تحم كتستعمؿكتمنع تسرب الغازات الخطرة 

في الفراغات العميا مف الصياريج كما تحتكم الناقَلت النفطية عمى معدات كأجيزة خاصة لممئ 
( inert gas) systemْلغراض السَلمة حسب نظاـ الغاز الراكف الفراغات في الصياريج بالغاز 

كتختمؼ النكاحي الفنية في تزكيد  كتحمؿ الناقَلت مف مكانئ خاصة كتفرغ في مكانئ متخصصة
 .(ِ)الناقَلت بالميمات كالكقكد عف تزكيد السفف العادية

ننتقؿ لمتعرؼ عمى أىـ  ،كمفيـك السفف المسببة لمتمكث ،بعد أف حددنا مفيـك البيئة البحرية كتمكثيا    
اليادفة إلى منع تمكث البيئة البحرية أك الحد منو كذلؾ مف خَلؿ التعرؼ عمى  اإلجراءات القانكنية

ة التي صادؽ عمييا المشرع السكرم، كالقكاعد القانكنية االتفاقيات الدكليالقكاعد القانكنية التي تضمنتيا 
كؿ مف ىذه الفصؿ اْلكذلؾ في التي تضمنيا القانكف الكطني الناظـ لحماية البيئة البحرية مف التمكث. 

 .الرسالة

ـ، ُِٗٗانظر د.عبد الحكـ عثماف، أضرار التمكث البحرم بيف الكقاية كالتعكيض، دار الثقافة الجامعية القاىرة، -ُ
 .ّٓ-ّْص

مرجع سابؽ،  دكتكراة، رسالة السفينة، مالؾ كمسؤكلية السفف مف البحار تمكث عاشكر، أنكر سامر محمد انظر  -ِ
 مف اليامش. ُٖ-َٖص
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 األولالفصل 

 التموثمبيئة البحرية من التنظيمية والوقائية ل لحمايةا

قصد بالحماية التنظيمية كالكقائية التنظيمات التشريعية كالمؤسسية كالفعاليات الضبطية التي أقاميا ي     
المجتمع بغية الكصكؿ إلى بيئة نقية، مف خَلؿ ضكابط كشركط تطبقيا، تيدؼ إلى منع التمكث قبؿ 

نتناكؿ في ىذا المبحث القكاعد كؼ التقميؿ منو كالسيطرة عميو بعد حصكلو، كلذلؾ فسحصكلو أك 
 لمبيئة البحرية. كالتنظيمية جكانب الحماية الكقائيةالقانكنية التي اشتممت عمى 

كسندرس ىذه اإلجراءات كالقكاعد القانكنية الناظمة لحماية البيئة البحرية مف جانبيف، الجانب اْلكؿ      
 مجمكعة القكاعد القانكنية التي تيدؼ إلى منع تمكث البيئة البحرية أك الحد منو كالتي تضمنتياكىي 

مصادقة الجية المختصة عمى ىذه  بعدمف التشريع السكرم،  ان جزء داالتفاقيات الدكلية، كالتي تع
 االتفاقية.

 انكف الكطني السكرم اليادفةلقيك مجمكعة القكاعد القانكنية التي نص عمييا افأما الجانب الثاني،      
 ىما: مبحثيفإلى  الفصؿكبالتالي سنقسـ ىذا  إلى منع تمكث البيئة البحرية السكرية أك التقميؿ منو.

 االتفاقيات البيئية الدكلية. الحماية التنظيمية كالكقائية المستمدة مفاْلكؿ:  المبحث

 القانكف البيئي السكرم.  مفالحماية التنظيمية كالكقائية المستمدة  الثاني: المبحث
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 األول المبحث

 االتفاقيات البيئية الدولية الحماية التنظيمية والوقائية المستمدة من

إف االستفادة مف البيئة البحرية قد ارتبطت باحتماؿ تمكيثيا، إذ أف أنشطة استغَلليا سينجـ عنيا      
رية مف التمكث إلى تمؾ الخطكرة، لبيئة البحالميتمكف بحماية اأنشطة ضارة بالبيئة البحرية. لذلؾ فقد تنبو 

قكاعد قانكنية عمى المستكل الدكلي تحمي البيئة البحرية مف التمكث ك  منظمات دكلية إيجادكعممكا عمى 
 في ظؿ تداخؿ اْلنشطة التي تجرم فييا.

كقد أظيرت تمؾ الجيكد آثارىا في عدد مف االتفاقيات العالمية التي شرعت لتخاطب الممزميف بيا      
عمى المستكل العالمي، كقد سمكت ذلؾ بصكرة تدريجية إذ بدأت تحاكي لحماية البيئة البحرية مف التمكث 

( ُُٕٗ، ُٗٔٗ،ُِٔٗ) ـ كتعديَلتيا فيُْٓٗمف الممكثات، كتمؾ المبرمة في لندف  ةمعين أنكاعان 
المرتبطة بتنظيـ قكاعد التدخؿ  ُٗٔٗكالمرتبطة بمصدر النفط مف الممكثات، كتمتيا اتفاقية برككسؿ

حكادث السفف كالناقَلت التي تحمؿ مادة النفط، كاتفاقية أكسمك  لمكاجيةالممنكحة لمدكلة الساحمية 
النفايات  إغراؽالسفف الناجـ عف  المتيف كضعتا بشأف مصدر التمكث مف ُِٕٗـ، كاتفاقية لندفُِٕٗ

ـ بشأف مصدر التمكث مف السفف ُٖٕٗـ كلحقيا بركتكككؿ ُّٕٗكالممكثات. كفي لندف أبرمت اتفاقية 
انضمت  كقد .)مار بكؿ( باتفاقيةاالتفاقية كبركتكككليا الناتج عف حركة النقؿ االعتيادم لمسفف، كسميت 

كانضمت إلى  ُٖٖٗ\ٔ\ُّتاريخ  \ُِٕ\سكرية إلى ىذه االتفاقية كبركتكككليا بمكجب المرسـك رقـ
ككذلؾ إلى  ََِٓ\ُِ\ُِتاريخ  \ّْٗ\مف ىذه االتفاقية بمكجب المرسـك رقـ  \ٓ ػػػػْ ػػػػّ\المَلحؽ 
 .ََِٔ\ٕ\َُتاريخ  \َّ\رقـ  التشريعيتمكث اليكاء مف السفف بمكجب المرسـك  \ٔ\الممحؽ 

كقد انتيى اْلمر بيذه الجيكد عمى المستكل العالمي إلى أف تكصمت إلى اتفاقية عامة تحمي البيئة      
، حيث خصصت ـُِٖٗمف جميع مصادر التمكث كىي اتفاقية اْلمـ المتحدة لمبحار  البحرية عمكمان 
ف الدكلة  بصكرة مباشرة.رية حماية البيئة البحمكضكع نيا لتناكؿ الجزء الثاني عشر مىذه االتفاقية  كا 

السكرية لـ تكقع عمى ىذه االتفاقية، كىنا نكصي أف يصادؽ عمى ىذه االتفاقية كذلؾ لما تحكيو مف 
 قكاعد قانكنية تساعد عمى حماية البيئة البحرية مف التمكث.
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كما أف المختصيف بالمكضكع سارعكا الخطى عمى المستكل اإلقميمي ْلجؿ كضع قكاعد قانكنية      
، كقد أبرزكا لمكاقع القانكني أشد صرامة كأكثر دقة تتناسب مع اْلكضاع الخاصة بالبيئة البحرية اإلقميمية

لمتكسط، كاتفاقية الككيت ـ لحماية بيئة البحر اْلبيض إُٔٗعدة اتفاقيات مف ضمنيا اتفاقية برشمكنة 
 ـ لحماية بيئة البحر اْلحمر كخميج عدف. ُِٖٗـ لحماية بيئة الخميج، كاتفاقية جدة ُٖٕٗ

كبما أف سكرية مف الدكؿ المطمة عمى البحر اْلبيض المتكسط فسنقـك بدراسة القكاعد القانكنية التي      
 \ّٕٓ\االتفاقية بمكجب المرسـك التنظيمي رقـ انضمت سكرية إلى ىذه  حيث ،تضمنتيا اتفاقية برشمكنة

 .ََِّ\ٕ\ّتاريخ  \ِْ\بمكجب المرسـك رقـ  ُٓٗٗ، كصادقت عمى تعديَلت ُٖٕٗ\ٓ\َِتاريخ 
 كمف ىنا سندرس ىذا المبحث بتقسيمو إلى مطمبيف ىما:

 الدكلية لحماية البيئة البحرية. المنظمات: اْلكؿالمطمب 

 كالنكعية لحماية البيئة البحرية.: اْلحكاـ العامة الثانيالمطمب 
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 المطمب األول

 المنظمات الدولية لحماية البيئة البحرية

( اَللية كاإلطار التنظيمي لتكحيد الجيكد الدكلية في مجاؿ حماية البيئة ُشكمت المنظمات الدكلية)     
كالتنسيؽ بينيا، عمى الرغـ مف غمكض الكثير مف المكاثيؽ المنشئة لبعض ىذه المنظمات فيما يتعمؽ 

عمى البيئة كحمايتيا  باْلساس القانكني الذم يجيز ليا االضطَلع بكظائؼ معينة في مجاؿ المحافظة
كالحد مف خطكرة المشكَلت المرتبطة بيا، كقد اضطمعت ىذه المنظمات بالدكر المذككر عف طريؽ 

 إنشاء أجيزة فرعية خاصة، كقد كاف لألمـ المتحدة فضؿ السبؽ في ىذا الخصكص.

ماية البيئة، كتمثؿ المنظمات الدكلية بجميع أنكاعيا، إطار مناسب لبذؿ الجيكد الرامية إلى ح     
باعتبار أف حماية البيئة تتطمب الكثير مف اإلمكانيات كالخبرات الفنية تعجز الدكؿ بمفردىا عف تكفيرىا، 
كتممؾ المنظمات العديد مف الكسائؿ التي تمكنيا مف أف تمعب دكران ىامان في مجاؿ حماية البيئة، كيمكف 

عداد االتفاقيات أف نذكر منيا: الدعكة إلى مؤتمرات دكلية كاإلشراؼ ع مى العديد مف النشاطات كا 
صدار المعايير كتبادؿ اَلراء كالبرامج، كتنسيؽ  جراء الدراسات كاْلبحاث العممية الَلزمة، كا  الدكلية، كا 
نشاء اْلجيزة الَلزمة  صدار اإلعَلنات كالتكصيات كالقرارات كالمكائح كالتكجييات كا  التعاكف بيف الدكؿ، كا 

ت كالقرارات قد ال تتمتع في بعض اْلحياف بحجية قانكنية ْلنيا غير ممزمة كلكنيا لذلؾ، كىذه اإلعَلنا
 تعد بحؽ دليَلن مرشدان لمدكؿ كلَلتفاقيات الدكلية كلمممارسات الدكلية.

كلقد قامت بعض المنظمات الدكلية المتخصصة بدكرىا بتكفير آليات خاصة بقضايا البيئة،      
منظمات اَلتية: المنظمة البحرية الدكلية كاليكنسكك كمنظمة اْلغذية كيصدؽ ذلؾ بشكؿ ممحكظ عمى ال

كالزراعة، منظمة العمؿ الدكلية. كغيرىا مف المنظمات كيقـك المجمس االقتصادم كاالجتماعي التابع 
لألمـ المتحدة بميمة التنسيؽ بيف أنشطة ىذه المنظمات كاْلجيزة النكعية التي تنشئيا تَلفيان لَلزدكاج 

 يمكف أف يحدث بينيا. الذم

القانكف الدكلي العاـ، ينشأ مف اتحاد إرادات مجمكعة  أشخاصتعرؼ المنظمة الدكلية بأنيا شخص معنكم مف  -ُ
مف الدكؿ لرعاية مصالح مشتركة دائمة بينيا، كيتمتع بإرادة ذاتية في المجتمع الدكلي كفي مكاجية الدكؿ 
اْلعضاء. كالبد مف تكافر عناصر رئيسة لنشأة المنظمة الدكلية حتى تككف متمتعة بالشخصية القانكنية الدكلية 

ديمكمة أك االستمرار، كاإلرادة الذاتية أك الشخصية المستقمة، كالصفة الدكلية، كالصفة االتفاقية. انظر كىي: ال
د.محمكد مرشحة، المنظمات الدكلية النظرية العامة، مديرية الكتب كالمطبكعات الجامعية، جامعة دمشؽ، 

 ـ.ُٔٗٗ، ِٔ-ِٓص
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كلية التي ليا دكر في منع تمكث البيئة البحرية. كمف ىنا سندرس في ىذا المطمب أىـ المنظمات الد     
 كذلؾ بتقسيـ ىذا المطمب إلى الفركع التالية:

 .UNالفرع اْلكؿ: منظمة اْلمـ المتحدة 

 .IMOالفرع الثاني: المنظمة البحرية الدكلية 

 الفرع الثالث: السمطة الدكلية لقاع البحار.

  )اإلنتربكؿ(. الفرع الرابع: المنظمة الدكلية لمشرطة الجنائية
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 الفرع األول

 UN منظمة األمم المتحدة

لمقانكف الدكلي  كىي تعتبر كفقان  ،ية خَلؿ القرف العشريف بشكؿ كبيرانتشرت فكرة المنظمات الدكل     
الدكلية . كنجد أف الجيكد نظمة الدكليةنشأ باالتفاؽ بيف الدكؿ التي تمثؿ اْلعضاء اْلساسية في الم كيانان 

ثـ جاءت اْلمـ  ،َلؿ كقبؿ الحرب العالمية الثانيةعمى المستكل الدكلي لممحافظة عمى البيئة قد بدأ خ
 المتحدة كأنشأت العديد مف الككاالت المتخصصة في مجاؿ البيئة كأىميا في مجاؿ البيئة البحرية:

 .(UNEPبرنامج اْلمـ المتحدة لمبيئة )

في أعقاب مؤتمر اْلمـ المتحدة  ،مـ المتحدة لمبيئةبإنشاء برنامج اْلقامت الجمعية العامة حيث      
، كذلؾ بمقتضى قرارىا 1972المعني بالبيئة البشرية الذم عقد في ستككيكلـ في حزيراف/يكنيو 

كبمقتضى ىذا القرار يتككف برنامج اْلمـ  ،1972كانكف اْلكؿ/ديسمبر  15( المؤرخ 27-)د2997
عضكا  58كىي مجمس إدارة برامج اْلمـ المتحدة لمبيئة الذم يتككف مف  المتحدة مف أربعة أجيزة

قره الدائـ بمدينة نيركبي كم ،يئة كصندكؽ البيئة كلجنة التنسيؽكسكرتارية الب ،الجمعية العامةتنتخبيـ 
  (ُ).بكينيا

 ا يمي:امج اْلمـ المتحدة لمبيئة ككظائؼ كمسؤكليات مجمس إدارتيا بمكيمكف تمخيص أىداؼ بر      

النيكض بالتعاكف الدكلي في ميداف البيئة كالتكصية بالسياسات التي تتبع ليذا الغرض، بحسب  -ُ
 (ِ)االقتضاء.

رسـ السياسات العامة لبرنامج اْلمـ المتحدة مف أجؿ تكجيو كتنسيؽ البرنامج البيئية داخؿ  -ِ
 (ّ)منظكمة اْلمـ المتحدة.

التنفيذم لبرنامج اْلمـ المتحدة لمبيئة بشأف تنفيذ البرامج تمقي كاستعراض التقارير الدكرية لممدير  -ّ
 البيئية داخؿ منظكمة اْلمـ المتحدة.

لممزيد حكؿ أجيزة برنامج اْلمـ المتحدة يمكف الرجكع إلى د.رياض صالح أبك العطا، دكر القانكف الدكلي العاـ  -ُ
ضكاف الحاؼ، رسالة دكتكراة بعنكاف ك د.ر .ٗٗـ، صََُِ، ِفي مجاؿ حماية البيئة، دار النيضة العربية، ط

 .ََِ-ُٗٗـ، صُٖٗٗحؽ اإلنساف في بيئة سميمة في القانكف الدكلي العاـ، جامعة القاىرة، 
تقرير يستعرض ثَلثيف عاـ مف ستكيكلـ إلى جكىانسبرج ضمف أنشطة برنامج اْلمـ المتحدة لمبيئة في ميداف  -ِ

 .ٓـ، صََِِأب/أغسطس، َِ-ُٖرج القانكف البيئي، منتدل القضاة العالمي، جكىانسب
 .ٗٗانظر د.رياض صالح أبك العطا، مرجع سابؽ، ص -ّ
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إبقاء حالة البيئة العالمية قيد االستعراض مف أجؿ كفالة أف تحظى المشاكؿ البيئية البازغة ذات  -ْ
 اْلىمية الدكلية الكاسعة باالىتماـ المَلئـ كالكافي مف الحككمات.

العممية الدكلية الكثيقة الصمة ك غيرىا مف المجتمعات المينية النيكض بمساىمة المجتمعات  -ٓ
في تقييـ كتبادؿ المعارؼ كالمعمكمات البيئية بحسب االقتضاء، كفي الجكانب التقنية مف 

 صياغة كتنفيذ البرامج البيئية داخؿ منظكمة اْلمـ المتحدة.
البمداف النامية، عَلكة عمى مشاكؿ إبقاء تأثير السياسات ك التدابير البيئة الكطنية كالدكلية عمى  -ٔ

التكاليؼ اإلضافية التي قد تتكبدىا البمداف النامية في غضكف تنفيذ البرامج ك المشاريع 
اإلنمائية، قيد االستعراض المستمر، ككفالة تكافؽ تمؾ البرامج كالمشاريع مع الخطط كاْلكلكيات 

 اإلنمائية لتمؾ البمداف.
 مكارد صندكؽ البيئة ك إقرارىا. استعراض برنامج االستفادة مف -ٕ
في القضايا  ،ية العالمية ك اإلقميمية الممزمةتشجيع إبراـ االتفاقيات الدكلية ك الصككؾ القانكن -ٖ

التي تتناكؿ البيئة العالمية ك اعتمادىا كمف اْلمثمة عمى ذلؾ االتفاقيات اإلقميمية لحماية البيئة 
 (ُ)البحرية مف التمكث.

، فاقيات البيئية المتعددة اْلطراؼلمقانكف البيئي، كبإنفاذه، بما في ذلؾ االتالنيكض باالمتثاؿ  -ٗ
 (ِ)كمتابعة تنفيذ البرامج البيئية كجعؿ الكضع البيئي تحت البحث ك المراجعة المستمرة .

تقديـ المساعدة إلى البمداف النامية ك البمداف التي تمر اقتصادياتيا بمرحمة انتقاؿ مف   -َُ
ات البيئية الكطنية، بما في ذلؾ القكانيف الكطنية الخاصة بتنفيذ االتفاقات أجؿ كضع التشريع

 (ّ)البيئية المتعددة اْلطراؼ.

كييتـ البرنامج كذلؾ بمراقبة البيئة العالمية كيمعب دكر الكسيط كالمنسؽ في مجاالت الرصد البيئي      
كبالبحار اإلقميمية ، كصحة البيئة كغير ذلؾ كاْلنظمة البيئية اْلرضية ، كالبيئة كالتنمية ، كالمحيطات ، 

إلى تنمية الكثير مف برامجو كمشاريعو البيئية عبر  (ْ( )UNEB)مف المكاضيع. كييدؼ يكنيب
 غاثية في كافة أنحاء العالـ.اإل ة ك الييئات الخاصة كالخيرية كالمنظمات التطكعي

لحماية البيئة، منشكرات الحمبي الحقكقية،  انظر د.صَلح عبد الرحمف الحديثي، النظاـ القانكني الدكلي -ُ
 .ُُّ، صََُِ، ُط

 .َُُانظر د.رياض صالح أبك العطا، مرجع سابؽ، ص -ِ
 ، مرجع سابؽ.ٓـ، صََِِأب/أغسطس، َِ-ُٖمنتدل القضاة العالمي، جكىانسبرج  -ّ
 لبرنامج اْلمـ المتحدة لمبيئة. باإلنكميزية( ىك اختصار UNEBيكنيب ) -ْ
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في كضع القانكف البيئي اإلقميمي، فيكفر بالدرجة  اْلمـ المتحدة لمبيئة نشط جدان امج نكما أف بر      
اْلكلى مساعدة تقنية لمبمداف مف أجؿ كضع الصككؾ القانكنية اإلقميمية. كقد ساىـ برنامج اْلمـ المتحدة 

راؼ ككفرت لمبيئة في عمميات التنمية اليامة التي حدثت لمعديد مف االتفاقات البيئية المتعددة اْلط
 المشكرة القانكنية كالدعـ لَلجتماعات الحككمية الدكلية في سياؽ العديد مف االتفاقيات اإلقميمية.

برنامج البحار  كمف أىـ اْلمثمة ْلىـ المبادرات في مجاؿ حماية البيئة البحرية مف التمكث نذكر:     
أىـ مبادرات برنامج اْلمـ المتحدة مف  1974يعتبر ىذا البرنامج الذم أنشئ في عاـ حيث  اإلقميمية

لمبيئة في مجاؿ اإلدارة البيئية لممناطؽ البحرية كالساحمية. كفي ىذا السياؽ، تـ اعتماد العديد مف 
االتفاقيات كالبركتكككالت كخطط العمؿ مف أجؿ حماية البيئة البحرية كالساحمية لما فيو صالح العديد مف 

 مية.المناطؽ البحرية كالساحمية اإلقمي

 كفيما يمي قائمة بأىـ االتفاقيات كخطط العمؿ التي اعتمدت:     

( 1976البحر المتكسط: اتفاقية برشمكنة لحماية البحر اْلبيض المتكسط مف التمكث ) -ُ
 .كالبركتكككالت ذات الصمة

( 1979الككيت: اتفاقية الككيت اإلقميمية لمتعاكف عمى حماية البيئة البحرية مف التمكث ) -ِ
 .كالبركتكككالت ذات الصمة

غرب كسط إفريقيا: اتفاقية أبيدجاف لمتعاكف في حماية كتنمية البيئة البحرية  كالساحمية لمنطقة  -ّ
( كالبركتكككؿ المتعمؽ بالتعاكف في مكافحة التمكث في حاالت 1981غرب ككسط إفريقيا )

 .كارئ في منطقة غرب ككسط إفريقياالط
اتفاقية حماية كتطكير البيئة البحرية لمنطقة البحر الكاريبي الكبرل منطقة البحر الكاريبي:  -ْ

 .كالبركتكككالت ذات الصمة  (1981)
جنكب شرؽ المحيط اليادئ: اتفاقية ليما لحماية البيئة البحرية كالمناطؽ الساحمية لجنكب شرؽ  -ٓ

 .فاقيات كالبركتكككالت ذات الصمة(، كاالت1981المحيط اليادئ )
كخميج عدف: اتفاقية جدة اإلقميمية لحفظ بيئة البحر اْلحمر كخميج عدف  البحر اْلحمر -ٔ

ث ( كالبركتكككؿ المتعمؽ بالتعاكف اإلقميمي في حاالت الطكارئ عمى مكافحة التمك 1982)
 .بالنفط كالمكاد الضارة اْلخرل

قة جنكب (: اتفاقية نكميا لحماية المكارد الطبيعية كالبيئة في منط1982جنكب المحيط اليادئ ) -ٕ
 .فاقيات كالبركتكككالت ذات الصمة(، كاالت1986المحيط اليادئ )
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دارة كتنمية البيئة البحرية كالساحمية لمنطقة شرؽ إفريقيا  -ٖ شرؽ إفريقيا: اتفاقية نيركبي لحماية كا 
 .(، كالبركتكككالت ذات الصمة1985)

( ُِٗٗالتمكث )(: اتفاقية بكخارست لحماية البحر اْلسكد مف ُّٗٗالبحر اْلسكد ) -ٗ
 (ُكالبركتكككالت ذات الصمة.)

ككضع برنامج اْلمـ المتحدة لمبيئة برامج عمؿ عديدة عمى الصعد الدكلية كاالقميمية، كمف أىميا     
برنامج العمؿ العالمي لحماية البيئة البحرية مف اْلنشطة البرية المصدر الذم يستكمؿ اتفاقية اْلمـ 

 (.ِار)المتحدة الدكلية لقانكف البح

الذم اعتمده مجمس إدارة برنامج اْلمـ المتحدة لمبيئة، كصدقت  ُٕٗٗكما أف إعَلف نيركبي لعاـ      
عميو الجمعية العامة لألمـ المتحدة، يجعؿ مف برنامج اْلمـ المتحدة لمبيئة بجَلء الييئة الرئيسة لألمـ 

العالمية الرئيسة التي تضع جدكؿ المتحدة في مجاؿ البيئة كيكضح دكره عمى أنو )السمطة البيئية 
اْلعماؿ البيئي العالمي، كالتي تنيض بالتنفيذ المتَلحـ لمبعد البيئي مف التنمية المستدامة، كالتي تعمؿ 

 (ّكمناصر مكثكؽ بو لمبيئة العالمية(.)

مة في أم أف برنامج اْلمـ المتحدة لمبيئة يقـك بدكر ىاـ في حماية البيئة بمفيكميا الكاسع، كقي     
 (ْذاتيا، أك مف أجؿ صحة الجنس البشرم كرفاىيتو، ممثَلن بأجيالو الحالية كالَلحقة)

 

 

 

 

 

 .ٗـ، مرجع سابؽ، صََِِأب/أغسطس، َِ-ُٖمنتدل القضاة العالمي، جكىانسبرج  -ُ
 .ُِالمرجع السابؽ، ص -ِ
، ََِٕ، ُلعربي، طانظر د.صَلح الديف حسف السيسي، النظـ كالمنظمات اإلقميمية كالدكلية، دار الفكر ا -ّ

 .ّٕٕص
حؽ اإلنساف في بيئة سميمة في القانكف الدكلي العاـ ، مرجع  انظر د.رضكاف الحاؼ، رسالة دكتكراة بعنكاف -ْ

 .ُِِسابؽ، ص
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 الفرع الثاني

 IMO(1) المنظمة البحرية الدولية

  1948بعد أف عقدت اْلمـ المتحدة مؤتمران بحريان في جنيؼ عاـ 1948تأسست ىذه المنظمة عاـ      
كانتيى ىذا المؤتمر باعتماد اتفاقية دكلية لتعزيز أشكاؿ التعاكف الدكلي المختمفة في مجاؿ التقميؿ مف 
مخاطر المَلحة البحرية، كأنشأت ىذه االتفاقية منظمة دكلية حككمية ليذا الغرض، أطمؽ عمييا تسمية 

 (ِ)البحرية االستشارية بيف الحككمات )امكك( كاتخذت مف لندف مقران ليا. "المنظمة

كيمكف تعريؼ المنظمة البحرية الدكلية بأنيا ككالة متخصصة تابعة لألمـ المتحدة مسؤكلة عف      
 اتخاذ تدابير لتحسيف سَلمة كأمف المَلحة البحرية، كمنع التمكث البحرم الناجـ عف السفف.

لمنظمة البحرية الدكلية ىي المنظمة ذات االختصاص في ميداف حماية البيئة البحرية مف كتعتبر ا     
التمكث الصادر مف السفف كتظؿ المنظمة البحرية الدكلية الييئة الدكلية التي يسمح ليا تخصصيا في 

صدار القرارات 1958ىذا المجاؿ كتجربتيا الطكلية الممتدة مف عاـ   ـ تظؿ ليا حؽ االقتراح كا 
ف السفف كخاصة التمكث كاإلشراؼ عمى مؤتمرات دبمكماسية لصياغة قكاعد كمعايير دكلية لمنع التمكث م

 (ّ).ة التنظيـ الدكلي في ىذا الميداف، كتنفرد المنظمة بصَلحيالنفطي منو

 منظمة الأهداف أوال:  

 :بما يميمف االتفاقية  /ُ/ كما كرد في المادة :كيمكف تمخيص أىداؼ المنظمة

تكفير آلية لمتعاكف بيف الحككمات في مجاؿ التنظيـ الحككمي كالممارسات المتعمقة بالمسائؿ  -ُ
كتشجيع  ،العاممة في مجاؿ التجارة الدكليةالتقنية بجميع أنكاعيا التي تؤثر عمى النقؿ البحرم 
 (ْ).بالسَلمة البحرية ككفاءة المَلحةاعتماد أعمى المعايير عمميان في المسائؿ المتعمقة 

ُ- IMO  ىك اختصار لػInternational Maritime Organization 
دكلة إلى االتفاقية كتضـ حاليان  ُِبانضماـ  ُٖٓٗدخمت االتفاقية في حيز النفاذ في السابع مف آذار عاـ  -ِ

. أقرتيا سكرية بمكجب القانكف ُِٖٗ( المنظمة البحرية الدكلية عاـ imoدكلة، تغير اسـ المنظمة إلى ) ُٗٔ
 .ُٔٓٗ/ِ/ُٔتاريخ  ُّٗ رقـ

ـ ََِٔ ،منشأة المعارؼ اإلسكندرية ،البحرية دراسة في القانكف الدكليحماية البيئة  د.محمد البزاز،انظر  -ّ
 .ُْْ،ص

 .َِْ، صُّٗٗانظر د.حسيف عمر، المنظمات الدكلية، دار الفكر العربي،  -ْ
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كمات التي ف جانب الحكالتشجيع عمى إزالة اإلجراءات التمييزية كالقيكد التي ال داعي ليا م -ِ
حرم لمتجارة في العالـ كذلؾ مف أجؿ تعزيز تكافر خدمات النقؿ الب ،تؤثر عمى النقؿ البحرم

كال تشكؿ المساعدة كالتشجيع الذم تقدمو الحككمات لتطكير النقؿ البحرم كطنيان  ،دكف تمييز
تشجيع ال يقكـ شريطة أف تككف ىذه المساعدة كال ،ْلمف في حد ذاتو تمييزكذلؾ ْلغراض ا

 .بير ترمي إلى تقييد حرية المَلحةعمى تدا
تقديـ كجيات النظر مف جانب المنظمة في أم مف المسائؿ التي تتعمؽ بالشحف التي يمكف أف  -ّ

 .كالة متخصصة تابعة لألمـ المتحدةتحاؿ إلييا مف أم جياز أك ك 
 .جانب المنظمة مسائؿ قيد النظر مفتكفير كتبادؿ المعمكمات بيف الحككمات بشأف ال -ْ
ث البحار مف قبؿ السفف تكحيد اْلنظمة كالمكائح في مجاؿ المَلحة البحرية ،كمنع تمكي -ٓ

 .كالطائرات
 .السَلمة المَلحية ككفاءة البحريةالسعي مف أجؿ تحقيؽ أعمى معايير عممية  -ٔ
مص كتشجيع التخ ،كناقَلت البتركؿ ،ي بسبب السفف كغيرىا كالمكانئالتحكـ في التمكث المَلح -ٕ

 .مف عكائؽ خدمات الشحف الدكلية
بالسَلمة البحرية بشكؿ عاـ   1959( منذ إنشائيا عاـIMOكتيتـ المنظمة البحرية الدكلية ) -ٖ

كالمعاىدات كالقرارات كبسَلمة المَلحة البحرية بشكؿ خاص في إقرارىا لمعديد مف االتفاقيات 
  (ُ).ذات الصمة

اتفاقية كبركتكككؿ كأكثر  40بإعداد حكالي  IMO ػػنظمة الكفيما يتعمؽ بالنقطة اْلخيرة قامت م     
منع التمكث كأمكر أخرل مف المعايير كاإلرشادات كالتكصيات التي تتعمؽ بالسَلمة المَلحية ك   700مف

عدادىا كتشغيميا بطريقة آمنة ذات عَلقة . كاليدؼ مف ىذه الكسائؿ ىك ضماف أف يككف بناء السفف كا 
السفف بيئية لمحد مف المخاطر التي قد تتعرض ليا البيئة البحرية في حاؿ اصطداـ كسميمة مف الناحية ال

 .أك في حاؿ كقكع حكادث أخرل

يتمثؿ أسمكب العمؿ االنفرادم المتبع مف قبؿ المنظمة البحرية الدكلية في إصدار قرارات تتناكؿ ثَلث فرضيات:  -ُ
كقرارات ذات صيغة عامة، الفرضية الثانية، قرارات تنشأ قكاعد الفرضية اْلكلى، قرارات متعمقة بتسكية المنازعات 

بشأف المياديف التي تدخؿ في اختصاص المنظمة البحرية، الفرضية الثالثة، تندرج تحتيا أغمب القرارات الصادرة مف 
بيف كيفية إعداد المنظمة البحرية الدكلية كمنيا المتعمقة بحماية البيئة البحرية مف السفف، كمثاليا إصدار قرارات ت

تقارير عند كقكع حكادث بحرية أك عند حصكؿ حاالت تمكث. كتعتبر ىذه القرارات تكصيات كال تتمتع بالقكة القانكنية 
 .ُٕٓ-ُٔٓاإللزامية. انظر د. محمد البزاز، مرجع سابؽ، ص 
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الدكلية لسَلمة  قيةاالتفا)كمف أىـ االتفاقيات في مجاؿ حماية البيئة البحرية التي أقرتيا المنظمة      
. كفي (1972اتفاقية منع التمكث البحرم بإلقاء المخمفات كالمكاد اْلخرل )ك  (1974 الحياة في البحر

كيتـ تحديث  ،عمى الككد الدكلي الخاص بالبضائع البحرية الخطرةIMO ػػصدقت منظمة ال 1965عاـ 
مـ المتحدة الخاصة بنقؿ البضائع الخطرة" ىذا الككد بانتظاـ استجابة لمتغيرات الكاردة في "تكصيات اْل

ككاد دكلية منفصمة خاصة بعمميات الشحف الضخمة لمكيماكيات الخطرة أ( كتـ تطكير  110304)الجزء 
 كالغازات السائمة لتقديـ معايير دكلية لسَلمة نقميا عف طريؽ البحر. 

رىا لمعايير كقكانيف الستخداميا في تحسيف التدريب المَلحي كذلؾ بتطكي Imo ػػكتساىـ منظمة ال     
عمى المستكييف الكطني كالدكلي كبتقديميا المساعدة العممية كالمشكرة لمدكؿ التي ىي في حاجة لممعرفة 

عمى  ىا لمدكؿ في التصديؽعدةالفنية كالمكارد الَلزمة لتشغيؿ صناعة الشحف بنجاح ككذلؾ بمسا
 .االتفاقيات كالعمؿ بمقتضاىا

جراءات حاالت الطكارئ كيتـ تحقيؽ       ىذا عف طريؽ اإلصدارات الخاصة باالستعداد كاالستجابة كا 
الخاصة بالسفف الحاممة لمبضائع الخطرة كتقديـ المعمكمات كالتعميـ كالتدريب كالخدمات الفنية 

رش عمؿ كغيرىا مف الكسائؿ كالمساعدات لمحككمات باستخداـ الكثائؽ كأفَلـ الفيديك كعمؿ مناقشات كك 
 .خرلاْل

قراره كتعديمو في السنكات اْلخيرة إقرار الككد الدكلي إلدارة السَلمة       كمف أبرز ما تـ التطرؽ إليو كا 
( كدعميا كتشجيعيا STCW1995كالتعديَلت المتعمقة بمستكيات التدريب كالتأىيؿ ) ISM)البحرية )

إقميمية فيما بينيـ لرقابة الدكلة عمى لمدكؿ اْلعضاء فييا بالعمؿ عمى إنشاء تحالفات لمذكرات تفاىـ 
( كدخكؿ الفصؿ السادس منيا MARPOL 73/78( كاإلقرارات المتعمقة باتفاقية ماربكؿ )PSCالميناء )

قرارىا لككد المدكنة الدكلية ْلمف السفف كالمكانئ ) 2005/5/19حيز التنفيذ في  ( في ديسمبر ISPSكا 
 . 2004/7/1كدخكلو حيز التنفيذ في  2002مف عاـ 

كعميو فإف عنصرم سَلمة السفف كالمَلحة البحرية مف أىـ عناصر منظكمة السَلمة البحرية       
أمنان كبحار كمحيطات أكثر  الذم تيدؼ المنظمة مف خَلليا إلى تحقيؽ ىدفيا المتمثؿ في )سفف أكثر

لمعنية اْلخرل الميتمة (، في حيف تفع مسؤكلية تنفيذ كتطبيؽ ما تـ إقراره عمى الدكؿ كالجيات انظافة
 .َلمة السفف كمنظكمة النقؿ البحرمبس

 .َََِ/ُُ/ُتاريخ  ُٓالجميكرية العربية السكرية ىذه االتفاقية بمكجب القانكف رقـ  أقرت -ُ



58 
 

 أجهزة المنظمة  ثانيا:  

 مة البحرية، كلجنة السَللمجمس، كاجيزة رئيسية ىي : الجمعية العامةتتككف المنظمة مف أربعة أ     
: لجنة حماية اَلتيةإلى ذلؾ اْلجيزة الثانكية ، كتضـ باإلضافة )لجنة اْلمف البحرم(، كاْلمانة العامة
، إضافة إلى عدد آخر ة التعاكف الفني كلجنة التسييَلت، كلجنالبيئة البحرية، كالمجنة القانكنية كالتقنية

 .مختمفةمف المجاف الفرعية الفنية ال

 :الجمعية العامة -ُ

، ع مرة كؿ سنتيف في مقرىا في لندف، كتجتملييئة العميا لممنظمة، تتألؼ مف جميع الدكؿ اْلعضاءا     
يزانية كتقرير مع تقديـ لدكرات استثنائية إذا قضت الضركرة . مياميا الرئيسية ىي في التصكيت عمى الم

لى اعتماد القرارات /ُ/، لتحديد السياسة العامة لممنظمة لتحقيؽ أغراض المادة الترتيبات المالية ، كا 
 تخذ قرارات بشأف المؤتمرات الدكلية .تمة إلييا مف مجمس اْلمف البحرم ك المقد

 : المجمس -ِ

 40دكلة مف الدكؿ اْلعضاء كطرأ عمييا تعديَلت كثيرة كاَلف يتألؼ مف  16يتألؼ أصَلن مف      
عضكان  40ية يتألؼ المجمس اَلف مف ، إذان حسب التعديؿ اْلخير التفاقية المنظمة البحرية الدكلدكلة
فير : عشرة أعضاء يمثمكف الدكؿ التي ليا أكبر مصمحة في تك تخبيـ الجمعية العامة لمدة سنتيفتن

صمحة في التجارة البحرية دكؿ يمثمكف الدكؿ التي لدييا أكبر م عشرة، ك خدمات النقؿ البحرم العالمية
، في مجاؿ النقؿ البحرم أك المَلحةليا مصالح خاصة دكلة يمثمكف الدكؿ التي  كعشركف، ك الدكلية

جتمع المجمس ، كي(ُ)طؽ الجغرافية الرئيسية في العالـكيضمف انتخاب ىذه الفئات تمثيؿ جميع المنا
المياـ الرئيسية لممجمس ىك الحصكؿ عمى تكصيات كتقارير مف لجنة السَلمة  .عادة مرتيف في السنة

حالتيا إلى الجمعية البح ، يف اْلميف العاـ بمكافقة الجمعية، أف يقدـ تقديرات الميزانية، أف يعالعامةرية كا 
 .دخؿ اتفاقيات مع المنظمات اْلخرلكي

 :لجنة السَلمة البحرية -ّ

عضكان تنتخبيـ الجمعية )في كقت الحؽ تـ تكسيع نطاقيا  لتشمؿ جميع  14كانت تتألؼ مف      
 منظمة ( كانت لمنظر في "العمؿ الفني لم29الدكؿ اْلعضاء( كاجبات لجنة السَلمة البحرية )المادة 

 .ُْٖحكؿ التعديَلت التي طرأت عمى عدد المجمس، انظر د. محمد البزاز، مرجع سابؽ، ص -ُ
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، كتنظيـ نقؿ الشحنات ية، بناء كتجييز السفف، كقكاعد لمنع حكادث االصطداـمثؿ كسائؿ المَلحة البحر 
سجؿ الكتب كالسجَلت  ،غرافية، كالمعمكمات الييدرك جراءات كمتطمبات السَلمة البحرية، كاإلةالخطر 

جراءات التحقيؽ في الحكادث كاإلنقاذ كاالنتشاؿ كأية أمكر أخرل تؤثر بشكؿ مباشر  المَلحية كالبحرية كا 
 عمى سَلمة المَلحة البحرية ".

كأحد المكاضيع اليامة لمجنة السَلمة البحرية ىك تطكير مستكيات تحقيؽ اليدؼ كالذم يستند عمى      
ف التحقؽ مأف المستكيات يجب أف تككف عريضة تشتمؿ اْلىداؼ بحيث يمكف  كىي المقدمة المنطقية

سَلمة السفينة قد تـ تأكيدىا خَلؿ مراحؿ التصميـ كالبناء كخبرات تشغيؿ السفينة كليس الغرض  أف
كضع متطمبات إرشادية أك كضع حمكؿ معينة كلكف الغرض الرئيسي ىك تقديـ مستكيات مف خَلليا 

 (ُ)خَلؿ التشغيؿ. يمكف تقييـ سَلمة السفينة خَلؿ مراحؿ التصميـ كاإلنشاء كالحقان 

 ة حماية البيئة البحرية:لجن -ْ

 ـ كتقـك ىذه المجنة بتنسيؽ نشاطات المنظمة البحرية الدكلية في منع1973أسستيا الجمعية عاـ      
، كخاصة تمؾ المتعمقة بالتمكث النفطي كىي المسئكلة عف جميع كمكافحة التمكث الناجـ عف السفف

. ىذه المجنة ىي المسئكلة عف اتفاقية السفف ة التمكث البحرم الناجـ عفالمسائؿ المتعمقة بمنع كمكافح
 .ة لمنع تمكث البحار بكاسطة السففماربكؿ الذم ينظـ التدابير الَلزم

 :المجنة القانكنية -ٓ  

ـ كىي المسئكلة عف المسائؿ القانكنية التي تنشأ داخؿ نطاؽ المنظمة  1967أسسيا المجمس عاـ      
لمتعامؿ مع  1967الكارثة الناجمة عف تكرم كانيكف لعاـ  أعقابالبحرية الدكلية كلقد أنشئت في 

 .القانكنية الناجمة عف ذلؾ الحادثالمشاكؿ 

 :لجنة التعاكف التقني -ٔ

تقدميا المنظمة  ، كىي المسئكلة عف تنسيؽ المساعدة التقنية التيـ 1967أسسيا المجمس عاـ      
فتقر إلى المعرفة التقنية كالمكارد الَلزمة لتشغيؿ ، كييدؼ إلى مساعدة الحككمات التي تالبحرية الدكلية

مة عمى ىذه المساعدات صناعة الشحف بنجاح كخاصة حككمات بمداف العالـ الثالث. كمف أىـ اْلمث
 ، كالتدريب مف الساحؿ معرضة بشكؿ خاص لمخطر : رسـ خرائط حساسية لتحديد أم أجزاءيمي نذكر ما

 .ِّٕ، صُٗٗٗ، ِالسَلـ صالح عرفة، المنظمات اإلقميمية كالدكلية، الدار الجماىيرية، ط انظر د.عبد -ُ
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تعالج قضايا إدارة مياه ، كالمشاريع التي النفطي كالتخطيط لحاالت الطكارئ لَلنسكابعمى التصدم 
 .الصابكرة

 :لجنة التسييَلت -ٕ

ـ كيتناكؿ عمؿ المنظمة البحرية  1972يك / ماكىي ىيئة فرعية تابعة لممجمس. كقد أنشأت في أيار     
الدكلية في القضاء عمى الشكميات غير الضركرية ك"الركتيف" في مجاؿ النقؿ البحرم الدكلي كىي 

، بحرية الدكلية، عمى سبيؿ المثاؿالمسئكلة عف أنشطة المنظمة البحرية الدكلية لتسييؿ حركة المَلحة ال
 زمة لمسفف عند دخكؿ كمغادرة المكانئ .الحد مف الشكميات كتبسيط الكثائؽ الَل

 :قبؿ المجمس مع مكافقة الجمعية ( اْلمانة العامة ) المعيف مف -ٖ

مكظؼ دكلي يتمتعكف بالحصانة كاالمتيازات التي تقرر  300 يتككف مف اْلميف العاـ كنحكك      
ة البحرية الدكلية في لندف ْلمثاليـ مف مكظفي المنظمات الدكلية كيكجد مقرىا في مقر المنظم اعتياديان 

 .يا بجانب معيف مف نشاطات المنظمةكتتككف اْلمانة العامة مف عدد مف اْلقساـ التي يختص كؿ من

 :ف أىـ ىذه المجافمك  :المجاف الفرعية -ٗ

 .المجنة الفرعية ْلمف المَلحة - أ
 .االتصاالت الَلسمكية كالبحث كاإلنقاذ - ب
 .المجنة الفرعية لمتدريب كالمراقبة - ج
 .ىيئة خبراء اْلقمار الصناعية البحرية - د
 .مجمكعة خبراء البحث كاإلنقاذ - ق
 .تصميـ السفف ك المعدات - ك
 .المجنة الفرعية لمكقاية مف الحرائؽ - ز
 .المجنة الفرعية لخطكط التحميؿ كاستقرار كسَلمة سفف الصيد - ح
 .المجنة الفرعية المعنية بتنفيذ دكلة العمـ - ط
 .رة كالبضائع الصمبة كالحاكياتالمجنة الفرعية لتحميؿ البضائع الخط - م
 .المجنة الفرعية لممخازف كالبضائع - ؾ
 .المجنة الفرعية ْلمف قكارب الصيد - ؿ
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  الناجم عن السفن من التموثفي حماية البيئة البحرية  دور المنظمةثالثا:  

. ك عند 1954تـ اعتماد االتفاقية الدكلية لمنع التمكث النفطي في البحار  لندف  1954في عاـ      
ـ اضطمعت بمسئكليتيا عف مسائؿ التمكث بصفتيا جية  1959نشكء المنظمة كبداية عمميا في عاـ 

 .1954اإليداع التفاقية لندف 

، عندما جنحت الناقمة تكرم كانيكف قبالة سكاحؿ المممكة المتحدة اعتمدت ـ 1967كمنذ عاـ      
، كاالستعداد الناجـ عف السففالمنظمة البحرية الدكلية سمسمة مف االتفاقيات تشمؿ منع التمكث البحرم 

النظـ الضارة المانعة  ، كمنع استخداـكاد الخطرة كالضارةكاالستجابة لمحكادث التي تشمؿ النفط كالم
، كاالتفاقية الدكلية بشأف إدارة مياه الصابكرة لمحيمكلة دكف انتشار الكائنات المائية الضارة في لمقاذكرات

 مياه الصابكرة .

دكلية لمنع التمكث البيئي كتعد ىذه المنظمة بحؽ بمثابة السكرتارية التنفيذية لمعظـ االتفاقيات ال     
حرم كخاصة منيا ئة البحرية كحؿ مشاكؿ التمكث الب، فنشاطيا ينحصر في مجاؿ حماية البيالبحرم

 (ُ).الناتجة مف السفف

كاحتمت قضية البيئية البحرية مف التمكث النفطي االىتماـ اْلبرز مف ىذه المنظمة حيث تخصصت      
 يئة البحريةليا لجنة حماية البيئة البحرية حيث تتعامؿ ىذه المجنة مع جميع القضايا المتعمقة بحماية الب

 . مف حيث صمتيا بالشحف

كحماية البيئة البحرية ال يقتصر فقط عمى لكائح محددة تمنع السفف مف إلقاء النفط كالقمامة أك      
مف نظـ تحديد خطكط المَلحة  –الصرؼ الصحي. فيك يشمؿ أيضان التحسينات في مجاؿ السَلمة 

 (ِ)اعد عمى منع الحكادث التي قد تقع.كالتي تس –كتدريب البحارة 

انب كالحفاظ عمى المناطؽ الخاصة كالمناطؽ البحرية الشديدة الحساسية ىك جانب ىاـ مف جك      
، فالمنظمة البحرية الدكلية ىي التي تتبنى ىذه المناطؽ كنتيجة لتبني عمؿ المنظمة البحرية الدكلية

كافقت المنظمة  المناطؽ الخاصة فإف عدد حكادث االصطداـ قد انخفض بشكؿ كبير في المناطؽ التي
 .ية الدكلية اعتمادىا كمناطؽ خاصةالبحر 

ف        المؤشرات تدؿ عمى أف ىناؾ تحسنان ممحكظاه في انخفاض كمية التمكث الناجـ عف السفف خَلؿكا 

 .َُِانظر د.صَلح عبد الرحمف الحديثي، مرجع سابؽ، ص -ُ
 المرجع السابؽ. -ِ
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، مثؿ تفاقيات المنظمة البحرية الدكليةالرقابة مف خَلؿ االعقديف الماضيف. كيرجع ىذا جزئيان إلى تشديد  
 1978، بصيغتيا المعدلة ببركتكككؿ عاـ 1973االتفاقية الدكلية لمنع التمكث الناجـ عف السفف لعاـ 

( ككفقان لدراسة قامت بيا اْلكاديمية الكطنية لمعمـك في الكاليات المتحدة أف 78/73المتعمؽ بيا )ماربكؿ 
، بالتزامف مع بدء سرياف اتفاقية ماربكؿ ـ1980خَلؿ  %60طي مف السفف انخفض بنسبة التمكث النف

78/73 . 

 700ـ أف متكسط الحكادث التي تزيد فييا كمية النفط المنسكب عف  2006كحسب إحصائيات      
، كتجدر اإلشارة أف حادثة 7 إلى 3حكالي حادثة في السبعينات إلى  25طف قد انخفض مف أكثر مف 

أكبر نسبة انخفاض في عدد الحكادث مف عقد إلى آخر حدث بيف السبعينات كالثمانينات مف القرف 
 (ُ).اقيات ماربكؿ كدخكليا حيز النفاذالماضي كاقترف باعتماد اتف

مف كالمنظمة البحرية الدكلية كاف ليا دكر كبير في إنشاء نظاـ لدفع تعكيضات ْلكلئؾ الذيف عانكا      
، كالتي مكنت 1971ك  1969، في عاـ ية نتيجة التمكث. كاعتمدت اثناف مف المعاىداتالناحية المال

 .مف قبؿ بسرعة أكبر مما كاف ممكنان ضحايا التمكث النفطي مف الحصكؿ عمى تعكيض كامؿ ببساطة ك 

 ت كمدكناتكباإلضافة إلى تشجيع اعتماد االتفاقيات تتبنى جمعية المنظمة البحرية الدكلية تكصيا     
: مدكنة الممارسات اَلمنة لمشحنات الصمبة ات، كمف أىـ ىذه التكصيات كالمدكنلحماية البيئة البحرية

، كمدكنة سَلمة (1971، كقانكف لبناء كتجييز السفف تحمؿ مكاد كيميائية خطرة سائبة )(1965)
المسالة السائبة ، كقانكف لبناء كتجييز السفف التي تنقؿ الغازات (1974الصياديف كسفف الصيد )

، (1983، كالمدكنة الدكلية لنقؿ الغاز )(1979كقانكف لبناء كتجييز الحفر البحرية المتنقمة ) ،(1975)
 (.1983كمدكنة السَلمة ْلنظمة الغكص )

نفاذ       أما بالنسبة لمرقابة مف قبؿ المنظمة فيمكف لممنظمة البحرية الدكلية أف تدقؽ في مدل امتثاؿ كا 
لعمـ أك دكؿ الميناء أك الدكؿ الساحمية لمتطمبات اتفاقيات المنظمة التي ىي طرؼ فييا، دكؿ ا إحدل

جراءات خطة المراجعة الطكعية لمدكؿ اْلعضاء كذلؾ بناء      عمى طمب مف تمؾ الدكلة، ككفقا إلطار كا 
قرار  ََِٓكانكف اْلكؿ/ديسمبر  ُفي المنظمة التي اعتمدتيا جمعية المنظمة البحرية الدكلية في 

كيبشر اعتماد الخطة بعصر جديد لممنظمة البحرية الدكلية تتكفر ليا فيو أداة  (A.974 -24)الجمعية 
 (ِ.)لتحقيؽ التنفيذ المتسؽ ك المتكائـ لمعايير المنظمة عمى المستكل العالمي

اْلميف العاـ لممنظمة البحرية الدكلية، مكاجية المنظمة البحرية الدكلية   Efthimios E.Mitropouloshانظر السيد  -ُ
 ===.ْ، صََِٕلمتحديات الراىنة، رسالة مكجية مف اْلميف العاـ لممنظمة البحرية الدكلية بمناسبة يـك البحرية العالمي، 
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 الفرع الثالث
 السمطة الدولية لقاع البحار

 
ؼ عف طريقيا بتنظيـ اْلنشطة في المنطقة كرقابتيا بصكرة خاصة ىي المنظمة التي تقـك الدكؿ اْلطرا

 (ُ).إدارة مكارد المنطقة بغية
 

، كجميع مقرىا في جامايكاك ، 1982مف اتفاقية قانكف البحار  159كنشأت السمطة بمكجب المادة      
 (ِ.)تفاقية يككنكف أعضاء في السمطةالدكؿ اْلعضاء في اال

 
، كيتمثؿ 1994بدأ عمؿ السمطة فكر دخكؿ اتفاقية البحار حيز النفاذ في تشريف الثاني / نكفمبر      

دارة مكاردىااختصاصيا في منطقة قاع البحر كتحتو خار  ، ج نطاؽ الكاليات اإلقميمية لمدكؿ، كرقابتيا كا 
 :ىيأجيزة كتتألؼ مف  (ّ).ة دكلية ذات شخصية قانكنية دكليةكالسمطة مف حيث الطبيعة منظم

 . جميع أعضاء السمطةالجمعية كتضـ  -ُ
 .السمطة تقـك الجمعية بانتخابيـمف أعضاء 36 كيضـ  المجمس -ِ
 .اإلدارم لمسمطةالجياز اْلمانة كىي  -ّ
عدادىا  -ْ المؤسسة كىي الييئة التي تقـك بمباشرة النشاطات مف نقؿ المعادف في المنطقة كا 

 (ْ)كتسكيقيا أم مباشرة النشاط المادم.
 

أما في مجاؿ دكر السمطة في حماية البيئة البحرية فتتخذ التدابير الَلزمة فيما يتعمؽ باْلنشطة في      
منطقة قاع البحر لضماف الحماية الفعالة لمبيئة البحرية مف اَلثار الضارة التي قد تنشأ عف ىذه 

جراءات منا اْلنشطة، كتحقيقان  منع التمكث   :دؼ إلىسبة تيليذه الغاية تعتمد السمطة قكاعد كأنظمة كا 
، ككذلؾ منع كالسيطرة عمييا، كخفضيا البيئة البحرية بما فييا الساحؿ كاْلخطار اْلخرل التي تيدد

اإلخَلؿ بالتكازف االيككلكجي لمبيئة البحرية مع ايَلء اىتماـ خاص إلى ضركرة الحماية مف اَلثار 
قامة كتشغيؿ كصيانة المنشضَلالضارة ْلنشطة مثؿ الثقب كالحفر كالتخمص مف الف كخطكط  أةت كا 

 فقرة أ(145.)ـمف اْلجيزة المتصمة بيذه اْلنشطةاْلنابيب كغيرىا 
. كمحمد ِّٕ. كد.عبد السَلـ صالح عرفة، مرجع سابؽ، صّْٗانظر د.صَلح الديف حسف السيسي، مرجع سابؽ،ص -ِ

 كمابعدىا.ُْْالبزاز، مرجع سابؽ، ص
 .ُِٖٗاقية قانكف البحار مف اتف ُالفقرة  ُٕٓانظر المادة  -ُ
 مف االتفاقية السابقة. ُٔٓانظر المادة  -ِ
منشكرات جامعة قاف النظاـ القانكني لحماية البيئة البحرية مف التمكث في البحر المتكسط، انظر صمحية عمي صداقة،  -ّ

 .ِِْـ صُٔٗٗيكنس، بنغازم، الطبعة اْلكلى، 
حار عمى ضكء أحكاـ المحاكـ الدكلية كالكطنية كسمكؾ الدكؿ كاتفاقية د.أحمد أبك الكفا القانكف الدكلي الجديد لمب انظر -ْ

 لمتعرؼ أكثر عمى تشكيؿ أجيزة السمطة ككظائفيا.  .َّٖـ، صََِٔـ، دار النيضة العربية، ُِٖٗ
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ية كالحيكانية في البيئة حماية كحفظ المكارد الطبيعية لممنطقة كمنع كقكع ضرر بالثركة النباتك      
 (ُ).البحرية

 
كتمـز اتفاقية قانكف البحار السمطة الدكلية لقاع البحار بحماية كحفظ المكارد الطبيعية لممنطقة      

كالحيمكلة دكف إلحاؽ الضرر بالثركة الحيكانية كالنباتية في البيئة البحرية مف جراء أنشطة التعديف في 
ضركريا لغرض تأميف االمتثاؿ كتمارس السمطة الرقابة عمى اْلنشطة في المنطقة ما يككف  .المنطقة

ابير لألحكاـ ذات الصمة مف اتفاقية قانكف البحار، كتساعد الدكؿ اْلطراؼ السمطة باتخاذ كافة التد
، كلمسمطة الحؽ في أف تتخذ التدابير المنصكص عمييا في اتفاقية البحار الَلزمة لضماف ىذا االمتثاؿ

، كيككف لمسمطة الحؽ قي تفتيش التنظيـ المككمة إليياالرقابة ك  لضماف االمتثاؿ إلحكامو كْلداء مياـ
 .المستخدمة بصدد اْلنشطة في المنطقة المنشآتجميع ما في المنطقة مف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فقرة ب مف االتفاقية السابقة. ُْٔانظر المادة  -ُ
 مف االتفاقية السابقة. ٓ-ْفقرة  ُّٓانظر المادة  -ِ
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 الفرع الرابع
 لمشرطة الجنائية )اإلنتربول(المنطقة الدولية 

 
اتخذت المنظمة الدكلية لمشرطة الجنائية اإلنتربكؿ كالدكؿ اْلعضاء فييا مؤخرا تدابير ترمي إلى      

معالجة عمميات تفريغ النفط مف السفف بصكرة غير قانكنية مف أجؿ تشديد العقكبات عمى التفريغ غير 
لتسييؿ اإلنفاذ الفعمي  . كسعيان التمكث في المستقبؿ عمؿ مف أعماؿالقانكني لمنفط مف أجؿ ردع أم 

لمقانكف مف جانب دكؿ العمـ كتعكؼ منظمة اإلنتربكؿ حاليا عمى إعداد كتيب عف أفضؿ الممارسات 
 لمتحقيؽ في العمميات غير القانكنية لتفريغ النفط مف السفف .

 
لكالية كؿ  صمة بالبيئة كفقان ككاالت متخصصة كنفذت برامج مت ان كاستحدثت اْلمـ المتحدة أيض     
. كتشمؿ الككاالت المتخصصة التي لدييا كالية في المجاالت المتصمة بالبيئة، منظمة اْلمـ منيا

دارة التربة، كحماية النباتات(المتحدة لمزراعة كاْلغذية )الزراعة، كالغابات، كمصائد اْلسماؾ،  ، (ُ)كا 
، كاليكنسكك )التثقيؼ البيئي، كاْلنشطة العالمية مثؿ تمؾ (ِ)لعالمية )الصحة كالبيئة(الصحة ا كمنظمة

، كالمنظمة العالمية لألرصاد الجكية )الطقس كالمناخ، بما في (ّ)عمقة بالمحيطات كالطاقة الشمسية(المت
مؿ كالسَلمة ة )بيئة الع، كمنظمة العمؿ الدكليمي الدكلي المعني بتغيير المناخ(ذلؾ الفريؽ الحكك 

غراؽ النفايات الخطرة في البحر، كالسَلمةالمينية( في  ، كالمنظمة البحرية الدكلية )التمكث البحرم، كا 
. كانب البيئية مف الطيراف المدني(، كالمنظمة الدكلية لمطيراف المدني )الجالنقؿ البحرم لممكاد الخطرة(

، بما في ذلؾ قضايا السَلمة متعمقة بالمكاد النككيةاْلمكر الكالككالة الدكلية لمطاقة الذرية مسؤكلة عف 
. كقد كانت منظمة اْلغذية كالزراعة كمنظمة العمؿ الدكلية كالمنظمة (ْ)النككية كالنفايات المشعة

البحرية الدكلية كالككالة الدكلية لمطاقة الذرية نشطة في النيكض بكضع اتفاقيات كبركتكككالت تتعمؽ 
، كالبنؾ الدكلي لديو دكر ىاـ يقـك بو في حماية البيئة كالتنمية ات كؿ منياالبيئة في حدكد اختصاصب

، مف كقد أكلت منظمة التجارة العالمية. المكجكدة تحت تصرفوالمستدامة، السيما مف خَلؿ حجـ المكارد 
المنظمة مع . كتتعاكف ظر في العَلقة بيف ىذيف المجاليف، الننة التجارة ك البيئة التابعة لياخَلؿ لج

 برنامج اْلمـ المتحدة لمبيئة مف أجؿ النظر في أكجو الصمة القائمة ما بيف البيئة كالتجارة كالتنمية.
 
 
 

لممزيد حكؿ ىذه المنظمة كنشاطيا حكؿ البيئة انظر د.محسف أفكيريف، القانكف الدكلي لمبيئة، دار النيضة  -ُ
 .ُْٔ،صََِٔ، ُالعربية، ط

 .ُْٕشاطيا انظر المرجع السابؽ، صلممزيد حكؿ ىذه المنظمة كن -ِ
 .ِِٓحكؿ أنشطة اليكنسكك في مجاؿ حماية البيئة البحرية، انظر صمحية عمي صداقة، مرجع سابؽ، ص -ّ
 .َِْلممزيد حكؿ ىذه المنظمة كنشاطيا حكؿ البيئة انظر د.محسف أفكيريف، مرجع سابؽ، ص -ْ
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 لثانياالمطمب 

 البحريةاألحكام العامة والنوعية لحماية البيئة 

مف البدييي أال تتجاىؿ االتفاقيات الدكلية التي تتعمؽ بتنظيـ حقكؽ الدكؿ كسمطاتيا عمى البيئة      
مسألة كاجبات الدكؿ تجاه ىذه اْلخيرة. كلعؿ أىـ تمؾ الكاجبات الحفاظ عمى البيئة البحرية مف البحرية، 

 استغَلؿلؾ التقدـ التكنكلكجي في مجاؿ التمكث، ككؿ أنكاع التعدم عمى تكازنيا اإليككلكجي. كيفرض ذ
البحار، كالصراع بيف الدكؿ في محاكلة السيطرة عمى البحار، كاستنزاؼ ثركاتيا، بأحدث ما قٌدمو التقدـ 

 العممي، كالذم أضحى ييدد البيئة البحرية، في مجكعيا، نتيجة لما يخمفو ذلؾ مف ممكثات ضارة.

بحماية البيئة البحرية عمى قكاعد قانكنية محميا التزامات ة كىنا نصت بعض االتفاقيات المتعمق     
كأحكاـ عامة، فيي ال تعالج كتكافح مصادر التمكث في قطاع أك منطقة إقميمية معينة مف البيئة 

كما تضمنت بعض االتفاقيات عمى عدد مف البحرية، بؿ البيئة البحرية بكجو عاـ دكف تخصيص. 
مكث البيئة البحرية أك الحد منو، كىذه القكاعد تتنكع بحسب نكع المادة القكاعد القانكنية ىدفيا منع ت

 كمف ىنا سنقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف ىما:الممكثة كبحسب المنطقة البحرية كبحسب صفة الدكلة. 

 الفرع اْلكؿ: اْلحكاـ العامة.

 الفرع الثاني: اْلحكاـ النكعية.
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 الفرع األول

 األحكام العامة
اْلحكاـ العامة مجمكعة القكاعد القانكنية التي محميا التزامات كأحكاـ عامة تعالج التمكث ب كيقصد     

 .في البيئة البحرية بكجو عاـ دكف تخصيص

 

 :1892االلتزام العام الوارد في اتفاقية قانون البحار   أوال: 

كلية التي تمت تحت إشراؼ دنتيجة لمجيكد ال ُِٖٗلقد كلدت اتفاقية اْلمـ المتحدة لقانكف البحار      
اْلمـ المتحدة، التي دعت إلى عقد مؤتمر دكلي لقانكف البحار، كبالفعؿ عقد ىذا المؤتمر أحد عشر دكرة 

اْلمـ المتحدة الثالث ـ تحت مسمى مؤتمر ُِٖٗـ كاستمرت حتى أيمكؿ ُّٕٗبدأت في كانكف الثاني 
لقانكف البحار، ككاف مف نتائج الدكرة الختامية ليذا المؤتمر في مكنتيغربام بجمايكا في العاشر مف 

  (ُ).ُِٖٗـ كالدة اتفاقية اْلمـ المتحدة لقانكف البحارُِٖٗكانكف الثاني 

ة كعَلمة بارزة مف عَلمات كتعتبر ىذه االتفاقية تحكالن جذريان في تاريخ العَلقات الدكلية البحري     
 (ِ)النظاـ القانكني الدكلي المعاصر.

حيث تضمنت ىذه االتفاقية في الجزء الثاني عشر منيا، اْلحكاـ الخاصة بمنع تمكث البيئة       
كما ييمنا ىنا  /.ِّٕ/ إلى /ُِٗ/ مادة، كىي المكاد مف /ْٔالبحرية كصيانتيا، بحيث اشتمؿ عمى /

 العاـ كاْلحكاـ العامة التي تضمنتيا ىذه االتفاقية. التعرؼ عمى االلتزاـ

 

 

 

انظر حكؿ كالدة ىذه االتفاقية، د.صَلح الديف عامر القانكف الدكلي الجديد لمبحار، دراسة ْلىـ أحكاـ اتفاقية  -ُ
أبك الكفا القانكف الدكلي  . كأيضا ن د.أحمدْٕٗـ، مرجع سابؽ،صُِٖٗاْلمـ المتحدة لقانكف البحار لعاـ 

 .ُِ، صمرجع سابؽـ، ُِٖٗة كسمكؾ الدكؿ كاتفاقية الجديد لمبحار عمى ضكء أحكاـ المحاكـ الدكلية كالكطني
 .ِِانظر د.أحمد أبك الكفا، القانكف الدكلي الجديد لمبحار، المرجع السابؽ، ص -ِ
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 االلتزاـ العاـ بحماية البيئة البحرية مف التمكث: ػػػػػُ

/ مف اتفاقية قانكف البحار عمى التزاـ عاـ عمى جميع الدكؿ بحماية البيئة ُِٗنصت المادة/     
)الدكؿ ممزمة بحماية البيئة البحرية كالحفاظ عمييا(، كمقابؿ ىذا االلتزاـ العاـ  كالحفاظ عمييا بقكليا

الطبيعية كاالنتفاع الممقى عمى عاتؽ الدكؿ، أكدت ىذه االتفاقية عمى حؽ الدكؿ في استغَلؿ ثركاتيا 
بثركات البحار تحقيقان لتقدميا كرفاىيتيا عمى نحك يمكف معو التكفيؽ بيف حؽ الدكلة السيادم في 

/ مف االتفاقية ُّٗاستغَلؿ الثركات كااللتزاـ بحماية البيئة كالحفاظ عمييا، كىذا ما تضمنتو المادة/
بسياساتيا البيئية ككفقان بقكليا )لمدكؿ حؽ سيادم في استغَلؿ مكاردىا الطبيعية ع اللتزاماتيا بحماية  مَل ن

البيئة البحرية كالحفاظ عمييا(. حيث أف ىذا االلتزاـ بحماية البيئة البحرية يمتد إلى كافة الدكؿ الساحمية 
منيا المكقعة عمى االتفاقية كغير المكقعة، ْلف السند القانكني ليذا االلتزاـ ىك العرؼ العاـ الدكلي، 

ى ككف ىذا االلتزاـ يتعمؽ بمسألة مكضكعية تيـ المجتمع الدكلي بأكممو كىي حماية البيئة إضافة إل
 (.ُالبحرية)

كلكي تقطع االتفاقية الطريؽ أماـ الدكؿ مف التيرب مف تنفيذ ىذا االلتزاـ، فقد ألمحت إلى مضمكف      
تتخذ جميع ما يمـز مف تدابير (. بحيث أكجبت عمى الدكؿ مشتركة أك منفردة أف ِىذا اْلخير كنطاقو)

كاف مصدره، مستخدمة ليذا الغرض أفضؿ ما  لمنع تمكث البيئة البحرية كخفضو كالسيطرة عميو، أيا ن
لدييا مف الكسائؿ العممية المتاحة كالمتفقة مع قدراتيا، كتسعى إلى المكائمة بيف سياساتيا في ىذا 

 (.ّالصدد)

عمى الدكؿ باتخاذ جميع ما يمـز لتضمف أف ال تؤدم اْلنشطة الكاقعة  كما ألقت ىذه االتفاقية التزامان     
تحت كاليتيا أك رقابتيا إلى إلحاؽ ضرر التمكث بدكؿ أخرل كبيئتيا، كأف ال ينتشر التمكث الناشئ عف 

 (ْأحداث أك أنشطة تقع تحت كاليتيا أك رقابتيا إلى خارج المناطؽ التي تمارس فييا حقكؽ سيادية.)

 

براىيـ محمد العناني، منع التمكث كمكافحتو في ضكء قانكف البحار، بحث مقدـ لندكة حماية البيئة انظر د.إ -ُ
 .ُّٕـ، صََُِالبحرية في ضكء اتفاقية اْلمـ المتحدة لقانكف البحار، معيد الدراسات الدبمكماسية، الرياض 

اْلنظمة الكطنية كاالتفاقية، مرجع انظر د.أحمد عبد الكريـ سَلمة، قانكف حماية البيئة، دراسة تأصيمية في  -ِ
 .ُّٕسابؽ، ص

 ـ.ُِٖٗ/ الفقرة اْلكلى مف اتفاقية اْلمـ المتحدة لقانكف البحار ُْٗانظر المادة / -ّ
 ـ.ُِٖٗ/ الفقرة الثانية مف اتفاقية اْلمـ المتحدة لقانكف البحار ُْٗانظر المادة / -ْ
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ة البحرية كخفضو كالسيطرة عميو، مشتممة عمى كما ألزمت االتفاقية أف تككف تدابير منع تمكث البيئ     
تمؾ التدابير التي تككف ضركرية لحماية النظـ االيككلكجية النادرة أك السريعة التأثر، ككذلؾ اْلنكاع 

 (ُالمستنزفة أك الميددة أك المعرضة لخطر الزكاؿ، كغيرىا مف أشكاؿ الحياة البحرية كالحفاظ عمييا.)

السيما المتقدمة منيا، باالستعانة بالكسائؿ التي تكشؼ عنيا العمـ الحديث، في كعندما بدأت الدكؿ ك      
استغَلؿ ثركات البحار، ككاف يَلـز استعماؿ تمؾ الكسائؿ مخاطر تمكث البيئة البحرية، فقد كاف مف 

ع ما (. كلذلؾ ألزمت االتفاقية الدكؿ عمى اتخاذ جميِالمَلئـ االلتفات إلى ىذا المصدر الحديث لمتمكث)
ث الناتج عف استخداـ يمـز مف التدابير لمنع تمكث البيئة البحرية كخفضو، كالسيطرة عمى ىذا التمك 

، عمى  التكنكلكجيا أك عرضا ن الكاقعة تحت كاليتيا أك رقابتيا أك عف إدخاؿ أنكاع غريبة أك جديدة قصدا ن
 (ّبتمؾ البيئة.) جزء معيف مف البيئة البحرية يمكف أف تسبب فييا تغيرات كبيرة كضارة

عمى الرغـ مف أف االتفاقية ألزمت الدكؿ عمى اتخاذ تدابير منع تمكث البيئة البحرية كخفضو كالسيطرة 
عميو، فقد قيدت ىذه االتفاقية سمطة الدكلة في اتخاذ ىذه التدابير كذلؾ عندما أكجبت عمى الدكؿ، عندما 

 ،ة، أف تمتنع عف التعرض، الذم ال يمكف تبريرهتتخذ التدابير الرامية إلى منع تمكث البيئة البحري
 (.ْلألنشطة التي تقـك بيا دكؿ أخرل ممارسة لحقكقيا كعمَل بكاجباتيا، طبقا ليذه االتفاقية)

أكجبت عمى الدكؿ عند اتخاذ التدابير السابقة أف تتصرؼ، بحيث ال تنقؿ بصكرة مباشرة أك  كأيضان      
 ( ٓغير مباشرة الضرر أك اْلخطار مف منطقة إلى أخرل، أك تحكؿ نكع مف التمكث إلى أخر منو.)

 

 

 

 

 ـ.ُِٖٗ/ الفقرة الخامسة مف اتفاقية اْلمـ المتحدة لقانكف البحار ُْٗانظر المادة / -ُ
د.أحمد عبد الكريـ سَلمة، قانكف حماية البيئة، دراسة تأصيمية في اْلنظمة الكطنية كاالتفاقية، مرجع  انظر -ِ

 .ُّٖسابؽ، ص
 ـ.ُِٖٗ/ الفقرة اْلكلى مف اتفاقية اْلمـ المتحدة لقانكف البحار ُٔٗانظر المادة/ -ّ
 ـ.ُِٖٗ / الفقرة الرابعة مف اتفاقية اْلمـ المتحدة لقانكف البحارُْٗانظر المادة / -ْ
 ـ.ُِٖٗ/ مف اتفاقية اْلمـ المتحدة لقانكف البحار ُٓٗانظر المادة / -ٓ
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 آليات تنفيذ االلتزاـ العاـ بحماية البيئة البحرية مف التمكث أك خفضو أك السيطرة عميو: ػػػػػِ

حددت االتفاقية عدد مف اَلليات التي تساعد الدكؿ مجتمعة أك منفردة عمى الكفاء بالتزاماتيا      
 :ىيخطار التمكث. كىذه اَلليات بحماية البيئة البحرية كالحفاظ عمييا مف أ

التعاكف العالمي كاإلقميمي في مجاؿ كضع المعايير كالمستكيات كبرامج الدراسات كالبحث ككضع  ػػػػأ
 ط الطكارئ ضد التمكث: خط

إف خطر التمكث ال يعرؼ حدكد كالسيطرة عمى التمكث ال يمكف الكفاء بيا بغير التعاكف بيف الدكؿ،      
لخصكص. لتجتمع الجيكد، عمى المستكييف العالمي كاإلقميمي، كذلؾ لكضع الترتيبات المَلئمة بيذا ا

/ أكجبت أف تتعاكف الدكؿ عمى أساس عالمي ُٕٗ/كجكه لمتعاكف ففي المادة ةكليذا أكجدت االتفاقية عد
كحسب االقتضاء عمى أساس إقميمي مباشرة أك عف طريؽ المنظمات الدكلية المختصة بصياغة ككضع 
جراءات دكلية مكصى بيا تتماشى مع ىذه االتفاقية لحماية البيئة  قكاعد كمعايير دكلية كممارسات كا 

 (.ُئص اإلقميمية المميزة)البحرية كالحفاظ عمييا مع مراعاة الخصا

كمف أكجو التعاكف، ذلؾ التعاكف الذم ييدؼ إلى تكقي تفاقـ أخطار تمكث البيئة البحرية كالكقاية      
منو كالمبادرة إلى منعو قبؿ كقكعو، فقد أكجبت االتفاقية عمى أنو عندما تعمـ دكلة بحاالت تككف البيئة 

بيا أك بحاالت تككف فييا تمؾ البيئة قد أصيبت بضرر البحرية فييا معرضة لخطر داىـ بكقكع ضرر 
لمتأثر بذلؾ الضرر ككذلؾ المنظمات  ةن لدكؿ اْلخرل التي ترل أنيا معرضا بسبب التمكث، تخطر فكران 

 (.ِالدكلية المختصة)

كمف أكجو التعاكف، التعاكف عمى كضع كتعزيز خطط طكارئ ضد التمكث لمقضاء عمى أثار التمكث      
/ عمى أنو في الحاالت المشار إلييا في المادة ُٗٗضرر كخفضو، حيث نصت عمى ذلؾ المادة/كمنع ال

لقدراتيا، كالمنظمات الدكلية المختصة، قدر  / تتعاكف الدكؿ الكاقعة في المنطقة المتأثرة كفقان ُٖٗ/
المستطاع في القضاء عمى أثار التمكث، ككذلؾ منع الضرر أك خفضو إلى الحد اْلدنى، كتحقيقا ليذه 

 عمى كضع كتعزيز خطط طكارئ لمكاجية حكادث التمكث في البيئة البحرية. الغاية تعمؿ الدكؿ معان 

 

 ـ.ُِٖٗـ المتحدة لقانكف البحار / مف اتفاقية اْلمُٕٗانظر المادة /   -ُ
. كأيضا ن المادة ِٗٔانظر د.عبد المنعـ داكد ، المشكَلت البحرية في الخميج العربي، مرجع سابؽ، ص  -ِ

 ـ.ُِٖٗ/ مف اتفاقية اْلمـ المتحدة لقانكف البحار ُٖٗ/
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تعزيز كما ينبغي أف تتعاكف الدكؿ مباشرة أك عف طريؽ المنظمات الدكلية المختصة، لغرض      
الدراسات كالقياـ ببرامج البحث العممي كتشجيع تبادؿ المعمكمات كالبيانات المكتسبة عف تمكث البيئة 
البحرية، كتسعى إلى المشاركة مشاركة نشطة، في البرامج اإلقميمية كالعالمية الكتساب المعرفة الَلزمة 

 ه ككسائؿ عَلجو.لتقكيـ طبيعة التمكث كمداه، كلتقكيـ التعرض لو كمساراتو كأخطار 

كىذا النكع مف التعاكف يمتد، كعمى ضكء المعمكمات كالبيانات المكتسبة مف الدراسات كبرامج       
عداد قكاعد كضكابط، كما يكصى بو مف  البحث العممي، إلى كضع معايير عممية مناسبة لصياغة كا 

جراءات، لمنع تمكث البيئة البحرية كخفضو كالسيطرة عميو)  (.ُممارسات كا 

، كاجب التعاكف بيف الدكؿ المتقدمة كالدكؿ النامية التي ال تمتمؾ القدرات       كمف أكجو التعاكف أيضا ن
العممية كالتقنية، حيث إف حماية البيئة البحرية قد تتطمب خبرات عممية كمعدات تقنية متطكرة كتكاليؼ 

االتفاقية عمى تقديـ المساعدة العممية باىظة ال تتكفر عند الكثير مف بمداف العالـ الثالث، لذلؾ نصت 
كالتقنية لمدكؿ النامية مف أجؿ حماية البيئة البحرية كالحفاظ عمييا كمنع التمكث البحرم كخفضو كالسيطرة 

كذلؾ مف قبؿ الدكؿ اْلخرل مباشرة أك عف طريؽ المنظمات الدكلية المختصة، كتشمؿ ىذه  ،عميو
 (:ِالمساعدة عمى ما يمي)

المساعدة العممية كالتعميمية كالتقنية كغيرىا مف أشكاؿ المساعدة إلى الدكؿ النامية  تشجيع برامج - أ
لسيطرة عميو، مف أجؿ حماية البيئة البحرية كالحفاظ عمييا كمنع التمكث البحرم كخفضو كا

 ، عمى ما يمي: كتشمؿ ىذه المساعدة
 تدريب عاممي تمؾ الدكؿ العممييف كالتقنييف. -ُ
 البرامج الدكلية ذات الصمة .تيسير اشتراكيـ في  -ِ
 تزكيدىا بالمعدات كالتسييَلت الَلزمة. -ّ
 دعـ قدرتيا عمى صنع تمؾ المعدات. -ْ
 تقديـ المشكرة بشأف برامج البحث كالرصد كالبرامج التعميمية كغيرىا. -ٓ

تقديـ المساعدة المناسبة، كخاصة إلى الدكؿ النامية، مف أجؿ التقميؿ إلى أدنى حد مف أثار  - ب
لمبيئة البحرية.الحكادث   الكبيرة التي قد تسبب تمكثا ن

 تقديـ المساعدة المناسبة، كخاصة إلى الدكؿ النامية، فيما يتعمؽ بإعداد التعميمات البيئية.   - ج
مرجع  انظر د.أحمد عبد الكريـ سَلمة، قانكف حماية البيئة، دراسة تأصيمية في اْلنظمة الكطنية كاالتفاقية، -ُ

 ـ.ُِٖٗ/ مف اتفاقية اْلمـ المتحدة لقانكف البحار َُِكََِالمادة /. كأيضا ن َُْسابؽ، ص
 ـ.ُِٖٗ/ مف اتفاقية اْلمـ المتحدة لقانكف البحار َِِانظر المادة /  -ِ
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تجاه الدكؿ النامية كىك كاجب التعاكف لتحقيؽ امما سبؽ نرل أف ىنالؾ كاجب عمى الدكؿ المتقدمة      
، كأنو في حاؿ إغفاؿ الدكؿ المتقدمة لكاجب التعاكف فيرل الفقيو ىدؼ حماية البيئة البحرية مف التمكث

 (.ُ)باكسيتر( أف ذلؾ أمران غير مشركع كيستكجب المسؤكلية الدكلية عمى الدكؿ المصدرة لمممكثات)

 (ِإقامة نظـ الرصد كالتقكيـ البيئي:)ػ ب ػػػػ

لحماية البيئة البحرية مف مخاطر التمكث، مف أجؿ إكماؿ النظاـ القانكني لإلجراءات الفنية كالكقائية      
فقد ألزمت االتفاقية، الدكؿ اْلعضاء بإقامة نظـ رصد التمكث كرفدىا باْلجيزة كالبرامج الَلزمة حتى 
تستطيع تقييـ كتحميؿ كمَلحظة كقياس الممكثات كأثارىا عمى البيئة البحرية. بحيث تسعى الدكؿ إلى 

كبما يتما شى مع حقكؽ الدكؿ اْلخرل، مباشرة أك عف طريؽ المنظمات أقصى درجة ممكنة عمميا ن
الدكلية المختصة ْلجؿ رصد التمكث كأثاره عمى البيئة البحرية بالطرؽ العممية المعترؼ بيا. كما ألزمت 
الدكؿ أيضا باإلبقاء قيد المراقبة اَلثار الناتجة عف اْلنشطة التي تسمح بيا أك تقـك بيا بقصد تقييـ حالة 

 (.ّالبحرية، كالتي تحتمؿ ىذه اْلنشطة إحداث التمكث فييا)البيئة 

/ منيا، الدكؿ عمى نشر التقارير المتضمنة لمنتائج التي َِٓ/ كما ألزمت االتفاقية كبمكجب المادة     
تـ الحصكؿ عمييا، عند تقييـ اَلثار المحتممة كمَلحظة كتحميؿ كقياس كتقكيـ الممكثات، أك عمى فترات 

 ـ تمؾ التقارير إلى المنظمات الدكلية المختصة التي تجعميا في متناكؿ جميع الدكؿ.مناسبة تقدي

/ عمى تقييـ اَلثار المحتممة عندما يككف لدييا أسباب َِٔ/ كما ألزمت الدكؿ بمكجب المادة     
كبير لمبيئة معقكلة لَلعتقاد بأف اْلنشطة التي يعتـز القياـ بيا تحت كاليتيا أك رقابتيا تحتمؿ كقكع تمكث 

 البحرية. 

 

 

 

 

 . ّْٓص انظر د.صَلح ىاشـ، المسؤكلية الدكلية عف المساس بسَلمة البيئة البحرية ، مرجع سابؽ، -ُ
انظر د.أحمد عبد الكريـ سَلمة، قانكف حماية البيئة، دراسة تأصيمية في اْلنظمة الكطنية كاالتفاقية، مرجع  -ِ

 .ُُْسابؽ،ص
 ـ.ُِٖٗ/ مف اتفاقية اْلمـ المتحدة لقانكف البحار َِْانظر المادة /   -ّ
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 القكاعد الدكلية كالتشريعات الكطنية لمنع تمكث البيئة البحرية كخفضو كالسيطرة عميو:ج ػػػػػ 

إف القكاعد االتفاقية قد ال تكفي لمكاجية مخاطر ظاىرة تمكث البيئة البحرية، كال بد أف تدعميا      
ة كالقكانيف الكضعية الخاصة بحماية البيئة، أك التي تستقبؿ تمؾ القكاعد االتفاقية، كتدمجيا في اْلنظم

مضمكف القكاعد الكطنية. كبالنظر إلى أىمية تكاتؼ اْلعماؿ القانكنية لحماية البيئة، فإف اتفاقية قانكف 
ة بحماية البيئة البحرية مف التمكث، البحار، لـ تكتؼ بتأييد التزاـ الدكؿ أطرافيا باحتراـ أحكاميا المتعمق

 بؿ دعت تمؾ الدكؿ إلى كضع كسف القكانيف كاْلنظمة الَلزمة في ىذا الخصكص. 

فمقد تضمف الفرع الخامس مف الجزء الثاني عشر مف اتفاقية اْلمـ المتحدة لمبحار، قكاعد دكلية       
كتشريعات كطنية لمنع تمكث البيئة البحرية كخفضو كالسيطرة عميو مف كافة مصادر التمكث، مثؿ التمكث 

غراؽ، كالتمكث مف مصادر في البر كالتمكث الناشئ عف أنشطة تخص قاع البحار كالتمكث عف طريؽ اإل
مف الجك أك مف خَللو، كالتمكث مف السفف. كما ييمنا في بحثنا ىك التمكث مف السفف، حيث تضمنت 

 قكاعد قانكنية كمنيا: عدةاالتفاقية في ىذا المجاؿ 

يحؽ لمدكلة الساحمية حسب اْلعراؼ الدكلية كحسب االتفاقية، فرض معاييرىا الكطنية كتدابير      
داخؿ مياىيا اإلقميمية، كتسمح ىذه الكالية القضائية لمدكؿ الساحمية مراقبة كمنع كتقميؿ مكافحة التمكث 

التمكث البحرم مف السفف اْلجنبية كخفضو كالسيطرة عميو، بما في ذلؾ السفف التي تمارس حؽ المركر 
كؿ دكلة البرمء، عمى أف ال تعرقؿ ىذه القكانيف كاْلنظمة المركر البرمء لمسفف اْلجنبية كتمنح  أيضا ن

ساحمية كالية قضائية لحماية البيئة البحرية كالحفاظ عمييا في منطقتيا االقتصادية كيمكف لمدكؿ الساحمية 
ممارسة الكالية القضائية إلنفاذ القكانيف كالمكائح المعتمدة بشرط أف تككف متفقة مع االتفاقية أك مع 

مف قبؿ المنظمة  القكاعد كالمعايير تككف غالبا مكضكعةالقكاعد كالمعايير الدكلية المتعارؼ عمييا، كىذه 
 (.ُالدكلية المختصة كىي المنظمة البحرية الدكلية)

ذا كانت االتفاقية قد حضت الدكؿ عمى ضركرة كضع اْلنظمة كالقكانيف الَلزمة لحماية البيئة       كا 
بما يخدـ مصالحيا الكطنية، كىك البحرية، فإنيا لـ تطمؽ يد ىذه الدكؿ، لتضع ما تشاء مف تمؾ اْلنظمة 

ما قد يؤدم إلى اإلضرار بالمصالح العامة في الحفاظ عمى البيئة البحرية، كالتي تحمييا القكاعد 
 (.ِاالتفاقية)

/ ُُِ. كأيضا ن المادة /ُّْانظر د.إبراىيـ العناني، منع التمكث كمكافحتو في ضكء قانكف البحار، مرجع سابؽ، ص -ُ
 ـ.ُِٖٗمتحدة لقانكف البحار مف اتفاقية اْلمـ ال

انظر د.أحمد عبد الكريـ سَلمة، قانكف حماية البيئة، دراسة تأصيمية في اْلنظمة الكطنية كاالتفاقية، مرجع سابؽ،  -2
 .ُّْص
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فقد استمزمت أف ال تككف ىذه القكانيف كاْلنظمة كالتدابير الكطنية أقؿ فعالية، في منع تمكث البيئة      
كالمكضكعة مف قبؿ المنظمة  يطرة عميو مف القكاعد كالمعايير المعترؼ بيا عمكمان البحرية كخفضو كالس

ميما لتنفيذ القكاعد الدكلية، كال  الدكلية المختصة أك عف طريؽ مؤتمر دبمكماسي عاـ كىذا يشكؿ ضمانان 
 (.ُسيما في المياه الكاقعة خارج الكالية الكطنية لمدكلة الساحمية، أم في أعالي البحار)

كما ألزمت االتفاقية أنو يجب أف تعاد دراسة تمؾ القكانيف كاْلنظمة كاإلجراءات مف كقت ْلخر      
عمى استمرار فعالية القكانيف  ، كحرصان مع الطابع التطكرم لمقانكف عمكمان  حسب الضركرة، كذلؾ تماشيان 

 (.ِكاْلنظمة البيئية البحرية لمكاجية المستحدثات مف مصادر التمكث البحرم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ.ُِٖٗ/ مف اتفاقية اْلمـ المتحدة لقانكف البحار ُُِانظر المادة / -ُ
انظر د.أحمد عبد الكريـ سَلمة، قانكف حماية البيئة، دراسة تأصيمية في اْلنظمة الكطنية كاالتفاقية، مرجع  -ِ

 .ُْْسابؽ، ص
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  1891االلتزام الوارد في اتفاقية برشمونة ثانيا:  

اإلقميمية لمبيئة البحرية كذلؾ  ىذه االتفاقية مف أىـ االتفاقيات التي ظيرت في مجاؿ الحماية تعد    
كذلؾ ْلنيا لـ تكافح مصدران  (.ُْلنيا أكؿ اتفاقية إقميمية غطت بشكؿ كاسع كؿ مصادر التمكث البحرم)

ا نصت عميو مف مصادر التمكث، بؿ عالجت المصادر المختمفة لمتمكث. كمما يؤكد ذلؾ م معينان 
/ مف ىذه االتفاقية عمى أف )تتعيد الدكؿ اْلطراؼ المتعاقدة كذلؾ بتعزيز التدابير المتعمقة ّ-ْالمادة/

إقميمية  تعتبرك  (.ِبحماية البيئة البحرية مف جميع أنكاع التمكث كمصادره، في منطقة البحر المتكسط()
ذه االتفاقية كممحقاتيا تفصيَلت عديدة ى تضمنتكلقد  ْلنيا تختص في البحر اْلبيض المتكسط فقط. 

  (ّ)ىي االلتزامات التي تضمنتيا ىذه االتفاقية. كلكف ما ييمنا ىنا ما

 السفف كالطائرات: الناجـ عفالتمكث االلتزاـ بحماية البيئة البحرية مف  ػػػػػُ

حيث ألزمت ىذه االتفاقية الدكؿ اْلطراؼ في اتخاذ كافة التدابير كاإلجراءات الَلزمة لحماية البحر      
عف إلقاء الفضَلت مف السفف أك الطائرات،  المتكسط مف ىذا المصدر مف الممكثات، سكاء أكاف ناتجا ن

ية أف تتخذ الدكؿ اْلطراؼ (. كما أكجبت ىذه االتفاقْأـ ذلؾ الذم ينجـ عف التشغيؿ االعتيادم ليا)
التدابير كافة التي تتكافؽ كالقانكف الدكلي، لكقاية البحر اْلبيض المتكسط مف التمكث الناجـ عف عمميات 
التصريؼ مف السفف، كالتخفيؼ مف حدة ىذا التمكث كمكافحتو، كما تعمؿ عمى ضماف التنفيذ الفعاؿ في 

ى المستكل الدكلي فيما يتعمؽ بمكافحة ىذا النكع مف عم ىذه المنطقة، لألنظمة المعترؼ بيا عمكمان 
 (. ٓالتمكث في المنطقة المذككرة)

 كىنا يعاب عمى االتفاقية اإلحالة عمى قكاعد القانكف الدكلي، كذلؾ ْلف القكاعد العالمية قد أصبحت    

 .ِٔانظر عبد اليادم محمد العشرم، مرجع سابؽ، ص -ُ
النظاـ القانكني لحماية البيئة البحرية مف التمكث في البحر  مف كتاب/ مف الممحؽ اْلكؿ ّ-ْانظر المادة/ -ِ

 .ِّٗ، صمرجع سابؽمي صداقة،المتكسط، صمحية ع
 .ُٕٔٗ/ِ/ُٔتـ التكقيع عمى ىذه االتفاقية في  -ّ
 .ِّٗ/ مف الممحؽ اْلكؿ، صٓالمرجع السابؽ، المادة/ -ْ
. كأيضا انظر د.أحمد عبد الكريـ سَلمة، قانكف ّّٗ-ِّٗ/ مف الممحؽ اْلكؿ، صٔالمرجع السابؽ المادة/ -ٓ

 .ُُٔحماية البيئة، دراسة تأصيمية في اْلنظمة الكطنية كاالتفاقية، مرجع سابؽ، ص
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ة  مف ىذا عاجزة عف تحقيؽ الحماية لمبيئة البحرية إال بصكرة نسبية، كمما زاد مف نسبية الحماية المقرر 
ال يمكف تجاكزه، كىك متنافي مع  عمكيا ن المصدر مف التمكث ىك جعؿ التدابير الدكلية معيارا ن كسقفا ن

 (.ُمبررات كجكد المعايير كالقكاعد اإلقميمية)

 ىذه االتفاقية: أحكاـااللتزاـ بتنفيذ ػػػػػ ِ 

(، إضافة إلى الدكر ِ()(UNEBلمبيئة  فقد أسندت ىذه االتفاقية مياـ تنفيذىا لبرنامج اْلمـ المتحدة     
الفعاؿ الذم يمعبو المركز اإلقميمي لحماية البحر اْلبيض مف التمكث بالبتركؿ في مياـ التنفيذ، 

عما تضمنتو المادة/ / مف إلزاـ لمدكؿ اْلطراؼ بالتعاكف في كضع اإلجراءات كالتدابير التنفيذية ُِفضَل ن
(. أم أف االتفاقية أرجعت إلى الدكؿ اْلطراؼ سمطة تنفيذ ّقة بيا)ْلحكاميا كأحكاـ البركتكككالت الممح

أحكاميا كفي ىذا الجانب يظير ضعؼ أثر االتفاقية، إذ يقاس بالنجاح في االتفاقية عمى مدل قدرتيا 
بالكصكؿ إلى إيجاد شخصية اعتبارية تذكب فييا سيادة الدكؿ المتعاقدة كتصبح تمؾ الشخصية بمثابة 

 (.ْع المتعاقديف في تنفيذ ما تـ االتفاؽ عميو بدكف أم تقصير)النائب عف جمي

كفي سبيؿ تنفيذ أحكاـ االتفاقية، قررت االتفاقية في مجاؿ التعاكف العممي كالتكنكلكجي أنو ينبغي      
عمى اْلطراؼ أف تتعاكف، مباشرة أك عف طريؽ المنظمات الدكلية أك اإلقميمية المختصة، في مجالي 

     ؾ تتعيد الدكؿ اْلطراؼالعمـ كالتكنكلكجيا، كبتبادؿ البيانات كغيرىا مف المعمكمات العممية، ككذل
 بتطكير كتنسيؽ برامجيا الكطنية لمبحكث المتعمقة بجميع أنكاع التمكث البحرم في منطقة البحر
المتكسط، كالتعاكف في إعداد كتنفيذ برامج إقميمية كدكلية لمبحكث، كتكفير المعكنة الفنية كغيرىا في 

المتكسط، مع إسناد اْلكلكية لَلحتياجات الخاصة المجاالت المتعمقة بالتمكث البحرم في منطقة البحر 
 (.ٓفي البمداف النامية في إقميـ البحر المتكسط)

انظر د.عبده عبد الجميؿ عبد الكارث، حماية البيئة البحرية مف التمكث في التشريعات الدكلية الداخمية، مرجع  -ُ
 .َُٔسابؽ، ص

دار النيضة العربية، مكث في القانكف الدكلي العاـ،انظر د.محمد مصطفى يكنس، حماية البيئة البحرية مف الت -ِ
 .ُٗص ـ،ُٔٗٗاالسكندرية، 

النظاـ القانكني لحماية البيئة البحرية مف التمكث في البحر  / مف الممحؽ اْلكؿ، مف كتابُِانظر المادة / -ّ
 .ََْالمتكسط، صمحية عمي صداقة، مرجع سابؽ، ص

لبيئة البحرية مف التمكث في التشريعات الدكلية الداخمية، مرجع انظر د.عبده عبد الجميؿ عبد الكارث، حماية ا -ْ
 .ُٓٔسابؽ، ص

انظر د.أحمد عبد الكريـ سَلمة، قانكف حماية البيئة، دراسة تأصيمية في اْلنظمة الكطنية كاالتفاقية، مرجع  -ٓ
 .ُْٔسابؽ، ص
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كما رأت االتفاقية إسناد ميمة السكرتارية كاإلشراؼ عمى تنفيذ االتفاقية إلى برنامج اْلمـ المتحدة      
/ مف االتفاقية عمى أف يعيف اْلطراؼ المتعاقدة برنامج اْلمـ المتحدة ُّلمبيئة، بحيث تضمنت المادة/

 لى اجتماعات اْلطراؼ كالمؤتمراتالدعكة إ -لمبيئة لإلطَلع بمسؤكلية كظائؼ السكرتارية التي منيا: أ
 النظر في االستفسارات -إحاطة اْلطراؼ باإلخطارات كالتقارير كغيرىا مف المعمكمات ج -ب

 كالمعمكمات الكاردة مف اْلطراؼ كالتشاكر معيا بشأف المسائؿ المتعمقة باالتفاقية كالبركتكككالت الممحقة
لية اْلخرل التي تعتبرىا اْلطراؼ المتعاقدة مختصة تأميف التنسيؽ الضركرم مع الييئات الدك  -بيا د
 (.ُالقياـ بكضع الترتيبات اإلدارية مف أجؿ مباشرة كظائؼ السكرتارية عمى نحك فعاؿ) -ق

كمف ىنا نرل أف جانب التنفيذ ىك أضعؼ جزء في الجيكد الدكلية إلحكاـ الرقابة عمى التمكث      
فاقية إلى عـز كصدؽ الدكؿ المتعاقدة الممقى عمى عاتقيا تنفيذ (. إذ ترجع فعاليتو بمكجب االتِالبحرم)

االتفاقية كالتي ستتكلى بمكرة أحكاـ االتفاقية في إجراءاتيا التشريعية كالتنفيذية كالقضائية، كسيككف ذلؾ 
عمى جانب مف اْلىمية إذا ما كجدت سمطة تسير عمى ضماف تنفيذ الدكؿ اْلطراؼ لتمؾ اْلحكاـ، كأما 

نيا  ىي التي تضع القاعدة كمف ثـ تنفذىا كتسير عمى ضماناتيا، فإنيا ستجعؿ ذلؾ بما يتفؽ مع كا 
 (.ّمصالحيا الذاتية كلك كاف عمى حساب حماية البيئة البحرية مف التمكث)

/ مف االتفاقية حيث أظيرت عدـ التكصؿ إلى نظاـ قانكني ُِكمما يؤكد ىذا الرأم نص المادة/     
بقكاعد المسؤكلية كضمانة لتنفيذ أحكاميا لما يترتب مف إجراءات مدنية كجنائية حياؿ مستقؿ فيما يتعمؽ 

االنتياكات التي قد تتعرض ليا أحكاـ االتفاقية، حيث نصت ىذه المادة عمى أف )تتعيد اْلطراؼ 
المتعاقدة بالتعاكف في أقرب كقت ممكف في صياغة كاتخاذ اإلجراءات المناسبة المتعمقة بتحديد 

سؤكلية القانكنية، كالتعكيض عف اْلضرار الناجمة عف تمكث البيئة البحرية، بسبب خرؽ االتفاقية الم
(. كفي ىذا النص داللة كاضحة عمى عدـ االتفاؽ بيف اْلطراؼ ْكالبركتكككالت الممحقة بيا()

 بخصكص كضع قكاعد محددة لممسؤكلية كالتعكيض عف اْلضرار التي تنجـ عف انتياؾ أحكاميا.

ظر المستشار أحمد محمكد الجمؿ، حماية البيئة البحرية مف التمكث في ضكء التشريعات الكطنية كاالتفاقيات ان -ُ
. كد.أحمد عبد الكريـ سَلمة، قانكف حماية البيئة، دراسة ٖٗاإلقميمية كالمعاىدات الدكلية، مرجع سابؽ، ص

 .ُٓٔتأصيمية في اْلنظمة الكطنية كاالتفاقية، مرجع سابؽ، ص
 .ْٕد.محمد مصطفى يكنس، حماية البيئة البحرية مف التمكث في القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ،ص انظر -ِ
انظر د.عبده عبد الجميؿ عبد الكارث، حماية البيئة البحرية مف التمكث في التشريعات الدكلية الداخمية،مرجع  -ّ

 .ُٕٔسابؽ، ص
انكني لحماية البيئة البحرية مف التمكث في البحر النظاـ الق / مف الممحؽ اْلكؿ، مف كتابُِانظر المادة / -ْ

 .ّٓٗالمتكسط، صمحيو عمي صداقة، مرجع سابؽ، ص
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كفي ىذه الداللة تقميؿ مف الحماية التي تيدؼ إلى تحقيقيا ىذه االتفاقية، ذلؾ أف القاعدة القانكنية     
لـ تتكفر القاعدة القانكنية عمى تختمؼ عف غيرىا مف القكاعد اْلخَلقية بعنصر اإللزاـ كالذم لف يأتي ما 

ؽ القكاعد الدكلية العامة لممسؤكلية في القانكف الدكلي ينظاـ المسؤكلية القانكنية فييا غير أنو يمكف تطب
 (.ُكالتي تجعؿ مف العمؿ غير المشركع أم المخالؼ ْلحكاـ االتفاقية الدكلية كأساس لترتيبيا)

/ منيا الدكؿ في كضع برنامج َُألزمت االتفاقية في المادة/كبشأف الرصد المستمر لمتمكث فقد      
رصد مستمر ْلجؿ اكتشاؼ التمكث في كقت مبكر. كيتـ ذلؾ بالتعاكف الكثيؽ مع الييئات الدكلية 
المختصة كالتي ستساعد عمى إيجاد برامج تكميمية مشتركة مف أجؿ رصد ممكثات البحر المتكسط 

سمطاتيا الكطنية المختصة بيذا النظاـ، ككؿ ذلؾ يحتاج إلى كبصكرة مستمرة كعمى الدكؿ تسمية 
جراءات مشتركة لتحقيؽ نظاـ الرصد المستمر لممنطقة.)  (ِصياغة قكاعد كا 

/ منيا الدكؿ اْلطراؼ عمى اتخاذ اإلجراءات الضركرية ٗكما ألزمت ىذه االتفاقية في المادة/    
ت أسبابيا، كالحد مف الضرر الناجـ عنيا أك إزالتو. لمكاجية حاالت الطكارئ الممكثة لممنطقة ميما كان

لذلؾ أكجبت ىذه المادة عمى الدكؿ عند عمميا بحالة التمكث الطارئة القياـ بدكف إبطاء بإخطار  كتنفيذا ن
 (.ّالمنظمة أك أم طرؼ يحتمؿ أف يتأثر بيذه الحالة بصكرة مباشرة أك عف طريؽ المنظمة)

لمتعاكف اإلقميمي كبعد دراسة اْلحكاـ المخت      مفة ليذه االتفاقية، نرل أف ىذه االتفاقية شكمت نمكذجا ن
في مجاؿ حماية البيئة البحرية مف التمكث بالنفط كغيره مف المكاد اْلخرل، حيث تضمنت االتفاقية 
كبركتكككالتيا كممحقاتيا تفصيَلت عديدة تتضمف اتخاذ كافة الكسائؿ لحماية البحر المتكسط مف التمكث 

ف كافة مصادر التمكث، كمع ذلؾ يؤخذ عمى ىذه االتفاقية كثرة االستثناءات كالتقيد بصيغ العمـك ككذا م
غفاليا كضع قكاعد قانكنية لمكضكع المسؤكلية عف  اإلحالة إلى القكاعد العالمية في بعض أمكرىا كا 

 (.ْاْلضرار التي تنجـ عف مخالفة أحكاميا)

 .ِِٖلية عف المساس بسَلمة البيئة البحرية، مرجع سابؽ، صانظر د.صَلح ىاشـ، المسؤكلية الدك  -ُ
سمسمة دائرة المعارؼ، الدار العربي لمنشر، القاىرة، انظر د.أحمد عبد الكىاب عبد الجكاد، تمكث البحر اْلبيض،  -ِ

 . ّٖٕص،ـَََِالطبعة اْلكلى، 
يتيف القانكنية كالفنية، منشأة انظر د.معكض عبد التكاب، د.مصطفى معكض عبد التكاب، جرائـ التمكث مف الناح -ّ

 .ِْٗـ، صُٖٔٗالمعارؼ اإلسكندرية، 
.مرجع سابؽ. كد. عبد اليادم عشرم، االختصاص ِٖٗانظر نبيمة كامؿ، نحك قانكف مكحد لحماية البيئة، ص -ْ

،مرجع سابؽ. انظر د.عبده عبد الجميؿ عبد الكارث، حماية البيئة البحرية مف ُُٔفي حماية البيئة البحرية، ص
 .ُِٕالتمكث في التشريعات الدكلية الداخمية، مرجع سابؽ، ص
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 الثاني الفرع

 األحكام النوعية

كالتدابير التي  اإلجراءاتمجمكعة مف  تمثؿ المستمدة مف االتفاقيات الدكلية القكاعد القانكنيةإف    
تتخذىا الدكؿ كذلؾ لمنع تمكث البيئة البحرية أك الحد منو، كىذه القكاعد متنكعة كذلؾ بحسب نكع المادة 
الممكثة لمبيئة البحرية، كبحسب المنطقة البحرية التي يراد حمايتيا مف التمكث، كبحسب صفة الدكلة التي 

  الفرع إلى ما يمي:نا سنقسـ ىذا تقـك بالتدابير المانعة لتمكث تمؾ البيئة. كمف ى

لنكع المادة الممكثة.أكالن    : القكاعد القانكنية لمنع تمكث البيئة البحرية كفقا ن

 : القكاعد القانكنية لمنع تمكث البيئة البحرية بحسب المنطقة البحرية.ثانيان 

 : القكاعد القانكنية لمنع تمكث البيئة البحرية تبعان لصفة الدكلة.ثالثان 
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لنوع المادة المموثةأوال:     القواعد القانونية لمنع تموث البيئة البحرية وفقا :

قكاعد قانكنية تيدؼ إلى منع  كجكد تتنكع المكاد التي تسبب تمكث البيئة البحرية، كمف ىنا البد مف     
 تمكث تمؾ البيئة بيذه المكاد.

 :منع التمكث بالزيتتدابير   ػػػػػُ

الزيت كذلؾ في المادة اْلكلى مف المرفؽ اْلكؿ بأنو )النفط في كؿ  (ُ)لقد عرفت اتفاقية ماربكؿ     
كاد المكررة ػػ عدا المكاد أشكالو بما في ذلؾ الزيت الخاـ كزيت الكقكد كالحمئة كالحثالة الزيتية كالم

درجة في المرفؽ اْلكؿ ليذا الممحؽ، ككيميائية التي تخضع ْلحكاـ الممحؽ الثاني ػػ ككذلؾ المكاد المالبتر 
تحت  دكف الحد مف الطابع العاـ لما سبؽ ذكره. كما عرفت الكقكد الزيتي كذلؾ في الَلئحة اْلكلى

زيت يستخدـ ككقكد في جياز دفع السفينة التي تحمؿ ىذا الزيت، ) بأنو عنكاف تعاريؼ مف ىذه االتفاقية
 فيك خميط ذك محتكل زيتي ما.  . أما الخميط الزيتي(كفي اَلالت المساعدة

 

ىذه االتفاقية كانت نتاج مؤتمر عقد في لندف في الفترة ما بيف تشريف اْلكؿ/أكتكبر إلى تشريف الثاني/نكفمبر  -ُ
غير قادرة عمى  ُْٓٗ، ككاف ىذا المؤتمر مف المنظمة الدكلية البحرية بعد أف رأت أف اتفاقية ُّٕٗسنة 

 اإلجراءاتحكؿ  تساؤالتنكف الذم أثار مكاجية المشاكؿ الجديدة لمتمكث البحرم خاصة بعد حادث تكرم كاي
، كىذه االتفاقية أدرجت الكثير مف ُّٕٗتشريف الثاني/نكفمبر  ِالقائمة لمنع التمكث البحرم بكاسطة السفف في 

كتعديَلتو في المرفؽ اْلكؿ الذم يغطي النفط كىي كاحدة مف أىـ االتفاقيات  ُْٓٗفقرات اتفاقية لندف عاـ 
لية، كقد صممت لمحد مف تمكث البحار، بما في ذلؾ اإلغراؽ كالنفط كالعادـ مف التمكث، البيئية البحرية الدك 

كىدفيا المعمف ىك: الحفاظ عمى البيئة البحرية مف خَلؿ القضاء التاـ عمى التمكث بالزيت كالمكاد الضارة اْلخرل 
ة، مع خمسيف في المائة مف دكل ُٓتصديؽ  ُّٕٗاتفاقية عاـ  كتطمبتكتقميؿ التصريؼ العرضي لتمؾ المكاد. 

، كانت قد تمقت ثَلث ُٕٔٗالنفاذ، كبحمكؿ عاـ  حيزحمكلة السفف التجارية في العالـ لتدخؿ  إجماليمجمكع 
حمكلة السفف التجارية  إجماليتصديقات فقط )اْلردف ككينيا كتكنس( التي تمثؿ أقؿ مف كاحد في المائة فقط مف 

 شاكؿ التقنية في التصديؽ عمى الممحؽ الثاني.في العالـ كيعزل ذلؾ جزئيا إلى الم

قد ال تدخؿ حيز التنفيذ، عمى الرغـ مف أىميتيا، كعدـ  ُّٕٗكبدأت تبدك مخاكؼ كثيرة في أف اتفاقية عاـ 
التصديؽ عمى اتفاقية منع التمكث قد كلد قمقا كبيرا، كفي الكقت نفسو، حدثت سمسمة مف حكادث ناقَلت النفط في 

أكثر صرامة لمحد مف التمكث العرضي كالتشغيمي  إجراءات، أدل إلى مطالب التخاذ ُٕٕٗكُٕٔٗعامي 
النفطي، كبما أف أكثر المتضرريف مف حكادث التسرب النفطي كانت الكاليات المتحدة لذلؾ فقد أخذت زماـ 

ل لسَلمة ، إلى النظر في اعتماد لكائح أخر ُٕٕٗالمبادرة في طمب مجمس المنظمة  البحرية الدكلية، مايك 
 ====الناقَلت كتحسيف مستكيات أداء ناقَلت النفط عف طريؽ االىتماـ بأساليب تشيدىا كصناعتيا
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، باستثناء ف السففتصريؼ الزيكت أك الخَلئط الزيتية في البحر مماربكؿ اتفاقية  حيث حظرت     
 الحاالت التي تمبي فييا جميع الشركط التالية:

ؼ أف ال تككف الناقمة داخؿ منطقة يفيما يتعمؽ بناقَلت الزيت، فيشترط حتى يسمح ليا بالتصر      
/ ميَل ن بحريا ن مف أقرب أرض، كأف تككف السفينة َٓخاصة، كأف تككف الناقمة عمى مسافة تتجاكز /

الميؿ البحرم الكاحد، مبحرة، كأف ال يتجاكز المعدؿ المحظي لتصريؼ المحتكل الزيتي ثَلثكف ليترا ن في 
 َََُٓ/ُكأف ال تتجاكز الكمية الكمية لمزيت المصرؼ في البحر فيما يتعمؽ بالناقَلت المكجكدة بنسبة 

مف مجمكع كمية البضاعة المعينة، كأف ال تزيد ىذه النسبة فيما يتعمؽ بالناقَلت الجديدة عف 
لزيت كترتيب لصياريج النفايات ، كأف تككف الناقمة مجيزة بنظاـ لرصد كضبط تصريؼ اََََّ/ُ

( طف فأكثر، ََْ) الزيتية. أما فيما يتعمؽ بالسفف غير ناقَلت الزيت ذات الحمكلة اإلجمالية البالغة
ال  كجماـ غرؼ اَلالت في ناقَلت الزيت فيشترط حتى يسمح ليا بالتصريؼ أف تككف السفينة مبحرة كأف

ل الزيتي لمدفيؽ دكف تخفيؼ خمسة عشر جزءا ن تككف داخؿ منطقة خاصة، كأف ال يتجاكز المحتك 
قيد التشغيؿ  اْلكؿ مف ىذه االتفاقية المرفؽ ( مفُٔت المطمكبة في الَلئحة)بالمميكف، كأف تككف المعدا

 (.ُفي ىذه السفينة)

حكؿ سَلمة الناقَلت  ُٖٕٗبالمعدات المناسبة.  ككافؽ المجمس عمى عقد مؤتمر في شباط/ فبراير  كتزكيدىا 
، ُٖٕٗشباط عاـ  ُٕ-ٔكبالفعؿ عقد المؤتمر الدكلي لسَلمة الناقَلت كلمكقاية مف التمكث في  نع التمكث.كم

التفاقية جديدة، أك إعداد بركتكككؿ إضافي يمحؽ باالتفاقية  اإلعدادإما  ككاف أماـ المؤتمر ثَلث مقترحات:
قية أك أف يعد بركتكككؿ يتضمف في ثناياه اْلصمية بحيث يعتبر االنضماـ إلى البركتكككؿ شرط لتنفيذ االتفا

، ( ُٔٔ)انظر محمد مصطفى يكنس، مرجع سابؽ، ص نصكص االتفاقية، كبالفعؿ تـ تبني المقترح اْلخير
بشأف سَلمة اْلركاح  ُْٕٗالمتعمؽ باتفاقية عاـ  ُٖٕٗكنتج عف المؤتمر بركتكككليف اْلكؿ: بركتكككؿ عاـ 

لمنع التمكث  ُّٕٗالمتعمؽ باالتفاقية الدكلية لعاـ  ُٖٕٗبركتكككؿ عاـ ( كالثاني ُٖٕٗفي البحار )سكالس 
 . ُٖٕٗشباط/ فبراير ُٕبركتكككؿ اتفاقية التمكث البحرم( الذم اعتمد في  ُٖٕٗالناجـ عف السفف )

( كأصبحت كاتفاقية ُّٕٗباالتفاقية اْلصؿ )ماربكؿ  ُٖٕٗكلقد دمج بركتكككؿ اتفاقية التمكث البحرم عاـ 
( أك االتفاقية الدكلية لمنع التمكث البحرم مف ُٖٕٗ/ُّٕٗدة ككأداة قانكنية كاحدة سميت بالسـ )ماربكؿ كاح

( كتحمؿ ىذه ُٖٕٗ/ ُّٕٗالمتعمؽ بيا )  ُٖٕٗبصيغتيا المعدلة ببركتكككؿ عاـ  ُّٕٗالسفف لعاـ 
منع التمكث  ُْٓٗ/ْ/ِٔلندف المنعقدة في  ُْٓٗاالتفاقية اسـ التمكث البحرم. فيما كاف الغرض مف اتفاقية 

 تسعى لمنع التمكث مف السفف مف أم مصدر كاف.   ُٖٕٗ/ ُّٕٗبالنفط، فإف اتفاقية ماربكؿ 

الطبعة  / )بعنكاف ضبط تصريؼ الزيكت( الفقرة اْلكلى ،ٗ،  الَلئحة/ٖٕ/ّٕانظر المرفؽ اْلكؿ مف اتفاقية مار بكؿ  -1

،طباعة برٌطانٌا العظمى،رقم المبٌع: 2003م، منشورات المنظمة البحرٌة الدولٌة لندن، 2002الجامعة لعام 

ib518a ،ٗٓص. 
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كما منعت أف يحتكم أم تصريؼ في البحر عمى مكاد كيميائية أك مكاد أخرل بكميات أك درجات      
عمى البيئة البحرية)  (. ُتركيز تشكؿ خطرا ن

إبقاء المخمفات الزيتية التي ال يمكف تصريفيا في البحر بمقتضى الفقرات)كأكجب      ( ْكِكُت أيضا ن
 (ِمف ىذه الَلئحة عمى متف السفينة، أك تصريفيا في مرافؽ االستقباؿ.)

 / ألؼ طف كأكثر،َْكما أكجبت عمى ناقَلت الزيت الخاـ الجديدة التي تزيد حمكلتيا عف /      
ناقَلت منتجات / ألؼ طف كأكثر، أف تجيز بصياريج صابكرة نظيفة أك َْالزيت التي حمكلتيا/ كأيضا ن

(، ك ّما يسمى بنظاـ الخزانات النظيفة كىي خزانات حمكلة مخصصة لَلستخداـ الدائـ كخزانات تكازف)
الصابكرة النظيفة ىي الصابكرة في صيريج لمنفط قد تـ تنظيؼ النفايات السائمة كتعتبر الصابكرة نظيفة 

في المميكف) (. كأكجبت عمى كؿ ْإذا كانت نسبة الزيت في مياه المجارم ال تتجاكز خمسة عشر جزءا ن
/ ألؼ طف كأكثر كجميع ناقَلت منتجات الزيت، أف َِمف ناقَلت الزيت الخاـ الجديدة التي حمكلتيا /

اريج  مفصكلة تجيز بصياريج صابكرة مفصكلة، كيمكف تعريفيا بأنيا مياه الصابكرة المعبأة في صي
تماما ن عف شبكات الشحنات الزيتية كزيت الكقكد، كالتي تـ تخصيصيا بشكؿ دائـ لنقؿ الصابكرة أك لنقؿ 

 بضائع أخرل غير النفط أك مكاد ضارة مختمفة.

/ طف فأكثر أف تجيز بصيريج أك ََْكأكجبت عمى كؿ السفف التي تبمغ حمكلتيا اإلجمالية/     
كعمى  (ٓلتمقي المخمفات الزيتية)الحمأة( التي ال يمكف معالجتيا بطريقة أخرل)صياريج ذا سعة كافية، 

/ طف التزكد بمعدات ََََُ/طف فأكثر كتقؿ عف /ََْجميع السفف التي تبمغ حمكلتيا اإلجمالية/
 .لترشيح الزيكت

 

 

 

 .َٔ(،المرجع السابؽ،صٓ-ٗانظر الَلئحة) -ُ
 .َٔ(،المرجع السابؽ،صٔ-ٗانظر الَلئحة) -ِ
ـ، ُٖٗٗقتصادياتو، جامعة قطر انظر سعيد محمد الحفار، المكسكعة البيئية العربية، المجمد الثاني، التمكث كا -ّ

 .ُّْٕص
 .ْٖ-ْٕ، مرجع سابؽ، صٖٕ/ّٕ/ مف المرفؽ اْلكؿ مف اتفاقية مار بكؿ ُانظر الَلئحة/ -ْ
 .ّٗ، مرجع سابؽ،صٖٕ/ّٕ/ مف المرفؽ اْلكؿ مف اتفاقية مار بكؿ ُٕانظر الَلئحة/ -ٓ
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/ طف فأكثر، َُٓالدكؿ اْلعضاء بإخضاع كؿ ناقمة بتركؿ يبمغ كزنيا / ماربكؿ اتفاقيةألزمت  كما     
/ طف، لفحكص تشمؿ ىيكؿ السفينة كمعداتيا كمدل صَلحيتيا ََْككؿ سفينة يزيد كزنيا عمى/

كبعد إتماـ ىذه  لإلبحار كيجب أف تككف مكضحة بالتفصيؿ مف قبؿ حككمة الدكلة المرخصة لمسفينة،
دكلية خاصة بمنع تمكث البحار بالزيت. بحيث ال يسمح بتشغيؿ أم سفينة  الفحكصات تصدر ليا شيادة

(. كما ُقبؿ إصدار ىذه الشيادة، كتصدر ىذه الشيادة مف قبؿ حككمة الدكلة التي ترفع السفينة عمميا)
 / مف االتفاقية أثر ىذه الشيادة، ككجكب االعتراؼ المتبادؿ بيا بيف الدكؿ اْلعضاء.ٓحددت المادة /

 :المكاد السائمة الضارة كتصريفيا التمكث مفتدابير منع  ػػػػػِ

أم مادة مدرجة في ) كذلؾ في الممحؽ الثاني بأنيا المكاد السائمة الضارة، ماربكؿ اتفاقيةلقد عرفت      
( كفي الممحؽ الثالث ْ،ّمف ىذا الممحؽ أك مصنفة بصكرة مؤقتة بمقتضى الَلئحة) (ِ)المرفؽ الثاني
في عبكات أك حاكيات  التفاقية كىك بعنكاف لكائح منع التمكث بالمكاد المؤذية المنقكلة بحران مف ىذه ا

تمؾ المكاد المحددة كمادة ممكثة بحرية في مدكنة المكاد الخطرة ) شحف، كعرفت المكاد المؤذية بأنيا
 .(الدكلية

إلى أربعة أقساـ كىي،  الثاني مف اتفاقية ماربكؿ المرفؽ تقسيـ المكاد السائمة الضارة فيحيث تـ      
(A,B,C,D كذلؾ تبعان )  كانت اإلجراءات بدرجة مف االحتياط  لفداحة الضرر، فكمما كاف الضرر فادحان

إذا ما صرفت في  ػػػػػػػ المكاد السائمة الضارة التي تؤدميمكف تعريفيا عمى أنيا  (Aالكافي. فبالنسبة لمفئة)
إلى تعريض المكارد البحرية أك الصحة  ػػػػػػػػػ نظيؼ الصياريج أك تفريغ الصابكرةت تالبحر بعد عمميا

البشرية إلى خطر شديد أك إلى إلحاؽ ضرر خطير بالمرافؽ االستجمامية أك غيرىا مف االستخدامات 
 المشركعة لمبحر، مما يبرر اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة التمكث.

 

 

 

الحميد، حماية الخميج العربي مف التمكث بالزيت في ضكء االتفاقيات الدكلية  انظر عاشكر عبد الجكاد عبد -ُ
كاإلقميمية كالتشريعات الكطنية، مؤتمر نحك دكر فاعؿ لمقانكف في حماية البيئة كتنميتيا اإلمارات العربية، 

 .ِٖـ، صُٗٗٗ
 .الضارة كتصريفيا( المكاد السائمة)أحكاـ كلكائح الرقابة عمى التمكث مف بعنكاف المرفؽ الثاني  -ِ
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مف حيث جسامة الضرر كالتدابير المتخذة، فالضرر  A( فيي تختمؼ عف الفئة Bأما الفئة الثانية)   
فالضرر  Cالناجـ عف ىذه الفئة ىك خطر مما يبرر اتخاذ تدابير خاصة لمكافحة التمكث، أما الفئة 

فالضرر الناجـ عنيا طفيؼ  Dالفئة  الناجـ عنيا ثانكم مما يتطمب فرض شركط تشغيمية خاصة، كأخيران 
 (.ِمما يتطمب إيَلء شيء مف العناية لمظركؼ التشغيمية)

أما بالنسبة لتصريؼ ىذه المكاد، فقد نصت االتفاقية عمى الحظر النسبي لتصريؼ ىذه المكاد،      
 بحيث يحظر تصريؼ ىذه المكاد في البيئة البحرية إال إذا اشتممت عمى شركط محددة. 

أف تككف السفينة مبحرة  -ُ( مف ىذه المكاد ىي، Aفبالنسبة لمشركط الكاجب تكفرىا في الفئة)    
بسرعة سبعة عقد عمى اْلقؿ في حالة السفف ذاتية الدفع أك أربعة عقد عمى اْلقؿ بالنسبة لمسفف غير 

مف  ن أف يجرم التصريؼ تحت خط الماء كعمى مسافة ال تقؿ عف اثني عشر ميَل -ِذاتية الدفع   بحريا ن
. كبالنسبة لمشركط الكاجب تكفرىا في الفئة (  (Bأقرب يابسة كفي عمؽ ال يقؿ عف خمس كعشركف مترا ن

 لكف مع إضافة شرط أال كىك، أف تحظى إجراءات Aفيي نفس الشركط الكاجب تكفرىا في الفئة 
 ّـُالتصريؼ كترتيباتو بمكافقة اإلدارة كأف ال تتجاكز الكمية القصكل المصرفة مف كؿ صيريج عف )

( فيي نفس الشركط (C( مف سعة الصيريج. أما فيما يتعمؽ بالشركط الكاجب تكفرىا في الفئة َََّ/
ية المصرفة لكف تختمؼ عنيا في الكمية المصرفة بحيث يجب أف ال تتجاكز الكم Bالكاردة في الفئة 

( فيشترط فييا أف تككف السفينة مبحرة بسرعة ال (D( مف سعة الصيريج. أما بالنسبة لمفئة َََُ/ّـُ)
( عقدة بحرية، كأف يجرم التصريؼ عمى مسافة ال تقؿ عف اثني عشر ميؿ بحرم، كال ْ-ٕتقؿ عف )

فة مقابؿ كؿ عشر أجزاء مف يجكز في حاؿ المادة المخمكطة أف يزيد التفريغ عمى جزء مف المادة المتخم
 (ِالماء. )

في عبكاتمنع التمكث بالمكاد المؤذيتدابير  ػػػػػّ  :ة المنقكلة بحرا ن

بأنيا المكاد المعرفة كممكثات كذلؾ بالمرفؽ الثالث مف اتفاقية ماربكؿ  المكاد المؤذية عرفةحيث      
حظرت االتفاقية نقؿ ىذه  كمف ىنا(، IMDGبحرية في المدكنة البحرية الدكلية لمبضائع الخطرة مدكنة )

 (.ّالمكاد إال إذا كاف ذلؾ يتماشى مع أحكاـ ىذه االتفاقية)

 .ِٔٔ، مرجع سابؽ،صٖٕ/ّٕ/ مف المرفؽ الثاني مف اتفاقية مار بكؿ ُ- ّانظر الَلئحة/ -ُ
 .ِٖٔ، مرجع سابؽ،صٖٕ/ّٕ/ مف المرفؽ الثاني مف اتفاقية مار بكؿ ٓانظر الَلئحة/ -ِ
في عبكات(بعنكاف  / مف المرفؽ الثالثُالَلئحة/انظر  -ّ مف  )لكائح منع التمكث بالمكاد المؤذية المنقكلة بحرا ن

 .ُّٗ، مرجع سابؽ،صٖٕ/ّٕاتفاقية مار بكؿ 
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كما أكجبت عمى كؿ سفينة تنقؿ مكاد مؤذية التزكد بقائمة خاصة أك بياف شحف يكضح المكاد      
ىذه المكاد، كما أنو يجب أف يحتفظ مالؾ السفينة أك ممثمو بنسخ  المؤذية المكجكدة عمى متنيا كمكاقع

(. إذا ن فالمكاد المؤذية المنقكلة في عبكات يحظر ُعف ىذه الكثائؽ إلى البر حتى يتـ تفريغ ىذه المكاد)
إلقائيا في البحر. كمع ذلؾ ىنالؾ استثناء نصت عميو الَلئحة السابعة مف ىذا المرفؽ بحيث يجكز 

لضماف سَلمة السفينة أك إنقاذ اْلركاح في  مكاد المؤذية في البحر عندما يككف ذلؾ ضركريان إلقاء ال
 البحار.

 :كرات مجارير السففمنع التمكث بقاذ تدابير ػػػػػْ

مياه  -ُبأنيا  ( مف اتفاقية ماربكؿِالرابع) المرفؽ مفقاذكرات في الَلئحة اْلكلى حيث عرفت ال     
مياه  -ِالصرؼ كغيرىا مف النفايات مف أم نكع مف أنكاع المراحيض، المباكؿ، كبالكعات دكرات المياه 

الصرؼ مف المرافؽ الطبيعية) العيادات،.....الخ( مف خَلؿ أحكاض الغسؿ كاالستحماـ المكجكدة في 
أم مياه عادمة أخرل  -ْحية مياه الصرؼ مف اْلماكف التي تحتكم عمى حيكانات  -ّىذه المرافؽ

ف قاذكرات المجارير محظكرة مف التصريؼ في البيئة البحرية ّعندما تختمط بمياه الصرؼ السابقة) (. كا 
ما لـ تستكؼ عدة شركط كىي، أف تككف قاذكرات المجارير مسحكقة كمطيرة، كأف يككف التصريؼ عمى 

حاؿ لـ تكف القاذكرات مسحكقة كمطيرة، يجب مسافة تتجاكز أربعة أمياؿ بحرية مف أقرب يابسة  كفي 
أف يككف التصريؼ عمى مسافة تتجاكز اثني عشر ميؿ بحرم مف أقرب يابسة كأف تككف السفينة مبحرة 

 (.ْبسرعة ال تقؿ عف أربعة عقد بحرية)

 :منع التمكث مف قمامة السفف تدابير ػػػػػٓ

قمامة بأنيا، جميع فضَلت الطعاـ كالفضَلت عرفت ال ماربكؿ اتفاقيةمف  (ٓ)الخامسالمرفؽ  كفي     
المنزلية كالتشغيمية باستثناء اْلسماؾ الطازجة كأجزائيا المكلدة أثناء التشغيؿ العادم لمسفينة كالتي تدعك 
الضركرة إلى التخمص منيا بصكرة دكرية فيما عدا المكاد المعركفة أك المدرجة في مَلحؽ أخرل مف 

 االتفاقية الحالية.

 .ّّٗ، مرجع سابؽ،صٖٕ/ّٕ/ مف المرفؽ الثالث مف اتفاقية مار بكؿ ّ-ْلَلئحة/انظر ا -ُ
 (.)لكائح منع التمكث بقاذكرات مجارير السففوهو بعنوان  -2

 .َُْ، مرجع سابؽ،صٖٕ/ّٕ/ مف المرفؽ الرابع مف اتفاقية مار بكؿ ُانظر الَلئحة/ -ّ
 .َْٔ، مرجع سابؽ،صٖٕ/ّٕ/ مف المرفؽ الرابع مف اتفاقية مار بكؿ ٖانظر الَلئحة/ -ْ
 وهو بعنوان )لوائح منع التلوث من قمامة السفن(. -5
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حيث نص ىذا المرفؽ عمى حظر التخمص مف النفايات في البيئة البحرية بما فييا عمى سبيؿ      
المثاؿ، الحباؿ، شباؾ الصيد، أكياس القمامة البَلستيكية، كفيما يتعمؽ بالحشايا كالبطانات كمكاد التعبئة 

لتي تطفك فكؽ سطح الماء فيككف التخمص منيا عمى أبعد مسافة مف اليابسة كبما ال يقؿ عف خمس ا
كعشركف ميؿ بحرم. كبالنسبة لمخمفات الطعاـ، كجميع أنكاع القمامة اْلخرل مثؿ )الكرؽ، الخرؽ، 

عف اثني  الزجاج، القكارير، ....الخ( فيككف التخمص منيا عمى أبعد مسافة مف اليابسة كبما ال يقؿ
 عشر ميؿ بحرم.

 :لنفاياتتصريؼ اك التمكث باإلغراؽ تدابير منع  ػػػػػٔ

منذ مئات السنيف استخدمت البحار كمكاف لمتخمص مف النفايات الناتجة عف اْلنشطة البشرية، كقد      
باب تـ التخمص مف العديد مف النفايات في مياه البحر، كيعد اَلف التصريؼ كاإلغراؽ مف بيف أىـ اْلس

 التي تؤدم إلى تمكيث البيئة البحرية، كالتي تؤدم إلى القضاء عمى اْلحياء البحرية.

بركتكككؿ ممحؽ   كذلؾ في ُٕٔٗاتفاقية برشمكنة  حيث تـ تنظيـ ىذا المصدر مف التمكث في    
حماية البحر المتكسط مف التمكث الناشئ عف تصريؼ النفايات مف السفف كالطائرات،  بعنكاف
/ منو المقصكد بتصريؼ النفايات )اإلغراؽ( ّ-ّـ، حيث حدد ىذا البركتكككؿ في المادة/ُٕٔٗةبرشمكن
أم  -أم تخمص متعمد مف الفضَلت أك المكاد اْلخرل في البحر مف السفف أك الطائرات، ب -بأنو )أ

شمؿ تخمص متعمد في البحر مف السفف كالطائرات( كأشارت الفقرة الرابعة مف نفس المادة أنو ال ي
التخمص في البحر مف الفضَلت أك المكاد اْلخرل الناجمة عف التشغيؿ العادم  -تصريؼ النفايات أ

لمسفف أك الطائرات ككذا معداتيا أك التخمص مف مثؿ ىذه المكاد أك الناجـ عف معالجة مثؿ ىذه 
غير مجرد إيداع المكاد بيدؼ أخر  -الفضَلت كالمكاد اْلخرل عمى مثؿ ىذه السفف كالطائرات، ب

 التخمص منيا شريطة أف ال يتعارض ذلؾ مع أىداؼ ىذا البركتكككؿ.

اإلغراؽ بأنو: كؿ طرح متعمد في  ََِٔلعاـ  ٗكعرؼ قانكف حماية البيئة البحرية السكرم رقـ      
المستخدمة، ككؿ إغراؽ  المنشآتالبحر لمنفايات أك المكاد اْلخرل مف السفف كالطائرات كالمنصات أك 

( أما التصريؼ فيك كؿ ُالمستخدمة في البحر.) كالمنشآتمتعمد في البحر لمسفف كالطائرات كالمنصات 
 (ِتسرب أك انسكاب أك انبعاث أك إفراغ أم نكع مف المكاد الممكثة أك التخمص منيا في البيئة البحرية.)

 .َِانظر المادة اْلكلى فقرة  -ُ
 .ُٓفقرة انظر المادة اْلكلى  -ِ
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إلى ثَلث أنكاع، فبالنسبة لمنكع اْلكؿ مف ىذه  السابؽ البركتكككؿ سيـ المكاد الممكثة لمبيئة فيتق حيث تـ
( ُالمكاد الممكثة فقد نص ىذا البركتكككؿ عمى الحظر المطمؽ ليذا النكع مف الماد الممكثة كالنفايات)

 حؽ اْلكؿ مف ىذا البركتكككؿ.كقد كرد تعداد ىذا النكع مف المكاد في الممكثة في المم

( مسبؽ كذلؾ حتى ِأما النكع الثاني مف النفايات كالمكاد الممكثة فإنو يمـز إلغراقيا تصريح خاص)     
تستطيع الجيات المختصة إجراء الدراسة الَلزمة لتقييـ أثار تمؾ المكاد عمى بيئة البحر المتكسط، كعمى 

تأذف لو في اإلغراؽ، كقد كرد تعداد ىذه المكاد في الممحؽ ضكء تمؾ الدراسات تمنح طالب الترخيص ك 
الثاني مف ىذا البركتكككؿ. أما النكع الثالث كاْلخير مف النفايات كالمكاد الممكثة التي لـ يرد ذكرىا في 
الممحقيف اْلكؿ كالثاني مف البركتكككؿ، فَل يجكز تصريفيا في البحر المتكسط إال بعد استصدار 

( التي تراعي خصائص المادة كتككينيا ّؽ مف السمطات الكطنية المختصة)تصريح عاـ مسب
 كخصائص المكقع كطريقة اإللقاء.

كما أكجبت االتفاقية في ىذا البركتكككؿ عمى كؿ طرؼ بتسمية سمطة كاحدة مختصة أك أكثر      
عمييا في  / كالتصاريح العامة المنصكصٓإلصدار التصاريح الخاصة المنصكص عمييا في المادة /

/، كلَلحتفاظ بسجَلت لماىية الفضَلت أك المكاد اْلخرل التي يجكز تصريفيا ككميات ٔالمادة/
التصريؼ، كلمكاقع التصريؼ كتاريخو كأسمكبو. كما تصدر السمطات المختصة لدل كؿ طرؼ مف 

 اْلخرل التي / فيما يتعمؽ بالنفايات أك المكادٔ/ك/ٓاْلطراؼ التصاريح المنصكص عمييا في المادتيف/
تحميميا في سفينة أك طائرة مسجمة في أراضييا  يزمع تصريفيا مما يتـ تحميميا في أراضييا أك مما يتـ

 (.ْأك ترفع عمميا عندما يتـ التحميؿ في أراضي دكلة غير طرؼ في ىذا البركتكككؿ)

ة بالتفتيش كما يتعيد كؿ طرؼ مف اْلطراؼ بأف يصدر تعميمات إلى سفنو كطائراتو الخاص     
لى اإلدارات المعنية اْلخرل بضركرة إخطار سمطاتو بأية حكادث أك حاالت في منطقة البحر  البحرم كا 
اْلبيض يشتبو بأف عمميات تصريؼ نفايات قد حدثت أك تكشؾ أف تحدث فييا بما يخالؼ أحكاـ ىذا 

)البركتكككؿ. كعمى ذلؾ الطرؼ أف يخطر أم طرؼ معيف أخر، إذا رأل ذلؾ مناس  (.ٓبا ن

النظاـ القانكني لحماية البيئة البحرية مف التمكث في  / مف بركتكككؿ اإلغراؽ، مف كتاب مف كتابْانظر المادة/ -ُ
 .َْٗالبحر المتكسط، صمحية عمي صداقة، مرجع سابؽ، ص

 / مف بركتكككؿ اإلغراؽ.ٓانظر المرجع السابؽ، المادة/ -ِ
 اإلغراؽ./ مف بركتكككؿ ٔانظر المرجع السابؽ، المادة/ -ّ
 .410/ من بروتوكول اإلغراق، ص10انظر المرجع السابق،المادة/ -4

 .411/ من بروتوكول اإلغراق، ص12انظر المرجع السابق،المادة/ -5
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كمف العيكب التي تكجو إلى ىذه االتفاقية أنيا اشتممت عمى استثناءات بيذا البركتكككؿ كذلؾ في      
تنطبؽ أحكاـ ىذا البركتكككؿ في حالة القكة القاىرة بسبب / منو كالتي تنص عمى أنو ال ٖنص المادة/

الظركؼ المناخية القاسية أك أم سبب أخر إذا ما ىددت تمؾ الظركؼ الحياة اإلنسانية أك السفينة أك 
/ مف ىذا البركتكككؿ بشأف عدـ تطبيؽ أحكامو في حالة الظركؼ ٗالطائرة. ككذلؾ ما كرد في المادة /

الظركؼ الحرجة كالتي ليا طبيعة إنسانية، كلغرض كفالة سَلمة الحياة  اْلرضية الطارئة كىي
(. كيَلحظ أف ىذه االستثناءات ترد عمى حظر إغراؽ النفايات المطمؽ الذم كرد في المادة ُاإلنسانية)

/ كمف ثـ فيك يجعؿ مف إمكانية انتياؾ أحكاـ االتفاقية كبحجة أف الذم دفع بالممكث إلى القياـ بمثؿ ْ/
 ؾ التصرؼ ىك القكة القاىرة أك الظركؼ اْلرضية الطارئة كالتي تتسـ بالغمكض كعدـ الدقة كالتحديد.ذل

أف ىذا البركتكككؿ جاء لتنظيـ عممية اإلغراؽ كليس لمنعو، حيث يتـ اإلغراؽ لمكاد  نرلكمف ىنا       
ضا لمتمكيث باإلغراؽ كمكاد أخرل يشترط بيا الترخيص الخاص لكؿ عممية عمى حدا، كتفسح المجاؿ أي

لتمؾ المكاد التي تحتاج تصريح عاـ. كىذا التنظيـ يقمؿ مف حماية البيئة البحرية لمبحر المتكسط كفقا 
 ْلحكاـ ىذه االتفاقية اإلقميمية.

 :في الحاالت الطارئة التمكث مف السفف بالنفط كالمكاد الضارة اْلخرلتدابير منع  ػػػػػٕ

البركتكككؿ الخاص بالتعاكف في  اتفاقية برشمكنة كذلؾ في حيث كرد ىذا المصدر مف التمكث في     
مكافحة تمكث البحر المتكسط بالنفط كالمكاد الضارة اْلخرل في الحاالت الطارئة، حيث قررت المادة 

زمة في حاالت اْلكلى مف ىذا البركتكككؿ عمى أف تتعاكف الدكؿ اْلطراؼ في اتخاذ اإلجراءات الَل
الخطر الشديد كالكشيؾ، التي تحيط بالبيئة البحرية، كبساحؿ طرؼ كاحد أك أكثر أك بمصالحيا 
المرتبطة، بسبب كجكد كميات كبيرة مف النفط أك المكاد الضارة اْلخرل الناجمة عف أسباب عرضية، أك 

البحر اْلبيض عف تراكـ إفرازات ضئيمة أخذت تمكث البحر أك تعرضو لمتمكث ضمف منطقة 
 (. ِالمتكسط)

 

 

 

 125انظر د.محمد مصطفى ٌونس، حماٌة البٌئة البحرٌة من التلوث فً القانون الدولً العام، مرجع سابق،ص -1

 وما بعدها.

مرجع سابؽ،  انظر د.أحمد عبد الكريـ سَلمة، قانكف حماية البيئة، دراسة تأصيمية في اْلنظمة الكطنية كاالتفاقية، -ِ
 .ُّٔص
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، كمما كاف ذلؾ ممكنان في حالة كما أ     لـز البركتكككؿ في المادة الخامسة منو اْلطراؼ بأف تقـك
إطَلؽ أك فقداف مكاد ضارة مف مراكب، معبأة في طركد أك عبكات شحف أك صياريج متنقمة أك عربات 

تمكث البيئة نقؿ برم أك سكة حديد، بالتعاكف فيما بينيا إلنقاذ تمؾ المكاد كاستعادتيا، لمحد مف أخطار 
 (.ُالبحرية)

/ مف ىذا البركتكككؿ عمى تعيد اْلطراؼ بإصدار تعميمات إلى ربابنة السفف التي ٖكما تضمنت المادة/
ترفع عمميا، تطالبيـ بإخطار اْلطراؼ اْلخرل أك المركز اإلقميمي بأسرع الطرؽ كأكثرىا كفاية في 

ك يحتمؿ أف تتسبب في تمكث مياه البحر جميع الحكادث التي تتسبب أ -الظركؼ السائدة بخصكص: أ
تكاجد، كخصائص، كمدل انسكاب النفط أك غيره مف المكاد  -بالنفط أك المكاد الضارة اْلخرل. ب

ككشيكا لمبيئة البحرية أك  خطران  الضارة اْلخرل التي تشاىد في البحر كالتي يحتمؿ أف تشكؿ تيديدان 
 ف اْلطراؼ.لمساحؿ أك لممصالح المرتبطة لطرؼ أك أكثر م

/ مف نفس البركتكككؿ، أنو عمى اْلطراؼ أف تعمـ عمى اْلطراؼ اْلخرل ٔكما تضمنت المادة/     
معمكمات عف سمطاتيا الكطنية المختصة بمكافحة التمكث، كعف تقارير التمكث كعف المسائؿ المتعمقة 

ة لمجابيتو كعف كضع برامج بتدابير المساعدة كعف اْلساليب الجديدة لتفادم التمكث كالتدابير الجديد
متصمة بذلؾ، كعمى اْلطراؼ التي اتفقت عمى تبادؿ المعمكمات فيما بينيا بطريقة مباشرة أف تقـك مع 
ذلؾ بإبَلغ ىذه المعمكمات إلى المركز اإلقميمي، كىذا المركز يحيط بدكره اْلطراؼ اْلخرل بما كرد إليو 

 مف معمكمات.

 

 

 

 

 

 

بركتكككؿ التعاكف في مكافحة تمكث البحر اْلبيض المتكسط بالزيت كالمكاد الضارة اْلخرل / مف ٓانظر المادة / -ُ
النظاـ القانكني لحماية البيئة البحرية مف التمكث في البحر المتكسط، صمحية  في الحاالت الطارئة، مف كتاب
 .َِْعمي صداقة، مرجع سابؽ، ص
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  حرية بحسب المنطقة البحريةالقواعد القانونية لمنع تموث البيئة البا:  ثاني

بدرجة متساكية، إذ قد تزيد كمية الممكثات في البحر  ليس ثابتان  البيئة البحرية التمكث في إف      
اإلقميمي عنو في الجرؼ القارم أك المنطقة االقتصادية الخالصة أك أعالي البحار، أك تقؿ إلى حد ما. 

تيدؼ إلى منع تمكث البيئة البحرية أك حكاـ القانكنية التي كترجع تمؾ النسب المتفاكتة إلى تفاكت في اْل
حيث يخضع كؿ تقسيـ مف البيئة البحرية إلى نظاـ قانكني يحدده كيقرر لو نظاـ الحماية مف  الحد منو،

اْلحكاـ القانكنية الخاصة بكؿ قسـ مف أقساـ  سنكرد ة عف القسـ اْلخر. كبالتاليالتمكث، بصكرة مختمف
 البيئة البحرية باإلضافة لممناطؽ البحرية ذات الحاالت الخاصة، كفؽ ما يمي:

 اْلحكاـ القانكنية لحماية البيئة البحرية مف التمكث في البحر اإلقميمي:ػػػػػ ُ

لضحالة المياه في ىذا الجزء مف يَلحظ في ىذا الجزء مف البيئة البحرية كثرة التمكث كذلؾ نتيجة      
بالنسبة  كحيكيا ن ميما ن البيئة البحرية، حيث منحت اتفاقية اْلمـ المتحدة لقانكف البحار الدكؿ الساحمية دكرا ن
لمكاجية التمكث مف السفف، كخاصة إذا ما عممنا أف ىذه المنطقة قريبة مف اليابسة، كبالتالي ستكتظ 

( كمف ىنا ألزمت ىذه االتفاقية الدكؿ الساحمية في اعتماد ُكالناقَلت) بحركة المركر البرمء لتمؾ السفف
ك( مف االتفاقية -ُ،ُِقكانيف كأنظمة تتعمؽ بحماية البيئة البحرية مف التمكث كىذا ما تضمنتو المادة)

كف لمدكلة الساحمية أف تعتمد طبقا ْلحكاـ ىذه االتفاقية كغيرىا مف قكاعد القان -ُكالتي تنص عمى أف ))
 -الدكلي قكانيف كأنظمة بشأف المركر البرمء عند البحر اإلقميمي تتناكؿ اْلمكر التالية كميا أك بعضيا أ

 الحفاظ عمى بيئة الدكلة الساحمية كمنع تمكثيا كخفضيا((.  -......ك-.....ج -....ب

كفؽ  مركر الغير البرمء،كما ألزمت االتفاقية الدكؿ الساحمية باتخاذ اإلجراءات الَلزمة لمنع ال          
/ منيا المتعمقة بحقكؽ الحماية لمدكلة الساحمية. كما أعطت االتفاقية الحؽ لمدكؿ ِٓنص المادة/

يتعارض -ِ،ُٗالساحمية بمكجب المادة ) ؿ( بمنع مركر السفف اْلجنبية إذا مارست ىذه اْلخيرة نشاطا ن
 برمء ليا في البحار اإلقميمية.مع سمـ كأمف كنظاـ الدكلة الساحمية المشركط بالمركر ال

 

 

 

 .ُِّانظر د.عبد المنعـ داكد ، المشكَلت البحرية في الخميج العربي، مرجع سابؽ، ص -ُ
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فمقد  كفيما يتعمؽ بالسفف كالناقَلت العاممة بالطاقة النككية أك تحمؿ مكاد نككية، كمكاد خطرة،     
لتدابير الكقائية التي تقررىا االتفاقيات النكعية ألزمتيا االتفاقية بحمؿ الكثائؽ الَلزمة، كأف تراعي ا

المتعمقة بيا. بحيث يجب عمى السفف اْلجنبية التي تعمؿ بالقكة النككية كالتي تحمؿ مكاد نككية أثناء 
ممارستيا لحؽ المركر البرمء في البحر اإلقميمي أف تحمؿ مف الكثائؽ كأف تراعي مف التدابير الكقائية 

 (.ُتفاقية الدكلية فيما يتعمؽ بتمؾ السفف)الخاصة ما قررتو اال

كما يحؽ لمدكلة الساحمية أف تعتمد القكانيف كاْلنظمة لمنع التمكث البحرم مف السفف بما فييا التي      
( مف االتفاقية كالتي تنص عمى أنو  ْ-ُُِتمارس حؽ المركر البرمء، كذلؾ بمكجب نص المادة ) 

لسيادتيا داخؿ بحرىا اإلقميمي أف تعتمد قكانيف كأنظمة لمنع التمكث ))لمدكلة الساحمية في ممارستيا 
البحرم مف السفف اْلجنبية كخفضو كالسيطرة عميو، بما في ذلؾ السفف التي تمارس حؽ المركر البرمء 

 / المركر البرمء لمسفف اْلجنبية((.ِ/ مف الجزء/ُكال تعرقؿ ىذه القكانيف كفقا لمفرع/

 

 نكنية لحماية البيئة البحرية مف التمكث ضمف المنطقة االقتصادية الخالصة:اْلحكاـ القاػػػػػ ِ

كالئية، إذ يعتبر ليا حؽ كالئي بمكجب       سيادية ك حقكقا ن إف لمدكلة الساحمية في ىذه المنطقة حقكقا ن
( مف االتفاقية كالتي تنص عمى أف ))لمدكلة الساحمية في المنطقة االقتصادية ّ-ب-ُ،ٔٓالمادة )

ي االتفاقية فيما كالية عمى الكجو المنصكص عميو في اْلحكاـ ذات الصمة ف-...، ب -الخالصة: أ
حماية البيئة البحرية مف التمكث((، كىي كالية يجب أف تفيـ عمى أنيا التزاـ  -ّيتعمؽ ب........

 (ِبصيانة كحماية البيئة البحرية مف التمكث بكجو عاـ.)

( مف االتفاقية الحؽ لمدكؿ الساحمية سمطات كضع قكانيف كأنظمة لمنع ٓ-ُُِكما أعطت المادة)      
مف السفف كخفضو كالسيطرة عميو كبما يتفؽ مع القكاعد كالمعايير الدكلية المقبكلة عمكما  التمكث

كالمكضكعة مف قبؿ المنظمة الدكلية المختصة أك مؤتمر دبمكماسي عاـ كتككف ىذه القكانيف منفذة لتمؾ 
 المعايير.

 

 ـ.ُِٖٗ/ مف اتفاقية اْلمـ المتحدة لقانكف البحار ِٓانظر المادة / -ُ
د.أحمد عبد الكريـ سَلمة، قانكف حماية البيئة، دراسة تأصيمية في اْلنظمة الكطنية كاالتفاقية، مرجع انظر  -ِ

 .ْٖسابؽ، ص
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( مف االتفاقية في حاالت خاصة إمكانية الدكلة الساحمية تقديـ طمب ٔ-ُُِكأجازت المادة )           
غرافية معتبرة تخضع لقكاعد إلى المنظمة المختصة يقتضي جعؿ مناطؽ خاصة ْلسباب تقنية كج

كتدابير كطنية تككف إلزامية ككافية لتقدير الحماية مف التمكث مف السفف في تمؾ المناطؽ. كتبت 
مف تاريخ تقديـ الطمب كبعد مركر ثَلث  المنظمة المختصة بذلؾ الطمب في غضكف اثني عشر شيرا ن

كالتدابير الكطنية عمى تمؾ القطاعات لمنع أشير مف قبكؿ الطمب، كيمكف لمدكلة الساحمية فرض القكانيف 
لمقكاعد كالمعايير الدكلية، كتقرر المنظمة تطبيقيا عمى  التمكث مف السفف كخفضو كالسيطرة عميو، تنفيذا ن

مف تقديـ التبميغ إلى المنظمة.)ُٓالسفف اْلجنبية بعد مركر /  (ُ/ شيرا ن

فييا لمقكاعد كالمعايير الدكلية، كلقكانينيا كأنظمتيا  كتضمف الدكؿ امتثاؿ السفف الرافعة لعمميا أك المسجمة
ليذه االتفاقية لمنع تمكث البيئة البحرية مف السفف، كما تمتـز دكلة العمـ كتؤمف التنفيذ  المعتمدة كفقا ن

 (.ِالفعاؿ لتمؾ القكانيف بصرؼ النظر عف مكاف كقكع االنتياؾ)

 ة مف التمكث ضمف الجرؼ القارم:اْلحكاـ القانكنية لحماية البيئة البحريػػػػػ ّ

إف منطقة الجرؼ القارم ىي منطقة معينة بقاع البحر كباطف تربتيا باعتبار أف العمكد المائي      
، عند عدـ التساكم َّٓ/ خاضع ْلحكاـ أعالي البحار حالة االمتداد إلى مسافة لعمقي، كفيما ا/ ميَل ن
النقؿ التي تقـك بو السفف كالناقَلت فيك خاضع  يخص مكضكع الحماية مف التمكث الناجـ عف حركة

لمنظاـ القانكني المشار إليو في الفقرة السابقة، أم النظاـ القانكني المتعمؽ بالمنطقة االقتصادية 
/ ميؿ بحرم فإنو يخضع لمنظاـ القانكني ْلعالي البحار. كمف ىنا يظير َّٓالخالصة. أما في حاؿ /

مكث الناجـ عف حركة النقؿ لمسفف أك الناقَلت بصكرة مباشرة، إذ ال أف الجرؼ القارم ال يتعرض لمت
 يخمك أف يككف الجرؼ القارم منطقة اقتصادية أك بحر عالي.

كما يمكف القكؿ في ىذه المنطقة أف اتفاقية اْلمـ المتحدة لقانكف البحار منحت الدكلة الساحمية      
قامة مناطؽ اْلماف المساعدة كالمكممة لمنشاطات التي تمارس في  الحؽ في تنظيـ حركة مركر السفف كا 

 (.ّالجرؼ القارم، ْلجؿ التقميؿ مف الحكادث التي تؤدم إلى التمكيث)

مرجع  بده عبد الجميؿ عبد الكارث، حماية البيئة البحرية مف التمكث في التشريعات الدكلية الداخمية،انظر ع -ُ
 .َُِسابؽ، ص

انظر د.صَلح الديف عامر القانكف الدكلي الجديد لمبحار، دراسة ْلىـ أحكاـ اتفاقية اْلمـ المتحدة لقانكف البحار  -ِ
 .ِّٗـ، مرجع سابؽ، صُِٖٗلعاـ 

لجميؿ عبد الكارث، حماية البيئة البحرية مف التمكث في التشريعات الدكلية الداخمية، مرجع انظر عبده عبد ا -ّ
 .ُِِسابؽ، ص
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 اْلحكاـ القانكنية لحماية البيئة البحرية مف التمكث في أعالي البحار: ػػػػػْ

 في ىذه المنطقة تخضع السفف إلى كالية دكلة العمـ، كمف ثـ فإف دكلة العمـ ممزمة بكضع     
اإلجراءات كالتدابير الَلزمة لمنع السفف التي تحمؿ عمميا مف أم تمكيث أثناء ممارستيا لممَلحة الحرة 
فيي ممزمة، بأف ال تأتي مف اْلنشطة الممكثة  في أعالي البحار، كبمقابؿ الحقكؽ الممنكحة لمدكؿ جميعا ن

ْلحكاـ المادة /  تفاقية./ مف االْٗلمبيئة البحرية لذلؾ الجزء منيا، كفقا ن

 اْلحكاـ القانكنية لحماية البيئة البحرية مف التمكث في بعض المناطؽ ذات الحاالت الخاصة: ػػػػػٓ

باإلضافة إلى تقسيـ البيئة البحرية كفؽ ىذه االتفاقية إلى بحر إقميمي، كمنطقة متاخمة، كمنطقة      
ـ اإلشارة إلى حاالت خاصة فقد تخمؿ ىذا التقسي اقتصادية خالصة، كجرؼ قارم، كأعالي البحار.

لبعض المناطؽ كمنيا، المضايؽ المستخدمة لممَلحة الدكلية كالبحار المغمقة أك شبو المغمقة. كبالتالي 
ما ىي اْلحكاـ القانكنية لحماية البيئة البحرية مف التمكث في ىذه المناطؽ ىذا ما سنتعرؼ عميو كفؽ ما 

 يمي:

 البحرية مف التمكث في المضايؽ المستخدمة لممَلحة الدكلية:اْلحكاـ القانكنية لحماية البيئة -أ

حيث تضمنت ىذه االتفاقية قيكدان عمى حؽ المركر العابر في ىذه المضايؽ متضمنة الحماية مف      
التمكث الذم قد ينتج عف المركر العابر. فنصت عمى أنو ))تمتثؿ لألنظمة كاإلجراءات كالممارسات 

( مف االتفاقية ب -ُ،ِْلمنع التمكث مف السفف كخفضو((. كما نصت المادة ) الدكلية المقبكلة عمكمان 
عمى أنو ))يجكز لمدكؿ المشاطئة أف تعتمد قكانيف كأنظمة بشأف المركر العابر........تتناكؿ منع التمكث 
مف السفف كخفضو كالسيطرة عميو بإعماؿ اْلنظمة الدكلية المنطبقة بشأف تصريؼ الزيت كالفضَلت 

رفت السفف أك الناقَلت التي تستخدـ المركر الزيتية كغيرىا مف المكاد المؤذية في المضيؽ((. فإذا ما اقت
يحدث تمكيثان، يحؽ لمدكلة الساحمية إبَلغ دكلة العمـ بذلؾ، لتستخدـ ىذه اْلخيرة ما تراه  العابر انتياكا ن
لمنع التمكث أك خفضو أك السيطرة عميو، كتتحمؿ المسؤكلية الدكلية عف اْلضرار أك الخسارة  ضركريا ن

بأحكاـ المادة/التي لحقت بالدكلة السا / مف االتفاقية. كبشأف السفف أك الناقَلت العامة ِّّحمية، عمَل ن
/ الدكؿ التي تطمؽ سفنيا في مثؿ ىذه المضايؽ ِّٔـ في المادة /ُِٖٗألزمت االتفاقية العامة لمبحار 

 (. ُكبشكؿ عاـ بالتقيد التاـ بإجراءات عدـ التمكيث)

مرجع سابؽ،  حماية البيئة البحرية مف التمكث في التشريعات الدكلية الداخمية،انظر عبده عبد الجميؿ عبد الكارث،  -ُ
 .ُِّص
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 اْلحكاـ القانكنية لحماية البيئة البحرية مف التمكث في البحار المغمقة أك شبو المغمقة:-ج

 / مف  االتفاقية  بأنيا خميج أك حكض أكُِِتعرؼ البحار المغمقة أك شبو المغمقة بحسب المادة/    
بحر تحيط بو دكلتاف أك أكثر كيتصؿ ببحر أخر أك بمحيط بكاسطة منفذ ضيؽ، أك يتألؼ كميا أك أساسا 

 مف البحار اإلقميمية كالمناطؽ االقتصادية الخالصة لدكلتيف ساحميتيف أك أكثر.

ي كقد كجيت ىذه االتفاقية الدكؿ المشاطئة لبحار مغمقة أك شبو مغمقة أف تتعاكف فيما بينيا ف     
ممارسة ما ليا مف حقكؽ كأداء ما عمييا مف كاجبات فيما يتعمؽ بحماية البيئة البحرية مف التمكث 

ب( مف االتفاقية عمى أنو ))ينبغي أف تتعاكف -ُِّكالمحافظة عمييا بشكؿ عاـ. حيث نصت المادة)
تسعى مباشرة أك عف  ليذه الغاية الدكؿ المشاطئة لبحر مغمؽ أك شبو مغمؽ، فيما بينيا.........كتحقيقان 

تنسيؽ أعماؿ حقكقيا ككاجباتيا فيما يتعمؽ بحماية  -.......، ب -طريؽ منظمات إقميمية مناسبة إلى أ
 البيئة البحرية كالحفاظ عمييا((.

 (:special areasالمناطؽ الخاصة ) ػػػػ اْلحكاـ القانكنية لحماية البيئة البحرية فيد

كتعرؼ المنطقة الخاصة بأنيا منطقة بحرية تستدعي كْلسباب فنية معترؼ بيا تتعمؽ بظركفيا      
اإليككلكجية ك اْلكقيانكغرافية، كالطابع الخاص لممَلحة فييا، مما يستدعي بشأنيا اعتماد إجراءات 

 إلزامية خاصة لمنع التمكث البحرم بيا.

سبب عممي بحرم، بسبب كجكد تركيز  -ُلخاصة مف أىميا،كىناؾ عدة معايير الختيار المنطقة ا     
أك احتباس لممكاد الضارة في الماء ْلسباب مثؿ التيارات البحرية كبقاء المياه راكدة دكف تغير كحاالت 

، الحاجة إلى حماية المنطقة مف المكاد الضارة ْلسباب سبب رئيس -ِ(،ُالتجمد العالية في المنطقة)
، كىذه المناطؽ ذات إنتاج طبيعي عالي أك أنيا مناطؽ نقراضباالالبحرية الميددة ديد اْلحياء أىميا تي

 (. ّالحركة المَلحية، كذلؾ عندما تككف فييا ىذه الحركة عالية) -ّ(،ِتبييض كتفريغ كائنات بحرية)

كقد أعمف حتى اَلف عف العديد مف المناطؽ البحرية بأنيا مناطؽ خاصة، كحددت ىذه المناطؽ      
 ي الممحؽ اْلكؿ كالثاني كالثالث كالخامس مف ىذه االتفاقية، كىي تتضمف منطقة البحر اْلبيضف

انظر عبد العزيز بف إبراىيـ الصعب ،اإلجراءات الدكلية لمنع التمكث مف السفف كتطبيقاتيا بالمممكة العربية  -ُ
،صـُٔٗٗالسعكدية، مف الندكة العممية الثانية كاْلربعكف)أمف كحماية البيئة(  .ُِٖ، أكاديمية نايؼ لمعمـك

 .ُِٗالمرجع السابؽ، ص -ِ
 .ُٕٔمحمد مصطفى يكنس، حماية البيئة البحرية مف التمكث في القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ، ص -ّ
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/ درجة شماال ن ُْالمتكسط كخمجانو كبحاره كالحدكد بيف البحر المتكسط كالبحر اْلسكد عمى امتداد خط/
(. كما تشمؿ منطقة الخميج العربي، ُ/ درجة غربا)ّٔجبؿ طارؽ بدرجة/ثـ إلى الغرب حيث مضيؽ 

منطقة بحر البمطيؽ، كالبحر اْلسكد، كخميج عدف، كمنطقة القطب الجنكبي، كمياه شماؿ غرب  كأيضا ن
ـ تـ اعتبار المياه الجنكبية لجنكب ََِٔأكربا كبحر عماف. كفي أخر تعديؿ لممناطؽ الخاصة في عاـ 

 خاصة.إفريقيا مياه 

أما فيما يتعمؽ بالقكاعد الخاصة بحماية البيئة البحرية في تمؾ المناطؽ، فإنو يحظر كميا ن عمى أم      
/ طف فأكثر، تفريغ البتركؿ أك المكاد المخمكطة بالبتركؿ في ََْناقمة بتركؿ أك سفينة حمكلتيا القائمة/

ة الخاصة، أف تستبقي عمى ظيرىا كؿ المناطؽ الخاصة، كعمى تمؾ السفف في حاؿ تكاجدىا في المنطق
البتركؿ كمكاد الصرؼ كالنفايات كمياه غسيؿ الصياريج، كال يتـ التخمص منيا إال في المناطؽ 

 المخصصة الستقباؿ تمؾ النفايات.

/ طف، فإنو يحظر عمييا تفريغ البتركؿ أك المزيج ََْأما بالنسبة لمسفف التي تقؿ حمكلتيا عف/     
ذا تحققت عدة شركط كىي، أف يككف محتكل السائؿ ال يزيد عف خمسة عشر جزء مف البتركلي إال إ

جزء في المميكف، كأف يككف التفريغ عمى مسافة  ََُالمميكف، كأف ال يزيد التفريغ خَلؿ السير عمى 
 (.ِتبعد اثني عشر ميؿ بحرم مف أقرب يابسة)

شديدة، فقد استثني مف الحظر السابؽ عمى الرغـ مف أف ىذه المنطقة خاصة كتتطمب إجراءات      
حالتيف بحيث يسمح فييما بتصريؼ البتركؿ أك المكاد المخمكطة بالبتركؿ، كىما، الحالة اْلكلى التفريغ 
الَلـز لضماف سَلمة السفينة أك إلنقاذ الحياة في البحر أك لنتيجة عطب في السفينة أك تمؼ معداتيا، 

ي ترخص فييا الحككمة، أم حككمة دكلة طرؼ في االتفاقية، كيككف أما الحالة الثانية كىي الحالة الت
 (.ّاليدؼ ىك مكافحة حكادث التمكث)

 

 

 

انظر د.أحمد عبد الكريـ سَلمة، قانكف حماية البيئة، دراسة تأصيمية في اْلنظمة الكطنية كاالتفاقية،مرجع سابؽ،  -ُ
 .َُّص

 كما بعدىا. ِٔ، مرجع سابؽ،صٖٕ/ّٕبكؿ / مف المرفؽ اْلكؿ مف اتفاقية مار ِ-َُانظر الَلئحة/ -ِ
 .ٔٔ، مرجع سابؽ،صٖٕ/ّٕ/ مف المرفؽ اْلكؿ مف اتفاقية مار بكؿ ُُانظر الَلئحة/ -ّ
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فنصت  كؿ ما سبؽ كاف بخصكص التمكث بالبتركؿ، أما بالنسبة لمتمكث بالمكاد السائمة الضارة،     
فإنو يحظر تفريغيا في المناطؽ الخاصة. أما المكاد  Aىذه االتفاقية عمى أنو بالنسبة لممكاد مف الفئة 

فَل يجكز تفريغيا إال عندما تككف الصياريج نظيفة كأف ال تقؿ سرعة السفينة كىي مبحرة  Bمف الفئة 
عقدات بحرية، كأف تككف كسائؿ التفريغ معتمدة مف السمطات الحككمية المختصة، كأف يككف  ٕ-ْعف 

قؿ عف خمس كعشركف مترا ن كعمى مسافة ال تقؿ عف اثني عشر ميؿ التفريغ تحت الماء بعمؽ ال ي
مع اختَلفات ضئيمة.  Bفتنطبؽ عمييا أحكاـ الفئة  Cبحرم مف أقرب أرض. كبالنسبة لممكاد مف الفئة 

عقد بحرية، كأف ال يزيد  ٕ-ْفيجكز تفريغيا بشرط أف ال تقؿ السرعة عف  Dكبالنسبة لممكاد مف الفئة 
ة المكاد الضارة المركزة عمى جزء مف المادة المتخمفة مقابؿ كؿ عشرة أجزاء مف الماء، التفريغ في حال

 كأف يتـ التفريغ عمى مسافة ال تقؿ عف اثني عشر ميؿ بحرم مف أقرب يابسة.

كما يحظر التخمص مف النفايات في البحر في المناطؽ الخاصة مثؿ أكياس البَلستيؾ أك الحباؿ،      
فيككف التخمص منيا عمى أبعد مسافة مف اليابسة كبما ال يقؿ عف   food wastesاـأما مخمفات الطع

( مف المرفؽ الخامس الدكؿ المطمة عمى شكاطئ المناطؽ ٓ-ْاثني عشر ميؿ بحرم، كما تمـز المادة) 
الخاصة أف تزكد بأسرع كقت ممكف كافة المكانئ في المنطقة بتسييَلت لمتخمص مف تمؾ المخمفات 

 (.ُاعتبارىا االحتياجات الخاصة لمسفف التي تعمؿ في تمؾ المناطؽ) كالنفايات، كأف تضع في

 

 

 

 

 

 

 

 

 170حماٌة البٌئة البحرٌة من التلوث فً القانون الدولً العام، مرجع سابق، ص محمد مصطفى ٌونس،انظر  -1

 وما بعدها.
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  القواعد القانونية لمنع تموث البيئة البحرية تبعا: لصفة الدولةا:  لثثا

لقد شغؿ مكضكع التمكث مف السفف كاختصاصات الدكلة الساحمية كدكلة العمـ في الحد مف تمكث     
مف المناقشات التي دارت بيف ممثمي الدكؿ اْلطراؼ في مؤتمر  كبيرا ن البيئة البحرية مف السفف حيزا ن

مجمكعة الدكؿ اْلمـ المتحدة الثالث لقانكف البحار، بحيث انقسمت ىذه الدكؿ إلى فريقيف، اْلكؿ ىك 
الدكؿ الحبيسة التي تحكز  البحرية الكبرل التي تحكز اْلساطيؿ البحرية الضخمة ككقفت معيـ أيضا ن
أساطيؿ كال تممؾ شكاطئ أك بحار تطؿ عمييا، أما الفريؽ الثاني فيك مجمكعة الدكؿ الساحمية كمعظميا 

مف اْلساطيؿ البحر  ف كانت تممؾ قدرا ن ية إال أف مصالحيا في حماية البيئة مف الدكؿ النامية كالتي كا 
 ( ُالبحرية باتت ميددة مف طغياف أساطيؿ الدكؿ الكبرل.)

ككانت كجية نظر الدكؿ الكبرل استمرار العمؿ بالقاعدة التقميدية التي تعطي لدكلة العمـ الكالية      
صَلحيات إصدار القكانيف ك  النظـ كالتدابير التي الخالصة عمى سفنيا في أعالي البحار، كتمنحيا أيضا ن

تؤدم إلى حماية البيئة البحرية، بالمقابؿ طمبت تقييد سمطات الدكلة الساحمية في ىذا المجاؿ. أما الدكؿ 
الساحمية فقد طالبت بامتداد كاليتيا عمى السفف اْلجنبية كفرض رقابة فعالة عمى تمؾ السفف أثناء 

مية، ذلؾ بيدؼ منع المساس بسَلمة البيئة البحرية، تكاجدىا في المناطؽ الخاضعة لكالية الدكلة الساح
الحؽ في فرض العقكبات المَلئمة تجاه السفف المخالفة.)  ( ِمع منح الدكؿ الساحمية أيضا ن

      ، كسطا ن لمتكفيؽ بينيما، ظير فريؽ ثالث عرض حَل ن نتيجة ىذا االنقساـ بيف ىذيف الفريقيف، كسعيا ن
كالتدابير الدكلية السارية كما طالبت الدكؿ المتقدمة، مع االعتراؼ بنفس باإلبقاء عمى القكاعد كالنظـ 

الكقت لمدكؿ الساحمية بالحؽ بكضع قكاعد كمعايير قد تقتضييا طبيعة مناطؽ معينة كما طالبت الدكؿ 
 الساحمية، بشرط أف تراعي ىذه اْلخيرة القكاعد كالمعايير الدكلية المعترؼ بيا.

تبنتو منيا،  \ُُِ\كذلؾ في المادة ُِٖٗاتفاقية اْلمـ المتحدة لقانكف البحار لعاـ  كىذا الحؿ أيضا ن
حيث جاءت معبرة عف التكفيؽ بيف ىذه االتجاىات المختمفة. ككما في كضع المعايير كالنظـ الخاصة 

حصؿ تقسيـ لَلختصاصات ك  في مجاؿ حماية البيئة البحرية  المسؤكلياتبحماية البيئة البحرية، أيضا ن
مف الدكلة الساحمية كدكلة العمـ كدكلة الميناء. كىنا سنقـك بالتعرؼ عمى ىذه مف  التمكث بيف كَل ن

 المفركضة عمى الدكلة السكرية باعتبارىا دكلة ساحمية، كباعتبارىا دكلة عمـ المسؤكلياتاالختصاصات ك 
 .كباعتبارىا دكلة ميناء ،

 .َٖٓالديف عامر، القانكف الدكلي الجديد لمبحار، مرجع سابؽ، ص انظر د.صَلح -ُ
 .ِٔٔانظر د.صَلح ىاشـ، المسؤكلية الدكلية عف المساس بسَلمة البيئة البحرية، مرجع سابؽ، ص -ِ
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 الحقكؽ كالكاجبات المفركضة عمى الدكلة السكرية باعتبارىا دكلة ساحمية:ػػػػػ ُ

، فإف الدكلة       السكرية ىي مف الدكلة الساحمية في الشرؽ اْلكسط، حيث أنيا تطؿ كما ىك معمـك
عمى البحر اْلبيض المتكسط. كمف ىنا فإنو يترتب عمييا عدد مف الحقكؽ كالكاجبات لحماية البيئة 
البحرية مف التمكث، كذلؾ بمكجب القكاعد الدكلية. حيث أف مف حقيا أف تفرض معاييرىا الكطنية 

م، كما يحؽ ليا أف تنفذ معاييرىا الكطنية كالمعايير الدكلية عمى المنطقة الساحمية لمكافحة التمكث البحر 
، كما أنو مف حقيا مطاردة كتتبع السفف التي ال تمتـز بالتشريعات  التي تقع تحت سيطرتيا قانكنا ن

 :يما يميىنا سنفصؿ ىذه الحقكؽ فكالتدابير التي تضعيا لحماية البيئة البحرية ضمف بحرىا اإلقميمي. ك 

 ػػ حؽ الدكلة السكرية في فرض معاييرىا الكطنية:أ

يحؽ لمدكلة السكرية باعتبارىا دكلة ساحمية فرض معاييرىا الكطنية كتدابير مكافحة التمكث داخؿ      
مياىيا اإلقميمية. كتمنح الدكلة السكرية كالية لحماية البيئة البحرية كلمحفاظ عمييا في منطقتيا 

الصة. كلمدكلة الساحمية، في ممارستيا لسيادتيا داخؿ بحرىا اإلقميمي، أف تعتمد قكانيف االقتصادية الخ
كأنظمة لمنع التمكث البحرم مف السفف اْلجنبية كخفضو كالسيطرة عميو، بما في ذلؾ السفف التي تمارس 

 .(ُحؽ المركر البرمء. كال تعرقؿ ىذه القكانيف كاْلنظمة المركر البرمء لمسفف اْلجنبية)

كما يحؽ لمدكلة الساحمية، أف تعتمد فيما يتعمؽ بمناطقيا االقتصادية الخالصة قكانيف كأنظمة لمنع      
كالمكضكعة عف  التمكث مف السفف كخفضو كالسيطرة عميو تككف متفقة مع القكاعد الدكلية المقبكلة عمكما ن

ييا إعماؿ ليذه القكاعد كالمعايير ( أك مؤتمر دبمكماسي عاـ، كيككف فِطريؽ المنظمة الدكلية المختصة)
 (.ّالدكلية)

كعندما تككف القكاعد كالمعايير الدكلية غير كافية لمكاجية ظركؼ خاصة كتككف لدل الدكلة      
السكرية باعتبارىا دكلة ساحمية، أسباب معقكلة لَلعتقاد أف قطاع معيف كاضح التحديد في منطقتيا 

ْلسباب تقنية معترؼ بيا كتتعمؽ بأحكالو االكقيانكغرافية  االقتصادية الخالصة ىك قطاع ضركرم،
كاإليككلكجية ككذلؾ باستخدامو أك حماية مكارده كبالطابع الخاص لممركر فيو، أف تعتمد بالنسبة لذلؾ 

 القطاع كبعد إجراء مشاكرات مناسبة مع أية دكلة أخرل يعنييا اْلمر عف طريؽ المنظمة الدكلية

 ـ.ُِٖٗمف اتفاقية اْلمـ المتحدة لقانكف البحار  \ْ\ة فقر \ُُِ\انظر المادة  -ُ
 .المنظمة الدكلية المختصة ىي، المنظمة الدكلية البحرية -ِ

 مف االتفاقية السابقة. \ٓ\فقرة  \ُُِ\انظر المادة  -ّ



99 
 

المختصة، إلى تكجيو تبميغ بشأف ىذا القطاع إلى تمؾ المنظمة تكرد فيو اْلدلة العممية كالتقنية المؤيدة 
كمعمكمات عف مرافؽ االستقباؿ الضركرية. كتبت المنظمة الدكلية بشأف ىذا التبميغ في غضكف  لذلؾ

شير مف تاريخ استَلـ ىذا التبميغ، فإذا قررت المنظمة أف اْلحكاؿ في ذلؾ القطاع تتطابؽ مع  \ُِ\
منع التمكث مف المتطمبات المبينة أعَله. جاز لمدكلة السكرية أف تعتمد لذلؾ القطاع قكانيف كأنظمة ل

 . السفف كخفضو كالسيطرة عميو تنفذ بيا القكاعد كالمعايير الدكلية بانطباقيا عمى القطاعات الخاصة

شير مف تقديـ  \ُٓ\كال تصبح ىذه القكانيف كاْلنظمة سارية عمى السفف اْلجنبية إال بعد مضي      
 م قطاع معيف كاضح التحديد مف ىذا القبيؿ.التبميغ إلى المنظمة. كتنشر الدكلة السكرية إعَلنا ن بحدكد أ

ذا كانت الدكلة السكرية تعتـز اعتماد قكانيف كأنظمة إضافية لنفس القطاع مف أجؿ منع التمكث       كا 
مف السفف كخفضو كالسيطرة عميو فإف عمييا في نفس الكقت الذم تقدـ فيو التبميغ السابؽ الذكر أف 

كؿ ىذه القكانيف كاْلنظمة اإلضافية حاالت التصريؼ كالممارسات تخطر المنظمة بذلؾ. كيجكز أف تتنا
المَلحية كلكف يتعيف أف ال تتطمب مف السفف اْلجنبية أف تراعي، في تصميميا أك بنائيا أك تككيف 
طاقميا أك في معداتيا، معايير غير القكاعد كالمعايير الدكلية المقبكلة عمكما، كتصبح ىذه القكانيف 

شيرا مف تقديـ التبميغ إلى المنظمة،  \ُٓ\افية سارية عمى السفف اْلجنبية بعد مضي كاْلنظمة اإلض
 ( ُشيرا مف تقديـ التبميغ.) \ُِ\بشرط أف تكافؽ عمييا المنظمة في غضكف 

 ػػ  حؽ الدكلة السكرية في تنفيذ المعايير الكطنية كالدكلية لمنع التمكث البحرم:ب ػػػػ

التنفيذ، كذلؾ بحسب المنطقة البحرية التي يراد تنفيذ ىذه المعايير فييا. سكاء كىنا تتنكع إجراءات      
 أكانت في بحرىا اإلقميمي أـ في منطقتيا االقتصادية.

 في البحر اإلقميمي: -ُ

لمقكاعد الدكلية. كبذلؾ يككف لمدكلة       كما نعمـ فإف لمدكلة السكرية سيادة عمى بحرىا اإلقميمي، كفقا ن
لما ليا مف سيادة عمى بحرىا اإلقميمي، كمف ىذه  السكرية عدد مف الحقكؽ عمى ىذه المنطقة استنادا ن

 الحقكؽ:

 

 

 مف االتفاقية السابقة.  \ٔ\الفقرة  \ُُِ\انظر المادة -ُ
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القياـ بأعماؿ الشرطة في ىذا الجزء مف البحر، كيشمؿ حقيا في كضع نظاـ لممَلحة فيو حؽ  -
كنظاـ لممسائؿ الجمركية كالشؤكف الصحية، كما يشمؿ حقيا في أف تقيـ فيو المنشأة الَلزمة 

رشاد السفف كالمساعدة في أعماؿ اإلنقاذ كغير ذلؾ.  لضماف المَلحة كا 
 د في حدكد البحر اإلقميمي عمى رعاياىا.حؽ قصر التجارة الساحمية كالصي -
حؽ تحديد المراسـ البحرية التي يجب عمى السفف التجارية مراعاتيا في أثناء كجكدىا في البحر  -

 اإلقميمي.
حؽ القضاء في بحرىا اإلقميمي عمى السفف التجارية اْلجنبية في كؿ ما يمس أمف الدكلة  -

 الساحمية كسَلمتيا.
فييا أف تطمب مف الدكؿ المتحاربة عدـ القياـ بأعماؿ حقيا في حاؿ قياـ حرب ل - يست طرفا ن

لحيادىا.  حربية في مياىيا اإلقميمية احتراما ن

لكف كما نعمـ أنو مقابؿ كؿ حؽ مف الحقكؽ يترتب بمقابمو كاجب مف الكاجبات، كىنا مقابؿ حؽ      
ك حؽ المركر البرمء لمسفف الدكلة السكرية بالسيادة عمى بحرىا اإلقميمي يترتب عمييا كاجب كى

 (ُاْلجنبية.)

كمتكاصَل ن       كال يشتمؿ عمى التكقؼ كالرسك كمف صفات المركر البرمء، أنو يجب أف يككف سريعا ن
بقدر ما يككف ذلؾ متصؿ بالمَلحة العادية، أك حيف تستمزمو قكة قاىرة أك حالة خطر شديد أك عندما  إال

 (ِيككف لغرض تقديـ المساعدة ْلشخاص أك سفف أك طائرات في حالة خطر أك شدة.)

كما استقر العرؼ الدكلي عمى أف تككف البحار اإلقميمية مفتكحة لممركر البرمء لمراكب جميع      
دكؿ، كتنصرؼ حرية المركر إلى عبكر البحر اإلقميمي لمتكجو إلى أحد مكانئ الدكلة أك التكجو منيا ال

 إلى أعالي البحار، كما تنصرؼ إلى مجرد المركر بالمياه اإلقميمية في محاذاة الشاطئ لمتكجو إلى مياه
أك الرسك في المياه  دكلة أخرل مجاكرة أك في الطريؽ إلى عرض البحر. كيشمؿ المركر إمكاف الكقكؼ

 (ّاإلقميمية في الحدكد التي تستمزميا المَلحة العادية، أك إذا اقتضت ذلؾ قكة قاىرة أك حالة خطرة.)

 .َِْبشأف التكسع في المركر البرمء، انظر د.أحمد أبك الكفا، القانكف الدكلي لمبحار، مرجع سابؽ، ص -ُ
ـ.كمف أجؿ تعريؼ المركر البرمء انظر ََِّلعاـ  \ِٖ\رقـمف القانكف البحرم السكرم  \ب-ٔ\انظر المادة -ِ

 .َُٖالنطاؽ المكاني لقانكف حماية البيئة البحرية مف ىذه الرسالة،ص
انظر د.محمد عمر مدني، المناطؽ البحرية في ضكء أحكاـ القانكف الدكلي لمبحار، مجمة الدبمكماسي، العدد  -ّ

 .ْٓـ، صُٕٖٗالثامف، تمكز، 
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كبيذا يقتضي المركر البرمء عدـ قياـ السفينة أثناء كجكدىا في البحر اإلقميمي بأعماؿ مف شأنيا      
أف تمس سَلمة الدكلة الساحمية أك نظاميا العاـ أك مصالحيا المالية أك اإلضرار بالبيئة البحرية، 

ي مياىيا اإلقميمية، كما لمدكلة كلمدكلة الساحمية أف تتخذ جميع الكسائؿ الَلزمة لمنع كقكع ىذه اْلعماؿ ف
الساحمية أف تعتمد أنظمة كقكانيف لممركر البرمء عبر بحرىا اإلقميمي، كعمى السفف اْلجنبية التي 
تستعمؿ حقيا في المركر أف تراعي القكانيف كالمكائح التي تضعيا الدكلة الساحمية في ىذا الشأف تطبيقا 

مجاؿ صيانة المياه اإلقميمية كالبيئة البحرية مف التمكث الذم لما جرل عميو العرؼ الدكلي كال سيما في 
قد تسببو السفف كمنع ىذا التمكث كخفضو كالسيطرة عميو، كالمحافظة عمى الثركات الطبيعية لمبحر 

 (ُاإلقميمي.)

كمف ىنا فإف عمى الدكلة السكرية باعتبارىا صاحبة اإلقميـ أف ال تعيؽ المركر البرمء لمسفف      
نبية في مياىيا اإلقميمية أك تقيـ في كجيو عقبات ال مقتضى ليا، كمع ذلؾ تبقى السفف التي تمارس اْلج

المركر البرمء خاضعة لمقكانيف الكطنية السكرية، كالتي تيدؼ عمى الحفاظ عمى البيئة البحرية كمنع 
ذا مارست السفينة اْلجنبية أم عمؿ مف أعماؿ ا لتمكيث المقصكد تمكثيا كخفضو كالسيطرة عميو، كا 

كالخطير اعتبر مركرىا ضار بسمـ الدكلة السكرية كبنظاميا كأمنيا، كبالتالي يحؽ لمدكلة السكرية 
 باعتبارىا دكلة ساحمية اتخاذ اإلجراءات الَلزمة بحؽ ىذه السفينة اْلجنبية.

 في المنطقة االقتصادية الخالصة: -ِ

صة حؽ مباشرة صيانة البيئة البحرية كالحفاظ عمييا، لمدكلة الساحمية في المنطقة االقتصادية الخال     
إذ يحؽ لمدكلة الساحمية في مجاؿ التمكث مف السفف اعتماد قكانيف كأنظمة لمنطقتيا االقتصادية الخالصة 
لمنع التمكث الناجـ عف السفف كخفضو كالسيطرة عميو بشرط أف تككف متفقة مع القكاعد كالمعايير الدكلية 

 (ِ، كالتي تضعيا منظمة دكلية أك مؤتمر دبمكماسي.)المقبكلة عمكما ن 

كفيما يتعمؽ بالتنفيذ مف قبؿ الدكلة الساحمية في المنطقة االقتصادية الخالصة، فإنو يحؽ لمدكلة الساحمية 
ممارسة اختصاصات تمارسيا عمى السفف اْلجنبية خارج البحر اإلقميمي بيدؼ منع التمكث البحرم 

فالفرض اْلكؿ يظير عندما تككف السفينة  كفي ىذا المجاؿ ظيرت عدة فركض،كخفضو كالسيطرة عميو. 
كىنا تتنكع سمطة الدكلة الساحمية بيف إقامة  مكجكدة في أحد المكانئ أك مبحرة في البحر اإلقميمي،

 (ّالدعكل، أك التفتيش مع إقامة الدعكل.)

 ـ.ُِٖٗالبحار مف اتفاقية اْلمـ المتحدة لقانكف  \ُِ -ُٗ -ُِ\انظر المكاد  -ُ
 =====الفقرة الخامسة مف اتفاقية اْلمـ المتحدة لقانكف البحار. \ُُِ\انظر المادة  -ِ
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داخؿ أحد مكانئ الدكلة الساحمية، أك في إحدل محطاتيا النيائية       فإذا كانت السفينة مكجكدة طكعا ن
 ية إذا تكافر شرطاف:يـ الدعكل الجنائشاطئ، كاف لمدكلة الساحمية أف تقالبحرية القريبة مف ال

لمقكاعد كالمعايير الدكلية المنطبقة بخصكص منع   -ُ أف تنتيؾ أنظمتيا كقكانينيا المعتمدة كفقا ن
 التمكث مف السفف ك خفضو كالسيطرة عميو.

 أف يككف ذلؾ االنتياؾ كقع في المنطقة االقتصادية أك في البحر اإلقميمي. -ِ

اإلقميمي لتمؾ الدكلة كتكافرت بيانات كاضحة لَلعتقاد بكقكع أما إذا كانت السفينة مبحرة في البحر      
 انتياؾ لقكانينيا كأنظمتيا المشار إلييا، فإف لمدكلة الساحمية سمطتيف:

فيما يتعمؽ بتمؾ المخالفة.   -ُ ماديا ن  أف تقـك بتفتيش السفينة تفتيشا ن
 حؽ احتجاز السفينة.، كليا طمب ، إذا كانت اْلدلة قكية تبرر ذلؾأف ترفع الدعكل الجنائية -ِ

(، كىك فرض السفينة المبحرة في البحر اإلقميمي أك المنطقة االقتصادية ُأما الفرض الثاني)     
الخالصة، فإذا كانت السفينة مبحرة في البحر اإلقميمي أك المنطقة االقتصادية الخالصة لمدكلة 

المنطقة االقتصادية الخالصة، الساحمية، كتتكافر أسباب كاضحة لَلعتقاد بأنيا قد ارتكبت في 
انتياكا لمقكاعد كالمعايير الدكلية المنطبقة مف أجؿ منع التمكث مف السفف أك خفضو ك السيطرة 

 عميو، فإف لمدكلة الساحمية ثَلث سمطات في ىذه الحالة، كىي:

اء السمطة اْلكلى، أف تطمب مف السفينة تقديـ معمكمات عف ىكيتيا، كميناء تسجيميا، كمين    
كميناء زيارتيا التالية، كغير ذلؾ مف المعمكمات ذات الصمة التي تككف مطمكبة  زيارتيا اْلخيرة،

 لتقرير ما إذا كاف ىناؾ انتياؾ قد كقع أـ ال.

إذا كانت السفينة قد  -السمطة الثانية، أف تقـك بتفتيش السفينة تفتيش مادم. لكف بشركط، كىي: أ     
أك إذا كانت المعمكمات التي قدمتيا مختمفة بصكرة كاضحة رفضت تقديـ المعمكمات الم شار إلييا سابقا ن

إذا كاف االنتياؾ يؤدم إلى  -عف الحالة الكافية الظاىرة، ككانت ظركؼ القضية تبرر إجراء التفتيش. ب
 تصريؼ كبير يسبب تمكث ميـ أك ييدد بحدكث تمكث ميـ لمبيئة البحرية.

 

 مف االتفاقية السابقة. \ِ-ُ\فقرة \َِِ\انظر المادة -ّ

 من االتفاقٌة السابقة. \6-5-3\فقرة  \220\انظر المادة  -1
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أف  -السمطة الثالثة، أف ترفع دعكل تشمؿ احتجاز السفينة. لكف يجب تكافر عدة شركط، كىي: أ      
أف يؤدم االنتياؾ إلى  -يتكافر دليؿ كاضح عمى انتياؾ السفينة لمقكاعد كالمعايير الدكلية المنطبقة. ب

يا تصريؼ يسبب ضرر جسيـ، أك ييدد بإلحاؽ ضرر جسيـ،بساحؿ الدكلة الساحمية أك مصالح
 المرتبطة بو أك بأم مف مكارد بحرىا اإلقميمي أك منطقتيا االقتصادية.

كبصفة عامة بخصكص الدكلة الساحمية في الفرضيف السابقيف، فإف عمى الدكلة الساحمية مراعاة      
أنو حينما تككف إجراءات مناسبة قد كضعت، سكاء عف طريؽ المنظمة الدكلية المختصة، أك كفؽ ما 

بأم طريقة أخرل، كتـ بيا تأميف االمتثاؿ لمتطمبات تقديـ كفالة أك ضماف مالي مناسب أخر، اتفؽ عميو 
 (  ُعمى الدكلة الساحمية، إذا كانت ممزمة باإلجراءات المذككرة، أف تسمح لمسفينة بالمضي في طريقيا.)

 حؽ الدكلة السكرية في المطاردة الحثيثة كالتتبع: ػج ػػػػػ

لمطاردة الحثيثة، ىك أداة الدكلة في ممارسة شؤكف السيادة عمى بحرىا اإلقميمي إف حؽ التتبع كا     
فيما يتصؿ بالسفف اْلجنبية، لضماف احتراـ السفف اْلجنبية االلتزامات التشريعية كالنظـ التي تضعيا 
اء الدكلة الساحمية مف أجؿ حماية البيئة البحرية مف التمكث، فإذا كقع مف إحدل ىذه السفف في أثن

مركرىا في المياه اإلقميمية لمدكلة الساحمية فعؿ مف اْلفعاؿ التي تخضع فييا لسمطاف تمؾ الدكلة ثـ 
حاكلت اإلفَلت مف البحر اإلقميمي بعد أف طمبت منيا السمطات اإلقميمية المختصة التكقؼ، كاف 

فيا إذا استطاعت، لمراكب ىذه السمطات أف تتبعيا إلى عرض البحر كأف تطاردىا حتى تتمكف مف إيقا
 كاتخاذ اإلجراءات التي تقتضييا اْلحكاؿ.

ف حؽ التتبع كالمطاردة الحثيثة قاعدة ثابتة ال نزاع فييا)      (، استقرت منذ زمف عف طريؽ العرؼ، ِكا 
اتفاقية قانكف ِّثـ جاءت اتفاقية جنيؼ لمبحر العالي كأكدت ىذا الحؽ في المادة ) ( منيا، كأقرتو أيضا ن

في  مف دكنيا المطاردة منو كقد اشترطت ىذه االتفاقية شركط تككف \ُُِ\في المادة  ُِٖٗالبحار 
 عرض البحر غير مشركعة، كىذه الشركط ىي: 

أف تككف ىناؾ قرينة قكية عمى كقكع انتياؾ ْلنظمة الدكلة الساحمية المكضكعة لحماية البيئة  -ُ
المياه اإلقميمية. كأف تككف ىذه الجريمة أك البحرية مف جانب السفينة اْلجنبية أثناء كجكدىا في 
 ىذا الفعؿ مما يخضع لسمطاف الدكلة صاحبة اإلقميـ.

انظر د.أحمد عبد الكرٌم سالمة، قانون حماٌة البٌئة دراسة تأصٌلٌة فً األنظمة الوطنٌة واالتفاقٌة، مرجع  -1

 .152سابق، ص

 .ِّٓأبك الكفا، القانكف الدكلي لمبحار، مرجع سابؽ، ص انظر لممزيد حكؿ المطاردة الحثيثة، د.أحمد -ِ
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 أف تكجد السفينة أك إحدل القطع التابعة ليا في المياه اإلقميمية كقت صدكر اْلمر بالتكقؼ. -ِ
 أف تككف المطاردة مستمرة غير متقطعة تتكالىا سفف الدكؿ الساحمية كطائراتيا. -ّ
رم مطاردتيا إلى البحر اإلقميمي لمدكلة يجب تكقؼ المطاردة بمجرد دخكؿ السفينة التي تج -ْ

 التي تنتمي إلييا أك البحر اإلقميمي لدكلة أخرل.
يجب أف ال تعرض الدكؿ، عند ممارستيا صَلحيات التنفيذ ضد سفف أجنبية بمكجب ىذه  -ٓ

االتفاقية،سَلمة المَلحة لمخطر أك تسبب بأم طريقة أخرل مخاطر لسفينة ما أك تقتادىا إلى 
أف ال تميز ُمكف أك تعرض البيئة البحرية لخطر غير معقكؿ)ميناء غير مأ (. كيجب أيضا ن

ضد  سفف أمالدكؿ، في ممارستيا لحقكقيا كأدائيا لكاجباتيا بمكجب ى أك فعَل ن  ذا الجزء، قانكنا ن
 (. ِدكلة أخرل)

كما أف الدكلة التي تقـك مراكبيا بالمطاردة الحثيثة، تتحمؿ كؿ النتائج التي تترتب عمى تمؾ      
المطاردة إذا اتضح أنيا لـ تكف محقة فيو، أك كانت محقة كلكنيا أتت مف التصرفات أك أعماؿ العنؼ 

 نحك السفينة المطاردة ما ال مسكغ لو كال تقتضيو اْلحكاؿ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مف االتفاقية السابقة. \ِِٓ\المادةانظر  -ُ
 مف االتفاقية السابقة. \ِِٕ\انظر المادة  -ِ
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 اختصاصات الدكلة السكرية باعتبارىا دكلة عمـ في منع تمكث البيئة البحرية مف التمكث: ػػػػػِ

( في أعالي البحار في ما ُتتمتع دكلة العمـ باختصاصات مطمقة عمى السفف التي ترفع عمميا)     
ستثناءات محددة عمى سبيؿ الحصر كىي حؽ التتبع كالقرصنة كمكافحة االتجار بالرقيؽ كحالة عدا ا

 (.ِالتدخؿ في أعالي البحار لتَلفي أضرار التمكث الناجمة عف الحكادث البحرية)

كىنا يمكف أف نذكر أىـ الحقكؽ كالكاجبات التي تتمتع بيا دكلة العمـ مف أجؿ حماية البيئة البحرية      
 منع التمكث كخفضو كالسيطرة عميو، كىي:ك 

اعتماد قكانيف كأنظمة لمنع تمكث البيئة البحرية كخفضو كالسيطرة عميو مف قبؿ دكلة العمـ تجاه  - أ
السفف التي ترفع عمميا أك تككف مسجمة. كال تككف ىذه القكانيف كاْلنظمة أقؿ فعالية مف القكاعد 

كالمكضكعة عف طريؽ المنظمة الدكلية المختصة أك مؤتمر كالمعايير الدكلية المقبكلة عمكما ن 
 (ّدبمكماسي عاـ.)

إجراء كقائي يتمثؿ، بأف دكلة العمـ تضمف امتثاؿ السفف الرافعة لعمميا أك المسجمة فييا لمقكاعد  - ب
كالمعايير الدكلية المطبقة، كالمكضكعة عف طريؽ منظمة دكلية مختصة أك مؤتمر دبمكماسي 

كأنظمتيا المعتمدة، مف أجؿ منع تمكث البيئة البحرية مف السفف كخفضو  كلقكانينيا عاـ،
لذلؾ، مف القكانيف كاْلنظمة، كتتخذ مف التدابير اْلخرل بما يمـز  كالسيطرة عميو كتعتمد، تبعا ن
لتنفيذ ىذه القكاعد كالمعايير كالقكانيف كاْلنظمة. كتؤمف دكلة العمـ التنفيذ الفعاؿ ليذه القكاعد 

 (ْيير كالقكانيف كاْلنظمة، بصرؼ النظر عف مكاف كقكع االنتياؾ.)كالمعا
إجراء كقائي، يتمثؿ، أنو يجب عمى دكلة العمـ أف ال تسمح لمسفف التي ترفع عمميا أف  - ج أيضا ن

الشيادات التي تتطمبيا االتفاقيات الدكلية، كالمتعمقة  حائزة عمى تبحر مف مكانئيا قبؿ أف تككف
يا كمعداتيا كتككيف طاقميا، كيجب عمى سمطة دكلة العمـ أف تقـك بتفتيش بتصميـ السفينة كبنائ

 (ٓدكرم لسفنيا لضماف احتراميا لتمؾ القكاعد الدكلية.)
عمى كؿ سفينة أف تبحر كىي رافعة عمـ دكلة كاحدة كال يجكز تغيير العمـ أثناء الرحمة أك أثناء التكقؼ، كلذلؾ إذا أبحرت  -ُ

تيف فقد استقر الفقو عمى عدـ جكاز تمسكيا بجنسية أم دكلة أماـ دكلة أخرل أخرل، بؿ يجكز السفينة كىي ترفع عمـ دكل
 .ّّْاعتبارىا عديمة الجنسية. انظر د.أحمد أبك الكفا، القانكف الدكلي لمبحار، مرجع سابؽ، ص

 .ِْْانظر صمحية عمي صداقة، مرجع سابؽ، ص -ِ
 السابقة.الفقرة الثانية مف االتفاقية  \ُُِ\انظر المادة  -ّ
 الفقرة اْلكلى مف االتفاقية السابقة. \ُِٕ\المادةانظر  -ْ
مف االتفاقية \ّ-ِ \الفقرات \ُِٕ\. كالمادةُْٓانظر د.صَلح الديف عامر، القانكف الدكلي الجديد لمبحار،مرجع سابؽ، ص -ٓ

 .السابقة
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قامة الدعكل) - د (، ففي حاؿ انتياؾ سفينة لمقكاعد ُيتمثؿ ىذا اإلجراء، بإجراءات التحقيؽ كا 
كالمعايير المكضكعة عف طريؽ منظمة دكلية أك مؤتمر دبمكماسي عاـ، فعمى دكلة العمـ، مع 
كتقيـ  فكريا ن مراعاة اْلحكاـ المقررة بشأف سمطات دكلة الميناء كالدكلة الساحمية، أف تجرم تحقيقا ن

بشأف االنت ياؾ المدعى بو بغض النظر عف مكاف كقكع الدعكل الجنائية،حينما كاف ذلؾ مناسبا ن
االنتياؾ أك مكاف حدكث أك مشاىدة التمكث الناتج عف ىذا االنتياؾ كليا أف تطمب مساعدة أم 
في ظركؼ القضية كتعمؿ الدكؿ عمى تمبية الطمبات المناسبة  دكلة أخرل متى كاف ذلؾ مفيدا ن

 المقدمة مف دكلة العمـ.

مف دكلة العمـ أف تجرم تحقيؽ في أم انتياؾ يدعي أف سفنيا قد  كتابةن كيجكز ْلم دكلة أف تطمب      
لقكانينيا إذا اقتنعت بتكافر اْلدلة الكافية  ارتكبتو. كتعمؿ دكلة العمـ دكف تأخير عمى إقامة الدعكل كفقا ن

كلية التي تمكنيا مف ذلؾ. كفي ىذه الحالة تبادر دكلة العمـ إلى إبَلغ الدكلة الطالبة كالمنظمة الد
 المختصة باإلجراء المتخذ كنتيجتو كتككف ىذه المعمكمات متاحة لمجميع.

كبشأف سير الدعكل، تتخذ الدكؿ تدابير لتسييؿ سماع الشيكد كقبكؿ القرائف المقدمة، مف سمطات      
دكلة أخرل أك مف المنتظمة الدكلية المختصة، كتسييؿ حضكر الممثميف الرسمييف لممنظمة الدكلية 

صة، كلدكلة العمـ كْلم دكلة أخرل تأثرت بالتمكث الناتج عف أم انتياؾ . كيككف ليؤالء الممثميف المخت
 الحقكؽ كالكاجبات التي قد تنص عمييا القكانيف كاْلنظمة الكطنية أك القانكف الدكلي.

كما ينبغي أف تككف العقكبات التي تنص عمييا قكانيف كأنظمة دكلة العمـ شديدة إلى حد يثني عف      
 ارتكاب انتياكات بصرؼ النظر عف مكاف حدكثيا.

 

 

 

 

 

انظر د.أحمد عبد الكريـ سَلمة، قانكف حماية البيئة دراسة تأصيمية في اْلنظمة الكطنية كاالتفاقية، مرجع  -ُ
 مف االتفاقية السابقة.  \ٖ-ٕ-ٔ-ٓ-ْ \الفقرات \ُِٕ\المادة. ك ُْٖ-ُْٕسابؽ،ص



117 
 

 اختصاصات الدكلة السكرية باعتبارىا دكلة ميناء: ػػػػػّ

لـ تعد الدكلة الساحمية كدكلة العمـ الَلعباف الكحيداف في ميداف الكقاية مف التمكث الصادر مف      
بديؿ لتجاكز العجز المؤسسي ككلة الميناء كذلؾ السفف، فقد اتجو قانكف البحار الجديد إلى إقرار مفيـك د

حيث تتمتع دكلة الميناء بنكعيف مف االختصاصات.  .(ُ)نو القانكف الدكلي في ىذا المجاؿالذم يعاني م
، مف تدابير يتعمؽ بصَلحية السفف لإلبحار، ف فاْلكؿ مدكلة الميناء أف تتخذ بقدر ما ىك ممكف عمميا ن
لمنع السفينة التي تنتيؾ القكاعد كالمعايير الدكلية الخاصة بصَلحية السفف لإلبحار، ميددة بذلؾ  ،إدارية

عمى طمب مقدـ ليا أك بمبادرة منيا، كفي حينو  بإلحاؽ ضر لمبيئة البحرية كيككف ذلؾ عندما تتأكد بناءن 
 ْلقرب حكض مناسب تتخذ اإلجراءات الَلزمة لمنع السفف مف اإلبحار كال تسمح ليا بالتحرؾ إال

(  أما االختصاص ِإلصَلح السفف، كعمى أف تسمح ليا بمكاصمة سيرىا بعد إزالة أسباب االنتياؾ.)
قامة الدعكل، حيث يمكف اتخاذ إجراءات الدعكل، إما بمبادرة مف  الثاني فيتعمؽ بإجراءات التحقيؽ كا 

 دكلة الميناء، أك بطمب مف أم دكلة أخرل.

داخؿ أحد مكانئيا فمف ناحية مباد      رة دكلة الميناء، فإنو لدكلة الميناء، بشأف السفينة المكجكدة طكعا ن
كتقيـ الدعكل، حيث تبرر  أك إحدل محطاتيا النيائية البحرية القريبة مف الشاطئ، أف تجرم تحقيقا ن

ك البحر اْلدلة ذلؾ، فيما يتعمؽ بأم تصريؼ مف تمؾ السفينة، يككف قد تـ خارج المياه الداخمية، أ
 (ّطبقة.)لمقكاعد كالمعايير الدكلية الم ن انتياكا، قتصادية الخالصة، لدكلة الميناءاإلقميمي، أك المنطقة اال

، الطمبات       كمف ناحية طمب دكلة أخرل، فإف عمى دكلة الميناء أف تمبي، بقدر ما ىك ممكف عمميا ن
داخؿ أحد  تحقيؽ في أم انتياؾ أك تصريؼ، مفمالمقدمة مف أم دكلة ل قبؿ سفينة مكجكدة طكعا ن

مكانئيا، أك في إحدل محطاتيا النيائية القريبة مف الشاطئ، كيعتقد أنو كقع في المياه الخاضعة لكالية 
أك  –أم في بحرىا اإلقميمي أك في منطقتيا االقتصادية أك في مياىيا الداخمية  –الدكلة مقدمة الطمب 

ا تمبي دكلة الميناء الطمبات المقدمة مف دكلة العمـ لمتحقيؽ في سبب ليا أضرار أك جعميا عرضة لو،كم
 (ْىذا االنتياؾ بصرؼ النظر عف مكاف حدكثو.)

 .َُٕص ،رجع سابؽم البحرية دراسة في القانكف الدكلي،د.محمد البزاز،حماية البيئة  -ُ
 مف االتفاقية السابقة. \ُِٗ\.كالمادة ُْٓعبد الجميؿ عبد الكارث، مرجع سابؽ، ص انظر د.عبده -ِ
 . ِّٓانظر د.صَلح الديف عامر، القانكف الدكلي الجديد لمبحار، مرجع سابؽ، ص -ّ
-َٓانظر د.محمد مصطفى يكنس، حماية البيئة البحرية مف التمكث في القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ، ص -ْ

 الفقرة الثالثة مف االتفاقية السابقة. \ُِٖ\. كالمادة ُٓ
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تنقؿ محاضر التحقيؽ الذم تجريو دكلة الميناء إلى دكلة العمـ أنو كيَلحظ في الحالتيف السابقتيف،      
لى الدكلة الساحمية بناء عمى طمبيما. كيجكز بناء عمى طمب مف الدكلة الساحمية، إيقاؼ أم دعكل  كا 

يا عمى أساس ىذا التحقيؽ، عندما يككف االنتياؾ قد كقع داخؿ المياه تككف دكلة الميناء قد أقامت
الخاضعة لكاليتيا. كفي ىذه الحالة، تنقؿ أدلة كسجَلت القضية كأم كفالة أك ضماف مالي أخر مكدع 
لدل سمطات دكلة الميناء إلى الدكلة الساحمية، كيحكؿ ىذا النقؿ دكف مكاصمة النظر في الدعكل في 

 (ُ.)دكلة الميناء

كفي النياية نرل أف الدكلة السكرية عندما تقـك بتنفيذ قكانيف حماية البيئة البحرية مف التمكث مف      
السفف، فإنيا تقـك بتنفيذىا مرة باعتبارىا دكلة ساحمية كمرة باعتبارىا دكلة عمـ كمرة باعتبارىا دكلة ميناء، 

، كبيذا يتح  قؽ التكازف في المصالح المختمفة مف الدكؿ.كلكؿ مف ذلؾ شركطو التي ذكرناىا سابقا ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انظر د.أحمد عبد الكريـ سَلمة، قانكف حماية البيئة دراسة تأصيمية في اْلنظمة الكطنية كاالتفاقية، مرجع  -ُ
 .ُْٗسابؽ،ص
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دكلية أىمية في الحد مف التمكث الذم  ـسكاء أكانت إقميمية أ ،مما سبؽ نجد أف لَلتفاقيات الدكلية     
الكقائية التي تيدؼ  اإلجراءاتتتعرض لو البيئة البحرية، فقد نصت ىذه االتفاقيات عمى مجمكعة مف 

، كما عمى عاتؽ الدكؿ التي تسبب التمكثإلى منع تمكث البيئة البحرية، كما فرضت عدد مف االلتزامات 
ي تجكب البحار كذلؾ مف أجؿ منع تمكث البيئة البحرية كالحد فرضت عدد مف االلتزامات عمى السفف الت

 منو. لكف مع ذلؾ فقد كجيت مجمكعة مف االنتقادات ليذه االتفاقيات كمنيا.

خذ عمييا، أنيا نصت عمى العديد مف االستثناءات كعمى العديد مف ؤ يفإنو بالنسبة التفاقية ماربكؿ      
د الممكثة في البيئة البحرية، بتحقؽ شركط محددة، كىذه الشركط الحاالت التي يسمح فييا بتصريؼ المكا

تحتاج إلى أحكاـ فنية يجب أف تتكفر لدل الدكؿ التي تحمؿ أعَلميا السفف أك الناقَلت، حتى تستطيع 
تحديد نسب التمكث كالمسافة المسمكح بيا كالعمؽ كالسرعة المطمكبة لمسفينة، اْلمر الذم فيو إرىاؽ 

التي ال تقدر عمى تكفير مثؿ تمؾ اْلدكات في سفنيا، بؿ عاجزة عف التحقؽ مف كجكدىا  لمدكؿ النامية
في السفف كالناقَلت التي ترتاد البيئة البحرية الخاضعة لسمطاتيا كبالتالي ستنفر عف االنضماـ إلى ىذه 

 االتفاقية.

يغ العمـك ككذا اإلحالة إلى يؤخذ عمييا كثرة االستثناءات كالتقيد بصكبالنسبة التفاقية برشمكنة      
غفاليا كضع قكاعد قانكنية لمكضكع المسؤكلية عف اْلضرار التي  القكاعد العالمية في بعض أمكرىا كا 

 تنجـ عف مخالفة أحكاميا.

أنيا نزلت عند رأم الدكؿ العظمى في تقييد  ذ عميياخؤ ا يتعمؽ باتفاقية قانكف البحار يأما فيم     
كال تمتمؾ  قبؿ الدكؿ الساحمية لككنيا مجرد تنفيذ لَلتفاقيات كاإلجراءات الدكلية،اإلجراءات المتخذة مف 

 في ىذا اْلمر أم سبيؿ لسمطات أكسع.

لذلؾ قامت الدكؿ بسف تشريعات كطنية خاصة بحماية البيئة البحرية مف التمكث الذم يمكف أف      
لخاصة بحماية البيئة البحرية إنما أتت ىذه ييدد الحياة في ىذه البيئة، لكف لـ تتخمى عف االتفاقيات ا

التشريعات الكطنية لتككف جنبا إلى جنب مع االتفاقيات الخاصة بحماية البيئة البحرية كذلؾ لمنع تمكث 
 البيئة البحرية كالحد منو. 

حيث  ةالسكري الدكلةالبيئة البحرية مف التمكث كمف الدكؿ التي قامت بسف تشريع خاص بحماية      
 ـ. ََِٔ/ لعاـ ٗقانكف خاص بحماية البيئة البحرية كىك القانكف رقـ / تأفرد
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 الثاني المبحث

 القانون البيئي السوري الحماية التنظيمية والوقائية المستمدة من

 

الدكلية لحماية ذلؾ  جمعاء، فقد ال تكفي الجيكد إذا كانت البيئة البحرية ىي تراث مشترؾ لإلنسانية    
كاْلنظمة الداخمية في كؿ التراث. فاالتفاقيات الدكلية ال تكفي لكحدىا بؿ تحتاج إلى مساندة التشريعات 

 حدة، كىي مساندة تتحقؽ: دكلة عمى

مف ناحية، عف طريؽ استيعاب اْلنظمة كالقكانيف الكطنية ْلحكاـ تمؾ االتفاقيات الدكلية، كاستقباليا      
 ـ القانكني الداخمي.في النظا

كمف ناحية، عف طريؽ المبادرة بكضع قكاعد قانكنية جديدة، لسد ما عسى أف يكجد مف ثغرات في      
 أحكاـ تمؾ االتفاقيات الدكلية.

كما أنو ال يكفي أف نطالب بكضع اْلنظمة الحمائية لمبيئة البحرية، بؿ ال بد أف نطالب أيضان      
 لتي تقترح اْلنظمة المَلئمة، كتتابع تطبيقيا في الكقت ذاتو.بكجكد اْلجيزة المتخصصة ا

كأصدرت قكانيف خاصة بحماية البيئة،  -كمنيا الدكلة السكرية  - كقد استجابت العديد مف الدكؿ     
     تعنى بالشؤكف البيئية. كمف ىنا سنقسـ ىذا المبحث إلى المطالب التالية:كأنشأت أجيزة كطنية 

 يئات حماية البيئةىالمطمب اْلكؿ: 

 .ََِٔلعاـ  \ٗ\: القكاعد القانكنية لحماية البيئة البحرية مف التمكث في ظؿ القانكف المطمب الثاني
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 المطمب األول

 هيئات حماية البيئة

إف اتخاذ تدابير فعالة في مجاؿ حماية البيئة كمكافحة التمكث عمى المستكل الكطني يتطمب      
ضركرة  إنشاء ككضع ىيئات كطنية متخصصة في مجاؿ حماية البيئة. لذلؾ تحرص أغمب الدكؿ ابتداء ن

المتحضرة عمى إقامة ىيئات فنية متخصصة في مجاؿ حماية البيئة تقـك بدراسة كافة السبؿ الكفيمة 
ىا بالحفاظ عمى سَلمة البيئة كدفع التمكث عنيا، بما في ذلؾ إعداد مشركعات القكانيف كالمكائح التي ترا

الزمة لحماية البيئة، كتتمتع ىذه الييئات في بعض الدكؿ بجانب مف صَلحيات السمطة العامة. كيطمؽ 
عمى ىذه الييئات تسميات مختمفة منيا لجنة أك مجمس أك ككالة أك إدارة أك ىيئة حماية البيئة. كمف 

ركع متخصصة في مكافحة ىذه الييئات ككالة حماية البيئة في الكاليات المتحدة اْلمريكية كتتبعيا ف
بعض أنكاع التمكث. كمنيا إدارة البيئة في كندا كاإلدارة الكطنية لحماية الكسط الطبيعي في السكيد كىيئة 

 ك مكافحة التمكث بالنركيج. كيبمغ االىتماـ بحماية البيئة في بعض الدكؿ إلى درجة تخصيص كزير
 (. ُنركيج كسكرية)كزارة لمبيئة كما ىك الشأف في بريطانيا كفرنسا كال

كمف أمثمة ىيئات حماية البيئة في الدكؿ العربية، جياز شؤكف البيئة في مصر كمصمحة اْلرصاد      
كحماية البيئة في السعكدية كمجمس حماية البيئة في الككيت كالمجنة العميا لحماية البيئة في اإلمارات 

 . كىنا سنقسـ ىذا المطمب إلى:البيئة في سكرية كلجنة حماية البيئة في البحريف كالمجمس اْلعمى لحماية

 الفرع اْلكؿ: كزارة الدكلة لشؤكف البيئة.

 الفرع الثاني: المجمس اْلعمى لحماية البيئة.

 دكر المديرية العامة لممكانئ كاإلجراءات المتبعة لمنع كمكافحة التمكث في البيئة البحريةالفرع الثالث: 

 

 

 سكرياكتعتبر  ـ.ََِٗألقيت عمى طَلب الماجستير في كمية الحقكؽ، جامعة حمب،  نكطوانظر د.حمكد تنار،  -ُ
 اإلنساف، كحقكؽ البيئة الصباغ، يكسؼ مركاف المحامي رانظ .البيئة لشؤكف مستقمة ارةز ك  أنشأت عربية دكلة أكؿ

 .بعد كما َُُ، صـ ُِٗٗ اْلكلى، الطبعة بيركت، كالتكزيع، كالنشر كاإلعَلـ راساتلمد ككمبيكنشر
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 الفرع األول

 وزارة الدولة لشؤون البيئة

لقد أككؿ لكزارة الدكلة لشؤكف البيئة عدد مف المياـ بيدؼ إرساء القكاعد اْلساسية الَلزمة لسَلمة      
البيئة كحمايتيا مف التمكث، ككذلؾ أككؿ ليا عدد مف المياـ التي تقـك بيا بالتعاكف مع الجيات 

أحكاـ القكانيف كاْلنظمة المتعمقة بالشؤكف البيئية بما يحقؽ سَلمة البيئة كحمايتيا المختصة لمتابعة تنفيذ 
مف التمكث، كما أككؿ لكزير الدكلة لشؤكف البيئة عدد مف المياـ مف أجؿ تحقيؽ سَلمة البيئة كحمايتيا 

 مف التمكث.

: أكالن:  مياـ كزارة الدكلة لشؤكف البيئة منفردة ن

 :(ُ)مف أجؿ المحافظة عمى سَلمة البيئة كمكاردىا تتكلى الكزارة المياـ اَلتية     

عداد اإلستراتيجية ػػػػُ  كضع الرؤية كالسياسة العامة لحماية البيئة ضمف إطار السياسة العامة لمدكلة كا 
الكطنية الَلزمة لذلؾ كتطكيرىا ككضع الخطط كالبرامج لتنفيذىا كمتابعتيا بالتعاكف كالتنسيؽ مع الجيات 

  المختصة.

إعداد التشريعات كاْلنظمة كالدراسات الكفيمة بالحفاظ عمى البيئة بمختمؼ عناصرىا كمنيجية حمايتيا ػػػ ِ
  .لجيات المختصةكالتكجو نحك االقتصاد اْلخضر بالتعاكف كالتنسيؽ مع ا

جراء  المشاركة في البحكث كالدراسات العممية الَلزمة لمعالجتيا ػػػ ّ حصر المشكَلت البيئية القائمة كا 
كالحد مف التدىكر البيئي الحاصؿ كالسعي لمحد مف ظيكر أم مشكَلت بيئية أخرل تيدد بضرر محتمؿ 

  .لصمةيمحؽ بالبيئة مستفيدة مف الدراسات المحمية كالدكلية ذات ا

مراقبة عناصر البيئة مف خَلؿ مختبراتيا كالمختبرات التي يكافؽ عمى اعتمادىا المجمس كفؽ اْلسس  ػػػْ
جراء تقييـ دكرم لكضع كمنحى التمكث في عناصر  التي تحددىا لجنة مختصة تضـ الكزارات المعنية كا 

  .البيئة

 لتعاكف كالتنسيؽ مع الجيات المختصةكضع اْلسس كاإلجراءات الَلزمة لتقكيـ اْلثر البيئي باػػػ ٓ

 .َُِِ/ لعاـ ُِ/ مف القانكف /ّانظر المادة / -ُ
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ة صناعية أك زراعية أك خدمية أمنش ةالتحتية كأيٌ  ىنلبي اتنمكية الجديدة بما فييا مشاريع لمنشاطات ال
البيئة لى عناصر يترتب عمى عمميا تيديد لمبيئة بسبب حجميا أك طبيعتيا أك بسبب إصدارىا ممكثات إ

ت المراد إقامتيا ضمف المدف كالمناطؽ الصناعية كالمناطؽ الحرة كيصدر الكزير آكيشمؿ ذلؾ المنش
الئحة بالمشاريع كالنشاطات التي تخضع ليذا التقكيـ يتـ إعدادىا بالتعاكف مع الجيات المختصة كيعتبر 

لمحصكؿ عمى الترخيص الدائـ  رطان اعتماد دراسة تقكيـ اْلثر البيئي مف قبؿ الجية المعنية في الكزارة ش
أك المؤقت ليذه المشاريع إال إذا تـ استثناء بعضيا لضركرات قصكل مف قبؿ المجمس عمى أف تمتـز 
الجية المستثناة بالتعكيض عف الضرر الناجـ عف عمميا حاؿ حدكثو كالذم يحدده المجمس باقتراح مف 

  .الكزير

  .ي لخطط كسياسات كبرامج عمؿ الكزاراتإجراء التقكيـ البيئي االستراتيج  ػػػٔ

ت الصناعية كالنشاطات اْلخرل التي ليا تأثير ضار عمى آع اْلنظمة كالشركط البيئية لممنشكض  ػػػٕ
  .البيئة أك التي تؤدم إلى اإلخَلؿ بتكازنيا كذلؾ بالتعاكف مع الجيات المختصة

  .ضمنيا ككضع أسس عمؿ ىذه اإلدارةت التي يقتضي كجكد إدارة بيئية ذاتية آتحديد المنش ػػػٖ

إعداد المكاصفات كالمعايير القياسية التي يجب تكفرىا في كؿ مف عناصر البيئة حسب استعماالتيا  ػػػٗ
في ضكء التقدـ التكنكلكجي كتطكر المعايير المتعارؼ عمييا دكليان بالتعاكف مع الجيات المختصة تمييدان 

  .المكاصفات كالمعايير تمكثان العتمادىا كاعتبار كؿ تجاكز ليذه 

لمضجيج بمختمؼ مصادره بالتعاكف مع  تحديد معايير كمؤشرات الحد اْلعمى المسمكح بو بيئيان  ػػػَُ
  .الجيات المختصة

تَلفيا   ػػػُُ تحديد المكاد الضارة أك الخطرة عمى البيئة ككضع أسس تصنيفيا كتخزينيا كتداكليا كنقميا كا 
ا يمنع إدخالو منيا إلى الجميكرية العربية السكرية كفقان لَلتفاقيات البيئية الدكلية كالتخمص منيا كتحديد م

  .كذلؾ بالمشاركة مع الجيات المختصة

  .إعداد خطط الطكارئ البيئية كمتابعة تطكيرىا كتنفيذىا كذلؾ بالتعاكف مع الجيات المختصة  ػػػُِ

يئي كمتابعتيا بما يكفؿ عدـ انتقاؿ ىذا التمكث اك مراقبة إجراءات معالجة التمكث في الكسط الب ػػػُّ
  .اتساعو
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الرقابة كالتفتيش عمى النشاطات ذات التأثير البيئي لدل الجيات العامة كالخاصة لمتحقؽ مف مدل  ػػػُْ
تقيدىا بالمكاصفات البيئية القياسية كالمعايير المعتمدة كاتخاذ اإلجراءات الَلزمة بالنسبة لمنشاطات 

النسبة لمنشاطات العائدة المخالفة العائدة لمقطاع الخاص كاالقتراح عمى المجمس اإلجراءات الَلزمة ب
  .لمقطاع العاـ كالمشترؾ لتَلفي المخالفات إف كجدت

دارة النفايات الصناعية كالخطرة  ػػػُٓ إعداد كتطكير اْلدلة كاالشتراطات كالتعميمات الَلزمة لتصنيؼ كا 
 ََِْ لعاـ ْٗكالطبية المشار إلييا بمضمكف الفصكؿ الثالث كالرابع كالخامس مف قانكف النظافة رقـ 

بالمشاركة مع كزارة اإلدارة المحمية ككزارة الصحة كالجيات المختصة كالتعاكف مع تمؾ الجيات في 
  .متابعة تنفيذ اْلحكاـ الكاردة في تمؾ الفصكؿ

كضع أسس إنشاء المتنزىات الكطنية كالحدائؽ كالشكارع البيئية كشركطيا ككضع أسس إنشاء  ػػػُٔ
المحميات الطبيعية بأنكاعيا كفقان لممعايير الدكلية كمراقبتيا كفقان لمعطياتيا كخصائصيا بالمشاركة مع 

  .كزارة الزراعة كاإلصَلح الزراعي كالجيات المختصة

  .ك بريةأت مائية كان اءان الحيكم النباتية كالحيكانية سك  لحماية مككنات التنكعكضع المعايير البيئية  ػػػُٕ

ع الجيات كضع السياسات العامة لحماية مككنات التنكع الحيكم النباتية كالحيكانية بالمشاركة م ػػػُٖ
  .كخطة العمؿ الكطنية لحماية التنكع الحيكم ستراتيجيةإالمختصة كمتابعة تنفيذ 

  .عمى إنشاء شبكات الرصد البيئي كتشغيميا كمتابعتيا العمؿ ػػػُٗ

  .إعداد بنؾ المعمكمات البيئي كتنظيمو كمتابعة تطكيره ػػػَِ

  .إعداد خارطة التمكث البيئي لكؿ محافظة كمتابعة تطكراتيا  ػػػُِ

سييؿ دعـ الجمعيات كمنظمات المجتمع اْلىمي العاممة في مجاؿ حماية البيئة بيدؼ تفعيؿ كت ػػػِِ
  .نشاطاتيا

تكميؼ باحثيف مف الكزارة أك مف خارجيا لمقياـ بالبحكث كالدراسات العممية البيئية كفقان ْلحكاـ   ػػػِّ
  .القكانيف كاْلنظمة النافذة
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تنمية الكعي العاـ البيئي بمختمؼ الكسائؿ اإلعَلمية كنشر ما يمكف نشره مف نتائج اْلبحاث   ػػػِْ
العممية بيدؼ الحفاظ عمى صحة البيئة كسَلمة مكاردىا كالتكجيو باستعماؿ التقانات الخاصة كالطاقات 

دخاؿ برامج تربكية بيئية كالمكاد البديمة كمتابعة تشجيع الكقاية مف التمكث كالتقميؿ منو كمراقبتو كالسعي إل
  .في المناىج الدراسية كاختصاصات بيئية جديدة في مراحؿ التعميـ العالي

 مياـ الكزارة بالتنسيؽ مع الجيات المختصة: ثانيان:

 (ُكما تقـك الكزارة بالتعاكف كالتنسيؽ مع الجيات المختصة بتنفيذ المياـ التالية: )     

البيئية الستخداـ تقانات الطاقات المتجددة كالبديمة كاإلنتاج اْلنظؼ  كضع المعايير كاالشتراطات ػػػُ
  .كالمشاركة في إعداد استراتيجيات كبحكث الشبكات الكطنية لتمؾ التقانات

  .كضع أسس كمعايير التخطيط البيئي المتكامؿ الستعماالت اْلراضي ػػػِ

عمقة باْلنشطة التي تقع في أراضي الدكلة كمياىيا المشاركة في البحكث العممية البيئية كالدراسات المت ػػػّ
ت كالمكاد الخطرة المضرة بسَلمة البيئة آالجكم الذم يقع فكقيا كعمى المنشالداخمية كالبحرية كالحيز 

  .كاقتراح التكصيات كاإلجراءات الَلزمة إلزالة الخطر

كالمؤتمرات كالندكات كاالجتماعات المتعمقة المشاركة مع المنظمات اإلقميمية كالدكلية في البحكث  ػػػػْ
بالشؤكف البيئية كمتابعة تنفيذ المقترحات كالتكصيات بالتعاكف مع الجيات المختصة كبالتنسيؽ مع كزارة 

  .الخارجية كالمغتربيف

تدعيـ العَلقات مع الدكؿ كالييئات كالمنظمات الدكلية كاإلقميمية في اْلمكر كالشؤكف كاالتفاقيات  ػػػٓ
كالمعاىدات المتعمقة بمياـ الكزارة ككضع اْلنظمة المنصكص عمييا في تمؾ المعاىدات كاالتفاقيات كذلؾ 

  .بالتعاكف مع كزارة الخارجية كالمغتربيف كىيئة التخطيط كالتعاكف الدكلي

  .المشاركة في حماية الساحؿ كالبيئة البحرية مف التمكث ػػػٔ

كالتصحر ككؿ ما يؤدم إلى تمكث اْلرض كجكفيا كمكاردىا الطبيعية دراسة أسباب انجراؼ التربة  ػػػػٕ
  .كاقتراح الحمكؿ المناسبة ليا
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عمى مككنات التنكع الحيكم الصيد، التجارة الكطنية  كضع دراسات لمنشاطات البشرية المؤثرة سمبان  ػػػٖ
ية الغريبة كالكائنات المعدلة كراثيان كغيرىا كالمشاركة في مراقبة ىذه كالدكلية، إدخاؿ اْلنكاع الح

  .النشاطات كتنظيميا لضماف نتائجيا في استدامة تمؾ المككنات ككقؼ ىذه النشاطات عند المزـك

كضع دراسات لتطكير كتنظيـ النشاطات البشرية التي تشكؿ مصادر دخؿ بديمة لممجتمعات المحمية  ػػػٗ
  .ؿ مباشرة مع مككنات التنكع الحيكم كالسياحة البيئية كمشاريع التنمية الريفية كغيرىاالتي تتعام

المشاركة مع كزارة اإلدارة المحمية في تطكير طرؽ معالجة النفايات البمدية الصمبة كاستثمارىا  ػػػػَُ
قع معالجة تمؾ كالتخمص منيا كتقديـ الرأم الفني مف خَلؿ مراجعة دراسات تقكيـ اْلثر البيئي لمكا

  .النفايات

  .اتخاذ اإلجراءات الَلزمة لمنع إدخاؿ أم نفايات إلى الجميكرية العربية السكرية أك طمرىا فييا ػػػُُ

 مياـ كزير الدكلة لشؤكف البيئة: ثالثان:

 (ُيتكلى كزير الدكلة لشؤكف البيئة المياـ التالية:)     

المتعمقة بحماية البيئة كالتنمية البيئية كتعديَلتيا عمى عرض الرؤية كالسياسة العامة كالخطط  -ُ
  .المجمس

  .تقديـ تقرير سنكم عف الكضع البيئي في الجميكرية العربية السكرية إلى المجمس -ِ

إعداد ما يخص الكزارة مف اْلنظمة كالتعميمات كالمكائح التنفيذية الَلزمة كفؽ أحكاـ ىذا القانكف  -ّ
  .قرارىاكعرضيا عمى المجمس إل

  :كما يحؽ لمكزير

تشكيؿ لجنة فنية استشارية غير متفرغة مف ذكم الخبرة تمثؿ الجيات العامة كالخاصة الميتمة  -ُ
  .بشؤكف البيئة

  .تشكيؿ لجاف بيئية نكعية باالتفاؽ مع الجيات المختصة كتحديد مياميا -ِ

كالتي تتجاكز قيمتيا الخمسمائة ألؼ ليرة سكرية إبراـ العقكد المتعمقة بأعماؿ القياسات البيئية لمغير ػػػ ّ
 كتكريد ىذه القيـ إلى الخزينة العامة لمدكلة.

 .َُِِ/ لعاـ ُِ/ مف القانكف /ٓانظر المادة / -ُ
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 (ُ) :كما يعاكف الكزير في عممو     

اْلعماؿ في كليف أمامو عف سير ؤ ي جميع أعماؿ الكزارة كيككنكف مسثَلثة معاكنيف يؤازركف الكزير ف ػػػُ
اْلمكر اإلدارية كالفنية كالمالية كالقانكنية كالتنظيمية العائدة لمكزارة كيتـ تعيينيـ كتكزيع المياـ 

  .كاالختصاصات بينيـ كيمارسكف صَلحياتيـ كفؽ أحكاـ القكانيف النافذة

دارم كمالي تحدد ىيكميتو كشركط شغؿ كظائفو في النظاـ الداخمي لمكزار  ػػػِ   .ةجياز فني كا 

 (ِ) :كعف المكارد المالية لمكزارة فإنيا تتككف مما يمي

  .اإلعتمادات التي ترصد ليا في المكازنة العامة لمدكلة  ػػػُ

  .أمكاؿ صندكؽ دعـ كحماية البيئة  ػػػِ

  .أم مكارد أخرل تسمح بيا القكانيف كاْلنظمة النافذة بالتنسيؽ مع كزارة المالية  ػػػّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 .َُِِ/ لعاـ ُِ/ مف القانكف /ٔ/ انظر المادة -ُ
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 الفرع الثاني

 المجمس األعمى لحماية البيئة

لكافة الجيات مف المنطقي أف تشكؿ ىيئات حماية البيئة في أم دكلة مف الدكؿ عمى مست     كل عاؿ و
تمثمت بكزارات أك ىيئات أك جمعيات أك ىيئات ف البيئة في أم جانب مف جكانبيا، سكاء ؤ المعنية بش

 عممية. كىنا سنتعرؼ عمى تشكيؿ المجمس اْلعمى لحماية البيئة كالمياـ المككمة إليو.

 تشكيؿ المجمس اْلعمى لحماية البيئة: أكالن:

 : (ُ)يشكؿ المجمس اْلعمى لحماية البيئة عمى النحك التالي     

 رئيس مجمس الكزراء رئيسان 

 كزير الدكلة لشؤكف البيئة نائبان لمرئيس 

 كزير اإلدارة المحمية عضكان 

 كزير الصناعة عضكان 

 كزير الصحة عضكان 

 كزير النقؿ عضكان 

 كزير النفط كالثركة المعدنية عضكان 

 كزير الداخمية عضكان 

 كزير السياحة عضكان 

 كزير اإلسكاف كالتعمير عضكان 

 كزير الزراعة كاإلصَلح الزراعي عضكان 

 كزير الكيرباء عضكان 
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 كزير التعميـ العالي عضكان 

 كزير التربية عضكان 

 كزير اإلعَلـ عضكان 

 كزير الرم عضكان 

 كزير الشؤكف االجتماعية كالعمؿ عضكان 

 كزير االتصاالت كالتقانة عضكان 

 رئيس ىيئة التخطيط كالتعاكف الدكلي عضكان 

 رئيس االتحاد العاـ لنقابات العماؿ عضكان 

 رئيس االتحاد العاـ لمفَلحيف عضكان 

 مدير ىيئة االستثمار السكرية عضكان 

 نقيب الميندسيف عضكان 

 نقيب الميندسيف الزراعييف عضكان 

 رئيس االتحاد العاـ لمحرفييف عضكان 

 ؼ الصناعية عضكان رئيس اتحاد الغر 

 رئيس اتحاد غرؼ السياحة عضكان 

 ممثؿ عف الجمعيات البيئية عضكان 

 جمعية حماية المستيمؾ عضكان 

 االتحاد النسائي عضكان 

 معاكف كزير الدكلة لشؤكف البيئة عضكان كمقرران 
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يصدر ك  الرئيسيجتمع المجمس مرة كاحدة كؿ ستة أشير ككمما دعت الحاجة إلى ذلؾ بدعكة مف ك       
لممجمس أف يدعك لحضكر اجتماعاتو خبراء أك مستشاريف ك  ،المجمس قراراتو بأكثرية أصكات الحاضريف

 أك أم شخص لَلستئناس بآرائيـ في اْلمكر المعركضة عميو دكف أف يككف ليـ الحؽ في التصكيت،
 (ُ) .تصدر قرارات المجمس كتعتمد تكصياتو بقرار مف رئيسوكما 

 ـ المجمس اْلعمى لحماية البيئة: : مياثانيان 

 (ِ:)يتكلى المجمس المياـ كالصَلحيات اَلتية     

إقرار الرؤية كالسياسة العامة لحماية البيئة كاإلستراتيجية الكطنية ليا كالخطط كالبرامج الخاصة بيا  ػػػُ
  .كالتعديَلت المقترحة بشأنيا في إطار السياسة العامة لمدكلة

مة كالشركط المتعمقة بالبيئة التي يجب تكفرىا في المنشآت الصناعية كالنشاطات اْلخرل إقرار اْلنظ ػػػػِ
  .التي ليا تأثير ضار عمى البيئة أك التي تؤدم إلى اإلخَلؿ بتكازنيا

 أكاتخاذ قرارات بمنع أك تكقيؼ أك فرض قيكد عمى تشغيؿ أم منشأة أك نشاط يعكد لمقطاع العاـ   ػػػّ
  .تسبب ضررا لمبيئة أك خمَل في تكازنيا المشترؾ يرل أنيا

( مف ىذا ّ( مف المادة )ٓاتخاذ القرار بشأف االستثناء كتحديد الضرر المشار إلييما في البند )  ػػػْ
  .القانكف

  .إقرار كاعتماد اْلنظمة كالتعميمات كالقرارات كالمكائح التنفيذية الَلزمة لتنفيذ أحكاـ ىذا القانكف ػػػٓ

  .المكافقة عمى المختبرات المعتمدة كالمؤىمة إلجراء قياسات لعناصر البيئة  ػػػػٔ

  . المكافقة عمى خطط الطكارئ لمكاجية الككارث البيئية ػػػٕ

  .النظر في اْلمكر المتعمقة بالبيئة التي يعرضيا الكزير عمى المجمس  ػػػٖ

  .الكضع البيئي كاتخاذ ما يمـز بشأنو دراسة التقرير السنكم الذم يقدمو الكزير إلى المجمس عف ػػػٗ

 .َُِِ/ لعاـ ُِ/ مف القانكف /ٗانظر المادة / -ُ

 .َُِِ/ لعاـ ُِ/ مف القانكف /َُانظر المادة / -ِ
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 الفرع الثالث

مكافحة التموث في البيئة دور المديرية العامة لمموانئ واإلجراءات المتبعة لمنع و 
 (1)البحرية

مف المياـ كالكاجبات الممقاة عمى المديرية العامة لممكانئ كذلؾ باعتبارىا السمطة البحرية       انطَلقا ن
الكطنية كمف ضمنيا حماية البيئة البحرية مف أخطار التمكث بشتى أنكاع الممكثات فمف ضمف الييكؿ 

كيقع عمى عاتؽ ىذه  ُٖٓٗاـ اإلدارم لممديرية يكجد دائرة مكافحة التمكث البحرم كالتي تأسست منذ ع
 الدائرة تناكؿ تنفيذ مياـ حماية البيئة البحرية مف التمكث كمكافحتو عمى الصعيديف التالييف:

 عمى المستكل التشريعي كالتنظيمي: أكالن:

تقـك الدائرة بدراسة االتفاقيات الدكلية كاإلقميمية الصادرة عف الجيات المعنية بحماية البيئة البحرية مف  
التمكث  كأىميا المنظمة البحرية الدكلية كبرنامج اْلمـ المتحدة لمبيئة كتقديـ المقترحات الَلزمة بضركرة 

عميو فمقد انضـ الق طر لمعظـ تمؾ االتفاقيات خَلؿ اْلعكاـ انضماـ القطر ليذه االتفاقيات كبناء ن
لقكاعد كمتطمبات ىذه االتفاقيات تـ انجاز ما يمي:  الماضية كتنفيذا ن

 ََِٔ/ لعاـ ٗصياغة التشريع الكطني الخاص بحماية البيئة البحرية مف التمكث كىك القانكف رقـ / ػػػػُ
عمى متطمبات االتفاقيات الدكلية كاإل قميمية كبعض المدكنات التابعة لتمؾ الذم تـ صياغتو اعتمادا ن

االتفاقيات، تضمنت مكاد ىذا القانكف القكاعد الَلزمة لمحد مف أخطار التمكث بشتى أنكاع الممكثات 
السائمة )النفط كمشتقاتو كمخمفاتو، مياه الصرؼ الصحي مف السفف، المكاد الكيماكية المخزنة( كالصمبة 

 لجنة مختصة بعد الحصكؿ عمى مكافقة كزارة النقؿ. )القاذكرات( كىك يخضع لمتعديؿ مف قبؿ

 صدرت التعميمات التنفيذية الَلزمة لكضع مكاد القانكف المذككر مكضع التطبيؽ. ػػػػِ

صدرت التعميمات الدائمة التي تكضح الخطكات الكاجب إتباعيا مف قبؿ دكائر المكانئ كالمخافر ػػػػػ ّ
بَلغ المديرية عند كقكع أم حادث تمكث كأىميا المراقبة المستمرة مف خَلؿ الدك  ريات البحرية كالبرية كا 

 كبالسرعة القصكل كذلؾ أثناء كخارج أكقات الدكاـ الرسمي.

مقابمة مع الميندس عمي ديكب، رئيس دائرة مكافحة التمكث البحرم، في المديرية العامة لممكانئ، تاريخ  -ُ
ِٓ/ٕ/َُِِ. 
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حكادث التمكث، ضمت في عضكيتيا ممثميف عف المديرية العامة تشكيؿ لجنة دائمة لتحقيؽ في ػػػػػ ْ
 ممثميف عف مديريات البيئة في محافظتي الَلذقية كطرطكس.ل انئ باختصاصات مختمفة باإلضافة لممك 

إقامة الدكرات التدريبية لعناصر فريؽ التصدم لحكادث التمكث في الحاالت الطارئة لتأىيميـ كرفع  ػػػػػٓ
 دييـ لمكاجية كالتصدم ْلم حادث تمكث طارئ كذلؾ كفؽ برنامج زمني محدد.مستكل المعرفة ل

في حاالت الطكارئ التي       بخصكص االتفاقيات الثنائية لـ يتـ تفعيؿ ىذه االتفاقيات خصكصا ن
تتطمب مكاجية مثؿ تمؾ الحاالت إلى تضافر كتعاكف أكثر مف دكلة نتيجة حادث تمكث يمكف أف ينجـ 

 طارئة )حكادث الغرؽ، االنفجار الذم يمكف أف تتعرض لو سفينة أك ناقمة نفط(.عف الحاالت ال

 عمى الصعيد العممي:  ثانيان:

كتـ تزكيد المركز  ََِٔتأسيس المركز الكطني لمكافحة حكادث التمكث النفطي في بانياس عاـ  ػػػػُ
 ببعض المكاد كالتجييزات الَلزمة لمكافحة حكادث التمكث النفطي كىي:

 رؽ خاص بأعماؿ مكافحة التمكث بالطريقتيف الميكانيكية كالكيماكية.زك  - أ

 / متر طكلي.َٕٓحكاجز مطاطية عائمة لحجز البقع النفطية كمنع انتشارىا بطكؿ كمي / - ب

مكاد كيماكية لتبديد كتشتيت البقع النفطية كمكاد كيماكية المتصاص المكاد النفطية المنسكبة في  - ج
 البحر.

 /ساعة.ّـ ِٓالمكاد النفطية المنسكبة باستطاعة حكالي   جياز السترجاع-ىػػػ 

 مخبر مزكد بجياز كركمكتكغرافيا الغازية لتحميؿ العينات المأخكذة مف البحر أك السفف. -ٔ

 كىناؾ خطة مستقبمية لرفد مركز مكافحة التمكث البحرم بمكاد كمعدات إضافية ضركرية مثؿ:     

كاد النفطية كالمكاد الصمبة المطركحة في البحر زكرؽ أخر مزكد بتجييزات السترجاع الم - أ
)قاذكرات( كبصكرة خاصة ضمف أحكاض المكانئ ككذلؾ لممساعدة في نشر الحكاجز المطاطية 

 العائمة.
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تزكيد المخبر ببعض التجييزات المخبرية اْلخرل الَلزمة لممساعدة في قياـ المخبر بالمياـ  - ب
 المككمة لو.

/ ِٓالمكاد النفطية المسترجعة مف البحر بسعة ال تقؿ عف / التزكد بخزانات عائمة لتخزيف - ت
 طف. 

إلى خطة الطكارئ الكطنية لَلستعداد كالتصدم لحكادث  ػػػػػِ إف اْلعماؿ المذككرة أعَله تنفذ استنادا ن
التمكث في الحاالت الطارئة، البنكد الخاصة باإلجراءات العممية الكاجب القياـ بيا مف قبؿ المديرية 

لممكانئ حياؿ أم حادث تمكث مف المستكل اْلكؿ كالتعاكف مع الجيات الكطنية المعنية إذا كاف  العامة
 الحادث مف المستكيات اْلخرل اْلعمى.  

لما يترتب  عف سَلمة البيئة البحرية كحمايتيا كتطبيقان  كلةالمسؤ إذان فالمديرية العامة لممكانئ ىي      
يذ مقتضيات الخطة الكطنية أنشئ المركز الكطني لمكافحة التمكث عمى تمؾ المديرية مف مسؤكليات لتنف

في بانياس ْلف المنطقة ىي اْلكثر عرضة لحكادث التمكث نظران لتعدد مصادر التمكث البرية كالبحرية، 
كما تـ بناء زكرؽ خاص بأعماؿ مكافحة التمكث النفطي بالطريقة الكيميائية أك الميكانيكية في مطمع 

كيجرم اَلف تأىيؿ كتدريب طاقـ مف العامميف في المديرية عمى مكافحة التمكث النفطي، ، ََِْالعاـ 
بالطريقة  كما تـ التعاقد عمى شراء المكاد كالمعدات اْلساسية الَلزمة لمكافحة حكادث التمكث بالنفط

كمنع انتشار مميكف ليرة سكرية كىي حكاجز مطاطية عائمة لحصر  ّّالكيميائية أك الميكانيكية بكمفة 
لمكافحتيا، إضافة إلى مكاد كيميائية مبددة كمشتتة لممكاد النفطية، كمكاد كيميائية  البقع النفطية تمييدان 

أك رقائؽ كلفائؼ حكاجز كبأبعاد مختمفة، إضافة لنظاـ استرجاع المكاد  صفائحماصة لمنفط عمى شكميف 
ة عف مضخة شافطة بفعالية عالية بحيث ال تزيد النفطية الخفيفة كالثقيمة المنسكبة في البحر كىك عبار 

%، ىذا كجميع تمؾ المعدات باإلضافة إلى الزكرؽ ٓنسبة الماء المسترجع مع المكاد النفطية عف 
ستكظؼ لصالح عمؿ المركز الكطني لمكافحة التمكث في بانياس كيتـ إنشاء تسييَلت استقباؿ مرفئية 

كطرطكس، كاليدؼ مف ىذا المشركع استَلـ كتخميص السفف في كؿ مف المكانئ في الَلذقية كبانياس 
كناقَلت النفط مف المياه كالمخمفات الزيتية كمف المخمفات الصمبة الناتجة عف استيَلؾ الطاقـ كمخمفات 

إلى تجييز مراكز ثانكية لمكافحة التمكث في  اإلشارةالنفط، كأخيران ال بد مف  تالسفف كناقَلالبضاعة في 
حكادث  حاالتالَلذقية كميناء طرطكس تككف بمثابة الرافد لممركز الكطني في بانياس في كؿ مف ميناء 

 (ُالتمكث المتكسطة كالكبيرة ككؿ مركز يقـك بمكافحة حكادث التمكث الصغيرة التي تقع ضمف قطاعو.)

 .ََِٓ/ٖ/ٖ االثنيف ،الكحدةجريدة ذقية، الَل ،حماية البيئة البحرية مف أخطار التمكث باىتماـ المديرية العامة لممكانئ ،ىَلؿ الال -ُ
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 المطمب الثاني

ونطاق  2001لعام  8في ظل القانون  التدابير الخاصة بحماية البيئة البحرية
 تطبيقه

دما رأت الدكؿ أف االتفاقيات غير كافية لحماية البيئة البحرية  فقامت  بسف تشريعات كطنية عن        
لـ تتخمى عف  ياالتمكث الذم يمكف أف ييدد الحياة في ىذه البيئة، لكنخاصة بحماية البيئة البحرية مف 

إلى جنب مع  االتفاقيات الخاصة بحماية البيئة البحرية إنما أتت ىذه التشريعات الكطنية لتككف جنبان 
 االتفاقيات الخاصة بحماية البيئة البحرية كذلؾ لمنع تمكث البيئة البحرية كالحد منو. 

حيث  ةالسكري لدكلةالتي قامت بسف تشريع خاص بحماية البيئة البحرية مف التمكث اكمف الدكؿ      
ـ. كبالتالي سنقـك بتحديد ََِٔ/ لعاـ ٗقانكف خاص بحماية البيئة البحرية كىك القانكف رقـ / تأفرد

 الخاص بحماية البيئة البحرية مف التمكث .  ََِٔلعاـ  ٗالقانكنية التي نص عمييا القانكف  تدابيرأىـ ال

المكاني كالشخصي كنطاؽ اْلضرار التي يغطييا  البد مف التعرؼ عمى كؿ مف النطاؽكبعد ذلؾ      
 كمف ىنا سنقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف ىما:. ذلؾ القانكف

 .ََِٔلعاـ  ٗفي ظؿ القانكف  التدابير الخاصة بحماية البيئة البحريةالفرع اْلكؿ: 

 .ََِٔلعاـ  ٗنطاؽ تطبيؽ القانكف الفرع الثاني: 
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 ولالفرع األ

 2001لعام  8في ظل القانون  التدابير الخاصة بحماية البيئة البحرية

يمكف تعريؼ تمكث البيئة البحرية الناجـ عف السفف، كذلؾ استنادا ن التفاقية منع التمكث مف السفف      
حدث يتضمف إفراغ حاؿ أك محتمؿ لمادة ضارة في البحر أك أم تدفقات  أم)مار بكؿ( بأنو ) ُّٕٗ

  (ُ)لمثؿ ىذه المادة(.

كمف خَلؿ ىذا النص نَلحظ أف التمكث مف السفف يككف بإفراغ مادة ضارة في المياه البحرية، كقد      
كالتي تنص عمى بينت ىذه االتفاقية مدلكؿ اإلفراغ كذلؾ في المادة الثانية الفقرة الثالثة مف تمؾ االتفاقية 

أك   leakingأك تسرب  spillingأك تدفؽ  disposal  أك طرح escapeإفَلت  أف اإلفراغ يعني 
 لمادة ضارة في البحر. emptyingأك انسكاب  emittingأك قذؼ   pumpingضخ

كتمؾ المادة  كمما سبؽ نَلحظ أف التمكث مف السفف ككاقعة بحرية ىك إفراغ لمادة ضارة في البحر،     
عمى أضرار  تنطكم عمى مخاطر عمى الحياة البحرية كالكسط البحرم بكؿ مشتمَلتو، كما تنطكم

بالصحة البشرية، كتقميؿ االنتفاع بالمياه البحرية، ككافة االستخدامات المشركعة لمبحر. كتمؾ المكاد 
الضارة التي يتـ تفريغيا في البحار مف السفف قد تككف مكاد نفطية أك مكاد أخرل تنطكم عمى طبيعة 

 ،..........(.خطرة مثؿ )النفايات، المكاد الخطرة كالمشعة، مياه الصرؼ الصحي

لذلؾ قاـ المشرع السكرم بالنص عمى عدد مف التدابير القانكنية اليادفة إلى منع تمكث البيئة      
البحرية بيذه المكاد الضارة أك تقميمو أك الحد منو. كسأذكر ىذه التدابير بحسب المكاد الضارة كفؽ ما 

 يمي:

 

 

 

 

البحرٌة من التلوث فً ضوء التشرٌعات الوطنٌة واالتفاقٌة، انظر المستشار أحمد محمود الجمل، حماٌة البٌئة  -1

 .32مرجع سابق، ص
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 : التدابير القانكنية لحماية البيئة البحرية مف التمكث مف السفف بالزيت )النفط(:أكال ن 

تتصاعد مخاطر التمكث في البحار بالزيت )النفط( عمى كجو الخصكص، كذلؾ لمزيادة المضطردة      
 (ُ)ات التي يتـ نقميا عبر البحار كالمحيطات بكاسطة ناقَلت النفط العمَلقة.في حجـ الكمي

كيمكف لمعرفة ذلؾ التحقؽ مف ناتج القيمة المالية الضخمة لناقَلت النفط العمَلقة في عصرنا      
–الحاضر كحجـ الشركات متعددة الجنسيات التي تتابع إنتاج كتكزيع كنقؿ النفط أك الييدرككربكف 

hydrocarbures-  كالمقصكد بو ىنا كؿ أشكاؿ النفط الخاـ كمشتقاتو شامَل ن كؿ أنكاع
الييدرككربكنات السائمة كزيكت التشحيـ كزيت الكقكد كالزيت المكرر كنفط اْلفراف كالقار كغيرىا مف 

 (ِالمكاد المشتقة مف النفط أك نفاياتو.)

لطبيعة المكاد الييدرككربكنية الممكثة لممياه  البحرية كحجـ الناقَلت التي تنقميا كطرؽ شحنيا كنظرا ن
كتفريغيا كتضخـ مشكمة تمكث البحار بالنفط كتفاقـ أثرىا، فقد تركز اىتماـ المشرع السكرم عمى مكضكع 
التمكث الذم يسببو النقؿ البحرم لمنفط كمشتقاتو، حيث نص المشرع عمى عدد مف التدابير القانكنية لمنع 

 ف ىذا التمكث أك الحد منو. كىذه التدابير ىي:تمكث البيئة البحرية م

 قكاعد الضبط كاإلبَلغ عف حادث التمكث:ػػػ ُ

لقد نص التشريع السكرم الخاص بحماية البيئة البحرية مف التمكث في ىذا المجاؿ عمى أنو يحظر     
يعي أك عمى جميع السفف كناقَلت الزيت سكاء أكانت مسجمة في سكرية أـ خارجيا كعمى كؿ شخص طب

اعتبارم تصريؼ الزيت أك أم مادة ضارة أخرل سائمة أـ صمبة عمى امتداد الساحؿ السكرم كضمف 
المياه اإلقميمية السكرية أك المنطقة االقتصادية الخالصة، كما أكجب المشرع التخمص مف الزيت كالمادة 

لممكاصفات كالمعايير المعتمدة بتسميميا إلى المرافؽ المرف  (ّ)ئية المعنية.الضارة طبقا ن

 

 

 

عام  طن (3,500,000)ارتفعت كمٌة البترول )النفط( المنقولة عبر البحار من ثالثة مالٌٌن وخمسمائة ألف  -1

وإلى ملٌار وثالثمائة ملٌون  1953طن( عام 135,000,000إلى مائة وخمسة وثالثون ملٌون طن ) 1914

انظر د.نبٌلة كامل، نحو قانون موحد لحماٌة  .1980وإلى ملٌارٌن وأربعمائة ملٌون طن عام  1969طن عام 

 من الهامش.247البٌئة، مرجع سابق، ص

 .5-4انظر د.عبد الحكم عثمان ، أضرار التلوث البحري بٌن الوقاٌة والتعوٌض، مرجع سابق، ص -2

 انظر المادة الثانية مف قانكف حماية البيئة البحرية مف التمكث. -ّ
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عمى كفي ىذا المجاؿ أكجب المشر       يف عف كسائؿ المسؤكلع عمى رباف السفينة أك ناقمة النفط كأيضا ن
إلى إبَلغ أقرب سمطة بحرية عف كؿ حادث تمكث بحرم  تخزيف الزيت كنقمو كاستخراجو أف يبادركا فكرا ن

 (ُ)الزيت أك بالمكاد الضارة اْلخرل.سكاء ب

 الكاقعة عمى الشاطئ:الشركط الكاجب تطبيقيا مف قبؿ المنشأة كالشركات الصناعية ػػ ِ

فطية بإنشاء أكجب قانكف حماية البيئة البحرية كألـز إدارات المرافئ التجارية كالمصبات الن      
يو الستَلـ المياه كالمخمفات الناتجة عف عمؿ محركات كمعدات كتجييزات السفف ئتسييَلت استقباؿ مرف

الكفيمة بذلؾ. كيصدر كزير النقؿ قرار بشأف  كناقَلت الزيت بغية نقميا لكحدات المعالجة لدل المنشآت
 (ِ)النفط كاإلدارة المحمية كالبيئة.تنفيذ ذلؾ بالتنسيؽ مع كزارتي 

 الشركط الكاجب تكافرىا في السفف كالناقَلت المكجكدة داخؿ المياه اإلقميمية السكرية:ػػػ ّ

زيت مكجكدة داخؿ المياه اإلقميمية حيث أكجب قانكف حماية البيئة البحرية عمى أم سفينة أك ناقمة      
السكرية، أف تحكز عمى عدد مف الشيادات كالسجَلت التي تساىـ في منع تمكث البيئة البحرية أك الحد 
منو، كما أكجب عمى ىذه السفف كالناقَلت التزكد بمعدات كتجييزات خاصة بمنع تمكث البيئة البحرية. 

العقكبة المناسبة المنصكص عمييا في ىذا القانكف عمى تمؾ كفي حاؿ المخالفة ليذه الشركط فإنو تطبؽ 
 السفف أك الناقَلت المخالفة.

 الشيادات كالسجَلت:-أ

ْلحكاـ قانكف حماية البيئة البحرية فإنو يمـز عمى كؿ سفينة يزيد محمكليا القائـ عمى        \ََْ\كفقا ن
بالزيت مع الممحؽ الفني، كصَلحيتيا سارية طف كعمى كؿ ناقمة زيت حيازة الشيادة الدكلية لمنع التمكث 

المفعكؿ كفؽ النمكذج المعد بمكجب اتفاقية )مار بكؿ(، صادرة عف دكلة عمـ السفينة أك ناقمة الزيت أك 
 (ّعف ىيئة تصنيؼ مخكلة مف قبؿ دكلة العمـ.)

ذكر، حيث ألـز كىنا نَلحظ أف المشرع ميز بيف السفينة كناقمة الزيت بشأف حيازة الشيادة السابقة ال
 طف حيازة ىذه الشيادة، كبالتالي فالسفينة التي يقؿ محمكليا  \ََْ\السفينة التي يزيد محمكليا عمى 

 

 انظر المادة الثالثة مف القانكف السابؽ. -ُ
 مف القانكف السابؽ. \ُّ\انظر المادة  -ِ
 مف القانكف السابؽ. \ُْ\انظر المادة  -3
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طف كىذا نقص كقع بو  \ّٗٗ\مـز بحيازة ىذه الشيادة حتى كلك كاف محمكليا طف ال تي  \ََْ\ عن
المشرع حيث أنو كاف مف اْلجدر أف يمـز أم سفينة بحيازة ىذه الشيادة، كما فعؿ بالنسبة لناقمة الزيت 

 حيث ألزميا بحيازة الشيادة السابقة ميما كاف محمكليا.

ما أما بالنسبة لمييئة المخكلة بإصدار ىذ      ه الشيادة، فيي إما دكلة عمـ السفينة أك ناقمة الزيت،كا 
 ىيئة تصنيؼ مخكلة بإصدار ىذه الشيادة مف قبؿ دكلة العمـ.

ْلحكاـ قانكف حماية البيئة       كباإلضافة لمشيادة الدكلية لمنع التمكث بالزيت، ألـز المشرع السكرم كفقا ن
طف مسجؿ كعمى كؿ ناقمة زيت حيازة سجؿ زيت  \ََْ\البحرية، كؿ سفينة يزيد محمكليا القائـ عمى 

. كيكجو (ُ)كفؽ النمكذج المعد بمكجب اتفاقية )مار بكؿ( لتدكيف العمميات الجارية في غرفة المحركات
طف لمسفينة حتى تمـز بحمؿ سجؿ زيت، حيث كاف يجدر  \ََْ\النقد السابؽ لممشرع بتحديد حمكلة 

أم سفينة طالما أف ىذه الشيادة تساعد عمى حماية البيئة البحرية بالمشرع أف يفرض ىذه الشيادة عمى 
 مف التمكث.

كمف التدابير التي نص عمييا المشرع كفقا ْلحكاـ قانكف حماية البيئة البحرية، أنو أكجب عمى كؿ      
 ناقمة زيت حيازة سجؿ خاص بالبضاعة كمياه االتزاف كفؽ النمكذج المعد بمكجب اتفاقية )مار بكؿ(.

طف كعمى كؿ ناقمة زيت حيازة خطة طكارئ  \ََْ\كما أكجب عمى كؿ سفينة يزيد محمكليا القائـ عمى 
مف دكلة العمـ كفؽ القاعدة  مف اتفاقية )مار بكؿ(،  \ِٔ\لمكافحة حكادث التمكث بالزيت مصدقة أصكال ن

 (ِ)ككذلؾ المكاد كالمعدات الَلزمة لتطبيؽ ىذه الخطة.

عمى كؿ ناقمة نفط حيازة شيادة ضماف صادرة عف جية رسمية معترؼ بيا كفؽ كما أكجب المشرع      
ية المدنية عف أضرار التمكث بالزيت لعاـ المسؤكلالنمكذج المنصكص عميو في االتفاقية الدكلية حكؿ 

 (ّـ.)ُِٗٗ

 المعدات كالتجييزات:-ب

بمكجب أحكاـ قانكف حماية البيئة البحرية مف التمكث، فإنو يجب عمى كؿ سفينة يبمغ محمكليا      
 طف التزكد بخزانات بسعة مناسبة مخصصة الستيعاب المياه الزيتية  \ََََُ\طف إلى   \ََْ\القائـ 

 مف القانكف السابؽ الذكر. \ُٔ\انظر المادة  -ُ
 مف القانكف السابؽ. \ُٖ-ُٕ\انظر المادة  -ِ
 مف القانكف السابؽ. \ِِ\انظر المادة -ّ
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كالمخمفات كالركاسب كمزكدة بشبكة أنابيب تنتيي بكصمة بر معيارية دكلية لتفريغ محتكل ىذه الخزانات 
لمقكاعد   (ُبكؿ(.)مف الممحؽ اْلكؿ التفاقية )مار  \ُٗ-ُٕ\في تسييَلت االستقباؿ المرفئية كذلؾ تطبيقا ن

مف القانكف السابؽ الذكر، أنو يجب عمى كؿ سفينة  \َِ\ي المادة كما أكجب التشريع السكرم ف     
طف كعمى كؿ ناقمة زيت التزكد بأجيزة فصؿ لممياه الزيتية  \ََََُ\يزيد محمكليا القائـ عمى 

كترشيحيا مع كسائؿ ضبط لعمؿ ىذه اْلجيزة بحيث ال يزيد محتكل المياه الناتجة عف عمؿ ىذه اْلجيزة 
لمقاعدة  \ُٓ\عمى  كالخارجة إلى البحر بالمميكف كذلؾ كفقا ن مف اتفاقية مار بكؿ. ىذا بالنسبة  \ُٔ\جزءا ن

طف، أما بالنسبة لمسفف التي يقؿ محمكليا عف النسبة  \ََََُ\لمسفف التي يزيد محمكليا عمى 
لشركط المذككرة فإنو يجكز لإلدارة إعفائيا مف التزكد بأجيزة فصؿ لممياه الزيتية كترشيحيا كذلؾ ضمف ا

 (ُالمحددة في القاعدة الخاصة بذلؾ في الممحؽ اْلكؿ التفاقية مار بكؿ.)

كمف التدابير التي نص عمييا المشرع السكرم، أنو ألـز رباف كؿ سفينة أك ناقمة زيت مكجكدة داخؿ      
، كمنع المياه اإلقميمية السكرية بتقديـ تقرير مفصؿ عف محتكل خزاناتيا مف المياه كالفضَلت الزيتية

السفينة أك ناقمة الزيت مف اإلبحار حتى تسميـ المياه كالمخمفات الزيتية إلى تسييَلت االستقباؿ المرفئية، 
كبحيث ال يسبب ذلؾ تأخير غير ضركرم لمسفينة أك ناقمة الزيت، كبعد التأكد مف أف خزانات السفينة أك 

كالتجييزات مف المياه كالفضَلت الزيتية  ناقمة الزيت يمكف أف تستكعب نكاتج عمؿ المحركات كالمعدات
 (ِخَلؿ رحمتيا إلى الميناء التالي المقصكد.)

 :  منع التمكث البحرم بالقاذكرات الناجمة عف السفف كناقَلت الزيت: تدابيرثانيا ن

عرؼ المشرع السكرم القاذكرات )القمامة( كذلؾ في المادة اْلكلى مف قانكف حماية البيئة البحرية       
العائمة أك المتاخمة لمشاطئ  المنشآتبأنيا )مكاد تطرح في البحر مف السفف أك  \ُّ\مف التمكث فقرة 

ْلكياس كالعمب الحقائب كا -عدة صيد -كتشمؿ فضَلت الطعاـ كالمكاد البَلستيكية )خيكط صناعية
البَلستيكية( كالعمب المعدنية كالزجاجية كالخزفية كالخرؽ كمكاد التغميؼ كالبطانة كالمخمفات الناتجة عف 
أعماؿ الحفر كاالستكشاؼ عف الفمزات المعدنية كتمؾ الناتجة عف النشاط البشرم )سياحة كاستجماـ( 

الكرقية كمخمفات  لسفف باإلضافة إلى المنتجاتككذلؾ الفحـ كالرماد الناتج عف الحراقات كالغَليات في ا
صَلح السفف.  البضاعة كالقمامة بأنكاعيا ككذلؾ القمامة الناتجة عف أعماؿ الصيانة كالتنظيؼ كا 

 مف القانكف السابؽ. \ُٗ\انظر المادة  -ُ
 من القانون السابق. \ب  -فقرة أ 20\انظر المادة  -2

 من القانون السابق. \21\انظر المادة -3
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كقاـ المشرع بتحديد طريقة التخمص مف القاذكرات بالنسبة لمسفف كناقَلت الزيت التي يزيد طكليا      
متر، كىذه الطريقة تككف بتسميـ ىذه القاذكرات إلى تسييَلت االستقباؿ المرفئية المخصصة  \ُِ\عمى 

 (.ُلمحمية كالبيئة)ليذه الغاية كفؽ تعميمات تصدر عف كزير النقؿ بالتنسيؽ مع كزارة اإلدارة ا

كفيما يتعمؽ باإلجراءات القانكنية التي نص عمييا المشرع السكرم لحماية البيئة البحرية مف التمكث      
مف القاذكرات الناجمة عف السفف، فقد لجأ المشرع إلى إجراء قانكني كقائي، أال كىك الحظر، كيمكف 

المشرع خطكرتيا كضررىا عمى البيئة كقد يككف تعريفو بأنو حظر اإلتياف ببعض التصرفات التي يقدر 
مف ىذيف النكعيف في حمايتو ِىذا الحظر مطمؽ كقد يككف نسبي.) ( حيث استخدـ المشرع السكرم كَل ن

 لمبيئة البحرية مف ىذا النكع مف التمكث.

ضارة عمى فبالنسبة لمحظر المطمؽ كالذم يعرؼ بأنو )منع اإلتياف بأفعاؿ معينة لما ليا مف أثار       
، ال استثناء فيو كال ترخيص بشأنو( باتا ن . حيث حظر المشرع السكرم رمي القاذكرات (ّ)البيئة منا ن

( حيث ْضمف المياه اإلقميمية السكرية أك المنطقة االقتصادية الخالصة مف أم سفينة أك ناقمة زيت.)
المناطؽ السكرية يضر بالبيئة  أف الحظر في ىذه الحالة مطمؽ ال استثناء فيو، حيث أف الرمي في ىذه

  . باتا ن  البحرية، كلذلؾ منعو المشرع منعا ن

كأما بالنسبة لمحظر النسبي كالذم يعرؼ بأنو )منع القياـ بأعماؿ معينة، يمكف أف تمحؽ      
لمشركط  بالبيئة، إال بعد الحصكؿ عمى ترخيص بذلؾ مف السمطات المختصة بذلؾ، كفقا ن ضررا ن

حددىا القكانيف كالمكائح الخاصة بحماية البيئة(. كىنا حدد المشرع السكرم عدد مف كالضكابط التي ت
الشركط لمسماح برمي فضَلت الطعاـ فقط كفؽ تعريؼ الفضَلت القاذكرات، كىذه الشركط كفؽ ما 

 حددىا قانكف حماية البيئة البحرية مف التمكث، ىي:

ميؿ بحرم مف أقرب  \ُِ\تقؿ عف أف يككف الرمي في مكاقع ضمف البحر تبعد مسافة ال  -ُ
 يابسة.

أف تككف فضَلت الطعاـ خالية مف أم مادة ممكثة أك ضارة بالبيئة البحرية، أك الصحة   -ِ
 البشرية.

 .مف قانكف حماية البيئة البحرية مف التمكث السكرم \ِْ\انظر المادة -ُ
 .ِِٗانظر د.عارؼ صالح مخمؼ، مرجع سابؽ، ص -ِ
  ـ.ََِٗتنار، نكطة ألقيت عمى طَلب الدراسات العميا في كمية الحقكؽ، جامعة حمب، انظر د.حمكد -ّ
 .مف قانكف حماية البيئة البحرية مف التمكث السكرم \ِٓ\انظر المادة -ْ
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أف تككف فضَلت الطعاـ مطحكنة بحيث تككف قادرة عمى المركر عبر ثقكب منخؿ ال يزيد  -ّ
 مـ.\ِٓ\قطره عمى 

لقكاعد اتفاقية مار  كؿ ذلؾ بعد الحصكؿ عمى -ْ مكافقة مسبقة مف المديرية العامة لممكانئ كفقا ن
 بكؿ.

كمف ىنا نَلحظ أف المبدأ المتبع في الحظر النسبي ىك المنع أك الحظر لكف ىذا الحظر أك المنع      
(، كىذا ما ُبؿ يمكف السماح بو كلكف بعد الحصكؿ عمى أذف أك إتباع إجراءات معينة) ليس نيائيان 

 ناه بشأف رمي فضَلت الطعاـ. لحظ

 

 الصرؼ الصحي( مف السفف كناقَلت الزيت:) منع التمكث بالمياه اَلسنة تدابير: ثالثان 

تصريؼ المياه  مف قانكف حماية البيئة البحرية مف التمكث، \َّ\لقد منع المشرع السكرم في المادة     
 مف أية سفينة أك ناقمة زيت في المياه اإلقميمية السكرية أك في المنطقة االقتصادية الخالصة. اَلسنة

طف ككؿ ناقمة زيت عدد أفراد  \ََِ\كما ألـز المشرع السكرم كؿ سفينة يزيد محمكليا القائـ عمى      
 ( :ِشخص التزكد بما يمي) \ُِ\طاقميا يزيد عمى 

سعتو تتناسب كعدد أفراد الطاقـ مع شبكة أنابيب تنتيي  َلسنةاالتزكد بخزاف لتجميع المياه  -ُ
بكصمة بر معيارية دكلية لتفريغ محتكل الخزاف في تسييَلت االستقباؿ المرفئية المخصصة ليذا 

 الغرض، أك بكحدة معالجة لتمؾ المياه قبؿ تصريفيا في البحر.
درة عف دكلة العمـ أك مف ىيئة صا اَلسنةالتزكد بشيادة دكلية لمنع التمكث البحرم بالمياه  -ِ

 تصنيؼ مخكلة مف قبؿ دكلة العمـ سارية المفعكؿ.

 

 

 

 

 ألقٌت على طالب الدراسات العلٌا، مرجع سابق. نوطةانظر د.حمود تنار،  -1
 من قانون حماٌة البٌئة البحرٌة من التلوث، قانون سابق الذكر. \31\انظر المادة  -2
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 :  كتفريغ كتخزيف البضائع الخطرة:شحف ل التدابير القانكنيةرابعا ن

)المكاد التي تندرج تحت تعريؼ البضائع الخطرة كالمصنفة في  (ُ)تعرؼ البضائع الخطرة بأنيا     
بكاسطة السيارات أك القطارات  المدكنة الدكلية كقد يتـ شحنيا في السفف كتناكليا كتخزينيا أك نقميا برا ن

لييا كتشمؿ:  الغازات المضغكطة )مسيمة أك منحمة تحت  -ِالمكاد المتفجرة  -ُمف المرافئ السكرية كا 
المكاد المؤكسدة ) بيرك كسيدات -ٓالمكاد القابمة لَلحتراؽ  -ْالسكائؿ القابمة لَلشتعاؿ  -ّالضغط( 
 -ٗمكاد تسبب التخرش في الجمد كالعيكف كتأكؿ المعادف  -ٖمكاد مشعة  -ٕمكاد سامة  -ٔعضكية( 

يؿ المثاؿ أية مكاد خطرة أخرل(. نَلحظ مف خَلؿ التعريؼ السابؽ أف تعداد المكاد الخطرة جاء عمى سب
 كليس عمى سبيؿ الحصر كذلؾ عندما أضاؼ المشرع السكرم عبارة، أية مكاد خطرة أخرل.

كبشأف التدابير القانكنية المتبعة لحماية البيئة البحرية مف التمكث الناتج عف البضائع الخطرة، فقد      
بضائع الخطرة، كما نص نص المشرع السكرم عمى عدد مف االلتزامات المطبقة عمى السفينة الناقمة لم

عمى عدد مف المياـ كالكاجبات الممقاة عمى شركة المرفأ المستقبمة لمبضائع الخطرة، كذلؾ كفؽ ما  أيضا ن
 يمي:

 االلتزامات المطبقة عمى السفينة الناقمة لمبضائع الخطرة:-ُ

كؿ عمى مكافقة فقد أكجب المشرع عمى الشركة الناقمة لمبضائع الخطرة أك ككيميا المعتمد الحص     
عطاء القرار بقبكؿ  المديرية، بإرساؿ المعمكمات المتضمنة رقـ الصنؼ كرقـ اْلمـ المتحدة لدراستيا كا 

 (ِساعة.) \ْٖ\البضاعة أك رفضيا كذلؾ قبؿ كصكؿ السفينة الناقمة لمبضائع الخطرة بمدة ال تقؿ عف 

مميزة تحدد طبيعة البضاعة الخطرة  كما ألـز المشرع أية سفينة تنقؿ بضائع خطرة كضع عَلمات     
كرقـ اْلمـ المتحدة عمى العبكات أك حاكيات البضاعة الخطرة، كأف تتناسب أبعاد ىذه العَلمات مع 

 (ّسطح العبكات أك الحاكيات، بحيث تككف مقركءة بسيكلة. )

ست ( تككف كما ألـز المشرع عمى كؿ سفينة تنقؿ بضائع خطرة حيازة قائمة بالبضاعة )المانيف     
مطابقة مع ما ىك مكجكد عمى متنيا مع بياف كزف البضاعة كحجميا، كطبيعة المكاد اإلنشائية لمعبكات 

 (ْباإلضافة إلى مخطط تكزيع البضاعة كتستيفيا عمى متف السفينة. )

 مف القانكف السابؽ. \ُٔ\فقرة  \ُ\انظر المادة -1
 مف القانكف السابؽ. \ّّ\انظر المادة -2
 مف القانكف السابؽ. \ّْ\انظر المادة  -3
 مف القانكف السابؽ. \ّٓ\انظر المادة -4
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كأكجب المشرع عمى رباف كؿ سفينة ناقمة لمبضائع الخطرة تقديـ تقرير مفصؿ عف أم حادث      
 (ُتتعرض لو السفينة يسبب سقكط عبكة أك حاكية في البحر كذلؾ ْلقرب سمطة ميناء. )

كما ألـز المشرع أية سفينة تنقؿ البضائع الخطرة مف أحد المكانئ السكرية، بالخضكع إلى كشؼ      
فني عمى بدنيا كمعداتيا كتجييزاتيا، بحيث تككف متكافقة مع الشركط الفنية التي تكفؿ اْلمف كالسَلمة 

 (ِلمسفينة كطاقميا كحماية البيئة البحرية. )

  عمى شركة المرفأ المستقبمة لمبضائع الخطرة:المياـ كالكاجبات الممقاة -2

لقد فرض المشرع السكرم عدد مف المياـ كالكاجبات التي تقع عمى كاىؿ الشركات المرفئية التي      
 (ّ:)تقـك باستقباؿ البضائع الخطرة، كىذه المياـ كالكاجبات يمكف إيجازىا بما يمي

عمى شركات المرافئ تخصيص مستكدعات كذلؾ لتخزيف البضائع الخطرة إلى حيف ترحيميا،  -ُ
 تتكفر فييا الشركط الفنية التي تكفؿ السَلمة لألشخاص كالبيئة كالمنشأة المرفئية.

عمى شركات المرافئ تعييف ساحات خاصة الستيعاب الحاكيات كالعبكات التي تحتكم عمى مكاد  -ِ
 حات عمى أساس أصناؼ البضائع الخطرة المكجكدة ضمف الحاكيات.خطرة كتقسـ ىذه السا

عمى شركات المرافئ أخذ تدابير الكقاية كالحذر لمتقميؿ مف أخطار أم حادث طارئ كأثاره يمكف  -ّ
أف ينجـ عنو تسرب لمكاد سامة أك انفجار أك حريؽ، كذلؾ بكضع سيارات اإلسعاؼ بحالة 

سك عميو السفينة الناقمة لمبضائع الخطرة كذلؾ لمتدخؿ الجاىزية كعمى بعد مف الرصيؼ الذم تر 
 الفكرم.

عمى شركات المرافئ تزكيد العامميف المكمفيف بشحف البضاعة الخطرة كتفريغيا باْللبسة  -ْ
 كالتجييزات الكاقية ْلجساميـ مف خطر التعامؿ مع البضائع الخطرة.

تي نص عمييا المشرع السكرم لحماية البيئة كمما سبؽ نستنتج أف التدابير كاإلجراءات كاَلليات ال     
البحرية مف التمكث الناجـ عف السفف، كانت في مجمميا عبارة عف إجراءات كقائية اليدؼ منيا منع 
مف الحظر كاإللزاـ كالكجكب في أغمب  تمكث البيئة البحرية كالحد منو، كىذه اإلجراءات شممت كَل ن

راءات تساعد إلى حد كبير في منع تمكث البيئة البحرية كذلؾ في القكاعد القانكنية. كنَلحظ أف ىذه اإلج
 حاؿ تـ االلتزاـ بيا مف قبؿ السفف التي ترتاد البيئة البحرية السكرية.

 مف القانكف السابؽ. \ّٔ\انظر المادة -ُ
 مف القانكف السابؽ. \ّٕ\انظر المادة -ِ
 من القانون السابق. \42-41-40-39\انظر المواد  -3
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 الفرع الثاني
 2001لعام  8نطاق تطبيق القانون  

سنتعرؼ في ىذا الفرع عمى النطاؽ الجغرافي الذم ينطبؽ عميو ىذا القانكف، ككذلؾ عمى النطاؽ      
عف التمكث كالشخص المضركر مف التمكث، ككذلؾ  المسؤكؿالشخصي مف حيث تحديد الشخص 

 ؾ كفؽ ما يمي.سنحدد نطاؽ اْلضرار التي يحمييا ىذا القانكف مف التمكث. كذل

 :: النطاؽ المكاني أكال ن 

يتسـ قانكف حماية البيئة البحرية مف التمكث باتساع النطاؽ الجغرافي لتطبيقو بحيث يشمؿ المياه      
 الداخمية لمجميكرية العربية السكرية كالمياه الساحمية كمياه المحيطات أيضا ن .

كعميو، تسرم نصكص ىذا القانكف عمى التمكث الذم يحصؿ في المياه الصالحة لممَلحة ككذلؾ      
عمى التمكث الحاصؿ في مياه الشكاطئ المجاكرة أك المَلصقة لممنطقة االقتصادية الخالصة لمجميكرية 

المنطقة االقتصادية السكرية. كتشمؿ المياه الصالحة لممَلحة في سكريا كَل ن مف البحر اإلقميمي ككذلؾ 
 الخالصة التي تمي البحر اإلقميمي كبحد أقصى مائتي ميؿ بحرم مف خط اليابسة.

ىذا ما نستنتجو مف خَلؿ تعريؼ البيئة البحرية الذم نص عميو قانكف حماية البيئة البحرية     
ى أف البيئة البحرية متضمنا ن النطاؽ الجغرافي ليذا القانكف، كذلؾ في المادة اْلكلى منو كالتي تنص عم

ىي )المياه البحرية كما فييا مف ثركات طبيعية كنباتات كأسماؾ ككائنات بحرية أخرل كالفضاء الجكم 
الذم يعمكىا كما ىك مقاـ عميو مف منشآت ثابتة أك متحركة كتبمغ حدكدىا حدكد المنطقة االقتصادية 

المنطقة المتاخمة كتمتد باتجاه البحر العاـ إلى الخالصة لمدكلة التي تقع كراء البحر اإلقميمي بما فييا 
ْلف لمدكلة حقكؽ سيادية عمى ىذه  حد أقصى يبمغ مائتي ميؿ بحرم كىك ما يدعى أعالي البحار نظرا ن

 (ُالمنطقة الستغَلؿ ثركاتيا كفؽ اْلحكاـ الدكلية(.)

كالبحر اإلقميمي كالمنطقة أم أف النطاؽ الجغرافي ليذا القانكف يشمؿ كَل ن مف المياه الداخمية      
المتاخمة كالمنطقة االقتصادية الخالصة كالرصيؼ القارم كالبحر العالي. كسنتعرؼ عمى كؿ منطقة مف 

 ىذه المناطؽ بشيء مف اإليجاز حسب ما حددىا التشريع السكرم.

بحماية البيئة البحرية الخاص  ََِٔلعاـ  \ٗ\انظر الباب اْلكؿ، المادة اْلكلى، الفقرة اْلكلى، مف القانكف رقـ -ُ
 مف التمكث.
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 ( :ُالمياه الداخمية: حيث تشمؿ المياه الداخمية لمجميكرية العربية السكرية ما يمي)ػػػػػ ُ

مياه الخمجاف الكاقعة عمى طكؿ الساحؿ السكرم كتحدد مابيف خط الساحؿ كالخط المستقيـ  - أ
 الكاصؿ بيف حد أدنى الجزر عمى نقطتي مدخمو الطبيعي .

( ال يبعد أكثر مف عشرة أمياؿ عف اليابسة أك عف أم جزيرة عربية سكرية، ِضاح)أم ضح - ب
.  كتحدد مابيف خط الساحؿ كالخط الكاصؿ مف الضحضاح خارجا ن

المياه الكاقعة بيف اليابسة كأم جزيرة عربية سكرية ال تبعد عف اليابسة أكثر مف اثنتي عشرة  - ج
 د أدنى حد لمجزر.ميَل ن بحريا ن كيعتبر الخط الخارجي ليا عن

ميَل ن  عد إحداىا عف اْلخرل أكثر مف اثني عشرالمياه بيف الجزر العربية السكرية التي ال تب - د
 بحريا ن عند أدنى حد لمجزر.

البحر اإلقميمي: يمتد البحر اإلقميمي لمجميكرية العربية السكرية باتجاه البحر، اثني عشر ميَل ن ػػػػػػ 2
ساس. كيعتبر البحر اإلقميمي لمجميكرية السكرية كالفضاء الجكم الذم يعمكه بحريا ن مقاسو مف خطكط اْل

كقاعو كباطف أرضو خاضعا ن لمسيادة السكرية مع احتراـ قكاعد القانكف الدكلي في شأف المركر 
 ( ّالبرمء.)

عالي البحار المنطقة المتاخمة: تقع المنطقة المتاخمة كراء البحر اإلقميمي كتَلصقو كتمتد باتجاه أػػػػػ ّ
ميؿ بحرم مقاسو مف خطكط اْلساس. كتمارس السمطات السكرية في ىذه  \ِْ\إلى ما ال يتجاكز 

منع خرؽ قكانينيا كأنظمتيا الخاصة باْلمف كالجمرؾ  -المنطقة الصَلحيات الَلزمة مف أجؿ ما يمي: أ
بة عمى العقكبات المترت ترتيب -في بحرىا اإلقميمي. ب كيئة سكاء في إقميميا أكالصحة كاليجرة كالب

 (ْنفة الذكر سكاء كقع الخرؽ في إقميميا أك في بحرىا اإلقميمي.)خرؽ القكانيف كاْلنظمة اَل

المنطقة االقتصادية الخالصة: حيث تقع كراء البحر اإلقميمي كتشمؿ كامؿ المنطقة المتاخمة كتمتد ػػػػػػ ْ
بحرم مقاسو مف خطكط اْلساس مع مراعاة أحكاـ باتجاه البحر العاـ إلى ما ال يتجاكز مائتي ميؿ 

 :القانكف الدكلي. كلمجميكرية العربية السكرية في منطقتيا االقتصادية الخالصة ما يمي

 ـ.ََِّلعاـ  \ِٖ\انظر الباب الثاني، المادة الثانية، مف القانكف البحرم السكرم رقـ  -ُ
ضحؿ يبقى منو جزء غير مغمكر بالمياه في أدنى الضحضاح ىك: كؿ منطقة داخؿ البحر اإلقميمي مغطاة بماء  -ِ

 ـ.ََِّلعاـ  \ِٖ\مف القانكف البحرم السكرم رقـ  \ٓ-ُ\انظر المادة  مستكل تصؿ إليو الجزر المنخفضة.
 ـ.ََِّلعاـ  \ِٖ\مف القانكف البحرم السكرم رقـ \ٓ-ْ\انظر الباب الثالث، المادة -ّ
 القانكف السابؽ.مف نفس  \َِ-ُٗ\انظر الباب الرابع، المادة -ْ
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دارة المكارد الطبيعية البحرية الحية كغير  - أ حقكؽ سيادية مف أجؿ استكشاؼ كاستغَلؿ كصكف كا 
الحية لقاع البحر كباطف أرضو كمياىو الفكقية، أك القياـ باْلنشطة اْلخرل الستكشاؼ 

 اح.كاالستغَلؿ االقتصادييف ليذه المنطقة، كإنتاج الطاقة مف المياه كالتيارات كالري

جراء البحث العممي  -ب  كالية فيما يتعمؽ بإقامة كاستعماؿ جزر اصطناعية كمنشآت كتركيبات كا 
 (ُالبحرم، كاتخاذ التدابير لحماية البيئة البحرية كالحفاظ عمييا. )

ػػ الرصيؼ القارم: بحيث يشمؿ ىذا الرصيؼ االمتداد الطبيعي لإلقميـ البحرم السكرم تحت سطح ٓ
الطرؼ الخارجي لمحافة القارية. كتمارس الجميكرية السكرية عمى رصيفيا القارم  البحر إلى حدكد

 (ِحقكقا ن سيادية ْلغراض استكشافو كاستغَلؿ مكارده الطبيعية الحية كغير الحية.)

ػ أعالي البحار: كىنا تتمتع الجميكرية العربية السكرية بالحقكؽ المنصكص عمييا في قكاعد القانكف ٔ
 (ّمقة بأعالي البحار. )الدكلي المتع

كما يغطي قانكف حماية البيئة البحرية مف التمكث، التمكث غير العمدم مف السفف أثناء مركرىا البرمء 
 \ِٖ\في المياه اإلقميمية أك المنطقة االقتصادية الخالصة. حيث عرؼ القانكف البحرم السكرم رقـ

التي ال تيدد سمـ كأمف الجميكرية السكرية كالنظاـ فييا المركر البرمء بأنو )المَلحة عبر البحر اإلقميمي 
كالتي تتـ كفقا ن ْلحكاـ ىذا القانكف كقكاعد القانكف الدكلي. كاعتبر المشرع السكرم مركر سفينة أجنبية 
عبر البحر اإلقميمي ميددا ن لمسمـ في الجميكرية السكرية أك أمنو أك نظاميا  إذا قامت السفينة بأم عمؿ 

 (ْؿ التمكيث المقصكد لمبيئة البحرية(.)مف أعما

 

 

 

 

 مف نفس القانكف السابؽ. \ِِ-ُِ\انظر الباب الخامس، المادة  -ُ
 مف نفس القانكف السابؽ. \ِٕ-ِٔ\انظر الباب السادس، المادة  -ِ
 مف نفس القانكف السابؽ. \ّّ\انظر الباب الثامف، المادة -ّ
 مف نفس القانكف السابؽ. \م-ٕ\انظر المادة  -ْ
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: ثانيا  :النطاؽ الشخصي ًن

عف التمكث كالشخص المضركر  المسؤكؿكيشمؿ النطاؽ الشخصي ليذا القانكف كَل ن مف الشخص      
 مف التمكث. كذلؾ كفؽ ما يمي:

 عف تمكث البيئة البحرية: المسؤكؿتحديد الشخص -ُ

تطبيؽ أحكامو  ية عف التمكث في مجاؿالمسؤكللـ يقصر قانكف حماية البيئة البحرية مف التمكث      
مف رباف السفينة أك الناقمة أك ككيميا  لتناؿ كَل ن عمى شخص مالؾ السفينة أك الناقمة، إنما بسطيا أيضا ن
مالؾ اْلجيزة أك مستثمرىا أك حائزىا بأم شكؿ كاف إذا حصؿ التمكث مف أجيزة  أك مستأجرىا، كأيضا ن

بسطيا لتنا ؿ مالؾ المنشاة أك المنصة البحرية القائمة حفظ الزيت أك نقمو أك ضخو ضمف البحر، كأيضا ن
 في البيئة البحرية كمديرىا إذا كقع الضرر منيا.

 عف تمكث البيئة البحرية ىك أحد ىؤالء اْلشخاص: المسؤكؿالشخص  إذان     

 مالؾ السفينة أك الناقمة كربانيا كككيميا أك مستأجرىا. - أ
 مالؾ اْلجيزة أك مستأجرىا أك حائزىا. - ب
 أك المنصة البحرية القائمة في البيئة البحرية كمديرىا. مالؾ المنشأة - ج

لكف ماذا لك كاف المتسبب بالتمكث مف الغير بحيث كاف فعمو أك امتناعو عف القياـ بفعؿ معيف      
كليس كاتخاذ كاجب معيف ىك السبب الكحيد بحدكث التمكث. لـ يتطرؽ قانكف حماية البيئة البحرية لذلؾ 

كلية الغير إذا كاف فعمو أك امتناعو عف فعؿ ىك السبب الكحيد في التمكث ؤ ْلخذ بمسىنالؾ ما يمنع مف ا
 الحاصؿ.

عمى أنو إذا  OBAمف قانكف التمكث بالزيت َُِأ( مف الفصؿ -ُ-كىذا ما تضمنو نص الفقرة )د     
عف إتياف استطاع مالؾ السفينة الصادر عنيا التمكث أف يثبت أف الفعؿ الصادر عف الغير أك امتناعو 

عمؿ ما أك اتخاذ كاجب معيف كاف ىك السبب الكحيد في حصكؿ الحادث الذم نجـ عنو التمكث، كاف 
  (ُعف التمكث.) المسؤكؿىذا الغير ىك 

 

انظر د.جَلؿ كفاء محمديف، الحماية القانكنية لمبيئة البحرية مف التمكث بالزيت، دار الجامعة الجديدة لمنشر،  -1
 .َٔـ، صََُِ
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عف التمكث كليس  المسؤكؿلكف ما ىي الصفات التي يجب أف تتكفر في الغير حتى يككف ىك      
مالؾ السفينة، يجب حتى يعتبر الشخص مف الغير أف ال يككف مرتبط بأم عَلقة تعاقدية مع مالؾ 

خص مف السفينة أك ربانيا أك ككيميا، إذ لك تكفرت مثؿ ىذه العَلقة التعاقدية لما أمكف اعتبار الش
الغير، إذ يعد مجرد نائب عف المالؾ بمكجب عقد مف العقكد. كمف ىنا فإف شركات بناء السفف أك 
إصَلحيا ال تعتبر مف الغير الرتباطيا بالمالؾ بعَلقات تعاقدية حتى كلك كاف الحادث كقع بناء عمى 

السفينة أك ربانيا أك الغير أف يقـك مالؾ  مسؤكليةعيكب في البناء أك اإلصَلح. كيشترط حتى تنعقد 
ككيميا بإثبات أنو قد بذؿ العناية الكاجبة كأنو قد اتخذ جميع االحتياجات المعقكلة لمكاجية أم أخطاء أك 

 (ُأفعاؿ محتمؿ حصكليا مف الغير.)

الغير أف يصدر خطأ منو أك أف  مسؤكليةكبحسب قانكف التمكث بالزيت اْلمريكي، ال يمـز النعقاد      
لذلؾ فإف السفف غير ناقَلت النفط باعتبارىا مف الغير عند اصطداميا بناقمة يككف ميمَلن  . كتطبيقا ن

لمبحار تككف خاضعة لقانكف   ة عف التمكث.المسؤكلكتككف ىي  OBAالزيت محدثة تسرب لمزيت كتمكثا ن

أف الخطأ ال يشكؿ ركنا النعقاد  OBAكلية الغير في قانكف ؤ كمع ذلؾ يَلحظ بالنسبة لمس      
حتى كلك لـ ينسب إليو أم خطأ،  كالن ؤ لذم أدل إلى التمكث، إذ يعتبر مسالغير عف الحادث ا مسؤكلية

الغير حصكؿ  مسؤكليةطالما أف فعمو أك امتناعو كاف السبب الكحيد لمحادث. كما أنو ال يشترط النعقاد 
 (ِئؿ جدية عمى التيديد بحصكؿ التمكث.)التمكث فعَل ن بؿ يكفي النعقادىا كجكد دال

ية عف كاىمو إال إذا أثبت أف فعؿ الغير أك امتناعو المسؤكلكما أنو ال يمكف لمالؾ السفينة إزاحة       
 (ّىك السبب الكحيد لمحادث.)

كمف ىنا نرل أنو ليس ىنالؾ ما يمنع بإضافة مادة لقانكف حماية البيئة البحرية السكرية تتضمف       
 الغير عف التمكث الحاصؿ لمبيئة البحرية. مسؤكلية

 

 

 

 .ُٔالمرجع السابؽ، ص -ُ
 .ِٔالمرجع السابؽ، ص -ِ
 المرجع السابؽ. -ّ
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 تحديد الشخص المضركر مف تمكث البيئة البحرية:-2

يمكف القكؿ بأف الشخص المضركر مف تمكث البيئة البحرية ىك أحد طرفيف، فإما أف يككف      
ما اْلشخاص  الحككمة، بحيث يحؽ ليا المطالبة بالتعكيض باعتبارىا اْلمينة عمى مقدرات البيئة. كا 
الخاصة مف شركات كأفراد بحيث مف حقيـ المطالبة بالتعكيض عف اْلضرار التي تصيبيـ في 

 خاصيـ أك أمكاليـ بسبب تمكث البيئة البحرية.أش

 :)اْلشخاص العامة( الحككمة-أ

يجكز لمحككمة المطالبة بالتعكيض عف اْلضرار كالخسارة كالتدمير الذم يصيبيا، كعف اْلضرار      
التي تؤدم إلى االنتقاص مف استعماؿ مكارد البيئة البحرية، ككذلؾ المطالبة بالتعكيض عف اْلضرار 

ئة عف تقديـ خدمات التي تمحؽ باْلمكاؿ المممككة لمحككمة كعف فقدىا لدخكؿ معينة كعف الخسارة الناش
 معينة بسبب كقكع التمكث.

كمف الييئات التي تمثؿ الحككمة كيحؽ ليا المطالبة في التعكيض كاتخاذ اإلجراءات الكفيمة بذلؾ،      
كزارة البيئة، كزارة النقؿ، المديرية العامة لممكانئ، المدير العاـ لممكانئ. فمف التدابير التي يتخذىا المدير 

كذلؾ مف أجؿ تحصيؿ التعكيضات كالغرامات عف التمكث، أنو يحؽ لو طمب حجز السفينة  العاـ لممكانئ
أك الناقمة كذلؾ في حاؿ امتناعيا عف دفع الغرامات كالتعكيضات المترتبة عمييا جراء تمكيثيا لمبيئة 

 (ُالبحرية السكرية.)

ابير الكفيمة بإزالة أثار التمكث كذلؾ كما يحؽ لممديرية العامة لممكانئ أيضا ن اتخاذ اإلجراءات كالتد     
في حاؿ امتنع متسبب التمكث عف إزالة التمكث، كيككف ذلؾ عمى نفقة مسبب التمكث كبعد إخطاره 

(.  (ِأصكال ن

تعكيضات عف الخسارة في  مىاْلمريكي أتاح لمحككمة الحصكؿ ع كنَلحظ أف قانكف التمكث بالزيت    
القائميف باْلعماؿ في المناطؽ المضركرة بالتمكث كالتي انقطع  الضرائب التي كاف يمكف تحصيميا مف

 السبيؿ في جبايتيا بسبب كؼ ىذه اْلعماؿ عف ممارسة نشاطاتيا في المناطؽ المنككبة. 

 

 

 .2006لعام  \9\من قانون حماٌة البٌئة البحرٌة من التلوث رقم  \ب-7\راجع نص المادة  -1
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كما يجكز لمحككمة المطالبة بالتعكيض عف فقدىا حصيمة الرسـك كقيمة اإليجارات، كعف خسارتيا     
عف حقيا في المطالبة ُْلرباح مشركعات معينة كانت تديرىا كعف فقدىا ْلم ممكية تحكزىا) (، فضَل ن

مة أثناء كبعد إزالة أثار بالتعكيض عف التكاليؼ كالمصركفات اإلضافية التي تتكبدىا لمقياـ بخدمات عا
 (، كذلؾ مثؿ نفقات الرعاية الصحية لسكاف المناطؽ المضركرة.ِالتمكث بالزيت)

مف قانكف  \ْٔ\ككاف المشرع السكرم نص عمى التعكيضات بصيغة العمـك كذلؾ بنص المادة      
التعكيضات عف قيمة حماية البيئة البحرية مف التمكث عمى أف )......يتحمؿ مالؾ السفينة جميع 

اْلضرار التي يمكف أف تمحؽ باإلنساف أك بالبيئة كتقدرىا المجنة المختصة(. مف ىذا النص نستنتج أنو 
يمكف لمدكلة أف تطالب بالخسارة الكاقعة عمى مشركعاتيا كعف الضرائب كالرسـك التي كاف يمكف ليا 

 تحصيميا لكال ىذا التمكث الحاصؿ لمبيئة البحرية.

 اص الخاصة:اْلشخ-ب

ينصرؼ تعريؼ اْلشخاص الخاصة إلى اْلفراد بذكاتيـ كالشركات الخاصة، إذ يجكز ْلم منيما      
المطالبة بالتعكيض عف الخسارة في الماؿ أك عف خسارات شخصية ناشئة عف إضعاؼ القدرة عمى 

ار التي الحصكؿ عمى الدخؿ بسبب حادث التمكث أك عف فكات كسب كاف يمكف تحقيقو لكال اْلضر 
لحقت بالبيئة البحرية. كىذه التعكيضات يمكف استنتاجيا مف المادة السابقة التي نصت عمى التعكيضات 
بصيغة العمـك عندما نصت عمى )........جميع التعكيضات عف قيمة اْلضرار التي يمكف أف تمحؽ 

 باإلنساف(. أم أف التعكيض يشمؿ أم ضرر يمكف أف يصيب اإلنساف.

قد تككف ىنالؾ طكائؼ كثيرة مف اْلشخاص التي تطالب بالتعكيض عف الخسارة االقتصادية  كعميو،     
لحصكؿ التمكث البحرم لممكارد الطبيعية. كيتكقؼ عدد كتصنيؼ ىؤالء اْلشخاص عمى حجـ كضخامة 

، فكمما زادت ضخامة حجـ التمكث ككمما كاف المسؤكؿالتمكث الحاصؿ، كعمى مدل مَلءة الشخص 
، تزايدت أعداد اْلشخاص المطالبيف بالتعكيض. كفيما يمي ذكر لبعض مف طكائؼ  المسؤكؿ مميئا ن

 اْلشخاص المضركريف مف جراء تمكث البيئة البحرية:

أصحاب ج_ أصحاب مكاتب ك مراكز التسمية كاْللعاب الشاطئية. -ب أصحاب صناعة السياحة.أػػػ 
أصحاب صناعة  -ك أصحاب مينة الصيد. -ىػػػ أصحاب المشركعات االستثمارية. -د اليكايات.
 اْلسماؾ.

 .ْٔمرجع سابؽ،ص الحماية القانكنية لمبيئة البحرية مف التمكث بالزيت، انظر د.جَلؿ كفاء محمديف، -ُ
 المرجع السابؽ. -ِ
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: نطاؽ الضرر البيئي البحرم:  ثالثا ن

تضمف ىذا القانكف  لقد تبنى قانكف حماية البيئة البحرية السكرم أضرار التمكث البحرم. حيث     
(كما تضمف التعكيض عف جميع اْلضرار ُصيب البيئة البحرية )ي ذملتعكيض عف إزالة أثار التمكث الا

(. كبالتالي فاْلضرار التي تنجـ عف تمكث البيئة البحرية إما أف ِالتي يمكف أف تمحؽ باإلنساف أك البيئة)
 تصيب اإلنساف أك أف تقتصر عمى البيئة البحرية فقط.

ما أف  ػػػػُ أضرار التمكث البحرم التي تصيب اإلنساف: حيث إف ىذه اْلضرار إما أف تككف مادية كا 
 تككف معنكية.

اْلضرار المادية: حيث إف كؿ ضرر أك إتَلؼ يصيب أمكاؿ الغير أك عناصر البيئة البحرية، مف -أ
ذلؾ التمكث الذم يحصؿ جراء الفعؿ الضار يعتبر مف اْلضرار المادية الكاجبة التعكيض، مثاؿ 

لمشكاطئ نتيجة التسرب النفطي مف السفف كناقَلت النفط مما يؤدم إلى نقص قيمة المشركعات 
االستثمارية كخسارتيا نتيجة ىذا التمكث. كقد ينجـ الضرر المادم مف جراء التعرض لإلصابة بأضرار 

شخص يقـك بالسباحة عمى  جسدية تكبد المتضرر مصاريؼ كنفقات معالجة كتطبيب. مثاؿ ذلؾ تعرض
أحد الشكاطئ كحصؿ تسرب لممكاد الخطرة المنقكلة بالسفف عمى ذلؾ الشاطئ مما أدل إلى إصابتو 
بالتسمـ. في ىذه الحالة يممؾ المتضرر حؽ الرجكع بنفقات العَلج كالتعطؿ عف العمؿ ككافة المصاريؼ 

 التي تكبدىا عمى مرتكب الفعؿ المكلد لمضرر البيئي.

غالبا ما تنجـ اْلضرار المادية عف الككارث البيئية، مثاؿ ذلؾ حادثة حاممة النفط آالسكا ك      
(ALASKA سنة )ُٖٗٗ ـ عمى شكاطئ الكاليات المتحدة اْلمريكية، حيث تضرر مف جرائيا أكثر مف
يزيد ( مف صيادم اْلسماؾ، كما أف العديد مف الكائنات البحرية قد فارقت الحياة، مف بينيا ما ََُِ)

 (ّ( مف الطيكر، كعدد ال يحصى مف اْلسماؾ.)ََّٓ( مف ثعالب الماء، ك)ََََُعمى )

ـ عمى أنو يمـز المتسبب بالمخالفة إزالة أثار التمكث كذلؾ بالطرؽ ََِٔ/ لعاـٔ/ مف القانكف /ٖتنص المادة / -ُ
يرية كتحت إشرافيا كفي حاؿ الفنية المناسبة كبكسائمو الخاصة ضمف المدة الزمنية كبالشركط التي تحددىا المد

إىمالو أك امتناعو يحؽ لممديرية اتخاذ اإلجراءات كالتدابير الكفيمة بإزالة أثار التمكث عمى نفقتو بعد إخطاره 
 أصكال.

/  عمى أف يتحمؿ مالؾ السفينة........جميع التعكيضات عف قيمة اْلضرار التي يمكف ْٔحيث تنص المادة /  -ِ
 لبيئة. حيث شمؿ التعكيض عف أم ضرر يمحؽ بالبيئة البحرية.أف تمحؽ باإلنساف أك با

 John E Admson –Basic law and legal Environment ofنهتوسع حول ىذه انكارثت راجع، -3

Business- printing in the United state of America, in 1995 , p.512. 
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ضرار اْلدبية، لكف يمكف أف نقكؿ أف اْلضرار اْلدبية: ْلكؿ كىمة نجد صعكبة في التعكيض عف اْل-ب
، يمكف لو أف يطمب التعكيض عف الشخص الذم تعرض لإلصابة بأضرار ناجمة عف أنشطة ضارة بيئيان 

. فممف يعاني مف أضرار أدبية جراء إصابة اْلضرار اْلدبية التي أصابتو مف جراء الفعؿ الضار بيئيان 
ضرار اْلدبية التي أصابتو.مثاؿ ذلؾ الكالد الذم قريب لو أك عزيز عميو أف يطمب التعكيض عف اْل

تكفى لو ابف جراء تعرضو لمكاد سامة ناتجة عف تصريؼ السفف ليا عند قيامو بالسباحة، فميذا الكالد 
 الحؽ في طمب التعكيض عف ىذا الضرر المعنكم الذم أصابو.

اْلدبي، كقد تأيد ىذا المبدأ في كلقد استقر الفقو كالقضاء في سكرية عمى مبدأ التعكيض عف الضرر     
منو عمى أنو )يشمؿ التعكيض الضرر اْلدبي  \ِِّ\القانكف المدني السكرم بما نصت عميو المادة 

 (.أيضان 

 ػ  اْلضرار التي تصيب البيئة البحرية:ِ

 إذا كاف أمر المطالبة بالتعكيض عف اْلضرار المادية كاْلدبية التي تصيب اْلفراد كممتمكاتيـ أمران 
، فإف أمر المطالبة بالتعكيض عف اْلضرار المادية كاْلدبية التي تصيب البيئة البحرية )الضرر ميسكران 

قد يككف فيو نكع مف الصعكبة،  -كيعرؼ بأنو: ذلؾ الضرر الذم يصيب البيئة ذاتيا -البيئي العاـ(
قيمة التعكيض عف كتأتي الصعكبة مف عدة جكانب، منيا الصعكبة في إيجاد معايير مضبكطة لتقدير 
أم مف صاحب -اْلضرار المادية كاْلدبية التي تصيب البيئة البحرية، باإلضافة إلى تحديد مف يممؾ

أمر المطالبة بالتعكيض عف ىذه اْلضرار، كفي حاؿ الحكـ بالتعكيض، إلى مف  -الصفة باإلدعاء
 ستؤكؿ ىذه المبالغ؟

لبة بالتعكيض عف اْلضرار التي تصيب البيئة ْلكؿ كىمة قد يككف ىناؾ صعكبة في تصكر المطا     
نما تصيب مجمكعة كبيرة مف الناس، حيث إف تمكث  البحرية، بحجة أنيا ال تصيب الفرد مباشرة، كا 

 -أصحاب فنادؽ -أصحاب مراكب-البيئة البحرية ضرره يطاؿ كؿ مف يستخدـ ىذه البيئة )صياديف
أحد عف أخر، كبالتالي يرل البعض أف ىذا الضرر ال الناس الذم ترتاد الشكاطئ.......( فيك ال يميز 

 (.ُيعد قابَل لمتعكيض، إال عف طريؽ جماعي، بكاسطة تدخؿ جمعيات البيئة)

 

ية المدنية عف اْلضرار البيئية في ضكء أحكاـ الفعؿ الضار في القانكف المسؤكلانظر د.عدناف السرحاف،  -ُ
اْلردني كالفرنسي، بحث منشكر في مجمة المنارة التي تصدر عف جامعة أؿ البيت، المجمد الخامس، العدد 

 . ٕٗـ، صَََِالثاني، 
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دبية، التي تصيب إال أف ما يمكف قكلو أف مسألة المطالبة بالتعكيض عف اْلضرار المادية كاْل     
البيئة البحرية ال تثير أم نقاش، كلتكضيح ذلؾ نضرب المثاؿ التالي: لك أف سفينة ما قامت بطرح النفط 
الذم تحممو في المياه السكرية، ممكثة الشاطئ السكرم، ففي ىذه الحالة لمسمطات المعنية أف تطالب 

اـ بدفع مصاريؼ ْلجؿ تنظيؼ الشاطئ، بالتعكيض عف اْلضرار المادية التي تكبدتيا، مف جراء القي
كفي الكقت ذاتو، يمكف لسكاف المنطقة كأصحاب الفنادؽ عمى الشاطئ، أف يطمبكا التعكيض عف 
أضرارىـ المادية كاْلدبية، جراء فقدىـ مباىج البيئة البحرية الخَلبة، فيؤالء قد حرمكا مف التمتع بمناظر 

 المساء بالجمكس عمى الشاطئ.في سكيعات  تعكدكاالبيئة البحرية، ْلنيـ 

/ مف قانكف حماية البيئة البحرية عمى أف يتحمؿ مالؾ ْٔكلقد نص المشرع السكرم في المادة /     
السفينة........جميع التعكيضات عف قيمة اْلضرار التي يمكف أف تمحؽ باإلنساف أك بالبيئة. حيث 

 شمؿ التعكيض عف أم ضرر يمحؽ بالبيئة البحرية.

في كثير مف اْلحياف، إلى طمب التعكيض عف الضرر  تحيث أف كثير مف المحاكـ استجاب          
البيئي العاـ، كلكنيا شددت في الكقت ذاتو عمى فكرة المصمحة في اإلدعاء، حيث اشترطت أف تككف 
لمجمعيات أك اْلندية أك المنظمات......، التي تطالب بتعكيض البيئة عف أضرارىا مصمحة في 

 (ُعاء.)اإلد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 J, Clarence David III and Barajas, David –the politics of pollution (second انظز -1

Edition), First printing in 1975, p126-127. 
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 خاتمة الفصل األول

تباعان درىـ كقاية خير مف قنطار عَلج       ليذا المبدأ كالنيج الكقائي رأل المجتمع الدكلي أف الكقاية  كا 
 إيجادخير بكثير مف كالتدابير كالنظـ لمنع التمكث مف السفف  اإلجراءاتمف التمكث البحرم كاتخاذ 

ي تتائج التمكث كاْلضرار البالغة الالحمكؿ لمكافحة التمكث بعد حدكثو كصرؼ المبالغ الباىظة لمعالجة ن
 مكث كيمحؽ الضرر بالبشر كالحجر كالمخمكقات البحرية.نتج عف التت

 كاالتفاقياتمبدأ الكقاية خير مف العَلج ذىب المجتمع الدكلي إلى إقامة المؤتمرات  إطاركفي      
لى الدعكة إلى التعاكف بيف الدكؿ كؿ ذلؾ في سبيؿ حماية  الدكلية كالتشريعات الكطنية كالييئات البيئية كا 

 البيئة البحرية مف التمكث.

، استمدت مف لبيئة مف التمكثلحماية ا التنظيمية كالكقائيةالقكاعد القانكنية حيث كجدنا أف      
فبالنسبة لمقكاعد القانكنية المستمدة مف االتفاقيات الدكلية، االتفاقيات الدكلية كالتشريعات الكطنية، 

 انقسمت إلى قسميف:

فيي ال تعالج  القسـ اْلكؿ تضمف التزاـ عاـ كأحكاـ عامة تتعمؽ بحماية البيئة البحرية بشكؿ عاـ    
ية بكجو عاـ كتكافح مصادر التمكث في قطاع أك منطقة إقميمية معينة مف البيئة البحرية، بؿ البيئة البحر 

 دكف تخصيص.

متخصصة في حماية البيئة البحرية، فبعضيا تضمف أما القسـ الثاني فقد تضمف قكاعد قانكنية      
لنكع المادة الممكثة، كبعضا قكاعد قانكنية لمنع تمكث البيئة القكاعد  قانكنية لمنع تمكث البيئة بحرية كفقا ن

 قكاعد قانكنية لمنع تمكث البيئة البحرية تبعان لصفة الدكلة.كبعضيا  البحرية بحسب المنطقة البحرية.

، كانت في مجمميا عبارة عف إجراءات أما بالنسبة لمقكاعد القانكنية المستمدة مف التشريع الكطني    
مف الحظر كاإللزاـ  كقائية اليدؼ منيا منع تمكث البيئة البحرية كالحد منو، كىذه اإلجراءات شممت كَل ن

  .في أغمب القكاعد القانكنيةكالكجكب 

مف قبؿ السفف التي ترتاد البيئة  بالقكاعد القانكنية السابقةحاؿ تـ االلتزاـ  حيث يمكف القكؿ أنو في     
، فإف ذلؾ سكؼ يحد كيمنع تمكث البيئة البحرية. لكف مع ذلؾ تبقى ىذه القكاعد معرضة البحرية السكرية

كاف البد مف ضمانات الحتراـ ىذه القكاعد كاْلحكاـ المتعمقة  لممخالفة مف قبؿ بعض السفف كمف ىنا
 .لتاليبحماية ىذه البيئة، كىذا ما سنبينو في الفصؿ ا
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 الفصل الثاني

بحماية البيئة البحرية من احترام األحكام الخاصة  المسؤولية الناجمة عن عدم

 ومؤيداتها التلوث

كالمؤيدات  تحديد المسؤكليةلبيئة البحرية يتكقؼ عمى ابحماية مدل االلتزاـ باْلحكاـ الخاصة  إف     
عف عدـ  تحديد لممسؤكلية يكفي بؿ ال بد مف التي ينص عمييا القانكف، فالنص عمى ضركرة االلتزاـ ال

أم نظاـ قانكني قائـ البد لو مف ، حيث إف يامؤيداتك  حماية البيئة البحريةاحتراـ اْلحكاـ الخاصة ب
البحرية  البيئةمقكمات تساعده عمى تحقيؽ اْلىداؼ التي يرمي إلييا، ففي مجاؿ النظاـ القانكني لحماية 

ي تحقيؽ الغاية المرجك ، كالذم يساعده فمنع تمكث ىذه البيئة كالحد مف تمكثيادؼ إلى امف التمكث، كالي
 كىما: يفتأساسي منو ضمانتيف

عف تمكث البيئة، حيث تعتبر  قانكنان  المسؤكؿعتمد عمى تحديد ه الضمانة تكىذ :ىاْلكل الضمانة      
ية القانكنية إحدل المبادئ اْلساسية ْلم نظاـ قانكني كما تعتبر القمب النابض في الجسد المسؤكل

 كما يمكف أف يككف شخصا معنكيا . ان طبيعي عف تمكث البيئة شخصان  المسؤكؿالقانكني، كيمكف أف يككف 

القانكني الذم يفرض عمى الشخص الذم سبب تمكث البيئة، حيث  لمؤيدتمثؿ باة: تالثاني الضمانة    
مف التعرؼ عمى الجزاء الذم سيفرض عمى الشخص  عف تمكث البيئة ال بدَّ  المسؤكؿأنو بعد تحديد 

كلألشخاص المتعامميف مع البيئة، كىذا  ب ليا ضرران الذم خالؼ القكاعد الحامية لمبيئة مف التمكث كسبَّ 
 إدارم.الجزاء يمكف أف يككف جنائي، أك مدني، أك 

 كمف ىنا سنقسـ ىذا الفصؿ إلى ما يمي:    

 الناجمة عف تمكث البيئة البحرية. يةالمسؤكلالمبحث اْلكؿ: تحديد 

 .ْلشخاص عف تمكث البيئة البحريةا مسؤكليةالمطمب اْلكؿ:      

 لدكلة عف تمكث البيئة البحرية.ا مسؤكلية المطمب الثاني:    

 .حماية البيئة البحريةالخاصة ب حكاـالقانكنية عمى مخالفة اْل مؤيداتالالمبحث الثاني: 

 البيئة البحرية.مخالفة اْلحكاـ الخاصة بحماية  ترتبة عمىالقانكنية الم مؤيداتصكر ال المطمب اْلكؿ:   

 الغرامات كالتعكيضات المترتبة عمى حكادث التمكث البحرم.المطمب الثاني: آلية فرض    
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 المبحث األول

 ية الناجمة عن تموث البيئة البحريةالمسؤولتحديد 

ية تتبكأ مكاف الصدارة في شتى المجاالت القانكنية فيي القمب النابض المسؤكلمما ال شؾ فيو أف      
إال مجاؿ مف المجاالت القانكنية في الجسد القانكني، فَل فاعمية ليذا الجسد بدكف القمب، فَل يكاد يخمك 

 ية نبض الحياة فيو.المسؤكلكانت 

ي إطارىا العاـ، فقد عرفيا اْلستاذ ية فالمسؤكلكقد تعددت المحاكالت الفقيية التي تناكلت مفيـك      
. كتعرفيا اْلستاذة الدكتكرة سعاد شخص الذم يستكجب المؤاخذةحالة ال: الدكتكر سميماف مرقس بأنيا

ية ىي كسيمة قانكنية تتككف أساسا مف تدخؿ إرادم ينقؿ المسؤكل :الشرقاكم مف زاكية فمسفية بقكليا
مباشرة، بفعؿ قكانيف الطبيعة أك البيكلكجيا أك السيككلكجيا بمقتضاه عبء الضرر الذم كقع عمى شخص 

شخص الذم يجب أف يتحمؿ ىذا أك القكانيف االجتماعية إلى شخص أخر ينظر إليو عمى أنو ىك ال
ية في معناىا العاـ بأنيا )التعكيض المسؤكل(. كيعرؼ اْلستاذ الدكتكر عبد الرزاؽ السنيكرم ُ)العبء

 ع(.الناشئ عف عمؿ غير مشرك 

، تعريؼ قانكني يقيـ مسؤكليةالتعريفات السابقة نرل أف تعريؼ الدكتكر السنيكرم لم ؿكمف خَل     
ية عمى أساس نظرية العمؿ غير المشركع، أما التعريفات اْلخرل فيي تعريفات عامة ال تحدد المسؤكل
 ية كال آثارىا.المسؤكلأساس 

اإلطار العاـ، حيث يقصد  ىذا ْلمر ال يخرج عفعف تمكث البيئة فإف ا مسؤكليةكبالنسبة لم     
فإف لـ يستطع فبدفع التعكيض لمف ية التزاـ الممكث بإعادة البيئة إلى ما كانت عميو قبؿ التمكث المسؤكلب

 يصيبو أضرار نتيجة ممارسة النشاط الذم سبب التمكث.

ف الممكث في مجاؿ البيئة يمكف أف يككف شخص مف      ككف تف، كما يمكف أف اْلشخاص العاديي كا 
 المطمبيف التالييف:  مف خَلؿية المسؤكلىذه  سنحددممثمة بأحد اْلشخاص العامة. كىنا  الدكلة

 اْلشخاص عف تمكث البيئة البحرية. مسؤكليةالمطمب اْلكؿ:     

 الدكلة عف تمكث البيئة البحرية. مسؤكليةالمطمب الثاني:     

 .ٗٗـ، صُّٕٗ، مطبعة دار المعارؼ، مصر، ّاإلدارية، طية المسؤكلد. سعاد الشرقاكم،  -ُ
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 المطمب األول

 األشخاص عن تموث البيئة البحرية مسؤولية

سكاء أصاب المجتمع  تعرؼ المسؤكلية القانكنية بأنيا حالة الشخص الذم ارتكب فعَل يسبب ضرران      
شخص تجاه شخص  مسؤكليةأـ أشخاص أـ كمييما معا، كيترتب عمى الضرر جزاء قانكني، أم أنيا 

 .، أك تجاه المجتمعخرآ

ية ال تنيض إال حصؿ ضرر، كقد تتنكع صكر ىذا الضرر كتختمؼ أكضاعو، فقد المسؤكلأم أف      
ىنا ال بد مف اإلشارة إلى أف ىناؾ نكعيف مف يقع عمى فرد معيف أك قد يمتد أثره إلى المجتمع، ك 

 (ُية القانكنية:)المسؤكل

كالتي يككف أساسيا في الضرر الذم يصيب المجتمع مف جراء اقتراؼ  :ية الجنائيةالمسؤكل -ُ
الشخص فعَل ن يعاقب عميو القانكف أك يخالؼ ىذا الشخص إحدل قكاعد القانكف، كىي محددة 

ية تمتاز بأنيا ال يجكز فييا المسؤكلإذ ال جريمة كال عقكبة إال بنص، كىذه  ،عمى سبيؿ الحصر
الصمح كال التنازؿ، كذلؾ ْلف الحؽ فييا ىك حؽ لممجتمع، كأف اليدؼ مف القكاعد القانكنية التي 

يقاع الجزاء الجنائي.)  (ِتتضمنيا ردع المخالفيف كا 
صيب الفرد، إذا لـ يكفي الشخص التزاماتو، ية المدنية: كيككف أساسيا في الضرر الذم يالمسؤكل -ِ

ية إلى إصَلح اْلضرار أك تعكيض المسؤكلبكاجب فرضو القانكف، كتيدؼ ىذه  أك أخؿَّ 
 المتضرريف. 

كتعد المسؤكلية إحدل المبادئ اْلساسية ْلم نظاـ قانكني، كالدليؿ عمى ذالؾ يتجسد في اْلىمية     
مف خَلؿ تحديد المسؤكلية المترتبة عمى اْلضرار التي تنتج عنيا  القانكنية في مسألة تمكث البيئة، كذلؾ
 نظرا ن لككنيا تمس حياة اْلفراد كأمنيـ.

، كىك حدكث       إف ما تتسـ بو مسؤكلية تمكث البيئة، أف التمكث البد أف يتضمف عنصرا ن أساسيا ن
كاحد مسؤكلية قانكنية )جنائية ضرر بيئي مف جراء فعؿ مف أفعاؿ التمكث، كعادة ما يترتب عمى الفعؿ ال

كمدنية( في كقت كاحد. كبيذا يمكننا القكؿ أف مسؤكلية تمكث البيئة تدخؿ ضمف إطار المسؤكلية 
 .القانكنية التي تـ التعرؼ عمييا أنفان 

 . ِٖٖ،صُْٔٗد.سميماف مرقس، شرح القانكف المدني في االلتزامات، القاىرة،  -ُ
 المرجع السابؽ. -ِ
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كمف خَلؿ استقراء التشريعات البيئية نجد أنيا تتضمف قكاعد قانكنية لحماية البيئة مصحكبة بجزاء      
كقد يككف  يكقع عمى المخالؼ، كذلؾ بكاسطة السمطة العامة عند االقتضاء، كىذا الجزاء قد يككف جنائيا ن

.  مدنيا ن

كص قانكنية بخصكص البيئة تيدؼ إلى  كال بد مف اإلشارة إلى أف كؿ التشريعات التي تضمنت نص     
منع اإلضرار بالبيئة كضركرة المحافظة عمييا، كالمتدبر في ىذه النصكص يرل أنو لـ تتضمف نصا ن  
مباشرا ن بإمكانية ككيفية المسائمة المدنية، مع أنو مف يستتبع ىذه النصكص يجد أنو يمكف إثارة 

ية بطريقة غير المسؤكلىذه النصكص قررت ىذه  ريف، حيث أفضر تية المدنية مف قبؿ المالمسؤكل
 (ُمباشرة.)

 مسؤكليةية المدنية الناجمة عف تمكث البيئة كانت تحكميا في بادئ اْلمر القكاعد العامة لمالمسؤكلك      
خطارىا في القالب التقميدم لم كفقا ن  مسؤكليةالمدنية، لذلؾ حاكؿ الفقياء أف يفرغكا مشكمة التمكث كا 

، كىذا اإلفراغ لـ يدرؾ ما لممشكمة مف تغيرات كتطكرات في مجاؿ القانكف لمنصكص الم قررة قانكنا ن
عف المشكمة، عندما تقرر النصكص القانكنية إلزامو بالتعكيض ما دامت  المسؤكؿكالكاقع، كفي تعييف 

 ية متكفرة.المسؤكلأركاف 

انكني سكاء عمى الصعيد الدكلي أك ية ىي أحد المبادئ اْلساسية ْلم نظاـ قالمسؤكللكف بما أف      
كتتأثر مفيكما ن بتطكر النظاـ القانكني لممجتمع، ككذلؾ بالتطكرات اْلساسية كاالقتصادية  الكطني،

( كبما أف العالـ شيد جممة مف التطكرات في جميع ِكاالجتماعية لمعَلقات بيف أشخاص القانكف.)
بحيث مف الصعكبة إثبات كقكع الخطأ كليذا لـ المجاالت مما أدل إلى ظيكر مخاطر كأضرار جسيمة 

ية عند نظرية الفعؿ غير المشركع كالتي تستمـز كؿ منيا ضركرة ارتكاب تصرؼ المسؤكلتقؼ حدكد 
ية المسؤكليتضمف نكعا ن مف الخطأ أك انتياكا ن ْلحد االلتزامات القانكنية، بؿ أصبح مف المتصكر قياـ 

ية القانكنية الذم يستند إلى فكرة الضرر، المسؤكلؿ تطكر نظاـ بعيدا ن عف ىذه الحدكد، كذلؾ في ظ
 (ّية المكضكعية أك المادية.)المسؤكلكالتي تعرؼ ب

المدنية لمشركات عف اإلضرار بالبيئة، بحث مقدـ لمؤتمر نحك  مسؤكليةانظر د.نبيمة إسماعيؿ رسَلف، الجكانب اْلساسية لم -ُ
مايك  \ْ-ِ\دكر فاعؿ لمقانكف في حماية البيئة كتنميتيا، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، كمية الشريعة كالقانكف، الفترة مف 

 .ْ، صُٗٗٗ
ث مقدـ لمؤتمر نحك دكر فاعؿ لمقانكف في انظر د.سعيد سالـ جكيمي، مكاجية اْلضرار بالبيئة بيف الكقاية كالعَلج، بح -ِ

 .ٔحماية البيئة كتنميتيا، المشار إليو سابقا، ص
ية المادية )نظرية تحمؿ التبعة(، مجمة العمـك القانكنية كالسياسية، كمية القانكف، جامعة المسؤكلانظر د.حسف عمي الذنكف،  -ّ

 .ُّ، صُْٖٗبغداد، عدد خاص، مارس 
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ية عف المسؤكلية عف تمكث البيئة كفقا ن لممفيـك التقميدم ك المسؤكلكؿ مف  كمف ىنا سنقـك بالتعرؼ عمى
، كذلؾ مف خَلؿ تقسيـ ىذا المكضكعية( ية المادية أكالمسؤكل) تمكث البيئة كفؽ المفيـك الحديث

 المطمب إلى فرعيف ىما:

 ية  عف تمكث البيئة البحرية كفقا ن لممفيـك التقميدم.المسؤكلالفرع اْلكؿ: 

 ية المادية )المكضكعية( عف تمكث البيئة البحرية.المسؤكلع الثاني: الفر 
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 الفرع األول

 لممفهوم التقميدي ية عن تموث البيئة البحرية وفقا: المسؤول

ية، المسؤكلية عف تمكث البيئة كفقا لممفيـك التقميدم تقـك عمى فكرة الخطأ كأساس ليذه المسؤكلإف      
كتمثؿ القاعدة العامة كالمبدأ اْلصيؿ في كافة الفركع القانكنية، كتعد القاعدة اْلساسية كاْلصيمة في 

ية عمى أساس الخطأ، يجب أف يترتب عمى ىذا الخطأ المسؤكلاْلشخاص. كلكي تتكافر  مسؤكليةترتيب 
الضرر الناتج  ضرر معيف يصيب أشخاص معينيف، كأف تتكافر عَلقة سببية بيف الخطأ الصادر كبيف

عنو، كذلؾ لمقكؿ بأف ىذا الخطأ ىك السبب اْلصيؿ في إحداث الضرر كينتج عف ذلؾ تقرير 
ية، عمينا أف نحدد اْلساس الذم تقـك عميو، كمف ثـ أركاف المسؤكلية. كحتى نتعرؼ عمى ىذه المسؤكل
 ية. كىذا ما سنتعرؼ عميو فيما يمي.المسؤكلىذه 

 عف التمكث البيئي: مسؤكليةالتقميدم لم: أساس المضمكف أكالن 

إف الحياة متطكرة كمتجددة كمنازعاتيا مستمرة كمتنكعة تتطكر بتطكر كتقدـ الحياة، ككاف نتيجة      
، المسؤكلذلؾ عدـ الثبات النسبي ْلحكاـ كقكاعد  ية المدنية، فما كاف مقبكال ن باْلمس لـ يعد مقبكال ن اليـك

نظرا ن لككنو مرتبطا ن بأفكار  ،خرآ  يككف بالضركرة سائدا ن في مكافكما ىك سائد في مكاف ما ال
ع أساسيا القانكني. كالحقيقة أف مسألة تحديد اْلساس القانكني المجتمع الذم يستخمص منيا المشرٌ 

المدنية تعد قضية ميمة تستكجب الكقكؼ عندىا لكي نتمكف بعدىا مف تحديد أساس الصكرة  مسؤكليةلم
ية كىذا معناه تحميؿ اْلسباب التي مف أجميا ألـز القانكف عبء المسؤكلعاصرة مف صكر الحديثة الم

عف الضرر الحاصؿ، قانكنا ن  المسؤكؿ( كىك ما يعرؼ بُتعكيض الضرر الحاصؿ عمى شخص معيف.)
 :ماالتمكث البيئي. كى مسؤكليةبصدد تحديد أساس  يفىبكيمكف في ىذا الصدد أف نَلحظ مذ

 القائمة عمى أساس الخطأ الثابت.ية المسؤكل -ُ
.المسؤكل -ِ  ية المفترضة افتراضا ن

 ية عف فعؿ الغير.المسؤكل  - أ
 ية الناشئة عف اْلشياء.المسؤكل - ب

 

، ُْٕٗعديـ التمييز، مطبعة الشعب، بغداد،  مسؤكليةية التقصيرية ك المسؤكلانظر د.فخرم رشيد مينا، أساس  -ُ
 .ُِٖص



151 
 

 الخطأ الثابت الكاجب اإلثبات:ية القائمة عمى أساس المسؤكل ػػػُ

ية بمفيكميا التقميدم حيث تجعؿ مف الخطأ عنصرا ن المسؤكليمثؿ ىذا اْلساس القاعدة العامة في      
ية التقصيرية كشرطا ن في االلتزاـ بالتعكيض كىذه القاعدة العامة أم المسؤكلجكىريا ن مف عناصر 

 ، بؿ خطأه المسؤكؿية عف اْلعماؿ الشخصية، كالخطأ ىنا غير مفركض عمى المسؤكلاْلصؿ العاـ في 
دعي، فمكي يحكـ لو بالتعكيض يجب أف يعمؿ عمى مكاجب اإلثبات يقع عمى عاتؽ المتضرر أم ال

 .(ُ) إثبات خطأ محدث الضرر تطبيقا ن لقاعدة )البينة عمى مف ادعى(

تي تقـك عمى الخطأ كاجب اإلثبات كذلؾ في المادة كلقد كضع المشرع السكرم القاعدة العامة ال     
مف القانكف المدني السكرم التي تنص عمى أف )كؿ خطأ سبب ضررا ن لمغير يمـز مف ارتكبو  \ُْٔ\

مف التقنيف الفرنسي، حيث تنص  \ُّّٖ-ُِّٖ\بالتعكيض(، حيث استند في ذلؾ إلى نص المادة 
يسبب ضررا ن لمغير يمـز مف كقع منو ىذا الفعؿ الصادر عمى أف كؿ فعؿ أيا ن كاف يقع عمى اإلنساف ك 

 بخطئو، بتعكيض ىذا الضرر.

الناجمة عف تمكث البيئة عمى  مسؤكليةكما أف التشريع البيئي السكرم اعتمد في اْلساس القانكني لم     
حيث  ُْٗٗمف مشركع قانكف حماية البيئة لعاـ  \أ-َِ\فكرة الخطأ الكاجب اإلثبات، كذلؾ في المادة 

كال ن ؤ ف كاْلنظمة ضررا ن لمبيئة يعد مستنص عمى أنو )كؿ مف سبب بفعمو أك إىمالو أك مخالفتو لمقكاني
عادة الحاؿ إلى ما كانت عميو قبؿ حدكث الضرر كفي حاؿ استنكافو تقـك الييئة بإزالة  بإزالة الضرر كا 

 ليو النفقات اإلدارية(.الضرر كتعكد عمى المسبب بجميع ما تكبدتو ليذا الغرض، مضافا ن إ

كمف  ،لكف إثبات الخطأ مف جانب المضركر كخاصة في المسائؿ البيئية يعتبر مف الصعكبة بمكاف     
حيث يستنكؼ المضركر عف المطالبة بالتعكيض كذلؾ لصعكبة إثبات  ،اْلمكر التي تعرقؿ حماية البيئة

ية عمى أساس فكرة الخطأ الكاجب مسؤكلالخطأ المضركر. كلذلؾ عدؿ المشرع السكرم عف فكرة تأسيس 
 كىذا ما سنتعرؼ عميو في الفقرة القادمة. ،، كأسسيا عمى فكرة الخطأ المفترضاإلثبات

 

 

 

السنيكرم، الكسيط في مصادر االلتزاـ، الجزء اْلكؿ،  عبد الرزاؽ. كانظر د.ُِْانظر المرجع السابؽ، ص -ُ
 .ٕٕٓ، صُِٓٗالقاىرة، 
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 عمى فكرة الخطأ المفترض مف قبؿ القانكف:ية القائمة المسؤكلػػػ ِ

، المسؤكؿا سابقا ن أف القاعدة التي أخذ بيا المشرع السكرم، تقـك عمى مبدأ إثبات المدعي لخطأ بينٌ      
كرغبة مف المشرع في تخفيؼ عبء اإلثبات عف كاىؿ المضركر حيث أزاح عف عاتقو ذلؾ، ككاف ذلؾ 

ية المسؤكلية ظيكر فكرة كسط ما بيف الخطأ الشخصي ك المسؤكلنتيجة تطكر الفكر القانكني في نظاـ 
أ ية عمى أساس خطالمسؤكلية المفترضة، حيث تفترض إقامة المسؤكلالمكضكعية كىي ما تسمى ب

افتراضا ن قابَل ن إلثبات العكس، أم أف الخطأ يفترض كجكده بنص القانكف  المسؤكؿمفترض مف جانب 
عفاء المضركر مف عبء إثبات الخطأ بالنسبة إلى ىذا  المسؤكؿفي جانب  ، كذلؾ تسييَل ن المسؤكؿكا 

دكف حاجة  كضمانا ن لحصكؿ المضركر عمى التعكيض الَلـز لجبر الضرر مسؤكليةلو كتكسيعا ن لم
 (ُإلثبات أم خطأ.)

ية المسؤكلالمفترضة ال يؤدم إلى إلغاء نظاـ  مسؤكليةكال بد مف اإلشارة إلى أف ىذا النظاـ لم     
(. كىذا ِالشخصية، لكنو يسير بجانبيا جنبا ن إلى جنب محاكال ن تكفير أكبر قدر مف الحماية لممضركر)

 صعكبة إثبات الخطأ مف جانب المضركر.ما يحتاجو المضركر في التمكث البيئي كذلؾ ل

ف المشرع السكرم أخذ بأساس       ية القائمة عمى فكرة الخطأ المفترض في كؿ مف التقنيف المسؤكلكا 
 َُِِلعاـ  \ُِ\مف القانكف  \ُٓ\ة، حيث نص في المادة كالتشريعات الخاصة بحماية البيئ المدني

  ن مسؤكالن َلمة البيئة كحمايتيا مف التمكث عمى أنو )يعتبر المتعمؽ بإرساء القكاعد اْلساسية الَلزمة لس
عف الضرر الذم يحصؿ لمبيئة أك لألحياء مف كقع الضرر بفعمو أك بسببو أك بفعؿ مف يتبع لو أك بفعؿ 
اْلشياء التي في حكزتو سكاء عف قصد أك إىماؿ أك قمة احتراز أك عدـ مراعاة اْلنظمة كتعد ىذه 

 ية مفترضة(. المسؤكل

 

 

 

. ك د.السنيكرم، مرجع سابؽ، ّْٖانظر د.سميماف مرقس، شرح القانكف المدني في االلتزامات، مرجع سابؽ، ص -ُ
 .ُٗٗص

ية المدنية في منازعات التمكث البيئي، دار النيضة العربية، المسؤكلانظر د.أحمد محمكد سعد، استقراء لقكاعد  -ِ
 .ََّ، صُْٗٗ
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الخاص بحماية البيئة مف التمكث نجد أف  َُِِلعاـ  \ُِ\كباستقراء قكاعد القانكف المدني كالقانكف      
 ية كىي:المسؤكلفكرة الخطأ المفترض تستند إلى نكعيف مف 

 ية عف عمؿ الغير.المسؤكل -ُ
 مف تجب عميو الرقابة عمف ىـ في رقابتو. مسؤكلية - أ
 المتبكع عف أعماؿ تابعيو. مسؤكلية - ب

 ة الناشئة عف اْلشياء.يالمسؤكل -ِ

 ية في مجاؿ التمكث البيئي في الفقرات القادمة.المسؤكلكسنحاكؿ تتبع تطبيقات ىذه 

 ية عف فعؿ الغير:المسؤكلأػػ 

، في حالة مف تجب عميو رقابة شخص في عف عمؿ غيره إال استثناءان  كالن ؤ يككف الشخص مسال      
عف اْلضرار التي يحدثيا الخاضع لرقابتو، ككذلؾ يسأؿ عف  مسؤكالن حاجة إلى الرقابة حيث يككف 

 المتبكع عف أعماؿ تابعيو. مسؤكليةأعماؿ تابعيو في 

 متكلي الرقابة:  مسؤكلية -ُ

إف اْلصؿ العاـ في اإلنساف ىك أف ال يسأؿ اإلنساف إال عف فعمو الشخصي، كلكف في ىذه الحالة      
ية عمى عاتؽ شخص معيف بناء عمى حدكث ضرر مف جراء فعؿ شخص أخر، أم أف المسؤكلتقرر 

نما عف فعؿ شخص  المسؤكؿالضرر لـ يقع مف فعؿ  خر تتكفر بيف ىذيف الشخصيف عَلقة آقانكنا ن كا 
 عف فعؿ غيره. مسؤكالن تبرر جعؿ أحدىما 

 لقانكف المدني عمى أف: مف ا \ُْٕ\ية حيث نص في المادة المسؤكلكأخذ المشرع السكرم بيذه      

رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة، بسبب قصره، أك  -قانكنا ن أك اتفاقا ن  - كؿ مف يجب عميو -ُ
بسبب حالتو العقمية، أك الجسمية، يككف ممزما ن بتعكيض الضرر الذم يحدثو ذلؾ الشخص 
لمغير بعممو غير المشركع، كيترتب ىذا االلتزاـ، كلك كاف مف كقع منو العمؿ الضار غير 

 مميز.
سنة، أك بمغيا ككاف في كنؼ  ةعشر  مغ خمسجة إلى الرقابة، إذا لـ يبكيعتبر القاصر في حا -ِ

القائـ عمى تربيتو. كتنتقؿ الرقابة عمى القاصر إلى معممو في المدرسة، أك المشرؼ في الحرفة، 
ما داـ القاصر تحت إشراؼ المعمـ أك المشرؼ. كتنتقؿ الرقابة عمى الزكجة القاصر إلى 

 زكجيا، أك إلى مف يتكلى الرقابة عمى الزكج.
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ية، إذا أثبت أنو قاـ بكاجب الرقابة، أك المسؤكلمكمؼ مف الرقابة أف يتخمص مف يستطيع ال -ّ
، كلك قاـ بيذا الكاجب، بما ينبغي لو مف العناية.  أثبت أف الضرر، كاف ال بد كاقعا ن

ية تقـك عمى الخطأ المفترض قانكنا ن مف جانب المسؤكلمف ىذه المادة نستطيع أف نقرر أف ىذه      
بة )الراعي(، كالمتمثؿ باإلخَلؿ كالتقصير بما عميو مف كاجب كالمتمثؿ برقابة المرعي، كىذا متكلي الرقا

ية المفترضة، كالركف الثاني كجكد فعؿ ضار قد ألحؽ ضرر بالغير، كما البد مف المسؤكلىك أحد أركاف 
 بالغير. كجكد رابطة سببية بيف ىذا التقصير كبيف ارتكاب المرعي لمفعؿ غير المشركع الذم أضر

ية في مجاؿ التمكث البيئي نجد أف ىناؾ بعض التطبيقات القضائية المسؤكلكفي مجاؿ إعماؿ ىذه      
مدير المدرسة،  مسؤكليةالفرنسية قضي بيا استنادا ن إلى الخطأ المفترض، كمثاؿ ذلؾ: ما حكـ بو  ب

أثناء دخكليـ أك خركجيـ مف  كمتكلي الرقابة عمى الصخب الفاحش كالزحاـ الشديد الذم يحدثو اْلطفاؿ
، كما يصاحب ذلؾ مف ضكضاء  المدرسة أك أثناء صعكدىـ السَللـ حكالي ثماف مرات في اليـك
يحدثكنيا، حيث استند القضاء الفرنسي عمى أف التمكث الصكتي الناتج عف الصخب الفاحش كاْلصكات 

لرقابة الراعي )صاحب المدرسة( تستند إلى خطأ مفترض مف جانب متكلي ا مسؤكليةالشديدة تؤدم إلى 
 (ُفي رقابتيـ كالحد مف ضكضائيـ.)

كما حكـ عمى رب أسرة عف الضكضاء التي يحدثيا أبنائو كالمتمثؿ بالصخب كاْلصكات المزعجة      
الناتجة عف االستخداـ الطائش لمراديك كاَلالت المكسيقية كالبيانك أثناء ليكىـ، مما يسبب مضايقات 

زعاجا لمجيرا  (ِف، فقد صدر حكـ بتعكيض المتضرريف عف اْلصكات الصادرة منيـ.)كا 

 المتبكع عف أعماؿ تابعو: مسؤكلية -ِ

المكمؼ بالرقابة، ككذلؾ ىي فكؽ  مسؤكليةية أكثر كقكعا في الحياة العممية مف المسؤكلتعد ىذه      
ية المسؤكلرع السكرم بيذه ذلؾ أكثر دقة مف الناحية النظرية لما تثيره مف مسائؿ عديدة. كلقد أخذ المش

يككف المتبكع  -ُعمى ) \ُٕٓ\مف القانكف المدني، حيث تنص المادة  \ُٕٔ-ُٕٓ\كنظميا في المكاد 
عف الضرر، الذم يحدثو تابعو بعممو غير المشركع، متى كاف كاقعا منو، في حالة تأدية الكظيفة  مسؤكالن 

تبكع حرا باختيار تابعو، متى كاف لو عميو سمطة فعمية تقـك رابطة التبعية، كلك لـ يكف الم -ِأك بسببيا. 
 في رقابتو، كفي تكجييو(.

ية المدنية الناجمة عنو، دار جيينة، عماف، دراسة تحميمية المسؤكلانظر ىالة صَلح الحديثي، تمكث البيئة ك  -ُ
 .ِٗ،ص ََِّكتطبيقية، 

 .ّٗالمرجع السابؽ، ص -ِ
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كؿ عف عمؿ الغير حؽ الرجكع عميو في الحدكد التي ؤ عمى أف )لممس \ُٕٔ\ا نصت المادة كم     
 عف تعكيض الضرر(. مسؤكالن يككف فييا الغير 

التمكث البيئي ال بد أف نحدد اْلساس  مسؤكليةكلكف لكي نتمكف مف إعماؿ ىذا التكييؼ في نطاؽ      
المتبكع  مسؤكليةاعتبر ية. كىنا انقسـ رأم الفقياء إلى قسميف، القسـ اْلكؿ، المسؤكلالذم تقـك عميو ىذه 

شخصية، كمع ذلؾ اختمؼ أصحاب ىذا الرأم في التكييؼ القانكني ليا،  مسؤكليةعف أعماؿ التابع ىي 
يقبؿ  ية ىك خطأ مفترض افتراضا ن المسؤكلفمنيـ مف أسسيا عمى الخطأ المفترض، أم أف أساس ىذه 

 إثبات العكس مف جانب المتبكع.

التبعة، حيث يرل أصحاب ىذا االتجاه أف المتبكع مسئكؿ ذاتي، كما كمنيـ مف أسسيا عمى تحمؿ      
داـ ال يفترض خطأ مف جانبو كما داـ المتبكع ينتفع بنشاط التابع، فعميو أف يتحمؿ تبعة ىذا النشاط إذ 

 أف )الغـر بالغنـ(.

الغير، أم أف  عف عمؿ مسؤكليةالمتبكع عف أعماؿ التابع ىي  مسؤكليةفقد اعتبر  :أما القسـ الثاني   
عف التابع كليس معو، كلقد اختمؼ في  مسؤكليةالشخص عف غيره أم  مسؤكليةالمتبكع ىي  مسؤكلية

ية. فمنيـ مف أسسيا عمى فكرة النيابة القانكنية، فالتابع نائب قانكني عف المتبكع المسؤكلتأسيس ىذه 
كلذلؾ يتحمؿ المتبكع ما يقع مف التابع. كمنيـ مف أسسيا عمى فكرة الحمكؿ، حيث يذىب ىذا الرأم إلى 

قع مف أف شخصية التابع ما ىي إلى امتداد لشخصية المتبكع، فما يقع مف التابع مف خطأ فكأنما قد ك 
المتبكع. كمنيـ مف أسسيا عمى فكرة الضماف، حيث اعتبر المتبكع كفيَل متضامنا في مكاجية الغير عف 

  أعماؿ التابع مما يحقؽ مصمحة المضركر.  

المتبكع إذا كاف  مسؤكليةكمف ناحية القضاء نجده تارة يذىب في التكسع في مفيـك عَلقة التبعية ك       
التابع قد ارتكب الخطأ عندما يتعسؼ في استعماؿ كظيفتو أك كاف بسببيا. كتارة يميؿ القضاء إلى تقرير 

ية تأسيسا عمى نظرية تحمؿ التبعة، سكاء أتمثمت ىذه التبعة في تبعة سمطة أـ تبعة ربح، فمثَل المسؤكل
تعكيض  مسؤكليةعف نشاط مشركعات أك أفراد بأف حكـ بأف أضرار التمكث النككم لمبيئة كافة كالصادرة 

ىذه اْلضرار تقع عمى عاتؽ الدكلة باعتبار أف استخداـ الطاقة النككية يدخؿ في التخطيط العاـ 
الدكلة تقـك في ىذه الحالة عمى  مسؤكليةالقتصاد الدكلة لما يعكد عمى المصمحة العامة، لذلؾ فإف 

 (.ُأف ىذه اْلنشطة تعكد عمييا بالفائدة)أساس خطأ مفترض مف جانبيا كمتبكع، ك 

 .ٗٗ-ٖٗالمرجع السابؽ، ص -ُ
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المتبكع عف أفعاؿ تابعيو في مجاؿ اْلضرار الناجمة عف تمكث البيئة  مسؤكليةكتارة أخرل نجد أف      
ية المطمقة عف اْلنشطة الضارة بالبيئة، ىذه الصكرة التي المسؤكلىي خطكة نحك االتجاه في التشديد في 

تقـك عمى ضماف المخاطر أقرب منيا مف  مسؤكليةبالحظر بالمعنى الكاسع. كىناؾ مف يرل أنيا تأخذ 
ية المسؤكلالمتبكع التي تقـك عمى الخطأ، كىذا ما أخذ بو القضاء الفرنسي الحديث معمنا تقبؿ  مسؤكلية

 (ُعمى أساس الخطأ المكضكعي.)

البحرية الناجـ عف السفف حيث يعتبر مالؾ  ية في مجاؿ تمكث البيئةالمسؤكلكيمكف إعماؿ ىذه     
السفينة أك ربانيا أك ككيميا أك مستأجرىا بمثابة المتبكع لكؿ مكظؼ عمى ظير السفينة كبالتالي يسأؿ 
 عف أم تمكث يحدث لمبيئة البحرية إذا كاف صادرا عف التابع ما داـ في حاؿ تأديتو الكظيفة أك بسببيا.

 :ية عف اْلشياءالمسؤكلب ػػػػ 

ية بأف أقاميا عمى أساس الخطأ المفترض في الحراسة، كقسـ المسؤكللقد عالج المشرع السكرم ىذه      
ية عف المسؤكلية عف البناء، المسؤكلية عف فعؿ الحيكاف، المسؤكلية إلى ثَلث أقساـ، كىي: المسؤكلىذه 

 اَلالت الميكانيكية كاْلشياء الخطرة.

كبما أف دراستنا تقـك عمى حماية البيئة البحرية مف التمكث مف السفف، سنقتصر الدراسة عمى      
ية الناشئة عف اَلالت الميكانيكية كاْلشياء الخطرة. كذلؾ إذا اعتبرنا أف السفينة آلة ميكانيكية المسؤكل

 كبيرة كتحمؿ عمى ظيرىا أشياء خطيرة مف مكاد كيميائية كنفط ك.....الخ.

مف القانكف المدني عمى أف )كؿ مف تكلى حراسة أشياء  \ُٕٗ\فمقد نص المشرع السكرم في المادة     
عما تحدثو ىذه اْلشياء مف  مسؤكالن تتطمب حراستيا عناية خاصة، أك حراسة آالت ميكانيكية، يككف 

ؿ بما يرد في ضرر، ما لـ يثبت أف كقكع الضرر كاف بسبب أجنبي ال يد لو فيو، ىذا مع عدـ اإلخَل
 ذلؾ مف أحكاـ خاصة(.

خاصة عف اْلضرار الناجمة عف  مسؤكليةمف خَلؿ النصكص السابقة نرل أف المشرع أراد تقرير      
اَلالت الميكانيكية كغيرىا مف اْلشياء التي تتطمب عناية خاصة لمكقاية مف ضررىا نظرا لكثرة ما تيدد 

مى كؿ مف كانت تحت تصرفو آالت ميكانيكية أك أشياء ية تقع عالمسؤكلكاف ىذه  بو الناس مف أذل،
 أخرل تتطمب عناية. 

 .ٖٗالمرجع السابؽ، ص -ُ
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ية حتى تتحقؽ ليا عدد مف الشركط فما ىي ىذه الشركط، بالعكدة إلى المادة المسؤكللكف ىذه      
ية، كىذه المسؤكلـ ىذه مف القانكف المدني السكرم نجد أنو نص عمى عدد مف الشركط لقيا \ُٕٗ\

الشرط اْلكؿ: أف تككف اَللة أك الشيء تحت تصرؼ شخص: كالمقصكد بالتصرؼ ىنا ، الشركط ىي
السيطرة الفعمية عمى الشيء، كسيطرة المالؾ أك مف انتقمت إليو اليد سكاء بحسف نية أك بسكء نية 

لذم يحصؿ مف عف التمكث ا مسؤكالن كالمستأجر كالمتعيد كالحائز كالغاصب. فرباف السفينة يعتبر 
الشرط الثاني: كقكع الضرر بفعؿ الشيء:  السفينة طالما أنو ىك الذم يقكد ىذه السفينة كيسيطر عمييا.

ية أف يككف ىناؾ ضرر راجع إلى فعؿ اَللة أك الشيء، أم يجب كجكد المسؤكلحيث أنو يجب لتحقؽ 
 كقع الضرر. عَلقة سببية أكيدة كفعالة بيف الشيء كالضرر بحيث لكال ىذا الشيء ما

شركة الكيماكيات  مسؤكليةية قضت محكمة النقض الفرنسية بالمسؤكلكمف التطبيقات القضائية ليذه      
عف اْلضرار الناشئة عف تسرب الغازات السامة مف اْلنابيب المكجكدة في باطف اْلرض التي أدت إلى 

ية بحراسة الشيء الخطر عمى لالمسؤك مكت أحد اْلشخاص نتيجة التمكث بيذه المكاد السامة، كربطت 
ية بناءا المسؤكلأساس أنو ال يشترط أف يككف الشيء مكجكدا عمى سطح اْلرض، كذلؾ مف أجؿ انعقاد 

 (ُمدني فرنسي.) \ُ-ُّْٖ\عمى نص المادة 

ية عف التمكث البيئي عمى أساس المسؤكل حظ أف المشرع البيئي السكرم أقاـمف خَلؿ ما سبؽ نَل     
الخطأ،  :كافرت أركانيا، كىذه اْلركاف ىيية ال تتحقؽ إال إذا تالمسؤكلرض، كلكف ىذه الخطأ المفت

 بيف الخطأ كالضرر. الضرر، العَلقة السببية
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 ية عف اْلفعاؿ الشخصية في المجاؿ البيئي:المسؤكلأركاف  ثانيان:

ية عف اْلفعاؿ الشخصية، كتطبيقاتيا في المجاؿ البيئي، المسؤكلال بد مف أجؿ اإلحاطة بمفيـك      
ية عمى ثَلث أركاف كىي: المسؤكلية، حيث تقـك ىذه المسؤكلمف دراسة اْلركاف التي تقـك عمييا ىذه 

 الخطأ كالضرر كالعَلقة السببية بيف الخطأ كالضرر. كسندرس ىذه اْلركاف فيما يمي:

 الخطأ: ػػػػُ

مف القانكف المدني السكرم عمى أف )كؿ خطأ سبب ضررا ن لمغير يمـز مف  \ُْٔ\نصت المادة      
، أساس  ية، حسب ىذه المادة، ىك الخطأ كيجب أف يثبت المضركر ىذا المسؤكلارتكبو بالتعكيض(. فإذا ن

 الخطأ. كالمبدأ أف الشخص ال يسأؿ عف تعكيض الضرر إال إذا كاف قد حدث بخطئو.

كلكف ما ىك تعريؼ الخطأ؟ لـ يعرؼ المشرع الخطأ، كحسنا فعؿ، ْلف تعريؼ الخطأ يجب أف      
لكثرة الحاالت التي تثار فييا فكرة الخطأ كلتنكعيا الشديد مما يتطمب  يترؾ الجتياد الفقو كالقضاء نظران 

 (ُتكفر قدر مف الحرية في تحديد مفيـك الخطأ.)

ؼ لمفيـك الخطأ، كالمَلحظ مف التعاريؼ التي أكردىا الفقو لمخطأ، لكف الفقو بحث عف إيجاد تعري     
ر الذم ماؼ في سمكؾ الشخص كتصرفاتو(، اْلصبت جميعيا في خانة كاحدة، كىي أف الخطأ ىك )انحر 

لمحدكد التي يجب عميو االلتزاـ بيا في سمككو، كعادة ما يتـ مقارنة سمكؾ الشخص  يشكؿ تجاكزان 
لعادم المتكسط الحرص، الذم إف كجد في الظركؼ نفسيا التي كجد فييا بسمكؾ الشخص ا المخطئ

 (ِ)الممكث(.) ئالمخط، ىؿ أنو سيرتكب الخطأ الذم ارتكبو الشخص مرتكب الفعؿ الضار بيئيان 

كما عرفت محكمة النقض السكرية الخطأ بأنو )سمكؾ معيب ال يأتيو رجؿ بصير، كجد في ذات      
 مسؤكلية، مما يعتبر عمَل غير مشركع مكجبا لمالمسؤكؿاطت بالظركؼ الخارجية التي أح

 (ّالتقصيرية(.)

انظر د.أحمد عبد الدائـ، شرح القانكف المدني، النظرية العامة لَللتزاـ، الجزء اْلكؿ، منشكرات جامعة حمب،  -ُ
 .  ِٓٔ، صََِّكمية الحقكؽ،

ية المدنية عف اْلضرار البيئية، في ضكء أحكاـ الفعؿ الضار في القانكنيف المسؤكلانظر د.عدناف السرحاف،  -ِ
اْلردني كالفرنسي، بحث منشكر في مجمة المنارة التي تصدر عف جامعة آؿ البيت، المجمد الخامس، العدد 

 . ٕٗ، صَََِالثاني، 

 .ُِْ، صُْٕٗلعاـ  ٔكٓ، مجمة المحامكف عدد ِْٓ، قرار ُْٕٗ\ٔ\ِّنقض تاريخ  -ّ
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كمف خَلؿ ىذا التعريؼ نَلحظ أف الخطأ يقـك عمى ثَلث عناصر كىي: العنصر اْلكؿ      
مكضكعي، كىك التعدم أك اإلخَلؿ، العنصر الثاني شخصي، كىك اإلدراؾ أك التمييز، العنصر الثالث 

 قانكني، كىك عدـ المشركعية.

كما أف الخطأ الذم يرتكبو الممكث المسبب لمضرر البيئي لو صكر مختمفة، كىنا سنتعرؼ عمى      
 ىذه الصكر التي يككف عمييا الخطأ المكلد لمضرر البيئي:

 السمكؾ المتعمد الضار بيئيا:أػػػػػ 

م أف يقدـ إف السمكؾ المتعمد لمممكث يتمثؿ بإرادة إحداث الضرر لمغير أك لعناصر البيئة، أ     
مرتكب السمكؾ المتعمد عمى فعمو، كىك عالـ بالنتائج التي ستترتب عمى اقتراؼ مثؿ ىذا التصرؼ، فنية 
إحداث الضرر لمغير أك لمبيئة متكفرة، كيمكف أف يحصؿ العمؿ الذم أقدـ عميو الممكث بفعؿ إيجابي أك 

 سمبي.

ذم يقـك بو الشخص لمنع الخطأ المتمثؿ بفعؿ إيجابي: كيعرؼ عمى أنو ذلؾ العمؿ ال  -ُ
اإلضرار باَلخريف، ففي المجاؿ البيئي يجب عمى كؿ فرد االمتناع عف اْلعماؿ التي تمحؽ 

مف قانكف حماية البيئة البحرية مف  \َّ\اْلضرار بالبيئة أك بالغير. كمف ذلؾ نص المادة 
زيت في المياه  مف أم سفينة أك ناقمة اَلسنةالتمكث التي تنص عمى أنو )يمنع تصريؼ المياه 

  اإلقميمية السكرية أك في المنطقة االقتصادية الخالصة(.

الخطأ المتمثؿ بفعؿ سمبي: قد تجبر الحياة في المجتمع، الشخص العاقؿ، أحيانا، عمى   -ِ
إذا لـ يقـ بيذا التصرؼ.  مسؤكالن التصرؼ لتجنب كقكع ضرر عمى أشخاص آخريف، كيعتبر 

فالخطأ بفعؿ سمبي ىك الخطأ الذم يقع بسبب امتناع الشخص عف القياـ بفعؿ معيف كاف مف 
 (ُالمفركض أف يقـك بو، كلك فعؿ ذلؾ لما حدث الضرر.)

كمف أمثمة الخطأ المتمثؿ بفعؿ سمبي في مجاؿ تمكث البيئة البحرية، أف عمى رباف السفينة أك ناقمة      
إلى إبَلغ أقرب  يف عف كسائؿ تخزيف الزيت كنقمو كاستخراجو أف يبادركا فكران المسؤكلط أك عمى النف

(. حيث إف امتناعيـ ِسمطة بحرية عف كؿ حادث تمكث بحرم سكاء بالزيت أك بالمكاد الضارة اْلخرل)
بالتالي يعتبر عف التبميغ يمكف أف يؤدم بفكات الفرصة عمى السمطات البحرية بالسيطرة عمى التمكث. ك 

 كليف عف التمكث الحاصؿ.ؤ يف عف كسائؿ التخزيف مسالمسؤكلكؿ مف رباف السفينة أك ناقمة الزيت ك 

 .ِٕٔانظر د.أحمد عبد الدائـ، مرجع سابؽ، ص -ُ
 مف قانكف حماية البيئة البحرية مف التمكث. \ّ\انظر المادة  -ِ
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ي فالخطأ المتمثؿ بفعؿ إيجابي أك سمبي يتمثؿ بمخالفة القكانيف كالمكائح المعمكؿ بيا لكبالتا     
عف  مسؤكالن بخصكص حماية البيئة، أك قد يتمثؿ بمخالفة التزاـ قانكني فرضو القانكف. حيث يعتبر 

عؿ الضرر الذم يحصؿ لمبيئة أك لألحياء مف كقع الضرر بفعمو أك بسببو أك بفعؿ مف يتبع لو أك بف
 (ُاْلشياء التي في حكزتو سكاء عف قصد أك عدـ مراعاة اْلنظمة.)

كيتمثؿ السمكؾ المنحرؼ المتعمد لمشخص في ميداف أضرار التمكث البيئي، بإقدامو عمى ارتكاب      
أفعاؿ مف شأنيا أف تحدث أضرار باَلخريف، أك بأمكاليـ، أك بعناصر البيئة مف حكليـ، مثاؿ ذلؾ، قياـ 

ؼ أك حرؽ أك غمر متعمد لمكاد ضارة في المياه اإلقميمية السكرية، مف شأنيا أف تمس شخص بتصري
بصحة اإلنساف كبالمكارد الطبيعية البحرية، أك أف تؤذم اْلنشطة كالكائنات البحرية، بما فييا المَلحة 

 سكرية.كصيد اْلسماؾ، أك تقمص مف القيمة الترفييية كمف اإلمكانات السياحية لمبحر كلمشكاطئ ال

 كال ييـ صفة الشخص الذم ارتكب الفعؿ الذم أدل إلى حصكؿ اْلضرار البيئية، فقد يككف شخصان      
 (.)اعتباريان  معنكيان  ، كقد يككف شخصان طبيعيان 

 الخطأ البيئي المتمثؿ باإلىماؿ كعدـ االحتراز:ب ػػػػػ 

دم، كيعرؼ اإلىماؿ عمى أنو، يشكؿ اإلىماؿ كقمة االحتراز المصدر اْلساسي لمخطأ الغير قص     
تراخي انتباه الفاعؿ، ككاف مف الممكف تحاشي ىذا اإلىماؿ ببذؿ قدر مف االنتباه. كلقد عرفو البعض 
بأنو )السمكؾ الذم ييمؿ أك يتجاىؿ فيو المرء المعايير المحددة بكاسطة القكانيف، ْلجؿ حماية اَلخريف، 

 (ِمف المخاطر الغير معقكلة الضارة(.)

ؿ قسط مف التفكير أك الجيد أما عدـ االحتراز فيعرؼ عمى أنو تيكر كاف مف الممكف تجنبو ببذ     
 (ّم.)راداإل

م، كحتى يككف ىناؾ إىماؿ اللتزاـ ما، ال بد أف يحدد رادأك غير إ يان رادكاإلىماؿ إما أف يككف إ     
أك عف غير قصد تحمؿ  قصدان مضمكف ىذا االلتزاـ، كطابعو اإللزامي عمى المرء، بحيث إذا أخؿ بو 

 ة إخَللو.يتبع

 

 .َُِِلعاـ  \ُِ\مف القانكف  \ُٓ\انظر المادة  -ُ
ِ- David Hughes, Environmental Law, London, Butter Worth, 1986, page50-51. 
 .ِِٕانظر د.أحمد عبد الدائـ، مرجع سابؽ، ص -ّ
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كعادة ما يرقى اإلىماؿ اإلرادم إلى درجة الخطأ القصدم، إذا نجـ عنو ضرر أصاب الغير أك      
، يعتبر أنو في ىذه الحالة أنو قد عناصر البيئة، ْلف الشخص الذم أقدـ عمى ارتكاب الفعؿ الضار بيئيان 

ر التي ستترتب تكقع ما قد ينجـ عف تصرفو ىذا مف ضرر، كفي ذات الكقت ، يككف قد قبؿ بالمخاط
( فاإلىماؿ اإلرادم ُ.)قصديان  عف الضرر البيئي الذم أحدثو بصفتو فاعَلن  مسؤكالن عمى فعمو، فيعتبر 

يتمثؿ بالفعؿ الذم يقترفو الممكث دكف نية إيقاع الضرر باَلخريف أك بعناصر البيئة، فيككف الضرر 
تأذم اَلخريف كالبيئة مف تصرفاتو  ناجما عف قمة احتراز كتبصر، كعدـ اتخاذ ما ىك مطمكب ْلجؿ منع

 التي باشرىا، فنية إيقاع الضرر البيئي لدل الفاعؿ منتفية، كلكنو في ذات الكقت يسأؿ عف تقصيره.

كما يَلحظ أف الدعاكم المستندة عمى اإلىماؿ تشكؿ الغالبية العظمى مف اإلدعاءات المدنية في    
لمدعى عميو في القضايا البيئية، بمخالفتو لمقكانيف كاْلنظمة (. إذ يتمثؿ إىماؿ اِميداف اْلضرار البيئية)

كخصكصا لتمؾ المتعمقة بحماية البيئة، التي غالبا ما تفرض التزامات عمى اْلفراد كالمؤسسات بعدـ 
مخالفة ىذه القكانيف، أك أف تضع ىذه القكانيف معايير كنسب محددة ْلجؿ المحافظة عمى المياه البحرية 

، لعدـ تقيده بالنسب ، فعند مخالفة ىذه الشركط، فإف الممكث يككف قد ارتكب إىماالن َلن مف التمكث مث
. كعادة ما يتـ قياس تصرفات الشخص الميمؿ في المجاؿ البيئي، عمى تصرفات المفركضة قانكنان 

الشخص العاقؿ المتبصر الذم إف كجد في نفس الظركؼ، ىؿ يتصكر أنو سيمحؽ الضرر باَلخريف أك 
ر الطبيعة؟ فمعيار الحذر كالحيطة التي يفرضيا القانكف، تقاس عمى تمؾ التي تفرض عمى بعناص

 (ّالشخص العاقؿ، كفي ظؿ ظركؼ مشابية.)

لكف البعض يعترض عمى فكرة االكتفاء فقط بإثبات أف الممكث قد مارس كاجب الحيطة كالحذر،      
ية، حتى المسؤكلف االعتبار، إذ يمكف أف تترتب فيقكؿ بأف اْلنشطة الضارة بالبيئة ال بد كأف تؤخذ بعي

يجب أف  كلك برىف المدعى عميو عمى اتخاذ كاجب الحيطة كالحذر، فحتى يعتبر المدعى عميو ميمَلن 
تعتمد عمى كقائع كؿ قضية  يثبت إلى جانبو، بأنو قد تصرؼ بشكؿ غير معقكؿ، كدرجة المعقكلية ىذه

 كجسامة الضرر البيئي، كعمى طبيعة اْلنشطة الضارة بيئيان  ، كبشكؿ أكثر عمى درجة خطكرةةدعمى حً 
التي يمارسيا المدعى عميو، ككذلؾ عمى اإلجراءات السابقة التي كاف يتكجب عميو اتخاذىا مف أجؿ 

 (ْتجنب إيقاع الضرر بالبيئة.)

اْلكلى، مؤسسة بحسكف لمنشر ية المدنية، الطبعة المسؤكلانظر د.مصطفى العكجي، القانكف المدني، الجزء الثاني،  -ُ
 .ِْٖ، صُٔٗٗكالتكزيع، بيركت، 

2- David Hughes, Environmental Law, London, Butter Worth, 1986, page50-51. 

3- J. Gordon Arbuckle (and others), Environmental Law Hand book (fifth edition), Government 

institutes, inc, 1978, p.22.  

4- David Hughes, The previous Reference, p.51. 
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نستشؼ مف ذلؾ، أف مجرد مخالفة التشريعات البيئية، أك مجرد مخالفة االلتزاـ العاـ الذم يقضي      
الممكث، بصرؼ النظر عف اتخاذ كاجب الحيطة  مسؤكليةبعدـ إحداث تمكث لألكساط البيئية، يرتب 

 ط البيئية سميمة مف التمكث.كالحذر أـ ال، كذلؾ بيدؼ المحافظة عمى اْلكسا

كمف اْلمثمة عمى قضايا اإلىماؿ في مجاؿ التمكث البيئي في الكاليات المتحدة اْلمريكية،       
ـ، كتتمخص كقائع ىذه القضية بأف أكثر ُِٕٗ( في العاـ Tamanoضد  Burgessنستعرض قضية )

 Maines)في خميج (Tamano) مف مائة ألؼ كالكف مف الزيت تسرب مف مستكدع لمنفط في سفينة 
Canso)   في الكاليات المتحدة اْلمريكية، مما أدل إلى إلحاؽ الضرر بصيادم اْلسماؾ، كمالكي

القكارب كأصحاب اْلمَلؾ الخاصة عمى الشاطئ، فباشر ىؤالء برفع دعكل بكجو السفينة لممطالبة 
( باشرت برفع دعكل مماثمة  (Mainesبالتعكيض عف اْلضرار الناجمة مف جراء التمكث. كما أف مدينة 

بكجو الدكلة اْلمريكية. كقد أدلى المدعكف، بأف السبب المباشر في تسرب النفط مف السفينة كتدفقو في 
الخميج، كاف السمكؾ الميمؿ لخفر السكاحؿ اْلمريكي، عف التمكث كعمميات التنظيؼ لممكاقع الممكثة، 

كأثناء قياميا بمياميا، مثؿ إزالة التمكث تككف مسئكلة عف  فقررت المحكمة، بأف حككمة الكاليات المتحدة
 (ُاْلفراد العادييف.) مسؤكليةاْلضرار المتحققة نتيجة اإلىماؿ، بنفس الحالة التي يمكف أف تثار فييا 

عف ىذا الضرر  مسؤكالن لمبيئة أك لألحياء،  كلقد اعتبر المشرع السكرم الشخص الذم يحدث ضرران      
رر بفعمو أك بفعؿ اْلشياء التي في حكزتو سكاء عف قصد أك إىماؿ أك قمة احتراز أك عدـ سكاء كقع الض

 (ِمراعاة اْلنظمة.)

 الضرر: ػػػػِ

إف الضرر ىك اْلذل الذم يصيب الشخص في حؽ مف حقكقو أك في مصمحة مشركعة لو. كال يكفي  
إذا انتفى الضرر فَل تقبؿ دعكل ية كجكد الخطأ بؿ يجب أف ينجـ عف ىذا الخطأ ضرر، فالمسؤكللقياـ 

ية ْلنو، ال دعكل بغير مصمحة، كالمكمؼ بإثبات الضرر ىك المضركر، كلو إثباتو بكافة طرؽ المسؤكل
 (ّاإلثبات كمنيا البينة كالقرائف.)

 

 J. Gordon Arbuckle (and others), Environmental Law انظز تفاصيم ىذه انقضيت عند -1

Hand book (fifth edition), Government institutes, inc, 1978, p.22.  

 .َُِِلعاـ  \ُِ\مف القانكف السكرم  \ُٓ\انظر المادة  -ِ
 .ٖٓٓ. كد.السنيكرم، مرجع سابؽ، صَّٖانظر د.أحمد عبد الدائـ، مرجع سابؽ، ص -ّ
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لكف ما ىي صفات الضرر البيئي، أم  ،(ُ)تعرفنا عمى أنكاع الضرر في مجاؿ تمكث البيئةككنا قد     
ما ىي الكضعية التي يتكجب أف يككف عمييا الضرر البيئي، حتى يمكف طمب التعكيض عنو. كبالتالي 

ية الشخصية لمممكث، كبالتالي كاجب التعكيض ال بد المسؤكللكي يمكف اعتبار الضرر ركف مف أركاف 
 أف تتكافر فيو الشركط التالية:

: - أ  أف يككف الضرر البيئي محققا ن

(. أم أنو ِدكف ضرر) مسؤكليةية تحقؽ الضرر الذم يدعيو المضركر، فَل المسؤكليشترط لقياـ      
يشترط في الضرر البيئي حتى يمكف االستجابة لتعكيضو، أف يككف ثابتا ن عمى كجو اليقيف كالتأكيد، أم 

، أك أف يمس عناصر البيئة، كأف يككف قد كقع فعَل ن كأدل أف يمس مصالح  اْلفراد المحمية قانكنا ن
 جسدية لدل المتضرر. ان كقكعو إلى إلحاؽ خسارة مادية أك معنكية بالمرء أك بالبيئة، أك ألحؽ أضرار 

لممكث، إذا ن يشترط أف يككف الضرر البيئي ناتجا ن كبشكؿ مباشر عف الفعؿ الضار الذم اقترفو ا     
كيكصؼ عندىا بالضرر الحاؿ، كيعرؼ ىذا الضرر عمى أنو، ىك الضرر الماثؿ الذم كقع بالفعؿ 
عمى المضركر. فالضرر البيئي المباشر  ماثَل ن كمكت المضركر، كيقع إثبات كقكع الضرر كككنو حاال ن

ر نتيجة ال يثير صعكبة في إثباتو كحقيقة كجكده، فعمى سبيؿ المثاؿ: الشخص الذم تعرض لمضر 
بالسباحة في تمؾ المنطقة، مما أصابو ضيؽ تسرب مكاد نفطية سامة في البيئة البحرية، عندما كاف يقـك 

في التنفس كتقيء مستمر، فَل شؾ أف اْلضرار الحالة كالمباشرة التي أصابت المضركر، كاف سببيا 
نما عميو إثبات ما يدعيو، فالحكـ بالتعكيض عف اْلضرار البيئية المباشرة ال يثير  ىذه المكاد المتسربة، كا 

 أدنى صعكبة، ْلف ىذه اْلضرار مرتبطة بالفعؿ الضار المكلد ليا بشكؿ مباشر.

، فيك       ف لـ يقع بالفعؿ، إال أنو مؤكد الكقكع مستقبَل ن كأما بالنسبة لمضرر المستقبمي، فيك ضرر كا 
يجب التعكيض عنو. كالضرر المستقبؿ قد ضرر تحققت أسبابو كلكف تراخت نتائجو إلى المستقبؿ، كلذا 

يستطاع تقديره فكرا ن كقد ال يستطاع ذلؾ، فإذا كاف مف المستطاع تقديره فكرا ن حكـ القاضي بتعكيض 
، كىذا ىك الغالب، فيككف القاضي بالخيار بيف الحكـ  تقديره فكرا ن كامؿ عنو. أما إذا لـ يكف ممكنا ن

قو في التعكيض النيائي بعد أف يتضح مدل الضرر، كبيف بتعكيض مؤقت عمى أف يحفظ لممضركر ح
 (ّتأجيؿ الحكـ بالتعكيض حتى ىذا الكقت.)

 مف ىذه الرسالة. كما بعدىا ُُْانظر الصفحة  -ُ
 .َّٗانظر د.أحمد عبد الدائـ، مرجع سابؽ، ص -ِ
 .َُّانظر د.أحمد عبد الدائـ،  مرجع سابؽ،ص -ّ
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حتى يمكف طمب التعكيض عف اْلضرار البيئية المستقبمي      ة، يجب حصكليا في المستقبؿ، كأف إذا ن
ككف ىذه اْلضرار نتيجة مؤكدة كمباشرة لمكضع الحالي، كأف عمى القاضي الناظر بالنزاع، إمكانية ت

 تحديدىا بشكؿ منضبط كبالتالي الحكـ بالتعكيض عنيا.

غير  تمالي، فيك الضرر الذم يحتمؿ كقكعو كيحتمؿ عدـ كقكعو، فيكأما بالنسبة لمضرر االح     
مؤكد الكقكع، عمى عكس الضرر المستقبمي الذم سيككف مؤكد الكقكع حسب المجرل المعتاد لألمكر. 

ية كالتعكيض، بؿ يتعيف المسؤكلكْلف الضرر االحتمالي غير مؤكد الكقكع فَل يعتد بو كال يكفي لقياـ 
ال فَل المسؤكلقؽ الضرر ككقع بالفعؿ قامت االنتظار، فإف تح  (ُكال تعكيض.) مسؤكليةية، كا 

فاْلضرار البيئية المحتممة، ليست كافية بحد ذاتيا لممطالبة بالتعكيض كال يمكف رفع الدعكل       إذا ن
( أم أنو حتى يمكف ِلممطالبة بالتعكيض عنيا، ما لـ يكف ىناؾ ضرر حقيقي أصاب المدعي.)

اْلضرار البيئية المحتممة، يجب إقامة الدليؿ عمى إمكانية حدكثيا بشكؿ فعمي، أك إقامة التعكيض عف 
بيئية أكيدة في المستقبؿ. ما سيحدث أضرارا ن  البرىاف بأف نشاطا ن

: - ب  أف يككف الضرر البيئي مباشرا ن

و ببذؿ أم يجب أف يككف الضرر نتيجة طبيعية لمخطأ كيككف كذلؾ إذا لـ يكف مف الممكف تفادي     
جيد معقكؿ. كالقصد مف ىذا الشرط استبعاد دعاكم التعكيض التي تقـك عمى الضرر المرتد كىك 
أخر غير المضركر اْلصمي نتيجة ما لحؽ ىذا اْلخير مف ضرر،  الضرر الذم يصيب شخصا ن

لمضرر اْلصمي.) لو، فيك ضرر تبعي ترتب تبعا ن كانعكاسا ن  (ّارتدادا ن

لمقكاعد العامة       ال بد أف يككف ضرر مباشر. كلكف ىذا  -لكي يمكف تعكيضو-كالضرر البيئي كفقا ن
سيؤدم إلى االصطداـ بالطبيعة الخاصة بالضرر البيئي، فمثَل ن تمكث اليكاء كالمياه يحدث عنيما 

رار البيئية أضرار كثيرة كؿ ضرر منيا ناجـ عف الضرر الذم يسبقو، كبذلؾ يمكف القكؿ بأف اْلض
يمكف أف تندرج في إطار اْلضرار غير المباشرة، كذلؾ ال يعني أف نجرد المضركر مف حقو بالتعكيض 
لككف الضرر الناجـ عف تمكث البيئة قد أدرج ضمف الضرر الغير مباشر، بؿ يمـز القكؿ بأف التعكيض 

عف البعض اْل خر، كْلف التكقؼ عند سيشمؿ اْلضرار المكتشفة بغض النظر عف ككف بعضيا ناجما ن
 (ْالضرر المباشر سيحـر المضركر مف التعكيض كىذا يتنافى مع مبادئ العدالة كاإلنصاؼ.)

 .ُُّالمرجع السابؽ، ص -ُ
2- David Hughes, The previous Reference, p.29. 

 ========.ُّّانظر د.أحمد عبد الدائـ، مرجع سابؽ، ص -ّ
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لمباشرة، نضرب المثاؿ التالي: إذا تعرضت مصادر المياه كمف اْلمثمة عف اْلضرار البيئية غير ا     
الجكفية لمتمكث، نتيجة النفايات المطمكرة بالقرب منيا، مما دفع السمطات المعنية إلى التكقؼ عف تزكيد 
عمى سَلمتيـ، كقاـ السكاف بشراء المياه مف مصادر خاصة،  السكاف بالمياه مف ىذه المصادر، حفاظا ن

طات بإيجاد البديؿ، ال شؾ بأف اْلضرار التي لحقت باْلفراد كانت بطريؽ غير مباشر، إلى أف تقـك السم
ناجمة عف عمميات طمر النفايات. كيرل جانب مف الفقو، صعكبة في تقدير اْلضرار البيئية غير 
المباشرة، كبالتالي التعكيض عنيا، كيضيؼ بأنو يجب تقبؿ منطؽ التعكيض عف اْلضرار البيئية 

 (ُفقط.) المكتشفة

أك مصمحة مشركعة لممضركر: -ج مكتسبا ن  أف يصيب الضرر حقا ن

مكتسبان إف مف شركط الضرر المك       أم فائدة يحمييا القانكف، كيستكم  ،جب لمتعكيض أف يصيب حقا ن
أك مدنيان في ىذ فالقانكف يتكلى حماية ىذه الحقكؽ جميعيا، أم  أك سياسيان  ا أف يككف الحؽ ماليا ن

 كما يتفرع عنيا. فحؽ اإلنساف في العيش في بيئة سميمة غير ممكثة ىك حؽ ثابت.المصالح 

أما فيما يتعمؽ بالمصمحة المشركعة كالتي ىي عبارة عف رابطة ال تخالؼ قكاعد النظاـ العاـ      
كاَلداب العامة، فإف المصالح المشركعة عديدة كتختمؼ باختَلؼ اْلنظمة االقتصادية كاالجتماعية 

ف الحؽ في بيئة سميمة خالية مف كالس لتنكع قيـ اَلداب العامة كفكرة النظاـ العاـ. كا  ياسية كتتنكع تبعا ن
 (ِالتمكث ىك حؽ أقرتو العديد مف الدساتير كرفعتو إلى مصاؼ القكاعد الدستكرية.)

 .ُّٕمرجع سابؽ، ص ية المدنية الناجمة عنو،المسؤكلانظر ىالة صَلح الحديثي، تمكث البيئة ك  -ْ
ية المدنية في حماية البيئة مف التمكث في ضكء التقدـ العممي المسؤكلانظر د.صاحب عبيد الفتَلكم، دكر  -ُ

كالتقني، بحث منشكر في مجمة البمقاء لمعمـك اإلنسانية كاالجتماعية، التي تصدر عف جامعة عماف اْلىمية، 
 .َِ، صََُِالمجمد الثالث، العدد الثاني، 

.حيث يقدر ُّٓية المدنية الناجمة عنو،مرجع سابؽ، صالمسؤكلالحديثي، تمكث البيئة ك انظر ىالة صَلح  -ِ
دستكر كطني يكرس حؽ المكاطف أك اإلنساف في بيئة نظيفة كصحية  \ََُ\ثر مف كالباحثكف كالمختصكف أف أ

در الطبيعية. كمف كيمقى عمى عاتؽ الدكلة كاجب الكقاية مف اْلضرار البيئية أك تشير إلى حماية البيئة كالمصا
الحؽ الدستكرم، فرنسا ، حيث تـ إقرار الميثاؽ البيئي الذم صدر بمكجب  ابيف الدكؿ اْلكربية التي أقرت ىذ
كىذا القانكف يكرس حؽ المكاطف الفرنسي في بيئة  ََِٓفي آذار  \َِٓ\القانكف اْلساسي أك الدستكرم رقـ 

كاجب عمى كؿ شخص المساىمة في الحفاظ كحماية البيئة  متكازنة كسميمة كنظيفة كصحية كيفرض في المقابؿ
صَلح الضرر البيئي. كمف بيف الدكؿ اْلمريكية، الدستكر اْلرجنتيني الذم يعتبر الحؽ في البيئة بمثابة حؽ  كا 

 = شخصي يتيح لكؿ شخص بإقامة دعكل أك القياـ بعمؿ مف أجؿ حماية البيئة.
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: -د  أف يككف الضرر شخصيا ن

ك أف يككف الشخص الذم رف أم يجب     ال فَل تسمع دعكاه ا  ع دعكل التعكيض قد تضرر شخصيا ن
باستثناء ما يتعمؽ بالضرر الجماعي حيث يمنح المشرع بعض اْلشخاص االعتبارية كالنقابات 

 (ُكالجمعيات حؽ رفع دعكل التعكيض عف اْلضرار التي تمس المصمحة الجماعية.)

بؿ يمتد ىذا الضرر لكي يصيب       ال يصيب شخصا ن كبالنسبة لمضرر البيئي عادة ما يككف جماعيا ن
تمكث ىكاء المدف مف عكادـ السيارات كتمكث البيئة ِالكائنات الحية مف إنساف كنبات كحيكاف) (. فمثَل ن

 طابع جماعي. البحرية نتيجة إلقاء مكاد ضارة كمخمفات الصرؼ الصحي كالقمامة كؿ ذلؾ ضرر ذك

 ةالييئات العامة كالخاصة بالمداعاكىذا ما دفع بعض القكانيف البيئية كبشكؿ صريح، إلى تأكيد حؽ      
عف اْلضرار البيئية بشكؿ مباشر، كما ىك الحاؿ في قانكف حماية البيئة في كالية ميشغف اْلمريكية 

ي أف تدعي عمى أم مؤسسة عامة الذم أعطى المؤسسات العامة كالخاصة الحؽ ف َُٕٗالصادر عاـ 
لميكاء أك الماء أك المكاد الطبيعية اْلخرل. فالعناصر التي  أك خاصة أخرل، إذا سبب نشاطيا تمكثا ن
تتعرض لخطر التمكث البيئي، ىي تمؾ التي تككف محؿ استعماؿ مشترؾ، كاليكاء، كمصادر المياه، 

 كالغابات، كالبيئة البحرية.......الخ.

 السببية بيف خطأ الممكث كالضرر البيئي:العَلقة ػػ ّ

حتى يسأؿ الممكث عف الضرر الذم أحدثو لمغير أك لمبيئة، يجب أف يككف ىذا الضرر      
بخطئو، أم أف يككف الفعؿ الخاطئ ىك مصدر الضرر، أك أف يككف كاحد مف عدة كقائع  سببيا ن متصَل ن

لخاطئ ضرر، ثـ يتكلد اتضافرت جميعيا إلحداث الضرر البيئي، ففي أحياف كثيرة، ينجـ عف الفعؿ 
، كىكذا. كفي مجاؿ التمكث البيئي برزت  ثالثا ن عف ىذا الضرر ضرر أخر، كىذا بدكره يكلد ضررا ن

 مشكمة صعكبة إثبات العَلقة السببية بيف الفعؿ الضار بالبيئة كبيف الضرر الذم أحدثو.

محافظة عمى البيئة كحمايتيا منو تنص عمى أنو )تعمؿ الدكلة عمى ال \ِّ\كبالنسبة لمدكؿ العربية، الدستكر السعكدم المادة 
منو تنص عمى أف ) تعمؿ الدكلة عمى حماية البيئة كتكازف الطبيعة  \ّّ\كالدستكر القطرم المادة  كتطكيرىا كمنع التمكث عنيا(،

أك تحقيقا لمتنمية الشاممة كالمستدامة لكؿ اْلجياؿ(. أما الدستكر السكرم فمـ يتضمف صراحة أم إلزاـ أك كاجب تجاه الدكلة 
. أما الدستكر مرجع سابؽألقيت عمى طَلب الدراسات العميا،  ةنكطالمكاطف بالعمؿ عمى حماية البيئة. انظر د.حمكد تنار، 

/ منو كالتي تنص عمى أف )حماية البيئة مسؤكلية الدكلة ِٕفقد أقر ىذا الحؽ كذلؾ في المادة / َُِِالسكرم الحالي لعاـ 
 كالمجتمع كىي كاجب عمى كؿ مكاطف(. 

 .ُِّانظر د.أحمد عبد الدائـ، شرح القانكف المدني، مرجع سابؽ، ص -ُ
 .َُْية المدنية الناجمة عنو، مرجع سابؽ ، صالمسؤكلك انظر ىالة صَلح الحديثي، تمكث البيئة  -ِ
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 إثبات العَلقة السببية في المجاؿ البيئي: - أ

صابة شخص أخر بضرر، بؿ يجب أف يككف المسؤكلال يكفي لقياـ       ية كقكع خطأ مف شخص ما، كا 
الذم ىذا الخطأ ىك الذم أحدث الضرر، أم يجب كجكد عَلقة سببية بيف خطأ المدعى عميو كالضرر 

لحؽ المدعي. كعَلقة السببية ركف مستقؿ عف الخطأ، فقد يكجد الخطأ كال تكجد العَلقة السببية، كقد 
 (ُتكجد عَلقة سببية كلكف مف دكف فعؿ خاطئ.)

فالشخص الذم يتعرض لمضرر، عميو أف يثبت صحة ما يدعيو، كعميو أف يثبت مصدر ىذا     
الضرر، كلكف في كثير مف اْلحياف، تككف ىناؾ صعكبة في إقامة اإلثبات عمى العَلقة السببية بيف 
 الفعؿ كالنتيجة، إذ يؤكد البعض، بأف الممارسة القضائية قد أظيرت بالفعؿ صعكبة إقامة مثؿ ىذا
لمنتيجة الحاصمة، دكف  اإلثبات، مما جعؿ المحاكـ في أكثر مف مرة تكتفي بالقكؿ بأف الفعؿ كاف سببا ن

(.  (ِأف تبيف بالضبط كيفية تقرير ىذا اْلمر البالغ الدقة أحيانا ن

كبالتالي فإف المحكمة العميا، تجرم رقابة عمى قرارات المحاكـ فيما يختص بتكافر العَلقة السببية مف 
يا، فمحكمة اْلساس إف أشارت إلى تكافر عَلقة السببية، عمييا أف تبرز الكقائع التي استندت إلييا، عدم

ال كاف قرار  مف أجؿ إقرار تكافر عَلقة السببية، كأف ترتبط ىذه الكقائع ىا بالنتيجة الضارة، كا 
لمنقض لفقداف اْلساس القانكني، كىذا يقكد إلى نتيجة مؤداىا، أف الكقائ ع أك اْلدلة، التي معرضا ن

يعرضيا المدعي لممحكمة، يجب أف تككف ذات صمة بالمكضكع، كمنتجة في النزاع كمنطبقة عميو 
كالزمة إلثباتو، كما أف تقدير ىذه اْلدلة كتمحيصيا، أمر يرجع إلى قاضي المكضكع، الذم لو صَلحية 

مف عدميا. فعمى سبيؿ المثاؿ: إذا تحديد ما إذا كانت البراىيف التي يعرضيا المدعي، منتجة في النزاع 
تعرض شخص لإلصابة بمرض مزمف كالربك، نتيجة تسرب مكاد سامة في مكاف عممو، عيو أف يثبت 
أف انبعاث أك طرح أك تخزيف أك إنتاج ىذه المكاد، ىك السبب في إلحاؽ الضرر بو، كأنو قد تعرض 

لإلصابة، كأف تسرب ىذه المكاد، ىك بحد ذاتو قد سبب  ىذا النكع مف اْلضرار.  فعَل ن

لكف نَلحظ أف معظـ قضايا التمكث البيئي، تحتاج إلى دليؿ عممي إلثبات الضرر الحاصؿ، كىذا      
الدليؿ يعتمد عمى معطيات كعناصر كؿ قضية، ففي تمكث البيئة البحرية، عمى سبيؿ المثاؿ: يحتاج 

 )القاذكرات( الممقاة مف السفف تجاكزتاْلمر إلى إثبات أف نسب التسرب النفطي أك كمية النفايات 
 الحدكد المسمكح بيا، كيحتاج المدعي إلى إثبات أف ىذه المكاد الممكثة الناتجة مف السفف ىي السبب

 .ُّٕانظر د.أحمد عبد الدائـ، شرح القانكف المدني، مرجع سابؽ، ص -ُ
 .ِٖٗية المدنية، مرجع سابؽ، صالمسؤكلانظر د.مصطفى العكجي،  -ِ
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 الكحيد في حدكث التمكث. 

كمما تجدر اإلشارة إليو في ىذا السياؽ، أف سمطة القاضي الناظر بمكضكع النزاع، في تقدير قكة      
في مجاؿ أضرار التمكث البيئي ، اإلثبات لألدلة المقدمة مف اْلطراؼ، قد يصبح ىذا المبدأ أكثر ضيقا ن

فمسائؿ التمكث ليا طابع (، بأف القاضي ُكالسبب في ذلؾ كما يقكؿ البعض) تكنكلكجيا ن ليس خبيرا ن
عممي بحت. كالقاضي عميو أف يتكخى المكضكعية، كأف يطبؽ القكاعد القانكنية التي تنص عمييا قكانيف 

عف المحاباة كالتأثيرات السياسية التي عادة ما تككف عمى حساب البيئة .  حماية البيئة، بعيدا ن

 مجاؿ اْلضرار البيئية: صعكبة إثبات العَلقة السببية في - ب

يكاد الفقو يجمع عمى أف مسألة إثبات العَلقة السببية في ميداف اْلضرار البيئية ىك صعب      
(، إذ تكمف الصعكبة في عدـ القدرة عمى تحديد التمكث بشكؿ دقيؽ في أكثر اْلحياف، كما أف ِلمغاية)

غاية الصعكبة، إذ تساىـ عكامؿ  الكقكؼ عمى مصدر الضرر أك نكع التمكث الذم سبب الضرر في
، ذلؾ ْلف  أف مصادر التمكث ال تحدث نتائج متماثمة دائما ن عديدة في إحداث الضرر، فمف الثابت عمميا ن
في ىذا المجاؿ كبالنتيجة سيؤدم ذلؾ إلى صعكبة تحديد المصدر  ميما ن الظركؼ الطبيعية تمعب دكرا ن

 ثاؿ: لك أخذنا تمكث البيئة البحرية، يمكف القكؿ بأفاْلساسي المسبب لكقكع الضرر. فعمى سبيؿ الم
لنفط مف أحد السفف، كقد يككف اسبب التمكث، إغراؽ النفايات مف السفف، كقد يككف السبب تسرب 

ما  التسرب النفطي مف اليابسة، أك مياه الصرؼ الصحي مف البر أكمف السفف. فاْلضرار البيئية غالبا ن
 (.ّأنيا أضرار ناجمة عف تمكث تدريجي كمتكرر)تتكلد عف عدة مصادر، كتكصؼ ب

أم أنو تدخمت أسباب عديدة في إحداث الضرر، فيؿ تعد كميا متساكية مف حيث اْلىمية؟ كىؿ تقرر   
كىذا ما تناكلتو النظريتاف  ؟ذ غيره بعيف االعتبارية عمى ىذا اْلساس أـ ينظر إلى أىميا كال يؤخالمسؤكل
 التاليتاف:

 

 

 

1- J. Clarence David and Barara, S. Davis the politics of pollution, second edition, first 

printing, 1975, p.3-7.  

2- Michel prieur, Droit de l'environnent, Dalloz, Delta, 2001, p,mo,856.   

كث في ضكء التقدـ العممي ية المدنية في حماية البيئة مف التمالمسؤكلانظر د.صاحب عبيد الفتَلكم، دكر  -ّ
 .َِكالتقني، مرجع سابؽ، ص



169 
 

نظرية تكافؤ اْلسباب: تنص ىذه النظرية عمى أنو يجب االعتداد بكؿ سبب اشترؾ في النظرية اْلكلى: 
، ْلف جميع اْلسباب التي تداخمت في كقكع الضرر تعتبر أسباب  بعيدا ن إحداث الضرر كلك كاف سببا ن

 النظرية بنظرية تكافؤ اْلسباب.متكافئة، كلذا سميت ىذه 

نظرية السبب المنتج أك السبب الفعاؿ في إحداث الضرر: كممخص ىذه النظرية أنو إذا النظرية الثانية: 
تداخمت عدة أسباب في إحداث الضرر فيجب التمييز بيف اْلسباب العارضة كاْلسباب المنتجة كيجب 

إذا كاف مف طبيعة اْلمكر أف يؤدم قيامو بالتالي إىماؿ اْلكلى كاالعتداد بالثانية. كيعت بر السبب منتجا ن
 إلى كقكع الضرر أك ىك ما يؤدم عادة عمى كقكع مثؿ ىذا الضرر.

 (ُكلقد أخذ القضاء السكرم بنظرية السبب المنتج في العديد مف أحكامو.)     

لضرر، لذلؾ رأل جانب لكف بما أف ىناؾ صعكبة في إثبات العَلقة السببية بيف التمكث البيئي كا     
مف المختصيف، أنو يمكف المجكء إلى االحتماؿ كالظف بحيث يككف الدليؿ االحتمالي عمى كجكد السببية 

لمقكؿ بقياـ  ية. بمعنى أنو سيتـ اْلخذ بمبدأ العَلقة السببية المفترضة، المسؤكلبيف الخطأ كالضرر كافيا ن
 (.ِكؿ أكيد)كدكف الحاجة لمكصكؿ إلى تقرير ىذه العَلقة كبش

ية عف التمكث البيئي كىي المسؤكللكف ىذا الرأم قد انتقد بأنو سيؤدم بالنتيجة إلى التشديد عمى      
في العدالة التعكيضية) سمبيا ن أخر يرل بضركرة إطَلؽ سمطة ّبالنتيجة ستؤثر تأثيرا ن (. إال أف اتجاىا ن

ية التضامنية عندما يعجز عف المسؤكلب القاضي في تقرير العَلقة السببية، كيمكف لمقاضي أف يحكـ
الرئيس الذم أحدث الضرر كبالتالي ستضيع حقكؽ المضركريف عف تمكث البيئة مما  المسؤكؿتحديد 

 (.ْيجعميـ يشعركف باإلحباط)

 

 

 

 .ُّٗانظر د.أحمد عبد الدائـ، شرح القانكف المدني، مرجع سابؽ، ص -ُ
 . ُْٖية المدنية الناجمة عنو،مرجع سابؽ صالمسؤكلانظر ىالة صَلح الحديثي، تمكث البيئة ك  -ِ
 المرجع السابؽ. -ّ
انظر د.سعيد سالـ جكيمي، مكاجية اْلضرار بالبيئة بيف الكقاية كالعَلج، بحث مقدـ لمؤتمر نحك دكر فاعؿ  -ْ

 كما بعدىا.َِلمقانكف في حماية البيئة كتنميتيا، المشار إليو سابقا، ص
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 الفرع الثاني

 عن تموث البيئة البحرية (الموضوعية)ية المادية المسؤول

كما بينا فيما سبؽ، أف كؿ خطأ سبب ضرر لمغير يمـز مف ارتكبو بالتعكيض، كما أف الدكلة التي      
لمقانكف الدكلي بتعكيض الدكلة التي ارتكب ذلؾ العمؿ في  ينسب إلييا عمؿ غير مشركع تمتـز كفقا ن

تمؾ معالـ  ية، فإذا المسؤكلية التقميدية، فالخطأ أك العمؿ غير المشركع، ىك عماد سؤكلالممكاجيتيا. إذا ن
المدعى عميو، كلك كاف مف المقطكع بو أف نشاطو قد تسبب في اْلضرار  مسؤكليةانتفى ال تترتب 

 المدعى بيا.

ا لـ تعد عمى أف تمؾ التعاليـ إذا كانت تتماشى مع اْلنشطة العادية التي ترتب أضرار لمغير، فإني     
تتَلءـ مع ما قاد إليو التقدـ العممي كالتكنكلكجي الحديث، مف ممارسة أنشطة ال يمكف تكيفيا بأنيا 

 خاطئة، أك تنطكم عمى مخالفة لقكاعد القانكف.

كبالنظر إلى اْلنشطة الضارة بالبيئة فإنيا تدخؿ في ىذا النكع اْلخير، حيث إف التمسؾ بالقكاعد      
عف اْلضرار الناشئة عف تمكث البيئة، سيككف لو أثار عممية غير عادلة، لما فيو مف  ليةمسؤك التقميدية لم

ية البيئية مف صعكبات استثنائية، الزمت التطكر العممي المسؤكلتبسيط قانكني، ال يتفؽ مع ما يكتنؼ 
 كالصناعي المعاصر.

حتى أنو يقاؿ أف مشاكؿ البيئة كحمايتيا ساىمت كبشكؿ ممحكظ في التطكر الذم يمر بو النظاـ      
عمى الصعيديف الداخمي كالدكلي، بسبب ما تتسـ بو اْلضرار البيئية مف طبيعة  مسؤكليةالقانكني لم

، بحيث ال مسؤكليةلم خاصة، بحيث تثير العديد مف المشاكؿ القانكنية مما يستمـز تطكير النظاـ القانكني
يقؼ عند حد عَلج اْلضرار البيئية بعد حدكثيا بؿ الحد مف اْلضرار كاْلخطار التي تصيب البيئة، 

مع الطبيعة  تتَلءـية بحيث المسؤكلكالعمؿ عمى منعيا كمكافحتيا، حيث يستمـز ذلؾ تطكير قكاعد 
ية التقميدية، بؿ تبقى ىذه المسؤكلر الخاصة لألضرار البيئية، كذلؾ مَلئـ ْلننا ال نطالب بيدـ عناص

ية محتفظة بعناصرىا كاممة بما يتَلءـ مع المشكمة المعركضة، حيث أف المجكء إلى القكاعد المسؤكل
ية ينطكم عمى مغبة ضياع حقكؽ المضركريف في إصَلح ما لحقيـ مف ضرر أك المسؤكلالتقميدية في 

عميو. كفي الكقت نفسو ال  ىشركع في جانب المدعالعمؿ غير المخسارة، إذ يمزميـ إثبات الخطأ أك 
غنى عف استعماؿ تقنيات كمخترعات العصر الحديث. كمف ىنا كاف ال بد لمنظـ القانكنية مف البحث 

 ية البيئية المطمقة(.المسؤكلية المادية أك المكضكعية )المسؤكلعف حؿ تكفيقي. ككجد ىذا الحؿ في 
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: تعريؼ   أساسيا القانكني:ية المادية ك المسؤكلأكال ن

قانكنية استثنائية تقـك عمى فكرة الضرر  مسؤكليةية المادية أك المكضكعية بأنيا المسؤكلتعرؼ      
بتعكيض الضرر الذم يمحؽ بالغير كلك بغير خطأ منو. المسؤكؿحيث تمـز   قانكنا ن

يقـك عالمسؤكلحيث أف المحكر اْلساسي الذم تدكر حكلو       مى فكرة الضرر، ية المادية كجكدا ن
كينتيي بتعكيض الضرر دكف ثمة رابطة ضركرية بيف نقطة البداية كالمتمثمة )بالضرر( كنقطة الكصكؿ 

 كالمتمثمة )بالتعكيض(.

ثبات عَلقة السببية بينو كبيف النشاط المسؤكلأم أف ىذه       ية تقـك عمى االكتفاء بكقكع الضرر كا 
ية. فكؿ فعؿ أك عمؿ يسبب المسؤكلركع ليس ركف مف أركاف الذم أحدثو. فالخطأ أك العمؿ غير المش

ية إذا تكافر ركناف ىما الضرر كرابطة السببية بيف المسؤكلضرر لمغير يمـز فاعمو بالتعكيض. فتقـك 
 (.ُالضرر كبيف فعؿ المدعى عميو)

في الفقو في مجاؿ اْلضرار المسؤكلكتجدر اإلشارة إلى أف ىذه       الناجمة عف تمكث ية كجدت قبكال ن
 المادية أك المكضكعية؟. مسؤكلية(. لكف ما ىك اْلساس القانكني لمِالبيئة)

(. كتعرؼ نظرية تحمؿ ّالمادية أك المكضكعية إلى فكرة تحمؿ التبعة) مسؤكليةيرجع اْلساس القانكني لم
بسبب التبعة بأنيا تمؾ النظرية التي ال تعنى أصَل ن بالخطأ، بؿ تعنى بالضرر الذم يصي ب شخصا ن

أخر، فعندئذو  يمزمو أف يتحمؿ تبعة ما أكجده ما داـ أنو يفيد مف  تصرؼ أك شيء يخص شخصا ن
ف ىذه النظرية تعتمد عمى ركيزة أساسية مضمكنيا )العدالة التعكيضية( كىذا ما يبرر كجكدىا  مغانميا. كا 

 (.ْـر بالغنـ)سكاء أسست ىذه العدالة عمى قاعدة الخطر المستحدث أك العدالة أك الغ

نظرية المخاطر المستحدثة: كالتي يعبر عنيا بالصكرة العامة أك المطمقة لنظرية تحمؿ التبعة، كمف ػػػ ُ
حدث خطر لمغير سكاء بنشاطو الشخصي أك باستخدامو أشياء معينة يمـز مقتضاىا أف كؿ مف ا

 (.ٓبتعكيض الضرر الذم يصيب الغير عند تحقؽ ىذا الخطر)

 .َٕٔعبد الكريـ سَلمة، قانكف حماية البيئة، مرجع سابؽ، ص انظر د.أحمد -ُ
 .ُّٕية المدنية الناجمة عنو،مرجع سابؽ، صالمسؤكلانظر ىالة صَلح الحديثي، تمكث البيئة ك   -ِ
عبد الرشيد، دكر القانكف المدني في حماية البيئة، بحث مقدـ لمؤتمر نحك دكر فاعؿ  انظر د.مأمكف -ّ

 .ٗ......المشار إليو سابقا،  ص
 .ُٕٓية المدنية الناجمة عنو، مرجع سابؽ، صالمسؤكلانظر ىالة صَلح الحديثي، تمكث البيئة ك  -ْ
 .ُٕٓ، صُِٗٗكؿ، القاىرة، انظر د.سميماف مرقس ، الكافي، في شرح القانكف المدني، المجمد اْل  -ٓ
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ية المقررة في كَل الفعميف تنشأ عند المسؤكلكبغض النظر عف كقكع خطأ منو أك عدـ كقكعو، حيث أف  
 (ُتحمؿ تبعتو.)يكجكد الضرر دكف البحث في سمكؾ الفاعؿ، فالذم أكجد نشاط خطر س

ارية المكلدة لألخطار كيَلحظ أف ىذه النظرية كجدت صداىا في ظؿ اْلنشطة الصناعية كالتج     
مستغؿ  مسؤكليةالتكنكلكجية، كمنيا خطر تمكث البيئة في المجاؿ النككم ك اإلشعاعي، حيث انعقدت 

 .عنيا كمف دكف حاجة إلثبات خطأ ماىذه اْلنشطة الخطرة عف الضرر الناتج 

العدالة: تعد ىذه النظرية مرآة لألخَلؽ، كالعدالة تأبى أف يتحمؿ المضركر ما كقع مف ضرر عميو،  ػػػػػػِ
عف  لـ يكف في حدكثو أم دكر أك نصيب،  أنو ليس مف العدؿ أف يتحممو مفْلف ىذا ظمـ فادح، فضَل ن

 (ِبؿ يستكجب أف يتحمؿ عبأىا مف أحدث ىذا الضرر كنتائجو.)

تبمكرت ىذه الصكرة بعدما اتضح لمفقياء أف اْلخذ بنظرية تحمؿ التبعة بصكرتيا  الغـر بالغنـ: ػػػػػػّ
عف النتائج الضارة ْلم نشاط يبذلو، كبالتالي سيؤدم إلى  مسؤكالن المطمقة مف شأنو أف يجعؿ الشخص 

قتؿ النشاط النافع. لذلؾ ذىب البعض إلى أف نظرية تحمؿ التبعة يجب أف تطبؽ فقط في الحاالت التي 
يككف فييا الشخص قد زاد مف المخاطر العادية المَلزمة لمحياة في المجتمع، كذلؾ بإنشاء مشركع يدر 

(. أم تقتصر عمى ّعميو ربح فينبغي لو أف يتحمؿ تبعة ىذا النشاط إذا أضرت ىذه اْلعماؿ بالغير)
أك لمبيئة الشخص الذم يخمؽ لنفسو مصدر لمكسب أك الثراء كفي الكقت نفسو يخمؽ الخطر لغيره 

 المحيطة بو.

 

 

 

 

 

 

 . ُٕٓعديـ التمييز، مرجع سابؽ، ص مسؤكليةية التقصيرية ك المسؤكلفخرم رشيد مينا، أساس  -ُ
 .ََّمرجع سابؽ،  ص ية المدنية في منازعات التمكث البيئي،المسؤكلأحمد محمكد سعد، استقراء لقكاعد  -ِ
 .ُٕٕالمدنية الناجمة عنو، مرجع سابؽ،  صية المسؤكلانظر ىالة صَلح الحديثي، تمكث البيئة ك  -ّ
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: تطبيؽ ىذه   ية في مجاؿ تمكث البيئة البحرية:المسؤكلثانيا ن

في خصكص اْلضرار الناشئة عف تمكث البيئة البحرية، بكجو عاـ، يقكؿ البعض، إنو مف اليسير،      
، إقامة نظاـ التعكيض عف أضرار تمكث البيئة البحرية عمى  ية المكضكعية، المسؤكلكمف العدؿ أحيانا ن

لعمؿ غير (. ذلؾ أف اشتراط أف يككف اُحيث يكتفي بأف يثبت المضركر ما لحقو مف ضرر فقط)
، أك أف يكجد خطأ، يؤدم إلى تقميص حاالت  ية عف أضرار تمكث البيئة البحرية، المسؤكلمشركع دائما ن

ما تحدث تمؾ اْلضرار نتيجة ممارسة الدكلة  قـك بوي، أك بسبب ما ـلحقكقي أك اْلشخاص ْلنو كثيرا ن
بعدـ المشركعية كأساس كحيد مف أنشطة مشركعة......كبالتالي ال يصح االعتداد  اْلشخاص أك الدكلة
ية عف اْلضرار التي يمكف أف تترتب نتيجة التمكث........إنما يمكف االعتداد المسؤكللتحمؿ الدكلة تبعة 

ية المسؤكلبمجرد التسبب في إحداث التمكث بصرؼ النظر عف الخطأ أك اإلىماؿ بما يعني اْلخذ بفكرة 
  (.ِالمطمقة)

كىنا أخذت عدد مف االتفاقيات الدكلية المعنية بحماية البيئة البحرية مف التمكث، بيذا النكع مف      
 ية كنصت عميو صراحة، كمف ذلؾ:المسؤكل

نكفمبر عاـ  \ِٗ\لمبرمة في ففي مجاؿ تمكث البيئة البحرية بالبتركؿ، أخذت اتفاقية برككسؿ ا ػػػػُ
ية المطمقة )المادية( لمالؾ المسؤكلب (ّ)أضرار التمكث بالبتركؿية المدنية عف المسؤكلالمتعمقة ب ـُٗٔٗ

منيا عمى أف ).....مالؾ السفينة كقت كقكع الحادث، أك كقت كقكع  \ُ-ّ\السفينة. فقد نصت المادة 
عف أم ضرر تمكث سببو  مسؤكالن أكؿ حدث إذا اشتممت الحادثة عمى سمسمة مف اْلحداث، يككف 

غ مف السفينة كنتيجة لمحادث(. كيكفي لمحكـ بالتعكيض أف يثبت المضركر البتركؿ المتسرب أك المفر 
كقكع الضرر بو كعَلقة السببية بيف ذلؾ الضرر كالتمكث الناشئ عف تفريغ البتركؿ أك تسربو، دكف 

 حاجة إلثبات الخطأ في جانب مالؾ السفينة.

 ية المكضكعية )المطمقة( اتفاقيتاف:المسؤكل في مجاؿ تمكث البيئة البحرية بالمكاد النككية، أخذ بنظرية ػػػػِ

، حيث نصت صراحة (ْ)مشغمي السفف النككية مسؤكليةـ المتعمقة بُِٔٗاتفاقية برككسؿ لعاـ  - أ
مطمقة عف جميع اْلضرار  مسؤكلية مسؤكالن )يعتبر مشغؿ السفينة  وعمى أن \ُ-ِ\المادة 

 نككية، مسببة عف كقكد نككم،النككية، عندما يثبت أف ىذه اْلضرار كقعت نتيجة لحادثة 
 .ْٕٕانظر د.أحمد عبد الكريـ سَلمة، قانكف حماية البيئة، مرجع سابؽ، ص -ُ
انظر د.عبد الكاحد الفار، االلتزاـ الدكلي لحماية البيئة البحرية كالحفاظ عمييا مف أخطار التمكث، دراسة قانكنية في ضكء  -ِ

 .ُُّ-ُُِ،صُٖٓٗنيضة العربية، ،دار الُِٖٗاتفاقية اْلمـ المتحدة لقانكف البحار 
 =====ـ.ُِٕٗ/ّ/ِّتاريخ  ُِٓالجميكرية العربية السكرية ىذه االتفاقية بمكجب المرسـك رقـ  أقرت -ّ
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 أك بقايا أم فضَلت مشعة تتعمؽ بيذه السفينة(. 

ية المدنية في مجاؿ النقؿ البحرم لممكاد النككية. المسؤكلـ المتعمقة بُُٕٗاتفاقية برككسؿ لعاـ  - ب
عف اْلضرار التي تسببيا  مسؤكالن حيث جاء في ديباجتيا أف )مشغؿ المنشأة النككية يككف كحده 

حادثة نككية أثناء النقؿ البحرم لممكاد النككية(. كلما كانت ىذه االتفاقية مكممة التفاقية باريس 
ية قبؿ الغير في مجاؿ الطاقة النككية، ككانت ىذه سؤكلالمـ الخاصة بَُٔٗالمبرمة عاـ 

ية المطمقة لمشغؿ المنشأة النككية عف اْلضرار التي تحدث المسؤكلاْلخيرة تأخذ صراحة ب
 ية المطمقة.المسؤكللمغير، فَل خَلؼ في أنيا تتبنى نظرية 

ية أـ ال؟ المسؤكلىؿ أخذ بيذه ىذا فيما يتعمؽ باالتفاقيات الدكلية، لكف ماذا عف التشريع السكرم،      
 .ا سنتعرؼ عميو في الفقرة القادمةىذا م

ية عف اْلضرار الناتجة عف تمكث البيئة البحرية يجب أف تبنى عمى المسؤكلنستطيع القكؿ بأف     
. أك لـ المسؤكل ية المادية، في الحاالت التي ال يككف فييا خطأ مف قاـ بالنشاط البيئي الضار ظاىرا ن

غير مشركع. فغياب المسؤكلتستطع الجية التي تفصؿ في دعكل  ية تكييؼ ذلؾ النشاط بأنو يعد عمَل ن
 الخطأ أك العمؿ غير المشركع أك تعذر إثباتيما ال يحكؿ دكف تعكيض اْلضرار البيئية.

ية ىك كقكع الضرر كثبكت عَلقة السببية بينو المسؤكلإف المعيار الذم يجب اعتماده لقبكؿ دعكل      
. ككما يقكؿ البعض،  كمبررا ن كبيف النشاط الذم أحدث ذلؾ الضرر، حتى كلك كاف ذلؾ النشاط مشركعا ن

د إثبات كجكد عَلقة ية عمى مجر المسؤكلفإنو مف اْلىمية البالغة لحماية البيئة كصيانتيا أف تبنى 
 (ُالسببية بيف النشاط كالضرر أكثر مف أف تبنى فقط عمى نية الضرر أك عمى سمكؾ خاطئ أخر.)

لمبيئة البحرية،       فمف يستعمؿ أك يشغؿ سفينة أك ناقمة نفط، أك يمارس نشاطا استكشافيا أك استغَلليا ن
ك التشغيؿ الذم أدل إلى تمكث البيئة يككف ممـز بتعكيض اْلضرار التي نتجت عف ذلؾ االستخداـ أ
 البحرية بالنفايات أك إغراؽ المركبات أك المكاد السامة أك النفط.

ية المادية أك المكضكعية( قد أخذ بيا المسؤكلية القائمة عمى الضرر )المسؤكلكنَلحظ أف ىذه     
البحرية، حيث نص عمى الخاص بحماية البيئة  ََِٔلعاـ  \ٗ\المشرع السكرم كذلؾ في القانكف رقـ 

 عف حادث التمكث في مجاؿ تطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف: مسؤكالن (يعتبر ِ:)وأن

 ـ.ُّٕٗ/ْ/ِّتاريخ  ْٖٓالجميكرية العربية السكرية ىذه االتفاقية بمكجب المرسكـ رقـ  أقرت -ْ
 .ْٕٔأحمد عبد الكريـ سَلمة، قانكف حماية البيئة، مرجع سابؽ، ص -ُ
 الخاص بحماية البيئة البحرية. ََِٔلعاـ  \ٗ\القانكف مف  \ٓ\انظر المادة  -ِ
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 مالؾ السفينة أك الناقمة كربانيا كككيميا أك مستأجرىا في حاؿ حدكث التمكث منيا. -ُ
مالؾ اْلجيزة أك مستثمرىا أك حائزىا بأم شكؿ كاف إذا حصؿ التمكث مف أجيزة حفظ الزيت  -ِ

 أك نقمو أك ضخو ضمف البحر.
 ة البحرية القائمة في البيئة البحرية كمديرىا إذا كقع الضرر منيا.مالؾ المنشأة أك المنص -ّ

ية المادية لتمكث البيئة البحرية، المسؤكلمف خَلؿ النص السابؽ نَلحظ أف المشرع السكرم أخذ ب     
حيث اعتبر مالؾ السفينة أك الناقمة كربانيا كككيميا أك مستأجرىا مسئكؿ عف التمكث الحاصؿ بمجرد 

 مكث مف تمؾ السفينة أك الناقمة سكاء كاف ىناؾ خطأ مف أحدىـ أـ لـ يكف ىناؾ خطأ.حصكؿ الت

كما اعتبر مالؾ اْلجيزة أك مستثمرىا أك حائزىا بأم شكؿ كاف مسئكؿ عف التمكث الحاصؿ لمبيئة      
البحرية  إذا حصؿ التمكث مف أجيزة حفظ الزيت أك نقمو أك ضخو ضمف البحر، كلـ يشترط أف يككف 

أم أف المشرع بنى المسؤكلية  ىناؾ خطأ أك عمؿ غير مشركع، إنما اشترط المشرع حصكؿ التمكث فقط.
 عمى مجرد حصكؿ الضرر أك التمكث دكف االعتداد بالخطأ.

التمكث كما اعتبر مالؾ المنشأة أك المنصة البحرية القائمة في البيئة البحرية كمديرىا مسئكؿ عف      
 منيا.بمجرد حصكؿ   الضرر 

ية إال أنو حدد حاالت يعفى فييا الممكث مف المسؤكلعمى الرغـ مف أف المشرع أخذ بيذه      
 (ِكىذه الحاالت أتت عمى سبيؿ الحصر كىي: ) (ُالغرامة)

لخطر ييدد السفينة أك الناقمة أك المنشأة أك المصنع أك اْلجيزة أك  -ُ إذا حدث التمكث درءا ن
 سَلمة اْلركاح.

ث نتيجة اتخاذ طاقـ السفينة التدابير الَلزمة لمحيمكلة دكف إصابة بضاعة السفينة إذا حدث التمك  -ِ
 أك الناقمة بأضرار جسيمة.

كأصاب السفينة أك  ،إذا تبيف أف تسرب الزيت كاف نتيجة كارثة بحرية طبيعية أك حادث قاىر -ّ
 الناقمة أك اْلجيزة كال يمكف كقفو أك تجنبو.

إذا تبيف أف تسرب الزيت كاف نتيجة عطؿ مفاجئ في السفينة أك الناقمة كمف غير فعؿ مف  -ْ
 عنيا. المسؤكؿالرباف أك 

( مئة كخمسيف ألؼ ليرة َََُٓتتراكح بيف ) ََِٔلعاـ  \ٗ\مف القانكف  \ٔ\كىذه الغرامة كبحسب المادة  -ُ
 .سكرية كمميكني ليرة سكرية أك ما يعادليا بعممة قابمة لمتحكيؿ

 مف القانكف السابؽ. \ُُ\انظر المادة  -ِ
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 لكف المشرع حدد عدد مف الشركط لَلعتداد بالحاالت السابقة كىي:     

أف يككف المتسبب بالمخالفة قد أبمغ سمطة الميناء المعني بالحادث كأسبابو فكر كقكعو  - أ
اْلسباب كاإلجراءات المتخذة إزاء الحادث القاىر.  مكضحا ن

ناقمة الزيت ممزمة بحيازة سجؿ زيت كقد دكنت فيو ىذه الكاقعة فكر أف تككف السفينة أك  - ب
 حصكليا.

لكف المشرع كاف حذرا ن في إعطاء ىذا اإلعفاء عف التمكث في ىذه الحاالت، كحتى ال تككف ىذه      
عف  المسؤكؿالحاالت ذريعة لكؿ مف يمكث البيئة البحرية، فألـز الرباف كفي كؿ اْلحكاؿ بأنو ىك 

.ر الناجمة عف التمكث الحااْلضرا  صؿ كعف تكاليؼ اإلزالة أيضا ن

مما سبؽ ذكره نستطيع القكؿ، أف المطالبة بالتعكيض عف الضرر الناشئ عف تمكث البيئة البحرية،      
نما يكفي ثبكت  ال يتطمب بالضركرة إثبات كجكد خطأ أك عمؿ غير مشركع في جانب المدعى عميو، كا 

 ة لنشاط ىذا اْلخير.الضرر كأنو نتيجة طبيعي

كبصفة عامة، فإف اْلنشطة الضارة بالبيئة ىي، في غالبيا، أنشطة استثنائية في خطكرتيا، كال مانع      
ية المادية ىي، في اْلصؿ، مف المسؤكلأف تكضع نظـ قانكنية استثنائية لمكاجية آثارىا. كلما كانت 

اْلضرار التي تنشأ عف اْلنشطة الخطيرة الضارة  النظـ االستثنائية، فإنو تتَلءـ معطيات  إعماليا مع
 بالبيئة بكجو عاـ.

ية المادية، أك المكضكعية، ال يعني عدـ إمكاف مسائمة المدعى المسؤكلكعمى ذلؾ، فإف تطبيؽ      
عميو عف اْلنشطة التي يقـك بيا عمى أساس الخطأ، أك العمؿ غير المشركع. فإذا تكافر الخطأ أك العمؿ 

ف انعدما تـ المجكء إلى غير المشر  ية المادية أك المسؤكلكع تمت المسائمة عمى أساس أم منيما. كا 
 ية المطمقة(.المسؤكلالمكضكعية )
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 الثانيالمطمب 

 عن تموث البيئة البحريةلدولة امسؤولية 

كالدكلي، ية القانكنية جزءان أساسيان في كؿ نظاـ قانكني كعمى الصعيديف الكطني المسؤكلتعتبر      
كتأتي أىميتيا في ككنيا أداة جيدة لتطكير القانكف عمكمان بما تكفمو مف ضمانات ضد التعسؼ كمخالفة 
االلتزامات كالكاجبات القانكنية، فيي تعمؿ عمى ضماف احتراـ القانكف، كقكاعدىا تعتبر حجر الزاكية في 

بار أف كؿ الحقكؽ يترتب عمى المساس أم نظاـ قانكني، فالمسؤكلية كالقانكف كجياف لعممة كاحدة باعت
 (.ُبيا أثر قانكني ىاـ يكمف في فكرة المسؤكلية)

ف الكاجبات القانكنية ليست نكعان كاحدان بؿ أنكاع متعددة تنتمي إلى اْلفرع المختمفة لمقانكف       كا 
كذلؾ كبالتالي كجدت  كمخالفة ىذه الكاجبات القانكنية المختمفة يؤدم إلى انعقاد مسئكليات متباينة اْلنكاع

  (ِالمسؤكلية المدنية كالجزائية كالدكلية كاإلدارية......الخ.)

عف اإلطار العاـ، حيث يقصد  فإف اْلمر ال يخرج كثيران  (ّ)اإلدارة() الدكلة مسؤكليةبالنسبة لك       
اإلدارم لمدكلة أك  صيبو أضرار نتيجة ممارسة النشاطتتعكيض لمف  بدفعالدكلة التزاـ الدكلة  مسؤكليةب

 ية المعمكؿ بيا.المسؤكلأحد اْلشخاص العامة، كذلؾ في إطار أكضاع كأحكاـ 

دفعة كاحدة، فقد كانت القاعدة المسممة  الدكلة لـ يظير في عالـ القانكف مسؤكليةكيَلحظ أف مبدأ      
أ دالدكلة كذلؾ عند نشأة الدكلة الحديثة في أكربا في القرف السادس عشر، ثـ ب مسؤكلية ، ىي عدـتمامان 

، إلى أف كصمنا ركيدان  ية في حاالت استثنائية محددة، ظمت تتسع ركيدان المسؤكلالفكر القانكني يسمـ بيذه 
 .ىك عدـ مسئكليتيا كاالستثناءالدكلة  مسؤكليةفي السنكات اْلخيرة إلى أف تككف القاعدة ىي 

 

انظر د.جماؿ محمكد الكردم، دراسات في التشريعات البيئية، دار النيضة العربية، القاىرة، الطبعة اْلكلى،  -ُ
 .ْٔـ، صََُِ

انظر المحامي عيسى مصطفى حماديف، المسؤكلية المدنية التقصيرية عف اْلضرار البيئية، دراسة مقارنة بيف  -ِ
دراسات الجامعية كالنشر كالتكزيع، اربد، اْلردف، طبعة مشتركة القانكف اْلردني كالقانكف المصرم، دار حمادة لم

 .ِِـ، صَُُِلمنشر كالتكزيع، عماف، اْلردف،  مع دار اليازكرم، عماف اْلردف، كدار دركب
ف كاف اْلدؽ ىك القكؿ ب مسؤكليةالدكلة تعرؼ في الفقو كالقانكف ب مسؤكليةكمف المَلحظ أف  -3  مسؤكليةاإلدارة، كا 

 الدكلة، ْلف الدكلة ىي الشخص االعتبارم الذم يمارس كظائؼ متعددة إحداىا الكظيفية اإلدارية. 
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ية المدنية المسؤكلية اإلدارية عف قكاعد المسؤكلكقد أكدت محكمة التنازع الفرنسية استقَلؿ قكاعد      
 مسؤكليةت فيو أف، ، كالتي قرر ُّٕٖ( الصادر عاـ Blancoكذلؾ في حكميا الشيير المعركؼ باسـ )

الدكلة عف اْلضرار التي تصيب اْلفراد الناجمة عف تصرفات اْلفراد التابعيف ليا في المرافؽ العامة ال 
يمكف أف تنظـ بكاسطة المبادئ المستقرة في القانكف المدني مف أجؿ عَلقات اْلفراد بعضيـ ببعض، 

حاجات المرفؽ كالضركرة في التكفيؽ بيف  ية ليا قكاعدىا الخاصة كالتي تختمؼ بحسبالمسؤكلكأف ىذه 
 (ُحقكؽ الدكلة كمصالح اْلفراد.)

كلكف ذلؾ ال يعني استبعاد القكاعد المدنية نيائيا مف ىذا المجاؿ، فَل تزاؿ ىذه القكاعد تطبؽ عمى      
 ية التي ترفع عمى اإلدارة كيختص بيا القضاء العادم.المسؤكلبعض قضايا 

لو عمى  الدكلة عف أنشطتيا الضارة بالبيئة قد كجد أساسان  مسؤكليةكتجدر اإلشارة إلى أف مبدأ      
 الصعيد الدكلي في المؤتمرات كاالتفاقيات الخاصة بحماية البيئة.

حيث  ُِٕٗفمف المؤتمرات اليامة في ىذا المجاؿ مؤتمر استكيكلـ حكؿ البيئة اإلنسانية عاـ      
ضماف أف اْلنشطة التي تتـ داخؿ كاليتيا أك تحت  مسؤكليةمنو عمى  )الدكلة  \ُِ\نص في المبدأ 

ال تحممت ا  يما كراء حدكد كاليتيا الكطنية ك إشرافيا ال تسبب ضررا لبيئة الدكؿ اْلخرل أك لممناطؽ ف
 (ِ)تعكيض ىذه اْلضرار(. مسؤكليةالدكلة 

لة عف ؤ عمى أف )الدكلة مس ُِٖٗر العاـ قانكف البحا اتفاقيةمف  \ُ-ِّٓ\كما نصت المادة      
لمقانكف  كفقان  مسؤكليةالكفاء بالتزاماتيا الدكلية المتعمقة بحماية البيئة البحرية كالحفاظ عمييا كىي 

 الدكلي(.

ية: ىؿ تسأؿ الدكلة المسؤكل(، ما ىك أساس ىذه ّالدكلة) مسؤكليةلكف السؤاؿ الذم يثكر مع إقرار      
 عمى أساس الخطأ؟ أـ تسأؿ عمى أساس الخطر؟. 

ية اإلدارية المسؤكلالدكلة، يجب أف تتكافر أركاف ليذه  مسؤكليةحيث إف اْلخذ بالخطأ كأساس ل     
 ية التقميدية لألشخاص.المسؤكلكىي : الخطأ، الضرر، العَلقة السببية، شأنيا شأف 

 كما بعدىا.   َُُ، صُْٕٗبدكم، القانكف اإلدارم، دار النيضة العربية، القاىرة،  انظر د.ثركت -ُ

 كما بعدىا. َُّية، مرجع سابؽ،صالمسؤكلانظر د.أحمد محمكد سعد، استقراء لقكاعد  -ِ
الدولة فً المجال البٌئً إذا ارتكبت عمال ًأو أتت نشاطا ًٌشكل تعدٌا ًعلى  مسؤولٌةوعلى المستوى الدولً تنعقد   -3

البٌئة ومواردها على نحو ٌلحق ضررا ًبغٌرها، بحٌث تعد مرتكبة لعمل مخالف لقواعد القانون الدولً البٌئً 

 الذي ٌفرض علٌها التزاما ًعاما ًبالحفاظ على البٌئة.
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 مسؤكليةحيث تتحقؽ  الدكلة، فإف اْلمر يختمؼ تمامان  مسؤكليةأما إذا أخذنا بالخطر كأساس ل     
 بسبب أحد أعماؿ الدكلة، كلك كانت ىذه اْلعماؿ مشركعة كال تمثؿ خركجان ، نتيجة لحدكث ضرر ةلدك ال

 عف القانكف.

 بدراسة ىذا المطمب بتقسيمو إلى فرعيف ىما: نقـككبالتالي س

 طأ في مجاؿ تمكث البيئة البحرية.الفرع اْلكؿ: مسؤكلية الدكلة عمى أساس الخ

 .الدكلة عمى أساس المخاطر في مجاؿ تمكث البيئة البحرية مسؤكلية :الفرع الثاني
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 الفرع األول

 خطأ في مجال تموث البيئة البحريةمسؤولية الدولة عمى أساس ال

، مسؤكليةالقانكنية، بأف الخطأ ىك اْلساس لمتمثؿ القاعدة العامة كالمبدأ اْلصيؿ في كافة الفركع      
القاعدة اْلساسية كاْلصمية في ترتيب   الدكلة في نطاؽ القانكف العاـ. مسؤكليةكيعد الخطأ أيضا ن

الدكلة عمى أساس الخطأ بتكافر الخطأ، كأف يترتب عمى ىذا الخطأ ضرر معيف  مسؤكليةكتقـك      
ة السببية بيف الخطأ الصادر كالضرر الناتج عنو، فإذا يصيب أشخاص معينيف، كأف تتكافر العَلق

 الدكلة. مسؤكليةتكافرت ىذه العناصر فإنو تتقرر 

اإلدارة(، يقصد بو، أف تقـك اإلدارة بعمؿ  مسؤكليةالدكلة ) مسؤكليةكالخطأ كأحد اْلركاف العامة في      
كص القكانيف أك المكائح التي كاف مادم أك تصدر قرار إدارم، كيككف ىذا العمؿ أك القرار مخالؼ لنص

في مخالفة قانكنية في عمؿ مادم أك في  عمى اإلدارة مراعاتيا في نشاطيا اإلدارم، فالخطأ يتمثؿ إذا ن
)خطأ إيجابي(، أك بعدـ اتخاذ القرارات اإلدارية الَلزمة لحماية البيئة  قرار إدارم صدر مف جية اإلدارة

مدل تطبيؽ  كثانيان  ،أكالن الخطأ  عمىالقائمة الدكلة  مسؤكليةأساس . كفي ىذا الفرع سنحدد )خطأ سمبي(
 ية في مجاؿ تمكث البيئة البحرية. المسؤكلىذه 

  :الخطأ عمى القائمة الدكلة  مسؤكلية: أكالن 

إف اْلعماؿ التي تنسب إلى الدكلة يقـك بيا في الحقيقة كالكاقع أشخاص طبيعيكف، كذلؾ ْلف الدكلة      
ىي شخص اعتبارم معنكم، كىؤالء اْلشخاص الطبيعيكف ىـ طائفة مف أفراد الجماعة يسمكف 

لمحاجات المكظفيف، كىـ الذيف يقكمكف بمياـ الدكلة، كأعماؿ سمطاتيا المختمفة، المتنكعة لشعب  إشباعا ن
لممصالح المتعددة لممكاطنيف كاْلفراد كالمجتمع.  الدكلة كسكانيا، كتحقيقا ن

فعندما نتكمـ عف أعماؿ الدكلة كسمطاتيا، فإننا نقصد في كاقع اْلمر أعماؿ مكظفييا كالسمطات      
نما عف طريؽ ممثميف ليا  كاالختصاصات الممنكحة ليـ. فالدكلة شخص معنكم ال تقـك بعمؿ بنفسيا، كا 

ىـ مكظفكىا كعماليا، كلكننا ننظر إلى الدكلة كجماعة حديثة منظمة باعتبارىا شخص لو حقكؽ كعميو 
 (ُ)كاجبات، كاْلشخاص الطبيعييف.

. ك د.جكرجي شفيؽ َٖٔـ، صُٕٗٗدار النيضة العربية،  انظر د.أنكر رسَلف، كسيط القضاء اإلدارم، -ُ
 . ُّٔـ، صُِٖٗ، ِالدكلة عف أعماؿ سمطاتيا، دار النيضة العربية، ط مسؤكليةسارم، 
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 (.ُكالخطأ الذم ينسب لإلدارة تختمؼ صكره، فقد يككف خطأ إيجابي كقد يككف خطأ سمبي)     

 ػػػػ الخطأ اإليجابي: يتجمى ىذا الخطأ في أعماؿ اإلدارة القانكنية كالمادية عمى حد سكاء.ُ

 كتتمثؿ ىذه اْلعماؿ بػ:اْلعماؿ القانكنية:  - أ
  الخطأ في إصدار القرارات اإلدارية البيئية: كذلؾ بإصدار قرارات إدارية معيبة يؤدم تنفيذىا إلى

تمكث البيئة كاإلضرار بيا كبالمتعامميف معيا، كمف أمثمة ذلؾ: أف يصدر قرار إدارم مف الجية 
لسكرية برمي فضَلت الطعاـ دكف االتي ترتاد البيئة البحرية  المختصة بالسماح إلحدل السفف

التي نص عمييا القانكف الخاص بحماية البيئة البحرية مما أدل إلى تمكث  (ِ)تحقيؽ الشركط
 البيئة البحرية كاإلضرار باْلشخاص المتعامميف مع ىذه البيئة.

 بمبدأ عمَلن : حيث إف المرفؽ العاـ ممـز بمكاصمة الخدمة (ّ)أداء المرفؽ لعممو عمى نحك سيء 
أحدث الطرؽ  بإتباعدكاـ سير المرافؽ العامة بانتظاـ كاطراد، كفي الكقت نفسو فاإلدارة ممزمة 

العممية كالتقنية عند ممارسة نشاطيا عمَلن بمبدأ قابمية المرفؽ لمتطكر مع الظركؼ كالمتغيرات 
تي يككف لحماية البيئة أف يستخدـ المرفؽ اَلالت ال آنذاؾالعممية كالتقنية المستجدة فيمـز 

المرافئ  إدارةقميَلن عمى البيئة، كمف ذلؾ ما ألـز بو قانكف حماية البيئة البحرية ضررىا 
مرفأيو الستَلـ المياه كالمخمفات الناتجة عف عمؿ  استقباؿكالمصبات النفطية بإنشاء تسييَلت 

 سيئة  تالتسييَل، كبالتالي إذا كانت ىذه (ْ)محركات كمعدات كتجييزات السفف كناقَلت الزيت
أظيرت المحكمة اإلدارية العميا السكرية أىمية عنصر الخطأ في مسؤكلية اإلدارة عف تصرفاتيا الخاطئة في  -ُ

ـ عندما ذكرت أف )مسؤكلية الدكلة عف أعماليا التي تبنى عمى الخطأ تستمـز تكافر ُٕٔٗ/ لعاـ َُٕقرارىا /
 -ّأف يصيب الفرد ضرر بسبب ىذه الخطأ. -ِ. أف يككف ىناؾ خطأ منسكب إلى اإلدارة -ُأركاف ثَلثة ىي 

أف تقـك عَلقة سببية بيف الخطأ كالضرر. كيندرج في مدلكؿ الخطأ العمؿ غير المشركع كىك يتناكؿ الفعؿ 
السمبي كالفعؿ االيجابي كينصرؼ معناه إلى مجرد اإلىماؿ كالفعؿ العمد عمى السكاء(. انظر د.عبد اهلل طمبة، 

ى أعماؿ اإلدارة، منشكرات جامعة حمب، مديرية الكتب كالمطبكعات الجامعية، طبعة الرقابة القضائية عم
  .ّّٖـ، صََِٗ

أف تككف فضَلت الطعاـ خالية مف أم مادة ممكثة أك ضارة بالبيئة البحرية، أك الصحة  -ُ كىذه الشركط ىي: -ِ
ثقكب منخؿ ال يزيد قطره أف تككف فضَلت الطعاـ مطحكنة بحيث تككف قادرة عمى المركر عبر  -ِالبشرية.
لقكاعد اتفاقية مار  -ّمـ.\ِٓ\عمى  كؿ ذلؾ بعد الحصكؿ عمى مكافقة مسبقة مف المديرية العامة لممكانئ كفقا ن
 ميؿ بحرم مف أقرب يابسة. \ُِ\أف يككف الرمي في مكاقع ضمف البحر تبعد مسافة ال تقؿ عف  -ْ بكؿ.

عف أعماليا غير  اإلدارة مسؤكلية.د.سميماف الطماكم، . ك أُّٓانظر د.عبد اهلل طمبة، مرجع سابؽ،ص -ّ
 .ُُٖـ، صُْٓٗ، ّالتعاقدية، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، مصر، ط

 ََِٔلعاـ  ٗ/ مف القانكف ُّانظر المادة / -ْ
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 ة ْلنيا قدمت الخدمة بشكؿ سيء.المسؤكلكأدل ذلؾ إلى تمكث البيئة البحرية تككف اإلدارة ىي 

حيث تقـك اإلدارة بأعماؿ مادية ال تبتغي مف كرائيا إحداث أثر قانكني  (ُ)المادية:اْلعماؿ  - ب
بشكؿ مباشر، لكنيا قد تؤدم إلى إحداث آثار كالتزامات قانكنية إذا نتج عنيا ضرر لمغير 
فتحرؾ آنذاؾ مسؤكلية اإلدارة. كمف أمثمة ذلؾ: اْلعماؿ الفنية التي يقـك بيا رجاؿ اإلدارة بحكـ 

يـ كميندسيف، ككذلؾ اْلعماؿ التي تتخذ لتنفيذ القرارات اإلدارية ككضع كحدات المعالجة كظائف
السفف كتتخمص منيا في مرافئ االستقباؿ المخصصة التي تحمميا كالتدكير لمنفايات كالزيكت 

ليا، كبالتالي إذا أخطأت اإلدارة في ىذه اْلعماؿ كنجـ عف ذلؾ ضرر بالفرد أك البيئة قامت 
 تيا كألزمت بالتعكيض.مسؤكلي

 ػػػػ الخطأ السمبي:ِ

كيتمثؿ بامتناع اإلدارة عف اتخاذ اإلجراءات القانكنية كالمادية الَلزمة لحماية البيئة فتمتنع اإلدارة      
الذم تقضي بو قكاعد القانكف البيئي كتتجمى  المرفقيعف القياـ بممارسة نشاطيا اإلدارم الضبطي ك 

 :حاالت االمتناع ىذه بػػ

 عدـ اتخاذ القرارات اإلدارية الَلزمة لكقاية البيئة: - أ

لقكاعد القانكف  فامتناع الييئات اإلدارية المعنية بحماية البيئة عف اتخاذ القرارات اإلدارية تنفيذان       
 البيئي يثير مسؤكليتيا اإلدارية.

 (:ِامتناع المرفؽ عف أداء عممو) - ب

فإذا ترتب عمى ذلؾ ضرر لألفراد قامت مسؤكلية اإلدارة كمف أمثمة ذلؾ: أف المشرع ألـز كؿ       
مف أحد المكانئ السكرية، بالخضكع إلى كشؼ فني عمى بدنيا كمعداتيا سفينة تنقؿ بضائع خطرة 

لسَلمة كتجييزاتيا مف قبؿ الجية المختصة، بحيث تككف متكافقة مع الشركط الفنية التي تكفؿ اْلمف كا
(، فإذا لـ تقـ الييئة المعنية بيذا الكشؼ كحدث تمكث لمبيئة، ّلمسفينة كطاقميا كحماية البيئة البحرية)

 فتتحمؿ اإلدارة المسؤكلية عمى أساس الخطأ.

كما ُِْكما بعدىا. ك أ.د.سميماف الطماكم، مرجع سابؽ، صّْٓانظر د.عبد اهلل طمبة، مرجع سابؽ، ص -ُ
 بعد.

 .َُٕ. ك أ.د.سميماف الطماكم، مرجع سابؽ، صّْٖطمبة، مرجع سابؽ،صانظر د.عبد اهلل  -ِ
 ـ.ََِٔلعاـ  ٗ/ مف القانكف ّٕانظر المادة / -ّ
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كما ذكرنا فإف اإلدارة )الدكلة( تمارس أنشطتيا اإلدارية المختمفة عف طريؽ اْلفراد التابعيف ليا،      
كبالتالي ال يصدر الخطأ إال عف طريؽ ىؤالء اْلفراد التابعيف لمجية اإلدارية، كمف ثـ يمكف تصكر ثَلثة 

ما فركض مختمفة في حاؿ كقكع خطأ ما مف ىؤالء اْلفراد التابعيف لمجي ضررا ن ات اإلدارية مسببا ن
  لممتعامميف مع الجيات اإلدارية أك العامميف فييا.

الفرض اْلكؿ، أف يقع الخطأ بصفة شخصية مف الشخص التابع لمجية اإلدارية كبالتالي يجب أف      
 يتحمؿ ىك تبعة الضرر الناتج عف ىذا الخطأ، كىك ما يطمؽ عميو الخطأ الشخصي.

أف يككف الخطأ الذم كقع قد تـ نتيجة لممارسة النشاط اإلدارم بحد ذاتو دكف أف  الفرض الثاني،     
المكظؼ أك الشخص التابع لمجية اإلدارية أك كجكد خطأ يمكف كصفو بالصفة يصدر خطأ شخصي مف 

الشخصية، في ىذه الحالة يجب أف تتحمؿ الجية اإلدارية نتيجة ىذا الخطأ كىك ما يطمؽ عميو، فكرة 
 .المرفقيلشخصي أك الخطأ ا

الفرض الثالث، أف يتـ الخطأ مف الشخص التابع لإلدارة كيككف ىذا الخطأ في جزء منو خطأ      
دكر ما في كقكع مثؿ  شخصي مف الشخص التابع لإلدارة، كيككف في نفس الكقت لمجية اإلدارية أيضا ن

جة االشتراؾ في ارتكاب الضرر، ىذا الخطأ، كفي ىذه الحالة يككف ىنالؾ اشتراؾ في إحداث الضرر نتي
. كسندرس كؿ فرض مف ىذه الفركض بشيء مف المرفقيأم الجمع بيف الخطأ الشخصي كالخطأ 

 اإليجاز، كذلؾ فيما يمي:  

 ية عمى أساس الخطأ الشخصي:المسؤكل الفرض اْلكؿ:

لإلدارة دكر في الخطأ الشخصي ىك خطأ يصدر عف الشخص التابع لمجية اإلدارية دكف أف يككف      
كقكع مثؿ ىذا الخطأ، كلذلؾ يتحمؿ الشخص التابع لإلدارة المسؤكلية في ىذه الحالة نتيجة ىذا الخطأ 
الذم كقع منو كىك اْلمر الذم يعد نتيجة منطقية كطبيعية ْلف الخطأ كقع منو بصفة شخصية دكف 

 دخؿ لإلدارة في ذلؾ.

طأ شخصي كما ال يعد كذلؾ. ليذا حاكؿ الفقو الفرنسي كلكف الصعكبة تثكر بشأف تحديد ما يعد خ     
. كىذه المعايير بعضيا يعتمد عمى المرفقيكضع معيار محدد لما يعد مف قبيؿ الخطأ الشخصي كالخطأ 

فكرة النزكات الشخصية، كبعضيا عمى فكرة جسامة الخطأ، كبعضيا عمى فكرة الخطأ المنفصؿ، 
 كبعضيا عمى فكرة الغاية.
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إلى معيار التفرقة بيف الخطأ الشخصي  (الفيريير)بة لمعيار النزكات الشخصية، ينظر الفقيو نسلافب     
معياره عمى أساس حسف أك سكء نية الشخص التابع لإلدارة،  ىنظرة شخصية. كقد بن المرفقيكالخطأ 

 ي يعتبرفإذا ما صدر عف ىذا الشخص خطأ بشكؿ عمدم كاف ىذا الخطأ ينـ عف سكء نية، كبالتال
 (ُ)ثاره.آخطأ شخصي يجب عميو تحمؿ 

أف الخطأ الشخصي ىك التصرؼ الذم يكشؼ عف اإلنساف بضعفو كأىكائو  (الفيريير)كقد أكضح      
الذم يصدر عف رجؿ اإلدارة غير مصبكغ بطابع شخصي  المرفقيكعدـ تبصره، كىذا بخَلؼ الخطأ 

  (ِ)كينبئ عف مكظؼ عرضة لمخطأ كالصكاب.

كبالنسبة لمعيار جسامة الخطأ، فإف ىذا المعيار يعتمد عمى التمييز بيف اْلخطاء الجسيمة      
كاْلخطاء غير الجسيمة، كاعتبرت اْلخطاء الجسيمة مف اْلخطاء الشخصية التي يجب أف يسأؿ عنيا 

يجب أف ة أك المصمحية التي المرفقيشخصية، كما ال يعد كذلؾ يعتبر مف اْلخطاء  مسؤكليةالمكظؼ 
 (ّ)تسأؿ عنيا اإلدارة.

كبالنسبة لمعيار الخطأ المنفصؿ، فإف ىذا المعيار يعتمد عمى اعتبار الخطأ شخصي إذا أمكف       
فصمو عف الكظيفة، كعمى العكس مف ذلؾ إذا كاف عمؿ المكظؼ ال ينفصؿ عف الكظيفة التي يقـك بيا 

ميما كانت درجة جسامتو. كفكرة ان فصاؿ الخطأ عف كاجبات الكظيفة يمكف أف تتحقؽ فيعد خطأه مرفقيا ن
(. أك معنكيا ن  (ْماديا ن

كبالنسبة لمعيار الغاية، فإف ىذا المعيار يعتمد عمى أساس الغاية أك اليدؼ الذم قاـ بو المكظؼ     
التابع لإلدارة. فإذا قاـ المكظؼ بنشاط إدارم، أك بمعنى أخر، إذا قاـ ببعض كاجبات كظيفتو، كترتب 

ىذه الممارسة ضرر معيف أصاب الغير كأمكف كصؼ ىذه الممارسة بالخطأ، ككانت ىذه الممارسة  عمى
 مسؤكليةلتحقيؽ غايات أك مصالح شخصية، عد ىذا الخطأ خطأ شخصي يسأؿ عنو المكظؼ 

إلى تحقيؽ الصالح العاـ، أم إذا كاف  شخصية. أما إذا كاف النشاط الذم يمارسو المكظؼ يستند أساسا ن

1- E.Laferrier : Traite de la juridiction administrative, Tl, Berger- Levrault et cie, 

libraires- Editures, 1896,p.648 ets. 

 وما بعدها.685انظر د.أنور رسالن، وسٌط القضاء اإلداري، مرجع سابق، ص -2

ّ- G. qèze: responsabilité personnelle des fonctionn'aires, RDP, 1909, p.274.  مذككر في 
جامعة  الدكلة عف أضرار التمكث البيئي، عمار خميؿ المحيميد الدريس التركاكم، مسؤكليةرسالة دكتكراه بعنكاف 

 مف اليامش. ّْٖص ـ،ََِٕعيف شمس، 
 .687للمزٌد انظر د.أنور رسالن، وسٌط القضاء اإلداري، مرجع سابق، ص -4
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كالتي تدخؿ في نطاؽ كاليتو كينتج عف ىذه الممارسة أخطاء يحقؽ اْلىداؼ المنتظرة مف أدائو لكظيفتو، 
ة التي تسأؿ عنيا المرفقيأدت إلى إصابة الغير بأضرار، اعتبرت تمؾ اْلخطاء مف قبيؿ اْلخطاء 

 (ُ)اإلدارة.

. كيرل بعض الفقياء بحؽ أف ىذه المعايير (ِ)لكف ىذه المعايير تعرضت لمنقد مف قبؿ الفقياء     
مدلكالتيا، كال يمكف أف يرقى كاحد منيا إلى درجة المعيار القاطع، كلكنيا مجرد تكجييات متقاربة في 

كىذا ما أكده الدكتكر محمد عاطؼ البنا  (ّ)تصدؽ في بعض الحاالت كتخيب في البعض اْلخر.
ىك  المرفقيحينما ذكر أف الخطأ الشخصي ىك الخطأ الذم ينفصؿ عف العمؿ اإلدارم، كأف الخطأ 

بالعمؿ اإلدارم؟ الخطأ  أك متصَل ن الذم ال ينفصؿ عف العمؿ اإلدارم، كلكف متى يعتبر الخطأ منفصَل ن
يقكؿ إف تقدير ذلؾ متركؾ لمقاضي الذم ينظر إلى كقائع كؿ حالة عمى حده، كيزف اْلفعاؿ المنسكبة 
ىا لممكظؼ ليستخمص منيا طبيعة الخطأ، دكف أف يصرح في أغمب الحاالت بأفكار محددة يعتمد

  (ْ)بالتفرقة بيف نكعي الخطأ.

معايير  ،المرفقيكىكذا نرل أف الفقو الفرنسي اعتمد في سبيؿ تحديد الخطأ الشخصي كالخطأ      
نظرية مجردة بما يتعارض مع مضمكف فكرة الخطأ التي تأبى بطبيعتيا التقييد كالتحديد. لكف ما ىك 

 االتجاه الذم تبناه القضاء اإلدارم الفرنسي.

إف القضاء اإلدارم الفرنسي لـ يعتمد عمى معيار كاحد لتحديد كتمييز فكرة الخطأ الشخصي،           
بؿ استند إلى أسس كمعايير متعددة، كمف الحاالت التقميدية لفكرة الخطأ الشخصي التي اعتمدىا القضاء 

 اإلدارم الفرنسي: 

كتككف مرتبطة باْلداء الفعمي اْلخطاء التي تنسب إلى المكظفيف أثناء قياميـ بكظيفتيـ  -ُ
 لكاجبات الكظيفة.

 اْلخطاء التي تنسب إلى مكظؼ كىك بصدد ممارستو نشاطو خارج نطاؽ كظيفتو. -ِ
1- Duguit(L): traite de droit constitutionnel, t3 ancienne librairie fontemoing et ce, paris, 

1930, p.291et p.302. 

للمزٌد حول هذه المعاٌٌر والتعرف على االنتقادات التً وجهت إلٌها، راجع د.سلٌمان الطماوي، دروس فً  -2

م 1986دراسة مقارنة، دار الفكر العربً، -قضاء التعوٌض وطرق الطعن فً األحكام-القضاء اإلداري

ً، مكتبة الجالء الدولة عن أضرار التلوث البٌئ مسؤولٌةوما بعدها.و د.مجدي مدحت النهري،  297ص

 .183م، ص2002الجدٌدة، 

 دراسة -قضاء التعوٌض وطرق الطعن فً األحكام-انظر د.سلٌمان الطماوي، دروس فً القضاء اإلداري -3

 .300، صمقارنة، مرجع سابق

 .521م، ص1999انظر د.محمد عاطف البنا، وسٌط القضاء اإلداري، دار النهضة العربٌة،  -4
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القضاء المص      رم ال يعتمد عمى معيار محدد لتمييز ما يعد مف قبيؿ الخطأ الشخصي كنجد أيضا ن
الذم يسأؿ عنو المكظؼ مف مالو الخاص كما ال يعد كذلؾ، إنما ذىب إلى اْلخذ بأسس متعددة كذلؾ 
 حسب طبيعة المنازعة كظركؼ كؿ حالة عمى حده. كما قررت محكمة القضاء اإلدارم المصرية أف 

 .(ُ) ي بطبيعتيا عمى كضع تعريؼ جامع مانع(صالخطأ الشخصي فكرة معيارية تستع فكرة)

كبالتالي يتكافر الخطأ الشخصي في حؽ المكظؼ إذا ما ثبت أف المكظؼ كاف أداؤه لمعمؿ ينـ عف      
الضعؼ اإلنساني بشيكاتو كنزعاتو كسكء النية، أك كاف مرتبط بجريمة تخضع لمقانكف الجنائي، كيصعب 

سب الخطأ في جميع الحاالت إلى الجيات اإلدارية، كالقاضي اإلدارم لو سمطة تقديرية كاسعة في ن
 (ِ)تقدير مدل تكافر الخطأ الشخصي مف عدمو.

 أك المصمحي: المرفقيية عمى أساس الخطأ المسؤكل الفرض الثاني:

قد يصدر عف اْلشخاص التابعييف لمجيات اإلدارية أخطاء ينتج عنيا أضرار تصيب      
المتعامميف مع اإلدارة، كلكف في نفس الكقت يصعب نسبة ىذه اْلخطاء لمشخص التابع لمجيات 

شخصية مف  مسؤكليةاإلدارية، ْلنو ال يمكف كصفيا بأنيا أخطاء شخصية مما يسأؿ عنيا المكظؼ 
ية عف ىذه اْلخطاء، كذلؾ نظرا ن ْلنيا الجية المسؤكلىذه الحالة تتحمؿ الدكلة مالو الخاص. كفي 

 ة عف أداء المرافؽ العامة.المسؤكل

كذلؾ قد يصاب المتعاممكف مع اإلدارة في بعض اْلحياف بأضرار ما نتيجة أخطاء صادرة عف      
تقصير في أداء المرافؽ  -الجيات اإلدارية  س الكقت نسبة ىذه كلكف يصعب في نف –مثَل ن

اْلخطاء لشخص ما تابع لجية اإلدارة، كلكف التقصير ينسب لممرفؽ ككؿ،كفي ىذه الحالة 
تسأؿ الدكلة عف ىذه اْلخطاء الصادرة أثناء إدارة المرافؽ العامة.  أيضا ن

، كعميو فيك يرل أنو ال المرفقيلذلؾ لـ يستطع الفقو كضع تعريؼ محدد كدقيؽ لفكرة الخطأ      
لذلؾ يذىب الفقو إلى القكؿ بأف الخطأ يمك  أك المرفقيف تعينو كتحديده إال عف طريؽ سمبي. ك كفقا ن

 (. كىذا ما أكدتو المحكمةّالمصمحي ىك الخطأ الذم ال يمكف تكييفو بكصؼ الخطأ الشخصي)

مذككر في رسالة  .ْْ( ؽ، مجمكعة المبادئ،صٖ، السنة)ُّٓٗنكفمبر  \ُٓ\حكـ محكمة القضاء اإلدارم في جمسة  -ُ
 . ّٗٓصيد الدريس التركاكم، مرجع سابؽ، الدكلة عف أضرار التمكث البيئي، عمار خميؿ المحيم مسؤكليةالدكتكراه بعنكاف 

 كما بعدىا. ِْٗـ، صُٕٕٗانظر د.ماجد راغب الحمك، القضاء اإلدارم، دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية،  -ِ
دراسة مقارنة، مرجع -قضاء التعكيض كطرؽ الطعف في اْلحكاـ-القضاء اإلدارمانظر د.سميماف الطماكم، دركس في  -ّ

 .َِّسابؽ، ص
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ىك ما ال يمكف اعتباره خطأ شخصي، كمف ثـ  المرفقياإلدارية في مصر بحكـ ليا بأف )الخطأ 
 .(ُ)تسأؿ عنو إدارة المرفؽ كحدىا.......(

ف أىـ صكر الخطأ       أك المصمحي، بحسب التطكر التاريخي لمجمس الدكلة الفرنسي  المرفقيكا 
في ىذا الشأف، فقد جرل الفقو إلى تقسيميا إلى ثَلث صكر. الصكرة اْلكلى، سكء أداء المرفؽ 
لمخدمة المطالب بأدائيا. الصكرة الثانية، مع التقدـ كتطمب تدخؿ الدكلة في المجاالت المختمفة عمى 

الدكلة بالتعكيض عف  مسؤكليةلحارسة، فقرر مجمس الدكلة الفرنسي النقيض مف فكرة الدكلة ا
اْلعماؿ الضارة المتمثمة في عدـ قياـ المرفؽ بأداء الخدمة المطمكب منو أدائيا. الصكرة الثالثة، ىي 

 التعكيض عف اْلعماؿ الضارة التي تتمثؿ في بطء المرفؽ في أداء الخدمة المطمكب منو أدائيا.

لما يعد خطأ شخصي كما يعد       فاصَل ن كيجب اإلشارة إلى أف النصكص التشريعية لـ تضع حدا ن
عمى اتجاىات القضاء كمحاكلة  خطأ مرفقي، كلكف كاف لمفقو دكر في ذلؾ فكاف يعتمد دائما ن
تأصيميا. كبناء عميو فإف السمطة التقديرية، في اعتبار ما يعد مف قبيؿ الخطأ الشخصي كما يعد 

 خطأ مرفقي معترؼ بيا لمقاضي اإلدارم عمى حسب ظركؼ كؿ منازعة.

 كالخطأ الشخصي: المرفقيية المشتركة بيف الخطأ المسؤكلالفرض الثالث: 

ية عمى أساس الخطأ المسؤكلفي بداية اْلمر رفض مجمس الدكلة الفرنسي فكرة الجمع بيف      
ية المسؤكلكاحد، كقرر أنو ال يجكز القكؿ بفي أف  المرفقيية عمى أساس الخطأ المسؤكلالشخصي ك 

 .(ِ)إال عمى أساس االستناد إلى أحدىما بمفرده

اعترؼ المجمس  Lemonierكانتياء بالحكـ الصادر في قضية  َُٗٗكلكف ابتداء مف عاـ      
الدكلة في أف كاحد،  مسؤكليةية الشخصية لممكظؼ ك المسؤكليتيف أم المسؤكلبإمكانية الجمع بيف 

 كذلؾ مع تقسيـ قدر التعكيض بنسبة إسياـ خطأ كؿ منيما في إحداث الضرر.

عمى اْلخطاء  يتيف إالٌ المسؤكلكيجب اإلشارة إلى أف مجمس الدكلة لـ يقرر جكاز الجمع بيف      
ءه في ىذا  أف قضاالتي يرتكبيا المكظؼ أثناء تأدية الخدمة التي يقـك بيا في أدائو لعممو. إاٌل 

 الصادرة عف المكظؼ يتيف حتى كلك كقعت اْلخطاءالمسؤكلكأصبح يجيز الجمع بيف  الشأف تطكر

(ؽ. مذككر في ٕ( لسنة )ُِّٕفي الطعف رقـ ) ُْٔٗديسمبر  \ٓ\حكـ المحكمة اإلدارية العميا في جمسة  -ُ
الدكلة عف أضرار التمكث البيئي، عمار خميؿ المحيميد الدريس التركاكم، مرجع  مسؤكليةرسالة الدكتكراه بعنكاف 

 . ِّٔسابؽ،  ص
2- Andréa de l'aubader, traite de droit administratif,8 ed. L.G.D.T 1972.p.704 Ets. 
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 في حكـ ُْٗٗكىك خارج الخدمة ما دامت قد كقعت منو بسبب المرفؽ كقد بدأ ىذا التطكر ابتداء مف 
Mimeur (كمف خَلؿ أحكاـ مجمس الدكلة الفرنسي يمكف أف نستخمص أنو .ُ  :) 

كيجكز في  ية عمى المكظؼ بصفة شخصية أماـ القضاء العادم،المسؤكلرفع دعكل  يجكز -ُ
 لة اإلدارة أماـ القضاء اإلدارم، كلرافع الدعكلءالكقت لجكء المضركر إلى مسانفس 

ما يمج)المضركر( الخيار في المجكء إلى إح إلى مسائمة الجيات  أدل الكسيمتيف، كىك غالبا ن
 ْلنيا تضمف لو التعكيض مف شخص ميسكر. –في ىذه الحالة  –اإلدارية 

كلكف ال يترتب عمى ذلؾ جكاز الحكـ بالتعكيض مرتيف عمى خطأ كاحد، كذلؾ ْلنو إذا حدث  -ِ
مف إحدل الييئتيف القضائيتيف، ال يجكز لو في نفس الكقت  كتقاضى المضركر تعكيضا ن

المطالبة بالتعكيض عف نفس الخطأ أماـ الجية القضائية اْلخرل. إال إذا حصؿ عمى تعكيض 
مقابؿ ما تسبب فيو الخطأ الشخصي مف ضرر دكف أف يضع القاضي العادم في االعتبار 

 .المرفقينسبة الخطأ 
لممكظؼ )في حالة لة اإلدارة عف اْلخطاء الشخصية ءحدث كلجأ المضركر مباشرة إلى مساإذا  -ّ

كالشخصي(، يجكز لإلدارة في ىذه الحالة كبعد القياـ بدفع  المرفقيتكافر الجمع بيف الخطأيف 
ية عمى المكظؼ عف أخطائو المسؤكلالتعكيض إلى الشخص المضركر أف تعكد كترفع دعكل 

كزيع ية عف أخطائو الشخصية الصادرة منو، أم أف يتـ تالمسؤكلالشخصية لممطالبة بتحميمو ب
قيمة التعكيض المدفكع لممضركر عمى كؿ مف اإلدارة كالتابع ليا بنسبة ما ينسب إلى كؿ منيما 

 في االشتراؾ في إحداث الضرر.

اإلدارة أك مكظفييا تكافر الخطأ في حقيا أك حؽ مكظفييا، كلكف يجب أف  مسؤكليةكال يكفي لمقكؿ ب     
يترتب عمى ىذا الخطأ ضرر ما يصيب الشخص أك) اْلشخاص ( المتعامؿ مع اإلدارة، لمقكؿ بترتيب 

 يةالمسؤكلية. ككذلؾ يجب أف يتصؼ الضرر الناتج عف الخطأ بصفات معينة لمقكؿ بتكافر المسؤكل
أساس فكرة الخطأ كىذه الصفات ىي التي تصبغ الضرر بصبغة معينة يمكف عمى  كتحقؽ أركانيا عمى

 أساسيا القكؿ بأف  ىذا الضرر الذم يتحقؽ يكجب التعكيض.

 (:ِحيث يشترط في الضرر الذم ينجـ عف خطأ اإلدارة ما يمي)     

كما  ُْٓـ،صُِٕٗية اإلدارية، الطبعة الثانية، دار المعارؼ المصرية،المسؤكل انظر د.سعاد الشرقاكم، -ُ
 كما بعدىا.  ّٕٕبعدىا. كد.أنكر رسَلف، كسيط القضاء اإلدارم، مرجع سابؽ، ص

كما بعدىا، ك د.محسف خميؿ، القضاء اإلدارم، الدار الجامعية،  ّٗٓانظر د.عبد اهلل طمبة، مرجع سابؽ، ص -ِ
 .ِّٔـ، صُِٗٗبيركت، 
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ػ أف يككف الضرر منسكبان لمنشاط اإلدارم أم أف يعزل الفعؿ الضار لألشخاص العامميف تحت سمطة ػػػػُ
 اإلدارة أك مرتبطان باْلشياء التي تممكيا أك التي تستعمميا أك المكجكدة تحت إشرافيا كفي حكزتيا.

ػػػػػػ أف يككف الضرر خاصان أم أف يصيب فردان معينان أك أفرادان محدكديف عمى كجو الخصكص، أما إذا ِ
فإنو يعد مف اْلعباء العامة الكاجب عمى اْلفراد تحمميا دكف كاف عامان يصيب عددان غير محدكد 

 تعكيض.

 ػػػػػ أف يككف محققان أما الضرر المحتمؿ فَل يعكض عنو.ّ

 كف الضرر قد كقع عمى حؽ مشركع لمفرد.ػػػػػ أف يكْ

  ػػػػػػ أف يككف الضرر ممكف التقدير نقدان.ٓ

مرتكب  مسؤكليةية ال بد مف كجكد عَلقة بيف الخطأ كالضرر يبرر المسؤكلكما أنو في نطاؽ      
الخطأ عف التعكيض، كتسمى ىذه العَلقة رابطة السببية بيف الخطأ كالضرر. كيعد تحقؽ ىذه الرابطة 

ية في كافة فركع القانكف، كال يتميز القانكف اإلدارم في ىذا الشأف المسؤكلشرط جكىرم كأساسي لقياـ 
ية اإلدارية القائمة عمى أساس الخطأ ضركرة أف يككف المسؤكلعف سائر الفركع القانكنية، إذ يشترط لقياـ 

 (ُ)الخطأ ىك المتسبب في الضرر. 

أم ال بد مف كجكد عَلقة سببية بيف خطأ اإلدارة كالضرر الذم لحؽ بأحد اْلفراد أك بالبيئة،      
 (.ِكبالتالي تنتفي مسؤكلية اإلدارة إذا انعدمت ىذه الرابطة)

 الدكلة عمى أساس الخطأ في مجاؿ تمكث البيئة البحرية:  مسؤكلية تطبيؽ نظريةثانيان: 

أك  قياـ الدكلة أك الشخص االعتبارم العاـ، بتمكث البيئة البحرية، تنص ىذه النظرية عمى أف     
يعرضيا  امتناعيا عف اتخاذ التدابير كاإلجراءات الَلزمة لمنع حدكث التمكث مف النشاط الذم تمارسو،

 ية كالتعكيض عف اْلضرار التي تحدث لمغير.المسؤكللتحمؿ 

ية عمى أساس الخطأ، بحث ضمف المسؤكلرعكف، أركاف لممزيد حكؿ مكضكع العَلقة السببية انظر د.ىشاـ ف -ُ
 كما بعدىا. ٖٓـ، صُُٗٗمجمكعة محاضرات ألقيت عمى طَلب كمية الحقكؽ بجامعة حمب، 

تنعدـ الرابطة السببية بكجكد السبب اْلجنبي كالقكة القاىرة أك خطأ الغير أك خطأ المضركر نفسو. كالقكة القاىرة  -ِ
المسؤكلية. أما خطأ الغير أك خطأ المضركر فَل يعفي اإلدارة كميان مف التعكيض إذا تؤدم إلى إعفاء اإلدارة مف 

كاف ىذا الخطأ قد ساىـ مع خطأ اإلدارة في إحداث الضرر، كفي ىذه الحالة تمتـز اإلدارة بجانب مف التعكيض 
 يتناسب مع دكرىا في إحداث الضرر.
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ز عمى مفيـك الخطأ مع االلتزاـ باإلثبات الذم يقع ترتك مسؤكليةية التي نحف بصددىا ىي المسؤكلف     
 .(ُ)عمى عاتؽ المضركر، حيث أف الضرر مناط التعكيض يجد مصدره مباشرة في الخطأ

ف عدـ كفاء الدكلة بااللتزاـ بالحفاظ عمى البيئة البحرية مف أضرار التمكث، يعتبر       كا 
لمسئكليتيا كمف الممكف أف يتحقؽ ذلؾ بعدة أم  كر، منيا:مكجبا ن

إذا قامت أجيزة الدكلة بأعماؿ مف شأنيا إدخاؿ مكاد أك طاقة في البيئة البحرية ينجـ عنيا  -ُ
إضرار بالصحة اإلنسانية أك بالمكارد الحية لمبيئة البحرية، أك إعاقة اْلنشطة العادية أك إفساد 

 الخكاص الطبيعية لمككنات البيئة البحرية.
أك مكافحة التمكث الذم تسببو أنشطة اْلشخاص الطبيعييف أك ؿ العناية الكاجبة لمنع ذعدـ ب -ِ

 االعتبارييف داخؿ النطاؽ القانكني لمبيئة البحرية.
إىماؿ الدكلة في اتخاذ التدابير الرادعة المَلئمة لتعقب مرتكبي اْلنشطة الضارة بالبيئة البحرية،  -ّ

 البيئة.أك عدـ تقديميا التعكيض المعقكؿ لمف تضرر مف التمكث أك إفساد 
في حاؿ ثبت أف الدكلة لـ تقـ ببذؿ العناية المطمكبة لمنع ىؤالء اْلشخاص مف ارتكاب أفعاؿ  -ْ

كما لك لـ تقـ باتخاذ االحتياطات كالتدابير المتفؽ عمييا لتشغيؿ السفف  -التمكث الضارة
يؿ كالمعدات الخاصة التي تحمؿ عمميا، أك لـ تقـ بالرقابة المتطمبة لمتأكد مف سَلمة تشغ

 (ِ)السفف.
في حاؿ إذا لـ تقـ الدكلة بعقاب مرتكبي تمؾ اْلفعاؿ أك القياـ بأم إجراءات لمحاكمتيـ. كتثبت  -ٓ

الدكلة بشكؿ خاص في حالة التقصير في تقديـ ىؤالء اْلشخاص لممحاكمة أك رفض  مسؤكلية
 (ّالقياـ بأم إجراءات قضائية ضدىـ.)

في مصر، كالدكلة ىي الشخص  مسؤكليةكنَلحظ أف        الدكلة في مجاؿ اإلضرار بالبيئة تجد قبكال ن
المعنكم الذم يباشر كظائؼ متعددة إحداىا الكظيفة اإلدارية، كىي تسأؿ عف جميع اْلضرار التي 

عمى اعتبار أف المرفؽ  تسببيا لألفراد كالصادرة مف مكظفييا حاؿ تأديتيـ ْلعماؿ كظيفتيـ أك بمناسبتيا،
 (.ْمكف أف ينفصؿ عف الخطأ الصادر عف أحد مكظفيو)ال ي

 .ِْٓأحمد عبد الكريـ سَلمة ، مرجع سابؽ،ص -ُ
 .ُُٗـ، صُْٗٗدار النيضة العربية ، انظر د.عبد الكاحد الفار، القانكف الدكلي العاـ، -ِ
 .َُِالمرجع السابؽ، ص -ّ
المدنية في المجتمع المعاصر، رسالة دكتكراه، جامعة  مسؤكليةانظر د.محمد نصر الرفاعي، الضرر كأساس لم -ْ

 .ُٗٔـ، صُٕٖٗالقاىرة، 
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ففي  لة عف أعماؿ سمطاتيا فيما لك أدت ىذه اْلعماؿ إلى اإلضرار بالبيئة،ؤك كتعتبر الدكلة مس     
الدكلة عف تصرفات  مسؤكليةالدكلة عف التصرفات الصادرة عف السمطة التشريعية تترتب  مسؤكليةمجاؿ 

 مطاتيا التشريعية في حالتيف: س

الحالة اْلكلى، إذا امتنعت الييئة التشريعية أك تقاعست في إصدار التشريعات الَلزمة لمنع تمكث      
كاف مصدره، سكاءن  مف  مف السفف التي تحمؿ عمميا أك البيئة البحرية أك خفضو أك السيطرة عميو، أيا ن

 تككف مسجمة فييا. تمؾ

كما تسأؿ الدكلة عف اإلىماؿ في تضميف أنظمتيا كتشريعاتيا الكطنية الجزاءات المَلئمة التي       
تكقع عمى اْلشخاص الذيف يخالفكف قكاعد حماية البيئة البحرية. كيطمؽ عمى ىذا النكع مف أعماؿ 

 السمطة التشريعية باْلعماؿ السمبية.

ْلنشطة التي تضر شريعية قانكف أك نظاـ يجيز اْلعماؿ أك االحالة الثانية، إذا اتخذت الييئة الت     
كاْلنشطة التي تنطكم عمى إغراؽ المكاد الممكثة في البيئة البحرية مف السفف، أك إذا  ،بالبيئة البحرية

يتعارض مع أحكاـ كقكاعد االلتزاـ الدكلي بحماية البيئة البحرية، كيدخؿ في  أك أقرت نظاما ن اتخذت عمَل ن
ر ما تصدره الييئة التشريعية مف نظـ كقكاعد بما يجعميا أقؿ فاعمية مف القكاعد كالنظـ ذلؾ قصك 

(  (.ُكالمعايير المتفؽ عمييا دكليا ن

الدكلة عف التصرفات الصادرة عف السمطة التنفيذية، حيث يقصد بالسمطة  مسؤكليةكفي مجاؿ      
تتكلى تصريؼ الشؤكف اإلدارية لمدكلة، كتسأؿ  التنفيذية في الدكلة بأنيا ىيئات الدكلة كأجيزتيا التي

الدكلة عف تصرفات ىيئاتيا كمؤسساتيا التنفيذية كمكظفييا إذا كانت تتعارض مع التزامات الدكلة في 
حماية البيئة البحرية مف التمكث. كما تسأؿ عف أعماؿ كأنشطة السفف التي ترفع عمميا أك تككف مسجمة 

 بحرية.فييا إذا سببت تمكث لمبيئة ال

ككذلؾ تسأؿ عف أعماؿ أجيزتيا )كالسفف العامة التي تممكيا الدكلة كتعمؿ لحسابيا باْلنشطة      
التجارية( كالتي تقـك باإلغراؽ ألعمدم لممكاد الضارة بالبيئة البحرية، كالبتركؿ كالنفايات كالمركبات 

 الكيميائية.

كذلؾ تسأؿ في حاؿ إىماؿ الرقابة عمى أنشطة اْلشخاص العادييف،  كمف ذلؾ ضركرة كضع      
 كاتخاذ التدابير الَلزمة لمنع تمكث البيئة البحرية، أك إذا قصرت في فرض كاتخاذ اإلجراءات التقنية

 .ِْٖ-ِّٖانظر د.صمحية عمي صداقة، مرجع سابؽ، ص -ُ
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لمقكاعد كالمعايير كالممارسات كاإلجراءات الدكلية  كالفنية أك أىممت في الرقابة عمى تشغيؿ السفف، طبقا ن
المكصى بيا مف قبؿ الجيات الدكلية ذات االختصاص. كلذلؾ عمى الدكلة أف تضمف امتثاؿ اْلشخاص 

مف التنفيذ الفعاؿ ليذه القكاعد التابعيف ليا لتمؾ القكاعد كالمعايير، كلقكانينيا كأنظمتيا المعتمدة، كتؤ 
 كالقكانيف.

كما تسأؿ الدكلة عف التصرفات الضارة الصادرة عف أحد أعضاء السمطة التنفيذية في حاؿ تجاكز      
 (ُ)سمطتو طالما أنو قاـ بالتصرفات لصالح الدكلة كبمناسبة كظيفتو.

الدكلة عف التصرفات الضارة الصادرة عف السمطة القضائية، فإف الدكلة تسأؿ عف  مسؤكليةأما بالنسبة ل
 تي إنكار العدالة كفساد الجياز القضائي:لتصرفات سمطاتيا القضائية في حا

الحالة اْلكلى، حالة إنكار العدالة: كذلؾ عندما ال تكفؿ الدكلة لألجانب إمكانية المجكء لمقضاء      
صكؿ عمى تعكيض كافي فيما يتعمؽ بالضرر الناتج عف تمكث البيئة البحرية الذم الكطني مف أجؿ الح

 يسببو اْلشخاص الطبيعيكف أك اإلعتباريكف الخاضعكف لكاليتيا. 

الحالة الثانية، حالة فساد الجياز القضائي بما يؤدم إلى تأخير الفصؿ في دعاكم التعكيض      
ة البحرية كبالتالي تفكيت الغرض مف ضماف الحصكؿ عمى الخاصة باْلضرار الناجمة عف تمكث البيئ

تعكيض سريع ككافي، كعدـ اتخاذ التدابير لتسييؿ سير الدعاكم المرفكعة أماـ محاكـ الدكلة لتحديد 
 (ِية في حالة التمكث.)المسؤكل

كمف خَلؿ ما سبؽ نرل أف إثارة مسؤكلية الدكلة عف اْلضرار التي أصابت الغير عمى أساس      
الخطأ في مجاؿ البيئة مف اْلمكر المعقدة بسبب صعكبة إثبات الخطأ أكنسبتو إلى الفاعؿ مما يجعؿ 
إثبات قياـ مسؤكلية اإلدارة أمران تكتنفو الكثير مف الصعاب، ال سيما إذا تعذر إثبات الخطأ في جانب 

الممكثة كالمضرة بالبيئة  ؿاإلدارة أك إنقصمت الرابطة السببية بيف الضرر كالخطأ، أك إذا تعددت اْلفعا
(. كمف ىنا تـ تأسيس مسؤكلية ّعمى نحك يصعب معو ربط العَلقة السببية بيف أم مف تمؾ اْلفعاؿ)

 الدكلة عمى أساس المخاطر، كىذا ما سيتـ شرحو في الفرع التالي.

 سابؽ.، مرجع ِّٖصمالؾ السفينة،  مسؤكليةمف السفف ك  تمكث البحار الدكتكراه ، رسالة انظر -1
-ِٖٔانظر د.صمحية عمي صداقة، النظاـ القانكني لحماية البيئة البحرية في البحر المتكسط،مرجع سابؽ، ص -2

ِٖٕ. 
 .ّّْمرجع سابؽ، ص البيئية، اإلدارة مخمؼ، صالح عارؼ -3

 



193 
 

 الفرع الثاني

 اطر في مجال تموث البيئة البحريةالدولة عمى أساس المخ مسؤولية

 

الدكلة )اإلدارة( حتى أكاخر القرف  مسؤكليةظؿ ركف الخطأ ىك الركف اْلساسي كالكحيد لتقرير       
التاسع عشر، كمع ظيكر أنشطة جديدة لإلدارة لـ تكف تزاكليا مف قبؿ كتتسـ في نفس الكقت بنكع مف 

ذلؾ عمى الخطكرة عمى اْلفراد، نتيجة لما يمكف أف تحدثو مف ضرر ذك طبيعة خاصة كغير عادية، ك 
الرغـ مف مشركعية ىذه النشاطات، كذلؾ فإف التقدـ الصناعي اليائؿ كما صاحبو مف تطكر كبير في 

ية في المسؤكلمجاؿ استخداـ اَلالت التكنكلكجيا ككسائؿ النقؿ.......كؿ ذلؾ ساعد عمى تطكر قكاعد 
لصعكبة إثبات آىذا الشأف بحيث أصبح مف الضركرم البحث عف أساس  الخطأ مف ناحية، خر نظرا ن
عف أف تطمب الخطأ في أحياف أخرل ال يتفؽ كالعدالة.  (ُ)فضَل ن

كمف ثـ  ،مخاطر كخصائصياالدكلة عمى أساس ال مسؤكليةعمى أكالن  كمف ىنا ال بد مف التعرؼ     
 .ان انيثالدكلة عمى أساس المخاطر في مجاؿ تمكث البيئة البحرية  مسؤكليةمدل تطبيؽ 

 الدكلة بدكف خطأ كخصائصيا: مسؤكلية: أساس أكالن 

 الدكلة بدكف خطأ: مسؤكليةأساس  ػػػػ ُ

كالسبب في  الدكلة بدكف خطأ. مسؤكليةإف الفقو كالقضاء لـ يتفقا عمى أساس مكحد تؤسس عميو      
ية عمى الرغـ مف المسؤكلذلؾ يعكد إلى عدـ إمكاف كضع أساس كاحد يصدؽ عمى كافة تطبيقات تمؾ 

 ية.المسؤكلتأييد غالبية الفقو ليا  كصكرة مف صكر 

كعمى ىذا انقسـ الفقو كالقضاء إلى عدة اتجاىات في ىذا الصدد، فاتجاه يؤيد فكرة المخاطر،      
ية عمى مبدأ المساكاة أماـ اْلعباء العامة، كأخر يجمع بيف االتجاىيف، كرأم رابع المسؤكلكاتجاه يؤسس 

 عمى فكرة تحمؿ التبعة.  يؤسسيا

 

الدكلة عف أعماؿ مكظفييا في العراؽ مع اإلشارة إلى القانكنيف المصرم  مسؤكليةانظر إبراىيـ الفياض،  -ُ
 كما بعدىا. ْٓٔـ،صُّٕٗكالفرنسي، رسالة دكتكراه، جامعة القاىرة، 
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 فكرة المخاطر: - أ

نشطة كالمجاالت، كمف ىذه يقـك مضمكف ىذه النظرية عمى أساس تدخؿ الدكلة في كافة اْل     
الصناعة كمما ازدادت الخطكرة  تبالخطكرة، كال شؾ أنو كمما تقدم المجاالت أنشطة صناعية تتسـ

كازدادت احتماالت اإلضرار باْلفراد سكاء فيما يتعمؽ باْلركاح أك اْلمكاؿ دكف أف يثبت خطأ معيف 
عمى الدكلة أف تؤمف  يمكف التعكيض عمى أساسو مما يزيد مف تفاقـ المشكمة. كمف ىنا كاف لزاما ن

 اْلنشطة كالصناعات. اْلضرار التي قد تمحؽ باْلفراد مف جراء مباشرة تمؾ

كيتمثؿ ىذا التأميف في تعكيض المضركر دكف حاجة إلى إثبات الخطأ، أك حتى إمكانية إثباتو      
كنسبتو إلى شخص معيف. حيث أف اضطَلع الدكلة بأنشطة مشركعة تنطكم عمى نسبة معينة مف 

 (ُ)ر الناجمة عنيا.الخطكرة، تستفيد منيا كتفيد المجتمع ككؿ، كافية ْلف تتحمؿ تبعة المخاط

مف أبرز مؤيدم نظرية المخاطر كأساس كحيد  (Berteaud)كالفقيو  (Duguit)كيعتبر الفقيو      
 . (ِ)الدكلة بدكف خطأ مسؤكليةل

بدكف  مسؤكليةليا انتقادات بعدـ صَلحيتيا ْلف تككف اْلساس الكحيد لم تإف فكرة المخاطر كجي     
مف فركض  أك فرضا ن ية بدكف خطأ، كال ترقى ْلف المسؤكلخطأ، ْلنيا في الكاقع ال تعدك أف تككف تطبيقا ن

تؤسس   (ّ)ية بناء عميو.المسؤكلتككف أساسا ن

 مبدأ المساكاة أماـ اْلعباء العامة: - ب

التي تؤكد ـ ُْٖٗالعالمي لعاـ مف إعَلف حقكؽ اإلنساف  \ُّ\يجد ىذا المبدأ أساسو في المادة     
مساكاة جميع المكاطنيف في تحمؿ اْلعباء العامة، حيث نصت ىذه المادة عمى كاجب اإلدارة في إقامة 
إلمكانيات اْلفراد مف خَلؿ مساىمتيـ الجماعية لمكاجية التكاليؼ  ىذه المساكاة كتحقيقيا كفقا ن

  .(ْ)العامة

الدكلة دكف خطأ)دراسة مقارنة(، دار النيضة العربية، القاىرة،  يةمسؤكلراجع د.صبرم محمد السنكسي،      -ُ
 كما بعدىا. ُّـ، صََُِ

الدكلة عف أضرار التمكث البيئي، عمار خميؿ المحيميد الدريس التركاكم،  مسؤكليةانظر رسالة دكتكراه بعنكاف  -ِ
 كما بعدىا. َُْمرجع سابؽ، ص

اإلدارية، دراسة مقارنة، منشأة  مسؤكليةاْلعباء العامة كأساس لم، مبدأ المساكاة أماـ غبلايرانظر د.كجدم ثابت  -ّ
 .ٖٔـ، صُٖٖٗالمعارؼ، اإلسكندرية، 

 .ِِانظر الرجع السابؽ، ص -ْ
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أف يتحمؿ بعض اْلفراد كحدىـ مغبة اْلضرار التي يكلدىا النشاط العاـ      كبالتالي لـ يعد مسمكحا ن
، ذلؾ لإلدارة، أف اْلضرار الخاصة التي تجد مصدرىا في ىذا  حتى كلك كاف ىذا النشاط مشركعا ن

بالتكازف بيف حقكؽ الفرد مف ناحية كالسمطة العامة مف ناحية أخرل، ْلنيا  النشاط العاـ تخؿ تماما ن
مباشران   (.ُبمساكاة المكاطنيف أماـ اْلعباء العامة) تحدث مساسا ن

كجكب مساىمة المكاطنيف في اْلعباء  كبالتالي إف مبدأ المساكاة أماـ اْلعباء العامة يقـك عمى     
المترتبة عمى إدارة المرافؽ العامة كؿ في حدكد إمكانياتو طبقا لما يحدده القانكف، مع عدـ جكاز تحميميـ 
بمبدأ المساكاة أماـ التكاليؼ العامة، كمف حيث يجب  ال عد ذلؾ إخَلال ن بأية أعباء خارج ىذه الحدكد، كا 

 (ِتعكيضو مف الماؿ العاـ.)

إياه بعدـ الكفاية كعدـ       لكف عدد كبير مف الفقو أخذ يياجـ ىذا المبدأ كيعترض عميو متيما ن
 (.ّاإلدارة) مسؤكليةالصَلحية كأساس ل

 اْلساس المزدكج: - ج

لقد برز اتجاه ثالث في فقو القانكف العاـ يقـك عمى الجمع بيف فكرة المخاطر كمبدأ المساكاة أماـ      
 الدكلة، كيمثؿ ىذا االتجاه غالبية الفقو. مسؤكليةكأساس لاْلعباء العامة، 

اإلدارة  مسؤكليةكيتشابو أنصار ىذا االتجاه في عرضيـ لكجية نظرىـ باستثناء فركؽ طفيفة. ف     
ية عمى أساس الخطأ كأصؿ عاـ. كيعتمد المسؤكلذات طابع تكميمي بجانب  مسؤكليةبدكف خطأ ىي 

ساسيف متميزيف ىما، فكرة المخاطر كمبدأ المساكاة أماـ اْلعباء العامة. فأم القائمكف بيذا االتجاه عمى أ
 (ْالدكلة بدكف خطأ ال يتـ تفسيرىا إال في ضكء ىذيف اْلساسيف.) مسؤكليةتطبيؽ ل

 (ٓتحمؿ التبعة )نظرية المنفعة(: ) مسؤكلية - د

 لقد أصبحت الدكلة تباشر جميع اْلنشطة، سكاء الصناعية، أك الحرفية، أك الزراعية، أك الخدمية،     

 كما بعدىا. ُْ، صمرجع سابؽالدكلة دكف خطأ)دراسة مقارنة(،  مسؤكليةراجع د.صبرم محمد السنكسي،  -ُ
 كما بعدىا. ِٕٓانظر د.أنكر رسَلف، كسيط القضاء اإلدارم، مرجع سابؽ، ص -ِ
الدكلة عف أضرار التمكث البيئي ، مرجع  مسؤكليةة االنتقادات بشكؿ مفصؿ  راجع رسالة الدكتكراه لمعرف -ّ

 .َْٔسابؽ،ص
 كما بعدىا. ُٕالدكلة دكف خطأ)دراسة مقارنة(، مرجع سابؽ، ص مسؤكليةراجع د.صبرم محمد السنكسي،  -ْ
 .َْٖالدكلة عف أضرار التمكث البيئي ، مرجع سابؽ،ص مسؤكليةانظر رسالة الدكتكراه  -5
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أك حتى الفنية. كال تيدؼ الدكلة مف كراء ذلؾ إال تحقيؽ المصمحة العامة المتمثمة في إشباع حاجات 
 اْلفراد مف ْلنشطة التي تباشرىا كالنيكض بالدكلة كالسير في ركب الحضارة كالتقدـ.

كيأتي كؿ ذلؾ تحت اسـ المنفعة العامة، فإذا ىي كصمت إلى ىذا الغرض فإنيا تككف قد حققت       
 فكرة المنفعة.

كال يخفى عمينا العبء الخطير الذم سيمقى عمى عاتؽ اْلفراد مف جراء ىذا التدخؿ، فثمة أفراد      
محقيـ مف جراء أنشطة الدكلة سكؼ يمقى عمييا عبء إضافي أك استثنائي يتمثؿ في اْلضرار التي ست

 ية.المسؤكلالمشركعة، دكف أف يككف ثمة خطأ تبنى عميو 

فقد يضار بعض اْلشخاص مف أنشطة الدكلة، كقد يضار آخركف مف جراء اْلشياء الخطيرة التي      
 تممكيا الدكلة، كقد يضار آخركف مف اْلساليب التي تتبعيا الدكلة في ممارسة نشاطيا.

ك لـ يكف ثمة لتتحمؿ نتائج أعماليا النافعة، ك  ت اْلضرار ناتجة عف منفعة لمدكلة فعمييا أفكلما كان    
خطأ ارتكبتو، كما دامت تستفيد مف مميزات ىذا النشاط فيقع عمييا عبء تحمؿ عيكبو، كىذا مضمكف 

.))  فكرة))الغـر

الدكلة، كذلؾ  مسؤكليةكمف ىنا فإف فكرة الغـر بالغنـ أفضؿ مبدأ مف المبادئ التي قيمت في أساس      
بصفة عامة كىذا اْلساس يرتبط بالشخص الذم أصابو الضرر كمالو  مسؤكليةْلنيا تضع أساس كاحد لم

ْلف الدكلة تستفيد مف نشاط تاب عييا فعمييا تحمؿ مف حقكؽ ال يجكز المساس بيا........ ، كنظرا ن
 مخاطر ىذا النشاط.

 الدكلة بدكف خطأ: مسؤكليةة لئيسالخصائص الر  ػػػػِ

ية بدكف خطأ بمجمكعة مف الخصائص تميزىا عف غيرىا مف اْلنماط اْلخرل المسؤكلتتميز      
 :(ُ)اإلدارية كيمكف إجماؿ ىذه الخصائص في النقاط التالية مسؤكليةلم

كىك الخطأ. أم  مسؤكليةاستثنائية أك احتياطية، أم أنيا مكممة لألساس اْلكؿ لم مسؤكليةبأنيا  -ُ
أنو يكتفي بكقكع الضرر بمكاصفاتو الخاصة مع تكافر عَلقة السببية بينو كبيف عمؿ اإلدارة 
المشركع، فَل يتطمب الخطأ، فالبحث عف اْلساس التكميمي كىك المخاطر ال يككف إال في 

 كىك الخطأ.غياب اْلساس اْلكؿ 

 كما بعدىا. ُٖالدكلة دكف خطأ)دراسة مقارنة(، مرجع سابؽ ، ص مسؤكليةراجع د.صبرم محمد السنكسي، ػػػػػ ُ           
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ية بدكف خطأ بطابع مكضكعي حيث ينحصر مناط البحث في عناصر المسؤكلتتميز  -ِ
لى مف ينسب، كمدل جسامتو كخصكصيتو، ك  ىؿ مكضكعية تدكر حكؿ الضرر كشركطو، كا 

 تكجد عَلقة سببية بينو كبيف نشاط اإلدارة المشركع.
عمؿ اإلدارة المادم أك القانكني  -ية بدكف خطأ تنعقد بتكافر ثَلث أركاف كىي، أالمسؤكلإف  -ّ

 عَلقة السببية بينيما.  -الضرر الذم لحؽ بالمضركر ج -المشركع ب
 ة كالحادث الفجائي.ية بدكف خطأ أىمية التفرقة بيف القكة القاىر المسؤكلتتجمى في  -ْ
الدكلة عمى أساس المخاطر، بأف لو شركط أشد حزما مف  مسؤكليةيتميز الضرر الذم تقـك بو  -ٓ

ية التقصيرية. كقد اشترط مجمس الدكلة الفرنسي في الضرر المسؤكلالضرر الذم تقـك بو 
 شرطيف أساسييف كي يتـ التعكيض عنو كىما:

: أم أف يصيب  - أ  كاتيـ.ذأشخاص معينيف بأف يككف الضرر خاصا ن
أف يككف الضرر غير عادم: أم عمى درجة معينة مف الجسامة، كقد اعتمد مجمس الدكلة  - ب

الفرنسي في تقدير مدل جسامة الضرر عمى عكامؿ عدة منيا القيمة االقتصادية لمضرر، أك 
 .(ُ)مدل استمرارية الضرر

 ية.ية بدكف خطأ تتحمؿ اإلدارة التعكيض بصكرة نيائالمسؤكلفي  -ٔ
ية بدكف خطأ تغمب عمييا السمة الجماعية، حيث يتميز أساس التعكيض بالحرص عمى المسؤكل -ٕ

تحقيؽ العدالة االجتماعية سكاء أكاف اْلساس نظرية المخاطر، أك المساكاة أماـ التكاليؼ 
 العامة، أك الغـر بالغنـ.

ف يثيرىا بأم مرحمة مف ية بأنيا مف النظاـ العاـ، أم أنو يجكز لممضركر أالمسؤكلتتميز ىذه  -ٖ
أف يثيرىا مف تمقاء نفسو كلك لـ يطالب بيا المدعي.  مراحؿ الدعكل، كلمقاضي أيضا ن

ية، فمنيـ مف يطمؽ عمييا نظرية المسؤكللـ يستقر الفقو عمى كضع تسمية مكحدة ليذه  -ٗ
 ية بدكف خطأ، كمنيـ مف يطمؽ عمييا نظريةالمسؤكلالمخاطر، كمنيـ مف يطمؽ عمييا عبارة 

 تحمؿ التبعة.
 ية بدكف خطأ كجكد نص صريح مف المشرع.المسؤكلال يشترط إلقرار  -َُ

 

 

اإلدارة عمى أساس  المخاطر في القانكف الفرنسي كالمصرم، رسالة  مسؤكليةانظر د.محمد أحمد عبد النعيـ،  -ُ
 كما بعدىا.ِّْـ،صُٓٗٗدكتكراه، جامعة القاىرة، 
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 خطأ في مجاؿ تمكث البيئة البحرية:  الدكلة بدكف مسؤكليةإعماؿ نظرية ثانيان: 

كمع  الدكلة عمى أساس الخطأ مجاؿ لمتطبيؽ في مجاؿ تمكث البيئة البحرية، مسؤكليةلقد كجدت      
ذلؾ تعرضت ىذه النظرية لنقد شديد مف قبؿ الفقو كالقضاء، بسبب عدـ مسايرتيا لمتطكرات العممية 
كالتقدـ الصناعي كالتكنكلكجي، كقد أدل ذلؾ إلى كجكد مشكَلت لمتمكث ال يكجد ليا حؿ مناسب، كما 

رر، كصعكبة إثبات ية بإثبات السبب اْلجنبي الذم أدل إلى حدكث الضالمسؤكلأنو باإلمكاف دفع ىذه 
 .  الخطأ، مما يتعذر عمى المضركر اقتضاء التعكيض الَلـز

كما أف التطكر الصناعي كالتكنكلكجي أدل إلى التكسع في استخداـ اْلجيزة كاَلالت كالمعدات      
الخطيرة، كصاحب ذلؾ تزايد المخاطر في التعامؿ مع تمؾ اْلجيزة كالمعدات. حيث يمكف أف تمحؽ 

شخاص، دكف أف يتمكف ىؤالء مف إثبات أم خطأ مف جانب القائـ بالنشاط، كبالتالي فإف الضرر باْل
الدكلة عمى أساس الخطأ ينطكم عمى مغبة ضياع حقكؽ المضركريف في إصَلح  مسؤكليةالمجكء إلى 

ما لحقيـ مف ضرر أك خسارة، إذ يمزميـ إثبات الخطأ أك العمؿ غير المشركع مف جانب المشكك منو، 
الكقت ذاتو ال غنى عف استعماؿ تقنيات كمخترعات العصر الحديث، كلذلؾ كاف ال بد لمنظـ كفي 

 (ُ)القانكنية مف البحث عف حؿ تكفيقي.

كلذلؾ فقد استقر الفقو القانكني عمى أف قياـ الدكلة أك اْلشخاص المعنكية العامة باستغَلؿ منشأة      
استثنائية، فعمى الدكلة أك الشخص المعنكم العاـ أف أك مشركع ما، إذا صاحب ىذا االستغَلؿ مخاطر 

 .(ِ) تتحمؿ ما يصيب الغير مف ضرر، حتى كلك لـ يتكافر أم خطأ يمكف إسناده إلييا

حيث ينبغي عدالن كعقَلن أف يتحمؿ الذم يمتمؾ مصدر الخطر كمبعثو اْلضرار التي تصيب الغير       
الممكثة مممككة لإلدارة أـ تعمؿ تحت إشرافيا كرقابتيا عمَلن بقكاعد العدالة التي  اْلدكاتكسكاء أكانت 

 (. ّتقضي أف يككف لكؿ امرئ ثمرة عممو)

 

   

 

 .ُْٕانظر د.أحمد عبد الكريـ سَلمة، قانكف حماية البيئة، مرجع سابؽ، ص -1
 .َْْالدكلة عف أضرار التمكث البيئي ، مرجع سابؽ،ص مسؤكليةانظر رسالة  الدكتكراه  -2
 كما بعدىا.ُّٕانظر د.عارؼ صالح مخمؼ، مرجع سابؽ، ص -3
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ذلؾ أف استمزاـ الخطأ أك العمؿ غير المشركع سيترتب عميو حرماف المضركريف مف الحصكؿ عمى      
ف الفقو في ىذه تعكيض بسبب عجزىـ المؤكد عف إثبات كجكد الخطأ أك العمؿ غير المشركع أم أ

 (.ُكف خطأ)بدية المسؤكلالحالة يطبؽ 

ثبات عَلقة السببية بينو كبيف النشاط الذم        أم أف ىذه النظرية تقـك عمى االكتفاء بكقكع الضرر كا 
 ية.المسؤكلأم أف الخطأ أك العمؿ غير المشركع ليس ركف مف أركاف ىذه  أحدثو،

النظرية تقـك عمى أساس نظرية تحمؿ التبعة التي تقـك عمى ثَلثة كيرل جانب مف الفقو أف ىذه       
 :(ِ)أركاف رئيسية ىي

تبعة الربح: كتعني مف يستفيد مف خطر ناشئ عف نشاطو يجب عميو أف يتحمؿ تبعتو،كمف ثـ  -ُ
 أف يعكض اْلضرار الناجمة عف ىذا النشاط.

لم -ِ نما يمـز أف يككف ىناؾ ؤكليةمسفكرة تبعة النشاط: كتعني أف النفع كحده ال يكفي أساسا ن ، كا 
حتى يمكف التعكيض عنو.  نشاط يتسـ بالخطكرة أك يستحدث خطرا ن

ما، يجب أف يككف  -ّ عف الضرر الناجـ  ن مسؤكالن فكرة تبعة السمطة: كمعناىا أف مف برأس مشركعا ن
 عنو حتى كلك لـ يكف ارتكب خطأ، فذلؾ مقابؿ ما لو مف سمطة.

كبالتالي يمكف القكؿ، بأف الدكلة أك اْلشخاص المعنكية العامة التي تقـك بتشغيؿ السفف البحرية،      
فيحؽ لممضركر أف  كيترتب عمى تشغيؿ ىذه السفف، إضرار بالبيئة البحرية، أك باإلنساف أك ممتمكاتو،

كف ممزمة بالتعكيض حتى كلك الدكلة المطمقة، أم أف الدكلة تك مسؤكليةيطالب بالتعكيض باالستناد إلى 
 ثبت انتفاء أم خطأ أك إىماؿ مف جانبيا.

حتى أف البعض يقر بأنو يجب االعتراؼ، فيما يتعمؽ بنظاـ التعكيض عف اْلضرار الناجمة عف      
تمكث البيئة بشكؿ عاـ، بأف مفيـك الخطأ يتجو إلى االنحسار كاالختفاء، كمف ثـ يجب إقرار نظاـ 

لمغير يمـز مف ارتكبو بالتعكيض.ية المكضالمسؤكل  (ّ)كعية، أم أف كؿ فعؿ يسبب ضررا ن

 

نظرية  Absolute Liabilityية المطمقة  المسؤكلية مسميات عديدة منيا، المسؤكلكقد أطمؽ الفقو عمى ىذه  -1
. انظر د.صَلح Strict Liabilityية المشددة أك الكاممة المسؤكل،  The Thoryofriskالمخاطر
 .ُّٓية الدكلية عف المساس بسَلمة البيئة البحرية، مرجع سابؽ، صالمسؤكلىاشـ،

 .َْْالدكلة عف أضرار التمكث البيئي ، مرجع سابؽ،ص مسؤكليةانظر رسالة  الدكتكراه  -2
 كما بعدىا. َِٖمرجع سابؽ، ص ية،المسؤكلاستقراء لقكاعد  انظر د.أحمد محمكد سعد، -3
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كيض عف أضرار تمكث البيئة البحرية مف السفف عمى أساس كبالتالي يمكف إقامة نظاـ التع     
ية المكضكعية. حيث يكتفي بأف يثبت المضركر ما لحقو مف ضرر، حيث أف اشتراط العمؿ المسؤكل

، ية عف أضرار التمكث المسؤكلأك أف يكجد  خطأ، يؤدم إلى تقميص حاالت  غير المشركع دائما ن
ما تحدث تمؾ اْلضرار نتيجة ممارسة الدكلة لحقكقيا، أك بسبب ما تقـك بو مف  البحرم، ْلنو كثيرا ن
أنشطة مشركعة....... كبالتالي ال يصح االعتداد بعدـ المشركعية كأساس كحيد لتحمؿ الدكلة تبعة 

ا يمكف االعتداد بمجرد التسبب بإحداث ية عف اْلضرار التي يمكف أف تترتب نتيجة التمكث، إنمالمسؤكل
 .(ُ)ية المطمقةالمسؤكلالتمكث بصرؼ النظر عف الخطأ أك اإلىماؿ، بما يعني اْلخذ بفكرة 

كىذا ما تضمنتو العديد مف االتفاقيات الدكلية في مجاؿ تمكث البيئة البحرية كمنيا، اتفاقية       
ية المدنية عف أضرار التمكث بالبتركؿ، حيث مسؤكلالـ المتعمقة بُٗٔٗنكفمبر  \ِٗ\برككسؿ المبرمة 

( منيا عمى أف ).........مالؾ السفينة ُ-ّية المطمقة لمالؾ السفينة. فقد نصت المادة )المسؤكلأخذت ب
كقت كقكع الحادث أك كقت كقكع أكؿ حدث إذا اشتممت الحادثة عمى سمسمة مف اْلحداث، يككف 

ركؿ المتسرب أك المفرغ مف السفينة كنتيجة عف أم ضرر تمكث سببو البت ن مسؤكالن 
لمحادث..........كيكفي لمحكـ بالتعكيض أف يثبت المضركر كقكع الضرر بو كعَلقة السببية بيف ذلؾ 
 الضرر كالتمكث الناشئ عف تفريغ البتركؿ أك تسربو، دكف حاجة إلثبات الخطأ مف جانب مالؾ السفينة(.

 (ِ .)مف التمكث السكرم البحرية كىذ ما نص عميو قانكف حماية البيئة

 

 

 

 

 

 

 

 .ْٕٕانظر د.أحمد عبد الكريـ سَلمة، قانكف حماية البيئة، مرجع سابؽ، ص -ُ
 .كما بعدىا مف ىذه الرسالة  ُّٕانظر الصفحة  -ِ
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 المبحث الثاني

 حماية البيئة البحريةالخاصة ب حكامالفة األعمى مخ انونيةالق مؤيداتال 

ينقسـ النظاـ العقابي المطبؽ بشأف جرائـ تمكيث البيئة البحرية في مجممو إلى قسميف رئيسيف: نظاـ      
 عقابي جزائي قائـ عمى عقكبات جزائية، كنظاـ عقابي غير جزائي قائـ عمى جزاءات إدارية كمدنية. 

رة التمييز فيما يتعمؽ بضرك  ُِٗٗكمف جانبو أكصى مؤتمر ريكدم جانيرك المنعقد في أيمكؿ سنة      
النصكص اإلدارية  لمراعاةبالجرائـ ضد البيئة بالتطبيؽ لمقانكف الجزائي العاـ بيف العقكبات المقررة 

كالتنظيمية، كالتي ال تتضمف سمب الحرية كالغمؽ النيائي أك المؤقت لممنشأة، كالعقكبات الجزائية المقررة 
ؿ اإليجابية كالسمبية التي تسبب ضرران خطيران لمبيئة، كما لغرض الردع كالعقاب كذلؾ عمى مختمؼ اْلفعا

أكصى بضركرة أف تتضمف القكانيف الكطنية النص عمى عقكبات جزائية متنكعة كتدابير تَلئـ اْلشخاص 
 كالييئات العامة.   االعتبارية

كقكع أم مخالفة ْلحكاميا كفي حاؿ كقكع مخالفة أحالت االتفاقية   ماربكؿ تفاقيةا كما حظرت     
تطبيؽ العقكبات المناسبة إلى القانكف الكطني لمدكلة التي تتبعيا السفينة، لتكقع بمكجبيا العقكبات عمى 
المخالفة بغض النظر عف مكاف كقكعيا، كما حظرت االتفاقية كقكع أم مخالفة ْلحكاميا داخؿ نطاؽ 

القضائية ْلم طرؼ كمنحت االختصاص لمدكلة الطرؼ في االتفاقية التي تقع في نطاؽ كاليتيا الكالية 
أم مخالفة، كمنحتيا الحؽ في محاسبة أك معاقبة السفينة الممكثة أك أف تككؿ اْلمر لمدكلة التي تتبعيا 

(. كما ُع المخالفة)السفينة لتتخذ اإلجراءات المناسبة بعد تزكيدىا بالمعمكمات كاْلدلة التي تثبت كقك 
ألزمت االتفاقية أف تككف العقكبات المنصكص عمييا في القكانيف المحمية مف الشدة كالصرامة بحيث تحد 

مف الصرامة بغض النظر عف مكاف كقكع  مف كقكع المخالفات لَلتفاقية، كأف تككف عمى قدر متساكو 
 (.ِالمخالفة)

 

 

 مرجع سابؽ، في البحر المتكسط اية البيئة البحرية مف التمكثانظر صمحيو عمي صداقة، النظاـ القانكني لحم -ُ
 .ٕٕ،ص

 .ٔ-ٓـ، مرجع سابؽ، صََِِ، الطبعة الجامعة لعاـ ٖٕ/ّٕ( مف اتفاقية مار بكؿ ْ-ْانظر المادة) -ِ
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بؽ أف المشرع السكرم قد فرض مجمكعة مف القكاعد القانكنية التي اسال ي الفصؿبينا ف ككنا قد    
ف ىذه القكاعد القانكنية اتسمت بأنيا كقائية أم أنيا اليدؼ منيا منع تمكث البيئة البحرية كالحد منو،  كا 

 تساىـ بمنع التمكث قبؿ كقكعو.

إلى إنساف ذم إرادة حرة، تمكنو  ما تخالؼ، ْلنيا مكجية كثيران  الكقائية لكف ىذه القكاعد القانكنية     
الخاصة بحماية البيئة البحرية  كاف البد مف تزكيد القكاعد القانكنية مف ىنا ،االمتثاؿمف العصياف أك 

بمؤيد أك جزاء مادم يكفؿ احتراـ قكاعده كيميزىا عف غيرىا مف قكاعد السمكؾ اْلخرل،  مف التمكث
يا في العقاب أك الثكاب اْلخركم أك في تأنيب الضمير أك تؽ كالتي تتمثؿ جزاءاكقكاعد الديف كاْلخَل

 في استنكار المجتمع كازدرائو لممخالؼ.

ىي منيا ردع كمف ىنا لجأ المشرع السكرم إلى فرض قكاعد قانكنية تتضمف جزاءات مختمفة الغاية      
القانكنية الخاصة بحماية أك مخالفة القكاعد اإلضرار بالبيئة البحرية أك تمكيثيا كؿ لو نفسو سكؿ مف ت

 البيئة البحرية مف التمكث.

، يأخذ صكر متعددة فيك إما أف يككفك إف الجزاء القانكني الذم يترتب عمى تمكث البيئة البحرية،       
ما أف يككف جزاء إدارم جزاء جنائي، ما أف يككف جزاء مدني، كا  ، كبالتالي سنتعرؼ عمى صكر ىذه كا 
رع السكرم كفي القانكف الخاص بحماية البيئة البحرية مف التمكث نص عمى آلية كما أف المش الجزاءات،

، كمف ىنا سنتعرؼ عمى محددة تحصؿ فييا الغرامات كالتعكيضات المترتبة عمى حكادث التمكث البحرم
 ىذه اَللية التي فرضيا المشرع السكرم. كبالتالي سندرس ىذا المبحث في مطمبيف ىما:

 البيئة البحرية.مخالفة اْلحكاـ الخاصة بحماية عمى  القانكنية مؤيداتصكر ال المطمب اْلكؿ:

 الغرامات كالتعكيضات المترتبة عمى حكادث التمكث البحرم.المطمب الثاني: آلية فرض 
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 األول المطمب

 البيئة البحريةمخالفة األحكام الخاصة بحماية  عمى مؤيدات القانونيةصور ال

 يتمثؿ الجزاء القانكني بمؤيد تكقعو السمطة عمى مف يخرؽ حرمة القكاعد القانكنية التي سنتيا،     
 حريتو أك جسمو في المجترئ يصيب قد المؤيد كىذا القانكف، يحددىا التي بالعقكبة المؤيد ىذا كيتجسد

الرادعة  السياسة فإفَّ  البحرية البيئة مجاؿ كفي االجتماعية، أك السياسية حقكقو في أك شرفو، أك مالو أك
 بأم بالبيئة راراإلض شأنو مف فعؿ كؿ ءاز إ  المناسب المؤيد تقرير خَلؿ مف تتمثؿ التمكث مف لحمايتيا
 المؤيدات ىذه كتختمؼ المعنكييف أك الطبيعييف اْلشخاص نشاط عف نتج سكاء التمكث، أشكاؿ مف شكؿ

 أك مدنيان  أك جنائيان  المؤيد يككف فقد تكقعيا التي الجيات كباختَلؼ ليا، المنظمة القكانيف باختَلؼ
مقكاعد لكبالتالي سنقـك بشرح كؿ نكع مف أنكاع ىذه الجزاءات التي تترتب عمى المخالؼ  .(ُ)ان إداري

 :مف خَلؿ تقسيـ ىذا المطمب إلى الفركع التاليةالبحرية مف التمكث، كذلؾ حماية البيئة الخاصة ب

 جنائية.مؤيدات الفرع اْلكؿ: 

 مدنية.مؤيدات الفرع الثاني: 

 إدارية.مؤيدات الفرع الثالث: 

 

 

 

 

 

 

 البيئة، حماية قكانيف أحكاـ ضد المرتكبة المخالفة نفس لمكاجية معان  القانكنية المؤيدات صكر كافة تجتمع قد -ُ
 التمكث آثار لةاكبإز  جنائي، كمؤيد مةاالغر  أك بالسجف عميو يحكـ قد البيئة بتمكيث يتسبب الذمالمشركع  فصاحب
 كمؤيد الترخيص إلغاء أك ركعشالم أك المنشأة إغَلؽ عف فضَلن  مدني كمؤيد عميو المترتبة رااْلضر  كتعكيض
 .إدارم
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 الفرع األول

 جنائيةمؤيدات 

ى الجاني الذم يرتكب جريمة الجنائية ذلؾ اإلجراء العقابي الذم يكقعو القانكف عم المؤيداتنعني ب     
 بيئية.

طالما كاف أىَل ن  (،ُيقرره المشرع لمف تثبت مسؤكليتو عف الجريمة)،جنائيفالعقكبة جزاء      
عف طريؽ المساس بحؽ مف حقكؽ المحكـك عميو، كتتحدد  ذلؾ الجزاءلممسؤكلية الجنائية. كيتحقؽ 

كبة حياة المحكـك جسامة العقكبة بمقدار أىمية الحؽ المعتدل عميو، كدرجة المساس بو، فقد تمس العق
عميو، فتتخذ صكرة اإلعداـ، كقد تمس جسـ اإلنساف، فتتخذ صكرة قطع اليد أك الرجؿ، كقد تمس حريتو، 
فتتخذ صكرة الحبس أك السجف، كقد تمس مالو، فتتخذ صكرة الغرامة أك المصادرة، كقد تمس مصمحة 

 . (ِ)مف مصالحو، كإغَلؽ مصنعو أك متجره، كقد تمس سمعتو كالتشيير بو

كالجزاءات الجنائية التي أكردىا المشرع الجنائي البيئي لردع مرتكبي الجرائـ البيئية، معظميا      
يكصؼ بأنو جنحة بيئية، كليست جنحة تستدعي تشديد العقاب، فمف المؤكد أف أغمب السمككيات 

المصالح البيئية. كال عبرة كاالنتياكات الماسة بالبيئة تعكس النظرة العادية لممشرع الجنائي البيئي تجاه 
فيككف الجزاء عقكبة متى انطبؽ عميو الكصؼ المذككر،  بكصؼ الجزاء بالسمطة المختصة بإصداره،

 (ّكلك كانت السمطة اإلدارية ىي المختصة بإصداره. )

لكف ىناؾ عدد مف الحاالت التي شدد فييا المشرع الجنائي البيئي العقكبة، كمنيا حالت العكد      
 ائي، كما سنرل في الحديث عف تشديد العقكبة، في الفقرات القادمة.الجن

 

 

 .ُِٗـ، صُٖٓٗ، ٓانظر، د.فكزية عبد الستار، مبادئ عمـ اإلجراـ كالعقاب، دار النيضة العربية، ط -ُ
محمد نعيـ فرحات، التشريعات العربية المتعمقة بأمف كحماية البيئة، أكاديمية نايؼ لمعمـك اْلمنية، انظر،  -ِ

 .ُْٕىػ، صُُْٗ، ُالرياض، ط
، اْلحكاـ العامة كالجرائـ الجنائية، ُمحمكد محمكد مصطفى، الجرائـ االقتصادية في القانكف المقارف، جانظر،  -ّ

 .ُْٗـ، صُٕٗٗ، مطبعة جامعة القاىرة كالكتاب الجامعي، القاىرة، ِط
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 أنكاع الجزاءات الجنائية: :أكالن 

جنائية التي نص عمييا المشرع السكرم لمعرفة مدل فعالية ىذه كىنا سنتعرؼ عمى الجزاءات ال      
سياميا في حماية البيئة البحرية مف التمكث.  الجزاءات كا 

 العقكبة الماسة بالنفس )اإلعداـ(: -ُ

العقكبة التي تكقع عمى اإلنساف كتصيبو في نفسو ىي عقكبة اإلعداـ، كىي مف أشد العقكبات      
يي عقكبة استئصاليو مفاداىا إزىاؽ ركح المحكـك عميو، حيث تؤدم إلى كأقساىا عمى اإلطَلؽ، ف

 (ُاستبعاد مف تنفذ بحقو مف عداد أفراد المجتمع عمى نحك نيائي ال رجعة فيو. )

كباستقراء التشريعات البيئية السكرية المتعمقة بحماية البيئة في الجميكرية العربية السكرية نجد أف      
المشرع البيئي أخذ بعقكبة اإلعداـ بحؽ كؿ مف ساىـ أك ساعد في عبكر النفايات النككية أك المشعة أك 

إغراقيا أك حرقيا أك تخزينيا في أراضي الخطرة إلى الجميكرية العربية السكرية بقصد إلقائيا أك دفنيا أك 
 (ِالجميكرية العربية السكرية أك في مياىيا اإلقميمية لكف بشرط أف ينجـ عف ىذا اإلدخاؿ كفاة إنساف. )

لقد كاف المشرع السكرم مكفقا ن في اختيار ىذه العقكبة لكف كاف مف اْلجدر أف تطبؽ عقكبة           
اىـ أك ساعد بعبكر ىذه النفايات سكاء ترتب عمييا كفاة إنساف أـ اإلعداـ بحؽ كؿ شخص أدخؿ أك س

لـ يترتب، كذلؾ بالنظر إلى خطكرة ىذه النفايات حيث أف إدخالو إلى البيئة يؤدم إلى ضرر دائـ عمى 
 المكارد التي تَلمسيا.

كىذا ما تداركو قانكف حماية البيئة اإلماراتي، حيث أخذ بعقكبة اإلعداـ في حؽ كؿ شخص طبيعي      
أك معنكم يستكرد أك يجمب مكاد أك نفايات نككية أك نفايات خطرة، أك يقـك بدفنيا أك إغراقيا أك تخزينيا، 

 أك يتخمص منيا بأم صكرة في بيئة الدكلة.

 العقكبة عمى الجسـ: -ِ

إف العقكبة التي تكقع عمى اإلنساف كتصيبو في جسمو تتمثؿ في: الجمد، قطع اليد، قطع الرجؿ، أك      
غير ذلؾ مف اإليذاء الجسماني. كال يكجد ما يمنع أف تطبؽ ىذه العقكبات عمى المخالفيف لقكانيف حماية 

 البيئة.

 .ُْٖمرجع سابؽ، ص محمد نعيـ فرحات، التشريعات العربية المتعمقة بأمف كحماية البيئة، -ُ
المتعمؽ بإرساء القكاعد اْلساسية لسَلمة البيئة كحمايتيا مف  َُِِلعاـ  \ُِ\مف القانكف  \ُّ\انظر المادة -ِ

 التمكث.



216 
 

كباستقراء قكاعد التشريع البيئي السكرم نجد أنو لـ يأخذ بيذه العقكبة. كبرأينا أنو ليس ىنالؾ ما      
ذه العقكبة في مجاؿ تمكث البيئة، كخاصة إذا ترتب عمى مخالفة يمنع مف أف يأخذ المشرع السكرم بي

التشريعات البيئية اإلخَلؿ باْلمف الكطني، أك ضرر دائـ عمى المكارد، أك حدكث عاىات أك إعاقات 
مف الفساد في اْلرض، كيترتب عميو إيقاع العقكبة الجسمية، مصداقا لقكلو  مستديمة، فإف ذلؾ يعد ضربا ن

مَّبيكا أى ًإنَّمى }تعالى  يىٍسعىٍكفى ًفي اٍْلىٍرًض فىسىادنا أىٍف ييقىتَّميكا أىٍك ييصى اًربيكفى المَّوى كىرىسيكلىوي كى زىاءي الًَّذيفى ييحى ٍك تيقىطَّعى ا جى
لىييـٍ فً  ؼو أىٍك ييٍنفىٍكا ًمفى اٍْلىٍرًض ذىًلؾى لىييـٍ ًخٍزمه ًفي الدٍُّنيىا كى ميييـٍ ًمٍف ًخَلى ـٍ كىأىٍرجي اٍَلىًخرىًة عىذىابه ي أىٍيًديًي

  (ُ.){عىًظيـه 
 

 العقكبة السالبة لمحرية:-ّ

، أك االعتقاؿ أك اْلشغاؿ الشاقة المؤقتة أك المؤبدة العقكبة السالبة لمحرية ىي السجف أك الحبس     
، كتتفاكت مدة ةحيث تعد العقكبة السالبة لمحرية مف أىـ العقكبات المجدية كالمؤثرة في حماية البيئ

 العقكبة السالبة لمحرية المحكـك بيا تبعا ن لجسامة االعتداء أك الضرر المرتكب ضد البيئة.

مف العقكبة السالبة لمحرية، كىذا ما نصت عميو معظـ قكانيف حماية       كيجكز الحكـ بالغرامة بدال ن
ضي ميمة اختيار البيئة العربية، كىي سياسة حكيمة نظرا ن ْلنيا تتسـ بطابع االعتداؿ، كتتيح لمقا

مف قانكف حماية كتحسيف البيئة العراقي  \َِ\(، كالمادة ِالعقكبة المَلئمة في ضكء ظركؼ الجريمة)
مف ىذا القانكف بالحبس أك بغرامة(. كما كرد في  \ُٗ\بقكليا: )......يعاقب المخالؼ ْلحكاـ المادة 

( مف ٖٕ،ٕٔ،ٕٓ،ّٕفي المكاد ) ( مف قانكف حماية البيئة المصرم، كما كردٖٗ، ُٗ، ٖٓالمكاد) 
قانكف حماية البيئة اإلماراتي، حيث نصت عمى عبارة أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف، أم الحبس أك 

 الغرامة.

لكف نرل أف الحكـ بالغرامة بدالن عف العقكبة السالبة لمحرية ىك مف اْلمكر السمبية كالتي تؤدم إلى      
اني، حيث أف الجاني يقارف بيف الغرامة التي يطمب منو دفعيا زيادة تمكث البيئة كليس إلى ردع الج

كاْلرباح التي تعكد عميو مف جراء العمؿ الممكث لمبيئة فإذا كانت اْلرباح أكبر مف الغرامة يقترؼ العمؿ 
مف تكاليؼ اإلنتاج دكف أف تحدث  الممكث لمبيئة كيدفع الغرامة عف رضا كاختيار كما لك كانت جزءا ن

 امة المالية في نفسو أم أثر رادع. عقكبة الغر 

 

 .\ّّ\سكرة المائدة اَلية  -ُ
 .ُِٔ، صُُٖٗ، مطبعة جامعة بغداد، ُفخرم عبد الرزاؽ الحديثي، قانكف العقكبات الجرائـ االقتصادية، ط -ِ
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كبالتالي عمى المشرع البيئي أف ال ينص عمى استبداؿ الغرامة بالحبس. إنما عمى المشرع أف يمـز      
 أك يجيز الجمع بينيما كذلؾ حسب مدل الضرر المرتكب كجسامة االعتداء عمى البيئة. 

أعمى ال تتجاكزه       ، دكف سالبةعقكبة الالكقد يحدد التشريع أك النظاـ البيئي في بعض الحاالت حدا ن
 ُفقرة  ُّكذلؾ في المادة  - َُِِلعاـ  ُِرقـ  قانكفالكمف ذلؾ ما نص عميو  تحديد الحد اْلدنى،

بمعاقبة كؿ مف يدخؿ النفايات النككية أك المشعة أك الخطرة بقصد إلقائيا أك دفنيا أك إغراقيا   -بند ب
مياىيا اإلقميمية باْلشغاؿ الشاقة أك حرقيا أك تخزينيا في أراضي الجميكرية العربية السكرية أك 

 ما نصت عمى ذلؾ الَلئحة التنفيذية لمنظاـ العاـ لمبيئة السعكدم بقكلياكمف ذلؾ أيضان  (.ُالمؤبدة)
 يعاقب مف يخالؼ أحكاـ ىذا النظاـ بمدة ال تزيد عف  خمس سنكات(.)

دكف تحديد  يذه العقكبةنى لحدا ن أدكعكس مف ذلؾ نجد أحيانا ن أخرل أف التشريع البيئي يحدد       
المتعمؽ بإرساء القكاعد اْلساسية  َُِِلعاـ  \ُِ\لمحد اْلعمى، كمف ذلؾ ما نص عميو القانكف 
منو بقكلو: )كؿ مف ساعد أك ساىـ في عبكر  \ُّ\لسَلمة البيئة كحمايتيا مف التمكث في المادة 

خمس  (ِ)ية السكرية يعاقب باالعتقاؿ المؤقتالنفايات النككية أك المشعة أك الخطرة إلى الجميكرية العرب
ككذلؾ الفقرة الثانية مف نفس المادة بند ج نصت عمى )في حاؿ التكرار تككف سنكات عمى اْلقؿ(.

 العقكبة الحبس ثَلثة أشير عمى اْلقؿ(.

 

مجيدة  بأعماؿ القياـ عمى معيا كيجبر عميو، المحكـك حرية فييا تسمب جنائية، عقكبة الشاقة اْلشغاؿ عقكبة -ُ
 طيمة تستمر مؤبدة عقكبة :نكعيف عمى كىي .خارجو في أك السجف داخؿ في سكاء كعمره، جنسو مع تتناسب
 تنفيذ عمى عامان  عشريف مركر بعد صَلحو أك ثبت خاصان، عفكان  أك عامان  عفكان  ناؿ إذا إال عميو، المحكـك حياة

 ثَلث بيف مدتيا كحاتتر  مؤقتة، كعقكبة .الحكـ النافذ كقؼ أحكاـ كفؽ شرطيان  جان اإفر  عنو يفرج حيث عقكبتو،
 ئياالجز  التشريع ج،االسر  عبكد . د . أ انظر .ذلؾ خَلؼ عمى القانكف نص إذا إال سنة، عشرة كخمس سنكات
 عاـ طبعة دمشؽ، جامعة العامة، مطبكعات المبادئ اْلكؿ، الجزء السكرم، كالقانكف اإلسَلمي الفقو في المقارف
  .ُّْ ص ـ، ُٖٖٗ

 أفٍ  فييا يشترط ال المعتقمكف بيا يقـك التي اْلعماؿ أفَّ  ىك الشاقة اْلشغاؿ كبيف االعتقاؿ المؤقت بيف كالفرؽ -ِ
 إدارة تنظميا التي اْلعماؿ مف مجمكعة بيف مف بأنفسيـ يختاركنيا ىـ الذيف اْلعماؿ كىذه مجيدة، تككف

 عمى المعتقميف أفَّ  كما .فيو يرغبكف الذم العمؿ عمييـ اختيار لممحكـك يحؽ ال الشاقة اْلشغاؿ في بينما السجف،
 في كىـ برضاىـ ذلؾ يتـ أفٍ  بد مف كال السجف خارج العمؿ عمى يجبركف ال الشاقة باْلشغاؿ المحككميف عكس
 ّْٓصالسابؽ،  المرجع ذات، انظر .ذلؾ ىـ دكااأر  إذا إال السجناء زم ارتداء عمى يجبركف ال الكقت ذات



218 
 

إال أنو في كثير مف الحاالت نجد أف المشرع البيئي يحدد حدا ن أعمى كحدا ن أدنى تتراكح بينيما        
عقكبة السجف أك الحبس. كيترؾ لمقاضي حرية اختيار المدة المناسبة حسب جسامة الجريمة البيئية 

لؼ بعقكبة الحبس مدة ال المرتكبة. كمف ذلؾ ما نص عميو قانكف حماية البيئة اْلردني الذم عاقب المخا
تقؿ عف سنة كال تزيد عف ثَلث سنكات عندما يتـ إدخاؿ نفايات خطرة ككاف مرتكب ىذه الجريمة رباف 

 السفينة أك الباخرة كحصؿ أف تـ إلقاء مكاد ممكثة في المياه اإلقميمية.

قيؽ الردع العاـ كالخاص كعمى الرغـ مف المنافع المتأتية مف العقكبة السالبة لمحرية، كأثرىا في تح     
بحؽ مرتكبي الجرائـ البيئية. إال أنيا غير كافية لتحقيؽ ما يرمي إليو المشرع البيئي مف إرساء لقكاعد 
العدالة كتحقيؽ الردع العاـ كالخاص، فالعدالة تتأذل مف عدـ التناسب بيف الجريمة البيئية المرتكبة 

ادية كالمعنكية الناجمة عف الجرائـ البيئية التي يعاقب كالعقكبة المفركضة، إذ أف جسامة اْلضرار الم
 ثر اْلحياف قدر اإلثـ أك الذنب في ىذا النكع مف الجرائـ.كعمييا المشرع البيئي بعقكبة الحبس تفكؽ في أ

ككما ىك معمـك أف مبدأ التناسب قد أصبح سمة مف سمات السياسة الجنائية السميمة، إذ كمما      
لسالبة لمحرية مع الجريمة البيئية المرتكبة ، كمما زاد ذلؾ مف القيمة اإلقناعية لمقاعدة تناسبت العقكبة ا

الجنائية، بما يكفؿ تحقيقيا لكظيفة  الردع بنكعيو المرجك منيا. كىذا ما أكده إعَلف حقكؽ اإلنساف 
القاعدة  في مادتو الثامنة التي أكدت ضركرة أف ال تتضمف ُٖٕٗكالمكاطف الصادر في فرنسا سنة 

القانكنية سكل العقكبات الضركرية، بمعنى أخر عمى المشرع البيئي أال يمجأ إال لمعقكبات المتناسبة 
 (. ُكفداحة الفعؿ البيئي المرتكب)

أضؼ إلى ذلؾ أنو تثكر مشكمة أخرل تتمثؿ في كيفية تطبيؽ العقكبة السالبة لمحرية بحؽ مرتكب 
 (.ِعنكم ال تستقيـ معو ىذه العقكبة)الجريمة البيئية إذا عممنا أنو شخص م

 العقكبات المالية: -4

إذا كانت العقكبة السالبة لمحرية ىي أبرز العقكبات في القانكف العاـ، فإف العقكبات المالية ىي      
أبرز العقكبات بالنسبة لمجرائـ البيئية، كعميو فقد اتجيت معظـ التشريعات البيئية كمنيا التشريع البيئي 

يترتب عمى إيقاعيا إنقاص الذمة ء المالي بخصكص جرائـ تمكث البيئة، حيث انحك تغميب الجز   السكرم
، دكف المساس بجسمو أك حريتو، كىي متعددة كمتنكعة كتعتبر امةالمالية لممحكـك عميو بيا لممصمحة الع

  ( مف أكثر العقكبات المالية استخدامان في مجاؿ جرائـ تمكيث البيئة .ّالغرامة كالمصادرة)

 .75، ص2001دار الجامعٌة الجدٌدة، اإلسكندرٌة، سلٌمان عبد المنعم، أصول علم الجزاء الجنائً، ال -1

 .296، ص2000، دار الجماهٌرٌة اللٌبٌة، بنغازي، 1الجٌالنً عبد السالم ارحومة، حماٌة البٌئة بالقانون، ط -2
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فالغرامة مبمغ مف الماؿ يمتـز المحكـك عميو بدفعو إلى الخزينة العامة، كذلؾ ضمف الحدكد التي      
ف اْلىمية التي تحتميا عقكبة الغرامة بالنسبة لحماية البيئة ُينص عمييا القانكف أك النظاـ البيئي) (. كا 

ي عمى حد سكاء، فيي تتَلءـ مع ليست كليدة فراغ، بؿ ىي ناتجة عف مَلئمة ىذه العقكبة لمجـر كالجان
الجـر إذ أف أغمب الجرائـ البيئية تتصؿ بالماؿ بطريقة أك بأخرل، إذ تحدث بمناسبة ممارسة نشاط 

حيث يجـر المحكـك عميو مف الكسب غير  اقتصادم، فتككف الغرامة بالنسبة ليا مف جنس العمؿ،
، أك ينزؿ بالمحكـك عميو غـر مقابؿ المشركع الذم استيدؼ الحصكؿ عميو مف جراء مساسو بالبيئة

 (.ِلمضرر الذم حدث لمبيئة)

كمف جية أخرل فإف الغرامة تتَلءـ مع الجاني، فالغرامة البيئية غالبا ن ما تسند إلى أشخاص      
معنكييف، فتككف عقكبة الغرامة مناسبة لطبيعة مرتكبييا، كتحديدا ن عند تشديدىا. كما أف أىمية الغرامة 

جممة فكائد يمكف جنييا مف الناحية االقتصادية إذ تعد ىذه الغرامات بمثابة ضريبة اْلمف  ترجع إلى
 (.ّالبيئي الذم خرقو مرتكب الجريمة البيئية)

كقد يحدد القانكف أحيانا ن مقدار الغرامة المفركضة عمى الجريمة المرتكبة كذلؾ بمبمغ ثابت ال يجكز      
الخاص بحماية  ََِٔلعاـ  \ٗ\مف القانكف رقـ  \ُٓ\نص المادة النزكؿ عنو أك تجاكزه، كمف ذلؾ 

التي تنص عمى أف ) يعاقب مالؾ السفينة أك ناقمة الزيت أك مف  مف التمكث، السكرية البيئة البحرية
يادة شيمثمو بغرامة مقدارىا خمسكف ألؼ ليرة سكرية أك ما يعادليا بعممة قابمة لمتحكيؿ إذا تبيف أف ال

 لمنع التمكث منتيية الصَلحية(.الدكلية 

 ، ان مع كَلىما أك النقكد أك اْلشياء مكضكعيا أفَّ  في عنيا تختمؼ لكنيا مالية، عقكبة نياأ في مةار غال مع المصادرة تتفؽ -ّ
 المنقكلة كغير المنقكلة عميو المحكـك أمكاؿ جميع تشمؿ :عامة :نكعاف كالمصادرة. دائمان  النقكد فيي مةار غمكضكع الا أمَّ 

 مف بالذات معينة أشياء أك كاحدان  شيئان  إال تصيب ال كىذه :كخاصة .السكرم الدستكر مف ُٓ المادة بمكجب ممنكعة كىذه
 أحكامو في العقكبات قانكف عناىا التي المصادرة ىي كىذه .ثمرتيا أك أداتيا أك الجريمة كجسـ عميو المحككـ أمَلؾ
. كانظر في تأصيؿ التفرقة بيف بعد كما َِّ الصفحة ذكره، سبؽ مرجععبكد السراج،  د . أ :انظر .الدستكر كأباحيا

المصادرة كالغرامة، انظر د.محمكد داكد يعقكب، المسؤكلية في القانكف الجنائي كاالقتصادم، دراسة مقارنة بيف القكانيف 
 .ِّٗ-ِّّ، صََِٖ، ُالعربية كالقانكف الفرنسي، منشكرات الحمبي الحقكقية، ط

محمكد نجيب حسني، شرح قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، دار النيضة . ك ّٖٕانظر أ.د عبكد السراج، مرجع سابؽ، ص -ُ
 .ّٕٓ، صُِٖٗالعربية، القاىرة، 

 .ُٔسميماف عبد المنعـ، أصكؿ عمـ الجزاء الجنائي، مرجع سابؽ، ص -ِ
، مكتبة دار الثقافة، عماف، ُالعاـ،طلحكيمي، النظرية العامة لمجرائـ ذات الخطر اعبد الباسط محمد سيؼ  -ّ

 .َّّ، صََِِ
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كما فرض القانكف السابؽ الذكر غرامة مقدارىا مائة ألؼ ليرة سكرية عمى كؿ سفينة يزيد محمكليا      
طف مسجؿ كعمى كؿ ناقمة زيت كذلؾ في حاؿ عدـ حيازة سجؿ زيت أك عدـ انتظاـ  \ََْ\القائـ عمى 

لزيت أك في حاؿ معارضة السمطات البيئية في الميناء مف تدقيؽ سجؿ عمميات القيد في سجؿ ا
 (.ُالزيت)

كعندما يتـ رمي القاذكرات ضمف المياه اإلقميمية السكرية أك المنطقة االقتصادية الخالصة مف أية      
 اَلسنة(. كفي حاؿ تصريؼ المياه ِسفينة أك ناقمة زيت، يتـ فرض غرامة مقدارىا مائتا ألؼ ليرة سكرية)

مف أم سفينة أك ناقمة زيت في المياه اإلقميمية السكرية أك المنطقة االقتصادية الخالصة، يستكفى مف 
 (.ّألؼ ليرة سكرية) \ََََُٓ\كؿ سفينة أك ناقمة زيت قامت بالتصريؼ غرامة مقدارىا 

كؿ عنو عند فرض نى ال يجكز النز دكقد يحدد القانكف أحيانا ن في بعض الجرائـ البيئية حدا ن أ     
كدكف أف يتقيد بتحديد حد أعمى لعقكبة الغرامة. كعمى العكس مف ذلؾ في حاالت أخرل،  عقكبة الغرامة،

لعادة اقد يحدد النص القانكني حدا ن أعمى ال تتجاكزه عقكبة الغرامة دكف تحديد لمحد اْلعمى. إال أنو في 
ـر البيئي المرتكب حديف: أدنى كأعمى، ليتيح لنص القانكني المقرر لمغرامة المفركضة عمى الجايضع 

مف  \ٔ\الفرصة إلعماؿ السمطة التقديرية لممحاكـ بما تراه مناسبا ن دكف تجاكزىما. كمف ذلؾ نص المادة 
كالتي تضمنت عمى أف ) يعاقب المتسبب  ََِٔلعاـ  \ٗ\قانكف حماية البيئة البحرية مف التمكث رقـ 

مئة كخمسيف ألؼ ليرة سكرية كمميكني ليرة  \ََََُٓ\تراكح بيف بحادث التمكث بالزيت بغرامة ت
 سكرية(. 

كتنص بعض التشريعات البيئية عمى تطبيؽ الغرامة بديَل ن عف العقكبة السالبة لمحرية أك باإلضافة      
المتعمؽ بإرساء القكاعد اْلساسية  َُِِلعاـ  \ُِ\مف القانكف  \ُ-ُّ\إلييا، كمف ذلؾ نص المادة 

مة البيئة كحمايتيا مف التمكث حيث عاقبة كؿ مف ساىـ في عبكر النفايات النككية أك المشعة أك لسَل
الخطرة إلى الجميكرية العربية السكرية باالعتقاؿ المؤقت خمس سنكات عمى اْلقؿ كبالغرامة مف عشرة 

 مَلييف ليرة سكرية إلى عشريف مميكف ليرة سكرية.

 

 

 الخاص بحماية البيئة البحرية مف التمكث. ََِٔلعاـ  \ٗ\رقـ  مف القانكف \ُٔ\انظر المادة  -ُ
 مف القانكف السابؽ. \ِٓ \انظر المادة -ِ
 مف القانكف السابؽ. \َّ\انظر المادة  -ّ
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غير أف المبالغ التي نصت عمييا معظـ التشريعات البيئية قميمة، ال تتناسب مع حجـ الضرر المترتب   
شكؿ أم ردع لمسفف التي تشحف مكاد قيمتيا المَلييف، كال تتناسب كال ت عمى ارتكاب الجريمة البيئية،

مما  (ُمع مستكل الضرر أك الخطر عمى البيئة مف ىذه المكاد الكيماكية أك المشعة أك السامة) مطمقان 
دفع التشريعات البيئية التي صدرت حديثا ن إلى تشديد عقكبة الغرامة كمضاعفة مقدارىا، خاصة في 

(، كىذا ما جاء ِذلؾ لزيادة أثرىا كفاعميتيا في ردع المخالفيف ْلحكاـ التشريعات البيئية)حاالت العكد، ك 
 \َٓ\. حيث عاقب القانكف  ََِِلعاـ  \َٓ\كالذم ألغى العمؿ بالقانكف  َُِِلعاـ  \ُِ\بو القانكف 

عربية السكرية كؿ مف ساىـ أك ساعد في عبكر النفايات النككية أك المشعة إلى الجميكرية ال ََِِلعاـ 
بالغرامة مف ثَلثة مَلييف ليرة سكرية إلى عشرة مَلييف ليرة سكرية، بينما جاء تعديؿ ىذه الغرامة بالقانكف 

منو بجعؿ ىذه الغرامة تتراكح مف عشرة مَلييف ليرة سكرية إلى  \ُّ\كذلؾ في المادة  َُِِلعاـ  \ُِ\
كرم بعض الغرامات التي كردت في القانكف رقـ عشريف مميكف ليرة سكرية. كحبذا لك يعدؿ المشرع الس

الخاص بحماية البيئة البحرية مف التمكث بحيث تككف أكثر فعالية في ردع المخالفيف  ََِٔلعاـ  \ٗ\
 ْلحكاـ ىذا القانكف.

كقد ال يتضمف التشريع البيئي غرامة ثابتة إنما تككف غرامة نسبية، كالغرامة النسبية ىي نكع مف      
الغرامات ال ينص عمييا القانكف بمقدار معيف أك بمبمغ نقدم ثابت، بؿ ترتبط بالضرر أك الفائدة التي 

فالمقصكد  (.ّحديد مقدارىا)تحققت مف الجريمة، كسميت نسبية ْلنيا تتناسب مع الضرر أك الفائدة في ت
ىك القضاء عمى الكسب غير المشركع الذم ارتكبت ْلجمو الجريمة. كأف تككف  بالغرامة النسبية إذان 

أف تككف خمسة  أك (ْالغرامة ىي نصؼ أك ثمث أك كؿ المبمغ الذم حصؿ عميو الفاعؿ مف جريمتو)
ما تضمنو  كمف ذلؾالخ، بالتمكث............في المائة أك ضعفي رأس الماؿ أك البضاعة التي تسببت 

منو عندما أجاز لمقاضي أف يحكـ بالغرامة التي تتراكح مف  \ُّ\في المادة  َُِِلعاـ  \ُِ\القانكف 
 عشرة مَلييف إلى عشريف مميكف ليرة سكرية أك بضعفي قيمة الشحنة أييما أكثر.

 .ِٕٗلقانكف، مرجع سابؽ، صانظر د. الجيَلني عبد السَلـ أرحكمة، حماية البيئة با -ُ
حسف محمد المعيكؼ، الحماية الجنائية لمبيئة في تشريعات مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربي )دراسة  -ِ

، جامعة نايؼ العربية لمعمـك -قسـ العدالة الجنائية -تأصيمية(، رسالة ماجستير مقدمة إلى كمية الدراسات العميا
 .ُِٓ، صىػُِْٔاْلمنية، 

، مؤسسة الثقافة الجامعية، اإلسكندرية، دكف ذكر تاريخ ُالنظرية العامة لقانكف العقكبات، طجَلؿ ثركت،  -ّ
 .ُْٖالنشر، ص

، ََِٓ، شرح قانكف العقكبات، القسـ العاـ، الجزء اْلكؿ، دار النيضة العربية، عمي  انظر د. يسر أنكر -ْ
 كما بعدىا.ِْٔص
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ابي في اعتبارات الردع كاإلصَلح كالتعكيض عف كيَلحظ أف ىذا النكع مف الغرامات ذك أثر إيج     
إيجابي  رامة اليكمية، كليا أيضا ن أثر المخالفات البيئية. كما أف ىناؾ نكع أخر مف الغرامات يسمى الغ

الي في حماية البيئة، حيث تقدر الغرامة عمى أساس خطكرة الجريمة، كمدة استمرارىا، كالكضع الم
قانكف التخمص مف الزيكت اْلمريكي بمعاقبة أم  يونص عم ذلؾ ما كمفلمرتكب المخالفة البيئية، 

دكالر كال تزيد عف  \ََِٓ\شخص يصرؼ بإىماؿ زيكتا ن في البيئة البحرية بغرامة ال تقؿ عف 
ذا كاف ارتكاب الفعؿ عف عمد فإف الغرامة ال تقؿ عف  \َََِٓ\  \َََٓ\دكالر عف كؿ يـك مخالفة، كا 

ألؼ دكالر عف كؿ يـك مخالفة، كقد القى ىذا القانكف استحساف الكثيريف  \ََََٓ\دكالر كال تزيد عمى 
، لمراعاتو المستثمريف الصغار كأصحاب الدخكؿ كْلنو يحقؽ الردع بنكعيو، كما أنو أ ثر عدال ن

 (.ُالقميمة)

كذلؾ  َُِِلعاـ  \ُِ\كقد تضمف التشريع البيئي السكرم ىذا النكع مف الغرامة كذلؾ في القانكف      
كؿ مف مف يتخمؼ عف إزالة المخالفة بعد المدة المحددة  -منو التي نصت عمى أف ) ب \ٓ\في المادة 

إلزالتيا يعاقب بالغرامة مبمغا ن ال يقؿ عف عشرة أالؼ ليرة سكرية كال يزيد عف خمسيف ألؼ ليرة سكرية 
مف القانكف  \ٔ\في المادة ىذه المخالفة. كما عاقب المشرع البيئي عف كؿ يـك تخمؼ فيو عف إزالة 

السابؽ بالغرامة مائة ألؼ ليرة سكرية صاحب المنشأة المغمقة المخالفة عف كؿ يـك زاكؿ فيو العمؿ أثناء 
 المدة المخصصة إلزالة المخالفة.

كقد يحصؿ في الكاقع العممي أف يمتنع المحكـك عميو بالغرامة عف تأديتيا كدفعيا، فما ىك العمؿ      
حالة. بالرجكع إلى التشريعات البيئية لـ نجد فييا أية إشارة إلى اإلكراه البدني إلجبار المحكـك في ىذه ال

عميو الممتنع عف دفع الغرامة في نطاؽ جرائـ التمكث البيئي، إال أنو، بالرجكع إلى القكاعد العامة في 
اعتبار أف اإلكراه البدني ىك قانكف أصكؿ المحاكمات الجنائية، فإنو يمكف قير المحكـك عميو الممتنع، ب

 إحدل الضمانات الميمة لتحصيؿ الغرامة المحكـك بيا.

كما خص المشرع السكرم أحكاـ خاصة بتنفيذ عقكبة الغرامة المحكـك بيا في جرائـ تمكث البيئة      
عمى أنو يحظر رمي القاذكرات ضمف  ََِٔلعاـ  ٗمف القانكف رقـ  ِٓالبحرية، حيث تنص المادة 

ياه اإلقميمية السكرية أك المنطقة اإلقتصادية الخالصة مف أم سفينة أك ناقمة زيت، كيترتب عمى ىذه الم
 المخالفة غرامة مالية قدرىا مائتا ألؼ ليرة سكرية. 

 

 ، مرجع سابؽ.ِٖٗالجيَلني عبد السمـ ارحكمة، حماية البيئة بالقانكف، ص -ُ



213 
 

مف ذات القانكف عمى أنو تغـر كؿ سفينة أك ناقمة زيت بمبمغ قدره مائتا ألؼ ليرة  ِٓكتنص المادة      
 سكرية، في الحاالت التالية:

 سجؿ القاذكرات كخطة العمؿ. حيازةعدـ  - أ
 عدـ انتظاـ عمميات القيد في سجؿ القاذكرات. - ب
 معارضة سمطات الميناء المختصة مف تدقيؽ سجؿ القاذكرات. - ج

مف ىذا القانكف مف قبؿ المديرية  ِٗكِٓكتحجز السفينة أك ناقمة الزيت المخالفة ْلحكاـ المادتيف      
 العامة لممكانئ إلى حيف تسديد قيمة الغرامة أك تقديـ كفالة مصرفية بذلؾ.

كمف خَلؿ النصكص السابقة يتضح لنا عدـ جكاز كقؼ تنفيذ عقكبة الغرامة المحكـك بيا في جرائـ      
في مجاؿ مكافحة تمؾ الجرائـ، كتعتبر مف  جكىريان  تمكث البيئة البحرية، كبذلؾ تمعب الغرامات دكران 

 أفضؿ الكسائؿ لتحقيؽ الردع كاإلصَلح كالتعكيض التي تتطمبيا ىذه النكعية الخاصة مف الجرائـ.

 : تشديد العقكبة الجنائية:ثانيان 

باستقراء التشريعات الخاصة بحماية البيئة مف التمكث، نَلحظ أنيا قد شددت مف الجزاءات الجنائية      
تكرار المخالفة البيئية(، نكع الجريمة البيئية ) المقررة عمى تمكث البيئة لعدة أسباب، منيا: العكد الجنائي

 المرتكبة........الخ.

 البيئية(:العكد الجنائي )تكرار المخالفة  -ُ

لغرض تشديد العقكبة كالحد مف التمكث البيئي، أجمعت قكانيف حماية البيئة عمى اْلخذ بالعكد،      
كتكرار المخالفة البيئية، كعده سببا ن مف أسباب تشديد العقكبة عمى المذنبيف العائديف لإلجراـ، بترتيبيا 

، أك لعقكبتي الحبس كالغرامة معا ن  ، أك بمضاعفة قيمة الغرامة، مف أجؿ نظاـ لعقكبة الحبس تصاعديا ن
أنو في  َُِِلعاـ  \ُِ\مف القانكف  \ج-ِ\فقرة \ُّ\أكثر فعالية. كمف ذلؾ ما نصت عميو المادة 

 حاؿ التكرار تككف العقكبة الحبس ثَلثة أشير عمى اْلقؿ كمضاعفة الغرامة.

المتعمؽ بحماية البيئة البحرية  ََِٔـ لعا \ٗ\مف القانكف  \ٔ\كمف ذلؾ أيضا ن ما تضمنتو المادة      
ألؼ ليرة سكرية  \ََََُٓ\مف التمكث حيث عاقبة المتسبب بحادث التمكث بالزيت بغرامة تتراكح بيف 

كتضاعؼ قيمة الغرامة في حاؿ تكرار المخالفة خَلؿ عاـ مف كقكع المخالفة اْلكلى. ككذلؾ نص المادة 
عمى مضاعفة الغرامة في حاؿ تكرار المخالفة خَلؿ عاـ مف القانكف السابؽ حيث نصت  \َّ\ك \ِٓ\

 كاحد مف تاريخ كقكعيا.
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 نكع الجريمة البيئية المرتكبة: -ِ

تـ تشديد العقكبة بالنسبة لبعض الجرائـ البيئية الخطرة، كتمؾ الجرائـ المتعمقة بالنفايات الخطرة أك      
 \ُّ\ت إلى اإلعداـ. كمف ذلؾ نص المادة المشعة أك النككية، التي كصمت عقكبتيا في بعض الحاال

بنصيا عمى أف )تككف العقكبة اْلشغاؿ الشاقة المؤبدة إذا  َُِِلعاـ  \ُِ\مف القانكف  \ب-ُ\فقرة 
أدخؿ ىذه النفايات بقصد إلقائيا أك دفنيا أك حرقيا أك دفنيا أك إغراقيا أك تخزينيا في أراضي 

 قميمية كتصؿ إلى اإلعداـ إذا نجـ عف ىذا اإلدخاؿ كفاة إنساف.الجميكرية العربية السكرية أك مياىيا اإل

مما سبؽ نَلحظ أف العقكبات السالبة لمحرية المقررة عمى تمكيث البيئة في التشريع السكرم أنيا ال      
تفي بالغرض كال تكفي لتحقيؽ اليدؼ المنشكد المرجك منيا، كىك تحقيؽ الردع بنكعيو الخاص كالعاـ، 

تناسبيا مع جسامة اْلضرار الناشئة عف الجرائـ البيئية. كما أف مبالغ الغرامات التي نص  بسبب عدـ
عمييا التشريع البيئي قميمة، كال تتناسب مع حجـ الضرر الذم أحدثو مرتكب الجريمة البيئية، مما يجعؿ 

برل، كالمستثمريف رجاؿ اْلعماؿ، كأصحاب المصانع كالمعامؿ كبقية المشاريع االقتصادية كالصناعية الك
الممكثيف لمبيئة يدفعكنيا طكاعية كبرغبتيـ ككأنيا جزء مف تكاليؼ اإلنتاج االعتيادية المألكفة لدييـ، كمف 
ثـ فإنو يصبح فرضيا عمييـ مف الناحية الكاقعية كالعممية ال قيمة لو، إال أف ىذا المأخذ تداركو المشرع 

ض غرامة تتراكح مف عشرة مَلييف إلى عشريف مميكف ليرة عندما فر  َُِِ\لعاـ  \ُِ\السكرم بالقانكف 
غراقيا في البيئة البحرية السكرية.   سكرية فيما يتعمؽ بالنفايات النككية كالخطرة كا 

كمف ىنا نقترح لك يعدؿ المشرع السكرم الغرامات الكاردة في قانكف حماية البيئة البحرية مف التمكث      
كأف يضيؼ العقكبة السالبة لمحرية لمجرائـ البيئية  ة البيئية المرتكبة.بحيث تصبح متناسبة مع الجريم

كجدنا أف عقكبة الغرامة أخذت حصة  ََِٔلعاـ  \ٗ\الممكث لمبيئة البحرية، حيث أنو باستقراء القانكف
اْلسد مف بيف العقكبات حيث لـ يكجد في ىذا القانكف أم عقكبة سالبة لمحرية، كىذا ما يجعؿ ربابنة 

فف كمَلكيا كككَلئيا يرتكبكف الجرائـ البيئية، ْلف الغرامة في بعض المخالفات البيئية إذا لـ تقترف الس
 بعقكبة سالبة لمحرية ال تحقؽ أم ردع.
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 الفرع الثاني

 مدنيةمؤيدات 

اْلثر المدني الذم يرتبو القانكف عمى الجريمة البيئية بحكـ القضاء، كيككف ذلؾ  كمدني ىالمؤيد ال     
إعادة مة البيئية عف طريؽ إزالة الضرر )بجبر الضرر الذم لحؽ بالمضركر بسبب الجري المخطئبإلزاـ 

ذا كاف ذلؾ مستحيَل ن فإنو يتـ إلزاـ المخطأ بدفع التع كيض الحاؿ إلى ما كانت عميو قبؿ الضرر(، كا 
المادم المناسب. فيي حماية تتـ بكاسطة حكـ القضاء بناء عمى دعكل يرفعيا المضركر أم المدعي 

 لتعكيض.اعف  المسؤكؿضد المدعى عميو أم المتسبب في الضرر أك 

يتخذ الجزاء المدني أشكاؿ متعددة جميعيا تشترؾ في تأكيد سيادة القانكف ككفالة احتراـ أحكامو،  ك     
 جزاءات المدنية التي تنطبؽ عمى تمكث البيئة البحرية يمكف أف نذكر اإلزالة كالتعكيض.كمف ىذه ال

 اإلزالة:  :أكالن 

عادة الكضع إلى ما كاف عميو قبؿ       كيقصد بيا أف تحكـ المحكمة عمى الجاني بإزالة أثر الجريمة كا 
. كمف (ُمتى كاف ذلؾ ممكنان) البيئةكقكعيا، أم إزالة أثر الجريمة كمحك كؿ أثار التمكث التي أصابت 

ذلؾ ما نص عميو المشرع السكرم كفي حاؿ تمكث البيئة البحرية مف السفف الناقمة لمبضائع الخطرة، فإنو 
يتحمؿ مالؾ السفينة في حاؿ سقكط حاكية أك أية كسيمة تحتكم عمى بضائع خطرة أثناء الشحف أك 

 (.ِلتيا كغير ذلؾ مف التكاليؼ)التفريغ، نفقات انتشاؿ الحاكية كتكاليؼ إزا

كيَلحظ أف الحكـ بإعادة الحاؿ عمى ما كانت عميو في التشريع السكرم كجكبيا ن كليس متركؾ      
لمسمطة التقديرية لمقاضي، حتى أنو إذا امتنع الممكث عف اإلزالة تقـك بو السمطة العامة عمى نفقة 

الزيت، ألـز المتسبب الممكث أك المخالؼ، كمف ذلؾ أف المشرع السكرم في حالة التمكث لمبيئة البحرية ب
بالمخالفة بإزالة آثار التمكث كذلؾ بالطرؽ الفنية المناسبة كبكسائمو الخاصة ضمف المدة الزمنية 
كبالشركط التي تحددىا المديرية كتحت إشرافيا كفي حاؿ إىمالو أك امتناعو يحؽ لممديرية اتخاذ 

)اإلجراءات كالتدابير الكفيمة بإزالة آثار التمكث عمى نفقتو     (.  ّبعد إخطاره أصكال ن

، ُٖٗٗ، ُانظر د.فرج صالح اليريش، جرائـ تمكث البيئة، دراسة مقارنة، المؤسسة الفنية لمنشر كالتكزيع، ط -ُ
 كما بعدىا. ْْٖص

 .ََِٔلعاـ  \ٗ\مف القانكف  \ْٔ\انظر المادة -ِ
 مف القانكف السابؽ. \ٖ\انظر المادة -ّ
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ف الحكـ باإلزالة يككف باإلضافة لمغرامة، حيث أف الممكث يتكبد إزالة أثار المخالفة باإلضافة        كا 
إلى الغرامة المفركضة عميو بمكجب نص القانكف. كمف ذلؾ ما نص عميو المشرع السكرم  كفي حاؿ 

عمى مف يقـك برمي  تمكث البيئة البحرية بالقاذكرات الناجمة عف السفف كناقَلت الزيت، فإنو يتكجب
اإلقميمية السكرية أك المنطقة االقتصادية الخالصة، باإلضافة إلى الغرامة، دفع  القاذكرات ضمف المياه

 (.    ُتكاليؼ إزالة آثار التمكث كفؽ المعيار المعتمد مف قبؿ المديرية العامة لممكانئ )

لبحرية يقع عمى عاتقو تبعة إزالتيا أك ككقاعدة عامة كؿ مف يقـك بتكليد الضرر الممكث لمبيئة ا     
 تحمؿ التكاليؼ الَلزمة لمعالجتيا أك إزالتيا.

كمف خَلؿ ما سبؽ نَلحظ أف الحكـ بإعادة الحاؿ إلى ما كانت عميو مناسبا ن جدا ن لحماية البيئة     
حكـ مدني م إصَلح البيئة، ثـ إنو مف ناحية أخرل رغـ أنو أ، مف التمكث، ْلنو يتضمف عَلج ما فسد

إال أنو يتضمف الردع المناسب لمممكث، كفي نفس الكقت يخمؽ اإلحساس البيئي عندما يحس بفداحة 
عادة الحاؿ إلى ما كانت عميو.  جرمو أثناء محاكلتو إصَلح أثاره كا 

 التعكيض:  : ثانيان 

صكرة التعكيض إذا ما تعذر محك أثر المخالفة الق       إعادة –انكنية قد يتخذ الجزاء المدني أيضا ن
. كيعرؼ التعكيض بأنو، مبمغ مف الماؿ يدفعو الممكث أم  -الحاؿ إلى ما كانت عميو كىك ما يقع غالبا ن

كالتعكيض يعد ىك البديؿ المتاح إلزالة  المتسبب في الضرر لمف أصابو الضرر مف فعؿ التمكث البيئي.
 آثر المخالفة إذا استحاؿ محك الضرر الناتج عنيا، فيؤخذ مف ماؿ المخالؼ بالقدر الذم يجبر الضرر. 

عف ىذه  مسؤكالن ككقاعدة عامة يعتبر كؿ مف تسبب في ضرر لمغير بسبب عمميات التمكيث،       مدنيا ن
 عنيا إذا اقتضى اْلمر ذلؾ.اْلضرار كيمتـز بإصَلحيا أك التعكيض 

حيث ألـز المشرع السكرم مالؾ السفينة الناقمة لمبضائع الخطرة إذا لكث البيئة البحرية بحاكية أك      
أية كسيمة تحتكم عمى بضائع خطرة، بجميع التعكيضات عف قيمة اْلضرار التي يمكف أف تمحؽ 

 (.  ِباإلنساف أك بالبيئة)

 

 كف السابؽ.مف القان \ِٓ\انظر المادة -ُ
 مف القانكف السابؽ. \ْٔ\انظر المادة -ِ
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لمبيئة أك اْلحياء بفعمو أك بفعؿ الغير التابع لو أك بفعؿ       حيث يمكف القكؿ أف كؿ مف سبب ضررا ن
عدـ مراعاة الشرائع اْلشياء التي في حراستو سكاء عف قصد أك إىماؿ أك قمة احتراز أك تبصر أك 

عف التعكيض ليا مباشرة لحساب الخزينة العامة لمدكلة عف الضرر الذم  ؿ تجاه الييئةؤك كاْلنظمة، مس
ْلحكاـ قانكف جباية  تقدر الييئة كفايتو إلعادة الحاؿ إلى ما كانت عميو كيجرم تحصيؿ التعكيض كفقا ن

 اْلمكاؿ العامة.

سببو ؿ عف التعكيض لمدكلة بسبب التمكث الذم ؤك ب تمكث لمبيئة البحرية يعتبر مسفمف يسب     
 مسؤكالن كالضرر الذم حصؿ لمبيئة البحرية بسبب ذلؾ التمكث، مف ىَلؾ لألحياء المائية .....، كيككف 

عف التعكيض لألشخاص الذيف تضرركا مف جراء ىذا التمكث ، كالصياد كالشخص الذم يمارس ىكاية 
 السباحة كأصحاب مشاريع السياحة الشاطئية...........الخ.
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 الثالثالفرع 

 إداريةمؤيدات 

اإلدارية الجزاءات التي تفرضيا السمطة اإلدارية عمى مخالفات حماية البيئة، أك  بالمؤيداتيقصد       
بمعنى أخر ىي الحماية التي تقدميا اإلدارة لمبيئة عف طريؽ فرض جزاءات معينة، تحددىا المكائح 

كذلؾ بكسائميا القانكنية دكف المجكء إلى  ا،لممخالفيف ْلسس حماية البيئة مف المتسببيف في تمكيثي
 القضاء.

إلى مركنة السمطة اإلدارية كخبرتيا في مجاليا مما يمكنيا  (ُ)تكمف أىمية ىذا النكع مف الحمايةك      
مف كشؼ المخالفة كمف ثـ فرض الجزاء عمييا بالسرعة الَلزمة، كيجعميا في ذلؾ ذات قدرة مثالية عمى 

 قائية بسرعة لتَلفي خطر المخالفة قبؿ استفحالو كتعاظـ اَلثار التمكيثية المترتبة عميو. اتخاذ التدابير الك 

كذلؾ صَلحية اإلدارة ْلف تضع ضكابط كشركط كعناصر بمقتضاىا تحدد مضمكف الجريمة       
الَلزمة لمف تحققت  البيئية كفؽ النص العاـ لمقانكف الذم يحدد الفعؿ اإلجرامي فقط، ثـ تضع الجزاءات

فيو ىذه الشركط. كالجزاءات اإلدارية المفركضة عمى المخالفيف في مجاؿ حماية البيئة  كثيرة، كمف أىـ 
 ىذه الجزاءات المفركضة في مجاؿ حماية البيئة ىي: 

 الغرامة البيئية: :أكالن 

خالفة البيئية يمتـز بدفعو ىي مبمغ مف الماؿ تفرضو اإلدارة عمى مرتكب الم( ِالغرامة اإلدارية)      
عف الفعؿ. كأثبت الكاقع كثرة استخداـ الغرامة اإلدارية لسيكلة فرضيا كسرعة  مف متابعتو جنائيان  بدالن 

استيفائيا، إضافة لخمكىا مف اَلثار الجانبية التي تنعكس عمى النشاط محؿ المخالفة، كما ىك في 
 الجزاءات اإلدارية اْلخرل.

قد يحددىا القانكف بمبمغ معيف، كقد يضع معايير لتقديرىا، كنسبة معينة مف آثار كىذه الغرامة      
المخالفة، أك يجعؿ ليا حديف تقدر اإلدارة المناسب بينيما، كأحيانا ن يضع المشرع لإلدارة سمطة تقديرية 

، كلكنو قابؿ لَلستئناؼ في المكعد كالشركط كأما في تحديدىا، ـ الجية التي كقرار اإلدارة ليس نيائيا ن
 يحددىا القانكف.

 . ّ، صُّٗٗانظر د.غناـ محمد غناـ، القانكف اإلدارم الجنائي، دار النيضة العربية، القاىرة،  -ُ
 .ّٗالمرجع السابؽ، ص -ِ



219 
 

كقد أشاد بعض الفقياء بنظاـ الغرامة اإلدارية، ْلنو يخفؼ الضغط عمى اْلجيزة القضائية التي      
تطالب بسرعة الفصؿ في القضايا خاصة بعد تزايد المَلحقات الجنائية بسبب زيادة الجرائـ، حيث أف 

مفيا كعدـ إحالتيا لمقضاء يي المخالفة البيئية بو، كبالتالي إقفاؿ مينالغرامة البيئية مف شأنو أف  نظاـ
لمفصؿ فييا خاصة كأف معظـ ىذه الغرامات اإلدارية تكقع عمى جرائـ بيئية بسيطة مما يعني أف عدـ 
إحالتيا لمقاضي إعطائو الكقت الكافي ليتصدل لمفصؿ في القضايا البيئية الكبيرة كالخطيرة، إضافة إلى 

ية الجنائية المسؤكل لألنظمة القانكنية التي ال تأخذ بمبدأ  ن ذلؾ أف نظاـ الغرامة اإلدارية يكفر بديَل ن جيدا
 لألشخاص المعنكية، فيكفر نظاـ الغرامة ردعا ن معقكال ن ضد اْلشخاص المعنكية.

ا لـ نممس كجكد لمغرامة اإلدارية بشكؿ شريع السكرم، فإننأما عف تطبيؽ ىذه الغرامة في الت          
التشريع كحبذا لك يأخذ المشرع بيذه  النقص الذم كقع بوىذا مف ك كاضح كصريح في التشريع السكرم، 

الغرامة أسكةن بغيره مف التشريعات البيئية. كمف ىذه التشريعات، التشريع الفرنسي، حيث نصت المادة 
أة فرض غرامة مالية عمى المنشعمى أنو لجية اإلدارة  َََِ/ مف قانكف البيئة الصادر عاـ ُْٓ/

ت كالمعايير الكاجب إتباعيا، كتعادؿ ىذه الغرامة قيمة اْلعماؿ التي المصنفة التي تخالؼ االشتراكا
يجب عمى المنشأة القياـ بيا إلعادة الحاؿ إلى ما كانت عميو عمى أف تكدع في الخزانة العامة، كفي 

اْلعماؿ المطمكبة ترد إليو الغرامة أك جزء منيا بناء عمى  بإنجازصنفة المخالفة حاؿ قياـ المنشأة الم
 قرار مف المحافظ.

/ مف ذات القانكف عمى أنو يجكز لكزير البيئة فرض غرامات مالية ِٔ-ُْٓكما تنص المادة /     
نات المالية عمى أصحاب المنشآت المصنفة التي تقـك بتخزيف النفايات في حاؿ عدـ تقديميا الضما

كمقدار  المنشآتالكافية، كتعادؿ ىذه الغرامة ثَلث أضعاؼ الفرؽ بيف مقدار الضماف المالي المقدـ مف 
 (.  ُمميكف فرنؾ) ََِالضماف المالي الحقيقي بشرط أف ال تتجاكز ىذه الغرامة 

كرغـ ىذه الميزات إال أف نظاـ الغرامة اإلدارية لـ يسمـ مف النقد، كظير مف يرفضو بحجة أنو ال      
يحقؽ الردع المطمكب كال يصمح في كؿ الجرائـ ْلف ىناؾ مف الجرائـ ما تستكجب عقابا ن جنائيا ن 

، مما يجعؿ المخالؼ لضماف ردعيا، كذلؾ ىك ال يصمح إذا كاف النشاط الصادرة منو المخالفة مربحا ن 
ال يكترث بالمخالفة بسبب الفرؽ الشاسع بيف مقدارىا، كمقدار ما تعكد بو عميو المخالفة، لذلؾ يركف أنو 

 ( ِال يصمح إال في المخالفات البسيطة.)

انظر د.مكسى مصطفى شحادة، الجزاءات اإلدارية في مكاجية المنشآت المصنفة الضارة بالبيئة كرقابة القضاء  -ُ
، دار الجامعة اإلسكندريةارم في فرنسا، مجمة الحقكؽ لمبحكث القانكنية كاالقتصادية، كمية الحقكؽ، جامعة اإلد

 ======كما بعدىا. ِّ، صََِْالجديدة، العدد اْلكؿ، 
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 :الحجز: ثانيان      

السفينة يتخذ الحجز في مجاؿ عقكبات تمكث البيئة البحرية مف السفف صكرة استيَلء الدكلة عمى      
 المسببة لمتمكث دكف مقابؿ كفي حاالت محددة، كذلؾ حتى يتـ معالجة سبب التمكث.

ففي مجاؿ التمكث بالزيت، يحؽ لممدير العاـ لممكانئ طمب حجز الناقمة أك السفينة في حاؿ      
إذا ثبت  امتناعيا عف دفع الغرامات كالتعكيضات المترتبة عمييا أك تقديـ كفالة مصرفية بذلؾ. كما أنو

بعد الكشؼ الفني عمى تجييزات كمعدات كمنشآت السفينة أك الناقمة أنيا بحالة فنية سيئة قد ينجـ عف 
إبحارىا إضرار بالبيئة البحرية،فإنو يحؽ لممدير طمب حجزىا كذلؾ حتى يتـ إنجاز الصيانة كاإلصَلح 

 (.         ُالَلزميف)

طف كعمى كؿ ناقمة زيت،  \ََْ\يد محمكليا القائـ عمى كما أنو يحؽ لممدير حجز كؿ سفينة يز       
مف دكلة  في حاؿ عدـ حيازتيا عمى خطة طكارئ لمكافحة حكادث التمكث بالزيت الطارئة مصدقة أصكال ن

مف اتفاقية مار بكؿ، كذلؾ حتى يتـ تزكيدىا بالخطة كبالمكاد كالمعدات الَلزمة  \ِٔ\العمـ كفؽ القاعدة 
 .(ِلتطبيؽ ىذه الخطة)

-َّ\، فيحؽ لممدير حجز السفينة، في حاؿ مخالفتيا لممكاد اَلسنةكفيما يتعمؽ بالتمكث بالمياه      
مف قانكف حماية البيئة البحرية، كذلؾ إلى حيف تسديد الغرامة الكاجبة عمييا، أك تقديـ كفالة  \ُّ

 (.ّك مف يمثمو)مصرفية تغطي قيمة الغرامة النقدية مف قبؿ مالؾ السفينة أك ناقمة الزيت أ

كما أنو بالنسبة لمسفف الناقمة لمبضائع الخطرة، فإنو يحؽ لممدير حجز السفينة إذا لـ يرد في قائمة      
 (.ْالبضاعة )مانيفست ( ما يشير إلى كجكد بضاعة خطرة كتبيف بعد الكشؼ كجكد مثؿ تمؾ البضاعة)

 \ِٗ-ِٓ\ناقمة الزيت المخالفة ْلحكاـ المادتيف كبالنسبة لمتمكث بالقاذكرات، فإنو تحجز السفينة أك      
مف قانكف حماية البيئة البحرية ، كذلؾ مف قبؿ المديرية إلى حيف تسديد قيمة الغرامة كالتعكيضات أك 

 (.ٓتقديـ كفالة مصرفية بذلؾ)

 .ُّٓالجيَلني عبد السَلـ ارحكمة، حماية البيئة بالقانكف، مرجع سابؽ، ص -ِ
 القانكف السابؽ.مف  \ٕ\انظر المادة -ُ
 مف القانكف السابؽ. \ُٖ\انظر المادة -ِ
 مف القانكف السابؽ. \ِّ\انظر المادة -ّ
 مف القانكف السابؽ. \ّْ\انظر المادة -ْ
 مف القانكف السابؽ. \ِٗ\انظر المادة  -ٓ
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 كقؼ السفينة عف العمؿ: :ثالثان 

ية البيئة البحرية، كتمنع حيث تكقؼ عف العمؿ السفينة المخالفة ْلحكاـ التشريعات الناظمة لحما     
مف مزاكلة نشاطيا حتى تحقؽ الشركط المنصكص عمييا في أحكاـ ىذه التشريعات أك تطبيؽ العقكبة 

 الكاجبة عمى ىذه السفينة الممكثة.

طف ككؿ ناقمة زيت،  \ََََُ\القائـ عمى  كمف ذلؾ، فيما يتعمؽ بحيازة السفينة التي يزيد محمكليا     
بأجيزة فصؿ لممياه الزيتية كترشيحيا، كفي حاؿ عدـ حيازة تمؾ السفينة أك الناقمة عمى ىذه اْلجيزة، فإنو 
تمنع السفينة مف اإلبحار حتى تقديـ تعيد مف دكلة العمـ بااللتزاـ بتزكيد السفينة أك ناقمة الزيت بيذه 

 (.ُقادمة إلى المكانئ كالمصبات النفطية السكرية)اْلجيزة في الرحَلت ال

كبالنسبة لمسفف الناقمة لمبضائع الخطرة فإنو يمنع تفريغ حمكلتيا إذا لـ يرد في قائمة البضاعة ما      
 (.ِيشير إلى كجكد بضاعة خطرة كتبيف بعد الكشؼ كجكد مثؿ تمؾ البضاعة)

تمنع السفينة مف دخكؿ الميناء       السكرم بعد الكشؼ عف حمكلتيا ككجكد مكاد مشعة أك كأيضا ن
 (ّمخمفاتيا غير مصرح بيا مف قبؿ ربانيا أك ككيميا أك الشركة الناقمة، كينظـ محضر ضبط بحقيا.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 مف القانكف السابؽ. \أ-َِ\انظر المادة  -ُ
 مف القانكف السابؽ. \ّْ\انظر المادة  -ِ
 من القانون السابق. \45\المادة -ّ
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 الثاني المطمب

 آلية فرض الغرامات والتعويضات المترتبة عمى حوادث التموث البحري

إف فرض الغرامات كالتعكيضات عمى المتسبب بتمكث البيئة البحرية، يمر بعدة مراحؿ، ففي البداية      
ال بد مف التحقيؽ بحادث التمكث كمعرفة متى كقع ىذا الحادث كمعرفة مصدر ىذا التمكث كمكاف كقكعو 

غير ذلؾ مف المعمكمات المتعمقة بيذا الحادث. كمف ثـ تعرض إجراءات التحقيؽ عمى لجنة بدائية ليا ك 
عدة مياـ ككاجبات منيا تقدير أضرار التمكث كتقدير ما إذا كاف التمكث قد ألحؽ ضرر بالبيئة البحرية 

مجنة البدائية حيث إف كمف ثـ مرحمة الطعف عمى قرارات ال أك باْلمَلؾ الخاصة كغير ذلؾ مف المياـ.
نما تقبؿ الطعف أماـ المجنة العميا لمتمكث. كىنا سنقـك بتفصيؿ ىذه  قرارات المجنة البدائية ليست نيائية كا 

 مف خَلؿ تقسيـ ىذا المطمب إلى فرعيف:المراحؿ، 

أضرار مياـ ككاجبات المجنة البدائية لتقدير ك إجراءات التحقيؽ بحكادث التمكث البحرم  الفرع اْلكؿ:
 .التمكث

 .المجنة العميا لمتمكثني: الفرع الثا
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 الفرع األول

مهام وواجبات المجنة البدائية لتقدير و إجراءات التحقيق بحوادث التموث البحري 
 أضرار التموث

 أكالن: إجراءات التحقيؽ بحكادث التمكث البحرم:

كميناء  ،كميناء طرطكس ،تممؾ الجميكرية العربية السكرية ثَلث مكانئ كىي، ميناء الَلذقية     
بانياس، كمف ىنا فإنو يتكجب عمى رئيس دائرة أم ميناء مف ىذه المكانئ عند كقكع حادث تمكث في 

ذه التدابير عمى دائرة مينائو القياـ بعدد مف التدابير كاإلجراءات مف أجؿ التحقيؽ بيذا الحادث . كى
 نكعيف، النكع اْلكؿ تدابير مباشرة كالنكع الثاني تدابير الحقة.

 :(ُ)النكع اْلكؿ: تدابير مباشرة، كتتضمف ما يمي     

 االنتقاؿ إلى مكاف الحادث مع العامميف المختصيف. -ُ
 أخذ عينات مف المكاد الممكثة مف مكقع الحادث. -ِ
خير بمكجب برقية متضمنة ساعة كقكع الحادث إبَلغ المديرية بالحادث مباشرة كدكف تأ -ّ

 كمصدره كمكقعو.
 .إبَلغ ككيؿ السفينة أك الناقمة أك ممثؿ الشركة المسببة بالحادث -ْ

 التدابير الَلحقة الكاجب اتخاذىا فكر االنتياء مف التحقيقات: النكع الثاني:

حالتيا إلى المديرية/ دائرة مكافحة التمكث       تقـك دائرة الميناء بتنظيـ إضبارة خاصة بالحادث كا 
 إلجراء الَلـز حياليا، كتتضمف اإلضبارة:

 محضر الضبط بالحادث.  -ُ
 تقرير الجية المسببة لمحادث. -ِ
  إفادات شيكد الحادث إف كجدكا. -ّ

 

 حماية البيئة البحرية مف التمكث. مف الَلئحة التنفيذية لقانكف \ّٓ\انظر المادة -ُ
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 :مياـ ككاجبات المجنة البدائية لتقدير أضرار التمكثثانيان: 

 -كزارة النقؿ -يتـ تقدير أضرار التمكث كنفقات إزالتو مف قبؿ لجنة بدائية تشكؿ بقرار مف الكزارة      
، كتختص ىذه المجنة بتحديد المتسبب كتقدير إذا ما -المديرية العامة لممكانئ–بناء عمى اقتراح المديرية 

باْلمَلؾ الخاصة أك بالبيئة البحرية  كبتقدير ىذه اْلضرار في حاؿ كقكعيا، كاف التمكث قد ألحؽ ضررا ن
  (ُكلمجنة أف تستعيف بالخبراء في ىذا المجاؿ كفؽ مقتضيات الحاجة.)

تضـ المجنة البدائية التي تشكميا كزارة النقؿ بناء عمى اقتراح المديرية العامة لممكانئ، ممثميف عف      
تعيف بو مف الخبرات إلنجاز ميمتيا خَلؿ المديرية العمة لممكانئ كمديرية البيئة في المحافظة كممف تس

 (ِ: )جنة كذلؾ بتنظيـ محضر كشؼ كتحقيؽ بالحادث يشمؿ ما يميممدة زمنية محددة تقترحيا ال

 أسباب الحادث. -ُ
 ة عف الحادث.المسؤكلالجية المسببة ك  -ِ
 كمية الممكثات كتقدير اْلضرار الناتجة عف الحادث. -ّ
 ( مف الَلئحة التنفيذية.ُممحؽ رقـ )تقدير الغرامات كالتعكيضات كفؽ الجدكؿ  -ْ
السجؿ الخاص بأعماؿ المكافحة يبيف فيو عدد ساعات العمؿ ككمية المكاد المستيمكة  -ٓ

 كالمعدات المستخدمة في أعماؿ المكافحة كالتنظيؼ، كنتائج العمؿ.
 إجراءات إعَلـ الجية المخالفة عف طريؽ ككيميا بمكعد النظر بالمخالفة لتقديـ الدفاع. -ٔ

لكف في حاؿ تخمؼ مسبب الجية المسببة لمحادث أك ككيميا القانكني عف حضكر جمسات المجنة      
جراءات  يبمغ مرة ثانية، كفي حاؿ عدـ حضكره تككف نتائج التحقيقات كا  البدائية بعد تبميغو أصكال ن

 الجمسات كالقرارات التي تصدر عف المجنة بمثابة الك جاىي.

اتيا باإلجماع، لكف ىذه القرارات ليست نيائية، ْلف ىذه القرارات تقبؿ كتتخذ ىذه المجنة قرار      
االعتراض عمييا مف قبؿ الجية المخالفة، كذلؾ أماـ المجنة العميا لمتمكث خَلؿ أربع كعشريف ساعة تبدأ 
مف اليـك التالي مف صدكر القرار إذا كاف كجاىي، كمف اليـك التالي لتبميغيا إذا كانت بغياب الجية 

 .(ّ)المخالفة

 الخاص بحماية البيئة البحرية السكرية مف التمكث. ََِٔلعاـ  \ٗ\مف القانكف  \ٗ\انظر المادة  -ُ
 مف الَلئحة التنفيذية لقانكف حماية البيئة البحرية مف التمكث. \ّٔ\انظر المادة     -ِ
 مف القانكف الخاص بحماية البيئة البحرية مف التمكث. \َُ\انظر المادة  -ّ
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 كىذا نمكذج مف اجتماعات المجنة البدائية لمتمكث كالقرارات الصادرة عنيا:     

 َُُِب لعاـ \ْالمجنة البدائية لتقدير أضرار التمكث رقـ 

اجتمعت المجنة البدائية لتقدير أضرار  َُُِ\ٕ\ُّفي الساعة العاشرة مف صباح اليـك الكاقع في      
 كالمؤلفة مف السادة: ََِٖ\ُ\ِِتاريخ  \ُّٕ\ التمكث المشكمة بالقرار الكزارم رقـ

 الميندس عمي ديكب                         رئيسا ن  -
 عضكا ن   الميندس عبد المعطي بريمك                -
 عضكان     المقدـ البحرم فؤاد محمد                  -
 عضكا ن  عبد الحميد الحكاط                           -

 \ٓ-جكل\كذلؾ لدراسة إضبارة التمكث الناجمة عف سكب كمية مف الزيت إلى البحر مف السفينة      
لممعطيات  \َٓ\التي تحمؿ عمـ سيراليكف في ميناء بانياس حيث قدرت الكمية ب  لتر كذلؾ استنادا ن

 المتكفرة نتيجة التحقيؽ بالحادث.

أنو شاىدنا السفينة  َُُِ\ٕ\ُّتاريخ  \ٔٓ\حيث كرد في محضر الضبط الخاص بالحادث رقـ      
قد تسببت بسكب كمية مف الزيت نجـ عف ضخ كمية مف المياه الزيتية )السنتينة( إلى البحر  \ٓ-جكل\

 الخاص بحماية البيئة البحرية. ََِٔلعاـ  \ٗ\مخالفة بذلؾ القانكف رقـ 

إلى البحر  \ٓ-جكل\فينة لتر مف الزيت مف الس \َٓ\في المكضكع: مف حيث أف سكب كمية      
 ثابتة. َُُِ\ٕ\ُّبتاريخ 

قد عرؼ حادث التمكث بالزيت بما  ََِٔلعاـ  \ٗ\كمف حيث أف المادة اْلكلى مف القانكف رقـ      
يمي)الحادث أك جممة الحكادث مف مصدر كاحد ينجـ عنيا تمكث المياه اإلقميمية السكرية كالمياه الدكلية 

قاتو كمخمفاتو كتعتبر المياه ممكثة بالزيت في جميع الحاالت التي تسرب إلييا المتاخمة ليا بالزيت كمشت
 أم مف ىذه المكاد كمخمفاتيا(.

 ما يمي:فقد قررت المجنة باالتفاؽ،  ،سكب كمية مف الزيت قد سبب تمكثان لذلؾ كمف حيث أف      

ثَلثمائة كأربعكف ألؼ ليرة ( ََََّْتغريـ السفينة المذككرة أعَله دفع قيمة الغرامة كالبالغة) -ُ
 سكرية.
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( خمسة كستكف ألؼ ليرة سكرية، كذلؾ َََٓٔتغريـ السفينة المذككرة أعَله بمبمغ كقدره ) -ِ
 كنفقات إزالة تمكث.

( خمسة كعشركف ألؼ ليرة سكرية، َََِٓتغريـ السفينة المذككرة أعَله بمبمغ كقدره ) -ّ
 كتعكيض أضرار أحياء مائية.

( أربعمائة كثَلثكف ألؼ ليرة ََََّْجمكع قيمة الغرامة كالتعكيضات كاْلضرار )كبالتالي يصبح م     
 سكرية فقط ال غير.

قابَل لَلعتراض ضمف المدة القانكنية المحددة ب -ْ مف تاريخ اليـك التالي  \ِْ\قرارا ن ساعة اعتبارا ن
 لمتبميغ.

 تقدير أضرار التمكث ؿكنرل أف المشرع كاف مكفقان في النص عمى تحديد لجنة خاصة مف أج     
باْلمَلؾ الخاصة أك بالبيئة ك كنفقات إزالتو  تحديد المتسبب كتقدير إذا ما كاف التمكث قد ألحؽ ضررا ن

حيث أف ىذه المجنة تشمؿ مختصيف في مجاؿ تمكث  البحرية كبتقدير ىذه اْلضرار في حاؿ كقكعيا،
ئؿ التمكث ما يخكليـ مف تحديد دقيؽ لمتمكث البيئة البحرية، كىؤالء لدييـ مف الخبرة كالدراية في مسا

  كأسبابو كقيمة إزالتو.
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 انيالفرع الث

 المجنة العميا لمتموث

كيقدـ االعتراض  ََِٔ\ٗ\ِٖتاريخ  \ُِّٓ\حيث شكمت ىذه المجنة بمكجب قرار كزارة النقؿ رقـ      
عمى قرار المجنة البدائية باستدعاء يكجو إلى المجنة العميا لمتمكث مف قبؿ الجية المسببة لمحادث أك 

كر فيو تاريخ كساعة تقديمو ككيميا القانكني كيسجؿ ىذا االعتراض في ديكاف المديرية العامة لممكانئ كيذ
ساعة مف تحديد المتسبب  \ِْ\كيدكف ذلؾ في االعتراض بحضكر مقدمو. كيككف االعتراض خَلؿ 

 :(ُ)كقيمة اْلضرار إذا كاف كجاىي  كمف اليـك التالي لتبميغو إذا كاف غير ذلؾ، كتشكؿ ىذه المجنة مف

 ا ن رئيس  قاضي بدرجة مستشار                               -
 عضكا ن                               مف يمثمو   ، المدير أك -
 عضكا ن       ممثؿ عف كزارة النفط كالثركة المعدنية            -
 عضكا ن         ممثؿ عف كزارة الزراعة كاإلصَلح الزراعي    -
 عضكا ن        ممثؿ عف كزارة اإلدارة المحمية كالبيئة          -
 عضكا ن    ممثؿ عف كزارة الصناعة                          -
 عضكان  مدير شؤكف المكانئ                                 -

 كتعقد ىذه المجنة اجتماعاتيا في مقر المديرية كتصدر قراراتيا بصكرة مبرمة.      

ـ ، كىذا مضمكف القرار ََِٖلعاـ  \ٖٖٔ\كمف قرارات المجنة العميا لمتمكث، قرارىا بالقضية رقـ
 بالتفصيؿ:

 حيث اجتمعت المجنة العميا لمتمكث بحضكر كؿ مف :     

 مستشار محكمة استئناؼ الجنح الثانية بالَلذقية        رئيسا ن سيد القاضي عادؿ حسكف        ال -ُ
 عضكا ن   مدير عاـ المديرية العامة لممكانئ                     سيد العميد الركف غازم حمداف ال -ِ
 ممثؿ عف كزارة النفط كالثركة المعدنية                عضكا ن  يد الميندس محمد بَلؿ         الس -ّ
 ممثمة عف كزارة النفط كالثركة المعدنية                عضكا ن  ريا عابديف                  السيدة -ْ

 

 مف قانكف حماية البيئة البحرية مف التمكث. \َُ\انظر المادة -ُ
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 ممثؿ عف كزارة الزراعة كاإلصَلح الزراعي         عضكا ن الدكتكر نضاؿ حيدر            السيد -ٓ
 ممثؿ عف كزارة اإلدارة المحمية كالبيئة                 عضكا ن يدة الميندس ريـ عبد ربو       الس -ٔ
 عضك كمقرر       مدير شؤكف المكانئ لدل المديرية العامة لممكانئ د عمي إبراىيـ عبد اهلل  السي -ٕ

 كـ تغيب السيد الكيميائي محمد سالـ كسيبة ممثؿ عف كزارة الصناعة عف حضكر الجمسة.     

قرار المجنة  -كبعد اإلضَلع عمى كثائؽ الدعكل مف محضر كشؼ كتحقيؽ في حادث التمكث     
لبحرية. كالتداكؿ بيف كاالعتراض المقدـ مف قبؿ السفينة ممثمة بككيميا البحرم ككالة يمؽ ا -البدائية

 أعضاء المجنة بظركؼ الحادثة قررت المجنة باإلجماع ما يمي:

ُ- .  االعتراض مقبكؿ شكَل ن
طف مسجؿ ككمية المادة  (ُُّّعمـ تكغك ىك) -ُ-إف المحمكؿ القائـ لمسفينة ككندكر -ِ

 يساكم ََِٖلعاـ  \ب-ٖٖٔ\بسبب الحادثة مضمكف اإلضبارة الممكثة المتسربة إلى البحر 
 \ََُّّٕ\عمـ تكغك دفع غرامة مقدارىا  -ُ-لتر كيترتب عمى مالؾ السفينة ككندكر \َٓ\

ليرة سكرية  \ََُِٓ\ليرة سكرية كقيمة أضرار أحياء مائية \ََِّٓ\ليرة سكرية كنفقات إزالة 
ليرة سكرية مائتاف كثمانية عشر ألؼ  \ََُِّٖ\ ليصبح المبمغ اإلجمالي مجمكع قدره ىك

مما كرد في قرار المجنة البدائية.كثَلثكف ليرة   سكرية فقط ال غير. بدال ن

عمـ تكغك قد سببت  -ُ-حيث كاف مضمكف قرار المجنة البدائية ىك، أنو شكىدت السفينة ككندكر     
بسكب كمية مف مادت المازكت إلى البحر نتيجة تسرب مف أحد اْلنابيب)إىتراء أحد المكاسير( مخالفة 

لتر مف مادت المازكت ىك ثابت،  كىذا التسرب  \َٓ\كأف سكب كمية  ََِٔـ لعا \ٗ\القانكف رقـ 
 أحدث تمكث. لذلؾ قررت المجنة ما يمي:

لعاـ  \ٗ\مف القانكف رقـ  \ٔ\ليرة سكرية استناد لممادة  \ََََِٔ\تغريـ ىذه السفينة مبمغ قدره  -ُ
ََِٔ. 

كث كأضرار أحياء مائية. كبالتالي ليرة سكرية نفقات إزالة تم \ََََٗ\تغريـ السفينة مبمغ قدره  -ِ
 ثَلثمائة كخمسكف ألؼ ليرة سكرية. \ََََّٓ\تصبح قيمة الغرامة كالتعكيضات 
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كترسؿ نسخة مف القرارات الصادرة عف المجنتيف البدائية كالعميا إلى مديرية الشؤكف المالية كاإلدارية      
فييا كتصفيتيا طبقا لألنظمة الناظمة، يكضح فييا لدل المديرية العامة لممكانئ لتحصيؿ المبالغ المحددة 

 (ُ)مقدار الغرامة كالتعكيضات المترتبة عمى الحادث.

كما تعتبر تمؾ الغرامات كالتعكيضات المحصمة كفؽ أحكاـ ىذا القانكف إيرادات لخزينة الدكلة      
يت كالقاذكرات في حاؿ كتحصؿ كفؽ قانكف جباية اْلمكاؿ العامة. كما تكدع نفقات إزالة التمكث بالز 

استيفائيا في حساب أمانات خاص باسـ أمانات مكافحة التمكث حسب نظاـ يصدره الكزير باالتفاؽ مع 
 كزير المالية كينفؽ منو عمى شراء المكاد كالمعدات كالتجييزات الَلزمة لمكافحة حكادث التمكث البحرم. 

لمترتبة عمى تمكث البيئة البحرية إجراءات كتعتبر اإلجراءات في تحصيؿ التعكيض كالغرامات ا    
إيجابية، حيث أنيا إجراءات سريعة في التحصيؿ كىذا ما تتطمبو حماية البيئة البحرية. كمع ذلؾ يأخذ 
عمى ىذا القانكف مف حيث أنو حصف قرارات المجنة العميا مف التمكث حيث نص عمى أنيا تصدر 

 بصكرة مبرمة. 

أف ىذه القرارات بما أنيا صادرة عف لجنة إدارية فيي تأخذ حكـ القرارات اإلدارية كبالتالي فيي تقبؿ  كبما
 الطعف أماـ المحاكـ اإلدارية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ.ََِٔلعاـ  \ٗ\مف الَلئحة التنفيذية لمقانكف  \ّٕ\انظر المادة -ُ
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 خاتمة الفصل الثاني

تعتبر المسؤكلية القانكنية عف اْلضرار جزءان أساسيان في كؿ نظاـ قانكني، كتتكقؼ مدل فعالية      
النظاـ القانكني عمى مدل نضكج قكاعد المسؤكلية فيو. حيث إف المسؤكلية يمكف أف تككف أداة تطكير 

نكنية. كفي مجاؿ قانكف االلتزامات كالكاجبات القالمقانكف بما تكفمو مف ضمانات ضد التعسؼ، كمخالفة 
حماية البيئة أكدت العديد مف اْلعماؿ القانكنية مبدأ المسؤكلية عف اْلضرار. كمف ذلؾ نص المادة 

حيث نصت صراحة عمى أف )الدكلة مسؤكلة    ُِٖٗفقرة أكلى مف اتفاقية قانكف البحار لعاـ  ِّٓ
رية كالحفاظ عمييا، كىي مسؤكلة كفقا لمقانكف عف الكفاء بالتزاماتيا الدكلية المتعمقة بحماية البيئة البح

 الدكلي(.

أما بالنسبة لممسؤكلية عف اْلضرار البيئية، في النظـ القانكنية الداخمية، فإنو ال مجاؿ لمتشكيؾ فييا،     
حيث يمكف في إطار القكاعد العامة لممسؤكلية إلزاـ كؿ مف تسبب في إلحاؽ الضرر بالبيئة أك بالغير أك 

 تو أف يصمح ذلؾ الضرر أك جبره.بممتمكا

ف المسؤكلية كفقان لمقكاعد العامة تتطمب كجكد خطأ مف جانب المدعى كعميو كأف ينتج عف ىذا       كا 
إثبات الخطأ مف جانب المضركر كخاصة في  كجدنا أف لكفالخطأ ضرر أصاب البيئة أك الغير، 

حيث يستنكؼ  ،لتي تعرقؿ حماية البيئةكمف اْلمكر ا ،المسائؿ البيئية يعتبر مف الصعكبة بمكاف
المشرع السكرم  كلذلؾ أخذطأ المضركر. المضركر عف المطالبة بالتعكيض كذلؾ لصعكبة إثبات خ

ية المفترضة، حيث المسؤكلية المكضكعية كىي ما تسمى بالمسؤكلفكرة كسط ما بيف الخطأ الشخصي ك ب
افتراضا ن قابَل ن إلثبات العكس،  المسؤكؿية عمى أساس خطأ مفترض مف جانب المسؤكلتفترض إقامة 

عفاء المضركر مف عبء إثبات الخطأ  المسؤكؿأم أف الخطأ يفترض كجكده بنص القانكف في جانب  كا 
كضمانا ن لحصكؿ المضركر عمى  مسؤكلية، كذلؾ تسييَل ن لو كتكسيعا ن لمالمسؤكؿبالنسبة إلى ىذا 

 أم خطأ. الضرر دكف حاجة إلثباتالتعكيض الَلـز لجبر 

تَلءـ مع ما قاد إليو التقدـ العممي كالتكنكلكجي يعد يلـ  لكف بناء المسؤكلية عمى القكاعد التقميدية      
حيث  كاعد القانكف.يفيا بأنيا خاطئة، أك تنطكم عمى مخالفة لقيالحديث، مف ممارسة أنشطة ال يمكف تك

عف  مسؤكليةالتمسؾ بالقكاعد التقميدية لم، حيث إف اْلنشطة الضارة بالبيئة تدخؿ في ىذا النكع إف
اْلضرار الناشئة عف تمكث البيئة، سيككف لو أثار عممية غير عادلة، لما فيو مف تبسيط قانكني، ال يتفؽ 

 ية البيئية مف صعكبات استثنائية، الزمت التطكر العممي كالصناعي المعاصر.المسؤكلمع ما يكتنؼ 
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ا ساىمت كبشكؿ ممحكظ في التطكر الذم يمر بو النظاـ القانكني مشاكؿ البيئة كحمايتي يث أفح     
حيث  البيئية مف طبيعة خاصة،عمى الصعيديف الداخمي كالدكلي، بسبب ما تتسـ بو اْلضرار  مسؤكليةلم

ية ينطكم عمى مغبة ضياع حقكؽ المضركريف في إصَلح ما المسؤكلأف المجكء إلى القكاعد التقميدية في 
خسارة، إذ يمزميـ إثبات الخطأ أك العمؿ غير المشركع في جانب المدعك عميو.  لحقيـ مف ضرر أك

كفي الكقت نفسو ال غنى عف استعماؿ تقنيات كمخترعات العصر الحديث. كمف ىنا كاف ال بد لمنظـ 
ية المسؤكلية المادية أك المكضكعية )المسؤكلالقانكنية مف البحث عف حؿ تكفيقي. ككجد ىذا الحؿ في 

 المسؤكؿقانكنية استثنائية تقـك عمى فكرة الضرر حيث تمـز  مسؤكليةبأنيا  ؼتعر ك  ية المطمقة(.البيئ
بتعكيض الضرر الذم يمحؽ بالغير كلك بغير خطأ منو. كالحظنا أف المشرع السكرم أخذ بيذه  قانكنا ن

 المسؤكلية في مجاؿ تمكث البيئة البحرم.

كلكف المسؤكلية ال تكفي لكحدىا لضماف احتراـ القكاعد الخاصة بحماية البيئة، بؿ ال بد أف يككف     
ىناؾ جزاء عمى مف تثبت مسؤكليتو بتمكث البيئة، كمف ىنا نص التشريع السكرم عمى عدد مف 

ية، كشممت ىذه الجزاءات القانكنية التي تحقؽ الردع العاـ كالخاص، في مجاؿ جرائـ تمكث البيئة البحر 
الجزاءات كَلن مف الجزاء الجنائي كالمدني كاإلدارم كذلؾ بحسب جسامة كخطكرة الجريمة البيئية 

 المرتكبة.
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 الخاتمة

 .كتتضمف النتائج كالتكصيات

  أوال :  النتائج

 نخمص مف ىذه الدراسة إلى أف دكر التشريع السكرم في حماية البيئة البحرية تمثؿ في عدد مف
 الجكانب:

حيث حدد التشريع السكرم المفاىيـ المتعمقة بتمكث البيئة البحرية الناجـ عف السفف، فعرؼ  ػػػػُ
المقصكد بالبيئة البحرية حيث عرفيا عمى أنيا )المياه البحرية كما فييا مف ثركات طبيعية كنباتات  بداية ن

ك مقاـ عميو مف منشآت ثابتة أك كأسماؾ ككائنات بحرية أخرل كالفضاء الجكم الذم يعمكىا كما ى
متحركة كتبمغ حدكدىا حدكد المنطقة االقتصادية الخالصة لمدكلة التي تقع كراء البحر اإلقميمي بما فييا 
المنطقة المتاخمة كتمتد باتجاه البحر العاـ إلى حد أقصى يبمغ مائتي ميؿ بحرم كىك ما يدعى أعالي 

ْلف لمدكلة حقكؽ سيادية ع كمف  مى ىذه المنطقة الستغَلؿ ثركاتيا كفؽ اْلحكاـ الدكلية(.البحار نظرا ن
أف التشريع السكرم أخذ بالمفيـك الكاسع لمبيئة البحرية حيث تضمنت البيئة  كجدناخَلؿ ىذا التعريؼ 

مف مف المياه الداخمية كالبحر اإلقميمي كالمنطقة المتاخمة كالمنطقة االقتصادية  البحرية السكرية كَل ن
الخالصة كالرصيؼ القارم كالبحر العالي، كما تتضمف البيئة البحرية الفضاء الجكم الذم يعمكىا، كما 
ما فييا مف ثركات طبيعية كنباتات كأسماؾ ككائنات بحرية أخرل. ككاف  تتضمف البيئة البحرية أيضا ن

بيذا التحديد الكاسع لمبيئة البحرية، ْلف حماية البيئة البحرية مف التمكث يجب أف ا لتشريع السكرم مكفقا ن
 يشمؿ البيئة البحرية كباطنيا كالفضاء الذم يعمكىا.

المحيط ككاف التشريع السكرم قد اتبع ىذا المنيج عندما عرؼ البيئة الطبيعية فعرفيا عمى أنو )       
اْلحياء مف إنساف كحيكاف كنبات كيشمؿ الماء كاليكاء كاْلرض كما تحكيو مف مكاد كما  الذم تعيش فيو
رل أف التشريع السكرم أخذ أيضا ن بالمفيـك الكاسع نالمحيط(. كمف خَلؿ ىذا التعريؼ  يؤثر عمى ذلؾ

ذم يحيا لمبيئة، حيث أنو لـ يقتصر عمى الكسط الطبيعي بؿ شمؿ كؿ ما لو عَلقة كتأثير في المحيط ال
 .بو اإلنساف، كذلؾ عندما أضاؼ المشرع السكرم في نياية التعريؼ عبارة كما يؤثر عمى ذلؾ المحيط
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كما عرؼ التمكث البحرم بأنو )إدخاؿ أية مكاد أك طاقة إلى البيئة البحرية بصكرة مباشرة أك غير      
شرية كاْلحياء المائية كالشكاطئ مباشرة بكاسطة اإلنساف يؤدم إلى إلحاؽ اْلذل أك الضرر بالصحة الب

في تعريفو لتمكث البيئة  حيث كجدنامات المشركعة لمبحر(، كاالستخدا أف التشريع السكرم لـ يكف مكفقا ن
البحرية، حيث أف التشريع أرجع التمكث إلرادة اإلنساف المباشرة أك غير المباشرة دكف االعتداد بأنو قد 

 حدكث تمؾ الظاىرة.  تككف إلرادة غير اإلنساف مساىمة في

كما عرؼ السفينة بأنيا )أم كحدة بحرية عائمة تسير بذاتيا أك بالقطر ميما كاف عمميا في البيئة 
البحرية ْلغراض تجارية أك ْلغراض أخرل كيشمؿ ذلؾ القكارب التي تسير عمى الزالقات كالمراكب التي 

باختيار ىذا  لتشريع السكرم كاف مكفقان ا الحظنا أفائية فكؽ سطح الماء(. كىنا تسير عمى كسائد ىك 
التعريؼ، حيث أخذ بالمفيـك الكاسع لمسفف البحرية حيث عرفيا بأنيا أم كحدة بحرية عائمة سكاء كانت 
كاف عمميا في البيئة البحرية، حيث يطبؽ التشريع السكرم عمى أم سفينة  تسير بذاتيا أك بالقطر كأيا ن

 تقـك بتمكيث البيئة البحرية.

 كما انضـ المشرع السكرم إلى عدد مف االتفاقيات الدكلية المعنية بحماية البيئة البحرية مف التمكث، ػػػػػِ
حيث تضمنت ىذه االتفاقيات عمى عدد مف القكاعد القانكنية كاإلجراءات اليادفة إلى منع تمكث البيئة 

صمب التشريع البيئي السكرم البحرية أك الحد منو. حتى أف بعض ىذه االتفاقيات تـ النص عمييا في 
كمنيا اتفاقية ماربكؿ حيث تـ النص عمى ىذه االتفاقية في القانكف الخاص بحماية البيئة البحرية مف 

  التمكث. 

تمثمت بالمنظمات الدكلية  الدكلية، تفاقياتاالة المستمدة مف الحماية التنظيمية كالكقائيككجدنا أف      
، المنظمة البحرية الدكلية UNالمعنية بحماية البيئة ككجدنا أف أىـ ىذه المنظمات، منظمة اْلمـ المتحدة 

IMO السمطة الدكلية لقاع البحار، المنظمة الدكلية لمشرطة الجنائية )اإلنتربكؿ(. كباْلحكاـ العامة ،
بالنسبة لألحكاـ العامة، تضمنت االلتزامات التي نصت . فالتي تضمنتيا االتفاقيات الدكلية كالخاصة

عمى  /ُِٗ/ نصت في المادةحيث ، ـُِٖٗاتفاقية قانكف البحار لعاـ  كمنيا عمييا االتفاقيات الدكلية
ة البيئة البحرية )الدكؿ ممزمة بحماي عمى جميع الدكؿ بحماية البيئة كالحفاظ عمييا بقكليا التزاـ عاـ

كالحفاظ عمييا(، كمقابؿ ىذا االلتزاـ العاـ الممقى عمى عاتؽ الدكؿ، أكدت ىذه االتفاقية عمى حؽ الدكؿ 
في استغَلؿ ثركاتيا الطبيعية كاالنتفاع بثركات البحار تحقيقان لتقدميا كرفاىيتيا عمى نحك يمكف معو 

ت كااللتزاـ بحماية البيئة كالحفاظ عمييا، كىذا ما التكفيؽ بيف حؽ الدكلة السيادم في استغَلؿ الثركا
بسياساتيا البيئية  /ُّٗلمادة/تضمنتو ا بقكليا )لمدكؿ حؽ سيادم في استغَلؿ مكاردىا الطبيعية عمَل ن

ككفقا اللتزاماتيا بحماية البيئة البحرية كالحفاظ عمييا(. حيث أف ىذا االلتزاـ بحماية البيئة البحرية يمتد 
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لدكؿ الساحمية منيا المكقعة عمى االتفاقية كغير المكقعة، ْلف السند القانكني ليذا االلتزاـ ىك إلى كافة ا
العرؼ العاـ الدكلي، إضافة إلى ككف ىذا االلتزاـ يتعمؽ بمسألة مكضكعية تيـ المجتمع الدكلي بأكممو 

 كىي حماية البيئة البحرية.

التيرب مف تنفيذ ىذا االلتزاـ، فقد ألمحت إلى مضمكف  كلكي تقطع االتفاقية الطريؽ أماـ الدكؿ مف     
ىذا اْلخير كنطاقو. بحيث أكجبت عمى الدكؿ مشتركة أك منفردة أف تتخذ جميع ما يمـز مف تدابير لمنع 
كاف مصدره، مستخدمة ليذا الغرض أفضؿ ما لدييا مف  تمكث البيئة البحرية كخفضو كالسيطرة عميو، أيا ن

 تاحة كالمتفقة مع قدراتيا، كتسعى إلى المكائمة بيف سياساتيا في ىذا الصدد.الكسائؿ العممية الم

عمى الدكؿ باتخاذ جميع ما يمـز لتضمف أف ال تؤدم اْلنشطة الكاقعة  كما ألقت ىذه االتفاقية التزامان     
ناشئ عف تحت كاليتيا أك رقابتيا إلى إلحاؽ ضرر التمكث بدكؿ أخرل كبيئتيا، كأف ال ينتشر التمكث ال

 أحداث أك أنشطة تقع تحت كاليتيا أك رقابتيا إلى خارج المناطؽ التي تمارس فييا حقكؽ سيادية.

كما ألزمت االتفاقية أف تككف تدابير منع تمكث البيئة البحرية كخفضو كالسيطرة عميو، مشتممة عمى      
تمؾ التدابير التي تككف ضركرية لحماية النظـ االيككلكجية النادرة أك السريعة التأثر، ككذلؾ اْلنكاع 

 ياة البحرية كالحفاظ عمييا.المستنزفة أك الميددة أك المعرضة لخطر الزكاؿ، كغيرىا مف أشكاؿ الح

ئة البحرية مف كبالرغـ مف كؿ ىذه اْلحكاـ كاإلجراءات التي نصت عمييا ىذه االتفاقية لحماية البي     
خذ عمييا أنيا نزلت عند رأم الدكؿ العظمى في تقييد اإلجراءات المتخذة مف قبؿ ؤ التمكث، إال أنو ي

ات كاإلجراءات الدكلية، كال تمتمؾ في ىذا اْلمر أم سبيؿ الدكؿ الساحمية لككنيا مجرد تنفيذ لَلتفاقي
 لسمطات أكسع.

 عمىت ىذه االتفاقية الدكؿ اْلطراؼ حيث ألزمب ُٕٔٗكما كرد التزاـ عاـ في اتفاقية برشمكنة لعاـ      
اتخاذ كافة التدابير كاإلجراءات الَلزمة لحماية البحر المتكسط مف ىذا المصدر مف الممكثات، سكاء 

عف إلقاء الفضَلت مف السفف أك الطائرات، أـ ذلؾ الذأ . م ينجـ عف التشغيؿ االعتيادم لياكاف ناتجا ن
كما أكجبت ىذه االتفاقية أف تتخذ الدكؿ اْلطراؼ التدابير كافة التي تتكافؽ كالقانكف الدكلي، لكقاية البحر 

التخفيؼ مف حدة ىذا التمكث اْلبيض المتكسط مف التمكث الناجـ عف عمميات التصريؼ مف السفف، ك 
عمى  كمكافحتو، كما تعمؿ عمى ضماف التنفيذ الفعاؿ في ىذه المنطقة، لألنظمة المعترؼ بيا عمكمان 

 . ع مف التمكث في المنطقة المذككرةالمستكل الدكلي فيما يتعمؽ بمكافحة ىذا النك 
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الدكلي، كذلؾ ْلف القكاعد العالمية  ككجدنا أنو يعاب عمى ىذه االتفاقية اإلحالة عمى قكاعد القانكف     
عاجزة عف تحقيؽ الحماية لمبيئة البحرية إال بصكرة نسبية، كمما زاد مف نسبية الحماية قد أصبحت 

ال يمكف تجاكزه، كىك  عمكيا ن المقررة  مف ىذا المصدر مف التمكث ىك جعؿ التدابير الدكلية معيارا ن كسقفا ن
 .كالقكاعد اإلقميميةمتنافي مع مبررات كجكد المعايير 

بالقكاعد القانكنية لمنع تمكث البيئة البحرية كفقان لنكع المادة  فقد تمثمت كبالنسبة لألحكاـ النكعية      
حيث أف أىـ ما اتصفت بو ىذه القكاعد  الممكثة، كأيضان بحسب المنطقة البحرية، كبحسب صفة الدكلة.

أنيا كقائية تيدؼ إلى منع تمكث البيئة البحرية كالحد منو، كمف أىـ ىذه القكاعد كاف اإللزاـ كالحظر 
 كالكجكب.

كتكصمنا إلى نتيجة مفاداىا أف لَلتفاقيات الدكلية سكاء أكانت إقميمية أك دكلية أىمية في الحد مف      
لو البيئة البحرية، فقد نصت ىذه االتفاقيات عمى مجمكعة مف اإلجراءات الكقائية التمكث الذم تتعرض 

التي تيدؼ إلى منع تمكث البيئة البحرية، كما فرضت عدد مف االلتزامات عمى عاتؽ الدكؿ التي تسبب 
التمكث، كما فرضت عدد مف االلتزامات عمى السفف التي تجكب البحار كذلؾ مف أجؿ منع تمكث البيئة 
البحرية كالحد منو. لكف مع ذلؾ فقد كجيت مجمكعة مف االنتقادات ليذه االتفاقيات كمنيا. لذلؾ قامت 
الدكؿ بسف تشريعات كطنية خاصة بحماية البيئة البحرية مف التمكث الذم يمكف أف ييدد الحياة في ىذه 

تت ىذه التشريعات الكطنية البيئة، لكف لـ تتخمى عف االتفاقيات الخاصة بحماية البيئة البحرية إنما أ
لتككف جنبا إلى جنب مع االتفاقيات الخاصة بحماية البيئة البحرية كذلؾ لمنع تمكث البيئة البحرية كالحد 

 منو.

ضركرة إنشاء بابتداء ن  ككجدنا أف الحماية التنظيمية كالكقائية المستمدة مف القانكف الكطني تمثمت ػػػػّ
ؿ حماية البيئة. كمف ىنا نص التشريع البيئي السكرم عمى ككضع ىيئات كطنية متخصصة في مجا

إقامة ىيئات فنية متخصصة في مجاؿ حماية البيئة تقـك بدراسة كافة السبؿ الكفيمة بالحفاظ عمى سَلمة 
 البيئة كدفع التمكث عنيا، بما في ذلؾ إعداد مشركعات القكانيف كالمكائح التي تراىا الزمة لحماية البيئة. 

الييئات المجمس اْلعمى لحماية البيئة، كما بمغ االىتماـ بحماية البيئة في الجميكرية العربية كمف ىذه 
كزارة لمبيئة أطمؽ عمييا اسـ كزارة الدكلة لشؤكف البيئة، كما ىك  ك السكرية إلى درجة تخصيص كزير
 الشأف في بريطانيا كفرنسا كالنركيج. 
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دكلة لشؤكف البيئة عدد مف المياـ بيدؼ إرساء القكاعد اْلساسية كلقد أككؿ التشريع البيئي لكزارة ال     
الَلزمة لسَلمة البيئة كحمايتيا مف التمكث، ككذلؾ أككؿ ليا عدد مف المياـ التي تقـك بيا بالتعاكف مع 
 الجيات المختصة لمتابعة تنفيذ أحكاـ القكانيف كاْلنظمة المتعمقة بالشؤكف البيئية بما يحقؽ سَلمة البيئة
كحمايتيا مف التمكث، كما أككؿ لكزير الدكلة لشؤكف البيئة عدد مف المياـ مف أجؿ تحقيؽ سَلمة البيئة 

 كحمايتيا مف التمكث.

يث تضمف كافة كبالنسبة لممجمس اْلعمى لحماية البيئة فقد نص التشريع البيئي عمى تشكيمو بح     
سكاء تمثمت بكزارات أك ىيئات أك جمعيات أك  ف البيئة في أم جانب مف جكانبيا،ؤك الجيات المعنية بش

 ىيئات عممية، كما أككؿ إليو عدد مف المياـ مف أجؿ حماية البيئة مف التمكث.

كفيما يتعمؽ بالبيئة البحرية فمقد كاف لممديرية العامة لممكانئ كذلؾ باعتبارىا السمطة البحرية الكطنية      
حماية البيئة البحرية مف أخطار التمكث بشتى أنكاع الممكثات  فمف ضمف المياـ كالكاجبات الممقاة عمييا

 ُٖٓٗفمف ضمف الييكؿ اإلدارم لممديرية يكجد دائرة مكافحة التمكث البحرم كالتي تأسست منذ عاـ 
كيقع عمى عاتؽ ىذه الدائرة تناكؿ تنفيذ مياـ حماية البيئة البحرية مف التمكث كمكافحتو. فعمى المستكل 

تنظيمي، تقـك الدائرة بدراسة االتفاقيات الدكلية كاإلقميمية الصادرة عف الجيات المعنية التشريعي كال
بحماية البيئة البحرية مف التمكث  كأىميا المنظمة البحرية الدكلية كبرنامج اْلمـ المتحدة لمبيئة كتقديـ 

عميو فمقد ا نضـ القطر لمعظـ تمؾ المقترحات الَلزمة بضركرة انضماـ القطر ليذه االتفاقيات كبناء ن
لقكاعد كمتطمبات ىذه االتفاقيات تـ انجاز ما يمي:  االتفاقيات خَلؿ اْلعكاـ الماضية كتنفيذا ن

 ََِٔ/ لعاـ ٗصياغة التشريع الكطني الخاص بحماية البيئة البحرية مف التمكث كىك القانكف رقـ / ػػػأػ
عمى متطمبات االتفاقيات الدكل ية كاإلقميمية كبعض المدكنات التابعة لتمؾ الذم تـ صياغتو اعتمادا ن

االتفاقيات، تضمنت مكاد ىذا القانكف القكاعد الَلزمة لمحد مف أخطار التمكث بشتى أنكاع الممكثات 
السائمة )النفط كمشتقاتو كمخمفاتو، مياه الصرؼ الصحي مف السفف، المكاد الكيماكية المخزنة( كالصمبة 

 مف قبؿ لجنة مختصة بعد الحصكؿ عمى مكافقة كزارة النقؿ. )القاذكرات( كىك يخضع لمتعديؿ

 صدرت التعميمات التنفيذية الَلزمة لكضع مكاد القانكف المذككر مكضع التطبيؽ. ػػػب ػ

أما عمى الصعيد العممي تـ تأسيس المركز الكطني لمكافحة حكادث التمكث النفطي في بانياس عاـ      
 كاد كالتجييزات الَلزمة لمكافحة حكادث التمكث النفطي.كتـ تزكيد المركز ببعض الم ََِٔ
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كتـ النص عمى عدد مف القكاعد القانكنية لحماية البيئة البحرية مف التمكث كذلؾ في القانكف السكرم  ػػػػْ
التدابير القانكنية  الخاص بحماية البيئة البحرية مف التمكث، حيث نص عمى عدد مف  ََِٔلعاـ  ٗرقـ

لحماية البيئة البحرية مف التمكث مف السفف بالزيت )النفط(، كما نص عمى القكاعد القانكنية لمنع التمكث 
كما نص عمى القكاعد القانكنية الخاصة بمنع  البحرم بالقاذكرات الناجمة عف السفف كناقَلت الزيت،

اقَلت الزيت، كما حدد عدد مف االلتزامات التمكث بالمياه اْلسنة )الصرؼ الصحي( مف السفف كن
المطبقة عمى السفينة الناقمة لمبضائع الخطرة، كعدد مف المياـ كالكاجبات الممقاة عمى شركة المرفأ 
المستقبمة لمبضائع الخطرة، كنص القانكف عمى عدد مف الشركط الكاجب تكافرىا في السفف كالناقَلت 

 \ََْ\كرية، كمف ذلؾ يمـز عمى كؿ سفينة يزيد محمكليا القائـ عمى المكجكدة داخؿ المياه اإلقميمية الس
طف كعمى كؿ ناقمة زيت حيازة الشيادة الدكلية لمنع التمكث بالزيت مع الممحؽ الفني، كصَلحيتيا سارية 
المفعكؿ كفؽ النمكذج المعد بمكجب اتفاقية )مار بكؿ(، صادرة عف دكلة عمـ السفينة أك ناقمة الزيت أك 

يئة تصنيؼ مخكلة مف قبؿ دكلة العمـ. كباإلضافة لمشيادة الدكلية لمنع التمكث بالزيت، ألـز عف ى
ْلحكاـ قانكف حماية البيئة البحرية، كؿ سفينة يزيد محمكليا القائـ عمى  طف  \ََْ\المشرع السكرم كفقا ن
بكؿ( لتدكيف  مسجؿ كعمى كؿ ناقمة زيت حيازة سجؿ زيت كفؽ النمكذج المعد بمكجب اتفاقية )مار

 العمميات الجارية في غرفة المحركات.

كما أكجب عمى كؿ ناقمة زيت حيازة سجؿ خاص بالبضاعة كمياه االتزاف كفؽ النمكذج المعد       
طف كعمى كؿ  \ََْ\بمكجب اتفاقية )مار بكؿ(. كما أكجب عمى كؿ سفينة يزيد محمكليا القائـ عمى 

مف دكلة العمـ كفؽ القاعدة  ناقمة زيت حيازة خطة طكارئ لمكافحة حكادث التمكث بالزيت مصدقة أصكال ن
 مف اتفاقية )مار بكؿ(، ككذلؾ المكاد كالمعدات الَلزمة لتطبيؽ ىذه الخطة. \ِٔ\

كما أكجب عمى كؿ ناقمة نفط حيازة شيادة ضماف صادرة عف جية رسمية معترؼ بيا كفؽ      
النمكذج المنصكص عميو في االتفاقية الدكلية حكؿ المسئكلية المدنية عف أضرار التمكث بالزيت لعاـ 

 ـ.ُِٗٗ

سكرم لحماية البيئة كمما سبؽ نستنتج أف التدابير كاإلجراءات كاَلليات التي نص عمييا المشرع ال     
البحرية مف التمكث الناجـ عف السفف، كانت في مجمميا عبارة عف إجراءات كقائية اليدؼ منيا منع 
مف الحظر كاإللزاـ كالكجكب في أغمب  تمكث البيئة البحرية كالحد منو، كىذه اإلجراءات شممت كَل ن

ير في منع تمكث البيئة البحرية كذلؾ في القكاعد القانكنية. كنَلحظ أف ىذه اإلجراءات تساعد إلى حد كب
 حاؿ تـ االلتزاـ بيا مف قبؿ السفف التي ترتاد البيئة البحرية السكرية.
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تحديد لممسؤكؿ عف ككجدنا أف اْلحكاـ الخاصة بحماية البيئة البحرية مف التمكث ال بد ليا مف ػػػػ ٓ
 .تنفيذىا الحتراـ  مخالفتيا، كال بد ليا مف مؤيدات

قانكنية بخصكص البيئة  أف كؿ التشريعات التي تضمنت نصكص لنسبة لممسؤكلية، الحظنافبا     
منع اإلضرار بالبيئة كضركرة المحافظة عمييا، كالمتدبر في ىذه النصكص يرل أنو لـ تيدؼ إلى 

، مع أنو مف يستتبع ىذه النصكص يجد أنو يمكف إثارة مكانية ككيفية المسائمةتتضمف نصا ن مباشرا ن بإ
بطريقة غير  المسؤكليةالمدنية مف قبؿ المضركريف، حيث أف ىذه النصكص قررت ىذه  المسؤكلية
 مباشرة.

القانكنية عمى فكرة الخطأ المفترض، حيث نص في  المسؤكليةككجدنا أف المشرع السكرم أسس      
المتعمؽ بإرساء القكاعد اْلساسية الَلزمة لسَلمة البيئة  َُِِلعاـ  \ُِ\مف القانكف  \ُٓ\المادة 

كحمايتيا مف التمكث عمى أنو )يعتبر مسئكال ن عف الضرر الذم يحصؿ لمبيئة أك لألحياء مف كقع 
الضرر بفعمو أك بسببو أك بفعؿ مف يتبع لو أك بفعؿ اْلشياء التي في حكزتو سكاء عف قصد أك إىماؿ 

 مفترضة(.  المسؤكليةأك عدـ مراعاة اْلنظمة كتعد ىذه أك قمة احتراز 

مف خَلؿ النص السابؽ نجد أف المسئكؿ عف تمكث البيئة البحرية ىك مف كقع الضرر بفعمو أك     
بسببو أك بفعؿ مف يتبع لو أك بفعؿ اْلشياء التي في حكزتو، كبالتالي يمكف أف يككف المسئكؿ عف 

يككف شخص اعتبارم كالدكلة فإنيا تعتبر مسئكلة عف التمكث إذا التمكث شخص طبيعي كما يمكف أف 
 حصؿ بسببيا بفعؿ مف يتبع ليا)المكظفيف التابعيف ليا(.

، فإذا انتفى ال تترتب مسئكلية المدعى عميو، المسؤكليةفالخطأ أك العمؿ غير المشركع، ىك عماد      
مدعى بيا. لكف ىذه التعاليـ إذا كانت كلك كاف مف المقطكع بو أف نشاطو قد تسبب في اْلضرار ال

تتماشى مع اْلنشطة العادية التي ترتب أضرار لمغير، فإنيا لـ تعد تتَلءـ مع ما قاد إليو التقدـ العممي 
كالتكنكلكجي الحديث، مف ممارسة أنشطة ال يمكف تكيفيا بأنيا خاطئة، أك تنطكم عمى مخالفة لقكاعد 

 القانكف.

لقكاعد التقميدية لممسئكلية عف اْلضرار الناشئة عف تمكث البيئة، سيككف لو حيث إف التمسؾ با      
البيئية مف صعكبات  المسؤكليةأثار عممية غير عادلة، لما فيو مف تبسيط قانكني، ال يتفؽ مع ما يكتنؼ 

 استثنائية، الزمت التطكر العممي كالصناعي المعاصر.
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ا ساىمت كبشكؿ ممحكظ في التطكر الذم يمر بو النظاـ حتى أنو يقاؿ أف مشاكؿ البيئة كحمايتي     
القانكني لممسئكلية عمى الصعيديف الداخمي كالدكلي، بسبب ما تتسـ بو اْلضرار البيئية مف طبيعة 
خاصة، بحيث تثير العديد مف المشاكؿ القانكنية مما يستمـز تطكير النظاـ القانكني لممسئكلية، بحيث ال 

ار البيئية بعد حدكثيا بؿ الحد مف اْلضرار كاْلخطار التي تصيب البيئة، يقؼ عند حد عَلج اْلضر 
بحيث تتَلءـ مع الطبيعة  المسؤكليةكالعمؿ عمى منعيا كمكافحتيا، حيث يستمـز ذلؾ تطكير قكاعد 

التقميدية، بؿ تبقى ىذه  المسؤكليةالخاصة لألضرار البيئية، كذلؾ مَلئـ ْلننا ال نطالب بيدـ عناصر 
محتفظة بعناصرىا كاممة بما يتَلءـ مع المشكمة المعركضة، حيث أف المجكء إلى القكاعد  ليةالمسؤك 

ينطكم عمى مغبة ضياع حقكؽ المضركريف في إصَلح ما لحقيـ مف ضرر أك  المسؤكليةالتقميدية في 
ال خسارة، إذ يمزميـ إثبات الخطأ أك العمؿ غير المشركع في جانب المدعك عميو. كفي الكقت نفسو 

غنى عف استعماؿ تقنيات كمخترعات العصر الحديث. كمف ىنا كاف ال بد لمنظـ القانكنية مف البحث 
 البيئية المطمقة(. المسؤكليةالمادية أك المكضكعية ) المسؤكليةعف حؿ تكفيقي. ككجد ىذا الحؿ في 

تقـك عمى فكرة الضرر المادية أك المكضكعية بأنيا مسئكلية قانكنية استثنائية  المسؤكليةك تعرؼ     
بتعكيض الضرر الذم يمحؽ بالغير كلك بغير خطأ منو.  حيث تمـز المسئكؿ قانكنا ن

المادية أك المكضكعية( قد أخذ بيا المشرع  المسؤكليةالقائمة عمى الضرر ) المسؤكليةحيث أف ىذه     
حيث نص عمى أف:  الخاص بحماية البيئة البحرية، ََِٔلعاـ  \ٗ\السكرم كذلؾ في القانكف رقـ 

عف حادث التمكث في مجاؿ تطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف:  يعتبر مسئكال ن

 مالؾ السفينة أك الناقمة كربانيا كككيميا أك مستأجرىا في حاؿ حدكث التمكث منيا. -ُ
مالؾ اْلجيزة أك مستثمرىا أك حائزىا بأم شكؿ كاف إذا حصؿ التمكث مف أجيزة حفظ الزيت  -ِ

 لبحر.أك نقمو أك ضخو ضمف ا
 مالؾ المنشأة أك المنصة البحرية القائمة في البيئة البحرية كمديرىا إذا كقع الضرر منيا. -ّ

المادية لتمكث البيئة البحرية،  المسؤكليةمف خَلؿ النص السابؽ نَلحظ أف المشرع السكرم أخذ ب     
حيث اعتبر مالؾ السفينة أك الناقمة كربانيا كككيميا أك مستأجرىا مسئكؿ عف التمكث الحاصؿ بمجرد 

 حصكؿ التمكث مف تمؾ السفينة أك الناقمة سكاء كاف ىناؾ خطأ مف أحدىـ أـ لـ يكف ىناؾ خطأ.

مختمفة الغاية ىي منيا ردع  مؤيدات قانكنيةمف م عمى قكاعد قانكنية تتضكما نص التشريع السكر  ػػػػٔ
كؿ مف تثكؿ لو نفسو اإلضرار بالبيئة البحرية أك تمكيثيا أك مخالفة القكاعد القانكنية الخاصة بحماية 

 البيئة البحرية مف التمكث.
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صكر متعددة فيك إما أف يككف، القانكني الذم يترتب عمى تمكث البيئة البحرية، يأخذ  مؤيدك إف ال      
ما أف يككف  مؤيد ما أف يككف  مؤيدجنائي، كا  ، كما أف المشرع السكرم كفي القانكف إدارم مؤيدمدني، كا 

الخاص بحماية البيئة البحرية مف التمكث نص عمى آلية محددة تحصؿ فييا الغرامات كالتعكيضات 
جرائتيا الطكيمة، كالبيئة تتطمب سرعة حيث ابتعد عف ال المترتبة عمى حكادث التمكث البحرم محاكـ كا 

عادتيا إلى ما كانت عميو.  تحصيؿ الغرامات كالتعكيضات مف أجؿ إصَلحيا كا 

 -كزارة النقؿ -كيتـ تقدير أضرار التمكث كنفقات إزالتو مف قبؿ لجنة بدائية تشكؿ بقرار مف الكزارة      
كتختص ىذه المجنة بتحديد المتسبب كتقدير إذا ما  -كانئالمديرية العامة لمم–بناء عمى اقتراح المديرية 

باْلمَلؾ الخاصة أك بالبيئة البحرية كبتقدير ىذه اْلضرار في حاؿ كقكعيا،  كاف التمكث قد ألحؽ ضررا ن
 كلمجنة أف تستعيف بالخبراء في ىذا المجاؿ كفؽ مقتضيات الحاجة،

دعاء يكجو إلى المجنة العميا لمتمكث مف قبؿ الجية كيتـ االعتراض عمى قرار المجنة البدائية باست      
المسببة لمحادث أك ككيميا القانكني كيسجؿ ىذا االعتراض في ديكاف المديرية العامة لممكانئ كيذكر فيو 

ساعة  \ِْ\تاريخ كساعة تقديمو كيدكف ذلؾ في االعتراض بحضكر مقدمو. كيككف االعتراض خَلؿ 
ار إذا كاف كجاىي  كمف اليـك التالي لتبميغو إذا كاف غير ذلؾ، كتشكؿ مف تحديد المتسبب كقيمة اْلضر 

 ىذه المجنة مف:

 رئيسا ن                 قاضي بدرجة مستشار               -
 عضكا ن                                 المدير أكمف يمثمو   -
 عضكا ن      ممثؿ عف كزارة النفط كالثركة المعدنية            -
 عضكا ن        ممثؿ عف كزارة الزراعة كاإلصَلح الزراعي    -
 عضكا ن     ممثؿ عف كزارة اإلدارة المحمية كالبيئة            -
 عضكا ن  ممثؿ عف كزارة الصناعة                           -
 مدير شؤكف المكانئ                                عضكا ن  -

كتعقد ىذه المجنة اجتماعاتيا في مقر المديرية كتصدر قراراتيا بصكرة مبرمة، لكف بما أف ىذه      
القرارات صادرة عف لجنة إدارية فيي تأخذ حكـ القرارات اإلدارية كبالتالي فيي تقبؿ الطعف أماـ المحاكـ 

 اإلدارية. 
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  ثانيا :  التوصيات

الخاص بحماية البيئة البحرية، بحيث يتضمف مادة تمغي  ََِٔ/ لعاـ ٗتعديؿ القانكف رقـ / ػػػػُ
الحاالت التي يسمح فييا بتمكيث البيئة البحرية عندما تتحقؽ شركط محددة بالسفف كالمكاد الممكثة، كذلؾ 
بأف السفينة في النياية سكؼ ترسك عمى مرفأ مف المرافئ كبالتالي بإمكانيا التخمص مف ىذه المكاد 

 باْلماكف المخصصة عمى المرفأ.الضارة بالبيئة 

كمف ىنا عمى الدكلة السكرية أف تجيز ىذه المرافئ بأجيزة خاصة الستيعاب جميع أنكاع الفضَلت   ػػػػِ
 كالممكثات التي يمكف أف تضر بالبيئة.

إلى عقكبة  ػػػػّ إعطاء السمطة التقديرية لمقاضي في تحكيؿ مبمغ غرامة تمكيث البيئة المحددة قانكنا ن
ى عمى النفس مف الغرامات المالية، في سيا عقكبات سالبة لمحرية، تككف أقالحبس أك السجف، بصفت

 حالة إذا ما رأل القاضي أف الضركرة تستدعي ذلؾ.

يتضمف النص عمى عقكبات سالبة لمحرية لمف يمكث البيئة البحرية،  تعديؿ القانكف السابؽ بحيث  ػػػػْ
 كتشديدىا عند الضركرة.

إعداد رجاؿ القضاء كالنيابة العامة، كتأىيميـ، كتدريبيـ عمى مسائؿ البيئة كمشكَلتيا، مع إنشاء  ػػػػٓ
لم بيئة، كذلؾ لسرعة دكائر جنائية متخصصة في القضايا البيئية، كالسيما في المناطؽ اْلكثر تمكيثا ن

الفصؿ في دعاكم الجرائـ البيئية، كالتنبيو عمى مدل أىمية ىذه الجرائـ كخطكرتيا، كالتصدم ليا 
لمقانكف.   كفقا ن

مباشرا ن بإمكانية ككيفية المسائمة  ة بحماية البيئة بحيث تتضمف نصان تعديؿ النصكص الخاص ػػػػٔ
 .القانكنية

 .تنفيذىا عمى كالخاصة العامة المؤسسات في العامميف كتدريب البيئية بالتشريعات تعريفية ترادك  عقدػػػ ٕ

ماية البيئة كعدـ التكاني عمى المشاركة كاالنضماـ في أم تجمع ييدؼ إلى ح ة السكريةالدكل نكصيػػػػػ ٖ
، كالتصديؽ عمى االتفاقيات الدكلية كاإلقميمية المتعمقة بحماية البيئة البحرية كضركرة تكثيؼ في ذلؾ

التعاكف مع منظمات اْلمـ المتحدة ،الميتمة بقضايا البيئة ، كتعزيزه كال سيما برنامج اْلمـ المتحدة لمبيئة 
 .ة البحرية الدكليةكالمنظم
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عي ك تعميؽ كنشر التكعية بأضرار التمكيث البيئي البحرم كتكجيو اإلعَلـ ككسائمو الفعالة إلى نشر الػػػػ ٗ
طَلع لممحافظة عميياؼ برامجو الداعية البيئي كتكثي ، كالمشاركة اْلفراد عمى مخاطر التمكث النفطي، كا 

عداد الدراسات كالمناىج  في تنظيـ كرعاية المؤتمرات الدكلية كعقد الندكات كاجتماعات الخبراء كا 
، لحماية البيئة البحرية كالتعريؼ بالقكانيف البيئية كبالحقكؽ البيئية ت الصمةكالمقررات التربكية ذا

 .نيف ليعيشكا في بيئة نظيفة كصحيةاطلممك 

البحكث اجع في العمـك البيئية البحرية كزيادة النشرات ك تزكيد المكتبة العربية كالقارئ العربي بالمر  ػػػػػػَُ
، مع البيئة البحرية، كالتي تحمؿ طابع التكجيو ك اإلرشاد لمتعامؿ الدكريات المتخصصة في ىذا المجاؿك 

 ية البيئية.إلخراج جيؿ مشبع بالترب

} َوال تُ ْفِسُدوا ِف األْرِض بَ ْعَد ِإْصالِحَها َواْدُعوُه َخْوفًا :كفي النياية أذكر نفسي ككؿ إنساف بقكلو تعالى
كمف ىنا عمى جميع الميتميف بحماية البيئة أف ال ، (1) َوَطَمًعا ِإنَّ َرْْحََة اللَِّو َقرِيٌب ِمَن اْلُمْحِسِننَي {

 .اْلبحاث القانكنية التي تتضمف القكاعد الخاصة بحماية البيئةيتكقفكا عف تقديـ 
 كالصَلة كالسَلـ عمى نبينا محمد كعمى آلو كصحبو كسمـ كالحمد هلل رب العالميف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .( مف سكرة اْلعراؼٔٓ) اَلية -ُ
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 المراجعقائمة 

 أوال :  القرآن الكريم.

 ثانيا :  المعاجم 

مصطفى، حسف الزيات، محمد النجار، حامد عبد القادر، المكتبة المعجـ الكسيط، إبراىيـ  -ُ
 اسطنبكؿ، دكف ذكر تاريخ النشر. اإلسَلمية،

معجـ لساف العرب، لمعَلمة أبي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر ابف منظكر اإلفريقي  -ِ
 ـ .ُٕٗٗالمجمد اْلكؿ ، دار صادر، بيركت، الطبعة السادسة،  المصرم،

محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرازم، الطبعة اْلكلى، دار اإليماف، مختار الصحاح،  -ّ
 ـ.ُٕٗٗ-ُٔٗٗدمشؽ، 

 ثالثا :  القوانين واالتفاقيات 

 ـ المتعمؽ بإرساء القكاعد اْلساسية الَلزمة لسَلمة البيئةَُِِلعاـ  \ُِ\القانكف السكرم رقـ -ُ
 اـ المنكطة بكزارة الدكلة لشؤكف البيئة. كحمايتيا مف التمكث كتحقيؽ التنمية البيئية كتحديد المي

 ـ الخاص بحماية البيئة البحرية مف التمكث في سكرية.ََِٔلعاـ  \ٗ\القانكف -ِ
 ـ في شأف البيئة كالئحتو التنفيذية لجميكرية مصر العربية.ُْٗٗلعاـ  \ْ\القانكف رقـ -ّ
 ـ.َُٓٗآذار  \ُِ\ختاري \ٖٔ\قانكف التجارة البحرية السكرم الصادر بالمرسـك التشريعي رقـ -ْ
ـ، منشكرات المنظمة البحرية الدكلية ََِِ، الطبعة الجامعة لعاـ ٖٕ/ّٕاتفاقية مار بكؿ  -ٓ

 .ib518aرقـ المبيع:  ،طباعة بريطانيا العظمى،ََِّلندف، 
 ـ.ُٕٔٗاتفاقية حماية البحر اْلبيض المتكسط مف التمكث)برشمكنة(  -ٔ
 ـ .                                                                            ُِٖٗاتفاقية قانكف البحار لعاـ  -ٕ
مجمكعة القكانيف اإلطارية كقكانيف أخرل لحماية البيئة في بمداف غرب آسيا، سمسمة التقارير  -ٖ

 ـ . ُٔٗٗكالمطبكعات، برنامج اْلمـ المتحدة لمبيئة، 
 ـ.ََِّلعاـ  \ِٖ\لبحرم السكرم رقـالقانكف ا  -ٗ
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 غة العربية مبال المراجعرابعا :  

اْلستاذ محمد عبد القادر الفقي ، البيئة مشاكميا كقضاياىا كحمايتيا مف التمكث، الييئة  -ُ
 ـ.ُٗٗٗالمصرية العامة لمكتاب، 

الميبية، بنغازم، ، دار الجماىيرية ُالجيَلني عبد السَلـ ارحكمة، حماية البيئة بالقانكف، ط -ِ
َََِ. 

الدكتكر أحمد أبك الكفا القانكف الدكلي الجديد لمبحار عمى ضكء أحكاـ المحاكـ الدكلية كالكطنية  -ّ
 ـ.ََِٔـ، دار النيضة العربية، القاىرة، ُِٖٗكسمكؾ الدكؿ كاتفاقية 

كؿ، منشكرات الدكتكر أحمد عبد الدائـ، شرح القانكف المدني، النظرية العامة لَللتزاـ، الجزء اْل -ْ
 .  ََِّجامعة حمب، كمية الحقكؽ،

الدكتكر أحمد عبد الكريـ سَلمة، قانكف حماية البيئة اإلسَلمي مقارنا بالنظـ الكضعية، القاىرة،  -ٓ
 ـ.ُٔٗٗالطبعة اْلكلى، 

الدكتكر أحمد عبد الكريـ سَلمة، قانكف حماية البيئة، دراسة تأصيمية في اْلنظمة الكطنية  -ٔ
 ـ.ُٖٗٗبع الممؾ فيد، الرياض، كاالتفاقية، مطا

الدكتكر أحمد عبد الكىاب عبد الجكاد، تمكث البحر اْلبيض، سمسمة دائرة المعارؼ، الدار  -ٕ
 ـ.َََِالعربي لمنشر، القاىرة، الطبعة اْلكلى، 

المدنية في منازعات التمكث البيئي، دار  المسؤكليةالدكتكر أحمد محمكد سعد، استقراء لقكاعد  -ٖ
 .ُْٗٗة، النيضة العربي

الدكتكر أحمد مدحت إسَلـ، الماء سائؿ الحياة، خكاصو، أنكاعو، تنقيتو، تحميتو، تمكثو، مكارده  -ٗ
 ـ.ُٗٗٗفي الكطف العربي، حرب المياه، دار الفكر العربي، 

 ـ.ُٕٗٗالدكتكر أنكر رسَلف، كسيط القضاء اإلدارم،دار النيضة العربية،  -َُ
ي الجديد لمبحار، المؤتمر الثالث كاتفاقية اْلمـ الدكتكر إبراىيـ الدغمة، القانكف الدكل -ُُ

 ـ.ُٖٗٗالمتحدة لقانكف البحار، دار النيضة العربية، القاىرة، 
الدكتكر إبراىيـ العناني، قانكف البحار، الجزء اْلكؿ، دار الفكر العربي، القاىرة،  -ُِ

 ـ.ُٖٓٗ
 .ُْٕٗ الدكتكر ثركت بدكم، القانكف اإلدارم، دار النيضة العربية، القاىرة، -ُّ
الدكتكر جابر إبراىيـ الراكم، المسؤكلية الدكلية الناتجة عف تمكث البيئة، مطبعة اإلدارة  -ُْ

 ـ.ُّٖٗالمحمية، بغداد،
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الدكتكر جاؾ الحكيـ، الحقكؽ التجارية، مقتطفات مف الحقكؽ البحرية، جامعة دمشؽ  -ُٓ
 ـ.ُٖٖٗ، 
مف التمكث بالزيت، دار  جَلؿ كفاء محمديف، الحماية القانكنية لمبيئة البحريةالدكتكر  -ُٔ

 ـ.ََُِالجامعة الجديدة لمنشر، 
الدكتكر جماؿ محمكد الكردم، دراسات في التشريعات البيئية، دار النيضة العربية،  -ُٕ

 ـ.ََُِالقاىرة، الطبعة اْلكلى، 
الدكتكر جكرجي شفيؽ سارم، مسئكلية الدكلة عف أعماؿ سمطاتيا، دار النيضة  -ُٖ

 ـ. ُِٖٗ، ِالعربية، ط
الدكتكر حسف شحاتة، التمكث البيئي فيركس العصر، دار النيضة العربية القاىرة،  -ُٗ

 ـ.ُٖٗٗ
 ـ.ُّٗٗالدكتكر حسيف عمر، المنظمات الدكلية، دار الفكر العربي،  -َِ
الدكتكر حمكد تنار، نكطة ألقيت عمى طَلب الدراسات العميا في كمية الحقكؽ، جامعة  -ُِ

 ـ. ََِٗحمب،
قانكف حماية البيئة في اْلردف، المكتبة الكطنية، عماف،  الدكتكر خالد خميؿ الظاىر، -ِِ

 ـ.ُٗٗٗ
الدكتكر رياض صالح أبك العطا، دكر القانكف الدكلي العاـ في مجاؿ حماية البيئة،  -ِّ

 ـ.ََُِ، ِدار النيضة العربية، ط
قضاء التعكيض كطرؽ الطعف -الدكتكر سميماف الطماكم، دركس في القضاء اإلدارم -ِْ

 ـ.ُٖٔٗمقارنة، دار الفكر العربي، دراسة -في اْلحكاـ
الدكتكر سميماف الطماكم، مسئكلية اإلدارة عف أعماليا غير التعاقدية، دراسة مقارنة،  -ِٓ

 ـ.ُْٓٗ، ّدار الفكر العربي، مصر، ط
 .ُْٔٗالدكتكر سميماف مرقس، شرح القانكف المدني في االلتزامات، القاىرة،  -ِٔ
قانكف المدني، المجمد اْلكؿ، القاىرة، الدكتكر سميماف مرقس ، الكافي، في شرح ال -ِٕ

 ـ. ُِٗٗ
الدكتكر صبرم محمد السنكسي، مسئكلية الدكلة دكف خطأ)دراسة مقارنة(، دار  -ِٖ

 ـ.ََُِالنيضة العربية، القاىرة، 
الدكتكر صَلح الديف حسف السيسي، النظـ كالمنظمات اإلقميمية كالدكلية، دار الفكر  -ِٗ

 ـ.ََِٕ، ُالعربي، ط



246 
 

الديف عامر، القانكف الدكلي الجديد لمبحار، دراسة ْلىـ أحكاـ اتفاقية الدكتكر صَلح  -َّ
 ـ.ُٖٗٗـ، دار النيضة العربية، القاىرة، ُِٖٗاْلمـ المتحدة لقانكف البحار لعاـ 

الدكتكر صَلح عبد الرحمف الحديثي، النظاـ القانكني الدكلي لحماية البيئة، منشكرات  -ُّ
 ـ.ََُِ، ُالحمبي الحقكقية، ط

ر عبد الحكـ عثماف، أضرار التمكث البحرم بيف الكقاية كالتعكيض، دار الثقافة الدكتك  -ِّ
 ـ.ُِٗٗالجامعية القاىرة،

الدكتكر عبد الرزاؽ السنيكرم، الكسيط في مصادر االلتزاـ، الجزء اْلكؿ، القاىرة،  -ّّ
ُِٗٓ. 

، ِط الدكتكر عبد السَلـ صالح عرفة، المنظمات اإلقميمية كالدكلية، الدار الجماىيرية، -ّْ
 ـ.ُٗٗٗ

الدكتكر عبد اهلل طمبة، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة، منشكرات جامعة حمب،  -ّٓ
 ـ. ََِٗمديرية الكتب كالمطبكعات الجامعية، طبعة 

الدكتكر عبد المجيد عمر النجار، قضايا البيئة مف منظكر إسَلمي، مركز البحكث  -ّٔ
 ـ.ُٗٗٗكالدراسات قطر، الطبعة اْلكلى، 

بد المنعـ داكد، القانكف الدكلي لمبحار كالمشكَلت البحرية العربية، منشأة الدكتكر ع -ّٕ
 ـ.ُٗٗٗالمعارؼ، اإلسكندرية الطبعة اْلكلى، 

الدكتكر عبد الكاحد الفار، االلتزاـ الدكلي لحماية البيئة البحرية كالحفاظ عمييا مف  -ّٖ
، دار ُِٖٗف البحار أخطار التمكث، دراسة قانكنية في ضكء اتفاقية اْلمـ المتحدة لقانك 

 النيضة العربية.
 ـ.ُْٗٗالدكتكر عبد الكاحد الفار، القانكف الدكلي العاـ،دار النيضة العربية ، -ّٗ
 السكرم، كالقانكف اإلسَلمي الفقو في المقارف الجزائي التشريع السراج، عبكدالدكتكر  -َْ

 ـ. ُٖٖٗ عاـ طبعة دمشؽ، جامعة العامة، مطبكعات المبادئ اْلكؿ، الجزء
 ـ.ُٖٖٗالدكتكر عمي الباركدم، القانكف البحرم، الدار الجامعية  -ُْ
الدكتكر عمي عبد اهلل، التمكث البيئي كاليندسة الكراثية، الييئة المصرية العامة لمكتاب،  -ِْ

 ـ.ُٗٗٗ
عمي ، شرح قانكف العقكبات، القسـ العاـ، الجزء اْلكؿ، دار  الدكتكر يسر أنكر -ّْ

 .ََِٓالنيضة العربية، 
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ناـ محمد غناـ، القانكف اإلدارم الجنائي، دار النيضة العربية، القاىرة، الدكتكر غ -ْْ
 ـ.ُّٗٗ

التقصيرية كمسئكلية عديـ التمييز، مطبعة  المسؤكليةالدكتكر فخرم رشيد مينا، أساس  -ْٓ
 .ُْٕٗالشعب، بغداد، 

الدكتكر فرج صالح اليريش، جرائـ تمكث البيئة، دراسة مقارنة، المؤسسة الفنية لمنشر  -ْٔ
 .ُٖٗٗ، ُتكزيع، طكال
الدكتكر ماجد راغب الحمك، القضاء اإلدارم، دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية،  -ْٕ

 ـ.ُٕٕٗ
الدكتكر ماجد راغب الحمك، قانكف حماية البيئة في ضكء الشريعة، منشأة المعارؼ،  -ْٖ

 ـ.ََِِاإلسكندرية، 
ئي، مكتبة الدكتكر مجدم مدحت النيرم، مسئكلية الدكلة عف أضرار التمكث البي -ْٗ

 ـ.ََِِالجَلء الجديدة، 
 .ََِٔ، ُالدكتكر محسف أفكيريف، القانكف الدكلي لمبيئة، دار النيضة العربية، ط -َٓ
 ـ.ُِٗٗالدكتكر محسف خميؿ، القضاء اإلدارم، الدار الجامعية، بيركت،  -ُٓ
محمد البزاز، حماية البيئة البحرية دراسة في القانكف الدكلي ،منشأة المعارؼ الدكتكر  -ِٓ

 ـ.ََِٔاإلسكندرية 
الدكتكر محمد طمعت الغنيمي، اْلحكاـ العامة في قانكف اْلمـ، قانكف السَلـ، منشأة  -ّٓ

 ـ.َُٕٗالمعارؼ، اإلسكندرية 
الدكتكر محمد طمعت الغنيمي، الكسيط في قانكف السَلـ، القانكف الدكلي العاـ أك  -ْٓ

 .ـُِٖٗقانكف اْلمـ في زمف السمـ، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، 
ـ، ُٗٗٗالدكتكر محمد عاطؼ البنا، كسيط القضاء اإلدارم، دار النيضة العربية،  -ٓٓ

 .ُِٓص
الدكتكر محمد كسيـ غالي، القانكف البحرم كمعامَلت السفف لضباط أعالي البحار،  -ٔٓ

 ـ.ُٕٗٗالييئة المصرية العامة لمكتاب، اإلسكندرية، الطبعة اْلكلى،
القانكف الجنائي كاالقتصادم، دراسة مقارنة  الدكتكر محمكد داكد يعقكب، المسؤكلية في -ٕٓ

 .ََِٖ، ُبيف القكانيف العربية كالقانكف الفرنسي، منشكرات الحمبي الحقكقية، ط
الدكتكر محمكد مرشحة، المنظمات الدكلية النظرية العامة، مديرية الكتب كالمطبكعات  -ٖٓ

 ـ.ُٔٗٗالجامعية، جامعة دمشؽ، 
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المدنية، الطبعة  المسؤكليةدني، الجزء الثاني، الدكتكر مصطفى العكجي، القانكف الم -ٗٓ
 .ُٔٗٗاْلكلى، مؤسسة بحسكف لمنشر كالتكزيع، بيركت، 

الدكتكر معكض عبد التكاب، الدكتكر مصطفى معكض عبد التكاب، جرائـ التمكث مف  -َٔ
 ـ.ُٖٔٗالناحيتيف القانكنية كالفنية، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، 

اهلل أنطاكي، الحقكؽ التجارية البحرية، الجزء الخامس،  الدكتكر نياد السباعي كد.رزؽ -ُٔ
 ـ.ُِٔٗمطبعة جامعة دمشؽ، 

عمى أساس الخطأ، بحث ضمف مجمكعة  المسؤكليةالدكتكر ىشاـ فرعكف، أركاف  -ِٔ
 .ُُٗٗمحاضرات ألقيت عمى طَلب كمية الحقكؽ بجامعة حمب، 

 ـ. ُٓٗٗشؽ، الدكتكر ىشاـ فرعكف، القانكف التجارم البحرم، مطبعة جامعة دم -ّٔ
الدكتكر كجدم ثابت غبلاير، مبدأ المساكاة أماـ اْلعباء العامة كأساس لممسئكلية  -ْٔ

 ـ.ُٖٖٗاإلدارية، دراسة مقارنة، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، 
الدكتكرة سحر الحافظ، الحماية القانكنية لبيئة المياه العذبة، الدار العربية لمنشر  -ٓٔ

 ـ.ُٓٗٗلى، كالتكزيع، القاىرة، الطبعة اْلك 
اإلدارية، الطبعة الثانية، دار المعارؼ  المسؤكليةالدكتكرة سعاد الشرقاكم،  -ٔٔ

 .ُِٕٗالمصرية،
، مطبعة دار المعارؼ، مصر، ّاإلدارية، ط المسؤكليةالدكتكرة سعاد الشرقاكم،  -ٕٔ

 ـ.ُّٕٗ
، ٓ، دار النيضة العربية، طفكزية عبد الستار، مبادئ عمـ اإلجراـ كالعقابكتكرة دال -ٖٔ

 ـ.ُٖٓٗ
 ـ.ُٕٗٗميا مختار، مختار كامؿ، البيئة كعكامؿ التمكث البيئي، اإلسكندرية،  ةالدكتكر  -ٗٔ
الدكتكرة نبيمة كامؿ، نحك قانكف مكحد لحماية البيئة، دار النيضة العربية، القاىرة  -َٕ

 ـ.ُّٗٗ
المحامي عيسى مصطفى حماديف، المسؤكلية المدنية التقصيرية عف اْلضرار البيئية،  -ُٕ

ارنة بيف القانكف اْلردني كالقانكف المصرم، دار حمادة لمدراسات الجامعية كالنشر دراسة مق
كالتكزيع، اربد، اْلردف، طبعة مشتركة مع دار اليازكرم، عماف اْلردف، كدار دركب لمنشر 

 ـ.َُُِكالتكزيع، عماف، اْلردف، 
 كاإلعَلـ تلمدراسا اإلنساف، ككمبيكنشر كحقكؽ البيئة الصباغ، يكسؼ مركاف المحامي -ِٕ

 ـ. ُِٗٗ اْلكلى، الطبعة بيركت، كالتكزيع، كالنشر
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المستشار أحمد محمكد الجمؿ، حماية البيئة البحرية مف التمكث في ضكء التشريعات  -ّٕ
الكطنية كاالتفاقيات اإلقميمية كالمعاىدات الدكلية، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، دكف ذكر تاريخ 

 النشر.
، مؤسسة الثقافة الجامعية، ُلقانكف العقكبات، ط جَلؿ ثركت، النظرية العامة -ْٕ

 اإلسكندرية، دكف ذكر تاريخ النشر.
 ،بيركت ،معيد اإلنماء العربي ،مشكمة التمكث في البحر المتكسط ،جيمدا زاخيا -ٕٓ

 ـ.ُِٖٗ
سعيد محمد الحفار، المكسكعة البيئية العربية، المجمد الثاني، التمكث كاقتصادياتو،  -ٕٔ

 ـ.ُٖٗٗجامعة قطر 
سميماف عبد المنعـ، أصكؿ عمـ الجزاء الجنائي، الدار الجامعية الجديدة، اإلسكندرية،  -ٕٕ

 .ـََُِ
صمحيو عمي صداقة، النظاـ القانكني لحماية البيئة البحرية مف التمكث في البحر  -ٖٕ

 ـ .ُٔٗٗالمتكسط، منشكرات جامعة قاف يكنس، بنغازم، الطبعة اْلكلى، 
 العربية الطبعة اْلردف، عماف، اليازكرم، دار ،البيئية اإلدارة مخمؼ، صالح عارؼ -ٕٗ

 ـ.ََِٗ
، ُط عبد الباسط محمد سيؼ الحكيمي، النظرية العامة لمجرائـ ذات الخطر العاـ، -َٖ

 .ََِِمكتبة دار الثقافة، عماف، 
عبده عبد الجميؿ عبد الكارث، حماية البيئة البحرية مف التمكث في التشريعات الدكلية  -ُٖ

 ـ.ََِٔامعي الحديث، دكف ذكر مكاف النشر، الداخمية، المكتب الج
، مطبعة جامعة ُفخرم عبد الرزاؽ الحديثي، قانكف العقكبات الجرائـ االقتصادية، ط -ِٖ

 .ُُٖٗبغداد، 
محمد نبياف سكيمـ، التمكث البيئي كسبؿ مكاجيتو، الييئة المصرية العامة لمكتاب،  -ّٖ

 ـ.ُٗٗٗ
بأمف كحماية البيئة، أكاديمية نايؼ محمد نعيـ فرحات، التشريعات العربية المتعمقة  -ْٖ

 ىػ.ُُْٗ، ُلمعمـك اْلمنية، الرياض، ط
، اْلحكاـ العامة ُمحمكد محمكد مصطفى، الجرائـ االقتصادية في القانكف المقارف، ج -ٖٓ

 ـ.ُٕٗٗ، مطبعة جامعة القاىرة كالكتاب الجامعي، القاىرة، ِكالجرائـ الجنائية، ط
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العقكبات )القسـ العاـ(، دار النيضة العربية، القاىرة محمكد نجيب حسني، شرح قانكف  -ٖٔ
 ـ.ُِٖٗ

المدنية الناجمة عنو، دار جيينة،  المسؤكليةىالة صَلح الحديثي، تمكث البيئة ك  -ٕٖ
 .ََِّعماف، دراسة تحميمية كتطبيقية، 

 خامسا : الرسائل العممية 

اإلشارة إلى القانكنيف إبراىيـ الفياض، مسئكلية الدكلة عف أعماؿ مكظفييا في العراؽ مع  -ُ
 ـ.ُّٕٗالمصرم كالفرنسي، رسالة دكتكراه، جامعة القاىرة، 

حسف محمد المعيكؼ، الحماية الجنائية لمبيئة في تشريعات مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربي  -ِ
، -قسـ العدالة الجنائية -)دراسة تأصيمية(، رسالة ماجستير مقدمة إلى كمية الدراسات العميا

 ىػ.ُِْٔؼ العربية لمعمـك اْلمنية، جامعة ناي
رضكاف الحاؼ، رسالة دكتكراة بعنكاف حؽ اإلنساف في بيئة سميمة في القانكف الدكلي الدكتكر  -ّ

 .ـُٖٗٗالعاـ، جامعة القاىرة، 
 الدكتكر صَلح ىاشـ، المسؤكلية الدكلية عف المساس بسَلمة البيئة البحرية، رسالة دكتكراه، -ْ

 ـ.ُُٗٗجامعة القاىرة،
الدكتكر عبد اليادم محمد عشرم، االختصاص في حماية البيئة البحرية مف التمكث، رسالة  -ٓ

 ـ.ُٖٗٗدكتكراه، جامعة الزقازيؽ، 
عمار خميؿ المحيميد الدريس التركاكم، رسالة دكتكراه بعنكاف مسئكلية الدكلة عف أضرار التمكث  -ٔ

 ـ.ََِٕالبيئي، ،جامعة عيف شمس، 
كلية اإلدارة عمى أساس  المخاطر في القانكف الفرنسي كالمصرم، محمد أحمد عبد النعيـ، مسئ -ٕ

 ـ.ُٓٗٗرسالة دكتكراه، جامعة القاىرة، 
محمد سامر أنكر عاشكر،  تمكث البحار مف السفف كمسؤكلية مالؾ السفينة، رسالة دكتكراه ،  -ٖ

 .ََُِجامعة عيف شمس 
ع المعاصر، رسالة دكتكراه، محمد نصر الرفاعي، الضرر كأساس لممسئكلية المدنية في المجتم -ٗ

 ـ.ُٕٖٗجامعة القاىرة، 
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   األبحاث سادسا :  

الدكتكر إبراىيـ محمد العناني، منع التمكث كمكافحتو في ضكء قانكف البحار، بحث مقدـ لندكة  -ُ
حماية البيئة البحرية في ضكء اتفاقية اْلمـ المتحدة لقانكف البحار، معيد الدراسات الدبمكماسية، 

 ـ.ََُِالرياض 
الدكتكر سعيد سالـ جكيمي، مكاجية اْلضرار بالبيئة بيف الكقاية كالعَلج، بحث مقدـ لمؤتمر  -ِ

نحك دكر فاعؿ لمقانكف في حماية البيئة كتنميتيا، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، كمية 
 .ُٗٗٗمايك  \ْ-ِ\الشريعة كالقانكف، الفترة مف 

القانكف المدني في حماية البيئة، بحث مقدـ لمؤتمر نحك دكر مأمكف عبد الرشيد، دكر كتكر دال -ّ
فاعؿ لمقانكف في حماية البيئة كتنميتيا، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، كمية الشريعة 

 .ُٗٗٗمايك  \ْ-ِ\كالقانكف، الفترة مف 
ضرار الدكتكرة نبيمة إسماعيؿ رسَلف، الجكانب اْلساسية لممسئكلية المدنية لمشركات عف اإل -ْ

بالبيئة، بحث مقدـ لمؤتمر نحك دكر فاعؿ لمقانكف في حماية البيئة كتنميتيا، جامعة اإلمارات 
 .ُٗٗٗمايك  \ْ-ِ\العربية المتحدة، كمية الشريعة كالقانكف، الفترة مف 

عاشكر عبد الجكاد عبد الحميد، حماية الخميج العربي مف التمكث بالزيت في ضكء االتفاقيات  -ٓ
مؤتمر نحك دكر فاعؿ لمقانكف في حماية بحث مقدـ لميمية كالتشريعات الكطنية، الدكلية كاإلق

 ـ.ُٗٗٗالبيئة كتنميتيا اإلمارات العربية، 
عبد العزيز بف إبراىيـ الصعب ،اإلجراءات الدكلية لمنع التمكث مف السفف كتطبيقاتيا بالمممكة   -ٔ

ـ، أكاديمية ُٔٗٗأمف كحماية البيئة(العربية السعكدية، مف الندكة العممية الثانية كاْلربعكف)
.  نايؼ لمعمـك

 العممية المجالت   سابعا: 

 ـ.ُِٖٗلعاـ  \ّٖ\المجمة المصرية لمقانكف الدكلي عدد -ُ
 ـُّٖٗمجمة القانكف كاالقتصاد، العدد الخاص، العيد المئكم لكمية الحقكؽ جامعة القاىرة،   -ِ
 ـ.ُٕٔٗلسنة  \ِّ\المجمة المصرية لمقانكف الدكلي العدد  -ّ
 ـ. َََِمجمة المنارة التي تصدر عف جامعة أؿ البيت، المجمد الخامس، العدد الثاني،   -ْ
 ـ.ُٕٖٗمجمة الدبمكماسي، العدد الثامف، تمكز،  -ٓ
 .ُْٖٗمجمة العمـك القانكنية كالسياسية، كمية القانكف، جامعة بغداد، عدد خاص، مارس   -ٔ
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 .ُْٕٗلعاـ  ٔك ٓمجمة المحامكف عدد    -ٕ
بمقاء لمعمـك اإلنسانية كاالجتماعية، التي تصدر عف جامعة عماف اْلىمية، المجمد مجمة ال  -ٖ
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 الفهرس

         1                                                                                                            المقدمة

 11                           لسفن   لمبحث التمهيدي: المفهىم القبنىني للبيئة البحرية وتلىثهب من ا

 ُِ                         نطاقيا القانكني( –أىميتيا  –البيئة البحرية )مفيكميا  المطمب األول 
  ُّ                                                       مفيكـ البيئة البحرية  الفرع األول     
 ُٗ                                                      أىمية البيئة البحرية  الفرع الثاني     
 ُٗ                                                  : اْلىمية االقتصادية لمبيئة البحريةأكالن      
 ِِ                                                                  : اْلىمية الحيكيةثانيان      
 ِْ                                      ةتحديد النطاؽ القانكني لمبيئة البحري  الفرع الثالث     
 ِْ                                                       : البيئة البحرية لممياه الداخميةأكالن      
  ِٓ                                                     ثانيان: البيئة البحرية لمبحر اإلقميمي     
 ِٔ                                                   : البيئة البحرية لممنطقة المتاخمةثالثان      
 ِٔ                                       : البيئة البحرية لممنطقة االقتصادية الخالصةرابعان      
 ِٕ                                                    : البيئة البحرية لإلفريز القارمخامسان      

    ِٖ                                                    : البيئة البحرية ْلعالي البحارسادسان      
 ِٗ                                  تمكث البيئة البحرية الناجـ عف السففمفيكـ   المطمب الثاني

   َّ                                                تعريؼ تمكث البيئة البحرية الفرع األول      
 َّ                                                     : تعريؼ تمكث البيئة بشكؿ عاـأكالن      
 ّْ                                                       البيئة البحريةتعريؼ تمكث  :ثانيان      
 ّٕ                                        السفف المسببة لتمكث البيئة البحرية الفرع الثاني      
 ّٕ                                    : تحديد مفيـك السفف المسببة لتمكث البيئة البحريةأكالن      
 ِْ                                          ثانيان: أنكاع السفف المسببة لتمكث البيئة البحرية     

 ْٔ                         الفصل األول  الحماية التنظيمية والوقائية لمبيئة البحرية من التموث
    ْٕ          المستمدة من االتفاقيات البيئية الدوليةالحماية التنظيمية والوقائية  المبحث األول 
    ْٗ                             يئة البحرية          المنظمات الدكلية لحماية الب المطمب األول 
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           ُٓ                                                     UNمنظمة اْلمـ المتحدة   الفرع األول 
     ٓٓ                                                 IMOالمنظمة البحرية الدكلية  الفرع الثاني 

 ٓٓ                                                                        أكالن: أىداؼ المنظمة
    ٖٓ                                            ثانيان: أجيزة المنظمة                            
 ُٔ          لتمكث الناجـ عف السفف           ثالثان: دكر المنظمة في حماية البيئة البحرية مف ا

 ّٔ          السمطة الدكلية لقاع البحار                                           الفرع الثالث 
  ٓٔ                                    المنظمة الدكلية لمشرطة الجنائية )اإلنتربكؿ(الفرع الرابع  

 ٔٔ           اْلحكاـ العامة كالنكعية لحماية البيئة البحرية                       المطمب الثاني 
   ٕٔ                 اْلحكاـ العامة                                                الفرع األول  

 ٕٔ            ُِٖٗااللتزاـ العاـ الكارد في اتفاقية قانكف البحار  أكالن:
 ٖٔ                                            االلتزاـ العاـ بحماية البيئة البحرية مف التمكث -ُ
                                                                                                                       َٕ      وأك خفضو أك السيطرة عميف التمكث آليات تنفيذ االلتزاـ العاـ بحماية البيئة البحرية م -ِ

    ٕٓ                                                ُٕٔٗااللتزاـ الكارد في اتفاقية برشمكنة  ثانيان:
 ٕٓ                      االلتزاـ بحماية البيئة البحرية مف التمكث الناجـ عف السفف كالطائرات -ُ
     ٕٔ                                                        االلتزاـ بتنفيذ أحكاـ ىذه االتفاقية -ِ

 ٕٗ                              اْلحكاـ النكعية                                  الفرع الثاني 
لنكع المادة الممكثةأكالن:   َٖ                         القكاعد القانكنية لمنع تمكث البيئة البحرية كفقا ن
 َٖ                                                               تدابير منع التمكث بالزيت -ُ
 ّٖ                                   تدابير منع التمكث مف المكاد السائمة الضارة كتصريفيا -ِ
في عبكات -ّ  ْٖ                                تدابير منع التمكث بالمكاد المؤذية المنقكلة بحرا ن
 ٖٓ                                               تدابير منع التمكث بقاذكرات مجارير السفف -ْ
 ٖٓ                                                      تدابير منع التمكث مف قمامة السفف -ٓ
 ٖٔ                                           تدابير منع التمكث باإلغراؽ كتصريؼ النفايات -ٔ
 ٖٖ           تدابير منع التمكث مف السفف بالنفط كالمكاد الضارة اْلخرل في الحاالت الطارئة -ٕ

 َٗ                       القكاعد القانكنية لمنع تمكث البيئة البحرية بحسب المنطقة البحرية ثانيان:
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 َٗ                     ف التمكث في البحر اإلقميمياْلحكاـ القانكنية لحماية البيئة البحرية م -ُ
                                                                               ُٗ     اْلحكاـ القانكنية لحماية البيئة البحرية مف التمكث ضمف المنطقة االقتصادية الخالصة -ِ
 ِٗ                   البحرية مف التمكث ضمف الجرؼ القارماْلحكاـ القانكنية لحماية البيئة  -ّ
 ّٗ                       اْلحكاـ القانكنية لحماية البيئة البحرية مف التمكث في أعالي البحار -ْ
 ّٗالخاص تاْلحكاـ القانكنية لحماية البيئة البحرية مف التمكث في بعض المناطؽ ذات الحاال -ٓ

 ٕٗ                             القانكنية لمنع تمكث البيئة البحرية تبعان لصفة الدكلة القكاعد ثالثان:
 ٖٗ                  الحقكؽ كالكاجبات المفركضة عمى الدكلة السكرية باعتبارىا دكلة ساحمية -ُ
                                                                                                                َُٓ  التمكث ـ في منع تمكث البيئة البحرية مفاختصاصات الدكلة السكرية باعتبارىا دكلة عم -ِ
 َُٕ                                       اختصاصات الدكلة السكرية باعتبارىا دكلة ميناء -ّ

 َُُ          والوقائية المستمدة من القانون البيئي السوريالمبحث الثاني  الحماية التنظيمية 
 ُُُ                                                        ىيئات حماية البيئة المطمب األول 

 ُُِ                                                 كزارة الدكلة لشؤكف البيئة الفرع األول      

 ُُِ                                              أكالن: مياـ كزارة الدكلة لشؤكف البيئة منفردة    

 ُُٓ                                       ثانيان: مياـ الكزارة بالتنسيؽ مع الجيات المختصة    

 ُُٔ                                                   ثالثان: مياـ كزير الدكلة لشؤكف البيئة    
 ُُٖ                                             المجمس اْلعمى لحماية البيئة الفرع الثاني    

 ُُٖ                                               أكالن: تشكيؿ المجمس اْلعمى لحماية البيئة   
 َُِ                                                اْلعمى لحماية البيئة مياـ المجمسثانيان:    
دكر المديرية العامة لممكانئ كاإلجراءات المتبعة لمنع كمكافحة التمكث في البيئة  الفرع الثالث     

    ُُِ                                                                                   البحرية
 ُُِ                                                 أكالن: عمى المستكل التشريعي كالتنظيمي   

 ُِِ                                                             ثانيان: عمى الصعيد العممي   
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كنطاؽ  ََِٔلعاـ  ٗفي ظؿ القانكف  التدابير الخاصة بحماية البيئة البحريةالمطمب الثاني  
        ُِْ                                                                                    تطبيقو

  125          ََِٔلعاـ  ٗفي ظؿ القانكف  البحريةالتدابير الخاصة بحماية البيئة  :الفرع األول 

   ُِٔ          : التدابير القانكنية لحماية البيئة البحرية مف التمكث مف السفف بالزيت )النفط(أكالن    
   ُِٗ             منع التمكث البحرم بالقاذكرات الناجمة عف السفف كناقَلت الزيت تدابير: ثانيان    
    :  ُُّ     منع التمكث بالمياه اْلسنة) الصرؼ الصحي( مف السفف كناقَلت الزيت تدابيرثالثا ن
 ُِّ                           شحف كتفريغ كتخزيف البضائع الخطرةل التدابير القانكنية: رابعان    

                                                        ُّْ                                          ََِٔلعاـ  ٗنطاؽ تطبيؽ القانكف  :الفرع الثاني
ُّْ    أكالن: النطاؽ المكاني                                                                  

  
       ُّٕ                                                               النطاؽ الشخصي : ثانيان    
                                                                             ُُْ                                                     : نطاؽ الضرر البيئي البحرمثالثان     

 144     خاتمة الفصل األول                                                                            
المسؤولية الناجمة عن عدم احترام األحكام الخاصة بحماية البيئة البحرية من الفصل الثاني  

 ُْٓ                       التموث ومؤيداتها                                                   
 ُْٔ                          المبحث األول  تحديد المسئولية الناجمة عن تموث البيئة البحرية

 ُْٕ                                 مسئكلية اْلشخاص عف تمكث البيئة البحريةالمطمب األول  
 َُٓ                  المسئكلية  عف تمكث البيئة البحرية كفقا ن لممفيكـ التقميدم الفرع األول     
 َُٓ                             أكالن: أساس المضمكف التقميدم لممسئكلية عف التمكث البيئي    
 ُٖٓ                         ثانيان: أركاف المسئكلية عف اْلفعاؿ الشخصية في المجاؿ البيئي    

 ُٖٓ    الخطأ                                                                       -ُ
 ُِٔ    الضرر                                                                     -ِ
 ُٔٔ                       العَلقة السببية بيف خطأ الممكث كالضرر البيئي           -ّ

 َُٕ                   المسئكلية المادية )المكضكعية( عف تمكث البيئة البحريةالفرع الثاني      
 ُُٕ                                          : تعريؼ المسئكلية المادية كأساسيا القانكنيأكالن    
 ُّٕ                                مجاؿ تمكث البيئة البحرية: تطبيؽ ىذه المسئكلية في ثانيان    
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 ُٕٕ                                     مسئكلية الدكلة عف تمكث البيئة البحريةالمطمب الثاني  
 َُٖ           مسؤكلية الدكلة عمى أساس الخطأ في مجاؿ تمكث البيئة البحرية الفرع األول     
 َُٖ                                                مسئكلية الدكلة عمى أساس الخطأأكالن:     
 ُٖٗ     ثانيان: تطبيؽ نظرية مسئكلية الدكلة عمى أساس الخطأ في مجاؿ تمكث البيئة البحرية    
 ُّٗ         مسئكلية الدكلة عمى أساس المخاطر في مجاؿ تمكث البيئة البحرية الفرع الثاني    
 ُّٗ                                      أكالن: أساس مسئكلية الدكلة بدكف خطأ كخصائصيا   
 ُٖٗ              ثانيان: إعماؿ نظرية مسئكلية الدكلة بدكف خطأ في مجاؿ تمكث البيئة البحرية   

                                                                               َُِ     الخاصة بحماية البيئة البحرية األحكامالقانونية عمى مخالفة  المؤيداتالمبحث الثاني  
  َِّالبيئة البحرية اْلحكاـ الخاصة بحماية مخالفة القانكنية عمى لمؤيداتا صكرالمطمب األول 

 َِْ                                                          جنائيةمؤيدات  الفرع األول      
 َِٓ                                                         أكالن: أنكاع الجزاءات الجنائية     
 ُِّ                                                          ثانيان: تشديد العقكبة الجنائية     
                                                                                 ُِٓ                                                           مدنيةمؤيدات  الفرع الثاني     
                                                                                                ُِٓ                                                                        : اإلزالة    أكالن     
                                                                                               ُِٔ                                                                       : التعكيض ثانيان     
                                                                            ُِٖ                                                        إدارية    مؤيدات  الفرع الثالث    
                                                                           ُِٖ                                                        : الغرامة البيئية             أكالن    
                                                                          َِِ                                                     : الحجز                     نيان ثا    
                                                                      ُِِ                                                  : كقؼ السفينة عف العمؿ        ثالثان     

        ِِِ    ة عمى حكادث التمكث البحرم   آلية فرض الغرامات كالتعكيضات المترتب المطمب الثاني 
 إجراءات التحقيؽ بحكادث التمكث البحرم كمياـ ككاجبات المجنة البدائية لتقديرالفرع األول      

 ِِّ                                                                             أضرار التمكث
 ِِّ                                         التحقيؽ بحكادث التمكث البحرم أكالن: إجراءات     
 ِِْ                                ثانيان: مياـ ككاجبات المجنة البدائية لتقدير أضرار التمكث    
 ِِٕ                                                      المجنة العميا لمتمكث الفرع الثاني     
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 َِّ                                                                      خاتمة الفصل الثاني
   ِِّ                                                                                   الخاتمة

: النتائج  ِِّ أكال ن
: التكصيات  ُِْ                                                                          ثانيا ن

 ِّْ                                                                             المراجعقائمة 
                                                                                                                                                                                                                                                                                         ِٓٓ                                                                                  الفهرس
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