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 إلى أملي في الحياة * 
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 * الشــكر

  

فقنا علينا بخيره ونعمته بان  و   كر أوال هلل العلي القدير الذي كرمنا بعلمه ومن  الش  

 .فله الحمد من قبل ومن بعد،في تقديم  هذا العمل المتواضع 

 

الدين الذي شرفني بقبوله اإلشراف  الدكتور جمال محيكر أستاذي بالش  خص أ

الحرص الجاد على العمل المتقن بفيه  خصنيعلى رسالتي إشرافا متواصال 

     على المثابرة  في ذلك بمــا مكــنني من الوصـــول إلى تقـديم هـــذه  حثوال

 .لكبير توجيها وتحصيالالثــمرة العلــمية التي يرجــع له فيــها الفــضل ا

 

هم بالمــوافقة ــأعضاء لجنة المناقشة لتكرماألساتذة ثم الشكر و التقدير إلى كل 

     وق و العلوم السياسية لجامعة ـقـعلى مناقشة هذه الرسالة ومن وراءهم كلية الح

 مولود معمري بتيزي وزو                                 

 إليهم جميعا                                          

 

 

 شكرا                                                                                          

 

 

 

 



4 

 

 المـــقــــدمـــة                            

الــطـدولي ي مجطال  قــواعطـد الطـقانون شهد الشططر الاطاني مطن القطرن العشطرين تططورا كبيطرا فط

و العمطل علطى حداث مفاهيم جديدة  أو تعديل تلك القواعد الموجودة سلفا سـواء فيما تعلق باستـ

سطتعمارية و ذلطك الذي تزامن مع نهاية الحقبة االالواقع الدولي الجديد و ماشى ـبما يتتطويرها 

هططذا نتيجططة كططان و  ، ن الططدول التططي كانططت تعططـرف بالمسططتعمرا  األوروبيططةمططباسططتق ل الكايططر 

و هططو مططا انططـعك  فططي انتشططار فكططرة التحططرر و الخططرور مططن تصططور العبوديططة التططاريخي للفططرد 

وكطان هطذا التوجطه منطلقطا مطن ضطـرورة االسطتق ل و أخطذ زمطام األمطر ب يطادي  الواقع الطدولي،

، لكن هذه المرة لمصلحة وطن يحقق تطلعطا  أمطة ولطي  فطرد ريةتحقق السيـادة والح وطـنيـة

اسطتعملت  تيررية الن المجاال  في ظـل الحركا  التحمتـجـسد  في كاير هذه الفكرة  ، فقط

         ول علططى الحريططةصططة المسططلحة للحهططرى المواجخطط( و أحيانططا أ71ية أحيانططا  الوسططائل السططلم

 . ير من األحياناألولى في الكا قوة الستحالة التحقيق بالوسيلةبال زاع االستق لتو ان

منطقية للفترة االستعمارية ، فان خرور ما كان يعرف باالحتـ ل تـرك هذه  لكن و كنتيجة

وراء  أي مصدر ثروة مـن  تسعىالدول في وضعية اقتصادية و اجتماعية مزرية، جعلتها 

شـ نه أن يغير الوضع االقتصادي التي وجد  فيه نفسها مباشرة بعد االستق ل  ، فانـتهجت 

نه في أالشركا   األجنبية الكبرى ، إال في مواجهة الوطني م في بادئ األمر سياسة الت مي

كاير من األحيان لم يكـن هـذا األمر ليكفي نتيجة فقدان هذه الدول للتقنية و اليد المهنية  

المتدربة على التقنية الصناعية و المتحكمة في التكنولوجيا بالمفهوم الواسع البعيد عن مجال 

ـاط ور و أنـمـنوع من التبعــية الجديدة في صفرضت بعد االستق ل ك ياالقتصادية التالتبعية 

و في خـضم هذا  جعلت مفهوم الحرية و االستق ل يفقد طعمه مـع مرور الـزمن ، ةـلفمخت

ة نظر ه هذه الدول إلى أهـمية البحار من وجهرك جاء المؤتمر الاالث لقانون البحار لينبالمعـت

 وهو ما كان تبحث عنه هذه الدول الحدياةاقتصادي حيوي، وكمصدر( 71بحتة اقتصادية 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دون  اال البارز في منهار التحرر السلميـدي المــغانادة ـكانت الطريقة السلمية التي استعملها الشعب الهندي تحت قي -10

  أثر  بطريقة مباشرة على صناعة النسيج في بريطانيا كانت سائدة آنذاك وفلسفة تحررية  استعمال العنف كطريقة  للتعبير 
 

 -10   Bedjaoui Mohamed : Les ressources alimentaires essentielles en tant   que patrimoine    

                                                    Commun de  L’humanite - in RARI -1986 n°1  p15. 
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العديدة للـدول فـي الـوصول إلى بسط الـيد على بعض المناطق انط قا  كانت المحاوال  و

  هما: ناثني محورين مجملها فيمن أفكار مختلفة ربما تصب في 

ط السيادة على البحر بمال ما تم ساألول سياسي و هو محاولة استكمال مفهوم االستق ل وب

ق من مركب النقص الذي أحدثه االستعمار لدى شعـوب وهو اآلخر مشت ،يالبراإلقليم  على

 . اس بالاروا  الوطنيةسديها حساسية من كل شيء يحاول المهذه الدول بحيث أصبحت ل

لـفـنا و الذي الجانـب االقتصادي كما أســهو  ، ان له صدى أكبرالذي ك و الااني محورأما ال

كان له صدارة الواجهة في متطلبا  هذه الدول  نتيجة الوضع االجتماعي واالقتصادي الذي 

 .المستعمر منها د خرور ـكانت تعيشه الدول حدياة االستق ل مباشرة بع

و لئن كان الفقه الدولي الك سطيكي فطـي مطـجال قطانون البحطار قطد تط ثر فطي بدايتطه بمطا جطاء بطه  

مطن دعوتطه إلطى حريطة البحطار باعتبارهطا  Hugo Grotius) الفـقـيـه الـهـولـنطـدي   جروسطيوس

غيطططر قابـلطططـة للحيطططازة أو التملطططك و أن اسطططتعمالها لجميطططع مطططواطني الطططدول ال يتطططـرتب عليطططه 

         نتيجططة انتشططار تعططاليم هططذا الفقيططه القططانوني و اعتنططاق أغلططب الططدول لمبادئططهان فطط،( 73ضططرر 

( عطن احتكارهطا للصطيد فطي بحطر الشطمال فطي أواخطر 74ـ أن  تطـخلت إنجلتطرا  آنذاكو أفـكاره 

بارواتهطا    الغنيطة  البحريطة فطي الميطاه لطدنمركا لمملكة  القرن السابع عشر و كذلك الحال بالنسبة

 فـقــط.  حريةـال بـيـة أمـ ثـث مســافة  هت إلىـ( حتى انت75  لنداــأيسول جزيـرة ــحكية السم

المجطال لذا أصبح مبدأ حرية استغ ل الاطـروا  فطي أعطالي البحطار القاعطدة العامطة التطي تطـحكم 

فطي تـنطـاع بـهطـا ـحتى أوائل القرن العشرين ، تمارسها و تلتزم بهطا كافطة الطدول عطن اق يرالبح

حتى أصطبحت مطن القواعطد الراسطخة فطي المياه المقابلة لسواحلها و في سواحل الدول األخرى 

 عتبر تقريبا  من األشياء التي هي غير قابلة للتمـلك. ت ضحت، بحيث أالقانون الدولي العام 

    لـغسـتازاد  الكبير مع الحاجة االقــتصادية للـدول نولوجيمي و التكلثر الـتـقدم العإو على 

 من األحياءماك و غيرها ـمتجددة كاألسبيولوجية  موارد ثروا  ومن مياه البـحر ما تـحتويه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 Mare Liberum .ر في كتابه الشهير حول  البحر الح  و التصورا   جروسيوس هذه األفكار الفقيه الهولندي   نشر    -10
 

   االنجليزي سده الفقيه ـه األفكار في البداية  و الذي كان يتمال فيما جذالرافض لهعن موقفها انجلترا  هذا بعد أن تخلت   -14

 من طرف   أين ذكر إمكانية التملك للبحارMare Clausum  ول البحر المغلقحفي كتابه  John  Seldenجون سلدن        

 . الدول الساحلية        

 المستقلة هذا في الفترة التي كانت أيسلندا تابعة للتار الدنمركي قبل أن تستقل ويتم اإلع ن عن إنشاء جمهورية أيسلندا  - 15

 .1444سنة  في            
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إضافة إلى استغ ل الاروا  المعدنية لقاع البحار و المحيطا  المحاذية  ،و القـشريا  المائية

لشواطئ الدول الساحلية األخـرى و هي األنشطة التي ظهر  بشكل بارز  في النصف األول 

هذا ،مالية ةدوديبمرو  ذو طـابع تجاري وهذا في شكل استغ ل اقتصادي العشرينمن القرن 

إلى حماية هذه الاروا   من طرف الدولة الساحلية في مواجهة سفن الصيد  ىدعاألمر الذي 

فـي  1210التابعة للدول األخرى، ف صـدر الرئي  األمريكي ترومان اإلعـ ن رقـم 

للواليا  المتحدة األمريكية كخطوة نحو  (72الـخـاص بـاالمتداد القاري   12/74/1445

ذلك عدة مؤتمرا  من بينها المؤتمر  ىثم تلاإلقليمية ،  تقنين مد السيادة إلى ما وراء المياه

مال حق الدولة الساحلية واه من مبادئ و أحكام وما احت 1452ن البحار في جنيف األول لقانو

المصالح التي للدول الساحلية ب إضافة إلى اإلقرار  المغمور تحت الماء  االمتداد القاري في 

في ما وراء حدودها البحرية حرية القريبة من سواحلها على الاروا  الحية في المناطق الب

 بمفـهوم األولـوية فـي االستغ ل و التنظيم  بعد ثبو  أهميتها.

الذي ناقش نقطتين و  1427في  المنعقد (70ثم جاء بعد ذلك المؤتمر الااني لقانون البحار 

تحديد عرض البحر  ،األولى هي1452لم يتم الفصل فيهما خ ل مؤتمر جنيف سنة  أساسيتين

فردية  وجود محاوال بطريقة اتفاقية لتصبح قاعدة في القانون الدولي وهذا نظرا ل اإلقليمي

الصيد  قواعدضبط في المسافة ،والنقطة  الاانية هي من التمادي في هذا المجال تضمنت نوع 

 لتوصل إلى نتيجة إال أن هذا المؤتمر لم ينجح  في ا،إلقليمي وكذا في أعالي البحار في البحر ا

األحادية الجانب  المنفردة و اللجوء إلى اإلع نا تكايف إلى  دولحذا بالمما ،  (72 ملموسة 

البري ومن ثم ظهور مفاهيم  قليمهاإلالبحرية المحاذية  مجاال لة بسط السيادة على ال في مس

 .تصادية الخالصةمال مفهوم المنطقة االق ،جودة في القانون الدولي آنذاكجديدة لم تكن مو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

16- B – H . Oxman – La Législation  Américaine  sur les ressources minérales solides  

                                       des fonds océaniques -    AFDI 1980 – P 700  /  voir l’intégrité du       

                                       texte au  O.N.U  série  législative. lois et règlements concernant le      

                                       régime de la haute mer  .volume 1 -1951 page 38.  

 .1427فريل أ 12مارس إلى غاية  15الفترة من  عقد المؤتمر في مدينة جنيف  في  -10
 

  كانت تسود القانونؤتمر بسبب تمسك الدول البحرية الكبرى باالمتيازا  التي كانت  موجودة في الحرية التي ـفشل الم -10

  نية .ـالدولي في مجال البحار آنذاك  في الوقت الذي أراد  الدول األخرى الحد من تلك الحرية لفـــــائدة المصلحة الوط      
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ر ـاألث -في هذا المجال  قوانين داخلية  بموجب  الصادرة- للدول الفرديةلإلع نا  و لقد كان 

 قبل تقنينها حتىالبالغ في جعل فكرة المنطقة االقتصادية الخالصة تلقى الروار و القبول  

حكومة كـيـنـيـا عـلـى لـسـان مـمـاـلـهـا الصادر من عـ ن اإلـبـداية مـن كانت اللقد و، رسميا

عشر للجنة القانونية االستشارية  في االجتماع السنوي الاالث L. NIJENGAالسيد 

، و الذي نادى بحق الدول في إنشاء  1401األفروآسيوية المنـعقد في  كولومبوا في جانفي 

طوة لــمد كـخـ (74يمي ــرها اإلقلـابل بحـذي يقـتداد البحري الـمنطقة اقتصادية فوق االم

 72/1401/ 70اريخ  ن الصادر بتـــــ ه اإلعـتبـعـد ذلـك م ـث،  حارـالسيـادة نحو أعالي الب

ق ذي نادى بحـــبي و الـدول  الكاريتجـمع الخاص بSaint Domingue    ان دومـينـغـي سـف

مسافة   ( و التي تمتد إلى17ـمـنطقة المـحــاذية للشاطئ  البحرية للاروا  كل الالسيادة على 

و الذي جـاء  ألول مرة  1401جوان سنة  في   ثم ت ه إع ن ياوندي،  ميل بحري 177

ميل بحري معـتمدا في ذلك على االقتراح الكيني  177بلفظ  منطقة اقتصادية خالصة ببعد 

مـن  1403سابابا في سنة و هي الفكرة التي تم الت كيد عليها في أدي،الذي قدم في هذه الدورة 

   وزراء منظمة الوحدة اإلفريقية .طرف  مـجل

بعد ذلك بدأ  تخرر من نطاق الدول النامية لتحط في أحضان الدول البحـريـة  ةرهذه الفك

و هو الموضوع الذي ،  و لنقل األكار استفادة من اآلخرين من زاوية االنتفاع بها أ الكبرى

بعيدا عن الماالية التي استعملتها المجردة   سنعمل على مناقشته بشيء من الواقعية الـقـانونية

محاولين إظهار نش ة هذا البعد  ،وضا  المؤتمر الاالث لقانون البحاراة خ ل مفالدول النامي

الدول النامية ، و كـيـف كانت ردود طرف  كرة مبنية على الحاجة  من ـالبحري انط قا كف

لـهذا القانوني  ـهومـديد المفـن حـيث تحمانون البـحارـالاالث لقـ فعل الدول داخل الـمؤتمر

وتملكها  التي ستمارسها  الص حيا وطا  ــيعة السلـداد و طـبول االمـتـوط الجديد، عدالب  

 .الدولة الساحلية بين مفهوم الحق و االلتزام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10 - Jean Pierre Queneudec : la zone économique  – RGDIP – 1975 N° 02 p 323.                                                   

                                              

  سطاندتها دول أمريكطا ال تينيطةوهطي فكطرة  Mer Patrimoniale  و هو ما عرف بالبحر التراثطي أو الميطاه التاريخيطة -01

نظرا ل رتباط اإلقليمي و البيئي بين هذه الميطاه و الميطاه  اإلقليميطة السطاحلية  وتنقطل الاطروا  الحيطة مطالبة بحقوق سيادية فيها 

اريبي دول البحطر الكطو تجدر اإلشطارة إلطى أن داخل هذا المجال البحري الواسع أكار من اإلطار الضيق للبحر اإلقليمي  ، 

فيمطا بينهطا فقطط دون  ه الميطاهذاالسطتغ ل المشطترك لهط بحطق   مطالبة فيها   Mer Matrimonialeتنادي بفكرة  كانت

 . عنهاغيرها  من الدول واستبعاد إطار أعالي البحار 
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مستـندين في ذلك  الساحلية إلى حجم الفائدة الذي عاد  على الدول، سنخلص  بعد الدراسة 

من زاوية  إلى بعض الحسابا  الخاطئة التي كانت الدول النامية قد استعملتها في هذا الباب

      من حيث المنفعة والضرر ، دى وعدم تمعن األشياء من جميع األبعادـقصيرة المـا  الرؤي

بالنظر المس لة اقش ننـذا فسـل هـو لـلوصـول إلى ك ، و األكار ضررا باالرتباط باألقـل نفــعا

إلى أسباب ظهور هذا البعد البحري و األثر الذي أحدثـته فكرة الجرف القاري في هذا المجال 

ثر ألم يكن له هذا البعد البحري الذي ،كنتيجة لجهود الدول في فرض هذه الفكرة الجديـدة 

تصدر مرتـبـة  يذكر قبل فترة قصيرة فقط  في قاموس  القانون الدولي للبحار ، و إذا به ي

الدولية  القانونية  متقدمة في القانون الدولي بطريقة غير ك سيكية في إحداث و نش ة القواعد

 .ة إلى غاية تلك الفترة المعروف

هوية ثم انـتـقلت ن لوال الجهود الدولية  التي كانت في بادئ األمر جمر ما كان ليكواأل هذا

لث لقانون البحار االتي تمت خ ل المؤتمر الـا إلى مفهوم دولي واسع من خ ل المفاوضا 

ل اعد البحري بطريقة رسمية و الذي نالتي أكد  وجود هذا الب 1421و التي تـوجـت باتفاقية 

و الذي يعد ، من مجموع مواد االتـفـاقية  % 12لوحده جزءا  كام  من االتفاقية و بما نسبته 

في ظل  (11رة على المستوى الدولي  مول شيئا معتبرا جدا بالنسبة لموضوع يـناقش أل

لة  تجدر اإلشارة في هذه المسال غير، وواالستحواذ  المصلحة وحب السيطرة همناخ تتجاذب

إلى  أن المفاوضا  التي تمت خ ل المؤتمر الاالث لقانون البحار لم تكن سهلة المنال  وفي 

المحافظة على المكاسب  و المطالبمتناول جميع الوفود الدولية المشاركة من حيث تحقيق 

  1403السائد آنذاك بداية من الدورة األولى في نيويورك في ديسمبر  الذي كان  بل إن الجو

كان يشوبه التوتر وتشابك في األفكار    1421والى غاية  الدورة الحادية عشر في سبتمبر 

وهو ما ( 11خير  وتعارض المصالح بشكل كاد يهدد بعدم الوصول إلى اتفاقية في األ

 .استدعى ضرورة تقــديم التنـازال  من الجميع

بجـــامايكا   Montego Bay نه بعد عرض االتفاقية  في األخير للــتوقيع عليها في مدينة أإال  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عشرون مادة . حيث تكون هذه المواد الجزء الخام  من االتفاقية بعدد - 00

 

  ـةـدول 137صوتــت بنـعم  37/74/1421دينة  نيـويـورك فـي ــيها  في ملــاقية للتصويت  عــــرض االتفـــاء عــأثن  -00

 تيـت الــي الوقـ،  ف إسرائيليا  ، فنزوي ، ــترك ريكية ،ـــالمتحدة األم ا ــــالواليدول هي  74  صـوتــت ضدهاو         

   ع كل من بريطانيا ــــتراكية مـــدول اش 72ذاك  رفقة ــسوفيتي آنـــها االتحاد الـة منــدول 10التصويت  عن امتنعت         

 .، تايلندا  آنذاك، ألمانيا الشرقية  لكسمبورغ بلجيكا، هولندا، ، اسبانيا        
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تراجعت بعض الدول الممتنعة عن التصويت ووقعت عليها وهذا مال  1421ديسمبر  17في 

 هاحقق مصالحها فيأ  تالتي ر (13  آنذاك ة الشرقيةلو دول الكتسابقا   السوفيتياالتحاد 

في االستفادة من المعطيا   د رغبة الدولدولة مما يؤك 110ونالت في نف  اليوم توقيع 

في مقدمتها المنطقة من قبل و ي القانون الدولي للبحارودة فـالتي لم تكن موجو هاالجديدة في

نه في األخير ما أإال ، ر في واقع األبعاد البحريةأكبيز التي شغلت ح االقتصادية الخالصة

رأسها الواليا  المتحدة على مقبول من كل الدول خاصة القوية وجاء  به االتفاقية لم يكن 

 .التفاقية على ااألمريكية التي سعت إلى المحافظة على مصالحها بالرغم من عدم توقيعها 

 12/11/1444وظهر هذا الجهد بشكل جدي مـع اقتراب دخول االتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ  

ه بحـيث باشر  هذ دولة 27رف من ط (14وهذا بعد مضي سنة من  المصادقة عليها  

 انطلقتومن ثم  ،فاقية التي تتصادم مع مصالـحهاالـدول بفتح مجال لمراجعة أحكام االت

       مفاوضا  جديدة خلصت إلى اتفاقين ، األول متعلق بالجزء الحادي عشر من االتفاقية 

وهي المرة األولى التي يتم فيها تعديل اتفاقية قبل أن تدخل حيز  ،و الااني خاص بالصيد

 التي تتطلب التعديل. طبيق أوال قبل أن تظهر النقائصكون أن المنطق يقتضي الت ،التنفيذ

قانون  تفاقيةإمن  الخاص بتعديل الجزء الحادي عـشر 14/70/1444جاء اتفاق من هنا  

من حيث  والتي كانت فترة ثرية 1444إلى  1421سنة من  11مـرور مدة بعد  1421البحار 

وحيث أن صفة العالمية  ،المقترحة وكذا الحلولاألبحاث والدراسا  للمشاكل المحتملة 

ترفض بعض  الزالت طالـما أن الدول المصنعة  ابالنسبة ل تـفـاقـية كان من الصعب تحقيقه

  la zoneالمتعلق بالمنطقة  عشر الحادي الجزءالتي تضمنها تلك  منها  قواعد االتفاقية خاصة

 تـقامإال أنها   -اقيةـبلت التوقيع على االتفـبرى قـرغم من أن بعض الدول الكـبال –عـل بالف و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13- William Tetley /L'Onu  et La Convention Sur Le Droit de La Mer de 1982.                                 

                    Etudes Internationales, vol. 16, n° 4, 1985, p. 044. 

 

04- Article 308   / Entrée en vigueur 

                   a. La Convention entre en vigueur douze mois après la date de dépôt du       

                       soixantième instrument de ratification ou d'adhésion. 

                b. Pour chaque Etat qui ratifie la Convention ou y adhère après le dépôt du             

          soixantième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entre en 

          vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt de l'instrument de ratification 

          ou d'adhésion, sous réserve du paragraphe 01.  
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خاصة فيما تعلق  عشر  يمل في مضمونها رفض أحكام الجزء الحادبإع نا  تح

بحيث كلفت  و براغماتية  ، ومن جهة أخرى  انتهجت موقفا أكار فاعليةبص حيا  السلطة 

     71د  لها في ال ئحة رقم ـاللجنة التحضيرية بمهمة إضافية زيادة على المهمة التي أسن

 .( 15الملحقتين باالتفاقية   71و 

غيير أحكام الجزء الحادي عشر للوصول إلى المهمة اإلضافـية في تفسير أو ت تتمال هذه

  1421ي م التوصل إليه فـاتفاق حول طرق قيام نظام لقاع البحار ذو أثر دولي مخالف لما ت

هذه  و هـو ما تسميه في المصالح(   األطراف المتعارضةيكون يرضي الجميع بشرط أن

لكن ما ياير االستغراب هو أن البلدان المصنعة لم تكن الوحيدة ،  تفاقيةالبلدان بعالمية اال

في إطـار   00 الراغبة في القيام بهذه التغييرا ،  فقد قام ممال زامبيا بصفته مما  لمجموعة

أن مجموعة السبعة والسبعين  قائ  71/74/1424إع ن في تاريخ ة باللجنة التحضيـري

يرا  التي يمكن إثارتها حول السلطة التي تم إنشاؤها طبقا للمادة مستعدة للحوار حول التغي

 .  (12من االتفاقية و كذا ص حيتها   152

السائد لنا المناخ يظهر  بما ةتغـير جوهـري في مواقف هذه المجموع التصريح يشكلهذا 

 سياسية أكارمفهوم المصالح في قانون البحار بدوافع اقتصادية و  آنذاك و الذي كان يحكمه

 .اونالتعفكرة المساواة والعدالة و من 

 كايرةعة واألسماك زواألصناف الم حول74/72/1445اتفاق في نف  السياق جاء  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ولية داللجنة  التحضيرية للسلطة ال شاءإنـ :  وان ـبعن 71تحت رقم  1421اتفاقية و هي ال ئحتين الملحقتين ب  ـ 05

 تامارا  التحضيريةـول االسـح:  ال ئحة الاانية تحت عنوان محكمة الدولية لقانون البحار ، وال و ألعماق البحار        

 . النشاطا   المتعلقة بالتعدين  في         
 

16 - Article 15   / Nature de l'Autorité et principes fondamentaux régissant son fonctionnement 

         a. L'Autorité est l'organisation par l'intermédiaire de laquelle les Etats Parties organisent 

 et contrôlent les activités menées dans la Zone, notamment aux fins de l'administration 

 des ressources de celle-ci, conformément à la présente partie. 

         b. L'Autorité détient les pouvoirs et fonctions qui lui sont expressément conférés par la 

  Convention. Elle est investie des pouvoirs subsidiaires, compatibles avec la   

  Convention, qu'implique nécessairement l'exercice de ces pouvoirs et fonctions quant 

  aux activités menées dans la Zone. 

         c. L'Autorité est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres. 

         d.Afin d'assurer à chacun d'eux les droits et avantages découlant de sa qualité de 

 membre, tous les membres de l'Autorité s'acquittent de bonne foi des obligations qui 

 leur incombent en vertu de la présente partie.  
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ناطق  جل مد  السـيادة إلى المأدول الساحلية من التها هو نتار الجهود التي بذلو الذي الترحال 

على إعادة الذي عمل   1421البحرية المحاذية لسواحلها خاصة مع  التوجه الدولي بعد 

حيث بدأ   ،البحار من زاوية الحقوق التي تتمتع بها و تمارسـهاالـي النظر في مبدأ حرية أع

اطق أعالي شاطا  التي تقوم بها الـدول األخرى في منتـم تدريجيا بالنلساحلية تهالدول ا

و كان أهم هذه النشاطا  موضوع الصيد ، البحار الم صقة لمناطقها االقتصادية الخالصة 

ية ـالتي تشكل لها أهمالخاصة  دول الساحلية ببعض األصنافحيث اهـتمت ال،( 10  البحري

  في مياه واليتها الوطنية. بب تواجدها ـالمحافظة عليها و هذا بسفي 

ظهور فكرة المنطقة  هذا االهتمام كان قد بدأ خ ل فترة انعقاد المؤتمر الاالث و بعدو

حاولت بعض الدول تكري  مصلحتها الخاصة عن طريق حماية بعض  ،االقتصادية 

و زيلندا الجديدة بإدخال إضافا  على  ،ليااسترا ،أين طالبت كل من كندا، األصناف البحرية 

 .( 12ل تضمينها فكرة المصلحة الخاصة  تفاقـية  من أجاالروع من مش 1 /23المادة 

وهذه المصلحة كانت تدور حول صنفين من األسماك و هي األسماك الموزعة و هي التي 

تقضي فترة من فترا  حياتها بين المـنـطقة االقتصادية و أعالي البحار و كذا األسماك 

كونها ال تتمتع بملكة  (14المنطقة االقتصادية بصفة عارضة  الكايرة الترحال التي تدخل 

راط في استغ ل ثروا  مياه أعالي البحار ولقد كان اإلف،  غير الطـبيعية التفريق بين األبعاد

ئل صيد افة إلى استعمال وساالمناطق االقتصادية الخالصة للدول الساحلية إض القريبة من

ا سـبب ،بما من ش نه تهديد الحياة البحرية مع الت عب بعلم السفينة في مواجهة الرقابة اةحدي

و التي اعتمد  من أجل الوصول إلى مطالبا  لم  (20لحة الخاصة  في إعمال فكرة المص

 في السابق. يكن يـقر بها القانون الدولي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 احلية ـتعـترف للدولة الس 1452أعـالي البحار لسنة في ولقد كانت اتـفـاقية الصيد للمحافظة على الموارد البيولوجية   - 00

 في منطقة أعالي البحار الم صقة لبحرها اإلقليمي و هذا من أجل المحافظة على الموارد  صلحة خاصةبمـ        

 هـا .من 2المادة واجدة فيها  حسب البيولوجية المت        

00 - Jose Luis Meseguer  :  Le Regime Juridique de L’exploitation des Stocks  

                            Communs de Poissons au  Dela des 200 Milles – AFDI 1982 P 678 . 
                                                  

- 00  Annexe I /Grands Migrateurs / 17 éspèces dont - Thon –Auxide –Martin –Voilier- 

                                                                   Espadon –Sauri – Requin- Brème De Mer.               

 

 20 – Habib Cherari- L’accord du 04/08/1995 Sur Les Stocks chevauchant et   Les                    

         Stocks  de Poissons  Grands  Migrateurs - RGDIP   1996 N 2 P 307 -308 .   
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ال ـحي دون أي تصرف و بـذلك أعلنت الدول الساحلية أنه ال يمكنها أن تقف مكتوفة األيدي

االقتصادية مسـتندين في ذلك إلى النشاطـا  التي تتم في المناطق الم صقة لمنطـــقتها 

التي اعترفت لهم بصورة ضمنية  1421من اتـفـاقية 112و 24و  1الفقرة  23 المـواد

ميل، فيما عارضت دول أخرى هذا التبرير بالقول أن هذه  177بمصلحة خاصة فيما وراء

ى في اتخاذ تفيد سوى أن الـدولة السـاحلية هي على قدم المساواة مع الدول األخر المواد ال

 . زمـــةتدابير المحافظة ال

إلطى  1407مليون طن عام  21من  تي ارتـفـعتال الصيدفي حجم  ةالمحسـوس وكانت الزيادة 

     الدرجطة التطي اعتـبـرتطـها منظمطة الـتـغذيططـة إلطىنخفططاض ا تبعهطاثطم  1424مليطون ططن عطام 22

 ةاألصطناف المطـوزعوبعض األسماك و خاصة كايرة االرتحال  و الـزراعة أمرا منذرا به ك

 ن اهتمامهـا بهـ  اتـجهت بعــ  ادـلوا انــا ما مـ من هناو ، (11تلفة بين مناطق بحرية مخ

قـل امـــتر  ف،( 11رف باسم ادبحـر ادحوـوري  ري جـليل عـحادثروة إدى ادماادبة بامتلال بـ

 ادبحـر بمناسـبة إدقا ـح محاوـرة فـ  هـ ا هــوم مف  Jorje Martinez Bouchاألمــيراا ادــلي  

ألنها رأت فيـح مـا ،  ادتاوري ادلي   به ا االمترا لودة  رحبتأين ،  1447سنة  مايلهر 

فطي هطذا األمطر  معتمطدة  اليـاده ايــاة ف  ادمحـل نقـى أبعـيالة إدل ادسـوحاتها ف  مـامي ب  

من ـضل أنططـها تططـق  بططـذه الـمـنـاطططـهططن ـة دولططة مططـأيططتعمططل علططى إقصططاء نهططا ال أسططاس أعلططى 

عطن طريطق المسطاهمة فطي حفطظ بصطورة فعالطة و  ذه النشطاطا ـاحلية في هـدولة  سها كإشراك

التي تتماشطى  و القواعطد التطي جطاء  بهطا  نوع من المسؤولية  و، و هـالاروا   المتواجدة بها 

  .(13  1421اتفاقية 

يمد  ونقان عن72/72/1441فياألرجنتين التصور الشيلي حيث أعلنت  رجواالدول فت تقوا 

 كل جزء يرة االرتحال و األصناف التي تشميل بالنسبة لألسماك الكا 177واليتها إلى ما وراء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
21 - Djamchid Momtaz :  L'accord Relatif a La  Conservation et La Gestion des Stoks de Poissons 

                                                  Chevauchants et Grands Migrateurs -AFDI 1995 -  P 678 .   

                                                 
 

 ويقـتـضي هذا المفهوم أن تشارك الدولة الساحلية في النشاطا  التي تقوم بها الدول األخرى في مـنـاطق أعالي  - 00

 لما لها  من أهمية خاصة بالنسبة للـدولـة الـسـاحـلـيـة.  المقابلة لسواحلهاالبـحار        
 

      و بذلك تم تحديد البحر الحضوري جغرافيا للشيلي ب نه يشمل أعالي البحار فيما وراء منطقتها االقتصادية المقابلة  -00

 .و جزيرة باك في الجزء الـعـريـض من جنوب شرق المحيط الـهـادي  للقطب الجنوبي       
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     البيرو  أصدر  كما، ألصناف المنطقة االقـتصاديـة الخاصة بـهـا  ةالغذائيمن السلسلة 

       قانونب كندا و تبعتهم ،  المسئولمفهوم الـصيد  يعتمد على  مشابه قانونا  1441 سنةفي 

على إمكانية استعمال القوة ضد الـسفن التي  هنصب كار صرامة األوهو 11/75/1444

 تينشديدوحيطة  إال أن الدول األخرى تلقت هذا المفهوم بتحفظ ،  أنظمة الصيد  تخالف

لمفهوم البحر الحضوري على  كار معارضةاأل آنذاكاألوربية  و لقد كانت المجموعة،( 14 

لشدة المعارضة ضد مفهوم البحر الحكر أو  انظرو،1421اقية اقض وأحكام اتفننه يتأأساس 

تكوين قاعدة  كفكرة تسيرنحوهذا المفهوم  قبولمن السابق ألوانه اعتبر الحضوري فانه 

 . 1421التوقيع على اتفاقية عرفية مال ما حدث مع المنطقة االقتصادية قبل قانونية أو 

تلقى صدى كبيرا على جميع  بقيت البحرية  إال أن فكرة المحافظة على هذه الـاـروا  

فظة على زال تعقد في ميدان المحااالتفاقيا  التي عقد  و ما ت و هذا بدليل (15المستويا   

 نيا ودولياعليها وطبسط الحماية الاروا  البـحرية كمصدر مهـم للاروة الوطنية يقـتضي 

بين ر مؤتملتحدة ألمم المفي االجمعية العامة وهذا التصور هو ما كان سببا في استدعاء 

لذي انتهى او 11/11/1443الصادرة بتاريخ  40/141ة رقم الحكوما  بواسطة ال ئح

 ناف الموزعة صإدارة األ ة وـالمحافظ يرـتداببدقة  تـصويت يتناول ماد اتفاق بدونباعت

الع قة مع اتفاقية  إلىمنه  4أشار  المادة  أين ( 12  هاخاذـرق اتـحال و طيرة االرتكـاو

في إطار أحكامها االتفاق ر يفست ضرورة و على  ،ب حكامها عدم المساس بما يفيد  1421

 21حماية الاروا  البيولوجية البحرية وفقا للـمادة ل تـدابـير تهدف  إال التخاذ  كونه لم ي تي 

 .استغ ل مسئول و معقولفي حد ذاتها عن طريق  1421من االتـفاقية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
24 – Francisco Orrego Vicuno : La Mer  de Présence / Un  Nouveau Développement 

                                                en Droit International a  L’égard  de La  Pêche  en Haute Mer.  

                                                Espaces  et   Ressources Maritimes / Editions  A . Pédone   

                                               1993 N 7 P 34 – 35 et 36 . 
 

المحافظة على هذه الـمـوارد المـتطـواجدة داخطل  العمل على   كندا أول من نادى إلى عـقـد مـؤتـمر من أجلو لقد كانت  - 05

و ما وراء المنطقة االقتصادية الخالصة .و بانعقاد مؤتمر األمم المتحدة حول البيئة و التططور المنعقطد بريطو دي جطانيرو عطام 

وم المصطلحة الخاصطة اتخطاذ تطدابير فطي المنطاطق المعنيطة مطن أعطالي البحطار مفهط إلطى، حاولت الدول الساحلية استنادا  1441

اء  ثنططلباتهطا هطذا أبهطذه الاطروا  و جطدد  مماثـلة لتلك التدابير التي تتخذها في مـنـاطـقها االقتصادية بصفتها األكاطر معرفطة 

 و األسماك الكايرة الـترحال .ير لمؤتمر األصناف الموزعة ضفي كندا الخاص بالتح  Saint Jean-انعقاد مؤتمر 
 

مطادة و ملحقطين ، و الكطل فطي شطكل مجموعطة مطن المبطادئ  57احتوى هذا االتفاق علطى إططار عطام متكطون مطن مقدمطة و - 06

  .العامة 
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استعمل عامل البراغماتية للوصول إلى  40/72/1445و مهما يكن فان االتفاق المبرم في 

( و هذا 10نتيجة لم يكن الوصول إليها ممكننا في ظروف المؤتمر الـاـالـث للقانون البحار 

أفـوار العمل الرسمية و شبه  بموجبالمفاوضا  و طرق إنشاء النصوص  تقنيا  نظرا ل

التي لعبت دورا في إفـراغ ها و الكايرة العدد والتي لم تستطيع الدول النامية مواكبت الـرسمية 

واقع ومن ثم ــبال طباارتر اضامينها الماالية لتصبح أكمن م القانونية بعـض المفاهيم

   .بة المنالـبالمصلحة التي تجاهلتها إلى حد ما الدول النامية سعيا وراء ماالية صع

ولعل هذه الحسابا  الخاطئة للدول داخل المؤتمر الاالث هي التي جعلت فكرة المنطقة 

أو لنقل جـعلت غير صالح الدول النامية التي دعمتها ، لاالقتصادية الخالصة تعمل في الواقع 

و لعل ، ديـد بعد البحري الجرى هي التي تجني الامار في األخير من هذا الالدول البحرية الكب

على ربط مفهوم الجزيرة التي عملت من االتفاقية  111المادة  فيصور هذا األمر نجده برز أ

المساحا  البحرية التي  منالشيء الذي ضاعف  ، بمفهوم المنطقة االقتصادية الخالصة

في هذا الش ن 1421 بموجب ما انتهت إليه اتفاقيةفي متناول الدول البحرية الكبرى أصبحت 

   قانونية تقبل التفسير في اتجاها  مصلحيه.  من معطيا  ومفاهيم

ن ما فإ ولئن كان الجزء الحادي عشر قد مسه التعديل قبل دخول االتفاقية حيز التنفيذ ،  

 االتجاه  هذال أو أية محاولة في وصلت إليه االتفاقية في الجزء الخام  منها لم يمسه أي تعدي

ن هذا البعد مهذا الش ن بغية االستفادة  في مما يؤكد رضى الدول عن ما تم التوصل إليه

 كل حسب قدرته و استطاعته المادية. حري من حيث بسط السـيادة و استغ ل ثرواتهالب

ميل بحري  كحد أقصى  177 ــولقد تم إقرار العرض البحري للمنطقة االقتصادية الخالصة ب

توحة  منها ـة البحرية المفلبي رغبة الكاير من الدول خاصة ذا  الواجهتي تال المسافة  يهو

 صللة تاير نوع من التعقيد بين الدول المتقابلة و التي ال ي إال أن هذه المسعلى المحيطا ،

ميل بحري و هي الحالة  المتوفرة  بصورة واضحة جدا  477 إلى مسافةعرض البحر فيها 

على أكار من ، كبحر شبه مغلق ، يحمل الكاير من التناقض في البحر األبيض المتوسط 

معروف باللغة مستوى و زاوية ، بداية من التسمية الخاصة به لدى شعوب ضفافه ، فهو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . منه ب ي تحفظ 41التنفيذ كما ال تسمح المادة دولة لدخوله حيز  37اشترط االتفاق مصادقة ـ   00
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باسم علم لدى  كل الشعوب  تفظـحنه يأإال ، بالبحر األبيض المتوسط من حيث االسم  العربية

البحر الواقع  على  أنه  واحد صف التي تجتمع على و (28)التي تحيط به من جميع الجها  

  .مختلفة من جميع الجها وهذه الوسطية تعطي له خصائص ،في وسط األراضي 

لقديم من في التجارة بين شعوب ضفافه  في ا من الناحية التاريخية لعب هذا البحر دورا مهما  

ثم في العصـر الوسيط  في العصر القديم  نـقيين و يونانيـين، رومان، أمازيـغ و مصرييـيفين

ما كان له دور  وهو ،لعرب و المسلمين من جهة و الغرب المسيحي من جهة أخرى ين اب

 .في المنطقة هم في تبلور الحضارة الغربية الحدياة  كخ صة لجميع الحضارا  المتتالية م

عرف صراعا  عسكرية كايرة نتيجة تقارب نقاط التماس بين ،من جهة أخرى هذا البحر 

يم محاور القوة عبر الفترا  التاريخية بين روما و قرطار إضافة إلى اليونان  في العصر القد

التي راحت تفرض سيطرتها  انتقل النزاع إلى المدن الساحلية فقد  أما في القرن الرابع العشر

ينتقل الصراع إلى شمالي  قبل أن Gènesو  Veniseمال   على التجارة في البحر المتوسط

 . ، شكلت حالة من العداوة في السابق، بين ضفة مسلمة وأخرى مسيحية  المتوسط وجنوبي

 و أوروبا  ياـــإفريقيا ،آسقارا  ،   ث ثة  وسطلجغرافية فالبـحر المتـوسط  يتالناحية  اأما من 

و هو بحر متصل مع المحيط األطلسي من الغرب عن طريق  مضيق جبل طارق  ومن 

الدردانيل و مضيق  الشمال الشرقي يتصل مع بحر مرمرة والبحر األسود عن طريق مضيق

 طريق قناة السوي  لجنوبية  الشرقية فيتصل مع البحر األحمر عنالبوسفور أما من الناحية ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اللغا  التالية:للبحر األبيض تسمية خاصة في لغا  مختلفة ويتضح ذلك في  -00

Arabe      :  البحر األبيض المتوسط « la mer blanche du milieu » . 

Turc        : Akdeniz « la mer blanche » ou « mer du Sud ». Anciennement les Turcs désignaient les    

                     points  cardinaux par des couleurs :noir  pour le nord , rouge pour l’ouest  vert ou jaune   

                     pour l’est  et  blanc   pour le sud. 

Espagnol : Mar Mediterráneo. 

Catalan   : Mar Mediterrània. 

Corse      : Mare Terraniu. 

Grec        : Thalassa et plus avant, Asori Thalassa. 

Latin       : Mare Mediterraneum, ou Mare Nostrum. 

Italien     : Mar(e) Mediterraneo. 

Maltais   : Baħar Mediterran. 

Slovène  : Sredozemsko morje (« mer du milieu des terres »). 

Serbe      : Sredozemno more (Средоземно море) (« mer du milieu des terres »). 

Russe     : Средиземное море (« la mer de la terre du milieu ») 

Français : Mer Méditerranée. 

http://fr.wikipedia.org/wiki 

http://fr.wikipedia.org/wiki
http://fr.wikipedia.org/wiki
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كلم بينما عرضه  3047  بطول و بذلك تكون أبعاده من مضيق جبل طارق إلى بيرو 

يليا، و ال يزيد كلم بين مدينة الجزائر و مرسـ047أخرى ،فيصل إلى  تلف من منطــقة إلىيـخ

كـلم فـي  15( و ينحصر إلى أقــل مـن 14  قليةكلم  بين تون  وجزيرة صـ 132عن

هذه األبعاد تعطينا مساحة ،  لمك 42777احله فـيمـتد إلـى طول ا سمضـيـق جـبل طـارق ، أم

( و هو ما 37ا استبعدنا مساحة البحر األسود  ،إذمليون كلم مربع  1.5تصل إلى حوالي 

 .من المـساحة اإلجمالية للبحار في العالم % 1بة يشكل فقط نس

ومن الناحية التضاريسية ينقسم البحر األبيض المتوسط إلى حوضيين أساسيين ، الحوض  

 ة االيطالي صقليةجزيرة وض الغربي يفصل بينهم الخط الفاصل بين تون  وــالشرقي و الح

( ، كما ينقسم كل من الحوضين إلى عدة 31متر  1577و متوسط العمق فيه يصل إلى 

  (32  يرةـإلى خلجان أو بحار صغ مقسمة هي بدورها ،مناطق بحرية أطلق عليها اسم بحار

بحر ــيتوسط هذه البحار مجموعة من الجزر كان لها دور كبير في تحديد المعالم السياسية لل

 ، لما كان  ةمن الناحية التاريخية كنقطة انط ق أو مركز استقرار للسلط األبيض المتوسط 

لها من أهمية في مجال االقتصاد ومنه فرض السيطرة على المتوسط ، هذه الجزر تختلف 

 ن الدولــمن حيث المساحة  ومن حيث التبعية السياسية و البعض منها هي محل منازعا  بي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  - 00 du cap Granitola /Sicile au cap Bon/Tunisie 

 كلم مربع. 414777تبلغ مساحة البحر األسود حوالي   –01

01-La profondeur maximale est atteinte dans la fosse de Matapan à l’extrême sud de la Grèce 

        avec 5121- m.    /  http://www.observatoire-marin.com/med. 

32- 

         Méditerranée occidentale                          Méditerranée orientale 

1-Mer Tyrrhénienne                                          1-Mer Égée                    4-Mer de Marmara 

         golfe de Gaète                                               mer de Crète             5- Bassin Levantin  
         golfe de Naples                                             mer de Thrace                 baie de Haïfa            
         golfe de Salerne                                       2-Mer Ionienne                    golfe de Saint-George 

-1 Bassin algéro-provençal                                       golfe de Squillace     6-Mer de Libye                                         

         golfe de Tunis                                               golfe de Tarente        7-Bassin Pélagien                                                         
         mer Ligure                                                    golfe de Corinthe             golfe de Syrte 
             golfe de Gênes                                           golfe de Messénie           golfe de Gabès 
        mer de Sardaigne                                            golfe de Laconie             golfe d'Hammamet 
        golfe du Lion                                            3-Mer Adriatique  

        mer des Baléares /Ibérique                              golfe de Venise  

               golfe de Valence                                      golfe de Trieste  

3-Mer d'Alboran                                                      golfe de Manfredonia 
                                                                         Baie de Kvarner         http://fr.wikipedia.org/wiki 

http://www.cosmovisions.com/Sicile.htm
http://www.cosmovisions.com/Sicile.htm
http://www.cosmovisions.com/Tunisie.htm
http://www.cosmovisions.com/Tunisie.htm
http://www.observatoire-marin.com/med
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_Tyrrh%C3%A9nienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_%C3%89g%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_de_Marmara
http://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_de_Ga%C3%A8te
http://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_de_Ga%C3%A8te
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_de_Cr%C3%A8te
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_Levantin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_de_Naples
http://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_de_Naples
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_de_Thrace
http://fr.wikipedia.org/wiki/Baie_de_Ha%C3%AFfa
http://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_de_Salerne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_de_Salerne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_Ionienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_alg%C3%A9ro-proven%C3%A7al
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_alg%C3%A9ro-proven%C3%A7al
http://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_de_Squillace
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_de_Libye
http://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_de_Tunis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_de_Tunis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_de_Tarente
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bassin_P%C3%A9lagien&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_Ligure
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_Ligure
http://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_de_Corinthe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_de_Syrte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_de_G%C3%AAnes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_de_G%C3%AAnes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_de_Mess%C3%A9nie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_de_Gab%C3%A8s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_de_Sardaigne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_de_Sardaigne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_de_Laconie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_d%27Hammamet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_du_Lion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_du_Lion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_Adriatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_des_Bal%C3%A9ares
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_des_Bal%C3%A9ares
http://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_de_Venise
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Golfe_de_Valence&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_de_Trieste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_d%27Alboran
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Golfe_de_Manfredonia&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Baie_de_Kvarner
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 الــطا  ــ، سرديـنيا ، كورسـيكا، قـبرص، كـريت ،  م وأهـم هذه الجــزر هي : جزيرة  صقلية

 ،  رودس  ، ابــيزا( ، جـربة ، ليــسبوس ، ايـيوبـي مايـوركا ، مينـوركا  جزر البــليار 

 . (33 وغيرها من الجزر األخرى 

نقطة خ ف كبيرة فيما  و شكلفي حد ذاته م ويعتبر موقع هذه الجزر  من الناحية الجغرافية 

التي  يخص تحديد الحدود البحرية بين الدول خاصة في مجال المنطقة االقتصادية الخالصة

و يحيط البحر المتوسط  دول كايرة ميل بحري ، 177تعتبر أكار األبعاد البحرية اتساعا بـ

في الجهة  مختلفة من عدة زوايا في مقدمتها  العرق المتشعب أكار في الضفة الشمالية عنه

   ه الشعوب ذف وتعدد اللغا  المستعملة لدى هثر مباشر على اخت أمما كان له  ،الجنوبية 

  هورية ماألنظمة الديمـقراطـية و الج ي تي عنصر الدين، و كذا  نمط الحكم  المتراوح بين ثم

المجتمعا    صادي و السياسي المنتهج في تسيير هذه االقت لنظامو الملكية ، أضف إلى ذلك  ا

 (.34دولة   21عددها يفوق  الدول التي و 

بجميع األبعاد و على أكار من مية ـالتنوهو معيار ،يضاف إلى ذلك معيار آخر في التفرقة 

 منطقة  مما يقسمالشغل ،نسبة البطالة ، نسبة الدخل الفردي ، ،مستوى ،التعليم ،الصحة 

مزدهرة  و ضفة جنوبية متعارة اقتصاديا متطورة البحر األبيض المتوسط إلى ضفة شمالية 

على إضفاء روح الهيمنة ربما نظرا للظروف التاريخية و السياسية للمنطقة هي من عملت و

المتبادلة و التي ترتبت عنها الرغبة في االستغ ل بمنطق االستنزاف للاروا  خاصة من 

 النمو بين الطرفين. في دول الضفة الشمالية لشعوب الضفة الجنوبية مما ترتب عنه تلك الهوة

  القانوني أيضا ورالتص جنبتلت تكن  م، ل ن مستوىـلى أكار مـهذه االخت فا  و التباينا  ع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وسط   بشكل رسمي لكن تصـل بعــض ـي البـحر األبـيض المتـزر فـدد الجـائي لعـرقم نهـديد لـــلحد اآلن ال يوجد تح   -00

 ت محـــددة  في ـــسربع، إال أنها ليـكلم م   105.390ىـة إجمــالية تـــصل إلـساحـبمرة ـجزي  5777ام   إلى ـــاألرق         

 أنظر في هذا: -كلم مربع  17نها تقل مساحتها عن جزيرة م 4777خريطة رسمية شاملة  ، كما أن          

        - Montassar  ben salem / les zones économiques exclusives  et autres zones fonctionnelles  

                                            en méditerranée  - atelier  national  sur les politiques  maritimes 

                                             intégrées  -   tunis 5/6 juin 2012  p07/08 . 

 

04-Maroc, Algerie ,Tunisie, libye, Egypte, Palestine, Liban ,Syrie ,Chypre , Chypre du nord      

Tuquie, Gréce , Albanie, Monténégro, Bosnie-Herzégovine, Croitie, Slovénie, Malte, Italie, 

Monaco , France , Espagne, Gibraltar , Akrotiri et Dhekelia  (territoire britannique d’outre-mer). 
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 .ميعا و هو البحر األبيض المتوسط ج ممجال القاسم المشترك بينهل 

هذه الدول لديها وجهة نظر مختلفة فيما يخص القانون الدولي للبحار و خاصة فيما يتعلق 

بحيث أن  هناك مـن  الدول  من   Montego Bay 1982بالتوقيع و المصادقة على اتفاقية 

( ، ودول أخرى وقــعت 35  عليها  وقـعت  عليها  فـقط ال غير دون أن يتبع ذلك بالتصديق

و بالرغم من مشاركتها دول ال بعض في حين أن هناك ( 32فيما بعد   بتصديق  تبعت ذلك و 

 .( 30  تصادقلم توقع ولم في المؤتمر الاالث لقانون البحار إال أنها 

 .(38) صوتت ضد االتفاقيةبحيث  بعد من ذلك كلهأدول ذهبت إلى هناك  من جهة أخرىو 

ما يخص األبعاد ، واقع آخر مجسد في نزاعا  حدودية بين هذه الدول  فيكله  أضف إلى هذا

 تركيا اليونان (  -إسرائيل( ،  تركيا  -  مصر،إسرائيل( -من محور  لبنان البحرية بين أكار

و تنـصب هـذه المنازعا  حـول منـاطق بحـرية قبرص( فرنسا اسبانيا ( ،  اسبانيا المغرب( 

وهذه  ادية  مواقـع نفـطية و غـازية(صلتاريخيـة ،وأخرى بـدوافـع اقـتبـواقـع السـيادة ا

عة، كما يمكن وأخرى غير موق 1421حلها بـين دول موقعة على اتفاقية  فترضالمنازعا  يـ

       .فقط هاطها توقيع علييربأن تاار منازعا  مماثلة بين دول في إطار االتفاقية المذكورة 

 إذا كانت لي  بجديد في شيء أن تظهر نزاعا  بين أطراف في اتفاقية ما ، خـاصة ما لعله

 هذه هذه االتفاقية ذا  مواد كايرة عدديا ، مبهمة صياغة ، و متعددة موضوعا، كون أن

عملت   وقد  ،نازعا حل المل  و يخصص لها آليا  ميع االتفاقياالمسائل تطـرح في ج

تحاشي الوصول  لو ميكانزما  مـن أج دة آليا لقانون البحار على وضع ع 1421اتفـاقية 

إلى نزاعا  تسير في اتجاه مسدود حول تطبيقها  و هذا من ش نه أن ينقل الع قا  الدولية 

 تي ترجوها جميعال و هي الوضعية ، ادم إلى مرحلة التعايش و سيادة القانونمن مرحلة التص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
35 - Libye 

36-Algérie   11 juin 1996      Espagne, 15 janvier 1997                          Monténégro23/10/2006 

     Maroc    31 mai 2007      France  11avril 1996                                Albanie       23/06/ 2003 

     Tunisie   24avril1985       Monaco20 mars 1996                              Grèce         21 /07/1995      

     Égypte,  26 août 1983      Italie 13 janvier 1995                               Croatie       05 /04/1995                                         

     Malte     20 mai 1993      Chypre12 décembre 1988                         Serbie        12/03/2001 

     Slovénie 16 juin 1995      Royaume Uni(Grande Bretagne) 25 70/ /1997 

     Liban    5 janvier1995      Bosnie-Herzégovine12 janvier 1994 

00-Syrie.                                             

38-Turquie -Israël /  Bureau Des Affaires Juridiques des Nations  Unies  

                                    Division  des affaires Maritimes et du droit de la mer 2009. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Libye
http://fr.wikipedia.org/wiki/Libye
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mont%C3%A9n%C3%A9gro
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mont%C3%A9n%C3%A9gro
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maroc
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Albanie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Albanie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tunisie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monaco
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89gypte
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89gypte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Croatie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Croatie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Malte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chypre_%28pays%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Slov%C3%A9nie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Slov%C3%A9nie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liban
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bosnie-Herz%C3%A9govine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syrie
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وهذا على الرغم من تشكيك البعض في هذه النقطة ولو بمفهوم رسمي ، الدول إلى حد ما 

منطق انط قا من واقع الع قا  الدولية المبنية على المصالح و سيادة منطق القوة أكار من 

 والعدالة . القانون

و أمام الزخم الذي عرفته فكرة المنطقة االقتصادية بداية من السبعينا  و إلى ما بعد التوقيع 

و إقبال الدول على إع نا  في هذا المجال أحيانا توافقية و أخرى  1421على اتفاقية 

ل المغرب في الجانب  و إن كان األمر ال يؤثر في الواجها  البحرية المفتوحة ما -انفرادية 

   و الغير محددة في البحر المتوسط 1421أو   72المؤرخ في  71/21األطلسي بالقانون 

 بالواجهة األطلسية  و الخاص 1402 /12/70المؤرخ في  02/255أو فرنسا بالقانون 

والذي   1402فيفري  12خ في المؤر 15/1402أقاليم ما وراء البحار، أو اسبانيا  بالقانون و

ن األمر سيكون مختلف في بحر إ فإن  - (34  أيضا  ي على الواجـهة المتوسطيةسرال يـ

( محدود األبعاد بين 47  1421من الجزء التاسع التفاقية  111شبه مغـلق  حسب المادة 

أن تستعمل  يفترضو ال يربطها ببعض إال  هذه المياه  التي  دول متباينة في كل شيء

 ر، كون أن المصلحة هي من تفرض ذلك بمعالم مشتركة.للترابط أكار من التناف

هناك القليل من الدول التي  -الدول المتوسطية بعدد مقارنة  -نه في البحر المتوسط أالواقع 

الدول الموقعة  من طرفأو بعدها، أو  1421سواء قبل  أعلنت عن منطقة اقتصادية خالصة

، سوريا  1444، كرواتيا  1423، مصر 1421أو غير الموقعة على االتفاقية،  المغرب 

وحسب ،  1713أو اسبانيا في  1711(، فرنسا 41  1775، تون   1774 قبرص  1773

فيما يخص االدعاء بالحق السيادي فيما  المعطيا  الدولية فان هذا لن يكون األخير كإعـ ن

 ه اإلقليمية،  ومن ثم فان األمر يقودنا إلى تقديم اإلشكاال  التالية :وراء الميا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
39- Montassar ben salem / op cit  / p14 -19. 

 

40- PARTIE IX/ Mers fermées ou semi-fermées / Article 122- Définition 

                        -   Aux fins de la Convention, on entend par « mer fermée ou semi-fermée » un 

golfe, un bassin ou une mer entourée par plusieurs Etats et relié à une autre mer ou à l'océan 

par un passage étroit, ou constitué, entièrement ou principalement, par les mers territoriales et 

les zones économiques exclusives de plusieurs Etats. 
 

41- Claudiane Chevalier / Gouvernance de la mer méditerranée –régime juridique et  

                                          prospectives Centre de coopération pour la méditerranée UICN  -   

                                          MALAGA 2005 -  P 29-30 
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في أقصى  ال يتجاوزعرضه  في بحر خالصة  منطقة اقتصادية *هل يمكن فع  اإلع ن عن

شعوب ، يتوسط ث ثة قارا  وتتقاسم ضفافه ميل بحري  322.2أي حوالي  كلم 017نقطة 

ماذا لو تداخلت هذه المعطيا  في إحداث نزاعا  حول  ثم ،  مختلفة العرق واللغة والدين

عة ـهة و أخرى غير موقــون البحار من جـفاقية قانـمطالبا  بحرية بين دول موقعة على ات

ع ـم ة، خـاص المـتوسطرق ـما هو الحال في شـك،  ولــأسلفنا القـاقية كما ـه االتفذعلى ه

 موقع،غير  وتصديق،توقيع  ، فقط  توقيع  الذكر فناــما أسلـيد كـقـعـع الرباعي التـالوض

وهي مسالة تقتضي البحث في القواعد العرفية و ترك االتفاقية جانبا، فهل يمكن   مصو  ب (

فع  في ظل هذه المعطيا  الجغرافية اإلع ن عن منطقة اقتصادية بمفهوم الجزء الخام  

 ؟. 1421من اتفاقية 

 :هذه االشكاية تدفعنا الى تقديم اشكاليا  فرعية كالتالي 

الدول عن مناطق اقتصادية خالصة في البحر األبيض ماذا سيحدث لو أعلنت جميع  *

المتوسط بإع نا  منفردة طبقا للعرف بالنسبة للدول غير الموقعة أو استنادا إلى اتفاقية   

 .بالنسبة للدول المصادقة ؟ 1421

 ماساحلية  ة ـوالية دوللمن البحر المتوسط  ميل ل ـك خضوعنتيجة ذلك هي ستكون   هل *

خاصة مع تنامي  ستضمحل إلى األبد فكرة أعالي البحار في البحر األبيض المتوسط وبذلك 

؟ وهل أن اختفاء وصف أعالي الرغبة في مد السيادة الوطنية في اتجاه مجاال  بحرية جديدة 

ه أم أن ل  و  البحار من المياه المتوسطية هي مس لة تخدم وضع البحر األبيض المتوسط  ود  

 ؟. عك  ذلك علىاألمر 

 ، كيف سيكون على فرضية إع ن كل الدول الساحلية لمنطقة اقتصادية في البحر المتوسط *

 ى غرارلـطية  عــلن عنها من طرف الدول المتوسـاطق المعـتداخل بين المنـوقع ت الوضع لو

 .(42ع في القطب الجنوبي ؟ ـما وق

هناك  بعض الدول قد هذا التداخل في المساحة يضاف إليه تداخل في الص حيا  كون أن 

 طـفق رادية  مال الصيد أو تنظيميةـأعلنت عن مناطق  تمارس فيها بعض الحقوق بطريقة انف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 متنازع عليها فيما بين ث ثة دول و هي بريطانيا ، األرجنـتين و الشيلي و هي في القطب الجنوبي  هناك منـطـقة واحدة  -42

 درجة غـربـا مـع تـفـاو  فـي الـمـطـالـبـا  . 47و  17خط طول   المنطقة الواقعة بين         

  Voir   R . J Dupy - D Vignes – Le Nouveau Droit De La Mer -Paris 1985-P 481. 
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نة ـ( س43  بغرض حماية البيئة و هذا مال  الجزائر التي أعلنت عن منطقة صيد محفوظة

 ذلك ايطاليا عن منطقة حماية ايكولوجية وتبعتها في 1774رنسا التي أعلنت في ـو ف 1444

 مما سيعقد من مسالة التحديد فيما بعد ، حتى مع وجود   (44  الختصاصفي ا مماثل بإع ن

التي تــؤكد على أنه فــي حالة التجــاور أو التقابل في  1421من اتفــاقــية  04/1نص المادة 

مس لة المنطقة االقتصادية فان الحل يكون باالعتماد على قواعد القانون الدولي العام وهذا 

لتوصل إلى حل ا ظام محـكمة العـدل الـدولية بغـرضـمن نـ 32المادة  إليه فيحسب ما أشير 

أي هل  1أو الفقرة  32أ من المادة  -1منصف، ولكن هل هذا األمر يعني اللجوء إلى الفقرة 

 .؟قإلى االتفاأن األمر متعلق في الوصول إلى الحل عن طريق اإلنصاف أو باللجوء 

ة ــ( مقارن45  1421من اتفاقية  04ة ساطة صيغة المادب في سياقأمر يصعب فهمه هذا 

نه ومن أحيث  ، د حل بين الطرفين منذ البدايةـالذي لم يج وكفرضية فقط  روحـالمط لكشلمبا

أو باللجوء إلى  وفق هذه المعطيا حل النزاعا  البحرية سواء كانت لة  هذا الجانب فان مس

ل ـمن االتفاقية و المتعلق بحشر ـى الجزء الخام  عـالتي تحيل عل 04/1مقتضيا  المادة 

و غير محددة بدقة  ن وجها   النظر  بمفاهيم فضفاضة كلها تعمل على التوفيق بي ،النزاعا 

البحرية المذكورة    نه سواء تعلق األمر بالمنطقة االقتصادية الخالصة أو المناطقأمع العلم 

   .نوني ال غيرمتعلقة ب بعاد بحرية ناتجة من الخيال القا ةلالمس سابقا فان 

 باعتباره حقيـقة القاريوهذا على عك  الجرف القاري الذي يجد سندا له في نظرية االمتداد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

43-Décret 94/13 du 28-05-1994 modifié par la loi 01/11 du 03-07-2001 . 
 

44-Habib Slim / vers une Meilleure Gouvernance de la Méditerranée Occidentales au-delà   

                         des  Mers  territoriales  - Annuaire Du Droit De La Mer 2008 Tome XIII                 

                   -       pedone- paris  p 456 
 

 تعيين حدود المنطقة االقتصادية الخالصة بين الدول ذا  السواحل المتقابلة أو المت صقة  :04المادة  -45

 يتم تعيين حدود المنطقة االقتصادية الخالصة بين الدول ذا  السواحل المتقابلة أو المت صقة عن طريق االتفاق على   -0 

 من النظام األساسي لمحكمة العــدل الدولية، من اجل التوصل إلى  32أساس القانون الدولي، كما أشير إليه في المادة        

 .حل منصف       

 إذا تعذر التوصل إلى اتفاق في غضون فترة معقولة من الزمن، لج   الدول المعنية إلى اإلجراءا  المنصوص عليها  -0

 .في الجزء الخام  عشر      

 ، تبذل الدول المعنية بروح من التـفاهم والتعاون1في انتظار التوصل إلى اتفاق وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة  -0

 هودها للدخول في ترتيبا  مؤقتة ذا  طابع عــملي، وتعمل خ ل هذه الفـترة االنتقالية على عدم تعــريض قصارى ج     

 .التوصل إلى االتفاق النهائي للخطر أو إعاقته. وال تنطوي هـذه الــــترتيبا  على أي مساس ب مر تعيين الــحد النهائي     

 يفصل في المسائل المتــــصلة بتعيين حدود المنطقة االقتصادية الخالصة وفقا  عند وجود اتفاق نافذ بين الدول المعنية، -4

 .ألحكام ذلك االتفاق   
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 .(46 واقع جغرافي  مادي قائم  تضاريسية و

 ما سنحاوله التطرق إليه من حيث عرضهو  هذا التعقيد في البحر األبيض المتوسط  

الجانب القانـوني للمنــطقة االقــتصادية الخــالصة حـسب الـوصف الذي انتهت إليه اتفاقــية 

القائمة في حوض المتوسط من زاوية  دراسة لحالة أوال ثم نحاول إسقاط ذلك على ا  1421

ت ثير ذلك في  ثم االرتقاء إلىالنزاعا  القائمة  بين دوله حول مسائل التحديد البحري ، 

  نا  االنفرادية لدول البحر األبيض فيما يخص المنطقة االقتصادية .اإلع

هذه المسالة ال يمكن الوصول إليها إال بعد التطرق إلى اإلع نا  المتعلقة بالمناطق  

الوظيفية المشتقة من ص حيا  الدولة الساحلية في المنطقة االقتصادية والمتمالة في مناطق 

كولوجية بـ وصافها المختلفة  لنتوصل إلى مس لة هل أن الصيد ومناطق الحماية االي

والتي يمكن  والتي على رأسها المنطقة االقتصادية الخالصة  التقسيما  البحرية في المتوسط

أن تؤول إلى زوال فكرة أعالي البحار تماما في المتوسط هي في مصلحة البحر األبيض 

ظة على الحياة البحرية في هذا الجزء من المتوسط  وشعوبه من حيث اعتبارها وسائل للمحاف

بحار العالم  والذي يعتبر ذو خصوصية طبيعية يمكن أن تكون ماال يحتذي به في مس لة 

 الحماية ، ومن ثم يجب تشجيع الدول على اللجوء إليـها  و اإلع ن عنها ؟

دي إلى تعقيد أكار لواقع هو معقد في أصله وهو ما ينتج   عنه  تفكيك أم أن المس لة ستؤ 

والبيئي القائم عليه وجود البحر األبيض المتوسط منذ التكوين الجيولوجي  الترابط البيولوجي

األول، هذا من جهة ومن جهة أخـرى زيادة النـزاعا  بيـن دوله وهـو بالتالي لي  في 

 .مصلحة حوض المتوسط ومنه شعوب ضفافه

مياه البحر األبيض المتوسط ، هي التي كانت هذه الجدلية القائمة بين المصلحة والقانون في  

وراء الدافع الختيار هذا الموضوع ليكون محل بحث ودراسة في صيغة رسالة دكتوراه  

طر التي تحكم الع قا  بين دول المتوسط ذا  نظرا ألهمية هذه المسائل في تحديد األ  

 المعوقا  التي تحول دون   التركيبة المعقدة مسبقا ، وهذا أم  في توضيح  المعطيا  وتبسيط

 أن يكون حوض المتوسط مجال للتعاون من أجل المحافظة على نظامه الطـبيعي بدال من أن  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
46-Irina Bondar - zones économiques exclusive-problèmes de création et de délimitation  

                                 –  centre de droit Maritime  et de transports  D’AIX-Marseille 2009 - p 06 
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 يكون محل للتناف  و الصراع . 

عوقا  ، أهمها عنصر اللغة ، كون وعند بداية العمل في هذا الموضوع صادفتنا بعض الم   

أن مسالة البحث في هذا المجال يقتضي التطرق إلى اإلع نا  الصادرة من طرف الدول 

الذي يقتضي البحث باللغة الخاصة المتوسطية ضمن نظامها التشريعي الداخلي ، وهو النظام 

ن األمر ال يشكل لنا أي عائق بالنسبة للضفة الجنوبية ، فان األمر مختلف كل دولة ، وان كال

بالنسبة للضفة الشمالية التي تستعمل لغا  مختلفة و متعددة ، وهي مس لة استطعنا تجاوزها 

عن طريق االستعانة  بالمعاجم اللغوية المختلفة   المكتوبة ( إضافة إلى توظيف برامج 

 صر مكمل غير معتمد عليه في األساس . الترجمة االلكترونية كعن

كما صادفتنا معوقا  أخرى مرتبطة بالبحث في الجرائد الرسمية لكل دولة على حدى ، كون 

أن كل جريدة رسمية   على اخت ف تسمياتها (  تستعمل منهجية مختلفة ، سواء فيما تعلق  

أو الكلي لقانون ما   يإللغاء الجزئبإصدار التشريع القانوني  أو التعديل للقوانين السابقة  أو ا

لة تطلبت منا بعض الوقت لفهم طريقة التنظيم لهذه الجرائد  واستبعاد الصور وهي مس 

الخاصة بالجانب الربحي فيها ، لنتمكن بعد  ذلك من مباشرة البحث في تشريعاتها فيما  يتعلق 

 بموضوعنا . 

ج الوصفي مل على تقديمها باعتماد المنهعهذا الموضوع هو محور الدراسة التالية و التي سن 

التحليلي للمجاال  البحرية في القانون الدولي للبحار و القواعد القانونية التي تحكمها  مع 

البحرية فيما   المقارنة لألنظمة التشريعية الداخلية الصادرة عن الدول و المتضمنة التقسيما

ا ي ظهر مدى تطابقها مع أحكام الجزء الخام  وراء المياه اإلقليمية  والعمل على دراستها بم

، وقد تم كل ما سبق  وفق الخطة المنهجية المعتمدة 1421من اتفاقية قانون البحار لسنة 

 حسب النقاط األساسية التالية:

، تطرقنا فيه للبحار القانون الدوليفي المنطقة االقتصادية الخالصة تحت عنوان  الباب األول

صة في القانون الدولي و هذه لذي يحكم فكرة المنطقة االقتصادية الخالإلى اإلطار العام ا

 :فصلين  مناقشتها في  تمتلة المس 

ذلك  وما صاحب ظهور المنطقة االقتصادية الخالصة في القانون الدولي منه يتضمن األول 

من جهود دولية  سواء على المستوى الفردي أو الجماعي للدول في إطــار التكت   اإلقليمية 
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و الدولية والتي شكلت األساس الذي أظهر قبول كل الدول بالفكرة من حيث المبدأ مع 

و الص حيا  ، وهي معطيا  تم ت كيدها فيما بعد ضمن  دتحفظا  خاصة فيما يتعلق باالمتدا

ع المقدمة من طرف وفود الدول داخل المؤتمر الاالث لقانون البحار، والتي كانت المشاري

 المقدمة لتلك المشاريع . لتعك  وجهة نظر خاصة بالدولة المعنية أو مجموعة الدو

أما في الفصل الااني فقد تم التطرق إلى النتائج التي خلصت إليها تلك الجهود والمشاريع 

، أين تم 1421لسنة  روقيع على اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحاالمقدمة  والتي توجت بالت

االقتصادية الخالصة من جهة ومن  ةالتطرق  إلى دراسة حقوق الدول الساحلية في المنطق

جهة أخرى  التزاما  هذه األخيرة اتجاه الدول األخرى التي رتبت لها االتفاقية أيضا حقوقا 

تبيان طبيعة تلك الحقوق بين الحق السيادي و الحق الوالئي في ذلك االمتداد البحري  ، مع 

 إضافة إلى تبيان المجاال  التي تغطيها تلك الحقوق .

الة المنطقة االقتصادية في البحر األبيض أما في الباب الااني و الذي وضعناه تحت عنوان ح

ث ثة زوايا كلها في المتوسط من  تصاديةفيه مسالة المنطقة االقتناولنا فإننا ،  المتوسط

 مرتبطة بالمفهوم الوارد في الجزء الخام  من االتفاقية وهذا وفق ما يلي :

الفصل األول  تطرقنا فيه إلى الوضع الجيوسياسي  لحوض البحر األبيض المتوسط        

أين ناقشنا  مس لة الت ثيرا  الجغرافية لشواطئ المتوسط  و دور الجزر و الصخور البحرية 

خريطة الع قا  بين الدول المتوسطية ومدى اعتبارها سببا في ظهور النزاعا  في رسم 

 حول الحدود البحرية بينها .

و لتوضيح هذه النقطة عملنا على  تقديم صور عن هذه النزاعا  من حيث األسباب و أفق 

 الحل وفق تصورا  القانون الدولي للبحار.

ا  الوطنية للدول المتوسطية والتي أعلنت فيها أما في الفصل الااني  فتطرقنا إلى التشريع 

عن اختصاصا  معينة في المياه البحرية الواقعة  فيما وراء البحر اإلقليمي دون أن يصل 

األمر إلى اإلع ن عن منطقة اقتصادية خالصة ، و هي االختصاصا  التي تضمنت إما 

و هذا عن طريق اإلع ن عن مجال المحافظة و حماية  الصيد  ، أو حماية البيئة البحرية 

مناطق الحماية االيكولوجية  أو اإلع ن عن مناطق تتضمن االختصاصين معا و هو ما 

أوردناه تحت عنوان اإلع نا  الواقعة تحت الوصف المزدور وكل هذه االختصاصا  ما 
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هي سوى جزئيا  فقط ضمن االختصاصا  التي تملكها الدولة الساحلية في المنطقة 

دية الخالصة و لذلك سمى البعض هذه المناطق  بالمناطق الوظيفية ، وفي هذا الفصل االقتصا

قدمنا دراسة وافية عن كل منطقة من هذا القبيل تم إع نها من طرف الدول المتوسطية إلى 

 غاية تاريخ تقديم هذه الرسالة للمناقشة .

وطنية بمناطق اقتصادية هذا الباب فخصصناه لدراسة اإلع نا  ال أما الفصل الاالث من 

خالصة في البحر المتوسط وهي اإلع نا  التي قمنا بدراستها و تقديمها في صورتين حسب 

 :  يالسند المعتمد في اإلع ن عنها وهذا كالتال

 دالصورة األولى تضمنت  اإلع نا  التي  اعتمد  الدول في اإلع ن عنها على القواع 

وهذا في شكل إع نا  صادرة قبل التصويت أو التوقيع واعتماد القانونية الدولية  العرفية ، 

، أوفي شكل  إع نا  صادرة من دول متوسطية غير مرتبطة بهذه االتفاقية  1421اتفاقية 

 سواء بعدم التوقيع عليها أص   أو بعدم التصديق فقط  .

نطقة اقتصادية أما الصورة الاانية فكانت خاصة بإع نا  وطنية لدول متوسطية بإنشاء م

خالصة استنادا لقواعد قانون البحار المجسدة بطريقة مكتوبة  في اتفاقية األمم المتحدة  لقانون 

، أي أنها صادرة من طرف دول تعتبر أطراف في هذه االتفاقية ، أين  1421البحار لسنة  

ساحلية        عملت على االستفادة من الحقوق التي يعطيها القانون الدولي للبحار للدولة ال

وهي اإلع نا  التي ترتبت عنها بعض المشاكل مع دول الجوار وهذا  فيما يخص التحديد 

البحري بينها استنادا إلى طريقة التحديد  القائمة إما على التحديد األحادي الجانب أو المعتمد 

 تلك المنـاطق على خط الوسط ، هــذا إضافة إلى ما يتـعــلق باستغ ل الاـروا  المتواجدة في

واستخ صا مـن كل ما سبق فإننا ختمنا دراستنا هذه بتقديم بعـض االقتراحا  المتعـلـقة  

بالمناطق البحرية الجزائرية خاصة منها ما تعلق باإلع ن عن منطقة اقتصادية خالصة فيما 

ل من على خط الوسط خاصة في مواجهة ك دوراء المياه اإلقليمية الجزائرية وهذا باالعتما

  .اسبانيا و ايطاليا 
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الباب األول: المنطقة االقتصادية الخالصة في 

 القانون الدولي للبحار

 
شرنا فيما سبق إلى واقع القانون الدولي للبحار في جانبه التاريخي بداية من الحرية المطلقة أ

  1421التي ساد  بعد العصور الوسطى إلى غاية التصور الحالي الذي انتهت إليه اتفاقية 

وقبل الخوض في الوضع القانوني للمنطقة االقتصادية الخالصة في   البحر األبيض المتوسط 

ا التطرق إلى هذا البعد البحري  في مجال القانون الدولي بداية من المخاض التاريخي ارت ين

 البحار.   لقانوناألمم المتحدة  بما خلص إليه الجزء الخام  من اتفاقية اءانتهله و 

 

 
  القانون الدوليالفصل األول:  ظهور المنطقة االقتصادية الخالصة في 

 
ذكرنا في المقدمة أن اهتمام الدول بالبحر من زاوية اقتصادية أدى كما أشرنا في السابق إلى  

بـرز هذه أولي بالمفهوم الك سيكي ، و لعل ظهور عدة أفكار جديدة لم يعرفها القانون الد

االهـتماما  تظهر في المحاوال  األولى التي جسدتها دول أمريكا ال تينية في المطالبة بمد 

ميل مقابل سواحلها  177البحـر اإلقـليمي إلى مسافا  بعيدة في اتجاه أعالي الـبـحـار لمسافة 

و أن يتبع ذلك نوع من االحتكار لاروا  قاع تلك المسافة أو البعد البـحري و كذا لمجال 

 .تنظيم مياهه العلوية 

هذه البيئة هي التي اع من السطح إلى الق يومن ثم فاألمر متعلق باروا  هذا االمتداد المائ 

سـت مـن حيث االقتصادية الخالصة التي عك كانت وراء محاولة زرع البذرة األولى للمنطقة

أس  مختلفة ، أحيانا قانونية وأحيانا طبيعية و أحيانا أخرى  علىالمفهوم تطلعا  تلك الدول 

.إال أن لدول أن تذهب،، حسب الزاوية التي يتم بها المطالبة وفي أي اتجاه تريد هذه اتاريخية 

خصوصا كونه  الصيد لمجال  حتكارمحاولة اال هـذه المحاوال  جاء  أيضا في صورة 

هذه باسم حماية  ثم تطور  المطالبة ،يشكل المنفعة التقليدية الظاهرة للاروا  البحرية 

 البا  ار للتجـديد وهـي المطـن طـريق منـح فرصة أكــغير الحـية ع استغ لو الموارد الحية
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  (.40التي لم تكن حكرا على الدول ال تينية فقط في مسالة مد السيادة آو المطالبة بالتنظيم  

و على الرغم من ظهور بعض التباين في اتجاهين مختلفين لـفـكرة االنفراد بالموارد ، حـيـث 

وا الـقاع دون ى الاروا  الحية و غير الحية و كذا المياه الـتي تعلنادى اتجاه إلى السيطرة عل

ضرورة توسيع االنفراد بـالموارد إلى االتجاه الااني  ذهباقة الم حة البحرية ، في حين إع

هذا ، ودون غيرها بمفهوم االستئاار في مجال الصيد بالنسبة للدولة الساحلية كحق طبيعي لها

لم تكن نتيجة قتصادية الخالصة كفكرة األمر بالذا  يـدل عـلـى شيء واحد هو أن المنطقة اال

بارة أخرى لم تكن ثمرة مطالبة قانونية أو سياسية إستراتيجية أو تـماشيا مع لسبب واحد أو بع

معطيا  علمية فقط ، بل كانت عبارة عن تفاعل مجموعة من العوامل في وقت واحد وفر 

عبر  مناخا قانونيا تماـل في المؤتـمر الاالث لقـانون البحار صاحبته بيئة سياسية  ثورية 

  .عنها حركا  التحرر و أفكار دول مجموعة السبعة و السبعين

فان فكرة المنطقة االقتصادية لم تنش  من فراغ ، بل إن هناك أسـباب أد  إلى هنا من 

ف جمعـت أغلب الدول على  ،ظهـورها حيث دفـعـت بها بقوة إلى ساحة القانون الدولي للبحار

في عـيوب القـانون الـدولي التـقليدي في  بعض جـوانبه قبولها باعتبارها وسيلة فعالة لت 

المتواجدة في التي تتعلق بحق الدولة الساحلية في الاروا  الطبيعية  القواعد  خاصة تلك

مع  ي، والتي تتضمن مفهوم االرتباط البيئلمناطق البحـريـة المـجاورة لبحرها اإلقليميا

رتحال بين الساحل و أعالي البحار دون أي الساحل، و التي تتضمن دورتها المعيشية اال

  أخرى أسباب  ن حظ وجودهذا من جهة و من جهة أخرى اعتبار للتقسيما  البحرية ، 

مـنـها األسباب القانونية االقتصادية  والتي  أد  إلى إنـشـاء هذه المنطقة كما ذكرنا ،متعددة ،

هذا ما ستـتناوله فـي المحاور التالية  و منها األسباب العلمية ، السياسية و اإلستراتيجية و

التي أد  إلى ظـهـور هذه الفكرة بمختلف صورها و  محاولين بذلك إظهار األسباب الحقيقية 

في وقت قياسي مقارنة باألبعاد البحرية األخرى  لدى المجموعة الدولية و قبولها بشكل واسع

 التصور الك سيكي التي تطلب اإلقرار بها فـعـليا مدة طويلة في القـانون الـدولي العرفي  ذا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ميل بحري بالنسبة إلمكانية الصيد أمام   57عن رغبتها في مد حقوق سيادتها إلى  داأيسلنـ في هذا المجال صرحت دولة  40

 ميل نظرا للتطورا  في هذا المجال . 177شواطئها  و كذا ثروا  جرفها القاري ثم مد  حقوق الصيد الى          

 القانوني للمنطقة االقتصادية الخالصة ـالوضع    -د جابر إبراهيم الراوي :للتوسع أكار في هذا الموضوع أنظر           

 . 131بداية من الصفحة  1424معهد البحوث و الدراسا  العربية ـ تون            
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 المبحث األول : السند االقتصادي  للمنطقة االقتصادية الخالصة:

   
البحري بروز هذا البعد يمكن لنا أن نقدم تصورا منطقيا في كون أن يكون الدافع الظاهر في 

خيلة الدول و الرغـبة في االستحواذ بخـلفـية اقتصادية كالتال   يهو الت ثير النـفعي المـادي في م 

  

 المطلب األول : الخلفية االقتصادية:

(  في اللجنة الفرعية الاامنة المنباقة عن 42مشروع مقدم من طرف ممال كينيا  بموجب  

جاء في   1401( و هذا في سنة 44لجنة االستخداما  السلمية لقاع البحار و المحيطا  

أن حق الدولة الساحلية في إنشاء منطقة اقتصادية في ما وراء بحرها « مادته األولى ما يلي:

ة شعبها و اقتصادها و حقها في استغ ل ثروا  هذه المـنطقة الحية اإلقليمي هو لمـصـلـح

ذه النقطة هي التي جعلت أولى الدول الـتـي اهـتمت ـو لعل ه ، (57  ير الحيةـــمنها و غ

 بهذه الفكرة هي الدول اإلفريقية رفقة دول أمريكا ال تينية ثم تبعتهم في ذلك الدول اآلسيوية 

 لقاسم المشترك بين هـذه الـدول جميعا،  أال وهـو الـوضع االقـتصادي و يمكن لنا أن نتصور ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المشروع الذي قدم وهو ـ قدم هذا المشروع في شكل مبدئي متكون من إحدى عشرة مادة بمضامين تحمل مفاهيم موسعة  40

   . 1403، ثم بعد ذلك أمام منظمة الوحدة األفريقية عام  1401فى اجتماع اللجنة القانونية االستشارية األفروأسيوية عام       

 

49- Par sa résolution 2340 (XXII) du 18 décembre 1967, l’Assemblée a créé un Comité spécial chargé 

d’étudier les utilisations pacifiques du lit des mers et des océans au-delà des limites de la juridiction 

nationale, composé de 36 États Membres, le chargeant d’établir une étude, qu’il présenterait à la 

session suivante de l’Assemblée générale, sur les aspects scientifiques, techniques, économiques, 

juridiques et autres de l’utilisation du lit des mers et des océans, comprenant un examen des activités 

passées et présentes menées dans ce domaine par l’Organisation des Nations Unies et d’autres 

organisations intergouvernementales. Le Comité spécial a tenu trois sessions en 1968 et présenté son 

étude (A/7230) à la vingt-troisième session de l’Assemblée générale, en 1968. Bien qu’il eût étudié en 

détail les différents aspects de la question dans le temps imparti, le Comité spécial a estimé qu’il fallait 

mener une autre étude et formulé des propositions en ce sens. Le 21 décembre 1968, ayant examiné le 

rapport, l’Assemblée générale a adopté la résolution 2467 A (XXIII), par laquelle elle a décidé de 

créer un Comité des utilisations pacifiques du fond des mers et des océans au-delà des limites de la 

juridiction nationale, composé de 42 États Membres, le chargeant d’étudier l’élaboration des principes 

et des normes juridiques susceptibles de favoriser la coopération internationale dans le domaine de 

l’exploration et de l’utilisation du fond des mers et des océans, et de faire des recommandations à 

l’Assemblée générale sur ces questions. À sa session suivante, l’Assemblée générale, ayant examiné le 

rapport du Comité (A/7622), a prié le Secrétaire général de s’enquérir des vues des États Membres sur 

l’opportunité de convoquer, à une date rapprochée, une conférence sur le droit de la mer (résolution 

2574 A (XXIV) du 15 décembre 1969). / BUREAU DES AFFAIRES JURIDIQUES DES  NATIONS 

UNIES - Division  des affaires Maritimes et du droit de la mer- 2009 

 

 . 1424معهد البحوث و الدراسا  العربية تون     -الوضع القانوني للمنطقة االقتصادية الخالصة -جابر إبراهيم الراوي  -51

 . 133السابق ص      
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و في كل حال من األحوال فان هذه الفكرة نجد لها تـفـسيرا ربما في الجانب التـنـموي لهـذه 

الـدول في تلك الفترة ،خاصة و أن معظم تلك الدول عرفت االستعمار و ما خلفه مـبـاشـرة 

بعد الوصول إلى مرحلة االستق ل كنتيجة لحركا  تحريرية كان من تخلف في هذا الجانب 

ل االقتصادي و بدون شك هو السبب األول ها صدى واسع في ذلك الوقت و من ثم فان العامل

 انون البحار. في مجال ق (51  و المباشر لظهور فكرة المنطقة االقتصادية الخالصة

نه و نظرا للتزايد السكاني أحيث بقتصادية ،دليل على أهـمية األسباب اال ىسمهي أ هاو لعل

الكبـيـر و عـدم وفاء اليابسة بحاجاته نتيجة لكارة استغ ل ثروا  األرض و تزايد الطلب 

عليها مع قلتها اتجه العالم للبحر باعتباره مصدر الغذاء و الطاقة و المعادن و خاصة في 

لمعقول و القرب من الشواطئ و هو ما المناطق القريبة لشواطئ الدول الساحلية حيث العمق ا

، وهذا التصور  يمكن أن يكون  منطقيا جدا في ظل المعـطيا  (51يوفر إمكانية االستغ ل 

كان ظاهرا للعيان  17السـابقة الذكر خاصة وان التزايد السكاني  في الشطر الااني من القرن 

روا  ـالامــسالة استغ ل  ن حسب اإلحصائيا  المقدمة من طرف األمم المتحدة ، ولذلك فا

 177الهادئ إلى الت كيد على الرقم  ما حــدا بدول أمريكا ال تـينـية المطلة على المحيط هو

حيث أن هذه  والتي سنتطرق إليها الحقا ،كـما سبـق ، ( 53اتهم  ـري في إع نـميل بح

يرو  ـو الب  1440/  72/  13ؤرخ ـ نها المـي إعـيلى فـالش و في مقدمتـها دول مـال دول ـال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .10ص  - 1405منش ة المعارف، اإلسكندرية -أبعاده الجديدة في البحري الدوليالقانون   -الغنيمى تمحمد طلع - 50
 

 في اقتراحه الخاص مـفـهـوم   Jorje Martinez Bouchوهي نف  المعطيا  التي اعتمدها األمـيرال الـشيلي  -50

 وهو التصور الذي  رحبت به الدول ال تينية . 1447البحر الحضوري بمناسبة إلقائه محاضرة في ماي       
 

  13/72/1440إع ن الشيلي        -    -50

 1455ثم إع ن  71/11/1444إع ن كوستاريكا   -         

 1422ثم إع ن ديسمبر  11/17/1442إع ن األرجنتين    -         

 71/72/1440إع ن البــــيرو     -         

 1444إع ن الدومينيكان  لسنة  -        

 14/74/1950دور إع ن السلفا -        

 11/71/1451إع ن االكوادور -        

 10/71/1451إع ن الهوندراس-        

 1425إع ن نيكاراغوا افريـــــل -       

 1424إع ن االرغواي ديســــمبر-       

    بحري ميل 177 إلىاعتمد  مسافة ببعد يمتد على العموم ه اإلع نا  ذكل ه -1407إع ن البرازيل مـــــارس  -       

 .374ص  1447بغداد  -مناطق الوالية الوطنية -للبحار   القانون الدوليمحمد الحار حمود أنظر في هذا :                     

 - Voir aussi -Claude-Albert Colliard 

Cours de droit international public : D.E.S, droit public : 1974-1975 / / Paris P 94.  - 
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ميل كونــها كانت تريد  177م ــأكد  على رق أين  1440/  72/  71في إع نـها بتاريخ  

سيادتها على جميع المناطق البحرية  التي يمر بها التيار البحري البارد المسمى  بــسط

Humboldt  54 ) انظر الخريطة(  المختـلفة و الـوافـرة  مكيةـته الساروـروف باـو المع   

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
54 -  Le courant de Humboldt ou courant du Pérou est un courant marin de surface, parcourant       

          l'océan Pacifique. Prenant naissance près de l'Antarctique, il est froid, environ 7 à 8 degrés          

          inférieur à la température moyenne de la mer à la même latitude. Il longe les côtes du Chili et     

          du  Pérou et, riches en plancton, ses eaux sont très poissonneuses. Il a été nommé d'après le        

          naturaliste  Alexandre de Humboldt.                                                         .  http://fr.wikipedia.org/ 

 .مناطق الوالية الوطنية   –القانون الدولي للبحار  –محمد الحار حمود  :أنظر أيضا في هذا الموضوع 

 و ما بعدها. 370ص 1447بغداد                                     

http://fr.wikipedia.org/wiki/Courant_marin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pacifique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antarctique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chili
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rou
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rou
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plancton
http://fr.wikipedia.org/wiki/Naturaliste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Naturaliste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_de_Humboldt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_de_Humboldt
http://fr.wikipedia.org/
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كطان لهطا الطدور  ،للاطروا  الحيطة منهطا علطى وجطه الخصطوص  لمعتبطرةهذه القيمة االقتصادية ا

و هططي فططي  ،بالمجططال البحططري الواقططع فيمططا وراء البحططر اإلقليمططي  ماالهتمططا إبططرازالفاعططل فططي 

مجموعها تشكل جوهر المنطقة االقتصادية الخالصة باعتبارها عمود المادة الحية كالـاطـروا  

والمرجطان و الرخويطا   السمكـية ،  باإلضافة إلى ثطروا  القطاع المتجطددة كالنباتطا  البحريطة 

عطن  كطالاروا  المعدنيطة التطي ال تقطل أهميطة ةهذا إضافة إلى ثروا  أسطفل القطاع غيطر المتجطدد

سابقتها بل قد تتضاعف خاصطة بعطد أن زاد الطلطب عليهطا مطـن جهطة و مطن جهطة أخطرى لبدايطة 

نفاذه على اليابسـة أو لصعوبة و تكلفة االستغ ل المتزايطد مقارنطة لمطا كانطت عليطه فطي السطابق 

 ( .  55وأكار كلفة  ل ستخ ص   اكون أن األمر أصبح يتطلب حفر أعمق أو تقنية أكار تعقيد

 

 

 
 المطلب الثاني : السند العلمي

 
لتزايد ظاهرة التلوث البحري و ت ثير ذلك على البـيـئة البحرية دافعا كافيا  للدول بطريقة  كان

رسمية للعمل على الحماية للمناطق البحرية المحاذية لإلقليم البري، وفي نف  الوقت  سببا  

الظاهرة من جوانبها المختلفة  للعلماء المتخصصين بطريقة غير مباشرة إلى دراسـة هـذه

  والهش في نف  الوقت  لمعرفة األسباب التي تؤدي إليها و األثر الذي تلحقه بهذا الوسط الحي

طـرق مـعـالـجـتـها أو على  األقل الحد من تطورها نحو الوضع الكارثي بيئيا   البحث عنو

 الخاصة بذلك  بمع تعـدد و تطور األسالـي (56)ه ك ـبعد الزيادة المفرطة في الصيد و االست

 مما أدى إلى مضاعفة  القدرة عـلى الجـني والصـيد مـع تراجـع القدرة عـلى تجـديد األرصدة 

 نسان لإل قـدممن المـصادر التي تـ باعتـباره و حيـث أن الوسـط البحري يعـد عـنصرا أسـاسيا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 خليج  أومن مياه غير العميقة في الخليج العربي   -Offshore Oil-أصبح البترول الذي كان يستخرر من قاع البحار -55 

  متر، غير كافي مما أصبح يتطلب التنقيب و االستخرار ابعد وأعمق  07المكسيك أو بحر الشمال  في عمق يصل إلى        

 متر  و هذا لتوفر التقنية الخاصة في الوقت الحاضر .للتوسع أكار راجع في  1777في البحار على مستوى يصل إلى        

 -11إنتار النفط في القرن  - بعنوان   Roger N. Andersonذلك  مقال        

 .الكويت -14/ المجلد  1442األمريكية(: أكتوبر Scientifique مجلة العلوم   ترجمة للغة العربية لمجلة.       

 

56  -Depuis 2002, l’humanité en consomme 84 millions de tonnes par an contre 20 millions       

                          en 1950. -  L encyclopédie du développement durable 2013. 
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هائلة لتلبية احتياجاته الضرورية  و هذا بما تخـتـزنه البحطار مطن ثطروا  البروتينية ال موارد ال

ال يعتبططر سططوى تحصططيل   اإلنسططان(ان االهتمططام بهططذا المجططال مططن طرفهفطط و لططذلك  طبططـيعية ،

فكطرة ك سطيكية فطي هطذا المجطال مفادهطا بطان هطذه الاطروا  و قد ساد  لمطدة طويلطة  ،  حاصل

البحرية غير قابلة للنفاذ ، فكانت النتيجة لـذلك استه ك عشوائي نتج عنه الوصول إلى عكط  

و قطد  بطد  أولطى بطوادر هطذا  ،بحيث ظهر  مؤشرا  بداية نفطاذ هطذه الاطروة  سابقة ،الفكرة ال

الصيد  نقص كبير فطي هطذه الاطروا  مقارنطة  بمطا النفاذ بحيث أظهر  اإلحصائيا  في مجال 

بكطل أنواعهطا    الاطروا  السطمكية( خاصة 50كان يتم صيده بالسنوا  األولى للقرن العشرين  

 و الطبعض اآلخطر (52 مامطا ها من قائمة الحيوانا  البحريطة تبل أدى األمر إلى انقراض بعض

 ة أو منع من الصيد تماما .ويتطلب األمر حماية خاص (54مهدد باالنقراض   أصبح 

وكان مجال الحماية للاروا  البحريطة  موضطوع الكايطر مطن المـؤتطـمرا  الدوليطة و اإلقليميطة  

والتي كانت  في الغالب بإيعاز من المنظما  الدولية  التي كانطت تطدق نطاقوس الخططر فطي كطل 

ولطم ية في هذا المجال  لذلك كونها هي في الغالب من تقود البحوث العلم مرة تتاح لها الفرصة

خطذ أيكن أصحاب المصلحة الخاصة في هذا المجال أن يفوتوا فرصة المطؤتمر الاالطث  ، أيطن  

الفكطرة سطبق هطذه على عاتقهم المتـفاوضون فيه هذا الموضوع على محمطل الجطد خاصطة و أن 

( حيططث 27 و الخاصططة  بالصططيد  1452 لسططنة  ن طرحططت علططى مسططتوى اتفاقيططة جنيططفألهططا و 

اصة بمنع التلطوث ـظمة الخـضع األنـــدولة السـاحلية أن تـلنه على اأ : 15،  14صت المواد ن

ية و ـططـاروا  الحـماية الططـحططما فططي ذلططك ـغ ل و االستكشططاف لقططاع البحططر  بططـططـالنطاتج عططن االست

و كانت بذلك الخطوة األولى في هذا الموضطوع بحيطث أن هطذه الوضعطـية  -منهاية ـير الحــالغ

معرفططة ل ري البحططاـعلمططي فطط صصين إلططى العمططل علططى البحططث بمعيططارهططي التططي دفعططت بالمتـخططـ

 .ن أجل العمل على الحفاظ عليه ـميئي ـظام البـذا النـبايا هـخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
50-HABIB SLIM- ver une meilleure gouvernance de la méditerranée occidentale au-delà des mers  

                              Territoriales.  Annuaire du droit de la mer2008 tome XIII PEDONE PARIS p 453 
 

 عق ني.كانت محل صيد غير  الحيتان التيمال بعض أنواع  -50
 

 هو  هذا نتيجة المبالغة في االستغ ل مال ما االنقراض وهناك الكاير من األحياء المائية التي هي محل حماية خشية  -50

 للجزائر.حاصل مع الشعب المرجانية الحمراء في الشواطئ الشرقية        
 

 -تلوث البحار و المسؤولية المترتبة عليه في ظل قانون   البحار -جابر إبراهيم الراوي   -ـ  انظر في ذلك   61

 . 370ص  1424معهد البحوث و الدراسا  العربية تون          
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صادية الخالصة اإلطار المناسب في إعطاء نوع مطن السطلطة فطي و من هنا كانت المنطقة االقت

التنظيم و الحماية للحفطاظ علطى البيئطة البحريطة فيمطا وراء الواليطة الوطنيطة  و ذلطك عطن طريطق 

وضع نظام رقابة يعمل على  تفعيل مجال البحـث العلمي الذي أظهر  نتائجه األوليطة أن تلطك 

جططل وقططف التططدهور الحاصططل  أاألمططر تططدخ  عططاج  مططن البيئططة هططي فططي خطططر محططدق يتطلططب 

إال أن   بين األحياء البحرية و المجطال البحطري ، يفيه انهيارا  الترابط البيئتسارع تبمستوى 

هذا التدخل كان يتطـلـب وجـود إططـار قطانوني تعمطل بواسططته الدولطة السطاحلية خطارر  مجطال 

البيئططي بططين كططل داخل و هططذا نظططرا لوجططود التطط اإلطططار الك سططيكي و الططذي هططو البحططر اإلقليمططي

أيطن تشطكل هطذه الميطاه  األبعاد البحرية انط قا من الـمـياه الـداخـلية و إلطى غايطة أعطالي البحطار

والتطي ال تعيطر أي اهتمطام للتقسطيما  البحريطة القانونيطة كمطا سطلف  (  61   بيئة بحرية واحطدة 

في الدعوة إلى فكرة المنطقة االقتصطادية بحيطث أن و من ثم لعب البحث العلمي أهمية القول ، 

    ية القطائم آنطذاك كطان يكتطـنفه الغـمطـوض ـالنظام الطدولي لحفطظ  و صطيانة الاطروا  البحريطة الحط

بعططد الحططد  و القططـصور و هططذا لطغيططان المفططاهيم الك سططيكية فططي مجططال البحططار و أهمهططا الحريططة

 الخارجي للمياه اإلقليمية .

الحفاظ على بطريقة أولى  ملحة كانت تدعوا إلى أن تتولى الدولة الساحلية فان حاجة  بذلكو  

كطون الاروا  الحية البحرية في المناطق المجاورة لسطواحلها خطارر منطقطة البحطر اإلقليمطي،  

و المجتمطع أوال دول السطاحلية نطه مطن مطـصلحة الطأ ،ولهطا  ةحيويط أن هذا األمر يشطكل مصطلحة

جل بعث مجطال التجديطد و تكطاثر تلطك الاطروا   علطى أاتخاذ إجراءا  الحماية من ثانيا  الدولي

محيطهطا البيئطي ، و بعنايطة خاصطة   مطع حمايطة منهطا  معنيطة بالصطيد المكاطف األخص األنواع ال

و هذا بهطدف الوصطول إلطى المسطتوى األفضطل تلك  التي توجد في نطاق  المنطقة االقتصادية  

ى عدم انقراضها تماما  كمطا حطدث مطع األحيطاء البحريطة األخطرى،ومن ل علمى األقل العلأو ع

مطن انط قطا  هنا يظهر الدور الذي لعبه البحث العلمي كسند العتماد فكرة المنطقة االقتصادية 

 لعملي ر في الواقع اأث و وصوال إلى إقراره فـي قواعد قانونية دولية ذا  انوني بحتقور صت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  هذا المجال الحيوي لي  له تصور في الطبيعة كونها تبقى في الواقع عبارة عن مياه واحدة تكون بيئة بحرية متجانسة   ـ 61

 المجاال  البحرية التي تسبح فيها األرصدة الكايرة الترحال و التي كانت   بدورها موضوع مناقشة في  وهذا مال      

  : منها ربحريا نذكالتي تدخل فيها سبعة عشر  نوعا   ل تفاقية ووخلص إليها الملحق األول  1421اتفاقية       
- Thon - Bonite- Requin-Auxide -martin -voilier-  espadon -  sauri -requin- brème de mer. 
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 المبحث الثاني :المرجعية القانونية واإلستراتيجية 

 
في الفضل األسمى  ماكان لهوالحسابا  اإلستراتيجية سبق فان الدور القانوني  امإضافة إلى 

وهذا وفق المعطيا  التالية في واقع قانون البحار  يهذا البعد البحر تكري  ىالوصول إل

   

 للبعـد البحري الجديد   السند القانوني  المطلب األول :  

 
هذا  ،والمنطقة اقتصادية الخالصة كبعد بحري هي ليست إال اختراع للفكر القانوني ال غير

و قد كان تجسيد هذه  (21على عك  الجرف القاري الموجود فع  كحقيقة تضاريسية  

ميل بحري هـي بـدون  177الدولة الساحلية هذا االمتداد و بمسافة الفكرة عن طريق منح 

  1421 لسنة انون البحارـفاقية قــمية في اتــارها أهـرز المواضيع المستحدثة و أكـشـك من أب

و كما سبق الذكر هي األخرى   االتفاقية ( عبارة عن ثمرة ل تفاق الذي تم بين الدول التي 

ميل بحري و الدول الرافضة لتـلـك الفكرة و المؤيدة  177ناد  ببحر إقليمي يصل مداه إلى 

للنظريا  الك سيكية في هذا الموضوع والتي تعمل على تقليص الحدود البحرية للدولة 

 .( 23لمصلحة أعالي البحار  الساحلية  

من ثم يظهر للوهلة و سطح ،النوع من التناقض بين قاع البحر و إال أن هذا األمر أحدث 

انونية صد به معالجة بعض المشاكل القاألولى أن الدافع إلى إقرار المنطقة االقتصادية قد ق

ي عيوب ف كانت وسيلة لتالتي أوجدتها نظرية االمتداد القاري بحيث أن المنطقة االقـتصادية 

نظرية االمتداد القاري في فكرة بسط السيادة بين القاع و ما تحته و بين ثروا  عمود الماء  

 يقوقد كانت تعقيدا  مماثلة قد ظهر  في التـطب،  لم تكن تحت سلطة الدولة الساحليةالتي 

ه المنطقة يزيل ي أن مفهوم هذ، وبذلك أصبح واضحا ف1452اقية جنيف ألحكام اتف العملي

ي أوردته هذه االتفاقية  واقعي و خيالي ذي الـنالمفهوم العلمي والمفهوم القانو التعارض بين

 177سافة ومن جهة أخرى نجد أن تحديـد نطاق المنطقة االقتصادية بم هذا من جهة  نظري(

 ذكورة ـاقية المـاالتفد ــق قواعـميل بحري يعد ت فيا لعيوب معياري تحديد االمتداد القاري وف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

60- Claudiane Chevalier –Gouvernance De La Mer Méditerranée-Régime Juridique Et Prospectives  

                                             P12 –UICN -2005 .  

60- - Lucius Caflich  : Les Zones Maritimes Sous Juridiction Nationale 

                                            – Leur  Limite Et Leur Délimitation – RGDIP 1980 P 94. 
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 تر ـم 177 إلى غـاية  عمقمعيار الإمكانية االستغ ل وب الحد الذي يسمح  بين معياري خاصة

باعـتبار أن الفكرة الجديدة أعطت حماية رسمية للمصائد البحرية مقابل منح الـدولة  هذا و

الساحلية حقوق اقتصادية أو تفضيلية بمسافة بحرية موحدة يختفي معها التفاو  الناتج في 

بالنسبة للدول التي لديها جرف قاري ضيق لوجود االنحـدار المفـاجئ إلى  1452نـظـام 

 زائرـال الجـم وتصبح محرومة من الجرف القاري رب من المياه الساحلية أعماق سحيقة بالق

الجزء الخام  من االتفاقية الت كيد على  ، احتوى و تماشيا مع االتـفاق المذكور أع ه

الحريا  التقليدية في مجال االتصال ، الم حة ، التحليق ووضع الكاب    و مد األنابيب في 

جميعها بقيت معترف بها فـي المنـطقة ، رى المرتـبـطة بها البحر و كذا الحقوق األخ

التي كانت تتمسك في البداية  ازل لطم نت الدول البحرية الكبرىاالقتصادية الخالصة، كتن

المواضيع  تمت مناقشتها للوهلة األولى  ذههلذلك فان و ،  بمفهوم الحرية السائد من قبل 

من محتوى نص المفاوضا  المركب  05إلى  55 بنوع من الحماس و التمعن في المواد من

  ، بحـيث عـمل عـلى تفـادي أي تنـقض في األحكام  ( TNCOR  24شبه الرسمي و المراجع 

و أخيرا فان فكرة المنطقة االقتصادية التي تقوم على مد والية الدولة الساحلية على كافة 

عين على إزالة الغموض ت   ي الواقع هي ف الـاـروا  الحية التي على القاع أو في عمود الماء

من اتفاقية  4و  1و اللب  الذي دار حول  مفهوم عبارة الموارد الطبيعية الواردة في المادة 

 . 1452االمتداد القاري لسنة 

حتواء لكافة االدعاءا  نحو إلى ما سبق ذكره نجـد أن المنـطـقة االقتصادية تعتبر ا إلضافةبا 

موحد سواء تعلق األمر بالجانب االقتصادي فيما يخص الاروا  الحية ي نظام قانوني البحر ف

ث العلمي  و الم حة وغيرها من حوجية أو من ناحية التنظيم في البأو بجانب الحماية االيكول

وحيد لخط األساس الذي ير الدولة الساحلية ، كما أنها تعتبر كتغلحقوق المعترف بها للدول ا

  البحرية المختلفة للدول الساحلية في اتجاه البحر، ومن هذا المنطلق تدادافة االماتقاس منه ك

محاوال بذلك تقريب المصالح قانونية فقط ، يكون القانون قد أحدث تنظيما لمسافة بحرية 

 ميعـالذي لم يكن متساويا  للج التضاريسي المتناقضة و التي زاد في تباعدها الواقع الجغرافي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

64-Texte de négociation composite officieux révise du 28 04/1979. 

                                       -Session Genève-New York -LUCIUS CAFLICH – op cit p 70 . 
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    المطلب الثاني :  الدوافع السياسية و اإلستراتيجية 

 
عنططدما تتططداخل السياسططة و القططانون يكططون الططدافع الرسططمي إلططى ذلططك حمايططة المصططلحة الوطنيططة  

ك ولوية إستراتيجية، ولدينا في مجال قطانون البحطار صطورة حيطة عطن ذلطك فيمطا يخطص ظهطور 

أو االعتطراف  هطااألسباب اإلستراتيجية التطي أد  إلطى ظهورف ،  االقتصادية الخالصةالمنطقة 

و التططي  سططتعمارية السططابقة الططدول االفططي الواقططع أيضططا ، ليسططت سططوى محاولططة مططن  هططـيبهططا ، 

اسططتغ ل ثططروا  تلططك و التططي عملططت علططى التططي كانططت تحتلهططا  شططعوب طططرد  مططن أراضططي ال

مستـغططـلة فططي ذا  الوقططت عططدم قططدرتها علططى اسططتغ ل تـلططـك   مسططتعمراتها السططابقة ( الططدول 

ممططا أدى بالططدول التططي كانططت مسططتعمرة فططي التفكيططر مليططا بمنطقططة بقططدراتها الوطنيططة ، الاططروا  

 السطيادة علطى الاطروا  ببسطط و تسطتكمل سطيادتها السياسطية خاصة بهطا تمطارس علطـيها حقوقهطا 

 . يضا أ الوطنيةالطبيعية 

ة في االحتفاظ غبى الرلع فقط صرم تـقـتلي  تظهر  المنطقة االقتصادية ال هنان مو

الحها في صو حماية م ادهاية المتخلفة و ضمان تنمية اقتصباالستق ل السياسي للدول الساحل

علميا صناعيا و اع الدول المتقدمةريبة من سواحلها في مواجهة اندفاطق البحرية القالمن

كذلك إلى محاولة حماية األقاليم الساحلية  ت ثيرها  ثروا  هذه المناطق ، بل امتد الستغ ل

التـي مازالـت ترزح  تحت ت ثير االستعمار و لم تنل استق لها بعد   من استـنزاف الدول 

ولم ،   بدواعي الحرية المتاحة في القانون الدولي الك سيكي االستعمارية لارواتها الساحلية

صة الدول قتصر أهمية المنطقة البحرية المجاورة لشواطئ الدول الساحلية و خاتـعـد تـ

 إلىبل تعـدتها  ،  و السياسية  ا المعاصر على االهتماما  االقتصاديةالنامية منها  في عالمن

 قطاـنلمذه اهلمي لسنامية تطالب باالستخدام الالدفاع و األمن القومي و هذا ما جعل الدول ال

وعبر هذه الفكرة المنطلقة من أن جانبا أساسيا اجهة القوى العسكرية الكبرى، في مو (25 

 و األكار دان العالم الاالث ، فان الدول المتقدمة ـمن المشك   االقتصادية التي تعاني مـنـها بل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكبرى تقوم بها في المناطق البحرية  الدول  كانت   هي الهاج  األكبر للدول النامية حيث ةكانت المناورا  العسكري  -65

 القريبة من الساحل على أساس أنها في المياه الدولية التي يحق لها التصرف فيها كما تشاء، إال أنها كانت تشكل تهديد        

 مباشرو إنذار مبطن لتلك الدول   المناورا  األمريكية في الخليج العربي  قبالة السواحل اإليرانية  وفي خليج سر         

 فترة حكم الرئي  رونالد ريغن في الامانينا  (.قرب السواحل الليبية في        
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 فطي يرجطع إليهطا السطبب  هي التطيالمعروفة سابقا بالدول االستعمارية كمفهوم تاريخي ،ثراء و

 عملتها اتجططاه هططـذه الططدولـــططـسياسططة االسططتنزاف للمططوارد الوطنيططة التططي است ذلططك  عططن طريططق 

نامية سواء بشكل فاضح أثناء الفترة االستعمارية أو عن طريق آليا  التبادل التجاري الغيطر ال

جزئيا على المسطتوى المحلطي بعطد المـتكافئ و العـمـل على تـحـويل األرباح و عدم استامارها 

و مططـن ثططـم كططـانت رد  فعططل الططدول الناميططة طبيعيططة مططن أجططل إقامططة تحططدي جديططد ، االسططتق ل

 إلططىبحيططث  يصططل مططداه  ،ألمططـن هططذه الططدول يتعططدى مفهططوم اآلمططن الك سططيكي ضططمانإلحططداث 

التنموي بطـمفهوم اسطتراتيجي شطامل مبنطي علطى أفكطار سياسطية حدياطة واكبطت وذائي ـن الغـاألم

السططبعة ب دول مططـجموعة ن أحيططان جططـسد  فططي مـطططـالمططايططر الحركططا  التحرريططة و فططي ك

 .(22  إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد أكار عدالة إلىنا ظهر النداء من هو  سبعينوال

ه الخطوة األولى التي بدأ  بها هذه الدول في المؤتمر األول لدول عدم ذكانت ه من هناو 

التوصية بعقد اجـتماع خـاص لبحث  إلىالذي انتهى   1421عام  (20 االنحياز فـي بلغـراد

 إلىالذي خلص  1421الـقـاهرة في جويـلية قـضـايا التـنمية ، و هو االجـتـماع الـذي تـم ب

لى عقد مؤتمر اقتصادي دولي في إطـار األمـم المتحدة ، و هو المؤتمر عضرورة العمل 

أصبح يعرف  الم و الذي نتج عنه بدوره تكـوين الدول النامية 1424 جنيفالذي انعقد في 

كما أسفر المـؤتمر  (22 دولة 117و التي تضم اليوم أكار من   بمجموعة السبعة والسبعين 

ع لألمم كجهاز تاب  UNCTAD التنمية  و    عن استحداث  مؤتمر األمم المتحدة للـتجارة

القمة الرابعة  أثناء عقد و، كبر قدر من فرص التنمية للدول النامية المتحدة يهدف إلى تحقيق أ

بـومـدين بطـلـب تقدم الرئي  الجزائري الهواري 1403لدول عدم االنحياز بالجزائر سنة 

( لعقد دورة خاصة لمناقشة قضية المواد األولية و كذا  24مين العام لألمم المتحدة   األ إلى

ترة ما ــــي الفـالتنمية ، و من ثم انـعقـد  الـدورة السـادسة للجمـعية العامة لألمم المتحدة ف

 ظام اقتصادي ـامة نـــإقع ن عن اإل ــلىعفر  ـأس 1404 سنة  ايمريل و ـأف شــهري  بـين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شرـرية  للنمحمد بجاوي: من أجل نظام اقتصادي دولي جديد ـ الشركة  الجزائللتوسع أكار في هذه الفكرة انظر   - 66

 . 1427الجزائر  -والتوزيع ـ اليونسكو            
 

 ربية ،ـــــــ ج ل عبد هللا معوض ، األبعاد ال نهائية لقانون البحار الجديد و مصالح بلدان   العالم الاالث و البلدان الع 60

 . 1424معهد البحوث و الدراسا  العربية تون     - 430الجرف القاري ص  إلىخاصة  إشارةمع          
 

 هذه المجموعة لم يبقى لها  حالـــيا الت ثير الفــــــعال الذي كان لـــها على المـــستوى الدولي في فــــــترة السبعينا  .   -60

 نمية  على أرض الواقع .ـــار التــأفكور  ـــيا في بلــعب دورا أساسـايم ، الذي لــور  فالدهـــــساوي كــــو هو النم ـ  60
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 قرارالجل هذا النظام بموجب أو إحـداث نـظـام عمل من  3171ار قرالدولي جديد بموجب 

و في نف  السنة صدر إع ن الجمعية العامة لألمم ،  1440ماي  سنة  71في   3171 رقم 

ن ورائه االقتراح الذي المتحدة حول ميااق حقوق و واجبا  الدول االقـتـصادية الذي كان م

هذا داخل ،  ألمم المتحدة للتجارة و التنمية قدمه رئي  المكسيك لوي  أشفاريا في مؤتمر ا

بيئة   الدول النامية و التحالفا  السياسية الدولية وجد  اإلستراتيجيةتـطلعا  الاإلطـار من 

انتقاد قواعد القانون الدولي  أجل العمل على مـناسبة داخل المؤتمر الاالث لقانون البحار من 

معظم الدول  أنخاصة إذا علمنا كتابة أحكامه ،   و الحث على إعادة  التقليدي لـلبحار

المشاركة في المؤتمر الاالث كانت غائـبة خ ل المـؤتـمر األول الذي نتجت عنه اتفاقيا  

الااني لـقانون البحار  األربعة ، و يمكن قول نف  األمر بالنسبة لمؤتمر األمم المتحدة 1452

،  وحتى تلك المشاركة  آنذاك لم  الذي لم يكن هناك تمايل كبير للدول النامية فيه 1427عام 

يكن لها لتلعب دورا مؤثرا في مواجهة إستراتيجية الدول الكبرى ، بسبب الضعف العددي   

 لهذه الدول في تلك الفترة وانعدام  القدرة على الفاعلية .

اعتـبر  الدول النامية أن العمل على وضع قانون دولي جديد للبحار  ه الفرصة بتوفر هذو 

يعمل على تحقيق المطالب المشروعة للبلدان النامية هو جزء من عملية أكـبر هي الـقـانون 

 ارـشاريع في هذا اإلطـــ( و من ثم عملت هذه الدول على إعداد الم07الدولي للتـنمية  

تصريحا  بموضوع فكرة المنطقة االقتصادية الخالصة التي بدأ  و خـاصة فـي  التنموي

 الجمهورية  ذلـك المشروع المشـتـرك لكل من يتلثم  كما أشرنا  1401ممال كـينيا في 

، الكامرون ، غانا ، ليبيا ، مدغشقر ، السنغال ، سيراليون ، الصومال ، السودان   يةالجزائر

 17فكار الـتي جاء بها ممال كينيا كما أكد في المادة األ تون  ، و تنزانيا ، الـذي أكـد على

منه على ضرورة حـمـاية مصالح األقـاليم السـاحلية للدول التي كانت مازالت تحت 

 في مواجهة المفاهيـم الك سيكية السائدة ( 01 د بادرة غير مسبوقة ـلة تعوهي مس  االستعمار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ج ل عبد هللا معوض ، األبعاد ال نهائية لقانون البحار الجديد و مصالح بلدان   العالم الاالث للتوسع في الفكرة انظر : ـ  01

 1424 تون   -معهد البحوث و الدراسا  العربية - 441الجرف القاري ص  إلىخاصة  إشارةمع  ربية ،ـو البلدان الع      
       

                                  إلىطرق عشوائية ــــــاف و بـــمن استغ ل   مك غالـــو البرت إفريقياما قامت به كل من جنوب  إلى إشارةـ و في هذا  00

 يا ، و هي النقطة التي من أجلها تم توجيه دعوى من ـــــلا  حاـــــالمياه اإلقليمية ألنغوال و ناميبيالاروا  السمكية في         

 ممالين عن شعب ناميبيا لحضور أعمال المؤتمر الاالث . إلىالجمعية العامة لألمم   المتحدة          

 . 444د . ج ل عبد هللا المرجع السابق ص         
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ركططز علططى حقططوق الدولططة  حططول البحططر الحكططر الططذي  1401 لسططنة  نططزوي ثططم تطط ه مشططروع ف

لططم يتضططمن اإلشططارة إلططى حططق الططدول المتضططررة جغرافيططا ، و هططو  السططاحلية بدرجططة أولططى و 

كولومبيا ، المكسيك  كل من الذي تقدمت بهالمشترك  المشروع الذي اعتبر ك ساس للمشروع 

   ة دجديوتـشير إلى أحكام  ر تقليدية ـا  غيـص حيضمن ـحري يتـكتصور لبعد ب زوي ـفن و

الططذي أكططد  فيططه ضططرورة مططنح الحقططوق  1401ثططم جططاء بعططده مشططروع الصططين الشططعبية سططنة 

 .وا  المنطقة االقتصادية الخالصة للدولة الساحـلـية على ثر( 01 السيادية 

، العراق ، و سـنـغـافورة  تانـغانسـل من أفـقدمت بها كـتي تـى المشـاريـع الـذا إضـافـة إلـه 

 أو الحبيسة                و حتى تلك المقدمة من طرف دول ما عرف فيما بعد بالدول المغلقة

زامبيا في الدورة  ومالي  ،أو المتضررة جـغـرافـيا مال النمسا و سويسرا ، لكسمبورغ 

وع بما فيه من أهمية مما يؤكد عالمية الموض (03  1404الاانية للمؤتمر الاالث في كاركاس 

حتى بالنسبة  لتلك الدول التي لي  لها ساحل بحري ، لكن يمكن أن يكون لها سفن تحمل 

هذه األمور علمها  وتمارس نشاطا بحريا ما،  مالها مال أي سفينة تابعة لدولة ساحلية ما، 

هذه الجهود الواجهة بحيث جعلت من  إلىكانت كفيلة لوحدها بان دفعت بالمـنطقة االقتصادية 

الدولية المختلفة  االتجاها  سببا مباشرا في تجـسـيد فكرة المنطقة االقتصادية في أرض 

 .ما بعدـاقية فيــوما خلصت إليه االتف ارتمر الاالث للقانون الـبـحالواقع عن طريق أعمال المؤ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    
 بارها أعلى من الص حيا  و الحقوق ـهذا المـفهوم يعبر عن حقـــوق اقل من عمل السيادة لكنها مشتق منها و هذا باعت -00

 الوالئية .        

 عبارة عن تزاور بين مفهوم الحرية و مفهوم السيادة  محاضرا ويرى األستاذ لعرابة احمد أن الحقوق السيادية هي         

 (.1440  ةالجزائر سنألقيت على طلبة الماجستير بجامعة         

 :للدولة الساحـــلية، في المنطقة االقتصادية الخالصة  -أ -1فقرة 52بهذه المــــفهوم في المادة   1421وقد أخذ  اتفـــــــاقية 

لغرض استكشاف واستغ ل الموارد الطبيعية، الحية منها وغير الحية، للمـــياه التي تعــلو قاع البحر ولقاع حقوق سيادية  -أ

البحر وباطن أرضه، وحفظ هذه الموارد وإدارتها وكذلك فيما يتعلق باألنشطة األخرى ل ستكشاف واالستغ ل االقتصاديين  

 .تيارا  والرياحللمنطقة للمنطقة  كإنتار الطاقة من المياه وال

 اري حقوقا ـــــالق الجرفالخاصة بالجرف القاري بالقول: تمارس  الدولة الساحلية على  00كما ظهر هذا المفهوم في المادة 

 سيادية ألغراض استكشافه و استغ ل موارده الطبيعية.         

وقد قطدمت عطدة معطايير لتحديطد هطذا المفهطوم   التضرر الجغرافي هو مفهوم ظهر في المفاوضا  داخل المؤتمر الاالث، – 00

منه معيار طول الساحل من قصره  و الذي تم استبعاده  ثم قدم معيار الوفرة في الموارد البحرية ،كما قدمت كل مطن العطراق 

 بلجيكا و األردن معيار مساحة المنطقة االقتصادية الخالصطة  مطع إضطافة  شطرط مطن ططرف العطراق واألردن وهطو أن تكطون

ألغراض هذا الجزء، تعني  :-2هذا إلى  1فقرة  07هذا المعيار استبعد من النص و، وانتهت المادة  أن إالتلك الدولة نامية.، 

الططدول المتضططررة جغرافيططا  الططدول السططاحلية، بمططا فيهططا الططدول المشططاطئة لبحططار مغلقططة أو شططبه مغلقططة، التططي يجعلهططا موقعهططا "

إمطدادا  كافيطة مطن السطمك ألغطراض تغذيطة سطكانها أو جطزء مطن سطكانها علطى اسطتغ ل الجغرافي معتمدة في حصولها علطى 

الموارد الحية للمناطق االقتصادية الخالصة لدول أخطرى واقعطة فطي نفط  المنطقطة دون اإلقليميطة أو اإلقليميطة، وكطذلك الطدول 

 .الساحلية التي ال تستطيع إدعاء مناطق اقتصادية خالصة خاصة بها
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  الجرف القاري و دوره في التمهيد للبعد الجديد ثالث : المبحث ال  
 

يمكن أن يعتبر الجرف القاري ك ول المحاوال  في مد الوالية إلى ما وراء المياه اإلقليمية 

 وبذلك فهو من فتح الباب من أجل مطالبا  جديدة وجعلها مقبولة و أهمها المنطقة االقتصادية   

 
 الدولي المطلب األول: أثر الزخم القانوني السائد في المجال  

         
انط قا من فكرة المقارنة بين المنطقطة االقتصطادية الخالصطة و الجطرف القطاري مطن حيطث أن  

انططه ف  ،قائمططة حقيقططة جغرافيططة  ،األولططى هططي نتيجططة الخيططال القططانوني و الاططاني هططو علططى العكطط 

على المجتمطع الطدولي ك سطلوب نطاجح فطي  يتم تقديمها حظ أن فكرة المنطقة االقتـصادية لم سي

ت في عيوب الـقـانـون الطـدولي للبحطار التقليطدي فجط ة ، بطل قطد سطبق ظطـهورها و الطدعوة إليهطا 

نطـه مطـن غطـير المستسطاغ أقبولهطا دوليطا ، إذ بالضرورة مراحل مـتعددة هي   المناخ المناسب ل

يا قبول فكرة جـديدة على المجتمع الدولي تؤدي إلى تغيير المـفـاهيم التقليدية القائمة مطا لطم عمل

تكن الدول قد تهي   في مراحل  متعددة سابقة و بدرجا  متفاوتطة علطى قبطول مطا أتطت بطه هطذه 

ولـعطـل أكاطر المفطاهيم التطي ، (04  خاصة في حالة التعارض مطع المصطالح الفكرة من مفاهيم 

هطي نظريطة  يالطـدول فطي المجطالت دور مهما في قبول فكرة المنطقة االقتصطادية الخالصطة لعب

بصفة رسطمية بحيطث تطم  1452االمتداد القاري أو الجرف الـقاري كفكرة تم قبولها مبدئيا سنة 

 .تخصـيـص لها اتفاقية كاملة خاصة بها 

لبحطار اقطانون  نظطرةى فطي تغييطر لطت الخططوة األونطاعتبار أن فكرة الجرف القاري كا و على 

و لإلجطراءا  التطي عملطت  تسطتند إليطه سأي فكرة ت تي من بعطده  ،بالمفهوم التقليدي ، فبالنتيجة

اإلشكالية التي طرحتها المعايـير التي جاء بها هطذا المفهطوم فطي  إلىافة ، هـذا إضعلى اقراره 

لول التي اعتمد  فيما بعد في اتفاقيطة الح والتي لم تكن منصفة بالنسبة للجميع و 1452اتفاقية 

ذ  ل أخطططططة عمططنقككططل هططذه األمططور سططاعد  فططي بلططورة فكططرة المنطقططة االقتصططادية ،  1421

 و مططن جهططة أخططرى فططان هططذا مططن جهططة ،، ثالمططؤتمر الاالططأثنططاء  نيالمتفاوضططالكايططر مططن وقططت 

 لم أنها كانت فيـالعت لها دور كبير مع ـذا الموضوع كانـهلت في ـدولية التي عمــال الجهود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بدليل معارضة الدول البحرية  الكبرى لفكرة المنطقة االقتصادية في البداية على أساس أنها تنقص من مساحة أعالي – 04

 البحار المرتبطة بالحرية .         
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مخـتـلفـة ، بحيث بدأ  بشكل فردي و بعد الـقبول الذي القته أصبحت تعرض في شطكل  صيغ

شطبه مشطاريع ذا  مسطتوى دولطي بمفهطوم شـــامــطـل  أفكار على مستوى إقليمي ، و انتهت إلى

وهذا الدور الفـعلي هو الذي أدى إلى قبول فكرة المنطقة االقتصادية الخالصة إلى متفق عليه، 

درجططة أنهططا أصططبحت تايططر بعططض اإلشططكاليا  فططي تقططديم وإلغططاء بعططض المشططاريع الخاصططة 

فقططد أثططر  فكططرة ، ال ال الحصططر وعلططى سططبيل الماطط ،  (05 بالمناطططـق الـبـحـريططـة األخططـرى 

   المنطقططة االقتصططادية علططى المنطقططة المتاخمططة بحيططث إذا أخططذنا بعططين اعتبططار هططذا البعططد سططنة

قليمطي فطان هطذه األخيطرة تطنص مطن اتفاقيطة البحطر اإل 3الفقطرة  14و بالضبط في المطادة  1452

ه ذال يمكطن ألي مطن هط ـفاق خطاص  فانطهنطه فطي حالطة الطدول المتـقطـابلة و عنطد غـيطـاب اتطأعلى 

وهطذا علطى أسطاس  الدولتين أن تمد منطقـتها المتاخمة إلى أكار من خط الوسط بطين الدولتـيطـن 

 بينهما . التقسيم بالتساوي

سطنة  كاركطاس دورة بهطا فطي الوثيقطة المقدمطة فطـي األخطذتم  ومفهومها  هذه القاعدةبنف  توجه 

لكنه فيمطا بعطد تطم اسطتبعادها مطن ، ( PRINCIPALES TENDANCES  تحت عنوان  1404

ذا من النصوص األخرى التي ــو ك1405 /0/75قدم في ـــالم TUNفاوض ــالنص الوحيد للت

  LUCIUS CAFLICHهطذا األمطر الطذي دفطع باألسطتاذ ، .في الدورا  المتعاقبطة  فيما بعد تلته

 قططط أو بسططبب جططدي نططه إهمططال فأ هططل  سططبب هططذا االسـتـبـعططـاد ، مططن حيططثإلططى الـتططـساؤل عططـن 

 هططو أن المنطقططة المتاخمططة أصبـحططـت جططزء مططن المنطقططة االقتصططادية الخالصططة و  ومقصططود 

مطن محتطوى  04، ألنه و وفقا للتك الفتطرة فطان أحكطام المطادة أو االستغراق لها حتواءبمفهوم اال

كانططـت تشططير منطقيططا إلططى أن  TNCORنططص المفاوضططا  المركططب شططبه الرسططمي و المراجططع 

مطن حيطث  للتطداخل الحاصطل  ةنتيج قة االقتصادية الخالصة قد تضمنت المنطقة المتاخمةالمنط

 .(  02  المساحة البحرية و المسافة التي تم تغطيتها بالبعد الجـديد 

هذه نقطة من بين النقاط التي أثار  المشاكل أثناء المؤتمر الاالث لقانون البحار ، و عبر هـذا 

     دراسططة الططدور األكاططر وضططوح الططذي لعبتططه نـظططـرية االمـتططـداد الططـقاريعمل علططى ـالمططـبحث سنطط

 في الواقع ة صادية الخالصقة االقتـكرة المنطـد فيـتجس العـمل عـلى هود الدولية فيـذا الجـك و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .package deal  خاصة مع استعمال تقنية الصفقة الشاملة -05

06 - Lucius Caflich  : Les Zones Maritimes Sous Juridiction Nationale Leur  Limite 

                                       Et Leur Délimitation - RGDIP- 1980 P 24. 
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  المطلب الثاني : دور نظرية االمتداد القاري 

 
إن دراسة التطور الذي أحدثته فكرة االمتداد القاري إلقلطيم الدولطة السطاحلية فطي بسطط السطيادة  

أن األمطر على االمتداد البحري المحاذي لإلقليم البري للدولة السطاحلية  سطيؤدي إلطى م حظطة 

نططه أة بمنطقطة هططي جطزء مططن اإلقلطيم إال لة  مرتبطط كبططر كطون أن المسططألطم يكطن إال بدايططة لشطيء 

حسطب وجهطة نظطر  ipso jure( و هذا التصور يجد لطه سطند بحكطم القطانون 02مغمور بالماء  

وهطي فطي ذلطك ال ( 04محكمة العدل الدولية في قرارها المتعلق بالجرف القاري لبحر الشمال 

منطقة االقتصادية كما سنرى الحقطا   تحتار ال إلى إع ن وال إلى وضع اليد على عك  فكرة ال

المتـمعن في نظرية االمتداد القاري يجد أنها كانت في الواقطع فكطرة سطاهمت إلطى حطد كبـيطـر و 

في إعطاء دور اقـتصادي جديطد للاطروا  البحريطة غيطر الحيطة  علطى عكط  الطدور الـتطـاريخي 

اإلططار العطام ل سطتعماال   الذي كان يحددالذي عرفت به البحار و هو الصيد و الم حة فقط 

ثر التطور التكنولوجي و انعكاس ذلك فطي الحقطائق أو بـنـظـرة أكار موضوعية فان ، البحرية 

في النظم القانونية ألي مجال كما أثطر  يكن له مستوى من  الت ثير االقتصادية و االجتماعية لم 

 . وقواعده  في قانون البحار

القطرن السطادس عشطر يخضطع لمجموعطة مطن القواعطد العرفيطة  هذا القانون الذي بقي بداية مطن 

السائدة و التي تعارفت الشطعوب المتحضطرة آنطذاك علطى احترامهطا و التطي كطان أساسطها قاعطدة 

أكاطر والتواجد الفعلي  هوم قائم على القوة ـة ال غير بمفـدأ حرية الم حـواحدة فـقـط و هي  مب

لك كانت الشعوب النامية تطرى  أن تلطك القواعطد ال تماطل ، وألجل ذو القانون  التنظيممنه على 

وقططد كططان اقتصططار اإلنسططان فططي مجططال اسططتغ ل البحططار ، إال صططورة رسططمية للهيمنططة ال غيططر 

سبب ذلك يرجع ألمر واحطـد و هطو محدوديطة قطدرة الوسطائل  والصـيـد و الم حة فقط ب مرتبط

عندمطـا  1412ظطل األمطر كطذلك حتطى عطام  وقطدال غيطر،  المسـتخدمة آنذاك مـن الجانب التقني

 تنل ـامتراحح ادمس (y del Cos Odon De Buen  27  لوم البحارـقدم الخبير اإلسباني في ع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .432ص -المرجع السابق /محمد الحار حمود  -00

 ،  في نزاع بيـــن ألماــــنيا،72صو  ضد  11والذي صدر بــ 17/71/1424قرار محكمة العدل الدولية المؤرخ في  -00

 الدنمرك في ملف و ألمانيا وهولندا في ملف أخر  وفصلت المحكمة في الملفين بقرار واحد ، وكان النزاع قد عرض        

 .17/71/1420عليها بداية من        

 علم  L ,océanographie يعرف في المــيدان العلمي على أســـــاس انه مؤس   1445-1223عاش في الفترة بين  -01

 في اسبانيا.  بحار ال       
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الذي يحتوي على الغذاء األساسي لألسماك المـتـواجدة في االمتداد القاري  ادمحيا ادبي   إدى

للساحل و الذي يقع وراء المياه اإلقليمية  ،  و من ثم نادى بحق الـدولة الساحلية فـي  العمل 

تم حفر أول بئر  1433 وفي ربيع عام على حماية ثرواتها بما في ذلك المنافسة في الصيد ،

( و هذا بقصد االستخرار البترولي ، 21في المياه اإلقليمية في بحيرة ماراكيبو بفنزوي  

 1454خر في خليج المكسيك ، و ما إن وصل عـام آحفر بئر  1432قب ذلك في عام وأع

ي را للتطور التقني الذحتى أصبح هذا األسلوب من أساليب البحث و التـنـقيب معتادا نظ

وما بعدها وظهر معه تصور  (  21ه الفترة من الشطر األول للقرن العشرين   ذحصل في ه

 مغاير لاروا  البحـر .

    مصطلح لم يكن موجـودا من قبل في معـجم القانون الدوليو استعمال بـدأ التكلم  و من هنا

و بعد ذلـك  (plateau continental- continental Shelf)  23 –و   الجرف القاري ـو ه

توالت التصريحا  و اإلع نا  حوله و ص حيا  الدولة الساحلية فيه و من ثـم ظهر  

باعتباره جزء من   المشاكل حول مداه و كيفية تحديد حدوده و كيفية ربط كل ذلك مع السيادة

إبرام  إلىو هو الشيء الذي دفـع بـهذا المفهوم إلى السطح مما أدى  بالدول اإلقــلـيم ، 

      جل ضبط األمور مال االتفاقية المبرمة بين فنزوي أاتفاقيا  حول هـذا الـمـوضوع من 

عـلى اقـتسام امتداد الخليج الذي يفـصل بين فنزوي   1441/  71/  12و المملكة المتحدة في 

 مـي  و الذي بمقتضاه تعترف كل دولة 35مي  و عرضـه  47و ترينداد و يـبـلـغ طوله 

  لألخرى بحقوق السيادة أو الرقابة على مناطق القاع و أسفله الممتد خارر مياهها اإلقليمية 

     الخاص باالمتداد القاري  1445/ 74/ 12مان في  ورت الرئي ثم  جاء بعد ذلـك إع ن 

 دار تصريح في صــإ إلىالبيت األبيض  ىلمفهومه و نطاقه األمـر الذي دع و ذلك دون تحديد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، تم اكتشاف البترول م 27كلم مربع بعمق يصل  في أقصاه  13117بحيرة  مساحتها حوالي   - lac Maracaibo ـ  00

 مليون برميل يوميا من النفط . 71و تنتج فنزوي  حاليا فيها حوالي  1417فيها بداية من          
                                     http://fr.wikipedia.org/  

 

 . 1424معهد البحوث و الدراسا  العربية تون     27ص  ــ حامد ربيع ، مقدمة في التعريف بقانون البحار الجديد -00
 

   راجع في ذلك فنزوي بو فييفي بحيرة ماراك 1433وم ألول مرة عام ذ أحمد سرحال أثـيـر هـذا المفهاألستا حسبـ  83

     HOGH ROBERT MILLيرى بان   W.GORALCZYKاألستاذ  أنإال  215،قانون الع قا  الدولية صكتابه     

  .و هي التي تردد  فيما بعد في ميدان جيولوجيا البحار1241كان أول من سمى هذه المنطقة بالجرف القاري سنة      

     - Wojciech  Goralczyk : L’évolution Du Concept De Plateau Continental. 

                                                RIRI n°11-12 / 1978  p 123 . 

http://fr.wikipedia.org/
http://fr.wikipedia.org/
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طقة المغمورة ـاالمتداد القاري و يحدده على أنها المن هذا الـــقصد من اريخ يعلن فيهـــتذا  ال

وهو ما  brasses أو قامة 177 عمقها ال يزيد عن  جاورة للقارة و التيــــمن األراضي الم

 jurisdiction and controlمستعم  حق الرقابة و االختصاص  (م 177عمق حوالي   يعادل

دون استعمال لفض السيادة  إال انه اعتبر ثروا  الجرف القاري ملكا خاصا للواليا  

تشريع داخلي تحت تسمية قانون تم ت كيده فيما بعد بموجب  المتحدة األمريكية  وهو ما

ورغم ت ثر مصالح بعض الدول كروسيا و كند و انجلترا  ،  إال أنها (، 24األرض المغمورة 

عليه و ذلك الحتفاظ  هذا اإلع ن  في اعتبار المياه التي تعلو هذا االمتداد من لم تعترض 

وهي المسالة األكار حيوية  أعالي البـحار كاف  لحرية الم حة عليه  بالمفهوم الك سيكي

 .بالنسبة للدول البحرية الكبرى 

ك الساحلية مركزا األسما ثم تلى هذا اإلع ن بإع ن آخر بنـفـ  التـاريخ خـاص بمصايد 

ا يترتب عنه من تـهديد خطير خالفا  التي ترتكب في حق الاروة السمكية و معـلى الم

ظهر أالـشيء الذي وهو ،  نفاذ كل األرصدة السمكية بها يؤدي به إلى   أنصايد من ش نه للم

في و مـناطق مجاورة  حفظ وحماية الاروا  السمكية وهذا  بإنشاء مناطق حفظ  إلىالحاجة 

يضمن  اروة السمكية على نحو الأعالي البحار قـبـالـة سـواحلها للتنمية و الحفاظ عل 

ه اإلع نا  ذوتـعـتـبر ه، ها في صيرورة طبيعية توفرها قواعد التنظيم  و الحماية ديتجد

سـما  هاذين اإلع نين ، إلى درجة  برزبماابة السند المنشئ لكافة االمتدادا  البحرية التي ت

 1424في الصادر  بحر الشمال ل الجرف القاري  محكمة العدل الـدولية في قـرارهـا حول أن

السبب  كما يعتبر هاذين اإلع نين ،  في حيايا  القرار أعطت أهمية كبيرة إلع ن ترومان

بحيث استنـد  على   ،المباشر النتباه عدد كبير من الدول الساحلية ألهمية المناطق البحرية

فـكرة االمتداد القاري لحماية مصالحها في المناطق البحرية المجاورة لسواحلها، و ازداد 

عـدد هذه الدول وصدر عنها كاير من اإلع نا  بغرض حماية مصالحها البحرية المجاورة  

مد السيادة  فيما يخص بحار المؤيد على نطاق واسع للتطور الحديث للقانون الدولي لاستنادا ل

 ت يـيد ان يتـوق لتحصيل ناخ الدولي كـمن أن الم موعلى الرغ إلى هذه األبعاد الجديدة الوطنية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ي فرض ـصور فــد ذلك التــيؤك  submerged land acts  حت عنوانت 12/75/1453ون في ــصدر بعد ذلك قان -04
 السيطرة على تلك ثروا   القاع و باطنه.    
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، إال  التقليدي تحوي   وتعدي    لمفاهيم قـانـون البـحـار إحداث  إلىيهـدف  وماـعمواسع 

نظرا لوجود تحـــفـظا   من طرف الجميع ، أن هذا األمــر لم يـــكن بمفهوم عام مقبول

خـاصة من  جانب  الدول البحرية الكبرى التي كانت تسعى إلى العمل على الحفاظ عما 

في هذا المجال بحيث أنها كانت ترى  أو المتعارف عليها  كانت تسميه بالحقوق الـتاريخية

ة عـبارة عن مـقدسا  ال الحريا  المعلن عنها في هذا المـجـال و هـي الحريا  األربـعـ

كان الهدف منه اإلبقاء على المجال الحيوي الذي تبحر  تصور يجوز المساس بها ، و هذا ال

ذا  االنتـشار الواسـع في  (25  ارية مـنـهـا أم الـعـسـكـريـةـفيه أساطيلها البحرية سـواء التج

 . كل بحـار العالم ومحـيطاته 

ريقة رسمية كانت هذه المرة من دولـة بحرية قوية مال لكن و بما أن الخطوة األولى وبط

نه أمجال لرفض هذا المقـترح خاصة و  الـواليـا  المتحدة األمـريكية فانه لم يكن هناك

يـعـمل في اتجاه غير مباشر لمصلحة الدول األخرى التي أصبحت تـنظر للبحار بمفهوم 

متوفر في ظل التصورا           لم يكناقـتـصـادي حـديـث يتضمن ريع تجاري و صناعي 

وعلى الرغم من أن  نظرية االمتداد القاري قد تم قبولها و التقسيما  البحرية السابقة ، 

بمفاهيم مختلفة ، أحيانا عـلـمية جيولوجية و أحيانا أخرى أدمجت في إطار مفاهيم قانونية 

بحت ، فالفكرة تم قبولها  إال أن التصور الواقعي لها كان دائما بمنظور براغـماتي، بحتة 

سواء لدى الدول القوية أو الـدول المتـخـلـفة ، بدليل تهافت الدول بإع نا  مختلفة العناوين 

بسط السيادة و أحيانا بسط سلطة الرقابة و التنظيم على هذا االمتداد الطبيعي  تعمل على 

قواعد القانون الدولي لإلقليم الـبـري دون تصور وضع اليد الحقيقي كما كان معروف في 

، بل يكفي أن  إال أن محكمة العـدل الدولية ارتـ   أن المسالة ال تحتار إلى ذلك الك سيكي، 

 طبيعي( لصيق باإلقليم البري للدولة الساحلية صاحبة يكون هناك امتداد جغرافي فقط 

نون الدولي للبحار و لربما كـانت هذه السرعة في القبول بمفهوم جديد في إطار القااالدعاء ، 

 .هو الـذي أحدث ـ إذا كان يمكننا القول ـ نوع من العرف في إنشاء قواعد القانون الدولي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حلية كمواقع إلجراء المناورا  ـجال الدولة الساـيادة الخاصة بمـاق السـرية خارر نطـاستعمال المياه البحكايرا ما تم  -05

 كل نزاعا  مع ـيط الهادي مما شـسا  في مياه المحـحالة فرن ارب نووية  ـ، إضافة إلى تج الحربية ب سلحة غير تقليدية     

 وكل  ، بةـرقا أيةتم استخدام هذه المناطق البحرية كمقبرة للنفايا  النووية بعيدا عن استراليا و كاليد ونيا الجديدة ( كما      

 ه النشاطا  ال تقدر عليها إال الدول الكبرى .ذه     
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و من جهة أخرى أحداث نوع من االختصار في الوقت لقبول القواعد  ، مـن جـهةهذا 

والقبول  القانونية الجـديـدة في القانون الدولي ، على  عك  شرط التكـرار في عامل الزمن 

ترط و ال زال  في ميدان تكوين األعراف الـدولـيـة  خاصة في ـالذي كان يشوعد االعتراض 

هذا التصور برز  إلى السطح فـكـرة المنطقة االقتصادية وفق  و، الميدان الدولي عموما 

الخالصة ألول وهلة حيث استقبلتها الـدول البحـرية الكبرى من زاوية الرفض كونها رسميا 

 خطوة باتجاه  أمرين محرمين بالنسبة لهاته القوى البحرية  وهما : تم  وتتجه بموجب كانت 

 فهوم الحرية.ـاب مــاحـلية وص حياتها على حســالس دولةــطاق سيادة الــد و توسيع نـــ م 1

   دية مضمونة ـــ نتيجة هذه الفكرة هي التضييق من مجال أعالي البحار حيث الحريا  التقلي 1

 .التي ترعاها هذه الدول في هذه المياه مصالحهذا الوضع هو حيوي بالنسبة للبشكل واسع و  

إال أن النظرة المصلحية التي استعملتها الدول مع هذا البعد الجديد  و هو المنطقة االقتصادية 

فقد تم قبولها بنف   الطريقة  تقريبا التي قبلت  بها فكرة  كان هو التصور النهائي ،الخالصة 

فكرة لم يكن بوسع الدول الرافضة إال العمل في اتجاه واحد هو تكييف الوالجرف القـاري ،  

الجديدة مع مصالحها الخـاصة ، و ذلك بمحاولة إفراغ الفكرة من محتواها األصـلي أو العمل 

على أن ال تتحدى خطوط ربما توصف بالحمراء ، و هو ما حرصت على وضعه كإطار 

، وتجسد أكبر ال غير  دة ـجل فائأالدول الكبرى للفـكرة الجديدة ، ال تـخرر عنه  إال من 

 تلك الملحة  التي كانت متوفرة من قبل . مصلحة أوسع من

     ت بعض الدول على طرحها ربما هذا األمر يظهر جليا من خ ل الدعوى التي عملـو ل 

باعتبارها  كتفاء فقط بالمنطقة االقتصادية جل إلـغـاء فكرة الجرف القاري و االأو هذا من 

 عاد البحرية األخرىـتصادية كل األبقد تستغرق فيه المنطقة االقفتحتوي األمر بمفهوم واسع  

وهذا التصور  هو األمر الذي ن حـظه بطريقة ظاهرة في إع ن بما فيه الجرف القاري  ، 

ن هذا اإلع ن هو الذي أعـطى المفهوم ( ،أل22ب ثيوبيا   1403مارس  14 بتاريخ أديسابيبا 

م حظة نـقـطـة مهـمة فيه وهي فكرة المنطقة االقـتصادية الخالصة والذي يمكن لو الغرض 

 فويا ــي  عـذا لــرف القاري و هـفهوم الجـل إشارة لمـلوا تماما كـأن  محرري اإلع ن تجاه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 133ص –جابر إبراهيم الراوي : الوضع القانوني للمنطقة االقتصادية الخالصة  -  06       

 .1424معهد البحوث و الدراسا  العربية تون                                          
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ون أن  الغرض منه هو الرغبة في  تعويض الجرف القاري بالمنقطة كمقصود، بل 

هوم ــهو مف 1452اقية ـهوم الجرف القاري حسب اتفـأن مف االقتصادية على اعـتـبار

والذي تم  ( 20  كون أنه من إم ءا  الدول الكبرى التي هيمنت في إعداد أحكامه   زيـيتمي

( ، ولذلك  كانت 22 في  غياب كامل للدول النامية التي  كانت ال تزال تحت االستعمار 

الدول اإلفريقية  تسعى إلى تغطيته بالمفهوم الجديد للمنطقة االقتصادية الخالصة و الذي تراه 

وهو مطلب ناد  به أيضا الدول ، وهذا التوجه عادال للجميع ومن دون تمييز اتجاه أية دولة 

( أين  24كاركاس   المتضررة جغرافيا في الدورة الاانية للمؤتمر الاالث لقانون البحار ب

توسعت دائرة المطالبا  و المشاريع المقدمة  من طرف جميع  الدول بما فيها حتى الدول 

إال أن هذا الطلب لم يلق الدعم الكافي و تم رفـضـه كون أن الفكرة األصلية ،غير ساحلية 

التي  ل متداد الـقـاري كانت قد نالت صدى واسع لدى المجوعة الدولية ، بحيث أن الدول

عارضت إلغاء فكرة الجـرف القاري استند  على أساس قانوني و هو احترام الحــقوق 

المكـتسبة، و من ثم فان الجرف القاري يدخل في هــذا المجال المكتسب إما بالمفهوم 

أو طبـقا للقواعد العـرفية  بالنسـبة للدول التـي  1452اإلتفــاقي وفق  أحكام اتفاقية جنـيف 

   .اف في تلـك االتـفاقية ليست أطر

و الماير ل هتمام  في هذه المس لة من الجانب القانوني ال الـواقعي كون أن هذا األخير تحكمه 

المصلحة ، هو أن الدول التي عارضـت إلـغاء الجرف القاري هي دول غير متجانسة 

خاصة في  ( هو من جمعها في جبهة واحدة ، 47إيديولوجيا لكن عامل المصلحة وحدها   

بخلـفية فتـرة السبعينا  التي كانت تعـرف تباين كـبير في التـوجها  االقتصادية و السياسية 

 كمـا أن الدول البـحرية الكـبرى عمـلت حتى علـى محاولة ،   فلـسـفية أخـذ  صور التـكـتــل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التي وصل عدد الدول           1421دولة مقــارنة باتفاقية  22هو  1452كان عدد الدول التي شاركت فـــي إعداد اتفــاقية  -00

 دولة . 144فيها إلى        

 هي تعبير عن القانون التقليدي للبحار  والسيما  1452جنيف لسنة أن اتفاقيا   TULLIO TREVES يرى األستاذ  -00

 القانون الذي كان سائدا  قبل التحوال  التي طرأ  على المجتمع و على تقييماته ألوجه استخدام البحار.      

* Tullio Treves : Les Conventions de Genève  sur Le Droit de la Mer 1958.   

                             Bureau  Des Affaires Juridiques UN : Le  Droit de la Mer 2010. 

 

 هذا الطلب  ساند  الجــزائرـ ولقد تم تقديم هذا الطلب في إطار التضامن بين الـــدول خاصة الفقيرة منها و ألجل ذلك  00 

 . 1404الاانية للمؤتمر في كاركاس  سنة في الدورة        

    ـ فقد تضمنت هذه المجــموعة كل من دول أمريكا ال تـينية، ليـبيا ،ألمانيا الشرقية. الهند، االتحاد السوفيتي، سيريلنكا. -01
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بصيغة  1402تغــيير المصطلح الذي جاء  به الدول النامية ، بحيث ناد  فرنـسـا في سنة  

كانــــت ترفــــض فــــكرة الحقوق الخالصة منطقة اقتصادية فقط بدون لفـظ خالصة ألنها 

الخاص  1402وهو ما ظهر في تشريعها لسنة  آنــــذاك كونها تمـنع المشاركة في نظرها

و على كل فان جو المناقشا  المـشحون الذي طبع ميدان  بالمنطقة االقتصادية كما سنرى ،

عل كما رأيـنـا فكرة المنطقة القانون الدولي بداية من المؤتمر األول  لقانون البحار، ج

االقتصادية الخالصة تجد مرونة في الوصول إلى القبول ، بل على العك  من ذلك و لعله من 

أن الـمـنـطقة االقـتـصـاديـة  -التي حدثت في المؤتمر الاالث لقانون البحار  الغرائب

أعلنت دولة عندما  1404بها كـعـرف دولي بداية من  سنة   اإلقرارتم الـخـالـصـة 

الـبـنـغـ ديـش عـن منطقة اقـتصـادية خالصـة على أساس  أنه  عبارة عن عمل فردي من 

 .جانب واحد  مبني عـلى الـعرف ال غير

دولة قد أنش   منطقة اقتصادية خالصة ، و هذا  57كانت هناك حوالي  1421و في سنة 

( وهنا يكمن 41الدول التـوقيع عليها  و بداية  1421قـبل اإلعـ ن عـنها رسـميا في اتـفاقـية 

، فاألمـم المتحدة قامت باإلع ن عن مؤتمر دولي للحصول على قواعد  نوع من االســتغراب

، لتخـلص في األخير إلى قواعد عرفية ال غـير  قانونية مكـتوبة بمفهوم القانون الداخلي شكليا

كمة العدل الدولية في قرارها ، بـل إن األمـر تـعدى تصرفا  الدول ليصل حتى إلى مح

الخاص بخليج قاب  بين تون  و ليبيا حيث أعلنت أن المنطقة  14/71/1421المؤرخ في 

وحتى الرئي  األمريكي روالند ريغين  ،( 41 قائمة قاعدة عرفية تصور لاالقتصادية هي 

ني على أكد على أن هذا اإلع ن مب 17/74/1423عند إع نه عن المنطقة االقـتصادية في 

العرف ،و بما أن العرف أو القانون العرفي هو أسرع من القانون الكتابي فهـذا يرجع في 

 ع ـي التي تـدافـانون الدولي و هـرف في القـتضع الع دول الكـبرى هـي التيـع إلى أن الــالواق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 و بالرغم من ذلك كانت هناك الكاير من الدول التي أعلنت عن  12/11/1444االتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ اال في  -00

 . 1423و مصر  1421منطقة اقتصادية قبل هذا التاريخ منها دولتين في البحر المتوسط هما   المغرب       

 ـ الدول التي قامت باإلع ن عن منطقة اقتصادية خالصة عن طريق العرف قالت  أن العنصر المعنوي قد تحقق عن  00

 ريق ــط لث عنؤتمر الااــالدول هذه الفكرة في الملت كل ــبحيث قب LE CONSENSUCEوافق اآلراء ــريق تـط       

 لهذه الدول.المتتالية  أما العنصر المادي فيتمال في األعمال الفردية  اإلجماع،       
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أن المنطقة االقتصادية الخالصة لم تقبل بشكل  برز دليـــل عـــلى هـذا هوأنه، و لعل عــ

كما أسلفنا الذكر بسبب  واسع في الستينا  الن الدول الكبرى كانت متحفظة من هذه الفكرة 

نه حتى  محكمة العدل الدولية عدم استكمال حسابا  الربح والخسارة من طرفها  ، بدليل ا

ومبنية على حقوق  س أنها من العرفأشار  إلى تلك المفاهيم و األبعاد البحرية على أسا

( عندما تطرقت للقضيتين التي كانتا تجمع 43ولي  من القواعد القانونية المكتوبة   تاريخية 

أين  ، و المتعلقة بالمصائد بين المملكة المتحدة و أيس ندا  و الاانية بين ألمانيا و أيسلندا 

( ، وفضلت هذه الدول 44  15/70/1404مختلفين بتاريخ  فصلت المحكمة فيهما بقرارين

التعامل مع البعد الجديد في إطار القاعدة العرفية المرنة ، بدال من االلتزام بها في إطار 

و بذلك التصور أصبحت القاعدة العرفية أسرع في القانون  الدولي المكتوب و االتفاقي ، 

ى العك  تماما من حيث نش ة النش ة و الوجود مقارنة مع القاعدة القانونية المكتوبة وهذا عل

 الوطني . القواعد القانونية في المجال الداخلي

يسـتند  صكان نتيجة كل ذلك أن المنطقة االقتصادية الخالصة القت الروار بتـصور خاو  

األمر الذي غير فيما بعد  ،في اإلع ن عنها  الذي اعتمدته الدول الكبرى الدولي  إلى العرف 

 ه الدراسةالنقاط الموالية  في محتوى هذألسباب نذكرها في لبحري الجديد مستقبل هذا البعد ا

في  ن نظرية االمتداد القاري هي   المناخ المناسب ى ضوء ما قلـناه سابقا نستـنتج بو عل

سواء تلك  دولــمن طرف الالخالصة لقبول فكرة المنطقة االقتصادية المجال الدولي 

، أو تلك الدول  المتحفظة من مفهوم الحرية المطلق في البحار لما وراء الوالية الوطنية

سنحاول  هو ماو ،فقط  المتمسكة باألبعاد البحرية الموجودة في القانون الدولي الك سيكي

ة دور الـجهود الدولية المكافة في تطوير فكرة المنطق بالتطرق إلىبالتفصيل  إليه التطرق

 . الموالي ذا ما نتناوله في المبحثـهوالخـالـصة صادية ـاالقت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

93- Louis Favoreu :  les affaires de la compétence en matière  de  pêcheries . 

                               (Royaume-Uni  c/Islande  et Allemagne fédérale c/Islande) 

                               - AFDI  1974 V 20- n° 20 -P 152. 

  .317-374ص المرجع السابق /محمد الحار حمود انظر في نف  السياق:    

   

  المبادئ  القانونية التي كانت ذا  أثر في القانون الدولي تم ذكـرها في القـرار الذي فـصل بيـن المـملكة المتحدة  أهمم -04

 .145المرجع السابق ص  -LOUIS FAVOREU  -و أيسلندا      
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  البحري الجديدر النشاط الدولي في بلورة البعد ـثأالمبحث الرابع: 

 

                                                                               
فمن البديهي  أن يكون  ،لة تحكمها قواعد القانون الدولي  بما أن المنطقة االقتصادية هي مس 

ا ـد مـميع إلى حـــقبلة من الجـطـويرها كـفكرة متـبـيرا و هـاما في تـية دورا كـهود الدولـللج

نه تجب اإلشارة إلى أن اذكورة في المباحث السابقة ، إال و هذا إلى جـانب العوامل الم

ـور إع نا  ـونها تجـسـد  في صـمي كـانب الرسـن جـ ثير مـها التـان لـالجهود الدولية كـ

فة إلى و بيانا  و قرارا  عبر  عن إرادة  أشخاص القانون الدولي و بالتالي أخذ  إضا

طابع الرسمية ، طـابع الع نية أيضا ، الشيء الذي ساعد على نشر الفكرة الجديدة  في 

وهو ما سرع من عملية العمل بالمال أو لنسمه حذو نف   ( 45  الدولية  آوالفضاءالمنابر 

المسار من باب االستفادة من الحقوق التي تمنحها التصورا  الجديدة ضمن التشريعا       

 ع نا  الصادرة من الدول سواء في شكل تكت   إقليمية أو فردية .أو اإل

ما إذا كانت  في هذه الجهود الـدولية  سنـعمل عـلى دراستها  مـن زاوية جـغرافية  حسـب و 

ومن ثم  سنقسم الموضوع إلى  ،مـطالبة فردية   أو ضمن التكت   السياسية المستعملة شكل 

في فرع أول ثم التطرق  ةالمساعي اإلقليمية  بداية من تشريعا  أمريكا ال تيني أوال  مناقشة

إلى النشاط اإلفريقي لتمكين لفكرة المنطقة االقتصادية  في فرع ثاني  ثم نتطرق في مطلب 

 -فرع أول  -ثاني إلى المساعي التي تمت على المستوى الدولي  داخل المؤتمرا  اإلقليمية 

مبرزين في ذلك عنصر المصلحة الذي يحكم  -فرع ثاني  -تمرا  الدولية المؤثم في إطار 

 1421الع قا  الدولية ، وهي مسائل ظهر  قيمتها في الخ صة التي انتهت إليها اتفاقية 

تقنين القانون الدولي لفترة فاقت لعلى أساس أنها نقطة الوصول للمجهودا  التي بذلت 

 (Tullio Treves  42 حكمة قانون البحارمحد قضاة أويطالي الا ثين سنة كما يرى الفقيه اال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قهاء ـلع بها الفـقهية اضطـلة في الماضي هي مس ( فعرض البحر اإلقليمي مال يم البحرية   ـالة تحديد المفاهـكانت مس -05

 أما منطقة االقتصادية ففقد تم استعمال  John  Selden و Hugo Grotius  القانونيون  في المجاال  العلمية مال جهود      

 .فقط السياسية أوال ثم جاء القانون للتبرير فيما بعد      

96- Tullio Treves –L’Etat du droit de la mer  au début du 21 siècle. 

                                in- La Méditerranée  et droit de la mer  a L’aube du 21 siècle- 

                                éditions  Bruylant –  Bruxelles 2002. P 13. 



51 

 

 المنطقة االقتصادية  اعي اإلقليمية لتمكينالمطلب األول:  المس

 

 

  تشريعات دول أمريكا الالتينية الفرع األول: 

 
قامت بها مجموعة من  في إع نا  تجسد فردية  جهودبموجب لقد بادر  بعض الدول    

 أرضية ا  ذا  الصبغة الفردية شكلت دول أمريكا ال تينية ، هذه اإلع نالدول وفي مقدمتها 

فردي من أسلفنا الذكر لها طابع العـمل الو لئن كانت كما  ،لمطالبا  على المستوى الدولي

و بالمقابل الدول األخرى غير ملزمة  الذي ال يحمل االلـتزام في مواجهة الغير أحاديجانب 

عدم إصدار و  رقب كانت تقابل هذه اإلع نا  بجو من الت نه في غالب األحيانأ، إال  به هي

وهو له معنى الرضا  في الع قا  بمفهوم االعتراض أو لنقل الصمت ،  نا  مضادةإع 

   رخر  األدقبوا عن اـريـق رل ادفعا ادس ب  د لوا االشيء الذي خلق نوع من  الدولية ،

أرخ ت تربا بين باان ت ك  ادت   ترومان ه  ادر يس  دعا أهم ه   اإلع نات بعل إع ن

  إلع نات ادت  نناملها فيما ي  :وه  اوها من ميا  يع ادمناقة ادبحرية وما ر  أ

 

 ـ إعـالن األرجنـتـين: 0 

لة مد الدول السـاحلية  لدول التي ساهمت بدور كبير في مسيمكن اعتبار دولة األرجنتين من ا

 عن طريق  إصدار التـشريعا  فيما وراء حدود  المياه اإلقليمية لسـيـادتها نحو البحر 

 المؤرخ  ع ناإلاري و المياه التي تعلوه ، حيث أصدر  ـــتداد القــالخاصة باالمالوطنية 

يـتـضمن االمتداد القاري و البحر القاري ، إال أن هذا اإلع ن ومعه   1442/  17/  11في 

تد إليه  تلك السيادة في تميمكن أن القانون الصادر بذلك لم يتضمن إلى تحديد المدى الذي 

، الـشيء الذي يجعل المجال مفتوحا على كل انط قا من البر  اتجاه  أعالي البحار 

، و التي ما دام انه لم يتم تسقيف تقصى نقطة تتوقف عندها السيادة األرجنتينية االحتماال  

 (40ي البحار ي اتجاه أعالـفكحـد خارجي  نةــصى مسافة ممكـأقيجب أن تتـجسد فـي تحديد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و تحديد المسافة لم يناقش بشكل جــدي على مستوى المفهوم القانوني 1442تجب اإلشارة هنا إلى أننا في  سنـة  – 00

 من مد السيادة وفق المعايير الجديدة كــمفهوم ، ليتمــذي يفهم منه أن األرجنتين أراد  أن تضـــالدولي ، الشيء ال      

 التحديد فيما بعد وفق أقصى حد ممكن.       
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ولعل  تقديم المطالبة عن طريق اإلع ن بهذه الطريقة هي وسيلة تسطتعمل فطي المجطال الطدولي 

و مطن ثطم تعمطل فيمطا خاصطة دول الجطوار ، ـعـرفة ردة  فعل الدول األخرى لج  النـبض أو م

بعططد علططى تـوضططـيح األمططور بموجططب إع نططا  أخططرى فططي الغالططب تكططون أكاططر توضططيح وهططي 

اطاني  التشريع الأصدر    أين 1422ديسمبر 14بتاريخ   بالنسبة لألرجنتين  المسالة التي تمت

        رحطط(  و يعطططي السططيادة  حططول قططاع الب42ل بحططري ميطط 177يحططدد المسططافة إلططى غايططة  الططذي 

متطر عمطق أو معيطار  177، مطع األخطذ بمعيطار ضمن قطانون واحطد و باطنه و المياه التي تعلوه 

المطؤتمر  داخلالمناقشا  حول الجرف القاري   ما بعد في إمكانية االستغ ل  الذي استعمل في

م  ـأكد  في نف  التشطريع علطى أن هطذا األمطر ال يطإال أنها ،  ضمن المشاريع المقدمةالاالث 

 .(44  آنذاك يفلها القانون الدولي الكـ سيكالتي  يك بحرية الم حة و التحليق

 

 ـ إعالن التشيلي :  0

 

داد القطاري ـاص باالمتطـخط 1440 جطـوان 13نة ـي سـ ن فـإع قامـت دولـة الــشيلى بإصـدار 

مطن االمـتطـداد  الطذي يقطاس عرضطه، لبحرهطا اإلقليمطيو المصايد الساحلية في المياه المجطاورة 

 177 إلطى حر داخطل البطـ لطـيابسة و الجطزر المملوكطة لمسطافة تمتطدل الذي يبدأ من الكتلة القاريطة

يلي لمعيطار ، و لعل اعتناق الشط بحري كمعيار وحيد في التحديد  دون اإلشارة إلى العمق  ميل

أنهطا تعطد مطن الطدول ذا  االمتطداد القطاري راجطع  لسطبب المسطافة بطدال مطـن معـيطـار العمطق هطو 

جطل ذلطك مالهطا ماطل حالطة الجزائطر، و مطن أ (  177   بالمفهوم الجغرافي التضاريسطي ضيقال

عططد  بموجططب معيططار الحافططة تططم تجسططيده فيمططا ب يعملططت علططى إنشططاء جططرف قططاري بمفهططوم قططانون

 من االتفاقية  02ميل بحري أو غيرها من المعايير المذكورة في المادة  177أو مسافةية القار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ميل بحري هي المسافة التي أصبحت محل قبول من طرف جمــيع الدول آنذاك والتي لديها رغــبة في مد  177عرض  -00

 سيادتها إلى ما وراء  البحر اإلقليمي.      

 .375-374ص  -المرجع السابق -محمد الحار حمود  -00

 

    Le courant de Humboldtهذا بسبب تيار  و  أيضا  ميل بحري 177إع ن الشيلي على بعد تم الت كيد في ـ  011

 ومنشط الحياة البحرية . شيلية تالسبب الرئيسي لاروا  البحار ال يعدالذي           
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ت دولطة البيطرو فيطه علطى الطذي أعلنط و 1440أو   71 الذي صطدر بتطاريخ  :البيرو إعالن -3

المحطيط الهطادي ، وقطد أكطد اإلعط ن بسط سطيادتها علطى االمتطداد القطاري إلقليمهطا فطي مواجهطة 

و هطو   (101) كمعيطار وحيطدبحطري  ميطل 177 امتدادبطـ على أن يكون الجرف القطاري للبيطرو

الـ تـيطـنية و الطذي فطي الغالطب لطم  ةأمريكطا ال تينيط الرقم الذي تكرر كايرا في مطالبطا  الطدول

 ( 102 هة المحيطا  مباشرة تختلف عليه هذه الدول ذا  الواجهة البحرية المفتوحة في مواج

 

د يحدت والذي بموجبه تم  1444 نوفمبر 10 : تم اإلع ن عنه في  ـ إعالن كوستاريكا 4

ميل  177إلى مسافة من جهة ، ومن جهة أخرى  مد تلك الحماية  مناطق الحماية البحرية 

 .أعالي البـــحاراتجاه  ة الذي ينحصر عليه الماء  في يسي من اليابســزء الرئـــداء من الجـابت

يتضمن نف  التوجه فيما يخص خر آ قامت دولة كوستاريكا  بإصدار تشريع  1455وفي سنة

 . 1444الحماية ومد السيادة الوطنية مع تــحديد لبعــض المفاهيــم التي كانت عامة في إع ن 

 

  كوسطتاريكا هطو اآلخطر فطي نفط  الفتطرة مطع تشطريع  صطدر جمهوريةة الةدومينيكان:تشريع  -5

و قد تضمن االتجاها  الكبرى في تلطك الفتطرة وهطي مطد السطيادة الوطنيطة   1444 أي في سنة 

 على غرار التشريعا  السابقة الذكر (  173  بحر اإلقليمي لل حدود الخارجية  إلى ما  و راء

 

 وهذا اإلع ن لم يخرر عن توجها  ،14/74/1457 الصادر بتاريخ: إعالن السلفادور -6

الدول المطلة على المحيط الهادئ من حيث الرغبة في الوصول إلى أكبر قدر من بسط 

    حارـالسيادة على مناطق بحرية جديدة كانت في قانون البحار الك ســيكي تعتبر من أعالي الب

 و هي المسـالة التي أصبـحت تشـكل نوع من التـسابق بـين الـدول في هـذا االتجـاه نحو البحر  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
101 -  Le Décret  péruvien n°  781 du  01/08/1947  affirmait  La souveraineté et la juridiction    

                      Nationales s’exercent aussi sur la mer adjacente aux côtes du territoire national 

        - in -Claude Lara- Le régionalisme maritime latino-américain - thèse pour le doctorat de   

        Troisième cycle, présentée en soutenance publique à l’Université de Paris X  

        Nanterre1988. p 11 à 163. 

 

 و هذا لكارة الاروا  السمكية  من أخصب المصايد الساحلية في العالمالمياه المقابلة لها  و  تعتبر السواحل البيروفية ـ 010

سواء كانت التي تعيش فيها أو تلك التي تقصدها بغرض التكاثر  و ألجل ذلك سعت البيرو إلى بسط سيادتها على اكبطر        

 قدر من تلك المساحة البحرية.       

 

 .212، ص 1401القانون الدولي العام في وقت السلم ، دار النهضة العربية   -حامد سلطان  ـ 010 
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بموجططب  و هططذا 1451جططانفي  10  تططم اإلعطط ن عنططه  فططي و الططذي: سالهنةةدوراإعةةالن  -0

في مطا  قبالة سواحلهاجديدة  عن  إنشاء منطقة بحرية النص الذي جاء ب  15/51المرسوم رقم 

جاء تحطت تسطمية  خاصطة والتي  ميل بحري  177 قدره  يبعرض بحر وراء البحر اإلقليمي 

وهطي التسطمية التطي تتضطمن ثطروا   (174  منطقة مراقبة و حماية الاروا  الطبيعية    هي 

ه المنطقطة  بمفهطوم الحقطوق االقتصطادية ، و قد  أشار اإلع ن إلطى تمتطع هطذالقاع وعمود الماء 

 اار بها أكار من أمر آخر ـاالستئفيها  وطرة على الاروا  ـوهي اإلشارة إلى الرغبة في السي

 

و يتضطمن بموجطب قطانون خطاص   71/1451/ 11: تم اإلع ن عنه فطي  إعالن اإلكوادور -0

الططدول تشططريعا   علططى غططرار اتجططاه المحططيط الهططادي فططي  الوطنيططة  مططد السططيادةفططي مضططمونه 

 ميل بحري في اتجاه أعالي البـحار 177، بنـف  معـيار التحـديد أي مسافة  األخرى ةال تيني

 

أعلنطت نيكطاراغوا عطن بسطط أيطن   1425 لفريطأفطي صدر هذا القطانون  : إعالن نيكاراغوا -0

بطين السطواحل المطلطة  لكطل منطقطة  سيادتها على ثروا   مناطق بحرية جديدة  بمفاهيم مختلفة

 أي في سواحلها الشرقية و الغربية معاعلى البحر الكاريبي وتلك المطلة على المحيط الهادي 

 

ن عططن مططدى بططاإلع  1424فططي ديسططمبر  قامططت دولططة األرغططواي   :رغةةوايإعةةالن األ -01 

البحطر  حطدود  ص حياتها الوطنية في الرقابة و االستغ ل على الاروا  البحرية فطي مطا وراء

   تينـعلى غرار األرجن  ةسيـواحل األطلـميل بحري على الس 177اية ـإلى غوهـذا اإلقليمي 

 

كانت :  على الرغم من إن البرازيل هي دولة ساحلية كبيرة، إال أنها  إعالن البرازيل -00 

نها لم تعلن عن تطلعاتها في ميدان مد السيادة الوطنية  ل تحفيزا في هذه المسالة، بدليل أاألق

اعتمد معيار على العموم وهذا اإلع ن ،1407مارس في البحرية األطلسية إال  اقبالة واجهته

 الدول األخرى   بنف  السياق المتبع من طرف (105) ريـميل بح 177 إلىمسافة ببعد يمتد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
104   - Dupuy- R.J : la mer sous compétence  nationale – traite de nouveau droit  de la mer  . 

                                  -Economica –paris .Brulant. Bruxelles .1985  P 243. 
 

105 - Claude Albert colliard :  cour de droit international public – les cours de droit - 

                                   Paris 1974/1975- p 94.  

 .374ص   -المرجع السابق -محمد الحار حمود -أنظر في هذا الش ن أيضا  -
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ترومطان  الطرئي  األمريكطي  إعط ن السابقة الذكر كلها بما فيها  حظ على هذه اإلع نا المو

هنطاك دول أن  حيطث اثنطين ،  أنهطا اتطـجهت إلطى اتجطاهين  ،و اإلع نا  التـي سار  فطي فلكطه

اتجهططت إلططى الفصططل بططين نظريتططي االمتططداد القططاري و مططـناطق حفططظ الاططروة السططمكية الخططت ف 

صططدر  إع نططا  منفططردة  ف لمعطيططا  جغرافيططة و تاريخيططة خاصططة ،طبيعططة كطط  منهمططا وفقططا 

 أخططرى  ل مـتططـداد القططاري لتططـقرير حططق الططدول السططاحلية علططى الاططروا  المعدنيططة ، و إع نططا 

وة السططمكية مسططتندة علططى النظريططة العامططة المتعلقططة بحقططوق الدولططة الساحلـيططـة عططـلى حفططظ الاططرل

         ه الاططروا ذتحططت سططتار المحافظططة علططى هطط حمططـاية المصططـايد الممتططـدة علططى طططـول سططواحلها

مطططن جهطططا  مختلفطططة بتحديطططد حجطططم الصطططيد  و فتراتطططه ومواسطططم الراحطططة  تنظيمهطططا  و محاولطططة 

 منها  .البيولوجية حسب كل نوع 

فعلطى الطرغم مطن أنهطا  اتسطمت بخصوصطية منفطردة ، دول أمريكطا الـ تطـينية  إع نطا  إال أن  

اإلبقطاء إلطى  إمطا  ، اتجهطت بحيطث  سلكت مسلكا مغايراإال أنها  تشير لحرية الم حة صـراحـة

ن على نظرية االمتداد القاري و ربطها بمنطاطق حفطظ الاطروة السطمكية أو إمطا الطتخلص كليطة مط

عمطود  وحتى سطحه بما فيها  تشمل قاع البحرمتداخلة  االمتداد القاري و إقرار منطقة بحرية 

ي حقيقطة جغرافيطة دون االعتداد أل ميل بحري  177لمسافة  قانوني الماء أع ه و تمتد بمعيار

د  ن أكطفالـدول ال تـينية عموما كما أشرنا لم تـفرق في األمر كايطرا أيطكانت ،  أو تضاريسية

طقة إلى ما وراء البحر اإلقليمطي ث يتضمن كل الاروا  في الـمنيعلى األمر بصفة مجملة بـح

وهطو مطا يؤكطد  (172  ميطل بحطري  177عـمودي معا مع التذكير على البعطد الطىوبشكل أفقي 

الطدول  ذه، فهط الرغبة الصطارمة فطي مطد المسطالة تحطت غططاء اقطرب للسطيادة مطن تصطور آخطر 

كامل للربط بطين نظطام الجطرف القطاري و الميطاه التطي  تعلطوه و خاصطة فـيـمطـا اتجهت بوضوح 

 .يـخص مس لة الصيد و الموارد البحرية

حيططث ب ،  ةعلططى دول أمريكططا ال تينيطط بططاإلع ن األمريكططي لططم تتوقططف عمليططة االقتططداء كمططا أن 

نين  علطططى إصطططدار مجموعطططة مطططن الطططـقوافطططي أمطططاكن متفرقطططة مطططن العطططالم أخطططرى  ثطططابر  دول 

   اطق الجرف القاري أو المياه في ما ـاخـتـصاصاتها الوطنية على منمد  القرارا  المتضمنة و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  فرق بين  خاصة  بحيث  إلى الاروا  المعدنية بصفـة أشار  -ترومان -اإلع ن األمريكي  هذا على الرغم  من أن  -016

 نظام الجرف القاري و المياه التي تعلوه ، أين استبعد كل إشارة لكلمة السـيـادة في وصفه طبـيعة سلطة الدولة الساحلية .    



52 

 

و القطانون البريططاني للجطرف  1423القطانون النرويجطي لعطام وهذا ماطل وراء البحر اإلقلـيمي 

و كطذا التشطريع الفرنسطي المطؤرخ فطي 1424لعطام  ةالغربيط األمانيط إع ن و 1424القاري لعام 

أن إال انطططه تنبغطططي اإلشطططارة  إلطططى المتعلطططق بطططالجرف القطططاري ،  و ، 1422 ةديسطططمبر لسطططن 17

 ه االمتطدادا  البحريطة إلطى مصطف ذبهط المطالبطة  لم ترقى إلى دول أمريكا ال تينية  تشريعا  

 تصططورا  الصطط حيا  فططي ن مططاألمططر الططذي يقططرب مضططمونها ،الـواليططـة اإلقـليمـيططـة الكاملططة 

ن دون مطو و بالتطالي  التي انتهت إليها فطي االتفاقيطة تقريبطا ،المنطقة االقتصادية وفقا للصياغة 

الرغبطة إلبطداء   الطدولأمطام ناسب ها الفضل في تهيئة المناخ المليعود  المطالبا  ن هذه إفشك 

حاولطة وضطعها و م في المياه الممتدة إلى  مطا وراء البحطر اإلقليمطي  ةصادياقتفي إنشاء منطقة 

فططي  تحتضططنت الفكططرة فططي إطططار جهططود تكتططـلموضططع التنفيططذ علططى المسططتوى العططالمي أيططن ا

 بحتة. ديـولوجي  وأحيانا ذا  مصالح مشتركةمجموعا  أحيانا ذا  تكوين إي

هططذه عملططت علططى تحريططك عجلططة أو اإلع نططا  أن الـتـصـرفططـا  االنفراديططة  ويمكططن  القططول  

عطن  فيمطا يخطص الجطرف القطاري بمفهومطه الك سطيكي  المطالبة لتغيير القانون الطدولي للبحطار

و تعمططل علططى  (170  طريططق  أفكططار حركتهططا الططدول الكبططرى لتططـتمسك بهططا الططـدول الـنططـامية

شططيء الططذي دفططع بططنف  الططدول إلططى التططدخل مططرة ثانيططة لكططبح جمططاح المطالـبططـا  تطويرهططا ال

إلطى ( 172دد مفهطوم الحريطة و أعطالي البحطار اد  تهطو التطي كط المـتـزايـدة من الدول األخرى

 ال غـير.  يوفـق تصورا  من إنتـار الخيال القانـون ماألبد عن طريـق اقـتـسام كل بحـار العال

  

 تشريعات الدول العربية   الفرع الثاني : 

 

تجدر اإلشارة هنا إلى أن هذا النشاط اإلع ني في مجال البحار لم تكن الدول العربية بعيدة 

 ي كانت رائدة في المسالة بحيث قامت بإع نا  تربط بمــــد ـعنه بحيث أن دول الخليج العرب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إال أن التصور في مجال المنطقة االقتصادية الخالصة كان العك  ، بحيث أن  الفكرة انطــلقت من أحــضـان الدول -010

 النامية  وعندما تجسد  في الواقع القانوني  استفاد  منها الدول الكبرى مال  فرنسا و الواليا  المتحدة األمريكية.            

 

 هذا التدخل كان ظاهرا أثناء المفاوضا   داخل المؤتــمر الااـلث  من حـــيث العمل على إفراغ المشاريع المقدمة من   -010

 طرف الدول النامية  من محتواها التحرري   تنقية الصفقة الـشاملة (  ولـــــعل ابرز ندخل في هذا المجال كان اتفاق          

 .المتعلق بالمنطقة كتراث مشتــرك لإلنـسانية1421و المتعلق بتعديل الجزء الحادي عشر من اتفاقية  14/70/1444        
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 سنة معدل فيبموجب قانون  12/73/1444 يهذا مال  السعودية فالسيادة للبحر اإلقليمي و 

( أو بسط السيادة على الجرف  1401عمان و 1450، العراق ،1442، الكــويت في 1452

دون المساس بالمياه التي تعلوه، وهو نف  االتجاه الذي  1444القاري  بإع نا  متتالية لسنة 

منطقة االقتصادية يبقى إع ن سلطنة عمان في إال انه في مجال ال ، سلكته دولة اليمن 

على المنطقة المحصورة لصيد األسماك  الوالية الوطنية مد  يالوحيد الذ  15/70/1400

وهو التصور الذي تضمن ص حية الصيد فقط دون الاروا  غير ( 174ميل   177لمسافة 

 نا  المتعـلقة بمـناطق الصيد   الحية في المنطقة  ، وفق ما كان يتم في باقي العالم حول اإلعـ 

 

 

 : تشريعات الدول الغربية  ثالثع الالفر

 

حتى الدول الكبرى سعت هذا المسعى فطي االسطتحواذ علطى أكبطر قطدر مطن المسطاحا  البحريطة  

ففي الوقت التطي أعلنطت أيسطلندا  و بريطانيطا   والسطويد و االتحطاد السطوفيتي سطابقا  عطن إنشطاء 

ميططل بحططري  تحططت دواعططي الحاجططة  للمحافظططة  177و  57منطقططة صططيد ب بعططاد متفاوتططة بططين 

ولة دون اندثار هذه الاروا  إلى األبد  بعدما تطم اسطتنفاذها عطن طريطق الصطيد والتنظيم و الحيل

( و البرتغطال 111( ، النطرويج ، اسطبانيا  117المكاف ، بينما  ذهبت دول أخرى مال فرنسطا  

إلى  إنشاء منطقة اقتصادية بتشريعا  وطنية صريحة في هذا المجال أين أقطر   بمطد السطيادة 

 .إلقليمي وفق القواعد العرفي القائمة بما فيها المنطقة االقتـصادية إلى ما وراء البحر ا

تاريخ التوقــيع على  اتفــاقية  1421حيث أن جميع هذه اإلع نا  كانت جميعها قبل سنة 

مونتيغوباي ، مما جعل من تلك اإلع نا  غير مستندة إلى أية قاعدة قانونية  متفق عليها 

ة ال غير األمر الذي  جعل من فكرة المنطقة االقتصادية الخالصة ماعدا اإلع نا  االنفرادي

 عند تعليقه  DUPUYاقرب لوصف العرف منه إلى وصف آخـر، وهذا ما أشـــار إليه  األستاذ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خطاب سكار العاني : مشكلة البحر اإلقليمي و الجرف القاري في الخليج العربي  و قانون البحار الجديد ،. -010

 .552الى 551ص  من   – 1424مركز الدراسا  العربية تون                                    

 .1402جولية 12المؤرخ قي  255-02وهذا بموجب القانون   -001

 

 1402فيفري 12المؤرخ قي  1402-15وهذا بموجب القانون  -000
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أشططار  إلططى أن  المصططايد والتططيفططي قضططية  1404علططى قططرار محكمططة العططدل الدوليططة الصططادر 

 بها  ( معــترف113 ونية عرفية ــاالقتصادية الخالصة أصبحت تشكل قاعدة قان فكرة المنطقة

حيث أن هذا السند في اعتماد هذا البعد البحري الجديد  فـتـح الباب على مصـراعيه أمام هطذه  

نطقطة االقتصطادية  الفكرة للدخول إلى المؤتمرا  الـدولية ذا  الـصطـبغة العالميطة ، كطون أن الم

 (114 في هذه المرحلة أصبحت مستساغة على هذا المستوى الدولي  سواء إقليميا أو عالميا 

 

 المطلب الثاني:  المساعي الدولية

 

 أضحت المنطقة االقتصادية محل مطالبا  رسمية على مستوى عدة مؤتمرا  دولية وإقليمية

  : يشكلت منها منطقا لعرض الفكرة كمطلب دولي وهذا كالتال

                 

  المؤتمرات اإلقليمية الفرع األول: 

  
سبق و أن ناقشنا  كيف أد  األعمال الفردية للدول في دفع المنطقة االقتصطادية الخالصطة إلطى 

الواجهة الدولية ، و مع كار  اآلراء و المطالـبا  حطول هطذه الفكطرة رأ  الطدول خاصطة ذا  

المصططـلحة المشططتركة و الجهويططة اإلقليميططة أو اإليططـديولوجية أن تعمططل علططى توحيططد اآلراء مططـن 

عططل الفكططرة أكاططر صطط بة و تقططب  مططن جانططب المجتمططع الططدولي علهططا ترقططى إلططى مصططف أجططل ج

 .القاعدة القانونية الدولية  ذا  الطابع اإللزامي في مواجهة الغير ( 

و من ثم لعـبت هذه الجهود دورا كبيرا في تهيئة المناخ المناسب و تهيئة الشعور الـدولـي  

ه المس لة باإلضافة ذتقل أهمية عن الجهود الفردية في ه بالرغبة في إنشاء منطقة اقتصادية ال

إلى ذلك كانت الجهود الجماعية حافزا في دفع فكرة المنطقة االقتصادية للظهور على الصعيد 

و من ،بعـدا بحريا جديدا لقي الترحيب من الكل بما فيها الدول البحرية الكبرىتها الدولي بصف

توى اإلقليمي ضمن مختلف التكت   الدولية  اإلقليمية م سنرى هذه الجهود أوال على المسث

ثم على المستوى الدولي عموما خاصة في المؤتمرا  الدولية ذا  الصبغة العالمية والذي 

 ار   ـجل بلورة قواعد قانون البحأ، حتى ولو لم تنعقد من  يعبر فيها عن إرادة المجموعة الدولية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

113 -  DUPUY- R.J- la mer sous compétence  nationale – traite de nouveau droit  de la mer   

                         -       Economica – paris .Brulant. Bruxelles .1985  P 124. 
 

 كل هذا القبول الدولي ال يعتمد في أساسه إال على فكرة العرف فقط و لي  القاعدة  القانونية االتفاقية . -114 
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 :  الالتيني  أ ـ الجهود الجماعية على المستوى    

تظهر الجهـود الجماعية على المستوى اإلقليمي في المؤتمرا  المتعددة التي عقد  بناءا  

على دعوة من إحدى الدول التي صدر عنها أحد إعـ نـا  مد السيادة الوطنية على 

لإلقليم البري االمـتـدادا  الــبحرية المــجاورة لشـواطــئها و مياهها اإلقليمية المحاذية 

 لتي نـاد  بـهـا و مـن أهـمـهـا قبول األفكار ا من أجل ـتهيئــة المجموعة الدولية كمــحاولة لـ

 

 : 1451أوت  00ـ مـؤتـمـر سنتياغو في  0

بيططرو تحططت تسططمية ال وضططم هططذا المططؤتمر اجـتططـماع لططا ث دول هططي: الشططيلي  ، اإلكططوادور 

 1451أو   12(، و أصططدروا إع نهططم الا ثططي فططي C . E . P )  115مختصططرة هططي   

ميطل بحطري تطـمارس كطل  177يتضمن إنشاء كل منها منطقطة بحريطة تمتطد لمسطافة ال تقطل عطن 

منها عـلـيـهـا الـسـيطـادة  بطنف  الصط حيا  الممارسطة و المطبقطة علطى البحـطـر اإلقليمطي علطى 

 ، و هذا التصريح يت ءم مع الدول الطا ث نظطرا لوجطود (112الرغم من عدم ذكر ذلك لفظا  

 .و ب فـــق مفتــوح دون عائقالقاسم المشترك  بينها وهو إط لها على واجهة المحيط الهادئ 

 

 : 0054ديسمبر  14ـ اتفاق ليما في  0

وهططذا االتفططاق هططو اسططتكمال لمططا جططاء فططي مططؤتمر سططانتياغوا  وعططن طريقططه تططم الت كيططد علططى مططا  

فطي األخيطر  إال أن هذا االتفطاق لطم يطتم التصطديق عليطه  1451طالبت به الدول الا ث في أو  

 .، في حين امتنعت عن ذلك  دولة الشيلي إال من طرف دولتين فقط هما  البيرو  و اإلكوادور

  

 : 0056ؤتمر مكسيكو في سنة ـ م 0

صدر هذا اإلع ن  من هيئة مجل   القانونيين األمريكـيين التابع لمنظمة الدول األمريكية  

 الذكر ية على غرار المؤتمرا  السابقة ـست سياسـئة قانونية وليـنه صدر من هيأأي  (110 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  Chili-Equateur- Pérouهي اختصار ألسماء الدول الا ث/ -005
 

 ه المنطقة.ذر البريء فيما يخص الم حة في هاالتفاق تكلم على تطبيق نظام المرو -006

 .175ص  المرجع السابق –محمد الحار حمود  -        

000  - Conseil Interaméricain de Jurisconsultes  .  
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حيث ناد  فــيه الدول إلى الدفاع عن  (112وهو مجل  تابع لمنظمة الدول األمريكية  

انـتـهى المؤتمر إلى إصدار توصية عارضتها الواليا  المتحدة األمريكية  ، إع ن  سنتياغو

و امتنعت عدة أعـضـاء عـلى التصويت عليها ، حيث تقضي هذه التوصية بحق كل دولة في 

 و االقـتـصادية و األمن ولوجيةــيولوجية و البيــتحــديد مياهها اإلقـليمية وفقا ل عتبارا  الج

وهــذا على اعتبار أن قاعدة ث ثة أميــال بحرية هي ليست قاعدة من ها ،الخاص ب و الدفاع 

 . (114و لكل دولة الحق في التحديد  في حدود المعقول  ، قواعد القـانون الدولي 

جمعا على حق الدول الساحلية  1454و  ليما  1451ومـن ثم فان كل من إع ني سنتياغو 

ميل بـحـري ، إال أن  177منطقتها البحرية التي تمـتد إلى في السيادة و الوالية  المانعة على 

و من مبدأ الحرية الذي ترك للدولة الساحلية في تحديد حدودها البحرية  منع مؤتمر مكسيك

سقط صفة الشرعية على قاعدة ألة ، لكنه من زاوية أخرى اتحقيق  اإلجماع في هذه المس

وهو ما ت  الدول البحرية الكبرى على الدفاع عنها التي دأب والتقليدية بحرية  أميال الا ثة 

 الذي تخدمه قواعد الحرية أكـار من غيرهـا.تجسد في الرفض األمريكي 

 

 : 0001/ 0/10في    Montvideoتصريح منـتفيديو ـ  4

 

لقد تمحور هذا التصريح الذي عقد في عاصمة األورغواي حول مجال قانون البحار   

وحضرته غالبية دول أمريكا ال تينية  البرازيل ، بنما ، نيكاراغوا، البيرو، السلفادور  

اإلكوادور،  األورغواي  األرجنتين و  الشيلى (  و لقد خلصت هذه الدول إلى المطالبة 

 حري قبالة ســواحلها تحت ضــرورة الـسيـــادة على المـــوارد الطـبيعية. ميل ب 177بامتداد  

في  1451و انتهى هذا المؤتمر إلى إصدار تصريح يتفق مع تصريح سانتياغو لسنة 

ال تؤثر حق الدولة الساحلية في هذا االمتداد على  هن مضمونه و إن كان قد ورد نص ب

 ل بالصيغة المعترف بها ك سـيكيا في الم حة.حريتي الم حة و التحليق لكافـة الدو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، يقع مقرها الرئيسي في بوغوتافي  1948 أبريل 30ت سست في  .القارة األمريكيةب خاصة إقليمية  منظمة دوليةهي  -000

 .المستقلة في أمريكا الشمالية والجنوبيةمن البلدان  35يبلغ عدد أعضاء المنظمة  واشنطن       
 

000 - DUPUY- R.J- la mer sous compétence  nationale – traite de nouveau droit  de la mer.   

                                       - op cit-  p 98 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/1948
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%BA%D9%88%D8%AA%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_%D8%AF%D9%8A_%D8%B3%D9%8A
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 : 0001/  10/  10ـ تصـريـح ليما  5

 

دولططة مططن دول أمريكططا ال تينيططة مططن بينهططا:  12شططاركت فططي هططذا المططؤتمر اإلقليمططي  أكاططر مططن  

البرازيل،المكسططيك ، بنمططا ، نيكططاراغوا، كولومبيططا، البيططرو، السططلفادور، اإلكططوادور  األرغططواي 

جمهورية الدومينكان، األرجنتين،غواتيماال ، الشيلى و الهنطدوراس ، ولقطد انعقطد هطذا المطؤتمر 

حطار المؤتمر الاالطث لقطانون البقانون البحار المزمع مناقشتها بطفي عدد من موضوعا   نظرلل

عططدة  توصططيا   1407أو   72إلططى  74ذا االجتمططاع الططذي عقططد فططي الفتططرة مططن هططدرعن صططف

   .تي  تتعلق بقاع البحار والمحيطا  فيما وراء حدود الوالية اإلقليميةأهمها تلك ال

وما ي حطظ علطى هطـذا التطـصريح أنطـه جطاء مطـؤكدا علطى حطق الـطـدولة السطاحلية فطي الاطروا   

الحية و غير الحية المتواجدة في  القاع و أسفل القاع و عمود المطاء      إال أنطه بالمقابطل ، هطذا 

و  اإلع ن  لم يشر إلى مدى اتساع هذه المناطق البحريطة  خ فطا للتصطريح الصطادر  بمنطـتيفيدي

Montvide   ميل بحري  177السابق الذي حددها بـ  1407/ 2/73في. 

            

 : 0000/  16/   10: الصادر في   Saint Domingue غـ  تصريح سانت دومين 6 

 

ضطم هططذا المطؤتمر خمسططة عشطر دولططة مططن أمريكطا ال تططـينية بغطرض التنسططيق فيمطا بططـينها حططول 

الموضططوعا  التططي سططتناقش فططي الططدورة األولططى للمططؤتمر الاالططث للقططـانون الططـبحار التططي كانططت 

(  ، و مطن أهطم مطا تضطمنه  117   1403ستعقد في الشيلي و التطي حولطت إلطى نيويطورك عطام 

ار حق الدولطة السطاحلية فطي ممارسطة حقطوق سطيادية علطى ثطروا  المنطقطة هـذا الـتـصريح إقر

المجاورة للبحر اإلقليمي ، وتمت اإلشارة هنا إلى مفهوم الحق السيادي كمفهطوم خطاص قريطب 

مططن السططيادة ، وهططذه المنطقططة  المجططاورة للبحططر اإلقليمططي ، أطلقططت عليهططا التسططمية الططواردة فططي 

ه التسمية إلى اسطم ذبينما ترجمت هmer patrimonial  ر الحكر النظريا  ال تينية و هي البح

(، علطططى أن يطططتم تـطططـحديد عطططرض هطططذه المنطقطططة 111البحطططر المطططوروث فطططي بعطططض الكتطططب   

 ميل بحـــري، مع االعتراف  177البــــحرية بموجب اتـــفاق بين الـــدول على أن ال يتجاوز 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 13/74/1403ـ لقد شهد  الشيلي في هذه الفترة  انق ب عسكري أطاح بالرئي  المنتخب  سلفادور ألياندي في  001

 من طرف الجنرال بينوشي .        

 

 .170ص  -المرجع السابق –ـ محمد الحار حمود 000
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وخ صة هذا التصريح انه  ،  في هذه المنـطـقة  األخرى الك سيكية للدولبالحريا  األربعة 

 فرق بين المسائل التالية :

المعـترف بها دة الكامــلة ايـدولة الساحلية بالسـفرق بين البحر اإلقليمي  الذي تتمتع فــيه ال -1

 من جهة ومن جهة أخرى  ،مال اإلقليم البري   قاعه و فضائهوبين  سطحه  على  البحر بين

والتي تملك فيه الدولة حقوق سيادية على الاروا  الحية  أو البحر الموروث بين البحر الحكر

 دون  أن يمتد ذلـك إلى الفضاء الـذي يعلوه مال البحر اإلقليمي.   طـة فيه فقـو غير الحي

حلية في البحر الحكر نوعان :  تمارس حق سيادي كامل الحق الذي تمارسه الدولة السا -1

على الاروا  الحية وغير الحية في القاع و المياه التي تعلوه ، بينما تباشر حق تنظيمي فقط 

فيما يخص مس لة تنظيم مجاال  البحث في الجانب العلمي و كذا المسائل المتعلقة باتخاذ 

 عموما وتطويـر المعرفة بالمجاال  البحرية ( 111ول دون التلوث البحري ـدابير التي تحـالت

 

 ب  الجهود الجماعية على مستوى اإلفريقي:

 
على الرغم من كاافة  النشاط الذي كان يتم على مستوى القارة األمريكية الوسطى و الجنوبية  

الضـفة فـي إال أن هاته المسالة لم ينفرد بها  ال تينيون لوحدهم بحيث أن نشاطا مماث  كان 

المقابلة للمحيط األطلسي  أين كانت الدول اإلفريقية حدياة االستق ل تـعـمـل بطريقة لها نف  

 الهدف لكن ذا  طابع سياسي و بخلفية ثـوريـة معاكـسة لكل منطق استـغـ لي اســـــتعماري

كون  ـن تأحرصت و هي األمور التي تجسد  في مطالبا  و إع نا  الدول اإلفريقية التي  

نتيجة التضامن الذي كان قائما  (113تحركاتها بمستوى تنظيمي أكار منه عمل انفرادي  

 ضوع المنطقة االقتصادية الخالصةلقد أظهر  الدول اإلفريقية مجتمعة اهتماما كبيرا بموو

  (124)األفروآسياوية  شارية ـانونية االستـنة  القـفي اللجL .Nijenga فبعد إع ن ممال كينيا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
000- Claude Albert colliard –  cour de droit international public – les cours de droit - 

                                                   Paris 1974/1975 p 94 . 

 وهذا على عك  ما ال حضــناه في اإلع نا  األولى التي كانت تــتم على المستوى الــدولي خاصة في دول أمريكا    -000

 .اعية  فيما بعد كما سيــتم مناقشته في هاته الدراسةال تينية قبل آن تقوم بهيكلة أعمالها  عن طريق اإلع نا  الجمـــ        
 

                                                                                                                                                                                                      أين قدم نداء توفيقي 1401ثم بمدينة الجوس في نيجريا بتاريخ جانفي  1401انعقد اجتماع في كولومبوا في جانفي  -124

   حار ـقانون البـائية  لـعوض / األبعاد اإلنمـه مـد اللـج ل عب -بين أنصار مد البحر اإلقليمي و أنصار التضييق منه.        

                   -الجديد و مصالح بلدان العالم الاالث و البلدان العربية مع إشارة  خاصة إلى المنطقة االقتصادية الخالصة         

 .444ص . 1424معهد الدراسا  تون           
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أين أقر  فيه المنظمة منطقة  1401اإلفريقية توصية  في ديسمبر أصدر  منظمة الوحـدة 

ميل بحري تقع بعد البحر اإلقليمي ، و هو ما ت ه فيما  177خاصة بالمياه تمتد إلى مسافة 

بعد عدة إع نا  أهمها إع ن خ صة تقرير حلقة الدول اإلفريقية حول قانون البحار في 

والذي تم  انعقاده  في العاصمة الكاميرونية   1401 م سنة  جوان 37إلى  17الفترة من 

قر ممالو الدول بإحداث منطقة اقتصادية تمتد إلى ما أأثناء هذا االجتماع ،  (115ياوندي  

ل ختصاصا  التي تتمتع بها الــدول فيها  وال إلى   وراء البحر اإلقليمي  و لكن دون تحديد

، و تمت اإلشارة بدال من ذلك إلى معيار آخر  التدقيق المسافة التي تمتد إليها هذه المنطقة  ب

    هو المسافة المعقولة  يؤخذ أثناء تحديديها  بعين االعتبار العوامل البيولوجية و الجغرافية 

إضافة إلى عنصر األمن الوطني ، على أن ال يم  ذلك بحرية الم حة  ، و الجيولوجية معا 

 . (115المغمورة  د الكاب   و األنابيبو الجوية إضافة إلى حق م  البحرية

هذا ويكون االستغ ل االقتصادي للاروا  مفتوح  لجميع الدول اإلفريقية قاطبة دون  

 إضـــافة إلى حصر االســتامار في هذا المـــجال على األشخاص   اشتراط مفهوم الساحلية 

الطابع الاوري وهيــمنة الفكر و رؤوس األموال اإلفريقية فقط دون غيرها ، مــما يؤكد 

كون أن الفلسفة التحررية القائمة  (112  التحرري على المجتمعين في تلك  الحلقة الدراسية

آنذاك مبنية على صورة نمطية وهي أن جميع مشاكل هذه الدول على مختلف األصعدة سببها 

قتصادية منها  طرف واحد وهو االستعمار و سياسته المهيمنة في كل المجاال  خاصة اال

ثم جاء بعد ذلك ومن ثم فانه ال يمكن له السماح بالدخول  مرة  ثانية تحت أي إطار كان  

و الذي  1403في سنة إع ن أديسابيبا الصادر عن مجـل  وزراء منظمة الوحدة اإلفريقية 

صف دون وقة اقتصادية ـاء بعد بحري جديد تحت تسمية منطلى المطالبة بإنـشأعاد الت كيـد ع

 رةاقة االقتصادية، إال انه تمت اإلشعلى فكرة المنط ارقةومن خ ل هذا اإلع ن أكد األفآخر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 الساحلية في ثروا  المنطقة  هذا االجتماع أين تم التركيز على الحقوق الخالصة للدولةكانت الجزائر حاضرة في  -004

 . 445ص -وضـروا  / ج ل عبد هللا معـه الاذـسة للمشاركة في هـحق الدول الحبي إلى ارةـاإلشاالقتصادية مع          
 

 375ص  - المرجع السابق   -محمد الحار حمود   -005

 ما ـار منــها شيء آخر، وربـوع قانون البحار كانت سياسية أكـن األفكار اإلفريقية في موضأتنبغي اإلشارة هنا إلى   - 006

 هذا بسبب الخلفية االستعمارية  ، وهي المسالة التي آد  إلى استبعاد الرأسمال غير اإلفريقي هنا  و المقصود به هم           

 ن .المستامرين الغربيي         
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كما أشار اإلعط ن  ميل تبدأ  من النقطة الـتي يقاس منها البحر اإلقليمي،   177إلى أن مسافة  

ريح  ياونططدي   أيضططا  إلططى مفهططوم منطقططة الططـصيد المانعططة  و التططي جططـاء  فططي نفطط  سططياق تصطط

ويرجع السبق فطي استـطـعمال لفطظ    خالصطة (  فطي هطذا المجطال  إلطى ،  (110   1401لسنة  

و موقـاديـطـشو سطنة  1403ديسابيـطـبا سطنة أإع نا  منظمة الوحطدة اإلفطـريقية الـصـطـادرة فطي 

اسطططتعمل فطططي المــطططـشاريع  الــطططـتي تطططم تـــطططـقديمها  إلطططى لجنطططة  ، وهطططو اللـطططـفظ الطططذي 1404

والمططـحيطا  فيمططا بعططد  بصططيغة المنطقططة االقتصططادية  البحططار االســـططـتخداما  الســططـلمية لقططاع

و حـينها أكد  المنظمة أنهطا تعتطرف بحطق كطل الطدول فطي إنشطاء منطقطة  ،  (  112الخالصة   

ميل بـحري أين تمارس الدولة الشاطئية سيادة مستمرة على كطل  177اقتصادية فيما ال تتعدى 

نطقططة بططدون اإلضططرار باالسـتططـخداما  الـبططـشرية الاططروا  الحيططة والمعدنيططة و تططدار هططذه الم

( ، ويرجططع الفضططل أيضططا إلططى األفارقططة فططي  114األخططرى للبحططر والمعتططرف بهططا مططن قبططل   

تلطك المتضطررة جغرافيطا بحيطث  و التطي لطي  لهطا سطاحل إعطاء حق االسطتغ ل للطدول الغيطر ،

 .(137لخالصة  أعطى لهاته الدول حق المشاركة في ثروا  المنطقة االقتصادية ا

 ن األفكار اإلفريقية كانطت فطي إططار مطنظم علطى عكط  مطالبطا  الطدول األخطرى أوهذا بسب  

قبطل أن تحطاول جمطع  و المصطلحة الخاصطـة   والتي غلبت عليها االنفرادية ةمال الدول ال تيني

الفكطرة عطن ه ذهطو قد عملت الدول اإلفريقيطة علطى نشطر جهودها في إطار التكت   اإلقليمية ، 

ليططا   منظمططة الوحططدة اإلفريقيططة فططي جميططع التجمعططا  الدوليططة األخططرى ماططل آل وطريططق وسططائ

، الشيء الذي أعــطـى الططابع  اجـتـماعـا  دول عـدم االنحياز  واالجتماعا  األفـروآسياوية

لكططن هـططـذه المططـرة لـيططـ  مططن جانــططـب الططدول  الخالصططة  العططالمي لفكططرة المنطقططة االقتصططادية

محططور الططدول الـنططـامية عمومططا دون االرتبططاط  هططوو المســططـتقلة حططـدياا بططـل مططن محططور أوسططع 

مما شطكل ثقط  ال يسطتهان بطه فطي مواجطـهة الطدول األخطرى  بالجانب الجغرافي أو اإليديولوجي

   سواء قـبل انعـقاد المؤتـمر الاالث لقـانون البحار أو في إطـار المـفاوضا  التي كانت جارية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  374ص -المرجع السابق –محمد الحار حمود  -000

 ع   استراليا و النرويج و هذاهذا مع استاناء  بعض المشاريع الصادرة من بعض الدول البحرية الكبرى ممال مشرو -000

 ندا  ـــنظرا   لمصالحها البحرية ذا  االمتــداد لدول أخرى متجاورة أو متقابلة، أو من الدول المغلقة مال مشروع أوغ        

 واي و  الذي قدم تحت عنوان المنطقة االقتصادية اإلقليمية .غبوليفيا و بارشروع  مو زامبيا أو         

 حوث و الدراسا  العربيةـمعهد الب -ـ الدكتور جابر إبراهيم الراوي ، الوضع القانوني للمنطقة االقتصادية الخالصة   000      

 . 133.ص  1424تون                       

 .374ص -المرجع السابق  –محمد الحار حمود  -001
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ت عن ذلك  دول أخرى ا السياق أعلنت اليمن عن إنشاء منطقة اقتصادية ، كما أعلنوفي هذ

 مال  جزر القمر ، جزر فيجي ، الهند ، سيري نكا،  البنغ ديش ، جزر موري   ، وغـــيرها

 177من دول شرق آسيا التي لديها امتدادا  بحرية واسـعة تتــطابق و الــمطالبة بعرض 

 التصور.دون أن يـكون في ذلـك تداخـل مع منطقة اقتصادية لدولة أخرى في حدود ذلك ميل 

 

 :  الفرع الثاني:  المؤتمرات الدولية

 

 
االهتمام بعملية تدوين قواعد القانون الدولي العام كان هطو مطن بطين األهطداف التطي كطان يسطعى  

لها  التنظيم الدولي العالمي منذ أوائل القرن العشرين و هطذا بطدليل المحطاوال  التطي قامطت بهطا  

والتططي مططن بططين مططا قططدمت فططي هططذا المجططال   1414لسططنة لجنططة التططـقنين الخاصططة بعصططبة األمططم 

الطذي كطان  1437مسودة  حول المياه اإلقليمية تم عرضها في  مؤتمر الهطاي  الطذي عقطد عطام 

والطذي  فشطل فطي االتفطاق حطول  المحاولة األولى للتقنين الدولي  تحت غططاء العصطبة  األمطم ،

    كططار القائمططة علططى الحريططة فططي فتططرة الا ثينططا نظططرا لهيمنططة األفاإلقليميططة  تحديططد اتسططاع الميططاه 

انون لة تلقططت نفسططا جديططدا مططع  إنشططاء هيئططة األمططم المتحططدة و اضططط ع  لجنططة القطط إال أن المسطط

 البحططار الططدولي عمومططا وقططانون  ين  قواعططد قططانوننططبدراسططة و تطططوير و تقالتابعططة لهططا  الططدولي 

و التططي  حططول هططذا الموضططوع  دوليططة ت علططى إعططداد مشططاريع اتفاقيططا لططو منططه عم خصوصططا 

  1452حار سنة ـقانون البلـ م المتحدة ـر األول لألمـمتد المؤـوة إلى عقـمالها بالدعـأع انتهت

 

 : 0050جنيف  -ـ مؤتمر األمم المتحدة األول لقانون البحار 0

 

 لبحار  لة تدوين قواعد قانون ا في مس لقد واجهت األمـم المتحدة معضلة كبيرة منذ نش تها

تتمال في تباين الدول من حيث طبيعة مطالباتها بحـقـوق الـدول الـساحـلـية على والتي 

 و وجها  نظر  ( المـجاورة لشــواطئها بــين تيارا 137  ثروا  المنـاطـق البحـرية

حسب كل دولة وموقعها مختـلفة ، منطلقة من المعطيا  الجغرافية و التضــاريسية الخــاصة 

 ـاف إليها  المصالح الشـــخصية لكــل دولة ، مضبالدول األخرى في المنطقة البحرية  مقارنة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العرفية إلى حد ما.التي تحكمها لحد ذلك الوقت القواعد  -001
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      1440نوفمير 11دفع بالجمعية العامة إلى إنشاء لجنة القانون الدولي في   مما  وأنانيتها 

  وبعد فترة من النشاط ،  ( 137 بهذا الموضوع  و التي أولت اهـتـماما كبيرا و عناية خاصة

  فيما يخص قواعد قانون البحار 1452جويلية  74قدمت تقريرها األولي  في  و التحضير 

من فيفري  11وقامت الجمـعـية العامة على أثر ذلك  بتوجيه الدعوة للدول األعضاء  في 

لعقد المؤتمر األول لدراسـة تدوين أحكام قانون البـحار ، فعقد المؤتـــمر في  1450سنة 

دولة و لقد  22و شاركت فيه  1452مارس  10إلى غاية  1452فيفري  14جــــنيف من 

توصل المؤتمر إلى إقـرار أربع اتفاقيا  هي اتفاقية البحر اإلقليمي  و المنطقة المجاورة 

الي البحار  و اتفاقية الصيد و حفظ الموارد الحية في البحار العالـية ثـم اتـفـاقـيـة ـــــاتفاقية أع

 .المصـادقة على سبع قرارا   إلى االمتداد القاري باإلضافة

 لقواعد القانون الدولي للبحار الك سيكي  الحقيقيه الخطوة  بدأ التحديث ذبداية من هو 

وانطلقت عملية التدوين رسميا في قانون البحار العرفي ،إال انه ما لـبـث األمر أن عـاد إلى 

عن قواعد مقررة ألحكام هي  عبارة  1452نوع من الغموض العتبار البعض أن اتفاقية 

خر اتفاقية دولية كـاشـفـة ال في حين اعتبرها البعض اآل ال غير ،عـرفـية لها صفة اإللزامية 

تـلزم إال من وقع و صادق عليها فقط ، إال أن المتغيرا  الدولية فيما بعد أكد  على ضرورة 

استق لها في تلك الفترة   ،  ذلك أن دوال كايرة تحصلت على إعادة النظر في هذه االتفاقيا  

مـما حـدى ولم تشارك في بلورتها ، و التي لم تكن طرفا في تدوين أحكام االتفاقية السابقة 

و الذي تمحور هو اآلخر على قواعد  1427باألمـم المتحدة إلى عقد المؤتمر الااني لسنة 

 .لزيـادة عدد المشاركيـن لكن هذه المرة بطـريقة أوسـع قلي  من المؤتـمر األول قانون البحار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

001- Commission du droit international: Créée le 21 novembre 1947 par l'Assemblée 

générale des Nations Unies (résolution A/RES/174(II)), la Commission du droit international 

a pour mission de favoriser le développement progressif et la codification du droit 

international Les travaux de la Commission du droit international consistent essentiellement à 

rédiger des projets d'articles sur des questions de droit international, dont certaines sont 

choisies par la Commission et d'autres par l'Assemblée générale. Lorsque la Commission a 

fini de rédiger un projet d'articles sur une question donnée, l'Assemblée générale convoque 

généralement une conférence de plénipotentiaires chargée d'incorporer ces articles dans une 

convention qui est ensuite ouverte à la signature des États, les États signataires s'engageant 

formellement à être liés par ses dispositions. Certaines de ces conventions forment la base 

même du droit régissant les relations entre États.                      
http://fr.wikipedia.org/wiki 

http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/174%28II%29
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 : 0061جنيف  -ـ  مؤتمر األمم المتحدة الثاني لقانون البحار  0

 

بناءا علطى قطرار الجمعيطة العامطة  (131)في سويسرا 1427عقد هـذا المؤتــمر في ربيع سنة  

وقد حطدد الغطرض مطن هطذا المطؤتمر و هطو حطل  1452/  11/  17المتحدة  الصـادر في  لألمم

المطـسائل التطي لططم يطتم االتفطاق عليهططا فطي مططؤتمر جنيطف األول و أهمهطا موضططوع امتطداد البحططر 

وبنظطرة سطريعة إلطى مطا أسطفر عنطه مطؤتمر قطانون ،  مي و حدود مناطق الصيد السطاحلية اإلقلي

ي نجد أن المؤتمر األول لـعـب دورا كبيرا في نش ة القانون الدولي للبحطار البحار األول و الاان

 في صورته الحدياة المكتوبة ،و ذلك لما انطو  عليه أحكامه من تقرير اتفطاقيتين هطامتين همطا

 .الحية فـي أعالي البـحار  الصيد و حفظ الاروا  اتفاقية  االمتداد القاري واتفاقية 

خاصططة بمنططاطق الصططيد أمططا مططؤتمر جنيططف الاططاني فانططه و إن أخفططق فططي التوصططل إلططى نتططائج  

نططه أسططهم إسهططـاما أإال  ومططدى اتسططاع البحططر اإلقليمططي كنقطططة محوريططة فططي المططؤتمر ،  السططاحلية

واضـحا في إظهار مدى رغبة عدد كبير من الـدول فـي إقرار منطقة صيد مانعة تمطنح للدولطة 

اه المجاورة لبحارها اإلقليمية وهي بذرة المنطقة االقتصادية الخالصة ، وفطي الساحلية في المي

مالططا فطي دورة  دولطة  مماطل Arvid Pardo  رـدم بطه السفيطـلى اقتراح تقطـهذا السياق ، بناءا ع

أيططن دعططى إلططى ضططرورة اتخططاذ إجططراءا  دوليططة  1420الجمعيططة العططـامة لألمططم المططـتحدة عططام 

حططر و ضططمان اسططتغ له ألغططراض سططلمية لـقططـاع المحططيط خططـارر حططدود لتنظططيم اسططتخداما  الب

( ، قططرر  الجمعيططة العامططة إنشططاء لجنططة االسططتخداما  السلميططـة لـقططـاع 131الواليططة الوطنيططة  

     منها  ( و لقد عـمـلت الدول  من داخل هذه اللجنة خاصة النامية 133الـمحـيـطا     البحار و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1427افريل  12مارس إلى غاية  15انعقد المؤتمر في مدينة جنيف  في الفترة من  -000

  000 - Le processus au sein de l’Assemblé générale des Nations Unies a commencé en 1967  

        avec l’allocution célèbre de l’Ambassadeur de Malte Arvid Pardo. Cette  allocution  

        était axée sur les ressources minérales des fonds marins situées au-delà des limites de  

        la juridiction nationale. 

              Tullio Treves-  convention des nations  unis sur le droit de la mer  . 

                                 -United Nations audiovisual library of international law -UN -2009- p 01.  

 

 وقدمت توصياتها   1420بالقــــرار  1422/   11/  21أنش تـها األمـم الـمتحدة في الدورة الاالـاة و العشـرين بتاريخ  -000

 التي جسد  إع ن المبادئ التي تحكم قاع البحار و المحيـــطا  خارر  10/44ال ئحة التي تبنتها الجمعية العامة في        

  ، انظر في هذا :10/11/1407ذا في الوالية الوطنية  وه       

 البحار الجديد و مصالح بلدان العالم الاالث و البلدان العربية مع إشارة  اإلنمائية لقانونج ل عبد هللا معوض / األبعاد        

 .441ص  .1424الدراسا  تون   معهد -خاصة إلى المنطقة االقتصادية الخالصة                                   
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منهططا ، تططـقديم قائمططة مططن الموضططوعا   إلططى  الططدول اإلفريقيططة  و اآلسططيوية(على المسططارعة   

لة  المنطقة االقتصادية الخالصة حيث اعتمد  هذه الـقائـمة من الموضوعا  في الجمعية  سم

و بطذلك تطـقدمت عطدة دول بمشطاريع اقتطراح  حطول المنطقطة  1401/  11/  12العـامـة بتاريخ 

االقتصططادية نططذكر منهططا  مشططاريع  كينـيططـا ،الصيططـن، أسـتططـراليا  النرويططـج ،أوغنططدا ، و زامبيططا   

مطع بدايطة  التحضطيرا  لـلمـؤتطـمر الاالطث   1403غايطة سطنة  واستمر  هطذه االقتراحطا  إلطى

التطي تمطت فطي ظطروف لقانون البحار في منطاخ مختلطف تمامطا عطن أجطواء المطؤتمرا  السطابقة 

مططة علططى وجهططة نظططر دوليططة تهمططين فيهططا السياسططة  الغربيططة الرأسططمالية و التوجهططا  دوليططة قائ

 االقتصادية وهذا المناخ لم يعد موجود بتلك الحدة في فترة السبعينا  .

 

 ـ  مؤتمر األمم المتحدة الثالث لقانون البحار: 0
 

 

و كططذا  المحيطططا كانططت األعمططال التططي قامططت بهططا لجنططة االسططتخداما  السططلمية لقططـاع البحططار و 

،هي من لعبت الدور المهم  فطي تـططـوير   10/44ال ئحة  ما بعد فيتوصياتها  التي تجسد  ف

كانططت تعكطط   الكايططر مططن المقترحططا  و المشططاريع  أنهططا( بحيططث 134أحـكططـام قـانططـون البحططار  

ذا  ية التي قدمت من طرف الدول المختلفة في مفهومها لقانون البحطار ب بعطاده الغيطر ك سطيك

والتطي فطي مقطدمتها  المنطقطة االقتصطادية الخالصطة و طبيعيطة الحقطوق حولهطا الت ثير التططوري 

والتي تم إظهار الكاير من التصورا  المختلفة التي  يمكن تقسيمها إلى ث ثة اتجاهطا  رئيسطة 

 :انون البحار وهي ـقالث لدأ الدورا  األولى للمؤتـمر الاـيان بمجرد بـكانت ظاهرة للع

 غايطة حطدود ـ التصور األول  ينادي  إلى مد سيادة الدولة الساحلية على بحرها اإلقليمي إلى 0

    بحرهطا اإلقليمطي علطىو تتخطذ ذا  الطبيعطة القانونيطة المقطررة ، المنطقة االقتصطادية الخالصطة 

(  135و هو االتجاه الذي نجده مجسد  في مشاريع كل من  البيرو ، اإلكوادور  و البرازيطل   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القاضي بدعوة الدول األعضاء  للمؤتمر  10/11/1407الصادرة في  بتاريخ  1057نتج عن ذلك ال ئحة  رقم   -004

 .441ص –المرجع السابق  -./ ج ل عبد هللا معوض1403لث لقانون البحار  في ديسمبر االا          

 

 ميل بحري  وهذا ما تضمنته  177عرض  إلىمد السيادة  إلىالمقدمة  في هذا المجال  تشير  جاء  المشاريعـ حيث 005

   177تـــداد سيادة الدولة   الساحلية للبحر المجاور لمسافة تنص على ام البرازيلي التيالمادة األولى من المشروع          

 القاع . ميل بحري كما يتضمن ذلك أيضا المجال الجوي لهذا البحر و كذلك قاعه و أسفل هذا         
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استبعاد كل مظاهر السيادة لـلدولة ب هذاـ التصور الـاـاني يرمي إلى النقيض من األول و 0 

اقتصار ص حياتها فقط على عدد من الحـقوق  عن طريق الساحلية على المنطقة االقتصادية 

 استنادا التفاقية جنيف  ، والتفضيلية التي كانت تمارسها من قبل وفق نظرية المصالح الخاصة

أعـالـي الـبـحـار وخارر   لصيد و صيانة موارد الاـــروة البحــرية الحية فيالخاصة با

في اعتـبار هذه  ذه الدول ه لت كيد وجـهة نظر ذا األمر جاء و فـي الواقع ه، الوالية الوطنية 

المنطقة جزء من أعالي البحار ال غير تسري عليها أحكامه ، وهذا ما جاء به مشروع 

ذا مشروع االتحاد ك، والواليا  المتحدة األمريـكية تحت عنوان منطقة قاع البحر االقتصادية 

 أين تم الحرص على عدم المساس بطابع لمياه أعالي البحار. (132السوفيتي و اليابان 

ـ التصور الاالث  و هو االتجاه الذي كان األكار ت ثيرا بحيث يرجطع الفضطل لطه فطي األحكطام  0

حيططث نططادى ب ، الحاليططة للمنطقططة االقتصططادية الخالصططة ألنططه عمططل علططى التوسططط بططين االتجططاهين

بإنشاء منطقة جديدة بطين البحطر العطالي و البحطر اإلقليمطي تمطارس فيهطا الدولطة السطاحلية بعطض 

االختصاصا  على موارد هذه المنطقة و ما يرتبط بها من أنشططة و حفطظ للبيئطة ، و هطذا كلطه 

   الوسططي و هطذا التصطور، . دون اإلضرار بحريا  أعالي البحار المعروفة تقليديا إلى حطد مطا

كينيططا و كططذا المشططروع الموحططد   مشططروع  تجسططد فططي مشططاريع الكايططر مططن الططدول ماططلينجططده 

 . (130  12/72/1404مجموعة من الدول اإلفريقية المقدم في ل

كططان هنططاك شططبه   قططانون البحططار(بمجططرد انعقططاد الططدورة الاالاططة للمؤتمر، فانططه و و نتطـيجة لهططذا  

اتفاق بين الدول علـى إقرار المنطقة االقـتصادية الخالصة ، بدليل ما أسفر  عنه هذه الطدورة 

اح يشير إلى المنطقة االقتصادية كبعطد بحطري قطائم و الذي ر للتفاوضفي النص غير الرسمي 

،إال انه بقي هناك اخت ف في االتفاق ومشار إليه في مشروع المفاوضا   ومقبول في الواقع 

، ففطي حطين اعتبطر  لهطذا البعطد البحطري و الحقطوق المترتبطة عنهطا على الطبيعة القانونية فقطط 

 المنطقة االقتصادية في مشـروع الدول االشـتراكية منطقة مجاورة تدخل في نظام أعالي هذه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كانت المـــشاريع المـــقدمة من طرف الواليا  المتــحدة و االتحاد السوفيتي  بماـــــابة الدعم األكبر لفكرة المنطقة  -006

 الصفقة التي تعمل على الحصول على تنازال   إطارـهوم الجــديد. في االقتصادية الخالصة في ت كيد القبــول للمفــ         

 .317ص  - المرجع السابق–محـــمد الحار حــمود  /  بالمـــــقابل فـــيما يخـــص المـــ حة          
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ع الياباني  البحار على غرار ما ذهب إليه التصور القائم في مشاريع عدة دول مال  المشرو

على االبتعاد عن فلسفة البحر   ىؤو السويسري و اإليطالي و البرتغالي أين تقاطعت الر  

 لى أنها تخضعـ كيد  عـاإلقليمي  ، بينما راح المشروع المقدم من طرف السلفادور إلى الت

أحكام البحر اإلقـلـيـمي تماما ، وكمفهوم وسطي جاء المشروع المقدم من طرف ساحل  لنف 

       العار  إلى اعتبارها  منطـــقة انتــــقال ذا  طبيعة خـاصـة، تخرر من البحر اإلقليمي 

، وتوصف بوصف خاص مرتبط بطبيعة منفردة ال يتضمنها ال البحر و البحر العالي معا 

و قد عملت المجموعة االشتراكية في هذه الفترة على إضافة بحر اإلقليمي  ، العالي و ال ال

 .حرية البحث العلمي في هذه المنطقة 

منه  70كما سعـت الـواليا  المتحدة األمريكية على الت كيد في مشروعها خاصة المادة  

مصرة  ،خرى لكافة الدول عدا الحريا  األربعة األ هي  عـلى عدم تحديد باقي الحريا  التي

 لى أن تكون الحريـا  األخرى معترف بها في المبادئ العامة للقانون الدولي العامبذلك ع

ومجال هذه الحريا  انتقل بعد ذلك  (132أحكام االتفاقية  ولي  ضمن بتصور شامل وأوسع 

من  05خاصة بعدما تناولت المادة للمفاوضا  إلى اللجنة المشكلة لتعديل النص الموحد 

ـص المعدل استبعاد فكرة كون المنطقة االقتصادية جزء من أعالي البحار، أيـن اعتبر الن

رئي  اللجنة، أنها ذا  صبغة خاصة ، و بالرغم من ذلك الفنزويلي   A .AGUILAR السيد

من النص  42ـ  44دار  مناقشا  ال متناهية إلى غاية الدورة الاامنة تركز  حول المواد 

حيث  42تـم االتفاق على تعديل المادة  همشروع االتفاقية ، ومن من 25و  52المعدل و 

 (ساحلية وغير ساحلية ر إلى حقوق جميع الدول يشتصيغت في الفقرة الاـانية منها بطريقة 

 و المتفقة مع القانون الدولي،والمعترف بها  في مباشرة االستخداما  األخرى ألعالي البحار

 بصيغة شاملة . ي ميااق األمم المتحدة من جهة أخرىالمبادئ الواردة ف من جهة و مع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

000- - Pour ces raisons, les États-Unis ont fait pression pour que la Convention soit modifiée. 

Ils ont obtenu un accord en 1994 qui a quelque peu atténué l'autorité de l'ISA) International 

Seabed Authority . Malgré ce changement les États-Unis n'ont pas ratifié la Convention. Ils 

envoient néanmoins des délégations participer aux réunions en qualité d'observateur. Le 31 

octobre 2007, la commission des relations étrangères du Sénat des États-Unis, par 17 voix 

contre 4, a finalement recommandé au gouvernement de ratifier la convention, mais aucune 

date n'a encore été fixée pour que l'ensemble du Sénat puisse se prononcer. 

-/L’Autorité internationale des fonds marins -  http://fr.wikipedia.org/wik- 2014. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/31_octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/31_octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/2007
http://fr.wikipedia.org/wik-
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كطون حسطب التصطور األولطي المقطدم ، و من ثم لم تعد المنطـقة االقتصادية فطي الواقطع خالصطة 

التـقليدية بطل فتحطت المجطال فطي لم  تتوقف في الـفـقرة األولى الخاصة بالحريا   42أن المادة 

أو غيرهطا  الفقرة الاانية إلطى حريطا  مسـتـقـبلـيطـة يـمكطـن أن تختلقهطا الطدول البحريطة الـكطـبرى

، خاصة مع اسطتعمال لفطظ   كافطة االسطتخداما  المشطروعة األخطرى للبحطار ( وهطي  فيما بعد 

مطن االتـفـاقـيطـة بطـحيث  52ادة الفقرة التي استطـقر  فطي األخطـير فطي الفـقطـرة األولطـى مطـن المط

 أبقت على لفظ   و غير ذلك مما يتصل بهذه الحريا  ( وهو ما يشكل قوسا مفتوحطا فطي اتجطاه

و تطـبقى أهطـم المشطاريع التطي قطدمت لطدورا  المطؤتمر عطن ،  المصلحة المستقبلية لهاتطه الطدول

الطذي قدمطه منطدوب  المنطقة االقتصادية الخالصة وسـاعطـد  عطـلى توضطيح فكرتهطا المشطروع

كينيططا رئططـي  لجنططة االتصططال لمجموعططة دول السططبعة و السططبعين  و  مشططروع لجنططة الخبططراء 

الذي  عـطـمل علطى تحديطد  و  Jens Evensenيرأسها الـفـقيه النرويجي كان   الـقـانـونين التي

 (.  134كرة   ـه الفذضوابط ه

زم في أمر الاالث فانه يمكن الجومهما يكن دور صـراع القـوى الذي جرى داخل المؤتمر 

نه تم االتفاق بشبه اإلجماع على القبول بفكرة المنطقة االقتصادية الـخالصة كبعد أواحد هو 

لكن بتصور مقيد  بالصبغة الخاصة ، ما فوق البحر اإلقليمي و ما دون أعالي بحري جديد 

ها  النظر المختلفة  بين وجحداث نوع من التوافق عملت االتفاقية على إ أين البحار،  

كبر قدر ممكن من القبول ب حكام في الغالب جاء  أكار شمولية بعيدة عن أإلى   للوصول

التي كانت تسعى إلى إفراغ  المشاريع   نظرا للضغط الممارس من القوى الكبرى  الدقة

تم المقدمة  و المواد من الهدف الحقيقي الذي وضعت من أجله وفق التصورا  األولية التي 

طرح بها فكرة المنطقة االقتصادية الخالصة  وهذا بما يخدم مصالحها والتي من أجلها يسهر 

مماليها على التواجد في جميع لجان العمل  الرسمية وغير الرسمية  الشيء الذي لم تستطيع 

وكحوصلة لما سبق فانه يمكن القول  بان فكرة المنطقة أن تواكبه الدول النامية ، 

ء بـهـا االجتهاد الدولي تحت ضغط المتـطلبا  اة الخالصة هي فكرة جـديـدة جاالقتـصـادي

الحديث الذي تضاعفت مكوناته  العالمأشخاص ب بها لو السياسية التي يطا  االقتصادية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Jens Evensen- 139  محامي نرويجي  وقاضي سابق بمحكمة العدل الدولية  لعب دورا مهما في بلورة الحلول : 

 .Einar Gerhardsenر رفقة اوضا  داخل المؤتمر الاالث لقانون البحاللمشاكل التي كانت مطروحة في المف         
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اآلن باعـتـبارها إحدى الع قا  البارزة لتطوير القانون الدولي للبـحار في صـورتطـه  العددية 

تسطتند  الفكرة لـمكما تجدر اإلشارة إلي أن هذه القائم على معطيا  متوازنة إلى حد ما  الحدياة

           علططى قـاعططـدة مططن قواعططد القططانون الططدولي الوضططـعي أو علططى نصططوص اتفططـاقية بططين الططدول 

لفطـكرة المنطـطقة المجطاورة و االمتطداد القطاري  وهــــطـذا خطـ فاوال على ممارسة عــطـامة لهطا، 

ثطم تطـم تنظطـيمها فيطـما بطـعد   (147التي تعتمد كل منهما على ممارسا  سطابقة علطى إقرارهطا  

 .عـلى أنها تحصيل حاصـل للممارسة الفعلية ال غير

فكرة تسطبق  - أي المنـطقة االقتصادية الخالصة  -نـــها القول ب إلى بالبــعض  دفع األمر   هذا

مطبقطة فطي  الواقع أو بمعنى آخر أنهطا تقطوم علطى نظريطة قانونيطة لطم تصطبح بعطد قاعطدة قانونيطة 

 علطى عكط  فع  من طرف الدول بل التعامل بها  قفهي فكرة فرضت نفسها التعاملي ، الواقع 

صطاحب ماطل الجطرف القطاري  الوجطود و االعتطراف ، السطابقة لهطا فطي األبعاد البحرية األخرى

و المنطقطة المتاخمطة  أو حتطى البحطر اإلقليمطي و  التطي الحقيقة الجغرافيطة فطي المفهطوم األولطي  

، فالتعامطل ( j.p.Queneudec   141تاذــطـكمطا يطـقول  األس  سبق التعامل بها  قبل اإلقرار بها 

العرفية مع ثبو  القبول و عدم االعتطراض أو بالترحيطب القائم على التكرار بما يجسد القاعدة 

حتى في بعض األحيان ،  كلها تصرفا  دولية تنشئ القاعدة العرفية ثم تعمطل طريقطة التعامطل 

 ال غـير.  قو القبول فيما بعد على   التنظيم  و الت طـير ال ح

الصطططة مطططن حيطططث و لمعرفطططة الخ صطططة  التطططي وصطططلت إليهطططا فكطططرة المنطقطططة االقتصطططادية الخ 

 كما نصت على ذلك أحكطام الجطزء الخطام  مطن االتفاقيطة  اعـتبارها منطقة ذا  طبيعة خاصة 

والتططي راحططت أحكامهططا تططدخل حيططز  التنفيططذ بدايططة  1421التططي انتهططت بططالتوقيع عليهططا فططي   و

 وفق األحكام القانونية التطي سطنراها فطي الفصطل المطوالي  والمتعلطق بنتطائج المنطقطة  1444من

و الطذي تطم إقحطام فيطه  في مجال القانون الدولي للبحار  االقتصادية الخالصة كبعد بحري جديد

هططذا المجططال البحططري الحططديث  كتصططور واقعططي مقبططول التعامططل بططه بططالرغم مططن انعدامططه كواقططع 

 جغرافي في التقسيما  البحرية و اكتفائه فقط بالحضور القانوني ال غـــير.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .311ص -المرجع السابق–محمد الحار حمود  -041
 

141-  JEAN  PIERRE  QUENEUDEC : La  Zone  Economique. 

                                                                 RGDIP  –1975 N 2-  P  324. 
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 الفصل الثاني : نتائج المنطقة االقتصادية الخالصة كبعد بحري جديد 

 
بعد أن خلصنا في الفصل األول إلى التطور التاريخي للمنطقة االقتصادية الخالصة سواء في   

التصور الفردي للدول أو من خ ل تكتل جماعي  ترتب عن كلى المجالين  قبول واسع لفكرة 

البعد البحري الجديد ، بدليل قبول الدول به في المؤتمر الاالث لقانون البحار و األخذ به في 

( ثم افتتح التوقيع عليها 141 1421فاقية قانون البحار التي تم التصويت عليها في  أفريل ات

وقد خصصت االتفاقية ،  من نف  السنة  ديسمبر 17بجامايكا في  Montego Bay مدينة  في 

موعها ـبمواد وصلت في مج،المذكورة أع ه الباب الخام  كليا للمنطقة االقتصادية الخالصة

في  وأبعادها يالقانون مفهومها  ميظـنت تـم  أين 05إلى المادة  55ادة ـادة ، من المـم 17إلى 

 في إطار الضوابط التالية :  فيما يخص التحديد والص حيا و أحكامها المسافة 

 من االتفـــاقية وكانت هي اإلطــار العام لكـل الحقوق   55المفهوم: وأشار  إليه المـــادة  -1

 في صورتين ، الحقوق السيادية و الوالئية  اما  التي للدول في هذا البعد البحريوااللتز     

 من االتـفاقية. 50عرض المنطقة االقتصادية: وهو محدد بقاعـدة عامـة في المـادة  -1

 ـقوق والتـــزاما القتـصادية : وهي مقســمة إلى  حواجباتها في المنطقة اوحقوق الدول   -3

 .52، أما الدول األخرى فهي محددة في المـادة 52الدولة الساحلية وهي محددة في المادة      

 و المنشئا     بالنسبة إلقامة الجزر االصطناعية 27ثم ي تي التحديد لتلك الحقوق في المادة      

  ث العلمي.  المتعلقة بنشاط االستكـشاف و االستغ ل أو البحـ ىوالتركيبا  البحرية األخر     

 تمحور  حــول ما يخــص مســالة المحافـــظة على المـــوارد الحــــية ف  21الـمادة أما      

    23،24،25،22،20فيما  يـخص االنتفاع بتلك الموارد، وقد نظـــمت المواد  21والمادة      

 النهرية  الترحال  البحرية و  ةكايرالبحرية و األرصدة   ـيا الاروا  الحية  الادي لةمســـ     

   03مشار إليها في المادة  للدولة الساحليةاإلشـــارة إلى ص حيا  تنظـــيمية   منــها ، مع    

 انيةعدم تطــبيق أحكـام هذا الجزء على األحـيـاء المــائية المرجإلى  22وقد أكد  المادة     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  دولـة 137صوتــت بنـعم   37/74/1421أثناء عرض االتفاقية للتصويت  عـلـــيها  في مــدينة  نيـويـورك فـي    -040

 ،  في الوقـت التي   دول هي الواليا  المتحدة األمريكية ،تركيا  ، فنـــــزوي ، إسرائيل 74و صـوتــت  ضدها            

 دول اشــــتراكية مع كل من بريطانيا،    72دولــة منها االتحاد الـــسوفيتي آنــذاك  رفقة  10التصويت  امتنعت  عن         

 ولندا،لكسمبورغ، ألمانيا الشرقية آنذاك  ، تايلندا.اسبانيا،بلجيكا، ه         
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 من الجزء السادس   00/4أو تلــك التي لها ارتبــاط بالـقاع بــحيث تـم إخضاعها  للمادة        

 واع  ـاألن إلىتمي ـوى وتنـط حيـقاع كوسـطة بالـمرتب أنهاالخاص بالجرف القاري كون       

     تحته أوي القاع ـني فـاء الجـالتي تكون موجودة أثن   les espèces sédentairesدة ـاآلب       

 غير متحركة أو غير قادرة على الحركة إال وهي على اتصال مادي بقاع البحر.  وهي      

 حـــقوق الــدول غير ساحلية و تلـك المتـــضررة جغـرافيا ، وهــذه الحـــقوق نظـــمتها – 4

 من االتفاقية  مع تحديد مفهوم التضرر الجغرافي ،إضـافة إلى كيـــفية   07و 24تين ادالم      

 هذه الـــمواد في حكام  ألمع استاناء من التـــطبيق  01استعمال هذه   الحقوق  في المادة       

 حـالة أن تكون الدولة الساحلية تعتمد كليا في اقتـصادها على موارد المنطقة االقتصادية        

 بما يعني المجتمعا  القائمة معيشتها على الصيد . 01مقتضيا  المادةحسب  وهذا     

 من االتفاقية والتي أكدتا  05و 04آليا  تحديد الحدود : وهذه المسالة نظـــــمتها المادتين   -5

 سي كـما أشـير إلـيه في النظام األسادولي ـال أحكام القانونعلى معيار االتفاق على أساس      

 . 15لمحكمة العدل الدولية مـن أجل التـوصل إلى حـل منصـف مع إشـارة ألحـكام الجزء     

 حل المنازعا  حول حقوق غير منــــصوص علــيها في أحكام االتــفاقية، وهو ما ذكرته  -2

 حيث اعتمد  معيار اإلنصاف ومراعاة المـــصالح موضــوع النزاع بالنسبة   54المادة      

 ،والكل على ضوء كافة الظروف ذا  الصلة بتلك الحقوقكذا المجتمع الدوليو لألطراف     

وطبقا للمواد السالفة الذكر فان الدولة الساحلية لها الحق في ممارسة حقوق سيادية على  

مـن الدول رها ـاارية دون غيـ( بطريقة استئ141صة  ـثروا  المنطقة االقتصادية الخال

حددتها موادها في إطار انية المشاركة مع دول أخرى وفق ضوابط خاصة مع إمكاألخرى 

ه الحقوق التي للدولة الشاطئية ذه عن الحجم المحدد للصيد ، ضالقدرة على االستغ ل و الفائ

رى حقوق وواجبا  دول الغير في في المنطقة االقتصادية من جهة، ومن جهة أخ تهااجباوو 

إضافة إلى المعروفة المنطقة وكذا ع قة هذا البعد البحري باألبعاد البحرية الك سيكية   ذهه

 كيفية رسم حدوده هي ما يكون  محور الفصل الااني من هذه الدراسة. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

142 -   JOSE-Manuel Sobrino Heredia : L’approche  National  En  Matière   des  Zones           

                                                                Maritimes  En  Méditerranée     

           Anuario Da Facultade De Dereito  Da  Universidade Da Coruña        

           Revista  jurídica  interdisciplinary  internacional - AFDUDC  N 13/2009 /p 753. 
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 المبحث األول :المنطقة االقتصادية  الخالصة  و األبعاد البحرية األخرى  

 
تقابل بالرفض في البداية ، فالتطور الموازي لمفاهيم مركبة في  ن الحركية اإلبداعية غالبا ماإ

و مطا ـو الرفطـض ألي تطـجديد فطي األفكطار  و هط بطـداعنف  الوقت ينتج عنطه نطوع مطـن عطـدم اإل

يمكطططن أن يطططـؤدي إلطططى تكطططوين بعطططض المفاهطططـيم المتناقضطططة ، مطططن حيطططث األسطططاس و األهطططداف 

القواعطد الجديطدة للطـقانون الطدولي للبحطار هنطاك و في مجال إنشاء و تحديث ، ( 143المرجوة  

أكار من ماال على ذلك خاصطة فيمطا يخطص ع قطة المنطقطة االقـتـصاديطـة الخالصطة و األبعطاد 

البحريططة األخططرى التططي كانططت موجططودة قبلهططا  والتططي سططبق قبولهططا فططي المجططال الططدولي دون أي 

األبعططاد بمعطيططا  كططون أنهططا مسططت  مشططكل ، إال أن المنطقططة االقتصططادية أخلطططت الكايططر مططن ال

 . (144عن طريق التداخل  السابقة عنها في الوجود  البحرية األخرى 

بطل  و بما أن الـقانون الدولي للبحار لم يضع نظاما قانونيا موحدا لمختـلف المجاال  البحرية  

خص كل مجال بص حيا  خاصطة بطه تمطارس مطن ططرف الدولطة السطاحلية و الطدول األخطرى 

ق ضططوابط محططددة سططلفا فططان اسططتغراق المنطقططة االقتصططادية لهططذه المجططاال  البحريططة غيططر وفطط

فقد ميز بين تلطك المنطاطق التطي تعطد جطزءا مطن إقـلـيطـم الـدولطـة المتجانسة يصبح أمر صعب ، 

أي التي تخضع لسطيادتها والمنطاطق التطي تكطون للدولطة عليهطا واليطة محطدودة و تطـلك المناططـق 

معرفطة نطوع الع قطة خاصطة بللسيادة اإلقليمية و هو األمر الذي يحدث إشكالية  التي ال تخـضع

بيطـن هططـذه األبعططاد البـحططـرية ، مططع العلططم أنهططا تخضطع ألنظمططة قانونيططة مختلفططة ، و هططو أمططر فططي 

الواقع يؤدي إلى معرفة طبيعة والية الدولطة السطاحلية و مطداها علطى هطذه المنطاطق و بطاألخص 

ه ذة  أخطرى حقطوق الطدول األخطرى فطي هطو مطن جهط،ية الخالصطة  مطن جهطة المنطقة االقتصطاد

، مع العمل علطى مقارنطة كطل ذلطك  بطالحقوق في مواجهة الدولة الساحلية  و التزاماتها المنطقة 

الواردة في األبعاد البحرية األخرى والعمل على إيجاد الحلول في حالة التناقض  أو فـي حالطة 

 الجديرة بالترجيح       ماااللتزاتفاو  مما يحتم معرفة  الحقوق و ود الوجلعدم التـطابـق نـظرا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

040 -  JEAN  FRANCOIS   PULVENIS –  Zone   Economique   Et   Plateau    Continental 

                                                                  -  Unité  Ou  Dualité   

                                     Revue  Iranienne Des Relations Internationales 1978 N 11 /12 P 103. 

 

 االقتصادية  تداخلت مع كل من البحر اإلقليمي ، المنطقة المتاخمة و الجرف القاري كما أنها مـست الحدود   المنطقة -044

 الك سيكية ألعالي البحار.            
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 ه األبعاد البــحرية هي إمطا فطي حالطة تجطاور أو تـــطـداخل   ذون أن المنطقة االقتصادية  مع هوك

ه األبعاد من هذا المنطلق ، ومن هذه الزاويطة سطيتم علطى ذللع قة  مع هفإننا  سنتطرق و لذلك 

السططابقة فططي اإلقططرار بهططا دوليططا إمططا  ضططوء ذلططك تحديططد الع قططة  مططع األبعططاد البحريططة األخططرى

مع األخذ بعين االعتبار أن الخطوط التي يشار إليها بمفهطوم ، بموجب قواعد عرفية أو اتفاقية 

مناطق البحرية هي ليست سوى خططوط وهميطة مصططنعة ال وجطد إليهطا الحدود الفاصلة بين ال

 بل هي من صنع الخيال القانوني ال غير كما سبقت اإلشارة إليه   (145في الحالة الطبيعية   

 

 

 في حالة  التداخل    المطلب األول : االختالف من حيث طبيعة الحقوق و االلتزامات  

   

 

ضططوء المشططاريع علططى الاالططث لقططانون البحططار المفاوضططا  التططي دار  داخططل المططؤتمر  أنبمططا 

حدث نوع مطن يـكـن ليلم  ، كل ذلك ، فـي الواقـع الدول أعلنت عنها المطالبا  التي  المقدمة ،

اإلشططكاليا  حططول ع قططة البحططر اإلقليططـمي و كططذا المنطقططة المتـاخططـمة مططع المنطقططة االقتصططادية 

، ألن األمططر بالنسططبة و صطط حيا  متباينططة الخالصططة كططون أن األمططر متعلططق بمصططالح مختلفططة 

فيطه مالطه ماطل المنطقطة  فطرض السطيادة للبحر اإلقليمي مفصول فيه من حيطث طبيعتطه و أحكطام 

الع قططة بططين المنطقططة االقتصططادية الخالصططة مططن جهططة و البعططدين  ولططذلك فططان لمتاخمططة تقريبططا، ا

البحططر بقططاع  رى ستططـكون عططـ قة بسططيطة  مقارنططة المـذكوريططـن أعطط ه مططن جهططة أخططالبحططريين 

ب حكططام خاصططة خرجططت مططن مفهططوم الحريططة   zone (146) ال تسططمية المنطقططةنططالعططالي الططذي 

ترك التطراث المشططوصطف قطانوني جديططد هطو  امأحكططلترسطو تحطت ك سططيكي المطلقطة بطالمفهوم ال

   ما يلي:على ضوء  نوضحهاي تو البينهما  قة ر الذي عقد العم( األ140  لإلنسانية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

JOSE-Manuel Sobrino  Heredia : L UNION Européenne  Face Aux Transformations  -145      

                                                              Du Droit De La Mer                                

          In La Méditerranée  et droit de la mer  a L’aube du 21 siècle-   éditions  bruylant   

           –sous la direction de GUISEPPE  CATALDI-   Bruxelles  -  2002. P 65. 

     

  تعديل بموجب االتفاقالذي كان محــل  االتــفاقية والجزء الحادي عشر من  البحري فينظمت أحكام هذا البعد  -046

 بل أن تدخل االتفاقية حيز التنفيذ.ق 70/1444/ 14المؤرخ           

 

  .لإلنسانيةمن االتفاقية موارد المنطقة  تحت وصف التراث المشترك  132وضعت المادة  -040
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 الفرع األول: عالقة المنطقة االقتصادية الخالصة مع البحر اإلقليمي 

 
 

وجود الدولة  إن ارتباط اإلقليم البري  للدولة الساحلية مع البحر المحاذي  هو مسالة تبدأ منذ  

وتضفي عليه السطيادة  الوطنيطة  بطريقطة آليطة  دون الحاجطة إلطى  (،AB Initio  142و نش تها 

و إذا كططـان الـبططـحر اإلقليمططي هططو تلططك المسططاحة مططن البحططر   IPSO FACTO (147)إعطط ن 

الم صقة لـشـواطئ الدولطة السطاحلية فـيطـما وراء إقليمهطا البطري و مياههطا الداخليطة أو مياههطا 

فهطذا الحطق قطائم بموجطب هطذا االلتصطاق فطي حطد ذاتطه أوال       األرخبيلية إذا كانت دولة أرخبيلية،

على أنطه  1421 من اتفاقية    71الفقرة  1البحر اإلقليمي حسب المادة  ولذلك فان  تم تعريف 

، وبذلك فان مصدر السيادة هنا هطي اإلقلطيم هو ذاك  الحزام البحري الم صـق لإلقليم البري  

 البري و الذي عن طريقه يتم مدها   أي السيادة ( إلى البحر على أساس هذا الت صق بينهما 

سابق الوجود في قانون البحار الك سطيكي و الطذي تضطمنته اتفاقيطة جنيطف  وهذا البعد البحري 

 . 1421في اتفاقية مونتي جوباي  هسيكرتم تكما  1452

وبالرجوع إلى أحكام االتفاقية األخيرة فان الـبـحر اإلقليمي هو جزء من إقليم الدولة الساحلية  

أمططا بططالرجوع إلططى المنطقططة  االقتصططادية فتمططارس ، و هططو يخضططع بـذلططـك لسيططـادة تلططك الدولططة 

دة و تتططدرر فططي مططداها حسططب النشططاط الططذي االدولططة السططاحلية عليهططا سططلطا  تططـقل علططى السططـي

     بغطرض االسـتططـكشاف يـارسطـه هطذه األخيطرة فطي هططذه المنطقطة بحيطث تبطدأ مططن حطق السطيادتـم

        لبحططث العلمططي اة الجططزر ومططو االسططتغ ل للمططوارد الطبيعيططة ثططم حططق الواليططة فيمططا يتعلططق بإقا

ن نطـكيف الع قطة القانونيطة أو يمكطن  و الكل بمفهوم تدرجي كما سنرى الحقا،  و حماية البيئة،

نظططرا لعططدم وجططود التعططارض فططي  وهططذا علططى أنهططا بسططيطة غالبططا  البحططريتين ين المـنططـطقتينبطط

القطائم  التكامطل، مطن جهطة أخطرى بسطبب  واخت ف الطبيعة القانونية في حد ذاتهطا  الص حيا 

 نجملها في التالي و ذلك يرجع إلى عدة معطيا الع قة مع الدول األخرى فيما يخص  بينهما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

146 - comme un terme juridique: se réfère à quelque chose qui est le cas depuis le début ou  

         Depuis l'instant de l'acte. 

147-  phrase latine, traduit par «par le fait même, ce qui signifie qu'un certain phénomène est  

         Une directe conséquence, une résultante effet , de l'action  en  question , au lieu d'être  

http://fr.wikipedia.org/wiki Provoquée par une action précédente                                        .          
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 : وجود عنصر االستغراقـ   1

إن الـبـحططـر اإلقليمططي منطقططة بحريططة تنطططوي تحططت المنطقططة االقططـتصادية الخالصططة و التططي    

مطـيل ، و السـبطـب فطي ذلطـك أن المنطـطقة  177تستغـرقها هذه األخيرة ، و تـكون معهطا مسطافة 

االقتصادية الخالصة  تقاس ابتداء من خط األسطـاس الطذي يقطـاس مـنطـه البحطر اإلقليمطي للدولطة 

(، أين استعملت االتفاقيطة معيطار موحطد الطذي يبطدأ منطه حسطاب األبعطاد البحريطة 142ية  الساحل

المختلفة ،  و من الفقهاء من عـارض قـيـاس المـنـطـقـة االقـتصادية الخالصة مطن نفط  الخطط 

ميطل بحطري فقطط  منتقصطا منهطا  122األساس الـذي يقاس منه البحر اإلقليمي و أخطـذ بطـمسافة 

اإلقليمي ، و هذا يدل على أن بعض مطنهم  ينفطي وجطـود صطلة أو ع قطة بطين كط   اتساع البحر

ميططل هططي مجططال ممارسططة اخـتططـصاصا   177المططـجالين البحططريين ، لكططن فططي الحقيقططة مسططافة 

 الدولة الساحلية بصفة متــدرجة ظاهرة في ممارسة الحقوق فيها  من طرف الدولة الساحلية .

 للدول األخرى : التطابق في حق المالحةـ  1

كعنصر محوري في نطاق النقل  مجال استخدام البحار  الم حة عنصر جوهري فيتعتبر 

البحري الذي يعتبر عصب التجارة الدولية كونه األكار قدرة و األرخص تكلفة  مقارنة بالنقل 

هو معترف به في ك  البعدين البري و الجوي ، و لذلك فمجال حق الم حة البحرية 

فالنظام القانوني الذي يحكم المنطقتين يعمل على تيسير االتـصـاال  البحرية  ،يين البحر

الدولية على أساس الم حة الحرة لجميع السفن ، و إن اختلفت الم حة في البحر اإلقـلـيـمـي 

عنها في المنطقة   14-12-10طبقا للمواد  يءالبرحق المرور المنظمة بموجب قواعد 

( 144اقية  ـن االتفـم 52قا للمادة ـة طبـحرية الم حالمرتبطة بمفهوم االقتصادية الخالصة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أما بالنسبة للمنطقة االقتصادية فتمت -0-2-5-3بالنسبة للبحر اإلقليمي تمت اإلشارة إلى خطوط األساس في المواد  -040

 ميل  11وفي كلى البعـــدين تم اعتماد خطوط األســاس التي يتم منها القياس   50اإلشارة إلى أساس القياس في المادة        

 وتبقى المسالة مرتبطة بالدولة الساحلية في اختيار الوسيلة التي بواسطتها يتم اعتماد خط    بحري ميل  177أو  بحري       

 األساس إما بموجب حد أدني الجزر أو خطوط األساس المستقيمة        

 

 حقطططططططططططوق الطططططططططططدول األخطططططططططططرى وواجباتهطططططططططططا فطططططططططططي المنطقطططططططططططة االقتصطططططططططططادية الخالصطططططططططططة  : 52المطططططططططططادة  -040

االقتصادية الخالصة تتمتع جميع الدول، ساحلية كانطت أو غيطر سطاحلية ورهنطا بمراعطاة األحكطام ذا  الصطلة في المنطقة  - 1

والمتعلقططة بالم حططة والتحليططق ووضططع الكططاب   وخطططوط األنابيططب  20مططن هططذه االتفاقيططة بالحريططا  المشططار إليهططا فططي المططادة 

دام البحطر المشطروعة دوليطا كتلطك المرتبططة بتشطغيل السطفن المغمطورة وغيطر ذلطك ممطا يتصطل بهطذه الحريطا  مطن أوجطه اسطتخ

 .والطططططططائرا  والكططططططاب   وخطططططططوط األنابيططططططب المغمططططططورة، والمتفقططططططة مططططططع األحكططططططام األخططططططرى مططططططن هططططططذه االتفاقيططططططة

 



04 

 

 ـ  حق االستئثار بثروات البعدين البحريين: 0

ترك ذو طبيعطة اقتصطادية فطي كط  المنطقتطين البحطريتين  اإلشارة إلى أن هناك قاسـم مشــتجب 

للدولطة السطاحلية بارواتهطا المختلفطة الموجطودة  فطي المعتطرف بطه  و المتمال فطي حطق االنـفطـراد 

 .ميل بحري  177عرض مساحة 

وقطد أشطار   المطادة ،  ه الدولطة ال ينازعهطا فيهطا أحطدذوهذه  الحـقوق خالصة أي انفرادية  لهط  

  71علططى ذلططك  و المططادة  (157بالنسططبة للمنطقططة االقتـصططـادية الخالصططة    تفاقيططة مططن اال 52

بحر اإلقليمي ، أي أن الدولة الساحلية تـتـمتع بحقوق و اختصاصا  مانعة لل  ةبالنسب 1الفقرة 

متعلقة بالاروا  الحية و غير الحية و هي ذا  الحقوق التطي تطـمارسها الدولطة السطاحلية أيضطا 

مطع امتطداد ذلطك إلطى  وا  التي يحتويها بحرها اإلقليمي من حيث قاعه وباطن أرضطهعلى الار

فضططاء الططذي يعلططوه ، مططع اإلقططرار بططنف  الحقططوق  بالنسططبة للتيططارا  الهوائيططة فططي سططماء إلططى ال

 المنطقة االقتصادية أيضا.

بهطا  نه ال يتعارض مع الحريطا  المعتطرفأجد قبول لدى الدول األخرى طالما وهذا التصور ي

 يلميطاه للبحطر اإلقليمط  خاصطة بالنسطبة،جب قواعد قانون البحطار الك سيكيفي هذا المجال بمو

إال أنه يقبل بحطق الم حطة  لسطفن نه عبارة عن امتداد للسيادة في اإلقليم البري ،أالذي يفترض 

وق ـك مطن حقطـعن ذلط جرـكل ما ينـوبالتالي ف الدول األخرى في  إطار نظام المرور البريء ،

طالما أن هنطاك تططابق فطي تلطك الحقطوق مطن  اصل ـصيل حـوى تحـدوا أن تكون سـهي ال تعـف

   هذه الزاوية .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :حقوق الدولة الساحلية وواليتها وواجباتها في المنطقة االقتصادية الخالصة: 52المادة    -051

  :للدولة الساحلية، في المنطقة االقتصادية الخالصة  -0

 حقوق سيادية لغرض استكشاف واستغ ل الموارد الطبيعية، الحية منها وغير الحية، للمياه التي تعــلو قاع البحر   -أ          

 ولقاع البحر وباطــن أرضه، وحفـــظ هذه الموارد وإدارتها وكذلك فيما  يتعلق باألنشطة األخرى ل ستكشاف                

 .واالستغ ل االقتصاديين للمنطقة كإنتار الطاقة من المياه والتيارا  والرياح               

     :هذه االتفاقية فيما يتعلق بما يليوالية على الوجه المنصوص عليه في األحكام ذا  الصلة من  -ب        

 إقامة واستعمال الجزر االصطناعية والمنشآ  والتـــركيبا  -1                                       

 البحث العلمي البحري. -1                                       

 حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها. -3                                       

 .الحقوق والواجبا  األخرى المنصوص عليــــها في هذه االتفاقية -ج       
 

 ية الخالصة، تولي الدولة الساحلية في ممارستها لحقوقها وأدائها لواجباتها بموجب هذه االتفاقية في المنطقة االقــــــتصاد  -0

 .المراعاة الواجبة لحقوق الدول األخرى وواجباتها وتتصرف على نحو يتفق مع أحكام هذه االتفاقية      

 

 .تمارس الحقوق المبينة في هذه المادة فيما يتعلق بقاع البحر وباطن أرضه وفقا للجزء السادس  -0
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 : وجود المردودية االقتصادية  و التنموية -4

علططى  ثططروا  سططمكية فططي عططـمود المططاء و علططى قططـاع هططـذه البحريططة  ه  المنططاطق ذتحتططوي هطط  

المناطق بنسب معتبطرة فطي الغالطب ، فضط  علطى ثطروا  القطاع المتجطددة و الاطروا  المعدنيطة 

لباطن أرضها، و لئن كانت الحقوق في البحر اإلقليمي حول هذه الاروا  مستمدة  مطن مفهطوم 

  هطو موجطود فطي اإلقلطيم البطري  ذاتهطا بطالمفهوم المطلطق علطى غطرار مطاالسيادة اإلقـلـيطـمية بحطد 

كططون أن الدولططة الـسططـاحلية لططديها ، بططالمفهوم السططيادي فططي المنططـطقة االقتصططادية  ةمرتبططط افإنهطط

، وهطذا األمطر يرتطب اخطت ف مهطم بطين حقوق على  ثروا  المنطقة و لي  على المنطقة ذاتهطا

المخولطة لهطا مارسة هذه الحـقـوق د معنملزمة  لة الساحلية فيها البعدين البحريين ،وتكون الدو

خاصططة تلططك المتعلقططة  ،خططرى فططي المنطقططة االقتصططاديةاألدول لططالحقططوق الواجبططة ل ألن ت راعططي 

 .قيود ال يعرفها البحر اإلقليمي  بالحريا  األربعة و هي

ل الدول فيها على استغ لها تبقى اإلشارة هنا إلى أن أحكام االتفاقية في هذا المجال لم تعم 

إلى أقصى حد ، بل إن الدول ال تزال تستعمل آليا  في مجال قانون البحار تكرس فيها 

القانون العرفي للوصول إلى المبتغى  خاصة عندما يتعلق األمر بتفسير مواد االتفاقية في حد 

      .(151مواد االتفاقية   معوهو ما قد يؤدي إلى نش ة قواعد  قانونية جديدة بالموازاة ، ا ذاته

يمي و المنطقة لو تجدر اإلشارة إلى أن النقاط األربعة المذكورة أع ه  تتطابق بين البحر اإلق

أن هاذين البعدين يبقيان من حيث  التقسيم كون  -ية لي  من باب الطبيعة األصليةاالقتصاد

عتمده ان األساس الذي أو إنما يقع التطابق كون  -يروهميان من صنع الخيال القانوني ال غ

  ذلك الصادر بموجب قواعد عرفية الفكر القانوني في مجال قانون البحار لهما  سواء كان 

 مرالواقع ،حيث أن هذه األالتطابق  ممكن في  وهو من جعل من مال هذا الت قي  اتفاقية أو

 .(151حق في منطقة اقتصادية  ال أعطي لهاحالة الجزر والتي  فيحتى  بقى قائمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

150-  TULLIO TREVES   : l’état  du droit de la mer au début du 21  siècle.  

                                                in La Méditerranée  et droit de la mer  a L’aube du 21  siècle  

                                                - éditions  bruylant –sous la direction de    GUISEPPE                 

                                               CATALDI-   Bruxelles     2002. P14 . 

 

151- LAURENT LUCCHINI / MICHEL VOELCKEL  - Droit De La Mer . 

                                               Tome 1 / La Mer et son Droit - Les Espaces Maritimes 

                                               A .  pedone- paris  1990- P 222-224 
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 الفرع الثاني : عالقة المنطقة االقتصادية الخالصة مـع المـنـطقـة المتاخمة 

  

 الدولة فيهاتمارس  ،ة هي منطقة تلي البحر اإلقليميمالمنطقة المتاخ ،من حيث التجاور 

بتشريعاتها الداخلية  الوطنيةرضتها ضرورة الحماية االختـصاصا  التي ف الساحلية بعض

حري المحاذي ا  في المجال  البحق تدخلها عند ارتكاب مخالـفوس متها مع اإلقرار ب ألمنها

 . (151للبحر اإلقليمي 

المتعلقة بالبحر اإلقليمي و المنطقة المتاخمة في  1452 اتفاقية جنيف  عليها  و قد نصت 

الضرائب ، الصحة ،هي الجمارك لمجاال  وبمجموعة من ابص حيا  مرتبطة   14المادة 

،وهي عبارة عن ص حيا   تم اإلقرار بها منذ زمن طويل كحق للدولة الساحلية و الهجرة 

، وهي المسافة مي  من خط األساس فقط  11مسافة  تجاوزها، مع اإلشارة إلى عدم  (153 

فقد  1421أما اتفاقية ك  ، التي تم اإلقرار بها في غياب تحديد خاص بالبحر اإلقليمي  آنذا

أين حـدد  اختصاصاتها   33المادة منها و بالضبط في  نصت عليها في الجزء الااني

   .الصحة و ة و هي الجمارك ، الضرائب ، الهجرة عاألرب

تمتد المنطقة المتاخمة إلى أكار من  أننه ال يجوز أرة الاانية  أكد  بـالنص على و في الفق

حيا   التي للدولة من هذا المنطلق تكون الص ،  طوط األساسمن خ بحري  ميل 14مسافة 

سقاط العقاب اخمة مرتبطة بحق المراقبة و التفتيش و العمل على إالساحلية في المنطقة المت

  المنطقة االقتصادية  التي تملك فيها الدولة الساحلية  على عـكة وهذا ففي حالة ثبو  المخال

المنطـقـتـين يتعلق األمر نه و في ك  أإال ،  شرنا سابقاأئـيـة كما السلطة سيادية و و

و المنطقة  في المنطقة المتاخمة  وفق أنظمتها صاص وضيفي تمارسه الدولة الساحليةباخت

الوطني   الداخلي   بمفهوم فرض السلطة و النظام واحترام القانونمعا  االقتصادية الخالصة 

  :هم و ذلك وفق المعطيا  التاليةيـن أكار مما يفرقالمنطقتهو األمر الذي يقرب بين  و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 بموجب  مجمــوعة من القوانين عرفت بقوانين    1012ـ كان أول ظهور لفكرة المنطقة المتاخمة   في بريطانيا  سنة   050

 جال ـي مـتصاصا   فـعض االخـمارسة بـق في مـالــتي منحت بموجـــبها الح   hovering actsالذئاب البحرية ا          

  .1044مارس  71ا في ذلك الواليا  المتحدة األمريكية في الجمارك و الهجرة  وقد تبعته          

 و ما بــعدها. 121ص  -المرجع السابق –محمد الحار حمود           
 

 كان  المشروع الـــذي أعدتــه لجـــنة القانون الـــدولي التابعة لألمــــم المتحدة  تضمن ص حيا   متعلقة بالجمارك   -050

 و الضرائب و الصحة و أضاف المتفاوضون في المؤتمر موضوع الهجرة .          

 .122ص  -المرجع السابق –محمد الحار حمود           
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 : ـ من حيث اعتماد قياس العرض البحري0

و المادة  1452من اتفاقية  14في المادة ف ،إن ك  المنطقـتـين تقاسان من نف  خط األساس 

، ونتيجة لهذا التقارب من حيث تمت اإلشارة إلى أساس واحد  1421اتفاقية من  1فقرة  33

جمعت المنطقة المتاخمة مع البحر اإلقليمي  1421واتفاقية  1452الفكرة فان كل من اتفاقية 

ه ذارب مع المنطقة االقتصادية في هفي اتفاقية واحدة أو  جزء واحد ،  و هو البعد الذي تق

الصخرية في حساب  وءا و النتن االعتبار كل االنحناءا   والخلجان النقطة بحيث تؤخذ بعي

 . (154)خط األساس  بإسقاط  كامل 

و كما سبق أن أشرنا بالنسبة البحر اإلقليمي فان المنطقة المتاخمة هي األخرى تنطوي تحت 

ض كل األحوال ال تتعارالمنطقة االقتصادية الخالصة و تتضمنها بص حيا  مختلفة لكن في 

من حيث المساحة أوال ، ثم من حيث الص حيا  من  لن الع قة تشكل استغراق كامـمعها أل

 زاوية التدرر انط قا من التشديد إلى غاية الحرية .

 

   ـ التطابق وعدم لتعارض:0

للدولة الساحلية حقوق تمارسها في المنطقة المتاخمة دون أن يم  ذلك بطبيعة المياه التي 

( و األمر لم يكن 155، فهذه المياه بقيت في كلتا االتفاقيتين جزء من أعالي البحار  اتعلوه

، فاالختصاصا   ه المس لة ذلمنطقة االقتصادية الخالصة في هليتغير عن ذلك بالنسبة ل

ا وتم تكراره 1452ة المتاخمة احتفظت بها الدولة الساحلية منذ اتفاقية الممارسة على المنـطق

نـطـقـة وتم ضم المجال البحري الخاص بها باعتباره جزء من الم 1421 ي اتفاقيةف

و هذا بسبب عدم تعارض االختصاصا  في المنطقتين بالنسبة  ، ة االقـتصاديـة الخالص

 للدولة الساحلية كون أن المسالة تضمنت حقوق أخرى للدولة الساحلية تمارسها فيما وراء

، هذه الحقوق  يل بحري تحسب من خطوط األساسم 177ميل بحري  والى غاية  14مسافة 

بحق التي أصبحت تقترب أكار ف كار  من مفهوم السيادة الحقيقة باستاناء الحقوق المتعلقة 

 .صلياأل والتي احتفظت بتصورها (156الجوية  الم حة الم حة البحرية و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لم تتكلم عن تحديد الحد الخارجي للمنطقة المتاخمة و كيفية ذلك . 33المادة  ـ  054
 

 .120ص  -السابقالمرجع  –محمد الحار حمود     - 155

156 - DUPUY- R.J: la mer sous compétence  nationale – traite de nouveau droit  de la mer  -      

                                 op cit – p 237.  
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 ـقوق :الـتدرج في الحـ -0

من  بشيءي تمارسة في المنطقة االقتصادية  ت االختصاصا  المتجب اإلشارة إلى أن   

ته بدليل ما اقترح بحري ، ميل 14التدرر انط قا من المنطقة المتاخمة و انتهاء خارر حدود 

دورته المنعقدة في كـاركـاس  ( في مشروع المواد المقدم  أمام المؤتمر في150  بعض الدول

من  33حـيث جاء في المادة في النص الختامي   مرت  المـؤعاه  فنو هـو ما تـب،  1404ام عـ

االتفاقية التي أعطت للدولة الساحلية اخـتـصـاصا  المنطقة المتاخمة تمارسها على جزء من 

مـيل من نهاية البحر اإلقـليمـي و هذه  11 االمنطقة االقتصادية الخالصة ال يتجاوز اتساعه

 التي طـقة تمارس عليها نف  الحقوق التي تمارسها في المنطقة االقتصادية الخالصة والمن

وهو ما يعني تضمن  ،والصحة  جرةاله، الضرائب، ية كابة على المسائل الجمرهي حق الرق

 .بمفهوم االحتواء الشاملالكل للجزء أو استغرق 

ذا إضـافة إلى الدور األمني الذي يمكن أن تلعبه المنطقة المتاخمة بالنسبة للـدولة الساحلية ه

حيث كـانـت في  ،التعامل بهذا البعد البحريولعل هذا هو الشيء الذي جعل الدول تبقى 

إلى  1444ذا العــدد ســنة و ارتـفع هـ، طقة متـاخمة دولة لديها منـ 14 ما يقارب من 1422

(  التي أعلنت عن ذلك بموجب مرسوم رئاسي  متكون من 152من بينها الجزائر  ، دولة 53

ة متاخمة للبحر اإلقلـيمي بعــرض ث ثة مواد ، بحيث أعلنت المادة األولى عن ت سي  منطق

وقد جاء  المادة ، مــيل بحري  يتم قـياسها انـط قا من خطوط األساس للـبحر اإلقلـيمي  14

 ين للمادته المنطقة  بالمراقبة  طبقا ذص حيا  الدولة الجزائرية في ه منه لتحدد مجال 71

 التي وقعت عليها الجزائر. 1421من اتفاقية  373و  33

لة إلطى أحكطام  لجزائطري اسطتند فطي هطذه المسطه النقططة إلطى أن المشطرع اذدر اإلشارة في هوتج

نه حسب اللفطظ المسطتعمل فطي المطادة أ، إال 1442جوان  11ادق عليها في المص 1421اتفاقية 

مططن المرسططوم الرئاسططي  يمططارس حططق الرقابططة داخططل هططذه المنطقططة( ال يغطططي صطط حية   71

 المستند إليها.  33( من المادة  1ن و األنظمة الموجودة في  ب الفقرةالعقاب على خرق القواني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المشروع قدم من طرف الدول الـــتالية   مصر ، اإلمارا  العــــربـيـة، إيران ، الكويت ، المغرب ، المكسيك ( هذا -050
 

 و المؤس  1774نوفمر سنة  72و الموافق   1415رمضان عام  13المؤرخ في  74/344 المرسوم الرئاسي رقم  -050

 07/1774العدد –ية لمنطقة متاخمة للبحر اإلقليمي/ الجريدة الرسم        
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 الثاني: مشكل تبيان الحدود بين األبعاد البحرية  المطلب

 
 

ظهر  أثناء المناقشا  في المؤتمر الاالث لقانون البحار  بعض األصوا  الرامية إلى عدم 

مع كـــل من البحر الخالصة التركيز على التحديد البحري فيما يخص المـــنطقة االقتــصادية 

المنطقة المتاخمة، وهذا كون أنه بوجود عنصر االستغراق فان تحديد المنطقة اإلقليمي و 

 يالكلاإلطار  الن تحديد (154غني عن الباقي ، و من ثم فهو بدون جدوى  االقتصادية ي  

 .ي ؤدي إلى تـحديد الجزء

ص الع قة مع الجرف القاري و كذا يكن ليجد له أساس فـيما يخـ إال  أن هذا التصور لم 

 من الناحية  أعالي البحار، و هذا كون أن التقسيم ظاهر طبيعيا مع الجرف القاري

مختلف من حيث الص حيا  فيما يخص البحر العالي،األمر إال أنه ،ة جغرافيالو ةتضاريسيال

نتطرق لها فيما يلي بشيء مـن التفـصيل بالنـسبة ،  الذي يتطلب النظر من زاوية مختلفة

 .األبعـاد للتحـديد بـين هذه 

 

  عالقة المنطقة االقتصادية الخالصة مع الجرف القاريالفرع األول : 

 

ن ع قة المنطقة االقتصادية الخالصة بالجرف القاري أكار تعقيدا من أتجب اإلشارة إلى  

و قد نـبه  وهذا الخت ف الطبيعة وكذا الص حيا  ،،  ع قته مع باقي المناطق البحرية

ة ه النقطة في رأيه بالحكم الصادر عن محكمة العدل الدوليـذإلى ه (GROS   127القاضي 

دة ندا و الواليا  المتحكـ، بين  GOLFE DE MAINEنطقة في قضية التحديد البحري في مـ

 و ذلك باإلشارة إلى ما  يلي : 11/17/1424األمريكية في 

دة جدي هر إلى السطح مس لةة االقتصادية الخالصة تطرح  وتظمع منطقة الصيد أو المنطق « 

لمنطق االقتصادية وهي ضرورة معرفة  أين يوجد الحد الطبيعي بين الجرف القاري و ا

 »ميل ؟ 177ن الدولة الساحلية و كتلة المياه إلى حدود ية بيعالخالصة، وكذا إبراز ع قة التب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

159-   LUCIUS CAFLISH  :LA délimitation des espaces entre Etats  dont les   cotes se fond  

                                             Face ou sont adjacentes - in- traité du   nouveau droit de la Mer 

                                             Economica –paris .brulant. Bruxelles .1985. 

061 -ANDRE  PAUL ADOLPHE GROS : 1908-2004 / Juge français  a la  CIJ -1963 -1984. 
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     مندمجا في المنطقة االقتصادية الخالصة  يعتبر في الواقع  و قد ارت ى أن الجرف القاري

افـة واحدة أو كتلة واحدة ، ذلك أن كل من الجـرف يكون معها مـس ي  منفرد بل ل هوو

 .  عـا منطقة بحرية واحدةالمنطقة االقتصادية الخالصة يكونان مالقاري و 

و فطي الخط ف ،تظهر الع قة المعقدة بينهما في وجود نظامين قانونين لمنطقة بحرية واحدة و 

ور منطقطة االقتصطادية الخالصطة بنظامهطا القطانوني الخطاص ، و كونهطا سطتت ثر الذي أثطـاره ظهط

يقضطي نظطام سهطل أي من  النظامين سيبقى قائما هنطا ،  حول  بمـعـظم منطقة الجرف القاري 

يجططب االحتفططاظ  مأ نظططرا للتطططابق ، الخالصططة علططى نظططام الجططرف القططاريقتصططادية المنطقططة اال

 . (121  ؟معا في نف  الوقت بهما 

غاية  مي و محاذية له و ممتدة إلـى واجدة في ما وراء البحر اإلقـليو لما كانت هذه المنطقة مت

   فان ذلك  حر اإلقليمي ،ميل بحري من خطوط األساس المقاس منها عرض الب 177د دوح

، و خاصة من حيث النظام  داخل و التـشابك بين المفاهيمعـا من التـخلق نوو ال شك كان سي

 . ث الطبيعةو من قبل ذلـك من حي حيا  نوني لكل منهما  من حيث الصاالق

الذي كان في داخل المؤتمر الاالث إن اللبـ  بدأ يطرح بحدة انط قا من النص المركب  

ة للدولة الساحلية على يعن الـمنطقـة االقتصادية الخالصة يتحدث عن حقوق سياد اإلشارة 

من  45اه الـسطحية التي تعلوه   المادة وباطنه و على المي د الطبيعـية لقاع البحـرالموار

ر و باطنه فيما وراء بحمن االتفاقية ( ثم يجعل قاع ال 52دة النص المركب الموافقـة للما

 02مـن النص المركب الموافقة للمادة  21ل الجرف القاري   الـمادة قبيي من مـالبحر اإلقلي

 177إلى  11نكان من الواضح أن قاع البحر المتواجد في المجال مفقد إذن  ،من االتفاقية ( 

 .طقية ة متداخلة وغير منـقواء  بطريى الـسلن عبـحري يـخـضـع للمـفهـومي ميل

إلى غاية وبقيت على ذلك  -من النص المركب 42المادة   ءلـتداخل جاذا او محاولة لحل ه

التي انتهت   52/3ادة فـي الـم الموقع عليه من طرف الدول والذي  تم تجسيده  يالنص النهائ

يما فاقية  الخاص بالجرف القاري( فت إلى الجزء السادس من االتلث أحابحي -اقية فإليها االت

 بمفهوم االخت ف.طقة االقتصادية ـتحت المنر حبالقانوني لقاع اليخص النظام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 161-ALBERTO COSTI: L’arrêt de la Cour international de justice dans l'affaire du  golfe du- 

                                         Maine - Revue Québécoise de droit international (RQDI). 

                                         Volume 2-1985 – p 323-370-. 



22 

 

علوا الجرف قية و ك نـها تحيل بخـصوص المياه السطحية التي تفامن االتـ 02كمـا أن المادة 

ما في حدود دائـ مباشرة وذلكغير  بطريقة فاقيةاالتالجزء الخام  من أحكام  ري إلـىاالـقـ

 .(121  ميل بحري 177

لمؤتمر الاـالث االتضارب في اآلراء الذي كان قائما خ ل  نهيوالحقـيـقة أن هذا الحل لم ي

دونما انـتظار و ول األوروبية بحيث أن إنشاء المنطقة االقتصادية الخـالصة من قبل بعض الد

 يةداقتصاجعل التساؤل عن الصلة بين تطلعا  الدول الساحلية لمنطقة ، مر نهاية المؤت

ول ن بعض الدأحتى ،  طرح من جديد و الذي  خالصة و حقوقها على جرفها الـقـاري

ظهور مفهوم المنطقة االقتصاديـة الخالصة مع  نه التصريح ب كالنمسا و سنغافورة ذهبت إلى 

بنظامين  لجرف القاري داع للبقاء و هذا تفاديا  ل زدواجية مفهوم اق للم يـبواالعتراف بها 

 مختلفين على مجال بحري واحد في مفـهومه الطبيـعي.

فاوض سنة هور النص الوحيد شبه الرسمي للتو مع ظ،دايـة من الدورة الاالاة للمؤتمر وب

أنها تحتوي  بدىبدأ يظهر نوع من التناقض في أحكام االتفاقية المراد إنشاؤها بحيث  1405

وع من التناقض لبعدين بحريين هما المنطقة االقتصادية الخالصة و الـجرف القاري على ن

 .كونهما يقعان على مياه واحدة 

انتهاءها في الدورة األخيرة  و مع تطور المفاوضا  بقي المفهومان يسيران معا إلى غاية 

سبقا في النص شبه الرسمي ما كمحاولة لحل المشكل اقترح م  ، وال رب 1421رك يوفي نيو

لى أحكام أن يخضع عمق المنطقة االقـتصادية الـخـالـصـة إ 1400المركب للتـفاوض سنة 

تقدمت  كانت قد هو االقـتراح الذياقـية و المتعلق  بالجرف القاري والجزء  السادس من االتف

 تـحت كان يالـذ األولها ـمـشروع ة فيينية إلى لجنة االستخداما  السلميدول أمريكا ال ت به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من االتفاقية إلى عدم مساس حقوق الدولة الســاحلية في الجرف القاري بالنــــظام القانوني للمياه  02/1أكد  المادة  - 060

 كما هو مبين في التــالي  52التي تعلوه او الحيز الجوي فوق تلك المياه وهي مســـــالة تتطابق وما ذهبت إليه المادة           

 : تحت عنوان            

 حقوق الدول األخرى وواجباتها في المنطقة االقتصادية الخالصة :              

 في المنطقة االقتصادية الخالصة تتمتع جميع الدول، ساحلية كانت أو غير ساحلية ورهنا بمــــراعاة األحكام ذا    -1        

    ـــعلقة بالمــــــ حة والتحليق ووضع الكابــوالمت 20لمادة الصلة من هذه االتفاقية بالحريا  المشار إليها في ا             

 وخطوط األنابيب المغمورة وغير ذلك مما يتصل بهذه الحريا  من أوجه اسـتخدام البحر المــــشروعة دوليا كتلك             

 المرتبطة بتشغيل السفن والطائرا  والكاب   وخطوط األنابيب المغمورة، والمتفقة مع األحكــام األخرى من هذه             

 .االتفاقية             

                                                                 .  وغيرها من قواعد القانون الدولي المتصلة باألمر على المنطقة االقتصادية الخالصة  115إلى  22تنطبق المواد  -1         

 .بالقدر الذي ال تتنافى به مع هذا الجزء           
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  .MER PATRIMONIALE (123كر  الح عـنوان البحر

إلى  ،عملت دول عديدة وفي مقدمتها المجموعة اإلفريقية و عبر مشاريعهافأثناء المؤتمر  أما 

السعي من أجل جعل المنطقة االقتصادية الخالصة تمتص فكرة الجرف القاري ، و هو ما 

في الجلسا  األولى للجنة االستـخداما  السلميـة  1400أو   73صرح به  ممال كـينيا في 

 .بحار والمحيطا  لقاع ال

الجزائر دولـة إفريقية منها  15قت صداها في المشروع المقدم من الفكرة التي ل هذه

كما ، 1403 في و أديسابابا1401م الذي وجـدته في إع ن ياوندي ـ، بعد الدع1403في

ضررة جغرافيا وكذا الغير ساحلية باعتبارها رأ  مجال للمشاركة انـضمت إليهـم الدول المت

الذي لم ي هيئ آلية الجرف القاري  نظام في المنطقة االقتصادية الخالصة أكـار منه في

 من طرف الدول غير الساحلية أو المتضررة جغرافيا.للمشاركة 

عدالة من مفهوم الجرف قة االقتصادية الخالصة هي أكار رأ  أن فكرة المنطمن جهة أخرى 

مد  الدول اإلفريقية على ضرورة دعم ولقد اعـت،  ـيره المتناقضة و الغامضةعايالقاري و م

صادية الخالصة يهدف إلى الوصول إلى بعد طقة االقتالمـن نظرية هذه الفكرة كون أن القول ب

و هذا ،كرة التراث المشترك لإلنسانيةنه ال يم  بفأحدد ، جامع وعادل ، إضافة إلى بحري م

فكرة  الجرف القاري  والتي طغت عليهالمستعملة في تحديد ابهمة كله استبعاد للمعايير الم  

يمن على أفكار دول ـهن الم  االستئاار دون المشاركة ، وهي فكرة ال تتماشى والتضام

  التي أحكمت التموقع فـي مجـموعا  متضامنة إلى حد ما.  نوبـالج

    من الذين أسسوا قولهم ذاك على أن النظام الموحدو يمكن وصف هذه الفئة  األخيرة ب نصار 

 الحقوق،يل الماال على سبصة تصادية الخالطقة االقنحقوق الـدولة على المـ منتهبــين ما تضـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بتاريخ  Saint Domingue الخ صة التي تجسد  في  ما جاء به إع ن ،هذا المشروع هو في الواقع  -060

ضم هذا المؤتمر خمسة عشر دولة من أمريكا ال تـينية بغرض التنسيق فيما بـينها حول الموضوعا  التي  70/72/1401

ستناقش في الدورة األولى للمؤتمر الاالث للقـانون الـبحار التي كانت ستعقد في الشيلي و التي حولت إلى نيويورك عام 

صريح إقرار حق الدولة الساحلية في ممارسة حقوق سيادية على ثروا  المنطقة و من أهم ما تضمنه هـذا الـتـ 1403

المجاورة للبحر اإلقليمي، وهي المنــطقة التـــي أطـــلق عليـــها التـــسمية الـــواردة في النـــظريا  ال تــــينية بالبحر 

تــحديد عرض  لموروث في بعض الكتب  ، و يتمالتسمية إلى اسم البحر ا ههذبينما ترجمت   mer patrimonial  الحكر 

 أنظر في هذا : ، ريميل بح 177ل على أن ال يتجاوز دوهذه المنطقة البـحرية بموجب اتـفاق بين الـ
 

         *JEAN – FRANCOIS . PULVENIS : Zone Economique Et   Plateau   Continental  

                                                                      – Unité  Ou Dualité /   op cit- p 105  .   
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ا يعادل مو هو  ، ر و باطنهالب قاعل السيادية في استغ ل و استكشاف الموارد الطبيعية

الحقوق التي تمارسها الدولة الساحلية على جرفها القاري  ، إضافة إلى أن  بسط الحقوق 

ة بسط الحقوق على الجرف القاري على المنطقة االقـتـصادية الخالصة تفوق بصفة عام

           ي  م 57و  47أو يتراوح بين  حيث أن معدل العرض لهذا األخير جيولوجيا يعادلب

 هذاانط قا من ميل بحري ،  357بحري ك قصى حد إلى غاية ميل  177و استاناءا يفوق 

      اعتبر هؤالء أن مفهوم المنطقة االقتصادية الخالصة الذي يشمل منطقة الصيد الخالصة 

وهو  ي في بعد بحري واحدمبدئيا مفهوم الجرف الـقـار استغرقو الجرف القاري يكون قد 

 المنطقة االقتصادية.

صاره عملوا في باعـتـبار أن أن ، ثهوم لم يلقى صدى واسع في المؤتمر الاالإال أن هذا المف 

، بدال من البحث في الت سي  القانوني أو العلمي إن أمكن ، كونهم الجانب السياسي أكار

وهو   جميع الدول،و العدالة لل النامية(  بين الشعوبامن على فكرة التضاستندوا في توجههم  

 .ول إلى أهدافها له الدول الكبرى التي كانت أكاـر براغماتية في الوصتعممنطق ال تس

نطقة لها نظامها الخاص قد ـص  كمـقاري منفـبالمقـابل فان أنصار فكرة بقاء الجرف ال

خاصة القائلين  لقانون البحار، داخل المؤتمر الاالثفي المفاوضا  من الت ييد   كسبوا الكاير

   (  الذيـن عـملوا على تحسينه قانونيا la Marge Continentale 124 بمعيار الحافة القارية 

ـيـث اعتمدوا على الـقول أن الجرف القاري هو في ح،لسندمن حيث ا و علميا لدى الدول

ى عك  المنطقة ليعي عجيولوجية موجودة في الواقع الطب الواقع حقيقة جـغـرافـية و

 .فقط  ةة  قانونيبطريقمحدد وهـمي  ي هي عبارة عن بعدتاالقتصادية الخالصة ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 la Marge  فاقية باستعمال المعايير العلمية التضاريسية الجغرافية   الحافة القارية اتسم القسم السادس من االت - 064

continentale  األعماق ،ABBYSSES  االرتفاع القاري، GLACIS PRECONTINENTALE إضافة إلى

المعايير القانونية ،إال انه من جانب الدول فكان األمر متعلـق فقط بشـيء واحـد هـو محـاولة إيجاد الغطاء القانوني لرغباتها  

و إال ف  مفر من استعمال قواعد القانون الدولي للوصول إلى ، أو لتبرير هذه التطلعا  إما جغرافيا و جيولوجيا إن وجد 

إذا ال يشكل عندهم إال بداية   LES GEOLOGUESاخت ف فكرة الجرف القاري عند علماء األرض  بهذا بسبذلك ،و 

الحافة القارية ، أي مـا بـين الساحل و حد الجرف و عندما يصعب تعـيـين هـذا األخير فحـيـنـها يمتد الجرف القاري من 

 ر، أنظر في هذا:مت177متر إلى  177العلوية فيها  الساحل إلى النـقطة التي يبلغ عمق الـمـياه

 

    * LE DROIT DE LA MER - La Définition Du Plateau  Continental- Division Des Affaires  

                                                  Maritimes Et Droit  De La Mer - Bureau Des Affaires    

                                                  Juridiques -Un - New York 1994/P 02 .     
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ا البعـد بنظام لى هذـقاء عـكرة اإلبـلى فـاع عـلت دول أمريكا ال تـيـنـيـة على الدفـمـد عـو ق

باستـاناء بعــض  ، ياهشبه ال متن هالقــول عنه ب نــ يمكنها صاحبة جرف قاري ـألن مختلف

 1.777يمتد إلـى أكـاـر من أما الدول األخرى فجرفها القاري  (،125الدول مال الشيلي  

ميل أحيانا داخل المحيط ، و هذا ما ي حظ في دعم هذه الدول  لفكرة بقاء الجرف القاري 

ريع المقدمـة من طـرف ابارز في المـش كان و هو توجه، منفصل بنظام قانوني خاص به 

 .ك مـا  و المكسـي يـناألرجنت

إذ أن  لى ضرورة التمييز بين المفهومين ،فـاوضين  إلى الت كيد عوذهب فريق  من المت 

هر  من حيث التعريف فقط ، بل مـن حيث النظام و الطبيعة أيضا ، فدعاة الفرق بينهما ال يظ

 و التي االزدواجية يميزون بين تعريف المنطقة االقتصادية المؤسسة على معيار المسافة 

ين تعريف الجرف القاري الذي و ب ،( 122  ظام مختلفعـتبـر قاع البحر فيها خاضع لنـي

هم في حدياهم عن طبيعة كل منطقة ( ، كمـا أن120غرافي و جيولوجي يبقى مرتبطا بواقع ج

لية تحت يبقى الجرف القاري امتدادا طبيعيا إلقليم الدولة الساح في الوقت الذينه أاعتبروا 

ة و أن بعض الدول ل خاصنطقة االقتصادية الخالصة كانت محل جدالبحر، فان طبيـعـة الـم

 .عتبرتها من قبيل أعالي البحارا،ري حليمها البخوفا من ضيق إق

إلى أن الدولة الساحلية تمارس   أشار 00ادة أن نص الم وهوفرقا آخر  هؤالء يضيفو  

ي المنطقة حقوق سيادية ف 52رس وفقا للمادة وق سـيادية على الجرف القاري بينما تماحق

انية مجرد إطار تمارس فيه تلك أن األول هو محل الحقوق بينما الا أي،االقتصادية الخالصة 

حقوق ، هذه الحقوق التي يعتبرها أنصار االزدواجية خالصة تماما في الجرف القاري بينما ال

و ال مجال  االصة ، وبالتالي فالمفهومين مختلفين تمامهي تفضيلية في المنطقة االقتصادية الخ

 حيث الطبيعة ومن حيث الحقوق في نظام واحد. لدمج مجالين مختلـفين من

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .ال تينية األخرى مال المكسيك و األرجنتينـ الن لديها جرف قاري بالمفهوم الجغرافي ضيق جدا مقارنة بدول أمريكا 065
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      البحـر  على قاع القول الجرف القاري إن أمكنحوذ و كانت النتـيجـة في األخير أن است

أين أكد  االتفاقية على ذلك بالـقول  الخالصة،و باطن األرض الخاص بالمنطقة االقتصادية 

نه فيما يتعلق بباطن األرض وقاع البحر الـخاص بالمنطقة أ الاالاةالفقرة  52في المادة 

 و الخـاص بالجرف القاري.  االقتـصاديـة تـطبق أحكام الجزء السادس من االتفاقية

 1421من اتفاقية  52و 55واد و لقد حدد النظام القانوني للمنطقة االقتصادية الخالصة في الم

مي و م صقة له يحكمها النظام ضحت أنها منطقة واقعة وراء البحر اإلقليأو 55فالمادة 

  أن المنطقة فقد حدد 52انوني المميز و المقرر في الجزء الخام  ، أما المادة قال

ي يقاس ميل بحري من خطوط األساس الذ 177االقتصادية الخالصة ال تمتد إلى أكار من 

 . منها عرض البحر اإلقليمي 

رض المساحا  أيشمل قاع و باطن فانه  02وفقا للمادة و بالنسبة للجرف القاري و  

قليم تلك الدولة البري إل ما وراء بـحرها اإلقليمي في جميع االمتداد الطبيعي إلىالمغمورة 

ميل بحري من خطوط األساس التي يقاس منها البحر اإلقليمي إذا لم يكن  177افة إلى مس

من اتفاقية  52/1ن المادة ارية يمتد إلى تلك المسافة، وانط قا مالطرف الخارجي للحافة الق

لموارد الطبيعية شاف و استغ ل اكتي تمارسها الدولة الساحلية باستد الحقوق اليدتح تم1421

 . لمياه التي تعلو قاع البحر و باطن أرضهفي ايـة حالحية منها و غير ال

م أن النظطططام الجطططـديد للمـنطططـطقة االقتصطططادية الخالصطططة  شطططمل قطططاع و بطططاطن المسطططاحا  ورغططط 

أبقططى علططى نظططام ،إضططافة إلططى الميططاه التططي تعلوهططا ،المغمططورة الممتططدة وراء البحططر اإلقليمططي 

ميطل  177بعطد مطن أسي ليمتلك إمكانية االمتطداد إلطى الـقاري محتفظا باستق له المؤسالـجـرف 

و نجطد كطذلك  ، 72الفقطرة  02( حسب المادة 122ميل بحري  357بحيث ال يزيد عن  بحـري

 ادة فيما يـتطـعلق بقطاع البحطرتـمارس الحقوق المبينة في هذه الم أنتنـص عـلى  71 /52المادة 

و هطذا يعنطي تططـبيق ،لجرف القطـاري بطا الخطاص  وفقا للجطزء السطادس نطقةللمه اطن أرضب و

 فيما يتعلق بممارسة الحقوق السطيادية المنطقة االقتصادية الخالصة على رف القاري الجنظام 

 .عية ــغ ل الموارد الطبيـاستكشاف و است، أي و التي هي نفسها  القتصادية  و ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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تـطبطـيق نظطام المنطقطة االقـتـصطـادية الخالصطة علطى المسطافة  المتفاوضطين بعطضولقد اقطـترح 

ميل بحري و االستدالل بالجـزء السطادس مطن االتـفطـاقية فيمطا لطه ع قطة  177التي ال تزيد عن 

ميطل بحطري و ال  177ال يوجطد الجطرف القطاري إال بعطد  علطى أن باالسـتـكـشاف و االستغ ل 

ع عطرض ابعطدما اسطتقط،  فقطط  ميل بحري 157 بمسافة ميل بحري أي 357يمتد ألكـاـر من 

وهو  ميل فقط  177ما وراء و عليـه يتحدد الجرف القاري فيخـالـصة ،المنطقة االقـتصادية ال

 ما لم يؤخذ بعين االعتبار.

لطذي كطان لطه دور أثنطاء التفطاوض و الـنـقطـاش فطـي هطذا الموضطوع أثطـناء ولعل األمر الحاسم ا 

المؤتمر الاالث هطو أن الجطرف القطاري حينهطا كطان عبطارة عطن أحكطام قانونيطة واضطحة سطارية 

هي عبارة  J- PULVENISأو كما قال األستاذ   (124  1452المفعول بموجب أحكام اتفاقية 

 .(LEX- LATA  107 نوني الوصف القاعن  أحكام تدخل في إطار 

فـكرة المنطقة االقتصادية الخالصة التي كانت في ذلك الوقت مـجـموعة  ذلك ، على عك 

دون أن يت كد دورها في الواقع القانوني  من المشاريع القت قبول ورضا  الدول ال غير،

هي في طريقها إلى التطلع إلى أن ف( LEX – FERENDA  101أو عبارة عن ،  المكتوب 

بغض النظر عن ما  دها ،بقواعـ الدول  ـتكم عـندهاحت ( 101 مطبقة   تصبح قاعدة قانونية 

في الوقت  ه وأن إال إذا كان هذا األمر في صورة القاعدة القانونية العرفية أو المكتوبة ،

دول ذا  العمل الواقعي على نقطة أخرى تـشير إلى نجاح ال هذهو لعل ، ت كذلك الراهن ليسـ

مبني أساسا على عدم المساواة  الدول التـي كـانـت تسعى وراء مبادئ تريد تجسيدها في عالم

،أكـار من ماـالية التـعاون  في مجال الع قا  الدولية منةيعك  واقع القوة و الهيو 

 والتـضامـن فيما بينها .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شاركت في أعدادها  1452وهذا بموجب االتفاقية الرابعة الخاصة بالجرف القاري ، وتجدر اإلشارة إلى أن اتفاقية   -060

 .1424دولة و دخلت حيز التنفيذ سنة  33دولة  وصادقت عليها  45قعت عليها دولة  ،و  22        
 

001 -  LEX  LATA     : est un locution latine qui signifie « la loi telle qu’elle existe »  

                                   par opposition a l’ex ferenda . 
 

000-  LEX  FERENDA: est un locution latine qui signifie future loi/ dans le sense de ce qui   

                                     Devrait être la loi  par opposition à lex lata   .   
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                                                                  – Unité  ou dualité /   op cit- p 105 .                           

                                                                                      

http://fr.wikipedia.org/wik
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 الفرع الثاني: عالقة المنطقة االقتصادية الخالصة بأعالي البحار 

 

هي تلك المنطقة من البحار و المحيطا  التي ال تـخـضع للسـيادة اإلقـليـمـية  البحر العالي 

للدولة الساحلية أو غير الساحلية و هي مناطق حرة ال تـقبل السيطرة و التملك أو وضع اليد 

اسـتـخدامها و االستـفـادة منها ثابت لجميع الدول و هو ما يشكل مفهوم الـتـراث  كما أن 

م المبدأ في ظل اتفــاقية األمـ ن حيثهو مفهوم يتـسم بالوضـوح مـ نـسـانية ، والمشـتـرك لإل

، و لقد انطوى الجزء الحادي عشر من االتفاقية على المبادئ العامة  1421المتحدة لسنة 

  المحيطاو رعرفها على أنها تشمل قيعان البحا تشكل اإلطار القانوني للمـنطقـة ،بحيث التي

معروفة وهو بذلك يكون قد أخرر جميع األبعاد البحرية الد الواليـة الوطنية،فيما يتجاوز حدو

  .يجة  مواردها ملكية مشتركة لإلنسانيةمنها ، و هو ما يجعل بالنت

بحار و المحيطا  و باطن أرضها ومواردها المنطقة و هي قاع ال 132تبر  المـادة ولقد اع

امة رقم ة العده قرار الجمعـيابة عنها و هذا ما أكتعمل بالني والسلطة، راث مشترك لإلنسانية ت

ة الع قة بين المنطقة االقتصاديو مـن هنا يمكن تكييف ،  10/11/1407المؤرخ في  44/10

ولة والجهة الخالصة و المنطقة على أنها ع قة تعارض من حيث الص حيا   والحقوق المخ

  :التالية الا ث  يبدو ذلك من  زاوية المحاور المؤهلة لممارستها  و

 (res communis 100 و مبدأ   ـ من حيث حق بسط السلطة 0

فان  ، 1421سواء تعلق األمر بقانون البحار الك سيكي  أو ذاك الذي ترتب عن اتفاقية   

نوع من الحرية  1421فت اتـفاقية وقد أضا حار كانت دائما مرادفة للحرية ،أعالي الب

       ولي  ألي دولة أن تدعي ،ميع أصبحت تلك المـنطقة ملك الجــيث حبفقط ،  ئولةالمس

ومن ثم فان أعالي البحار هي عبارة ، أو تمارس السيادة أو حقوق سيادية على أي جزء منها 

عن فـكل ما يخــرر  ، وهو  غير محـدد ،للدول ـليمية بـعد بـحري خارر  الواليــة اإلق عن

ومن ثم فهو ضمن ص حيا   من أعالي البحار خل ضمنيد ،حدود الواليــة الوطـنية 

  السلطة  الدولية  فيما  يخص القاع  و ثرواته غير الحية  من حيث االستغـ ل  و االستـكشاف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

177- Res communis : est une expression latine utilisée en droit qui désigne une chose  

             ou un bien commun qui de - par sa nature – ne peut être  appropriée, elle appartient     

             A tout le monde  et utilisable par tous. 
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في حين أن المنطـقة االقتصادية الخـالصة ، نظامها القانوني  يخول للدولة الساحلية  حقوق 

يضا تعطي الحق للدول األخرى  وهي أ ،(102سيادية أو باألحرى الحقوق االقتصادية فيها  

 وحسب االحتياجا ،روا  المنطقة االقتصادية بمفهوم الحق تحت سلطة الدولة الساحلية ثفي 

ال يتجاوز  أنأما من حيث القياس فان المنطقة االقتصادية محددة بعرض يجب المحددة منها ،

 البحار.يعة أعالي ـاها طبـت ب لة ـ هي مسو  ىصـكحد أق يل بحريم 177

 

 : ـ من حيث الحق في الثروات -0

 

مـن االتفــاقية و المتعلقة  بالمنطقة  52في نص المادة لفظا  الحـقوق المنصوص علـيها  

االقتصادية الخالصة هي عبارة عن حقوق استئاارية في األصل للدولة الساحلية فقط ، مع 

سواء ما  المتضررة جغرافيا،الحبيسة و بعض االستاناءا  الخاصة بمشاركة الدول األخرى

فيما يخص الدول المتضررة جغرافيا  حسب  أو  52المادة  تعلق بالحقوق الواردة في 

 .من االتفاقية  07مقتضيا  المادة 

شاطئة لبحار و التي عرفت  مفهوم التضرر الجغرافي بـ   الدول الساحلية، بما فيها الدول الم  

قعها الجغرافي معتمدة في حصولها على إمدادا  كافية مغلقة أو شبه مغلقة، التي يجعلها مو

من السمك ألغراض تغذية سكانها أو جزء من سكانها على استغ ل الموارد الحية للمناطق 

االقتصادية الخالصة لدول أخرى واقعة في نف  المنطقة دون اإلقليمية أو اإلقليمية، وكذلك 

 . قتصادية خالصة خاصة بهاالدول الساحلية التي ال تستطيع إدعاء مناطق ا

خاصة ما يتعلق  ، بينما في أعالي البحار هذه الحقوق مخولة لجميع الدول دون استاناء 

بشرط مراعاة المعاهدا  الدولية الخاصة  ، من االتفاقية  112بالصيد كمبدأ عام طبقا للمادة 

التي تم تنظيم و كايرة  الترحال األنواع المهددة باالنقراض أبتنظيم الصيد أو منع صيد بعض 

  الموزعة األصنافب المتعلق اء االتـفاق لة جـ ه المسـذن أجل هـ، ومصيدها وفق نظام محدد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حقوق الدولة الساحلية وواليتها وواجباتها في المنطقة االقتصادية الخالصة: 52المادة  -000

 :للدولة الساحلية، في المنطقة االقتصادية الخالصة  -1 

 .حقوق سيادية  -أ                       

  .والية على الوجه المنصوص عليه -ب                      

 .الحقوق والواجبا  األخرى المنصوص عليها في هذه االتفاقية -ر                     

 تولي الدولة الساحلية في ممارستها لحقوقها .....، المراعاة الواجبة لحقوق الدول األخرى    -1          
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الدول الساحلية من  تهاو الذي هو نتار الجهود التي بذل( 104  74/72/1445المؤرخ في 

 سنة  خاصة مع التوجه الدولي بعد،ناطق البحرية المحاذية لسواحلها جل مد السـيادة إلى المأ

ار التي كانت سائدة في النظر في مبدأ حرية أعالي البح  أين  تم العمل على إعادة 1421

   الحية.والتي ترتب عنها ضرر بالغ خاصة فيما يخص الاروا القانون الدولي الك سيكي

 

   من حيث النظام القانوني الواجب التطبيقـ  3

 

تبعد تطبيق أحكام أعالي البحار ست االتفاقية من 22بالعودة إلى أحكام االتفاقية  نجد المادة   

لكن من الناحية  ، ا القانـونيان مختلفان تماماالقتصادية الخالصة أي أين نظامهمعلى المنطقة ا

  طقةالحريا  الموجودة في أعالي البحار تمارس على هذه المن الواقعية  نجد أن ذا 

ع الكاب   و خطوط ض،التحليق ،و بحيث نجد حرية الم حة يستانى منها فقط حق الصيد ،و

      ها كونها من أعالي البحارنالحريا  في واقع األمر ال تنفي عو هذه  األنابيب المغمورة ،

رضتها الـدول البحرية ا  األربعة من الشروط التي فكانت هذه الحريأيضا و في الواقع 

 .جل القبول بفكرة المنطقة االقتصادية الخالصةأالكبرى من 

فان الع قة  ،تعارض أحيانا ح بين البساطة و التداخل أو الولئن كانت الع قة القانونية تت رج 

   هي أنها تتمال في الوحدة الجغرافية والجيولوجية اال  البحريـة ومجالطبيعية واحدة لهذه ال

 بحيث أن ببيئة المجال البحري ال تعطي أي اهتمام لهذا .ا معا مو البيولوجية له

طوة قتصادية بوضعها الحالي تكون الخفي نهاية عرضنا هذا يمكن القول أن المنطقة اال

ممكن من  بغرض فرض أكبر قدرجاال  البحرية و هذا ولى نحو مطالبا  الدول اتجاه الماأل

 ة للدولة الساحلية على أساس فكرة الحقوق المتبقية و التي ذكرتها الوالية الوطنية الكامل

اشرة الحقوق المتبقية إلى كافة الدول ن هذا النص لم يسند االختصاص بمبوإذا كا،52المادة 

أن الدولة السـاحلية  ىإلتنب  بعض الفقهاء على المدى البعيد ي، فوال حتى الدولة الساحلية 

سوف تسعى إلى االنفراد بالجانب األعـظم من الحقوق المتبقية على أساس أن الشطر األكبر 

 من األمر قد تم قبوله بإنشاء مجاال  بحرية جديدة نافست فكرة أعالي البحار. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
179 - HABIB CHERARI : L’accord Du 04/08/1995 Sur Les Stocks  Chevauchant  Et    

                                          Les Stocks De Poissons Grands  Migrateurs.                                     

                                          - RGDIP -  1996 N 2 P 307 ET 308. 
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 حدود المنطقة االقتصادية الخالصة:  المبحث الثاني

 
إن مسالة التحديد كانت دائما ضمن المواضيع التي أخذ  حيزا كبيرا في إطار المفاوضا  

أو خ ل المؤتمر الاالث لقانون البحار و هذا كون أن  1452ألمر باتفاقية سواء ما تعلق ا

ها نصيب كل دولة في السيطرة على أكبر عتمد هي من ستحدد على ضوءالتي ست   رالمعايي

 .(180)و منه سيتحدد الحق في الاروا  التي تحتويه  ،رية أو القاعبحياه القدر من الم

جل ار عرضا على المحاكم الدولية من ألة هي األكوحيث أنه من أجل ذلك كانت هذه المس  

ه المحاكم و كذا دود البحرية بين الدول إلى درجة أن القرارا  الصادرة عن هذتحديد الح

 ضائية من جهة ـبقة القلساانونية من باب اـفية قبحت تشكل خلأص، المعايير المستعملة  فيها 

  وفقا لقراراتها كتفسير ألحكام االتفاقيا مه المحاكأخرى اعتبر  وجهة نظر هذمن جهة  و

 (.121في مجال التحديد البحري  

مع كانت نتيجة للط ،وتجدر اإلشارة هنا إلى أن فكرة مد السيادة إلى امتدادا  بحرية جديدة  

ا و قاعها معا  المجاال  البحرية بسطحهر ممكن من كبر قدالجامح للدول في السيطرة على أ

ومن أجل ذلك فانه با  من الضروري أن توضع ضوابط و أطر لتكون كحد  المتداد السيادة 

الساحلية  في اتجاه البحر بوجه عام في حالة  البعد المفتوح على البحر العالي  أو على تقسيم 

 قواعد الطبيعةو   المجاال  البحرية في حالة التقابل أو التجاور، وهذا في إطار حدود العدالة

 التي تحكم المجال البحري .

ارت ينا دراسة موضوع التحديد البحري للمنطقة االقتصادية الخالصة  في ،جل ما سبق ومن أ 

األخير الذي أصبح يدخل  ذا ومنه إمكانية االحتكاك باروا  هأوال ،مواجهة البحر العالي 

ومدى ت ثير ذلك في المجاال  البحرية ، لنتطرق  باطنه في مفهوم التراث المشترك لإلنسانية 

البحري  الخارجي للمنطقة االقتصادية في حالة التجاور والتقابل مع دول  إلى التحديدبعدها 

 ديد البحري بالنسبة للدولة األرخبيلية.التحتم هذا المبحث بالتطرق لقواعد ختأخرى ، لن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

180- JEAN FRANCOIS  PULVENIS : Le plateau continental, définition et régime 

                                                            Des ressources-traité du  nouveau droit de la Mer  

                                                            -opcit -p 329. 
 

 بريطانيا النرويج، قضية   1451أشهر القرارا  التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في هذا المجال : قضية المصائد -000 

 .ألمانيا هولندا و الدنمرك 1424تون  ليبيا ، قضية بحر الشمال  1421 خليج قاب          
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 .المطلب األول: حدود المنطقة االقتصادية في مواجهة البحر العالي
 

ميل بحري  177كحد أقصى  بــ  ةعرض المنطقة االقتصادية الخالص 1421حدد  اتفاقية  

قاس منها هذا البعد توحيد النقطة التي يأين عملت على  ،منها   50ادة وهذا حسب المادة الم

 (121اإلقليمي وهي خطوط األساس التي اعتمد  لقياس األبعاد البحرية األخرى   البحر عم

وخط األساس هو عبارة عن خط وهمي ينتهي عنده اإلقليم البري  أو المياه الداخـلية  و يبدأ 

فاقية في المادة دد  االتعالي،  وقد حى  ما عدا البحر المنه قياس كل األبعاد البحرية  األخر

 خط األساس وهذا وفق المعايير التالية:  معة الطرق التي يمكن بواسطتها رسالخامسة و الساب

  
  خط األساس العادي : -0 

نه النقطة التي ينحسر عنها الماء في الحد المادة الخامسة  التي عرفته على أوأشار  إليه   

من اتفاقية البحر  73نف  المعيار قد تمت اإلشارة إليه في المادة األدنى من الجزر، وكان 

، وبهذا فان الخيال القانوني يقوم برسم خط موازي  لساحل الدولة  1452اإلقليمي لسنة 

 التي تشكله. (121وءا   زي في المنعرجا  و النتالساحلية  ويتطابق معه بالتوا

بير عن النقطة التي يحسب منها البعد البحري كان اعتماد هذه الطريقة قد وضع حد لجدال كو

 ه الطريقة نجاعتها في السواحل المستقيمة ( ، وقد أكد  هذ183من زاوية انحصار الماء  

            إال أنها ال تفي بالغرض المطلوب في السواحل كايرة االنكسار ، أو القليلة االنبعار

 طيا  الجغرافية. أو المتداخلة ،  ومن أجل ذلك اعتمد  االتفاقية معيار آخر يت ءم والمعـ

 

 خط األساس المستقيم : -0

    قد يحدث أن يشمل الساحل مجموعة من الجزر القريبة أو انبعار عميق أو انقطاع فيه 

خط مستقيم بين ة وهذا بربط بشكل بسيط مقارنة بالطريقة السابقه الطريقة وهنا تعمل هذ

من الشاطئ  فقط دون تتبع االنبعاجا  فيه ، وبذلك تعتمد النقطة البارزة والتي النقاط البارزة 

 من ادة السابعةــريقة المــه الطونظمت أحكام هــذجزر، للعنها الـماء في الحد األدنى  ينحسر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

000- la ligne de  base / the Baseline . 
 

182- Cavaré  Louis : Le Droit  International  Public  Positif  -  Paris 1969 -   P 774.  

 

    .1730و 1732ص / 1407 - اإلسكندرية ، منش ة المعارف -قانونالامة في األحكام الع - الغنيمى تمحمد طلع -183
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التي كانت كمرجعية لها أحكام القضاء الدولي  حيث اعتمدتها محكمة العدل الدولية   ةاالتفاقي

في القرار المتعلق بالجرف  اإليه 1424سنة في وأشار   1451في قضية المصائد في 

على ضرورة احترام بعض القواعد الخاصة  د( وتم الت كي124القاري لبحر الشمال  

ه الطريقة ، و األهم قامت الدولة الساحلية باعتماد هذالمذكورة في فقرا  المادة السابعة ،إذ 

ن تطبق نظام خطوط األساس ال يجوز للدولة أ « في هذا ما جاء  به الفقرة األخيرة  بالقول

المستقيمة على نحو يفصل البحر اإلقليمي لدولة أخرى عن أعالي البحار أو عن المنطقة 

مر مماثل لفقد  الدولة األخرى االتصال بالبعدين ا وقع أفلو فرض    »االقتصادية الخالصة 

 .اآلخرين مباشرة من بحرها اإلقليمي وهي حالة غير مقبولة 

 

 الحاالت الخاصة :  -0

هناك مجموعة من الحاال  الخاصة التي ال تقــبل أن تطبق عليها األحكام  السابقة، ومن ثم   

جاء  االتفاقية بمجموعة من القواعد لتطبق على كل حالة على حدى ، وهذه الحـــاال  

والتي نظمتها المواد  و الجزر الشعب المرجانيةبتخـص خطوط األساس الخاصة 

 من االتفاقية .111و 72

هي الخلجان التي  ةوالحالة الاالاالتاسعة  ب األنهار التي نظمتها المادةص  والحالة الاانية هي م  

ميل بحري   14تعود سواحلها لدولة واحدة و التي حدد   المسافة بين رئسي الخليج ب قل من

والتي هي  ج حيـنهاليبين النقطتين و تصبح مياه الخ يربط أين يمكن حينها استعمال خط 

 .مياه داخـلية  مادون الخط المستقيم كلها 

 التي ، و 17من المادة  75أحكام الفقرة حينها  فتطبق، ميـل  14أما إذا فـاق المدخل عرض  

  (125التطبيق على ما يعرف بالخلجان التاريخية التي تحكمها قواعد خاصة   من تياستان

 ، لكن يبقى اإلشكال في تحديد مفهوم الخليج التاريخي ومـدى تخضع لسلطة الدولة الساحلية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بين النرويج  و الســــويد  Grisbadarna    le récifs deوقد سبق لمحكمة التحكيم الدائمة أن اعتمدته  في قضية  -004

 111ص  -المرجع السابق –محمد الحار حمود    -        

            Voir  aussi - recueil  des sentences arbitrales –volume XI - p147-nations unies 2006. 
 

 م الخليج التاريخي أن تبسط الدولة الساحلية سيادتها على ذلك الخليج لمدة طويلة شترط القانون الدولي لتطبيق  أحكاي -005

 . أو غير معلومة  ثم أن تقبل الدول األخرى  بذلك التصرف  دون اعتراض        

  DUPUY- René Jean- la mer sous compétence  nationale – traite de nouveau droit  de la mer   

                             -Economica –    paris .bruylant. Bruxelles .1985  p 235. 
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من االتفاقية إلى اعتبار المنشئا   11كما أشار  المادة ،  إقرار الــدول األخرى بتاريخيته

و من ثم يمكن االعتداد بها في وضع خطوط األساس  ،المرفئية  الدائمة   جزءا من الساحل 

 أو التحديد. أثناء القياس

وعلى اعتبار جميع ما سبق فانه يمكن االعتماد على نف  القواعد أثناء تحديد عرض  

لة التي ال تحدث آي إشكال  كون أن ي مواجهة البحر العالي و هي المس المنطقة االقتصادية ف

أي تداخل مع حدود دولة أخرى ، إال أن اإلشكال ياور في الحالة األفق مفتوح وال يعترضه  

 في المطلب التالي: ما نقوم بمناقشته متجاورة أو متقابلة و هو التي تكون فيها الدول

 

 المطلب الثاني: حدود المنطقة االقتصادية في حالة الدول المتقابلة و المتجاورة

 

نه عند قياس عرض المنطقة االقتصادية الخالصة  في مواجهة البحر لقد أشرنا فيما سبق أ 

وهذا بنف   ،ميل بحري  177العالي فانه تم االعتماد على خطوط األساس كمنطلق لقياس 

كون أن اإلقليم البري مقارنة بالساحل  هو من سيحدد المعيار  المعتمد لقياس البحر اإلقليمي 

 د .عموما  نقطة االنط قة في التحدي

بحيث تم االعتماد على نف  المعايير ، ختلف يأما في حالة التجاور أو التقابل فان األمر  

من الجزء  23المادة   بين يالمتبعة لقياس الجرف القاري والدليل على ذلك التطابق الحرف

من الجزء الخام  الخاص بالمنطقة  04السادس الخاص بالجرف القاري مع المادة 

مكن م حظة وي، (، حيث تم اعتماد نف  المعايير بنــف  الفقرا  122  االقتصادية الخالصة

  :يه المادة لتحديد حدود المنطقة االقتصادية وهذا كالتالاألس  المعتمدة في هذ

 ترم ـرط أن يحبش وهذاحديد بموجب اتفاق ضرورة الت في الفقرة األولى على 04مادة أكد  ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : االقتصادية الخالصة بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتالصقةتعيين حدود المنطقة :      04المادة  -006

   علىفاق ـن طريق االتـع ةمت صقأو القابلة ـالدول ذا  السواحل المت يتم تعيين حدود المنطقة االقتصادية الخالصة بين - -1

 جل التوصل إلى حل أساسي لمحكمة العدل الدولية، من من النظام األ 32أساس القانون الدولي، كما أشير إليه في المادة       

 .منصف      

 يهاـإذا تعذر التوصل إلى اتفاق في غضون فترة معقولة من الزمن، لج   الدول المعنية إلى اإلجراءا  المنصوص عل -1-

 .في الجزء الخام  عشر      

 عنية بروح من التفاهم والتعاونـــ، تبذل الدول الم1فقرة في انتظار التوصل إلى اتفاق وفقا لما هو منصوص عليه في ال -3-

 ترة االنتقالية على عدم تعريض ـــمل خ ل هذه الفــــقصارى جهودها للدخول في ترتيبا  مؤقتة ذا  طابع عملي، وتع      

 .النهائي يدحدتوال تنطوي هذه الترتيبا  على أي مساس ب مر تعيين ال ،ائي للخطر أو إعاقتههالتوصل إلى االتفاق الن      

    عيين حدود المنطقة االقتصادية الخالصة وفقاـــصل في المسائل المتصلة بتـــعند وجود اتفاق نافذ بين الدول المعنية، يف -4-

 .ألحكام ذلك االتفاق      
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لها ، مما يعني القواعد االتفـاقية  ا دون تحديدذلك االتفاق  قواعد و مبادئ القانون الدولي وهذ

 .نها ، وعلى أن يؤدي ذلك االتفاق حتما  للوصول إلى حل منصف للطرفين معــاو العرفية م

ه التطبيق ، ولمعرفة سبب كل هذعقدة وصعبة الفهم و مو ألول وهلة تظهر هذه الفقرة 

، تجب معرفة أن مسالة التحديد داخل المؤتمر الاالث عرفت  04العمومية في نص المادة 

تجاه يؤكد على ، بحيث ظهر اتجاهين أساسين في هذه المس لة ،اانسدادا في المفاوضا  

تجاه مالته  مجموعة اضرورة  تطبيق  قاعدة تساوي األبعاد أو خط الوسط   في التحديد وهو 

   الكويت  و   ركالدنماليونان ، ايطاليا ،  مالطا  اسبانيا ، تون  ،اليـــمن ،  من الدول منها 

و تــشكل إطارا  فكرة قواعد اإلنصاف كونها غامـضة  ه استبـعدو وجهة النـظر هذ

 عاد.ـفضفاضا و هي  ال ترقى إلى  وضوح قاعدة خـط الوسط  أو تساوي األب

ة التحديد طبقا لمبادئ اإلنصاف و مراعاة الظروف أما االتجاه الااني فدافع عن فكرة ضرور

 الخاصة التي اعتمدتها محكمة العدل الدولية في قرارها المتعلق ببحر الشمال والصادر في

نه أن يهدد األمن ألبعاد من ش ، مستندة إلى أن عدم المرونة في قاعدة تساوي ا1424 سنة

من ثم فان تلك القاعدة إن كانت  و، ة صالدولي كونه ال يعطي أي اعتبار للظروف الخا

ال بحر الشــمال ، إال أن تطبــيقها في حاال  أخرى قد صلح في ظروف  جغرافية معـينة مـت

 . عدالة ا نتيجة عكسية وهو تجسيد للتكون له

، فرنسا  وقد دافعت عن هذا االتجاه دول مال الجزائر   المغرب ، ليبيا ، تركيا ، رومانيا 

للمؤتمر في  ةه االزدواجية في الرؤيا فان بداية من الدورة الاالاونتيجة هذ (،120والعراق  

و هو يتضمن اإلشارة    70/75/1405بتاريخ   TUN جنيف صدر نص التفاوض الموحد 

عن طريق  االتفاق  دية في حالة التقابل أو التجاورإلى ضرورة تحديد حدود المنطقة االقتصا

وفي ام حسب اقتضاء  الحال خط الوسط أو تساوي األبعاد مع استخد وفقا لمبادئ اإلنصاف

 ( .122يتصل بذلك من ظروف  مراعاة جميع ما  نف  الوقت

المفاوضا  في  خ ل  نقـسام الذي كانالفعلية ل الصورة تعك  كانتـيغة وهذه الص

  المؤتمر، أيـن كانت كـل دولة أو تكتل يعـمل على فـرض وجـهة نـظره من منظور مصلحي.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
007 - LUCIUS CAFLISH : Les Zones Maritimes Sous Juridiction Nationale – Leur Limite   

                                             Et Leur Délimitation – RGDIP 1980  p 64 . 

 .424ص  / المرجع السابق –محمد الحار حمود     -000
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أين ظهر  1421مصرة على مواقـفها إلى غـاية الدورة العـاشرة في سنة  فوبقيت األطرا

لة من ش نها أن تهدد االتفاقية بكاملها،  مما أدى إلى  تدخل رئي  المؤتمر الجديد  ب ن المس 

( بصيغة توافقية  لمبدأ تساوي األبعاد  124  من سانغفورة  Tommy Thong bee  kohالسيد 

وبين مبدأ اإلنصاف الوارد  1452الوارد في المادة السادسة من اتفاقية الجرف القاري لسنة 

قانون الدولي العرفي كمفهوم مبدئي، و نظرا كون أن هذه الصياغة تضـمنت كل في أحكام ال

لقي قبول و ترحيب لدى وفود   kohالسيد   اقتراح اآلراء ولم تقصي أي توجه ، فان

معا، وهي فقرة جسد   23و  04 ةوهو ما شكل فيما بعد الفقرة األولى من الماد ،التفاوض 

واعد إال أنها لم تستبعد الق  LEX LATAة السارية المفعولأحكام القواعد القانونية الدولي

 كوسائل للحل. (014  مستقب و تلك التي ستنش  القانونية العرفية القائمة أ

في حالة التجاور أو التقابل  يتم حتما بموجب اتفاق االقتصادية  في األخير فان تحديد المنطقة 

إال أن عدم  تكون بنوده مطابقة لقواعد القانون الدولي ويهدف للوصول إلى حل منصف 

 لة تكاد تكون غير منطقيةوجود ذلك ال يحول دون التحديد االنفرادي، ولذلك فإن هذه المس 

 : يوهذا كالتال 71حكام الفقرة كون أنه يمكن تصور حاال  مخالفة أل، األوضاعفي كل 

 نه ال يعتمد  على       ى :يتفق فيها األطراف على تحديد معين يرضي الطرفين إال أالحــــالة األول

 ال رضاهما ــكون منصف من وجهة الطرفين و ينقواعد القانون الدولي و ي                     

 .لغير أنه مخالف للقانون وغير منصففي الوقت الذي يرى امعا                      

 نه ال يعتمد على ى تحديد معين  يرضي الطرفين إال أالـــحالة الاانية  : يتفق فيها األطراف عل

 نال ـــنه يأ قواعد القانون الـدولي ويكون غير منصف من وجهة الطرفين إال                     

 ن زاوية القبول بمصالح متداخلة بين الدول وحدها. ، وهذا م  رضاهما معا                     

 علـى   نه يعتمدـرفين إال أين يـرضي الطـديد معـلى تحــراف علة الاـالاة: يتفق فيها األطالحــا

 ينـال  هـنن وجهـة الـطرفين إال أكون غير منصف مقواعـد القانون الدولي ويـ                  

 ، كون أن المس لة اعتمد فيها أحكام القانون الدولي  فقط. معارضاهما                   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 بتاريخ     توفيالم   HAMILTON SHIRLY  AMERASINGHEيري نكي ممال لسانغفورة ، جاء  خلفا للس -000

        74 /11/1427. 

000 - LUCIUS CAFLISH  : LA délimitation des espaces entre Etats  dont les cotes se fond 

                                              Face ou sont adjacentes / op cit -p 420 – 422. 
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 الحالة الرابــــعة : حالة رفض الدول االتفاق ، و الرغبة  بالمقابل في اللجوء إلى الــقضاء     

 الدولي وهـــذا من أجل التحديد وتكليف محكمة دولية بذلك سواء محكمة                          

          1421( أو محكمة تحكيم خاصة طبقا للملحق السابع من اتفاقية 141قانون البحار  

إلى التحكيم الخاص  طبقا للملحق الاامن من االتفاقية أو  حتى اللجوء إلى محكمة  ءأو اللجو

العدل الدولية  كما تم عليه الحال في النزاع حول قضية الجرف القاري  لخليج قاب  بين 

 . 1421ليبيا الصادر فيتونـ  و

ال شيء ـحل المنازعا  الحدودية، وكوسائل لـيمكن اعتمادها  األربعة كلها الحاال وهذه  

يمنع من اللجوء إليها  لتعيين الحدود الخاصة أو الماارة بش ن المنطقة االقتصادية لدولتين 

 متجاورتين أو  متقابلـتين.

ن اإلطار العام السابق ذكره يمكن  أن يخرر ع فان أي تحديد ال، نه وفي كل األحوال إال أ

نه وبالرغم من مرونة الوسائل المعتمدة واآلليا  المستعملة في التحديد البحري في كون أ

كبر قدر ظ على أفإنها تبقى وسائل يظهر منها أنها تعمل على الحفا ،حالة التجاور أو التقابل  

لمتحدة  التي ابالغ األهمية في منطق األمم  وهي مسالة لها ،ممكن من السلم واألمن الدولي 

جل ذلك حرص المتفاوضون على وضع اية اتفاقية قانون  البحار ، ومن أعملت على رع

( التي  141والذي جاء تحت عنوان التدابير المؤقتة   04/3نظام مؤقت نصت عليه المادة 

 تمنع االستغ ل التعسفي للموارد الموجودة في المنطقة المتنازع عليها بطريقة انفرادية

ذلك والعمل على المحافظة على الوضع القائم إلى غاية الوصول إلى حل نهائي دون أن يمنع 

 ه ال يهدد الحل المستقبلي. النزاع على وج من إيجاد تفاهم لتسيير واستغ ل المنطقة محل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                حل  متخصصة في  أعضاء من ثمانية ةشكلمغرفة دائمة أنش   محكمة قانون البحار  1770مارس  12بتاريخ   - 000

المشار إليه في    من النظام األساسي للمحكمة  71فقرة  15للمادة  وهذا  طبقا  المنازعا  المتعلقة بتعيين الحدود البحرية

 عليها فيما يتعلق النزاع األطراف على عرض بين تتم اإلحالة عليها بموجب اتفاق  و، 1421  الملحق السادس من اتفاقية

 االختصاصأخرى تمنح  أو  باتفاقية 1421 لقانون البحار لقواعد اتفاقيةتطبيق التفسير أو سواء من حيث ال  بمسائل التحديد 

 انظر في ذلك: /قانون البحار للمحكمة
 

  *La Résolution sur la chambre pour le règlement des différents relatifs à la délimitation 

maritime 16 mars2007  in/ Le site du tribunal international du droit de la mer. WWW.itlos.org 

 

   فاهم ـــــــعنية بروح من التـــتبذل الدول الم، 1في انتظار التوصل إلى اتفاق وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة   -  000

 ترة االنتقالية على ـــمل خ ل هذه الفــــقصارى جهودها للدخول في ترتيبا  مؤقتة ذا  طابع عملي، وتع  والتعاون          

 على أي مساس ب مر تعيين طوي هذه الترتيبا  ـالتوصل إلى االتفاق النهائي للخطر أو إعاقته. وال تن  عدم تعريض           

 .النهائي التحديد          
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 المطلب الثالث: في حالة الدولة األرخبيلية   

 
 

مملكة جزر  تعندما أعلن 1254مارس 12بداية من  ةتتبلور فكرة الدولة األرخبيلي لقد بدأ  

الممرا  ن تم اعتبار أن أي،( 143هواي عن بسط سيادتها على المياه المتواجدة بين جزرها  

( وتحديد 144في تنظيم الم حة فيها  وحدها ها تخضع للسيادة الوطنية  ولها الحق البحرية في

ن المياه التي تقع داخل النقاشا  خ ل المؤتمر الاالث بش الممرا  البحرية ، وقد توسعت 

الدول السلسة بين الجزر،  إلى أن خلصت إلى حل توافقي  احترم فيه التوازن بين ادعاءا  

 . األرخبيلية من جهة ومن جهة أخرى ضرورا  حرية الم حة الدولية في تلك المياه

تمتد سيادة الدولة   « من االتفاقية تتكلم عن حق السيادة بالقول 44ومنه جاء  المادة  

 40المرسومة وفقا للمادة  ةاألرخبيلي سإلى المياه التي تحصرها خطوط األسا ةاألرخبيلي

ومن ثم فان تلك المياه التي نتكلم عنها هي ال تدخل ،( 145  » ةالمياه األرخبيليوالتي تعرف ب

المادة  ، بما فيها المياه الداخلية، مادام أنىفي المياه اإلقليمية وال في األبعاد البحرية األخر

 في المياه البحرية في رسم خطوط داخلية ةمن االتفاقية منحت الحق للدولة األرخبيلي 57

جل تحديد الحـد الخارجي للمياه الداخلية طبقا ( وهذا من أ ة  في المياه األرخبيليبها  الخاصة

 .الخاصة بالموانئ والخلجان و من االتفاقية  11و  4،17 وادلمعطيا  الم

التي أصبحت مفصولة بها  ةجد وراء المياه األرخبيلياتوت سخطوط األساو بهذا تصبح  

فان الدولة  40وطبقا للمادة   ومن أجل ذلك ،ميل الذي ننشده  177ومنها يبدأ قياس عرض 

شعب المرجانية  التقوم بمد خطوط مستقيمة تربط بين أبعد النقاط في الجزر و ةرخبيلياأل

حرية الب خط أساس لقياس جميع األبعادوالتي ستعتمد ك  لنغمار في األرخبيالمتقطعة اال

بشكل  يجعل المـياه األرخبيلية تصبح ذا  وصف ، من االتفاقية 42حسب المادة  ىاألخر

 يدخل في حكم اإلقليم البري تقريبا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وهذا بمناسبة إع ن   KAMEHAMEHA III  né  KAUIKEAOULI   صدر اإلع ن من طرف الملك -000

 .  في تلك الفترة مملكته الحياد عن الصراعا  الدائرة         

194 -  DJAMCHID  MOMTAZ : La Nature  Juridique  D’archipel Océanique    

                                                      Revue  Iranienne Des Relations Internationale.        

                                                      * 1975-1976- N 05 – 06. / P 77.78 
. 

نه مجموعة من االتفاقية على أساس أ 42مادة  قرة ب من الاشتقت تسمية هذه المياه من اسم األرخبيل الذي عرفته الف -005  

من  الجزر و المياه الواصلة بينها  والتي تشكل كيانا جغرافيا و اقتصاديا و سياسيا قائما.          
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هية وهذا األمر سيشكل ال متنا ةسنكون أمام مساحا  بحري نايفهم منها جليا أنـ عية وهي وض

خاصة من طرف الدول البحرية ، التي كانت المبادرة بوضع شروط  ةلة لن تكون مقبولمسا

( وهي الشروط التي جاء  بها 142و كيفيا  لضبط مسالة خطوط األساس األرخبيلية  

 :   كالتالي ةيليتحد من جـماح الدول األرخب ةبطريقالسابقة  40لمادة ا

 يلية  ـفي مساحة المياه األرخب اعتمد  االتفاقية  شرط التناسبشرط المساحة التناسبية :   -0

 بة ـن نسـلية تزيد عساحة اليابسة التي تتبعها ، بحيـث أن ال تكون مساحة  المياه األرخبيو م 

 ذلك مساحة الحـلقا  المرجانية الموجودة في هذه المياه. يـوتدخل ف  1إلى  4مئوية من  

ميل بحري  177طول  04المادة نص ن ـم الاانيـة  حدد  الفقرةشرط التحديد الطولي :  -0 

ه الخطوط بشرط أن ال من مجموع هذ% 3 مع إمكانية زيادةاألرخبيلية اس لخطوط األس

 وهذا المعيار لي  له أساس جغرافي . مي  بحريا  115يتجاوز هذا الطول إلى ما يزيد عن 

 ومنه  ،ه بيل شكل جغرافي معين يجب احتراملألرخ:  شرط احترام الشكل العام لألرخبيل -0

بطريقة ظاهرة بحــيث ال تشكل  لايرا عن األرخبيعدم جواز الربــط بـين مناطق خـارجة كـ 

قبالة  اليونانية kastellorizo ةوحدة جغرافية و طبـيعية واحدة وهـذا مال وضعية جزير

وهي مســالة موجودة في إتباع  ،بالنـسبة لألرخــبيل اليونــاني الساحـل التركي مقارنة 

لة سهلة إذا ث تصـبح مس في الـبحر اإلقليـمي بحي سالشكل العام للساحل أثناء رسم خط األسا

  والتي يمكن أن تصـل إلى مدى غير متوقع. يداـاألكار تعق ةقارنها بالمياه األرخبيلي

 أنط األساس أثناء وضع خ ةيليـوفيه إلزام على عاتق الدولة األرخب شرط عدم الفصل: -4 

المنطقة االقتصادية ار أو ن أعالي البحلبحر اإلقليـمي لـدولة أخرى عفصـل ا دمتراعي عـ

 .لـديد في وضع التجاور والتقابوط التي رأيناها أثناء التحالخالصة التابعة لها وهي الشر

الماء في حالة  المرتفعا  التي ينحصر عنها ي حالة تخص: وهشرط استحداث المنشئات -5

األرخبـيلية إال إذا تـم إنــشاء  ساالجزر ، فـ  يسـمح باعتـمادها كنقاط لرسـم خطوط األس

 ذلك.منشئا  دائمة عـليها وتكون ظاهرة و تعلو سـطح البحر كشـرط أساسي ل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألكار من ضعف عرض البحر  سالذي اشــــترط عدم جواز مد طول خـــط األسا يأنظر في ذلك االقتراح األلـــمان - 006

 ميل بحري   42اإلقليمي و كذا االقتراح البريــــطاني الرامي إلى عدم جواز امتداد طول خط األساس إلى أكار من            

 و أن  ال تتجاوز المساحا  البحرية خمسة مرا  مساحة اليابسة .            

 .125ص -المرجع السابق  -محمد الحار حمود  -*            
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  ةالخالص : حقوق الدولة الشاطئية في المنطقة االقتصاديةالمبحث الثالث 

 
 

 عة وضع اليد على  الاروا  الموجودة فيما وراء المياه اإلقليمية هي التي كانت الدافإن مس ل

وراء فكرة المنطقة االقتصادية في األصل،وهذا األمر لم يكن خــفيا على أحد ، بل إن 

  14/11/1421الجمعية العامة لألمم المتحدة هي من ترجمت رغبا  الدول في ذلك بتاريخ 

المتعلقة بحق الشعوب الدائم في استــــغ ل ثرواتها  73/12رقم ةحينما أصدر  ال ئح

 12/37 ةبإصدار ال ئح  12/11/1401وجسد  أكار تلك الرغبة في  ، (140  ةالطبيــــعي

ومنه   ةتحت عنوان حق الدول التي في طريق النمو في السيادة الدائمة على ثرواتها الطبيعي

 .مد  المس لة إلى الاروا  البحرية

غال بل إن ما قامت به الدول فيما بعد اعتبر بماابة الرجوع لألصل ، بحيث ذهب ممال السن

إنشاء المنـطقة االقتصادية إلى تشبيه  و المحيطا  في لجنة االستخداما  السلمية لقاع البحار

ى ومن ثم فان الهدف كان العمل عل ،( القريبة من الساحل 142موارد البحرية  بماابة ت ميم لل

 الطبيعية م كضمن األل المنطقة االقتصادية دمج تلك الاروا  المختلفة والموجودة داخ

 .(144دولة الساحلية  لل

لة هو ارتباط  تسميتها باالقتصاد ، وهي إشارة إلى الحقوق ولعل أبرز دليل على هذه المس  

هذه  تفاقية اال من 52تناولت المادة  وقد في هذا البعد البحري،  التي تملكها الدولة الشاطئية 

االختصاصا  و الطبيعة وحددتها من حيث  ، حيث أشار  إليها بوضوح تامالحقوق ب

القانونية التي تمارس بها ، إما من زاوية الممارسا  السيادية أو الوالئية أو من جانب حقوق 

، وهذه الحقوق هي محور دراستنا في هذا المبحث  52/ر من المادة 1أخرى ذكرتها الفقرة 

ا طالبت به ساحلية حسب مالاالث الذي سنعمل فيه على استبصار ما توصلت إليه الدول ال

 التي تمت مقارنة بما خلصت إليه االتفاقية.   فاوضاتمر الاالث من خ ل المؤداخل الم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
197- Résolution 1803(XVII) de l’assemblée générale intitulée “Souveraneté  Permanente   

                                                sur les resources naturelles” United Nation audiovisual library 

                                                of international law  2012  -  www.un.org/law/avl   . 
                                                  

 .311ص   -المرجع السابق -محمد الحار حمود     -000
 

199 -   JEAN PIERRE QUENEUDEC : La Zone Economique  -  RGDIP -1975 N 2 / p 324-325 .  
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   لمـوارد الطبيعية غير الحيةا السيادية علىحقوق ال المطلب األول  :  

 

بتمتع الدولة الساحلية بحــقوق سيادية  فيما يتــــعلق باستكشاف   /أ1الفقرة  52ذكر  المادة  

جدر بنا اإلشارة  تو استغ ل الموارد الطبيعية و إدارتها  ، وقبل التطرق إلى هذه الحقوق 

لة الحق السيادي  الذي  يفهم منه حسب تسميته أنه مشتق من السيادة  ، و إذا كانت إلى  مس 

السيادة  هي أساس السلطة األسمى بالنسبة للدولة  و التي ال يضاهيها أي مصدر آخر  و التي 

تنحني أمامها جميع االختصاصا   األخرى المجبرة على مسايرتها، فبذلك تكون السيادة 

 .اه الغير بحيث ال تقبل المشاركة ،وهي  تتضمن جميع الحقوق  شاملة ومانعة اتج

ومنه يمكن القول  في مجال قانون البحار أن الدولة تكون لها الحقوق الحصرية فيما يخص 

المياه الداخلية و المياه اإلقليمية بمفهوم السيادة الحرفي ، أما فيما وراء هذا المجال البحري  

لدولة الساحلية حقوق سيادية  فيما يخص ثروا  المياه و القاع فان القانون الدولي يعطي ل

مابين البحر اإلقليمي و أعالي البحار  في حالة اإلع ن عنها  و هذه الحقوق واردة على 

 . (177سبيل التحديد  و باالسم أيضا  

ط و إنما هي  واردة على البعض منها فق الحصرية هنا ال تشمل جميع الحقوق  سيادة( هذهو 

و هـي  ، على الدول األخـرى ةطقصبح الدولة الساحلية مفضلة في هذه المنت وبها سيادية( 

المسالة التي أد  إلى استعمال لفظ الحقوق التفضـيلية، إال أنها تبقى مانعة للدولة الساحلية في 

 نهاالجرف القاري، فإذ لم تقم هي بتلك الحقوق ف  يجوز لدولة أخرى مباشرتها دون موافقة م

ليم ،إال أنه مغمور وهي ال تحتار إلى اإلع ن عنها طالما أن الجرف القاري هو جزء من اإلق

 . (201)قط بالماء ف

ها التزام يلعفان  ،بالرغم من الحقوق السيادية  ةأما في المنطقة االقتصادية فالدولة الساحلي

 الذي وهو األمر ، يدـن حاجاتها في الصـم ضفي الحصول على الفائ ىبالسماح للدول األخر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـداد   في المشروع المقدم إلعـ 1453في سنة   كانت لجنة القانون الدولي  أول من استخدم لفظ الحقوق الســـيادية   -011

 و قد جر  محاوال  للتغيير في اللفظ إال أن اللفظ استقر في اتفاقية  1452البحار التي خلصت في  ناتفاقية  قانو         

 . 71في المادة  1452الجرف القاري لسنة         

*- JEAN  FRANçOIS  PULVENIS  –    Le plateau continental, définition  et régime    

                               Des ressources-traité du  nouveau droit   de la  mer -  op cit / 321 -323. 

201- DUPUY- René Jean : L’océan partagé, Analyse dune négociation.  

.                                          pédone- Paris  1979/  p 113. 
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المس لة وجود ويترتب عن هذه  ن البعدين البحريين بالرغم من وحدة التسمية ،بيختلف ي

قل من الحـقوق السيادية وهي الحقوق الوالئية  التي تكـفل للدولة أصنف آخر من الحقوق 

الخالصة   ةها األمنـية و القضائية على تـلك المنطقة االقتصاديـط رقابتالساحـلية الحق فــي بس

حسب كل اختـصاص ممنوح في و هي المعــطيا  التي سـنتطرق إلـيها فــي النقاط التـالية 

 .  1421اتفاقية  نكام القـانون الـدولي للبحار ضمإطار أح

 

 الفرع األول : الحق في االستكشاف 

 

شاف موارد الاروا  غير الحية في المنطقة االقتصادية استك الحق فيالساحلية  ةللدول

لها الحق في القيام بكل األعمال التي يتطلبها  أن  كما، كما أسلفنا   52بنص المادة  الخالصة 

  .التنقيب السطحي والباطني وكل ما يفـيد  رفال الحمها أعني من بيتهذا االستكشاف و ال

تهدف لمعرفة إما مسالة مكونا  منطقة معينة  شاف هو عبارة عن عملية تنـقـيبو االستك 

لة القيمة والحجم الموجودة به ارد  طبيعية غير حية ، أو معرفة مس من حيث الوجود لمو

 ةوديمس لة تحديد إمكانية المردطقة االقتصادية ، أو في األخير هو ثروة معينة في تلك المن

االقتصادية أو التجارية أو حتى السياحية إن أمكن القول في تلك المنطقة االقتصادية لتلك 

وهذه الحقوق السيادية هنا ت خذ الوصف الحصري الذي تتمتع به  ،الاروة الطبيعية غير الحية 

ن امتنعت عن القيام غيرها، و إع للدولة الساحلية دون ثروا  الجرف القاري ، فهو حق مان

بها فان هذا األمر ال يعطي الحق للغير في القيام به إال بترخيص من الدولة الساحلية المعنية 

 .من الجزء السادس 00إلى المادة  52 إحالة المادة على  اوهذا اعتماد،ال غير

وقد ،( كما سنرى 171  ـية في المنطقة االقتصاديةاألمر غير متوفر بالنـسبة للموارد الح ذاه

شابه  فر أو مسح بواسطة آال  الكترونية أو ماب أو حـقيتن  لياطلب هذا االستكشاف عمـيت

احلية أن تقوم بها مباشرة بواسطة قدراتها الوطنية أو بواسطة ـالعمليا  يمكن للدولة الس هذهو

تحت إشرافها ،وعملية  أو عن طريق شركا  أجنبية ، مواطنيها المختصين في الميدان

 هي التي يتجسد فيها الحق السيادي الممنوح للدولة الساحلية.  ،ه اإلشـراف هـذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 312ص  -المرجع السابق –محمد الحار حمود     -010



170 

 

 لالفرع الثاني : الحق في االستغال

 

جلها ظهر  فكرة المالية و التي من أ ةاالستغ ل هو العملية االقتصادية ذا  المردودي

لمـوارد الطبيعية االمنطقة االقتصادي الخالصة ،  وهذا الحق  الذي للدولة الساحلية  على 

السابق الذكر والذي يتم  على ضوء  ما توصلت إليه هو نتيجة لحق االستكشاف  غير الحية

العملية السابقة  من نتائج، فتبدأ الدولة المعنية بعمليا  التعدين أو االستخرار لتلك الاروا  

وهي العملية  التي تقع على جميع الموارد  المتواجدة في  المجال المائي بين السطح  والقاع  

ستكشاف ألعالي االفعمليا  ، في القاع ةرد المتواجدميل ، إضافة إلى الموا 177في بعد 

قلبت موازيين الصناعة نتائج   أظـهـر  ي اتجاه الساحل ـها  فـبة  منـو المناطق القري البحار

ـقـد الـمـحـيـطية الـع  كشفت عن  تواجد  كايف لما يعرف بحـيـث أنـهـا ، التعدينية فـي العـالـم 

LES NODULES OCENIQUES   على مادة  الكوبـ     حـتويت فوق سطح القاع  و التي

 . (203) الـنـيكل و النحاس ، الـمـنغنيز

، إال أنه ينبغي اإلشارة هنا إلى أن كما أن هذا الحق يمتد حتى إلى موارد  باطن األرض 

لة تنظيم الحق السيادي الذي هو للدولة الساحلية على الاروا  غير الحية للمنطقة مس 

لم  يتم تنظيمها ، رض المنطقة االقتصادية باطن أكذا في في الــقاع و  ةاالقتصادية  المتواجد

إلى أحكام الجزء السادس  52/3في الجزء الخام  من االتفاقية  وإنما تمت اإلحالة من المادة 

         المتعلق بالجرف القاري وهذا ربما لوحدة الموضوع أو خوفا من الوقوع في التداخل

وهذا بالرغم من وجود تيار قوي داخل المؤتمر الاالث ينادي  إلى التخلص من  ،أو التناقض 

(، وتبقى مس لة 174نطقة االقتصادية  فكرة الجرف القاري  الذي تم استغراقه من طرف الم

طالما أن   52غير الحية الموجودة في الماء  هي وحدها التي تخضع ألحكام المادة الاروا  

علق بقاع البحر ـبينة في هذه المادة فيما يتـتمارس الحقوق الم لاالاة  لم تستانيها بقولها الفقرة ا

 ç.وباطن أرضه وفقا للجزء السادس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 203 - BERNARD. H . OX MAN – La Législation Américaine  Sur Les Ressources 

                                                          Minérales Solides Des Fonds Océaniques. 

                                                          AFDI 1980 – P 701. 
 

204 - JEAN  FRANçOIS PULVENIS : Zone  Économique  Et  Plateau Continental.                                                 

                                                                – Unité  Ou Dualité / op cit P 103.             
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اإلدارة والحفظالفرع الثالث: الحق في   

 

نبني  لة تواجد الموارد  الطـبيعية و هي التي يعملية االستكشافية هي من تحدد مس تعتبر ال 

على تلك  ةظافحمالعملـيتين السابقـتين تقتـضيان العمل على العليها مفهوم االستغ ل ، و

رد االحفاظ على المومما يشكل آلية ترشيد االستغ ل أو ، الاروا  عن طـريق إدارتها  أيضا 

إحالة من المشمول باإلدارة ، و مسالة الحق في اإلدارة و المحافظة هي األخرى كانت محل 

وكون أن الدولة الساحلية   إلى أحكام الجزء السادس المتعلق بالجرف القاري، 52/3المادة 

وق على دون أن تكون تلك الحق، لها ص حيا  وحقوق  سيادية  على ثروا  المنطقة  فقط 

األخرى  ي  لة اإلدارة  و الحفظ سترتبط هفان مسو لذلك المنطقة االقتصادية في حد ذاتها ، 

و تبقى حينها المنطقة االقتصادية كإطار دون الوعاء الذي يتضمنها ، ه الاروا  فقط بهذ

في ن تمتد تلك الحقوق إلى المنطقة االقتصادية الخالصة (  دون أ175ق الحقو كلممارسة تل

 .يه الحال في الجرف القاري مالما هو علد ذاتها ح

حقوق نه و بالرغم من ذلك فان حقوق  اإلدارة والحفظ للموارد غير الحية  هنا هي إال أ 

 مانعة للدولة الشاطئية  دون غيرها من الدول األخرى ، و إذا لم تعمل  على القيام بهذا الدور

األخرى في  التذرع بذلك للقيام بهذا النشاط بدواعي عطي الحق للدول ال يفان هذا  ، و النشاط

المحافظة على الاروا  غير الحية في المنطقة االقتصادية و هي المسالة التي ال تكون  إال 

 .غير ه الحقوق المن الدولة الساحلية المعنية بهذ بترخيص

من الجزء  00المادة إلى  3الفقرة   52 اإلحالة التي قامت بها المادة في هذا األمر يجد أساسه

متها المتوفر بالنسبة للموارد الحية في المنطقة االقتصادية التي نظ روهو األمر غي، السادس 

ه الحقوق فان الدولة الشاطئية لها الحق في تحديد طبقا لهذ، و52 من المادة 1و1الفقرة 

، و مناطق  لاألخرى التي ستكون محل ل ستغ  القطاعا  التي ستكون محل ل ستكشاف و

كما يمكن لها أن تحدد قطاعا  معينه تمنع  ،تحدد فيها طريقة و مستوى و حجم  االستغ ل 

فيها االستغ ل و حتى االستكشاف لدواعي تراها هي مناسبة دون أن تكون مجبرة على 

 ه الحقوق بوصف مانع. ذلصفة الحصرية التي تملكها فيما يخص ه  او هذا نظر التبرير

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

205 - JEAN  FRANçOIS  PULVENIS  : Zone  Économique  Et    Plateau Continental                                                   

                                                                   - Unité  Ou Dualité / op cit P  115  .             
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لمـوارد الطبـيـعية الحية االسيادية على حقوق الالمطلب الثاني :    

 

نظرا لعدم  عالم البحار بالرغم من التطور العلمي الكبير  يبقى عالما مبهم لحد ما ، و هذا

الـقول أنـنا أمـام مـيدان لم يكشف بعد عن  عتطيمن طرف اإلنسان، و بالتالي نسـ سبر أغواره

 .ن ثرواته ، و بلغة أخرى ع نوناتهجمـيع مك

ج ده عامر و يعـــنتكلم عـن الاروة بمفهوم الـموارد،  فان عالم البحار نـجــندما وع 

كن تقسيمها إلى ـالتي يم  ressources naturelles biologiquesحيةبالمــوارد الطبـيعـية ال

انية و الموارد يوالموارد الطبـــيعية الحية الحـوهما ،نوعين حسب علماء األحــياء المائية 

لم عن المــوارد بمفهوم ـي كـلى الحالــتين يمكن التك، و ف (206)ية ــبيعية الحية النباتالطـ

مية الذي من أجله تم إنشاء الفكرة أص  من باب مد السيادة اإلقلي  ،يروة و المردود المالالا

موارد البحرية  بمــاابة ت ميم للـوهو التصرف الذي اعتبر إلى ما وراء البحر اإلقليمي ، 

 .(170حسب التعبير الذي جاء به ممال السنغال حسب ما تم ذكره سابقا   

ومن ثم فان الهدف كان العمل على دمج تلك الاروا  الموجودة في مجال المنطقة  

( أي ضمن الاـروة الوطنية التي تمـلك 172االقتصادية الخالصة  في أم ك الدولة الساحلية  

 .أن تبسط عليها حقها السيادي 

ميل  177ال وهذه الاروة الحيوانية الحية  تشمل جميع أنواع األسماك  التي تعيش في مج

من حيث  ، سواء البحري للمنطقة االقتصادية الخالصة مهما كانت ع قتها بهذا البعد البحري

ونف  الشيء يشمل الموارد الطبيعية الحية النباتية  ، المعيشة و التكاثر أو االرتباط البيئي 

ت متواجدة أو وسيلة من وسائل الزينة  سواء كان، التي توفر إما مصدرا غذائيا أو ع جيا 

مال الطحالب البحرية التي هي أساس السلسة الغـذائية لكاير من الادييا  في عمود الماء 

البحرية أو تلك النباتا  البحرية المرتبطة بالقاع والتي يتطلب األمر دراستها وفق معيار 

  .و االستغ ل ثم اإلدارة  والمحافظة حقوق االستكشاف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  marine wildlife /  la faune et la flore.وهو ما يعرف باللفظ العلمي   -016

Terme qui désigne l’ensemble des espèces animales présentes dans un écosystème déterminé. 
 

 .اع البحار السلمية لق ام لجنة االستخداما سابقا فيما يخص تصريح ممال السنغال أم 174فحة نظر الصأ -010

  

200 -  JEAN PIERRE QUENEUDEC : la zone économique  -  RGDIP /1975 N 2/   p 324-325. 
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 :الفرع األول: الحق في االستكشاف

 

ة االستكشاف هو عملية لسبر أغوار مجال معين ، و في مجال الحياة البحرية تقوم عملي 

حرية   ـلون للبحث فــي الحــياة البـاث يقوم بها أفراد مؤهـاالستكشاف بموجب عمليا  أبـح

طة بالقاع أو مرتب مود الماءأو نبــاتية معيـنة  تعيش في عـ بغرض  تعداد فصيلة  حيوانية

أو الهجرة إن  إلى التكـاثرعيشة ق بــدورتها الحياتية من المـعرفة كل ما يتعلوهذا لم( ، 174 

معرفة  العوامل التي تؤثر فيها  كما يتضمن االستكشاف ،كانت موجودة في نمطها المعيشي 

ـاص بها و مدى ت ثره دراسة المحـيط البحري الخ من حيث الزيادة أو النقصان إضافة إلى

حدد على ضوئها فكرة التي ست  هي المعطيا   ذهوه،  (117  و التلوث بعوامل المناخ 

  .لية الحفظ و اإلدارة ستغ ل من حيث الحجم و الفـترة  و النوع  بما سيـ جسد عـمـاال

الاروا  الحيوانية و النـبـاتـية الموجودة في  في استكشاففالدولة الساحلية لها الحق 

ة ــكافبية ــالاروا  الحية الحـيـوان لاــروا  التي تشــملهــي اواالقتــصادية طقة ـــالمن

  .المائية ا األسماك و الحيوانأنواع 

ـري ميل بح 177البحرية التي تمتد سطحيا بعرض   موجودة في المنطقةتكون  هذه األنواع

في المادة  هافيعرم تتـ يدة التاآلب واعاية القاع باستاناء تلك األنطح الماء إلى غقيا من سو أف

 إلى لة ضبطها  أين أحيلت مس   22حسب المادة  الخام الجزء  عليها  ال ينطبقوالتي  00/4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
209 - Pour la faune marine, plusieurs classements selon le lieu de vie coexistent. Parmi les     

animaux marins, les uns vivent près du fond sur lequel ils se fixent ou bien rampent : ils 

constituent la faune benthique.Les autres vivent loin du fond et constituent la faune pélagique, 

formée de la faune planctonique, si leurs déplacements sont passifs, et de la faune nectonique, 

si leurs déplacements sont actifs. De plus, on subdivise la faune benthique, d'après le type 

de fond marin intrinsèquement associé à la profondeur, en faune littorale 

,faune bathyale,  faune abyssale et faune hadale. De la même façon, on subdivise la 

faune pélagique, d'après la profondeur, en faune épipélagique, mésopélagique, 

bathypélagique, abyssopélagique et hadopélagique. Par ailleurs, on distingue la faune 

néritique, vivant dans les zones marines au-dessus du plateau continental, et la faune 

océanique, vivant au milieu des mers et des océans au-dessus du talus continental, du glacis 

continental, de la plaine abyssale ou d'une fosse océanique                                                         

                                  . http://fr.wikipedia.org/wiki. 
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أما ( الذي يجسده الجرف القاري ، 111  ه األحياء بالقاعهذباط أحكام الجرف القاري الرت

والتي دخلت  ذائية كبيرةـذائيا هاما لما تحتويه من فوائد غـإنها مصدرا غفـالاروا  النباتية 

 .  اقتصادي معتبردر دخيدالنية و التجميلية  و أصبحت تـ  اليوم مجال الصناعا  الص

، فان هذه الموارد  يمكن أن تشكل موردا  وبعيدا عن المفهوم الغذائي للاروا   الحية هأن كما 

وتبقى  سالة التي تلقى رواجا في العالم اليوم أيضا ،بالمـفهوم السياحي  أيضا و هي الم

مـلك الدولة الـساحلية حـقا سـياديا  خالصا في من الاروا  ت عنواإلشارة فـي األخير أن هذا ال

االقتصادية وتســت ثر بـها عن غيرها من الدول األخرى و هي قة إطـار المنطـ استكشافه في

  .واليةبالتبعـية الحقوق األخرى الم نهاالمس لة التي تترتب ع

 

 .لالحق في االستغالالفرع الثاني : 

 

الدولة  اهاالقتصادية هي من كانت تسعى وراء الاروا  الموجودة في نطاق المنطقة 

وبالتالي  ، لمنطقة المتواجدة وراء البحر اإلقليمي لمد سيادتها  عملت على حينما ية الساحل

لمس لة بسط  ipso facto* (111   تي كحق بالنتيجةفان مسالة االستغ ل هي مسالة ت

ذا بدوافع الدولة الساحلية منذ البداية  وهوهي في األصل الغاية التي كانت ترمي لها    السيادة

وذرائع مختلفة ، إال أن هذا الحق السيادي يمكن أن يكون محل مشاركة طبق لقواعد المادة 

 .الحبيسة   أومن االتفاقية كما سيلي شرحه فيما بعد بالنسبة للدول المتضررة جغرافيا  21

وقبل اللجوء إلى المشاركة أعطت االتفاقية طبقا لحق االستغ ل السيادي أن تقوم  بإقرار  

( كحد أقصى 113في منطقتها االقـتصادية  ة المسموح بها من الموارد الحي كمية الصيد

تتحدد  مليةالكمية من الموارد الحية  وهي عبعد بتحديد قدرتها على االستغ ل لتلك لتقوم فيما 

 ددتكـشاف لتلك الـاروا  ومنه ستتحـا  االسـمليوفق المعطيا  التي خلصت إليها ع معالمها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

000 –les organisms vivants qui appartiennent aux espéces sédentaires -  article 77/4 

 : عـمر سعـد هللا -مضمون اتفاقية تحديد الحدود البحرية بين الجزائر وتون   انظر في هذا  -212

 . 312ص   - 1770 دار هومة الجزائر -الحدود الدولية / النظرية و التطبيق           

* - phrase latine, traduit par «par le fait même," ce qui signifie qu'un certain phénomène est  

          une directe conséquence, une résultante effet, de l'action en question, au lieu d'être  

http://fr.wikipedia.org/wiki  -Provoquée par une action précédente            

 حفظ الموارد الحية: 21 المادة - 000

 .تقرر الدولة الساحلية كمية الصيد المسموح بها من الموارد الحية في منطقتها االقتصادية الخالصة -        -1
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إمكانية مشاركة الدول األخرى من عدمه ، وعلى ضوء هذا الحـق السيادي في االســـتكشاف 

باستــعمال   1فقرة  21وفي االستـغ ل  يمكن أن نتصور الصيغة التي جاء  بـها نص المادة

 (.… L’Etat côtier fixe le volumeكمية الصيد المسموح بـها   الدولة الساحلية تقررلفظ   

(     114  1الفـــقرة 21د مــقارنـتها بالـلفـــظ الصــريح المــســـتعمل فـي نـص المــادة و بعـــ

الــدولة الساحـــلية قـــدرتـها عــلى جــني المــوارد الحــية للمــنطـــقة االقــتصادية   تــقرر  

L’Etat côtier détermine sa capacité exploitation des ressources biologique…..) 

لة مرتبطة  ي الفقرة و عندها سن حظ أن المس أي بصيغة اإلقـــرار الذاتي االنفرادي البارز ف

باإلرادة المنــفردة للدولة الساحلية المعــنية في تحديد الكمية الكلية التي تسمح باالستغ ل 

استغ ل تلك العق ني  للموارد الحية من جهة ، و من جهة أخرى  تحديد قدرتها هي على 

 د الحية في حد ذاتها .الموار

ستستغرق في الغالب الكمية  21/1لة التي ستجعل  الكمية المحددة في المادة هذه المس 

فكرة  ثإذا أخذنا بعين االعتبار الدوافع التي كانت وراء  استحدا 21/1المحددة في المادة 

     بقدرة الدولة الساحلية على الجنيالمنطقة االقتصادية في حد ذاتها  مادام أن األمر مرتبط 

لة في حد ذاتها متعلقة بالحق للدول ع  بعملية الجني في حد ذاته،  ألن المس و لي  بقيامها ف

ولي  عن  للدولة الساحلية  األخرى المعنية بالمشاركة في الفائض عن القدرة في االستغ ل

أن الدولة الساحلية أصبحت ال تستطيع أي الفائض  (، فإذا تحقق 115االستغ ل في حد ذاته  

فانه  21/1مادةبما لديها من قدرا  من جني الكمية المسموح بها وفق تقديراتها طبقا لل

من الموارد الطبـيعية  طن تسمح للدول األخرى باستغ ل الفائض فقستصبح ملزمة هنا ب 

 و الدول الحبيسة. فيا مع األولوية للـدول المتضررة جغرا 21/1الحية طبقا ألحكام المادة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تقرر الدولة الساحلية قدرتها على جني الموارد الحية للمنطقة االقتصادية الخالصة. وعندما ال تكون :    21/1المادة   -004

 االتفاقا   لها، تتيح للدول األخرى، عن طريقـــسموح بها ب كمــللدولة الساحلية القدرة على جني كمية الصيد الم             

   رص ـ، ف4ي الفقرة ــشار إليها فــين واألنظمة المــــروط والقوانـــألحكام والشأو غيرها من الترتيبا  وعم  با             

  وبخاصة  07و 24 ء اعتبار خاص ألحكام المادتين ـــالوصول إلى الفائض من كمية الصيد المسموح بها مع إي            

 .يتعلق بالدول النامية المذكورة في تلك األحكام   فيما             

 في المناقشا  التي تمت خ ل المؤتمر الاالث  امجاال واسع“الفائض  من كمية الصيد المسموح به  ”لقد أخذ  فكرة – 005

 لقانون البحار  للتوسع في ذلك أنظر  :          

*JEAN CARROZ  - Le nouveau droit des pêches et la notion d’excédent - AFDI  1978/ P 251 
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لة االستغ ل للاروا  الحية للمنطقة االقتصادية الحبيسة و من هنا يظهر أن مس والدول 

 .ةدنها يمكن أن تتم بحسب نوع األرصيمكن أن تتم وفق طريقتين، انفرادية أو اتفاقية ، كما أ

عن  طريق   ل: ويكون هذا االستغ  االستغالل االنفرادي لثروات المنطقة االقتصادية - 0-

تحديد األنواع التي يمكن صيدها  و تحديد الكمية التي يمكن جنيها  و شروط تلك العملية في 

مواجهة الصيادين المحليين ، وكم حظة  فان هذا االختصاص هو في نف  الوقت من 

من االتفاقية والذي سيتم شرحه   21األعمال التي تدخل في إطار الحفظ حسب نص المادة 

 حيث الص حيا  و الهدف ، و هي المسالة المرتبطة هي األخرى باالستكشاف.                  الحقا من

لفظ   االتفاقا  أو غيرها   21/1وقد استعملت المادة  االستغالل وفق اتفاقات دولية : - 2- 

وهي صيغة   « accord et arrangement »من الترتيبا    و هو ما يقابل النص الفرنسي 

لة ية بين الدول و بالتالي فان المس اضة يمكن أن تتحمل الكاير من الصيغ االتفاقجد فضف

         يمكن أن تتعلق باتفاقية عادية أو في صيغة تعاون أو في شكل إنشاء شركا  مختلطة 

ه ذبعد االتفاق مع دولهم، كما يمكن له  ةأو تختصر في منح رخص للصيد فقط للسفن األجنبي

الترتيبا  أن  تكون ذا  طابع مؤقت أو طويلة المدى وهو ما يت قلم أكار مع  التفاهما  و 

 . مفهوم الشراكة في هذا المجال بين الدول المعنية

ف الدولة المسالة التي تعطي قيمة ومصداقية أكار  لسقف االستغ ل المحدد من طر هذه

ى سيادي بين ون يبقه االرتباطا  مهما كان شكلها فان المضمالساحلية ، خاصة وأن هذ

نه  ال شيء يمنع من أن  تقوم الدولة الشاطئية من منح جزء من األطراف ، إلى درجة أ

، دون أن تتقيد بما بين 21/1الكمية  التي تدخل في إطار قدرتها على الجني  طبقا للمادة 

 حسب (le reliquat »  112»وما دون كمية الصيد المسموح بها   الفائض من قدرتها

 . 21/1ام المادة أحك

لها  السلطة الكاملة  في تحديد  ، فان تفاقية ل طبقانه و بالمقابل فان الدولة الساحلية إال أ 

 في  أيضا و من جهة أخرى لها الحق ،مضمون االتفاق بموضوع دون اآلخر من جهة

 لة تحكمها البراغماتية  و استغ ل األخرى ، وهي مس  فاختيار الطرف المتعاقد دون األطرا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
006 - LAURENT  LUCCHINI / MICHEL VOELCKEL  - Droit De La Mer – 

                                          -  Navigation  Et  Pêche -Volume 2   A .  pedone- paris  1996 p 488. 
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الفرص السانحة بما يحقق المصلحة الشخصية كون أن االتفاقية تكلمت عن أهمية الموارد 

وهي في ذلك لها الخيار  -21/3المادة  -اقتصاد الدولة الساحلية  ومصالحهاالحية بالنسبة إلى 

بين مجموعة من الدول التي عددتها االتفاقية والتي تستعمل حق المشـاركة في الاروا  الحية  

 تاد رعاياها الصيد في تلك المنطقة االقتصادية قبل اإلع ن عنها. ـدولة التي اعـال  -    وهي:

   سة.             يحــبال أو دول المنـغلقةـسمى أيضا الـت  احل لها وـال س التيسة ـبيـدولة الحـال -           

 من االتفاقية . 07المادة  مشار إليه في نصالدولة المتضررة جغرافيا  بالمفهوم ال  -           

 ، بمــعيار جغرافـي . المنطــقة  الدولة النــامية في تلك المنــطقة البحــرية أو دون -           

 األرصـدة. ك ـالدولة التي بــذلت جهدا كبيرا في البحوث المتعلقة بالتعرف على تل -           

الدولة الساحلية غير مرتبطة ال بالـتحديد على وجه األفـضلية  وال باحترام التعداد  وفي هذا،

 (.110ن الخيار يبقى قائما لها كون أ  21/3ت الوارد في المادة و الترتيب  في نف  الوق

 

 : عاالستغالل وفق األرصدة و وفق األنوا   -0

 

 خالصتين  ناألرصدة المترابطة داخل منطقتين اقتصاديتي  0 – 0

إذا كانت مسالة تحديد الحدود بين مختلف المناطق البحرية من الناحية التقنية  هي حساسة  

ه المناطق تصبح أكار تعقيدا فان موضوع السيطرة على ثـروا  هذ نظرا لعدة تداخ  ،

كون أن الاروا  البحرية هي بطبيعتها  متحركة  من منطقة إلى أخرى وهي ال تفهم معنى 

صبح  محل إعادة نظر الحقوق الخالصة حول تلك الاروا  ي جالالحدود و من ثم فان م

 جاء  منها أو خرجت منها  أو ، اقتصادية أخرىهت تلك الاروا  إلى منطقة ـخاصة إذا توج

 .في اتجاه أعالي البحار

األنواع البحرية يجمعها ترابط بين أرصدة أخرى ك ساس للعيش أو التكاثر  فإذا كانت هذه 

فهنا نكون أمام رصيد  و هي موجودة في منطقة اقتصادية لدولة أخرى، الغذاءنظرا للنوع أو 

 . stocks partagés entre des  zones économiques de plusieurs Etatsط أومتراب

  .(112وأحيانا نكون أمام أرصدة سمكية تنتقل بين المنطقة االقتصادية ومنطقة أعالي البحار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
000-   JEAN CARROZ  -  op cit / P 858. 

 

  .  » zone  «بينما النص الفرنسي استعمل لفظ   »قطاع واقع وراءها   «استعمل النص العربي لفض -000     
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 جة و لمعال stocks chevauchants (219)ة ـوزعـقلة أو مـام  أرصدة متنـو هنا نكون أم

 ىـرورة االتفاق علعلى ض 23من المادة  ىه الاروا  نصت الفقرة األولمس لة استغ ل هذ

و حفظ و تنمية تلك األرصدة الموزعة التي بموجبها يتم العمل على ضمان و ةير ال زمالتدابـ

وهذا بموجب اآلليا  المباشرة بين الدول أو عن طريق  المنظما  دون  ، بين تلك الدول

 .(221( أو اإلقليمية المــناسبة  220اإلقليمية  

مع   stocks chevauchants نقلة  أو الموزعةو تنطبق نف  القواعد على حالة األرصدة المت 

الدول التي تقوم بالصيد في القطاع  رفقةوهو أن الدولة الساحلية ، الفرق في الهدف هنا 

 حظ هنا  أن والم ،ه األرصدة في هذا القطاع فقط اظ على هذالم صق  تسعى إلى الحف

احلية نه بالنتيجة فان الدولة السما وراء المنطقة االقتصادية ، و ألة الحفظ تقتصر على مس 

ه األرصدة عندما تكون في منطقتها االقتصادية ،مع العلم أن حرة في كل ما يخص هذستكون 

 .منطق األشياء يقتضي أن تكون التدابير المتخذة متناسقة في كل من المنطقتين 

ونشير إلى أن الدول التي تصطاد في القطاع الم صق ذكر  بصيغة الجمع الشيء الذي 

حلية ال يمكن لها أن تفرض ولة الساحلية، كما أن الدولة السايعطي لها إمكانية االتفاق دون الد

ه المعطيا  هي التي كانت وراء  هذ و لعل ه الدول تصوراتها لمال هذا الموضوع ،على هذ

       قلة وهو ما تم بموجب اتفا ه المسفيما يخص هذ ةجل إقرار أنظمة أكار دقأالعمل من 

بمفهوم المصلحة الخاصة  1421ألحكام اتفاقية الذي جاء في صورة تطبيق  1445أو   74

  .( 111الذي كانت تنادي به الشيلي  يبدال من الخوض في متاها  البحر الحكر أو الحضور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

009- straddling stocks ou  stocks de poissons transzone/résolution AG /UN n 47/188 

        du 22-12-1992. 
 

 :هي عبارة عن تجمع إقليمي ضيق مال organisation sous régionales المنظما  دون اإلقليمية    -220 
un organisme intergouvernemental Régionale des Pêches (CSRP) est -La Commission Sous

Convention. Elle regroupe sept Etats membres : créé le 29 mars 1985 par voie de 

le Cap Vert, la Gambie, la Guinée, la Guinée Bissau, la Mauritanie, le Sénégal et la Sierra  

Le Sénégal abrite le siège de la CSRP. Leone. 

 

 Régionales de gestion de la Pêche ORGPations srganiO المنظما  اإلقليمية الخاصة بالصيد    -221

   هي عبارة عن أجهزة دولية منشاة من طرف الدول  في منطقة جغرافية معينة  متكونة من دول ساحلية أخرى لديها      

 مصلحة في الصيد في تلك المنطقة  وهي تعمل على تنظيم صيد كل األرصدة السمكية أو نوع واحد فقط  وهذا مال       

  Commission générale  des pêches pour la méditerranée  CGPM 

 .11راجع ما سبق في الصفحة  1445للتوسع في مفهوم البحر الحكر و مضمون اتفاق  -000
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 les grands migrateurs ثيرة االرتحال األنواع ك -0 -  0

 

 الكايرة االرتحال هي تلك األنواع التي تم تعدادها في الملحق األول من االتفاقية األسماك 

إال   ، عبر البحار و المحيطا  لمسافا  طويلة لوالتي تقضي فترة حياتها  في االنتقا (223)

وبالتالي يمكن التنبؤ بمكان تواجدها في فترة معينة  وصيدها ، وهي ، أن لها مسالك معروفة 

ما يعني المساس مالعملية التي تشكل نوع من العرقلة لعملية الهجرة من منطقة إلى أخرى 

بمصالح الصيد في بعض المناطق ومن ثم خلق نقطة توتر،ولتفادي هذا األمر جاء  المادة 

للدول في استعمال الوسائل المتاحة وهذا الستعمال  من االتفاقية بصيغة تعطي الخيار 24

الدولة الساحلية مع الدول األخرى التي يصيد » تتعاون  « ظلف كما استعمل،» إما « لفظ

رعاياها في المنطقة اإلقليمية هذا النوع من األسماك إما مباشرة أو عن طريق المنظما  

و االنتفاع بها على الوجه األمال في  عمين حفظ هذه األنوا الدولية المناسبة وهذا بهدف ت

جميع أنحاء المنطقة اإلقليمية، فالدول لها الخيار في الوسائل بما في ذلك العمل على إنشاء 

المشار  إليه في  » تسعى « ظلفقوي من أ» تتعاون « ظلفإال أن  منظمة دولية متخصصة ،

وهي مشابهة للصيغة  مةوهو ما يعني أن العمل على التعاون هو أكار صرا 23المادة 

 .(114المتعلق بالصيد في أعالي البحار   112الموجودة في  نص المادة 

باإلضافة  األولى تنطبق أحكام الفقرة إلى القول    24وقد أشار  الفقرة الاانية من المادة   

  أي أنها تنطبق على أحكام الجزء الخام  المتعلق  إلى األحكام األخرى من هذا الجزء

بالمنطقة االقتصادية  و التي تخضع للحقوق السيادية و هذا في الحالة التي يرتبط بها 

حال  وهو ما يشكل في هذه الحالة الخضوع إلى نظام واحد  ترالموضوع باألنواع كايرة اال

رتحال وهو ما رة االيالتي منها كا البحرية ذا  المواصفا  الخاصة و عيضبط هذا األنوا

 .(115 يعني في نفـ  الوقت العدد الكبير للدول التي تمر بمياهها البحرية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
000 - ANNEXE I /Grands migrateurs / 17 espèces don’t: - Thon –Auxide –martin –voilier- 

                                                               Espadon –   sauri –requin- brème de mer. 
 

224- JEAN  FRANçOIS  PULVENIS : ver une  emprise des Etats riverains sur la haute mer au titre  

                                                                    des grands migrateurs – le régime international de la pêche  

                                                                    au thon dans le pacifique oriental – AFDI /1989 / P 776. 
 

005 - LAURENT  LUCCHINI / MICHEL VOELCKEL / DROIT DE LA MER /TOME1 Délimitation 

                                                                                        -  NAVIGATION  ET  PECHE  -op cit /p - 504 
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  les Mammiféres  marins  الثدييات البحرية  - 0 -  0

 

الادييا  البحرية هي عبارة عن  كائنا  بحرية  تجمعها  مجموعة من الخصائص أهمها  

فإنها كانت في الغالب   (112هي بطئ مسالة التكاثر عندها، وهذه الادييا  على تنوعها   

نظرا ضحية استغ ل مفرط خاصة في نهاية القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين 

    و هي المسالة التي اقتضت تنظيم دولي يعمل إما على تنظيم الصيدألهميتها االقتصادية ،

د خاصة بالنسبة أو على الحماية  منه في ظل وجود دول ما زالت تصر على حق الصي

( ، وكذا اللجنة الدولية للحيتان التي خولت 110 71/11/1442طار اتفاقية لحيتان  خارر إل

 25( ولذلك فان السياق الذي جاء  فيه المادة 112لها االتفاقية مسالة تنظيم الصيد  التجاري 

ن أن كبر قدر ممكن  و هذا كوفحسب، وإنما الحماية على أهو لي  االستغ ل العق ني 

أو تنظيم استغ ل الادييا  البحرية داخل المنطقة االقتصادية ساحلية تستطيع حضر الدولة ال

 .في الجزء الخام  من االتفاقية  واردعلى وجه أكار صرامة  مما هو 

ن  هذا االختصاص ينتقل إلى منظمة دولية متخصصة إذا تعلق األمر بما هو وراء أكما  

غير ،هي فالدولة الساحلية في كل المسائل المتعلقة بالادييا  البحرية ،ميل بحري 177

ملتزمة اتجاه الدول األخرى بتحديد كمية الصيد المسموح به أو تحديد قدرتها على االستغ ل  

، فالمفهوم الذي جاء  به المادة   « le reliquat» حتى تسمح للدول األخرى باستغ ل الفارق

      المتعلق بحماية الادييا  البحرية في أعالي البحار 117المادة  جاء متطابق مع نص 25

لة تجعل على عاتق الدولة الساحلية االلتزام بالحماية بمفهوم شامل تقتضي منها  و هي مس

   المسئول بطريقة ال تم   ببقاء األرصدة  في حد ذاتها ، إضافة إلى التزام اإلدارة  الصيد 

و هذا بهدف العمل على تطوير  « cétacés»  بشكل خاص الحيتان ه الاديياذو الدراسة له

   .لة الصيد عني في حالة التعارض أولوية الحفظ و الدراسة على مسي ام ووه ةتلك األرصد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

226  -  la baleine, cachalot, dauphin, marsouin, narval, morse, otarie, phoque, Lamentin  

            Dugon, … 

 ار تعرضا لمــجال الحظر على الرغم من  ــو النرويج   هما أكار الدول نشاطا في ميـــدان صيد الحيتان واألك ناليابا  -000

 كار من مصدر اقتصادي.أ هذا النشاط يشكل لها  و لمواطنيها،وتدفع النرويــج بان  1442اقية أنهما  طرفين في اتف           

 ( إضافة إلى الصـــيد aborigène المسالة يعترف بحق الصيد  التاريخي لبعـــض القبائل  ه القانون الدولي في هذ  - 000 

 .( قد أقر  الحصة صفر لكل استغ ل تجاريCBIألسباب علمية ، وألجل ذلك كانت اللجنة الدولية للحيتان           
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   les espèces anadromes السرء   األنواع البحرية النهرية - 4 -  0

 

إال أنها في  ،البحرية النهرية السرء على أنها تقضي طيلة مدة حياتها في البحر عتتميز األنوا 

مرحلة التكاثر تغادر تلك المياه و تلتحق بمجاري األنهار داخل عمق اإلقليم البري  لتباشر 

  عفي أنهارها هذه األنــوا  (، وألجل ذلك منحت الدولة التي تنش114عملية التزاور  

 داخـل منطقتها االقتصادية   عه األنوافي كل ما يتعلق بالمحافظة على هـذوالمصلحة  ةولوياأل

نه يحق لها بعد التشاور مع الدول األخــرى  في أن تحدد مجموع الكميا  المسموح كما أ 

 ءكما أن هذه األنواع ال يمكن صيدها فيما ورا  22/1( حسب مقتضيا  المادة 137بصيدها  

 يقتصادية  إال في حالة  ما إذا تسبب ذلك في  اخت ل اقتصادي  لدولة أخرى وهالمنطقة اال

ه األنواع ومراعاة نها بموجب مشاورا   تهدف لحفظ هذحالة تعمل دولة المنش  على الحد م

ه األنواع إلى مياه دولة ، كما أنه في حالة انتقال هذ22/3احتياجا  دولة المنش  حسب المادة 

منش  من أجل تنظيم حفظ وإدارة ألخيرة مجبرة على التعاون مع دولة اله افان هذأخرى 

 منها.  75يمية حسب الفقرة ، مع تنسيق العمل في إطار منظمة إقل عواأرصدة هذه األنـ

 

   les espèces catadromesاألنواع النهرية البحرية  السرء - 5 -  0

 

النهرية البحرية السرء هي أنها تقضي طيلة مدة حياتها في األنهار والمياه  عما يميز األنوا

(، وألجل 131العذبة  إال أنها في مرحلة التكاثر تغادر تلك المياه و تلتحق بالبحار  للتكاثر   

 مياههافي  الجزء األكبر من دورتها الحياتية  عذلك منحت الدولة التي  تقضي هذه األنــوا

في ذلك ضمان دخولها  او إدارتها بم   عه األنوالق بالمحافظة على هذفي كل ما يتع ةاألولوي

كما أن هذه األنواع ال يمكن صيدها إال في  ، 20وخروجها لمنطقتها االقتصادية  طبقا للمادة 

المياه الواقعة ما دون الحدود الخارجية للمنطقة االقتصادية أما إذا  تم اصطيادها  في المناطق 

  .االتفاقية ألحكام للصيد في الجزء الخام  منقتصادية فإنها تخضع من حيث ااال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

229 -saumon ,  bar  rayé , éperlan , esturgeon . 

  ذ، و يرى األستا21 الموجود في المادة   volume بدال من لفظ   كمية   totalاستعملت لفظ  مجموع  22المادة  – 001
LUCCHINI   أن األمر يفهم منه جميع حصص الصيد   بما فيها تلك التي تتم في مناطق اقتصادية لدول أخرى  إذا تعلق بنف  النوع 

      -  LAURENT  LUCCHINI / MICHEL VOELCKEL / Droit de la Mer /tome1 Délimitation 

                                                                                        -  Navigation  et  Pêche  -op cit /p - 444 

231 -  comme  l,anguille  
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تنتقل فيها هذه األنواع إلى مياه منطقة اقتصادية  لدولة أخرى، سواء كانت  يو في الحالة الت

مع الدولة   ه األخيرة مجبرة على االتفاقي طور الحداثة أو النضور  فان هذهذه األسماك ف

دارة  جل اإلمن أ مياههافي  الجزء األكبر من دورتها الحياتية عواالتي تقضي هذه األن

وضوع للدولة المشار ـ، الشيء الذي يؤكد الدور الريادي في الم عوااألنالرشيدة ألرصدة هذه 

 .، وهي مسالة تقتضي االتفاق والتعاون أكار من االقتسام 20من المادة  71إليها في الفقرة 

  

 دارة والحفظ:الحق في اال -الفرع الثالث 

 

من أجل القيام بعملية استغ ل للاروا  على الوجه األمال الذي يحقق االنتفاع دون اإلضرار 

يجب أن تسبقه عملية االستكشاف،و تتزامن معه عملية إدارة الاروا  والعمل على المحافظة 

على العطاء دون انقراض وهذه النتيجة البحرية الحية  عليها بطريقة تضمن استمرار الاروة 

التي منحت االتفاقية الحق فيها للدولة الساحلية   موضوعال وإلى عملية إدارة راشدة وهتحتار 

( والتي حدد  لها 131الموارد الحية   التي جاء  تحت عنوان حفظ 21بموجب نص المادة 

  :ن القواعد كالتاليـآليا  العمل على المحافظة وفق مجموعة م

موارد ــمية الصيد المسموح بها من الــالساحلية كدولة ـتقرر ال:  الحق في تحديد الصيد -0

كن صيدها وهــذا بصورة كما تحدد األنواع التي يم تصادية الخالصةـها االقـية في منطقتــالح

 االستئاار بـهفي  حقالها هو سيادي خالص  ومن ثم فلفرادية كقاعدة عامة ، فهذا الحق ان

  ما يلي:ها وفق ظمة وقوانين داخلية تفرضب نويتم هذا التحديد دون غيرها من الدول ، 

 كن صيدها أو جــنيها وهي مـسالة يمكن أن تتم أنواع الاروا  الحية الـتي يمـ تحديد - 0 -0

حية التي تعيش في الدراسة العلمية للاروا  الانتهاء عـملية االستكشاف ومباشرتها بعد 

حيث القدرة اصة بعد معرفة دورتها الحياتية من حري محل اإلدارة، خـالب المجال

 فعليا لتلك األنواعأين يمكن تحقيق االستغ ل التجاري  ،تجديد الرصيد جزئيا أو كليا   على

وكذا الكمية المسموح بها لذلك  ، مما يؤدي إلى تحديد فترة الجني  خاصة بذلكهذا لفترة و

 .  أو تهديد لتواجده المستقبلي النوع من دون ضرر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لمية  لهذا النوع من الاروا   بدال من  المعنى  ية  في االتفاقية التسمية العـاستعملت الترجمة الرسمية باللغة الفرنس – 000

 .من االتفاقية  21المادة   -  conservation des ressources biologique اللغوي وهذا بالقول :           
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و التي  يمكن أن المناطق األخرى  دون  فيها لصيدبا يسمحتحديد مناطق معـينة  - 0 -0

تقاس إما أفقيا بحيث تستانى منطقة التكاثر أو التفريخ  أو تقاس عمــوديا بحيث يمنع الصـيد 

أين يدخل العمق في تحديد المجال ( 133في مناطق يقل فيها العمق ما  عـن قياس معـين 

 الحيوي لنوع ما.

  علمية  نتيجة لمعطيا  وفي كل األحوال تكون طبيعة الكائن البحري هي من تــحدد ذلك 

تحـقيـق هـدف واحد ن تكون كل عمليا  اإلدارة تسـعى إلـى بحتة والتي من المفروض أ

لة الحفظ واإلدارة  كص حيا   للدولة الساحلية  ه الاروا  ، كون أن مسوهـو حفـظ هـذ

 ى هذامن جهة ومن جهة أخر تنظيما وخبرة ، هذا ولى بهذا النشاط جاء  نتيجة لكونها األ  

 في  1422جويلية  10يمال مصلحة عامة حسب ما ذهب إلي قرار التحكيم الصادر في 

 .( 134بين فرنسا وكندا    le filetage dans le golfe du Saint Laurent  قضية

بمباشرة النشاطا  المتعلقة  فيها السماح تحديد فترا  الصيد ومواسمه التي يتم  – 0 -0

( 135الاروا  البحرية الحية  أنواع  أسلفنا  تختلف باخت ف  وهي مس لة كما بالصيد ،

عدة غاية  والتي تــتراوح من بضعة أشهر فيما يخص بعض األصناف السريعة التكاثر إلى

أرصدة كل  تجديد( و هذا حسب القـدرة على 132مو سنوا  فيما يخص األصناف البطيئة الن

ع الجزائري فترة الراحة ويحدد التشري،  من قبلدها نوع لتعويض الكمية التي تم صي

تبر تي تعام والمن شهر أو  من كل ع 31 ماي إلى 75واع الساحلية  من البيولوجية  لألن

 .دراسا  وزارة الصيد البحري في هذا المجالللتجديد وفق  فترة كافية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 وضع  13/71/1773وكذا المرسوم التنفيذي المؤرخ في  1771جويلية 73المؤرخ في 71/11القانون الجزائري رقم  -000

 أمـــيال بحرية   72وحتى عرض  سطق للصيد ب حكام وشروط مختلفة ، المنـــطقة األولى من خطوط األســاث ثة منا        

 ميل بحري و تـــمتد  17ميل بحري و المنــطقة الاالاة بين  17وحتى  سأميال من خط األسا 72و المنطقة الاانية بين         

  44/13من المرسوم التشــريعي رقم  72محــفوظة المــشار إلــيها في المادة حتي الحدود الخارجية لمــنطقة الصيد ال        

 . 12/75/1444المـــؤرخ   في         

004  - G  Apollis :  la sentence arbitrale du 13 juillet 1986. 

                              Espaces et ressources maritimes. -  ERM -  n° 02 1987 p 186/221. 
 

 هذه المسائل تختلف حسب كل كائن بحري  على حدى ، والتي تــــتراوح من أشهر إلى سنوا  و هذا حسب القـدرة    -005

 .على التجديد و تعويض الكميا  التي تم جنيها أو صيدها           
 

 إال آن قيمته سنة، 15قد تصل إلى  ةبيولوجيمليمتر في السنة و يحتار  علميا لفترة راحة  75ينموا المرجان األحمر   -006

 جل الحماية مال ما قامت به الرغم من الجــهود التي تبذل من أالمالية في السوق جعلته ضحية استغ ل مــفرط  على         

 الجزائر على مستوى السواحل الشرقية من منع الجني كون آن الرصيد وصل إلى وضعية كارثية وهذا استنادا للمادة         

 المتعلق بالصيد وتربية المائيا . 73/70/1771المؤرخ  71/11من القانون  32        
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لموجودة في بالـعودة  إلى الصياغة اااللتزام بالعمل للحيلولة دون االستغالل المفرط :  -0

بإدارة   تكفل الدولة الساحليةإلى ضرورة  شير من االتفاقية التي تـ 21 من المادة 71الفقرة 

واضعة في اعتبارها أفضل األدلة  الاروا  البحرية الموجودة في المنطقة االقتصادية ،

عليها أن  الحفظ واإلدارة وبموجب تدابير من خ ل عملية االستكشاف، العلمية المتوفرة لها

   االستغ ل المفرط ية في المنطقة االقتصادية لخطرـالموارد الحتعمل على عدم تعرض 

بسبب أن الدولة  ،وهذا االستغ ل المفرط هي معنية به بالقدر الذي يعني الدول األخرى

 21مجبرة طبقا للمادة ، الساحلية هي األخرى و من خ ل تحديد نسبة وكمية  االستغ ل 

مع المنظما  الدولية المختصة، سواء كانت دون إقليمية أو إقليمية أو عالمية  عاونعلى الت

عند وجود أرصدة من أنواع نه تنص أمن االتفاقية  23/1، كما أن المادة ذه الغايةه لتحقيق

لدولتين ساحليتين أو أكار، تسعى هذه الدول  التابعتينمترابطة داخل المناطق االقتصادية 

إلى االتفاق  ،شرة أو عن طريق المنظما  دون اإلقليمية أو اإلقليمية المناسبةإما مبا( 130 

 . على التدابير ال زمة لتنسيق وضمان حفظ وتنمية هذه األرصدة 

من االتفاقية الجزء التاسع الخاص  113وهي نف  الصيغة التي وجد  في نص المادة  

بحيث أشار  الفقرة األولى منها  إلى ضرورة التعاون  بين  ،بالبحار المغلقة آو شبه مغلقة 

وهذا التصور يشير إلى ، الدول  في ممارسة ما لها من حقوق و أداء ما عليها من واجبا  

لة الحفظ و اإلدارة هي صورة ت خذ أيضا في مفهوم االلتزام أو الواجب وهذا على أن مس 

سيادية  أكار من التكلم عن االلتزاما  المترتبة عن ن الحقوق الاالتفاقية تتكلم ع الرغم من أن

من االتفاقية عن طريق التعداد لمجموعة من  21وقد  أشار  المادة  ، (132هذه الحقوق  

المجاال  التي تدخل ضمن ص حيا  الدولة الساحلية من خ ل زاوية االنتفاع بالموارد 

 يص لذلك ، ووضع مراقبين على ظهرالحــية  كتحـديد الرسوم على الصيد و إصدار التراخ

إضافة إلى إمكانية اشتراط   ، في المنطقة االقتصادية السفن األجنبية المرخص لها بالصيد

 لة مع اإلشارة  إلى مس ،ناء الـدولة الساحلية الكمية الكاملة للصيد  أو جزء منها  في مي إنزال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ces Etats s’efforcentاستعمل النص الفرنسي لفظ  -   000

 

000 - LAURENT  LUCCHINI / MICHEL VOELCKEL / Droit De La Mer /Tome1 Délimitation 

                                                                                -  Navigation  Et  Peche  -op cit /p 407-401 . 

.312ص  المرجع السابق- محمد الحار حمود   ألستاذانظر أيضا نف  التصور  عند ا  *      
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و تجدر اإلشارة هنا إلى  أن  ، والتدريب  للناشطين المحليين في مجال الصيد انقل التكنولوجي

وهو ما يعني إمكانية أن  » فيما تتناولهويجوز أن تتناول  «  المادة المشار إليها استعملت لفظ

ر مشار إليها في و اختصاصا   للدولة الساحلية غيتدخل في المستقبل مجاال  و ص حيا  

   notammentوهي نف  الصيغة التي استعملت في النص الفرنسي بتعبير 21نص المادة 

ة الساحلية إال أن هذه األنظمة وهذا النشاط الذي تمارسه الدول (239)الذي يفيد نف  المعنى

 (. 240  في حد ذاتها 21/4حسب المادة  ةخرر عن اإلطار العام ل تفاقيهنا ينبغي أن ال ي

 

 الفرع الرابع: الحق في إنتاج الطاقة 

 

 في المنطقة االقتصادية دولة الساحليةلل تشير أن من االتفاقية 52/1جاء  المادة  

حقوق سيادية لغرض استكشاف واستغ ل الموارد الطبيعية، الحية منها وغير الحية وكذلك 

للمنطقة كإنتار الطاقة من فيما يتعلق باألنشطة األخرى ل ستكشاف واالستغ ل االقتصاديين 

ه الفقرة من المادة يفهم تمعن في األلفاظ المستخدمة في هذ، و الم حالمياه والتيارا  والريا

جليا انه تمت اإلشارة إلى بعض النشاطا  الخاصة المتوفرة حاليا كتصورا  يمكن إنتار 

 إلى طاقة الرياح البحرية.الطاقة منها وهي الحرارة المائية ، قوة التيارا  المائية ، إضافة 

وبالرغم أن المادة المذكورة أع ه لم تتكلم إال على المصادر الحالية المعروفة كمصدر للطاقة 

األمر  هم منها أنيف  - كإنتار الطاقة ى.....فيما يتعلق باألنشطة األخر -إال أن  استعمال  لفظ 

ظت بحق الدولة الساحلية في أن يكون اال و أن االتفاقية احتفتمت اإلشارة إليه على سبيل الم

ه مستقب ، و تكون له كمادة أولية لها حق سيادي على أي مصدر للطاقة  يمكن اكتشاف

  (.241صادية  مكونا  طبيعية متواجدة في المجال المكاني للمنطقة االقت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

239 - adverbe indiquant le caractère non limitatif de cette énumération. 

 .311ص  -المرجع السابق-  محمد الحار حمود    رالدكتو  240

 هناك تصورا  علمية تمت تجـــربتها بنجاح  وهي  قيد البحث  و التطوير  لجعلها قابلة للتطبيق بشكل اقتصادي            -241

 ولــحد اآلن هنـــاك خمسة مصادر   wave power   وتجاري  تعـمل على إنـــتار الطاقة من  حركا  األمـــوار        

 - l’énergie marémotrice issue des marées                                                     :للطاقة كلها بحرية وهي  

-  l’énergie hydrolienne issue des courants 

 - l’énergie houlomotrice issue des vagues et de la houle 

 - l’énergie thermique des mers issue de la chaleur des océans 

 - l’énergie osmotique issue de la salinité                      CDE/ www.connaissances des énergies    

http://www.connaissances/
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 ناعية و المنشآت :طصفي إقامة الجزر اإل  الوالئي الحق : المطلب الثالث
 

جية وجغرافية واجتماعية قانون البحار تتضمن  تصورا  جيولوالجزيرة في مفهوم 

وهذه  ، (141  من االتفاقية 111نص المادة  فيهذا حسب المفهوم المقدم متداخلة و

المعطيا  يمكن استحداثها صناعيا ، وبالتالي با  اإلنسان قادر على إنشاء جزيرة 

إال أنها غير  ،يقيم فيها البشر و اصطناعية في وسط البحر تتوفر على جميع المواصفا 

  حقوق الدولة الساحلية في المــنطقة االقتصادية 52وعندما عدد  المادة  طبيعية ،

أن للدولة الساحلية حق والئي فيما يخص إقامة واستعمال الجزر  (1 ب،أشار  الفقرة 

منشئا  االصطناعية و المنشئا  و التركيبا  ، فالدولة الساحلية لها الحق في إقامة 

سواء كانت  ،وهياكل  تستند إلى قاع البحر و تعلوا عليه  بهدف تحقيق غايا  مختلفة 

أو لربما ، اقتصادية أو علمية وفق ما تراه مناسبا لعمليا  استخراجية تعدينية أو نفطية 

بغرض تسهيل عمليا  البحث العلمي و االستكشاف المنصوص عليه في الفقرة األولى 

 .هذا في مياه المنطقة االقتصادية الخالصة  و  52من المادة 

بالقول أن هذا الحق  52ليه في الفقرة ب/إ شارحق الوالية المفي  27فصلت المادة قد و

  في :يتجسد  و DROIT EXCLUSIF من الدول مخول للدولة الساحلية دون غيرها

 و المنــشئا  والتركيـبا   بنفسها في منطقتها االقتصادية. ةإقــــامة الجـزر االصطناعي -

شئا  في حالة المشاركة في ـه الجزر والمنإقامة مال هذ ىالسماح للدول األخر -

    .ستكشاف أو إجراء بحــوث علــمية على الاروا  الكامــنة في المنطقةالستغ ل أو ااال

 التجـهـيزا  و إخــضاعــها للقانون الوطني. تنظيم مسالة إقــامة وتشغيل هذه الجـزر و  -

 الجزر االصطناعية و التركيبا  و المنشئا  في المنطقة االقتصادية . متشغيل واستخدا -

يكون الهدف من هذه الجزر و المنشئا  تحقيق أغراض اقتصادية باستغ ل الموارد  -

حفـظ   من أجلأو ،شاف الطبيعية الحية منها وغير الحية أو أهداف علمية بغرض االستك

بما  1421ما جاء  به اتفــاقية ع وا  الحية  وإدارتها ، و أي استخدام ال يتــنافى مـالار

 وقاالستخداما  التي يمكن اكتشافهـا في المستقـبل إذا كانت ال تتعارض مع الحـقي ذلك ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عدد  شروط مفهوم الجزيرة  بعنصر التكون الطبيعي و اإلحاطة بالماء و العلو عنه في حالة المد مع توفر إمكانية  -040

 .لسكنى البشرية و الحياة االقتصاديةا        
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و االلتزاما  التي للدول فـي المنطــقة االقتــصادية الخالــصة، ويمــتد استخدام هذا الحق 

أنظمة إلى مراقبة وتطبيق القوانين و األنظمة الجمركية و الضريبية و الصحية و قوانين 

يمكن أن  27من المادة  1قرة ه الص حيا  المخولة بموجب الفالس مة والهجرة ، فكل هذ

نها تسهيل القيام استحداث منشئا  أو تركيبا  من ش  تحتار إلى إقامة جزر اصطناعية أو

بتلك األعباء من طرف الدولة الساحلية  داخل منطقتها االقتصادية الخالصة ، ورغم كل هذه 

بالمفهوم االصطناعي ال ترقى إلى مستوى الجزيرة بالمفهوم الطبيعي  ةالمعطيا  فان الجزير

لها نف  المفهوم  منح الذي  و (143من حيث الحقوق التي ترتب لها في إطار قانون البحار  

( ، أما بالنسبة للجزر االصطناعية و المنشئا  فان 144من حيث الحقوق مع اإلقليم البري 

من  111بمفهوم نص المادة حرمتها من مركز الجزيرة قد  27 من المادةالاامنة الفقرة 

ثر و ال تدخل في الحسبان أثناء ، كما أنها لي  لها أي أمن حيث االمتدادا  البحرية  االتفاقية 

مجموعة من االلتزاما   27وقد أفرد  المادة كلها مع الدول األخرى،تحديد الحدود البحرية 

 ه المنشئا  وذلك كالتالي:ب في استحداث مال هـذلية التي ترغعلى عاتق الدولة الساح

يقع لزاما على الدولة الساحلية التي تنشئ هذه الجزر  أن تضع لها وسائل التنبيه بشكل دائم  -

 .ودها و أبعــادها  مادامت قائــمة و مـستعملةالظـــروف  بحيث تـــشير إلى وجـوفي جــميع 

تركيبا  أو جزر اصطناعية   تم التوقف عن استعمالها  العــمل على إزالــة أيــة منش ة أو -

 .ـلهة عن الوجه الذي أنشئت مــن أجــأو استغ لها أو تمت هجرتــها  بحيــث لم تعد مستعــمل

 .األخرى لماك وحقوق الدو، حماية البيئة البحرية واألسـ لية اإلزالةوجوب مراعاة في عمـ -

إال إذا سمحت بذلك   ،متر 577ا   لمسافة ال تزيد عن ه المنشئإقامة مناطق س مة حول هذ-

لدولة الساحلية عن إنشاء  المنظما  المتخصصة( كما تمتنع ا المعايير الدولية في هذا المجال

ه الجزر و المنشئا  و التركيبا   إضافة إلى مناطق الس مة حولها في الممرا  مال هذ

 نه إعاقة الم حة البحرية في المنطقة. ش البحرية  الدولية المعترف بها ،ألن ذلك من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يمكن أن يكون لها بحر إقليمي و منطقة متاخمة ومنطقة اقتصادية  111الجزيرة في المفهوم الطبيعي حسب ا لمادة -040

 وجرف قاري كون أنها تداخلت في المفهوم مع اإلقليم البري .         

 

044 - LAURENT  LUCCHINI / MICHEL VOELCKEL  - DROIT DE LA MER – 

                                            TOME 1  LA MER ET SON DROIT –LES ESPACES MARITIMES 

                                            LES ILES  - A .  pedone- paris  1990/ P 327. 
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 :البحث العلميالحق الوالئي في  المطلب الرابع: 

 

ثم  جاء ، على حق الدولة الساحلية في القيام بالبحث العلمي البحري 52/3تكلمت المادة  

في  la recherche scientifique marine الاالث عشر من االتفاقية تحت نف  العنوان ءالجز

إال أن  ، (145وأحكامه ومن له الحق فيه   ي البحري مفهوم البحث العلم امادة تبين فيه 10

المواد التي خلصت إليها االتفاقية كانت في حوصلتها مت ثرة بالجانب السياسي أكار من 

الرامي من جهة إلى مد السيادة ومن جهة أخرى  افطرالجانب العلمي نظرا للتحفظ بين األ

 ةكون أن المسالة متعلقة منذ البداية بالاروا  التي تتضمنها المنطق ، (142إلى الحد منها  

لة حساسة بالنسبة للدولة الساحلية التي مالتها في البداية الدول النامية قتصادية ، و هي مس اال

  والتي كانت تنادي خ ل المفاوضا  بضرورة جعل موضوع البحث العلمي من الص حيا

 .الخالصة للدولة الساحلية  فيما يخص الموافقة والتنظيم  وتحديد المجاال  واإلشـراف

االختصاصا  هي نابعة من الص حيا  و الحقوق السيادية التي تملكها في المنطقة و هذه 

ودعت  إلى إط ق عنان  ، االقتصادية الخالصة ، في حين  رأ  الدول الكبرى غير ذلك

لة في كل األحوال ال تحتار أن المس الحرية فيما يخص البحث العلمي في هذا البعد البحري و

( إال أن أحكام االتفاقية في األخير جاء  140الساحلية فقط بذلك  سوى إلى إخطار الدولة 

الحق في  142 توافقية مال أحكام الجزء الخام  ، بحيث أعطت للدولة الساحلية في المادة

ن األمر ال يتم إال برضاها خرى  وأتنظيم  البحث العلمي وص حية الترخيص به للدول األ

 .  » 142/5 المادة «مع إمكانـية رفـض مـنح الرخصة  

 ـــــــــــ                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تقسيما  ووجها  نظر تخص مسالة البحث العــلمي البحري  مـنخ ل المؤتمر الاالث لقانون البحار  عرضت عدة  -045

 حيث تقسيماته  إلى بحث علمي بحري أساسي منصب حول إضافة المعرفة كميا حول المــجال البحري  وبحث علمي         

 ه النـــقطة ي هـذع أكار فوكيمائيا ، للتوســ ابحري تطبيقي يهدف إلى دراسة كينونة المجال البحري بيولوجيا وفيزيائي         

 .333و 313 ص – المرجع السابق –مود ـمحمد الحار ح    -راجع          

 

246 - Olivier Freymond /le statut de la recherche scientifique marine en droit international 

                                        Etudes suisses de droit international /société suisses de droit   

                                        International  /volume 15 Genève 1978 - p38. 

 

 كان هناك توجه ثالث جسده المشروع البلغاري المـــقدم مع المجموعة االشتـــراكية والذي يفرق بين البحث المتعلق  -046

 ف  يحتار   ثه األبحاالترخيص المــسبق ،أما ما عدى هـذباالستكشاف واالستغ ل لموارد المنطقة  ، وهذا يتطلب          

 ساحلية .إلى رخصة من طرف الدولة ال         

.       132 ص-المرجع السابق  –مود ـحمد الحار حم           
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           مشروع البحث العلمي ذو ع قة مباشرة مع استكشافو يكون هذا الرفض إذا كان 

نه يسعى إلى بناء أو استغ ل الموارد الطبيعية الحية وغير الحية للمنطقة االقتصادية أو 

ة ال تتطابق مصناعية أو أن الطلب و المعلوما  المقد  جزر أو منشئا  أو تركيبا 

والمشروع أو أنها غير دقيقة وفق شروط الدولة الساحلية  ولــم يتم استــكمالها  من طــرف  

 .الدولة المــعنية أو المـنظمة الدولية المختصة 

وع بحث شرة أن تتراجع وت لزم بوقف ميحق للدولة الساحلي 153/1نه طبقا للمادة كما أ 

ن أعطت الموافقة عليه في حالة القيام ب شغال غير مطابقة للمعلوما  المقدمة أعلمي سبق و

مسبقا  أو في حالة عدم احترام الدولة األخرى أو المنظمة الدولية المتخصصة اللتزاماتها في 

     مادةسب الحالساحلية  ،كما يحق للدولة144المادة  في هال المشارو مواجهة الدولة الساحلية 

 (247)تتخذه بطريقة انفرادية « décision » بموجب قرار أن تعلق البحث مؤقة   153/1

 .مواد تبين مدى سلطة الدولة الساحلية في البحث العلمي في المنطقة االقتصادية ال ذههكل و

إال أن االتفاقية عملت على إحداث التوازن للطرف الااني من حيث إعطاء الصيغة التوافقية  

ال ، إ( فبالرغم من الص حيا  الواسعة للدولة الساحلية 248لكل أحكام الجزء الاالث عشر 

( بتقديم 249نه و بالمقابل نجد أن االتفاقية ألزمت الدولة الساحلية  في الظروف العادية  أ

دمها المنظما  الدولية المتخصصة أو لبحوث العلمية البحرية  التي تقفقتها على مشاريع اموا

الراغبة في ذلك والتي تهدف إلى تدعيم وتعميق  البحث العلمي في المجال  ىالدول األخر

 142ه األخيرة بالشـروط والمقتضيا  المحددة في المادة البحري عموما ، بشرط أن تلتزم هذ

بل تاريخ بداية ـهر قــبستة أش  « descriptif complet »شامل  يم ملف وصفيوذلك بتــقد

 ة :يإلى الدولة الساحلية يتضمن المعلوما   التال مشروع البحث

 وأهـدافه التي يصبوا إليـها -يث الموضوعـمـن ح -طبيعة مشروع البحث العلمي البحري - 1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 في إشـــارة إلى اإلجراء االنــــفرادي  في حين أشار  الفقرة   « sa décision  »لفظ  153/4المادة  ذكر    -040

 غال البـــحث.عندما تكلمت عـن أش « l’ordre de suspension »يغة  إلى صادة الخامسة من نف  الم        
 

248 - A . DE  MARFFY  MANTUANO: La Recherche Scientifique - Le Nouveau Droit De   

                                           La Mer –  Economica  -Paris-Bruylant   Bruxelles 1985./P 966. 

 

 من  4وهي حالة  فسرتها الفقرة      « dans les circonstances  normales »صيغة   142/3استعملت المادة  – 249ـ

 نف  المادة بالقول انه حتى في حالة عدم وجود عــ قــا  دبلوماسية فانه يمكن اعتبار الوضعية بالظروف العادية.           
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الاروا  و تحرص الدولة الساحلية أن ا يتعلق بكون أن المسالة متعلقة بمجاال  سيادية  في م

إال بما تعــلـق  بمــسائل جانبية  تبقى لها الخاصية االستــئاارية في ما يخص هذه المسالةـ 

تسعى إلى تطــوير معلوما  موجودة أو سبر أغوار مجاال  مبهمة و الكل مرتبط  برضى 

 . 145ادة مقتضيا  الم حســب « un droit exclusive »الدولة الساحلية  التي لها 

 .السفينة وحمولتها الوسائل التي سيتم استعمالها في البحث مع تحديد اسمالطريقة المتبعة و -1

 المنطقة أو المناطق الجغرافية بالتحديد و التي ستجري فيها عملية البحث العلمي البحري. -3

 التي ستــستعمل التاريخ المحدد لذلك مع تبــيان تاريخ الوصول وتــاريخ المغادرة للــسفن -4

 أو تاريخ إقامة المنشئا  والتركيبا  و تحديد تاريخ إزالتها حـسب الحالة.  في مشروع البحث 

 .سم مديرها و المسئولين عـن المشروعااسم المؤسسة المشرفة على مشروع البحث وكذا  -5

 فـيه االمدى الذي يمكن للدولة الساحلية أن تسـاهم به فـي البحث أو أن يـتـم تماـــيله تحديد -2

أعطت للدولة الساحلية الحق قي المشاركة  في مشاريع البحث العلمي  144المادة ن كون أ

 .( 250البحري أو تكون ممالة فيه دون أن تتحمل أية نفقا  بالمقابل  

أن تتحصل على التقارير  (251)نه وبموجب نف  المادة فان الدولة الساحلية من حقهاكما أ 

و النتائج المتوصل  -ب -144/1المادة-األولية إضافة إلى النهائية التي خلص إليها البحث

التي   إليها ، بما فيها الحق في اإلطـــ ع عــلى عينا  من التجارب المقامة و كذا العــينا

ا  عموما المشار إليها في للدولة الساحلية ، وهذه المعطي تم أخــذها من المنطـقة االقتصادية

   ( الذي منح  للدولة الساحلية 252  جسد  الحق الوالئي ،الجزء الاالث عشر من االتفاقية 

األطراف األخرى التي كانت تنادي باالستناد على   إال أنها راعـت و بشكل معتبر متطلبا

وهذا بإخضاع  لميــرية المطبق في أعالي البحار فيـما يخص البحث العـنف  مبدأ الح

 لنف  األحكام.المنطقة االقتصادية الخالصة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 المشاركة و ال نفقا  أو أتـعاب ممال الدولة الساحلية .ه ال تتحمل نفقا  هذ بالمقابل أيضا الدولة أو المنظمة الدولية -250
 

 ه  هي ما أعطى الحق للدولة الساحلية وصيغة اإللزامية هـذ  « doivent satisfaire »استعمل النص الفرنسي لفظ  -251

   في أن تلزم  الدولة األخرى أو المنظمة اإلقليمية المتخصصة  بوقف مشروع البحث العلمي الذي تباشره في منطقتها         

 االقتصادية         
 

 يظهر من النتيجة التي انتهت إليها أحكام الجزء الــاالث عشر من االتفــاقية أن المســالة تجاوز  بكاير مفهـوم الحق- 252

 و هذا نظرا ل متيازا  و الص حيا  المـــخولة للـدولة   52المشـــار إليه في المــادة   « juridiction »ئي   الوال        

 الساحلية في مسالة البحث العلمي داخل المنطقة االقتصادية.        
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 ةحماية البيئة البحري في الحق الوالئي المطلب الخامس:

 

أول ما يتجلى للفكر هو التلوث ، و هذا الموضوع  ،عند التكلم عن حماية البيئة البحرية 

لنشاط داخل لنظرا الرتباط التلوث البحري  ،أصبح بالغ األهمية  في البر والبحر على السواء

البحر وآخر من البر صادر من الدولة الساحلية أو دولة مجاورة ، وفي كل األحوال هناك 

ظاهرة سميت بالتلوث، ونتيجة الخت ف البيئة لنتيجة كوازن البيئي البحري مساس بالت

كون مختلف والنتيجة بالتبعية كذلك ،لكن من لبحرية عن البيئة البرية فان السبب يمكن أن يـا

     رى الـبحرية أكـار هــشاشـة مـقارنة  بالمجـاال  األخ ةبيئحـجم الكارثة ،كون أن ال حيث

تلوث البيئة   - 1421ي اتفاقية ــالخاصة بالمصطلحا  ف ىالمادة األول -و لذلك عرفت 

إدخال اإلنسان في البيئة البحرية ، بما في ذلك مصبا  األنهار ، بصورة  « بمفهوم البحرية

عنها أو يحتمل أن تنجم عنها أثار مؤذية ، مال تنجم مباشرة أو غير مباشرة مواد أو طاقة 

ة البحرية و تعريض الصحة البشرية لألخطار و إعاقة األنشطة األضرار بالموارد والحيا

البحرية بما في ذلك صيد األسماك وغيره من أوجه االستخدام المشروعة للبحار، والحط من 

 . »نوعية قابلية مياه البحر ل ستعمال ، واإلق ل من الترويح   

ي و ما ينتج عنها من الصور التي تجسد مظاهر التلوث البحر 144/3وقد أضافت المادة 

التي أضافت حاال  لمصادر  142( ، ثم تبعتها المادة 153أضرار للبيئة البحرية واإلنسان  

التلوث البحري الغير المشار إليها  في نص المادة األولى المذكورة أع ه ، بحيث نصت على 

في المجال البحري  امصادر أخرى للتلوث وهو التلوث الناجم من استخدام التكنولوجي

تتخذ «  كـون أن نص المادة استعمل لفظ، بمفهومها الواسع  دون تحديد للجهة المستعملة 

المستعملة  الم تحدد نوع التكنولوجي اإضافة إلى أنه،  »رالدول جميع ما يلزم من التدابي

الوقت  ،كما أشار  المادة إلى مصدر ونـوع آخـر في نفـ صوبالتالي تكون كلها خاضعة للن

 رضا على جزء معينـقصدا أو ع البحرية  بة أو جديدة عن تلك البيئةغريـواع وهو إدخال  أن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اتخاذها من طرف الدول لتفادي وقوع ضرر عن طريق التلوث و انتشاره    بالتدابير الواجإلى  144أشار  المادة  -050

 الذي يمكن أن ينجم من :        

  .إط ق المواد السامة أو الضارة الغير قابلة للتحلل من البر أو الجو أو عن طريق اإلغراق -        

  .التلوث الناجم عن السفن وتدابير مـــنع الحوادث البـــحرية   و مـــواجهة حاال  الطوارئ -        

 الطبيعية. دالتلوث الناجم من استخدام المنشئا  وأجهزة االستكشاف و االستــــغ ل للموار -        

 .البحـــرية و بنــائها وتجهـــيزها التلوث الناجم من استخدام أجهزة عامـــلة في مجال البيئة -        
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وهذه  (154  ةالبحرية يمكن أن تسبب فيها تغييرا  كبيرة وضارة بتلك البيئ ةمن البيئ

 اء  انتهالمعطيا  السابقة يمكن أن تتحقق في جميع األبعاد البحرية بداية من المياه الداخلية و 

 .في المياه الدولية  أعالي البحار (

في الدراسة  الحالية هوي الحقوق التي يمكن أن تمارسها الدولة الساحلية في  ن ما يهمناإال أ 

بالحق الوالئي، هذا الحق  ةمن االتفاقي 52المنطقة االقتصادية الخالصة و التي وصفتها المادة 

المؤتمر الاالث ، حيث   الذي ال يمكن فهمه إال إذا وضع في سياقه التاريخي داخل مفاوضا

الة حماية البيئة البحرية والمحافظة ط وثيق بين فكرة المنطقة االقتصادية ومسكان هناك ارتبا

/ب في التطبيق  ضرورة االرتباط بالوجه 52/1جل ذلك ربطت المادة  أومن ، ( 155عليها  

المنصوص عليه في األحكام ذا  الصلة والمقصود من ذلك طبعا الجزء الااني عشر الخاص 

    الحفاظ عليها  بصفة عامة بما فيها االتفاقيا  الدولية في المجال  و، بحماية البيئة البحرية 

 .من هذا الجزء 130والمشار إليها في المادة 

من الجزء الخام  عشر الخاص  بتسوية  140إضافة إلى أحكام الفقرة ر من المادة هذا 

يتجسد في  ، اإلطار خلصت االتفاقية  إلى منح حق للدولة الساحلية نف   المنازعا  ، وفي

ص حية تنظيم مجال مكافحة التلوث في المنطقة االقتصادية الخالصة  بموجب آليا  

    بري بشرط أن تكون هذه القوانين أكار فعالية ية تـتضمن إمكانية التنـفيذ الجـوقوانين وطن

قل أ في كل األحوال يجب أن ال تكونأو مساوية للقواعد والمعايير الدولية في المجال لكن 

غير منصوص عليه في حالة  طلشرا( وهذا 117/2،111/1، 174/1، 172/3منها  المادة 

 . (111( أو من الجو المادة170التلوث من البر المادة 

 المتفق عليها المستحدثة على المستوى الدولي و ةجهة أخرى أن تكون متناسقة مع األنظم من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثر كبير على البـيئة الحيوانية التي ت ثر  كايرا نــــظرا في استراليا و زي ندا الجديدة أ كانت لحركة استيطان البيض -054

 الشـــيء الذي أدى إلى اخت ل   بلجلب السكان الجدد لحيوانا  لم تكن موجودة هناك مال الك ب والقطـــط واألران         

 .نتج عنه انقراض الكاير من الحيوانا  خاصة فصيلة الطيور غير الطائرة  يبيئ         

    الجنوبيب باتية و الحيوانية في القطالخاصة بحماية الاروة الن  1427/  75/  17كـانـبيـرا  اتـفـاقـيـة ولــذلك  جاء          

   للقطب الجنوبيالنظام االيكولوجي و ئة ـجـل الـحـفـاظ على البيأمـن  1421/  74/  0ز التنفيذ في دخـلـت حي والتي         

 والتي   الجنـوبي طبـقللئي يـظام البـفي النيير ـة و عدم إجراء أي تغنصت على حفظ الاروا  الحية في المنطق بحيث        

 و زيلندا الجديدة . سيناريو استراليا وفا من تكرارنها منع إدخال أية أنواع جديدة لذلك النظام االيكولوجي وهذا خم       
 

 يمي منطقة متاخمة( التزام  وحق الدولة الساحلية في مجال حـماية البـــحرية في المياه التي هي تحت سلطتها  بحر إقل -055

 .       1452جنيف  ةيعود إلى اتفاقي        

 .347 ص  المرجع السابق -مود ـحمد الحار حم*        
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وهذا  (111/1، 111/5، 117/5، 174/1، 172/4، 3-170/1المنظما  الدولية  المادة في

 وهذا كالتالي: 11من الجزء  5ث و المشار إليه في الفرع وـر التلـحسب مصد

بحيث تعمل الدولة الساحلية على   170 : و فقد نصت عليه  المادةالتلوث الصادر من البر -1

سن قوانين تهدف إلى اإلق ل  إلى أبعد مـــدى مــمكن من إطــ ق المواد السامة أو الضارة 

أو المـؤذية من البـر خاصة  المواد الغير قابلة للتحلل بما في ذلـك من األنهار وأنابيب 

 تي تبذل إقليميا  في نف  السياق.  رف ،على أن تت ءم تلك القوانين مع الجهود اللصا

قاع المنطقة االقتصادية يحكمه مفهومان   التلوث الناشئ عن أنشطة تخص قاع البحار: -1

تـمارس الحقوق المبينة في هذه المادة فيما يتعلق  :تنـص عـلى  71الـفـقـرة  52المادة ، لاألو

أي وفقا للنظام القانوني للجرف  ،وفقا للجزء السادس  ،و باطـن أرضه للمنطـقة  حربقاع الب

     و ومن جهة أخرى الاروا  المتواجدة في عمود الماء و المرتبطة بالقاع ، من جهة القاري

أشار  إلى حق الدولة الساحلية في  172و هي تحكمها قواعد الجزء الخام ، إال أن المادة 

اعتماد القوانين واألنظمة لمكافحة ، التلوث الناشئ من قاع البحار  دون تحديد أو إشارة ألي 

تج من األبعاد البحرية ، فقط اشترطت المادة أن يكون ذلك التلوث الذي يم  قاع البحار نا

 ( طبقا لحق االستكشاف و االستغ ل. 152نية  أنشطة خاضعـة للوالية الوطعن 

قد يحدث أن تنجم عن األنشطة  : la zone التلوث الناشئ عن أنشطة في المنطقة  -0

الخاص  14/70/1444المقامة في المنطقة الدولية طبقا للجزء الحادي عشر أو حسب اتفاق 

فان المسالة  مرتبطة بالتعاون بين السلطة الدولية  التي خولت لها المادة  ، 11بتعديل الجزء 

مسالة حماية البيئة البحرية من التلوث في المنطقة و الدولة الساحلية التي أوكلت لها  145

الحق في اتخاذ التدابير للتقليل من التلوث في المنطقة الناتج عن أنشطة تابعة   174/1المادة 

نه وفي حالة ترتب عن النشاطا  التي تتم في المنطقة تلوث أو أضرار ، إال ألنف  المجال 

األخيرة  يحق لهذه 141/3انه وطبقا للمادة ف، لحقت بالمنطقة االقتصادية للدولة الساحلية 

لمنع أو تخفيف أو إزالة خطر داهم على سواحلها  مما يهددها بالتلوث  ةاتخاذ التدابير ال زم

 .12 وافق وأحكام الجزءوهذه التدابير يجب اتخاذها بما يت المنطقة ،نتيجة أنشطة في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  استعملت المادة صيغة: -056
    « qui résulte  directement ou indirectement  d’activités  relatives aux fonds marin et  

        relevant de leur juridiction » . 
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رمي في البحر هو من أكار التصرفا  ال: L’immersionالتلوث عن طريق اإلغراق   -4

ثر ظاهر لذلك أالتي دأبت عليها البشرية نظرا لسهولة العملية، إضافة إلى انعدام أي 

وقد  L’immersionاإلغراق أو البحري بعملية  المجالصرف يعرف في تالتصرف، وهذا ال

نه تصريف متعمد في أمن االتفاقية  بشكل مفصل على  71/5سبق أن تم تعريفه بنص المادة 

البحر للفض   أو مواد أخرى من السفن أو الطائرا  أو األرصفة أو من التركيبا  

ي رمي لمواد ما داخل  و اإلغراق المتعمد للوسائل السابقة الذكر نفسها ، فاالصطناعية أ

البحر بغرض التخلص منها يدخل في مفهوم اإلغراق،ويمكن أن نتصور نوع التلوث وحجمه  

من  117جل ذلك منحت الدولة الساحلية طبقا للمادة أالذي يمكن أن يحدثه هذا المصدر، ومن 

( 150ين وأنظمة لمحاربة اإلغراق أو الحد منه إذا كان ضروريا االتفاقية الحق في سن قوان

قتصادية أو الجرف القاري منوط لة اإلغراق في البحر اإلقليمي أو المنطقة اال أين جعلت مس

نه في حالة القبول فان الدولة الساحلية أرادة للدولة الساحلية في اإلذن به أو رفضه ، كما بإ

ن يـؤثر عليها اإلغراق التي ست ذن بـه المجاورة التي يمكن أمع الدول ملزمة على التشاور

 . في المياه التابعة للوالية الوطـنية

 فيهي أكار الوسائل المتواجدة على الدوام   السفن البحرية  التلوث  الصادر من السفن : -5

به ويمكن أن نتصور حجم التلوث الذي ينجم عنها في إطار اإلغراق المسموح  (152البحر  

(  إذا قارنا ذلك بعدد السفن التي تجوب بحار العالم ، فكيف 154/ب  71/5في إطار المادة 

وهذا   سيكون الوضع في حال التفريغ المتعمد أو في حاال  التسرب أو الناتج عن الحوادث

حق اعتماد أنظمة وقوانين  لمكافحة الساحلية التي منحت للدولة  111نظمته المادة مر األ

 د( بشرط التوافق مع القواع111/5في المنطقة االقتصادية  المادة الصادر من السفنالتلوث 

 احلية تستطيع  إذا رأ  أن قـطاعا      ــلة ، بل إن الدولة السوالمعايير الدولية في مال هـذه المـس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمكن أن تقوم الدولة  أو المنظما  المتخصصة الوطنية أو الدولية في إطار  إعـــــادة بعث الحياة البحرية وتوطين   -050

 ن تقوم بإغراق هياكل معدنية أو إسمنتية حتى تتخذها األســـماك ملــــج  لها وتستوطنها األنواع الشعب المرجانية أ         

 المرجانية و في هذه الحالة اإلغراق لم يكن بغرض التخلص .        
 

050- on conte plus de 50.000 navires  qui flotte sur les mers  du monde rien que pour les    

         Navires de la marine marchande  qui assure 90% du commerce mondial.  
                                                                                                      http://fr.wikipedia.org/wiki. 
 

 بـان اإلغراق ال يشمل تصريف الفض   أو المواد األخرى الذي  1421 /ب من اتفاقية71/5اعتبر  المادة  -050

 يصاحب التشغيل االعتيادي للسفن .         

http://fr.wikipedia.org/wiki
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تستدعي حماية « océanographique et écologique »  لظروفأو منطقة معينة و نظرا 

يمكن لها أن تتخذ قوانين  111/2فانه وطبقا للمادة  ،خاصة  تتطلب وضع نظام مرور خاص

من  ةوتدابير غير تلك المتفق عليها دوليا  كونها أصبحت غير كافية  لتوفير الوقاية ال زم

لمعنية بالم حة في ذلك مشاورا  مع الدول اشرط أن تباشر ،بالتلوث الصادر من السفن 

بتلك   une communicationالمنظمة الدولية المختصة التي يوجه لها ب غ  معو القطاع 

عشر 11،على أن تفصل المنظمة خ ل يفيد ويابت الظروف الخاصة المزعومة  اومالتدابير 

ل جاز للدولة الساحلية أن تتخذ فإذا قـرر  المنظمة القبو، شهر من تاريخ است م ذلك الب غ 

ا القوانين والتدابير الخاصة المعلن عــنها لمنع التلوث الصادر من السفن  في ذلك القطاع  بم

للم حة  في القطاعا  الخاصة  المماثلة الدولية رفت بها المنظمة يتماشى و القواعد التي اعت

شهر من تاريخ إيداع  15ى إال بعداألخر ةإال أن هذه القواعد ال تسري على السفن األجنبي

مد أنظمة إضافية كما يمكن للدولة الساحلية أن تعت،التبليغ لدى المنظمة الدولية المتخصصة 

ال إ ، جل منع التلوث من السفن عن طريق التفريغ أو الممارسا  الم حيةلنف  القطاع من أ

فن أو تكوين معــين للطاقم لة  اشتراط   تصاميم خاصة للسأنها ال يمكن أن تتعدى إلى مس 

 البحري المكلف بها  أو اشتراط معدا  و أنظمة  غير تلك المتفق عليها دوليا.

فان اتفاقية  1421للتلوث في اتفاقية قانون البحار لسنة  العاموإذا كان هذا هو اإلطار  

MARPOL  127وأكد   على إمكانية   17/11/1403ن تطرقت للمسالة في ( سبق لها وأ

منع التام ألي رمي في البحر من طرف ناق   النفط في المناطق الخاصة و هذا نظرا ال

تبقى هي اإلطار و القاعدة في  1421إال أن اتفاقية  (121  لحساسية نظامها االيكولوجي

نف  الوقت لمسالة التعاون الدولي في مجال حماية البيئة البحرية كون أنها تكلمت عن 

من جهة ومن جهة أخـرى لها الحق في العمل على ث ثة مستويا  اإللزامية في الحماية 

الشيء الذي يمنح إطارا ،144منع التلوث البحري،خفضه والسيطرة عليه حسب المادة ي وه

 .صصة كصورة للتعاون الدوليأو المنظمة اإلقليمية المتخ احليةوث بإرادة الدولة السالتل دض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

260-   La convention pour la prévention de la pollution par les navires adoptée le 02/11/1973    

                                    et entré en vigueur le 02/10/1978. 

261- Séverine Helbert :la dépollution, de la mer méditerranée ,un enjeu du droit  des relations  

                             Extérieures de l’union européenne- in- la politique méditerranéenne  de  

                             L’union européenne-édition bruyant Bruxelles 2012/ p 95. 
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ي خذ صور مختلفة  بداية من تلوث البحار من الجو    التلوث من الجو أو من خالله : -6

      مليا  اإلغراق للتخلص من مخــتلف المواد كما أشار  إلى ذلك المادةإمكانية القـيام بعـ

الطائرا  نفسها  يمكن أن يتم التلوث عن طريق إغراقمن االتفاقية، كما  (1-أ - 71/5  

يمكن م حظته  و ظاهر للعيان ( وهذا النوع من التلوث هو 1-أ - 71/5عمدا حسب المادة   

   (، إال أن هناك أنواع 121كما يمكن العمل على إص ح الوضع المترتب عنه إلى حد ما  

و مصادر أخرى للتلوث من الجو  يمكن أن تم  بالبيئة البحرية حتى ولو تعلق األمر 

بتصرفا  غير مباشرة تقوم بها الطائرا  فوق المنطقة االقتصادية للدولة الساحلية ، قد تنتج 

    ( 123في الجو  ةعن طريق غـازا  عادمة أو تصريف إرادي لبعض المخلفا   الغازي

فير ية توبغ fuel dumpingراغ خزانا  الطائرا  من الوقــود ـبط بإفـأو أن المسالة ترت

 .ضطراري هبوط آمن في حالة الهبوط اال

لس مة  ةبيوو الوكالة األورFAA وعلى الرغم من أن من أن إدارة الطيران الفدرالي  

من  منها أن يتم القذف  ، ه العملية( قد حددتا معايير خاصة لمال هذEASA   124الطيران 

عند احتكاكها بالهواء   kérosèneمتر حتى تسهل عملية التبخر لمادة  217علو ال يقل عن 

كلم، إلى أن هذه المنظما  توصي بان أن تكون  72و أن يكون بعيدا عن المناطق السكنية ب 

هذه العملية من األفضل فوق المسطحا  المائية ، وبالرغم من ذلك فان نسبة من الوقود 

ؤثر على نوعية المياه و يمكن لنا أن نتصور وتخترق البيئة البحرية تح الماء و تصل إلى سط

حجم التلوث إذا فكرنا في عدد الطائرا  التي تحلق يوميا فوق بحار العالم ، ولذلك جاء  

من االتفاقية تعطي الحق للدولة الساحلية في اعتماد قوانين لمنع التلوث البحري  111المادة 

ل على خفض هذا التلوث و السيطرة عليه في مجالها الجوي فوق المياه من الجو و العم

 لة  ي المســهوالخاضعة لسيادتها مراعية في ذلك االتفاقيا  الدولية و س مة الم حة الجـوية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمكن لعمليا  مكافحة التلوث البحري العمل على سحب كميا  النفط من خزانا  الســــفن الغارقة في البحر  و كذا  -060

 ، طالما أن هناك  الطائرا  إذا تم اإلغراق في المناطق الساحلية التي ليست عمـيقة جدا و تســـمح بعمليا  الســـحب        

 النوع من العمليا  . اشركا  دولية مختصة في هذ         

 ه الغازا  أن تنزل لمياه البحر عن طريق األمطار الحمضية التي تشكل تهديدا مباشرا للبيئة البحرية كونها  يمكن لهذ  -060

 تقتل كل شكل للحياة .         
264- l’agence européenne de la sécurité aérienne avec la fédérale aviation administration est  

              L’une des deux principales agences mondiales qui a habilité a certifié les       

              Nouveaux  Avions, les équipements et les formations des pilotes de l’aviation civile.           
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التي تتـطلب التعاون في هذا المجال من خ ل منظما  إقليمية  متخصصة أو في اإلطار  

أي من الجو أو من  راإلقليمي و العالمي  بهدف منع التلوث و السيطرة عليه من هذا المصد

، تبقى اإلشارة إلى أن االتفاقية   atmosphérique ou transatmosphériqueخ له  

ة الساحلية الحق في اتخاذ اآلليا  التي تعمل على تنفيذ القوانين التي استحدثتها أعطت للدول

دول البعض ف لحماية البيئة البحرية و األمر مرتبط بالتصور التي تعطيه الدولة الساحلية،

المحافظة على البيئة البحرية في المنطقة يتصل  أناعتبر   ،خ ل المؤتمر الاالث النامية

من جهة وحقها من جهة الـتالي تظهر مسؤولياتها الساحلية على مواردها و بالدولة بحقوق 

 .في المنطقة االقتصادية الخالصة حمايتها ضد أخطار التلوث  أخرى في

أخرى غير  ذهبت أحكام الجزء الااني عشر  إلى أبعد من ذلك كونها أشركت دولهذا  ألجل

د ته وقوالة إعمال وتنفيذ أحكام الدولة الساحلية في مس  إلى دولة عد حماية البيئة البحرية  وم 

 111سجلة فيها الطائرة في حالة التلوث الصادر من الجو حسب المادةالعلم وكذا الدولة الم  

ما أن الدولة الساحلية لها أن تنفذ تلك القوانين على الدولة الجارة التي تكون ـمن االتفاقية  ك

نف  الص حيا  في حالة التلوث الناجم عن مصدرالتلوث من إقليمها البري وتمارس 

نشاطا  داخل منطقتها االقتصادية و بترخيص منها و تتم بواسطة منشئا  أو جزر 

سيرة من طرف شركا  وطنية أو أجنبية كونها في هذه  الحالة تخضع لسلطة اصطناعية  م  

فيذ تعود إما لدولة في حالة التلوث الصادر من السفن فان معايير التنو( 125القضاء الوطني  

بغض النظر عن مكان ارتكاب المخالفة كما أن  110العلم  التي لها حق المتابعة حسب المادة 

لها الحق في اشتراط احترام أنظمة س مة وتصاميم متفق عليها دوليا تحت طائلة عدم 

غاية تحقق الشروط المطلوبة تحت طائلة المتابعة القضائية وتسليط  ىالسماح باإلبحار إل

الحق للدولة الساحلية  في اتخاذ إجراءا   117/3ة العقوبة، هذا في الوقت الذي منحت الماد

تتراوح بين التفتيش و تصل إلى غاية الحجز ضد السفن التي يابت قيامها بالتلويث في المياه 

  .(122نتج عن ذلك ضرر لمواردها البحرية  الخاضعة للسيادة الوطنية و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فيما يتعلق بالقوانين    juridictions exclusiveتشير إلى أن للدولة الســاحلية الوالية الخالصة 27/1المادة   -065

         ةالخاصة بالجرف القاري تشير إلى تطبيق أحكام الماد 27كما أن المادة    ةواألنظمة حول هذه الجزر االصطناعي         

 على الجزر االصطناعية و المنشئا  في الجرف القاري .   27         

 .علملدولة الـــ والمحـــمية بالحصانة السيادية  132األخرى المشار إليها في المادة باستاناء السفن الحربية و السفن   -066
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  droit de poursuite حق المطاردة الحثيثة  السادس:المطلب 

من حق جميع الدول أن تسير سفـنها في البـحار وفق األنـظمة القانونية المتفق عليها دولــيا 

( و هذا استناد إلى الحق في المرور البريء 120أو إقليميا أو حتى وفق القوانين الوطنية  

  الذي اعترف به القانون الدولي العرفي و أصبح محل ممارسة  قبل القواعد القانونية المكتوبة

ومن ثم فان االعتراف بهذا الحق  يجسد االلتزام بعدم إعاقة  (268)في االتفاقيا  الدولية 

الم حة الدولية  من طرف  الدولة الساحلية مقابل اعتراف المجموعة الدولية بحق ممارسة 

ة  السيادة أو الحقوق السيادية على هذه األبعاد البحرية و التي منها المنطقة االقتصادية الخالص

من االتفاقية   بحق المرور البريء لجميع السفن في البحر اإلقليمي  10وقد  أشار   المادة 

و التي  20المرتبطة هي األخرى بنص المادة  52في حين أن هذا الحق تم ربطه في المادة 

(، أين أصبح حق 124أشار  إلى حق الم حة   ضمن ما يعرف بالحريا  األربعة  

 .ف بحق الم حة  المرور البريء يعر

إال أن مرور هذه السفن في مياه المنطقة االقتصادية للدولة الساحلية يمكن أن يترتب عنه  

من  111سواء فيما تعلق بالصيد أو التلوث والبيئة ، ومنه جاء  المادة ، هامخالفة لقوانين

ي سفينة أجنبية االتفاقية  لتعطي الحق للدولة الساحلية في استعمال حق المطاردة الحاياة أل

ية  حسب المادة الخاصة بمجالها البحري بما فيه المنطقة االقـتصادالقوانين تكون قد انتهكت 

         فان المطاردة تبدأ من المياه الوطنية بإعطاء إشارة ضوئية ا سبق ، و وفقا لم111/1

دخول  التوقف أوتوقف من مسافة قريبة وتبقى مستمرة دون انقطاع إلى غاية للأو صوتية 

ه المطاردة  من طرف أو دولة أخرى، ويمكن أن تمارس هذدولة السـفينة المياه الوطنية ل

سفينة أو طائرة لكن في كل األحوال يجب أن تكون عسكرية أو ما يؤكد خدمتها الرسمية 

  للدولة الساحلية ،ويمكن أن تنتهي هذه المطاردة باحتجاز السفينة و اصطحابها إلى الميناء

 ق عليها في حالة ثبو  ذلك أحكام القضاء الوطني. وتطبتحقيق معها حول المخالفة للالوطني 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فإنها تعمل على تحديدي ممرا  خاصة   ةالمنطقة البحرية من الناحية االيكولوجي ةهناك بعض الدول و نظرا لحساسي -060

 وال يعد  ةبالم حة في المنطقة كما تعمل على منع بعض السفن ذا  حمـولة خاصة من المـرور بتـلك المنطقة البحري         

 .في فرنسا  les bouches de bonifacioمنطقة مال  ةحق في المرور البريئساسا بحرية الم حة و ال بالهذا م         
 

268 - GIDEL GILBERT-le droit international publique de la mer – chateauroux-1932- p197. 
 

 ه الحريا  األربــعة وهي حرية الم حة ، التحليق ، وضع الكابـــ   واألنابيب المغمورة إلى هذ 20أشار  المادة  – 060

 الدولي. نوحرية بناء الجزر االصطناعية فيما يتماشى و القانو         
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   la répression de la piraterieالمطلب السابع:  الحق في محاربة القرصنة    

 

عمل غير قانوني من أعمال العنف  « القرصنة على أنها 1421من اتفاقية  171عرفت المادة 

  والذي يرتكب من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو االحتجاز أو عمل من أعمال السلب

ضد سفينة أو طائرة أخرى أو أشخاص و ممتلكا  على تلك السفينة  طائرة خاصة وموجه أو

  »أو الطائرة بشرط أن تكون تلك السفينة في أعالي البحار أو خارر الوالية الوطنية لدولة ما

قم السفينة ضد القيادة من قبيل التمرد الحاصل من طا171كما اعتبر  المادة  (107 

ويقع لزاما من هذا المنطلق التزام متوازي مع الحق في مكافحة جريمة القرصنة   ، القرصنة

و قضائها  فهي من جهة تعمل على مكافحة الجريمة في المياه الخاضعة ألنظمتها وقوانينها

 ءفي وصف االستي  ه القوانين كون أن التصرف سيكونليط العقوبة طبقا لهذالوطني  و تس

إضافة إلى حمولتها أو احتجاز الطاقم أو المسافرين وطلب فدية   -السفينة  -على ملك الغير

ا وصفا مقابل اإلفرار عنهم ، وهذه األفعال يعاقب عليها القانون الجزائي الوطني الذي أعطاه

ناء على حكم المحاكمة ومنه تنفيذ العقوبا  السالبة للحرية بمعين يترتب عنه الحق في 

 .(101صادر من القضاء الوطني  بغض النظر عن جنسية مرتكب الفعل  

على مكـــافحة جريمة ومن جهة أخرى تعمل الدولة الساحلية في إطار التعاون الدولي  

بحيث  ،ضائها و بالضبط في منطقة أعالي البحارالبحري الخاضع لقـ ارر إقليمهاالقرصنة خ

  177من االتفاقية إلى هذا الموضوع أين أكد  المادة   170إلى  177خصصت المواد من 

أو في   وجوب تعاون جميع الدول  إلى أقصى حد ممكن في قمع القرصنة في أعالي البحار

 لة التي ت خذ وصف االلتزام لجميع الدول ر خارر والية أية دولة ،وهي المس أي مكان آخ

  .حريةي جريمة القرصنة البمرتكبحق محاكمة أيضا في حين منحت جميع الدول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من حيث  1452من اتفاقية جنيف ألعالي البحار  لســنة 15هذا التعريف جاء مطابق مع المفهوم المقدم في المادة  - 001

استـــبعاد الدافع الســـياسي أو التصرفا  التي ت تيها الدولة بوسائلها الرسمية للقيام ب عمال مشابهة مال ما حدث مع           

أين اعتبر  المسالة متعلقة  11/17/1452لجزائريين في رحلة بين الرباط  و تون  بتاريخ الطائرة التي كانت تقل  القادة ا

  .رض فرنسيةوالذي اعتبر الجزائر أ 1434ويلية بتصرف تم  في التراب الفرنسي استنادا إلى قرار صادر في ج

  .522ص  المرجع السابقاحمد سرحال   -في هذا اانظر أيض* 
 

 ة في اإلقليم ـم المرتكبـوبا  على كل الجرائـون العقـد تطبيق قانـالجزائري تؤك  من قانون العقوبا  الاالاة المادة  -000

 الجزائري، ولئن كان اللفظ في المادة بالنسخة العربية استعمل لفض  أراضي الجمهورية   فان النص الفرنسي كان       

 الذي يشمل المجال البري والبحري و الجوي معا. - -territoire de la républiqueأدق حين استعمل لفظ       
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في مياهها اإلقليمية  قضائها الوطني حتى و لو لم تـرتكب الجريـمة وهذه الحاكمة تكون أمام

( كما لها  الحق في تنفيذ الحكم القضائي الصادر في ما يخص المجرمين في تنفيذ 101 

 السفينة( المستعملة في عملية القرصنة  لى ممتلكاتهمعالتنفيذ العقوبا  السالبة للحرية ،و

وهذا ما يعرف باالختصاص  175بغض النظر عن جنسيتها أيضا وذلك بموجب نص المادة 

نه ال يمكن مباشرة عمليا  المكافحة في ميدان القرصنة العالمي في مكافحة الجريمة، إال أ

 كون هذه السفن أو الطائرا  تحملالبحرية إال عن طريق سفن أو طائرا  عسكرية  أو أن ت

 .170المادة  شارا  تفيد أنها في خدمة حكومية ومخول لها ذلك حسب 

وتجدر اإلشارة إلى أن هناك جهود معتبرة تبذل على مستوى مجل  األمن التابع لألمم  

المتحدة والتي سمحت في األخير للدول في استخدام القوة العسكرية ضد القراصنة في المياه 

ن أصدر قرارا  في نف  أقد سبق لمجل  األمن و و(  103الصومالية وكذا في خليج عدن 

التي قامت بها الدول األوربية    Atlanta  السند  لما يعرف بعملية السياق و التي كانت

لمكافحة القرصنة في القرن اإلفريقي و التي ركز  على حماية السفن التابعة لبرنامج 

ام ـملية التي قـه العملية بعد العهة لإلغاثة في الصومال، وجاء  هـذاألغذية العالمي الموج

تفويض من األمم المتحدة  لمكافحة تفشي عمليا  ب  NATOا حلف شمال األطلسيـبه

القرصنة  في خــليج عــدن بداية من بحر العرب و إلى غاية السواحل الجــنوبية للصومال  

على  بذلــالتي ت هودــالج ( هذا إضافة إلى104  ن السفنـم و التي راح ضحيتها الكاير

 تنظيم النقل والحماية واألمن في الميدان البحري مال يالمتخصصة ف مستوى المنظما 

التي « organisation maritime internationale   « OMI ou IMO المنظمة البحرية الدولية

 دوليــلعبت دورا في القرارا  التي أصدرها مجل  األمن و جهود المكتب البحري ال

« IMB »  bureau maritime international متخصص في و الرفة التجارة الدولية التابع لغ

  اير من المراكز اإلقليمية.شاء الكمكافحة القرصنة والذي لعب دورا في إنـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أبرمت بريطانيا اتــفاقية 177 بل إن األمر ذهب إلى أكار من ذلك،ففي إطار التعاون المنصوص عــليه في المادة  - 000

 بض عليهم في المياه الصومالية  من اجل و الــذين يتم الـق نمع  كينيا  فيما يخص  القراصنة الصوماليي 1772ة سن          

 ـــيني على الرغم من أنهم لــم يتــم إلقاء القــبض عليهم من طرف قوا  البحرية الكينية. محاكــمتهم أمام القضــاء الك        
 

003 – le 16/12/2008 le conseil de sécurité  adopte une résolution  n° 1851 pour promouvoir  

         Une lute efficace contre la piraterie  au large des cotes de la somalie. 

 هذه العملية كانت أيضا بترخيص من الحكومة الصومالية  القائمة في موقاديشو -004
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 المطلب الثامن: الحق في قمع البث اإلذاعي غير المصرح به  

 

طريق األموار  لمعلوما  ذا  طبيعة صوتية  بتقنيا هو كل إرسال عن بعد ع  يالبث اإلذاع

أو تليفزيونية وموجه إلى الجمهورالمزود ب جهزة استقبال ، و هذا اإلرسال ينبغي أن يكون 

هي من تمنح أيضا ، مرخص من طرف دولة معينة ، هذه األخيرة التي تمنح رخصة البث 

ت على المناداة بحرية البث الموجة المحددة التي يتم فيها البث ، إال أن حركة شبابية عمل

ومن هنا نش   حركة ،اإلذاعي و عدم االعتراف بهيمنة سلطة الدولة على حق البث اإلذاعي 

التي استعملت في بث  (Les radios pirates  105قـنوا  البث غـير المرخصة أو ما يعرف 

و التعبير مما أدى إلى  العديد من المواضيع المختلفة  وكلها تستند إلى الحق في حرية البث

  .منع وتجريم هذا النشاط لعل الدول رد ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

005- Les radios pirates connurent un essor important en Europe du Nord au cours des années  

        1960. Il s'agissait alors généralement de radios commerciales offshore s'opposant 

au monopole d'État sur la radiodiffusion et émettant depuis les eaux internationales, 

échappant ainsi, en théorie du moins, aux réglementations en vigueur. Les pays les plus 

affectés furent les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède et le Danemark, les stations étant 

généralement installées en mer du Nord , Les plus emblématiques comme Radio 

Caroline ou Radio London, en proposant des programmes adaptés aux attentes de la jeunesse, 

jouèrent un rôle significatif dans l'essor de nouvelles formes de musique populaires, 

particulièrement de rock. 

1925 : WUMS, première radio pirate connue, émet depuis la mer ,1933 : RKXR est la 

première radio pirate commerciale maritime. Elle connaît un grand succès mais est 

rapidement repérée et son matériel confisqué ,1942-1952 : Voice of America est diffusée 

depuis des bateaux au large de l'Afrique et de l'Asie ,1962 : premiers programmes officiels de 

la station suédoise Radio Syd. Sa directrice, M
me

 Wadner, est condamnée pour émission 

radiophonique illégale. Après avoir récidivé elle sera condamnée quelques années plus tard à 

de la prison ferme, 1964 : premiers programmes officiels de Radio Caroline. Prolifération des 

radios pirates au large de l'Angleterre a partir du navire, le Mi Amigo.1967 : le Royaume-Uni 

vote une loi anti pirate. De nombreuses stations cessent leur émission. Le 14 août à minuit, 

date d'entrée en vigueur de la dite loi, Radio Caroline devient la seule station pirate 

d'Angleterre ,1968  les autorités britanniques prennent d'assaut les deux navires de Radio 

Caroline et la station disparaît des ondes pendant quatre ans ,1974 : Une loi antipirate, 

le Marine Broad casting Offences Act, est mise en application en Hollande. De nombreuses 

stations cessent leurs émissions (RNI, Radio Veronica, Radio Atlantis, etc.) mais Radio 

Caroline décide de braver la législation et change son point d'ancrage , en janvier1402, 

la DST arrête onze personnes accusées de piratage radiophonique. En mai, le président de la 

République, Valéry Giscard d'Estaing demande au gouvernement de mettre fin aux radios 

pirates. Le 17 mai, la loi Lecat confirme le monopole des radios d'État et durcit les peines 

encourues par les contrevenants.  

                                                                                                   . http://fr.wikipedia.org/wik 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe_du_Nord
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1960
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1960
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radio_offshore
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monopole_d%27%C3%89tat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radiodiffusion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eaux_internationales
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays-Bas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
http://fr.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A8de
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سية فـي أعـالي البحار الذي أدى ب صـحاب هذه القـنوا  إلى استـعمال بواخر را ءالشي

الساحلية و استمر  في البث من هناك على أساس أنها  ال يمكنها أن  وخـارر نطـاق الدولة

( و هو ما دفع بالدول إلى محاربة الظاهرة بقواعد 102ضاء الوطني  القانون  والقتتابع أمام 

في محاربة هذه القانون الدولي ومنها قانون البحار الذي أعطى للدولة الساحلية الحق 

من االتفاقية التي  174الظاهرة سواء في المنطقة االقتصادية أو في أعالي البحار طبقا للمادة 

البث   والتي عرفت »البحار من أعالي به المصرح غير اإلذاعي البث «جاء  تحت عنوان

أو من  إرسال اإلذاعا  الصوتية أو التلفزيونية من سفينةنه على أ اإلذاعي غير المصرح به

 أنمنشاة في أعالي البحار بنية استقبالها من عامة الجمهور بما يخالف األنظمة الدولية على 

من تعاون وبالمقابل ألزمت جميع الدول على ال ، نداءا  االستغاثة إرساليستانى من ذلك 

يحاكم  إمكانية أن، كما نصتا على البث اإلذاعي غير المصرح به من أعالي البحار جل قمع أ

ة من المحاكم كمبه أمام مح من البحر ير المصرحـث اإلذاعي غـمل في البـأي شخص يع

 :ةالتالي

  السـفينة المسجلة لديها و التي يمارس من خ لها البث اإلذاعي من داخل البحر. دولة علم  - أ 

 .المرخصالمنشـ ة البحـرية والتي يمــارس من خ لها الـبث اإلذاعي غـير ة تسجيل ـدول -ب

  .رعايــاهان ـم الذي يمـارس البـث اإلذاعي غـير المرخـص ون الشخصـالدولة التي يك  - ر

  .الصادر من إذاعـة فـي البـحر تـبــث دون ترخيــص قبال البث فيهاـمكن استـدولة ي ةأي  - د 

 .هاــمصرح بـالالرسـمية  لكية ـلى اتصاالتها ال سـويشا عـذا البث تشـشكل هـدولة ي أية -  هـ

انه يمكن ـه الص حيا  التي تملكها الدول ضد هذا النوع من النشاط  المجرم ، فوبالنتيجة لهذ

على أن تقبض  (174/3لألحكام السابقة المادة ألي دولة تتمتع بالوالية وفقا زيادة عن ذلك 

تحجز  أنوعلى محاكمها  غير المرخص به  وتعرضهم ثاألشخاص الذين يقومون  بالب

النوع من النشاط ، مـع اسـتـاناء أية سفينة مستخدمة في هذا و صال اإلذاعيـهزة االتـأج

 . (100  مـن االتفاقية  132للـسفن التـي تــتمتع بالحصانة حسـب المـادة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
006 - Lesueur  Daniel: Pirates des ondes : Histoire des radios Pirates au xx

e
 siècle, 

                                     Edition  l’harmattan  -Paris février 2002 . 
 

 على أنــظمة دول أخرى بواسطة هذا النوع من  يهناك بعض الدول  التي كانت تمـــارس نوع من الضـــغط الــسياس -000

 .544ص المرجع السابق -احمد سرحال   -انظر أيضا   مال الواليا  المتحدة مع كوبا،  النشاط        

http://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_Lesueur
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 الحق في اتخاذ التدابير الفعالة لمنع ومعاقبة نقل الرقيق  :المطلب التاسع

 

 (102 الخاصة بالرق جنيف اتفاقية المادة األولى من في -مصطلح  الرق  كما هو معرف 

المبرمة في  (104 االتفاقية التكميلية إلبطال الرق من 70أو طبقا للمادة   1412 سنة المبرمة

وضع أي شخص تمارس عليه السلطا  الناجمة وصف لحال أو  هو - 1452جنيف لسنة 

 عن حق الملكية، ويعني  الرقيق  أي شخص يكون في هذه الحالة أو يكون في هذا الوضع

خص ــطوي عليها أسر شــال التي ينــيق جميع األفعــمصطلح  تجارة الرق من كما يقصد 

يع األفعال التي ينطوي قصد تحويله إلي رقيق، وجم ىما أو احتجازه أو التخلي عنه للغير عل

از رقيق ما بغية بيعه أو مبادلته وجميع أفعال التخلي، بيعا أو مبادلة، عن رقيق تم جعليها احت

قصد بيعه أو مبادلته، وكذلك عموما أي اتجار باألرقاء أو نقل لهم أيا كانت  ىازه علجاحت

 (127اقية التكميلية  من االتف 73وفي مجال النقل أشار  المادة ، وسيلة النقل المستخدمة

تراك فيه، ـنقل الرقيق من بلد إلي آخر ب ية وسيلة، أو محاولة هذا النقل أو االشعلى أن 

 .(121 جرما جنائيا في نظر قوانين الدول األطراف في هذه االتفاقيةهو

تتخذ الدول كما  ويتعرض األشخاص الذين يدانون بهذه الجريمة لعقوبا  شديدة جدا 

التدابير الفعالة لمنع قيام السفن والطائرا  التي تحمل أع مها من نقل  األطراف جميع

تتخذ الدول جميع التدابير الفعالة لكفالة عدم و الرقيق، و استخدام العلم الوطني لهذا الغرض

من  44وفي هذا السياق جاء  المادة، استخدام موانئها ومطاراتها وساحلها في نقل الرقيق

قل الرقيق وإلزام كل دولة أن تتخذ تدابير فعالة لمنـع ومعاقبة نقل الرقيق لتمنع ن 1421اتفاقية

في السفن الم ذون لها برفع علمها وأي عـبد يلج  على ظهر أية سفينة  أيا كان علمها يصبح 

 غرض. غير المشروع لعلمها فـي هذا ال حر بحكم الواقع وتمنع االستخدام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 . 15/74/1412بتاريخ  l’esclavage  أبرمت اتفاقية جنيف الخاصة بالرق – 000

 

   اعتمد  من قبل مؤتمر  الشبيهة بالرقيق واألعراف والممارسا  ـــوتجارة الرق طال الرقـــميلية إلبــاقية التكفاالت – 000 

 في جنيف أبرمت -1452أبريل  37تصادي واالجتماعي المؤرخ في ـــالمجل  االق اد بقرارــــمفوضين دعي ل نعق         

 .1450أبريل و دخــلت حيز التنفيذ في 1452سبتمبر  0في          
  

001 -RECUEIL des Traités volume 855 –United Nations Publications-1973. 
 

281 - Marc SCHREIBER /convention supplémentaire des nations unies  relative a l’abolition  

                                            De esclavage- de la traite des esclaves et des institutions et   

                                            Pratiques analogues a l’esclavage -  AFDI 1956 -volume 02/p549. 
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               المبحث الرابع : التزامات الدولة الشاطئية في المنطقة االقتصادية.   

                                                                          
المنطقة المتاخمة   المحاذية (  يالتي تمارسها الدولة الشاطئية فحيا  إذا كانت الص 

عد ارتكاب تباشر إال بوهي ال سيادة على أساس االختصاصا  التكميلية ، من المستمدة 

 واليتهاالمخالفة التي تعتبر حينها م  بسيادة الدولة الساحلية وص حياتها  حول جزء من 

نسبة للمنطقة االقتصادية الخالصة التي تجد مصدرها من فان األمر هو مختلف على التمام بال

مة و مستمرة بدون ئعلى الموارد الطبيعية الموجودة في تلك المنطقة  وهي قاالحق خ ل 

مواطنيها التابعين لها و الدول  –اشتراط المخالفة للقوانين لمباشرتها  وهي بذلك تلزم الكل 

 .(  باحترام تلك الحقوق و الص حيا  و الخضوع لتنظيماتها 282  –األخرى 

ضمن اتفاقية قانون البحار  في اإلطار العام   ولما كانت المنطقة االقتصادية قد تم قبولها 

  (283وااللتزاما    التي حققت التوازن  بين الحقوق  package dealلفكرة  الصفقة الشاملة

ية الخالصة  أن تكون محل  تجسيد لوال أنها أنش   التزاما  ومن ثم لم تكن للمنطقة االقتصاد

على عاتق الدولة الشاطئية لتقابل الحقوق التي منحت لها ، وهذه االلتزاما  هي التي تجسد 

المحافظة على الحقوق المبدئية التي كانت سائدة من قبل بمفهوم حرية األولى في الدرجة 

ـ وعليه كان ممال السنغال في دورة  ةالاروا  الطبيعي لة الحق فيباستاناء مس  البحر العالي

ن ب ده ال يمكن لها أن تفهم المنطقة االقتصادية كجزء من البحر  قد صرح ب (284)كراكاس 

لم حة و الطيران ومد العام أو تتطابق معه ، مع أنها تؤيد دون أية تحفظا  مبدأ حرية ا

ومن  (125شاطئية ـاألولى في التزاما  الدولة اللة  وهي المس خطوط االتصاال األنابيب و

  ثم فان اإلقرار بالحقوق للدول األخرى كان ضروري إلقرار حق الدولة الساحلية .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  وهو تصور قائم على  فرضية اعتبار المنطقة االقتصادية وعاء للحقوق المشار إليها و ليست مصدر لتلك الحقوق  – 282

 .501-507ص -المرجع السابق أحمد سـرحال :          
 

283 -Kristin Bartenstein : le fond marin Arctique : convoitises et confusions-in- 

                                          Passages et mers arctiques / sou la direction de Frédéric Lasserre 

                                          Presses de l’université du Québec  2010 - P 301. 
 

 . 1404أو   14جويلية  و  17في الفترة ما بين  انعقد  هذه الدورة الاانية قي العاصمة الفنزويلية  -  004

 

 بل انه حتى المـشاريع التي كانت ترى في المــنطقة االقتــصادية  على أنها ال تــعدوا أن تكون امتياز للدولة السحلية   -005

 انظر المشروع البريطاني نصت على ضـرورة التـــزام الدولة الساحلية ببعض االلتزاما  في المنطقة االقتصادية /           

 .522ص - لمرجع السابق -أحـــمد سـرحال : في           
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 صةعدم إعاقة المـالحة الدولية في المنطقة االقتصادية الخال المطلب األول:
 

من االتفاقية ، يجب أن تراعى الفقرة الاانية  52نص المادة    عندما تباشر الحقوق الواردة في

الدولة الساحلية لحقوقها يجب أن ال يم  بمبدأ حرية الم حة في  أن ممارسة منها بحيث

التي تلزم  27المنطقة االقتصادية الخالصة  و هو ما أكدته االتفاقية في نصوصها مال المادة 

مباني و نشئه من جزر اصطناعية أو منشآ  عن ما ت   ن تقوم بتقديم اإلشعار الدولة الساحلية ب

دية  وأن تحتفظ دائما بوسائل التحذير والتنبيه عن وجودها في كل في مياه المنطقة االقتصا

في حالة  إزالتهاجب ي األوقا  وفي كل الظروف، كما أن هذه المنشئا  و الجزر المستحدثة 

مراعاة أية  كما يجب ، لضمان س مة الم حةوهذا توقف استعمالها تم هجرها  أو ما إذا 

 .معايير دولية مقبولة عموما تضعها في هذا الصدد المنظمة الدولية المختصة

المراعاة الواجبة لصيد السمك وحماية البيئة البحرية وحقوق الدول ذلك ، تولى في كما 

         األخرى وواجباتها، ويتم التعريف على نحو مناسب بعمق وموقع وأبعاد أية منشآ  

و أن تعين حولها مناطق س مة معقولة ، فإذا أوقفتها أو تخلت   قائمة،أو تركيبا  ال تزال 

تلحق أي ضرر بالبيئة البحرية  حتى ولو تعلق  أنعنها وجب عليها إزالتها كام   دون 

 ها.مر بمنطقة تدخل في ص حياتاأل

لتركيبا  او عية و المنشآ الدولة الساحلية من إقامة الجزر االصطنا 27/0قد منعت المادة و 

ومناطـق الس مة حولها إذا أدى هذا إلى إعاقة استخدام الممرا  البحرية المعترف ب نها  

كذلك على التزام آخر هو اإلفرار  112نصت المادة ،كـما (122دولية  ــم حة الــجوهرية لل

السريع عن السفن التي يجري إيـقـافها بسبب ما ينسب إليها من خرور على القواعد و اللوائح 

، فإذا توفر  و المعايير المتعلقة بحماية البيئة البحرية في  المنطقة االقتصادية الخالصة  

 وادإيقاف السفينة و تفتيشها طبقا ألحكام الم حالة من الحاال  السابقة جاز استعمال حق

، لكن ال يجب ت خيرها ألكار ما يستحقه ذلك التفتيش مما يشكل إعاقة  112-112-117

التفتيش على الوثائق و السج   و الشهادا  المطلوبة وفـق ما  على أن ينصبلم حتها ، 

 .تقتضيه  القواعد الدولية بصفة عامة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اطق الس مة حولها إذا ترتبت على ـــبا  ومنــال يجوز إقامة الجزر االصطناعية والمنشآ  والتركي -27/70المادة  – 006

 .م الممرا  البحرية المعترف ب نها جوهرية للم حة الدوليةذلك إعاقة الستخدا          
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  بصون الثروات الطبيعية الحية و إدارتها إدارة رشيدة مااللتزاالثاني:المطلب  

 

على  (120  إضافة ل تفاقا  المماثلة 1421نصت قواعد اتفاقية قانون البحار لسنة لقد  

الـدولـة السـاحلية بالعمل على حماية الاروا  الطبيعية الحية في المنطقة ضرورة التزام 

القيام  ومن ثم يكون لزاما عليها االقـتـصـادية الخالصة و إدارة تلك الاروا  إدارة رشيدة ، 

للخطر واالستغ ل  أي نوع منها  بكل ما من ش نه حفظ و إدارة هذه الاروا  و عدم تعريض

           هوية سواء كانت الج عاون مع المنظما أن تت يهالب عذلك وجمن أجل و، المفرط 

 (122  حماية الاروا  الطبيعية لالمتخصصة و المعنية بمجا العالمية أو 

في  -تكفل الدولة الساحلية  -إلى لفظ   يشيرالتي  21نص المادة   جاءلتحقيق هذه الغاية  و

وهو أكار تعبير فيما يخص   prend des mesures --حين أن النص الفرنسي استعمل صيغة 

هو االستغ ل العق ني للاروا  الحيوانية الحية وكما تعمل على احترام ، مفهوم االلـــتزام 

فائـض  إلى إتاحة الفرصة  أمام الدول األخرى للوصول بالمقابل في  التزام  هينتج عن ما

حددته ككمية قابلة  تها على صيد الرصيد الذيعدم قدرتحقق الذي يكون بعد  المـوارد الحـية 

االتفاقا  وغيرها من الترتيبا  بين الدول المعنية  هذا بموجبو، و موسميا للصيد سنويا أ

 ا.عالمي و تقليميا أوأجهويا 

لدول األخرى في المنطقة االقتصادية  هي ما تجسد االلتزام على عاتق الدولة اوحقوق  

فعال التي ي تيها سواء كانت هذه الحماية في مواجهة األ، الساحلية في حماية هذه الاروا  

أو تلك التي تكون من فعل الطبيعة و ضارة بالنسبة للاروة  ن كالصيد و التلوثناإلنسا

 .(les algues et les méduses -  144 -مال  افها واإلنـسان معاالحيوانية البحرية ب صن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصادرة  141/  40مر بيـن الحـكوما  بواسطة الـ ئحـة رقم ــــم المـتحدة مؤتـــــامة لألمـــاســتـدعـت الجمـعية الع -000

يتناول تدابير المحافظة  1445 أو  4  بتاريخو الذي انتهى باعـتـماد اتفاق بدون تـصـويت  1443/  11/  11بتاريخ       

وجية ــروا  البيولــماية الاــح لىإبإنـشـاء تـدابـير تهدف وقد نص االتفاق  ،وإدارة األصناف المـوزعة و كـايرة االرتـحال 

يه الـمادة  ــا ذهبت إلــلى غرار مـــع، قول ــغ ل مسئول و معــو تحقيق است 1421ـفاقية ــمن االت 21البحرية وفقا للـمادة 

ي تي من الناحية الشكلية كـتـطبـيـق ألحـكـام اتفاقية   1445 أو  4تفاقاو فـي كـل األحوال فان إبرام  ، 24و  1قرة ــالف 23

 .رورة خاصة ـالشيء الذي يجعل هذه األخيرة منطلق لعقد اتـفاقيـا  قـد تـرى الدول لها ض 1421
 

000 -  Commission générale  des pêches pour la méditerranée  CGPM 
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 االلتزام بحماية البيئة البحرية  المطلب الثالث :

 

في المنطقة االقتصادية الخالصة على  على الرغم من الحقوق التي منحت للدولة الساحلية 

   التزام بالمحافظة على البيئة الـبـحرية نه بالمقابل  أيضا عليها ، فإغير الحية والاروا  الحية 

الساحلية  ةزم الدولمن االتفاقيـة تـل 170فالمادة ، المنطقة  هذهصيانتها ضد التلوث في و

 إلىمن البر إضافة الصادر  بإصدار القوانين واألنظمة ال زمة لمنع تلوث البـيئة البحرية 

إن وقع  فتلـتزم بالعمل و ية بمفهوم االحتراز ،كآلية احتياط اتخاذ كل التدابير لمنع هذا التلوث

 ، كما  كبر مصدر للتلوث البحريمن المصدر كونه  البر(أ خفضه و السيطرة عليهعلى 

على مبادئ مشابهة فيما يتعلق بالتلوث الناجم عن أوجه النشاط الخاصة  172أكد  المادة 

 وسلطاتها. ة الساحلية ولالتي تقع أو تخضع لواليـة الدبقيعان  البحار في المناطق 

أو أي الـدولة الساحلية بمكافحة التلوث الناتج عن السفن ، 111ألزمت المادة  ،هذا إلىافة إض

 حق و طبقا لل كما للدولة الساحـلـية  ، 111تلوث مهما كان مصدره بما فيه الجو حسب المادة 

االقـتصادية إذا كانت الظروف اتخاذ إجراءا  خاصة بالنسبة لقطاع من قطاعا  المنطقة في 

 .الطبيعية و البيئية لذلك القطاع أو حماية موارده تستلزم مال تلك اإلجراءا  الخاصة

ل على و بالمقابل أيضا فان المسالة متعلقة بحماية الترابط الموجود في النظام البحري و العم

إلنسان يريد الاروا  كون أن المعادلة بسيطة في هذا الش ن وهي أن ا،  استمرار فاعليته

       البحرية ب كبر قدر ممكن ، ولوجود الاروا  البحرية البد من وجود بيئة بحرية سليمة 

( وذاك هو التزام الدولة 147و بالتالي على اإلنسان أن يوفر ويحافظ عل البيئة البحرية 

يئة البحرية كون لة حماية الاروا  البحرية و موضوع حماية البلساحلية  ، وهنا تتداخل مس ا

حداث التوازن  بين أخذنا بعين ل عتبار الرغبة في إ خاصة إذا، أن المجال هو واحد 

المسالتين  وهذا رغبة في إخفاء السبب والهدف في نف  الوقت  لكل ذلك وهو المصلحة 

و ما  ،االقتصادية ال غير، التي تجتمع و تفترق عليها الدولة الساحلية مع الدول األخرى 

ما يتعين القول بضرورة حماية مدي إلى حمايته  يصبح أيضا هو اآلخر جدير بالحماية يؤ

 ق الدولة الساحلية. ، وهو الواجب الذي يقع أوال كالتزام على عاتقالبيئة البحرية كنقطة انط 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

001 - Philippe  Billet  : La Protection Intégrée De La Mer Méditerranée En Droit            

                                          Communautaire-  op cit - P 43.  



145 

 

 التزامات فيما يتعلق بالبحث العلمي المطلب الرابع :

 

له هدف سامي يعمل على خدمة المعرفة البشرية بما يخدم  يفترض في البحث العلمي أن

الرخاء عن طريق االنتفاع بالاروا  ومحاربة كل ما يحول دون ذلك ، وتعتبر المعرفة 

خرا مقارنة مع المجاال  األخرى  بالمجال البحري من المجاال  التي تعرف فيه البشرية ت

 بحيث يقال أن اإلنسان يعرف عن الفضاء و قوانينه أكار مما يعرف عن البحر و أغواره 

التزام اتجاه اإلنسانية لكل شخص لديه  ،ولذلك فان البحث في مجال البحار يعتبر إلى حد ما

أن إجراء البحث على   1421من اتفاقية  132القدرة على ذلك ، ومن هنا تكلمت المادة 

( و ألجل هذا 141العلمي البحري هو حق لجميع الدول بغض النظر عن موقعها الجغرافي  

منح الدولة الساحلية في الظروف العادية  موافقتها على ت «  بالقول 142/3جاء  المادة 

مشاريع البحث العلمي البحري التي تضطلع بها الدول األخرى أو المنظما  الدولية 

ه االتفاقية صة أو على جرفها القاري وفقا لهذفي مناطقها االقتصادية الخال المختصة

البحرية لمنفعة اإلنسانية  ةلألغراض السلمية وحدها و من أجل زيادة المعرفة العلمية بالبيئ

جمعاء ، وتحقيقا لهذه الغاية تضع الدول الساحلية من القواعد و اإلجراءا   ما يضمن عدم 

 . »ت خر هذه الموافقة أو رفضها بصورة غير معقولة 

ه المعطيا  يتجسد التزام الدولة الساحلية اتجاه الدول األخرى أو المنظما  حسب هذ

جراء البحث العلمي  بعد امتاال هذه األخير إلى متطلبا  إفي  المتخصصة في حماية حقها

نظر في هذه النقطة الوارد سابقا في  المطلب الرابع /المبحث أ  من االتفاقية 144المادة 

ذهبت إلى اعتبار السكو  وعدم الرد على طلب  151( ، بل إن المادة الاالث /من هذا الفصل

ر يعتبر بماابة موافقة ضمنية  على المشروع و يعطي إجراء البحث العلمي بعد  أربعة أشه

الرغم  ىالحق لتلك الدولة أو المنظمة الدولية المختصة  في الشروع في عملية البحث ، وعل

لتنظيم مسالة البحث العلمي إال أنها  للدولـة الساحلية حق وضع القواعد و اإلجراءا من أن 

غير معقولة تعسفية عدم ت خير الموافقة أو رفـضها بصورة القوانين تضمن هذه ن تملزمة ب 

 مي .ـلوهو ما يحدد اإلطار العام  اللتزام الدولة الساحلية  في مجال البحث الع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   لبحث اراء ـع إجـم إلى موقـث ،ال احـلية أم و المنظمة التي تقوم بالبحث سواء كانت سالدولة أ إلىاإلشارة هنا أوال  - 000

 إن كان قرب سواحلها أو يبعد عنها ، ف  يهم ذلك كون أن األمر متعلق بحق.  ، هبموقع الدولة التي تقوم بالعلمي مقارنة       
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 ين حدود للمنطقة االقتصادية الخالصة ـيعزام بتااللـت الخامس:المطلب 

 

بحرها اإلقليمي   قبالة عند اإلع ن عن  إنشاء منطقة اقتصادية خالصة احلية سة الالدول إن 

اإلحداثيا  الجغرافية و وفق خطوط ملزمة باإلخطار عن تلك المنطقة و أبعادها بموجب 

من االتفاقية  05الخرائط التي تبين ذلك وهذا وفق المادة يم ، إضافة إلى تقدالطول و العرض 

خطوط الحد الخارجي للمنطقة  ناتبيب الدولة الساحلية  تقوم نضرورة أ التي تشير إلى

على خرائط ذا  مقايي   04االقتصادية الخالصة وخطوط التحديد المرسومة وفقا للمادة 

 خطوط الحد الخارجي تعويض - ويجوز حيث يكون ذلك مناسبا ،م ئمة للتابت من موقعها

 -  système géodésique-. المسند الجيوديسي عينت  التي الجغرافية للنقاط  بقوائم اإلحداثيا 

أو قوائم اإلحداثيا  الجغرافية، وتودع لدى   تعلن الدولة الساحلية عن هذه الخرائط كما 

ومن هنا تظهر أهمية  (141  من كل خريطة أو قائمة منهااألمين العام لألمم المتحدة نسخة 

 . يفيد علم كافة الدول األخرى بماإلخطار كالتزام ا

وعلى ضوء هذه المعطيا  ستحدد الحدود الخارجية للمناطق االقتصادية في حالة التجاور  

ه في عن طريق االتفاق على أساس القانون الدولي، كما أشير إلي04و التقابل حسب المادةأ

إذا ،و جل التوصل إلى حل منصفأمن النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية من  32المادة 

لج   الدول المعنية إلى اإلجراءا  المنصوص عليها في الجزء  ذلكتعذر التوصل إلى 

، تبذل الدول المعنية بروح من التفاهم والتعاون قصارى  ذلك في انتظارو  الخام  عشر

ي ترتيبا  مؤقتة ذا  طابع عملي، وتعمل خ ل هذه الفترة االنتقالية على جهودها للدخول ف

عدم تعريض التوصل إلى االتفاق النهائي للخطر أو إعاقته وال تنطوي هذه الترتيبا  على 

 . مساس ب مر تعيين الحد النهائي أي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هذا اإلجراء يهدف  إلـى إطـــ ع الـــدول األخرى و خاصة المـــجاورة  على هــذا اإلع ن ومعرفة مدى المســاس  -000

 بمصالحها من عدمه و في حالة الضرر تقوم هي بدورها بإب غ احتجار إلى األمين العــام لألمم المتحدة  و اإلع ن          

 على ذلك في الصحافة بما يفيد اإلب غ ، ألن الســكو  في هذه الحـــالة يعتبر بماابــة قبول و هو ما يسقط أي حق في         

 وكماال على ذلك لما أعلنت فرنسا عن إنشاء منطقة اقتصادية خالصــــة في البحر البيض المتوسط     ،االدعاء مستقب        

 قامت اسبــــــانيا بإب غ احتجاجها   1142/1711بموجب المرسوم  رقم  14/17/1711في الجريدة الرسمية بتاريخ         

 على أساس أن فرنــــــسا قامت بتحديد الحد  31221تحت رقم 13/17/1711إلى السفارة الفرنسية في مدريد  بتاريخ         

 ، كما قامـــت اسبانيا بإخطار األمين العام             1421من اتفاقية  04الخارجي للمنطقة االقتصادية دون احترام نص المادة         

 .  10/73/1713لألمم المتحدة بهذا االحتجار في نيويورك بتاريخ         
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 االقتصاديةنصيب الدول األخرى في استغالل المنطقة : خامسالمبحث ال   

                
   les autre Etats  ىمن االتفـــاقية إلى حقـــوق وواجــبا  الدول األخـر 52أشار  المادة 

نجدها تشير إلى كل الدول بصيغة الجمع دون وباإلط ع على فقرا  المادة المذكورة 

بالدول الغير كل الدول األخرى غير الدولة ومن ثم يقصد  ،االرتباط بشرط أن تكون ساحلية 

الساحلية صاحبة االدعاء على المنطقة االقـتصادية الخالصة و تشمل بذلك الدول الغير 

بعد دولة على مستوى العالم  44والتي عددها   (Enclave  143أو الحبيسة  ساحلية األخرى

  في أوربا  17،  منها في إفريقيا 15ودان، استق ل دولة جنوب الساكيا ويكوسلوفشانقسام ت

فيما بينها  في عموما وتشترك هذه الدول ،( 144منها في أمريكا الجنوبية   71وفي آسيا  75

ها حضور  كبير على المستوى الدولي ال ، وهي في مجموعها لي  لالضعف االقتصادي 

و ك ن  حالة ، النمسا و لكسمبورغ ،  سويسراالبعض منها مال سياسيا و ال اقتـصاديا ما عدا 

 (. 145لى هذه الدول من حيث مفهوم التطور  ـمباشرة ع  االنحباس الجغرافي  أثر

والتي هي دول ساحلية   فياغراــج كما تدخل في مفـــهوم الدول األخرى، الـــدول المـتـضررة

المطـــلة عــلى للبحار  ايجي مـــمتاز بالـــنسبة لسواحلهــإال أنها  لم تكن محل موقع اســـترات

LES ETAS GEOGRAPHIQUEMENT DESAVANTAGES  وهو مفهوم غير محدد

 07/1نطقة االقتصادية في نص المادة اللهم إال من حيث المشاركة في ثروا  المفي االتفاقية 

دولة المتضررة جغرافيا هي الدولة الساحلية  ت إشارة سطحية فقط بالقول أن الـمنها التي أعط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رفتها على أنها كل دولة ـــوع Etat sans littoralإلى مفهوم الــــدولة غير ساحلية  ةمن االتفاقي 114أشار  المادة – 000

 لي  لها ساحل بحري  .          

294 - en 2011 il y avait 44 pays/Afghanistan-Arménie-Azerbaidjan-Autriche- Andorre – 

          Belarus -Bouthan -Bolivie – Botswana –Burkina Faso –Burundi- Ethiopie -  Vatican        

         Hongrie –Laos –Lesotho –Liechtenstein –Luxembourg –Macédoine -Malawi –  

         Mongolie – moldavie -Népal –Niger –Kazakhstan-Kirghizistan- Kosovo -Ouzbékistan-    

         Ouganda-Paraguay –République de centrafricaine –Mali –République de soudan  de sud   

         Ruanda – San marin –Suisse - Swaziland –Tchad-  Tchèque – Turkménistan -Slovaquie  

         Zambie -Zimbabwé.                                                                         …..  Wikipédia 
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وكذلك الدول الساحلية التي ال تستطيع حار المغلقة أو الشبه مغلقة المشاطئة للبالدولة بما فيها 

نـه وفـي كـل األحــوال فــان  التــضرر لصة خاصـة بـها  ، إال أادعـاء منـطقة اقتصـادية خا

ـير عــادل مقارنة بالدول األخرى حسب أمر غالجغرافي  يجعل من  استغ ل ثـروا  البحر 

ن  ، بحيث أ 1452أو التي سبقتها في  جنيف  1421 حكام الواردة في اتفاقيةالحقوق و األ

لدول التي بالنسبة لفكرة الجرف القاري هي التي كانت وراء نش ة فكرة التضرر الجغرافي  

أو تكون في حالة تقابل  -حالة الجزائر  -لديها جرف قاري ضيق شديد االنحدار في الساحل

مساواة ، تم إنشاء  جل تفادي حالة الأمتداد الساحلي،ومن قريب أو تجاور ينقص من اال

المنطقة االقتصادية و التي بدال من أن ت تي بالحل، كرست هي األخرى عدم المساواة بالنسبة 

حالة دول البحر األبيض  -ميل بحري 177للدولة التي ال تستطيع مد اختصصها إلى غاية 

نة منطقة اقتصادية فقيرة من حيث الاروا  مقارإضافة إلى الدول التي لديها  -المتوسط 

البحار  يعالالمنطقة كونها كانت من أ عاياها الصيد في تلكبالدولة المجاورة التي اعتاد ر

لوقت قريب و اليوم أصبح ذلك غير ممكن كون أن تلك المنطقة أصبحت من حق دولة معينة 

الخام  من االتفاقية  و هو ما  بإع نها منطقة اقتصادية خالصة حسب الجزء دون األخرى 

 .( 142يعطي لنا تضرر اقتصادي سببه تضرر جغرافي 

يبقى في األخير مفهوم التضرر الجغرافي نسبي إلى حد ما كون أنه يمكن أن يتضمن جميع  

خاصية التضرر من زاوية معينة   ضيق الساحل، ضيق اإلقليم البري  تتحقق فيهاالدول التي 

في أعالي الــبحار مــال  ىلوث الصادرة من الدول األخراكن التـ، القرب من أمللجزر

 .استرالــيا و نيوزلندا بالنسبة للتجارب النووية الفرنسية في المحيط الهادي( 

وإذا تم السماح بالتوسع في هذا فان التضرر الجغرافي سيفقد كل محتواها و ربما من أجل 

هما ـالدول المجاورة م ذه الــدول مـعالجغرافي ، همفهوم محدد للتضرر هذا لم تحدد االتفاقية 

ية في المنطقة االقتصاد حقوق و واجـبـا  لديها،فان الجغرافية  بيعية وــكانت وضعيتها الط

دود التـوازن إلى أكبر قدر في حـ يقللدولة الساحلية بنص االتفـاقية التي عملت على تحق

  الممكن دون ضرر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  المنطقة االقتصادية حـق الدولة الحبيسة في استغالل  األول:المطلب 

 

الحق في المنطقة االقتصادية إلى دولة غير الدولة الساحلية يؤكد أن األمر لم يعد بإن اإلشارة 

      بمفهوم الخالصة بالنسبة لها إذا توفر  شروط محددة لدولة معينة تسمى الغير ساحلية 

 .ـفهوم لحبيسة و هي المسالة الـتي تقتضي ضرورة البحث أوال  في هذا المو اأ

 

 مفهوم الدولة الحبيسة األول:الفرع 

 

و هي ،الدول الحبيسة أو الدول المغلقة أو المحصورة اسم يطـلـق على الدول غير الشاطئية  

إلى  ةمن االتفاقي 114أشار  المادة كما ،  (140  بحريةتعني الدول التي لي  لها شـواطئ 

لي  لها ساحل   ةدولـ رفتها على أنها كلـوع Etat sans littoralـير ساحلية مفهوم الـدولة غـ

بحري و بالتالي فان المعيار فيها هو عدم وجود حدود بحرية للدولة  ولي  منفذ على البحر 

( ، وإذا كان هذا المفهوم ال يحتار إلى شرح وافر فان اعتباره ك ساس للمطالبة 142فقط  

ني ، فالدول غير إلى البحث عن السند القانواالتفاقية هو ما يحتار بالحق ومن ثم إقراره في 

دولة ثم  11الساحلية  شكلت مجموعة خاصة بها خ ل المؤتمر الاالث أين كانت تتكون  من 

آنذاك لتنظم إليها الدول المتضررة  14التحقت بها الدول غير الساحلية األخرى وعددها 

 .دولة 57جغرافيا ، ومن بينها  الجزائر أين قارب عددها

على الرغم من وجود عوامل    تماسكها طيلة فترا  المفاوضاهذه المجموعة حافظت على 

ن العمل على من حيث مستوى التطور االقتصادي ،إال أ( لتضارب المصالح 144االنفصال 

         شكل تكتلهذه الدول ت  جميع جعل لبة لمستوى ضرورة اقتسام الاروا  البحرية بالنسـ

بعدها في المفاوضا  التي     قاع البحار ومنل ةذو فعالية داخل لجنة االستعماال  السلمي

  .احليةـدولة السقة االقتصادية الخالصة للطـنق هذه الدول في الوصول إلى ثروا  المأكد  ح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ون  ـت  ربيةـمعهد البحوث و الدراسا  الع/ صةة االقتصادية الخالــنوني للمنطقاالوضع الق -جابر إبراهيم الراوي  ـ 000

 . 141ص   - 1424
 

 الــــذي هـو قابـــــل للـــمــــ حة جزئـيا إلى غـــاية مديـــــنة بال   Rhinسويسرا لها منفذ على البحر عن طريق نــهر الراين  -000

 في بحر الشمال  وبالرغم من ذلك فهي دولة غير ساحلية. الســــويسرية  و يصب        
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 الفرع الثاني: نطاق حقوق الدولة الحبيسة 

 

جل المشاركة في ثروا  البحر ومن ثم المنطقة أإن الدولة الحبيسة قبل أن تناضل من 

أن تابت  الدولي لبحار، كان عليهااالقتصادية كمفهوم حديث النش ة في مواضيع القانون 

كون أنها ال ترى أية منفعة أو فائدة تجنيها  انون البحارحقوقها في المجاال  الك سيكية في ق

من مد السيادة الوطنية وترى ضرورة المحافظة على الحريا  الموجودة في قانون البحار 

( بحيث 142ري الكبرى  الك سيكي وهي النقطة التي تقاطعت فيها مع مصالح الدول البح

لة بسط حقوقها مبدأ الدولة األكار رعاية في مس  كانت تنادي باعتماد مبدأ المعاملة بالمال و

ولهذا عملت على إثبا  ( 144هو معمول به في االتفاقيا  الخاصة  ما لفي قانون البحار ما

 :أوال ضمن المحاور التاليةالبحارالحقوق في 

 تعتمد عليها  كسند للتواجد في البحار وهي :الحبيسة في البحار: وأس  حقوق الدولة  -1

طالبت به  قدو: le droit au pavillon الحق في أن تكون لها سفينة تحمل علمها - 0-0

إضافة إلى مبدأ حرية الوصول إلى ، الدول الحبيسة من زاوية  الحق في أن تكون دولة علم 

لكل دولة  الحق هذايكون ، على أن 1452وكانت سويسرا طالبت بذلك في جنيف  ،البحار

مستقلة وذا  سيادة، كون أن العلم هو رمز السيادة و الذي ال يحتار إلى اعتراف خاص 

مال هذا الحق لسويسرا التي كنت تسير سفن تحت الراية قد أقر  كانت فرنسا  وبذلك،

المنعقد بتاريخ  ةمؤتمر برشلونوفي لحرب العالمية األولى لكن بعد ا 14األلمانية خ ل القرن 

أقر هذا الحق في شكل إع ن  بالنسبة لجميع الدول  ،تحت إطار عصبة األمم  11/74/1411

الخاصة ب عالي البحار بهذا الحق في المادة  1452بما فيها غير األطراف، ثم اعترفت اتفاقية 

نت أو غير ساحلية الكل دولة ساحلية ك -به 1421ةمن اتفاقي 47كما أقر  به المادة ،  74

 10،32،53،52وقد أكد  ذلك المواد -الحق في تسيير سفن ترفع علمها في أعالي البحار

 وباستاناء سويسرا ،( الدولة الحبيسة بنف  التزاما  الدولة الساحلية44-41د  وألزمت الموا

  .سيير السفنت يعلم المجاملة فستعمل ت فإن غالبيتها ، البراغوايو سفينة( 47 حوالي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
298 - LAURENT  LUCCHINI  /  MICHEL VOELCKEL  -  DROIT DE LA MER –  Les Etats             

                             Sans  Littoral  Et  Les  Etats  Géographiquement Désavantages- op Cit- P 513. 
 

000 - voir l’articlé 15 de la convention de new-York de 08/07/1965 sur le commerce des Etats sans   

          Littoral qui accorde aux États sans littoral la   Liberté de transit sur une base de réciprocité.  



151 

 

هذا الحق يخول :   le droit d’accès au portالرسو في الميناء الحق في الدخول و - 0-0

فيما يتعلق بالم حة لكل السفن الدخول إلى الميناء و االستفادة من الخدما  المقدمة سواء 

( ، وهذا الحق 377البحرية أو النشاطا  التجارية للسلع المحملة عليها وكذا المسافرين  

مبني على مبدأ المعاملة بالمال عموما، وبما أن الدول غير الساحلية ال تستطيع أن تقدم هذا 

للموانئ البحرية    المتعلقة بالنظام الدولي 74/11/1413االلتزام فان اتفاقية جنيف المؤرخة 

الذي أكد  هذا الحق على أساس نف  المبدأ  ، إال أنه في الملحق الذي هو جزء من االتفاقية  

 ةأكد على أن هذا المبدأ لن يؤثر على الدول األطراف التي لي  لها ساحل ، وقد أشار  اتفاقي

الساحلية في الوصول لمبدأ المساواة لسفن الدول غير   73في المادة 1452أعالي البحار لسنة

موانئ واستعمالها إال أنها ال تسند ذلك الحق على مبدأ المعاملة بالمال وإنما على المبادئ لل

 .العامة في القانون الدولي القائمة على المساواة  

تحت عنوان المعاملة المتساوية في  131في المادة  1421واستمر  في نف  االتجاه اتفاقية

التي  1452من اتفاقية  73و يشمل كل الموانئ البحرية على عك  المادةالموانئ البحرية  وه

تتكلم عن الحق في معاملة متساوية  131كما أن المادة  ،كنت تخص فقط موانئ دولة العبور

إال أن الدولة الحبيسة تستطيع أن تلج  في هذا إما  ،ولي  عن الحق في الدخول إلى الميناء 

بالرغم من التعامل  ق،كون أن هذا الح1413إلى قواعد اتفاقية جنيف الانائية أو  إلى االتفاقيا

 نه لم يشكل قاعدة عرفية لحد اآلن.  أبه إال 

   la Mer  le transite De ou ver رلى البحر/المرور العابحق  في العبور من وإال -3 -0

للدولة الحبيسة يجد لة الحق في العبور هي كمبدأ امتداد للحق في دولة العلم  وبالنسبة إن مس 

بين مبدأ الحرية  حن الحق في العبور يبقى يتراو(  إال أ371  رأساسه في  مبدأ حرية البحا

والسيادة الساحلية لدولة ما ، وهي حالة من التناقض تعمل الدولة الحبيسة على  لفي االتصا

الانائية ، ومن  إيجاد مخرر لها  من بينهما وهذا عن طريق التعاون اإلقليمي  و االتفاقيا 

 تند في طلبها لحق العبور على مبادئ القانون الدولي ـجل ذلك نجد الدولة غير الساحلية ال تسأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ال يتضمن الموانئ العسكرية  أو الجانب العسكري من الميناءهذا الحق  -011
010 -LAURENT  LUCCHINI / MICHEL VOELCKEL-  Les Espaces Maritimes Les Etats  Sans - 

                                           Littoral   Et  Les  Etat   Géographiquement Désavantagés-  op cit. P 513. 

302- J - MONNIER  / le droit d’accès a la mer  et la liberté de transite terrestre. In -  René  Jean Dupuy 

                           Et Daniel Vigne/ Traité du nouveau droit de la mer. Bruxelles- Bruylant, 1989 -p 449                                     
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( 373أيضا المناداة لنوع من التآخي بين دول الجوار في هذه المسالة فحسب وإنما تستعمل 

 موهذه األخيرة التي تملك وحدها الحل في الوصول إلى البحر، و على الرغم من المفه

أو اتفاقية  (374   17/74/1411برشلونة  ةية من اتفاقيالمختلف الذي أعطي لحق العبور بدا

والتي أعطت مفهوم 1452أو حتى اتفاقية أعالي البحار لسنة  (375 72/70/1425نيويورك 

بحيث ربطته بضرورة وجود االتفاق مع احترام  ،غامض لحق العبور بالنسبة للدول الحبيسة 

فهذه ، مبدأ المعاملة بالمال والذي ال تملك الدولة الساحلية تقديمه إال في إقليمها البري

غبة الدول الحبيسة في هذه النقطة كون أن هذه الدول كانت تريد االتفاقيا  لم تلبي ر

 1421الحصول على هذا الحق خارر مبدأ المعاملة بالمال وهو األمر الذي حققته في اتفاقية 

 . من الجزء العاشر إلى هذه النقطة 131إلى  114التي خصصت المواد من

إلى البحر والمرور العابر من  هو أنها أخرجت حق الوصول هم ما جاء  به االتفاقيةأو 

   ا الحق قائما بمفردهذ، بحيث أصبح ه1452فكرة الحق المشروط التي كانت علية اتفاقية 

الحبيسة كما تم إلغاء كل إشارة إلى مبدأ المعاملة بالمال الذي لم يكن عادال في حق الدولة 

يتكلم عن حرية المرور  114 ةنه تنبغي اإلشارة إلى أن نص المادلعدم تكافؤ اإلمكانيا  ،إال أ

العابر و لي  عن حق المرور العابر الشيء الذي ياير االستفهام في هذه النقطة من باب أننا 

قل من الحق من زاوية أن هذه الحقوق مرتبطة بالتزام حسن التصرف في ألة  أمام مس اهن

    من االتفاقية كون أن دولة المرور العابر يحق لها أن توقف هذا الحق  337إطار أحكام المادة 

أو تنظمه في فترا  محددة إذا كان ذلك يهدد س متها األمنية أو الصحية  حيث أكد  الفقرة 

ي ممارسة السيادة الكاملة على من أن دولة المرور العابر لها الحق ف 115الاالاة من المادة

  .ليمها  بحيث ال تم  التسهي   الممنوحة للدولة غير الساحلية  بالمصالح المشروعة لها إق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
303-LAURENT  LUCCHINI / MICHEL VOELCKEL- -  Les Espaces Maritimes Les Etats  Sans - 

                                           Littoral   Et  Les  Etat   Géographiquement Désavantagés-  op cit. P  513 . 

 

014- article 01 /le transite générale est la fraction d un Trajet dont le point départ et le point de   

        destination   se trouvent en dehors des frontières de l’état traversé . 

 

305- article 01 /-le transite des Etats sans frontière se situe entre un point du territoire de l état  

        sans littoral  et un point du territoire – le plus souvent maritime – de l’état cotie  il   

        commence  ou il se termine donc sur le territoire de  l’état sans littoral  il est précédé ou  

        suivi d’un transport maritime .   
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        حقوق الدولة الحبيسة الفرع الثالث: 

إن نش ة المنطقة االقتصادية أدى إلى إخرار مساحا  واسعة من مجال الحرية التي كانت 

ة الساحلية ، وهو ما أدى إلى تضرر أكار تتمتع بها أعالي البحار و إخضاعها لسيادة الدول

أو حتى التضرر للدول التي ترى نفسها متضررة طبيعيا بحكم عامل  االنحباس الجغرافي 

،و لذلك عملت (372الطبيعي مال أن يكون الساحل البحري فقير من الناحية البيولوجية  

ه الدول في مسالة ذإلى هالدول التي كانت تنادي بمد السيادة إلى بعث نوع من االطمئنان 

إلى ذلك في المشاريع   اإلشارةطريق عن  إمكانية المشاركة في ثروا  المنطقة االقتصادية

المقدمة  ، بل إن الدول الحبيسة رفقة الدول المتضررة ذهبت إلى أكار من ذلك من خ ل 

تكون اإلع ن عن صيغة خاصة لمفهوم المنطقة االقتصادية الخالصة  بحيث طالبت بان 

الساحلية، الحبيسة و المتضررة  -ثروا  هذه المنطقة البحرية مشتركة بين دول المنطقة

أو المنطقة  Zone Économique Régionale وناد  بإنشاء منطقة اقتصادية إقلـيمية -جغرافيا

 .( 370  االقتصادية المشتركة حسب المشروع المقدم من طرف زامبيا 

       لة مختلفة من زاوية األساس المعتمد  دول في هذه المسوفي المجموع كانت مطالبا  ال

التي نظمت اإلطار العام 1421من اتفاقية  24إال إنها اختزلت في األخير في نطاق المادة 

وتكلمت عن  حق  ، لمشاركة هذه الفئة من الدول في ثروا  المنطقة االقتصادية الخالصة

هذا الحق للدولة غير  24المشاركة في ثروا  المنطقة االقتصادية بحيث أعطت المادة 

الذي و( تحت وصف الحق 372الساحلية في الوصول إلى ثروا  المنطقة االقتصادية  

 1421افتكته الدول الغير ساحلية  بموجب الحقوق التي كانت قائمة في القانون الدولي قبل 

 ومن جهة أخرى كمقابل للقبول بفكرة المنطقة االقتصادية كبعد بحري ال تنتفع به  ،من جهة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 انظر في ذلك: /ى ثروا  بحرية نتيجة لظروف طبيعية خاصةلتوي عهناك بعض الدول لديها مياه بحرية ال تح  -016

                * Daniel Vignes – La Conférence  Euopéenne  Sur La Pêche Et Le Droit De La Mer.     

                                             AFDI – 1964 / P 671. 
 

 010 - voir les projet sur la participation des Etats sans littoral et les Etats géographiquement  

          Désavantagés a l’exploration et l’exploitation des ressources biologique dans la zone   

         Située au-delà  da la mer territoriale- in – LAURENT  LUCCHINI / MICHEL VOELCKEL- Les  

           Espaces Maritimes Les Etats  Sans Littoral   Et  Les  Etat   Géographiquement Désavantagés.           

           -  op cit. P 533 . 

 

 ، انظر في ذلك: 07و أشار  إلى ذلك المادة  -010

 124ص . -1774 -الجـزائر –دار الخـلدونية  –القانون الدولي للبحار  -  جمال مـحي الدين       
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 األمر الذي تطلب نوع ،قاص من مساحا  البحر العالياء اإلنتضرر به من جر،تـبل العك  

الة التي أخذ  وصف الصفقة الشاملة في مفوضا  المؤتمر من التعويض بالمقابل وهو المس

مفهوم المشاركة لم يكن تحت الوصف المطلق بل جاء وفق الاالث لقانون البحار، إال أن 

 :تمحور فيـمعايير جعلت منه يقتصر على فئا  معينة من الدول و بشروط خاصة ت

 ةاالتفاقي لقواعدلالحق في المشاركة هو حق قائم طبقا طبيعة الحق في المشاركة  : -0

وبالتالي هو حق قائم بذاته و ال يحتار   » 1421من اتفاقية 24نص المادة « قانون الدوليلل

إلى اإلقرار به من طرف الدولة الساحلية وال إلى موافقتها عليه لوجوده ،و بالرغم من ذلك 

ة ممارسته وهذا ينبغي للدولة الحبيسة المطالبة به قبل ممارسته،كما يجب أيضا تنظيم مسال

 . ر المشاركة إال في إطارها فقطمكن تصولفة و التي ال يا  بصورها المختبموجب االتفاقي

دار  مناقشا   حول تحديد الدولة  ،أثناء المفاوضا   الدول المعنية بالمشاركة : -0

هل هي الدولة المحاذية  ، الساحلية التي سيتم مشاركتها  في ثروا  منطقتها االقتصادية

حسمت  24، إال أن المادة ربالدولة الحبيسة أو الدولة المجاورة بالمفهوم العام للتجاو ةاللصيق

فربطت   Etat côtier de la même sous-région ou régionالموضوع لما جاء  بصيغة 

ومن ثم فان مسالة المشاركة ستكون  ،الدولة الساحلية بالمنطقة دون اإلقليمية أو اإلقليمية 

متعلقة بمفهوم االرتباط الجغرافي ، وهو ما سيساعد على تقسيم أعباء المشاركة في ثروا  

المنطقة االقتصادية بين عدة دول ساحلية دون أن يكون عبئ مشاركة عدة دول غير ساحلية 

ه المشاركة معنية بهذ لي  كل الدول الساحلية( ومن هنا 374على عاتق دولة ساحلية واحدة 

 مع كل الدول الغير ساحلية وإنما األمر مرتبط بتــواجد مــكاني يشكل منطقة جــغرافية واحدة

أما الدول الحبيسة والتي يحق لها المشاركة في ثروا  المنطقة االقتصادية فهي األخرى 

ليمية وهي وحدها من محددة بنف  المعيار أي تلك المتواجدة في المنطقة دون اإلقليمية أو اإلق

 يحق لها المشاركة هنا لكن بشرط :    

تعتمد اعتمادا كليا في   البحرية أن ال تكون الدولة الساحلية موضوع المشاركة في ثرواتها -أ

 اقتصادها على استغ ل الاروا  الحية لمنطقتها االقتصادية ، فـان كانت كذلك فان حق الدولة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   المفهوم الدقيق للفظ المنطقة اإلقليمية ودون اإلقليمية، ولم يتم تحديد تقسيم واضح  للمناطق  لم تفصل في 1421اتفاقية  010

   :انظر في ذلك –البحرية في العالم على ضوء هذا المعيار         

 .411 ص  1447 -بغداد -مناطق الوالية الوطنية   –للبحار   القانون الدولي  –مود ـحمد الحار حم        
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نه ال يمكن السماح بالمشاركة بطريقة تضر بمصالح أالحبيسة في المشاركة يسقط كون 

 .01وهو الـشرط الوارد في نص المادة ، الدولة الساحلية وهي المصالح األولى بالرعاية هنا 

إذا كانت الدولة الحبيسة دولة متطورة و متقدمة النمو ف  يحق لها المشاركة في ثروا  - ب

لنمو حتى ولو كانت متواجدة في نف  المنطقة المنطقة االقتصادية لدولة ساحلية في طريق ا

 دون اإلقليمية أو اإلقليمية وإنما يحق لها المشاركة فقط في الاروا  الحية للمنطقة االقتصادية

وهو  ،عة في نف  المنطقة دون اإلقليمية أو اإلقليميةـمتقدمة النمو والواقما لدولة ساحلية 

من االتفاقية التي تؤكد ضرورة عدم اإلضرار  24من المادة  74الشرط الذي أكدته الفقرة 

 .جلها استحدث هذا البعد البحريأبمصالح الدولة الساحلية خاصة االقتـصادية منها والتي من 

أن حق المشاركة  24من المادة ىنصت الفقرة األولالثروات موضوع حق المشاركة : – 0

الموجودة في المنطقة االقتصادية المقدم للدولة غير الساحلة منصب فقط على الاروا  الحية 

للدولة الساحلية وال يتعدى ذلك إلى الاروا  غير الحية كونها بقيت للدولة السحلية بطريقة 

ألحكام خرر من الخضوع ( نجدها ت  317من االتفاقية   22حصرية ، لكنه بالعودة إلى المادة

   الحية المتواجدة في القاعالاروا  الخالصة  جزء الخام  الخاص بالمنطقة االقتصادية ال

les espéces sédentaires  وأخضعتها لقواعد الجرف القاري الذي تملك عليه الدولة الساحلية

ومن ثم فان الاروا  ،  ال يقبل مفهوم المشاركة بطبيعته هو وثرواته وحق سيادي حصري 

الماء فقط دون  ستشارك فيها الدولة الحبيسة هي الاروا  الحية المتواجدة في عمود التي

 من الاروا  . غيرهـا

نصت االتـفاقية على مجموعة من الشروط والضوابط شروط المــشاركة في الثــروات:  – 4

 التي تباشر بموجبها الدولة الحبيسة الحق في المشاركة في الاروا  وهـذا كالتالي:

 ءأن تنصب المشاركة على حق االستغ ل فقط في الاروا  الحية المتواجدة في عمود الما - أ

كون أن هذا حق سيادي للدولة استكشاف تلك الاروا ، شرنا دون أن تتعدى إلىكما أ

 .إال إذا قبلت بذلك بموجب اتفاقيا  خاصة أو عقود مشاركة في هـذا المجالوحدها ،الساحلية 

 ه الاروا  الحية ذلة اإلدارة و الحفــظ له يجب أن ال يتعدى أيضا إلى مس حق المشاركة - ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عرفة فيــــدة المـــزء على األنواع اآلبـــال ينطبق هذا الج: espéces sédentaires les– األنواع اآلبدة 22المادة  - 001

 .00من المادة  4 الفقرة     
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 احلية التي تعمل على بقاء تلك الاروا المس لة هي من التزاما  الدولة الس ن هذهكون أ

القانونية بالمستوى االقتصادي المطلوب وعدم تهديده باالنقراض بموجب آليا  األنظمة 

الوطنية التي يجب على الدولة الحبيسة احترامها كمساهمة في الحفظ و اإلدارة عن طريق 

االنضباط بالكمية المحددة وتقديم اإلحصائيا  الخـاصة بالصيد و التي قامت بها في المنطقة 

   .من االتفاقية 21ادة ساحلية و هـذا حـسب مقتضيا  الماالقتصادية  الخالصة للـدولة ال

 الحية على جزء مناسب دون أن تصل إلى  البحرية  أن تنصب المشاركة في الاروا  - ج

المحدد من طرف الدولة الساحلية  ض( وهذا الجزء يرد على الفائ311  المناصفة حد

 une part appropriée du reliquat(،ومن ثم فان الجزء المناسب موضوع المشاركة 311 

ومن ثم فهي تحدد الساحلية  قدرتها على االستغ ل ،في الواقع ال يحدد إال بعد أن تحدد الدولة 

في نف  الوقت إن كان هناك فائض من عدمه، أي في الواقع إمكانية المشاركة من عدمه في 

هذه الاروة وفق حاجتها وقدرتها في نف  الوقت وهي مسالة يمكن أن تتغير مع الوقت الشيء 

 .(313يعطي لها الحق في إمكانية الرفع من الحاجة أو الرفع من القدرة على االستغ ل  الذي

يؤدي حتما إلى زوال إمكانية المشاركة في حالة االستغراق الكلي لكمية الصيد  هذا األمر 

المسموح به بموجب القدرة على االستغ ل لدى الدولة الساحلية  ، وربما ألجل ذلك  جاء  

من االتفاقية مرتبطة بمعيار المشاركة في الاروا  على أساس منصف أو وفق  24المادة 

مصالح الدول  - في التحديد -الترتيبا  المنصفة وهو ما يعني ضرورة األخذ بالحسبان

فان الدولة الحبيسة لها الحق في استغ ل الفائض و األولوية   ضالحبيسة ، وإذا توفر  الفائ

لك بشرط أن تراعى الظروف االقتصادية و الجغرافية لجـميع الدول للدولة النامية منها  في ذ

 .االتفاق بين األطراف وفق األساس المنصفعـنية معا و هي مسالة تعالج بالم

ـ   إذا غطت الدولة الساحلية بقدرتها على االستغ ل كمية الصيد المسموح بها في منطقتها  د 

 إال أن هذا ال ،سة المتــقدمة اقتصاديا في المشاركة االقتصادية فان ذلك يسقط حق الدولة الحبي

 نيةـدول المعـلية والـالدولة الساحزم تلـ 24/73امــية كون أن المادة ق الدول النيـم  مـن حـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .143ص  1424 المرجع السابقصة ــصادية الخالـتـــقة االقــنطـانوني للمـلراوي : الوضع القـجابر إبراهيم ا -000

 

312 - JEAN CARROZ  - Le nouveau droit des pêches et la notion d excédent – 

                                      AFDI  1978/ P 251. 

 هذه مسالة مادية مرتبطة فقط باقتناء الدولة الساحلية لسفن صيد جديدة و األمر غير مرتبط بشروط موضوعية . -000
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ثنائي أو دون إقليمي أو إقليمي  ث ثة أصعدة ، إما  علىوضع ترتيبا  منصفة على األخرى 

النامية الواقعة في نف  المنطقة دون اإلقليمية أو اإلقليمية  الحبيسةللدول  وهذا بهدف السماح

الساحلية الواقعة  ةالمشاركة في استغ ل الموارد الحية للمناطق االقتصادية الخالصة للدولب

المعنية بهذا  أو اإلقليمية وبشروط مرضية لجميع األطراف المنطقة دون اإلقليميةنف  في 

  .من نف  المادة 71وكذا شروط الفقرة  تقتضيه الظروف الحق مع األخذ بعين االعتبار ما

إذا كانت الدولة الساحلية تعتمد في اقتصادها في الغالب على الصيد في منطقتها  - هـ

 01االقتصادية فان حق المشاركة للدولة الحبيسة يتوقف تماما حسب ما نصت عليه المادة 

ال تنطبق في حالة الدولة الساحلية التي  24من االتفاقية التي أشار  إلى أن أحكام المادة 

 اعتمادا شبه كلي على استغ ل الموارد الحية لمنطقتها االقتصادية الخالصة يعتمد اقتصادها

وهو المستوى الذي يعطي الحق للدولة   »شبه كلي«   ظوتجدر الم حظة أن المادة جاء  بلف

 .ويجعل منها غـير سارية المفـعول في حقها 24الساحلية في التملص من التزاما  المادة 

األطراف المعنية بإبرام االتفاقيا  كونها اإلطار الوحيد الذي يسمح   24/1ألزمت المادة  -و 

بممارسة حق المشاركة  من طرف الدولة الحبيسة ،و هو الذي سيسمح بوضع هذا الحق قيد 

التنفيذ وفي نف  الوقت يراعي متطلبا  الظروف الخاصة ،الجغرافية منها وكذا االقتصادية  

 .ال بالدولة الساحلية وال بـارواتها باالستغ ل للاروا  دون إضرار بطريقة تسمح

للتهرب من حق  24إال أن الدولة الساحلية يمكن أن تستعمل الفقرة الخامسة من المادة 

ال تخل األحكام المذكورة أع ه بالترتيبا  نه ذا بسبب أن هذه الفقرة تشير إلى أالمشاركة و ه

لمناطق دون اإلقليمية أو اإلقليمية حيث يجوز للدول الساحلية أن األخرى المتفق عليها في ا

و اإلقليمية حقوقا متساوية تمنح الدول غير الساحلية الواقعة في نف  المنطقة دون اإلقليمية أ

ومن هنا فان الدولة  ،يلية الستغ ل الموارد الحية في المنطقة االقتصادية الخالصةضأو تف

اتفاقيا  صيد  ل ستفادة من مبدأ المعاملة بالمال أو من مزايا  -الساحلية  ستفضل أن تبرم 

 ن تساهم في  أعلى  -هيل إلطارا  في مجال متخصص  ( أو اتفاقيا  ت314  مالية أو تجارية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

004 -LAURENT  LUCCHINI   /   MICHEL VOELCKEL- DROIT DE LA MER –TOME 1 LA MER  

                           ET   SON DROIT –LES ESPACES MARITIMES LES   ETATS SANS  LITTORAL    
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 ةتطوير اقتصاد الدول الحبيسة ، وهي حالة يمكن أن تتجسد أكار  في الع قا  الدولية المبني

 .على المصلحة مقارنة  بالتضامن التي كانت تنادي به الدول النامية في السبعينا 

حق المشاركة للدولة الحبيسة هو حق شخصي تمارسه هي فقط وال تملك الحق في  - ي

التصرف فيه إلى الغير سواء كان دولة أخرى أو رعاياها، ومهما كانت صور هذا التصرف   

( وهو المفهوم الذي جاء  315سواء باإليجار  أو الترخيص أو في إطار مشاريع مشتركة 

ن هذا األمر ال يحول دون أن تتحصل الدولة الحبيسة على فإ،  من االتفاقية 01به المادة 

مساعدا  فنية في مجال االستغ ل للاروا  الحية بهدف  تيسيرها ، سواء كان ذلك من 

طرف دولة  أخرى أو منظمة متخصصة ، كما يمكن لهذه المساعدا  أن يكون لها حتى 

نقل حق  في المشاركة إلى هذه  الطابع المالي ، لكن بشرط أن ال يصل األمر إلى درجة

 .لة المشـاركةاعد  فنيا أو ماليا على تيسير مس الدولة أو المنظمة  التي س

  

                                الحية  حق الدولة المتضررة جغرافيا في المشاركة في الـثروات :نيالمطلب الثا  

 

   الخالصة:االقتصادية  للمنطقة                         
 

الخاصة بالجرف القاري هي التي كانت وراء   1452سبق و أن اشرنا إلى أن اتفاقية   جنيف

نش ة فكرة التضرر الجغرافي  بحيث أن الدول التي لديها جرف قاري ضيق شديد االنحدار 

 في الساحل و الغير الممتد أفقيا اتجاه البحر العالي أو تكون في حالة تقابل قريب أو تجاور

ينقص من االمتداد الساحلي تدخل ضمن خانة الدول المتضررة جغرافيا ، إال انه و بإنشاء 

ميل بحري  بالنسبة للدولة  177المنطقة االقتصادية تكرر  حالة التضرر  مقارنة بمعيار 

التي ال تستطيع مد اختصاصها إلى غاية هذه المسافة نظرا لعدة اعتبارا   جغرافية ، يمكن 

فرقة أو مجتمعة ، ومن هنا يظهر لنا آن هذا المفهوم يتضمن الكاير من المرونة  آن تكون مت

زم ضبط الفكرة  ( من زوايا مختلفة مما يل312بحيث يمكن إقحام فيه الكاير من الدول  

 القانوني وهي المسالة التي تستدعي إيضاح المفهوم أوال يحدد بـها اإلطاربمعايير موضوعية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .474 ص  المرجع السابق -مناطق الوالية الوطنية   –دولي للبحار ــانون الـــالق –مود ـحمد الحار حم  - 005  
 

 147ص  -المرجع السابق  –القانون الدولي للبحار  -  مـحي الدينجمال  - 006  
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    الفرع األول: مفهوم التضرر الجغرافي:

 

لقد أثار مفهوم حق الدول المـتـضررة جغرافيا نقاش واسعا خ ل المؤتـمر الاالث ، و ذلك  

كون أن هناك مجموعة من الدول بحكم موقعها الجغرافي ال يمكن لها أن تـتـبنى منطقة 

اتجاه في  و القبول بفكرة المنطقة االقتصادية  األخذو من ثم فان  رنا سابقا ،ش كما أ اقتصادية

فـاع نـحو استغ ل ثروا  تفي مؤخرة االنـ من هذه الدول  ه أن يجـعلمن ش ن البحر العالي 

البحار التي كانت قبل ظهور فكرة المنطقة االقـتـصادية الخالصة عبارة عن مياه تـدخـل في 

 (310المفهوم التقليدي للحرية المعترف بها في القانون الدولي الك سيكي العرفي  إطـار 

إن لم   « le statu quo ante » ومن ثم فان مصلحتها تكمن في الحفاظ على الوضع الراهن

مع أنصار فكرة المنطقة  المصالح فيولعل هذا الـتعارض  ،يكن هناك بديل أفضل

داخل المؤتمر الاالث الذي عـمـلت فيه  و الواسع هو الذي خلق النقاش الحاداالقتصادية 

فق وضعيتها و كل على حدى مفهوم التضرر الجغرافي لتحديد  المعايير وضع الـدول على

الجغرافية  الخاصة ،مقارنة بالبحر و امتداده ، مما أدى إلى تقديم معايير متعددة طرحت من 

 :طرف وفود الدول المشاركة و التي تمحور  في التوجها  البارزة  التالية

الدول في مشاريعها  اعتمدته  معياروهو  الـسـاحل: الواجهة البحرية أو ـ معيار طول 0 

يمكن أن طول الساحل  انط قا منالتضرر الجغرافي ، مفهوم لتحديد المقدمة خ ل المؤتمر

و بالنتيجة في  زيادة حجم  في حجم االستغ ل لـلـمـوارد الحـيـةمهما  يلعب دورا  أن

الواجهة البحرية  لمن جهة أخرى طو، و الاروا  التي يتم استخراجها من البحر من جهة 

لوالية الدولة الساحلية ، وكلما زاد  البحرية الخاضعة  حةالمسا زيادةلعب دورا في ت

 المساحة البحرية  كـلما زاد  معها فرصة الحصول و وضع اليد عـلى ثـروا  أكبـر و أكـار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هذه المسالة شكلت نقطة تقاطع بين الدول النامية الحبيسة والمتضررة جغــرافيا  من جهة ومــن جهة أخــرى الدول  -000

 البحرية الكبرى  من حيث معارضة فكرة المنـطقة االقتـــصادية الخـــالصة  من بـــاب المصلحة  بحيث أن هذه الدول        

 جميعها كانت تريد بقاء الحال كما هو من حيث المحافظة عــلى الوضع السـابق القائم على الحريا  المعترف بها مــن        

 ي ذلك: نظر فأ –طرف الكل          
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من طرف كل  1403و عنصر قصر الساحل كمعيار كان موجود  في المشاريع المقدمة سنة 

و قصره  في أإال أن طول الساحل ، ( 312، السنغال ، مالطا  و جاميكا   ةمن سنغافور

المنطق ال يستسيغه  إضافة إلى أن الدول لم تكن يمكن اعتباره كمعيار كون أن  الواقع ال

منطقة اقتصادية  فطول الساحل ال يعطي بالضرورة الحق في بعد بحري أو ،لتقبل به

ال  إال أنه كلم 277الساحل االيطالي الشرقي فقط على بحر األدرياتيكي يزيد عن واسعة،ف

له  ر اتساعباألدرياتيكي في أك يعطي الحق في مد السيادة بعيدا في البحر كون أن مياه البحر

كلم   147كـــليا ال تزيد عن ميل بحري بينما طول سواحل مالطا   117زيد عن مسافة ال ي

ميل  بحري وعن  152ميل بحري و عن تون  بـ  23تبعد عن جزيرة  صقلية بـ  إال أنها

 .ميل بحري   422ـ جبل طارق غربا ب

كلم  17ع دولة مال البوسنة طول ساحلها ال يزيد عن منصفا م يكون المعيار يمكن أنهذا إن  

 انه وفي كل األحوال ال يمكن االعتماد على هذأ إال ،واتية  روتقابله مباشرة شبه جزيرة ك

نه ومنذ البداية لم أكون  ، ن ايطاليا ليست كذلك مالطا متضررة جغرافيا وأ المعيار للقول أن

في هذا الموضوع و يكون فاص  في   ستــناد إليهيحدث أي اتفاق على طول معين يمــكن اال

ن أجل هذا تم استبعاد هذا الـمعيار من عه مـ(، ول314مسالة التضرر الجغرافي  

ة و الــموضوعـية ـمشاريع المقدمة كونـه لم يـكن بمستــوى الجديـاوضا  ومن الالمـف

ان ف و نظرا لعدم جدية هذا المعيار، المـطلوبـة  وبالتالي لـم يـعـتمد بالـنتـيجــة في االتفاقية 

 التي تم التوقيع عليها. 07/1 من الوثيقة النهائية في المادةاالتفاقية اسـتـبعدته 

موقع الدولة التي تدعي التضرر بالتجاور أو بالتقابل  : ـ معيار مساحة المنطقة االقتصادية0 

سيجعل من مسالة الحصول على منطقة اقتصادية بمفهوم  مع دول أخرى من جهة الساحل ،

ميل مسالة غير ممكنة ماديا ، ومن ثم تت ثر المساحة التي كان من المفروض  الحصول  177

سيـجعل الدول المتضررة تشبه  نه أإلى درجة  عليها و تنقص كايرا عما كان يجب أن يكون 

 إلى  ولـع الوصـرى بما أنها ال تســتطيـاألخدول ـة بالـمقارنيسة ـإلى حد ما وضع الدولة الحب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .323-312 ص  - المرجع السابق –دولي للبحار ــانون الـــالق –مود ـحمد الحار حمـ 000
 

 مــيل أو ما دونه العتبار الساحل قصيرا ، وهي محاولة لضبط الفكرة و عدم  27اقترحت بوليفيا معيار الطول بـ ـ  000

 المحدد. نظرا لغياب المعيار مختلفة وهذاتركها مطلقة بحيث تتضمن الكاير من األوصاف ب بعاد          
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أنه          بل إن دولة مال البوسنة بالرغم من أن لها ساحل إال ، ( 317   األعماق السحيقة

ائر ال تستطيع أن تذهب إلى ربع زتحقق فيه حتى مدى البحر اإلقليمي ، في حين أن الجال ي

ميل بحري في الوقت الذي  177من االتفاقية أي بعد  50المسافة  التي  نصت عليه المادة 

حدث للمنطقة و هذا األمر ي  على الساحل األطلسي  ليبيريايمكن ذلك لدولة موريتانيا و 

جغرافيا ، ولذلك  ةبالنسبة للجزائر تقلصا كبيرا  مما يجعلها في وضع المتضرراالقتصادية 

اعتمد  بعض الدول في مشاريعها  خ ل المؤتمر الاالث مساحة معينة إذا نزلت عنها يمكن 

ميل  13777اعتبار تلك الدولة متضررة جغرافيا ، ف شار مشروع بوليفيا المقدم إلى مساحة 

 ( بينما انصب المقترح  المقدم من طرف مجموعة الدول الحبيسة والمتضررة311مربع  

ة المنطقة االقتصادية كانت مساح نه إذاأ ، أي % 37 على نسبة 15/74/1402جغرافيا  في 

 177من المساحة التي كان من المفروض الحصول عليها بمعيار  %37قل من تشكل نسبة أ

 .(311ميل فان تلك الدولة يمكن اعتبارها متضررة  

ي هذا المجال  والذي كان قد هذا التصور في المشروع الهولندي المقدم ف سبق طرح وقد 

 ه المجموعة أصبحتاوجب هذه النسبة فان دولتين من هذنه وبمأ ، إال % 40أشار إلى نسبة 

و جاميكا  نسبة  %52وهما اليونان التي شكلت المنطقة االقتصادية نسبة  غير متضررتان

مرجعية قانونية أو سند لة النسبة المقدمة ليست لها هذا المعيار اعتبر ب ن مس  ،إال أن 51%

ه هذ جغرافي طبيعي أو أي سند موضوعي  يمكن أن يقنع جميع الدول ، ولذلك تم القول أن

        ( و ال يشكل مرجعية عادلة لكل الدول arbitraire 313 عسفيالنسبة  اتخذ  بشكل ت

احا  في هذا بعض االقتر ميقدت تموو ألجل ذلك لم يعتمد هذا المعيار في الوثيقة النهائية، 

ولـقد لعـبت الدول النامية دولة نامية ،المجال مع اشتراط أن تكون هذه الدولة المتضررة 

 ذه الدول ــتراط أن تكون هـباشهذا المفهوم من  قدمةــالمت رار الدولــبيرا إلخـدورا و جهدا ك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

301- JEAN – FRANçOIS  PULVENIS : la notion des Etats  Géographiquement  Désavantagés      

                                            Et   le nouveau droit de la mer  / AFDI- 1967 P 685 
                                                              

 . 323 المرجع السابق عادل أحمد الطائي ـ  -000

 .301ص    المرجع السابق –مودـحمد الحار حم -000
 

321- LAURENT  LUCCHINI   /   MICHEL VOELCKEL : Droit De La Mer – tome 01 

                                                La Mer et   son droit – Les Espaces Maritimes- les   Etats sans  littoral    

                                                Et les   Etats   Géographiquement  Désavantage – op cit . p 511. 
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 أن نص االتفاقية فـي و هو الشرط الذي أخذ  به نصوص التفاوض األولـى إال،  نامية

تطيع ادعاء منطقة ـال تس التيية ـسـقـط هـذا الـشرط و اكتفى بالقول  الدولة الساحلأاألخـيـر 

  .اقتصادية خالصة هي دولة متضررة (

موضطوعي كونطه ي خطذ  هطو معيطارهطذا المعيطار فطي ظطاهره و  االقتصةادية :معيار الوفرة  - 0

  رى ـاه إلطى أخطــف من ميــيخـتل وهو ، ه المياه  ر الفائدة التي يتم تحصيلها من هذبعين االعتبا

تطتحكم فيطه أمطور فطي الغالطب تكطون  الموضطوع ألن او من بيئة بحريطة إلطى أخطرى و هطذا نظطر

ومن ثم يوجد منطاطق بحريطة  ( 314  قليمي مرتبط بالمنطقة البحرية في حد ذاتها إذا  طابع 

تدخل في إطار منطقة اقتصادية لدولة ما إال أنها ال تتضمن ثطروا  بحريطة وهطي تعتبطر فقيطرة 

ميل بحري و ألجل ذلك كان االقتطراح المقطدم  177من هذا الجانب حتى و لو تم اعتماد معيار 

و المتضررة جغرافيا يشير إلى مسالة أن الدولة الجغرافيطة يمكطن أن تكطون من الدول الحبيسة 

كططذلك بسططبب عوامططل جغرافيططة أو بيولوجيططة يترتططب عنهططا عططدم إمكانيططة تحصططيل ثططروا  كافيططة 

تنزانيططا وجاميكططا(  -روا  الحيططة منها حالططة كينيططامططة علططى الصططعيد االقتصططادي خاصططة الاططومه

   .ادية ذاتهاالمنطقة االقتص ي كان وراء إنشاءوهي في الحقيقة السبب المباشر الذ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 و يشار ،موريتانيا ما  كالدول التي يمر بها احل والاروة السمكية لس دورا مهما في مسالة وفرةيلعب تيار كناريا ـ  004

 وهو مصدر ، من أنواع الاروا  الحية في العالم  كدليل على التنوع البيولوجي فيه  %37نه  يحتوي على أإلى          

  .مهم للاروا  البحرية للدول األخرى مال المغرب و السنغال و غامبيا  وكذا اسبانيا في جزر الكناري         
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وقد أثر  هذه المعاير حتى على التسمية في حد ذاتها فاستعملت تسمية  الدول التي تنفرد 

    غرافية معينة   ثم استعملت  تسـمية  الدول التي تنفرد بخصائص ج بخصائص معينة  

إلى أن خلصت التسمية إلى  صيغة الدول المتضررة جغرافيا بناء على اقتراح من منسق 

لعربية في لجنة الصياغة  على أساس أن هذه التسمية سبق استعمالها في المجموعة اللغوية ا

( وهي أيضا التسمية التي استعملتها 315من مسودة االتفاقية    14و  13، 11األجزاء 

االتفاقية في األخير ، وكونه معيار ال يمكن تطبيقه في جميع البحار فان االتفاقية أخذ  

  ، ومن ثم جاءتحديد مفهوم التضرر الجغرافيل إلى  األمور من زاوية  عامة في الوصو

بالقول أن الدولة المتضررة جغرافيا هي الـدولـة الساحـلـية  07بذلك في المادة  الفقرة الاانية

شاطئة للبحار المغلقة أو شبه المغلقة و التي يـجـعـلها موقعها الجغرافي بما فيها الدول الم  

أو جزء من افية من السمك ألغراض تغذية سكانها معتمدة في حصولها على إمدادا  ك

ف  ــعلى استغ ل الموارد الحية لمناطق اقتصادية خالصة لدول أخرى واقعة في نسكانها 

يمية و كذلك الدول الساحلية التي ال تستـطيع ادعاء مـناطق ــطقة دون اإلقليمية أو اإلقلــالمن

 .(312 اقـتصادية خالصة خاصة بها

ه المادة قد ربطت الضرر بالمعيار الجغرافي و استبعد  في ذلك صفة ومن ثم تكون هذ 

نه استخدم شرط الحاجة أ الدولة من حيث كونها نامية أم ال كما كانت تطلب بعض الدول ، إال

بسبب الموقع الجغرافي  إلى إمدادا  كافية من السمك لغرض تغذية سكانها أو جزء من 

الوقت غير قادرة لسبب ما على االدعاء بمنطقة اقتصادية خاصة بها   وهي في نف  ،سكانها

لقة  معـبه ـلبحار مغلقة أو ش شاطئة ومن جهة أخرى تم اعتبار جميع الدول الم  ، هذا من جهة 

من االتفاقية حدد  مفهوم البحر  111نها متضررة جغرافيا ، وكون أن أحكام المادة أعلى 

ط به دولتان ف كار و يتصل ببحر آخر أو محيط بواسطة منفذ نه بحر تحيعلى أالشبه مغلق 

ضيق فانه يمكن اعتبار جميع دول البحر األبيض المتوسط دول متضررة جغرافيا انط قا 

 شاركة. ـهذه الدول لها الحق في المجميع يستدعي القول أن  و ماـوه ، 07/1ن المادة م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .301ص   -المرجع السابق –مود ـحمد الحار حم -325
 

 عدم اإلمكانية باإلع ن عن منطقة اقتصادية يجب أن يكون راجع لسبب جغرافي ال غير، كانغ ق الواجهة البحرية  -006

 بمناطق بحرية لدولة أخرى .       

 113ص  –  1714 -القاهرة  –دار النهضة العربية  -القانون الدولي للبحار   -محسن افكيرين   *     
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 الفرع الثاني: نطاق حقوق الدولة المتضررة جغرافيا 

 

لة حطق المشطاركة فطي المتعلطق بمسط  24ا لطنص المطادة مطن االتفاقيطة مطابقط 07جاء نص المادة 

وضطعت المبطدأ العطام فيمطا يخطص ( وكانت الفقرة األولطى قطد 310ثروا  المنطقة االقتصادية  

مشاركة الدول المتضررة جغرافيطا فطي الطـاروا  الحيطة للمنطاطق االقتصطادية الخالصطة للدولطة 

  ة :بق وفق المواضيع التالي لة تتضمن التطاوهي مسالساحلية الواقعة في نف  المنطقة 

القطانون الطدولي  دالحق في المشاركة هو حق قائم طبقطا لقواعططبيعة الحق في المشاركة  : -0

وبالتططالي هططو حططق قططائم بذاتططه و ال يحتططار إلططى   » 1421مططن اتفاقيططة 07نططص المططادة « االتفططاقي

اإلقرار به من طرف الدولة الساحلية وال إلى موافقتها عليه لوجوده ،و بالرغم من ذلك ينبغطي 

ظطيم مسطالة ممارسطته للدولة المتضررة جغرافيا المطالبطة بطه قبطل ممارسطته،كما يجطب أيضطا تن

   كة  في الاروا  الحية.المشارطبيعة تفاقيا  كإطار تحدد فيه وهذا بموجب ا

دار  مناقشا   حطول تحديطد  داخل المؤتمر ، أثناء المفاوضا الدول المعنية بالمشاركة : -0

هل هي الدولة المحاذيطة ،الدولة الساحلية التي سيتم مشاركتها  في ثروا  منطقتها االقتصادية 

، إال أن المطادة رعطام للتجطاوأو الدولة المجاورة بطالمفهوم ال متضررة جغرافيابالدولة ال ةاللصيق

 Etat côtier de la même sous-région ou régionحسمت الموضوع لما جاء  بصيغة  07

لة المشطاركة ميطة أو اإلقليميطة  ومطن ثطم فطإن مسط فربططت الدولطة السطاحلية بالمنطقطة دون اإلقلي 

ستكون متعلقة بمفهوم االرتباط الجغرافي ، وهو ما سيسطاعد علطى تقسطيم أعبطاء المشطاركة فطي 

ثروا  المنطقة االقتصادية بين عدة دول ساحلية دون أن يكطون عبطئ مشطاركة عطدة دول غيطر 

ه لططي  كططل الططدول السططاحلية معنيططة بهططذومططن هنططا ، سططاحلية علططى عططاتق دولططة سططاحلية واحططدة 

كاني يشكل منطقطة ، وإنما األمر مرتبط بتواجد مـ المتضررة جغرافيا كة مع كل الدول المشار

أما الدول المتضررة جغرافيا والتي يحق لها المشاركة في ثروا  المنطقطة ، جــغرافية واحدة 

متواجطدة فطي المنطقطة دون اإلقليميطة أي تلطك ال، االقتصادية فهي األخرى محددة بنف  المعيار 

    ـاركة بالشـروط التالية :  ها المشـق لـوهي وحدها من يحمع الدولة الساحلية يمية أو اإلقل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 الذكري اعتمد  المعايير السابقة ي والترر الجغرافالتي جاء  تشير لمفهوم التض 07من المادة  71 باستاناء الفقرة -000

 أنكما ،  لحبيسـة و الدول المتضررة جغرافياح بين الدول اـويبدوا هذا االرتباط ناتج عن مسالة التقاطع في المصال       

  ى في األخير إلى توحيد مسالة الحق  في المشاركة  بنف  المعايير.قش بالتوازي مما أدالمسالة في المؤتمر كانت تنا      
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وع المشطاركة فطي ثرواتهطا  تعتمطد ـتشترط  أن ال تكون الدولطة السطاحلية موضط 01المادة -0-0

اعتمططادا كليططا فططي اقتصططادها علططى اسططتغ ل الاططروا  الحيططة لمنطقتهططا االقتصططادية ، فططـان كانططت 

نططه ال يمكططن السططماح ة جغرافيططا فططي المشططاركة يسططقط كططون أفططان حططق الدولططة المتضططرر كططذلك ،

 بالمشاركة بطريقة تضر بمصالح الدولة الساحلية وهي صاحبة المصلحة األولى بالرعاية. 

مططن االتفاقيططة علططى ضططرورة عططدم اإلضططرار بمصططالح  24مططن المططادة  74أكططد  الفقططرة  -0-0

ن ثطم ، وملها استحدث هذا البعد البحريخاصة االقتـصادية منها والتي من أجـالدولة الساحلية 

فط  يحطق بمفهوم اقتصادي ، إذا كانت الدولة المتضررة جغرافيا دولة متطورة و متقدمة النمو 

بنف  المسطتوى    دولة ساحلية متقدمة النمو مع لها المشاركة في ثروا  المنطقة االقتصادية إال 

  يحق لها ذلك مع دولطة فطي طريطق ف،  قليميةو الواقعة في نف  المنطقة دون اإلقلــيمية أو اإل

 أو اإلقليمية.  حتى ولو كانت متواجدة في نف  المنطقة دون اإلقليمية ضعيفة اقتصاديا( النمو 

أن حق المشاركة  07من المادة ىنصت الفقرة األولالثروات موضوع حق المشاركة : – 0

المقدم للدولة المتضررة جغرافيا منصب فقط على الاروا  الحية الموجودة في المنطقة 

االقتصادية للدولة الساحلية وال يتعدى ذلك إلى الاروا  غير الحية كونها حق للدولة الساحلية 

 تخرر من الخضوعمن االتفاقية  نجدها  22 بطريقة حصرية ، لكنه بالعودة إلى المادة

 les espéces sédentairesقاع ألحكام الجزء الخام  الخاص بالاروا  الحية المتواجدة في ال

           وأخضعتها لقواعد الجرف القاري الذي تملك عليه الدولة الساحلية حق سيادي كامل 

الحية ومن ثم فان الاروا  ،  ال يقبل مفهوم المشاركة بطبيعته هو وثرواته وو حصري 

 .ستــشارك فيها الدولة المتـــضررة جغرافيا هي الـتي المتواجدة في عمود الماء

نصت االتـفاقية عــلى مجـموعة مـن الشـروط التي شروط المــشاركة في الثــروات:  -4 

وهـذا كما يلي :  (312  بموجبها الدولة المتضررة جغرافيا حق المشاركة في الاروا  تباشر

المشاركة على حق االستغ ل فقط في الاروا  الحية المتواجدة في عمود  أن تنصب -4-1

شرنا دون أن تتعدى إلى استكشاف تلك الاروا  كون أن هذا حق سيادي للدولة كما أ ءالما

  .الساحلية وحدها ، إال إذا قبلت بذلك في هـذا المجال بموجب اتفاقيا  أو عقود مشاركة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  و مجال الحقوق  في المنطقة االقتصادية الخالصة موضوع   الحق منصب على ثروا  عمود الماء  وحده ألنه هو -000

 . و ال يمتد ذلك إلى القاع الذي تحكمه قواعد الجرف القاري       
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ه الاـروا  كون ركة يجب أن ال يتعدى أيضا إلى مس لة اإلدارة و الحفظ لهذحق المشا -4-1

بالمستوى  لك الاروا زاما  الدولة السـاحلية التي تعمل على بقاء تـتو من اله جالأن هذه الم

تهديده باالنقراض بموجب آليا  األنظمة القانونية الوطنية التي االقتصادي المطلوب وعدم 

فظ و اإلدارة حـسب يجب على الدولة المتضررة جغرافيا احترامها كمساهمة في الح

صة عن طريق االنضباط بالكمية المحددة وتقديم اإلحصائيا  الخـا 21ادة مقتـضيا  الم

  .دولة الساحليةية  الخالصة للـتصادطقة االقـها في المنبالـصيد و التي قامت ب

أن تنصب المشاركة في الاروا  الحية على جزء مناسب دون أن تصل إلى حد  -4-3

(،ومن ثم 314المحدد من طرف الدولة الساحلية   ضالمناصفة وهذا الجزء يرد على الفائ

في الواقع ال  une part appropriée du reliquatفان الجزء المناسب موضوع المشاركة 

يحدد إال بعد أن تحدد الدولة الساحلية  قدرتها على االستغ ل  ومن ثم فهي تحدد في نف  

الوقت إن كان هناك فائض من عدمه، أي في الواقع إمكانية المشاركة من عدمه في هذه 

ء الشي ،الاروة وفق حاجتها وقدرتها في نف  الوقت وهي مسالة يمكن أن تتغير مع الوقت

مما  ن القدرة على االستغ لي يعطي لها الحق في إمكانية الرفع من الحاجة أو الرفـع مالذ

يؤدي حتما إلى زوال إمكانية المشاركة في حالة االستغراق الكلي لكمية الصيد المسموح به 

من  07بموجب القدرة على االستغ ل لدى الدولة الساحلية  ، وربما ألجل ذلك  جاء  المادة 

ة مرتبطة بمعيار المشاركة في الاروا  على أساس منصف وهو ما يعني ضرورة االتفاقي

فان   ضمصالح الدول المتضررة جغرافيا ، وإذا توفر  الفائ -في التحديد -األخذ بالحسبان

الدولة المتضررة جغرافيا لها الحق في استغ ل الفائض في ذلك بشرط أن تراعى الظروف 

الج وفق االتفاق بين يع الدول المعـنية معا و هي مسالة تعـغرافية لجـماالقتصادية و الج

 .األطـراف وفق األساس المنصف و األولوية للدولة النامية منها 

إذا غطت الدولة الساحلية بقدرتها على االستغ ل كمية الصيد المسموح بها في  - 4 - 4

       المتــقدمة اقتصاديا ومنطقتها االقتصادية فان ذلك يسقط حق الدولة المتضررة جغرافيا 

  الدولةتلـــزم  07/74ية كون أن المادة شاركة ، إال أن هذا ال يـم  من حق الدول النامفي الم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .147ص  -ادمرجع ادسابق -القانون الدولي للبحار -  جمال مـحي الدين -000

   الدولة الساحلية كمية الصيد المسموح بها من الموارد الحية في منطقتها  تقرر - 21 نظر أيضا صيغة المادةأ       

 .االقتصادية       
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ثنائي  ث ثة أصعدة ، إما  وضع ترتيبا  منصفة علىعلى األخرى  الساحلية والدول المعنية

      النامية الواقعة  المتضررة جغرافياللدول  وهذا بهدف السماحأو دون إقليمي أو إقليمي 

       المشاركة في استغ ل الموارد الحية بفي نف  المنطقة دون اإلقليمية أو اإلقليمية 

        منطقة دون اإلقليمية النف  الساحلية الواقعة في  ةللمناطق االقتصادية الخالصة للدول

نف   من 73وكذا شروط الفقرة  تقتضيه الظروف مع األخذ بعـين االعتبار ماأو اإلقليمية 

 ـنطـقة .شاركة في تلك المـق المـية بحـالمعن رافـيع األطـمرضية لجم وبشروط المادة 

في منطقتها  إذا كانت الدولة الساحلية تعتمد في اقتصادها في الغالب على الصيد -4-5

االقتصادية فان حق المشاركة للدولة المتضررة جغرافيا  يتوقف تماما حسب ما نصت عليه 

    وهو المستوى الذي يعطي   »شبه كلي«   ظلفمن االتفاقية التي أشار  إلى  01المادة 

في  التي جعلتها من االتفاقية 07الحق للدولة الساحلية في التملص من التزاما  المادة  

ال تنطبق في حالة الدولة الساحلية التي يعتمد اقتصادها سارية المفعول و يرمواجهتها غ

  .الخالصة ديةاقتها االقتصـمنطالمتواجدة في  يةـالح واردـاعتمادا شبه كلي على استغ ل الم

األطراف المعنية بإبرام االتفاقيا  كونها اإلطار الوحيد الذي  24/1ألزمت المادة  -4-2

يسمح  بممارسة حق المشاركة  من طرف الدولة المتضررة جغرافيا ،واالتفاق هو الذي 

سيسمح بوضع هذا الحق قيد التنفيذ وفي نف  الوقت يراعي متطلبا  الظروف الخاصة 

ية  بطريقة تسمح باالستغ ل للاروا  دون إضرار ال بالدولة الجغرافية منها وكذا االقتصاد

إال أن الدولة الساحلية يمكن أن تستعمل الفقرة  و ال بحق المشاركة ، الساحلية و بـارواتها 

ال نه أللتهرب من حق المشاركة و هذا بسبب أن هذه الفقرة تشير إلى  07السادسة من المادة 

    لترتيبا  األخرى المتفق عليها في المناطق دون اإلقليمية تخل األحكام المذكورة أع ه با

الواقعة في نف   المتضررة جغرافيا أو اإلقليمية حيث يجوز للدول الساحلية أن تمنح الدول 

يلية الستغ ل الموارد الحية في ضالمنطقة دون اإلقليمية أو اإلقليمية حقوقا متساوية أو تف

اتفاقيا  صيد   -ومن هنا فان الدولة الساحلية  ستفضل أن تبرم ، المنطقة االقتصادية الخالصة

 هيل اقيا  تــارية أو اتفــ( أو تج337  مال أو من مزايا ماليــة ستفادة من مبدأ المعاملة بالـل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مادامت أن المنفعة االقتصادية هي التي كانت وراء  إنشاء المنطقة االقتصادية  ف  ضير أن تسعى الدولة الساحلية  -001

 ه الفقرة .ذمن االنتفاع باروا  المنطقة بموجب اتفاقيا  مع دول أخرى طبقا له        
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إلطارا  في مجال متخصص على أن تساهم في تطبيق حق المشاركة للدول المتضررة 

 جغرافيا، وهي حالة يمكن أن تتجسد أكار في واقع الع قا  الدولية المبني على المصلحة. 

حق الدولة المتضررة جغرافيا في المشاركة  هو حق شخصي تمارسه هي فقط وال  -4-0

الغير سواء كان دولة أخرى أو رعاياها، ومهما كانت صور تملك الحق في التصرف فيه إلى 

هذا التصرف سواء باإليجار أو الترخيص أو في إطار مشاريع مشتركة وهو المفهوم الذي 

إال أن هذا األمر ال يحول دون أن تتحصل الدولة  ،من االتفاقية  01جاء  به المادة 

غ ل للاروا  الحية ، سواء كان ذلك المتضررة جغرافيا  على مساعدا  فنية في مجال االست

من طرف دولة  أخرى أو منظمة متخصصة ، كما يمكن لهذه المساعدا  أن يكون لها حتى 

  .الطابع المالي ، لكن دون أن تصـل المسالة إلى نـقل حـق المـشاركة فـي ذاته لـها

في الواقع قد  هو 07المادة المشار إليه في شرط اإلقليـمية  خير اإلشارة إلى أن بقى في األي 

تجد نفسها في والتي  متضررة جغرافيا الدولة ال بعض األحيان كما في حالة يالضرر فيلحق 

على كما أن مسالة اإلحالة ،منطـقة إقـليمية هي نفسها فقيرة من حيـث الموارد الحية 

   في حد ذاتها  1421اتفاقية قيمة إجراء يضعف من  االتفاقيا  الانائية فانه و في الواقع 

  .ينها من باب المصلحة ال أكار ولي  من باب اإلنصافسيناقش ح طالما أن الموضوع

 

 في استغالل المنطقة االقتصادية األخرى حقوق الدول: ثالثالمطلب ال  

 
ذكرنا فيما سبق أن نش ة المنطقة االقتصادية كانت على مياه كانت وفق القانون الدولي 

أعالي البحار، ومن ثم فان الدول التي كانت تتمتع بالحرية في هذه المياه   الك سيكي جزء من 

ستعمل  ب  شك على معارضة الفكرة ،وهذا التجاذب في المصالح لم يكن ليتم حله إال عن 

الدولة الساحلية و كذا الدول  -طريق فكرة الصفقة الشاملة التي جسد  مصالح كل األطراف 

ه المياه ى أكبر قدر ممكن من الحقوق في هذمسالة المحافظة علالتي أكد  على  -األخرى 

(، أي أن ذلك لم يم  ببعض الحقوق 331بالرغم من إخضاعها لوالية الدولة الوطنية  

 رتـــبتها االتــفاقــية لجـمـيع الــدول فــي مــياه المـنــطقة االقـتــصادية ألي دولة مهـما كانـت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قائم أكار منه اعتراف أو إقرار بالحقوق في المنطقة االقتصادية  وضععلى في الواقع األمر كان متعلق بالمحافظة  -000

 بما أن هذا البعد هو لي  سوى اقتطاع من أعالي البحار.        
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 من الجزء الخام   ل تفاقية  أين تم استــعمال صــيغــة 52وهي الحــقوق التي أكدتها المادة 

و هو ما يفيد إلى مفهوم الحق الذي يتم   » تتمتع جميع الدول ساحلية كانت أو غير ساحلية «

ه بالنسبة استعماله دون العودة إلى الدولة الساحلية و هذا على عك  حق المشاركة الذي رأينا

لة المتضررة جغرافيا  الذي ال يمكن ممارسته إال باالتفاق مع الدولة للدولة الحبيسة و الدو

المتعلقة  20هذه الحقوق باإلشارة إلى المادة  52شرنا سابقا ،  وقد أقر  المادة أالساحلية كما 

استانت من هذه الحقوق المواضيع  52إال أن المادة  ،افيه ةو الحريا  الممارس لي البحاراب ع

التي تتعارض وفكرة المنطقة االقتصادية وهي الصيد ، إقامة الجزر االصطناعية والمنشئا  

ومن ثم لم  (331  حـقوق الدولـة الساحليةوهـذه المواضيع هي من ، ومـجال البـحث العلمي 

و ـوهو ال تلحق بها ضرر التي ال تم  بص حيا  الدولة الساحلية  عالمواضي تبقى إال

 الموضوع الذي يتطلب دراسة هذه الحقوق وفق المعطيا  التالية: 

 

     navigation et survol الفرع األول: الحق في المالحة و التحليق

وهو حق مخول لجميع الدول بغض  ،الم حة تعني تسيير سفن في البحار ترفع علم دولة ما 

المنعقد  11/74/1411المنعقد بتاريخ  ةوقد أقر مؤتمر برشلون النظر إن كانت ساحلية أم ال ،

تحت إطار عصبة األمم هذا الحق في شكل إع ن  بالنسبة لجميع الدول  بما فيها الغير 

نه حق مخول البحار  على أ الخاصة ب عالي 1452اعتمدته اتفاقية جنيف لسنة  ساحلية  و قد

و إذا كانت الدولة الساحلية  ،للجميع في المياه الدولية التي تخرر عن نطاق الوالية الوطنية 

 ا( فمن باب أولى أن يبقى هذ333تعترف بحق المرور البريء والعابر في المياه الوطنية  

وبذلك فان االعتراف بالمنطقة لم  ،راالحق قائما في منطقة كانت في األصل من أعالي البح

 .في األصل موجودةيتم إال بعد أن  ت كد على أن ال تم  بحرية الم حة التي كانت 

الحق في ممارسة تسيير السفن طبقا لقواعد الم حة في البحر العالي  52ومن ثم أقر  المادة 

فقط أما مواضيع  و استعمالها نه حق  مقتصر على تسيير السفن أ  إال  20حسب المادة 

و ممارسة نشاط وضع الكاب   واألنابيب فإنها مسالة يجب أن تتم بالتوافق مع  التوقف

 الدولة الساحلية  ، وتبقى مسالة ممارسة هذا الحق ال تخضع ألي رسم أو ضـريبة كونه حــق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .352ص   -المرجع السابق  –حار ـنون الدولي للباالق –حمد الحار حمود م -000
330 - J - MONNIER   / le droit d’accès a la mer  et la liberté de transite terrestre. op cit  - p 449. 
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يقتضي احترام هذه الدول لقواعد  مكفول بقواعد القانون الدولي كحق ولي  كمزية ،وهو ما

لة واحدة  الم حة الدولية في المنطقة االقتصادية والتي من بينها أن تتم الم حة تحت علم دو

تسجيلها في ميناء  في حالة نقل ملكية السفينة أو تغيير ذلك العلم إال موأن تلتزم بعد

واعترفت االتفاقية بحق جميع الدول في التحليق بطيرانها  فوق مياه المنطقة ، (334أجنبي 

بشرط المشروعية  52/1أن هذا الحق في الم حة و التحليق ربطته المادة  ،إالاالقتصادية 

ه المنطقة اشى وحقوق الدولة الساحلية في هذ، ومن جهة أخرى أن يتم الدولية من جهة

 .لة تنظيم الممرا   البحرية والجوية و مكافحة التلوث خاصة مس 

جاء  على اإلط ق بالنسبة للسفن والطائرا  مما يعني  52تبقى اإلشارة إلى أن المادة  

لم  71لحربية و الطيران الحربي كون أن الفقرة الحق م حة السفن اا إمكانية أن يشمل هذ

كما أن المادة أعطت هذا الحق للدول دون المنظما   ، لطائرةاتشر إلى صفة  السفينة أو 

من الجزء السابع الخاص ب عالي البحار تكلمت عن حق منظمة  43 الدولية مع العلم أن المادة

لحقوق التي لسفن الدول وهي المسالة التي األمم المتحدة في تسيير سفن بعلمها و تتمتع بكل ا

 .أن ت خذ نف  األحكام في المنطقة االقتصادية حتى ولو لم يتم النص عليها  يجب 

 

 الفرع الثاني :  الحق في مد الكبالت ووضع األنابيب المغمورة 

االتفاقية على أساس ضمان مسالة االتصاال  السلكية بين  نم 52الحق أقرته المادة  اهذ و

( سواء بما يفيد االتصاال  الانائية في ربط الشبكا  بين الدولتين أو أن 335الدول جميعها 

،  سواء تطلبت المسالة شركا  تابعة لدولة  يتم الربط على مستوي الدولي فيما بين القارا 

، ونف  المسالة فيما يتعلق بوضع األنابيب التي تنقل  أو خاصة تخضع لقانون  تلك الدول ما

الغاز و البترول، و تنبغي اإلشارة هنا إلى المقصود بحق وضع الكاب   واألنابيب هو أن 

تكون مغمورة في هذه المياه بهدف العبور من خ لها أفقيا فقط ولي  في اتجاه المياه الداخلية 

رة التقيد باحترام الدول األخرى لمسالة التنظيم أو اإلقليم البري،ويقابل هذا الحق ضرو

 .واء أمنيا أو بيئيا سة ساكن الحسافي تحديد الممرا  الخاصة لهذا بغية تفادي األمالوطني 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .عدهاو ما بـ  124/ ص 1714 -اهرة القـ –ضة العربية دار النهـ -ون الدولي للبحار  القان -محسن افكيرين     -004
 

 لم تحدد نوع الكابـــ   أو الـــغاية من استـــعمالها إن كـــانت بغــــرض االتصاال      20على غرار المادة  52المادة  -005

 التلفزي.  أو اإلرسال اإلذاعي أو        
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 الفرع الثالث: الحق في االستخدامات األخرى المشروعة دوليا 

 

من االتفاقية الص حيا  األخرى  التي تملكها الدول األخرى في المنطقة  52ربطت المادة  

،ثم جاء  الفقرة  20في المادة  االقتصادية الخالصة للدولة الساحلية مع الحقوق الواردة

وغير ذلك  مما يتصل بهذه الحريا  من أوجه استخدام البحر المشروعة   « ولى تشير إلىألا

دوليا كتلك المرتبطة بتشغيل السفن والطائرا  والكاب   وخطوط األنابيب المغـمورة  

االستخداما  األخرى  ادة تربط مسالة ـوجاء  هذه الم»  ة ـحكام هذه االتفاقيأوالمتفقة مع 

 شارة باالسم هي :سية تحدد اإلطار العام فقط دون اإلبا ثة شروط أسا

 ام  ـلى ضــوء قــواعد القـــانون الــدولي العـه االستـــخداما  مــشروعة عأن تـــكون هــذ -1

  .في إطاره في ميااق األمم المتحدة والمبادئ التي تحكم الع قا  الدوليةو مـعـترف بـها       

  حة ـه االستخدامـــا  متصلة بالحريا  األربـعة المذكـورة وهي حق المــذأن تكــون هـ -1

 .52ادة ـالم 1إليه في الفقرة مد األنابيب المغـمورة كما هو مشـار حليق،مد الكاب   والت      

 شار إليها ـصة المخا،ه االستخداما  مع قواعد االتفاقيةأن ال تتعارض مسالة ممارسة هـذ -3

    .في الجزء الخام  المتعلق بالمنطقة االقتصادية والحـــقوق المــمنوحة للدولة الساحلـية      

لكل الدول في أعالي البحار  ربطت المسالة بالص حيا  المخولة وكانت نف  المادة قد

نبغي اإلشارة إلى أن نه تأ ( إال332من االتفاقية   115 إلى غاية المادة 22بموجب المواد من 

هذه المسالة ال تشمل كل الحريا  الستة المعروفة في أعالي البحار، فتستانى منها مسالة 

إقامة الجزر و المنشئا  االصطناعية، ثم مسالة الحق في الصيد و موضوع البحث العلمي 

ه المجاال   مكفولة بصيغة الحق للدولة الساحلية  ومن ثم ف  يمكن أن هذ وهذا كون أن

الن مسالة الصيد هي حق سيادي للدولة  ( 330يطرح بمفهوم الحق لعموم الدول األخرى  

يدخل ضمن األم ك    JEAN PIERRE QUENEUDEC الساحلية على حد تعبير األستاذ

   .و حق والئيـامة الجزر و المنشئا  هث العلمي و إقح( في حين أن الب332الوطنية  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وث و الدراسا  ـــحــــهد البــــمع  /صةـــقة االقتصادية الخالــــوني للمنطـــع القانـــراوي : الوضــراهيم الـــجابر إب -006

 .141ص   1424ية تون  ـــربـــالع                                         
 

000 -  JEAN CARROZ  - Le nouveau droit des pêches et la notion d 'excédent . 

                                       AFDI  1978/ P 251. 
 

330 -JEAN PIERRE QUENEUDEC : la zone économique  -  RGDIP /1975 -  N 2 / p 324-325. 
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 المطلب الرابع: واجبات الدول األخرى في المنطقة االقتصادية الخالصة 
 

 

للدول األخرى  1421ن ذكرنا الحقوق التي اعترفت بها اتفاقية قانون البحار لسنة سبق وأ  

الخالصة للدولة الساحلية ، وهذه الحقوق تم اإلقرار بها في ظل في المنطقة االقتصادية 

التزاما  تمتال لها هذه الدول أثناء مباشرة الحقوق السالفة الذكر و التي هي بدورها ليست 

إال حقوق أقرتها االتفاقية أيضا للدولة الساحلية، و هذا التبادل في األدوار بين الحق و االلتزام 

لذي مكن في األخير من صياغة النسخة النهائية ل تفاقية  ،كون أن لطرفي الع قة ،هو ا

ضمن اتفاقية قانون البحار في اإلطار العام لفكرة الصفقة   المنطقة االقتصادية قد تم قبولها

( 334التي حـقـقت التوازن  العادل بـين الحقـوق و االلتزاما      package dealالشامـلة

به التهديد بعدم الوصول إلى نص ختامي يضمن التوقيع عليه  وهي التي كانت ترزح تحت ش

  :يليالنقاط األربعـة كما  فيه االلتزاما  طبقا لمواد االتفاقية ذو يمكن لنا أن نجمل ه

 

 الساحليةضرورة مراعاة الدول األخرى لحقوق الدولة  األول:الفرع 
 

          في المنطقة االقتصاديةلما ضمنت االتفاقية للدول األخرى الحقوق المشار إليها سابقا 

، كانت األنابيب المغمورة ووضع الكاب    مارسة الم حة و التحليق وم و المتمالة في 

كـام من قبل الدولة الساحلية وفقا ألحالقوانين الموضوعة مراعاة األنظمة ومرتبطة بضرورة 

رية إضافة الس مة وممرا  الم حـة البح فيما يتعلق ب نظمةتفاقية و قواعد القانون الدولي اال

المقامة في مياه المنطقة االقتصادية   زرالتركيبا  والجول احترام المناطق األمنية ح إلى

فالدول األخرى ملزمة في أي حالة تريد  ،م الجزء الخام يتعارض مع أحكاال  بماهذا و

منوحة للدولة مالحق المخول لها طبقا لقانون البحار أن تراعي أوال الحقوق ال استخدام

 52/3صيغة االلتزام  هنا جاء  بها المادة ،والساحلية أوال في المنطقة االقتصادية الخالصة

تولي الدول في ممارستها لحقوقها...المراعاة الواجبة لحقوق الدولة  «التي أشار  إلى

  .52و 52راعاة تحقق االلتزام المتبادل بين الطرفين المجسد في المادتين وهذه الم،» الساحلية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

339 - Kristin Bartenstein : le fond marin Arctique : convoitises et confusions. 

                                          -in-passages  et  mers arctiques / sou la direction de Frédéric   

                                           Lasserre - presses de l’université du Québec  2010 - P 301. 
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 الفرع الثاني: االلتزام بلوائح حماية البيئة

 

أعطت االتفاقية حق والئي للدولة الساحلية في حماية البيئة البحرية ، ويترتب عن ذلك أن 

للدولة الساحلية  حق تنظيم هذا المجال بقوانين خاصة تخضع لقضائها الوطني و لذلك جاء  

 52تلزم في نف  الوقت الدول األخرى التي تمارس الحقوق المشار إليها في المادة  االتفاقية

بضرورة االلتزام بتنظيما  حماية البيئة البحرية في المنطقة االقتصادية للدولة الساحلية      

تي تكون ه الدول فانه يمكن لنا أن نتصور المجاال  الذو انط قا من الحقوق المخولة له

 ه الدول أثناء مباشرة لحقوقها والتي هي:     مراعاة من طرف هذمحـل 

 :في المجال البحري االتلوث الناجم من استخدام التكنولوجي -0

نص المادة األولى من  حالة التلوث البحري الغير المشار إليها  في 142ذكر   المادة 

في المجال  اخدام التكنولوجياالتفاقية التي عرفت التلوث و أشار  إلى التلوث الناجم عن است

مما  ،و ال نوع التكنولوجيا المستعمل البحري بمفهومها الواسع  دون تحديد للجهة المستعملة

دول الغير بهذا الموضوع من جهة، ومن جهة أخرى إدخال نشاطا  مد  يمكن هنا إلزام

تكنولوجيا  الكاب   و األنابيب المغمورة في هذا الموضوع والتي تتطلب في كل األحوال

مراعاة البيئة البحرية و تنظيما  الدولة الساحلية  يستوجب خاصة في وضعها، األمر الذي

ذه تسمح الدولة الساحلية بوضع ه في المسالة ،خاصة فيما يخص المواقع البحرية التي

  .تكنولوجيا ال تضر بالبيئة  البحرية ائل واستعمال وس إضافة إلىفيها ، الكاب   و األنابيب 

 :  L’immersionالتلوث عن طريق اإلغراق   -0 

عليها  ، وهو من أكار التصرفا  التي دأبالرمي في البحر و الذي كما أشرنا سابقا هو 

من االتفاقية   71/5المادة  وعرفتهاإلنسان نظرا لسهولة العملية و انعدام األثر الظاهر لها، 

نه تصريف متعمد في البحر للفض   أو مواد أخرى من السفن أو الطائرا  ، ف ي على أ

رمي لمواد ما داخل البحر بغرض التخلص منها  يدخل في مفهوم اإلغراق ، ويمكن أن 

جل ذلك منحت أنتصور نوع التلوث وحجمه  الذي يمكن أن يحدثه هذا المصدر، ومن 

 أو الحــد منه إذا كان  (347حاربة اإلغراق  قـوانين لمالساحلية الحق في سن االتفاقية للدولة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1421في اتفاقية شر الخاص بحماية البيئة البحرية من الجزء الااني ع 117نصت على ذلك المادة  – 041
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ضروريا، أين جعلت مسالة اإلغراق في المنطقة االقتصادية منوط باإلرادة المنفردة للدولة 

الساحلية في اإلذن به أو رفضه طبقا لقوانينها دون إلحاق ضرر بالدول المجاورة، وهي 

  .في المنطقة االقتصادية للدولة الساحلية دول األخرى أيضالا االمسالة التي يجب أن تراعيه

 التلوث الصادر من السفن في حد ذاتها: -0

 (341هي في تواجد دائم في بحار العـالم   باعتبار السفن واع التلوث استعماالـار أنـأك هو و 

ويمكن تصور إمكانية  التفريغ المتعمد لزيو  المحركا  أو في حاال  التسرب الغير  

الحق للدولة الساحلية في سن أنظمة  111المادة  أعطت الناتج عن الحوادث ، ولذلكاإلرادي 

لمكافحة التلوث الصادر من السفن  وتنظيمه في نطاق منطقتها االقتصادية الخالصة والذي 

 .قها في الم حة البحريةاالقتصادية عند استعمال لح على الدول األخرى احترامه في المنطقة

 من الطائرات : الصادر التلوث -4

و التخلص من أاإلغراق  عن طريق الطائرا  صادر منيمكن أن يحدث تلوث من الجو 

نه أ إال ،غـازا  عادمة أو إفـــراغ خزانا  الطائرا  من الوقــود  في الحاال  الطارئة 

ي إال أن الدول األخرى لدى استعمالها ف، وبالرغم من حاال  الضرورة التي يمكن تفهمها 

حقها في التحليق فوق المنطقة االقتصادية للدولة الساحلية عليها مراعاة األنظمة البيئية التي 

وضعتها الدولة الساحلية من أجل المحافظة على البيئة البحرية في منطقتها االقتصادية التي 

ة في ذلك االتفاقيا  ( مراعي341يمكن أن تكون على مستوى عالي من الت ثر أو الهشاشة  

 .ذا س مة الم حة الجـوية بعين االعتبار المرتبطة بمنظما  دولية في هذا المجالالدولية و ك

 

 الفرع الثالث:االلتزام بلوائح تنظيم البحث العلمي: 
 

 

الـدول الغير التي تعتزم القيام ببحث علمي يجري فـي المـنـطقة االقتصادية ألزمت االتفاقية  

لتلك المشاريع حسب تقوم بتزويد تلك الدولة بمعلوما  و بيان  أنالخالصة لدولة ساحلية 

حقوق ضمان ــشروط بـــيتعين عليها كذلك واجب االمتاال لبعض ال أين 142المادة معطيا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سفينة  مختصة فقط في النقل البحري التجاري . 57.777يا  في هذا المجال إلى رقم يفوق ئتشير بعض اإلحصا -040
 

040- séverine Helbert :la dépollution de la mer méditerranée -un enjeu du droit  des relations  

                                     Extérieures de l’union européenne. in- la politique méditerranéenne  de  

                                     L’union européenne- édition bruyant Bruxelles 2012/ p 95. 



105 

 

ن تكون ممالة فيه أن تشترك إذا رغبت في مشروع البحث العلمي أو أالدولة الساحلية في 

، وفي كل األحوال بالمعلوما  و النتائج التي يسفر عنها مال ذلك الـبحث ها وضمان تزويد

تقوم بعمليا  و مشاريع بحث علمي إذا كانت االتفاقية قد أعطت الحق للدول األخرى في أن 

       ية من خـ ل القـواعد التي تـضعها الدولة الساحل م إالان مال هذا األمر ال يمكن أن يتـف

ألخرى احترامها في كل األحـوال كون ه الدول امع االتفاقية و التي يجب على هذ و المتماشية

 .(343كل األطراف   نننسى بان االتفاقية هنا جسد  فـكرة التوافق بيـ نه يجب أن الأ

 

 الفرع الرابع : ضرورة االلتزام بتنظيمات الصيد و العمل على التعاون في هذا المجال:

 

خطرى ربطتهطا و مطن ثطم فطان الطدول األ، مجال الصيد هو أكاطر المجطاال  حساسطية بطين الطدول 

في مجال الصطيد بعطدة قيطود تسطاهم فطي ضطبط  74/72/1445اتفاق ا دهـاالتـفاقية في ومـن بعـ

للـطـدولة السطاحلية  فطي الـمنططـقة  تصرفا  هـــذه الطدول كلمطا تــطـعلق األمطر بالاـطـروا  الحيطة

ي مجطال األصطناف المــوزعطـة واألسطماك الكايطرة االقتـصـادية أو المياه التي وراءها خاصطة 

هطي مطن  هطانظمة الدولة الساحلية في هذا المجال   كطون أنوهذا بضرورة مراعاة أ، االرتحال 

كما أشرنا سطابقا هي من ستقرر كمية الصيد المسموح بها فومن ثم ، لها حق اإلدارة و الحفظ  

وهطي  بطذلك  كطل المسطائل المرتبططةالوسطائل المسطتعملة و الصيد وب التي يسمح فيها  فترا الو

 يلي: لغير( االلتزام بها حسب مااألخرى االمواضيع التي يجب على الدول 

عند وجـود نف  الرصيد أو أرصـدة مـن أنواع مترابطة في المناطق االقـتـصـادية الخالصة 

و قطاع واقع وراءها و م صق لها ، تسعى الدول الساحلية و الدول التي تقوم بالصـيد في 

طريق المنظما   إما مباشرة أو عن فيما وراء منطقتها االقتصادية  القطاع الم صق

على  االتفاق على التدابير ال زمة لحفظ هذه األرصدة في القطاع المـ صق إلىاإلقليمية 

ومن ثم  ،  71الـفـقـرة  23حسب المادة  الوجه الذي يضمن االستغ ل األمال دون تهديد لها

كما  تكون مسالة ضرورة التعاون هنا إلزامية للطرفين خــاصة في مواجهة الدول األخرى

 للدولة  ي المنطقة االقتصادية الخـالـصـة ـن يصطادون فــرى الذيـــدول األخــرعايا ال يلــتزم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
040 - A . DE  MARFFY  MANTUANO: La Recherche Scientifique.  

                                                                 - Le Nouveau Droit De La Mer . 

                                                            Economica  -Paris -  Bruylant -  Bruxelles - 1985/ P 966. 
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قررة في قوانينها و أنظمة ــكام األخرى المــو األح بتدابير الحفظالساحلية  على االلتزام 

وكذا اإلطار ،  74الفقرة  21الدولة الساحلية التي تـكـون متـماشية مع االتفاقية وفقا المادة  

الدول األخرى رعايا ل هو التزام يمتد و ، (344  74/72/1445العام الذي جاء به اتفاق 

بالصيد لألنـواع الكايرة الترحال في المنطقة االقتصادية مع الدولة الساحلية  ونيقوم ذينال

بهدف ت مين حفظ هذه و هذا  (345  مباشرة أو عن طريق المنظما  الدولية المتخصصة

األنواع و االنتفاع بها على الوجه األمال في جـميع أنحاء المنطقة اإلقليمية التي ال يوجد بها 

التي كان من المفروض أن تكون هي إطار االستغ ل و ألجل ذلك  دولية متخصصة  منظمة

التي يقوم رعاياها بجني  الدول األخرى مع 24/4لمادة ل طبقا (342 تـتعاون الدولة الساحلية 

في أعمالها  االشتراكن أجل إنشاء مال هذه المنظمة و مالمنطقة االقتصادية  هذه األنواع في

 .االستغ ل األمال و المحافظة على الاروا ، صول إلى الهدفين معا وهذا بغية الو

ه النقطة نكون قد توصلنا إلى تغطية معظم المسائل المتعلقة  بالبعد البحري هذ وبوصولنا إلى 

 المسمى المنطقة االقتصادية بحيث نكون قد تطرقنا إلى الجانب التاريخي ثم القانوني له 

المنطقة االقتصادية في البحر األبيض المتوسط  بصفته بحر شبه  ثرأون تي اآلن إلى دراسة 

ميل بحري ، خاصة مع تداخل الجزر  177مغلق  و أبعاده البحرية ال تسمح باعتماد معيار 

قل بـؤرة توتر بين نزاع أو لن محاور، الشيء الذي ينشئ  دول مختلفةبينها و تبعـيتها لفيما 

         ر التاريخي للموضوع ومسالة التوقيع العنص لهادول الجوار خصيصا عندما يضاف 

من عدمه ، األمر الذي يخلط وسائل التعامل مع المنازعا   1421و المصادقة على اتفاقية 

ن إل انعدام مناخ متجان  بين ضفتي البحر المتوسط ، بل المحتملة  الوقوع في ظ القائمة أو

و وصل إلى دول  (تركيا ، اليونان مالية بين دول الضفة الش ىعدم التجان  هذا قائم حت

 (اسبانيا، حالة فرنسا    صادية في المتوسطبمنطقة اقتنفسه لما تعلق األمر  ياالتحاد األوروب

 .ة دراسوهو مجال بحث الباب الااني من هذه ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1421ن االتفاق من الناحية الشكلية جاء كتطبيق ألحكام اتفاقية أاعتبار  ىعل -044

 

 ه الدول و الدول الساحلية .ي إطار مفهوم االتفاق يبن بين هذف   -045
 

346- JEAN François  Pulvenis : ver une emprise des Etats riverains sur la haute mer au titre des grands  

                                                    Migrateurs – le régime international de la pêche Au thon 

                                                    dans le pacifique oriental – AFDI /1989 / P 776 .  
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 البـاب الثـانـي: حالة المنـــطـقـة االقـتـصـاديـة الخـالـصـة           

 في البحر األبيض المتوسط                          
 

بعدما تطرقنا إلى المفهوم القانوني الذي اعتمدته قواعد القانون الدولي لفكرة المنطقة  

ثم  1421( و قبل 340خ ل فترة السبعينا  االقتصادية الخالصة من خ ل تصرفا  الدول 

لقانون البحار ومنه التوقيع عليها  أحكام االتفاقية التي خلصت إليها مفاوضا  المؤتمر الاالث

بحيث أصبح القانون الدولي العام في موضوع قانون البحار يتكون من قواعد   1421في 

أن تضبط المفاهيم و التصرفا  الدولية قانونية اتفاقية مكتوبة ،  وهي المسالة التي من ش نها 

بسط الفصل في المنازعا  التي تنش  في مجال األبعاد البحرية من جهة  ، ومن جهة أخرى ت  

بمناسـبة تطبـيق تلـك األحكـام االتفاقية ، كـون أن الموضوع لديـه ارتبـاط بالجـانب السياسي 

ذا  االهتمام البالغ  بالنسبة لجميع  السـيادة( و االقتصادي في نف  الوقت وهي المواضيع 

 .1421الدول بما فيها غيرالبحرية  الحبيسة( والتي أخذتها بعين االعتبار اتفاقية 

وربما سنكون أمام واقع يعك  حالة الوضع الدولي بصورة واضحة عندما نسقط جميع 

ال البحري  القواعد و األحكام السابقة الدراسة في الباب األول والتي ناقشناها في المج

الخاص بالمنطقة االقتصادية الخالصة في محور جغـرافي محـدد وهو موضوع هـذه 

ونقصد بالذكر البحر األبيض المتوسط و الذي يحتل مكانة خاصة غير متوفرة في  الدراسة 

مناطق بحرية أخرى حتى ولو كانت تحمل وصف البحار شبه المغلقة كما جاء ذكره في 

يبقى مختلفا من حيث تشابك  ط( إال أن البحر المتوس342االتفاقية  من  114 و 113المادة 

المعطيا  من حوله  سواء جغرافـيا، اقتصاديا ، ثقافيا و سياسيا وهـو ما سنتطرق إليه في 

   .التالية انط قا من المناخ الخاص الذي يطبع هذا الحوض البحري بكل أبعاده المحاور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 مستندة الى العرف الدولي خاصة بعد قرار محـــكمة   1421الكاير من الدول أعلنت عن منطقة اقتصادية قبل سنة    -040

 في قضية المصائد  والتي أشار  إلى أن الفكرة أصبحت تشكل قاعدة قانـــونية عرفية    1404ادر الصالعدل الدولية          

 نظر في ذلك . أ   –         

* DUPUY- R.J - la mer sous compétence  nationale – traite de nouveau droit  de la mer   

                         -       Economica – paris .Brulant. Bruxelles 1985 / P 124. 

 

 تنطبق على حوض البحر األبيض المتوسط / اإلحاطة من طرف دولة   113جميع األوصاف التي جاء  بها المادة  -040 

 أو أكار، االتصال ببحر آخر أو محيط عن طريق منفذ ضيق إضافة إلى الصور األخرى.        
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 للبحر المتوسط الفصل األول: الوضع الجيوسياسي
 

انب الاقافي ـين تماما من حيث الجـين متناقضتــفتــض يـقـع بـينط ـيض المتوسـبر األـن البحإ

فان كانت الضفة الشمالية للبحر األبيض المتوسط  تــتحد في مفهوم االعتقاد الديني   ،والديني

الشيء بالنــسبة  للاـــقافة من حــيث اعتــناق المسيحــية   كاثوليكية و أرثوذكسية ( ونف  

االجتماعية  نمط غربي مبني على مفهوم الحرية ب بعاده الا ثية، في الجانب الاقافي  

االقتصادي ، السياسي  ( إال أنها تختلف في مجال  العـرق و اللغة ، في حين الضفة الجنوبية 

نة في األنظمة السياسية   (  ومتباي344  متحدة في مفهوم العرق ،الدين و الاقافة االجتماعية

انعكست فيما بعد على الجانب لحوض البحر البيض  المتوسط  و هذه التركيبة غير المنسجمة

 .االقتصادي و االجتماعي 

ذا وضعناه في سياقه التاريخي الذي عايشته الحضارا  المتتالية إ ،كارأاألمر يمكن فهمه  هذا

أحيانا  وحروبأحيانا تحالفا   اوحت بينتر ،عاشت على ضفافه  يفي تاريخ الشعوب الت

ومن  (351 خرىأحيانا أو حول الهوية والدين ( 357 لاروة حينا ا و حول األرض أخرى

أجل ذلك سنتطرق للموضوع من زاوية معرفة الدور الذي لعبه  الواقع الجغرافي في بلورة 

انتهجتها الدول فيما  ثر ذلك على السياسا  التيأطبيعة الترابط بين  شعوب دول المتوسط  و

           على التناف   قائمةاعتمدتها طيلة الفترا  السابقة والتي كانت  ع قاتها التي بعد في

نها اعتمد  سياسة االستغ ل عموديا في اتجاه دول الضفة أ إال ،والصراع أفقيا

قة هذه ( ، و هو الموضوع الذي كان له الدور المباشر في تحديد طبيعة ع 351 األخرى

 الدول في المجال البحري و محاولة السيطرة على السواحل و الجزر المتوسطية.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 هذه العوامل التي كانت السبب في الكاير من الحروب في الماضي  إال أنها لم تحل دون إع ن االتحاد األوربي في  – 040

 العصر الحديث دون عوائق تذكر في هذا الجانب .          
 

 محاولة فرض  وهي السمة الغالبة التي كانت وراء حـروب رومـا مع النوميديــين و القرطاجيــين  حيث تجسد  في  -051

 السيطرة على األرض و الاروة خاصة مع وجود فكرة الهيمنة و التسلط عند الرومان .        
 

وهي الدافع الذي كان وراء معارك الفتوحا  اإلس مية في األندل  و جنوب فرنسا  وجزيرة صقلية في ايطاليا ثم -050  

ل المسيحي و الشرق المسلم  .  الحروب الصليبية  فيما بعد بين القطبين الشما          
 

 كل دول الضفة الشمالية لم تنظر إلى شعوب دول الجنوب و ثرواتهم  إلى من زاوية االستغ ل و االستعمار، بـداية  -050

من ع قا   روما  مع ملوك نوميديا و كذا قرطار و انتهاء إلى توسـعا  كل من اسـبانيا ،فرنـسا ، وايـطاليا اتـجاه          

شعوب الضفة الجنوبية في العصر الحديث .          
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 الواقع الجغرافي والسياسي على التـشـريع القانوني  انعكاسالمبحث األول: 
 

إن هذا االنعكاس يظهر جليا في  الواقع الجغرافي الذي شكل حوض البحر األبيض المتوسط 

مجال تحديد الحدود البحرية بين و كذا مس لة الجزر الـتي تغـير كليا مفاهيم السيادة  وتعكر 

دوله نظرا لتغير نقاط حساب األبعاد البحرية المختلفة ، وهذه المعطيا  هي التي كانت وراء 

تبني كل دولة لمفاهيم قانونية خاصة تخدم مصالحها  وفقا للمعطيا  الجغرافية التي تحيط بها  

ى بمحاولة االدعاء بمياه         من أجل بسط بالسيادة أو مدها أو إسقاطها على الدول األخر

و ممرا  تاريخية أو دولية أو مناطق صيد أو غيرها من الحقوق التي تم  بالحقوق الوالئية 

 والسيادية وهذا هو مناط هذا المبحث.

 

 

 المطلب األول: الواقع الجغرافي للبحر األبيض المتوسط   
 

 

 له أسماء كايرة لكنها في مجملها  تتمحور حول البحر الذي يتوسط األراضي  البحر المتوسط 

و باألمازيغية يطلق عليه لبحر األبيض المتوسط ا ب نه باللغة العربية  ومنه جاء  التسمية

 اسم   االل أقرا أكال   أي البحر الواقع في وسط األراضي ، أمــا باللغة التركية فهو

Akdeniz بحر األبيض ألن األتراك كانوا قديما يشيرون إلى االتجاها  و يقصد به  ال

للغرب ، األخضر أو األصفر  األربعة باأللوان دون التسمية ، األسود للشمال  ، األحمر

 ( .353للشرق ، واألبيض للجنوب   

الذي يتوسط  البحر أي Mare Mediterraneus أي بحرنا أوMare Nostrum وفي ال تينية هو

إليه  كما يشار، Asori Thalassa أو   ,Mesogeios Thalassaاألراضي ، و في اليونانية 

بحر وسط األراضي، أما في  بالروسية على أنه بحراألرض الوسطى ، أما في الصربية فهو

، و يحمل نف  التسمية في االيطالية و االسبانية             Mer Méditerranée الفرنسية فهو

و يبقى في األخير يوصف تقريبا بوصف واحد   (354اخت ف في النطق  مع  و المالطية

 . هو البحر الواقع في وسط األراضيعلى أنه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 http://fr.wikipedia.org/wik ولذلك كان يعرف أيضا ببحر الجنوب  استنادا إلى االتجاه    - 050

 

 .وكان المصريين القدامى يسمونه البحر األخضر، أما الرومان فيعرفونه بالبحر الداخلي - 054

http://fr.wikipedia.org/wik
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 ةجغرافيالكونه من الناحية وهذه الوسطية تعطي له خصائص مختلفة من جميع الجها  

، يتوسط أراضي مختلفة الطبيعة و التقسيم ،ألن هـذه األراضي هـي فـي   بيضالبـحر األ

من  و أوروبا إفريقـيا  من الجنوب ،آسيا من الشرق ، كامـلـة هــي  ارا ـق  ةـ ثـث الواقع 

، و هو بحر متصل مع المحيط األطلسي من الغرب عن طريق  مضيق جبل (355الشمال  

ومن الشمال الشرقي  عبر التراب الفرنسي في اتجاه المانش ، MIDIو كذا قناة  طارق 

أما  ،يتصل مع بحر مرمرة والبحر األسود عن طريق مضيق الدردانيل و مضيق البوسفور

األحمر عن طريق قناة السوي ، و بذلك تكون  من الناحية الجنوبية الشرقية فيتصل مع البحر

في أطول مسافة بين نقطتين بخط  كلم 3047أبعاده من مضيق جبل طارق إلى بيرو  بطول 

بين مديــنة  كلم 047بينما عرضه يـخــتلف من منطــقة إلى أخرى ،فيصل إلى  مستقيم ،

 ليةـصق وجزيرة cap Bon  تون م  بين ـكل 132ن ـد عـمرسـيليا، و ال يزيمدينة  الجــزائر و

بين الضفة  كـلم فـي مضـيـق جـبل طـارق  15و ينحصر إلى أقــل مـن   cap Granitola عند

 .كـلم 42777أما ساحله فـيمـتـد إلى طول  المغربية و الضفة االسـبانية ،

 مربعكلم  414777حوالي إلى  التي تصل هذه األبعاد ،إذا استبعدنا مساحة البحر األســود

مقارنة بمساحة بحار العالم و ، مليون كلم مربع  1.5تعطينا مساحة تصل إلى حوالي س

منها فقط  وهي ال تعك  في الواقع  %1نســبة  سوىيشــكل  مجتمعة فان هذا الرقم ال

 أهمـيته ودوره  .

ومن الناحية التضاريسية ينقسم البحر األبيض المتوسط إلى حوضيين أساسيين ، الحوض  

الظاهر بقلة عمقه  شرقي و الحوض الغربي يفصل بينهم الخط الفاصل بين تون  وصقليةال

 إجماال في مياه المتوسط يتراوح عند عمق  متوسط العمق مقارنة بالمياه المحيطة ، كما أن 

جنوب اليونان بعمق  la fosse Matapanو تعتبر أغمق نقطة فيه التي تعرف بـ متر 1577

 دة مناطقـإلى ع الشرقي والغربي  كما ينقسم كل من الحوضين ، ( 352م   5111يصل إلى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ك له منــفذا واحدا طبيعيا على المحيط هو من ناحية الغرب  وهو المنــفذ الذي يؤكد الجيولوجــيين هذا االنحصار تر  -055

 وى المياه فيها أكار من تم يين سنة  أين تحــول هذا البحر إلى بحــيرة مالحة و انخفض مس 5على انه كان مغلق قبل         

 في هذا الموضوع انظر : –المحيط المر الذي نتج عنه انهيار فتحة جبل طارق الحالية  وامت ء البحر من جديد          
  

- GARCIA CASTELLANOS : Catastrophic Flood Of The Mediterranean   After The Messinian  

                                                    Salinity Crisis - Nature 2009 – P 7. 
 

356 - http://www.observatoire-marine.com/med/. 
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  : يو هذا كالتال بحرية أطلق عليها اسم بحار مقسمة هي بدورها  إلى خلجان أو بحار صغيرة

 *الحوض الشرقي  ينقسم إلى  سبعة بحار وهي : 

 . Thraceوبحر  Crèteوهو بدوره ينقسم إلى بحر   Egéeبحــر  -1         

 وينقسم بدوره إلى خمسة خلجان وهي : Ionienneبحــر - 1         

                      Tarente-  Corinthe-  Squillace-  Messénie-  Laconie        

 وينقسم بدوره إلى أربعة خلجان وهي : Adriatiqueبحــر - 3       

                     Venise-Trieste – Manfredonia –Kvarner 

   Marmaraبحــر  - 4         

 و الذي بدوره يتكون من:  Levantinحوض  -5         

  baie de Haïfa وخليج حيفا  Saint-Georges خليج                      

 بحــر ليــبــيا. -2       

 يتكون من ث ثة خلجان و هي :و    pélagienحوض  -0      

 Gabés . خلييج قاب /Syrte./خليج سر Hammamet خليج الحماما .                   

 

 أما الحوض الغربي فيتكون من ث ثة بحار وهي :  * 

 

 ويتكون بدوره من ث ثة خلجان وهي :  Tyrrhénienneبحــر  -1        

 Gaéte – Naples – Saleme                                                                   

 و يتكون بدوره من :    Algéro-provençalالحوض  -1       

  Golfe de Tunis    خليج تون  -                   

  Golfe de Gènes و يتضمن بدوره  Ligure بحر    -                   

 Golfe du Lion و يتضمن بدوره  Sardaigneبحر    -                   

    Valence  يتضمن بدوره خليج و  Ibérique  des Baléares/بحر  -                    

 (Alboran  350 بحرالبوران  -3     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

357-  http://fr.wikipedia.org/wiki. 
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 حوض المتوسط كمجال للصراع   الثاني:المطلب 

    

على أكار  دورا مهماكان له   البحر األبيض المتوسط كمجال ل تصال عبر الطرق البحرية 

كان محور للتبادل   (352 ضفافه المطلة على  شعوبالالتجارة بين  مجال فيف من مستوى ،

و وسيلة لتبادل الاروة التي كانت معيار للنشاط االقتصادي، و تكونت مدن   ،التجاري بينهم 

يرة تعبر عن هذا الدور مال  فينيسيا و جنوه في ايطاليا ، وهذه المدن كانت تمال متوسطية كا

الطرق البحرية في البحر األبيض  هي الدولة و ليست جزء منها ،  وقد استعمل الفينقيين

كما فعل اليونانيين األمر  ( 354المتوسط  ووصلوا إلى غاية  الشواطئ األطلسية عبره  

يط ـــم في العصــر الوســـث القدامــى،  يـــنـــمصريالازيــغ و ـــماألان، ــرومال نفــسه ،

 و الضـــفة الشـــمالية  من جـــهة (العــرب و المســلمينالضـــفة الشـــرقية و الجنوبية  بــين 

 .  بمختلف أعراقه من جـهة أخرى (الغرب المسيـحي  

 في تبلور الحضارة الغربية الحدياة  كخ صة لجميع الحضارا   ذا التواصل لعب دوروه 

من في المنـطقة المتوسطية  مصرية قديمة، يونانية ، عربية وإس مية ( ، تالية ــالمت ةالسـابق

جهة أخرى هذا البحر عرف صراعا  عسكرية كايرة نتيجة تقارب نقاط التماس بين محاور 

ثم   إضافة إلى اليونان  في العصر القديم ، وما و قرطارالقوة عبر الفترا  التاريخية بين ر

انتقل  فقد  أما في القرن الرابع العشر ، نروما و مصر القديمة  ، وتبعهم في ذلك البيزنطيي

التي كانت تشكل مفهوم الدولة في حد ذاتها  فينيسيا و جنوه  النزاع إلى المدن الساحلية  مال 

راحت تفرض سيطرتها على التجارة في البحر المتوسط قبل أن ينتقل الصراع إلى شمالي  و

، شكلت حالة من العداوة في     ، بين ضفة مسلمة وأخرى مسيحية  المتوسط البحر  وجنوبي

السابق ، ثم تطور  إلى حم   استعمارية من الشمال إلى الجنوب  ما زالت أثارها قائمة    

قا  بين شعوب هذه الدول  نتيجة للم خلف الاقافي ، و إذا أضفنا إلى هذا كله و ترسم  الع 

 العامل الجغرافي  فان مسالة  الجزر لوحدها تشكل عامل توتر مباشر من الناحية القانونية. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
350- selon Giuseppe Sergi la race méditerranéenne   est la plus grande espèce du monde  avec    

        quatre grande branches 1- libyens ou berbères  2- les ligures  3- les Pélasges 4- les ibères. 

        * Giuseppe Sergi –the Mediterranean race / a study of the origin of European peoples.  

          Vol  40 /walter scott publication -1909/ p166. 

 

  .كان لهذا التواصل األثر الكبير أيضا في بناء بعض المـدن مـال قرطـار على سـواحل تــون  مـن طرف الفينيقيين -050
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 المبحث الثاني: أثر تواجد الجزر على العالقات بين دول المتوسط    

 

لعبت الجزر الواقعة في البحر األبيض  المتوسط  دور مهم في بسط السيادة و المنازعة 

و التي كانت تاريخيا محط أطماع مختلفة بين القوى المتواجدة في تلك  عليها في نف  الوقت 

الفترا  التاريخية  وهو الدور الذي لعبته جزيرة مال كـريت ،قـبرص،صقلية أو كورسيكا 

هذا إضافة إلى صراع سكان الجرز نفسهم مع الدول في حد ذاتها التي تدعي السيادة عليها  

تلعبه الجزر في تحديد الع قة بين سكان دول البحر األبيض  ( و لمعرفة هذا األثر الذي327 

المتوسط و جب معرفة مفهوم الجزيرة في القانون الدولي و بالضبط في القواعد التي خلصت 

 وهذا هو محور الدراسة في المطلب الموالي .   1421إليها أحكام اتفاقية 

  

 المطلب األول: مفهوم الجزيرة في الفقه الدولي

 

 إن أبرز مظاهر التجديد في قانون البحار بداية من المؤتمر الاالث لقانون البحار هو ظهور 

تم التعامل بها في  كحقيقة خ ل دورا  المؤتمرفكرة المنطقة االقتصادية الخالصة 

إعـادة النظر  إلى وهي مسالة أد  البحرية األخرى ، االدعاءا   بحرية ضمنالمطالبا  ال

ن فـكـرة المـنـطقة االقتصادية الخالصة عملت أن نقول أفاهيم ، بل نستطيع في كاير من الم

المؤتمر الاالث لقانون  جـلـهاأالتي جاء  من المسطرة على قلب موازين األهداف 

كونها توسطت األبعاد  ، و ذلـك بسبب ارتباطها بمجاال  بحرية من جهة  (321البحار 

هذه  اقتضى إعادة النظر في مفهوماألمر الذي  ( وهو321الك سيكية في قانون البحار 

جلها أبالـيـابـسة التي اعتبر  من ت المنطقة االقتصادية ، و من جهة أخرى ارتبط األخيرة

 ، ومادام الكل متعلق باليابسة فان األمر كان ليلتـصق  حقا لشعوبها و ضمانا لفعالية اقتصادها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حالة سكان جزيرة  كورسيكا مع ملوك فرنسا . -061

 

 كان الهدف من المؤتمر تقنين القواعد التي تحكم األبعاد البحرية وفق التصورا  الموجودة. -060
 

 إن ظهور المنطقة االقتصادية الخالصة بين المياه اإلقليمية و المنطقة المتاخمة  من جهة و المياه الدولية  من جهة   -060

 أخرى لم يكن ليمر دون أن يم  األمر بالحقوق و الواجبا  المترتبة للدولة الساحلية و الدول األخرى على هــذه           

 األبعاد البحرية.        
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ان فـكـرة المـنطقة االقتـصادية الخالصة ما كانت ف و لذلك،  ر أيضا في هذه النقطةبالجز

  زيرة بصفة عامة ـهوم الجـاطـهـا بمفـلوال ارتـب لتحظى بمال ذلك القبول الواسع بيـن الدول

حيث  منها 111للمادة  من االتفاقية  الجزء الخام التي جاء  في  حالة اإل بصريح  وهذا

بها دون اعتبار للدولة التي تتبع لها من أضـفـى عليها الحـق في منطقة اقتصادية خالصة 

أعطت  قد  1452، وقد كانت االتفاقية  الخاصة بالبحر اإلقليمي لسنة  (323حيث السيادة  

تمعن في فقرا  المادة  لها الحق في مياه إقليمية فقط  الا ثة ، سي حظ بعض 111، إال أن الم 

المفاهيم المبهمة أو األحكام الفضفاضة و التي تحتار إلى بعض الشرح هنا و التدقيق     

وجـود الـجـزيـرة بالـمفهوم خاصة فيما يتعلق بمفهوم الجزيرة من الناحية القانونية ، فهل 

 .وجودها بالمفهوم القانوني ؟ بالضرورة يقتضي،  الجغرافي 

لقانون  التي دار  في المؤتمر الاالث  المناقشا  راسة من خ ل د هذا التساؤل  يمكن فهمه 

، ومنه يمكن فهم الصيغة التي خلصت إليها  جزيرة القانوني للمفهوم ال البحار من أجل تحديد 

فكرة المنطقة  ، لنفهم الت ثير الكبير الذي كان للجزر في بلورة  111الفقرة الاالاة من المادة 

 (.324خاصة بين الدول البحرية الكبرى وسة بطريقة جدية وملم  االقتصادية

الذي  الوحيد فيها  بنظام الجزر، و هو الجزء خاص 1421اتفاقية  منالجزء الاامن ولقد جاء 

ورد في المادة األولى  من  ، باستاناء ما111 و هي المادة  يحتوي على مادة واحدة فقط

وبالرغم من ذلك فهذه المادة الوحيدة نه أ، إال الجزء األول المتعلق بالمصطلحا  المستخدمة 

نامية لحت للدول البحرية الكبرى أكار مما منح الجزء الخام  من االتفاقية للدول انم

الجـزيرة   بما يلي:ها ترة األولى منها مفهوم الجزيرة ، بحيث عرفقولقد حدد  الف (،325 

  .ه في حالة المدـيو تعلو عل ،و محاطة بالماء ،رقعة من األرض متكونة طبيعيا هـي 

 «Une ile est une étendue naturelle de terre entourée d’eau qui reste découverte       

a marée haute  »     

 و من ثـم فـان الفقرة األولى لم ت خذ بمعيار المساحة لمنح مفهوم الجزيرة ، بل أخذ  بمعايير 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ش كلة من ث ثة فقرا  و قد تم الت كيد على الحق في  االتفاقية وهذه المادة هي لوحدها شكلت الجزء الاامن من  -060  هي م 

 . المنطقة االقتصادية في الفقرة الاانية منها        
 كانت الدول البحرية الكبرى شديدة المعارضة لفكرة مد السيادة الوطنية في اتجاه أعالي البحار ألن ذلك  كان ليحد من  -064

 حرية تحرك أساطيلها البحرية.         

 عليها.ي من دافعت على اعتبار أنها كانت وراء الفكرة في حد ذاتها وه -065
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أن يحطيط بهطا المطاء ، أن تعلطوا عليطه فطي ،وهي ث ث :   أي رقعة مطن األرض طبيعية بسيطة 

 أشطار  إلطى أن الفقرة الاانية  إال أن األمر وبالرغم من البساطة في المفهوم إال أن  حالة المد (

مة  و منطقطة اقتصطادية ـطقة متاخطـيمي ، و منطـبحطر إقلط  قرة األولطى لهطاـهوم الفطـالجـزيـرة بمف

التطي هطي  خالصة و جرف قاري ، و هذا وفقا لألحـكـام االتفاقية المنطبقة على األقاليم  البريطة

ع مطمعيطار الدولطة و ع قتهطا  111وبهذا المفهوم أخذ  الفقرة الاانية من المادة مصدر الحق ، 

صططوص عليهططا فططي قططانون امتططدادها البحططري فططي الططربط  بططين الجزيططرة و األبعططاد البحريططة المن

من قبل  ، أو التي خلصطت إليطـها اتفاقيطة  1452سواء تلك المنصوص عليها في اتفاقية  البحار

 .(366) ة الخالص ةاالقتصاديفيما بعد و التي من بينها المنطقة  1421

        لها البحططريـع ساحططـاحلية مططـدولة السططـحططق الطط  قة التططي تططربط ـالعطط و علططى الرغططـم مططن أن  

تنتقطل معهطا  AB INITIO قائمطة منطذ الوجطود  هطي عطـ قة و االمتدادا  المائية التي تشطاطئها 

إال  أن   IPSO FACTO وبسططها عليهطا بالضطرورة بطريقطة آليطة  لمطالبطة بالسطيادةلفـيما بعد 

تطرف بطه ن اإلقلطيم المعاألمر في الـواقـع لم يتحقطق بهطذه السطهولة بالنسطبة لمفهطوم الجزيطرة ، أل

األساسطية  الا ثطة دوليا ينش  في واقـع لـي  من فكرة االمتداد الطبيعي فقط ، بل مطن المكونطا 

هططي الشططعب  اإلقلططيم التططي و طبقططا لقواعططد القططانون الططدولي العططام ، للدولططة بالمفهططـوم القططانوني

 ، وهذا هو ما ي شكل الدولة .والسلطة 

      دولططة بططذاتها يتمركططز فيهططا الشططعب شططكلزيططرة تولططئن كططان األمططر ال يطططرح مشططك  بالنسططبة لج 

يعيا و محاطة بالماء و تعلطو عليطه فطي حالطة المطد ـوق رقعة من األرض متكونة طبفلطة ـو الس

، فان األمر ياير الكاير مطن التعقيطد فطي حالطة عطـدم  في البحر المتوسطوهذا مال جزيرة مالطا 

وجـود السكان أو كان العدد قـليل و هطذا بطالرغم مطن تطوفر شطرط رقعطة األرض،  وهنطا تظهطر 

تحديططد مسططاحة  مططن جانططب آخططر كططان علططى المتفاوضططين التصططدي لهططا وهططي هططل يجططب إشططكالية

 ، وهــل يجب  111 ادةـالمسودة  النص األولي للتــفاوض أو في  مفهوم الجزيرة في ممعيـنة ل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

336-L'office statistique européenne EUROSTAT définit une île européenne comme une            

                  Portion D’un Etat membre, habitée de façon permanente, totalement entourée par   

        la mer de façon  Permanente, dépourvue de tout lien fixe avec le continent (pont, tunnel,    

       Chaussées à  Marée basse) et n'abritant pas la capitale d'un pays membre de l'Union.  

    *  Michel Biggi- la coopération  interrégional et les iles de la méditerranée. 

                                Revue confluences  Méditerranée - n° 36- 2000/2001-p 133. 
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حتى يتحقـق المفهوم مة في الجزيرة ـددي ذا  إقامة دائـسكانية معينة بمفهوم عاشتراط كاافة 

كمحاولة لتقليص مفهوم  111ولئن جـاء  الفقرة الاالاة من المادة  ،(320للجزيرة   القانوني 

الجزيرة التي تمنح الحقوق الموجودة في الفقرة  أنبالمعـنى القانوني و ذلك بالـقول  زيرةـالج

هيئ  االستمرار السكني للبشر و استمرار الحياة هي الجزيرة التي ت  ، الاانية بمفهوم المخالفة 

و إذا لم يتحقق هذا الشرط مع اخت ف نمط المعيشة لكل مجتمع ، االقتصادية الخـاصـة بها ، 

اقـتـصاديـة و ال في الجرف القاري  لكن تـبقى  فان هذه الجزيرة لي  لها الحق في منطقة

قرة ـن الفأمن  قة المتـاخـمة بالرغم ـيمي و المنطـحر اإلقلـالب الحصول على تحتفظ بحق

اولة ـالجزيرة كمح لفظ  و لي   les rochers ظ الصخورـملت لفـاستعمن المادة الاة ـالا

  (.322لمفهوم لها تحديد االمسـاحة في موضوع  عامل لإلشارة إلى أهمية

هذا الـشرط في مفهومه العام يحاول ربط األمـور من الجـانـب  بالرغم من ذلك فان و

الـقانونـي بالمجـتـمع البـشري في األصل كونه هو محور التنظيم و هذا وفقا للقاعدة ال تينية 

IBI SOCIATAS IBI  JUS    و هو  ن المجتمع هو الذي يصنع النظام  ويضع القانونأكون

، فبمجرد السابق إلـى الوجود ، و بعد ذلك ال يمكن تصور بقاء ذلك المجتمع بدون قانون

التنظيم االجتماعي يتم تصور التنظيم القانوني بطريقة آلية، ألن المفهوم يتضمن   إلى اإلشارة

 . ت زم  الفكرتين معا

  مبهمةالمس لة بقيت  والتحديد الدقـيق ،  يعطيرة الاالاة ال قن الطرح الذي جاء  به الفأإال 

،ألن معيار التهيئة هو معيار  و هذا بالرغم من استعمال مصطلح الصخور بدل الجزيرة 

و استمرار الحياة االقتصادية الخاصـة أاالستمرار السكني للبشر  نسبي كون أن مفهوم تهيئة

ونـف  الشيء يطـرح  آخر، إلىآخر و من مجتمع  إلىهو مفهوم متغير من شخص  بها

بالنسبة للحـياة االقتـصادية و النشاط المتعلق بذلك، هذا األمر سيتم فهمه في سياق طبيعة 

ت جمع أو القائم على  إلىالع قة بين أفراد المجتـمع  في حد ذاته إن كانت ترمي  العيش الم 

العيش المنفرد فيما بينهم ،ومن جهة أخرى مس لة الحياة االقتصادية إذا كانت مرتبطة بطبيعة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 كــون أن هــذا المفـــهوم هــو من سيـــمنح الحق في االمتـــدادا  البــحرية التي يقــر بها القانون الدولي للبحارعلى        - 060

 البري. لإلقليمأســاس  التبعية         
 

 . Rocksوفي نف  السياق استعملت النسخة االنجليزية  لفظ  -060
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يمكن اعتباره نشاط اقتصادي ، فقد تكون مس لة الصيد  ىالنشاط المعتمد عليه في العيش حت

أو التجارة حتى يمكن  البحري مرتبطة باالسته ك المحلى الخاص أو أنه موجه للتصدير

 ( .324  111/3إدخاله  في سياق  الحياة االقتصادية  وهو ما تقصده المادة 

الحد من  في هذا الموضوع بغرض  الدور الذي لعبته الدول النامية مناقشة  إلىرجعنا  وإذا

ن أ، إال أكبر قدر ممكن  إلىأي بغرض التضييق فيه القانوني  تصورمفهوم الجـزيرة بال

على غرار المواضيع األخرى  والتي عرفت  األمر لم يكن له أثر كبير داخل المؤتمر الاالث

لكاير من نشاطا ملموسا عن طريق تقديم ا 00فيها هذه الدول و على رأسها مجموعة 

فقد  إال أنه في هذا الموضوع لم يكن األمر بنف  الزخم،، المشاريع الفردية و المشتركة

في  1405تـقـدمت كل من الجـزائر، تون  ، ليبيا ، تركيا و ايرلندا في الدورة الاالاة لسنة 

للجزر الواقعة في البحار  الخارجي  ن يتم تحديد الحد البحريأبمشروع يتـضـمن ،جينف 

في حالة وقـوع  في حد ذاتها ، أما عن طريق االتفاق بين دول المنطقة لمغلقة وشبه المغلقةا

 يتم التحديد البحري لها باتفاق هذه الدول، فانه جاورة أو المتـقابلة تبين الدول الم الجـزر فيما 

حسب كل حالة ، والجديد هنا  في هذا  مع مراعاة مبادئ العدالة وجميع الـظروف الخاصة

الوحيد لهذا  هو المعيار الصارم  بين هذه الجزر ال يكون خط الوسط المشروع هو أن 

فيما بينها ،على اعتباره حل عادل و موضوعي وبعيد عن الذاتية، اال أنه غير  التحديـد

 .(307منصف ويمكن أن يكون فيه مساس ببعض الحقوق األخرى غير الظاهرة  

الجغرافية  ظروف المع نجده يتفق  فإننا المشـروع  بحانا في مصلحة الجزائر من هذا وإذا

البحرية  على الواجهة التي تقابلها جزر البليار االسبانية و جزيرة سردينيا االيطالية      

ن هذا المشروع لم يلق أدولة مال تون  في البحر المتوسط ، إال ونف  األمر ينطبق على 

ولم يتحصل      (301في  المؤتمر الاالث  لقانون البحار   شاركةالكاير من الدول الم  قبول 

على القبول المطلوب ليكون ضمن المـشاريع المـقترحة كمـسودة للتـفاوض بيـن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ها  مختلفة فيما يخص هذه الفكرة.ايظهر جليا أن الصيغة المستعملة في المادة هي بهدف التوفيق بين اتج - 060
 

 وهي مسائل قد تم  بامتداد الجرف القاري أو حقوق الصيد . -001
 

 األبعاد اإلنمائية  لقانون البحار الجديد و مصالح بلدان  العالم الاالث و البلدان العربية :ـ ج ل عبد هللا معوض  000

  .423 ص 1424معهد الدراسا  تون   -المنطقة االقتصادية الخالصة  إلىمع إشارة خاصة                                     
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و بعدما فـشـلت هذه ، ) TUNO   301تـلك الدول ليكون ضمن  النص الموحد للمفاوضا 

، حاولت العمل على تغيير معايير نص  للمفهوم القانوني للجزيرة  الدول في فكرة التحديد

و مشروع االتفاقية ، و ذلك عن ( TNCO  303 من النص المركب 1الـفـقرة  111الـمادة 

ن ليـبيا ـكل متم تقديمه من طرف  مجـموعة من الدول من بينها  أآخرطريق مشروع 

ن أالعـراق ، و منظمة التحرير الفلسطينية ، و الـذي نـص على  ، أتذاك اليـمـن الشـمالي،

    فحسب  كمصطلح جيولوجي (  االستـاـنـاء  الوارد في هذه الفقرة ال يشمل فقط الصـخـور

 و هذا في الصياغة التالية :كمصطلح جغرافي  أيـضـا الجزر الصغيرة  و لكن

  ال يـكـون للصخور و الجـزر الصغـيـرة الـتي ال تستطيع ان تهيئ إمكانيا  السكن البشري  

أو استمرار الحـياة االقتصادية ، بحر إقليمي و منطقة اقتصادية أو امتداد قاري ، بل تكون 

متر ال تؤخذ في االعتبار عند تعيين حدود المناطق بين الدول  577لها منطقة أمن ال تتـجاوز 

وكان هذا األمر محاولة لتعديل الفقرة الاانية من مسودة المادة المتقابلة والمتجاورة( 

بحـيث تعمل على التقــليص من المفهوم القانوني للجزيرة، وقد كانت الجزائر كدولة 111

 معنية حاضرة في هذا األمر من خ ل ث ثة مشاريع تقدمت بها وهي: 

 :المشروع األول*

لجنة االستخداما  السلمية  لقاع البحار رفقة  إلىتقدمت به الجزائر  -                        

منها تون ، السودان و الصومال، و الذي كان يتعلق في األصل  اإلفريقيةمجموعة من الدول 

أن  مس لة التحديد البحري للجزر يجب  إلى(أين أشار  304بالمنطقة االقتصادية الخالصة  

أن يتم  وفق مبادئ اإلنصاف  مع مراعاة بعض المعايير والظروف الخاصة  كمساحة 

الجزيرة و كذا مسافة البعد أو القرب من  إقليم الدولة األم، ومدى وقوعها في الجرف القاري 

 اط االقتصادي من عدمه.لدولة أخرى من عدم ذلك ، إضافة إلى القابلية للسكن البشري والنش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
370. Texte  unique de Négociation officieux. 

 

373- Texte de Négociation composite et officieux- new York 1973. 

 

 األبعاد اإلنمائية  لقانون البحار  :ج ل عبد هللا معوض  من المشروع ، أنظر في ذلك 11كان هذا األمر في المادة  -004

 المنطقة االقتصادية الخالصة  إلىارة خاصة ــمع إش  ربيةــلدان العــالم الاالث و البـــالجديد و مصالح بلدان  الع          

 .423ص   المرجع السابق          
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 :      المشروع الثاني *

تقدمت به الجزائر  رفقة مجموعة من الــدول من بيـــنها  ليــبيا ، تون                            

 ، وقـد  1405و تركيا  أثناء  الدورة الاالث لمؤتـمر قانـون البـحار في جـــنيف  سنة  ايرلندا

تضمن هذا المشروع  مسالة التحديد البحري للجزر  خاصة تلك الواقـعة في البـحار المغلقة 

أو الشبه المغلقة  مال البحر األبيض المتوسط ، أين تم اعتماد معيار االتفاق بين الدول 

ك ساس ، أما في حالة التقابل أو التجاور فيتم اللجوء إلى االتفاق مع زيادة عنصر مبادئ 

و األخذ بعين االعتبار الظروف الخاصة ، والغاية من كل ذلك هو استبعاد مس لة أن  العدالة

يكون خط الوسط هو المعيار الوحيد للتحديد البحري في مال هذه الحاال   ، ومن الناحية 

 أنه لم  ينل  إالالمصلحية فان هذا المشروع يخدم كايرا الوضعية الجغرافية البـحرية للجزائر، 

  فاوضين وممالي الدول المـشاركة في الدورة الاالاة لقانون البحار بجنيف.قبول المت

 

 : المشروع الثالث*

في نيويورك   تقدمت به الجزائر في الدورة السادسة للمؤتمر الاالث                           

رفـقة كل من العراق ، تركيا ، ليبيا ، مدغشقر، الكاميرون ، رومانيا  ، نيكارجوا  1403سنة 

و في هذا المشروع تم إسقاط حق الجزيرة  في منطقة اقتصادية  أو جرف قاري ،  ايرلنداو 

استنادا إذا كانت تقع فوق جرف قاري  أو ضمن منطقة اقتصادية  لدولة أخرى أو كانت تؤثر 

( ، ويشترط  مبادئ 305لموقعها على الجرف القاري أو المنطقة االقتصادية للدولة األخرى 

اإلنصاف و ي خذ بعين االعتبار المساحة و السكان و الق رب من الدولة الساحلية إضافة إلى 

ا لكون ن هذا المشروع تم رفضهأإال ( ،302البنية الجيولوجية للجزيرة   ه ولم يؤخذ به نظر 

سيعمل على اإلنقاص من النتائج المرجوة من قبول فكرة المنطقة االقتصادية في حد ذاتها 

ممكن وهي المس لة التي تسعى  أكبر قدر إلىوهي مد السيادة الوطنية في اتجاه أعالي البحار 

 لها كل الدول ذا  السواحل البحرية دون استاناء.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لقـــانون  المتحدةدراسة ألهم  أحـــكام اتفاقية األمم    -القانون الدولي الجديد للبحار  - ص ح الدين عامر    -005

 وما بـــعدها . 313ص  - 1423 –القاهـــرة  -دار النهضة العربية -1421البـــحار                                       
 

376- ROBERT  KLOB- L’interprétation  de l’article 121 paragraphe 3 de la convention de  

                                      Montego bay sur le droit de la mer –les Rochers qui ne se prêtent pas                                          

                                      à L’Habitation  humaine ou a une vie économique propre  AFDI -XL   

                                     1994 - P 889. 
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ثم االحتفاظ بنف  الصيغة في نصوص   TNCOفي بالصيغة ذاتها الاالاة  الفقرة اءبقمع و

التفاوض التي تلت ذلك ، وترتب عنه تحرير الصيغة الختامية للمادة بالشكل الموقع عليه في 

 ية ـالاانقرة ــلفا لألحكام التي انتـهت بـها المادة المذكورة  وخاصة  و نتـيجة،  1421اتفاقية 

 اعاارتففان  الدول المعنية بتطبيقها  بعد التوقيع على االتفاقية ،رأ   بالذا   و الاالاة منها 

التي حصلت عليها من خ ل المنطقة االقتصادية للجزر  نسبة المساحا  البحريةكبيرا في 

ضعف في كاير إلى أكار من الالتابعة لها و التي لها سيادة عليها ، وقد وصلت نسبة االرتفاع 

، فدولة مال الواليا  المتحدة األمريكية مساحة منطقتها إن لم نقل أكار من ذلك  من المرا  

، و إذا أضفنا لها مساحة المناطق  1كلم  2.120.177هي  االقتصادية الخالصة بدون الجزر

 ل ـالتي تدخالية للمياه ـبح المساحة اإلجمـاالقتصادية الخالصة الخاصة بالجزر التابعة لها تص

   15.411. 777  واليــواليا  المتحدة األمريكية هي حـالصة للـصادية الخـطقة االقتـفي المن

مـكل
1
لمـك  2.422.722ز منـفـيا تقــل استرالــاــة مــو دول 

1
كلم 4.252،  722ى ـإل  

1 
       

كلم 4.217.447فز من ـقـو دولة مال زيلندا الجديدة ت
1
كلم 2.401.427إلى  

1
. 

 111/1وهذا التصور و الزيادة في المساحة ما كان  ليحدث لوال الصيغة التي جاء  بها  

التي ربطت مفـهوم الجـزيرة بمـفهـوم اإلقـليـم  البـري و الحقـوق البحرية المـترتبة عـن ذلـك 

ن الدول العـشر األولى و حسب اإلحصائـيـا  فابالتبعية للفكرة القانونية التي اعتمد  ذلك ، 

هي كلها دول متقدمة باستاناء  111/1من المنطقة االقتصادية حسب المادة  األكار استفادة 

 : وهو األمر الذي يتضح من الجدول التالي الذي نقدمه كماال فقط اأند ونسيدولة 

 الجزر  إضافةمساحتها البحرية مع  مساحتها البحرية من دون الجزر  اسم الدولة

كلم  2.120.177 الواليا  المتحدة
1
كلم15.411. .000 

1
 

كلم 125777 فرنسا
1
كلم 1714477 

1
 

كلم   2.422.722 أستراليا
1
كلم 4.252،  722 

1
   

كلم 4.217.447 نيوزيلندا
1
كلم 2.401.427 

1
 

                                                                                                    300) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

000- pour  plus de statistiques voir - Philippe  Folliot et Xavier Louy/France –sur –Mer  

                                                          un  empire oublié   - éditions du Rocher- Monaco   .1774   
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من االتفاقية  111ادة كيف عملت الفقرة الاانية من المومن هنا يتضح  جليا حسب ما سبق 

على تحقيق ما لم تكن محل مطالبا  رسمية في األصل ، بل كانت األقل اهتماما في مجال 

المفاوضا  و أقل المواضيع من حيث محل االخت ف إذا قارنها بمسائل أخرى مال الجرف 

 (.302القاري أو قواعد التحـديد التي نالت قـسطا وافرا  من المـفاوضـا  و الـمشاريع  

المساحا  البحرية التي دخلت تحت والية الدولة الساحـلية هو  من ولعل هذا الحجم الهائل 

الـذي جعل الدول البـحرية الكبرى التي كانت ترفض فكرة المنطقة االقتصادية الخالصة في 

 القبول بها في األخير ، و بقـيـت الدول النامية التي عملت كل  إلىالبداية  هو الذي دفع  بها 

ولعل هـذا أيـضا هو السبب ، جهدها لتجسـيـد فـكـرة المنطقة االقتصادية األقل انتفاع منها 

التي جاء  ب حكام أشد وقعا  من  111المباشر لعدم قبول تعديل الفـقـرة الاالاة من المادة 

ا لغموض األحكام المستند إليها و التي ي مكن مسايرتها بطرق و  أحكام الفقرة الاانية، هذا نظر 

 مختلفة كونها تقبل التحقيق  بالمفهوم العكسي ب كار من طريقة وهو موضوع المطلب الااني.

    

 المطلب الثاني : النظام الخاص بالصخور البحرية 

 

 

مفهوم  إلىمن االتفاقية  نجدها أشار  في الفقرة األولى منها  111المادة  إلىعند العودة 

الذي توصلت إليها المفاوضا   الجزيرة  على ضوء القواعد التي تحكم القانون الدولي للبحار

الحـقوق المترتبة عـن تحـقق  إلىفي المؤتمر الاالث ،  بينما في الفقرة الاانية نجدها تشير 

ا عند المنطقة  و اإلقليميانـط قا من الحق في  البحر   »رة الجزي «  الوصف  انتهاء 

االقتصادية الخالصة وفق ما أقر  به االتفاقية ، إال أن المادة المذكورة لم تتوقف هـنا ، بل 

 يلي : اللفــظية الصريحة إلى ما باإلشارةتمت إضافة الفقرة الاالاة لها و الـتي تكلمت 

ت هيئ استمرار السكنى البشرية  أو استمرار حياة اقتصادية خاصة  لي  للصخور التي ال« 

 . »بها ، منطقة اقتصادية خالصة بها أو جرف قاري  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التي كان يرأسها   داخل المؤتمر الاالث   المفاوضا  حول النظام الخاص بالجزر  كانت من اختصاص اللجنة الاانية  -000

  و قواعد التــحديد.  اإلقليميو التي كانت مختـصة أيضا بمسالة الجــرف القاري و البحر  AGUILARDالفنزويلي         
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 من القراءة األولى السـطحية يتبـين الـقارئ أنه تم إسـقاط الحـق في الجرف القـاري  نط قاإ

احتفظت  قارنها بالفقرة الاانية سنجدها قد وإذاو المنطقة االقتصادية عن هذه الصخور فقط ، 

و منطقة متاخمة دون أي اعــتبار ألي مسـاحة  تذكر، و الواقع  إقليميبالحـق الكامل في بحر 

ذه المس لة لست جديدة في مجال القانون الدولي كون أن هذا الموضوع  كان محل نقاش أن ه

للصخور البحرية    إقليميمنح الحق في بحر  إمكانيةبداية من القرن الاامن عشر من زاوية 

أين فصل القاضي  1275سنة  ANNAو بمناسبة  نظر القضاء في قضية السفينة األمريكية  

SCOTT    ومن ثم فان السفينة األمريكية كانت 304بدواعي أمـنية   إقليميبالحق في بحر )

للمرتفع الطـيني في مصب نهر الميسيسيبي حتى ولو كان هذا  اإلقليميداخل البحر 

، وبعد  يبعد عن الساحل القاري ب كار من خمسة أميال بحرية ) أي المرتفع الطيني( األخير

اإلقامة أو وضع  إمكانية  النصوص تتكلم عن شرط جاء 1437مؤتمر الهاي لسنة 

تم استبعاده من طرف اللجنة الاانية ومن ثم أصبح من حق كل  ( إال أنه سرعان ما327اليد 

لقانون البحار  تم اقتراح  1452، و بانعقاد مؤتمر جنيف  إقليميجزيرة أن يكون لها بحر 

إال أن   « capable d’occupation et de contrôle effectif »بصيغة  الشرط نف 

منح الحق في  إلىوالمنطقة المتاخمة  انتهت   اإلقليميمن االتفاقية الخاصة بالبحر  17المادة 

 لكل المرتـفعا  الطبيـعية فوق سطح البحر عنـد المد العالي.  إقليميأن يكون  بحر 

تحديد مفهوم المرتفعا   إلىوبداية من الدورا  األولى للمؤتمر الاالث ظهر  الحاجة 

الصخرية و مس لة الحقوق البحرية المرتبطة بها وهذا لعدة أسباب من بينها ظهور مفاهيم 

جديدة أهمها المنطقة االقتصادية الخالصة و امتداد الجرف القاري  لمسافة بحرية هائلة ،  في 

ر بين ث ثة      الوقت الذي كانت المس لة في هذه النقطة تضع عدة مشاكل ببعد بحري قصي

ميل بحري  فقط ، فان تم التطابق بين المفاهيم الجديدة  فان ذلك سيم  بالكـاير من  11و 

 المواضيع أهـمها مجال الصيد و الم حة البحرية ، ولذلك عملت بعـض الدول ذا  المصلحة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

370- ROBERT  KLOB :  L’interprétation  de l’article 121 paragraphe 3 .  

                                         Op cit / P- 880.  

 

 .المادية وفي ذلك الوقت هذه مسالة تستاثر بها بريطانيا كاقتراح من الفقهاء البريطانيين ، وهي مسالة تتطلب القدرا  -001
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على تقديم بعض المشاريع و التي من بينها ما  المشروع الذي قدمته  مالطا  و الذي اعتمد 

وهي المعيار الذي من   1كلم 71في تعريف الجزيرة الى المرتفع الذي تزيد مساحته على 

ش نه أن ي خرر الصخور البحرية  من مس لة الحقوق المترتبة عن مفهوم الجزيرة ، كما 

نسمة ، إال أن   17.777أضافت مالطا في مشروع آخر معيار عدد السكان وإقامة دائمة بـ 

في هذا المعيار لم يلقى أي صدى و لم ي خذ في مشاريع النصوص التفاوضية  ، وقد ظهر  

البري  اإلقليمنظام خاص بالجزر مختلف عن  إلىهذه المس لة اتجاهين أساسين ، األول سعى 

البري وحقوقه في  اإلقليمللدول و االتجاه الااني  يعمل على الحفاظ على نظام موحد بين 

 االمتدادا  البحرية و النظام المطبق على الجزر وحقوقها في االمتدادا  البحرية .

نية  في العـاصمة الفــنزويلية ريع تقدم في االتجاهين بداية من الدورة الـااوبدأ  المشا 

فان كل الجهود كانت  اآلراءومع استمرار المفاوضا  و ت حق   1404في صيف  ساراكاك

(، ومن ثم فانه 321دة بدقة في الفقرة الاالاة  دترتكز أكار ف كار على فكرة التهيئة  الغير مح

دى الدول التي كانت تريد إقصاء الجزر غير المسكونة من الحق في امتداد لم تتكون أغلبية ل

بحري بمفهوم المنطقة االقتصادية الخالصة ،و بالتالي  فانه لم يتم قبول أي اقتراح يعمل على 

 (.321تحديد حد أدنى من السكان أو حد أدنى للمساحة في هذا الموضوع  

وقد تم رفض حتى المشاريع التي كانت تهدف لتحديد التكوين الجيولوجي للصخور إن كانت   

مرتفعا  ذا  تكوين الصلب ، إال أن الفقرة األخيرة  استبعد  أية تفرقة  مرتفعا  رملية أو

الذي ورد ألول مرة في المشروع  »الصخور  « rochers في الموضوع واحتفظت بلفظ

كمفهوم موحد دون تحديد لطبيعة التكوين الجيولوجي الذي  اإلفريقية المقدم من طرف الدول

 1421غاية النسخة الموقع عليها من االتفاقية  في سنة  إلىتم استبعاده كليا ، و بقي موجود 

 و المنطقة المتاخمة فقـط. اإلقليميالتي أقر  لهذه الصخور بالحق في البحر 

ول في هذا المجال هو ما من ش نه أن يـضع موضع أن ما ستقوم به الد إلىيبقى أن نشير  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اســتمرار الحياة االقتصادية  في هذه الجزر هو غير واضح  أوفي الواقع مفهوم استمرار  التهــيئة للسكنى البــشرية  -000

 توفــرها في المســتقبل، كون أن األمـــر غير الممكن حاليا  ، هو  إمكانيةهل المقصود منها توفرها في الحاضر أو          

 لي   بمستــحيل في المستقبل .          

 

300- ROBERT  KLOB : L’interprétation  de l’article 121 paragraphe 3/ op cit . P 471. 
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تفاقية ، وكون أنه لحد اآلن لم تقم أي دولة من اال 111رة الاالاة من المادة التطبيق  نـص الفق

استمرار السكنى البشرية أو استمرار الحياة  إمكانية بتهيئة أية صخور عن طريق  توفير

يحمل أي نشاط  االقتصادية  لتحول ذلك المرتفع من اليابسة الغير مسكون من قبل و الذي ال

جزيرة  بمفهوم  إلى 111اقتصادي ، تحوله من مفهوم الصخرة طبقا للفقرة الاالاة من المادة

ميل بحري  177لجرف القاري و من و منه االستفادة من ا 111الفقرة األولى من المادة 

كمنطقة اقتصادية خاصة بها ، وهذا على الوجه الذي يشكل تعامل دولي  يصلح ألن يتبع من 

 طرف دول أخرى كسابقة للتعامل على شكل نش ة العرف الدولـي.

 وبما أن المسالة لم يفصل فيها ال من الناحية القضائية وال القـانونية بطـريقة واضحة         

توضيح أكار على مستوى العمل الدولي و تطبيقا   إلى(، فان األمر يحتار 323وصريحة  

المجال خاصة في ميدان الصخور التي هي محل منازعا  بين الدول سواء  االدول في هذ

فيـما يخـص السـيادة عليها أو فـيما يخـص االمتـدادا  البحـرية التابعة لـها نظرا للدور 

 ( .324يمكن أن تلعبه من الناحية االقتصادية بالنـسبة للدول   االستراتيجي الذي

الفقرة  111هذه  التصورا  فان المعطيا  النظرية األولية  للمادة  إلىو لغاية الوصول 

ة لها فان أي صخـرة فـي حلم تحدد نسبة سكانية معـينة فوق الجزيرة و ال مسا الاالاة والتي 

توفر  لها الشروط المبهمة في الفقرة الاالاة في الحاضر أو في المستقبل  إذا وسط البـحر

 األولىن تتحصل على مفهوم جزيرة بالمفهوم القانوني الذي جـاء  بـه الـفـقـرة أيمكن  فانه

، من جهة ومن جهة التي لم تشترط سوى تهـيئ السكن البشري و توفير الحياة االقـتـصاديـة 

ا التصور الوارد في الفقرة الاالاة أن ال يكون متوفر في الوقت الحالي أخرى  فانه يمكن لهذ

أنه يمكن أن يتم توفيره في المستقبل  بتوفر الشروط إما تلقائيا، أو بموجب قرار من  إال

طرف الدولة المعنية بحيث  يتم توفير إما السكن البشري وبدون عدد معين كون الفقرة الاالاة 

تم توفير الحياة االقتصادية  فقط  لتصبح الصخور و المرتفعا  تتمتع ، أو ي لم تشترط ذلك 

لم تشترط الشرطين معا بل  ةبوصف الجزيرة بالمفهوم الكامل كون أن الفقرة الاالا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لحد اآلن لم يار أي نزاع بين الدول اقتضى عرض النزاع على القضاء الدولي أو التحكيم الدولي ليتم وضع الفقرة  -000

  موضع التطبيق. 111الاالاة من المادة         
 

384- Michel Biggi :la coopération  interrégional et les iles de la méditerranée  

                                Revue  confluences   Méditerranée – n° 36 2000/2001- p 125. 
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ونفطط  الشططيء بالنسططبة للططنص    »أو «اسططتعملت لفططظ  111/3ن المططادة يكفططي واحططد منططه فقططط أل

وهطو مطا    «OR»كمطا اسطتعمل الطنص االنجليطزي لفطظ   «OU» الفرنسي الذي اسطتعمل لفطظ 

يفيططد تحقططق أحططد الشططرطين فقططط و لططي  االثنططين معططا  إلمكانيططة انتقططال المرتفططـعا   البططـحرية 

إلى مفهوم الجزيرة ،ومنه تتحصل علطى   ةالظـاهرة في حالة  المد من مفهوم الصخور البحري

ادية  كل االمتدادا  البحرية التي يقر بها القانون الدولي للبحار و فطي مقطدمتها المنطقطة االقتصط

 ميل بحري بعيدا جدا عن الصخرة في حد ذاتها. 177ببعد بحري قد يصل إلى 

الواقعطة فطي   CLIPPERTONالمـعطـروفة باسطم  مرتفعا  الرمليطة الذي أدى بالهو األمر  هذا

والخاضططعة لفرنسططا  كلططم 347الجنوبيططة علططى بعططد  المحططيط الهططادي قبالططة السططواحل المكسططيكية

وني ـوم الـقـانطـصـل علطى صطفة الجزيطرة بالمفهطـن تح ب 1كلم 72ها عن ـزيد مساحتـتي ال يـوال

  ، تقريبططا أكاططر مططن ضططعف (325 1كلططم 334777بمسططاحة  و يصططبح لططديها منطقططة اقتصططادية

.جرف قـاريالمنطقة االقتصادية التي لفرنسا فـي أوروبا  أنظر الخريطة( ، هـذا إضافة إلى 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

305 -François pézard : Vous avez dit « onze millions de Km2 » ? - la revue maritime 

                                    N° 492- décembre 2011 – p23  
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و الخاضعة للسيادة  1م024ذا  مساحة   ROCKALLو نـف  األمـر بالـنـسـبة لصخرة 

متر و ال تسكنها إال  15متر  وعرضها  11( و التي ال يزيد ارتفاعها عن 322 البـريـطانية 

و الرخويا  البحرية ، إال أنه يمكن أن يتم توفير صداف الطيور و بعض  األنواع من األ

شروط الفقرة الاالاة بطريقة ما ، الشيء الذي قد يؤمن لها منطقة اقتصادية وجرف قاري 

 .يتضمن الكاير من ثروا  الغاز و البترول و ربما ثروا  أخرى لم تكتشف بعد  

 

ليست لها  أي أهمية بين الدول المتنازعة عليها  ROCKALLتبقى االشارة إلى أن صخرة 

إال من باب أثرها البالغ في  اإلع ن عن المنطقة االقتصادية الخالصة و لي  بسبب األهمية 

( ومن ثم فان السيطرة عليه ببسط السيادة  يعني بسط 320االقتصادية أو اإلستراتيجية  

 بعاد في قلب المحـيط األطلـسي الشـمالي ميل بحري في جـميع األ 177السيادة على أكار من 

و من هذه التصورا   التي شرحناها سابقا يمكن أن نستنتج الوضع الذي يمكن أن يقع في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هذه الصخرة هي محل نزاع بين كل من بريطانيا  ،الدانمارك ، ايرالندا و ايس ندا وهذا نظرا لكون الجرف القاري  -006

 يتضمن البترول و الغاز.الدراسا  التي تمت فانه  الخاص بهذه الصخرة حسب         

 .كون أن استغ ل هذه الصخرة في الوقت الحالي من هذا الجانب غير ممكن  -000
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 البحر األبيض المتوسط وهذا نتيجة الوضعية الجغرافية لبـعض الجــزر أو الصخور البحرية 

في المياه المتوسطية و التي بسبب موقعها من جهة و تبعيتها السيادية من جهة أخرى 

أصبحت تشكل نقطة توتر بين دول المتوسط  سواء فيما يخص المنازعة حول السيادة مال 

لى بين كل من اسبانيا و المغرب أو فيما يخص االمتدادا  البحرية     الحال مع جزيرة لي

 بين كل من اليونان وتركيا . kastellorizoفيما يخص جزيرة 

هذه المواضيع تبقى في كل األحوال مرتبطة بمس لة االمتدادا  البحرية و بسط السيادة عليها  

وعلى ثرواتها كونها هي مناط النزاع بين األطراف في مال هذه الحاال  و هذا بسبب  

يعد مصطلح الخالصة يعنيها تداخل الص حيا  بما فيها داخل المنطقة االقتصادية و التي لم 

بناء  (322لدول األخـرى فـيها   ل التي تم ترتيبها   حقوقالنظرا لكارة  كما كان ، في الشيء

و يمكن أن نعرر في دراستنا  1421على القواعد التي انتهت إليها اتفاقية قانون البحار لسنة 

إلى الوضع التي تحدثه هذه الجزر في الع قا  بيــن دول البـحر األبيض والتـي ستـكون 

 تلـعبه من دور فـي العـ قا  المـتوسطـية .معـنية لما 

 

 ثر تواجد الجزر في العالقات بين دول المتوسط الثالث:أالمطلب 

 

لها ولقد كان   البحر األبيض المتوسط مال غيره من بحار العالم، يتضمن الكاير من الجزر،

سواء  من أهميةدور كبير في تحديد المعالم السياسية للبحر األبيض المتوسط ، لما كان لها 

في  في الع قا  السياسية و دورها في الحروب ، إضافة إلى دورها عند حالة السلم خاصة 

، هذه الجزر على جميع المستويا   مجال االقتصاد ومنه فرض السيطرة على المتوسط 

و البعض منها هي محل منازعا  ، تختلف من حيث المساحة  ومن حيث التبعية السياسية 

فيما يخص السيادة أو فيما يخص امتداداتها البحرية ، إال أنه ومن الناحية  بين الدول

نهائي لعدد الجزر في البـحر األبـيض المتوسط   بشكل و  حدد مال يوجد رقم اإلحصائية 

بمساحة إجمــالية جزيرة   5777بعــض األرقام  إلى في  تصـل يمكن أن   هالكن ، رسمي

شاملة   جامعة و  رسمية خريطةكلم مربع، إال أنها ليست محـــددة  في   105.390تـصل إلى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

380- LUCIUS CAFLISH : les zones maritimes sous juridiction nationale – leur  limite  et leur  

                                           Délimitation  – RGDIP 1980 N° 01/ P 95.                                         
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كلم 17جزيرة منها تقل مساحتها عن  4777كما أن 
2
، ومن ثم فهي في مجملها ليست  

، وهي مختلفة أيضا من حيث القابلية للـسكن وكـذا النشـاط  (324حيث المساحة  معتبرة من 

االقتصادي ، ففي غالبيتها ال تتضمن إقامة سكانية دائمة  وإن وجد  فهي ليست معتبرة  

يـذكر في كـل األحـوال بمفـهوم الديـمومة  ومن ثم فهي أيضا ال تـشكل أي نشاط اقتـصادي

التواجد البشري من ناحية النشاط و اإلقامة ، ولعل أهم جزر البحر   على الوجه الذي يتـطلب

  كريت ،كورسيكا، قبرص ،، سردينيا  هي:جزيرة صقليةاألبيض المتوسط من حيث المساحة 

 .  يـيوبي، رودسإليسبوس ،  ، جزر البليار مايوركا،مينوركا،ابيزا( جربة مالطا ،

حيث أن هذه األهمية  ستختلف لو أخذنا بعين االعتبار  األهمية اإلستراتيجية أو النشاط  

االقتصادي أو التواجد السكاني ، فستكون المسالة مختلفة تماما كوننا سنجد أن التواجد 

بالنسبة للجزر و الصخور األقل  كبيرةالخ ف الط ايشكل نق ، هو ما هذه الجزرالجغرافي  ل

تحديد الحدود البحرية بين الدول خاصة في مجال المنطقة االقتصادية  زاوية  من مساحة 

وهو البعد البحري الذي ي عقد أمور التحديد  أكار لكونه األكار مسافة  مقارنة  الخالصة

ميل بحري ، وهو المدى الذي لم يتجاوزه أي   177باألبعاد البحرية األخرى بمدى يصل إلى 

به من قبل ،  إال الجرف القاري الذي قد يصل مداه إلى الحد األقصى  فبعد بحري آخر معتر

 (. 347ميل بحـري   357في حالة خاصة إلى  

هذه الجزر هي سبب توتر كبير بين مجموعة من الدول التي تريد إما الدفاع عن السيادة 

رافــية أو عليها أو محاولة فرضها عن طريق ادعاءا  تاريخية استعمارية أو امتـــدادا  جغ

ارتباطا  تضاريسية  بحرية ، وقد كانت هـذه المطالبا  المتداخلة بين دول المتوسط حول 

مجموعة من الجزر قائمة في بداية األمر عن طريق فرض سياسة  األمر الواقع مال النزاع 

 ( ، إال أن المجال تـوسع أكـار جغـرافيا  وتعـمق الصراع 341بين المغرب و اسبانيا  

 مع اكــتشاف اقتصاديا  عندما بدأ  تظهر إلى السـطح المصالح الطاقــوية في المنطقة ، أكار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

000  - Montassar ben salem / les zones économiques exclusives  et autres zones  

                                              Fonctionnelles  en méditerranée  - atelier  national  sur les   

                                              Politiques  maritimes intégrées   Tunis 5/6 juin 2012- p  72 - 70 . 
 

 .1421من اتفاقية قانون البحار لسنة   2 الفقرة 02المادة  - 001
 

 المبني على حقوق تاريخية في المنطقة  حسب االدعاء االسباني.  - 000
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في الحوض الشرقي للبحر األبيض المتوسط ، و هي المس لة خاصة   حقول نفط وغاز واعدة

البحري بين كل من لبنان و إسرائيل حول المنطقة  التي أثار   من جديد موضوع التحديد

االقتصادية أوال ، ثم تعمق هذا المشكل أكار عندما دخلت قبرص على خط  النزاع بإبرامها 

اتفاقية لترسيم الحدود بينها وبين إسرائيل وهي االتفاقية التي لم ت خذ بعين االعتبار  المصالح 

 (.341اللبنانية   

ار  حفيظة تركيا من جهة أخرى على أساس  أن ما قامت به قبرص لم نف  المس لة التي أث

ويـمكن أن نضرب األمالة  يراعي مصالح القبارصة األتراك في القسم الشمالي للجزيرة ،

على هذا الموضوع بالنزاعا  الدولية البحرية في المطلب الموالي و التي تناقش بـين 

 لتوضيح.معـطيا  قانونية و سـياسية مـعا من أجل ا

 

 المطلب الرابع: النزاعات البحرية حول الجزر في البحر المتوسط

 

ثار  نزاعا  مختلفة في مجال التحديد البحري واالدعاء بالسيادة على مجموعة من الجزر  

و الصخور البحرية و التي في مجملها قد تشكل عقبة كبيرة في موضوع تحديد المناطق 

المنطقة االقتصادية الخالصة ، ولكون البحر األبيض المتوسط البحرية و في مقدمتها امتداد 

هو في حد ذاته بحر شبه مغلق  لديه الكاير من الخصوصيا  التي تشكل عوامل  اخت ف 

أكار منها عوامل توافق و تعاون  هو يجمع بين ضفتي الحضارة الشرقية  و الحضارة 

دم و الجنوب المتخلف ، إضافة إلى الغربية  من جهة ، ومن جهة أخرى  بين الشمال المتق

ر سابقا( . ستعم  ستعمر و الطرف الم   الطرف الم 

كل هذه العوامل إذا أضيفت إلى منازعا  إقليمية بحرية، فإن األمر سيعمل على التصعيد  

خاص للمعطـيا  القانونية و الجغرافية   بين الدول التي يمكن أن تستعملها  كتعبير وفق تفسير

( األمر الذي يؤدي إلى نش ة النزاع بين األطراف 343معا إذا كانت تقبل ذلك  و التاريخية 

 نتيجة لعـدم تطابق الرؤى، و هي المس لة التي تتضح في الحاال  التالية: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الطرف الغائب و األكار تضررا هي مصر و التي فقد  الكاير من حقول الغاز في المتوسط مع أنها تدخل ضمن -000

 التي تم اإلع ن عنها  من  طـــرف ممـــالي الحكومة  فان التصريحا ومع ذلك  الخالصة،منطقتها االقتصادية          

 النقطة التي سنناقشها في المطلب الخام  من هذا المبـحث.  ذلك وهيتفيد غير  1713/1714 في سنةالمصرية          
 

 في حاال  األحكام الواردة في االتفاقيا  الدولية بصيغة مبهمة تقبل التفسير على أكار من وجه. -000
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 النزاع االسباني المغربي الفرع األول : 

الحالتين  دينصب هذا النزاع المرتبط بالجزر على أربع حاال  نقوم بدراستها مع استبعا 

المرتبطتين بمدينة سبتة و مليلية و التي هي ليست  محور بحانا لعدم ارتباطها بمسائل 

 القانون الدولي للبحار  وهذه الجزر هي : 

 Iles zaffrines/  Islas Chafarinas (   004:أو جزر إشفارن ) الجزر الجعفرية  -0

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كون أنها كانت في الماضي ملج  للصوص الفارين من سلطة الدولة   للجزر الا ث  اشفاران هي التسمية األمازيغية  -004

 في اإلقليم البري ،كما أنها كانت تستعمل كمنطلق ألعمال القرصنة في البحــر األبيــض المــتوسط  بمختلف صورها         

 http://fr.wikipedia.org/wiki التي كانت مستعملة  في ذلك الوقت .        
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هكتار فقط    51.5هي عبارة عن أرخبيل  مساحته حوالي  ،هذه الجزر ةالجغرافي من الناحية

ضع مباشرة للسلطة ــوهو لي  تابع ألي مدينة أو إقليم اسباني له حكم ذاتي ، بـل يخ

 المركزية في مدريد و متكون من ث ثة جزر وهي : 

 األكـبر مـن حيث المـــساحةهـي و   - ile du congrés- Isla del congrisoجـزيرة عائشة  -أ

ا بحيث تصل أعلى نقطة فيها إلى ارتفاع                متر عن سطح البحر.  130و األكار علو 

 وتـوجد عـلـيـها قاعــدة عســكرية     - ile Isabelle II - Isla del Isabel II ب ـ جـزيـرة ايــدو

 اإلداريــين و حــراس البـيـئـة.  اسبـانـية  م هـولة  بالجـنـود وبـعــض الموظـفـيـن              

 .- ile du Roi- Isla del Rey ر ـ جزيرة أسنى 

تقع الجزر  بالحدود الشمالية الشرقية للمغرب  بحيث ال تبعد كايرا عن الحدود الجزائرية  إال 

كيلومترا   فقط  من رأس  74المغربية تقريبا كلم ، ويفصلها عن الشواطئ  10بحوالي 

الماء ، وهذه الجزر باستــاناء الجزيرة الوسطى هي عبارة عن صخور مقــفرة أما الجزيرة 

في  127الوسطى فهي م هولة بحامية عسكرية وموظفين إداريين قد يصل عددهم الى

 للقانـون االسـباني.( وهـي مصنفة أيـضا عـلى أنها محمـية طبيعية طـبقا 344المجموع  

بموجب حاميا  عسكرية 1242وقد بسطت اسبانيا سيطرتها على األرخبيل بداية من سنة 

قبل أن تقوم بإنشاءا  عسكرية على سبيل الديمومة ، وبادعاء المملكة االسبانية السيادة عليها  

ادة المغربية  يمكن أن نتصور االنبعار الكبير الذي سيحدث في األبعاد البحرية التابعة للسي

خاصة بتـوفر اإلقـامة الدائمـة فـوق هـذه الصخور مـن طرف المحمية االسبـانية  و إع ن 

الجزر بماابة محميا  طبيعية يسهر عليها مجموعة من حراس الطبيعة و بعض الدارسين 

التي تمت  111،وإذا رجعنا إلى نص المادة (395)في مجال علوم األحياء و الطبيعة 

أع ه فإننا سنجد جميع المعطيا  التي تم استاناؤها في الفقرة الاالاة  متوفرة في  مناقشتها

 حسب التسمية االسبانية. Isabelle II الجعفرية على األقل في جزيرة ايدو أو  الجزر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وقد وصل تعداد المقيمين فيها في فترا   نالسياسيي و المنفيين   كانت الجزر قد استعملتها اسبانيا  كسجن للمبعدين -004

 نسمة.  1777غاية  إلىمحددة       

  005 -  En 1979 les iles son déclaré "Refuge national de la chasse. 

(zone de protection spéciale pour les oiseaux)-Islas Chafarinas /revistaiberica.com- 03/03/2015 
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        les îles Alhucemas سيمةجزر الح   -0

و هي عبارة عن ث ثة جزر من الناحية الجيولوجية  ذا  طبيعة صخرية تقــع في خليج  

 : الحسيمة وهذه الجزر هي

 /sîle de Nokkor pennon Alhucema  /صـخرة الحـسـيمة  النـكور :جزيـرة  0-0

هي األخرى تــقع في الشواطــئ الشــمالية للــمغرب   و (006) وهذه التسميا  باللغة األربعة

متر فــقط من   277و  377على بعد بين  قبالة مدينة الحــسيمة  النكور و بالضبط في خلــيج 

و هذه الجزيرة أو الصخرة البحرية إن صح التعبير ، لها شـــكل طــولي  الشاطئ المغربي ،  

 (.000) 7.715 ومساحتها حوالي متر عرضا    25متر طوال و 107ب بـعاد ما بين حوالي  

 

بعد  1203ثم احتلها االسبان سنة  1404هذه الجزيرة وقعت تحت االحت ل البرتغالي سنة 

التي كانت متواجدة في القلعة ، وبعد ذلك قاموا بتحصين معركة مع حاميتها المغربية 

 عليها  واستعمالها في الميدان  نالفرنسيي ءدفاعاتها وتركوا فيها حامية عسكرية  مخافة استي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 النكور هي التسمية األمازيغية للجزيرة . -006

000- http://fr.wikipedia.org/wiki  

http://fr.wikipedia.org/wiki
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( 342التجاري بعد ما أظهر ملـك فرنسا نيته في األمر  عن طريق منح رخص خاصة بذلك  

اسبانية تشغلها بصفة  دائمة وترفع فوقها العلم االسباني               وحاليا توجد بها حامية عسكرية  

 و هي تابعة إداريا لمــدينة  مليلية المحتلة هي األخرى من طرف اسبانيا.  كرمز للسيادة عليها

   isla de Mar/ ile de Merجزيرة البحر -0-0

مهجورة  ةالغرب  وهي جزيركلم  إلى   71هذه الجزيرة تبعد عن جزيرة النكور بحوالي  

كلم 7.714تماما وهي في شكل طولي مقوس إلى الداخل بمساحة حوالي 
1
وقد تم استعمالها  

 من طرف االسبان في فترا  ماضية   كمقبرة لدفــن موتاهم بها من الحامـية إن أرادوا ذلك.

 .   isla de Tierra/ ile de Terreجزيرة األرض -0-0

كلم 7.710هذه الجزيرة هي في شكل  مستطيل   بمساحة حوالي  
1  

وهي ال تبعد عن شاطئ 

متر فقط و هي صخرة جرداء لي  بها أية بناية               57الصفيحة المغربي إال حوالي 

 و تواجد بشري سواء كان عسكري أو مدني يذكر على غرار ما رأيناه فـي الجزر األخرى. 

مجملها تدور حولها رواية ب ن السلطان عبد هللا الغالب باهلل  قد تنازل عنها  الجزر الا ث في 

مقابل حمايته من هجما  العامانيين ، لكن هذه   1527فيليب الااني سنة  يللملك االسبان

يوجد  الرواية هي محل جدل تاريخي بين مؤيد لها وآخر نافيا تماما لصحتها من باب  أنه ال

التنازل ، إال أنها تبقى السند االسباني في بسط السيادة عليها واعتبارها يابت هذا  فعليا ما

plazas de sobrania  . خاضعة تماما للسيادة االسبانية و ال تقبل التنازل عليها 

  Pennon de velez de la Gomera (/000صخرة بادس أو جزيرة قميرة ) -0

كلم    57المغربية غرب  الحسيمة  بحوالي تقع في السواحل الشمالية للمملكة وهي جزيرة 

أين تسببت عاصفة بحرية في  1434كان يحيط بها الماء من كل الجها  إلى غاية  سنة 

تكدي  كميا  كبيرة من الرمل البحري في المنطقة  القناة المائية البحرية  التي كانت تفصل 

( مما أدى إلى تحــول  الجزيرة عن اليابسة في الشاطئ المغربي ولذلك تسمى بالجزيرة

 الجزيرة إلـى رأس بحري أو شـبه جـزيرة نـظـرا ل رتبـاط باإلقــليم البـري.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مي دي  1203هجري  1724رة النكور : متى و كيف سقطت بيد اسبانيا سنة جزي -الغلبزوري فؤاد -000

 .02تطوان ص   1422ديسمبر   71مجلة الجيوب السليبة  العدد          
 

 المدينة الساحلية و كذا  وادي بادي  الذي يصب في البحر بالقرب منها  ،أما تسمية القـميرة   إلىتسمية بادي  ترجع   -000

 قبيلة غمارة األمازيغية التي أخذ االسبان التسمية منها . إلىأو الغميرة فاألمر  يرجع          
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متر  و مساحة  20و الجزيرة من الناحية الجغرافية عبارة عن صخرة ترتفع عن الماء بـ 

هكــتار، وقد كانت في الماضي تشــكل المرف  البـحري لمدينــة فــاس و أقــام  1.4حوالي 

( 477   يلعامانيين عليها محمية  عسكرية وهذا  بعد االتفاق مع  الملك أبو الحسن الوطاسا

م هزم االسبان العامانيين في معركة حولها ، و استولوا على الجزيرة وهو 1524وفي سنة 

وي تواجد  الذي تحول إلى احت ل و استمر إلى غاية اليوم ، وكانت الجزيرة ت ءاالستي 

نسمة إضافة إلى النشاط التجاري و السياحي الذي كان يـتم  477بشري دائم  قد يصل إلى 

فإنها تخضع  les plaza Menores ( ، و الجزيرة بصفتها 471بالجزيرة عن طـريق البحر 

على عك  مــدن سبـــتة و ملـــيلة  في التراب المغربي التي  للسلطة المركزية في مدريد

 . les plaza Mayores  ديـها نـوع من الحكم الذاتي بصفتهاأصـبح ل

                

وتوجد بالجزيرة اليوم حامية عسكرية اسبانية  دائمة  ، ويحصل في بعض األحيان أن تدخل  

في مناوشا  مع مواطنين مغاربة على الشاطئ أو على الجزيرة نفسها مال ما حصل  في  

حين ما قام أربعة نشطاء من اللجنة  الوطنية لتحرير سبتة و ملــيلية و هي   1711أو   14

ألجهزة الدولة المغربية  ، بالتسلل إلى الجزيرة و رفع العلم المغربي عليها  لجنة غير تابعة

وهو األمر الذي دفع ب فراد الجيش االسباني بالتدخل و التحفظ عليهم  ليتم إط ق سراحهم 

االسبانية على  ةويحاول المغاربة إظهار وجهة نظرهم في عدم االعتراف بالسيادفيما بعد ، 

 على أنها جزء من التراب المغربي في كل مناسبة تسـمح بذلك.  الجزيرة والت كيد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1715مجلة هيسبري  االلكترونية  -  1711نوفمبر -: الجزر المغربية المحتلة من طرف اسبانيا  ابراهيم بيدون -411
 

401- Portail : Ceuta –Melila et Plaza de Soberania  / wikipedia- l’encyclopédie libre.  
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 Ilot de persil  /perejil جزيرة ليلى/ جزيرة تورة/ -4

لديها تسميا  مختلفة كما هو مشار إليه أع ه ، فقد عرفت عند هذه الجزيرة هي األخرى  

العرب و األمازيغ باسم جزيرة تورة و هو االسم المستعمل لحد اآلن لدى السكان المغاربة 

 وهي األكـار استعـماال (471لها ، إال أن التـسـمية الشائعة لها هـي جزيرة ليـلى   نالمجاوري

و هي عبارة عن مرتفع  الجزيرة تقع في مضيق جبل طارق ،من الناحية الجغرافية ، 

متر، والجزيرة   ال تبعد عن  07هكـتار تقريبـا و ارتفاع يصل إلى  1.5صخري بمساحة  

متر تقريبا في أقصر نقطة إال أنها تبعد عن الشواطئ  177الشواطئ المغربية إال بحوالي 

كلم ، وهي خالية من  72تة بحوالي كلم  وعن مدينة سب 14االسبانية بمسافة تصل إلى 

السكان تماما أو أي بناء آخر، إال أنها كانت تستعمل  من طرف الصيادين و الرعاة المغاربة 

 في فترة الجزر و انخفاض مستوى البحر حيث يمكن العبور إليها .

 

هذه الجزيرة هي محل نزاع تاريخي بين المغرب و اسبانيا ،  و كانت البرتغال أول من 

مع مدينة سبتة  ثم خضعت للتار  1222ثم تنازلت عنها إلى اسبانيا سنة  1415احتلتها  سنة 

لتعود مرة ثانية السبانيا  إلى غاية إع ن الحماية عن  1213و  1272البريطاني ما بين 

والذي شمل جزيرة ليلي أيضا ، وفي  1411من طرف اسبانيا و فرنسا  سنة  الشمال المغربي

أعلنت اسبانيا عن رفع الحماية عن الشمال المـغربي دون أن تقـدم أي استانــاء    1452سنة 

 ومـن ثـم اعـتبر المـغرب أن الجزيـرة عاد  إلى الســيادة المغربية على أساس أنها جـزء من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وهــي تعني الجزيرة ، فــي  la isla ou la ila والتي يمكن أن تكون حسب بعض المراجع  تحويل للكلمة االسبانية   -410

 إلى اعتبار أن التسمية ترجع  إلى نوع من النبا  و الذي يــعرف      wenceslao seguera Gonzalezحين ذهب          

 أنظر في هذا:  –المتواجد بكارة فوق الجزيرة   persil ou (fenouil de mer) باسم           

     -wenceslao seguera Gonzalez-Nuestra vecina- la isla perejil - in - www.elistas.net  
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( ، كما أن جزيرة ليلى لم تكن 473اإلقليم البري و هي متواجدة في المياه اإلقليمية المغربية 

أي من أقاليم السيادة وإنما كانت منضوية تحت نظام الوصاية   plazas de sobrania أبدا من

،وقد حدث في الستينا  أن تواجد جنود مغاربة في الجزيرة  خ ل 1452الذي تم رفعه سنة 

  1771جويلية 11على ذلك ، إال أنه في  ضالسبانيا و الـذي لم يقـدم أي اعـترا احكم فرا نكو

من أشبال البحرية المغربية بالنزول فوق  أرض الجزيرة  بدواعي مراقبة الهجرة  72قام 

غير الشرعية ومكافحة تجارة المخدرا  ، إال أن اسبانيا رفضت ذلك و قامت بإرسال قوا  

طقة على أساس أن الجنود قاموا برفع العلم المغربي فوق الجزيرة ، و قد شوهد  بحرية للمن

قامت قوا   1771جويلية  10أيضا قطعة بحرية مغربية بالقرب من الجزيرة ، وفي فجر 

( أين ألقت القبض على الجنود المغاربة  الذين تم 474اسبانية بعملية إنزال فوق الجزيرة  

ى الحدود المغربية بمدينة سبتة، و بقيت القوا  االسبانية في إط قهم في نف  اليوم عل

الجزيرة ،و مع ظهور بوادر الحرب تدخلت الواليا  المتحدة األمريكية للوساطة بين 

الطرفين  بطلب من اسبانيا ، أين تم التوصل إلى اتفاق يعيد  األمر برمته  إلى الوضع السائد 

أي على ما كان عليه الحال قبل نزول الجنود المغاربة      Status quo ante bellumمن قبل 

 -جزيرة  ال يشغلها أي أحد و غير م هولة إال أنها محل مطالبة من الطرفين في نف  الوقت -

إال أن تواجد هذا المشكل من ش نه أن يعرقل مس لة الحدود البـحرية المغربية االسبانية كما   

طقة االقتصادية المغربية  محل عرقلة قـانونية ، و لذلك يعتمد أنـه يضع البحر اإلقليمي و المن

المغرب في مطالبته في الحق علـى الجزيرة باالعتماد على األس  التاريخية و الجغرافية 

 .األولوية في الحيازة و الملكية معاو األس  القانونية إلى ضافةإ، التي تخدمه أكار من اسبانيا

ه الجزر  مالها مال عدم االعتراف بشرعية السيادة ذانيا على هالمغرب ال يعترف بسيادة اسب

على مدينتي سبتة و مليلية كونها في نظر المغرب هي ليست سوى الصورة األخيرة 

ه الجزر عاد  إلى ذل ستعمار في القارة اإلفريقية، وبالنسبة للمغرب أيضا السيادة على ه

 المغرب في نهاية الخمســينا  عندما تم إلغاء نظــام الحماية الذي كانت تفــرضه اسبانيا على  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 403-François Taglioni /les petits espaces insulaires au cœur des revendications 

                                     Frontaliers maritimes dans le monde - in-revue de L’espace  politique 

                                     - n° 01/2007- p10. 

404- opération – Recuperar Soberania  ou Romeo Sierra. 
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، و بانتهاء ذلك النظام فانه يمكن اعتبار  رفقة فرنسا  بعض المناطق  من الشمال المغربي

جميع األقاليم الشمالية قد عاد  إلى  السيادة  المغربية بما فيها الجزر المذكورة أع ه خاصة 

نه أتلك الجزر التي ال تتضمن أية مظاهر للحيازة أو التواجد االسباني  البشري عليها ، كما  

 .لوقتلم يتم استاناءها ب ي إع ن خاص في ذلك ا

في كاير من المرا  يطالب المغرب بضرورة الدخول في مفاوضا  مع اسبانيا  من أجل 

ه الجزر إلى السيادة المغربية عن طريق القنوا  الدبلوماسية  ذلة استرجاع ه التوصل إلى مس

في حين تعتبر إسبانيا جميع الجزر المذكورة أع ه  (405بدل اللجوء إلى الوسائل األخرى  

  استنادا إلى الحيازة التاريخية لها في المنطــقة السبانيةيتجزأ من تراب المملكة ا جزءا ال

 وهي تطــلق  ،للــتنازل عنـها أو مناقـــشة مســـ لة السـيادة علـــيها  تماما وهي غير مستعــدة

 

 (وهي تعني ممارسة السيادة على ذلك الجزء من plazas de sobrania   406عليها  تسـمية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عندما أرسل بعض الجنود إلى   1711الوحيدة التي استعمل فيها المغرب المظاهر العسكرية هي في جويلية  الحالة -405

 .جزيرة ليلي         

- 406-plazas de sobrania –En espagne   (lieux de souveraineté)                                

         ou Présides en français, sont cinq territoires localisés en Afrique du Nord près des côtes 

marocaines de la mer Méditerranée ' Tous ces territoires sont sous la souveraineté espagnole 

et sont parfois également désignés par le terme d'Afríca Septentrional Española « Afrique du 

Nord espagnole » ou simplement África Española  « Afrique espagnole ». 
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يجية لها في مجال الرقابة البحرية على المياه الجنوبية إضافة إلى األهمية اإلستراتاإلقليم 

المغرب   معلة ترسيم الحدود البحرية  نها في نف  الوقت ترفض مسأ إالللبحر المتوسط ،

، وهذا مخافة فتح  بالرغم من المطالبا  الكايرة من طرف المملكة المغربية في هذا االتجاه

بدخول بدرجة نحو األعلى  اوقد ازداد الوضع تعقيد مس لة مناطق السيادة كما تدعي هي ،

العامل االقتصادي في المس لة بحيث أكد  بعض الدراسا  إلى وجود ثروة نفطية على طول 

 .ليةـرأس الماء ووصوال حتى إلى مدينة ملي منشمال المغرب  الساحل المتوسطي

ة رسم الحدود البحرية و يمكن لنا أن نتصور في ضل هذه المعطيا  كيف يمكن أن تتم عملي

للمغرب مع اسبانيا نظرا لوجود مشكل هذه الجزر بين الطرفين مما سيعقد كل مجال لتحديد 

فما بالك بموضوع المنطقة االقتصادية الخالصة ذا  البعد  ،  حتى البحر اإلقليمي في حد ذاته

الجغرافية التي  األكار مساحة وعمقا في اتجاه البحر العالي ، ولنا أن نتصور حالة الجيوب

ستنش  في األقاليم البحرية المغربية الشمالية إذا أخذ  هذه الجزر بعين االعتبار و ما سينش  

 .عنها من توتر في الع قا  بين البلدين  

جل هذا لم تقم اسبانيا بالمساس بهذا المجال البحري لما أعلنت عن منطقة حماية أومن   

بحيث جعلتها تمتد من نقطة محددة غربا وهي  (470 الصيد في البحر األبيض المتوسط 

NEGRA-AU -CABO DE GASTA PUNTA بحيث تتحاشى كل  ، °181في اتجاه

ه النقطة تشكل التقاء الحدود ذكون أن ه  ALBORANاحتكاك مع المياه المغربية في بحر

وهو ما  ( ومنها يتم االتجاه نحو الشرق دون الغرب472البحرية بين الجزائر و المغرب  

ن مد جزيرة البوران االسبانية أيفسر رغبة اسبانيا في تفادي أي نزاع مع المغرب خاصة و

 هاو لذلك يصر المغرب على اعتبار، بمنطقة اقتصادية من ش نه أن يضر المياه المغربية 

 .111/3صخرة بحرية ال يمـكن أن تتحصل على منطقة اقتصادية حسب المادة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المؤرخ    174رقم   BOEو المنشور في  71/72/1440المؤرخ في  1315/1440بواسطة المرسوم الملكي  رقم  -410

 . 31/73/1777المؤرخ في  431بالمرسوم الملكي رقموهو معدل   15212صفحة  12/72/1440في         

410 -VICTOR  LUIS  GUTIERREZ CASTILLO : L’Espagne Et Les  Problèmes de    

                                               La Délimitation en Méditerranée. 

                                               in- La Méditerranée  et droit de la mer  a L’aube du 21   siècle -   

                                               éditions  bruylant –sous la direction de   GUISEPPE CATALDI-  

                                               Bruxelles   2002. P 173.   
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 الفرع الثاني :النزاع االسباني  البريطاني 

بريطانيا العظمى متواجدة في البحر األبيض المتوسط في نقطتين  سبق و أن أشرنا ب ن 

 بحريتين  هما صخرة جبل طارق قرب السواحل الجنـوبية السبـانيا ، و القاعـدة البحرية في

Akrotiri et Dhekelia ن كانت المنطقة الاانية ال تخلق مشاكل طبقا ، و لئ شرق المتوسط

لى لقواعد قانون البحار و الع قا  الدولية ، فان اإلقليم األول هو محل منازعة دائمة سواء ع

مستوى الع قا  باالدعاء حول السيادة أو فيما يخص  االمتداد البحري لصخرة جبل طارق  

هذه الصخرة ال تحمل مفهوم الجزيرة ،إال أننا أقحمناها ضمن هذا المحور و هذا  مع أنو 

البحري التابع لها و الحق فيه طبقا لقواعد  دلة االمتدا ا ل رتباط المتشابه حول مسنظر  

 السيادة.بدعاء اإل اسبانيا فيما يخص و ما تبعه من نزاع مع  القانون الدولي للبحار

   Rocher Gibraltarصخرة جبل طارق    

كون شبه جزيرة  ذا  تكوين جيري بها الكاير من جبل طارق هو عبارة عن صخرة ت   

 رتبـط مع البــر مـن الناحية الشـمــالية    ت (،474مغارة   177إلى المغارا   و التي قد تــصل 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الجيري للصخرة .المغارا  ناتجة عن ت ثير الماء في التكوين  -410

http://fr.wikipedia.org/wiki/Akrotiri_et_Dhekelia
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 طة فـي الصخرة تصــل و أعلى نقـ ( ،417متر   357ه ـال يتـجاوز عرض بشريط ضيق جدا

والي ــمتر على مستوى البـــحر و الكل يــتربع على مساحة تصل إلى ح 412إلى ارتفاع 

كلم  6.7
1

 ،وهي غير دقيقة نظرا الخت ف مفهوم المساحة بين اسبانيا و بريطانيا كما سنشير

كلم ، به مدينة  ومطار  14قرب نقطة له على الساحل المغربي تصل إلى و أ ، إليه الحقا

ر من طرف حكومة محلية لها االستق لية في التسيير عن حكومة  التار جبل طارق و هو ي سي  

و هي عضو في  ، البريطاني بلندن  في كل شيء ، ما عدا قضايا الدفاع و الشؤون الخارجية 

ماعدا االتحاد الجمركي و المالي و الزراعي على غرار  1403وربي بداية منذ االتحاد األ

 بي . واالنضمام البريطاني ل تحاد األور

وتعود التسمية إلى الفاتح األمازيغي المسلم طارق بن زياد الذي عبر المتوسط و نزل بها سنة 

رة على شبه الجزيرة مي دي ، وعلى الرغم من تداول االسبان و البريطانيين السيط 011

لما احتلتها  1074فان التسمية بقــيت نفسها، ويرجع تواجد البريطانيين في الصخرة إلى سنة 

القوا  البريطانية بعد معركة بحرية  و استمر النزاع المسلح بغية استردادها إلى غاية سنة 

تم التنازل فيها و التي Utrecht  جويلية على معاهدة أوتريخت 13أين تم التوقيع في  1013

منها  17نهائيا لبريطانيا عن جبل طارق بالتعبير الحرفي الذي جاء في نص المادة 

و ظلت اسبانيا تحاول استرداد الجزيرة فيما بعد بعدة عمليا  بحرية عسكرية  (  411 

جميعها لم تفلح ، و ينظر البريطانيين على أن جبل طارق  حاوال  الحصار المتتالية إال أنوم

و قد كانت هناك محاوال  للتسوية بين الطرفين  ،هو أرض بريطانية ال مجال للشك فيها 

لوقيت بمظاهرا  عارمة من طرف سكان اإلقـليم أيـن تم رفض أي مسالة تـتضمن موضوع 

 ادة االسبانية.االنـفصال عـن التـار البـريطاني والعودة إلى السي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يناء    انط قا من الم –الشريط في أصله الطبيعي لم يكن بهذا العرض  و إنما تمت توسعته في بداية القرن العشرين  -401

 www.cronicle.giموقع  أو .www.gibraltar.gov.gi   أنظر في هذا الموقع  الرسمي لحكومة جبل طارق        

 

411-  le roi Catholique en son nom et celui de ses héritiers et successeurs cède… a la 

Couronne de Grande Bretagne la pleine et entière propriété de la ville et des châteaux de 

Gibraltar,   conjointement a son port , défenses et forteresses qui lui  appartiennent , donnant 

ladite propriété  de manière absolue afin quelle  lait  et en jouisse de plein droit et pour 

toujours , sans exception  ni aucun empêchement-  

In-Laurent Lombart   – Gibraltar et le droit a l autodétermination perspective actuelle – 

          AFDI 2007-volume 53  p 161.          

http://www.gibraltar.gov.gi/
http://www.cronicle.gi/
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بل إن األمر ذهب إلى أكار من ذلك فلقد تم إجراء استفتاء مرتين في هذه النقطة ، إلى أن 

ويتضمن النزاع ، ( 411نتيجته كانت دائما رفض االنفصال عن التار والسيادة البريطانية 

بعودته إلى سيادتها و الااني  بعدم األول متعلق بمطالبة اسبانيا  ، حول جبل طارق شقين

 من الميناء.  اانط ق يأحقية اإلقليم البريطاني في امتداد بحر

 فيما يتعلق بالسيادة على اإلقليم : -0

إقليم جبل طارق  هو إقليم ال يتمتع بالحكم الذاتي حسب ما هو مشار إليه في دستور حكومة  

ة و الدفاع من اختصاص  المملكة المتحدة حيث تعتبر مسالة الشؤون الخارجي ، جبل طارق

وبذلك  ،نه إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي ر  في قائمة األمم المتحدة  على أواإلقليم مدر

نه معني بمسالة تصفية االستعمار ومن ثم فهو محل مناقشة دورية في اللجنة صنف على أي  

لب اسبانيا بإعادة النظر في بنود (، و لذلك تطا413الرابعة أو لجنة األربعة و العشرون    

الــتي تم توقيعها تحت اإلكراه ، إضافة إلى   1013لســنة  Utrecht   اهدة أوتريختـــمع

أن اإلقليم يقع في الحدود الطبيعية لدولة اسبانيا و من ثم فهو يشكل عائق أمام الوحدة اإلقليمية 

البلدين متنازعين حول المساحة في  و من جهة أخرى، ( هذا من جهة 414للملكة االسبانية  

ما يسمى جبل  أو zone neutre britanniqueمنطقة  ما يعرف  حد ذاتها  و بالضبط حول

ي في الوقت الذ 1232يه بريطانيا منذ سيطر علالذي ت   seconde Gibraltarطارق الااني

م عن هذه المنطقة لم تتكل 1013لســنة  Utrechtاتفاقية  أن إلىتعارض ذلك اسبانيا استنادا 

 ( . 415لفظا مقارنة بالمناطـق األخـرى التـي تـم تعـدادها  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ال. 44نعم للتار البريطاني مقابل  11132وكانت نتيجته  1420 جرى سنة لاالستفتاء األو -400

 ال للسيادة المشتركة. 120للتار البريطاني مقابل  نعم 10477 و كانت نتيجته 1771االستفتاء الااني جرى سنة        
 

 وكانت    1254بموجب ال ئحة رقم   1421نوفمبر سنة  10في  شئتأن المتحدة لألممهي لجنة تابعة للجمعية العامة  -400

 عضو ومنها اشتقت ا تسميتها وهي مختصة باألقاليم غير المتمتعة  14 إلىعضو ثم تم توسيعها  10متكونة من         

          ةال ئحومن بين مهامها الرسمية أيضا  العمل على  تطبيق  ،الصحراء الغربية  مالبالحكم الذاتي إنهاء االستعمار(          

 و تعقد جلساتها بصفة  دورية كل سنة في شهر أكتوبر. أنظر في هذا:،  1514رقم  األممية        

F-MARTINE / Le comité  de décolonisation et le droit international / RGDIP 1970-P 357-358     
 

 نه لي  له نف  أ إالوهي المسالة المشابهة لسبتة و مليلية في السواحل الشمالية للمغرب من حيث السبب الجغرافي  -414

 المتحدة الخاصة باألقاليم الغير متمتعة بالحكم  مماألسبتة ومليلية غير مسجلتين في قائمة  أنالوضع الجغرافي كون        

 الذاتي .        
 

   415- Laurent Lombart   – op cit /p 163. 
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الوصول إلى السيادة المشتركة مشاورا  بين الطرفين مفادها  و قد بدأ  اسـبانيا و بريطـانيا

مع ،القاعدة العـسكرية ذلك إال أن حجر العارة هو رفض بريطانيا أن يـشمل  ، على اإلقـليم

مـن مساحة اإلقليم ،إال أن اسبانيا  تطالب بمسالة اقتسام  % 07الـعلم أنها تــشكل تقريـبا 

و إمكانية أن يتحصل  ( ،415 في اإلقليم  ة العسكريةبما فيها المنش  شيءالسيادة في كل 

في نف  الوقت مع المحافظة على النمط البريطاني في الحياة  ةالسكان على الجنسية المزدوج

أين يتم الوصول    condominiumوهذا وفق النظام المعروف في القانون الدولي بتسمية 

 (.412   بموجب اتفاق بين الطرفين إلى بسط سيادتين حول نف  اإلقليم في نف  الوقت

الجارية بين البلدين و هذا بسبب   إال أن اسبانيا تبقى ضد مسالة إقحام السكان في المشاورا 

الت ثير الذي كان سلبيا على مصالحها من خ ل االستفتاء الذي تم مرتين و تم فيه رفض 

م محورية لبريطانيا كون أن دستور إقليم جـبل طارق يلز نقطةالسيادة االسبانية  ، وهذه 

مما ، فرضتها نتائج االستفتاء الذي تم حالة وهي  استشارة السكان في كل المسائل الجوهرية،

علمين وث ثة أصوا   -Two flags ,tree voices - على الطرفين تطبيق قاعدة لزاما  أصبح

التفاوض يتم بين اسبانيا من جهة و بريطانيا و ممالين عن سكان جبل طارق من  أن أي -

إال أن اسبانيا ترى ضرورة إتباع نف  األسلوب الذي استعملته بريطانيا ،( 410  جهة أخرى

 مع الصين حول مستقبل هونج كونج  أين لم تتم استشارة السكان وفق مفاوضا  ثنائية .

نه محـــتل من طرف بريطانيا  ومن تنـظر إلى اإلقـليم على أ لوتبقى اسبانيا في كـل األحوا 

وهي ال تتوانى في بذل أي جهد من أجل هذا الهدف أو استعمال أي منبر في حقها المطالبة به 

يادة عـلى جـبل طارق دون إشـراك سـكان ـهذا االتجاه بغــية استرداد  السيطرة و الس

في أي اتفاق حول مستقبل شبه الجزيرة، هذا في الوقت الذي  LIANITOS (418)  يمـاإلقل

عن السيطرة الفعلية للتار البريطاني  ف كار أكارستق ل بالتدرر و يبتعد االإلى  اإلقليميسير 

 .1772سنة  في المجال االقتصادي واالجتماعي خاصة مع دستور جبل طارق الصادر

ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1771اكتوبر-جريدة األهرام -الصراع على األمن و السيادة في مضيق جبل طارق –احمد دياب   - 405

 وهو نظام مازال قائما في ، فرنسا  بين بريطانيا و vanuatuفي  37/70/1427غاية  إلىهذا  النظام  كان قائما  -406

 . 1252بين فرنسا و اسبانيا  منذ   أشهر 72يتم حكمها بالتداول كل  أين faisans ou ile de la conférenceجزيرة       
 

417- Laurent Lombart   – op cit /  p 163 

 التسمية االسبانية لسكان جبل طارق  و هذا بسبب  لهجتهم الخاصة. -418
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 فيما يتعلق بالحق في االمتدادات البحرية : -0

فهي تعطي  ،مختلفة تماما عن السابق  فيما يخص االمتداد البحري وجهة النظر االسبانية  

بحيث تشير إلى أن اسبانيا بموجب المادة Utrecht من اتفاقية  17تفسيرا خاصا لنص المادة 

الـذكر لم تتنازل إال على المدينة فقط و الميناء المرتبط بها  والحصن المبني فيه  ةالسالف

 :على  لنازالتي عدد  مس لة  الت 17ريح  الوارد في المادة ودفاعاته وهذا حسب اللفظ الص

  - de la ville et des châteaux de Gibraltar, conjointement a son port , défenses et         

     Forteresses qui lui  appartiennent- .    

ال يحق لحكومة جبل  منهو  و بالتالي فان المادة لم تشمل المياه اإلقليمية إلقليم جبل طارق

ومن ثم فانه من حق السفن ، طارق أن تدعي ب ية سيادة بحرية في عرض السواحل االسبانية 

االسبانية أيا كانت ،صيد ، تجارية و عسكرية أن تبحر في اإلقليم البحري االسباني بمفهوم 

د توقيع ، فعنعن ذلك  سيادي ، إال أن الطرح البريطاني و حكومة جبل طارق مختلف

االتفاقية المعنية لم يكن هناك مفهوم  للبحر اإلقليمي و إنما كان االحتكام إلى مدى المدافع 

ولذلك لم تتم اإلشارة إلى مياه جبل طارق في االتفاقية ، كما تستند بريطانيا إلى قواعد القانون 

ومدرر في قائمة الدولي للبحار ، فكون أن إقليم جبل طارق منفصل  باعتراف األمم المتحدة  

األقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ، فان هذا الكيان من حقه التمتع بكل الحقوق التي يقر بها 

 و التي من بينها قواعد القانون الدولي للبحار. من التنظيما   القانون الدولي  لماله

بحرية مستندة  البحر اإلقليمي الخاص بها هو ث ثة أميال أنولقد أعلنت حكومة جبل طارق  

نه من  يملك األرض يملك الحق على االمتداد البحري ، وفي كل مرة تحتج أ  إلىفي ذلك 

حكومة اإلقليم على كل توغل للسفن االسبانية في مياهها ،في الوقت الذي ترى اسبانيا أن مياه 

ير من خر، و كانت سفن الصيد وراء الكاآ شيءجبل طارق ال تتعدى  مياه الميناء فقط  دون 

يعمل على تنظيم مسالة   1444الصداما  مما دفع بمدريد ولندن إلى التوصل التفاق في سنة 

الصيد بين الطرفين  بحيث يمكن للسفن االسبانية الصيد في المياه الخاصة بجبل طارق      

 1711( في شــهر ماي 414إال أن حكومة جبل طارق تراجعت عن تطـبيق هـذا االتــفاق  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
400  - MATHILDE GERARD    : Le  Rocher De Gibraltar Ravive Les Tensions Entre Londres      

                                                    Et   Madrid –Le Monde -22/05/2012.  
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أميال بحرية الخاصة بالبحر  73من الصيد في  ةو أصبــحت تمنع سفن الصــيد االسباني

وأعلنت عن مجموعة من التــدابير من بيــنها بناء  ن لشبه جزيرة جبل طارق اإلقليمي

الذي أثار أزمة دبلوماسية بين  يالشيئ ،رصيف بحــري و هذا بدواعي  حماية البيئة البحرية 

البلدين خاصة لما أعلنت اسبانيا أن سفن الصيد سترافقها من اليوم فصاعدا سفن البحرية 

مت بتكايف عملية المراقبة الجمركية في نقطة االسبانية في خرجاتها الخاصة بالصيد، كما قا

العـبور مع اسبانيا مما خلق طوابير من االنتظار تصل إلى الساعا  الطويلة من أجل العبور 

 الحدوديتين  .  بين النقطتين

فان اسبانيا ترفض عرض مسالة المياه ، ونتيجة لضعف الطرح االسباني في هذه النقطة  

دولية  مهما كان نوعها أو اتفاق تحكيم خاص مخافة أن يتم الحكم اإلقليمية على أية محكمة 

من اتفاقية  17( لنص المادة 417ضدها ، وهي بذلك تتهم بريطانيا بإعطاء تفسير واسع 

 إلىوتبقى تنظر  ،  رأيهاوهو التفسير الذي ال يتحمله النص في حد ذاته حسب   1013

الرمح  في ظهر اسبانيا على حسب تعبير  ن لم تكن بماابة الوضع على أنه حالة شاذة إ

( و صاحب السياسة القومية 411فرانسيسكو فرانكو الدكتاتور االسباني في فترة السبعينا   

 عندما وصفه :

      *  Le rocher constituait une  banderille plantée dans le dos de l’ Espagne  *  

ب ي حقوق بحرية  la baie d’Algeciras تعترف لجبل طارق في خليج   و إذا كانت اسبانيا ال

مر لو أعلنت حكومة جبل طارق عن ببحر إقليمي فقط ،فكيف سيكون األعندما يتعلق األمر 

منطقة اقتصادية خالصة في مواجهة المغرب في اتجاه الجنوب  وفق قاعدة خط الوسط نـظرا 

انط قا من الحدود الشرقية لصخرة جبل طارق في لقصر المسافة، أو  تم اإلع ن عن ذلك 

مواجهة اإلقليم البحري االسباني ، طبعا سيكون نتيجة لذلك األمر أزمة سياسية غير مسبوقة 

 تسمح بـذلك  1421على الرغم من أن قواعد قانون البحار و أحكام القـسم الخام  من اتفاقية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

401- NORA MAREI : le Detroit de Gibraltar, fenêtre sur le monde pour l’Espagne- 

                                              in  Historiens et Géographes – n° 408 p 123. 

 

400- Zakya Daoud : Gibraltar, improbable  frontière – de colombe aux clandestins/ tome 02 

                                     -Les colonnes d’hercule/ Séguier édition -27/02/2002- P 60. 



115 

 

إال أن األمر من الناحية العملية يحتار إلى التفكير و الت ني أكار من أي شيء آخر،كون أن 

الطرح االسباني مبني على ضرورة إنكار شعب خاص بمنطقة جبل طارق  بمفهوم الشعب 

وفق قواعد القانون الدولي العام ، مع العلم أن هذا المفهوم هو غير محدد في قواعد القانون 

ا و( وإنما في نظر اسبانيا األمر متعلق بمعمرين جاؤ411ي  وهذا لسبب غير مفهوم  الدول

من الخارر  انط قا من مفهوم المستعمرة ال غير، ومن ثم ف  يمكن أن يكون لهم الحق في 

به في األقاليم الشمالية  اإلقرارطلب تقرير المصير ، و هو نف  المفهوم الذي ترفض اسبانيا 

القواعد العامة في هذه المسالة تؤكد إمكانية تحقق ذلك مالها مال حالة  أن الإالمغربية ، 

فان الحق في تقرير   S- calogeropoulos-stratis isolaالصحراء الغربية ، فحــسب األستاذ 

 المصير بالنسبة للشعوب التي ترغب فيه يشترط  أربعة شروط  و هي : 

 عموما إلى حد ما ، وقادرة على التعـــبير        تواجد مجموعة من السكان  بطريقة منسـجمة  -أ

 الجماعي الموحد  النشغاالتها  الموحدة .      

 أن يكون تواجدها فوق إقليم محدد و متجان  هو األخر إلى حد ما على األقل في غالبيته   -ب

 قليم في العيش المشترك فيما بينها و في نف  الوقت  اإلرادة المشتركة للسكان فوق ذلك اإل  -د

 الرغبة في  االنفصال عن الدولة المرتبطة بها سياسيا .      

 .(413كون نواة سـلطة مستــقبليةوجود تنظيم داخلي يتكلم باسم السكان و يعـبر عنهم ي   -ر

هو مذكور أع ه   و الظاهر أن جميع هذه الشروط متوافرة في سكان جبل طـارق حسب ما

على الرغم من أن هذه الشروط غير معتمدة في أي اتفاقـية أو قرار محكمة تحكيم  أو محكمة 

القضاء أو التحكيم اللجوء إلى قضاء دولي  ، إال أن هذا الواقع هو ما يفسر تراخي اسبانيا في 

 من االعتماد على الدولي ،كون أن أسانيدها ليست قوية بما يكفي  للسير في هذا االتجاه  بدال

   : األسانيد الجغرافية ،ألنه وحسب تعبير العاهل االسباني الملك خوان كارلوس

 (.414  -في السياسة من األفضل أحيانا الحفاظ على الجمود عوض تحريك الملفا *    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

400- Edmond JOUVE – LE  DROIT DES PEUPLES – PARIS PUF- 

                                                  COLLECTION.  »Que sais-je » 1986/ p 07. 

400 -Spyridonas calogeropoulos-stratis isola- le droit des peuples a disposer d,eux mêmes. 

                                                                           - Bruxelles, Bruylant , 1973 – p 171.172. 

   رةتصريح كانت أشار  إليه الصحف االسبانية على أن الملك االسباني ذكره في بداية الامانينا   و أعاد  اإلشــا - 404

 العدد  الصادر    -جبل طارق صخرة بريطانية في خاصرة اسبانيا  -األلمانية في مقال تحت عنوان  DWصحيفة   إليه        

 . 1714-71- 14 في        
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 الفرع الثالث : النزاع التركي اليوناني 

حسب التسمية  ,  mer Égée النزاع التركي اليوناني يتمحور في الواقع حول بحر ايجه 

فباإلضافة إلى النزاع التاريخي بين الدولتين  ، اليونانية و األناضول حسب التسمية التركية 

( فان مسالة الحدود بين الدولتين  تتمحور في الغالب حول 415  البيزنطية و العامانية

كار االمتداد البحري الذي يفصل بينهما  والذي هو جزء من البحر األبيض المتوسط  يضم أ

د تحدي موضوع علىجزيرة وصخرة بحرية يتنازع الطرفين السيادة عليها و 2777من 

 المعترف به في القانون الدولي. -- la terre domine la merبدأالحدود البحرية استنادا لم

 

عقده كارة الجزر في بحر ايجه الذي ت   هما  وومن أجل هذا وجب تحديد اإلقليم البري أوال بين

من جهة ومن جهة أخرى توزيعها بطريقة فوضوية وغير متناسقة و متداخلة لدرجة الت م  

عقد من األمر الذي ي   اإلقليم البري من جهة و في نف  الوقت خضوعها لسيادة مغايرة  مع

 .ه اإلقليم الجوي مسالة التحديد البحري سواء بالنسبة للبحر اإلقليمي أو الجرف القاري ومن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .م1453بدأ  السيطرة العامانية على بحر ايجه بداية  من فتح القسطنطينية سنة  -405
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أين تم  1413و لقد تم ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في بحر ايجه في معاهدة لوزان لسنة 

التنازل على بعض الجزر بطريقة تبادلية بين اليونان و تركيا مع إلزامية هجرة السكان بين 

وانتقل ، اليونان  إلىمليون يوناني من تركيا  1.2الدول و الجزر كل حسب جنسيته أين انتقل 

تركي من اليونان إلى تركيا ،  باستاناء سكان مدينة اسطنبول ، مع ضرورة نزع  325.777

أي تسليح من الجزر المتنازل عليها لليونان ، و قد تمت اإلشارة إلى استبعاد أي مفهوم 

على أن تبقي الجزر التي ال تبعد من الساحل التركي أكار للسيادة المطلقة على بحر ايجه ،

و قد اعتمد  االتفاقية هنا معيار القياس  ، (412بحرية تحت السيادة التركية  أميال  73من 

  .1413من اتفاقية لوزان  11بالميل ولي  الحق التاريخي أو التواجد العرقي بصريح المادة 

و بقيت جزره  1411سنة      Dodecaneseوقد كانت ايطاليا قد قامت باحت ل أرخبيل 

بالتنازل   1440 سنةاية الحرب العالمية الاانية أين قامت ايطاليا  تحت سيطرتها إلى غاية نه

تسليح  التفاقيتين تمنع اليونان من عن هذا األرخبيل إلى اليونان بموجب اتفاقية باري  ، كلتا ا

قع أن المشكل العالق بين الدولتين فيما او الو الجزر الواقعة بالقرب من اإلقليم البري لتركيا،

 ه أربع مجاال   مختلفة و متداخلة في نف  الوقـت ندرسها في ما يلي: يخص الحدود ل

 نطاق الخالفات التركية اليونانية : -1

ي البحر أو الجو من خ ل تحديد كل الخ فا  مرتبطة في األساس بالحدود بينهما سواء ف 

ومع هما معا، طيران ومدى السماح في ذلك للطيران المدني دون العسكري أو مجال ال

 .ل األوللبحري فانه وجب تحديد الااني قبوى انعكاس لإلقليم البري و ااعتبار ذلك لي  س

 :تحديد الحدود البحرية بين البلدين بالنسبة للمياه اإلقليمية - أ  

انط قا من أن  اليابسة هي من تحدد مسالة السيطرة على البحر وبسط السيادة عليه ، فان 

النزاع حول اليابسة المحاذية للبحر من شانه أن ينقل النزاع إلى البحر بطريقة آلية ، و لذلك 

 نجد أن من بين المسائل العالقة بين تركيا و اليونان هي موضوع تحديد حدود المياه اإلقليمية

و لذلك عملت ، لكل دولة  انط قا من النزاعا  المتعلقة بالحدود بصفة عامة ما بين الدولتين 

  عـوض  دـتحدي  إلى  بحر ايجه عموما  أسيا الصغرى و منطقة  التي أبرمت حول االتفاقيا  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إقليميةمجلة  دراسا   –النزاع التركي اليوناني على بحر ايجة في ضوء القانون الدولي للبحار  –وليد محمود أحمد   -406

         Regional Studies   228ص  / 1770جانفي  –السنة الرابعة  -70العراق العدد  -جامعة الموصل.  
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 :يبين الطرفين وهذا كالتال قبين  تركيا واليونان بشيء من االنضباط والتواف ةالحدود البحري

وقد تمت اإلشارة في هذه  االتفاقية  (410: 1413جويلية  14الموقعة في اتفاقية لوزان-0

أميال  بحرية وفق  73إلى مسالة اتساع البحر اإلقليمي في بحر ايجه بحيث تم تحديده بـ 

السائدة آنذاك بالمفهوم العرفي ،  وهي المسافة التي احترمتها  قواعد القانون الدولي للبحار

 .المعطيا كلتا الدولتين على اعتبار أنها ال تحدث أي مشكلة في ذلك الوقت بتلك 

ه االتفاقية المتعلقة بعد توقيع هذ  (Montreux 17/70/1432  :412 مونترو اتفاقية    -0

بمسالة الم حة البحرية في مضيق البوسفور و الدردنيل  ، قامت اليونان بمد الحد الخارجي 

المؤرخ في  137/20ن  القانون م 71أميال بحرية  بموجب المادة  72لبحرها اإلقليمي إلى 

الشيء الذي حرك المساحة الخاضعة ، 120/1403اآلخر بالقانونمابت هو  ،10/74/1432

حدث رد  فعل لدى تركيا بحيث قامت هي وهو ما أ الضعف  إلىللسيادة الوطنية اليونانية  

 71في المادة  420/1420أميال بحرية بموجب القانون  72األخرى بمد بحرها اإلقليمي إلى 

ف الدولتين معا إلى غاية هذا التاريخ كونه يبقى منه ، و هذا البعد هو المعتمد من طر 71و 

منه ، مع العلم أن تركيا تعتمد معيار  %44على غالبية مياه بحر ايجه مياه دولية أي بنسبة 

ميل بحري في تحديد عرض  البحر اإلقليمي الخاص بها  في كل من الواجهة البحرية  11

  شرقية لتركيا خارر حدودها مع اليـونان على  البحر األسود  والواجهة البحرية الجـنوبية ال

 . 1424و هذا بداية من سنة 

إال أن التطلعا  اليونانية في هذه المسالة بدأ  تتغير مباشرة بعد توقيع اليونان على اتفاقية 

، أين أراد  مد بحرها اإلقليمي إلى 1445والمصادقة عليها في  1421قانون البحار لسنة 

خفض من نها أن ت  ، وهي الخطوة التي من ش من االتفاقية  73 ميل بحري حسب المادة 11

فقط و في نف  الوقت تجعل  نسبة  %14إلى %  44نسبة المياه الدولية في بحر ايجة من 

من مجموع مياه بحر ايجه، في حين  %01.5إلى  %43.5قليمية اليونانية ترتفع من اإلالمياه 

 ميل بحري  فسترى مياهها اإلقليمية ترتفع مـن  11أن تركيا إذا قامت بمد مياها اإلقليمية إلى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من اتفاقية    13الخاصة بالمضائق التي أبرمت طبقا للمادة  ةإضافة إلى االتفاقي  1414أو   72دخلت حيز التنفيذ  -400

 مادة . 17من السلم والتي اعتبر  جزء منها وهي متكونة هي األخرى        

 

 . 74/11/1432م حق دخلت حيز التنفيذ في  74و  مادة  14االتفاقية متكونة من  -400



114 

 

 وهو شــيء قلي  جدا مقارنة مــما تحقــقه الدولة اليونانية مــن هذه  %2.0إلى % 0.5نســبة 

( إذا تم تابـيتها فع  في أرض الواقع عن طـريق االتفاق بين الطرفين          414  الخطوة

أو غيره ، إال أن ما يـضر المـصالح الـتركية هي مس لة انخـفاض نسـبة  المياه الدولية في 

تي من أجلها لم تسعى  ، وهي المسالة ال محضةبحر ايـجه و تحولها إلى مياه إقليمية يونانية 

بمبدأ المعاملة بالمال كما فعلت عندما مد  اليونان من بحرها اإلقليمي مــن  للتصرف تركيا

 .137/1432بموجـب القانون 1432أميال بحرية سـنة   72أميال بحرية إلى  73

 

ميل بحري من أن المسالة مرتبطة بتطور  11وتستند اليونان في استعمالها حقها في المد إلى 

 في مجال قانون البحار دون أن يتوقـف األمر على بـحر ايجه بمـفرده  لقواعد القانون الدولي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

429-Andrea Caligiuri : statut de la mer Egée entre revendications nationales et droit international  

                      in - La Méditerranée  et le droit de la mer  a L’aube du 21  siècle-   éditions  bruylant   

                                 Sous la direction de  GUISEPPE   CATALDI-   Bruxelles   1771  /  P 323. 
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ها بهذه الصفة  ثم  أقرتها المادة فيبل مرتبط بقاعدة عرفية في القانون الدولي  وتم التعامل  

لتصبح قاعدة مكتوبة ،هذا من جهة و من جهة أخرى فان الحدود   1421من اتفاقية  73

تـضمن لكل  ةإعاقة الم حة البحرية فيها طالما أن االتفاقي جالالجديدة ال تضر في أي شيء م

تركيا نفسها تعتمد على مسافة  أنكما  ،السفـن الحق فـي المرور البريء في المياه اإلقـــليمية

        جنوب شرق فيميل بحري في تحديد عرض البحري اإلقليمي  في البحر األسود و 11

وفي كل األحوال فان  ، (437المتوسط   األبيضبحر البحرية قبالة قبرص في ال اواجهته

 12/11/1412الحدود البحرية بين الدولتين تمت ضبطها بواسطة برتوكول أثينا المؤرخ في 

 إلى غاية  جزر   Evrosأما بالنسبة لجنوب مصب نهر  Evrosبالنسبة لمصب نهر 

Ikaria et samos  سط  ذو المفهوم العرفي فانه و بسبب عدم وجود اتفاق فان نظام خط الو

فان اتفاق Dodécanése في القانون الدولي هو المطبق  ، أما ما بين تركيا وجزر 

الذين أبرمتهما تركيا مع ايطاليا يبقيان ساريان  12/11/1431و برتوكول  74/71/1431

ن م 14المفعول بالنسبة لليونان طبقا لقواعد االستخ ف الدولي  وحسب ما نصت عليه المادة 

 و الكل حسب وجهة نظر الدولة اليونــانية  وحدها 17/71/1440اتفاقية باري  المؤرخة في 

لكن الجانب التركي لديه وجهة نظر مختلفة من حيث األساس  كسبب للرفض و مبنية على 

 مجموعة من التصورا  وهي :

فهي لم توقع عليها و من ثم فانه طبقا لقواعـد القانون   1421ـ تركيا ليست طرفا في اتفاقية 1

ال يمكن لليونان أن  فانه «pacta tertiis nec nocent nec prosunt»الدولي وخاصة  مبدأ 

ه النقطة إلى هذه االتفاقية كونها ال تلزم تركيا في شيء طالما أنها ليست طرفا يحتكم في هذ

فيها ومن ثم فان القواعد التي ستصبح قابلة للتنفيذ و االستعمال هنا هي وحدها المبادئ العامة 

ميل  11مد البحر اإلقليمي إلى  جالالتي تعتمد عليها اليونان في م 1421أما  اتفاقية   للقانون

إلى احترام  لزم الدول عند تحديد حدود البحر اإلقليمي في حالة التقابل أو التجاور ت  هي  بحري

خط الوسط الذي يمكن استبعاده في حالة وجود السند التاريخي أو الظروف الخاصة المشار 

  يا ت تركجه الذي كانبحر اي مياه بق علىنطتي تة الوهي الحالمن االتفاقية  15ليها في المادة إ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .322المرجع السابق ص   Andrea Caligiuri .1421جوان  72المؤرخ في  4021/2وهذا بموجب القانون  - 401 
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تتمتع فيه بحقوق واسعة بصفتها الدولة المستخلفة لإلمبراطورية العامانية  الممتدة سيطرتها 

  .ياه عامانية ال غيرتلك المياه في بحر ايجه بصفتها مفي المنطقة و المهيمنة تاريخيا على كل 

 دتمنع الدول أن تعمل على استعمال الحقوق الوار 377وفي المادة  1421ـ أحكام اتفاقية 3

اوية عدم التعسف في لحق ضررا بالدول األخرى من زن ت  في االتفاقية بطريقة من ش نها أ

 .و االتــفاقية ةرفيميل  بحري في القواعد العـ 11ار على الرغم من إقرار معياستعمال الحق،

ميل بحري في الواجهة الجنوبية الشرقية على  11استعمال الدولة التركية لمعيار  -4

ضا في البحر األسود ال تنطبق عليه عنصر التقابل  بنف  الطريقة في بحر المتوسط  وأي

 .ايجه كون أن المسالة تصل أحيانا كايرة إلى شبه الت صق بين اإلقليمين البريين للدولتين

في مد بحرها اإلقليمي   ةوتبقى اإلشارة إلى أن الدولة التركية قد رد   عن الرغبة اليوناني

يقدم  72/72/1445ع ن البرلمان التركي بموجب الئحة  مؤرخة في ميل بحري بإ 11إلى 

إلع ن   أي بدون تحديد ad infinitumفي صيغة  فيها كل الص حيا   للحكومة التركية

أميال  72الحرب  على اليونان  في حالة إقدام هذه األخيرة على توسيع المياه اإلقليمية من 

 (.Casus belli 431 -حالة قيام حرب  ـ  و هو ما يمال  ميل 11إلى 

حالة إع ن منطقة في  سينش  الذيالوضع تصور يمكن فانه  وفي خضم هذه المعطيا  

ميل بحري  177عد يصل إلى ب  باقتصادية خالصة من طرف تركيا أو اليونان في بحر ايجه  

ميل بحري فقط   11في الوقت الذي لم يتوصل الطرفين إلى حل مرضي للطرفين في مسافة 

ميل بحري لن يترك من أعالي البحار  11هذا مع العلم أن مد البحر اإلقليمي اليوناني إلى 

االقتصادية  يمكن أن تبتلعها كليا تقريبا الدولة التركية في مفهوم المنطقة  فقط %14سوى 

الخالصة   أنظر الخريطة السابقة فيما يخص الحدود المفترضة بين المنطقتين االقتصاديتين  

بالخط األحمر المتقطع(،وهو ما يبرر أكار ف كار القلق التركي من جهة ومن جهة أخرى  

أن األمر أكار تعقيدا إذا علمنا  سيصبحعقد أكار مسالة التحديد البحري في بحر ايجه ، وي  

حتى الجرف القاري ،هذا في ظل تنامي التقارير التي تشير إلى وفرة  يم التحديد هنا  مجال

 .كبيرة لاروا  النفط و الغاز في أسفل قاع البحر و هو ما سنناقشه في النقطة الوالية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

431-DRISCH  Jérémy : crise grecque et contentieux en mer Egée. 

                                     -Linium international 17/05/2010. 
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 تحديد حدود الجرف القاري بين الطرفين . -ب

الجرف القاري في القانون الدولي يختلف عن المنطقة االقتصادية في نقطة أساسية وهي أن   

األول هو حقيقة جغرافية و تضاريسية طبيعية موجودة بغض النظر عن مفهوم الحدود 

     لقانون البحار  1421عد قانوني جاء  به اتفاقية بينما الاانية  هي عبارة عن ب  ، السياسية 

ميل بحري  177مسافة الوارد ببعد معالم طبيعية محددة، اللهم إال معيار ال لهلي  و  ،ال غير

حسب من خطوط األساس ، ومادام األمر كذلك فان أحكام القانون الدولي للبحار أعطت ت  

التي وصفته   1452المفهوم الخاص بالجرف القاري في صيغتين ، األولي في اتفاقية جنيف 

البحر في المساحا  المائية للشاطئ و المتواجدة خارر البحر الواقعة تحت قاع  األرض

 متر أو أكار وبــقدر ما يسمح به االستغــ ل للموارد الـطـبيعية فيه  177اإلقلـيمي حتى عمق 

فعرفه ب نه امتداد طبيعي لإلقليم البري للدولة داخل   1421أما الجزء السادس من اتفاقية 

الخارجي للحافة القارية  و قد يصل في أقصى حد له إلى  يصل حتى نهاية الطرف و البحر

ميل بحري تقاس من خطوط األساس ، وما يمز النقطة الموحدة بين االتفاقيتين  357غاية 

 هي أن هذا البعد  البحري كمفهوم هو حقيقة تضاريسية قائمة  ومجودة طبيـعيا .

ايجه ما هو سوى امتداد طبيعي  ومن هذا المفهوم فان تركيا ترى بان الجرف القاري لبحر 

من حقها أن تعمل على تحديد جرفها القاري  ، وهي بالتالي إلقليمها البري داخل البحر 

ا جرف قاري يكون له أنالتي ال يحق  اليونانيةبموجب خط الوسط بغض النظر عن الجزر 

البحار، وعلى اقيا  قانون هذا في الوقت الذي لم توقع فيه تركيا على أية اتفاقية من اتف

بتاريخ  1452وقعت وصادقت على اتفاقية جنيف العك  نجد أن اليونان قد 

مصحوبا بتحفظ على بعض مواد الجــرف القاري  المتعلقة بتعــيين حدود  72/11/1401

 ( ثم قـامت اليونان 431الجرف القاري بين الـدول فـي حالة الـتقابل أو التـجاور لـسواحلهـما  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

400- une réserve de la GRÈCE ". . . En application de l'article 12 de cette Convention, le         

                                                 Royaume de Grèce formule une réserve en ce qui concerne le 

système de délimitation du plateau continental entre États dont les côtes sont adjacentes ou se 

font face, prévu dans les paragraphes 1 et 2 de l'article 6 de la Convention. Dans ces cas, le 

Royaume de Grèce pour mesurer la largeur de la mer territoriale appliquera, à défaut d'Accord 

international, le système de ligne de base normale."     ـ 

  *  RECUEIL DES Traités -  United Nations Publications- 
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وصادقت عليها في  1421بالتوقيع على اتفاقية قانون البحار لسنة  14/70/1444 بتاريخ

فـي القـول  1452( ، وهي تعتمد على المادة األولى من اتفاقــية 433  11/70/1445تاريخ 

أن الـجزيـرة ومـا حولها يعطي الحق فـي جرف قاري بصريـح العبارة الـواردة فـي الفـقـرة 

الي ومادامت الجزر اليونانية تمتد حتى السواحل التركية فان (، وبالت434األخيرة من المادة 

وفق  هذاجميع ما دونها يشكل الجرف القاري اليوناني طبقا لقواعد القانون الدولي للبحار  و

 . LA REPUBLIQUE  HELLENIQUEخاص بالدولة الهيلينية ال التفسير

بين هذا و ذاك كان أمر تحديد الجرف القاري سيكون سه  بين الدولتين لوال تواجد الجزر  

حصول على وضع وضا  في المؤتمر الاالث الاأثناء المف نبكاافة  و الذي حاولت اليونا

و لم تفلح ، كما عملت تركيا من خ ل مجموعة من المشاريع من أجل المياه األرخبيلية 

ولذلك فان  (.435ى جرف قاري  وهي األخرى لم تفلح  في الحصول عل إسقاط حق الجزيرة

فضل الطرفين عدم المغامرة على تصعيد الوضع عن طريق أين ي  ، المسالة لم تحسم بعد 

محاولة استغ ل ثروا  الجرف القاري في بحر ايجه على الرغم من ظهور بعض الدراسا  

ديم طوي  الحال لبترول ، الشيء الذي لن ي  التي تؤكد على تواجد ثروا  معتبرة للغاز وا

التالية بين الدولتين فيما يتعلق برخص التنقيب أو مسالة   الراهن خاصة بعد التصادما

 التحليق  العسكري فوق األجواء اإلقليمية التي تعتمدها تركيا والتي هي محل خـ ف بينهما.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 هذا التاريخ مشار إليه في النشرية الخاصة لألمم المتحدة حول االتفاقيا  الدولية ، كما أن هناك بعض المصادر تشير  -400

 أنظر في هذا: – 1311كتاريخ للمصادقة بموجب القانون  31/75/1445إلى تاريخ         

              *Andrea Caligiuri- statut de la mer Egée entre revendications    nationales et droit  
                          International - op cit. P 323. 
 

404- Aux fins des présents articles, l’expression « plateau continental » est utilisée pour   

        désigner :  

 a) le lit de la mer et le sous-sol des régions sous-marines adjacentes aux côtes,…… et  

 b) le lit de la mer et le sous-sol des régions sous-marines analogues qui sont adjacentes aux  

     côtes des îles. 
 

 رفـقة كـل من :الجزائر ، العراق ،   1403في نيويورك  سنة  تقدمت تركيا في الدورة السادسة للمؤتمر الاالث   -405  

في منطقة   إسقاط حق الجزيرة ضمنمشروع تب ليبيا ، مدغشقر ، الكاميرون،رومانيا ، نيكارجوا و ايرلندا ،           

اقتصادية  أو جرف قاري إذا كانت تقع فوق جرف قاري  أو ضمن منطقة اقتصادية  لدولة أخرى  أو كانت تؤثر استنادا 

 لموقعها على الجرف القاري أو المنطقة االقتصادية للدولة األخرى. 

    -1421لقـــانون البـــحار المتحدةية األمم  دراسة ألهم  أحـــكام اتفاق  -القانون الدولي الجديد للبحار  -ص ح الدين عامر  -

 .وما بـــعدها 313ص  - 1423 –القاهـــرة  -دار النهضة العربية                             
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 تحديد حدود اإلقليم الجوي بين الطرفين: -ج

سيادة الدولة اإلقليمية لها ث ثة أبعاد وهي سطح اإلقليم ، باطنه و الجو الذي يعلوه والكل  

القانون الدولي العام في هذه المســالة  لبري والبحري معا وفق ما ينص عليهمرتبط باإلقليم ا

و الخاصة  70/11/1444شيكاغو المؤرخة في  ةو بالنسبة لإلقليم الجوي فقد ربطته اتفاقي

الطيران المدني  الدولي باإلقليم البري و البحري معا  وهذا حسب المادة األولى و الاانية ب

من هذا المنطلق يصبح أمر تحديد اإلقليم الجوي أمرا بسيطا من الناحية ، ( 432منها  

النظرية و يكفي لذلك تحديد اإلقليم البري و البحري للدولة المعنية حتى يمكن معرفة أبعاد 

الجوي ، إال أن الموضوع في الحالة التركية اليونانية لي  بهذا القدر من البساطة  اإلقليم

 ميل بحري.  11أو  72اإلقليمي مابين  لكون الطرفين لم يتفقا بعد عن عرض البحر

ميل بحري فان  11صر عن حقها في مد إقليمها البحري إلى غاية وانط قا من أن اليونان ت   

ميل  11ة لإلقليم الجوي إلى المدى الذي تختاره اليونان فيما ال يتجاوز هذا الحق يمتد بالتبعي

ومن بعده  1431سبتمبر  72بحري ،ومن هنا و استنادا إلى المرسوم الرئاسي  المؤرخ في 

فــان اليــونان  ،  1215/1422و القانــون  137/1432و القانون  5710/1431القانون رقم 

إلقليمية قام بتحديد اإلقليم الجوي فيما وراء اليابسة قبالة بحر وانط قا من مفهوم السيادة ا

أميال  72أميال بحرية فيما اختار  ممارسة هذه السيادة في اإلقليم البحري ببعد  17ايجة بـ 

وتستند اليونان في ت سي  حقها في هذا البعد الجوي  120/1403بحرية طبقا للقانون 

 ناسق  إلى الحجج التالية :المختلف عن البحري من حيث عدم الت

أميال منذ تاريخ صدور المرسوم الرئاسي  17ـ تركيا لم تنازع أبدا البعد الجوي بمعيار 1

وهو ما يعتبر في األعراف  1405و لم تحتج على ذلك إلى غاية  1431/ 72/74المؤرخ في 

 تركيا بذلـك نه قـبول ضمني واعتراف من طـرفالدولية بالسكو  الذي يفسر على أ القانونية

 ـ انطــ قا من المبدأ القانوني العام والمعروف الــذي ينــص على أنه من يســتطيع األكـــار 1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

436- Article 71 Souveraineté 

                         Les États contractants reconnaissent que chaque État a la souveraineté complète et    

                         exclusive  sur l'espace aérien au-dessus de son territoire.  

         Article72 Territoire 

                Aux fins de la présente Convention, il faut entendre par territoire d'un État les régions    

                terrestres et les eaux territoriales y adjacentes qui se trouvent sous la souveraineté, la   

                suzeraineté, la protection ou le mandat dudit État. 
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فــان اليونان لها الحق في   QUI PEUT LE PLUS PEUT LE MOINSيستطيع األقــل 

ميل بحري الذي يمــال الــحد  11تحديد مجالـها في أي مسـافة بشرط أن ال تــتعدى مسافة 

األقصى ولي  الحد الذي يجب أن يكون عليه البحر اإلقليمي و الجوي معا ،ومن ثم فان 

 .دولي يـشكل أي تعـارض مع أحكام القانون الأميال ال 17لمجال اإلقليمي الجوي بــ تحديد ا

ن تركيا ترى المسالة من زاوية مخالفة تماما و ترفض فكرة االعتراف بالمجال الجوي إال أ

 أميال بحرية و تدفع في ذلك بالحجج التالية: 72اليوناني فيما وراء 

 هوبحري  كإقليمالمعترف بها  أميال 72ـ المجال الجوي الذي يعلوا بحر ايجه فيما وراء 1

  . مجال جوي دولي مفتوح ومن ثم فلتركيا الحق في التحليق عسكريا دون االستئذان من أحد

البحري من حيث االتساع  هي مسالة متناقضة مع  اإلقليمـ تحديد مجال جوي ال يتطابق مع 1

منها و التي نصت على اعتبار  71و  71المواد  أحكامو خاصة  1444 كاغو لسنة اتفاقية شي

هذا في الوقت الذي عملت فيه اليونان ،( 430 الجوي  لإلقليمهي حدود  اإلقليميةحدود المياه 

القبول   يتحقق أنأميال في الوقت الذي  كان يمكن  74على الزيادة خارر الحدود البحرية بـ 

 البحري. اإلقليمالجوي أقل من  اإلقليممعاكسا  وهذا  بجعل  األمركان  من طرف تركيا لو

المعترف  أميال 72 من حقها السماح للطيران العسكري بالتحليق فيما وراء أنـ ترى تركيا 3

كون أن  1444اقية شيكاغو لسـنة ـتفلليونان االحتجار بقواعد وأحكام إبها دوليا و ال يمكن 

هـذه االتفاقـية هـي خاصة فـقـط بالطيران المدني دون الطـيران العسكري وهـذا بصريـح 

 (.432 من االتفاقية التي حدد  االختصاص و مجال التطبيق  73العبارة الواردة في المادة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

437-Renaud Dorlhiac- Gréce .quels enjeux de sécurité en méditerranée orientale - 

                                    La documentation  française- grande Europe - n 34- juillet 2011. 

  
438- Article 3 Aéronefs civils et aéronefs d'État 

a- La présente Convention s'applique uniquement aux aéronefs civils et ne s'applique pas      

aux aéronefs d'État. 

b- Les aéronefs utilisés dans des services militaires, de douane ou de police sont    

considérés comme aéronefs d'État.  

c- Aucun aéronef d'État d'un État contractant ne peut survoler le territoire d'un autre État  

ou y atterrir, sauf autorisation donnée par voie d'accord spécial ou de toute autre 

manière et conformément aux conditions de cette autorisation. 

d- Les États contractants s'engagent à tenir dûment compte de la sécurité de la navigation    

des aéronefs civils lorsqu'ils établissent des règlements pour leurs aéronefs d'État. 
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األحيان صداما  جوية بين الطيران العسكري  نم يرعنه في الكا هذا النوع من التصعيد نتج

طائرا  و وفاة طيار يوناني ،  مما جعل  إسقاط  1772اليوناني و التركي نتج عنها سنة 

 إلىلتهدئة الوضع و الوصول  األطرافالبلدين على شفير حرب حقيقية لوال تدخل بعض 

الطرف اليوناني   ( نـتج عنه تراجع منmodus vivendi 434 نوع من التفاهم في صيغة 

 اإلقليمحل لمسالة  إلىميل بحري دون التوصل  11 إلى اإلقليميفي مسالة التمسك بمد البحر 

 (.447ميل بحري كحالة لي  لها مايل  في العالم   17الجوي اليوناني ببعد 

و تصر اليونان على التصدي ألي طائرة  لم تعلن عن مخطط الطيران  في حالة دخولها  

( و هذا حسب ما تسمح به قواعد منظمة الطيران المدني Fir-  441-جوي اليوناني المجال ال

هذا في الوقت الذي ،  التي تخول لها حق تنظم الم حة الجوية في المنطقة  OACIالعالمي 

طط للطيران العسـكري الخاص بـها في بـحر ايجه      خ   أيتركيا منح اليونان  ترفض فيه

   1404في سنة  NOTAM 714 (442)بل ذهبت في بعض الحاال  إلى توجيه ما يعرف بـ 

خط الوسط في بحر  إلىإنذار إلى الم حين الجويين الغرض منه مد اختصاصها  يتضمن

المجال  بإغ قلرد اليوناني فكان ا ،  تبعايجه بغض النظر عن الجزر الموجودة فيه و لمن ت  

  (NOTAM 115  443ما يعرف بـ  بموجب رةـة خطـالجوي فوق بحر ايجه و إع نه منطق

خط الوسط في بحر ايجه سنة  إلىبمد االختصاص  إع نهترتب عنه التراجع التركي عن 

 وهو التراجع الذي كان سببه الخسارة التي تكبدتها تركيا في مجال السـياحة. 1427

الجوي اليوناني مهما كان سنده فانه لن يكون له أي  اإلقليمأن مس لة   إلىهنا   اإلشارةتبقى 

 و مس لة الجزر بينهما.  اإلقليميحل في نظر األتراك إال باالتفاق على مـوضوع حدود البحر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

439-Modus vivendi est une expression latine qui signifie littéralement manière de vivre .On 

peut le définir comme un accord permettant à deux parties en litige de s'accommoder d'une 

situation, c'est-à-dire de trouver un compromise, Dans le domaine des relations internationales 

on le définit comme « un instrument consignant un accord international de nature temporaire 

ou  provisoire qui doit être remplacé par un dispositif plus permanent et plus détaillé. 

 

441- Bernard Dujardin – le contentieux de délimitation des droit territoriaux en mer.  

                                      In- la Revue Maritime N° 484 février 2009- p 46. 
441- Flight Information Région. 

440 -la NOTAM 714 « avertissement aux navigateurs aériens». 

443- la NOTAM 1157 « zone dangerous » 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_locutions_latines_commen%C3%A7ant_par_M#Loc-Modus_vivendi
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 حل مسالة الجزر اليونانية القريبة من الساحل التركي  -د

 النزاع حول مسالة التواجد العسكري:  -0

هذا األمر نظمته اتفاقيا  خاصة بجزر محددة نتيجة قربها من السواحل التركية بطريقة تشبه 

حل التركي، ومن أجل ذلك تم االتفاق منذ نهاية حرب االستق ل امع الس الت صق تقريبا

على ضرورة استبعاد كل مظاهر للتسليح 1413التركية ثم في االتفاقيا  الواردة بعد سنة 

  االتفاقيا  التالية : بهجومية أو أي تواجد عسكري فيها وهذا بموج أوسواء كانت دفاعية 

هـو تنــظيم  إليهخلصت  : من بين ما 1413جويـلية  14المـوقعة فـي  اتفاقية لـوزان-0-0

 المسالة بالنسبة لخمسة جزر ذا  موقع استراتيجي بالـنسبة لتركيا وهـذا وفــق المــواد التالية 

  : ةالتالي مضائق خصت وضع  الجزرالمادة الرابعة من االتفاقية الملحقة الخاصة بال - 

LEMNOS  IMBROS-TENEDOS- SAMOTHRACE - LES ILES AU LAPINS -     

 هذه الجزر هـي تابعة للـدولة  اليـونانية  و بحـكم موقعهما المطل على مضيق الدردنيل  الذي

المطل على دول أخرى غير  داألسو رة ومنه إلى البحريعتبر المنفذ الوحيد إلى بحر مرم

 (.444ر منزوعة الس ح  فانه تم منع أي تسليح عليها وتم اعتبارهم جز ، اليونان

   .زر وهيت بتنـظيـم وضـع مجـموعة من الجـشر من اتـفاقيـة السـلم: خـصالمادة الاالاة ع -

IKARIA -CHIO  - SAMOS  -  MITYLENE  445)  بحيث نصت الفـقرة األولى منـها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

444 -  ARTICLE 74/ Seront démilitarisées les zones et îles désignées ci-après : 

1- Les deux rives du détroit des Dardanelles et du détroit du Bosphore sur l'étendue des zones 

délimitées ci-dessous (voir la carte ci-jointe) :  

Dardanelles : Au Nord-Ouest, presqu'île de Gallipoli et région au Sud-Est d'une ligne partant 

d'un point du golfe de Xeros situé à 4 kilomètres Nord-Est de Bakla-Burnu aboutissant sur la 

Mer de Marmara à Kumbaghi et passant au Sud de Kavak (cette localité exclue) :  

Au Sud-Est, région comprise entre la côte et une ligne tracée à 20 kilomètres de la côte, 

partant du cap Eski-Stamboul en face de Tenedos et aboutissant sur la Mer de Marmara en un 

point de la côte situé immédiatement au Nord de Karabigha.Bosphore (sans préjudice du 

régime particulier de Constantinople, Art. 8) : A l'Est, zone s'étendant jusqu'à une ligne tracée 

à 15 kilomètres de la côte orientale du Bosphore :A l'Ouest, zone s'étendant  jusqu'à une ligne 

tracée à 15 kilomètres de la côte occidentale du Bosphore. 

2- Toutes les îles de la Mer de Marmara, sauf l'île d'Emir-Ali-Adasi. 

3- Dans la Mer Égée, les îles de Samothrace, Lemnos, Imbros, Tenedos et les îles aux Lapins. 
 

 نه يمكن أن تكون في الخرائط تسمية أخرى   سمية المعتمدة في االتفاقية إال أهذه التسميا  الخاصة بالجزر هي الت -445

 حسب التسمية التركية أو اليونانية لها .         
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 على أنه بغرض الحفاظ على السلم  فان الحكومة اليونانية  تلتزم بعدم إنشاء أيـة قواعد بحرية 

ه الجزر، باستاناء  قوة عسكرية في إطار الخدمة  العسكرية أو تحصينا  عسكرية بهذ 

 فقط.  اإلجبارية  أو مجموعة من الدرك أو الشرطة

: أبرمت  هذه االتفاقية في مدينة مونترو Montreux 17/70/1432 اتفاقية  مونترو   -0-0

و الدردنيل  و منه إلى البحر  رالسويسرية  من أجل تسوية مسالة الم حة في مضيق البوسفو

 األسود ومن ذلك خلصت االتفاقية إلى النقاط التالية :

  .اناءون استـلجميع السفن التجارية بد ـ حرية الم حة في المضائق المذكورة أع ه  مضمونة

 ـ حرية الم حة لجميع السفن و الغواصا  الحربية في وقت السلم مع شرط اإلخطار المسـبق 

لـم  ويبقى هذا الحق في الم حة قائما في وقت الحرب أيضا في المضيقــين  ماللدولة التركية 

وقف التعامل نه يتم قائم أو ترى أن مصالحها في خطر فإفي نزاع  اتكن تركيا طرفا  محارب

        .ببند حرية الم حة للسفن العسكرية بالنسبة للدول التي هي في حرب مع الدولة التركيـة

  .التحليق الجوي فوق المضائق ال يكون إال وفق الممرا  المحددة من طرف الدولة التركية -

لفترة محددة     وتبقى هذه االتفاقية سارية المفعول إلى اليوم على الرغم من أنه تم إبرامها

سنة فقط ، إال في الجزء المتعلق بحرية الم حة ، فإنه لـم يتم تحديد فـترة زمنية  17وهي 

 محددة لذلك ، إال أن الدول المعنية أبقت التعامل بنف  القواعد وفـق اتفاق ضمني.

:وقعها الحلفاء ومن بينهم اليونان مع مجموعة من الدول  17/71/1440اتفاقية باري   -0-0

 تـنازلت ايطــاليا ةه االتـفاقي( ، إال أنه بمـوجب هـذ442المنهزمة في الحرب العالمية الاانية 

 وهي المادة التـي   (440 منها 14وهذا حسب النص الـحرفي للمادة  Dodécaneseعن جزر  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدول التي كانت تحت سيطر  األلمان وهي رومــانيا، بلغــاريا ،المجر و فلندا. و لم تشارك   أوومنهم ايطاليا   -446

 فـيها تركيا.           

440- article 14- 

       1- L’Italie cède à la Grèce, en pleine souveraineté, les îles du Dodécanèse ci-après   

énumérées, savoir : Stampalia (Astropalia), Rhodes (Rhodos), Calki (Kharki), Scarpanto, 

Casos, (Casso), Piscopis (Tilos), Misiros (Nisyros), Calimnos (Kalymnos), Leros, Patmos, 

Lipsos (Lipso), Simi (Symi), Cos (Kos) et Castellorizo, ainsi que les îlots adjacents.  

       2-Ces îles seront et resteront démilitarisées. 

       3- Les formalités et les conditions techniques du transfert de ces îles à la Grèce seront 

fixées par un accord entre les Gouvernements du Royaume-Uni et de la Grèce et des 

arrangements seront pris pour que le retrait des troupes étrangères soit terminé au plus tard 

quatre-vingt-dix jours après l’entrée en vigueur du présent Traité. 
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أشار  في الفــقرة الاانية إلى ضرورة بـــقاء هذه الجزر منزوعة الــس ح نتيجة لقربها من 

قد تـشكله من تهـديد لألمـن التـركي و السـلم في المنطـقة ، هـذا  الساحل التركي  بسبب ما

ه االتـفاقية ولـو حتى بصفة مـراقب، و بالرغم من أن تـركيا لم تكن طـرفا في هذعلى الرغم 

فـان الـيونان لـديها تـفـسيرا  مـغايرة ل تـفـاقيا  ، مـن كـل ما سـبق ذكره من مواد اتفاقية 

ن نظمتها االتفاقيا  المذكورة أع ه بحيث تسليح الجزر التي سبق وأ ا يخصالسابقة فيم

توفير  تواجد عسكري معتبر عملت على إنشاء تحصينا  عسكرية في بعض الجزر  و على 

 ه الجزر و هذا بدواعي السيادة اإلقلـيمية مـن جهة و من جهة أخرى فيما يخص جزرفوق هذ

Dodécanese  في قـواعد القانـون الدولي  القائل بان االتـفاقية ال فهي تدفع بالمبدأ الـوارد

 «pacta tertiis nec nocent nec prosunt»تـلزم إال أطـرافها فـقط وهو المبدأ المعروف 

ف  يحق لـه االستـناد إلـى موادها  1440وبما أن تركيا لم تكن طرفا في اتفاقية باري  لسنة 

 1424من اتفاقية فينا لسنة  34ا نصت علية المادة ( وهذا م442أو ادعاء أي حق بموجبها  

 . 1427/ 10/71( والتي دخلت حيز التنفيذ في 444و الخاصة بقانون المعاهدا  

و ترى الدولة اليونانية أن التمسك التركي باتفاقية لوزان لم يعد له أي مبرر طالما أن اتفاقية 

Montreux  بما أنها  1413لوزان لسنة أسقــطت بطريقة ضمنية اتفاقية  1432لسنة

انصبت على نف  الموضوع من جهة ومن جهة أخـرى اتفـاقية مونتـرو لم تنـص عـلى 

مسالة جعل الجزر اليونانية المقابلة للساحل التركي  مناطـق مـنزوعة الس ح ، وتـركيا 

يفـسر طـبقا  كانـت طـرف في االتـفاقية  ولـم تـار هذه المسالة أثـناء الـتوقـيع عـليها مـما

 بمـاابة قـبول ضمني لهذا الوضـع. الـدولي نلقـواعد القانـو

يشيرإلى إلغاء  1432نترو لسنة ومن زاوية أنه ال يوجد أي بند في اتفاقية ملى وترد تركيا ع 

رى المعنية دون األخ وادولو جزئيا فيما يخص بعـض الم 1413العمل بمعاهدة لوزان لسنة 

 انـدعي به اليوناألخيـر واعتبـارا لو أنـه تم اعتمـاد المعيـار الزمنـي الـذي تو يبقى األمر في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجلة  دراسا   –النزاع التركي اليوناني على بحر ايجة في ضوء القانون الدولي للبحار  –وليد محمود أحمد   -440

  .228ص   1770جانفي  –السنة الرابعة  -70جامعة الموصل العراق العدد   Regional Studies  إقليمية        

 

440- article 34- Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un Etat tiers sans son      

                          consentement.   
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لمعرفة مسالة األحقية في تسليح تلك الجزر في بحر ايجه من عدمه ، فان اتفاقية باري  لسنة 

ل نف  الموضوع ، أين تمت اإلشارة الحرفية تم توقيعه  بين األطراف حو هي آخر ما1440

 14إلى مسالة جعل الجزر خالية من التواجد العسكري بصريح العبارة الواردة في المادة 

بعد من ذلك إذ أعلنت أن أي تواجد أكيا  ذهبت إلى ة أع ه ، وفي كل األحوال فان ترالمذكور

ق  ستعتبره تركيا بماابة إع ن بما ال يتوافق و الوضع الساب  عسكري في الجزر المعنية

( وهو ما جعل اليونان تتراجع إلى Casus belli  457 -أي حالة ـ  نحرب من طرف اليونا

حد ما مع معطيا  التفوق العسكري الظاهر لمصلحة تركـيا ، على الرغم من أن الطرفين 

نف  الحلف ، و فظلت حـل األمر بقنوا  أخرى مال الحلف األطلسي الذي   إلىينتميان 

تعتبر تركيا عضو فعال  فيه و االتحاد األوربي  الذي تسعى تركيا إلى االنضمام إليه  و الذي 

يعمل على الضغط على الجانب التركي بعدة شروط من بينها تسوية جميع مشاكلها مع 

    . (451) 1421 ي االتحاد األوربي منـذالجارة اليونان والتي هي عضو ف

أن المسائل العالقة بين الطرفين تجسد  أيضا في مطالبا  حول جزر معينة كانت هي  إال

حد من النزاع نتج عنه إع ن تعبئة عسكرية وكان من الممكن  إلىسببا في الوصول  األخرى

يتسبب في اندالع حرب بين الطرفين ، وهذه الجزر هي في الواقع سبب في النزاع إما  أن

موضوع عرقل كليا نظرا ألسباب تاريخية أو بسبب موقعها الجغرافي و الذي من ش نه أن ي  

مـيل بـحري  و من جهـة أخرى إعـ ن الحق في  11الحـدود البحريـة من جهـة بمـفهوم 

منطقة اقتصادية  إع نتقلب الوضع الراهن كما في حالة  أنتي يمكن االمتدادا  البحرية ال

الوضع الحالي في بحر ايجة   الذي يمكن  أن يحدثه ذلك على واألثرالدولتين  إحدىمن طرف 

جل ذلك سنعطي ماال على بعض الجزر التي تشكل نقطة خ ف ظاهر بين الدولتين ومن أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

», qui  occasion de guerre , signifiant littéralement « locution latine  est une Casus belli -450 

.     Etats Désigne un acte de nature à déclencher les hostilités entre deux                            

 

  اإلقليمينه هو من كان يطلب من اليونان مد بحرها كان تقريبا طرف في الصراع كون أ األوربيفي الواقع االتحاد  -145  

 70و موقـع عليها في 1421هـو طـرف فـي اتفاقـية  األوروبياالتحـاد  أنمـيل بحـري علـى اعتبـار  11غـاية  إلى         

 حسب المـوقع   1442 /71/74بتاريخ  االمصادقة عليه،و  آنذاك األوربيةممال من طرف المجموعة   1424ديسمبر          

   وعةــالمج إلىاليونان  مامــانضنة من ــبعد س أي 1421نة ــانه في س إلى ارةـاإلشو تجدر ، المتحدة  لألممالرسمي          

 و الذي كان  األوربيةالمتعلق بالحدود الجمركية للمجموعة  14/75/1421بتاريخ  fourcadeتقرير  صدر األوربية         

   البري  اإلقليمري مالها مال ـميل بح 11 إلى اإلقليميد بحرها ــحق الجزر اليونانية في بحر ايجه في أن تم  إلىيشير         

  Andrea Caligiuri-  op cit  -p387 أنظر في هذا:  األوربيةاليوناني في القارة         
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 النزاع حول الجزر في حد ذاتها :  -0

 

 باإلشارةهناك مجموعة من الجزر هي محل نزاع من زوايا مختلفة نكتفي في دراستنا هذه 

المنطقة  ليةاإشكري و ــالبح وع التحديدــبموضارتباطها  ميةــألهث ثة حاال  نظرا  إلى

 االقتصادية الخالصة فيه وهذه الجزر هي : 

 kastellorizoجزيرة  -0-0

 
كونها تعتبر أبعد  األحداثهذه الجزيرة موقعها الجغرافي هو الذي جعلها على صدارة  

قرب جزيرة يونانية وهي جزيرة تبعد عن أ أنهاجزيرة عن اليونان كليا ناحية الشرق  بحيث 

أن المشكل هنا يكمن في كونها ال تبعد عن الساحـل التـركي سـوى   إالكلم،  137رودس بـ 

 (.453متر فقط   1737مسافة  إلىر ـشا( و في  بعـض المراجع ي  451كلم فقـط   1.2بـ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

452- Daniel Pipes –Kastellorizo - Mediterranean flashpoint ? 

                                 in National Review Online- 07/02/2012 -P 01. 

 

453 - http://fr.wikipedia.org/wiki- kastellorizo. 
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حرمه حل الجنوبي الشرقي كله لتركيا و تالجغرافي هذا تغلق أفق الساوهي بحسب موقعها 

 إع ن إمكانيةإلى  إضافةمن مسالة االمتداد البحري خاصة في البعد المتعلق بالجرف القاري 

المـتداد البحري في امنطقة اقتصادية خالصة لتركيا ، وهي بذلك تلعــب بالنسبة لليونان  

 (. 454مع بريطانيا  ROCKALLنـفـ  الدور الذي يمكنه أن تلعبـه صخرة 

ال  اأعلى قمة فيه ، هي عبارة عن مرتفعا  جبلية ةالتضاريسيهذه الجزيرة من الناحية 

تقريبا و إذا أضفنا لها الصخور المجاورة  ²كلم 74متر وتتربع على مساحة   107  عنتزيد

نسمة  457و 477و يتراوح سكانها ما بين  ²كلم 13حوالي  إلىلها قد يصل المجموع 

السيادة اليونانية بداية  إلىالفرنسي ثم عاد  تاريخيا خضعت للحكم البريطاني وااليطالي و

  .وهي اليوم مرتبطة إداريا بجزيرة رودس ، مع الدولة اليونانية إتحادها و 11/73/1442من 

عندما تعلن اليونان عن منطقة اقتصادية هي المشكلة التي يمكن أن تايرها هذه الجزيرة 

لن يبــقى لتـركيا أيـة نافذة  ، فانهرميل بحري في اتجاه قبرص أو مص 177خالصة لها ببعد 

النصف من المساحة  البحرية الفاصلة بيـنها وبيـن إاللهم بحرية خارجية  أنظر الخريطة ( ال

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هذه الصخرة هي محل نزاع بين كل من بريطانيا  ،الدانمارك ، ايرالندا و ايس ندا وهذا نظرا لكون الجرف القاري  -454

 يتضمن البترول و الغاز.الدراسا  التي تمت فانه  ه الصخرة حسب الخاص بهذ        
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وبذلك  ،قبرصالواجهة المطلة على الشرق في اتجاه جزيرة  فقط ، أو  Kastellorizo جزيرة 

 ةالجزيره  وجود هذفي حين لوال ،حدود بحرية بينها وبين مصر أيتصبح تركيا لي  لها 

       المصرية ةاالقتصاديببعدها البحري لكانت المنطقة االقتصادية التركية ت م  المنطقة 

 فـان المـنـطقة االقتصادية اليونانـية تصـبح تـ مـ   Kastellorizoو مع وجود جزيرة 

مباشـرة المنطقة االقتصادية القبرصية لينتج بذلك تراجع هائـل في المساحة البحرية بالنسبة 

 فقط . ²كلم 72لتركيا وهـذا بسـبب جزيـرة ال تزيـد مساحتها عـن 

عن منطقة اقتصادية لجزيرة كاست  باإلع ناآلن ردة فعـل تركيا لو قامت اليونان  تصورولن

 Anne-Marie Delcambre de chapvert األستاذةلوريزو،هذه المعطيا  هي التي جعلت 

تصف  في الهامش سابقا إليهالمشار  Daniel Pipes األستاذالفرنسية مقال  إلىعند ترجمتها 

 .Kastellorizo-véritable poudriére méditerranéenne ليرزو بتـسمية جـزيرة كاسـت

وهذا ما يفسر أهمية الموضوع بالنسبة لتركيا التي التقبل لهذه الجزيرة سوى بحر اقليمي 

السيادة عليها   ن تـركيا فقد(على الرغم من أ455  أميال بحرية كما أشرنا سابقا 72بعرض 

الذين أبرمتـهما  12/11/1431و برتـوكول  74/71/1431المؤرخ في  أنقرةاتفاق بموجب 

اليونان بموجب المادة  إلىثم انتقلت   (Dodécanése  452والمتعـلقـة بجزر   مـع ايطـاليا

تنازلت عليها ايطاليا لصالح اليونان حيث  أين 17/71/1440من اتفاقية السلم في باري   14

و المذكور Dodécanèse السيادة االيطالية  لتلك الجزرتضمن التنازل مسالة التخلي عن 

 ,Stampalia (Astropalia), Rhodes (Rhodos), Calki (Kharki), Scarpantoبالنص الحرفي كالتالي 

Casos, (Casso), Piscopis (Tilos), Misiros (Nisyros), Calimnos (Kalymnos), Leros, Patmos, 

Lipsos (Lipso), Simi (Symi), Cos (Kos) et Castellorizo, ainsi que les îlots adjacents  على أن

أن الدولة التركية   إال(، 450تبقى هذه الجزر في األخير خالية من أي تواجد عسكري مسلح  

وإن قبلت بمفهوم السيطرة المادية لليونان على الجزر الرئيسية فان ترفض كل امتداد بحري 

 أميال بحرية. 72لها خارر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

455- Daniel Pipes- OP CIT/ P- 02. 

456- Andrea Caligiuri-  OP CIT/ P- 401 et 403 . 

457 - Article 14 : 

 1. L’Italie cède à la Grèce, en pleine souveraineté, les îles du Dodécanèse ci-après  

                                             Énumérées, savoir ..... voir op cit. 
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   Imia  /kardakجزيرة  0-0

 
جزيرتين متقاربتين  هماببالتركية يقصد    kardakباليونانية و التسمية   imiaتسمية  

جزر  أرخبيلمتر مربع   تقعان ضمن  577تزيد مساحتهما عن  وقاحلتين في بحر ايجه، وال

Dodécanése كما هو مبين في الخريطة-  G en noir 452 ئـــالشاط(  أدناه وقريبتين من  

 

نشــاط اقتصادي  أيةاليونانـــية وليــست لها    kaloKalymnosالتــركي و كذا مـــن جزيرة 

على مسالة الحدود  أثرهمن زاوية موقعها الجغرافي و  ثروة إال أيأو بشري وال تحوي 

 جنحت  أين 15/11/1445البحرية بين الطرفين، وقــد ظهر  على ســـطح األحداث بتاريخ 

 في وسط  Turgutreis بالـــقرب من المديــنة الساحلية التركية figen akat الســـفينة التركية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . مابين ايطاليا وتركيا من وجهة نظر يونانية 1431الحدود حسب اتفاقية  -450
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  يتينية على هذه الصخرتين البحرتسمية فور بإط ققام الطرفين  ينمجموعة من الصخور أ

Imia  /kardak     عرضت البحرية اليونانية المساعدة  على (، وقد 445كل حسب لغته

البحري التركي و يتعين  اإلقليمنه في  يتواجد في رفض ذلك وقال إ األخير أن إالقبطانها 

لكة اوبعد اتفاق مع الشركة التركية الم ،عليه الحصول على المساعدة من البحرية التركية

التركي ، وبتاريخ    Gullukميناء  إلىللسفينة تم قطر السفينة التركية بواسطة سفينة يونانية 

الخارجية التركية السفير اليوناني في أنقرة أن الجزيرتين الصغيرتين  أبلغت 14/11/1445

kardak  التركي وتابعة للمقاطعة  اإلقليمهي جزء من Mugla  قد  ةاليونانيوأن سفينة القطر

بمذكرة مكتوبة ترفض 17/71/1442فرد السفير اليوناني بتاريخ  ، إلقليميةانتهكت المياه ا

ومن  1431ذكر باالتفاق التركي االيطالي حولها لسنة الطرح التركي باالدعاء بالسيادة وت  

 ( .427الجزر لليونان  أين تنازلت ايطاليا عن هذه  1440بعده اتفاقية باري  لسنة 

اليونانية بالنزول على  Kalymnosقام رئي  بلدية جزيرة  12/71/1442وبتاريخ  

الجزيرة و اقت ع  إلىالجزيرتين و غرس فيهم العلم اليوناني ليقوم صحفيين تركيين بالذهاب 

اليونان قوة بحرية لتنزع العلم التركي ، فقامت  ف رسلتالعلم اليوناني و غرس العلم التركي، 

قوة من الكومندو العسكري  و التي قامت باحت ل جزيرة محاذية لها ، لتنتهي  بإرسالأنقرة 

على نف  الطـريقة التي تم في 31/71/1442األزمة بوساطة الرئي  األمريكي  كلنتون في

 التدخل في جزيرة ليلى المغربية  .

تابـعة للــيونان  بحــجة  أن اتفاقية  هيف أن هـذه الصخـور المحاذية للجـزروتركيا ال تعـتر

في النصوص  ال تشير لها باالسم كغيرها من الجزر 1440و من بعدها اتفاقية  1431

مال جزيرة  األخرى، وتنازع تركيا اليونان في الكاير من الجزر  االتفاقياالواردة في 

Famakonisi   و جزيرةGavdos   السطح في موضوع النزاع التـركي  إلىوقد ظهر

وهي مناطق تنازع فيها    zones grisesاليوناني ما تسميه تركيا بالمناطق الرمادية أو 

 تركيا السيادة على مجموعة من الجزر و الصخور و التي ندرسها في النقطة الموالية.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

450- Samim Akgönül : Les relations gréco-turques au tournant du siècle : ruptures, évolutions  

                                     et permanences. 

                                     Cahiers balkaniques -En ligne- n 33/2004-p 04. 
 

461 - Andrea Caligiuri-  op cit/ P- 400  . 
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       GrayAreaـ      zones grises-المناطق الرمادية  -0

 

تعرف المناطق الرمادية على أنها  تلك المناطق التي تتضمن نزاعا  ال متناهية وغير  

(، و وفق النظرية التركية 421  اإلقليميةتخضع في الواقع لسلطة الدولة  محسوم فيها و ال

فان اليونان لي  لها سلطة وسيادة إال على الجزر الموجودة في بحر ايجه  والتي تم ذكرها 

  1440من اتفاقية  14و موجود في نص المادة هــ وص االتفاقــية على غرار مافي نص اسميا

والتي خصت بتنظيم 1413و كذا المادة الرابعة من االتفاقية الملحقة الخاصة بالمضائق لسنة 

 LEMNOS  IMBROS-TENEDOS- SAMOTHRACE - LES : ةوضع  الجزر التالي

ILES AU LAPINS -   1413، وأيضا المادة الانية عشر والاـالاة عـشر من اتـفاقيـة السـلم 

-  IKARIA -CHIO  - SAMOS خـصت بتــنـظيـم وضـع مجـمــوعة مــن الجــزر وهـي  

  MITYLENE  ، جميع االتفاقيا  المذكورة و التي أ برمت فيما يخص بحر ايجه أشار  إلى

أما باقي الصخور فلم يتم ذكرها في االتفاقيا  على الجزر المعنية بالتسمية الخاصة بها ، 

و إذا كان األمر وفق  ،  آنذاك اسمالتي لم يكن لديها حتى    Imia /kardak غرار جزيرة 

إعادة التفاهم واالتفاق على هذه المناطق بموجب   اتفاقيا   تقتضيهذا التصور فان المس لة 

خاصة كونها لم تكن محل أي اتفاق من قبل  أين سيتم األخذ بعين االعتبار  كل المعطـيا  

 في الوضع الراهن الحالي . أثناء النظر في وضعيـتها وهـو ما يعني تغيـير معا  

الموضوع من نف  الزاوية بحيث تقول أن  إلىإال أن اليونان ترفض هذا التصور وتشير 

في فقرتها األخيرة تذكر أن السيادة التركية تكون 1413من اتفاقية لوزان لسنة  11المادة 

أميال بحرية من الساحل التركي  و هو ما يفيد ب ن جميع  73على الجزر التي هي ما دون 

 و تركيا اعتـرفت بذلك ضمنـيا الجزر و الصخـور التي هي وراء هذه المسافة هــي يونانية ، 

المستعمل في االتفاقية ، فاليونان تقول  أنه بتاريخ التوقيع   ilesلفظ إلى اإلشارةنبغي إال أنه ت

إلى جميع التكوينا  الصخرية طالما أن ت ثير  اإلشارةعلى االتفاقية لم يكن من الضروري 

 زر التالي ال يوجد أي فرق للجوب 1413على التحديد البحري لم يكن معروف في سنة  الجزر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
461- François Grunewald et  Laurence Tessier/ Zones grises, crises durables, conflits oubliés : 

                                                    les défis humanitaires. 

                                             Revue internationale de la Croix-Rouge-vol83-  n 842- 2001-p324  
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بالتالي  فمفهوم الصخور  ال التواجد البشري و االقتصادي عليها،ومن حيث المساحة و 

( كلها  يفترض أن تعامل في ذلك التاريخ بمفهوم ilots et rochersالبحرية و الجزر  

   iles et ilotsوفي نف  الفكرة ترد تركيا ب ن اتفاقية لوزان  تستعمل لفظ  ، (421الجزيرة  

و ك نهما شيئين مختلفين   عندما ذكرتهما معا   72لمادة من ا 71بمفهوم مختلف في الفقرة 

والذي  12( ، األهم موجود في نص المادة 423  15ونف  االخت ف موجود في المادة 

(     ilots   424أي  إلىإيطاليا ، هذه المادة ال تشير  إلىبموجبه تنازلت تركيا عن الجزر 

 و بالتالي فاألمر متعلق بمس لة متبقية لم يتم الفصل فيها ب ي اتفاق .

أن التكوينا  الصخرية التي لم يتم حل  إلىتشير  12األكار حجة هنا هو أن نص المادة 

مشاكلها  يجب أن يتم حلها على أساس اتفاق بين األطراف المعنية وتركيا لديها الحق في 

ومن ثم فان تمسك اليونان بمسافة ث ثة أميال لتحديد  (465)حل لها ىإلالمشاركة للتوصل 

التي  11تركيا من عدمه تتضمن تفسير شخصي  ألنه بالفعل  المادة  إلىالجزر التي تعود 

أميال بحرية هو من نصيب تركيا لكنها في نف   73أن مادون  إلىتتمسك بها اليونان تشير 

 جزر خارر هذه المسافة . الوقت ال تمنع من أن تمتلك تركيا

هذا في الوقت الذي تتحجج فيه تركيا أن االتفاق الااني المتعلق  بتحديد الحدود مع ايطاليا  

 لم  تــتم المصادقة علـيه من طـرف البـرلمان التركي كما ينص   1431/ 12/11المـؤرخ في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
462- Andrea Caligiuri-  OP CIT/ P- 401-402.  

 
463- Article 15. 

                      La Turquie renonce en faveur de l'Italie à tous ses droits et titres sur les îles  

ci-après énumérées, savoir : Stampalia (Astropalia), Rhodes (Rhodos), Galki (Kharki), 

Scarpanto, Casos (Casso), Piscopis (Tilos), Misiros (Nisyros), Calimnos (Kalymnos), Leros, 

Patmos, Lipsos (Lipso), Simi (Symi), et Cos (Kos), actuellement occupées par l'Italie et 

 les îlots qui en dépendent, ainsi que sur l'île de Castellorizo. 

 

464- Article 16. 

                      La Turquie déclare renoncer à tous droits et titres, de quelque nature que ce soit, 

sur ou concernant, les territoires situés au delà des frontières prévues par le présent Traité et 

sur les îles autres que celles sur les quelles la souveraineté lui est reconnue par ledit Traité, le 

sort de ces territoires et îles étant réglé ou à régler par les intéressés. 

Les dispositions du présent Article ne portent pas atteinte aux stipulations particulières 

intervenues ou à intervenir entre la Turquie et les pays limitrophes en raison de leur voisinage. 

 

465 - Andrea Caligiuri-  op cit/ P- 401   
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حتى يصبح االتفاق الدولي ساري المفعول  بالنسبة  12في مادته   آنذاكالدستور التركي   

للدولة التركية ، ومن هنا فان تركيا من حقها أن تتمسك بهذه النقطة إلعمال عدم سريان 

 .(422  1424للمعاهدا  لسنة  ينافيمن اتفاقية  42االتفاقية في حقها طبقا للمادة 

يدة بين الطرفين  ضمن اتفاق ثنائي لحل جميع ترتيبا  جد إلىومن ثم فان األمر يحتار  

       مجال ألي اتفاق ثنائي في هذا الموضوع  إال أن اليونان تتمسك ب ن ال ، المشاكل العالقة

عرض النزاع على القضاء الدولي لحل النزاع نهائيا و هو األمر  إلىو أن المس لة تحتار 

فقط على محكمة العدل الدولية ، والتي الذي تم فع  بعرض النزاع من الجانب اليوناني 

 أصدر  قرار في هذا الش ن هـو محل الدراسة في النقطة الموالية.

 

   00/00/0000قرار محكمة العدل الدولية المؤرخ في   -4

 

التي اعتبرتها تركيا معلنة إذا ما قامت اليونان بمد  Casus belli حالة الحرب  إلىأشرنا سابقا 

على تركيا  اتفاقميل بحري ، ومنه رأ  اليونان عرض  11إلى مسافة  اإلقليميبحرها 

يتضمن ضرورة حل نزاعاتهما بالطرق السلمية و هو العرض الذي لم تقبل به تركيا خوفا 

وهو ما اعتبرته ، من جانب واحد دون أن تستطيع تركيا التحرك  بإع نا من قيام اليونان 

جل  األمن  تحت إطار البند السادس أين عرضت م إلىاليونان نوع من التهديد فلج   

رقم  ةال ئحأصدر مجل  األمن  1402أو   15و في تاريخ  نزاعها مع تركيا ،

بمحادثا  مباشرة على  أالبد وأين طلب من الطرفين وقف األعمال االستفزازية  345/1402

 المواضيع محل االخت ف بغية التقليل من التوتر في المنطقة. 

 بالموازاة مع 17/72/1402اليونان قد عرضت النزاع على محكمة العدل الدولية في وكانت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : نصوص القانون الداخلي بش ن االختصاص بعقد المعاهدا 42 / المادةالمعاهدا الااني: بط ن  الفصل -466

لي  للدولة أن تحتج ب ن التعبير عن رضاها االلتزام بالمعاهدة قد تم بالمخالفة لحكم في قانونها الداخلي يتعلق  -1

ية من قواعد باالختصاص بعقد المعاهدا  كسبب إلبطال هـذا الرضا إال إذا كانت المخالفة بينة وتعلقت بقاعدة أساس

 القانون الداخلي.

تعتبر المخالفة بينة إذا كانت واضحة بصورة موضوعية أليـة دولة تتصرف في هذا الش ن وفق التعامل المعتاد وبحسن  -1

 نية.
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االختصاص بالوالية لمحكمة  عرضها النزاع على مجل  األمن ، إال أن تركيا رفضت إقرار

في قضية ما يعرف   14/11/1402صدر  قرار بتاريخ العدل الدولـية ، أين هذه األخيـرة أ

مشـيرة  (467)بالجرف القاري لبحر ايجه ،  أين أعلنت عدم اختصاصها للنظر في النزاع 

بـه تركـيا في بـحر ايـجه  من أن أعمال البحث و االستكشاف حول الاروا   قومت ماأن  إلى

تمت، فانه ال يم  المصالح اليونانية  و يمكن أن تكون محل تعويض  غير الحية ، حتى و لو

 الضرر من طرف اليونان في المستقبـل. إثبا في حالة 

وقد دخل الطرفين في مشاورا  ثنائية  بالفعل فور صدور ال ئحة عن مجل  األمن              

اتفاق حول مسالة على  11/1402/ 11السويسرية بتاريخ  Berneوتم التوقيع في مدينة 

 Montreuxاستغ ل الجرف القاري في بحر ايجه ، كما وقع الطرفين اتفاق آخر في مدينة 

 1422سنة  Davos، وتم عقد لقاء في المدينة السويسرية  11/73/1402بتاريخ 

حــول نف  الموضوع 72/70/1440ومشاورا  أخرى في العاصمة االسبانية مدريد بتاريخ 

رة تاور النزاعا  بين الطرفين ويتم تقديم االتهام فيما يخص عدم االلتزام  أنه وفي كل م إال

هذا عند قيام الدولتين بعمليا  البحث و التنقيب و 1402سنة  Berneباالتفاق الموقع في 

 ( .422حول الاروا  النفطية والغاز 

 و تبقى تركيا متمسكة ب ن المشكل هو ذو طابع سياسي ويتطلب ضرورة الدخول في

رقم  ةال ئحمفاوضا  جديدة حول جميع المسائل طبقا لما ذهب إليه مجل  األمن في 

غير  بينما تتمسك اليونان بفكرة أن المس لة ذا  ارتباطا  قانونية وتقنية ال 345/1402

وحلها يكمن في عرض النزاع على محكمة العدل الدولية ، ولذلك فإن الروح التي كانت 

 (469)لم يبقى لها الكاير من األفق   1988 سنةDavos يسري سارية في المنتجع  السو

وظهور تحالفا    خاصة مع اكتشاف احتياطا  نفطية وغازية في الحوض الشرقي للمتوسط

  .جديدة  اسرائيل ، اليونان ، مصر، قبرص(ال تخدم  تــركيا بالقدر الذي تخدم الدولة اليونانية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

467- Par ces motifs, la cour  par douze voix contre deux, dit qu'elle n'a pas compétence pour  
          connaître de la requête déposée par le Gouvernement de la République hellénique le 10  

          août 1976  www.icj-cij.org. 
 

  و ترتب عنه تصعيد  إالالنشاط في بحر ايجه   Sismik I في كل مرة تدخل سفينة االستكشاف و األبحاث  التركية  -460

  من طرف الجانب اليوناني       
469- Samim Akgönül  OP CIT/ P- 18.  

http://www.icj-cij.org/
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 المبحث الثالث: النزاعات حول الحدود البحرية بين دول المتوسط

 
البحر األبيض المتوسـط كونه محور يربـط بين مجموعة من الكيانا  السياسـية               

فإن مس لة وجود النزاعا  بينها لي  باألمر الغريب ومنه فان مياه ، و االجتماعية المتناقضة 

را  البحر المتوسط ال تخلوا من منازعا  متعلقة بالحدود البحرية بين دولها استنادا إما لتفسي

حتى استنادا إلى حقوق تاريخية  خاصة لقواعد القانون الدولي العـرفي أو ألحكام االتفاقية أو

مرتبطة بمصالح كانت ترعاها تلك الدول في فترة معينة واستمر  لمصلحة مواطنيها مع 

 اإلقرار الضمني بذلك من طرف الدول األخـرى  المعـنية.

شى و وجهة نظر الطرف اآلخر أو يتضمن االدعاء وإذا كان التفسير أو االدعاء ال يتما 

أو أن طريقة القياس في حد ذاتها هي محل النزاع كونها ،بالسيادة على نف  المنطقة البحرية 

أو أن النقطة المعتمدة لبداية القياس أو التي تنتهي عنده تتداخل  ،تصل إلى نتيجة متنازع فيها 

اع حول الحدود  البحرية بين الطرفين ، ويمكن لنا فإننا نكون أمام حالة نز، ة أخرى طمع نق

أن نحصي في الوقت الحاضر الكاير من المنازعا  البحرية بين دول المتوسط ، البعض 

أو أنه متعلق  ،مال النزاع الكرواتي السلوفاكي ،منها  مرتبط بالبحر اإلقليمي في حد ذاته

        (401والنزاع اللـيبي المالطي  ( 407بالجرف القاري مال النزاع التونــسي الليـبي  

أو النزاع اليوناني التركي في بحر ايجه، أو يكون النزاع  مرتبط بمسالة ضبط حدود المنطقة 

ومن ثم فـان  ،االقتصادية الخالصة مال النزاع  اللبناني اإلسرائيلي أو القبرصي التركي 

لعالقة بين دول المتوسط حول مد أهم المشاكل امن مسالة الحدود البحرية هي في الواقـع 

وراء البحر اإلقليمي ل ستحواذ على مناطق بحرية أقرتها اتفاقية قانون البحار  السيادة إلى ما

و التي أصبحت تشكل عوامل التصعيد في المنطقة خاصة مع اكتشاف الاروا   1421لسنة 

ذه النزاعا  وزاد من البحر األبيض المتوسط ،األمر الذي أجج ه النفطية بنوعيها في قاع

حدتها بعد عمل الدول على الزحف نحو المناطق التي كانت تعد جزء من أعالي البحار في 

 وقت سابق وهي موضوع دراستنا في المبحث الموالي.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 و الذي كان محل طلب مراجعة وتفسير بموجب  14/71/1421فصلت فيه محكمة العدل الدولية بقرار مؤرخ في  - 401 

 قضى برفض طلب المراجعة وقبول طلب التفسير . 1425قرار ثاني صادر في سنة             
 

 .73/72/1425فصلت فيه محكمة العدل الدولية بقرار مؤرخ في  -400



141 

 

 المطلب األول : النزاع الفرنسي االسباني   

 
       وسطية ــلسية و المتــاألط،  تينـالنزاع االسباني الفرنسي متشابه في الواجهتين البحري  

فهو منصب تاريخيا على مشاكل الصيد بين الطرفين، و الموضوع كان دائما يجد الحل 

      تكتل اقتصادي  إلىبطريقة أو ب خرى عن طريق عدة قنوا  طالما أن الدولتين تنتميان 

فان المسالة أخذ  منحى آخر على الواجهة  1711أنه وبداية من  إالو سياسي واحد، 

 إنشاءفرنسا عن  بإع نالمتوسط ، و األمر متعلق  األبيضحر البحرية المشتركة في الب

ساحة منطقة اقتصادية  خالصة  في واجهتها البحرية المتوسطية، وهي المنطقة المعلنة على م

المؤرخ  342/1773أنه ومن خ ل  القانون  إالجزء من أعالي البحار،  1773كانت من قبل 

( بعد حادثة 401  منطقة حماية ايكولوجية إنشاءفي فرنسا عن  اإلع نتم  15/74/1773

 .11/11/1444في  Erika غرق السفينة 

منطقة حماية الصيد على الواجهة   إنشاءقد أعلنت عن  1440وكانت اسبانيا في سنة  

أعلنت فرنسا  11/17/1711نه وبداية من تاريخ أ  إالالمتوسطية قبالة الشواطئ الشرقية ، 

  تردد فيهدية خالصة في الواجهة المتوسطية وهو األمر التي كانت تمنطقة اقتصا إنشاءعن 

لم  اإال أنه، أعلنت عنها  قد الدول ن كانت بعضإا دول البحر األبيض المتوسط ،  وحد م إلى

أن حدود المنطقة الجديدة تقوم  1142/1711أن فرنسا أشار  في المرسوم  إال ، بالتحديد متق

لم تقبل به  ياألمر الذمنطقة الحماية االيكولوجية و هو  اعلى نف  الحدود التي كانت عليه

عنها بالتشاور مع  اإلع نتم  الفرنسيةاسبانيا على الرغم من أن منطقة الحماية االيكولوجية 

عن المنطقة االقتصادية  اإلع نمسالة تغير  في هذه الحالة كون أن أن ال إالاسبانيا ، 

 .الخالصة الفرنسية تم من دون التشاور مع فرنسا 

 سبانيا بالنـسبة لمنطقة الحماية إبل به ـن األمر الذي كانت تقإومن جهة أخرى ف، من جهة هذا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
472- la loi n° 2003-346 du 15 avril 2003, la zone de protection écologique en Méditerranée  

         Est entrée en vigueur avec le décret n° 2004-33 du 8 janvier 2004 est entrée en vigueur   

         Avec le décret n° 2004-33 du 8 janvier 2004 qui fixe ses délimitations. 

 

473- Le décret n°-1148/2012 du 12 octobre 2012 a créé une  Zone Economique Exclusive en  

         Méditerranée  pour la France. 

http://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/decret-du-12-10-2012-2012-1148.php
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 ينـتـمقبول نظرا الخت ف االختصاصا  و الص حيا  بين المنطقااليكولوجية  يصبح غير 

فان المملكة ، عن المنطقة االقتصادية  اإلع نن فرنسا لم تتفاوض مع اسبانيا قبل أوكون 

رخصة  11بمنح  من جانبها  أشهرث ثة  بعد باإلع نهذا التصرف  قابلت االسبانية 

 أنظر المساحة باألحمر في الخريطة(  في المنطقة  قبالة  استكشاف و تنقيب  عن البترول

بعد أن تم تقديم الطلب عن   Britannique Cairn Energyالساحل الكتالوني لشركة بريطانية 

أين تم تحديد نصف مواقع البحث داخل  capricorn Spain Limitedطريق فرعها االسباني 

 .(404 المنطقة المعلن عنها من طرف فرنسا منطقة اقتصادية خالصة 

 إنشاءمرسوم ملكي يتضمن  10/74/1713في  بإصدارهاثم أتمت األمر بعد ذلك اسبانيا  

وحسب القياسا  المقدمة ، المتوسطية الشرقية منطقة اقتصادية خالصة السبانيا في الواجهة 

 ط(. أنظر الخريطة في الجزء المخطـ تتداخل مع المنطقة االقتصادية الخالصة الفرنسية فإنها

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

474- Hervé Vaudoit   / France - Espagne: le bras de fer- la Provence-28/05/2013 

                                                           Provence.com 
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أنه سيتم تعديل  إلىمنه  71قد أشار في المادة  1142/1711م رقولئن كان المرسوم الفرنسي 

لزم األمر تماشيا مع  إذا  71الحدود التي تم توضيحها في الجداول المذكورة في المادة 

من اتفاقية األمم المتحدة  04اتفاقيا  ترسيم الحدود مع الدول المجاورة  وفقا لما تمليه المادة 

اسبانيا  لىإمما يفهم منه أنه عبارة عن دعوى للتفاوض موجهة  ،( 405لقانون البحار  

 . اإلع ن ابالذا   التي هي من سيتضرر بهذ

أنه وبالرغم من هذا فان اسبانيا  لم تفو  فرصة االحتجار على المرسوم الفرنسي وهذا  إال

السفير الفرنسي في مدريد  ومؤرخة  إلىفي رسالة موجهة من وزارة الخارجية االسبانية 

من جانب واحد عن منطقة اقتصادية خالصة  اإلع نتتضمن رفض مسالة  13/17/1711

نه ، وألقانون البحار 1421من اتفاقية  04من طرف فرنسا  كونه جاء مخالف لنص المادة 

( 402يتم اعتماد معيار خط الوسط  في ترسيم الحدود بين الطرفين  أنكان من المفروض 

بالنسبة لحدود البلدين   Golf du lion نظرا لوجود حالة التقابل  و الت صق معا في خليج 

 .10/73/1713األمين العام لألمم المتحدة  بهذا االحـتجار في رسالة مـؤرخة  إخطاركما تم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

405 - Article 2/  Les limites figurant dans les tableaux de l'article précédent seront modifiées,  

                        le cas échéant, en fonction des accords de délimitation qui seront conclus avec  

                        les Etats riverains conformément à l'article 74 de la convention des Nations      

                        unies sur le droit de la mer. 

476- Note verbale 

 Le Ministère des affaires étrangères et de la coopération présente ses compliments à 

l’ambassade de France à Madrid et a l’honneur d’appeler son attention sur le décret no 2012-

1148 du 12 octobre 2012 publié au Journal officiel de la République française le 14 octobre 

2012 et portant création d’une zone économique française exclusive en Méditerranée. Le 

Gouvernement espagnol   .....  tiennent à souligner que, selon l’article 74 de la Convention des 

Nations Unies ......., la délimitation de la zone économique exclusive entre États dont les côtes 

sont adjacentes ou se font face est effectuée par voie d’accord conformément au droit 

international, afin d’aboutir à un résultat équitable. Le Gouvernement espagnol estime que la 

ligne médiane située entre les lignes de base utilisée pour mesurer la largeur de la mer 

territoriale offre la solution la plus juste et la plus équitable, dont on ne saurait s’écarter qu’en 

cas de circonstances spéciales ou extraordinaires. Les autorités espagnoles tiennent donc à 

exprimer fermement leur opposition à la création unilatérale de ladite zone économique 

exclusive, dont les limites dépassent manifestement la ligne médiane entre les deux côtes 

établie conformément au droit international et contreviennent donc à l’article 74 de la 

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. C’est pourquoi le Gouvernement 

espagnol estime que les coordonnées indiquées dans le décret ne peuvent en aucun cas être 

considérées comme la limite de séparation entre les espaces maritimes des deux États ...            

                                                                                                                                        www.un.org/depts/los 
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ومن هنا يظهر أن السباق إلى االستحواذ على الاروا  الباطنية الموجودة في قـاع البحر 

األبيض  المتوسط قد بدأ بطريقة معلنة خاصة وأن الحكومة الفرنسية قد صرحت أن مسالة 

بمنطقة اقتصادية خالصة في المياه المتـــوسطية ،  الهـدف  حماية ايكولوجية تعويض منطقة 

وكذا حر و باطنه للاروا  الموجودة في قاع الب ستغ لكشاف و االوع االستـمنه هـو موضـ

 .روا  الحية بما فيها الا( 474ظة عليها في نف  الوقت  ـتنظيم هذه الاروا  و المحاف

االقتصادية حول حدود المنطقة  فقط يكون أنالنزاع بين الدولتين ال يمكن  أنالواقع و 

باطنه خاصة البترول و الغاز  أو  الموجودة في قاع البحر الاروا الخالصة  بسبب اكتشاف

والذي  1421الن هذه الاروا  يفترض أنها تدخل  ضمن نطاق الجرف القاري حسب اتفاقية 

 تعتبره االتفاقية ب عد بحري موجود وقائم حتى و لو لم تطالب به الدولة الساحلية .

مسالة  إلىق حول الجرف القاري ال تحتار فان الحقو 1421من االتفاقية   00/3ووفقا للمادة 

صريح،  وهي المسالة التي أقرتها  إع نوضع اليد أو االحت ل الفعلي أو الحكمي  و ال ألي 

الاروا  الواردة في  على  قرارا  القضاء الدولي في هذا الموضوع ، ومن ثم فان الحقوق

قاع البحر و باطنه هي قائمة بغض النظر عن وجود المنطقة االقتصادية في حد ذاتها سواء 

الخاصة بالاروا   52/3بتوافق األطراف أو أن يكون الموضوع محل نزاع  بدليل أن المادة 

المتعلق أحالت موضوعها إلى أحكام الجزء السادس التي غير الحية في المنطقة االقتصادية 

وهذا ربما لوحدة الموضوع أو خوفا من الوقوع في التداخل ، و بالرغم ، بالجرف القاري 

من وجود من كان ينادي  إلى التخلص من فكرة الجرف القاري  الذي تم استغراقه من طرف 

(، وتبقى مسالة الاروا   غير الحية الموجودة في الماء  هي 405المنطقة االقتصادية  

 لم تستانيها بقولها منها طالما أن الفقرة الاالاة  52تخضع ألحكام المادة  وحدها التي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في رده  على سؤال مقــدم من طرف نـــواب     Laurent Fabiusسيدهذا الرد كان قد قدمه  وزير خارجية فرنسا ال -404

  أنمنــطقة اقتــصادية خالــصة  ، طــالما  إلىالبرلمــان الفرنــسي حــول مسالة تحويل منطقة الحـماية االيكــولوجية         

 رى ــمن الدول األخ الناتجحماية الصيد من االستغ ل  إلىالص حيا  الواردة في منطقة الحماية االيكولوجية ال تمتد         

 المقال المقدم من طرف :     الش نانظر في هذا  -يسمح باستغ ل الاروا  غير الحية  و ال        

             *  Hervé Vaudoit      - op cit-. 

 

405 - Jean – François  Pulvenis : Zone  Economique  Et    Plateau Continental 

                                                           – Unité  Ou Dualité /Revue Iranienne Des Relations                           

                                                             Internationale 1978 N 11 – 12  / P 103 .  
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تمارس الحقوق المبينة في هذه المادة فيما يتعلق بقاع البحر وباطن أرضه وفقا للجزء 

بين الطرفين ستكون سهلة مقارنة  ي، ومن هذا المجال كانت مسالة التحديد البحر السادس

حتار إلى التفاوض على جميع الاروا  وضوع يبالوضع الحالي الذي تعقد أكار ، كون أن الم

ثروا   القاع ، الحية وغير الحية منها ،  وتلك المتواجدة  الموجودة في عمود الماء و على

        ن طرف فرنسا في باطن الجرف القاري والتي هي محل جميع التطلعا  باالستغ ل م

هو  10/74/1713وطالما أن المرسوم الملكي االسباني المؤرخ في   ،و اسبانيا على السواء

إمكانية  المرسوم الفرنسي وهيمن  71خر أشار إلى نف  اآللية الموجودة في المادة اآل

يم مراجعة الحدود المعلن عنها في المرسوم من خ ل الدخول في اتفاقيا  تهدف إلى ترس

 حل باالتفاق.التوصل إلى يمكن  وبذلك( 402الحدود البحرية في المنطقة االقتصادية  

تجدر اإلشارة أيضا أن اسبانيا هي بصدد االستغ ل في المنطقة وهي كانت السباقة إلى هذا  

عندما منحت اسبانيا رخص تنقيب عن البترول في  1717األمر كون المشكل بدأ خ ل سنة 

الشيء الذي لم ترضى به فرنسا و قامت  ، مع منطقة الحماية االيكولوجيةطع منطقة تتقا

و التي كانت   Rhône Maritimeخصة تنقيب سميت رخصة عن طريق منح ربالرد 

مشكلتها أنها تخص منطقة في عرض ساحل مرسيليا دون أي اعتبار لمنطقة الحماية 

إلى أن تعمق األمر بإع ن ، Pélagos   االيكولوجية نفسها وكونها كان قريب من محمية

ومن هنا فانه لم يبقى أمام الطرفين سوى اللجوء إلى إحدى فرنسا عن منطقة اقتصادية، 

 أنآليا  حل النزاعا  المتاحة سواء محكمة تحـكيم خاصة أو محكمة قانون البحار طالما 

دا عن التوترا  التي قد بعي ، وهذامحكمة العدل الدوليةحتى الدولتين طرفا في االتفاقية أو 

تحدثها مسالة منح رخص االستغ ل من طرف اسبانيا للشركة االنجليزية  التي تؤكد فرنسا 

أن اسبانيا  تلقت طلبا  بهذا الش ن لكنها لم تسلم أية رخصة للتنقيب في المنطقة المتنازع 

كما أنه يمكن أن يعرض النزاع بطريقة أولى على محكمة العدل األوربية طالما  أن  ،عليها 

الدولتين تنتميان إلى االتحاد األوربي وهم ملزمتين في هذا على حل الخ فا  سلميا في إطار 

 ن دول االتحاد.جهزة أو بيالمؤسسا  األوروبية التي أنش   من أجل حل الخ فا  بين األ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 476- Marine Jobert : France et Espagne se marchent sur la ZEE ( et ses ressources) 

                                  Journal de l’Environnement - 30/05/2013 
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  يينالكرواتي السلوف  النزاعالمطلب الثاني:  

 
االستفتاء   إقراركرواتيا و سلوفينيا كليهما كدولة انفصلتا من جمهورية يوغس فيا السابقة بعد 

لما أعلن  ، و(402  األخرىمن بين الفدراليا   تاوهما أول من انفصل 15/72/1441 بتاريخ

السابقة داخل جمهورية يوغس فيا  اإلداريةاستق ل الدولتين المت صقتين تم اعتماد الحدود 

السابقة  كمعيار العتماد الحدود  البرية بين الدولتين الجديدتين  طبقا للتقرير الذي اعتمدته 

الدولتين   بين إداريةالسابقة حدود  اإلدارية( ومنه أصبحت الحدود Badinter  404لجنة  

 .l’Uti possidetis juris استنادا لمعيار 

(النعدام مفهوم الحدود البحرية داخليا  427هذا المعيار لم يطبق على الحدود البحرية   أن إال

الذي أكدته محكمة    « la Terre domine la mer »ومن جهة أخرى تم االعتماد على معيار

ومن هنا تم ( 421  اأوكرانيالعدل الدولية في قضية التحديد في البحر األسود بين رومانيا و 

 إلىالخط الممتد من الساحل  إتباععلى أساس  ينتديدالجرسم الحدود البحرية بين الدولتين 

  1405لسنة    osimo، أما مع الجارة ايطاليا فان األمر مضـبوط بموجب اتفاقية  غاية البحر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كانت جمهورية يوغس فيا االشتراكية االتحادية  متــكونة من  صربيا ، كرواتيا ، سلوفـينيا ،البوسنة و الهرسـك   -400

    إع ن  إلى أدىوهو ما 1441وانتهى التفـــكك بداية من  1445االتحاد في سنة  أعلن -ومقدونيا األسودالجبل            

 غاية  التوقيع  إلىمن الجيش االتحادي ضد الجمهوريا  المنفصلة  وهي الحرب الدامية التي استمر   الحرب           

 . 1445على اتفاقية دايتون لسنة           

 

479- La Communauté européenne  qui ne s'est pas encore prononcée sur la reconnaissance de  

         ces deux Républiques, met en place, le 27/08/1991 , la Commission Badinter  chargée 

de réfléchir sur la question, Les décisions finales ont un caractère de jurisprudence. La 

Commission reconnaît l'indépendance de la Slovénie  et de la Croatie  en vertu du droit uti 

possidetis, appliqué pour la décolonisation, qui reconnaît l'indépendance à l'intérieur des 

frontières administratives, délimitées par la Yougoslavie pour des besoins de décentralisation. 

La commission Badinter déclare la Yougoslavie « en dissolution », « en désintégration », ou 

encore « en démembrement », ce qui rend caduque la constitution yougoslave du point de vue 

de la Communauté européenne, et encourage les sécessions. Les Etats-Unis et le 

FMI  reconnaissent aussi les deux Républiques. 

  

480-Jean Arnaut Dérens :Slovénie/Croatie Toujours pas d’accord sur le différend frontalier 

                                           de piran -  in Rfi - les voix du monde - http://www.rfi.fr.p  p 08. 
 

481- Guillaume Protière : Espace et territoire dans la jurisprudence de la Cour internationale   

                                         de Justice - Espaces du droit  et droits des espaces , 2008, Lyon -      

         France.   L’Harmattan, p. 121-135, coll /Administration   et aménagement du territoire.  

         HAL Id - 00823915   https://hal.archives- ouvertes.fr - Submitted on 19 May 2013. 

http://www.rfi.fr.p/


140 

 

الحدود  ه المعطيا  تم اعتماد  التعرجا  التي تنتهي عندهاهذمع يوغس فيا السابقة، ومن  

من االتفاقية  15البرية بين الدولتين  مع اعتماد معيار خط الوسط المنصوص عليه في المادة 

 انضمتفكرواتيا  ، 1421اتفاقية  قانون البحار لسنة  إلىالدولتين قد انضمتا  أنعلى اعتبار 

وهو تاريخ المصادقة ، و سلوفينيا عن طريق  75/74/1445عن طريق االستخ ف بتاريخ 

وهو أيضا تاريخ المصادقة ، ومن ثم فان البحر  12/72/1445( في 421ستخ ف أيضا  اال

 اإلقليميلسلوفينيا أصبح بدون منفذ على البحر العالي وأصبح محصور بين البحر  اإلقليمي

 اليــطاليا و كرواتــيا   أنظـر الخريطـة ( . 

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 .انت طرفا في االتفاقية كيوغس فيا السابقة  أنكون  -400
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وهي   Baie de piran يـشكل النـزاع في التحديد البحري الحدودي في خليج بيران وهذا ما

من طرف كرواتيا ، فطبقا لقاعدة  1421نها التطبيق الحرفي ألحام اتفاقية المعضلة التي كو  

من جهة و من جهة  التابع لسلوفينيا محصور اإلقليميخط الوسط المطبقة هنا ، أصبح البحر 

الخـــطوط   وحتى و لو أردنا تغــيير اتجاه  ،لسلوفينيا الحق في جرف قاري  أخرى لم يعد

ل بحري مما يجـــعله خارر مي 15لسلوفينيا بــ  اإلقليميةفان البــحر العالي يــبعد عن المياه 

منصف  جل ذلك تطالب سلوفيـــنيا بحل، و ألاق يمكن استـعماله في حل المعضلةأي نط

اتـجاه فقط في  األمتارو هو ما يقتضي تحـريك الحدود الحالية بــبعض المئا  من ، لة للمس 

 اإلقليميالكرواتــية و الذي ما من شانه أن يغير الوضع الحدودي كليا في البحر  األراضي

 اإلقليميةمن مياهها  ةأعالي البحار مباشر إلىكنها من الوصول م  ( و ي  423بالنسبة لسلوفينيا  

  البريءالمرور اق قواعد ـمية التابعة  لكرواتيا أو ايطاليا في نطـدون المرور عبر المياه اإلقلي

 . 1421من اتفاقية  10طبقا ألحكام  لمادة 

كلم حسب بعض المصادر يمتد من الحدود االيطالية  40كلم أو 30 الساحل السلوفيني طوله 

غاية الحدود الكرواتية جنوبا ومن ثم يظهر أن الساحل السلوفيني لي  له عمق بحري  إلى

بل أيضا ال يملك العرض الساحلي الذي يمكنه من الحصول على واجهة بحرية معتبرة ، فقط 

وفي نظر الكروا  هو الحد  Dragnjaفالحدود الحالية يفصل بينها عند الساحل مصب نهر 

 بإدخالهذا و،أن سلوفينيا تطالب ببعض المساحة جنوب مصب النهر إالالفاصل بين الدولتين 

 (villages de Buzin, Mlini, Skudelin et Skrije)لوفيني وهي الس اإلقليمقرى ضمن  74

هو ما و، لسلوفينية ا   Piranجعلها تابعة لبلدية  1417  على أن مسح األراضي الذي تم سنة

الخاص بها  اإلقليميوتوسيع البحر  Baie de piranالحصول على خليج  يمكنها من 

للم حة على حساب المياه الكرواتـية  اصخ corridorالحصول على رواق  إلىإضافة 

أن الكروا  يقولون أن مسح  في حين ، (484)الي البحارأع نها مـن الوصول إلىكيم  

 .الكرواتية Kasteli ه القرى تابعة لمدينة جعل  ث ثة من هذ 1442األراضي الذي تم سنة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

483-Jean Arnaut Dérens :  op cit p08.  
 

404- Frédéric Dubessy : Le golfe de Piran, enjeu territorial entre la Croatie et la Slovénie 

                                         in- econostrum .info/l’actualité économique en méditerranée 

                                         20/01/2012. 
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 (   أدناهالخاص حسب الخريطة   أنظر في هذا االقتراح السلوفيني      

 

ألن ذلك ،الكرواتي  اإلقليمفكرة التنازل عن جزء من  إلىفي حين ترى كرواتيا أنه ال مجال 

 1771وقد بذلت بعض الجهود في سنة  ، صربيا  إلى شارةتح األطماع لدول أخرى في إسيف

 .ارفض المصادقة عليه  le saborإال أن البرلمان الكرواتي،انتهت باتفاق على بعض النقاط 

تقديم رخص خاصة للصيادين من  يتضمنتم االتفاق على نظام مؤقت   1771و في سبتمبر 

أن كرواتيا لم تسلك الطريق المؤدي  إال،  Baie de piranكلتا الدولتين للصيد في خـليج  

 إلىعلى قانون يهدف  73/72/1774 التسوية لما صو  البرلمان الكرواتي بتاريخ إلى

ياتيكي  أين رفضتها سلوفينيا درااليكولوجية و الصيد في مياه األ يةعن منطقة الحما اإلع ن

 ا ـع بهـمتتي يـيد التـوق الصـان حقـحرم إلىا تهدف ـم اعتبارهـو ت( 425و اعترضت عليها  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .بحر األدرياتيكيا تهديد لحقوق صياديها في مياه الرفض جاء أيضا من طرف الدولة االيطالية التي رأ  فيه -405
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رعاياها في مياه األدرياتيكي منذ القديم ،على الرغم من التطمينا  الكرواتـية من مس لة 

صرحت  1772وأن األمر يهدف للتنظيم فقط ، وفي مارس  ، بتلك الحقــوق اإلقرار

والصيد  االيكولوجيةمنطقة الحماية  بإع نتمسكت كرواتيا  إذاالسلطا  السلوفينية على أنه 

ستلج  للقضاء الدولي ، هذه النقطة لم تزعج كايرا الكروا  كون أن عرض النزاع على  فإنها

بدال من محاوال  الضغط من  اإلجراءالقضاء الدولي هو من مطالبهم  وهم يفضلون هذا 

بتسوية النزاع مع  األوروبي( ورهن العضوية في االتحاد 422  ياألوروبطرف االتحاد 

وهي دولة عضو في االتحاد  -ى من التصعيد قامت سلوفينيا سلوفينيا ،ومع هذا المستو

باستعمال حق الفيتو   1772 ديسمبرفي  12 قامت في -71/75/1774بداية من  األوروبي

 إليها( وهي الغاية التي تصبوا 420  بيواألوراالتحاد  إلىفي موضوع انضمام كرواتيا 

على  إلرغامهاالورقة ضد كرواتيا هنا عملت سلوفينيا على استعمال هذه  كرواتيا ، ومن

 التنازل و القبول بحل مشكل التحديد البحري معها .

في كرواتيا من زاوية  المشكل العادي ، بل تم اعتباره   إليهاهذه الضغوطا  لم ينظر  

محاولة لمساومة كرواتيا في سيادتها وهو ما ال تقبله ، ومن أجل ذلك قام رئي  الوزراء 

يتضمن الرد على مسالة الضغوط  1772بتصريح في سنة    Ivo Sanaderالكرواتي

وروبية عن طريق سلوفينيا فيما يخص االنضمام ل تحاد بالـقول أن ب ده لن تقبل أبدا األ

( وأن 422 إقليمهابالتنازل عن جزء من  األوروبياالتحاد  إلى انضمامهامسالة دفع ثمن 

 ومة بالنسبة لجمهورية كرواتـيا.المس لة من هذا الجانب تعـتبر محس

تصورا  البلدين بالنسبة للحل، ففي الوقت الذي  ترى سلوفينيا أن الحل  إلىنشير  أنويمكن  

 ذا ـض هـا ترفـأن كرواتي إال،  األوروبياد ـة من االتحـق وساطـيكون عن طري أن في  يمكن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

486 -  Emilie Proust : les eaux adriatiques en question pour l’integration de la croatie  

                                        dans l’union européenne. Nouvelle Europe/en ligne 

                                        http://www.nouvelle-europe.eu/node/468 samedi 3 mai 2008. 
 

487- Le droit de veto est aussi une notion bien balisée au sein de l’Union européenne (UE) 

         A commencer par la phase d’adhésion , quand un pays souhaite rentrer dans l’Europe,  

il doit recueillir l’assentiment de tous les pays membres. Si un seul Etat oppose son veto, sa 

candidature est repoussée- voir : Frédéric de Monicault le droit de veto une arme de 

dissuasion massive – in Historia magazine @historiamag/07-03-2013.  

 

480 -Jean Arnaut Dérens :  op cit p 08 . 



151 

 

و بالتالي  األوروبيالخاص بالحل على أساس أن سلوفينيا هي عضو  في االتحاد التصور 

 فعـليا و فالوسيط هنا لن يقف على مسـافة واحدة بــين الطــرفين حــتى ولو حاول ذلك رسميا

التحكيم الدولي ، بدال  إلىاللجوء وسيلة أجرى وهي ـك تقترح كرواتيا ، و لذل أو ادعى ذلك  

محكـمة العدل الدولية التي معروف عنها مسالة طول المدة التي تستغرقها في  إلىمن  اللجوء 

آلية  التحكيم الدولي  إلىـلم أن يتم اللجـوء بين الدول، ومـن ثـم فاألسالفصل في النزاعا  

 لجنةتين عـينت لجنة من الجغرافيين تحت اسم ت الدولـو قـد كان .رىبدال من الخـيارا  األخ

Gosa-Klemensic   424)سلوفينيااقترحت تكوين منطقة مشتركة كرواتية سلوفينية تسمح ل 

هو معمول به  أعالي البحار دون المرور على المياه الكرواتية  على غرار ما إلىالوصول 

 (.447بين استراليا و غينيا الجديدة    Torresفي مضيق 

أين  1771الذي وقعه الطرفين في جويلية  يالمبدئوقد تجسد  حلول هذه اللجنة  في االتفاق  

وتبقى  ،  (441 خاص للم حة corridorفكرة رواق  إلىتم تحويل فكرة المنطقة المشتركة 

أن  الفكر القانوني هو في كفة كرواتيا  التي تعتمد على القواعد االتفاقية  إلىهنا  اإلشارة

في حالة عدم وجود االتفاق  التي تعتمد خط الوسط 1421من اتفاقية  15وخاصة المادة 

تحاول االبتعاد عن الفكرة و تتمسك بالطابع الخاص للنزاع و الذي  سلوفينياأن  إال( ، 441 

لكن  ،بعين االعتبار مسائل مختلفة و قواعد خاصة أهمها العرف الدولي ت خذيقتضي أن 

القاعـدة مكمل في ظـل وجـود  تـصبح مـصدر الدولييجب أن ال ننسى أن قواعد العرف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

489- du nom des géographes croate Klemenčić et slovène Gosar. 
 

401 - Le détroit de Torrès est une étendue d'eau comprise entre l'Australie et la Nouvelle-         

         Guinée. Sa largeur est d'environ 150 km à son point le plus étroit  

491-  Joseph Krulic: Le problème de la délimitation des frontières slovéno-croates dans le  

                                       Golfe  de Piran - revue Balkanologie, Vol. VI, n° 1-2 | 2002, p 71-72 
 

492 - Article 15/ Délimitation de la mer territoriale entre Etats dont les côtes sont adjacentes  

                          ou se font face : Lorsque les côtes de deux Etats sont adjacentes ou se font 

face, ni l'un ni l'autre de ces Etats n'est en droit, sauf accord contraire entre eux, d'étendre sa 

mer territoriale au-delà de la ligne médiane dont tous les points sont équidistants des points 

les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer 

territoriale de chacun des deux Etats. Cette disposition ne s'applique cependant pas dans le cas 

où, en raison de l'existence de titres historiques ou d'autres circonstances spéciales, il est 

nécessaire de délimiter autrement la mer territoriale des deux Etats. 
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(، ومن ذلك فان الطرفين لم 443 1421االتفاقية المكتوبة و هي اتفاقية قانون البحار لسنة 

حل النزاع بالطريقة التي يرونها مناسبة ضمن اآلليا   االتفاق المبدئي على إاليبقى أمامها 

 ة ـصادقـبالتـوقيع و الم إليهاـميان اقــية التي يعتبر الطـرفين منتذه االتفهـ المقـترحة  في إطار

 اتفاق يقضيعلى 1774نوفمبر  74وبالفعل فقد تم التوقيع بين الطرفين في السويد بتاريخ 

 التحكيم الدولي . ن علىالدولتيبعرض النزاع الخاص بين 

اختصاص المحكمة من  إلىوقد جاء  المادة الاالاة الفقرة األولى من  اتفاق التحكيم تشير  

 ثة نقاط هي تحديد الحدود البحرية و البرية بين سلوفينيا و كرواتيا حيث الموضوع  با

و موضوع تحديد النظام الخاص بكيفية  ،أعـالي البحار إلىوأيــضا مسالة وصول سلوفيــنيا 

المصادر  إلىمنها  (494المادة الرابعة   أشار استخدام المناطق البحرية ذا  الصلة ، وقد 

األخذ بعين  هيو ، النظر في النزاع بين الطرفين  أثناءالتي ستعتمدها محكمة التحكيم  

أعالي البحار  إلىــنيا االعتبار الظروف الخاصة  أثناء النظر في موضوع وصول سلوفيـ

وموضوع تحـديد النـظـام الخاص بكيـفية اسـتخدام المناطق البحـرية ذا  الصـلة 

          1421من اتفاقية  15بالموضوع، وان كانت كرواتيا متمسكة بمسالة تطبيق المادة 

لذي و ا 1771اتفاق جويلية  إليهافان سلوفينيا تبقى متمسكة بتطبيق النتائج التي توصل 

 .(445 رفض البرلمان الكرواتي من جهته المصادقة عليه  بسـبب تصورا  خاصة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

493-  Joseph Krulic :op cit – p72. 

 

494-  article 03/01-Le Tribunal arbitral décide 

                   a- le tracé de la frontière maritime et terrestre entre la République de Slovénie et   

                                 de la République de Croatie ; 

                   b-  la jonction de la Slovénie à la haute mer ; 

                   c - le régime pour l'utilisation des zones maritimes pertinentes . 

                                    

L' article 4 /Le Tribunal arbitral applique        :  

                   a- les règles et principes du droit international pour les analyses visées à   

                             l'article 3 ( 1 ) ( a)                                                                                              

                   b - le droit international , l'équité et le principe de bonnes relations de  

                             voisinage afin de parvenir à un résultat juste et équitable en tenant compte  

                             de toutes les circonstances pertinentes pour les déterminations visées à   

                             l'article 3 ( 1 ) ( b ) et ( c ) .  

                                                             http://www.pca-cpa.org/ الهاي -موقع محكمة التحكيم الدائمة    

 

495 - Jérémy DRISCH :  Accord d'arbitrage aux portes de l'Europe                                                      

                               Linium International 77 /11/  2009  

http://www.pca-cpa.org/موقع
http://www.pca-cpa.org/موقع
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من باب جعل سلطة  ةللديمقراطيلحسن النية  في مواجهة كرواتيا من جهة و تطبيقا  وكإثبا 

تم عرض اتفاق التحكيم الدولي على الشعب السلوفيني  ، األخيرةالشعب هي صاحبة الكلمة 

 إقرار إلىخلص فيه التصويت 72/72/1717للتصويت عليه بموجب استفتاء عام  تم بتاريخ 

صوتوا بنعم  وهو ما يعني شرعية التزام الدولة السلوفينية فيما   %51.42 ب غلبيةاالتفاق 

 عب به من طرف الشـ اإلقرارما دام أنــه تم  األخيرنتيجة التحكيم في  إليهبعد على ما سيؤول 

و بذلك يكون  هذا االتفاق عمل على تهدئة األوضاع بالنسبة للطرفين وفتح الباب مرة ثانية   

و الذي انتهى  األوربياالتحاد  إلىأمام كرواتيا الستكمال التفاوض حول موضوع  االنضمام 

، بل عمل على أكار من ذلك عندما ساند  71/70/1713بقبول عضوية كرواتيا بداية من

 ( .442منظمة الحلف األطلسي   إلىلة انضمام كرواتيا كعضو حليف سلوفينيا مس 

التحكيم الدولي لم يكن ليتم لوال التراجع الذي قامت به كرواتيا فيما  إلىهذا االتفاق باللجوء 

ر فيما يخص منطقة الحماية االيكولوجية والصيد، والذي كان له دو إنشاءعن  اإلع نيخص 

 أنأن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن لنا  إاله المسالة ، طم نة سلوفينيا في هذ

منطقة اقتصادية خالصة في ظل  إلنشاءنتصور أن يكون هناك في بحر االدرياتيكي مجال 

الضغينة السياسية القائمة بين  إليهايضاف ،و التضاريسية المعقدة  الجغرافيةه المعطيا  هذ

منه، هذه المعطيا  هي التي جعلت  الشرقي لشماليالدول المطلة عليه خاصة في الجانب ا

عنها  أعلنتكل من ايطاليا وسلوفينيا ترى  أن منطقة الحماية االيكولوجية والصيد التي 

قة اقتصادية خالصة  في هي ليست سوى منط،من قبل  73/17/1773في جمهورية كرواتيا

شاور مع الـدول ذا  السواحل ماية االيكولوجية والصيد تم اتخاذها دون التـمنطقة الحشكل 

 .1421من اتفاقية  113قابلة و المحاذية لكرواتيا  وهو ما يشكل مخالفة لنص المادة الم

تم إعمالها في الواقع فان هذا سيكون له األثر البالغ على الحقوق التي كانت  إذاوفي حالة ما 

كانت دائما  تحت    التيصيد وم حة  و  وقلمواطنين الدول المجاورة في هذه المياه من حق

التطبيق الفعلي تم تفاديه بتراجع كرواتيا عن ذلك من حيث  وهو ما، مياه دولية وصف 

وفي هذا الموضوع سنتطرق لتفاصيل أكار في  المبحث الااني بموجب قانون خاص ، 

 . الفصل الااني من هذا الباب لما ن تي لدراسة منطقة الحماية االيكولوجية والصيد لكرواتيا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
496- Jérémy DRISCH : op cit – p 06 
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 النزاع القبرصي التركي    المطلب الثالث: 

 
عن منطقة اقتصادية  اإلع ن إلىالدولة القبرصية كانت من الدول المتوسطية السباقة  

المتوسط ،وهذا عن طريق القانون المؤرخ في  األبيضخالصة  في الحوض الشرقي للبحر 

منطقة اقتصادية في السواحل القبرصية وفقا التفاقية  إنشاءعن  أعلنو الذي  71/74/1774

ميل بحري حسب  177(، ببعد بحري ال يتجاوز عرض 440  1421 قانون البحار لسنة

منها ، كما اعتمد هذا القانون معيار خط الوسط المنصوص عليه في  االتفاقية   50المادة 

دول أخرى في  70ومن ذلك أصبحت قبرص  بموجب منطقتها االقتصادية لديها حدود مع 

لسطين عن طريق قطاع غزة،الكيان نطاق مناطقهم االقتصادية وهي تركيا،اليونان،مصر،ف

، لبنان وسوريا ، وبذلك تشكلت خريطة هذا االمتداد البحري القبرصي حسب ما اإلسرائيلي

 .المجاورةهو مبين في الخريطة أدناه باللون األزرق محاطة بالمناطق االقـتصادية للدول 

 

 

  اإلع نلم يكن ليمر بهذه البساطة من طرف الجارة تركيا ، فمباشرة بعد ذلك  اإلع نهذا 

 باإلعــ ن عن اعتراضها على ذلـك القانون وطعــنت في شــرعيته من حيث    قامت تركــيا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    17/11/1421وقد وقعت عليها بتاريخ  1421اتفاقية قانون البحار لسنة  إلىقبرص هي من الدول المنظمة  -400

 .11/11/1422وصادقت عليها         
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احترامه لقواعد القانون الدولي، بل إن تركيا سبق لها وأن قدمت مذكرة إع مية موجهة  من 

األمين العام لألمم المتحدة فيما يخص   إلىطرف البعاة الدائمة لتركيا لدى األمم المتحدة 

بين جمهورية مصر العربية و دولة   10/71/1773اعتراضها على االتفاق الموقع في 

ا يخص تحديد المنطقة االقتصادية بينهما، حيث اعتبر  تركيا على أن ( فيم442قبرص 

تحديد حدود  المنطقة االقتصادية و الجرف القاري في شرق المتوسط و باألخص في المنطقة 

 خـذ  بعـين االعتـبار الحقـوق السـيادية يجب أن ي (18’16°32)  الواقـعة غرب خـط طـول  

 ab initio  et ipso factoعلى أنها حق بوصف   المنطقةالخاصة بتركيا في  و المشروعة

المجاال  يجـب أن هذه حسب ما تمليه قواعد القانون الدولي ، ومن ثم فان القيام بالتحديد في  

 ( .499يتم  حتما بموجب اتفاق بين دول المنطقة على أساس مبدأ العدالة  

 

 الفرع األول : أسباب النزاع بين الطرفين 

 

 ن تركيا بالتصور التركي لمسالة التحديد البحري في شرق المتوسط مرتبط كما أشرنا سابقا 

 ثر مباشرة ال تعترف لليونان بمجموعة من المسائل في الجانب البحري و هي المسائل التي ت  

 على موضوع العـ قة مع قبرص على جميع األصعدة  بطريقة آلية وهذه المسائل هي: 

ير من الصخور البحرية التي تدعي اليونان ملكيتها و بسط السيادة اليونانية هناك عدد كا -1

( و التي من بينها بروتوكول 500عليها  بموجب مجموعة من االتفاقيا  كما أشرنا سابقا 

أن تركيا تستبعد بعض الصخور من موضوع االتفاقيا  على أساس أنها  إال، 12/11/1431

 فاقيـة.تم ذكر الجزر األخرى بالتسمية اللفظية في االت الم تكن مذكــورة باالسم مال م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )القبرصية اليونانية  لجنوب قبرص اإلدارة ( قد استعملت لفض اإلع ميةو كانت المذكرة  – 400

  (l’Administration chypriote grecque de Chypre –sud )                    

     Voir la note n°204/turkono DT/4739 en date du 02/03/2004 adressée par la mission     

      Permanente de Turquie auprès de UN – Bulletin du droit de la mer n°54. 

 

499- L’accord publié dans le numéro 52 du  Bulletin du droit de la mer. 

 

 الذين أبرمتـهما مـع  12/11/1431و برتـوكول  71/1431/ 74المؤرخ في  أنقرةاتفاق السيادة عليها بموجب   فقد -500

 من اتفاقية السلم في  باري  14اليونان بموجب المـــادة  إلىثم انتــــقلت    Dodécanéseوالمتعـلقـة بجزر   ايطـاليا        

 تـــنازلت عليها ايطــــاليا لصالح اليونان حيـــث تضمن الـــتنازل مسالة التـــخلي  عن الســـيادة  أين 17/71/1440       

 .Dodécanèse االيطالية  لتلك الجزر       
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 إليهبحق واحد مشار  إالتركيا ال تعترف للجزر المذكورة في االتفاقيا  بالتسمية  اللفظية  -2

 72و بعرض  إقليميه الجزر بحر لبحار وهو الحق في أن يكون لهـذفي القانون الدولي ل

 .1421من اتفــاقية   73ل مما هو منصوص عليه في المادة أميال بحرية فقـط  أي أق

 ن يكون لها بـر ايجة و المقابلة لــسواحلها  للجزر اليونانية الموجودة في بح تركيا ال تقر -3

من  111المادة  إلىأنه عند العودة  إال،  الحق في جرف قاري أو منطقة اقتصادية خالصة

مفهوم الجزيرة  على ضوء القواعد  إلىنجدها أشار  في الفقرة األولى منها  1421اتفاقية 

الحـقوق المترتبة عـن  إلىفي الفقرة الاانية نجدها تشير  وكم القانون الدولي للبحار، التي تح

ا عند المنطقة و انتهاء   اإلقليميانـط قا من الحق في  البحر   »الجزيرة  «  تحـقق الوصف 

تلعبه  أناالقتصادية الخالصة وفق ما أقر  به االتفاقية ، وهذا نظرا للدور الذي يمكن 

 . (501 الصخور البحرية 

كون أن النــزاع متعلق بامتــداد  هذا الموضوع يتظهر الع قة للنزاع مع قبرص ف وهنا 

 التــالية:بحري يــهم تركيا مباشــرة وهـذا نظرا لألسباب 

أن األمر  إلىعن منطقة اقتصادية خالصة أشار   باإلع نبمجرد أن قامت قبرص  -1

كدولة مستقلة تضم القبارصة  إع نهمتعلق بكل الجزيرة  بما فيه القسم الشمالي الذي تم 

الدولة القبرصية في جنوب الجزيرة غير مؤهلة للتكلم باسم ، في حين أن تركيا ترى األتراك 

م بمفهو ةالسلطة في جنوب الجزير إلىال تشير  إنهاسكان القسم الشمالي من الجزيرة ، بل 

مع    l’Administration chypriote grecque de Chypre –sudالدولة و تطلق عليها تسمية 

العلم أن قبرص تعامل كدولة ذا  سيادة كاملة  مع الدول األخرى من دون استاناء ما عدا 

بداية من تاريخ   األوروبيالمتحدة و عضو في االتحاد  األممتركيا ، و هي عضو في هيئة  

في الرئاسة الدورية ل تحاد    األوروبي، وسبق لها وأن ترأست االتحاد  1774ماي  الفاتح

  .ضب تركياوهو ما أغ 1711غاية شهر ديسمبر  إلىأشهر بداية من شهر  جويلية  72لمدة 

بغـرض  10/71/1773في  اتفاقالقبرصي ، أبرمت مصر وقبرص  اإلع نقبل صدور  -1

 بينهما مع استـبعاد تركيا من أي استـشارة حول الموضوع .ضبط حدود المنطقة االقتصادية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
501- Michel Biggi : la coopération  interrégional et les iles de la méditerranée.  

                                Revue - confluences   Méditerranée – n° 36- 2000/2001 p 115- . 
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ب ــوجه الطلراحت ت   1774عن المنطقة االقتصادية الخالصة لقـبرص سنة  اإلع نبعد  -3

تصادية اليونانية وفي اليونان من أجل ترسيم الحدود بين الدولتين فيما يخص المنطقة االق إلى

من مسالة الحدود البحرية  المشتركة بيـن كل من  بعاد تركياتصريحة باس إشارة هذا التصور

 على الرغم من أن التصور التركي للحدود البحرية  يتضمن غير ذلك.قبرص و اليونان 

 

 ي : وجهة النظر التركية للتقسيم البحري في حوض شرق المتوسطالفرع الثان 
 

 

، بل أكار  1421فاقية أن تركيا هي دولة ليست طرفا في ات إلى اإلشارةجب ت األمرفي بداية  

( ، و ما يضر بالمصالح التركية في االتفاقية هو 571صوتت ضد االتفاقية  من ذلك فقد 

منها  والذي أعطى للجزيرة نف  الحقوق في  111في المادة  إليهمفهوم الجزيرة الذي خلص 

دولة ، وهو أمر يصبح مفهوم من الجانب  أليالبري  اإلقليماالمتدادا  البحرية  مالها مال 

عرفنا عدد الجزر والصخور المقابلة لساحلها البحري و التي هي خاضعة  إذااالستراتيجي 

لتركي قائم على استبعاد الحقوق المتعلقة بالمنطقة للسيادة اليونانية، ومن ثم فان التصور ا

االقتصادية  وكذا الحق في جرف قاري للجزر اليونانية في بحر ايجة و االقتصار على الحق 

 أميال بحرية كما أشرنا. 72في حدود  إقليميةفي مياه 

ضول   طبيعي لهضبة األناالمتداد  اال هو كلومن هذا التصور فان الجرف القاري لتركيا   

( في الجـهة المقابلة لشمال 573غاية خـط الوسط مع مصر   إلىو هو االمتداد الذي يصل 

 تركيا كونه إلىرص ال معنى له بالنسبة ب،و بالتـالي فان االتفاق المــبرم بين مصر وقـ إفريقيا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  دولـة 137صوتــت بنـعم  37/74/1421دينة  نيـويـورك فـي ــفي م  للتصويت عـلـــيهاأثناء عرض االتفاقية  -510

 ت التيـ،  في الوق   إسرائيلالمتحدة األمريكية ،تركيا  ، فنزوي ،  الواليا دول هي  74و صـوتــت  ضدها           

   دول اشتراكية مع كل من بريطانيا  72ذاك  رفقة ــسوفيتي آنـــة منها االتحاد الــدول 10التصويت  امتنعت عن        

 .   ادتاي ناسبانيا،بلجيكا، هولندا،لكسمبورغ، ،         
 

503-.. la position bien pesée de la Turquie consiste à dire que les limites extérieures du     

plateau continental turc situées dans les espaces maritimes susmentionnés suivent la ligne 

médiane établie entre les côtes turque et égyptienne, dont le point terminal occidental sera 

défini conformément aux dispositions de futurs accords de délimitation en mer Égée et en mer 

Méditerranée, conclus entre tous les États intéressés, lesquels accords tiendront compte de 

toutes les circonstances pertinentes et spécifiques.   

Voir la note turque daté du 12/03/2013 adressée par la mission  permanente de Turquie auprès 

de UN – Bulletin du droit de la mer. http: www.un.org 
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للجزر بالحق في جرف قاري  ومنطقة اقتصادية خالصة  كونها ت قرمبني على أس  خاطئة 

و باعتبارها ليست   ،و هو المفهوم الذي ال يقر به القانون الدولي العرفي الذي تستعمله تركيا 

، فان دول  1421و على اتفاقية  1452من الموقعين ال على اتفاقية قانون البحار لسنة 

طلب تطبــيق أحكام االتفاقيــتين  تستطيعأع ه ال الجوار الموقعة على االتفاقيا  المذكورة  

القواعد العرفيـة  إلىالنزاع بينهما  إخضاع ضرورة   إلىفي نزاعهــم مع تركــيا التي تشير 

 دون غيرها. اإلنصافومبادئ العدالة و 

منطقة اقتصادية خالصة تبعه تقسيم لهذا االمتداد البحري   بإنشاءالقبرصي  اإلع نوكون أن 

   أنضر الخريطة أسفله( فانه أمكن 11 إلى 71قطع وهمية على الخريطة تحمل أرقام من إلى

 

 

لتركيا توجيه اعتراضا  فيما يخص التداخل في المطالبا  بين الدولتين بحيث أشار  البعاة 

يم  بالجرف   1774القبرصي بالقانون  اإلع نأن  إلىالمتحدة  األممالدائمة لتركيا لدى 

 (574ومن جانب المساندة لدولة القبارصة األتراك  (0- 2 -5 -4-1 التركي في القطع القاري 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وتعترف بها تركيا فقط RTCNباإليجازوتسمى 15/11/1423االستق ل في  إع نبعد االنقسام ثم  نش  هذه الدولة -574
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يمـــ  ويتــداخل مــع  القــطع  األخيرةه جزيرة قبرص فان الجرف القاري لهذفي شمال  

فان  عن الجرف القاري لشمال جزيرة قبرص ( ،و بغض النظر12-4-2-3-2-1التالية  

فانه ال  (18’16°32)  الواقعة غرب خـط طـول  اإلحداثية الجرف القاري لتركيا والقائم على

أي دور في رسم المنطقة االقتصادية لليونان و بهذا  Kastellorizoلجزيرة  يمكن أن يكون

سواء فيما تعلق بالجرف  ،المفهوم فانه ال يمكن لليونان أن تكون لها حدود بحرية مع قبرص 

ا لوجود المنطقة االقتصادية التركية بينهما و التي وهذا نظر، القاري أو المنطقة االقتصادية 

 تلتصق جنوبا بالمـنطقة االقتصادية المصرية   أنظر الخريطة أسفله( .

 

وفقا لقواعد القانون  ةالقانونيهذا التصور التركي لي  له أي أساس من الناحية  أنيبقى  

تركيا من حرمان الجزر من  هألن ما تحاول ،الدولي العام و خاصة قواعد قانون البحار 

ال قانونية وال بموجب سابقة قضائية معينة ،ولذلك ،لي  له أي مرجعية  ،االمتدادا  البحرية

لم تتوقف قبرص عند االتفاق المصري بل عملت على تحديد الحدود البحرية مع كل من 

حاث تمت في وهي حالة اقتضتها ظهور المعطيا  األولية ألب ، الكيان اإلسرائيلي  لبنان و

 ( . 575كبيرة من الغاز و البترول  احتياطا اكتشاف  إلىو أد   1711في  قاع البحر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

505-Ugo CHAUVIN :les  ressources énergétiques de la discorde au lèvent. 

                                 La revue géopolitique -online- -31/05/2013. 
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بل زاد  من حدة التوتر بين الدولتين و التي ،وهذه االكتشافا  لم تعمل على تهدئة الوضع  

كشاف بعمليا  االستكشاف وتوزيع رخص ل ستانصبت في هذه المرة على مسالة القيام 

 و تباشر فيما بعد عمليا  االستخرار واالستغ ل  في التنقيب لتبدأللشركا  البترولية العالمية،

ت جيج النزاع حول التحديد البحري في شرق  المكتشفة فيدور الاروا  الطاقوية  ومنه يظهر

أن تكون دافع و التي كانت من الممكن  على الناركانت بماابة قطرة الزيت  بحيثالمتوسط 

تفاهما  من ش نها  أن تساعد على استغ ل  إجراءإلى اإلسراع للتسوية و العمل على 

ا ألوضاعها  الاروا  الباطنية والتي يبدوا أن كل دول المنطقة في حاجة إليها  نظر 

القتصادي و هو كون أن التوتر في المنطقة لي  بعامل مساعد على النشاط ا ،االقتصادية 

، و مصر( دون تركيا التي يبدوا إسرائيلاألمر الذي فهمته الدول األخرى  قبرص ،لبنان 

تم في  على غرار ماthe package deal صفقة شاملة  إطارأنها تبحث عن الحل في 

 مفاوضا  المؤتمر الاالث لقانون البحار. 

 

 قبرصالفرع الثالث : دور الغاز في النزاع بين تركيا و 

 

األصل في الع قا  بين قبرص و تركيا هو التوتر و ردود الفعل المتناقضة على تصرفا   

الطرف اآلخر،  بداية من معطيا  سياسية محضة و انتهاء بمصالح اقتصادية خالصة 

،  ومن ثم فانه لم يكن  األطرافأججتها الحدود البحرية الغير محددة بطريقة ترضي جميع 

و تتحسن  عند ظهور عامل جديد في مجال الصراع  ستهدأبين الطرفين  األمور أنليتصور 

بين الطرفين وهو اكتشاف احتياطا  من الغاز في شرق المتوسط  تم الكشف عنها بداية من 

  األمريكيةشركة  ال أنالذي صرح من طرف رئي  الجمهورية القبرصي  12/11/1711في 

تريليون م 1.5قد اكتشفت حقل  من الغاز يتضمن كتقدير أولي  Nobel Energyالمسماة  
3
  

( وهذا االكتشاف 572من تقسيم المنطقة االقتصادية الخالصة لقبرص  11في المربع رقم 

 ملـيار دوالر .  34ســنوي يساوي حوالي  إيرادمن شانه  أن يكــون له 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
506 -Michael Emerson : Fishing for Gas and More in Cypriot Waters. 

                                       in Insight Turkey/vol: 15-n°01/2013-p167- 
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هذا المـبلغ من ش نه أيــن يكون بماابة دفعة قوية ل قتصاد القبرصي المتعار أص  و الماقل 

وهـذا االكتـشـــاف تـم فــي ،  1713مـليار يـورو ســـنة 13.2حـــدود  إلىبدين عام وصل 

مقابل حقل  اإلسرائيليةبالقرب من المنطقة االقتصادية   Aphrodite قل الـغاز المـــسـمى حـ

المنطقة هي واعدة باروا   أنو مادام ، Léviathanفي حوض  Tamarالغاز المسمى  

 يسرائيلإلا الكيان ترسيم الحدود البحرية مع إلىالغاز فان قبرص  كانت قد سارعت من قبل 

أين تم وضع الحدود بين الطرفين دون أن يؤخذ الجزء الشمالي  10/11/1717بموجب اتفاق 

شرعت قبرص في منح رخـص للتـنقيب عن  1711ولة منفصلة ، وبعدها في للجزيرة كد

 ( .507   13 إلى 71الغاز في المربع من 

ومن بعده  ل ستكشافالقبرصي لمنطقة اقتصادية والشروع في منح رخـص  اإلع ن

و روسيا بالترحيب و االعتراف  األمريكيةاالستخرار  قابلته دول مال الواليا  المتحدة 

الذي أقـر بحق قـبرص في استغ ل  بيواألوربحقها على الاروا  و تبعهم في ذلك  االتحاد 

ثرواتها الموجــودة فـي باطن الجرف القاري الخـاص بها ، هذا التصرف قابلته تركيـا 

يتم  باالستهجان و ذكر  أن الاروا  الموجودة في الجرف القاري لقبرص يجب أن

استغ لها بطريق تعود بالمنفعة على جميع سكان الجزيرة بشطريها الشمالي و الجنوبي  

 باتخاذ  اإلجراءا  التالية : بدأ ولي  الشطر الجنوبي فقط ، ومن ثم 

حذر  تركيا قبرص من أي بداية لعمليا  الحفر و االستغ ل تحت طائلة القيام بمجموعة  -1

أي اهتمام  و شرعت بالفعل في عمليا   لهذا التحذير عرأن قبرص لم ت   إال ،اإلجراءا من 

   عد سلفا و المسطر في هذا الش ن.طبقا  للبرنامج الم   14/74/1711الحفر بداية من تاريخ 

تتضمن  11/74/1711قامت تركيا بتوقيع اتفاقية مع جمهورية شمال قبرص التركية  في  -1

 . اإلنصافين على أساس قواعد الـقانون الدولي و مبادئ ولتتحديدي الجرف القاري بـين الد

الشركا  النفطية التي تقوم بالنشاط في المنطقة وفق  إلىقامت تركيا بتوجيه تحذير  -3

الرخص المقدمة من طرف الدولة القبرصية   الشطر الجنوبي ( أنها ستكون محل استبعاد 

عمليا  توزيع رخص تنقيب في جرفها من النشاط في المنطقة في حالة مباشرة تركيا ل

 القــاري و المنــطقة االقتــصادية الخالصة الخاصــة بها ، بما فــيها المتعلقة  بالجرف القاري 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
506 -Michael Emerson : op cit –p 168. 
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 .يا نوع من الوصاية غيـر المباشرةذي تمارس عليه تركلجمهورية شمال قبرص التركية  وال

قامت جمهورية شمال قبرص التركية  بمنح رخص استكشاف و تنقيب لشركة النفط  -4

في المناطق التي ترى أنها تدخل من ضمن ثرواتها  و هي المناطق التي   TPAOالتركية 

و هو المربع الذي يضم  11تتطابق مع المنطقة المعلمة من طرف الدولة القبرصية بالمربع

هي األخرى  ،فجمهورية شمال قبرص التركية قامت  Aphrodite حقل الـغاز المسـمى 

مجموعة  إلى 11/74/1711في  مع تركيا أبرمتهاتي حسب االتفاقية البتقسيم الجرف القاري 

أحرف التينية   معلمة بموجب إنماو  أرقاماالوهمية ال تحمل البحرية من القطع 

 A.B.C.D.E.F.G أين تتطابق المنطقة  )F من التقسيم القبرصي  3و  1، 1مع المنطقة

من التقـسـيم للمنـطقة االقتــصادية  الخالصة  2،4،11،13مع المنطقة  Gالمنطقة  وتتطابق

 (. 570   -أنظر الخريطة أسفله -مما يحدث التداخل ومنه نش ة حالة نزاع -لقبرص

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لي  لها ما يبررها من الناحية F.G تقابل السواحل الشمالية لقبرص فان المنطقتين A.B.C.D.Eالن كانت المناطق  -510

 . المنطقية و القانونية        
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 لتــقوم بالــدراسا  ( 572ســـفن البحوث و التنــقيب   بإرسالونتــيجة لذلــك قامـــت تركـيا 

ن طـــرف قــطع بحـــرية  عفــن رية مهــددة باصطــحاب تلك السـفي المنطقة  بــطريقة دو 

وهو ما يعني التلويح التركي باستخدام القوة كوسيلة لحل ، عســـكرية تركية لحمايــتها  

 االنتهاكمجل  األمن  ل حتجار على  إلىوقد كان الرد القبرصي متما  باللجوء ، النزاع  

الذي كان  األوروبيالتركي للمياه القبرصية ،كما طالبت بموقف صريح من طرف االتحاد 

لن تسمح بحل أي ملف جديد  بانتاوصرحت  أيضا  ، دائما داعما لقبرص في هذه النقطة

يعني  ( و هو ما574من أجل االنضمام   األوروبيلتركيا فيما يخص المفاوضا  مع االتحاد 

أن تعترف  اإلجراءو األهم فيه أنها اشترطت للتراجع عن هذا ،فها استعمال الفيتو من طر

 تركيا بالحدود الحالية للمنطقة االقتصادية الخالصة الخاصة بقبرص.

أن عائدا  الغاز مهما كان  إلىإال أن المس لة لم تشكل  فارقا كبيرا مع تركيا التي أشار   

شمالي و هو األمر الذي أقر  به قبرص مكان استخراجها يجب أن يتم اقتسامها مع الشطر ال

 آنذاكمؤخرا ،على الرغم من أن آخر خطة قدمتها األمم المتحدة في شخص أمينها العام 

،قد تم رفضها من طرف  نتشطري إلىالسيد كوفي عنان لحل مشكل االنقسام في الجزيرة 

صص        الشطر الجنوبي من الجزيرة   القبارصة اليونانيين( بسبب موضوع  يخص الح

 التي تم تركها. األم كو التعويضا  المترتبة عن النزوح من المناطق و 

مسلحة غير واردة بين الطرفين إط قا ، بل على العك  من  صورةإال أن مس لة الحرب ب

ذلك تماما، إذ  يمكن اعتبار أن أزمة الغاز حاليا يمكن أن تسرع مس لة حل النزاع بين 

ين قبرص وتركيا ثانيا ،كون أن المناخ السائد في المنطقة حاليا لي  شطري الجزيرة أوال و ب

 الشركا  البترولية إلىفي مصلحة أي طرف  و يبدوا أن التهديد الذي وجهته الدولة التركية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التي قامت بمجموعة من األبحاث  في المنطقة المعلمة  –بابا عرور  باشا  خير الدين–السفينة  بإرسال  قامت تركيا – 510

  74المنطقة رقم  إلىلتنتقل فيما بعد   11/17/1714في المنطقة االقتصادية الخالصة القبرصية بتاريخ    73بــ رقم           

 . ENIالشركة االيطــالية  إلىو التي هـي محل رخــصة استكشاف  خاصة مسلــمة من طــرف جمــهورية  قبرص          

 في هذا الموضوع انظر:        

   *Romaric Godin : Tension entre Nicosie et Ankara sur le Gaz chypriote- revue la tribune     

                               22/10/2014 - http://www.latribune.fr . 

 

  اإلشارةالتي اعتمدتها سلوفينيا مع كرواتيا في نزاعها حول الحدود البحرية بينهما  كما تمت  اإلستراتيجيةوهي نف   -510

 باب .من هذا ال األولهذا في المطلب الااني من المبحث الاالث  الفصل  إلى       
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قد لقى صدى كبيرا بحيث أحجمت        ،التي كانت تعتزم االستامار في الغاز القبرصي  

الكاير من الشركا  عن التقدم ل ستامار في الحقول القبرصية  نتيجة ارتفاع نسبة     

 (.517و ارتفاع أيضا قيـمة  الت مـين  لـدى شركا  الت مين  المخاطر

عوائد  إلىإذا  فالوضع الحالي لي  في مصلحة أي طرف من األطراف ،فقبرص في حاجة 

الغاز التي ستستعملها في غلق الفجوة الكبيرة التي أحدثتها أزمة منطقة اليورو بسبب 

و أمر ال ه ارتباطها المالي بالبنوك اليونانية والتي انهار  هي األخرى  ، و عوائد الغاز

ال بعد  االتفاق مع الشطر الشمالي للجزيرة و في نف  الوقت مع تركيا يمكن الوصول إليه إ

مه أكار االنفرار في الع قة و الخرور من حالة عدم االعتراف كما أن الشطر الشمالي يه  

الدولي  وتقاسم عائدا  الغاز مع الجنوب، و في ذلك أيضا تخفيف على الميزانية التركية  

 ي في شمال الجزيرة.التي يكلفها  التواجد العسكر

في الوضع سيكون مطية لفتح الباب أمام تركيا أيضا في مفاوضاتها مع االتحاد  االنفرار 

( الذي راح يستعمل نف  الطريقة التركية في حل المشاكل عن طريق 511األوروبي  

من جهة ، والتفاوض مرة واحدة من جهة لحل لمجموعة من المشاكل للنقاش وعرض شرط ا

راط الحل للنزاع مع قبرص و اليونان كنقطة مفصلية للتكلم عن موضوع التطرق أخرى اشت

االتحاد األوروبي  فقط من أجل التفاوض و لي  االنضمام في حد ذاته  إلىلمس لة االنضمام 

عـضوية االتحاد خاصة  إلى،كون األخير يتطلب الكاير من المفاوضا  الطويلة للوصول 

 ،ه المسالة كان دائما ال يقف في نقطة الوسط بين األطراف في هذ بيواألوروأن االتحاد 

مصلحة االتحاد األوروبي و التي هي عن طريق الدول  مراعاةن األمر يقتضي كون أ

المنزوية تحت غطائه و التي من بينها قبرص ، ومن ثم فان تركيا ستكون في  األعضاء

مرة واحدة  بيواألورا االتحاد وضعية ال تحسد عليها بحيث أنها ستواجه قبرص و من ورائه

 لها.لذي يحتم عليها مراجعة أوراقها كاألمر ا،الواليا  المتحدة روسيا و إلىهذا إضافة 

 ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  501  - Michael Emerson :  op cit –p 102. 

 هو شرط  1421المتحدة لقانون البحار لـــســنة  األمموأن أعلن أن توقيع تركيا على اتفاقية  األوروبيسبق ل تحاد  – 500

 نظرها   حـــد الساعة بسبب وجــهة إلىأساسي للعضوية في االتحاد األوروبي و هو الشــرط الذي لم تحقـــقه تركيا          

 في البحر  إقليمينه لها بحر منها ، على الرغم من أ 111المادة المخالف للحقوق التي تتمتع بها الجزيرة في نص          

 على  اإلع نتستند في  أنها إال، 1421وفق قواعد اتفاقية  أيضاميل بحري  ومنطقة اقتصادية واسعة   11األسود بـ         

 .فقط القواعد القانونية العرفية         
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 الفرع الرابع: النزاع من وجهة نظر القانون الدولي للبحار 
 

 

التي تقوم بها في الملف القبرصي  تنقصه الكاير من  ا التصور التركي و اإلجراء

قواعد القانون  إلىالمصداقية القانونية وفق قواعد القانون الدولي العام ، فهي تارة تستند 

 ألحكامكل تطبيق  دوتستبعالدولي العرفي في االدعاء بحقوق بحرية  في البحر المتوسط  

اتفاقية قانون البحار في حل نزاعها مع جيرانها قبرص و اليونان ،ولئن كانت اتفاقية جنيف 

ا طبقا اتفاقية ما على دولة ليست طرف أحكامتطبيق  إمكانيةتقر بعدم  1424للمعاهدا  لسنة 

للمبدأ الـوارد في قـواعد القانـون الدولي  القائل بان االتـفاقية ال تـلزم إال أطـرافها فـقط وهو 

فان ما تحاول   فانه و بالمقابل  «pacta tertiis nec nocent nec prosunt»المبدأ المعروف 

 (.511لي  له سند صحيح  ال من الناحية السياسية و ال القانونية  ت كيدهتركيا 

و االعتراض  ، وإسرائيلوقبرص  ،باالتفاق المبرم بين قبرص و مصر اإلقراركما أن عدم  

( المتعلقة بالمنطقة االقتصادية للبلدين لم يكن له أي أثر في الواقع 513على هذه االتفاقيا   

العملي من حيث استمرار الدول المعنية في استغ ل حقول الغاز في الحدود فيما بينها خاصة 

ون الدولي  القواعد العامة في القان إلى، و من ثم فان االستناد  اإلسرائيليفي الجانب 

كون أن اتفاقية قانون البحار ليست سوى انعكاس للقواعد العرفية ، ل حتجار ال يجدي نفعا  

أحكام القضاء الدولي في النزاعا  البحرية عن طريق  أن، كم  1421التي كانت سائدة قبل 

 هي نوع من القواعد المشتركة بن 1421أن اتفاقية  إلىمحكمة العدل الدولية كلها تشير 

االتفــاقية في البحر األسود  دون أن  أعضاء المجتمع الدولي بدليل أن تركيا تستعمل قواعد

 تكون طرفا فيها .

األوروبي تشكل جزء من المكتسبا  المشتركة داخل االتحاد  االتفاقية التيوهي نف  القواعد 

رمها تركيا والذي يجب أن تحت 1421اتفاقية  علىو المصادقة  من األطراف الموقعة بصفته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فانه تم االعتراف بذلك من    االقتصــادية الخالصةمن الناحية الســياسية فان قبرص بمــجرد أن أعلــنت عـن المنطقة  -500

ها وكانت تركيا قد هدد  بمراجعة موقف ، ةيبواألورالدول  ىلإ إضافةطرف الواليا  المتحدة األمريكية و روسيا        

لم يعر أي اهتمام لذلك         بيواألوراالتحاد  أن إالقبرص ،  فيه  تولت الرئاسة إذاه االتحاد األوروبي في حالة ما ااتج

 . 1711غاية شهر ديسمبر  إلىأشهر بداية من شهر  جويلية  72في الرئاسة الدورية لمدة  األوروبيرأست االتحاد تو

 

510-Elisabeth Studer :turkey barrage contre Chypre, ver un nouveau conflit gazier ? 

                                    In- le blog finance 05/08/2013-www.leblogfinance.com. 
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( و الحصول هل 514روبي  واأل االتحاد إلىأراد  االنضمام  إذاوتتبناها في مفاوضاتها  

ينطبق على قبرص كجزيرة بها نشاط  عضويته، وبالتالي فما تزعمه تركيا حول الجزر ال

و بين بريطانيا ، وال يمكن لتركيا أن تقارن جزيرة  افرق بينه سكاني واقتصادي دائم ال

حتى تريد أن تطبق عليها فلسفة الفقرة  ور البحرية قبالة ساحلها الجنوبيقبرص مع الصخ

و الذي  إليهتستند  آخرإذا كان لتركيا تصور  الإ اللهم 1421من اتفاقية 111الاالاة من المادة 

م على اعتبار الجزر اليونانية هي موجودة فوق لم يصل لحد علمنا  ،كما أن التصور القائ

ي لتركيا بغض النظر عن والذي يشكل الجرف القار -االمتداد الطبيعي  لهضبة  األناضول 

ظاهرة جيولوجيا وبالتالي ال يمكن أن يكون لها  وءا نتالتي هي ليست سوى تلك الجزر 

هذه  يعتبر ين أن اليونانفي ح ،لي  له أي سند قانوني -ال منطقة اقتصاديةو جرف قاري

أن يكون لها منطقة  111الجزر في وصف األقاليم البرية و التي يحق لها طبقا للمادة 

( و هو األمر الذي يجد كل السند في القانون الدولي 515اقتصادية خالصة وجرف قاري  

 .بهالمتواتر العمل ة أو العرفي للبحار سواء االتفاقي بقواعد مكتوب

تركيا هو غير واقعي قبل أن  لفيما يخص الجرف القاري  يد البحري المشار إليهالتحد كما أن

الجنوب  وتركيا  إلىيكون غير قانوني، فشمال قبرص أخذ كل الجانب الشرقي للجزيرة حتى 

أخذ  الجانب الغربي للجزيرة على أساس أنه جرفها القاري وهذا كله ال أساس له ال واقعا 

من طرف تركيا عن قبولها التعاون في مس لة  األخيرةفان التصريحا  وال قانونا ، وبالتالي 

استغ ل الاروا  الباطنية في المنطقة االقتصادية لقبرص هو أمر من ش نه أن يعود بتركيا 

نزاعها مع قبرص إلى نوع من الحكمة المنطقية خاصة  بإخضاعجادة الصواب القانوني  إلى

كيا و المتمال في ضرورة اقتسام عوائد الغاز و النفط و أن قبرص أقر  بالطلب األصلي لتر

 اتفاق شامل في المنطقة. إلىمع الشطر الشمالي للجزيرة كبادرة أولى للوصول 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

514- Charalambos Petinos :Chypre –droit de la mer /délimitation de la zone économique  

                                             Exclusive  (zee)  de  chypre  et les nouvelles menaces turques.       

                                              in diaspora grecque.com  - 20/04/2012. 
 

515-Grigoris Tsaltas : L’aspect  géostratégique  de  la  Méditerranée/le  cas  particulier de          

                                   L’application des principes de la  convention des nations Unis sur le           

                                   Droit  de la mer par les Etats côtiers. par les Etats côtiers.  

                                   in  revue hellénique de droit international v 61-2008-p 241 
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 المطلب الرابع   : النزاع اللبناني اإلسـرائيلي

 ياألططراف ، فطالنزاع القبرصطي اليونطانإن النزاع اإلسرائيلي تقريبا له نف  الطابع مطن حيطث 

وكطذلك األمطر   1421تركيطا غيطر موقعطة علطى اتفاقيطة قطانون البحطار لسطنة أنحد معوقاته هي أ

بطل  1421فإسطرائيل هطي دولطة غيطر موقعطة علطى اتفاقيطة  لنزاع اللبنطاني اإلسطرائيلي ،ل بالنسبة

أثناء عرض االتفاقية للتصويت  عـلـــيها  في مــدينة  األكار منه كما أشرنا سابقا فان إسرائيل 

دول  أخرى هي الواليا  المتحدة  73صـوتــت  ضدها رفقة   37/74/1421نيـويـورك فـي 

فنزوي ، وعلطى العكط  مطن ذلطك فطان لبنطان وقعطت علطى االتفاقيطة بتطاريخ  واألمريكية ،تركيا  

( وعلى منوال أحكام هطذه االتفاقيطة  512صادقت عليها   75/71/1445 فيو  70/11/1424

من االتفاقية سعى لبنان  04، وعلى ضوء أحكام المادة   حدد لبنان المياه اإلقليمية  الخاصة به

من أجل تحديد حدوده البحرية مع دولة قبطرص علطى أسطاس أنهطا ذا  السطاحل المقابطل مطادون 

تصطادية خالصطة حسطب المطادة ميل بحري  مما يعني عدم إمكانية اإلعط ن عطن منطقطة اق 177

مطن  04حتم استعمال تقنية خط الوسط في إطار المطادة ميل بحري و هو ما ي   177بعرض  50

يتضططمن   10/71/1770االتفاقيططة ،و بططذلك تططم التوقيططع بططين الطططرفين علططى اتفططاق مططؤرخ فططي  

وهطو االتفطاق االتفاق على اإلطار العام الذي بموجبه سيتم تحديد الحدود البحرية بين الططرفين 

 الذي اعتمد المسائل السابقة الذكر وفق ما يلي :

 00/10/0110في إطار اتفاق   الفرع األول : الحدود البحرية مع قبرص

  1770كما أشرنا فان هذه الحدود يضبطها االتفاق الذي أبرم بين الطرفي في بيرو  سنة 

بمقر وزارة النقل و الذي يهدف إلى ترسيم الحدود الفاصلة بين المنطقتين االقتصاديتين لكل 

 .(510خط الوسط كمعيار أساسي لتحديد الحدود البحرية    آليةين تم اعتماد ، من الدولتين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

506- Bulletin d’information concernant l’état de la convention  de droit de la mer 1982  

            united Nations Publications. www.un.org. 01- 06 -2015. 

 

 منه  أي أن تكون كل نقطة على امتداده متساوية األبعاد من أقرب نقطة من خط األساس  لكل  71وها حسب المادة  -050

 ريان عساف   هذا:انظر في  –دولة منهما          

    17/1714/  01 - 47العدد  -مجلة الدفاع الوطني   –الحدود البحرية للبنان / تحديد المنطقة االقتصادية الخالصة -

   

http://www.un.org/
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الساحل بين الطرفين مابين  انط قا منتم اعتمادها  التي من النقاطمجموعة  إلىوهذا استنادا 

 72غـاية النقطة  إلى (N33,00.40’53°E33°38’40.00)باحداثــيا   71النقطة المعلمة 

  

خط الوسط الصارم أو البحت   أآليةاعتماد طريقة أو  إلىو أشار  مواد االتفاق المذكور 

STRICT EQUIDISTANT LINE  بينهما  انط قا شماال  الحدوديةفيما يخص جميع النقاط

جنوبا عند الحدود الفلسطينية  انتهاءا   من الحدود السورية  ثم غربا عند الحدود القبرصية و

غاية  إلى(، وفيما يخص الخط  الااني المعتمد المنطلق من الحدود البرية 512المحتلة  

االلتقاء مع المنطقة االقتصادية القبرصية من ناحية الجنوب أو ما يعرف بالخط العمودي 

PERPENDICULAR BISECTOR  (519) االتجاه العام للساحل  إلى اآلخرفانه يستند هو

 اإلحداثيا في  13النقطة  إلىغاية الوصول  إلىاللبـناني الجنوبي مع فلسطين من الساحل و 

(N33,78.8’46°E33°31’51.17)  ، هي ما سيخلق أصل النزاع مع   اإلحداثيا هذه

بماابة حد   هذا األخيرمن حيث استعمالها من طرف  1717في سنة   يسرائيلإلاالكيان 

 صل في رسم الحدود البحرية  الشمالية لها  مع الدولة اللبنانية .فا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   إلىبل   إسرائيلدولة   إلىفي االتفاق  اإلشارةو هي في حالة حرب معها ومن ثم لم يتم  بإسرائيلرف تلبنان ال تع  -500

 فلسطين المحتلة.          

 و اعتمد  نفسها أيضا في من طرف لجنة الحدود البحرية التابعة لوزارة الخارجية  1770هذه التسمية اعتمدها اتفاق  -500

 . 1711  أو  –مجلة الشرق اللبنانية  -124يحمل رقم   12/72/1711 مؤرخ في اللبنانية في تقرير         
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فقد تم تضمينه مس لة  ضرورة مراعاة ، إطارفاق و عبارة عن اتذكور هوكون أن االتـفاق الم

 71الخاصة بالنقاط من  باإلحداثيا مرتبط  آخركل جانب من الطرفين  أثناء تحديد بحري 

أن يعلم ، مع دولة مجاورة أخرى  فيما يخص المنطقة االقتصادية الخالصة بينهما  72 إلى

 (517ع الدولة األخرى  اتفاق نهائي م إلىو التشاور معه قبل التوصل  الطرف الااني بهذا ،

كما تضمن االتفاق كيفية اعتماد االتفاق في قانون الدولتين ودخوله حيز التنفيذ  بحيث أشار  

أن االتفاق يجب أن يعتمد طبقا للقانون الداخلي للدولتين و من ثم فان  إلىالخامسة  المادة 

وهو األمر  ، من تاريخ تبادل وثائق المصادقة بينهما  إالمسالة  دخوله حيز التنفيذ ال تبدأ 

الذي لم يتم لحد اآلن بين الطرفين على الرغم من أن قبرص صادقت على االتفاق طبقا 

أنه ومن الجانب اللبناني فان  االتفاق لم  يغادر مكاتب مجل   إال، ن الداخلي لقواعد القانو

مجل  النواب  إلىالوزراء  ولم يتم حتى مناقشته في مجل  الوزراء و يعتمد فيه ليتم تحويله 

 (.511من أجل المصادقة كما يقتضي ذلك الدستور اللبناني  

لدولة التركية التي احتجت على االتفاق كون أن لبنان كان تحت ضغط ا إلىجع و السبب ير

ومنه راحت تمارس الضغط على   10/71/1773السابق بين قبرص ومصر المؤرخ في 

من أجل عدم المصادقة عليه كونه لم ي خذ بعين االعتبار وجود  آنذاكالحكومة اللبنانية  

في  إليهاالمشار  71إال أنه اتضح فيما بعد أن النقطة رقم ، جمهورية شمال قبرص التركية  

مسافة أبعد  إلىاالتفاق مع قبرص  ليست في الموقع الصحيح وأنها من المفروض أن تكون 

لدى أمانة  بإيداع 14/17/1717ألجل ذلك قام لبنان  بتاريخ  ،كلم  10الجنوب بمسافة  إلى

البحرية الجنوبية للبنان  الحدودتتضمن تحديد  1572/17األمم المتحدة  مذكرة تحت رقم 

التي  اإلحداثيا وهي  1770ضمنها االتفاق مع قبرص في مغايرة عن تلك التي ت بإحداثيا 

 اق مع ـفي االتف 71الجنوب من النقطة التي كانت تشـكل رقم  إلىفي الخريطة   إسقاطهاتمت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المادة الاالاة :  إذا دخل أي طرف من الطرفيــن في مفاوضا  تهدف إلى تحــديد المنــطقة االقتصادية الخالصة مع  - 501

   دولة أخرى، يتعين على هذا الطرف إب غ اآلخر والتشاور معه قبل التوصل إلى اتفاق نهائي مع الدولة األخرى، إذا ما تعلّق          

   .  2أو 1التحديد بإحداثيا  النقطتين          

   تفاق الااني و مسالة سريانه فيما على عاتق الطرف المتعاقد فقط لكنه ال يطعن في شيء مسالة صحة اال اإللزامما يعني  وهذا         

 األطراف األخرى المتعاقدة.  بين         

 

521- sibyle  rizk :les dessous du nouveau litige frontalier entre le Liban et Israël  . 

                              in - commerce du levant - aout 2011. 
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كلم   10أبـعد نحو الجنوب بـ  الحدود الجنوبية للمياه اللبنانية ستتغيرما يعني أن  قبرص  وهو

وقبرص من أجل تحديد الحدود  إسرائيلتمت في ظل مفاوضا  بين  اإلجراءا ( هذه 511 

البحرية بين المنطقتين االقتصاديتين التابعتين لهما ، األمر الذي تمخض عنه اتفاق 

بتحديد الحدود البحرية بينهما و الذي يرى لبنان  وقبرص متعلق إسرائيلبين  10/11/1717

 بداية النزاع بين الطرفين. إلىما أدى  أنه يقع على جزء من منطقته االقتصادية و هو

 

  إسرائيلالفرع الثاني: الحدود البحرية اللبنانية مع 

اإلع ن عن  إلىوقبرص  إسرائيلأن لبنان سارع قبل اختتام المفاوضا  بين  إلىأشرنا 

للبنان ومن ثم الحد الجنوبي للمنطقة االقتصادية  الجنوبيةإحداثيا  جديدة تشكل الحدود 

 05/1هذه البيانا  لدى أمانة األمم المتحدة طبقا لما تقتضيه المادة  بإيداعوقام ، الخالصة  

في  إسرائيلعن توقيع االتفاقية بين قبرص و  اإلع ن، وبعد 1421من اتفاقية 

( كما 513االعتراف بها  أعلن عدم قام لبنان باالعتراض على هذه االتفاقية و 10/11/1717

االتفاق  أناألمين العام لألمم المتحدة على اعتبار  إلىاعتراض  17/72/1711قدم بتاريخ 

في حين  ، اإلسرائيليةكالحد الشمالي للمنطقة االقتصادية  71مع قبرص اعتمد على النقطة 

أمانة األمم المتحدة  إلىالتي كان لبنان قد قدمها  اإلحداثيا خذ بعين االعتبار أنه لم يتم األ

كحد  13النقطة  إسرائيلوأنه كان من المفترض أن تعتمد قبرص و  14/17/1717بتاريخ 

 ها ـكون B1طة ـي النقـورة فـانط قا من رأس الناق ةياإلسرائيلة ـدود البحريـأقصى شماال للح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

522- Liste des coordonnées géographiques de points pour la délimitation de la zone économique 

exclusive, partie sud de la ligne médiane occidentale (Liban-Chypre)5 Toutes les positions font 

référence au système géodésique WGS 84 et sont jointes consécutivement par des lignes géodésiques : 

Points Degrés Minutes Secondes Degrés Minutes Secondes 

  point Degrés minutes secondes  degrés minutes minutes  

23 33 46 8.78 E 33 31 51.17 N 

24 33 51 30.31 E 33 37 13.10 N 

25 33 50 25.30 E 33 36 8.01 N 

1 33 53 40.00 E 33 38 40.00 N 

Bulletin du droit de la mer- n° 74/2012  P 29 

523- Ugo  CHAUVIN : les  ressources énergétiques de la discorde au levant- 

                                       La revue géopolitique -online- -31/05/2013. 
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بطريقة اتبعت فيها  اتجاه الساحل اللبناني والخط الفاصل بينهما في البر، وأن تجاهل تمت 

(     514  ²كلم 247على حوالي  إسرائيلاستحواذ  إلىأدى  10/11/1717كل هذا في اتفاق 

 أنظر الخريطة أسفله .  -مـن المياه اللبنانية داخل المنطقة االقتـصادية الخالصة التابعة لها 

 

تي ـال 13ة ـال  و النقطـو الشمـنح إسرائيلتمدها ـي تعـالت 71ة ـين النقطـو النزاع في البحر ب

 كلم ،و يقابله أيضا نزاع فـي  10يعتمدها لبنان نحو الجنوب  يعطي فارق في المسافة بعرض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

524- sibyle rizk :op cit – parle de 860 km² -p 02/10 
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نحو  إسرائيلالذي تعتمدها  31الجنوب و النقطة  التي يعتمدها لبنان نحو B1البر بين النقطة 

ه ذلبنان تكمن بان ه إلىوالمشكلة بالنسبة ، ( 515متر فقط   11الشمال و الفرق بينهما 

فيه  يببالتنقتقوم  إسرائيلو أن ، المنطقة بالذا  هي جزء من حقل غاز  كبير تم اكتــشافه 

تم استخـدام تقنية الحفر األفقي الحدياة  في  إذامما يشــكل انتـهاك لارواته الوطنــية  خاصة 

مما قد يشكل خطرا على االحتياطا  الباطنية  للاروا   ، المــياه اللبنانية لغايةاتجاه الشمال 

 في أم  الحـاجة اليها.( والتي هو 512الجنوب   إلىاللبنانية المتواجدة على الحدود 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
525-Samuel Furfari :les frontière maritime en méditerranée, aspects juridique et enjeu  

                                   énergétique-JOLpress 10/11/2013  -     www.jolpress.com 

مليار م 457بتقدير احتياط  Léviathanتكون امتداد لحقل الغاز المسمى  أنهذه المنطقة المتنازع عليها يفترض   -506
3
  

مليار م157بتقدير احتياط   tamarوحقل         
3

 .أخيراالمكتشف    karishحقل  إلى إضافة.

http://www.jolpress.com/


103 

 

كنقطة مشتركة بين قبرص و إسرائيل  71وبذلك يكون التحديد اإلسرائيلي قد اعتمد النقطة 

في الشمال و التي تمال  هاولبنان وهي ما تشكل بالنسبة إلسرائيل النقطة التي تبدأ منها حدود

في الجنوب مع حدود المنطقة  11والى غاية النقطة  31في ترسيمها الخاص النقطة 

االقتصادية المصرية وفق التحديد الخاص بها الذي أودعته لدى أمانة األمم المتحدة بتاريخ 

سبة ويتضمن إحداثيا  تشير إلى شمال رأس الناقـورة ، وبالنتيجة فانه بالن 11/70/1711

لية تقع إلى الشمال ياإلسرائ في خريطة الترسيم  إليها المشار 31للدولة اللبنانية فان النقطة  

( و التي تقع في رأس الناقورة  في الوقت الذي يفترض أن تكون 510  البرية B1من النقطة 

 إلى الجنوب من رأس الناقـورة  اعتمادا على مـبدأ خط الوسـط .

ه الوضعية يصبح لديه نزاع حدودي بحري إضافة إلى النزاع وانط قا من هذحيث أن لبنان  

و لذلك طلب من األمم المتحدة العمل على رسم الحدود بين الطرفين  بنف  ، البري سابقا 

  unifilمع تمديد  ص حية قوا   الطريقة التي رسم بها الخط األزرق بين الطرفين في الــبر

وباعتبارها منطقة متنازع فيها فانه ال يحق إلسرائيل استغ لها ، ( 512لمراقبة هذا الخط  

 صل في النزاع بين الطرفين .إلى  غاية الف

إليها من طرف لبنان يمكن أن تدخل  المشار وقد أشار  جمهورية قبرص إلى أن اإلحداثيا 

فل مس لة تم المصادقة عليه كون أن هذا األخير يتضمن بنود تك إذا ما 1770في سياق اتفاق 

مراجعة اإلحداثيا  الجغرافية في ضوء اتفاق  مستقبلي ممكن حول تعيين حدود المنطقة 

و في نف  الوقت هذا البند هو اآلخر موجود  االقتصادية الخالصة مع دول أخرى مجاورة ،

، مما يعني إمكانية إعادة  10/11/1717في االتفاقية المبرمة بين قبرص و إسرائيل بتاريخ 

مع العلم أن قبرص تشير إلى أن االتفاق الانائي المبرم مع دولة ما   ،وفق البند االتفاقيالنظر 

ال يمكن أن يكون له أي أثر على جهة لم تكن طرفا فيه طبقا ألحكام اتفاقية جنيف للمعاهدا  

والتي تقر بعدم إمكانية تطبيق أحكام اتفاقية ما على دولة ليست  1424لسنة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

527 -le point B1 à Ras Naqoura, consacré par l’accord d'armistice de 1949 avec Israël comme  

        le point de frontière terrestre le plus à l'ouest entre les deux pays. Ces coordonnées    

        Reprennent l’accord Paulet-Newcombe du 3 février 1922 entré en vigueur le 10 mars  

        1923 délimitant la frontière sud du Liban.    / voir -  sibyle rizk –op cit  
 

 .4/17المرجع السابق ص  -الحدود البحرية للبنان -ريان عساف   -500
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طرفا فيها طـبقا للمبدأ الـوارد في القانون الدولي و القـائل بان كل اتـفاقية ال تـلزم إال أطرافها 

 (.pacta tertiis nec nocent nec prosunt»  514»وحدهم فقط 

وفي هذا السياق تدخلت الواليا  المتحدة على خط الوساطة بين الطرفين أين اقترحت حل 

 وسطي مؤقت يضمن بقــاء ثروا  المنــطقة البحرية المتنازع عليها خارر مسـ لة االستغ ل 

 من الطرفين إلى غــاية الــتسوية النهائية للــنزاع  مع إمكانية االستغ ل في المناطق األخرى 

إلسرائيل  1/3من المساحة المتنازع عليها و 1/3ذا االقتراح تضمن إمكانية منح لبنان وه

، مما أدى إلى  فقبل لبنان الالاين إال أنه رفض التنازل عن الالث المتبقي واعتبره محل نزاع

( ، وقد كانت هذه الوساطة قد سبقتها محاولة من لبنان أين 537مريكي  تجميد االقتراح  األ

وساطة األمم المتحدة لحل النزاع بين الطرفين بموجب رسالة من طرف وزير طلب 

الخارجية إال أن األمم المتحدة رد  بعدم إمكانها مساعدة  الطرفين في مسالة التحديد البحري 

الممال الخاص للسيد    Michael Williamsعلنة على لسانم   ،من أجل أهداف اقتصادية

  .(531بان التحديد البحري هو أصعب في الحل من التحديد البري  مين العام لألمم المتحدةاأل

 

 الفرع الثالث : سـند الطــرفين فـي النــزاع 

 

تتجسد في نقطة مفصلية     Michael Williamsو حيث أن الصعوبة التي تكلم عنها السيد 

وهي بالنتيجة غير  1421تكمن في أن إسرائيل هي من الدول التي لم توقع على اتفاقية 

ملزمة اتفاقيا، بينما لبنان هو دولة موقعة ومصادقة على االتفاقية ، ومن ثم كانت الدولة 

  1421قانون البحاراللبنانية تستند في طرحها الخاص بالنزاع إلى الحقوق التي تقرها اتفاقــية 

 رائيل تعتمد على تشريعــاتها الداخلية بحيث تمت اإلشارة في  ، في حين أن إسللدولة الساحلية 

 ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

520- Le Principe que les traités ne prévoient pas d'obligations, ni confèrent aucun droit, sur le     

                            Troisième état . 
 

 وكان تقريره لم ينل أيضا   1711سنة    Frédéric Hofالخاص الوساطة كانت تحت اشراف المبعوث األمريكي  -501

 االدارة االسرائيلية ، أنظر في هذا :       

       * Paul Khalifeh- le Liban et Israël se disputent le gaz de Méditerranée orientale 

                         in MOYEN-ORIENT 25/07/2011. 
 

500- Paul Khalifeh :op cit.p 2/3 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.dz&sl=en&u=http://www.macrofox.com/eng/d/state/state.htm&usg=ALkJrhh9S_mli9mTyO_vGNiIfDOkoJQ-NQ
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اإلخطار المرسل إلى األمين العام لألمم المتحدة  و المعلن عنه في النشرة الدورية لألمم 

على أن مجل  الوزراء اإلسرائيلي قد صادق على مسار  15/70/1711المتحدة بتاريخ 

، وعلى الرغم من أن المنطقة االقتصادية الخالصة إلسرائيل طبقا  للقانون اإلسرائيلي 

وهي بذلك ليست ملزمة بإيداع إع نها حول المنطقة  1421إسرائيل ليست طرف في اتفاقية 

  1421من اتفاقية  05/1لدى أمانة األمم المتحدة طبقا لما تقتضيه المادة االقتصادية الخالصة 

بموجب قانون خاص إال أنه و طبقا لقواعد القــانون الدولي العام فهي ملزمة باإلع ن عنها 

( إال أن سند إسرائيل الحقيقي هو اإلحداثيا  التي قام لبنان بإيداعها 531في التشريع الداخلي 

ومن ثم  1770لدى أمانة األمم المتحدة و التي اعتمدها في االتفاق المبرم مع قبرص في 

لبـنانية ذاتها ة الالتي اعتمدتها إسرائيل هي ليست سوى النقطة التي اعتبرتها الدول 71فالنقطة 

ـ ث على اعتبارها أنها كانت تشكل  نهاية الحدود اللبنانية نحو نقطة حدودية بيــن الدول الا

 الجنوب مما يعني آليا بداية الحدود اإلسرائيلية قبالة الحدود القبرصية  .

ة بين قبرص و لبنان تصرفا يعبر عن وجهة نظر الدول 1770كل األحوال اتفاق  ويبقى في  

اللبنانية بموجب إرادة صحيحة و مؤكد عنها باإلع ن عن ذلك لدى سكرتارية األمين العام  

أن مخطط  17/70/1711كنتجة لذلك أعلنت الحكومة اإلسرائيلية في  لألمم المتحدة ، و

الحدود البحرية المرسومة من طرف لبنان و المقدمة إلى األمم المتحدة هو مخطط يتناقض  

بينهما ، وهذا  ةرم بين دولة لبنان و قبرص حول تحديد حدود المنطقة االقتصاديواالتفاق المب

إلى أن ذلك االتفاق رتب حقوق إلسرائيل واعتمد  عليها أثناء رسم حدودها   كإشارة مباشرة

الحدود بين الطرفين كانت أن و هذا على الرغم من  ، 1717هي مع قبرص فيما بعد سنة 

و ال تحتار إال أي تعديل  يمكن أن يترتب  1770يدا في اتفاق واضحة و مرسومة ومحددة ج

 عنه خلط الترتيبا  السابقة في المنطــقة.

إال أن الجانب اللبناني ال يؤيد هذا الطرح و يرى أن المس لة  تتطلب الرد من الجانب   

هو  1770نة القانوني أوال ثم الجانب التقني،فمن الناحية القانونية  يتمسك لبنان ب ن اتفاق س

 اتفاق إطار ذو طابع مؤقت ال غير يهـدف إلى وضع ترتيبا  أولية في انتظار  تحديد الوضع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

530 - sibyle rizk :op cit- p 4/10. 
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إذا دخل أي طرف من الطرفين التي تشير إلى أنه   الاالاة ةمادال( وهذا بدليل 533النهائي  

في مفاوضا  تهدف إلى تحديد المنطقة االقتصادية الخالصة مع دولة أخرى، يتعين على هذا 

 األخرىاآلخر والتشاور معه قبل التوصل إلى اتفاق نهائي مع الدولة الطرف الطرف إب غ 

ب ن الترتيبا  ه الصيغة تؤكد ، وحيث أن هذ 2أو 1إذا ما تعلّق التحديد بإحداثيا  النقطتين 

التحديد مع الطرف اآلخر في  مؤقتة طالما أنه لم يتم إنما ه النقاط هي ليست نهائية وفي هذ

نية             الموضوع أي الدولة اإلسرائيلية ذا  الحدود المشتركة بين كل من الدولة اللبـناهذا 

الواقع في رأس  B1اللبنانية على النقطة    الدولة و قبـرص  من الناحية التقنية ، واعتمد

معطيا  قانونية تاريخية مجسدة في  اتفاقية  إلىاستنادا  شرقالناقورة ك قصى نقطة نحو ال

و التي بدورها اعتمد  على االتفاق المؤرخ في  1444الهدنة بين الطرفين لسنة 

، المتعلق  سابين بريطانيا وفرن   Paulet - Newcombeو المعروف باسم  73/71/1411

 ( .534دود الخاصة بسوريا  ولبنان مع فلسطين  بتحديد الح

 إلى إضافة 123ورقم   1234اعتمد على خرائط البحرية البريطانية رقم  كما أن لبنان

 إسرائيلهذا في الوقت الذي قامت فيه ،خريطة  مرسومة من طرف مصالح الجيش اللبناني 

األطراف األخرى أو االعتماد  ةاستشاربرسم خط حدودها الشــمالية بطــريقة منفردة ودون 

كما حرصت على القيام به الدولة  ،على معطيا  موضوعية أو قواعد القانون الدولي للبحار 

اللبنانية وهي المس لة التي يمكن أن تجد سياقها األصلي في المفهوم المطاطي الذي تعــطيه 

 ا .( بغض النظر عن طبيعته535لموضوع الحدود   إسرائيل

نقطة  71عل أبدا من النقطة لم يج 1770فاق سنة أن  ات إلىشير الدولة اللبنانية ر توكسند أخي 

تركة بين الدولتين المتعاقدتين مشبين ث ثة دول ، بل كانت تشير دائما إلى أنها نقطة  مشتركة

دون أي طرف ثالث ، كما أن قواعد القانون الدولي ال تسمح بما من ش نه أن يؤثر   ، ط فـق

 إيجابية على طرف ثالث غير معني باالتفاق. الانائي بين دولتين ال بطريقة سلبية وال االتفاق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

530-Guillaume Huet : La découverte de gaz offshore en Méditerranée orientale : nouveau défi  

                                    Pour la stabilité du Proche-Orient-centre d’études supérieures de la   

                                    Marine/cesm.marine.defense.gouv.fr- 40/05/2013-p 21. 

 

 17/73/1413هذه االتفاقية دخلت حيز التنفيذ  -504

535- sibyle rizk :op cit- p 5/10. 
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 .(Res inter alios acta   532دة القانــونية فاق يجـب أن يــتماشى مـع القاعومنه فـان كـل ات

بتحديد نهائي للمنطقة االقتصادية الخالصة  1774أي في سنة ،بعدكما أن لبنان قام فيما 

 جــنوبا كنقطة  13قبالة الحدود الشمالية مع سـوريا ثم استـحداث النقطة  70باستحداث النقطة 

و هذا األمر هو سابق عن االتفاق المبرم بين  إسرائيلحدود مشتركة بين لبنان ، قبرص و  

والذي كان من المفروض أن يؤخذ بعين االعتبار  1717/ 10/11بتاريخ  إسرائيلقبرص و 

 .ماأي تداخل في الحدود البحرية بينهفادي أثناء اتفاقهما معا لت إسرائيلمن طرف قبرص و 

 من االتفاق 73وفي كل األحوال فان قبرص قد أخلت بالتزام اتفاقي ، والوارد في نص المادة 

لة اللبنانية والتشاور معها قبل التفاوض فيما يخص النقاط و القاضي بضرورة إخطار الدو

األمر  ، وهو  من حيـث اعتبارها نقطة مشتركة بين ث ثة دول  إليهاالمشار   72 إلى 71من 

مما  إليهاطبقا ألحكام المادة الاالاة المشار  إسرائيلالذي لم تقم به قبرص أثناء التفاوض مع 

 ا دون المفاوض اللبناني أو الحكومة اللبنانية.يجعلها تتحمل الـمسؤولية وحده

إال أنه بين وجهتي النظر المقدمة فإنه وإن كان يظهر أن لبنان لها ادعاءا  مدعمة بحجج 

لم تعمل في   إسرائيلفان ، بداية القرن العشرين  إلىموضوعية ثابتة في خرائط ترجع 

اتفاق  إبرامفيه المفاوض اللبناني أثناء ( الذي وقع 530على استغ ل الخط  الفادح   إالالواقع 

مع الدولة القبرصية و عملت على استاماره و استغ له في   بسط االدعاء بمد   1770سنة 

فـي  إليهاالمشار  71غاية النقـطة  إلىوهـذا   ورةالناقما بعـد رأس  إلىحدودها نحو الشمال 

 المبرمة بين قبرص و لبنان. 10/71/1770المخطـط الملـحق باتفــاق

 و التشاور مع  اإلخطاروفيما يخص مسالة عدم احترام قبرص اللتزامها التعاقدي المتمال في 

أن  إلى منه التي تشير الخامسة للمادةلبنان فانه يمكن لقبرص التنصل من هذا االلتزام طبقا 

 االتفاق يجب أن يعتمد طـبقا للقانون الداخلي للدولتـين لكي يدخل حيز التنفـيذ بعد تبادل وثائق

 لى الرغم من أن قبرصن عر الـذي لم يـتم لحد اآلن بين الطرفي، وهـو األمالمصادقة بينـهما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

536 - Res  inter alios  acta )  une chose faite par d'autres  est une locution latine signifiant  

         Qu’un contrat ne peut pas affecter négativement les droits d'un tiers, C’est un principe    

         De droit des obligations et de droit international public. 

 

530-Guillaume Huet :op cit- p 22 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Locution_latine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contrat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_des_obligations
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 من ذلك من جانب الدولة اللبنانية، ومن ثم فانه  شيءصادقت على االتفاق ، بينما لم يتم أي 

يمكن االدعاء بعدم التزام قبرص طبقا التفاق لم يدخل حيز التنفيذ كونه ال يتضمن أي  ال

خاصة من طرف لبنان الذي يريد االنتفاع من دون ، ( 532وال أية قيمة قانونية  التزام 

 .مصادقة على االتفاق حتى يمكنه التذرع باالتفاق 

ماضية في ادعاءاتها ببسط  فإنها ،  قةوبالرغم من المعطيا  الساب إسرائيلحيث أنه يبدوا أن 

وأنه ، شماال و مصرة على عدم التراجع عن مزاعمها  71غاية النقطة  إلىالسـيادة البحرية 

تحالفا   إسرائيلالمشكلة طالما أنها تربطها مع حل ال يمكن المراهنة على قبرص في 

( ال يمكن أن تتراجع عنها من أجل الطرف اللبناني الذي لم يحسن 534اقتصادية وعسكرية  

ولذلك راحت الدولة اللبنانية  تحريك بيادق هذا المشكل من الناحية القـانونية و الدبلوماسية ،

غربا  حـقها في االمتداد البحري شـماال و صدار القوانين الداخلية التي تابتتكاف من است

و في هذا نشير إلى الترسانة  ،   1421وجـنوبا بـما يسمح به القانون الدولي للبحار و اتفاقية 

المنطقة  ت سي القانونية اللبنانية المكافة والمتتالية التي أصدرتها والتي تعمل بها على 

لغازية االقتصادية الخالصة و من بعدها ثرواتها الباطنية في باطن البحر خاصة النفطية وا

 .إسرائيلمـنها والتي هي موضوع وأساس المشكل بين لبنان و 

 

 الفرع الرابع :التشريع اللبناني لبسط السيادة 
 

 

كما أشرنا سابقا فان لبنان لم يستطع فرض وجهة نظره في الموضوع خاصة وأن قبرص  

إن لم نقل أنها ، صاحبة الدور المفصلي في النزاع بقيت ممسكة بالعصا من الوسط  فقط 

في ظل تعاون كبير في مس لة استغ ل الاروا  الواعدة لحقول  إسرائيلانحاز  كليا إلى 

 الغاز المكتشفة و التي يبدوا أن قبرص و نتيجة ألزمتها االقتصادية لي  باستطاعتها استغ ل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يرى البعض من أنه بالرغم من عدم مصادقة لــبنان على االتــفاق فان قبــرص لديها التزام أخ قي باحترام اتفاق     -500

  sibyle rizk –op cit- p 6/10 هذاأنظر فــي -وقعـــت علـيه ، بغـض النـظر عن عـدم مصــادقة لبنـان عليه          

 
  بمناورا كما تقــوم قبرص  ،تصديره بتمويل أجنبي  إمكانيةقبل  اإلسرائيليقبرص تعتزم بناء مصنع لتمييع الغاز  -500

 في قبرص بهدف التدخل لحماية  إسرائيلية، هذا في الوقت الذي تتواجد قوا  جوية  إسرائيلعسكرية مشتركة مع          

 أنظر في هذا :  -لزم األمر إذاالغازية  المنشآ         

    *Elisabeth Studer : turkey barrage contre Chypre, ver un nouveau conflit gazier ? 

                                    In le blog finance 05/08/2013-www.leblogfinance.com 
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موجــه أساسا ضد  إسرائيلنــوع من التحالف مع  إلىه الاروا  بمفردها، مما دفـعها ذه

تركيا التي تهدد هي األخرى باستعمال القوة ضد قبرص حماية لمصالحها  إن لزم األمر، مما 

الغازية في عرض  المشاءا يهدف لحماية  إسرائيلتنسيق عسكري مع  إلىبقبرص  حذا

لجزيرة ( وبالتالي لم الصة الخاصة بقبرص  الشطر الجنوبي من االمنطقة االقتصادية الخ

   :كالتالي إصدارهارعت في تقوية الترسانة القانونية التي ش إالنانية يبــق أمام الدولة اللب

 ( :547المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية    إع نقانون تحديد و  -1

أشهر من االتفاق  72، أي بعد  123تحت رقم   12/72/1711هذا القانون صدر بتاريخ 

و بذلك يفهم منه أن لبنان أراد التحصن تشريعيا لما هو قادم فيما يخص  اإلسرائيليالقبرصي 

أين اعتمد  األساسفي المحافل الدولية ، وحدد هذا القانون مس لة خط  ليياإلسرائالنزاع 

كقاعدة أسـاس لقياس األبعاد البحرية في الجنوب ، كــما أشار إلـى  1/1لمادة في ا B1النقطة 

إلى  72و المنطقة المتاخمة ، وبعدها أشار القانون في المادة  اإلقليميةالميـاه الداخـلية والمياه 

أين تم اعتماد خط الوسط بالنسبة للحدود الشمالية و الغربية     ،المنطقة االقتصادية الخالصة 

و الجنوبية في صيغة  النقطة الواقعة على المسافة ذاتها من أقرب النقاط على ساحل كل من 

  والتي هي بدورها تقاس من خط األساس المعتمد في الفقرة الاانية من  الجمهورية اللبنانية

 إلى 10في المادة   اإلشارة، لتتم 72الجرف القاري في المادة  إلى، ثم تم التطرق  71المادة

 أنه سيتم اتخاذ تدابير تنفيذية لتعيين حدود المناطق البحرية المخـتلفة بموجب مراسـيم خاصة 

 ( :541مرسوم تحديد حدود المنطقة االقتصادية الخالصة اللبنانية   -1

و الذي تضمن تحديد مفهوم المنطقة  2433تحت رقم  71/17/1711صدر المرسوم بتاريخ  

مراجعة  إمكانية إلى اإلشارةالخاصة بحدودها مع  اإلحداثيا  قدمثم ، االقتصادية الخالصة 

وضا  مع اعن المف لمعطيا  المترتبةلحدودها وتعديلها عند توفر معطيا  أكار دقة  طبقا 

بسب عـدم االعتراف من  إسرائيلفلسطين دون ذكر  إلىفيها  اإلشارةالتي تمت  دول الجوار

     اللبناني اإلسرائيليزاع و هو سبب من أسباب تعقيد مس لة حل الن إلسرائيلطرف لبنان 

 بينهمـا  رةـة غير مباشـوا  إال بطريقـح قنـمما يجعـل من الحوار المباشر منعدم و ال يمكن فت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 3177  ص -15/72/1711/  34الجريدة الرسمية اللبنانية /العدد  – 541

 . 3002  ص -13/17/1711/  40ـــ الجريدة الرسمية اللبنانية /العدد 540
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أخرى من القوانين التي تسعى لتنظيم  على استصدار مجموعة ةاللبنانيوقد عملت الدولة  

  :التي منهااألخرى الموجودة في قاع البحر و الغاز و الاروا  الباطنيةقطاع استغ ل النفط و

 : (541البحرية  المياه  البترولية فيقانون الموارد  -1

وهو صادر قبل بداية النزاع مع  131تحت رقم  1717أو   14هذا القانون صدر بتاريخ 

أنه استند  إال ،عنها اإلع نتسمية المنطقة االقتصادية  الخالصة قبل  إلىوقد أشار  إسرائيل

 .رية للوالية الوطـنية هذا النشاط في المياه البحـ إخضاعوتم في  ،القانون الدولي  إلىفي ذلك 

 ( :543قطاع البترول   إدارةمرسوم هيئة  -1

وهو المرسوم الذي ينظم  0422تحت رقم  1711أفريل 70هذا المرسوم صادر بتاريخ 

الهيئة التي تشرف على تسيير الاروا  المحددة في قانون الموارد البترولية طبقا لما هو 

 .رة و الص حيـا ضوية و الفت، وهـو ما يحــدد شروط العـ منه17منصوص عليه في المادة 

 ( 544البترولية   األنشطةمرسوم ت هيل الشركا  مسبقا ل شتراك فـي دورا  تراخيص  -3

   .الشركا  المعنيةدد كيفية ت هــيل والذي يح 1713فــيفري  12تاريخ هذا المرسوم صادر ب

 (545 131للـقانون مرسوم األنظمة و القواعد المتعــلقة  باألنشــطة البــترولية تطـبيقا   - 4

أين تم تحديد نطاق للنشاط  17124تحت رقم  1713أفريل 37هذا المرسوم صادر بتاريخ 

 .هـو مذكور فـي قانون المــوارد البتـرولية اللـمياه البحـرية حسـب م باإلشارة 71فـي المـادة 

 إلىيحتار  ومهما قدمت الدولة اللبنانية في هذا الموضوع فان األمر يبقى في كل األحوال

وجهة  إلبداءالتصدي للموضوع من الجانب الدولي في مفاوضا  بطريقة غير مباشرة 

خاصة أحكام  المعطيا  القانونية وفق قواعد القانون الدولي للبحار إلىالنظر اللبنانية األقرب 

ي  أن هذا ال يمنع من أن تعمل  الدولة اللبنانية على محو األثر السلب إال،  1421اتفاقية  

للخط  الفادح الذي تم ارتكابه من طرف وزارة األشغال العامة والنقل اللبنانية عندما لم يتم 

      71وذلك بوضع النقطة رقم  1770في االتفاق مع قبرص سنة  13النقـطة  إلى اإلشارة

 . 1444بما يتوافق و اتفاقية الهدنة لسنة  B1 كلم أخرى نحو الجنوب  مقابل النقطة 10بــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5144ص -71/74/1717/   41الجريدة الرسمية اللبنانية /العدد  – 540

 1422ص -14/74/1711/  10الجريدة الرسمية اللبنانية /العدد  – 540
  444ص - 11/71/1713/  72الجريدة الرسمية اللبنانية /العدد  – 544
   1314ص  - 17/74/1713/  72الجريدة الرسمية اللبنانية /العدد  – 545
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   اإلسرائيلي المطلب الخامس : النزاع المصري   
 

 
أن المشكل األساسي الذي يعانيه لبنان فيما يخص منطقته االقتصادية  إلىلقد سبق وأشرنا   

 1770اتفاقية  توقيعهالخالصة ناتج في األساس عن سوء تقدير وقع فيه الجانب اللبناني أثناء 

مع قبرص  ، وتشاء الصدف أن المشكل الذي يم  بالحقوق المصرية في الحوض الشرقي 

أنه و إن كان الموضوع بالنسبة  إال، 1773قبرص سنة للمتوسط  ناتج عن اتفاقية مصر مع 

ارة األشغال وز إطارا للبنان مرتبط بخط  وقع فيه المفاوضين اللبنانيــين و مـن قبلهم 

على استغ له  إسرائيلعملت  فان هذا الخط  هو ما ( التقنيين والمهندسين النقلالعامة و

مسافة  إسرائيلكن من المعقول أن تترك كون أنه لم ي (عند تحديد حدودها مع قبرص ،542 

على اعتبار أن حدودها تنتهي ما دون رأس ، بينها وبين لبنان في وصف أعالي البحار

الناقورة جنوبا ، فهذا لي  من طبعها و التاريخ أثبت كيف تتعامل هذه الدولة مع أم ك الغير 

لم نقل أسوء منها كون أن لبنان  إنهنا بصورة مطابقة  األمر قد تكرر أن إالو أفراد ،  دوال

كلم 227في الواقع لم يخسر بطريقة حسابية سوى ما مقداره 
1
 540. ) 

أما مصر فيظهر أنها خسر  و ما زالت تخسر أكار من ذلك بكاير سواء من باب المساحة  

 و قبرص فقط استنادا إلى االتـفاق القبرصي إسرائيلأو من باب الاروا  التي تم تقسيمها بين 

أن ما يفرق بين الحالتين هو مسالة الجبهة الداخلية  إال،  10/71/1773المصري المؤرخ في 

غير متوفر كما  األمرو هو ، بلبنان و التي وقفت مع الحكومة القائمة في هذا الموضوع 

ر الحكومة في جاء من أطراف خار األوضاعالمطالبة بتغيير  أنسنرى بالنسبة لمصر كون 

مما يجعل من مسالة التحديد  ،تدافع عن صحة االتفاقية  األخيرةه ت هذالوقت الذي كان

يكون دولي ، هذا من جهة ومن جهة أخرى النزاع اللبناني  أنالبحري هنا مشكل داخلي قبل 

فقط في االعتداء على جزء من المنطقة االقتصادية  إسرائيلالضرر فيه ناتج من تصرف 

من باب عدم االستشارة فقط  إال، اللهم  ي في شيء قبرصالتابعة للبنان وهذا األمر  ال يعن

 .10/71/1770كما تقتضي ذلك مواد اتفاقية 

 ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

546 - Guillaume Huet :op cit- p 22. 

540 - sibyle rizk :op cit –p 02/10. 
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و قبرص  بإسرائيلكـون التـحديد هـنا هو مرتبط ، أما النــزاع المصري فهــو أعـقد من ذلك 

 فإنناومن ثم  ،و في نف  الوقت هو مرتبط مباشرة مع اليونان و تركيا من زوايا مختلفة 

ثم تداعيا   ،بين مصـر و قــبرص  10/71/1773اقش هذا النزاع مـن زاوية اتـفاقـية نسن

 إلى األخيرتلك االتفاقية على الحقوق المصرية في الحوض الشرقي للمتوسط لنخلص في 

 أفق حل هذا الموضوع وفق المعطيا  القائمة بين أطراف النزاع في النقاط التالية:

 

  00/10/0110اتفاق  إطاررية مع قبرص في الفرع األول :الحدود البح 

 

وهو التوقيع الذي تم  1421الجمهورية المصرية هي من الدول التي وقعت على اتفاقية  

وهي بذلك تنطبق عليها  12/72/1423كما صادقت عليها بتاريخ  17/11/1421بتاريخ 

وقد قدمت  ، اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار  إليها( التي خلصت 542أحكام قانون البحار 

يفيد أن جمهورية مصر    إلى ماعام فيما يخص المنطقة االقتصادية تشير فيه  إع نيومها 

العربية  وبداية مـن هذا التاريخ تمارس حقوقها المتـرتبة عن الجـزء الخام  من االتــفاقية  

ه ل على تحديد حدوها طبقا لما تمليو المتعلق بالمنطقة االقتصادية الخالصة و التي ستعم

تحدد نطاقها البحري بداية م ثم راحت تحدث القواعد القانونية التي م( و557قواعد االتفاقية   

من تحديد خطوط األساس و التي منها يتم قياس األبعاد البحرية كلها ، وهي المسالة التي 

و المتعلق بخطوط  74/71/1447المؤرخ في  10/1447تمت بموجب المرسوم رقم 

المتحدة   لألمماألمين العام  بإخطاركما قامت  ، الخاصة بجمهورية مصر العربية األساس

 . (544  71/75/1447بتاريخ  اإلجراء امن االتفاقية بهذ 12بقا للمادة ط

وقد وقعت عليها بتاريخ  1421لسنة  اتفاقية قانون البحار إلىقبرص هي دولة منظمة و

فهي ليست من الدول  إسرائيل، أما 11/11/1422وصادقت عليها في  17/11/1421

أنها تبقى تستفيد من قواعد القانون الدولي  إال، الموقعة على االتفاقية كما أشرنا سابقا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 على االتفاق الخاص بتعديل الجزء الحادي عشر  المتعلق بالتراث المشترك  11/73/1445 خبتاريكما وقعت  -540 

 على االتفاق الخاص  باألسماك كايرة الترحال. 75/11/1445، وقعت أيضا بتاريخ   لإلنسانية         

 

540    - Bulletin du droit de la mer- n° 12/1447  P 73. 

 550   - Bulletin du droit de la mer- n° 25/1444  P 12. 
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من قواعد  قانونية و أبعاد بحرية بما فيها المنطقة االقتصادية  إليهللبحار بجميع ما خلص 

الخالصة ، إال أنها تستند في إع ناتها على القواعد العرفية في الموضوع ولي  تلك القواعد 

أصدر   1452بتاريخ  إسرائيلو كماال لذلك ، فان  ، االتفاقية التي هي ليست طرفا فيها

أميال بحرية   72و الذي تـم تحديده بــ  اإلقليميو المتعلق بالبحر   5010/1452القانون رقـم 

و الذي عدل  5057/1447القانون رقم  إسرائيلأصدر   75/71/1445نه وبتاريخ أ إال

ميل بحري و هو القانون  11 إلىيمتد  اإلقليميو ذلك ب ن جعل البحر  5010/1452القانون  

أمانة األمم المتحدة  بإخطاركما قامت ،  14/71/1447الذي دخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ 

 .1421في اتفاقية  الوارد اإلخطارعلى الرغم من أنها غير ملزمة ب حكام  (551 بذلك 

رسيم الحدود البحرية اتفاق مع قبرص  يتضمن ت بإبرامفي ظل  هذه المعطيا  قامت مصر  

 75متكون من ال و 10/71/1773و هو االتفاق الذي تم التوقيع عليه بتاريخ ، بين البلدين 

منه موضوع االتفاق كونه منصب على تحديد المنطقة  األولىمواد وملحق ، تضمنت المادة 

لنقطة االقتصادية بين البلدين باعتماد معيار خط الوسط  وبرسم نقاط على طول الخط من ا

ه النقاط قابلة للتحسين في المستقبل من حيث الدقة  على أن تكون هذ  72النقطة  إلى 71

الجغرافية  طبقا لما تمليه معطيا  التحديد المستقبلي  اإلحداثيا وهي قابلة للتعديل من حيث 

 يهإلوفقا ل تفاق الذي سيتم التوصل ، وللمناطق االقتصادية الخالصة مع دول الجوار األخرى

 مع هذه الدول المعنية .

أما المادة الاانية فقد تناولت الموارد الطبيعية والاروا  الواقعة في طرفي الحدود بين 

االتفاق حول كيفية استغ ل تلك الموارد ، وفي  ضرورة إلىالطرفين حيث أشار  المادة 

فيما بينهم للتشاور  في  األطرافعودة  ةضرور إلى اإلشارةالمادة الاالاة من االتفاقية   تمت 

وكان  ،  أخرىترسيم حدود منطقته االقتصادية مع دولة  إلى األطرافسعى احد   إذاحالة ما 

قبل التوصل  اإلب غعلى أن يتم هذا التشاور و  72 إلى 71ذلك التحديد متعلق بالنقاط من 

 ن ـطرق حل النزاع بي ىإل( ،  ثم أشار  المـادة الرابعة  551  األخرىاتــفاق مع الدولة  إلى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

550  -   Bulletin du droit de la mer- n°12/1447  p 17. 

 

 من اتفاق تحديد المنطقة االقتصادية الخالصة بين قبرص و لبنان  الاالاةالمادة هذه المادة هي متطابقة مع نص  -550

 10/71/1770المؤرخ في         
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الطرفين أي عن طريق  القنوا  الدبلوماسية بروح من التفاهم و التعاون وإن لم يفلح      

كيفية دخول  إلىاألمر فانه يتم عرض النزاع على التحكيم ، و قد خلصت المادة الخامسة 

أن حيز التنفيذ يبدأ سريانه من تاريخ تبادل  وثائق  إلىاالتفاقية حيز التنفيذ بحيث أشار  

هي المس لة التي تمت و ، التصديق بين الطرفين وفقا لما يمليه القانون الداخلي لكـل منهما

يتضمن تبادل وثائق التصديق وفق  70/73/1774بموجب محضر بين الطرفين مؤرخ في 

 71(، أما ملحق  االتفاق   رقم 553المادة الخامسة السالفة الذكر من االتفاق   إليها أشار  م

 إلىمن الغرب   72 إلى 71الجغرافية الخاصة بالنقاط من  اإلحداثيا قائمة  إلىفقد أشار 

خط الوسط الوارد في الخريطة البحرية الدولية  الصادرة عن  إلىالشرق مع االستناد 

الرابط بين رأس التين جنوبا في  مصر و االسكندرونة  123البريطانية تحت رقم  ةاألدميرالي

 . 71شماال في تركيا كما هو معتمد في االتـفاق على أسـاس ملحق رقم  

و االتفاق كما هو ،عمل على ضبط الحدود بموجب خط الوسط بين مصر وقبرص فقط 

هي في  71كون أن النقطة  اإلحداثيا أن يكون هنالك تعديل للنقاط و   إمكانيةولذلك تركت 

الواقع نقطة تقاطع ث ثية بين  الحدود المصرية و القبرصية و التركية أو الحدود المصرية 

اتفاق على  إلىبعد الوصول أوال   إالالقبرصية و اليونانية و هذا األمر ال يمكن الفصل فيه 

هذا بعد وقوع  -الشطر الجنوبي  -و الحـدود التركية القبرصية ةاليونانيتحديد الحدود التركية 

نه لن يكون من الممكن الفصل نهائيا في الحدود هذا التحديد فإو بدون ، االعتراف طبعا 

هي نقطة تقـاطع ثـ ثـية بـين الحـدود ف 72أما النقطة ، ( 554الشمالية الغربية لمصر 

   و التي تم تحديدها  بين قبرص و مصر و بين قبرص ئيليةاإلسراالمصرية و القبرصية و 

من الجانب  إالو لـم يبق التحديد  10/11/1717بموجب اتفاق الحـق مؤرخ في   إسرائيلو 

احترم  إسرائيل، و بالرغم من ذلك فان اتفاق التحديد بين قبرص و اإلسرائيليالمصري و 

  10/1447ـتي اعتمدتها مصر بالمرسوم رقم اس المستقيمة الوط األسخطالبرية و اإلحداثيا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 قرار رئي   بش نهوصدر  35/1774صادق عليها وزير الخارجية المصري   بقرار  رقم   10/71/1773اتفاق  -550

 .70/73/1774ومنه دخلت حيز التنفيذ  115/1773الجمهورية المصرية رقم        

 

 يا و اليونان  كما على خريطة المنطقة االقتصادية الخالصة لكل من ترك Kastellorizoاألمر مرتبط ب ثر جزيرة  -554

 أشرنا سابقا في المطلب الاالث من هذا المبحث .        
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الواردة   72و المبلغ ألمانة األمم المتحدة ،كما احترمت النقطة  74/71/1447في ؤرخ ـالم

لها  أعطي واعتبر  نقطة ث ثية و ، اإلحداثيا في االتفاق بين قبرص و مصر من حيث 

أن  إال( ، 555  و قبرص إسرائيلبين  10/11/1717في االتفاق المؤرخ في  11فقط رقم 

لقي اعتراض من طرف الجانب التركي كونه لم ي خذ بعين  الدوليهذا االتفاق على المستوى 

غاية الحدود البحرية  إلى متدفي الجرف القاري و التي ترى أنه تاالعتبار حقوق تركيا 

هذا االتفاق الذي يظهر أنه مجرد اتفاق عادي بين دولتين حول  أنكما  ، (452المصرية  

من جانب الجبهة  1711مسائل حدودية بحرية ، أعطيت له تفسيرا  مختلفة بداية من سنة 

وحدها  فقط ، دون أن يكون لذلك أي أثر من الجانب القبرصي ، وتمت  الداخلية في مصر

للحقوق البحرية الوطنية المصرية و هي المسالة التي إليه على أساس أنه انتهاك  اإلشارة

 نناقشها في الفرع الموالى من الجانب الفني والقانوني فقط دون السياسي. 

 

 الفرع الثاني :  تداعيات االتفاق على الحقوق المصرية في شرق المتوسط  

 

 10/71/1773األصوا  داخل مصر تدعوا إلى ضرورة إعادة النظر في اتفاق  ارتفعت

وهذا على أساس أنه يتضمن إهدار للحقوق المصرية في الحوض الشرقي للمتوسط    

التي ركبت  المتتاليةهذا الموضوع هو تزامن مجموعة من األحداث  أججتوالمس لة التي 

 .من المجتمع المصري  المدبر مسبقا في نظر فئة ونوع من السيناري

على اتفاق يتضمن ترسيم  10/11/1717المس لة بدأ  بتوقيع إسرائيل مع قبرص بتاريخ  

الحدود البحرية بينهما ، وهو االتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في فترة وجيزة من التوقيع عليه  

 التي تمت في قاع ل ستكشافا  وهي المسالة التي اقتضتها فيما بعد ظهور المعطيا  األولية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في االتفاقين كالتالي : اإلحداثيا  إلى اإلشارةتمت   -555

 

 ( latitude 33° 53 ‘ 20 longitude 30°58’20  71ملحق  72النقطة  -10/71/1773االتفاق المصري القبرصي

 (latitude 33° 53 ‘ 20 longitude  30°58’20 71ملحق  -11النقطة-10/11/1717القبرصي اإلسرائيلي االتفاق

 
556- Voir la la note n°204/turkono DT/4739 en date du 02/03/2004 adressée par la mission     

         Permanente de Turquie auprès de UN – Bulletin du droit de la mer n°54 .p130 



122 

 

كبيرة من  احتياطا وجود  1711اكتشاف في  إلىالحوض الشرقي للمتوسط  و التي أد  

عن  اكتشاف حقول النفط   اإلع نا لتبدأ سلسة (  550بكميا  وافرة   الغاز و البترول

 إسرائيلبين  10/11/1717في كلتا الجهتين  من خط الوسط الذي تم تحديديه باتفاق  والغاز

من الغاز في حقل تمت تسميته فيما  ةعن اكتشاف كمية كبير إسرائيلحيث أعلنت ،وقبرص 

و ربما هو ما يفسر سرعة  1717والذي سبق اكتشافه في شهر جوان    Leviathanبعد بحقل 

ليتم في تاريخ الحق أي  ،اتفاق مع قبرص و دخوله حيز التنفيذ مباشرة بعد ذلك  إلىالتوصل 

من طرف رئي  الجمهورية القبرصي  الذي صرح أن  إع نتقديم   12/11/1711في  

في المنطقة  اإلنتارقد اكتشفت حقل غاز واعد من حيث  األمريكية  Nobel Energyشركــة  

تريليون م 1.5  إلىدير أولي يصل االقتصادية الخالصة لقبرص   بتق
3
( و هو الحقل 552   

من التقسيم الخاص للمنطقة  11و يقع  في المربع رقم Aphrodite الذي تمت تسميته بــ 

 االقتصادية القبرصية .

 اإلع نا وبما أن ، Leviathan اإلسرائيليهذا الحقل يقع في الجهة الموازية لحقل الغاز  

فان األمر أوحى ب ن  إسرائيلاتفاق ترسيم الحدود بين قبرص و  إبرامجاء  مباشرة بعد 

المس لة تتضمن إهدار للحقوق المصرية كون أن التحديد لم يكن سوى بعد اتفاق مسبق حول 

هذا إذا أضفنا أن مصر في هذه السنة هي في مرحلة عدم ،  تقسيم الاروا  الغازية فيما ينهما

ب سعار غير  إسرائيل إلىلف آخر متعلق بتصدير الغاز فتح م إلىاستقرار سياسي  أدى 

ال تغطي حتى سعر  أنهادرجة  إلى( و منخفضة جدا مقارنة بالسوق العالمي 554معقولة  

عن  المبرميف على أنه الفريد من نوعه في تاريخ عقود الطاقة و وهو العقد الذي ك  ، التكلفة 

 إسرائيليةي شركة مختلطة وه  East Mediterranean Gas (EMG)طـريق شركة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

550-Ugo CHAUVIN :les  ressources énergétiques de la discorde au lèvent- 

                                   La revue géopolitique -online- -31/05/2013. 
 

550-Michael Emerson : Fishing for Gas and More in Cypriot Waters. 

                                       in Insight Turkey/vol 15-n°01/2013-p167- 

559 -Asa Winstanley : Comment l’Égypte a vu son gaz colonisé par Israël - Middle East Eye - 

                                       9 juin 2014     http://www.middleeasteye.net/news  
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هذا في الوقت الذي  ، إلسرائيلبيعه  إعادةومصرية مختصة في شراء الغاز من مصر و 

 قضيةيعاني فيه السوق الداخلي من أزمة غاز  خانقة ، في ظل هذه المعطيا  ظهر  

 إنصافهومس لة  10/71/1773االكتشافا  الغازية في شرق المتوسط  وظهر معها اتفاق 

للحقوق المصرية من باب أن الحقول المكتشفة إن لم تكن في المنطقة االقتصادية المصرية 

فعلى األقل هي متواجدة في الحدود فيما بينها مما يعنى أحقية مصر في المشاركة في 

 استامارها و استغ لها و االنتفاع بعوائدها.

د على أس  أخرى لم ت خذ بعين التحدي إعادةاالتفاق مع قبرص  و  إلغاءمن هنا ظهر  فكرة 

مواد االتفاقية في حد  إلىاستناد  إليه( و هو حق يمكن اللجوء 527االعتبار في االتفاق األول 

ذاتها حسب المادة األولى الفقرة  د( بناء على طلب أحد الطرفين ، هذا في الوقت  الذي وقع 

تفاقية  كونها دخلت في فيه إخ ل  كبير من طرف قبرص ب حكام المادة الاالاة من اال

اتفاق دون أن  بإبرامبهدف ترسيم الحدود البحرية و التي انتهت  إسرائيل  وضا  معامف

مصرفي البحر األبيض المتوسط  خاصة في  قإهدار حقو إلىتخطر مصر  بذلك  ، مما أدى 

ري كل هذه النتيجة سببها استبعاد فكرة الجرف القاري المص أنمنها حيث  72رسم النقطة 

و الذي يتخطى خط المنتصف  ،غاية نهاية الحافة القارية  إلىأثناء التحديد بين الدولتين  

المغمور في  Eratosthenesغاية السفح الجنوبي لجبل  إلىالمرسوم  في االتفاقية ليصل 

 و هي المسالة التي جاء  مخالفة ألحكام الجزء السادس من اتفاقية قانون البحار .،البحر 

التي  باإلحداثيا المصرية قد أهدر  الحقوق الوطنية لما قبلت  اإلدارةن أونتيجة لذلك قيل 

   Leviathanو  Aphroditeحقول الغاز   إخرار إلىما أدى  هي محددة في االتفاق و هو

بدال من أن تكون جزء من المنطقة   إسرائيلوجعلها جزء من المنطقة االقتصادية لقبرص و 

   Eratosthenesاالقـتصادية المصرية  بدلــيل أن موقع الحقــلين هـو في السفح الجنوبي لجبل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اتفاق ترسيم الحدود البحــرية مع قبرص مســتندا  إللغاءمجل  الشورى  إلىعودة مشروع قانون   دالدكتور خالقدم  -561

    إلى إضافةمعطيا  جيولوجية  مفادها أن رواسب نهر النيل تشكل نسبة كبيرة من الحوض الشرقي للمتوسط    إلى           

 كل من  اإللغاءكما ساند فكرة  ،البحري لمصر اإلقليمالذي هو جزء من  و المغمور في البحر Eratosthenesجبل            

 ـفــاقية هي غير صحــيحة ة في االتالم خــوذ اإلحداثيا  أنالع  و الدكتور نائل الشافعي كون  أبوالدكتور رمضان            

 رفع دعوى      أناالتفاقية ، وهو الذي سبق له و  إللغاءحد رفع دعوى قضائية   إلىيسرى  إبراهيمكما ذهب  السفير            

 . إلسرائيلقضائية لتوقيف تصدير الغاز المصري           
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منحت امتياز للتنقيب فيه عن طريق شركة  تحت البحر و الذي كانت مصر قد  المغمور

الــشركة البريطانية  إلىشمال المتوسط المصرية  و التي منحت االمتياز بدورها 

(، والتي 521االتفاق  إبرامأي قبل  1444وهذا بداية من  Royal Dutch Shell الهـــولندية  

لم تعترض أبدا على هذا  مصر انسحبت منه فيما بعد دون أي توضيح يذكر ، والمهم أن

في المنطقة االقتصادية الخالصة  11النشاط ، بل إن هذا الموقع أصبح يشكل المربع رقم 

والذي قبالته مباشرة ولي  ببعيد  Aphroditeالقبرصية و الذي فيه تم اكتشاف الحقل المسمى  

تقريبا   1كلم 71مسافة   إالو ال يفصل بينهما   Leviathanعنه  اكتشف الحقل المسمى  

 الحد البحري( وكلى الموقعين  إسرائيليفصل بينهما خط الوسط الوهمي بين قبرص و 

 ياآلخر فهو  اإلسرائيليحقل شمشون  إلى إضافةيفترض أن يكونا في المياه المصرية ، هذا 

اعتمده نف  المنطقة تقريبا وهذه المس لة تزيد من صحة االدعاء فيها عامل المسافة التي 

   ميل بحري 177تتكلم عن معيار  1421االتفاق وهو كون أن اتفاقية  إلغاءالداعمين لطلب 

معيار خط الوسط  الذي يفترض أن يكون على  إلى االحتكامو إن لم يتوفر هذا البعد فانه يتم 

 مسافة واحدة من أقرب نقطة لساحل الطرفين.

في حالة المياه المصرية و موقع حقول النفط  أيضا ، فحقل   ققإال أن هذا األمر لم يتح 

Léviathan  كلم بينما يبعد عن مدينة حيفا  147شمال دمياط بمسافة ال تزيد عن يقع

إسرائيل ، كما أن   إلىمصر منه  إلىكلم  مما يجعله طبقا لقاعدة خط الوسط األقرب 135ب

  limassolفي حين أنه يبعد عن  مديــنةكلم 147يبعد عن دمياط بمسافة  Aphrodite حقل

االستغ ل المشترك على  تقتضيمما يجعله واقع في حدود مشتركة ، كلم  127القبرصية بـ 

مع   1713ديسمبر 11أن االتفاق الذي وقعه الرئي  المؤقت عدلي منصور في  إالاألقل، 

    الحاملة  و الخاص بتنمية الخزانا  تحدد اإلطار العامقبرص في شكل اتفاقية 

كلم 17(  يجعل من منطقة بعمق 521 المحروقا (  عبر تقاطع خط الوسط   للهدروكربون

 إمكانيةمن أي  Aphroditeحقل  إخرارما يعني  في الجانبين منطقة تنقيب مشترك وهو

 ة والتي ـالمشترك كونه خارر هذه المسافة، و يبقى األمر متعلق باكتشافا  مستقبلي ل ستغ ل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .11/11/1711 -و قبرص / الشروق إسرائيلالغنيمة التي تتقاسمها  -الغاز المصري المستباح  -محمد بصل  -560

 بالتصديق و الموافقة ومنشورة في    311/1714هذه االتفاقية صدر بش نها قرار رئي  الجمهورية المصرية رقم  -560

 10/11/1714بتاريخ  42الجريدة الرسمية رقم         
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أن تتابع االكتشافا  في الجهة  استطاعت مصر إنستخضع لمفهوم االستغ ل المشترك 

كلم من جانبي خط  17أن منطقة  إلىالكتابا  تشير  كانت بعضاألخرى من خط الوسط ، و

الوسط بين قبرص و مصر و التي أعطيت له تسمية     المنطقة القريبة   تخص الجانب 

المصري فقط دون القبرصي ومن ثم فان االلتزام و المشاركة  يخص الجانب الجنوبي من 

ة  خط الوسط في المياه المصرية دون المياه القبرصية حسب ادعاء بعض الجها  المصري

أية تفرقة  إلىال نجدها تـشير  11/11/1713  مواد االتفاقية المؤرخة في إلىأنه وبالعودة  إال

 (.523المواد في االتـفاق   إليهبين الجانبين من خط المنتصف كما أشار  

وراء خط الوسط شماال سيكون صعبا ماديا و معنويا نظرا للطرف  ما إلىمراقبة مصر  

في كل شـيء متـعــلـق  إسرائيلالقبرصي الذي يتعامل بنوع من ســوء النية بدلــيل حلفه مع 

و يضيف  ،بالـغــاز و المحروقـا  عـموما في الحـوض الـشرقي للبحر األبيـض الـمتوسط  

لمصر حـدود بحرية  معتبــرة مع تركيا  من الناحية أنه كان من المفروض أن تكون  هؤالء

الع قة مع  إطاراالتفاقية المذكورة  وفي  إليهاأن الخــريطة التي خلصت  إالالشــمالية، 

اليونان ومحاولة الترسيم وفـق هذا السـياق  يكـون قـد أخـرر تركـيا مـن العـ قة وقـدم نتيجة  

يث المساحة وخسر  فيه مصر وهذا نتــيجة استفاد  منها قبرص و اليونان من ح

االتفاق في  إبرام في التفاوض والمعلوما  المغلوطة  والبيانا  غير العلمية التي اعتمد  

رف المفاوض البعض راح ياير مس لة تهمة الرشوة في الط إن(، بل 524حد ذاتـه  

بذلك  اإلقرارتم في قضية الغاز الـمصري و  المصري و بيع الحقوق المصرية على غرار ما

في  تفاقيا  من ش نها زيادة التماسكبدعوى أن مال هذه اال األمريكيحتى من الوسيط 

( وهي مصلحة أولى بالتحقيق بدال من الخوض في مسائل جانبية 525الع قا  بين الطرفين 

 يا واقتصاديا و استراتيجيا.أقل قيمة مقارنة بالفائدة التي يمكن جنيها لجميع األطراف سياس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أية دولة دون األخرى . إلىلم تفرق بين طرفي خط الوسط أو خط المنتصف و لم تشر  71المادة  -560

 أنظر النسخة االلكترونية في موقع : – 12/74/1713بتاريخ   المشروع تم نشره في جريدة الشعب الجديد المصرية  -564

       http://www.elshaab.org/news/57345 
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فانه ومن خ ل بحانا سنكتفي بالتحليل ، هذه االدعاءا  وان كانت تصلح للمناقشا  السياسية 

القانوني ال غير، فاالدعاء ب نه تم التقصير في الحقوق المصرية يجب أن ينظر إليه من زاوية 

منه يمكن الجواب بنعم أو ال في هذا الش ن، و بالعودة ، والقانون الدولي في هذا الموضوع 

قواعد التحديد البحري نجد أن كل من مصر و قبرص قد قامتا بتحديد خطوط األساس  لىإ

مم المتحدة لألالعام  األمين بإخطارو قامت كل من الدولتين ، التي تقاس منها األبعاد البحرية 

بذلك ، وهي النقاط التي لم تلق أي اعتراض من أي طرف في المنطقة ،وعلى ضوء ذلك تم 

حديد خط الوسط بين مصر وقبرص فقط دون المساس بالحدود مع اليونان     االتفاق على ت

من الجانب اآلخر ، هذا التحديد ووفقا لقانون البحار يكون قد تم  إسرائيل أوأو مع قطاع غزة 

 بوجه صحيح و بالطرق الـتي تم بها وضع التحديد البحري بين الكاير من الدول.

س لة الجرف القاري و أحقية مد المنطقة االقتصادية مهذا من جهة األساس، أما من حيث 

 ةالقانونيالحافة القارية ،فان هذه المس لة هي محسومة من الناحية  امتدادالخالصة على ضوء 

       المتعلق بالجرف القاري بين ليبيامحكمة العدل الدولية في القرار  إليهتوصلت  حسب ما

ت المسافة أين تم استبعاد الجرف القاري كمعيار للتقسيم إذا كان 1425في  مالطا الصادر و

ومن ثم فانه ال يمكن التكلم ال على الحافة القارية   (522ميل بحري   177زيد عن بينهما ال ت

ميل 177رية متقابلة مادون طالما أن األمر متعلق بحدود بح  Eratosthenesو ال عن جبل 

تجب اإلشارة أنه كمعيار ل دعاء حول حقول الغاز  الساحلأما فيما يخص مس لة البعد عن 

 ط ــقيـاس ختم وط األساس و التي منها يــلمعـطيا  على خطفي القانون الدولي للبحار ت بني ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

566 –Voir le dispositifs : 

        Par ces motifs,la cour par quatorze voix contre trois, dit que, en ce qui concerne les zones 

de plateau continental comprises entre les côtes des Parties à l'intérieur des limites définies 

dans le présent arrêt, à savoir le méridien 13" 50' E et le méridien 15" 10' E : 

 A. Les principes et règles du droit international applicables à la délimitation, qui devra être 

réalisée par voie d'accord en exécution du présent arrêt, des zones de plateau continental 

relevant respectivement de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste et de la 

République de Malte sont les suivants : 

 1-la délimitation doit s'opérer conformément à des principes équitables et compte tenu de 

toutes les circonstances pertinentes, de manière à aboutir à un résultat équitable ;  
2- du fait que la zone de plateau continental qui se trouvera relever de chaque Partie ne s'étend 

pas à plus de 200 milles de la côte de la Partie concernée, aucun critère de délimitation des 

zones de plateau ne saurait être tiré du principe du prolongement naturel au sens physique. 
http://www.icj-cij.org 
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الوسط وهنا األمر مرتبط بالنقاط المحددة في المخطط للقياس ولي  للبعد في حد ذاته وهي 

لة إدخال تركيا  مس إلىبذلك يعتبر هذا المعيار ال أساس له من الناحية القانونية، هذا إضافة 

و بالفعل         ،كطرف له حدود مع مصر، وأن هذا يتضمن مصلحة للدولة المصرية أيضا 

لم تدخل على الخط في حساب المنطقة االقتصادية لليونان    kastellorizoلو أن جزيرة  

لكانت مصر قد تحصلت على حدود بحرية مع تركيا و لكانت قد تحصلت على منطقة 

اقتصادية أكبر وأوسع  مما عليه الحال في اتفاقها مع قبرص و اليونان ، نظرا التساع خط 

أن القانون الدولي للبحار ال يسمح بمال هذا  إالأكار نحو الشمال في اتجاه تركيا ،  الوسط 

خاص بين تركيا و اليونان على هذه المس لة مما سيؤدي في  أتفاق إطارالتصور اللهم إال في 

 . pacta sunt servanda تحكيم االتـفاق في التحديد البحري طبقا لقــاعدة  إلىهذه الحالة 

 

 الفرع الثالث: أفق حل هذا الموضوع وفق المعطيات القائمة بين أطراف النزاع 
 

 

حيث أن االتفاق من وجهة نظر القانون الدولي ال يمكن االحتجار عليه في مواجهة ال قبرص 

مسالة الت عب بالمعطيا   أماسليمة ،  ةقانونينه تم وفق قواعد أخاصة و  إسرائيلو ال 

باألنظمة  والصفقا  فهو لي  موضوع قواعد التحديد البحري  بين الدول بل مسالة متعلقة

اختصاص القاضي الوطني دون غيره، أما التضرر من أي اتفاق ما  هي من الداخلية والتي

يا  الموجودة المراجعة  على ضوء اآلل إمكانيةفانه يمكن العودة لمناقشة أحكامه و النظر في 

( ومن ثم فاألمر يستدعي 520في حد ذاتها   اإلحداثيا النظر في  إعادةفي االتفاق بما فيه  

معرفة النقاط التي ال تتماشى و المصلحة الوطنية والعمل على تداركها وفق  إلىتوجيه الجهد 

ل       ال يعطي البدي ،القانوني من طرف أهل االختصاص بعيدا عن أي لغط سياسي  اإلطار

يحدث شمال خط الوسط الذي راح يرتب أموره في  ما أية نتيجة على غرار إلىيوصل  و ال

موضوع التحديد البحري مع جميع األطراف ثم لما خلص من ذلك عمل على ترتيب 

موضوع الاروا  في منطقة تقاطع  خط المنتصف مع مصر و هو بصدد التفاوض حاليا 

 الى مصدر لها.   تورد للغاز من مصرالتي تحولت من مس  إسرائيلللوصول التفاق مماثل مع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لصة بين مصر و قبرص.محمد شوقي عبد العال: ترسيم حدود المنطقة االقتصادية الخا -560

 /http://www.acrseg.org   14/17/1714المركز العربي للبحوث و الدراسا           

 

http://www.acrseg.org/
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 المطلب السادس: نزاعات ذات حالة خاصة 

 

توجد في حوض المتوسط مجموعة من النزاعا  بين الدول الساحلية ، لكنها لم ترق إلى 

مفهوم التصادم السياسي و ال القانوني على غرار النزاعا  الخاصة بالتحديد البحري كما 

رأينا سابقا ، وهذا لظروف خاصة بكل ملف على حدا ، وهذه الظروف مرتبطة  إما بحالة 

ية بالنسبة للطرفين ، مال حالة سوريا و لبنان ، أو أنها لقيت نوع من وجود نزاعا  أكار أهم

الصيغة  للحل مال حالة البوسنة وكرواتيا أو أنها لم تتهي  لها الظروف فقط لتحديد إطار 

 وهذه حالة ليبيا و اليونان. ، النزاع من أجل العمل على التوصل إلى حل ما 

 

 ري الفرع األول : النزاع اللبناني السو 

 

و تتعامل في مسائل  ،1421سوريا من الدول غير الموقعة على اتفاقية قانون البحار لسنة 

اإلع نا  في الحقوق البحرية على أحكام العرف الدولي في هذا الموضوع ، وقد قامت 

يتضمن  72/11/1773المؤرخ في  12الجمهورية العربية السورية بإصدار القانون رقم 

بالرغم من   الصادر بما يتطابق مع أحكام القانون الدولي للبحار، وري القانون البحري الس

كما أشرنا ، ومن ذلك  ورد  فيه اإلشارة إلى  1421أن سوريا ليست طرفا في اتفاقية 

األبعاد البحرية والتي تقاس من خطوط األساس العادية أو المستــقيمة  من نــقاط تفصل بــين 

في  إليها في هذا القانون كلها مشار المعتمدةقليمي ،  واألبعاد المياه الداخلية و البحر اإل

( 522ميل بحري   11بــ  اإلقليميبحر ومن مياه داخلية البحار،  لقانوناتفاقية األمم المتحدة 

 ا وراء ـيمالمنطقـة المتاخمة ف إلى اإلشارةمت ، ثم ت1421من اتفاقية  73بما يتطابق و المادة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وكانت سوريا قبل هذا  ،و الخاص بالقانون البحري السوري  72/11/1773المؤرخ  12من القانون  74أنظر المادة  -560

 ر الذي ــو هو األم األساسميل بحري انطــ قا من خــطوط  35الســـوري بـ  اإلقليميالتاريخ تحدد عرض البحر        

 زي ندا الجديدة البعيدة كل البعد عــن المنطقة  و الواليا  المتحدة األمريكية و حتى إسرائيلاعترضت عليه كل من       

 وهذا كون أنه ال توجد أية قاعدة عرفية أو اتفاقية تنص على هذا البعد بهذه المسافة.       

         * Voir :   Umberto  leanza / le régime juridique de la mer méditerranée – 

                                        in –Recueil Des Cours: Académie de Droit International de la Haye -   

                                         Martinus Nijhoff   -   01 avril 1994 – p 215 
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ميل بحري هي األخرى  14عن مسافة تزيد  في اتجاه البحر العالي بمسافة ال  اإلقليميالبحر 

وهي متطابقة من حيث العرض و االختصاصا  مع اتفاقية ، قاسة من خطوط األساس م  

لى اتفاقية ع( على الرغم من أن سوريا لم توقع ولم تصادق 524األمم المتحدة لقانون البحار 

عن منطقة اقتصادية خالصة  في  اإلع نوقد تضمن الباب الخام  من القانون  ،1421

من خطوط األساس في اتجاه أعالي  نطلقتميل بحري  177بمسافة  ال تزيد عن  11المادة 

و هو ما يتطابق وقواعد الجزء الخام  هو اآلخر ،البحار مع مراعاة أحكام القانون الدولي 

 توقيت و تاريخ صدور هذا إلىعدنا  وإذابحسب الرقم و المضمون ،  1421من اتفاقية  

شافا  الخاصة عن االكت اإلع ننه يتزامن  مع بداية سنجد أ 72/11/1773القانون وهو 

عن اتفاقية تحديد  حدود  اإلع نبحــقول النفط  و الغاز في شرق المتوسط ، و بعد فترة من 

 المنطقة االقتصادية بين مصر وقبرص .

تابيت حقوقها على ثرواتها البحرية بموجب قانون خاص يكفل  إلىومن ثم فان سوريا سعت  

لها بسط السيادة على ثرواتها البحرية غير الحية بما تمليه قواعد القانون الدولي في هذا 

وهو ما أتبعه   ،  اإلع نفي هذا  1421اتفاقية  إلىالمجال على الرغم من عدم استنادها 

كما أشرنا  71/74/1774اقتصادية خالصة فيمنطقة  بإنشاءآخر من طرف قبرص  إع ن

 إسرائيلو  1770سابقا  ومنه بدأ  قبرص في مسعاها لترسيم حدودها البحرية مع لبنان في 

أن سوريا راحت تماطل في مس لة التحديد البحري مع قبرص فيما يخص  إال،  1717في 

تفاق التحديد مع مصر   ترتب عنه ا المنطقة االقتصادية الخالصة بينهما ، خاصة لما رأ  ما

( الذي تم التسرع فيه وهـو ما كـان له األثـر البالغ في 507و من بعده اتفاق التحديد مع لبنان 

وكانت  سوريا  قبل بداية األحداث بما سمي بالربيع العربي  في ،زيادة التوتر في المنطقة 

يب عن النفط والغاز        األولية  لإلع ن عن مناقصة للتنق  ااإلجراءشرعت في   1711سنة 

  إلىفي المياه الخاصة  بالمنطقة االقتصادية الســورية المعــلن عنها بعــد أن قامت بتقســيمها 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1421من اتفاقية قانون البحار  33انظر المادة  -560

 

 إما من حيـــث التــحديد في  ،كل من االتفاقين الذين أبرمتهما قبرص مع مصر و لبنان  ترتب عنهما ضرر للدولتين -501

 بعض الحقول النفطية من المنطقة االقتصادية للدولة المصرية وفي نفـ      إخرارالمساحة  بالنسبة للبنان أو من حيث        

 من االتفاقين دون أن تكون طرفا فيهما بما يدفع للشك في مس لة حسن نية الطرف القبرصي  إسرائيلالوقت استفاد         

 متوسط زاد مستوى التعاون بـين قبرص مع العلم أنه مباشرة بعد ظهور االكتشافا  النفطية في شرق ال هذا،في كل        

 على حساب تركيا .   وإسرائيل      



144 

 

العروض لم تتقدم سوى  إليداعأنه وبعد انقضاء الفترة المحددة  إال( ، blockقــطع   74

بسوريا  عن طريق وزارة النفط  حداشركة واحدة للمناقصة وعرضها لم يكن مناسبا، مما 

( كما هو  مبين أسفل blockث ثة قطع   إلىالتقسيم للمنطقة االقتصادية الخالصة  بإعادة

 الخريطة ،وهو التقسيم الذي تم بناء  على تحديد للمنــطقة االقتصادية السورية من جانب واحد

 

دون أن يتم استشارة الدولة اللبنانية في هذا الموضوع  والذي كان من المفروض أن يتم  

بطريقة مشتركة بين البلدين حتى يتم تفادي أي تداخل بينهما وهو األمٍر الذي لم يتم على 

 1774ثم قامت الدولة اللبنانية هي األخرى في سنة الرغم من قوة الع قة بين البلدين ، 

نطقة االقتصادية الخالصة  اللبنانية بطريقة نهائية انط قا من االتفاق المبرم بين بتحديد للم

 قبالة الحــدود  70ثم  قامت باســتحداث النقـــطة  72قبرص ولبنان  و المتوقـف في النقــطة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تتضمن تحديد الحدود        1572/17لدى أمانة األمم المتحدة  مذكرة تحت رقم  بإيداع 14/17/1717قام لبنان  بتاريخ   -500

 .1770سنة في االتفاق مع قبرص  إليها اإلشارةمغايرة عن تلك التي تمت  حداثيا تشير إلالبحرية للبنان          
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ظهر  اإلجراءالشمالية مع سـوريا  واعتبرتها نقطة مشتركة بين لبنان وسوريا وقبرص ، هذا 

في  70النقطة  أنالبحرية للبلدين ، بحيث  الحدودفيما بعد أنه خلق نوع من التداخل بين 

م السوري للمنطقة من التقسي 71التحديد اللبناني ظهر  أكار شماال داخل القطعة رقم 

سوريا لم تراعي هذا التداخل ولم ت خذه بعين االعتبار لما قامت  بطرح  أن إالاالقتصادية ، 

مناقصة عالمية ألعمال التنقيب و استغ ل موارد النفط و الغاز في المنطقة االقتصادية 

وكانت نتيجة هذه المناقصة أن تقدمت الشركة الروســـية  ،( 501الخالصة السورية  

SOYUZ NEFTEGAZ  و أبد  رغبـتها في النشاط االستكـشافي في المنطقة block ) رقم

احتياطا   ابه  اللبنانية ، والتي يبدوا أن 70المحاذية للحدود اللبنانية  المتضمنة النقطة   71

قد امتياز للشركة الروسية من أجل التنقيب عن معتبرة ،وعلى ضوء ذلك تم التوقيع على ع

، هذا األمر لم يلق له رد في لبنان على الرغم من وجود  1713الغاز والنفط بتاريخ ديسمبر

الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين البلدين   ءا اباإلجر البدااتفاق ثنائي بين البلدين يتضمن 

 ة عـدة معـطيا  متـداخلة. و الـتي لم يتم تفعيـلها لحد السـاعة نتـيج

مفهوم النزاع  بسبب اندالع أحداث الربيع العربي في  إلىو يبدوا أن هذا الموضوع لم يرق 

ت ثير تلك األحداث داخل لبنان بانقسام المجتمع اللبناني بين  إلى إضافةسوريا بعد هذا التاريخ 

موالي للنظام السوري ومعارض له ،أضف له مس لة عدم وجود اهتمام كبير لدى الشركا  

 االستامار( إما بسب عدم وفرتها أو عدم جدوى 503البحرية السورية   بالاروا الدولية 

ل استامار بعقود  طويلة المدى وهو ما يتطلبه كون أن الكميا  المتوفرة ال ترقى لتكون مح

طبيعة العقود المنصبة على تجارة الغاز الطبيعي،  أو  يكون هذا العزوف تهربا من حالة 

والذي لم يكن له أي أثر فيما يخص تهافت  األوسطعدم االستقرار التي تعرفها منطقة الشرق 

و القبرصي ، وهي الحالة التي يجب  الشركا  الدولية على االستامار في الغاز اإلسرائيلي

 أن توفرها الدولتين كانطباع  لدى الشركا  وهذا عن طريق حل هذا المشكل دون تضخيمه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العام و مراسـلة الشركا  المؤهلة لدى وزارة   اإلع نعن طريق  21تحت رقم  14/73/1711تم بتاريخ  ع ناإل -500

 وآخــر يــوم لتـــقديــم العــروض 71/72/1711النفط السورية وحــدد آخر أجل لتــقديم سنـــدا  الت هـــيل يــوم            

 وتقـــديم  15/11/1711 إلى،و نتيجة عدم تقديم العروض تم ت جيل تاريخ تقديم سندا  الت هيل 75/17/1711يوم            

 13/11/1711تاريخ   إلىالعروض           
 

  نه انفرادفسر من قبل الدولة السورية على أ شركة روسية و الذي إاللم تتقدم  اإلع نفي  ةالمحددلحد انتهاء الفترة  -500

 خصت به روسيا و لي  عزوفا من طرف الشركا  الدولية .        
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 الفرع الثاني : النزاع الكرواتي البوسني  

 

لها منفذ واحد على البحر األدرياتيكي  بساحل أصلي يقدر جمهورية  البوسنة و الهرسك 

التي أنهت الحرب  14/11/1445 كدته اتفاقية دايتونأكلم فقط ، وهذا المنفذ نحو البحر  15

في يوغس فيا السابقة ، والمنطقة كانت تابعة إلى البوسنة إلى تاريخ سابق يعود إلى سنة 

بـين  37/70/1444البحري رتبت حدوده بموجب اتفاقية  المنفذ اهذ (، و504 1244

على ( 502أين نصت الفقرة الاالاة من المادة الرابعة   (،505البوسنية و الكرواتية   الدولتين

الذي   Neumهذه الواجهة هي مطلة على خليج   نأمعيار خط الوسط  بينهما ،  إال  اعتماد

و يقابلها من الطرف اآلخر  ،أخذ تسميته من المدينة البوسنية الوحيدة في مياه األدرياتيكي

مما جعل من ، من الناحية الشمالية الغربية   إالالتي تغلق الخليج كليا   Klek شبه جزيرة

من خ ل المياه الكرواتية و بين جزرها المتعددة   إالالمياه البوسنية دون منفذ للمياه الدولية  

وبذلك أصبحت هذه الواجهة البحرية  الصغيرة ال يمكن أن تكون محل استغ ل اقتصادي إال 

 من الناحية السياحية ال غير في شكل منتجع سياحي  .

فإن األمر هو  رية البوسنة  فقط ، أما بالنسبة لكرواتياجمهول ياألمر يكون مشكل بحرهذا 

البري الكرواتي إلى  اإلقليمن هذا المنفذ البحري البسيط يقطع ألمن ذلك  في صورة مغايرة

كونه  أمر شاق   Dubrovnikنصفين ويجعل التواصل برا  مع أقصى الجنوب في مقاطعة 

و مع  نقطتين حدوديتين بوسنيتين فيالبوسنية الشيء  Neumعلى مدينة  يتطلب المرور

 بي لكرواتيا عـن طريـق البـر أو استعمـال الخيـار سم الجنوالق إلىللوصول   الكاير من الوقت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

574 -la région de Neum a était l’objet  d’une cession par la république de Raguse (Dubrovnik)  

        à l'Empire ottoman lors du traité de Karlowitz 1699. 
 

575- Traité sur la frontière d'Etat entre la République de Croatie et de Bosnie-Herzégovine , 

         30 Juillet 1999. 

576 - Article 4/3 « La frontière de l'Etat sur la mer étend le long de la ligne centrale de la  

                               Mer entre les territoires de la République de Croatie et de Bosnie-et-

Herzégovine, conformément à la Convention des Nations Unies de 1982 sur  sur le droit de la 

mer. La ligne de frontière sur la mer est représentée dans la carte topographique 1: 25,000, 

ainsi que sur des cartes maritimes et des plans.  » 
Recueil des traités -  United nations publications www.un.org/depts/los 

 

http://www.un.org/depts/los
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ن  مس لة انتقال طريق البحري للوصول  إلى الجنوب ، هذا األمر عرقل كايرا موهو الاآلخر 

و السلع مما أثر على النشاط االقتصادي بالنسبة لجنوب كرواتيا عموما ، ومن أجل  األفراد

يتضمن  1444ذلك تم التوقيع بين الدولتين على اتفاق في مدينة سراييفوا البوسنية في جوان 

البوسنية  يتضمن نوع من التنازال  من    Neumبين الدولتين في مدينة  دحل مشكل الحدو

هذا    Mali  - Veli Skolj:الطرفين خاصة من الجانب الكرواتي فيما يتعلق  بجزيرتين هما 

في  للبوسنة أنظر الخريطة( وهي المسالة التي تعطي الحق  Klek شبه جزيرة إلى افةإض

 .( 502المياه الدولية بنوع من الحرية مقارنة بالتقسيم األولي   إلىالوصول 

ح بين أدرار البرلمان الكرواتي ينتظر التصديق عليه كون اويزال يتر أن هذا االتفاق ال إال 

من الجانب الكرواتي و هي مسالة حساسة في المجتمع الكرواتي  التنازلأن المسالة تقتضي 

كون أنها الطريقة التي اعتمد  مع الجيران خاصة صربيا و سلوفينيا  من أجل حل مشاكل 

 إلى ماالنضماغاية ما تم ربط مس لة  إلىالحدود و التي كانت تلقى الكاير من المعارضة 

لدول المجاورة ، وربما تكون التنازال  التي قد بضرورة حل المشاكل مع ا بيواألوراالتحاد 

قبول البوسنة لمشروع الطريق السريع الذي  المجال بهدف واحد هو اتقدمها كرواتيا في هذ

 حـرية العـبور طـبقا  إطاروسني فـي ـالب اإلقليميربـط الـشـمال  بالجـنوب مرورا عن طـريق 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هي محصور كليا داخل المياه  Neum التقسيم القائم للحدود بين الطرفين  فان مياه  خليج  أوحسب التقسيم األولي  -502

  .الكرواتية قليميةاإل       
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يتضمن  آخرأو أنه يمـكن تعـويض هـذا المـشروع بالطريق السريع بمشروع  1444التفاق 

الذي سيربط القسم القاري لكرواتيا مع شبه جزيرة    peljesacتحت تسمية جسر   بناء جسر

peljesac   البوسني و ال  اإلقليمومنه ربط الجنوب مباشرة بالشمال دون المرور على

وحيدة للبوسنة ولذلك ، هذا المشروع سيشكل جسرا قبالة الفتحة البحرية ال مراكزه الحدودية

 اإلقليميةالمياه  إلىيعرقل الدخول و الخرور للسفن البحرية  أننه أن من ش سنة اعتبرته البو

كون أن ، Klekالميناء البحري الذي تريد البوسنة بناؤه عل شبه جزيرة  إلى( و منها 500 

هذه  رضىلدولة البوسنة ال يمكن اعتباره  مس لة ستلقى  رئيسيجسرا قبالة ممر بحري 

( ، هذه التصورا  هي قائمة على الرغم من المشاريع المختلفة التي قدمها 502األخيرة  

المهندسين كحلول لعدم عرقلة الم حة البحرية ، خاصة مع ضمان االرتفاع المناسب الذي 

بالنسبة للم حة  إعاقةبمرور السفن البحرية الكبيرة الحجم دون أن يشكل ذلك عامل سيسمح 

 إلىالبوسنة فقط ،كون أن ذلك الممر يؤدي  البحرية عموما ولي  تلك الخاصة بجمهورية

 مياه ومناطق كرواتية أيضا .

شبه وكان قد تم طرح مشاريع تقضي ببناء نفق بحري لربط الجزء القاري من كرواتيا  ب 

من ش نه أن يعود بالمنفعة أكار كون أنه لن يم  بالبيئة البحرية بما  peljesac جزيرة 

(  كما أنه سيكون أقل كلفة من مس لة بناء الجسر في حد ذاته 504للمنطقة المشهورة عالميا  

المالية التي تعرفها منطقة اليورو    األزمةوهي نقطة مهمة بالنسبة لكرواتيا في خضم 

مشروع الجسر يزاول مكانه من حيث االتفاق المبدئي بين الدولتين على صيغ محددة  ومازال

ليتم عرقلتها في تاريخ الحق أحيانا ألسباب تخص الدولتين و أحيانا ألسباب كرواتية خاصة  

للطرفين في  المشكل يمكن تصور حل قريب له نظرا لوجود المصلحة المشتركة  اأن هذ إال

 االتحاد األوروبي . إلى االنضمامعن طريق ر ف كا الدولتين أكارذلك و لتقارب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مع العلم أن كل من الدوليتين قد قامتا بالتوقيع  1421قانون البحار لسنة  أحكام اتفاقيةوهي المس لة التي تتعارض مع  -500

 والمصادقة عليها .         

500-les enjeux securitaires et energetiques dans l’espace adriatique -08 fevrier 2015 

         Etude prospective et strategique - la direction générale des relations internationale 

         Et de la stratégie ministère de la défense. France  /p18   

  

579  -Le petit port de MaliSton est réputé pour ses  produit de la mer et surtout pour ses  

          Huitres  bien charnues considérées parmi les meilleures du monde. 
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 الفرع الثالث : النزاع اليوناني الليبي

 

اليونان كما أشرنا سابقا دولة شاركت في مفاوضا  المؤتمر الاالث لقانون البحار و وقعت  

( ، وبالجانب اآلخر ليبيا هي 527و صادقت على االتفاقية التي خلصت إليها المفاوضا   

الاالث لقانون البحار ووقعت على  األخرى شاركت في المفاوضا  التي تمت خ ل المؤتمر

وما يجمع  إال أنها لم تقم بالمصادقة علــيها إلى اليوم ، 73/11/1424بتاريخ   1421اتفاقية 

ميل  477الدولتين هو وجود واجهة بحرية واسعة جدا بينهما  إال أنها ال ترقى إلى مسافة 

المس لة التي تقتضي توافق بحري  الشيء الذي يحتم اللجوء إلى معيار خط الوسط ،  وهي 

المؤرخ في  127/1774و كانت ليبيا أثناء إصدارها للقرار مبدئي بين الطرفين على ذلك ،

لم تحدد عرض المنطقة االقتصادية الخالصة  و إنما اكتفت بالقول في المادة  31/75/1774

تم التحديد مع الدول األولى إلى أنها تمتد إلى المسافة التي يسمح بها القانون الدولي على أن ي

المجاورة بالوسائل التي يعتمدها القانون الدولي لهذا الش ن   ، كما أنها لم تقم بإصدار أي 

 قانون فيما يخص الجرف القاري و ال تحديده الخارجي.

وعلى العك  من ذلك نجد أن اليونان لم تقم باإلع ن عن منطقة اقتصادية خالصة وهذا  

إال أنه          ، لتي يطرحها التحديد البحري في بحر ايجه مع تركيا نظرا للوضعية الخاصة ا

( ولذلك وضعت كإستراتيجية 521و بالمقابل فانه تم إصدار قانون خاص بالجرف القاري  

لها ضرورة ترتيب األوضاع  لترسيم الحدود البحرية مع الدول المجاورة  خاصة مع بدأ 

تواجد مصادر طاقوية              إلىولية  التي تشير و نتائج  االكتشافا  األ مظهور أرقا

 غاز و بترول ( في باطن البحر األبيض المتوسط  وبداية محاولة االستغ ل من الجانب 

الليبي عن طريق منح تراخيص التنقيب في الجرف القاري الليبي الغير محدد أص  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، وتعتبر من الــدول 11/70/1445وصادقت عليها بتاريخ  17/11/1421بتاريخ  1421اليونان وقعت على اتفاقية  -501

 فيما المنتفعة بالنتيجة التي خلصت إليها االتفاقية بحيث تحققت وجهة نظرها في كتابة نصوص المواد القانـونية إال         

  األمر يخص منحها وضعية الدولة األرخبيلية التي كانت تطالب بــها من أجل إع ن بحر ايجــه مياه أرخــبيلية و هو        

 اقليمإلى أن تكون الدولة مكــونة كليا من الجــزر و هو الشــرط الغير محقق في  42تراط المادة الذي لم يتحقق باش       

 الدولة اليونانية .       

 

 .141/1424القانون رقم   -500
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وفي هذا السياق تم الشروع في مشاورا  مع الطرف الليبـي مـن أجل تحديد خط الوسط  

كون أنه في هذا التاريخ ليبيا لم تكن قد  1770سنة فيما يخص الجرف القاري بداية من 

أعلنت عن منطقة اقتصادية خالصة و ال عن جرف قاري كما أشرنا طالما أن مواد اتفاقية 

ه الحقوق هي (  ومن ثم فهذ521لبسط السيادة   لم تشترط اإلع ن عن الجرف القاري 1421

اد لإلقليم البري ، ومن ثم فالدولة سوى امتد لي قائمة بطريقة آلية مادام الجرف القاري 

الليبية ليست في حاجة إلى اإلع ن عنه لتبدأ المفاوضا  من أجل تحديديه، طالما تعلق األمر 

وظهر  الرغبة  اليونانية في القيام بترسيم الحدود البحرية بين ، ( 523بحق قائم بمفرده  

ناطق المشتركة بينهما بالمفهوم الطرفين  بعد ظهور التداخل في االدعاء بالسيادة في الم

 . يالتقريبي ، وهذا في انتظار التحديد النهائ

وقد كانت اليونان في نف  الوقت  قد شرعت في مفاوضا  من أجل تحديد جرفها القاري   

مع ألبانيا وهي المفاوضا  التي انتهت بالتوقيع على اتفاق في مدينة تيرانا بتاريخ  

حدود البحرية بينهما بما فيها الجرف القاري ،إال أن الوضع يتضمن ترسيم ال 14/73/1774

الناتج عن الاورة في ليبيا عقد المس لة قلي  النعدام طرف مفاوض من الجانب الليبي  بشكل 

رسمي نظرا لغياب السلطة المركزية ، إال أن الطرف اليوناني  أبدى رغبته في العودة إلى 

لقاري بين الدولتين و الحدود البحرية عموما ، فكان طاولة المفاوضا  حول تحديد الجرف ا

الرد من طرف الجها  المسئولة في طرابل  بالقول على  أن مسالة ترسيم الحدود الخاصة 

بالمناطق البحرية هي ليست مشكلة ثنائية بين البلدين وإنما تتطلب القيام بمفاوضا  مع جميع 

 .من مصر، ايطاليا   و مالطا  األطراف التي لها حدود معهما  ويقصد بذلك كل

ي األفق أنه يتضمن معوقا  كبيرة ومهما يكن فان التحديد البحري بين الطرفين ال يظهر ف 

نظرا النعدام مس لة الجزر في الجانب الليبي إضافة إلى عدم تداخل مناطق بحرية تابعة لدولة 

أن موضوع التحديد البحري ثالاة  بطريقة مباشرة بين اليونان وليبيا ولذلك نستطيع القول 

 بينهما هو مسالة وقت ال غير ويتطلب إرادة الطرفين في الوصول لـذلك فقـط  . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بالقول . ال تتوقف حقوق الدولة الساحلية على الجرف القاري على احت ل  3فقرة  00المادة أشار  إلى ذلك نص  -500

 فعلي أو حكمي و ال على أي إع ن صريح.        
 

583- Claudiane Chevalier : Gouvernance de la mer Méditerranée- 

                                           Régime  juridique et  prospectives –UICN -2005/ p19 
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 وظيفيةختصاصات الاالالفصل الثاني: التشريعات الوطنية ذات 

 في البحر المتوسط                               

 

 
سبق و أن أشرنا في الباب األول من هذه الدراسة إلى االختصاصا  التي هي للدولة   

الساحلية  داخل المنطقة االقتصادية و المتعلقة بالحقوق السيادية على الموارد الطبيعية الحية 

ه الاروا   اف و استغ ل  و إدارة وحفظ  لهذو الغير الحية  بما يتضمنه هذا الحق من استكش

طرقنا أيضا إلى مس لة الحقوق الوالئية التي هي للدولة الساحلية داخل المنطقة كما ت

االقتصادية الخالصة و المتمالة  في إقامة الجزر و البحث العلمي  وحماية البيئة البحرية 

إضافة إلى الحقوق األخرى المتعلقة بمكافحة القرصنة و االتجار بالرقيق وقمع البث اإلذاعي 

، وهذه الحقوق السيادية أو الوالئية جاء  اإلشارة إليها في االتفاقية بصيغة  غير المصرح به

 .تتضمن أحيانا مفهوم الحق و االلتزام معا في صورة مركبة

(التي  أشار  الفقرة األولى منها  524من االتفاقية   113نص المادة الدليل على ما سبق،  

من حقـوق و أداء ما عليها من  إلى ضرورة التعاون بين الدول في ممارسة ما لها

وهذا التصور يشير إلى أن مس لة الحفظ و اإلدارة  للموارد هي مس لة ت خذ (، 525واجبا  

أيضا في مفهوم االلتزام الواقع على عاتق الدولة الساحلية  بضرورة القيام به على الرغم من 

لتزاما  المترتبة عن هذه أن االتفاقية تتكلم عن الحقوق السيادية  أكار من التكلم عن اال

( ،وبما أن البعد البحري المسمى بالمنطقة االقتصادية  تم اعتماده 522الحقوق في حد ذاتها  

فان مس لة العمل من جانب الحقوق أكار من جانب الواجب ال يم  ، من أجل تلك الحقوق 

توسع في فكرة ذلك في شيء  السند القانوني للحق في حد ذاته، بل إن المس لة ستصبح تقبل ال

الحق طالما لم تخرر عن النطاق العام و الهدف الذي من أجله تم اعتماد ذلك الحق، إما 

 بطريقة اتفاقية أو تم اعتماده بالتواتر في العمل به .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في  الجزء التاسع  من االتفاقية و الخاص بالبحار المغلقة آو شبه مغلقة. 113المادة  -  504

 .312ص  - /المرجع السابق محمد الحار حمود   -505
 

506 - LAURENT  LUCCHINI / MICHEL VOELCKEL  - droit de la mer – 

                         tome 1 délimitation-  navigation  et  pêche. 

                        volume 2   navigation et  pêche   A .  pedone- paris  1996 p 470-471 .  
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هذا إضافة إلى اإلقرار بذلك التواتر بين أشخاص القانون الدولي العام دون االعتراض عليه 

و لقد كان العتماد اتفاقية قانون البحار األثر البالغ في قلب وهذا في صورة العرف الدولي  ، 

األمور وإحداث ثورة شبه جذرية في القانون الدولي للبحار الك سيكي القائم على الحرية 

mare liberum  والمبني هو أساسا على المبدأ القـانوني Res communis 520 وعمل على )

وهذا األمر ينطبق على ثروا  البحر بكل أنواعها و في مقدمتها  الحد من تلك الحرية ،

الاروا  الحية منها بصفتها المصدر الرئيسي لخيرا  البحر بالمفهوم التقليدي ل ستفادة منه  

كان من ش نه التقليص من مفهوم  1421ما خلصت إليه التقسيما  البحرية بعد ومن ثم  فان 

الحرية لمصلحة الدولة الساحلية التي أصبح لها حقوق سيادية على هذه الاروا  من حيث 

 (.522بمختلف أنواعها    52التنظيم واإلدارة لمواردها طبقا للمادة 

ن الكيفية التي  تمارس بها الدولة الساحلية هذه نتيجة ذلك جاء الجزء الخام  من االتفاقية يبي 

الحقوق المرتبطة بالحياة البحرية وهو األمر الذي اعتمدته في ت سي  مناطق حماية الاروا  

عرف بمناطق الصيد المحفوظة أو المحمية  وهذا  السمكية   الصيد البحري( وهو ما

واحد هو حماية الاروا  بتسميا  مختلفة حسب كل دولة ، إال أنها تجتمع حول هدف 

البحرية الحية  ، وهذا األمر يحتار هو بدوره إلى حماية المحيط التي تعيش فيه هذه الاروا  

كوناته سريعة الت ثر بالمعطيا   ا  لم  و الذي هو في الغالب وسط ايكولوجي هش جدا نظر 

سواحل الدول ما يتطلب إنشاء مناطق حماية ايكولوجية  في  الخارجية عن ذلك المحيط وهو

بغية الحماية من كل ما من ش نه أن يمـ   بالسـلسلة االيـكولوجية المـترابطة و التي من 

 أيضا  ثروة سمكية يمكن حمايتها دونها لن تكون هناك حياة بحرية و بالنتيجة لن تكون هناك

جمل من مجزئي وظيفي   صأو استغ لها كنتيجة في األخير ،هذه األبـعاد التي أخذ  اختصا

االختصاصا  التي تملكها الدولة الساحلية في المنطقة االقتصادية و شكلت منطقة ذا  

 هي موضوع الدراسة في هـذا الفصل. ZONES FONCTIONNELLES  وظيفة خاصة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
587- res communis : est une expression latine  qui désigne une chose ou un bien commun qui   

                                de par  sa nature – ne peut être appropriée et elle appartient a tout le  

                                Monde et utilisable par tous. 

 

588 -Philippe Cacaud : Etude comparative sur la réglementation en matière de pêche maritime   

                                    Dans les pays de la  méditerranée occidentale  participant au projet  

                                    COPMED. Projet FAO COPEMED - mai 2002-P05. 
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 المبحث األول:اإلعالنات الواقعة تحت وصف مناطق الصيد المحفوظة  

 

منطقة الصيد  كفكرة هي أقرب في نش تها من المياه الوطنية اإلقليمية و ثرواتها التي تعتبرها 

الدولة الساحلية من حقها وهي أولى بها من غيرها ، وهذا على عك  المنطقة االقتصادية 

الخالصة التي هي في األصل اعتبر  كاقتطاع من البحر العالي والتي أعطيت لها صفة 

( إال أنه يمكن أن نتصور sui geniris  524 ة  أو ذا  الطبيعة الخاصة المياه الخاص

التداخل في المفاهيم على الرغم من وجود اتساع في االختصاصا  أكار في المنطقة  

االقتصادية عنها في  منطقة الصيد على الرغم من أن كل من المنطقتين في مفهوم القانون 

 (.547ل كل شيء  الدولي هما ذا  منش  عرفي أوال و قب

وقد كانت  محكمة العدل الدولية  بمناسبة النظر في قضية المصائد بين أيسلندا و المملكة  

المتحدة قد أشار  إلى فكرة منطقة الصيد وعرفتها على أنها منطقة يمكن للدولة الساحلية أن 

ي  تمارس فيها  حقوق خالصة فيما يخص مواضيع الصيد بغض النظر عن البحر اإلقليم

وألجل ذلك جاء  فكرة  منطقة الصيد الخالصة أو المحفوظة في صورة مطالبا  انفرادية 

من طرف الدول الساحلية من أجل الحد من الصيد العشوائي للاروا  الساحلية الحية و الذي 

أدى إلى اإلضرار البالغ باحتياطا  الاروة السمكية على مستوى العالمي نتيجة تطور أساليب 

 ريقة هدد  وجود األرصدة البحرية في حد ذاتها من حيث إمكانية التجديد.الصيد  بط

منطقة الصيد تشكل في نف  الوقت أنانية الدولة الساحلية في محاولة  االستئاار بالاروا   

البحرية الحية القريبة من سواحلها كما تمال خوف هذه الدول في نف  الوقت على هذه 

تشير إلى انقراض البعض من تلك األنواع البحرية و ال  الاروا  مادامت أن اإلحصائيا 

 شيء يمنع من أن يصل ذلك الخطر إلى األنواع األخرى الموجودة حاليا و التي هي في نقص 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
589-Laurent Lucchini / Michel voelckel  - droit  de  la mer – tome1 - delimitation-  navigation   

                            ET pêche  volume 2 -  navigation et  pêche -  A op cit . P 462. 

 

 يصبح ساري  14/70/1401الكاير من الدول كانت قد أعلنت عن إنشاء مناطق صيد مال  أيسلندا بقانون مؤرخ في  -501

ميل بحـري كما قام  57و يهدف لمد الوالية الوطنية على منطقة صيد إلى غاية   71/74/1401المفعول بداية من         

باإلع ن عن منطقة اقتصادية خالصة  72/74/1421خ في المؤر 1.21/104المغرب عن طريق الظهير الملكي رقم 

نادا إلى أن المنطــقة االقتــصادية الخالصة استـ 1421سنة ميـل بحري وهذا قــبل التوقيع على االتفاقية  177بعرض 

 .1421لمتحدة لسنة ترف به فــي التعــامل بــين الـدول حتى قبل اعتماد اتفاقية األمم انت قــد شكــلت عــرف دولي معــكــا
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دائم بدليل اإلحصائيا  المقدمة والتي تشير إلى انخفاض رهيب في حجم كميا  الصيد نتيجة 

ومن ثم فانه من   ،ع الشركا  الكبرى التي تستعمل التقنيا  المتطورة في مجال الصيد جش

حق هذه الدول العمل على استغ ل تلك الاروا  من جهة و المحافظ على بقائها و ديمومتها 

وهذه األفكار هي من كانت وراء قبول فكرة منطقة الصيد من ، الرتباط ذلك بنشاط مواطنها 

العـدل  جانب التعامل و اإلقرار بها كقاعدة عرفية قــائمة كما أشار إلى ذلك قرار محكمة

 (.590بين أيسلندا و المملكة المتحـدة   1404 الدولية في قضـية المصائد لسـنة

التي   وعلى العك  من ذلك جاء  فكرة المنطقة االقتصادية كحل وسط يشير إلى االلتزاما

في نف  الوقت ، هذا إضافة إلى  التي هي لهاهي على عاتق الدولة الساحلية والى الحقوق 

الدول البحرية الكبرى المنادية بتقليص سلطة الوالية الوطنية و الدول النامية  جاذبا  بينتال

التي تسعى إلى بسط واليتها على الاروا  الوطنية التي تعيش في إقليمها البحري مما 

استدعى التوفيق بينهما في إطار الصفقة الشاملة،و لئن كان اعتماد الدول للمنطقة الخاصة 

ك التاريخ لقانون البحار، فان اعتمادها بعد ذل 1421بل اعتماد اتفاقية بالصيد شيء مفهوم   ق

لة بقاء العمل بها خاصة من طرف الدول الموقعة على طرح بعض التساؤل في مس 

ولذلك نجد أن الدول تعاملت مع ذلك  وفق تصورا  ث ث ، حالة اإلع ن بمد  1421اتفاقية

ليمي في شكل منطقة اقتصادية خالصة طبقا للقانون الوالية الوطنية إلى ما وراء البحر اإلق

 -االتفاقي أو طبقا للقواعد العرفية ،حالة التوقيع على االتفاقية ثم اإلع ن عن منطقة صيد  

حالة ثالاة وهي  -12/75/1444المؤرخ في  13/44مال الجزائر بموجب المرسوم رقم 

خالصة مـال ما فـعلت المملكة صاديـة تر واقعية وهي تحويل منطقة الصيد إلى منطقـة اقاألكا

غربية وعـمان ، أستراليا  والواليا  المتحدة األمريكية ، ولذلك سنعمل في هذا المبحث الم

 على دراسة فكرة منطقة الصيد في التشريعا   الداخلية في دول البحر األبيض المتوسط .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
590- Arrêt de la CIJ /L’évolution du droit s'est poursuivie par la pratique des Etats dans la 

ligne des débats de la conférence et des accords auxquels on avait presque abouti. Deux 

notions se sont cristallisées ces dernières années en droit coutumier par l'effet de l'assentiment 

général apparu à cette conférence, La première est la notion de zone de pêche, zone à 

l'intérieur de laquelle un Etat peut prétendre à une compétence exclusive en matière de 

pêcheries indépendamment de sa mer territoriale, l'extension de cette zone de pêche jusqu'à 

une limite de 12 milles à partir des lignes de base semble désormais généralement acceptée.  
Arrêt de la CIJ- 25/07/1974- affaire de la compétence en matière de pêcheries -Royaume-Uni 

de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord c. Islande  / P 24 paragraphe  52. 
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  الصيد المحفوظة  منطقة –تونس  المطلب األول:     

 

و هو األمر الذي تم بتاريخ  1421قانون البحار لسنة تون  هي دولة موقعة على اتفاقية 

وهي مس لة  14/74/1425كما قامت بالتصديق على هذه االتفاقية بتاريخ  17/11/1421

تعني اهتمامها بالبحر و ثرواته من زاوية االستفادة من األبعاد البحرية التي خلص إليها 

و في الحقيقة فان اهتمام الدولة التونسية  القانون الدولي  بعد المؤتمر الاالث لقانون البحار،

باروا  البحر لي  وليد النصف الااني من القرن العشرين، بل هو أقدم من ذلك، وهذا نظرا 

للدور الذي يلعبه النشاط البحري بمختلف أنواعه في المجتمع التونسي وفي مقدمته قطاع 

الدول األجنبية األخرى وفي  الصيد البحري ، الـذي عمـل حكام تون  على حمايته من سفن

 .صيد وافرمقدمتهم الصيادين االيطاليين الذين وجدوا في المياه التونسية منطقة 

ثروا  أخرى غير الاروة السمكية، فقد عرفت منذ القديم على أنها تتوفر على  هذه السواحل 

ن شعب من أهم السواحل التي ينموا فيه اإلسفنج الطبيعي و كذا توفرها على الكاير م

و الذي تتوقف  المرجان األحمر على أعماق بسيطة مما يسهل مس لة االستخرار من البحر،

على هذا األخير الكاير من اليد العاملة في إيطاليا مما ساعد على الزيادة في الطلب و هو 

الطلب الذي كانت تتم تلبيته من السواحل التونسية والسواحل الشرقية الجزائرية بشكل هدد 

ولذلك ظهر  أولى معالم التنظيم في مجال الاروا  البحرية خ ل عهد ، ه من األصل وجود

متر في خليج قاب   57بايا  تون  الذي عملوا على تنظيم مجال صيد اإلسفنج بحدود عمق 

بطريقة عاد  ن على هذا النشاط وفي هذه المياه استنادا إلى الحقوق التاريخية للتونسيي

التونسية وعلى مسالة التجديد الطبيعي لألرصدة ، وهذه األعمال  بالمنفعة على الخزينة

مت بها اإلدارة التونسية لم تنازعها فيه  الدول األخرى المهتمة بهذا النشاط االتنظيمية التي ق

ثم  ( و راحت تتعامل في نشاطها وفق ما أملته تون ،541في المنطقة ، بل أقر  بذلك  

تق ل وهذا وفق التي هيكلت هذا القطاع وعملت على حمايته بعد االس توالت التشريعا 

 هورية التونسية.مدرتها الجالقوانين التي أص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

591- Habib slim :L’ASPIM : outil de legitimation dans la formation d’une norme coutumiere  

                            Regionale .  in-   www.uicnmed.org/web2007- p 01. 
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 الفرع األول :  دور التشريع في إنشاء منطقة الصيد 

 

تم االهتمام بها في محيط  ،في عهد البايا  الذين حكموا تون  ، منطقة نشاط الصيد هذه 

يمة صـادرة بتاريخ لمها ، ليتم تحديدها فيما بعد بموجب تعخليج قاب  دون ضبط لمعال

قائمة آنذاك في ( ال541فرنسية  ال العمومية لهيئة الحماية الـن مدير األشغمـ 31/11/1474

ذا التحديد لم يكن دقيقا بما يكفي مما استدعى إلى إصدار أمر من باي أن هـتونــ  ، إال 

المياه اإلقليمية التونسية و الذي حدد يـتضمن تحديد  -األمين باي بن محـمد الحبـيب  -تون  

معالم منطقة الصيد المحفوظة وحدودها باستعمال معيار العمق و هذا ب ن جعلها إلى الحد 

متر انـط قا من نقــطة الســاحل في اتجــاه عـرض  57إلى مستوى  الذي يصل فيه العمق

 .NNE = ZV 45°( بإحداثية خط مائل إلى  543البــحر 

(  الذي عمل على تنقيح  544  35/1421ثم بعد ذلك وفي فترة االستق ل  جاء القانون عدد 

بفصل جديد  وعوضه  1451وذلك بان ألغى الفصل الاالث  من أمر  12/70/1451أمر 

في نقطتــين  أ ب (،حــيث أشار  النقطة   أ (  إلى مفهوم البــحر اإلقليمي    73تحت رقم 

أما النص الفرنسي فقد  -البحر الترابي التونسي    -  القانون استعمل في النص العربي لفظ 

ء تحت ، وهذا على الرغم من أن القانون جا mer territoriale استعمل اللفظ  العادي وهو

واعتبرته هو الممتد من الحدود الجزائرية  )للجمهورية التونسية ةعنوان  تحديد المياه اإلقليمي

باستاناء خليج تون  الذي اعتبر مياه داخلية وهذا  إلى غاية رأس قابودية و الجزر التابعة له 

ميل   11نه تم تخصيص  منطقة صيد بـ يال بحرية ، ثم تمت اإلشارة إلى أأم 72بعرض 

بحري تحسب من خطوط األساس والتي  ال يمكن الترخيص بالصيد فيها إال لسفن الصيد 

رسم  35/1421التي تحمل العلم التونسي دون غيرها،  كما أتمت النقطة   ب ( من القانون 

 دود اللـيبية من نقــطة البحر اإلقليمي التونسي  بمعيار مخالف بداية  من رأس قابودية إلى الح

 مــيل بحــري إلى غاية االلتــحاق بالخـط المــوازي الرابـط بـين رأس قابـودية مع  11انتهاء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والتي لم ينتهي مفعولها إال  11/75/1221تم فرض نظام الحماية على تون  بموجب اتفاقية الباردو الموقعة في  -500

 .تاريخ استق ل تون  17/73/1452في           
 

 .12/70/1451هـ الموافق  1307شوال  11األمر المؤرخ في  -500

 

 . 1421لسنة    53الرائد الرسمي العدد   -504
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متر و التي تتبع هذا العمق إلى غاية االلتقاء بنقطة رأس  57التي يتوقف عندها عمق  النهاية

وهو  ZV= 45°  أغدير أو أجدير حسب التسمية الليبية في اتجاه الشمال الشرقي في النقـطة

 .35/1421ما يختلف عن المعيار المسافة السابق أي المعرف بالنقطة  أ( في القانون 

تمت اإلشارة في النقطة   أ ( بالتدقيق إلى منطقة الصيد، فانه  لم تتم اإلشارة عد أن إال أنه وب

 بودية إلى حدود ليبـيا اإليها في الفقرة   ب( ال بالتحديد وال باإلشارة فيما يخص جنوب رأس ق

وما ي حظ على منطقة الصيد هنا أنها كانت تتضمن البحر اإلقليمي بما أنها حدد  في شمال 

ميل  بحري تقاس من خطوط األساس أو القاعدة المنطلق منها  البحر  11ية بـ رأس قابود

وبذلك فانه يفهم أن البحر اإلقليمي هو جزء من ، الترابي حسب اللفظ المستعمل في القانون 

منطقة الصيد ـ وتحكمه فيما يخـص الصيد نف  األحكام المتعلقة بمنطقة الصيد المحفوظة   

( المتضمن 545  37/11/1423المؤرخ في 1423لسنة  44ون عدد ثم صدر بعد ذلك القان

للمرة الاانية  والمتعلق بإعادة تنـظيم تراتيب نظام الصيد  1451األمر الصادر  نقيحإعادة ت

في السابق  كما تم تنقيحه 1451الصادر سنةالبحري بحيث ألغى الفصل الاالث من األمر 

ومنه جاء فيما يخص منطقة الصيد البحري و المياه اإلقليمية بشيء  1421/ 35ددبالقانون ع

 من البساطة في استعمال األلفاظ وتبيان النقاط وهذا حسب المعطيا  التـالية: 

من حيث اإلحداثيا  احتفظ بها نفسها على غرار ما كانت موجودة عليه  في القانون  -1

أميال  بحرية كما  72م  اعتبار البحر اإلقليمي بعرض أين ت 1421لسنة   35السابق أي عدد 

  -مياه إقليمية تونـسية -بتسمية  -البحر الترابي التونسي   -كانت ،إال أنه استبدل كلمة تسمية

مما أحدث التطابق بين النص العربي و الفرنسي معا في الرائد الرسمي إضافة إلى التطابق 

ن الدولي للبحار لهذه المياه خاصة اتفـاقية فيـنا لسنة في التسمية المستعملة من طرف القانو

 ( وهو ما يشكل بالنسبة لتون  قاعدة قانونية عـرفية.542في المادة األولى منها   1452

بودية على عك  ما كان األمر عليه في اتمت اإلشارة إلى منطقة الصيد جنوب رأس ق -1

يشير إلى منطقة الصيد  44/1423انون ، فقد جاء الفصل الاالث من الق 35/1421القانون 

 ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تـراتيب نظام الصيد البحري.صدر القانون تحت عنوان : إعادة تنظــيم   -  1423لسنة   27الرائد الرسمي / العدد   -505

 

 دوليا ، وبالتالي فان التشريع التونسي    هاعليأميال بماابة قاعدة عرفية ثبت التعامل و التواتر  72كانت  1423في سنة  -506

 كان يتماشى  وقواعد القانون الدولي  آنذاك.         
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ن  حدود هذه المنطقة    لتبـيا كمفهوم ثم حدد حدودها في نقطتين  أ ب( وخصص النقطة  أ(

بودية إلى غاية الحدود الجزائرية بينما خصت االنقاط التي تبدأ منها ، بداية من شمال رأس قو

 يـبية. ا وشرقا إلى غاية الحدود اللبودية جنوبان رأس قـقطة  ب( حدود منطقة الصيد مالن

القانون  مالما كان -المحفوظة هذا القانون لم يعتبر البحر اإلقليمي جزء من منطقة الصيد -3

قام بتعريف منطقة  44/1423فالقانون  -ن لم يكن ذلك هو القصدالسابق يعطي االنطباع وإ

ميل  11أميال بحرية وخط  72الصيد ب نها منطقة م صقة للمياه اإلقليمية  وهي تقع بين خط 

ليمي ، ومن ثم فان بحري التي  تقاس من خطوط األساس ، فهي تقع إلى ما وراء البحر اإلق

 مناطق الوالية الوطنية التونسية أصبحت أكار تحديدا مما كانت عليه من قبل.

( تحت رقم 540صدر القانون المتعلق بتحديد المياه اإلقليمية   71/72/1403وبتاريخ  

ميل  11والذي تضمن في الفصل األول منه مس لة توسيع المياه اإلقليمية إلى  44/1403

ن نف  خطوط األساس، وأكد باللفظ على اعتبار كل من  خليج قاب  و خليج بحري تحسب م

تون  مياه داخلية ،إذ خصها بالتسمية الصريحة في تعريف المياه الداخلية في الفصل الااني 

منه ، وزاد في الت كيد من معالمها لما أضاف باإلشارة إلى بعض النقاط والجزر بتسميتها 

 ( ال بالتسمية و ال باإلشارة.542منها القوانين السابقة الذكر بالتدقيق وهي التي لم تتض

وهذا القانون لم يغير  في شيء منطقة الصيد المحفوظة ، بل أشار بعدم الت ثير على معالمها 

وأنها تبقى قائمة كما كانت، وتضل  حقوقها قائمة في مفهوم الحفظ للسفن التي تحمل العلم 

فصل السادس تكلم على إمكانية أن تقوم الدولة بمنح رخص  التونسي دون سواها، إال أن ال

 صيد لدول أجنبية في إطار اتفاقيا  دولية وحسب ما يسمح به القانون الداخلي.

و ما ي حظ هنا أنه ومادام أنه لم تتغير معالم منطقة الصيد المحفوظة في الوقت الذي تقدم  

بحرية وأصبح يشكل وحدة مائية بعرض أميال  72فيه البحر اإلقليمي إلى عرض البحر بـ 

ميل بحري ،فانه أصبح يتضمن منطقة الصيد البحري خاصة في المنطقة ما بين رأس  11

قبودية والحدود الجزائرية غربا والتي أشير لـها في النقـطة   أ ( من الفصل الاـالث في 

 اط أساس  ـقرقنة  كنق و التي اســتبدلت بالتســمية بعرض الــشابة و جـزر 44/1423القـانون 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1312ص -  1403لسنة   14الرائد الرسمي / العدد  – 500

 القانون أشار إلى مجموعة من المعالم في الساحل التونسي مال الشابة و جزر قرقنة أين توجد المرتفعا  البحرية  – 500

 المكشوفة           
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في شكل مرسوم تنفيذي   73/11/1403بتاريخ  510/1403 أمر عددوقد صدر فيما بعد 

بودية بواسطة ارأس ق من الحدود الجزائرية إلى غاية  (599) الخطوط األساسية  يتضمن

بودية إلى غاية اخطوط بين نقاط معلمة باألسماء في الساحل التونسي ، وانط قا من رأس ق

الحدود التونسية الليبية  بواسطة أسماء في الساحل معلمة بإحداثيا  رقمية بداية من النقطة 

اإلحداثيا  هي ، وما ي حظ على هذه 510/1403من الفصل األول من األمر رقم  72

اإلحداثيا  التي سبق وأن تم عرضها في القوانين السابقة إال أنه في هذه المرة   مطابقتها لنف

فان الحدود اإلقليمية البحرية  أصبحت أكار وضوحا مادام أن األمـر يمكن معاينته في أية 

 خريطة و ال يحتار األمر إلى معرفة مسـبقة بالساحل التونسي باالسـم .

( تحت 277صدر القانون المتعلق بمـمارسة الصـيد البحري   31/71/1444ـاريخ و بت 

الجمع في الفصل األول  والذي تمت فيه اإلشارة إلى منطقة الصيد في صيغة 13/1444رقـم 

نه عدد منطقة الصيد ضمن األبعاد البحرية األخرى التي خلصت إليها اتفاقية منه  كما أ

لذي يخضع الفصل الااني على أساس أنها جزء من البحر ا من 75وهذا في النقطة   1421

ا يخص حدود هذه المنطقة إال من حيث االسم أين منه لم يزد عن ذلك فيللوالية الوطنية ، إال أ

ذكرها بلفظ منطقة الصيد الخاصة فيما كانت يشار إليها في القوانين السابقة بصيغة  المنطقة 

  réservée احتفظت بنف  الوصف في النص الفرنسي المخصصة للصيد،هذا في الوقت الذي 

 zone de pêche exclusiveدة هي ـفيه صيغـة جدياستعملت  13/1444ي القانون عـدد إال ف

قبل هذه القوانين التي ذكرناها وبعدها   تشريعا وقد كانت قد صدر  مجموعة أخرى من ال

وكذا مراسيم تنــفيذية و التي ن قحت في كايــر من األحــيان أو أنش   هياكل خاصة 

( إال أنه لم تم  باإلطار العام لمنطقة الصيد ال من حيث الحدود وال من حيث 271بالصيد 

ن عن المنطقة أين صدر القانون المتضمن اإلع  1775االختصاص وهذا إلى غاية 

 االقتصادية الخالصة التونسية  وهي المس لة التي اقتضت تحديد االختصاص و األولوية.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1207ص -  1403لسنة   41 الرائد الرسمي / العدد -500
 

 .110ص -  1444لسنة   11لرائد الرسمي / العدد ا - 611
 

 الرائد الرسمي  11/11/1425المؤرخ في  34/1425قد تم استحداث الديوان القومي للصيد البحري بالقانون عدد  – 610

  15/72/1404المؤرخ في  41/1404كما تم استحداث المندوبية العامة للصيد البحري بالقانون عدد   24/1425رقم         

 المتعلقة بالصيد ارجع إلى : التونسية  لمعرفة القوانين – 42/1404 الرائد الرسمي        

                *-Le guide marin pêcheur  en  Tunisie –FAO 2011-Artfimeed- p 25-26-2 
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 La Mammelloneومشكلة  االفرع الثاني:العالقة مع ايطالي

 

 

شرنا إلى أن المعيار في الشمال كان أالتونسية  ةلما أشرنا إلى المنطقة الصيد المحفوظ 

 57فان المعيار لهذه المنطقة فهو العمق إلى  والشرق ، بمقياس الميل البحري أما في الجنوب

واعتمادا إلى هذا العمق فان حدود المنطقة يمكن أن تمتد بعيدا عن السواحل التونسية  متر،

ميل بحري إلى مشارف  17كما يمكن  أن تمد بحوالي ، ميل بحري  05لتصل حوالي 

وهي منطقة تقع شرق السواحل التونسية و جنوب جزيرة المبيدوزا  ، lampedusaجزيرة 

 .  IL Mammellone( و يسمونها 271الصيد فيها   االيطالية وقد اعتاد االيطاليين

    

 
 

وهي في نظرهم جزء من أعالي البحار ، إال أن القانون التونسي أدخلها تحت واليته في 

، وقد كانت ايطاليا  1775مجملها خاصة بعد اإلع ن عن المنطقة االقتصادية الخالصة سنة 

 نازعت مسالة التحديد هذه باعتبارها تاريخيا تدخل ضمن أعالي البحـار ، إال أن هذا التصور 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.و كما أشرنا فان هذه المنطقة هي معروفة بتوافر الاروة السمكية فيها -271  
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 15/74/1404لي  له أساس قانوني سليم ، وقد كانت ايطاليا قد أصدر  قانون في   

منطقة حماية بيولوجية ويمنع الصيد فيها وهو ما  IL Mammellone  يتضمن جعل منطقة 

،وقد عملت كل من تون  وايطاليا  (273من النشاط فيها   ةيعني منع سفن الصيد اإليطالي

بداية من سنة على تنظيم مسائل الصيد في حواف هذه المنطقة بمجموعة من االتفاقيا  

ال أن األمر لم يكن ليخلوا من بعض المشاحنا  بين الصـيادين ، إ1402و 1401و1423

يد المياه ين خاصة بعد أن تم تحدد الوافر وحراس السواحل التونسيـالذين اعتادوا على الصي

 ,Pantelleria, Lampedusa, Lampione et Linosa اإلقليمية بين البلدين بالنسبة لجزر 

       تضمن أيضا تحديد الجرف القاري بين البلدين 11/72/1401بموجب اتفاق مؤرخ في 

 ذا طريقة خطوط األساس المستقيمة .و الذي اعـتمد نظام خـط الوسط وك

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
603- JOSE-Manuel Sobrino Heredia : l’approche nationale en matiere des zones maritimes  

                                                     en méditerranée. anuario da facultade de dereito   

                                                     da universidade da coruña revista jurídica interdisciplinar      

                                                     internacional  AFDUDC  n° 13/2009 – p 721. 
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ك ساس للتحديد بينهما  باستاناء المياه اإلقليمية  للجزر المذكورة أع ه أين تم االعتماد فيها 

االيطاليين مما أدى  ترضي الصيادين (، وهي المس لة التي لم274على خطوط دائرية  

  .وجزء منه11/72/1401ملحقة باتفاق  و أع هريطة المقدمة بتحديد الحدود وفق الخ

ومن ثم فان منطـقة الصيد التونسـية لم تـعد مـحل نزاع مع االيطاليين مـن الناحية القـانونيـة 

من  بحرب السمك إال االيطاليين الصيادينعند  في القـديم و الرسمية ، ولم يعد هناك ما عرف

خ ل بعض المخالفا  من طرف بعض سـفن الصيد االيطالية والمالطية وحتى المصرية 

 لكن من دون سند باالدعاء أو إضفاء للحماية  من طرف دولهم .

 

 الفرع الثالث: منطقة الصيد في ظل المنطقة االقتصادية الخالصة

 

والمتعلق   1775سنة ل 57أصدر  الجمهورية التونسية القانون عدد  10/72/1775بتاريخ  

( الذي أشار إلى أن تون  تمارس حقوقها 605بإنشاء المنطقة االقتصادية الخالصة التونسية  

في هذه المنطقة على ضوء ما تمليه اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار وبالضبط الجزء 

الطبيعية الحية الخام  منه ، بما في ذلك الحقوق التي تملكها الدولة الساحلية على الاروا  

فان االختصاصا  التي كانت لمنطقة الصيد أصبحت متضمنة في القانون  النتيجةللمنطقة وب

سند ال، وإذا كان األمر من الناحية الفقهية أثناء البحث في  الصادر بإنشاء منطقة اقتصادية

ة أهمها وجها  نظر مختلف ظة في العالم تمت أين قدمتالقانوني إلنشاء مناطق الصيد المحفو

اإلع ن عن منطقة اقتصادية  تستطيع ولها الحق في نف  الوقت ةأنه إذا كانت الدولة الساحلي

خالصة بكل الص حيا  على الموارد الحية وغير الحية الموجودة فيها ، وفي استغ لها 

فانه من حقها إذا  أن تقوم باإلع ن عن جزء فقط من هذه  واستكشافها و إدارتها و حفظها ،

الحقوق وفق حاجاتها وقدراتها ، وهذا من باب المبدأ القانوني الذي ينص على أنه من 

 .   » qui peut le plus peut le moins  « يستطيع األكار يستـطيع األقل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
604 - L’accord ratifier  par l'Italie  par  une loi  n°347 du  03/06/1978 , et  l’article 02 de la loi  

         précise l'objet de l'exception à la règle, il est établi que de Pantelleria, Lampedusa, 

Lampione et Linosa, la démarcation entre les eaux tunisiennes et italiennes se compose de 

lignes circulaires, enveloppant ces îles rayon de 13 mile de leurs côtes, jusqu'à ce qu'elle 

croise la ligne médiane équidistante entre la lignes de base côtières prévues pour les deux 

états. 

 1444ص -  1775لسنة   51الرائد الرسمي / العدد  - -615
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ومن ثـم فإنـه يمكن للدولة الساحلية أن تجزئ الحقوق الواردة في الجزء الخــام  من 

للدولة أن تمارسها ( وهذا بدليل أن هذه الحقوق ال يمكن 270لقانون البحار  1421اتفــاقية 

إال بعد اإلع ن عنها بموجب قانون خاص يتضمنها ، وهي ليست من حق الدولة الساحلية 

بطريقة طبيعية وآلية مال الحق الوارد على الجرف القاري و الذي ال يحتار إلى إع ن 

، وبالتالي يمكن للدولة 1421من اتفاقية 73فقرة  00خاص لممارسته ، وهذا حسب  المادة 

لساحلية أن تعلن عن ممارسة حقوق خاصة مرتبطة بالموارد الحية دون غيرها و تكون ا

بذلك في اإلطار العام للقانون الدولي و ال تخرر عنه أو عن مفهوم الشرعية الدولية ،حتى 

ولو أنها لم تقم باإلع ن عن منطقة اقتصادية خالصة ، ألن القانون الدولي للبحار ال يمنع 

( و ال بإعطائها وصفا أو تسمية 272د اختصاصاتها في المنطقة االقتصادية  الدول من تحدي

من ناحية  قبولمغايـرة  و في هذا االتجاه سيصبح إع ن منطقة الصيد المحفوظة التونسية م

 المنطق القانوني الذي استند إليه في إع نها .

م يقم بإلغاء القوانين التي ل 1775إال أن القانون الذي قضى بمنطقة اقتصادية في تون  سنة  

أعلنت عن منطقة الصيد المحفوظة ، وقد جاء الفصل الرابع منه  يشير إلى األحكام المتعلقة 

المؤرخ في  44/1403بمنطقة الصيد الخاصة المشار إليها في الفصل الخام  من القانون 

جدوى من بقاء ، وياور التساؤل عن ال باإلشارة على أنه يبقى ساري المفعول 71/72/1403

منطقة الصيد في الوقت الذي تم اإلع ن من طرف تون  عن اإلطار العام  الذي هو المنطقة 

فلماذا التكرار؟ اللهم إال إذا كان  االقتصادية  الذي تعتبر مس لة الصيد جزئية منها فقط ،

ـيث ، بح 1775الغرض من ذلك هو مس لة التحديد التي لم يتطرق لها القانون الصادر في 

أشـار إلى اإلطار العام للتحديد و المدى الذي تصله هذه المنطقة في اتجاه أعالي البحار 

و أنه يمكن اللجوء إلى المفاوضا  من أجل إبرام  {إلى ما يسمح به القانون الدولي }بصيغة 

اتفاقيا  لضبط الحدود الخارجية للمنطقة االقتصادية التونسية ،والى غاية ذلك فانه يفضل 

 الحفاظ على اإلطار العام القائم  المنـظم للحدود الخارجـية لمنـطقة الصيد المحفوظة . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 607 -González Giménez  Jesus: El mar Mediterráneo: régimen jurídico internacional. 

                                                    De las zonas  de pesca a las zonas de protección 

                                                    - Atelier libre jurdicos- Barcelone 2007-P165-169. 

 

608 - JOSE-Manuel Sobrino Heredia – OP CIT- P 756 
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 منطقة الصيد الخالصة  -مالطا   المطلب الثاني :     

 
و هو األمر الذي تم بتاريخ  1421اتفاقية قانون البحار لسنة مالطا هي دولة موقعة على 

و قد كان  ، 17/75/1443كما قامت بالتصديق على هذه االتفاقية بتاريخ  17/11/1421

الدور البارز في إمعان   Arvid Pardoلسفيرها في المؤتمر الاالث لقانون البحار السيد 

الك سيكي في المفاوضا  خ ل المؤتمر الاالث   األفكار الجديدة و الاورية على قانون البحار

و في مقدمتها فكرة التراث المشترك لإلنسانية  التي تجسد  في الجزء الحادي عشر من 

فيما بعد  ، و بحكم موقعها  1444االتفاقية و التي كانت موضوع التعديل باالتفاق المبرم سنة 

الطا أن تدير ظهرها للبحر ، بل إن كجزيرة في وسط البحر األبيض  المتوسط  لم يكن لم

و لذلك كانت مالطا من الدول التي عملت على تنظيم  األمر مرتبط باقافة وجود و تكامل ،

االستفادة من الاروا  البحرية بطريقة عق نية منذ النصف الااني من القرن العشرين بمجرد 

ادة وتراجع مسـتويا  ظهور بوادر االستغ ل المكاف للصيد وتزايد حجم الكميا  المصط

 األرصدة فـي األماكن المعروفة في األصل ب نها مناطـق تكاثر للاروا  البحرية .

 

 الفرع األول :  دور التشريع في إنشاء منطقة الصيد

 

القانون الذي ينظم المياه اإلقليمية المالطية و التي تناولها في مفهوم  أصدر 17/11/1401في 

أين قامت مالطا باإلع ن عن   (274المتاخمة  ومنطقة الصيد   البحر اإلقليمي و المنطقة

ميل بحري ، دون أن يتم ذلك بمفهوم دقيق  من حيث المعالم  11منطقة صيد  خاصة بــ 

وك ن مالطا كانت تريد اإلع ن من  الاابتة ، بل تم االكتفاء باإلشارة إلى معيار المسافة فقط ،

ليتم ت كيده فيما بعد ، وهو األمر الذي كان بالقانون المؤرخ أجل ضمان الحفظ المبدئي للحق  

 (.211  17/11/1401( الذي عدل القانون المؤرخ في 217  11/70/1402في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
609- voir la loi XXXII du 10/12/1971. 
 

610 - voir la loi XXIV  du 21/07/1978 

611- Cette loi a était modifier  plusieurs fois notamment  par la loi XLVI de 1975 , la loi  

.        XXVIII de 1982 , la loi de 2002  et la loi X 2005 du 26/07/2005 
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بالقول أنها بمسافة  3/1اإلشارة إلى عرض البحر اإلقليمي في النقطة   القانونوقد تضمن 

إلى المنطقة  4كما أشار  النقطة  ، ميل بحري تقاس من خطوط األساس المستقيمة 11

وفيما يخص  ، ميل بحري بالص حيا  التي يعرفها القانون الدولي 14المتاخمة بعرض 

بمسافة  قة صيد تخضع للوالية الوطنية إلى إنشاء منط 3/1منطقة الصيد فقد أشار  النقطة 

 ( .211ميل تقاس من خطوط األساس المستقيمة التي يقاس منها البحر اإلقليمي   15

 

كلم  2035وعه  حـوالي و بـذلك تكون مساحة منطقة الصيد هذه  لتصل إلى ما جم 
1
هذا  و ،

مما يعنى  ، هي الدولة األقرب إلى مالطااإلع ن لم يكن ليمر بدون أن تتحفظ عليه ايطاليا و

و قد كان التشريع األخير الصادر  ت م  الحدود البحرية وتصادم المصالح االقتصادية ،

و الذي تضمن هو اآلخر معطيا  جديدة بالنسبة لمنطقة الصيد  15/70/1775بتاريخ 

حاد األوروبي الخالصة من زوايا مختلفة خاصة وأنه صدر في ظل انضمام مالطا إلى االت

 واطنيهاـوم اد األوروبيـحأن حـدودها البحرية أصبحت هـي حدود االت( وهو ما يعني 213 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

612-3/2 «  For the purposes of the Fish Industry Act and of any other law relating to fishing, 

whether made before or afterthis Act, the territorial waters of Malta shall extend to all other 

parts of the open sea within twenty-five nauticalmiles from the baselines from which the 

breadth of the territorial waters is measured, and, for the purposes aforesaid, jurisdiction shall 

extend accordingly ». 

 71/75/1774نظمت مالطا إلى االتحاد األوروبي بتاريخ إ -613
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أصبحوا مواطنين أوروبيين وهو ما يعني تقاسم الاروا  ، و بذلك  أصبحت السفن التي  

تحمل علم الدول التابعة ل تحاد األوربي يمكن لها أن تقوم بعملية الصيد داخل منطقة الصيد 

ميل بحري ، طبقا للقانون وطبقا لقواعد االتحاد  15و  ميل  11صة المالطية  فقط بين الخال

و اتفاقية االنضمام  ، إال أن هذا القانون جاء بآلية جديدة و هي اإلشارة إلى إمكانية  األوروبي

ميل بحري التي تم  تحديدها بالقانون  15توسيع منطقة الصيد الخالصة إلى ما وراء 

   ، وبما أن القانون الدولي للبحار يسمح للدولة الساحلية أن تقوم ببناء الجزر11/70/1402

قواعد خاصة تضمن فيه س مة الم حة البحرية  فيما بعد المياه اإلقليمية ، فان و المنشئا  ب

مالطا  أشار  في هذا القانون إلى إمكانية مد واليتها الوطنية إلى هذه الجزر و المنشئا  

ميل بحري  والتي سيكون الهدف منها  15االصطناعية التي يمكن أن تقيمها خارر نطاق 

الحياة البحرية والاروا  الحية فيها على البحرية  بهدف المحافظة  إجراء البحوث العلمية

 والتي هي الهدف من وراء إنشاء منطـقة الصيد الخالصة منذ البداية.

  

 الفرع الثاني: مشكلة التحديد البحري مع ايطاليا 

 

ميل بحري كحد خارجي لمنطقة القصيد ، رد  ايطاليا   15بمجرد إع ن مالطا عن مسافة  

باحتجار رسمي ضد هذا اإلع ن، و المشكلة مع ايطاليا تكمن في المسافة التي تفصلها عن 

ميل  57 كلم أي ما يعادل تقريبا 43مالطا ، فجزيرة صيقلية ال تبعد عن مالطا ب كار من 

ميل بحري بطـريقة انفرادية من مالطا سيم   15يعـني أن اعتماد مسافة بحري ، وهـو ما 

لكن تحتار إلى التشاور ولي  اإلع ن ، ال محالة خط الوسط الذي بينهما بمسافة ليست كبيرة 

وألجل هذا قامت ايطاليا باالحتجـار رسميا  بواسـطة مذكرة مؤرخة في  األحادي  الجانب ،

 ( تتضمن ث ثة نقاط  أصلية هي:214طا  موجهة إلى مال 1444 72/70

ايطاليا تحتج على مس لة اإلع ن األحادي الجانب لمنطقة الصيد المالطية في حدودها  -1

ميل بحري دون التشاور مع الدول المجاورة كما يقتضي القانون  15الخارجية الممتدة إلى  

 لح  الحيــوية لجميع األطراف الدولي في مال هذه المسائل بما من ش نه عدم اإلضرار بالمصا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

604 - JOSE-Manuel Sobrino Heredia – OP CIT- P 721 
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هذا في نظر ايطاليا و 1402و ال في سنة  1401 ال في سنة مالطاوهي مسالة لم تراعيها 

 لما يقـتضيه القانون الدولي عموما والقانون الدولي للبحار خصوصا.  مخالف

ايطاليا ترى أن التحديد االنفرادي الذي قامت به مالطا لمنطقة الصيد الخالصة وفيما  -1

لم يحترم خط الوسط المرسوم بينهما  ةيخص حدودها الشمالية مع جزيرة صقلية االيطالي

مبدئيا بعد الخ ف على تحديد الجرف القاري بينهما في المياه التي تفصل بين مالطا وصقلية  

( عن طريق modus vivendi 215 والذي كان الطرفين قد توص  إلى اتفاق في صيغة 

  1401لصة  سنة ، إال أن اإلع ن عن منطقة صيد خا1407و 1425تبادل مذكرا  بين سنة 

ميل بحري  15ميل بحري  ثم اإلع ن األحادي الجانب بمدها إلى  11بطريقة انفرادية بـ 

مـتجاوزا خـط الوسط المتفق عليه ، يكون صادرا خرقا للقانون الدولي من جهة  1402سنة 

 ( و هو األمر غير المقبول.212و ل تـفاق  المبـدئي المـشار إليه أعـ ه  بيـنهما  

ترى ايطاليا أن المنطقة المعلن عنها كمنطقة صيد خالصة لمالطا هي في الواقع تغطي  -3 

 مياه تعتبر جزء من أعالي البحار، وبالتالي تنطبق عليها قواعد حرية الصيد . 

ففي  ، وقد جاء الرد المالطي بشكل ال يشير إلى التصعيد أو تعقيد األمر، بل على العك 

أشار  الحكومة المالطية  أنها على استعداد كامل من  71/74/1444مذكرة  مؤرخة في 

وضا  ثنائية من أجل ترسيم الحدود البحرية مع ايطاليا ، وهذا اأجل  الدخول في مف

 في الدخول إلى االتحاد األوروبي التصريح جاء في إطار السياق الذي يعبر عن رغبة مالطا 

       تو في مواجهة طلب االنضمام إلى االتحاد وهو ما يعني إمكانية أن تقدم ايطاليا حق الفي

و لذلك عملت مالطا على ترتيب الع قة مع ايطاليا في كل ما يتعلق بالحدود البحرية ،هذا من 

جهة ومن جهة أخرى ايطاليا من مصلحتها االنضمام و الذي سيجعل من صياديها في نف  

 د تمنع التمييز كما سنرى في ما يلي.الحقوق مع الصيادين المالطيين كون أن قوانين االتحا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

605-Modus vivendi est une expression latine qui signifie littéralement manière de vivre.    

On peut le définir comme un accord permettant à deux parties en litige de s'accommoder 

d'une situation, c'est-à-dire de trouver un compromise, Dans le domaine des relations 

internationales on le définit comme « un instrument consignant un accord international de 

nature temporaire ou provisoire qui doit être remplacé par un dispositif  plus permanent et 

plus détaillé. 
 

616 -DIDIER ORTOLLAND /JEAN-PIERRE PIRAT: Atlas géopolitique des espaces         

        Maritimes : frontières, énergie, pêche et environnement  Editions TECHNIP, 2008 - P73. 
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 الفرع الثالث : منطقة الصيد في ظل عضوية االتحاد األوروبي 

 
إن انضمام مالطا إلى االتحاد األوروبي يعطي الحق بالتبعية إلى دول االتحاد في أن يكون 

لهم ولمواطنيهم  الحق في الصيد في منطقة الصيد المحفوظة  الخاصة بمالطا ، وأثناء 

التفاوض من أجل العضوية األوروبية ، تقدمت مالطا ببعض البنود الخاصة التي تهدف إلى 

ة للصيد في منطقة الصيد الخالصة المالطية وهذا من جانب تحفظها منح بعض الخصوصي

( والتي ال تمارس في المياه 210على بعض طرق الصيد المعتمدة في االتحاد األوروبي  

 و هو ما من ش نه أن يؤثر على الاروا  السمكية فيها . ،المالطية من قبل 

رر أنه بعد العضوية سيتم إنشاء منطقة من أجل ذلك قبل االتحاد  وجهة النظر  المالطية وتق 

( و بذلك 212  في المياه المالطية  une  zone de gestion des pêchesإدارة مصايد األسماك

نتيجة و كان  ZGPإلى منطقة إدارة مصايد األسماك  ZPRتحولت منطقة الصيد المحفوظة 

المستعملة و وسائل كل ذلك أن تم اتخاذ تدابير  جد صارمة فيما يخص الصيد و الطرق 

ميل بحري  11صيد في حدود الصيد وكذا المراكب التي يسمح لها بالصيد فيها ، و يبقى ال

كب الصيد المالطية دون سواها أما فيما وراء ذلك فانه أصبح من حق جميع امرخالصا ل

د يبقى داخل منطقة الصي نشاطإال أن ال ،  الصيادين التابعين للدول المشكلة ل تحاد األوروبي

وهو   (214متر بما في ذلك سفن الصيد المالطية   11لسفن الصيد التي ال يزيد طولها عن  

األمر الذي أضر بالصيادين المالطيين الذين منعوا من الصيد داخل منطقة صيدهم المحفوظة 

في األصل من أجلهم ، وهذا بدواعي المساواة مع الصيادين األوروبيين الذي يحق لهم الصيد 

متر أو يقوموا بصيد أنواع خاصة في فترا   11خل المنطقة إذا كانت سفنهم أقل من دا

 متر. 11لة اط مس شترا دون خاصة بموجب رخصة صيد تمنح لهم 

 11 وأمام هذه المعايير القاسية للصيد، راح البعض ينادي من أجل خفض هذه المنطقة إلى

مالطا رد  على صياديها ب ن هذا  ميل على غرار منطقة الصيد الخاصة بصقلية ،إال أن

 الموضوع هو من اختصاص المؤسسا  األوروبية طبقا للمعاهدا  الموقعة عليها.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
617- comme la technique de la senne et la palangre industrielle 

618-conseil de L’UE –règlement n°813/2004 du 26/04/2004. 

610- Kurt  Sansone :  big fishing zone is of little benefit to Maltese fishermen July 8, 2009 

                                    in TIMESOF MALTA.COM 
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   منطقة الصيد الخاصة -: المغرب  المطلب الثالث

     

من اليوم األول الذي عرضت  1421المغرب هي دولة موقعة على اتفاقية قانون البحار لسنة 

كما قامت بالتصديق على هذه االتفاقية بتاريخ  17/11/1421فيه للتوقيع و هذا بتاريخ 

، وهو ما يدل على اهتمام السلطا  المغربية باالمتدادا  البحرية  وثرواتها   31/75/1770

م وضبط لألبعاد من تنظي عن المؤتمر الاالث لقانون البحارستفادة بما نتج والرغبة في اال

المغربية المكونة من سواحل أطلسية وأخرى متوسطية ممتدة  بطول إجمالي يصل البحرية 

 تمد كايرا على نشاط الصيد البحري كلم ، والمغرب من الناحية االقتصادية يع 3577إلى 

  377.777نجدها تقدر بحوالي  التي تنشط في قطاع الصيدة فمن زاوية نسبة اليد العامل

  صيد ، بيع ، تحويل ، وتصدير(   مختلف االختصاصا  في القطاع نسمة  تنشط بين 

مليون طن سنويا ، مما يجعله يحتل المرتبة األولى  71لذي يصل إنتاجه السنوي إلى تقدير وا

القطاع في حد  لهذا  إضافة إلى مداخي، ( 217  عالميا 15و ، إفريقيا  من حيث اإلنتار 

ذاته كمصدر للخزينة  العمومية في شكل ضرائب و عوائد تصدير و حقوق رخص الصيد 

 بالنسبة للسفن األجنبية  في إطار االتفاقيا  الدولية .

ولكون المغرب لديه حدود بحرية مع اسبانيا المعروف عن مواطنيها اهتمامهم بالصيد خارر 

مال اليابان سفن الصيد من جميع أصقاع العالم وصول  ، إضافة إلىية االسبانية المياه اإلقليم

فان هذه  وكوريا و روسيا  وهذا نظرا لوفرة السمك في المياه المحاذية للسواحل المغربية ،

الاروة أصبحت محل استغ ل مفرط وتعين حمايتها بوسائل قانونية تكفل إدارتها وتنظيمها 

ستفادة منها وهو األمر الذي باشره المغرب في فترا  مبكرة ، خاصة وفي نفـ  الوقت اال

بعد تزايد سفن الصيد األوربية  قبالة سواحله ، و النشاط فيـها تحت راية حرية الصيد في 

أعالي البحار وهو الوضع الذي عمل على تغييره عن طريق االستناد إلى األحكام المستجدة 

 متها إنشاء منطقة الصيد المحفوظة في السواحل المغربية. في قواعد قانون  البحار وفي مقد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
620- Voir les statistiques sur le site du ministère de L’agriculture et de la pêche maritime  

         Marocaine- www.mpm.gov.ma   .  
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 الخاصة منطقة الصيد إنشاءالفرع األول :  دور التشريع في 

 

 1403مارس  71المؤرخ في  -1-03-111-رقم  صدر المغرب ظهير شريف بماابة قانون أ

ميل بحري تحسب من  11والذي بموجبه  تم تحديد المياه اإلقليمية المغربية بمسافة  (217 

خطوط األساس المستقيمة أو بموجب معيار خط الوسط إذا كانت المسافة التي تفصل بين 

حري  مع اإلقرار بحق المرور السلمي في مياهه، وأنش  منطقة ميل ب 11الدولتين أقل من 

ميل بحري  تحسب ابتداء  من  07الصيد البحري الخاصة  في الفصل الرابع وحدد مداها بــ

خطوط األساس المستقيمة  المعتمدة ، وطبقا للفصل الخام  من القانون المذكور أع ه فان 

 ضوابط التالية :مسالة النشاط داخل هذه المنطقة تحكمه ال

ميل بحري  07ددة بطول بــكل الاروا  البيولوجية الموجودة في نطاق هذه المنطقة المح -1

فرزة وتخضع لواليتها وهي جزء منهي حق للدولة ال  .تها الوطنيةدسيا مغربية بطريقة م 

ال  نهفإتبعا لخضوع منطقة الصيد الخاصة المحددة أع ه وثرواتها للسيادة المغربية ،  -1

يسمح للصيد البحري فيها إال للسفن التي تحمل العلم المغربي أو السفن التي يســتغلها شخص 

 طبيعي أو معنوي مغربي  و هو بذلك يخضع للقانون و الوالية الوطنية المغربية .

بالصيد األحكام المذكورة أع ه ال تحول دون أن يتم اإلقرار بمس لة مشاركة سفن أجنبية  -3

 .ظ المصالح الوطنية المـغربية ـفي إطار اتــفاق تعاون دولي  يحففي منطـقة الصـيد الخاصة 

كل نشاط في منطقة الصيد الخالصة المغربية ومتعلق بمسائل البحث أو التنقيب العلمي   -4

 أو األثري  و الصادر من دولة أجنبية أو يقوم به أشــخاص و رعايا دولة أجنــبية في أي

 إطار كان  يجب أن يكون مـحل إذن مـسبق صادر من طرف الحكومة المغربية.  

و ما يميز منطقة الصيد هذه مقارنة مع منطقة الصيد التونسية هي أن منطقة الصيد المغربية 

 44/1423اعتبر  البحر اإلقليمي جزء منها في حين أن منطقة الصيد  التونسية في القانون 

ميل بحري قبل  11أميال بحرية و 72للمياه اإلقليمية تقع بين منطقة اعتبر  منطقة م صقة 

بودية بالقانون اميل بحري شمال رأس ق 11أن يعود التطابق بين البعدين بطول 

 ميل بحري، أما فيــما يخــص منطقة الصيد  11الذي مــد البحر اإلقليمي إلى  71/72/1403

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .220ص 70/73/1403تاريخ – 21السنة  -  3144العدد  –الجريدة الرسمية  -217
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المالطية فإنها هي األخرى اعتبر  البحر اإلقليمي و المنطقة المتاخمة جزء من منطقة 

الصة ، إال أن أمر الصيد فيها مختلف باعتبارها أكار تشددا من الصيد فيـما وراء الصيد الخ

ميل بحري كما رأينا سابقا ، والذي يبقى خالصا للمالطيــين بالـرغم من عضوية االتــحاد  11

 1403المــؤرخ في  155.03.1وعلى ضوء هذا القانون أصدر المغرب فيما بــعد الــقانون 

 (211يم الصيد البحري خاصة داخل منطقة الصيد الخاصة  المذكورة أع ه و المتعلق بتنظ

والذي بموجبه تم تحديد  - 1 -05-311-صدر المرسوم رقم  11/70/1405و بتاريخ 

اإلحداثيا  المتعلقة بالمياه الداخلية المغربية وأيضا البحر اإلقليمي و منطقة الصيد البحري 

 ( .211الخاصة  

وما ي حظ على هذا القانون أنه  حدد الحدود البحرية لألبعاد الا ثة المذكورة أع ه دون أن  

ي خذ بعين االعتبار مسائل األقاليم الشمالية و المتمالة في الجزر الواقعة تحت السيطرة  

خص االسبانية ، بحيث لم يتم استاناؤها في التحديد البحري على الواجهة المتوسطية  إال في ي

مضيق جبل طارق أين أكد على مس لة خط الوسط مع االهتمام بتحديده باإلحداثيا  

 (   يإلى  أ  من  رفـة باألحـنقاط معلم 17ديد ـالمضبوطة في الفصل الخام  معتمدا على تح

للبحر اإلقليمي         وفيما يخص طول هذه األبعاد فقد احتفظ بمعيار خط الوسط بالنسبة 

(  وحدد إحداثياتها في الواجهة األطلسية  بهذا المعيار 213البحري الخاصة  منطقة الصيد و

 حسب ما تقتضيه عرض الواجهة البحرية في الواجهة مع جزر الكناري  .

تماد إحداثيا  وفق خط إال أنه وعند تحديد إحداثياتها في الواجهة المتوسطية أشار إلى اع 

ميل بحري وهذا  نظرا لتقارب الحدود بين السواحل 07تــقل كايرا عن مسافة    الوسط أيضا

اإلفريقية في الواجهة المتوسطية المغربية بحيث تم اعتماد نف  السواحل األوربية و

اإلحداثيا  المتعلقة بالبحر اإلقليمي في هذه المنطقة على اعتبار أن أحكام وقـــواعد التـــقابل 

 لمغــربية و االســـبانية  ينـطبق على المنطقـتين معا بنـفـ  المـنطق وهذا فيبــين السواحل ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 3215 ص 12/11/1403 تاريخ  – 21السنة   -  3120العدد  –الجريدة الرسمية - 600

 . 1140ص 13/72/1405 تاريخ – 41السنة  -  3102العدد  –الجريدة الرسمية  -600

 ثم تسمية منطقة الصيد البــــــحري  ،منطقة الصيد البحري الخاص في الفصل الاالث  -النص العربي استعمل تسمية   -600

 الخاصة في الفــصل الرابع ، في حـــين أنها  احتفـــظت في النص الفرنسي بتســــمية واحــدة فــي جمـــيع المـــواد            

 .zone de pêche exclusive و هي:            
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( فيما يخص الواجهة البحرية 214الفصل الااني و الفصل الرابع من القانون المذكور  

ل المغربي  بحيث قبالة الساح Alboranالمتوسطية  و التي تحدد معالمها الجزيرة االسبانية 

 .ميل بحري 37( المغربية ال تزيد عن c3fأن المسافة بين الجزيرة المذكورة و منارة 

جزر الكناري على الواجهة األطلسية لها أيضا نف  األثر من حيث الحد  لإلشارة فقط فان 

من اتساع المياه الخاضعة للوالية الوطنية المغربية بجميع أبعادها بحيث أن أقرب نقطة بين 

ميل بحري فقط ، وبذلك  52ساحل مدينة طرفاية المغربية وساحل جزر الكناري ال يزيد عن 

 حدود البحرية بين الطرفين في ظل قاعدة خط الوسط .يمكن أن نتصور مدى اتساع ال

 

 الفرع الثاني: منطقة الصيد في ظل المنطقة االقتصادية الخالصة

 

يتضمن األمر بتنفيذ  1-21-104أصدر المغرب  ظهير شريف رقم  72/74/1421بتاريخ 

 ميل بحري من 177المنش ة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة  1-12القانون 

الصيد ومنطقة الصيد المحفوظة فان هذا  جال(، وفيما يخص م215الشواطئ المغربية  

القانون عمل مباشـــرة على احتواء  مس لة الصيد في نطـــاق القانون الدولي العام وذلــك 

تم إلغاء مفهوم منطقة الصيد ، تم اإلع ن عن المنطقة االقتصادية الخالصة  نه و بمجرد مافإ

( ، بحيث أشار الفصل الااني إلى 212بموجب قواعد التحويل في التسمية فقط   ةالخالص

بحيث          موضوع االختصاص الذي تملكه المملكة المغربية في إطار هذا البعد البحري

 اريع المقدمة  من طرف الوفــود ـل المشـع االختصاصا  التي كانت محـإلى جمي لتطرقا تم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هذه اإلحداثيا  هي : جهة البحر األبيض المتوسط  من الغرب إلى الشرق: -604

 ش  عرضا  35    57،53من طرف الميناء           

 غ    طـــوال 75    45،12                                

  إلى الحدود المغربية الجزائرية على ساحل البحر األبيض المتوسط          
 ش  عرضا  35   11،75                                

 غ    طـــوال 75   41،11                                

 . 544ص 72/75/1421تاريخ – 07السنة  -  3505العدد  –الجريدة الرسمية  -605

 ميل بحري تحسب من خطوط األساس وتقع ما وراء البحر  14هذا القانون أعلن عن إنشاء منطقة متاخمة بمسافة  -606

 -الفصل السابع  -اإلقليمي  و م صقة له         
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البحار فيما يخص المنطقة االقتصادية الخالصة        المتفاوضة أمام المؤتمر الاالث لقانون 

(،  ولذلك جاء الفصل الااني  من حيث 210و حقوق الدولة الساحلية و الدول األخرى فيها   

من االتفاقية التي صدر  فيما بعد ، ليتم في ذلك احتواء  52العموم مطابق لنص المادة 

خل المنطقة االقتصادية الخالصة  ية دامس لة الصيد كجزئية من ص حيا  الدولة المغرب

ظهـــير الشريف بماابة قـانون الذي ي تي  الفصل الاامن  منه  فيما بعد  يشير إلى تغيير الو

أين عمل على إلغاء السابق ،  1403مارس  71المؤرخ في  -1-03-111-رقم  يحمل 

هذا نظرا الحتواء القانون ه و المتعلقة بإنشاء منطقة الصيد الخاصة ،  مـن 2و 5،  4الفصول 

الجديد  الخاص بالمنطقة االقتصادية على جميع الحقوق و الص حيا  التي كانت للدولة 

 المغربية في إطار القانون المنشئ لمنطقة الصيد الخاصة .

ء بقاعلى إو كـت كيد على اإللغاء و االحتفاظ بالص حيا   جاء الفصل التاسع منه  ليشير  

قط  لق بتنظيم الصيد البحري ليتم فـو المتع 1403ؤرخ فــي المـ 1-03-155ن العمل بالقـانو

وتعوض بتسمية  1-03-155ـشار إليها في القانون الم -طقة الصيد الخالصةمن -تغيير تسمية 

وهو أحسن ما فعل المشرع المغـربي في هذه النقـطة    -بالمـنطــقة االقتصادية الخالـصة -

يمكن أن يحدث  خاصة بين الص حيا   الذي الص حيا  و القوانين  إلزالة كـل تـداخل في

 .المعترف بها في القانون الدولي وتلك التي تم إقرارها بموجب قوانين داخلية 

هذا التصور الذي اعتمده المشرع  كآلية في المغرب جاء مختلف عن ما كنا قد أشرنا إليه  

يث أن القانون التونسي الذي أعلن عن منطقة فيما يخص منطقة الصيد في تون  و مالطا  بح

بل أشار الفصل الرابع  1403لسنة  44لم يقم بإلغاء القانون  1775سنة اقتصادية خالصة 

إلى أن األحكام المتعلقة بمنطقة الصيد الخاصة  تبقى سارية  ، إال أن المنحى الذي سلكه 

من حيث  ن حيث الص حيا   والمغرب في هذه الحالة كان يتماشى مع المنطق القانوني م

قانون  اقية من أنه صادر قبل اعتماد اتفعلى الرغم ،ـقا قانونيا  أكار األولويا   و يعطي تناس

كما أشـرنا  من قبل وقبل التوقيع عليها أيضا من طرف المملكة المغـربية  1421البحار لسنة 

 . 17/11/1421اريخ بت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والتي لم تعرض للتوقيع  1421بتاريخ صدور القانون لم يكن قد تم اعتماد اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لسنة  -600

 .1421/ 17/11عليها إال بتاريخ         
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 الفرع الثالث: مشكلة التحديد البحري مع اسبانيا

 

مشكلة التحديد البحري يمكن أن تكون  لديها ارتباط باألقاليم البرية في حد ذاتها ، ومن ثم فان 

إثارة األزمة بين طرفين  في الحدود البحرية هو في الواقع  لي  سوى نتيجة لمشكلة أكبر 

اإلقليم البري في حد ذاته الـذي يعطي الحق في السيادة على االمتداد البحري  ،كما يمكن هي 

أن تكون المشكلة المترتبة عن التحديد البحري ليست سوى بسبب مد الوالية الوطنية نحو 

أعالي البحار واالدعاء بمنطقة بحرية ما ، وهذا دون التشاور بين دول الجوار ومنه تنش  

 .من حيث البعد الجغرافي أو متداخلة  ابقةادعاءا  متط

لنزاع بين المغرب و اسبانيا يدخل في نطاق الحالة األولى ، فقد سبق و أن تطرقنا من ا و 

    خ ل هذه الدراسة إلى ت ثير الجزر في الع قا  بين دول البحر األبيض المتوسط عموما

السيادة على بعض الجزر          ( من باب االدعاء ب212و بين المغرب و اسبانيا خصوصا 

سيمة،صخرة بادس،جزيرة ليلى( هذا إضافة إلى كل من مدينة    الجزر الجعفرية، جزر الح 

سبتة ومليلية ، وهذه المناطق بالنسبة السبانيا هي جزء من اإلقليم البري االسباني و ال مجال 

ألجل ذلك تطلق و لســيادة للتنازل عنها أو حتى فتح نقاش حول هذا األمر ألنها مرتبطة با

ه الجزر و المدن االسبانية أن ذيحق له من ثم( وplazas de sobrania   214عليها  تسـمية 

غاية المنطقة  إلى اإلقليميانط قا من البحر  لبحاراتتمتع بجميع الحقوق التي يمنحها قانون 

 .االقتصادية 

على الجزر المذكورة وال على سبتة ومليلية ، كون  عترف بسيادة اسبانيا الي  ف المغرب أما 

مكن أن نتكلم ،وبذلك ال ي(630)إفريقياأن هذا الوضع يشكل الحالة األخيرة ل سـتعمار في 

سوى صخرة بحرية ففي نظر المغرب هي ليست  alboran أما جزيرة ،عن امتداد بحري لها

  .1421يةمن اتفاق 111/3ية حسـب المادة طقة اقتصادكن أن تتحصل على منمي ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفرع األول. –المطلب الرابع  –المبحث الااني  -الفصل األول -نظر في هذا ما سبق في الباب الاانيأ -600

  629- plazas de sobrania = lieux de souveraineté, il sont cinq territoires localisés en Afrique  

du Nord près des côtes marocaines de la mer Méditerranée .il  sont parfois également désignés 

par le terme (Afríca Septentrional Española) qui veut dire Afrique du Nord espagnole . 

 ورد  عليها   31/75/1770في  1421المصادقة على اتفاقية  أثناءمر األ افيما يخص هذ بإع نكان المغرب قد قام  -601

 .17/11/1772اسبانيا بمذكرة مقدمة إلى األمين العام لألمم المتحدة مؤرخة في         
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فهي ال تتمتع بوضع الجزيرة القانوني وهي مسالة يترتب عنها رسما خاصا لخط ومن ثم 

كار نحو الشمال في التصور المغربي عنه في التصور أالوسط بين الدولتين بحيث يكون 

اسبانية و الضفة   ين الضفة الشمالية هأفالمغرب  يرسم خط الوسط على أساس  ،  االسباني

يرسمه  أكار نحو الجنوب ، بينما التصور االسباني  % 177 الجنوبية هي مغربية كاملة

و باغرا  على الساحل المغربي تتضمن المياه الخاصة  alboranوهذا نظرا لت ثير جزيرة 

تعتبر تلك الجزر جزء وطة( يب ماكن السيادة االسبانية   انظر الفرق بين التصورين في الخر

( ، وأمام هذا الوضع فانه ال يوجد كما أشرنا لحد تاريخ 231االسباني  الترابي اإلقليممن 

ه الدراسة أي اتفاق يخص التحديد البحري بين البلدين ، وبما أن نشاط الصيد ظـل ذه كتابة

 الزمن بيـن المغـرب  من حيث  محددة  بموجب اتفاقيا  خاصة  الوضع  تسوية  قائما فانه تم

لة  حل نهائي لمسلغاية التوصل  إلىجـل الضبط المؤقت  و هـذا و االتحاد األوروبي  من أ

 . البحرية بين البلدين  الحدود

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
631 - Juan Luis Suarez De Vivero: Eaux territoriales en  méditerranée et en mer noir- 

                                Étude commandé par  la commission de  la pêche  du parlement européen- 

                               décembre 2009-   in www.europarl.europa.eu/studies - p83-84. 

http://www.europarl.europa.eu/studies%20-%20p83-84
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 الفرع الرابع: منطقة الصيد في ظل االتفاقيات الدولية  

إن الهدف الذي من أجله أعلن المغرب عن إنشاء منطقة الصيد الخالصة والتي تحولت فيما  

بعد إلى منطقة اقتصادية خالصة ، هو منع  أو لنقل التقليل من استغ ل السفن األجنبية 

للاروا  البيولوجية في المياه المغربية التي كانت مهددة من حيث فقدان قدرتها على التجديد 

بحت  مرتع للــسفن الروسية و اليابانية و الكورية، إضافة إلى الســفن االسبــانية  بعدما أص

و البرتغالية ، و بإع ن منطقة الصيد وجد  السفن األجنبية نفسها مجبرة على االنصياع 

للتشريع المغربي وفي مقدمتها الحكومة االسبانية التي سعت ل نضواء للتشريعا  المغربية 

و الذي يعتبر بادرة 71/72/1423م اتفاق تعاون في مجال الصيد بداية من عن طريق إبرا

 ( .231ولى نحو تحقيق الهدف المنشود  أ

التي تتضمن مسائل متعلقة  1422و توالت اتفاقيا  الصيد مع االتحاد األوروبي بداية من 

إنزالها في  بعدد الصيادين المغاربة في السفن األوروبية ، كميا   الصيد التي يجب أن يتم

الموانئ المغربية ، آليا  الرقابة ،الوسائل المستعملة في الصيد ، كمية الصيد المسموح بها 

حسب األنواع المصطادة ، إضافة إلى الجانب المالي الذي يتضمن ث ثة أنواع ، مبالغ مالية 

مبالغ مبالغ مالية مقابل حجم الصيد الذي يتم اصطياده ، إضافة إلى ،مقابل رخص الصيد 

مالية تدفع مباشرة في شكل هبا  مالية لدعم قطاع الصيد في المغرب من أجل تجديد أسطول 

 الصيد وحماية البيئة البحرية .

مليون  32بمبلغ  1770/1711وقد قدر   حجم عوائد االتفاق مع االتحاد األوروبي للفترة 

هذا  ، (633) 1714/1712في االتفاقيا  لفترة  ومليون أور 47أورو سنويا ووصلت إلى 

إضافة إلى اتفاقيا  مع دول مال اليابان و روسيا التي عرفت ارتفاع في المقابل المالي       

و تقليص في حجم الصيد المسموح به ، تبقى اإلشارة إلى أن هذه االتفاقيا  تعرف 

ية اعتراضا  دولية خاصة داخل االتحاد األوروبي نتيجة اشتمالها لسواحل الصحراء الغرب

 التي هي في مفهوم القانون الدولي منطقة نزاع وبالتالي ال يحق التصرف فيها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
632- MOHAMED BENNOUNA : La zone économique exclusive marocaine- in Le Parlement  

                                            et la pratique législative au Maroc-Editions Toubkal-1985 /   p135. 

633- Voir les statistiques  sur le  cite de la commission européenne in     

                                         http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/agreementsM 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/agreementsM
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 منطقة الصيد المحفوظة  –الجزائر المطلب الرابع :

 

تتضمن انكسارا  كايــرة مقارنة بالسواحل تمتاز الواجهة البحرية الجزائرية ب نها ال 

عقد من المتوسطية األخرى، كما أنها  ال تملك جزر بعيدة في العمق البحري من  ش نها أن ت  

لة استغ ل لك  المجاورة ، وبالمقابل فان مس مس لة التحديد البحري مع الدول المقابلة أو ت

تغ ل العشوائي بحيث أنها كانت محط ثروا  هذه الواجهة  لم تكن في حماية تامة من االس

أنظار الصيادين اإلسبان منذ سقوط األندل  و بداية محاوال  االحت ل االسباني خاصة في 

الغرب الجزائري ،مع العلم أن الواجهة البحرية الجزائرية هي من كانت السبب في التعريف 

للدور الذي لعبته البحرية بالجزائر في المجتمع الدولي ولي  اإلقليم البري ، وهذا نظرا 

 .1237الجزائرية في الحوض المتوسط إلى غاية 

ومن ثم فاالهتمام البحري  قائم على ممارسة فعلية تاريخية و لي  كونه قائم على ع قة  

جوار فقط ، هذا على الرغم من أن التكوين الجيولوجي لما تحت المياه الجزائرية  ال يشكل 

ا وهذا نظرا ل نكسار السريع لجرفها القاري و انحصاره بطريقة حسد عليهحالة تضاريسية ت  

شكل مباشرة زاوية حادة نحو األعماق بشكل كبير لمسافة ال ضيقة في الشريط الساحلي  لي  

، اللهم إال في بعـض المنـاطـق ماـل عــرض فقط تزيد عن مئا   األمتار من الساحل 

(  و في عرض مدينة عنابة في  الساحل 234سـواحل بـني صـاف في الساحل  الغربي  

وبما أن األعماق الكبيرة ال تشكل مكان حيوي لتواجد األسماك بالمفهوم التجاري  ،الشرقي 

غنية،إال أن التيارا   الواقع الجغرافي ال يجعل من السواحل الجزائرية مناطق صيدفان 

البحرية القادمة من المحيط األطلسي عن طريق مضيق جبل طارق هي من تعمل على 

ولذلك كان حجم الاروة الناتجة عن الصيد  ، تعويض ذلك النقص  من حيث الاروا  السـمكية

يكار في السواحل الغربية و ينقص بدرجة أقل في السواحل الوسطى و الغربية ونتيجة هذه 

حقائق بدأ  مس لة الحماية لمناطق الصيد الجزائرية منذ فترة االستعمار واستمر  بعد ال

 االستق ل بقوانين تهدف إلى حماية الاروا  الطبيعية عن  طريق  مد الوالية الوطنية.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 غاية جزر حبيباس قبالة الجهة الغربية لرأس فالكون بمسافة    إلىهناك منطقة ممتدة من الجزر الجعفرية في المغرب  -604

 ميل بحري يعتبر فيها العمق قلي  مقارنة بالسواحل األخرى. 27تصل إلى حوالي         
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 القانونية في ظل الفترة االستعماريةالفرع األول:الحماية 

 
أصدر  فرنسا في الحقبة االستعمارية مجموعة من القوانين تخص المياه البحرية الجزائرية 

و نكتفي في دراستنا بالقوانين المتعلقة بموضوعنا مع استبعاد ، من حيث التنظيم و التحديد 

       المنظم للصيد  74/71/1251المراسيم التنظيمية ذا  االرتباط  بهذا المجال مال قانون 

إضافة إلى قوانين استخرار  1251نوفمبر 11مرسوم في  بو المطبق في الجزائر بموج

إضافة إلى مرسوم تنظيم  11/11/1223وم المرجان في كل من تون  والجزائر مال مرس

 أهم القوانين وهي : ىولذلك سنركز عل،  71/17/1432 الصيد لسنة

انون جاء تحت عنوان  قانون منع الصيد للسفن هذا الق :0000مارس   10قانون  -0

لى المادة األو يحدد هذا القانون ف  وقد ، (235 مياه اإلقليمية لفرنسا و الجزائراألجنبية في ال

أميال بحرية  يتم قياسها من  73منه ، البحر اإلقليمي أو المياه اإلقليمية لفرنسا و الجزائر بــ 

أما بالنسبة  ، de la laisse de basse mer (232تنحصر عليه المياه   يحد أدنى الجزر الذ

للخلجان فانه  يتم حسابها بداية من خط وهمي يربط  بين أقرب نقطتين في الخليج، بشـرط أن 

أميال بحرية ، على أن يتم فيما بعد إصدار مرسوم ينظم 17ال يزيد طول هذا الخط عن 

ال أمي 73ويحدد خطوط األساس المشار إليها في هذه المادة ، و بذلك حدد هذا القانون منطقة 

بحرية من السواحل الفرنسية و الجزائرية كمنطقة صيد خاصة ال يسمح فيها بالصيد 

   لألشخاص و السفن التي ال تتبع للعلم و القانون الفرنسي، وهو ما يعني القول أن األجانب 

 أميال بحرية. 73هم من بداية هذا التاريخ الصيد في هذه المنطقة المحددة بــ ال يحق ل

من هذا القــانون على اإلشارة إلى احتـرام قواعـد هـذا القـانون إلى  11المادة و قد عــملت 

سو في  مس لة  حرية الم حة  المعترف بها لسفن الصيد األجنبية  بما في ذلك حقها في الر 

عن كيفية ضبط المخالفا  في هذا القانون   17إلى  71وقد أشار  المواد  من  ،هذه المياه 

 عة الجزائية أمام المحاكم المختصة بها إقليميا ،إضافة إلى تحديد قــيمة الغرامة  ومباشرة المتاب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

635- loi ayant pour objet  d’interdire la péche  aux  étrangers  dans  les  eaux  territoriales  de   

        France et d’Algérie -in – code de l’Algerie   annoté - recueille chronologique -législation  

        Algérienne / par Robert Estoublon –Adolphe lefébure - Alger -   

        Adolphe Jourdan.libraire –éditeur Imprimeur –Libraire de L’Académie 1896- p 840-841. 

 

 سنة من هذا التاريخ  نف  المعيار. 44بعد  1421استعملت اتفاقية  -606
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(  وقد كان هذا القانون س باق في اإلشارة إلى 230كعــقوبة للسفن التي تخالف أحكامه  

منه  71ا استعمل في المادة فهوم الحقوق االستئاارية للدولة الساحلية في هذه المياه لم  م

مما يعني بداية االستئاار بهذه الاروا  la partie  réservée des eaux territoriales صيغة 

بطريقة منفردة يقصد منها ممارسة نوع من السيادة وهو ما يعني مد الوالية الوطنية  إلى هذا 

الجزء من المياه البحرية  بما أنه أخضعه للقضاء الفرنسي من حيث المتابعة الجزائية مع 

قط دون  ديد و التنظيم في مسائل الصيد البحري فاإلقرار بحرية الم حة و اقتصاره على التح

 يا فـي مياه البحر قبل هذا التاريخ .الحقوق األخرى المعترف بها عرفب اسمسال

خطوط  المستقيمة الهذا المرسوم جاء تحت عنوان تابيت :  0000ية جويل 10مرسوم  -0

( و جاء تطبيقا للمعطيا  التي 232في خلجان الجزائر و التي يقاس منها  البحر اإلقليمي  

التي أشار  إلى التحديد ال حق   1222مارس  71قانون من  71اإلشارة إليها في المادةتمت 

 منها البحر اإلقليمي في حدود ث ثة  أميال .حسب لخطوط  األساس  التي سي  

 11وقد قام هذا القانون بتحديد النقاط األساسية من الشرق الجزائري إلى الغرب بحيث حدد  

أميال بحرية  ليتم الربط  17خليجا  بنقطتين ال تزيد في جميع األحوال المسافة بينهما عن 

 أشاريحسب منه البحر اإلقليمي ، ثم  بينهما مباشرة بخط واحد يكون هو خط األساس الذي

عتمد إلى خطوط خاصة في الجهة الغربية بين الممرا  حول جزر حبيباس والتي  الذي ست  

لقياس البحر اإلقليمي ومنه منطقة الصيد بــ ث ثة أميال و التي يمنع فيها الصيد على 

ثر البالغ فيما بعد الصيادين األجانب و سفن الصيد األجنبية ، وهذا القانون كان له األ

االستق ل كون أن الجزائر لي  لها مشكل تحديد بحري مع الدول المقابلة فيما يخص اعتماد 

النقاط الخاصة التي ترسم منها الخطوط المستقيمة  لتحديد المياه اإلقليمية و ما يترتب عن 

 ن محل انتــقادلم يك 74/70/1222ذلك من أبعــاد بحرية ، كون أن المرسوم الصادر بتاريخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مع  – 71المادة  –فرنك فرنسي على األكار  157فرنك فرنسي على األقل و  12بين تتراوح العقوبة هي غرامة  - 600

 .-73المادة -إمكانية مضاعفة هذه الغرامة و العقوبة في حالة العود          

 

 638 - Décret portant fixation, pour les baies de l’Algérie, de la ligne a partir de laquelle la       

           Limite de la mer  territoriale  française  doit  être comptée pour  l’application de la loi     

         du 01  mars 1888, sur la pêche maritime. 

         In code de l’Algérie   annoté - recueille chronologique -législation  Algérienne                     

         par Robert Estoublon –Adolphe lefébure-op cit –p840-841. 
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وبذلك أصبحت الا ثة أميال بحرية قبالة  ، أو اعتراض أية دولة من الدول في تلك الفترة

الشواطئ الجزائرية تشكل مياه إقليمية ، وما دونها في اتجاه الشاطئ هي مياه داخلية تحسب 

، والجزائر يمكنها أن 74/70/1222تقيمة التي تم رسمها استنادا لمرسوم من الخطوط المس

وبذلك  ، لقانون  الدوليار قواعد االستخ ف طبقا لتعتمد نف  النقاط من هذا الجانب في إط

فان القوانين التي صدر  في هذا المجال بعد االستق ل لم تكن محل تعديل سلبي بل كانت 

أكار بالنسبة للقوانين الصادرة في الفترة االستعمارية   قلتدقيمحل تحسين للنقاط من باب ا

 وهو الموضوع الذي نتطرق إليه في الفرع الموالي .

 

 الفرع الثاني :دور التشريع الجزائري في تنظيم الصيد البحري 

 

مباشرة بعد االستغ ل عملت الجزائر على إظهار الرغبة في التعامل بمظاهر السيادة في كل 

و فيما يخص مس لة السيادة  من باب إبراز تحقيق مفهوم االستق ل في كل صوره ،صورها 

على االمتداد البحري وهو موضوع دراسة الحال فإننا نجد أن الجمهورية الجزائرية  الحدياة 

سبق ذكره و هذه القوانين  االستق ل قد أصدر  مجموعة من القوانين تهدف إلى تحقيق ما

 يلي : نشير إلى أهمها فيما

هذا القانون جاء تحت عنوان :  00/01/0060المؤرخ في  60/410المرسوم رقم  -0

وفي هذا المرسوم خرر التشريع الجزائري عن   (232مرسوم محدد المتداد المياه اإلقليمية  

المعطيا  القانونية التي ورثها عن الفترة االستعمارية التي كانت تعطي للمياه اإلقليمية بعد 

( ببعد بحري يتمال في 234أميال بحرية ، إال أن هذا القانون جاء في المادة األولي منه   73

القائمة آنذاك ، وهو ما بدأ يشكل نقطة التحول في ميل بحري استنادا إلى القواعد العرفية   11

 تعامل الدولة الجزائرية مع امتـداداتها البحـرية خارر التركة القانونية االستعمارية ، مع العلم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

638- décret n° 63-403 du 12 octobre 1963 fixant l’étendue des eaux territoriales. 

 

 . 1732ص  -15/17/1423تاريخ –السنة الاانية  -02الجريدة الرسمية  رقم  -600

 مع م حظة انه في هذه الفترة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  لم تكن تصدر إلى في النسخة الفرنسية و هذا          

 تاريخ صدور النسخة األولى  باللغة  بالعربية . 14/75/1424إلى غاية تاريخ          
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أين قامت بمــد  1401نة اية سبقيت على قاعـدة ث ثة أميال بحرية و هذا إلى غ أن فرنسا

 : المسائل التالية 473/23(، و ي حظ على القانون 247ميل بحري   11مياهها البحرية إلى 

، وهذه بصيغة التمديد لما هو قائم و إنما جاء في صيغة اإلع ن المنشئ  أنه لم ي تي -أ 

 ميل بحري.11بالتحديد بـ ( التي قامت 241منه   71راءة المادة المس لة نستشفها من خ ل ق

ط  التي يتم منها قياس عرض البحر اإلقليمي أو مس لة القانون لم يحدد النقطة أو النقا هذا -ب 

خطوط األساس العادية أو المستقيمة المعتمدة في القياس ، كما أنه لم يقم باإلشارة إليها  على 

 بموجب قانون خـاص. قغرار بعض القوانين التي تحيل على  مس لة التحديد ال ح

فيما  71/73/1222وهو ما يعني في هذا من الناحية القانونية بقاء العمل بالقانون الصادر 

 .بالنسبة لنقاط األساس في الخلجان 74/70/1222يخص نقطة انحصار الماء و القانون 

رهم هذا القانون حدد مس لة الصيد داخل البحر اإلقليمي للمواطنين الجزائريين دون غي -ج 

 إال في حالة األجنبي الذي يمنح له رخصة من  الحكومة الجزائرية تسمح له فيـها بالصـيد.

،  يمنع على السفن الحربية  األجنبية الدخول إلى البحر  الاانية منههذا القانون في المادة  -د  

 ن الحكومة الجزائرية.  بذلك م ذنإاإلقليمي الجزائري المحدد في المادة األولى  دون 

القانون الحالي لم يشر إلى أن االختصاص الوطني يمتد إلى المجال الجوي فوق المياه   -هـ  

اإلقليمية و إلى قاع المياه و باطن أرضها ، هذا على الرغم من أن اتفاقية جنيف لسنة 

المس لة  في المادة  المتعلقة بالبحر اإلقليمي التي صدر القانون في ظلها كانت تشير إلى 1452

لم  إال أنه ، الاانية، إضافة إلى أن امتداد الوالية باألبعاد الا ثة أصبحت تشكل قاعدة عرفية

يتم إنكار هذا الموضوع من طرف أية دولة أخرى ، وعلى الرغـم من ذلك فانه كان 

 ع تركياـان مونـت فيه اليـذي وقعـالمشكل المال ، يسـتحسن النص عليها تفاديا ألي مشكل ما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

640- la loi n°71-1060 du 24 décembre 1971 relative a la délimitation des eaux territoriales 

francaises/ Article 1-Les eaux territoriales françaises s'étendent jusqu'à une limite fixée à 12 

milles marins à partir des lignes de base,Les lignes de base sont la laisse de basse mer ainsi 

que les lignes de base droites et les lignes de fermeture des baies qui sont déterminées par 

décret,La souveraineté de l'Etat français s'étend à l'espace aérien ainsi qu'au lit at au sous-sol 

de la mer dans la limite des eaux territoriales.-// JORF du 30 décembre 1971 page 12899  

 

 641- Article 1:la largeur des eaux territoriales algérienne est  de douze milles marins. 
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نه ورغم جميع ما  أ( ،إال241في مس لة االخت ف في حدود السيادة بين البحر و الفضاء  

سبق فان مس لة التحديد البحري في الجزائر  بداية من هذا القانون فإنها كانت منطلقة بنوع 

مع  وتتضمن نوع من الجرأة مـقارنة ،  من التناسق مع القانون الدولي العرفي من جهة

 ط التي كانت متمسكة بقاعدة ث ثة أميال  .االدعاءا  بالسـيادة في البحر األبيض المتوس

هذا القانون جاء تحت عنوان أمر يتضمن : 00/01/0006المؤرخ في  06/04األمر رقم  -0

زائري التفرقة بين ( وفي هذا القانون بدأ المشرع الج243التنظيم العام للصيد البحري  

مناطق الصيد ، فعدد ث ثة مناطق للصيد البحري، الصيد على مستوى السواحل ، الصيد في 

عرض البحار و  الصيد البحري الكبير ، ثم جدد منع الصيد داخل المياه اإلقليمية  إال فيما  

و بذلك ، قة تشترط لهم الرخصة القانونية  المسب والذين بدورهم يخص المواطنين الجزائريين

فهم جليا أن الهدف من القانون الحالي هو تنظيم قطاع الصيد في السواحل األجنبية ولي  ي  

العمل على االستئاار بالاروا  البحرية بطريقة وطنية و منفردة ، كون أن المس لة و إن 

بغرض كانت متعلقة باروة ذا  مردودية اقتصادية ، فان األمر يبقى يحتار إلى آلية التنظيم 

 المحافظة على قدرة التجدد بالنسبة لألرصدة البيولوجية الموجودة .

أما السفن األجنبية فالقاعدة هي المنع من الصيد في المياه اإلقليمية  لكن مع السماح بنوع من  

الصيد بموجب رخصة ،على  أن يكون  الهدف من ذلك النشاط هو مسائل البحث العلمي     

نه الصيد على أ 71عرف في المادة منه بالصيد العلمي  فقط ، وهو الم   72أو ما أسمته المادة 

في هذه النقطة من شيء جديد كون أن  يوجدن لم ذي يهدف إلى الدراسة و البحث ، وإال

لة من قبل ، إال أنه هنا أشار إلى نوع الصيد الذي ع سبق له و أن أشار إلى هذه المس المشر

تمارسه السفن األجنبية ، وبالتالي يكون قد استبعد إمكانية قيام هذه السفن بعمليا   نأيمكن 

 حري التجاري و أكد على بقائه بطريقة استئاارية للسفن الجزائرية .الصيد الب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ها قامت بتحديد اإلقليم الجــوي فـيما وراء اليابــسة قبالة بحر ايـجة  اليــونان وانط قا من مفهوم السيادة اإلقليمية  فإن - 640

 أميال    72أميال بحـرية فيما اختار  ممارسة هــذه السيادة في اإلقــليم البــحري ببعد  17بـ 120/1403طبقا للقانون          

 أميال بحرية الخاصة  72و هذه المسالة تعارضها تركيا من حيث عدم االعتراف بالمجال الجــوي فيما وراء بحرية          

  .بالبحر اإلقليمي ، أنظر هذه النقـــطة في الباب الااني المبحــث الااني المطلب الرابع الفــرع الاالث من هذه الدراسة         

 

 . 552ص  -13/74/1400تاريخ –ة الرابعة عشرة السن -37الجريدة الرسمية  رقم  -640
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هذا القانون جاء تحت عنوان مرسوم : 14/10/0004المؤرخ في  04/000المرسوم رقم -0

يحدد الخطوط األساسية التي يقاس انط قا منها عرض المناطق البحرية التي تخضع للقضاء 

السابق  1423المؤرخ   23/473 استند إلى القانونالذي المرسوم  و( وه244الجزائري  

الذكر و المتعلق بالمياه اإلقليمية ، إال أن المادة األولى منه  أشار  إلى المناطق البحرية 

البحر اإلقليمي  منها ، وهو ما يفيد إلى  اسيمال -بصيغة الجمع  -للقضاء الوطني الخاضعة 

مية المعتمدة بموجب القانون  أن الجزائر تنوي اعتماد مناطق بحرية أخرى غير المياه اإلقلي

 وأهم المعطيا  التي جاء بها هذا القانون هي :

هذا القانون أشار إلى اعتماد  الجمهورية الجزائرية في النقطة التي تقاس منها المناطق  -أ

البحرية على نظام خطوط األساس المستقيمة التي تربط بين نقطتين  و الذي سي خذ كبداية 

تنحصر عليه المياه  يحد أدنى الجزر الذللمياه اإلقليمية و لي  نقطة  ىميل بحر 11لحساب 

 .1222مارس  71مالما كان عليه األمر في الفترة االستعمارية بموجب  القانون المؤرخ في  

هذا القانون بدأ بتحديد النقاط التي يربط بينها خط األساس انط قا  من السواحل الغربية   -ب

عند الحدود  الجزائرية المغربية إلى غاية السواحل الشرقية عند الحدود  الجزائرية التونسية 

وهذا على عك   االتجاه الذي سلكه المرسوم الصادر في الفترة االستعمارية  المؤرخ في  

 الخاص بخطـوط األساس المستقيمة في الخلجان من الشـرق إلى الـغرب.  74/70/1222

هذا القانون لما اعتمد خطوط األساس المستقيمة عمل على غلق الخلجان الجزائرية         -ج

و جعل خطوط األساس في مداخلها و بالتالي فان المياه اإلقليمية سيبدأ حسابها فيما وراء هذه 

خلجان مياه داخلية طبقا ميل بحري ، ومنه يمكن اعتبار مياه ال 11لشمال بعرض المياه إلى ا

 قانون البحار سـواء كانت القواعد العرفية منها أو المنصوص عليها إتفاقـيا.لقواعد 

نقطة رئيسية تتضمن كل منها نقاط ثنائية ثانوية  معلـــمة بنقطتين يرسم  11حدد القانون   -د

 .تهعشرة خريطة تشـير إلى بداية الخـط ونهايـومدعمة بــاثنتي ،   المعتمدمنهما خط األساس 

القانون استعمل الكاير من النقاط وهي مس لة تزيد من دقة اإلحداثيا  ومنه دقة نتيجة  -هـ 

 الساري قبل 74/70/1222قاط المعتــمدة في القانون وهذا مـقارنة بالنـ التحديد في حد ذاته ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 . 1171ص  -70/72/1424تاريخ  –السنة الواحدة والعشرون  -31الجريدة الرسمية  رقم  - 644
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ذلك والخاص بالخلجان الجزائرية فقط في الفترة االستعمارية ، إال أن مبدأ غلق الخلجان  

لكن دون أي اعتبار ، دون اإلع ن عنه و بخط مستقيم  في مدخله بقي كما كان من قبل 

 ة.   ون الساري في الفترة االستعماريانق( التي كانت كقاعدة في ال245أميال بحرية   17لمسافة

منه بمفهوم متناقض مع القانون الدولي للبحار  3القانون في النص العربي جاء في المادة  -و

أن المياه الواقعة داخل  73منه، بحيث اعتبر  المادة  1421من اتفاقية  2و  1وخاصة المواد

خطوط األساس هي مياه داخلية  و تخضع لجميع االختصاصا  الناتجة عن السيادة الوطنية 

 ة يعاب عليها أمرين :و هذه الصيغ

أنها أشار  إلى اعتبار المياه الواقعة داخل خطوط األساس المحددة ، وهو تعبير  األول: 

خاطئ تماما، كونه كان من المفروض أن تتم اإلشارة إلى ما دونها أو ما بعدها لكن األمر في 

نقطة  كل األحوال  ال يحتمل وصف داخلها ألن خطوط األســاس ليست إطار و لكن هي

بداية قياس فقط و بالتالي ال تحتمل وصف االستيعاب وإنما البعد الذي يحتمل االستيعاب          

 هو المنطقة البحرية التي سيتم قياسها انط قا منها فقط. 

 71هي أنه يفهــم  أن المياه التي تم تحديديها و التي هي المياه اإلقليمية بمفهوم المادة  لثاني:ا

عطت لها وصف المياه الداخلية بدليل ت كيد نص المادة على السيادة        أ   1421من اتفاقية 

 10و بالتالي لن تسمح فيه الجزائر بحق المرور البريء وهو أمر يتعارض مع نص المادة 

المحدد لعرض البحر اإلقليمي الجزائري  وهو  23/473وكذا نص القانون  1421من اتفاقية 

ذا كان المشرع الجزائري يقــصد بالمياه الداخلية هي المياه التي ما األمر غير مفهوم إال إ

نه أخضع المياه الداخلية و المياه اإلقليمية لنظام ون خطوط األساس في حد ذاتها ،أو أد

وإذا رجعنا إلى ، قانوني واحد وهو نظام السيادة الكاملة دون استاناء لحق المرور البريء 

ييستعمل  ألفاظ وصيغة  ال تالنص الفرنسي الصادر نجده  نف  المعنى و ذلك عندما  ؤد 

حيث أن هذه الصيغة ال   - les eaux situées en deçà des lignes de bases-ذكر:

 كان من المفروض  -en deçà  -ن لفظ أتتماشى و المفهوم الوارد في النص  العربي  بحيث 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الجزائر ، أيـن اعتمد   اـت عليهو التي وقعـ 1421المــتحدة لسنة هذا كون أن القـــانون صدر في ظل اتــفاقية األمم  -645

 مــيل بحري في مدخل الخليج كــ قصى حد ،مع اعتبارا             14ـها معيار جديـدا وهــو معيار مـن 4فقـــرة  17المــادة          

 منها.  2 -5أخرى  في الفقرة           
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أي عك  ما وراء ذلك    و يصبح منه القصد  ما دون ذلك -  -au deçàأن يصاغ  في شكل 

سيكون له نف  المعني أي ما قبله أو ما دونه    -En deçà -وحتى بالصيغة الحالية فان لفظ 

(  وبذلك  كان يمكن القول أن المشرع أراد القول ب ن المياه الداخلية هي المياه  التي 242 

 توجد ما قبل خطوط األساس  ولي  وراءها أو حتى بداخلها.

تحليل سيصبح التشريع الجزائري متماشيا مع القانون الدولي العام على عك  وفي هذا ال 

د المفهوم مما أعطى االنطباع ب ن المشرع الجزائري يريد ق  اللفظ المستعمل  و الذي ع  

إخضاع البحر اإلقليمي و المياه الداخلية لنظام واحد و بهدف واحد هو عدم القبول بحرية 

دعمه وجهة نظر تالمنحى ،هذا لبريء لجميع السفن بدون استاناء الم حة في سياق المرور ا

المتعلق بتنظيم مرور السفن الحربية  144 -01المشرع التي صدر  قبل ذلك  في المرسوم 

( والذي اشترط الرخصة المسبقة من 240األجنبية بالمياه اإلقليمية الجزائرية في زمن السلم  

سو ،الشيء الذي يظهر نوع من  السلطا  الجزائرية سواء تعلق األمر بالعبور أو الر 

الحساسية التي توليها الجزائر بالنسبة لفكرة الحرية و الم حة طبقا لقواعد حق المرور 

  1452من اتفاقية البحر اإلقليمي  لسنة  15و  14البريء التي تمت اإلشارة إليها في المادة 

 السائد آنذاك .التي ليست سوى انعكاس لقواعد القانون العرفي و 

وقد حرصت الجزائر على إظهار هذا الموقف لما قامت بالتوقيع على اتفاقية  لقانون البحار  

، وهو التوقيع  الذي كان مصحوب بإع ن يتضمن مجموعة من النقاط  تم  المسائل 1421

ي المياه  السيادية في الجزائر و التي منها مس لة تنظيم فكرة  المرور البريء  للسفن الحربية ف

، وفي هذا كله  144 -01ألحكام المرسوم  ا( وفق242الداخلية و المياه اإلقليمية الجزائرية  

ما يفيد إظهار رغبة لدى السلطا  الجزائرية في بسط السيادة بالمفهوم الواسع دون تفرقة بين 

 المنطقتين البحريتين ، لكن على العك  من ذلك ، نجد  أن المواد األولى و الاانية والاالاة من 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
646-  au-deçà  par oppo à au-delà / voir le dictionnaire  HACHATTE édition 2010- p115 

 .1307ص  -10/17/1401تاريخ  –السنة التاسعة  -22الجريدة الرسمية رقم  - 640

648-  Le Gouvernement   algérien  déclare, conformément   aux dispositions  de  la  part e II   

          section 3 - sous sections A et C de la Convention, que tout passage de navire de guerre 

dans les eaux territoriales algériennes est soumis à autorisation préalable de quinze (15) jours 

sauf pour les cas de force majeure prévus par la Convention. 

 In –Traités multilatéraux déposés auprès du secrétaire générale - Etat au 31 décembre2001  

volume ii  partie i , chapitres xii  , et partie ii/p 228-xxi 6 droit de la mer.   
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فرقت بـين  المياه الداخلية و المـياه اإلقليمية  مــن حيت التســمية   01/144المرسوم  رقم 

كانت التقسيم البحري  1401فضية و ذكرتهما مجتمعتين ، مما يعني أنه في سنة لـال

داخلية الجزائري يتضمن نف  التصور القائم في القانون الدولي القائم على التفرقة  بين مياه 

ومياه إقليمية و كلى المنطقتين  مختلفتين من حيث االختصاصا  و الحقوق ، وهو التصور 

الذي يمكن أن يؤكد  أن المشرع الجزائري تعمد إخضاع المياه  اإلقليمية و المياه الداخلية إلى 

 . 24/121نظام واحد هو نظام المياه الداخلية  بدليل حرفية النص في المرسوم 

ذه المس لة  ستضع الجزائر في معضلة عدم توافق قوانينها الداخلية مع االتفاقيا  إال أن ه

الدولية التي أبرمتها وهي مس لة فصل فيها الدستور الجزائري الساري المفعول آنذاك في 

بحيث  أعطى لها قيمة القانون الداخلي دون أن يتكلم عن مس لة السمو التي  154المادة 

 131في المـــادة  1442وفي دستور  113في المادة  1424تور جاء  فيما بعد في دس

الذي كان يشير إلى األمر  1402على عك  الوضع في دستور ، بالنــص الحرفي عليه 

إلى أنه إذا حصل تناقض بين اتفاقية  ما  127خاصة عندما ذكر في المادة   بالضمنية ،

ل الدستور و لي   تعديل االتفاقية ، فما بال والدستور فانه ال تتم المصادقة عليها إال بعد تعدي

القانون العادي وهو ما يؤكد السمو في الواقع حتى في غياب النص الحرفي ، كون أن 

الجزائر تؤكد على احترام التزاماتها الدولية أوال و قبل كل شيء، وهي مس لة مهمة لمكانة 

في شكل المعاهدا  و االتفاقيا   أي دولة من حيث مصداقية الوفاء بااللتزاما  المعبر عنها

 بين أشخاص القانون الدولي .

ومهما يكن فان المعطيا  السابقة في حالة النزاع ال يمكن أن تفسر إال من خ ل قواعد  

القانون الدولي  العرفية أو االتفاقية التي تنظمها ، مهما كان شكل الهيئة التي يطرح عليها 

( ومن ثم فان التصور الذي  يمكن أن يتحمله النص 244  حل النزاع  فيما يخص هذه النقطة

هو الصيغة الموجودة في النص الفرنسي كونه األقرب إلى تجسيد التزاما  الجزائر الدولية  

من  15والتي كانت تعبر في الغالب عن التطابق مع قواعد القانون الدولي بدليل إشارة المادة  

 . 1421الخالصة قبل سنة  ةقة االقتصاديإلى الجرف القاري و المنط 1402دستور 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ية أو حتى محكمة  خاصة على سواء تعلق األمر بمحكمة العدل الدولية أو محكمة تحكيم بموجب  اتفاقية تحكيم دول  -640

  .غرار محكمة قانون البحار        
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هذا القانون جاء تحت عنوان مرسوم : 00/15/0004المؤرخ في  04/00المرسوم رقم  -4

(، ومن ثم فان هذا القانون هو 257تشريعي  يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحر ي  

ما يحدد اإلطار التشريعي لمس لة الاروا  البيولوجية المتواجدة في المياه الجزائرية و هو 

وان كانت مس لة اإلطار المكاني التنظيم الذي يتمحور حول المجال النوعي و المكاني معا ، 

و الحيز الذي يمارس فيه الصيد هو ما يهمنا أكار كون أن هذا القانون هو من قام باإلع ن 

في المادة األولى   une zone de pêche réservée (651)عن منطقة محفوظة للصيد البحري 

و السادسة منه ، ولقد جاء هذا القانون بمعطيا  جديدة تميزه عن غيره من التشريعا  

 السابقة  في مجال الصيد البحري  من عدة مستويا  متداخلة  نجملها فيما يلي: 

هذا القانون أعلن عن توسيع السيادة الوطنية إلى الموارد الموجودة ما وراء المياه  -0 

 المستعملة في ولنت مل الصيغةمية عن طريق إنشاء منطقة محفوظة للصيد البحري، اإلقلي

     L’éxtention de la souvrainté  nationaleتوسيع السيادة  الوطنية  -نص المادة األولى منه 

حيز التـــنفيذ   1421وحتى نكون في اإلطار الزمني ، القانون الحالي صدر قبل دخول اتفاقية 

 1421، كما أنه صدر بعد توقـيع الجزائر على اتــفاقية  12/11/1444تاريخ الحق وهو في 

، بمعنى أن قواعد القانون الدولي 11/72/1442وقبل التصديق عليها في تاريخ الحق وهو 

العرفي هي السائدة بالنسبة للجزائر ، وال يوجد ما يمنع في التعامل الدولي العرفي من إقرار 

صة بالجزائر ، أو لنقل ال يوجد ما يمنع الجزائر من مد سيادتها الوطنية إلى منطقة صيد خا

ما وراء المياه اإلقليمية الجزائرية ، لكن على أن يقتصر هذا التمديد للسيادة الوطنية من حيث 

 ميل بحري . 11المكان اختصاص محدد وهو الموارد الموجودة ما وراء 

السابقة احترم التفرقة بين المناطق البحرية الموجودة  القانون الحالي على عك  القوانين-0

في القانون الدولي و بذلك فقد أشار في الفقرة األخيرة  من المادة الاالاة إلى أن المياه التي 

تخضع للقضاء الوطني هي المياه الداخلية ، والمياه اإلقليمية أو منطقة الصيد المحفوظة  وقد 

 نص على أساس أنه يفيد الخيار في اللغة العربية في حين استعمل تم استعمال لفظ   أو ( في ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .75ص  -11/72/1444تاريخ  –السنة الواحدة والا ثون  -47الجريدة الرسمية رقم  - -651

 في اإلشارة إلى منطــقة الصيد التونـــسية و هذا  في   une zone réservéسبق للقانون التونسي وان استعمل لفظ  -650

 . 35/1421القانون عدد         
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( وهو ما يفيد الضم إلى ما سبقه وهو et la zone de pêche réservée النص الفرنسي لفظ  

هذه المنطقة  الوطنية إلىالسيادة  عن توسيعما كان يقصده المـشرع مادام أنه سـبق و أن تكلم 

  .وهو ما يعني بالضرورة إخضاعها أيضا إلى القضاء الوطني  رمـز السيادة الوطـنية

القانون أشار إلى تمديد الوالية الوطنية لتشمل الموارد  الموجودة ما وراء المياه اإلقليمية     -0

دون أن يقتصر باإلشارة إلى موارد أخرى غير تلك المتعلقة بالصيد، أو الموارد البيولوجية 

خيرة الحية كون أن االتفاقيا  الدولية فرقت بين الموارد الحية و الموارد غير الحية وهذه األ

تخرر عن نطاق منطقة الصيد طبقا لقواعد القانون الدولي العام العرفي ،كونها من حقوق 

 أو في إطار الحقوق حول الجرف القاري. الساحلية في المنطقة االقتصادية الدولة 

هذا القانون في المادة السادسة منه حدد نطاق مكاني لمنطقة الصيد المحفوظة و التي  -4

 إلىالغربية مي  بحريا بين الحدود البحرية  31خطوط األساس بعرض جعلها تحسب من 

  .مي  بحريا من رأس تن  إلى غـاية أقصى الحدود البحرية الشرقــية 51تن ، و  رأسغاية 

منع السفن األجنبية  من الصيد في منطقة الصيد المحفوظة بما  11هذا القانون في المادة  -5

ه السفن أن تباشر عمليا  صيد ة ، وكاستاناء يمكن لهذالمياه الداخليفيها المياه اإلقليمية و 

 برخصة مسبقة للقيام بعمليا  صيد خاصة متعلقة نوعين :

 .1فقرة  11القيام بعمليا  صيد ذو طابع علمي وتهدف إلى البحث حسب تسميتها ،المادة  - أ 

 .(251ل فقط دون غيرها القيام بعمليا  صيد تجاري منصب على األسماك كايرة الترحا -ب

كل سفينة أجنبية تمارس الصيد في المنطقة الصيد المحفوظة بدون رخصة ، يعاقب  -6

حسب المادة   1777.777در إلى  377.777ربانها أو المسئول فيها عن الم حة بغرامة من 

غاية دفع الغرامة ، وفي حالة العود ترفع  إلىمن القانون مع إبقاء الحجز على السفينة  47

 .فينـةادرة السمع مص 41در حسب المادة  4777.777در إلى  277.777قيمة الغرامة من  

سو في منطقة  11المادة  -0 من هذا القانون أقر  بحق الم حة و حرية اإلبحار و الــر 

شرط أن تحترم التشريع الصيد المحفوظة لسفن الصيد األجنبية وفقا لقواعد حق المرور ب

الجزائري فيما يخص الم حة وكذا تنظيما  الصيد في المياه الخاضعة للقضاء الوطني. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

652- Voir  convention de1982 -ANNEXE I /Grands migrateurs / 17 espèces don’t: - Thon – 

                                       Auxide –  martin –voilier-  espadon –   sauri –requin- brème de mer. 
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يحدث بــعد نشــره ( ولــم 653هذا القانون تم نــشره في النــشرة الــدورية  لـقانون البحار 

أو إصداره أي رد فعل بما يفيد االعتراض من طرف دول الجوار أو دول أخرى تدعى 

ما فعلت بريطانيا التي ادعت بالحقوق التاريخية   بحقوق ما في المنطقة البحرية المعنية ،مال

        في مجال الصيد في المياه التي أعلنتها أيسلندا منطقة صيد وأخضعتها للقضاء الوطني 

السابق الذكر لتطابق االختصاص    02/24وقد عمل هذا القانون على إلغاء أحكام األمر 

م لمسائل الصيد في الجزائر ، و بعد ذلك تتابعت القوانين نظ  ن يبقى هو اإلطار الم  على أ

الجزائرية ذا  االرتباط و التي عملت على ت كيد مس لة إخضاع المنطقة الممتدة إلى ما وراء 

لمياه اإلقليمية  إلى الوالية الوطنية الجزائرية خاصة في مجـــال الصيد  بدواعي حماية  ا

 الاروا  البيولوجية و تنظيم مس لة استغ لها بطريقة تحفظ تجدد األرصدة.  

هذا القانون جاء تحت عنوان قانون : 10/10/0110المؤرخ في  10/00القانون  رقم  -5

( ، وميزة هذا القانون أنه أشار في ديباجته إلى 254ة المائيا  يتعلق بالصيد البحري وتربي

االتفاقيا  الدولية التي ارتبطت بها الجزائر في مجال قانون البحار و الصيد والمحافظة على 

البيئة  البحرية ، وقد بدأ هذا القانون بتعداد مناطق المياه الخاضعة للقضاء الوطني ، بحـيث 

لمياه اإلقليمية، ومياه منطقة الصيد المحفوظة و هذا بطريقة صريحة ال ذكر المياه الداخلية، ا

منه إلى أن هذا القانون يهدف إلى  73تترك أي مجال للخلط أو االلتباس ، كما ذكر  المادة 

يد البحري وتربية المائيا  وفقا ل لتزاما  الدولية صلتحديد القواعد العامة لتسيير و تنمية ال

 ل الموارد البيولوجية وحفظها في المياه الخاضعة للقضاء الوطني . للجزائر في استغ 

 51غربا و 31وهذا التبرير في الواقع هو بماابة تبرير الحق لمد الوالية الوطنية إلى غاية 

 مة مع القانون الــدولي العام ـة متناغـيجعل من منطقة الصيد المحفوظ شرقا بشكلميل بحري 

لة الصيد في المناطق الا ث الخاضعة للقضاء الوطني  لى أن مس إ 11و قد أشار  المادة 

ئريين هي حق منفرد لسفن الصيد الجزائرية أو السفن المؤجرة من طرف أشخاص جزا

أشار  إلى إمكانية الترخيص المؤقت لسفن الصيد  13ن المادة طبيعيين أو معنويين ، إال أ

 يد المحفوظة فقط دون المـياه األخــرى على األجنبية لممارسة الصيد التجاري في منطقة الص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

653- Bulletin du droit de la mer- n° 20/ 1445  p  14  

 .73ص  -72/70/1771تاريخ  –السنة الاامنة والا ثون  -32الجريدة الرسمية رقم  - -654
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أنه يمكن الترخيص للسفن األجنبية بممارسة الصيد العلمي والصيد التجاري لألسماك الكايرة 

 10( وقد قام هذا القانون في المادة 255الترحال في المياه الخاضعة للقضاء الوطني عموما  

 يم مناطق الصيد في الجزائر إلى ث ثة مناطق هي :منه إلى تقس

منطقة الصيد الساحلي : وهو نشاط الصيد الممارس داخل المياه الداخلية فيما دون خطـوط  -أ

  .من القانون،وهو خاص بسفن الصيد الجزائرية ذا  حمولة بسيطة 37حسب المادة  األساس

يمارس دخل المياه اإلقليمية و منطقة ـ منطقة الصيد في عرض البحر : وهو الصيد الذي  ب

من القانون ، وهو مخصص للسفن الجزائرية في صيغ   31الصيد المحفوظة حسب المادة 

 نمختلفة  سواء كانت تحمل العلم الوطني أو العلم األجنبي ومسيرة من أشخاص جزائريي

( إال أنه يمكن للسفن 252أو معنويين أو سفينة تحمل العلم األجنبي وهي مست جرة  نطبيعيي

أميال بحرية من خطوط  72األجنبية ممارسة  صيد األنواع كايرة االرتحال لكن فيما وراء 

ميل بحري  من الحدود  12األساس ، أي في الشطر الخارجي من البحر اإلقليمي وفي 

ميل بحري من رأس تن  إلى غاية الحدود الشرقــية    42، والغربية إلى غاية رأس تن  

 الفــقرة الاانية  من القانون.   34من  منطقة الصيد المحفوظة وهذا حسب أحكام المادة 

منطقة الصيد الكبير: و هي المنطقة الواقعة فيما وراء منطقة الصيد المحفوظة  وهي  - ج

اروا  العلى السفن التي تحمل الراية الجزائرية دون منطقة ال تملك فيها الجزائر الوالية إال 

البيولوجية لتلك المنطقة ، إال أن الجزائر تلتزم فيها باحترام االتفاقيا  الدولية ذا  العـــ قة 

 و خاصة تلك التي تحدد نصيب كـل دولة في صــيد نوع معــين من األسماك  في فترة محددة   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لم تفرق بين المناطق البحرية  الجــزائرية  بالنـــسبة للسفن األجنبية التي تريد صيد األسماك  14من المادة  71الفقرة  -655

 34/1ه السفن الصيد في المياه اإلقليمية أو حتى المياه الداخلية؟ الجواب  طبقا للمادة كايرة الترحال ، فهل يمكن لهذ          

أميال بحرية  72هو ال  كون أن المادة السالفة الذكر  ال تسمح للسفن األجنبية بصيد األسماك كايرة االرتحال إال فيما وراء 

 هو مخصص للسفن الجزائرية و حدها .من خط األساس ، وما دونها ف

في والواقع أن صيد األسماك كايرة االرتحال مرتبط بتحديد الكمية التي تستطيع السفن الجزائرية صيدها ، فان              

م غطت تلك القدرة الكمية المسموح بصيدها وفق االتفاقيا  الدولية ، فانه ال مجال للترخيص لألجانب بالصيد ، أما إذا ل

بصيدها في جميع المياه الجزائرية بمقابل رسوم  ةتغطي السفن الوطنية الحجم المحدد للجزائر فيمكن السماح للسفن األجنبي

صيد  كونها غير مستقرة في منطقة بحرية محددة و أن لم يتم اصطيادها في الجزائر فانه سيتم صيدها في دول الجوار و لن 

 من الحفاظ عليها و ال من الحقوق المترتبة عن رخصة الصيد .تنتفع الجزائر حينها من شيء ، ال 

 

 و الـــذي يحدد شــروط  تدخل سفن  12/11/1771المؤرخ في  414-71و هي مسالة أكدها المرسوم التنـــفيذي رقم  -656

المؤرخة في  34نة الس -27الجريدة الرسمية رقم  –الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني و كيفياته         

الـــذي يحدد شــروط  تدخل سفن  الصيد البحري في  471-/70. قبل أن تلغى بالمرسوم التنفيذي 12ص -74/11/1771

 .72ص -12/11/1770المؤرخة في  44السنة  -27المياه الخاضعة للقضاء الوطني و كيفياته الجريدة الرسمية رقم 
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(  250اخت فا في الطرح من قــانون إلى آخر  وقد عرفت هذه التقسيما  لمناطق الصيد 

على مس لة حرية المرور في المياه الجزائرية لســـفن الصــيد األجـــنبية  15 وقد أكد  المادة

سو الم   برر داخل هذه المياه التي تخضع للقضاء الوطني ، وقد عمل هذا القانون في أو الر 

منه و المتعلقة بإع ن منطقة  72عدا المادة  ما 44/13منه إلى إلغاء القانون  174المادة 

 الصيد المحــفوظة ،  وهــو ما يعني  تمسك الجزائر بهذه المنطـــقة  بهـــدف حماية الاروا 

البيولوجية الموجودة بها و العمل على تنظيم مس لة استغ لها و الحيلــولة دون  انقراضها  

المحيط الحيوي للبيئة  البـــحرية و بالمقابل   بما يضمن تجديد أرصدتها من أجل ضمان توفير

ت فيه فرص العمل و ازداد ل  بقاء ديناميكية النشاط المهني في قطاع الصيد البحري في وقت ق  

 الطلب على توفير مناصب الشغل .

هذا المرسوم جاء تحت عنوان  :00/00/0110المؤرخ في  400-10المرسوم التنفيذي -2

( وهو يهدف إلى تنظيم نشاط 252سة الصيد البحري و كيفياتها  مرسوم يحدد شروط ممار

الصيد فيما يخص رخص الصيد  والسفن وأنواع الصيد و حصصه، وهو اآلخر جاء بتقسيم 

منه إلى ثـ ثة منـاطق يتم قياسها انط قا من  31خاص لمناطق الصيد بحـيث أشار  المادة 

 ولي  األساسية وهذه المـناطق هي :  - les alignements de référence -الخطوط المرجعية

 أميال بحــرية انط قا من الخطوط المرجعية  72منـطقة الصيد البحـري  وهي بعــرض  -  أ

مــيل بحــري من الخطوط المــرجعية  17أميال و  72منطقة الصيد البحري وهي مابين  -ب

البحري في عرض البحر و المشرع منطقة الصيد البحري الواقعة ما وراء منطقة الصيد  -ج

لمنطقة عرض البحر اللهم إال إذا قصد المنطقة المشار إليها في المادة  هنا لم يعطي مفهوم

وهي المنطقة الخاضعة للقضاء الوطني ، مما يعني أن المنطقة   71/11من القانون 31

 ذا التصور صحيحا المقصودة هـي التي تـتواجد ما بعد منطقة الصيد المحفوظة ، وإذا كان  ه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن  شروط  ممارسة  الصيد البحري ويضبط  كيفياتها    42/111مرسوم  تنفيذي رقم   72/74/1442صدر في  -650

منه إلى مناطق  4(، أين أشار  المادة  72ص 17/74/1442مؤرخة في  33السنة -11 الجريدة الرسمية  رقم -      

أميال بحرية  انط قا من خطوط األساس منطقة  73الصيد الا ث وهي منطقة الصيد البحري الساحلي وهي منطقة بعرض 

ميل بحري ، ومنطقة الصيد البحري الكبير وهي منطقة تقع  11أميال بحرية و  73الصيد البحري في عرض البحر تقع بين 

 المحدد لشروط ممارسة الصيد البحري. 73/421ميل بحري، إال أن هذا التقسيم تم إلغاؤه بصدور القانون  11ما وراء 

 

 .74ص  -14/11/1773تاريخ  – 47السنة  -02الجريدة الرسمية رقم  - -650
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ميل بحري إلى غاية الحدود الخارجية لمنطقة  17فانه لم يتم ضبط المنطقة المتواجدة ما بين  

الصيد المحفوظة وهي مسالة   تحتار إلى تدقيق خاصة في إطار إمكانية السماح للسفن 

 أناألجنبية بالصيد في المناطق الخاضعة للقضاء الوطني من جهة ومن جهة أخرى كون 

يا  محددة من حيث الحمولة  للسفن التي يسمح لها بالصيد في كل القانون يحدد خصوص

صدر قرار السيد وزير  فقرة أخيرة من هذا القانون  31  منطقة من المناطق ، وتطبيقا للمادة

يتضمن تحديد الخطوط   11/70/1774الصيد البحري و الموارد الصيدية  المؤرخ 

( وهي عبارة عن نقاط  تلتقي أحيانا لكن 254المرجعية التي تحدد مناطق الصيد البحرية  

لي  كايرا مع النقاط التي تم اعتمادها لرسم خطوط األساس التي  يقاس منها عرض المناطق 

، إال أن المشرع لم يشر إلى 121-24البحرية التي تخضع للقضاء الجزائري طبقا للمرسوم 

مناطق الصيد الجزائرية       الضرورة التي دفعت إلى اعتماد نقاط تحديد خاصة  تقاس منها

 ها الجزائر لقياس المناطق  البحرية األخرى.تو استبعد النقاط التي اعتمد

تقاس  -les alignements de référence -وتجدر اإلشارة هنا  إلى أن الخطوط المرجعية 

أما منطقة الصيد المحفوظة المنشــ ة  منها مناطق الصيد طبقا للتقسيم الداخلي لها فقط  ،

تبقى  تعتمد خطوط  12/75/1444المؤرخ في  44/13المرسوم رقم من  72بموجب المادة 

في مس لة قياس 74/72/1424المؤرخ في  24/121األساس  المشار إليها في المرسوم رقم 

رية  الوسطى ميل بحري في الواجهة البح 51ميل بحري  في الواجهة البحرية  الغربية و 31

و الشرقية انط قا من رأس تن   في اتجاه الشرق ، وتجدر  اإلشارة إلى أن الخطوط 

المرجعية  التي تقاس منها المناطق البحرية تتواجد في الغالب خلف خطوط األساس التي 

يقاس منها البحر اإلقليمي في اتجاه البر ، بما يفيد أنها أدخلت في حمايتها تقريبا المياه 

على جميع المناطق البحرية   أقرب منطقة من الساحل و هذا بهدف بسط الحماية إلىاحلية الس

ـمارسا  الداخلية اهرة في مفهوم سياسة حماية المحـيط البحري من أخطــار الممصلحة ظل

للصيد غير المشروعة ، في حين أن خطوط األساس  المستقيمة تم دفعها للنقاط الخارجية 

ـد  القانون المـياه الداخلية و فـق ما تسـمح به قواع كـبر قـدر ممـكن مـنبغية الحصول على أ

 الدولي للبحار.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ةو إذا كانت الجزائر قد عرفت ت خرا في مس لة منح قطاع الصيد البحري األهمية ال زم 

اليوم   إلىلمرحلة التي بدأ  من الامانينا  بعد االستق ل  مقارنة بالقطاعا  األخرى ، فان ا

عرفت تحول في النظر نحو االهتمام أكار بهذا المجال و هي الحالة التي تعكسها كارة 

القوانين  والمراسيم التنفيذية و القرارا   التي صدر   ضمن الترسانة التشريعية في مجال 

وهو واقع جاء بعد أن أعطت الجزائر قراءة مغايرة لمفهوم المياه  الصيد و تربية المائيا  ،

لبحرية من مجال للسيادة إلى مجال لتطوير االقتصاد، وهو الوضع الذي ال يمكن الوصول ا

و في هذا  ، إليه إال بعد فرض قوانين الدولة وتنظيماتها وفق ما يسمح به القانون الدولي

و المتضمن  1774نوفمبر  72المؤرخ في  344-74السياق صدر المرسوم الرئاسي رقم 

ميل بحري  من خطوط األساس   14( بعرض 227بحر اإلقليمي  ت سي  منطقة متاخمة لل

من اتفاقية قانون البحار  373 و 33تمارس فيه الدولة الص حيا  المخولة لها طبقا للمادة 

      التي تهدف إلى  فرض احترام القوانين المتعلقة بالجــمارك و الضرائب و  1421لسنة 

حـماية األشـياء ذا  الطابع التاريخـي  و المتواجدة و الصحة وقواعـد الهـجرة ، إضافة إلى 

في أعماق البحر ومنع كل اتجار بها ، وفي هذا  داللة على تحول الجزائر نحو االهتمام أكار 

 بالبحر وثرواته وهي مس لة ال تتم إال بالحماية القانونية وفرض الوالية الوطنية. 

 

 الفرع الثالث : أثر منطقة الصيد المحفوظة في العالقات مع دول الجوار  

 

الجزائر لي  لها مـــشاكل مع دول الجوار فيما يخص الحــدود البحرية وهــذا عك  تون   

و المغرب ، فقد رأينا كيف تعامل االيطاليين مع منطقة الصيد التونسية وكيف كانت تحدث 

وحراس السواحل التونسيين إلى أن  وصلت إلى إط ق  نالمناوشا  مع الصيادين االيطاليي

الصيد االيطالية ، وكيف كان االدعاء االيطالي الرسمي فيما يخص مس لة  النار ضد سفن 

والذي لم ينتهي إال بعد إبرام مجموعة من االتفاقيا   IL Mammelloneالصيد في  منطقة 

انتهت إلى إقرار ايطاليا بمنطــقة الصيد التونسية ، أما من جهة المغرب فان األمر لم يكن 

سه  من حيث التطبيق ال على المغاربة و ال على االسبان ومن ورائهم االتحاد األوروبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وهذا نظرا  للضغط الكبير الذي كان يمارسه الصيادون االسبان على حكومتهم و على  

ربي من أجل العمل على تجديد اتفاقيا  الصيد بعد اإلقرار بحق مؤسسا  االتحاد األو

المغرب في مد واليته الوطنية إلى ما وراء المياه اإلقليمية لفرض االستغ ل العق ني 

إع ن الجزائر بإنشاء زائر  فان األمر كان مختلف ، فلارواته البحرية ، أما في حالة الج

خ فا  مع الدول المجاورة سواء تون  ، ايطاليا و ال منطقة الصيد المحفوظة لم يتبعه أية 

حتى المغرب  ، أما اسبانيا والتي تملك الجزائر أطول الحدود البحرية  معها ، فإنها و على 

تسعى لطلب تفسيرا  على كانت  أشار  إلى أنهالسان سفيرها المعتمد في الجزائر ،

لى موضوع التحديد االنفرادي من لم تحتج إال ع و هي( 221مشروع القانون قبل صدوره 

جانب الجزائر للحدود الخارجية لمنطقة الصيد المحفوظة  دون التشاور مع دول الجوار ، أما 

مس لة مــد الوالية في حد ذاته إلى ما وراء المياه اإلقليمية فيما يخص المحافظة على 

عك  من ذلك فان اسبانيا هي الاروا  البيولوجية  فلم تحتج عليه  اسبانيا إط قا ، بل على ال

عن إنشاء منطقة  71/72/1440بدورها تبعت الجزائر في هذا االتجاه ب ن أعلنت بتاريخ 

( معتمدة على نف  التصورا  الجزائرية وهي حماية الاروا  662حماية الصيد  

البيولوجية خاصة الاروة السمكية المتعلقة بالتونة  الحمراء و التي أصبحت ضحية صيد 

    ( 223ف و عشوائي من طرف الكاير من السفن التي ال تتبع حتى للدول المتوسطية  مكا

و التي راحت تباشر نوع من الصيد الصناعي الذي يعتمد على طرق صيد تستنفذ حتى 

 األرصدة الصغيرة  من حيث الحجم .

  الدولية و مهما يكن فان الخطوة التي خطتها الجزائر في هذه المسالة تناغمت مع التوجها 

في مس لة التوصل إلى ما سمي بالصيد المسئول الذي يعتمد على انتهار وسائل صيد قانونية 

ويحترم تحديد كميا  للصيد مبنية على دراسا  علمية ت خذ بعين االعتبار نوعية األسماك 

وقدرتها الزمنية على تجديد أرصدتها و في نف  الوقت حاجة االقتصاد الوطني من الصيد 

 اعتماد القوى البشرية الوطنية في معيشتها على النشاط الصيدي داخل الدولة . ومدى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
661- Ferran Sales Aige -Argelia decide unilateralmente ampliar sus aguas territoriales frente a las costas  

                                                   Espanolas - in -   EL PAIS -  30/03/1994 

662- par le décret  royal n°1315/1997 du 01 août 1997. 
 

  .الروسية التي تخصصت في صيد التونة الحمراء و التي زاد عليها الطلب دولياوهذا مال السفن اليابانية والكورية و  -660
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 الفرع الرابع : معيار تحديد عرض منطقة الصيد المحفوظة 

 

 حددنجدها ت   12/75/1444المؤرخ في  44/13المرسوم رقم من  72المادة بالعودة إلى نص 

حسب من خطوط األسـاس ت   الحيز الجغرافي  لمنطقة الصيد المحفوظة و التي جعلتها

 51وبعرض  ،رأس تنـ   اية إلى غ ية يا بـين الحدود البحرية الـغربمـي  بحـر 31بعـرض 

رقية مع دولة تون    بحريا  بداية من رأس تن  إلى غاية أقصى الحدود البحرية الشمي 

ع هي في الواقعدين مختلفين علنة من طرف الجزائر بب   حظ أن هذه الحدود الخارجية الم  وي  

، ومن طالية و الجزائرية حدود البحرية االسبانية وااليين الما دون خط الوسط  الذي يفصل ب

هذه النقاط المعتمدة تكون الجزائر قد تركت مسافة وراء منطقة الصيد المحفوظة  تخضع 

غل لوصف أعالي البحار،  في الوقت الذي لم يترك الجانب االسباني مال هذه المسافة  واست

 (.224في ذلك كل ما يـسمح به القانون الدولي للبحار في هذا الش ن  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 باألزرق في الخريطة أع ه خط الوسط  مع اسبانيا و ايطاليا  مشار إليه بخــط أبيض متــقطع و تظهر المنــطقة   -664

 التي  تركت من طرف المشرع الجزائري في شكل أعالي البحر و التي كان يمكن إدخالها في سلطة القضاء  الفاتح         

  .  12/75/1444المؤرخ في  44/13المرسوم رقم  من 72الوسط في المادة الوطني لو تم  اعتماد معيار خط          
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مـع العلـم أن مبـدأ خـط الوسـط هـو مـن القـواعد المعـترف بها في القـانون الدولي العرفي  

و االتفاقي إال أن الجزائر  و بإرادة منفردة تراجعت عن هذا الخط إلى الوراء وهي المس لة 

حول السبب الدافع إلى مال هكذا قرار في موضوع جد حساس يترتب عنه التي تاير التساؤل 

نتائج مستقبلية ربما ال يمكن تداركها و هذا بسبب أهمية اإلع نا  المنفردة في التعبير عن 

إرادة الدول في الع قا  الدولية ،وهذا حتى ال تقع الجزائر في نف  المشكل المتعلق بالتحديد 

إذا رجعنا إلى الماضي قلي  ( ، و224رائيل  ية اللبنانية مع إسالبحري للحدود الجنوب

ا موقف معارض العتماد خط تمر الاالث لقانون البحار كان لهسن حظ أن الجزائر خ ل المؤ

الوسط كمعيار للتحديد البحري بين الدول في حالة التقابل و التجاور وتناصر مبدأ التحديد 

اعد قانون البحار بصفة عامة بدليل أنها بعد االستق ل المنصف ،كما أنها كانت تعارض قو

و هذا على أساس أنها كانت من  1452سنة فضلت عدم التوقيع على اتفاقيا   17 وخ ل

القائلين بضرورة عدم االلتزام بقواعد قانونية لم تشارك في وضعها وهذه كانت وجهة نظر 

 ضعية االستعمار .جميع الدول النامية التي كانت قد خرجت لتوها من و

ومن ثم سعت إلى وضع قواعد قانونية دولية جديدة مبنية على اإلنصاف و الظروف  

الخاصة بما فيها الوضعية االقتصادية ولي  على الحقوق التاريخية المبنية على هيمنة 

استعمارية سابقة ، وبما أن الجزائر اعتبر  من الدول المتضررة جغرافيا في وصف 

طرحت في المؤتمر الاالث ، نظرا لجرفها القاري الضيق  الجرف القاري وفق المعايير التي

إال أن  ،ناد   بضرورة وضع الجرف القاري ضمن أحكام المنطقة االقتصادية بنظام واحد 

صر على أن التحديد البحري على ضلت ت   فإنهاوعلى الرغم من ذلك  هذه الجهود لم تفلح 

 هو األسلم واألكاروصادية وغيرها ( أس  ت خذ بجميع الظروف الخاصة   الجغرافية واالقت

( المعتمد في القانون الدولي الك سيكي ، هذا من جهة 225عدالة مقارنة بمبدأ خط الوسط  

ومن جهة أخرى فان ما تــحدثه جزر البليار أو جزيرة سردينيا في التحديد البحري 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التي  71التي يعتمدها لبنان نحو الجنوب من الحدود الحالية و النقطة  13النزاع بين لبنان وإسرائيل يكمن في  النقطة  -224

وهذا بسبب كلم  10اللبنانية  والفارق بينهما مساحة بحرية  بعرض  13تعتمدها إسرائيل نحو الشمال من النقطة          

مع الدولة القبرصية فيما يخص حدود المنطقة  1770الخط  الفادح  الذي وقع فيه المفاوض اللبناني أثناء إبرام اتفاق 

  Guillaume Huet op cit – p 22:  أنظر في هذا -االقتصادية الخالصة بينهما

 

665- LARABA AHMED :la délimitation des espaces marin /R. A.J.S.E .P - n°02 1978 P 265. 
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 يـبرر وجـهة نـظركفـيل ب ن   -و ايـطالـيا  اســبانيا -باعتماد مـبدأ خط الوســط  بين الجزائر 

، إال أن الموقف الجزائري أخذ في األخير بنوع من األمر الواقع في  (222الجزائر مـنه  

مسالة معايير تحديد الحدود البحرية مع جيرانها ،فبالرغم من أن الجزائر في تحديدها لمنطقة 

الصيد المحفوظة تراجعت إلى أقل من خط الوسط بينها وبين اسبانيا وايطاليا  متمسكة 

إال   principe de délimitation équitableفق قواعد اإلنصاف  بموقفها الداعم إلى التحديد و

لم تقم بتقديم  71/72/1440بتاريخ   منطقة حماية الصيداسبانيا عن إنشاء   أنها أثناء إع ن

أي اعتراض أو احتجار على المعيار المعتمد في القانون المحدد للحدود الخارجية لمنطقة 

و لم   1777، ولم تعترض أيضا  أثناء تعديله في سنة القائم على خط الوسط   الصيد هذه

تطلب أن يتم الشروع في مفاوضا  من أجل وضع الترتيبا  الخاصة بتحديد هذه المنطقة 

البحرية  مع منطقة الصيد المحفوظة الجزائرية ، وهو ما يعني القبول الضمني للجزائر 

بذلك  يعد وسيلة  في التعامل مع ( نتيجة السكو  من طرفها و هو 220بمعيار خط الوسـط   

 وخاصة مع اسبانيا.  جيرانها فيما يخص مس لة التحديد البحري في حالة التقابل

  الجزائر ، تون  ، ايطاليا(         -وال يبقى أمامها اآلن إال حل مشكلة تحديد النقاط الا ثية 

ا ( ليكتمل التحديد البحري الذي و   الجزائر ايطاليا ، اسبانيا ( و   الجزائر المغرب ، اسباني

اإلشارة إلى أنه و بالرغم من أن منطقة الصيد البحري  معيظهر مبدئيا غير معقد ، 

الجزائرية على غرار مناطق الصيد األخرى في العالم ،جميعها لي  لها أساس قانوني في 

واتر ، وبالرغم من (  المت222قواعد قانون البحار االتفاقي  و إنما هي نتار التعامل الدولي  

 .1421ذلك فان هذه الفكرة بقيت تعرف انتشارا واسعا حتى بعد اعتماد اتفاقية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

666 - pour savoir plus sur les conceptions développer par l’Algérie lors de la troisième  

                                       Conférence sur le droit de la mer voir : 

   * AHMED LARABA - L’Algérie  et le droit de la mer - thèse de doctorat - Alger 1985. 

   * Majid benchikh la mer Méditerranée, mer semi fermée - in - RGDIP 1980 P284-297. 

 

660-  VICTOR  LUIS  GUTIERREZ CASTILLO : l’Espagne Et Les Problèmes De La   

                                                                                  Délimitation   En Méditerranée In La   

       Méditerranée  et droit de la mer  a L’aube du 21  siècle-   éditions  bruylant –sous la    

       Direction de GUISEPPE CATALDI- Bruxelles  2002. P 176. 

 
668- JEAN PIERRE QUENEUDEC  :les rapports entre zone de pêche et zone économique  

                                           Exclusive – german yearbook of international law - 1989/ p 987. 
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 منطقة حماية الصيد –اسبانيا  المطلب الخامس :

 
اسبانيا تعتبر تاريخيا دولة بحرية كبرى ، ومن ثم فانه لي  بجديد أن يتركز نشاطها  

تجارة وصيد ، ونظرا لذلك فان اسبانيا  ، على الجانب البحري بصوره المختلفة قتصادياال

وهي المــس لة التي تمت بتاريخ ،  1452هي من الدول المـنـتمية التفاقــيا  جنــيف لسنة 

( ، كما شاركت اسبانيا في المؤتمر 220  ةهو تاريخ المصادقة على االتفاقيو 15/71/1401

الاالث لقانون البحار وقدمت العديد من المشاريع التي تعك  وجهة نظرها السيما فيما يخص  

حقوق الدولة الساحلية و الجزر ومسائل التحديد البحري، وقد عملت اسبانيا على التوقيع على 

مصحوبا بإع ن متعلق بالمواضيع المرتبطة بجبل  74/11/1424يخ بتار  1421اتفاقية 

وهو ما يعني   15/71/1440طارق و الحدود مع فرنسا ، ثم صادقت على االتفاقية بتاريخ 

أننا في مواجهة دولة تعتمد في تشريعاتها المرتبطة بالمسائل البحرية على القانون الدولي 

 االتفاقي  المكتوب .

و التي نستبعد منها  تحديد معالم الدراسة الخاصة بمنطقة الصيد االسبانية ،ومما سبق  يتم  

المتعلقة شماال مع فرنسا و غربا مع البرتغال ، ونكتفي  االواجهة الغربية السبانيا  و نزاعاته

وكذلك مع  ، وشرقا مع الجزائر و ايطاليا  ،بما يتعلق بالواجهة البحرية الجنوبية مع المغرب 

تعلق بالصيد والتنظيم الذي تقوم الشمال الشرقي أين سيتم التركيز على الجانب الم  فرنسا في 

هما في إدارة دفة م   به اسبانيا في الجانب التشريعي و الذي لعب فيه الصيادين االسبان دورا  

 ةو ع قة كل ذلك بالمناطق التي اعتاد  السفن اآلسيوي المسائل المتعلقة بالبحر عموما ،

الصيد فيها ألنواع التونة الحمراء و م ئمة تشريعاتها مع التشريعا  األوروبية ، إضافة إلى 

لمنطقة حماية الصيد  و التي كانت لها ميزة  ةالمعايير المتعلقة بالتحديد مع الدول المجاور

خاصة باعتبارها تعمل على حماية الاروا  السمكية بدال من استئاار الصيد فيها للصيادين 

 االسبان كما تقتضي ذلك الفكرة الك سيكية لمناطق الصيد. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كانت اسبانيا قد قدمـت إع نا يفيد أن التوقيع على هذه االتفاقــيا  ال يعـني في شي االعتراف بالـــتنازل عن حقوق   -660ـ

 ـفاقية  ــات مواد حق جبل طارق في امتدادا  بحرية غير تلك المذكورة فيبمن جانبها اسبانيا في جبل طارق او إقرار          

 ما قدمت تفسيرا فيما يخص التحديد البحري مع فرنسا .ك، 13/70/1013المؤرخة  Utrechtالتريخت         

 

 الصيادون االسبان يلعبون دورا مهما في الحياة االقتصادية للمملكة االسبانية وهم يشكلون جماعة ضاغطة يحسب لها  -660

 حسابها حتى على مستوى االتحاد األوروبي.        
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 في إنشاء منطقة حماية الصيد  الفرع األول : دور التشريع

 

التوافق  جسد عملت اسبانيا على تنظيم المسائل البحرية بقوانين مختلفة ، أشهرها تلك التي  

مع القانون الدولي للبحار بإنشاء منطقة اقتصادية خالصة أو تلك التي عملت على استغ ل 

      الساحلية في إطار القانون العرفيقر بها القانون الدولي للدولة الص حيا  التي أصبح ي  

و قد سبقت اإلشارة إلى أن منطقة الصيد كمفهوم لي  لها  ، منها إنشاء مناطق الصيد التيو

نظام قانوني موحد و لذلك فإنها بقيت رهينة القوانين الداخلية و األعمال االنفرادية للدول 

( و ال من حيث االختصاصا  224والتي في الغالب لم تكن متناسقة ال من حيث التسمية  

غطيه هذه ( وال من حيث العرض البحري الذي ت  207التي تدعي بها الدولة الساحلية  

 علن عنه  الدولة بطريقة انفرادية.( طبقا للتشريع الداخلي التي ت  201المنطقة البحرية  

ادي أو سياسي كما أن هذه اإلع نا  لم تقتصر على فئة معينة من الدول ، ذا  توجه اقتص 

شملت الدول الغنية والفقيرة  ،أو في ناحية جغرافية معينة ، بل إن الظاهرة كانت عالمية 

ربع األذا  وهي االشتراكية منها و الرأسمالية معا دون أي تمييز يذكر ، ولم يكن السبانيا 

األخرى واجها  بحرية كاملة أن تمتنع عن االدعاء بمنطقة صيد على غرار ما فعلته  الدول 

على تمديد الوالية الوطنية إلى ما فيه بشكل انفرادي عملت و في العالم  بتشريعا  وطنية 

وراء البحر اإلقليمي ،  وكون أن التشريعا  االسبانية في هذا المجال هي كايرة ومتداخلة مع 

( فان دراستنا 201بية ذا  األولوية في التطبيق مع ضرورة التناسق  والتشريعا  األور

 تقتصر على اإلشارة إلى ث ثة تشريعا  متعلقة مباشرة بدراستنا وهي:  س

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 تون  ،  الجزائر   :   منطقة الصيد المحفوظة  -660

 مالطا ، المـغـرب   :   منطقة الصـيد الخالصة          

 اسبـــانيا ،  ليــبيا   :   منطقة حـماية الصــــيد         

  ســـلوفــيــنيا        :   منطقة خــالصة للــصيد         

 تحـديد   ة فقط  أو تنظيميه أويتراوح االختصاص بين تشريعا  الدول ما بين  االستئاار في الصيد لسفن الصيد الوطني -601

 كمياته وتحديد مناطقه و أنواعه .        

 

 مــيل  07ميل بحري، المغرب  15م في التشريع التونسي ،  ثم معيار الميل البحري، مالطا  57لدينا معيار العمق  بـ  -600

 ـيل بحـري  م 37ميل بحـري ، نيجريا  117غال ميل بحري ، السن 30حري ، اسبانيا بميل  51-31بحري ، الجزائر          

 :ميل بحري ، للتوسع أكار أنظر في هذا  177ميل بحري،  الغابون  57الباكستان         

 وزيعــشر و التــدراسا  و النـــسة الجامعية للـــالمؤس -بعة األولىـــدولية / الطــ قا  الــون العــأحمد سرحال : قان        

 527ص. 1447 –بيرو                             

 أي في الفترة  التي كانت تسميته    ،1422في جانـ 71 حت اسبــانيا عضو في االتحاد األوروبي بداية من تاريخ ــأصب -600

 .CCEالمجموعة  االقتصادية األوربية          
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نوان قانون ـهذا القانون جاء تحـت ع :01/10/0000المؤرخ في  05/0000القانون 

وصدر في خضم المفاوضا  التي كانت تدور حول قانون  ،( 207المنطقة االقتصادية  

البحار داخل المؤتمر الاالث ، و بالتالي جاء مت ثر باألفكار الجديدة التي ساد  آنذاك وخاصة 

في مس لة اعتبار فكرة المنطقة االقتصادية الخالصة كقاعدة عرفية جرى التعامل بها قبل 

، ومن ثم  فان المادة األولى منه تنص على إنشاء منطقة اقتصادية  1421عتماد اتفاقية ا

قاس منها عرض البحر اإلقليمي   ي ي  قاس من خطوط األساس التميل بحري  ت   177بعرض 

و يكون للدولة االسبانية فيها كل الحقوق السيادية المتعلقة باستكشاف واستغ ل الاروا   

هها و قاعها و باطن أرضها وجميع االختصاصا  األخرى التي يسمح بها الموجودة في ميا

القانون الدولي في هذا المجال ، وتقاس الحدود الخارجية لهذه المنطقة عن طريق خط 

 الوسـط حـسب المادة الاانية منه  بنف  الطريقة أيضا للجزر التابعة للتار االسباني.

اة من هذا القانون أشار  إلى أن الصيد في المنطقة وفيما يتعلق بالصيد فان المادة الاال 

مكن االقتصادية هو خاص بالسفن االسبانية فقط  مع بعض االستاناءا  الخاصة ومنها ما ي  

في إطار اتفاقيا  دولية مع اسبانيا متعلقة  ةأن يمنح كحق للصيد في هذه المناطق لسفن أجنبي

، ومن ثم  فإنشاء فيهاالم حة حرية بالصيد ، كما أكد  المادة الخامسة منه على احترام حق 

كما حدد   هذه المنطقة لن يم  من الحقوق التي يقر بها القانون الدولي في هذا  الموضوع، 

القانون بحيث جعلته خاص  اذليمي لهانون مسالة االختصاص اإلقالنقاط األخيرة من الق

 بالواجهة البحرية الغربية على  المحيط األطلسي في جنوب وشمال البرتغال وفي خليج 

GASCOGNE   أو حسب التسمية االسبانية EL MAR CANTABRICO ،نا يهم   الذي و

في هذا القانون أنه حدد اإلطار العام لمفهوم االستئاار بحق الصيد في حيــز جغرافي في ما 

لم إلى غاية المنتصف الااني للقرن العشرين و القانون الدولي  أن ، معوراء البحر اإلقليمي 

 بمد السيادة ب ي شكل كان فيما وراء ذلك االمتداد المعترف به ك سيكيا ، وهذايكن يسمح 

كونه  1440مد ك ساس فيما بعد عند اإلع ن عن منطقة حماية الصيد سنة القانون هو ما اعت  

احتفظ بحق السلطا  االسبانية في مد هذا االختصاص الوارد في هذا القانون إلى مناطق 

 بحرية غير تلك المشار إليها فيه وهو يقصد بذلك الواجهة المتوسطية.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
670- BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO/ BOE N°46-20/02/1978-P  4395. 
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:هذا المرسوم جاء تحت  10/10/0000المؤرخ في  0005/0000المرسوم الملكي رقم 

( ومالما 201ملكي من أجل إنشاء منطقة حماية الصيد في البحر المتوسط  عنوان مرسوم 

تخص منطقة البحر المتوسط فقط  ،علن عنها ينص عليه في عنوانه فان منطقة الصيد الم  

دون الواجها  البحرية األخرى  الخاصة باسبانيا ، وجاء هذا المرسوم متكون من مادتين 

ير إلى المسائل التي دعت إلى إصدار مال هذا المرسوم   لكنه يتضمن ديباجة طويلة تش، فقط 

والتي من بينها ضرورة حماية مناطق تكاثر التونة الحمراء التي تتعرض للصيد في المناطق 

المجاورة للحدود الخارجية لمنطقة المياه اإلقليمية  بواسطة سفن ال تخضع للمراقبة و ال 

ومن ثم با  من الضروري مد الحماية إلى    (ICCAT 201 تحترم القواعد التي تحددها 

منطقة تكون وراء البحر اإلقليمي  تملك فيها اسبانيا مصلحة في حماية أنواع السمك التي 

و هذا نظرا للترابط الموجود بين المناطق البحرية   ،شكل مصدر عيش للصيادين االسبان ت  

 تخلص أهم النقاط التالية :التي تعيش فيها  هذه األسماك ، ومن قراءة هذا المرسوم نس

بحري ميل  44بعرض بحري يصل إلى  عن إنشاء منطقة حماية صيد هذا المرسوم أعلن -0

غاية الحدود  إلىمال ـالش إلىم ـرق ثـنحو الش  punta Negra-cabo de Gataطة ـمتد من نقـي

  .من المرسوم 71المحددة في المادة  اإلحداثيا وفق  اوهذ  (203الفرنسية االسبانية  

السواحل  وهي بذلك تستاني، ناطق الغربية له مال و البليار قط بحرـالمنطقة تخص ف ههذ -0

 بحيث تتحاشى كل احتكاك مع الـمياه المغربية ،Mer d’Alboran الجنوبية في بحر البوران 

 ريب العاجل نظرا لتداخل المطالب بينهما. ـحل في القتي هي محل نزاع ال يظهر له أفق و ال

معيار الفصل بين الحدود المقابلة للدول األخرى سيكون بموجب معيار خط الوسط   -0

 ـشار إليه في قـواعـد القـانون الدولي  وهـذا إلى غـاية  الـوصول إلى الحـدود مع فـرنــسا. الم  

للصيادين  ةر بحقوق الصيد فيها بالنسبالهدف من إنشاء هذه المنطقة لي  بغرض االستئاا -4

 ما كانـت بغـرض  المحافـظة على ـاالسبان على غرار المفهـوم الك سيكي لمنطـقة الصيد وان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

671 - BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO/ BOE N°204  -26/08/1997-P  25628.  

672 - La Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique 

            (ICCAT ou CICTA) .  

673-  (1: 36 ° 43 '35 " au nord-L: 002 ° 09 ', 95' West), il va sur Direction 181° 

          (S 001 W) au point (1: 35 ° 54 '5 "Nord-L: 002 ° 12', 0"ouest) article 01. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Thonid%C3%A9
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 الاروا  البحرية البيولوجية و كذا مراقبة  و تسيير  وتنظيم مجال الصيد داخل المنطقة  فيما

 ال يتعارض و قـوانـين االتحـاد األوروبي في هـذا المـوضوع وهـذا حـسب المـادة الاانـية منه 

 تم تعديل هـذا المرسوم من حيث اإلحداثيا .  1777سنوا  أي في سنة  73وبعد مرور 

 :00/10/0111المؤرخ في  400/0111المرسوم الملكي  رقم 

قم ررسوم الملكي ـلكي المعدل للمهذا المرسوم جاء تحت عنوان المرســوم الم 

( وقد عمل هذا 204  إنشاء منطقة حماية الصيد في البحر المتوسطو الخاص ب 1315/1440

ميل بحري الخاصة بالبحر اإلقليمي من منطقة الصيد، على  11المرسوم على إخرار منطقة 

حدد خط قياس   71/72/1440المؤرخ في  1315/1440المرسوم الملكي رقم  اعتبار أن

المنطقة الصيد  انط قا من نقاط تعتبر قاعدة لحساب عرض البحر اإلقليمي ، ومنه يفهم أن 

ستغرق في منطقة حماية الصيد ، وبذلك فانه يخضع فيما يخص  البحر اإلقليمي أصبح م  

الصيد لنف  القواعد التي تحكم منطقة حماية الصيد المعلن عنها، وهي مسالة ليست في 

نقص من الص حيا  الموكلة لها طبقا المملكة االسبانية وال سيادتها ، كما أنها ت   مصلحة

عد بحري ناتج عن القانون الدولي للقانون الدولي فيما يخص منطقة البحر اإلقليمي الذي هو ب  

 االتفاقي  بينما مناطق الصيد هي على عك  ذلك كما أشرنا  .

إلقليمي من منطقة حماية الصيد كبعد بحري منفرد ولذلك جاء هذا التعديل ليخرر البحر ا 

مما أدى   ومن ثم أصبحت منطقة الصيد تحسب من الحد الخارجي للبحر اإلقليمي ،

( وهي بالنتيجة وحسب المادة الوحيدة 205بالضرورة إلى تعديل اإلحداثيا  الخاصة بها  

 44بحري بدال من ميل  30في المرسوم فان العرض البحري لمنطقة حماية الصيد أصبح 

، فيما احتفظت الحدود األخرى بمعيار 1440ميل بحري التي كانت في المرسوم المؤرخ في 

خط الوسط في التحديد إلى غاية الحدود الفرنسية االسبانية و بنفـ  االتجاه القاضي باستاناء 

مناقشة اإلطار وهذا ما يدفع إلى ،   Mer d’Alboran السواحل الجنوبية في بحر البوران مياه 

 الجغرافي لمنطقة حماية الصيد وفق المعطيا  التي أرادها المشرع االسباني في المرسوم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

674 - BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO/ BOE N°79  -01/04/2000 - P 13721. 
 

675 - Latitude nord 36° 31 '42' 'et 002° 10' 20  '' de longitude ouest, situé à 12 miles nautiques  

         Punta Negra-Cabo de Gata, est dirigée vers121° (S 001 W) au point de 35° 54 '05 de  

         Latitude nord 002°12 '00' 'de longitude ouest, 
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 لمنطقة حماية  الصيد: اإلقليميالفرع الثاني :االختصاص 

 

خاصة وأن اسبانيا ال تريد فتح ملف مناطق ممارسة  ، نظرا لنف  المعطيا  المذكورة أع ه 

مع المغرب الذي يطالب في كل مرة بتحديد الحدود البحرية مع  plazas de sobrania السيادة 

ناور اسبانيا وترفض الرد على هذا الطلب وتتهرب من هذا اسبانيا ، وفي كل مرة ت  

أي الوضع الراهن قبل أي مناقشة  Status quo ante bellum leالموضوع كون أن حالة  

أفضل من فتح ملف األقاليم الشمالية مع المغرب وما يؤدي  إليهاالمواضيع  العالقة بالنسبة 

ذلك من ت ثير على الع قة بين البلدين ، وما يقوم به المغرب في هذه النقطة من ربط لحل 

 .   مشكلة جبل طارق بحل مشكل األقاليم الشمالية للمغرب المحتلة من طرف اسبانيا

 

لذلك نجد المشرع االسباني عندما جاء لتحديد منطقة حماية الصيد جنوبا توقف في النقطة  

(S 00 1 W)181°    202وهي نقطة ث ثية بين الحدود الجزائرية والمغربية واالسبانية معا) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

676 - VICTOR  LUIS  GUTIERREZ CASTILLO : L’Espagne Et Les  Problèmes De    

                                               La Délimitation En Méditerrané 

                                               In : La Méditerranée  et droit de la mer  a L’aube du 21   siècle-   

                                               éditions  bruylant –sous la direction de  GUISEPPE CATALDI-  

                                              Bruxelles   2002. P 175.  
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وبعد هذه النقطة نحو الغرب نجد الجزر الجعفرية باتجاه الجنوب الشرقي ، والتي يطالب بها 

المترتبة لإلقليم البري خاصة  التي ال يقر لها المغرب بالحقوق Alboranالمغرب ،  وجزيرة 

 1421من اتفـاقية   111لة الحق في المنطقة االقتصادية الخالـصة طبقا لمعـطيا  المادة مس 

ليست سوى صخرة  في الواقع هي Alboranوالمتعلقة بالجزر، فالمغرب يرى ب ن جزيرة 

و بالتالي حتى و لو  ،( ال غير و لي  لها مفهوم الجزيرة القانونيrocher -  -   200بحرية

 مكن أن تتحصل على الحق في منطقة اقتصادية خالصة ادة االسبانية فإنها ال ي  كانت تابعة للسي

ول دون امتداد المنطقة االقتصادية المغربية إلى ما وراءها لغاية خط ح  و ال يحق لها أن ت  

الوسط  مع اسبانيا ، ومن ثم فتكون  كصخرة تابعة السبانيا لكنها محاطة بالمنطقة االقتصادية 

 (.202المغربية  

هذا التصور ال تشاطره اسبانيا ، فهي تعتبر هذا الموضوع لي  محل نقاش، بل أكار من  

ذلك فإنها ال تقبل المناقشة حتى في الصخور اللصيقة بالتراب المغربي ، وتفضل عدم طرح 

د حصول نزاع مال الذي وقع في جزيرة ليلى  و أدى إلى صدى استبعا هذه المواضيع ، و

إع مي و تصعيد عسكري غير مسبوق في مال هذا النوع من النزاعا  بين الطرفين مما 

 وضوع  الوضعية السـابقة دون حل للمأدى إلى تدخل الواليا  المتحدة و العودة بالطرفين إلى 

 و استانتها من القانون  مياه المتقابلة مع المغربولذلك فـان منطقة حمـاية الصيد استبعد  ال

اعتبارها جزء من منطقة حماية الصيد  مخالف لما ورد  فيه المنطقة وقد جاء االستاناء لهذ

المؤرخ في  1315/1440المرسوم الملكي رقم في الديباجة الطويلة التي جاء بها 

نية من أجل حماية الاروا  والتي تكلم فيها على ضرورة مد  الوالية الوط 71/72/1440

البحرية المتواجدة ما وراء البحر اإلقليمي  والتي هي ضحية استغ ل مفرط خاصة من سفن 

 ( .204غير تابعة لدول البحر األبيض المتـوسط  

مل وب عند مياه بحر البوران أين تعو هي نف  المعطيا  القائمة بنف  الطريقة في الجن

 والــكورية على صيد التونة الحمراء بنــف  الكمية وبنــف  وسائلالسفن الروسية و اليابانية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     .73فقرة  111صخور بحرية تدخل في أحكام المادة  -600

 

678 -VICTOR  LUIS  GUTIERREZ CASTILLO :   op cit /  P 175. 

679-CLAUDIANE CHEVALIER –Gouvernance de la mer Méditerranée- 

                                                          Régime  juridique et  prospectives –UICN -2005-p16. 
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الوضعية المذكورة في الديباجة محققة فع  في بحر البوران مال الصيد ، وهو ما يجعل من 

، إال أن المصلحة السياسية تطغى على  هددةبحر البلـيار من حيث تواجد الاروة السمكية الم  

جزء من الاروا  الوطنية  الحاجة االقتصادية في هذه المرة والتي استدعى األمر التفريط في

مصلحة اسبانيا ال يضرها بالقدر الذي يمكن أن يحدثه نزاع أجل الحفاظ على وضع في  من

في الكاير من المجاال  و في مقدمتها الصيد  يمع المغرب الشريك األول ل تحاد األوروب

 البحري في المياه المغربية والذي تستفيد منه السفن االسبانية بالدرجة األولى. 

 
 باالستغاللالفرع الثالث: اختصاص الحماية دون االستئثار  

 

( بدال 680أشرنا فيما سبق إلى التسمية التي جاء بها المرسوم وهي استعماله للفظ الحماية   

 الذي يتماشى مع فلسـفة إنشاء منطقة الصيد في حد ذاتهانفرد من لفظ الحق في االستغ ل الم  

الحقيقية التي إال أن هذا التفسير لي  صحيحا و تحليل المرسومين الملكيين يقدم لنا الصورة 

 تنتج عن تطبيق أحكام منطقة حماية الصيد وذلك بتحديد ما خلص إليه وهو كالتالي:

يسمح بالصيد داخل منطقة حماية الصيد  للسفن االسبانية  وهذا شيء منطقي و للسفن  -1

األوروبية وهذا طبقا التفاقية العضوية في االتحاد األوروبي ، إال أنه ال يسمح بالصيد للسفن 

األجنبية األخرى ، إال بموجب رخصة خاصة تقدمها السلطا  االسبانية لهذه السفن بعد طلب 

مقدم من طرفها  وفق معطيا  تحددها اإلدارة وحدها، مما يعني اتفاق مع االتحاد األوروبي 

، ألن هذا الموضوع هو من االختصاصا  التي يملكها االتحاد  في األصل أوال وقبل كل ذلك

ما يعني استبعاد سفن الصيد اآلسيوية التي كانت تستغل هذه المياه المعروفة ( وهو 221 

،  ومن ثم فان المس لة قابلة  باروتها من أسماك التونة وغيرها من أنواع األسماك الزرقاء

ومادامت كذلك فالموضوع ال يحمل مفهوم الحق الذي كان سائد ، للرفض في غياب االتفاق 

وبالتالي فالوضع بعد إع ن منطقة  ي كانت جزء من أعالي البحار،من قبل لهذه المياه الت

 ظيم لها. ولوجية الموجودة بها أكار منه تنحماية الصيد يشكل استحواذ على الاروا  البي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

680  -  « una zona de proteccion pesquera »  - Real decreto n° 1315/1997. 

681 - Gemma Andreone : les conflits de pêche en méditerranée                                                

 n : La Méditerranée  et droit de la mer  a L’aube du 21   siècleه                                     

        éditions  bruylant -sous la direction de  GUISEPPE CATALDI-  Bruxelles  2002. P 203. 
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يصبح من ص حيا  السلطا  االسبانية وحدها مس لة الرقابة على السفن في موضوع  -1 

المنظمة للصيد بما في  ذلك الحق في التفتيش على سطح السفينة  احترام القوانين والقواعد 

 حددها التشريعا  الوطنية االسبانية وحدها.وتسليط العقوبة في حالة المخالفة ، وهي مسالة ت  

قر بهذا الحق و ينادي بضرورة مد الوالية  الوطنية إلى ما  االتحاد األوروبي هو اآلخر ي   -3

( التي أصبحت مجال مفتوح 682بغرض حماية الاروا  السمكية وراء المياه اإلقليمية 

مصرح غير شرعي ، غير  (INN   683للصيد العشوائي المتوحش والذي يلخص في لفظ

ومن ثم فان بسط الوالية الوطنية على المياه المحاذية للبحر اإلقليمي من  بدون رقابة ،وبه 

ش نه العمل على المحافظة على التنوع السمكي كما  ونوعا  بما يحفظ النشاط للصيادين 

منهج الساحليين الذين هم محل تهديد دائم في أرزاقهم من طرف سفن الصيد الصناعي الم  

غالب تحمل علم مجاملة ال غير و ال تخضع ألنظمة غير متوسطية وفي البسفن ضخمة 

 (.ICCAT    325 ( أوCGPM    324وقواعد الصيد التي تفرضها المنظما  المختصة مال

وبذلك فان منطقة حماية الصيد في الواقع لم تخرر على النطاق العام المتمال في وضع اليد 

اإلقليمي من باب إما أن الدولة الساحلية  على الاروا  المتواجدة في المياه  القريبة من البحر 

ترى أن  مواطنيها أولى بالصيد في هذه المياه أو أن األمر متعلق بمناخ بحري حيوي مترابط 

يخص األسماك الكايرة الترحال  وترى الدولة الساحلية ضرورة لحمايتها عن طريق التنظيم  

ذي اعتمدته الحكومة االسبانية.  وهو األساس ال 1421من اتفاقية  113و  24طبقا للمواد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

682 –Eva Maria Vazquez Gomez : problème de conservation et de gestion des ressources  

          Biologiques en méditerranée – la zone de protection de la pêche espagnole  

          In : La Méditerranée  et droit de la mer  a L’aube du 21siècle. 

          Éditions  bruylant –sous la direction de  GUISEPPE CATALDI-   

          Bruxelles   2002- p187. 

 

683- la pêche illégale, non déclarée et non réglementée. 

684-CGPM : la commission générale des pêches pour la méditerranée. / créée a Rome  

                    le 24/09/1949 par un accord international conclu en vertu de l'article XIV de la     

                    constitution de la FAO ,Sa zone de compétence est la Méditerranée, la mer   

                    Noire  et les  eaux adjacentes, et Les principales fonctions de la CGPM sont : la  

                    Promotion du développement, de la conservation et de la gestion des ressources   

                    Marines vivantes, la  formulation et la recommandation des mesures de                 

                    conservation, la promotion de projets coopératifs de formation. 

685 -  ICCAT : la commission internationale  pour  la conservation  des  ressources en  

                        Thonidés  et espèces voisines  de l’océan atlantique  
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 الفرع الرابع : مشكلة التحديد البحري لمنطقة حماية الصيد 

 

عن  1421من اتفاقية  1/ 05للمادة  امم المتحدة طبققامت اسبانيا بإخطار األمانة العامة لأل

المتعلق  71/72/1440بالمرسوم الملكي المؤرخ في  1315/1440رقم  صدور القانون

باإلخطار عن النقاط و اإلحداثيا  الخاصة بهذه  مت ( كما قا222 بمنطقة حماية الصيد 

ر من دون أن يكون له أثر في مواجهة  ، ولم يكن  إصدار هذا القانون  ليم   (687)المنطقة 

دول الجوار التي تحد مياها البحرية مياه المنطقة المعلن عنها و التي رأ  فيه إما انتقاص من 

أن الطريقة التي تم بها اإلع ن لم تكن وفق معايير فترض أنه تم المساس بها أو مياهها التي ي  

القواعد الدولية في هذا اإلطار و التي تقتضي التشاور المبدئي قبل اللجوء إلى مال هذه 

اإلع نا  ، أو أن األمر متعلق بالطريقة التي اعتمد  لتحديد الحدود الخارجية لهذه المنطقة 

ريقة غير عادلة وفقا لمعاير وقواعد اإلنصاف بالذا  و التي تعتبر في رأي هذه الدول ط

المعتمدة في أحكام القانون الدولي، ولذلك عمد  هذه الدول إلى التحرك بمكانزما  تفيد عدم 

الرضى وفق الطرق الدبلوماسية التي جرى التعامل بها مع اإلخطار للجانب اآلخر مباشرة 

 ي مواجهة هذه الدول.بمواقف هذه الدول بما يفيد عدم سريان هذا اإلع ن ف

هو أنه  لم  يتم االحتجار على حق اسبانيا في  إال أنه وما يمكن م حظته في هذه النقطة ،  

االختصاصا  في هذا الجزء من البحار التي ضلت ال على و ه المنطقة اإلع ن على هذ

أي  ار ،مياه تخضع لمفاهيم الحرية المرتبطة ب عالي البح 1440لمئا  السنين وإلى غاية  

أنه لم يتم االدعاء بعدم شرعية اإلع ن في حد ذاته بالقول أنه ال وجود في القانون الدولي 

للبحار شيء اسمه منطقة صيد ، هذا في الوقت الذي ال يوجد سند قانوني لها من الناحية 

بة الرسمية إال في اإلطار الذي اعتمد في الديباجة الخاصة بالقانون من جانب الحماية الواج

طار محدد هــو المنطقة يما يخص الاروا  البحرية لكن في إف 1421طبقا التفاقية 

ر األمر من طرف دول الجوار ، بل اقتص خالصة   و لي  منطقة حماية الصيداالقتصادية ال

معيار التحديد من طرف فرنسا ، وكذلك على اإلع ن االنفرادي وآلية التحديد من على 

 طرف ايطاليا ، إضافة إلى الموقف الخاص بالجزائر من زاوية السكو  وعدم االعتراض.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
686 - Bulletin du droit de la mer- n° 36/1448- p 49. 

686 - Bulletin du droit de la mer- n° 37/1448 -p 33. 
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 :مع الجـــزائر  -0

كنا فيما سبق أشرنا إلى موقف الجزائـر مـن معـيار التحـديد البحـري وفـق قاعدة خط  

الوسط أو تساوي األبعاد ، وهذا من زاوية اعتباره غير عادل كونه ال ي خذ بعين االعتبار 

الظروف المحيطة  بمنطقة التحديد، ولذلك عملت الجزائر أثناء المؤتمر الاالث لقانون البحار 

عة من الدول األخرى التي تشاطرها نف  التوجه على دعم معيار التحديد البحري  مع مجمو

ال  وهو معيار مرن    principe de délimitation équitable( 220وفق قواعد اإلنصاف  

بل يتجاوز ذلك إلى  ، يتوقف عند المعطيا  المادية للمجال موضوع التحديد بين الطرفين

      حالة  المعطيا  الخاصة  التي قد تتعلق بالمساحة و مسالة القرب أو البعد  من الدولتين 

  و األهمية اإلستراتجية و االقتصادية للمجال البحري ، و التعرجا  البحرية و موقع الجزر 

الخاصة لكل مجال و عدد السكان فيها إلى غيره من المعطيا  التي تدخل في إطار الظروف 

بحري موضوع التحديد ، ومن ثم فان الجزائر كانت ترفض التعامل بمفهوم خط الوسط 

 1315/1440المرسوم الملكي رقم إال أنه و بعد صدور ، منفردا عن معطيا  أخرى 

عن الجزائر أي  منطقة حماية الصيد لم يصدرالمتعلق بإنشاء  71/72/1440المؤرخ في 

منطقة أو االعتراض على الوسيلة المعتمدة في المرسوم التي يتم بها احتجار على حدود ال

 رسم الحد الخارجي لمنطقة حماية الصيد  و المتمال في  نظام تساوي األبعاد أو خط الوسط .

سكتت الجزائر عن ذلك و استمر ذلك السكو  إلى ما بعد صدور المرسوم الملكي الااني  دوق

ألول عندما استبعد البحر اإلقليمي من منطقة حماية الصيد المعدل للمرسوم ا 1777في سنة 

و لم تطالب الجزائر حتى بمفاوضا  من أجل وضع الترتيبا  الخاصة بتحديد الحدود 

البحرية بين منطقة حماية الصيد االسبانية و منطقة الصيد المحفوظة الجزائرية ، وهو ما 

( بسبب 222معتمد من طرف اسبانيا  يعني القبول الضمني للجزائر بمعيار خط الوسـط ال

عدم االعتراض والسكو  من الجزائر و هو ما يفسر في مفهوم الع قا  الدولية على أنه 

 فسر ب نه إقرار بعدم التضرر وفق المعطيا  القانونية القائمة. رضى ، إال أنه أيضا  ي  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
687-  MAJID BENCHIKH  :la mer Méditerranée, mer semi fermée.  

                                               in -    RGDIP 1980 P284-297. 

 

688- VICTOR  LUIS  GUTIERREZ CASTILLO : l’Espagne et les Problèmes de La   

                                                   Délimitation   en Méditerranée – op cit p 176. 
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وهذا المشكل سببه هو فرنسا لديها مشكل سابق في التحديد مع اسبانيا ، مع فــرنسا :  -0 

نهما ، ففي الوقت الذي تعتمد يالطريقة التي تعتمد بين الطرفين في تحديد الحدود البحرية ب

اسبانيا على معيار خط الوسط في التحديد البحري ، نجد أن فرنسا ترفض تلك اآللية في 

ع ن عن و لذلك فانه وبمجرد ما تم اإل، التحديد و تعتبرها أيضا هي األخرى غير عادلة 

منطقة حماية الصيد االسبانية وفق معيار خط الوسط  ، وتم اإلع ن عن إحداثياتها بعد 

، فان فرنسا قامت  بتوجيه مذكرة مكتوبة إلى األمانة العامة لألمم  1777التعديل في سنة 

عتمد من طرف تخطر فيها عن موقفها من المعيار الم   11/74/1442المتحدة مؤرخة في 

ت بلغ فيها احتجاجها  ( و689ي تحديد منطقة حماية الصيد وفق اإلحداثيا  المنشورة اسبانيا ف

على طريقة التحديد في مواجهة الساحل الفرنسي ، وتعتبرها غير نافذة في حقها ، وتشير إلى 

أن قواعد القانون الدولي تؤكد ب ن مس لة التحديد البحري بين الدول يجب عن يتم عبر االتفاق 

وفيما يخص الحدود البحرية  فان الحل المتوصل إليه يجب أن يكون منصفا  ،فين بين الطر

وهو ما يعني استبعاد أية إمكانية إلى استعمال طريقة تساوي األبعاد أو خط الوسط في 

 التحديد و المستعمل من طرف اسبانيا في المنطقة المعنية .

قد مس لة التحديد بينهما هو الوضع الجغرافي الذي هو عليه الجانب ع  وفي الواقع فان ما ي   

الفرنسي من الحدود البرية مقارنة بالجانب االسباني ، فالجانب البري  الفرنسي عند الحدود  

بينما الجانب االسباني  ينطلق نحو  golfe des lions ينعطف مباشرة إلى الداخل في خليج 

سط وهو ما يعني أنه في حالة تطبيق قاعدة تساوي األبعاد أوخط الغرب أكار داخل مياه المتو

( التي تنغلق حدودها البحرية 690الوسط فانه يعطي مجاال بحريا واسعا على حساب فرنسا 

نصفة، وقد  golfe des lionsبانغ ق مياه خليج  ولذلك فهي تؤكد على مسالة الحلول الم 

ولتين بل وصلت حتى إلى الجانب األطلسي  في انعكست هذه المس لة على الصيادين في الد

(، مما صعب من الوصول 241حادثة بين الصيادين اإلسبان وحرس الشواطئ الفرنسيين  

 لحل بين الدولتين  و األمر لم يجد له أي حل إلى اآلن حتى على المستوى األوروبي .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
689- Bulletin du droit de la mer- n° 32/ 1444   p51 
 

690- Victor  Luis  Gutierrez castillo /op cit p 170. 
 

691-ROGER  JEANNEL : l’incident de la pêche franco-espagnol  du 07 mars 1984 dans le     

                                           Golfe   de Gascogne - in AFDI –volume 32 /1986- p 736-740. 
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اتفاقية مع اسبانيا فيما يخص تحديد الحدود  أبرمتسبق اليطاليا و أن طـاليا : يـــمع ا  -0 

الخاصة بالجرف القاري بينهما في المسافة البحرية التي هي بين جزر البليار و جزيرة 

معيار   اوالذي اعتمد فيهفي مدينة مدريد  14/71/1404سردينيا االيطالية والمنعقدة بتاريخ 

(إال أنه وبعد صدور 241 ة النزاع خط الوسط مع اإلحالة إلى محكمة العدل الدولية في حال

اإلع ن عن منطقة حماية الصيد االسبانية فان ايطاليا قدمت تصريح بما يفيد اعتراضها على 

القانون االسباني  في نقطتين ، األولى هو أن اسبانيا أخلت بالتزامها القانوني الدولي فيما 

دول  ةباستشارصيد ، فهي لم تقم يخص التشاور بين الدول المعنية قبل اإلع ن عن منطقة ال

أكار من إطار للحوار   االتحاد  كن لهاالجوار التي لديها حدود بحرية معها في الوقت الذي 

 ( .CGPM العامة للصيد في المتوسط اللجنة  األوروبي ،

 ديدـتند إليه لتحـط المسـط الوسـيار خـكما أنه من جهة أخرى فان ايطاليا اعترضت على مع 

وعلى الرغم   (243حماية الصيد  المشار إليه في المادة األولى من المرسوم الملكي   منطقة 

من أن ايطاليا قد قبلت  باستعمال معيار خط الوسط في التحديد مع اسبانيا مع إمكانية 

  و مع دول أخرى مال لنسبة لحدود الجرف القاري بينهماالتصحيح بمعطيا  خاصة  با

سابقة ، اليونان و تون  ، فان هذا ال يعني في شيء أن ايطاليا ستقبل ألبانيا ، يوغس فيا ال

ها تحديد حدود منطقة الصيد أو المنطقة بين ومن ، باستعمال هذا المعيار في جميع الحاال 

ذكرا  االقتصادية الخالصة إذا تم اإلع ن عنها مستقب ، وعلى إثر تبادل مجموعة من الم

(، ومهما يكن فان منطقة 244وجهة نظر االيطاليين في المس لة   بين الطرفين ، قبل االسبان

حماية الصيد االسبانية يبدوا أن أمامها مستقبل قانوني يفرضه غياب التنسيق الفعال لنشاط 

 الصيد على المستوى المتوسطي وكذا التوازي مع المنطقة االقتصادية االسبانية.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

692- cour international de justice -Annuaire 2004-2005- n° 59 - la Haye 2005 - p185. 

693- Articulo: 71     

                         Se establece en el mar Mediterraneo una zona de proteccion pesquera, 

delimitada por una liInea imaginaria que, partiendo de Punta Negra-Cabo de Gata (1:36° 43', 

35" norte-L:002° 09', 95'’ weste), se dirige en direcci6n 181 ° (S 001 W) hasta el punto (1:35° 

54', 5" norte-L:002° 12',0" oeste), distante 49 millas nauticas del referido punto de partida, 

continuando al este hasta la linea equidistante con los paıses riberenos, trazada de 

conformidad con el Derecho Intemacional. hasta la frontera maritima con Francia. 
 

-604   Gemma Andreone : les conflits de pêche en méditerranée . op cit p : 172-175   . 
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  منطقة حماية الصيد  -ليبــيا     : سادسالمطلب ال

 

 

وهذا كلم أو يفوق ذلك ،  1007  يصل طول ساحلها إلى حوالي الواجهة البحرية الليبية 

ومن ثم فان اهتماماتها البحرية  ، في شمال أفريقيا  منها صاحبة أطول ساحل متوسطييجعل 

ناتجة من موقعها الجغرافي في حد ذاته ، فمن البحر يرتبط اقتصادها عن طريق تصدير 

يين، ومن البحر جاءها النفط ، ومن البحر جاءها الفينيقيين واليونانيين ، الرومان والعامان

فلي  من الغريب أن تهتم ليبيا بالبحـر  اقـتصاديا واستراتيجيا   ، نمريكييو األ  االيطاليين

وهذا بداية  ةفالسفن الليبية قديما كانت تفرض األتوا  على السفن األمريكية و االسكندينافي

    مقابل الحماية البحرية من القرصنة في المياه الليبية و المياه المحاذية لها  1042من سنة 

لق بتشريعا  ستنا الحالية على الجانب المتع( ، وسنقتصر في درا245لسلطتها  والخاضعة 

ذلك سنستبعد المسائل المتعلقة بالجانب االستراتيجي و ت ثيراتــها لو ةالصيد في المياه الليبي

مسائل الصيد واألبعاد البحرية  علىوسنركز  على الجانب السياسي في اإلقليم البري الليبي ،

 .االرتباط بمجال منطقة الصيد في ليبيا  األخرى  ذا 

والساحل الليبي ال يختلف من حيث ثرواته عن الساحل التونسي الذي سبقت دراسته من قبل  

المياه الليبية معروفة بقلة العمق خاصة قبالة السواحل و في خليج سر  ، وهو ما يعني 

وجود جرف قاري معتبر اضطر  ليبيا في تحديديه  إلى اللجوء لمحكمة العدل الدولية في 

المياه إذا كانت غنية بالنفط فهي أيضا غنية باروا   هو مالطا ، وهذنزاعها  مع تون  

بيولوجية منها اإلسفنج الذي عرف بداية تنظيمه في فترة االحت ل االيطالي أين كانت تخضع 

مس لة صيده و استخراجه  إلى رخصة مسبقة من السلطا  االيطالية خاصة في مياه خليج 

فة اليوم باعتبارها آخر األماكن في المتوسط  التي سر  ، كما أن هذه المياه هي معرو

العامة للصيد في تحتوي مياهها على أسماك التونة الحمراء القابلة للصيد وفق معايير اللجنة 

من حيث الحجم ، ومن ثم فان بسط الحماية في هذه المياه من ش نه أن  CGPM المتوسط 

 ا  الصيد في هذه المياه. سفنه وع من النزاع من طرف الدول التي اعتاد يتبـعه ن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  - 1عملية نار المرور  -حسين علي الحسين : مواجها  خليج سر      -605

     http://www.almusallh.ly/ar    72/74/1715مجلة المسلح            
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 الفرع  األول :  دور التشريع في إنشاء منطقة حماية الصيد

 

عرفت ليبيا مجموعة من القوانين التي تنظم المجال البحري الليبي  من حيث امتداده و كذا 

قر بها القانون البحرية التي أصبح ي  هذه األبعاد تحديد خطوط األساس المعتمدة في قياس 

المرتبطة بمنطــقة الصيد و المنطقة االقتصادية  لتشريعا الدولي للبحار ، إضافة إلى ا

و اإلع نا  المتعلقة بخليج سر  من حيث اعتباره خليجا تاريخيا  وهذا بداية من ، الخالصة 

انين و التشريعا   الليبية  ذا  ، و هذه القوالى غاية اليوم 14/11/1451فترة االستق ل في 

 باط بموضوع بحانا هي كالتالي: االرت

 

 : 04/10/0050المؤرخ في   10/0050القانون رقم  -0

( و هو 242در في عهد الملكية الليبية تحت حكم الملك  إدري  السنوسي  هذا القانون ص

ميل بحري   11انت بعرض القانون المتضمن  تحديد المياه اإلقليمية الليبية  آنذاك و التي ك

وي حظ هنا أن هذا التشريع الصادر بعد اتفاقيا  جنيف   ،حسب ما ذكر بالمادة األولى منه 

ميل بحري في الوقت الذي  11كان متطورا جدا من حيث اعتماد معيار  1452األربعة لسنة 

 أميال بحرية . 73أميال و حتى  72كانت دول أخرى مازالت تعتمد معيار 

ن هذا القانون لم يقم بتحديد خطوط األساس التي تقاس منها هذه المسافة حتى يتم معرفة إال أ 

الحد الخارجي للبحر اإلقليمي و التي ستصبح بدورها مناط لقياس األبعاد البحرية األخرى 

يحمل بعض التعرجا  ومنها خليج سر  الكبير   يفي المستقبل ، خاصة و أن الساحل الليب

ميل بحري،  إال أن  11حديدا بشيء من الدقة للنقاط التي يتم منها قياس مسافة مما كان يحتم ت

ظهر بطريقة يؤكد فيها سيادة الدولة  71/1454ما تجب اإلشارة إليه هنا هو أن القانون رقم 

الفتية الليبية الممالة في المملكة الليبية المتحدة و رغبتها في ممارسة السيادة بكامل مفهومها 

لك اإلقليم البحري ، بدليل استعمال النص في المادة األولى منه إلى صيغة المياه بما في ذ

اإلقليمية الليبية وهي التسمية المعتمدة في القانون الدولي العام، وهو ما يؤكد توافق  

 التشريعا  الليبية  آنذاك مع القواعد القانونية الدولية  المعمول بها في ذلك التاريخ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 أنظر في  القانون صادر في مادتين اثنتين  فقط تشير  المادة األولى منه إلى عرض البحر اإلقليمي دون شيء آخر، -606

 www.dcaf.chذلك نسخة من القانون على موقع          

http://www.dcaf.ch/
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 : 10/01/0000قرار مجلس قيادة الثورة المؤرخ في  -0

( بحيث أن جميع 240بموجب هذا القرار تم اعتبار جميع مياه خليج سر  مياه داخلية   

لية  وهي جزء من إقليم تعتبر كلها مياه داخشماال  31.37المياه الواقعة ما دون خط عرض 

( مستندة في ذلك إلى مجموعة من 242مال اإلقليم البري   اخضع لسيادتها مالهليبيا  و ت

االعتبارا  االقتصادية و األمنية و التاريخية ، وبذلك يصبح الخط المشار إليه أع ه هو ما 

ي اتجاه الشمال ،وهو ما يجعل من خط األساس يتم انط قا منه تحديد المياه اإلقليمية الليبية ف

ميل بحري بين مدينة بنغازي و مدينة مصراتة، وهو  377هذا يصل طوله إلى حوالي 

مما جعل مياه كبيرة من أعالي البحار تدخل في حكم المياه  األطول في العالم على اإلط ق

 الداخلية ، وتصبح خاضعة للقضاء الوطني الليبي .

بريطانيا وحتى  م يكن لينال قبول دول مال فرنسا ، اليونان ، ايطاليا ، مالطا ،هذا القرار ل 

االتحاد السوفيتي حليف ليبيا ، معتمدين على أن  المعايير الخاصة بالخلجان التاريخية غير 

متوفرة في خليج سر  لبعد المسافة ، كما أن ليبيا لم تتعامل أبدا على أن خليج سر  هو 

و االحت ل    هي و ال السلطا  التي كانت تمارس السيادة فيها مال األتراك خليج تاريخي ال 

( ، هذا في الوقت الذي ذهبت فيه الواليا  المتحدة إلى أبعد من ذلك 244االيطالي من قبل  

     1421أين عملت على إجراء مناورا  داخل الخليج مما أدى إلى صداما  مسلحة سنتي 

وبالرغم من ذلك فان ال أحد من الطرفين تراجع عن مس لة االدعاء بالسيادة أو ،  1424و 

عدم االعتراف بغلق الخليج  في وجه الم حة الدولية إال وفق األنظمة التي حددتها ليبيا 

تذرعت به عند اإلع ن هو ما و السند األمني و االستراتيجي ، خاصة بالنسبة للسفن الحربية 

 شماال وسمته خط النار وأدى إلى عملية نار المرور األمريكية.  31.37ط عن غلق الخليج بخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .15/17/1403بتاريخ  القرار منشور في الجريدة الرسمية الليبية الصادرة -600

 

الغربية اليابسة و ليج سر  الواقع فى أراضيها وحدوده الشرقية والجنوبية ـربية الليبية أن خــتعلن الجمهورية الع   -600

مياها   داخلية يبدأ   باعتبارهايتجزأ من إقليمها ويخضع لكامل سيادتها  شماال   ،يعتبر جزء ال 31,37وحده الشمالي خط 

ش نه فى ذلك ش ن أي ، بعدها بحرها اإلقليـمي ، وبصـفة عامـة تمارس الجمهورية العربية الليبية كامل حقوق السيادة عليه 

 حسين علي الحسين المرجع السابق .  ." جزء من إقليم الدولة
 

699 – Tullio Scovazzi : le régime des eaux historiques   - in-   Le Plateau Continental et la      

                                       Zone  Économique Exclusive. 

            Préparé par : Donat Pharand / Umberto Leanza -  Martinus  Nijhoff  publishers-    

            dordrecht –  the Netherlands  1993./ p328. 
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  0000محرم 06المؤرخ في  00/0000قرار اللجنة الشعبية العامة رقم   -3

 .04/10/0115الموافق                                         

 

( وجاء 077هذا القرار أعلن عن إنشاء منطقة حماية الصيد الليبية في المادة األولى منه   

مواد في النقطة  أ( وفي النقطة  ب( إع ن يتضمن األهداف من  73القرار متكون من 

وعلى غرار جميع القوانين  ،القرار و مصوغاته إضافة إلى العرض البحري للمنطقة المعنية 

طق صيد فان القرار الليبي أشار إلى االلتزاما  التي تفرضها االتفاقيا  المعلنة عن منا

الدولية في مس لة المحافظة على الاروا  السمكية سواء على المستوى األ ممي عن طريق 

أو على المستوى المتوسطي من أجل العمل على  FAOمنظمة التغذية و الزراعة العالمية 

دة و تطوير أنظمة االستغ ل  والحماية في نف  الوقت  سياسة صيد تحافظ على تجديد األرص

ميل بحري  تحسب من خط  21ومن ذلك تم تحديد عرض منطقة حماية الصيد الليبية بمسافة 

 البحر اإلقليمي  حسب الصيغة التي جاء  في النص المعلن به .

اصة  في عن منطقة صيد خ 1404وتجدر اإلشارة إلى أن ليبيا سبق لها و أن أعلنت سنة  

( إال 071متر   200ميل بحري من الساحل أوالى غاية عمق  17منطقة بعرض بحري قدره 

أنه أثناء اإلع ن عن منطقة  حماية الصيد بموجب القانون الحالي لم تتم اإلشارة إليها ، كما 

و المتعلق باعتبار  1403أنه لم تتم اإلشارة إلى قرار مجل  قيادة الاورة الصادر في سنة 

إلى أنه في   30ليج سر  مياه تاريخية في حكم المياه الداخلية ، ولقد أكد القرار رقم خ

المنطقة المعنية  تمارس الدولة الليبية كل الص حيا  التي يسمح بها القانون الدولي في 

مسائل تنظيم الصيد و المحافظة عليه ، كما أنه ال يسمح لألجانب و سفنهم بالصيد في هذه 

 بموجب رخصة خاصة  تمنح من طرف الحكومة الليبية تحت طائلة المتابعة من المنطقة إال

وبذلك فانه ومن زاوية الص حيا  فان منطقة حماية الصيد الليبية لم ،طرف القضاء الليبي 

تخرر عن المتعارف عليه دوليا ، ولم يكن ينقصها إال التحديد الدقيق و الذي تم بموجب 

 القانون من حيث اإلحداثيا  و خطوط األساس.  القوانين ال حقة عن هذا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
011 - Bulletin du droit de la mer- n° 52/ 1775   p 14.  . 

701 - JOSE-Manuel Sobrino Heredia : L’approche  National En Matiere  des Zones Maritimes    

                                                             En   Mediterranee.  

         ANUARIO DA FACULTADE DE DEREITO  DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA       

         Revista jurídica interdisciplinar internacional AFDUDC  n° 13/2009 /p762. 
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  0000جمادى األولى  00المؤرخ في   014/0000قرار اللجنة الشعبية العامة رقم   -4

 .01/16/0115الموافق                                         

 

األساس  التي يقاس منها البحر اإلقليمي و المناطق هذا القرار جاء متعلق بتحديد خطوط 

البحرية األخرى التابعة للدولة الليبية ، وهي المس لة التي لم تكن محددة في التشريع الليبي 

( اإلحداثيا  الخاصة 071وجاء هذا القرار في  ثـ ثة مواد تضــمنت منه المادة األولى  

نقطة من الغرب إلى أقصى الشرق  24س وعددها بالنقاط التي يرسم من خ لها خطوط األسا

 .المصرية  ةعند الحدود الليبي

شماال و هو ما يعني أن  31.37وما ي حظ عن هذه النقاط أنها كلها لم تنزل عن الخط   

الدولة الليبية مازالت متمسكة باعتبار خليج سر  خليج تاريخي و أن مياهه هي مياه داخلية  

نها لم تحدد إال نقطتين ألوطنية وك نها جزء من اإلقليم البري بحيث تخضع ألحكام الوالية ا

( و التي أكدتا ما جاء به 073من المادة األولى   12و  10في مدخل الخليج وهما  النقطتين 

  .74/17/1403قرار مجل  قيادة الاورة المـؤرخ في 

 

  0000جمادى األولى  04المؤرخ في  015/0000قرار اللجنة الشعبية العامة رقم   -5

 .  0115/ 00/16الموافق                                        

 

 رهذا القرار جاء لتحديد منطقة حماية الصيد الليبية في البحر األبيض المتوسط ، وهو اآلخ

بحيث اعتبر أن البحر  74/17/1403مؤرخ في قرار مجل  قيادة الاورة ال اعتمد على 

ثم عند نهاية هذا الخط يقاس عرض منطقة   شماال 31.37اإلقليمي يقاس من وراء خط 

قرار اللجنة الشعبية ( من 1 -ميل بحري أخرى شماال  وهذا حسب الفقرة   أ   21الصيد بـ 

وبذلك تكون  14/71/1775الموافق  1303محرم 12المؤرخ في  30/1303العامة رقم 

عالي البحار و إدخالها أقامت بإخرار مناطق بحرية كبيرة من وصف  ةالتشريعا  الليبي

 ضمن سلطتها الوطـنية ، مـرة تحـت وصف ميـاه أو خليج تـاريخي ، ومرة تحت وصف مياه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
010 - Bulletin du droit de la mer- n° 54/ 1775   p 15.  . 

 

010 - P 17-(14°34’58.06’’E  32°30’00’00’’N) 

         P 18-(20°30’03.02’’E  32°30’00’00’’N). 
 

704- Bulletin du droit de la mer- n° 54/ 1775   p 14.  . 
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إقليمية لتنتهي  تحت وصف آخر وهو منطقة حماية الصيد الليبية والتي بواسطتها سيتم تقسيم 

 ( والتي 075المياه المتوسطية قبالة السواحل الليبية كما هو عليه الوصف في الخريطة أدناه  

 

 

 

أنها جريئة جدا ،ألنها من حيث المسافة لم تسبقها إال منطقة بالقول ال إال يوجد لها وصف 

ومن حيث األساس اعتمد  على نقطة هي في  ميل بحر،  07الصيد المغربية بعرض 

   ميل بحـري 21تدخل ضمن وصف أعالي البحار لتنطلق نحو الشمال بمسافة   األصل كانت

ونشاطه في حد ذاته من الناحية المهنية متعلقة بالصيد   ليبية هناك تشريعاكما نشير  إلى أن 

وجب ذكرها من باب ضبط أكبر قدر ممكن للترسانة القانونية الليبية في مجال الصيد  

  البحرية مـع التـطرق إلى أحكامـها المتعـلقة بموضوع دراستنا و هذه القوانين هي:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 705- JUAN  LUIS  SUAREZ  DE VIVERO: Eaux territoriales en méditerranée et en mer noir      

                                                                        Étude commandé par  la commission de  la pêche                                                                                                                                       

                  du parlement européen-décembre 2009- p67- in  www.europarl.europa.eu/studies  
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و المتعلق بحماية البيئة ، و قد خصص القسم  15/10/0000المؤرخ في  10القانون رقم  -1

الاالث منه لتنظيم مس لة حماية البيئة البحرية و ثرواتها ، ومن ذلك عمل هذا القانون على 

منه من باب تهديدها الستمرارية الاروة البيولوجية   14منع بعض أساليب الصيد في المادة 

منه أنه وفي إطار  17ال المواد المتفجرة أو المواد الكيماوية ، كما أشار  المادة كاستعم

حماية البيئة يمكن التنظيم مستقب  في  مجاال  مرتبطة بالصيد من زاوية الوسائل المستعملة 

إضافة  ، كالشباك   األنواع و األحجام ( المخصصة للصيد وكميتها  وفترا  الصيد والراحة

 ( .072مناطق خاصة للصيد وأخرى يمنع فيها ذلك  إلى تحديد 

و المتعلق باستغ ل الاروا  البحرية في  10/16/0000المؤرخ في  04القانون رقم  -1

المياه الخاضعة للقانون الليبي ، والذي اشترط في المادة  السابعة نظام رخصة الصيد سواء 

    ادة الاانية عشر مناطق الصيد وفتراته تعلق األمر بسفينة ليبية أو أجنبية ، كما حدد في الم

و قد تم اعتماد  الئحتين  من اللجنة الشعبية العامة فيما يخص  تنفيذ القانون رقم ، و وسائله 

و المتعلقة بكيفية منح  74/74/1447المؤرخة  01المذكور أع ه وهما ال ئحة رقم  14

و ال ئحة رقم ، مياه البحرية الليبية نشاط الصيد  في البرخص الصيد لجميع السفن  العاملة 

المتعلقة بوسائل الصيد وأحجامه ، كما أشار  الئحة أخرى  74/72/1441المؤرخة في  27

متعلقة بالاروا  البحرية  تتضمن إنشاء محميا   74/72/1441مؤرخة  27تحمل رقم 

ة تم توطينها ، وبعد اإلع ن عن منطقة الصيد فان الكاير من سفن  الصيد الفرنسي بحرية

(  070تحت العلم الليبي حتى تستفيد من الحصة  الليبية المتوسطية  لسمك التونة الحمراء  

أمام ضعف األسطول الليبي على صيد كامل الكمية المسموح بها ، إال أن إخرار كل تلك 

المناطق البحرية من مفهوم حرية أعالي البحار كان له أثر مباشر على نشاط الصيد في 

المجاورة تعمل على رفض الخطوة الليبية و استنكارها في  وهـو ما جعل الدولنطقة ، الم

الليبية   بمواقـف مختلفة انط قا  من مصالح انفرادية لها في المنطقة المعلنة من طرف الدولة

 كمنطقة حماية صيد في المتوسط  وهي المواقف التي سنناقشها في الفرع الموالي.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

706 - revue de la réglementation relative a la pêche maritime et aux aires protégées                                                   

                                                        dans les pays participants au projet copemed 

                                                        - projet FAO copemed mars 2002 –  p 31 

707 - Greenpeace - L’tonnante  «  libyanisation » de la flotte de thoniers  senneurs français-       

                                                      www.notre-planete.info-18/09/2007  
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 الليبية  موقف دول الجوار من منطقة حماية الصيد  الفرع الثاني :

 

يمكن القول أن مصالح دول كايرة قد تضرر  من خ ل  منع الصيد في المياه الليبية المعلنة 

 بثتع منطقة حماية الصيد ، أو من خ ل تنظيمها و إخراجها من مفهوم الحرية التي كانت

فيه السفن اآلسيوية و الروسية من قبل ،على غرار السفن المتوسطية األخرى ، إال أن هناك 

ث ثة دول كانت لها ردة فعل على هذا اإلع ن وتدخلت بطريقة أو ب خرى لتعلن عدم 

 تون .  و  وهذه الدول هي ايطاليا ، مالطا، رضاها عن مد السيادة إلى هذا الحد  

( التي اعتاد  الصيد في 708جسدته نقابا  الصيادين االيطاليين الموقف االيطالي :  -0

المنطقة  المعروفة بكارة تواجد سمك التونة الحمراء بها و حاولت الضغط على الحكومة 

جل تسوية المس لة مع السلطا  الليبية  بغية الحصول على أااليطالية بطرق مختلفة  من 

، و وجهت إلى  1775غرار ما كان يتم به األمر في السابق قبل سنة  الحق في الصيد على

 حكومتها مجموعة من المطالب والتوصيا  تمحور  حول ما يلي :

المياه للصيادين االيطاليين في الصيد بضرورة إقرار الدولة  الليبية  بالحق التاريخي   -أ 

 كمـنطقة لحـماية الصـيد. 1775في سنة   المجاورة للسواحل الليبية  منذ القـديم  والتي أعلنتها

 يجب أن تضمن منـطقة حـماية الصـيد حرية المـ حة لجمـيع السـفن مال أعالي البـحار.  -ب 

يجب أن ال يؤدي التفاوض مع ليبيا في هذه المسائل في أي حال من األحوال إلى اإلقرار  -ر

  .(709ق المـ حة  ريخي يمنع فـيه حبماابة خليج تا بشرعية غلق ليبيا لخليج سر  واعتباره

إال أن المطالب االيطالية الرسمية وغير الرسمية لم تلق أي صدى إال من خ ل االتفاقيا  

التي أبرمتها ليبيا في إطار الع قة مع االتحاد األوروبي بمفهوم عام أو من مباحاا  ثنائية 

، ولم يتم المساس بالمواقف الليبية مع ايطاليا مباشرة في المسائل المتعلقة بالصيد خصوصا 

سير سفن مراقبة في هذا الموضوع ، كما أن ليبيا أحكمت سيطرتها على المنطقة وراحت ت  

وجت في كاير من األحيان بحجز سفن صيد وعلى ظهرها صيادين ايطاليين ، أخضعتهم ت  

 الدبلوماسية. للرقابة الليبية و أفرر عنهم  بعد تدخل الجها  الرسمية عن طريق القنوا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

708- José  Manuel  Sobrino  Heredia :op cit p 762.  

709- Natalino Ronzitti : Come risolvere la controversia sulla  pesca  tra Italia e Libia 

                             in Affar Internazionali -03/09/2009- www.affarinternazionali.it 
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موقف مالطا كان األكار نشاطا كونها المعنية بهذه المياه أكار من  الموقف المالطي : -0

ايطاليا ،فاقتصاد مالطا يعتمد بالدرجة أساسية على الصيد ، وخاصة أن تصدير أسماك التونة 

الحمراء ي تي في الدرجة الاالاة من حجم صادرتها للخارر ، ومن ثم فان غلق المياه المحاذية 

لحق ضرر بهم ومن ورائهم االقتصاد صيادين المالطيين من ش نه أن ي  للشواطئ الليبية أمام ال

مس لة غلق خليج  1403قلنا أن مالطا سبق و أن عارضت  سنة ، و لذلك  المالطي ككل

بعد اإلع ن عن منطقة حماية الصيد  1775سر  و اعتباره خليج تاريخي  ، وفي سنة 

مية توضيحا  عن الليبية بموجب مذكـرة رسـالسلطا  يبية ، طالبت الحكومة المالطية من الل

ميل بحري فيما وراء البحر اإلقليمي  21الحقوق المعلنة بمد الوالية الوطنية الليبية إلى غاية 

  .للحقوق التاريخية للصيادين المالطيين في المنطقة مخالف تماما إجراء على أساس أنه

من أجل المحافظة على الاروا  ة ا مستعدة للعمل وفق آلية مشتركو بالمقابل فان مالط

المؤرخ في  30/1303بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم ( مقابل وقف العمل 710السمكية  

ن مالطا لم تتحصل على أي تنازل من أو المنشئ لمنطقة حماية الصيد ، إال  14/71/1775

يشير إلى إمكانية  12/70/1775إلى إصدار قانون في  بمالطابل ليبيا في هذا األمر مما دفع ق  

 (.711ميل بحري   15الى  ما وراء 1402مد منطقة الصيد المالطية  لسنة  

 الصيادين التونسيين هم اآلخرين معتادين على الصيد في المياه : الموقف التونسي -0

متوسط  كونها مياه على أنها منطقة لحماية الصيد في الالمعلنة من طرف الدولة الليبية 

إال  ،رالم تكن سوى جزء من أعالي البح 1775إلى غاية سنة  التي محاذية للمياه التونسية و

سماك التونة مما ف  الوقت هي منطقة معروفة بكارة أأنها قريبة من الساحل التونسي وفي ن

يخفف من سعر التكلفة لحم   الصيد التونسية ، وبالتالي فإخرار تلك المياه من متناول 

مارس ضدهم منافسة ت  الذي قلص من فرص الصيد لديهم في الوقت ي  سالصيادين التونسيين  

  لي  لديهم القدرة بمنافستها هم سفن تمارس الصيد الصناعي ومن   المتوسطفي  ةشديد

وكرد فعل عـلى اإلجراء الليبي قامت بتحديث ترسـانـتها  مام هذه المعطيا  فان تونسـوأ

 عن إنشاء منـطقة اقـتصادية خالصة.  10/72/1775التـشريعية بحـيث أعلـنت في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

710 - José  Manuel  Sobrino  Heredia op cit p 762.  

711- la loi X 2005 du 26/07/2005. 
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 الصيد في ظل المنطقة االقتصادية الخالصة حماية الفرع الثالث: منطقة

 

أصدر  ليبيا إع ن يتضمن إنشاء منطقة اقتصادية خالصة فيما  10/75/1774بتاريخ  

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم وراء المياه اإلقليمية و المتاخمة لها و صدر في شكل  

و متضمن ث ثة  31/75/1774الموافق  1300جمادى الاانى  07المؤرخ في  127/1300

( وكذا الص حيا  التي للدولة الليبية فيها ، وهذا 712عد البحري مواد تحدد المفهوم لهذا الب

اإلع ن  يختلف عن اإلع ن التونسي المتعلق بالمنطقة االقتصادية  كونه صادر من دولة 

على عك  تون  ، إال أنهما يتشابهان من حيث الص حيا   1421 ةغير مصادقة على اتفاقي

 تالية:ومن حيث التحديد وهذا من الزوايا ال

من زاوية أنه أشار إلى جميع الص حيا  التي تملكها الدولة الساحلية في المنطقة  -أ 

مع عدم التدقيق بنف  اللفظ المستعمل  1421من اتفاقية  52االقتصادية الخالصة طبقا للمادة 

 من القانون الحالي و الفصل الااني من القانون التونسي. 71في تلك المادة مقارنة بالمادة 

كل من اإلع ن التونسي و اإلع ن الليبي لم يشيرا إلى تحديد دقيق للحد الخارجي   -ب 

 73و اكتفوا باإلشارة إلى الحد الذي يسمح به القانون الدولي  في الفصل ،للمنطقة االقتصادية 

أو بما تتفق عليه كل  ،من القانون الليبي الحالي  71التونسي و المادة  57/1775من القانون 

 من ليبيا أو تون   مع جيرانهم في هذه المسالة بموجب اتفاقيا  تحديـد خاصة بين األطراف. 

      طقة االقتــصادية عمل بمنطقة الصيد المحفوظة في ظل المناإلع ن التونسي أبقى ال  -د 

 و أشار إلى ذلك صراحة في الفصل الرابع ، وكذلك فعل القانون الليبي عندما أشار إلى قانون

منطقة حماية الصيد في الديباجة ولم يعمل على إلغاءه مالما فعل التشريع المغربي و إنما 

سكت عنها  مما يجعلها سارية المفعول ولم يلغها، و ربما يرجع ذلك إلى نف  السبب الذي 

 التي لم يلغها القــانون الصادرأشرنا إليه بالنسبة لعدم إلغاء منطقة الصيد المحفوظة التونسية  

، بحــيث أشار إلى إمكانية  اللجوء إلى  المفاوضا  من أجل إبرام اتفاقيا  تهدف  1775في 

لضبط الحدود الخارجية للمنطقة االقتصادية التونسية ، وكذلك فعل المشرع الليبي والى غاية 

 ذلك أبقى على اإلطار القائم المنظم للحدود الخارجية لمنطقة حماية  الصيد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

712- Bulletin du droit de la mer- n° 72/2010 p 71.  
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 يكولوجي والصيدعالنات الواقعة تحت الوصف المزدوج/ اإلاإل المبحث الثاني:
  

عندما أشرنا إلى الحقوق التي تملكها الدولة الساحلية في المنطقة االقتصادية الخالصة أشرنا  

إلى الحق الوالئي الممنوح لها و المتعلق بحماية البيئة البحرية ، كون أن المجال البحري هو 

ى ن كانت الدولة الساحلية تملك حقا سياديا عللحيوي للاروا  البحرية الحية ، وإالمحيط ا

( فانه من المنطقي أن يكون لها حق في حماية مجال معيشة 013الموارد الطبيعية الحية  

الاروا  الحية في حد ذاتها ، وهذا المجال يتحقق في األبعاد البحرية جميعها بداية من المياه 

 الداخلية إلى غاية الحد الخارجي للمنطقة االقتصادية الخالصة  ، وبما أن هذه المجاال  كلها

       صة، فإنها ها المنطقة االقتـصادية الخالاط الصيد ب نواعه بما فييمكن أن يمارس فيها نش

حماية البيئة البحرية والمحافظة عليها ، ومن و بالضرورة أن يكون لـها ارتباط مع موضوع 

/ب في التطبيق  مع األحكام ذا  الصلة ، والمقصود من ذلك 52/1أجل ذلك ربطت المادة  

الجزء الااني عشر الخاص بحماية البيئة البحرية و الحفاظ عليها  بصفة عامة بما فيها هـو 

االتفاقيا  الدولية المتعلقة بحماية البيئة البحرية  ،  إضافة إلى أحكام الفقرة  ر( من المادة 

 من الجزء الخام  عشر الخاص  بتسوية المنازعا  . 140

يتجسد في ص حية تنظيم   منح حق للدولة الساحلية وفي هذا  اإلطار خلصت االتفاقية  إلى

مجال مكافحة التلوث في المنطقة االقتصادية الخالصة بموجب آليا  وقوانين وطنية تـتضمن 

إمكانية التنفيذ الجبري بشرط أن تكون هذه القوانين أكار فعالية  أو مساوية للقواعد والمعايير 

( ، إال أن هذا التنظيم الوطني 014منها حزما  الدولية في هذا الموضوع و لكن لي  أقل 

( سواء فيما تعلق بالصيد أو الحماية االيكولوجية في مجاال  015وبقرارا  انفرادية  

كانت إلى حد قريب جزء من أعالي البحار لم يكن لترضى به الدول األخرى خاصة بحرية 

تلك التي لها المصلحة في أن تبقى تلك المناطق على الوضع السابق المشمول بالحرية 

المطلقة ، مما تطلب البحث عن أعذار راحت الدول الساحلية تختلقها من أجل مد واليـتها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1421من اتفاقية  52حسب مقتضيا  المادة  -000

 .1421من اتفاقية   111/1و 117/2 -  174/1 - 172/3نظر في هذا المواد : أ -004

 المؤسسة الجامعية للدراسا  و النشر و التوزيع - أحمد سرحال : قانون الع قا  الدولية / الطبعة األولى  -005

 .554/ ص  م 1447 –بيرو   -        
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الوطـنية و التي أخذ  أحيانا شكل السند االقتصادي أو القانوني وأحيانا أخرى حتى صـفة 

مخيفة في مجال مستقبل البيئة البحرية ، وهو ما  األســانيد العلمـية التي راحت تعطي أرقاما

كان  وراء ارتباط مفهوم الحماية االيكولوجية مع مس لة مناطق الصيد المحفوظة والتي كانت 

في كل مرة تزيد من حدتها الحوادث البحرية لناق   النفط و أثارها على النشاط االقتصادي 

يحمل التاريخ الكاير من  مال هذه الحوادث للمنطقة محل الحادث خاصة بالنسبة للصيد ، و 

و لذلك رأ  بعض الدول  أن تجمع مس لة حماية الصيد البحري بجميع   (012البحرية   

         مقوماته من تنظيم لقطاعاته وفتراته وأنواعه ، إضافة إلى مناطق النشاط بعد تقسيمها

و تحديديها ، وتضع كل ذلك في إطار قانوني مشترك مع القواعد القانونية التي تسعى إلى 

مكافحة التلوث في الوسط البحري المشمول بالوالية الوطنية ، في الوقت الذي رأ  فيه دول 

 أخرى وضع قانون خاص بالحماية االيكولوجية في الوسط البحري .

ساحلية باقتطاع  جزء من المياه البحرية وأعطت له تسمية وفي الحالتين معا ، قامت الدولة ال

منطقة الحماية االيكولوجية ، و هو ما سيؤدي حتما إلى اعتراض الدول األخرى على هذا 

العمل االنفرادي الذي غالبا ما يتم دون مشاورا  تحت أي شكل كان إلى غاية صدور 

ه ،على الرغم من توفر آليا  االتصال اإلع ن في شكل قانون وإخطار أمانة األمم المتحدة ب

اإلقليمية على أكار من مستوى  سياسي  اقتصادي ، دفاعي ( فإسبانيا ما  ،هي عضو في 

اإلتحاد األوروبي، وفي الحلف األطلسي و في اإلتحاد من أجل المتوسط ، ولم تستشر إيطاليا 

عوامل كايرة تساعد  وفرنسا حينما أعلنت عن منطقة حماية الصيد ،على الرغم من وجود

علنة تحت الوصف عن ذلك ،  وفي هذا  المبحث سنعمل على دراسة المناطق البحرية الم  

وهو  ،المزدور كمنطقة حماية للصيد وفي نف  الوقت منطقة بحرية للحماية االيكولوجية 

الوصف المتحقق في اإلع نين الصادرين عن كل من دولة كرواتيا وسلوفينيا بتوقيت مختلف 

وسنعمل من هنا على  و مترادف كرد فعل ناتج عن نزاع حدودي بحري سبقت اإلشارة إليه ،

 البحث في األساس القانوني وفق قواعد القانون الدولي لمال هذه اإلع نا  فيما يلي: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

716- Affaire de L’Erika : un pétrolier maltais (pavillon de complaisance) et affrété  par la                

        Société  Total, qui a fait naufrage   le 12/12/1999  au large de la Bretagne, lors d'un 

transport de 30 884 tonnes de fioul lourd  en Provenance de  Dunkerque et à destination de 

Livourne (Italie). 
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  منطقة الحماية االيكولوجية والصيد   –كرواتيا  : األولالمطلب 

 

، وبداية  1441كرواتيا هي إحدى الجمهوريا  السابقة المنباقة عن انقسام يوغس فيا سنة 

 ميـها مكانة في المجتـمع الـدولي على المسـتوى اإلقليـالتاريخ وهي تحاول أن تجد لذا ـمن ه

مي ، ولذلك دأبت على التوقيع على الكاير من االتفاقيا  الدولية التي كانت تحت ـوالعال

وهو األمر الذي تم عن  1421رعاية األمم المتحدة والتي  من بينها اتفاقية قانون البحار لسنة 

، كما سعت بخطى حاياة  75/74/1445االستخ ف الدولي و المصادقة بتاريخ طريق 

، وقد لعبت 71/70/1713بي التي لم تنلها إال بتاريخ روللحصول على عضوية اإلتحاد األو

مهما في نيل حق عضوية  منطقة الحماية االيكولوجية والصيد التي أعلنت عنها كرواتيا دورا  

 وفينيا لموضوع نزاعها البحري معالربط الذي قامت به سل اإلتحاد األوربي وهذا بسبب

 أكبر السواحل على بحر افكرواتيا لديه رفعها للفيتو المقدم من طرفها ضد انضمام كرواتيا ،

و التي طلة على الواجهة البحرية الكرواتية سواحل الجزر الم  األدريتيكي إذا أخذنا بالحسبان 

 ( .010كلم  5235قد يصل طول هذه السواحل إلى  

ومع اإلع ن عن مد السيادة البحرية إلى ما وراء المياه اإلقليمية  بمعيار خط الوسط بينها   

،  وهي ²  كلم 13207و بين إيطاليا ، تكون كرواتيا قد تحصلت على مساحة بحرية تقدر بــ 

مساحة جد معتبرة في بحر شبه مغلق  يمتهن عدد معتبر من الشعوب المطلة على ساحله 

مهنة الصيد البحري، ومن ثم فان أي مساس بهذه المياه بطريقة تقلص من ما اعتاده 

، وهو ما جسدته كل من إيطاليا و سلوفينيا في إع ناتهم  الصيادين لن يكون أمرا مرحبا به 

على مد الوالية الوطنية الكرواتية  إلى ما وراء البحر اإلقليمي  بدواعي حماية    الخاصة بالرد 

البيئة البحرية و الاروا  السمكية  من التلوث و االستغ ل المفرط من طرف سفن أجنبية 

لي  على البحر األدرياتيكي فقط وإنما على البحر المتوسط عموما ، و من ثم فإننا سنتطرق 

ية التشريع الذي عمل على ترسيم اإلع ن الفردي بمد الوالية الوطنية للموضوع من زاو

وبيان االختصاصا  و التحديد لهذه المنطقة، ثم أثر هذا اإلع ن في الع قة مع دول الجوار 

 لنخلص إلى مس لة تجميد اإلع ن وبالمقابل منح العضوية لكرواتيا في االتحاد األوربي. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دولة ساحلية في العالم.  151من أصل  11 يجعل من كرواتيا تحتل المرتبة هذا الطول الساحلي  -000
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 يكولوجية و الصيد الفرع األول : دور التشريع في أنشاء منطقة الحماية اال

 

اإلع ن عن منطقة الحماية االيكولوجية والصيد الكرواتية  جاء نتار مجموعة من القوانين 

  : هذه القوانين هية في شكل مواد قانونية و جسدتها في أرض الواقع والتي بلور  هذه الفكر

لينظم كل هذا القانون جاء  : 00/10/0004القانون البحري الكرواتي المؤرخ في  -0

المجاال  البحرية المختلفة  مناطق بحرية ،سفن بحرية ونشاط بحري ( وقد جاء في شكل 

( تضبط المسائل السابقة الذكر ، وقد عمد هذا القانون إلى 012مادة   1725طويل متكون من

أنه  كما 12إلى غاية المادة  70تحديد المفهوم للمياه الداخلية في الفصل الااني بداية من المادة 

ميل  11أين حدده بعرض  14نظم مس لة البحر اإلقليمي في الفصل الاالث بداية من المادة 

إلى غاية   33بحري ، وأشار إلى المنطقة االقتصادية الخالصة في الفصل الرابع  بالمواد من 

 . 42إلى غاية المادة   43، والجرف القاري في الفصل الخام  من المواد  41 المادة

ه منا  في بحانا هذا هو ما تعلق بإمكانية توسيع ومد الوالية الوطنية إلى ما وراء ا ي  إال أن م

ميل بحري و هو ما  11المياه اإلقليمية الكرواتية  المعتمدة من طرف كرواتيا بمسافة 

و المتمالة في اإلع ن عن المنطقة االقتصادية الخالصة   41إلى  33تضمنته المواد من 

وهي المادة التي  ( 014من هذا القانون   1741ربط مس لة تفعيلها بالمادة وهذه المواد تم 

في جعل الفصل الرابع من القانون البحري الكرواتي موضع التنفيذ منحت االختصاص 

 33بصدور إجراء اإلع ن بذلك من البرلمان الكرواتي  نفسه، وهو ما يعني أن المواد من 

التي جعلتها  1752رفقة باقي المواد حسب معطيا  المادة ال تدخل حيز التنفيذ  41إلى غاية 

  . (017يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية   15تدخل حيز التنفيذ بداية من مرور 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

710-http://www.faoadriamed.org/pdf/Legislation/Croatia/CRO_MaritimeCode-1994-pdf.  

710 - Article 1042 : The Parliament of the Republic of Croatia shall decide on the declaration 

of the economic zone of the Republic of Croatia. The provisions of article 33 to article 42 of 

this Law shall apply when the Parliament of the Republic of Croatia has made the decision 

mentioned in paragraph 1 of this article. 

 

701- Article 1056: This Law shall come into force within 15 days from the day of its  

        Publication in the Official Gazette. 
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و الذي  1421ن هذا القانون صدر قبل مصادقة كرواتيا على اتفاقية تجدر اإلشارة إليه وما

حيز التنــفيذ و الذي  1421كما أشرنا سـابقا وقـبل دخـول اتفاقـية  57/74/1445كان بتاريخ 

في ديباجة  1421عدم اإلشارة إلى اتفاقية ، وهو ما يفسر مس لة 12/11/1444كان بتاريخ 

المواد القانونية لهذا القانون ، وبالرغم من ذلك فان جمهورية يوغس فيا السابقة كانت قد 

( كما 011بصفتها الدولة التاسعة والعشرون   75/75/1422صادقت على االتفاقية بتاريخ 

المذكور أع ه  هذا  1741المادة  أن كرواتيا قامت بإخطار األمين العام لألمم المتحدة بنص

و بالرغم من ذلك فان هذا التشريع لم يكن محل   (011حسب النشرة الدورية لقانون البحار  

انتقادا أو رفض من طرف دول الجوار و هذا ربما لطابعه القائم على وقف التنفيذ  بالنسبة 

 :  نسبة للقانون المواليللمنطقة االقتصادية الخالصة وهذا على عك  ما تم به الحال بال

 

 10/01/0110المؤرخ في  01010/1010/10قرار البرلمان الكرواتي رقم  -0

 

 

هذا القرار صدر تحت عنوان قرار مد الوالية لجمهورية كرواتيا في البحر األدرياتيكي  

من القانون البحري السابق الذكر و أيضا إلى نص  1741مستندا في ديباجته إلى نص المادة 

للعمل الفردي  يلقانون البحار، وهو ما يفيد إظهار السند القانون 1421من اتفاقية  55مادة ال

الذي تقوم به كرواتيا ، هذا في الوقت الذي كان أعضاء البرلمان الكرواتي يعلمون أثر مال 

هذا القانون على الع قة مع دول الجوار خاصة سلوفينيا ، وقد جاء في ديباجة القرار اإلشارة 

لصيد فيه وهي إلى الوضع المقلق لحالة الاروة السمكية في بحر األدرياتيكي ، وقيام سفن با

ليست مطلة على هذا البحر  الصغير و ال حتى على البحر المتوسط و هذا  تحمل علم دول

 في إشارة إلى سفن الصيد اآلسيوية و الروسية التي اعتاد  الصيد في المنطقة .

ومع عدم إمكانية فرض أية رقابة و تنظيم الستغ ل هذه الاروا  وفق نظام أعالي البحار  

ن هذا الوضع يضر كايرا المصالح الكرواتية في بحر اعتبر شبه مغلق طبقا ألحكام مع العلم أ

 مـما يجعله معـرضا لخطر التلوث البحـري على غرار ما وقع  1421من اتفـاقية  111المادة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

700- Bulletin du droit de la mer- n° 35/1440- p 71. 

700- Bulletin du droit de la mer- n° 43/2001- p 108. 
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( مـما قد يـترتب عنه أثـر بالغ عـلى المنطـقة عـموما prestige   011 في حادثة السفينة 

وعـلى النشاط السياحي و االقتصادي الكرواتي خاصة ، ومن أجل جميع ما سبق و وفق ما 

يسمح به القانون الدولي للدولة الساحلية في الحفاظ على الاروا  السمكية في مياهها فإن 

القرار اإلع ن عن إنشاء منطقة الحماية  من 71البرلمان الكرواتي يعلن في المادة 

مواد أين  أشار  األولى  72االيكولوجية و الصيد الكرواتية ، وقد جاء القرار متكون من  

منه إلى اقتصار اإلع ن الحالي على جزء من الحقوق التي يسمح بها القانون الدولي للدولة 

فظة على البيئة والاروا  البيولوجية  الساحلية داخل المنطقة االقتصادية الخالصة وهي المحا

  71كما احتفظ البرلمان الكرواتي بحق المطالبة بالحقوق األخرى في المستقبل بموجب المادة 

شهرا من  11ضي و أشار  المادة الاالاة إلى بدأ السريان ألحكام هذه المنطقة بداية من م  

دول األخرى في الـم حة و الطيران  تاريخ ضـبطها ، في حيـن أقـر  المادة الرابعة بحـق الـ

أشار  المادة  بينماوضع الكاب   و األنابيب وجميع الحقوق التي يسمح بها القانون الدولي، 

  الخامسة إلى حدود المنطقة بحيث جعلتها تمتد من الحد الخارجي للمياه اإلقليمية إلى غاية 

الخارجية مع دول الجوار بموجب أين سيتم تحديد الحدود  ما يسمح به القانون الدولي ،

 اتفاقيا  تحديد حدودها البحرية .

أشار  إلى اعتماد الخط المحدد للجرف القاري   72وفي انتظار ذلك التحديد فإن المادة  

المبرمة بين يوغس فيا السابقة و إيطاليا  وهو ما يعني إتباع خط  1422المعتمد في اتفاقية 

قتسام الجرف القاري بين الدولتين المتقابلتين في األدرياتيكي  الوسط المعتمد في االتفاقية ال

أما الدول المجاورة و يقصد بها حاليا  سلوفينيا ،  البوسنة والهرسك و مقدونيا،  فإن الحدود 

المبرم  1771البحرية  تمتد على  الخط المعتمد مؤقتا  لتحديد المياه اإلقليـمية طبقا لبرتوكول 

(، وحسب هذه المعطيا  تكون منطقة الحماية 013و الجبل األسود  مع جمهورية صربيا 

 اإليكولوجية  والصيد الكرواتية محددة تقريبا وفق الخريـطة التاليـة بالمنـطقة التي هي  ملونة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نداء استغاثة قبالة السواحل    بتقديم التي تحمل علم دولة البهاماسprestige مت حاملة النفط قا 11/2002/ 11بتاريخ  -000

تسرب  نتج عن ذلك و  14/11/2002االسبانية الغربية وبعد عدة محاوال   لسحبها إلى عرض البحر غرقت بتاريخ        

طن من النفط  مما تسبب في كارثة بيئية على مستوى السواحل االسبانية ، الفرنسية و البرتغالية ،هذا الحدث تمت 00777

 اإلشارة إليه في ديباجة قرار البرلمان الكرواتي المنشئ لمنطقة الحماية االيكولوجية و الصيد.

 

  في الحدود البحرية الشمالية . االمادة لم تشر إلى جمهورية سلوفيني -000
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 بالبنفـسجي المخطـط وتنتهي حدودها عند خط الوسط المؤشر عليه باللون األحمر .
 

 
 

وأشار  المادة السابعة إلى استعداد كرواتيا للتنسيق مع جميع دول البحر األدرياتيكي بما 

الاامنة منه إلى األثر الفوري ى تحقيق حماية هذه المـياه ، وفي األخير أشار  المادة يهدف إل

، بعد ذلك قامت كرواتيا بإخطار األمانة العامة لألمم المتحدة بهذا اإلجراء  هذا القانونل

صدار ، كما قامت كرواتيا  بإ (724) 14/17/1773بموجب مذكرة كتابية موقعة بتاريخ 

القريبة في   la fosse jabuka (de pomo)قرار يخص الحفر البحرية في وسط األدرياتيكي إ

وهذا لدورها في تكاثر الكاير ص خا ذا  وضعو اعتبارها    غالبيتها من السواحل الكرواتية

من األسماك البحرية نتيجة عمقها مقارنة بمياه األدرياتيكي األخرى ، وهو ما يتطلب العمل  

البحرية من أجل اعتبارها محمية تساهم في تجديد األرصدة البحرية خاصة بعض األنواع 

 قد  مجموعة من االجتماعا  الخاصة دون أن يتعدى األمـر إلى و التي من أجلها ع    (015 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

724- Bulletin du droit de la mer n° 53/2005/ p 60. 

725- comme les espèces démersales (Merlu , langoustines) 
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 مناقشة منطقة الحماية اإليكولوجية و الصيد .

ن مباشرة بهذا التمادي توالت ردود سلوفينيا وايطاليا المعنيتي وبعد اإلع ن عن هذه المنطقة ،

 تراض على التصرف االنفرادي عموما        أعالي البحار وفق صور رفض واعفي اتجاه 

والتحديد خصوصا و هو ما يشكل مصلحة خاصة للدول الا ث  المطلة على مياه نف  البحر  

 وهو موضوع الفرع الموالي. 

 

 الفرع الثاني : ردود الفعل الدولية على اإلعالن الكرواتي 

 

مياه األدرياتيكي قبل هذا اإلع ن كانت في معظمها مياه دولية يمكن الصيد فيها من طرف  

سفن جميع الدول بما فيها غير المتوسطية ،  إال أنه و بالمقابل فإنه يجب أن ال ننسى أن 

الدول الساحلية في المنطقة مال إيطاليا و سلوفينيا هي األخرى لها نشاط صيد منذ القديم في 

قة وإخرار سفن هذه الدول معناه تحطيم مردود اقتصادي مهم لها ، ولذلك سنعمل هنا المنط

المساس بها على  دراسة موقف كل من سلوفينيا و إيطاليا كدولتين لهما مصالح مباشرة ،  تم 

 .1773قة الحماية االيكولوجية والصيد الكرواتية بداية من أكتوبر بعد اإلع ن عن منط

:أشرنا في السابق أثناء مناقشة النزاع البحري بين كرواتيا          فينيا موقف دولة سلو -1

كلم    40و سلوفـينـيا إلى قصر الساحل السلوفيني الذي ال يزيد في جميع اإلحصائيا  عـن 

صورة في خليج لمياه اإلقليمية السلوفينية تصبح محوعند تطبيق قاعدة خط الوسط فان ا

بين المياه اإليطالية و الكرواتية بدون جرف قاري وبدون منفذ على   Baie de piranبيران

المياه الدولية ، و لهذا فان سلوفينيا تطالب بإعادة رسم الحدود البرية وتحريك النقاط الحدودية  

و الذي كان أحسن  (  للوصول إلى حل منصف في الجانب البحري012ببعض األمتار 

 اية اإليكولوجية والصيد الكرواتية ، وبعد اإلع ن عنها ،قبل اإلع ن عن منطقة الحموضعا 

( في نف  اليوم 010أصدر  سلوفينيا مذكرة كتابية موجهة إلى األمانة العامة لألمم المتحدة  

 تعترض  فيها على  التصرف الكرواتي وتعيب عليه التالي:  73/17/1773أي في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

006-Jean Arnaut Dérens –Slovénie/Croatie Toujours pas d’accord sur le différend frontalier 

                                         De  piran -  in Rfi - les voix du monde -http://www.rfi.fr.p - p08.   

 

720- Bulletin du droit de la mer n° 53/2005/ p 64.   
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والذي لم تعمل   تحتج بقوة على التصرف االنفرادي الذي قامت به كرواتيا دولة سلوفينيا  -0

فيه على التشاور مع دول الجوار كما  يقتضي ذلك القانون الدولي و اتفاقية األمم المتحدة 

 (  الخاصة بالبحار المغلقة و الشـبه المغلقـة012  113في المادة   1421لقانون البحار لسنة 

ور بقصد أين يفترض أن يكون التعامل حول هذه المناطق يتم بنوع من التعاون و التشا 

 استبعاد إلحاق أي ضرر بمصلحة طرف ما أو مصلحة مجموعة دول  دون  الدول األخـرى.  

كرواتيا عن طريق هذا اإلجراء أخلت بالتزاماتها الدولية الرامية إلى عـدم عرقلة جهود  -0

 مفاوضا  التي تهدف إلى ترسـيم الحـدود البحرية بالطـرق السـلمية بـين كرواتيا و سلوفينيا.

ساس بمنطــقة ،  قامت بالم كرواتيا عند اإلع ن عن منطقة الحماية االيكولوجية و الصيد -0

 طويل. ها منذ وقت ومياه دولية تملك عليها سلوفينيا حقوق سيادية  قائمة  و تمارسها علي

إنشاء هذه المنطقة تتعارض مع  SABORالطريقة التي أعلن بواسطتها البرلمان الكرواتي -4

الوسائل المعتمدة في أوروبا وفي المتوسط ، والقائمة على الحوار والتوافق بين األطراف من 

 أجل التوصل إلى حلول ناجعة  تقبل بها جميع الجها  دون ضرر ألي مـنها.

 سن الجوار ومن ثم اعتبر  سلوفينيا هذا اإلعـ ن مخالـف لقواعد القانون الدولي و مـبادئ ح

من جهة و من  1421تمسكت كرواتيا بشرعية إجرائها على أنه يتماشى مع اتفاقية  في حين

جهة أخرى تمسكت بوجود السابقة القانونية العرفية المتمالة في منطقة الحماية االيكولوجية 

من طرف الفرنسية و منـطقة الصيـد الجـزائرية ، التونسـية و االسـبانية والتي كـانت مقـبولة 

المجموعة المتوسطية و لم تكن محل انتقاد واسع ، إال أن هذا التصور لم يكن ليرضي 

الذي يمكنها  Baie de piranسلوفينيا التي راحت تصر على المطالبة باالنفراد بخليج بيران  

  كحل وحيد للوصول إلى المياه الدولية مــن دون الــمرور على المــياه اإلقليــمية الكرواتية

الكرواتية لم تزد بعد اإلع ن عنها إال من غلق المجال البحري على  وبذلك فإن المنطقة

ل فتحه ، ومن أجـل ذلك سعت سلوفينيا إلى الضغط على كرواتـيا في مطالبها  دسلوفينيا  ب

 الحدودية عن طريق  االتحاد األوروبي الذي كانت كرواتيا تطمح إلى االنضمام إلـيه. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

000 - Jesus  Iborra Martin  / la  zone  écologique e et de pêche (zerp) en Croatie-département  

                                      Thématique politiques structurelles et cohésion-parlement européen  

                                      2008-p8 
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 موقف إيـطـالـيا: -0 

بسبب أنها  اتعتبر إيطاليا صاحبة النصيب األكبر في تقسيم مياه البحر األبيض المتوسط و هذ 

تملك سواحل تطل على أكار من بحر في المتوسط  ، فمن الناحية الغـربـية هـي تطـل على 

الناحيـة الجنوبية   في الشـمال الغـربي و من mer Ligureو mer Tyrrhénienne ميـاه بحر 

 mer Adriatiqueو من الناحية  الشــرقية على مياه بـحر  Ionienne  merعلى مياه بحر 

، ومن حيث الحدود البحرية ،  mer des Baléaresي شـرق سـردينيا عـلى مـياه بحـر وف

اليونان، ألبانيا ،الجبل ، ايطاليا  لديها حدود مع فرنسا ،إسبانيا ، الجزائر ، تون  ، مالطا 

األسود، كرواتيا  وسلوفينيا ، هذه المعطيا  كلها تجعل من مس لة االمتدادا  البحرية بالنسبة 

طاليا مس لة مهمة ، وحجب جزء من المياه عن السفن االيطالية التي اعتاد  الصيد بكل إلي

حرية في مياه األدرياتــيكي هــو موضوع لم يكن إليطاليا أن تقبل به، ولذلك بعد إع ن 

كرواتيا عن إنشاء منطقة الحماية اإليكولوجية و الصيد راحت هي األخرى إلى إب غ أمانة 

تعبر  1221تحت رقم  12/74/1774( مــؤرخة في 014حدة  بمذكرة كتــابية  األمم المتـــ

فيها عـن عدم رضاها على التصرف االنفــرادي  الــذي أقدمت عليه الـدولة الكـرواتيـة فـيما 

 يخـص المـنطقة البـحرية المـعلن عـنها و أعـابت عـلى عـليها ما يلي  :

المتعلقة بقانون البحار  1421ها في اتفاقية ليالدولية الموقعة عكرواتيا لم تحترم التزاماتها  -0

 و خاصة أحكام الجزء التاسع المتـعلق بالبـحار المـغلقة و الشبه مغلقة والتـي تقتضي التعاون 

شاطئة لمياه البحار مال بحر األدرياتيكي  وفق أشكال مختلفة من أجل التــوصل   بين الدول الم 

 الحية للبحر و الحفاظ عليها  مع التنسيق فيما يتعلـق بحماية البـيئة البـحرية  إلى إدارة الموارد 

 والتي لم تحترمها كرواتيا.  1421من اتفاقية  113وهي المقتضيا  التي أوجبتها نص المادة 

إلى  كونها لم تسعى 1421من اتفاقية  04من جهة أخرى كرواتيا لم تحترم أحكام المادة  -0

 اون مع دول الجوار في مس لة تحديد الحدود الخارجية للمنطـقة المعلن عنـها.  التفاوض والتع

التحديد الخارجي المؤقت لمنطقة الحماية اإليكولوجية و الصيد وفق المعيار ب القيام -0

 الخـاصة بالـجرف القـاري بـين إيطـاليا و يــوغـس فيا الـسابـقة   1422المعــتمـد في اتفاقية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

720- Bulletin du droit de la mer n° 54/2005/ p 132.   
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 ر مؤسـسة من الناحـية القـانونيـة ، كـون أن المعايــير التـي اعتمد  آنذاك قـد ـهي مس لة غـي

تغير  في الوقت الحاضر خاصة وأنه في تاريخ االتفاقية المذكورة ، فكرة المنطقة 

االقتصادية الخالصة لم تكن واضحة المعالم على الوجه الذي هي عليه اليوم ، من حيث 

، خاصة فيما يتعلق بترسيم حدودها  قواعد قانونية بالعرفي بموجالقبول الدولي االتفاقي و 

الخارجية بين الدول المتقابلة و هي حالة إيطاليا و يوغس فيا آنذاك  ومن ثم فان مد الوالية 

الوطنية عن طريق اإلع ن عن منطقة الحماية اإليكولوجية و الصيد  من جانب كرواتيا في 

ونه ال ي خذ التغيرا  الجغرافية هو يضر بالمصالح اإليطالية  ك 1422هذه المياه بمعيار سنة 

في المنطقة و أهما التقسيما  الحدودية التي عرفتها منطقة البلقان  1422الحاصلة بعد سنة 

بحد الحرب  والتي يتغير معها مفهوم القواعد المحددة لخط الوسط بين الطرفين الذي اعتمده 

وهنا نجد أن إيطاليا ترفض  اإلع ن الكرواتي كحد خارجي للمنطقة  البحرية المعلن عنها 

استعمال معيار خط الوسط المعتمد لتحديد خط الحد الفاصل بين الدولتين  في الجرف القاري 

في قاع مياه منطقة بحر األدرياتيكي  كمعيار لتحديد خط الـوسط في سطح مياه منطـقة 

الصيد اإلسبانية بنف  الطريقة التي انتقد  فيها منطقة حماية   الحماية اإليكولوجية والصيد

التي هي األخرى اعتمد  على معيار خط الوسط في تحديد الجرف القاري بين إسبانيا 

وإيطاليا لتحديد حدود منطقة حماية الصيد من الناحية الشرقية لجزر البليار وقبالة السواحل 

 . (037  14/71/1404الغربية اإليطالية بموجب اتفاقية مدريد المؤرخة في 

فان اإلع ن الكرواتي اعتبرته كل من إيطاليا وكرواتيا غير مقبول  وبالنتيجة فإن ومهما يكن 

الدولتين لن تعم  على احترامه وهو ما يعني ت جيج الوضع في منطقة شهد  إلى وقت 

( 031جاعة في مؤتمر دايتون قريب حربا متعددة األطراف لم تحسم نهايتها إال بقرارا  ش  

توصـل إلى حـل تتـراضى عليه جمـيع لل ترتيبا  خاصة وهو ما اقتضى البحث عن

بها فض يتضمن عدم التسرع في التصرفا  االنفرادية و التوافق على آليا  يتم األطـراف 

الحدود البحرية  التي هيجمهورية سلوفينيا و في مواجهةأصل النزاع بين األطراف خاصة 

 بينهما ونقاط رسمها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
001 - cour international de justice -Annuaire 2004-2005- n° 59 - la Haye 2005 - p185. 

 

 هي  التي أنهت الحرب في يوغس فيا السابقة.1445/ 11/ 14 اتفاقية دايتون المؤرخة في  -000
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 الفرع الثالث : منطقة الحماية اإليكولوجية والصيد في ظل عضوية اإلتحاد األوروبي

 

بعد اإلع ن عن المنطقة من طرف كرواتيا وصدور المذكرتين من طرف سلوفينيا و إيطاليا 

ومن ثم عدم قبوله ، قبلت كرواتيا  (732) و التي ترميان إلى رفض االعتراف بهذا االدعاء 

بية أين وبالجلوس إلى طاولة المفوضا  أحيانا ث ثية و أحيانا أخرى بحضور اللجنة األور

عدم تطبيق المواد الخاصة بمنطقة الحماية  74/72/1774قبلت كرواتيا في تاريخ 

إيطاليا وسلوفينيا إلى  االيكولوجية والصيد على أي دولة من دول اإلتحاد األوروبي بما فيهم

ومنه أصدر البرلمان الكرواتي ما يفيد استاناء  ، غاية التوصل إلى اتفاق نهائي بين األطراف

قرار البرلمان الكرواتي الصادر تحت  سفن الصيد التابعة لدول اإلتحاد األوروبي من تطبيق 

ماية المتعلق بإنشاء منطقة الح 73/17/1773المؤرخ في  37171/7371/71 رقم

 اإليكولوجية والصيد .

تفيد   un moratoireقام  الـبرلمان الكرواتي بإصدار مذكرة   15/11/1772إال أنه وبتاريخ  

منه سفن الصيد التابعة لإلتحاد األوروبي ينتهي  بحلول تاريخ  دأن اإلعفاء الذي تستفي

األوربي أن من بين ، و ألجل ذلك ، وبعد حلول هذا التاريخ أعلن االتحاد  71/71/1772

الشروط األساسية التي يجب على كرواتيا تحقيقها قبل الحصول على العضوية هي أن تحل 

أصبحت  و بذلك المشكلة المستحدثة بعد اإلع ن عن منطقة الحماية االيكولوجية والصيد ،

تحاد وإنما مع اإل لي  مع إيطاليا و سلوفينيا فقط ،، هذه المنطقة ورقة ضغط في المفاوضا  

أين يتم استعمالها من طرف الجميع و بالتداول ، خاصة  وأن كل من   األوروبي أيضا ،

إيطاليا وسلوفينيا ترفضان موضوع حل النزاع عن طريق القضاء الدولي كما تطلب كرواتيا         

وبذلك استعملت  و يرجع ذلك لمعرفتهما المسبقة ب ن القانون الدولي هو لمصلحة كرواتيا ،

وربطت المس لة بحل النزاع الحدودي  وفينيا حق الفيتو ضد انضمام كرواتيا إلى اإلتحاد ،سل

، وهو اإلجراء الذي لم تقم به إيطاليا كون أن النزاع الذي يربطها مع كرواتيا هو لي   بينهما

حدودي و إنما متعلق بحقوق الصيد التي يمكن أن يتم حرمان الصيادين اإليطاليين من الصيد 

 المياه التاريخية بالنسبة لهم لو تم إعمال قانون منطقة الحماية االيكولوجية و الصيد. في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

702 - Jesus  Iborra Martin  / la  zone  écologique e et de pêche (zerp) en Croatie / op cit p 11. 
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وبين التصور الكرواتي للنزاع و كذا اإليطالي و السلوفيني فإن المنطقة المعلن عنها أشار   

و حددتها  بممارسة الحقوق السيادية  المتعلقة  إلى الص حيا  التي تملكها كرواتيا فيها ،

حفظ الموارد الحية في المياه المعنية بهذا التحديد، إضافة إلى الحق باستغ ل و استكشاف و 

في البحث العلمي  و المحافظة على المحيط البحري ، وهذه المعطيا  جعلت كل من إيطاليا 

و سلوفينيا تشير إلى اعتبار المنطقة المعلن عنها من طرف كرواتيا ليـست في الواقـع إال 

 .( 033يد ال غيـر ماية إيكولوجـية والصكل منـطقة حمنطـقة اقتصادية خالصة في شـ

وبما أ ن كرواتيا وجد  نفسها  فإن هذه الدول تمسكت بموقفها الرافض لها ، من هنا

محصورة  من طرف سلوفينيا و إيطاليا ومن ورائهم االتحاد األوروبي ، بين طموحاتها 

فإن كرواتيا قبلت بوقف تنفيذ منطقة السيادية وبين أ منية االنضمام إلى اإلتحاد األوروبي ، 

الصيد عن السفن األوروبية و في مقدمتها السلوفينية و اإليطالية ، هذه األخيرة هي األكار 

تواجد ا من أي دولة أخرى في مياه األدرياتيكي من حيث العدد و النشاط مقارنة بالسفن 

يادين الكروا  مستنكرين وهو ما شكل جبهة رفض داخلية تقودها نقابا  الص السلوفينية ،

يشير إلى أن كرواتيا ضحت  البعضمس لة استبدال العضوية بجزء من السيادة ، مما جعل 

 ( .034بمنطقة الحماية اإليكولوجية والصيد من أجل العضوية في اإلتحاد األوروبي 

 بل تحصلت على حل لنزاعاتها مع الدول إال أن كرواتيا لم تنل العضوية فقط بالمقابل ،

في اإلتحاد   12المجاورة ، وبعد انضمام كرواتيا إلى اإلتحاد األوروبي بصفتها العضو 

، أصبحت مياه األدرياتيكي الشمالية كلها مياه تدخل في  سلطة اإلتحاد  71/70/1713بتاريخ 

األوربي و بالتالي تحكمها نف  القواعد الخاصة بحــماية البــيئة البــحرية و الصيد  وهو ما 

ي خضوع تلك المياه كلها إلى نظام قانوني واحد وهي قواعد الصيد األوروبية ، و لي  يعن

 هناك ما يمنع من الصيد في مياه األدرياتيكي لكل سفن الدول المطلة عليه .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

000 -  Emilie Proust - les eaux adriatiques en question pour l’intégration de la Croatie  

                                        Dans l’union européenne. Nouvelle Europe/en ligne 

                                        http://www.nouvelle-europe.eu/node/468 samedi 3 mai 2008. 
 

734- Drazen Ciglenecki - zlatko Crncec : la Croatie sacrifie sa  zone Protégée  de  pèche  dans    

                                                                  L’adriatique pour entrer dans L’UE.  

                                           Traduit par : persa  Aligrudic /  Courrier des Balkans - 19/03/2008 

 

http://www.nouvelle-europe.eu/node/468%20samedi%203%20mai%202008
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 ومنطقة الصيد منطقة الحماية االيكولوجية –  اسلوفيني  : ثانيب الالمطل

 

السابقة المنباقة عن انقسام يوغس فيا سنة  دولة ظهر  بعد تفكك الجمهوريا  سلوفينيا هي 

،  وكون أن الحدود اإلدارية السابقة للدولة الفدرالية هي ما تم اعتماده لتحديد الحدود  1441

فإن الدولة الجديدة لم يكن لها نصيب  (l’Uti possidetis juris   035 الدولية استنادا  لمبدأ 

كلم كساحل مطل على مياه  40من  معتبر في الواجهة البحرية بحيث أنها لم يتوفر لها أكار

و يشكل لها بحر إقليمي محصور  Baie de piranبيران  األدرياتيكي الشمالية قبالة خليج  

واتية وبدون منفذ على المياه الدولية وهو ما يجعلها تحتل     بين المياه اإليطالية و الكر

ل المشاكل الحدودية في عالميا من حيث طول الساحل ، و في الواقع فان ج  144المرتبة 

إال   14/11/1445لموقع عليها بتاريخ ايوغس فيا السابقة تم حلها بموجب اتفاقية دايتون 

    عالـقا وخضع للمحاوال  الانائية بين الدول المعنية بقي   المشكل المتعلق بالحدود البحرية

  كرواتيا، سلوفينيا ، البوسنة والهرسك و الجبل األسود(  وبالرغم من ذلك فان سلوفينيا 

أعطت اعتبارا  بالغا للبحر، وجعلت من مس لة فتح المجال البحري على المياه الدولية مس لة 

في هذا الملف  مع كرواتيا  عن طريق استعمال ورقة متعلقة بالسيادة ، وعرفت كيف تتعامل 

 العضوية في االتحاد األوروبي كما أسلفنا الذكر.

قانون  ةاتفاقيإمن هذا المنطلق سعت سلوفينيا بعد االستق ل إلى التوقيع و المصادقة على  

خ وهو األمر الذي تم عن طريق  االستخ ف الدولي و المصادقة  بتاري 1421البحار لسنة 

( كما سعت للحصول على عضوية اإلتحاد األوروبي التي تحققت لها 032  12/72/1445

وهي العضوية التي استعملتها في الضغط على كرواتيا للوصول ،  71/75/1774بتاريخ 

إلى مقاصدها البحرية ، وعلى الرغم من ساحلها البحري القصير أفقيا وعرضيا في اتجاه 

دول الجوار ، إال أن سلوفينيا كانت لها من الجرأة ما يكفي لإلع ن عن منطقة حماية 

 اتيكي سنعمل على دراستهما فيما يلي:  إيكولوجية ومنطــقة صيد خالصة في مياه األدري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعد كلها لم تخدم طموحا   ، وهذه القو  « la terre domine la mer »وهذه الحالة هي نتيجة أيضا لتطبيق  معيار -005

 سلوفينيا في الوصول إلى أعالي البحار دون المرور على المياه الكرواتية أو اإليطالية.         

736 - Bureau  des  affaires juridiques  des  nations  unies : le droit  de  la  mer- L’état de  

                                        La convention 1982 – au 01/01/2015- www.un.org/depts/los. 
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 الفرع األول: منطقة الحماية اإليكولوجية  والجرف القاري

 

 أعلنت دولة سلوفينيا عن منطقة الحماية اإليكولوجية بـموجب قانون دخل حيز التنفــيذ بتاريخ

( و هو القانون الذي تضمن في 030وهذا بعد نشره في الجريدة الرسمية    11/17/1775

(  وقد جاء هذا القانون  032نف  الوقت القواعد التي تحكم وتنظم  الجرف القاري السلوفيني  

المادة األولى منه إلى  السند القانون لهذا اإلع ن ، بحيث  تضمنتفي تسعة مواد قانونية 

       1421ادة األولى إلى ارتبــاط يوغس فيا السابقة باتفاقية قانون البحار لسنة أشار  الم

ثم ارتباط سلوفينيا عن طريق المصادقة و االستخ ف بنف  االتفاقية إضافة إلى اإلشارة إلى 

االتفاقية الدولية التي كانت تربط يوغس فيا السابقة مع إيطاليا فيما يخص الجرف القاري 

، وقد ذكر  المادة الاانية حق كرواتيا في جرف قاري خاص بها  وعلى السيادة 1422لسنة  

، ثم  الكاملة عليه طبقا لقواعد القانون الدولي وما تنص عليه االتفاقيا  الدولية في هذا المجال

جاء  المادة الاالاة من هذا القانون لتشير إلى إع ن سلوفينيا عن منطقة الحماية االيكولوجية 

 المياه المقابلة لسواحلها باختصاصا  وحدود بحرية وفق ما يلي: في

 

: أشار  المادة الرابعة من القانون إلى الحدود الخارجية لمنطقة الحماية اإليكولوجية  -0

باعتماد خط الوسط  ذاالحدود المؤقتة  لمنطقة الحماية االيكولوجية في مواجهة إيطاليا  وه

الخاص بالجرف القاري  المحدد بين إيطاليا  وجمهورية يوغس فيا السابقة طبقا التفاقية 

  1422المشار إليها في اتفاقية  T5إلى غاية النقطة  جنوبا  مع إتباع هذا الخط 72/71/1422

،أما في  17/11/1405و المؤرخة في  17إلى  71من  osimoاتفاق  برتوكوال  وفي

إلى أن  71المادة الرابعة فقرة  أشار  فقديخص الحدود الجنوبية مع دولة كرواتيا المجاورة  

وهو ما يعطي صورة  ) ( N’’00’00’10°45منطقة الحماية االيكولوجية تمتد إلى غاية  

تخص التصور السلوفيني فقط لحد  للمنطقة وفق الخريطة الموجودة أدناه ، وهي معطيا 

على  باعتماد سلوفينياو اآلن وقبل أن تصدر محكمة التحكيم حكمها لحد تاريخ هذه الدراسة ،

 ط الوسط مع إيطاليا ـدة خـة قاعـقع قد اعتمد  من جهـفي الوا  تكون في التحديد  رهذا المعيا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
737- journal officiel de la république de Slovénie  n° 93/05 du 21/10/2005. 
 

 وبـعد ذلك تـم نـشره في الجـريدة الرسـمية بتـاريخ  74/17/1775هذا القانون صادق عليه البرلمان السلوفيني بتاريخ  -000

 11/17/1775ودخل حيز التنفيذ بتاريخ  11/17/1775        
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 ومن جهة أخــرى تكون قد استــفاد  من قواعد االستخ ف الدولي  وهو مـا يعني سد بـــاب 

 زعة مع إيطـاليا ، وفي الواقــع فإن سلوفيـنيا  قد اعتــمد   في هذه النقطة علــى نفــ المــنا

  

قرار البرلمان الكرواتي رقم من   72المعيار المستعمل من طرف كرواتيا في المادة 

و المتعلق بمنطقة الحماية اإليكولوجية  73/17/1773المؤرخ في  37171/7371/71

إال أن المادة الرابعة من القانون السلوفـيني اعتبر  هذا التـحديد مؤقت والصيد الكرواتية ،  

و هذا إلى غاية التحديد النهائي  بموجب اتفاقية خاصة مع دول الجوار حسب مقتضيا  

 من القانون الكرواتي . 75،  وهو أيضا نف  المعيار المعتمد في  المادة  75المادة 

مع  1422لى معيار خط الوسط المشار إليه في اتفاقية ومهما يكن فإن اعتماد سلوفينيا ع 

يوغس فيا السابقة أو اإلشارة إلى مس لة أن هذا التحديد المعتمد هو مؤقت ولي  نهائي ، وأن 

التحديد النهائي الذي يعتد به  سيكون نتار عملية تفاوضية بين دول الجوار تتور باتفاق تحديد 

إن كان معيار خط الوسط مع إيطاليا ال ياير إشكاال بالنسبة لها للحدود البحرية بينها ، إال أنه و

 المشاكل  الكاير من  نه أن ياير من ش  ) ( N’’00’00’10°45( إال أن اعتماد  النقطة 034 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سبق  إليطـاليا و أن رفضـت استعمال معيار خط الوسـط المعتـمد لتحـديد خـط الحـد الفاصل بينها وبين كرواتـيا  في    -000

الجرف القاري في قاع مياه منطقة بحر األدرياتيكي  كمعيار لتحديد خط الـوسط في سطح مياه منطـقة الحـماية       

اإليـكولوجـية و الصيد ، بنف  الطريقة التي انتقد  فيها منطقة حماية الصيد اإلسبانية  التي هي األخرى اعتمد  على 

إسبانيا و إيطاليا لتحديد الحدود الخارجية لمنـطقة حماية الصيد،إال أنه ومع معيار خط الوسط في تحديد الجرف القاري بين 

سلوفينيا فإن األمر لم يلقى نف  االنتقاد و ربما يعود ذلك إلى قلة المساحة التي يغطيها هذا اإلع ن  مقارنة باإلع ن 

 اإلسباني أو الكرواتي .
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القانون لم تكن محل تحديد نهائي بين مع كرواتيا كون أن الحدود البحرية في تاريخ صدور 

و كرد فعل على التمادي السلوفيني  15/11/1775الطرفين  ولذلك قامت كرواتيا بتاريخ  

على مياهها اإلقليمية إلى مـد حدود منطقة الحماية االيكولوجية والصيد الكرواتية إلى 

ومنذ البداية فان  هألن( بعد أن كانت ال تصل إلى هذا الحد 047منتصف خليج بيران شماال  

التطلعا  الكرواتية كانت تسعى للوصول إلى العضوية في االتحاد األوروبي الذي بدوره 

كان هذا األخير  كان في كل دورة من المفاوضا  الدائرة بين كرواتيا و االتحاد األوروبي ،

لعضوية يشترط حل مس لة المشاكل الحدودية مع سلوفينيا و التي سبقت في الحصول على ا

فتح مشاكل جديدة  ترغب في كما أشرنا ، ومن ثم لم تكن  71/75/1774بداية من تاريخ 

وهو السبب الذي جعل من كرواتيا ال تصل بمنطقة الحماية اإليكولوجية والصيد إلى غاية 

إال أن اإلع ن السلوفيني على حساب المياه الكرواتية أخرر  ، Baie de piranخليج بيران 

ن مجال ضبط النف  و استعملت  حقوقها كاملة في الخليج المذكور ، وهو اإلجراء كرواتيا م

يـوم مـن اإلعـ ن الكـرواتي أي  17الذي قابلته سـلوفيـنيا باإلعـ ن عـن منطـقة الصيد بعـد 

زيــادة التــوتر  عمل على كما سنرى في الفرع الااني الحقا ،وهو ما  75/71/1772بتاريخ 

ن ، خاصة فيما تعلق بالتهديد باستعمال الفيتو ضد عضوية كرواتيا في  اإلتحاد بين الدولتي

 األوروبي وإصرار كرواتيا على عدم التنازل .

(  041على اتفاق   11/1774/ 74بتاريخ  هذا الوضع الذي استمر إلى غاية توقيع الطرفين 

الفقرة األولى  73يقضي بعرض النزاع الخاص بينهما على التحكيم الدولي، أين حدد  المادة

من اتفاق التحكيم النقاط المعروضة على محكمة التحكيم للحل وهي ث ثة،  تحديد الحدود 

الي البحار دون المرور على البحرية و البرية بينهما مع حل مس لة وصول سلوفينيا إلى أع

المياه الكرواتية ، وبذلك فاعتماد نقطة حدودية بطريقة منفردة من ش نه أن يفتح باب النزاع 

 بين طرفين لم يمر وقت طويل على وقف الحرب بينهما بسبب مسائل حدودية وعرقية. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 سلوفينيا في منطقة الحماية اإليكولوجية:اختصاصات  -0

 

لم  (041 إن االختصاصا  الواردة في نص المادة السادسة من القانون  المذكور أع ه   

البحار و بالتحديد عن أحكام  نالخاصة بقانو 1421تخرر عن النطاق العام الوارد في اتفاقية 

ماية البيئة الحرية و المحافظة عليها كحق والئي من الجزء الخام  المتعلق بالح 52المادة 

والمتعلق بحماية البيئة  11زء ولئن كانت الفقرة األولى قد أشار  إلى الج ،للدولة الساحلية 

على أنواع التلوث ومصادره سواء كانت من ظ عليها بدليل تركيزها فيما بعد حرية و الحفاالب

 في األخير طاتها ، فإن المس لة مرتبطة دائمامن السفن بمختلف نشا أو البحر أو من البر

بالمحافظة على المحيط البحري كمجال حيوي للاروا  البيولوجية ولذلك يمكن لنا أن نجمل 

 من االتفاقية بما يلي:  52اختصاصا  الدولة السلوفينية في هذه المنطقة وفق فلسفة المادة 

 شاف و المحافظة على الاروا  البحرية. فيما يخص االستك 73حقوق سيادية طبقا للمادة   -أ 

 حـقوق سـيادية فـيما يخـص إدارة الاـروا  البـحرية  لتحقـيق إمكانيـة استـغ لـها الـدائـم.  -ب

حق والئي فيما يخص تسيير وتنظيم كيفية إجراء البحث العلمي داخل المنطقة .            -ج

المحيط البحري ، طبقا لقواعد القانون الدولي  حق والئي متعلق بالحماية و المحافظة على  -د

 و االلتزاما  المنصوص عليها في أخـ قيا  وقواعد اإلتحـاد األوروبي ، وهـو الهدف الذي

يقتضي وضع تشريعا  قانونية تهدف لمنع كل نشاط من ش نه أن يلحق ضرر بالمجال  

قاب حسب التشريع البحري الحيوي، هذا من جهة ومن جهة أخرى توفير آلية ردع وع

السلوفيني  لكل مخالف لهذه القواعد المنظمة من طرف القضاء الداخلي ، وهو ما يجسد 

 تمديد الوالية الوطنية في مجال الحماية اإليكولوجية خارر المياه اإلقليمية السلوفينية.

طنيا لسلوفينيا  توفير الحماية  لكل أنـواع  اآلثار ذا  المـدلول الـاقافـي التي تشكل إرثا و -هـ 

و المتـواجدة في قـاع أو باطن المنطقة االيكولوجية المعلن عنها، سواء كانت  مكتشفة أو غير 

 مكتــشفة والتـي يمكن أن تكون محل عـمليا   استخرار أو تـصرف بطريقة غير مشروعة.

 جانـب و السفن تمتد الواليـة في محاربة التـلوث في منـطقـة الحمـاية اإليكولوجية إلـى  األ -د

 الذين يخضعون فيها إلى القواعد الوطنية و األوروبية وأحكام االتفاقيا  الدولية في  األجنـبية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .11/17/1775ختصاصا  جاء  في نص المادتين ، الاالاة و السادسة من قانون هذه اال - 040
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تعلق بالتلوث الصادر من سفن النقل البحري و صرف المياه القذرة  ورمي المواد يكل ما 

الصلبة و التلوث الناتج عـن استغ ل و استكـشاف أعماق البحر وكذا القواعد المنظمة لحماية 

(  بما يضـمن تماسك البيـئة البحرية  043الاروا  الـنباتية و الحيوانية   الاديــيا  البحـرية و

والتي هي سبب هذا التنظيم في حد ذاته ، كون أن التلوث مهما كان مصدره ال يترتب عنه 

ينتج عنه خلل في السلسة  الغذائية تؤدي  مانتضرر نبا  أو حيوان بحري معين ، وإكنتيجة 

إلى اخت ال  وظيـفية داخـل مجال أثبتت التجارب أنه على قدر كبير من الهشاشة 

 واسترجاع وضعيته السابقة يحتار إلى وقت طويل وهو ما يتطلب الحماية .

في  هذه هي االختصاصا  التي أعلنت عنها سلوفينيا في المياه التي تخضع لقضائها الوطني

اإليكولوجية  و التي تمتد إلى  ما وراء المياه اإلقليمية الخاصة بها، ولئن كان  ةإطار الحماي

استعمال سلوفينيا لخط الوسط الخاص بالجرف القاري كحد خارجي  فإن هذا يجسد رغبة 

المنطقة بعد أن عصفت  يسلوفينيا في تحقيق نوع من ع قا   حسن الجوار واالستقرار ف

ح الحرب في التسعينا  ، لكننا  كنا قد تكلمنا أيضا عن الجرأة التي تمتعت بها عليها ريا

هذه ف،  الحكومة السلوفينية ومن قبلها البرلمان عند اإلع ن عن منطقة الحماية اإليكولوجية

الجرأة زاد  أكار لما تم اإلع ن عن منطقة الصيد الخالصة السلوفينية في نف  المياه 

( وزاد  عن ذلك إلى أن وصلت إلى تغطية جزء من 044اية إيكولوجية  المعلنة منطقة حم

في الوقت الذي ال تملك فيه سلوفينيا أي منفذ وبموجب نص داخلي خاص بها   أعالي البحار

على أعالي البحار ، بل إنها ال تملك حتى بحر إقليمي محدد من حيث األبعاد ، وهو التصرف 

مما دفع  ،الكرواتي على التمسك بمنطقة الصيد الخاصة الذي جاء نتيجة إصرار البرلمان 

بسلوفينيا إلى استعمال اإلجراء الموازي الممال في اإلع ن عن منطقة الحماية االيكولوجية 

من حيث االمتداد وغلقه حسب  Baie de piranو الذي كان له ت ثير خاص فـي خليج بيران  

 نيا تصل منه إلى أعالي البحار. الحلم السلوفيني بجعله خليجا خالصا لسلوفيـ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أخذ  بعــين االعتبار جمــــيع مصادر التلوث إضافة إلى جمــيع أنــواعه                  11/17/1775المادة السادسة من قانون   -040

 يكون له أثــر بالغ ســـواء بقصد  أنالـتلوث الصادر من الجـــو في البحر و الذي يمكن إلى  إال أنــها  أغفلت اإلشارة         

 بدون قصد . أو        

 يرى البعض أن سلوفينـيا وعن طـريق تكـايف الغـطاء القـانوني للمياه البحرية المقابلة لها ، هي ال تعمل  سوى على   -044

  .التسريع في مس لة  فرض الواقع على كرواتيا التي هي األخـرى عرفـت كيـف تتــعامل بمرونة مع جارتها سلوفينيا         
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 الفرع الثاني :  منطقة الصيد  السلوفينية 

  

أشرنا فيما سبق إلى أن الحدود البحرية السلوفينية مع كرواتيا  هي غير محددة وحتى مع 

هي محددة فيما يخص الجرف القاري فقط ، ومن هذا المنطلق فان  كل رسميا الجارة ايطاليا 

و مقبول في الوضع الراهن سيؤدي ال إجراء يهدف إلى مد الوالية الوطنية إلى ما وراء ما ه

ولذلك فان رد الفعل ، محالة إلى إع ن الرفض و عدم القبول من طرف الدول المجاورة 

الذي أشرنا إليه سابقا بمد كرواتيا لمنطقة الصيد إلى غاية منتصف خليج بيران أدى إلى 

ان فقط ، و إنما إع ن سلوفينيا هي األخرى عن منطقة صيد خاصة بها ، لي  في خليج بير

غاية البحر العالي ، مدعية أنها في إطار مياها التي يسمح لها وق المياه اإلقليمية الكرواتية ولف

يجدر بنا معرفة  72/71/1772بها القانون الدولي للبحار، ولذلك قبل الخوض في إع ن 

 منطقة الصيد. التحديد البحري عموما بالنسبة لسلوفينيا قبل التطرق إلى التحديـد الخاص ب

 

 حــدود المـياه اإلقــليمية : -0

القانون البحري  دالمياه الخاضعة لمفهوم المياه اإلقليمية والمياه الداخلية حددتها أحكام و قواعـ

إلى مفهوم  75( وقد أشار  المادة 045  1771لسنة  pomorski zakonik (pz)السلوفيني 

 تلك المياه التي تنغلق على الخلجان في واجهة ميناء المياه الداخلية بحيث أشار  إلى أنها

koper   13.40 النقاطوهي  1772في تعديل جديدة وحددتها بإحداثيا
 
E 45.35 N) .) 

ن حيث المعالم الجغرافية  بموجب التسمية د لم يكن دقيقا بما يكفي شرقا  مإال أن هذا التحدي

ه المسائل ، وقد جاء  المادة ذألخرى في هاو الخلجان على غرار ما يتم في الدول  سبالرؤو

الفقرة الاانية من القانون  لتحديد المياه اإلقليمية السلوفينية ، بحيث أشار  إلى أنها المياه  13

الواقعة ما وراء المياه الداخلية أو ما وراء خط األساس الذي يقاس بعد غلق الخلجان   إال أن 

 البحرة جغـرافية  كما أنها لم تحــدد عرض هذه المادة لم تحدد النقاط التي يحسب منها بطريق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نشــره في الجــريدة الرســمية بتاريــخ وتم  13/73/1771هذا القانون صادق علــيه البرلمـــان  السلوفــيني بتــاريخ  -045

، وهو منشور كام  1711وخضع إلى عدة تعدي   آخرها في  75/11/1771و دخل حيز التنفيذ بتاريخ  74/11/1771

، كما أنه منشور في النشرة الدورية لقانون البحار في جزأين ، األول   117/1772في الجريدة الرسمية رقم  444بمواده 

 °52p /1772/27  Bulletin du droit de la mer  n  يمنه نشر ف
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اإلقليمي بقياس الميل البحري  ، وهذا األمر راجع إلى أن المس لة تحتار إلى وضع اتفاقيا  

مع كرواتيا و ايطاليا ، وبذلك يكون لدينا في األخير مياه إقليمية غير محددة بمفهوم دقيق 

لحد اآلن من تحديد نقاط ساحلية واعتبارها وهي وضعية ناتجة عن عدم  تمكن األطراف 

نقاط يمكن منها الوصول إلى تحديد المياه اإلقليمية و األبعاد البحرية األخرى،هذه الوضعية 

 عند piran زاد  في تعقيد األمور عندما حاول المشرع السلوفيني تجاوزها بغلق خليج

نية كاملة تخضع  لقضائها واعتبارها مياه سلوفي 1772إصدار قانون منطقة الصيد سنة 

 حق كرواتيا في المنطقة. عتباراالالوطني دون األخذ بعين 

 الخاص بمنطقة الصيد : 16/10/0116قانون  -0

صادق البرلمان السلوفيني على قانون يقضي باإلع ن عن منطقة  75/71/1772بتاريخ 

مواد جاء  75( وهذا القانون المكون من 042صيد سلوفينية  وتم نشره في اليوم الموالي  

من قانون  الصيد البحري السلوفيني المعروف اختصارا  11الفقرة  74تطبيقا ألحكام المادة 

التي أشار  إلى مناطق صيد سيتم تحديدها في المستقبل بموجب قواعد ( ZMR-15  040بـ  

خاصة وتخضع لرخص صيد مسبقة كما تحدد مناطق يمنع فيها الصيد ، وبالفعل فان المادة 

 مناطق للصيد في المياه السلوفينية وهـي: 73األولى من هذا القانون أنش   

من القانون وأشار  إلى أنها تتضمن  المياه  71هذه المنطقة حددتها المادة :   Aالمنطـــقة 

الداخلية للجمهورية السلوفينية  و التي تغطي  المنطقة الممتدة من الساحل إلى غاية الوصول 

 .CAP SAVUDRIJA إلى غاية رأس  CAP MADONAإلى الخط الـذي يربط  بـين  رأس 

دتها المادة الاالاة من القانون وهي تغطي المنطقة المتضمنة هذه المنطقة حد:  Bالمنطـــقة 

المياه اإلقليمية السلوفينية    الغير محددة أص  (  بمفهوم االستغراق وهي تمتد شماال إلى 

غاية خط الوسط المحدد لحدود الجرف القاري بين يوغس فيا السابقة و ايطاليا طبقا التفاقية 

،  واعتبر  المادة الاالاة 17/11/1405و المؤرخة في  17 إلى 71ملحقاتها من و   1422

أن هذه المنطقة لها تحديد مؤقت مع جمهورية كرواتيا يبقى ساريا إلى غاية التوصل التفاق 

 تغطي المياه   Bخاص بتحديد هذه المنطقة بين الطرفين ، والى غاية ذلك الوقت فان المنطقة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
746- journal officiel de la république de Slovénie  n°02/06 du 06/01/2006 

740- journal officiel de la république de Slovénie  n°52/71 du 04/00/2001 
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  T6إلى غاية الوصول إلى النقطة  CAP  SAVUDRIJA  الممتدة شرقا  انط قا من  رأس

 ، وهــذا وفــق اإلحداثيا  الــتالية  1405المشار إليها في ملحقا  االتفاقية مع ايطاليا  لــسنة 

da  13° 13´42,9˝)(Y  5.361.377, X  5.031.764 ; phi  45° 25´00,0˝, lamb 

و بذلك تكون كرواتيا لم تحترم قواعد القانون الدولي في التحديد  ال من حيث نقطة  االنط ق 

و ال من حيث التوجه العام لخط الحدود في اتجاه البحر  والذي كان من المفروض أن يتم 

إتباعه ، وبذلك تكون سلوفينيا قد اقتطعت جزءا هاما من المياه الكرواتية واعـتبرتها موجب 

 أنظر الخريطة أسفله(.(  T6منفرد منطقة صيد سلوفينية  بسبب اعتماد النقطة عمل 

من القانون ، أين تمت اإلشارة إلى       74هذه المنطقة مشار إليها في المادة :   Cالمنطــقة 

 أنها تلك المنطقة التي  تضم جزء من  منطقة الحمـــاية اإليكولوجية وجــزء من أعالي البحار

(، فان أعالي 042ميل بحري  12ال تزيد عن  Triesteوبما أن أطول مسافة شرق خليج   

تتواجد شرق س Cالمنطقة ، و CAP SAVUDRIJAالبحار ال يمكن تصورها إال شرق رأس 

  البـحر ل علىـوهي المنطقة الوحيد التي يمكن أن تشكل لسلوفيـــنيا مـط  T6و  T5النقطتين 

الذي كانت دائما تطالب به تطبيقا لقاعدة الظروف الخاصة مع اسـتبعـاد العالي وهو األمر  

 مـع كرواتـيا البحري  التـطبيق الحـرفي لقـاعـدة خـط الوسـط أو تسـاوي األبـعاد فـي التحـديد

 عـة ، هو أحد المواضيـلحصول على منفذ إلى البحر العالي دون المرور على المياه الكرواتيل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في ايطاليا . PUNTA FAROإلى غاية    CAP SAVUDRIJAرأس عند قياس خط  من  -040
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المطروحة للحل على محكمة التحكيم بين الطرفين حسب االتفاق المبرم بينهما في 

، إال أن المتطلع إلى الخريطة ي حظ أن ما أقدمت عليه سلوفينيا كدولة  74/11/1774

، يتضمن الكاير من الشجاعة  ويحتار إلى الكاير من  1421متضررة جغرافيا حسب اتفاقية 

و فرض السلطة و القانون ثالاا ، وهذا بسبب ردة ، و حمايته ثانيا  ،اإلمكانيا  لتجسيده أوال 

 فعل دول الجوار وخاصة كرواتـيا التي رأ  مياهها اإلقليمية ت جزأ و ك نها ملك لسلوفينيا. 

 

 الفرع الثالث: ردود الفعل الدولية على اإلعالن السلوفيني 

 

ادعاء الوالية اتجاه أجزاء بحرية كانت قبل لقد جاء اإلع ن السلوفيني بطريقة تدريجية في  

إما جزء من السيادة الكرواتية أو من أعالي البحار، فسبقت باإلع ن  عن إنشاء  1775سنة 

منطقة حماية ايكولوجية تمتد إلى ما وراء المياه اإلقليمية ، ثم إتباعها بتمديد الوالية الوطنية 

هذا التصرف لم يكن ليرضي دول الجوار خاصة في مجال الصيد إلى غاية البحر العالي  ، و

 :  كرواتيا و التي نجمل ردود فعلها فيما يلي

: على عك  ما تعاملت به إيطاليا فيما يخص منطقة الحماية اإليكولوجية  رد الفعل االيطالي

والصيد الكرواتية  التي قابلتها بوابل من االنتقادا  و االعتراضا   وتبادل المذكرا  على 

 ى أمانة األمم المتحدة سـواء فيـما تعلـق باإلع ن في حد ذاته أو بما تعلق بالتحديد أيضا مستو

أو منطقة الصيد في  1775فان اإلع ن السلوفيني بمنطقة الحماية االيكولوجية في سنة 

، كونها ارت   أن هذا األمر لي  له ما يؤثر على  ةايطاليا بنوع من ال مباال هقابلت 1772

( بسب قلة المسافة التي تلتقي فيها الحدود البحرية بين 044المصالح االيطالية في  شيء  

الدولتين ، وربما لسبب آخر وهو األهم في رأينا وهو أن المطالبا  السلوفينية من جهة لي  

ولي للبحار من زاوية التحديد ،  كما أن سلوفينيا  لها أي أساس قانوني طبقا لقواعد القانون الد

إعمال هذه االدعاءا  ووضعها قيد التنفيذ في أرض الواقع بسبب أنها تمت على  علن تستطي

حساب مياه هي في األصل اقتطعت من كرواتيا والتي لن تسكت عن ذلـك  وستسعى بكل قوة 

 ة فـيها.إلى رفض ذلك اإلدعاء بمد الوالية الوطنية السلوفيني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

740 - JOSE-Manuel Sobrino Heredia : op cit /P 769 
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لقد كان لإلع ن السلوفيني أثر مباشر على السيادة البحرية الكرواتية    رد الفعل الكرواتي : 

و ك نه جزء من إقليمها و كذلك تصرفت   Baie de piranفسلوفينيا تصرفت في خليج بيران 

في المياه المطلة عليه شرقا ، ولذلك قامت باالحتجار على اإلجراءا  المتخذة من طرف 

نكتفي منها بالتصرف ذو األثر القانوني في المجــال الدولي سلوفينيا على مختلف األصعدة ،

( وجهت إلى األمين العام 057و الدبلوماسي و المتمال في االحتجار المقدم في شكل مذكرة 

و التي تضمنت وجهة نظر كرواتيا لهذه القوانين المعلنة  31/75/1770لألمم المتحدة بتاريخ 

 كي  وتعيب عليها المعطيا  التالية :بمد الوالية في مياه بحر األدريـاتي

اإلع ن عن المنطقة و القيام بتحديدها الخارجي بطريقة انفرادية مخالف لقواعد القانون  -1

 التي تقـتضي أن مال هذه المسـائل تـناقش مـع األطـراف المعنية فـي كل األحـوال.  الدولي و

طقة حماية ايكولوجية و المنشورة مع الخريطة المرفقة مع اإلع ن السلوفيني بإنشاء من -1

( تشير إلى أن المياه اإلقليمية 051نص القانون األصلي في النشرة الدورية لقانون البحار 

السلوفينية تقع بين المياه اإلقليمية الكرواتية وااليطالية ، وحيث أن  هذا الرسم ال أساس له 

ية بين كرواتيا و سلوفينيا لم يتم من الصحة حسب القانون الدولي ، كون أن الحدود البحر

من  15تحديديها لحد اآلن ، وأن الحدود المعروفة حاليا و التي يجب أن ترسم طبقا للمادة 

التي وقع عليها الطرفين تشير إلى أن الحدود بين الدولتين  1421البحار لسنة  ناتفاقية قانو

  بموجب قاعدة خط الوسط. Baie de piranتلتقيان بصفة التقابل  داخل خليج بيران  

وفق المعطيا  السـابقة ال يمكن لسلوفينيا أن يكون لها منفذ على البــحر العالي و ال أن   -3

 يكون لها جـرف قاري و بالتبعــية ال يحــق لها اإلع ن عن منطقة حمـاية ايكولوجية أيـضا. 

القاري يتنافى ونص المادة اإلع ن السلوفيني عن منطقة الحماية االيكولوجية والجرف  -4

بحيث أن الحدود الخارجية للمياه  la terre domine la merومبدأ  1421من اتفاقية  71

مما تسمح به قواعد  ميل بحري ، أي با ثة أميال بحرية أكار 15تبعد   ةالكرواتية المعلن

 اكم، رافيةالمعطيا  الجغمع عدم األخذ بعين االعتبار الموقع عليها الطرفين ، 1421اتفاقية 

 ةزـاألجه ىإحد ا بضرورة عرض هـذا النزاع علىها إلى سلوفينيـد طلبـا بتجديـقامت كرواتي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

051- Bulletin du droit de la mer n° 24/2002/ p 34.   

050- Bulletin du droit de la mer n° 27/2002/ et n° 24/2002/  p 41  . 
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و هو األمر الذي ترفضه سلوفينيا كليا  القضائية الدولية لحل هذا النزاع الحدودي بينهما ،

تساندها في أي نقطة من النقاط إال من سبق أن قواعد القانون الدولي للبحار لن لعلمها الم  

 زاوية الظروف الخاصة ال غير.

أما المعطيا  األخرى فانه يظهر جليا موقف سلوفينيا المخالف للقانون الدولي ماله مال  

الموقف التركي الذي سبق و أن ناقشناه سواء فيما تعلق بالنزاع مع قبرص أو اليونان ، كون 

ال يم  في جزء الحدود بينهما  حسب وجهة نظر كرواتيا الواقع أن ما قامت به سلوفينيا في 

الحق أص  في أن يكون لها مناطق بحرية غير البحر اإلقليمي و من لي  سلوفينيا كون أن 

(، وبالتالي ال يحق لها أن تدعي بجرف قاري وال بمنطقة حماية 051قبله مياه داخلية فقط  

ب بسيط خالصة ، وهذا بسب ةدعاء بمنطقة اقتصاديإيكولوجية وال منطقة صيد ومن بعيد اإل

ة و المياه اإلقليمية اإليطالية اإلقليمية محصورة بين المياه اإلقليمية الكرواتي هامياههو أن 

ومن ثم فإن منطق األشياء ال يقبل ادعاء آخر خارر المياه اإلقليمية السلوفينية ، وكل ادعاء 

الكرواتية ، و هو بذلك سـيكون والمياه اإليطالية من هذا القبيل سيكون حتما على حساب 

ادعاء غـير مقـبول لي  فقط من طرف كرواتيا بل غير مقبول من طرف قواعد القانون 

 الخاصة بقانون البحار . 1421الدولي أيضا ، و في مقدمتها قواعد وأحكام اتفاقية 

اتفاق التحكيم الذي وقع  ومهما يكن من ادعاءا  من الطرفين في مياه األدرياتيكي،  فان 

عليه الطرفين من ش نه أن يضع حد للنزاع بينهما ، كون أن المسائل الا ث المعروضة على 

محكمة التحكيم إن تم التوصل فيها إلى حل يرضي الجميع ، فان التحديد البحري بينهما هو 

، وإلى ذلك  من سيحدد مستقبل منطقة الحماية اإليكولوجية و منطقة الصيد السلوفينيتين

الوقت فإن األدرياتيكي كبحر شبه مغلق ضمن البحر األبيض المتوسط الذي هو بدوره بحر 

شبه مغلق تحكمه في الوقت الحالي قواعد اإلتحاد األوروبي في مجال حماية البيئة البحرية 

ق والصيد ، و بالتالي ال نتصور نزاع بين الدول الا ث حول هذه المسائل وهذا بسبب التدقي

بية ، وحتى وإن ظهر فان محكمة العدل األوروبية كفيلة بحل والوارد في التشريعا  األور

 أي نزاع حتى ولو لم تقبل سلوفينيا بذلك  بسب انعدام الخيار لها في هذا المجال.    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

050-voir  le paragraphe  03  de  la  note  verbale  datée du 31/05/2007 adressée par la Mission  

         Permanente de la république de Croatie in-  Bulletin du droit de la mer n° 24/2002/ p 34.   
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 يكولوجيةإل: اإلعالنات الواقعة تحت وصف مناطق الحماية الثالمبحث الثا

  
 

عندما تكلمنا عن حقوق الدولة الساحلية في المنطقة االقتصادية الخالصة أشرنا إلى الحق 

الفقرة   52الحق المكرس بنص المادة  والحفاظ عليها وهوالوالئي في حماية البيئة البحرية 

في تنظيم مجال مكافحة التلوث  أقر  حق الدولة الساحليةالتي  1421 من اتفاقية 3ب//52/1

         في المنطقة االقتصادية  بموجب آليا  وقوانين وطنية تتضمن إمكانية التنفيذ الجبري

التلوث و االعتداء على البيئة  رط أن تكون هذه القوانين أكار فعالية في مكافحةـو القهري بش

تحقق ذلك فإذا  ، المجال هذا واعد والمعايير الدولية فيمساوية للق األقل على أوالبحرية 

ها خارر نطاق أنه القواعد القانونية الوطنية على الرغم من ذلتطبيق لهفستكون األولوية في ا

بها بموجب  اإلقرارتم  يمن القواعد االتفاقية التفاعلية  كانت أقل إذا أما،  اإلقليميةالمياه 

 ( .051 هذه الحالة يتم تطبيق القواعد الدولية ولي  الوطنية  يف هفان ،  دولية اتفاقيا 

لة تهم المجموعة الدولية و لي   مس أصبححماية البيئة البحرية  مجال فهم أني   هذا من و

بسب عدم إمكانية ضمان احترام التلوث البحري لمفهوم الحدود      ،الدولة الساحلية بمفردها 

خر و من منطقة إلى أخرى وهذا بطبيعته التي عرفتها المادة و إمكانية تنقله من ساحل إلى آ

إدخال اإلنسان في البيئة  هوتلوث البيئة البحرية  على أنه : 1421ية من اتفاق 4فقرة  71

تنجم البحرية  بما في ذلك مصبا  األنهار ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة مواد أو طاقة 

بالموارد والحياة البحرية و تعريض  ضراراإلن تنجم عنها أثار مؤذية ، مال أو يحتمل أ عنها

الصحة البشرية لألخطار و إعاقة األنشطة البحرية بما في ذلك صيد األسماك وغيره من 

واإلق ل   ل ستعمالط من نوعية قابلية مياه البحر أوجه االستخدام المشروعة للبحار، والح

 وهذا المفهوم يمكن أن يتجسد في جميع الصور الواردة في الفقرة الاالاة من   »من الترويح 

الذي وهو التلوث  من االتفاقية 142المادة أو الصورة الخاصة المشار إليها في  144المادة 

 .في المجال البحري ة المختلفة التكنولوجي الوسائل استخدام يمكن أن يترتب كنتيجة عن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  117/2،111/1، 174/1، 172/3في المواد  مشار إليه في حالة التلوث الصادر من البحر، فعالية هذا  شرط األكار -050

  .111و  170بالمواد لكنه غير مذكور في حالة التلوث الصادر من البر أو الجو المنظم على التوالي  1421من اتفاقية     
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  تتخذ الدول جميع ما يلزم من  صيغة و المواد المشار إليها أع ه غالبا ما يتم فيها استعمال

في هذه النقطة تكلمت عن الحق الوالئي للدولة الساحلية في  52كما أن المادة   التدابير  

 21و بالتالي فانه يمكن االعتماد على هذه المواد إضافة إلى المواد ، حماية البيئة البحرية 

االنتفاع بها من طرف الدولة الساحلية و استغ ل الفائض المتعلقة بحفظ الموارد الحية و 23و

ل األخرى للقول أنه يمكن للدولة الساحلية أن تعلن عن منطقة حماية من طرف الدو

على الرغم من أن هذا البعد البحري غير موجود في التقسيم الذي خلصت إليه ، ايكولوجية 

 . (053الخاصة بقانون البحار وهو غير محدد المفهوم من زاوية الفقه الدولي   1421اتفاقية 

ي ترمي إلى المحافظة على البيئة البحرية و على التنوع البيولوجي إال أن أهداف االتفاقية الت 

المهدد باالنقراض في بعض األنواع  وإقرار نوع من حق الصيد  المسئول لضمان ديمومة 

عن طريق هذا النوع من التنظيم ،  خاصة مع  اهذا النشاط في المستقبل ، يمكن الوصول إليه

تزايد عوامل التلوث البحري الناتج إما عن الحوادث البحرية  أو عن التصرفا  غير 

داخل المياه البحرية تحت غطاء حرية الم حة أو التواجد خارر  -المسئولة لبعض الجها  

االيكولوجي المعروف بتركيبته نظام الو التي من ش نها إلحاق ضرر ب -نطاق المياه اإلقليمية 

تم اعتماده كسند في مناطق الصيد المعلنة من طرف الدول  ، كل هذا يضاف إليه ماالهشة  

الساحلية من زاوية أن حماية البيئة البحرية هو  حق من الحقوق المخولة للدولة الساحلية في 

 .المنطقة االقتصادية 

 اإلع ناحلية تستطيع ولها الحق في نف  الوقت  سلكانت الدولة ا وبذلك وتطبيقا لمبدأ إذا 

عن منطقة اقتصادية خالصة بكل الص حيا  على الموارد الحية وغير الحية الموجودة فيها  

، أن تقوم إذافانه من حقها وحماية بيئتها و حفظها  إدارتهاوفي استغ لها واستكشافها و 

المبدأ القانوني الذي ينص على أنه من من باب  اعن جزء فقط من هذه الحقوق وهذ باإلع ن

 و بذلك يحق    » qui peut le plus peut le moins « قـل  يع األـيستط كارطيع األـيست

الخاص بالمنطقة  في الجزء الخــام  المنصوص عليها الحقوق  تقسمللدولة الساحلية أن 

 ال يمكن للدولة أن  ليست قائمة بتواجد  طبيعي، و وقـحق االقــتصادية الخالصة مـادامت أنـها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

753- JOSE-Manuel Sobrino Heredia : op cit /p725. 
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الحق الوارد على  على عك  عنها بموجب قانون خاص يتضمنها ، اإلع نبعد  إالتمارسها 

، وبالتالي يمكن للدولة  (054خاص لممارسته   إع ن إلىالجرف القاري  و الذي ال يحتار 

حق الحماية االيكولوجية على جزء من المياه الواقعة ما وراء الساحلية أن تعلن عن ممارسة 

، ألن  1421ارض ذلك مع قواعد قانون البحار و ال مع اتفاقيةمياهها اإلقليمية دون أن يتع

 من تحديد اختصاصاتها في المنطقة االقتصاديةة الساحلية القانون الدولي للبحار ال يمنع الدول

كما ورد  في الجزء الخام  من االتفاقية   او األخذ بجزء منها فقط دون  استعمالها جميع

نطقة  الصيد الخالصة أو المحفوظة من هذا الباب فانه ال وإذا كان قد تم القبول بم (055 

شيء يمنع من أن يتم قبول منطقة الحماية االيكولوجية  تحت نف  اإلطار و اعتمادا على 

على  1421ظهر قبل بسيط هو أن مال هذه المناطق  لم تمع فارق ، نف  السند القانوني 

واعتمد  على أساس   (052  1454عك  مناطق الصيد التي بدأ  في الظهور بداية من 

قواعد عرفية ولي  اتفاقية ، وتم البحث عن السند لها فيما بعد عن طريق قرارا  محكمة 

 العدل الدولية و ما توصلت إليه مفاوضا  المؤتمر الاالث لقانون البحار.

ومن ثم فإن جميع ما يتعلق بص حيا  الدولة الساحلية في مجال المحافظة على البيئة  

البحرية وتوفير الحماية االيكولوجية للمناطق البحرية المحاذية للمياه اإلقليمية للدولة الساحلية 

وخاصة تلك  1421هي حقوق و اختصاصا  واردة في مواد اتفاقية قانون البحار لسنة 

 1421المنظمة لحقوق الدولة الساحلية في المنطقة االقتصادية الخالصة ، بل  إن اتفاقية 

بالمحافظة على البيئة البحرية وصيانتها ضد لما ألزمت الدولة الساحلية كار من ذلك جاء  ب 

الساحلية بإصدار القوانين واألنظمة ال زمة لمنع تلوث  ةتلزم الدول هامن172فالمادة ، التلوث 

في المناطق التي تقع أو تخضع  الناجم عن أوجه النشاط الخاصة بقيعان البحار البـيئة البحرية

 الدولةفقد ألزمت  111ادة ـالموسلــطاتها القــضائية والـقانونية  أما  دولة الساحلية ــاليـة اللو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 054  -González Giménez  Jesus: El mar Mediterráneo: régimen jurídico internacional. 

                                                    De las zonas  de pesca a las zonas de protección 

                                                    - Atelier libre jurdicos- Barcelone 2007-P165-169. 

 

055 - JOSE-Manuel Sobrino Heredia – OP CIT- P 756. 

 

 ميل بحــري تقع  حــول       11بحق صيد مفرز في منطقة  1454يس ندا بموجب اتفاق خاص سنة اعترفت بريطانيا إل -056

 أنظر في هذا : – foroeجزيرة          

 .527ص المرجع السابق / حمد سرحال : أ         
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أو أي نوع آخر من التلوث مهما كان  ،البحرية  الساحلية بمكافحة التلوث الناتج عن السفن

والذي يمكن أن يلحق  111مصدره بما في ذلك الصادر من  الجو حسب  معطيا  المادة 

و يمكن  الضرر بالبيئة البحرية هو اآلخر  نتيجة تصرفا  غير مشروعة ومخالفة للقوانين ،

الحية البحرية التي القول أن إنشاء منطقة الحماية االيكولوجية هو ضروري لحماية الاروا  

مناطق و مادامت  البيئة البحرية هي مجال وجودها  اهي الهدف من وراء إع ن مال هكذ

فبالتالي وجب حماية المجال لتوفير وجود الاروة الحية في حد ذاتها وهذا هو ما كانت تصبوا 

لحية والتي في كل المواضيع المتعلقة بالصيد ، البيـئة و الاروا  غير ا 1421إليه اتفاقية 

تسعى إليها الدولة الساحلية لتلبية متطلباتها و هي بذلك تكون ملزمة بتوفير بيئة بحرية سليمة 

 (.050لتضمن الحصول على الاروة السمكية  بموجب ع قة مترابطة  

وقد تجد مناطق الحماية االيكولوجية  المعلنة في مياه البحر األبيض المتوسط سندا قانونيا  

و المتعلقة  بحماية  12/71/1402 بة  وهو اتفاقية برشـلونة  المؤرخة  في آخر  أشد ص

االتفاقية  الموقع عليه بتاريخ   لالبحر األبيض المتوسط  من التلوث ، إضافة إلى برتوكو

الخاصة و التنوع البيولوجي في المتوسط   ةو الخاص بالمناطق ذا  الحماي 17/72/1445

الذي يسمح بموجب مواده في الجزء الااني    (ASPIM  052المعروفة اختصارا بتسمية 

بإنشاء مناطق حماية ايكولوجية للمحافظة على البيئة   17، 74،  72القسم الااني في المواد 

المصادق عليه تقريبا من طرف غالبية  دول   لالبحرية من خطر التلوث ، وهو البرتوكو

، وما ياير االهتمام 1402ية برشلونة لسنة البحر األبيض المتوسط  التي هي طرف في اتفاق

، أنه يسمح بإنشاء هذه المناطق  لي  في المياه الخاضعة للوالية الوطنية  لفي هذا البرتوكو

/أ  بل للدول الحق في إنشاء هذه المناطق  4/1/أ و المادة 4/1فقط حسب نص المادة  الـمادة  

 -/ب 4/1زء من أعالي البحار حسب المادةخارر الوالية الوطنية و إلى غاية مناطق تشكل ج

/ ب،س ، وهو ما يعطي القبول الدولي لمال هذه اإلجــراءا  التي ترمي إلى مــد 4/1-و

 حدود الواليــة الوطنية في مجال حماية البيئة البحرية.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
050 -  Philippe   Billet  :  la protection intégrée de la  mer méditerranée en droit            

                                          communautaire-in- la politique méditerranéenne  de  

                                           L’union européenne-édition bruyant Bruxelles 2012/ p 93. 

758-protocole  relatif  aux aires spécialement protégées et a la diversité biologique   

                                         En  Méditerranée. 
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 منطقة الحماية االيكولوجية   –فرنسا   المطلب األول:   

 
عنها فقدان السفن قبالة  تفرنسا عرفت في تاريخها  الكاير من الحوادث البحرية التي ترتب

سواحلها ومعها حموالتها المختلفة ، ومع تطور النشاط البحري و اكتشاف البترول في بحر 

الشمال أصبح الساحل الغربي لفرنسا يعرف نشاطا لحركة السفن  يعد من األكاف في العالم 

مختلف سفينة ب 07405أكار من  1772بحيث أنه وعلى سبيل الماال فقط ، فانه في سنة 

األحجام  عبر  بحر المانش  محملة بمختلف البضائع و في أغلبها النفط ومشتقاته ، إال أن 

الحوادث البحرية التي أثر  مباشرة على الحياة االقتصادية المرتبطة بالصيد وعلى الجانب 

 االيكولوجي و البيئة البحرية عموما هي حادثتين بارزتين هما :

وهي حاملة نفط  ترفع علم مجاملة   :11/11/1444 بتاريخ    L’ERIKAغرق السفينة   -1

  dunkerqueطن من البترول الاقيل  قادمة من ميناء  37224لدولة مالطا  ، كانت تحمل 

في ايطاليا، أين انقسمت السفينة إلى قسمين في عرض   livroune الفرنسي  و باتجاه ميناء 

وهو الغرق الذي ترتب عنه   Penmarchرأس  ميل بحري  من 37المياه الدولية  على بعد  

كلم  بعدما تم اكتشاف أن السفينة لم تكن   4000تلويث الساحل الغربي الفرنسي على مسافة 

في حالته الطبيعية  و إنما بقايا الصناعا  البترولية  السامة  و التي يمنع   تحمل البترول

طائر من موجة النفط التي   157777( وهو ما أدى أيضا إلى ت ثر أكار من 054تصديرها  

الكـاير مـن الجـهـد  من فرنسا  غمر  السواحل الفرنسية ، و  هي الوضعية التي  اســتـلزمت

 إلزالـة أثـار هـذه الكـارثة البـيئية البحـرية  .  والمال و الوقـت  

:وهي حاملة نفط تحمل علم مجاملة  11/1771/ 14بتاريخ  PRESTIGE غرق السفينة  -1

بتقديم نداء استغاثة قبالة السواحل االسبانية  11/11/1771لدولة البهاماس قامت بتاريخ 

فـي   14/11/1771الغربية وبعد عدة محاوال   لسحبها إلى عرض البحر غرقت بتاريخ 

ومعها حدث تـسرب  يل بحري م 142على بعد   Galiceعرض المياه االسبانية قبالة 

 طن من النفط  مما تسبب في كارثة بيئية على مستوى السواحل االسبانية ، الفرنسية  00777

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

La cargaison ne serait pas, selon cette analyse, du fioul lourd mais soit des boues de -975 

. 11/05/2015- https://fr.wikipedia.org -.   , soit des déchets de raffinerieForage         
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و البرتغالية معا ، وهو الحدث الااني األكار ت ثيرا في  البيئة البحرية الفرنسية  و التي كان له 

اإلع ن عن منطقة الحماية االيكولوجية في الواجهة البحرية الفرنسية على  فيدور مهم 

 البحر األبيـض المـتوسط  التي تمـتاز بهشاشـتها مقـارنة بالسـواحل األطـلسية.

 

 الفرع األول : دور التشريع في إنشاء منطقة الحماية االيكولوجية 

 

كما سبق القول فان الكوارث البيئية البحرية دفعت الحكومة الفرنسية إلى االحتياط في مجال 

مجموعة من االحتياطا  و التدابير للحيلولة دون الوقوع بالبيئة البحرية و العمل على األخذ 

الواجهة األطلسية ، ومن ذلك عملت فرنسا على إنشاء منطقة  في حوادث كالتي وقعت في

حدد  والذي ي   1774 ثم أصدر  مرسوم سنة 1773حماية ايكولوجية بموجب قانون سنة 

 وهذه التشريعا  هي محل الدراسة في النقاط التالية: هذه المنطقة ،لاإلطار الجغرافي 

 : 05/14/0110المؤرخ في  046/0110القانون رقم  -0

هذا القانون تحت عنوان  قانون متعلق بإنشاء منطقة حماية إيكولوجية قبالة سواحل  صدر

نشئة فهو لم يصدر بمواد م   ، ( و قد جاء هذا القانون بشكلية خاصة027إقليم الجمهورية  

لة هي عد  مستقلة بمجال حماية البيئة البحرية ، بل جاء في شكل مجموعة من المواد الم  

 من القوانين السابقة في الصدور وهذه القوانين هي : األخرى لمجموعة

المؤرخ في  255/02القانون  بموجب المادة األولى من القانون الحالي تم تعديل -أ

و الخاص بإنشاء منطقة اقتصادية قبالة سواحل إقليم الجمهورية أين أصبح  12/70/1402

تصادية  و منطقة الحماية االيكولوجية  هذا القانون تحت عنوان  القانون المتعلق  بالمنطقة االق

كما تم تعديل المادة الرابعة منه و المتعلقة باالختصاصا   ،قبالة سواحل إقليم الجمهورية  

في المنطقة االقتصادية  أين تمت إضافة منطقة حماية ايكولوجية في االختصاصا   المتعلقة 

 منحى المتبع بالنسبة للمادة الخامسة منه. بالحماية و المحافظة على البيئة البحرية و هو نف  ال

 212/22بموجب المادة الاانية من القانون الحالي تم تعديل المادة الاانية من القانون رقم  -ب 

 و المتعلق بالبحث العلمي البحري و المعدل هو بدوره لقانون سنة 11/70/1422المؤرخ في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

061  -Journal officiel de la république française  n° 90 du 16/04/2003. 



471 

 

المتعلق بالمنطقة االقتصادية ، أين تمت إضافة تسمية منطقة الحماية االيكولوجية إلى  1402

 .بنف  المعايير في البحث العلمي البـحرياالقتصادية وبتسمية المنطقة ـترن الاانية  لتقالمادة 

 112/14و  112/11تم تعديل  المواد   70إلى غاية المادة  73بموجب المواد من  -ر

من قانون البيئة أين أضيفت اإلشارة إلى منطقة الحماية االيكولوجية  112/21و 112/45و

الحماية في إطار قانون البيئة وهذا تفاديا ألي تعارض ، إال أن هذا  كمنطقة تخضع لوالية

 القانون لم يشر إلى أبعاد هذه المنطقة وهو ما استدعى تنظيم المس لة بموجب مرسوم خاص.

 : 10/10/0114المؤرخ في  00/0114المرسوم رقم  -0

صدر هذا المرسوم تحت عنوان مرسوم متضمن إنشاء منطقة حماية ايكولوجية قبالة  

المرسوم الذي حدد المنطقة ( وهو 021المتوسط   ضسواحل الجمهورية في البحر األبي

 الفرنسي امتدادها إلى ما وراء البحر اإلقليمين زاويتين هما الواجهة البحرية وم اعنه المعلن

اإلع ن عن إنشاء منطقة حماية تضمن : هذا المرسوم  البحريةمن زاوية الواجهة  -أ

البحرية المطلة الواجهة أن يمتد ذلك الى ايكولوجية في الواجهة البحرية المتوسطية فقط دون 

التي تبقى تحكمها في هذه المسائل القواعد المنظمة للمنطقة على المحيط األطلسي و

السواحل الغربية على األطلسي  وبحر المانش  االقتصادية الخالصة الفرنسية المعلنة في

 .12/70/1402المؤرخ في 02-25بموجب القانون 

نقطة يحسب منها  14: هذا المرسوم في مادته األولى حدد  من زاوية االمتداد البحري -ب

عرض منطقة الحماية االيكولوجية التي تحدد في منطقتين يفصل بينهما البحر اإلقليمي 

الفرنسية و تقطعها المياه التابعة إلمارة موناكو، وما يميز هذا االمتداد أنه  لجزيرة كورسيكا 

غير محدد ببعد معين في المرسوم على غرار األبعاد المحددة في قواعد قانون البحار، بل 

عمد إلى إخرار المياه اإلقليمية الفرنسية من المنطقة المعنية و اعتبر الحد الخارجي لهذه 

 14ة صفر لحساب عرض منطقة الحماية االيكولوجية و هذا  إلى غاية النقاط المياه هي النقط

كلم من  177وبذلك قد تصل المسافة إلى أكار من   من المرسوم، 71المحددة في المادة 

 الساحل الفرنسي وهو ما يعــني حتما التــقاطع مع المياه الخاضعة بمـوجب قاعدة خط الوسط 

 االســبانية ، و ألجل هــذا األمر أشار  الفـــقرة األخيرة مـن المـادة لوالية الدولة االيطالية و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
060  -Journal officiel de la république française n° 08 du 10/01/2004 . 
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بعد في إطار مفاوضا  مع دول قابلة للتعديل فيما  اإليه المشاراألولى إلى اعتبار هذه الحدود 

إع نا  وهي القاعدة التي تم استعمالها في  ،ما يعني قابلية تغييرها إلى مادون ذلك بالجوار، 

المياه اإلقليمية ، وبموجب كل من اسبانيا وايطاليا في األبعاد التي تمتد إلى ما وراء 

اإلحداثيا  المحددة في المرسوم المذكور تصبح منطقة الحماية االيكولوجية الفرنسية في 

الواجهة المتوسطية  تغطي المساحة  البحرية المشار إليها في الخريطة أدناه باللون البنفسجي 

 .  ةويظهر فيها المساس بالمياه االسبانية الشمالي

 
( 021  11/73/1770في  خالمؤر 340/1770إلغاؤه بموجب المرسوم رقم تم هذا المرسوم 

المنشئ لمنطقة الحماية  15/74/1773المؤرخ في  342/1773مع اإلبقاء على القانون رقم 

االيكولوجية بنص خاص إضافة إلى بقاء تواجد هذا البعد   منطقة الحماية االيكولوجية ( في 

          12/70/1402المؤرخ في  255/02قانون البيئة  بمواده المختلفة و كذا القانون رقم 

و الخاص بإنشاء منطقة اقتصادية قبالة سواحل إقليم الجمهورية على الواجهة األطلسية  

، وهي المعطيا  التي لم يتم تغييرها إلى غاية سنة  1773حسب التعدي   التي تمت سنة 

و المتعلق بإنشاء المنطقة  11/17/1711تاريخ صدور المرسوم المؤرخ في  1711

 فرنسية على السواحل المطلة على البحر األبيض المتوسط . االقتصادية ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
060  -Journal officiel de la république française n° 70  du 23/03/2007 . 
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 الفرع الثاني:االختصاص المحدود في مجال البيئة البحرية 
 

يعتبر مجال الحماية بالنسبة للمياه البحرية المعينة في إطار الحماية االيكولوجية مرتبط 

ميل بحري المتعلقة بالبحر اإلقليمي خاصة  11بمسالة التلوث الصادر من السفن فيما وراء 

فريغ حاويا  حاملة النفط من بقايا حمولتها والغاز المتواجد بها في مياه فيما يتعلق بظاهرة ت

الذي كايرا ما كان يلوث الشواطئ الفرنسية   le dégazage marineالبحر أو ما يعرف بـ 

ه المنطقة لتمنح  للسلطا  الفرنسية  طبقا لقواعد ن ثم جاء  التشريعا  المنظمة لهذوم

تنظيم مجال الحماية للبيئة البحرية من خطر التلوث الناتج عن القانون الدولي الحق في  

ومن ثم أصبح بإمكان القضاء الفرنسي الممال في محكمة القضاء العالي   (023السفن  

( فيما يخص التلوث 024بمرسيليا  صاحبة االختصاص اإلقليمي لكل الواجهة المتوسطية  

و اللوائح الخاصة بالبيئة البحرية لي   البحري الناتج عن السفن التي تخالف التنظيما 

 بالمفهوم الفرنسي فقط وإنما وفق ما تقتضيه اتفاقية قانون البحار في هذا المجال .

هذا االختصاص  يتمال في أن تباشر المتابعة القضائية ضد هذه السفن حتى و لو كانت تابعة 

د تصل العقوبة إلى حجز السفينة لدولة أجنبية  و الحكم عليها بغراما  مالية  جد معتبرة ،و ق

و التحفظ عليها إلى غاية دفع الغرامة ، و هي اإلجراءا  التي لم يكن من  الممكن القيام بها 

قبل اإلع ن عن منطقة الحماية اإليكولوجية ، و إنما كان األمر يقتصر فقط على تحويل أدلة 

بلوماسية  وهو ما يبعد كل تصور المخالفة إلى قضاء دولة علم السفينة عن طريق القنوا  الد

لتقدم المتضرر أمام القضاء أو التقدم بشكوى  خاصة في حالة علم المجاملة ، لكن وفي إطار 

النظام الجديد فانه يمكن حتى للبلديا  الساحلية أن تت س  ك طراف مدنية لتطالب بالتعويض 

اطئ و إرجاعها إلى الحالة بها أو الخسارة التي لحقتها جراء تنظيف الشو قعن الضرر ال ح

وهو ما يضفي إطارا فعاال لحماية البيئة  البحرية من   (025التي كانت  عليها قبل المخالفة  

أخطار التلوث الناجم من السفن في كل صوره وهو في نف  الوقت يستعمل قانون منطقة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

060 - JOSE-Manuel Sobrino Heredia – OP CIT- P 020. 
 

  142/1771و المرسوم  رقم  73/75/1771المؤرخ في  327/1771هذا االختصاص هو بموجب القانون رقم  -064

 .11/71/1771المؤرخ في          
 

065-Chantal Gil :les conséquences de l’instauration d’une zone de protection écologique (zpe)  

                              En méditerranée- in la Gazette économique – n°1165- 06/04/2004- p10. 
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وقانون حماية الحماية االيكولوجية من جهة ، ومن جهة أخرى قانون العقوبا  الفرنسي 

( منه، إال أنه مقتصر على الحماية من جانب واحد وهو L 218-30البيئة خاصة المادة  

، وهذا ، و التي هي في الواقع ليست المصدر الوحيد للخطر الذي يهدد البيئة البحرية  السفن

صا  شام  كون أن مسالة الحماية االيكولوجية ما هي إال جزئية من االختصاالقانون لم يكن 

لم يكن ليرقى  يالممنوحة للدولة الساحلية في إطار قانون البحار ، وهذا االختصاص الجزئ

 هلتغطية جميع المخاطر المحتملة و التي في مقدمتها الصيد التجاري المكاف الذي يهدد بدور

مسالة بقاء الموارد الحية  وديمومتها ، و هو ما اقتضى التوجه نحو الحماية الشاملة بموجب 

، تدخل فيه حماية  إلع ن عن المنطقة االقتصادية الخالصة كمجال ل ختصاص الشاملا

 البيئة البحرية  والموارد الحية والاروا  غير الحية في  نف  الوقت. 

 

 الفرع الثالث : موقف دول الجوار من منطقة الحماية االيكولوجية 

 

االختصاصا  التي أولتها اتفاقية انط قا من أن اختصاص المنطقة االيكولوجية هو جزء من 

اإلع ن الفرنسي  يمكن اعتبار للدولة الساحلية فانه وبالنتيجة 1421قانون البحار لسنة 

متطابق و القانون الدولي و هو ما يعني عدم المنازعة في هذا اإلع ن من جهة ومن جهة 

في هذه المنطقة أشار  إلى   أخرى فان الحكومة الفرنسية عند اإلع ن عن االختصاصا

الدولة الفرنسية لن تمارس في هذه المنطقة حقوق سيادية  بل تسعى إلى تطبيق أحكام الجزء 

الخاص بحماية البيئة البحرية و المحافظة عليها ، بما فيها 1421الااني عشر من اتفاقية 

 الخام  منها. و الملحق األول و 74( خاصة المواد المادة MARPOL  022قواعد اتفاقية 

إلى  أكار من ذلك ، فقبل اإلع ن عن  منطقة الحماية االيكولوجية   تن فرنسا ذهببل إ 

 قامت باستشارة دول الجوار عن طريق القنوا  الدبلوماسية لكل من اسبانيا،الجزائر ، ايطاليا 

 ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

766- Marpol :désigne la convention internationale pour la prévention de la pollution marine 

par les navires, élaborée par  l'Organisation maritime internationale et qui porte sur tout type 

de pollution marine causée par les navires (le pétrole, les liquides et solides toxiques, les 

déchets, les gaz d'échappement, etc.) qu'elle soit accidentelle ou fonctionnelle, volontaire ou 

involontaire’ De là est née la Convention internationale pour la prévention de la pollution par 

les navires du 02/11/1973 complétée par le protocolede1978, MARPOL 73/78, et ses deux 

amendements. 
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كما ، ذا اإلع ن الفرنسية فيما يخص هللتعريف بالنوايا  1771اكو، وهذا بداية من سنةو مون

نه تم استشارة  اللجنة األوربية على مستوى بروكسل ، وهي االستشارا  التي لم ينجر عنها أ

التلوث البحري ال يعترف  نو أن التهديد الناجم ع ااعتراض من طرف هذه الدول السيم

ذه الدول من منطقة الحماية وهو ما يعني انتفاع ه ،بالحدود البحرية  وتقسيماته بين الدول 

االيكولوجية الفرنسية ، أما فيما يخص حدودها الخارجية ، فانه و من الجانب الفرنسي يقع 

الذي يمكن لفرنسا المطالبة به في اتجاه  ىالحد الخارجي إلى مسافة تقل عن الحد األقص

 ية .ايطاليا و الذي يفترض أن يتم تحديديه بطريق نهائية بموجب مفاوضا  ثنائ

فان الحد الخارجي يصل إلى غاية المسافة التي تدعي فرنسا الحق فيها  وهذا   اأما مع اسباني 

عن منطقة حماية الصيد االسبانية في  نأثناء المشاورا  التي جر  بين الطرفين قبل اإلع 

و بذلك   (767)والتي يفترض أن يتم تحديديها نهائيا بموجب اتفاق خاص 71/72/1440

و يمكن أن  ،في حالة التجاور باختصاصا  مختلفة  همايفترض أن المنطقتين المعلنتين 

البيولوجية            تكونا محل تكامل بينهما كون أن محاربة التلوث هو ضروري لحماية الاروا

وهو الهدف من حماية البيئة البحرية  وبذلك فصورة التكامل قائمة خاصة عند التطابق في 

 ( .022قطة عدم منع أو إعاقة حرية الم حة البحرية في المنطقتين ن

إال أن هذا التصور لم يكن متطابق أثناء اإلع ن الفرنسي عن المنطقة االقتصادية الخالصة  

كما سبق و أن رأينا في المبحث الاالث من هذا الباب  1711في الواجهة المتوسطية في سنة 

المعلنة في المنطقة و التي بدأ بمد االختصاص للاروا   وهذا بسبب اخت ف االختصاصا 

غير الحية و التي يختزنها قاع البحر في غرب المياه المتوسطية خاصة البترول و الغاز 

وبداية منح رخص االستكشاف للشركا  المتعددة الجنسيا  العاملة ، المكتشف في المنطقة 

بحرية  و هو ما تم في مناطق متطابقة في مجال استخرار المحروقا  عن طريق المنصا  ال

 من طرف الجانبين مع ادعاء السيادة عليها في نف  الوقت .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
767 - Daniel Silvestre  :La zone de protection écologique française (ZPE) en méditerranée  

                             Secrétariat général de la mer- France 20 février 2073 – p 04. 

                              in  http://www.uicnmed.org  . 

 

060 - LAURENT  LUCCHINI  :La zone de protection écologique française  et son  

                                 Application en méditerranée – quelques brèves observation – 

                                 in  ADMER 2003-P 442-443 
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 يةالفرع الرابع : منطقة الحماية االيكولوجية  في ظل المنطقة االقتصاد

 
 

المعلن عن إنشاء منطقة اقتصادية في  1142/1711صدر المرسوم  11/17/1711بتاريخ  

الواجهة المتوسطية لفرنسا ، وهذا اإلع ن انصب على نف  األبعاد التي تم اعتبارها في سنة 

عبارة عن منطقة الحماية االيكولوجية ، إال أن هذا اإلع ن لم يتكلم عن مس لة بقاء  1774

ة االيكولوجية في الوقت الذي تم اإلع ن بمنطقة اقتصادية طبقا للفصل الخام  منطقة الحماي

عن الحلول بين 1421، هذا في الوقت الذي تكلمت ديباجة المرسوم 1421من اتفاقية 

( إال أن مواد المرسوم األربعة لم تشر إلى إلغاء المنطقة 024المنطقتين الاانية محل األولى 

ن المعطيا  القائمة تشير أنه حدث نوع من استبدال منطقة الحماية لفظا ، في حين أ ىاألول

ن القانون لم يشر رسميا إلى منطقة اقتصادية خالصة ،لكن وبما أااليكولوجية وتحويلها إلى 

 إلغائها إال أنه يمكن اعتبارها منعدمة  بحكم الواقع وهذا لسببين هما :

تم االستناد في االدعاء إلى أن  ةحماية االيكولوجي:أنه منذ البداية وعند إع ن منطقة ال األول 

هذا االختصاص ما هو إال جزئية فقط من االختصاصا  التي تملكها فرنسا بموجب اتفاقية 

 قانون البحار خاصة في االختصاصا  داخل نطاق المنطقة االقتصادية الخالصة.

اقية و الذي يتضمن طبقا : هو أن اإلع ن الحالي تم طبقا للجزء الخام  من االتفالثاني 

وبما أن اإلطار العام يتضمن الجزء  منها  الحق الوالئي في حماية البيئة البحرية  ، 52للمادة 

   1421فانه ومنذ اإلع ن الااني وجب التعامل طبقا لمحتويا  الجزء الخام  من اتفاقية 

ن تحمي مجال البيئة صاحب االختصاص الشامل  ، ومن هذا المنطلق يمكن للدولة الفرنسية أ

البحرية و الاروا  البيولوجية الحية معا و بطريقة أكار فاعلية دون االقتصار على مكافحة 

 التلوث الصادر من السفن فقط .

في المجال البحري فيما  1711ومن ثم فان االختصاصا  التي كانت تملكها فرنسا قبل سنة 

أخرى و لم يتم اإلنقاص منها ، وبذلك فان   وراء المياه اإلقليمية قد تم تدعيمها باختصاصا

تاريخ دخول المرسوم  15/17/1711منطقة الحماية االيكولوجية لم يعد لها وجود منذ تاريخ 

 حيز التنفيذ ، بعد نشره في الجريدة الرسمية الفرنسية . 1142/1711رقم  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
769- Objet : création d'une zone économique exclusive en Méditerranée qui se substitue à la  

                   zone de protection écologique créée en 2003. 
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   منطقة الحماية االيكولوجية   -يطاليا   ا : ثانيالمطلب ال
 

  

إن االهتمام االيطالي بضرورة العمل من أجل حماية البيئة البحرية عن طريق اإلع ن عن 

ضد منطقة بهذا االختصاص ظهر بعد التجربة الفرنسية في هذا الش ن وما حققته من ردع 

التي كانت تقوم بها السفن في ما وراء المياه اإلقليمية  بدعوى حرية  ةااليكولوجي مخالفا ال

الم حة ، وبسبب عدم وجود الرقيب الذي له الحق في منع مال هذه التصرفا  ،وهذا لغياب 

وبعد أن توفر ذلك اإلطار على المستوى الفرنسي  وتحقيق  اإلطار التشريعي الخاص بذلك ،

يجة المرجوة على المستوى  البيئي داخليا، مع عدم وجود االعتراض على اإلع ن النت

خارجيا ، وجد  الحكومة االيطالية الفرصة مناسبة للقيام بمال هذه الخطوة وهي الدولة 

المعنية أكار بمسالة التهديد بالتلوث البحري بكل صوره نتيجة ل متدادا  البحرية الواسعة 

واحل االيطالية ، واعتبارها ممرا إجباريا لكل السفن التي تعبر مياه التي تطل عليها الس

المتوسط من الشرق إلى الغرب أو العك  عن طريق الممر البحري بين تون  وصقلية   مما 

 يزيد من خطورة التصرفا  غير الشرعية التي يمكن أن تقوم  بها السفن .

يعي الخاص بها لمد الوالية الوطنية في وألجل هذا عملت ايطاليا على توفير اإلطار التشر 

مجال حماية البيئة البحرية إلى ما وراء المياه اإلقليمية و إخضاعها إلى القضاء االيطالي   

في المياه  ةإال أن العمل الذي تم تقديمه في القوانين التي أنش   منطقة الحماية االيكولوجي

،  بحيث 1773اإلع ن الفرنسي لسنة االيطالية كان أشمل من حيث االختصاصا  مقارنة ب

ضم تصورا  مختلفة للحماية  و هذا بتعداد مصادر التلوث المختلفة و لم يكتفي بتجريم 

بل ربط المس لة بالاروا  البحرية الحية  من ، التلوث الصادر من السفن في هذه المنطقة 

من البيئة البحرية  جهة ومن جهة أخرى بالتراث الاقافي المغمور في المياه على أنه جزء

(، و لذلك نستطيع القول 770كونه بقي مغمورا فيها لفترة طويلة إلى أن أصبح جزء منها  

أن التشريع االيطالي استفاد من التجارب السابقة له  وأعطى  قانون بفعالية أكار في مجال 

 اقشه في النقاط التـالية :نحماية البيئة البحرية ن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
770-Luciano Pischedda : Prime note sulla legge 8 febbraio 2006 n. 61 di istituzione di zone di   

                                 Protezione  ecologica  oltre il  limite esterno del mare territoriale -IN-  

                                 Rivista  Di  Diritto Dell’economia  ,  Dei Trasporti  E  Dell’ambiente  

                                 Vol IV 2006-15/06/2006-P 4 
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 في إنشاء منطقة الحماية االيكولوجيةالفرع األول : دور التشريع 

 

و هو األمر الذي تم  1421ايطاليا هي من الدول الموقعة على اتفاقية قانون البحار لسنة 

و بذلك هي ستحرص على  13/71/1445كما صادقت عليها بتاريخ  70/11/1424بتاريخ 

أن تكون كل تشريعاتها في مجال قانون البحار متماشية مع التزاماتها الدولية الموقعة عليها 

على عدم أكد  لتشريعا  المتعلقة بإنشاء منطقة الحماية االيكولوجية ولذلك نجدها في ا

التعارض مع القانون الدولي للبحار وأن كل اإلجراءا  التي تتم في هذا اإلطار ما هي إال 

تطبيقا  للحقوق الواردة في االتفاقيا  الدولية و هو األمر الذي سنستشفه من خ ل دراسة 

 ن عن منطقة الحماية االيكولوجية بموجب قوانين داخلية تهدف التشريعا  الداخلية في اإلع

 إلى مد الوالية الوطنية إلى ما وراء المياه اإلقليـمية.

 

 :10/10/0116المؤرخ في  60/0116القانون رقم  -0

 

هذا القانون جاء تحت عنوان قانون متعلق بإنشاء منطقة حماية ايكولوجية فيما وراء المياه 

فقرة واحد إلى مس لة  ىيتكون من مادتين اثنتين ، أشار  المادة األول  (001 اإلقليمية  

 1444هي و اتفاق ، التي تم التوقيع عليها و المصادقة عليها  1421التوافق مع قواعد اتفاقية 

واستنادا لكل ذلك يتم اإلع ن عن منطقة حماية ايكولوجية انط قا من الحدود  1445و

ن اإلع ن عن منطقة الحماية ، أما الفقرة الاانية فقد أكد  أ ليميالخارجية للبحر اإلق

االيكولوجية يتم بموجب  مرسوم رئاسي  من رئي  الجمهورية االيطالية  باقتراح من وزير  

 البيئة وبعد مداولة في مجل  الوزراء واستشارة وزير الشؤون الخارجية .

م اعتمادها بموجب القانون الحالي و إنما هذا لن يت ةهذا يعني أن منطقة الحماية االيكولوجي 

القانون سيكون قاعدة قانونية يستند إليها المرسوم الرئاسي الذي سيصدر في المستقبل و الذي 

وهو األمر الذي لم ي تي  ،  هو من يحدد هذه المنطقة بالتحديد الجغرافي عن طريق اإلحداثيا

اة  منها إلى الحدود الخارجية لهذه المنطقة والتي به القانون الحالي ، كما أشار  الفقرة الاال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

771-Gazzetta Uffciale Della Repubblica Italiana n°52 -03/03/2006 
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أنه يتم تحديدها بموجب اتفاق خاص مع دول الجوار و إلى غاية دخول تلك أشار  

حيز التنفيذ ، فانه سيتم اعتماد معيار خط الوسط بين الدول المجاورة و الذي   االتفاقيا

( أما 001 ييحسب من خطوط األساس القاعدية التي يحسب منها البحر اإلقليمي االيطال

نص المادة الاانية فتكلم عن مس لة االختصاصا  التي تملكها الدولة االيطالية في هذه المنطقة 

 و التي تم تحديدها في  إطارها العام  حسب ما يلي : 

اختصاص الحماية والمحافظة على الوسط البحري باعتباره مجال حيوي للاروا   -أ

 ـد إلى ما وار المــياه اإلقــليمية بسـبب طبعة الترابط. البيولوجية ، يقتـضي حـماية خاصـة تمت

حف األثرية الموجودة في المياه و التراث اختصاص الحماية و المحافظة على الت   -ب

وكذا اتفاقية اليونـسكو  1421التاريخي المغـمور فيها وفقا التفاقية قانون البحار لسنة 

 افي المغـمور فـي المياه.بحمـاية الـتراث الاقلخاصة او 71/11/1771المعتـمدة ببـاري  فـي 

الحق في مكافحة ومنع وقمع جميع األنشطة التي تمال  تلوثا بحريا  مهما كان مصدره  -ج

سواء كان  صادرا من السفن  عن طريق صرف مياه تنظيف الحاويا  النفطية أو اإلغراق 

الصادر عن أنشطة  ( أو حتى التلوث003للسفن في حد ذاتها أو الرمي في البحر 

االستكشاف للاروا  الباطنية في منطقة الحماية وهذا استنادا إلى القانون االيطالي و قوانين 

 وقواعد االتفاقيا  الدولية السارية المفعول في ايطاليا.  ياالتحاد األوروب

  يدخل في اختصاص ايطاليا الحق في حماية  التنوع البيولوجه يووفقا لما سبق فان  -هـ 

داخل مياه منــطقة الحماية االيكولوجية  من كل ما يهــدد هــذا التنوع مــن البـقاء و الديمومة 

  على وضعه الطبيعي  ك ساس للحياة البحرية الهشة  القائمة على الترابط.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

772-The outer limits of the ecological protection zone are determined on the basis of 

agreements with the states involved, as per paragraph 2. Until the date that said agreements 

enter into effect, the outer limits of the ecological protection zones follow the outline of the 

median line, each point of which is equidistant from the closest points on the base lines of the 

Italian territorial sea and of the state involved, as per paragraph 2. 

 

ثر ظاهر لذلك ة العملية، إضافة إلى انعدام أي أالتي دأبت عليها البشرية نظرا لسهول وهو من أكار التصرفا  -000

وقد سبق أن تم  L’immersionاإلغراق أو قانون البحار والقانون البحري بعملية فعل يعرف في التصــــرف، وهـــذا ال

نه تصريف متعمد في البحر للفض   أو مواد أخرى من السفن من االتفاقية  بشكل مفصل على أ 71/5تعريفه بنص المادة 

ي رمي لمواد للوسائل السابقة الذكر نفسها ، ف أو الطائرا  أو األرصفة أو من  التركيبا  االصطناعية أو اإلغراق المتعمد 

 ما داخل البحر بغرض التخلص منها  يدخل في مفهوم اإلغراق.
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بدون مرسوم  71العام حسب مقتضيا  المادة األولى فقرة و بذلك بقي هذا اإلطار التشريعي 

رئاسي محدد لمنطقة معينة للحماية االيكولوجية في السواحل االيطالية وهذا إلى غاية شهر 

سنوا  ليعلن  75أين صدر المرسوم الذي طال انتظاره لمدة فاقـت  1711ديسمبر من سنة 

ة لكن في الشواطئ الغـربية إليطاليا فقط دون عن إنشاء المناطق األولى لحماية البيئة البحري

 على مياه البحر األدرياتيكـي. شرقيةالشواطئ الجنوبية قبالة تون  و مالطا أو الشواطئ ال

  

 : 00/01/0100والمؤرخ في  010/0110المرسوم الرئاسي رقم  

 

يكولوجية في إهذا المرسوم جاء تحت عنوان مرسوم رئاسي منظم إلقامة مناطق حماية 

والذي   (tyrrhénienne  004 و بحر  ligure بحر شمال غرب البحر المتوسط ، في 

، وقد جاء هذا المرسوم بديباجة طويلة  تضمنت اإلشارة  71/71/1711دخل حيز التنفيذ في 

إلى مختلف االتفاقيا  ذا  الصلة في حماية البيئة البحرية إضافة إلى القوانين الداخلية وعلى 

المتعلق بإنشاء منطقة حماية  72/71/1772المؤرخ في  21/1772القانون رقم  -خص األ

بية ذا  الع قة في الموضوع ،إضافة وايكولوجية فيما وراء المياه اإلقليمية والقوانين األور

إلى المشاورا  الداخلية ألعضاء الحكومة االيطالية ، ليتم اإلع ن في المادة األولى منه عن 

نطقة حماية ايكولوجية في شمال غرب البحر المتوسط  وهذا استنادا إلى اتفاقية إنشاء  م

على أن يبدأ حساب أبعادها بداية من الحد الخارجي للمياه اإلقليمية   1421قانون البحار لسنة 

 مع استاناء مياه مضيق صقلية منها .

الخارجية لها بموجب اتفاقيا  نه ولغاية التحديد النهائي للحدود على أ 71وقد نصت المادة  

خاصة مع كل من اسبانيا وفرنسا ، فان الحدود الخارجية لمنطقة الحماية االيكولوجية  تمتد 

من المرسوم وهو ما يعطي نتيجة لذلك  71إلى غاية  نقاط اإلحداثيا  المدرجة في المادة 

منه فجاء    73دة الحدود الموجودة في الخريطة المرفقة بالمرسوم في األخير، أما الما

باالختصاصا  التي تمارس في المنطقة بحيث أشار  إلى أن القانون الواجب التطبيق فيها 

هو القانون االيطالي وقوانين واتفاقيا  االتحاد األوربي في كل ما يتعلق  بالتلوث مهما كانت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

774 -Gazzetta Uffciale Della Repubblica Italiana n°293 -10/11/2011. 
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من القانون  71على غرار ما تم به األمر في المادة  73 مصادره التي تم تعدادها في المادة

االختصاص جميع السفن  التي  على أن يشمل هذا 72/71/1772المؤرخ في 21/1772رقم 

تحمل العلم االيطالي واألشخاص الذين يحـملون الجنسية  االيطالية بما  في ذلك السفن التي 

تحمل علم دول أجنبية أو األشخاص الذين يحملون جنسية أجنبية مع استاناء من التطبيق 

( وهذا MARPOL 73/78  005فاقية من ات  73من المادة  73السفن المشار إليه في الفقرة

يتعلق بحماية اآلثار المغمورة وحماية الادييا  البحرية في المنطقة المحمية وقد  االختصاص

لسفن والعمل على احترام حق السلطا  االيطالية في مراقبة ا جاء  المادة الرابعة تشير إلى

طبقا لقواعد القضاء  ةالمخالفالتشريع االيطالي في المنطقة و حق فرض العقاب في حالة 

 الوطني و االتفاقيا  األوروبية والدولية التي تعد ايطـاليا طرفا فيها.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

775- art 3-3 La présente Convention ne s'applique ni aux navires de guerre ou navires de 

 guerre auxiliaires ni aux autres navires appartenant à un Etat ou exploités par cet Etat tant que 

celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales. 

Cependant, chaque Partie doit s'assurer, en prenant des mesures appropriées qui ne 

compromettent pas les opérations ou la capacité opérationnelle des navires de ce type lui 

appartenant ou exploités par elle, que ceux-ci agissent d'une manière compatible avec la 

présente Convention, pour autant que cela soit raisonnable dans la pratique . 
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وجاء  المـادة الخامسـة لتختـم المرسوم باإلشارة إلى آليا  التطبيق لهذا المرسوم وفق كل   

حالة على حدى من الجها  الداخلية المختصة بمجال حماية البيئة البحرية بين مختلف 

الرئاسي االيطالي لتحقيق مفهوم حماية البيئة البحرية الذي يهدف إليه المرسوم  الوزارا 

بموجب قواعد القانون الوطني المـتماشي مـع تشـريعا  اإلتـحاد األوروبي واسـتنادا ألحكام 

 الـقانون الدولي في نف  الوقت.

  

 الفرع الثاني : الحدود الخارجية لمنطقة الحماية االيكولوجية 

 

لمساحة البحرية التي تغطيها منطقة الحماية لنا أن نعاين  في الخريطة  المقدمة أع ه ا يمكن

االيكولوجية على طول السواحل الغربية االيطالية كلها، من الشمال إلى الجنوب مما يجعلها 

منطقة الحماية االيكولوجية الفرنسية سابقا قبل أن تتحول إلى  المنطقة   في تماس مباشر مع

( ،كما أنها ستكون في حالة تقابل 002  1711االقتصادية الخالصة حاليا بموجب تشريع 

مباشر مع منطقة الصيد االسبانية التي اعتمد  على معيار خط الوسط المشار إليه في اتفاقية 

تحديد الحدود الخاصة بالجرف القاري بين الدولتين والتي نص المرسوم على إمكانية التحديد 

يا  المستحدثة مع المنطقة الجديدة وفق آليا  االتفاقيا  الانائية بين الدول المعنية  وفق المعط

وللتذكير فان ايطاليا كانت قد احتجت على اسبانيا لما اعتمد  على   وهي فرنسا واسبانيا ،

في مدينة  14/71/1404بتاريخ  خط الوسط المشار إليه في اتفاقية الجرف القاري بينهما

ر لتحديد الحد الخارجي لمنطقة حماية الصيد ونف  األمر بالنسبة لمنطقة الصيد كمعيا مدريد

الكرواتية في بحر األدرياتيكي  التي اعتمد  على المعيار المستعمل في اتفاقية تحديد الجرف 

 . 1422القاري مع جمهورية يوغس فيا السابقة سنة 

ل المعيار الخاص بالجرف القاري وفي كلتا الحالتين ارت   ايطاليا أنه ال يمكن استعما

ير المعطيا  ، وقد  تم استبعاد كل من تون  والجزائر يك ساس للتحديد في منطقة الصيد لتغ

في هذا التحديد ألن خط الوسط الذي يفصل الطرفين عن إيطاليا فيما يخص الجرف الـقاري  

 مـن جـهة الـساحل االيـطـالي  يبـقى فـيما وراء الحـد الخـارجي لمـنطقة الحـماية االيـكولوجية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

006  -Journal officiel de la république française n°0240 du 14/10/2012. 
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( بين الجزائر، ايطاليا واسبانيا والتي لم يتم تحديدها 000إال في النقطة الا ثية  و ال يلتقي به 

بطريقة رسمية إال بين ايطاليا و اسبانيا، لكن دون الجزائر مما يجعل اإلشكال ياور في 

طبيعة االتفاق وقوته في مواجهة الطرف الاالث  الغائب على غرار ما رأيناه بالنسبة للنزاع 

إلسرائيلي فيما يخص النقطة الا ثية مع قبرص ، ورغم ذلك ف  يمكن تصور اللبناني ا

تضررها من إع ن هذه الحدود ، نظرا لطابع االختصاصا  المعلنة من طرف ايطاليا في 

هذه المنطقة مع التحفظ على هذا األمر إلى غاية الت كد من صحة اإلحداثيا  المقدمة 

، ألن هذا التحديد يبقى في كل األحوال قد تم بطريقة والخريطة المرفقة بالمرسوم الرئاسي

 انفرادية من طرف ايطاليا لوحدها ولم تتم استشارة جميع األطراف فيه .

 

 :  الفرع الثالث : استثناء نشاط الصيد من منطقة الحماية االيكولوجية

 

   يياعلى الرغم من أن  المرسوم الرئاسي تكلم عن مسالة حماية الوسط البحري و الاد

االختصاصا  لم يشر إلى اختصاص تنظيم الصيد  جالنه في مالبحرية  إال أن الم حظ فيه أ

قد أشار في الفقرة الاالاة من المادة  الاانية إلى أن هذا   1772وقد كان  القانون  الصادر سنة 

القانون ال يسرى على نشاط الصيد و إذا  كان المرسوم الحالي عبارة عن تطبيق لقانون 

دة الاانية سارية المفعول ومن ثم فان منطقة فانه يمكن اعتبار الفقرة الاالاة من الما 1772

وهي مسالة تم   تخرر من اختصاصاتها  مس لة نشاط الصيد البحري ةالحماية االيكولوجي

من أجل عدم الوقوع في تداخل  مع االتحاد  luciano pischeddaتفاديها حسب رأي 

ولي  الدول  يكون أن هذا الموضوع من اختصاصا  أجهزة االتحاد األوروب ياألوروب

 ( .778األعضاء  

   وفي الواقـع فان التفـريق بين مجال حماية البيئة البحرية و المحافظة على الاروة البحرية 

تداخل الوط الوثيق بين المجالين بالطبيعة ين وهذا نظرا للترابو تنظيم الصيد لي  باألمر اله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

770- Voir dans ce sens  :Fixation  D’un  Point Triple - in  LAURENT  LUCCHINI / MICHEL   

                                       VOELCKEL - Droit  De  La Mer –Tome 1 Délimitation-  Navigation    

                                       Et  Peche - V 2 /Navigation et  Peche. A .  pedone. paris  1996-p106. 

                                         

778- luciano  pischedda : op cit p – p 09-10. 
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من حيث اعتبار كل من أحد المجالين  ضروري لبقاء المجال اآلخر ، ف  نتصور وجود 

عمل من أجل المحافظة على البيئة البحرية إذا لم يكن هناك إجراءا   تعمل على تنظيم 

عمليا  الصيد البحري و تحديد حصص الصيد وفتراته وكميا  الجني حسب كل نوع من 

رية للاروة في حد ذاتها ، كما أنه ال يمكن تصور وجود أجل ضمان الديمومة و االستمرا

محافظة على المحيط البحري الذي تعيش فيه الاروة البيولوجية  للتنظيم للصيد ال يعمل 

بي على وكمجال حيوي له ، إال أن التشريع االيطالي ترك هذه المسالة إلى االتحاد األور

المجال بقواعد القانون الوطني لكن دون  عك  ما ذهبت إليه اسبانيا التي عملت على تنظيم

االعتداء على ص حيا  اإلتحاد األوروبي في المس لة ، وهو ما يعني إمكانية التعامل في هذا 

المجال بتنظيم عملية الصيد بموجب قوانين حماية البيئة البحرية نفسها  و هذا عن طريق منع 

أو تحديد فتراته أو الطرق و الوسائل   الصيد  ما  في جزء من مناطق الحماية االيكولوجية

التي يمـكن استـعمالها في الصـيد داخل تلك األجـزاء مـن منطقة الحماية االيكولوجية  وهذا 

دون أن يخرر ذلك من اختصاص حماية البيئة البحرية ، بسبب الت زم في الوجود بين 

واحـدة و بقـانون واحد وهو ما حدى بدول أخرى إلى ضم المجالين في منطقة  المجالين ،

رأينا في  المبحث السابق عند دراسة  االختصاص الصيد والحماية البيئة البحرية معا ، كم

 المناطق الخاضعة للوصف المزدور في حالة كرواتيا و سلوفينيا.

إلى القول أن التشريع االيطالي باتساعه      JOSE-Manuel Sobrino Herediaهذا ما دفع  

لمجاال  واسعة من مصادر التلوث و ضمه ألكار من موضوع في مس لة حماية وتغطيته  

البيئة البحرية خاصة لما تطرق إلى الادييا  البحرية ، يكون قد أنش  منطقة وسطى بين 

( بدليل اختصاص الرقابة  004منطقة الحماية االيكولوجية ومنطقة حماية موارد الصيد  

ها و توقيفها إذا خالفت  القواعد التي تعمل على حماية على جميع السفن مع الحق في تفتيش

حمايتها بموجب إجراءا  خاصة مع  إلىو التي سعت فيما بعد ايطاليا  ةالادييا  البحري

فرنسا انتهت باإلع ن عن مناطق  يصل األمر فيها حتى منع الم حة على بعض السفن مال 

 . le sanctuaire de PELAGOSمنطقة  و Bonifacio Les bouches de  ما وقع  مع منطقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

079 - JOSE-Manuel Sobrino Heredia : op cit- P 022. 
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 الفصل الثالث  :التشريعات الوطنية المتعلقة بالمنطقة االقتصادية 

 .البحر المتوسط لدولالخالصة                                
 

كايرا ما كان يشار إلى دول البحر األبيض المتوسط على أنها  دول تتحاشى اإلع ن عن 

بسبب طابعه القانوني الذي تم تصنفيه  امنطقة اقتصادية خالصة في المياه المتوسطية و هذ

ة ، و من جهة أخرى قصر المسافة بين سواحله هذا من جهعلى أساس أنه بحر شبه مغلق ،

ميل  177 بمدى 1421المتقابلة مقارنة بالبعد الذي يسمح به الجزء الخام  من اتفاقية 

لمسافة الخاصة بحري وهو ما يعني تقابل الحدود البحرية بين الدول تصل حتى ما دون ا

 بالبحر اإلقليمي  حالة اسبانيا و المغرب في مضيق جبل طارق( .

وفي الواقع الدول المتوسطية تعرف الكاير من المشاكل الحدودية على الواجهة البحرية      

و التي  لم تتم تسويتها في الكاير من األحيان  كما أشرنا سابقا في الفصل األول من هذا 

اذ  محمد بنونة و أن أشار إلى توتر دائم بين هذه الدول ، و قد سبق لألستالباب، وهي مصدر 

في البحر األبيض المتوسط  لوحده فقط   مس لة تعيين الحدود الخاصة بالجرف القاري أن

 (، هذا قبل تفكك يوغس فيا طبعا027تحتار إلى  ترسيم ث ثة وث ثين  خط حدودي بحري  

ا  الخاصة بالمنطقة االقتصادية  و كيفية رسم الحدود بالنسبة للمياه أما إذا أضفنا إليها التعقيد

التي تعلوا الجرف القاري فان الوضع سيزداد تعقيدا و لي  انفراجا ، خاصة مع تعقد 

الخصوصية الموجودة في البحر األبيض المتوسط  بإع ن دوله للمناطق التي تختص  

اية الصيد أو حماية البيئة أو هما معا ببعض الوظائف سواء كانت  تحت وصف مناطق حم

 وهذا باختصاصا  مختلفة  متطابقة أحيانا ،وأحيانا  أخرى تكون متداخلة .

يضاف إلى هذا التداخل في المجال المكاني مال ما رأينا في حالة فرنسا و اسبانيا و أحيانا  

       ليا و اسبانيا أخرى تكون متناقضة من حيث المعيار المعتمد في التحديد مال حالة ايطا

أو ايطاليا وكرواتيا ، ولذلك كانت دول المتوسط تترد في مسالة اإلع ن عن منطقة اقتصادية 

خالصة ، بحيث أن دول مال فرنسا  واسبانيا قامت أوال باإلع ن عن إنشاء منطقة اقتصادية 

ائم مع تفضيل  في واجهتها البحرية األطلسية دون المتوسطية مما يؤكد مس لة التحفظ الق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

780- MOHAMED BENNOUNA: la délimitation des espaces Maritimes en méditerranée  

        Le droit de la mer : mélanges à la mémoire de J. Carroz, Publications FAO- 1987- P13. 
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( وهذا باإلع ن عن مناطق حماية 021استعمال االختصاصا  الجزئية  بطريقة وظيفية  

صيد أو مناطق حماية ايكولوجية كما رأينا في الفصلين السابقين ، إال أن هذا الحال لم يدم 

تيجة أن اإلع ن عن مناطق حماية الصيد أو مناطق الحماية طوي   خاصة مع التوصل إلى ن

االيكولوجية فقط ال ي مك نها من تحصيل الوالية الكاملة في جميع االختصاصا  على الاروا  

و تنظيم ال في مجال الصيد ن هذه األخيرة لم تكن محل حماية أالحية وغير الحية ، خاصة وأ

  حماية البيئة ، و مع تزايد االكتشافا  النفطية و الغازية في الحوض الـشرقي  في مجال الو

ماق  بعيدة المدى تصل والقيام بتسريع عمليا  الحفر و االستكشاف إلى أعط والغربي للمتوس

 Le Projet Goldكلم تحت قاع البحر المتوسط مال ما هو الحال مع مشروع   11إلى غاية 

ة سوناطراك الجزائرية اهتماما به من حيث التمويل ، ونتائج هذا ( الذي أظهر  شرك021 

دفعت  بدول  البحر األبيض المتوسط إلى اتخاذ المزيد مـن الجرأة  و التوجه نحو  النشاط

اإلع ن عن إنشاء مناطق اقتصادية خالصة ، إما استنادا إلى القواعـد العرفية قبل سنة 

حيز التنفيذ  1421أو حتى بعد دخول اتفاقية  1421فاقية بالنسبة للدول الموقعة على ات 1421

 مع عدم التوقيع عليها  حالة سوريا( .

و لذلك سنعمل على دراسة هذا الفصل في ث ثة محاور أساسية هي : أوال اإلع نا  التي 

قامت بها فرنسا واسبانيا  بإنشاء منطقة اقتصادية في مياهها األطلسية مع استاناء واجهتها 

توسطية  ثم نتطرق في النقطة الاانية إلى اإلع نا  الخاصة بالدول المتوسطية من أجل الم

إنشاء منطقة اقتصادية استنادا إلى اعتبار الفكرة كقاعدة عرفية فقط ، و لي  كقاعدة اتفاقية 

ونخلص في النقطة الاالاة إلى اإلع نا  التي استند  فيها الدول في إنشاء منطقة اقتصادية 

باعتبارها مرجعية المشروعية القانونية لكل ما 1421ة إلى قواعد اتفاقية قانون البحارخالص

 يم   مسائل األبعاد البحرية كما ذهبت إلى ذلك محكمة العدل الدولية. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تمت اإلشارة إلى هذه المناطق بتسمية المناطق الوظيفية بسبب اقتصارها على اختصاص معين فقط من مجموع    -000

 أنظر في هذا : –االختصاصا  التي تملكها الدولة الساحلية في المنطقة االقتصادية الخالصة        

- Montassar Ben Salem – les Zones économiques exclusives et autres zones Fonctionnelles en  

                                         Méditerranée – in -  Atelier national sur les  « politiques maritimes       

                                         Intégrées » Tunis, 5/6 juin 2012.  

      

782-  Hervé Kempf –le  projet Gold –au large de Marseille, un projet de forage en mer , pour      

                                   Étudier la géologie et chercher du pétrole- le monde-18/01/2012.  
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 الواجهة تسري على  خالصة الالمبحث األول: إعالنات بمنطقة اقتصادية  

 المتوسطية                                          
 

 

يملك المغرب رفقة كل من اسبانيا  و فرنسا واجهتين  بحريتين ، األولى على السواحل 

على السواحل األطلسية ، وكل هذه الدول سبق لها و أن أعلنت عن منطقة  ةالمتوسطية والااني

اقتصادية خالصة في المياه التي تمتد إلى ما وراء المياه اإلقليمية الخاصة بــها ، إال أن  

فرنسا و اسبانيا تعمدتا في إع نهما اإلشارة إلى أن المنطقة االقتصادية المعلن عنها تخص 

وتمتاز هذه اإلع نا  أنها تمت في  ية دون الواجهة المتوسطية لهما ،فقط الواجهة األطلس

فترة السبعينا  أي في خضم المفاوضا  التي كانت تدور في المؤتمر الاالث لقانون البحار 

والذي يعتبر  الحاضنة التي تولد  عنها فكرة المنطقة االقتصادية الخالصة كبعد بحري جديد 

 .ولي للبحار بالمفهوم الك سيكي لم يكن يتضمنه القانون الد

وبذلك  1421ومن جهة أخرى فإنها تمت قبل فتح باب التوقيع على اتفاقية قانون البحار لسنة 

ن سارية المفعول آنذاك و القائلة ب فان هذه اإلع نا  تكون في الواقع استند  إلى  الفكرة ال

ت في أحكام القانون الدولي العام كانت قد تشكل 1421المنطقة االقتصادية الخالصة قبل سنة 

في شكل قاعدة عرفية لقيت قبول الدول  بدليل تواتر العمل بها قبل حتى التوقيع على اتفاقية 

وربما عملت على  1421، بل إن دوال اعتمدتها و لم توقع على اتفاقية  (023  1421

افع الذي كان وراء ( ، إال أن ما نريد أبرازه في هذا المبحث هو الد024التصويت ضدها  

استاناء الواجهة المتوسطية  من إع نا  كل من اسبانيا و فرنسا عند اعتمادهما لمنطقة 

اقتصادية خالصة و لماذا  أمكن تحقيق ذلك في مياه المحيط األطلسي و لم يتحقق ذلك في مياه 

أم أن ، الاانية و ضيق المياه  لألمر ع قة بشساعة المياه األولىالبحر األبيض المتوسط ، هل 

 ة الدوام ستتغير مع الزمن.صفاألمر مقتصر على ترتيبا  مؤقتة ال تحمل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
783 - LOUIS FAVOREU - les affaires  de  la compétence  en  matière  de  pêcheries.  

                                             Royaume-  Uni c/Islande  et Allemagne fédérale c/Islande) 

                                           - in  - AFDI  1974 VOLUME 20- NUMERO 20 -P 152. 

 

          دول  74صـوتــت  ضدها    37/74/1421دينة  نيـويـورك فـي ــفي م  للتصويت عـلـــيهاعرض االتفاقية  أثناء   -004

 وهي دول كلها تدعي الحق طبقا للقانون الدولي في  ، إسرائيلتركيا  ، فنزوي ، األمريكية، المتحدة  الواليا هي          

 بريطانيا  ، ذاك  ــآن  سوفيتيـــاالتحاد ال مال التصويت  عن امتنعت منطقة اقتصادية خالصة بما فيها الدول التي           

 .هولنداو اسبانيا،بلجيكا         
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 0006لسنة التشريع الفرنسي  : المطلب األول  

 

 

 Gascogneتملك فرنسا واجهة بحرية أطلسية  يحدها في الجنوب الغربي  اسبانيا في خليج  

كما يحدها من الشمال الغربي بريطانيا بطريقة تغلق فيها بتواجدها الواجهة البحرية و تحول 

دون االمتداد كايرا من هذه الزاوية في اتجاه المياه األطلسية إلى غاية الحد الذي يسمح به 

  القانون الدولي ، وهذه المياه شهد  أكار الحوادث البحرية م ساوية من الناحية االيكولوجية

( إال أنها تمتاز عن غيرها من المياه التي تطل على الدول الا ث بقلة 025كما أشرنا سابقا  

المشاكل الخاصة بالتحديد البحري ، فبريطانيا لها الكاير من المشاكل من الناحية األخرى مع 

تي آيس نـدا ، كما أن اسبانيا تعرف نقاط اخت ف حادة في الساحل الجنوبي مع المغرب و ال

تحول دون الوصول إلى تحديد بحري نهائي بين الطرفين بسبب اخت ف وجهة النظر 

بالنسبة للنقاط التي يتم من خ لها القياس و ما يتعين ضمه أو استانائه من مناطق  وصخور 

بحرية ، وسبق وأن عرضنا أن فرنسا لها مشكل جدي مع اسبانيا على الواجهة المتوسطية  

ر التحديد في حد ذاته و عدم قبول فرنسا الستعمال معيار خط الوسط  من حيث اعتماد معيا

  .Golf du lionالذي من ش نه أن يضيق االمتداد البحري إلى حد بعيد  في خليج 

ومن ثم فان فرنسا لم يكن لها  لتقدم الكاير من التبرير لتقدم عن إنشاء منطقة اقتصادية 

غربية في المحيط األطلسي  مدعية السيادة فيها على خالصة في المياه المطلة على السواحل ال

الاروا  الحية وغير الحية الموجودة في القاع وفي عمود الماء ، مع العلم أن الفكرة الخاصة 

بهذا البعد الجديد لم يمضي عليها وقت طويل كون أن طرحها تم بطريقة رسمية ألول مرة 

(  والذي كسب وضعية القاعدة 022لبحار  كموضوع للتفاوض خ ل المؤتمر الاالث لقانون ا

العرفية خ ل بضع سنوا  بدليل إع ن الكاير من الدول عن منطقة اقتصادية طبقا لذلك      

و قبل أن تخلص المفاوضا  إلى قواعد اتفاقية مكتوبة ،  ومن تلك اإلع نا   التشريع 

 ية: والذي هو موضوع الدراسة وفق النقاط التال1402الفرنسي لسنة 

 ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   PRESTIGE غرق السفينة  و 11/11/1444 بتاريخ    L’ERIKA  تمت اإلشارة سابقا إلى غرق السفينة  -005

 ، كليهما تم في الواجهة البحرية األطلسية لكل من اسبانيا و فرنسا. 11/1771/ 14بتاريخ         

 

 .1403للمؤتمر انعقد  بنيويورك في ديسمبر  ىالدورة األول -006
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 :0006لسنة   06/655رقم  نالفرع األول: القانو

 

اإلع ن عن منطقة صدر تشريع فرنسي في شكل قانون  يتضمن  12/70/1402بتاريخ 

األولى إلى معيار  ةتمت اإلشارة في الماد، ( وتضمن هذا القانون خمسة مواد020اقتصادية  

ميل بحري تقاس من الحد الخارجي للمياه اإلقليمية ، كما تضمنت الحقوق  122المسافة بـ 

التي تمارسها الحكومة الفرنسية على الاروا  الحية وغير الحية أين تم وصفها بالسيادية  

 37/11/1422المؤرخ في  22/1121إلى أن أحكام القانون رقم  71بينما أشار  المادة 

الخاصة باالستكشاف في الجرف القاري تطبق على قاع المنطقة االقتصادية وباطنها مع 

منه ، هذا فيما يخص الاروا  غير الحية  في حين أشار   71استاناء فقط بالنسبة للمادة 

و الخاص  74/71/1251إلى الاروا  الحية بحيث ذكر  أن المرسوم المؤرخ في 73 المادة

و القاضي بمنع  71/73/1222إضافة إلى القانون المعدل المؤرخ في بنشاط الصيد البحري 

الصيد بالنسبة  لألجانب  في المياه اإلقليمية ،هو اآلخر يسري على المياه المتواجدة في 

مخالفة تلك القواعد بعد  نبما في ذلك الغراما  الناجمة ع  ةالمنطقة االقتصادية الخالص

 نة بالوصف الذي كانت عليه من قبل .تعديل بسيط فيما يخص رفعها  مقار

وقد تضمنت المادة الرابعة مس لة اإلشارة إلى أن الحكومة الفرنسية تمارس أيضا في  

المنطقة االقتصادية الص حيا  المتعلقة بحماية البيئة البحرية وفق ما تسمح به قواعد 

الخامسة  منه بحيث أعطت  القانون الدولي ، و األهم في القانون هو ما جاء  به أحكام المادة 

مس لة تحديد اإلطار المكاني و الزماني لدخول هذا القانون  حيز التنفيذ إلى المراسيم التي 

سيتم اتخاذها فيما بعد حسب كل منطقة على حدى و هو ما يعني أن هذا القانون لتطبيقه 

أعلنت عن مناطق  فرنسا لما اي اتبعتهنف  اآللية  الت يو ه يحتار األمر إلى مرسوم آخر ،

 ( إضافة إلى مرسوم يخص الواجهة األطلسية.789اقتصادية ألقاليمها فيما وراء البحار  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

000 -Journal officiel de la république française  du 12/00/1402. 

 

789 -  Décret n° 77-169 du 25 février 1977 portant création  d'une zone économique au large   

                                      Des côtes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon 

 

       -  Décret n° 77-170 du 25 février 1977 portant création d'une zone économique au large  

                                     Des côtes du département de la Guyane 
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  00/10/0000المؤرخ في  00/001الفرع الثاني :المرسوم رقم 

 

من  75تطبيقية  عن طريق مجل  الدولة طبقا لنص  المادة  صدر هذا المرسوم   في صيغة 

وبموجب التقارير لكل الوزارا  المختصة و  الذي تتضمن اإلع ن عن  255/02القانون 

منطقة اقتصادية  فيما وراء مياه الجمهورية المحاذية لبحر الشمال  وبحر المانش  والمحيط 

وقد تضمن   (047لى الحدود الفرنكواسبانية  األطلسي  بداية من الحدود الفرانكوبلجيكية إ

 ة، أشار  األولى منه إلى الحدود المتعلقة بالمنطقة االقتصادي ةالمرسوم  أربعة مواد قانوني

ميل بحري في  122وتستمر لمسافة  ةبحيث يبدأ حسابها من الحد الخارجي للمياه اإلقليمي

ناك منطقة تخضع التفاق تحديد خاص ذا كانت هإاتجاه أعالي البحار، ما عدى في حالة ما 

مع دولة مجاورة ،وهو ما يعطي مساحة من المياه مشار إليها باللون األصفر في الخريطة 

 التالية على أن يدخل هذا اإلع ن حيز التنفيذ بداية من يوم نشره في الجريدة الرسمية. 

 

معلن عنها و جعله خالصا بينما ذكر  المادة الاانية منه مسالة منع الصيد في المنطقة ال

للمواطنين الفرنسيين فيما عدى ما تم االتفاق عليه مع أجهزة  المجموعة االقتصادية األوربية 

و ما نصت عليه قواعد هذه األخيرة وفق اتفاق خاص مما يسمح بمنح رخص أ - CEE-آنذاك 

 الصيد  لألجانب من طرف الجها  الفرنسـية المختصة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

001 -Journal officiel de la république française  du 12/02/1977- p 864 . 
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مخالفا  المتعلقة بالصيد و العقوبا  المسلطة وقد تضمـنت المـادة الاالاة  منه اإلشارة إلى ال

عليها ، بحيث تم استبدالها  بغراما  أكار كلفة  مقارنة  مما كانت عليه في القوانين المتعلقة 

بالصيد و السارية المفعول آنذاك، فيما كلفت المادة الرابعة منه الوزارا  المعنية بتنفيذ هذا 

إلى عدة تعدي   جزئية كان  255/02انون المرسوم كل حسب تخصصه ، و قد خضع الق

تضمن المعطيا  الجديدة ب قاليم ما وراء البحار و أبعاد  1711وسنة   1773آخرها سنة  

( و بذلك يكون 790منطقة الحماية االيكولوجية  واستكشاف و استغ ل الجرف القاري  

راء البحار بموجب المشرع الفرنسي بإع نه عن إنشاء مناطق اقتصادية في أقاليم ما و

فان الواجهة  ،وتبع ذلك بمرسوم خاص بالمياه المطلة على المحيط  األطلسيمراسيم خاصة،

 .(791) 255/02المتوسطية يكون قد استاناها من التطبيق  بموجب مواد القانون 

هذا األمر يعني الحرص على عدم المساس بالوضع القائم في مياه البحر األبيض  المتوسط  

خاصة مع الجارة اسبانيا  التي تصر على استعمال معيار خط الوسط في تحديد الحدود 

في الوقت الذي تصر فرنسا على   Golf du lionالخاصة بالبحر اإلقليمي على مستوى خليج 

من الحدود البحرية الفرنسية  تنغلق بشكل حاد إلى الداخل في اتجاه  استبعاده  كونه يجعل

ب بالشمال وتحاول تعويضه بالتركيز على معيار الظروف الخاصة كونه أكار إنصافا بس

األخذ بعين االعتبار جميع المعطيا  في آن واحد للوصول إلى حل ال ينفع جميع األطراف 

رف ما على حساب الطرف اآلخر، هذا دون أن مصلحة طكايرا ب لكن  المهم أنه ال يضر

ننسى أن فتح  المجال لسابقة مماثلة في المياه المتوسطية من ش نه أن يحدث ظاهرة العمل 

نه أن يغلق األفق البحري بسبب تقابل الحدود اليطاليا و اسبانيا و الذي من ش  بالمال بالنسبة

األبيض المتوسط  في  مياه البحرب ماث بين سردينيا و جزر البليار، ومن ذلك فإن إع نا م

فان التشريع الفرنسي الخاص بالواجهة البحرية   ، وعلى كللم يكن متصورا  فترة السبعينا 

 الفرنسية األطلسية ، تميز ببعض المعطيا  الخاصة و التي ندرجها كنقاط في الفرع الموالي. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
001 - par Loi n°2003-346 du 15 avril 2003/ Journal officiel de la république française  

        du 16/04/2003 et par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 15. 

 

 بدليل أن جميع المناطق و األقاليم البحرية الفرنسية لما وراء البحار قد قامت فرنسا بتحديد مناطقها االقتصادية     -000

 بموجب مراسيم خاصة ، إال أن ذلك لم  يشمل الواجهة البحرية للبحر األبيض المتوسط  لوحدها فقط .         
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 المؤتمر الثالث لقانون البحار:الفرع الثالث: تطور الموقف الفرنسي خالل 

 

ما تجب اإلشارة إليه أوال هو أن التشريع الفرنسي  يجب أن يؤخذ في سياقه التاريخي أوال  

وهذا بسبب أن الموقف الفرنسي شهد تغيرا مفاجئ  من فكرة المنطقة االقتصادية الخالصة 

كان الوفد  1404سنة في الفترة ما بين جوان  و أو   من  سكون أنه و خ ل دورة كاراكا

ميل ثانيا  177الفرنسي قد أبدى تحفظا بالغا من الفكرة في حد ذاتها أوال ، ومن االمتداد بـ 

بحيث تم توجيه كل االهتمام إلى المحافظة قدر اإلمكان على مبدأ الحرية الذي كان قائما في 

دون اقتسام  ـالإال أنها كانت تؤمن بمسـ لة تنظيم المجـ  (792)القانون الدولي الك سيكي

المحيطا  ، إال أن هذا الوضع لم يدم طوي  فالموقف الفرنسي أصبح أكار تقب  للفكرة 

خاصة بعد أن  تمت دراستها بمفهوم المصلحة مع وجود تطور نحو وجود قابلية بالفكرة لدى 

خاصة من طرف الواليا  المتحدة  صورهذا التالمجتمع الدولي و العمل على األخذ ب

نه لم يكن لفرنسا أن تبقى رافضة للفكرة آنذاك ، وبالتالي فإ السوفيتياألمريكية و االتحاد 

 ف إلى جانبها وتساند قضاياهاـالمدعمة من طرف دول العالم الاالث الذي تدعي فرنسا أنها تق

المضاد للفكرة أصبح عقيما  هذا في الوقت الذي أصبح جليا أن الوقوف في الطرف اآلخر

وبدون جدوى ، وأنه من األفضل الحصول على بعض االمتيازا  داخل المنطقة االقتصادية   

 الخالصة بدال من العمل على معارضة الفكرة في حد ذاتها كليا من حيث األساس .

( تمت بين le troc   043أن المقايضةGUY DE LACHARRIERE ومن هنا يرى األستاذ  

الواليا  المتحدة واالتحاد السوفيتي من جهة ومن جهة أخرى دول العالم الاالث بقبول 

السيادة على الاروا  المتواجدة في القاع مقابل االعتراف بحرية الم حة في مياه المــنطقة 

 حة  وهو الموقف الذي يخدم في األصل المصالح الفرنسية من زاوية حرية الم  االقتصادية

من جانب المساحة التي ستخضع للوالية الفرنسية إذا ما تم حساب  أيضا يخدم مصلحتها  و

أقاليم ما وراء البحار والتي كلها لديها سواحل بحرية تصل فيها مساحة المنطقة االقتصادية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

792- GUY DE LACHARRIERE : la zone économique française de 200 milles  

        Annuaire français de droit international –Année 1976- volume22-Numero1 – p 641. 

793- GUY DE LACHARRIERE- op cit –p 644 
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كلم 1714477في مجموعها إلى حوالي 
1
و أبرز ماال ذلك النتائج التي تتحصل عليها فرنسا  

، وهو األمر الذي تحقق بعد او التي سبقت اإلشارة إليه ( CLIPPERTON  044 من جزيرة 

من المشروع المقدم والتي كانت تشير إلى استبعاد األقاليم التي  132استبعاد نص المادة 

كانت تحت االستعمار أو تلك التي ال تتمتع باستق ل تام من الحق في الحصول على منطقة 

 اء البحار.في أقاليم ما ور اقتصادية خالصة  و الذي كان يهدد مصالح فرنسا مباشرة 

وانط قا من هذه المعطيا  فانه يمكن القول أن فرنسا أصبحت جاهزة لإلع ن عن منطقة 

اقتصادية  دون انتظار التوقيع على اتفاقية بهذا الش ن ، بل  فظلت اإلع ن عن ذلك استنادا 

نة للقانون العرفي فقط ، وطبقا لقاعدة عرفية تشكلت و تم ترسيخها بطريقة سريعة جدا مقار

وبذلك فان فرنسا لم يعد هناك ما يحول دون اعتمادها لهذا  ، (045بقواعد عرفية أخرى  

 البعد البحري الجديد طالما أنـه يخدمها بمعـطيا  لم تكن متوفرة في قانون البحار الك سيكي.

   

 الفرع الرابع : مميزات التشريع الفرنسي:

 

كان البعد البحري األكار  ، في الفترة التي  الممتدة من الخمسينا  والى غاية الامانينا   

بالمنطقة  ةاستنادا لقواعد القانون الدولي العرفي آنذاك هو منطقة الصيد المحفوظة مقارن

االقتصادية ، بدليل  أن دول جوار فرنسا في منطقة البحر األبيض المتوسط ، كانت قد أعلنت 

ناطق لحماية الصيد بتسميا  مختلفة أكار من اإلع ن عن منطقة اقتصادية فيما بعد  عن م

إال أن فرنسا لم تنتهج مسالة اإلع ن عن منطقة للمحافظة على الاروا  البحرية الحية 

بمفهوم الصيد ، وإنما اختار  وعاء بحري يضـم مسالة الاروا  الحية وغير الحــية  معا   

االقتصادية لكونه يعمل على توفير  حقوق سيادية لها  على مياه المنطقة  وهو إطار المنطقة

وثرواتها في عمود الماء، و قاع البحر  وباطنه في نف  الوقت ، وهي المسالة التي ال توفرها 

 منطقة الصيد المحفوظة ذا  االختصاص المحدود ، واالختيار الفرنسي كان في كل األحوال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

794- François pézard : Vous avez dit « onze millions de Km2 » ? –  

                                     la revue maritime  -  n° 492-    décembre 2011 – p 23 . 

 

795- GUY DE LACHARRIERE- op cit –p 645/646. 
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من حيث المشروعية له سند قانوني، كون القانون الدولي العرفي أصبح يقبل التعامل بهذه 

مال هذا االدعاء بالسيادة استنادا للمنطقة االقتصادية  اإلع نا ، الن فرنسا لم تكن األولي في

ذا  المنش  العرفي ، و إنما سبقتها دول أخرى مال المكسيك بموجب مرسوم مؤرخ في 

من الدستور المكسيكي بحيث أضيفت الفقرة الاامنة        10وتم تعديل المادة  12/71/1402

ة في المنطقة االقتصادية الخالصة      التي تضمنت  ممارسة األمة المكسيكية حقوق سيادي

ميل بحري تقاس من خطوط األساس التي يقاس منها البــحر اإلقليمي وهو  177تمتد إلى 

وفي هذا السياق ظهر القانون  (042  31/70/1402المرسوم الذي دخل حيز التنفيذ في 

 والذي تميز بالنقاط التالية : 1400الفرنسي في سنة 

بالخالصة على غرار  ةلم يصف المنطقة االقتصادية الفرنسي 255/02رقم  نالقانو -0

الصيغة التي كانت تنادي بها دول العالم الاالث التي كانت وراء المشروع منذ البداية ، فعلى 

الرغم من أن فرنسا اعتبر  الحقوق المخولة للدولة الساحلية مرتبطة إلى حد ما بنوع من 

قا من مبدأ التصاق تلك المياه  باإلقليم البري ، إال أنها لم تكن تفضل العدالة و اإلنصاف انط 

 بعد حقوق الدول األخرى في تلك المياه والتي لم يتم تحديدها نهائيا.تصيغة الخالصة التي  تس

إلى اختصاص الحكومة الفرنسية داخل المنطقة المعلن عنها  74القانون أشار في المادة  -0

و لكن في حدود ما يسمح به  ،قة بحماية البيئة البحرية  وبدون تحديد كل المواضيع المتعلل

القانون الدولي دون إثارة الموضوع بموجب قواعد القانون الوطني ، وهي المسالة التي 

أن الموضوع لم يتم الفصل فيه بطريقة   إلى GUY DE LACHARRIEREأرجعها األستاذ 

 مما جعل المشرع يتريث هنا (040تمر الاالث  قطعية داخل المفاوضا  الجارية خ ل المؤ

 . غاية انتظار ما تخلص إليه المفاوضا   إلى

استبعد القانون الفرنسي كل إشارة إلى اختصاص الحكومة الفرنسية في المواضيع  -0

 البحث العلمي في المنطقة  على الرغم من أن هـذا الموضوع له ارتباط وثـيق جالالمتعلقة بم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

796- ROBERT. W. SMITH: Exclusive Economic Zone Claims/ an analysis and primary    

                                              Documents –  

                            MARTNUS NIJHOFF PUBLISHERS - A MEMBER OF THE KLUWER   

                            ACADEMIC PUBLISHERS GROUP DORDRECHT/ BOSTON/  

                            LANCASTER 1986 - P 295. 
 

797- GUY DE LACHARRIERE- op cit – p 648. 
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مع مجال حماية البيئة البحرية ومجال استكشاف و استغ ل الاروا  الحية وغير الحية التي 

تحتار في كل األحوال إلى مسائل البحث  العلمي و الذي يفترض طبقا  لمفهوم الحقوق 

 من القانون أن تكون من اختصاص الدولة الفرنسية. ىالسيادية المشار إليها في المادة األول

المتعلقة بمخالفة تنظيما  الصيد في   يشير القانون إلى مس لة التعديل من العقوبا  -4

المنطقة ،إال أن هذا االخت ف تعلق فقط بالرفع من قيمة الغرامة المحكوم بها دون أن يتضمن 

داخل المياه اإلقليمية الفرنسية  ، وهذا كون  ذلك عقوبة السجن ، حتى و لو ارتكبت المخالفة

داخل المؤتمر الاالث  كانت ضد فكرة أن يترتب   ةأن فرنسا رفقة الغالبية من الدول الصناعي

عن مخالفة تنظيما  الصيد عقوبا  سالبة للحرية ، إال أن هذه الفكرة لم تساندها الواليا  

عقوبة  1400ماس  71فعول بداية من  تاريخ المتحدة التي تضمن قانونها الوطني الساري الم

( وقد تضمن القانون الجزائري رقم 798الحب  لمخالفا  متعلقة بعدم احترام قوانين الصيد  

عقوبا  سالبة للحرية  مال تلك (799)المتعلق بالصيد البحري و تربية المائيا    71/11

تتراوح من سنتين إلى خمسة   منه أين أشار  إلى عقوبة  حب  21المشار إليها في المادة 

     أو طعوما    ةسنوا  لكل من يستعمل في نشاطه المتعلق بالصيد مواد متفجرة أو كيميائي

 نها إضعاف الموارد البيولوجية.أو طرق قتل بالكهرباء  من ش 

هو إطار عام فقط ، يحتار في تطبيقه إلى مراسيم  255/02القانون الصادر تحت رقم  -5

طريق مجل  الدولة كما هو مشار إليه في المادة الخامسة منه ، والذي سيحدد كل خاصة عن 

منطقة  بحرية بمفردها  وهذا لتعدد المناطق البحرية التابعة لفرنسا وخصوصية كل منطقة 

بحرية نظرا للموقع الجغرافي الخاص بها و الع قا  مـع دول الجوار خاصة في مناطق ما 

 راط قيام دول الجوار باإلع ن عن مناطق اقتصادية من جهتهم أوال.وراء البحار أين تم اشت

دولة على لم يكن محل اعتراض أو احتجار من أي  255/02القانون الفرنسي رقم -6

نه كان محل قبول ، بل ومحل اقتداء دول أخرى في المنطقة و التي مستوى العالم مما يعني أ

 ذا المجال و هذا مال اسبانيا التي لم تنتظر طـوي    لم تتوانى على إتباع الخطى الفرنسية في ه

 بإع ن مماثل وهو محل الدراسة في المطلب الموالي.  17/71/1402كونها قامت بتاريخ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

798- GUY DE LACHARRIERE- op cit – p 649. 

 .73ص  -72/70/1771تاريخ  –السنة الاامنة والا ثون  -32الجريدة الرسمية رقم  - 799
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 0000لسنة : التشريع االسباني  المطلب الثاني

 

التشريع االسباني يمكن أن يؤخذ وفق نف  السياق الذي سار فيه المشرع الفرنسي فيما  

يخص السند القانوني من جهة و من جهة أخرى الدافع إلى اعتماد منطقة اقتصادية في هذه 

الفترة و دون انتظار انتهاء المفاوضا  داخل المؤتمر الاالث ، بدليل أن التشريع االسباني 

( مع اخت ف بسيط بالنسبة 800من سنتين من صدور التشريع الفرنسي  صدر بعد أقل 

للمشاكل الحدودية  التي تعرقل عملية التحديد  البحري مع جيران اسبانيا من الناحية الغربية 

 البرتغال و المغرب . أيو الجنوبية 

لتي في معظمها وقد سبق لنا و أن تطرقنا للمشاكل التي تعقد الع قا  المغربية االسبانية و ا

مرتبطة ببعض الجرز الواقعة أص  في التراب المغربي و تدعي اسبانيا عليها السيادة  

أي أماكن السيادة ، بينما يرى المغرب أن تلك  plazas de sobraniaوتطلق عليها تسمية 

الجزر و المناطق هي عبارة عن أقاليم  مغربية محتلة ال غير ، الشيء الذي جعل من مس لة 

رسيم الحدود يتطلب الفصل أوال في مسالة السيادة على تلك الجزر  و المناطق قبل التطرق ت

مسالة التحديد البحري بينهما  و الذي يظهر حسب المعطيا  القائمة ال يزال حل فيما بعد ل

 بعيدا نظرا لتباعد الرؤى و التمسك بالمواقف.

االسبانية  ALBORANمشكلة  جزيرة أما فيما يخص البرتغال فان المسالة هي  مشابهة  ل 

ال يمـكن أن تتحــصل فقط  ومن ثم فانه  صخرة بحرية رهايصر المغرب على اعتباالتي 

وهذا لعدم توافر شرط  1421 من اتفاقية 111/3على منــطقة اقتصــادية حسب المادة 

فكذلك تعتقد اسبانيا أن الجزر   (801إمكانية الحياة البشرية عليها وال النشاط االقتصادي  

هي ال تتوفر على شروط نص المادة   (iles Sauvages   802البرتغالية المعروفة باسم 

ومن ثم ف  يحق لها أن تتحصل على منطقة اقتصادية على حساب  1421من اتفاقية  111

 جزر الكناري االسبانية ، أما المعطيا  األخرى فان التشريع االسـباني ي تي في نف  السـياق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التشريع االسباني صدر بعد تسعة عشر شهرا فقط من صدور التشريع الفرنسي. -800

 

010-  ROBERT  KLOB- L’interprétation  de l’article 121 paragraphe 3 ,de la convention de  

                                      Montego bay sur le droit de la mer –les Rochers qui ne se prêtent pas                                          

                                      à L’Habitation  humaine ou a une vie économique propre  AFDI XL   

                                      1994 P 471 

010-  ou les Iles Selvagens – en portugais llhas selvagens  
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عتمد في الذي جاء به التشريع الفرنسي من حيث الب عد والمسافة،إضافة إلى األساس الم  

 نتطرق لها فيما يلي:اإلصدار واالستاناء الذي هو اآلخر كان لنف  السبب  وهي النقاط التي 

 

  01/10/0000الصادر في  05/00القانون  رقم   :الفرع األول  

 

تحت  15/02رقم  يحمل 17/71/1402أقدمت المملكة االسبانية على إصدار قانون بتاريخ   

وهذا خ ل فترة  المفاوضا  داخل المؤتمر الاالث   (273عنوان قانون المنطقة االقتصادية  

حول قانون البحار ومنه يمكن القول أن هذا القانون جاء مت ثر بطريقة مباشرة  بالمعطيا  

و المتمال في البعد الجديد   قط المرحلة  و التي أبرزها على اال الجديدة التي ساد  في تلك

الدول شرعت في اعتماد هذا  ما سبق القول فان، إال أنه وك المنطقة االقتصادية الخالصة

كهدف من أجله كانت تصبوا إليه األمم المتحدة  البعد الجديد قبل إقراره في اتفاقية مكتوبة كما

لة التي  لة جديدة مغايرة للح  تم عقد المؤتمر الاالث لتدوين قواعد القانون الدولي للبحار في ح 

 (.274تي لم تقبل بها الدول حدياة االستق ل  الو 1452كانت في اتفاقيا  جنيف لسنة 

وفي هذا السياق جاء التشريع االسباني  يعلن عن إنشاء منطقة اقتصادية  استنادا للقواعد 

العرفية التي جرى بها التعامل من طرف دول أخرى مال المكسيك وفرنسا  و التي سبقت 

اء هذا القانون يتضمن خمسة مواد اإلشارة إليها في المطلب األول من هذا المبحث ، ولقد ج

 قانونية وبند خاص باإلجراءا  النهائية للقانون .

 (a,b,c,dأربعة فقرا    ىالمتضمنة هي األخر  1و  1جاء  في نقطـتين  منهالمادة األولى 

بطريقة صريحة إلى إنشاء منطقة اقتصادية خالصة  بعرض تصل مسافـته  أشار  والتي  

تي تعتمد لقياس عرض البـحر ميـل بحري  يتم قياسها من خطوط األساس ال 177إلى غـاية  

 مارسهاإلى االختصاصا  والحقوق التي تادة أحكام نفـ  المار  ،  كما أش انيااإلقليمي السب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
800- BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO/ BOE N°46-23/02/1978-P  4395. 

 

 محل رفض من طرف    1452كانت قواعد القانون الدولي للبحار في نسخته الك سيكية بما فيها اتفاقيا  جنيف  لسنة  -014

دول العالم الاالث خاصة تلك التي تحصلت على االستق ل في الشطر الااني من القرن العشرين ،و هذا الرفض كان         

ارك في وضعها و اعتمادها و بالتالي فإنها غير ملزمة ال باحترامها و ال بتطبيقها على أساس أن تلك القواعد القانونية لم تش

و بذلك كانت هذه الدول من الداعية إلى وضع نظام دولي جديد قائم على قواعد جديدة تنظم الشؤون الدولية  و هذا على 

 جميع المستويا  و لي  القانونية منها فقط .
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علقة باستكشاف واستغ ل منطقـة وهي  كل الحقوق السيادية المتهـذه ال ياالسـبانية فالحكومة 

هذه المياه  وفي قاعها و باطن أرضها  إضافة إلى جميع عمود الموجودة فيه الاروا  

االختصاصا  األخرى التي يسمح بها القانون الدولي في هذا المجال ،  وقد أشار  الفقرة 

ه المنطقة يتم عن طريق معيار خط الحد الخارجي لهذ األولى من المادة الاانية إلى أن قياس

وبنـف  الطــريقة أيـضا للـجزر الـتابعة ، الوسـط أو الخطوط المتساوية األبعاد حـسب المادة 

المادة الاالاة من هذا القانون اإلشارة إلى  للـتار االسـباني حسب الفقرة الاانية، وقد تضمنت

لصيادين اإلسبان   أو الصيادين التابعين لدول تربطها مجال الصيد وجعلته كنشاط  خاص با

في هذا المجال  والتي اعتاد  سفنها الصيد  في المنطقة  فقط  أو تلك التي   معها اتفاقيا 

يمكن أن يمنح لها  حق الصيد في هذه المناطق في إطار اتفاقيا  دولية مع اسبانيا متعلقة 

 (.275  فقط وهو ما يتماشى مع مفهوم التنظيم بالصيد

وقد عملت الفقرة األولى من المادة الخامسة منه على احترام حق حرية الم حة والتحليق 

إضافة إلى الحق في وضع الكاب   البحرية، و بذلك  يكون اإلع ن عن المنطقة االقتصادية  

ا رفي  طبعفي هذه المياه ال يم   بحقوق  الدول األخرى  الـتي يـقر بـها القانـون الـدولي الع

    .تمد في اإلعـ ن عـن إنـشاء هـذه المنطقـة من طـرف اسـبانياالسـاري المفعـول آنذاك و المع

وقد تضمن البند الخاص باإلجراءا  النهائية في  الفقرة األولى ، اإلشارة إلى موضوع 

أن هذا القانون تم اعتماده فقط  للمياه الخاضعة  ذكراالختصاص اإلقليمي لهذا القانون بحيث 

 GASCOGNE ج يرتغال وفي خلي في جنوب وشمال البيط األطـلسا لمحفي للقضاء االسباني

الجزر المتواجدة فيها ، وقد أكد  هذه الفقرة على االحتفاظ بحق السلطا  ( و272  

ناطق بحرية غير تلك المشار االسبانية في مد هذا االختصاص الوارد في هذا القانون إلى م

 اإليها في هذه الفقرة ، وهو يقصد بذلك الواجهة المـتوسـطية التي تم استاناؤها هنا و استبعاده

 معطيا  فترةية الجغرافية التي تحـول دون ذلـك وفـق من تطبيق هـذا القانون  نظرا للحساس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يظهر جليا أن اسبانيا لم تكن لتسعى لتغيير الوضع القائم في مجال الصيد داخل هذه المياه وإنما كانت تسعى إلى  -015

 تنظيمه فقط  على ضوء نف  المعطيا  التي جاء  بها القواعد المنظمة لمنطقة حماية الصيد المعلن عنها في البحر         

 .1440األبيض المتوسط فيما بعد سنة         

 EL MAR CANTABRICO   يعرف هذا الخليج في اللغة  االسبانية باسم -016
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نتصور عمق المنطقة االقتصادية المعلن عنها من طرف السبعينا   ، ومن ذلك يمكن لنا أن 

اسبانيا  في مياه المحيط األطلسي الشمالية وحول الجزر الكناري وفي الجهة الغربية لمضيق 

طارق في السواحل االسبانية  المشار إليها باللون األزرق في الخريطة أدناه  طبقا لمعيار 

 ر خط الوسـط حسب المادة الاانية.ميل بحري وفي حالة التقابل طبقا لمعيا 177

 

    

 
 

 

 مياه البحر األبيض المتوسط ءالفرع الثاني : استثنا

 

أشار  إلى االختصاص اإلقليمي لمجال  يبالعودة إلى أحكام الفقرة األخيرة من القانون الـت

( أين تم اقتصار مجال التطبيق في الواجهة األطلسية فقط  سواء تلك 270تطبيق هذا القانون 

 المحاذية للشواطئ االسبانية في قـارة أوروبـا غربـا و جنـوبا أو المـياه المحـيطة حـول جـزر

 ون الحالي المـستـند لقـواعد القـانون الــدولي الكناري إلى الجنوب ، كلهـا تـم احتـواءها بالـقان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

800 -DISPDSICIONES  Finales / Primera 

        La aplicación de las disposiciones de la presenteLey se limitará a las costas españolas del 

        Océano Atlántico , incluidoel Mar Cantábrico ,  peninsulares  e insulares, y se faculta al   

        Gobierno para acordar su extensión a otras costas españolas     
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، و نف  القواعد التي  كانت تستند إليها  فرنسا وخوفها من مسالة إسقاط فكرة  حق  العرفي

تزال تحت االستعمار  أو تلك لم تستطيع  األقاليم الموضوعة تحت وصف األقاليم التي ال

التحصل على االستق ل التام وهي صيغة تم إدراجها في المشروع المقدم خ ل المؤتمر 

والتي كانت تشير إلى ضرورة استبعاد  132و بالضبط في نص المادة  الاالث لقانون البحار

األقاليم التي كانت تحت االستعمار أو تلك التي ال تتمتع باستق ل تام من الحق في الحصول 

فان مشاكلها ، ن رأينا كما سبق وأ وفي حالة اسبانيا ،( 272على منطقة اقتصادية خالصة  

قوض مس لة بسط السيادة في الجنوب بطريقة حرفية عن أن تا الحدودية مع المغرب من شانه

طريق مد السيادة البحرية في الجزر الواقعة في اإلقليم المغربي مع ادعاء السيادة عليها 

ورفض ذلك الزعم من طرف المغرب ، مما يجعلها بالنسبة للمغرب حالة من حاال  

 لمنطقة االقتصادية .االستعمار  و يحول دون تمتعها ب ي امتداد فيما يخص ا

فتوح لإلع ن عن منطقة اقتصادية ومع استبعاد ذلك االقتراح فان الباب أمام اسبانيا أصبح م 

لقيام بمد تلك  ةإال أن هذا الوضع المهي  في الجانب األطلسي لم يلق الجرأة ال زم

اابت مع الص حيا  إلى  مياه البحر األبيض المتوسط  والذي من شانه أن يخلط الوضع ال

على أن   Status quo ante bellumو القائم على احترام  الوضع السائد من قبل المغرب 

ن اسبانيا فين في نف  الوقت ، وهذا بسب أتبقى تلك المناطق  محـل ادعاء و مطالبة من الطر

ن يضغط بها اية من مواضيع الصيد الذي يحاول أتربطها أكار من مصلحة مع المغرب ، بد

المغرب في كل مرة على اسبانيا و من ورائها االتحاد األوروبي أثناء إعادة النظر في 

اتفاقيا  الصيد ، وهذا  لتسيير مصالح سياسية كايرة يربطها المغرب معا في صيغة صفقة 

 .شاملة ، ولذلك فان اسبانيا تعمل على تحاشي النزاع المباشر مع المغرب 

 رب بضرورة القيام بالتحديد البحربينهمانزاع بين الطرفين،مطالبة المغومن بين مواضيع ال 

كون أن هذا معناه مناقشة مجال أماكن السيادة  اسبانياوهو الموضوع الذي تتهرب منه 

   (274  والتي تعتبرها جزء ال يتجزأ من إقليمها البري plazas de sobrania بالنسبة السبانيا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
808- GUY DE LACHARRIERE- op cit –p 645/646. 

019 - Juan Luis Suarez De Vivero: Eaux territoriales en  méditerranée et en mer noir- 

                            étude commandé par  la commission de  la pêche  du parlement europée        

                           décembre 2009 - p83-84   in -  www.europarl.europa.eu/sstudies 25/09/2015.                

http://www.europarl.europa.eu/sstudies
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التي هي في نف  الوقت  بالنسبة للمغرب ليست سوى األقاليم المغربية الشمالية المحتلة  وأن 

ربية كلها و الضفة التحديد الذي يتصوره المغرب  أساسه أن الضفة اإلفريقية هي مغ

األوروبية هي اسبانية، و لذلك فان اسبانيا تفضل الوضع القائم على عدم االعتراف المغربي  

، وحتما فان  1771بدال من تكرار أزمة مال تلك التي تعلقت بجزيرة ليلى  بتاريخ جويلية 

ل وهما إع ن عن منطقة اقتصادية في مياه المتوسط سيشعل النزاع مع دولتين على األق

 ج ـفرنسا في خلي ها ـجارت ل المغربية و معـقبالة السواحALBORAN اه بحرـالمغرب في مي

Golf du lion لذلك عملت فرنسا على عدم االحتكاك مع السواحل المغربية حتى عند ,

اإلع ن عن منطقة حماية الصيد أين استبعد  هذه المياه من التطبيق مما يؤكد حرص 

، من باب اسبانيا على عدم فتح باب النزاع مع المغرب تحت أي تصور مهما كان بسيطا 

مياه البحر األبيض   15/02اد القانون ما يفسر أسباب استبععدم منح الفرصة  و وهو

 المتوسط من مجال التطبـيق    و االقـتصار على الواجهة البحرية األطلسية فـقط .

 

   0000الفرع الثالث :  مميزات  التشريع االسباني لسنة 

 

في  بداية السبعينا  كان اإلع ن عن مناطق الصيد هو األكار شيوعا أين ظهر  الرغبة   

ط الحماية في مد الوالية الوطنية إلى المياه المحاذية  للمياه اإلقليمية للدولة الساحلية  بغية بس

احلية ـتها بالنسبة القـتصاد الدولة السعلى الاروا  الحية فيـه و التي  ثبـت فيما بعد أهميـ

كمصلحة جديرة بالحماية ، إال أن هذه اإلع نا  و مع مرور الوقت ثبت عدم جدواها     

فيما يخص مسالة حماية البيئة البحرية مما أدى إلى اإلع ن عن مناطق الحماية   

 االيكولوجية كما رأينا .

خص الاروا  إال أن هذا اإلطار القانوني هو اآلخر لم يكن ليتضمن جميع المجاال  التي ت 

البحرية و في مقدمتها الاروا  غير الحية ، وبذلك فان اإلطار القانوني األكار فاعلية  من 

مس لة بـسط الوالية الوطنية فيما وراء المياه اإلقليمية هي المنطـقة حيث الشمولية في 

قاعدة المنطقة االقتصادية كـكان التعامل بفــكرة  1402صادية الخالصة ، و إلى غاية االقت

 (810 كما أشرنا 1402ية قد جرى التعامل به من قبل  من طرف المكسيك وفرنسا سنة عرف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

810- ROBERT. W. SMITH: Exclusive Economic Zone Claims – op cit  -p 295    
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ومن ثم فان اسبانيا وجد  السابقة في التعامل على المستوى الدولي من جهة ، ومن جهة  

أخرى وجد  إمكانية التعامل على الواجهة األطلسية دون المتوسطية استنادا للطريقة 

ي لم تجد أمامها أي معوق ال قانوني و ال جغرافي  مما جعل الفرنسية في التشريع ، وبذلك فه

نه كان وفق سياق دولي  مقبول على احتجاجا  ،  بما أالتشريع االسباني يصدر دون أية 

العموم  ، مما جعله  يشابه في كاير من األمور التشريعي الفرنسي ، ومن ثم فانه  يمكن لنا 

 :أن نجمل مميزا  هذا التشريع في التالي 

هذا التشريع من حيث المشروعية ، هو يستند إلى القانون الدولي العرفي الذي سبق كما  -0

أشرنا و أن تعاملت به دول أخرى بعد أن أعلنت عن منطقة اقتصادية قبل انتهاء مفاوضا  

 المؤتمر الاالث لقانون البحار و عرض االتفاقية للتوقيع  . 

وصف المنطقة االقتصادية االسبانية  بالخالصة على غرار الصيغة  15/02رقم  نالقانو -0

التي كانت تنادي بها دول العالم الاالث التي كانت وراء المشروع المقدم داخل المؤتمر الاالث  

 و الذي استبعد منه لفظ الخالصة من التسمية . 1402وهذا على عك  التشريع الفرنسي لسنة 

ميل بحري و هو نف  المـعيار  177مسافة معيار  األولى إلىفي المادة  القانون أشار -0

.  1402أعلنت عن منطقة اقتصادية إلى غاية تاريخ  األخرى التيالمعتمد من طرف الدول 

لى الاروا  الطبيعية على العموم  دون سباني أشار في مسالة الص حيا  عالتشريع اال -4

 نية .عا تحت الوالية الوطفشملها بمفهوم واحد م ،ر حية تقسيمها  إلى ثروا  حية وأخرى غي

 نية  إلى اختصاص الدولة االسبانـية داخـل المنـطقة المعلن عنهااأشار  المادة الاــ -5

على  به القانون الدولي في هذا المجاللموضوع  حماية البيئة البحرية  في حدود ما يسمح 

  .سي  فيما يخص التنظيم و المحــافظة  معاع الفرنــفي هذه النقطة  التشري غرار ما ذهب إليه

لم يشر القانون االسباني  إلى اختصاص الدولة االسبانية  في المواضيع المتعلقة بمس لة  -6

(على الرغم من ارتباطه باختصاص االستكشاف 211البحث العلمي في المنطقة االقتصادية  

، والذي هو لي  إال صورة من صور البحث المشار إليه في المادة األولى منه  للاروا  

أنه  لم يكن مواكب للمشاريع التي على يمكن اعتبار القانون هنا ، ومن ثم فانه  العلمي

 . أنذاك طرحت في المفاوضا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هذه النقطة هي مشتركة مع القانون الفرنسي الذي استبعد  أيضا اإلشارة إلى مسالة البحث العلمي  -000
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ءل الصيد و وصف الحق فيه باإلستئااري لإلسبانيين دون غيرهم    أشار القانون إلى مسا  -0

الصيد مع دول أخرى أو في إطار الحقوق القائمة في تلك بإال من خ ل االتفاقيا  الخاصة 

 باتفاق مع اسبانيا. هاالمناطق لصيادي دول معينة  اعتاد مواطنيها الصيد في

المتعلقة بمخالفة تنظيما  الصيد في المنطقة     التشريع االسباني لم يشر إلى  العقوبا -0

 االقتصادية على غرار ما ذهب إليه التشريع الفرنسي فـــي هذا المجـال  كما أشرنا مــن قبل.         

التشريع االسباني اعتمد معيار خط الوسط  لتحديد الحدود الخارجية للمنطقة االقتصادية  -0

المستقيمة ،سواء في حالة السواحل االسبانية في القارة   الخالصة استنادا إلى خطوط األساس

وهو نف  المعيار الذي ستتمسك به  ،األوربية أو تلك المرتبطة بالجزر في وسط المحيط 

 البحرية في المسـتقبل مع دول الجوار وهو ما ترفضه فرنسا كما رأيــنا.  ااسبانيا في تحديداته

إلى ص حية الحكومة االسبانية في مد اختصاص    القانون الصادر أشار في األخير  -01

( غير تلك المشار إليها في القانون        211هذا القــانون إلى منــاطق بحــرية اســبانية أخرى  

مما يجعل المجال مفتوح بالنسبة للحكومة االسبانية في مد هذا االختصاص  في المستقبل ،

تابعة للدولة االسبانية والعمل على إنشاء منطقة      الوطني إلى المناطق البحرية األخرى ال

 اقتصادية خالصة فيها .

التي هي بالنسبة السبانيا تنقسم إلى  ،هي الواجهة المتوسطيةوهذه المناطق في الحقيقة  

قسمين ، القسم األول في مواجهة المغرب  أين تحرص اسبانيا على عدم المساس به ، على 

حساسية المواضيع ا  البترولية في المنطقة ، وهذا لر االكتشافالرغم من ظهور بعض بواد

المترابطة فيه كما سبقت اإلشارة إليه ، والقسم الااني هو بمحاذاة فرنسا و مقابل ايطاليا 

رنسا  من حيث معيار التحديد لي  السبانيا نزاع مبدئيا إال مع ف هذا القسم  والجزائر ،و في

جرأة في مواجهة فرنسا وهذا تناور فيه اسبانيا بنوع من الوهو المجال البحري الذي فقط 

لقوة حجتها استنادا للقانون الدولي مقارنة بالموقف الفرنسي الذي يسعى إلى تطبيق ربما 

عملتا على الذهاب بعيدا في هذه  صة ، وعلى كل ، فان كلى الدولتينقاعدة الظروف الخا

 عد.ة  ب بعاد محددة كما سنرى فيما بصادية خالصالمياه وهذا إلى غاية اإلع ن عن منطقة اقت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
812 - L'application des dispositions du présent Loi sera limitée aux côtes espagnoles de  

         l'océan   Atlantique, y compris la mer Cantabrique, continent et l'île, et le gouvernement    

         est  Habilité sur son extension à d'autres côtes espagnoles.  
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 الدولي ا للعرف استناد   في المتوسطإعالنات بمنطقة اقتصادية الثاني:المبحث 

 
سبق لنا في المبحث األول من هـذا الفصل و أن أشرنا إلى إع نا  لدول مطلة على البحر 

األبيض المتوسط   فرنسا و اسبانيا ( قامت باإلع ن عن منطقة اقتصادية خالصة استنادا 

لقواعد العرف الدولي ، إال أن هذه اإلع نا  لم تكن على سواحلها المتوسطية  وإنما كانت 

وفي هذا المبحث سنعمل على دراسة إع نا  لدول متوسطية  ،ا األطلسية فقط على واجهته

لكن  في مياه  قامت باإلع ن عن منطقة اقتصادية خالصة  استناد إلى العرف الدولي  أيضا ،

وليبيا التي تتفق في  سوريا  ، كرواتيا،البحر األبيض  المتوسط ، وهذه الدول هي المغرب 

انون البحار لسنة دون االستناد إلى قواعد اتفاقية األمم المتحدة لق  كون أن تشريعاتهم صدر

موقعة ومصادقة على  و كرواتيا هي دوليختلفان في كون أن المغرب  إال أنهم،  1421

 .في حين أن ليبيا هي موقعة فقط  (213الخاصة بـقانـون البحـار   1421 اتفاقية

، مما يعـني اعتمادها في كل األحوال على 1421سـوريا ليسـت طرف في اتـفاقـية  بينما 

القاعدة العرفية ، في حين أن التشريع المغربي صدر قبل فتح  باب التوقيع على االتفاقية  

أي بعد سنة من صدوره ، مما يعني أن االعتماد على القاعدة  1421الذي لم يتم إال في سنة 

يا ال غير و لي  من باب عدم اإلقرار بالقاعدة القانونية المكتوبة بما أن العرفية كان ظرف

، كما أن التشريع الكرواتي صدر الدولة المغربية أصبحت طرفا في االتفاقية موقعة ومصادقة

  قد صدر السابقة   التشريعاإال أنه ومن باب أن كل  قبل تاريخ التصديق على االتفاقية ،

ن شكلت قاعدة قانونية عرفية منطقة االقتصادية  الخالصة سبق وأالاعتمادا على فكرة أن 

تحت مبحث واحد نتطرق من  ا التشريع ذهسنقوم بدراسة ه فإننا قبلت الدول التعامل بها ،

خ له إلى المعطيا  التي دفعت بالمغرب إلى اإلع ن عن أول منطقة اقتصادية خالصة في 

رأة في الوقت الذي لم تلج  إلى ذلك دول أخرى مال توسط  بكاير من الجمالبحر األبيض ال

السوري الذي تضمن  ا  الكرواتية و الليبية مع التشريعفرنسا و اسبانيا إضافة إلى التشريع

 تصور عام ومن دون تحديد بسـبب  ت ثيـر المعطيا  التي كانت تدور في شرق المتوسط. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من اليوم األول الذي عرضت فيه للتوقيع و هذا بتاريخ 1421وقعت المملكة المغربية على اتفاقية قانون البحار لسنة  -000

 .75/74/1445بتاريخ فصادقت كرواتيا  أما ،31/75/1770كما قامت بالتصديق بتاريخ  17/11/1421        

   Convention Des Nation- Unie Sur Le  Droit De La Mer. Etat De La Convention 

                                           Au 31/07/2014   United Nations Publications. 
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    0000لسنة  المغربيالتشريع  المطلب األول:

 
  

المملكة المغربية  بسواحلها البحرية المتوسطية و األطلسية  تشكل دولة ذا  ارتباط وثيق 

بالنشاط البحري، سواء فيما تعلق بمجال الصيد كقطاع ك سيكي لمصادر الاروة ،أو فيما 

في مجال الطاقة التي ما فتئت تتزايد تعلق بالاروا  غير الحية المتعلقة باالستكشافا  

اهتماما  الدول بـها ، خاصة في ظل األزما  االقتصادية التي  تدفع الدول إلى البحث عن 

     تنويع  مصادر الدخل االقتصادي ، وتعتبر مصادر الطاقة  بمختلف أنواعها  سواء الغاز

 المغربي . أو البترول ،  من بين المشاكل األساسية التي ترهق االقتصاد

 1421من هنا فانه لم يكن من الغريب أن تحاول الدولة المغربية فرض سيطرتها منذ سنة 

للبحر اإلقليمي مقابل سواحلها ،هذا بعد  ةعلى الاروا  الطبيعية غير الحية في المياه المحاذي

أن سبق لها و أن فرضت سيطرتها على الاروا  الحية  عندما قامت بمد واليتها الوطنية 

والذي أنش  منطقة الصيد   1403مارس  71المؤرخ في  -1-03-111-رقم  القانون  بموجب

ط األساس المستقيمة  ميل بحري  تحسب ابتداء من خطو 07البحري الخاصة  وحدد مداها بــ 

 .( 213المعتمدة  

إال أن ذلك االمتداد وذلك االختصاص  لم يكن ليشمل بالحماية  جميع الاروا  الموجود في 

   ة في القاع و باطن األرض تحت تلك المياه واجدخاصة غير الحية منها  المت ،هذه المياه 

الخالصة موضع تطبيق من طرف ومن ثم فبمجرد ما  أن أصبحت فكرة المنطقة االقتصادية 

بعض الدول في فترة السبعينا  و بطريقة متتالية ومن دون اعتراض من طرف الدول 

إال فيما يخص مسالة التحديد الخارجي  ولي  الفكرة في حد ذاتها ، فان المغرب  األخرى

ح يعلن اغتنم فرصة التوافق الدولي على البعد البحري الجديد  استنادا للقواعد عرفية  ورا

عن إنشاء  أول  منطقة اقتصادية خالصة  في مياه البحر األبيض المتوسط  والسواحل 

ميل، ت شكل غطاء شامل لكل الاروا  بمختلف  177ة  بعرض بحري يصل إلى ياألطلس

أنواعها ، وت عطي ص حيا   أكار للمغرب على تلك المياه ، مما جعل من القانون المغربي 

 تدعي الدراسة وفق التالي : خطوة جريئة آنذاك تس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .220ص 70/73/1403تاريخ – 21السنة  -  3144العدد  –الجريدة الرسمية  -213
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 0-00-000القانون رقم الفرع األول: صدور 

 

و بالرغم من ذلك حرص على المشاركة   1452المغرب لم يعرف االستق ل إال بتاريخ   

في المفاوضا  الخاصة باتفاقيا  جنيف حول قانون البحار ، وبالرغم من أنه لم يوقع على  

بالدول الحدياة ، إال أنه أظهر اهتمام بالمسائل البحرية مبكرا مقارنة (814)أي واحدة منها 

،وبذلك  1452االستق ل ، آخذا بالمعطيا  التي كانت قد توصلت إليها  اتفاقيا  جنيف لسنة  

فان التشريعا  المغربية في مجال بسط السيادة على المياه البحرية وثرواتها بدأ  بصدور 

 ذاالمتعلق باختصاص الجمارك  أين تم تحديد ه 14/71/1452الظهير الشريف المؤرخ في 

ميل بحري  وهو ت ثر واضح بفكرة المنطقة المتاخمة التي خلص إليه  11االختصاص بـ

متر في  177كما تمت اإلشـارة للفظ الـتربة البحرية ومعيار عمق  1452 فمؤتمر جني

 ( .215الخاص بالبحث و التنقيب عن المحروقا   11/70/1452 خالظهير المؤر

ترة الزمنية التي صدر  فيها كون أن المفهوم هذه المعطيا  ، يجب أن ت خذ وفق الف

الك سيكي ل ستفادة من البحر كان قائما في مس لتين وهما الصيد البحري و الم حة ، ومن 

ثم يمكن أخذ فكرة المنطقة المتاخمة و الجرف القاري كمفهوم ثوري  حسب قواعد القانون 

( وبالرغم من 212ود لفترة طويلة  الدولي للبحار في نسخته الك سيكية التي اتسمت بالجم

عدم توقيع المغرب على هذه االتفاقيا   ،إال أنه اعتبرها كقواعد قانونية عرفية قائمة في 

 القانون الدولي ومن ثم اعتمدها في إصدار تشريعاته الداخلية .

  1403بل إن المـغرب ذهـب بعيدا عـندما أعـلن عـن إنشاء مـنطقة الصيد الخالصة في سنة  

 ية تــشير إلى عمق الجرف الــقاري إلى غاية، مستندا إلى دراسا  علمبمدى بحري مختلف 

 ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
814-SAÏD IHRAI :La Zone économique exclusive du Maroc en Méditerranée - Atelier     

                               Juridique   sur la  Gouvernance de la Méditerranée au delà des Mers    

                              Territoriales -  Malaga,   Espagne, 15 et 16 Mars 2004 UICN Centre  

                               pour la   Coopération en Méditerranée  Programme Global Marin    

                               Programme de  Droit de l’Environnement/ p 01. 
 

 . للتنقيب عن مناجم المواد الوقودية الهيدروكربونية و استغ لها 1-52-110ظهير شريف رقم   -005

 .1211ص 72/72/1452تاريخ – 40السنة  - 1324العدد  –الجريدة الرسمية           
 

     hovering actsبموجب قوانين   الذئاب البحرية   1012سنة في بريطانيا كان أول ظهور لفكرة المنطقة المتاخمة  -006

 بعض االختصاصا   في مجال الجمارك و الهجرة  وقد تبعتها في ذلك  ةممارسالــتي منحت بموجـــبها الحق في            

 .عدهاــو ما ب 121ص المرجع السابق/ -محمد الحار حمود -1044مارس  71الواليا  المتحدة األمريكية في            
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متر مع  تــركز الاروا  البحرية الحية  في المياه القريبة من الساحل و ما وراء المياه  277

(  انط قا 210ميل بحري   07و هي المعــطيا  التي دفعت إلى اعتماد معيار ، اإلقليمية 

من خطوط األساس في اتجاه البحر العالي ، مستهدفا حماية ثرواته البحرية من نهب السفن 

ية و في مقدمتها السفن االسبانية التي اعتاد  الصيد في المياه القريبة القريـبة من األجنب

سواحل المغرب ،  و مستندا إلى أن موضوع مناطق الصيد المحفوظة أصبح يشكل قاعدة 

عرفية درجت الكاير من الدول على العمل بها ومن ثم فان االستناد على القواعد العرفية 

 .لل تجربة طويلة في التعامبالنسبة للمغرب هو مح

و لذلك فانه لما أراد اإلع ن عن منطقة اقتصادية خالصة في ما وراء مياهه اإلقليمية استند 

ومنها  لن عملت به الكاير من الدومة على العرف الدولي الذي سبق و أإلى المعطيا  القائ

كما سبق و أن أشرنا، ولم يكن هناك ما يعرقل الخطوة المغربية في هذا  ةدول المنطقة الشمالي

 1-21-104أصدر المغرب  ظهير شريف رقم  72/74/1421تاريخ  االتجاه ، ولذلك في

 177المنش ة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة  1-12يتضمن األمر بتنفيذ القانون 

وهو التشريع الذي يمكن تصنيفه من الناحية  ،(212ميل بحري من الشواطئ المغربية  

قام بالخطوة األولى  ،  بالجريء جدا، كون أن المغرب وفي خضم فترة الامانينا ةالسياسي

تعلقة بالسيادة على بعض من هذا القبيل في مياه بحرية لم يتم  تحديد فيها المسائل األصلية الم

سميها اسبانيا بمناطق قاليم الشمالية وتالتي يسميها المغرب باأللساحلية البرية االمناطق 

والتي هي أساس حساب جميع المناطق البحرية األخرى كون أن خطوط األساس السيادة ، 

 تعتمد عليها في  االنط ق نحو البحر العالي .

من جهة أخرى فإن المغرب قام بخطوة في مياه البحر المتوسط الذي تحفظت دول أخرى  

حفاظا على الوضع القائم ، باعتبار أنه أفضل اقتصادية خالصة  فيه ن عن منطقة على اإلع 

نها أن تخلق نزاعا  جديدة تضاف إلى التي من ش من فتح باب السباق إلى ادعاءا  بالسيادة 

 الوضع المعقد أص  في المناطق البحريـة التي أشرنا لها في الفصل األول من هذا الباب.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
810- MOHAMMED  BENNOUNA :   LA ZONE Economique exclusive marocaine 

                                         In – Annuaire de l’Afrique du Nord –  Edition  du  CNRS  /  Centre    

                                         National de la recherche scientifique paris 1985 /- Vol 22- p 130. 

 

 .544ص 72/75/1421تاريخ – 07السنة  -  3505العدد  –الجريدة الرسمية  -000
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 الفرع الثاني : معيار التحديد في التشريع المغربي 

 

 ياير التشريع المغربي هنا بعض المشاكل في مجال التحديد البحري نجملها في نقطتين هما : 

ما  :  أشار الفصل األول   الفصل بماابة مادة ( من القانون إلىإشكال تحديد خط األساس  -0

نطقة االقتصادية الخالصة  تقع ما بعد المياه اإلقليمية تنش  منطقة  بحرية مسماة بالم « يلي : 

ميل بحري محسوبة انط قا من  177و تكون م صقة لها ، تمتد هذه المنطقة على مسافة 

الخطوط األساسية المستقيمة  أو الخطوط األساسية العادية التي تستخدم لقياس عرض البحر 

هم أن المس لة محسومة بطريقة بسيطة، إال أنه عند و وفقا لهذا المعيار فانه  سيف ،  »اإلقليمي 

العودة إلى ربط الفقرة األولى مع الاانية نجد أن الموضوع يتضمن نوع من التناقض في 

ميل بحري،  فالفقرة األولى تتكلم   177مس لة تحديد النقاط األساسية التي تحسب منها مسافة 

اإلقليمية و م صقة لها ، في حين أن الفقرة  على أن المنطقة االقتصادية  تقع ما بعد المياه

ميل بحري تحسب انط قا من  177الاانية  تشير إلى أن هذه المنطقة التي تمتد إلى مسافة 

خطوط األساس التي يحسب منها البحر اإلقليمي  وهو ما يعني أن البحر اإلقليمي هو جزء 

كانت قد أشار  إلى أن البحر   ىألولفي حين أن  الفقرة ا ، من المنطقة االقتصادية الخالصة

اإلقليمي لي  جزء منها بما أن المنطقة االقتصادية تقع فيما وراء البحر اإلقليمي و م صقة 

 له و هي بذلك ال تتضمنه .

ويبقى اآلن معرفة أي معيار نستعمل ، هل المشار إليه في الفقرة األولى أو المشار إليه في 

،  مع العلم أن طبيعة االختصاصا  التي  تملكها الدولة الساحلية في المنطقتين  الفقرة الاانية

مياه البحر اإلقليمي تخضع للسيادة الكاملة للدولة الساحلية  طبقا ، فلي  ذا  طبيعة واحدة 

مع االعتراف لسفن الدول األخرى ببعض  1421للمادة الاانية من اتفاقية قانون البحار لسنة 

تجعل في حين أن المياه في المنطقة االقتصـادية تحكمها قـواعد  عايير محددة ،الحقوق وفق م

تعطي االتفاقية بموجبها  للدولة  SUI GENIRIS( 214منها منطقة ذا  طبيعة خاصة  

الساحلية حقوق سيادية والئـية محددة اإلطار و الص حيا  كونها في األصل هي جزء من 

 المياه يبقىذه التالي مد الوالية الوطنية إلى هري ، وبقليم الببحار و لي  جـزء من اإلأعالي ال

 ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

819 - PHILIPE Vincent : DROIT DE LA MER  - LARCIER/ 2008 - P 97  
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ومن ذلـك فانه ال يمكن الخلط بـين هـذه  ،استاناء على القاعدة األصلية المبنـية على الحرية 

المياه و إخضاعهما لقانون واحد أو إخضاعهما لقانونين مختلفين في نف  الوقت وهو ما 

عيار التحديد في هذا التشريع ، كان من األجدر أن تكون أكار يعني أن الصيغة التي جاء  بم

عن طريق وضع نظام تحديد منفرد لكل منطقة  دقة ، وهذا استبعادا لكل خلط في المفاهيم 

يسهل معها   ل( وهو ما يعني وضوح التشريع الوطني بطريقة أفض217 بحرية بمفردها 

هل مس لة االحترام س  وت   ،التطبيق  بالنسبة  للدولة المغربية و أعوانها القائمين بالمراقبة 

 بالنسبة للـسفن األجنبية عندما تقـوم بالم حة في هذه المياه البحرية .

لة تحديد الحد الخارجي :أشار الفصل الحادي عشر إلى مس إشكال تحديد الحد الخارجي  -0

للمنطقة االقتصادية الخالصة المغربية في حالة التقابل ، أين  تمت اإلشارة إلى مراعاة 

الظروف الخاصة  الجغرافية و الجيومورفولوجية  وجميع العناصر المرتبطة بها إلجراء 

اق ثنائي  بين التحديد البحري  طبقا لمبادئ اإلنصاف  التي يقرها القانون الدولي، بواسطة اتف

الحد الخارجي للمنطقة االقتصادية الخالصة ال يمتد إلى ما وراء خط وسط  يجعلالدول 

ساسية للسواحل فاصل تكون جميع نقاطه على بعد متساوي من أقرب نقاط الخطوط األ

و بالعودة ،  هاواحـل البلدان األجنبية المواجهة للسواحل المغربية أو المجاورة لية و سالمغرب

ى هذه المعايير نجد أنها تستخدم في نف  الوقت معيار اإلنصاف الذي دافعت عليه الدولة إل

المغربية خ ل مفوضا  المؤتمر الاالث لقانون البحار كونه ي خذ  بعين االعتبار جميع 

قدها جزر الكناري في المحيط ع  معطيا  الظروف الخاصة التي تخدم مصالح المغرب التي ت  

 البوران في المياه المتوسطية .  األطلسي  وجزيرة

وإذا تمت قراءة  الفصل الحادي عشر في سياق هذا التوجه ،  ستكون الفقرة األولى منه  

متماشية تماما مع الموقف المغربي ماله مال الموقف الجزائري الذي كان يدافع على معيار 

الظروف الخاصة، إال أنه وعند التطرق إلى الفقرة األخيرة منه ، نجد أنه تمت اإلشارة إلى 

يمكن للمنطقة االقتصادية المغربية أن تتجاوزه وهو خط الوسط الذي يفصل   حد فاصل ال

 المياه الخاضعة للقضاء المغربي والمياه الخاضعة لسلطا  الدول األخرى، مما جعل التشريع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

801- MOHAMMED  BENNOUNA : La zone économique exclusive marocaine /op cit p131  
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المغربي ي خذ بجميع المعايير في نف  الوقت وهو معيار اإلنصاف، االتفاق الانائي و خط    

في القياس، أما المعايير  المعيار األخير هو المعيار األصلي أنيفهم من النص  والوسط ، 

هذا التوجه يعتبر عك  النتيجة  التي انتهت إليها اتفاقية ،  فهي استانائية فقط و ىاألخر

التي اعتمد  معيار االتفاق بين الطرفين ك ساس  للتحديد في حالة  04في المادة  1421

 .التقابل أو التجاور

ميل بحري ، فانه يمكن  177ة مسافالوسط وخاصة معيار خط ير التحديد السابقة و وفقا لمعاي

أطلسية ومتوسطية ( المنطقة االقتصادية الخالصة المغربية في السواحل البحرية  تصور 

   .المشار إليها في الخريطة  أدناه ةوفق المعطيا  التقريبي 1421قانون سنةحسب 

 

االقتصادية الخالصة   أين يظهر ت ثير الجزر االسبانية في غلق األفق أمام اتساع المنطقة

المغربية و هذا العتماد معيار خط الوسط ، الذي أعطى للجزر األثر الكامل مال اإلقليم 

ن  م ـذا على الرغـ( ،ه821ة اقتصادية خالصة  ـح لها حق الحصول على منطقـالبري بحيث م 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

000- ROBERT  KLOB- L’interprétation  de l’article 121 paragraphe 3 ,de la convention de  

                                        Montego bay sur le droit de la mer –les Rochers qui ne se prêtent pas                                          

                   à L’Habitation  humaine ou a une vie économique propre  AFDI XL 1994 – P 889 
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المادة ال تحقق جميع شروط نص  ، الماال فقطعلى سبيل Alboran من أن جزيرة البـوران 

وبالرغم من ذلك تصر اسبانيا على منحها األثر الكامل في  1421، من اتفاقية 111/3

التحديد البحري بمنحها بحر إقليمي ، منطقة متاخمة و منطقة اقتصادية خالصة ، وعلى كل 

فان مس لة التحديد مع اسبانيا لم يتم التوصل إليه نهائيا بين الطرفين ، مما يجعل ممارسة 

قى رهينة التوصل إلى اتفاق بين الطرفين في هذا االختصاصا  الواردة في هذا التشريع تب

الش ن ، هذه االختصاصا   التي عمل المغرب على أن تتماشى و التصورا  التي كانت 

مدرجة في النص شبه الرسمي  للتفاوض في بداية الامانينا  و التي شكلت مشروع االتفاقية 

 في الفرع الموالي .وبذلك  تمحور  هذه الص حيا  حول المعطيا  التي سندرسها 

 

  : مميزات التشريع المغربي   ثالفرع الثال 

 

سبق للمغرب وأن قام بالخطوة األولى نحو العمل على حماية الاروا  البحرية المتواجد في   

 1403المياه المحاذية لشواطئه وهذا عندما  أعلن عن إنشاء منطقة الصيد الخالصة في سنة 

إال أن  التطور الحاصل في قواعد القانون الدولي أعطى إطار للحماية أشمل من حيث 

سع من حيث المساحة مقارنة بالقواعد المنظمة عرفيا لمناطق حماية االختصاصا  و أو

مما دفع بالمغرب إلى التحول من إطار منطقة الصيد المحدد بمجال الصيد فقط  إلى  ،الصيد 

اإلطار القانوني الجديد األوسع و الخاص بالمنطقة االقتصادية الخالصة  بموجب قانون   

(  جعـلت من 211حيث الزمان و المكان   و الذي صدر في ظروف خاصة من 1421

 التـشريع المغـربي يتميز ببعـض الخصوصية  نحاول إجمالـها فـي النـقاط التـالية:

من حيث المشروعية القانونية ، هو يستند إلى قواعد القانون الدولي العرفي الذي سبق  -0

واسبانيا التي أعلنت عن منطقة كما أشرنا و أن تعاملت به دول أخرى مال المكسيك ، فرنسا 

اقتصادية قبل انتهاء مفاوضا  المؤتمر الاالث لقانون البحار وفتح باب التوقيع على االتفاقية  

مما جعل التشريع المغربي على غرار التشريعا  السابقة الذكر يستند على مفهوم القاعدة 

 ه البحري المغربية.العرفية في اإلع ن عن إنشاء منطقة اقتصادية خالصة في الميا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   الوقت بعد  التشـريع المغربي  صدر أثنـاء المؤتمر الاالث لـقانون البـحار و قبل التوقيع على االتفاقية و في نف  - 000

 التشريع الفرنسي و االسباني الخاصين بالواجهة األطلسية إال أن القانون المغربي م  الواجهة المتوسطية أيضا .          
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التشريع المغربي  وصف المنطقة االقتصادية المغربية  بالخالصة على غرار الصيغة  -0

متطابق في ذلك مع التشريع االسباني         ،وهوالتي كانت  تستعمل في النص الوحيد للتفاوض 

و الذي استبعد من التسمية  منه لفظ الخالصة   1402على عك  التشريع الفرنسي لسنة 

ويظهر هنا ت ثير سير المفاوضا  داخل المؤتمر على التشريعا  الوطنية  الصادرة من 

 . 1421ة والى غاي 1402ثم سنة  1402حيث االمتداد الزمني  بداية مـن سنة 

التشريع المغربي لم يستاني الواجهة البحرية في البحر األبيض المتوسط  عندما أشار في  -0

ميل بحري  177تنش  بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة « إلى 1.21القانون

وهذا بعك  التصور الذي تم في التشريع الفرنسي و االسباني   » عرض الشواطئ المغربية

تشريع المغربي ميزة أن يكون أول تشريع قانوني  يـنص على إنشاء منطقة مما يعطي لل

اقتصادية خالصة  في مياه البحر األبيض المتوسط  كبحر شبه مغلق ضن البعض إلى وقت 

 قريب أن فكرة المنطقة االقتصادية ال تصلح  لمياه بحر مال المتوسط. 

ري كعرض للمنطقة االقتصادية ميل بح 177التشريع المغربي اعتمد معيار مسافة   -4

الخالصة وهو نف  المعيار المعتمد من طرف الدول المتوسطية األخرى التي أعلنت عن 

في واجهتها األطلسية مما يعنى أنه حتى معيار  1421إنشاء  منطقة اقتصادية قبل سنة 

ث ميل بحري هو اآلخر، أصبح ضمن القاعدة العرفية ، وهذا على عك  ما حد 177مسافة  

 ( .213مع عرض مناطق الصيد التي اختلف فـيها معيار المسافة من دولة إلـى أخـرى 

التشريع المغربي في الفصل الحادي عشر اعتمد ك ساس في التحديد  معيار خط الوسط   -5

لتحديد الحدود الخارجية للمنطقة االقتصادية الخالصة استنادا إلى خطوط األساس المستقيمة 

اإلنصاف  واألخذ بآلية االتفاق الانائي في  ئاإلشارة إلى ضرورة مراعاة  مبادإضافة إلى 

المغربي متعارض مع موقفه داخل المؤتـمر الاالث، أين  تشريعالتحديد وهو ما جعل من ال

كان يناصر مبدأ اإلنصاف في التحديد البحري  و ينادي باستبعاد أثر الجزر عند رسم الحدود 

 نه كان من األفضل السكو  عن هـذا األمـر ستاذ بنونة محمد إلى القول أباأل الشيء الذي دفع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مـتر      57ميل غربا ، تون  معيار  العمق إلى  غاية  31رقا وميل ش 51ميل ، الجزائر معيار  07المغرب معيار   -  000

 ميل    57مــيل بحـري ،  الباكستان  37ميل بحـري ، نيجريا  117ميل بحري ، السنغال  30اسبانيا  ميل ، 15مالطا          

 .527ص. – المرجع السابقمد سرحال : ـأحميل بحري ، /     177بحري،  الغابون         
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من االتفاقية التي 04حسب المادة  (214 وترك المس لة لمجال المفاوضا  بين الدول المعنية 

 جعلت في األخير الحل عن طريق االتفاق الذي يعبـر عن إرادة الدول المعنية باألمر. 

المتعلقة بإنشاء  2و 5و  4إلغاء الفصل أشـار الفصل الاامن  من التشريع المغربي إلى  -6

المؤرخ  -1-03-111-رقم  ظهير شريف بماابة قانون الذي يحمل من  الصيد الخاصةمنطقة 

   وهذا نظرا الحتواء المنطقة االقتصادية الخالصة على جميع الحقوق 1403مارس  71في 

 و الص حيا  التي كانت للدولة المغربية في إطار منطقة الصيد الخاصة.

 المـؤرخ   1-03-155جاء الفصل التاسع من التشريع  ليشـير إلى إبقاء العمل بالقانون  -0

 -منطقة الصيد الخاصة -و المتعلق بتنظيم الصيد البحري ليتم فـقط  تغيير لفظ  1403في 

وهذا  -بالمنطقة االقتصادية الخالصة -وتعوض بتسمية  1-03-155المشار إليها في القانون 

خاصة بين الص حيا  التي  ابقا  إلزالة كـل تـداخل في الص حيا  و القوانين ،كما أشرنا س

 تم إقرارها بموجب قوانين داخلية وتلك المعترف بها في القانون الدولي.

الظرف الذي صدر فيه التشريع المغربي أن نقول ب ن ما وجد  ويمكن من هذه المميزا  و 

غربية  ضمن إطار هذه المنطقة البحرية لم يكن فيه من اختصاصا  تتمتع بها الدولة الم

لقانون البحار             ثليخرر عن ما كان يدور في دواليب المفاوضا  داخل المؤتمر الاال

 وهو بالفعل ما جاء به هــذا القانون من اختصاصا  و التي نشـير إليها فـي الفـرع المـوالي :

 

 في المنطقة االقتصادية الخالصة   الفرع الرابع: اختصاصات الدولة المغربية

 

إذا ما تمت مقارنة التشريع المغربي بالتشريع االسباني و الفرنسي الصادرين قبله يمكن 

القول أنه جاء أشمل من حيث االختصاصا  وهذا أمر بديهي كونه عمل على تفادي الهفوا  

التي وقع فيها المشرع الفرنسي و االسباني  ، كما أنه أخذ بعين االعتبار كما أشرنا سابقا 

، ولذلك  1421رة لمشروع االتفاقية التي كان يعول التوقيع عليها بداية من نسخة األخيا

 جاء  االختصاصا  الواردة فيه  و التي تــتمتع بها الــدولة المغربية ، أكاـر دقـة و األوسـع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

804- MOHAMMED  BENNOUNA : La zone économique exclusive marocaine /op cit p131  
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 مـن حيث المجاال  التي تشملها و تغطيها و هي االختصاصا  التي نشير إليها فيما يلي: 

والغير حية  المتواجدة في عمود الماء للدولة المغربية حقوق سيادية  على الاروا  الحية  -0

داخل هذه المنطقة وفي قاع بحرها وباطن أرضها،ويتمحورهذا الحق السيادي  في استكشاف 

هذه الاروا  بنوعيها واستغ لها  وإدارتها و المحافظة عليها ، وهذا الحق السيادي بهذا البعد 

 .1403ب بموجب تشريع لم تكن توفره منطقة الصيد الخالصة التي استحدثها المغر

كل ما يتعلق  باستكشاف و استغ ل مجاال  إنتار الطاقة  للمغرب حق سيادي أيضا  في -0

 من المياه والتيارا  و الرياح التي تتواجد داخل إطار المنطقة االقتصادية الخالصة المغربـية.

ن التي تحمل أشار القانون  المغربي إلى مسائل  حقوق الصيد كموضوع يحتفظ به للسف -0

الراية المغربية أو السفن التي يستغلها  أشخاص مغاربة طبيعيون كانوا أو معنويين وفق 

ن (  ، إال أ215نظيم الصيد البحري  و المتعلق بت 1.03.155الكيفيا  التي حددها القانون 

روا  في إطار اتفاقيا  دولية الستغ ل الا نالفصل الاالث عشر فتح المجال إلمكانية التعاو

لدول غير الساحلية ، وفي هذا األمر ت ثر مباشر بالمعطيا  التي كانت قد لالحية بما فيها 

توصل إليها المتفاوضون في المؤتمر الاالث لقانون البحار عندما تم إقرار حق الدول الحبيسة 

والدول  المتضررة جغرافيا في ثروا   المنطقة االقتصادية الخالصة و هي المعطيا  التي 

 . 1421من االتفاقية الموقع عليها في سنة  07و  24ظهر  فيما بعد في فقرا   المادتين  

و المنشا  للدولة المغربية ص حيا  خالصة في كل ما يتعلق بإقامة الجزر االصطناعية  -4

 .واستعمالها ، وهذه المسالة لم تكن محل اهتمام في التـشريع الفرنسي و االسـباني األخرى 

إلى اختصاص الدولة المغربية  داخــل المنـــطقة االقتصادية   3أشار الفصل الرابع فقرة  -5

 في صون وحماية البـيئة البحرية  على غرار ما ذهب إليه  التشريع الفرنسي  و االسباني. 

مغربية  في كل المواضيع المتعلقة الأشار التشريع المغربي  إلى اختصاص الدولة  - 6

سواء كانت  ثحث العلمي البحري في المنطقة االقتصادية ، كما أن كل األبحابمس لة الب

علمية أو أثرية و يقوم بها أجانب في مياه المنطقة االقتصادية ، تخضع إلى إذن مسبق من 

 السلطا  المغربية ، وعلى عكـ  التـشريع االسباني و الفـرنسي اللذين  لم يتـطرقا لموضوع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المتعلقة بمخالفة تنظيما  الصيد في المنطـقة     مال التشريع  االسباني ، لم يشر إلى  العقوبا هالتشريع المغربي مال - 005

     .ال  ، بل  تركها للقواعد الخاصة بتنظيم الصيد التشريع الفرنسي فـــي هذا المجـاالقتصادية على غرار ما ذهب إليه          
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 من حوصلة المفاوضا  كما أشرنا. يالبحث العلمي،فانه يظهر جليا استفاد  التشريع المغرب

االقتصادية الخالصة  المتعلقة  أقر التشريع المغربي بحقوق الدول األخرى في المنطقة -0

بحرية الم حة و التحليق و إرساء الكاب    ومد خطوط األنابيب المغمورة  وغيرها من 

الممارسا  المرتبطة بهذه الحقوق  في إطار المشروعية الدولية ، وتجدر اإلشارة هنا إلى أن 

رس خارر نطاق البحر التشريع المغربي ذكر في بداية الفصل السادس  أن هذه الحريا  تما

كون أن القانون المغربي  اإلقليمي ، مما يعيد التساؤل الذي تم طرحه  في الفرع الااني ،

اعتبر بذلك أن البحر اإلقليمي هو جزء من المنطقة االقتصادية ، إال أن الحريا  المشار إليها 

مياه المنطقة مما يعني أن  يفي الفصل السادس ال تمارس إال فيما وراء البحر اإلقليم

 ميل بحري ، وفيما وراء تلك المسافة.  11فيما دون ،االقتصادية تخضع لنوعين من األحكام

أحال المغرب موضوع استغ ل و استكشاف موارد أرض وباطن المنطقة االقتصادية  -0

والمتعلق  11/70/1452المؤرخ في 1.52.110الخالصة إلى مقتضيا  الظهير الشريف رقم 

مناجم المواد الوقودية الهيدروكربونية و استغ لها ، وهذا يعني إحالتها إلى نظام  بالتنقيب عن

حيث أحالت  1421قانوني خاص على غرار ما تم به األمر في الجزء الخام  من اتفاقية 

هذا الموضوع إلى أحكام الجزء السادس المتعلق بالجرف القاري ، إال أن  73فقرة  52المادة 

ميل بحري في حين أن قواعد  177إشكال في تحديد هذا األخير بمعيار  المس لة هنا تاير

       الجزء السادس من االتفاقية تسمح بالذهاب إلى أكار من ذلك وفق معيار الحافة القارية 

مما يتعين على المغرب   02 ميل بحري المنصوص عليه  في المادة 357أو معيار مسافة 

ري في المستقبل ، وهو ما أعطى الفرصة السبانيا في أخذ احتياطا  خاصة بالجرف القا

اإلع ن عن مد الجرف القاري لجزر الكناري إلى مسافة جديدة  وفق ما يسمح به القانون 

الدولي للبحار بعد ما تم استكشاف احتياطا  نفطية في قاع تلك المياه وهو ما اعترض عليه 

( مما  أدى إلى فتح مجال 212لمتحدة  المغرب  أمام لجنة  تحديد الجرف القاري لألمم ا

 بينهما. التي جديد للنزاع بين الطرفين على الواجهة األطلـسية يضاف إلى المـشاكل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
826- La Commission des limites du plateau continental dans  sa trente-huitième session du 20 

juillet au 4 septembre 2015,a examiné des requêtes soumises aux laboratoires des systèmes 

d’information géographique et autres facilités techniques ,Parmi les États côtiers qui ont été 

invités à faire une présentation de leurs requêtes, l’Espagne, s’agissant de la zone ouest des 

îles Canaries.-  www.un.org. 
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 : الموقف االسباني من التشريع المغربي   الخامس الفرع 

 

حر ـفي الب اقتصـاديةعن منطقة  اإلع ني فعن حق المغرب  تعترض أناسبانيا ال يمكن لها 

بين الطرفين هي معقدة في  المس لة أن إال،  للمغرببة ـبالنس الشيءونف  ،المتوسط  األبيض

ن يجب الفصل ـرفيـما أشرنا في السابق فان الموضوع بين الطـ، وك النتائجاألصل ولي  في 

ق السيادة بالنسبة السبانيا ، ومنه قاليم الشمالية المحتلة بالنسبة للمغرب ومناطفيه نهائيا في األ

بتاريخ  أصدر المغرب  قد و، بينهما البحري  يمكن بعد ذلك التكلم عن مجاال  التحديد 

( والذي يحدد خطوط األساس التي يقاس 210   -1-05-311-المرسوم رقم  11/70/1405

 خذ بعين االعتبار منها  البحر اإلقليمي و منطقة الصيد البحري الخاصة  ، هذا القانون لم ي

الجزر الواقعة تحت السيطرة  االسبانية ، بحيث لم يتم استاناؤها في التحديد البحري على 

الواجهة المتوسطية وأصبحت صخرة بادس و جزر الحسيمة في المياه اإلقليمية المغربية 

وهو المرسوم الذي لم يعطي اعتبار خاص إال فيما يخص مضيق جبل  1405وفق مرسوم 

أين أكد على مس لة خط الوسط ، ولذلك قامت اسبانيا باالحتجار رسميا على  طارق

 ( .212اإلحداثيا  المقدمة في هذا المرسوم واعتبرته غير ساري في مواجهتها  

فانه  لن يتم الفصل بطريقة نهائية في ، ومادامت أن مسالة خطوط األساس لم يتم الفصل فيها 

و إذا كانت  مسالة التحديد البحري للمياه اإلقليمية تضع مشكل ، الحدود البحرية بين الطرفين 

بين الطرفين فكيف يمكن التكلم عن موضوع التحديد للمنطقة االقتصادية الخالصة ، هذا في 

الوقت الذي يطالب المغرب بضرورة التحديد في المياه المتوسطية ، إال أن اسبانيا تتهرب 

تحاول دائما اللجوء إلى محكمة  والة األقاليم الشمالية ، دائما من هذا الموضوع مخافة فتح مس

العدل الدولية من أجل التوصل إلى حل فيما يتعلق بالحدود البحرية بين المغرب وجزر 

الكناري إال أن المغرب يرفض حل المشكل بهذه الطريقة مخافة فتح ملف أحقية سيادته على 

 يد المنال في الوقت الحاضر.(  مما يجعل من الحل بع214الصحراء الغربية  

 ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3215ص 12/11/1403تاريخ – 21السنة  -  3120العدد  –الجريدة الرسمية  -000

828 - GUILLERMO HIERREZUELO CONDE :la postura española   tercera conferencia de     

                        las naciones unidas sobre  el derecho    del mar con respecto al mar territorial 

                        EUMED.NET-2015/  P 269. 

829 -  CARLOS RUIZ MIGUEL : Las fronteras marítimas hispano-marroquíes desde el     

          Derecho  Internacional.-in- GRUPO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS- 28/11/2004 
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  0004لسنة التشريع الكرواتي   المطلب الثاني:

 

يربط كرواتيا بدول الجوار خاصة  سبقت اإلشارة في هذه الدراسة إلى مشكل التحديد الذي

و هي المسالة التي تعمقنا فيها عند دراسة منطقة الحماية االيكولوجية والصيد  سلوفينيا منها ،

ومنطقة الحماية االيكولوجية  ومنطقة الصيد السلوفينية  ، إال أن اإلشكال الخاص  ،الكرواتية 

بالتحديد مع سلوفينيا لي  هو الوحيد الذي ي عقد من مس لة إنشاء منطقة اقتصادية خالصة في 

المياه الكرواتية و إنما طبيعة ومساحة البحر األدرياتيكي هي األخرى من تحول أيضا ضد 

ولذلك نجد أن دولة مال ايطاليا بسواحلها البحرية المترامية شرقا،جنوبا هذه الخطوة ، 

، بل ( 237لم تعمل على السير في اتجاه اإلع ن عن منطقة اقتصادية خالصة  ، وغربا 

ب حساسية مياه األدرياتيكي بسبفي منطقة الحماية االيكولوجية  حتىاستبعد  من التطبيق 

التاريخية، العرقية، الدينية و السياسية ، و التي تفضل  تعقيداتهاو لة بالنسبة لدول الجوارالمس 

ايطاليا عدم الخوض في نزاع معها مهما كان ،و تتمسك دائما في مواجهة الدول التي ظهر  

التي تم بموجبها تحديد الحدود بين الدولتين فيما  1422بعد انقسام يوغس فيا السابقة  باتفاقية 

 ( .231ما يخص الجرف القاري بينه

وبالرغم من ذلك فان كرواتيا ذهبت إلى االدعاء بالحقوق التي يخولها لها القانون الدولي 

بعد التصديق على  و األمر الذي تموه ، 1421وهذا قبل أن تصبح طرفا كام  في اتفاقية 

 يكون قد استند إلى 1444لسنة  وبذلك فان التشريع الكرواتي  75/74/1445االتفاقية بتاريخ 

القواعد العرفية التي راحت تقبل فكرة المنطقة االقتصادية الخالصة كقاعدة قانونية عرفية  

في هذا االتجاه صدر التشريع الكرواتي يتضمن أبعاد بحرية خاضعة للوالية الوطنية و، فقط  

 ألول مرة في مياه األدرياتيكي . صادية خالصةاقتطقة من بينها اإلع ن عن إنشاء منو 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ذا  التطبيق الجغرافي  الخاص  1772ايطاليا اكتفت في هذه المسالة باإلع ن عن منطقة الحماية االيكولوجية في  -001

 فقط و شمال غرب المتوسطوه         
 لما أعلنت عن إنــــشاء     1772 سنة وان احتجت على كرواتيا في لهاهذا األمر هو نسبي بالنسبة اليطاليا ، فقد سبق  -000

إال أن ايطاليا لم تقبل بذلك كـون  1422منطقة حماية االيكولوجية  والتي اعتمد  فيها  نف  الخط المعتمد في اتفاقية          

أن المعايــير التـي اعتمد  آنذاك قـد تغير  في الوقت الحاضر خاصة وأنه في تاريخ االتفاقية المذكورة ، فكرة المنطقة 

    واضحة المعالم على الوجه الذي هي عليه اليوم ، من حيث القبول الدولي االتفاقي و العرفي  االقتصادية الخالصة لم تكن

التي عرفتها في المنطقة و أهما التقسيما  الحدودية  1422هذا المعيار ال ي خذ التغيرا  الجغرافية الحاصلة بعد سنة و

وجهة نظر  قواعد المحددة  لخط  الوسط بين الطرفين حسب والتي يتغير معها مفهوم المنطقة البلقان بحد حرب التسعينا  

 ا.يطاليا
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 الفرع األول : صدور القانون البحري الكرواتي 

 

أي قبل مصادقة كرواتيا على اتفاقية  10/71/1444أصدر  كرواتيا هذا القانون بتاريخ  في 

حيز  1421اتفاقـية بل دخـول كما أشرنا سـابقا وقـ 75/74/1445و الذي كان بتاريخ  1421

و قد تطرق هذا القانون إلى كل  المسائل المتعلقة بالمجاال  البحرية المختلفة من ،  ـفيذالتن

(  ولقد خص هذا القانون المنطقة االقتصادية الخالصة بالفصل الرابع منه 231  حيث التنظيم

يز التنفيذ بداية من نه يدخل حإلى أ  1752، و أشار  المادة  41 إلى المادة   33المادة من 

 1741يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية الكرواتية  ، إال أن المادة  15مرور 

تضمنت آلية تفعيل التنفيذ بطريقة خاصة على غير باقي القواعد التي جاء بها هذا القانون  

يجب صدور أشار  إلى أنه لدخول الفصل الرابع من هذا القانون حيز التنفيذ  1741فالمادة 

، وهو اإلع ن الذي لم يصدر إلى غاية تاريخ  إع ن خاص بذلك من البرلمان الكرواتي 

كتابة هذه األسطر، ومن ثم فانه يمكن القول أن كرواتيا أعلنت عن منطقة اقتصادية خالصة 

 في مياه األدرياتيكي لكن مع وقف التنفيذ.

صدور اإلع ن من طرف البرلمان الكرواتي وهذا الوضع القائم على تجميد التنفيذ إلى غاية  

جه233  تم نشره في النشرة الدورية لقانون البحار إلى أمانة األمم  ( بموجب اإلخطار الذي و 

المتحدة ، وربما هذا هو سبب عدم وجود انتقاد من طرف دول الجوار كون أن الوضع القائم 

تاريخ صدور هذا القانون  ، إال أن   في مياه البحر األدرياتيكي لم يتم المساس به إلى غاية

صفة التجميد هذه تدفع للتساؤل عن الجدوى من اإلع ن عن قانون يصدر في نف  الوقت 

معه مادة قانونية تشير إلى تجميد تنفيذه ، لكن لو وضعنا القانون في سياقه التاريخي 

خاصة و أن  ،اسفسن حظ أن مسالة التحديد البري أو البحري لكرواتيا هو موضوع جد حس

 1445/ 11/ 14 اتفاقية دايتون المؤرخة فيالحرب لم تكن قد وضعت أوزارها بعد كون أن  

 هي  التي أنهت الحرب في  يوغس فيا السابقة ، ومنها  بدأ  الدول األخرى تـتـطلع للمـسائل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كما حدد مفهوم البــحر  12إلى المادة  70هذا القانون حدد مفهوم المياه الداخلية في الفصل الااني بداية من المادة  -000

 بحري  ، وحدد مفهوم الجرف القاري ميل  11أين حــدده بعرض  14اإلقليمي في الفصل الاالث بداية من المادة            

 .    منه  42إلى المــادة   43في الفصل الخام  من المواد            
 

000  -  Bulletin du droit de la mer- n° 43/2001 p 108. 
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المستقبلية ، وهـو األمر الـذي استبقته كرواتيا التي تعتبر الدولة التي استحوذ  تقريبا على 

جميع سواحل يوغس فيا السابقة ،  و لئن كان هذا القانون قد صدر قبل دخول االتفاقية حيز 

مية فان هذا القانون يبدوا من األه  ،التنفيذ وحتى قبل مصادقة كرواتيا نفسها على االتفاقية 

بما كان ، لكونه صادر في مجال بحري أضيق بكاير من البحر المتوسط  ، إال أن دولة 

حدياة النش ة مال كرواتيا كان لها من الجرأة ما يكفي لإلع ن عن إنشاء منطقة اقتصادية 

خالصة  و هي الجرأة التي ال تملكها دولة كبيرة و عريقة في الوجود مال اليونان  ، ولذلك 

هذه المعطيا  فإنه يـجدر بنا أن نتدارس هذا القانون من حيث المميزا             ومن أجل 

واالختصاصا  التي ستتمتع بها الدولة الكرواتية داخل هذه المياه في حالة ما إذا قرر 

 .1741البرلمان الكرواتي  تفعيل الفصل الرابع من هذا القانون طبقا للمادة 

 

 القانون البحري الكرواتيالفرع الثاني : مميزات 

 

صدر في شكل قانون داخلي تحت تسمية القانون البحري  1444التشريع الكرواتي لسنة 

المصري الصادر  نحسب التسلسل الزمني فانه يكون القانون الااني بعد القانو نوهذا القانو

على مواده ومن ثم فت ثير هذا الموضوع  1421بعد التوقيع على اتفاقية قانون البحار لسنة 

كل المجاال  البحرية عموما و المنطقة ب يتعلقسيكون بـارزا و واضحا خاصة فيما 

 وبذلك يمكن أن نستخلص  مميزا  هذا القانون  في النقاط الموالية: ، االقتصادية  خصوصا 

هذا القانون  يستند إلى القواعد العرفية في  القانون الدولي    من حيث السند القانوني ، -0

، إال أن كرواتيا لم تكن قد صادقت بعد على اتفاقية  1421فعلى الرغم من أنه صدر بعد 

ولذلك فان القانون لم ،  لم تكن قد دخلت حيز التنفيذ هي بدورها ةالبحار  كما أن االتفاقي نقانو

فقط .  يشر تماما إلى االتفاقية في مواده ، واكتفي فقط باإلشارة إلى قواعد القانون الدولي العام

لم ي تي فقط  لإلع ن عن المنطقة االقتصادية الخالصة ، بل تضمن القانون الكرواتي  -0

 من المياه الداخــلية إلى  القواعد المنظمة للسـفن والم حة.  (834) جمـيع المجاال  البحرية 

 المجاال  إلى أن المنطقة االقتصادية الكرواتية تضم  33القانون الكرواتي أشار في المادة  -0

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 القانون البحري . -القانون صدر تحت تسمية  -004
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البحرية المتواجدة بين الحد الخارجي للبحر اإلقليمي و الحد الذي يسمح به القانون الدولي  

المجاال  بصيغة الجمع ،مع نه تمت اإلشارة إلى الش ن ، إال أن ال فت ل نتباه أالعام في هذا 

اإلع ن  إال أنه لم يتم،ن المجال الوحيد الموجود في هذه المسافة هي المنطقة المتاخمـة العلم أ

 عنها من طرف كرواتيا ، مما ياير التساؤل عـن القـصد الـذي أراده المـشرع من وراء ذلـك. 

( وهـذا 235القـانون الكرواتي وصف المنطقة االقتصـادية الكرواتية بوصف الخالصة   -4

 . 1421منه على غرار الصيغة التي استعملت في الجزء الخام  من اتفاقية  33في المادة 

ل بحري كعرض للمنطقة مي 177القانون الكرواتي لم يعتمد مسافة معينة ولم يشر إلى  -5

أنها تمتد من الحد الخارجي للبحر اإلقليمي إلى  33بل اكتفي بالقول في المادة االقتصادية ، 

ميل بحري التي  177سـمح به القانون الدولي العام وهو بذلك يقصد مسافة يغاية الحـد الذي 

 كل بذلك قاعـدة عرفـية واتفاقية في نف  الوقت ، وهذا لكارة تواتـر التـعامل بها .أصبحت تش

القانون الكرواتي  لم يحدد الكيفية التي يتم بها تحديد الحد الخارجي للمنطقة االقتصادية  -6

في مواجهة دول الجـوار ، سواء في حالة التقابل أو التجاور، فلم تتم اإلشارة ال إلى معيار 

 ط الوسـط وال إلى آلية االتفـاق الانائي بيــن الدول أو حــتى اللجوء إلى قواعـد اإلنصاف. خــ

من حيث  ةالقانون الكرواتي لم يحترم الهيكلية الموجودة في الجزء الخام  من االتفاقي -0

 فيها.  كرواتيا  لم يشر إلى التزاماأنه كما  ، تنظيم الحقوق وتدرجها من سيادية إلى والئية

التشريع الكرواتي لم يشر إلى حق الدول األخرى في مد الكب   و األنابيب  وهو الحق  - 0

 ، الفصل الخام  من القانون و المتعلق بالجرف القاري. 42الذي تمت اإلشارة إليه في المادة 

( وهذا بسبب أنه 232ار القانون الكرواتي لم يكن محل اعتراض من طرف دول الجو -0

قف التنفيذ كما أشرنا ، فهو لم يكن له األثر الفوري مما يعنى أنه لن يدخل حيز مع  و صـدر

 .1741التنفيذ إال بعد  إجراء اإلع ن من طرف البرلمان الكرواتي حسب المادة 

وهو ما يعني أن األمر أ تخذ بهدف سياسي  وهذه النقطة تشكل خطوة سياسية وليست قانونية ،

أن طبيعة هذه المميزا  تدفعنا إلى البحث في االختصاصا  التي  ولي  قانوني ، و حيث

 أقرها هذا القانون للدولة الكرواتية في المنطقة االقتصادية والتي نشير إليها في الفرع الموالي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  قد استبعد من التسمية  منه لفظ الخالصة 1402كان التشريع الفرنسي لسنة  - 005

 .بالرغم من أنه لم تتم اإلشارة فيه إلى أية طريقة  يتم بواسطتها تحديد الحد الخارجي للمنطقة االقتصادية الكرواتية  - 006
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 الكرواتية  في المنطقة االقتصادية الخالصة الفرع الثالث : اختصاصات الدولة

 

إال أنه ، سنة من تاريخ التوقيع على االتفاقية  11بالرغم من أن القانون الكرواتي صدر بعد 

تزاما  من جهة لم يتبع الصيغة المعتمدة في الجزء الخام  من حيث ترتيب الحقوق و اإل

يط والعمومية وهذا  بشيء من التبسومن جهة أخرى فانه تمت اإلشارة إلى االختصاصا  

الوارد في الجزء الخام  المتعلق بالمنطقة االقتصادية الخالصة ، إال أنه أخذ  قيمقارنة بالتدق

على  ،بالفكرة العامة في مجال مفهوم الحق السيادي الوارد على هذه المياه البحرية وثرواتها 

في االتفاقية،إال أنه يبقى في السياق العام الرغم من استعماله أللفاظ مغايرة عن تلك المعتمدة 

 : يالواردة فيه  و التي نستنتجها من االختصاصا  الموكلة كالتال  وفق الحقوق و االلتزاما

فقرة أ على أنه للجمهورية الكرواتـية في المنـطقة  حقوق ســيادية  على  34نصت المادة  -0

 إلدارة  لكل الموارد الحيوانـية  و المنجمية.كل ما يتعلق  باستكشاف واستغ ل والمحافظة و ا

فقرة ب على أنه للجمهورية الكرواتـية في المنطقة حقوق ســيادية على   34نصت المادة  -0

 كل ما يتعلق  بإنتار الكهرباء من استعمال المياه البحرية وكذا التيارا  البحرية وقوة الرياح. 

تملك السلطا  الكرواتية الحق و االلتزام في نف  الوقت التخاذ كل ،  35طبقا للمادة  -0

التدابير من أجل استكشاف واستغ ل و المحافظة و إدارة الموارد الحيوانية في المنطقة 

االقتصادية بـما في ذلك الحق في معايـنة السـفن األجنبية و تفتيشها ومصادرتها ومتابعتها 

 التي تحمل علمها عن طريق القنوا  الدبلوماسية .  قضائيا مع ضرورة إخطار الدولة

في كل ما  (droit exclusif  230حق خالص  32تملك الجمهورية الكرواتية حسب المادة  -4

يتعلق بالترخيص و المراقبة على إقامة الجزر االصطناعية والمنشئا  و التركيبا  البحرية 

أو في قاع بحرها  أو في باطن األرض  واستعمالها في مياه المنطقة االقتصادية الخالصة

تحت مياهها وهو الحق الذي تفرض بواسطته الدولة الكرواتية مجموعة من االلتزاما  

التنظيمية على األشخاص الطبيعية أو المعنوية المرخص لها إقامة هذه الجزر أو المنشئا   

 وهذه االلتزاما  هي:    ةبطـبيعة األعمال والهدف المنشود و توفير معايير الس م وهي متعلقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من  52من القانون غير متطابق مع لفظ  الحق الوالئي المستعمل في المادة  32استعمال لفظ الحق الخالص في المادة  -000

 في نصوص التفاوض داخل المؤتمر الاالث لقانون البحار.  ةاالتفاقية أو األلفاظ التي كانت متداول        



453 

 

الطبيعية أو المعنوية  والمرخص لهم بإقـامة الجـزر االصطناعية  و المنشـئا   صاألشخا -أ

 من القانون باتخاذ التدابير التالية:  30و التـركيبا   ملزمين حسب المادة 

يوم من بدأ األشغال يتضمن  37تقديم إخطار إلى جميع الجها  البحرية المعنية إقليميا قبل  -

 حجمه  وعمقه  ومظـاهره الخارجية.   كجزيرة أو مركب أو منش ة و  اد تشييدهنوع البناء المر

 وضع أنظمة اإلشارة الدائمة فـوق الـورشة و فـوق المنش ة بعـد االنتهاء مـن األشـغال فيها.   -

 ة بحرية لم تعد تستعـمل  بدون إلحاق ضرر  بالمصائد وال بالمـحيط البـحري. إزالة أي منش -

ذي يستكشف و يستغل ثروا  المنطقة االقتصادية الخالصة أن يطلب من يمكن للمقاول ال -

 م يمـنع في المـ حة. 577السلطا  الكرواتية إنشاء منطقة أمنية  في حدود مساحة ال تتجاوز

من القانون الكرواتي  فانه ال يجوز السماح بإقامة الجزر االصطناعية  34حسب المادة  -ب

اصة بها  في مكان ما، بما  يبا  األخرى ومناطقها األمنية  الخو المنشئا  البحرية  و الترك

 نه أن يعـرقل  أو يعطل س مـة الم حة البحرية في الممرا  الـدولية  المعـترف بها . من شـ 

تخضع هذه  الجزر االصطناعية و المنشئا  البحرية  و التركيبا  األخرى  إلى التنظيم  -ر

 العقوبا  و الهجرة.  نمسائل الجمارك، الضرائب،الصحة وقانووالتشريع الكرواتي المتعلق ب

أو معنويين للقيام  نألشخاص طبيعيي حإلى إمكانية السما نمن القانو 41أشار  المادة  - 5

ب بحاث علمية في المنطقة االقتصادية الخالصة بعد موافقة  السلطا  المختصة ، بشرط أن 

اهم في المعرفة العلمية بالمحيط البحري في حد تكون هذه األبحاث ذا  طابع سلمي  و تس

ذاته ، إال أن القانون الكرواتي لم يتكلم على ما إذا كان يسمح لألجانب بإقامة الجزر 

أو المعنويين دون  ناالصطناعية والبحث العلمي ،كونه ال يتكلم إال على األشخاص الطبيعيي

 ا  األخرى. اإلشارة إلى مس لة الجنسية كما أشار  لذلك التشريع

تخضع السفن أثناء اإلبحار في المنطقة االقتصادية الخالصة الكرواتية إلى ضرورة  -6

المعترف بها دوليا ، كما أن عليها مراعاة و احترام التنظيم الكرواتي المتعلق  ةاحترام األنظم

 ية من التلوث البحري الصادر من السفن ومن عمليا  اإلغراق للفض    وهي نف بالوقا

 (.232أثناء التحــليق في سـماء المنطقة االقتصادية الخالصة    األحكام التي تحكم  الطـائرا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الوحيد الذي دقق في مسالة حماية المجال البحري في المنطقة االقتصادية الخالصة من  يعتبر القانون الكرواتي هو -000

 التلوث الصادر من الجو ، على الرغم من تطرق االتفاقية لذلك.         
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و ي حظ على القانون الكرواتي أنه تجنب اإلشارة صراحة إلى الحقوق التي هي للدول 

لمتمالة في حرية إرساء ي العرفي في المنطقة االقتصادية ااألخرى طبقا لقواعد القانون الدول

وغيرها من الممارسا  المرتبطة بهذه الحقوق ،وهي مواضيع الكاب   ومد خطوط األنابيب 

من القانون في الفصل المتعلق بالجرف القاري  كما أن  42نوقشت بشكل مختلف في المادة 

حية من طرف الدول غير الساحليـة في القانون لم يتطرق إلى حق استغ ل الاروا  ال

 المنطقة كحـق للدول األخرى في ثروا  المنطـقـة االقتصاديـة الخالصة .

تبقى مسالة دخول هذا القانون حيز التنفيذ هو أمر مرهون بمدى التوافق مع دول الجوار التي 

التي وهي نف  الدول ، ترى في الحدود البحرية مس لة حيوية ال يجب التغاضي عنها 

كونها اعتبر  منطقة  1773رفضت منطقة الحماية االيكولوجية والصيد الكرواتية سنة

و إذا استندنا على معيار خط الوسط الذي  ، اقتصادية في ثوب منطقة حماية ايكولوجية

الخاصة بالجرف القاري بين يوغس فيا وايطاليا ك ساس للتقسيم فانه  1422 ةاعتمدته اتفاقي

صور المنطقة االقتصادية الكرواتية حسب الخريطة المشار إليها أدناه باللون يمكن لنا أن نت

   ( مابين سلوفينيا234األصفر، إال أن هذه المسالة تحتار إلى انتظار قرار التحكيم المنتظر 

 .1741و كرواتيا حتى يمكن تفعيل المادة  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .على التحكيم الدوليفاق  لعرض النزاع البحري بينهما ات  74/11/1774وقعت الدولتين  في السويد بتاريخ  -000
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 0110لسنة التشريع السوري  : لثالمطلب الثا

 

في الحوض الشمالي الشرقي للبحر األبيض كلم  142سوريا تملك واجهة بحرية بطول 

ل متداد البحري الخاص  مالمتوسط  ، و بالرغم من ذلك فان سوريا لم تعطي االهتمام ال ز

بها ، بدليل عدم الحرص على النشاط في المجاال  المتعلقة بقانون البحار ، ولقد شاركت 

إال كما سبق القول فان سوريا في  بوفد في المؤتمر الاالث لقانون البحار، سوريةالجمهورية ال

في المنطقة  اوهي ليست وحده  1421األخير لم تقم بالتوقيع على اتفاقية قانون البحار لسنة 

(     247فإسرائيل و تركيا لم توقعا على االتفاقية فقط ، بل ذهبت إلى حد التصويت ضدها  

مصالح ضيقة تريد الدفاع وفي هذا األمر، فان السبب يرجع لمسائل خاصة بكل دولة وفق 

 عنها أو تحصيلها .

وسوريا هي األخرى لديها تصوراتها الخاصة في قانون البحار ، إال أنها وبالرغم من ذلك  

فهي لم تعارض االتفاقية وإنما لم توقع عليها فقط ، في حين أنها عملت على االستفادة من 

ولقد كانت   ،1421إليه اتفاقية  تانته جميع ما خلص إليه المؤتمر الاالث لقانون البحار و ما

التي ال تتماشى و أحكام القانون الدولي للبحار  دسوريا في بداية األمر تعتمد بعض القواع

ميل بحري ، و هي المسافة المعتمدة  35مسافة ب الذي كانيتعلق بعرض البحر اإلقليمي  افيم

    بعد لي  له أي أساس قانونيمن طرف سوريا فقط ، كما أن هذا العلى المستوى العالمي 

( 241ال عرفي و ال اتفاقي ، مما جعله محل احتجار من طرف الواليا  المتحدة وإسرائيل  

من االهتمام المحدود بمجال التنظيم للمياه البحرية هذه النقطة إال أن المس لة لم تتعدى 

مجال الدولي خاصة المحاذية للسواحل السورية على غرار التصور الجاري به العمل في ال

سنة من  14أي بعد مرور  1773لدى دول الجوار ، وكان يجب االنتظار إلى غاية سنة 

سـنوا  من دخولـها حيز التنفيذ لكي يتم صدور التشريع  74و  1421 ةالتوقيع على اتفـاقي

 السوري المنظم للمجاال  البحرية بصيغة حدياة .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
041  -  BUREAU DES AFFAIRES JURIDIQUES DES NATIONS  UNIES /  Division  des  

                                                                       Affaires Maritimes et du droit de la mer 2009. 
 

841 -   Umberto  leanza / le régime juridique de la mer méditerranée – 

                                        in –Recueil Des Cours: Académie de Droit International de la Haye -   

                                         Martinus  Nijhoff   -   01 avril 1994 – p 215 
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 الفرع األول : دواعي صدور التشريع السوري

  

أشرنا فيما سبق إلى عدم تطابق القانون السوري الداخلي  مع قواعد القانون الدولي للبحار  

إال أن ،  1773في يخص عرض البحر اإلقليمي ، وهذا في الفترة الممتدة إلى ما قبل سنة 

ما شرعت دول الجوار في عملية التحديد البحري خاصة     هذا األمر تغير جذريا عند

لمنطقتها االقتصادية الخالصة مع دول الجوار وضع المعالم الخارجية في  بدأ قبرص التي 

، هذا النشاط  (842   10/71/1773و التي بدأتها مع مصر  بموجب االتفاقية المؤرخة في 

بعد ظهور االكتشافا  النفطية في مياه الحوض الشرقي تكاف البحري من طرف قبرص 

إلى احتياطا   كبيرة من الغاز الطبيعي خاصة للمتوسط ، وهي االكتشافا   التي تشير 

( و التي من ش نها أن تحدث دفعا اقتصاديا  لكل دول المنطقة في وقت تعتبر فيه هذه 843 

 الدول دول مستوردة لمصادر الطاقة األحفورية  غاز وبترول( .

المباشر فيما و لبنان حول التحديد  البحري ، األثر ين قبرص  ولقد كان  ل تفاقية المبرمة ب 

اعتمد    10/71/1770المؤرخة  ةبعد على الحدود البحرية السورية بحيث أن االتفاقي

فيما يخص جميع  STRICT EQUIDISTANT LINEطريقة خط الوسط الصارم أو البحت 

بطريقة منفردة كما سنرى  فيما   النقاط الحدودية بينهما  انط قا شماال من الحدود السورية

خذ احتياطاتها مسبقا فيما يخص تحديد معالم المياه ، وبالتالي فان سوريا عملت على أ بعد

التي تخضع للوالية الوطنية السورية قبل أن يتم االعتداء على حدودها البحرية إما عن 

بالحق على منطقة بحرية ما ترى سوريا أنها  ءطريق الخط  أو بموجب فعل يستند إلى االدعا

هي من دفعت الدولة السورية إلى وطنية ، ولذلك فان هذه المعطيا  ا التدخل في واليته

االهتمام بالمجال البحري و العمل  على تنظيمه عن طريق إصدار قوانين تحكمه وتحدده 

وهي القوانين التي ال يمكن لها أن تصدر إال وهي مستندة لقواعد القانون الدولي العـرفي ال 

، إضافة 1421ة ليست طرفا في اتفاقية قانون البحار لسنة غـير، كون أن الحكومة السوري

 إلى أن القانون الدولي العرفي أصبح يقبل الكاير من األفكار المتطابقة في السـند ، سواء كان     

 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ثم إسرائيل بموجب االتفاقية المؤرخة    10/71/1770لبنان بموجب االتفاقية المؤرخة في ثم تبعتها الدولة اللبنانية   - 842

 10/11/1717 في         

843  -Michael Emerson – Fishing for Gas and More in Cypriot Waters. 

                                       In Insight Turkey/vol: 15-n°01/2013-p167- 
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وهذا مال حالة المنطقة االقتصادية الخالصة التي تكونت كقاعدة ، العرف أو القاعدة المكتوبة 

عرفية قبل أن تصبح قاعدة اتفاقية مكتوبة  كما أشرنا سابقا ، وفي هذا اإلطار صدر التشريع 

و الذي تضمن جميع القواعد القانونية في مجال القانون الدولي للبحار  1773السوري لسنة 

بداية من تسمية المناطق البحرية وانتهاء باإلقرار باألبعاد البحرية وفق المسافة التي أقرتها 

 ميل بحري للمياه اإلقليمية. 35مستبعدة مسافة  1421اتفاقية قانون البحار 

     

 ني :  مميزات التشريع السوريالفرع الثا

 

( كما قامت 244  14/11/1773وهذا بتاريخ  12/1773صدر التشريع السوري تحت رقم 

الحكومة السورية بإخطار أمانة األمم المتحدة بهذا التشريع و الذي قامت بدورها بنشره في 

سوري يكون قد وبموجب هذا القانون فان التشريع ال ، (245النشرة الدورية لقانون البحار  

هذا من جهة ومن ، أخذ منحى  مختلف تماما عن التوجه الذي كان يتعامل به في هذا المجال 

على عك  التشريع  1421جهة أخرى هذا التشريع واعتبارا أنه صادر في ظل اتفاقية 

المغربي، االسباني و الفرنسي ، فانه جاء متطابق مع كل التصورا   التي خلصت إليها 

 النقاط التالية:أن نجمل مميزا  هذا التشريع في  وبذلك يمكن لنا 1421اتفاقية 

من حيث السند القانوني ،هذا القانون  يستند إلى قواعد القانون الدولي العرفي الذي سبق  -0

و التي  1421و أن تعاملت به دول أخرى مال المكسيك ، فرنسا واسبانيا و المغرب قبل 

منطقة اقتصادية خالصة في المياه المحاذية لسواحلها قبل  سبق لها وأن أعلنت عن إنشاء 

مما جعل  لتوقيع على االتفاقية في األخير ،انتهاء مفاوضا  المؤتمر الاالث لقانون البحار و ا

التشريع السوري  مال التشريعا  السابقة الذكر تستند إلى القاعدة العـرفـية في اإلعـ ن عـن 

 لصة فـي المياه الـتي تـقع إلى مـا وراء البحر اإلقـليمي الـسوري.إنـشاء مـنطقة اقـتصادية خا

، بحيث تم  1421التشريع السوري أخذ تقسيما تقريبا مشابه للتقسيم الوارد في اتفاقية  -0 

تخصيص الباب األول من القانون  إلى التعاريف على غرار الجزء األول في االتفاقية الذي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1773لسنة  51الجريدة الرسمية السورية رقم   -044

045 - Bulletin du droit de la mer n° 55/2004/ p 14.   
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خصص للمصطلحا   المستعملة في القانون، ثم استعمل التدرر من البحر اإلقليمي إلى غاية 

    1421الوصول إلى الباب المتعلق ب عالي البحار كما هو متبع  بنف  الطريقة في اتفاقية 

وقد خصت المنطقة االقتصادية بالباب الخام  و الرصيف القاري بالباب السادس على 

 . 1421للمنطقة االقتصادية والجزء السادس للجرف القاري في اتفاقية  ضوء الجزء الخام 

التشريع السوري لم ي تي خاص باإلع ن عن المنطقة االقتصادية الخالصة فقط بل  -0

تضمن جميع المجاال  البحرية بداية من المياه الداخلية إلى غاية أعالي البحار كما تطرق 

 إلى  ص حيا  الجمهورية العربية السورية فـيها  وفـق ما ينص عليه القانون الدولي للبحار. 

لسوري وصف المنطقة االقتصادية السورية بالخالصة وهذا في الباب الخام  التشريع ا-4

منه على غرار الصيغة التي استعملت في الجزء الخام  من اتفاقية قانون البحار لسنة 

مما يجعله متطابق مع التشريع المغربي و االسباني ،على عك  التشريع الفرنسي   1421

ة  منه لفظ الخالصة  ،  ويظهر هنا ت ثير عنصر الزمن و الذي استبعد من التسمي 1402لسنة 

 الذي صدر  فيه  التشريعا  السابقة الذكر من حيث األخذ بآخر المستجدا  القانونية.  

ميل بحري كحد أقصى لعرض  177اعتمد معيار مسافة   رالتشريع السوري هو اآلخ -5

ن طرف الدول المتوسطية األخرى  المنطقة االقتصادية الخالصة وهو نف  المـعيار المعتمد م

في واجهتها األطلسية فقط  1421 منطقة اقتصادية  خالصة قبل سنة  التي أعلنت عن إنشاء

 دون المتوسطية  مال فرنسا و اسبانيا وكذلك المغرب في واجهته المتوسطية و األطلسية معا.  

قة االقتصادية في مواجهة التشريع السوري لم يشير إلى كيفية تحديد الحد الخارجي للمنط -6

ميل بحري تحسب من خطوط  177( و اكتفى باإلشارة إلى أن مسافة 242دول الجوار 

 األساس مع مراعاة أحكام القانون الدولي ، وهي المراعـاة الـتي  تخـص الحد الخارجي فـقط.

التشريع السوري لم يكن محل اعتراض من طرف دول الجوار وهي لبنان، قبرص  -0

 ا كونه لم يستعمل معطيا  متناقضة مع قواعد القانون الدول البحار المعترف بها دولياوتركي

لم يحدد آلية معينة لتحديد الحد الخارجي فيما يخص المنطقة هذا على الرغم من أنه 

 االقتصادية الخالصة ،في الوقت الذي اعتمد كمعيار للتحديد فيما يخص الرصيف القاري إلى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلنصاف  أو آلية االتفـاق الانائي لتحديد الحدود إشارة إلى معيار خط الوسط أو قواعد التشريع السوري استبعد كل   -  046

 االقتصادية الخالصة استنادا إلى خطوط األساس المستقيمةالخارجية للمنطقة 
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معيار الطرف الخارجي  للحافة القارية  وهو المعيار الذي يمكن أن يتداخل مع مصالح تركيا 

 و قبرص التي اعتمد  في تحديدها مع لبنان على معيار خط الوسط. 

تصور حـدود تقريـبية لـمياه يمكـن لنـا أن نـ الوسـط فإنـهوعلى ضوء هـذا المعـيار أي خـط 

، قبرص المنطـقة االقـتصادية الخالصة السورية  في مواجهة الحدود البحرية لكل من تركيا 

 إضافة إلى لبنان من الجنوب وهذا في الخريطة  المقدمة أسفله بشقيها الشمالي و الجنوبي،هذا 

 

اعدة األبعاد المتساوية وخط وفق الحدود الخارجية المعلمة باللون األخضر أين تم األخذ بق

للتحديد بين دول الجوار وهو المعيار الذي قبلت التعامل به كل من  يالوسط كحل افتراض

الجارتين ، لبنان و قبرص في اتفاق التحديد  البحري المتعلق بالمنطقة االقتصادية الخالصة  

والذي لم تتم المصادقة عليه إلى اليوم من  10/71/1770الذي تم إبرامه  بينهما بتاريخ 

(  إال أن تركيا هي األخرى ترفض  240قت عليه قبرص  في حين صاد ،طرف لبنان فقط 

 اعتماده في الواجهة المتوسطية مع أنها  قبلت التعامل به  في مياه البحر األسـود  أيـن  تعتـمد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

040- sibyle  rizk –les dessous du nouveau litige frontalier entre le liban et Israel   

                            In - commerce du levant - aout 2011 
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ميل بحري للبحر اإلقليمي على عك  المياه المقابلة لليونان في بحر إيجه   11معيار مسافة  

 اكما أن سوريا ترفض التحديد البحري وتتهرب من الرد على الطلب القبرصي المتعلق بهذ

 ومع ذلك فان هذا القانون قد أعطى مجموعة من االختصاصا  نشير لها فيما يلي: الش ن ، 

 

 الفرع الثالث : اختصاصات الدولة السورية في المنطقة االقتصادية الخالصة   

 

وبعد  أن دخلت حيز التنفيذ  1421التشريع السوري صدر في ظل اتفاقية قانون البحار لسنة  

و بذلك فانه يمكن م حظة مس لة أخذه بجميع المعطيا  الواردة في االتفاقية و من  ثم فانه 

من البديهي أن يكون أكار دقة و األكار اختصاصا  مقارنة بالتشريعا   المتوسطية األخرى 

والتي سبقت مناقشتها في هذه الدراسة مال التشريع الفرنسي    1421در  قبل سنة التي ص

نه قريب من التشريع المغربي وهو الموضوع التي يمكن م حظته في ، إال أو االسباني 

االختصاصا  التي تتمتع بها الجمهورية العربية  السورية في المنطقة االقتصادية الخالصة  

 و التي نحددها في النقاط التالية:  1773وفق القانون الصادر سنة    التي تم اإلع ن عنها

منه حقوق سيادية  متعلقة باستكشاف  11يعطي القانون للدولة السورية  حسب المادة  -0

واستغ ل وصون و إدارة كل  الموارد الطبيعية  البحرية  الحية والغير حية  منها  والتي هي 

 داخل هذه المنطقة االقتصادية وفي قاع بحرها  وباطن أرضها.  متواجدة في المياه الفوقية 

أيضا على  كل ما يتعلق  باالستكشاف  11للدولة السورية حق سيادي طبقا للمادة  -0

واالستغ ل االقتصادي في هذه المنطقة البحرية لكل مجاال  إنتار الطاقة من المياه 

 لمنطقة االقتصادية الخالصة المعلن عنها.والتيارا  البحرية والرياح التي تتواجد داخل ا

للدولة السورية حقوق والئـية  في كل المواضيع المتـعلقة بإقـامة الجزر االصطناعية  -0

والمنشئا  و التركيبا  واستعمالها في هذه المنطقة وهو التصور الذي خلصت إليه مجمل 

( 242  1421قانون البحار لسـنة من اتفاقية  1أحكام المادة السادسة  و الخمسين  الفـقرة ب/

 وهي:   15واألحكام الواردة في المادة   على أن يتم ممارسة هذا الحق الوالئي وفق التصورا

 تخضع إقـامة الجـزر االصطناعية  و المنشـئا  و التـركيبا   سواء من الجها  الوطـنية  -أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من الجزء الخام   52الواردة في نص المادة   من القانون السوري جاء  متضمنة لجميع االختصاصا 11المادة  -040

 .من االتفاقية و المتعلقة بحقوق الدولة الساحلية في المنطقة االقتصادية الخالصة        
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أو األجنبية إلى موافقة مسبقة من مجل  الوزراء على الرخصة المقدمة  من أجل ذلك بعد 

ومنه يترتب على وزارة النقل العمل فيما بعد تقديم إخطار إلى  ،اقتراح  من الجها  المعنية 

 الجها  الدولية المعنية بموقع هذه الجزر والمنشئا  االصطناعية.جميع 

بوجودها في حدود مساحة ال  يوضع أنظمة الس مة ووسائل اإلشعار الم ح -ب

 ( في المنطقة.     244م بما يضمن س مة هذه المنشئا  و س مة الم حة البحرية  577تتجاوز

أشار التشريع السوري   إلى اختصاص الدولة السورية كحق والئي  في كل المواضيع - 4

المتعلقة بمس لة البحث العلمي البحري في المنطقة االقتصادية الخالصة  ، أو المياه اإلقليمية  

خضع جميع مسائل األبحاث العلمية في جميع األبعاد أنه أأو الرصيف القاري ، بحيث 

 ة ألحكام واحدة على الرغم من خضوعها إلى قواعد قانونية مختلفة في االتفاقية  البحرية الا ث

 من حيث مفهوم السيادة و الوالية فيها و هذه األحكام القانونية الـتي تنظـم البحث العـلمي هي: 

غرار التفرقة  ىلة البحوث العلمية المتعلقة بدراسة اآلثار عللمس  لم يشر التشريع السوري -أ

 مـما يجعـله قد جـمع مسائل البحـث العلـمي في مفهـوم واحـد.  يي جاء بها التشريع المغـربالت

أو اعتباريين( في مياه المنطقة  نالبحث العلمي الذي يقوم به  أشخاص أجانب  طبيعيي -ب

االقتصادية الخالصة أو المياه األخرى الخاضعة للوالية الوطنية ، تخضع إلى ترخيص مسبق 

وهذا بعد تزويد طالب الترخيص  الوزراء و باقتراح من الجها  المعنية ، من مجل 

 من القانون.  37السلطا  السورية بالمعــلوما  التفصيــلية عن مشـروع البحث حسب المادة 

يلتزم طالب الرخصة إلجراء بحوث بإشراك خبراء سوريـين تعـينـهم الجهـا  السورية .    -ج

 احـترام القوانـين السـورية في المنطـقة طـبقا لقـواعد القانون الدولي.                           يلـتزم المرخـص له ب -د

 يلتزم المرخـص له بتـسليم السلطا  السورية نسخة أصليـة من النـتائج المـتوصل إليـها. -هـ 

ي حالتـين يحق للجها  السورية  ب مر من مجل  الوزراء تعليق أعمال البحث العلمي  ف   -و

هما عند قيام المرخص له ب عمال البحث خ فا للبيانا  التي قدمها  أو إذا لم يلتزم  بالشروط 

 .     31من طرف نف  الجهة طبقا للمادة  مكن رفعهاإلجراء الذي ي والمحددة في الرخصة ، وه

زالتها نتهاء أعمال البحث تحت طائلة إص له بإزالة منشئا  البحث فور إيلتزم المرخ -ي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 على هـذه المنشـئا  االصطـناعية  بـما فيها تلـك   الفقرة األخيرة مسـالة الحق الوالئي للجمـهورية 15جدد  المادة   -040

 المنش ة من طرف جهة خـارجية .        
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 من القانون  ، وما 31من طرف الجها  السورية و على حسابه حسب معطـيا  نص المادة 

حث العالمي أنها جاء  متطابقة مع الجزء الاالث عشر بالمتعلقة بال ني حظ في أحكام القانو 

 وما بعدها  مع اخت فا  بسيطة فيما يخـص تدرر الحقوق. 132االتفاقية بداية من المادة من 

اختصاص الدولة السورية كحق والئي داخــل المنـــطقة  فقرة ب إلى 11أشار المادة  -5

،على غرار ما ذهـب     ااالقتصادية في اتخاذ التدابير  لحماية البـيئة البحـرية  والحفاظ عليه

 في هذا الش ن  1421إليه  التـشريع الفرنـــسي  و االسباني والمغربي و ما نصت عليه اتفاقية 

لم يخص التشريع السوري المسائل المرتبطة بحقوق الصيد كموضوع منفرد في المياه  -6 

 التـشريع الفرنـسيالخاضعة للوالية الوطنية السورية على غرار ما ذهبت إليه في هـذا األمر 

نصت على إمكانية منح الجها  األجنبية حق  13االسباني والمغربي ، إال أن المادة  

استكشاف و استغ ل الموارد الحـية و غـير الحية في المنطقة االقتصادية و هذا بموجب 

الصيد  اعتبر  -الفقرة ح  70-إال أن المادة ، القوانين النافذة معنية وفـق موافقة الجها  ال

 المخالف لألنظمة والقوانين السورية بماابة تهديد ألمن وس مة الجمهورية  العربية السورية.

في إطار اتفاقيا  دولية الستغ ل الاروا   نلم يشر التشريع السوري إلى إمكانية التعاو -0

قية من االتفا 07و  24الحـية من طـرف الـدول غير الساحليـة في المنطقة حسب المادتين 

  .يا في ثروا  المنطـقـة االقتصاديـة الخالصةالحبـيسة والدول المتـضررة جغرافكحـق للدول 

أقر التشريع السوري بحقوق دول الغير في المنطقة االقتصادية الخالصة  المتعلقة بحرية  -0

إرساء الكاب    ومد خطوط األنابيب المغمورة  وغيرها من الممارسا  المرتبطة بهذه 

وق  في إطار المشروعية الدولية ، إال أن التشريع لم يتكلم عن مسالة حرية الم حة الحق

والتحليق في المنطقة االقتصادية الخالصة على الرغم من أنه سبق و أن قام بالتدقيق في 

( أين تم إقرار حق المرور البريء  إال 257مسالة الم حة البحرية في مياه البحر اإلقليمي  

 يتم تمديده بنف  الص حيا  إلى المياه التي تغطي المنطقة االقـتصادية الخالصة.  أن األمر لم

ومهما بلغ التطابق مع قواعد القانون الدولي للبحار من زاوية الص حيا  التي تملكها  

 سورية في المنطقة المعلن عنها فان مجال التحديد مع دول الجوار هو األمر األصعب.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  14إلى المادة  72تم ذكر األحكام التي تحكم حق المرور البريء في البحر اإلقليمي من المادة  - 051
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 الفرع الرابع: مسائل التحديد مع دول الجوار 

 

وهذا على  1421سبقت اإلشارة إلى أن سوريا وتركيا هما دولتان  غير موقعتان على اتفاقية 

ل مع اخت ف أوضاعها فهي تملك حدود بحرية كل من قبرص و لبنان ، و هذه الدوعك  

 : يمع سوريا ،إال أن سوريا لها تصور خاص مرتبط مع كل دولة بطريقة منفردة وهـذا كالتال

 فيما يخص العالقة مع لبنان :  -أ

سوريا كانت السباقة في اإلع ن عن منطقة اقتصادية خالصة في المنطقة ، وتبعتها في ذلك 

ـاقصة للتنقيب عن مناالكتشافا  النفطية قامت سوريا باإلع ن ، ثم بعد ظهور دول الجوار

قطع  74ن قامت بتقسيمها إلى عن النفط والغاز في المياه الخاصة  بالمنطقة االقتصادية بعـد أ

 block  ثم فيما بعد إلى ث ثة قطع  )block منحت فيها الحق للتنقيب إلى شركة روسية )

والذي تضمن  71/17/1711بتاريخ  2433(، وقد قام لبنان بإصدار المرسوم رقم 251 

 ( .251تحديد مجال المنطقة االقتصادية ثم تم تقديم اإلحداثيا  الخاصة بها  

االتفاق المبرم بين قبرص ولبنان المتعلق بالتحديد البحري  متوقـف شماال في النقــطة  و كان 

مع سـوريا  واعتبرتها نقطة ث ثية بين  70ثم  قامت الدولة اللبنانية باســتحداث النقـــطة  72

 71لبنان وسوريا وقبرص  وهي النقطة التي ظهر  في الخرائط السورية ضمن القطعة رقم 

من التقسيم السوري للمنطقة االقتصادية الخالصة  والتي لم تكن ضمن االتفاق الذي أبرمه 

لبنان مع قبرص وهو ما دفع بسوريا إلى االعتراض عليه رسميا بموجب مذكرة موجهة إلى 

قد فيه التحديد االنفرادي الذي قام به تتن  15/70/1714األمين العام لألمم المتحدة مؤرخة في 

 (.253جانب واحد واعتبرته غير قانوني ومن دون أثر فيما يخص  سوريا    لبنان من

إال أن سوريا لم تقدم الطريقة التي تراها مناسبة لتحديد الحدود البحرية مع لبنان ، على  

الرغم من وجود اتفاق مبدئي بذلك ، فهي من جهة ال تقبل اإلجراء األحادي الجانب للتحديد  

ل دعوى من أجل تسوية الوضع وفق اتفاق ثنائي ، وتفضل و من جهة أخرى ترفض ك

 الوضع الحالي الـذي ال يخـدم مصلحة دول الجوار.                   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   71رقم ( block بعرض يتضمن التنقيب  في المنطقة  SOYUZ NEFTEGAZتقدمت الشركة الروســـية  -050

 اللبنانية. 70المحاذية للحدود اللبنانية  المتضمنة النقطة         
 

 .3002ص  -13/17/1711/  40ـ  الجريدة الرسمية اللبنانية /العدد 050 

050 -  Bulletin du droit de la mer- n° 85/2015 – p 38. 
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 فيما يخص العالقة مع قبرص : -ب

سوريا لديها حدود بحرية مع جزيرة قبرص الموحدة كما لها حدود مع جزيرة قبرص في  

لتركيا ، إال أن سوريا ال تعترف بهذه الدويلة  ومن ثم فهي ال تتعامل  ي المواليالشمالالشطر 

كما أشرنا إلى عقد اتفاقيا   قبرص إال مع  الحكومة  الرسمية في نيقوسيا ، و قد حرصت

ثنائية من أجل التحديد البحري مع مصر، لبنان وإسرائيل ، ثم قامت بعرض مسالة التحديد 

ضلت تتهرب من موضوع التحديد البحري لعدة أسباب   هذه األخيرةمع سوريا إال أن 

كون أن قبرص في جميع اتفاقيا  التحديد التي  أهمهما اخت ف معايير التحديد بين الدولتين ،

أبرمتها تم استعمال معيار خط الوسط في التحديد وهو المعيار الذي يبدوا أن سوريا ال تحبذه  

دود الخارجية للمنطقة االقتصادية الخالصة و ال بالنسبة بدليل أنها لم تشر إليه ال بالنسبة للح

إال  ، مما يعني أنها تسعى لألخذ بمعطيا  مغايرة، ( 254للحد الخارجي للرصيف القاري  

أنها لم تتم تحديدها لحد اآلن ، ففي االحتجار المقدم لألمين العام لألمم المتحدة انتقد  سوريا  

ن طرف لبنان للحدود البحرية ، إال أنها لم تؤكد على مس لة التحديد األحادي الجانب م

، وهي بذلك ترفض التحديد األحادي وترفض  تفاق بين الطرفيناالضرورة التحديد وفق 

العرض القبرصي للتوصل إلى ترسيم الحدود البحرية بينهما و فق قواعد القانون الدولي 

 لة  تحتار إلى اتفاق بين الطرفين .مس  ، و هياستنادا إلى األحكام العرفية منه أو االتفاقية 

ترغب في التحديد وفق شروط          انهب ية خطوة في هذا االتجاه تفيد أ إال أن سوريا لم تقم

أو مطالبا  إقليمية أو بحرية ، مما يعني أنها تفضل الوضع القائم على التوصل إلى حل 

، كون أن المس لة  التوصل إليهنهائي يخدم الطرف القبرصي في الوقت الذي هي ال تريد 

تحتار أيضا إلى االتفاق على الحدود البحرية للشطر الشمالي للجزيرة ، و بالرغم من عدم 

اعترافها بالحكومة القائمة هناك ، فان سوريا تفضل عدم الدخول في نزاع مع القبارصة 

كن أن يترتب عنه األتراك ومن ورائهم تركيا بموجب اتفاق يخدم مصلحة نيقوسيا إال أنه يم

ومن ثم فان التحديد البحري مع قبرص له ع قة ، ضرر إلى دمشق في ع قاتها مع تركيا 

 متعدية مع تركيا  تفضل سوريا الوضع القائم عنها. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و الخاصة بالرصيف القاري ، معيار  14/11/1773المؤرخ في  12/1773رقم من القانون  12استعملت المادة  -054

 الطرف الخارجي للحافة القارية .        
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  فيما يخص العالقة مع تركيا : -ج

 

 1421تشترك تركيا و سوريا في كون أنهما دولتين لم توقعا على اتفاقية قانون البحار لسنة 

وبالتالي فإنهما في مجال التحديد للحدود البحرية غير مرتبطتين إال بالقواعد العرفية ، إال أنه 

  تحديد ال سوريا و ال تركيا ترغبان في مسالة التحديد البحري بينهما ، فتركيا تربطها اتفاقيا

مع الدول المطلة على البحر األسود ، بما في ذلك تحديد الحد الخارجي للمنطقة االقتصادية 

الخالصة ،  إال أنها من ناحية البحر األبيض المتوسط ، فلي  لديها اتفاقيا  لتحديد الحدود 

دها البحرية ال مع قبرص و ال مع اليونان ، هذا  في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحديد حدو

البحرية مع مصر ، هذه األخيرة التي فضلت التعامل في مجال التحديد البحري  مع اليونان 

التحديد مع سوريا هو (، ومن ثم فان 255وقبرص كدول لها حدود معها ولي  مع تركيا  

يجب أن يتم فيه األخذ بعين االعتبار مس لة الشطر الشمالي لقبرص كموضوع  اآلخر

 عده سوريا التي ال تعترف بحكومة شمال الجزيرة .تشترطه تركيا و تستب

من جهة أخرى يمكن أن يضاف إلى ذلك  كمس لة ثانوية غير رسمية موضوع  لواء 

و هو التصرف  1432اإلسكندرونة الذي منحته فرنسا كسلطة انتداب إلى تركيا في سنة 

ب د الشام وتابع إلى الذي لم تعترف به سوريا وتعتبر أن لواء اإلسكندرونة كان دائما ضمن 

سواحل البحرية شمال سوريا فان األراضي السورية ، وكون أن هذه المنطقة تقع على ال

لة التحديد البحري وفق المعطيا  القائمة على الحدود الحالية من ش نه أن يؤدي إلى مس 

 اازل نهائي ورسمي من طرف سوريا عليهإقرار سوري بتركية تلك المنطقة وهو ما يعني تن

و هي الحالة التي يفترض أن سوريا ال تريد الوصول إليها ، وكون أن مسالة التحديد البحري 

فضل الوضع القائم على عدم فان سوريا ت  جميعا ،  مع تركيا تقتضي تحريك هذه الملفا 

 مع التصعيد مع أطراف أخرى . يعلى حالة االتفاق الانائ، االتفاق مع التهدئة 

ريع السوري يمكن اعتباره كخطوة جريئة تمت في مياه تحمل الكاير من ومهما يكن فان التش 

التعقيد السياسي ، أضيف له التعقيد االقتصادي بعد االكتشافا  البترولية  والغازية األخيرة  

 و هو ما يعني حركية أكار على مستوى التحديد البحري في المنطقة .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .أما فيما يخص اليونان فان المباحاا  جارية على مستوى متقدم 10/71/1773أبرمت مصر اتفاقية مع قبرص في  -055
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 0110الليبي لسنة   التشريع  : الرابع المطلب 

 

 

تعتبر السواحل الليبية  من السواحل التي شهد  تاريخا حاف  باألحداث، وهذا لقربها من  

مراكز الت ثير الحضاري،سواء اإلغريقي منها أو المصري ،الفينيقي ، الروماني و اإلس مي  

ومن ثم فان هذا األمر  سيجعل حتما من هذه المياه ذا  صدى تاريخي يترتب عنه ارتباطا  

مسائل قانونية و ع قا  دولية وهو  علىاقتصادية كبيرة  تنعك  في المستقبل تجارية و

كلم إضافة إلى  1007ه طول الساحل الليبي الذي يفوق علين الت ثير مالذي سيزيد  األمر

خصوصية خليج سر   ومحاولة اعتباره مياه داخلية  من طرف ليبيا ورفض الدول األخرى 

ومع اتخاذ  ،لة الحركية القانونية في هذا المجال زيد من مس ياالعتراف بذلك لها ، وهو ما س

الحكومة الليبية سياسة وطنية قائمة على فرض الوالية الوطنية على كل ما يدخل في ثروا  

فانه من الطبيعي أن تمتد يد الحكومة الليبية إلى فرض تلك الوالية على المساحا   الوطن ،

التي يرتضيها القانون الدولي للبحار وهي اإلرادة  دالقواعالبحرية المحاذية لسواحلها وفق 

التي زاد  منها مس لة كارة االكتشافا  النفطية في قاع تلك المياه مما اقتضى ضرورة 

 .(252اللجوء إلى التحديد البحري لها فيما يخص الجرف القاري فقط  

اعتباره مياه ومدى إال أن المسائل البحرية األخرى بقيت عالقة خاصة في خليج سر   

( وهو الموقف الذي لم تتراجع عنه ليبيا عندما أعلنت عن إنشاء 250لليبيا   داخلية بالنسبة 

بحيث أخذته كخط لحساب عرض منطقة الصيد وهو ما أثار  1775منطقة الصيد في سنة 

 اكانت له توقف عند هذا الحد ،فقدللمتوسط ، إال أن ليبيا لم تكن لتحفيظة دول الضفة الشمالية 

 من الشجاعة ما يكفي لكي تقوم باإلع ن فيما بعد عن إنشاء منطقة اقتصادية خالصة في سنة 

تمتد إلى ما وراء منطقة الصيد ، وهذا كله استنادا إلى قواعد القانون الدولي العرفي  1774

اريخ وهذا بت 1421كون أن ليبيا قد قامت فع  بالتوقيع على اتفاقية قانون البحار لسنة 

إلى غاية اليوم لم تقم بالتصديق عليها ، وهو ما يعني أن ليبيا غير  اإال أنه 1424//73/11

 ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لجرف القاري بين تون  وليبياقضية افي  14/71/1421ة بموجب قرار صادر بتاريخ فصلت محكمة العدل الدولي -056

 في قضية الجرف القاري بين ليبيا و مالطا. 73/72/1425كما فصلت بموجب قرار مؤرخ في         
 

 .74/17/1403بموجب قرار مجل  قيادة الاورة المؤرخ في مياه داخلية  اعتبر  ليبيا خليج سر   -050

 .15/17/1403الصادرة بتاريخ الجريدة الرسمية الليبية  -         
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ملزمة قانونيا بهذه االتفاقية لعدم تحقق شرط التصديق ،وهو ما يجعل  اإلع ن عن المنطقة 

االقتصادية الخالصة الليبية  يدخل تحت سند القواعد العرفية  ، إال أن ما يـهمنا في هذه 

إضافة ، الدراسة هي المسائل المرتبطة بدوافع اإلع ن عن هذا البعد البحري في هذه الفترة 

اختصاص الدولة الليبية في هذه المنطقة البحرية  ، ومدى تطابق تلك االختصاصا  مع  إلى

الع قة  على ، و ت ثير ذلك اإلع ن بالمدى البحري الجديد   1421اتفاقية قانون البحار لسنة 

 مع دول الجوار ، هذه المحاور هي ما سيكون موضع التحليل في النقاط التالية : 

 

  061/0000قرار اللجنة الشعبية العامة  رقم   سباب صدورالفرع األول : أ

  

على الرغم من عدم مصادقة ليبيا على اتفاقية قانون البحار إال أنها عملت على التطابق مع 

أحكامها قدر المستطاع  و لذلك فإنها لما قامت بإع ن مياه خليج سر  مياه داخلية استند  

قدمت ما يفيد حجية اإلع ن حتى ولو لم يكن المبرر إلى أنه خليج تاريخي ومن ثم فإنها 

فيما يخص قاعدة طول  1421التي توصلت إليها قواعد اتفاقية  ةصحيحا من الناحية القانوني

، وهذا االهتمام 17ميل بحري حسب المادة  14الخط في الخليج إلى ما ال يتجاوز مسافة 

مناطق البحرية التي يسمح بها انصب على ضرورة بسط الوالية الوطنية على ثروا  ال

القانون الدولي خاصة بعد التوصل إلى أن مسالة اإلع ن عن منطقة حماية  الصيد  لم يفي 

بغرض الحماية لجميع الاروا  كون أن تلك المنطقة عملت على حماية الاروا  الحية منها 

 فقط دون غيرها .

وكذا  محاوال  مصرية  1775عن منطقة اقتصادية خالصة في سنة تون  ع ن إومع 

ارت   قبرصية يونانية من أجل التحديد البحري  بينهما دون مشاورا  مع ليبيا  كطرف ، 

، ومن ثم قامت باإلع ن عن منطقة  ايمكن أن يشكل ضررا لمصالحه ليبيا أن هذا أمر

لمنطقة مهما كانت طبيعتها وفق نظام اقتصادية خالصة ، تتضمن حماية كل الاروا  في ا

( ت ضبط فيه الص حيا  وآليا  التحديد مع دول الجوار وهو ما تم عن 252قانوني موحد  

 . 127/1300قـرار اللـجنة الشعبية العـامة رقـم طريق 

 ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدولي يجعل من الحق على تلك الاروا       نليبيا  لم تقم بإصدار قانون خاص باروا  الجرف القاري  كون أن القانو -050

 . غير متوقف على اإلع ن به       



422 

 

 الفرع الثاني :  مميزات التشريع الليبي

 

إع ن يتضمن إنشاء منطقة اقتصادية خالصة فيما وراء  10/75/1774أصدر  ليبيا بتاريخ 

قرار اللجنة الشعبية العامة المياه اإلقليمية و المياه المتاخمة لها ، وجاء هذا اإلع ن في شكل  

، وقد  31/75/1774الموافق  1300جمادى الااني  07المؤرخ في  127/1300تحت رقم 

آنذاك بإخطار سكرتارية أمانة األمم المتحدة بصدور هذا التشريع  ةقامت الجماهيرية الليبي

قد تميز التشريع و  ، (254الليبي و الذي تم نشره فيما بعد في النشرة الدورية لقانون البحار 

 الليبي بمجموعة من المميزا  يمكن لنا أن نجملها في النقاط التالية :

صدر التشريع الليبي في ث ثة مواد فقط ، تتضمن في مجملها مسالة اإلع ن عن إنشاء  -1

 منطـقة اقـتصادية  وكـذا ص حـيا  الجماهيـرية  الليـبية فيها وبـداية سـريان هـذا القـانون. 

يستند إلى قواعد القانون الدولي العرفي  يمن حيث المشروعية القانونية ،التشريع الليب -1

مما جعل التشريع الليبي مال التشريعا  السابقة  1421طالما أن ليبيا لم تصادق على اتفاقية 

الذكر تستند إلى القاعدة العرفية في اإلع ن عن إنشاء منطقة اقتصادية خالصة في المياه 

رق هو أن الدولة الليبية هنا هي دولة سبق التي تقع إلى ما وراء البحر اإلقـليمي ،إال أن الف

 لكنها لم تصادق فقط عليها . 1421لها وأن وقعت على اتفاقية 

التشريع الليبي جاء في شكل مقتضب  جدا مقارنة بالتشريع السوري الذي يتشابه معه  -  -3

 .حيز التنفيذ  1421في كون أنه صدر بعد دخول اتفاقية 

يبي جاء مقتضب أكار من التشريع الفرنسي و التشريع االسباني ومهما يكن فان التشريع الل 

، و بذلك يكون هذا التشريع الصادر 1421الصادرين في فترة السبعينا  قبل ظهور اتفاقية 

وبعــد دخــول االتفاقية حيز التنفيذ  لم ي خذ بعين االعتبار المعطيا  التي   1774في سـنة 

هذا و على الرغم من  الث مال ما فعل المشرع السوري ،انتهت إليها مفاوضا  المؤتمر الا

 أن ليبيا قد وقـعت على االتفاقية . 

جاء خاص فقط باإلع ن عن المنطقة االقتصادية الخالصة على غرار  يالتشريع الليب -4

 التشريع الفرنسي واالسباني و هو ما يجعله يختلف في هذا عن التشريع السوري و المغربي. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

050 -  Bulletin du droit de la mer- n° 72/2010 – p71- 72. 
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المادة األولى منه على  فيالتشريع الليبي أعطى وصف الخالصة للمنطقة االقتصادية  -5

غرار الوصف المستعمل بالنسبة للتشريع  السوري ، المغربي و االسباني ،على عك  

و الذي استبعد من التسمية  لفظ الخالصة للمنطقة االقتصادية.  1402التشريع الفرنسي لسنة 

في  (227 التشريع الليبي اعتمد معيار خاص وهي المسافة التي يسمح بها القانون الدولي  -6

ميل بحري لعرض المنطقة االقتصادية الخالصة  177هذا الش ن  ولم يشر بذلك إلى مسافة 

وهو  معيار تم استعماله فقط من طرف ليبيا في حين أن كل الدول المتوسطية التي أعلنت 

ميل بحري ،مع العلم أن عرض البحر  177عن منطقة اقتصادية حدد  المسافة بمعيار 

عن جدوى ميل وهو ما يستدعي االستفسار 177ح بالوصول إلى مسافة المتوسط ال يسم

 .القانون الدولي العرفي و االتفاقي معا  معيار مبهم  بدل معيار صريح حدده استعمال

ووفق معيار خط الوسط  يمكن تصور المنطقة االقتصادية الخالصة  الليبية  المعلن عنها في 

ة المقدمـة أسفله باللون الوردي وفق التصور بصورة تـقريـبية وفق الخريط 1774سنة 

 الليبي الخاص لخطوط األساس القائم على اعتبار خليج سر  مياه داخلية.  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   الواقع هذا المعيار ال يتعارض مع قواعد القانون الدولي كونه تم ذكر نف  الشيئ بصورة مغايرة  فقط. في -061
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التشريع الليبي أشار إلى كيفية تحديد الحد الخارجي للـمنطقة االقتصادية في مواجهة دول  -0

وهذا عن طريق الوسائل المعتمدة من طرف قواعد الـقانون الدولي في هذا المجال   رالجوا

الانائي بين األطراف، وهي مس لة تحددها  قوهو ما يعني معيار خط الوسط أو معيار االتفا

في كل األحوال الدول المعنية ، و المهم هو أن هذا التشريع لم يغلق باب االتفاق ولم يقم 

جانب مما جعل من التشريع يفلت من االعتراض عليه من طرف دول بتحديد أحادي ال

الجوار، بقي فقط بالنسبة لليبيا و الدول المجاورة في هذه الحالة ، الفصل في خطوط األساس 

 .(221 التي ستقاس منها المسافة التي يسـمح بها القانون الدولي  وفق هذا التشريع

  

 بية في المنطقة االقتصادية الخالصة  الفرع الثالث : اختصاصات الدولة اللي

 

التي وقعت عليها ليبيا   1421لقد صدر التشريع الليبي في ظل اتفاقية قانون البحار لسنة 

وبعد أن دخلت حيز التنفيذ، إال أنه وبالرغم من ذلك فان مس لة االختصاصا  التي للدولة 

في هذه المنطقة  ليست محددة وفق التحديد الذي جاء  به مواد الجزء الخام  من  ةالليبي

إال أنه ،  12/1773االتفاقية على غرار ما فعل المشرع السوري عند إصداره للقانون رقم 

في المنطقة االقتصادية التي جاء  كلها في  ةص ص حيا  الحكومة الليبيلخـيمكن لنا أن نست

جملة ومختصرة وبمفهوم عام وهذا  كالتالالمادة الاانية  م  :ين القانون م 

تمارس الدولة الليبية  الحقوق السيادية على المنطقة االقتصادية الخالصة في كل ما يتعلق  -0

باستكشاف واستغ ل وحفظ و إدارة كل  الموارد الطبيعية الحية والغير حية في المياه التي 

 ة في قاع بحر المنطقة االقتصادية وباطن أرضها. تعلوا قاع البحر وكذا تلك المتواجد

القتصادي لكافة للدولة الليبية حق سيادي على  كل ما يتعلق  باالستكشاف  واالستغ ل ا -0

ال أنه تجدر اإلشارة إلى أن المشرع الليبي لم يذكر المقصود باألنشطة األنشطة األخرى، إ

، أم هناك اختصاصا  أخرى  تفاقيةمن اال 52األخرى ،هل هو الوارد في نص المادة 

شكل مخالفة غيرها يمكن أن تستعملها الحكومة الليبية في الوقت الذي تراه مناسبا والذي ي  

 الدولة الساحلية في المنطقة االقتصادية.   للقانون الدولي العرفي في مجال اختصاصا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األمر متعلق بالفصل في مسالة مدى اعتبار خليج سر  مياه داخلية أو اعتبار هذه المياه تخضع لقياس مسافة               -060

 ميل بحري من خطوط األساس الساحلية داخل الخليج.  11          
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 للدولة اللـيبية الوالية التي يخولها القانون الدولي على هذه المنطقة ، والفـقرة  األخيرة من  -0

المادة الاانية المتعلقة بهذا الموضوع جاء  مبهمة إلى حد كبير ، اللهم إال إذا تم أخذ صيغة    

بعين االعتبار ومن هـنا يمكن فهم أن الموضوع  -لتي يخولها القانون الدولي الوالية ا -

 (.221  1421ب من اتفاقية  -1فقرة  52متعـلق بالحقـــوق الوالئية المشار إلـيها في الـمادة 

 إلى المـواضيع المتـعلقة بإقـامة الجـزر االصطناعـية والمنـشئا    يلـم يشـر التشريع الليب -4

 الحديث عن هذا الموضوع كليا.   د/ب من االتفاقية واستبع1- 52كيبا  كما تنص المادة والتر 

 التشريع الليبي أيضا  كل إشارة  صريحة  إلى المواضيع المتعــلقة بمس لة البحث  داستبع - 5

 العلمي البحري في المـنطقة االقــتصادية الخالصة علـى الرغم من أهمـيته في مجال الحفــظ.

أيضا التشريع الليبي اإلشارة الصريحة إلى مسائل حماية البيئة البحـرية  والحفاظ  داستبع  -6

 عليها على غرار ما ذهـب إليه  التـشريع الفرنسي  و االسباني والمغربي و السوري من قبله.

موضوع الصيد بتاتا من جهة ومن جهة أخرى وبالرغم من  يلم يناقش التشريع الليب -0

االختصاص في كل ما يتعلق بالاروا  الحية إال أنه لم يتم التطرق لمصير  اإلع ن عن

منطقة أو  (223  1775في سنة ميل بحري   21بمسافة منطقة حماية الصيد المعلنة عنها 

ميل بحري من الساحل أوالى غاية  17بعرض بحري قدره  1404الصيد المعلن عنها سنة 

ظهـير تغيير البو الذي قام  1421متر، على غرار ما فعل التشريع المغربي لسنة 177 عمق

وهذا   1403مارس  71المؤرخ في  -1-03-111-رقم  الشريف بماابة قـانون الذي يحمل 

 المتعلقة بإنشاء منطقة الصيد الخاصة. 2و 5،  4بإلغاء الفصول 

ع من التداخل كون أن تلك المياه في الجزء سكت عنها مما سيحدث نو يإال أن التشريع الليب 

ميل بحري من أ صل المساحة التي سيسمح بها القانون الدولي تكون  21المتعلق بمسافة 

خاضعة لنظامين في نف  الوقت ،إال أن نظام منطقة الصيد سيكون أكار دقة وتنظيما 

 ير إلى العموميا  فقط . وتفصي  مقارنة بما جاء به إع ن المنطقة االقتصادية الذي راح  يش

لم يتطرق التشريع الليبي إلى حـقوق الدول الحبـيسة و المتضررة جغرافـيا في ثروا   -0

 المنطقـة االقتصاديـة الخالصة وفـق آلـية االستغ ل للاروا  ضمن اتفاقـية دولية أو إقليــمية. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وهي الحقوق المتعلقة بإقامة الجزر ، البحث العلمي و حماية البيئة البحرية -060

 060  - Bulletin du droit de la mer- n° 52/ 1775   p 14.  . 
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لم يتطرق التشريع الليبي  إلى الحقوق التي أقرها القانون الدولي والعرفي معا  للدول  -0

األخرى في المنطقة االقتصادية الخالصة  المتعلقة بحرية إرساء الكاب    ومد خطوط 

 األنابيب المغمورة والم حة البحرية والتحليق الجوي .

تضمن فقط الحقوق المخولة للدولة الليبية  1774ليبي لسنة وكم حظة عامة فان التشريع ال

على التي يفرضها القانون الدولي   في المنطقة االقتصادية دون ذكر أي التزام من االلتزاما

نه تجاهل الحقوق التي يقرها القانون الدولي للدول الغير في عاتق الدولة الساحلية ، كما أ

نها أن تبعث القلق في دول الجوار وكذا الدول التي من ش القتصادية وهي المسالة المنطقة ا

ديد البحري والشيء الوحيد الذي يبعث على االرتياح هو  اإلشارة إلى إمكانية التح، األخرى 

  .نطـقة االقـتصادية بموجب االتفـاقيا  التي ستكون وفـق القانون الدوليللحدود الخارجية للم

اإلع ن الليبي بإنشاء منطقة اقتصادية خالصة لم يقابل بنف  تبقى اإلشارة في األخير إلى أن 

الذي اعتبر  74/17/1403قرار مجل  قيادة الاورة المؤرخ في ردة الفعل التي  ترتبت عن 

بحيث أن جميع المياه الواقعة ما دون خط عرض ، جميع مياه خليج سر  مياه داخلية 

ي جزء من إقليم ليبيا  و تخضع لسيادتها مال شماال تم اعتبارها كلها مياه داخلية  وه 31.37

 اإلقليم البري استنادا إلى مجموعة من االعتبارا  االقتصادية و األمنية.

حينها من دول الجوار ودول أخرى مال الواليا   وقد كان هذا اإلع ن لقي اعتراضا شديدا   

عد إع ن كل من مصر و بما أن اإلع ن الحالي جاء ب ، (224وروسيا   ةالمتحدة األمريكي

وتون  عن إنشاء منطقة اقتصادية مع دول متوسطية أخرى مال قبرص ،فان اإلع ن في 

الفكرة قد أصبحت محل تطبيق متزايد استنادا  نحد ذاته لم يحدث إشكال من زاوية القبول، أل

مس لة التحديد وفق نظام االتفاق للقاعدة العرفية أو االتفاقية ، ومادام أن التشريع الليبي قد أقر 

تون  ومصر فيما يخص خليج سر  ، ومنه يمكن إبرام  ىفان المس لة هي بدون أثر عل

اتفاق على التحديد، أما فيما يخص الدول المقابلة فان األمر معقد بعض الشيء بالنسبة 

على  ومنه يجب االتفاق، لليونان،ايطاليا و مالطا التي اعترضت على غلق خليج سر  

 . قة االقتصادية بينهمة أوال، ليتمكنوا من تحديد المنطيخطوط األساس الليب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

064 -Tullio Scovazzi / le régime des eaux historiques   - in-   Le Plateau Continental Et la      

                                       Zone  Économique Exclusive  - op cit- p328. 
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 ا للقواعد االتفاقيةإعالنات بمنطقة اقتصادية خالصة استناد   الثالث:المبحث 

 
( كلها لها تطلعا  بحرية 225دولة ساحلية   11حوض البحر األبيض المتوسط تحيطه به 

تهدف إلى االستحواذ قد اإلمكان على ثروا  المياه البحرية المحاذية لسواحلها حسب ما 

وفق ما يسمح به القانون الدولي في هذا المجال، ولئن كانت هذه الدول تولي  و، تستطيع 

لجانب البحري من حيث الاروا  ، إال أن لها تصورا  مختلفة فيما يخص اهتماما متشابه  با

، فمن الدول من قامت بالتوقيع والمصادقة عليها ومنها من  1421اتفاقية قانون البحار لسنة 

، ومنها من امتنعت عن التوقيع عليها، ومنها من صوتت  اوقعت عليها  ولم تصادق عليه

، ومن ثم فإننا إذا عددنا الدول المتوسطية التي  37/74/1421 بتاريخنيويورك ضدها في 

 1715فإننا نجد عددها إلى غاية سنة  1421وقعت  وصادقت على اتفاقية قانون للبحار لسنة 

دول منها فقط   72دولة كلها مرتبطة باالتفاقية بكل التزاماتها وحقوقها ، إال أن  14يه

 ة  وفق مقتضيا  الجزء الخام  من االتفاقية .أعلنت عن إنشاء منطقة اقتصادية خالص

في حين  أن الدول األخرى ال زالت مترددة في هذا االتجاه نتيجة معطيا  خاصة بكل دولة  

على حدى، أحيانا جغرافية وأحيانا سياسية ، تعمل فيها على تغليب مصلحة آنية على مصلحة 

ل مطلة على بحار أخرى، قد بدأ  في مستقبلية ، و لقد كانت الدول المتوسطية مقـارنة بدو

اإلع ن عن هذا البعد البحري بكاير من التباطؤ لدرجة أن البعض راح يفكر ب ن المنطقة 

، وهي الوضعية التي  االقتصادية الخالصة ال تصلح للتطبيق في البحر األبيض المتوسط

الية الوطنية في الخطى نحو بسط الو تسارعتبدأ  أين  11استمر  إلى غاية بداية القرن 

المياه المحاذية للبحر اإلقليمي، وبدأ  الدول المتوسطية في اإلع ن عن مناطق اقتصادية 

بعد ما أمضت وقتا طوي  وهي تتوارى في بسط السيادة خلف المناطق الوظيفية ،ايكولوجية 

لمتوسط كانت أم خاصة بالصيد ، إال أن الدول التي أعلنت عن هذه المنطقة في مياه البحر ا

ميل بحري  177،انتهجت نف  القواعد المقدمة على أساس  1421بعد تصديقها على اتفاقية 

 دون أي عائق قانوني وهو ما يقتضي دراسة هذه التشريعا  الوطنية كالتالي: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تحديد عدد الدول مرتبط بمسالة تحديد مفهوم الدولة و مسالة االعتراف الدولي و السياسي وفـي ذلك تدخـل مسالة     -065

 ، إسرائيل Akrotiri et Dhekelia (territoire britannique d'outre-mer)،  جمهورية  شمال  قبرص           

 بالنسبة للدول العربية ، وفلسطين بالنسبة للدول الغربية.           

http://fr.wikipedia.org/wiki/Akrotiri_et_Dhekelia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Territoire_britannique_d%27outre-mer
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   0000لسنة  المصري عالناإل األول:المطلب   

 

سبق للجمهورية العربية المصرية وأن شاركت في المفاوضا  المعلقة بقانون البحار  

حسب التصور   00وساند  المشاريع المختلفة  المقدمة من طرف الدول النامية ومجموعة 

وهي المشاريع التي كانت تتضمن حق ممارسة السيادة على ، الذي يخدم مصالحها البحرية 

إضافة إلى مس لة  ،المصادر الطبيعية و الاروا  المتجددة كحق خالص للدولة الساحلية 

التحكم في مرور السفن الحربية األجنبية في المياه اإلقليمية  عن طريق ضرورة التصريح 

تهت إليها االتفاقية تلبي تطلعاتها فيما (، وهي بذلك رأ  أن النتيجة التي ان222المسبق  

يخص الاروا  البحرية  وهواجسها اإلستراتيجية ، وعند عرض االتفاقية للتوقيع عليها كانت 

كما صادقت عليها فيما بعد في أقل من سنة وهذا  17/11/1421من األوائل في ذلك بتاريخ 

ة ملتزم ب حكامها ومتمتع ( ومنه أصبحت طرفا كام  باالتفاقي220 12/72/1423بتاريخ 

 . 12/11/1444بحقوقها من تاريخ دخولها حيز التنفيذ في تاريخ 

وقد قدمت  يومها مصر إع ن عام مصاحب لعملية تقديم التصديق طبقا لمقتضيا  المادة 

من االتفاقية ، متعلق بوجهة نظر تخص  مجموعة من المواضيع في االتفاقية  وهي:  317

سفن مرور ال المنطقة المتاخمة ، مرور السفن التي تعمل بالطاقة النووية ،،   البحر اإلقليمي

مفهوم حق المرور في خليج العقبة ، حقوق الدولة المصرية في المنطقة االقتصادية الحربية ،

 الخالصة وكذلك مس لة الخيار في استعمال وسائل حل النزاعا  طبقا ل تفاقية.

ت أنها عازمة على استعمال كل حقوقها في المنطقة ووفقا لهذا اإلع ن فان مصر وضح 

إال أن  االقتصادية الخالصة بما يسمح لها القانون الدولي للبحار وفق االتفاقية الموقع عليها ،

مصر لم تتبع هذا اإلع ن فيما يخص المنطقة االقتصادية ب ي تشريع داخلي ينظم هذا البعد 

التي سبقت ، مما سيربط دراستنا  ىوسطية األخرالبحري على غرار ما قامت به الدول المت

 للمنطقة االقتصادية المصرية بما ورد في هذا اإلع ن وفـق النقاط التالية :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 محمد شوقي عبد العال: ترسيم حدود المنطقة االقتصادية الخالصة بين مصر و قبرص. -066

 /http://www.acrseg.org   14/17/1714المركز العربي للبحوث و الدراسا                                       

 

 .1421ة تحتل مصر المرتبة التاسعة في الترتيب الزمني للدول المصادقة على اتفاقي -060
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 الفرع األول: الوصف القانوني لإلعالن المصري 

 

قامت مصر بتقديم اإلع ن المرافق للتصديق على اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار  وهذا  

( و قد 222مم المتحدة بهذا التصديق و اإلع ن  ، وأخطر  أمانة األ 12/72/1423 بتاريخ

من اإلشارة إلى عدم جواز تقديم تحفظا  على هذه  374سبق ل تفاقية المعنية في المادة 

جاء  فيما بعد بنص مغاير و يقدم شرح لنص هذه المادة وهو  317االتفاقية ، إال أن المادة 

ال يحول دون تقديم إع نا  أو بيانا  ، أيا كانت  374أن المنع الوارد في نص المادة 

التناسق بين قوانينها وأنظمتها وبين أحكام صيغتها أو تسميتها  إذا كانت تهدف إلى تحقيق 

اتفاقية قانون البحار ، بشرط أن ال تكون  هذه اإلع نا  تهدف  إلى استبعاد أو تعديل األثر 

القانوني لألحكام االتفاقية عند تطبيقها على تلك الدولة  ، ومن ثم استبعد  االتفاقية حق 

 التحفظ و أقر  بحق  تقديم اإلع ن .

 إذا علمنا أنلتساؤل الذي يتبادر إلى الذهن هو حول ضرورة معرفة الفرق بينهما إال أن ا

           ، أيا كانت صيغته  إع ن من جانب واحدب نه  للمعاهدا  قد عرفت التحفظ  ناتفاقية فينا لقانو

إلى  انضمامهاعند توقيعها أو تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو  أو تسميته، تصدره دولة ما

من حيث  ، مستهدفة به استبعاد أو تغيير األثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة معاهدة

، وقد تضمنت المعام   الدولية في االتفاقيا  الانائية        (224  على تلك الدولة سريانها

أو المتعددة األطراف أنواع مختلفة من اإلع نا  من حيث الهدف المبتغى منها، فهناك من 

ع نا  التي تكون في صيغة إع ن تفسيري تسعى من خ له الدولة إلى توضيح نص اإل

لة معينة تتطلب من خ لها الدولة موقفها إزاء مس معين في االتفاقية ، وهناك إع نا  تظهر 

لة االعتراف أو ما يشـير ا يتم تقديم إع نا  تؤكد على مس كم أحيانا اتخاذ موقف سياسي ،

راف بكيان أو دولة ما وعدم ت ثير المعاهدة المعنية على ع قة هذه الدولة مع إلى عدم االعت

 دولة أخرى طرف أو ليست طرف في تلك االتفاقية المتعددة األطراف .

سيكون مختلف عن ما ذهبت إليه الفقرة األولى  317إال أن المفهوم الذي جاء  به المادة  

 و يـشير إلى ما يفيد عدم قبول أي صيغة إلع ن في تسمية تحفظ 1424من اتفاقية فـينا لسنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 060   - Bulletin du droit de la mer- n° 25/1444  P 12 . 
 

 .10/71/1427االتفاقية دخلت حيز التنفيذ في  -/ د 71المادة األولى فقرة  - 060
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وبالرغم  ،البحارأو تسمية أخرى  يعمل على استبعاد التطبيق أو التعديل لقواعد اتفاقية قانون 

تلك اإلع نا  الصادرة من دول مال  من ذلك فان اإلع نا  التي قدمت بمناسبة التوقيع أو

فنزوي  أو إسرائيل وهي دول غير موقعة على االتفاقية لم تحترم هذا التصور بطريقة حرفية  

عام أحيانا ال  فقد كانت بعض اإلع نا  التي قدمت بمناسبة التوقيع على االتفاقية ذا  مفهوم

فيما كانت بعض  ،يتعارض مع االتفاقية وقواعدها وأحيانا أخرى ال يم  ب حكامها 

مـال اإلع نا  األخرى تشير إلى  أمور ذا  طابع خاص ماـل حق المرور للسـفن الحربية 

اليمن والسودان، و الم حة في المضايق البحرية مال حالة اإلعـ ن الصادر عن حالة إع ن 

        إيـران وعـمان أو في صورة إع ن بعدم االعتراف كإع ن الجزائر، العراق ، اليمن 

حملهم أي التزام اتجاه إسرائيل وال  يلزمهم في و السودان  بان التوقيع على هذه االتفاقية ال ي  

يخص  التعاون معها آو إع ن إسرائيل ب ن التوقيع على هذه االتفاقية ال يعني  شيء فيما

 (  .207االعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية  

ومن ثم فان اإلع نا  المقدمة بتاريخ التوقيع على االتفاقية أخذ  أوصاف مختلفة  في 

إلى حد قبول األمر  ، بل تطور 317الصيغة و في التوجه والغاية منها  مقارنة ب حكام المادة 

إع نا  من دول لم توقع أص  على االتفاقية مال ما أشرنا إليها من قبل  في حالة إسرائيل 

فنزوي  و االكواتور، مما ياور التساؤل حول قيمتها القانونية من جهة بالنسبة لهذه الدول 

 في االتفاقية .ومن جهة أخرى حول قيمتها  القانونية في اتجاه الدول األطراف 

خذ التصور المتماشي مع االتفاقية وقواعدها ولم يشذ عنها اللهم إال أن اإلع ن المصري ، أ 

إال من خ ل  اإلع ن عن تصور الحقوق الممارسة في مياهها الخاضعة للقضاء الوطني 

وتفسير وجهة نظر خاصة بمسالة الم حة في خليج العقبة وضبطه بين مفهوم حق  المرور 

البريء و المرور العابر لكن دون التعارض مع أحكام االتفاقية  ، إال أن ما يهمنا في هذه 

الدراسة هي االختصاصا  التي أعلنت عنها الحكومة المصرية في هذا اإلع ن واعتماده 

في الوقت الذي اعتمد  دول أخرى وسائل تشريعية وطنية  لإلع ن عن ، كطريقة ل دعاء 

 دية الخالصة وهذه  الص حيا  هي محور الدراسة في الفرع الموالي . المنطقة االقتصا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 001-  Daniel Vignes : Les déclarations faites par les États signataires de la Convention sur le   

                                  Droit de la Mer sur la base de l'article 310 de cette Convention   

                                 AFDI- Année 1983 Volume 29 N°01-p 721-728. 
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 الفرع الثاني:اختصاصات الدولة المصرية في المنطقة االقتصادية  

 
 

المصادقة على اتفاقية قانون البحار وهو    أن اإلع ن المصري تزامن مع أشرنا فيما سبق  

من أجل ذلك جاء  ما يعني أن الحكومة المصرية قد أصبحت طرفا كام  في االتفاقية ،

اإلع ن المصري بماابة اإلقرار بتطابق القوانين المصرية مع أحكام االتفاقية وهذا عندما أكد 

من االتفاقية    73ميل بحري مما يتماشى أحكام المادة 11على أن البحر اإلقليمي المصري هو 

 ميل بـحري  14( وهي نف  المعطيا  فيما يخص المنطقة المتاخمة بـ 201المصادق عليها  

وهو بهذا يتشابه مع التشريع السوري السابق الدراسة من باب عدم تخصيص تشريع  

بالمنطقة االقتصادية الخالصة بمفردها ، بحيث تم إقحام جميع األبعاد األخرى ذا  الع قة 

مالما تم إقحام األبعاد البحرية األخرى وأحكامها الخاصة   1423 في اإلع ن المصري لسنة

 .1773لمنطقة االقتصادية الخالصة في التشريع السوري لسنة مع ا

إال أن اإلع ن عمل على عصرنة القوانين المصرية عندما  تطرق للمنطقة االقتصادية  

من قبل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني المصري  كبعد بحري، لم يكن موجودالخالصة 

أين ستشرع الجمهورية المصرية في  -ابتداء من اليوم -ومن ثم استعمل اإلع ن صيغة

هذه  ، ممارسة حقوقها في هذه المنطقة وفق أحكام الفصل الخام  والسادس من االتفاقية

 الحقوق وااللتزاما  حددها بإيجاز اإلع ن المصري في المعطيا  التالية: 

أن للجمهورية العربية المصرية حقوق سيادية داخل هذه  1423يشير اإلع ن لسنة  -0

لمنطقة االقتصادية الخالصة  متعلقة باستكشاف واستغ ل والمحافظة  و إدارة كل  الموارد ا

 الطبيعـية الحـية والغـير حية   المتـواجدة في قاع البحر وباطن أرضه  والمـياه الـتي تعلوها.

للدولة المصرية  حق سيادي أيضا في المنطقة على كل النشاطا  المتعلقة  باالستكشاف  -0

 الستغ ل ألغـراض اقـتصادية مـال إنـتار الطاقـة مـن المـياه والتـيارا  البحرية والـرياح.وا

للدولة المصرية  حقوق والئـية  حسب  معطيا  الجزء الخام  من االتفاقية في كل  -0

 المواضيع المتـعلقة بإقـامـة واسـتعمال الجزر االصطناعية وإقـامة المـنـشئا  و التـركـيـبا .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من األمر  75ميل بحري كان سابق على هذا التاريخ إذ يعود إلى المادة  11تحديد البحر اإلقليمي المصري   بمسافة -000 

 . 10/71/1452المعدل بالمرسوم الرئاسي المؤرخ في  12/71/1451المؤرخ في          
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أكد اإلع ن المصري على اختصاص الدولة المصرية كحق والئي على  كل المواضيع  - 4 

 المتعلـقة بمـس لة البحـث العـلمـي البـحري في الـمنـطقة االقـتصادية الـخالصة  المعلن عــنها.

ع ن المصري   إلى اختصاص الدولة المصرية كحق والئي داخــل المنـــطقة أشار اإل -5

 االقتصادية في اتخاذ التدابير المناسبة لحماية البـيئة البحـرية والمحافظة عليها بنـف  الصيغة 

 التي سبقـه بها التـشريع الفرنـسي ، االسباني والمغربي لكن استـنادا للقواعد القانونية العرفية. 

االتفاقية للدولة أشار اإلع ن إلى مسالة الحقوق و االلتزاما  األخرى التي تقر بها  -6 

نه لم يحدد هذه الحقوق و االلتزاما  التي يعنيها و يقصدها وتركها مفتوحة الساحلية، إال أ

 المصادق عليها. 1421د وأحكام اتفاقية قانون البحار انصت عليه قواعلكنها تبقى في إطار م

أكد اإلع ن المصري على حق مصر في ممارسة كل الحقوق بطريقة  متطابقة مع  -0

كما أقر بحقوق دول الغير في المنطقة االقتصادية الخالصة  التي نصت  قواعد االتفاقية ،

إرساء الكاب   ومد خطوط األنابيب المغمورة اقية مال حرية الم حة و التحليق وعليها االتف

 المشروعة المرتبطة بهذه الحقوق . وغيرها من الممارسا 

لم يحدد اإلع ن المصري رقما للمدى الذي تمتد إليه المنطقة االقتصادية لكنه ربطه  -0

 ميل بحـري   177مما يعني ضمـنيا مـسافة  ةبالحق الذي نص عليه القسم الخام  من االتفـاقي

لى تحديد الحد الخارجي أكد اإلع ن على مسالة االلتزام من طرف الدولة المصرية ع -0

 (.201للمنطقة االقتصادية الخالصة وفق القواعد والمعايير التي اعتمدتها االتفاقية  

ابير وتحديد المعايير الضرورية و التي من تلتزم الدولة المصرية على اتخاذ جميع التد -01

 المصادق عليهانها تنظيم مجاال  المنطقة االقتصادية الخالصة على ضوء قواعد االتفاقية ش 

سنة على  37ن الجمهورية المصرية و بالرغم من مرور أكار من إال أنه ما ي حظ هنا هو أ

هذا االلتزام األحادي الجانب  من طرفها فقط فإنها لم توفي به و لم يصدر أي تشريع داخلي 

 (.203ي  ، فهي لم تقم فقط إال بتحديد خطوط األساس الخاصة بالبحر اإلقلـيم هفي هذا االتجا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و التي تعطي األولوية إلرادة الطرفين بغية الوصول إلى حل عادل  04وهي الوسائل السلمية المتعددة في المادة   -000

 .ي خذ بعين االعتبار جميع المعطيا  بما في ذلك اآللية األصلية وهي خط الوسط         

 

 و المتـــعلق بخــطوط األسـاس الخاصة  74/71/1447المؤرخ في  10/1447وهو ما تم بموجب المرسوم رقم  -000

 . بجمهورية مصر العربية        
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التشريع السوري أيضا في زاوية عدم التطرق كما نشير إلى أن  اإلع ن المصري يشبه 

لمجال الصيد في المنطقة االقتصادية ، وربما يرجع األمر إلى أن كل من اإلع نين صادرين 

عن دولتين لم يسبق لهما اإلع ن عن تنظيم مجال الصيد بتحديد منطقة صيد محـفوظة على 

ـس لة الختصاص المنطقة اكتفى بترك المو غرار التشريع المغـربي في هذه النقطة ،

االقتصادية الخالصة في كل ما يتعلـق بالاروا  البحرية الحية وهي في كل األحوال إطار 

 أوسع من منطقة الصيد من حيث عالمية التنظيم وفق قواعد القانون للدولي للبحار .

دا ويمكن لنا على ضوء المعطيا  السابقة  واعتمادا على معيار خط الوسط أن نقدم تحدي 

أين تم  ،بحريا تقريبيا للمنطقة االقتصادية الخالصة المصرية وفق الخريطة المقدمة أدناه 

استبعاد األخذ بعيـن االعتبار الجرف  واستعمال خط الوسط في التحديد مـع دول الجـوار 

 

( وهذا من ش نه أن يبعد شبح التداخل بين الحدود البحرية للدول 204القاري في التحديد   

 تقابلة ، بحيث تكون المياه العلوية تحت سيــادة دولة ما في صيغة منطقة اقتصادية خالصة  الم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القضاء الدولي في التحديد البحري .وهذا هو التصور الذي خلص إليه  -004
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 في حين أن قـاع البحر وباطـنه يكـون تحـت سـيادة دولة أخرى في صيغة جرف قاري وهي 

  .يه تحت أي شكل من األشكالالبالغ يتحتم عدم الوقوع ف وضعية غير المقبولة وذا  التعقـيدال

إال ،  1421ويمكن القول أن ما جاء في اإلع ن هو متطابق تماما مع ما خلصت إليه اتفاقية 

  ةأن التحدي األكبر بالنسبة لمصر يكمن في تحديد الحد الخارجي للمنطقة االقتصادي

الخالصة المعـلن عنها وهي حالة معقدة إلى حد ما  نظرا للموقع الجغرافي الذي يربطها مع 

 هي النقطة التي نناقشها في الفرع الموالي.   دول الجوار و

 

 مع دول الجوار البحري  الفرع الثالث : إشكالية  التحديد  

 
 

سبقت اإلشارة في المبحث الاالث من الفصل األول الباب الااني من هذه الدراسة إلى 

النزاعا  حول الحدود البحرية بين دول البحر األبيض المتوسط والتي من بينها مشكل 

وتركيا وقبرص و النزاع اإلسرائيلي المصري ،إضافة إلى  ،التحديد بين تركيا و اليونان 

 جيج النزاع بين هذه الدول فيما يخص اإلقرار بآلية لتحديد الحدود عامل الجزر ودوره في ت

ارجي للمنطقة االقتصادية البحرية بينها ، و لئن كانت مصر قد توصلت إلى تحديد الحد الخ

( موقع عليه بتاريخ 205اتفاق  بناء على معيار خط الوسط وهذا بموجب  مع قبرص

مع قطاع غزة من جهة و من جهة أخرى مع  فان الموضوع لم يتم الفصل فيه 10/71/1773

 إسرائيل ، من الناحية الشمالية الشرقية.

أما من الناحية الشمالية الغربية فان المسالة تتضمن بعض التعقيد كون أن مصر وطبقا 

لقواعد القانون الدولي للبحار فإنها ال تملك حدود بحرية مع تركيا ، بل لها حدود فقط بحرية 

الدولتين بحدودهما البحرية ألفق الحدود المصرية  رص و هذا نظر لغلق هذهاليونان وقبمع 

اليونانية و التي سبقت    Kastellorizoت ثير الوضعية  الخاصة لجزيرة بسبب مع تركيا 

و هي الحالة المشابهة تماما لحالة الجزائر و فرنسا و التي تغلق الت قي  مناقشتها من قبل ،

 حدود االيطالية االسبانية في الحوض الغربي للمتوسط .بينهما في المياه ، ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تضمنت المادة األولى من االتفاق، تحديد المنطقة االقتصادية بين البلدين باعتماد معيار خط الوسط  وبرسم نقاط على    -005

على أن تكون هذه النقاط قابلة للتعديل في المستقبل من حيث الدقة  وهي قابلة   72إلى النقطة  71طول الخط من النقطة      

يا  الجغرافية  حسب ما  تمليه معطيا  التحديد المستقبلي للمناطق االقتصادية الخالصة مع للتعديل أيضا  من حيث اإلحداث

  دول الجوار األخرى غير مصر وقبرص وهذا  وفقا ل تفاق الذي سيتم التوصل إليه مع هذه الدول في المستقبل.
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االعتبار  وبالرغم من إصرار مصر على مسالة التحديد البحري مع اليونان  دون األخذ بعين

وجهة نظر تركيا ، فان هذه الخطوة يمكن أن تتضمن نوع من المجازفة اإلستراتيجية خاصة 

وأن التاريخ أثبت لمصر أنها ال تستطيع أن تعول على اليونان وقبرص للحفاظ على مصالحا  

كون أن قبرص لم تحترم بنود االتفاق الذي يربطها مع مصر لما قامت بعملية التحديد مع 

دون التشاور مع مصر كما تقتضي ذلك أحكام المادة الاالاة من االتفاق   1717ئيل سنة إسرا

ومن ثم فان مصر تم إقحامها في النزاع التركي اليوناني القبرصي دون أن تكون ، ( 202 

لها مصلحة في ذلك ، في حين أنها ستكون مفتاح فرض األمر الواقع على تركيا لمصلحة 

فان تركيا عملت على االعتراض على االتفاق المصري القبرصي           اليونان وقبرص، ولذلك

 (.200البحرية   اواالتفاق القبرصي اإلسرائيلي على أساس أنه يم  بمصالحه

كما أن االتفاقا  السابقة مست بالجرف القاري التركي لما أخذ  بمعيار خط الوسط و هو 

األثر الكامل للجزر في الحصول على منطقة المعيار الذي ترفض تركيا استعماله بسبب منح 

بل إن تركيا ذهبت إلى أبعد من ذلك لما أشار  إلى أن قبول مصر  اقـتصادية خالصة ،

الستعمال معيار خط الوسط في  تحديد  الحدود الخارجية للمنطقة االقتصادية فيه إهدار       

ط الوسط ، ومن ثم فان  و تنازل عن الجرف القاري المصري الذي  يصل إلى أبعد من خ

معيار التحديد الذي قبلت به مصر في الواقع هو يخدم إسرائيل ، قبرص و اليونان ويضر 

تركيا و مصر وهو الطرح الذي ترفضه الحكومة المصرية  من باب أنها أعلم بمصالحها 

 ولي  لتركيا أن تدافع عن مصالح مصر.

طة ، في الواقع جاء متماشي مع القانون إال أن التصور الذي تعاملت به مصر في هذه النق

وهو الموضوع  ،الدولي للبحار و كذا رأي محكمة العدل الدولية في مجال التحديد البحري 

الذي يجب أن يدرس وفق وجهة نظر قانونية ال غـير مع استبعاد كل طرح سياسي 

  .للموضوع وهو الطرح الذي أعطى الكاير من اللغط  في موضوع قانوني بحـت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  إلى ضرورة عودة األطراف فيما بينهم للتشاور في  1773المصري القبرصي لسنة  قمن االتفا  73أشار  المادة  -006

  حالة ما إذا  سعى احدهما إلى ترسيم  حدود  منطقته  االقتصادية  مع  دولة  أخرى  إذا  تعلق  ذلك  التحديد  بالنقاط         

 على أن يتم هذا التشاور و اإلب غ قبل التوصل إلى اتــفاق مع الدولة األخرى محل التحديد البحري    72إلى  71من         

 . المراد ضبطه        
877- Voir la la note n°204/turkono DT/4739 en date du 02/03/2004 adressée par la mission   

       Permanente de Turquie auprès de UN – Bulletin du droit de la mer n°54 .p130 
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 0114لسنة التشريع القبرصي   المطلب الثاني:  

 
في هذه الدراسة وأن تطرقنا إلى المشاكل  التي  سبق لنا في المبحث الاالث من الباب الااني

تركيا  التي تحاول أن  ىتتقاسمها قبرص مع القسم الشمالي للجزيرة و كذا مع الجارة األخر

تقف حجر عارة لكل  التصرفا  التي تقوم بها قبرص في الجانب المتعلق بالتحديد البحري 

ية االعـتراض على االتفاقـيا  الـتي بداية من اإلع ن عن منطقة اقتصادية خالصة والى غا

مصـر وإسرائيل ، وفي وسط هذه الجدلية ، تظهر لنا  ربطت قـبرص مـع كـل من لبنـان ،

قوة اإلرادة التي تحلت بها قبرص في اإلع ن عن منطقة اقتصادية في مواجهة النكران 

الحصول على كل التركي لكل ما هو تحديد عن طريق منح مس لة األثر الكامل للجزيرة في 

األبعاد البحرية بما فيها المنطقة االقتصادية وسعيها إلى تحديد الحدود البحرية عن طريق 

معيار خط الوسط ، وبالمقابل نجد تركيا ترفض كل هذا التصور و تتمسك بالتحديد على 

فان وبالتالي ،الذي تراه يصل إلى غاية المياه المصرية اس الحافة القارية للجرف القاري أس

لي  من سوى امتداد لذلك الجرف ، وبذلك  الجزيرة القبرصية ال تعدوا أن تكون في الواقع

 منطقة اقتصادية ، لكن تسمح لها فقط ببحر إقليمي ال غير. أوحقها أن يكون لها جرف قاري 

بل ذهبت  1421وإذا كانت تركيا بسبب وجهة نظرها هذه امتنعت عن التوقيع على اتفاقية 

        تصويت ضدها ، فان قبرص  سار  في االتجاه العام مع المجموعة الدوليةإلى حد ال

لتوقيع وهو يوم لفي اليوم األول الذي عرضت فيه  ةقامت بالتوقيع على االتفاقيأين 

، ومع دخول االتفاقية حيز  11/11/1422كما قامت بالتصديق عليها بتاريخ  17/11/1421

، فبدأ  التمتع بما يعود لها من حقوق طبقا لهذه االتفاقية  التنفيذ ارت   قبرص أن من حقها

( يضمن ضبط 202بالخطوا  األولى في هذا االتجاه وهي إبرام  اتفاق مع جمهورية مصر 

الحدود البحرية بينهما و المتعلقة بالمنطقة االقتصادية الخالصة على ضوء التصور الذي 

حرك ردود الفعل التركية إلى أقصاها كونه وهو االتفاق الذي ،  1421جاء  به اتفاقية 

استبعد بذلك كل التصورا  التركية في مجال التقسيم البحري وجعل من التحديد في صورة 

 ثنائية في الوقت الذي ترى تركيا عك  ذلك.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االتفاق كان في شكل اتفاق إطار، أهم ما فيه أنه يستبعد معيار الحافة القارية في التحديد و يرتكز على معيار خط  -000 

 من االتفاق.  71أنظر المادة  -الوسط             
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استباقية تعد  التخيل ورغم ذلك فان قبرص لم تتوقف في هذه النقطة وذهبت في خطوة 

التركي وهذا لما أعلنت عن منطقة اقتصادية خالصة لجزيرة قبرص دون أي اعتبار لما 

( وكانت الخطوة القبرصية نتيجة منطقية 204تسميه تركيا بجمهورية شمال قبرص التركية  

صية التي ل ستكشافا  البترولية و الغازية التي توصلت إليها عمليا  التنقيب في المياه القبر

( لدولة 227تتواجد إلى ما وراء لبحر اإلقليمي و التي من شانها أن تحقق عائدا  مالية  

 ةشرى التي ظهر  مع بوادر أزمة اقتصادية عالميوهي الب   مال قبرص ،  اضعيفة اقتصادي

مال قبرص ، وما دامت  ةدولب كلم  تنجوا من تبعاتها حتى الدول المتطورة اقتصاديا فما بال

سعى إلى استغ ل الاروا  ا أن تأن قبرص أصبحت طرفا كام  في االتفاقية و من حقه

 71/74/1774أصدر  الجمهورية القبرصية القانون المؤرخ في ، المتواجدة في هذه المياه 

صة في السواحل القبرصية وفقا االتفاقية لاإلع ن عن إنشاء منطقة اقتصادية خايتضمن 

يصل مداها إلى غاية المسافة التي تسمح بها اتفاقية األمم المتحدة   1421 قانون البحار لسنة

ميل بحري ، وتعتمد صراحة معيار خط الوسط للتحديد الخارجي  177لقانون البحار وهي 

للمنطقة االقتصادية الخالصة المعلن عنها ، مستبعدة رسميا كل أثر لفكرة التحديد طبقا لقاعدة 

 فة القارية للجرف القاري .الحا

الخطوة الحالية من طرف قبرص بماابة المضي قدما في فرض السيادة  ومن هنا اعتبر  

الوطنية  طبقا لقواعد القانون الدوالي للبحار دون أي اعتبار  للمعوقا  السياسية التي راهنت 

عليها اليونان طوي  و لم تصل إلى أية نتيجة تذكر، بل جعلتها تفقد سيادتها في البحر         

سيكون جدير  1774ولذلك فان القانون القبرصي لسنة  ،  قت اإلشارة إليهو الجو معا  كما سب

بالدراسة من حيث المميزا  التي جاء بها مقارنة بالتشريعا  األخرى إضافة إلى 

في األخـير  إلى مـع الـتطرق ، لنة عـنها  تي تملكها قبرص في المنطقة المعـال  االختصاصا

مجال االستقرار في المنطقة و على الصيرورة ى األثر الـذي أحدثه هذا القانون عل

 االقتصادية و هـي المعطيا  التي نناقـشها فيما يلي:   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وهي الدولة التي لم  15/11/1423عن جنوب قبرص اليوناني وهذا بتاريخ  لقبرص االستق أعلن أتراك شمال   -000

 تنل إال على اعتراف تركيا فقط منذ نش تها و إلى اليوم .            

 

001   -Michael Emerson – Fishing for Gas and More in Cypriot Waters. 

                                          In  / Insight Turkey/vol: 15-n°01/2013-p167- 
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 الفرع األول :  مميزات القانون القبرصي

 

أشرنا فيما سبق إلى أن التشريع القبرصي تضمن خطوة جريئة في مواجهة تركيا ،  وبالرغم 

نظرا للسبق المصري والسوري في مياه ، من حيث طبيعته في المنطقة  لمن أنه لي  األو

 شرق المتوسط ، إال أنه يتميز ببعض االعتبارا  الخاصة نحاول أن نجملها فيما يلي:  

من حيث السند القانوني ،هذا القانون  يستند إلى القواعد االتفاقية للقانون الدولي للبحار     -1

بل ذهب القانون إلى  ية الحرفية ،بالتسم 1421ويشير النص في الفقرة األولي إلى اتفاقية 

أبعد من ذلك عندما أشار  المادة الاانية من القانون إلى أنه في حالة التعارض بين االتفاقية  

 (. 881  بققواعد اتفاقية هي التي تسموا وتطالمذكـورة والقانون الـحالي في التعريفا  فان الـ

من  52احترم القانون القبرصي إلى حد ما التقسيم والترتيب الوارد في نص المادة  -1

 و والئية ثـم التطرق لجميع االختـصاصا .  ةسيادي، وق في الحقاالتفـاقية من حيث الـتدرر  

القبرصي تضمن فقط القواعد المتعلقة بالمنطقة االقتصادية دون إقحام أي بعد  نالقانو -3

بحري آخر فيه على غرار التشريع السوري،وقد كانت قبرص قد أصدر  في نف  اليـوم 

 ميل بحري.  14قانون خاص بالمنطقة المتاخـمة بمسافة ال تـزيد عن 

 ميـل.  177االتــفاقية و هذا بعدم تجاوز  القانون القبرصي احترم معيار المسافة الوارد في -4

أكد القانون القبرصي إلى الطريقة التي بواسطتها سيتم تحديد الحد الخارجي للمنطقة  -5

 الفقرة الاانية التي أكد  أن الوسيلة التي يتم بها التحديد مع 73االقتصادية وهذا في المادة 

 الة ـ(  وفي ح882  ريق االتفاقر هي عن طـالـدول األخرى سواء في حالة التـقابل أو التجاو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
881- Article 02 : Definitions, unless otherwise interpreted in this Article, shall have the 

        Meaning given to them by the Convention and in case of conflict between this Law and,     

        The Convention, the interpretation of the Convention prevails.   

        In - Bulletin du droit de la mer n° 55/2004/ p 21.   

 

882- In cases where part of the Exclusive Economic Zone overlaps with part of the Exclusive    

         Economic Zone  of  any  other  State, with opposite coasts to those of the Republic, the  

        Delimitation between the  Exclusive Economic Zone of the Republic and the Exclusive  

        Economic Zone of the other  State, shall be effected by agreement; in the absence of an             

        Agreement, the delimitation of this zone shall not extend beyond the median line or the  

        Equidistance line measured from the respective baselines from which the breadth of the  

        Territorial sea is measured. 
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 .اوز خـط الوسط بـينها وبين هذه الدولةان الحد الخارجي يجـب أن ال يتجف قغياب هذا االتفا

و بموجب معيار خط الوسط فانه يمكن أن نقدم تصور تقريبي للمنطقة االقتصادية الخالصة  

القبرصية مع استبعاد التصور التركي في التحديد البحري وكذا المناطق المتنازع فيها مع 

 قبرص وهذا وفق الخريطة المقدمة أدناه و المعلمة باللون األزرق. 

 

 

 

منه مجموعة من العقوبا  تتراوح بين  72و  70المادة  القانون القبرصي تضمن في  -6

الغرامة و الحب  و مصادرة السفينة في حالة االستغ ل غير المرخص به للاروا  الحية 

و هذه النقطة لم تتضمنها االتفاقية و ال التشريعا  السابقة التي تمت دراستها  وغير الحية ،

فهو  1402إال التشريع الفرنسي لسنة  فاقية ،سواء المستندة منها إلى العرف أو إلى االت

، إال أنه يختلف عنه في كون أن التشريع الفرنسي ال  الوحيد الذي تضمن اإلشارة  للعقوبا 

 ( واكتفي فقط بالغـرامة  المالية دون العقوبة السالبة للحرية. 223يتضمن عقوبة السجن  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 غالبية  الدول الكبرى  داخل المؤتمر الاالث  كانت ضد فكرة أن يترتب عن مخالفة تنظيما  الصيد عقوبة السجن  -000

 .GUY DE LACHARRIERE- op cit – p 649 - األمريكيةعدى الواليا  المتحدة  ما          
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 الفرع الثاني: اختصاصات الدولة القبرصية في المنطقة االقتصادية الخالصة 
 

 

متماشي مع أحكام الجزء الخام  من   1774لسنة  يمن البديهي أن يكون القانون القبرص 

ى حسابه كما ل تفاقية عل ةمادام أن القانون نفسه  يشير لها ، بل يعطي األولوي 1421اتفاقية 

سبقت اإلشارة ، ومن ثم فان االختصاصا  التي أوكلها هذا القانون للدولة القبرصية ال تعدوا 

شرنا لها في حالة من االتفاقية إال في مس لة العقوبا  التي أ 52لمادة أن تكون متطابقة مع ا

 :يمن هذا القانون وهذه االختصاصا  ه 72و  70مخالفة أحكام المادة 

من القانون القبرصي  بحقوق سيادية  متعلقة  -أ  -نقطة  71أقر  المادة الرابعة الفقرة  -0

باستكشاف واستغ ل والمحافظة  و إدارة كل  الموارد الطبيعية  سواء كانت الحية منها       

أو غير الحية  سواء كان تواجها  في المياه الفوقية  أوفي عمود الماء وفي قاع هذه المياه  

وباطن أرضها ، إضافة إلى حق سيادي في نشاطا  االستكشاف  واالستغ ل االقتصادي في 

 مرتبط بإنتار الطاقة من المياه والتيارا  البحرية والرياح .و هذه المنطقة البحرية  

( للدولة 224من   القانون القبرصي بحقوق   -ب -نقطة  71أقر  المادة الرابعة الفقرة  -0

من االتفاقية   52لها في نص المادة  ةمنطقة متـعلقة با ثة مجاال  سبق اإلشارالقبرصية في ال

 و هي:  52و بنف  الترتيب والتدرر في التنقيط وك نها  ليست سوى نسخة من المادة 

 حق متعـلق بإقـامة الجــزر االصطـناعية والمنشـئا  و التركيبا  واستعمالها في المنطقة.  -أ

 مجال البحث العلمي البحري في المنطـقة االقتصادية الخالصة المعلنة.  حق متعلق بتنظيم -ب

 حق متعـلق بتوفـير الحـماية و والعـمل على المحـافظة على المحيط البحري في المنطـقة.  -ر

من نص المادة الرابعة على ضرورة احترام قواعد الجزء السادس من   71وقد أكد  الفقرة 

 بالنسبة للقاع و باطن أرضه.  71ف القاري عند ممارسة حقوق الفقرة االتفاقية المتعلق بالجر

أقر  المادة الخامسة من القانون على احترام الدولة القبرصية عند ممارسة حقوقها   -0

 في مياه  المنطقة االقتصادية الخالصة.  1421لحقـوق الـدول األخـرى التـي أقر  بها اتفاقية 

اء ممارسة الحقوق التي أقرتها االتفاقية في المنطقة االقتصادية تلتزم الدول األخرى أثن -4

 .ةاالتفاقيبضرورة احترام القوانين القبرصية وهي القواعد التي  تكون متناغمة مع قواعد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   وهو وصف الحقوق  52لم ت   هذه الحقوق تحت وصف معين على غرار الوصف الذي جاء  به في المادة  -004

  .الوالئية        
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من القانون، بحيث أشار  الفقرة األولى إلى  70نظم هذا القانون مسائل الصيد في المادة  -5

أن منع أي استغ ل أو استكشاف للاروا  الحية في المنطقة االقتصادية إال بإذن من الوزارة 

من الفقرة الاانية من   -أ و ب  -( و قد  أشار  النقطتين 225المختصة في هذا المجال  

إلى العقوبا  المترتبة عن مخالفة الفقرة األولى و التي تتراوح بين غرامة ال  70المادة 

أو العقوبتين معا     سنوا  73زيد عن ليرة قبرصية أو السجن لمدة ال ت 177.777تتجاوز 

ليرة قبرصية أو عقوبة السجن  177.777و في حالة العود فان الغرامة يمكن أن تصل إلى 

وا  أو العقوبتين معا ، وفي كل األحوال يمكن  للمحكمة أن تحكم سن 75لمدة ال تزيد عن 

 بمصادرة السفينة و األدوا  المستعملة والحصيلة التي تم صيدها أثناء القيام بالمخالفة.

و قد سبق للمادة السادسة أن أشار  إلى أن الوزير المختص يقوم  بموجب مرسوم ينشر في 

وا  الحية القابلة لصيدها كما يقوم بتحديد الكمية التي الجريدة الرسمية بتحديد أنواع الار

 يمكن صيدها وهو بذلك تعطي إمكانية مشاركة الدول األخرى  للفارق الذي لم تصده قبرص.

منه ، بحيث أشار    72نظم القانون مسائل استغ ل الاروا  غير الحية في المادة   -6

اف للاروا  غير الحية في المنطقة الفقرة األولى إلى أن منع أي استغ ل أو استكش

االقتصادية إال برخصة صادرة من مجل  الوزراء أو جهة أخرى مختصة طبقا لهذا القانون 

 أو قانون آخر .

إلى العقوبا  المترتبة عن  72الفقرة الاانية من المادة  -أ و ب  -و قد  أشار  النقطتين 

ليرة قبرصية            250.000  تتجاوز مخالفة الفقرة األولى و التي تتراوح بين غرامة ال

سنوا   أو العقوبتين معا ، و في حالة العود فان الغرامة  75أو السجن لمدة ال تزيد عن 

سنوا            17ليرة قبرصية أو عقوبة السجن لمدة ال تزيد عن  577.777يمكن أن تصل إلى 

ن تحكم بمصادرة السفينة  و األدوا  أو العقوبتين معا ، وفي كل األحوال يمكن  للمحكمة أ

 المستعملة والحصيلة التي تم جنيها  أثناء القيام  بالمخالفة على الاروا  غير الحية.

 و في حالة المخالفة المرتكبة من طرف الشخص المعنوي فان الشـخـص الطــبيعي المتواطئ 

 عن المخالفة بنف  الــدرجةمعه من الجهة الرسمية في ترتيب القيام بالمـخالفة يكون مسئوال 

 امةنيقوسـيا أو المحـكمة المختصة إقــليميا أو بحــسب جسـ ةـن لمحكمـوفي كل األحوال يمك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . األجانب و المواطنين القبارصة صالتشريع القبرصي لم يفرق في هذه النقطة بين األشخا -005
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العقوبة طبقا لهذا القانون أو قانون أخر تكون قواعده قد تـم خرقها من بق طأن تالمخالفة  

( ، وحسب 222الطرف المخالف سواء كان شخـص طبيعي أو معـنوي ، أجنبي أو قبرصي  

قانون فان التطابق مع نص اتفاقية قانون البحار ظاهر للعيان ،إال أن هذا ما جاء في هذا ال

القانون اعترضت عليه تركيا و اعتبرته صادرا خرقا للقواعد الدولية وهـذا حسب التصور 

    أعلنت عليه في مذكـرة قدمت إلى أمانة األمم المتحدة . يالذ

 

 0114الفرع الثالث : الموقف التركي من القانون القبرصي لسنة  
 

 

إال أنها تتعامل في  1421تركيا بالرغم من عدم توقيعها على اتفاقية قانون البحار لسنة 

المجال الحالي استـنادا  إلى قواعد القانون الدولي العام ومبادئه ، ولذلك لما صدر القانون 

قامت الدولة التركية بتوجيه   (887ة الدورية لقانون البحار  القبرصي  وتم نشره في النشر

مذكرة إلى أمانة األمم المتحدة تشير فيها إلى ما يفيد االعتراض على ما جاء في هذا القانون   

الجرف ب تعلقفيما يخص أن ما قامت به قبرص قد م  الحقوق القائمة من قبل لتركيا فيما ي

ومن ثم فان تحديد الحدود المشتركة للمنطقة  ،لي العام القاري على أساس القانون الدو

االقتصادية الخالصة في شرق المتوسط يجب أن تتم عن طريق االتفاق المشترك بين 

 ( .882الدولتين المعنيتين على أساس قواعد اإلنصاف   

بالنسبة إلى تركيا هو أن يتم األخذ بعين االعتبار الجرف القاري لهضبة  فواإلنصا 

األناضول والذي يصل إلى غاية الحدود البحرية مع مصر، وهي فكرة ال تشاطرها مع تركيا 

ال اليونان وال قبرص وال حتى مصر ، ولذلك فان قبرص راحت تستامر في ع قا  حميمية 

االقتصادي و الدفاعي من أجل حماية المنشئا  الغازية في مع إسرائيل  في نوع من التحالف 

وهي  ةالمنطقة االقتصادية ،هذا بعد التلويح التركي باستعمال القوة ضد الشركا  األجنبي

معركة يبدوا أن تركيا ستخسرها لي  لضعف قوتها العسكرية و إنما لضعف موقفها إزاء 

 القــانون الدولي  .  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بحيث   1774أفريل  71من القانون الصادر في 11هذا القانون يدخل حيز التنفيذ ب ثر رجعي طبقا لم جاء  به المادة   -006

 .11/73/1774يبدأ السريان بداية من تاريخ          

880  - Bulletin du droit de la mer n° 55/2004/ p 21. 

000 - JOSE-Manuel Sobrino Heredia : L’approche  national en matière  des zones maritimes   

                       en   méditerranée. Op cit -  AFDUDC  N 13/2009 /p7539. 
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  0115التونسي لسنة التشريع  :ثالثالمطلب ال
 

ا للدور الذي تلعبه الاروا  البحرية في االقتصاد التونسي فان اهتمام هذه األخيرة كان  نظر 

سد هذا االهتمام باإلع ن مبكرا بمس لة تنظيم المجال البحري المقابل إلقليمها البري ، وقد ج  

ثم العمل على تنظيم مس لة الوالية ،عن أول منطقة لحماية الصيد في البحر األبيض المتوسط 

على هذه المياه بموجب تشريعا  وطنية ، إال أن تون  كدولة موقعة على اتفاقية األمم 

د وهذا  بتاريخ  ( إضافة إلى التصديق عليها فيما بع224 1421البحار لسنة  نالمتحدة لقانو

، فإنها  راحت تعمل على االستفادة بكل الحقوق المختلفة  التي توليها االتفاقية  14/74/1425

 ةالمذكورة للـدولة الساحـلية  وفي مقدمتها البعد البحري المتعـلق بالمنطقة االقتصادية الخالص

جميع الاروا  المتواجدة وبما أن الحماية التي كانت تكفلها منطقة الصيد المحفوظة  ال تشمل 

أن المساحة في حد ذاتها هي ، في المياه التي يمكن أن تخضع للوالية الوطنية التونسية كما 

قد تم اإلع ن عنه في  ال المنطقة االقتصادية عن ما كاناألخرى مختلفة و أوسع في مج

صادية منطقة الصيد المحفوظة ، فان تون  ارت   أن من حقها اإلع ن عن منطقة اقت

دول لخالصة في المياه التي تقع إلى ما وراء المياه اإلقليمية حتى ولو كان األمر ال يروق 

الجوار خاصة مالطا و ايطاليا التي كانت تفضل الوضع القائم بدال من اللجوء إلى العمل على 

وطنية تقسيم مياه البحر األبيض المتوسط بما من ش نه إدخال الكاير من المياه في الوالية ال

 بعدما كانت إلى وقت قـريب جزء من أعالي البحار.

إال أن التصور التونسي كان مغايرا لوجهة نظر هذه الدول،  ويسعى لحماية الاروا  بكل   

أنواعها إذا كانت ضمن المسافة التي يقر بها القانون الدولي للبحار كحق يمكن للدولة 

الاروا  تحت وصف الحقوق السيادية         الساحلية أن تفرض فيها نوع من الحماية لهذه 

أو الحقوق الوالئية ، خاصة إذا كان يشمل الاروا  غير الحية والتي ال تشملها بالحماية 

 ن إنشاء منطقة اقتصادية خالصة  عـ 1775، ومن أجل ذلك تم اإلع ن في سنة  منطقة الصيد

نت السند القانوني في هذا اإلع ن والتي كا 1421في المياه التونسية وفق معطيا  اتفاقية 

 .عن منطقة اقتصادية خالصة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .17/11/1421للتوقيع وهو األمر الذي تم بتاريخي عرضت فيه على االتفاقية في اليوم األول الذتون  وقعت  -000



447 

 

 الفرع األول :  مميزات القانون التونسي 

 
كان األول من نوعه في المنطقة التي تتوسط الحوض الشرقي    1775التشريع التونسي لسنة 

و الغربي للمتوسط و التي تملك فيه تون  نزاع سابق مع ليبيا متعلق بالجرف القاري، و هو 

أثر على االدعاء بمنطقة اقتصادية كون أن تون  ما عليها هنا سوى التحديد وفق لي  بذي 

نه على الرغم من أ 14/71/1421ما انتهت إليه محكمة العدل الدولية في قرارها المؤرخ 

 تحديد الجرف القاري فقط .متعلق ب

إال أن اإلع ن بمنطقة اقتصادية من ش نه أن يكون ذو أثر على دولة مال مالطا وخاصة  

يقضي  11/71/1771ايطاليا ، أما الجزائر فان هناك اتفاق مبدئي مبرم في الجزائر  بتاريخ 

أما ايطاليا  ، (247  بوضع الترتيبا   المؤقتة المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الطرفين

ومنه فان مس لة المنطقة ، انت لها بعض االحتجاجا  فيما يخص منطقة الصيد فهي من ك

 االقتصادية هي األخرى ست ؤثر على الع قة بين الطرفين .

إال أن الترتيبا  التي تمت بينهما  فيما يخص ضبط مسائل التحديد للجزر االيطالية  

Pantelleria, Lampedusa, Lampione et Linosa, التوتر وعملت على  خففت من حدة

تبسيط قبول المنطقة االقتصادية التونسية طالما لم تتعدى حدود الترتيبا  السابقة في التحديد 

يمكن لنا استخ ص   وفي سياق هذه المعطيا ، البحري القائمة مبدئيا على خط الوسط

 : يالمميزا  التي اتسم بها  القانون التونسي كالتال

مصادقة الجمهورية التونسية على االتفاقية وبذلك فإنها ستكون هي هذا القانون صدر بعد  -1

وقد أشار  أحكام المادة الاانية منه إلى أن الجمهورية التونسية ع ن ، السند القانوني لهذا اإل

 وهذا مــا  1421تمارس الص حيا  المخولة  في اتفاقــية األمم المتحدة  لقانون البحار لسنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مراحل اتسمت في مجملها بالتريث و العق نية بين الطرفين  ةلة التحديد البحري بين الجزائر و تون  مر بعدمس  -001

سنوا  قابلة للتجديد  ثم  17ذو مدة سريان هي  1771ر و لقاعدة خط الوسط  ، وقد كان اتفاق استنادا التفاقية قانون البحا

ليتم التوصل في  70/72/1771تبعه محضر أشغال الفريق التقني المشترك بين الدولتين  الموقع عليه في الجزائر  بتاريخ 

و مصادق  11/70/1711فاق الموقع في الجزائر في األخير إلى تفاق يتضمن ضبط الحدود البحرية بين الدولتين وهو االت

المؤرخة  42/الجريدة الرسمية رقم  12/74/1713مؤرخ في  13/312عليه من طرف الجزائر بمرسوم رئاسي تحت رقم 

 .74ص  11/74/1713في 
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 يجعل من القـانون التونسي يستـند إلى أحكام  القـواعد االتفاقـية للقانـون الدولي في إصـداره . 

نتيجة الستناد القانون التونسي على قواعد االتفاقية  ، وصف المنطقة االقتصادية التونسية  -0

بالخالصة على غرار الصيغة المستعملة في التشريعا  الصادرة من الدول المصادقة على 

 و الذي استـبعد منه وصف الخالصة.   1402وهذا على عك  التشريع الفرنسي لسنة  ةاالتفاقي

التونسي جاء خاص بالمنطقة االقتصادية الخالصة فقط ماله مال التشريع  ننوالقا -0

 البحري.  لالقبرصي  و على عك  التشريع السوري الذي نص عليها في تشريع شامل للمجا

القانون التونسي لم يشر إلى مسافة محددة بمعيار الميل البحري المعتمدة في أحكام الجزء  -4

منه إلى أن هذه المنطقة البحرية تمتد   73واكتفي بالقول في المادة  1421الخام  من اتفاقية 

ميل من  177ذلك إشارة ضمنية لمعيار ( وفي 241إلى الحدود التي يخولها  القانون  الدولي 

    عتمدة في االتفاقية للتحـديد في حالة التـقابلومن جهة أخرى إلى قبول المعايير الم  ، جهة 

تصور  دول الجوار فانه يمكن إعطاء  اعتماد معيار خط الوسط مع أو التجاور، و إذا تم

 تقريبي للمنطقة االقتصادية الخالصة التونسية الملونة باألزرق في الخريطة أدناه.  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  -ما يسمح به القانون الدولي -استعمل نف  المعيار  وهو  1774التشريع الليبي لسنة   -000
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منه  إلى اعتماد  آلية االتفاق  كطريقة يتم  بواسطتها   73أشار القانون التونسي في المادة  -5

ديد ول المجاورة المعنية بهذا التحتصادية التونسية مع الدحديد الحد الخارجي للمنطقة االقت

مبرمة مع عدم المساس باالتفاقيا  الدولية ذا  الصلة ال راألخذ بعين االعتبا عن طريق

 إلى احترام التحديد البحري  السابق خاصة مع ايطاليا . وهي إشارةالدولة التونسية من قبل ، 

التشريع التونسي لم ي تي دقيقا في وصف الحقوق المترتبة للجمهورية التونسية بموجب  -6

( ولذلك أشار في 241هذا القانون انط قا من التدقيق الوارد في الجزء الخام  من اتفاقية  

 ي بموجب أوامر تطبيقية لتنفيذ هذا القانون. الفصل الرابع إلى مس لة الضبط المستقبل

القانون التونسي على الرغم من أنه نص على إنشاء إطار شامل يضم جميع  -0

نه لم يقم ية بما فيها الاروا  الحية  إال أاالختصاصا  على الاروا  في المنطقة االقتصاد

بإلغاء القانون المتعلق بإنشاء منطقة الصيد الخاصة المشار إليها في القانون الصادر في 

 (  وأبقى قواعدها سارية المفعول و هـو في هذا لم يسلك 243في الفصل الخام  منه  1403

  2و 5،  4الفصل الذي أشار إلى إلغاء  1421االتجاه الذي سار عليه التشريع المغربي لسنة 

منطقة الذي أنش   1403مارس  71المؤرخ في  -1-03-111-رقم ظهير الشريف من ال

و المتعلق  1403المؤرخ في  1-03-155إال أنه أبقى العمل بالقانون  ، الصيد الخاصة

المشار إليها في القانون   -بتنظيم الصيد البحري مع تغيير التسمية من منطقة الصيد الخاصة

مـنطقة االقتصادية الخالصة،وهو أحسن ما فعل ساعتها المشرع إلى تسمية ال 155-03-1

المغربي  إال أن التداخل الذي يظهر أنه م حدث بموجب القانون الحالي بين المنطقتين سيتم 

 وامـر التطبيقية المـشار إليها في الفصل الرابع من القانون.إزالته حتما  مستقب  بموجب األ

السادس منه أشار إلى إلغاء العقوبا  السالبة للحرية الواردة القانون التونسي في الفصل  -0

  31/71/1444الصادر في  لق بمـمارسة الصـيد البحريــالمتع قــانونفـي الباب الاالث من ال

 و التي كانت تشـــير إلى عقوبة السجن التي 35، 34، 33وهي العقوبـا  الواردة في الفصل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نه كان أكار دقة من إال أ 1421م اعتماده على اتفاقية على الرغم من عد 1773التشريع السوري الصادر في سنة  -000 

 القانون  التونسي في مسالة حقوق الدولة الساحلية في المنطقة االقتصادية الخالصة .        

 الرائد الرسمي / 44/1403( تحت رقم 540صدر القانون المتعلق بتحديد المياه اإلقليمية   71/72/1403بتاريخ  -000

 .12/70/1451الاالث من القانون الصادر في والذي بدوره يحيل إلى الفصل  1312ص - 1403لسنة   14العدد        
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، فتم إلغاء عقوبة ( 244 يوم  و سنة سجن  لكل من خالف تنظيما  الصيد  12تتراوح بين 

يكون متطابق مع  1775الحب  مع اإلبقاء على عقوبة الغرامة  فقط ، وهو بهذا  أي قانون 

( وألغى كل العقوبا  245ية القانون الفرنسي الذي أبقى العمل فقط بنظام الغرامة المال

السالبة للحرية ، و هو التصور اآلخر الذي يتماشى و قواعد االتفاقية التي لم تشر إلى هذا 

النوع من العقوبا  رغم أن هذا الموضوع تمت مناقشته خ ل جلسا  المفاوضا   داخل  

ل قواعد االتفاقية  المؤتمر الاالث إال أن غالبية الدول رفضته ، وبالرغم من عدم إقراره داخ

فان هذا لم يمنع الدول من النص على  عقوبة الحب  في تشريعاتها الداخلية  المنظمة للصيد 

 بغض النظر عن جنسية السفينة مال التشريع الجزائري و األمريكي. 

 

 الفرع الثاني:اختصاصات الجمهورية التونسية في المنطقة االقتصادية الخالصة 

 

، فانه  1421نه جاء استنادا للقانون الدولي للبحار و يشير إلى اتفاقية مادام أالتشريع التونسي 

وهو حرٌص من طرف المشرع  ، ةمن الضروري أن يكون متطابق مع قواعد االتفاقي

التونسي مادام أنه أكد على ضرورة التطابق عندما أخذ كمصدر للحقوق في هذه المنطقة 

في النشرة الدورية لقانون البحار  ننشر هذا القانو، وقد عملت تون  على  1421اتفاقية 

( ، لكن كل هذا ال يمنع من التطرق إلى نصوص القانون التونسي وفق دراسة مقارنة 242 

 :  يمع غيره من التشريعا  المتوسـطية في مجال االختصاصا  المخولة وهذا كالتال

تمارس  حقوق سيادية في هذه  أشار الفصل الااني  من القانون أن الجمهورية التونسية -0

المنطقة  متعلقة  بمجال استكشاف واستغ ل والمحافظة  و إدارة كل  الموارد الطبيعية  الحية 

 منها أو غيـر الحية  في المياه الـتي تعـلوا قاع البحر و فـي قاع البحر وبـاطـن أرضه أيـضا .

األمم المتحدة لقانون  ةا  اتفاقيللجمهورية التونسية كل الص حيا  األخرى التي تخوله -0

 وهي مجموعة من الحقوق فضل فيها المشرع التونسي أن يستند فيها إلى  1421البحار لسنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1207ص -  1403لسنة   41لرائد الرسمي / العدد ا -004

 

 كمرادف  -خطية  -يستعمل لفظ  31/71/1444الصادر في  بمـمارسة الصـيد البحري قـانون التونسي المتعــلقال -005

 . للغرامة  المالية        
896 - Bulletin du droit de la mer n° 58/2005  - p 19.   
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 أحكام االتفاقية بدال من تعدادها وذكرها لفظا في القانون ومن بين هذه الحقوق التي لم تذكر:   

النشاطا  األخرى متعلقة باالستكشاف واالستغ ل االقتصادي في هذه المنطقة البحـرية   -

 /أ.1/  52لنشــاط إنتار الطاقة من المياه والتيارا  البحرية والرياح المــشار إليها فـي المادة 

 حق متعـلق بإقـامة الجــزر االصطــناعية والمنشـئا  و التركيبا  واستعمالها في المنطقة.  -

 حق متعلق بتنظيم مجال البحث العلمي البحري في المنطــقة االقتصادية الخالصة المعــلنة.  -

حق متعـلق بالمحـافظة على المحيط البحــري الحــيوي  في المنطــقة االقتصادية الخالصة.   -

بما  نسيتم ضبطها  بموجب أوامر تطبيقية لهذا القانو األولى أنهاالفقرة  الحقوق أشار هذه 

 فيه إنشاء مناطق صيد خاصة أو مناطق حماية الصيد أو مناطق حماية البيئة . 

الخام  من القانون مراعاة الجمهورية التونسية أثناء ممارستها لحقوقها      أقر الفصل  -0

( في المنطقة االقتصادية الخالصة حقـوق الـدول األخـرى التـي 240و أدائها لواجباتها 

لها ، و أشار الفصل الخام   إلى حرية الم حة  بالتسمية فقط دون  1421أقـر  بها اتفاقية 

ن االفصل يفهم منها أن ذكر الم حة كهذا ، لكن الصيغة الواردة في ذكر الحقوق األخرى 

وحقوق  -والية تكلمت بصيغة الجمع إلى مفي صورة ماال ال التخصيص بدليل أن الجملة ال

مما يعني أن األمر متعلق حتى بالحقوق التي لم يتم  -الدول األخرى المشار إليها في االتفاقية 

 ع األنابيب و الكاب   التي أقرتها االتفاقية في موادها.  ذكرها مال حق التحليق و وض

لم يشر القانون التونسي إلى التزاما  الدول األخرى التي يجب أن تلتزم بها كاحترام  -4

 للدولة الساحلية أثنـاء ممارسة الحقـوق التي أقــرتها االتفاقـية في المنـطقة.  ةالقوانين التنظيمي

ونسي إلى مس لة تنظيم استغ ل الاروا  غير الحية على غرار ما أشار لم يشر القانون الت -5

إليه بقواعد خاصة في مسائل الصيد في الفصل الرابع الذي أحال إلى القوانين الخاصة 

بالصيد ، مما يجعل من القانوني التونسي في هذا الصدد مقتضب و مختصر مقارنة 

 أو القبرصي الذي كان أكـار تنظيما و تحديدا.  مــال التشــريع السوري ىبالتشـريعا  األخـر

و هذه هي الصفة البارزة في التشريع التونسي الذي جاء مختصرا و يتضمن اإلحالة على 

 قواعد اتفاقية قانون البحار أكار من اإلع ن عن إنشاء منطقة اقتصادية خالصة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .باإلشارة إلى واجبا  الجمهورية التونسية وعدم االكتفاء باإلشارة إلى حقوق الدول األخرى  يانفرد التشريع التونس -000
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 الفرع الثالث : موقف دول الجوار من القانون التونسي 

 

إلى أن القانون التونسي عمل على اإلحالة على أحكام االتفاقية أكار من إنشاء سابقا أشرنا 

         حدودها البحريةنت تون  قد سبق لها و أن نظمت منطقة اقتصادية خالصة ، ولئن كا

لة النزاع القديم مع ايطاليا  وقبرص لم يعد جارتين ليبيا و الجزائر ، فان مس و البرية مع ال

، وهذا بسبب أن دول جوار تون  من الناحية البحرية كلها  هصور القديم لقائما حسب الت

وليبيا هي من قامت  ما عدا ليبيا التي لم تصادق فقط لكنها موقعة  ، 1421أطراف في اتفاقية 

لة النزاع الحدودي البحري بموجب قرار محكمة العدل بفض مس ، تون  منذ البداية مع 

لجان مشتركة توصلت وضوع تمت تسويته بطريقة  توافقية عن لمفا، الدولية ، أما الجزائر 

في حل جميع التعقيدا  التقنية، لينتهي األمر باتفاق  وصف ب نه  عبارة عن خطوة من أجل 

 . الحدودية البحرية  ( المعروف بتعقيد نزاعاته242البحر األبيض المتوسط  

رتبط مع ايطاليا أكار من أي دولة أما فيما يخص قبرص فان مشكل التحديد بالنسبة لها م 

أخرى كون أن استعمال معيار خط الوسط مع تون  يضع حد ألي مشكل بينهما مادام أن 

تطبيقه هو مسالة سهلة النعدام أي مجال من مجاال  الظروف الخاصة ، يبقى الوضع مع 

من   La Mammelloneايطاليا هو الذي كان النزاع فيه  ظاهر للعيان خاصة حول منطقة 

حيث اعتبارها محمية ايطالية أو جزء من منطقة الصيد أو من المنطقة االقتصادية الخالصة  

يضمن تحديد  11/72/1401ي فالتونسية ، وقد سبق لكل من ايطاليا و تون  أن وقعتا اتفاقا 

الجرف القاري بينهما باالعـتماد على نظـام خط الوسط ك ساس للتحديد ، باستاناء المياه 

أين تم  Pantelleria, Lampedusa, Lampione et Linosa اإلقليمية ألربعة جزر هي 

البحري  استعمال  آلية الخطوط دائرية حولها دون أن تتحصل على األثر الكامل  في التحديد

مما يستبعد أي أثر لها على المنطقة محل النزاع و يجعل من إنشاء المنطـقة االقتصادية 

تحصـيل حاصل ، وبذلك تم إنهاء المشكل بين الطرفين مع اإلقرار باتفاقا  خاصة متعلقة 

 بمجال الصيد .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
890- Jérémy Drisch : accord Algérie –Tunisie : un pas pour la méditerranée 

                                    In- le blog de Linium international-2009. 



442 

 

  0100المطلب الرابع : التشريع  اللبناني لسنة   

 
 

تمت اإلشارة فيما سبق إلى النزاع البحري بين لبنان و إسرائيل  المنصب على الحدود 

تسارعة بعد االكتشافا   الجنوبية بالنسبة للبنان ، هذه الحدود التي ظهر  أهميتها بطريقة م 

في الحوض الشرقي للبحر األبيض المتوسط  بعدما كانت غالبية الدول  ةالبترولية و الغازي

المتوسطية مترددة بعض الشيء و لمدة طويلة فيما يخص اإلع ن عن منطقة اقتصادية 

خالصة  في مياهها البحرية ،  ولذلك وجدنا دولة مال قبرص عملت على تسوية مشاكل 

هذه  بدأ  قدو ، ي وراء البحر اإلقليميحدودها مع دول الجوار فيما يخص المياه التي ه

لتنتهي باالتفاق ،  1770ثم االتفاق مع لبنان في سنة ،  1773باالتفاق مع مصر سنة  التسوية

 (.244وهو االتفاق الذي تحتج عليه الدولة اللبنانية  ،  1717مع إسرائيل في سنة 

وهذا التسارع في المعطيا  هو من دفع بلبنان إلى نوع من الخط  في ترسيم الحدود بالدقة 

المطلوبة التي انجر عنها ضياع منطقة بحرية ادعت فيما بعد إسرائيل أنها جزء من مياها 

البحرية كونها اعتمد  في التحديد ما تم االتفاق عليه كحدود بين قبرص ولبنان في النقطة 

في الوقت الذي يصر فيه لبنان على أنها نقطة ثنائية بينه وبين ، ها نقطة ث ثية واعتبرت 71

، إال أن لبنان  13كلم وهي النقطة  10قبرص فقط و أن النقطة الا ثية تقع إلى الجنوب بـ 

راح يدعم ترسانته التشريعية بمجموعة من القوانين المنظمة للمجاال  البحرية  وفقا لقواعد 

بتاريخ  1421ولي العام ، كون أن لبنان وقع على اتفاقية قانون البحار لسنة القانون الد

، ولذلك جاء  قوانينه 75/71/1445وأتبع ذلك بالتصديق على االتفاقية في  70/11/1424

وهي التشريعا  التي بموجبها أعلن لبنان عن إنشاء منطقة ، مستندة إلى القواعد االتفاقية 

اهه البحرية  ثم اتبعها فيما بعد بتشريع آخر يتضمن تحديد حدود اقتصادية خالصة قبالة مي

و هذا ما سيكون محور الدراســة في النقاط التالية مع إبراز ، المنطقة االقتصادية 

وكذا الص حيا  التي تملكها الدولة  ، ومميزاتها مقارنة بالتشريعا  األخرى خصوصيتها

 أثر كل ذلك في الع قا  مع الدول المجاورة .و، اللبنانية في المنطقة  المعلن عنها  

                                                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
244 - Ugo CHAUVIN- les  ressources énergétiques de la discorde au levant- 

                                             La revue géopolitique -online- -31/05/2013. 
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  الفرع األول: قانون تحديد و إعالن المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية

  

الخاص بتحديد وإع ن المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية  نالقانو ةاللبناني ةأصدر  الدول 

، وهذا  (477  1711لسنة  123والذي جاء  تحت رقم    12/72/1711و هذا بتاريخ 

القانون صدر بعد اإلع ن عن االتفاق المبرم بين كل من قبرص و إسرائيل حول مجال 

االتفاق الذي لم ي خذ بعين االعتبار المعطيا  الخاصة  تحديد الحدود البحرية بينهما ، وهو

قد أرسلتها  ةبقياس الحدود الجنوبية للمنطقة االقتصادية الخالصة و التي كانت الدولة اللبناني

تضمنت  14/70/1717إلى سكرتارية األمين العام  لألمم المتحدة بمذكرة  مؤرخة في 

( غير تلك المشار إليها في 471ان وفلسطين  إحداثيا  جديدة فيما يخص خط الوسط بين لبن

جنوبا من  13أين تم تحديد النقطة  1770في االتفاق الموقع بين قبرص و لبنان في سنة 

  14/17/1717المشار إليها في االتفاق  ثم اتبع ذلك بمذكرة أخرى مؤرخة في  1النقطة 

 ( .471  71النقطة وفي اتجاه  13إلى شمال النقطة  15و  10تتضمن استحداث النقاط

 B1الذي بدأ  بتحديد خط األساس أين اعتمد النقطة  123في هذا اإلطار صدر القانون  و

كقاعدة أسـاس لقياس األبعاد  1/1المتواجدة في الساحل اللبناني  و قام بذكرها في المادة 

الداخلية  البحرية في الجنوب ،و بعد ذلك شرع في تعداد األبعاد البحرية بداية من  المياه 

لت تي المادة السادسة لتعلن عن إنشاء المنطقة  المياه اإلقليمية ثم المنطقة المتاخمة ،

الغربية و الجنوبية في  ،االقتصادية الخالصة باعتماد خط الوسط بالنسبة للحدود الشمالية 

صيغة  النقطة الواقعة على المسافة ذاتها من أقرب النقاط على ساحل كل من الجمهورية 

  71اللبنانية..  والتي هي بدورها تقاس من خط األساس المعتمد في الفقرة الاانية من المادة 

 فاقية.ثم حدد  االختصاصا  والحقوق فيها على الوجه المشار إليه في قواعد االت

من القانون إلى أنه سيتم تعيين حدود المناطق البحرية المخـتلفة  10وقد أشار  المادة   

بموجب مراسـيم خاصة وهو ما لم يطل انتظاره فيما يخص المنطقة االقتصادية إذ صدر 

 .123المرسوم التنفيذي الخاص بتحديدها بعد أقل من شهرين من صدور القانون رقم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3177ص -15/72/1711/  34الجريدة الرسمية اللبنانية /العدد  – 011

900 - Bulletin du droit de la mer- n° 73/2017  P 43. 

900 - Bulletin du droit de la mer- n° 74/2012  P 29. 
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 الفرع الثاني : مرسوم تحديد حدود المنطقة االقتصادية الخالصة اللبنانية 

 

من القانون اللبناني القاضي بتحديد وإع ن المناطق  10هذا المرسوم  جاء تنفيذا للمادة 

 (    473  2433تحت رقم  71/17/1711البحرية للجمهورية اللبنانية حيث صدر بتاريخ 

و الذي تضمن تحديد الحدود الخاصة  بالمنطقة االقتصادية الخالصة اللبنانية فقط دون غيرها 

و قد اعتمد هذا المرسوم ، 123/1711البحرية األخرى المذكورة في القانون رقم من األبعاد 

البريطانية تحت    ةفي التحديد البحري على  الخريطة البحرية الدولية  الصادرة عن األدميرالي

( ثم أشار  المادة الاالاة منه إلى أن التحديد 474من رأس التين إلى اسكندرونة   123رقم 

بل للتعديل في حالة توفر معطيا  دقيقة من خ ل التفاوض مع دول الجوار  الحالي هو قا

 . يمما يجعل من التحديد الحالي غير نهائ

ولقد صدر مع هذا المرسوم  ملحقين اثنين  خاصين باإلحداثيا  المتعلقة  بالحدود الخارجية  

للمنطقة االقتصادية اللبنانية فيما يخص الجها  الا ثة ، الجنوبية و الغربية والشمالية ، وهي 

ة ك قصى نقطة في الحدود الجنوبية البحري 13اإلحداثيا  التي أخذ  بعين االعتبار النقطة 

     14وبينهما توجد النقاط    71للبنان في اتجاه الغرب وهي النقطة التي تقع جنوب النقطة 

وهي نقاط حسب التشريع اللبناني مشتركة بين لبنان وفلسطين ، بينما من الناحية   15و 

في مواجهة الحدود الشمالية البحرية مع الجمهورية   70الشمالية فقد تم استحداث النقطة 

ة و التي اعترضت عليها سوريا فيما بعد  كما سنرى ، وقد قامت الدولة اللبنانية السوري

 14/17/1711بإخطار األمين العام لألمم المتحدة باإلحداثيا  الجديدة بموجب مذكرة في 

( وبذلك يكون لبنان قد قام باعتماد تحديد أحادي الجانب في مواجهة دول الجوار مع 475 

المسبق أن هذا التحديد يشكل تطابق  معديل لهذا التحديد ، خاصة مع العلاإلقرار بإمكانية الت

مع ادعاءا  دول الجوار بما فيها  الكيان اإلسرائيلي والتي رسمت استنادا للتحديد البحري  

 .  1بين لبنان وقبرص وهو التحديد الذي يرفض لبنان المصادقة عليه بسب موقع النقطة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3002ص -13/17/1711/  40ـــ الجريدة الرسمية اللبنانية /العدد 010

 ل قياساتها األخرى .هذا التحديد في المادة الاانية من المرسوم هو ما اعتمدته الدولة اللبنانية في ك-014

 905 - Bulletin du droit de la mer- n° 74/2012  P 29. 
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 الفرع الثالث:  مميزات التشريع اللبناني 

 

ومن   1421أي بعد التصديق من طرف لبنان على اتفاقية  1711صدر التشريع اللبناني  في 

إليها المؤتمر الاالث ثم فانه ينتظر منه أن يكون  متطابق مع كل التصورا   التي خلص 

وبذلك يمكن لنا أن نجمل   ةلقانون البحار و االتفاقية المصادق عليها من طرف الدولة اللبناني

 مميزا  هذا التشريع في النقاط التالية:

تفاقي مال هذا القانون  يستند إلى قواعد القانون الدولي اال من حيث السند القانوني ، -1

 123التشريع السوري  ، فالمادة األولى من القانون رقم  التشريع القبرصي و على عك 

تشير إلى أن  تحديد المناطق البحرية اللبنانية بما فيها المنطقة االقتصادية الخالصة  يتم طبقا 

 ع.هي السند القانوني لهذا التشريوالتي   1421لسنة  انون البحاراقية قألحكام اتف

، بحيث  1421التشريع اللبناني أخذ تقسيما تقريبا مشابه للتقسيم الوارد في اتفاقية  -0 

استعمل التدرر من المياه الداخلية   ثم البحر اإلقليمي إلى غاية الوصول إلى الجرف القاري  

ن ليتطرق فيما بعد للبيئة البحرية وحماية اآلثار البحرية كما هو متبع  تقريبا في اتفاقية قانو

 . 1421البحار لسنة  

التشريع السوري لم ي تي خاص باإلع ن عن المنطقة االقتصادية الخالصة فقط بل  -0

تضمن جميع المجاال  البحرية بداية من المياه الداخلية إلى غاية الجرف القاري كما تطرق 

 رية  ككل.   إلى ص حيا  لبنان وفق ما ينص عليه القانون الدولي للبحار في هذا المناطق البح

ميل بحري كحد أقصى لعرض المنطقة  177التشريع اللبناني اعتمد معيار مسافة  - 4

 االقتصادية الخالصة بطريقة متطابقة مع التـشريع القـبرصي ومخـتلفة عـن القـانون التونسي. 

نطقة التشريع اللبناني  أشار  إلى الكيفية التي بواسطتها  سيتم  تحديد الحد الخارجي للم -5

االقتصادية في مواجهة دول الجوار و هذا عن طريق معيار خط الوسط وقد أفرد لذلك المادة 

أ و ب  وذكر الدول المجاورة بالتسمية سوريا ، قبرص و فلسطين  دون ذكر  ةفي الفقر 72

صدر بتاريخ ( كما أتبع مسالة التحديد فيما بعد بموجب مرسوم خاص 472إسرائيل  

 يحدد الحدود الخارجية بدقة وبطريقة منفردة . 2433قم تحت ر 71/17/1711

 ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ها من الجنوب توجد دولة واحدة فقط اسمها فلسطين.الدولة اللبنانية ال تعترف بوجود دولة اسمها إسرائيل و بالنسبة ل -016
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التشريع اللبناني  كان  محل اعتراض من طرف دول الجوار كونه عمد في اإلحداثيا   -6

ومياه دول الجوار في الشمال      ةالمقدمة  إلى وضع التداخل بين المنطقة االقتصادية اللبناني

والجنوب أين اعـتبر أن تلـك المـياه تشكل في نظر السلطا  اللبنانية جزء مــن منطقتها 

، في الوقت الذي ترى الدول األخرى أن التحديد المنفرد لمنطقة مشتركة م   االقتصادية

ا يخصهم كما سنرى فيما بحقوقهم البحرية  وبالتالي فان ذلك التحديد سيكون من دون أثر فيم

في المنطقة المعلنة لم تكن  ةبعد ، ومهما يكن فان االختصاصا  التي تتمتع بها الدولة اللبناني

 و هذا حسب معطيا  الفرع الموالي:  1421لتخرر عن النطاق العام الوارد في اتفاقية 

 

 الفرع الرابع : اختصاصات الدولة اللبنانية  في المنطقة االقتصادية الخالصة   

 

 

البحار وأكد على أن  نإلى اتفاقية األمم المتحدة لقانو 123/1711لقد أشار القانون رقم  

 ياألبعاد البحرية اللبنانية يتم تحديدها  تطبيقا ألحكام هذه االتفاقية ،وبذلك عمل التشريع اللبنان

 -( و بعد مصادقة لبنان عليها 470الصادر بعد دخول االتفاقية حيز التنفيذ في حد ذاتها  -

على أن يكون متطابق مع االتفاقية في حدود المعطيا  التي تضمنها و التقسيم الذي اعتمده 

  وبذلك جاء  هذه االختصاصا  المعلن عنها وفق ما يلي:

منه حقوق سيادية   71فقرة 70للدولة اللبنانية حسب المادة   123يعطي القانون رقم  -0

لغرض استكشاف واستغ ل الموارد الطبيعية  البحرية  الحية منها والغير حية  للمياه التي 

تعلوا قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه مع الحق السيادي في حفظ هذه الموارد و إدارتها 

طة األخرى المتعلقة  تعطي للبنان حق سيادي على  كل األنش  70فقرة من المادة نف  ال -0

واالستغ ل االقتصادي في هذه المنطقة مال نشاط إنتار الطاقة من المياه باالستكشاف 

 /أ مـن االتفــاقية.71فقر 52والتيارا  البحرية والرياح وهو ما يشكل التطابق مع نص المادة 

حقوق والئـية  في كل المواضيع المشار  71فقرة  70حسب المادة  ةلبنانيتملك الدولة ال -0

 ، والمقصود هنا هي الـحقوق الواردة في نص  1421إليها في األحكام ذا  الصلة من اتفاقية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، إال أن هــذا التاريخ هو تاريخ        75/71/1445من القـــانون تشير إلى دخــول االتفاقـــية حيز التنـــفيذ  في  71المادة  -010

 فقط  نالمصادقة من طرف لبنان مما يعني دخول حيز التنفيذ الخاص بلبنا         
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/ب  وهي الحقوق التي نظمها التشريع اللبناني حسب المعطيا  الواردة في 71فقر 52المادة 

 مواده وفق األحكام التالية : 

حق والئي متـعلق بإقـامة  واستعمال الجزر االصطناعية والمنشئا  و التركيبا  وهو  -أ 

إلى أن هذا النوع من  منه بحيث تمت اإلشارة 11الحق الذي نظمه هذا التشريع ب حكام المادة 

إقامته كما تجيز تنظيم إقامة و تشغيل و استخدام هذه  ةالجزر  و التركيبا  يحق للدولة اللبناني

الجزر من الغير دون تحديد لجنسيته ، إال أنه ال تسمح بإقامتها إال في المنطقة االقتصادية   

وانين اللبنانية في كل ما أو الجرف القاري دون األبعاد البحرية األخرى ، وهي تخضع للق

 الجمركية، الضريبية ، الصحية ، البيئية والهجرة إضافة ألنظمة الس مة. ةيتعلق  باألنظم

منه        15حق والئي فيما يتعلق بالبحث العلمي ، و قد نظمه التشريع بموجب المادة  -ب 

ل البحث العلمي  و تبادل و التي أشار   إلى أن الدولة  اللبنانية تعمل على تشجيع كافة أشكا

التكنولوجيا البحرية  و التعاون مع الدول األخرى  أو مع المنظما  الدولية عبر برامج بحث  

تهدف إلى تحقيق أغراض سلمية تصب في مصلحة اإلنسانية جمعاء ، وهنا تجد اإلشارة إلى 

الذي أشار ، تها هو الوحيد ضمن التشريعا  المتوسطية التي تمت دراس يأن التشريع اللبنان

 تكون الغاية منهإلى أن الهدف من البحث العلمي في مياه المنطقة االقتصادية  يجب أن 

 . 1421من اتفاقية  11تحقيق مصلحة اإلنسانية جمعاء على غرار الفلسفة الواردة في الجزء 

 منه  13 حماية البيئة البحرية و المحافظة عليها و هو حق نظمه التشريع بمـوجب الـمادة -ر 

أين تم الت كيد على أن الدولة اللبنانية تقوم باستغ ل مواردها الطبيعية في البحر طبقا 

من التشريع  يتكلم عن االلتزام  13اللتزامها بحماية البيئة ، و تجدر الم حظة أن نص المادة 

 ن الوالية فقطتــتكلم عـ 70/ر من المادة 1بالمحافظة على البيئة  البحرية في حـين أن الفقرة 

أن الدولة اللبنانية  تمارس الحقوق والواجبا  األخرى  73فقرة  70كما أضافت المادة 

المنصوص عليها في اتفاقية األمم المتحدة  لقانون البحار حسب مقتضيا  الجزء الخام    

ه من االتفاقية  التي حدد  أيضا حقوق دول الغير و التي أقر التشريع اللبناني باحترام هذ

 (.472الحقوق التي تملكها الدول األخرى في المنطقة االقتصادية الخالصة طبقا للقانون  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فيما يتعلق بالحريا  األربع . 1421من اتفاقية  52اإلشارة إليه في المادة يقصد بهذه الحقوق ما تمت  -010
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مس لة استغ ل  الاروا  الكامنة  70حدد التشريع اللبناني في الفقرة األخيرة من المادة  -4

في قاع البحر و باطن األرض في مياه المنطقة االقتصادية وفق أحكام المواد المنظمة 

          73فقرة  52لك يكون قد اتبع األحكام الوارد في نص المادة وهو بذ، للجرف القاري 

 مـن االتفاقـية  التي أحـالت بـدورها عـلى أحـكـام الجـزء السـادس المتعـلق بالجـرف القـاري. 

التشريع اللبناني  لم يتطرق  لموضوع  الصيد في المنطقة االقتصادية على الرغم من  -5

فضل  يويبدوا أن المشرع اللبنان األخرى طبقا ألحكام االتفاقية ،إقراره لحقوق الدول 

 التطرق للموضوع بقانون خاص عك  ما ذهبت إليه بعض التشريعا  السابقة الدراسة.  

ضوء اتفاقية قانون  ىلمجال حماية التراث المغمور بالمياه عل  تطرق التشريع اللبناني -6

 الخاصة بحماية التراث المغمور بالمياه.  1771كو لسنةوكذا اتفاقـية اليونس 1421البحار لسنة

والمتطلع لهذه االختصاصا  المشار إليها أع ه فإننا نجد أنها جاء  وفق السياق العام 

للقانون الدولي للبحار ، و لم تخرر الدولة اللبنانية عن التزاماتها المترتبة عن التوقيع           

ال أن اإلحداثيا  التي قدمتها على أساس أنها تشكل الحدود ، إ1421و التصديق على اتفاقية 

الخارجية للمنطقة االقتصادية الخالصة ،هي ما كان محل اعتراض من طرف دول الجوار 

وفق اإلع ن عن مواقف رافضة لما أقدمت عليه الدولة اللبنانية من تحديد للحدود البحرية 

 ها في الفرع الموالي .بطريقة انفرادية وهي المواقف التي نتطرق إلي

 

 الفرع الخامس: ردود فعل دول الجوار على التشريع اللبناني 

  

 

لبنان لديه حدود بحرية مع  ث ثة دول ، اثنتان منها ليست طرف في اتفاقية األمم المتحدة 

الدولتين لهم تطلعا  بحرية  فيما يخص  هذهلقانون البحار  وهي سوريا و إسرائيل ،إال أن 

المنطقة االقتصادية ، فإسرائيل لم تقم بإصدار أي تشريع في هذا األمر  إلى غاية تاريخ هذه 

الخارجي للمنطقة االقتصادية مع قبرص بموجب اتفاق  دالدراسة ،إال أنها قامت بتحديد الح

اإلحداثيا   تشكل الحدود   كما قامت بإخطار أمانة األمم المتحدة بمجموعة من 1717

  . الحـدود مع لبنان عند( 474الشمالية للبحر اإلقليمي و المنطقة االقتصادية الخالصة  

 ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
900 - Bulletin du droit de la mer- n° 02/2011  P 32. 
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التصرف  اعتبرته الدولة اللبنانية ماابة تعدي على المياه اللبنانية وسيادتها  كون أن تلك  ذاه

ومن ثم  31أين اعتمد  إسرائيل النقطة  B1 ةاإلحداثيا   تقع شمال النقطة البرية اللبناني

استنادا ل تفاق  71يترتب بالنتيجة عنه االخت ف في البحر أين اعتمد  إسرائيل النقطة 

بينما ترى الدولة اللبنانية  أن النقطة الا ثية تقع إلى الجنوب  ، 1770القبرصي اللبناني في 

( مؤرخة في 417المتحدة   وقدمت على ذلك مذكرة إلى أمانة األمم 13في النقطة 

تتضمن الت كيد على التحديد اللبناني وتستنكر التحديد اإلسرائيلي ، إال أن  73/74/1711

في االتفاق القبرصي هي تعبير رسمي من طرف السلطة  71إسرائيل مصرة على أن النقطة 

     .ياه اإلسرائيليةومن ثم فان جنوب هذه النقطة ال توجد إال الم، و إقرار  من طرفها   ةاللبناني

صعد أكار مسالة التحديد و يبدوا أن حقول الغاز و البترول المكتشفة في هذه المياه  ست  

المقدمة و رفض األمم المتحدة االضط ع  ةالبحري  خاصة مع فشل الوساطة األمريكي

سيصعب بتحديد الحدود البحرية بينهما كما سبقت اإلشارة إليه ، وفي ظل هذه المعطيا  فانه 

على لبنان استغ ل الجزء المتنازع عليه  والذي يبدوا أنه وافر بالاروا  الغازية التي تقوم 

، وهي بذلك ال تعطي أية بادرة للحل      dalit وحقل   tamarإسرائيل باستخراجها في حقل 

عضلة أكار بين الطرفين وهي المس لة التي تتضمن في األصل نزاعا بريا  لم   مما ي عقد الم 

 قريب.م فان حل النزاع البحري  لي  له أفق يجد ح  لمدة طويلة ، ومن ث

أما فيما يخص الجانب السوري فهو اآلخر سبق له وأن أعلن عن منطقة اقتصادية خالصة   

، ولما قامت السلطا  اللبنانية   1773ا في سنة استنادا إلى قواعد القانون الدولي العرفي  وهذ

المتضمن تحديد حدود المنطقة االقتصادية  2433بإخطار أمانة األمم المتحدة بالمرسوم 

في مواجهة المياه السورية  ـ احتجت الحكومة  70الخالصة اللبنانية  والذي استحدث النقطة 

(  تستنكر التحديد 411ألمم المتحدة  السورية عن طريق مذكرة موجهة إلى األمانة العامة ل

األحادي الجانب و تشير إلى عدم اعتراف سوريا بهذا التحديد الذي يبقى في نظرها عبارة 

، مما يجعل من  1773عن تشريع داخلي ال يلزمها في شيء متمسكة بالتشريع السوري لسنة 

 الناحية الغربية.  التشريع اللبناني محل نزاع في الشمال و الجنوب إال أنه راتب من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

901 - Bulletin du droit de la mer- n° 00/2013  P 31. 
 

900 - Bulletin du droit de la mer- n° 25/2015  P 32. 



574 

 

 0100لسـنة سي ـرنـشريع الفـ: الت خامـسالمطلب ال  

 
 

مع اسبانيا متعلقة   المتوسطيةتملك فرنسا كما أشرنا سابقا مشاكل حدودية بحرية في الواجهة 

  Golf du lion التي سيتـم استعمالها في التحديد بين الطرفـين على مستـوى خليج  ةباآللي

التحديد البحري بين الدول يجب عن يتم عبر االتفاق بين الطرفين  وضوعترى ب ن م ففرنسا 

وهو ما يعني استبعاد أية إمكانية إلى استعمال طريقة تساوي ، للوصول إلى حل منصف 

وهذه  ، األبعاد أو خط الوسط في التحديد المستعمل من طرف اسبانيا في المنطقة المعنية

     رية تتضمن التطابق في االدعاء بالسيادةالوضعية ستؤدي حتما إلى وجود مساحا  بح

 .شكل حالة اخت ف يترتب عنها نزاع رسمي في مجال التحديد البحري وهو ما ي  

حماية الصيد في البحر  هذا النزاع الذي أصبح رسميا بإع ن اسبانيا عن إنشاء منطقة 

( وهو 411 71/72/1440المؤرخ في  1315/1440المتوسط بموجب المرسوم الملكي رقم 

 11/74/1442مذكرة مكتوبة مؤرخة في  بموجبالموضوع الذي احتجت عليه فرنسا 

كون أن هذا اإلع ن يم  مناطق بحرية فرنسية موجهة إلى األمانة العامة لألمم المتحدة ،

 .( 413 وتعتبره غير نافذ في حقها ر المعتمد من طرف اسبانيا في التحديد  المعيابسب 

المتضمن  (914) 33/1774رقم  مرسومالر اصدبإ  72/71/1774 فيوقد قامت فرنسا 

و هذا  ، إنشاء منطقة حماية ايكولوجية قبالة سواحل الجمهورية  في البحر األبيض المتوسط

اإلع ن لم يكن محل اعتراض ال من طرف ايطاليا و ال من طرف اسبانيا كون أن المجال 

   لة تهم الجميع ، إضافة إلى أن التلوث البحري ، مس  موضوع الحماية وهو البيئة البحرية

 عرف معنى الحدود المتنازع حولها .ال ي

في نظر الفرنسيين  قد البحري لم تتحقإال أن األهداف التي كانت الغاية من إنشاء هذا البع 

في مجال البيئة البحرية من التلوث          كون أن تلك اآللية  لم توفر إال  حماية جزئية فقط 

 بينما كانت فرنسا تعول عليها في أكار مـن ذلك ، في حـين أن مس لة حماية الاروا   ،ال غـير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

000 - Boletin Oficial Del Estado/ BOE N°204  -26/08/1997-P  25628.  

000 - Bulletin du droit de la mer- n° 32/ 1444   p51. 

004 -Journal officiel de la république française   du 10/01/2004  
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  (INN  415البيـولوجية بمفهوم عام ، ومكـافحة مس لة الصيد المكاف و غير المسئول 

الممارس فيما وراء المياه اإلقليمية  وحتى داخل منطقة الحماية االيكولوجية لم يتم الوصول 

 (412تمتد إلى غير ذلك   إليها، كون أن الحماية مكفولة فقط في مجال التلوث البحري و ال

يصلح لحماية  حماية البيئة البحرية من خطر التلوث المتعدد المصادر ال إطارومن ثم فان 

 وة السمكية التي أصبحت محل صيد مكاف من طرف سفن بحرية لدول ليست متوسطيةالار

أص ،هذا فيما يخص الاروا  الحية ، أما فيما يخص الاروا  غير الحية فمسالة إمكانية 

التحضير لإلع ن عن منطقة اقتصادية خالصة  في بدأاستغ لها لم تكن مستبعدة من وراء ال

شروع اسبانيا في نشاط منح رخص استكشاف المناطق البحرية في مياه المتوسط خاصة مع 

عندما منحت اسبانيا رخص وهذا ،  1717البترولية بداية من سنة   من طرف الشركا

وهي  ،عن الغاز و البترول في منطقة تتطابق فيها المطالبة االسبانية و الفرنسية استكشاف 

فرنسية وهو األمر  الذي اعترضت عليه  في نف  الوقت ضمن منطقة الحماية االيكولوجية  ال

 فرنسا كون أن المنطقة رسميا هي في حالة نزاع .

في  ةيالطاقصدر رخصة باالستكشاف عن المصادر إال أن فرنسا هي بدورها راحت ت   

و التي كانت مشكلتها أنها تخص   Rhône Maritimeالمنطقة وهو الرخصـة التي سميت 

 نطقة الحماية االيكولوجية نفسها ، إضافةدون أي اعتبار لممنطقة في عرض ساحل مرسيليا 

والكاير من مصائد األسماك ، مما طرح مس لة سند هذه   Pélagos  قريبة من محمية إلى أنها

عن  نشاط الرخصة وأثرها على البيئة  ، إال أن توجه دول الجوار إلى اإلع ن عن بداية ال

ل حو  نه أن ي  نظام خاص بذلك من ش  تفعيللالبحث ، دفع إلى استغ ل الاروا  غير الحية 

التصور النظري القائم على اخت ف في التحديد البحري إلى نزاع مادي قائم على استغ ل 

وبغض النظر عن هذه المعطيا    ،ثروا  الغير، خاصة من وجهة نظر الطرف الفرنسي  

األوان الستغ ل مختلف الاروا  داخل فان أطرافا كايرة داخل فرنسا أصبحت ترى أنه آن 

  نظام المنطقة االقتصادية والتي منها ثروا  الطاقة المتجددة المستمدة من الرياح والتيارا

 .  1711البحرية في هذه المياه ، وهو ما دفـع إلى صدور قانون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
915- INN :la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.  

916- Dumouchel Anne Claire - Création d’une ZEE française en Méditerranée 

                                                 -in- Sentinelle –bulletin n° 320- du 20/10/2012. 
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 00/01/0100المؤرخ في  0040/0100المرسوم رقم األول:الفرع 

 

سبق و أن أشرنا أن فرنسا أعلنت عن إنشاء منطقة اقتصادية خالصة في الواجهة األطلسية 

وفضلت يومها عم تطبيق ذلك القانون على  1402وهذا بموجب قانون صادر في سنة 

قامت باإلع ن عن إنشاء منطقة حماية  72/71/1774الواجهة المتوسطية ، إال أنها وبتاريخ 

( وهو البعد البحري باختصاص الحماية االيكولوجية 410متوسطية  ايكولوجية في المياه ال

علنة الذي لم يار حفيظة اسبانيا على الرغم من تداخل المنطقة  مع منطقة الصيد ،وهو الم 

الذي  1142/1711تاريخ صدور المرسوم رقم  11/17/1711األمر الذي استمر إلى غاية 

 (.412اه البحر األبيض المتوسط  أعلن عن إنشاء منطقة اقتصادية خالصة في مي

وديباجة طويلة  تشير إلى مجموعة من  ،مواد فقط  74هذا المرسوم جاء متكون من 

وهي أن هذا المرسوم يهدف إلنشاء منطقة اقتصادية  ،مصوغا  إصدار هذا المرسوم 

والتي أعطت الحق السيادي  للدولة  1421بالمفهوم المشار إليه في اتفاقية قانون البحار لسنة 

الساحلية في استغ ل و استكشاف و المحافظة وتنظيم  الاروا  الطبيعية الحية وغير الحية 

لمنطقة االقتصادية ، مع الحق أيضا في مباشرة المتواجدة في المياه والقاع و باطن أرض ا

النشاطا  األخرى المتعلقة بإنتار الطاقة من المياه و الرياح و التيارا  البحرية في المنطقة  

إضافة إلى دعم القدرة على مكافحة كل صور التلوث ،  والحق في استعمال و إنشاء الجزر 

  التنقيب واالستكشاف ومراوح إنتار االصطناعية والتركيبا  في هذه المياه مال محطا

الطاقة من الرياح ، ثم تمت اإلشارة إلى  مجموعة من االتفاقيا   منها اتفاقية قانون البحار 

مع اإلشارة إلى الجزء الخام  بالتحديد ، واتفاقية  التحديد البحري مع إمارة 1421لسنة 

  المادة األولى منه التي تشير إلى و بعدها جاء موناكو وجمهورية ايطاليا دون ذكر اسبانيا ،

إنشاء منطقة اقتصادية فيما وراء المياه اإلقليمية  مقسمة إلى جزأين بالمياه اإلقليمية لجزيرة 

مشار إليها في الجدولين الملحقين بهذا هذه المنطقة محددة بإحداثـيا   وأبعاد، كورسيكا 

يها في الجدولين يمكن تعديلهما  في إلى أن الحدود المشار إل 71المرسوم ، وأشار  المادة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

000 -Journal officiel de la république française   du 10/01/2004 
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، وتجدر اإلشارة  1421من اتفاقية  04حالة وجود اتفاق تحديد مع دول الجوار  طبقا للمادة 

هنا إلى أن  المرسوم الفرنسي يؤكد على مس لة التحديد البحري بموجب آلية االتفاق دون 

خاصة ذلك الذي تتمسك به اسبانيا في الجهة األخرى من خليج ، ذكر أي معيار تحديد آخر 

Golf du lion   من اتفاقية  04أي معيار خط الوسط  ، بينما المرسوم يستند إلى   نص المادة

قانون البحار التي تشير إلى معيار االتفاق في تحديد حدود المنطقة االقتصادية في حالة 

التجاور أو التقابل ، إال أن المادة لم تحدد لألطراف مجال االتفاق وفق أي معيار ، إال أنها 

يكون التحديد بموجب إجراءا  تشمل جميع األطراف وهو ما يعني استبعاد أي تشير إلى أن 

 تحديد أحادي الجانب مالما فعلت اسبانيا في تحديد منطقة حماية الصيد .

( التي بقيت 417مـن قانـون البيئة    112-15منه إلى إلغاء المادة  رقم  73ثم ذكر  المادة 

منه إلى موضوع  74، ثم نصت المادة لمياه المتوسطيةتحكم منطقة الحماية االيكولوجية في ا

االختصاص لكل جها  السلطة التنفيذية الفرنسية  بمس لة تطبيق هذا المرسوم كل بحسب 

اختصاصه بعد دخوله حيز التنفيذ في اليوم الموالي لنشره في الجريدة الرسمية، ووفق هذه 

ي مياه البحر األبيض المتوسط        المعطيا  البسيطة أعلنت فرنسا عن منطقة اقتصادية ف

الذي  ، وهو اإلع ن و بالضبط في الحوض الغربي المعروف بحساسية التحديد البحري فيه

ه قواعد ي المجال البحري الذي  كانت تحكمآلية الحلول بين المنطقة االقتصادية ف اعتمد

ضوع  مما يدفعنا للتساؤل إال أن نف  القواعد تبقى تحكم المو، منطقة الحماية االيكولوجية 

هل هو عبارة عن استبدال للتسمية فقط بين المنطقتين أم أن  ،  1711عن ما جاء به مرسوم 

 األمـر يتعلق بتغيير لنظام شامـل في تلك  المنطقة البحرية. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
920 - Article R 218-15: 

                                       -  Il est institué au large des côtes du territoire de la République en   

Méditerranée une zone   de protection écologique. 

 Cette zone comprend deux parties que sépare la mer territoriale déclarée autour de la Corse.-

Les limites de cette zone sont définies, dans les tableaux I et II annexés au présent article, par 

une liste de points et de segments joignant chaque point au point suivant du tableau. Ces 

segments sont déterminés, selon le cas, par une loxodromie (ligne droite sur les cartes en 

projection Mercator) ou par la limite de la mer territoriale définie à partir des lignes de base 

décrites par le décret du 19 octobre 1967 définissant les lignes de base droites et les lignes de 

fermeture des baies servant à la détermination des lignes de base à partir desquelles est 

mesurée la largeur des eaux territoriales. Les coordonnées sont exprimées dans le système 

géodésique WGS 84. 
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ل ول   -الفرع الثاني :المنطقة االقتصادية ومنطقة الحماية االيكولوجية   ازدواجية أم ح 

 

إن المنطقة االقتصادية الخالصة كبعد بحري تم اإلقرار به في قواعد القانون الدولي للبحار 

سواء استنادا للعرف الدولي أو للقواعد االتفاقية ، فانه يبقى يتضمن مجموعة من 

تملكها الدولة الساحلية في سياق الحقوق السيادية أو الوالئية المنصوص عنها   االختصاصا

حق ال يمكن المسائلة عن عدم استغ له ، ولذلك ا،ومن ثم فان األمر المتعلق بالترف بهعو الم  

على أساس أنها طبقا ألحكام ن عن منطقة الحماية االيكولوجية كان السند القائم في اإلع 

يع ـيستط كارطيع األـمبدأ القانوني الذي ينص على أنه من يستالقائم على  1421اتفاقية 

 من ثم ، فإذا و « qui peut le plus peut le moins «  « in plus stat minus « قلاأل

عن منطقة اقتصادية خالصة بكل  اإلع نساحلية تستطيع ولها الحق في لكانت الدولة ا

      الص حيا  على الموارد الحية وغير الحية الموجودة فيها ، وفي استغ لها واستكشافها

عن جزء  باإلع نأن تقوم  لى و  بدرجة أ  فانه من حقها ، وحماية بيئتها و حفظها  إدارتهاو 

ليست طبيعية  حقوق مت أن هذهماداو ما يتعلق بحماية البيئة البحرية فقط من هذه الحقوق وه

 (.417خاص لممارسته   إع ن إلىالجرف القاري  والذي ال يحتار  مال 

تشريع عنه بموجب  اإلع نبعد  إال تمارسه الدولة الساحلية  الفحق حماية البيئة البحرية   

، وفي هذا السياق جاء منطقة الحماية االيكولوجية الفرنسية على أساس أنها جزئية  داخلي 

ولما صدر التشريع الفرنسي  ،فقط من اإلطار العام الذي تملكه فرنسا في مياهها البحرية 

ون البيئة  ، مما من قان  112-15لتي ألغت  المادة  رقم منه االاالاة جاء  المادة  1711لسنة 

ور تخوف في األوساط الفرنسية من كون أن المس لة تمت من أجل  فتح باب أدى إلى ظه

استغ ل الاروا  البترولية  المتواجدة في باطن المياه الفرنسية وهذا على حساب البيئة 

البحرية و التي كانت حسب تصور البعض تشكل حجر عارة في مواجهة أية محاولة 

 ه البحرية الفرنسية .الستغ ل الاروا  الباطنية في قاع الميا

إال أن هذا التصور يمكن اعتباره غـير صحـيح إذا تـم األخـذ بعين االعتـبار مجمـوعة من  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

000 -González Giménez  Jesus: El mar Mediterráneo: régimen jurídico internacional. 

                                                    De las zonas  de pesca a las zonas de protección 

                                                    - Atelier libre jurdicos- Barcelone 2007- P165. 
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، ففرنسا 1421المعطـيا  في سـياق قواعـد القانون الدولي للبحار المكـتوبة في مواد اتفاقية 

الستكشاف للاروا  الباطنية  Rhône Maritimeرخصة  1711أصدر  في سنة

  الهيدروكاربونية السائلة منها والغازية  في فترة سريان قانون منطقة الحماية االيكولوجية

  Gold اختصارا  المسمىذو الطابع العلمي كما أن المنطقة التي كانت معنية بالمشروع 

   ية االيكولوجية بمنطقة الحما  كانت ضمن اإلطار الجغرافي المشمول هـي األخرى  (411 

مما دفع  ،لم يمنع السلطا  الفرنسية من تقديم تلك الرخصة و بالرغم من ذلك فان هذا 

 في حد ذاتها . ةلتلك الرخص سند القانونيالبعض إلى التساؤل عن ال

يبقى في هذا مناقشة المرجعية التي من أجلها تم الذهاب إلى المنطقة االقتصادية الخالصة في  

هذه األخيرة  الوقت الذي كانت لفرنسا منطقة الحماية االيكولوجية على نف  البعد البحري ،

 1711و لذلك جاء تشريع ، هي بالفعل ال تسمح باستغ ل الاروا  غير الحية في المنطقة 

،إال أن  1421لفرنسا الحقوق الكلية المسندة لها بموجب الجزء الخام  من اتفاقية  ليضمن

هذا التشريع في ديباجته يشير إلى أن المنطقة االقتصادية جاء  لتحل محل منطقة الحماية 

تطابق المنطقتين غير وارد ،  إال أنه من حيث وضوع و بذلك فان م (413االيكولوجية  

 ر يصبح فقط في شكل جزئية ضمن كلية متكاملة .االختصاصا  فان األم

بل إن البعض ذهب إلى أكار من ذلك عندما تمت اإلشارة إلى أن مجال حماية البيئة تم  

( طالما أن المسالة تعد  إلى 414تدعيمه أكار بموجب نظام المنطقة االقتصادية الخالصة  

التي هي الصورة البارزة في البيئة حماية الاروا  الطبيعية الحية أيضا في نف  المنطقة ،  

البحرية والتي لم تكن متوفرة في إطار منطقة  الحماية االيكولوجية ، ومن ثم فان المرسوم 

لم ي تي إال لتقوية نظام الحماية االيكولوجية ولي  إلغائه، وأن مس لة  1711الصادر في 

على حساب البيئة البحرية استغ ل الاروا  الطبيعية ال يعني بالضرورة أن األمر سيكون 

تنظيمها هو أفضل طريقة لحماية الجانب  إطارفي صورة سوداوية للتشريع الصادر ، بل إن 

 االيكولوجي باحتوائه لكل الاروا  الطبيعية الحية وغير الحية وهو ما يجـسد صورة التكامل. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
922- GULF OF LION’S DRILLING 

Objet : création d'une zone économique exclusive en Méditerranée qui se substitue à la -923 

zone de protection écologique créée en 2003.                      

: les conséquences de la création d’une ZEE française en Méditerranée Zahra  Rouikha-924 

17/02/2013.   -JFC conseil                                       
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   0100 الفرع الثالث: مميزات التشريع الفرنسي لسنة

 

 منطقة اقتصادية لفرنسا في البحر اإلع ن عنغا  التي تم تقديمها من أجل و  ص  إذا أخذنا الم  

   األبيض المتوسط فإننا سن حظ أنه لم يكن من الممكن لفرنسا أن تبقى مياهها المتوسطية 

من دون اإلطار الذي خوله لها قانون البحار، خاصة و أن التشريع المتعلق بحماية البيئة لم 

، و لذلك لما صدر  لن حيث االستغ ي في بالمطلوب، ال من حيث الحماية و ال ميعد ل  

على عك  التصور  1421أخذ السند مباشرة من اتفاقية  1711التشريع الفرنسي في سنة 

، إال أن النسق العام للتشريع الفرنسي  لم يتضمن  1402الذي كان حاصل مع تشريع سنة 

ميح  إلى تحديد المسائل التدقيق الكامل للمعطيا  و اكتفى باإلشارة إلى قواعد االتفاقية مع التل

، ولذلك  كل اختصاص أو لممارسة حق ماب تعلقبدقة مستقب  بموجب مراسيم خاصة في ي

و التي نجملها في ، ميزا  التي اتصف بها بعض الم   من نستخلص من هذا المرسونستطيع أ

 النقاط التالية : 

 الفرنسي جاء خاص بالواجهة البحرية الفرنسية المتوسطية فقط دون غيرها. مهذا المرسو -0

 1402الصادر في سنة   255/02رقم  نماله مال القانو 1711المرسوم الفرنسي لسنة   -0

على غرار الصيغة التي هي  71بالخالصة في المادة  ةلم يصف المنطقة االقتصادية الفرنسي

 تفي بإنشـاء منطـقة اقتصادية فـقط مع استـبعاد لفظ الخالصة.  بـل اك1421موجودة في اتفـاقية 

التشريع الفرنسي في مواده لم يتكلم عن اختصاصا  أو ص حيا  الجمهورية الفرنسية  -0

 إلى مس لة التحديد البحري  لها.  71و 71داخل هذه المنطقة بل اكتفى فقط باإلشارة في المواد 

ية على الواجهة المتوسطية يبدأ حساب عرضها البحري بداية المنطقة االقتصادية الفرنس  -4

 1402من نهاية البحر اإلقليمي في اتجاه أعالي البحار  بنف  الطريقة المعتمدة في قانون 

 00/137فيما يخص  اإلع ن المتعلق بالمنطقة االقتصادية الفرنسية و أيضا  المرسوم رقم 

 ( .415األطلسية   ةفي الواجه القتصاديةالمحدد للمنطقة ا 11/71/1400المؤرخ في 

ميل  بحري األولى جزء من المنطقة االقتصادية ، و لذلك جاء   11ومن ثم فإنه لم يعتبر  

جزيرة ما البحر اإلقلــيمي  المحـيط  بهذه المنطقة االقتصادية مقسمة إلى منطقـتين يقــسم بينه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

005 -Journal officiel de la république française  du 12/02/1977- p 864 
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 الذي أشار  1421كورسيكا ، وهذا على عك  الطريقة  الواردة في التــشريع المغـربي لـسنة 

ن المادة األولى  منه تحسـب مـن خـطوط األساس ، إال أ  ميل بحري 177مسافة  إلى معيار

تشير إلى أن المنطقة االقتصادية تقع ما بعد المياه اإلقليمية مما جعل من معيار التحديد فيه 

 لة مدى  احتواء المنطقة االقتصادية المغربية للمياه اإلقليمية من عدمه. مس بهم بالنسبة لم  

حدد مسافة معينة للمنطقة االقتصادية الخالصة في المتوسط و إنما يع الفرنسي لم ي  التشر -5

 ةأعطى إحداثيا  فقط للمنطقة وهي نف  اإلحداثيا  الخاصة بمنطقة الحماية االيكولوجي

(مما يجعل من التشريع 412  72/71/1774المؤرخ في 33/1774المرسوم رقم الواردة في 

قد تضمن نف  الوعاء الجغرافي إال أنه أعطى له وصف مغـاير عمـل   1711الصادر سنة 

 على توسيـع االختصاصا   بعدما كانت مقتصرة على الحماية االيكولوجية فقط. 

لمنطقة االقتصادية الفرنسية في المياه ووفق هذه المعطيا  فانه يمكن لنا أن نتصور ا 

المتوسطية  بموجب هذه األبعاد المشار إليها في الجدولين من المادة األولى  حسب الخريطة 

 المـقدمة أدناه وفـق اللون الوردي ، مقـسمة إلى جـزأين ، بينـما تظهر باللون األحمر المنطـقة 

 

 خت ف الوارد في معيار التحديد البحري بينهما. محل النزاع بين فرنسا واسبانيا بناء على اال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
006  -Journal officiel de la république française   du 10/01/2004  
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لم يحدد اختصاصا  معينة للدولة الفرنسية في هذه  1711التشريع الفرنسي لسنة  -6

المنطقة بل اكتفى باإلشارة إلى أن هذا التشريع هو صادر طبقا للجزء الخام  من اتفاقية 

     1402الصادر في سنة   255/02رقم  ن، إضافة إلى أنه اتخذ كمرجعية له القانو 1421

إال أن  ، ختصاصا  التي تملكها الدولة الفرنسية في المنطقة االقتصاديةو الذي قام بتحديد اال

ذلك القانون الصادر قبل انتهاء المفاوضا  التي كانت جارية في المؤتمر الاالث لم يتضمن 

و هو األمر الذي يمكن القول أن المشرع الفرنسي  قد تداركه عندما أشار إلى  قجميع الحقو

 ة قبل اإلشارة إلى االتفاقية في حد ذاتها. الجزء الخام  في الديباج

حدود الخارجية للمنطقة االقتصادية الخالصة بموجب في تحديد الاعتمد التشريع الفرنسي  -0

  1421من اتفاقية  04االتفاق مع دول الجوار طبقا ألحكام المادة معيار المادة الاانية منه على 

أقر بإمكانية تعديل اإلحداثيا  الواردة في المادة األولي منه  واعتبارها غير  ألجل ذلكو

وفي هذا إشارة واضحة إلى الحدود مع الجارة اسبانيا ، وهذا كون أنه في الديباجة ،  نهائية

( وهو ما 410تمت اإلشارة إلى اتفاقيا  التحديد البحري مع كل من ايطاليا و إمارة موناكو   

مسالة محسومة من تلك الجهة ، و أن اإلحداثيا  المقدمة قد أخذ  بعين االعتبار  يعني أن ال

ولم يبقى لفرنسا إال تسوية التحديد البحري من الجهة ، التحديد السابق في تلك االتفاقيا  

لكن ، وهو ما يعني ترك الباب مفتوح ل تفاق على ذلك  ،الغربية الجنوبية فقط مع اسبانيا  

ال آلية االتفاق ولي  بموجب معيار خط الوسط الذي تعتمده اسبانيا في التحديد بشرط  استعم

 ر بمصالحها و ال ي خذ بعين االعتبار مبادئ اإلنصاف. ض  والذي ترى فرنسا أنه يـ  

التشريع الفرنسي حول المنطقة االقتصادية  في المياه  المتوسطية  كان  محل اعـتراض  -0

لدول األخرى ، كونه عمد في اإلحداثيا  المقدمة كحدود من طرف اسبانيا فقط  دون ا

خارجية في الجهة الغربية  إلى وضع التداخل بين المنطقة االقتصادية الفرنسية  ومياه بحرية  

األحادي  التحديد وهي ال تقبل بمسالة ، ترى اسبانيا أنها من حقها  وفق قواعد قانون البحار

لى معايير مخالفة للتصورا  االسبانية ، وهو ما يعني الجانب من طرف فرنسا الذي يعتمد ع

 في الفرع الموالي.نناقش أبعاده نشوء نزاع بين الطرفين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بين    12/11/1422بين فرنسا وموناكو الموقعة  في باري   ، واتفاقية  12/71/1424اتفاقية :وهذه االتفاقيا  هي  -000

  فرنسا وايطاليا والموقعة هي األخرى في باري  أيضا .         
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 الفرع الرابع:الموقف االسباني من اإلعالن الفرنسي  

 

قد أبدى القابلية إلمكانية  1142/1711م رقالمرسوم الفرنسي  لقد سبقت اإلشارة إلى أن 

التعديل فيما يخص حدود المنطقة االقتصادية الخالصة  وهذا في المادة الاانية  منه بموجب 

من االتفاقية ، إال أنه وبالرغم من هذا فان    04آلية االتفاق مع دول الجوار وفق أحكام المادة 

تكن لتفي بطم نة الحكومة االسبانية فيما يخص ما تعتبره جزء من أحكام المادة الاانية لم 

  13/17/1711ن الفرنسي مؤرخة في  صدر  مذكرة احتجار عن اإلع ، فحقوقها البحرية 

ي خ ل نف  الشهر الذي صدر فيه التشريع الفرنسي ، كما تم تبليغ ذلك االحتجار إلى أ

والذي تم نشره في النشرة الدورية لقانون  10/73/1713األمانة العامة لألمم المتحدة بتاريخ  

 ( .412البحار 

من طرف فرنسا دون راض على اإلع ن األحادي الجانب وقد تضمن االحتجار االعت

استشارة اسبانيا ، كما أن المعيار المعتمد من طرف فرنسا يعتبر في نظر اسبانيا مخالف 

من أجل الوصول  التحديد وفق االتفاق الانائيتضي التي تق 1421من اتفاقية  04ألحام المادة 

  ، هذا في الوقت الذي ترى فيه اسبانيا التي لم تحترمها فرنسا نقطةإلى حل منصف وهي ال

وهذا بما يتوافق          تطبيقه في الحالة القائمة بينهما أن  استعمال خط الوسط هو ما يجب 

ولذلك فان من اتـفاقية قانـون البحار ،  04دة و قواعد القانون الدولي العام وكذا أحكام الما

الحكومة االسبانية ال يمكنها اعتبار اإلحداثيا  الواردة في المرسوم الفرنسي بماابة النقاط 

، وبذلك يكون التشريع الفرنسي قد وسع من   الفاصلة بين الدولتين في المجاال  البحرية

نزاع  بحري سابق مع اسبانيا يمتد من سواحل  مياه الحوض الغربي  للمتوسط في خليج 

Golf du lion  إلى غاية خليجGolfe de Gascogne   415)  في المياه األطلسية ، وهو

إلى الشركا  البترولية  النزاع الذي وجد تشعبا أكبر لما بدأ  اسبانيا تقدم رخص االستكشاف

للتنقيب في المياه المقابلة للسواحل الشمالية الشرقية السبانيا فيما كان سابقا منطقة الحماية 

إال أن الرد االسباني على ذلك   المنطقة االقتصادية الفرنسية ، 1711االيكولوجية وأصبح في 

 متوسطية.  خالصة ة اقتصاديةـعن إنـشاء منطق 1713ل ـار لما أعلنت في أفريـمليا أكـكان ع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
000 - Bulletin du droit de la mer- n° 21 / 1715   p 34. 

925-Zahra  Rouikha :op cit – p/03 
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  0100  لسنة:  التشريع االسباني السادسالمطلب 

 
تخص الواجهة  1402لقد سبق السبانيا وأن أعلنت عن منطقة اقتصادية خالصة في سنة 

، ويشترك اإلع نين  1402لسنة  ياألطلسية ، وهو اإلع ن الذي جاء بعد اإلع ن الفرنس

على  ، في إصدار ذلك التشريعنهما استندا إلى القاعدة العرفية على أمعا في ذلك الوقت 

كل اعتبار أن فكرة المنطقة االقتصادية أصبحت تشكل  قاعدة عرفية متكاملة ، قبل أن تش

ن التشريع االسباني يومها لم يكن في الواقع إال رد فعل للخطوة قاعدة قانونية مكتوبة ،  إال أ

ضرورة التحديد بنف   ومن ثم فان،  Gascogneالفرنسية كون أن األمر متعلق بمياه خليج 

المعايير تبقى قائمة  بالنسبة السبانيا التي ما كان لها أن تترك مياهها في وضع أعالي البحار 

مي إلى واليتها في الوقت الذي تمكنت الجارة فرنسا من إخضاع المياه المحاذية للبحر اإلقلي

أن الخطوتين اللتين ، إال  المنطقة االقتصادية الخالصة استنادا للعرف الدولي تحت وصف

أقدمتا عليهما الدولتين لم تكن محل نزاع بينهما كون أن المنطقة أص  ال تشكل نقطة خ ف 

 .Golf du lionكبيرة مقارنة بمشكل التحديد الذي يربطهما في خليج   

اقتصادية في الواجهة  ولذلك فان اسبانيا بمجرد أن أصدر  فرنسا المرسوم المتعلق بمنطقة 

ثم راحت تصدر المرسوم ، قامت باالحتجار عليه أوال   11/17/1711بتاريخ  طية المتوس

الملكي المتعلق بإنشاء منطقة اقتصادية في المياه المتوسطية االسبانية  في فترة لم تزد عن 

لم يكن  1713 أشهر من اإلع ن الفرنسي ، مما يجعلنا نقول أن اإلع ن االسباني لسنة 70

فعل للتشريع الفرنسي ال أكار و ال أقل  ، هذه الفكرة تت كد أكار إذا علمنا  في الواقع سوى رد

قد قاما بتحديد  1402وكذا التشريع االسباني  لسنة  1402أن كل من التشريع الفرنسي لسنة 

( إال أن خرور المشرع الفرنسي 412االختصاص الجغرافي على الواجهة األطلسية فقط  

 شرع االسباني يتبعه في نف  االتجاه . علت الم  ج 1711عن هذه القاعدة في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وقد ذكر  المادة الخامسة  مـنه مس لة تـحديد اإلطــار الجغرافي  الـذي سيتم    جاء عاما  1402التشريع الفرنسي لسنة  -006

تضمن اإلع ن عن ي 11/71/1400المؤرخ في  00/137رقم  بموجب مراسيم خاصة  ولذلك لما صدر المرسوم        

يط األطلسي  بداية من الحدود بحر المانش  والمحالجمهورية المحاذية لبحر الشمال ، منطقة اقتصادية  فيما وراء مياه 

فقط  ، كما تم إصدار  مراسيم خاصة بكل منطقة من أقاليم ما وراء البحار  الفرنسية البلجيكية إلى الحدود الفرنسية االسبانية

  ودون أن  يخص ذلك الواجهة المتوسطية.
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 غير أن الخطوة االسبانية في هذه المرة ترتب عليها تداخل في منطقة واحدة بنف  

ية وهي الحالة التي لم تكن على نف  الوضع بين منطقة الحماية االيكولوج،    االختصاصا

ن له أثر في الواقـع االســبانية كون أن التداخل يومها لم يكالفرنسية ومنطقة حماية الصيد 

بل ل المصلحة بيـن الصيد والبيئة البحرية ، إال أن حالة التداخل هـذه لم تكن  لتـقنظرا  لتـكام

             1711بها الحقوق السيادية و الوالئية الواردة في كل من التشريعين الفرنسي لسنة 

مما ترتب عن ذلك نشوء حالة نزاع ظاهرة ، برز  إلى العيان أكار  1713و االسباني لسنة 

لما شرعت اسبانيا في تقديم رخص االستكشاف و التنقيب في المياه التي ترى فرنسا أنها 

   في نف  الوقت الذي تدعي فيه اسبانيا أن تلك المناطق تقع، من منطقتها االقتصادية جزء 

ليست حدود المنطقة البحرية  ،دون خط الوسط الذي يفصل حدود الطرفين ، وفي الواقع  ما

وإنما الص حيا  التي تملكها الدولتين في المنطقة ، المعلن عنها هي من عقد  األمور 

ولذلك سنعمل على دراسة التشريع االسباني من زاوية ،  نتج عنها ذلك االقتصادية هي من

الص حيا  المتعلقة بالمنطقة االقتصادية التي تملكها اسبانيا وكذا ع قة هذه المنطقة مع 

منطقة حماية الصيد ، لنـخلص  إلى ممـيزا  التــشريع االسـباني في هـذا ، مقارنة بغيره من 

 دراستها .التشريعا  التي سـبقت 

 

 015/14/0100المؤرخ في  006/0100رقم الملكي  المرسوماألول:الفرع 

 

 

صدر المرسوم الملكي القاضي بإنشاء منطقة اقتصادية في الواجهة المتوسطية االسبانية  

المتعلق  1440لتي صدر بها المرسوم الملكي لسنة ل( في شكلية مطابقة 410الشمالية  

   وهذا من باب وجود ديباجة طويلة مع مادتين فقط ، بإنشاء منطقة  المحافظة على الصيد 

وقد صدر تحت عنوان مرسوم ملكي يتم بواسطته تنظيم المنطقة االقتصادية الخالصة في 

فان المنطقة ، ينص عليه في عنوانه  ومالما، الجهة الشمالية الغربية للبحر األبيض المتوسط 

   نها تخص منطقة البحر المتوسط الشمالية الغربية دون الجنوبية في مواجهة المغربعلن عالم  

 لمسائل التيلير ، لكنه يتضمـن ديباجـة طـويلة تشـ وجاء هذا المرسوم متكون من مادتين فقط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

000 - BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO/ BOE N°41-10/04/1713-P  14142. 



512 

 

حيث تمت اإلشارة إلى اتفاقية األمم المتحدة ، دعت إلى إصدار مال هذا المرسوم الملكي 

المتعلقة  55خاصة المواد ، حار فيما يخص قواعدها المنظمة للمنطقة االقتصادية بلقانون ال

المتعلقة بالتحديد  04/71المتعلقة بحدود االمتداد ، مع إشارة خاصة للمادة  50بالمفهوم و

 32البحري  بموجب آلية االتفاق بين األطراف  استنادا لقواعد القانون الدولي و أحكام المادة 

بعد ذلك    األساسي  لمحكمة العدل الدولية من أجل الوصول إلى حل منصف ،من النظام 

 تمت اإلشارة إلى االختصاصا  التي تملكها الدولة الساحلية في هـذه المنطقة البـحرية و هـذا 

بشكل متطابق مع  -/أ، ب ، ر 1 -( بحيث تم تعداد الفقرة412منها   52/1بموجب المادة 

المتمال دم السند الداخلي لهذا التشريع وو بعد ذلك راح المشرع يق، فقرا  المادة في االتفاقية 

والذي نظم اإلطار العام للمنطقة  11/71/1402الصادر في  15/02رقم  في القانون

 .1421هوم عام مع تحديد االختصاصا  والتي تبقى متطابقة مع اتفاقية االقتصادية بمف

تشير  إلى موضوع االختصاص  (929)في  الفقرة األولى وقد جاء   الترتيبا  الختامية

اإلقليمي لهذا القانون والذي ا عت مد فقط  للمياه الخاضعة للقضاء االسباني  في  المحـيط 

و الجزر المتواجدة   GASCOGNE رتغال وفي خلـيج األطـلسي فـي جـنوب وشـمال البـ

فيها آنذاك ، مع االحتفاظ بحق السلطا  االسبانية في مد هذا االختصاص الوارد في هذا 

القانون  مستقب  إلى مناطق بحرية غير تلك المشار إليها في هذه الفقرة ، وهو يقصد بذلك 

ي الحالي ي تي الواجهة المـتوسـطية التي تم استاناؤها في ذلك الوقت  ،إال أن المرسوم الملك

، وهذا بعد تنامي األهمية  في استغ ل الاروا  1402استنادا إلى تلك الفقرة من قانون 

، وقد جاء التشريع  1421المتواجدة في مياه المنطقة االقتصادية و التي أقر  بها اتفاقية 

في تشير إلى اإلع ن عن منطقة اقتصادية  ى، األول في مادتين فقط االسباني  كما سبق 

المتوسط بموجب إحداثيا  محددة في جدول، أما الاانية فتشير إلى إمكانية تعديل التحديد 

 من االتفاقية . 04وفق  اتفاقيا  يتم التوصل إليها وفق أحكام المادة  71الوارد في المادة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .52/1بدال من اإلشارة إلى المادة  52/1المرسوم الملكي يشيرا خطءا إلى المادة  -000
 

929- Disposiciones  finales : Primera - / La  aplicación  de  las  disposiciones  de  la  presente    

         Ley se limitará. a las costas españolas del Océano Atlántico, incluido el Mar Cantábrico  

         Peninsulares  e insulares  y  se faculta  al  Gobierno  para  acordar  Su  extensión  a otras       

         costas españolas. 
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 الفرع الثاني : منطقة حماية الصيد  في ظل المنطقة االقتصادية الخالصة 

 

 

ن أعلنت عن منطقة لحماية الصيد في البحر األبيض المتوسط في الشواطئ سبق السبانيا وأ

المؤرخ  1315/1440المرسوم الملكي رقم  وهذا بموجب، الشمالية الشرقية دون الجنوبية  

تحت عنوان مرسوم ملكي من أجل إنشاء منطقة حماية  ( الصادر437  71/72/1440في 

متد ـت الحيز الجغرافي الذي تشغله بحيث موقد حدد هذا المرسو الصيد في البحر المتوسط ،

وصوال مال ـالش إلىم ـرق ثـو الشـنح  punta Negra-cabo de Gataطة ـنق فيالجنوب من 

 .(431 بموجب إحداثيا  مبينة في المرسوم  افرنس مع الحدودإلى 

ولما صدر التشريع االسباني المتعلق بالمنطقة االقتصادية الخالصة في نف  المياه التي كانت 

  ىمجال للمنطقة حماية الصيد، ذكر المرسوم الملكي اإلحداثيا  الخاصة بها في المادة األول

في الجنوب  بقي دائما ينطلق من  سو التي تشير إلى فارق بسيط في اإلحداثيا  إال أن األسا

ميل بحرية    42بمسافة  الشمال  إلى منحو الشرق ث  punta Negra-cabo de Gata النقطة

وكون أن  ،(431  افرنس مع الحدودأو إلى غاية خط الوسط مع دول الجوار وصوال إلى 

ميل بحري بدال من  30المذكور سابقا  أصبحت بمسافة  1777د تعديل سنة منطقة الصيد بع

ن المنطقة االقتصادية ستكون أوسع رار مياه البحر اإلقليمي منها،  فإميل بحري بعد إخ 44

   و ما دون خط الوسط مع دول الجوار خاصة ايطاليا  و الجزائر  قلي  من منطقة الصيد  ،

لم يشر تماما إلى منطقة الصيد،  ال باإللغاء و ال بالت كيد على بقائها  1713إال أن تشريع 

  خاصة و نحن نعلم أن المنطقة االقتصادية تتضمن اختصاص تنظيم وحماية الاروا  الحية

خاصة و أن مس لة  و إدارتها ، ومن ثم فان فرضية االستغراق قائمة من الناحية القانونية 

 ( إضافة إلى الص حيا  األوسع. 433في المساحة بينهما قائم   التطابق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

001 - BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO/ BOE N°204  -26/08/1997-P  25628.  

000 -  (1: 36 ° 43 '35 " au nord-L: 002 ° 09 ', 95' West), il va sur Direction 181° 

         (S 001 W) au point (1: 35 ° 54 '5 "Nord-L: 002 ° 12', 0"ouest)    
 

002 - l: 35º 57,46’N; L: 2º 5,31’W (datum W GS84), - 173º (S 007 E) de Cabo de Gata 

 

933 -  josé luis Gabaldon : Espana crea una economica exlusiva en el mediterraneo  

                                          noroccidental-in/ NAUCHERGLOBAL -24/04/2013 
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   0100 الفرع الثالث: مميزات التشريع االسباني  لسنة  

 

حيز التنفيذ ، كما إن اسبانيا هي طرف  1421التشريع االسباني صادر في ظل دخول اتفاقية  

كما قامت بالمصادقة عليها بتاريخ ،  74/11/1424فقد وقعت عليها بتاريخ   في االتفاقية ،

، ولذلك فان هذا التشريع سيكون في السياق العام لقواعد القانون الدولي 15/71/1440

إال  ،و الخاص بالواجهة األطلسية  1402للبحار اإلتفاقي ،على عك  التشريع الصادر في 

 أن هذا ال يمنع من أن يكون لهذا التشريع مميزا  خاصة  سنعمل على إبرازها فيما يلي:  

ر التي تعتب 1421في مشروعيته إلى قواعد اتفاقية  1713ي لسنة يستند المرسوم الملك -0

 لة التي أكد علـيها المـشرع باإلشارة الحرفية لها في الديـباجة. اسبانيا طرفا فيها ، وهـي المس 

المتعلق بالمنطقة  15/02رقم  ناالسباني أشار في صدوره إلى القانو 1713مرسوم   -0

 عية في اإلع ن عن منطقة اقتصادية في الواجهة المتوسـطية. االقتصادية  الذي اعتبره كمرج

قل ميل بحري و هو  أ 42ار مسافة  بـ معي األولى إلىفي المادة  إلى أشارالمرسوم أشار  -0

 ميل. 30مسافة الصيد  التي أصبحت بعـد التعديل بمنطقة حمـاية  فيمن المعيار الوارد 

الواجهة المتوسطية يبدأ حساب عرضها بداية من نهاية  علىالمنطقة االقتصادية االسبانية  -4

بنف  الطريقة المعتمدة في القانون المتعلق بمنطقة  ،البحر اإلقليمي في اتجاه أعالي البحار

ميل بحري 11، ومن ثم فإنه لم يعتبر مسافة  1777المعدل في سنة 1440حماية الصيد لسنة 

 (.434نطقة االقتصادية الخالصة  األولى الخاصة بالبحر اإلقليمي جزء من الم

التشريع االسباني اعتمد معيار خط الوسط  لتحديد الحدود الخارجية للمنطقة االقتصادية -5

 الخالصة  في مواجـهة دول الجـوار و هـذا  بنـف  الطريـقة المعتمدة فـي الـواجهة األطـلسية.  

السواحل  ستانييبذلك  ووه شماال وجنوبا البليار بحرمياه  قط ـخص في المرسوم اهذ -6

 المشـتركة فيـها مع مياه  المـملكة المغـربية.  Mer d’Alboran  وران ـر البـي  بحـية فـوبـالجن

التشريع االسباني كما أشرنا لم يلغي منطقة حمـاية الصـيد كما فعل التشريع المغربي       -0

 أو التشريع الفرنسي مع منطقة الحماية االيكولوجية ، وفي المـقابل لم يشـر إليها  بت كيد بقائها 

 . ةحيعلى الرغم من تداخل االختصاص بينها وبين المنطقة االقتصادية فيما يخص الاروا  ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المتعلق ببداية قياس عرض المنطقة االقتصادية  1711هذه النقطة هي أيضا مشتركة مع التشريع الفرنسي لسنة  -004
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من اعتماد المرسوم االسباني على معيار خط الوسط  كحد خارجي  للمنطقة  بالرغم -0

نه أقر في المادة الاانية  بإمكانية تعديل إال أ ، االقتصادية الخالصة بموجب المادة األولى منه

اإلحداثيا  المشار إليها بما يتناسب مع اتفاقيا  التحديد مع دول الجوار التي يمكن إبرامها 

وهو نف  اإلجراء الذي اعتمده المشرع الفرنسي من االتفاقية  04حكام المادة ا ألمستقب  طبق

مما يجعل من المادة الاانية محل تطابق كامل بين التشريع الفرنسي و ، بنف  الصيغة 

فإنه يمكن لنا أن نتصور المنطقة االقتصادية االسبانية    ةوفق المعطيا  السابق و، االسباني 

  .يوسـط حسب الخريطة المقدمة أدناه و المشار إليها باللون البرتقالوفق معيار خط ال

 

المرسوم  االسباني لم يحدد مس لة اختصاص  الص حيا  بموجب مواد على غرار ما   -0

الخـاص   ةمن االتفــاقي 52بل اكتفى  بذكر النص الحرفي للمادة ،  1402سنة  نجاء في قانو

        1711بالحقوق دون تحديد لها بمسائل دقيقة وهذا بنف  طريقة التشريع الفرنسي لسنة 

والتي  الدراسة ةالسابق  على عك  التشريعا، (435و الذي اكتفي بالتحديد و اإلع ن فقط  

  .قة لكل الحقوق  سيادية أو والئيةتضمنت اإلشارة إلى االختصاصا  بموجب مواد مدق  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كل من التشريع االسباني و الفرنسي جاء بشكلية واحدة  وهي ديباجة مع بعض المواد فقط.  -005
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 الفرع الرابع : موقف دول الجوار من التشريع االسباني   

 
           1711سبقت اإلشارة إال أن التشريع االسباني جاء كرد فعل للتشريع الفرنسي لسنة 

و الذي قام باإلع ن عن منطقة اقتصادية خالصة في الحيز الجغرافي البحري الذي كانت 

الفرنسية ، ومن ثم فان المشرع االسباني هو اآلخر عمل  ةتشغله منطقة الحماية االيكولوجي

على استغ ل الحيز الجغرافي البحري الذي كانت تشغله منطقة حماية الصيد  االسبانية في 

المتوسط مع توسع طفيف في األبعاد ، إال أن الوعاء بقي هو في األصل مما يعني أن 

، أصبحتا متطابقتين  من حيث   المنطقتين المختلفتين في السابق من حيث االختصاص

نه أن يخلق النزاع  االختصاص و متداخلتين إلى حد ما  من حيث المساحة ،  وهو ما من ش

خاصة فيما يتعلق بالحقوق السيادية الواردة على الاروا  الحية والغير الحية ، هذه األخيرة 

ذه المياه بعد أن كانت هي التي كانت وراء انط ق مسلسل اإلع نا  بمنطقة اقتصادية في ه

و من ثم فان  مد الوالية الوطنية في هذه  هذه الدول مترددة لوقت طويل في هذا الموضوع  ،

المياه تحت غطاء الحقوق السيادية  كان من المفروض أن يحرك اعتراضا  من طرف دول 

 ي: الجوار األربعة مع اسبانيا في المنطقة المتوسطية و التي نناقش مواقفها كالتال

هي غير معنية بهذه المنطقة البحرية ، كون أن السواحل  المملكة المغربيةالمغرب :   -0

السياسية حول ما  ةنظرا للحساسي  1713االسبانية الجنوبية لم يشملها المرسوم الملكي لسنة 

     في الوقت الذي تسميها اسبانيا بمناطق السيادة  الشمالية المحتلة ، ميسميه المغرب باألقالي

 و التي ال تقبل التنازل عنها و بالتالي فان المس لة ال تعنيه من زاوية الموقع الجغرافي.

من الدول التي رفضت اعتماد  معـيار سبقت اإلشارة إلى أن الجزائر كانت  الجزائر:   -0

ولذلك  ، خط الوسط في التحـديد البحـري  كمعيار جامد وصارم ومن ثم فهو غير عادل

الاالث لقانون البحار، وبالمقابل دعت إلى  راستبعدته من المشاريع  التي ساندتها في المؤتم

   principe de délimitation équitableالتحديد في المجاال  البحرية  وفق قواعد اإلنصاف  

ة إلى ( مما يؤدي بالنتيج432لكونها ت خذ بعين االعتبار جميع المعطيا  وفق مرونة كاملة  

 .فالتوصل إلى تحديد منصف لجميع األطـرا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
936- MAJID BENCHIKH  :la mer Méditerranée, mer semi fermée .  

                                               in -    RGDIP 1980 P284-297. 
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، والذي اعتمد معيار خط  دإال أنه وبعـد إصدار اسـبانيا للمرسوم المتعــلق بمنطقة الصي

الوسط لم تقدم الجزائر أي احتجار كما سبقت اإلشارة إليه ، وهو نف  التصرف الذي تم 

صدر عن الحكومة ، إذ لم ي 1713بالمنطقة االقتصادية الخالصة لسنة اتخاذه فيما يتعلق 

مـناطق ال لتحديدللتفاوض حول الترتيبا  الانائية ية مذكرة احتجار أو دعوى الجزائرية أ

البحـرية بـين البلـدين ، مـما  أدى بالبـعض إلى تفسير ذلك على أساس أنه  قبول من طـرف 

 ( .430بالخـطوة االسبانية  الحـكومة  الجـزائرية 

، احتجت ايطاليا  1440لما أعلنت اسبانيا على منطقة حماية الصيد في سنة  طـاليا :يـــا  -0

ومن جهة أخرى  على استعمال معيار خط الوسط  على التحديد األحادي الجانب  من جهة ،

، أين تم استعمال 1404على الرغم من اتفاقية التحديد بينهما الخاصة بالجرف القاري لسنة 

نف  المعيار وهو خط الوسط ، إال أن ذلك الوضع تمت تسويته فيما بعد وفق مجموعة من 

الانائية ، ولذلك فانه وبعد اإلع ن عن المنطقة االقتصادية االسبانية قبالة   المشاورا

     ض، فان هذه األخيرة لم تصدر أي تصريح أو مذكرة بما يفيد االعتراةالسواحل االيطالي

أو االحتجار سواء على اإلع ن ذاته أو المعايير المستعملة فيه من أجل تحديد الحد الخارجي 

 أن ذلك اإلعـ ن ال يشكل مشكلة اليـطاليا . ىمما يمكن أن يفسر عل، للمنطقة االقتصادية  

سبق السبانيا وان قدمت احتجار على التشريع الفرنسي الخاص بالمنطقة فــرنسا :  -4

بسبب استبعاد معيار خط الوسط من طرف فرنسا ، مما أدى وهذا  تصادية في المتوسط ،اق

رنسا لم تقم إلى إنشاء منطقة اقتصادية في المياه االسبانية بموجب خط الوسط ، إال أن ف

وهي التي سبق  وإلى غاية كتابة هذه األسطر ،المرسوم االسباني ر وصدبتاريخ باألمر نفسه 

لها  وأن  احتجت على التحديد لما تم اإلع ن عن إنشاء منطقة حماية الصيد االسبانية على 

اإلع ن الفرنسي  و أعلنت اإلحداثيا  الخاصة  الرغم من أن اسبانيا لم ت خذ بعين االعتبار

  لفرنسية  بالمنطقة االقتصادية وفق معيار خط الوسط دون أي اعتبار للمنطقة االقتصادية ا

بل راحت إلى أكار من ذلك ، أين قدمت رخص ل ستكشاف في المناطق المتنازع فيها إال أن 

 تحديد بينهما.الحل يبدوا في تفعيل المادة الاانية  في التشريعين معا  للوصول إلى اتفاق  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
000- VICTOR  LUIS  GUTIERREZ CASTILLO : l’Espagne Et Les Problèmes De La  

                                                                  Délimitation    En Méditerranée – op cit p 17 
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 ة ــــمـــــاتــــــالخ

 

قـائ  أن تطبـيق فكرة المنطقة  Umberto Leanzaفي بداية التسـعينا  كـتب األسـتاذ  

أن هذه الفكرة وضعت  بسبباالقتصادية الخالصة في البحر األبيض المتوسط لم يتحقق  

لتتجسد في المحيطا  المفتوحة أين يمكن تطبيقها إلى غاية منطقة أعالي البحار  ولي  في 

التي إن تم تفعيلها فيها  سيؤدي هذا إلى  والبحار المغلقة أو الشبه مغلقة مال البحر المتوسط  

ين ضفتي ب المسافة صر( و بذلك فان ق  938نهاية حرية الم حة فيها بالمفهوم الك سيكي  

المتوسط من الشمال  إلى الجنوب ستعتبر عائق مادي يحول دون إع ن منطقة اقتصادية 

لتين  أساسيتين في أن وجهة النظر هذه تتعارض مع مس  خالصة في المياه المتوسطية ، إال

 :هذا الموضوع 

الحد  50في المادة  قد حدد   1421األولى أن اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لسنة  -

األقصى الذي يمكن أن تصل إليه المنطقة االقتصادية الخالصة عندما أشار  بصيغة حرفية 

ميل بحري من خطوط األساس  177ال تمتد المنطقة االقتصادية الخالصة إلى أكار من « إلى

، ومن ثم فان االتفاقية لم تحدد الحد األدنى  من  » التي يقاس منها عرض البحر اإلقليمي

مر ببحر وسواء تعلق األ منطقة اقتصادية خالصة ، تكونالمسافة البحرية الذي يمكن أن 

مغلق مال المتوسط فانه يمكن اإلع ن عن منطقة اقتصادية خالصة في المياه  هشب أومغلق 

للدولة الساحلية من المنطقة المتاخمة و  المتوسطية  مهما كانت المسافة بعد المياه اإلقليمية

 .المياه البحرية الخاضعة للوالية الوطنية للدولة المقابلةمن جهة أخرى جهة و

تطبيقا  الدول و تشريعاتها الوطنية في هذا  فهيأما المسالة األساسية الاانية في هذا المجال  

سنة  اريخ كتابة هذه األسطر بنهاية غاية ت إلىالمجال ، فبعد الدراسة الحالية والتي قمنا بها 

تشريعا  وطنية تمت استنادا للعرف الدولي و هذه  74فإننا أحصينا أكار من  1715

، التشريع 1444، التشريع الكرواتي لسنة  1421التشريعا  هي : التشريع المغربي لسنة 

  . 1774 و التشريع الليبي لسنة  ، 1773السوري لسنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

938- Umberto Leanza   : le nouveau droit international de la mer méditerranée. 

  -                                      éditoriale   Scientifica  Milano 1994- p 429. 
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تشريعا  وطنية لـدول متوسطية  تم فيها اإلع ن عن منطقة اقتصادية  72كما أحصينا 

تور باتفاقية قانون  خالصة في المياه المتوسطية استنادا إلى قواعد القانون الدولي اإلتفاقي الم 

، ومن ثم فان مس لة تطبيق فكرة المنطقة االقتصادية في المياه المتوسطية 1421البحار لسنة 

ويبقى األمر مرتبط بجرأة الدول المتوسطية في حد ذاتها   ،ه فـي الواقع  هو أمر يمكن تجسيد

المصلحة الخاصة لتلك الدول إن كانت تكمن في اإلع ن عن  وضوعمع مراعاة معلى ذلك 

الصيد المكاف من جهة  عوامل نه تحت وصف المياه الدولية ، إال أذلك أم في ترك تلك الميا

سير نحو الزيادة من ا تأنهيبدوا  ، و الغازية في مياه المتوسط  و بداية االستكشافا  النفطية

رغبة الدول المتوسطية في اإلع ن عن منطقة اقتصادية تضمن الحق السيادي و الوالئي 

بعد فشل أو قصور التجارب السابقة التي تمت ، على جميع الاروا  المتواجدة في هذه المياه 

( و التي طق صيد ومناطق حماية االيكولوجية   منا باإلع ن عن مناطق وظيفية خاصة فقط

الم ئم الستغ ل   لم توفر اإلطار لم تحقق الحماية الكاملة من جهة ، ومن جهة أخرى  ،

كامل الاروا  في هذه المياه ،خاصة الغير حية منها ، والتي أصبحت تشكل محور النزاعا  

 ( .434البحرية المستقبلية بين دول المتوسط  

ذه النزاعا  التي هي في األصل مرتبطة بمشاكل تحديد بحرية متعلقة بالمجاال  التقليدية  و ه

مال الجرف القاري و البحر اإلقليمي ، يمكن أن تتطور إلى األسوأ في حالة  اإلع ن عن 

  ولذلك فان إضافة مواضيع استغ ل  -حالة اليونان مع تركيا  -منطقة اقتصادية خالصة 

عقد وضعا متشابك في األصل ، إال أن هذا ه أن ي  الحية   لهذه المشاكل من ش نغير  الاروا 

الوضع ال يمكن أن يكون قابل للتطبيق في جميع الحاال  كون أن التسويا  الانائية لبعض 

قيام الدول بسط موضوع نه أن ي   المسائل الحدودية العالقة بين دول البحر األبيض  من ش

إنشاء مناطق اقتصادية خالصة دون أن يترتب عن ذلك منازعا  المتوسطية باإلع ن عن 

و أبرز ماال على ذلك حالة الع قة بين تون  و الجزائر التي قامتا بإبرام   ،بين الدول 

ضبط الحدود ببوضع الترتيبا  المؤقتة المتعلقة  بهدف 11/71/1771بتاريخ االتفاق المبدئي 

للتجديد سـاري المفـعول لمدة عشـرة سـنوا  تتـضمن القابـلية ،  رفينـين الطـالبحرية ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ئيلي اللبناني  و التركي القبرصي  التي تمت اإلشارة إليها       حالة النزاع بين اسبانيا وفرنسا  إضافة إلى النزاع اإلسرا -000 

 .في هذه الدراسة          
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محضر أشغال الفريق على  70/72/1771بتاريخ  وهـو االتفاق الذي كان  متبوع بالتوقيع

و نتيجة لهذه ، ليفصل في المسائل التقنية للتحديد البحري التقني المشترك بين الدولتين  

عليه الموقع  تون  والجزائر ضبط الحدود البحرية بين  حولتفاق اتم التوصل إلى الجهود  

 هو االتفاق الذي صادقت عليه الجزائر  و 11/70/1711 بتاريخ العاصمة  الجزائرمدينة في 

، هذا االتفاق  (447  13/312تحت رقم   12/74/1713رخ في مؤمرسوم رئاسي  بموجب 

الخط الحدودي لكل األبعاد البحرية المعروفة ، بحر إقليمي ، منطقة متاخمة ، جرف  يتضمن

وكذلك كل منطقة بحرية أخرى محدثة أو يمكن إحداثها  ،قاري و منطقة اقتصادية خالصة 

عن منطقة اقتصادية خالصة  1775( ولذلك لما أعلنت تون  سنة 441  1421طبقا التفاقية 

لجزائرية  غربا ووفق المعطيا  التي خلص إليها  االتفاق المبدئي تمتد إلى غاية الحدود ا

، كون أن  بين الطرفينفان هذا األمر لم يار أي مشكل ، مع الجزائر   11/71/1771بتاريخ 

أفق التحديد البحري كان مضبوط باتفاق مبدئي سابق ، مما جعل البعض يصف اتفاق التحديد 

 ( .942طوة من أجل البحر األبيض المتوسط  هذا بين الجزائر و تون ، بماابة خ

ومن ثم فان إمكانية اإلع ن عن منطقة اقتصادية لكل دول البحر األبيض المتوسط ممكن من 

الناحية الجغرافية والقانونية معا ، كما أن إمكانية التوصل إلى ترتيب اتفاقيا  خاصة 

الدولي واتفاقية قانون البحار لسنة  بمجاال  التحديد البحري ممكن هو األخر مادام أن القانون

تضع بين يدي األطراف آليا  مختـلفة  يمـكن لهم االتفاق على أي منها للتوصل إلى  1421

اتفاق يتضمن ضبط المجاال  البحرية بما يمنح لكل الدول المتوسطية الحق في منطقة 

سهل لو تم اعتماد اقتصادية خالـصة  ، إال أن الوصول إلى هذه المرحلة  يمكن أن يكون أ

بعض  التصورا   كنقطة انط ق للوصول إلى تفاهما  قائمة على حماية مياه البحر 

األبيض المتوسط قبل التفكير في اقتسامه  ، وإن كان اقتسامه في تصورنا يدخل ضمن هذه 

اية الحماية له  كون أن وصف أعالي البحار أو المياه الدولية فيما وراء المياه اإلقليمية ، ور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .74ص  11/74/1713المؤرخة في  42الجريدة الرسمية رقم  -041

 . 1771من اتفاقية  71حسب المادة  -040

942- Drisch Jérémy -  accord Algérie –Tunisie : un pas pour la  méditerranée 

                                 in- Linium international-2009. 
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الحرية المرفوعة فيها، يعمل على تدمير آخر األنظمة البيئية  البالغة الت ثر في هذا البحر 

أمام همجية التلوث  البحري بكل لحد اآلن جزئيا   الشبه مغلق ، والتي استطاعت أن تصمد

إضافة إلى اآلثار المدمرة للصيد غير الشرعي، غير المعلن  أنواعه  ومختلف مصادره ،

وهذه    « INN :la pêche illicite, non déclarée et non réglementée »والغير منظم 

 تكمن فيما يلي: تفاهما ال

كون كملتقى للدول المتوسطية  من متوسطية تالعمل على أنشاء إطار  هيكلي أو منظومة   -0

( حول المشاريع الوطنية المتعلقة بالرغبة 443جل التشاور المبدئي و تبادل المعلوما   أ

المياه اإلقليمية  ، وهو ما من ش نه لدولة ما في اإلع ن عن مد الوالية الوطنية إلى ما وراء 

عاة التصورا  الصادرة عن دول الجوار  غا  إقليمية و قبول دولي بعد مراو  ص  ن يرتب م  أ

بالنسبة لذلك التصرف األحادي الجانب بموجب تشريع وطني يقضي بتنظيم بحري فيما 

وراء البحر اإلقليمي و بالتوافق مع قواعد القانون الدولي للبحار ، وفي هذا السياق يمكن أن 

التابـع  CCMU  ل المتوسطت خذ بعين االعتبار  التجربة  التي تمت في مركز التعاون من أج

  MALAGA  الكائن مقره في مدينة UICNل تحاد الدولي من أجل المحافظة على الطبيعة 

االسبانية ، حيث قام المركز بإنشاء لجنة خبراء عملت على إعداد م حصلة بيئية وقانونية  

سطية عـلى للوضع القائم في البحر األبيض المتوسط  تهدف من ورائها إلى حث الدول المتو

د ضرورة إحداث إطار تشاوري لكل المسائل المتعلق بالمياه المتوسطية خاصة التحدي

اث مشترك للشعوب المتوسطية  ما يعمل على الحفاظ عليها كترالبحري و الرقـابة البحـرية ب

نه يمكن في هذا االتجاه حذو المسار الذي اتخذته دول  البحر الكاريبي عن طريق كما أ

المكسيكية  عندما  خلصت إلى وضع آلية خاصة   Tlatelolcoالمنعقد في مدينة  1771مؤتمر 

بتسهيل التحديد البحري بينها وتذليل الصعوبا  التي تحول دون ذلك  وهي اآللية التي 

             إلى اتفاقية تحديد بحري بين الهوندوراس 12/74/1775سمحت إلى الوصول في 

 . المكسيك و

 ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
040 -  Habib Slim / vers une Meilleure Gouvernance de la Méditerranée Occidentales                     

                            Au-delà des Mers  territoriales .                       

                           Annuaire Du Droit De La mer 2008 TOME XIII -   Pédone- paris  p 456. 
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العمل على توحيد الصيغة الخاصة بمد الوالية الوطنية فيما وراء المياه اإلقليمية  بالنسبة  -0

للدول المتوسطية تحت غطاء المنطقة االقتصادية الخالصة  بدال من البقاء  تحت الوصف 

المتعدد في الشكل الرباعي   منطقة حماية صيد ، منطقة صيد محفوظة ، منطقة حماية 

نطقة اقتصادية خالصة ( وهو ما اعتمدته الدول المتوسطية كما أسلفنا القول ايكولوجية ، م

في الدراسة ، مما يعطي ص حيا  مختلفة  للدول  و غير  متناسقة يمكن أن تكون محل 

استغ ل من طرف بعض األطراف للتهرب من المسؤولية خاصة في مجال المحافظة على 

لة التوحيد  ضرورة لخدمة المياه المتوسطية قبل مس ، مما يجعل من البيئة و الصيد البحري 

      للرقابة بطريقة موحدة خاضعةيجعل مياه البحر المتوسط  وهوماحماية المياه الوطنية ، 

ومن ثم فان من مصلحة البحر األبيض المتوسط و دوله المحيطة به أن يكون كل ،   و شاملة

ة دولة ما ، وهذا بموجب جميع ميل بحري خاضع لوالية وطنية معينة وتحت رقاب

بدال من البقاء في وصف ، من اتفاقية  قانون البحار  52الص حيا  الواردة في نص المادة 

أعالي البحار أو تحت نظام الحرية  الذي ال يخدم ، ال النظام االيكولوجي المتوسطي و ال 

ا دراستنا هذه حول معرفة بدأن ومنه يمكن القول أنه  وان كنا  قد ،مصلحة الدول المتوسطية  

لة إمكانية اإلع ن عن منطقة اقتصادية في المياه المتوسطية من دون مخاطر المنازعا  مس 

على حقوق الدول األخرى في المنطقة ، فإننا ننهي هذه الدراسة على دول الجوار ودون ت ثير

إلع ن عن منطقة لية حث الدول المتوسطبالعمل على بالمناداة إلى التسريع في هذا االتجاه ، 

اقتصادية خالصة وفق ما يسمح به القانون الدولي و الظروف الجغرافية المتوسطية ، كون 

   أن المجال البحري المتوسطي يحتار إلى تكاتف جهود كل الدول المتوسطية إلمكانية 

حمايته ، ولي  هناك إطار حماية شاملة من حيث الص حيا  كاإلطار الذي وفره القسم 

 المتمال في المنطقة االقتصادية الخالصة . و 1421لخام  من اتفاقية قانون البحار لسنة ا

و الواقع أن الجزائر في هذا المجال ال يوجد ما تخسره إذا قرر  أن تخطوا خطوة أخرى في 

و المنطقة  اتجاه اإلع ن عن منطقة اقتصادية خالصة في المياه التي تلي البحر اإلقليمي

تخدم المصالح الوطنية ، أكار من الوضع القائم  حاليا بص حية  فكرةكون أن ال ، المتاخمة

و هو ما ، وعلى مسـاحة بحـرية أقـل من مـما يـقره القانـون الدولي ، متعلقة بالصيد فقط 

 :التـالية  قتراحا االيسمح لنا بتقديم 
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 االقتراحات

مة للمنطقة االقتصادية الخالصة في ظ  ن كحوصلة لما تطرقنا إليه في دراستنا للقواعد الم   

إطـار  قواعد القانون الدولي للبحار، وبعد البحث في التشريعا  الوطنية لدول حوض 

سوءا فيما تعلق بإنشاء المناطق الوظيفية المتخصصة بجزء من الص حيا  ، المتوسط  

شريعا  المتعلقة الموكلة للدولة الساحلية في المنطقة االقتصادية الخالصة ، أو بتلك الت

بالتطورا  الجارية في الحوض الغربي من  باإلع ن عن منطقة اقتصادية خالصة ، وأخذا  

فان الجزائر و ايطاليا هما الدولتين الوحيدتين اللتين لم تعلنا عن ، البحر األبيض المتوسط  

   إنشاء منطقة اقتصادية خالصة في الوقت الذي تقدمت إلى ذلك كل من المغرب ، تون

  1440فرنسا و اسبانيا ، وبما أن هذه األخيرة لما أعلنت عن منطقة  حماية الصيد في سنة 

فإنها اعتمد  على خط الوسط في ،  1713أو عن المنطقة االقتصادية الخالصة في سنة 

وهو و هي الجزائر ، ايطاليا و فرنسا ، تحديد الحد الخارجي للمنطقة المعلنة مع دول الجوار 

    في ن عن منطقة الحماية االيكولوجية الذي احترمته أيضا ايطاليا في اإلع الموضوع 

وبما أن جرفها القاري  1421، فان الجزائر وبصفتها دولة طرف في اتفاقية   1711 سنة

غطي العجز الحاصل في الجرف القاري الجزائري ضيق جدا ، فان معيار خط الوسط  كان لي  

ط الوالية الوطنية على مياه تقع ما وراء الحد بس  كان لي  الطبيعي ، كما أن خط الوسط 

الخارجي لمنطقة الصيد المحفوظة شرقا وغربا  ومن ثم فانه يمكن للجزائر أن تستفيد من 

معيار خط الوسط أكار وبطريقة فعلية ومباشرة بدال من التمسك بمعيار الظروف الخاصة 

هذه األخيرة التي لم يفلح معها تمسك  والحل المنصف والذي يجب استعماله ضد اسبانيا ،

قصر وأمام   ومن ثم،  Golf du lionفرنسا بنف  المبدأ فيما يخص التحديد البحري في خليج   

وعدم امتدادها للاروا  غير  1444 الص حيا  في منطقة الصيد المحفوظة  المعلنة سنة

اقتصادية خالصة تمتد إلى الحية ، فانه با  من الضروري على الجزائر اإلع ن عن منطقة 

  (441اسـبانيا و المـملكة المغـربية   ، الياية خط الوسط الذي يفصل بينها وبين كل من ايطغا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مع استبعاد فرنسا لعدم وجود حدود بحرية بين الجزائر و فرنسا النحصارها إلى ما وراء خط الوسط بين اسبانيا -040

 . 1711و ايطاليا ، كما تستبعد من ذلك تون  نظرا لوجود التحديد القائم بموجب اتفاق         
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 ضمن مس لتين :ي في هذا توه

السيادي على الاروا  غير الحية في المنطقة التي كانت مختصة  األولى  تكمن في مد الحق

 فقط بالحماية على الاروا  الحية .

الاانية مد الحق السيادي إلى المنطقة التي كانت ما وراء منطقة الصيد المحفوظة و إلى غاية 

 خط الوسط بين الجزائر و اسبانيا و إدخالها في مجال الوالية الوطنية . 

الطريقة التي تستعملها الجزائر في هذا اإلع ن وارتباط ذلك مع منطقة الصيد  أما في يخص 

المكان ومن حيث نطقة االقتصادية الخالصة من حيث المحفوظة التي تتداخل مع الم

الص حيا  ، فان األمر يكمن إما في إتباع أسلوب اإلع ن بموجب قانون خاص بالمنطقة 

ال  الخاصة بفرض الحقوق السيادية و الوالئية فيها  االقتصادية الخالصة  يتضمن المجا

دون التعارض مع  الص حيا   المعلنة في إطار منطقة الصيد المحفوظة ، كما يمكن  

بطريقة أخرى اللجوء إلى إلغاء المواد المتعلقة بمنطقة الصيد المحفوظة  وإصدار تشريع 

لمشرع المغربي مع منطقة الصيد     جديد يتضمن المنطقة االقتصادية الخالصة  مالما فعل ا

أو مال ما فعل المشرع الفرنسي مع منطقة الحماية االيكولوجية أو على غرار التجربة 

بما يضمن عدم التداخل في وهذا ، في اإلع ن عن منطقة اقتصادية خالصة األسترالية  

   وفق التنوع الص حيا   وخضوع المياه المعنية إلى نظام قانوني واحد متعدد الص حيا

 .  1421من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لسنة  52الوارد في المادة 
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