الواقعية أن عمليات استخراج النفط تترك وراءها دائما
العلمية والممارسات
أثبتت التجارب
ّ
ّ
مخلّفات ونفايات تؤثر سلبا على البيئة ،وبالتالي تتضرر البيئة بمستويات مختلفة ولفترات
شدة وخفة بمدى التزام
وكمياتها ،وتتأثر هذه األضرار ّ
ّ
زمنية متباينة ،تبعا لنوع المخلّفات ّ
المنشآت والجهات المشغِّلة في مجال النفط بضوابط االستخراج والنقل والتصدير
والتخزين وقيودها.
يحجب النفط تغلغل أشعة الشمس في العمود المائي ما يؤثر سلبا على العمليات الحيو ّية
للكائنات البحر ّية ،كما يتسبب في الهالك الفوري للكائنات ذات الحساسيّة المفرطة
للتلوث على مجاالت عدة هي:
واالجتماعية
ونفوقها .وتتوزع األضرار االقتصاد ّية
ّ
ّ





الساحلية والبحر ّية.
السياحية
اإلضرار باألنشطة
ّ
ّ
تعطّل نشاط الصيد والتأثير المباشر على سالمة األغذية البحر ّية.
تعطّل حركة السفن البحر ّية والتبادالت التجار ّية ،مع ما يصاحب ذلك من تعقيدات
إدار ّية وخسائر اقتصاد ّية.
التلوث وعمليات تنظيف المناطق المتضررة
التكلفة المرتفعة المتعلقة بمكافحة
ّ
الساحلية ،وتعطّل أنشطة معامل إنتاج الطاقة
يكولوجية
وإعادة تأهيل النظم اإل
ّ
ّ
الكهربائية ومحطات تحلية المياه (حيث توجد).
ّ

األولية ذات الطابع البيئي التي يعمل عليها لبنان حاليا وضع سياسة
ومن بين القضايا
ّ
البيئية وممارستها .وسبق للحكومة
بيئية شاملة يمكن استخدامها لتطبيق الحوكمة
ّ
ّ
اللبنانية أن قامت عام  2011بتكليف استشاري دولي بإعداد دراسة التقويم البيئي
ّ
اللبنانية وفقا لمتطلبات القانون 2010/132
االستراتيجي لقطاع البترول في المياه البحر ّية
ّ
(قانون الموارد البتروليّة في المياه البحر ّية) .لكن الخبراء أخذوا على هذه الدراسة أنها لم
ِ
وطنية للتنمية تندرج تحتها استراتيجيات للطاقة والمياه ولباقي
تأت ضمن استراتيجية
ّ
القطاعات.

عملية تقييم المخاطر في مجال استخراج النفط ال
اللبنانية ،أن
ومن المؤكد في الحالة
ّ
ّ
تزال ناشئة بسبب غياب اإلحصاءات والدراسات المعمقة .فعلى سبيل المثال لم يدرس
العلمية المناطق البحر ّية العميقة،
مركز علوم البحار التابع للمجلس الوطني للبحوث
ّ
للتنوع
والسيما تلك التي سيجري فيها التنقيب والحفر ،والدراسات المتوافرة حتى اآلن
ّ
ّ
البيولوجي البحري هي على أعماق ال تتجاوز  100متر فقط ،كما أنها ال تشمل كل المناطق
التنوع البيولوجي
التي ستشهد أعمال التنقيب .مع العلم أيضا أن دراسة األعماق حول
ّ
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البحري وخصائص المياه تتطلب إمكانات أكبر بكثير من المتوافرة حاليا في لبنان .وهو ما
تسرب أو
يطرح سؤاال جوهريا يتعلق
بكيفية مقاضاة الشركات في حال حصول حوادث ّ
ّ
تلوث ما ،وبناء على أ ّية أسس وقاعدة بيانات ومعلومات عما كانت عليه األحوال قبل
ّ
حصول الحوادث لتقويم األضرار وتحديد التعويضات.
من هنا فإن هذا البحث سوف يقوم باإلضاءة على أنواع األضرار التي يمكن أن تصاحب
بين حجم اآلثار التي يمكن أن تترتب على لبنان في حال لم
عمليات استخراج النفط ،وي ّ
سن القوانين الالزمة للحماية ولم يضع الخطط المسبقة لالستجابة لالنسكابات.
يبادر إلى ّ
من أجل ذلك سوف يتطرق البحث إلى مجموعة التشريعات التي يفترض العمل عليها قبل
المباشرة باستخراج النفط في محاولة للتصدي ألية حوادث يمكن أن تقع من جهة ولبناء
األسس التي ينبغي مقاضاة الشركات المشغِلة على أساسها.
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التلوث :أشكاله وأنواعه وأوجه ظهوره
أوالّ :
بالتلوث
أ -التعريف
ّ
التلوث ليس هو الخطر الوحيد الذي يهدد البيئة إال أنه أهم تلك األخطار
بالرغم من أن
ّ
التلوث مفتاح قانون حماية البيئة لما له من أثر في تعيين األدوات
على اإلطالق ،لذا ي ّ
عد ّ
التلوث وترتيب المسؤوليّة عليه .من هنا كان من الضروري
القانونيّة المناسبة لمكافحة
ّ
التلوث.
تحديد مفهوم ّ
التلوث في البيئة بأنه :إضافة أ ّية مادة (صلبة أو
عرف الموسوعة
ّ
ت ّ
البريطانية ّ Britannica
سائلة) أو أي شكل من أشكال الطاقة (مثل الحرارة أو الصوت أو النشاط اإلشعاعي) إلى
بمعدل أسرع مما يمكن تفريقه أو تخفيفه أو تحلله أو إعادة تدويره أو تخزينه في
البيئة
ّ
سلبية على البيئة والحياة البر ّية
للتلوث بجميع أنواعه آثار
شكل غير مؤذ .ويمكن أن تكون
ّ
ّ
وغالبا ما يؤثر على صحة اإلنسان.
للتلوث البحري نذكر منها تعريف
التلوث البحري فقد وردت عدة تعريفات
أما بخصوص
ّ
ّ
للتلوث البحري ،1مفاده إدخال اإلنسان بطريقة
قدمه :فريق من الخبراء حول الجوانب
ّ
العلمية ّ
مباشرة أو غير مباشرة مواد أو طاقة إلى البيئة البحر ّية -بما فيها مصبات األنهار ،-تنجم
عنها بعض اآلثار الضارة ،كإلحاق األذى بالموارد الحيّة أو اإلضرار بصحة اإلنسان أو إعاقة
أوجه النشاط البحري بما فيها الصيد ،والتي يمكن أن تقلل من درجة نقاء مياه البحر
وصالحيتها لبعض االستخدامات".
عرفت
أما اتفاقيّة حما ّية البيئة البحر ّية والمنطقة
الساحلية للبحر األبيض المتوسط فقد ّ
ّ
التلوث بأنه "قيام اإلنسان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بإدخال مواد أو طاقة في البيئة
ّ
البحر ّية ،بما في ذلك في مصاب األنهار ينتج عنها أو يحتمل أن ينتج عنها آثار ضارة تلحق
الحية والحياة البحر ّية وأخطار على الصحة البشر ّية وتعوق األنشطة البحر ّية ،بما
بالمواد ّ
بنوعية استخدام مياه البحر
وتضر
في ذلك صيد األسماك واالستعماالت المشروعة للبحر
ّ
ّ
وخفض االستمتاع بها."2

 Groupe d’expert sur les aspects scientifiques de la pollution marine “GESAMP” -1مجموعة
من الخبراء عهدت إليهم بعض الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة عام  1972بدراسة المظاهر
للتلوث البحري لقي قبوال سريعا
التلوث .وقد قدمت المجموعة تعريفا
العلمية لحماية البيئة البحر ّية من
ّ
ّ
ّ
بالتلوث البحري الحقا.
المعنية
الدولية
أخذت به معظم االتفاقيات
ّ
ّ
ّ
الساحلية للبحر األبيض المتوسط ،المادة  -2انظر الملحق رقم .1
اتفاقية حماية البيئة البحر ّية والمنطقة
-2
ّ
ّ
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التلوث عام  1973بأنه "أي
التلوث الناتج عن السفن استنادا إلى
ّ
اتفاقية لندن لمنع ّ
وي َعّرف ّ
حدث يتضمن إفراغا حاليا أو محتمال لمادة ضارة 3من السفن في البحر ،أو حصول أي
تدفقات لمثل هذه المادة".
التلوث بالنفط بأنه :إطالق عناصر أو مركبات أو مخاليط غاز ّية أو سائلة أو صلبة
كما ي ّ
عرف ّ
مصدرها النفط إلى عناصر البيئة ،التي هي الهواء والماء والتربة ،مما يسبب تغييرا في
وجود هذه العناصر.
حقيقية في غاية الخطورة منها
تلوث البحار والمحيطات بالنفط إلى مجموعة كوارث
ّ
ويؤدي ّ
ما يمكن مالحظته وحصره والسيطرة عليه ،بحيث تمتد الفترة المطلوبة لذلك اعتبارا من
التلوث من أيام وصوال إلى شهور ،ومنها ما ال يمكن حصره والسيطرة عليه ألن آثاره
بداية ّ
الخطيرة يمكن أن ال تظهر إال بعد عدة سنوات.
الحية البحر ّية
ويتوزع ضرر
التلوث بالنفط على كافة أشكال الحياة "اإلنسان والكائنات ّ
ّ
الحية البحر ّية
والبر ّية والطيور والنباتات" ،ويؤدي إلى موت وانقراض الماليين من الكائنات ّ
ومن كافة األجناس واألنواع واألحجام وإلى تعطل أغلب الخدمات المالحيّة وإلى تدمير
إنتاجية صيد األسماك،
السياحة من خالل تلويثه المياه والشواطئ وإلى انخفاض كبير في
ّ
وإلى إلحاق الضرر بآالف األنواع من الطيور .ويمكن لحظ تأثيرات أكثر خبثا تتمثل في
الحية البحر ّية من
الوصول إلى غذاء اإلنسان حيث
تتجمع وتخزن المركبات في الكائنات ّ
ّ
أسماك وغيرها من األصداف والقشريات والقريدس .وتصل إلى البشر عبر سلسلة الغذاء.
المركبات النفطيّة الخطيرة واألكثر ثباتا تنتقل إلى اإلنسان أيضا عن طريق السلسلة
كما أن
ّ
الغذائية حيث تختزن في أكباد ودهون الحيوانات البحر ّية.
ّ

ب -األشكال المتعددة لتفاعل وانتشار النفط في الطبيعة
يتميز النفط بقدرته العالية على التفاعل واالنتشار بعدة أشكال والوصول إلى الهواء وإلى
التربة وإلى المياه العذبة وإلى البحار أو المحيطات وبعدة أشكال مختلفة تعتمد على العديد
والفيزيائية والجو ّية ،مع العلم بأن كافة هذه األشكال هي في غاية
من العوامل الحيو ّية
ّ

االتفاقية عن اإلشارة إلى مفهوم اإلفراغ والمادة الضارة ،حيث عرفت اإلفراغ ،بأنه "أي إفالت
 - 3لم تغفل
ّ
تسرب أو ضخ أو قذف أو انسكاب لمادة ضارة في البحر" .كما عرفت الفقرة الثانية من
أو طرح أو تدفق أو ّ
المادة ذاتها ،المادة الضارة بأنها "تلك المادة التي إذا اختلطت بمياه البحر فإنه يعزى إليها التسبب في
مخاطر لصحة اإلنسان أو اإلضرار بمصادر الحياة لمخلوقات البحر والحياة البحر ّية".
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الخطورة وقد يجتمع في موقع ما شكل واحد أو أكثر أو كافة األشكال وكلما زاد عدد تلك
األشكال زادت صعوبة التخلص منه.
واألشكال المتعددة لتفاعل وانتشار النفط في الطبيعة هي :االنتشار ()spreading
واالنجراف ( )Driftingوالتبخر ( )Evaporationوالتفكك والتحلل الطبيعي ( Natural
 )Dispersionوتش ّكله على شكل مستحلب :خليط ماء ونفطwater in oil ( ،
والترسب
 ،)Emulsificationوالذوبان ( )Dissolutionواألكسدة ))Oxidation
ّ
( )Sedimentationوالتحلل البكتيري (.)Biodegradation
والطبيعية ،وقد يكون هذا التغير كيفيا أو
التلوث تغيرات متعددة في البيئة العامة
ّ
يحدث ّ
تغيرا
نوعيا ،يؤدي إلى تغير في
نوعية الماء أو في لونه أو طعمه أو تركيبه ،أو قد يكون ّ
ّ
الحية
كميا حيث يؤدي ارتفاع درجة حرارة مياه البحار والمحيطات إلى القضاء على الكائنات ّ
ّ
الحيوانية الموجودة في البيئة البحر ّية ،وقد يكون التغير مكانيا فتغير مكان وجود بعض
ّ
تلوث البيئة ،بحيث أن نقل النفط من أماكن
المواد في غير أماكنها الطبيعيّة يؤدي إلى ّ
تلوث هذه المياه
وجوده وإلقائه  -أو إلقاء مخلّفاته  -في مياه البحار واألنهار ،يؤدي إلى ّ
تغير زمان
الحية البحر ّية ،وقد يكون
التغير زمانيا بحيث يتر ّتب على ّ
ّ
وجلب األذى للكائنات ّ
تلوث البيئة البحر ّية.
تواجد بعض المواد أو الطاقات في البيئة ّ

لتلوث وتأثيراته:
ج -األوجه المتعددة ل ّ
عملية االستخراج في
للتلوث شكل أو وجه واحد ،إذ تصنّف المواد المستخدمة في
ليس
ّ
ّ
النفطية وغيرها من
عد االنبعاثات الغاز ّية واالنسكابات
جملة مقدمات عمليات التلويث ،كما ت ّ
ّ
البترولية .وفيما يلي أبرز هذه األوجه:4
التلوث المتعددة الناتجة عن األنشطة
ّ
أشكال ّ
 .1يؤثر االستخراج النفطي على طبوغرافيّة وجيولوجيّة المنطقة والظروف االجتماعيّة
عملية االستكشاف واالستخراج آثارا بالغة ،قد
والطبيعية فيها ،إذ غالبا ما تترك
ّ
ّ
تؤدي إلى حدوث أضرار كبيرة عليها ،أو قد تسبب تغيرا دائما أو مؤقتا فيها ،كما قد
البيئية على سطح األرض
والمكونات
الطبيعية
تترك آثارا واضحة على الموارد
ّ
ّ
ّ
النفطية إلى حموضة المياه وتغيير طبيعتها
وتحته .ويؤدي إلقاء نفايات الصناعة
ّ

 -4د  .إسماعيل نامق حسين ،تعويض األضرار البيئية الناجمة عن عمليات استخراج النفط ،دراسة مقارنة
بين القانون اإلماراتي والقانون العراقي ،مدرس القانون المدني -كلية القانون والسياسة في جامعة
السليمانية ،مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية.2010 ،
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الكيميائية ،وبالتالي يؤدي إلى نفوق أنواع من األسماك والكائنات البحر ّية من جهة
ّ
وإلى نشؤ سالالت أخرى ضارة من جهة ثانية.
لكيميائية المستخدمة في االستخراج إلى إحداث أضرار بالغة األثر في
 .2تؤدي المواد ا
ّ
البيئة .وتكمن خطورة بعض المواد المستخدمة في حفر البئر النفطي كحامض
النتريك ومادة الفورمالديهايد 5وغيرهما ،في أنها تط َلق مباشرة إلى البيئة أثناء
نوعية الهواء عموما ،وتضرر بيئة
عملية الحفر واالستخراج مما يؤدي إلى تضرر
ّ
ّ
النفطية (في حال اآلبار المحفورة في البر)
السكانية المجاورة للحقول
التجمعات
ّ
ّ
خصوصا.
البيئية الناتجة عن الغازات المنبعثة ،إذ إن وجود انبعاثات غاز ّية ناتجة عن
 .3اآلثار
ّ
الغاز المصاحب للنفط الخام في وحدة فصل الغاز يلحق ضررا كبيرا بالبيئة إضافة
إلى إضراره باالقتصاد القومي.

عملية استخراج
 .4اآلثار المتعلقة بموضوع إدارة المياه والتنمية المستدامة ،إذ تحتاج
ّ
كميات كبيرة من المياه ،بحيث يستهلك في بعض اآلبار
النفط في البر إلى استهالك ّ
النفطية ما يعادل أربعة براميل أو أكثر من الماء لقاء كل برميل مستخرج من النفط،
ّ
مما يثير التساؤل حول العالقة الجدليّة بين زيادة استخراج النفط الخام واستهالك
المياه.
واألساسية
النفطية ،وهي من المشاكل المهمة
 .5اآلثار المتعلقة باالنسكابات والبقع
ّ
ّ
نفطية
كميات البرك ال
ّ
المصاحبة لوجود النفط ولعمليات استخراجه ،ومنها وجود ّ
الكبيرة والمحتوية على النفط الخام أو المياه ذات المحتوى النفطي العالي
تصميمية أو بسبب التصاريف السائلة
تشغيلية أو
والمتسربة  -إما بسبب أخطاء
ّ
ّ
ّ
المائية ،مما يؤدي إلى حدوث
غير المعالجة للمياه  -إلى التربة المجاورة أو المصادر
ّ
التنوع اإلحيائي
والجوفية ويؤثر على
السطحية
تلوث كبير يستهدف التربة أو المياه
ّ
ّ
ّ
ّ
والطيور.

- HNO3 / CH2O
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 .6اآلثار المتعلقة بواحد من نشاطات النقل هو ما يعرف "بالمزيج الملوث" ،وهو عبارة
جراء
النفطية (بنزين ،نفط أبيض ،زيت الغاز)
عن مزيج من المنتجات
يتكون من ّ
ّ
ّ
النفطية باألنابيب .في األحوال العاد ّية ال يمكن االستفادة
الضخ التعاقبي للمنتجات
ّ
من المزيج الملوث مباشرة كوقود ،كما ال يمكن إعادة تكريره لكون البنزين الموجود
فيه يحتوي على مادة رابع أثيالت الرصاص 6التي تؤدي إلى تلف العامل المساعد
التحويلية.
المستعمل في العمليات
ّ
تلوث التربة وتحويلها
التلوث النفطي على التربة :يعتبر النفط من أخطر مصادر ّ
 .7أثار ّ
إلى تربة عقيمة غير صالحة للحياة النباتيّة والحيوانيّة ولجميع الكائنات الحيّة.
فالنفط السائل يعمل كحاجز كتيم بين حبيبات التربة والهواء ويؤدي إلى تسمم
حية وإلى تدهور ومن ثم موت النباتات
وموت كافة محتويات التربة من كائنات ّ
والحيوانات والبيوض والقشريات مما يسبب خلال تاما في النظام البيئي.

التلوث؟
د -كيف يحدث ّ
بيئية كثيرة وواضحة ،إذ يتم نقل أكثر من  2مليار
تنجم عن عملية نقل النفط تأثيرات ّ
طن سنويا بالطرق البحر ّية تشكّل النسبة األكبر من اإلنتاج العالمي للنفط ،ويجوب أكثر من
بيئية خطيرة.
4000ناقلة للنفط بحار المعمورة ،مما يؤدي في بعض الحاالت إلى حوادث ّ
ففي التسعينيات من القرن الماضي ،تم إلقاء  5ماليين طن من النفط سنويا نتيجة تفريغ
الكميات في التناقص -نتيجة القوانين واألنظمة الصارمة
الناقالت ،ثم أخذت هذه
ّ
أكدت على وجوب التشدد في مجال حفظ البيئة ،-ومع هذا ،فإن حجم ما
والتشريعات التي ّ
تصبه كبريات الناقالت في عرض البحر من مياه التوازن ومخلّفات عمليات التنظيف األخرى
ّ
ال يزال في حدود  12ألف طن في السنة.
في العادة ،يقوم العديد من الدول المنتجة للنفط بتصديره إلى الدول المستهلكة بواسطة
الناقالت البحر ّية الضخمة أو بواسطة األنابيب العمالقة ،أو بواسطة شاحنات النقل البري،
العملية هي االنسكابات النفطية المباشرة عن طريق
ولعل أهم المشاكل التي ترافق هذه
ّ
حوادث الناقالت أو انفجار اآلبار ،تليها مياه التوازن التي تستخدمها هذه الناقالت في مرحلة
للتلوث نذكرها فيما يلي:7
العودة ،باإلضافة إلى مصادر أخرى
ّ
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- (CH3 CH2)4 Pb
 - 7أ .أمال رحمان و أ.د .محمد التهامي طواهر ،تأثير النفط على البيئة خالل مرحلة النقل -حالة الجزائر-
) ،The environmental impact of oil during the transport phase (the case of Algeriaجامعة قاصدي
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التسرب من الناقالت أو انفجار اآلبار :8تتعرض ناقالت النفط
التلوث نتيجة لحوادث
.1
ّ
ّ
الخام لكثير من الحوادث مثل االصطدام فيما بينها أو االصطدام بأرصفة الموانئ
كميات
أو حوادث الغرق ،وغالبا ما تؤدي هذه الحوادث إلى كوارث بسبب ّ
تسرب ّ
هائلة من النفط الخام إلى البحر.
 .2مياه التوازن :يقصد بمياه التوازن تلك الكمية من مياه البحر التي تمأل بها ناقالت
النفط جزءا من صهاريجها أثناء رحلتها وهي فارغة للمحافظة على توازنها وتصل
نسبة هذه المياه إلى نحو  %30من حجم مستودعها .عندما تقترب حامالت النفط
من مراكز التحويل وبخزاناتها حمولة توازن من ماء ملوث ببقايا النفط تفرغ حمولتها
من ماء التوازن في البحر قبيل وصولها إلى ميناء التحميل استعدادا لملء خزاناتها
كمية ما يحتويه ماء التوازن من النفط بحوالي -1
بحمولة جديدة من النفط،
ّ
وتقدر ّ
الكميات المصروفة هدرا إلى
 %1.5من حمولتها السابقة بالنفط .ويؤدي تراكم كل ّ
التسربات النفطيّة الناتجة عن حوادث الناقالت.
وجود كميّة كبيرة توازي أحيانا
ّ
وتم ّثل المناطق االقتصاد ّية الخالصة في البحر األبيض المتوسط مناطق بحر ّية
عملية
مفضلة للتخلص من هذه المياه الملوثة ،ويرجع ذلك لعدة اعتبارات منها أن
ّ
التنظيف داخل المرافئ تكون بمقابل مالي ،كذلك تجميد حركة السفينة وانتظار
عملية التنظيف المباشر في البحر.
عملية التنظيف مقارنة مع قلة تكلفة
دورها في
ّ
ّ
تسرب من
التلوث بسبب
.3
التسرب من األنابيب الناقلة :يمكن أن تحصل حوادث ّ
ّ
ّ
األنابيب التي توصل النفط الخام إلى موانئ التصدير األخيرة ألسباب مختلفة منها:
 تآكل األنابيب بسبب تقادمها وعدم وضع أنظمة للحماية من التآكل.
 الحوادث بشتى أنواعها مثل اصطدام وسائل النقل بها وغيرها من األسباب.
 أعمال سرقة السوائل النفطية من خالل وضع فتحات في األنابيب.
 األعمال العسكر ّية في أوقات الحروب وكذا أعمال التخريب.
النفطية
 بعيدا عن حوادث انكسار األنابيب فإن أنابيب نقل المنتجات
ّ
التلوث الناتج عن اختالط المشتقات
التلوث هو
تتعرض لنوع مغاير من
ّ
ّ
النفطية مع بعضها البعض ،وهذا ما سبقت اإلشارة إليه تحت مسمى
ّ
"المزيج الملوث".

كلية العلوم االقتصاد ّية والعلوم التجار ّية وعلوم التسيير ،مجلة الباحث عدد ،1
مباح ،ورقلة – الجزائرّ ،
.2013
 - 8للمزيد حول أبرز حوادث الناقالت انظر الملحق رقم .2
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التسربات التي تأتي من أنابيب النفط
التسرب من الموانئ :وهي
التلوث نتيجة
.4
ّ
ّ
ّ
بعملية التحميل داخل الميناء نفسه.
الخام التي يتم ربطها بالناقالت عند القيام
ّ
التلوث الناتج عن تنظيف الناقالت :حيث يتم غسل وتنظيف ناقالت النفط وسط
.5
ّ
البحر باستخدام الماء والمنظفات وبعض المواد والمحاليل المذيبة ،وعادة ما ترمى
التلوث لمياهه.
مخلّفات
ّ
عملية التنظيف في البحر مسببة ّ
 .6االنبعاثات الغاز ّية :هناك نوع آخر من النفايات الناتجة عن عمليات النقل وهي
االنبعاثات الغاز ّية والتي تتضمن بصورة رئيسيّة أكاسيد النيتروجين ،أكاسيد
الكبريت ،ثاني أكسيد الكربون ،المركبات العضو ّية المتطايرة ،الهيدروكربونات
المحترقة جزئيا ،أول أكسيد الكربون وغيرها...
واآلروماتية
الهيدروكربونية
حيث يحمل الدخان الكثيف للنفط المحروق المواد
ّ
ّ
والسخام التي لها أثر كبير ضار على الصحة العامة .وفي البر تتسبب هذه المواد
بأمراض في الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والسرطانات ،كما تتسبب بحوادث
الخلقية لدى حديثي الوالدة واألمراض كالطفح
الوالدات المبكرة واإلجهاض والعيوب
ّ
الجلدي ومشاكل في الذاكرة والصداع والخمول وضعف المناعة.
التلوث الناجم عن المنشآت واألجهزة المستخدمة في استكشاف واستغالل قاع البحر
.7
ّ
عد األنشطة التي تقوم بها الدول للكشف عن قيعان البحار
وباطن أرضه :ت ّ
تلوث البيئة البحر ّية،
والمحيطات واستغالل مواردها من أكثر األسباب المؤدية إلى ّ
وتتمثل األضرار التي يلحقها استكشاف واستغالل قاع البحر وتربته العميقة في
استخدام المتفجرات في استكشاف واستغالل قاع البحر ،إذ مما ال شك فيه أن
استخدام الموجات االنفجار ّية يؤثر على األساس الجيولوجي لقاع البحر ،عالوة على
الحية داخل منطقة االنفجار.
تأثيرها الضار على كل الكائنات ّ

10

عرف بروتوكول حماية
.8
التلوث باإلغراقّ :
ّ
التلو َ
ث باإلغراق
البحر األبيض المتوسط ّ
متعمد من النفايات أو
أي تخلّص
بأنه ّ
ّ
المواد األخرى في البحر من السفن ،أو
أي
الطائرات أو منصات النفط أو من ّ
أي
منشآت موجودة في البحر ،وكذلك ّ
تصريف من السفن أو الطائرات أو
المنصات أو منشآت أخرى وهو أمر
ّ
يحدث غالبا مع السفن الغارقة التي ال
يمكن استرجاعها ،وكذلك مع المواد التي
ترميها الشركات المشغِّلة في البحر.

من النفط
المنسكب
%35.7

التلوث بحسب مصادره
نسب ّ
من تسربات
الرئيسية
مختلفة
% 7.5
من خطوط
األنابيب
% 9.3

من مرافق تابعة
للسفن -مياه
التوازن
%27.6

من خزانات
غير السفن
%19.9

التلوث من النفط بحسب المصادر
ويظهر الرسم البياني المرفق نسبة التقديرات لحوادث
ّ
الرئيسية له

للتلوث:
ثانيا :خطة االستجابة
ّ
للتلوث؟
أ -لماذا خطة لالستجابة
ّ
اللبنانية ال يتطابق
أشرنا سابقا إلى أن التقييم البيئي االستراتيجي الذي أجرته الحكومة
ّ
تماما مع المعايير المعتمدة دوليا إلجراء هذا النوع من أعمال التقييم الحساسة ،وتحديدا في
المنطقة االقتصاد ّية الخالصة التي من المفترض أن تجري فيها أعمال التنقيب،
وألن دراسات األعماق تتطلب إمكانات أكبر بكثير من المتوافرة حاليا في لبنان ،وألن لبنان
وتلوث
ليس على دراية كافية فيما يتعلق
بكيفية مقاضاة الشركات إذا حصلت حوادث ّ
ّ
تسرب ّ
ما ،وبناء على أ ّية أسس وقاعدة بيانات ومعلومات حول ما كانت عليه األحوال قبل حصول
الحوادث ،لتقويم األضرار وتحديد التعويضات،
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وألنه تبعا لتقديرات مركز الطوارئ لالستجابة لخطة عمل البحر األبيض المتوسط
9
تسرب نفطي يومي في البحر األبيض المتوسط قدره  2600طن متري
” “REMPECيقع ّ
بالتشغيل العادي لعمليات الشحن والتفريغ أو بالحوادث البحر ّية الطارئة للناقالت ،وألن
حركة المد والجزر في البحر المتوسط تكاد تكون معدومة مما يجعل منه بحرا هشا ،بحيث
تلوث كبير في البحر المتوسط يمكن أن يصبح كارثيا.
أن حدوث ّ
التلوث -بأشكالها وأنواعها
التحسب لوضع خطة طوارئ مبكرة لالستجابة لحاالت
لذا ،فإن
ّ
ّ
ملحا ينبغي التعامل معه في الوقت الحالي ،كونه يحتاج إلى
المتعددة -يصبح أمرا ضروريا و ّ
وقت طويل ليس إلعداد الخطة فقط بل لتحديد مستلزماتها اإلضافيّة المطلوبة مثل:
بالتلوث المفترض إلزام الشركات بتطبيقها،
الدولية المتعلقة
 مراجعة االتفاقيات
ّ
ّ
 تنظيم المسؤوليات والمهام التي ينبغي أن تقع على عاتق األفراد أو المؤسسات
تسرب أو انسكاب ما ،خاصة مع العلم أن الضرر
(رسمي وخاص) في حال حصول ّ
البيئي ال يمكن إزالته بالكامل ،بمعنى أنه تتعذر فيه عادة إعادة الحالة إلى ما كانت
عليه من قبل.
المسؤولية التقصير ّية للشركات – في حال وجودها -بهدف التعويض عن
 التأكد من
ّ
الضرر المادي المباشر سواء أكان متوقعا أم غير متوقع ،وكذلك التعويض عن الضرر
المعنوي في حاالت معينة ووفقا للضوابط المفروضة في القانون.
 التأكد من قدرة الجمعيات المتخصصة في مجال الدفاع عن البيئة على إقامة
بيئية معتبرة،
الدعاوى المناسبة للتعويض عن األضرار التي تلحق باعتبارها أضرارا ّ
الجماعية.10
وذلك استنادا إلى فكرة حق المصلحة
ّ
 التأكد من الجهة /المحكمة التي يفترض أن تقام أمامها الدعوى الصالحة للبت
جنائية (ضرر للبيئة أو للغير ،مباشرة أو غير مباشرة
جزائية أو
بمخالفات ذات طبيعة
ّ
ّ
ناتجة عن عمليّة االستخراج).
اتفاقية "حماية
وتجدر اإلشارة في هذا المجال إلى أن لبنان هو من بين الدول الموقّعة على
ّ
التلوث" المعتمدة في  07آذار  ،1996والداخلة في حيز التنفيذ في 11
البحر المتوسط من
ّ
االتفاقية هي :الجزائر،
متوسطية ال تزال غير موقعة على
أيار  ،2008وذلك بخالف سبع دول
ّ
ّ
البوسنة والهرسك ،المغرب ،ليبيا ،سوريا ،اليونان ،والكيان اإلسرائيلي.

-9

تقديرات عام The Regional Marine Pollution Emergency Response center for the Mediterranean .2002
Sea.

 - 10يتناسب هذا الرأي مع رأي القضاء الفرنسي وأنه حق من حقوق الجمعيات المختصة.
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مكونات الخطة:
ب -التخطيط لحاالت الطوارئّ -
لتنظيمية -إلى  4مراحل تشكّل
عملية إعداد خطة الطوارئ – من الناحية ا
عادة ما تنقسم
ّ
ّ
مكونات الخطة كاآلتي:
ّ
.I

تقييم المخاطر :وتتضمن:
 تحديد احتماالت وقوع االنسكاب.
 تحديد العواقب المحتملة للتأخير في بدء العمل في رفع المل ِّوثات
 تحديد السيناريوهات المتوقعة لحصر االنسكاب والمساحات المتوقعة
لالنتشار.
 معايير قياس لنجاح  /فشل خطة الطوارئ.

.II

السياسة االستراتيجيّة( :تحديد األدوار والمسؤوليات وإعداد ملخص لألساس
المنطقي للعمليات) :ويندرج تحتها:
 نظرة عامة على الخطة.
 أساليب االستجابة.
 موارد االستجابة الموجود والمفترض تجنيدها.
 القيادة والسيطرة واإلدارة (المسؤوليات وخطط التنسيق).
 إجراءات التدريب والمراجعة الختبار مدى الفعاليّة الخاصة بالفريق
وأهلية وغيرهم.)...
حكومية
(مؤسسات
ّ
ّ

.III

11

اإلجراءات التشغيليّة( :وضع اإلجراءات التي تنفذ عند حدوث االنسكاب)
 اإلخطار بالحادث /الحوادث.
 تقييم حجم األخطار وشدتها.
 بدء أعمال االستجابة المناسبة (إعطاء األوامر للتحرك).
 حشد الجهود البشر ّية (تحديد مصادر تأمين القوى البشر ّية والمعدات
والمواد باإلضافة إلى تفاصيل االتصال الخاصة بها.)...
عملية التنظيف (معرفة  /تحديد المقاولين الذين يمكنهم توفير
 دعم
ّ
شاحنات الطائرات ،التفريغ أو غيرها من معدات األوعية المعدة للتخزين
المؤقت.)...

لتلوث،
 - 11القيادة والسيطرة وإدارة االنسكابات
ّ
النفطية البحر ّية ،االتحاد الدولي المحدود لمالكي الناقالت المعني با ّ
ورقة المعلومات الفنيّة رقم  -10عام .2011
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.IV

حساسية السواحل في
استعراض التقدم المحرز (االستفادة من خرائط
ّ
المراحل المبكرة من االنسكاب ...إدخال المعلومات في نظام  GISبما
البيئية والمناطق
الحساسية
يساهم في تحديد مواقع الموارد ذات
ّ
ّ
االقتصاد ّية األخرى ذات األولو ّية العالية).
اإلنهاء ومراجعة الخطة وتعديلها طبقا لتغير الموقف مع التنسيق وضبط
الموارد لتحقيق مخرجات ناجحة.
إدارة النفايات والخيارات المتاحة.12
مراجعة الدروس المستفادة وتكلفة االستعادة.

دليل المعلومات( :جمع البيانات الداعمة):
التشغيلية (استخدام المشتّتات مثال ).
 المراجع
ّ
 نماذج الوثائق (االتفاقيات ،أعمال التقدم اليومي ،تسجيل النفقات...الخ).
تكميلية أخرى.
 معلومات
ّ
13

ج -خيارات إدارة النفايات:
 .Iاإلدارة والتنظيم:
عد اإلدارة الفعالة للموارد المشا ِركة في عمليات تنظيف السواحل أو حصر االنسكابات
ت ّ
المسؤولية عن إدارة االستجابة للحدث على
العملية .وتقع
النفطية من األمور الحيو ّية لنجاح
ّ
ّ
ّ
مكون من عدد من المنظمات أو الوكاالت المختلفة أو على عاتق وكالة حكوميّة
عاتق فريق ّ
واحدة أو أكثر (بحسب ما يتم االتفاق عليه في إدارة القيادة والسيطرة من تحديد وتوزيع
للمسؤوليات للخطط المشتركة) .وفي جميع األحوال تكون مهمة اإلدارة هي دعم القوى
ومية واألمور
العاملة على السواحل أو في عرض البحر والتعامل مع قضايا التشغيل الي ّ
العملية.
اإلعالمية وتمويل
اللوجيستية والتخطيط المستقبلي والعالقات
ّ
ّ
ّ

 - 12ت عتمد قرارات إدارة النفايات على تكلفة الخيارات المتاحة ،إذ بمرور الوقت يسبب النفط المنسكب غير المزال
تراكم حطام السفن ،إما نتيجة لتحطم السفينة أو نتيجة ضياع الشحنة أو نتيجة حطام مصدره الساحل .وتسهم
الموا د الملوثة بالنفط الناتجة عن عمليات االستجابة مثل المالبس الواقية وحواجز التطويق الطافية التالفة ،وأكياس
التخزين وغيرها من أوعية النفايات بصورة كبيرة في حجم النفايات الناتجة في أعقاب انسكاب النفط ،وتعتبر
البالستيكية وسيلة لنقل المادة الملوثة بالنفط وليس لتخزينها وذلك نظرا لتدهور حالتها مع مرور الوقت
األكياس
ّ
وتحللها في الشمس.
الوطنية التصديق على استخدام المشتتات من قبل السلطات المختصة ،إذ
 -13في العديد من البلدان تتطلب اللوائح
ّ
يعتبر اإللمام بسياسة استخدام المشتتات أمرا هاما نظرا ألن النزاعات قد تنشأ وقد تفرض الغرامات إذا استخدمت
المشتتات بدون موافقة مسبقة أو بدون إتباع اللوائح الوطنيّة ،وهو أمر يفترض االلتفات إليه في لبنان.
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عند تقرير أساليب التنظيف التي سوف تستخدم يضع فريق اإلدارة في اعتباره مصالح جميع
المحلية المختلفة للبيئة البحر ّية :الترفيه ،السياحة ،مصائد
المستفيدين من االستخدامات
ّ
األسماك ،الصناعة ،الهيئات األخرى المهتمة بالبيئة ...وعليه ،من المفترض تصنيف خيارات
التلوث بالنفط وترتيبها وفقا لألولو ّية ،وهي تتكون من خمس
إدارة النفايات الناتجة عن
ّ
خطوات منفصلة:14
.1
.2
.3

.4
.5

كمية النفايات الملوثة بالنفط.
خفض ّ
عملية التنظيف.
إعادة استخدام الموارد المستخدمة أثناء
ّ
إعادة تدوير النفط السائب من خالل إدخاله ضمن تيارات المصافي أو تثبيت النفط
والمادة الملوثة بالنفط الستخدامها في استصالح األراضي أو مشروعات إنشاء
الطرق.
استعادة القيمة الحرار ّية لمادة النفايات كوقود لتوليد الطاقة أو التدفئة.
التخلص من النفايات التي ال يمكن التعامل معها إال من خالل الحرق أو الدفن في
مدافن النفايات أو التحويل إلى أسمدة.

التلوث النفطي:
 .IIإجراءات ما قبل ّ
التلوث بالنفط من خالل اإلشراف على أعمال التنقيب والحفر،
يتم التشدد في مرحلة ما قبل ّ
تؤكد على حصول مجموعة من اإلجراءات البيئيّة المتبعة
حيث يفترض بالتقارير الدور ّية أن ّ
التي تكفل حماية البيئة وتساهم في تقليص الحوادث .من بين هذه اإلجراءات:15
 إجراءات حماية األنابيب من التآكل.
 برنامج مراقبة دوري وصيانة أنابيب النقل.
 مراقبة كواشف الضغط المتصلة بأجهزة إنذار ،ونظام صمامات للتوقيف التلقائي
تسرب غير متوقع.
للمضخات في حالة وجود ّ
 وجود خطط طوارئ تتضمن ما يلي:

بالتلوث ،ورقة
 -14التخلص من النفط وحطام السفن ،االتحاد الدولي المحدود لمالكي الناقالت المعني
ّ
الفنية رقم  -9عام .2011
المعلومات
ّ
- Lignes directrices environnementales (Coface), Extraction, transport, transformation et stockage

15

des hydrocarbures- Oléoducs et gazoducs, novembre 2002. Vue le 19/02/2013.
httpp://www.ecobase21.net/Petrole/PDF/GazoducsOleoducs.pdf
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خطط موارد التمويل 16الالزمة للحفاظ على قدرات االستجابة الفعالة عن
طريق المشتتات ،تتضمن توثيق نتائج المناقشات بوضوح في خطة
الطوارئ.
تسرب غير متوقع لتقليل اآلثار على
االلتزام بإجراءات الطوارئ في حالة ّ
البيئة.
طرق حصر النفط في حال انسكابه تحتوي على الوسائل /األدوات التي
ينبغي استخدامها :جرافات ،كانسات...الخ.
البيولوجية) التي تستخدم أنواعا من البكتريا
الطبيعية (
طريقة المعالجة
ّ
ّ
والتي بمقدورها استخالص الملوثات التي ترتبط بالتربة أو الماء.
التلوث.
تحضيرات وتدريب فريق التدخل في حال ّ
التلوث تتضمن على سبيل المثال :تفضيل
سياسات العمل على التخلص من ّ
أساليب العمل التي تؤدي إلى تدمير النفط على تلك التي تستخدم مدافن
النفايات رغم أنها قد تكون أكثر تكلفة.
17
الكيميائية المسموحة  /غير المسموحة في لبنان .
دليل استخدام المواد
ّ

النفطية ،مع آليات إعالم
 الحصول على التصاريح المرتبطة بأعمال إلقاء النفايات
ّ
برنامج األمم المتحدة للبيئة بكافة هذه األذونات.
 مراقبة السفن التي تزور الموانئ للتأكد:
 من تلك التي ال تستوفي مقاييس السالمة،
 أو تلك التي يزيد عمرها عن  15سنة،
 أو تلك التي احتجزت أكثر من مرتين في سنتين،
 أو تلك الموضوعة على الئحة السفن السوداء (تستأجرها الشركات ألسباب
تتعلق بالتهرب الضريبي).
 تحديد مواقع تخزين النفط المنسكب بشكل ال لبس فيه.18
 القدرة على تنفيذ عمليات إنقاذ الحيوانات البحر ّية :طيور سالحف...الخ المتأثرة سلبا
النفطية.
بالبقع
ّ
16
عد أحد المكونات الهامة للتكلفة
 تشمل تكاليف التخلص من النفايات :عمليات التداول والنقل ،وت ّاإلجمالية لالستجابة لالنسكاب.
ّ

 - 17يحتاج مثل هذا الدليل إلى ورشة عمل مختصة مشتركة بين وزارتي البيئة والطاقة في لبنان.
عملية إنشاء مواقع
التنظيمية إلى تبسيط
 - 18ويؤدي االتفاق المسبق مع مالكي األراضي والسلطات
ّ
ّ
التخزين حين يحدث االنسكاب.
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 القدرة على تأمين االستجابة من الطائرات الكبيرة متعددة المحركات والمراكب
مختلفة األحجام في حال االنسكابات البحر ّية الكبيرة.

تسرب أو
 .IIIالتخطيط للتخلص ومعالجة النفايات في حاالت الطوارئ (حدوث
ّ
انسكابات):
كميات وأنواع
تستعرض خطط الطوارئ بدائل التخلص من النفايات المتاحة للتعامل مع ّ
وتركز على حلول بطابع محلي ،نظرا ألن أساليب التنظيف
مختلفة من المواد الملوثة بالنفطّ ،
والتخلص من النفايات المستخدمة سوف تعتمد إلى حد كبير على التشريعات الوطنيّة
والمحلية التي تنظم التخلص من النفايات ،حيث يفترض نقل النفايات الملوثة بالنفط
ّ
19
وتخزينها والتخلص منها طبقا للوائح محلية  .وفي بعض البلدان يلزم استصدار تراخيص
لمواضع التخزين المؤقت والمقاولين العاملين في مختلف مهام التخلص من النفايات.
عملية التخطيط لحاالت الطوارئ
تتضمن أهم العوامل التي يجب أن تؤخذ في االعتبار أثناء
ّ
ما يلي:
المعدة للحاالت المماثلة.
 تنفيذ خطة الطوارئ
ّ
 تأمين عمليات الربط اللوجيستية المالئمة بصورة عضو ّية ،واستخدام المشتتات
ومعدات الرش والمراكب والطائرات المناسبة بأسرع وقت.
كمية النفط العالقة بدقة إذ قد
 القدرة على إصدار تقرير موثوق مبكر حول تقديرات ّ
عملية التنظيف.
تكون هناك مطالبة بتعويض عن األضرار أو تكاليف
ّ
العملية ونشر معدات الرش بانتظام :التأكد من الفريق المدرب،
 تنفيذ التمارين
ّ
جهوز ّية المعدات المناسبة (إجراء التفييشات واالختبارات الدور ّية للمعدات للحفاظ
على معايير تدريب الموظفين وتصحيح أ ّية أعطال في المعدات.)...
سجل يومي ألعمال الكشط والتنظيف في البحر وللمعدات وإجراءات الصيانة
 تأمين
ّ
الملحقة.
 تنظيم التخلص النهائي من النفايات لتجنب تجاوز سعة كل مسار من مسارات
التخلص من النفايات (في بعض األحيان يمكن أن يصل حجم النفايات المتولدة إلى
عشرة أضعاف حجم النفط المنسكب في األصل).

 - 19ال يوجد مثل هذه اللوائح في لبنان حتى اآلن.
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 .IVالرصد بعد االنسكاب:
حتى بعد انتهاء عمليات التنظيف قد تظل هناك حاجة إلى رصد المناطق التي تركت
طبيعية ،لتحديد آثار النفط على الموارد الحساسة مع مرور الزمن ،أو لبدء
للتنظيف بصورة
ّ
تدابير استعادة لإلسراع باالستعادة الطبيعيّة .وعادة ما يشارك في هذه األنشطة بوجه عام
الرسمية ،والجامعات والمختبرات وغيرها من
العلمية
علماء مؤهلون من مراكز األبحاث
ّ
ّ
المؤسسات المتخصصة ،والمتطوعون.
تعتمد جودة المعلومات المتاحة لإلعداد لتقرير الحادث ولدعم مطالبات التعويضات أيضا
أساسية على المواظبة على حفظ السجالت المقننة وتوثيقها.
بصورة
ّ
عشرة أسئلة لتقييم مدى مالءمة خطة الطوارئ:20
 .1مع وضع الحركة المحتملة ألي نفط منسكب في االعتبار ،هل تم تقييم واقعي
لنطاق وشدة التهديد المحتمل والموارد األكثر تعرضا للخطر؟
 .2هل تم االتفاق على أولويات الحماية مع وضع جدوى مختلف خيارات التنظيف
والحماية في االعتبار؟
استراتيجية لحماية المناطق المختلفة وتنظيفها وتم شرحها
 .3هل تم االتفاق على
ّ
بوضوح؟
 .4هل تم تخصيص جميع الوظائف الالزمة لالستجابة وبيان مسؤوليات جميع
المشاركين بوضوح ،أي هل جميع المنظمات ومراكز األبحاث والمعنيين المباشرين
على دراية بمسؤولياتهم؟
 .5هل تكفي مستويات المعدات والمواد والعمالة للتعامل مع الحجم المتوقع لالنسكاب؟
احتياطية؟
إذا لم تكن تكفي فهل تم تحديد موارد
ّ
 .6هل تم بدقة تحديد المواقع المؤقتة لتخزين النفايات ومسارات التخلص النهائي
منها؟
 .7هل تم شرح إجراءات اإلخطار والتقييم المبدئي بالكامل وعمل ترتيبات المراجعة
المستمرة لتقدم عمليات التنظيف وفعاليتها؟

 - 20التخطيط لحاالت الطوارئ في انسكابات النفط البحر ّية ،االتحاد الدولي المحدود لمالكي الناقالت المعني
الفنية رقم  -16عام .2011
بالتلوث ،ورقة المعلومات
ّ
ّ
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بفعالية بين الشاطئ والبحر والجو؟
 .8هل تم وصف ترتيبات ضمان االتصال
ّ
 .9هل الخطة متوافقة مع الخطط الخاصة بالمناطق المجاورة التي تتم فيها أعمال
التنقيب في الحقول النفطية المجاورة؟
 .10هل سبق أن تم اختبار جميع جوانب الخطة؟
وبالعموم:
يعتمد مفتاح عمليات االستجابة الناجحة على بناء هيكل تنظيمي له قيادة وإدارة فعالة ،وال
بد للهيكل التنظيمي أن يكون قادرا على زيادة أو خفض حجمه طبقا لحجم الحادث ،كذلك
يجب إنشاء آليات إلدارة المتطوعين والمطالب اإلعالميّة وتقديم المساعدة وبخاصة في
الحوادث الكبيرة.
د -اإلنسكابات عبر الحدود
على الرغم من أنها غير شائعة ،إال أن الحوادث الكبرى يمكن أن تؤدي إلى أن يؤثر النفط
على عدة بلدان ،وهنا ينبغي االلتفات إلى كل االحتماالت التي يمكن أن تنشأ في المنطقة
الحدود ّية بين لبنان والكيان اإلسرائيلي في البلوك اللبناني رقم  9وفي البلوكات  367و369
الواقعة على تخوم المنطقة االقتصاد ّية الخالصة للبنان من الجانب الفلسطيني المحتل.
في الغالب سوف يكون لكل بلد ترتيبات االستجابة الخاصة به ،إال أنه يجب التفكير مسبقا
في إنشاء نظام التعامل مع العمليات الكبرى عبر الحدود مع العلم بوجود مقاطعة ،ومع
اتفاقية حماية البحر المتوسط كما أشرنا.
االلتفات إلى أن الكيان المحتل غير موقّع على
ّ
وفي العادة يتم تخصيص القطاعات البحر ّية المشتركة لكل بلد من البلدان المتضررة ،أو قد
يتم االتفاق على أن يتولى بلد ما القيادة العامة للموارد المشتركة ،لكن هذا األمر بالتأكيد
الوطنية والعابرة للحدود باعتبارها أولو ّية
يتطلب تحقيق االتصال الوثيق بين المنظمات
ّ
كبرى في هذا المجال.
إمكانية منح أذونات عمل للمراكب والطائرات من بلد ما
كذلك تتطلب االنسكابات العابرة
ّ
في المياه اإلقليميّة أو المجال الجوي لبلد آخر للحصول على مساعدة أكثر فعاليّة عبر الحدود.
ويمكن أن تنشأ صعوبات أخرى عندما ال تتوافق مخططات التصديقات على استخدام المواد
القانونية
الكيميائية وغيرها من المواد بين البلدان المشاركة ،وحين تختلف األنظمة
ّ
ّ
المطبقة ،إما على االستجابة ذاتها أو على ترتيبات التعويضات.
ّ

19

وألن االنسكابات أو رمي المخلّفات وتلويث المناطق هو أمر وارد عبر الحدود المشتركة ،فإنه
من المهم بمكان وضع التشريعات المناسبة في هذا المجال في وقت مبكر ،بحيث تحفظ
الدولية المناسبة عند الضرورة.
حق لبنان في مقاضاة "إسرائيل" في المحافل
ّ

القانونية
ثالثا :المتطلبات واألنظمة
ّ
أ -التكريس الدولي واإلقليمي للتقييم البيئي المتعلق باألنشطة النفطيّة:
غالبية دول
يعتبر التشريع أو التنظيم القانوني أكثر وسائل حماية البيئة انتشارا وقبوال في
ّ
فعالية التشريعات وحماية البيئة .ويستهدف التشريع
العالم ،وذلك لوجود عالقة قو ّية بين
ّ
البيئي منع اإلضرار بالبيئة عن طريق إقرار العقوبات الرادعة على جميع ألوان التصرف
القانونية في األوامر التي تصدر من السلطات
والسلوكيات الضارة بالبيئة ،وتتمثل اإلجراءات
ّ
اإلدار ّية المختصة بحماية البيئة متمثلة أساسا في المنع أو التصريح.
وتجدر اإلشارة إلى أن ظهور الوعي البيئي لدى المجتمعات قد ساعد على تكثيف الجهود
الرامية لحماية البيئة السيما على المستوى الدولي ،وعليه ،فقد ظهر إلى العلن عدد من
التلوث وتحديث إجراءات
االتفاقيات والبرتوكوالت واإلعالنات العالميّة التي تكفل الحد من ّ
الحماية والحد من المخاطر أبرزها:
 إعالن ريو دي جانيرو لعام  1992والسيما منه المبدأ السابع عشر منه الذي يؤكد
على إجراء دراسات مدى التأثير قبل أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى آثار مضرة
التفاقية ريو عام  ،2012على ضوء التقدم المحرز
االتفاقية اإلطار
بالبيئة .وتعديالت
ّ
ّ
اتفاقية المبادئ المعتمدة والتي
في القانون الدولي للبيئة الذي أدرج تعديال على
ّ
شملت مبدأ الحيطة ومبدأ الملوث يدافع ومبدأ التنمية المستدامة ومبدأ اإلدارة
المتكاملة.
 إعالن ستوكهولم الذي نادى عام  1972في مبدئيه الرابع عشر والخامس عشر
بتخطيط عقالني لتفادي أضرار على البيئة.
كرست:

اتفاقية قانون البحار المؤرخة في  10كانون األول  ،1982التي ّ
ّ
 تأسيس حقوق حر ّية المالحة.
اإلقليمية ( 12ميل بحري عن الشاطئ).
 تعيين الحدود البحر ّية
ّ
 تعيين المناطق االقتصاد ّية الخالصة.
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 تعيين قواعد توسيع الجرف القاري.
 وضع آليات لحل النزاعات (مثال لجنة األمم المتحدة لحدود الجرف
القاري).
التنوع البيولوجي،
التنوع البيولوجي لعام  ،1992التي ضمنت حفظ
اتفاقية

ّ
ّ
ّ
واالستخدام المستدام لمكوناته.
 اتفاقيّة إسبو  -ESPOفنلندا عام  -1997المعتمدة ضمن إطار اللجنة االقتصاد ّية
لألمم المتحدة ألوروبا ،والقاضية بتنظيم تقييم مدى التأثير والتأكيد أن على الدول
األطراف السهر على إجراء تقييم لمدى التأثير على البيئة ،قبل اتخاذ القرار بتصريح
أو مباشرة النشاط المزمع القيام به ضمن اختصاصها اإلقليمي.
التلوث:21
ب -نظرة عامة حول
ّ
اتفاقية برشلونة للحما ّية من ّ
التلوث اجتهادا هاما في مجال
اتفاقية برشلونة لحماية البحر األبيض المتوسط من
تعتبر
ّ
ّ
حماية البيئة ،بالنظر إلى الفترة التي اعتمدت فيها ،عندما كان القانون الدولي البيئي في
مراحل تكونه األولى.
االتفاقية إلى مشاكل هذا الوسط البيئي من جميع جوانبه ،واهتمت بجميع مصادر
نظرت
ّ
لوث ،عن طريق فرض مجموعة من االلتزامات ،اعتبرت كحد أدنى ينبغي على الدول
الت ّ
التلوث ،ويرتكز هذا االلتزام على
المتعاقدة االلتزام به ،من أجل التخفيف والقضاء على
ّ
التلوث ،والمجال العلمي والتقني وتبادل
التعاون بين الدول المشاطئة ،في مجال رصد
ّ
المعلومات والتكوين.
اإلضافية التي اعتبرت
االتفاقية ،تم اعتماد مجموعة من البروتوكوالت
ومن أجل تنفيذ
ّ
ّ
التلوث ،وعلى إثر ذلك تم اعتماد بروتوكولين مع
كأدوات تنفيذ ّية لمكافحة مختلف مصادر ّ
االتفاقية في آن واحد .يتعلق البروتوكول األول بإلقاء النفايات في البحر من السفن
ّ
بالتلوث في الحاالت الطارئة ،بعد ذلك جرى اعتماد
والطائرات ،ويتعلق البروتوكول الثاني
ّ
بالتلوث
بروتوكوالت أخرى تحت رعاية برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب) ويتعلق األمر
ّ
التنوع البيولوجي ونقل
والتلوث الناجم عن استغالل قاع البحار وحماية
من مصادر بر ّية
ّ
ّ
النفايات الخطيرة.

باالتفاقية نظرا ألهميتها القصوى في هذا المجال.
 - 21مالحظة :لقد تم إفراد فقرة خاصة
ّ
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أساسية في تراكم المعرفة لدى بلدان هذه المجموعة،
وقد ساهمت هذه األعمال مساهمة
ّ
ومؤسساتية ،ساعدتها على تطبيق
وتقنية
وعلمية
وبالتالي امتالكها قدرات عالية ماد ّية
ّ
ّ
ّ
تلوث البحر .لكن مع ذلك فإن أغلب دول البحر األبيض المتوسط
التدابير الالزمة لمكافحة ّ
التلوث ،بحيث
لم تتبنى حتى اآلن نظام المسؤوليّة والتعويض عن األضرار الناجمة عن
ّ
التلوث من الحصول على تعويض منصف
فشلت هذه الدول في وضع نظام يم ّكن ضحايا ّ
البيئية والمصالح االقتصاد ّية.
وكاف ،باعتبار صعوبة التوفيق بين المصالح
ّ

ج -التشريعات المطلوبة في لبنان لحماية البيئة البحر ّية ومستلزمات العمل فيها:
 .Iسياسات العمل:
البيئية هي إيجاد التوازن بين االنشغاالت المتناقضة (الحما ّية
الرئيسية للتشريعات
إن المهمة
ّ
ّ
مدعوة إلى تبني سياسات عمل أهمها التالي:
واالقتصاد) ،وبالتالي فإن الحكومة اللبنانيّة
ّ
 تفعيل النهج الدولي المتعلق بتعزيز التعاون بين حوض المتوسط ،من أجل حماية
تلوثا ،مع األخذ بعين االعتبار ضرورة مراقبة
البحر األبيض المتوسط الذي يزداد ّ
األنشطة المل ِوثة التي يمكن أن يتسبب بها "الكيان اإلسرائيلي" تجاه لبنان.
 تكثيف الرقابة على السفن في البحر األبيض المتوسط ،خاصة وأن اتفاقيّة قانون
البحار لعام  1982حددت اختصاصات كل من دولة الميناء ،ودولة العلم ،التي تسمح
التلوث الناجم عن إلقاء النفايات ،ونقلها عبر
لهما بمراقبة السفن ،وبالتالي مكافحة ّ
الحدود.
اتفاقية
التلوث ،وتعزيز المبادئ الواردة في
 وضع نظام لتقييم أنواع وأشكال
ّ
ّ
برشلونة كمبدأ الوقاية ،والحذر ،ودراسة األثر البيئي (انظر اإلطار المرفق) ،ومبدأ
الملوث يدافع.
واإلقليمية القائمة ،وبناء القدرات
المحلية
 من حيث التنسيق ،ينبغي بناء الهياكل
ّ
ّ
للتلوث ،وتوفير التجهيزات الالزمة والتكنولوجيا الحديثة
في مجال الرصد المستمر
ّ
في هذا المجال.
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واتفاقية
 وضع آليات عمل لتنفيذ المعايير الواردة في المبدأ العاشر من إعالن ريو،
ّ
آرهوس ،22المتعلقة بالحق في اإلعالم ،ومبدأ مشاركة الجمهور في صنع القرارات
المتعلقة بحماية البيئة البحر ّية ،خاصة فيما يتعلق بالمشاريع التي يتم إنجازها
مستقبال ،وتعزيز نشر المعلومات بين مختلف الجهات الفاعلة (مسؤولين ،منظمات
حكوميةِ ،
موثوقية
مش ِغلين في القطاع الخاص ،جمهور...الخ) ،من خالل ضمان
غير
ّ
ّ
البيانات وتحديثها.
 ضرورة تكييف التشريعات الوطنيّة مع نظام برشلونة المتعلق بحماية البيئة البحر ّية
الساحلية ،خاصة في المجاالت المتعلق بحماية البيئة البحر ّية.
والمناطق
ّ

 - 22اتفاقية آرهوس هي اتفاق بيئي متعدد األطراف ،من خالله يتم تأمين فرص متزايدة وشفافة وذات
إجراءات تنظيمية موثوق بها للمواطنين ،وهي وسيلة لتعزيز شبكة اإلدارة البيئية واستحداث عالقة جديرة
بالثقة وتفاعل بين المجتمع بهدف:
 الوصول إلى المعلومات البيئية.
 تعزيز قيمة المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار وضمان الوصول إلى التحول نحو مجتمع
مسؤول بيئيا.
 التأكد من التزام الدول بتعزيز المبادئ الواردة في االتفاقية.
 توفير جميع المعلومات المطلوبة وجمعها ونشرها في الوقت المناسب وبالشفافية المناسبة.
تم توقيع اتفاقية لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا بشأن الوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة
في صنع القرار وإمكانية اللجوء إلى القضاء في الشؤون البيئية ،والتي تعرف عادة باسم اتفاقية آرهوس،
وذلك في  25حزيران عام  1998في الدانمرك في مدينة آرهوس .ودخلت االتفاقية حيز التنفيذ في 30
تشرين األول  ،2001وابتداء من شهر أيار  2013صدقت عليها  45دولة.
تمنح اتفاقية آرهوس المواطنين حقوقا خاصة بالوصول إلى المعلومات ،والمشاركة العامة ،وإمكانية
اللجوء إلى القضاء؛ في عمليات صنع القرارات الحكومية بشأن المسائل المتعلقة بالبيئة العابرة للحدود
تركز بشكل أساسي على التفاعل بين السلطات العامة والجمهور.
والوطنية والمحلية ،فهي ّ

23

دراسة األثر البيئي واالجتماعي

قدم كل المعلومات
 هي إجراء قانوني يطلب فيه من صاحب المشروع أن ي ّالبيئية إلى السلطة المعنية بإصدار الموافقة بحيث يمكن استخدام هذه
المعلومات التخاذ أفضل القرارات المستنيرة من قِبل صنّاع القرار.
 تتضمن استشارات ومشاركة من قبل الجمهور وكل المعنيين بالمشروع. هي أداة لتحديد اآلثار البيئية واالجتماعية المحتملة للمشروع ،وتقييممدى أهمية هذه اآلثار لوضع إجراءات التخفيف واإلدارة والرصد المناسبة
لتفادي أو تخفيف هذه اآلثار إلى مستويات مقبولة.
 المعلومات التي تتضمنها يجب أن تنعكس على تصاميم المشروع. نتائج الدراسة تستعمل في إدارة المراحل التالية المتعلقة بتصميمالمشروع ومرحلتي البناء والتشغيل.
 التركيز على التأثيرات البيئية األكثر أهمية ،ودرس البدائل المالئمة،وتقويم صالحية وكفاية المعلومات والبيانات المرجعية.

ماذا ينتج عن دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي؟
 تنتج تعهدات والتزامات عملية تقييم األثر البيئي واالجتماعي. تحدد األدوار والمسؤوليات التي تضع التعهدات وااللتزامات موضعالتنفيذ العملي.
 تسمح بــ :التحقق  ،Verificationوالتدقيق  ،Auditوالتفتيش ،Inspectionوالرصد  Monitoringوذلك للتأكد من فعالية إجراءات
التخفيف وإدارة المتغيرات.
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 .IIالتشريعات المقترح إعدادها:
البيئية ،وهو كان
عد لبنان من بين البلدان التي ال تملك تجربة كبيرة في مجال التشريعات
ي ّ
ّ
عامي
قد أدخل مفهوم "تقييم األثر البيئي" في التسعينيات من القرن الماضي ،ثم عمل بين
ّ
 2001 -2000على وضع أول مسو ّدة لمرسوم "تقييم األثر البيئي" من إعداد وزارة البيئة،
ووضع ألجله مجموعة قرارات تتعلق بآلية مراجعة الدراسات ،وصوال إلى العام  2012تاريخ
إقرار المرسوم في  28آذار  2012تحت رقم  8633المتعلق بأصول تقييم األثر البيئي.23
التلوث
وألن لبنان ال يملك كل األنظمة والتشريعات المتعلقة بقوانين حماية البيئة من
ّ
الناتج عن نقل النفط أو االنسكابات التي يمكن أن تحصل أو غيرها من أنواع وأشكال
التلوث التي وردت في هذا التقرير ،لذلك يحتاج إلى العديد من التشريعات أبرزها التالي:
ّ
تلوث مياه البحر بالمواد
 تشريع يتعلق بمسؤوليات الشركات المنقبة عن أعمال ّ
اللبنانية وليس
النفطية ،حيث يفترض بهذا التشريع أن يكون أمرا تنجزه الدولة
ّ
ّ
الشركات المشغِلة.
باستراتيجية المحافظة على البيئة في إطار التنمية المستدامة:
 تشريع يتعلق
ّ
استعادة المناطق البحر ّية المفقودة وتنظيم استغالل قاع البحر.
 تشريع يتضمن مجموعة من البنود لتنظيم عمليات نقل النفط وتسييرها بشكل
يتوافق مع متطلبات حماية البيئة.
 تشريع يحدد حدود وأشكال محيط الحماية حول المنشآت والهياكل والمنشآت
األساسية.
ّ
 التشريعات الخاصة بنقل وتوزيع النفط (على أشكاله) التي تكفل حماية البيئة
التلوث أثناء وبعد النقل.
وتحديد المسؤوليات عن أعمال ّ
 تشريع يتعلق بإنشاء صندوق للتعويض عن األضرار الناتجة عن التأثيرات السلبية
من الملوثات والمواد المستخدمة في الصناعة النفطية.
تلوث
 تشريع يتعلق بحماية العمال من األخطار
ّ
المهنية الناجمة في بيئة العمل عن ّ
الهواء وعن الضوضاء واالهتزازات.
 ضرورة مصادقة لبنان على البروتوكول المتعلق باإلدارة المتكاملة للمناطق
التلوث من مصادر وأنشطة بر ّية.
الساحليّة ،والبروتوكول المتعلق بمكافحة ّ
 - 23راجع المراسيم الصادرة عن وزارة البيئة بهذا الخصوص.
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التنوع البيولوجي في المنطقة االقتصاد ّية الخالصة الخاصة
 تشريع االلتزام بحماية
ّ
بلبنان وتنظيم الصيد ،وحماية األنواع المهددة باالنقراض.
الحكومية ،من خالل منحهم المزيد من فرص
 تشريع لتعزيز دور المنظمات غير
ّ
الشراكة للمراقبة والرصد بالحد األدنى -ألعمال التل ّوث والتلويث التي يمكن أن تنشأ
عن أعمال الشركات المشغِلة.
 تشريع لتطوير القدرة على مراقبة الشركات العاملة والمشغِلة لتطبيق االلتزامات
المتعلقة بالبيئة والسالمة والصحة.
 وضع التشريعات التي تضمن تطبيق المادة  15من اتفاقية حماية البحر المتوسط
المتعلقة باإلعالم الجماهيري والمشاركة والتي تكفل للجمهور إمكانية الوصول
المناسب إلى المعلومات عن البيئة الخاصة باألنشطة أو التدابير التي تؤثر أو يحتمل
أن تؤثر على البيئة نتيجة أعمال التنقيب عن النفط بطريقه ضارة أو غير مناسبة.

خاتمة:
بالرغم من انطالق دورة التراخيص للتنقيب عن النفط في لبنان ،والبدء بالتحضيرات األولية
والمصدرة
لهذه العملية المعقدة التي يتوقع منها لبنان أن تضعه على خارطة الدول المنتجة
ّ
للنفط في العالم ،كان ال بد من إعداد هذا البحث الذي من شأنه اإلضاءة على اآلثار البيئية
لحوادث النفط المحتمل حدوثها في لبنان -وكما هو حال الكثير من البلدان المنتجة للنفط
والغاز.-
يقع على رأس األولويات المفترض في الحكومة اللبنانية اتخاذها إعداد مجموعة من
تلوث نفطي
مسو ّدات مشاريع القوانين التي من شأنها تحديد المسؤوليات في حال حدوث ّ
في البحر -مهما كان منشؤه -تمهيدا إلحالتها إلى المجلس النيابي وأهمها تشريع يتعلق
النفطية ،خاصة وأنه لم
تلوث مياه البحر بالمواد
ّ
بمسؤوليات الشركات المنقّبة عن أعمال ّ
يتبين حتى اآلن أن الحكومة بصدد مناقشة الشركات المشغِلة أو االطالع على شروط
تسرب أو انسكاب.
وظروف العمل التي تتبناها هذه الشركات في حال حدوث ّ

26

المالحق

ملحق رقم  :1اتفاقيّة حماية البيئة البحر ّية والمنطقة الساحليّة للبحر األبيض المتوسط
تسرب النفطي في العالم
ملحق رقم  :2أكبر حوادث ال ّ
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ملحق رقم  :1اتفاقيّة حماية البيئة البحر ّية والمنطقة الساحليّة للبحر األبيض المتوسط
التلوث
اعتمدت
ّ
اتفاقية حماية البحر المتوسط من ّ
(اتفاقية برشــــلونة) في  16شــــباط  1976في
ّ
ـاحلية لمنطقة البحر
مؤتمر
المفوضــين للدول السـ ّ
ّ
المتوســـط لحماية البحر المتوســـط الذي عقد في
االتفاقية في  12شــــباط
برشــــلونة ،وبدأ نفاذ
ّ
األصـــلية بواســـطة
االتفاقية
 ،1978وتم تعديل
ّ
ّ
التعــديالت المعتمــدة في  10حزيران  1995من
المفوضــــين في اتفاق ّية حماية البحر
قبل مؤتمر
ّ
التلوث وبرتوكوالتها الذي عقد في
المتو سط من ّ
بــرشــــــلــونــة فــي الــفــتــرة  10 -9حــزيــران
) (UNEP(OCA)/MED IG.6/7وبـــدأ نـــفـــاذ
"اتفاقية
المعدلة التي ســـ ّجلت على أنها
االتفاقية
ّ
ّ
ّ
الســــاحلية للبحر
حماية البيئة البحر ّية والمنطقة
ّ
المتوسط في  9تموز .2004
إن األطراف المتعاقدة
ـاعي ـة
إذ تــدرك القيمــة
ّ
االقتصـــــادي ـة واالجتمـ ّ
والثقافية للبيئة البحر ّية في منطقه
ـــحية
ّ
والصـ ّ
البحر المتوسط،
إذ تعي تماما مســؤولياتها في الحفاظ على هذا
التراث وتنميته بطريقة مســتدامة لفائدة وتم ّتع
األجيال الحاضرة والمقبلة،
التلوث من تهــديــد
إذ تعترف بمــا يترتــب على
ّ
البحريــة ولتوازن العالقــة بينهــا وبين
للبيئــة
ّ
الحي ـة ومواردهــا واســــتخــدامــاتهــا
كــائنــاتهــا ّ
المشروعة،
إذ تعي المميزات الخــاصــــــة بهيــدروغرافيــا
وإيكولوجيا منطقة البحر المتوســــط وقابليتها
التلوث،
للتعرض إلى ّ
إذ تالحظ أن االت فاق يات ا لدول ّية المعمول ب ها
في هذا المجال ال تغطي  -رغم التقدم الذي تم
التلوث البحري ومصـــادره
إحرازه -جميع نواحي
ّ
وال تفي باالحت يا جات ال خاصـــــة لمنط قة البحر
المتوسط،
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قدر تماما الحاجة إلى التعاون الوثيق بين
إذ ت ّ
المعنية لنهج منســق
الدولية
الدول والمنظمات
ّ
ّ
وشــــامل على الصــــعيد اإلقليمي لحماية البيئة
البحر ّية في منطقة البحر المتوسط وتحسينها،
إذ تعي تماما أن خطة عمل البحر المتوســــط،
منذ اعتمادها في عام  1975وطوال تطورها ،قد
عملية التنمية المســتدامة لمنطقة
ســاهمت في
ّ
البحر المتوســــط و كا نت بم ثا بة أداة جوهر ّية
ودينــاميكيــة لألطراف المتعــاقــدة في تنفيــذ
ّ
االتفاقية وبروتوكوالتها،
األنشطة المتعلقة ب
ّ
إذ تأخذ في االعتبار نتائج مؤتمر األمم المتحدة
المعني بــالبيئــة والتنميــة المعقود في ريو دي
جانيرو في الفترة من  14 - 4حزيران .1995
إذ تــأخــذ في االعتبــار أيضــــــا إعالن جنوة لـ
عام ،1985وميثاق نيقوســـيا لعام  1990وإعالن
القاهرة بشــــأن التعاون األوروبي المتوســــطي
بشـــأن البيئة في حوض البحر المتوســـط لعام
 1992وتوصيات مؤتمر الدار البيضاء لعام 1993
وإعالن تونس بشـــأن التنمية المســـتدامة في
البحر المتوسط لعام ،1994
التفاقية
إذ تأخذ في االعتبار األحكام ذات الصلة
ّ
األمم المتحدة لقانون البحار التي تمت في خليج
مونتيجوبي في  10كانون األول  ،1982ووقعت
عليها أطراف متعاقدة كثيرة،
قد اتفقت على ما يلي:
الجغرافية
المادة  :1التغطية
ّ
االتفاقية ،تعني منطقة البحر
-1ألغراض هذه
ّ
المتوســط ،المياه البحر ّية للبحر المتوســط ذاته،
بما في ذلك خلجانه وبحاره التي يحدها غربا
خط الطول الذي يمر بمنارة رأس ســبارتل من
مد خل مضــــيق ج بل طارق ،وشــــر قا التخوم
الجنوب ّية لمضــــيق ا لدردن يل ما بين م نارتي
مهمتسيك وكمكالي.

االتفاقية إلى المناطق
-2يجوز أن يمتد تطبيق
ّ
الســــاحلية كما يعرفها كل طرف متعاقد داخل
ّ
أراضيه.

كان ذلك مالئما ،أن تســتفيد من المنظمات أو
الحالية في منطقة البحر
االتفاقات أو الترتيبات
ّ
المتوسط.

االتفاقية
-3يجوز ألي بروتوكول متصـــل بهذه
ّ
الجغرافيـة لتنطبق على ذلــك
أن يمــد التغطيــة
ّ
المعين.
البروتوكول
ّ

االتفاقية
يخل أي حكم من أحكام هذه
-3ال
ّ
ّ
وبروتوكوالت ها بحقوق ومواقف أي دو لة ،في ما
يتعلق باتفاقيه األمم المتحدة لقانون البحار لعام
.1982

المادة  :2التعاريف
االتفاقية:
ألغراض هذه
ّ
التلوث "قيام اإلن سان بطريقة مبا شرة
أ  -يعني ّ
أو غير مباشــرة بإدخال مواد أو طاقة في البيئة
البحر ّية ،بما في ذلك في مصــــاب األنهار ينتج
عنها أو يحتمل أن ينتج عنها آثار ضـــارة تلحق
البحريــة وأخطــار على
الحيــة والحيــاة
ّ
بــالمواد ّ
الصــحة البشــر ّية وتعوق األنشــطة البحر ّية ،بما
في ذلك صيد األسماك واالستعماالت المشروعة
بنوعية استخدام مياه البحر وخفض
للبحر وتضر
ّ
االستمتاع بها".
ب -تعني"المنظمــة" الهيئــة التي يعهــد إليهــا
مســـؤولية تنفيذ وظائف األمانة وفقا للمادة 17
االتفاقية.
من هذه
ّ

-4تتخذ األطراف المتعاقدة مبادرات فرد ّية أو
مشـــتركة تتوافق مع القانون الدولي من خالل
الدولية ذات الصـــلة لتشـــجيع جميع
المنظمات
ّ
الــدول غير األطراف على تنفيــذ أحكــام هــذه
االتفاقية وبروتوكوالتها.
ّ

المادة  :3أحكام عامة
-1تعمل األطراف المتعاقدة ،عند تطبيقها لهذه
االتفاقية والبروتوكوالت المتصــلة طبقا للقانون
ّ
الدولي.
 -2يجور لألطراف المتعــاقــدة أن تــدخــل في
ثنائية أو متعددة األطراف ،بما في ذلك
اتفاقات
ّ
ات فا قات إقليم ّية ودون إقليم ّية لتعزيز التنم ية
المســــتدامة وحماية البيئة وصــــيانة وحماية
الطبيعية في منطقة البحر المتوســــط،
الموارد
ّ
على شــرط أن تتمش ـى هذه االتفاقات مع هذه
ـاقي ـة والبروتوكوالت وتتوافق مع القــانون
االتفـ ّ
رســــل نســــخ من هذه االتفاقات إلى
الدولي .ت َ
المنظمة ،وينبغي على األطراف المتعاقدة ،كلما

-5ال تؤثر هذه االت فاق ّية وبروتوكوالت ها على
الحربية أو الســفن
الحصــانة الســياد ّية للســفن
ّ
األخرى التي تملكها أو ت شغلها دولة بينما تعمل
حكوميـة .إال أن كـل
ـاريـة
في خــدمــات غير تجـ ّ
ّ
طرف متعاقد يضــمن أن ســفنه وطائراته ،التي
تتمتع بالحصـــانة الســـياد ّية بمقتضـــى القانون
الــدولي ،تعمــل على نحو يتمشــــى مع هــذا
البروتوكول.

المادة  :4التزامات عامة
-1تتخذ األطراف المتعاقدة ،منفردة أو على نحو
مشـــترك ،كافة التدابير المناســـبة طبقا ألحكام
هذه االت فاق ّية والبروتوكوالت ق يد الن فاذ التي
التلوث في منط قة البحر
هي أطراف في ها لمنع
ّ
المتوســــط والتخفيف منه ومكافحته والقضــــاء
عليه إلى أقصــــى مدى ممكن وحماية البيئة
البحر ّية وصــــ يانت ها في ت لك المنط قة وذ لك
للمساهمة في التنمية المستدامة.
-2تلتزم األطراف المتعــاقــدة بــاتخــاذ التــدابير
المناســــبة لتنفيذ خطة عمل البحر المتوســــط
وتوا صل ال سعي لحماية البيئة البحر ّية والموارد
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الطبيعيــة في منطقــة البحر المتوســــط كجزء
ّ
عمليـة التنميــة لتلبيــة احتيــاجـات
متكــامـل من
ّ
األجيال الحاضــــرة والمقبلة على نحو منصــــف.
ولفرض تنفيذ أهداف التنمية المســـتدامة ،تأخذ
األطراف المتعاقدة في االعتبار الكامل توصــيات
لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة المنشأة
في إطار خطة عمل البحر المتوسط.
-3ولح ما ية البي ئة والمســـــاه مة في التنم ية
المســــ تدا مة لمنط قه البحر المتوســــط ،تقوم
األطراف المتعاقدة:
أ – بتطبيق -طبقا لقدراتها ،-مبدأ الحذر الذي
يســتند إلى وجود تهديدات خطيرة أو ضــرر دائم
واالفتقار إلى يقين علمي كامل ال يســــتخدم
كســــ بب ل تأج يل ات خاذ تدابير ذات مردود ّية
للتكاليف لمنع تدهور البيئة.
الملوث ،الــذي
ب  -بتطبيق مبــدأ ا لغرم على
ِّ
التلوث وتــدابير
يســــتنــد على أن تكــاليف منع
ّ
الملوث ،مع
مكــافحتــه والتخفيف منــه يتحملهــا
َّ
إيالء العناية للمصلحة العامة.
ج -باالضطالع بتقييم األثر البيئي لألنشطة
المقترحة التي من المحتمل أن تسبب أثرا ضارا
مهما على البيئة البحر ّية والتي تخضع لترخيص
الوطنية المختصة.
من السلطات
ّ
د -بتشجيع التعاون -بين وفيما بين الدول -في
إجراءات تقييم األثر البيئي المتعلقة باألنشطة
القضائية أو سيطرتها التي
التي تقع تحت واليتها
ّ
قد يكون لها أثر ضار مهم على البيئة البحر ّية
لدول أخرى أو في مناطق تقع خلف حدود واليتها
القضائية ،على إخطارات وتبادل للمعلومات.
ّ
هـ  -بااللتزام بتعزيز اإلدارة المتكاملة للمناطق
الساحلية ،مع أخذ حماية مصالح المناطق
ّ
الطبيعية واالستخدام
اإليكولوجية والمناظر
ّ
الطبيعية في عين االعتبار.
ّ
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االتفاقية والبروتوكوالت المتصلة
-4عند تنفيذ
ّ
بها ،تقوم األطراف المتعاقدة:
أ  -باعتماد برامج وتدابير تحتوي ،كلما كان
زمنية لتنفيذها.
مالئما ،على حدود
ّ
ب -باستخدام أفضل التقنيات المتاحة
بيئية لتشجيع استخدام
وأفضل ممارسات ّ
التكنولوجيا السليمة بيئيا والحصول عليها
ونقلها بما في ذلك تكنولوجيات اإلنتاج
االجتماعية
النظيف مع أخذ األوضاع
ّ
والتكنولوجية في عين
واالقتصاد ّية
ّ
االعتبار.
-5تتعاون األطراف المتعاقدة في صياغة
بروتوكوالت واعتمادها ووضع تدابير وإجراءات
االتفاقية.
ومعايير يتفق عليها لتنفيذ هذه
ّ
-6تلتزم األطراف المتعاقدة أيضا بتعزيز اتخاذ
الدولية التي تعتبرها
تدابير ،داخل الهيئات
ّ
األطراف المتعاقدة مختصة ،تتعلق بتنفيذ برامج
التنمية المستدامة وحماية البيئة والموارد
الطبيعية وصيانتها وإصالحها في منطقه البحر
ّ
المتوسط.

التلوث الناجم عن إلقاء النفايات من
المادة :5
ّ
السفن والطائرات والترميد في البحر
التلوث
تتخذ األطراف المتعاقدة كافة التدابير لمنع ّ
والتخفيف منه ومكافحته والقضاء عليه إلى
أقصى مدى ممكن في منطقة البحر المتوسط
الذي يتسبب فيه اإللقاء من السفن والطائرات أو
الترميد في البحر.
التلوث من السفن
المادة ّ :6
تتخذ األطراف المتعاقدة كافة التدابير التي
التلوث والتخفيف
تتمشى مع القانون الدولي لمنع ّ
منه ومكافحته والقضاء عليه إلى أقصى مدى

ممكن في منطقة البحر المتوسط الذي تتسبب
فيه عمليات التصريف من السفن وضمان التنفيذ
الف ّعال في تلك المنطقة للقواعد المعترف بها
عامة على الصعيد الدولي المتعلقة بمكافحة هذا
التلوث.
النوع من ّ
التلوث الناجم عن استكشاف واستغالل
المادة ّ :7
التحتية
الرصيف القاري وقاع البحر وتربته
ّ
نتخذ األطراف المتعاقدة كافة التدابير المناســـبة
التلوث والتخفيف منه ومكافحته والقضـــاء
لمنع
ّ
عليه إلى أقصـــى مدى ممكن في منطقة البحر
المتوســــط ال ناجم عن عمل يات اســــتكشـــــاف
واســـتغالل الرصـــيف القاري وقاع البحر وتربته
التحتية.
ّ
التلوث من مصادر بر ّية
المادة :8
ّ
تتخذ األطراف المتعاقدة كافة التدابير المناســبة
التلوث والتخفيف منه مكافحته والقضــــاء
لمنع
ّ
عليه إلى أقصـــى مدى ممكن في منطقة البحر
المتو سط وت ضع وتنفذ خططا للتقليل والق ضاء
التــدريجي على المواد الســــــامــة والمــداومــة
والمســـؤولة عن التراكم اإلحيائي الناشـــئة عن
مصادر بر ّيه .وتنطبق هذه التدابير:
التلوث من مصـــادر بر ّية ناشـــئة في
أ  -على
ّ
أراضي األطراف والتي تصل البحر:
مباشــرة من مخارج التصــريف في البحر أو منخالل التخلص الساحلي.
غير مباشــــرة من خالل األنهار أو القنوات أومجاري المياه األخرى ،بما في ذلك مجاري المياه
الجوفية أو من خالل الجريان السطحي للماء.
ّ
التلوث من مصادر برية منقولة جوا.
ب -على ّ
التلوث
المــادة  :9التعــاون في معــالجــة حــاالت
ّ
الطارئة.
-1تتعاون األطراف المتعاقدة في اتخاذ التدابير
التلوث الطارئة في
الضــــرور ّية لمعالجة حاالت
ّ

منطقة البحر المتوســــط ،مهما كانت أســــبابها
والخفض أو القضاء على الضرر الناجم عن ذلك.
-2يقوم أي طرف متعاقد ،عند علمه بأي حالة
تلوث طارئة في منطقة البحر المتوســــط دون
ّ
إبطاء ،بإخطار المنظمة ،إما من خالل المنظمة
مبــاشــــرة ،أو من خالل أي طرف من األطراف
المتعاقدة يحتمل أن يتأثر بحالة الطوارئ هذه.
التنوع البيولوجي
المادة  :10صيانة
ّ
تتخــذ األطراف المتعــاقــدة منفردة أو على نحو
م شترك ،كافة التدابير المنا سبة لحماية و صيانة
التنوع البيولوجي واألنظمة اإليكولوجية النادرة
ّ
ّ
الحيوانية
للحياة
ة
ي
البر
األنواع
وكذلك
ة،
والهشــ
ّ
ّ
والنباتية النادرة أو المســــتنفذة أو المهددة أو
ّ
المعرضــة لالنقراض وموائلها ،في المنطقة التي
ّ
االتفاقية.
تنطبق عليها هذه
ّ
التلوث النــاجم عن نقــل النفــايــات
المــادة :11
ّ
الخطرة والتخلص منها عبر الحدود
تتخذ األطراف المتعاقدة كافة التدابير المناســبة
تلوث البيئــة والتخفيف منــه ومكــافحتــه
لمنع ّ
والقضـــاء عليه إلى أقصـــى مدى ممكن ،الذي
يتسبب فيه نقل النفايات الخطرة والتخلص منها
عبر الحدود وخفض عمليات النقل عبر الحدود
إلى أدنى حد ممكن والقضـــاء عليها كلما كان
ذلك ممكنا.
المادة  :12الرصد
-1تســـعى األطراف المتعاقدة ،بالتعاون الوثيق
الدولية التي تعتبرها مختصــــة ،إلى
مع الهيئات
ّ
تكميلية أو مشــتركة ،بما في ذلك
إعداد برامج
ّ
برامج ثنائية أو متعددة األطراف ،كلما كان ذلك
التلوث في منطقة البحر
مناســبا من أجل رصــد
ّ
المتو سط ،كما عليها أن ت سعى إلى و ضع نظام
تلوث تلك المنطقة.
لرصد ّ
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تعين األطراف المتعــاقــدة،
 -2لهــذا الغرضّ ،
التلوث
ال سلطات المخت صة الم سؤولة عن ر صد ّ
في الم ناطق ال خاضــــ عة لســــ يادت ها الوطن ّية،
وتشــــترك كلما كان ذلك عمليا ،في الترتيبات
التلوث في المناطق الخارجة عن
ّ
الدولية لرصـــد ّ
الوطنية.
نطاق الوالية
ّ
-3تضــــطلع األطراف المت عا قدة بالت عاون في
االتفاقية قد تدعو
صــــياغة أي مرفقات ل هذه
ّ
الحاجة إليها واعتمادها وتنفيذها ،بغية وضــــع
التلوث.
إجراءات ومعايير مشتركة لرصد ّ
المادة  :13التعاون العلمي والتكنولوجي
-1تتع هد األطراف المت عا قدة كل ما أمكن ذ لك
بالتعاون مباشــرة ،أو كلما كان ذلك مالئما ،من
اإلقليمية المختصة أو المنظمات
خالل المنظمات
ّ
الدولية األخرى في ميادين العلم والتكنولوجيا
ّ
العلمية
وتبادل البيانات وغيرها من المعلومات
ّ
االتفاقية.
لغرض هذه
ّ
-2تتعهد األطراف المتعاقدة بتشــــجيع البحوث
في مجال التكنولوجيا الســـليمة بيئيا والحصـــول
عليها ونقلها ،بما في ذلك تكنولوجيات اإلنتاج
النظيف والتعاون في وضــع عمليات إنتاج نظيف
وإقامتها وتنفيذها.
-3تتعهد األطراف المتعاقدة بالتعاون في توفير
التقنية وغيرها من المساعدة الممكنة
المساعدة
ّ
بالتلوث البحري مع إيالء
في الميادين المتعلقة
ّ
األولو ّية لالحتياجات الخاصــة للبلدان النامية في
منطقة البحر المتوسط.
المادة  :14التشريع البيئي
-1تعتمد األطراف المتعاقدة تشــــريعات لتنفيذ
االتفاقية والبرتوكوالت.
ّ
-2يجوز لألمانة ،بناء على طلب طرف متعاقد،
تقديم المساعدة لذلك الطرف في صياغة تشريع
لالتفاقية والبروتوكوالت.
بيئي امتثاال
ّ
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المادة  :15اإلعالم الجماهيري والمشاركة
-1تضــــمن األطراف المتعاقدة أن ســــلطاتها
المختصــة تتيح للجمهور الوصــول المناســب إلى
المعلو مات عن حا لة البي ئة في م يدان تطبيق
االتفــاقيــة والبروتوكوالت وعن األنشــــطــة أو
ّ
التــدابير التي تؤثر أو يحتمــل أن تؤثر عليهــا
بطريقه ضارة وعن األن شطة المنفذة أو التدابير
لالتفاقية والبروتوكوالت.
المتخذة طبقا
ّ
-2تضــــمن األطراف المتعاقدة إتاحة الفرصــــة
للجمهور للمشـــاركة في عمليات اتخاذ القرارات
ـيــة
ذات الصـــــلــة بــمــجــال تــطــبــيــق االتــفــاقـ ّ
البروتوكوالت ،كلما كان ذلك مناسبا.
خل حكم الفقرة  1من هذه المادة بحق
-3ال ي ّ
القــانونيــة
األطراف المتعــاقــدة ،طبقــا لنظمهــا
ّ
الدولية المطبقة ،في رفض الوصـــول
والقواعد
ّ
إلى هذه المعلومات على أساس السر ّية أو األمن
العام أو إجراءات التحقيق ،مع إبداء أســباب هذا
الرفض.
المسؤولية والتعويض
المادة :16
ّ
تتعهد األطراف المتعاقدة بالتعاون في صـــياغة
واعتمــاد قواعــد وإجراءات منــاســــبــة لتحــديــد
المســـؤولية والتعويض عن الضـــرر الناجم عن
ّ
تلوث البيئة البحر ّية في منطقة البحر المتوسط.
ّ
المؤسسية
المادة  :17الترتيبات
ّ
تعين األطراف المتعاقدة برنامج األمم المتحدة
للبيئة لالضطالع بمسؤولية تنفيذ وظائف األمانة
التالية:
-1الــد عوة إ لى عقــد ا ج تمــاعــات األ طراف
المتعاقدة والمؤتمرات وإعدادها المنصــــوص
عليها في المواد  18و 21و.22
-2إحــاطــة األطراف المتعــاقــدة بــاإلخطــارات
والتقــارير وغيرهــا من المعلومــات التي يتم
استالمها وفقا للمواد  3و 9و.26

-3تتلقى االســــتفســــــارات والمعلومــات من
األطراف المتعاقدة ودراستها والرد عليها.
-4تتلقى االســــتفســــــارات والمعلومــات من
الحكومية والجمهور ودراســــتها
المنظمات غير
ّ
والرد عليها عندما تتعلق بموضــــوعات ذات
مصــلحة عامة أو أنشــطة تنفذ على الصــعيد
اإلقليمي ،وفي هــذه الحــالــة ،يجري إخطــار
معنية.
األطراف المتعاقدة ال ّ
-5تؤدي الوظائف التي تعهد إليها بمقتضـــى
االتفاقية.
بروتوكوالت هذه
ّ
-6إخطار األطراف المتعاقدة على نحو منتظم
االتفاقية والبروتوكوالت.
بتنفيذ
ّ
-7تؤدي أي وظــائف أخرى تســــنــدهــا إليهــا
األطراف المتعاقدة.
-8تضـــمن التنســـيق الضـــروري من الهيئات
الــدوليــة التي تعتبرهــا األطراف المتعــاقــدة
ّ
مختصـــة ،وبصـــورة خاصـــة ،القيام بوضـــع
ترتي بات إدار ية كل ما دعت ال حا جة إلي ها من
أجل القيام بوظائف األمانة على نحو فعال.
المادة  :18اجتماعات األطراف المتعاقدة
 -iتعقد األطراف المتعاقدة اجتماعات عاديه مرة
كل عامين ،كما تعقد اجتماعات اســـتثنائية في
أي وقت آخر تراه ضروريا ،وذلك بناء على طلب
المنظمة أو أي طرف من األطراف المتعاقدة على
شــــرط أن تلقى مثل هذه الطلبات تأييدا من
طرفين متعاقدين على األقل.
 -iiتســــتعرض اجتمــاعــات األطراف المتعــاقــدة
االتفــاقيــة
بشــــكــل متواصــــــل تنفيــذ هــذه
ّ
والبروتوكوالت وبصورة خاصة:
-1إجراء اســــتعراض عــام لعمليــات الجرد التي
تضطلع بها األطراف المتعاقدة والهيئات المختصة
التلوث البحري وآثارها على منطقة
بشــأن حالة
ّ
البحر المتوسط.
 -2النظر في التقــارير التي تقــدمهــا األطراف
المتعاقدة وفقا للمادة .26

 -3اعــتــمــاد الــمــرفــقــات لــهــذه االتــفــاقـ ّـيــة
والبروتوكوالت واســــتعراضــــها وتعديلها عند
الحاجة وفقا لإلجراءات المنصـــوص عليها في
المادة .23
 -4تقــديم توصــــيــات بشــــــأن اعتمــاد أي
إضــافية أو أي تعديالت على هذه
برتوكوالت
ّ
االتفــاقيــة أو البروتوكوالت طبقــا ألحكــام
ّ
المادتين  21و.22
 -5إنشــاء فرق عاملة حســب الحاجة للنظر في
أي مســــــائــل تــتــعــلــق بــهــذه االتــفــاقـ ّـيــة
والبروتوكوالت والمرفقات.
إضــــافية قد تدعو
 -6النظر في أي إجراءات
ّ
الحاجة إليها واالضــــطالع بها لتحقيق أغراض
االتفاقية والبروتوكوالت.
هذه
ّ
البرنامجية.
الميزانية
 -7توافق على
ّ
ّ
المادة  :19المكتب
-1يتألف مكتب األطراف المتعاقدة من ممثلي
األطراف المتعاقدة المنتخبين من قبل اجتماعات
األطراف المتعاقدة ،وعند انتخاب أعضاء المكتب،
تراعي اجتماعات األطراف المتعاقدة مبدأ التوزيع
الجغرافي العادل.
-2ترد وظائف المكتب واختصــاصــاته وشــروطه
التي يعمل بناء عليها في النظام الداخلي الذي
تعتمده اجتماعات األطراف المتعاقدة.
المادة  :20المراقبون
-1يجوز لألطراف المتعاقدة أن تقرر أن يحضــــر
اجتماعاتها ومؤتمراتها كمراقبين:
االتفاقية.
أ  -أي دولة غير طرف متعاقد في
ّ
دوليــة أو أي
حكوميــة
ب -أي منظمــة
ّ
ّ
حكوميــة تتعلق أنشــــطتهــا
منظمــة غير
ّ
باالتفاقية.
ّ
 -2يجوز للمراقبين المشــــاركة في االجتماعات
دون حق التصـــــويــت ،ويجوز أن يقــدموا أي
االتفاقية.
معلومات أو تقارير تتعلق بأهداف
ّ
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 -3يحدد النظام الداخلي الذي تعتمده األطراف
المتعاقدة شروط قبول المراقبين ومشاركتهم.
إضافية
المادة  :21اعتماد بروتوكوالت
ّ
-1يجوز لألطراف المتعاقدة أن تعتمد ،في مؤتمر
االتفاقية
ضافية لهذه
دبلوما سي ،بروتوكوالت إ
ّ
ّ
طبقا للفقرة  5من المادة الرابعة.
-2تدعو المنظمة ،بناء على طلب يتقدم به ثلثا
األطراف المتعاقدة ،إلى عقد مؤتمر دبلوماســـي
إضافية.
العتماد بروتوكوالت
ّ
االتفاقية أو البروتوكوالت
المادة  :22تعديل
ّ
االتفاقية
 -1يجوز ألي طرف متعاقد في هذه
ّ
االتفــاقيــة.
أن يقترح إدخــال تعــديالت على
ّ
ويعتمــد التعــديالت مؤتمر دبلومــاســــي تــدعو
المنظمة إلى عقده بناء على طلب ثلثي األطراف
المتعاقدة.
االتفاقية أن
-2يجوز ألي طرف متعاقد في هذه
ّ
يقترح إدخــال تعــديالت على أي بروتوكول،
ويعتمــد التعــديالت مؤتمر دبلومــاســــي تــدعو
المنظمة إلى عقده بناء على طلب ثلثي األطراف
المتعاقدة في البروتوكول المعني.
أغلبية
االتفاقية
-3تعتمد التعديالت على هذه
ّ
ّ
ثالثة أرباع أصــوات األطراف المتعاقدة في هذه
ـاقي ـة الممثلــة في المؤتمر الــدبلومــاســــي
االتفـ ّ
وتقــدم إلى المودع لــديــه للموافقــة من جميع
االتفاقية ،وتعتمد
األطراف المتعاقدة في هذه
ّ
ـأغلبي ـة ثالثــة
التعــديالت على أي بروتوكول بـ
ّ
أربــاع أصــــوات األطراف المتعــاقــدة في هــذا
البروتوكول الممثلة في المؤتمر الدبلوماســــي
وتقــدم إلى المودع لــديــه للموافقــة من جميع
األطراف المتعاقدة في هذا البروتوكول.
-4يتم إخ طار المودع لد يه ك تا بة بالمواف قة
على التعديالت ،ويبدأ نفاذ التعديالت المعتمدة
طبقــا للفقرة 3من هــذه المــادة بين األطراف
المتعاقدة التي قبلت تلك التعديالت في اليوم
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الثالثين الذي يلي اســتالم المودع لديه اإلخطار
بالقبول من ثالثة أرباع األطراف المتعاقدة على
األقــل في هــذه االتفــاق ّي ـة أو في البروتوكول
المعني ،حسب الحالة.
االتفاقية
 -5بعد بدء نفاذ أي تعديل على هذه
ّ
أو أي بروتوكول ،يصــبح أي طرف متعاقد جديد
االتفاقية أو مثل هذا البروتوكول طرفا
في هذه
ّ
متعاقدا في الصك كما ع ّدل.
المادة  :23المرفقات والتعديالت على المرفقات
االتفاقية أو مرفقات أي
-Iتشـــكل مرفقات هذه
ّ
االتفـاقيـة أو هذا
بروتوكول جزءا ال يتجزأ من
ّ
البروتوكول ،حسب الحالة.
-IIمــا لــم يــنــص عــلــى خــالف ذلــك فــي أي
بروتوكول ،ينطبق اإلجراء التالي العتماد وبدء
االتفاقية أو
نفاذ أي تعديالت على مرفقات هذه
ّ
أي بروتوكول ،باســــتثناء التعديالت على مرفق
التحكيم.
 -1ي جوز ألي طرف م تعــاقــد ا ق تراح إدخــال
ـاقي ـة أو أي
تعــديالت على مرفقــات هــذه االتفـ ّ
بروتوكول في االجت ما عات المشـــــار إلي ها في
المادة .18
بأغلبية ثال ثة
-2تعتمد مثل هذه التعديالت
ّ
أرباع أصـوات األطراف المتعاقدة في الصـك قيد
النظر.
-3يقوم المودع لديه دون تأخير بإخطار جميع
األطراف المتعاقدة بالتعديالت المعتمدة.
-4إذا تع ّذر على أي طرف متعاقد الموافقة على
االتفاقية أو أي بروتوكول،
تعديل مرفقات هذه
ّ
عليه أن يخطر المودع لديه بذلك كتابة خالل
مهلة يحددها األطراف المتعاقدة عند اعتمادها
التعديالت.
-5على المودع لديه أن يقوم دون تأخير بإبالغ
جميع األطراف المتعاقدة بأي إخطار يتم ا ستالمه
الفرعية السابقة.
وفقا للفقرة
ّ

-6عند انقضــاء الفترة المشــار إليها في الفقرة
الفرعية  4أعاله ،يصــــبح التعديل على المرفق
ّ
نا فذا على جميع األطراف المت عا قدة في هذه
االتفاقية أو البروتوكول المعني التي لم تتقدم
ّ
الفرعية.
بأي إخطار وفقا ألحكام تلك الفقرة
ّ
-IIIيخضــــع اعتماد وبدء نفاذ أي مرفق جد يد
االتفاقية أو أي بروتوكول لنفس اإلجراء
لهذه
ّ
العت ماد و بدء ن فاذ أي ت عد يل على أي مرفق
وفقا ألحكام الفقرة 2من هذه المادة ،بشــــرط
أ نه في حا لة وجود ت عد يل على االت فاق ّية أو
البروتوكول المعني لن يصــــبح المرفق الجديد
االتفاقية أو
نافذا حتى يصــــبح التعديل على
ّ
البروتوكول المعني نافذا.
 -IVتعتبر التعــديالت التي تــدخــل على مرفق
التحكيم بم ثا بة ت عديالت على هذه االت فاق ّية
ويتعين اقتراحهــا واعتمــادهــا وفقــا لإلجراء
المنصوص عليه في المادة  22أعاله.

المالية
المادة  :24النظام الداخلي والقواعد
ّ
-1تعتمــد األطراف المتعــاقــدة نظــام ـا داخلي ـا
الجتمـاعـاتهـا ومؤتمراتهـا الواردة في المواد 18
و 21و 22أعاله.
تعد
-2تعتمد األطراف المتعاقدة قواعد ماليةّ ،
بالتشــاور مع المنظمة ،لتحدد ،بصــورة خاصــة،
المالية في الصندوق االستئمان.
مساهمتها
ّ
المادة  :25ممارسة خاصة لحق التصويت
ت مارس الج ما عة االقتصـــــاد ّية األوروب ّية وأي
تجمع اقت صادي إقليمي م شار إليه في المادة 30
االتفاقية حقها في التصـــويت ،ضـــمن
من هذه
ّ
نطاق اختصـــاصـــها ،بعدد من األصـــوات يعادل
عدد دولها األعضــــاء التي هي أطراف متعاقدة
ـالي ـة وفي واحــد أو أكثر من
ـاقي ـة الحـ ّ
في االتفـ ّ
البروتوكوالت ،وال تمارس الجماعة االقتصـــاد ّية
األوروبية وال أي تجمعات م شار إليها أعاله حقها
ّ

في التصــــويت في الحاالت التي تمارس فيها
دول ها األعضـــــاء المعن ّية هذا الحق ،والعكس
صحيح.
المادة  :26التقارير
-1تقدم األطراف المتعاقدة تقارير إلى المنظمة
بشأن:
اإلدارية أو تدابير
القانونية أو
أ -التدابير
ّ
ّ
االتفاقية
أخرى تكون قد اتخذتها لتنفيذ
ّ
والبروتوكوالت والتوصــــيات التي تعتمدها
اجتماعاتها.
فعالية التدابير المشــار إليها في الفقرة
بّ -
الفرعية "أ" والمشـــاكل التي يتم مواجهتها
ّ
في تنفيذ الصكوك كما ورد أعاله.
-2تقدم التقارير بالشــــكل وفي الفترات التي
تحددها اجتماعات األطراف المتعاقدة.
لالتفاقية
المادة  :27رقابة االمتثال
ّ
قيم اجت ما عات األطراف المت عا قدة ،ب ناء على
ت ّ
التقارير الدور ّية المشــار إليها في المادة  26وأي
تقــارير تق ـدمهــا األطراف المتعــاقــدة ،االمتثــال
لالتفــاقيــة والبروتوكوالت وكــذلــك التــدابير
ّ
والتوصـــيات .وتوصـــي ،كلما كان ذلك مالئما،
بــاتخــاذ الخطوات الالزمــة لالمتثــال الكــامــل
لالتفــاقيــة والبروتوكوالت وتشــــجيع تنفيــذ
ّ
المقررات والتوصيات.
المادة  :28تسوية النزاعات
 -1في حالة قيام نزاع بين األطراف المتعاقدة
االتفــاقيــة أو
حول تفســـــير أو تطبيق هــذه
ّ
البروتوكوالت ،تسعى هذه األطراف إلى الوصول
إلى تســـوية هذا النزاع بالتفاوض أو بأي طرق
سلمية حسب اختيارها.
ّ
المعنيــة عن تســــويــة
 -2إذا عجزت األطراف
ّ
خالفاتها باألســاليب الواردة في الفقرة الســابقة،
يقدم النزاع ،باالتفاق المشــــترك ،إلى التحكيم
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وفقــا للشــــروط الواردة في المرفق ألف لهــذه
االتفاقية.
ّ
 -3ومع ذلك ،يجوز لألطراف المتعاقدة أن تعلن
في أي وقت أنها بذات إعالنها هذا -ودون حاجة
إلى ات فاق خاص ،ألي طرف آخر يق بل االلتزام
ذاتــه -تقبــل االلتزام الجبري بتطبيق إجراء
التحكيم تمشـــيا مع أحكام المرفق ألف ،ويخطر
مثل هذا اإلعالن كتابة إلى المودع لديه الذي
يقوم بدوره بإبالغه إلى األطراف األخرى.

االتفاقية والبروتوكوالت
المادة  :29العالقة ببن
ّ
-1ال يجوز ألحد أن يصــــبح طرفا متعاقدا في
االتفاقية ما لم ي صبح في الوقت ذاته طرفا
هذه
ّ
متعــاقــدا في بروتوكول واحــد على األقــل ،وال
يجوز ألحــد أن يصــــبح طرفــا متعــاقــدا في
بروتوكول ما لم يكن قد أ صبح في الوقت ذاته
االتفاقية.
طرفا متعاقدا في هذه
ّ
االتفاقية ملزما
 -2ال يعتبر أي بروتوكول لهذه
ّ
ســـــوى بــالنســـــبــة لألطراف المتعــاقــدة في
البروتوكول قيد النظر.
 -3يحق فقط لألطراف المتعاقدة في بروتوكول
مــا اتخــاذ مقررات فيمــا يتعلق بــالبروتوكول
المعني عمال بــالمواد  18و 22و 32من هــذه
االتفاقية.
ّ
المادة  :30التوقيع
تلوث البحر
تفتح هذه
ّ
االتفاقية وبروتوكول منع ّ
المتو سط بوا سطة اإللقاء من ال سفن والطائرات
تلوث
والبروتوكول المعني بالتعاون في مكافحة ّ
البحر المتوسط بواسطة النفط والمواد الضارة
األخرى في حاالت الطوارئ للتوقيع في بر شلونة
في  16شــباط/فبراير  1976وفي مدريد من 17
شباط /فبراير  1976إلى  17شباط /فبراير 1977
من أي دولــة دعيــت لالشـــــتراك في مؤتمر
المفوضــــين ل لدول الســـــاحل ّية لمنط قة البحر
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المتوسط بشأن حماية البحر المتوسط الذي عقد
في ال ف ترة  16 -2شـــــبــاط /ف برا ير  1976في
برشــــلونة ،ومن قبل أي دولة لها حق التوقيع
عــلــى أي بــروتــوكــول طــبــقــا ألحــكــام ذلــك
البروتوكول .وتفتح كذ لك حتى نفس ال تاريخ
األوروبية
للتوقيع من قبل الجماعة االقتصــاد ّية
ّ
ومن قبل أي تجمع اقتصــــادي إقليمي مماثل
يكون عضــــو واحد فيه على األقل من الدول
الســــاحلية لمنطقة البحر المتوســــط ويمارس
ّ
االتفاقية
اختصـــاصـــا في ميادين تشـــملها هذه
ّ
وكذلك أي بروتوكول يؤ ّثر عليها.

المادة  :31التصديق أو القبول أو الموافقة
االتفاقية وأي بروتوكول مرفق بها
تخضـــع هذه
ّ
للت صديق أو القبول أو الموافقة ،وتودع صكوك
التصـــــديق أو القبول أو الموافقة لدى حكومة
إسبانيا التي تضطلع بوظائف المودع لديه.

المادة  :32االنضمام
-1اعتبارا من  17شــــباط  /فبراير  ،1977تفتح
تلوث البحر
االت فاق ّية ال حال ّية وبروتوكول منع ّ
المتو سط بوا سطة اإللقاء من ال سفن والطائرات
تلوث
والبروتوكول المعني بالتعاون في مكافحة ّ
البحر المتوسـط بواسـطة النفط والمواد الضـارة
األخرى في حاالت الطوارئ لالنضـــمام من قبل
األوروبية وأي تجمع
الدول والجماعة االقتصاد ّية
ّ
آخر أشير إليه في المادة .30
االتــفــاقــيــة وأي مــن
 -2وبــعــد بــدء نــفــاذ
ّ
البروتوكوالت ،يجوز ألي دولة لم يشــر إليها في
االتفاقية وإلى أي
المادة  30أن تنضم إلى هذه
ّ
بروتوكول على أن تخضـــع للموافقة المســـبقة
لثالثة أرباع األطراف المتعاقدة في البروتوكول
المعني.
-3تودع صكوك االنضمام لدى المودع لديه.

المادة  :33بدء النفاذ
التفاقية في نفس تاريخ بدء
-1يبدأ نفاذ هذه ا
ّ
نفاذ أول بروتوكول.
االتفاقية بالنسبة للدول والجماعة
-2يبدأ نفاذ
ّ
األوروبية وأي تجمع اقتصادي
االقتصاد ّية
ّ
إقليمي مشار إليه في المادة  30إذا امتثلت
الرسمية لتصبح أطرافا متعاقدة في أي
للمتطلبات
ّ
بروتوكول آخر لم يبدأ نفاذه بعد.
االتفاقية،
-3يبدأ نفاذ أي بروتوكول متعلق بهذه
ّ
ما لم ينص على خالف ذلك في هذا البروتوكول،
في اليوم الثالثين الذي يلي تاريخ إيداع صكوك
التصديق أو القبول أو الموافقة ،أو االنضمام إلى
هذا البروتوكول من قبل األطراف المتعاقدة
المشار إليها في المادة.30
االتفاقية وأي بروتوكول
-4ومن ثم ،يبدأ نفاذ
ّ
األوروبية
بالنسبة ألي دولة والجماعة االقتصاد ّية
ّ
وأي تجمع اقتصادي إقليمي مشار إليه في المادة
 30من اليوم الثالثين عقب تاريخ إيداع صكوك
التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام.
المادة  :34االنسحاب
 -1يجوز ألي طرف من األطراف المتعاقدة ،في
أي وقت من األوقات بعد انقضاء ثالث سنوات من
االتفاقية ،أن ينسحب من
تاريخ بدء نفاذ هذه
ّ
االتفاقية عن طريق تقديم إخطار كتابي
ّ
باالنسحاب.
 -2يجوز ألي طرف متعاقد ،ما لم ينص على
خالف ذلك في أي بروتوكول متصل بهذه
االتفاقية ،في أي وقت من األوقات بعد انقضاء
ّ
ثالث سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذا
البروتوكول ،أن ينسحب من البروتوكول عن
طريق تقديم إخطار كتابي باالنسحاب.
-3يصبح االنسحاب نافذا بعد  90يوما من تاريخ
تلقي المودع لديه إخطار االنسحاب.

االتفاقية
 -4إذا انسحب طرف متعاقد من هذه
ّ
يعتبر كذلك منسحبا من أي بروتوكول كان طرفا
فيه.
-5إذا أصبح أي طرف متعاقد ،عند انسحابه من
أي بروتوكول ،غير طرف في أي من بروتوكوالت
االتفاقية.
االتفاقية ،يعتبر منسحبا كذلك من هذه
ّ
ّ
مسؤولية المودع لديه
المادة :35
ّ
 -Iيخطر المودع لديه األطراف المتعاقدة وأي طرف
آخر مشار إليه في المادة  30والمنظمة:
االتفاقية وأي بروتوكول
-1بالتوقيع على هذه
ّ
متعلق بها وبإيداع صكوك التصديق أو القبول أو
الموافقة أو االنضمام طبقا للمواد  30و 31و.32
االتفاقية وأي بروتوكول طبقا
-2بتاريخ بدء نفاذ
ّ
ألحكام المادة .33
-3بإخطارات االنسحاب طبقا للمادة .34
لالتفاقية وأي
-4بالتعديالت المعتمدة بالنســبة
ّ
بروتوكول وقبولهــا من األطراف المتعــاقــدة
وتاريخ بدء نفاذ هذه التعديالت طبقا ألحكام
المادة .22
 -5باعتماد مالحق جديدة وتعديالت على أي
مرفق طبقا للمادة .23
بإلزامية تطبيق إجراء
-6باإلعالنات التي تسـلّم
ّ
التحكيم الوارد في الفقرة  3من المادة .28
االتفاقية وأي بروتوكول
-IIيودع أصــــل هذه
ّ
متصـــل بها لدى المودع لديه ،حكومة إســـبانيا،
التي ترســـل صـــورا معتمدة منها إلى األطراف
المتعاقدة وإلى المنظمة وإلى األمين العام لألمم
المتحدة لت سجيلها ون شرها وفقا للمادة  102من
ميثاق األمم المتحدة.
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وإشــــهــادا على ذلــك ،قــام الموقعون أدنــاه،
المفوضون بذلك رسميا من حكوماتهم بالتوقيع
االتفاقية.
على هذه
ّ
حّرر في برشــلونة في  11شــباط /فبراير 1976
العربية واإلنجليز ّية
في نســــخة واحدة باللغات
ّ
سبانية ،وتعتبر النصوص األربعة
سية واإل
ّ
والفرن ّ
الحجية.
متساوية في
ّ
المرفق ألف :التحكيم
المادة :1
تتخذ إجراءات التحكيم وفقا ألحكام هذا المرفق،
ما لم تتفق أطراف النزاع على خالف ذلك.
المادة :2
-1بناء على طلب مقدم من طرف متعاقد إلى
طرف متعاقد آخر طبقا ألحكام الفقرة  2أو الفقرة
االتفاقية ،تشـــكل محكمة
 3من المادة  28من
ّ
تحكيم ،ويــذكر في طلــب التحكيم موضــــوع
الطلــب بمــا في ذلــك على وجــه خــاص مواد
االتفاقية أو البروتوكول التي يكون تفسـيرها أو
ّ
تطبيقها محل نزاع.
-2يخطر الطرف ال مدعي ،المنظ مة بأنه ط لب
ت شكيل محكمة تحكيم ويذكر ا سم الطرف اآلخر
االتفاقية أو البروتوكوالت التي
في النزاع ومواد
ّ
يرى أن تفسيرها أو تطبيقها محل النزاع ،وتحيل
المنظمــة المعلومــات التي تتلقــاهــا إلى جميع
االتفاقية.
األطراف المتعاقدة في
ّ
المادة :3
عين
تتألف محكمة التحكيم من ثالثة أعضــاء ،ي ّ
عين المح ّك مان
كل طرف في النزاع مح ّك ما ،وي ّ
المعينان باتفاق مشــــترك المح ّك َم الثالث الذي
ّ
المحكم
يترأس المحكمــة ،وال يجور أن يكون
ّ
األخير من مواطني أحــد األطراف في النزاع وال
يكون مكان إقامته االعتياد ّية في أراضـــي أحد
هذه األطراف أو يكون مستخدما في أي منها وال
يكون قد تناول القضية بأي صفة أخرى.
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المادة :4
عين رئيس محكمــة التحكيم خالل
-1إذا لم ي ّ
شــهرين من تعيين المح ّكم الثاني ،يقوم األمين
العــام لألمم المتحــدة ،بنــاء على طلــب أكثر
الطرفين حرصــــا ،بتعيينه خالل فترة شــــهرين
أخرى.
عين أحد األطراف في النزاع مح ّكما
-2وإذا لم ي ّ
خالل فترة شــــهرين من تســــلّم الطلب ،يجوز
ل ل طرف اآل خر أن ي خ طر األ م ين ا لعــام لأل مم
يعين رئيس محكمــة
المتحــدة الــذي عليــه أن ّ
التحكيم خالل فترة أخرى مدتها شـــهرين ،وعند
تعيينــه ،يطلــب رئيس محكمــة التحكيم من
يعين مح ّكم ـا أن يفعــل ذلــك
الطرف الــذي لم ّ
خالل فترة شـــهران ،وبعد انقضـــاء هذه المدة،
يخطر األمين ال عام لألمم المت حدة ا لذي يقوم
بالتعيين خالل فترة أخرى مدتها شهرين.
المادة :5
-1تق ضي محكمة التحكيم وفقا لقواعد القانون
االتفاقية
الدولي ،وخاصـــــة وفقا لقواعد هذه
ّ
المعنية.
والبروتوكوالت
ّ
-2على أي محكمة تحكيم تنشــــأ بمقتضــــي
أحكام هذا المرفق أن تضع نظاما داخليا لها.
المادة :6
-1تصـــــدر أحكــام محكم ـة التحكيم بشـــــأن
بأغلبية أصوات أعضائها.
اإلجراءات والموضوع،
ّ
 -2يجوز للمحكمــة أن تتخــذ كــافــة التــدابير
المناســــبة إلثبات الوقائع ،ويجوز لها ،بناء على
طلــب أحــد األطراف ،التوصــــيــة بــاتخــاذ تــدابير
وقائية مؤقتة.
ّ
-3إذا أنشــــئــت محكمتــان للتحكيم أو أكثر
بمقتضــــي أح كام هذا المرفق ،لت ناول طل بات
لموضـــوعات مماثلة أو مشـــابهة ،يجوز لها أن
تخطر بعضــها البعض باإلجراءات المتبعة إلثبات

الوقائع وأخذها في الحســــبان كلما كان ذلك
ممكنا.
-4على أطراف النزاع توفير كافة التســــهيالت
الالزمة لسير اإلجراءات بصورة ف ّعالة.
-5ال يحول غيــاب أو تخلف طرف من األطراف
في النزاع دون سير اإلجراءات.
المادة :7
-1يصــــــاحــب حكم محكمــة التحكيم بيــان
باألسباب ،ويكون نهائيا وملزما ألطراف النزاع.
-2في حالة نشــــوء نزاع بين األطراف بشــــأن
تفســــير الحكم وتنفيــذه ،يجوز ألكثر األطراف
حرصــــا إحالة النزاع إلى محكمة التحكيم التي
أصــــدرت الحكم أو إذا تعذرت إحالته إلى هذه
المحكمة ،يجور إحالته إلى محكمة تحكيم أخرى
تش ّكل لهذا الغرض وعلى النحو ذاته الذي ش ّكلت
به المحكمة األولى.
المادة :8
األوروبية أو أي تجمع
يحق للجماعة االقت صاد ّية
ّ
اقتصــادي إقليمي مشــار إليه في المادة  30من
االتفاقية ،شــــأن أي طرف متعاقد آخر في
هذه
ّ
مدعى عل يه
االت فاق ّية ،المثول كطرف مدع أو ّ
أمام محكمة التحكيم.
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التسرب النفطي في العالم
ملحق رقم  -2أكبر حوادث
ّ
التسرب
ّ
النفطي

التاريخ

المكان

الضحايا

الناقلة أم
تي هيفن

 11نيسان
عام 1991

 7أميال عن
ساحل
جنوة-
إيطاليا

وفاة 6
أشخاص

الناقلة "إيه
بي تي
سمر"

 28أيار
عام 1991

1300
كيلومتر
قبالة ساحل
أنجوال

وفاة 5
أشخاص

الناقلة
"أموكو
كاديز"

 16آذار
عام 1978

على بعد 5
كيلومترات
من ساحل
"بريتاني"
فرنسا

ال يوجد

 80كيلومترا
قبالة خليج
"تابل"-
جنوب
إفريقيا

ال يوجد

الناقلة
"كاستيلو
دي بيلفر"
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 6آب
عام 1983

الكمية
ّ
المسربة
ّ

مالحظات

 50ألف طن
(حوالي 350
برميال)

القبرصية قد أصيبت بصاروخ
كانت السفينة
ّ
أثناء الحرب بين العراق وإيران ،وقد وضعها
مالكوها في العمل بالرغم من معرفتهم
بحالتها السيئة.

 1.21مليون
برميل
(من  51إلى
 81مليون
جالون)

انفجرت الناقلة وتم إنقاذ  27من طاقمها من
أصل  32من خالل استجابة منسقة بين 7
سفن ،غطت بقعة النفط مساحة  80ميال
مربعا  207كلم ،2وظلت النيران لمدة  3أيام
قبل أن تغرق السفينة في األول من حزيران
عام .1991

 1.64مليون
برميل (69
مليون جالون)

في مسارها من الخليج إلى روتردام في
هولندا ،اشتعلت "أموكو كاديز" في عاصفة
شتو ّية تسببت في أضرار في د ّفة السفينة
وجعلتها هزيلة .جنحت الناقلة العمالقة
وبدأت نزيف النفط على الفور ،وانقسمت إلى
جزأين وخالل أسبوعين انسكبت الحمولة
البالغة  227ألف طن كاملة في القناة
لتلوث  30كيلومترا من ساحل
اإلنجليز ّية
ّ
" ،"Brittanyوهي تعد أكبر كارثة لناقلة
نفطية في العالم.
ّ

 1.88مليون
برميل (حوالي
 79مليون
جالون)

اشتعلت النيران في "كاستيلو دي بيلفر" على
بعد  70ميال من مدينة كيب تاون ،في جنوب
إفريقيا ،حاملة  250ألف طن من النفط الخام
الخفيف ،وجنحت الحاوية حتى انقسمت إلى
وسربت ما يقل قليال عن نصف
جزأين،
ّ
حمولتها.

التسرب
ّ
النفطي

التاريخ

المكان

الضحايا

الكمية
ّ
المسربة
ّ

مالحظات

الناقلة
"نوروز"

 24كانون
الثاني
عام 1983

الخليج
العربي،
إيران

 11حالة
وفاة

 1.9مليون
برميل (80
مليون جالون)

أث ناء الحرب بين إيران والعراق ،اصــــطدمت
ناقلة نفط مع منصــــة بئر ،مما تســــبب في
أضــــرار ألحد فوهات اآلبار الذي خســــر نحو
 1500برميل يوميا على مدى  9أشــــهر ،أما
تســــرب من ها حوالي  2مليون
ال ناق لة ف قد
ّ
برميل من النفط الخام في الخليج.

خط أنابيب
"نهر كولفا"

 8أيلول
عام 1994

جمهور ّية
كومي،
االتحاد
الروسي

ال يوجد

 2مليون
برميل (84
مليون جالون)

ســــرب خط أنابيب نقل متآكل النفط حول
ّ
سية لمدة  8أ شهر ،وتم
مدينة " "Usinskالرو ّ
احتواؤه عن طريق ســــــد أقيم حول موقع
التســريب .لكن ســوء األحوال الجو ّية تســبب
في انهيار الســـد ،مما أدى إلى تراكم ماليين
ـــرب .تأثر  23نوعا
الجالونات من النفط المسـ ّ
من الن با تات والحيوا نات جراء ال كار ثة التي
أدت إلى تلويــث  186كلم 2من العشــــــب
والمستنقعات.

الناقلتان
أتالنتيك
إمبريس/
أيجيان

 19تموز
عام 1979

قبالة ساحل
ترينيداد
وتوباجو
مقابل
سواحل
فنزوال

 26حالة
وفاة

 2.14مليون
برميل (90
مليون جالون)

تصـــــادمــت النــاقلتــان "أتالنتيــك إمبريس"
استوائية في
و"أيجيان كابيتال" أثناء عاصفة
ّ
البحر الكاريبي ،واشــــتعلت فيهما النيران مما
أودى بحياة  26بحارا .تم تهدئة النيران على
"أيج يان كابي تال" عن طريق طاقم ها ،لكن
النيران في "أتالنتيك إمبريس" لم تكن قابلة
للســـيطرة ،وتم إبعادها عن مكان التصـــادم
األصـــلي إال أنها واصـــلت نزيف النفط الخام
حتى وقعت سل سلة من االنفجارات أ سقطت
السفينة في الثالث من آب.
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التسرب
ّ
النفطي

الناقلة
إكستوك 1
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التاريخ

المكان

 3حزيران
عام 1979

المكسيك

الناقلة
"ديب ووتر
هورايزن"

 22نيسان
عام 2010

بئر ليكفيو
جاشر
رقم 1

 14آذار
عام 1910

الضحايا

ال يوجد

خليج
المكسيك

 11حالة
وفاة

حقل نفط
"ميدواي-
صنست"،
مقاطعة
كيرن ،والية
كاليفورنيا

ال يوجد

الكمية
ّ
المسربة
ّ

مالحظات

 3.33مليون
برميل (140
مليون جالون)

أدى انف جار بئر إلى تداعي وانه يار منصـــــة
الحفر التي تمتلكهــا شــــركــة "بيمكس" .تم
إنقاذ  63فردا كانوا على متنها بعد االنفجار،
ولكن بدأ النفط يخرج وي تدفق من البئر في
خليج المكســــيــك بمعــدل من  30 -10ألف
برميل يوميا .بدأت "بيميكس" في حفر بئرين
التســـرب ولكنها لم
إغاثة أفقيين بعد حدوث
ّ
تصـــل إلى بئر "إكســـتوك  "1حتى تشـــرين
الثــاني .جرت تغطيــة البئر بعــد حوالي 10
أشــــهر من الحــادث ،بعــدمــا أثر على 2800
كلم 2من الميــاه المفتوحــة و 261كلم من
الشاطئ.

 4.9مليون
برميل (206
مليون جالون)

عـد انـدالع حريق على متن منصـــــة الحفر
ي ّ
نفطية في
"ديب ووتر هوريزون" أسوأ كارثة
ّ
تــاريخ خليج المكســــيــك ،وهو مــا أدى إلى
تســــرب  60ألف برميل من النفط يوميا في
ّ
الخليج ،وبعد عدة محاوالت فاشــــلة ،تم في
النهاية تغطية البئر في  15تموز .2010

 9.4مليون
برميل (395
مليون جالون)

قبــل وقوع حــادثــة "ديــب ووتر هوريزون"
بقرن كامل ،شــــهدت الواليات المتحدة أكبر
تسرب نفطي في تاريخ البشر ّية .حدث
حادث ّ
انفجار في بئر ليكفيو رقم  1وبدأ تدفق 18
ألف برميــل يوميـا من النفط على مــدار 18
شــهرا ،وتم إخماد البئر في العاشــر من أيلول
عــام  1911بعــد  544يومــا من التــدفق
المتواصل.

التسرب
ّ
النفطي

الكمية
ّ
المسربة
ّ

التاريخ

المكان

الضحايا

 19كانون
الثاني
عام 1991

الخليج
العربي
والكويت-
ميناء
األحمدي
والجزر
الصناعية
ّ
الكويتية
ّ

ال يوجد

الناقلة
"أكسون
فالديز"

 24آذار
عام 1989

أالسكا

 10مليون
غالون

االرتطام برصيف تحت الماء.

الناقلة
اإليرانية خرج
ّ
5

 19كانون
األول
عام 1989

جزر الكناري-
الس بلماس

 19مليون
غالون

تلوث في المحيط األطلســي لمســاحة قدرها
ّ
 100ميل مربع وامتدت لمســــافة  100ميل
المغربية
مقابل سواحل الصحراء
ّ

آبار
جلفستون
Galvstone

 8حزيران
عام 1990

شرق والية
هيوستن-
أميركا

 5.1مليون
غالون

التلوث جنوب وجنوب شـــرق جلفســـتون
امتد ّ
نتيجــة انفجــار وانــدالع النــار في غرفــة
المضخات.

الناقلة ماليتز

 12كانون
األول
عام 1999

قبالة
السواحل
الفرنسية
ّ
على
األطلسي

 3ماليين
غالون من
النفط الثقيل

أنبوب نفط
شركة
بتروبراس

 18شباط
عام 2000

بالقرب من
ريو دي
جانيرو-
البرازيل

343.200
غالون من
النفط الثقيل

آبار منطقة
الخليج

مالحظات

خالل حرب ال خ ليج األولى ف تحــت القوات
الكويتي ـة
العراقي ـة صــــمــامــات آبــار النفط
12.4 – 9.05
ّ
ّ
مليون برميل وخطوط األنابيب من أجل إبطاء زحف القوات
التســــرب النفطي الخليج
األميركيــة .غطى
(520-380
ّ
ّ
مليون جالون) .بسماكة  10سنتيمترات على مساحة  28ألف
كيلومتر مربع.
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المصادر والمراجع
 .1أ .رحمان ،أمال و أ.د .التهامي طواهر ،محمد؛ تأثير النفط على البيئة خالل مرحلة النقل -حالة
الجزائرThe environmental impact of oil during the transport phase (the case of -
كلية العلوم االقتصاد ّية والعلوم التجار ّية
) ،Algeriaجامعة قاصدي مباح ،ورقلة – الجزائرّ ،
وعلوم التسيير ،مجلة الباحث عدد .2013 ،1
التلوث النفطي البحري
 .2الشقيري المهندي ،مريم سعيد إبراهيم؛ دراسة السياسة العامة لمكافحة ّ
اإلسالمية – قسم السياسات العامة ،جامعة حمد بن خليفة،
كلية الدراسات
ّ
في دولة قطرّ ،
مؤسسة قطر.2017 -2016 ،
 .3المراقبة الجو ّية النسكابات النفط البحر ّيةITOPF (the international tanker owners ،
بالتلوث ،ورقة
) ،pollution federation limitedاالتحاد الدولي المحدود لمالكي الناقالت المعني
ّ
الفنية رقم  -1عام .2011
المعلومات
ّ
بالتلوث ،ورقة
 .4مصير انسكابات النفط البحر ّية ،االتحاد الدولي المحدود لمالكي الناقالت المعني
ّ
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

الفنية رقم  -2عام .2011
المعلومات
ّ
تلوث النفط ،االتحاد الدولي المحدود لمالكي
استخدام حواجز التطويق الطافية في مواجهة ّ
الفنية رقم  -3عام .2011
بالتلوث ،ورقة المعلومات
الناقالت المعني
ّ
ّ
استخدام المشتتات لمعالجة انسكابات النفط ،االتحاد الدولي المحدود لمالكي الناقالت المعني
الفنية رقم  -4عام .2011
بالتلوث ،ورقة المعلومات
ّ
ّ
لتلوث النفط ،االتحاد الدولي المحدود لمالكي الناقالت
استخدام أجهزة الكشط في االستجابة ّ
الفنية رقم  -5عام .2011
بالتلوث ،ورقة المعلومات
المعني
ّ
ّ
بالتلوث،
التعرف على النفط على السواحل ،االتحاد الدولي المحدود لمالكي الناقالت المعني
ّ
الفنية رقم  -62عام .2011
ورقة المعلومات
ّ
بالتلوث،
عمليات تنظيف النفط من السواحل ،االتحاد الدولي المحدود لمالكي الناقالت المعني
ّ
الفنية رقم  -7عام .2011
ورقة المعلومات
ّ
لتلوث النفط ،االتحاد الدولي المحدود لمالكي الناقالت
استخدام المواد الماصة في االستجابة ّ
الفنية رقم  -8عام .2011
بالتلوث ،ورقة المعلومات
المعني
ّ
ّ
بالتلوث،
التخلص من النفط وحطام السفن ،االتحاد الدولي المحدود لمالكي الناقالت المعني
ّ
الفنية رقم  -9عام .2011
ورقة المعلومات
ّ
النفطية البحر ّية ،االتحاد الدولي المحدود لمالكي الناقالت
القيادة والسيطرة وإدارة االنسكابات
ّ
الفنية رقم  -10عام .2011
بالتلوث ،ورقة المعلومات
المعني
ّ
ّ
تلوث النفط على مصايد األسماك وتربية األحياء البحر ّية ،االتحاد الدولي المحدود لمالكي
آثار ّ
الفنية رقم  -11عام .2011
بالتلوث ،ورقة المعلومات
الناقالت المعني
ّ
ّ

االجتماعية واالقتصاد ّية ،االتحاد الدولي المحدود لمالكي
تلوث النفط على األنشطة
ّ
 .14آثار ّ
الفنية رقم  -12عام .2011
بالتلوث ،ورقة المعلومات
الناقالت المعني
ّ
ّ
بالتلوث،
تلوث النفط على البيئة البحر ّية ،االتحاد الدولي المحدود لمالكي الناقالت المعني
ّ
 .15آثار ّ
الفنية رقم  -2عام .2011
ورقة المعلومات
ّ
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 .16أخذ العينات من انسكابات النفط البحر ّية ورصدها ،االتحاد الدولي المحدود لمالكي الناقالت
الفنية رقم  -14عام .2011
بالتلوث ،ورقة المعلومات
المعني
ّ
ّ
تلوث النفط وتقديمها ،االتحاد الدولي المحدود لمالكي الناقالت المعني
 .17إعداد المطالبات نتيجة ّ
الفنية رقم  -15عام .2011
بالتلوث ،ورقة المعلومات
ّ
ّ
 .18التخطيط لحاالت الطوارئ في انسكابات النفط البحر ّية ،االتحاد الدولي المحدود لمالكي الناقالت
الفنية رقم  -16عام .2011
بالتلوث ،ورقة المعلومات
المعني
ّ
ّ
بالتلوث،
الكيميائية البحر ّية ،االتحاد الدولي المحدود لمالكي الناقالت المعني
 .19االستجابة للحوادث
ّ
ّ
الفنية رقم  -17عام .2011
ورقة المعلومات
ّ
العربية المتحدة  ،2017وزارة
التلوث بالنفط ،اإلمارات
 .20الدليل التوجيهي لتنظيف السواحل من
ّ
ّ
التغير المناخي والبيئة.
الرسمية.
اللبنانية ،الجريدة
 .21التشريعات واألنظمة
ّ
ّ
.22

.23
.24
.25
.26

والمالية
الفنية واالقتصاد ّية
البترولية في لبنان ،األبعاد
الدكتور المهندس قديح ،ناجي؛ الصناعة
ّ
ّ
ّ
تدريبية
والقانونية ،معايير دراسة األثر البيئي وضمانات التزام الشركات بسالمة البيئة  ،ورشة
ّ
ّ
 23آب  ،2017المركز االستشاري للدراسات والتوثيق.
إرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة الخاصة بالمشاريع البر ّية الستخراج النفط والغاز،
مجموعة البنك الدولي 30 ،IFC International fiancé corporation ،نيسان .2007
األكاديمية .2009
تسرب النفط وإدارتها ،المكتبة
ّ
د .م .أحمد ،هبة الرحمن؛ مخاطر ّ
الحية البحر ّية ،دراسات خضراء،
د .جرعتلي ،محمد؛ تأثير
التلوث النفطي على البيئة والكائنات ّ
ّ
 13تشرين الثاني .2011
النفطية البحر ّية وأثرها على البيئة -دراسة حالة أزمة
حدادي ،نور الهدى ومزوار إيمان؛ الصناعة
ّ

كلية العلوم االقتصاد ّية والتجارة وعلوم التسيير التابع لقسم العلوم
خليج المكسيكّ ،-
االقتصاد ّية ،جامعة قاصدي مرباح -ورقلة -الجزائر.2013 ،
 .27د .نامق حسين ،إسماعيل؛ تعويض األضرار البيئية الناجمة عن عمليات استخراج النفط ،دراسة
مقارنة بين القانون اإلماراتي والقانون العراقي ،مدرس القانون المدني -كلية القانون
والسياسة ،جامعة السليمانية ،مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية.2010 ،
28. lignes directrices environnementales (Coface), Extraction, transport, transformation
et stockage des hydrocarbures- Oléoducs et gazoducs, novembre 2002. Vue le
19/02/2013 .https://www.ecobase21.net/Petrole/PDF/GazoducsOleoducs.pdf

 .29أنظر :الوثائق www.un.org/ومعاهدة األمم المتحدة لقانون البحار.
https://pca-cpa.org
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