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 ادائم  وراءها  تترك النفط استخراج عمليات أن الواقعّية والممارسات العلمّية التجارب أثبتت

ولفترات  مختلفة بمستويات البيئة تتضرر وبالتالي البيئة، على اسلب   تؤثر مخّلفات ونفايات

 تزامبمدى ال وخفة ةشدّ  األضرار هذه وتتأثر وكّمياتها، لنوع المخّلفات اتبع   متباينة، زمنّية

والنقل والتصدير  االستخراج بضوابط النفط في مجال المشغِّلة والجهات المنشآت

 .اوقيودهوالتخزين 

 

على العمليات الحيوّية  ايحجب النفط تغلغل أشعة الشمس في العمود المائي ما يؤثر سلب  

كما يتسبب في الهالك الفوري للكائنات ذات الحساسّية المفرطة  البحرّية،للكائنات 

 األضرار االقتصادّية واالجتماعّية للتلّوث على مجاالت عدة هي:وتتوزع  .نفوقهاو

  ّةة والبحريّ ة الساحليّ اإلضرار باألنشطة السياحي. 

  ّل نشاط الصيد والتأثير المباشر على سالمة األغذية البحرّيةتعط. 

  ّدات ل حركة السفن البحرّية والتبادالت التجارّية، مع ما يصاحب ذلك من تعقيتعط

 .إدارّية وخسائر اقتصادّية

  التكلفة المرتفعة المتعلقة بمكافحة التلّوث وعمليات تنظيف المناطق المتضررة

ل أنشطة معامل إنتاج الطاقة وتعطّ  ،يكولوجّية الساحلّيةظم اإلوإعادة تأهيل الن  

 الكهربائّية ومحطات تحلية المياه )حيث توجد(.
 

ابع البيئي التي يعمل عليها لبنان حالي ا وضع سياسة ومن بين القضايا األولّية ذات الط

بيئّية شاملة يمكن استخدامها لتطبيق الحوكمة البيئّية وممارستها. وسبق للحكومة 

بتكليف استشاري دولي بإعداد دراسة التقويم البيئي  2011اللبنانّية أن قامت عام 

ا لمتطلبات القانون االستراتيجي لقطاع البترول في المياه البحرّية اللبنانيّ   132/2010ة وفق 

)قانون الموارد البترولّية في المياه البحرّية(. لكن الخبراء أخذوا على هذه الدراسة أنها لم 

وطنّية للتنمية تندرج تحتها استراتيجيات للطاقة والمياه ولباقي  استراتيجيةتأِت ضمن 

 القطاعات.

 

ة تقييم المخاطر في مجال استخراج النفط ال ومن المؤكد في الحالة اللبنانّية، أن عمليّ 

تزال ناشئة بسبب غياب اإلحصاءات والدراسات المعمقة. فعلى سبيل المثال لم يدرس 

مركز علوم البحار التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمّية المناطق البحرّية العميقة، 

افرة حتى اآلن للتنّوع والسّيما تلك التي سيجري فيها التنقيب والحفر، والدراسات المتو

متر فقط، كما أنها ال تشمل كل المناطق  100البيولوجي البحري هي على أعماق ال تتجاوز 

ا أن دراسة األعماق حول التنّوع البيولوجي  التي ستشهد أعمال التنقيب. مع العلم أيض 
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ن. وهو ما المتوافرة حالي ا في لبنا إمكانات أكبر بكثير من المياه تتطلبالبحري وخصائص 

يطرح سؤاال  جوهري ا يتعلق بكيفّية مقاضاة الشركات في حال حصول حوادث تسّرب أو 

عما كانت عليه األحوال قبل  ومعلومات بيانات وقاعدة سسأتلّوث ما، وبناء على أّية 

 حصول الحوادث لتقويم األضرار وتحديد التعويضات.

 

تصاحب  أن يمكن التي األضرار واعأن على سوف يقوم باإلضاءة البحث هذا فإن هنا من

في حال لم  النفط، وي بّين حجم اآلثار التي يمكن أن تترتب على لبنان استخراج عمليات

 يبادر إلى سّن القوانين الالزمة للحماية ولم يضع الخطط المسبقة لالستجابة لالنسكابات.

عمل عليها قبل من أجل ذلك سوف يتطرق البحث إلى مجموعة التشريعات التي ي فترض ال

المباشرة باستخراج النفط في محاولة للتصدي ألية حوادث يمكن أن تقع من جهة ولبناء 

  األسس التي ينبغي مقاضاة الشركات المشِغلة على أساسها.
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: التلّوث: أشكاله وأنواعه وأوجه ظهوره  أوال 

 

 التعريف بالتلّوث -أ

األخطار  تلك أهم أنه إال البيئة يهدد الذي الوحيد الخطر هو ليس التلّوث أن من بالرغم

األدوات  ينيتع في أثر من له لما البيئة حماية قانون مفتاح التلّوث ي عدّ  لذا اإلطالق، على

 الضروري من هنا كان من .عليه المسؤولّية وترتيب التلّوث لمكافحة المناسبة القانونّية

 .مفهوم التلّوث تحديد
 

إضافة أّية مادة )صلبة أو  التلّوث في البيئة بأنه: Britannicaسوعة البريطانّية ت عّرف المو

سائلة( أو أي شكل من أشكال الطاقة )مثل الحرارة أو الصوت أو النشاط اإلشعاعي( إلى 

البيئة بمعّدل أسرع مما يمكن تفريقه أو تخفيفه أو تحلله أو إعادة تدويره أو تخزينه في 

ن أن تكون للتلّوث بجميع أنواعه آثار سلبّية على البيئة والحياة البرّية شكل غير مؤذ. ويمك

 ما يؤثر على صحة اإلنسان. اوغالب  
 

 تعريف منها نذكر البحري للتلّوث تعريفات عدة وردتفقد  البحري التلّوثأما بخصوص 

بطريقة  نساناإل إدخال مفاده، 1: فريق من الخبراء حول الجوانب العلمّية للتلّوث البحريقدمه

 تنجم ،-األنهار مصبات فيها بما -البحرّية البيئة إلى طاقة أو مواد مباشرة غير أو مباشرة

 إعاقة أو اإلنسان بصحة اإلضرار أو ةالحيّ  بالموارد األذى كإلحاق ،الضارة اآلثار عنها بعض

 لبحرا مياه نقاء درجة من تقلل أن يمكن والتي الصيد، فيها بما النشاط البحري أوجه

 االستخدامات".لبعض  وصالحيتها

فقد عّرفت ط المتوس األبيض للبحر البحرّية والمنطقة الساحلّية البيئة حماّية اتفاقّيةأما 

 في البيئة طاقة أو مواد بإدخال مباشرة غير أو مباشرة بطريقة اإلنسان قيام" بأنه التلّوث

تلحق  ضارة آثار عنها ينتج أن حتملي أو عنها األنهار ينتج مصاب في ذلك في بما ،البحرّية

 بما البحرّية، األنشطة وتعوق البشرّية الصحة على وأخطار البحرّية والحياة الحّية بالمواد

 البحر مياه استخدام بنوعّية وتضرّ  للبحر المشروعة واالستعماالت األسماك ذلك صيد في

  ."2بهااالستمتاع  وخفض

                                                           
1- ”GESAMP“expert sur les aspects scientifiques de la pollution marine ’Groupe d  مجموعة 

 المظاهر بدراسة 1972عام  المتحدة لألمم التابعة المتخصصة الوكاالت بعض إليهم عهدت الخبراء من

ا قدمت المجموعة وقد .ثالتلوّ  من البحرّية البيئة لحماية العلمّية ا لقي البحري للتلّوث تعريف   قبوال  سريع 

ا. بالتلّوث المعنّية الدولّية االتفاقيات معظم به أخذت  البحري الحق 
 .1رقم  انظر الملحق -2المتوسط، المادة  األبيض للبحر البحرّية والمنطقة الساحلّية البيئة حماية اتفاقّية - 2
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 أي "بأنه 1973عام  التلّوث لمنع لندن اتفاقّيةإلى  ااستناد   السفن الناتج عن التلّوث   وي َعّرف  

 أي حصول أو البحر، السفن في من 3ضارة لمادة محتمال   أو اي  حال اإفراغ   تضمني حدث

 ".المادة هذه لمثل تدفقات

إطالق عناصر أو مركبات أو مخاليط غازّية أو سائلة أو صلبة بأنه:  التلّوث بالنفط كما ي عّرف  

في  امما يسبب تغيير   والماء والتربة،التي هي الهواء  البيئة،ا النفط إلى عناصر مصدره

 .وجود هذه العناصر

يؤدي تلّوث البحار والمحيطات بالنفط إلى مجموعة كوارث حقيقّية في غاية الخطورة منها و

 من ا، بحيث تمتد الفترة المطلوبة لذلك اعتبار  السيطرة عليهوما يمكن مالحظته وحصره 

ثاره آال يمكن حصره والسيطرة عليه ألن ما ومنها  ،إلى شهور صوال  أيام ومن بداية التلّوث 

 .ال تظهر إال بعد عدة سنواتيمكن أن الخطيرة 

اإلنسان والكائنات الحّية البحرّية "يتوزع ضرر التلّوث بالنفط على كافة أشكال الحياة و

انقراض الماليين من الكائنات الحّية البحرّية ويؤدي إلى موت و "،والبرّية والطيور والنباتات

ومن كافة األجناس واألنواع واألحجام وإلى تعطل أغلب الخدمات المالحّية وإلى تدمير 

 ،السياحة من خالل تلويثه المياه والشواطئ وإلى انخفاض كبير في إنتاجّية صيد األسماك

تتمثل في  اتأثيرات أكثر خبث   . ويمكن لحظاألنواع من الطيور بآالفإلى إلحاق الضرر و

مركبات في الكائنات الحّية البحرّية من الالوصول إلى غذاء اإلنسان حيث تتجّمع وتخزن 

. ءالبشر عبر سلسلة الغذاإلى  . وتصلوالقريدسأسماك وغيرها من األصداف والقشريات 

عن طريق السلسلة  اتنتقل إلى اإلنسان أيض   ابات النفطّية الخطيرة واألكثر ثبات  كما أن المركّ 

 .الغذائّية حيث تختزن في أكباد ودهون الحيوانات البحرّية

 

 األشكال المتعددة لتفاعل وانتشار النفط في الطبيعة  -ب

بعدة أشكال والوصول إلى الهواء وإلى  واالنتشاريتميز النفط بقدرته العالية على التفاعل 

محيطات وبعدة أشكال مختلفة تعتمد على العديد التربة وإلى المياه العذبة وإلى البحار أو ال

مع العلم بأن كافة هذه األشكال هي في غاية والجوّية، من العوامل الحيوّية والفيزيائّية 

                                                           
 إفالت بأنه "أي عرفت اإلفراغ، حيث والمادة الضارة، اإلفراغ مفهوم إلى اإلشارةعن  االتفاقّية تغفل لم - 3

 من الثانية الفقرة رفتكما ع في البحر". ضارة لمادة أو انسكاب قذف أو ضخ أو تسّرب أو تدفق أو طرح أو

 في التسبب إليها عزىي   فإنه البحر بمياه اختلطت إذا التي المادة تلكأنها "ب الضارة المادة ذاتها، المادة

 البحرّية". والحياة البحر لمخلوقات الحياة بمصادر أو اإلضرار اإلنسان لصحة مخاطر
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الخطورة وقد يجتمع في موقع ما شكل واحد أو أكثر أو كافة األشكال وكلما زاد عدد تلك 

 صعوبة التخلص منه. تاألشكال زاد

( spreadingلتفاعل وانتشار النفط في الطبيعة هي: االنتشار )واألشكال المتعددة 

 Naturalوالتفكك والتحلل الطبيعي ) (Evaporation( والتبخر )Driftingواالنجراف )

Dispersion ّخليط ماء ونفط :له على شكل مستحلب( وتشك، (water in oil 

Emulsification)، ( والذوبانDissolution واألكسدة )Oxidation) ّب ( والترس

(Sedimentation( والتحلل البكتيري )Biodegradation). 
 

 أو اكيفي   التغير هذا يكون قدي حدث التلّوث تغيرات متعددة في البيئة العامة والطبيعّية، و

 ار  تغيّ  يكون قد وأ أو تركيبه، طعمه أو لونه في أو الماء نوعّية في تغير إلى يؤدي، انوعي  

 الحّية على الكائنات القضاء إلى والمحيطات البحار مياه حرارة درجة تفاعار ؤديحيث ي اي  كمّ 

 وجود بعض مكان فتغير امكاني   التغير يكون وقد البحرّية، البيئة في الموجودة الحيوانّية

 أماكن من النفط بحيث أن نقل ،البيئة تلّوث إلى يؤدي الطبيعّية أماكنها غير في المواد

 مياهال هذه تلّوث إلى يؤدي واألنهار، البحار مياه في -ه مخّلفاتقاء إلأو  -ه وإلقائ وجوده

 زمان رتغيّ  على بيترتّ  بحيث ازماني   رالتغيّ  وقد يكون البحرّية، الحّية للكائنات األذى وجلب

 .البحرّية البيئة تلّوث البيئة في الطاقات أو المواد بعض تواجد

 

 وتأثيراته: لتلّوثاألوجه المتعددة ل -ج

يس للتلّوث شكل أو وجه واحد، إذ ت صّنف المواد المستخدمة في عملّية االستخراج في ل

جملة مقدمات عمليات التلويث، كما ت عّد االنبعاثات الغازّية واالنسكابات النفطّية وغيرها من 

 :4أشكال التلّوث المتعددة الناتجة عن األنشطة البترولّية. وفيما يلي أبرز هذه األوجه

االجتماعّية  والظروف المنطقة وجيولوجّية طبوغرافّية على النفطي ستخراجاال يؤثر .1

 قد ،بالغة اآثار   االستكشاف واالستخراج عملّية تتركما  اإذ غالب   فيها، والطبيعّية

قد  كما فيها، امؤقت   أو ادائم   اتغير   تسبب قد أو عليها، كبيرة أضرار حدوث إلى تؤدي

 األرض سطح على البيئّية ناتوالمكوّ  الطبيعّية اردالمو على واضحة اآثار   تترك

وتغيير طبيعتها  المياه حموضة إلى النفطّية الصناعة نفايات إلقاءويؤدي  .وتحته

                                                           
. إسماعيل نامق حسين، تعويض األضرار البيئية الناجمة عن عمليات استخراج النفط، دراسة مقارنة د -4

القانون والسياسة في جامعة  ليةك -بين القانون اإلماراتي والقانون العراقي، مدرس القانون المدني

 .2010السليمانية، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، 
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الكيميائّية، وبالتالي يؤدي إلى نفوق أنواع من األسماك والكائنات البحرّية من جهة 

 وإلى نشؤ سالالت أخرى ضارة من جهة ثانية.

 

في األثر  بالغة أضرار إحداث إلى االستخراج في المستخدمة لكيميائّيةا المواد تؤدي .2

 كحامض النفطي البئر المستخدمة في حفر لمواد. وتكمن خطورة بعض االبيئة

 أثناء البيئة إلى مباشرة قطلَ ت   أنها في ،وغيرهما 5الفورمالديهايد ومادة النتريك

 بيئةتضرر و ،االهواء عموم   ةنوعيّ  تضرر إلى ؤديي مما واالستخراج الحفر عملّية

)في حال اآلبار المحفورة في البر(  النفطّية للحقول المجاورة السكانّية التجمعات

 .اخصوص  

 

 عن ناتجة غازّية انبعاثات وجود نإإذ  المنبعثة، الغازات عن الناتجة البيئّية اآلثار .3

 إضافة بالبيئة اكبير   اضرر   يلحق الغاز فصل وحدة في الخام للنفط المصاحب الغاز

 .القومي باالقتصاد ضرارهإإلى 

 

استخراج  عملّية تحتاجإذ  المستدامة، والتنمية المياه إدارة بموضوع المتعلقة اآلثار .4

 اآلبار بعض في ستهلكي   بحيث ،المياه من كبيرة كّميات استهالك إلىفي البر النفط 

 النفط، من مستخرج برميل كل لقاء الماء من أو أكثر براميل أربعة يعادل ما النفطّية

واستهالك  النفط الخام استخراج زيادة حول العالقة الجدلّية بين التساؤل يثير مما

 المياه.

 

واألساسّية  المهمة المشاكل منوهي  النفطّية، والبقع نسكاباتباال المتعلقة اآلثار .5

 نفطّيةال البرك كّميات وجوده، ومنها استخراج ولعمليات النفط لوجود المصاحبة

 العالي النفطي المحتوى ذات المياه أو النفط الخام على والمحتوية الكبيرة

 السائلة التصاريف أو بسبب تصميمّية أو تشغيلّية أخطاء بسبب إما - والمتسّربة

 إلى حدوث يؤدي مما ،المائّية المصادر أو التربة المجاورة إلى - للمياه المعالجة غير

 اإلحيائي التنّوع على ويؤثر والجوفّية السطحّية أو المياه التربة يستهدف كبير تلّوث

 .والطيور

 

 

                                                           
5 - HNO3 / CH2O 
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 عبارة ، وهو"الملوث بالمزيج" يعرف ما هو النقل نشاطاتبواحد من  اآلثار المتعلقة .6

 اءجرّ  من نيتكوّ  (الغاز زيت بيض،أ نفط بنزين،) النفطّية المنتجات من مزيج عن

 االستفادة يمكن في األحوال العادّية ال .يبباألناب للمنتجات النفطّية التعاقبي الضخ

 الموجود البنزين لكون تكريره إعادة يمكن ال كما كوقود، مباشرة الملوث المزيج من

 المساعد العامل تلف إلى تؤدي التي 6صالرصا ثيالتأ رابع مادة على يحتوي فيه

 .التحويلّية العمليات في المستعمل

 

يعتبر النفط من أخطر مصادر تلّوث التربة وتحويلها  :أثار التلّوث النفطي على التربة .7

 إلى تربة عقيمة غير صالحة للحياة النباتّية والحيوانّية ولجميع الكائنات الحّية.

بيبات التربة والهواء ويؤدي إلى تسمم فالنفط السائل يعمل كحاجز كتيم بين ح  

موت النباتات  وموت كافة محتويات التربة من كائنات حّية وإلى تدهور ومن ثم

 .في النظام البيئي اتام   مما يسبب خلال  والبيوض والقشريات والحيوانات 

 

 كيف يحدث التلّوث؟ -د

 مليار 2 من ثركأ نقل يتمإذ  وواضحة، ثيرةك بيئّية تأثيرات النفط نقل تنجم عن عملية

 ويجوب أكثر من ،للنفط العالمي اإلنتاج من األكبر النسبة ت شّكل بحرّيةال طرقالب اسنوي   طن

 ة.خطير بيئّية حوادثإلى  بعض الحاالت في مما يؤدي المعمورة، بحار للنفط ناقلة 4000

تفريغ  نتيجة اسنوي   النفط من طن ماليين 5 إلقاءتم  من القرن الماضي، التسعينيات ففي

نين واألنظمة الصارمة نتيجة القوا -التناقص في الكّميات ثم أخذت هذه الناقالت،

 ما حجمن ومع هذا، فإ ،-ريعات التي أّكدت على وجوب التشدد في مجال حفظ البيئةوالتش

األخرى  التنظيف عمليات ومخّلفات التوازن مياه من البحر عرض في الناقالت كبريات هتصبّ 

 .في السنة طن ألف 12 ال يزال في حدود

بواسطة  المستهلكة الدول إلى بتصديره للنفط المنتجة الدول العديد من قومفي العادة، ي

 ،أو بواسطة األنابيب العمالقة، أو بواسطة شاحنات النقل البري الضخمة البحرّية الناقالت

االنسكابات النفطية المباشرة عن طريق  هي العملّية هذه ترافق التي المشاكل أهم ولعل

مرحلة  في التالناق هذه تستخدمها التي التوازن مياهحوادث الناقالت أو انفجار اآلبار، تليها 

  :7يلي فيما نذكرها للتلّوث أخرى مصادر إلى باإلضافة العودة،

                                                           
6 - (CH3 CH2)4 Pb 

 -الجزائر حالة -النقل مرحلة خالل البيئة على النفط رحمان و أ.د. محمد التهامي طواهر، تأثير أمال .أ - 7

The environmental impact of oil during the transport phase (the case of Algeria)قاصدي ، جامعة 
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 النفط ناقالتتتعرض  :8الناقالت أو انفجار اآلبار من التسّرب لحوادث نتيجة التلّوث .1

 الموانئ أرصفةب االصطدام أو هابين فيما االصطدام مثل لكثير من الحوادث الخام

 كّميات بسبب تسّرب كوارث إلى الحوادث هذه تؤدي ما اوغالب   ،الغرق حوادث أو

 .البحر إلى الخام النفط من هائلة

 

 ناقالت ابه تمأل التي البحر مياه من تلك الكمية التوازن بمياه قصدي  : التوازن مياه .2

 وتصل توازنها على للمحافظة وهي فارغة رحلتها أثناء صهاريجها من اجزء   النفط

 النفط حامالت مستودعها. عندما تقترب حجم ن% م30نحو  إلى المياه هذه نسبة

 حمولتها النفط تفرغ ببقايا ملوث ماء من توازن حمولة وبخزاناتها التحويل مراكز نم

 خزاناتها ءلمل ااستعداد   التحميل ميناء إلى وصولها قبيل في البحر التوازن ماء من

 -1بحوالي  النفط نم التوازن ماء يحتويه ما كمّية روتقدّ  ،من النفط جديدة بحمولة

إلى  االكّميات المصروفة هدر   كل تراكم . ويؤديبالنفط السابقة حمولتها% من 1.5

 .الناقالت حوادث عن الناتجة النفطّية التسّربات اتوازي أحيان   ةكبير كمّية وجود

 بحرّية مناطق المتوسط البحر األبيض في الخالصة االقتصادّية المناطق لتمثّ و

 أن عملّية منها اعتبارات لعدة ذلك ويرجع الملوثة، المياه هذه نم للتخلص مفضلة

 وانتظار السفينة حركة تجميد كذلك مالي، بمقابل تكون المرافئ داخل التنظيف

 المباشر في البحر. التنظيف عملّية تكلفة ةقل مقارنة مع عملّية التنظيف في دورها

 

 من تسّرب حوادث تحصل أن يمكن :الناقلة األنابيب من التسّرب بسبب التلّوث .3

 منها:األخيرة ألسباب مختلفة  التصدير موانئ الخام إلى النفط توصل التي األنابيب

 التآكل من للحماية أنظمة وضع وعدم تقادمها بسبب األنابيب آكلت. 

 األسباب من وغيرها بها النقل وسائل اصطدام مثل أنواعها بشتى الحوادث. 

 األنابيب في فتحات وضع خالل من النفطية السوائل سرقة أعمال. 

 التخريب أعمال وكذا الحروب أوقات في العسكرّية األعمال. 

   النفطّية المنتجات نقل أنابيب نإف األنابيب انكسار حوادث عن ابعيد 

 المشتقات اختالط الناتج عن التلّوث هو التلّوث من مغاير لنوع تتعرض

شارة إليه تحت مسمى ، وهذا ما سبقت اإلالبعض بعضها مع النفطّية

 ".الملوث المزيج"

 

                                                           

، 1التسيير، مجلة الباحث عدد  وعلوم التجارّية والعلوم االقتصادّية العلوم الجزائر، كلّية – ورقلة مباح،

2013. 
 .2للمزيد حول أبرز حوادث الناقالت انظر الملحق رقم  - 8
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 النفط أنابيب من تأتي التي التسّربات وهي :الموانئ من التسّرب نتيجة التلّوث .4

 .داخل الميناء نفسه التحميل بعملّية القيام بالناقالت عند ربطها يتم التي الخام

 

 سطو النفط ناقالت وتنظيف غسل حيث يتم الناقالت: تنظيف عن الناتج التلّوث .5

 رمىت   ما وعادة المذيبة، والمحاليل المواد والمنظفات وبعض الماء باستخدام البحر

 .لمياهه التلّوث مسببة البحر في التنظيف عملّية مخّلفات

 

 وهي النقل عمليات عن الناتجة النفايات من آخر نوع هناك :الغازّية االنبعاثات .6

 أكاسيد النيتروجين، كاسيدرئيسّية أ بصورة تتضمن والتي الغازّية االنبعاثات

 الهيدروكربونات المتطايرة، العضوّية المركبات الكربون، أكسيد ثاني الكبريت،

 وغيرها... الكربون أكسيد ، أولاجزئي  المحترقة 

يحمل الدخان الكثيف للنفط المحروق المواد الهيدروكربونّية واآلروماتّية حيث 

هذه المواد سبب تت . وفي البرالعامةوالسخام التي لها أثر كبير ضار على الصحة 

بحوادث سبب تتكما  ،الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والسرطانات في أمراضب

المبكرة واإلجهاض والعيوب الخلقّية لدى حديثي الوالدة واألمراض كالطفح  اتالوالد

 الجلدي ومشاكل في الذاكرة والصداع والخمول وضعف المناعة.
 

 البحر قاع واستغالل استكشاف في المستخدمة واألجهزة منشآتال عن الناجم التلّوث .7

 البحار قيعان عن ها الدول للكشفبتقوم  التي األنشطة عدّ ت   :أرضه وباطن

البحرّية،  البيئة إلى تلّوث المؤدية األسباب أكثر من مواردها واستغالل والمحيطات

 في العميقة تربتهو البحر قاع واستغالل استكشاف يلحقها التي األضرار وتتمثل

 أن فيه شك ال مماإذ  البحر، قاع واستغالل استكشاف المتفجرات في استخدام

 على عالوة البحر، لقاع الجيولوجي على األساس يؤثر االنفجارّية الموجات استخدام

 .االنفجار منطقة داخل كل الكائنات الحّية على الضار تأثيرها
 



 

 
 

 

11 

 ايةحم بروتوكول فعرّ  :باإلغراق التلّوث .8

 باإلغراق التلّوثَ  المتوسط األبيض البحر

 أو النفايات من دمتعمّ  صتخلّ  أيّ  بأنه

 أو السفن، من البحر في األخرى المواد

 أيّ  من أو منصات النفط أو الطائرات

 أيّ  وكذلك البحر، في موجودة منشآت

أو  الطائرات أو السفن من تصريف

وهو أمر  أخرى منشآت أو اتالمنصّ 

مع السفن الغارقة التي ال  ايحدث غالب  

يمكن استرجاعها، وكذلك مع المواد التي 

  .ترميها الشركات المشغِّلة في البحر

 

ويظهر الرسم البياني المرفق نسبة التقديرات لحوادث التلّوث من النفط بحسب المصادر 

 الرئيسية له

 

 

 اني ا: خطة االستجابة للتلّوث:ث

 

 لماذا خطة لالستجابة للتلّوث؟ -أ

ا إلى أن أ التقييم البيئي االستراتيجي الذي أجرته الحكومة اللبنانّية ال يتطابق شرنا سابق 

ا  ا في جراء هذا النوع من أعمال التقييم الحساسةمع المعايير المعتمدة دولي ا إلتمام  ، وتحديد 

 المنطقة االقتصادّية الخالصة التي من المفترض أن تجري فيها أعمال التنقيب، 

 

وألن لبنان أكبر بكثير من المتوافرة حالي ا في لبنان،  إمكاناتاألعماق تتطلب  اتراسدوألن 

حصلت حوادث تسّرب وتلّوث  إذامقاضاة الشركات  ليس على دراية كافية فيما يتعلق بكيفّية

كانت عليه األحوال قبل حصول  حول ماسس وقاعدة بيانات ومعلومات أ   أّيةما، وبناء على 

 ،يم األضرار وتحديد التعويضاتالحوادث، لتقو

 

من النفط 

المنسكب

35.7%

من مرافق تابعة

مياه -للسفن

التوازن

27.6%

من خزانات 

غير السفن

19.9%

من خطوط 

األنابيب

9.3%

من تسربات

مختلفة

7.5%

نسب التلّوث بحسب مصادره 

الرئيسية
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ا وألنه  طالمتوس األبيض البحر عمل لخطة لالستجابةالطوارئ  مركز لتقديرات تبع 

”REMPEC“ 9 متري طن 2600 قدره المتوسط األبيض البحر في نفطي يومي تسّرب يقع 

 ألنت، وللناقال الطارئة البحرّية بالحوادث أو الشحن والتفريغ العادي لعمليات بالتشغيل

ا منه جعلي مما تكون معدومة تكاد المتوسط البحر في والجزر المد حركة ا، بحر   بحيث هش 

  .اكارثي  يمكن أن يصبح  البحر المتوسط في كبير تلّوث حدوث أن

 

نواعها بأشكالها وأ -لذا، فإن التحّسب لوضع خطة طوارئ مبكرة لالستجابة لحاالت التلّوث

ا ضروري ا و -المتعددة ا ينبغي التعامل معه في الوقت الحالي، كونه يحتاج إلى ملحّ  يصبح أمر 

 وقت طويل ليس إلعداد الخطة فقط بل لتحديد مستلزماتها اإلضافّية المطلوبة مثل:

  ،مراجعة االتفاقيات الدولّية المتعلقة بالتلّوث المفترض إلزام الشركات بتطبيقها 

 عاتق األفراد أو المؤسسات  تنظيم المسؤوليات والمهام التي ينبغي أن تقع على

 الضرر )رسمي وخاص( في حال حصول تسّرب أو انسكاب ما، خاصة مع العلم أن

 كانت ما إلى الحالة إعادة عادة فيه تتعذر أنه بمعنى بالكامل، إزالته يمكن ال البيئي

 .قبل من عليه

 عن التعويضهدف ب -في حال وجودها –للشركات  التقصيرّية المسؤولّية التأكد من 

ا سواء المباشر المادي الضرر  الضرر عنالتعويض  وكذلك ،متوقع غير أم أكان متوقع 

ا معينة حاالت في المعنوي  .في القانون المفروضة للضوابط ووفق 

  إقامة على البيئة عن الدفاع مجال في المتخصصة الجمعياتالتأكد من قدرة 

 ،معتبرة بيئّية اأضرار  تبارها باع تلحق التي األضرار عن لتعويضاوى المناسبة لالدع

اوذلك   .10الجماعّية المصلحةحق  فكرة إلى استناد 

  دعوى الصالحة للبت ال أمامها تقام يفترض أن التي المحكمة/ الجهةالتأكد من

بمخالفات ذات طبيعة جزائّية أو جنائّية )ضرر للبيئة أو للغير، مباشرة أو غير مباشرة 

 ناتجة عن عملّية االستخراج(.

 

وتجدر اإلشارة في هذا المجال إلى أن لبنان هو من بين الدول الموّقعة على اتفاقّية "حماية 

 11 في حيز التنفيذ، والداخلة في 1996آذار  07 في المعتمدةالبحر المتوسط من التلّوث" 

 الجزائر،، وذلك بخالف سبع دول متوسطّية ال تزال غير موقعة على االتفاقّية هي: 2008أيار 

 ي.سرائيلوالكيان اإل اليونان، سوريا، ليبيا، المغرب، بوسنة والهرسك،ال

 

                                                           

9
 Marine Pollution Emergency Response center for the Mediterranean  The Regional.2002تقديرات عام  -

Sea.   
 ضاء الفرنسي وأنه حق من حقوق الجمعيات المختصة.يتناسب هذا الرأي مع رأي الق - 10
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 نات الخطة:مكوّ  -التخطيط لحاالت الطوارئ -ب

 تشّكلمراحل  4إلى  -لتنظيمّيةامن الناحية  –عادة ما تنقسم عملّية إعداد خطة الطوارئ 

 :كاآلتي نات الخطةمكوّ 

 

I. وتتضمن:تقييم المخاطر : 

 النسكابتحديد احتماالت وقوع ا. 

 للتأخير في بدء العمل في رفع الملوِّثات تحديد العواقب المحتملة 

  والمساحات المتوقعة االنسكاب لحصر  سيناريوهات المتوقعةالتحديد

 لالنتشار.

  خطة الطوارئلنجاح / فشل قياس معايير. 

 

II.  تحديد األدوار والمسؤوليات وإعداد ملخص لألساس االستراتيجّية: السياسة(

 : ويندرج تحتها:للعمليات( المنطقي

 نظرة عامة على الخطة. 

 أساليب االستجابة. 

 الموجود والمفترض تجنيدها. موارد االستجابة 

 المسؤوليات وخطط التنسيق(. القيادة والسيطرة واإلدارة( 

 الختبار مدى الفعالّية الخاصة بالفريق  إجراءات التدريب والمراجعة

 (.)مؤسسات حكومّية وأهلّية وغيرهم...

 

III. 11)وضع اإلجراءات التي تنفذ عند حدوث االنسكاب(: اإلجراءات التشغيلّية 

 بالحادث/ الحوادث. اإلخطار 

 حجم األخطار وشدتها. تقييم 

 المناسبة )إعطاء األوامر للتحرك(. بدء أعمال االستجابة 

 القوى البشرّية والمعدات  تأمينمصادر )تحديد  الجهود البشرّية حشد

 بها...(.إلى تفاصيل االتصال الخاصة  باإلضافةوالمواد 

  المقاولين الذين يمكنهم توفير تحديد  /معرفة )دعم عملّية التنظيف

المعدة للتخزين  األوعيةالتفريغ أو غيرها من معدات الطائرات، شاحنات 

 ...(.المؤقت

                                                           
لتلّوث، لقيادة والسيطرة وإدارة االنسكابات النفطّية البحرّية، االتحاد الدولي المحدود لمالكي الناقالت المعني باا - 11

 .2011عام  -10ورقة المعلومات الفنّية رقم 
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 خرائط حساسّية السواحل في )االستفادة من  استعراض التقدم المحرز

بما  GISدخال المعلومات في نظام ... إاالنسكابالمراحل المبكرة من 

مواقع الموارد ذات الحساسّية البيئّية والمناطق  يساهم في تحديد

 (.العالية األولوّيةذات  األخرىاالقتصادّية 

  ا لتغير الموقف مع التنسيق وضبط واإلنهاء مراجعة الخطة وتعديلها طبق 

 .الموارد لتحقيق مخرجات ناجحة

 12والخيارات المتاحة تإدارة النفايا. 

 مراجعة الدروس المستفادة وتكلفة االستعادة. 
 

IV. جمع البيانات الداعمة(: دليل المعلومات(: 

  (.13)استخدام المشّتتات مثال  المراجع التشغيلّية 

  ،الخ(.النفقات. أعمال التقدم اليومي، تسجيلنماذج الوثائق )االتفاقيات.. 

 معلومات تكميلّية أخرى. 

 

  :إدارة النفاياتخيارات  -ج

I. اإلدارة والتنظيم: 

أو حصر االنسكابات  كة في عمليات تنظيف السواحلشارِ الفعالة للموارد الم   اإلدارة عدّ ت  

تقع المسؤولّية عن إدارة االستجابة للحدث على والحيوّية لنجاح العملّية.  األمورمن  النفطّية

مختلفة أو على عاتق وكالة حكومّية ن من عدد من المنظمات أو الوكاالت العاتق فريق مكوّ 

من تحديد وتوزيع القيادة والسيطرة  إدارةأو أكثر )بحسب ما يتم االتفاق عليه في  واحدة

دعم القوى  هي مهمة اإلدارةتكون وفي جميع األحوال  للمسؤوليات للخطط المشتركة(.

ومّية واألمور والتعامل مع قضايا التشغيل الي أو في عرض البحر العاملة على السواحل

 وتمويل العملّية.  اإلعالمّيةاللوجيستّية والتخطيط المستقبلي والعالقات 

                                                           
عتمد قرارات إدارة النفايات على تكلفة الخيارات المتاحة، إذ بمرور الوقت يسبب النفط المنسكب غير المزال ت - 12

تراكم حطام السفن، إما نتيجة لتحطم السفينة أو نتيجة ضياع الشحنة أو نتيجة حطام مصدره الساحل. وتسهم 

د الملوثة بالنفط الناتجة عن عمليات االستجابة مثل المالبس الواقية وحواجز التطويق الطافية التالفة، وأكياس الموا

التخزين وغيرها من أوعية النفايات بصورة كبيرة في حجم النفايات الناتجة في أعقاب انسكاب النفط، وتعتبر 

ا لتدهور حالتها مع مرور الوقت  األكياس البالستيكّية وسيلة لنقل المادة الملوثة بالنفط وليس لتخزينها وذلك نظر 

 وتحللها في الشمس.

ي العديد من البلدان تتطلب اللوائح الوطنّية التصديق على استخدام المشتتات من قبل السلطات المختصة، إذ ف -13

ا ألن النزاعات قد تنشأ وقد  ا نظر  ا هام  تفرض الغرامات إذا استخدمت يعتبر اإللمام بسياسة استخدام المشتتات أمر 

 المشتتات بدون موافقة مسبقة أو بدون إتباع اللوائح الوطنّية، وهو أمر يفترض االلتفات إليه في لبنان.
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في اعتباره مصالح جميع  اإلدارةستخدم يضع فريق التنظيف التي سوف ت   أساليب عند تقرير

االستخدامات المحلّية المختلفة للبيئة البحرّية: الترفيه، السياحة، مصائد  المستفيدين من

تصنيف خيارات ... وعليه، من المفترض المهتمة بالبيئةاألخرى ، الهيئات ة، الصناعكاألسما

ا لألولوّية، و الناتجة عن التلّوث بالنفط إدارة النفايات تكون من خمس هي توترتيبها وفق 

 :14خطوات منفصلة

 

 .خفض كمّية النفايات الملوثة بالنفط .1

 .التنظيفإعادة استخدام الموارد المستخدمة أثناء عملّية  .2

إعادة تدوير النفط السائب من خالل إدخاله ضمن تيارات المصافي أو تثبيت النفط  .3

والمادة الملوثة بالنفط الستخدامها في استصالح األراضي أو مشروعات إنشاء 

 .الطرق

 استعادة القيمة الحرارّية لمادة النفايات كوقود لتوليد الطاقة أو التدفئة. .4

ال يمكن التعامل معها إال من خالل الحرق أو الدفن في التخلص من النفايات التي  .5

 مدافن النفايات أو التحويل إلى أسمدة.
 

II. :إجراءات ما قبل التلّوث النفطي 

يتم التشدد في مرحلة ما قبل التلّوث بالنفط من خالل اإلشراف على أعمال التنقيب والحفر، 

المتبعة البيئّية  اإلجراءات من عةمجموحيث ي فترض بالتقارير الدورّية أن تؤّكد على حصول 

 :15اإلجراءات هذه بين من وتساهم في تقليص الحوادث. البيئة حمايةالتي تكفل 

 التآكل من األنابيب حماية إجراءات. 

 النقل أنابيب وصيانة دوري مراقبة برنامج. 

 التلقائي للتوقيف صمامات ونظام، إنذار بأجهزة المتصلة مراقبة كواشف الضغط 

 .متوقع غير تسّربوجود  حالة في للمضخات

 :وجود خطط طوارئ تتضمن ما يلي 

                                                           
لتخلص من النفط وحطام السفن، االتحاد الدولي المحدود لمالكي الناقالت المعني بالتلّوث، ورقة ا -14

 .2011عام  -9المعلومات الفنّية رقم 

15 - Lignes directrices environnementales (Coface), Extraction, transport, transformation et stockage 

des hydrocarbures- Oléoducs et gazoducs, novembre 2002. Vue le 19/02/2013.  

httpp://www.ecobase21.net/Petrole/PDF/GazoducsOleoducs.pdf 
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  الالزمة للحفاظ على قدرات االستجابة الفعالة عن  16موارد التمويلخطط

توثيق نتائج المناقشات بوضوح في خطة تتضمن  ،طريق المشتتات

 الطوارئ.

 ىعل اآلثار لتقليل متوقع غير تسّرب حالة في الطوارئ بإجراءات اللتزاما 

 .البيئة

  طرق حصر النفط في حال انسكابه تحتوي على الوسائل/ األدوات التي

 ينبغي استخدامها: جرافات، كانسات...الخ.

 ا تستخدم التي (البيولوجّية) الطبيعّية المعالجة طريقة ا البكتري من أنواع 

 .الماء أو بالتربة ترتبطالتي  الملوثات استخالص مقدورهاوالتي ب

 فريق التدخل في حال التلّوث. تحضيرات وتدريب 

 :تفضيل سياسات العمل على التخلص من التلّوث تتضمن على سبيل المثال 

مدافن  تلك التي تستخدمالتي تؤدي إلى تدمير النفط على  العمل أساليب

 النفايات رغم أنها قد تكون أكثر تكلفة.

 17بناندليل استخدام المواد الكيميائّية المسموحة / غير المسموحة في ل. 

 

 إعالم آليات مع ،النفطّية النفايات إلقاءالمرتبطة بأعمال  التصاريح على الحصول 

 .األذونات هذه للبيئة بكافة المتحدة األمم برنامج

 للتأكد: الموانئ تزور التي السفن مراقبة 

 السالمة مقاييس تستوفي التي ال من تلك، 

  سنة 15 عن عمرها يزيد التيأو تلك، 

 سنتين في مرتين من أكثر حتجزتا أو تلك التي،  

  ألسباب شركاتال تستأجرها) سوداءالالسفن  الئحةأو تلك الموضوعة على 

 (.ضريبيتتعلق بالتهرب ال

 

 18ب بشكل ال لبس فيهمواقع تخزين النفط المنسك تحديد. 

  الخ المتأثرة سلب ا .الحيوانات البحرّية: طيور سالحف. إنقاذعمليات القدرة على تنفيذ.

 .قع النفطّيةبالب

                                                           
النفايات: عمليات التداول والنقل، وت عّد أحد المكونات الهامة للتكلفة  تشمل تكاليف التخلص من - 16

 اإلجمالّية لالستجابة لالنسكاب.

 حتاج مثل هذا الدليل إلى ورشة عمل مختصة مشتركة بين وزارتي البيئة والطاقة في لبنان.ي - 17
يط عملّية إنشاء مواقع يؤدي االتفاق المسبق مع مالكي األراضي والسلطات التنظيمّية إلى تبسو - 18

 التخزين حين يحدث االنسكاب.
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  القدرة على تأمين االستجابة من الطائرات الكبيرة متعددة المحركات والمراكب

 مختلفة األحجام في حال االنسكابات البحرّية الكبيرة.

 

 

III.  حدوث تسّرب أو  حاالت الطوارئللتخلص ومعالجة النفايات في التخطيط(

 : انسكابات(

المتاحة للتعامل مع كّميات وأنواع  تستعرض خطط الطوارئ بدائل التخلص من النفايات

ا ألن أساليب التنظيف  ،محليعلى حلول بطابع  وترّكز ،مختلفة من المواد الملوثة بالنفط نظر 

والتخلص من النفايات المستخدمة سوف تعتمد إلى حد كبير على التشريعات الوطنّية 

ات الملوثة بالنفط نقل النفاي ، حيث ي فترضوالمحلّية التي تنظم التخلص من النفايات

ا للوائح محلية . وفي بعض البلدان يلزم استصدار تراخيص 19وتخزينها والتخلص منها طبق 

 لمواضع التخزين المؤقت والمقاولين العاملين في مختلف مهام التخلص من النفايات.

 

 عملّية التخطيط لحاالت الطوارئ أثناءالعوامل التي يجب أن تؤخذ في االعتبار أهم تتضمن 

 ما يلي:

 .تنفيذ خطة الطوارئ المعّدة للحاالت المماثلة 

  تأمين عمليات الربط اللوجيستية المالئمة بصورة عضوّية، واستخدام المشتتات

 . ومعدات الرش والمراكب والطائرات المناسبة بأسرع وقت

  تقرير موثوق مبكر حول تقديرات كمّية النفط العالقة بدقة إذ قد  إصدارالقدرة على

 .أو تكاليف عملّية التنظيف األضرارن هناك مطالبة بتعويض عن تكو

 الفريق المدربالتأكد من  :التمارين العملّية ونشر معدات الرش بانتظام تنفيذ، 

التفييشات واالختبارات الدورّية للمعدات للحفاظ  )إجراءجهوزّية المعدات المناسبة 

 ...(.المعدات على معايير تدريب الموظفين وتصحيح أّية أعطال في

  ّالصيانة  وإجراءاتيومي ألعمال الكشط والتنظيف في البحر وللمعدات  تأمين سجل

 .الملحقة

 التخلص النهائي من النفايات لتجنب تجاوز سعة كل مسار من مسارات  تنظيم

في بعض األحيان يمكن أن يصل حجم النفايات المتولدة إلى ) التخلص من النفايات

 . (المنسكب في األصل عشرة أضعاف حجم النفط

 

 

 

                                                           
 ال يوجد مثل هذه اللوائح في لبنان حتى اآلن. - 19
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IV. الرصد بعد االنسكاب: 

حتى بعد انتهاء عمليات التنظيف قد تظل هناك حاجة إلى رصد المناطق التي تركت 

للتنظيف بصورة طبيعّية، لتحديد آثار النفط على الموارد الحساسة مع مرور الزمن، أو لبدء 

ارك في هذه األنشطة بوجه عام تدابير استعادة لإلسراع باالستعادة الطبيعّية. وعادة ما يش

والجامعات والمختبرات وغيرها من  مراكز األبحاث العلمّية الرسمّية،علماء مؤهلون من 

 والمتطوعون. ،المؤسسات المتخصصة

ا  تعتمد جودة المعلومات المتاحة لإلعداد لتقرير الحادث ولدعم مطالبات التعويضات أيض 

 .المقننة وتوثيقها لسجالتبصورة أساسّية على المواظبة على حفظ ا

 
 

 :20عشرة أسئلة لتقييم مدى مالءمة خطة الطوارئ

مع وضع الحركة المحتملة ألي نفط منسكب في االعتبار، هل تم تقييم واقعي  .1

ا للخطر؟  لنطاق وشدة التهديد المحتمل والموارد األكثر تعرض 
 

نظيف هل تم االتفاق على أولويات الحماية مع وضع جدوى مختلف خيارات الت .2

 والحماية في االعتبار؟
 

لحماية المناطق المختلفة وتنظيفها وتم شرحها  ةاستراتيجيّ هل تم االتفاق على  .3

 بوضوح؟
 

هل تم تخصيص جميع الوظائف الالزمة لالستجابة وبيان مسؤوليات جميع  .4

 ومراكز األبحاث والمعنيين المباشرينهل جميع المنظمات ، أي المشاركين بوضوح

 ؟مولياتهعلى دراية بمسؤ
 

هل تكفي مستويات المعدات والمواد والعمالة للتعامل مع الحجم المتوقع لالنسكاب؟  .5

 ؟لم تكن تكفي فهل تم تحديد موارد احتياطّية إذا
 

تحديد المواقع المؤقتة لتخزين النفايات ومسارات التخلص النهائي بدقة هل تم  .6

 منها؟
 

امل وعمل ترتيبات المراجعة اإلخطار والتقييم المبدئي بالك إجراءاتهل تم شرح  .7

 المستمرة لتقدم عمليات التنظيف وفعاليتها؟
 

                                                           
، االتحاد الدولي المحدود لمالكي الناقالت المعني التخطيط لحاالت الطوارئ في انسكابات النفط البحرّية - 20

 .2011عام  -16بالتلّوث، ورقة المعلومات الفنّية رقم 
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 هل تم وصف ترتيبات ضمان االتصال بفعالّية بين الشاطئ والبحر والجو؟ .8
 

التي تتم فيها أعمال هل الخطة متوافقة مع الخطط الخاصة بالمناطق المجاورة  .9

 ؟التنقيب في الحقول النفطية المجاورة
 

 ار جميع جوانب الخطة؟تم اختبسبق أن هل  .10

 

  وبالعموم:

ال ، ويعتمد مفتاح عمليات االستجابة الناجحة على بناء هيكل تنظيمي له قيادة وإدارة فعالة

ا لحجم الحادث ا على زيادة أو خفض حجمه طبق  ، كذلك بد للهيكل التنظيمي أن يكون قادر 

المساعدة وبخاصة في  يجب إنشاء آليات إلدارة المتطوعين والمطالب اإلعالمّية وتقديم

 .الحوادث الكبيرة

 

 اإلنسكابات عبر الحدود -د

على الرغم من أنها غير شائعة، إال أن الحوادث الكبرى يمكن أن تؤدي إلى أن يؤثر النفط 

، وهنا ينبغي االلتفات إلى كل االحتماالت التي يمكن أن تنشأ في المنطقة على عدة بلدان

 369و 367وفي البلوكات  9إلسرائيلي في البلوك اللبناني رقم الحدودّية بين لبنان والكيان ا

 الواقعة على تخوم المنطقة االقتصادّية الخالصة للبنان من الجانب الفلسطيني المحتل.

  

ا ترتيبات االستجابة الخاصة به، إال أنه يجب التفكير لكل بلد سوف يكونفي الغالب   مسبق 

مع العلم بوجود مقاطعة، ومع  الكبرى عبر الحدودفي إنشاء نظام التعامل مع العمليات 

 االلتفات إلى أن الكيان المحتل غير موّقع على اتفاقّية حماية البحر المتوسط كما أشرنا.

 

يتم تخصيص القطاعات البحرّية المشتركة لكل بلد من البلدان المتضررة، أو قد وفي العادة 

لكن هذا األمر بالتأكيد  ،امة للموارد المشتركةيتولى بلد ما القيادة الع أنيتم االتفاق على 

والعابرة للحدود باعتبارها أولوّية  تحقيق االتصال الوثيق بين المنظمات الوطنّية يتطلب

 كبرى في هذا المجال.

 

عمل للمراكب والطائرات من بلد ما  أذونات إمكانّية منحكذلك تتطلب االنسكابات العابرة 

أكثر فعالّية عبر الحدود.  ةمساعدللحصول على مجال الجوي لبلد آخر في المياه اإلقليمّية أو ال

ويمكن أن تنشأ صعوبات أخرى عندما ال تتوافق مخططات التصديقات على استخدام المواد 

الكيميائّية وغيرها من المواد بين البلدان المشاركة، وحين تختلف األنظمة القانونّية 

 أو على ترتيبات التعويضات.قة، إما على االستجابة ذاتها المطبّ 
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وألن االنسكابات أو رمي المخّلفات وتلويث المناطق هو أمر وارد عبر الحدود المشتركة، فإنه 

من المهم بمكان وضع التشريعات المناسبة في هذا المجال في وقت مبكر، بحيث تحفظ 

 .حق لبنان في مقاضاة "إسرائيل" في المحافل الدولّية المناسبة عند الضرورة

 

 ثالث ا: المتطلبات واألنظمة القانونّية

 

 طّية:النفالمتعلق باألنشطة  البيئي للتقييم واإلقليمي الدولي التكريس -أ

ا وقبوال   البيئة حماية وسائل أكثر القانوني التنظيم أو التشريع عتبري    دول غالبّية في انتشار 

التشريع  يستهدفو .البيئة حمايةو التشريعات فعالّية بين قوّية عالقة لوجود وذلك العالم،

 التصرف ألوان جميع على الرادعة العقوبات إقرار طريق عن بالبيئة اإلضرار منع البيئي

 السلطات من تصدر التي األوامر في القانونّية اإلجراءات بالبيئة، وتتمثل الضارة والسلوكيات

ا متمثلة البيئة بحماية المختصة اإلدارّية  .لتصريحأو ا المنع في أساس 

 الجهود تكثيف على ساعد قد المجتمعات لدى البيئي الوعي ظهور أن إلى اإلشارة وتجدر 

، وعليه، فقد ظهر إلى العلن عدد من الدولي المستوى على السيما البيئة لحماية الرامية

االتفاقيات والبرتوكوالت واإلعالنات العالمّية التي تكفل الحد من التلّوث وتحديث إجراءات 

 حماية والحد من المخاطر أبرزها:ال
 

 يؤكد الذي همن عشر السابع المبدأوالسيما منه  1992دي جانيرو لعام  ريو إعالن 

 مضرة آثار إلى يؤدي أن شأنه من عمل أي قبل التأثير مدى دراسات على إجراء

 زالمحر التقدم ضوء على ،2012التفاقّية ريو عام  اإلطار االتفاقّية تتعديالو .بالبيئة

والتي  المعتمدة المبادئ اتفاقّية  علىتعديال   أدرج الذي الدولي للبيئة القانون في

 اإلدارة المستدامة ومبدأ التنمية ومبدأ دافعي الملوث ومبدأ الحيطة مبدأ شملت

 .المتكاملة

 

 عشر  والخامس عشر الرابع هئيمبد في 1972عام  الذي نادى ستوكهولم إعالن

 .البيئة على رارأض تفاديل عقالني بتخطيط

 

 التي كّرست:1982 كانون األول 10 في المؤرخة البحار قانون اتفاقّية ، 

 .تأسيس حقوق حرّية المالحة 

 ( 12تعيين الحدود البحرّية اإلقليمّية .)ميل بحري عن الشاطئ 

 .تعيين المناطق االقتصادّية الخالصة 
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 تعيين قواعد توسيع الجرف القاري. 

  مثال  لجنة األمم المتحدة لحدود الجرف وضع آليات لحل النزاعات(

 القاري(.
 

 التي ضمنت حفظ التنّوع البيولوجي، 1992لعام  اتفاقّية التنّوع البيولوجي ،

 واالستخدام المستدام لمكوناته.

 

 إسبو اتفاقّية ESPO-  اللجنة االقتصادّية طارإ ضمن المعتمدة -1997فنلندا عام 

 الدول على أن والتأكيد التأثير تقييم مدى نظيمتوالقاضية ب ،باوألور المتحدة لألمم

 بتصريح القرار اتخاذ البيئة، قبل على التأثير لمدى تقييم إجراء على السهر األطراف

 .اإلقليمي اختصاصها ضمن به القيام المزمع النشاط مباشرة أو

 
 

 :21نظرة عامة حول اتفاقّية برشلونة للحماّية من التلّوث -ب

ا  التلّوث من المتوسط األبيض البحر لحماية رشلونةب اتفاقّية عتبرت   ا هام   مجال فياجتهاد 

 في البيئي الدولي القانون كان عندما فيها، مدتاعت   التي الفترة إلى بالنظر حماية البيئة،

 .األولى تكونه مراحل

 مصادر بجميع اهتمتو جوانبه، جميع من البيئي الوسط هذا إلى مشاكل ت االتفاقّيةنظر

 الدول على ينبغي أدنى كحد اعت برت االلتزامات، من فرض مجموعة طريق عن لّوث،الت

 على االلتزام هذا ويرتكز التلّوث، على والقضاء التخفيف أجل من به، االلتزام المتعاقدة

 وتبادل والتقني والمجال العلمي رصد التلّوث، مجال في المشاطئة، الدول بين التعاون

 .والتكوين المعلومات

 

 اعتبرت التي اإلضافّية البروتوكوالت من مجموعة اعتماد تم االتفاقّية، تنفيذ أجل منو

 مع بروتوكولين اعتماد تم ذلك إثر وعلى التلّوث، مصادر مختلف لمكافحة كأدوات تنفيذّية

 السفن من البحر في النفايات بإلقاء األول البروتوكول يتعلق .آن واحد في االتفاقّية

 اعتمادجرى  ذلك بعد الطارئة، الحاالت في بالتلّوثالثاني  البروتوكولتعلق يوالطائرات، و

 بالتلّوث األمر ويتعلق اليونيب() للبيئة المتحدة األمم برنامج رعاية أخرى تحت بروتوكوالت

 ونقل البيولوجي التنّوع وحماية البحار قاع استغالل عن والتلّوث الناجم برّية مصادر من

 .الخطيرة النفايات

 

                                                           
ا ألهميتها القصوى في هذا المجال.مالح - 21  ظة: لقد تم إفراد فقرة خاصة باالتفاقّية نظر 
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 ،المجموعة هذه بلدان لدى المعرفة تراكم في أساسّية مساهمة األعمال هذه ساهمت وقد

 تطبيق على ساعدتها ومؤسساتّية، وتقنّية وعلمّية مادّية عالية قدرات امتالكها وبالتالي

 المتوسط األبيض البحر دول ر. لكن مع ذلك فإن أغلبالبح تلّوث لمكافحة التدابير الالزمة

 بحيث التلّوث، عن الناجمة عن األضرار والتعويض المسؤولّية نظام تى اآلنلم تتبنى ح

 منصف   تعويض على من الحصول التلّوث ضحايا نيمكّ  نظام وضع في الدول هذه فشلت

 .االقتصادّية والمصالح البيئّية المصالح بين التوفيق صعوبةباعتبار  ،وكاف  

 

 

 يئة البحرّية ومستلزمات العمل فيها:ات المطلوبة في لبنان لحماية البالتشريع -ج

 

I. :سياسات العمل 

)الحماّية  المتناقضة االنشغاالت التوازن بينإن المهمة الرئيسّية للتشريعات البيئّية هي إيجاد 

 :فإن الحكومة اللبنانّية مدعّوة إلى تبني سياسات عمل أهمها التالي وبالتالي واالقتصاد(،

 

 حماية أجل من ،حوض المتوسط بين التعاون عزيزبت المتعلق دوليال نهجال تفعيل 

مع األخذ بعين االعتبار ضرورة مراقبة  تلّوث ا، يزداد الذي المتوسط البحر األبيض

 األنشطة الملِوثة التي يمكن أن يتسبب بها "الكيان اإلسرائيلي" تجاه لبنان.

 

 قانون ةاتفاقيّ  وأن خاصة المتوسط، األبيض البحر في السفن على الرقابة تكثيف 

 تسمح التي العلم، ودولة الميناء، دولة من كل اختصاصات حددت 1982عام ل البحار

 عبر ونقلها النفايات، إلقاء عن الناجم التلّوث مكافحة السفن، وبالتالي بمراقبة لهما

  .الحدود

 

 اتفاقّية في الواردة وتعزيز المبادئ التلّوث، أنواع وأشكال لتقييم نظام وضع 

 ومبدأ ،)انظر اإلطار المرفق( البيئي األثر ودراسة والحذر، الوقاية، بدأكم برشلونة

 .دافعي الملوث

 

 القدرات وبناء القائمة، واإلقليمّية المحلّية الهياكل بناء ينبغي التنسيق، حيث من 

 الحديثة والتكنولوجيا الالزمة التجهيزات وتوفير للتلّوث، الرصد المستمر مجال في

 المجال. في هذا
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 واتفاقّية ريو، إعالن من العاشر المبدأ في الواردة المعايير تنفيذع آليات عمل لوض 

 القرارات صنع في الجمهور مشاركة اإلعالم، ومبدأ في بالحق المتعلقة ،22هوسرآ

 إنجازها يتم التي يتعلق بالمشاريع فيما خاصة البحرّية، البيئة بحماية المتعلقة

،  منظمات الفاعلة )مسؤولين، الجهات مختلف بين المعلومات نشر وتعزيز مستقبال 

 موثوقّية خالل ضمان من (،...الخجمهور الخاص، القطاع في لينغِ مِش  حكومّية، غير

 .وتحديثها البيانات

 

 البحرّية البيئة المتعلق بحماية برشلونة نظام مع الوطنّية التشريعات تكييف ضرورة 

 .البحرّية البيئة بحماية لقالمتع في المجاالت خاصة ،الساحلّية والمناطق

 

 

 

 

 

                                                           
 وذات وشفافة يدةمتزا فرص ينتأم يتم خالله من األطراف، متعدد بيئي اتفاق هي آرهوس تفاقيةا - 22

 يرةجد عالقة واستحداث يئيةالب اإلدارة شبكة يزلتعز يلةوس وهي ين،للمواطن بها موثوق ةتنظيمي إجراءات

 بهدف: المجتمع ينب وتفاعل بالثقة

 يئية.الب المعلومات إلى الوصول 

 مجتمع نحو إلى التحول الوصول وضمان القرار صنع يةعمل في يةالشعب المشاركة يمةق يزتعز 

 بيئي ا. مسؤول

 يةاالتفاق في الواردة المبادئ يزالتأكد من التزام الدول بتعز. 

  المناسبة يةوبالشفاف المناسب الوقت في ونشرها معهاوج المطلوبة المعلومات يعجمتوفير. 

 العامة والمشاركة المعلومات إلى الوصول بشأن ألوروبا ةياالقتصاد المتحدة األمم لجنة ةياتفاق توقيع تم

 آرهوس، ةياتفاق باسم عادة تعرف والتي ،يئيةالشؤون الب في القضاء اللجوء إلى وإمكانية القرار صنع في

 30 في ذيالتنف زيح ةياالتفاق ودخلت .آرهوس نةيمد في الدانمرك في 1998 عام زيرانح 25 في وذلك

 .دولة 45 هايعل صدقت 2013 شهر أيار من ، وابتداء  2001تشرين األول 

ا ينالمواطن آرهوس يةاتفاق تمنح  يةوإمكان العامة، والمشاركة المعلومات، إلى بالوصول خاصة حقوق 

 للحدود العابرة يئةبالب المتعلقة المسائل بشأن يةالحكوم القرارات صنع ياتلعم في القضاء؛ إلى اللجوء

 .والجمهور العامة السلطات ينب التفاعل على أساسي بشكل ترّكز فهي ية،والمحل يةوالوطن
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يئي واالجتماعيدراسة األثر الب  

 

هي إجراء قانوني ي طلب فيه من صاحب المشروع أن ي قّدم كل المعلومات  -

البيئية إلى السلطة المعنية بإصدار الموافقة بحيث يمكن استخدام هذه 

ّناع القرار.  المعلومات التخاذ أفضل القرارات المستنيرة من ِقبل ص 

 نيين بالمشروع.تتضمن استشارات ومشاركة من قبل الجمهور وكل المع -

هي أداة لتحديد اآلثار البيئية واالجتماعية المحتملة للمشروع، وتقييم  -

مدى 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. -

ج الدراسة تستعمل في إدارة المراحل التالية المتعلقة بتصميم نتائ -

 المشروع ومرحلتي البناء والتشغيل.

التركيز على التأثيرات البيئية األكثر أهمية، ودرس البدائل المالئمة،  -

 وتقويم صالحية وكفاية المعلومات والبيانات المرجعية.

 

 عي؟ماذا ينتج عن دراسة تقييم األثر البيئي واالجتما

 تنتج تعهدات والتزامات عملية تقييم األثر البيئي واالجتماعي. -

تحدد األدوار والمسؤوليات التي تضع التعهدات وااللتزامات موضع  -

 التنفيذ العملي.

، والتفتيش Audit، والتدقيق Verificationتسمح بــ: التحقق  -

Inspection والرصد ،Monitoring  وذلك للتأكد من فعالية إجراءات

 لتخفيف وإدارة المتغيرات.ا
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II. :التشريعات المقترح إعدادها 

وهو كان  ي عّد لبنان من بين البلدان التي ال تملك تجربة كبيرة في مجال التشريعات البيئّية،

قد أدخل مفهوم "تقييم األثر البيئي" في التسعينيات من القرن الماضي، ثم عمل بين عامّي 

وزارة البيئة،  " من إعدادتقييم األثر البيئي"لمرسوم مسوّدة على وضع أول  2001 -2000

تاريخ  2012إلى العام  ، وصوال  آلية مراجعة الدراساتتتعلق بقرارات وضع ألجله مجموعة و

 .23البيئي األثرصول تقييم المتعلق بأ 8633تحت رقم  2012آذار  28المرسوم في  ارقرإ

التلّوث  من البيئة حماية قوانينالمتعلقة بات وألن لبنان ال يملك كل األنظمة والتشريع

النفط أو االنسكابات التي يمكن أن تحصل أو غيرها من أنواع وأشكال  نقل عن الناتج

 ، لذلك يحتاج إلى العديد من التشريعات أبرزها التالي:التلّوث التي وردت في هذا التقرير

  ّث مياه البحر بالمواد تشريع يتعلق بمسؤوليات الشركات المنقبة عن أعمال تلو

تنجزه الدولة اللبنانّية وليس  االنفطّية، حيث يفترض بهذا التشريع أن يكون أمر  

 الشركات المشِغلة.
 

  المستدامة التنمية إطار في البيئة على المحافظة ةباستراتيجيّ تشريع يتعلق: 

 .قاع البحر استغالل تنظيموالمفقودة  المناطق البحرّية استعادة
 

 بشكل سييرهاتو النفط نقل عمليات لتنظيم البنود من مجموعة منتشريع يتض 

 .البيئة حماية متطلبات مع يتوافق
 

  والمنشآت  والهياكل تآالمنش حول الحماية محيطوأشكال  حدود يحددتشريع

 .األساسّية
 

  التشريعات الخاصة بنقل وتوزيع النفط )على أشكاله( التي تكفل حماية البيئة

 عن أعمال التلّوث أثناء وبعد النقل.وتحديد المسؤوليات 
 

 التأثيرات السلبية  عن ةالناتج األضرار عن للتعويض صندوق بإنشاء تشريع يتعلق

 من الملوثات والمواد المستخدمة في الصناعة النفطية.
 

 تلّوث عن العمل بيئة في الناجمة المهنّية األخطار من العمال بحماية تشريع يتعلق 

 .الهتزازاتوا الضوضاء وعن الهواء
 

 المتكاملة للمناطق باإلدارة المتعلق البروتوكول علىلبنان  مصادقة ضرورة 

 .برّية وأنشطة مصادر من التلّوث بمكافحة المتعلق البروتوكولو الساحلّية،

                                                           
 راجع المراسيم الصادرة عن وزارة البيئة بهذا الخصوص. - 23
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 المنطقة االقتصادّية الخالصة الخاصة  في البيولوجي التنّوع بحماية االلتزام تشريع

 .باالنقراض المهددة األنواع وحماية الصيد، وتنظيم بلبنان
 

 فرص من المزيد منحهم خالل من الحكومّية، غير المنظمات دور تعزيزتشريع ل 

ّوث والتلويث التي يمكن أن تنشأ ألعمال التل -ة للمراقبة والرصد بالحد األدنىالشراك

  عن أعمال الشركات المشِغلة.
 

 االلتزاماتلتطبيق  ِغلةالعاملة والمش تطوير القدرة على مراقبة الشركاتتشريع ل 

 .المتعلقة بالبيئة والسالمة والصحة
 

  من اتفاقية حماية البحر المتوسط  15ة المادوضع التشريعات التي تضمن تطبيق

 الوصول إمكانية للجمهوروالتي تكفل  والمشاركة الجماهيري اإلعالمالمتعلقة ب

 يحتمل أو التي تؤثر بيرالتدا أو األنشطةالخاصة ب البيئة عن إلى المعلومات المناسب

 .أو غير مناسبة ضارة بطريقهعلى البيئة نتيجة أعمال التنقيب عن النفط  تؤثر أن

 

 خاتمة:

بالرغم من انطالق دورة التراخيص للتنقيب عن النفط في لبنان، والبدء بالتحضيرات األولية 

المنتجة والمصّدرة  لهذه العملية المعقدة التي يتوقع منها لبنان أن تضعه على خارطة الدول

للنفط في العالم، كان ال بد من إعداد هذا البحث الذي من شأنه اإلضاءة على اآلثار البيئية 

كما هو حال الكثير من البلدان المنتجة للنفط و -لحوادث النفط المحتمل حدوثها في لبنان

 .-والغاز

عداد مجموعة من يقع على رأس األولويات المفترض في الحكومة اللبنانية اتخاذها إ

مسوّدات مشاريع القوانين التي من شأنها تحديد المسؤوليات في حال حدوث تلّوث نفطي 

تشريع يتعلق لتها إلى المجلس النيابي وأهمها إلحا اتمهيد   -مهما كان منشؤه -في البحر

م بمسؤوليات الشركات المنّقبة عن أعمال تلّوث مياه البحر بالمواد النفطّية، خاصة وأنه ل

يتبين حتى اآلن أن الحكومة بصدد مناقشة الشركات المشِغلة أو االطالع على شروط 

 وظروف العمل التي تتبناها هذه الشركات في حال حدوث تسّرب أو انسكاب.
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 المالحق
 

 

 

 طالمتوس األبيض للبحر رّية والمنطقة الساحلّيةالبح البيئة حماية اتفاقّية :1ملحق رقم 

 نفطي في العالمالتسّرب الأكبر حوادث  :2ملحق رقم  
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المتوسط األبيض للبحر البحرّية والمنطقة الساحلّية البيئة حماية اتفاقّية: 1ملحق رقم 

ة البحر المتوسط من التلّوث ياتفاقّية حما تمدعت  ا

ــــلونة( ف باط  16ي )اتفاقّية برش ــــ في  1976ش

ضــين للدول الســاحلّية لمنطقة البحر مؤتمر المفوّ 

المتوســـط لحماية البحر المتوســـط الذي عقد في 

ــــلونة ــــباط  12وبدأ نفاذ االتفاقّية في  ،برش ش

ـــلّيةوتم تعديل االتفاقّية  ،1978 ـــطة  األص بواس

ــدة في  ــديالت المعتم من  1995حزيران  10التع

ــــين في اتفاققبل مؤتمر المفوّ  ّية حماية البحر ض

سط من التلّوث وبرتوكوالتها الذي عقد في  المتو

ــرة  ــت ــف ــي ال ــونــة ف ــرشــــــل ــران 10 -9ب ــزي  ح

(UNEP(OCA)/MED IG.6/7)  وبـــدأ نـــفـــاذ

ـــ  االتفاقّية المعدّ  لت على أنها "اتفاقّية جّ لة التي س

حماية البيئة البحرّية والمنطقة الســــاحلّية للبحر 

 .2004تموز  9المتوسط في 

 

 المتعاقدة فاألطرا إن

ة القيمــة تــدرك إذ ة االقتصـــــاديــّ  واالجتمــاعيــّ

 منطقه في البحرّية للبيئة والثقافّية والصــــحّية

 ،المتوسط البحر

 هذا على الحفاظ مســؤولياتها في اتمام   تعي إذ

ــتدامة بطريقة وتنميته التراث  عوتمتّ  لفائدة مس

 ،والمقبلة األجيال الحاضرة

 من تهــديــد التلّوث على يترتــب بمــا تعترف إذ

ة للبيئــة  وبين بينهــا العالقــة ولتوازن البحريــّ

ــاتهــا ة ومواردهــا كــائن ــّ ــــتخــدامــاتهــا الحي  واس

 ،المشروعة

ــــــة بهيــدروغرافيــا المميزات تعي إذ  الخــاص

ــــط البحر منطقة وإيكولوجيا  وقابليتها المتوس

 ،إلى التلّوث للتعرض

يات أن تالحظ إذ فاق ّية االت لدول ها ا  المعمول ب

 تم الذي التقدم رغم - يتغط ال هذا المجال في

 ومصـــادره البحري التلّوث نواحي جميع -إحرازه

جات تفي وال يا خاصـــــة باالحت قة ال  البحر لمنط

 ط،المتوس

 بين الوثيق التعاون إلى الحاجة اتمام   رقدّ ت   إذ

 منســق لنهج المعنّية الدولّية والمنظمات الدول

 البيئة لحماية اإلقليمي الصــــعيد وشــــامل على

 ،وتحسينها المتوسط البحر منطقة في ةالبحريّ 

 المتوســــط، البحر عمل خطة أن اتمام   تعي إذ

قد  ا،تطوره وطوال 1975 عام في اعتمادها منذ

 لمنطقة المســتدامة التنمية عملّية في ســاهمت

ــــط البحر نت المتوس كا بة و ثا ّية أداة بم  جوهر

ة لألطراف ــّ ــدة ودينــاميكي ــاق ــذ في المتع  تنفي

 ،التهاوبروتوكو االتفاقّيةب المتعلقة األنشطة

 المتحدة األمم مؤتمر نتائج االعتبار في تأخذ إذ

 دي ريو في المعقود والتنميــة بــالبيئــة المعني

 .1995ران يحز 14 - 4الفترة من  في جانيرو

ــذ إذ ــأخ ــار في ت ــــــ   االعتب  ـل جنوة إعالن اأيض

ـــيا وميثاق ،1985عام وإعالن  1990لعام  نيقوس

ــــأن القاهرة ــــطي األوروبي التعاون بش  المتوس

لعام  المتوســـط البحر حوض في البيئة بشـــأن

 1993 لعام البيضاء الدار مؤتمر وتوصيات 1992

ـــأن تونس وإعالن ـــتدامة التنمية بش  في المس

 ،1994لعام المتوسط  البحر

 التفاقّية الصلة ذات األحكام االعتبار في تأخذ إذ

خليج  في تمت التي البحار لقانون المتحدة األمم

 ، ووقعت1982كانون األول  10 في ونتيجوبيم

 ،كثيرة متعاقدة أطراف عليها

 :يلي ما على اتفقت قد

 الجغرافّية التغطية: 1 المادة

 البحر منطقة تعني االتفاقّية، هذه ألغراض 1-

ــط للبحر البحرّية المياه المتوســط، ذاته،  المتوس

 اغرب   يحدها التي وبحاره خلجانه ذلك في بما

 من ســبارتل رأس بمنارة يمر الذي الطول خط

ــــيق خل مض بل مد ق   طارق، ج ــــر  التخوم اوش

ّية ــــيق الجنوب يل لمض لدردن نارتي بين ما ا  م

 .وكمكالي مهمتسيك
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 المناطق إلى االتفاقّية تطبيق يمتد أن زيجو 2-

داخل  متعاقد طرف كل يعرفها كما الســــاحلّية

 .أراضيه

 االتفاقّية متصـــل بهذه بروتوكول ألي زيجو 3-

ة التغطيــة يمــد نأ ذلــك  على لتنطبق الجغرافيــّ

 .نالمعيّ  البروتوكول

 

 التعاريف: 2 المادة

 االتفاقّية: هذه ألغراض

سان قيام "التلّوث يعني - أ شرة بطريقة اإلن  مبا

ــرة غير أو  في البيئة طاقة أو مواد بإدخال مباش

 األنهار ينتج مصــــاب في ذلك في بما ،البحرّية

ـــارة آثار عنها ينتج أن يحتمل أو عنها تلحق  ض

ــالمواد ة ب ــّ ــاة الحي ة والحي ــّ ــار البحري  على وأخط

ــحة ــرّية الص ــطة وتعوق البش  بما البحرّية، األنش

 المشروعة واالستعماالت األسماك ذلك صيد في

 وخفض البحر مياه استخدام بنوعّية وتضر للبحر

 .بها"االستمتاع 

 إليهــا يعهــد التي الهيئــة ة"المنظمــ"تعني -ب

ـــؤولية  17للمادة  اوفق   األمانة وظائف فيذتن مس

 .االتفاقّية هذه من

 

 ةعام أحكام: 3 المادة

 لهذه تطبيقها عند المتعاقدة، األطراف تعمل 1-

ــلة والبروتوكوالت االتفاقّية  للقانون اطبق   المتص

 .الدولي

ــل أن المتعــاقــدة لألطراف يجور -2  في تــدخ

 ذلك في بما األطراف، متعددة أو ثنائّية اتفاقات

قات فا ّية ات ّية ودون إقليم ية لتعزيز إقليم  التنم

ــــتدامة ــــيانة البيئة وحماية المس  وحماية وص

ــــط البحر منطقة الطبيعّية في الموارد ، المتوس

ــرط على  هذه مع االتفاقات هذه ىتتمشــ أن ش

ة  القــانون مع والبروتوكوالت وتتوافق االتفــاقيــّ

 إلى االتفاقات هذه من نســــخ لرســــَ . ت  الدولي

 كلما األطراف المتعاقدة، على وينبغي ،المنظمة

 أو المنظمات من تســتفيد أن ،امالئم   ذلك كان

 البحر في منطقة الحالّية الترتيبات أو االتفاقات

 المتوسط.

 االتفاقّية هذه أحكام من حكم أي يخلّ  ال 3-

ها بحقوق لة أي ومواقف وبروتوكوالت ما ،دو  في

ام لع بحارال لقانون المتحدة األمم باتفاقيه يتعلق

1982. 

 أو فردّية مبادرات المتعاقدة األطراف تتخذ 4-

 من خالل الدولي القانون مع تتوافق مشـــتركة

ـــلة ذات الدولّية المنظمات ـــجيع الص  جميع لتش

ــذ على األطراف غير الــدول ــام تنفي ــذه  أحك ه

 وبروتوكوالتها. االتفاقّية

ّية هذه تؤثر ال 5- فاق ها على االت  وبروتوكوالت

الســفن  أو الحربّية للســفن الســيادّية الحصــانة

شغلها أو تملكها التي األخرى  تعمل بينما دولة ت

ة غير خــدمــات في ة. تجــاريــّ كـل  أن إال حكوميــّ

ــمن متعاقد طرف ــفنه أن يض  التي وطائراته، س

 القانون بمقتضـــى الســـيادّية بالحصـــانة تتمتع

ــل ــــ نحو على الــدولي، تعم ــذا مع ىيتمش  ه

 البروتوكول.

 

 ةعام لتزاماتا: 4 المادة

 نحو على أو منفردة المتعاقدة، األطراف تتخذ 1-

ـــترك ـــبة التدابير كافة ،مش  ألحكام اطبق   المناس

ّية فاق يد والبروتوكوالت هذه االت فاذ ق  التي الن

ها أطراف هي قة في التلّوث لمنع في البحر  منط

 والقضــــاء ومكافحته منه والتخفيف المتوســــط

ــــى إلى عليه  البيئة وحماية ممكن مدى أقص

ها يانت ــــ ّية وص لك في البحر قة ت لك المنط  وذ

 المستدامة. التنمية في للمساهمة

 

ــاتخــاذ المتعــاقــدة األطراف تلتزم 2- ــدابير ب  الت

ــــبة ــــط  البحر عمل خطة لتنفيذ المناس المتوس

صل سعي وتوا  والموارد البحرّية البيئة لحماية ال
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ة ــــط البحر منطقــة في الطبيعيــّ  كجزء المتوس

ة متكــامـل  احتيــاجـات لتلبيــة التنميــة من عمليــّ

 نصــــف.م   نحو على والمقبلة الحاضــــرة األجيال

 تأخذ، المســـتدامة أهداف التنمية تنفيذ ولفرض

ــيات الكامل االعتبار في المتعاقدة األطراف  توص

 المنشأة المستدامة للتنمية المتوسط البحر لجنة

 المتوسط. البحر عمل خطة في إطار

ية 3- ما ئة ولح مةوا البي ـــــاه ية في لمس  التنم

مة تدا ــــ قه المس ــــط، البحر لمنط  تقوم المتوس

 األطراف المتعاقدة:

 الذي الحذر بدأم ،-لقدراتها اطبق   -بتطبيق – أ

دائم  ضــرر أو خطيرة وجود تهديداتإلى  يســتند

ــــتخدم ال كامل علمي يقين إلى واالفتقار  يس

بب ــــ يل كس تأج خاذ ل ّية ذات تدابير ات  مردود

 .البيئة رتدهو للتكاليف لمنع

 الــذي ث،الملوِّ  على رملغ  ا مبــدأ بتطبيق -ب

ــــتنــد  وتــدابير التلّوث منع تكــاليف أن على يس

 مع ث،الملوَّ  يتحملهــا منــه مكــافحتــه والتخفيف

 العامة. للمصلحة العناية إيالء

 لألنشطة البيئي األثر بتقييم باالضطالع -ج

 اضار   اأثر   تسبب المحتمل أن من التي المقترحة

 لترخيص تخضع والتي البحرّية البيئة لىع امهم  

 .المختصة الوطنّية السلطات من

 في -الدول بين وفيما بين -نالتعاو بتشجيع -د

باألنشطة  المتعلقة البيئي األثر تقييم إجراءات

 التي سيطرتها أو القضائّية واليتها تحت تقع التي

 البيئة البحرّية على مهم ضار أثر لها يكون قد

 واليتها حدود خلف تقع مناطق في وأ أخرى لدول

 .للمعلومات إخطارات وتبادل على القضائّية،

 للمناطق المتكاملة اإلدارة بتعزيز بااللتزام - ـه

 المناطق مصالح حماية أخذ مع الساحلّية،

 واالستخدام الطبيعّية والمناظر اإليكولوجية

 .االعتبار عين في الطبيعّية

المتصلة  روتوكوالتوالب االتفاقّية تنفيذ عند 4-

 المتعاقدة: األطراف تقوم بها،

 كان كلما ،تحتوي وتدابير برامج باعتماد - أ

 .لتنفيذها زمنّية حدود على ،امالئم  

 المتاحة التقنيات أفضل باستخدام- ب

 استخدام لتشجيع بيئّية ممارسات وأفضل

 عليها والحصول ابيئي   التكنولوجيا السليمة

 اإلنتاج ولوجياتتكن ذلك في بما ونقلها

األوضاع االجتماعّية  أخذ مع النظيف

 عين في والتكنولوجّية واالقتصادّية

 .االعتبار

 صياغة في المتعاقدة األطراف تتعاون 5-

وإجراءات  تدابير ووضع واعتمادها بروتوكوالت

 االتفاقّية. هذه لتنفيذ عليها يتفق ومعايير

 تخاذا بتعزيز اأيض   المتعاقدة األطراف تلتزم 6-

تعتبرها  التي الدولّية الهيئات داخل تدابير،

 برامج بتنفيذق تتعل مختصة، المتعاقدة األطراف

 والموارد البيئة وحماية المستدامة التنمية

 البحر منطقه في وإصالحها الطبيعّية وصيانتها

 .المتوسط

 

 من النفايات إلقاء عن الناجم التلّوث: 5ة الماد

 البحر في والترميد والطائرات السفن

 التلّوث لمنع التدابير كافة المتعاقدة األطراف تتخذ

إلى  عليه والقضاء ومكافحته منه والتخفيف

 المتوسط البحر منطقة في ممكن مدى ىأقص

أو  والطائرات السفن من اإللقاء فيه يتسبب الذي

 .البحر في الترميد

 

 السفن من التلّوث: 6ة الماد

 التي لتدابيرا كافة المتعاقدة األطراف تتخذ

 والتخفيف التلّوث لمنع الدولي القانون مع ىتتمش

 مدى ىأقص إلى عليه والقضاء منه ومكافحته
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 تتسبب الذي المتوسط البحر منطقة في ممكن

 لتنفيذا وضمان السفن من التصريف عمليات فيه

 المعترف بها للقواعد المنطقة تلك في الالفعّ 

 هذا كافحةبم المتعلقة الصعيد الدولي على عامة

 .التلّوث من النوع

 

 واستغالل استكشاف عن الناجم التلّوث: 7ة الماد

 التحتّية وتربته البحر وقاع القاري الرصيف

 المناســـبة التدابير كافة المتعاقدة األطراف نتخذ

 والقضـــاء مكافحتهو منه والتخفيف التلّوث لمنع

 البحر منطقة في ممكن مدى إلى أقصـــى عليه

ــــط ناجم المتوس يات عن ال ــــتكشـــــاف عمل  اس

 وتربته البحر وقاع الرصـــيف القاري واســـتغالل

 التحتّية.

 

 برّية مصادر من التلّوث: 8ة الماد

 المناســبة التدابير كافة المتعاقدة األطراف تتخذ

 والقضــــاء مكافحته منه والتخفيف التلّوث لمنع

 البحر منطقة في ممكن مدى أقصـــى عليه إلى

سط ضع المتو ضاء لتقليلل اخطط   وتنفذ وت  والق

ــدريجي ــة على المواد الت ــة الســــــام ــداوم  والم

 عن الناشـــئة اإلحيائي التراكم عن والمســـؤولة

 :هذه التدابير وتنطبق ه.بريّ  مصادر

 في ناشـــئة برّية مصـــادر من التلّوث على - أ

 :البحر تصل والتي األطراف أراضي

 من أو البحر في التصــريف مخارج من مباشــرة -

 .حليالسا التخلص خالل

 أو القنوات أو خالل األنهار من مباشــــرة غير -

المياه  مجاري ذلك في بما األخرى، المياه مجاري

 .للماء السطحي الجريان خالل من أو الجوفّية

 .اجو   منقولة يةبر مصادر من التلّوث على -ب

 

 التلّوث حــاالت معــالجــة في التعــاون: 9ة المــاد

 .الطارئة

 التدابير اتخاذ في المتعاقدة األطراف تتعاون 1-

ــــرورّية في  الطارئة التلّوث حاالت لمعالجة الض

ــــط، البحر منطقة ــــبابها  كانت مهما المتوس أس

 .ذلك عن الناجم الضرر على القضاء أو والخفض

 ةحال بأي علمه عند متعاقد، طرف أي يقوم 2-

 المتوســــط دون البحر منطقة في طارئة تلّوث

 المنظمة لخال من إما المنظمة، بإخطار إبطاء،

ــــرة،  األطراف من طرف أي أو من خالل مبــاش

 هذه. الطوارئ ةبحال يتأثر أن المتعاقدة يحتمل

 

 البيولوجي التنّوع صيانة: 10ة الماد

 نحو على أو منفردة المتعــاقــدة األطراف تتخــذ

شترك، سبة التدابير كافة م صيانة لحماية المنا  و

 رةالناد اإليكولوجية واألنظمة التنّوع البيولوجي

 الحيوانّية للحياة البرّية األنواع وكذلك ة،والهشــّ 

ــــتنفذة أو والنباتّية النادرة  أو المهددة أو المس

 التي المنطقة في وموائلها، لالنقراض ضــةالمعرّ 

 هذه االتفاقّية. عليها تنطبق

 

 النفــايــات نقــل عن النــاجم التلّوث: 11ة المــاد

 الحدود عبر منها والتخلص الخطرة

 المناســبة التدابير كافة المتعاقدة األطراف ذختت

ــة تلّوث لمنع ــه والتخفيف البيئ ــهو من ــافحت  مك

 الذي ،ممكن مدى ىأقصـــ عليه إلى والقضـــاء

 منها والتخلص الخطرة النفايات نقل فيه يتسبب

 الحدود عبر النقل وخفض عمليات الحدود عبر

 كان كلما عليها والقضـــاء ممكن حد ىأدن إلى

 .اممكن   ذلك

 

 الرصد: 12ة الماد

 الوثيق بالتعاون المتعاقدة، األطراف تســـعى 1-

إلى  مختصــــة، تعتبرها التي الدولّية الهيئات مع

 ذلك في بما ،ةمشــترك أو تكميلّية برامج إعداد

ذلك  كان األطراف، كلما متعددة أو ةثنائي برامج

 البحر منطقة في التلّوث رصــد أجل من امناســب  

سط، سعى أن عليها كما المتو ضع إلى ت نظام  و

 .المنطقة تلك تلّوث لرصد
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ــذا 2-  ،المتعــاقــدة األطراف نتعيّ  الغرض، له

سلطات صة ال سؤولة المخت صد نع الم  التلّوث ر

ناطق عة في الم ــــ خاض ّية، ال ها الوطن يادت ــــ  لس

ــــتركو  الترتيبات يف ،اعملي   ذلك كان كلما تش

 عن الخارجة المناطق يف لرصـــد التلّوث الدولّية

 .ةالوطنيّ  الوالية نطاق

ــــطلع 3- قدة األطراف تض عا عاون المت  في بالت

ياغة ــــ تدعو  قد االتفاقّية هذهلمرفقات  أي ص

 وضــــع ةغيب   وتنفيذها، واعتمادها إليها الحاجة

 .التلّوث لرصد ةمشترك ومعايير إجراءات

 

 والتكنولوجي العلمي التعاون: 13ة الماد

هد 1- قدة األطراف تتع عا ما المت لك أمكن كل  ذ

ــر بالتعاون  من ،اذلك مالئم   كان كلما أو ة،مباش

 المنظمات أو المختصة اإلقليمّية المنظمات خالل

ّية لدول  العلم والتكنولوجيا ميادين في األخرى ا

 العلمّية المعلومات من وغيرها البيانات وتبادل

 .االتفاقّية هذه لغرض

 البحوث بتشــــجيع المتعاقدة األطراف تتعهد 2-

والحصـــول  ابيئي   الســـليمة التكنولوجيا مجال في

 اإلنتاج تكنولوجيات ذلك في بما ونقلها، عليها

نظيف  إنتاج عمليات وضــع في والتعاون النظيف

 .وتنفيذها وإقامتها

 توفير في بالتعاون المتعاقدة األطراف تتعهد 3-

 المساعدة الممكنة من وغيرها التقنّية المساعدة

 إيالء مع البحري بالتلّوث المتعلقة الميادين في

في  النامية للبلدان الخاصــة لالحتياجات ألولوّيةا

 .المتوسط البحر منطقة

 

 البيئي التشريع: 14ة الماد

 لتنفيذ تشــــريعات المتعاقدة األطراف تعتمد 1-

 .والبرتوكوالت االتفاقّية

 متعاقد، طرف طلب على بناء لألمانة، يجوز 2-

تشريع  صياغة في الطرف لذلك المساعدة تقديم

 .والبروتوكوالت لالتفاقّية امتثاال   بيئي
 

 والمشاركة الجماهيري اإلعالم: 15ة الماد

ــــمن 1- ــــلطاتها أن المتعاقدة األطراف تض  س

إلى  المناســب الوصــول للجمهور تتيح المختصــة

مات لة عن المعلو ئة حا يدان في البي  تطبيق م

ة ــّ ــاقي ــة وعن والبروتوكوالت االتف ــــط  أو األنش

ــدابير ــل أو التي تؤثر الت ــا تؤثر أن يحتم  عليه

شطة وعن ضارة بطريقه  التدابير أو المنفذة األن

 لالتفاقّية والبروتوكوالت. اطبق   المتخذة

 الفرصــــة إتاحة المتعاقدة األطراف تضــــمن 2-

 اتخاذ القرارات عمليات في للمشـــاركة للجمهور

ــة ذات ـــــل ــال الص ة تــطــبــيــق بــمــج ــّ ــاقــي  االتــف

 .امناسب   ذلك كان كلما البروتوكوالت،

 بحق المادة هذه من 1 الفقرة حكم خلّ ي ال 3-

ــدة، األطراف ــاق ــ   المتع ــا اطبق ة  لنظمه ــّ ــانوني الق

 الوصـــول رفض في المطبقة، الدولّية والقواعد

 األمن أو السرّية أساس على المعلومات هذه إلى

ــباب إبداء مع إجراءات التحقيق، العام أو  هذا أس

 .الرفض

 

 والتعويض المسؤولّية: 16ة الماد

ـــياغة في بالتعاون المتعاقدة األطراف تعهدت  ص

ــــبــة وإجراءات قواعــد واعتمــاد  لتحــديــد منــاس

ـــؤولّية والتعويض ـــرر عن المس  عن الناجم الض

 المتوسط. البحر منطقة في البحرّية البيئة تلّوث

 

 المؤسسّية الترتيبات: 17ة الماد

 المتحدة األمم برنامج المتعاقدة األطراف تعين

األمانة  وظائف ذتنفي بمسؤولية لالضطالع للبيئة

 :التالية

عوة1- لى الــد ــد إ ــات عق تمــاع ج طراف ا  األ

ــــوص وإعدادها والمؤتمرات المتعاقدة  المنص

 .22و 21و 18 المواد في اعليه

ــة2- ــاط ــدة األطراف إح ــاق ــارات المتع ــاإلخط  ب

ــا والتقــارير ــات من وغيره  يتم التي المعلوم

 .26و 9و 3 للمواد اوفق   استالمها
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ــــــارات تتلقى3- ــــتفس  من معلومــاتوال االس

 .عليها والرد ودراستها المتعاقدة األطراف

ــــــارا تتلقى4-  من والمعلومــاتت االســــتفس

ودراســــتها  والجمهور الحكومّية غير المنظمات

ــــوعات تتعلق عندما عليها والرد  ذات بموض

ــلحة ــط أو عامة مص ــعيد على تنفذ ةأنش  الص

 إخطــار يجري الحــالــة، وفي هــذه اإلقليمي،

 معنّية.المتعاقدة ال األطراف

 بمقتضـــى إليها تعهد التي الوظائف يتؤد5-

 .االتفاقّية هذه بروتوكوالت

 منتظم نحو على المتعاقدة األطراف إخطار6-

 .والبروتوكوالت االتفاقّية بتنفيذ

ــــنــدهــا أخرى وظــائف أي تؤدي7-  إليهــا تس

 .المتعاقدة األطراف

 الهيئات من الضـــروري التنســـيق تضـــمن8-

ة  المتعــاقــدة ألطرافا تعتبرهــا التي الــدوليــّ

 بوضـــع القيام خاصـــة، مختصـــة، وبصـــورة

بات ية ترتي ما إدار جة دعت كل حا ها ال  من إلي

 .فعال نحو على بوظائف األمانة القيام أجل

 

 المتعاقدة األطراف اجتماعات: 18ة الماد

i- مرة عاديه اجتماعات المتعاقدة األطراف تعقد 

 في اســـتثنائية اجتماعات تعقد كما عامين، كل

 طلب على بناء   وذلك ،اضروري   تراه آخر وقت أي

 على األطراف المتعاقدة من طرف أي أو المنظمة

ــــرط  من اتأييد   الطلبات هذه مثل تلقى أن ش

 األقل. على متعاقدين طرفين

ii- ــــتعرض  المتعــاقــدة األطراف اجتمــاعــات تس

ــل ــــك ــذ متواصــــــل بش ــذه تنفي ة ه ــّ ــاقي  االتف

 خاصة: وبصورة والبروتوكوالت

ــــتعراض إجراء1- ــات عــام اس  التي الجرد لعملي

المختصة  والهيئات المتعاقدة تضطلع بها األطراف

ــأن  منطقة على وآثارها البحري التلّوث حالة بش

 .المتوسط البحر

 األطراف تقــدمهــا التي التقــارير في النظر 2-

 .26ة للماد اوفق   المتعاقدة

ــذه اعــتــمــاد3-  ــات لــه ة الــمــرفــق ــّ ــاقــي  االتــف

 عند وتعديلها راضــــهاواســــتع والبروتوكوالت

 في عليها المنصـــوص لإلجراءات اوفق   الحاجة

 .23مادة ال

ــات تقــديم4-  ــــي ــــــأن توص  أي اعتمــاد بش

ــافّية برتوكوالت  هذه على تعديالت أي أو إض

ة ــّ ــ   أو البروتوكوالت االتفــاقي ــام اطبق  ألحك

 .22و 21 المادتين

 في للنظر الحاجة حســب عاملة فرق إنشــاء5- 

ــل أي ــــــائ ــذه مس ة تــتــعــلــق بــه ــّ ــاقــي  االتــف

 .والبروتوكوالت والمرفقات

ــــافّية إجراءات أي في النظر 6-  تدعو قد إض

 أغراض لتحقيقبها  واالضــــطالع إليها الحاجة

 .والبروتوكوالت هذه االتفاقّية

 البرنامجّية. الميزانّية على توافق7- 

 

 المكتب: 19ة الماد

 ممثلي من المتعاقدة األطراف مكتب يتألف 1-

 قبل اجتماعات من المنتخبين اقدةالمتع األطراف

 المكتب، أعضاء انتخاب وعند المتعاقدة، األطراف

 التوزيع المتعاقدة مبدأ األطراف اجتماعات تراعي

 .العادل الجغرافي

ــاته المكتب وظائف ترد2- ــاص  وشــروطه واختص

 الداخلي الذي النظام في عليها بناء   يعمل التي

 المتعاقدة. األطراف اجتماعات تعتمده

 

 المراقبون: 20ة لمادا

ــــر أن تقرر أن المتعاقدة لألطراف يجوز 1-  يحض

 :كمراقبين اجتماعاتها ومؤتمراتها

 .االتفاقّية في متعاقد طرف غير دولة أي - أ

ــة أي -ب ة منظم ــّ ة حكومي ــّ  أي أو دولي

ــة ة غير منظم ــّ ــا تتعلق حكومي ــــطته  أنش

 .باالتفاقّية

ــــاركة للمراقبين يجوز -2  االجتماعات في المش

ــت، حق دون ــدموا أن ويجوز التصـــــوي أي  يق

 .االتفاقّية بأهداف تتعلق تقارير أو معلومات
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 األطراف هدتعتم الذي الداخلي النظام يحدد 3-

 .ومشاركتهم المراقبين قبول شروط المتعاقدة

 

 إضافّية بروتوكوالت اعتماد: 21ة الماد

 مؤتمر في تعتمد، أن المتعاقدة لألطراف يجوز1-

سي ضافّية روتوكوالتب ،دبلوما  لهذه االتفاقّية إ

 .الرابعة المادة من 5 للفقرة اطبق  

 ثلثا به يتقدم طلب على بناء   المنظمة، تدعو2-

 مؤتمر دبلوماســـي عقد إلى المتعاقدة، األطراف

 .إضافّية بروتوكوالت العتماد

 

 البروتوكوالت أو االتفاقّية تعديل: 22ة الماد

 االتفاقّية ههذ في متعاقد طرف ألي يجوز 1- 

ة على تعــديالت إدخــال يقترح أن  .االتفــاقيــّ

ــــي مؤتمر التعــديالت ويعتمــد  تــدعو دبلومــاس

 األطراف ثلثي طلب لىع بناء عقده إلى المنظمة

 .المتعاقدة

 أن االتفاقّية هذه في متعاقد طرف ألي يجوز 2-

، أي بروتوكول على تعــديالت إدخــال يقترح

ــــي مؤتمر التعــديالت يعتمــدو ــدعو دبلومــاس  ت

 ثلثي األطراف طلب على بناء عقده إلى المنظمة

 .المعني البروتوكول في المتعاقدة

 أغلبّية االتفاقّية هذه على التعديالت تعتمد 3-

 في هذه المتعاقدة األطراف أصــوات أرباع ثالثة

ة ــــي المؤتمر في الممثلــة االتفــاقيــّ  الــدبلومــاس

 جميع من للموافقــة لــديــه المودع إلى وتقــدم

 وتعتمد ،االتفاقّية هذه في المتعاقدة األطراف

ة بروتوكول أي على التعــديالت  ثالثــة بــأغلبيــّ

ــاع ــــوات األطراف أرب ــدة أص ــاق ــذا في المتع  ه

ــــي المؤتمر في الممثلة البروتوكول  الدبلوماس

 جميع للموافقــة من لــديــه المودع إلى وتقــدم

 البروتوكول. هذا في المتعاقدة األطراف

طار يتم 4- يه المودع إخ بة لد تا قة ك  بالمواف

المعتمدة  التعديالت نفاذ ويبدأ ،التعديالت على

ــ   ــذه من 3 للفقرة اطبق ــادة ه  األطراف بين الم

اليوم  في التعديالت تلك قبلت التي المتعاقدة

 اإلخطار لديه المودع اســتالم يلي الذي الثالثين

على  المتعاقدة األطراف أرباع ثالثة من بالقبول

ةاالتفــاق هــذه في األقــل ــّ  البروتوكول في أو ي

 الحالة. حسب المعني،

 االتفاقّية هذه على تعديل أي نفاذ بدء بعد -5

 متعاقد جديد طرف أي يصــبح بروتوكول، أي أو

 اطرف   البروتوكول هذا مثل أو االتفاقّية هذه في

 .لدّ ع   كما الصك في امتعاقد  

 

 المرفقات على والتعديالت المرفقات: 23ة الماد

-Iأي مرفقات أو االتفاقّية هذه تمرفقا تشـــكل 

ة من يتجزأ ال اجزء   بروتوكول  هذا أو االتفـاقيـّ

 .الحالة حسب البروتوكول،

II-ــك خــالف عــلــى يــنــص لــم مــا  أي فــي ذل

 وبدء العتماد التالي اإلجراء ينطبق بروتوكول،

 أو االتفاقّية هذه مرفقات على تعديالت أي نفاذ

مرفق  على التعديالت باســــتثناء ،بروتوكول أي

 .التحكيم

 

جوز 1- ــد طرف ألي ي ــاق تع تراح م ق ــال ا  إدخ

ة هــذه مرفقــات على تعــديالت  أي أو االتفــاقيــّ

عات بروتوكول في ما ـــــار االجت ها المش  في إلي

 .18ة الماد

ّية التعديالت هذه مثل تعتمد 2-  ثالثة بأغلب

 قيد الصـك في المتعاقدة األطراف أصـوات أرباع

 .النظر

 جميع بإخطار رتأخي دون لديه المودع يقوم 3-

 .المعتمدة بالتعديالت المتعاقدة األطراف

 على الموافقة متعاقد طرف أي على رتعذّ  إذا 4-

 أي بروتوكول، أو االتفاقّية هذه مرفقات تعديل

 خالل ةكتاب بذلك لديه المودع يخطر أن عليه

 عند اعتمادها المتعاقدة األطراف يحددها ةمهل

 .التعديالت

 بإبالغ تأخير دون يقوم أن يهلد المودع على 5-

ستالمه يتم إخطار بأي المتعاقدة األطراف جميع  ا

 .السابقة الفرعّية للفقرة اوفق  
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 الفقرة في إليها المشــار الفترة انقضــاء عند 6-

 المرفق على التعديل يصــــبح أعاله، 4 الفرعّية

فذ   قدة األطراف جميع على انا عا  هذه في المت

 تتقدم لم التي المعني البروتوكول أو االتفاقّية

 .الفرعّية الفقرة تلك ألحكام اوفق   إخطار بأي

-IIIــــع يد جد مرفق أي نفاذ وبدء اعتماد يخض

 اإلجراء لنفس بروتوكول أي أو االتفاقّية لهذه

ماد بدء العت فاذ و يل أي ن عد  مرفق أي على ت

ــــرط  المادة، هذه من 2 الفقرة ألحكام اوفق   بش

نه لة في أ يل وجود حا عد ّية على ت فاق  أو االت

ــــبح لن المعني البروتوكول  الجديد المرفق يص

ــــبح انافذ    أو االتفاقّية على التعديل حتى يص

 .انافذ   المعني البروتوكول

-IV ــديالت تعتبر ــل يتال التع ــدخ  مرفق على ت

بة التحكيم ثا عديالت بم ّية هذه على ت فاق  االت

 لإلجراء اوفقــ   واعتمــادهــا اقتراحهــا ويتعين

 .أعاله 22 المادة في عليه المنصوص

 
 

 المالّية والقواعد الداخلي النظام: 24ة الماد

ــاقــدة األطراف تعتمــد 1- ــ   المتع ــ   انظــام  اداخلي

 18في المواد  الواردة ومؤتمراتهـا الجتمـاعـاتهـا

 أعاله. 22و 21و

 تعدّ  ،ةمالي قواعد المتعاقدة األطراف تعتمد 2-

ــاور ــة، لتحدد، المنظمة، مع بالتش ــورة خاص  بص

 .االستئمان الصندوق في المالّية متهامساه

 
 

 التصويت لحق خاصة ممارسة: 25ة الماد

مارس عة ت ما ّية الج ّية االقتصـــــاد  وأي األوروب

صادي تجمع شار إقليمي اقت  30 المادة في إليه م

ـــويت، في حقها هذه االتفاقّيةمن  ـــمن التص  ض

 يعادل األصـــوات من بعدد اختصـــاصـــها، نطاق

 متعاقدة أطراف يه التي دولها األعضــــاء عدد

ة في ــّ ة االتفــاقي ــّ ن م أكثر أو واحــد وفي الحــالي

 االقتصـــادّية الجماعة وال تمارس البروتوكوالت،

شار تجمعات أي وال األوروبّية  حقها أعاله إليها م

ــــويت في  فيها تمارس التي في الحاالت التص

ها ـــــاء دول ّية األعض  والعكس الحق، هذا المعن

 .صحيح

 

 التقارير: 26ة الماد

 المنظمة إلى تقارير المتعاقدة األطراف تقدم 1-

 :بشأن

 تدابير أو اإلدارّية أو القانونّية التدابير -أ

 االتفاقّية لتنفيذ اتخذتها قد تكون أخرى

 تعتمدها التي والبروتوكوالت والتوصــــيات

 .اجتماعاتها

ــار التدابير فعالّية -ب  الفقرة في إليها المش

 مواجهتها يتم التي والمشـــاكل ة "أ"الفرعيّ 

 .أعاله ورد كما تنفيذ الصكوك في

ــــكل التقارير تقدم 2-  التي الفترات وفي بالش

 .المتعاقدة األطراف اجتماعات تحددها

 

 لالتفاقّية االمتثال رقابة: 27ة الماد

عات مقيّ ت   ما قدة، األطراف اجت عا ناء   المت  على ب

 وأي 26 المادة في إليها المشــار الدورّية التقارير

ــ ــال المتعــاقــدة، األطراف دمهــاتقــارير تق  االمتث

ة ــّ ــك والبروتوكوالت لالتفــاقي ــذل ــدابير وك  الت

 ،امالئم  ذلك  كان كلما وتوصـــي، .والتوصـــيات

ــة الخطوات بــاتخــاذ ــال الالزم ــل لالمتث  الكــام

ة ــّ ــذ والبروتوكوالت وتشــــجيع لالتفــاقي  تنفي

 .والتوصيات المقررات

 

 النزاعات تسوية: 28ة الماد

 المتعاقدة طرافاأل بين اعنز قيام حالة في 1- 

ــذه تطبيق أو تفســـــير حول ة ه ــّ ــاقي أو  االتف

 الوصول إلى األطراف هذه ىتسع البروتوكوالت،

طرق  بأي أو بالتفاوض النزاع هذا ةتســـوي إلى

 .اختيارها حسب سلمّية

ة األطراف عجزت إذا 2- ــّ ــة عن المعني ــــوي  تس

ــاليب خالفاتها ــابقة الفقرة في الواردة باألس  ،الس

ــــترك، باالتفاق، لنزاعا يقدم  التحكيم إلى المش
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ــــروط اوفقــ   ألف لهــذه  المرفق في الواردة للش

 .االتفاقّية

 تعلن أن المتعاقدة لألطراف يجوز ذلك، ومع 3- 

 حاجة دونو -إعالنها هذا بذات أنها وقت أي في

فاق إلى بل خرآ طرف ألي خاص، ات  االلتزام يق

ــل -ذاتــه  بتطبيق إجراء الجبري االلتزام تقب

ـــي   التحكيم  ويخطرف، أل المرفق أحكام مع اتمش

الذي  لديه المودع إلى ةكتاب اإلعالن هذا مثل

 .األخرى األطراف إلى بإبالغه بدوره يقوم

 
 

 والبروتوكوالت االتفاقّية ببن العالقة: 29ة الماد

 في امتعاقد   اطرف   يصــــبح أن ألحد يجوز ال 1-

صبح لم ما االتفاقّية هذه  اطرف   ذاته الوقت في ي

 قــل، والاأل على واحــد بروتوكول في امتعــاقــد  

 في امتعــاقــد   اطرفــ   يصــــبح أن ألحــد يجوز

صبح قد يكن ما لم بروتوكول  ذاته الوقت في أ

 .االتفاقّية هذه في امتعاقد   اطرف  

 املزم   االتفاقّية لهذه بروتوكول أي يعتبر ال -2

في  المتعــاقــدة لألطراف بــالنســـــبــة ســـــوى

 .ظرالن قيد البروتوكول

 بروتوكول في المتعاقدة لألطراف فقط يحق -3

بــالبروتوكول  يتعلق فيمــا مقررات اتخــاذ مــا

 هــذه من 32و 22و 18د بــالموا عمال   المعني

 .االتفاقّية

 
 

 التوقيع: 30ة الماد

 البحر تلّوث منع وبروتوكول االتفاقّية هذه فتحت  

سط سطة المتو سفن من اإللقاء بوا والطائرات  ال

 تلّوث مكافحة في بالتعاون المعني والبروتوكول

 الضارة والمواد النفط بواسطة المتوسط البحر

شلونة في للتوقيع الطوارئ حاالت في األخرى  بر

 17من  مدريد وفي 1976 فبراير /شــباط 16 في

 1977شباط/ فبراير  17إلى  1976شباط/ فبراير 

ــت دولــة أي من  في مؤتمر لالشـــــتراك دعي

ــــين لدول المفوض ّية ل  البحر قةلمنط الســـــاحل

 عقد الذي المتوسط البحر حماية بشأن المتوسط

ترة  في ف ل ــاط 16 -2ا ير/شـــــب برا  في 1976 ف

 التوقيع حق لها دولة أي قبل ومن برشــــلونة،

ــ   بــروتــوكــول أي عــلــى ــام اطــبــق ــك ألحــك  ذل

لك فتحوت   البروتوكول. تاريخ نفس حتى كذ  ال

ــادّية قبل الجماعة من للتوقيع  األوروبّية االقتص

ــــاديا تجمع أي قبل ومن  مماثل إقليمي قتص

ــــو يكون  الدول من على األقل فيه واحد عض

ــــط البحر لمنطقة الســــاحلّية  ويمارس المتوس

االتفاقّية  هذه تشـــملها ميادين في ااختصـــاصـــ  

 .عليها ريؤثّ  بروتوكول أي وكذلك

 
 

 الموافقة أو القبول أو التصديق: 31ة الماد

مرفق بها  بروتوكول وأي االتفاقّية هذه تخضـــع

صد صكوك  تودعة، والموافق أو القبول أو يقللت

 حكومة ىلد الموافقة أو القبول أو التصـــــديق

 .لديه المودع بوظائف تضطلع التي سبانياإ

 
 

 االنضمام: 32ة الماد

 فتحت   ،1977 فبراير / شــــباط 17 من ااعتبار  1-

ّية فاق ّية االت حال  تلّوث البحر منع وبروتوكول ال

سط سطة المتو س من اإللقاء بوا  والطائرات فنال

تلّوث  مكافحة في بالتعاون المعني والبروتوكول

 الضـارة والمواد النفط بواسـطة المتوسـط البحر

 قبل من لالنضـــمام الطوارئ حاالت في األخرى

 تجمع وأي األوروبّية االقتصادّية والجماعة الدول

 .30ة الماد في إليه أشير آخر

ــد -2 ــدء وبــع ــفــاذ ب ة ن ــّ ــي ــاق ــف ــن وأي االت  م

ــر لم ةدول ألي يجوز كوالت،بروتوال في  إليها ي ش

 أي وإلى االتفاقّية هذه إلى تنضم أن 30 المادة

 المســـبقة للموافقة تخضـــع أن على بروتوكول

 البروتوكول في المتعاقدة األطراف لثالثة أرباع

 .المعني

 .لديه المودع لدى االنضمام صكوك تودع 3-
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 ذالنفا بدء: 33ة الماد

 بدء تاريخ نفس في التفاقّيةا هذه نفاذ يبدأ 1-

 .بروتوكول أول نفاذ

 والجماعة للدول بالنسبة االتفاقّية نفاذ يبدأ 2-

اقتصادي  تجمع وأي األوروبّية االقتصادّية

 امتثلت إذا 30 المادة في إليه مشار إقليمي

أي  في متعاقدة اأطراف   لتصبح الرسمّية للمتطلبات

 .بعد نفاذه يبدأ لم آخر بروتوكول

 االتفاقّية، ذهبه متعلق بروتوكول أي نفاذ بدأي3-

 هذا البروتوكول، في ذلك خالف على ينص لم ما

 صكوك إيداع تاريخ يلي الذي الثالثين اليوم في

 إلى االنضمام أو ،الموافقة أو القبول أو التصديق

 المتعاقدة األطراف قبل من البروتوكول هذا

 .30المادة في إليها المشار

 بروتوكول وأي االتفاقّية نفاذ دأيب ثم، ومن 4-

 االقتصادّية األوروبّية والجماعة دولة ألي بالنسبة

لمادة ا في إليه مشار إقليمي اقتصادي تجمع وأي

 إيداع صكوك تاريخ عقب الثالثين اليوم من 30

 .االنضمام أو الموافقة أو القبول أو التصديق

 
 

 االنسحاب: 34ة الماد

 في المتعاقدة، افاألطر من طرف ألي يجوز 1- 

 من ثالث سنوات انقضاء بعد األوقات من وقت أي

 من ينسحب أن االتفاقّية، هذه نفاذ بدء تاريخ

كتابي  إخطار تقديم طريق عن االتفاقّية

 .باالنسحاب

 على ينص ما لم متعاقد، طرف ألي يجوز 2-

متصل بهذه  بروتوكول أي في ذلك خالف

 انقضاء بعد األوقات من وقت أي في االتفاقّية،

هذا  نفاذ بدء تاريخ من سنوات ثالث

 نع البروتوكول من ينسحب أن البروتوكول،

 .باالنسحاب كتابي إخطار تقديم طريق

 تاريخ من ايوم   90 بعد انافذ   االنسحاب يصبح 3-

 .االنسحاب إخطار لديه المودع تلقي

 

 

 االتفاقّية هذه من متعاقد طرف انسحب إذا -4

 اطرف   بروتوكول كان أي من امنسحب   كذلك يعتبر

 .فيه

 من انسحابه عند متعاقد، طرف أي أصبح إذا 5-

 من بروتوكوالت أي في طرف غير بروتوكول، أي

 .االتفاقّية هذه من كذلك امنسحب   يعتبر االتفاقّية،

 

 لديه المودع مسؤولّية: 35ة الماد

-I طرف وأي المتعاقدة األطراف لديه المودع يخطر 

 :والمنظمة 30 المادة في إليه مشار خرآ

 بروتوكول وأي االتفاقّية هذه على بالتوقيع 1-

 أو القبول أو التصديق صكوك وبإيداع متعلق بها

 .32و31 و 30 للمواد اطبق   االنضمام أو الموافقة

 اطبق   بروتوكول وأي االتفاقّية نفاذ بدء بتاريخ 2-

 .33ة الماد ألحكام

 .34ة دللما اطبق   االنسحاب بإخطارات 3-

 وأي لالتفاقّية بالنســبة المعتمدة بالتعديالت 4-

ــا بروتوكول ــدة األطراف من وقبوله ــاق  المتع

 ألحكام اطبق   التعديالت هذه نفاذ بدء وتاريخ

 .22ة الماد

 أي على وتعديالت جديدة مالحق باعتماد 5-

 .23للمادة  اطبق   مرفق

 إجراء تطبيق بإلزامّية مســلّ ت   التي باإلعالنات 6-

 .28ة الماد من 3 الفقرة في الوارد تحكيمال

 

-II بروتوكول وأي االتفاقّية هذه أصــــل يودع 

 ،إســـبانياحكومة  ه،يلد المودع لدىمتصـــل بها 

 األطراف إلى منها معتمدة اصـــور   ترســـل التي

لألمم  العام األمين وإلى المنظمة وإلى المتعاقدة

سجيلها المتحدة شرها لت  من 102 للمادة اوفق   ون

 .المتحدة األمم اقميث
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ــاد   ــــه ــك، على اوإش ــام ذل ــاه، الموقعون ق  أدن

 بالتوقيع حكوماتهم من ارسمي   بذلك نوالمفوض

 .هذه االتفاقّية على

ــلونة في ررّ ح   ــباط 11 في برش  1976 فبراير /ش

ــــخة في  واإلنجليزّية العربّية باللغات واحدة نس

سّية  األربعة النصوص وتعتبر سبانّية،واإل والفرن

 .الحجّية في يةمتساو

 التحكيم: ألف المرفق

 :1ة الماد

 ق،المرف هذا ألحكام اوفق   التحكيم إجراءات تخذت  

 .ذلك خالف على النزاع أطراف تتفق لم ما

 

 :2ة الماد

 إلى متعاقد طرف من مقدم طلب على بناء 1-

أو الفقرة  2ة الفقر ألحكام اطبق   خرآ متعاقد طرف

 محكمة تشـــكل ،االتفاقّية من 28 المادة نم 3

ــب في ويــذكر، تحكيم موضــــوع  التحكيم طل

ــب ــا الطل ــك في بم ــه على ذل ــاص وج  مواد خ

 أو تفسـيرها يكون التي البروتوكول أو االتفاقّية

 .نزاع تطبيقها محل

مدعي الطرف خطري   2- مة ،ال نه المنظ لب بأ  ط

شكيل سم ويذكر تحكيم محكمة ت  الطرف اآلخر ا

 تيال بروتوكوالتال أو االتفاقّية ومواد النزاع في

 وتحيل ،النزاع محل تطبيقها وأ تفسيرها أن يرى

ــة ــات المنظم ــا التي المعلوم ــاه  جميع إلى تتلق

 االتفاقّية. في المتعاقدة األطراف

 

 :3ة الماد

 نعيّ ي   أعضــاء، ثالثة من التحكيم ةمحكم تتألف

 مانحكّ الم   نعيّ وي   ،ام  حكّ م   النزاع في طرف كل

ــــترك نان باتفاقالمعيّ   الذي الثالث مَ حكّ الم   مش

 مالمحكّ  يكون أن يجور وال ة،المحكمــ يترأس

 وال النزاع في األطراف مواطني أحــد من األخير

 أحد أراضـــي في االعتيادّية إقامته مكان يكون

 وال منها أي في ايكون مستخدم   أو األطراف هذه

 .أخرى صفة بأي القضية تناول قد يكون

 :4ة الماد

ــة سرئي نعيّ ي   لم إذا1-  خالل التحكيم محكم

األمين  يقوم الثاني، مالمحكّ  تعيين من شــهرين

ــدة، لألمم العــام ــاء المتح ــب على بن  أكثر طل

 شــــهرين فترة خالل بتعيينه ،احرصــــ   الطرفين

 .أخرى

 

 ام  محكّ  النزاع في األطراف أحد نعيّ ي   لم وإذا2-

ــــهرين فترة خالل ــــلّ  من ش  الطلب، يجوز متس

طرف ل طري   أن خراآل ل يناأل خ ــام م لع  مملأل ا

ــذي المتحــدة ــه ال ــ رئيس نيعيّ  أن علي  ةمحكم

 وعند ،شـــهرين مدتها أخرى فترة التحكيم خالل

ــب تعيينــه، ــة رئيس يطل  من التحكيم محكم

 ذلــك يفعــل أن امــ  محكّ  نلم يعيّ  الــذي الطرف

ـــهر فترة خالل ـــاء بعدن، واش  المدة، هذه انقض

عام األمين خطري   حدة ال لذي لألمم المت  يقوم ا

 .مدتها شهرين أخرى فترة خالل لتعيينبا

 

 :5ة الماد

ضي 1-  القانون لقواعد اوفق   التحكيم محكمة تق

 هذه االتفاقّية لقواعد اوفق   وخاصـــــة الدولي،

 .المعنّية والبروتوكوالت

ــــأ تحكيم محكمة أي على 2- ــــي تنش  بمقتض

 .لها اداخلي   انظام   تضع أن المرفق هذا أحكام

 

 :6دة الما

 بشـــــأن التحكيم ةمحكمــ كــامأح تصـــــدر 1-

 .أعضائها أصوات بأغلبّية والموضوع، اإلجراءات

ــة يجوز 2- ــذ أن للمحكم ــة تتخ ــاف ــدابير ك  الت

على  بناء لها، ويجوز الوقائع، إلثبات المناســــبة

ــــيــة األطراف، أحــد طلــب  تــدابير بــاتخــاذ التوص

 .مؤقتة وقائّية

ــت إذا 3- ــان أنشــــئ  أكثر أو للتحكيم محكمت

ــــي كام بمقتض ناول المرفق، اهذ أح بات  لت طل

ـــوعات ـــابهة، أو مماثلة لموض  أن لها يجوز مش

 إلثبات المتبعة باإلجراءات البعض بعضــها تخطر
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ــــبان في الوقائع وأخذها  ذلك كان كلما الحس

 .اممكن  

ــــهيالت كافة توفير النزاع أطراف على 4-  التس

 .الةفعّ  ةبصور اإلجراءات لسير الالزمة

 األطراف من فطر تخلف أو غيــاب يحول ال 5-

 .اإلجراءات سير دون النزاع في

 

 :7ة الماد

ــب 1- ــــــاح  بيــان التحكيم محكمــة حكم يص

 .النزاع ألطراف اوملزم   انهائي   ويكون باألسباب،

 بشــــأن األطراف بين نزاع نشــــوء حالة في 2-

األطراف  ألكثر يجوز وتنفيــذه، الحكم تفســــير

 التي التحكيم محكمة إلى النزاع إحالة احرصــــ  

هذه  إلى إحالته تعذرت إذا أو الحكم رتأصــــد

 أخرى تحكيم ةمحكم إلى إحالته يجور المحكمة،

لت كّ ش   الذي ذاته النحو وعلى الغرض لهذا لشكّ ت  

 .ىاألول المحكمة به

 

 :8ة الماد

صادّية للجماعة يحق  تجمع أي أو األوروبّية االقت

 من 30 المادة في إليه مشــار إقليمي اقتصــادي

 في آخر متعاقد طرف أي شــــأن ة،هذه االتفاقيّ 

ّية، فاق مّدعى كطرف المثول االت يه مدع  أو   عل

التحكيم.محكمة  أمام
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 أكبر حوادث التسّرب النفطي في العالم -2ملحق رقم 

التسّرب 

 النفطي
 الضحايا المكان التاريخ

الكمّية 

 بةالمسرّ 
 مالحظات

الناقلة أم 

 تي هيفن

 نيسان  11

 1991عام 

أميال عن  7

ساحل 

 -جنوة

 إيطاليا

 6وفاة 

 أشخاص

ألف طن  50

 350)حوالي 

)  برميال 

كانت السفينة القبرصّية قد أصيبت بصاروخ 

أثناء الحرب بين العراق وإيران، وقد وضعها 

مالكوها في العمل بالرغم من معرفتهم 

 .بحالتها السيئة

"إيه الناقلة 

بي تي 

 سمر"

أيار  28

 1991عام 

1300 

كيلومتر 

قبالة ساحل 

 أنجوال

 5وفاة 

 أشخاص

مليون  1.21

 برميل

إلى  51)من 

مليون  81

 جالون(

من طاقمها من  27ناقلة وتم إنقاذ الانفجرت 

 7 بينمن خالل استجابة منسقة  32أصل 

ميال   80غطت بقعة النفط مساحة  سفن،

ا  أيام  3وظلت النيران لمدة ، 2كلم 207مربع 

 قبل أن تغرق السفينة في األول من حزيران

 .1991عام 

الناقلة 

"أموكو 

 كاديز"

آذار  16

 1978عام 

 5على بعد 

كيلومترات 

من ساحل 

"بريتاني" 

 فرنسا

 ال يوجد

مليون  1.64

 69برميل )

 مليون جالون(

في مسارها من الخليج إلى روتردام في 

هولندا، اشتعلت "أموكو كاديز" في عاصفة 

ة السفينة دفّ في شتوّية تسببت في أضرار 

ناقلة العمالقة النحت ج .وجعلتها هزيلة

انقسمت إلى ، ووبدأت نزيف النفط على الفور

جزأين وخالل أسبوعين انسكبت الحمولة 

ألف طن كاملة في القناة  227البالغة 

ا من ساحل  30اإلنجليزّية لتلّوث  كيلومتر 

"Brittany" وهي ت عد أكبر كارثة لناقلة ،

 نفطّية في العالم.

الناقلة 

"كاستيلو 

 دي بيلفر"

 

 آب  6

 1983عام 

ا  80 كيلومتر 

قبالة خليج 

 -"تابل"

جنوب 

 إفريقيا

 ال يوجد

مليون  1.88

برميل )حوالي 

مليون  79

 جالون(

اشتعلت النيران في "كاستيلو دي بيلفر" على 

ميال  من مدينة كيب تاون، في جنوب  70بعد 

ألف طن من النفط الخام  250إفريقيا، حاملة 

انقسمت إلى الخفيف، وجنحت الحاوية حتى 

بت ما يقل قليال  عن نصف جزأين، وسرّ 

 حمولتها.
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التسّرب 

 النفطي
 الضحايا المكان التاريخ

الكمّية 

 بةالمسرّ 
 مالحظات

الناقلة 

 "نوروز"

كانون  24

 الثاني 

 1983عام 

الخليج 

العربي، 

 إيران

حالة  11

 وفاة

مليون  1.9

 80)برميل 

 (مليون جالون

ناء الحرب بين إيران  ــــطدمت أث والعراق، اص

ــــة ــــبب في  بئر، ناقلة نفط مع منص مما تس

ــــرار ألحد فوهات اآلبار ــــر نحو  أض الذي خس

ا على مدى  1500 ــــهر، أما  9برميل يومي  أش

قد لة ف ناق ــــّرب  ال ها تس مليون  2حوالي من

 الخام في الخليج.النفط برميل من 

خط أنابيب 

 "نهر كولفا"

أيلول  8

 1994عام 

جمهورّية 

كومي، 

د االتحا

 الروسي

 ال يوجد

مليون  2

 84برميل )

 مليون جالون(

ــــرّ   حول النفط متآكل نقلب خط أنابيب س

سّية لمدة Usinskمدينة " شهر، وتم  8" الرو أ

احتواؤه عن طريق ســــــد أقيم حول موقع 

ــريب. ــبب لكن  التس ــوء األحوال الجوّية تس س

تراكم ماليين أدى إلى في انهيار الســـد، مما 

ا  23 تأثر. بلمســــرّ الجالونات من النفط ا نوع 

ثة التي  كار نات جراء ال تات والحيوا با من الن

ــث  من العشــــــب  2كلم 186أدت إلى تلوي

 والمستنقعات.

الناقلتان 

أتالنتيك 

 إمبريس/

 أيجيان

تموز  19

 1979عام 

قبالة ساحل 

ترينيداد 

 وتوباجو

مقابل 

سواحل 

 فنزوال

حالة  26

 وفاة

مليون  2.14

 90برميل )

 مليون جالون(

ادمــت النــاقلتــان "أتالنتيــك إمبريس" تصـــــ

و"أيجيان كابيتال" أثناء عاصفة استوائّية في 

ــــتعلت فيهما النيران مما  البحر الكاريبي، واش

ا. 26أودى بحياة  تم تهدئة النيران على  بحار 

ها، لكن  طاقم تال" عن طريق  كابي يان  "أيج

النيران في "أتالنتيك إمبريس" لم تكن قابلة 

ادها عن مكان التصـــادم للســـيطرة، وتم إبع

األصـــلي إال أنها واصـــلت نزيف النفط الخام 

سقطت  سلة من االنفجارات أ سل حتى وقعت 

 آب. السفينة في الثالث من
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التسّرب 

 النفطي
 الضحايا المكان التاريخ

الكمّية 

 بةالمسرّ 
 مالحظات

الناقلة 

 1إكستوك 

 

حزيران  3

 1979عام 
 ال يوجد المكسيك

ون ملي 3.33

 140برميل )

 مليون جالون(

جار بئر إلى  يار منصـــــة  تداعيأدى انف وانه

ــــركــة "بيمكس" تم  .الحفر التي تمتلكهــا ش

ا كانوا على متنها بعد االنفجار 63إنقاذ   ،فرد 

تدفق من البئر في  بدأ النفط يخرج وي ولكن 

ــــيــك بمعــدل من   ألف 30 -10خليج المكس

ين بدأت "بيميكس" في حفر بئر برميل يومي ا.

ـــّرب ولكنها لم  إغاثة أفقيين بعد حدوث التس

 " حتى تشـــرين1تصـــل إلى بئر "إكســـتوك 

ــاني ــد حوالي  جرت .الث ــة البئر بع  10تغطي

ــــهر من الحــادث، بعــدمــا أثر على   2800أش

ــة و 2كلم ــاه المفتوح من  كلم 261من المي

 الشاطئ.

الناقلة 

"ديب ووتر 

 هورايزن"

 

نيسان  22

 2010عام 

خليج 

 المكسيك

الة ح 11

 وفاة

مليون  4.9

 206برميل )

 مليون جالون(

ـــــة الحفر  عـدّ ي   انـدالع حريق على متن منص

"ديب ووتر هوريزون" أسوأ كارثة نفطّية في 

ــــيــك، وهو مــا أدى إلى  تــاريخ خليج المكس

ــــّرب  ا في  60تس ألف برميل من النفط يومي 

ــــلة، تم في  الخليج، وبعد عدة محاوالت فاش

 .2010تموز  15النهاية تغطية البئر في 

ليكفيو بئر 

 جاشر 

 1رقم 

 

آذار  14

 1910عام 

حقل نفط 

 -"ميدواي

صنست"، 

مقاطعة 

كيرن، والية 

 كاليفورنيا

 ال يوجد

مليون  9.4

 395برميل )

 مليون جالون(

ــب ووتر هوريزون"  ــة "دي ــادث ــل وقوع ح قب

ــــهدت الواليات المتحدة أكبر  بقرن كامل، ش

حدث  .حادث تسّرب نفطي في تاريخ البشرّية

 18وبدأ تدفق  1انفجار في بئر ليكفيو رقم 

ا من النفط على مــدار   18ألف برميــل يوميــ 

ا، وتم إخماد البئر في العاشــر من أيلول  شــهر 

ــام  ــد  1911ع ــدفق  544بع لت ا من ا ــ  يوم

 المتواصل.
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التسّرب 

 النفطي
 الضحايا المكان التاريخ

الكمّية 

 بةالمسرّ 
 مالحظات

آبار منطقة 

 لخليجا

 

كانون  19

 الثاني 

 1991عام 

الخليج 

العربي 

 -والكويت

ميناء 

األحمدي 

والجزر 

الصناعّية 

 الكويتّية

 ال يوجد

9.05 – 12.4 

مليون برميل 

(380-520 

 مليون جالون(.

لقوات  ــت ا فتح يج األولى  ل لخ حرب ا خالل 

ة  ــّ ــار النفط الكويتي ــــمــامــات آب ة ص ــّ العراقي

القوات وخطوط األنابيب من أجل إبطاء زحف 

ة ــّ ــــّرب النفطي الخليج  .األميركي غطى التس

ألف  28مساحة على سنتيمترات  10 بسماكة

 كيلومتر مربع.

الناقلة 

"أكسون 

 فالديز"

 آذار  24

 1989عام 
  أالسكا

مليون  10

 غالون
 االرتطام برصيف تحت الماء.

الناقلة 

اإليرانّية خرج 

5 

كانون  19

 األول 

 1989عام 

 -جزر الكناري

 الس بلماس
 

ليون م 19

 غالون

ــاحة قدرها  ــي لمس تلّوث في المحيط األطلس

ميل  100ميل مربع وامتدت لمســــافة  100

 مقابل سواحل الصحراء المغربّية

آبار 

 جلفستون

Galvstone 

 حزيران 8

 1990 عام

شرق والية 

 -هيوستن

 أميركا

 
مليون  5.1

 غالون

امتد التلّوث جنوب وجنوب شـــرق جلفســـتون 

ــار  لن ــدالع ا ــار وان ــة انفج ــة نتيج في غرف

 المضخات.

 الناقلة ماليتز

كانون  12

 األول

 1999 عام

بالة  ق 

السواحل 

الفرنسّية 

على 

 األطلسي

 

ماليين  3

غالون من 

 النفط الثقيل

 

أنبوب نفط 

شركة 

 بتروبراس

 شباط 18

 2000 معا

بالقرب من 

ريو دي 

 -جانيرو

 البرازيل

 

343.200 

غالون من 

 النفط الثقيل
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 المصادر والمراجع

 حالة- النقل مرحلة خالل البيئة على النفط تأثير؛ محمد ،و أ.د. التهامي طواهر أمال، نرحما .أ .1

 The environmental impact of oil during the transport phase (the case of -الجزائر

Algeria) ،التجارّية والعلوم االقتصادّية العلوم الجزائر، كلّية – ورقلة مباح، قاصدي جامعة 

 .2013، 1التسيير، مجلة الباحث عدد  وعلوم

 البحري النفطي التلّوث لمكافحة العامة السياسة دراسة ؛إبراهيم سعيد مريم ،المهندي الشقيري .2

خليفة،  بن حمد العامة، جامعة السياسات قسم – اإلسالمّية الدراسات كلّية، قطر دولة في

 .2017 -2016مؤسسة قطر، 

 ITOPF (the international tanker ownersات النفط البحرّية، المراقبة الجوّية النسكاب .3

pollution federation limited) االتحاد الدولي المحدود لمالكي الناقالت المعني بالتلّوث، ورقة ،

 .2011عام  -1المعلومات الفنّية رقم 

معني بالتلّوث، ورقة ، االتحاد الدولي المحدود لمالكي الناقالت المصير انسكابات النفط البحرّية .4

 .2011عام  -2المعلومات الفنّية رقم 

، االتحاد الدولي المحدود لمالكي استخدام حواجز التطويق الطافية في مواجهة تلّوث النفط .5

 .2011عام  -3الناقالت المعني بالتلّوث، ورقة المعلومات الفنّية رقم 

ولي المحدود لمالكي الناقالت المعني ، االتحاد الداستخدام المشتتات لمعالجة انسكابات النفط .6

 .2011عام  -4بالتلّوث، ورقة المعلومات الفنّية رقم 

، االتحاد الدولي المحدود لمالكي الناقالت استخدام أجهزة الكشط في االستجابة لتلّوث النفط .7

  .2011عام  -5المعني بالتلّوث، ورقة المعلومات الفنّية رقم 

، االتحاد الدولي المحدود لمالكي الناقالت المعني بالتلّوث، لالتعرف على النفط على السواح .8

 .2011عام  -62ورقة المعلومات الفنّية رقم 

، االتحاد الدولي المحدود لمالكي الناقالت المعني بالتلّوث، عمليات تنظيف النفط من السواحل .9

 .2011عام  -7ورقة المعلومات الفنّية رقم 

، االتحاد الدولي المحدود لمالكي الناقالت تجابة لتلّوث النفطاستخدام المواد الماصة في االس .10

 .2011عام  -8المعني بالتلّوث، ورقة المعلومات الفنّية رقم 

، االتحاد الدولي المحدود لمالكي الناقالت المعني بالتلّوث، التخلص من النفط وحطام السفن .11

 .2011عام  -9ورقة المعلومات الفنّية رقم 

، االتحاد الدولي المحدود لمالكي الناقالت ة وإدارة االنسكابات النفطّية البحرّيةالقيادة والسيطر .12

 .2011عام  -10المعني بالتلّوث، ورقة المعلومات الفنّية رقم 

، االتحاد الدولي المحدود لمالكي آثار تلّوث النفط على مصايد األسماك وتربية األحياء البحرّية .13

 .2011عام  -11المعلومات الفنّية رقم  الناقالت المعني بالتلّوث، ورقة

، االتحاد الدولي المحدود لمالكي آثار تلّوث النفط على األنشطة االجتماعّية واالقتصادّية .14

 .2011عام  -12الناقالت المعني بالتلّوث، ورقة المعلومات الفنّية رقم 

الناقالت المعني بالتلّوث،  ، االتحاد الدولي المحدود لمالكيآثار تلّوث النفط على البيئة البحرّية .15

 .2011عام  -2ورقة المعلومات الفنّية رقم 
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، االتحاد الدولي المحدود لمالكي الناقالت أخذ العينات من انسكابات النفط البحرّية ورصدها .16

 .2011عام  -14المعني بالتلّوث، ورقة المعلومات الفنّية رقم 

التحاد الدولي المحدود لمالكي الناقالت المعني ، اإعداد المطالبات نتيجة تلّوث النفط وتقديمها .17

 .2011عام  -15بالتلّوث، ورقة المعلومات الفنّية رقم 

، االتحاد الدولي المحدود لمالكي الناقالت التخطيط لحاالت الطوارئ في انسكابات النفط البحرّية .18

 .2011عام  -16المعني بالتلّوث، ورقة المعلومات الفنّية رقم 

، االتحاد الدولي المحدود لمالكي الناقالت المعني بالتلّوث، حوادث الكيميائّية البحرّيةاالستجابة لل .19

 .2011عام  -17ورقة المعلومات الفنّية رقم 
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