
 

19-05510 (A) 

 

 احليتان صيد لتنظيم الدولية االتفاقية  
 فيتزموريس مالغوسيا بقلم

 العام الدويل القانون أستاذة
 القانون قسم

 لندن يف ماري كوين  جامعة

 التارخيي السياق - ١ 
 وحلم ا. وعظام ا زيت ا من لالساااااااات ا ة قرون منذ لالساااااااات ال  غرضااااااااا ابعتبارها احليتان ُتصااااااااا  

 صيد أول أن ويعتقد امليال . قبل ٢٢٠٠ عام يف رمبا السنني، آالف قبل بدأ احليتان صيد اتريخ أن ويبدو
 واهلولنديني، الربيطانيني مث والنورمانديني، ال لمنديني وأن ميال ي، 7٠٠ عام يف الباسكيون ن ذه قد منظّم
 احليتان صيد وفرنسا والنرويج إسبانيا وبدأت الباسكيون. قام اليت احليتان صيد أنشطة متجاوزين هبم حلقوا
 في ا قاموا اليت احليتان صيد أنشطة نطاق واألملان واهلولنديون الربيطانيون ووسع امليال ي. التاسع القرن يف

 الثاين القرن يف للحيتان الساحلي الصيد بدأات قد وروسيا الياابن أن ويعترب األطلسي. احمليط مشال ليشمل
 من ابلصاااايد احليتان صاااايد من املبكرة ال رتة واتساااام  عشاااار. السااااا   القرن يف املتحدة والوالايت عشاااار

 التجديف. قوارب من وشبا  ابليد ترمى حراب ابستخدام وذلك الرئيسية، الوسيلة ابعتباره برية، حمطات
 احليتان، من السااااااحلية املوار  اساااااتن ا  وبعد السااااااحلية. املياه يف جتّ ز دةياملصااااا احليتان كان   ذلك، وبعد
 إىل أيضااا امل توحة البحار يف احليتان صاايد وأ ى امل توح. احمليط أي امل توحة، البحار يف الصاايد فرتة بدأت

 يف برية حمطات وافتتاح كوراي،  يف حمطات إبنشاااااااا  روسااااااايا وقيام احليتان، صااااااايد تقنيات نطاق يف التوساااااااع
 احملطات فقدت احلديثة، التكنولوجيا تطور ومع وكندا. أساااارتاليا مثل األخرى، الشاااااط ية الدول من العديد
 بتوسااااااااايع الدول قيام إىل أ ى مما األمسا ، جت يز ساااااااااا ن منت على كليا  جت ز احليتان وكان  أمهيت ا. الربية
 احليتان عد  زاي ة يف أيضاااااااااااااااا اجلديدة التكنولوجيا وأسااااااااااااااا م  اإلقليمية. املياه خارج إىل عملياهتا نطاق

 يؤ ي مما احلوت،  اخل ين جر مت جر رأ  مع بقنبلة اجمل زة احلراب التكنولوجيا هذه ومشل  املصاااااااااااااايدة.
 على )لالطالع اهلليكوبرت بطائرات والتتبع الصاااااااااااوي املسااااااااااابار وأج زة احلوت، احتضاااااااااااار فرتة تقليص إىل

 J.N. Tønnessen and A.O. Johnsen, The History of Modern انظر احليتان لصاااااايد احلديث التاريخ

Whaling (R.I. Christophersen trans., C. Hurst & Company 1982)و ؛ L. Larry Leonard, 

‘Recent Negotiations Toward the International Regulation of Whaling,’ (1941) 35 AJIL, p. 

 Kurkpatrick Dorsey, Whales and Nations. Environmental Diplomacy on the High و ؛92 ,90

Seas, University of Washington Press, 2014و ؛ Malgosia Fitzmaurice, Whaling and 

International Law, Cambridge University Press, 2015.) املنظم وغري احملدو  غري احليتان صيد وبدأ 
 حنو على احليتان أرصااااااااااادة حتمل قدرة يتجاوز أنه تبنّي  ما وهو سااااااااااانة، ٢1 ملدة واساااااااااااتمر 1883 عام يف

 تونيساااني ويرى تصاااا . كان   اليت األنواع ونوع عد  عن موثوقة بياانت توجد ال ،1883 وحىت مساااتدام.
 تصااا . كان   احليتان أنواع مجيع أن يف شااك مثة ليس البياانت، إىل االفتقار من الرغم على أنه وجونسااون

 سااااااورل بيرت حصاااااال عندما 1٩٢1 عام يف املصاااااايدة احليتان أنواع عد  زاي ة يف أساااااا م آخر اخرتاع وظ ر
 امل توحة البحار يف احليتان صيد تكنولوجيات وأاتح  األمسا . جت يز لس ن ‘ِمزلقة’ لااااااا اخرتاع برا ة على

 اجلنوبية. القطبية املنطقة يف ساايما ال ساانة، كل  احليتان آالف صاايدت حيث للحيتان، الضااخم االسااتلالل
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 1٩٢7 عامي بني متتالية فرتات ثالث خالل اجلنوبية القطبية املنطقة يف أمثال أربع احليتان صااااااااااااايد واز ا 
 اخن اض ومع العاملية االقتصا ية األزمة مع تزامنا التوسع يف واإلفراط اإلنتاج يف اإلفراط أن غري .1٩31 و
 للحيتان امل رط االسااااتلالل وأفضااااى احليتان. صاااايد صااااناعة اهنيار إىل أ ى مما اخلام، املوا  مجيع أسااااعار يف

 جنيف ات اقية احليتان: محاية بشاااااا ن  وليتني ات اقيتني إبرام إىل العامليتني احلربني بني ال اصاااااالة ال رتة خالل
 احليتااان صااااااااااااااايااد لتنظيم 1٩37 عااام وات اااق (L.N.T.S 349 155) 1٩31 لعااام احليتااان صااااااااااااااايااد لتنظيم

 1٩31 لعاااامي احليتاااان صاااااااااااااااياااد ات ااااقييت أن يثبااا  ومل (.L.N.T.S. 79 190 ،1٩37 حزيران/يونياااه 8)
 املسااااااااااااااتقبل، يف احليتان صاااااااااااااايد لتنظيم قانونيا إطارا وفرات ولكن ما خاصااااااااااااااة، بصااااااااااااااورة فعالتني 1٩37 و
 احليتان صاايد لتنظيم الدولية االت اقية ألحكام وخيضااع مثايل، غري كان  وإن احلايل، الوق  يف قائما يزال ال

 .1٩٤٦ لعام

 (UNTS 7 161 ;1716) االتفاقية الدولية لتنظيم صيد احليتان تنظيم صيد احليتان يف القانون الدويل: - ٢ 
 يف هي جديدة مؤسااااسااااة أنشاااا ت حيث احليتان، صاااايد لتنظيم الدول اجتمع  ،1٩٤٦ عام يف 

 الدولية االت اقية بشاااااااااااا ن امل اوضااااااااااااات بتاريخ يتعلق )فيما ما حد إىل ورا يكالية جدا حمافظة الوق  ن س
 Kurkpatrick Dorsey, Whales and Nations. Environmental انااظاار احلاايااتااااااااان، صاااااااااااااااايااااااااد لااتاانااظااياام

Diplomacy on the High Seas, University of Washington Press, 2014.) اخلربة إىل واساااااااااااااااتنا ا 
 بني للتوفيق حماولة يف املتحدة الوالايت تعتمده الذي تقدمية األكثر التقليد االت اقية واضااااااعو اتبع العلمية،

 االت اقية  يباجة يف املبني النحو )على لالساااتخدام احليتان أرصااادة ح ظ واحتياجات الصاااناعة احتياجات
 أشيسون،  ين ابلوكالة، املتحدة الوالايت خارجية وزير وأعلن املستدام(. االستخدام إىل اإلشارة طريق عن
 التعاون إىل احلاجة على وشد  عليه. احل اظ جيب ،‘مشرت  مور ’ و ،‘أبسره العامل ع دة’ هي احليتان أن
 الدولية املشااااااااااااااكل حل يف األمم بني التعاون زاي ة’ بنّي  املؤمتر أبن حمتجا العامل، موار  اساااااااااااااتخدام جمال يف

 هذا لتحقيق وسااايلة جعل ا يف يتمثل كان  االت اقية هدف أن يبدو اخلل ية، هذه ظل ويف ‘.ابحل ظ املتعلق
 ح ظ على مركزا املتحدة اململكة هنج يكن ومل لالستخدام. احليتان أرصدة على احل اظ إىل الرامي التعاون
 عموما املوقف هذا ُفرض وقد احليتان. صااااايد صاااااناعة ح ظ على تركيزه بقدر لالساااااتخدام العامل يف احليتان

 إىل أيضاااااااا اإلشاااااااارة وجتدر والعوز. واجلوع الندرة وهي املتحدة، اململكة يف احلرب بعد الساااااااائدة ابلظروف
 السابيل هو العلم أن وهي املتحدة، الوالايت  اخلية وزير مسااعد  افيدساون، جريار ساي. أبداها مالحظة

 اهلي ة وهي ،(“اللجنة”) احليتان صايد لشاؤون الدولية للجنة رؤيته أيضاا وأوضا  املساتدام. االساتخدام إىل
 للعامل العائدة للموار  احلريصاااااااة اإل ارة يف م مت ا ساااااااتتمثل مرموقة، علمية هي ة ابعتبارها لالت اقية، املركزية
 امل اوضات وكان  ‘.والسعا ة السالم من أكرب بقدر يتسم لإلنسانية مستقبل’ يف اإلس ام مث ومن أبسره،
 الوالايت يف التقاادميااة احلقبااة قوانني من بناادين على الوفو  وات قاا  ابألحااداث. زاخرة ابالت اااقيااة املتعلقااة
 مع العلمية، لألغراض احليتان على ابحلصااااااول واإلذن للحيتان، األصااااااليني السااااااكان صاااااايد محاية املتحدة:
 األحداث بعض هنا  وكان  علي ا. املنصاااو  احلصاااص خارج احليتان لصااايد اللرضاااني هذين كال  وضاااع
 بعض على االت اقية، يف مشااااااركته لضااااامان حصااااال، الذي الساااااوفياي، الوفد بوصاااااول املتعلقة املتوقعة غري

 .1٩٤7-1٩٤٦ املوسم متديد مثل األخرى، الوفو  من التنازالت
 الضاااامي القبول نظام املندوبني: بني اخلالف من معينة  رجة يف خا  بوجه مساااا لتان وتساااابب  
 تعديل أي على ابلثلثني التصااااااوي  وإجرا  االنسااااااحاب(، الختيار إجرا  تضاااااامن )الذي االت اقية إلعمال
 التصااااااااااوي  إىل التصااااااااااوي  إجرا  ُغرّي  حني يف الضاااااااااامي؛ القبول نظام وأقر لألنظمة. عليه املت ق للملحق



3/9 

 19-05510 (A) 

 

 املتعاقدة األطراف من أكرب عد  لزوم يك ل مما تعديل، إجرا  أجل من االت اقية يف األطراف أرابع بثالثة
 اختاذ صاااااااااااالحية احليتان صااااااااااايد لشاااااااااااؤون الدولية اللجنة من  إىل النروجيي الوفد و عا تليري. أي إلحداث
 عن متاما راضاااااية وفو  هنا  كان   ولكن، اللجنة.  ور تعزيز أيضاااااا املتحدة اململكة وأيدت ملزمة. قرارات
 يعارضااااااااان كاان  اللذين واهلولندي، ال رنسااااااااي الوفدين مثل ملزمة، قرارات اختاذ صااااااااالحية اللجنة من  عدم

 اليت اخلاصاااااة، مصااااااحل ما حسااااااب على سااااايكون كان  التطور هذا أن إىل ابلنظر اللجنة  ور تعزيز كالمها
 للجنة املقرتح النموذج ألن ضااااااروراي االنسااااااحاب اختيار نظام واعترب حنو. أفضاااااال على حكومتامها ختدم ا
 سااالبية آاثرا مث من سااايخلف وكان البحار، أعايل يف الدول عمل حرية من سااايحد كان  جديدا متثيال أنشااا 
 االنسحاب، اختيار إجرا  إ راج  ون ومن قيو .  ون من االقتصا ية منافع ا حتقيق على الدول قدرة على
 لتنظيم الدولية االت اقية ساااااااايوقع السااااااااوفياي واالحتا  وفرنسااااااااا، وهولندا، املتحدة، الوالايت من كل  كان  ما

 اختيار نظام رفض يف ال شاااااااااال أن املاضااااااااااي إىل النظر عند ساااااااااانجد أننا  ورسااااااااااي والحظ احليتان. صاااااااااايد
 اختيار آليات أن كيف  مالحظة امل اجئ من وليس .1٩٤٦ عام الجتماع خط  أكرب كان  االنساااااااااااااااحاب
 املثال، ساااااابيل فعلى الدول. من جمموعة تبذهلا اليت اجلماعية اجل و  تقويض إىل أ ت ما كثريا  االنسااااااحاب

 مبصااااااااحل ا. تضااااااار قرارات تن يذ ت ا ي أجل من االنساااااااحاب اختيار آلية إىل اللجو  الدول عن يعرف ال
 بوضاااااااوح يؤ ي أن ميكن القبيل هذا من آلية أي إ راج رفض كان   ورساااااااي، أفكار عن ومبعزل ذلك، ومع
 يف موجو ة كان   رمبا الدول بني املشااااااااااااااارت  والعمل للتعاون فر  أي يقوض مما الدول، بعض انعزال إىل

 التوقعااات إىل يساااااااااااااااتنااد االنساااااااااااااااحاااب اختيااار إجرا  جتاااه والربيطاااين النروجيي املوقف وكااان الوقاا . ذلااك
 صاايد نطاق توساايع يتوقعان والربيطاين النروجيي الطرفان يكن ومل املقبلة. ابلتطورات يتعلق فيما الدقيقة غري

 خلط  ونظرا  ائم. أساااااااا  على احليتان صااااااايد يف احلق تعطى لن الياابن أن يراين وكاان الساااااااوفياي؛ احليتان
 املتحدة، واململكة النرويج في ا هتيمن احليتان صيد صناعة ملستقبل رؤية تبنيا فقد توقعاهتما، يف احلساابت
 األغذية منظمة إشاااااراف حت  اللجنة وضاااااع مقرتح حيظ ومل احليتان. صااااايد يف جا ة أخرى  ول وُتساااااتبع د
 أيضا. ابلقبول املتحدة لألمم والزراعة

 يوضع جديد بروتوكول على االت اق يف األول اجلز  متثل جزأين: إىل امل اوضات املندوبون وقّسم 
 الثاين اجلز  ومتثل ؛1٩٤8-1٩٤7 ال رتة يف احليتان صااايد موسااام لتنظيم 1٩٤٥ عام بروتوكول غرار على
 - 1٩٤٦ لعام احليتان صااااااااااااااايد لتنظيم الدولية االت اقية أي، - تعقيدا أكثر ات اقية بشااااااااااااااا ن الت اوض يف

 للدول الوق  من املزيد يعطي أن الن ج هذا شااا ن من وكان احليتان. صااايد لشاااؤون الدولية اللجنة إلنشاااا 
 الساااااااااانوي، األقصااااااااااى احلد على حافظ  االت اقية أن ذلك من واألهم علي ا. للتصااااااااااديق لالت اقية املوقعة
 ورأى اجلنوبياااة. القطبياااة املنطقاااة ميااااه يف أزرق حوت وحااادة 1٦ ٠٠٠ والباااال  ،1٩٤٤ عاااام يف احملاااد 
 االسااااااااااتمرارية، إىل تسااااااااااتند أن ينبلي احلصااااااااااة تلك أن املتحدة واململكة والنرويج املتحدة الوالايت مندوبو
 جا ل ذلك، إىل وإضااافة احليتان. عد  حتديد يف إليه الركون ميكن إحصااائيا أساااسااا ترسااي أن ميكن حبيث

 أزرق حوت وحاادة 1٦ ٠٠٠ حصااااااااااااااااة من اهلاادف إن قااائال املتحاادة، الوالايت مناادوب كيلوغ،  رمينلتون
 كان   اليت األخرية، الساااابعة الساااالمية املواساااام يف الساااانوي املصاااايد ثلثي شااااكل الذي احلد وضااااع يف يتمثل
 وحاادة وانُتقاادت ينبلي. ممااا أكثر مرت عااة أهنااا رأوا الااذين املناادوبني معظم احلصااااااااااااااااة تُرضِ  ومل جاادا. مكث ااة
  الحق. وق  يف عن ا التخلي وجرى األزرق احلوت

 التجارية لألغراض احليتان صااااااااااااااايد على حظر )فرض معينة ألنواع التامة احلماية مثل واملساااااااااااااااائل 
 من موروثة مساااااائل هي للحيتان األصاااااليني الساااااكان صااااايد وتنظيم للحيتان، حمميات وإنشاااااا  تعليقه(، أو

 شااااي ا ابعتباره احلوت بشاااا ن  املتعارضااااة ]اآلرا  مع القانونية الن ج هذه وتتوافق السااااابقة. االت اقيات هذه
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 الذي الن ج بداية هذه احلربني بني ما فرتة يف شاااااا دان ولذلك منه. يُنت ع حيواان بوصاااااا ه واحلوت مقدسااااااا
 للتنظيم موضوعا وابلتايل اقتصا ي، استلالل موضع انحية، من ابعتباره، احلوت إزا  الدويل القانون اختذه

 تقريبا. عبا ة وموضع رمزية، قيمة ذا شي ا أخرى، انحية ومن القانوين؛
 يشااااكل ملحق إىل ابإلضااااافة ن ساااا ا، االت اقية من احليتان صاااايد لتنظيم الدولية االت اقية وتت لف 

 ويعرض احليتان. أرصااااااااادة إل ارة العام التنظيمي املخطط االت اقية وحتد  االت اقية. نص من يتجزأ ال جز ا
 احليتان. أنواع ‘واساااااااااتخدام ح ظ’ بشااااااااا ن اتباع ا يتعني اليت املعايري (،1) اخلامساااااااااة للما ة وفقا امللحق،

 وأسااااليب واملللقة؛ امل توحة املواسااام مثل: الساااتخدام ا، احليتان حب ظ املتعلقة احملد ة املساااائل يتناول وهو
 املتعلق اإلجرا  (٢) الثالثة املا ة وحتد  الصاااايد. ساااا ن وت تيش حوت؛ لكل احلجم وحدو  احليتان؛ صاااايد

 تعديالت عدة وأ خل  املصاااوتني. األعضاااا  من أرابع ثالثة أبغلبية جيري أن جيب الذي امللحق، بتعديل
  اجلنويب. احمليط وحممية اهلندي احمليط حممية وإنشا  الصيد، تعليق فرض ذلك يف مبا امللحق، على الحقة

 .“حوات” يسااااااااااااااامى ملا عاما تعري ا ابل عل احليتان صااااااااااااااايد لتنظيم الدولية االت اقية تشااااااااااااااامل وال 
 اجلدول يف يدرج وال االت اقية. ملحق يف حبمايت ا املشااااااااااامولة ابألنواع قائمة ذلك من بدال تتضااااااااااامن وهي
 متوسطة وهي البحر، حريش مثل الرمزية القيمة ذات احليتان كان   ورمبا .“الكبرية احليتان” يسمى ما إال

 من البحر حريش مثل تلك اجلمال مواضاااااااااع ح ظ وبلية ذلك، ومع االت اقية. اختصاااااااااا  خارج احلجم،
 يف اختصاااا  ذات احليتان صااايد لشاااؤون الدولية اللجنة تكون أبن الدول من العديد يطالب االساااتخدام،

 وعصااااااااايا غامضااااااااااا االت اقية يف التنظيم غرض يزال ال العملية، املمارسااااااااااة ويف احليتان. مجيع شااااااااااؤون تناول
 التحديد. على

 التجاااري احليتااان: صااااااااااااااايااد من أنواع ثالثااة على االت اااقيااة إطااار يف احليتااان صااااااااااااااايااد نظااام وينص 
 األصاااليني الساااكان )صااايد األصاااليني الساااكان قبل من واملمار  احلايل(؛ الوق  يف صااا رية “حصاااص”)

  العلمية. لألغراض احليتان وصيد للحيتان(؛
 املنظمة احليتان...والتنمية ألرصااااااااااادة املناساااااااااااب احل ظ’ أهداف ا بني االت اقية  يباجة وتتضااااااااااامن 
 أرصاااااااادة ح ظ يف املتمثلني الشااااااااقني ذات التارخيية األهداف حت ظ مث من وهي .‘احليتان صاااااااايد لصااااااااناعة
 اللجنة فإن ما، حد إىل احملدو  اهلدف هذا حيث من حىت ولكن الصاااااااااناعة. وح ظ لالساااااااااتخدام احليتان

 يف اخلصااااو  وجه على ترصااااد مل وهي كافية،  غري بصااااورة تُرصااااد ال فاألرصاااادة ‘.حتقيقه’ يف قط تنج  مل
 بصاورة خمتلف وم  وم العضاوية يف واساع تليري ظل يف )ولكن لذلك ونتيجة يتواصال. واالساتن ا  املاضاي،
 على كامال  حظرا 1٩8٢ عام يف اللجنة اسااااات ل  الرقابة(، من اللرض عليه يكون أن ينبلي ملا أسااااااساااااية

 الن اذ حيز  خل ،(“الصاا رية احلصااص” أو الصاايد بتعليق عموما )يعرف التجارية لألغراض احليتان صاايد
 تتعاىف أن املتوقع من وكان مؤقتا. يكون أن إال الصااايد بتعليق يقصاااد مل ولكن .1٩8٥/1٩8٦ املوسااام يف

 األقل على األنواع بعض أرصااادة من ومساااتدامة آمنة مساااتوايت املناساااب الوق  يف تساااتعا  وأن األرصااادة
 أساااااااا  إجيا  إىل الرامية احملاوالت مجيع اب ت ذلك، ومع احليتان. لصااااااايد ابسااااااات ناف للساااااااماح يك ي مبا

 الصاااايد تعليق يزال وال اآلن، حىت ابل شاااال احليتان لصاااايد املناسااااب النحو على املراقب لالساااات ناف مقبول
 امل عول. ساري

 اجل د تبنّي  وهي اجملتمعات. ملختلف ‘احلوت’ معىن الصايد تعليق جتاه املتضااربة املواقف وتوضا  
 لالساااتخدام الطبيعة ح ظ  عاة متاما: متعارضاااني معساااكرين بني ال اصااال اخلط لعبور واملساااتحيل الضاااخم
 احلوت يرون )من االستخدام من الطبيعة ح ظ و عاة املطاف( هناية يف االستلالل بلرض احليتان )ح ظ
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 أن إىل بوضااااوح لالت اقية احلامسة وغري اللامضااااة الصااااياغة وتشااااري ُيسااااتلل(. أال ينبلي مجيال شااااي ا ابعتباره
 احليتان أرصدة وإ ارة ح ظ الشقني: ذوي واملقصد ابللرض بد ا خاليف، ابالت اقية املتعلقة املسائل معظم
 احليتااان أبن أخرى ج ااة من واالعرتاف ،‘احليتااان صااااااااااااااايااد لصاااااااااااااااناااعااة املنظمااة التنميااة’ إاتحااة أجاال من
 تعليق من االنسااااحاب وأيساااالندا النرويج واختارت ‘.املقبلة األجيال’ ملصاااالحة صااااوهنا يتعني ‘عامة و يعة’

 لألغراض احليتان صيد ويستند التجارية. لألغراض احليتان لصيد يةنقانو  عمليات تن ذان ومها احليتان صيد
 احليتان. صااااااااااااايد لشاااااااااااااؤون الدولية للجنة التنظيمي النطاق عن وخيرج االت اقية من الثامنة املا ة إىل العلمية
  العلمية. لألغراض احليتان صيد تراخيص طنيةالو  السلطاتُ  وتصدر

 ألحكام املزعوم األساااا  إىل اساااتنا ا تتواصااال، احليتان صااايد من كبرية  مساااتوايت تزال ال ولكن، 
 نقاط أيضااااااا هنا  كان  ول ن للجنة. املباشاااااار االختصااااااا  خارج كبري  حد إىل وجتري االت اقية، من أخرى
 اللجنة مصاااااااااطلحات وقيمة اللجنة اقرتحت ا أو اساااااااااتحدثت ا اليت املالذات قيمة ذلك يف مبا أخرى خالف

 صيد واست ناف ‘العلمية لألغراض احليتان صيد’ مس لتا فإن ،‘للحيتان األصليني السكان صيد’ قبيل من
 لشااااااؤون الدولية اللجنة وتبتلى حاليا. القائمة النزاع حالة أسااااااا  يشااااااكل ما مها التجارية لألغراض احليتان
 لالنقساااااااامات. مثرية هي ة أصااااااابح  وهي احلل على املساااااااتعصاااااااية املشااااااااكل من كبري  بعد  احليتان صااااااايد

 احليتان صااايد مواصااالة يف تقريبا للتصااارف قابل غري حقا تراه مبا حبما  تتمساااك  ول بضاااع هنا  تزال وال
 بشاااا ن اللجنة يف األعضااااا  الدول بني املواقف يف أساااااسااااي خالف نشااااو  إىل أ ى مما التجارية، لألغراض

 العد  هبذا يتعلق وفيما واللجنة. لالت اقية ن ساااااا ا األساااااااسااااااية األهداف بشاااااا ن وابألحرى احليتان، صاااااايد
 كان  وإن - احليتان صاااااااااااايد يزال ال ،‘جتارية ألغراض احليتان صاااااااااااايد تؤيد اليت الدول’ من تبقى مما احملدو 
 مع جنب إىل جنبا مشااااروعا نشاااااطا - املناسااااب النحو على ومسااااتدامة مراقبة بطريقة األايم هذه يف جيري
 عموما تؤيد ال اليت ابلدول يتعلق فيما ولكن البحرية. املوار  السااتلالل األخرى املسااتدامة األشااكال سااائر
 يف املتمثلة القوية الضاااااااالط مجاعة من ابرزة بصااااااااورة يقدم  عما تتلقى واليت جتارية، ألغراض احليتان صاااااااايد

 األوسع العام الرأي من وكذلك االستخدام، من الطبيعة وح ظ البي ة حب ظ املعنية احلكومية غري املنظمات
 ك دف  األقل على وينبلي، أخالقي، غري بل ضاااروري، غري نشااااطا كان  شاااكل أبي احليتان صااايد يعترب ،

 Charlotte Epstein, The Power of Words in International)  ائمااااااة بصاااااااااااااااورة حيظر أن هنااااااائي،

Relations, MIT 2006و ؛ Peter Davies, ‘Cetaceans’ in Michael Bowman et al., Lyster’s 

2010 Press, University Cambridge ed., nd2 Wildlife, International.)  
 فقد العمر. يف تقدم ا احليتان صاااااااايد ات اقية ب عالية تضاااااااار أهنا إىل يشااااااااار اليت العوامل بني ومن 

 وكان  تقريبا ساااانة ساااابعني قبل هيكل ا ووضااااع احليتان صاااايد لتنظيم الدولية االت اقية على الت اوض جرى
 ويعكس .1٩37 و 1٩31 عامي من احلرب قبل ما إىل تعو ان معاهدتني إىل تساااتند الرئيساااية أحكام ا
 بشااااااا هنا، في ا الت اوض جرى اليت ال رتة يف البي ية املساااااااائل إزا  املتبعة الن ج لالت اقية األسااااااااساااااااي اهليكل
 وميكن البي ية. محاية إزا  املعاصااااااااااار الن ج متيز اليت املبا ئ إىل تساااااااااااتند االت اقية تكن مل النحو، هذا وعلى
 اللجنة.  اخل )الن ج( الوقائي املبدأ تطبيق عن تعبري مها واساااااتمراره احليتان لصااااايد تعليق فرض أبن القول
 املسؤولية تزال وال هبا. اخلاصة البدائية الدولية اإلن اذ آلية يف لالت اقية الرئيسية الضعف أوجه أحد ويتمثل
 تتوىل (،1) التاسعة للما ة ووفقا االت اقية. يف األطراف عاتق على تقع االت اقية أحكام إن اذ عن الرئيسية
 ،‘لواليت ا اخلاضااااعني األشااااخا ’ بتصاااارفات يتعلق فيما إن اذها عن املسااااؤولية االت اقية يف الطرف الدولة
 حماولة اآلن احليتان صيد لشؤون الدولية اللجنة على ويتعني االت اقية. انت اكات على ابملقاضاة يتعلق فيما

 يف ميكن ال وببسااااااااطة، بين ا. التوفيق ميكن ال اليت املصااااااااح تضاااااااارب حاالت  اخله حتل كمنتدى  العمل
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  ون من احلالية، صاااااورهتا يف جتارية، ألغراض احليتان صااااايد تؤيد اليت الدول تطلعات تلبية احلاضااااار الوق 
 ميكن ال أخرى، انحية ومن التجارية. لألغراض احليتان صاااايد اساااات ناف من مقيدا، كان  وإن ما، مسااااتوى

  اخل حاليا أغلبية يشااااااااااكلون الذين االسااااااااااتخدام، من احليتان ح ظ  عاة تطلعات اتمة بصااااااااااورة تلىب أن
 أحد يتمثل وابلتايل التجارية. لألغراض احليتان لصااايد اسااات ناف أي إمكانية عن التخلي جير مل ما اللجنة،

 جدوى، ذا  وليا صاااااااااااااااكا تشاااااااااااااااكل تزال ال االت اقية كان   إذا فيما للعزمية تثبيطا وأكثرها األسااااااااااااااا لة أهم
 ألهنا نظرا أواهناا( فاات معااهادة ابعتباارهاا عن اا التخلي حىت )أو في اا النظر إعاا ة يتعني كاان  إذا فيماا أو

ر  واجلو املشااااااارت  ال  م إىل االفتقار وحُيدث في ا. األطراف احتياجات من الراهنة اجملموعة تلبية عن تقصاااااااّ
 الدويل، التقاضاااي إىل ويؤ ى اللجنة، أب ا  يتعلق فيما مشاااال أثرا احليتان صااايد جلنة أعضاااا  بني املشاااحون

 التايل. ال رع يف يُناقش الذي

 ()أسييييااليا لييييد الياينن نيوطيلندا خط   متد   اجلنوبية القطبية املنطقة يف احليتان صيييييد قضييييية - ٣ 
 ٢٢6تق ي  حمكمة العدل الدولية  [٢٠١٤] األسس املولوعية()

 الياابن صااااااااايد يف تتمثل االت اقية إطار يف لالنقساااااااااامات إاثرة املساااااااااائل أكثر إحدى أصااااااااابح  
 صاااااااااايد قضااااااااااية يف الدولية العدل حمكمة أصاااااااااادرته الذي احلكم إىل أ ى الذي العلمية، لألغراض للحيتان
 ٢٠1٤ عام يف متدخل( كطرف  نيوزيلندا الياابن، ضاااااااااااااااد )أسااااااااااااااارتاليا اجلنوبية القطبية املنطقة يف احليتان

(Malgosia Fitzmaurice& Dai Tamada, Whaling in the Antarctic: The Judgment and its 

Implications (Brill/Nijhoff, 2016.)  للحيتان الياابن صااااااااااااااايد أن كلتامها  ونيوزيلندا أسااااااااااااااارتاليا وا ع 
 اجلنوبية القطبية املنطقة حيتان بشاا ن للبحوث الياابين الربانمج من الثانية املرحلة )يساامى العلمية لألغراض
 ووافق  ‘.علمية ألغراض احليتان صاااايد بلرض’ ليس الواقع يف هو ((JARPA II) خا  ترخيص مبوجب
 احلكم ينطبق ومل في اا. يبا  مل اليت العلمياة يصالرتاخ مجيع بساااااااااااااااحاب اليااابن وأمرت ذلاك على احملكماة

 يؤثر لن ولكنه الياابن قبل من علمية ألغراض للحيتان احملد  الصااااااااااايد هذا على إال احملكمة عن الصاااااااااااا ر
 رأي ا أصااااادرته الذي احلكم يف جمد ا الدولية العدل حمكمة وأكدت املساااااتقبل. يف للحيتان صااااايد أي على
 مبوجب اجلنوبية القطبية املنطقة حيتان بشاااااااااااا ن للبحوث الياابين الربانمج من الثانية املرحلة أن م ا ه الذي

 البحث من جز ا تشاااااااكل أبهنا عام بشاااااااكل وصااااااا  ا ميكن أنشاااااااطة يبدو ما على تشااااااامل خا  ترخيص
 أهدافه بتحقيق يتعلق فيما معقوالن وتن يذه الربانمج تصاااااااااااميم أن إلثبات كافية  غري األ لة أن إال العلمي،
 وتناوهلا وصااااااااااايدها احليتان لقتل الياابن متنح ا اليت اخلاصاااااااااااة الرتاخيص أن إىل احملكمة وخلصااااااااااا  املعلنة.

 )عمال “العلمي البحث ألغراض” تكن مل للبحوث الياابين الربانمج من الثانية املرحلة إطار يف ابلدراساااااااااة
 3٠ ال قرة ابشرتاطات أوف  قد الياابن أن رأت احملكمة أن غري االت اقية(. من الثامنة املا ة من 1 ابل قرة

 للبحوث. الياابين الربانمج من الثانية ابملرحلة يتعلق فيما احليتان صيد لتنظيم الدولية االت اقية ملحق من
 بصيد املتعلقة العلمية املسائل ملناقشة املناسب احمل ل الدولية العدل حمكمة إذا ما مس لة وأثريت 
 الالزمة ال نية اخلربة إىل ت تقر الدولية العدل حمكمة أن إىل كالمها  وأبراهام أوا ا القاضااااايان وأشاااااار احليتان.
 ,Judge Hishashi Owada, Dissenting Opinion and Judge Ronny Abraham) بااااااذلااااااك للقيااااااام

Dissenting Opinionو ؛ William de la Mare, Nick Gales and Mare Mangel, ‘Applying 

Scientific Principles in International Law on Whaling’, (2014) Science 345 (6201)؛ 
 Caroline Foster, Science and the Precautionary Principle in International Courts and و

Tribunals. Expert Evidence, Burden of Proof and Finality, Cambridge University Press, 2011.) 
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 حمكمة به قام  الذي الدور هو وما ‘.املوضاااااااوعية املعقولية’ معيار تطبيق مسااااااا لة أيضاااااااا وهنا  
 األمر هذا تر  أو ،من جديد االسااااااتعراض يف الشااااااروع احلالة: هذه يف املعيار هذا تطبيق يف الدولية العدل

 الدولية واللجنة العلمية اللجنة ملراجعة ختضاع اليت الرتاخيص، تصادر اليت للدول املمنوحة التقديرية للسالطة
 املسااائل أن املؤكد ومن العلم. جتاه األحيان من كثري  يف ابالرتياح احملامون يشااعر وال احليتان. صاايد لشااؤون
 كان  ،بصااااايد احليتان املتعلقة القضاااااية ويف ابلعلم االساااااتعانة  ون تناقش أن ميكن ال احليتان بصااااايد املتعلقة
 الذي احلكم يف أسااااااااااااااااسااااااااااااااايا  ورا قدموها اليت األ لة وأ ت علما ، احملكمة أمام مثلوا الذين اخلربا  مجيع

 املساااااااائل إحدى وتتمثل العلم إىل احليتان صااااااايد لشاااااااؤون الدولية اللجنة عمل ويساااااااتند احملكمة. أصااااااادرته
 الختاذ ساااااااليم علمي أساااااااا  إىل امل رتض االفتقار يف عمل ا ساااااااياق يف متكررة بصاااااااورة تثار اليت الرئيساااااااية
 يف ساااااااااائدا اجتاها نشااااااااا د وإمجاال، البال . ابلتعقيد البي ي القانون يف العلم  ور يتسااااااااام وعموما، القرارات.

 بني التعاون حاالت خمتلف يف العلم، على القائمة السياسات لوضع األخص، وعلى للعلم، شرعية إعطا 
 الوطنية، الوالية حدو  تتجاوز اليت أو من ا الدولية معاهدات، إىل املساااااااااااتندة املنظمات يف ساااااااااااوا  الدول،

 على املمارساااااة أن يف اجلدل ومتثل الوطنية. عرب العامة الساااااياساااااات شااااابكات أو العاملية التجارة منظمة أو
 التحيز من وخلوها املوضاااااااااوعي، طابع ا بسااااااااابب جذابة العلوم يبدو ما على جتد الدويل التعاون مساااااااااتوى
 .الناجتة البياانت تربير في ا جيري اليت النظرايت عن واستقالهلا

 االسااتعراض عملية ضااعف عن الدولية العدل حمكمة قرار كشااف  صااحي ، حنو على لوحظ وكما 
 ليس  ظاهرة يف ابلسياسة، العلم خيتلط حيث العلمية، وجلنت ا احليتان صيد لشؤون الدولية اللجنة  اخل
 بقضااية يتعلق وفيما .عا ة النتائج السااياسااية االعتبارات حتدِّ  حيث الدولية احلكومية احملافل يف م لوفة غري

 وم  وم احلايل اإليكولوجي النظام هنج إىل تنظر أن ميكن الدول أبن ت يد آرا  عن أعرب ،صااااااااااااايد احليتان
ذات حجية مطلقة جتاه الكافة وجتاه مجيع  التزامات تُنشاااااا ان مساااااا لتني ابعتبارمها للبشاااااارية املشاااااارت  الرتاث

 مبسااااااااؤولية ابملتعلقة الدويل القانون جلنة موا  من ٤8 املا ة مبقتضااااااااى اجلرب إىل مث من وت ضاااااااايان ،األطراف
 Simone Borg, ‘The Influence of International Case Law on Aspects of International Law) الدول

Relating to Conservation of Living Marine resources beyond National Jurisdiction,’ (2012) 23 

Yearbook of International Environmental Law 44-79, 67-71وانظر أيضااااااااااااااا . Giorgio Gaja ‘The 

Protection of General Interests in the International Community,’ (2011) RCADI 364, 171-80.) 

 احلكم إصدار بعد الياين يف احليتان صيد - ٤ 
 حوات 333 صااااااايد إىل الرامية خطط ا عن الياابن أعلن  ،٢٠1٥ الثاين/نوفمرب تشااااااارين 18 يف 

 املنطقة يف اجلديد العلمي البحث برانمج مشاااااااااااااااروع وقدم  اجلنوبية. القطبية املنطقة يف املنك حيتان من
-NEWREP) اجلنوبيااة القطبيااة املنطقااة يف ابحليتااان املعي اجلادياد العلمي البحااث )برانمج اجلنوبيااة القطبيااة

A)) لشاااؤون الدولية اللجنة أمانة وإىل احليتان صااايد لشاااؤون الدولية للجنة التابعة العلمية اللجنة رئيس إىل 
 اساااتعراض مع ‘املتوساااطة للمرحلة أهداف’ فيه وحتد  عاما 1٢ ملدة اجلديد الربانمج ويُقرتح احليتان. صااايد
 أيضااااا الربانمج وينص ساااانوات. ساااا  بعد احليتان صاااايد لشااااؤون الدولية للجنة التابعة العلمية اللجنة جتريه
 البحااث معاااهااد من وعااد  اجلنوبيااة القطبيااة املنطقااة يف احليااة البحريااة املوار  ح ظ جلنااة مع التعاااون على

 الصاااايد جمال يف أنشااااطت ا الياابن وألل  األمسا (. ومصااااائد القطبية ابملسااااائل املعنية املعاهد )مثل الياابنية
 .٢٠1٦ عام يف واست ن ت ا ٢٠1٥-٢٠1٤ ال رتة يف
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 حملكمة اإلجبارية الوالية أو االختياري إعالهنا الياابن عّدل  ،٢٠1٥ األول/أكتوبر تشاااااااارين ويف 
 حيول مما للمحكمة، القضاااااااااائية الوالية من احلية البحرية ابملوار  املتعلقة املنازعات الساااااااااتثنا  الدولية العدل
  الدولية. العدل حمكمة إىل اناحليت بصيد املتعلقة اإلضافية املنازعات مجيع تقدمي  ون
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