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مقدمـــــــــة

٠ؼضذش ِٛػٛع فّج٠ز ثٌذ١تز ثٌذقش٠ز  ٚثٌقفجظ ػٍٙ١ج ٔغذ١ج ِٛ ،ػٛع ؽذ٠ذ ِمجسٔز
دّٛػٛع فّج٠ز ثٌذ١تز ثٌذش٠ز  ،إر ٌُ صىٓ ٌإلٔغجْ ِؼشفز ؽ١ذر دجٌذقجس  ٚثٌّق١طجس ِ ٚج
صقض ٚ ،ٗ٠ٛظٓ ثإلٔغجْ ٌ ٚضِٓ ؽ ً٠ٛأْ ثٌذقجس  ٚثٌّق١طجس ِ٘ ٟخجصْ ٌغشٚثس غ١ش
لجدٍز ٌٍٕفجر ِٕٙ ،ج ثٌق١ز  ٚغ١ش ثٌق١ز  ٚ ،أْ ٘زٖ ثٌذقجس  ٚثٌّق١طجس لجدسر ػٍ ٝإِضظجص
وً أٔٛثع ثٌّٛثد  ٚثٌغٛثةً ثٌض ٟصشِ ٝفٙ١ج.
لذً ثٌغذؼٕ١جسٙ٠ ٌُ ،ضُ ثٌمجٔ ْٛثٌذ ٌٟٚثٌضمٍ١ذ ٞوغ١شث دّٛػٛع فّج٠ز ثٌذ١تز ثٌذقش٠ز،
إر وجْ لجةّج ػٍِ ٝى:ٓ١ٔٛ
ثٌّى ْٛثألٚي٠ :ضّغً ف ٟثٌقك شذٗ ثٌّطٍك ٌٍذٚي ثٌغجفٍ١ز ف ٟإعضغالي ثٌغٛسثس ثٌذقش٠ز ٚ
ثٌم١جَ دىً ثألٔشطز دثخً ثٌّ١جٖ ثٌخجػؼز ٌٛال٠ضٙج.
ثٌّى ْٛثٌغجٔ :ٟأْ ٌؾّ١غ ثٌذٚي  ،وجٔش عجفٍ١ز أ ٚفذ١غز  ،ثٌقك ف ٟإعضغالي أػجٌ ٟثٌذقجس
ٌؼذر أغشثع (ثٌّالفز ،ثٌظ١ذ ،ثألٔشطز ثٌؼغىش٠ز  ٚثٌذقظ ثٌؼٍّ٠ ٚ ،)ٟغضٕضؼ ِٓ رٌه أْ
ثٌمجٔ ْٛثٌذ ٌٟٚثٌضمٍ١ذ٠ ٌُ ٞؼغ أ ٞإٌضضثَ لجٔ ٟٔٛخجص دقّج٠ز ثٌذ١تز ثٌذقش٠ز.
ٔض١ؾز ٌؼذد ِٓ فٛثدط فجِالس ثٌٕفؾ ف ٟثٌغضٕ١جس ٚثٌغذؼٕ١جس (ؽٛس ٞوجٔ١جْ
 ٚ )1967 Torrey Canyonثٌض ٟأٌقمش أػشثسث فغّ١ز دجٌذ١تز ثٌذقش٠ز ٔ ٚ،ض١ؾز ٌزٌه
صٌٛذ ٌز ٜثٌّؾضّغ ثٌذ ٌٟٚإ٘ضّجَ وذ١ش دّٛػٛع صؤع١ش أٔشطز ثإلٔغجْ ػٍ ٝثٌذ١تز ثٌذقش٠ز.
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إْ أٚي ِؤصّش ٌألُِ ثٌّضقذر ثٌخجص دقّج٠ز ثٌذ١تز  ٚثٌّٕؼمذ دغضٛو ٌُٛٙف ٟعٕز
 ،1970وشف ػذَ سػجء ػجَ ٌٍٕظجَ ثٌذ١ت ٟف ٟصٍه ثٌفضشر  ،العّ١ج ثٌذقجس  ٚثٌّق١طجس ٚ
أٚط ٝإحصخجر إؽشثءثس فٛس٠ز ٌقّج٠ضٙج.
صٛط١جس ِؤصّش عضٛو ٌُٛٙأدس إٌ ٝإػضّجد ِؾّٛػز ِٓ ثإلصفجل١جس ثٌذ١ٌٚز  ،ثٌؼجٌّ١ز
 ٚثإل لٍ١ّ١ز ٚ ،ثٌض ٟصطشلش إٌِ ٝظجدس ِقذدر ٌضٍٛط ثٌذ١تز ثٌذقش٠ز .وّج أْ ِؤصّش
عضٛو ٌُٛٙأػط ٝدفؼج وذ١شث ٌٍّؤصّش ثٌغجٌظ ٌمجٔ ْٛثٌذقجس  ،ثٌز ٞإٔطٍمش أشغجٌٗ ف ٟعٕز
 1973دىجسوجط  ،دٙذف إدشثَ إصفجل١ز د١ٌٚز شجٍِز ٌؾّ١غ ِٛثػ١غ ثٌذقجس  ٚ ،لذ صُ ثٌضٛل١غ
ػٍٙ١ج دّٕض١مٛدج ٞف ٟعٕز  ٚ ،1982دخٍش ف١ض ثٌٕفجر ف ٟعٕز .1994
صؼّٕش ثإلصفجل١ز ثٌغجٌغز ٌمجٔ ْٛثٌذقجس ػذر أؽضثء ِٕٙ ،ج ثٌؾضء ثٌغجٔ ٟػشش ثٌّضؼٍك دقّج٠ز
ثٌذ١تز ثٌذقش٠ز (٠شجس إٌٙ١ج فّ١ج دؼذ دجإلصفجل١ز ).
ٌ١ظ ٕ٘جن صؼش٠ف ِٛفذ ٌٍذ١تز ثٌذقش٠ز ٌ ،ىٓ ٕ٘جن إصفجق ػٍ ٝإػضذجس أْ ِظطٍـ
"ثٌذ١تز ثٌذقش٠ز" ٠مظذ دٗ وً ِؾجي ثٌّق١ؾ دؤوٍّٗ (أ ٞعطـ ثٌذقش  ٚثٌىغٍز ثٌّجة١ز  ،لجع
ثٌذقش  ٚدجؽٕٗ  ٚثٌفؼجء ثٌز٠ ٞؼٍٖٛ

 ٚ ،وً ِج ٠قض٘ ٗ٠ٛزث ثٌّؾجي ِٓ ثٌّىٔٛجس

ثٌف١ضٌٛٛ٠ؽ١ز  ٚثٌىّ١ج٠ٚز ،دّج ف ٟرٌه ثٌق١جر ثٌذقش٠ز).
لذً  1990إ٘ضُ ٔظجَ فّج٠ز ثٌذ١تز ثٌذقش٠ز دظفز فظش٠ز ػٍ ٝثٌقّج٠ز  ،ثٌضمٍِٓ ً١
ثٌضٍٛط ثٌذقش ٚ ٞسلجدضٗ  ،ثألِش ثٌز ٞوجْ ِقذدث دطش٠مز ػ١مز أِج ثٌضؼش٠ف ثٌؼجَ ثٌّمذٛي
فضُ إػضّجدٖ دّٛؽخ ثٌّجدر ِٓ َ )4( 1ثإلصفجل١ز ٠:ؼٕ" ٟصٍٛط ثٌذ١تز ثٌذقش٠ز  ،إدخجي ثإلٔغجْ
دظٛسر ِذجششر أ ٚغ١ش ِذجششر ِٛثد أ ٚؽجلز صٕؾُ ػٕٙج أ٠ ٚقضًّ أْ صٕؾُ ػٕٙج آعجس
ِؤد٠زِ ،غً ثإلػشثس دجٌّٛثد ثٌق١ز  ٚثٌق١جر ثٌذقش٠ز  ٚ ،صؼش٠غ ثٌظقز ثٌذشش٠ز ٌألخطجس
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ٚإػجلز ثألٔشطز ثٌذقش٠ز  ،دّج ف ٟرٌه ط١ذ ثألعّجن  ٚغ١شٖ ِٓ أٚؽٗ ثإلعضخذثَ
ثٌّششٚػز ٌٍذقجس ٚ ،ثٌقؾ ِٓ ٔٛػ١ز لجدٍ١ز ِ١جٖ ثٌذقش ٌإلعضؼّجي  ٚثإللالي ِٓ ثٌضش٠ٚـ".
ِٓ ٘زث ثٌضؼش٠ف صضٌٛذ عالعز ِفج٘:ُ١
أٚال :إدخجي ِٛثد وجْ دمظذ أ ٚػٓ ؽش٠ك فجدط ِٓ ؽشف ثإلٔغجْ  ٚدئعضغٕجء ؽّ١غ
ثٌظٛث٘ش ثٌطذ١ؼ١ز فض ٚ ٝأْ ٔؾُ ػٕٙج فجالس صٍٛط خط١شر.
عجٔ١ج :ثٌّٛثد  ٚثٌطجلز ٘ ٟفمؾ ثٌضّ٠ ٟىٓ أْ صٍقك ثٌضٍٛط
 غ١ش أْ ٕ٘جن صفغ١ش ٚثعغ ٌٙز ٓ٠ثٌّف ٓ١ِٛٙدّج أد ٜإٌ ٝإدخجي ثٌفؼالس  ٚثٌّٛثدثألخش ٜثٌز ٞصظجفخ ثٌضشغ ً١ثإلػض١جدٌٍ ٞغفٓ (ِٛثد) ثٌىٙشدجء  ،ثٌظٛس  ،ثٌٕفؾ
ٚغ١ش٘ج.
عجٌغج١ٌ :ظ وً صٍٛط ِّٕٛع  ،فٕٙجن صٍٛط ِغّٛؿ دٗ ٚثٌز١ٌ ٞظ ٌٗ صؤع١ش وذ١شػٍ ٝثٌذ١تز
ثٌذقش٠ز.
ٚػؼش ثإلصفجل١ز أعجط إؽجس ثإلخضظجص فّ١ج صؼٍك ثألِش دؤٔشطز ثإلٔغجْ فٟ
ثٌذقش  ٚفمٛق ٚٚثؽذجس ثٌذٚي ف ٟثٌّٕجؽك ثٌذقش٠ز ثٌّخضٍفز  ،ثألِش ثٌز٠ ٞغّـ ٌٍذٚي ِٓ
ٚػغ لٛثٔ ٓ١دّج فٙ١ج ثٌمٛثػذ ثٌّضؼٍمز دقّج٠ز ثٌذ١تز ثٌذقش٠ز ٚ ،وزٌه إٔفجر ثإلخضظجص ،أٞ
لذسر ثٌذٌٚز ػٍ ٝفشع إفضشثَ صٍه ثٌمٛثػذ ِ ٚؼجلذز ِٓ ٠خجٌفٙج.
ثٌؾضء ثألوذش ِٓ لٛثػذ ثإلخضظجص ثٌضٔ ٟؼّضٙج ثإلصفجل١ز ٘ ٟدّغجدز لٛثػذ لجٔ١ٔٛز
د١ٌٚز ،فّ١ج أْ ثٌمٛثػذ ثألخشِ ٜغً لٛثػذ ثٌّٕطمز ثإللضظجد٠ز ثٌخجٌظز ف ٟٙصذ٢ ٓ٠ٚخش
ِغضؾذثس ثٌمجٔ ْٛثٌذ ٌٟٚثٌؼشفٌٍ ٟذقجس.
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لٛثػذ ثإلخضظجص ثٌّضؼٍمز دقّج٠ز ثٌذ١تز ثٌذقش٠ز  ٚثٌقفجظ ػٍٙ١ج ٔؼّٙج خظ١ظج
ثٌؾضء  ِٓ XIIثإل صفجل١ز ،غ١ش أْ ثإلصفجل١ز ٌُ صقذد ثٌفشق د٘ ٓ١ز ٓ٠ثٌؼذجسص .ٓ١فجٌّضفك
ػٍ ٗ١دشىً ػجَ ٘ ٛأْ ثٌقّج٠ز ٠مظذ دٙج ثٌضظذٌ ٞخطش ِٛؽٛد أِ ٚشصمخ

 ،أِج ثٌقفجظ

ف١مظذ دٗ ثإلدمجء ػٍ ٝػٕجطش ثإلعضذثِز دّج ف ٟرٌه ثٌغ١جعجس دؼ١ذر ثٌّذٌ ٜقً ِشجوً
ثٌذ١تز ثٌذقش٠ز.
وّج ٠غضٕضؼ أْ ثإلصفجل١ز ال صضؼّٓ ِؼج١٠ش صمٕ١ز  ،غ١ش أٔٙج أٚػقش ِذ ٜفمٛق ٚ ٚثؽذجس
ثٌذٚي دخظٛص ثٌّظجدس ثٌّخضٍفز ٌٍضٍٛط وّج أٔٙج أوذس ػٍ ٝأُ٘ ثٌّذجدا ثٌض٠ ٟؾخ ػٍٝ
ثٌذٚي إصذجػٙج ٚفمج ألسدؼز أٔٛثع ِٓ ثإلٌضضثِجس.
 أوال :ؽّ١غ ثٌذٚي ٍِضِز دئصخجر إؽشثءثس ثٌقّج٠ز  ٚثٌقفجظ ػٍ ٝثٌذ١تز ثٌذقش٠ز (ثٌّجدر ٚ )192أْ صغضغً عشٚثصٙج ثٌذقش٠ز ٚفمج ٌٙزث ثإلٌضضثَ (ثٌّجدر .)193
 صفغ١ش ٘زٖ ثٌّٛثد ٘ ٛدّغجدز فؾش ثٌضث٠ٚز ٌٍمجٔ ْٛثٌذٌٍ ٌٟٚذ١تز ثٌذقش٠ز  ٚثٌض ٟفٌٛشفّج٠ز ثٌذ١تز ثٌذقش٠ز ِٓ ِؾشد فك إٌٚ ٝثؽخ لجِٔٛ ٟٔٛػٛػ ، ٟغ١ش ِقذد فٔ ٟطجق
فذٚد ِؼٕ١ز فّقض٘ ٜٛزث ثٌٛثؽخ ثٌؼجَ صُ ثٌضؤو١ذ ػٍ ٗ١دّٛؽخ (ثٌّجدر .)194
 -فجٌذٚي ٍِضِز دئصخجر ؽّ١غ ثإلؽشثءثس ثالصِز ِٓ أؽً ِٕغ

 ،ثٌضمٍ ٚ ً١سلجدز ثٌضٍٛط

ثٌذقش ٞدئعضؼّجي أٔؾغ ثٌٛعجةً ثٌّضٛفشر ٌٙج ٚ ٚفمج ٌمذسثصٙج.
 ٔض١ؾز ٌزٌه صُ صقذ٠ذ عش أُ٘ ِظجدس ثٌضٍٛط ِٓ خالي ػذر ِٛثد ِٓ ثإلصفجل١ز :ٟ٘ ٚ -)1ثٌضٍٛط ِٓ ِظجدس ثٌذش  ٚأٔشطز ثٌذٌٚز ثٌغجفٍ١ز (ثٌّجدر

 : )207فّ١ج صؼٍك ثألِش

دجٌضٍٛط ِٓ ثٌذش  ٚثٌز٠ ٞشىً  2/3عٍغ ٟثٌضٍٛط ثٌذقش ، ٞفئْ ِقجٌٚز إ٠ؾجد إصفجق دٌٟٚ
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دخظٛطٗ ٌُ صغّش  ،فىً ثٌّقجٚالس ثٌغجدمز أدس إٌ ٝإلشثس ٚع١مز غ١ش ٍِضِز ِ ،ضّغٍز فٟ
دشٔجِؼ ثٌٕشجؽ ِٓ أؽً فّج٠ز ثٌذ١تز ثٌذقش٠ز ِٓ ثألٔشطز ثٌذش٠ز
(ٍِقك ) U.N Doc A/51/116 ،AnnexII
 -)2ثٌضٍٛط ثٌٕجشب ػٓ ثألٔشطز ف ٟثٌّٕطمز (لجع ثٌذقش ِج ٚسثء ثإلخضظجص ثٌٛؽٕٟ
(ثٌّجدر.)209
 :)110فّ١ج صؼٍك ثألِش دجٌضٍٛط ػٓ ؽش٠ك

 -)3ثٌضٍٛط ػٓ ؽش٠ك ثإلغشثق (ثٌّجدر

ثإلغشثق ،فئْ ثٌٕظٛص ثٌض ٟصؼّٕضٙج ثإلصفجل١ز  ،صؼّٕضٙج عجدمج  ،إصفجل١ز فّج٠ز ثٌذ١تز
ثٌذقش٠ز ِٓ إغشثق ثٌٕفج٠جس ِٛ ٚثد أخشٌ ٜغٕز

 ٚ 1972ثٌّؼشٚفز "دئصفجل١ز ٌٕذْ".

فجإلصفجل١ز صش١ش إٌ ٝإصفجل١ز ٌٕذْ ِٓ خالي ثٌّجدر

 ، )6(210دئعضؼّجي ػذجسر "ثٌمٛثػذ ٚ

ثٌّؼج١٠ش ثٌذ١ٌٚز".
ٔض١ؾز ٌزٌه فئْ ثٌذٚي ثألؽشثف ف ٟثإلصفجل١ز صى ْٛدطش٠مز غ١ش ِذجششر ؽشفج ف ٟإصفجل١زٌٕذْ دغغ ثٌٕظش إْ وجٔش ؽشفج فٙ١ج أَ ال.
 إصفجل١ز ٌٕذْ ٌُ صضؼّٓ ِٕؼج ِطٍمج ٌإلغشثق  ،دً ٚػؼش ٍِقمجس دمجةّز ثٌّٛثد  ،فجٌٍّقكIصؼّٓ ثٌمجةّز ثٌغٛدثء (  )Black listثٌضّٕ٠ ٟغ إغشثلٙج دششٚؽ خجطز

 ،ثٌمجةّز

ثٌشِجد٠ز( ، )Grey Listوّج ٠ؾٛص إغشثق ِٛثد ٔ ٚفج٠جس أخش٠ ٌُ ٜضؼّٕٙج ثٌٍّقمٓ١
ٌىٓ دششؽ ثٌقظٛي ػٍِٛ ٝثفمز ػجِز.
 ٞثإلغشثق.
-فّٓ ف١ظ ثٌّذذأ فئْ ٔظجَ إصفجل١ز ٌٕذْ ٠ضؼّٓ فش ر

~~6

،

خمرب الدراسات القاىوىية البيئية)(LEJE

جامعـــة  8ماي  1945قاملـــة

يومي  09و 10ديشنرب  2013بهليوبوليص
امللتقى الدولي حول اليظاو القاىوىي حلناية البيئة يف ظل القاىوٌ الدولي و التشريع اجلزائري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 غ١ش أْ ٘زث ثٌضٛؽٗ صُ صغ١١شٖ ؽزس٠ج دذخٛي دشٚصٛوٛي ٌٕذْ ف١ض ثٌٕفجر ثٌز ٞصُ إػضّجدٖفٚ 1996 ٟدخً ف١ض ثٌٕفجر  ِٓ ٚ 2006عّز فجألؽشثف صىٍِ ْٛضِز دّٕغ إغشثق ثٌّٛثد ٚ
ثٌٕفج٠جس.
 ٚصى ْٛثٌّٛثد  ٚثٌٕفج٠جس ثٌض ٟصؼّٕٙج ثٌٍّقك

 Iلجدٍز ٌإلغشثق دششؽ ثٌقظٛي ػٍٝ

ثٌّٛثفمز (ثٌمٛثةُ ثٌّؼىٛعز أ ٚثٌضظٕ١ف ثٌّؼىٛط .) Reverse Listing
 -)4ثٌضٍٛط ِٓ ثٌغفٓ (ثٌّجدر  :)111إْ صقذ٠ذ أٔٛثع ٘زث ثٌضٍٛط صؼّٕضٙج ثإلصفجل١ز ثٌذ١ٌٚز
ٌقّج٠ز ثٌضٍٛط ِٓ ثٌغفٓ ٌغٕز ٍِ ٚ ( Marpol ) 1973قمجصٙج ثٌغش  ٚدشٚصٛوٛي ،1978
دٛػغ صٛؽٙ١جس دل١مز.
 -)5ثٌضٍٛط ِٓ ثٌؾ ٛأ ِٓ ٚخالٌٗ (ثٌّجدر.)212
 -)6دجإلػجفز إٌِ ٝج عذك

 ،ػٍ ٝثٌذٚي أْ صضخز ثٌضذثد١ش ثٌؼشٚس٠ز ٌقّج٠ز ثٌٕظُ

ثإل٠ىٌٛٛؽ١ز ثٌٕجدسر أ ٚعش٠ؼز ثٌضؤعش  ٚوزٌه ٘ٛثةً ثألفشثع ثٌّغضٕضفز أ ٚثٌّٙذدر أٚ
ثٌّؼشػز ٌخطش ثٌضٚثي  ٚغ١ش٘ج ِٓ أشىجي ثٌق١جر ثٌذقش٠ز (ثٌّجدر .))5( 194
 -ثبًيب :ػٍ ٝثٌذٚي ثٌضؼج ْٚػٍ ٝثٌّغض ٜٛثٌؼجٌّ ٟأ ٚثإللٍّٟ١

ِ ،ذجششر أ ِٓ ٚخالي

ثٌّٕظّجس ثٌذ١ٌٚز ثٌّضخظظز  ،ػٍ ٝط١جغز ٚٚػغ لٛثػذ ِ ٚؼج١٠ش د١ٌٚز ِّ ٚ ،جسعجس
ٌقّج٠ز ثٌذ١تز ثٌذقش٠ز  ٚثٌقفجظ ػٍٙ١ج (ثٌّجدر .)197
صؤوذ ثإلصفجل١ز وزٌه ػٍ ٝثٌضؼج ْٚثإللٍ ّٟ١خجطز د ٓ١ثٌذٚي ثٌّطٍز ػٍ ٝثٌذقجس ثٌّغٍمز أٚ
شذٗ ثٌّغٍمز (ثٌّجدر .)123
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ثبلثب ِٓ :أؽً صقم١ك أوذش لذس ِٓ ثإلٔغؾجَ  ،صٍضَ ثإلصفجل١ز ثٌذٚي ػٍ ٝصطذ١ك  ٚثإلٌضضثَدجٌمٛثػذ  ٚثٌّؼج١٠ش ثٌذ١ٌٚز ثٌّٛػٛػز ِٓ ؽشف ثٌّٕظّجس ثٌذ١ٌٚز٠ ٚ .خضٍف ٘زث ثٌضطذ١ك
 ٚثإلٌضضثَ دئخضالف أٔٛثع ثألٔشطز  ٚثٌّٕجؽك ثٌذقش٠ز ثٌض ٟصمجَ فٙ١ج صٍه ثألٔشطز.
دظفز ػجِز ،خظش ٔظٛص ثإلصفجل١ز ثألٔشطز ف ٟثٌذقش ،العّ١ج ثٌّالفز أٛ٠ ٓ٠ؽذ صذثخً
وذ١ش دِ ٓ١ظجٌـ ثٌذٚي ،وّج أْ ٔظٛص ثإلصفجل١ز صؼضذش دذثة١ز  Rudimentaryفّ١ج صؼٍك
ثألِش دجألٔشطز ِٓ ثٌذش  ،إر ٕ٘جن صؤو١ذ وذ١ش ػٍ ٝثٌغ١جدر ثٌٛؽٕ١ز  ٚصشوش ٌٍذٚي ثٌغجفٍ١ز
(أ ٚثٌذٚي ثٌقذ١غز) ثٌّغؤ١ٌٚز ثأل ٌٝٚدخظٛص ِٛثؽٙز ٘زث ثٌٕٛع ِٓ ثٌضٍٛط ٌٕ ٚفظ
ثألعذجح ،فئْ ثٌٕظٛص ثٌّضؼٍمز دجإلٔفجر ف٘ ٟزث ثٌّؾجي ػؼ١فز

 ،دئعضغٕجء ثٌضٍٛط ِٓ

ثٌغفٓ.
رابعب :صى ْٛثٌذٚي خجػؼز إٌِ ٝؾّٛػز ِٓ ثإل ٌضضثِجس ثإلؽشثة١ز ثٌخجطز دجإلخطجس ٚصذجدي ثٌّؼٍِٛجس (ثٌّجدر  ،)198وّج صغؼ ٝثٌذٚي ػٍٚ ٝػغ  ٚصؼض٠ض ثٌذقظ ثٌؼٍّٚ ٟ
ثٌّغجػذر ثٌضمٕ١ز (ثٌّجدر  ٚ ،)202سطذ ِظجدس ثٌضٍٛط  ٚأخطجسٖ (ثٌّجدر ٔ ٚ )204شش
ثٌضمجس٠ش(ثٌّجدر ٚ )205صم ُ١١ث٢عجس ثٌّقضٍّز ٌألٔشطز (ثٌّجدر  .)206صى ْٛثٌذٚي ثٌّضغذذز
ف ٟثٌضٍٛط خجػؼز ٌإل ٌضضثَ دجٌضؼ٠ٛغ ػٓ ثٌؼشس ثٌٕجؽُ  ٚأْ صضؼج ْٚفٚ ٟػغ لٛثػذ
د١ٌٚز خجطز دجٌّغؤ١ٌٚز ػٓ ثٌضٍٛط (ثٌّجدر.)235

حوبيت البيئت و الكبئٌبث البحريت:
فّج٠ز ثٌذ١تز ثٌذقش٠ز صخؼغ إل صفجل١ز ثألُِ ثٌّضقذر ثٌخجطز دمجٔ ْٛثٌذقجس ثٌض ٟصُ ثٌضٛل١غ
ػٍٙ١ج دّجٔض١مٛدج ٞدؾّج٠ىج ف ٟعٕز  ٚ 1982دخٍش ف١ض ثٌٕفجر عٕز  ،1994صؼّٕش ثٌؾضء
 XIIثٌخجص دقّج٠ز ثٌذ١تز ثٌذقش٠ز  ٚثٌقفجظ ػٍٙ١ج.
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إْ إصفجل١ز لجٔ ْٛثٌذقجس ٘ ٟدّغجدز ثإلؽجس ثٌؼجَ ٌقّج٠ز ثٌذ١تز ثٌذقش٠ز  ٚثٌقفجظ ػٍٙ١ج

ٚ،

ّ٠ىٓ صذػّٙ١ج ف ٟلؼج٠ج خجطز دئصفجل١جس ػجٌّ١ز ،إلٍ١ّ١ز أ ٚدمٛثٔٚ ٓ١ؽٕ١ز.
إْ أغٍذ١ز ثإلصفجل١جس ثٌذ١ٌٚز ثٌخجطز حفّج٠ز ثٌذ١تز ثٌذقش٠ز صضطشق إٌ ٝفجالس ِؼٕ١ز ٌقّج٠ز
ثٌذ١تز ثٌذقش٠ز ِٕٙ ،ج إدخجي ِٛثد إٌ ٝثٌذ١تز ثٌذقش٠ز  ،ثٌّالفز وّظذس ٌٍضٍٛط  ،ثإلغشثق ،
فّج٠ز ثٌىجةٕجس ثٌذقش٠ز  ٚثٌّخض ْٚثٌغّى.ٟ
ثٌؾضء  ِٓ XIIثإلصفجل١ز ٠ضطشق أعجعج إٌ ٝفّج٠ز ثٌذ١تز ثٌذقش٠ز ِٓ ثٌضٍٛط ٚ ،ال ٠ضطشق
ٌٍقّج٠ز  ٚثإلعضؼّجي ثٌّغضذثَ ٌٍىجةٕجس ثٌذقش٠ز.
صُ صقذ٠ذ فّج٠ز ثٌىجةٕجس ثٌذقش٠ز ِ ٚخض ْٚثألعّجن ف ٟثٌّٕطمز ثإللضظجد٠ز ثٌخجٌظز ٚ
أػجٌ ٟثٌذقجس  ِٓ ٚصُ فجٌقّج٠ز ِمظٛسر ػٍ ٝف١ض ِجةِ ٟؼٓ١

ِّ ،ج ٠ؼٕ ٟأْ ثٌىجةٕجس

ثٌق١ز ِٛصػز ػٍ ٝأؽشثف ِخضٍفز.
٠ؾخ ثإلشجسر إٌ ٝأٔٗ ٚفمج ٌٍّجدر  ِٓ )5( 194ثإلصفجل١ز أْ ثإلؽشثءثس ثٌّضخزر ٚفمج ٌٍؾضء
 XIIصضؼّٓ "فّج٠ز ثٌٕظُ ثإل٠ىٌٛٛؽ١ز ثٌٕجدسر أ ٚثٌغش٠ؼز ثٌضؤعش  ٚوزٌه ػٛثةً ثألٔٛثع
ثٌّغضٕضلز أ ٚثٌّٙذدر أ ٚثٌّؼشػز ٌخطش ثٌضٚثي  ٚغ١ش٘ج ِٓ أشىجي ثٌق١جر ثٌذقش٠ز ٚ
ثٌقفجظ ػٍٙ١ج".
ٕ٘جن لشثءر ٌٍّجدر  )5 ( 194صؼضذش أٔٗ ّ٠ىٓ ٌٍذٌٚز ثٌغجفٍ١ز أْ صؼضّذ ػٍ ٝثٌّجدر )1 ( 56
 ٚثٌّجدر  ِٓ )5(194ثإلصفجل١ز ٌضقذ٠ذ ثٌّٕجؽك ثٌّقّ١ز فِٕ ٟطمضٙج ثإللضظجد٠ز ثٌخجٌظز
ٚثٌض ٟصّٕغ فٙ١ج عفٓ ثٌذٚي ثألخش ِٓ ٜثٌم١جَ دجٌظ١ذ أ ٚثإلدقجس.
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غ١ش أْ ٕ٘جن لشثءر ِخجٌفز ِ ،فجد٘ج أْ ثٌّجدر  )5 ( 194ال صؼؾ ٌٍذٌٚز ثٌغجفٍ١ز ثٌقك فٟ
إلجِز ِٕجؽك ِقّ١ز فِٕ ٟطمضٙج ثإللضظجد٠ز ثٌخجٌظز  ،إر ٠ؾخ ثٌٕظش إٌٔ ٝض ثٌّجدر 194
( ،)1ثٌض ٟصؤوذ ػٍ ٝأْ ؽّ١غ ثإلؽشثءثس ثٌخجطز دقّج٠ز ثٌذ١تز ثٌذقش٠ز ٠ؾخ أْ صىْٛ
ٚفمج ثإلصفجل١ز أِج فّ١ج صؼٍك ثألِش دضقذ٠ذ ِٕجؽك ِقّ١ز

 ،ثٌّجدر  ِٓ )5 ( 211ثإلصفجل١ز

صؼّٕش صٕظّ١ج ٚثؽخ ثإلفضشثَ ؽذمج ٌٍّجدر  ِٓ )1( 194ثإلصفجل١ز.
٠ضؼـ ِٓ ثٌّذجدا ثٌ١ٙىٍ١ز ثٌض ٟألش٘ج ثٌؾضء

 ِٓ XIIثإلصفجل١ز (ِٕٙج ِذذأ ثإلفض١جؽ

 ٚ Precautionary Principaleغ١شٖ) أٔٙج ال صطذك فمؾ ٌقّج٠ز ثٌذ١تز ثٌذقش٠ز فّ١ج صؼٍك
ثألِش دجٌضٍٛط ،دً صطذك وزٌه ػٍ ٝفّج٠ز ثٌىجةٕجس ِ ٚخض ْٚثألعّجن.
٘ٚزث ثألِش أوذصٗ ثٌّقىّز ثٌذ١ٌٚز ٌمجٔ ْٛثٌذقجس (  (ITLOSف ٟلؼ١ز

“Southern

” Bluefin Tuna Caseإحػضذجس أْ ثٌقفجظ ػٍ ٝثٌغشٚثس ثٌق١ز ٌٍذقجس ٘ ٛػٕظش ِٓ
ثٌقّج٠ز  ٚثٌقفجظ ػٍ ٝثٌذ١تز ثٌذقش٠ز (.)ITLOS Reports 1999
صم َٛثإلصفجل١ز ػٍ ٝإصؾجٖ شّ٠ ، ٌٟٛشوض ػٍِٛ ٝػٛع ثٌضّٕ١ز ثٌّغضذثِز ٘ ٚزث ِج أوذصٗ
ثٌفمشر  ِٓ 3د٠ذجؽز ثإلصفجل١ز " ٚإر صؼ ٝأْ ِشجوً ف١ض ثٌّق١طجس  ٚعذمز ثٌضشثدؾ ٍ٠ ٚضَ
ثٌٕظش فٙ١ج وىً".
ثٌّذجدا ثٌؼجِز ٌٍؾضء  ِٓ XIIثإلصفجل١ز:
٠ضطشق ثٌؾضء  ِٓ XIIثإلصفجل١ز دّٛؽخ ثٌّجدر  192ثٌؼجِز  ٚثٌشجٍِز  ،ثٌض ٟصؤوذ ػٍ ٝأْ
"ثٌذٚي ٍِضِز دقّج٠ز ثٌذ١تز ثٌذقش٠ز  ٚثٌقفجظ ػٍٙ١ج".
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فٙزث ثإلٌضضثَ ثٌمجِٔ ٟٔٛطذك وزٌه ٚفمج ٌٍمجٔ ْٛثٌذ ٌٟٚثٌؼشفٕ٘( ٟجن ؽذثي فٛي ٘زث
ثإلٌضضثَ ِّ Erga Omnesج ٠ؼٕ ٟأْ فشق ٘زث ثإلٌضضثَ ّ٠ىٓ أْ ٠ؤد ٞإٌ ٝصغٍ١ؾ ثٌؾضثء
ِٓ ؽشف ؽّ١غ ثٌذٚي (أِش غ١ش ِضفك ػٍ.)ٗ١
وً ِٓ ثٌّجدر ٔ ِٓ 192جف١ز  ٚثٌّجدر ٔ ِٓ 194جف١ز أخش ٜصؾغذثْ ثٌطشؿ ثٌضمٍ١ذ ٞدٓ١ِظٍقز ثٌذٌٚز ف ٟفّج٠ز ثٌذ١تز  ٚإعضغالي ثٌغشٚثس ثٌذقش٠ز

،ػٍّج دؤْ ٔض ثٌّجدر 193

٠ش١ش فمؾ ٌٍغشٚثس ثٌّٛؽٛدر فِٕ ٟجؽك خجػؼز ٌإلخضظجص ثٌٛؽٕ( ٟثٌٛال٠ز ثٌٛؽٕ١ز)
ِٓ د ٓ١ؽّ١غ ثٌّذجدا ثٌؼجِز ٌٍمجٔ ْٛثٌذٌٍ ٌٟٚذ١تز  ،فئْ ثٌّٕغ ٠مغ ػٍ ٝثٌضٍٛط ثٌّضٕمً ِٓ
ِٕطمز إٌ ٝأخش ٜف١ؾخ ػٍ ٝثٌذٚي أْ صضخز "ؽّ١غ ِج ٍ٠ضَ ِٓ ثٌضذثد١ش ٌضؼّٓ أْ صؾشٞ
ثألٔشطز ثٌٛثلؼز صقش ٚال٠ضٙج أ ٚسلجدضٙج دق١ظ ال صؤد ٞإٌ ٝإٌقجق ػشس ػٓ ؽش٠ك
ثٌضٍٛط دذٚي أخش ٚ ٜد١تضٙج"(ثٌّجدر  ٚ .)194أ٠ؼج ِذذأ ثٌّظذس ف١ظ أْ ٔمً ثٌضٍٛط
٠ضؼجسع ِغ ِذذأ ثٌضظذٌٍ ٞضٍٛط ػٕذ ثٌّظذس "دق١ظ ال صٕمً  ،دظٛسر ِذجششر أ ٚغ١ش
ِذجششر  ،ثٌؼشس أ ٚثألخطجس ِٓ ِٕطمز إٌ ٝأخش ٜأ ٚصقٛي ٔٛػج ِٓ ثٌضٍٛط إٌٛٔ ٝع
آخش ِٕٗ" (ثٌّجدر.)195
-إْ ثٌمٛثػذ ثٌؼجِز ثٌض ٟصؼّٕضٙج ثٌّٛثد ِٓ

 196-192صٍضٙج ثٌّٛثد ِٓ ِٓ 112-207

ثإلصفجل١ز ثٌض ٟصؼّٕش إؽشثءثس ٔظٛص خجطز ِضؼٍمز دجٌضٍٛط ثٌذقشِ ِٓ ٞخضٍف
ثٌّظجدس (ِظجدس ثٌضٍٛط ِٓ ثٌذش  ،إدخجي ِٛثد غش٠ذز  ،أٔشطز ف ٟثٌؾشف ثٌمجسا  ٚفٟ
ثٌّٕطمز (لجع ثٌذقشِج ٚسثء ثإلخضظجص ثٌٛؽٕ ، )ٟثٌضٍٛط ِٓ ثٌؾٛء أ ِٓ ٚخالٌٗ ثٌغفٓ ٚ
وزٌه
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ثإلصفجل١ز فّ١ج صؼٍك دئؽشثءثس خجطز ٌٍضٕف١ز ٘زٖ ثٌمٛثػذ (ثٌّٛثد

ِٓ )222-213

صؾذسثإلشجسر
سغُ أْ وً ٚثفذ ِٓ ٘زٖ ثٌٕظٛص صطشق إٌٛٔ ٝع ِؼِ ِٓ ٓ١ظجدس ثٌضٍٛط فضذمِ ٝقً
صٛػ١ـ ػٍ ٝثٌّغض ٜٛثٌذ، ٌٟٚثإللٍ ٚ ّٟ١ثٌٛؽٕ.ٟ
صٛػ١قجس ػٍ ٝثٌّغض ٜٛثٌذ:ٌٟٚ
أِج ثٌؼاللز د ٓ١ثإلصفجل١ز  ٚثإلصفجل١جس ثألخش ٜثٌّذشِز لذً ثإلصفجل١ز.فجإلصفجل١ز صطشلش إٌ٘ ٝزث ثٌّٛػٛع ِٓ خالي ثٌّجدر  237ثٌض ٟ٘ ٟدّغجدز

( Lex

 ِٓ Specialis ART 131ثإلصفجل١ز) أ ٞأْ صؤوذ ػٍ ٝأعجط ثٌغجدمز  ،إرث ِج صُ صٕف١ز٘ج
دطش٠مز ِضّجش١ز ِغ ثٌّذجدا ثٌؼجِز  ٚثأل٘ذثف ثٌض ٟصؼّٕضٙج ثإلصفجل١ز.

الببة 17هي األجٌدة :21
ِٕز إػضّجد ثإلصفجل١ز ف ٟعٕز  ،1982صطٛس ثٌمجٔ ْٛثٌذٌٍ ٌٟٚذ١تز دشىً ٚثػـ  ،وّج
صضث٠ذ ثإل٘ضّجَ ٌٍذ١تز دّج فٙ١ج ثٌذ١تز ثٌذقش٠ز .غ١ش أْ لظٛس ثٌشلجدز ثٌضمٍ١ذ٠ز فِ ٟج صؼٍك
ثألِش دقّج٠ز ثٌذ١تز ثٌذقش٠ز  ،فؾجءس ثألؽٕذر  21ثٌض ٟأػطش إ٘ضّجِج خجطج دجٌذقجس ٚ
ثٌّق١طجس  ٚثٌض ٟأوذس ػٍ ٝفّج٠ز ثٌذ١تز ثٌذقش٠ز  ٚثٌقفجظ ػٍٙ١ج ِٛثصثر ِغ ثإلعضؼّجي
ثٌؼمالٌٔ ٟغشٚثصٙج  ٚصط٠ٛش٘ج (.إػضّذس دش ٛ٠د ٞؽٕ١ش 14-3ِٓ ٚؽٛثْ.)1992
سغُ أْ ثإلصفجل١ز ٘ ٟثإلؽجس ثٌمجٔ ٟٔٛثألطٌ ً١قّج٠ز ثٌذ١تز ثٌذقش٠ز  ٚثإلعضؼّجي
ثٌّغضذثَ ٌٙج  ،غ١ش أْ ثألؽٕذر  21لذِش ِمجسدز ؽذ٠ذر ٌّٛثػ١غ ثٌذقجس  ٚثٌّق١طجس.
صؼّٕش ٘زٖ ثٌّمجسدز إصخجر إؽشثءثس ٚلجة١ز (ثٌّذذأ ثٌٛلجةٟ
~ ~ 12
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ٌٍ )Principleقفجظ ػٍ ٝثٌذقجس  ٚثٌّق١طجس  ،فض ٝف ٟفجٌز غ١جح فمجةك ػٍّ١ز
ٚثػقز .وّج أْ ثألؽٕذر  21صقظ ثٌذٚي ثٌم١جَ دذسثعجس د١ت١ز ٌؾّ١غ ثألٔشطز ثٌؼجسر
لظذ إعضؼّجي صىٌٕٛٛؽ١جس ٔظ١فز (ِغجي رٌه أفغٓ ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّضٛفشر .
( ٚ ( Available Technology BATأفغٓ ثٌّّجسعز ثٌذ١ت١ز.

،

Best
(Best

 ٚ Environment Practice BEPوزٌه ِذذأ ثٌٍّٛط ٠ؼٛع (٠ذفغ) .وّج أْ ثألؽٕذر21
فغش ثٌذٚي ػٍ ٝثٌقفجظ ػٍ ٝثٌٕظُ ثإل٠ىٌٛٛؽ١ز ثٌٙشز (ثٌّجدر.))5(194
وّج أْ ثألؽٕذر لذِش صٛط١جس ٌٍذٚي دجٌضطشق ٌ١ظ فمؾ ٌٍضٍٛط دً وزٌه ٌقجٌز
إٔقالي  ٚصآوً(  )Degdradationثٌذ١تز ثٌذقش٠ز ِٓ ثأل ٔشطز ثٌذش٠ز  ٚرٌه ػٍ ٝثٌّغضٜٛ
ثٌٛؽٕ ٚ ٟثإللٍ .ّٟ١وّج أْ ػٍ ٝثٌذٚي أْ صم َٛدّغجػذر

ثٌّٕظّجس دئصخجر إؽشثءثس

إػجف١ز ٌشلجدز ثألٔشطز ثٌذقش٠ز (ثٌغفٓ-ثإلغشثق-ثٌّٕظجس ثٌذقش٠ز إلعضخشثػ ثٌذضشٚي ٚ
ثٌغجص  ٚثٌّٛثٔ ٚ )ٟرٌه فٔ ٟطجق إؽجس ثٌّٕظّجس ثٌذ١ٌٚز.
سغُ ثٌطذ١ؼز ثٌغ١ش ٍِضِز ٌٍذجح ٌ17ألؽٕذر  ،21ثٌز ٞوجْ ٌٗ ثٌضؤع١ش ثٌقجعُ ػٍٝ
صطٛس ٔظجَ ثٌذ١تز ثٌذقش٠ز  ٚصؼضذش ِذجدةٗ  ٚصٛط١جصٗ دّغجدز صٛؽٙ١جس ٌٍذٚي  ٚثٌّٕظّجس
ثٌذ١ٌٚز ف ٟإٔفجر إٌضضثِجصٙج ٚفمج ٌإلصفجل١ز.
ّ٠ىٓ ثإلعضٕضجػ أْ ثإلصفجل١ز ٚػؼش ثإلؽجس ثٌمجٌٔ ٟٔٛذشٔجِؼ ثٌؼًّ دخظٛص
ثٌّق١طجس ،ثألِش ثٌز ٞصؼّٕٗ ثٌذجح ٚ 17ثٌز ٞدذٚسٖ فذد ٚعجةً إٔفجر ثإلصفجل١ز.
 ٚف ٟدٚسصٙج  19ثٌّٕؼمذر ف ٟعٕز  1997ألشس ٌؾٕز ثٌضّٕ١ز ثٌّغضذثِز ثٌضجدؼز ٌألُِ
ثٌّضقذر) ( U.N.Commission on Sustainable Development CSDثٌّشثؽؼز
ثٌذٚس٠ز ٌٍضمذَ ثٌقجطً ف ٟإٔفجر ثٌذجح  17ػٍ ٝأعجط ثإلؽجسثٌز ٞصؼّٕضٗ ثإلصفجل١ز.
~ ~ 13
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ًظبم اإلًفبذ العبلوي
ٌُ ٠ىٓ ثٌّؤصّش ثٌغجٌظ ٌمجٔ ْٛثٌذقجس ثٌٍّضم ٝثٌّٕجعخ إلػضّجد ٔظٛص صطذ١م١ز ،ثٌضٟ٘ ٟ
ػجدر رثس ؽذ١ؼز صمٕ١ز ػجٌ١ز  ٚثٌض ٟصضطٍخ خذشر وذ١شر.
دجإلػجفز إٌ ٝرٌهٌ ،مذ صُ إدشثَ ػذر إصفجل١جس د١ٌٚز صٕظ١ّ١ز ثٌضٚ ٟػؼش ِؼج١٠ش صمٕ١ز
(ِغجي ٚ 74 Solas -73/78 Marpol :إصفجل١ز ٌٕذْ ثٌخجطز دجإلغشثق)ٚ .ػٍ ٗ١وجْ
ٌضثِج ٚػغ  ٚصقذ٠ذ إؽجس ثإلخضظجص أ ٚثٌٛال٠ز  ،عُ ثإلػضّجد ػٍ ٝثٌّؼج١٠ش ثٌضمٕ١ز
ثٌّؼضّذر ِٓ ؽشف ثٌّٕظّجس ثٌذ١ٌٚز ثٌّضخظظز.
إْ أعجط ٘ ٚذف ثإلصفجل١ز ٘ ٛإٌضثَ ثٌذٚي دضطذ١ك ثٌمٛثػذ  ٚثٌّؼج١٠ش ثٌذ١ٌٚز" ،ثٌّمذٌٛز أٚ
ثٌمجدٍز ٌٍضطذ١ك" ،ثٌّؼضّذر ِٓ ؽشف ثٌّٕظّجس ثٌذ١ٌٚز ثٌضخظظز .غ١ش أْ ثإلصفجل١ز ٌُ
صؼشف وال ثٌؼذجسص ٌُ ٚ ٓ١صؼشف وزٌه ِج ٘ ٟثٌّٕظّجس ثٌذ١ٌٚز ثٌّضخظظز.
ٌمذ صُ إػضذجس "ثٌمٛثػذ  ٚثٌّؼج١٠شثٌذ١ٌٚز ثٌّمذٌٛز أ ٚثٌمجدٍز ٌٍضطذ١ك" ػٍ ٝأٔٙج ال صش١ش
دجٌؼشٚسر إٌ ٝلٛثػذ ػشف١ز أ ٚلٛثػذ ٍِضِز ّ٠ ٚ ،ىٓ أْ صىِ ْٛقض٠ٛز ػٍ ٝصٛط١جس
فمؾ.
ثألِش ثٌغ١ش ِغضمش ػٍ٠ ٗ١ضّغً فّ١ج إرث وجٔش ٘زٖ "ثٌمٛثػذ  ٚثٌّؼج١٠ش ثٌذ١ٌٚز ثٌّمذٌٛز أٚ
ثٌمجدٍز ٌٍضطذ١ك" صٍضَ ؽّ١غ ثٌذٚي ثألؽشثف ف ٟثإلصفجل١ز  ،دغغ ثٌٕظش أْ وجٔش لذ
شجسوش فٚ ٟػغ ثإلصفجل١جس ثٌّضؼّٕز ٌضٍه ثٌمٛثػذ  ٚثٌّؼج١٠ش٠ ٚ .ضؾٍ ٝأوذش إٔضمجد
ٌٍضطذ١ك ثٌٛثعغ "ٌٍمٛثػذ  ٚثٌّؼج١٠ش ثٌذ١ٌٚز ثٌّمذٌٛز أ ٚثٌمجدٍز ٌٍضطذ١ك" أٔٙج صخض ثٌطذ١ؼز
ثٌضمٕ١ز ثٌؼجٌ١ز ٌٙزٖ ثٌمٛثػذ  ٚثٌّؼج١٠ش ٚ ،ثٌض ٟال ّ٠ىٓ أْ صٍضَ إٌ ٝثٌذٚي ثٌضٚ ٟثفمش ػٍٙ١ج
~ ~ 14
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 ،دجإلػجفز إٌ ٝأْ ٘زث ثألِش عٛف ٌٓ ٠شؾغ ثٌذٚي ػٍ ٝثإلٔؼّجَ إٌ٘ ٝزٖ ثإلصفجل١جس
ثٌضٕظ١ّ١ز ثٌّضؼّٕز ٌضٍه ثٌمٛثػذ  ٚثٌّؼج١٠ش ،وٙٔٛج ٍِضِز دجإلصفجل١ز دؤ ٞفجي ِٓ ثألفٛثي.
أِج فّ١ج صؼٍك ثألِش دجٌّٕظّجس ثٌذ١ٌٚز ثٌّضخظظز ،فجإلشجسر ثٌٛف١ذر ثٌغ١ش ِذجششر ٌٙج،
وجْ ِٓ خالي ثٌّجدر  ِٓ )2(2ثٌٍّقك ٌ VIIIإلصفجل١ز ،ثٌض ٟفذدس لجةّز ثٌخذشثء أػؼجء
ِقىّز ثٌضقى ُ١ثٌخجطز٘ ،زٖ ثٌمجةّز ثٌض ٟصٛػغ ِٓ ؽشف ِٕظّز ثٌضغز٠ز  ٚثٌضسثػز
 ، FAOفِ ٟؾجي ثٌظ١ذ .ثٌٍؾٕز ِج د ٓ١ثٌقىِٛجس ٌٍّق١طجس  ، IOCفِ ٟؾجي ثٌذقظ
ثٌؼٍّ .ٟدشٔجِؼ ثألُِ ثٌّضقذر ثٌخجص دجٌذ١تز  ،UNEPفِ ٟؾجي فّج٠ز ثٌذ١تز ثٌذقش٠ز ٚ
ثٌقفجظ ػٍٙ١ج  ٚثٌّٕظّز ثٌذقش٠ز ثٌذ١ٌٚز  ، IMOفِ ٟؾجي ثٌّالفز دّج ف ٟرٌه ثٌضٍٛط ِٓ
ثٌغفٓ  ِٓ ٚخالي ثإلغشثق.
ّ٠ىٓ أْ صضؼّٓ إصفجل١جس د١ٌٚز أخش ٜصٍه "ثٌمٛثػذ  ٚثٌّؼج١٠شثٌذ١ٌٚز ثٌّمذٌٛز أ ٚثٌمجدٍز
ٌٍضطذ١ك"ِ ،غً ثٌٛوجٌز ثٌذ١ٌٚز ٌٍطجلز ثٌٕ٠ٚٛز  ٟ٘ ٚ ، IAEAثٌّٕظّز ثٌّضخظظز فٟ
ٚػغ ثٌّؼج١٠ش ثٌذ١ٌٚز ثٌخجطز دغالِز ٔمً ثٌّٛثد ثٌٕ٠ٚٛز  ،ف ٟف ٓ١أْ ِٕظّز ثٌؼجٌّ١ز
ٌٍشغً ِ ٟ٘ ، ILOغؤٌٚز ػٓ ٚػغ  ٚصٕظِ ُ١ؼج١٠ش ثٌشغً.
دجٌٕظش إٌ ٝثٌطذ١ؼز ثٌّؼمذر ٌّٛثػ١غ ثٌذ١تز ثٌذقش٠ز ٚصذثخٍٙج فّ١ج دٕٙ١ج  ،فئْ طالف١جس
٘زٖ ثٌّٕظّجس صضذثخً أف١جٔجِّ ،ج لذ ٠ؤد ٞإٌ ٝصىشثس أٔشطضٙج  ٚػذَ دلضٙج.

ًظبم اإلًفبذ اإلقليوي
 إتفبقيت برشلىًت لعبم  1976و بروتىكىالتهب بعد تعديلهب ً،وىذجب.~ ~ 15
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٠ؼضذش ثٌذقش ثألد١غ ثٌّضٛعؾ أوذش  ٚأػّك ثٌذقجس  ٌٗ ،إصظجي دجٌّق١ؾ ثألؽٍغ ِٓ ٟخالي
ِؼ١ك ؽذً ؽجسق ( 14وٍُ ػشػج)  ٚلٕجر ثٌغ٠ٛظ دجٌذقش ثألفّش .فشوز صغ١١ش ثٌّ١جٖ فٗ١
دط١تز  ٚ ،وجٌذقجس شذٗ ثٌّغٍمز فئٔٗ ِؼشع ٌٍضٍٛط ٌ ٚضؤع١ش ِظجدس دقش٠ز أخشٜ

ٚ،

٠ؼضذش ثٌذقش ثألد١غ ثٌّضٛعؾ ثٌذقش ثألوغش صؼشػج ٌٍضٍٛط  ٚرٌه ٔجؽُ ػٓ ػٛثًِ
إلضظجد٠ز  ٚإؽضّجػ١ز دٛؽٛد دٚي ِظٕؼز شّجال عجّ٘ش دمذس وذ١ش ف ٟصٍ٠ٛغٗ ٔ ِٓ ٚجف١ز
أخشٚ ،ٜؽٛد دٚي ٔجِ١ز ؽٕٛدج ،صغؼ ٝإٌ ٝصقم١ك صّٕ١ز إلضظجد٠ز  ٚإؽضّجػ١ز وؤ٠ٌٛٚز ػٍٝ
فغجح ثٌذ١تز دّج فٙ١ج ثٌذ١تز ثٌذقش٠ز  ،دجإلػجفز إٌ ٝثٌضّشوض ثٌغىجٔ ٟثٌٙجةً ػٍ ٝػفجف
ثٌذقش ثألد١غ ثٌّضٛعؾ ُِ عجُ٘ ف ٟصٍٛعٗ .إػجفز إٌِ ٝشجوً صقذ٠ذ ثٌّٕجؽك ثٌذقش٠ز
ثٌخجػؼز ٌغ١جدر ثٌذٚي  ٚ ،ألعذجح ؽٛ١ع١جع١ز  ٚإلضظجد٠ز ؽؼٍش ثٌذٚي غ١ش ِغضؼذر
ٌضقذ٠ذ ِٕجؽمٙج ثإللضظجد٠ز ثٌخجٌظز ٔ ٚض١ؾز ٌزٌه فئْ لذسر ثٌذٚي ثٌغجفٍ١ز إلضظشس ػٍٝ
إصخجر إؽشثءثس فّج٠ز ثٌذ١تز ثٌذقش٠ز  ٚثٌقفجظ ػٍٙ١ج دثخً ثٌّ١جٖ ثٌذثخٍ١ز  ٚثإللٍ١ّ١ز ٌٙج
فمؾ (١ِ 12ال دقش٠ج ِٓ خؾ ثألعجط).
فجٌقّج٠ز ثٌفؼٍ١ز ٌٍذقش ثألد١غ ثٌّضٛعؾ صغضذػِ ٝغض ٜٛػجٌ ِٓ ٟثٌضؼج ْٚدجٌّمجسٔز إٌٝ
دقجس أخش١ٌ ،ٜظ فمؾ د ٓ١ثٌذٚي ثٌغجفٍ١ز ٌىٓ د ٓ١ؽّ١غ ثٌذٚي ثٌّغضؼٍّز ٌٗ.
إصفجل١ز دششٍٔٛز ٌقّج٠ز ثٌذقش ثألد١غ ثٌّضٛعؾ ِٓ ثٌضٍٛط ٘ ٟألذَ ثإلصفجل١جس ثإللٍ١ّ١ز ٚثٌضٚ ٟػؼش ثإلؽجس ثٌؼجَ ٌٍضؼجٌ ْٚقّج٠ز ثٌذقش ثألد١غ ثٌّضٛعؾ ِٓ ػذر ِظجدس ثٌضٍٛط
(ثٌّالفز-ثإلغشثق -ثإلعضىشجف  ٚإعضغالي ثٌؾشف ثٌمجس-ٞثٌغٍٛط ثٌذش.)ٞ
٘زٖ ثإلصفجل١ز شذٙ١ز إٌ ٝفذ وذ١ش دئصفجل١ضٍ٘ ٚ Ospar ٟغىٕ ٟإر صؼّٕش ِذجدا ػجِز:
 ثٌضّٕ١ز ثٌّغضذثِز.~ ~ 16
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 ثٌّذذأ ثإلفض١جؽ.) Precautionary Principle ( ٟ ِذذأ ثٌٍّٛط ٠ؼٛع. ثإلدثسر ثٌّضىجٍِز ).(Integrated Management أفغٓ ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج (.)BAT أفغٓ ثٌّّجسعز ثٌذ١ت١ز( .)BET إٌضضثِجس ػجِز ٌألؽشثف فِ ٟشثلذز ػذر ِظجدس صٍٛط  ٚفّج٠ز ثٌضٕٛع ثٌذ١تٟ ٚ Biodiversityثٌقفجظ ػٍ ، ٗ١سلجدز ثٌضٍٛط ثٌذ١تٚ ٚ ٟػغ ثٌضمجس٠ش دخظٛطٗ
ٚثٌضؼج ْٚثٌضمٕ ٚ ٟوزٌه لٛثػذ إؽشثة١ز ِ ٚؤعغجص١ز.
وً ثٌٕظٛص ثٌؼجِز صُ صٛػ١قٙج ف 8 ٟدشٚصٛوٛالس  ٚثٌض ٟصشىً ؽضء ال ٠ضؾضأ ِٓثإلصفجل١ز.
 ٔظجَ دششٍٔٛز وٕظجَ ٍ٘ ٚ OSPARغٕى٠ ، ٟطذك ػٍ ٝثٌّ١جٖ ثٌذثخٍ١ز  ٚثإللٍ١ّ١ز ٚأػجٌ ٟثٌذقجس ٚفمج يإل صفجل١ز  ٚثٌمجٔ ْٛثٌذ( ٌٟٚثٌّٛثد .)3 ٚ 1
إْ ثإلخضالفجس ثٌؼذ٠ذر  ،ثٌغ١جع١ز  ،ثإللضظجد٠ز  ٚثإلؽضّجػ١ز د ٓ١دٚي ثٌذقش ثألد١غثٌّضٛعؾ  ٚثٌّشجوً ثٌّضؼذدر ثٌض ٟصٛثؽٙٙج ثٌّٕطمز ؽؼٍش ثٌضؼج ْٚد٘ ٓ١زٖ ثٌذٚي أِشث
طؼذج دخظٛص فّج٠ز ثٌذ١تز ثٌذقش٠ز  ٚثٌقفجظ ػٍٙ١ج  ،وّج أْ ٔظجَ دششٍٔٛز ٠ؼجٔ ٟوغ١شث
ِٓ ػؼف إؽشثءثس إٔفجر ثٌٕظجَ  ٚثٌّشثلذز  ٚصٛفش ثٌذ١جٔجس ثٌّٛعٛلز.

التقيين

~ ~ 17

خمرب الدراسات القاىوىية البيئية)(LEJE

جامعـــة  8ماي  1945قاملـــة

يومي  09و 10ديشنرب  2013بهليوبوليص
امللتقى الدولي حول اليظاو القاىوىي حلناية البيئة يف ظل القاىوٌ الدولي و التشريع اجلزائري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دؼذ ِشٚس أوغش ِٓ 30عٕز ػٍ ٝإػضّجد ثإلصفجل١ز صُ ثٌضؤوذ أْ ثٌٕظجَ ثٌز ٞصؼّٕضٗ فمك
ٔضجةؼ ِّٙز دضطشلٗ ٌٍّظجدس ثٌضمٍ١ذ٠ز ٌٍضٍٛط ثٌذقش ،ٞغ١ش أْ ٘زث ثٌٕظجَ أخفك ف ٟصٛل١ف
ثٌضآوً ثٌذقش ٚ ٞثإلعضغالي ثٌّفشؽ ٌّظجدس ثٌذقجس  ٚثٌّق١طجس ٚ .أُ٘ عذخ ٌٙزث ثإلخفجق
صّغً ف ٟػذَ إٔفجر  ٚصطذ١ك ثٌمٛثػذ ثٌض ٟصؼّٕضٙج ثإلصفجل١ز ِٓ ؽشف فىِٛجس ثٌىغ١ش ِٓ
ثٌذٚي ،العّ١ج فىِٛجس ثٌذٚي ثٌذقش٠ز  ٚثٌذٚي ثٌٕجِ١ز ،إر أْ ثأل٘ذثف لظ١شر ثٌّذ ٜؽغش
ػٍ ٝثٌغ١جعجس ثٌذ١ت١ز دؼ١ذر ثٌّذ ُِ ، ٜؽؼٍٙج غ١ش ِغضؼذر ٌإلٔفجر ثٌىٍ ٟإلصضثِجصٙج ثٌذ١ٌٚز
أ ٚأٔٙج ٌُ صىٓ لجدسر ػٍ ٝفؼً رٌه

ٔ،ض١ؾز ٌؼذَ ٚؽٛد ثإلؽجس ثٌمجٔ ٚ ٟٔٛثٌّؤعغجصٟ

ثٌّٕجعخ ٔ ٚمض ثإلِىجٔ١جس ٌضقم١ك رٌه.

الخالصت
أْ ثإلصفجل١ز أخؼؼش ثٌذٚي إلٌضضثَ لجِٔٛ ٟٔٛػٛػ ِٓ ٟأؽً فّج٠ز ثٌذ١تز ثٌذقش٠ز ٚ
ثٌقفجظ ػٍٙ١ج ٌ ٚزٌه ٚػؼش ثإلؽجس ثٌّغضمذٌٍ ٟألػّجي ِغضمذٍ١ز .إػجفز إٌ ٝأْ ثٌذجح 17
ِٓ ثألؽٕذر  21فذد ثأل٘ذثف  ،ثٌّذجدا  ٚثٌّمجسدجس ثٌض ٟصٛؽٗ ثٌذٚي ٔق ٛإٔفجر إٌضضثِجصٙج
ٚفمج ٌإلصفجل١ز.
أْ وً ِٓ ثإلصفجل١ز  ٚثٌذجح  ِٓ 17ثألؽٕذر  21ألشث دؤْ ِشجوً ثٌذ١تز ثٌذقش٠ز ِضذثخٍز ٚ
ِضشثدطز  ٚأٔٗ ال ّ٠ىٓ ثٌضطشق إٌِ ٝشىً دّؼضي ػٓ ثٌّشجوً ثألخشٜ

 ،دً ٘زث ثألِش

٠ضطٍخ ِمجسدز شجٍِز ِٕ ٚذِؾز  ٚصّٕ١ز إلضظجد٠ز ِشثػ١ز ٌٍذ١تز  ،دجإلػجفز إٌ ٝأْ والّ٘ج
سوض ػٍ ٝثٌضؼج ْٚثإللٍ ٚ ّٟ١ثٌذ ٌٟٚف ٟصط٠ٛش ثٌمٛثػذ  ٚثٌّؼج١٠ش ثٌذ١ٌٚز.

*** تن بعىى هللا ***
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