
ــ ث  –ـــري ــــــعمـــــــــود مــــــــولــــــــــــــة مـــــامعــــــــــج ــزي وزوــــيـــــــ

ــ ك  ــ علــوم ال ـــــــــــحلــوق والــــــــــــليــة الــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ س ياسيــةـ ــ

وراهــــــــــدكتــــــــــة الـــــــــدرســـــــــــم

ــ ك  ــ ـــ  حلــوقــــــــــالســـم ـ ـ

 النظام اللاهوين "املمتزي"  

 للمنطق

ــ ل  ذكرةـــــــم ــ نيل ش ــــ لاهونـــــــي الــــــامجس تري فـــــــهادة الـــــ

 اصــــــــون اخلــــــــرع اللاهــــــــف

ــ اهون ال ــــــخطص كــــث ــ نشاطات ال ــــــ ــ بحرية وال ــــــ ساحليةــــــ

عداد الطالبة  رشاف الأس تاذ      :من اؤ  :حتت اؤ

عرأب سعيدة   اجـر مـحـمـدـت   أ 

جلنـة املناكشــة

.................. رئيسا...............عة مولود معمري، ثزيي وزو ...، جامالتعلمي العايل ، أأس تاذخلفان كرمي  -/د

........ مرشفا وملررا...........، ثزيي وزو .......، جامعة مولود معمريالتعلمي العايل ، أأس تاذاتجر محمد  -/د

 ....... ممتحنا.................ود معمري، ثزيي وزو ...، جامعة مول" أأ  "ة حمارضة ، أأس تاذيسعد حورية  -/د

1620/ 60/ 12: اترخي املناكشة  

 زـــميـ املت  وينـــام اللاهـــالنظ  

ةـــــة اخلالطـــــة الاكتطاديـــــللمنطل  



ب  

  (221الآية )طو 



ت  
 

 

ـرـــــــــة شـكــــــــــــــكـلـمـــ  
 

 

 وألن الكلمات ىي كل ما نملك إزاء من غمرونا بالجميل، وألن الشكر  

.ىو أقـل االعتراف بيذا الجميل  

لألستاذ الذي أشرف على    متنانالشكر وأصدق االأتقدم بخالص    

، من خالل وقتو وجيده وتوجييوىذا العمل  

األستاذ الفـاضل:  تـاجـر مـحـمـد    إلى  

 كما ال يفوتني أن أتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير

  إلى األستاذ خلفـان كريم و األستاذة يسعد حورية،

  شنت عبد النورو األستاذ بوت و  ألستاذ لعمامري عصاداإلى  

األفـاضل  تيأساتذوكل    

.، جامعة تيزي وزوبكلية الحقوق والعلوم السياسية  

 

سعيدة.أعراب    
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 قـــــائــــمـــــةأهــــــــــمالــــمــــخـــــتـــــصـــــرات

 

 

 

 

 

 * * * اإلىــــــداء* * *  

 أىدي ثمرة جيدي  

روح أبي رحمو اهلل وأسكنو فسيح جنانو  إلى    

اأطال اهلل عمرىأمي  من أشد بيا أزري  إلى    

نيي ساندني وشجعذإلى الزوج الكريم ال  

نجاز ىذا العمل  إ على   

ليديا ي دعاء وتابن ،كبدي  تاإلى فـلذ  

واألخوات وكل العائلةإلى كل اإلخوة    

إتمام ىذا العمل  علىإلى كل من ساعدني    

  

.أعراب سعيدة                                                    



ج  
 

 قـــــائــــمـــــة أهــــــــــم الــــمــــخـــــتـــــصـــــرات

 -1- باللغة العربية.
 اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ادلميلراطية الشعبية.            ج. ج. .ر .ج -

 ج                        جزء. -

 د. م. ج                  ديوان املطبوعات اجلامعية. -

ىل الطفحة. ص. ص                 -  من الطفحة اؤ

 ص                      ضفحة. -

 طبعة.ط                        -

  م                        املادة. -

 ع                       عدد. -

 د. د. ن                 دون دار ورش. -

 د. ت. ن                دون اترخي ورش. -

 د. ط                    دون طبعة. -

 اجملةل املرصية لللاهون ادلويل.د               ق. م. م. -

. ق. ع. ج. م. -   اجملةل اجلزائرية للعلوم اللاهوهية الاكتطادية والس ياس ية.س      اؤ

  

 -2- باللغة األنجببية.
 

- P ……………....Page. 
- PP …………….De la Page à la Page. 
- S ……………... Suivant. 
- et s ……………. Et Suits.  
- D. …………….Dalloz. 
- Ed …………… Edition. 
- N°……………. Numéro. 
- T……………… Tome. 
- Vol…………….Volume. 
- Op. cit. ………...Ouvrage Précédemment cité. 
- R.A.S.J.E.P…..Revue Algérienne des Sciences Juridique. Economiques et Politiques. 

- R.B.D.I………...Revue Belge de Droit International. 
- A.F.D.I………... Annuaire Français de Droit International 
- R.G.D.I.P…….Revue Générale de Droit International Public. 
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 مقدمة: 

الشعوب، فيي  حقب التاريخية مكانة ىامة في حضاراتال احتمت البحار عبر مختمف      
ليست وسيمة لالتصال بين الحضارات فقط، بل ىي أيضا مصدر لغذاء البشر ومورد ىام 
لمثروات والمعادن، لذلك كان من الطبيعي أن يحظى التنظيم القانوني لمبحار بالعناية التي 
تتناسب مع أىميتيا البالغة، خاصة وأنيا تمثل النسبة األكبر من سطح الكرة األرضية، 

القول أن القواعد العرفية التي كانت تحكم البحار قبل الحرب العالمية الثانية لم تكن  ويمكن
بالقواعد المعقدة، حيث كانت قائمة عمى قاعدتين أساسيتين ىما سيادة الدولة عمى مساحة 

مع التسميم بحق المرور البريء لمسفن األجنبية  ( أميال بحرية،03مائية في حدود ثالثة )
 ما تبقى من تمك المساحة فينطبق عميو مبدأ حرية البحار. خالليا، أما

يقصد بمبدأ حرية البحار التسميم لجميع الدول بحريات معينة تستطيع أن تباشرىا         
فيو، مع تحديد أبعاد تمك الحرية حتى ال يساء استخداميا وتصبح البحار معقال لمفوضى 

تغير وتتطور بتغّير األوضاع والظروف، فقد والصراعات، وبما أن قواعد القانون الدولي ت
تغيرت األوضاع فعال بعد الحرب العالمية الثانية، حيث بدأت األىمية االقتصادية لمبحر 
تتجمى بشكل أوضح، بالتزامن مع التقدم العممي والتكنولوجي الذي وصمت إليو بعض الدول، 

الشيير المعروف باسم إعالن منيا الواليات المتحدة األمريكية التي صدر عنيا اإلعالن 
، والمتضمن أحقية الواليات المتحدة األمريكية بتممك الموارد 1945 سبتمبر 28في  ترومان

 الموجودة في قاع البحر المحاذي لشواطئيا.

كما َأتبعو كذلك إعالن آخر تضمن إخضاع أنشطة الصيد في المياه المجاورة       
ترومان إلى إصدار إعالنات الدول عقب إعالن  رعتلسواحميا لتنظيميا ورقابتيا، إذ تسا
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حيث مدت بعض الدول سيادتيا إلى  (1)مشابية لو عمى الرغم من اختالف آثارىا القانونية،
 ميال بحريا. 200المياه التي تعمو قاع البحر في حدود 

أمام ىذه الفوضى عقد المؤتمر األول لقانون البحار، والذي رغم خروجو باتفاقيات       
لم يتوصل إلى حسم بعض األمور اليامة من ضمنيا مدى  (2)،1958جنيف األربعة لسنة 

البحر اإلقميمي ومطالبات بعض الدول بمناطق لمصيد الساحمية، مما استدعى عقد المؤتمر 
والذي كان مآلو الفشل، بسبب تعارض المصالح بين الدول الساحمية  الثاني لقانون البحار

التي طالبت ببحر إقميمي شاسع ومعارضة الدول الكبرى لذلك، رغبة منيا في الحفاظ عمى 
 مبدأ حرية البحار الذي يخدم مصالحيا.

ل في ( دولة حديثة العيد باالستقال40تزامن ىذا كمو مع ميالد ما ال يقل عن أربعون )      
حيث أصبح ليذه الدول وزنيا العددي في مختمف المنظمات الدولية، والتي  (3)ىذه الفترة،

طالبت بوضع قانون جديد لمبحار يستجيب لمصالحيا، خاصة في ظل غيابيا عن المؤتمرين 
األول والثاني لقانون البحار، فمن بين مطالبيا مد سيادتيا عمى المناطق البحرية المحاذية 

، رغبة منيا في تعويض ما فاتيا من جراء تسمط االستعمار ونيبو لثرواتيا ومواردىا لشواطئيا
الطبيعية، واستمراره في ذلك من خالل وصول أساطيل الصيد المتطورة والحديثة إلى 

 سواحميا واستغالل الثروات الحية فييا. 
                                                           

المتضمن فرض سيادتيا عمى  1945أكتوبر  29إعالن المكسيك في  -بين ىذه اإلعالنات يمكن أن نذكر:  من -1
حيث قامت بموجبو ببسط سيادتيا عمى  1947جوان  23تصريح الشيمي في  –االمتدادات القارية المتاخمة لشواطئيا. 

نبيل أحمد يد من التفصيل حول ىذه اإلعالنات راجع ميال بحريا. لمز  200االمتداد القاري والمياه التي تعموه إلى حدود 
 .44ص  ،1978والقواعد الحديثة لمقانون الدولي لمبحار، دار النيضة العربية، القاىرة االمتداد القاري  حلمي،

ىي: اتفاقية البحر اإلقميمي والمنطقة المتاخمة، اتفاقية الجرف القاري، اتفاقية أعالي  1958جنيف لسنة  اتفاقيات -2
البحار، اتفاقية الصيد وصيانة الموارد الحية في أعالي البحار، باإلضافة إلى بروتوكول لمتوقيع االختياري فيما يتعمق 

 بالتسوية اإلجبارية لممنازعات.
مداخمة ألقيت في الممتقى الدولي حول قانون البحار ، "عودة نظرية البحر المفتوح في شكل حديث" بوسلطان محمد، -3

 .03ص  ، 1986مارس  26إلى  24من  تيزي وزو، ، جامعةومصالح الدول النامية، معيد العموم القانونية واإلدارية



 النظام الق انوني المتميز للمنطقة االقتصادية الخالصة       مقدمة                                                                               

 

 
8 

من إفريقيا إلصدار تحركت ىذه الدول في شكل تكتالت إقميمية من أمريكا الالتينية، و       
إعالنات ضمنتيا مطالب مختمفة بالتزامن مع التحضير لممؤتمر الثالث لقانون البحار، فمنيا 

ميال بحريا ومنيا من طالبت بمناطق لمصيد  200من طالبت ببحر إقميمي يصل مداه إلى 
 (1)لمناطق.المانع، حيث تنفرد بيا الدول الساحمية باستغالل الثروات الحية وغير الحية لتمك ا

قوبمت ىذه المطالبات بمعارضة شديدة من الدول البحرية الكبرى، وكذلك الدول غير       
الساحمية ألنيا ال تتفق مع مصالحيا، وبعد مناقشات حادة خالل المؤتمر الثالث لقانون 
البحار، والتي اتسمت بالصعوبة والتعقيد، اعتمد خالليا المؤتمرون عمى سياسة الصفقة 

مة، حيث اجتمعت اآلراء عمى إقامة منطقة بحرية جديدة مالصقة لمبحر اإلقميمي مقابل الشام
تنازالت تتعمق بتحديد مدى معقول لمبحر اإلقميمي، وبضمان حرية المالحة في المضايق 

 الدولية.

لكن حتى في ظل ىذه التنازالت كان ىناك تشبث باآلراء عمى أن تستجيب المنطقة        
يدة المسماة بالمنطقة االقتصادية الخالصة لمختمف المصالح المتعارضة، ولكي البحرية الجد

يتحقق ذلك البد أن يقوم النظام القانوني ليذه المنطقة عمى فمسفة التوازن القانوني الدقيق بين 
حقوق الدول الساحمية من جية، وحقوق باقي الدول عمى اختالف ظروفيا من جية أخرى، 

                                                           
ماي  08)األورغواي( الصادر بتاريخ  مونتيفيديومن بين اإلعالنات الصادرة عن بعض دول أمريكا الالتينية: إعالن  -1

كولومبيا،  ما، السمفادور، البيرو، اإلكوادور،اناعن كل من األورغواي، الشيمي، األرجنتين، البرازيل، نيكاراغوا، ب 1970
دولة بما فييا  20، والذي ضم 1970أوت  08)البيرو( الصادر بتاريخ  ليماتبعو إعالن  غواتيماال، الدومينكان والمكسيك،

. أكدت ىذه اإلعالنات 1972جوان  07الصادر في  سان دومينغ. ثم تبعو إعالن آخر ىو إعالن مونتيفيديومجموعة 
 عمى حق الدول الساحمية في مد سيادتيا عمى المناطق البحرية المجاورة. في مجمميا

، 1972في نوفمبر  باوندات الصادرة عن بعض الدول اإلفريقية تصريح الدول اإلفريقية الصادر بـ من بين اإلعالنا -
 المؤكد عميو في 1973ماي  24وكذلك اإلعالن الصادر عن االجتماع الوزاري لمنظمة الوحدة اإلفريقية الصادر في 

قية في إعالن منطقة اقتصادية خارج ، أجمعت كل ىذه اإلعالنات عمى حق الدول اإلفري1974جوان  11في  مقديشو
الخالصة المنطقة االقتصادية  محمد رفعت عبد المجيد، ميال بحريا. لمزيد من التفصيل أنظر 200البحر اإلقميمي بحدود 

 .127 – 120ص ص  ،1982 راه في القانون، كمية الحقوق، جامعة القاىرةفي البحار، رسالة لنيل شيادة دكتو 
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فهل لدول عمى اختالفيا عقبة في وجو خروج االتفاقية إلى النور، وحتى ال تكون آراء ا
تحقيق هذه المعادلة الصعبة والموازنة بين  2891استطاعت اتفاقية قانون البحار لسنة 

 حقوق الدولة الساحلية وحقوق باقي الدول في المنطقة االقتصادية الخالصة ؟.

نما ارتكزت عمى مجموعة من المناىج تبعا  ال تنطمق       ىذه الدراسة من منيج محدد وا 
لدواعي الحاجة فييا، وذلك لغرض الوصول نحو تحقيق أىدافيا، حيث اعتمدنا المنيج 
التاريخي لتتبع مختمف التحوالت والمراحل التي عرفتيا قواعد أحكام قانون البحار ابتداء من 

وصوال إلى المؤتمر الثالث لقانون البحار في بداية  1958اتفاقيات جنيف األربعة لسنة 
. كما وظفنا المنيج التحميمي 1982السبعينات وتبني عمى إثره اتفاقية قانون البحار لسنة 

لغرض التدقيق في مواد اتفاقيات قانون البحار ذات الصمة ببحثنا، خاصة أحكام اتفاقية 
نصوصيا وتقديم النقد ليا، كما قمنا  من خالل تحميل مضمون 1982قانون البحار لسنة 

بتحميل بعض اآلراء الفقيية التي اعتراىا الخالف والتجاذب قبل وأثناء اتفاقية قانون البحار 
 وبعض األحكام القضائية التي ليا صمة بموضوع الدراسة. 1982لسنة 

المفاىيم عالوة عمى ما سبق قمنا باستعمال المنيج الوصفي السيما في مجال تقريب        
، كما 1982واستخالص خصائص األحكام التي جاءت بيا اتفاقية قانون البحار لسنة 

اعتمدنا عمى المنيج النقدي من أجل التوصل إلى أىداف ىذه الدراسة التي بينت المخاض 
 العسير الذي مرت بو مختمف أحكام المنطقة االقتصادية الخالصة.

في محاولة تأصيل وفيم طبيعة األحكام التي تنظم ىذه الرسالة أىمية بالغة  تتضمن      
المنطقة االقتصادية الخالصة، انطالقا من خصائص ومميزات ىذه األخيرة، انطالقا من 

، والتي لم تستطع 1958األوضاع التي شيدىا العالم بعد اتفاقيات جنيف األربعة لسنة 
الح بين الدول البحرية مواكبة التطورات الدولية في مجال قانون البحار وتضارب المص

الكبرى والدول الساحمية النامية، وىذا ما ظير جميا خالل المؤتمر الثالث لقانون البحار من 
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خالل مواقف الدول المتعارضة، خاصة مع ارتباط المنطقة البحرية الجديدة بسيادة الدول 
 الساحمية وتمسك الدول األخرى بعدم المساس بمبدأ حرية أعالي البحار.  

 (1)،1982تعتبر المنطقة االقتصادية الخالصة التي أقرتيا اتفاقية قانون البحار لسنة       
النتيجة المباشرة لمحل التوفيقي بين مطالب الدول الساحمية النامية ومطالب الدول البحرية 
الكبرى، القائم عمى قبول امتداد صالحيات الدولة الساحمية إلى المنطقة االقتصادية الخالصة 
)الفصل األول(، مقابل اقتطاع جزء من نظام البحر العالي وتطبيقو في ىذه المنطقة من 

 جية أخرى )الفصل الثاني(.

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
التوقيع في ب 1982 إلى سنة 1973 سنة التي امتدت من المتحدة لقانون البحار لألممالمؤتمر الثالث انتيت أشغال  -1

ودخمت االتفاقية ، 1982( عمى اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لسنة جامايكا) باي مونتيغوفي  1982 ديسمبر 10
 دولة. 60بعد أن صادقت عمييا  1994 نوفمبر  16ذ فياحيز النف

، 1996جانفي  22المؤرخ في  96/53المرسوم الرئاسي رقم بموجب  -دون نشر مضمونيا  -صادقت عمييا الجزائر  -
 24، الصادر في 06، الجريدة الرسمية عدد 1982المتضمن التصديق عمى اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لسنة 

 .1996جانفي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1973
https://ar.wikipedia.org/wiki/1982
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1982
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%BA%D9%88_%D8%A8%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1994


الفصل

 الأول 
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 الفصل األول

 إلى المنطقة االقتصادية الخالصةامتداد صالحيات الدولة الساحمية  

قانوف البحار عمى مدى تاريخو الطويؿ بمطالبات الدوؿ الساحمية بأف يكوف ليا تأثر       
المساحات البحرية المجاورة لسواحميا، فطالبت أوال بالبحر اإلقميمي ثـ بالمنطقة السيطرة عمى 

ليذه المناطؽ  1958المتاخمة وكذلؾ الجرؼ القاري، إال أنو رغـ إقرار اتفاقيات جنيؼ لسنة 
فإف الدوؿ الكبرى ىي التي صممت معالـ كؿ منطقة بحسب ما يخدـ مصالحيا، ولـ يكف 

ة دور في ذلؾ، لذلؾ طالبت ىذه األخيرة خالؿ المؤتمر الثالث لقانوف لمدوؿ الساحمية النامي
البحار بتقسيـ جديد لممناطؽ البحرية، تستفيد مف خاللو بالثروات اليائمة الموجودة في 
البحار، شجعيا في ذلؾ التوصيات الصادرة عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة والتي تؤكد 

 (1)تيا الطبيعية.مبدأ حؽ الشعوب في التمتع بثروا

تمكنت الدوؿ النامية مف تحقيؽ بعض مف أىدافيا التي ناضمت مف أجميا في المؤتمر       
لممنطقة االقتصادية  1982الثالث لقانوف البحار، مف خالؿ إقرار اتفاقية قانوف البحار لسنة 

 يف Njenga الخالصة التي بدأت تتضح معالميا، مف خالؿ ما أورده المندوب الكيني
بأنو لجميع الدوؿ الحؽ في  المقدـ إلى لجنة االستخدامات السممية لقاع البحار، مشروعو

إنشاء منطقة اقتصادية فيما وراء البحر اإلقميمي لمصمحة شعبيا واقتصادىا، وتمارس فييا 
حقوؽ سيادة بيدؼ استكشاؼ الثروات الطبيعية الحية والغير حية، واستغالليا وكذلؾ بيدؼ 

وقد القت ىذه الفكرة قبوال كبيرا خاصة مف الدوؿ الساحمية النامية،  (2)ومكافحتو، منع التموث
حيث تقررت ليا وألوؿ مرة حقوقا في المنطقة االقتصادية الخالصة المجاورة لبحرىا اإلقميمي 

                                                           
يؤكد حؽ الدوؿ في السيادة الدائمة عمى  1972ديسمبر  18الصادر عف الجمعية العامة بتاريخ  3016القرار رقـ  -1

 مواردىا الطبيعية.
   .169المرجع السابؽ، ص  نبيل أحمد حممي، -2
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ميال بحريا،  200)المبحث األوؿ(، إال أف تقرير ىذه المنطقة كمنطقة والية جديدة تمتد إلى 
احتفاظ اتفاقية قانوف البحار بمناطؽ الوالية التقميدية التي كرستيا اتفاقيات جنيؼ لسنة مع 

، أدى إلى وقوع تداخؿ قانوني بيف المنطقة االقتصادية الخالصة الجديدة ومناطؽ 1958
 الوالية األخرى )المبحث الثاني(.

 

 المبحث األول

 صةحقوق الدولة الساحمية في المنطقة االقتصادية الخال

، تعبيرا موحدا لداللة عمى طبيعة حقوؽ 1982لـ تستعمؿ اتفاقية قانوف البحار لسنة       
الدولة الساحمية في منطقتيا االقتصادية الخالصة، فكافة المشروعات المقدمة خالؿ دورات 

استخدمت تعبيرات مختمفة، إال أف أغمبيا تتفؽ في جوىرىا عمى عدـ  (1)المؤتمر الثالث،
نطقة االقتصادية لمسيادة الكاممة لمدولة الساحمية، لذلؾ اتجيت إلى استعماؿ تعبير خضوع الم

فيما يتصؿ بحؽ الدولة الساحمية في استكشاؼ واستغالؿ ثروات المنطقة ( 2)ة،يحقوؽ السيادال
 .االقتصادية الخالصة

الحقوؽ السيادية في المنطقة االقتصادية الخالصة بيدؼ استغالؿ ثرواتيا، تقررت       
وليس مف أجؿ فرض السيادة عمييا. وبالرغـ مف محاولة لجنة الخبراء القانونييف برئاسة 

                                                           
المقدـ خالؿ المؤتمر الثالث لقانوف البحار مف ثمانية عشر دولة إفريقية في الوثيقة  أنظر عمى سبيؿ المثاؿ المشروع -1

  Doc.A/CONF.62/C.2/L.82رقـ: 
يمكن تحميل السيادة في أنيا مجمل الحقوق المرتبطة بصفة السيد عف السيادة ما يمي: "  wodie وودييقوؿ األستاذ  -2

حين ال تنطوي حقوق السيادة إال عمى  الشمولية، حصرية الصالحيات، فيوالتي يمكن تمخيصيا في: االستقالل الذاتي، 
صفتين ىما الحصرية واالستقالل الذاتي، دون صفة الشمولية في الصالحيات ألن األمر يتعمق بحقوق محددة ذات طابع 

 ". اقتصادي 
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حدا لطبيعة حؽ الدولة في ىذه و مبأف تضع مفيوما  EVENSSON،(1)الفقيو النرويجي 
عبير، وقد سايرىا في ذلؾ مختمؼ النصوص الصادرة المنطقة إال أنيا استخدمت أكثر مف ت

  .عف دورات المؤتمر المتعاقبة حتى نص االتفاقية

الحؽ السيادي لمدولة الساحمية في استكشاؼ  1982منحت اتفاقية قانوف البحار لسنة       
 واستغالؿ الموارد الطبيعية لممنطقة االقتصادية الخالصة، إال أنيا وإلرضاء الدوؿ األخرى
المعارضة لذلؾ بشدة خّصتيا االتفاقية ببعض الحقوؽ في إطار استغالؿ الموارد الحية 
لممنطقة االقتصادية الخالصة بشروط معينة، سنتطرؽ إلييا مف خالؿ بياف األحكاـ المتعمقة 
بالموارد الحية لممنطقة االقتصادية الخالصة )المطمب األوؿ(، ثـ نتدرج مف خالؿ االتفاقية 

 الدولة الساحمية في المنطقة االقتصادية الخالصة )المطمب الثاني(. إلى والية

 

 المطمب األول 

 األحكام المتعمقة بالموارد الحية لممنطقة االقتصادية الخالصة

عانت الدوؿ الساحمية النامية بعد استقالليا، مف صعوبة كبيرة في تمبية االحتياجات       
األولية لشعوبيا، ولعؿ ىذا كاف الدافع الرئيسي وراء مطالبتيا بمنطقة اقتصادية خالصة، 
يكوف الصيد فييا حقا خالصا ليا، بحيث توفر ليا الثروة السمكية جزءا كبيرا مف الحموؿ 

التي كاف لمدوؿ المتقدمة يدا فييا، بسبب احتكارىا لمجاؿ الصيد البحري، معتمدة لمشاكميا 
عمى إمكانياتيا المادية والتكنولوجية في ظؿ مبدأ حرية البحار الذي ال يخدـ سوى 

 (2)مصالحيا.

                                                           
    .االقتصادية الخالصةنوني لممنطقة أف النظاـ القاشبوضع نص موحد بEVENSSON  لجنة إفنسونكمفت  -1
مف كميات الصيد  % 80دولة بما يفوؽ  20انفردت  1973و  1952تشير اإلحصائيات إلى أنو في الفترة ما بيف  -2

المنطقة االقتصادية "  ميمود دحماني،الباقية. لمزيد مف التفصيؿ أنظر  % 20المحققة عالميا في حيف اقتسمت باقي الدوؿ 
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تمكنت الدوؿ الساحمية النامية بعد دفاعيا المستميت عف حقوقيا خالؿ المؤتمر الثالث       
لبحار، مف تحقيؽ مطمبيا حيث أقرت ليا االتفاقية حقوقا سيادية عمى الموارد الحية لقانوف ا

لممنطقة االقتصادية الخالصة )الفرع األوؿ(، إال أف ذلؾ لـ يمنع باقي الدوؿ، خاصة منيا 
الدوؿ غير الساحمية والدوؿ المتضررة جغرافيا مف معارضة ذلؾ بشدة مما استدعى إلى 

إلرضائيا ىي أيضا، مف خالؿ السماح لمدوؿ األخرى بالمشاركة في إيجاد حموؿ توفيقية 
استغالؿ فائض الموارد الحية لممنطقة االقتصادية الخالصة )الفرع الثاني(، ومنح الدوؿ غير 
الساحمية والدوؿ المتضررة جغرافيا مكانة متميزة بالمقارنة مع باقي الدوؿ في استغالؿ ىذه 

 الموارد )الفرع الثالث(.

 الحقوق السيادية لمدولة الساحمية عمى الموارد الحية:رع األول: الف

الفقو والعمؿ الدولي في تبرير منح الحؽ السيادي لمدولة الساحمية في استغالؿ استند       
الموارد الطبيعية لمناطؽ الجرؼ القاري، كونو امتداد طبيعي إلقميـ الدولة البري، إال أف ىذا 

نسبة لحقوؽ الدولة الساحمية عمى الموارد الحية لممنطقة االقتصادية التبرير قد ال يصمح بال
الخالصة خاصة تمؾ التي تعيش في المياه، وعمى ذلؾ لجأت ىذه الدوؿ إلى محاولة إيجاد 
أسس أخرى لمنحيا الحؽ في االستئثار بالموارد الحية ليذه المنطقة، وعدـ السماح لمغير 

، ومف بينيا تحقيؽ العدالة االقتصادية في استغالؿ باستغالؿ مواردىا إال بترخيص منيا
موارد البحار لممناطؽ المجاورة، والتي عمى أساسيا اعترفت ليا اتفاقية قانوف البحار لسنة 

بحقوؽ سيادية في استكشاؼ واستغالؿ الموارد الحية في المنطقة االقتصادية  1982
ىذه الحقوؽ منحتيا السمطة في اتخاذ  الخالصة )أوال(، وبإدارتيا وحفظيا )ثانيا(، ولتدعيـ

 بعض اإلجراءات التنفيذية ضد السفف المخالفة لقوانينيا )ثالثا(.

                                                                                                                                                                                     

عادة التوزيع ، 04و  03، العدد المجمة الجزائرية لمعمـو القانونية االقتصادية والسياسية، " العادؿ لمثروة السمكية الخالصة وا 
 .691، ص 1986السنة 
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 :  في المنطقة االقتصادية الخالصة أوال: استكشاف واستغالل الموارد الطبيعية الحية

لمدولة  1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  56منحت الفقرة األولى )أ( مف المادة       
الساحمية حقوقا سيادية، لغرض استكشاؼ واستغالؿ الثروات الحية لممنطقة االقتصادية 

 (1)الخالصة الحيوانية منيا والنباتية.

تسبح في عمود الماء أو تمؾ تشمؿ الثروات الحيوانية كافة أنواع األسماؾ سواء التي       
( 2)التي تعيش عمى قاع البحر، وتمتد كذلؾ إلى الحيوانات الثديية واألسماؾ الكثيرة االرتحاؿ،

أما الثروات النباتية فيي تشمؿ كافة األعشاب ( 3)باإلضافة إلى أسماؾ السرء بنوعييا،
ا كغذاء لألسماؾ، والنباتات البحرية، والتي أصبحت تحتؿ أىمية بالغة مف خالؿ ضرورتي

 (4)كما أنو ثبت عمميا أىميتيا كذلؾ كمصدر مف مصادر الغذاء والبروتيف لإلنساف.

                                                           
لمدولة الساحمية في المنطقة  ": أنو عمى 1982سنة ل قانوف البحار مف اتفاقية 56المادة الفقرة األولى )أ( مف نصت  -1

 :االقتصادية الخالصة
التي تعمو قاع البحر  ،استكشاف واستغالل الموارد الطبيعية الحية منيا وغير الحية لممياه حقوق سيادية لغرض -أ

دارتيا، وكذلك فيما يتعمق باألنشطة األخرى لالستكشاف واالستغالل  ولقاع البحر وباطن أرضو وحفظ ىذه الموارد وا 
 ". االقتصاديين لممنطقة فإنتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح

، الطبعة 1982ة األمـ المتحدة لقانوف البحار لسنة القانوف الدولي لمبحار، دراسة ألىـ أحكاـ اتفاقي صالح الدين عامر، -2
 .222، ص 2000الثانية، دار النيضة العربية، القاىرة 

أسماؾ السرء نوعاف، النوع األوؿ ىي األسماؾ البحرية النيرية السرء أي األسماؾ التي تتزاوج في األنيار وتعيش في  -3
البحار، أما النوع الثاني فيي األسماؾ النيرية البحرية السرء أي األسماؾ التي تتزاوج في البحار وتتنقؿ بيف البحار 

الصيد  -المالحة البحرية  -قانوف البحار، المبادئ العامة  العناني، محمد إبراىيمواألنيار، لمزيد مف التفصيؿ أنظر 
 .298، ص 1985البحري، الجزء األوؿ، دار الفكر العربي، القاىرة 

األحياء النباتية التي تخضع ألحكاـ المنطقة االقتصادية الخالصة، أو تمؾ  1982لـ تحدد اتفاقية قانوف البحار لسنة  -4
 ـ الجرؼ القاري.التي تخضع ألحكا
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يمتد حؽ الدولة الساحمية في االستكشاؼ واالستغالؿ، إلى حد زراعة بعض الثروات        
الحية النباتية كالطحالب أو الحيوانية كالمحارات واألصداؼ السمكية، وىذا بعد التطورات 

 (1)العممية الحديثة التي شيدىا ىذا المجاؿ.

ألجؿ استكشاؼ واستغالؿ الثروات الحية في المنطقة االقتصادية الخالصة، تستطيع       
الدولة الساحمية اتخاذ جميع اإلجراءات لمقياـ بالمسح الشامؿ لمقطاعات المختمفة في 

عرفة ظروفيا وطبيعة بيئتيا المنطقة، وذلؾ لمتعرؼ عمى حياة وحركة التجمعات السمكية وم
 (2)وتسييؿ إجراءات حفظيا.

 ثانيا: إدارة وحفظ الموارد الحية في المنطقة االقتصادية الخالصة:

لمدولة الساحمية اتخاذ عدة تدابير مف أجؿ  1982اتفاقية قانوف البحار لسنة  خّولت     
إدارة وحفظ الموارد الحية لممنطقة االقتصادية الخالصة )أ(، وتمتد ىذه التدابير إلى المحافظة 
 عمى الموارد الحية لمقطاع المجاور لمنطقتيا االقتصادية بالنسبة لبعض أنواع األسماؾ )ب(.

 ر المقررة لمدولة الساحمية من أجل إدارة وحفظ الموارد الحية:التدابي -أ

ال تقتصر الحقوؽ السيادية التي لمدولة الساحمية عمى الموارد الحية في المنطقة        
االقتصادية الخالصة عمى حؽ استكشافيا واستغالليا فقط، بؿ تشمؿ أيضا إجراء الترتيبات 

اء عمييا بشكؿ تاـ، وكذلؾ إدارتيا بشكؿ يحقؽ الالزمة لحفظ تمؾ الموارد وعدـ القض
مصمحة الدولة الساحمية لالنتفاع بيا في كافة االستخدامات، وىو حؽ والتزاـ عمى الدولة 

 ( 3)الساحمية في نفس الوقت.

                                                           
 .60المرجع السابؽ، ص  محمد رفعت عبد المجيد، -1
 .258، ص 2008القانوف الدولي لمبحار، دار الثقافة، عماف  محمد الحاج حمود، -2
مع دراسة عف الخميج العربي،  1982القانوف الدولي لمبحار وفقا التفاقية قانوف البحار لسنة  جابر إبراىيم الراوي، -3

 .131، ص 1989المكتبة الوطنية، بغداد 
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نظمت الحؽ السيادي لمدولة الساحمية في إدارة وحفظ مواردىا الحية في المنطقة        
وما بعدىا مف الجزء الخامس مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  61دة االقتصادية الخالصة، الما

، حيث منحت المادة المذكورة في فقرتيا األولى الحؽ لمدولة الساحمية وحدىا في 1982
  تقرير كمية الصيد المسموح بو في منطقتيا االقتصادية الخالصة.

تغالؿ المفرط، الذي يؤدي بيا كما تتكفؿ الدولة الساحمية بعدـ تعريض الموارد الحية لالس -
لخطر االنقراض وىذا عف طريؽ وضع تدابير الحفظ المناسبة، واإلدارة الجيدة لتمؾ الموارد 

وكذلؾ بالمنظمات الدولية المتخصصة في ىذا المجاؿ سواء  (1)مستعينة بإمكانياتيا العممية،
 (2)كانت دوف إقميمية أو إقميمية أو عالمية لتحقيؽ ىذا اليدؼ.

يكوف اليدؼ مف تدابير الحفظ واإلدارة أيضا الحفاظ عمى أرصدة األنواع المجتناة، أو  -
تجديدىا حتى تدر أقصى غمة ممكنة، بما يكفؿ دواميا واستمرارىا، كما تحددىا العوامؿ 
البيئية واالقتصادية ذات العالقة بالموضوع، مف بينيا الحاجات االقتصادية لمتجمعات 

لتي يعتمد اقتصادىا عمى صيد األسماؾ، مراعية كذلؾ أنواع األسماؾ السكانية الشاطئية ا
 (3)والترابط بيف السالالت السمكية، وأية معايير دولية لمحد األدنى الموصى بو.

عند اتخاذ تدابير الحفظ تضع الدولة الساحمية في اعتبارىا عدـ التأثير عمى وجود تمؾ  -
لى ذلؾ تقـو بتقديـ وتبادؿ المعمومات العممية الموارد وتجّددىا بشكؿ دائـ، ولموصوؿ إ

                                                           
 .1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  61أنظر الفقرة الثانية مف نص المادة  -1
أىـ المنظمات المعنية بيذا األمر نجد منظمة األمـ المتحدة لألغذية والزراعة، والمجاف االقتصادية واإلقميمية التابعة  مف -2

 لمزيد مف التفصيؿ أنظر: لممجمس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمـ المتحدة.
BOUSHABA Abdelmadjid, L'Algérie et le Droit des pêches maritimes, Thèse pour le doctorat d'État en droit 

international public, Faculté de Droit, Université Mentouri (CONSTANTINE), Décembre 2008, PP 82 – 83.        
 .1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  61أنظر الفقرة الثالثة مف نص المادة  -3
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واإلحصائيات عف كمية الصيد، وغير ذلؾ مف البيانات المتصمة بحفظ األرصدة السمكية 
 (1)عف طريؽ المنظمات المختصة وبإشراؾ األطراؼ ذات العالقة.

الدولة الساحمية في المحافظة عمى الموارد الحية في القطاع المجاور لمنطقتيا  حق -ب
 :الخالصة االقتصادية

تمارس الدولة الساحمية ىذا الحؽ باعتباره حؽ تكميمي ومتمـ لحقوقيا في حفظ الموارد       
بيف الحية لممنطقة االقتصادية الخالصة، وذلؾ عف طريؽ حث االتفاقية عمى مبدأ التعاوف 

الدولة الساحمية وغيرىا مف الدوؿ الساحمية، عند وجود رصيد مشترؾ أو أرصدة مف أنواع 
مترابطة في مناطقيـ االقتصادية الخالصة، أو عند وجود نفس الرصيد أو أنواع مترابطة في 
القطاع الواقع وراء المنطقة االقتصادية الخالصة، وىذا بالتعاوف مع الدوؿ التي يقـو رعاياىا 

إال أف االتفاقية لـ تحدد الحكـ فيما لو  (2)لصيد في ىذا القطاع المالصؽ لحفظيا كذلؾ،با
خالفت سفينة الصيد التزاميا بحفظ الموارد الحية في القطاع المالصؽ الذي يكوف مف أعالي 
البحار، وتسببت ىذه المخالفة في اإلضرار بمصالح الدولة الساحمية، فيؿ يجوز لمدولة 

 (3)تقبض وتفتش تمؾ السفينة أـ أف ذلؾ يعد مخالفة لمبدأ حرية أعالي البحار؟.الساحمية أف 

                                                           
 الفقرات الرابعة والخامسة مف المادة نفسيا. أنظر -1
 مف االتفاقية نفسيا. 63أنظر نص المادة  -2
الخاص بتطبيؽ نصوص اتفاقية قانوف  1995أوت  04ىذه الثغرة تمت معالجتيا بموجب اتفاؽ نيويورؾ المبـر في  -3

دارة األرصدة السمكية التي توجد داخؿ1982البحار لسنة  المناطؽ االقتصادية الخالصة، أو المنطقة  ، التي تتعمؽ بحفظ وا 
المسؤولية  19الخالصة والقطاع الواقع وراءىا والمتعمقة أيضا باألنواع كثيرة االرتحاؿ. حيث أرجعت الفقرة األولى مف المادة 
عات قضائية إلى دولة عمـ السفينة التي تعمؿ عمى القياـ بتحقيؽ حوؿ الموضوع، كما يمكف لمدولة الساحمية القياـ بمتاب

مشكالت  اهلل محمد اليواري، عبدلمسفينة المخالفة حتى تنفذ عمييا العقوبة مف طرؼ دولة العمـ. لمزيد مف التفصيؿ أنظر 
واالتفاقيات الدولية ذات الصمة  1982الصيد في أعالي البحار )دراسة في ضوء اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار لسنة 

. 29 – 28، ص ص 2009لمصيد في أعالي البحار(، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية بغرض وضع تنظيـ قانوني 
فرع القانوف الدولي في القانوف، الواقعية في قانوف البحار، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير  يخمف نسيم، وأنظر كذلؾ

 .104، ص 2009جامعة الجزائر  بف عكنوف، والعالقات الدولية، كمية الحقوؽ
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كما واىتمت االتفاقية بإعطاء رعاية خاصة لبعض األنواع السمكية مف حيث بياف  -
األحكاـ المتعمقة بيا، وحثت عمى التعاوف بخصوصيا مع الدوؿ األخرى التي يصيد رعاياىا 

باإلضافة إلى  (1)ت بذلؾ األنواع كثيرة االرتحاؿ،في المنطقة، مف أجؿ حفظيا وخص
  ( 2)الثدييات البحرية، والتي أعطت ليا الحؽ في حظر استغالليا أو تقييده أو تنظيمو.

اىتمت االتفاقية بأسماؾ السرء، فبالنسبة لألسماؾ البحرية النيرية السرء أعطت األولوية  -
الساحمية عمى التعاوف مع غيرىا مف الدوؿ التي لحفظيا إلى دولة المنشأ، كما وحثت الدولة 

دارتيا. أما بالنسبة لمنوع الثاني  (3)تصيد ىذه األنواع أو التي ترتحؿ إلييا مف أجؿ حفظيا وا 
دارتيا وتأميف  وىي األسماؾ النيرية البحرية السرء، فقد أعطت االتفاقية األولوية في حفظيا وا 

دولة، التي تقضي الجزء األكبر مف دورة حياتيا في دخوؿ األسماؾ المرتحمة وخروجيا إلى ال
 (4)مياىيا.

حماية  لقوانينيا ثالثا: حق الدولة الساحمية في اتخاذ إجراءات التنفيذ ضد السفن المخالفة
 لحقوقيا السيادية: 

دارة وحفظ مواردىا لتأكيد حقوؽ الدولة الساحمية         السيادية في استكشاؼ واستغالؿ وا 
مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  73، منحتيا المادة نطقتيا االقتصادية الخالصةالحية في م

في فقرتيا األولى، الحؽ في أف تتخذ تدابير تنفيذية ضد السفف المخالفة لقوانينيا مف  1982

                                                           
. ولمزيد مف التفصيؿ أنظر المرفؽ األوؿ مف اتفاقية قانوف 1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  64أنظر نص المادة  -1

نوعا مف أنواع األسماؾ الكثيرة االرتحاؿ، مثؿ سمؾ التونة األبيض، سمؾ التوف األزرؽ  17الذي حدد  1982البحار لسنة 
 إلخ.   الزعنؼ...

، والتي تضمنت أيضا حث الدولة الساحمية عمى التعاوف 1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  65أنظر نص المادة  -2
 مع المنظمات الدولية المناسبة مف أجؿ حفظ الحيتانيات مف الثدييات البحرية المعرضة لخطر االنقراض. 

 نفسيا.تفاقية االمف  66أنظر نص المادة  -3
 نفسيا. تفاقيةاالمف  67أنظر نص المادة  -4
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قامة الدعاوى القضائية ضدىا، وىي  (1)بينيا، تفقد ىذه السفف وتفتيشيا وحتى احتجازىا وا 
 عا ما مف تمؾ التي تممكيا في بحرىا اإلقميمي. صالحيات تقترب نو 

قوبمت ىذه المادة بمعارضة شديدة مف الدوؿ البحرية الكبرى التي طالبت بإحالة       
إال أف االتفاقية أبقت ( 2)االختصاص فيما يتعمؽ بإجراءات التنفيذ إلى دولة العمـ دوف غيرىا،

عمى ثرواتيا الحية، ومف جية أخرى  عمييا مدعمة بيا الحؽ السيادي لمدولة الساحمية
قامة نوع مف التوازف بيف مختمؼ اآلراء والتوفيؽ بيف  إلرضاء األطراؼ المعارضة وا 
االتجاىات، أقرت االتفاقية في نفس المادة بضرورة إخالء سبيؿ السفف المحتجزة مف غير 

حمية في حالة وأوجبت عمى الدولة السا( 3)تأخير عند تقديـ كفالة معقولة أو ضماف آخر.
عمى أنو ال  (4)احتجاز السفف أو فرض عقوبات عمييا اإلسراع إلى إبالغ دولة العمـ بذلؾ،

يجوز أف تشمؿ العقوبات التي تفرضيا الدولة الساحمية، عمى مخالفة قوانينيا ولوائحيا 
ى المتعمقة بالصيد في المنطقة االقتصادية الخالصة عقوبة السجف، إال إذا اتفقت الدوؿ عم

 (5)خالؼ ذلؾ وال أي شكؿ آخر مف العقوبة المدنية.

الدول األخرى في استغالل فائض الموارد الحية لممنطقة االقتصادية الفرع الثاني: مشاركة 
 الخالصة:

نظرا لممعارضة الشديدة التي لقيتيا فكرة منح حقوؽ سيادية خالصة لمدولة الساحمية       
ادية الخالصة، خاصة مف تمؾ الدوؿ التي اعتادت عمى الموارد الحية لممنطقة االقتص

                                                           
" تقرير عف أعماؿ الدورة الثالثة لمؤتمر األمـ المتحدة الثالث لقانوف البحار المنعقدة في جنيؼ في الفترة  مفيد شياب، -1

  .315، ص 1975، السنة 31، المجمد المجمة المصرية لمقانوف الدولي"،  1975ماي  10مارس إلى  17مف 
  Doc.A/CONF.62/C.2/L.47 الذي تقدمت بو الواليات المتحدة األمريكية في الوثيقة رقـ:أنظر مشروع المواد  -2
 .1982قانوف البحار لسنة مف اتفاقية  73نص المادة الفقرة الثانية مف أنظر  -3

 أنظر الفقرة الرابعة مف المادة نفسيا. -4
 أنظر الفقرة الثالثة مف المادة نفسيا. -5
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االستفادة مف ثروات ىذه المنطقة في ظؿ مبدأ حرية أعالي البحار، كاف البد مف إيجاد 
األطراؼ المعارضة، وفي ىذا اإلطار برزت فكرة  –إلى حد ما  -حموؿ توفيقية ترضي 

ر حوؿ تحديد مفيوميا الفائض التي اختمؼ المؤتمروف في المؤتمر الثالث لقانوف البحا
بعض المعايير،  1982)أوال(، ما أدى في األخير إلى اعتماد اتفاقية قانوف البحار لسنة 

لمنح الدوؿ األخرى الحؽ في استغالؿ الفائض مف الموارد الحية لممنطقة االقتصادية 
 الخالصة )ثانيا(.

 مناقشات المؤتمر الثالث لقانون البحار:  في إطارأوال: مفيوم الفائض 

أوؿ مف أشار لفكرة الفائض أماـ لجنة  CASTINDAسفير المكسيؾ يعتبر       
، مبينا أف ىناؾ نسبة مف الرصيد 1971االستخدامات السممية لقيعاف البحار في سنة 

ة تتحدد السمكي يجب أف تجنى مف قبؿ الدولة الساحمية، في المنطقة االقتصادية الخالص
مف ىنا توالت االقتراحات  (1)بمقدار قدرتيا عمى الجني وما يزيد عف ىذه القدرة يعتبر فائضا،

حوؿ تكييؼ فكرة الفائض، حيث ذىبت بعض الدوؿ إلى اإلقرار بفكرة منح حقوؽ تفضيمية 
لمدولة الساحمية لمصيد في المنطقة االقتصادية الخالصة، وما زاد عف قدرتيا يتعيف عمييا 

لسماح لمدوؿ األخرى باستغاللو، في حيف ذىبت دوؿ أخرى إلى ضرورة االعتراؼ لمدولة ا
الساحمية بحقوؽ سيادية عمى الموارد الحية لممنطقة االقتصادية الخالصة، مع إمكانية 
السماح لمدوؿ األخرى بالصيد في مياىيا مقابؿ بعض الشروط لتكويف البحارة أو اقتساـ جزء 

  (2)نقؿ تقنيات الصيد إلى الدوؿ الساحمية. مف حصيمة الصيد أو

                                                           
 .259المرجع السابؽ، ص  محمد الحاج حمود، -1
لقانوف البحار وممارسة الدوؿ )دراسة الصيد في المنطقة االقتصادية الخالصة(، مذكرة  1982اتفاقية  جوادي سفيان، -2

، ص 2011لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف، تخصص القانوف الدولي والعالقات الدولية، كمية الحقوؽ، جامعة الجزائر، 
 .29 – 28ص 
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استمر الخالؼ الدولي حوؿ مسألة الفائض خالؿ سير مفاوضات المؤتمر الثالث       
لقانوف البحار، سواء فييا يتعمؽ بتحديد الفائض أو العوامؿ المؤثرة في ىذا التحديد، وكذلؾ 
حوؿ مدى التزاـ الدولة الساحمية بالسماح لمغير بجني ىذا الفائض، إلى أف تـ االتفاؽ عمى 

 (1).1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  62اردة في المادة األحكاـ الو 

لمنح الحق في  2891لسنة  ثانيا: المعايير المعتمدة من طرف اتفاقية قانون البحار
 استغالل الفائض:

مف اتفاقية  62مف أجؿ االنتفاع بالموارد الحية تقـو الدولة الساحمية حسب نص المادة       
بتقدير قدرتيا عمى جنييا، وعندما ال تستطيع جني كمية الصيد  1982قانوف البحار لسنة 

وقد منحت الدولة  (2)المسموح بيا بأكمميا تمنح الفرصة لمدوؿ األخرى بجني الفائض منيا.
الساحمية حرية واسعة في اختيار الدوؿ التي تسمح ليا باستغالؿ الفائض، إال أنيا يجب أف 
تضع في االعتبار أىمية الموارد الحية بالنسبة إلى اقتصادىا، باإلضافة إلى أمور أخرى مف 

قتيف عمى مف الجزء الخامس مف االتفاقية، والمتعم 70و 69بينيا مراعاة أحكاـ المادتيف 
التوالي بالدوؿ عديمة السواحؿ والدوؿ المتضررة جغرافيا، والمتاف منحتيما االتفاقية حؽ 
المشاركة في الموارد الحية لممنطقة االقتصادية الخالصة كما سيأتي بيانو الحقا، باإلضافة 

فائض، إلى احتياجات الدوؿ النامية في المنطقة دوف اإلقميمية أو اإلقميمية لجني جزء مف ال
وكذا الدوؿ التي اعتاد رعاياىا الصيد في المنطقة والدوؿ التي بذلت جيدا كبيرا في إجراء 
البحوث المتعمقة باألرصدة السمكية، ولتحقيؽ ىذا الغرض تدخؿ الدولة الساحمية في اتفاقيات 

 (3)وترتيبات مع الدوؿ المعنية.

                                                           
 .260المرجع السابؽ، ص  محمد الحاج حمود، -1

2 - CARROZ Jean, "Les problèmes de la pêche dans la convention sur le droit de la mer et la pratique des 

Etats, Le nouveau droit international de la mer", R.G.D.I.P, N° 39, éd A. Pedone, Paris, 1983, P 188.  
 .1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  62الفقرات األولى والثانية والثالثة مف نص المادة  أنظر - 3
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دابير الحفظ واإلدارة، والتي توافؽ ما لمدولة الساحمية أف تقرر مف القوانيف ما يعزز ت      
تضمنتو االتفاقية بصورة عامة، وعمى الرعايا الذيف يقوموف بالصيد في المنطقة االقتصادية 

 الخالصة أف يمتزموا بيا، ويمكف أف تتناوؿ ىذه القوانيف عمى سبيؿ المثاؿ ما يمي:

الرسـو وغيرىا إصدار التراخيص لمصياديف ولسفف الصيد ومعداتو، بما في ذلؾ  -
مف المدفوعات التي يمكف في حالة الدوؿ الساحمية النامية، أف تتألؼ مف تعويض 
 مناسب في ميداف التمويؿ والمعدات والتكنولوجيا المتعمقة بصناعة صيد األسماؾ.

 تقدير األنواع التي يجوز صيدىا وتحديد حصص الصيد. -
لصيد وأحجاميا، وكمياتيا وعدد تنظيـ مواسـ الصيد وقطاعاتو، وأنواع وأدوات ا -

 سفف الصيد المسموح باستخداميا.
 تحديد أعمار وأحجاـ األسماؾ وغيرىا مف األنواع المسموح بصيدىا. -
 تحديد المعمومات المطموب تقديميا مف سفف الصيد. -
القياـ ببرامج أبحاث محددة عف مصائد األسماؾ وتنظيـ إجرائيا بإذف الدولة  -

 رقابتيا.الساحمية وتحت 
 وضع مراقبيف أو متدربيف عمى ىذه السفف مف قبؿ الدولة الساحمية. -
 إنزاؿ ىذه السفف كؿ الصيد أو جزء منو في موانئ الدولة الساحمية. -
 األحكاـ والشروط المتصمة بالمشاريع المشتركة أو غيرىا مف الترتيبات التعاونية. -
وجيا المصائد، بما في ذلؾ تعزيز االحتياجات إلى تدريب العامميف ونقؿ تكنول -

 قدرة الدولة الساحمية عمى القياـ باألبحاث الخاصة بالمصائد.
  (1)بياف إجراءات التنفيذ. -

تقوـ الدولة الساحمية في الوقت المالئـ بإعالـ الدوؿ األخرى، بما تضعو مف قوانيف       
دارة الثروة الحية.  (1)وأنظمة لحفظ وا 

                                                           
 .1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  62أنظر الفقرة الرابعة مف المادة  -1
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المالحظ أف اتفاقية قانوف البحار لـ تحدد العالقة القائمة بيف الدولة الساحمية والدوؿ       
األخرى التي ليا منفذ إلى الفائض تحديدا دقيقا، فإف كانت الدولة الساحمية ممزمة بتمكيف 
الدوؿ األخرى مف الفائض، فإف السؤاؿ يثور حوؿ ماذا يكوف الوضع لو امتنعت ىذه الدولة 

 .ذلؾ ؟ عف

بالرجوع إلى نصوص االتفاقية المتعمقة بحؿ النزاع وبالتحديد الفقرة الثالثة )ب( مف       
، نجدىا تقضي بوجوب التسوية اإللزامية 1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  297المادة 

في حالة منع الدوؿ مف ىذا الفائض، لكف فقط عندما ترفض الدولة الساحمية تعسفيا أف 
لكنيا ليست ممزمة  (2)ة كال أو بعضا مف فائضيا الذي أعمنت عف وجوده،تخصص ألي دول

بالخضوع لمثؿ ىذه التسوية فيما يخص سمطتيا التقديرية لتحديد كمية الصيد المسموح بيا 
وتقدير قدرتيا عمى الجني، وبالتالي متى يكوف ىناؾ حؽ لمدوؿ األخرى في المساىمة في 

 (3)ىذا الفائض عف حاجتيا.

 استغالل والدول المتضررة جغرافيا فيالثالث: المكانة المتميزة لمدول غير الساحمية الفرع 
 الموارد الحية لممنطقة االقتصادية الخالصة:

في توزيع ثروات البحار فقد ظيرت انطالقا مف شعار تحقيؽ العدالة االقتصادية        
منذ بدء الحديث عف إقامة المنطقة االقتصادية  –خالؿ المؤتمر الثالث لقانوف البحار 

مجموعة مف الدوؿ جمعيا منطؽ المصمحة لتشكؿ تكتؿ يعد مف أىـ التكتالت  –الخالصة 
التي عرفيا ىذا المؤتمر، وىي الدوؿ غير الساحمية والدوؿ المتضررة جغرافيا، لتطالب بأف 

                                                                                                                                                                                     
 أنظر الفقرة الخامسة مف المادة نفسيا. -1
2- AV. Low مداخمة ألقيت في " الممكية في القانوف الدولي لمبحارالمفاىيـ المتغيرة لحقوؽ "  شياط صديق، ترجمة ،

إلى  24مف  ـو القانونية واإلدارية، جامعة تيزي وزو،الممتقى الدولي حوؿ قانوف البحار ومصالح الدوؿ النامية، معيد العم
 .10، ص 1986مارس  26

 .1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  297أنظر الفقرة الثالثة )أ( مف المادة  -3
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قتصادية الخالصة وفي معاممة يكوف ليا الحؽ في المشاركة في استغالؿ ثروات المنطقة اال
تفضيمية عف باقي الدوؿ، تتفؽ مع ظروفيا الجغرافية واالقتصادية، وقد مر نضاؿ ىذه 
المجموعة مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا خالؿ المؤتمر الثالث لقانوف البحار بمراحؿ جد صعبة، 

إقرار اتفاقية انطالقا مف تحديد مفيـو الدوؿ المتضررة جغرافيا خاصة )أوال(، وانتياء عند 
لحؽ الدوؿ غير الساحمية والدوؿ المتضررة جغرافيا في استغالؿ  1982قانوف البحار لسنة 

 الموارد الحية لممنطقة االقتصادية الخالصة )ثانيا(. 

 أوال: مفيوم الدول غير الساحمية والدول المتضررة جغرافيا:

ـو واضح، إال أننا سنؤكد عميو عمى الرغـ مف أف مفيـو الدوؿ غير الساحمية ىو مفي       
)أ(، وىذا عمى خالؼ  1982فقط مف خالؿ ما نصت عميو اتفاقية قانوف البحار لسنة 

مفيوـ الدوؿ المتضررة جغرافيا الذي يعتريو الغموض، ذلؾ ما صعب مف ميمة المؤتمريف 
 في تحديده )ب(.

 مفيوم الدول غير الساحمية: -أ

لساحمية أي خالؼ بيف الدوؿ خالؿ المؤتمر الثالث لقانوف لـ يثر تعريؼ الدوؿ غير ا       
ف تعددت التسميات التي أطمقت عمييا فإف مفيوميا واحد، وىي تمؾ الدوؿ  البحار، فحتى وا 

 1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  124التي ليس ليا شواطئ، أو كما عرفتيا المادة 
وتتفاوت األوضاع االقتصادية في ىذه  (1)"، كل دولة ليس ليا ساحل بحريعمى أنيا: " 

                                                           
تسمى الدوؿ غير الساحمية كذلؾ بالدوؿ الحبيسة أو الدوؿ المغمقة أو الدوؿ المحصورة جغرافيا، ويبمغ عددىا حوالي  -1

دولة وىي: أفغانستاف، إثيوبيا، النمسا، بوتاف، بوليفيا، بوتسوانا، بورندي، روسيا البيضاء، فولتا العميا، المجر، ليسوتو،  30
ي، منغوليا، نيباؿ، النيجر، أوغندا، باراغواي، جميورية وسط إفريقيا، رواندا، ساف ليخشتيف، لوكسمبورغ، ماالوي، مال

المرجع السابؽ،  صالح الدين عامر،ماريف، سويسرا، التشاد، تشيكوسموفاكيا، الفاتيكاف، زامبيا. لمزيد مف التفصيؿ أنظر 
 .85ص 
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وقد ( 1)الدوؿ تفاوتا كبيرا، فمنيا الدوؿ المتقدمة ومنيا ذات األوضاع االقتصادية السيئة،
خالؿ  (2)تحوؿ اىتماميا مف كيفية وصوؿ سفنيا إلى البحر عف طريؽ الدوؿ الساحمية 

ع آخر وىو مشاركة ، إلى االىتماـ بموضو 1958مؤتمر جنيؼ األوؿ لقانوف البحار لسنة 
واتحدت في ىذه النقطة مع الدوؿ ( 3)الدوؿ الساحمية في موارد المنطقة االقتصادية الخالصة،

 المتضررة جغرافيا.

 غرافيا:مفيوم الدول المتضررة ج -ب

لـ يقتصر الخالؼ حوؿ الدوؿ المتضررة جغرافيا عمى حؽ المشاركة في الموارد الحية       
نما أيضا عمى تحديد مفيوميا والذي مر بمراحؿ في غاية لممنطقة االقتصادية ال خالصة، وا 

الصعوبة طرحت حولو أفكار كثيرة، وبذلت جيود مضنية إلى غاية التوصؿ إلى توافؽ حوؿ 
  (4).1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  70نص الفقرة الثانية مف المادة 

وؿ مسألتاف جوىريتاف، تتعمؽ ففي مفاوضات لجنة قاع البحار انصب الخالؼ ح       
المسألة األولى بالتسمية القانونية التي ستقدـ ليذه الدوؿ، أما المسألة الثانية فترتبط  بتحديد 

                                                           
مف الدوؿ الحبيسة ىي مف أشد الدوؿ فقرا في  25دولة مف بيف  15تقرير عف إحصاءات األمـ المتحدة يؤكد أف  -1

مجمة " الدوؿ الحبيسة ومؤتمر األمـ المتحدة الثالث لقانوف البحار "،  عبد اهلل األشعل،العالـ. لمزيد مف التفصيؿ أنظر 
 .218، ص 1981، السنة الخامسة، فيفري 01الكويت، العدد كمية الحقوؽ والشريعة، جامعة  الحقوؽ والشريعة،

وا ن كانت الجماعة الدولية قد أقرت في السابق لمدول المحصورة في  " محمد طمعت الغنيمي:يقوؿ األستاذ الدكتور  -2
أن ترفع عمما عمى سفن تجوب البحار، وأن تقبل تسجيل السفن في إحدى مدن الدول المحصورة معتبرة أن تمك المدينة 

لدول المتضررة ىي بمثابة الميناء حكما، فإن المنطق ذاتو ومن باب أولى يمكن أن يدعم مطالبة الدول المحصورة وا
"، لمزيد جغرافيا في أن تقتسم ثروات البحار في مناطق تتجاوز ما كان قانون البحر التقميدي يخص بو الدول الشاطئية 

نشأة المعارؼ، اإلسكندرية، القانوف الدولي لمبحار في أبعاده الجديدة، م الغنيمي، محمد طمعتمف التفصيؿ مف أنظر 
 .246، ص 1998

 .140المرجع السابؽ، ص  الراوي، جابر إبراىيم -3
 لمزيد مف التفصيؿ أنظر: -4

MABROUKINE Ali, "Les Etats sans littoral et géographiquement désavantages et la zone économique à la 3
ème

 

conférence des nations-Unies sur le droit de la mer", R.A.S.J.E.P, Vol XXI, N° 01, Mars 1984, PP 56 – 57.    
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واستمرت الخالفات حوؿ تحديد مفيـو الدوؿ المتضررة جغرافيا خالؿ المؤتمر ( 1)مفيوميا،
ـ المعايير التي تحدد مفيـو الثالث لقانوف البحار، وقد تباينت االقتراحات مف خالؿ تقدي

 التضرر الجغرافي، ويمكف إجماليا فيما يمي:

حيث طرحت بعض الدوؿ في مشروعاتيا ىذا المعيار لمتمييز  المعيار الجغرافي: -
بيف الدوؿ المتضررة مف عدميا، باعتبار أف طوؿ الساحؿ البد وأف يتحكـ في إمكانية 

وانتقد ىذا المعيار نظرا ألنو لـ يتـ االتفاؽ عمى  (2)الدولة في االستفادة منو اقتصاديا،
طوؿ معيف يمكف مف خاللو اعتباره معيارا لقصر الساحؿ مف عدمو، كما وأف قصر 
الساحؿ ال يشكؿ بالضرورة سببا لتضررىا الجغرافي، إذ قد تمتمؾ الدولة ساحال قصيرا 

ي البحار، بسبب ومع ذلؾ يمكنيا االدعاء بمناطؽ اقتصادية واسعة في اتجاه أعال
 (3)بعد المسافة بينيا وبيف الدولة الساحمية المقابمة والعكس صحيح.

طرحت بعض الدوؿ معيار مدى مساحة  معيار مساحة المنطقة االقتصادية: -
لتحديد كونيا مف الدوؿ  (4)بيا، االدعاءالمنطقة االقتصادية الخالصة التي يمكف 

                                                           
يعتبر المشروع الجامايكي المقترح أماـ لجنة االستخدامات السممية لقاع البحار، المشروع الوحيد الذي احتوى عمى  -1

ألغراض ىذه المواد يقصد بالدول الساحمية تعريؼ ليذه الدوؿ، حيث نص في المادة الخامسة منو عمى ما يمي: " 
ال تحصل عمى فوائد جوىرية من توسيع  -المتضررة جغرافيا الدول النامية التي ألسباب جغرافية أو بيولوجية أو بيئية: 

أو التي ليا سواحل قصيرة وال  –أو المتأثرة بشكل ضار من توسيع الوالية البحرية لمدول األخرى  –واليتيا البحرية 
 . 291المرجع السابؽ، ص  محمد الحاج حمود،". نقال عف  ستطيع مد واليتيا البحرية بشكل موحدت
أنظر مشروع ىايتي وجامايكا خالؿ المؤتمر الثالث لقانوف البحار، المقدـ في الوثيقة رقـ:   -2

Doc.A/CONF.62/C.2/L.35                                                                                                          
" حؽ الدوؿ المتضررة جغرافيا في استغالؿ المنطقة االقتصادية الخالصة "، قانوف البحار الجديد  عادل أحمد الطائي، -3

 .362 – 361، ص ص 1989، تونس المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـووالمصالح العربية، 
. لمزيد مف التفصيؿ حوؿ ىذا المعيار 1973اقترحت ىذا المعيار ىولندا بشكؿ غير رسمي في دورة كاركاس سنة  -4

 .293 – 292المرجع السابؽ، ص ص  محمد الحاج حمود،أنظر 
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بيا رغـ كونيا  االدعاءقدرة الدولة مف المتضررة جغرافيا مف عدمو، حيث أف عدـ 
  (1)مف الدوؿ الساحمية، يجعميا في وضع ال يختمؼ كثيرا عف الدوؿ المغمقة.

أنو ىناؾ  يستند ىذا المعيار في تعريفو لمتضرر الجغرافي إلى المعيار االقتصادي: -
يا نظرا دعاء بمناطؽ اقتصادية واسعة، إال أنيا ال تستفيد منمف الدوؿ مف تستطيع اال
إال أف ىذا المعيار قد انتقد نظرا ألنو معيار نسبي ال يمكف ( 2)الفتقارىا لمموارد الحية.

تحديده بشكؿ دقيؽ، باإلضافة إلى أف حاجة الدوؿ إلى الموارد الحية يختمؼ مف دولة 
 (3)إلى أخرى.

 ( 4)أما اتجاه آخر فقد دعا إلى المزج بيف المعايير السابقة. -

أدى ىذا االختالؼ والتضارب في اآلراء، حوؿ تحديد مفيوـ الدوؿ المتضررة جغرافيا        
إلى فشؿ المفاوضات داخؿ المجنة الثانية، مما دفع بالدوؿ المعنية إلى أف تدخؿ في 
مفاوضات مباشرة، تشكمت ليذا الغرض خالؿ الدورة الخامسة لممؤتمر مجموعة تفاوض 

وبعد مفاوضات حادة  ،21أطمؽ عمييا مجموعة  فيجيف دولة م Nandan برئاسة السفير
أعد رئيس المجموعة نصا لغرض التفاوض ناقشتو المجموعة خالؿ الدورة السادسة، إال أنيا 
لـ تتوصؿ إلى اتفاؽ بشأنو واستمر الخالؼ خالؿ الدورة السابعة، مما دفع رئيس المؤتمر 

                                                           
 .362المرجع السابؽ، ص  عادل احمد الطائي، -1
 سابؽ.مشروع ىايتي وجامايكا .....، المرجع الأنظر المادة الخامسة مف  -2
 .363المرجع السابؽ، ص  عادل أحمد الطائي، -3
في ورقة غير رسمية  1975ماي  01إلى رئيس المجنة الثانية لممؤتمر في  77التعريؼ الذي قدمو رئيس مجموعة دوؿ  -4

ألسباب  -ألغراض ىذه المواد يقصد بالدول النامية المتضررة جغرافيا الدول الساحمية النامية التي: " ما يمي: تضمنت 
أو ألسباب بيولوجية أو بيئية ذات صفات طبيعية ال تحصل  –جغرافية ال تستطيع اإلدعاء بمنطقة اقتصادية خالصة 

"،  قتيا االقتصادية الخالصة من قبل الدول األخرىعمى أية فائدة اقتصادية جوىرية من استثمار الموارد الحية في منط
المرجع السابؽ،  محمد الحاج حمود،التعريؼ عمى الدوؿ النامية فقط. لمزيد مف التفصيؿ أنظر  77وقد قصرت مجموعة 

 .296ص 
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ببحث الموضوع مف جديد خالؿ  Nandanبتكميؼ مجموعة التفاوض الرابعة التي ترأسيا 
  (1)الدورة الثامنة، لموصوؿ إلى مقترحات توفيقية بشأف تسمية ىذه الدوؿ ومفيوميا.

تعبير الدوؿ التي تنفرد بخصائص جغرافية معينة، وعرفيا  Nandan استخدـ السفير       
التي الدول الساحمية بما فييا الدول المحاذية لبحار مغمقة أو شبو مغمقة عمى أنيا: " 

دة في تمبية الحاجات الغذائية لسكانيا أو لجزء منيم، تجعل خصائصيا الجغرافية معتم
عمى استغالل الموارد الحية لممناطق االقتصادية الخالصة لدول أخرى واقعة في نفس 

مناطق  ادعاءة، والدول الساحمية التي ال تستطيع المنطقة دون اإلقميمية أو اإلقميمي
 ( 2)". اقتصادية خالصة خاصة بيا

لمنص المركب بالنص الذي  1980والثاني سنة  1979لقد تأثر التنقيحاف األوؿ سنة        
مع بعض  Nandanمنيما مطابقة لنص  70حيث جاءت المادة  ،Nandanأعده السفير 

التعديالت الطفيفة وانتقؿ ىذا النص إلى مشروع االتفاقية، مع محاوالت لجنة الصياغة أثناء 
لتوحيد تسمية ىذه الدوؿ، إال أنيا لـ تفمح بحجة أنيا  1982دورتيا التي عقدت بجنيؼ سنة 

غير مخولة بإجراء تعديالت جوىرية عمى النص، وفي الجمسة غير الرسمية األخيرة التي 
قت التصويت عمى االتفاقية، تقدـ منسؽ المجموعة المغوية العربية في لجنة الصياغة سب

" في الجزء الخامس ليكوف منسجما مع الدول المتضررة جغرافيا  باقتراح استعماؿ تعبير "

                                                           
مثمت مجموعة الدوؿ غير الساحمية والمتضررة جغرافيا وفود كؿ مف النمسا، تشيكوسموفاكيا، العراؽ، جامايكا، النيباؿ،  -1

الباراغواي، بولندا، سنغافورة، سويسرا و أوغندا، بينما مثمت مجموعة الدوؿ الساحمية وفود كؿ مف كندا، الشيمي، إسمندا، 
، " تقرير عف أعماؿ الدولة مفيد شيابلسنغاؿ، إسبانيا، تنزانيا. لمزيد مف التفصيؿ أنظر إيراف، النرويج، باكستاف، البيرو، ا

المجمة "،  1976سبتمبر  17أوت إلى  02السادسة لمجنة الخبراء العرب لقانوف البحار المنعقدة في نيويورؾ في الفترة مف 
" مشاركة الدوؿ في  أحمد محيو،أنظر كذلؾ . 226 – 225، ص ص 1976، السنة 32، المجمد المصرية لمقانوف الدولي

، ص ص 1984، السنة 01، العدد المجمة الجزائرية لمعمـو القانونية االقتصادية والسياسيةإعداد القانوف الجديد لمبحار "، 
120 – 121. 

 .331المرجع السابؽ، ص  محمد رفعت عبد المجيد، -2
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باقي األجزاء مف مشروع االتفاقية، وبعد المناقشات وافؽ المؤتمر عمى استعماؿ تعبير الدوؿ 
  (1)فيا في جميع أجزاء االتفاقية.المتضررة جغرا

مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  70ورد ىذا التعبير في نص الفقرة الثانية مف المادة        
الدول الساحمية بما فييا الدول  (2)تعني الدول المتضررة جغرافيا " عمى أنو: ، 1982

المشاطئة لبحار مغمقة أو شبو مغمقة، التي يجعميا موقعيا الجغرافي معتمدة في حصوليا 
عمى إمدادات كافية من السمك ألغراض تغذية سكانيا أو جزء من سكانيا، عمى استغالل 

طقة دون الموارد الحية لممناطق االقتصادية الخالصة لدول أخرى واقعة في نفس المن
اإلقميمية أو اإلقميمية، وكذلك الدول الساحمية التي ال تستطيع ادعاء مناطق اقتصادية 

 ".  خاصة بيا

الدول غير الساحمية والدول المتضررة حق ل 2891رار اتفاقية قانون البحار لسنة ثانيا: إق
 في الموارد الحية لممنطقة االقتصادية الخالصة: المشاركةجغرافيا 

سارت المفاوضات حوؿ حؽ مشاركة الدوؿ غير الساحمية والدوؿ المتضررة جغرافيا       
خالؿ المؤتمر الثالث لقانوف البحار، بمراحؿ طويمة وجد صعبة )أ( انتيت إلى إقرار اتفاقية 

                                                           
، رسالة لنيؿ شيادة دكتوراه في 1982األحكاـ التوفيقية التفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار لسنة  لعمامري عصاد، -1

، تخصص قانوف، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو   .165 - 164، ص ص 2015العمـو
دولة متضررة مف الناحية الجغرافية وىي فرنسا، تايالند، ىندوراس، فينزويال، المغرب، الصيف،  68ىناؾ حوالي  -2

السنغاؿ، سيراليوف، غانا، باكستاف، ساموا الغربية، الغابوف، قبرص، نيكاراغوا، ليبيا، سمفادور، كوريا الشمالية، مالتا، تركيا، 
األورغواي، نيجيريا، ىولندا، السويد، اإلمارات العربية المتحدة، غواتيماال، مصر  ترينيداد، تيوباجو، جيانا، تنزانيا،

الدانمارؾ، موريتانيا، ساحؿ العاج، بنغالدش، فنمندا، كينيا، المممكة العربية السعودية، فيتناـ، تونس، غينيا، إيراف، كمبوديا، 
بيا، اليمف، الكويت، بولندا، ألبانيا، البحريف، بمجيكا، الكاميروف، الجزائر، يوغوسالفيا، إسرائيؿ، لبناف، البنيف، رومانيا، غام

المرجع السابؽ،  صالح الدين عامر،الكونغو، سنغافورة، سوريا، ألمانيا، العراؽ، الطوغو، الزائير. لمزيد مف التفصيؿ أنظر 
 . 92ص 
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لحؽ ىذه المجموعة بالمشاركة في الثروات الحية لممنطقة  1982قانوف البحار لسنة 
 بضوابط معينة )ب(.االقتصادية الخالصة، لكف 

 : خالل المؤتمر الثالث لقانون البحار سير المفاوضات حول حق المشاركة -أ

طالبت الدوؿ غير الساحمية والدوؿ المتضررة جغرافيا خالؿ المؤتمر الثالث لقانوف       
البحار، بأف يكوف ليا نصيب عادؿ مف الموارد الحية في المناطؽ االقتصادية المجاورة ليا، 

 -ضـ الدوؿ النامية منيا فقط  - كمباال أجؿ ذلؾ عقدت ىذه المجموعة مؤتمرا في ومف
، التي تقدمت 1974قبؿ دورة كاركاس لممؤتمر الثالث في سنة  (1)بغرض توحيد مواقفيا،

فييا بمشروع يجسد حقيا في المشاركة في استكشاؼ واستثمار الموارد الحية وغير الحية، 
  (2)لممناطؽ الواقعة خارج البحر اإلقميمي لمدوؿ المجاورة عمى أساس المساواة.

التي صدر  (4)والرابعة، (3)مؤتمر الثالثة واستمرت محاوالت ىذه الدوؿ خالؿ دورات ال       
فييا النص الموحد غير الرسمي لمتفاوض والنص الموحد المنقح عمى التوالي، والمذاف جاءا 
                                                           

 الوثيقة رقـ: أنظر 1974مارس  22و  20بيف  أوغندا انعقد ىذا المؤتمر في كمباال عاصمة -1
 Doc.A/CONF.62/23  

 أنظر الوثيقة رقـ: 1974أوت  29جواف و  20انعقد ىذا المؤتمر في كاركاس عاصمة فنزويال بيف  -2
Doc.A/CONF.62/C.2/L.39  

بورقة عمؿ بشأف المنطقة االقتصادي الخالصة تضمنت ما يمي:      77خالؿ الدورة الثالثة تقدـ رئيس مجموعة الدوؿ  -3
لمدول الشاطئية والدول النامية المتضررة بسبب موقعيا الجغرافي، الحق في استغالل الموارد الحية في المنطقة  -أ" 

تمتع رعايا  -االقتصادية الخالصة لمدول الشاطئية المجاورة وفقا ليذه المادة وأن تتحمل مقابل ذلك من التزامات. ب
يا الجغرافي بحق يكفل نصيبا عادال ومنصفا من الموارد الحية في الدول غير الشاطئية والدول المتضررة بسبب موقع

 جابر إبراىيم الراوي،". لمزيد مف التفصيؿ أنظر منعت نقل الحقوق السابقة إلى الغير –المنطقة االقتصادية الخالصة. ج 
المنظمة العربية لمتربية والثقافة ، " الوضع القانوني لممنطقة االقتصادية الخالصة "، قانوف البحار الجديد والمصالح العربية

 . 144، ص 1989، تونس والعمـو
أعدت الدوؿ غير الساحمية والدوؿ المتضررة جغرافيا نصا معدال، حوؿ حؽ المشاركة قدمتو إلى رئيس المجنة الثانية مف  -4

ا في المشاركة، والذي ، تضمف حؽ الدوؿ غير الساحمية والمتضررة جغرافي1976أفريؿ  08خالؿ رسالة توضيحية بتاريخ 
يمتد إلى استكشاؼ واستثمار الثروات الحية لممناطؽ االقتصادية لمدوؿ الساحمية في نفس المنطقة اإلقميمية أو دوف 
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مخيباف آلماؿ ىذه الدوؿ، حيث جعال مشاركة الدوؿ غير الساحمية والدوؿ المتضررة عمى 
المشاركة في المناطؽ أساس منصؼ بدال مف أف تكوف عمى أساس المساواة، وتكوف ىذه 

االقتصادية المالصقة بدال مف المجاورة، وينحصر حؽ المشاركة عمى الفائض مف كمية 
 (1)الصيد فقط.

دخؿ موضوع حؽ المشاركة ضمف المواضيع التي ناقشتيا مجموعة الواحد والعشريف        
مناقشات ( سالفة الذكر، خالؿ الدورة الخامسة بطمب مف رئيس المؤتمر، وخالؿ ال21)

عارضت الدوؿ الساحمية استعماؿ تعبير حؽ كونو يتعارض مع حقوقيا السيادية، كما طالبت 
بحصر المشاركة عمى حالة وجود الفائض مف الموارد الحية وبالمقابؿ عارضت الدوؿ غير 
الساحمية والدوؿ المتضررة جغرافيا ذلؾ بشدة كوف أف ربط حؽ المشاركة بالفائض يؤدي في 

ت إلى القضاء عمى ىذا الحؽ، كما طالبت بعدـ التمييز بيف الدوؿ غير بعض الحاال
 (2)الساحمية والمتضررة جغرافيا النامية منيا والمتقدمة عند ممارسة حؽ المشاركة.

إال أف النص صدر متمسكا بتعبير الحؽ في المشاركة،  Nandan بالرغـ مف محاولة       
الحية، إال أنو جعؿ ىذه المشاركة عمى أساس  وقصر ىذا الحؽ عمى الفائض مف الموارد

تفضيمي اتجاه الدوؿ األخرى، وفي حالة عدـ توفر الفائض جعؿ مف واجب الدوؿ المعنية أف 
تتعاوف عمى أساس منصؼ عف طريؽ وضع ترتيبات ثنائية أو إقميمية أو دوف إقميمية، 

ستثمار الموارد الحية، عمى لمسماح لمدوؿ غير الساحمية والمتضررة جغرافيا بالمشاركة في ا

                                                                                                                                                                                     

اإلقميمية عمى أساس المساواة بغرض تمكينيا مف الحصوؿ عمى حصة منصفة مف الموارد الحية لتمؾ المناطؽ. لمزيد مف 
 .306المرجع السابؽ، ص  حمود،الحاج  محمد التفصيؿ أنظر

اعترضت الدوؿ غير الساحمية والدوؿ المتضررة جغرافيا بشدة عمى ىذه النصوص، نظرا ألنيا جعمت استغالؿ الموارد  -1
نما يمارس باالتفاؽ مع الدوؿ الساحمية.  ، عبد اهلل األشعلالحية لممنطقة االقتصادية الخالصة، ليست حقا مستقال ليا، وا 

 .233السابؽ، ص المرجع 
 .308المرجع السابؽ، ص  محمد الحاج حمود، -2
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أال تشمؿ المشاركة في ىذه الحالة الدوؿ المتقدمة في النمو، وحصر حؽ المشاركة بالنسبة 
 ليذه األخيرة في الفائض مف الموارد الحية لمدوؿ الساحمية المتقدمة في النمو.

ص صدر النص المركب غير الرسمي خالؿ الدورة الثالثة متوافقا في عمومو مع ن      
Nandan المتاف تضمنت أحكاما تتعمؽ بحؽ المشاركة، مع  62و  61، مف خالؿ المادتاف

التي أعفت الدوؿ الساحمية، التي يكوف اقتصادىا معتمدا  71إضافة جديدة تضمنتيا المادة 
بصورة شبو كمية عمى استغالؿ الموارد الحية لمنطقتيا االقتصادية الخالصة، مف مشاركة 

 ية والدوؿ المتضررة جغرافيا.الدوؿ غير الساحم

ونتيجة الستمرار الخالفات خالؿ الدورتاف السابعة والثامنة، أدى ذلؾ بمجموعة        
Nandan  حيث جعمت 62إلى إدخاؿ بعض التعديالت عمى نص الفقرة الثانية مف المادة ،

كممة  مشاركة الدوؿ غير الساحمية والمتضررة جغرافيا، عمى أساس تفضيمي دوف استخداـ
زاء خوؼ الدوؿ الساحمية والمتضررة جغرافيا مف حرمانيا حؽ  األفضمية أو األولوية، وا 
المشاركة، أوجب النص عمى الدوؿ الساحمية اتخاذ التدابير المناسبة، لمسماح لمدوؿ النامية 
 غير الساحمية والمتضررة جغرافيا باستغالؿ الموارد الحية في مناطقيا االقتصادية، وقد تأثرت
التنقيحات التالية لمنص المركب ومف بعده مشروع االتفاقية بيذا النص مع بعض التعديالت، 

    (1)مف مشروع االتفاقية واالتفاقية فيما بعد. 70و 69تضمنتيا المادتاف 

  :2891المشاركة وفق اتفاقية قانون البحار لسنة  ضوابط -ب

موضوع حؽ  1982لبحار لسنة مف اتفاقية قانوف ا 70و  69تضمنت المادتاف       
مشاركة الدوؿ غير الساحمية والدوؿ المتضررة جغرافيا عمى التوالي، حيث يتطابؽ ىذاف 

                                                           
 .310 – 309ص ص  المرجع السابؽ، محمد الحاج حمود، -1
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التي أوردت تعريفا لمدوؿ المتضررة  70النصاف تطابقا كامال باستثناء الفقرة الثانية مف المادة 
 المادتيف معا:لذلؾ سوؼ نورد األحكاـ المتعمقة بياتيف  (1)جغرافيا السابؽ شرحو،

مف الجزء الخامس مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  70و 69وضعت المادتاف  -
، المبدأ العاـ فيما يتعمؽ بحؽ الدوؿ غير الساحمية والمتضررة جغرافيا في 1982

المشاركة في الثروات الحية لممناطؽ االقتصادية لمدوؿ المجاورة، بنصيما عمى أف 
منصؼ في استغالؿ جزء مناسب مف فائض الموارد تكوف المشاركة عمى أساس 

الحية لممناطؽ االقتصادية لمدوؿ الساحمية، الواقعة في نفس المنطقة دوف اإلقميمية أو 
اإلقميمية، مع مراعاة ما يتصؿ بذلؾ مف الظروؼ االقتصادية والجغرافية لجميع الدوؿ 

 (2)المعنية.

المشاركة وكيفية تحقيقيا مف  حددت المادتاف في مختمؼ فقراتيما ضوابط ىذه -
الناحية العممية، حيث قررت أف تحدد الدوؿ المعنية أحكاـ وصور وتفاصيؿ ىذه 
المشاركة عف طريؽ اتفاقيات ثنائية دوف إقميمية أو إقميمية، عمى أف تأخذ في 

  (3)االعتبار األمور التالية:

ؾ أو تجنب إحداث آثار ضارة بالمجتمعات التي تعيش عمى صيد السم -
 صناعتو.

                                                           
 .165األحكاـ التوفيقية ....، المرجع السابؽ، ص  لعمامري عصاد، -1
المتعمقة بالدوؿ المتضررة جغرافيا مف اتفاقية قانوف  70المتعمقة بالدوؿ غير الساحمية والمادة  69نص المادة  أنظر -2

 .1982لبحار لسنة 
 .113، ص 2014القانوف الدولي لمبحار، دار النيضة العربية، القاىرة  محسن أفكيرين، -3
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مدى حقيا في استغالؿ الموارد الحية لممناطؽ االقتصادية الخاصة لمدوؿ  -
في االتفاقيات الثنائية أو اإلقميمية أو دوف  االساحمية األخرى، المنصوص عميي

 (1)اإلقميمية.

مدى مشاركة الدوؿ األخرى غير الساحمية والمتضررة جغرافيا في استغالؿ  -
المنطقة االقتصادية لمدوؿ الساحمية األخرى، وما يترتب عمى ذلؾ تمؾ الموارد في 

 مف حاجة إلى تحميؿ أية دولة ساحمية وحدىا أو تحميؿ جزء منيا عبئا خاصا.

 (2)الحاجات التغذوية لسكاف كؿ مف الدوؿ المعنية. -

موارد إذا كاف بمقدور الدولة الساحمية أف تجني كامؿ كمية الصيد المسموح بيا مف ال      
الحية لمنطقتيا االقتصادية الخالصة، فال يستفيد مف الدوؿ الغير الساحمية والدوؿ المتضررة 
جغرافيا إال الدوؿ النامية في استغالؿ الموارد الحية، وذلؾ عف طريؽ ما تبرمو الدولة 

 الساحمية مع ىذه الدوؿ مف اتفاقات دولية.

جغرافيا المتقدمة النمو المشاركة، في  ال يحؽ لمدوؿ غير الساحمية أو المتضررة      
استغالؿ الموارد الحية إال في المناطؽ االقتصادية الخالصة لمدوؿ الساحمية المتقدمة النمو، 

وبذلؾ فرقت االتفاقية بيف الدوؿ  -الواقعة في نفس المنطقة دوف اإلقميمية أو اإلقميمية 
راعاة الدولة الساحمية في إتاحتيا عمى أف يوضع في االعتبار مدى م -المتقدمة والنامية 

لدوؿ أخرى، الوصوؿ إلى الموارد الحية لمنطقتيا االقتصادية الخالصة الحاجة إلى اإلقالؿ 

                                                           
في ىذه االتفاقيات الثنائية أو اإلقميمية أو دوف اإلقميمية، ال مف الناحية العممية نالحظ أف بعض مف الدوؿ التي تدخؿ  -1

 تراعي النسبة المسموح بصيدىا مف طرؼ الدولة الساحمية، وىذا طبعا يؤثر سمبا عمى الموارد الحية.
مف اتفاقية  70والبند أ ، ب ، ج ، د ، مف الفقرة الثالثة مف المادة  69مف الفقرة الثانية مف المادة  البند أ، ب، ج، د ، -2

 .1982قانوف البحار لسنة 
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إلى أدنى حد، مف اآلثار الضارة بالمجتمعات المتعايشة في صيد األسماؾ، ومف االختالؿ 
 (1)االقتصادي لمدوؿ التي اعتاد مواطنوىا الصيد في المنطقة.

لمدولة الساحمية الحؽ في منح الدوؿ غير  1982أجازت اتفاقية قانوف البحار لسنة       
الساحمية أو المتضررة جغرافيا الواقعة في نفس المنطقة دوف اإلقميمية أو اإلقميمية حقوقا 

  (2)متساوية أو تفضيمية، الستغالؿ الموارد الحية في منطقتيا االقتصادية الخالصة.

 70و 69استثناء وقيد عمى التوالي عمى تطبيؽ المادتيف  72و 71مادتيف تضمنت ال       
مف نص االتفاقية تطبيؽ  71، حيث استبعدت المادة 1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة 

، في حالة الدولة التي يعتمد اقتصادىا اعتماد كميا عمى استغالؿ 70و 69نص المادتيف 
الخالصة، وىذا مف أجؿ حماية بعض الدوؿ التي يعتمد  الموارد الحية لمنطقتيا االقتصادية

 ( 3)اقتصادىا عمى صيد السمؾ،

النص عمى أف الحقوؽ  1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  72كما تضمنت المادة        
الممنوحة لمدوؿ غير الساحمية والدوؿ المتضررة جغرافيا، الستغالؿ الموارد الحية ال يمكف 
تحويميا لمدوؿ الغير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو لرعاياىـ عف طريؽ اإليجار أو 

                                                           
منيا، بيف  70والفقرة الخامسة مف المادة  69بموجب الفقرة الرابعة مف المادة  1982فرقت اتفاقية قانوف البحار لسنة  -1

تضررة جغرافيا المتقدمة منيا والنامية، نتيجة عدـ التجانس بيف ىذه المجموعة مف الدوؿ التي الدوؿ غير الساحمية والم
تشكمت في إطار المؤتمر، بسبب الفوارؽ االقتصادية والتكنولوجية، حيث ضمت مف جية بعض الدوؿ األوربية المتقدمة 

رة مف العالـ الثالث. لمزيد مف التفصيؿ أنظر النمو مثؿ سويسرا والنمسا وىما مف أغنى الدوؿ في العالـ، مع دوؿ فقي
لقانوف البحار وممارسة الدوؿ، دراسة الصيد في المنطقة االقتصادية الخالصة، مذكرة لنيؿ  1982اتفاقية  جوادي سفيان،

 .49، ص 2011شيادة الماجستير في القانوف، تخصص القانوف الدولي والعالقات الدولية، كمية الحقوؽ، جامعة الجزائر 
. ولمزيد مف 1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  70والفقرة السادسة مف المادة  69أنظر الفقرة الخامسة مف المادة  -2

 وما بعدىا. 366المرجع السابؽ، ص  عادل أحمد الطائي،التفصيؿ راجع 
% مف مواردىا الخارجية مف  90مف تعتمد في اقتصادىا عمى صيد الموارد الحية كإيسمندا التي تجني ىناؾ مف الدوؿ  -3

 عائدات الصيد، لمزيد مف التفصيؿ أنظر:
 LARABA Ahmed, L’Algérie et le droit de la mer, Thèse pour le doctorat d’Etat, Institut de Droit et des 

Sciences Administratives, Université d’Alger, 1985. P 57.  
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بإنشاء مشروعات مشتركة، أو أي وسيمة أخرى يكوف ليا مثؿ ىذا األثر ما لـ االمتياز أو 
توافؽ عمييا الدولة المعنية، غير أف ىذا ال يحوؿ دوف حصوؿ الدولة المعنية عمى 
مساعدات مالية وفنية مف دولة ثالثة، أو منظمة دولية الستغالؿ الموارد الحية وفقا لممادتيف 

شرط أال تتضمف ىذه المساعدات ما يفيد التصرؼ في حؽ ب (1)مف االتفاقية، 70و 69
االستغالؿ وفقا ألحد التصرفات السابقة، وقد فوضت الدولة الساحمية في إلغاء مثؿ ىذه 

  (2)التصرفات بأثر رجعي.

يمكف إبداء بعض المالحظات عمى الضوابط التي حددتيا االتفاقية، لتمكيف الدوؿ        
تضررة جغرافيا مف المشاركة في استغالؿ الموارد الحية لمدوؿ غير الساحمية والدوؿ الم

وخاصة في ظؿ اعتماد ( 3)الشاطئية، أوليا ىؿ يمكف تكييؼ ىذه المشاركة عمى أنيا حؽ ؟ 
الدوؿ غير  –االتفاقية عمى تحديده عمى مبدأ اإلنصاؼ وكذا عدـ تحديد صاحب الحؽ بدقة 

تتواجد في نفس المنطقة دوف اإلقميمية أو  التي -الساحمية والدوؿ المتضررة جغرافيا 
اإلقميمية، باإلضافة إلى الوسيمة التي كرستيا االتفاقية لتطبيقو حيث تركت أساليب وشروط 
المشاركة لالتفاؽ الدولي، مما يمكف معو القوؿ أف االتفاقية لـ تكف واضحة ودقيقة في ىذه 

 المسألة.

 

 

 
                                                           

، 2006االتجاىات الحديثة في القانوف الدولي الجديد لمبحار، دار النيضة العربية، القاىرة  عبد المعز عبد الغفار نجم، -1
 .101ص 

لعؿ اليدؼ مف تشريع ىذا النص ىو منع الدوؿ المتقدمة مف نيب الموارد الحية لمدوؿ الشاطئية بالتواطؤ مف الدوؿ  -2
 المساواة بيف الدوؿ. غير الساحمية والدوؿ المتضررة جغرافيا، وىذا يؤثر عمى مبدأ

3
- LUCCHINI Laurent et VOELKEL Michel, Droit de la mer: navigation délimitation et pèche, Tome II, Vol 

II, éd A. Pedone, Paris, 1996, p 494.  
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 المطمب الثاني

 والية الدولة الساحمية في المنطقة االقتصادية الخالصة 

الشؾ أف الطابع السياسي الذي تميزت بو مناقشات المؤتمر الثالث لقانوف البحار، قد       
مف  ىذا ما يستشؼ، 1982رمى بظاللو عمى صياغة نصوص اتفاقية قانوف البحار لسنة 

الحقوؽ السيادية الممنوحة لمدولة  التي ميزت بيف 56خالؿ الفقرة األولى مف المادة 
الساحمية، وبيف والية ىذه األخيرة عمى بعض األنشطة المرتبطة باالستغالؿ االقتصادي 
لممنطقة، والمتصمة بما ليا مف حقوؽ سيادية وىي حقوؽ متكاممة تباشرىا الدولة الساحمية 

  كي تصوف موارد ىذه المنطقة وتستغميا بطريقة عممية صحيحة.

والية الدولة الساحمية في مف االتفاقية أعاله  56حصرت الفقرة األولى )ب( مف المادة       
المنطقة االقتصادية الخالصة في ثالثة مجاالت، جاء ذكرىا كاآلتي: إقامة الجزر 
االصطناعية والمنشآت والتركيبات )الفرع األوؿ(، البحث العممي البحري )الفرع الثاني(، 

 ة والحفاظ عمييا )الفرع الثالث(.وحماية البيئة البحري

 الفرع األول: إقامة الجزر االصطناعية والمنشآت والتركيبات: 

تفاصيؿ ىذا الحؽ المقرر لمدولة الساحمية، يجب أف نميز الجزر ل قبؿ التطرؽ      
)أوال(، ثـ نبيف نطاؽ والية الدولة  ت والتركيبات عف غيرىا مف المعالـاالصطناعية والمنشآ

نوضح الضوابط التي  ية والمنشآت والتركيبات )ثانيا(، وأخيرامية عمى الجزر االصطناعالساح
تحكـ والية الدولة الساحمية في إقامة واستعماؿ الجزر االصطناعية والمنشآت والتركيبات 

 )ثالثا(.
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 : ت والتركيبات عن غيرىا من المعالمأوال: تمييز الجزر االصطناعية والمنشآ

مف اتفاقية قانوف البحار  60نميز أوال بيف الجزر االصطناعية الواردة في نص المادة       
فالجزر االصطناعية ىي تمؾ المنشآت المقامة عمى قاع والجزر الطبيعية،  1982 لسنة

البحر وتعمو مياىو، ومخصصة ألغراض التحميؿ والتفريغ أو ألغراض استكشاؼ واستخراج 
أما الجزر ( 1)ف البحار، فيي مستحدثة بفعؿ اإلنساف ومف صنعو،الثروات المعدنية م

 (2)الطبيعية فيي رقعة مف األرض متكونة طبيعيا ومحاطة بالماء وتعمو عميو في حالة المد.

بأف األحكاـ القانونية الخاصة  1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  60أقرت المادة       
زر االصطناعية، وبأف ىذه األخيرة ال تتمتع ببحر إقميمي بالجزر الطبيعية ال تسري عمى الج

خاص بيا، كما أف وجودىا ال يؤثر عمى تعييف حدود البحر اإلقميمي أو المنطقة االقتصادية 
 (3)الخالصة أو الجرؼ القاري.

ممنشآت تعني تركيبات، بالنسبة لاصطالح المنشآت وال أعاله 60يـو المادة ورد في مف      
واألرصفة والمخازف المقامة في المنطقة االقتصادية الخالصة، أما التركيبات فيي األبنية 

 (4)األبراج ومحطات الوقود واستخراج النفط مف قاع البحار.

السفف مف السفف وعف كؿ المنشآت التي تشبو تختمؼ الجزر االصطناعية كذلؾ عف       
لمتحركة بنفسيا والجزر الطافية ذات الناحية القانونية، كالتركيبات واليياكؿ الصناعية ا

      (5)الطبيعة المتحركة.

                                                           
النظاـ القانوني لسيادة الدولة عمى إقميميا البحري، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف، تخصص  بوزيدي خالد، -1

 .190، ص 2014قانوف عاـ، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة أبو بكر بمقايد، تممساف 
 .1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  121أنظر نص المادة  -2
 مف االتفاقية نفسيا. 60الفقرة الثامنة مف المادة  أنظر -3
 .131، ص 2009القانوف الدولي لمبحار، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف  سييل حسين الفتالوي، -4
 .268المرجع السابؽ، ص  محمد الحاج حمود، -5
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 ثانيا: نطاق والية الدولة الساحمية عمى الجزر االصطناعية والمنشآت والتركيبات: 

الحؽ لمدولة الساحمية دوف  1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  60منحت المادة       
غيرىا، في إقامة أو الترخيص لمغير بإقامة الجزر االصطناعية والمنشآت والتركيبات، وكذلؾ 

 56في المادة  مف أجؿ األغراض المنصوص عمييا( 1)الحؽ في تنظيـ تشغيميا واستخداميا،
المتعمقة بالحقوؽ السيادية في استكشاؼ واستغالؿ الموارد الطبيعية أو  – أعالهمف االتفاقية 

االستغالؿ االقتصادي لممنطقة االقتصادية الخالصة كإنتاج الطاقة مف المياه والتيارات 
أو استعماليا لمجاالت اقتصادية أخرى كاستخداميا ليبوط الطائرات أو ( 2)–والرياح 

السابقة  60تخمص مف نص الفقرة األولى )ب( مف المادة ألغراض سياحية، وىو ما يس
"، وىذا بخالؼ اتفاقية وغير ذلك من األغراض االقتصادية التي استخدمت عبارة " الذكر

التي قيدت في مادتيا الخامسة حؽ الدولة الساحمية في إقامة ىذه  1958الجرؼ القاري لعاـ 
  (3)لقاري فقط.المنشآت بمجاؿ استكشاؼ واستغالؿ ثروات الجرؼ ا

والية الدولة  60في الفقرة الثانية مف المادة  1982اتفاقية قانوف البحار لسنة وصفت       
الساحمية عمى الجزر االصطناعية والمنشآت والتركيبات بأنيا خالصة، أي تنفرد بيا الدولة 
الساحمية وحدىا، كما مدت ىذه الوالية إلى القوانيف واألنظمة الجمركية والضريبية والصحية 

                                                           
يتفرع عف الحؽ األصمي في إقامة الجزر االصطناعية والمنشآت والتركيبات أو الترخيص لمغير بإقامتيا حقوؽ فرعية  -1

كحؽ التشغيؿ واالستخداـ والتنظيـ، ونورد مثاال عمى ذلؾ، فالدولة الساحمية تممؾ حؽ إقامة المنصات البترولية الكتشاؼ 
ا أف تقـو بتشغيميا واستخداميا أو تسمح لشركات التنقيب عف البتروؿ بذلؾ. البتروؿ أو أف تجيز لمغير بإقامتيا، كما لي

القانوف الدولي لمبحار والمشكالت البحرية العربية، منشأة المعارؼ،  عبد المنعم محمد داوود،لمزيد مف التفصيؿ أنظر 
 .156 -155، ص ص 1999اإلسكندرية 

ى استكشاؼ واستغالؿ الموارد الطبيعية لممنطقة االقتصادية الخالصة، ال تقتصر الحقوؽ السيادية لمدولة الساحمية عم -2
نما تتعداىا إلى األنشطة األخرى لالستكشاؼ واالستغالؿ االقتصادييف لممنطقة، وقد ورد منيا عمى سبيؿ المثاؿ في الفقرة  وا 

اه والتيارات والرياح دوف أف تتضمف إنتاج الطاقة مف المي 1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  56األولى )أ( مف المادة 
 االتفاقية أحكاـ تفصيمية حوؿ ىذا الحؽ.

 .148األحكاـ التوفيقية ....، المرجع السابؽ، ص  لعمامري عصاد، -3
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يا وقوانيف وأنظمة السالمة واليجرة، والشؾ أف ىذا الحؽ يختمؼ عف ذلؾ الذي منحتو ل
 (1)والمتعمؽ بالرقابة عمى ىذه القوانيف واألنظمة وليس الوالية.منيا  33المادة 

ثالثا: الضوابط التي تحكم والية الدولة الساحمية عمى الجزر االصطناعية والمنشآت 
 والتركيبات:

وضعت  ة في المنطقة االقتصادية الخالصةضماف حرية وسالمة المالحة البحريل      
والية الدولة الساحمية عمى ـ يتنظلمجموعة مف الضوابط  ،1982البحار لسنة  اتفاقية قانوف

ومصالح الجماعة الدولية،  الجزر االصطناعية والمنشآت والتركيبات، مراعاة لمصمحتيا
 والتي تتعمؽ بما يمي:

 يجب تقديـ اإلشعار الواجب عف إقامة ىذه المنشآت ويجب االحتفاظ بوسائؿ دائمة  -
 لمتنبيو بوجودىا. 

في حالة ىجر ىذه المنشآت أو التوقؼ عف استعماليا يجب إزالتيا عمى أف تراعى   -
المعايير الدولية المقبولة التي تضعيا المنظمات الدولية المختصة، مع إيالء المراعاة 
الواجبة لصيد األسماؾ وحماية البيئة البحرية، وحقوؽ الدوؿ األخرى والتعريؼ عمى 

 (2)موقع وأبعاد أية منشآت ال تزاؿ كميا.بسب نحو منا
 –إف أرادت  –ضمانا لسالمة المالحة وحيف تقتضي الضرورة ذلؾ لمدولة الساحمية   -

متر مقيسة مف كؿ  500إقامة مناطؽ لمسالمة حوؿ ىذه المنشآت بمسافة ال تتجاوز 
ذلؾ نقطة مف نقاط طرفيا الخارجي، ويجوز أف تتجاوز ىذه المسافة إذا أجازت 

المعايير الدولية المقبولة عموما، أو أوصت بو المنظمة الدولية المختصة مع إعطاء 

                                                           
 .192 – 191المرجع السابؽ، ص ص  بوزيدي خالد، -1
 .1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  60أنظر الفقرة الثالثة مف المادة  -2
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اإلشعار الواجب عف ىذا المدى، ويجب عمى السفف أف تحتـر مناطؽ السالمة عند 
 (1)المالحة بجوار الجزر االصطناعية والمنشآت والتركيبات.

بات في الممرات البحرية ال يجوز أف تقاـ الجزر االصطناعية والمنشآت والتركي -
المعترؼ بأنيا جوىرية لممالحة الدولية، وفقا لما نصت عميو الفقرة السابعة مف المادة 

 (2).1982لسنة  مف اتفاقية قانوف البحار 60

 الفرع الثاني: البحث العممي البحري:

لتقدـ وتطور الدوؿ، إذ  بصفة عامة المدخؿ األساسي (3)يعتبر البحث العممي البحري      
أف أىـ ما يميز الدوؿ المتقدمة عف المتخمفة ىو مدى االىتماـ بالبحث العممي، ومف ىذا 
المنطمؽ شيد موضوع ممارسة أنشطة البحث العممي البحري في نطاؽ المنطقة االقتصادية 

تمر الثالث الخالصة، مناقشات حادة بيف الدوؿ المتقدمة والدوؿ الساحمية النامية خالؿ المؤ 
ث لقانوف البحار )أوال(، حوؿ ما تتمتع الدولة الساحمية مف حقوؽ متعمقة بممارسة البح

االتفاقية بحموؿ توفيقية عبر  العممي في ىذه المنطقة، وإلرضاء مختمؼ األطراؼ جاءت
 أحكاـ متفرقة في مختمؼ أجزائيا )ثانيا(.

 

                                                           
 .1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  60أنظر الفقرة الرابعة والخامسة والسادسة مف نص المادة  -1
يتضح ىذا القيد أكثر في حالة الدولة المضائقية والتي وجد قريبا مف سواحميا ممرات بحرية معترؼ بأنيا جوىرية  -2

ية والمنشآت والتركيبات طالما أنيا تعرقؿ المالحة في لممالحة الدولية، حيث ال يجوز ليا إقامة مثؿ تمؾ الجزر االصطناع
 .158المرجع السابؽ، ص  عبد المنعم محمد داوود،ممر مالحي معترؼ بأىميتو الجوىرية. لمزيد مف التفصيؿ أنظر 

ا يقصد بو إجراء الدراسات أو أية أعماؿ تجريبية متصمة بيا، تيدؼ إلى زيادة معرفة اإلنساف بطبيعة المنطقة وم -3
المجمة المصرية لمقانوف ، " المنطقة االقتصادية البحرية الخالصة"  العناني، محمد إبراىيمتحتويو. لمزيد مف التفصيؿ أنظر 

 .194ص ، 1975، السنة 31، المجمد الدولي
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في المنطقة االقتصادية الخالصة أوال: مواقف الدول من أنشطة البحث العممي البحري 
 ل المؤتمر الثالث لقانون البحار:خال 

تأثرت المناقشات حوؿ موضوع البحث العممي في المنطقة االقتصادية الخالصة       
باالعتبارات السياسية، تبعا لممصالح المتعارضة لمدوؿ أكثر مف أف تكوف قائمة عمى أسس 

 ويمكف التمييز في ىذا اإلطار بيف ثالث اتجاىات: (1)عممية،

تبنتو مجموعة الدوؿ البحرية الكبرى وينادي بحرية البحث العممي البحري في  االتجاه األول:
المنطقة االقتصادية الخالصة، امتداد لحريتو في أعالي البحار مع تقييد حؽ الدولة الساحمية 

 ( 2)حيالو في أضيؽ حدود ممكنة.

تمثمو مجموعة الدوؿ االشتراكية فقد نادى بضرورة التمييز بيف أنواع البحوث  الثاني:االتجاه 
العممية، فاألبحاث العممية المتعمقة باستكشاؼ واستغالؿ موارد المنطقة االقتصادية الخالصة 
يجب أف تخضع لموافقة الدولة الساحمية قبؿ إجرائيا، أما ما تبقى مف األبحاث فيتـ إجرائيا 

 (3)ية.بكؿ حر 

تبنتو مجموعة الدوؿ الساحمية النامية حيث نادت إلى إخضاع البحث العممي  االتجاه الثالث:
البحث العممي أنشطة  إلى واليتيا الخالصة، كما اشترطت موافقتيا المسبقة عمى البحري

 ،وىذا مف أجؿ حماية مواردىا الطبيعية (4)،االقتصادية الخالصة المنطقة لمدوؿ األخرى في

                                                           
1 - VINCENT Philippe, Droit de la mer, éd Larcier, Paris, 2008, P 104. 

 Doc.A/CONF.62/C.3/L.19   مشروع المواد المقدـ مف ألمانيا وبعض الدوؿ األخرى في الوثيقة رقـ:  أنظر -2

 أنظر مشروع المواد المقدـ مف طرؼ مجموعة مف الدوؿ االشتراكية في الوثيقة رقـ: -3
 Doc.A/CONF.62/C.3/L.26 

 Doc.A/CONF.62/C.3/L.13 في الوثيقة رقـ: 77مشروع المواد المقدـ مف كولومبيا ممثمة لمجموعة  أنظر -4
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وكذلؾ خوفا عمى أمنيا وسالمتيا مما قد ينجر عف ىذه األنشطة في المنطقة االقتصادية 
 (1)الخالصة.

خصوص ممارسة أنشطة ب 2891لسنة  ثانيا: األحكام التوفيقية التفاقية قانون البحار
 لمنطقة االقتصادية الخالصة:البحث العممي في ا

 بالنص عمى 1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  56( مف المادة 2اكتفت الفقرة ب )      
والية الدولة الساحمية فيما يخص البحث العممي البحري في المنطقة  المبدأ العاـ المتمثؿ في
وأسندت تفاصيؿ تنظيـ ىذا الحؽ إلى األحكاـ ذات الصمة مف  (2)االقتصادية الخالصة،

 االتفاقية.

اتفاقية قانوف البحار لسنة  مف( 3)الجزء الثالث عشر مف 246المادة  بالرجوع إلى      
تنص عمى حؽ الدولة الساحمية في تنظيـ البحث العممي البحري في المنطقة نجدىا ، 1982

االقتصادية الخالصة أو الترخيص بو لمدوؿ األخرى أو المنظمات الدولية المختصة الراغبة 
غير أف ىذه األخيرة عمييا االمتثاؿ لإلجراءات والشروط التي نصت عمييا ( 4)في إجراءه،

حيث أف الدولة الساحمية ىي التي تمنح الموافقة عمى إجراء و االتفاقية بيذا الخصوص )أ(، 
فيحؽ ليا تبعا  (5)البحث العممي سواء في المنطقة االقتصادية الخالصة أو الجرؼ القاري،

                                                           
1 - TREVES Tullio, Principe du consentement et nouveaux régime juridiques de la recherche scientifique 

marine, le nouveaux droit international de la mer, R.J.D.I.P, N° 39, éd A. Pedone Paris 1983, P 271.          

تبدو أىمية والية الدولة الساحمية فيما يخص أنشطة البحث العممي في مياه المنطقة االقتصادية الخالصة وقاعيا وما  -2
ارد تحت القاع كعامؿ مساعد لتيسير نشاطات الكشؼ واالستغالؿ االقتصادييف، فعف طريقيا يتـ الكشؼ عف خصائص المو 

المنطقة االقتصادية البحرية  العناني، محمد إبراىيمالطبيعية في المنطقة ونوعيتيا وأحجاميا. لمزيد مف التفصيؿ أنظر 
 .194الخالصة ...، المرجع السابؽ، ص 

 تحت عنواف البحث العممي البحري. 1982جاء الجزء الثالث عشر مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  -3
 مف االتفاقية نفسيا. 246الفقرة األولى مف المادة  أنظر -4
 أنظر الفقرة الثانية مف المادة نفسيا. -5
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إيقاؼ نشاط البحث العممي أو تعميقو )ب(، إال أنو في حالة عدـ  لذلؾ حجب ىذه الموافقة أو
رد الدولة الساحمية عمى طمب الدوؿ أو المنظمات الدولية في إجرائو خالؿ مدة محدودة عدة 
ذلؾ كموافقة ضمنية مف طرفيا )ج(، كما تتحمؿ الدوؿ والمنظمات الدولية التي تجري 

 لمسؤولية عف نشاط البحث العممي )د(.  البحث في المنطقة االقتصادية الخالصة ا

شروط ممارسة البحث العممي من طرف الدول والمنظمات الدولية في المنطقة  -أ
  قتصادية الخالصة لمدولة الساحمية:اال

مجموعة مف الشروط في جزئيا الثالث عشر،  1982أقرت اتفاقية قانوف البحار لسنة       
طمب البحث العممي أو يميا لو المنظمات الدولية عند تقدأو/والتي يجب أف تمتـز بيا الدوؿ 

 ف فيما يمي:مكة، تخالؿ إجرائو في المنطقة االقتصادية الخالص

الدولة الساحمية بالمعمومات الالزمة عف مشروع البحث المراد القياـ بو في المنطقة  تزويد -1
( 06االقتصادية الخالصة أو الجرؼ القاري قبؿ الموعد المتوقع لبدء ىذا المشروع بستة )

 أشير، ومف ذلؾ:
 وصؼ لطبيعة المشروع وأىدافو.  -
أسماء السفف وحموالتيا األسموب والوسائؿ التي تستخدـ في المشروع بما في ذلؾ   -

 وطرازىا وفئاتيا، ووصؼ لممعدات العممية.
 تحديد المناطؽ الجغرافية المقرر أف يجري فييا المشروع.  -
تحديد التاريخ المتوقع ألوؿ وصوؿ وألخر رحيؿ لسفف البحث أو لتركيب المعدات   -

زالتيا حسب االقتضاء.  وا 
 والشخص المسؤوؿ عف المشروع.ذكر اسـ كؿ مف المعيد الذي يرعى البحث ومديره   -
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وصؼ المدى الذي ترى أنو مف الممكف لمدولة الساحمية في حدوده أف تشترؾ في   -
 (1)المشروع أو أف تكوف ممثمة فيو.

ضماف حقوؽ الدولة الساحمية في االشتراؾ برغبتيا في مشروع البحث العممي دوف دفع  -2
 دوف إلزاميا باإلسياـ بتكاليؼ المشروع.أجر لعمماء الدولة الساحمية أو الممثميف عنيا، و 

تزويد الدولة الساحمية بالتقارير األولية خالؿ البحث وبالنتائج واالستنتاجات النيائية بعد  -3
 إنجاز البحث بناء عمى طمبيا.

التعيد بتيسير حصوؿ الدولة الساحمية عمى جميع البيانات والعينات المستمدة مف  -4
يدىـ ببيانات يمكف نسخيا وبعينات يمكف تقسيميا دوف المساس مشروع البحث العممي وتزو 

 بقيمتيا العممية بناء عمى طمبيا.
تزويد الدولة الساحمية عند الطمب بتقييـ ليذه البيانات والعينات ونتائج البحث أو تقديـ  -5

 المساعدة في تقييميا وتفسيرىا.
الوطنية أو الدولية المناسبة ضماف إتاحة نتائج البحث عمى الصعيد الدولي بالطرؽ  -6

مف اتفاقية قانوف البحار  249وبأسرع ما يمكف عمميا رىنا بمراعاة الفقرة الثانية مف المادة 
 .1982لسنة 

 أي تغيير رئيسي في برنامج البحث.إعالـ الدولة الساحمية فورا ب -7
منشآت أو معدات البحث العممي إثر االنتياء مف البحث ما لـ يتفؽ عمى غير  إزالة -8

 (2)ذلؾ.

يجب أال تتعرض أنشطة البحث العممي البحري في المنطقة االقتصادية الخالصة،  -9
بطريقة ال يمكف تبريرىا لألنشطة التي تقـو بيا الدولة الساحمية لممارستيا لحقوقيا السيادية 

 (1)عمييا في االتفاقية. وواليتيا المنصوص

                                                           
 .1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  248أنظر المادة  -1
 تفاقية نفسيا.االمف  249أنظر المادة  -2
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حق الدولة الساحمية في حجب موافقتيا عمى طمب البحث العممي أو إيقافو أو  -ب
 تعميقو: 

، أنو عمى 1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  246نصت الفقرة الثالثة مف المادة       
افقتيا عمى الدولة الساحمية أف تضع القواعد واإلجراءات التي تضمف عدـ التأخير في مو 

مشاريع البحث العممي، التي تضطمع بيا الدوؿ أو المنظمات الدولية في المنطقة االقتصادية 
الخالصة أو الجرؼ القاري أو رفضيا بصورة غير معقولة، وىذا في الظروؼ العادية وبشرط 

مف سمطة الدولة  دغير أف ذلؾ ال يح( 2)أف تكوف ىذه المشاريع مخصصة ألغراض سممية،
 حمية التقديرية في حجب موافقتيا، إذا كاف مشروع البحث العممي:السا

 ر مباشرة عمى استكشاؼ واستغالؿ الموارد الطبيعية الحية منيا وغير الحية. اذا أث  -
ينطوي عمى حفر في الجرؼ القاري أو استخداـ المتفجرات أو إدخاؿ مواد ضارة إلى   -

 البيئة البحرية.
استخداـ الجزر االصطناعية والمنشآت والتركيبات  ينطوي عمى بناء أو تشغيؿ أو  -

 سواء في المنطقة االقتصادية الخالصة أو في الجرؼ القاري.
 إذا كانت المعمومات المقدمة لمدولة الساحمية عف المشروع غير دقيقة.  -
كانت الدولة أو المنظمة الدولية المختصة لـ توفي بالتزاماتيا اتجاه الدولة الساحمية  إذا  -

 (3)مف مشروع بحث سابؽ.

                                                                                                                                                                                     
 .1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  246انظر الفقرة الثامنة مف المادة  -1
، إذ خففت مف سمطة الدولة " في الظروف العاديةمف التنازالت الميمة لصالح الدوؿ القائمة بالبحث إيراد عبارة "  -2

" يمثؿ حال  األغراض السمميةالساحمية، إال أف ىذه العبارة قد تسمح بقياـ اختالفات بشأف تحديد معناىا، كما أف عبارة " 
توفيقيا بيف مطالب الدوؿ الساحمية النامية في رفض البحث إذا تعمؽ األمر بأمف الدولة الساحمية، وبيف موقؼ بعض الدوؿ 

 محمد الحاج حمود،وخاصة الواليات المتحدة األمريكية الرافض ألي إشارة إلى موضوع األمف. لمزيد مف التفصيؿ أنظر 
 .273المرجع السابؽ، ص 

 .1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  246ظر الفقرة الخامسة مف المادة أن -3
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بدء في مشروع البحث العممي البحري مف قبؿ اليحؽ لمدولة الساحمية كذلؾ حتى بعد       
بيذا  الدوؿ أو المنظمات الدولية المختصة، أف تطمب مف ىذه األخيرة تعميؽ أنشطتيا

 الخصوص أو إيقافيا، وىذا:

إذا لـ تكف أنشطة البحث تجري وفقا لممعمومات التي زودت بيا الدولة الساحمية، طبقا   -
إلى حد يبمغ إدخاؿ  (1)،1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  248ألحكاـ المادة 

  (2)تغيير رئيسي عمى مشروع البحث.
بشأف  1982ف اتفاقية قانوف البحار لسنة م 249حالة عدـ االمتثاؿ ألحكاـ المادة   -

 (3)حقوؽ الدولة الساحمية فيما يتعمؽ بمشروع البحث العممي البحري.
إذا لـ يتـ تصحيح أي مف الحالتيف المنصوص عمييما في الفقرة األولى مف المادة   -

 (4)خالؿ فترة معقولة. 1982 مف اتفاقية قانوف البحار لسنة 253

إجرائيا، إذا ما شطة البحث العممي المأذوف ليا بلمنظمات الدولية أنتنيي الدوؿ أو ا      
أخطرت مف طرؼ الدولة الساحمية بأمر التعميؽ أو اإليقاؼ، وىذا في حدود ما أخطرت بو، 
وترفع الدولة الساحمية أمر التعميؽ وتسمح بمواصمة أنشطة البحث العممي مف طرؼ الدوؿ 

مف  249و  248حث، بمجرد امتثاليا ألحكاـ المادتيف أو المنظمات الدولية القائمة بالب
  (5).1982اتفاقية قانوف البحار لسنة 

 

                                                           
    .1982اتفاقية قانوف البحار لسنة  مف 253أنظر الفقرة األولى )أ( مف المادة  -1
  أنظر الفقرة الثانية مف المادة نفسيا. -2

 أنظر الفقرة األولى )ب( مف المادة نفسيا. -3
 الفقرة الثالثة مف المادة نفسيا. أنظر -4
 مف االتفاقية نفسيا. 253الفقرتاف الرابعة والخامسة مف المادة  -5
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قتصادية الموافقة الضمنية لمدولة الساحمية عمى أنشطة البحث العممي في المنطقة اال -ج
 الخالصة:

الموافقة الضمنية لمدولة الساحمية عمى  1982اتفاقية قانوف البحار لسنة  تفترض      
مشروع البحث العممي الجاري في منطقتيا االقتصادية الخالصة كنوع مف التخفيؼ مف حدة 

 ( 1)وسمطة الدولة الساحمية في مجاؿ البحث العممي البحري.

مف التاريخ الذي تقدـ فيو ( أشير 06تسري ىذه الموافقة الضمنية في أجؿ ستة )      
أحكاـ       الدوؿ أو المنظمات الدولية إلى الدولة الساحمية المعمومات المطموبة عمال ب

، ما لـ تقـ الدولة الساحمية في غضوف 1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  248المادة 
أو المنظمات  ( أشير مف استالـ التبميغ المتضمف تمؾ المعمومات بإبالغ الدوؿ04أربعة )

 :بما يمي الدولية التي تجري البحث

 لألسباب التي ذكرناىا سابقا. عف مشروع البحث العممي أنيا حجبت موافقتيا   -
أو أنيا تطمب معمومات تكميمية ذات صمة بالشروط والمعمومات المنصوص عمييا في   -

 (2).1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  249و  248المادتيف 

الدولة الساحمية، التي تكوف عضو في منظمة دولية أو التي ليا اتفاؽ ثنائي مع  تعتبر      
 –سواء بنفسيا مباشرة أو تحت رعايتيا  –تمؾ المنظمة، والتي ترغب المنظمة في أف تجري 

مشروع بحث عممي في المنطقة االقتصادية الخالصة أو الجرؼ القاري لتمؾ الدولة 
ت ضمنيا عمى إجراء مشروع البحث طبقا لممواصفات المتفؽ عمييا إذا الساحمية، قد وافق

أقرت تمؾ الدولة المشروع التفصيمي عند اتخاذ المنظمة قرار االضطالع بو، أو كانت عمى 
                                                           

األبعاد اإلنمائية لقانوف البحار ومصالح بمداف العالـ الثالث والبمداف العربية مع إشارة خاصة "  جالل عبد هلل معوض، -1
، تونس المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو، قانوف البحار الجديد والمصالح العربية، " إلى المنطقة االقتصادية الخالصة

 .459، ص 1989
  .1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  252أنظر المادة  -2
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( أشير مف قياـ المنظمة 04استعداد لممشاركة فيو ولـ تبدي أي اعتراض خالؿ أربعة )
    (1)بإخطارىا بالمشروع.

الدول والمنظمات الدولية عن أنشطة البحث العممي في المنطقة االقتصادية مسؤولية  -د
 الخالصة:

مسؤولية الدوؿ والمنظمات الدولية عف ضماف  1982أقرت اتفاقية قانوف البحار لسنة       
إجراء البحث العممي سواء أجري مف قبميا أو نيابة عنيا، كما تكوف ىذه األخيرة مسؤولة عما 

، فيما يتعمؽ بالبحث العممي الذي تجريو دوؿ أخرى المذكورة التفاقيةلتتخذه مف تدابير خرقا 
ا الطبيعيوف أو االعتباريوف أو الذي تجريو منظمات دولية مختصة، وتمـز بتقديـ أو أشخاصي

التعويض عف األضرار الناجمة عف تمؾ التدابير، وتمتد مسؤولية الدوؿ والمنظمات الدولية 
الناتجة  (2)-منيا  235عمال بالمادة  -إلى األضرار التي تؤدي إلى تموث البيئة البحرية 

 (3)عممي سواء أجري مف طرفيا أو نيابة عنيا.عف أنشطة البحث ال

 :ية البيئة البحريةالفرع الثالث: حما

بموضوع البيئة البحرية حيث أفردت ليا  1982اىتمت اتفاقية قانوف البحار لسنة       
، وبما أف االتفاقية األخيرة جاءت بتقسيـ جديد لممناطؽ البحرية فكاف جزئيا الثاني عشر

حوؿ  –بيف دوؿ العمـ والدوؿ الساحمية  –الجدؿ قائما خالؿ المؤتمر الثالث لقانوف البحار 

                                                           
مف االتفاقية نفسيا. وقد استمد نصيا مف االقتراح الفرنسي خالؿ الدورة الثامنة مف دورات المؤتمر  247المادة  أنظر -1

عبد اهلل بدرية . لمزيد مف التفصيؿ أنظر 1979أفريؿ  27مارس و 19الثالث لقانوف البحار المنعقدة في جنيؼ ما بيف 
 27مارس إلى  19 مف جنيؼ ، المنعقد فيـ المتحدة الثالث لقانوف البحارتقارير عف الدورة الثامنة لمؤتمر األم"  العوضي،

 .212، ص 1980، السنة الرابعة، جانفي 01، جامعة الكويت، العدد مجمة الحقوؽ والشريعة، " 1979أفريؿ 
فاظ عمييا وعف بمسؤولية الدوؿ عف حماية البيئة البحرية والح 1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  235تقضي المادة  -2

 التزاميا بالتعويض في حالة اإلضرار بيا. 
 مف اتفاقية نفسيا. 263أنظر المادة  -3
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الصالحيات الممنوحة لكؿ منيا لحماية البيئة البحرية والحفاظ عمييا خاصة في المنطقة 
  (1)االقتصادية المستحدثة.

سعت الدوؿ الساحمية لحماية حقوقيا السيادية عمى الموارد الطبيعية في المنطقة       
االقتصادية الخالصة، بينما سعت الدوؿ البحرية الكبرى إلى تضييؽ سمطات الدولة الساحمية 
لى وضع النصوص المشددة التي ال تقوى بعض الدوؿ النامية عمى  في ىذا المجاؿ، وا 

فكاف الحؿ ( 2)يتعمؽ بمعايير مقاومة التموث مف مصادره المختمفة،تطبيقيا، خاصة فيما 
 56مف المادة ( 3التوفيقي الذي انتيجتو االتفاقية أف منحت لمدولة الساحمية في الفقرة ب )

، الوالية لحماية البيئة البحرية والحفاظ عمييا دوف أف 1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة 
  (4)وقيدتيا في نفس الوقت باألحكاـ ذات الصمة باالتفاقية. (3)،تصؼ ىذه الوالية بالخالصة

أىمية كبيرة الختصاص الدولة الساحمية في صد التموث الجزء الثاني عشر أولى       
الصادر عف السفف، خاصة أف ىذه األخيرة تخضع كأصؿ عاـ في المنطقة االقتصادية 

                                                           
1

- CLAUDE Douay, "Le droit de la mer et la préservation du milieu marin", R.J.D.I.P, N° 39, éd A. Pedone, 

Paris 1983, P 251  .        

 192وردت التزامات الدوؿ بحماية البيئة البحرية مطمقة في المادة الثانية مف النص الموحد غير الرسمي، وفي المادة  -2
مف االتفاقية، وحرصا مف الدوؿ الساحمية مف أف تؤدي إجراءات حماية البيئة البحرية إلى تقييد حقوقيا السيادية طالبوا 

لمدول حق سيادي في استغالل مواردىا  أنو: " التي تنص عمى 193ي المادة بوضع نص في ىذا المعنى، وىو ما تحقؽ ف
محمد الحاج ". لمزيد مف التفصيؿ أنظر الطبيعية عمال بسياساتيا البيئية، ووفقا اللتزاماتيا بحماية البيئة البحرية 

 .275المرجع السابؽ، ص  حمود،
د غير الرسمي، حيث حذت كممة الخالصة بعد المعارضة مف النص الموح 45بخالؼ ما كاف عميو النص في المادة  -3

 محمد الحاجلمزيد مف التفصيؿ أنظر  الشديدة مف الدوؿ البحرية الكبرى والدوؿ عديمة السواحؿ والدوؿ المتضررة جغرافيا.
 المرجع نفسو، الصفحة نفسيا. حمود،

إلى  237أحالت بمقتضى المادة  1982ار لسنة ترتكز دراستنا عمى الجزء الثاني عشر، إال أف اتفاقية قانوف البح -4
االتفاقيات المبرمة في وقت سابؽ والتي تتصؿ بحماية البيئة البحرية، وتكوف متماشية مع أىداؼ االتفاقية، كما أحالت 

وقيا المنازعات المتعمقة بتفسير االتفاقية أو تطبيقيا بشأف ممارسة دولة ساحمية لحق 297بمقتضى الفقرة )ج( مف المادة 
السيادية أو واليتيا عندما يدعى بمخالفتيا لمقواعد والمعايير الدولية لحماية البيئة البحرية إلى اإلجراءات اإللزامية التي تؤدي 

  إلى قرارات ممزمة. 
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لؾ بإعطاء االختصاص لمدولة الساحمية الخالصة لقانوف دولة العمـ )أوال(، كما اىتـ كذ
لمكافحة التموث الناشئ مف مصادر أخرى )ثانيا(، وبما أف والية الدولة الساحمية لحماية 
البيئة البحرية في المنطقة االقتصادية الخالصة ليست خالصة ليا فقط، فقد دعت االتفاقية 

 (.الدوؿ إلى االلتزاـ والتعاوف لحماية البيئة البحرية )ثالثا

ن في المنطقة االقتصادية أوال: اختصاص الدولة الساحمية في مكافحة التموث من السف
 الخالصة:

يا وبوجوب امتداد سمطات ىذه تحقيقا لمساعي الدوؿ الساحمية في حماية سواحم      
حماية البيئة البحرية، وحتى  ناؿ اختصاصيا السفف التي ال تحتـر قوانيف، حتى ياألخيرة

تخضعيا لوسائؿ الرقابة الفعالة واإلجراءات الوقائية التي تحوؿ دوف وقوع الضرر منيا، 
منحتيا االتفاقية الحؽ في وضع القوانيف واألنظمة لمكافحة التموث الصادر عف السفف في 

ذ ضدىا )ب(، إال المنطقة االقتصادية الخالصة )أ(، وكذلؾ الحؽ في اتخاذ إجراءات التنفي
 أنيا قيدت اختصاص الدولة الساحمية في ىذا المجاؿ مراعاة لمصالح دولة العمـ )ج(.

 :ناختصاص الدولة الساحمية في وضع القوانين واألنظمة لمكافحة التموث من السف -أ

حؽ لمدولة منيا، عمى  220مف خالؿ المادة  1982فاقية قانوف البحار لسنة ات أكدت      
االقتصادية الخالصة لمنع التموث مف السفف  في منطقتياتعتمد قوانيف وأنظمة أف ية الساحم

وخفضو والسيطرة عميو، وىو ما يعني تخويميا سمطة تشريعية لموقاية مف التموث الناجـ عف 
المالحة البحرية، وتكوف السفف األجنبية ممزمة باحتراميا عند مرورىا في ىذه المنطقة، غير 

حيث يجب أف تتفؽ  (1)دولة الساحمية في ىذا المجاؿ ىو اختصاص مقيد،أف اختصاص ال
ىذه القوانيف واألنظمة مع القواعد والمعايير الدولية المقبولة عموما والموضوعة مف قبؿ 

 المنظمة الدولية المختصة أو مؤتمر دبموماسي عاـ.
                                                           

 .69، ص 2006حماية البيئة البحرية، دراسة في القانوف الدولي، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية محمد البزاز،  -1
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أضافت الفقرة السادسة مف المادة نفسيا أعاله أنو حيف تكوف ىذه القواعد والمعايير       
الدولية غير كافية لمواجية ظروؼ خاصة، وتتكوف لدى الدولة الساحمية أسباب معقولة 
 –لالعتقاد بأف قطاعا معينا مف منطقتيا االقتصادية الخالصة ىو قطاع مف الضروري 

بأحوالو الجغرافية والبيئية وباستخدامو أو حماية موارده أو بالطابع ألسباب تقنية تتعمؽ 
لتموث مف السفف، وىذا بعد أف تعتمد لو تدابير إلزامية خاصة لمنع ا –الخاص لممرور فيو 

األحواؿ وتفصؿ ىذه األخيرة فيما إذا كانت  إلى المنظمة الدولية المختصة،تبميغا  أف ترسؿ
الساحمية إف أرادت مبات السالفة الذكر، يجوز لمدولة ابؽ مع المتطالسائدة في ىذا القطاع تتط

أف تعتمد قوانيف وأنظمة إضافية لنفس القطاع مف أجؿ منع التموث مف السفف، وخفضو 
والسيطرة عميو بعد أف تخطر بيا المنظمة في نفس التبميغ السالؼ الذكر، ويجوز أف تتناوؿ 

عمى أف ال تطمب مف  (1)والممارسات المالحية، ىذه القوانيف واألنظمة حاالت التصريؼ
السفف األجنبية أف تراعي في تصميميا أو بنائيا أو تكويف طواقميا أو في معداتيا معايير 

 (2)غير المعايير الدولية المقبولة عموما.

( 15ال تسري ىذه القوانيف واألنظمة عمى السفف األجنبية إال بعد مضي خمسة عشر )      
( شيرا 12عشر ) ياريخ تقديـ التبميغ، بشرط موافقة المنظمة عمييا في غضوف اثنشيرا مف ت

 (3)مف تقديـ التبميغ.

 فيذ ضد السفن المخالفة لقوانينيا:اختصاص الدولة الساحمية باتخاذ إجراءات التن -ب

التي  السفف أف تحتـر القوانيف واألنظمة 1982ألزمت اتفاقية قانوف البحار لسنة       
لما ليذه األخيرة مف والية عمى  ،لمنطقة االقتصادية الخالصةتضعيا الدولة الساحمية في ا

                                                           
 .463 – 462، المرجع السابؽ، ص ص عبد اهلل معوض جالل -1
 .279المرجع السابؽ، ص  محمد الحاج حمود، -2
 .463المرجع السابؽ، ص  جالل عبد اهلل معوض، -3
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حماية البيئة البحرية والحفاظ عمييا في ىذه المنطقة، وفي حالة العكس فإف الدولة الساحمية 
 ذ عدة إجراءات ضد السفف المخالفة ومنيا:لدييا الحؽ في اتخا

واضحة تدعو لالعتقاد بأف سفينة أجنبية مبحرة في المنطقة عندما تتوفر أسباب       
االقتصادية الخالصة لدولة ما، قد ارتكبت مخالفة لقوانيف الدولة الساحمية المتماشية مع 

مف أجؿ منع التموث مف السفف والسيطرة عميو في ىذه  ،االتفاقية أو لمقواعد والمعايير الدولية
ب مف السفينة تقديـ معمومات بشأف ىويتيا، وميناء المنطقة يجوز لتمؾ الدولة أف تطم

 (1)تسجيميا وميناء الزيارة األخير وميناء الزيارة التالي لمتأكد مف وقوع المخالفة.

يجوز لمدولة الساحمية أف تقـو بتفتيش السفينة، إذا ترتب عف المخالفة تصريؼ كبير       
ديـ المعمومات أو كانت المعمومات التي سبب تموثا ىاما لمبيئة البحرية ورفضت السفينة تق

 (2)قدمتيا مختمفة عف الحالة الظاىرة، أو كانت ظروؼ القضية تبرر إجراء التفتيش.

، أو التيديد بإلحاؽ ضرر إذا أدت المخالفة إلى تصريؼ تسبب في إلحاؽ ضرر جسيـ      
موارد بحرىا اإلقميمي أو ساحؿ الدولة الساحمية أو مصالحيا المرتبطة بو أو بأي مف جسيـ ب
 220يا االقتصادية الخالصة، يجوز ليذه الدولة حسب نص الفقرة السادسة مف المادة منطقت

وفقا لقوانينيا، تشمؿ احتجاز السفينة  يـ دعوىأف تق، 1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة 
 ( 3)ية.بشرط أف تقتضي ذلؾ قرائف القضية مع مراعاة األحكاـ ذات الصمة باالتفاق

 

 

                                                           
 .1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  220أنظر الفقرة الثالثة مف المادة  -1
 أنظر الفقرة الخامسة مف المادة نفسيا. -2
" تموث البحار والمسؤولية المترتبة عميو في ظؿ قانوف البحار "، قانوف البحار الجديد والمصالح  إبراىيم الراوي،جابر  -3

 .337، ص 1989، تونس المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـوالعربية، 
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 ن:القيود الواردة عمى اختصاص الدولة الساحمية في مكافحة التموث الصادر عن السف -ج

يا  خضوعالناجـ عف السفف، ب التموث قترنت اختصاصات الدولة الساحمية لمكافحةا      
   لبعض القيود عند ممارستيا لصالحياتيا في ىذا المجاؿ منيا:

الدولة الساحمية، واليتيا المتعمقة بصالحيات التنفيذ ضد السفف األجنبية مف قبؿ  تمارس -
الموظفيف الرسمييف أو السفف الحربية أو الطائرات العسكرية، أو السفف والطائرات 

 ( 1)التي تدؿ عمى أنيا في خدمة حكومية فقط.
رج البحر توقؼ الدعوى الجزائية المرفوعة ضد السفينة لسبب انتياؾ ارتكب خا -

اإلقميمي، بمجرد ما تقيـ دولة العمـ دعوى لدييا إال إذا كاف ىناؾ ضرر جسيـ أو 
تغاضت ىذه الدولة مرارا عف رفع الدعوى. والتي تقاـ في أجؿ ثالث سنوات فقط مف 

 (2)تاريخ وقوع االنتياؾ، وىي مدة ليست بالكافية لجمع األدلة.
ى انتياكات المرتكبة في المنطقة ال يجوز أف تفرض إال العقوبات النقدية عم -

 (3)االقتصادية الخالصة.
تقاـ مسؤولية الدولة الساحمية في حالة اتخاذ تدابير غير مشروعة لمتنفيذ أو في حالة  -

  (4)تجاوز التدابير المطموبة.
 

                                                           
 .1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  224أنظر المادة  -1
 مف االتفاقية نفسيا. 228المادة  أنظر -2
 مف االتفاقية نفسيا. 230أنظر الفقرة األولى المادة  -3
المصمحة العربية واتفاقية األمـ "  حاك،إدريس الضمف االتفاقية نفسيا. لمزيد مف التفصيؿ أنظر  232أنظر المادة  -4

، قانوف البحار الجديد " والبحث العممي ونقؿ التكنولوجياالمتحدة لقانوف البحار فيما يتعمؽ بالمحافظة عمى البيئة البحرية 
 .113 – 112ص ص  ،المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـووالمصالح العربية، 
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في المنطقة  ثانيا: اختصاص الدولة الساحمية في مكافحة التموث الناشئ من مصادر أخرى
 االقتصادية الخالصة:

التموث مف  مية في وضع القوانيف واألنظمة لمكافحةالدولة الساح يختمؼ اختصاص      
 مصادره المختمفة مف حالة إلى أخرى.

 شئ عن أنشطة استغالل قاع البحار:التموث النا -أ

 الساحمية االختصاصلمدولة  1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  208أقرت المادة       
التي تمـز لمنع تموث البيئة البحرية وخفضو والسيطرة  بوضع القواعد القانونية واألنظمة،

عميو، وىو حؽ والتزاـ يقع عمييا عما يخضع لواليتيا في المنطقة االقتصادية الخالصة، مف 
صطناعية أوجو النشاطات المتعمقة باستغالؿ قاع البحر، وما يدخؿ تحت واليتيا مف جزر ا

  (1).ومنشآت وتركيبات

 ناشئ عن اإلغراق:التموث ال -ب

 (2)تمتـز جميع الدوؿ بوضع القوانيف واألنظمة لمنع تموث البيئة البحرية مف اإلغراؽ،      
وال يتـ اإلغراؽ في المنطقة االقتصادية الخالصة إال بموافقة صريحة مسبقة مف الدولة 

دوؿ األخرى الساحمية، التي لدييا الحؽ في اإلذف بو وتنظيمو ومراقبتو بعد التشاور مع ال
 (3).التي يمكف أف تتأثر بو كثيرا

                                                           
 لمزيد مف التفصيؿ أنظر: -1

CLAUDE Douay, Op. Cit, P 257. 
 اإلغراؽ بأنو: 1982الفقرة الخامسة )أ( مف المادة األولى مف اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار لسنة  عرفت -2

أي تصريف متعمد في البحر لمفضالت أو المواد األخرى من السفن أو الطائرات أو األرصفة أو غير ذلك  -أ "
 من التركيبات الصناعية.

 ". الطائرات أو األرصفة أو غير ذلك من التركيبات االصطناعيةأي إغراق متعمد في البحر لمسفن أو  -ب
  .1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  210أنظر المادة  -3
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 الناشئ من مصادر في البر أو الجو:التموث  -ج

الدولة الساحمية في مكافحة التموث مف مصادر برية أو جوية عاما، جاء اختصاص       
حيث تمتـز ىذه األخيرة إلى جانب الدوؿ األخرى بوضع القوانيف واألنظمة لمكافحة التموث 
وخفضو والسيطرة عميو، مف مصادر في البر بما في ذلؾ مصاب األنيار وخطوط األنابيب 

 (2)بة لمتموث مف الجو أو مف خاللو.وكذلؾ الشأف بالنس (1)ومخارج التصريؼ،

تشترط االتفاقية أال تكوف القوانيف واألنظمة التي تعتمدىا الدولة الساحمية والدوؿ       
األخرى أقؿ فاعمية مف القواعد والمعايير الدولية الموضوعة عف طريؽ منظمة دولية 

أو مؤتمر دبموماسي، كما دعت االتفاقية إلى تنفيذ القوانيف واألنظمة التي  (3)مختصة،
 .تعتمدىا الدوؿ لمكافحة التموث

 ون الدولي لحماية البيئة البحرية:ثالثا: االلتزام والتعا

ممثمة في الدولة الساحمية أو دولة  –الدوؿ  1982ألزمت اتفاقية قانوف البحار لسنة       
بأف تتخذ التدابير المناسبة لحماية البيئة البحرية مف التموث، كأف  (4)–العمـ أو دولة الميناء 

تضمف دولة العمـ مثال امتثاؿ السفف الرافعة لعمميا لمقوانيف واألنظمة المعتمدة وفقا لالتفاقية، 
الدولية المتعمقة بتصميـ السفف وبنائيا ومنعيا مف اإلبحار حتى تستجيب لممتطمبات 

  (5)ومعداتيا وتكويف طاقميا.

                                                           
 مف االتفاقية نفسيا.  207أنظر المادة  -1
 مف االتفاقية نفسيا. 212أنظر المادة  -2
 .OMIأبرز المنظمات المختصة بحماية البيئة البحرية ومكافحة التموث البحري المنظمة البحرية الدولية  مف -3

 تضمف الجزء الثاني عشر اختصاص كذلؾ كؿ مف دولة العمـ ودولة الميناء في مجاؿ حماية البيئة البحرية. -4
 .1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  217أنظر المادة  -5
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كذلؾ الدوؿ لمتعاوف عمى أساس عالمي أو  1982حفزت اتفاقية قانوف البحار لسنة       
إقميمي مباشر أو عف طريؽ المنظمات الدولية المختصة، بوضع قواعد ومعايير دولية 

 199و  198لحماية البيئة البحرية، ولعؿ أبرز مظاىر ىذا التعاوف ما قضت بو المواد 
وقوع ضرر  ي الحالة التي تكوف عمى عمـ بُقربلساحمية وفمنيا، حيث ألزمت الدولة ا

يعرض البيئة البحرية لمخطر، بإخطار الدوؿ األخرى التي ترى أنيا معرضة لمتأثر بذلؾ 
كذلؾ المنظمات الدولية المختصة التي ينبغي عمييا ىي األخرى أف تتعاوف مع و الضرر، 

لتموث، وكذلؾ منع الضرر أو خفضو إلى الدولة الساحمية وفقا لقدراتيا لمقضاء عمى آثار ا
 ( 1)الحد األدنى.

قد استطاعت الموازنة بيف مصالح  1982يمكف القوؿ أف اتفاقية قانوف البحار لسنة       
مختمؼ الدوؿ، في مجاؿ توزيع الصالحيات المتعمقة بحماية البيئة البحرية في المنطقة 

اعاة الالزمة لمبيئة البحرية في حد ذاتيا، االقتصادية الخالصة، وفي نفس الوقت إيالء المر 
 حيث جعمت المنظمات الدولية وقواعد القانوف الدولي الراعي األكبر ليذه األخيرة.

 

 المبحث الثاني

 ة الخالصة ومناطق الوالية األخرىالتداخل القانوني بين نظام المنطقة االقتصادي 

باسـ قانوف البحار الجديد،  1982بالرغـ مف أنو ُيعمَّؽ عمى اتفاقية قانوف البحار لسنة       
إال أف ذلؾ ال ينفي أف الغالبية العظمى مف أحكاميا ىي تقنيف مفصؿ لقواعد سابقة مستقرة 

أو أنيا إعادة لما ورد في  1958في العرؼ الدولي، لـ تقنف مف خالؿ اتفاقيات جنيؼ لسنة 
عمى جميع المناطؽ  1982ه األخيرة، مف ىذا المنطمؽ أبقت اتفاقية قانوف البحار لسنة ىذ

                                                           
 .207المرجع السابؽ، ص  بوزيدي خالد، -1
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، مع إدخاؿ بعض التعديالت 1958البحرية التي كانت قائمة في ظؿ اتفاقيات جنيؼ لسنة 
عمييا سواء مف حيث تحديد حدودىا أو مف حيث نظاميا القانوني، تماشيا مع القواعد 

 تفاقية الجديدة.الجديدة التي أقرتيا اال

بمناطؽ الوالية الوطنية التقميدية بالموازاة  1982احتفظت اتفاقية قانوف البحار لسنة       
مع استحداث منطقة ثالثة مف مناطؽ الوالية ىي المنطقة االقتصادية الخالصة )المطمب 

لبحر ميال بحريا مف خط األساس لقياس ا 200األوؿ(، غير أف تحديد ىذه األخيرة بمسافة 
اإلقميمي، مع شموليا في الوقت ذاتو لمقاع وباطف القاع ليذه المسافة الذي يعتبر في ظؿ 

جرفا قاريا، أدى إلى وجود نظاميف قانونيف في المنطقة  1982اتفاقية قانوف البحار لسنة 
يف البحرية نفسيا يؤدي بنا بالضرورة إلى تبياف التطبيقات النظرية والعممية لمتداخؿ القانوني ب

 المنطقة االقتصادية الخالصة والجرؼ القاري )المطمب الثاني(.

 

 المطمب األول 

  احتفاظ اتفاقية قانون البحار بمناطق الوالية التقميدية بالموازاة مع استحداث

 المنطقة االقتصادية الخالصة

بيف الدوؿ الساحمية  –االمتدادات البحرية التابعة لمدولة الساحمية َمثار جدؿ اعتبرت       
منذ انعقاد مؤتمر جنيؼ األوؿ لقانوف البحار، حيث أدى الخالؼ  –والدوؿ البحرية الكبرى 

حوؿ ىذه المسألة إلى عدـ التوصؿ إلى إبراـ اتفاقية واحدة وشاممة لجميع مواضيع قانوف 
لى تحديد البحار، والخروج بأربعة اتفاقيات منفصمة لـ يتوصؿ مف خالليا المؤتمر األوؿ إ

عرض البحر اإلقميمي، إال أنو بالمقابؿ أتى ببعض الحموؿ التوفيقية لمتخفيؼ مف حدة 
 الخالؼ القائـ مف خالؿ إقرار المنطقة المتاخمة والجرؼ القاري كمناطؽ والية وطنية.
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أخذ الخالؼ حوؿ ىذه المناطؽ منحى آخر خالؿ المؤتمر الثالث لقانوف البحار، حيث       
 1982أدى التمسؾ الدولي بالمنطقة المتاخمة المحددة في ظؿ اتفاقية قانوف البحار لسنة 

ميال بحريا مف خط األساس، إلى إدخاليا في حدود المنطقة االقتصادية  24بمسافة 
عو تسمية العالقة القائمة بيف المنطقتيف بعالقة التداخؿ البسيطة الخالصة، بشكؿ يمكف م

)الفرع األوؿ(، وىذا بالمقارنة طبعا مع إشكالية التداخؿ القانوني الواقعة بيف المنطقة 
 االقتصادية الخالصة والجرؼ القاري )الفرع الثاني(.

لصة والمنطقة صادية الخا: عالقة التداخل البسيطة بين المنطقة االقتالفرع األول
 المتاخمة:

إال أف  (1)بالمنطقة البحرية المتاخمة، 1982لسنة  قانوف البحاراحتفظت اتفاقية       
الوضع القانوني ليذه المنطقة في ظؿ ىذه األخيرة، قد اختمؼ عما كاف عميو الحاؿ في 

لمبحر اإلقميمي والمنطقة المتاخمة، خاصة فيما يخص تحديد  1958اتفاقية جنيؼ لسنة 
 امتدادىا وطبيعتيا القانونية.

اإلقميمي والمنطقة لمبحر  1958تعتبر المنطقة المتاخمة في ظؿ اتفاقية جنيؼ لسنة       
مف  ابحري ميال 12المتاخمة، جزء مف أعالي البحار، كما أنو ال يجوز أف يتجاوز امتدادىا 

  (2)خط األساس الذي يقاس منو عرض البحر اإلقميمي.
                                                           

وكاف الغرض منيا  17يرجع أصؿ المنطقة المتاخمة إلى قوانيف الذئاب البحرية التي أصدرتيا بريطانيا في نياية القرف  -1
إحكاـ الرقابة عمى السفف الوطنية واألجنبية، التي ال تقصد ميناء الرسو بطريؽ طبيعي بؿ تتربص بالشاطئ مف مسافة 

البحر اإلقميمي وتتصرؼ بطريقة مشبوىة تحاكي طريقة الذئاب، وذلؾ لكي تغافؿ سمطات الدولة الشاطئية لتفرغ  خارج
القانوف الدولي لمبحار عمى ضوء  أحمد أبو الوفا،نقال عف تشحف البضائع عمى ظيرىا عف طريؽ التيريب. لشحناتيا أو 

، 2006ار النيضة العربية، القاىرة ، الطبعة الثانية، د1982ة سنة أحكاـ المحاكـ الدولية والوطنية وسموؾ الدوؿ واتفاقي
 .219ص 

لمدولة أن تباشر في لمبحر اإلقميمي والمنطقة المتاخمة عمى أنو: "  1958مف اتفاقية جنيؼ لسنة  24تنص المادة  -2
 منطقة من أعالي البحار متاخمة لبحرىا اإلقميمي الرقابة الضرورية ألجل:
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أثير التساؤؿ منذ بداية دورات المؤتمر الثالث لقانوف البحار حوؿ جدوى بقاء المنطقة       
جاه الذي برز منذ البداية إلى االتفاؽ عمى جعؿ امتداد البحر المتاخمة، مع ذلؾ االت

، واألخذ مف ناحية أخرى بنظاـ المنطقة االقتصادية الخالصة، ابحري ميال 12اإلقميمي بػ 
 (1)الذي يمكف أف يكوف بديال عف نظاـ المنطقة المتاخمة ويؤدي إلى إلغاءىا.

تاخمة كونيا في نظرىا ضماف ألمف الدولة الدوؿ بالمنطقة الم لتمسؾ العديد مفنظرا       
مع وجوب  منطقة،عمى االحتفاظ بيذه الالثالث لقانوف البحار الساحمية، استقر المؤتمر 

لمبحر اإلقميمي والمنطقة المتاخمة، بما  1958تعديؿ النص الوارد في اتفاقية جنيؼ لسنة 
 (2)ينسجـ مع االمتدادات البحرية الجديدة لمبحر اإلقميمي.

ممنطقة المتاخمة والذي منيا ل 33نص المادة  1982اتفاقية قانوف البحار لسنة  أفردت      
لمدولة الساحمية في منطقة متاخمة لبحرىا اإلقميمي تعرف بالمنطقة  " :جاء كاآلتي

 المتاخمة أن تمارس السيطرة الالزمة من أجل:

لمتعمقة باليجرة أو قوانينيا وأنظمتيا الجمركية أو الضريبية أو ا خرق منع -أ
 الصحة داخل إقميميا أو بحرىا اإلقميمي.

المعاقبة عمى أي خرق لمقوانين واألنظمة المذكورة أعاله حصل داخل إقميميا  -ب
 أو بحرىا اإلقميمي.

                                                                                                                                                                                     

قوانينيا الجمركية، المالية، والصحية والمتعمقة باليجرة داخل إقميمييا األرضي أو في بحرىا  منع خرق -أ
 اإلقميمي،

 المعاقبة عمى خرق القوانين والنظم السابقة التي ترتكب عمى إقميميا األرضي أو في بحرىا اإلقميمي، -ب
خط األساس الذي يقاس منو عرض البحر ميال بحريا ابتداء من  21ال يجوز أن تمتد المنطقة المتاخمة وراء 

 "....اإلقميمي
 .206المرجع السابؽ، ص  صالح الدين عامر، -1
 .67القانوف الدولي لمبحار...، المرجع السابؽ، ص  جابر إبراىيم الراوي، -2
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من خطوط األساس  يميل بحر  12ال يجوز أن تمتد المنطقة المتاخمة إلى أبعد من 
 ."التي يقاس منيا عرض البحر اإلقميمي 

خمة والمنطقة االقتصادية يثير ىذا النص التساؤؿ حوؿ اختالط فكرتي المنطقة المتا      
 1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  57المادة حددت ؟ ىذه األخيرة التي  الخالصة
، البحر اإلقميميمف خطوط األساس التي يقاس منيا عرض  ابحري ميال 200بػ  امتدادىا

مف خطوط األساس  ابحري ميال 24المنطقة المتاخمة بمسافة  33المادة بالمقابؿ حددت 
وعميو تصبح المنطقة المتاخمة جزء مف المنطقة  (1)التي يقاس منيا عرض البحر اإلقميمي.

 االقتصادية الخالصة فيما إذا أقامت الدولة كال المنطقتيف معا.

لساحمية في المنطقة االقتصادية يستتبع ذلؾ التساؤؿ حوؿ تطبيؽ اختصاصات الدولة ا      
اختصاصات الدولة الساحمية عمى المنطقة المتاخمة  الخالصة عمى المنطقة المتاخمة، أـ أفّ 

( 2)عمى التوالي. 303و 111،  33يا االتفاقية في المواد تقتصر فقط عمى تمؾ التي حددت

 المنطقة منطقة المتاخمة إلى عمـووىؿ تمتد اختصاصات الدولة الساحمية عمى ال
 االقتصادية الخالصة ؟.

خصصت مادة مستقمة  1982فيما يخص السؤاؿ األخير فاتفاقية قانوف البحار لسنة       
أضؼ إلى ذلؾ أف المؤتمر الثالث ( 3)رجح أف ذلؾ لـ يتـ اعتباطا،األلممنطقة المتاخمة، و 

                                                           
بحرىا اإلقميمي لكل دولة الحق في أن تحدد عرض عمى أنو: "  1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  03تنص المادة  -1

 ".  ميال بحريا من خطوط األساس المقررة وفقا ليذه االتفاقية 21بمسافة ال تتجاوز 
بالمطاردة الحثيثة والتي سيأتي التفصيؿ فييا في الفصؿ الثاني مف ىذه المذكرة. أما المادة  111يتعمؽ نص المادة  -2

الطابع األثري والتاريخي التي يعثر عمييا في البحر عمى الدول واجب حماية األشياء ذات فتنص عمى أنو: "  303
بغية السيطرة عمى االتجار بيذه األشياء يجوز لمدولة الساحمية في تطبيقيا  وعمييا أن تتعاون تحقيقا ليذه الغاية،

دون ، أن تفترض أن من شأن انتشال ىذه األشياء من قاع البحر في المنطقة المشار إلييا في تمك المادة 33لممادة 
 ".... موافقتيا أن يسفر عن خرق لمقوانين واألنظمة المشار إلييا في تمك المادة داخل إقميميا أو بحرىا اإلقميمي

 .136األحكاـ التوفيقية ...، المرجع السابؽ، ص  لعمامري عصاد، -3
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االختصاصات المحددة لقانوف البحار قد رفض صراحة اقتراح نيجيريا اليادؼ إلى مد 
الممنوحة لمدولة الساحمية في المنطقة المتاخمة إلى عمـو المنطقة االقتصادية الخالصة، كما 
أنو يمكف أف تكتفي الدولة الساحمية أف تعمف لنفسيا منطقة متاخمة فقط دوف المنطقة 

  (1)االقتصادية الخالصة.

نطقة االقتصادية الخالصة عمى أما عف تطبيؽ اختصاصات الدولة الساحمية في الم     
قد ركزت عمى خطوط  33و 58المنطقة المتاخمة، فيمكف القوؿ أف كال مف المادتيف 

األساس لبداية كال المنطقتيف معا، والمغزى مف ىذا التركيز أف خط األساس خط ثابت ال 
ة الدولة يتغير، وأف والية الدولة الساحمية تتناقص كمما اتجينا نحو البحر العالي، فسياد

الساحمية في البحر اإلقميمي يرد عمييا حؽ المرور البريء، الذي ال ينطبؽ كأصؿ في مجاؿ 
المياه الداخمية، وجميع السمطات التي لمدولة الساحمية في منطقتيا المتاخمة تتمتع بيا في 
مجاؿ بحرىا اإلقميمي، وبما أف األمر كذلؾ فاختصاصات الدولة الساحمية في المنطقة 

 ( 2)قتصادية الخالصة تكوف أيضا في المنطقة المتاخمة، والعكس غير صحيح.اال

إذا ما حددت الدولة لنفسيا منطقة متاخمة ومنطقة اقتصادية وعمى ىذا األساس       
خالصة، فيكوف ليا أف تتمتع بالصالحيات المتعمقة بمنع خرؽ قوانينيا ولوائحيا الجمركية 

باليجرة والمعاقبة عمييا إذا ما ارتكبت في إقميميا أو بحرىا والمالية والصحية أو المتعمقة 

                                                           
انطالقا مف خطوط األساس ميال بحريا يتـ قياسيا  24أقامت الجزائر المنطقة المتاخمة لمبحر اإلقميمي عمى مسافة  -1

، 2004نوفمبر  06المؤرخ في  04/344مف المرسـو الرئاسي رقـ  01التي يقاس منيا عرض البحر اإلقميمي طبقا لممادة 
 .2004نوفمبر  07، الصادرة في 70يتعمؽ بتأسيس منطقة متاخمة لمبحر اإلقميمي، الجريدة الرسمية عدد 

ماي  28المؤرخ في  94/13ميال بحريا، طبقا لممرسـو التشريعي رقـ  32افة كما أقامت منطقة صيد محفوظة عمى مس -
. ولـ 1994جواف  22، الصادرة في 40الذي يحدد القواعد العامة المتعمقة بالصيد البحري، الجريدة الرسمية عدد  1994

لى إقامتيا خالؿ المؤتمر الثالث تعمف الجزائر عف المنطقة االقتصادية الخالصة بالرغـ مف أنيا كانت مف الدوؿ الداعية إ
 لقانوف البحار.  

 .137األحكاـ التوفيقية ....، المرجع السابؽ، ص  ،لعمامري عصاد -2



 الخالصة االقتصادية المنطقة إلى الساحلية الدولة صالحيات امتداد                                                                  الفصل األول 

 

 
65 

اإلقميمي، باإلضافة إلى جواز انطالؽ المطاردة الحثيثة مف المنطقة المتاخمة، وكذلؾ حماية 
األشياء األثرية الموجودة في قاع المنطقة المتاخمة وىي عبارة عف حقوؽ رقابة، إضافة إلى 

لة الساحمية في المنطقة االقتصادية الخالصة، وبذلؾ فإف جميع االختصاصات الممنوحة لمدو 
 .1982ىذه األخيرة زادت مف أىمية المنطقة المتاخمة في ظؿ اتفاقية قانوف البحار لسنة 

القتصادية الخالصة والجرف الثاني: إشكالية التداخل القانوني بين نظامي المنطقة ا الفرع
 القاري:

استندت فكرة الجرؼ القاري منذ اإلعالف عنيا في العمؿ الدولي، مف خالؿ إعالف       
تروماف إلى فكرة االمتداد الطبيعي لإلقميـ البري تحت البحر، عمى أساس أف ىناؾ جزء مف 
حواؼ القارات يغوص ويختفي تحت مياه المحيطات، وىذا الجزء محدد بيف الشاطئ وأوؿ 

عرض البحر مع اختالفو مف منطقة إلى أخرى، وبعيدا عف ىذا  انحدار ىاـ في اتجاه
واتفاقية قانوف البحار  1958التعريؼ الجيولوجي وضعت اتفاقيتا جنيؼ لمجرؼ القاري لسنة 

، مفاىيـ قانونية مختمفة لمجرؼ القاري، لذلؾ وجب التطرؽ إلى نظاـ الجرؼ 1982لسنة 
)أوال(، ثـ التطرؽ  1982اقية قانوف البحار لسنة القاري بيف اتفاقية جنيؼ لمجرؼ القاري واتف

 إلى االختالفات الفقيية حوؿ العالقة القائمة بيف المنطقتيف )ثانيا(.

لسنة  بين اتفاقية جنيف لمجرف القاري واتفاقية قانون البحارنظام الجرف القاري  :أوال
2891: 

ري، لذلؾ كاف ىذا الموضوع نظرا لألىمية االقتصادية التي القتيا فكرة الجرؼ القا      
محال لمناقشات حادة خالؿ المؤتمر األوؿ لقانوف البحار، الذي انتيى بتكريس نظاـ الجرؼ 

)أ(، حيث القت المعايير التي اعتمدتيا  1958القاري في اتفاقية جنيؼ لمجرؼ القاري لسنة 
ت تغييرىا في اتفاقية ىذه األخيرة انتقادات كثيرة خالؿ المؤتمر الثالث لقانوف البحار استدع

 )ب(. 1982قانوف البحار لسنة 
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 :2899لسنة  قية جنيف لمجرف القارياتفا تكريس نظام الجرف القاري في -أ

، 1958معايير تحديد الجرؼ القاري وفقا التفاقية جنيؼ لمجرؼ القاري لسنة تختمؼ       
في حالة تحديده بيف الدوؿ المتقابمة أو  ( عنيا1في حالة تحديده باتجاه البحر العالي )

 (.2المتجاورة )

 تحديد الجرف القاري باتجاه البحر العالي: -2

تكرس مفيوـ الجرؼ القاري بشكؿ واضح في القانوف الدولي مف خالؿ المؤتمر األوؿ       
، ، الذي خرج بأربعة اتفاقيات مف بينيا اتفاقية الجرؼ القاري1958لقانوف البحار لسنة 

، إال أف مضموف 1945وبالرغـ مف أف ىذه االتفاقية قد تأثرت كثيرا بإعالف تروماف لسنة 
مع اختالفات حادة لوجيات  (1)ثري مف خالؿ مشاريع لجنة القانوف الدولي،وجوىر الفكرة قد أُ 

 النظر فيما يتعمؽ بمعايير تحديد الجرؼ القاري خالؿ المؤتمر األوؿ لقانوف البحار.

التوفيؽ بيف مختمؼ المقترحات  1958حاولت اتفاقية جنيؼ لمجرؼ القاري لسنة       
لتحديد الجرؼ القاري، نصت عمييا  يفر يامع خالؿ المؤتمر وذلؾ باعتمادىا عمىالمقدمة 

 ألغراض ىذه المواد تستعمل عبارة الجرف القاري لمداللة عمى: " :المادة األولى منيا

لمغمورة المالصقة لمساحل والكائنة خارج منطقة قاع البحر وباطن المناطق ا -أ
أو أبعد من ذلك إلى النقطة التي يسمح  متر 122ر اإلقميمي، وذلك إلى عمق البح

 فييا عمق المياه باستغالل الموارد الطبيعية لتمك المناطق،

                                                           
أوؿ مشروع مواد متعمؽ بو معتمدة في تحديده  1951اىتمت لجنة القانوف الدولي بموضوع الجرؼ القاري وأقرت عاـ  -1

عمى معيار إمكانية االستثمار فقط واستمرت في تقديـ مشاريعيا حوؿ ىذا الموضوع في مختمؼ دوراتيا إلى غاية الدورة 
ا عمى معيار مزدوج يجمع بيف القابمية عمى االستثمار والعمؽ، والذي في تراجيميو، والتي اعتمدت فيي 1956الثامنة سنة 

المرجع  محمد الحاج حمود،تضمنتو المادة األولى مف اتفاقية جنيؼ مع بعض التعديالت. لمزيد مف التفصيؿ أنظر 
 .338السابؽ، ص 
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 (1)".قاع البحر وباطن المناطق المغمورة المماثمة المالصقة لسواحل الجزر -ب

 ف لتحديد الجرؼ القاري:سابقة أف االتفاقية اعتمدت معيارينص المادة ال يظير مف

ويعتبر ( 2)متر، 200وىو الخط الذي تبمغ فيو المياه الساحمية عمؽ  معيار العمق:  -1
 (3)رأي البعض معيارا جيولوجيا يمثؿ معدال لعمؽ الجروؼ القارية، ؽفمعيار العمؽ و 

إال أنو وفؽ رأي الجيولوجييف ال يوجد تحديد جيولوجي محدد وموحد لعمؽ الجروؼ 
  (4)القارية.

نظرا لالنتقادات التي وجيت لمعيار العمؽ الذي معيار القدرة عمى االستغالل:   -2
كمعيار أساسي أصمي، استتبعتو  1958استعممتو اتفاقية جنيؼ لمجرؼ القاري لسنة 

ومؤداه  (6)ىو معيار القدرة عمى االستثمار أو االستغالؿ، (5)،االتفاقية بمعيار تكميمي
متر مف مناطؽ  200أنو يمكف اعتبار قاع البحر وما تحت القاع فيما وراء خط 

الجرؼ القاري، إذا سمح ىذا العمؽ أيا كاف باستغالؿ الموارد الطبيعية الموجودة عمى 
  بالتقدـ العممي والتكنولوجي. قاع البحر وما تحت القاع، وىذا المعيار مرتبط طبعا

                                                           
لمساحؿ ألف الجرؼ القاري مف كاف مف المفروض أف يرد في نص المادة مصطمح القريبة مف الساحؿ وليس المالصقة  -1

الناحية القانونية يبدأ مف الحد الخارجي لمبحر اإلقميمي وليس مف الساحؿ وىذا حسب نص المادة ذاتيا. لمزيد مف التفصيؿ 
 .175األحكاـ التوفيقية ...، المرجع السابؽ، ص  لعمامري عصاد،أنظر 

 .109المرجع السابؽ، ص  نبيل أحمد حممي، -2
مشكمة تحديد حدود المناطؽ البحرية الخاضعة لموالية الوطنية )حالة الجرؼ القاري(، مذكرة لنيؿ شيادة  دقة،و بعبير أ -3

 .55، ص 2012الماجستير في القانوف، فرع القانوف العاـ، كمية الحقوؽ، جامعة الشرؽ األوسط، عماف 
سعة نتيجة لالنحدار التدريجي الطبيعي لقاع ىناؾ مف الدوؿ مف تمتد شواطئيا في اتجاه قاع البحر إلى مساحات وا -4

البحر أماـ شواطئيا، كمعظـ دوؿ آسيا وبحر الشماؿ، بالمقابؿ ىناؾ مف الدوؿ يمتاز جرفيا باالنحدار الشديد لقاع البحر 
النظاـ القانوني  راشد فييد المري،أماـ سواحميا، كدوؿ أمريكا الالتينية وبعض الدوؿ اإلفريقية. لمزيد مف التفصيؿ أنظر 
 . 93، ص 2012لمجرؼ القاري دراسة تطبيقية عمى منطقة الخميج العربي، دار النيضة العربية، القاىرة 

 .55المرجع السابؽ، ص  عبير أبو دقة، -5
  .110المرجع السابؽ، ص  نبيل أحمد حممي، -6
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ف الدوؿ المتقدمة نظرا لقدرتيا التكنولوجية مف لـ يسمـ ىذا المعيار مف النقد إذ أنو يمكّ       
مد جروفيا القارية، إلى مسافات بعيدة عف الساحؿ وىذا يؤدي إلى اإلضرار بمصالح الدوؿ 

لذلؾ عمدت االتفاقية ( 1)المشترؾ.النامية نتيجة اقتطاع مساحات واسعة مف منطقة التراث 
إلى تقييد المعياريف السابقيف بشرط المالصقة أو القرب، والذي يعني أف الجرؼ القاري ال 
يجب أف يبتعد كثيرا عف ساحؿ الدولة، إال أنيا لـ تحدد في النياية حدا واضحا ودقيقا لنياية 

 الجرؼ القاري وىذا ما عرضيا لمنقد.

 ي بين الدول المتقابمة أو المتجاورة:تحديد الجرف القار  -1

تحديد الحدود مسألة  1958ية جنيؼ لمجرؼ القاري لسنة مف اتفاق 06المادة  نظمت       
عمى منح األولوية التفاؽ األطراؼ أوال  ، حيث نصتالبحرية بيف الدوؿ بالتقابؿ أو التجاور

وعند عدـ وجوده أو عدـ التوصؿ إليو فيتـ التحديد عمى أساس طريقة األبعاد المتساوية، 
والتي تعتمد عمى طريقة خط الوسط الذي يفصؿ بيف الحدود المتقابمة، بحيث تكوف كؿ نقطة 

يقاس منيا عرض البحر  فيو عمى أبعاد متساوية مف نقاط محددة عمى خطوط األساس التي
اإلقميمي لمدولتيف أو طريقة خط تساوي البعد بالنسبة لمدوؿ المتجاورة والتي تكوف كؿ نقطة 
منو عمى أبعاد متساوية مف نقاط معينة عمى خطوط األساس التي يقاس منيا عرض البحر 

ريخية أو اإلقميمي لمدولتيف، ما لـ توجد ظروؼ خاصة بالنظر إلى اعتبارات جغرافية أو تا
  (2)اقتصادية تأخذ بعيف االعتبار.

 :2891تغير معايير قياس الجرف القاري في اتفاقية قانون البحار لسنة  -ب

خالؿ دورات المؤتمر الثالث لقانوف البحار توصؿ المؤتمروف إلى حموؿ  نقاش حادبعد       
مع تغيير  1958توفيقية، تقضي باالحتفاظ بنظاـ الجرؼ القاري المكرس في اتفاقية سنة 

                                                           
 04و  03، العدد لمعمـو القانونية االقتصادية والسياسيةالمجمة الجزائرية ، " تطور مفيـو االمتداد القاري"  إدريس،كرا و ب -1

 .878، ص 1988السنة 
، 2003اإلقميـ ومجاالتو، الجزء الثاني، دار الخمدونية، الجزائر  ممخص في القانوف الدولي العاـ، محمد محي الدين، -2

 .46ص 
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خاصة و تكوف أكثر عدالة وتتناسب مع التطورات الجديدة لقانوف البحار ( 1)معايير تحديده،
 إقرار المنطقة االقتصادية الخالصة.   

نظرا العتماد المؤتمر عمى طريقة الصفقة الشاممة لمتوصؿ إلى اتفاؽ عمى جميع       
مف اتفاقية قانوف البحار  76المواضيع في وقت واحد، أدى ذلؾ إلى صياغة معقدة لممادة 

ة ساحمية قاع وباطن يشمل الجرف القاري ألي دول " أنو: والتي نصت عمى 1982لسنة 
أرض المساحات المغمورة، التي تمتد إلى ما وراء بحرىا اإلقميمي في جميع أنحاء االمتداد 

 122الطبيعي إلقميم تمك الدولة البري حتى الطرف الخارجي لمحافة القارية أو عمى مسافة 
الطرف ميال بحريا من خطوط األساس، التي يقاس منيا عرض البحر اإلقميمي إذا لم يكن 

 ". الخارجي لمحافة القارية يمتد إلى تمك المسافة 

القاري بتجسيده في الحد  الحد الداخمي لمجرؼمف االتفاقية نفسيا  76حسمت المادة       
حد الخارجي لو فقد حددتو المادة المذكورة أعاله مف خالؿ لمبحر اإلقميمي، أما الالخارجي 

 االعتماد عمى معياريف:

 الخارجي لمحافة القارية:  معيار الطرف -2

وجي أو معيار االمتداد الطبيعي، ويشمؿ الجرؼ لفو ر يسمى كذلؾ بالمعيار الجيوم      
القاري حسب ىذا المعيار كؿ المناطؽ المغمورة التي تمتد مف الحد الخارجي لمبحر اإلقميمي 

فإذا كاف عرض الحافة القارية يعادؿ في امتداده ( 2)حتى الطرؼ الخارجي لمحافة القارية،

                                                           
تركزت المناقشات في إطار المؤتمر الثالث لقانوف البحار فيما يتعمؽ بمسألة الجرؼ القاري حوؿ مسألة تحديده. لمزيد  -1

 مف التفصيؿ راجع:
LARABA Ahmed, L’Algérie et le droit de la mer..., Op. Cit,  P 67. 

تشمل الحافة القارية  الحافة القارية بأنيا: " 1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  76عرفت الفقرة الثالثة مف المادة  -2
االمتداد المغمور من الكتمة البرية لمدولة الساحمية وتتألف من قاع البحر وباطن األرض لمجرف والمنحدر واالرتفاع، 

 ".ولكنيا ال تشمل القاع العميق لممحيط بما فيو من ارتفاعات متطاولة وال باطن أرضو 
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مو الحد الطبيعي لمحافة القارية، فإف الحد الخارجي لمجرؼ القاري يمث ابحري ميال 200مسافة 
ذه الحالة تقـو الدولة الساحمية في ى ابحري ميال 200أما إذا زاد مدى الحافة القارية عف 

مشكؿ مف خطوط مستقيمة ال يزيد طوليا عف حافتيا القارية بخط بتقرير الطرؼ الخارجي ل
بشرط أف يرسـ  (1)، تربط بيف نقاط ثابتة تعيف بإحداثيات العرض والطوؿ،ابحري ميال 60

 .76ىذا الخط بإحدى الطريقتيف اآلتيتيف والتي حددتيا الفقرة الرابعة مف المادة 

تي ال يقؿ سمؾ بالرجوع إلى أبعد النقاط الخارجية الثابتة ال الطريقة األولى: -أ
% عف أقصر مسافة مف ىذه النقطة  01الرسـو الرسوبية، عند كؿ منيا عف 

 إلى سفح المنحدر القاري.

مف  ابحري ميال 60بالرجوع إلى نقاط ثابتة ال تتجاوز  الطريقة الثانية: -ب
سفح المنحدر القاري، ىذا األخير الذي يحدد بالنقطة التي يحدث فييا أقصى 

  (2)و.تغير عند قاعدت

قد وضعت حدا أقصى لنياية مف االتفاقية نفسيا  76إال أف الفقرة الخامسة مف المادة       
ابتداء مف خط  ابحري ميال 350الجرؼ القاري، إذا زادت الحافة القارية عف مسافة 

 ابحري ميال 100ال تبتعد أكثر مف أف الذي يقاس منو عرض البحر اإلقميمي أو  (3)األساس،
  (4)متر، معالجة بذلؾ حالة االتساع الكبير لمجرؼ القاري. 2500عف التساوي العمقي عند 

 

                                                           
 .182 – 181األحكاـ التوفيقية ...، المرجع السابؽ، ص ص  لعمامري عصاد، -1
 .874المرجع السابؽ، ص  كرا إدريس،و ب -2
ميال بحريا، مف خطوط األساس إلى  200الدولة الساحمية المعمومات المتعمقة بحدود جرفيا القاري خارج مسافة  تقدـ -3

 راشد فييد المري،. لمزيد مف التفصيؿ أنظر 1982لجنة حدود الجرؼ القاري المنشأة بموجب اتفاقية قانوف البحار لسنة 
 .125المرجع السابؽ، ص 

 .59لسابؽ، ص المرجع ا عبير أبو دقة، -4
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 معيار المسافة:  -1

في محاولة منيا لتحقيؽ نوع مف التوازف ما بيف الدوؿ صاحبة الجروؼ القارية الواسعة       
المنطقة االقتصادية   وتمؾ الدوؿ صاحبة الجروؼ القارية الضيقة وبالموازاة مع استحداث 

في  1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  76جاءت المادة  ابحري ميال 200الخالصة ذات 
الفقرة األولى منيا بمعيار جديد ىو معيار المسافة الذي يتبع في حالة ما إذا قمت الحافة 

في لمجرؼ ، وبذلؾ ربطت بيف المفيوـ القانوني والمفيـو الجغراابحري ميال 200القارية عف 
القاري، حيث يتحدد الحد الخارجي ليذا األخير، بخط وىمي يرسـ في قاع البحر مف خطوط 
ف لـ يكف الجرؼ القاري وفؽ  األساس التي يقاس منيا عرض البحر اإلقميمي، حتى وا 
مفيومو الطبيعي يمتد إلى تمؾ المسافة، وبذلؾ يكوف لمدولة الساحمية الحؽ في تحديد مسافة 

    (1)ري مساوية لمسافة المنطقة االقتصادية الخالصة.لمجرؼ القا

أما بخصوص تحديد الجرؼ القاري بيف الدوؿ المتقابمة أو المتجاورة فقد جاء نص      
    مف الجزء الخامس مف اتفاقية  74مف الجزء السادس مطابقا لنص المادة  83المادة 

معايير القياس لكؿ مف المنطقة ، وبذلؾ وحدت االتفاقية بيف 1982قانوف البحار لسنة 
 قاري في حالة التقابؿ أو التجاور، كما سيأتي بيانيا الحقا.االقتصادية الخالصة والجرؼ ال

 القتصادية الخالصة والجرف القاري:بين المنطقة ا فات الفقيية حول العالقة: االختالاثاني

مف خط  ابحري ميال 200المحددة بمسافة  –تشمؿ المنطقة االقتصادية الخالصة       
عمود الماء إضافة إلى قاع البحر وباطف  –األساس الذي يقاس منو عرض البحر اإلقميمي 

وفقا لما جاء في الفقرة الثالثة  -القاع ليذه المسافة، مع إحالة الحقوؽ المتعمقة بيذا األخير 
لى الجزء السادس المتعمؽ بالجرؼ إ - 1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  56مف المادة 

                                                           
1

- VINCENT Philippe, Op, Cit, PP 115 – 116. 
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ع مع جواز امتداده القاري، الذي يشمؿ نفس المنطقة فيما يخص قاع البحر وباطف القا
 كأقصى حد. ابحري ميال 350لمسافة 

أدى ىذا التداخؿ القانوني بيف المنطقة االقتصادية الخالصة والجرؼ القاري إلى       
تضارب وجيات النظر حوؿ العالقة التي تجمعيما، وفيما إذا كانت المنطقة االقتصادية 
الخالصة يحكميا نظاـ قانوني مزدوج، نظاـ المنطقة االقتصادية الخالصة بالنسبة لمثروات 

 .ء ونظاـ الجرؼ القاري بالنسبة لثروات القاع وما تحت القاع ؟الحية لعمود الما

يرى بأف المنطقة االقتصادية الخالصة يحكميا نظاـ قانوني واحد ىو نظاـ االتجاه األول: 
المنطقة االقتصادية الخالصة، واستندوا في رأييـ ىذا إلى أف الفقرة الفرعية )أ( مف الفقرة 

، أكدت عمى أف الحقوؽ السيادية 1982اتفاقية قانوف البحار لسنة مف  56األولى مف المادة 
التي تتمتع بيا الدولة الساحمية في المنطقة االقتصادية الخالصة، تشمؿ الموارد الطبيعية 
الحية وغير الحية لقاع البحر وباطف القاع، ومف ثمة فإنو مف غير المنطقي أف يجري 

شأف المنطقة االقتصادية الخالصة، عمود الماء مف الحديث عف نظاميف قانونييف منفصميف ب
   (1)جية وقاعيا وباطف تربتيا مف جية أخرى.

ال يوجد الجرؼ القاري عمى امتداد المنطقة االقتصادية الخالصة  في غالب األحياف      
نما لمسافات دوف ذلؾ وبالتالي فإف اعتبار قاع المنطقة االقتصادية الخالصة في جميع  ،وا 

ىو مف قبيؿ تحقيؽ وحدة النظاـ القانوني لممنطقة االقتصادية الخالصة،  ،ت جرفا قارياالحاال
وأضاؼ أصحاب ىذا االتجاه في تأييدىـ لرأييـ أف النقاش حوؿ الجرؼ القاري خالؿ 
المؤتمر الثالث لقانوف البحار، قد تركز بصفة أساسية حوؿ تمؾ األحواؿ التي يتجاوز فييا 

 (2).ايبحر  ميال 200مسافة 

                                                           
 .97المرجع السابؽ، ص  محسن أفكرين، -1
المرجع السابؽ، ص  صالح الدين عامر،لمزيد مف التفصيؿ راجع  صالح الدين عامر،مف مؤيدي ىذا االتجاه األستاذ  -2

 .219 – 218ص 
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وجيت انتقادات كثيرة إلى ىذا الرأي ذلؾ أنو إذا سممنا بو فكيؼ نفسر حالة امتداد       
مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  76ووصؼ المادة  ابحري ميال 200الجرؼ القاري ألكثر مف 

، في فقرتيا األولى عمى أف الجرؼ القاري امتداد طبيعي إلقميـ الدولة، فيؿ ينقطع 1982
 ، الشؾ أف ىذا يتعارض مع المنطؽ ؟.ابحري ميال 200ىذا االمتداد ثـ يستمر لما بعد 

لموارد الحية لممنطقة االقتصادية ىناؾ اختالؼ بيف األحكاـ المتعمقة با إضافة لذلؾ      
كاـ المتعمقة بالموارد الطبيعية لقاع وباطف قاع الجرؼ واألح ،الخالصة في عمود الماء

، عمى أساس التزاـ الدولة الساحمية بالترخيص لدوؿ أخرى الستغالؿ الفائض مف القاري
غرافيا في استغالؿ الموارد الحية، وكذا حؽ مشاركة الدوؿ غير الساحمية والدوؿ المتضررة ج

 (1)ىذه الموارد، وىذه الحالة غير متوقعة بالنسبة لثروات الجرؼ القاري.

 200يرى أف ىناؾ ازدواجية واضحة في النظاـ القانوني المطبؽ في منطقة  :االتجاه الثاني
مف خط األساس، مف خالؿ احتفاظ االتفاقية بالنظاـ القانوني لمجرؼ القاري سواء  ابحري ميال
حيث اختارت االتفاقية لغرض المحافظة عمى وحدة قيعاف ( 2)ـ الواقع أو بحكـ القانوف،بحك

البحار الواقعة ضمف الوالية الوطنية، نظاما موحدا يطبؽ عمييا ىو نظاـ الجرؼ القاري 
، فاالتفاقية طبقت ابحري ميال 200المعتمد عمى المعيار الطبيعي مع معيار المسافة إلى 

القاري عمى قاع وباطف قاع المنطقة االقتصادية الخالصة مف خالؿ  صراحة نظاـ الجرؼ
، فالجرؼ القاري إذا ىو 1982قانوف البحار لسنة  مف اتفاقية 56الفقرة الثالثة مف المادة 

 ( 3)الذي استوعب المنطقة االقتصادية الخالصة.

 نحف نعتقد أف ىذا االتجاه أقرب إلى المنطؽ لألسباب التالية:
                                                           

، ص 2009البحر األبيض المتوسط بيف السيادة والحرية، دار ىومة لمنشر والتوزيع، الجزائر  عبد القادر شربال، -1
104 . 

 .216األحكاـ التوفيقية ....، المرجع السابؽ، ص  لعمامري عصاد، -2
 .353المرجع السابؽ، ص محمد الحاج حمود،  -3
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مف خالؿ اتفاقية  –جرؼ القاري قد وجد قبؿ وجود المنطقة االقتصادية الخالصة نظاـ ال -
والتي قررت حقوقا مكتسبة لمدوؿ، ولعؿ ىذا ما حسـ  -لمجرؼ القاري  1958جنيؼ لسنة 

األمر أثناء التفاوض والنقاش حوؿ ىذا الموضوع خالؿ المؤتمر الثالث لقانوف البحار، حيث 
واضحة سارية المفعوؿ، بموجب االتفاقية  يةة عف أحكاـ قانونأف الجرؼ القاري كاف عبار 

عمى عكس فكرة المنطقة  lex –lata عف ىي عبارة j. pluvenisاألخيرة، أو كما قاؿ 
االقتصادية الخالصة، التي كانت في ذلؾ الوقت مجموعة مف المشاريع القت قبوؿ ورضا 

التطمع إلى أف تصبح قاعدة  ىي في طريقيا إلى lex -ferendaالدوؿ، أو عبارة عف 
 (1)قانونية.

طبيعة الحقوؽ المنظمة لمجرؼ القاري أشمؿ وأوسع مف طبيعة الحقوؽ المنظمة لممنطقة  -
فحقوؽ الدولة الساحمية في المنطقة االقتصادية الخالصة ىي حقوؽ ( 2)االقتصادية الخالصة،

فمف  (3)المنطقة ذاتيا، عمى موارد المنطقة، بعكس الجرؼ القاري الذي يكرس حقوقا عمى
السيؿ تحديد الحقوؽ عندما تنشأ لكف مف الصعب االنتقاص مف ىذه الحقوؽ إف كانت 

قانوف  وىذا ما حدث مع نظاـ الجرؼ القاري، إذ بالرغـ مف تغيير اتفاقية( 4)موجودة بالفعؿ،
بيا  لمعايير قياسو إال أنيا احتفظت بنفس الحقوؽ التي كانت تتمتع 1982البحار لسنة 

 .  1958الدوؿ في ظؿ اتفاقية سنة 
                                                           

 .87المرجع السابؽ، ص  يخمف نسيم، -1
 .52السابؽ، ص  المرجع عبير أبو دقة، -2
إن الحقوق عمى الجرف القاري من وجية نظر جاء في حكـ محكمة العدؿ الدولية في قضية بحر الشماؿ ما يمي: "  -3

". لمزيد مف التفصيؿ راجع  قانونية ىي في آن واحد نشوء عن السيادة اإلقميمي لمدولة الساحمية وممحق تمقائي بيا
 . 359المرجع السابؽ، ص  حمود، محمد الحاج

كما يختمؼ نطاؽ السيادة االقتصادية عف السيادة اإلقميمية التي تكوف أوسع في نطاقيا مف األولى. لمزيد مف التفصيؿ  -
النظاـ القانوني الستغالؿ الثروة المعدنية الممتدة عبر الحدود الدولية، الشركة المتحدة كامل عمارة،  محمد أسامة أنظر

 .39ص  .1980لمنشر والتوزيع، القاىرة 
4- AV. Low،  07المرجع السابؽ، ص  شياط صديق،ترجمة . 
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، فإذا كانت ىذه األخيرة ابحري ميال 200أقصى امتداد لممنطقة االقتصادية الخالصة ىو  -
وىذا ما ال يتحقؽ  فيجب أف يكوف ىذا االستيعاب كميا (1)ىي التي تستوعب الجرؼ القاري،
 .ابحري ميال 350في حالة امتداد الجرؼ القاري إلى 

كمية إلى نظاـ الجرؼ القاري بدوف  56اإلحالة التي أقرتيا الفقرة الثالثة مف المادة  جاءت -
استبعدت القاع وباطف القاع مف  56أي زيادة أو نقصاف، ما يفيـ منو ضمنيا أف المادة 

 (2)نطاؽ المنطقة االقتصادية الخالصة.

 

  المطمب الثاني

 التطبيقات النظرية والعممية لمتداخل القانوني بين المنطقة  تبيان

 االقتصادية الخالصة والجرف القاري

بعد مفاوضات شاقة وعسيرة خالؿ المؤتمر الثالث لقانوف البحار توصؿ األطراؼ إلى       
 اإلبقاء عمى منطقة الجرؼ القاري، مع تغيير معاييره وفقا لما ذكرناه سابقا، بالمقابؿ تـ 

ميال بحريا، إال أنو ونظرا لتمسؾ بعض  200إنشاء المنطقة االقتصادية الخالصة عمى مدى 
اآلراء عمى اعتبار ثروات قاع وباطف قاع المنطقة االقتصادية الخالصة جزء ال  يتجزأ مف 
ثروات ىذه المنطقة، وفي الوقت ذاتو حرصت أطراؼ أخرى عمى عدـ المساس بحقوقيا 

، كاف عمى 1958لقاري في ظؿ اتفاقية جنيؼ لمجرؼ القاري لسنة المكتسبة في الجرؼ ا
المؤتمريف إيجاد حؿ بخصوص النظاـ القانوني الذي يحكـ المنطقة االقتصادية الخالصة 

 فيما يتعمؽ بالقاع وباطف القاع. 

                                                           
1

-  DUPUY Pierre-Marie, Droit international public, 3
eme 

édition, éd Dalloz, Paris, 1995, P 522. 
 .217األحكاـ التوفيقية ....، المرجع السابؽ، ص  لعمامري عصاد، -2
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مف خالؿ الفقرة الثالثة  1982تمثؿ ىذا الحؿ في اعتماد اتفاقية قانوف البحار لسنة       
عمى اإلحالة الكمية فيما يخص النظاـ القانوني لقاع وباطف قاع المنطقة  56مادة مف ال

االقتصادية الخالصة إلى نظاـ الجرؼ القاري )الفرع األوؿ(، استدعى بنا ىذا التداخؿ في 
       النياية إلى إعطاء بعض األمثمة العممية وفقا ألحكاـ المحاكـ الدولية )الفرع الثاني(.

فيما يخص  2891سنة : اإلحالة الكمية التي أجرتيا اتفاقية قانون البحار لالفرع األول
 :قاع وباطن قاع المنطقة االقتصادية الخالصة إلى نظام الجرف القاري

في فقرتيا الثالثة،  1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  56بناء عمى ما أقرتو المادة       
ادية الخالصة فيما يخص القاع وباطف القاع وفقا سندرس النظاـ القانوني لممنطقة االقتص

(، كما فرضت والألحكاـ الجرؼ القاري، حيث أقرت االتفاقية فيو حقوقا لمدولة الساحمية )أ
  (1)(.)ثانيا عمييا التزامات مف واجبيا احتراميا

  القاري: الجرفحقوق الدولة الساحمية في  وال:أ

لمدولة الساحمية حقوقا سيادية عمى الجرؼ  1982منحت اتفاقية قانوف البحار لسنة       
 (. 2(، إضافة إلى جممة مف الحقوؽ األخرى )1القاري ألغراض استكشافو واستغالؿ موارده )

 الحقوق السيادية:  -أ

عمى ما يمي:  1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  77تنص الفقرة األولى مف المادة       
تمارس الدولة الساحمية عمى الجرف القاري حقوقا سيادية ألغراض استكشافو واستغالل " 

                                                           
ميال بحريا، أما إذا تجاوز ىذه المسافة فإف  200إلى دراسة النظاـ القانوني لمجرؼ القاري فقط في حدود  سنتطرؽ -1

 أحكامو المتعمقة أساسا بمدفوعات الدولة الساحمية مقابؿ استغاللو، فإنيا ليست محؿ ليذه الدراسة. 



 الخالصة االقتصادية المنطقة إلى الساحلية الدولة صالحيات امتداد                                                                  الفصل األول 

 

 
77 

وقد وصفت نفس المادة في فقراتيا الالحقة ىذه الحقوؽ بأنيا  (1)"، موارده الطبيعية
ا لـ تقـ الدولة الساحمية باستكشاؼ واستغالؿ الموارد الطبيعية بمعنى أنو إذ (2)خالصة،

لجرفيا القاري، فال يجوز ألي شخص أف يضطمع بيذه النشاطات بدوف موافقة صريحة 
كما وصفتيا بأنيا حقوؽ ال تتوقؼ عمى احتالؿ فعمي أو حكمي وال عمى أي إعالف ( 3)منيا،

  (4)و لـ تقـ باستغالليا.صريح، إذ تبقى أبدية لمدولة الساحمية حتى ول

الموارد الطبيعية المحددة في الفقرة الرابعة مف  أما عف فحوى الحقوؽ السيادية فيي      
تتألف الموارد "  ، والتي نصت عمى ما يمي:1982نة مف اتفاقية قانوف البحار لس 77المادة 

الطبيعية المشار إلييا في ىذا الجزء من الموارد المعدنية وغيرىا من الموارد غير الحية 
لقاع البحار وباطن أرضيا، باإلضافة إلى الكائنات الحية التي تنتمي إلى األنواع اآلبدة، 
ة أي الكائنات التي يمكن أن تكون في المرحمة التي يمكن جنييا فييا إما غير متحرك

وموجودة عمى قاع البحر أو تحتو أو غير قادرة عمى الحركة إال وىي عمى اتصال مادي 
    ".دائم بقاع البحر أو باطن أرضو 

وفقا لنص الفقرة السابقة فإف الدولة الساحمية تممؾ حقوقا سيادية في جرفيا القاري،       
 عمى نوعيف مف الموارد الطبيعية وىي:

 
                                                           

لمجرؼ القاري في اتفاقية قانوف البحار  1958لسنة  بقيت الحقوؽ نفسيا التي اكتسبتيا الدوؿ الساحمية في اتفاقية جنيؼ -1
، نقؿ حرفيا 1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  77. والدليؿ عمى ذلؾ أف نص الفقرة األولى مف المادة 1982لسنة 

 .1958لنص الفقرة األولى مف المادة الثانية مف اتفاقية الجرؼ القاري لسنة 
 .1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  77مف المادة أنظر الفقرة الثانية والثالثة  -2
 .349، ص 1975، السنة 31، المجمد المجمة المصرية لمقانوف الدولي" االمتداد القاري "،  إبراىيم محمد العناني، -3
بعكس المنطقة اقتصادية الخالصة إذ عمى الدولة الساحمية تشجيع االنتفاع األمثؿ بالموارد الحية ليذه المنطقة وفقا  -4

 محمد الحاج، وىو ما يمثؿ فارقا جوىريا بينيما. لمزيد مف التفصيؿ راجع 1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  62لممادة 
 .360المرجع السابؽ، ص  حمود،
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 الموارد المعدنية وغيرىا من الموارد غير الحية:  استكشاف واستغالل -2

 تنقسـ الموارد المعدنية مف حيث نوعيتيا إلى أربعة أنواع:      
 الثروات المعدنية السائمة كسائؿ البتروؿ ويمحؽ بو قياسا المياه الجوفية.  -
 الطبيعي. والفوسفاتالثروات المعدنية الصمبة كخامات الحديد والنحاس والراديـو   -
 الثروات الغازية كغاز البتروؿ الطبيعي واليميـو والييدروجيف.   -
الثروات المختمطة والذائبة وىي تحتاج في فصميا إلى عمميات صناعية أو كيميائية   -

إلى جانب عمميات استخراجيا مف بيئتيا الطبيعية مثؿ البوتاسيوـ والصوديـو 
 (1)والفوسفات.

باإلضافة إلى الثروات المعدنية لقاع وباطف الجرؼ القاري، ىناؾ العديد مف الثروات       
ولـ تشكؿ الموارد المعدنية ( 2)غير الحية مثؿ قواقع الكائنات غير الحية والرماؿ واألحجار،

أو الموارد غير الحية أي إشكالية لتحديدىا أو تمييزىا سواء خالؿ مؤتمر جنيؼ لسنة 
 .خالؿ المؤتمر الثالث لقانوف البحارأو  1958

 استكشاف واستغالل الموارد الحية اآلبدة:  -1

باألنواع السابقة نوع آخر مف الثروات الطبيعية  77ألحقت الفقرة الرابعة مف المادة       
والتي أخذت نفس الحكـ القانوني ( 3)وىو الثروات الحية التي تنتمي إلى األنواع اآلبدة.

                                                           
منطقة بحر الشماؿ مف أشير مناطؽ استغالؿ الثروات المعدنية الصمبة، بينما تستغؿ الثروات الغازية في مناطؽ  تعتبر -1

مكانيات مالية وفنية ضخمة. لمزيد مف التفصيؿ أنظر  الساحؿ األمريكي بكثرة، والتي تحتاج في استغالليا إلى قدرات وا 
 .16المرجع السابؽ، ص  كامل عمارة،محمد أسامة 

 .305المرجع السابؽ، ص  نبيل أحمد حممي، -2
تعتبر األسماؾ اآلبدة جوىر ثروات القاع الحية إذ أنيا تتميز بأىمية اقتصادية كبيرة لعدد مف الدوؿ، خاصة وأف بعض  -3

 أصنافيا كانت تستخرج منذ زمف طويؿ، ويمتد استغالليا إلى مناطؽ تبتعد عف حدود البحر اإلقميمي، وىذه األنواع مف
األسماؾ تتوالد وتتكاثر دائما في المناطؽ الضحمة وعمى الجروؼ القارية حيث األعماؽ المعقولة، وقد عرفت مصائد 
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عدنية بعد أف استبعدتيا االتفاقية صراحة مف أحكاـ المنطقة االقتصادية لمثروات الم
فما ىي الغاية مف ىذا  (1)الخالصة، وأخضعتيا لمجزء السادس المتعمؽ بالجرؼ القاري،

 بوضوح ىذه األنواع ؟. 1982االستبعاد ؟ ولماذا لـ تحدد اتفاقية قانوف البحار لسنة 

ىي  ، ما1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  77مف المادة ف الفقرة الرابعة أ المالحظ      
لمجرؼ  1958إال تكرار لنص الفقرة الرابعة مف المادة الثانية مف اتفاقية جنيؼ لسنة 

والتي يرجع أصميا إلى أعماؿ لجنة القانوف الدولي خالؿ التحضير لممؤتمر األوؿ  (2)القاري،
في مشروعيا األوؿ عبارة الثروات المعدنية  لقانوف البحار، حيث استعممت ىذه األخيرة

وتحت  ،لتحديد نطاؽ الحؽ المانع الذي تممكو الدولة الساحمية عمى ثروات الجرؼ القاري
سنة في عممت المجنة في اجتماعيا الرابع  ،تأثير المعارضة التي أبداىا ممثمو بعض الدوؿ

بدال مف الثروات المعدنية  ،إلى تعديؿ النص واستعممت عبارة الثروات الطبيعية 1953
ضمنتيا باإلضافة إلى الموارد المعدنية والموارد غير الحية، الموارد الحية مف األسماؾ الراقدة 

                                                                                                                                                                                     

األسماؾ الراقدة منذ القرف السادس عشر، حيث طالبت سيالف بحقوؽ مانعة خمؼ حدود البحر اإلقميمي فيما يتعمؽ بصيد 
ذه المصائد في البحر األبيض المتوسط عمى طوؿ الساحؿ الجزائري المؤلؤ واألصداؼ الحمزونية الكبيرة، كما عرفت ى

والتونسي وحوؿ جزيرة سردينيا، وفي بحر المانش وقريبا مف شواطئ إيرلندا وفنزويال والياباف. لمزيد مف التفصيؿ أنظر 
إبراىيم ؾ أنظر . وكذل58المنطقة االقتصادية الخالصة في البحار...، المرجع السابؽ، ص  محمد رفعت عبد المجيد،

، 21، السنة 2و 1، العدد مجمة العمـو القانونية واالقتصادية" النظاـ القانوني لمصيد في أعالي البحار "،  العناني، محمد
 .   32، جامعة عيف شمس، ص 1979جانفي وجويمية 

عمى األنواع اآلبدة المعرفة في ال ينطبق ىذا الجزء عمى أنو: "  1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  68تنص المادة  -1
 ". من االتفاقية 77الفقرة الرابعة من المادة 

الموارد الطبيعية المشار  : "أنولمجرؼ القاري عمى  1958مف اتفاقية جنيؼ لسنة  02تنص الفقرة الرابعة مف المادة  -2
إلييا في ىذه المواد تشمل الموارد المعدنية والموارد األخرى غير الحية لقاع البحر وما تحت القاع معا، مع الكائنات 
الحية التي تكون في مرحمة الحصاد سواء ثابتة عمى أو تحت القاع، أو التي ال تستطيع الحركة إال إذا كانت عمى 

 ".مع قاع البحر أو ما تحت القاع  اتصال مستمر وطبيعي
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التي تمتصؽ بصفة دائمة بالقاع واستبعدت غيرىا مف أسماؾ القاع التي تحيى عرضا في 
 (1)قاع البحر.

لبحار بمثابة حؿ سياسي وسط، كانت ىذه اإلضافة خالؿ المؤتمر األوؿ لقانوف ا      
نتيجة الرغبة التي أبداىا عدد كبير مف الدوؿ الميتمة في المقاـ األوؿ باألرباح والفوائد 
المادية التي يمكف الحصوؿ عمييا مف صيد وجمع الكائنات الحية، أكثر مما تربح العمميات 

البحر وما تحت القاع في في البحث عف الموارد المعدنية واستغالليا لقاع  ةوالباىضالمكمفة 
 (2)تمؾ الفترة.

كثرت الخالفات خالؿ المؤتمر األوؿ لقانوف البحار حوؿ تحديد الموارد الحية       
واستقر نص الفقرة الرابعة مف المادة الثانية مف اتفاقية جنيؼ لمجرؼ القاري دوف ( 3)اآلبدة،

تيا في القاع أو نظرا لثبا –تحديد واضح ودقيؽ ليا، فإف كاف البعض منيا سيؿ التحديد 
مثؿ اإلسفنج، المرجاف  –لعدـ القدرة عمى الحركة إال وىي عمى اتصاؿ مستمر بقاع البحر 

نظرا التصاليا  –المحارات، الصدفيات والنباتات البحرية، فالبعض اآلخر ليس بيذه السيولة 
مما يطرح التساؤؿ عف  مثؿ القشريات والرخويات، –بقاع البحر وانتقاليا أحيانا منفصمة عنو 

 ؟. موقؼ ىذه األنواع، فيؿ تعتبر مف الموارد الطبيعية لمجرؼ القاري أـ ال

 إلى( 4)،1958أدى الغموض في تحديد ىذه األنواع بدقة في ظؿ اتفاقيات جنيؼ لسنة       
العديد مف النزاعات الدولية فمف جية ال يمكف آلالت الصيد أف تفرؽ بيف األنواع  ظيور

                                                           
 .494، ص 1962قانوف البحار الدولي في زمف السمـ، المكتبة األنجمو مصرية، القاىرة  مصطفى الحفناوي، -1
 .306المرجع السابؽ، ص  نبيل أحمد حممي، -2
ذىبت فرنسا إلى ضرورة أف يستبعد مف عبارة األسماؾ اآلبدة أسماؾ القاع األخرى المرتبطة بيا كالقشريات والرخويات  -3

التي تعيش في البحر، وتسكف عرضا في القاع وتتوالد فيو بينما ذىبت كوريا، المكسيؾ والبيرو إلى أنو يجب أف تتضمف 
 . 74المرجع السابؽ، ص  محمد رفعت عبد المجيد،فصيؿ أنظر ىذه األنواع كافة أسماؾ القاع. لمزيد مف الت

ما زاد مف عدـ الوضوح في موضوع الموارد الحية اآلبدة ىو أف اتفاقية جنيؼ لمصيد وصيانة الموارد الحية في أعالي  -4
أف تكوف الحيوانات  في بيانيا لألحكاـ التي يتعيف مراعاتيا في تنظيـ مصائد األسماؾ اآلبدة لـ تشترط 1958البحار لسنة 
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ية، ومف جية أخرى فإف تحديد ىذه األنواع بدقة ُأعتبر ذو أىمية بالغة حينيا لمعرفة البحر 
النظاـ القانوني المطبؽ عمييا، فإف كانت مف األنواع اآلبدة فيي تخضع لنظاـ الجرؼ 

وبالتالي فإف استكشافيا واستغالليا يكوف مف حؽ الدولة الساحمية فقط، أما إذا لـ  (1)القاري،
  ( 2)طبؽ عمييا نظاـ أعالي البحار الذي يكفؿ حرية الصيد لمجميع.تكف كذلؾ في

كاف منتظرا مف اتفاقية قانوف البحار إعطاء حؿ واضح في ىذه المسألة عف طريؽ       
التحديد الدقيؽ ليذه األنواع، خصوصا مع استمرار نفس الحكـ في إخضاع الكائنات الحية 

مف اعتماد المنطقة االقتصادية الخالصة التي شممتيا  اآلبدة إلى نظاـ الجرؼ القاري، بالرغـ
ىذه األنواع كذلؾ، وال يوجد ما يبرر استبعادىا مف نطاؽ الجزء الخامس وضميا إلى الجزء 
السادس، إال إبعادىا عف حؽ مشاركة الدوؿ غير الساحمية والدوؿ المتضررة جغرافيا لمثروات 

                                                                                                                                                                                     

نما اشترطت أف تكوف أجيزة الصيد مثبتة في قاع  البحرية داخؿ ىذه المصائد ثابتة عمى قاع البحر أو باطف أرضو وا 
تمك المصائد التي تستعمل بمعاونة أجيزة  منيا في تعريفيا لتمؾ المصائد عمى أنيا: " 13البحر، حيث نصت المادة 

مركز معين ومتروكة لمعمل بصورة دائمة، وفي حالة إزالتيا يعاد وضعيا في كل موسم مثبتة في قاع البحر ومنشأة في 
 ". في نفس المركز

إنيا مسألة من مسائل القانون الدقيقة بأن نحدد أي الموارد البحرية تعتبر جزء "  محمد طمعت الغنيمي،يقوؿ األستاذ  -1
القدرة عمى الحركة، كما أن بعض المخموقات التي ال تستطيع من اإلفريز القاري أو تأخذ وصفو، ألن ىناك درجات من 

"، منتقدا بذلؾ التفرقة التي أقرتيا  أن تتحرك إال وىي عمى اتصال مادي مستمر بالقاع وتعتبر مع ذلك متجولة بطبيعتيا
المرجع  ي،محمد طمعت الغنيملمجرؼ القاري بيف أسماؾ القاع. لمزيد مف التفصيؿ راجع  1958اتفاقية جنيؼ لسنة 

 .282السابؽ، ص 
مف بيف النزاعات الدولية التي حدثت بسبب ىذا الموضوع ما حدث بيف البرازيؿ وفرنسا، حيث تـ حجز عدة سفف صيد  -2

أماـ  langoustes، مف طرؼ السمطات البرازيمية حيث كانت تقـو ىذه السفف بصيد الكركند 1962فرنسية خالؿ سنة 
ستندت الحكومة البرازيمية في قياميا بيذا اإلجراء عمى أف الكركند جزء مف الموارد الطبيعية في السواحؿ البرازيمية، وقد ا

الجرؼ القاري باعتباره مف األصناؼ المقيمة، بينما اعتبرتو فرنسا مف األصناؼ المياجرة التي يجب ضميا إلى موارد 
 منصوري محمد،. وكذلؾ أنظر 309لسابؽ، ص المرجع ا نبيل أحمد حممي،أعالي البحار. لمزيد مف التفصيؿ أنظر 

، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير 1982سيادة الدولة عمى مناطقيا البحرية في إطار اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار لسنة 
 .135، ص 2014، 1في القانوف، كمية الحقوؽ، جامعة قسنطينة 
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 وجود لمثؿ ىذا الحؽ عمى ثروات الجرؼ الحية لممنطقة االقتصادية الخالصة، ألنو ال
 القاري. 

  القاري: المقررة لمدولة الساحمية في الجرفاألخرى  حقوقال -ب

جرفيا القاري جممة مف الحقوؽ  لسيادية التي لمدولة الساحمية فييتفرع عف الحقوؽ ا      
 األخرى، نذكرىا في ما يمي:  

 األنابيب المغمورة: تنظيم وضع الكابالت و  -2

يقتصر حؽ الدولة الساحمية عمى تنظيـ وضع الكابالت وخطوط األنابيب فوؽ الجرؼ       
قررت الحؽ في وضعيا لجميع  1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  79القاري، ألف المادة 

واألنابيب وبالتالي فال يجوز لمدولة الساحمية أف تعوؽ وضع وصيانة ىذه الكابالت ( 1)الدوؿ،
إال بالقدر الالـز الستغالؿ واستكشاؼ الموارد الطبيعية، ومنع أو تخفيض التموث المترتب 

 ( 2)عف وضع الكابالت واألنابيب.

إال أنو عمى الدوؿ األخرى أخذ موافقة الدولة الساحمية بشأف مسار خطوط األنابيب       
لمكابالت التي تدخؿ ضمف خاصة احتراـ حقيا في وضع شروط ( 3)فوؽ جرفيا القاري،

إقميميا البحري أو البري، أو ما يمس واليتيا عمى الكابالت وخطوط األنابيب التي يتـ 
وضعيا أو استخداميا بصدد استكشاؼ جرفيا القاري أو استغالؿ موارده، أو تشغيؿ ما يقع 

 ( 4)تحت واليتيا مف الجزر االصطناعية والمنشآت والتركيبات.

 

                                                           
 .1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  79الفقرة األولى مف المادة  أنظر -1
 أنظر الفقرة الثانية مف المادة نفسيا. -2
 .1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  79 أنظر الفقرة الثالثة مف المادة -3
 أنظر الفقرة الرابعة مف المادة نفسيا. -4
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  االصطناعية والمنشآت والتركيبات:إقامة الجزر  -1

مف الجزء الخامس مف اتفاقية  60مف الجزء السادس إلى المادة  80أحالت المادة       
، فيما يتعمؽ بحؽ الدولة الساحمية في أف تقيـ أو أف تجيز وتنظـ 1982قانوف البحار لسنة 

القاري، وعميو تنطبؽ إقامة وتشغيؿ الجزر االصطناعية والمنشآت والتركيبات عمى جرفيا 
  (1)القواعد نفسيا السابؽ شرحيا.

 الحفر في الجرف القاري:  -3

ع الماء تتمتع الدولة الساحمية بالحؽ في حفر األنفاؽ في الجرؼ القاري أيا كاف ارتفا      
، كما يكوف ليا 1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  85المادة  فوقو، وفقا لما نصت عميو

   (2)لص في منح اإلذف بالحفر لمدوؿ األخرى وكذلؾ تنظيمو.الحؽ الخا

 : ميال بحريا 122في حدود  القاري لتزامات الدولة الساحمية في الجرفاثانيا: 

إلى جانب الحقوؽ التي تتمتع بيا الدولة الساحمية في جرفيا القاري، ىناؾ واجبات       
 عمييا أف تمتـز بيا نوردىا فيما يمي:

 

 

                                                           
مف الجزء الخاص بالمنطقة االقتصادية الخالصة لـ تكف دقيقة إذ في حالة ما  60ىذه اإلحالة مف االتفاقية إلى المادة  -1

التي تعطي  60ميال بحريا، فالمنطقة التي تعموه تصبح مف أعالي البحار، وبالتالي فالمادة  200إذا تجاوز الجرؼ القاري 
يميا، والتي قد يتطمب وضعيا الحؽ لمدولة الساحمية منفردة في وضع مثؿ ىذه التجييزات أو الترخيص بوضعيا وتنظ

تجييزات سطحية مف جزر اصطناعية وممحقاتيا كما تنفرد باالختصاص القانوني عمييا مف حيث الجمارؾ، الضرائب، 
الصحة، األمف، تنظيمات اليجرة مما قد يؤثر عمى حريات أعالي البحار ويجعؿ حقوؽ المجموعة الدولية في ىذه المنطقة 

 .11المرجع السابؽ، ص  بوسمطان محمد،التفصيؿ أنظر عرضة لمتعسؼ. لمزيد مف 
 . 1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  81أنظر المادة  -2
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 احترام حقوق وحريات الدول في المياه التي تعمو الجرف القاري:  -أ

إذا كانت المياه التي تعمو الجرؼ القاري ىي مياه المنطقة االقتصادية الخالصة، فعمى       
الدولة الساحمية أف تحتـر الحقوؽ التي أقرتيا االتفاقية لمدوؿ األخرى في نطاؽ ىذه المنطقة 

ي الذي يعموىا، والمتمثمة في احتراـ حرية المالحة البحرية والجوية البحرية وفي المجاؿ الجو 
واحتراـ حؽ وضع الكابالت واألنابيب المغمورة، والتي سنتطرؽ إلييا بالتفصيؿ في الفصؿ 

نظاـ البحر اه التي تعمو الجرؼ القاري يحكميا الثاني مف ىذه المذكرة، أما إذا كانت المي
 (1)ة احتراـ الحريات المقررة لمدوؿ في ىذا المجاؿ البحري كذلؾ.فعمى الدولة الساحمي ،العالي

 االلتزام بتعيين حدود الجرف القاري بين الدول المتقابمة أو المتجاورة: -ب

الدولة الساحمية بتعييف حدود الجرؼ القاري والمنطقة االقتصادية الخالصة في  تمتـز      
 1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  74و 83حالة التقابؿ أو التجاور، وفقا لممادتيف 

 تفاديا لمنزاعات التي يمكف أف تحدث بيف الدوؿ.

 رف القاري:االلتزام بإعالن الخرائط وقوائم اإلحداثيات الجغرافية لمج -ج

ف الحد الخارجي لمجرؼ القاري باإلعالف عف ذلؾ في خرائط ياببتمتـز الدولة الساحمية       
ويجوز االستعاضة عف ىذه  (2)ذات مقياس أو مقاييس مالئمة أو قوائـ اإلحداثيات الجغرافية،

الخطوط بقوائـ اإلحداثيات الجغرافية، وينطبؽ نفس االلتزاـ بالنسبة لممنطقة االقتصادية 
  (3).الخالصة

 
                                                           

، القانوف الدولي لمبحار في بدرية عبد اهلل العوضيمف االتفاقية نفسيا. ولمزيد مف التفصيؿ أنظر  78أنظر المادة  -1
 .22، ص 1977الخميج العربي، دار التأليؼ، الكويت 

 .1982قانوف البحار لسنة مف اتفاقية  84أنظر المادة  -2
  .1982مف اتفاقية قانوف البحار لسنة  75أنظر المادة  -3
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 : التطبيقات العممية في أحكام المحاكم الدولية:الفرع الثاني

عالف منذ بروز فكرة المنطقة االقتصادية الخالصة إلى الوجود، تسارعت الدوؿ في اإل      
، أو تطبيؽ مضموف الفكرة ولكف 1982عنيا حتى قبؿ إقرارىا في اتفاقية قانوف البحار لسنة 

بتسمية مختمفة ونتيجة لمتداخؿ الواقع بيف المناطؽ المغمورة ومناطؽ الجرؼ القاري في 
خاصة بيف الدوؿ المتقابمة  -االتفاقية المذكورة، أخذت المنازعات المرتبطة بيا بعدا مزدوجا 

مرتبطا بما تحتويو الجروؼ القارية مف ثروات معدنية، وما تحتويو المناطؽ  –أو المتجاورة 
االقتصادية الخالصة مف ثروات حية كؿ حسب مصمحتو، وسنعطي مثاليف عف ىذه 
المنازعات مسمطيف الضوء عمى ما يعنينا في ىذا السياؽ، وىو إبراز فكرة التداخؿ بيف ىاتيف 

الختالؼ حوؿ تحديد الجرؼ القاري ومناطؽ الصيد في قضية خميج المنطقتيف مف خالؿ ا
ميف )أوال(، وكذلؾ االختالؼ حوؿ تحديد الجرؼ القاري والمنطقة االقتصادية الخالصة بيف 

 غرينالند وجايف مايف )ثانيا(. 

 (1)االختالف حول تحديد الجرف القاري ومناطق الصيد في قضية خميج مين: وال:أ

ىذا النزاع أماـ محكمة العدؿ الدولية بيف الواليات المتحدة األمريكية وكندا،   أثير      
 والذي سنتطرؽ إلى موضوعو )أ(، ثـ إلى آراء المحكمة وحكميا في الموضوع )ب(.

 موضوع النزاع:  -أ

تعود بداية النزاع إلى فترة الستينات حالما بدأ التنقيب عف النفط في الجرؼ القاري في       
 كال الجانبيف في مناطؽ معينة مف رصيؼ جرجيز.

                                                           
موجز األحكاـ والفتاوى واألوامر  .1984أكتوبر  12أصدرت محكمة العدؿ الدولية حكما في ىذه القضية بتاريخ  -1

تعييف الحدود البحرية  ، )قضية1992(، منشورات األمـ المتحدة لسنة 1991 – 1948الصادرة عف محكمة العدؿ الدولية )
 .173ص ،  cij.org-http://www.icjميف(  خميج في

http://www.icj-cij.org/
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نظرا لألحدث التي شيدتيا فترة السبعينات حيث كانت تجري دورات المؤتمر الثالث       
منطقة االقتصادية الخالصة، فأضافت لقانوف البحار، أيف أقرت الدوؿ خالؿ المؤتمر إنشاء ال

إلى بعد الجرؼ القاري بعد المياه التي تعموه ومواردىا الحية، وعميو تسابقت كؿ مف الدولتيف 
واعتمدت لوائح تعيف حدود   بحرياميال 200إلى إعالف مناطؽ لمصيد خالصة ليا تمتد إلى 

عمى معايير مختمفة عف منطقة الصيد والجرؼ القاري التي تدعييا، مع اعتماد كؿ طرؼ 
الطرؼ األخر مما أدى لمنزاع بينيما، عقدا عمى إثره اتفاقا بإحالتو إلى محكمة العدؿ 

 مطالبيف المحكمة بػ: (1)الدولية،

تعييف خط واحد يفصؿ الجرؼ القاري ومنطقة الصيد الخالصة لكؿ مف البمديف، أي  -
الجرؼ القاري والمياه أف الطرفيف طمبا مف المحكمة أف تفصؿ في موضوعيف وىما 

  (2)التي تعموه.

 آراء المحكمة وحكميا في الموضوع: -ب

ذىبت المحكمة إلى أنو أي تعييف لمحدود البحرية بيف دوؿ ذوات سواحؿ متقابمة أو       
متجاورة يجب أف يجري بواسطة االتفاؽ، وفي حالة تعذر التوصؿ إلى اتفاؽ ينبغي الرجوع 

، في الحالتيف ينبغي تطبيؽ المعايير المنصفة إلى طرؼ ثالث يكوف لديو  االختصاص الالـز
 ( 3)التي تؤدي إلى نتيجة منصفة.

                                                           
 .175 – 174السابؽ، ص ص  المرجع ميف ...، خميج تعييف الحدود البحرية في قضية ،موجز األحكاـ والفتاوى  -1
 التعميؽ عمى قرارات محكمة العدؿ الدولية، قضية تعييف الحدود البحرية في منطقة خميج ميف "،" أحمد أبو الوفا،  -2

 .  272، ص 1984، السنة 40، العدد المصرية لمقانوف الدولي المجمة
 .176 – 175موجز أحكاـ وفتاوى محكمة العدؿ الدولية، قضية خميج ميف ......، المرجع السابؽ، ص ص  -3
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وخصوصا المادة  1958ذىبت المحكمة إلى أف اتفاقية جنيؼ لمجرؼ القاري لسنة       
السادسة منيا، ال يمكف تطبيقيا عمى النزاع الحالي بالرغـ مف أف البمديف ىـ طرفيف في 

نما بالمياه التي تعموه.  (1)المعاىدة، ألف النزاع الحالي ال يتعمؽ فقط بالجرؼ القاري وا 

كمة إلى أنو يجب أف تأتي بمعايير مف عندىا مستقمة عف الطرفيف، وأف ذىبت المح      
منصفة في حد ذاتيا فيي ليست مناسبة لتخطيط كال  معايير التي ميما تبدوتستبعد ال

وعميو يجب أف تقوـ ىذه المعايير عمى  –الجرؼ القاري ومنطقتي الصيد  –المنطقتيف معا 
حدود لقاع البحر وباطف أرضو بقدر ما ىي مناسبة الجغرافيا، وأف تكوف مناسبة لتعييف ال

  (2)قعة فوقيا ومواردىا الحية.التعييف حدود المياه الو 

اعتمدت المحكمة معيارا لتحديد االمتدادات البحرية لطرفي النزاع، ىو تقسيـ المناطؽ       
 المتنازع عمييا إلى أجزاء متساوية ولتحقيؽ ذلؾ اعتمدت عمى أمريف أساسييف:

قررت المحكمة أف تحديد خط يقسـ المنطقة المتنازع عمييا بطريقة متساوية، ال يحتـ  -
عمييا أف تأخذ بعيف االعتبار الجزر الصغيرة وغير المسكونة الواقعة عمى مسافات بعيدة، 
ومف ناحية أخرى ذىبت المحكمة إلى أف القطاع الشمالي الشرقي لمخميج يتميز بالتجاور 

في ىذا القطاع تحتـ الجغرافيا أف يكوف خط التحديد خطا جانبيا، بينما الجانبي، وبالتالي 
القطاع القريب مف إغالؽ الخميج يتميز بالتواجو الجبيي، ونتيجة لذلؾ تقتضي الجغرافيا أف 

 يكوف خط التحديد خطا وسطا.
                                                           

التعميؽ عمى قضاء محكمة العدؿ الدولية،  أحمد أبو الوفا،. ولمزيد مف التفصيؿ أنظر كذلؾ 176، ص المرجع نفسو -1
 .178قضية تعييف الحدود البحرية في خميج ميف ...، المرجع السابؽ، ص 

ارتأى أنو مع منطقة الصيد أو مع المنطقة االقتصادية الخالصة مسألة  إلى رأي مخالؼ حيث GROSذىب القاضي  -2
جديدة تطرح، أيف يوجد الحد الطبيعي بيف الجرؼ القاري والمنطقة االقتصادية الخالصة، وكذا عالقة التبعية بيف الدولة 

االقتصادية الخالصة، وال يكوف ميال بحريا وقد ارتأى أف الجرؼ القاري مندمجا مع المنطقة  200وكتمة المياه، إلى حدود 
معيا إال مسافة واحدة أو كتمة واحدة، ذلؾ أف كال مف الجرؼ القاري والمنطقة االقتصادية الخالصة يكوناف معا منطقة 

 .84المرجع السابؽ، ص  يخمف نسيم،بحرية واحدة. لمزيد مف التفصيؿ أنظر 
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ذىبت المحكمة إلى أنو ىناؾ ظروؼ خاصة ينبغي أخذىا بعيف االعتبار مف بينيا       
راؽ بيف طولي الساحميف، إضافة إلى عوامؿ أخرى حددت عمى أساسيا الخط الفاصؿ بيف الف

    ( 1)المناطؽ المتنازع عمييا،

االختالف حول تحديد الجرف القاري والمنطقة االقتصادية الخالصة بين غرينالند  ثانيا:
  (2):نين مايياو 

البحرية، والتي نبيف فييا التداخؿ لى ىذه القضية المتعمقة بتعييف الحدود سنتطرؽ إ      
القانوني الواقع بيف المنطقة االقتصادية الخالصة والجرؼ القاري، مف خالؿ التطرؽ إلى 

 (.2(، ثـ آراء المحكمة وحكميا في الموضوع )1موضوع النزاع الدائر بيف الطرفيف )

 موضوع النزاع الدائر بين الدنمارك والنرويج:  -أ

يتعمؽ بتعييف حدود مع النرويج  اتفاقا 1965ديسمبر  08بتاريخ  أبرمت الدنمارؾ     
إال أف نزاعا وقع بيف الطرفيف بعد ذلؾ بخصوص تعييف ( 3)الجرؼ القاري لكؿ مف البمديف،

، ابحري ميال 200مساحة الجرؼ القاري وأحقية غرينالند في منطقة لصيد األسماؾ تمتد إلى 

                                                           
التعميؽ عمى قرارات محكمة العدؿ الدولية، قضية تعييف الحدود البحرية في منطقة خميج ميف ...،  أحمد أبو الوفا، -1

 .278المرجع السابؽ، ص 
 – 1992موجز األحكاـ والفتاوى واألوامر الصادرة عف محكمة العدؿ الدولية ). 1993جواف  14الحكـ الصادر في  -2

 ،(غرينالند و ياف ماييف تعييف الحدود البحرية بيف ، )قضية1998(، منشورات األمـ المتحدة لسنة 1996

cij.org-http://www.icj 60، ص. 
ين تمارس عمييما يكون الحد الفاصل بين جزئي الجرف القاري الذتنص المادة األولى مف االتفاؽ المبـر عمى أنو: "  -3

النرويج الدنمارك عمى التوالي حقوق السيادة، ىو خط الوسط الذي يقع عند كل نقطة عمى مسافة متساوية من اقرب 
"، موجز األحكاـ والفتاوى  نقاط خطوط األساس التي يقاس منيا عرض البحر اإلقميمي لكل من الطرفين المتعاقدين

 .61ياف ماييف .....، ص  الصادرة عف محكمة العدؿ الدولية، قضية

http://www.icj-cij.org/
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رفعت عمى أساسو ( 1)ف التابعة لمنرويج،ياف مايييرة بيف إقميـ الدنمارؾ في غرينالند وجز 
أف تحكـ  (2)،مطالبة فييا 1988أوت  16الدنمارؾ دعوى أماـ محكمة العدؿ الدولية بتاريخ 

ميال بحريا في  200وتعمف أف غرينالند ليا منطقة صيد وجرؼ قاري كاممة، تمتد إلى 
لمنطقة الصيد والجرؼ القاري لغرينالند أف ترسـ خط تحديد واحد و  ف،مواجية جزيرة ياف مايي

ميال بحريا بيف غرينالند وياف ماييف، يبدأ قياسيا مف خط األساس لغرينالند،  200لمسافة 
ذا استحاؿ عمى المحكمة رسـ خط التحديد المشار ، و وىو خط يستند إلى خطوط مستقيمة ا 

وء الوقائع والحجج المقدمة إليو أعاله، فعمى المحكمة أف تقرر وفقا لمقانوف الدولي وعمى ض
مف طرفي النزاع، أيف يجب رسـ خط التحديد بيف مناطؽ الصيد واالمتداد القاري في المنطقة 

 ( 3)محؿ النزاع وأف ترسـ ىذا الخط.

خط الوسط ىو الذي يفصؿ بيف امتدادات يكوف أف طمبت النرويج مف المحكمة       
ىو الذي يفصؿ بيف  يكوف ىذا الخطأف ، و اري في منطقة غرينالند وجاف مايفالجرؼ الق

أف طمبات الدانمارؾ ال أساس ليا و  الصيد في المنطقة المتنازع عمييا،امتدادات مناطؽ 
عمى االتفاؽ المبـر بيف الطرفيف  مستندة في ذلؾ( 4)وغير صحيحة وبالتالي يجب رفضيا،

                                                           
تقع المنطقة المتنازع عمييا في المحيط األطمنطي بيف الشاطئ الشرقي لغرينالند وجزيرة ياف ماييف، وتفصؿ المسافة  -1

ميال بحريا، ويغطي المنطقة في الجزء الشمالي الشرقي لغرينالند طبقات الثمج السميكة، وتعتبر ىذه  250بينيما إلى 
ماييف، إذ ال يقيـ في ىذه األخيرة أي مف السكاف بصورة دائمة، ويشكؿ  األخيرة مسكونة نسبيا بالمقارنة مع جزيرة ياف

" التعميؽ عمى قضاء  أحمد أبو الوفا،الصيد االستغالؿ االقتصادي لممنطقة موضوع النزاع. لمزيد مف التفصيؿ أنظر 
المجمة المصرية لمقانوف "،  محكمة العدؿ الدولية، قضية تعييف االمتدادات البحرية في المنطقة بيف غرينالند وياف ماييف

 .  223 - 222، ص ص 1993، السنة 49، المجمد الدولي
 .61موجز األحكاـ والفتاوى، قضية ياف ماييف ......، المرجع السابؽ، ص  -2
 .الصفحة نفسيا، نفسو المرجع -3
البحرية في المنطقة بيف غرينالند التعميؽ عمى قضاء محكمة العدؿ الدولية، قضية تعييف االمتدادات  أحمد أبو الوفا، -4

 .222، ص .....، المرجع السابؽ وياف ماييف
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يا تـ إبراـ االتفاؽ بيف ، وكذا عمى المادة السادسة مف اتفاقية جنيؼ التي بموجب1965سنة 
  (1)الطرفيف استنادا إلى خط الوسط.

 آراء المحكمة وحكميا في الموضوع:  -ب

المبـر بيف البمديف، بأف المادة  1965ذىبت المحكمة بخصوص تفسير اتفاؽ سنة       
األولى منو ليست ذات طبيعة عامة أي ال تسري عمى كؿ منازعات الحدود بيف البمديف، 
نما يعني فقط رسـ الحدود عمى أساس خط الوسط بيف المنطقتيف المذكورتيف صراحة في  وا 

وأنو لو كاف المقصود  –سكاجيراؾ وجزء مف بحر الشماؿ  بحر -المادة الثانية منو، وىما 
تعييف حدود الجرؼ القاري،  وجبىو إلزاـ الطرفيف بخط الوسط كمما  1965باتفاؽ سنة 

 (2)الخاص بمنطقة بحرية أخرى. 1979 سنةأَلُشير إلى ذلؾ في اتفاؽ 

ييف الحدود، حيث ذىبت المحكمة إلى أنو بما أف الطرفاف لـ يتفقا عمى خط واحد لتع      
طمبت الدانمارؾ تعييف خط واحد لتحديد حدود الجرؼ القاري ومنطقة الصيد، بينما طمبت 
النرويج برسـ خطيف عمى أساس خط الوسط لكؿ مف منطقة الجرؼ القاري ومنطقة الصيد، 
حتى ولو تطابقا الخطاف، إال أنيما يظالف متميزيف نظريا وعمى ىذا األساس ذىبت المحكمة 

وص القانوف الواجب التطبيؽ عمى الجرؼ القاري، إلى المادة السادسة مف اتفاقية بخص
 ( 3)بما أنيا ممزمة لمطرفيف. 1958جنيؼ لمجرؼ القاري لسنة 

                                                           
ذىبت النرويج إلى أف الطرفيف مف خالؿ سموكيما المشترؾ كانا حتى نحو عشرة سنوات عمى األقؿ يسمماف بانطباؽ  -1

قضية ياف ماييف....، المرجع السابؽ،  مبدأ تعييف الحدود عمى أساس خط الوسط في عالقاتيما. موجز األحكاـ والفتاوى،
 . 62ص 

يتعمؽ بتعييف الحدود بيف النرويج وجزر فارو. موجز األحكاـ  1979جواف  15ىو اتفاؽ مبـر بيف الطرفيف بتاريخ  -2
 .62قضية ياف ماييف ....، المرجع السابؽ، ص  والفتاوى،

 .الصفحة نفسياالمرجع نفسو،  -3
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ؽ لمحكمة دولية أف تصدت الصيد فالحظت المحكمة أنو لـ يسب أما بالنسبة لمنطقة      
ليذه المسألة وحدىا، وقد ذىبت إلى أف الطرفيف لـ يعترضا عمى تطبيؽ القواعد الخاصة 
ف  بالمنطقة االقتصادية الخالصة في ىذا الخصوص، باعتبارىا قواعد عرفية ذلؾ أنيما وا 

تالي فيي غير إال أنيما لـ يصادقا عمييا، وبال 1982كانا قد وقعا اتفاقية قانوف البحار لسنة 
الخاصة بالمنطقة  74مطبقة بينيما قانونا، وقد الحظت المحكمة أف الفقرة األولى مف المادة 

الخاصة بالجرؼ القاري، ألفاظيما  83االقتصادية الخالصة، والفقرة األولى مف المادة 
ي سواء فيما يخص االمتداد القار  ،الحل المنصفمتقاربة وتيدفاف كالىما إلى الوصوؿ إلى 

 ( 1)أو المنطقة االقتصادية الخالصة.

مف أجؿ الوصوؿ إلى الحؿ المنصؼ ذىبت المحكمة إلى أنو مف األنسب أف تبدأ       
بتعييف خط وسط مؤقت، ثـ ترى فيما إذا كانت ىناؾ ظروؼ خاصة تقتضي تعديال أو تغييرا 

أنو يجب  جدتفو  (2)،في مكاف ذلؾ الخط، سواء بالنسبة لمجرؼ القاري أو منطقة الصيد
األخذ بعيف االعتبار بعض الظروؼ التي ترتب تعديؿ خط الوسط، بطريقة تؤدي إلى نتيجة 

 عادلة منيا:

كما أخذت المحكمة بعيف االعتبار كظرؼ خاص ( 3)عدـ التكافؤ بيف طوؿ الساحميف،       
ال ميما وراء الوصوؿ إلى الموارد في المنطقة التي تتداخؿ فييا المطالب، باعتباره يشكؿ عام

تعييف الحدود، فوجدت أف نشاط الصيد يعتمد عميو السكاف في كؿ مف الدولتيف خاصة سمؾ 
وعميو يجب أف تأخذ بعيف االعتبار أف التحديد لف يترتب عميو آثار مأساوية عمى ( 4)،الكبمين

 ( 1)سكاف المنطقتيف،
                                                           

عمى قضاء محكمة العدؿ الدولية، قضية تعييف االمتدادات البحرية في المنطقة بيف غرينالند التعميؽ  أحمد أبو الوفا، -1
 .226المرجع السابؽ، ص  .....، وياف ماييف

 .63قضية ياف ماييف ......، المرجع السابؽ، ص  ،والفتاوى موجز األحكاـ -2
 .  الصفحة نفسياالمرجع نفسو،  ( لػ ياف ماييف.01وواحد )( تقريبا لغرينالند 09وقد حسبت النسبة بينيما فكانت تسعة ) -3
 .64، ص المرجع نفسو -4
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بعد أف استكممت المحكمة بحثيا لمختمؼ الظروؼ التي عرضت عمييا باعتبارىا        
ألغراض تعييف حدود الجرؼ القاري ومنطقة  (2)ظروفا مف المناسب أف تأخذ بعيف االعتبار،

الصيد، خمصت إلى أف خط الوسط المعتمد مؤقتا يجب تعديمو، بحيث يصبح خطا يعطي 
ة منطقة أكبر مما يعطيو ليا خط الوسط، عمى أف الخط الذي لمدنمارؾ مف المساحة البحري
مف خطوط أساس غرينالند الشرقية، سيكوف  ابحري ميال 200ترسمو الدانمارؾ عمى بعد 

مبالغا فيو ولف يكوف منصفا، ليذا يتعيف أف يرسـ خط تعييف الحدود داخؿ منطقة المطالب 
   (3)المتداخمة بيف الخطيف الذيف اقترحيما الطرفاف.

 ييا من خالل القضيتين المعروضتين:االستنتاجات التي يمكن التوصل إلثالثا: 

بيف األطراؼ ظير بعد سعي كؿ طرؼ إلى تعييف مناطؽ لمصيد تعمو منطقة  النزاع      
الجرؼ القاري، بعدما أقر المؤتمر الثالث ومف بعده اتفاقية قانوف البحار المنطقة االقتصادية 

 الخالصة في المياه التي تعمو الجرؼ.

مناطؽ الصيد، طبقت المحكمة األحكاـ المتعمقة بالمنطقة االقتصادية الخالصة عمى       
حتى قبؿ إقرارىا مف طرؼ اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار وحتى قبؿ دخوؿ االتفاقية 

 كما حيز النفاذ، بالنظر إلى أنيا أصبحت قواعد عرفية متفؽ عمييا في القانوف الدولي.
التداخؿ بيف المنطقة االقتصادية الخالصة والجرؼ القاري كونيما يشكالف  كذلؾ يظير

                                                                                                                                                                                     
التعميؽ عمى قضاء محكمة العدؿ الدولية، قضية تعييف االمتدادات البحرية في المنطقة بيف غرينالند أحمد أبو الوفا،  -1

 .230المرجع السابؽ، ص  .....، وياف ماييف
رفضت المحكمة أف تأخذ بعيف االعتبار كظروؼ خاصة عامؿ السكاف واألمف المذاف ادعى بيما الطرفاف. لمزيد مف  -2

 أحمد أبو الوفا،. وأنظر كذلؾ 64التفصيؿ أنظر موجز األحكاـ والفتاوى، قضية ياف ماييف .....، المرجع السابؽ، ص 
...،  المتدادات البحرية في المنطقة بيف غرينالند وياف ماييفقضية تعييف ا التعميؽ عمى قضاء محكمة العدؿ الدولية،

 .230 - 228المرجع السابؽ، ص ص 
 .65موجز األحكاـ والفتاوى، قضية ياف ماييف .......، المرجع السابؽ، ص  - 3
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قة بحرية واحدة، مف خالؿ اعتماد المحكمة عمى خط تعييف واحد في قضية تعييف منط
 الحدود البحرية لخميج ميف.

التي تجمع الجرؼ القاري  ابحري ميال 200تظير ازدواجية النظاـ القانوني لمنطقة       
المحكمة في كال والمنطقة االقتصادية الخالصة، في الظروؼ الخاصة التي أخذت بيا 

لمقاع أو لت االىتماـ ألف تكوف نتائج تعييف الحدود منصفة سواء بالنسبة ضيتيف، حيث أو الق
 .باطف القاع أو بالنسبة لممياه التي تعموه



صلالف

الثاين
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 الفصل الثاني 

 اقتطاع نظام البحر العالي إلى المنطقة االقتصادية الخالصة

ارتبطت البحار في العصور القديمة بمفيوم الحرية حيث أصبح مبدأ حرية البحار من       
المبادئ المستقرة في القانون الدولي، ولم يحظى ىذا المبدأ باألىمية التي ىي عميو اليوم، 
حيث كانت قدرة اإلنسان آنذاك لم تصل إلى أن تجوب البحار، وتكتشف ما تحتويو من 

ن، ومع تطور إمكانية النقل والتنقل عبر البحار، وكذا تطور القدرات ثروات حية ومعاد
العممية والتقنية بدأت ىذه النظرة إلى البحار تتغير. وىنا ظير الخالف بين تيارين، تيار 
الدول الساحمية النامية التي سعت إلى التقميص من مساحة البحر العالي، التي كانت تغطي 

ريبا، وتيار الدول البحرية الكبرى والدول غير الساحمية التي جميع االمتدادات البحرية تق
 .االستراتيجيةسعت إلى الحفاظ عمى ىذه الحرية ألنيا تخدم مصالحيا 

المساحات البحرية الخاضعة لمبدأ حرية البحار تتقمص بامتداد البحر اإلقميمي  بدأت      
ميال بحريا، في ظل اتفاقية جنيف لمبحر اإلقميمي  12( أميال بحرية إلى 03من ثالثة )

، ثم تقمصت أكثر بإقرار المنطقة االقتصادية الخالصة في 1958والمنطقة المتاخمة لسنة 
 .1982لسنة ظل اتفاقية قانون البحار 

لم يكن إقرار ىذه المنطقة البحرية سيال عمى اإلطالق، حيث عارضت الدول البحرية       
الكبرى والدول غير الساحمية بشدة إقامة ىذه المنطقة البحرية، إال إنيا كانت بالنسبة إلييا 

ميال بحريا،  200أخف الضررين من تمسك بعض الدول بامتداد البحر اإلقميمي لمسافة 
سعت ىذه الدول جاىدة خالل المؤتمر الثالث لقانون البحار إلى التقميص من سمطات و 

الدولة الساحمية في ىذه المنطقة، عن طريق االحتفاظ باالمتيازات التي كانت تتمتع بيا في 
 ظل مبدأ حرية أعالي البحار خارج حدود البحر اإلقميمي.
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لساحمية من جيتيا في صياغة أحكام اتفاقية     أّثرت الدول البحرية الكبرى والدول غير ا      
، عن طريق االقتطاع القانوني لجزء من نظام البحر العالي، 1982قانون البحار لسنة 

وتطبيقو في المنطقة االقتصادية الخالصة )المبحث األول(، ىذه األخيرة التي نشأت عمى 
 لثاني(.حساب االقتطاع المادي لجزء ميم من البحر العالي )المبحث ا

 

 المبحث األول

 إلى المنطقة االقتصادية الخالصة من نظام البحر العاليلجزء االقتطاع القانوني 

الوفود المؤتمرة خالل المؤتمر الثالث لقانون البحار عمى إيجاد حمول توفيقية اعتمدت       
ا لممواضيع المختمف بشأنيا، خاصة في ظل التقسيمات البحرية الجديدة التي أحدثتي

االتفاقية. انعكست ىذه الحمول التوفيقية عمى النظام القانوني لممنطقة االقتصادية الخالصة، 
ففي سبيل إرضاء الدول الساحمية النامية التي اتجيت إلى محاولة التوسيع من مدى حقوقيا 
في ىذه المنطقة عمى نحو يقربيا من الحقوق المقررة ليا في البحر اإلقميمي، حيث أقرت ليا 

التفاقية جممة من الحقوق يغمب عمييا الطابع االقتصادي، وذلك تدعيما لمطالبيا المتعمقة ا
 بإقامة نظام اقتصادي دولي جديد يكون أكثر عدالة.

بالمقابل من ذلك إلرضاء الدول البحرية الكبرى والدول غير الساحمية والتي سعت إلى       
نحو يقربيا من الحقوق المقررة ليا في التوسيع من مدى حقوقيا في ىذه المنطقة، عمى 

أعالي البحار أقرت ليا االتفاقية مجموعة من الحقوق، تتحدد أساس بموجوعة من الحريات 
التي كان ليا تأثيرىا عمى تحديد الطبيعة القانونية ليذه المنطقة )المطمب األول(، باإلضافة 

منيا والمقتطعة من  115لى إ 88إلى مجموعة من الحقوق األخرى الواردة في المواد من 
نظام البحر العالي، والمحالة عمى النظام القانوني لممنطقة االقتصادية الخالصة بموجب 

، حيث شممت ىذه اإلحالة 1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  58الفقرة الثانية من المادة 



 الخالصة االقتصادية المنطقة إلى العالي البحر نظام اقتطاع ثاني                                                                            الفصل ال

 

 
97 

وني لمسفينة من الجزء السابع، إذ تطرقت معظميا إلى الوضع القان 34مادة من أصل  27
 األجنبية في المنطقة االقتصادية الخالصة )المطمب الثاني(.

 

 المطمب األول

 تأثير خضوع المنطقة االقتصادية الخالصة لبعض حريات البحر العالي

 عمى طبيعتيا القانونية 

فكرة جديدة عمى المجتمع الدولي، فقد بالنظر إلى كون المنطقة االقتصادية الخالصة       
تحديد نظاميا القانوني خالفا كبيرا بين الدول، ىذا الخالف يعكس في الواقع مصالح أثار 

كل مجموعة من المجموعات المتكتمة خالل المؤتمر الثالث لقانون البحار، والتي كانت 
تيدف إلى ترجيح الكفة لصالحيا من ناحية الحقوق المقررة ليا في ىذه المنطقة، وعميو 

رى والدول غير الساحمية إلى أن تصبغ حقوق الدولة الساحمية في سعت الدول البحرية الكب
ىذه المنطقة بصبغة القيود التي تحد من الحرية في البحر العالي، والتي ال تؤثر في نظرىا 
عمى الطبيعة القانونية ليذه المنطقة كونيا أصال من البحار العالية، بحيث تحتفظ لنفسيا بعد 

بعد أن تمكنت من حصر حقوق الدولة الساحمية في مجاالت ذلك بجميع الحقوق المتبقية 
 معينة فقط.

الشك أن ىذا االتجاه خاصة منيا الدول غير الساحمية يعنيو كثيرا االحتفاظ بأكبر قدر       
ممكن من النظام القانوني لمبحر العالي في المنطقة االقتصادية الخالصة، وكان لو من جيتو 

لنصوص الصادرة عن المؤتمر الثالث لقانون البحار، ومن بعده عمى ا –المحدود  –تأثيره 
، حيث نجد بعض حريات ومبادئ البحر العالي أيضا في 1982اتفاقية قانون البحار لسنة 
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المنطقة االقتصادي الخالصة )الفرع األول(، ىذه الحريات التي سنرى مدى تأثيرىا في تحديد 
 الثاني(.الطبيعة القانونية ليذه المنطقة )الفرع 

 الفرع األول: حريات ومبادئ البحر العالي المطبقة عمى المنطقة االقتصادية الخالصة:

قامت المنطقة االقتصادية الخالصة عمى أساس تحقيق التوازن بين حقوق الدول       
الساحمية وحقوق الدول األخرى، بحيث تقتضي ممارسة كل طرف لحقوقو االلتزام باحترام 
حقوق الطرف اآلخر، وعمى ىذا األساس تمتزم الدول األخرى باحترام الحقوق المقررة لمدولة 

نطقة، والتي كنا قد تطرقنا إلييا في الفصل األول من ىذه المذكرة، كما الساحمية في ىذه الم
تمتزم الدولة الساحمية باحترام الحقوق التي أقرتيا االتفاقية لمدول األخرى في ىذه المنطقة 

 تمبية لمطالبيا ىي أيضا وتحقيقا لمساعي التوفيق بين الطرفين.

ىذه  صادية الخالصة من خالل احتفاظتتتجسد حقوق عموم الدول في المنطقة االق      
األخيرة بالحريات األساسية لمبحر العالي )أوال(، ومع االحتفاظ بيذه الحريات احتفظت 
المنطقة االقتصادية الخالصة أيضا ببعض المبادئ من نظام البحر العالي، والمرتبطة 

 ارتباطا وثيقا بممارسة ىذه الحريات )ثانيا(. 

 :بالحريات األساسية لمبحر العالي االقتصادية الخالصةالمنطقة احتفاظ أوال: 

عمى أنو:      1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  58تنص الفقرة األولى من المادة       
في المنطقة االقتصادية الخالصة تتمتع جميع الدول ساحمية كانت أو غير ساحمية، " 

حريات المشار إلييا في المادة قية، بالورىنا بمراعاة األحكام ذات الصمة من ىذه االتفا
والمتعمقة بالمالحة والتحميق ووضع األنابيب والكابالت وخطوط األنابيب المغمورة  87

وغير المغمورة وغير ذلك مما يتصل بيذه الحريات من أوجو استخدام البحر المشروعة 
بيب المغمورة، دوليا كتمك المرتبطة بتشغيل السفن والطائرات والكابالت وخطوط األنا

 ". والمتفقة مع األحكام األخرى من ىذه االتفاقية
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من خالل نص الفقرة أعاله يمكن حصر حقوق عموم الدول في المنطقة االقتصادية       
الخالصة تحت عنوان حرية المواصالت )أ(، باإلضافة إلى حقيا في االستخدامات المشروعة 

 لمبحار والمرتبطة بحرية المواصالت )ب(.

 حرية المواصالت: -أ

حرية المواصالت من أىم النتائج المترتبة عمى مبدأ حرية أعالي البحار،    تعتبر      
والتي بقي تطبيقيا ساري المفعول في المنطقة االقتصادية الخالصة، والتي تتمثل حسب نص 

( 1، في حرية المالحة )1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  58الفقرة األولى المن المادة 
( وبقيت ىذه الحريات الثالث 3مد األسالك واألنابيب والكابالت ) ( حرية2حرية التحميق )

 (1)من أصل سبعة حريات من الحريات البحر العالي.

 المالحة البحرية:حرية  -1

أثار تطبيق ىذا المبدأ في نطاق المنطقة االقتصادية الخالصة جدال كبيرا خالل       
ر، حيث ذىب البعض إلى وجوب التمييز بين الدورات المتعاقبة لممؤتمر الثالث لقانون البحا

حرية المالحة التي تمارس في أعالي البحار، وبين المالحة التي تمارس في المنطقة 
ىو النظام  (2) االقتصادية الخالصة، وذىب أصحاب ىذا الرأي بأنو إذا كان المرور البريء

في أعالي البحار، فإن  الذي يحكم المالحة في البحر اإلقميمي، والحرية ىي شعار المالحة
نظام المالحة في المنطقة االقتصادية الخالصة يتعين أن يكون وسطا بين النظامين، وذلك 

                                                           
 .1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  87أنظر المادة  -1
يعني المرور البريء السماح بمرور السفن األجنبية بصورة ال تمس بسمم الدولة الساحمية أو بحسن نظاميا أو بأمنيا،  -2

لممرور البريء في مع اشتراط اإلذن المسبق أو اإلخطار بالنسبة لمرور السفن الحربية، حيث جاءت األحكام المنظمة 
 .1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  26إلى  17المواد من 
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المنطقة  بعد امتداد ثم تطبق حرية المالحة (1)بتقرير حرية العبور لمسفن التابعة لكافة الدول.
 االقتصادية الخالصة في البحار العالية.

تأسس ىذا الرأي عمى أن مفيوم الحرية مفيوم غامض يغفل عنصرا ىاما يتطمبو األمر       
في المنطقة االقتصادية الخالصة، وىو ضرورة احترام السفن لقواعد التعايش السممي وحسن 
الجوار واالمتناع عن األنشطة العسكرية كأعمال اإلنزال العسكري، وحمل األسمحة 

لدعاية والتجسس، وعمى ذلك فإن منح الدول األخرى حرية المالحة في والمتفجرات، وأعمال ا
المنطقة االقتصادية يوىميا بأن ليا الحق في ممارسة ىذه األعمال، وفقا لممفيوم الغامض 

   (2)لمحرية.

في حين ذىب اتجاه آخر إلى أنو يجب تطبيق نظام المرور العابر في المنطقة       
يعني العبور المتواصل السريع أي ىو المرور المعروف في  االقتصادية الخالصة، الذي

 ( 3)المضايق المستخدمة لممالحة الدولية.

إن ىذه االختالفات في وجيات النظر حول كيفية تطبيق مبدأ حرية المالحة في       
المنطقة االقتصادية الخالصة، مرده إلى مواقف الدول قبل دورات المؤتمر الثالث لقانون 

حيث أصدرت بعض الدول إعالنات فردية أو جماعية مدت بموجبيا سيادتيا عمى  البحار،
إال أنيا لم تطبق نفس  –كما تم اإلشارة إليو سابقا  –المناطق المحاذية لبحرىا اإلقميمي 

المفاىيم في قوانينيا، حيث نجد بعضيا اعترفت في مقابل الصالحيات التي تمارسيا في ىذه 

                                                           
 . 233المرجع السابق، ص  صالح الدين عامر، -1
 . 310المرجع السابق، ص  محمد رفعت عبد المجيد، -2
المرور العابر ىو  المرور العابر عمى أنو: " 1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  38عرفت الفقرة الثانية من المادة  -3

أن تمارس وفقا ليذا الجزء حرية المالحة والتحميق لغرض وحيد ىو العبور المتواصل السريع في المضيق بين جزء من 
 ". ..... آخر من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصةأعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة وجزء 
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 1966ديسمبر  29منيا القانون األرجنتيني الصادر في  (1)المالحة، المنطقة البحرية بحرية
حيث مدت األرجنتين سيادتيا بموجب المادة األولى والثانية منو إلى البحر المالصق 

إلى أن أحكامو  دة الثالثة من القانون نفسوميال بحريا، مع إشارة الما 200إلقميميا، ولمسافة 
سنتياغو تصريح  ية المرور الجوي، في حين تضمنحر ال تؤثر في حرية المالحة أو 

عمى  البيروو  إكوادور و شيميمد سيادة كل من  1952أوت  18الصادر في  دوشيمي
ميال بحريا مع تطبيق نظام المرور  200مناطق البحر المجاورة ألقاليميا البرية، إلى مسافة 

 (2)البريء عمى السفن األجنبية فييا.

كل تمك االتجاىات واالتجاه الذي يرمي إلى مد الحريات المطبقة في أعالي  بين      
بحل  1982البحار إلى المنطقة االقتصادية الخالصة، أخذت اتفاقية قانون البحار لسنة 

وسط، أقيم عمى أساس فمسفة التوازن الدقيق الذي شيدت عميو األحكام المتعمقة بالمنطقة 
بما يكفل حرية  58جية صيغ نص الفقرة األولى من المادة فمن ( 3)االقتصادية الخالصة.

سواء الساحمية منيا أو غير  -المالحة في المنطقة االقتصادية الخالصة لجميع الدول 
ومن جية أخرى وضعت االتفاقية ما يعدل كفتي الميزان بين ممارسة ىذه الدول  –الساحمية 

 دولة الساحمية، في ىذه المنطقة كذلك.لحقيا في حرية المالحة، وما يقابميا من حقوق لم

، 1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  58حيث وضع نص الفقرة الثالثة من المادة       
في المنطقة  –ومنيا حرية المالحة  –عمى عاتق جميع الدول في ممارستيا لحقوقيا 

وأنظمتيا، التي تعتمدىا  االقتصادية الخالصة مراعاة حقوق الدولة الساحمية واالمتثال لقوانينيا
وفقا لالتفاقية وألحكام وقواعد القانون الدولي األخرى في ىذه المنطقة، كما وضع نص الفقرة 

                                                           
 .164المرجع السابق، ص  بوزيدي خالد، -1
 .250المرجع السابق، ص  محمد الحاج حمود، -2
، 1990ن،  .ب .مستقبل الخميج العربي في ضوء قانون البحار الدولي الجديد، د. د. ن، د ضاري رشيد السامرائي، -3

 . 63ص 
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عمى عاتق الدولة الساحمية، في  1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  56الثانية من المادة 
االقتصادية الخالصة، ممارستيا لحقوقيا وأدائيا لواجباتيا بموجب االتفاقية في المنطقة 

 مراعاة حقوق الدول األخرى وتتصرف بما يتفق مع أحكام االتفاقية.

وفقا لما  -يتضمن مبدأ حرية المالحة البحرية في المنطقة االقتصادية الخالصة       
إلى نظام البحر  1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  58أحالت إليو الفقرة الثانية من المادة 

حق جميع الدول في تسيير جميع أنواع السفن الخاصة والعالمة، الحربية منيا  –العالي 
كما يمنع عمى  (1)وغير الحربية، وبالطريق الذي تختاره وفقا لقواعد وأحكام القانون الدولي،

جميع الدول وضع العراقيل في طريق المالحة الدولية أو فرض قواعد معينة عمييا غير تمك 
كام القانون الدولي، وليس ألية دولة حق فرض ضرائب أو رسوم عمى المتفقة وقواعد وأح

وال يقتصر حق ممارسة حرية  (2)السفن عند مرورىا في المنطقة االقتصادية الخالصة.
المالحة في المنطقة االقتصادية الخالصة عمى الدول فقط بل يتجاوزىا إلى المنظمات 

 (3)الدولية كذلك.

 :حرية التحميق -2

حرية التحميق فوق أجواء المنطقة االقتصادية  1982أقرت اتفاقية قانون البحار لسنة       
وقد شيدت ىذه المسألة نفس الجدل الذي كان قائما بالنسبة لحرية ( 4)الخالصة كذلك،

                                                           
لكل  المطبقة في المنطقة االقتصادية الخالصة عمى ما يمي: " 1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  90المادة  تنص -1

 ". دولة ساحمية كانت أو غير ساحمية الحق في تسيير سفن ترفع عمميا في أعالي البحار
 .428المرجع السابق، ص  محمد الحاج حمود، -2
ال تخل المواد السابقة بمسألة السفن المستعممة عمى أنو: "  1982البحار لسنة من اتفاقية قانون  93تنص المادة  -3

 ". في الخدمة الرسمية لألمم المتحدة لوكاالتيا المتخصصة أو لموكالة الدولية لمطاقة الذرية، والتي ترفع عمم المنظمة
 1958يخضع الطيران كمبدأ عام إلى قانون الجو إال أن لجنة القانون الدولي عند إعدادىا مشروع اتفاقيات جنيف لسنة  -4

ارتأت ذكر حرية الطيران ضمن حريات البحر العالي، معتبرة إياىا أمرا ضروريا ومرتبطا بحرية البحار عمى اعتبار أن 
نما  1958ولم يكرس مؤتمر جنيف لسنة أجواء البحر العالي ليا نفس حكم ذلك البحر،  مواد خاصة بيذا الموضوع، وا 
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المالحة البحرية، إال أن اتفاقية قانون البحار قد حسمت المسألة من خالل إقرارىا في الفقرة 
، بأحقية جميع الدول ساحمية 1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  58ن المادة األولى م

كانت أو غير ساحمية بحرية الطيران والتحميق فوق أجواء المنطقة االقتصادية الخالصة مثمما 
مع االلتزام بمراعاة األحكام ذات الصمة من اتفاقية  (1)تتمتع بو في نطاق البحر العالي.

خاصة فيما يتعمق بمراعاة حقوق الدولة الساحمية في ىذه  1982ة قانون البحار لسن
المنطقة، باإلضافة إلى االلتزام بالقواعد الدولية المنظمة ليذا الحق المرتبط أساسا بقانون 

  (2).1944الجو، كما جاءت بو معاىدة شيكاغو لمطيران المدني الدولي لسنة 

 الكابالت واألنابيب المغمورة: حرية مد -3

يعتبر مبدأ حرية وضع الكابالت وخطوط األنابيب المغمورة من الحريات المسمم بيا       
من  26من خالل المادة  1958حيث أقرتو اتفاقيات جنيف لسنة ( 3)في أعالي البحار،

والمتان حممتا المعنى  (1)والمادة الرابعة من اتفاقية الجرف القاري، (4)اتفاقية البحر العالي،
 . نفسو تقريبا

                                                                                                                                                                                     

اكتفى باإلشارة العابرة الواردة في المادة الثانية من اتفاقية البحر العالي، تاركا األمر إلى القواعد الدولية األخرى المنظمة 
 .449ص  المرجع السابق، محمد الحاج حمود،لشؤون المالحة الجوية. لمزيد من التفصيل أنظر 

 .153المرجع السابق، ص  عبد المعز عبد الغفار نجم، -1
 .223، ص 2010سيادة الدولة عمى البحر في القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية  محمد سعادي، -2
         المممكة المتحدةفي  Doverوتحديدا عندما تم وضع أول كابل بين  19بدأ العمل بيذا المبدأ في منتصف القرن  -3
أول اتفاقية لحماية الكابالت، إال أنيا  1884مارس  14، وكانت اتفاقية باريس المبرمة في 1851في فرنسا سنة  Calais و

لم تتطرق إلى األنابيب المغمورة ولم تعد تتماشى مع المستجدات الدولية، لذلك أدخل ىذا الموضوع ضمن المواضيع التي 
حسين  عبد الرؤوف جاد. لمزيد من التفصيل أنظر 1958ت جنيف لسنة بحثتيا لجنة القانون الدولي عند إعدادىا اتفاقيا

)المناطق الخاضعة لموالية اإلسالمية  الدول الحبيسة وحقوقيا في المناطق البحرية بين القانون الدولي والشريعة عيوش،
 .369، ص .2010دار النيضة العربية، القاىرة  الوطنية لمدول والمناطق الخارجة عن الوالية الوطنية لمدول(،

كل دولة ليا حق وضع الكابالت وأنابيب  -عمى أنو: " 1958لسنة  من اتفاقية جنيف لمبحر العالي 26تنص المادة  -4
 البترول البحرية في قاع أعالي البحار.
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سار المؤتمر الثالث لقانون البحار عمى النيج نفسو، حيث واصل اعتبار وضع       
ىذا ما أكدتو اتفاقية قانون  (2)الكابالت واألنابيب المغمورة جزء من حرية البحر العالي،

منيا، إال أنيا أدخمت بعض التعديالت بما يتناسب  87من خالل المادة  1982البحار لسنة 
 مع ما أقرتو من أحكام جديدة في مجال قانون البحار. 

حق جميع  1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  58األولى من المادة  رةقفالأكدت       
من االتفاقية  87المشار إلييا في المادة  –بالت واألنابيب المغمورة الدول في وضع الكا

من  79في المنطقة االقتصادية الخالصة، كما أكدت عميو الفقرة األولى من المادة  –نفسيا 
 56، وقد أخضعت الفقرة الثالثة من المادة 1958االتفاقية أعاله بالنسبة لمجرف القاري لسنة 

لقاع المنطقة االقتصادية الخالصة، إلى النظام المطبق في الجرف  تنظيم ىذا الحق بالنسبة
 القاري كما سبق بيانو.

نظمت حرية وضع الكابالت واألنابيب المغمورة في المنطقة االقتصادية الخالصة،       
المتعمق  1982من الجزء السابع من اتفاقية قانون البحار لسنة  115إلى  112المواد من 

عالي، من خالل اإلحالة التي أجرتيا االتفاقية بموجب الفقرة الثانية من المادة بنظام البحر ال
 منيا. 58

في المنطقة االقتصادية الخالصة يتأكد الحق لجميع الدول في  112بإعمال المادة       
وضع الكابالت واألنابيب المغمورة في ىذه المنطقة عمى أن تولي الدول عند وضعيا 

                                                                                                                                                                                     

القاري  بيب تحت المياه الستكشاف الجرفال تستطيع الدولة الساحمية أن تعوق وضع أو صيانة الكابالت وخطوط األنا -
 ".واستغالل موارده الطبيعية 

ال يجوز لمدولة الساحمية أن تعوق تركيب عمى أنو: "  1958من اتفاقية جنيف لمجرف القاري لسنة  04تنص المادة  -1
القاري، وذلك مع عدم اإلخالل بحقيا في اتخاذ  ابيب الممتدة تحت الماء في الجرفأو صيانة الكابالت وخطوط األن

 ". القاري واستغالل ثرواتو  المعقولة الستكشاف الجرفجراءات اإل

 .408المرجع السابق، ص  نبيل أحمد حممي، -2



 الخالصة االقتصادية المنطقة إلى العالي البحر نظام اقتطاع ثاني                                                                            الفصل ال

 

 
105 

لمكابالت وخطوط األنابيب الموضوعة من قبل وينبغي بوجو خاص عدم المراعاة الواجبة 
 اإلضرار بإمكانيات تصميح الكابالت أو خطوط األنابيب الموجود فعال.

تمتزم كل دولة أيضا بإصدار التشريعات والموائح الالزمة التي تضمن معاقبة، كل        
اء أو كابل تمفوني أو تمغرافي قطع أو تدىور لكابل ذي ضغط عالي أو خط أنابيب تحت الم

ينجم عن إىمال من جانب سفينة تحمل عمميا، أو شخص خاضع الختصاصيا، إال إذا 
كان ذلك قد تم إلنقاذ السفينة أو إنقاذ األشخاص الموجودين عمى متنيا بعد اتخاذ كل 

 (1)االحتياطات الالزمة لذلك.

الالزمة والخاصة بإلزام رعاياىا ممن  ين واألنظمة تمتزم كل دولة بإصدار القوان      
يمتمكون كابالت أو أنابيب مغمورة في المنطقة االقتصادية الخالصة، عند وضعيا أو 

( 2)تصميحيا بدفع التعويضات لمغير، عن األضرار التي أحدثوىا بكابالتيم وأنابيبيم المغمورة،

ة، من جراء التضحيات التي وتمتد إمكانية التعويض لمالكي السفن التي تصيبيا أضرار مادي
ضحت بيا ىذه السفن في أثناء المالحة لممحافظة عمى سالمة ىذه الكابالت أو األنابيب 

  (3)المغمورة في المنطقة االقتصادية الخالصة.

 :المرتبطة بحرية المواصالت االستخدامات األخرى المشروعة لمبحار -ب

، إال أن 1982فاقية قانون البحار لسنة من ات 58أشارت الفقرة األولى من المادة       
حقوق الدول األخرى في المنطقة االقتصادية الخالصة ال تقتصر عمى حريات المالحة 
والتحميق ووضع الكابالت وخطوط األنابيب المغمورة، بل تتعداىا إلى ما يتصل بيذه 

 ام االتفاقية.الحريات الثالث، من أوجو استخدام البحر المشروعة دوليا والمتفقة مع أحك

                                                           
 .338القانون الدولي لمبحار.....، المرجع السابق، ص  أحمد أبو الوفا، -1
 .1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  114أنظر المادة  -2
 من االتفاقية نفسيا.  115أنظر المادة  -3
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بيذا يكون نص الفقرة أعاله قد ربط بين االستخدامات األخرى المشروعة لمبحر،       
باألعمال المرتبطة بأعمال السفن والطائرات والكابالت واألنابيب البحرية المغمورة، ومن ثم 
ق فميس لسفن الدول األخرى في المنطقة االقتصادية الخالصة، القيام بالمناورات أو إطال

الصواريخ أو إجراء المناورات الجوية أو إقامة المالىي العائمة أو مراكز إرسال لإلذاعة 
  (1)المرئية.

 المنطقة االقتصادية الخالصة: : مبادئ البحر العالي المطّبقة عمىثانيا

لجزء من النظام  1982لم تشمل اإلحالة التي أجرتيا اتفاقية قانون البحار لسنة       
القانوني لمبحر العالي إلى النظام القانوني لممنطقة االقتصادية عمى تطبيق الشق اإليجابي 
نما تضمنت تطبيق ىذا المبدأ في شقو السمبي كذلك من  من مبدأ حرية أعالي البحار، وا 

منطقة االقتصادية الخالصة لألغراض السممية وحدىا )أ(، باإلضافة إلى خالل تخصيص ال
 عدم جواز االستيالء عمى المنطقة االقتصادية الخالصة )ب(.

 المنطقة االقتصادية الخالصة لألغراض السممية: استخدام -أ

جاءت اإلشارة إلى الغرض السممي الستخدامات البحار ألول مرة في مبادرة مالطا       
عن طريق سفيرىا  – 1967أوت  15تي تقدمت بيا إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة في ال

والتي حثت فييا الجمعية، إلى دراسة مسألة تخصيص قاع البحار والمحيطات  - ألفيد باردو
 (2)وباطن أرضيا فيما وراء حدود الوالية اإلقميمية لألغراض السممية وحدىا.

تطبيقا لذلك نص البند الخامس من تصريح المبادئ التي تحكم قاع البحار خارج        
يجب استخدام منطقة قاع البحر الدولي لألغراض حدود الوالية اإلقميمية عمى أنو: " 

                                                           
 .159األحكام التوفيقية ....، المرجع السابق، ص  لعمامري عصاد، -1
 .49 – 48قانون البحار ......، المرجع السابق، ص ص  العناني،محمد إبراىيم  -2



 الخالصة االقتصادية المنطقة إلى العالي البحر نظام اقتطاع ثاني                                                                            الفصل ال

 

 
107 

الجمعية العامة لألمم المتحدة معاىدة تجريم وضع  أقرتبعد ذلك  (1)".السممية وحدىا 
ا من أسمحة الدمار الشامل، في قاع البحار والمحيطات أو تحت األسمحة الذرية أو غيرى

ميال بحريا، والتي تعني امتداد البحر  12القاع فيما وراء الحد الخارجي لمسافة ال تتجاوز 
، ما يستتبعو خضوع المنطقة االقتصادية 1982اإلقميمي وفقا التفاقية قانون البحار لسنة 

 (2)ع وباطن القاع.الخالصة ليذا القيد فيما يخص القا

سريان مبدأ تخصيص المنطقة االقتصادية  1982قانون البحار لسنة  أكدت اتفاقية      
غير أن تعبير األغراض ( 4)منيا، 88من خالل المادة ( 3)الخالصة لألغراض السممية،

السممية ىو تعبير عام يثير التساؤل حول جواز ممارسة أنشطة عسكرية في نطاق المنطقة 
صادية الخالصة من عدمو؟ خاصة وأن معاىدة حظر األسمحة الذرية وأسمحة الدمار االقت

الشامل في قاع البحار والمحيطات السابق ذكرىا، غير كافية في ىذا اإلطار ألنيا قصرت 
مجال حظر األنشطة العسكرية عمى أنواع معينة من األسمحة ولم تحرم كافة أنواع 

 (5)األسمحة.

                                                           
الجمعية العامة لألمم المتحدة تصريح المبادئ التي تحكم قاع البحار والمحيطات خارج حدود الوالية الوطنية،  أصدرت -1

 .1970ديسمبر  17الصادر بتاريخ  2749بموجب القرار 
 لمعمومالمجمة الجزائرية ، " نظام المنطقة الدولية لقاع البحار والمحيطات في قانون البحار الجديد" توفيق بوعشبة،  -2

 .96، ص 1984، السنة 01، العدد القانونية االقتصادية والسياسية
إن الدول  مؤكدة عمى مبدأ استخدام البحار لألغراض السممية بقوليا: " 1982جاءت ديباجة اتفاقية قانون البحار لسنة  -3

ذ تسمم باستحسان العمل عن طريق ىذه االتفاقية  ومع إيالء المراعاة الواجبة لسيادة األطراف في ىذه االتفاقية ...... وا 
كل الدول عمى إقامة نظام قانوني لمبحار والمحيطات ييّسر االتصاالت الدولية، ويشّجع عمى استخدام البحار والمحيطات 
لألغراض السممية واالنتفاع بمواردىا عمى نحو يتسم باإلنصاف والكفاءة وصون مواردىا الحية، وحماية البيئة البحرية 

 ".اظ عمييا والحف
المطبقة عمى المنطقة االقتصادية الخالصة بموجب الفقرة الثانية  1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  88تنص المادة  -4

 ". تخصص أعالي البحار لألغراض السمميةمن االتفاقية نفسيا عمى أنو: "  58من المادة 
 .496المرجع السابق، ص  محمد الحاج حمود، -5
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تتمتع تنص عمى أنو: "  1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  301لذلك نجد المادة       
الدول األطراف في ممارستيا لحقوقيا وأدائيا لواجباتيا بموجب ىذه االتفاقية عن أي 

االستقالل السياسي ألي تيديد باستعمال القوة أو استعماليا ضد السالمة اإلقميمية أو 
أخرى تتنافى ومبادئ القانون الدولي المتضمنة في ميثاق األمم  ي صورةدولة، أو بأ

 ". المتحدة

يفيم من خالل نص ىذه المادة أن االستخدام لألغراض السممية ىو مبدأ عام يحكم       
كافة األنشطة التي تمارس في البحار والمحيطات، وعند تطبيقو في نطاق المنطقة 

لعسكرية في ىذه المنطقة وفق مضمون ىذه المادة ال االقتصادية الخالصة، تصبح األنشطة ا
عند  -تتعارض مع مبدأ االستخدام السممي ليذه المنطقة، في حالة عدم مخالفة الدول 

لميثاق األمم المتحدة  -ممارستيا لحقوقيا وأدائيا لواجباتيا في المنطقة االقتصادية الخالصة 
وىو ما يتحدد  1982ة قانون البحار لسنة ومن ضمنو اتفاقي (1)أو لقواعد القانون الدولي،

خاصة من جية الدولة الساحمية في حقيا في تنفيذ القوانين بصدد ممارستيا لحقوقيا السيادية 
أو واليتيا في المنطقة االقتصادية الخالصة، ومن جية الدول األخرى في حرية المالحة حتى 

 ن الطرفين الحدود المقررة لو. بالنسبة لمسفن والطائرات الحربية دون أن يتجاوز أي م

حكم ىذه المادة منطقيا إذ ال يمكن القول بحرمان األساطيل الحربية من الحق في  جاء      
المالحة في المنطقة االقتصادية الخالصة أو نقل القوات العسكرية بحرا، إال أن ذلك ال يفيد 

وعمى أي حال فإنو عند  (2)،جعميا مسرحا لمعمميات العسكرية أو ميدان لممناورات الدولية
                                                           

مقاصد األمم المتحدة ىي: حفظ السمم واألمن من ميثاق األمم المتحدة عمى أنو: "  01تنص الفقرة األولى من المادة  -1
قمع أعمال الدولي وتحقيقا ليذه الغاية تتخذ الييئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع األسباب التي تيدد السمم وإلزالتيا، وت

لسمم، وتتذرع بالوسائل السممية، وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات ه اإلخالل باالعدوان وغيرىا من وجو 
 ".الدولية التي قد تؤدي إلى اإلخالل بالسمم أو لتسويتيا 

أحاكم القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضيا خارج حدود الوالية الوطنية، دار  إبراىيم محمد الدغمة، -2
 .161، ص 1987النيضة العربية، القاىرة 
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االختالف حول طبيعة النشاطات العسكرية فيمكن المجوء إلى وسائل التسوية السممية 
  (1).1982لممنازعات وفقا ألحكام الجزء الخامس عشر من اتفاقية قانون البحار لسنة 

 عدم جواز االستيالء عمى المنطقة االقتصادية الخالصة: -ب

يتقرر مبدأ عدم جواز  (2)في المنطقة االقتصادية الخالصة، 89بتطبيق نص المادة       
السيادة عمييا كذلك، وبالتالي يتأكد لنا أنيا ال تخضع لسيادة الدولة  ادعاءاالستيالء عمييا أو 

الساحمية، وأن الحقوق التي تمارسيا ىذه األخيرة في ىذه المنطقة محدودة بغرضيا 
والذي ال يخوليا تممكيا، بل وحتى في نطاق ممارستيا  (3)الذي أنشأت من أجمو،االقتصادي 

 (4)لحقوقيا في ىذه المنطقة عمييا االلتزام باحترام حقوق الدول األخرى.

 الطبيعة القانونية لممنطقة االقتصادية الخالصة:الفرع الثاني: 

تعد فكرة المنطقة االقتصادية الخالصة ثورة عمى التقسيمات التقميدية لمبحار دعت إلييا       
، والتي لم تعد تتالئم 1958الحاجة إلى تجديد القواعد التي أتت بيا اتفاقيات جنيف لسنة 

ة مع المتطمبات الدولية الجديدة وباعتبار أن الصراع عمى تحديد النظام القانوني ليذه المنطق
كان صراع مصالح بالدرجة األولى، عد موضوع تحديد طبيعتيا القانونية من أكثر 

                                                           
إلى تسوية المنازعات الخاصة  1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  298أشارت الفقرة األولى )ب( من المادة  -1

 باألنشطة العسكرية.
ال يجوز ألية دولة شرعا أن تدعي إخضاع أي جزء من أعالي البحار  عمى أنو: "نفسيا تفاقية االمن  89دة تنص الما -2

 ". لسيادتيا 
، 1982 بحار لسنةأجزاء أعالي البحار الخاضعة لموالية الوطنية في اتفاقية األمم المتحدة لقانون ال ديدوني بمقاسم، -3

مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون، فرع القانون الدولي والعالقات الدولية، كمية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 
 .50، ص 2004

ة ألقيت في مداخم ،" حقوق الدولة الساحمية في حماية حدودىا البحرية من منظور القانون الدولي"  حسان خطابي، -4
قضايا المالحة البحرية وتأثيرىا عمى األمن، مراكش، جامعة الحسن األول بالمغرب وجامعة نايف العربية لمعموم  ممتقى

 .  16، ص 2012مارس  08إلى  06األمنية بالسعودية، من 
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الموضوعات إثارة لمجدل خالل المؤتمر الثالث لقانون البحار، نظرا ألىميتو في تحديد ما 
 لمدولة الساحمية، وما لمدول األخرى من حقوق فييا.

القتصادية الخالصة لسيادة الدولة نظرا التفاق أغمب اآلراء عمى عدم خضوع المنطقة ا      
الشاطئية وكل ما ليذه األخيرة بعض الحقوق عمييا، يغمب عمييا الطابع االقتصادي فقد برز 
بخصوص تحديد طبيعتيا القانونية اتجاىان رئيسيان، األول يدعو إلى اعتبار المنطقة 

ى اعتبارىا منطقة ذات االقتصادية الخالصة جزء من البحار العالية )أوال(، والثاني يدعو إل
 طبيعة قانون خاصة )ثانيا(. 

 :العالي رصادية الخالصة جزء من البحالمنطقة االقتالمؤيد لفكرة أوال: االتجاه 

 (1)تبنت ىذا االتجاه الدول البحرية الكبرى والدول غير الساحمية والمتضررة جغرافيا،      
حة والمواصالت، وأن الدول غير حرية المال ليا من مصمحة أساسية في تأكيد تبعا لما

الساحمية والمتضررة جغرافيا ال تستطيع تبرير مطالبتيا بالمشاركة في استغالل ثروات 
ما يعني إخضاعيا  (2)المنطقة االقتصادية الخالصة، إال باعتبارىا جزء من البحر العالي،

 لمحريات التقميدية لمبحر العالي، واستندوا في رأييم إلى عدة اعتبارات بناىا الفقو مسبقا منيا:

إن المنطقة االقتصادية الخالصة يجب أن ينظر إلييا باعتبارىا من أعالي البحار، ذلك  -
سبقتا أن  أنيا تعد في الواقع تجميعا لمنطقتي الصيد الساحمية والجرف القاري المتين

قررتيما الدول فيما وراء بحرىا اإلقميمي، والتي لم يشكك أحد في اعتبار مناطق 
 (3)الصيد ىذه أو المياه التي تعمو الجرف القاري بحارا عالية.

                                                           
االقتصادية  المنطقة مشروع المقدم من فيجي، إندونيسيا، موريشيوس والفيميبين الذي اعتبر في المادة األولى منوالأنظر  -1

 Doc.A/CONF.62/C.2/L.69من أعالي البحار، في الوثيقة رقم:  الخالصة 

 .320المرجع السابق، ص  محمد الحاج حمود، -2
 .445المرجع السابق، ص  محمد رفعت عبد المجيد، -3



 الخالصة االقتصادية المنطقة إلى العالي البحر نظام اقتطاع ثاني                                                                            الفصل ال

 

 
111 

إن الحقوق المقررة لمدولة الساحمية عمى المنطقة االقتصادية الخالصة، ويجب فيميا  -
، بمعنى أنو في حالة 1958القاري لسنة عمى ضوء ما أقرتو اتفاقية جنيف لمجرف 

عدم قيام الدولة الساحمية بعممية استكشاف واستغالل الثروات الطبيعية لجرفيا القاري، 
فال يجوز ألية دولة أخرى أن تقوم بذلك دون الحصول عمى إذن صريح من الدولة 

لى اعتبار الساحمية، وفيما عدا ذلك ال يجوز ليذه األخيرة أن تدعي أية حقوق تؤدي إ
 (1)المنطقة االقتصادية الخالصة أو أجزاء منيا في حكم البحر اإلقميمي.

إن المنطقة االقتصادية الخالصة يتعين أن تضع في االعتبار المصالح المتعارضة  -
لمدولة الساحمية ولمدول األخرى، فال يكون تقرير الحقوق الساحمية عمى حساب الدول 

عدم اعتبارىا بمثابة جزء من أعالي البحار سوف  األخرى فييا، وأن أي اتجاه نحو
يقود إلى نتيجة حتمية، أال وىي تشجيع الدول الساحمية عمى اعتبارىا بمثابة جزء من 
بحارىا اإلقميمية وبالتالي فرض سيادتيا عمييا، وما يمكن أن يكون لذلك من تأثير 

 (2)بالغ عمى مصالح الجماعة الدولية.
قييد الحريات األساسية المتعارف عمييا دوليا في البحار العالية يتجمى ىذا التأثير في ت -

وعمى وجو الخصوص في البحار المغمقة أو شبو المغمقة، حيث تتالقى المناطق 
االقتصادية عمى امتداد ىذا البحر بالتجاور تارة، وبالتقابل تارة أخرى وما يترتب عمى 

لساحمية من منطقة إلى أخرى، من ذلك في حالة اختالف القيود التي تضعيا الدولة ا
 (3)تقييد لنظام المالحة عمى نحو سافر ييدد مبادئ حرية المالحة في البحار العالية.

                                                           
 .471المرجع السابق، ص  جالل عبد اهلل معوض، -1
 .256 -255 المرجع السابق، ص ص صالح الدين عامر، -2
 .446المرجع السابق، ص  محمد رفعت عبد المجيد، -3
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إن اعتبار المنطقة االقتصادية الخالصة من البحار العالية ال يؤثر عمى حقوق الدول  -
الدول  الساحمية فييا، بل يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الدولة الساحمية ومصالح

 (1)األخرى.

حاول ىذا االتجاه بناء عمى اآلراء السابقة التأثير قدر اإلمكان في النصوص الصادر       
من مشروع النص الموحد والتي  47عن المؤتمر الثالث لقانون البحار، بدليل أن المادة 

لخالصة، تعتبر حجر الزاوية في ترجيح الكفة لصالح الدول األخرى في المنطقة االقتصادية ا
وبالتالي اعتبارىا جزء من أعالي البحار أو تحقيق الموازنة من خالليا بين حقوق الدولة 

كافة الدول سواء الساحمية وحقوق الجماعة الدولية، جاءت صياغة فقرتيا األولى كاآلتي: " 
 كانت ساحمية أو غير ساحمية تتمتع بما في المنطقة االقتصادية الخالصة مع مراعاة ما

باألمر من أحكام ىذه االتفاقية، بحريات المالحة والتحميق وا رساء الكابالت وخطوط  يتصل
األنابيب المغمورة، وغير ذلك من االستخدامات المشروعة دوليا لمبحر والمتصمة بالمالحة 

 (2)".واالتصاالت

 عدلت ىذه الفقرة خالل الدورة الخامسة لممؤتمر الثالث لقانون البحار، حيث جاءت      
تباشر جميع الدول الساحمية وغير الساحمية في كاآلتي: "  46صياغتيا تحت رقم المادة 

المنطقة االقتصادية الخالصة مع مراعاة القيود المنصوص عمييا في ىذه االتفاقية ما 
 يمي:

حريات أعالي البحار المتصمة بالمالحة البحرية والجوية وحرية إرساء  -أ
 انتيا.األسالك وخطوط األنابيب وصي

                                                           
 .150القانون الدولي لمبحار ....، المرجع السابق، ص  جابر إبراىيم الراوي، -1
 .447المرجع السابق، ص  محمد رفعت عبد المجيد،نقال عن  -2
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االستخدامات األخرى ألعالي البحار المعترف بيا بوجو عام والمتفقة مع  -ب
 (1)." المبادئ الواردة في ميثاق األمم المتحدة، وغيرىا من قواعد القانون الدولي

الشك أن ىذا النص قد وسع من حقوق الدول األخرى في المنطقة االقتصادية       
الخالصة، بشكل يصبح معو االختصاص المتبقي مسندا لجميع الدول، وبالتالي تصبح الغمبة 
لحقوق الدول األخرى في ىذه المنطقة، مما أدى إلى احتدام الخالف حول الطبيعة القانونية 

لخالصة خالل الدورة السادسة لممؤتمر الثالث لقانون البحار، والتي لممنطقة االقتصادية ا
قدمت خالليا مجموعة من الدول خارج اإلطار الرسمي لممؤتمر مجموعة من الحمول، سعت 
من خالليا التوفيق بين المصالح المتعارضة، إال أنيا عمدت في مجمميا إلى اعتبار المنطقة 

البحار، من خالل قصر حقوق الدولة الساحمية فييا االقتصادية الخالصة جزء من أعالي 
دارة الثروات الطبيعية الحية منيا  عمى حقوق السيادة المتعمقة باستكشاف واستغالل وحفظ وا 
وغير الحية واالستغالل االقتصادي، كإنتاج الطاقة وغيرىا، وكذلك تطبيق أحكام الفصل 

دخل في نطاقيا المنطقة االقتصادية الخاص بأعالي البحار عمى جميع أجزاء البحر التي ت
 (2)الخالصة.

نظرا لن ىذه االقتراحات تخل بالتأكيد بفمسفة التوازن الدقيق الذي قامت عميو المنطقة       
االقتصادية الخالصة، وبالتالي أدت إلى رفضيا من قبل الدول الساحمية النامية التي ىددت 

منطقة االقتصادية الخالصة جزء من أعالي البحار بأن إدخال أية أحكام في االتفاقية تعتبر ال
لن يكون مقبوال من ناحيتيا، بل قد يؤدي بيا إلى إصدار قوانين محمية تدخل المنطقة 
االقتصادية الخالصة في واليتيا الوطنية الكاممة، أو إلى العودة لفكرة اإلقميمية التي نادت بيا 

                                                           
 .321المرجع السابق، ص  محمد الحاج حمود،نقال عن  -1
في تفصيالت االقتراح المقدم خالل الدورة السادسة لممؤتمر من كل من الواليات المتحدة األمريكية، االتحاد  راجع -2

محمد رفعت . ، مصر، كينيا، تنزانيا، نيجيريا، البرازيلسنغافورةالسوفيتي، المممكة المتحدة، النرويج، كندا، استراليا، اليند، 
 . 456 - 455 المرجع السابق، ص ص عبد المجيد،
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لمنطقة االقتصادية الخالصة ببحر إقميمي بعض دول أمريكا الالتينية، التي تستعيض عن ا
يكون اتساعو معادال لعرض المنطقة المذكورة، وتباشر عميو االختصاصات ذاتيا التي 

لذلك فإن أحكام  (1)تباشرىا عمى بحرىا اإلقميمي بمراعاة مصالح المالحة البحرية والجوية،
جاه عمى إطالقو، وىذا ما في األخير لم تأخذ بيذا االت 1982اتفاقية قانون البحار لسنة 

 سنوضحو الحقا.

 المنطقة االقتصادية الخالصة ذات طبيعة قانونية خاصة:المؤيد لفكرة ثانيا: االتجاه 

وذىب ( 2)جرى التعبير عن ىذا االتجاه خالل دورات المؤتمر الثالث لقانون البحار،      
البحار، ولكنيا ليست في الوقت إلى أن المنطقة االقتصادية الخالصة ليست جزء من أعالي 

نما يتعين النظر إلييا بوصفيا ذات طبيعة خاصة وتمثل وضعا  (3)ذاتو بحرا إقميميا متسعا، وا 
وسطا بين البحر اإلقميمي حيث السيادة الكاممة لمدولة الساحمية وبين البحار العالية حيث 

 :واستندوا في رأييم إلى عدة اعتبارات منيا (4)الحرية الكاممة،

إن المنطقة االقتصادية الخالصة لم تنشأ في وسط البحار والمحيطات حتى يكون   -
نما أنشأت بجوار سواحل الدولة الساحمية، حيث  لكافة الدول حقوق متساوية فييا، وا 
يكون ليا ممارسة بعض الحقوق واالختصاصات المانعة لحماية مصالح شعوبيا 

 (5)ومواطنييا.
                                                           

جامعة عين  ،في القانون، كمية الحقوقدكتوراه لنيل شيادة حق المرور البريء في البحار، رسالة  ،محمد عوض المرّ  -1
 .245، ص 1977شمس، القاىرة 

لقانون البحار، الذي أخرج في المادة األولى منو  أنظر كذلك مشروع المواد المقدم من السمفادور إلى المؤتمر الثالث -2
المنطقة االقتصادية الخالصة من أعالي البحار واعتبرىا في المادة الثانية والثالثة منو منطقة انتقال بين البحر اإلقميمي 

 Doc.A/CONF.62/C.2/L.68 :في الوثيقة رقم والبحر العالي،
 .247السابق، ص  المرجع صالح الدين عامر، -3
  .150القانون الدولي لمبحار .....، المرجع السابق، ص  جابر إبراىيم الراوي، -4

 ..469المرجع السابق، ص  محمد رفعت عبد المجيد، -5
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نظام المنطقة االقتصادية الخالصة نظام جديد، وعمى ذلك فإن الحريات التي  إن -
تمارسيا سفن جميع الدول في ىذه المنطقة يجب أن يختمف عن مفيوم الحريات 

 (1)التقميدية التي تمارسيا السفن في البحار العالية.

لمنطقة نحن نعتقد أن اتفاقية قانون البحار رغم عدم نصيا صراحة عمى أن ا      
 االقتصادية الخالصة ىي ذات طبيعة خاصة، إال أنيا تبنت ىذه الرؤية عمى النحو التالي:

المنطقة االقتصادية الخالصة  1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  55أخرجت المادة  -
المنطقة االقتصادية الخالصة : " أنو من نطاق البحر العالي صراحة بنصيا عمى

"، بالمقابل أخرجت المادة ....البحر اإلقميمي ومالصقة لو ىي منطقة واقعة وراء 
      :أنو نفسيا ىذه المنطقة كذلك من نطاق البحر العالي بنصيا عمى االتفاقيةمن  86
تنطبق أحكام ىذا الجزء عمى جميع أجزاء البحر العالي التي ال تشمميا المنطقة  "

 "...... االقتصادية الخالصة
إن المواد المتعمقة بالمنطقة االقتصادية الخالصة والتي بينت فييا اتفاقية قانون البحار  -

حقوق الدولة الساحمية في ىذه المنطقة، كما سبق بيانو في الفصل  1982لسنة 
األول من ىذه المذكرة، ما ىي إال اشتقاق من بعض عناصر البحر اإلقميمي تحت 

من اتفاقية  56ذه الحقوق عمى ما ذكرتو المادة تسمية الحقوق السيادية، وتقتصر ى
من حق الدولة الساحمية في استكشاف واستغالل الموارد  1982قانون البحار لسنة 

الطبيعية الحية منيا وغير الحية ليذه المنطقة، باإلضافة إلى الوالية عمى إقامة 
ث العممي في مجال البحالجزر االصطناعية والمنشآت والتركيبات، وكذا الوالية 

 حماية البيئة البحرية مع مراعاة ما لمدول األخرى من حقوق في ىذه المنطقة كذلك.و 
من اتفاقية قانون البحار فيما يتعمق بحقوق الدول  58أحالت الفقرة األولى من المادة  -

والمشار إلييا في المادة  –األخرى، إلى ثالث حريات من حريات البحر العالي فقط 
                                                           

   .150القانون الدولي لمبحار .....، المرجع السابق، ص  جابر إبراىيم الراوي، -1
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وىذا من مجموع سبع حريات نصت عمييا المادة  –األخير من نظام ىذا  87
األخيرة، حيث تشكل الحريات الباقية من نظام البحر العالي حقوقا لمدولة الساحمية، 
أما ما تعمق بحق الدول األخرى في االستخدامات المشروعة لمبحار، فقد ربطتيا 

تعمقة بحرية المالحة البحرية الفقرة المذكورة أعاله بالحريات الثالث المشار إلييا، والم
  وحرية التحميق وحرية مد األسالك واألنابيب والكابالت دون غيرىا. 

من خالل الفقرة الثانية من المادة  -إن اإلحالة التي أجرتيا اتفاقية قانون البحار لسنة  -
 115إلى  88إلى نظام البحر العالي، بإشارتيا إلى تطبيق المواد من  -منيا  58

ىذا األخير في المنطقة االقتصادية الخالصة، فإنيا عمى نحو دراستنا ليا  من نظام
إضافة إلى أنيا ذات عالقة مباشرة بحرية المواصالت فقط، وضرورية لممارسة تمك 
الحرية في تتعمق أكثر من ذلك بضبط النظام العام، وضمان حسن استخدام البحار 

وىي أشد تقييدا في نطاق المنطقة االقتصادية  (1)من قبل الجميع بأمن وسالم،
الخالصة عنيا في نظام البحر العالي، كالتزام السفن األجنبية عند مرورىا بالمنطقة 
االقتصادية الخالصة باحترام حقوق الدولة الساحمية باستكشاف واستغالل الموارد 

ولة المتعمقة بالبحث الطبيعية بالمنطقة، باإلضافة إلى عدم مخالفة نظم ولوائح ىذه الد
 (2)العممي وحماية البيئة البحرية، وىذه القيود ال وجود ليا في نظام البحر العالي.

                                                           
 .326 – 325 المرجع السابق، ص ص محمد الحاج حمود، -1
إننا نعتقد أن القيود الواردة عمى مبدأ حرية أعالي البحار برأي مخالف مفاده: "  العنانيمحمد إبراىيم يقول األستاذ  -2

في المنطقة االقتصادية الخالصة ال تنفي صفة أعالي البحار عمى ىذه المنطقة، فيذه القيود ليست إال استثناءات عمى 
إلى جانب أنو ال يتعارض مع حرية  –العالية من حيث المالحة واالتصاالت وىذا وضع مبدأ عام ىو حرية البحار 

كقاعدة  -ليس بمستحدث في القانون الدولي لمبحار، فمقد سبق لممجتمع الدولي أن أقر لدولة الشاطئ  –المالحة 
المجاورة واالمتداد القاري  بحقوق عمى مناطق تحاور بحرىا اإلقميمي في المنطقة – 1958عرفية أو اتفاقية في جنيف 

تقيد من حرية أعالي البحار، ومع ذلك لم ينكر اعتبارىا أصال من أعالي البحار، ومن جية أخرى لو تحقق وىو الغالب 
لقانون البحار في وضع اتفاقية دولية عامة تقنن االتجاىات الحالية نحو وضع نظام قانوني  نجاح المؤتمر الثالث

البحار والمحيطات فيما وراء حدود الوالية اإلقميمية، وتخصيصيا لألغراض السممية وصيانة  الستغالل ثروات قيعان
نشاء جياز دولي يسير عمى تحقيق كل ذلك، فإن من شأن ذلك فرض القيود عمى  الموارد البحرية من التموث، وا 



 الخالصة االقتصادية المنطقة إلى العالي البحر نظام اقتطاع ثاني                                                                            الفصل ال

 

 
117 

الطبيعة القانونية الخاصة لممنطقة االقتصادية الخالصة تظير بوجو خاص في مجال  -
إذ أنو لو سممنا بأن المنطقة االقتصادية الخالصة من أعالي البحار،  الحقوق المتبقية،

ن أية حقوق لو تخوليا االتفاقية لمدول الساحمية فإنيا ستؤول بالتأكيد إلى الجماعة فإ
الدولية، رجوعا إلى األصل في المنطقة االقتصادية الخالصة وىو تبعيتيا ألعالي 

لم تأخذ بذلك، حيث نصت في  1982إال أن اتفاقية قانون البحار لسنة  (1)البحار،
الحاالت التي ال تسند فييا ىذه االتفاقية إلى الدولة في منيا عمى أنو: "  59المادة 

الساحمية أو إلى دول أخرى حقوقا أو والية داخل المنطقة االقتصادية الخالصة، 
وينشأ فييا نزاع بين مصالح الدولة الساحمية أو دول أخرى، ينبغي أن يحل النزاع 

أىمية  عمى أساس اإلنصاف وفي ضوء كافة الظروف ذات الصمة، مع مراعاة
لى المجتمع الدولي  (2)".المصالح موضوع النزاع بالنسبة إلى كل من األطراف وا 

 
لم تسند إلى أي من  1982يفيم من نص ىذه المادة أن اتفاقية قانون البحار لسنة        

الدولة الساحمية أو الجماعة الدولية االختصاصات المتبقية في المنطقة االقتصادية الخالصة 
نما تركت حل الموضوع وفق مبادئ اإلنصاف وفي ضوء والتي لم  تنص عمييا االتفاقية، وا 

 كافة الظروف بما يحقق مصالح الجميع.
 
 

                                                                                                                                                                                     

مبدأ بصورة تجعمو في وضع ممارس حرية المالحة واالتصاالت في أعالي البحار، األمر الذي يؤثر عمى إطالق ال
المنطقية االقتصادية الخالصة "  العناني،محمد إبراىيم ". نقال عن متقارب مع تطبيقو في المنطقة االقتصادية الخالصة

 .220 – 219، ص ص 1975، السنة 31المجمد ، المجمة المصرية لمقانون الدولي ،" البحرية
 .245المرجع السابق، ص  ،محمد عوض المرّ  -1
 في:  1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  59الحقوق المتبقية راجع شرح نص المادة موضوع لمزيد من التفصيل حول  -2

SCALIERIS Erietta, L’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’Etat côtier en droit de la mer, éd A. Pedone, 

Paris 2011, PP 336 – 343. 
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 المطمب الثاني

 في المنطقة االقتصادية الخالصة األجنبية الوضع القانوني لمسفينة 

حرية المالحة البحرية لمسفن في المنطقة  1982أقرت اتفاقية قانون البحار لسنة     
االقتصادية الخالصة، ورغم االختالف الفقيي والدولي حول طبيعة حرية المالحة الممارسة 
في المنطقة االقتصادية الخالصة عن تمك المطبقة في أعالي البحار، إال أن االتفاقية قد 

من اتفاقية قانون  87طبيق حرية المالحة المشار إلييا في المادة نصت صراحة عمى ت
 في نظام البحر العالي. 1982البحار لسنة 

عمى حرية المالحة الجوية في المنطقة  1982أكدت اتفاقية قانون البحار لسنة       
 االقتصادية الخالصة، إال أنيا لم تولي ليا االىتمام الكافي من حيث التنظيم عمى عكس
المالحة البحرية، التي تبقى الحرية األساسية في مجال التنظيم القانوني لمبحار والتي تعتبر 
السفينة وسيمتيا الرئيسية، من ىذا المنطمق شمل جزء كبير من اإلحالة التي أجرتيا اتفاقية 

إلى  88منيا لممواد من  58بمقتضى الفقرة الثانية من المادة  1982قانون البحار لسنة 
منيا، لتنظيم الوضع القانوني لمسفينة في المنطقة االقتصادية الخالصة، حيث يترتب  115

عمى إعمال مبدأ حرية المالحة البحرية في ىذه المنطقة  إخضاع السفينة كمبدأ عام لوالية 
دولة العمم )الفرع الثاني(، إال أنو ىناك استثناءات وقيود تحد من اختصاص دولة العمم في 

 قتصادية الخالصة )الفرع الثاني(. المنطقة اال

 دولة العمم في المنطقة االقتصادية الخالصة:  : خضوع السفينة الختصاصالفرع األول

يقضي العرف الدولي بأن ترفع كل سفينة عمم الدولة التي تنتمي إلييا )أوال(، يستتبع       
تب بموجبيا عدة واجبات ذلك قيام رابطة حقيقية بين السفينة والدولة التي تحمل عمميا تتر 

وبما أننا بصدد دراسة الوضع القانوني  ممقاة عمى عاتق دولة العمم في اتجاه سفنيا )ثانيا(.
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لمسفينة في نطاق المنطقة االقتصادية الخالصة، ال يفوتنا اإلشارة إلى االختصاص التشريعي 
 والجزائي لمسفينة في نطاق ىذه المنطقة )ثالثا(.

  لسفينة:جنسية وعمم ا وال:أ

المحور األساسي الذي تدور حولو المسائل المتعمقة سواء بالقانون ( 1)تعتبر السفينة       
البحري أو القانون الدولي لمبحار الذي ييتم أساسا بتنظيم المالحة البحرية الدولية من جميع 

 ( 2)جوانبيا.

تحدد كل دولة وفق تشريعاتيا الخاصة شروط اكتساب السفينة لجنسيتيا وشروط        
عطائيا الحق في رفع عمميا، ولكل دولة الحرية في ذلك، عمى أن ( 3)تسجيميا في إقميميا وا 

 أغمب التشريعات تتطمب العتبار السفينة وطنية واحدا أو أكثر من الشروط اآلتية:

                                                           
السفينة عمى أنيا أداة مخصصة لممالحة البحرية عمى وجو االعتياد، وبذلك يشترط أن تتوفر السفينة يعرف الفقياء  -1

عمى خاصيتان، أوال أن تكون مخصصة لممالحة البحرية وعمى ذلك ال تعد سفينة المنشأة العائمة التي تخصص لممالحة 
لبحرية عمى وجو االعتياد، فإن كانت المنشأة تقوم بالمالحة النيرية أو الداخمية، ثانيا أن تقوم المنشأة العائمة بالمالحة ا

البحرية عادة فإنيا تعد سفينة وتضل ليا ىذه الصفة حتى ولو قامت بالمالحة النيرية مرة واحدة أو عدة مرات. لمزيد من 
وع البحرية، الحوادث القانون البحري )السفينة، أشخاص المالحة، النقل البحري، البي عادل عمي المقدادي، التفصيل أنظر

 .25 – 24، ص ص 2011البحرية، التأمين البحري(، الطبعة الخامسة، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان 
تعتبر السفينة في عرف ىذا من القانون البحري الجزائري عمى أنيا: "  13وقد عرف المشرع الجزائري السفينة في المادة 

ئمة تقوم بالمالحة البحرية، إما بوسيمتيا الخاصة أو عن طريق قطرىا لسفينة أخرى القانون كل عمارة بحرية أو آلية عا
 1976أكتوبر سنة  23الموافق  1396شوال عام  29المؤرخ في  76/80". األمر رقم  أو مخصصة لمثل ىذه المالحة

، الجريدة الرسمية عدد 1998جوان  25المؤرخ في  98/05المتضمن القانون البحري الجزائري المعدل والمتمم بالقانون رقم 
 .1998جوان  27، الصادر 47

لعام، الكتاب الثاني، القانون الدولي المعاصر، مكتبة الثقافة لمنشر الوسيط في القانون الدولي ا عبد الكريم عموان، -2
 .106، ص 1997والتوزيع، عمان 

تحدد كل دولة شروط التي نصت عمى أنو: "  1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  91أنظر الفقرة األولى من المادة  -3
عمميا، وتكون لمسفن جنسية الدولة التي يحق ليا منح جنسيتيا لمسفن ولتسجيل السفن في إقميميا ولمحق في رفع 

 ".رفع عمميا، ويجب أن تقوم رابطة حقيقية بين الدولة والسفينة 
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ستمزم ىذا الشرط إال تشريعات الدول التي نيضت فييا صناعة ال تشرط البناء الوطني: 
 (1)السفن وأصبحت قادرة عمى الوفاء باحتياجاتيا فأرادت حماية صناعتيا الوطنية.

تشترط بعض التشريعات أن تكون السفينة كميا أو بعضيا ممموكة  شرط الممكية الوطنية:
ة الدولة عن طريق جنسية المالك لوطنيين، وييدف ىذا الشرط إلى إخضاع السفينة لتبعي

 (2)الذي يكون إما شخص طبيعي يحمل جنسيتيا أو شخص معنوي يخضع لمقانون الخاص.

تشترط بعض التشريعات أن يكون أفراد طاقم السفينة كميم أو بعضيم شرط الطاقم الوطني: 
ين عمييا، وىذا من أجل رعاية مصالح الدولة بالسفن عن طريق العامم (3)من مواطني الدولة،

عمى أن ىذا الشرط ال تتطمبو تشريعات الدول التي ال يتوفر لدييا العدد الكافي من رجال 
 ( 4)الطاقم.

                                                           
القانون البحري الجديد )مقدمة، السفينة، أشخاص المالحة البحرية، إبحار السفينة، النقل البحري،  مصطفى كمال طو، -1

 .48 – 47، ص ص 1995الحوادث البحرية، التأمين البحري(، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية 
لكي تحصل السفينة عمى  عمى أنو: "من القانون البحري  28أخذ المشرع الجزائري بيذا الشرط، حيث نص في المادة  -2

الجنسية الجزائرية يجب أن تكون ممكا كامال لشخص طبيعي من جنسية جزائرية أو لشخص اعتباري خاضع لمقانون 
 ".،......الجزائري

ينبغي أن تشتمل  ...... كمامن القانون البحري عمى أنو: "  28أخذ المشرع الجزائري بيذا الشرط حيث نصت المادة  -3
 ". من ىذا األمر 413السفينة عمى طاقم تكون فيو نسبة البحارة الجزائريين مطابقة ألحكام المادة 

يجب أن يتكون مجموع أفراد طاقم السفينة من بحارة من القانون البحري الجزائري عمى أنو: "  413نصت المادة 
جزائريين، ويجوز لموزير المكمف بالبحرية التجارية تحديد نسبة من البحار األجانب لتشكيل الطاقم أو الترخيص لبحار 

 ".أجنبي باإلبحار لخدمة سفينة جزائرية 
ا دون التقيد بأي شروط لمنح الجنسية، وال تعتبر تكتفي بعض الدول لتسجيل السفينة في أحد موانئيا كشرط لرفع عممي -4

الرابطة التي تربط السفينة بدولة العمم في ىذه الحالة رابطة حقيقية بل ىي رابطة شكمية، أو ما جرى العرف عمى تسميتو 
جاممة لمسفن بأعالم المجاممة. ويرجع السبب في ىذه الظاىرة إلى التسييالت المالية والضرائب التي تمنحيا دولة عمم الم

لى التساىل في اشتراطات سالمة السفن التي تتطمبيا االتفاقيات الدولية عدم التقيد باألحكام الواردة فييا،  المسجمة فييا وا 
 .48المرجع السابق، ص  مصطفى كمال طو،وبالتشريعات المتعمقة بالعمل البحري. لمزيد من التفصيل أنظر 
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يجب عمى كل دولة أن تصدر لمسفن التي منحتيا حق رفع عمميا الوثائق الدالة عمى       
 (2)وأما تفاصيل الوثائق ونوعيا وعددىا فيعود إلى أحكام القانون الوطني لكل دولة، (1)ذلك،

إال أن أغمب التشريعات تتفق عمى وثائق معينة منيا وثيقة التسجيل أو ما يثبت جنسية 
السفينة، قائمة بأسماء طاقم السفينة وجنسياتيم، سجل رحمة السفينة مع التفاصيل المالحية، 

   (3)السفينة، عقد ممكية السفينة أو عقد إيجارىا.قائمة بحمولة 

 1982يعتبر عمم السفينة دليال عمى جنسيتيا وقد وقفت اتفاقية قانون البحار لسنة       
منيا عمى عدم جواز حمل  92موقفا حاسما اتجاه مسألة عمم السفينة، حيث أقرت في المادة 

السفينة أكثر من عمم واحد، من حيث أن العمم ىو عنوان الجنسية والسفينة ال تكون ليا إال 
 (4)دة، ألن حمل السفينة ألكثر من عمم يجعميا ال تخضع لوالية أية دولة.جنسية واح

 :يا في المنطقة االقتصادية الخالصةسفنواجبات دولة العمم اتجاه ثانيا: 

إلى ضرورة وجود رابطة  1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  91أشارت المادة       
تترجم ىذه الرابطة من خالل مجموعة من  (5)حقيقية بين الدولة والسفينة التي ترفع عمميا،
 الواجبات الممقاة عمى عاتق دولة العمم، ومنيا:

الممارسة الفعمية لموالية والرقابة في الشؤون اإلدارية والتقنية واالجتماعية عمى السفن التي  -
 ترفع عممو، ومن ذلك: 

                                                           
 .1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  91الفقرة الثانية من المادة  أنظر -1
 .124، ص حث في القانون الدولي لمبحار، د. ب. ن، د. س. نمبا فاروق محمد صادق األعراجي، -2
كل سفينة تقوم بأعمال المالحة البحرية يجب أن تحمل  من القانون البحري الجزائري عمى أنو: " 189تنص المادة  -3
مى متنيا شيادات المالحة المسممة من قبل السمطة اإلدارية البحرية. وىذه الشيادات المخصصة لمسفينة حسب نوع ع

 ".المالحة التي تقوم بيا السفينة ىي )أ( شيادة الجنسية، )ب( دفتر البحارة، )ج( رخصة أو بطاقة المرور

4 -  DELEBECQUE Philippe, Droit maritime, 13
eme

 édition, éd Dalloz, Paris, 2014, P 73.   
 لمزيد من التفصيل عن العالقة القانونية بين الدولة والسفينة راجع: -5

MOMTAZ Djamchid, "La Convention des Nations Unies sur les conditions de l’immatriculation des navires", 

A.F.D.I, Vol  32, 1986, P 715 et s. 
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بالوالية بموجب أن تمسك سجال لمسفن يتضمن السفن التي ترفع عمميا أو أن تضطمع 
قانونيا الداخمي عمى كل سفينة ترفع عمميا، وعمى ربانيا وضباطيا وأفراد طاقميا بصدد 

 (1)جميع المسائل المتعمقة بالسفينة.

تمتد رقابة الدولة عمى السفن التي ترفع عمميا من الحياة اليومية عمى متن السفينة إلى  -
ما يمزم من التدابير لتأمين السالمة في توفير الحماية ليا في البحار عن طريق اتخاذ 

 فيما يتعمق بعدة أمور أىميا: (2)البحار،

 بناء السفن ومعداتيا وصالحيتيا لإلبحار. .

 تكوين طواقم السفن وشروط العمل الخاصة بيم. .

 استخدام اإلشارات والمحافظة عمى االتصاالت ومنع المصادمات..

ن قبل مفتش لمسفن مؤىل، وأن تحمل معيا كل إخضاع السفينة قبل التسجيل لمتفتيش م.
 ما يمزم لسالمة المالحة.

تضع السفينة في عيدة ربان وضباط وطاقم تتوفر فييم المؤىالت المناسبة، وأن  أن.
تضمن بأن يكونوا مطمعين وممتزمين باألنظمة الدولية المنطبقة فيما يتعمق بسالمة 
األرواح ومنع المصادمات ومنع التموث البحري، وخفضو والسيطرة عميو، والمحافظة عمى 

 (3)االتصاالت بواسطة الراديو.

ينبغي عمى دولة العمم عند وقوع حادث بحري أو حادثة مالحية تتسبب فييا سفنيا في  -
المنطقة االقتصادية الخالصة، أن تأمر بإجراء تحقيق من قبل أشخاص مؤىمين خاصة إذا 
ما انجر عن الحادث خسائر في األرواح أو إصابات تمحق برعايا دولة أخرى، أو أضرار 

                                                           
 .1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  94الفقرة األولى والثانية من المادة  أنظر -1

2 - LANGAVANT Emmanuel, Droit de la mer- les moyens de la relation maritime, 1
ere  

édition, éd Cujas, Paris 

1983, P 35.   
 .1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  94الفقرة الثالثة والرابعة من المادة  أنظر -3
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لدولة أخرى، أو بالبيئة البحرية، وتتعاون مع الدول األخرى في  تمحق بسفن أو منشآت تابعو
 (1)إجراء ىذا التحقيق.

تمتزم دولة العمم كذلك بأن تطالب ربان السفينة التي تحمل عمميا بتقديم المساعدة في  -
ألي شخص  –بالقدر الذي ال يعرض السفينة أو الطاقم أو الركاب إلى خطر جدي  -البحر 

ويكون معرضا لخطر الضياع باإلضافة إلى التوجو إلى إنقاذ األشخاص وجد في البحار 
الذين يكونون في حالة استغاثة إذا أخطر بذلك، وتقديم المساعدة بعد حدوث مصادمة 

   (2)لمسفينة األخرى ولطاقميا وركابيا.

 :في المنطقة االقتصادية الخالصة مسفينةتصاص التشريعي والجزائي لاالخثالثا: 

يقضي المبدأ العام المجمع عميو في القانون الدولي بأن السفن العامة الحربية تتمتع       
بالحصانة التامة من والية أية دولة غير دولة العمم، ىذا ما أقرتو اتفاقية قانون البحار لسنة 

لمسفن الحربية في أعالي البحار حصانة منيا بنصيا عمى أنو: "  95في المادة  1982
"، وينطبق نفس الحكم عمى السفن العامة ن والية أية دولة غير دولة العمم تامة م

يكون  بنصيا عمى أنو: " 96المستخدمة في ميمات حكومية غير تجارية وفقا لنص المادة 
لمسفن التي تممكيا أو تسيرىا دولة ما وتستخدميا فقط في ميمات حكومية غير تجارية 

"، وتنطبق ىذه المواد ية أية دولة غير دولة العمم حصانة تامة في أعالي البحار من وال
حسب نص االتفاقية عمى المنطقة االقتصادية الخالصة وعمى المناطق البحرية األخرى، 
فالسفينة الحربية أو السفينة العامة المستخدمة ألغراض حكومية غير تجارية، ال تخضع إال 

                                                           
 .1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  94أنظر الفقرة السابعة من المادة  -1
 من االتفاقية نفسيا. 98أنظر المادة  -2
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تكن الظروف وال يرد عمى ىذا المبدأ لتشريع وقضاء الدولة التي تحمل عمميا، وذلك ميما 
 ( 1)أي قيد أو استثناء.

أما بالنسبة لمسفن الخاصة التي تقوم بالمالحة في المنطقة االقتصادية الخالصة،       
فالقاعدة العامة كذلك تقضي بخضوعيا لالختصاص الوطني لمدولة التي تحمل عمميا، طبقا 

سالفة الذكر والمنطبقة عمى  1982البحار لسنة  من اتفاقية قانون 92لما نصت عميو المادة 
المنطقة االقتصادية الخالصة، وبالتالي حسب الفقرة األولى من ىذه المادة فال يجوز ألي 
دولة أن تمارس اختصاصيا اتجاه السفن في المنطقة االقتصادية الخالصة إال في حاالت 

  (2)ذه االتفاقية.استثنائية منصوص عمييا صراحة في معاىدات دولية أو في ى

يترتب عمى ذلك أن التصرفات القانونية التي تتم عمى متن السفينة، وىي موجودة في       
المنطقة االقتصادية الخالصة وخاصة تمك المتعمقة باألحوال الشخصية تخضع لإلجراءات 
التي يحددىا قانون دولة العمم، وكذلك األمر بالنسبة لمعقود، فإذا حصمت والدة في المنطقة 

الخالصة، فالدولة التي تحمل السفينة عمميا ىي التي تحدد جنسية المولود، االقتصادية 
والجرائم التي ترتكب عمى متن السفينة ميما كانت طبيعتيا والقائم بيا وضحيتيا، فإنيا 

 (3)تخضع الختصاص دولة العمم.

في ينطبق ذلك أيضا حتى في حالة وقوع مصادمة أو أية حادثة مالحية تتعمق بسفينة       
المنطقة االقتصادية الخالصة، وتؤدي إلى مسؤولية جزائية أو تأديبية لربان السفينة أو أي 
شخص آخر يعمل في خدمتيا، فال تقام أية دعوى ضد الشخص المسؤول إال أمام السمطات 
                                                           

 .112المرجع السابق، ص  عبد الكريم عموان، -1
ىذه المذكرة الحاالت التي تخضع فييا السفينة األجنبية لقوانين وتشريعات الدولة وقد رأينا في الفصل األول من  -2

، وسنرى 1982الساحمية في المنطقة االقتصادية الخالصة، حسب ما ىو منصوص عميو في اتفاقية قانون البحار لسنة 
لخالصة حسب نص االتفاقية كذلك في ىذا الفصل القيود التي تحد من اختصاص دولة العمم في المنطقة االقتصادية ا

 كذلك.
 .463المرجع السابق، ص  محمد الحاج حمود، -3
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أما بالنسبة لممسائل  (1)القضائية أو اإلدارية لدولة العمم أو التي يكون الشخص من رعاياىا.
بية فإن الدولة التي أصدرت شيادة ربان السفينة أو شيادة األىمية أو الترخيص، تكون التأدي

ويمنع عمى أي دولة غير دولة العمم في حالة  (2)وحدىا المختصة بالنظر في ىذه المخالفات،
وقوع مصادمات أو حوادث مالحية في المنطقة االقتصادية الخالصة إصدار أمر احتجاز 

   (3)ن ذلك عمى ذمة التحقيق.السفينة حتى ولو كا

الفرع الثاني: االستثناءات الواردة عمى خضوع السفينة الختصاص دولة العمم في المنطقة 
 االقتصادية الخالصة:

حتى في ظل مبدأ حرية أعالي البحار أوجد العرف الدولي منذ القدم، بعض       
استخداميا في اإلضرار بمصالح االستثناءات والقيود التي تحد من ىذه الحرية حتى ال يساء 

اآلخرين، ومع تطبيق مبدأ حرية المالحة البحرية في نظام المنطقة االقتصادية الخالصة 
بقيت معو ىذه االستثناءات التي تحد من اختصاص دولة العمم في ىذه المنطقة، والتي 

ا تقرير حق تتمثل أساسا في تقرير مبدأ حق الزيارة لمصمحة الجماعة الدولية )أوال(، وكذ
 المطاردة الحثيثة لصالح الدولة الساحمية )ثانيا(. 

 أوال: تقرير حق الزيارة لصالح الجماعة الدولية:

يخول العرف الدولي لمسفن الحربية في أعالي البحار في أحوا استثنائية محددة حق       
حيث يعد ( 4)،االقتراب من السفن الخاصة، أو أن تطمب منيا رفع عمميا لمتحقق من جنسيتيا

                                                           
 .1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  97أنظر الفقرة األولى من المادة  -1
 أنظر الفقرة الثانية من المادة نفسيا. -2
 أنظر الفقرة الثالثة من المادة نفسيا.  -3
جرى العرف الدولي المعمول بو عمى إلزام السفن الخاصة المادة في البحر العالي أن ترفع عمميا تعريفا بيويتيا عند  -4

عن طريق  –التقائيا بسفينة حربية، وفي حالة امتناعيا عن ذلك حتى بعد أن تنذرىا السفينة الحربية بضرورة رفع عمميا 
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ىذا خروجا عن قاعدة خضوع السفن لقانون الدولة التي تتبعيا لدواعي األمن والنظام في 
 ( 1)أعالي البحار، في الحاالت التي تقوم فييا سفن خاصة بأعمال محرمة قانونا.

الحق لمسفن  (2)منيا، 110من خالل المادة  1982منحت اتفاقية قانون البحار لسنة       
من غير السفن  -الحربية في أن تتفقد في المنطقة االقتصادية الخالصة أية سفينة أجنبية 

إذا توفرت لدييا أسباب معقولة، بأنيا تقوم  –(3)التي تكون ليا حصانة تامة كما سبق بيانو 
ببعض األعمال التي سنذكرىا الحقا، حيث يجوز لمسفينة الحربية من أجل ذلك أن ترسل 

من أجل فحص األوراق التي  (4)زورقا تحت قيادة أحد الضباط إلى السفينة المشتبو فييا،
ذا ثبت أن الشبيات ليس ليا أساس من الصحة  (5)تجيز لمسفينة رفع العمم الموجود عمييا، وا 

يتم تعويض السفينة عن أي ضرر أو خسارة بشرط أال تكون قد ارتكبت عمال يضعيا 
 (6)موضع الشبيات.

                                                                                                                                                                                     

تقوم قرينة لدى السفينة الحربية بأن تكون ىذه السفينة تعمل خارج القانون وجاز ليا تفتيشيا.  –رفع ىذه األخيرة لعمميا 
 .295األحكام التوفيقية ....، المرجع السابق، ص  لعمامري عصاد،لمزيد من التفصيل أنظر 

 .376، ص 1999القانون الدولي العام، جامعة القاىرة،  أحمد محمد رفعت، -1
منيا بالسماح لمسفينة الحربية بإرسال    22جنيف لمبحر العالي قد أقرت حق الزيارة من خالل المادة كانت اتفاقية  -2

زورق تحت قيادة ضابط إلى السفينة المشتبو فييا لمراجعة مستنداتيا، والتأكد من أنيا ليست سفينة قرصنة أو تقوم بتجارة 
في تعداد الحاالت التي  1982توسعت اتفاقية قانون البحار لسنة الرقيق أو بكونيا من نفس جنسية السفينة الحربية، وقد 

 تسمح بحق الزيارة.
نما ينطبق ىذا  1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  110تقصر المادة  لم -3 حق الزيارة عمى السفن الحربية فقط، وا 

الحق كذلك عمى الطائرات العسكرية، وكذلك عمى السفن والطائرات التي تحمل عالمات واضحة، تدل عمى أنيا في خدمة 
 سيا.حكومية. أنظر الفقرتان الرابعة والخامسة من المادة نف

 .نفسيا تفاقيةاالمن  110أنظر الفقرة الثانية من المادة  -4
  .346القانون الدولي لمبحار......، المرجع السابق، ص أحمد أبو الوفا،  -5
 .1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  110أنظر الفقرة الثالثة من المادة  -6
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إذا كانت ىناك شبيات بأن ( 1) 110يكون حق الزيارة حسب الفقرة األولى من المادة       
السفينة تقوم بأعمال القرصنة )أ(، أو تعمل في تجارة الرقيق )ب(، أو تعمل في البث 
اإلذاعي غير المرخص بو )ج(، أو السفينة عديمة الجنسية أو أنيا من نفس جنسية السفينة 

الدراسة ىذه الحاالت طبقا لمواد الجزء السابع من اتفاقية قانون البحار الحربية. وسنتناول ب
الخاص بالبحر العالي، المطبقة عمى المنطقة االقتصادية الخالصة وفقا لما  1982لسنة 

 من االتفاقية نفسيا. 58أحالت عميو الفقرة الثانية من المادة 

 القرصنة:   -أ

تعد جريمة القرصنة البحرية من الجرائم الدولية الخطيرة التي تشكل تيديدا لسالمة       
نظرا النتشارىا واتساع نطاقيا وتنوع صورىا، وتزايد معدالت ارتكابيا،  (2)المالحة البحرية،

وتستيدف القرصنة البحرية السفن التجارية اآلمنة والبواخر وناقالت النفط العمالقة واليخوت 
لسياحية، التي تجوب خطوط المالحة الدولية، ويترتب عمى القرصنة آثار مادية ومعنوية ا

كبيرة تيدد المجتمع الدولي ككل، لذلك لجأت االتفاقيات الدولية إلى تجريم أعمال 
 (3)القرصنة.

                                                           
الحاالت التي يجوز فييا حق الزيارة إال أنيا أقرت بأنو في حالة وجود معاىدة  110حددت الفقرة األولى من المادة  -1

دولية، تقرر إمكانية التدخل ضد سفينة أجنبية في أعالي البحار أو المنطقة االقتصادية الخالصة، فإن قيام دولة طرف في 
يارتيا أو تفتيشيا، ال يشكل في حدود ما تنص عميو المعاىدة خروجا عن أحكام ىذه المعاىدة بتفقد السفن األجنبية أو ز 

 القانون الدولي.
برزت القرصنة البحرية عمى الصعيد العالمي منذ العصور القديمة ومرت عبر التاريخ بعصور ازدىار وعصور ركود،  -2

 خي لجريمة القرصنة البحرية أنظر:وذلك تبعا لحركة التجارة والمالحة البحرية. لممزيد عن التطور التاري
VALLON Frédérique, La mer et son droit entre liberté et consensualisme, L’impossible gestion de la piraterie 

et du terrorisme, éd Publibook, Paris 2011, pp 53 – 56.      

لمعموم مجمة جامعة دمشق ، " القانوني لجريمة القرصنة البحريةاإلطار "  مايا خاطر،حول ىذه االتفاقيات أنظر  -3
 . 270 – 268، ص ص 2011، السنة 04، العدد 27، المجمد والقانونية االقتصادية
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 (1)عمى تجريم القرصنة البحرية، 1958نصت اتفاقية جنيف لمبحر العالي لسنة       
إلى  100لمتأكيد عمى ذلك من خالل المواد من  1982قانون البحار لسنة  وجاءت اتفاقية

من ىذه االتفاقية الدعوة إلى التعاون الدولي، إلى  100منيا، حيث تضمنت المادة  107
أقصى حد ممكن في قمع القرصنة في المنطقة االقتصادية الخالصة أو في أعالي البحار أو 

 .أي مكان آخر خارج والية أية دولة

منيا إلى تعريف القرصنة  101في المادة  1982تطرقت اتفاقية قانون البحار لسنة       
 البحرية من خالل تعداد األفعال المشكمة ليا وىي:

أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو االحتجاز أو أي عمل سمب يرتكب  ( أ
ن ألغراض خاصة، من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة ويكو 

 موجيا:
في المنطقة االقتصادية الخالصة أو في أعالي البحار ضد سفينة أو  -

طائرة أخرى أو ضد أشخاص أو ممتمكات عمى ظير تمك السفينة أو عمى 
 متن تمك الطائرة.

ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتمكات في مكان يقع خارج والية  -
 أية دولة.

ب( أي عمل من أعمال االشتراك الطوعي في تشغيل سفينة أو طائرة مع العمم      
 بوقائع تضفي عمى تمك السفينة أو الطائرة صفة القرصنة.

ج( أي عمل يحرض عمى ارتكاب أحد األعمال الموصوفة في إحدى الفقرتين      
 الفرعيتين )أ( أو )ب( أو يسيل عمدا ارتكابيا.

                                                           
 .1958من اتفاقية جنيف لمبحر العالي لسنة  15و 14أنظر المادتين  -1
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 جريمة القرصنة ما يمي:  عل ذلك يشترط لقيام

 أن يكون العمل غير مشروع ومقترنا باستعمال العنف أو االحتجاز أو السمب. -
أن ييدف العمل إلى تحقيق أغراض خاصة، ولم يشترط النص وجود دافع الربح    -

نما اكتفى بعبارة األغراض الخاصة، ليشمل بذلك حتى األعمال التي يكون الدافع  وا 
األخذ بالثأر، مع استثناء األعمال المشابية التي ترتكب ألغراض وراءىا الكراىية أو 

 سياسية.
   (1)أن يرتكب العمل طاقم أو ركاب سفينة خاصة، -
 يعتبر االشتراك أو التحريض من أعمال القرصنة كذلك. -
يسيطر مرتكبو أعمال القرصنة عمى السفينة أو الطائرة سيطرة فعمية حتى يمكن  أن -

اعتبارىا سفينة أو طائرة قرصنة، سواء كانوا ينوون استخداميا لغرض ارتكاب أي من 
  (2)األعمال المشار إلييا سابقا، أو استخدمت بالفعل الرتكاب ىذه األعمال.

سفينة حكومية أو سفينة حربية تمرد طاقميا إذا وقعت أعمال القرصنة من جانب       
التي تخول لمدول حق الزيارة والتفتيش  (3)واستولوا عمييا، فيعد ىذا من قبيل أعمال القرصنة،

وبالتالي يرفع  –سواء في المنطقة االقتصادية الخالصة أو في أعالي البحار  -ليذه السفينة 
اميا بالقرصنة ال تمارس أي مظير من عنيا حق الحصانة الذي تتمتع بو، إذ أنو عند قي

                                                           
1

-  BOUTOUCHENT Abdenour, De la défection du monopole de l’Etat du pavillon à l’intervention des Etats 

tiers dans la lutte contre la piraterie, séminaire national sur le recours a la force dans les relations 

internationales : Entre la force du droit et l’hégémonie de la force, Faculté de droit et des sciences politique, 

Université Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou, 19 et 20 Mai 2013, P 04.   
 .1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  103أنظر المادة  -2
 من االتفاقية نفسيا. 102أنظر المادة  -3
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مظاىر السيادة أو السمطة العامة المذان يشكالن األساس القانوني لتقرير حصانة ىذه 
   (1)السفن.

نظرا لخطورة أعمال القرصنة عمى أمن المالحة البحرية، فقد أقرت اتفاقية قانون       
بواسطة سفنيا أو طائراتيا  ، ألية دولة107إلى  105في المواد من  1982البحار لسنة 

الحربية أو أي من السفن أو الطائرات المخصصة لخدمة عامة، أن تقوم بضبط سفينة 
القرصنة في المنطقة االقتصادية الخالصة، ويمكن لمحاكم تمك الدولة أن تحكم بالعقوبات 

موال الموجودة الواجب توقيعيا واإلجراءات الواجب اتخاذىا فيما يتعمق بالسفينة أو الطائرة واأل
عمييا، مع حفظ حقوق الغير حسن النية، عمى أنو تتحمل الدولة التي قامت بعممية الضبط 
مسؤولية أي ضبط تعسفي أو دون مبررات كافية، إزاء أي خسارة أو ضرر اتجاه دولة 

 (2)السفينة.

 الرقيق:ب االتجار -ب

وقد عممت الدول عمى محاربتو،  19شائعا حتى أوائل القرن  (3)كان االتجار بالرقيق       
خاصة أثناء نقميم عبر البحار وقد تقرر حظر الرقيق كنتيجة طبيعية عن حظر نظام الرق 

التي تعطي لمسفن الحربية الحق في ضبط كل  (5)حيث أبرمت العديد من االتفاقيات، (4)كمو،
تجارة الرقيق وتقديم رجاليا لممحاكمة، غير أن  سفينة تمتقي بيا في أعالي البحار، تشتغل في

                                                           
أركانا وأحكاما، ممتقى دولي حول مكافحة القرصنة البحرية، كمية القرصنة البحرية والقانون الدولي:  أحمد أبو الوفا، -1

 . 06، ص 2011ديسمبر  21إلى  19من المنعقد  الخرطوم،جامعة  التدريب قسم البرامج التدريبية،

 .349القانون الدولي لمبحار ......، المرجع السابق، ص  أحمد أبو الوفا، -2
االتجار بالرقيق عمى أنو كل فعل موجو إلى اإلنسان بقصد استرقاقو، سواء تمثل في أسره أو في حيازتو أو في  يعرف -3

 . 233ص ، المرجع السابق محمد سعادي،التنازل عنو لمغير بغير مقابل. لمزيد من التفصيل أنظر 
 .337المرجع السابق، ص  صالح الدين عامر، -4
. لمزيد من التفصيل 1926سبتمبر  25االتفاقيات المحرمة لمرق واالتجار بو، معاىدة حظر الرق المؤرخة في  من -5

 .233المرجع نفسو، ص  محمد سعادي،أنظر 
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إسراف بعض أساطيل الدول البحرية الكبرى مثل إنجمترا في تفتيش السفن األجنبية 
يا بحجة االشتباه في االشتغال بالرقيق، أثار احتجاج الدول األخرى مما أدى إلى تومصادر 

تيش سفينة عمى أساس ، عمى عدم جواز وقف وتف1890االتفاق في مؤتمر بروكسل لسنة 
طن ووجدت في أحد  500االشتباه في االتجار بالرقيق، إال إذا كانت حمولتيا ال تزيد عن 

المناطق المشبو فييا، وأن تقوم الدولة التابعة ليا السفينة بمحاكمة رجاليا دون أن يكون 
  (1)لمدولة األجنبية التي ضبطتيا، القيام بيذه الميمة.

 (2)حظر نقل الرقيق عمى السفن، 1958جنيف ألعالي البحار لسنة أقرت اتفاقية       
وفرضت عمى الدول أن تتخذ إجراءات فعالة لمنع نقل الرقيق عمى السفن التي ترفع أعالميا 

  1982وأكدت عمى ذلك اتفاقية قانون البحار لسنة  (3)وتوقيع العقاب الرادع عمى المخالف،
تتخذ كل دولة تدابير فعالة لمنع ومعاقبة نقل نو: " منيا والتي نصت عمى أ 99في المادة 

الرقيق في السفن المؤذون ليا برفع عمميا ولمنع االستخدام غير المشروع لعمميا في ىذا 
 ".  الغرض، وأي عبد يمجأ عمى ظير أية سفينة أيا كان عمميا يصبح حرا بحكم الواقع

السالفة الذكر والمتعمق بحق الزيارة، يحق ألي من السفن  110طبقا لنص المادة       
الحربية أو السفن العامة، أن تضبط أي سفينة في المنطقة االقتصادية الخالصة ترفع     

عمم أية دولة أخرى تقوم بنقل الرقيق إلجراء التفتيش عمييا، أما بالنسبة لالختصاص 
لمدولة التي ترفع السفينة محل التفتيش عمميا، وال يدخل في اختصاص القضائي فإنو يمنح 

 (4)أية دولة أخرى.

 

                                                           
 .158المرجع السابق، ص  عبد المعز عبد الغفار نجم، -1
 .1958من اتفاقية جنيف ألعالي البحار لسنة  22و 13أنظر المادتين  -2
 .374القانون الدولي العام ....، المرجع السابق، ص  أحمد محمد رفعت، -3
 .37، ص 2010دروس في القانون الدولي لمبحار، دار بمقيس، الجزائر  يوسفي أمال، -4
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 البث اإلذاعي غير المصرح بو: -ج

البث اإلذاعي غير المصرح بو، من أعالي  1982حظرت اتفاقية قانون البحار لسنة       
منيا، والتي عرفتو في  109البحار أو من المنطقة االقتصادية الخالصة من خالل المادة 

إرسال اإلذاعات الصوتية أو التمفزيونية من سفينة أو منشأة في  فقرتيا الثانية عمى أنو: "
بنية استقباليا من عامة الجميور بما يخالف األنظمة الدولية، عمى أن  أعالي البحار

 ". يستثنى من ذلك نداءات االستغاثة 

يقع عمى عاتق كافة الدول واجب التعاون من أجل قمع البث اإلذاعي غير المصرح       
ذا وذلك لما ينطوي عميو ى (1)بو من أعالي البحار أو من المنطقة االقتصادية الخالصة،

العمل من تيديد لمنظام الدولي واستقراره القائم عمى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في 
 ( 2)شؤونيا الداخمية،

ينعقد االختصاص لممعاقبة عمى ارتكاب جريمة البث اإلذاعي غير المصرح بو من       
أعالي البحار أو من المنطقة االقتصادية الخالصة، إما لدولة عمم السفينة، أو لدولة تسجيل 
المنشأة، أو لمدولة التي يكون الشخص من رعاياىا، أو أي دولة يمكن استقبال البث فييا أو 

ويجوز ألية ( 3)يشكل ىذا البث تشويشا عمى اتصاالتيا الالسمكية المصرح بيا،ألية دولة 
دولة من ىذه الدول حسب ما أقرتو الفقرة الرابعة من المادة أعاله أن تقبض عمى أي شخص 
يعمل في البث اإلذاعي غير المصرح بو أو تحتجز أية سفينة مستخدمة في ىذا الغرض أو 

                                                           
 .1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  109أنظر الفقرة األولى من المادة  -1
إشارة إلى البث اإلذاعي غير المصرح بو، كسبب من أي  1958لم تتضمن اتفاقية جنيف ألعالي البحار لسنة  -2

األسباب التي تخول حق الزيارة بشأنيا، ويرجع ذلك لعدم الشعور بأىمية ىذه اإلشارة في ذلك الوقت وكون مخاطر ىذا 
إبراىيم يصل إلى درجة إثارة ذلك. لمزيد من التفصيل أنظر  البث لم تتضح ألن التقدم العممي والفني في ىذا المجال لم

 .     124قانون البحار ......، المرجع السابق، ص  العناني، محمد
 .1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  109أنظر الفقرة الثالثة من المادة  -3
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من اتفاقية قانون البحار لسنة  110وذلك عمال بأحكام المادة  تضبط أجيزة اإلرسال اإلذاعي
1982.(1) 

 الشك في جنسية السفينة أو في العمم الذي ترفعو: -د

من بين األسباب التي تبرر التوقيف لمزيارة في المنطقة االقتصادية الخالصة، ما سبق       
والشك أن ىذا  (2)قة جنسيتيا،أن ذكرناه من ضرورة أن يكون لمسفينة عمم واحد يدل عمى حقي

االستثناء لو ما يبرره ألن كون السفينة بدون جنسية أو أن ليا أكثر من جنسية يثير العديد 
من الشكوك حوليا وحول النشاطات التي تقوم بيا، والشيء نفسو في حالة لجوء السفينة إلى 

، عن طريق رفع عمم محاولة عدم الخضوع ألية رقابة من جانب الدولة التي تحمل جنسيتيا
خفاء عمميا الحقيقي.  (3)دولة أجنبية وا 

من اتفاقية  110أجازت الفقرتان الفرعيتان )د( و)ه( من الفقرة األولى من المادة       
، لمسفن الحربية تفتيش أي سفينة أجنبية في المنطقة االقتصادية 1982قانون البحار لسنة 

عديمة الجنسية أو أنيا من نفس جنسية السفينة  الخالصة، في حالة االشتباه بأنيا سفينة
الحربية التي استوقفتيا، ويعد ذلك خروج عن مبدأ حرية المالحة وخضوع السفينة لدولة العمم 

 في المنطقة االقتصادية الخالصة.

 

 

 

                                                           
 -النظام الدبموماسي والقنصمي –القانون الدولي العام )المصادر  مصطفى سالمة حسين، و محمد السعيد الدقاق -1

 .394، ص 1993قانون البحار(، الدار الجامعية، اإلسكندرية  –األشخاص 
 .125قانون البحار ....، المرجع السابق، ص  إبراىيم محمد العناني، -2
 .351القانون الدولي لمبحار ....، المرجع السابق، ص  أحمد أبو الوفا، -3
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 ثانيا: تقرير حق المطاردة الحثيثة لصالح الدولة الساحمية:

أول اتفاقية دولية قننت مفيوم  1958تعتبر اتفاقية جنيف ألعالي البحار لسنة       
 1982واحتفظت اتفاقية قانون البحار لسنة  (1)منيا، 23المطاردة الحثيثة من خالل المادة 

ضافة فقرة جديدة بما يتماشى  بمجمل أحكاميا مع إدخال بعض التعديالت عمييا، وا 
فيما يتعمق بالمنطقة االقتصادية الخالصة المستحدثة، حيث أنو  والتطورات الجديدة خاصة

يمكن لمسفن األجنبية أن تمجأ إلى مخالفة القوانين واألنظمة في ىذه المنطقة، ثم تسرع 
بالخروج منيا لتفمت من اإلجراءات التنفيذية التي خّولتيا االتفاقية لمدولة الساحمية في ىذه 

 إلييا في الفصل األول من ىذه المذكرة. المنطقة، والتي كنا قد تطرقنا

منيا، الحق  111من خالل المادة  1982لذلك منحت اتفاقية قانون البحار لسنة       
لمدولة الساحمية في مطاردة السفن المتيمة بخرق قوانينيا المتعمقة بمناطق الوالية الوطنية أو 

ال ستنتفي الفائدة من تمتعيا بامتياز اتخاذ التدابير المالئمة من أجل  مناطق السيادة، وا 
جاءت كاستثناء عن القاعدة  111الحفاظ عمى حقوقيا في ىذه المناطق، وبما أن المادة 

التي تقضي بحرية المالحة في البحر العالي، وىي تنطبق في نفس الوقت عمى المنطقة 
ردة الحثيثة االقتصادية الخالصة، فإن ذلك يخول أيضا لمدولة الساحمية االستمرار بالمطا

حتى عند دخول السفينة األجنبية لممنطقة االقتصادية الخالصة لدولة أخرى، وىذا ما يعد 
 (2)استثناء عن حرية المالحة وخضوع السفينة لدولة العمم في ىذه المنطقة.

                                                           
بالرغم من أن اتفاقية جنيف كانت أول اتفاقية قننت مفيوم المطاردة الحثيثة، إال أن األصول التاريخية لحق المطاردة  -1

الحثيثة ترجع إلى العصور القديمة، وقد كان لمفقو والقضاء الدولي والوطني باإلضافة إلى التشريعات الداخمية لمدول، وكذا 
ر في تطوير مفيوميا. لممزيد من التفاصيل حول التطور التاريخي لحق المطاردة أعمال التقنين غير الرسمية دور كبي

حق المطاردة الحثيثة في البحر العالي )دراسة عمى ضوء اتفاقية األمم المتحدة لقانون  طابي،خحسن الحثيثة أنظر 
 وما بعدىا. 09ص  ،د. س. ن البحار(، رسالة لنيل شيادة دكتوراه في القانون، جامعة الحسن األول، الرباط،

2 - ROELAND Jansoone, "La pratique Etatique belge et la zone économique exclusive", R.B.D.I, N° 01, 1999, 

P 101. 
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إلى تعريف المطاردة  1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  11لم تتطرق المادة       
أنيا حددت شروط المطاردة القانونية )أ(، وفي حالة العكس تتحمل الدولة إال  (1)الحثيثة،

 الساحمية مسؤولية المطاردة غير القانونية )ب(.

 يمكن حصر شروط المطاردة الحثيثة فيما يمي: شروط المطاردة الحثيثة: -أ

 أسباب وجيية لالعتقاد بانتياك السفينة لقوانين وأنظمة الدولة الساحمية:    وجود -1

السمطات  1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  111أعطت الفقرة األولى من المادة       
المختصة لمدولة الساحمية الحق بمطاردة السفينة األجنبية، إذا توفرت لدييا أسباب وجيية 

سفينة قد انتيكت قوانين وأنظمة تمك الدولة، حيث يثير ىذا الشرط لالعتقاد بأن ىذه ال
 مسألتين:

 (2)لعبارة األسباب الوجيية لالعتقاد، 111: ىي استعمال الفقرة األولى لممادة المسألة األولى
بأن  1956فعمى الرغم من توضيح لجنة القانون الدولي عند تبنييا ليذه العبارة في عام 

ب أن تكون قائمة عمى التأكد وليس مجرد الشك، إال أنيا تبقى تطرح األسباب الوجيية يج
الكثير من المشاكل من الناحية العممية، فيل تعني تمك األسباب أن يتم مشاىدة السفينة وىي 
تقوم بالصيد غير المرخص بو في المنطقة االقتصادية الخالصة مثال، أم أن وجود سمك 

                                                           
التعقب المنطمق من المياه الخاضعة لمسمطة العمومية لمدولة الساحمية المطاردة الحثيثة بأنيا: "  جيدليعرف  -1

العالي، وتقوم بالمطاردة السفن المخولة من لدن الدولة الساحمية لمقيام بيذه الميمة اتجاه سفينة والمستمر في البحر 
حق المطاردة الحثيثة ....،  حسن خطابي،". نقال عن  أجنبية خرقت قوانين وأنظمة الدولة الساحمية في ىذه المياه

 .11 – 10المرجع السابق، ص ص 
إن تقدير وجاىة السبب المبرر لممطاردة أنو: " في تعميقو عمى ىذه المسألة عمى  العنانيمحمد إبراىيم يقول األستاذ  -2

من عدمو مسألة تخضع لمتقدير الخاص لمدولة الساحمية، ويؤكد ذلك أنو سواء في اتفاقية جنيف ألعالي البحار لسنة 
الوجيو ومع ذلك فإننا نعتقد أن يد  ال يوجد ليما تعريف موضوعي لمسبب 1982أو اتفاقية قانون البحار لسنة  1958

الدولة الساحمية غير مطمقة في ىذا التقدير، حيث ينبغي تفسير وجاىة السبب ىنا بمعنى المعقولية في ضوء الظروف 
 .128قانون البحار ....، المرجع السابق، ص  العناني،محمد إبراىيم ". لمزيد من التفصيل راجع  المحيطة
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ا في حالة انتياك لقوانين وأنظمة الدولة الساحمية في عمى سطح تمك السفينة كاف العتبارى
 (1)ىذه المنطقة؟.

نحن نعتقد أنو كان عمى االتفاقية ضبط معايير واضحة يمكن االعتماد عمييا لتسبيب       
المطاردة، فيي عمى ىذه الحالة يمكن أداة لتعسف الدولة الساحمية في مطاردة السفينة 
األجنبية دون أن يكون لدييا دالئل عمى انتياكيا لقوانينيا، ومن جية أخرى يمكن أن 

نية من طرف السفن األجنبية، يمكنيا من خالليا اإلفالت من العقاب، تستعمل كثغرة قانو 
حيث أقرت المحكمة الدولية لقانون البحار  SAIGAوىو ما حدث فعال في قضية السفينة 

بعدم مشروعية المطاردة الحثيثة، نظرا ألنيا لم تستوفي جميع الشروط المنصوص عمييا في 
ات الغينية القائمة بالمطاردة اعتمدت عمى مجرد منيا، ومن بينيا أن السمط 111المادة 

 (2)الشكوك، ولم يكن لدييا دليل عمى مخالفة السفينة المذكورة لتشريعاتيا وأنظمتيا.

قد ميز فيما يخص سبب  111ىو أن نص الفقرة األولى والثانية من المادة المسألة الثانية: 
بة لممياه الداخمية والبحر اإلقميمي والمياه قيام المطاردة الحثيثة بين المناطق البحرية، فبالنس

األرخبيمية، يكون سبب المطاردة ىو مخالفة السفينة ألي من قوانين وأنظمة الدولة الساحمية 
سواء كانت متعمقة بيذه المناطق بالذات أم تتعمق بإقميم الدولة ككل، أما بالنسبة لممنطقة 

                                                           
، " وضوح في القانون الدولي وصعوبات في التطبيق ،حق المطاردة الحثيثة في البحر"  فاخوري،عامر غسان سميمان  -1

 . 309، ص 2012، السنة 49، كمية القانون، جامعة اإلمارات العربية، العدد مجمة الشريعة والقانون
 27حيث عبرت ىذه األخيرة في  Les Grenadines Saint-Vincent etىي ناقمة بترول ترفع عمم دولة  SAIGAالسفينة  -2

الحدود البحرية الشمالية بين غينيا وغينيا بيساو ودخمت المنطقة االقتصادية الخالصة لغينيا وقامت بتموين  1997أكتوبر 
تم  رك الغينية، وفي اليوم المواليثالث سفن صيد بالوقود، وتمت مطاردتيا من طرف زوارق بحرية تابعة لمصمحة الجما

بختة  طاقميا. لمزيد من التفصيل أنظر وتفتيشيا واحتجازىا من طرف السمطات الغينية، ثم القبض عمى القبض عمييا
رية، التسوية القضائية لنزاعات الحدود البحرية، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون، كمية العموم القانونية واإلدا خوتة،

 .112، ص 2008 جامعة حسيبة بن بوعمي الشمف
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القاري فإن سبب المطاردة يكون مقتصرا  المتاخمة والمنطقة االقتصادية الخالصة والجرف
 عمى مخالفة القوانين الخاصة بيذه المناطق فقط.

يثير ىذا الشرط كذلك العديد من الصعوبات التطبيقية بالنسبة لممنطقة االقتصادية       
الخالصة، بين الحد الفاصل لما تعتبره الدول حقا ليا في التمتع بحرية المالحة واستعمال 

غراض مشروعة دوليا، وما تعتبره الدولة الساحمية مخالفة لقوانينيا وأنظمتيا      البحار أل
في المنطقة االقتصادية الخالصة، نظرا لعدم نص االتفاقية عمى ذلك صراحة وىو ما  يعرف 

لثالث سفن صيد بالوقود  SAIGAبالحقوق المتبقية السابق ذكرىا، حيث كان تزويد السفينة 
-Saintادية الخالصة لغينيا السبب في مطاردتيا، حيث اعتبرت دولة في المنطقة االقتص

Vincent  السفينة مارست حقيا في حرية المالحة في المنطقة االقتصادية الخالصة، بينما
اعتبرت غينيا أن تموين سفن الصيد ىو نشاط يدخل ضمن ممارستيا لحقوقيا السيادية 

دارة  الموارد الحية في المنطقة االقتصادية الخاصة، باستكشاف واستغالل وحفظ وا 
 (1)الخالصة.

                                                           
وجدت المحكمة الدولية لقانون البحار صعوبات كبيرة في تحديد التكييف القانوني ليذا النشاط، حيث أشارت إلى وجود  -1

وقت تفتيشيا عمى أنيا نشاط فرعي تابع لمصيد  SAIGAحجج تؤكد تكييف عممية تموين السفن التي كانت تقوم بيا السفينة 
يعني خضوع تنظيمو لسمطة الدولة الساحمية، وفقا لمفقرة األولى من المادة  في المنطقة االقتصادية الخالصة، األمر الذي

. ومن ناحية أخرى وجود حجج تعارض مثل ىذا التكييف وتعتبر عممية التموين 1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  73
منو،  59في الفقرة  1997ديسمبر  04نشاطا مستقال يخضع لمبدأ حرية المالحة، وكانت قد أكدت في حكميا الصادر في 

من الحكم لتؤيد التكييف األول،  63أنيا لن تحدد التكييف الذي تعتبره مؤسسا من الوجية القانونية، ثم عادت في الفقرة 
عمى أساس أنيا خيرت بين تكييف ينتج عنو اعتبار غينيا مخالفة لمقانون الدولي وتكييف آخر يؤدي إلى تجنب ىذه 

من اتفاقية قانون البحار.  59د في نظرنا صعوبة الفصل في الحقوق المتبقية التي أشارت إلييا المادة المخافة، وىذا ما يؤك
المحكمة الدولية لقانون البحار، دراسة تحميمية لمجوانب  محمد صافي يوسف،لممزيد من التفاصيل حول ىذه القضية أنظر 

 – 284، ص ص 2003ادرة عنيا، دار النيضة العربية، القاىرة التنظيمية والوظيفية لممحكمة وألىم األحكام القضائية الص
انون البحار، رسالة لنيل تطبيق قواعد المسؤولية الدولية في أحكام المحكمة الدولية لق شراد صونيا،. وكذلك أنظر 285

 .284، ص 2013 السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، كمية الحقوق والعموم شيادة دكتوراه في العموم، تخصص قانون
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 يجب أن تنطمق المطاردة من إحدى مناطق السيادة أو الوالية: -2

، لقانونية 1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  111اشترطت الفقرة األولى من المادة       
المطاردة الحثيثة أن تبدأ عندما تكون السفينة األجنبية أو أحد زوارقيا أو قواربيا، في المياه 

ما ينطبق أيضا  (1)الداخمية أو المياه األرخبيمية أو البحر اإلقميمي أو المنطقة المتاخمة،
حسب نص الفقرة الثانية من المادة نفسيا عمى المنطقة االقتصادية الخالصة أو الجرف 

  (2)القاري، بما في ذلك مناطق السالمة المحيطة بالمنشآت المقامة في الجرف القاري.

 إصدار أمر بالتوقف لمسفينة األجنبية:  -3

لحثيثة أن ال تبدأ إال بعد إعطاء أمر واضح من الشروط األساسية لقانونية المطاردة ا      
عن  111بالتوقف لمسفينة المطاردة، ويتم ترجمة ىذا األمر حسب الفقرة الرابعة من المادة 

طريق إعطاء إشارة ضوئية أو صوتية، بالتوقف من مسافة تستطيع السفينة األجنبية أن ترى 
ن طرف سمطات الدولة الساحمية قبل اإلشارة أو تسمعيا، ومثل ىذه التدابير يمكن اتخاذىا م

                                                           
قد تكون السفينة األجنبية موجودة خارج المجاالت البحرية المذكورة وتبعث بزوارقيا أو قواربيا والتي تعمل كفريق واحد  -1

إلى ىذه المجاالت، لمقيام بأعمال تخرف قوانين الدولة الساحمية، وفي ىذه الحالة أخذت االتفاقية بمبدأ الوجود الحكمي أي 
ودة كذلك داخل تمك المجاالت ويجوز مطاردتيا، بالرغم من أنيا في الواقع موجودة أن السفينة األم تعتبر كأنيا موج

. لمزيد من 1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  111خارجيا. ىذا ما يستخمص من الفقرة األولى والفقرة الرابعة من المادة 
 . 183 – 182 حق المطاردة الحثيثة ....، المرجع السابق، ص ص حسن خطابي،التفصيل أنظر 

يكتسي تحديد موقع السفينة أىمية كبرى قبل انطالق المطاردة الحثيثة، فإذا غادرت السفينة المناطق المشار إلييا عدة  -2
التي كانت تقوم بالصيد غير المرخص بو  South Tomiالمطاردة غير قانونية، ىذا ما قضت بو المحكمة في قضية السفينة 

في المنطقة االقتصادية الخالصة ألستراليا، حيث وجدت المحكمة أن السفينة لم تؤمر بالتوقف إال عندما كانت خارج 
 Patagonian Toothمميون دوالر من سمك  1.4المنطقة االقتصادية الخالصة، بالرغم من أنيا كانت تحمل معيا ما قيمتو 

Fish298 – 297المرجع السابق، ص ص  عامر غسان سميمان فاخوري،مزيد من التفصيل أنظر . ل  . 
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البدء في المطاردة نظرا لتنوع اإلشارات المتوفرة عادة لدى خفر السواحل، شريطة أن تكون 
 (1)مسموعة أو مرئية.

 يجب أن تتم المطاردة من قبل السفن الحربية أو من في حكميا: -4

اآلليات  1982ار لسنة من اتفاقية قانون البح 111حددت الفقرة الخامسة من المادة       
)المعدات( التي تقوم بعممية المطاردة، حيث اشترطت أن تتم المطاردة من قبل السفن 

أو غيرىا من السفن أو الطائرات التي تحمل عالمات  (3)والطائرات العسكرية  (2)الحربية 
واضحة تدل عمى أنيا في خدمة حكومية، واشترطت في ىذه األخيرة أن يكون مرخص ليا 
بممارسة حق المطاردة الحثيثة عمى السفن األجنبية المذنبة تحت طائمة قيام المسؤولية 

  (4)الدولية لمدولة الساحمية التابعة ليا سفينة المراقبة.

عند ممارسة المطاردة من قبل طائرة تطبق نفس األحكام المطبقة عمى السفن، مع       
مراعاة ما يقتضيو اختالف الحال، كما يجب عمى الطائرة التي تصدر األمر بالتوقف أن 
تطارد السفن فعميا حتى تصل سفينة أو طائرة أخرى تابعة لمدولة الساحمية، تكون قد دعتيا 

المطاردة ما لم تكن الطائرة ذاتيا قادرة عمى احتجاز السفينة، وأنو ال يكفي  الطائرة لتتابع
                                                           

أشارت لجنة القانون الدولي إلى أنو ال يمكن االعتداد باإلشعار الصادر بواسطة الراديو وبالتالي ال يمكن اعتباره وسيمة  -1
حق المطاردة  حسن خطابي،لمزيد من التفصيل أنظر  قانونية النطالق المطاردة، ألن إصداره يمكن أن يتم من أية مسافة.

 .188الحثيثة .....، المرجع السابق، ص 
ألغراض ىذه االتفاقية تعني السفينة الحربية  عمى أنو: " 1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  29تنص المادة  -2

سفينة تابعة لمقوات المسمحة لدولة ما، وتحمل العالمات الخارجية المميزة لمسفن الحربية التي ليا جنسية ىذه الدولة 
وتكون تحت إمرة ضابط معين رسميا من قبل حكومة تمك الدولة، ويظير اسمو في قائمة الخدمة المناسبة أو فيما 

 ".ليا، ويشغميا طاقم من األشخاص خاضع لقواعد االنضباط في القوات المسمحة النظامية يعاد
عرفتيا في  1919الطائرة العسكرية إال أن اتفاقية باريس لممالحة لسنة  1982لم تعرف اتفاقية قانون البحار لسنة  -3

حق المطاردة  حسن خطابي،صيل أنظر منيا عمى أنيا تمك التي تكون تحت إمرة عسكرية. لمزيد من التف 31المادة 
 . 179الحثيثة ....، المرجع السابق، ص 

 .180، ص المرجع نفسو -4
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لتبرير احتجاز السفينة خارج البحر اإلقميمي أن تكون الطائرة قد شاىدت السفينة مجرد 
مشاىدة وىي ترتكب االنتياك، أو ىي محل شبية في ارتكابيا إن لم تكن السفينة قد أمرت 

الطائرة نفسيا أو طائرة أخرى أو سفن تتابع المطاردة دون بالوقوف، وطوردت من قبل 
 (1)انقطاع.

 حصانة السفن الحربية ومن في حكميا من المطاردة الحثيثة: -5

تستثنى السفن الحربية والسفن الحكومية المستخدمة ألغراض غير تجارية من المطاردة       
من اتفاقية قانون البحار  96و  95ويستخمص ىذا الشرط من أحكام المادتين  (2)الحثيثة،
السابق التطرق إلييما، فمخالفة سفينة حربية أجنبية ألحد الحقوق السيادية  1982لسنة 

لمدولة الساحمية ال يعطي ىذه األخيرة الحق بمطاردة السفينة المخالفة، إنما يقتصر حقيا 
سفن المعنية بالمطاردة فإن الوبالتالي ، بمغادرة المياه اإلقميمية عمى الفورعمى مطالبتيا 

 (3)ىي السفن التجارية الخاصة، والسفن الحكومية المستعممة ألغراض تجارية فقط.

 االستمرار في المطاردة الحثيثة دون انقطاع: -6

يفيد شرط االستمرارية في جعل مطاردة الدولة الساحمية لمسفينة المخالفة متواصمة،       
إلضفاء الشرعية عمى تمديد السمطة القضائية لمدولة الساحمية إلى غاية المنطقة االقتصادية 
الخالصة والبحر العالي، وألن ىذا األمر يتعمق بحق استثنائي تعد ممارستو خرقا لمقاعدة 

وعميو حتى تكون المطاردة الحثيثة قانونية يجب  (4)التي تمنع التداخل بين القوانين، العامة
وىذا  (5)أن تكون مستمرة ومتواصمة، ألن توقفيا ألي سبب كان ال يسمح بالعودة إلييا ثانية،

                                                           
 .1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  111أنظر الفقرة السادسة من المادة  -1
 نفسيا. من االتفاقية 32إلى  30لمواد من أنظر ا -2
 .301 المرجع السابق، صعامر غسان سميمان فاخوري،  -3
 .192حق المطاردة الحثيثة ....، المرجع السابق، ص  حسن خطابي، -4
 .476المرجع السابق، ص  محمد الحاج حمود، -5
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، 1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  111ما نستشفو من خالل الفقرة األولى من المادة 
..... ال يجوز مواصمة المطاردة خارج البحر اإلقميمي أو المنطقة مى أنو: "التي تنص ع

 ". المتاخمة إال إذا كانت المطاردة لم تنقطع 

ال يمزم أن تقوم سفينة واحدة بالمطاردة بل يجوز أن تتابعيا عدة سفن أو طائرات       
أي فاصل زمني بين عمل متوالية إلى أن يتم القبض عمى السفينة المخالفة، بشرط أن ينتفي 

زمنا معينا أو مسافة  1982ولم تشترط اتفاقية قانون البحار لسنة  (1)ىذه السفن والطائرات،
إال أنيا نصت عمة وجوب إنياء المطاردة بمجرد  (2)معينة الستمرارية المطاردة الحثيثة،

ا أو البحر دخول السفينة التي تجري مطاردتيا لمبحر اإلقميمي لمدولة التي تنتمي إليي
ففي ىذه الحالة تدخل السفينة ضمن االختصاص القضائي لدولتيا  (3)اإلقميمي لدولة أخرى،

 (4)أو لمدولة التي دخمت إلى بحرىا اإلقميمي.

 المسؤولية الدولية عن المطاردة غير القانونية: -ب

تفرض صرامة الشروط المطموبة عند ممارسة حق المطاردة الحثيثة اتخاذ كافة       
االحتياطات تحت طائمة المسؤولية الدولية، خاصة وأن الدول تظير حساسية كبيرة في 
حاالت وقوع حوادث في المنطقة االقتصادية الخالصة أو البحر العالي تيم سفنا ترفع 

الحة ىي العامل المشترك في تنظيم سموك الدول في ىذه أعالميا، باعتبار أن حرية الم

                                                           
 .194المرجع السابق، ص  رين،يكفأمحسن  -1
في جنوب إفريقيا ومن استراليا إلى جنوب إفريقيا، ففي  الكاب تاونإلى  الفوكالند حدثت عدة مطاردات حثيثة من -2

يوما وىي تعتبر أول  21استمرت  Viarsaيوما وفي قضية السفينة  14استمرت المطاردة  South Tomiقضية السفينة 
 .318المرجع السابق، ص  عامر غسان سميمان فاخوري،مطاردة تم تسجيميا عبر التاريخ. لمزيد من التفصيل أنظر 

 .1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  111أنظر الفقرة الثالثة من المادة  -3
يمكن أن تتواصل المطاردة الحثيثة في البحر اإلقميمي لمدول المجاورة في حالة وجود اتفاق أو معاىدة بينيا تقضي  -4

 من التفصيل أنظر:لمزيد  .Schengenمن اتفاق االتحاد األوروبي  41بذلك، مثال ذلك ما نصت عميو المادة 
- ROELAND Jansoone, Op. Cit, pp 101 – 102.     
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المناطق البحرية، فالدولة تكون مسؤولة عن أية مطاردة يقوم بيا أعوانيا أثناء ممارسة 
مياميم بطريقة غير قانونية، ويقع عمى عاتقيا عبء التعويض عن األضرار الناجمة عن 

  (1)سموك أعوانيا.

القرن  ن المطاردة غير القانونية منذألضرار الناجمة عتعتبر مسألة التعويض عن ا      
، ونصت عمييا الفقرة 1958إال أنيا لم تطرح لمتقنين إال في إطار مؤتمر جنيف لسنة  19

، كما أكدت عمييا الفقرة 1958من اتفاقية جنيف لمبحر العالي لسنة  23السابعة من المادة 
في  " بنصيا عمى ما يمي: 1982ر لسنة حامن اتفاقية قانون الب 111الثامنة من المادة 

حالة إيقاف أو احتجاز سفينة خارج البحر اإلقميمي في ظروف ال تبرر ممارسة حق 
 ". المطاردة الحثيثة، تعوض عن أي خسارة أو ضرر يكون قد لحق بيا نتيجة ذلك

يقر نص ىذه الفقرة صراحة بوجوب تعويض أية خسارة أو ضرر تكبدتيا سفينة        
جنبية من خالل مطاردة حثيثة غير مبررة، عن طريق اإلصالح المالي لمضرر المادي أ

 (2)الحاصل، كما يمكن أن يتضمن التعويض إضافة إلى ذلك ترضية ذات مظير معنوي.

 

 

 

 

 

                                                           
 .209 – 208حق المطاردة الحثيثة ....، المرجع السابق، ص ص  حسن خطابي، -1
 1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  111أقرت المحكمة الدولية لقانون البحار استنادا إلى الفقرة الثامنة من المادة  -2

في الحصول عمى تعويض عن األضرار التي أصابتيا بصفة مباشرة وكذلك  Les Grenadines Saint-Vincent etحق دولة 
 .325المرجع السابق، ص  محمد صافي يوسف،. لمزيد من التفصيل أنظر SAIGAعن األضرار التي أصابت السفينة 
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 المبحث الثاني

 إلى المنطقة االقتصادية الخالصة البحر العالي لجزء مناالقتطاع المادي 

يترتب عمى األخذ بنظام المنطقة االقتصادية الخالصة زحف الوالية اإلقميمية لمدولة       
الساحمية، وبعد أن أقرت االتفاقية أن ثروات المنطقة االقتصادية الخالصة تمتد لتشمل القاع 
وباطن القاع، كان البد من إيجاد معيار موحد لقياس كل من المنطقة االقتصادية الخالصة 

 ف القاري.والجر 

لم يجد المؤتمرون أنسب من معيار المسافة لقياس المنطقة االقتصادية الخالصة       
والجرف القاري، لكونو يضمن التوزيع العادل لممناطق االقتصادية والجروف القارية لمدول 
حتى ولو لم يكن ليذه األخيرة جرف قاري بالمعنى الجيولوجي، خاصة في ظل االنتقادات 

لتحديد  1958لى المعايير التي اعتمدتيا اتفاقية جنيف لمجرف القاري لسنة إت التي وجي
المنطقة االقتصادية الخالصة  1982حدوده. وعمى ذلك أقرت اتفاقية قانون البحار لسنة 

ذا  كجزء مقتطع من البحر العالي وحددت اتساعيا اتجاه ىذا األخير )المطمب األول(، وا 
خالصة ال تطرح إشكاالت بالنسبة لتحديدىا باتجاه البحر العالي، كانت المنطقة االقتصادية ال

 فإن الوضع يختمف بالنسبة لتحديدىا بين الدول المتقابمة والمتجاورة )المطمب الثاني(.

 

 المطمب األول 

 اتساع المنطقة االقتصادية الخالصة باتجاه البحر العالي

ميال  200ذ اإلعالن عن إنشائيا برقم ارتبطت فكرة المنطقة االقتصادية الخالصة من      
بحريا، تكريسا لممارسة معظم دول أمريكا الالتينية في مد سيادتيا إلى ىذه المسافة، وقد 
أعطى العمماء تبريرا عمميا حول اختيار ىذا الرقم والمتمثل في أن الحد الخارجي لتيار 
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الذي يعد السبب الرئيسي والمباشر لثروات ىذه المناطق يمتد إلى ىذا  (1)، ىامبولت
االتساع، ومن ثم أصبح ىذا الرقم متداوال كثيرا وأجمعت اآلراء خالل المؤتمر الثالث لقانون 

ميال  200البحار عمى تحديد المنطقة االقتصادية الخالصة اتجاه أعالي البحار بمسافة 
اس منو البحر اإلقميمي، وبيذا أصبحت المنطقة االقتصادية بحريا من خط األساس الذي يق

الخالصة تشترك في حدودىا مع كل من البحر اإلقميمي والبحر العالي )الفرع األول(، 
وارتبطت ىذه التحديدات كقاعدة بالدول الساحمية المشكمة من أقاليم قارية، وسنرى مدى 

د المناطق االقتصادية الخالصة ليذه انطباقيا عمى الوضع الخاص بالجزر بالنسبة لتحدي
 األخيرة )الفرع الثاني(. 

البحر اإلقميمي والبحر مع لممنطقة االقتصادية الخالصة  الحدود المشتركة :الفرع األول
 :العالي

ميال بحريا قبوال كبيرا من  200القى تعيين المنطقة االقتصادية الخالصة بمسافة       
إلى تحديدىا بيذه المسافة،  1982تفاقية قانون البحار لسنة لذلك انتيت ا (2)معظم الدول،

ال تمتد المنطقة االقتصادية الخالصة إلى أكثر من منيا عمى أنو: "  57حيث نصت المادة 
 ". ميال بحريا من خطوط األساس التي يقاس منيا عرض البحر اإلقميمي 222

يتضح من خالل نص المادة المذكورة أن بداية قياس المنطقة االقتصادية الخالصة        
ىو خط األساس الذي يقاس منو البحر اإلقميمي )أوال(، ورغم توحيد خط األساس لبداية 

                                                           
ىو تيار مائي بارد يعتبره العمماء أىم موطن في العالم إلنتاج األحياء المائية واألسماك ويوجد بالقرب  ىامبولت تيار -1

 .204المرجع السابق، ص نبيل أحمد حممي، من الشواطئ المطمة عمى البيرو. لمزيد من التفصيل أنظر 
لتي تمتد مياىيا إلى ىذا الحد، بإعالن من ميال بحريا قوبل بحماس كبير خاصة من تمك ا 200االتجاه إلى تعميم حد  -2

لمصيد أمام سواحميا ومن بينيا األرجنتين، البرازيل، نيكاراغوا،  أو تحديد مناطق البحر الحكرجانب واحد تحت تسمية 
 .173المرجع السابق، ص  نبيل أحمد حممي،لمزيد من التفصيل أنظر  الشيمي، اإلكوادور، البيرو، سمفادور، األورغواي.
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إال أن اتفاقية قانون البحار لسنة  (1)قياس المنطقة االقتصادية الخالصة والبحر اإلقميمي،
الحد الداخمي لممنطقة االقتصادية الخالصة في الحد الخارجي لمبحر قد حددت  1982

اإلقميمي )ثانيا(، ونصت صراحة عمى عدم جواز امتداد خط نياية المنطقة االقتصادية 
 ميال بحريا )ثالثا(.  200الخالصة إلى أكثر من 

 مي:قياس البحر اإلقميأساس القتصادية الخالصة من خط أوال: بداية قياس المنطقة ا

خط قياس المنطقة االقتصادية الخالصة ىو ذلك الخط الذي يقاس منو بداية  لما كان      
، فإن تحديد 1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  57البحر اإلقميمي وفقا ألحكام المادة 

بداية ىذه المنطقة يتطمب الرجوع إلى القواعد تعالج وتحدد طريقة رسم خط األساس، والواردة 
من اتفاقية قانون البحار، حيث نجد ىناك طريقتين رئيسيتين  14إلى  05المواد من في 

لرسم خط األساس، ىما خط األساس العادي )أ(، وخط األساس المستقيم )ب( باإلضافة إلى 
 بعض الطرق التي تتبع في حاالت خاصة )ج(.

 خط األساس العادي:  -أ

ة العامة التي يعتمد عمييا في تحديد خط تعتبر طريقة خط األساس العادي القاعد      
 1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  (3)وتقوم ىذه الطريقة وفقا لممادة الخامسة  (2)األساس،

                                                           
جاءت المنطقة االقتصادية الخالصة لتوحيد خط األساس الذي تقاس منو جميع االمتدادات البحرية التابعة لمدولة  -1

الساحمية في اتجاه أعالي البحار، انطالقا من البحر اإلقميمي والمنطقة المتاخمة ثم المنطقة االقتصادية الخالصة والجرف 
 القاري. لمزيد من التفصيل أنظر:

KARAGIANNIS Syméon, "La succession d’Etats et le droit de la mer: Les zones maritimes de l’Etat 

successeur", R.B.D.I, Vol XXXIX, N° 02, 2006, P 464. 
 لمبحر اإلقميمي والمنطقة المتاخمة في المادة الثالثة منيا. 1958وضعت ىذه القاعدة اتفاقية جنيف لسنة  -2
باستثناء الحاالت التي تنص فييا ىذه االتفاقية عمى أنو: "  1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  05نصت المادة  -3

عمى غير ذلك، خط األساس العادي لقياس عرض البحر اإلقميمي ىو حد أدنى الجزر عمى امتداد الساحل كما ىو مبين 
 ". من قبل الدولة الساحميةعمى الخرائط ذات المقياس الكبير المعترف بيا رسميا 
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عمى رسم خط واحد متواصل عمى طول الساحل من آخر نقطة تنحسر عنيا المياه وقت 
في مختمف تعاريجو الطبيعية أدنى الجزر، بكيفية يكون فييا ىذا الخط موازيا لمساحل ويتبعو 

 (1)وأماكن بروزه وتجاويفو.

لوحظ عمى تطبيق قاعدة خط األساس العادي أنيا من شأنيا أن تثير الكثير من       
الصعوبات، إذ أنيا ال تتوافق مع جميع السواحل بسبب اختالف تضاريسيا، لذلك أتت 

 (2)واتفاقية قانون البحار بقواعد أخرى تالئم تمك السواحل. 1958اتفاقيات جنيف لسنة 

 خطوط األساس المستقيمة: -ب

وتستعمل ىذه ( 3)ىي مجموعة الخطوط التي تصل بين النقاط البارزة عمى السواحل،      
الطريقة لقياس خط أساس البحر اإلقميمي وبالتالي المنطقة االقتصادية الخالصة استثناء عن 

في المادة السابعة  1982خط األساس العادي، حيث أوضحت اتفاقية قانون البحار لسنة 
 لتي يمكن فييا إتباع طريقة خطوط األساس المستقيمة ومنيا: منيا، الحاالت ا

حيث يوجد في الساحل انبعاج عميق وانقطاع، وتوجد سمسمة من الجزر عمى امتداد  -
 (4)الساحل وعمى مسافة قريبة منو مباشرة.

 (5)في حالة السواحل شديدة التقمب بسبب وجود دلتا أو ظروف طبيعية أخرى. -

تؤدي طريقة خطوط األساس المستقيمة إلى امتداد سيادة الدولة باتجاه البحر بحسرىا       
لمساحات بحرية، ومنيا المنطقة االقتصادية الخالصة حيث يتباين اتساعيا بحسب النقاط 

                                                           
 المجمة النقدية لمقانون، " 1982الحدود البحرية في ظل اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لسنة "  لعمامري عصاد، -1

 .299، ص 2010، السنة 02، العدد والعموم السياسية

 .102المرجع السابق، ص  محمد الحاج حمود، -2
3 - SEMMAR Saad Eddine, Les délimitations internationales de la mer et la question des fonds marins, édition 

Dahlab, Alger, 1990, P 15. 
 .1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  07أنظر الفقرة األولى من المادة  -4
 أنظر الفقرة الثانية من المادة نفسيا. -5
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التي ستختارىا الدولة الساحمية عمى طول سواحميا، لذلك وضعت اتفاقية قانون البحار لسنة 
لرسم ىذه الخطوط لمحيمولة دون تعسف الدولة الساحمية في تحديدىا شروطا  1982

 تتمثل ىذه الشروط في: (1)لمجاالتيا البحرية،

 يجب أن تكون خطوط األساس موازية لالتجاه العام لمساحل. -
يجب أن تكون المناطق البحرية الواقعة ضمن ىذه الخطوط مرتبطة ارتباطا وثيقا  -

 (2)باإلقميم البري لمدولة.
يجب أن ال تستعمل خطوط األساس المستقيمة بطريقة تفصل البحر اإلقميمي لدولة  -

  (3)أخرى عن أعالي البحار أو المنطقة االقتصادية الخالصة.

 طريقة الحاالت الخاصة: -ج

إلى الطريقتين السابقتين حددت اتفاقية قانون البحار بعض األوضاع التي  باإلضافة      
 تطبق فييا طرق خاصة منيا:

عند وجود نير يصب مباشرة في البحر، يكون خط األساس خطا مستقيما عبر مصب  -
  (4)النير بين نقطتين عمى حد أدنى الجزر عمى ضفتيو.

اس يكون خطا مستقيما عمى حد عند وجود خميج تتبع سواحمو دولة واحدة خط األس -
ميال  24أقصى الجزر عمى مدخل الخميج، إذا كان اتساع ىذا المدخل ال يتجاوز 

بحريا، أما إذا تجاوز االتساع ىذه المسافة يرسم خط األساس بين نقطتين داخل 
 (5)ميال بحريا. 24الخميج تكون المسافة بينيما 

                                                           
 .19األحكام التوفيقية ....، المرجع السابق، ص لعمامري عصاد،  -1
 .1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  07أنظر الفقرة الثالثة من المادة  -2
 من المادة نفسيا. 06أنظر الفقرة  -3
 من االتفاقية نفسيا.  09أنظر المادة  -4
 . 1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  10أنظر المادة  -5
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اط التي تعتبر أبعد أجزاء المنشآت في حالة وجود ميناء يبدأ خط األساس من النق -
الدائمة في الميناء في الميناء، وال تعتبر المنشآت المقامة في عرض البحر والجزر 
الصناعية من المنشآت المرفئية الدائمة، وتدخل في حدود البحر اإلقميمي جميع 

دون ذلك  التي تكوناألحواض المخصصة لشخص وتفريغ البضائع أو رسو السفن، و 
 (1)جزئيا أو كميا وراء الحد الخارجي لمبحر اإلقميمي. واقعة

 فرقت االتفاقية بصددىا بين حالتين: (2)في حالة المرتفعات التي تنحسر عنيا المياه، -
يكون المرتفع واقعا كميا أو جزئيا عمى مسافة ال تتجاوز عرض البحر اإلقميمي  أن . أ

من البر أو من جزيرة، وفي ىذه الحالة يستخدم حد أدنى الجزر كخط أساس 
 لقياس البحر اإلقميمي والمنطقة االقتصادية الخالصة

من أن يقع المرتفع كمية عمى مسافة تتجاوز عرض البحر اإلقميمي من البر أو   . ب
جزيرة، وفي ىذه الحالة ال يكون لو أثر في تحديد االمتدادات البحرية لمدولة 

  (3)الساحمية.

ع بين أكثر من طريقة من الطرق لجما 1982أجازت اتفاقية قانون البحار لسنة       
 (4)السابقة لرسم خط األساس والتي تتناسب مع الظروف المختمفة لسواحل الدول.

 لداخمي لممنطقة االقتصادية الخالصة في الحد الخارجي لمبحر اإلقميمي:ثانيا: تحديد الحد ا

المنطقة  عمى أنو: " 1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  55تنص المادة       
االقتصادية الخالصة ىي منطقة واقعة وراء البحر اإلقميمي ومالصقة لو، يحكميا النظام 

                                                           
قانون  إبراىيم محمد العناني،. ولمزيد من التفصيل أنظر 1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  12و 11المادتين  أنظر -1

 .25البحار ...، المرجع السابق، ص 
المرتفعات التي تنحسر عنيا المياه بأنيا تمك  1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  13عرفت الفقرة األولى من المادة  -2

 ت الطبيعية المحاطة بالمياه وتعمو عميو في حالة الجزر، ولكنيا تكون مغمورة في حالة المد.المرتفعا
 .19القانون الدولي لمبحار....، المرجع السابق، ص  أحمد أبو الوفا، -3
 .1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  14أنظر المادة  -4
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القانوني المميز المقرر في ىذا الجزء، وبموجبو تخضع حقوق الدولة الساحمية وواليتيا 
 ". وحقوق الدول األخرى وحرياتيا لألحكام ذات الصمة من ىذه االتفاقية 

قد وحدت خط األساس لبداية قياس  1982بالرغم من أن اتفاقية قانون البحار لسنة       
لصة والبحر اإلقميمي، إال أنيا لم تدخل ىذا األخير ضمن كل من المنطقة االقتصادية الخا

المنطقة االقتصادية الخالصة مثمما ىو عميو الحال بالنسبة لممنطقة المتاخمة، وىذا ما 
المنطقة االقتصادية الخالصة ىي : " نصت عمى أنومنيا والتي  55ضح من خالل المادة يت

"، وبذلك يكون الحد الداخمي لممنطقة منطقة واقعة وراء البحر اإلقميمي ومالصقة لو 
االقتصادية الخالصة ىو الحد الخارجي لمبحر اإلقميمي الذي يتجسد في خط وىمي يبعد  

ميال بحريا، والذي يرسم بإتباع طريقة منحنى التماس  12عن خط األساس كقاعدة عامة بـ 
 (1))أ( أو األقواس )ب(.

 طريقة الخط الموازي: -أ

يرسم الخط الخارجي لمبحر اإلقميمي وكذلك الحد الداخمي لممنطقة االقتصادية       
الخالصة وفقا ليذه الطريقة بنقل معالم خط األساس عمى مسافة تعادل عرض البحر 
اإلقميمي بكيفية يشكل بيا خط مماثل وموازي لخط األساس يكون ىو الحد الخارجي لمبحر 

 (2)اإلقميمي.

  اس:طريقة األقو  -ب

تسمى ىذه الطريقة بطريقة منحنى التماس وتقوم عمى رسم أقواس دائرة نصف          
قطرىا عرض البحر اإلقميمي، اعتبارا من نقاط بارزة في الساحل عند أقصى الجزر وبذلك 

                                                           
 المجمية النقدية لمقانون، " 1982األمم المتحدة لقانون البحار لسنة الحدود البحرية في ظل اتفاقية "  لعمامري عصاد، -1

  .310....، المرجع السابق، ص والعموم السياسية

2 - PANACRACIO Jean-Paul, Droit de la mer, 1
ere  

édition, éd Dalloz, Paris 2010, PP 155 – 156. 
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يتكون الحد الخارجي لمبحر اإلقميمي المتمثل في الحد الداخمي لممنطقة االقتصادية  
 (1)ذه األقواس.الخالصة من مجموع ى

 ثالثا: خط نياية المنطقة االقتصادية الخالصة باتجاه البحر العالي:

االقتصادية الخالصة كذلك في حدودىا مع البحر العالي، حيث يشكل تشترك المنطقة       
الحد الخارجي لنياية المنطقة االقتصادية الخالصة بداية البحر العالي، وىذا طبعا في حالة 

الساحمية التي تقع سواحميا عمى محيط من المحيطات الكبيرة أو البحار المتسعة، التي الدول 
 (2)ميال بحريا. 400يزيد اتساعيا في مواجية ىذه الدول عن 

 1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  57و  55من خالل ربط مضمون المادتين       
ميال بحريا، ىذا إذا ما حددت  188يتضح أن اتساع المنطقة االقتصادية الخالصة ىو 

إال أنو يمكن أن يزيد عن  (3)ميال بحريا كقاعدة، 12الدولة الساحمية عرض بحرىا اإلقميمي بـ 
ميال  12إذا ما حددت الدولة الساحمية عرض بحرىا اإلقميمي بأقل من ميال بحريا  188
ميال بحريا  12ويمكن أن يضيق باتساع عرض البحر اإلقميمي استثناء بأكثر من  (4)بحريا،

وذلك في حالة وجود منشآت مرفئية، كجزء أصيل من النظام المرفئي أو في حالة المرتفعات 
 التي تنحصر فييا المياه.

                                                           
، ل شيادة الماجستير في القانون، مذكرة لني1982البحار لسنة الحدود البحرية في ظل اتفاقية قانون لعماري عصاد،  -1

 .36، ص 2010 مولود معمري، تيزي وزو كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة
 .494المرجع السابق، ص  محمد رفعت عبد المجيد، -2

3 - LADREIT DE LACHARRIER Rene, "La zone économique français de 200 mail", A.F.D.I, Vol 22, 1976, 

PP 641 – 642.     
بحدىا كأن تحدده بمسافة ثالثة أميال بحرية فتصبح مساحة المنطقة االقتصادية الخالصة إذا ما حددتيا الدولة الساحمية  -4

 ميال بحريا. 197األقصى 
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طريقة رسم الحد الخارجي لممنطقة  1982لم تتناول اتفاقية قانون البحار لسنة       
واكتفت بالنص عمى عدم جواز امتداده لألكثر  (1)القتصادية الخالصة اتجاه أعالي البحار،ا

ميال بحريا من خط األساس، ألن ذلك يعتبر تعديا عمى مياه أعالي البحار أو  200من 
وأمام عدم تحديد طريقة رسم الحد الخارجي لممنطقة االقتصادية الخالصة ( 2)المنطقة الدولية،

 (3)عادة إلى طريقة الخط الموازي أو طريقة األقواس باعتبارىا أكثر دقة وعدالة.يتم المجوء 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 بحريا. لممزيد من التفصيل أنظر: ميال 200دولة مدت منطقتيا االقتصادية الخالصة إلى مسافة  74حوالي  -1

ORREGO VICUNA Francisco, La zone économique exclusive dans la législation et la pratique des Etats, In 

Droit de la mer II, éd A. Pedone, Paris, 1990, PP 06 – 07. 

إذا عمى معيار المسافة لتحديد المنطقة االقتصادية الخالصة، حيث يقول  1982اعتمدت اتفاقية قانون البحار لسنة  -2
معيار المسافة  –إنو أمر محمود في حد ذاتو لما يتميز بو ىذا المعيار "  :في تقييمو لذلك إبراىيم محمد العنانياألستاذ 

من حيث توزيع المناطق االقتصادية بالتساوي بين  –إلى حد ما  –الة من وضوح مانع ألي لبس أو تحايل وفيو عد –
جميع الدول الشاطئية التي تسمح شواطئيا من حيث االتساع بذلك، وىو أفضل من األخذ بمعيار يقوم عمى عمق المياه 

خالصة تعيينا واضحا وحده أو يقوم عمى االعتبار الجغرافي وحده، من حيث أنو ييسر تعيين حدود المنطقة االقتصادية ال
  ". وعمميا

 .134األحكام التوفيقية .....، المرجع السابق، ص  لعمامري عصاد، -3
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 (1) (:21الشكل رقم )

 

( موقع المنطقة االقتصادية 01بين ىذا الرسم البياني الموضح في الشكل رقم )ي     
ميال بحريا بالمقارنة  200الخالصة المقاسة من خط أساس قياس البحر اإلقميمي إلى مسافة 

)المياه الداخمية،  1982اتفاقية قانون البحار لسنة مع المناطق البحرية األخرى التي أقرتيا 
 المنطقة المتاخمة، الجرف القاري، أعالي البحار، المنطقة(.البحر اإلقميمي، 

 
                                                           
1- http://cartographiie.aires-marines.fr/sites/delimitations_ espace_maritime. 
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  مناطق االقتصادية الخالصة لمجزر:: الالفرع الثاني 

أثار موضوع الجزر جدال كبيرا خالل مناقشات المؤتمر الثالث لقانون البحار، ورغم       
قد تطرقت إلى ىذا  1958أن اتفاقية جنيف لمبحر اإلقميمي والمنطقة المتاخمة لسنة 

قد تضمنت الكثير من األحكام الجديدة  1982قانون البحار لسنة إال أن اتفاقية ( 1)الموضوع،
جاءت في شكل أحكام توفيقية بين االتجاه الذي يقوم عمى وجوب المساواة بيذا الخصوص 

واتجاه آخر يقوم ( 2)بين الجزر واألقاليم القارية، بالنسبة المتداد المجال البحري لكل منيما.
عمى وجوب التمييز بين الجزر واألقاليم القارية، ذلك أنو يجب أال تنطبق القواعد العامة 

ذه االتفاقية عمى كافة الجزر أيا كان شكميا أو حجميا أو خصائص المنصوص عمييا في ى
 121ويتجمى االتجاه التوفيقي الذي انتيجتو االتفاقية من خالل نص مادتيا ( 3)الحياة فييا.

الجزيرة ىي رقعة من األرض متكونة "  عمى أنو: والتي عرفت الجزر في فقرتيا األولى
"، وقد منحت االتفاقية الجزيرة بيذا  ي حالة المدطبيعيا ومحاطة بالمياه وتعمو عميو ف

المفيوم من خالل فقرتيا الثانية من نفس المادة بحرا إقميميا ومنطقة متاخمة ومنطقة 
إال أن  اقتصادية خالصة وجرفا قاريا، وفقا ألحكام االتفاقية المنطبقة عمى األقاليم البرية.

ليس لمصخور  " :ء عن ذلك بنصيا عمى أنوالفقرة الثالثة من المادة نفسيا أوردت استثنا
التي ال تييئ استمرار السكنى البشرية أو استمرار حياة اقتصادية خاصة بيا، منطقة 

"، ومؤدى ىذه الفقرة ىو قصر تمتع مثل تمك الصخور اقتصادية خالصة أو جرف قاري 

                                                           
من اتفاقية جنيف لمبحر اإلقميمي والمنطقة المتاخمة لمجزر بحرا إقميميا ومنطقة  10الفقرة األولى من المادة  أعطت -1

عمى تمتع الجزر  1958)ب( من المادة األولى من اتفاقية الجرف القاري لسنة  2متاخمة خاصة بيا، كما نصت الفقرة 
 بجرف قاري. 

المقدم من دولة فيجي ونيوزيمندا وتونغا وساموس في الوثيقة رقم: أنظر عمى سبيل المثال مشروع المواد  -2
Doc.A/CONF.62/C.2/L.30                                                                                                           

وكذلك  Doc.A/CONF.62/C.2/L.55رقم: راجع عمى سبيل المثال المشروع التركي عن نظام الجزر في الوثيقة  -3
 Doc.A/CONF.62/C.2/L.53مشروع رومانيا المقدم في الوثيقة رقم: 
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خالصة أو  ببحر إقميمي ومنطقة متاخمة فقط، حيث يحظر عمييا التمتع بمنطقة اقتصادية
 (1)جرف قاري.

( 2)،1958أضافت عمى اتفاقيات جنيف لسنة  1982قانون البحار لسنة إذا فاتفاقية       

ما يستتبعو إمكانية تمتع الدولة ( 3)بمنطقة اقتصادية خالصة، 121تمتع الجزر بمفيوم المادة 
الممموكة ليا. ويستتبع الساحمية بمناطق والية بحرية تأخذ في االزدواج كمما كثرت الجزر 

في منطقتيا  1982ذلك تمتعيا بكافة الحقوق المخولة ليا بموجب اتفاقية قانون البحار لسنة 
االقتصادية الخالصة، سواء كانت الجزيرة عبارة عن دولة قائمة بذاتيا أم كانت تابعة لدولة 

 (4)ذات إقميم بري.

قد أقرت  (5)زر المشكمة لألرخبيل المحيطي،ما تجدر اإلشارة إليو في ىذا المقام أن الج      
الرابع، وتطبق  جزئيانظام قانوني جديد خاص بيا في  1982ليا اتفاقية قانون البحار لسنة 

                                                           
، مجمة العموم القانونية واالقتصادية، " القانون الدولي الجديد لمبحار والجزر العربية لمبحر األحمر"  حازم محمد عتمم، -1

  .237، جامعة عين شمس، ص 1990 جانفي وجويمية،  32، السنة الثانيو  األولالعدد 
 ونقصد بيا اتفاقية جنيف لمبحر اإلقميمي والمنطقة المتاخمة واتفاقية جنيف لمجرف القاري. -2
 –غني عن البيان أن تمتع الجزر بتمك المناطق البحرية ال يمكن تصوره كقاعدة عامة إال في حالة وقوع الجزر ذاتيا  -3

خارج نطاق البحر اإلقميمي وفي منطقة يتجاور موقعيا مسافة تبعد عن ضعف عرض البحر اإلقميمي،  –كميا أو جزئيا 
ألن وقوع مثل تمك الجزر في نطاق البحر اإلقميمي أو في منطقة ال يتجاوز موقعيا مسافة ضعف عرض البحر اإلقميمي، 

       إبراىيم محمد العناني،زيد من التفصيل أنظر يستتبع المجوء في ىذه الحالة إلى طريقة خطوط األساس المستقيمة. لم
، جامعة 1976، جانفي 18، العدد األول، السنة مجمة العموم القانونية واالقتصادية، " دراسات في القانون الدولي لمبحر" 

 .390عين شمس، ص 
فالجزر إما أن تكون تابعة إلقميم بري أي من الناحية السياسية تدخل تحت سيادة دولة قارية أو قد تكون الدولة مكونة  -4

من جزيرة أو عدة جزر، ومثال عمى ذلك مالطا دولة مكونة من عدة جزر، دولة قبرص ىي عبارة عن جزيرة. لمزيد من 
 . 277 – 276...، المرجع السابق، ص ص مبحار القانون الدولي ل أحمد أبو الوفا،التفصيل أنظر 

بين الجزر المنفردة وتسمى كذلك المنعزلة وىي الجزر التي تتواجد دون ما  1982لسنة ميزت اتفاقية قانون البحار  -5
عالقة بينيا، سواء من حيث القرب أو االرتباط الجغرافي، فيي ليست قريبة من بعضيا بدرجة تسمح لمنظر إلييا ككل ال 
يتجزأ ويطبق عمييا نفس النظام القانوني لألقاليم القارية، وبين الجزر المكونة لألرخبيل المحيطي التي يقصد بيا مجموعة 
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بما في ذلك طريقة تحديد المنطقة االقتصادية  (1)عمييا األحكام الخاصة بيذا الجزء،
، والتي تعني 47بينة في المادة الخالصة، التي يبدأ قياسيا من خطوط األساس األرخبيمية الم

رسم خطوط أساس أرخبيمية مستقيمة تربط بين أبعد النقاط في أبعد الجزر وبين الشعاب 
  (3)منيا. 48وفقا لما نصت عميو المادة  (2)،المتقطعة االنغمار في األرخبيل

  

 المطمب الثاني

  المتجاورةالمتقابمة أو تحديد المناطق االقتصادية الخالصة بين الدول  

تتعمق ىذه الحالة بوضع آخر ينصرف إلى وجود دولتين ساحميتين أو أكثر يجاور       
 ميال 400بعضيما البعض أو يقابل بعضيما البعض، يفصل بينيما بحر يقل اتساعو عن 

 ميال 200، فال تستطيع أي من تمك الدول أن تمد منطقتيا االقتصادية الخالصة إلى ابحري
ما تبقى يقل عن ذلك لمدولة األخرى، لذلك شيد المؤتمر الثالث لقانون البحار  ، وتتركابحري
 74(، إلى حين التوصل إلى صياغة نص المادة الفا كبيرا حول ىذه المسألة )الفرع األولخ

 (.)الفرع الثاني 1982ية قانون البحار لسنة من الجزء الخامس من اتفاق

                                                                                                                                                                                     

ثيقة الترابط بينيا، بحث من الجزر بما في ذلك أجزاء الجزر والمياه الواصمة بينيا والتضاريس الطبيعية األخرى التي تكون و 
حازم  قائما بذاتو، أو التي تكون من الوجية التاريخية اعتبرت كذلك. لمزيد من التفصيل أنظر كيانا جغرافيا واقتصاديا تشكل
 .226المرجع السابق، ص  عتمم، محمد

 عمى األرخبيالت المحيطية. 1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  54إلى  46تنطبق المواد من  -1
 ، وكذلك أنظر: 47من التفصيل عن كيفية رسم خطوط األساس األرخبيمية أنظر نص المادة  لمزيد -2

SEMMAR Saad Eddine, Op, Cit,  pp 15 – 16. 

 أنظر كذلك: -
LARABA Ahmed, "L’avènement d’une nouvelle catégorie de droit international de la mer: L’Etat archipel", 

R.A.S.J.E.P, Vol XXI, N° 10, Mars 1984, P 15. 

يقاس عرض البحر اإلقميمي والمنطقة المتاخمة عمى أنو: "  1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  48تنص المادة  -3
 ".47والمنطقة االقتصادية الخالصة والجرف القاري من خطوط األساس األرخبيمية المرسومة وفقا لممادة 
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بالتقابل  ف حول تحديد المناطق االقتصادية الخالصةر الثالث واالختال: المؤتمالفرع األول
 أو التجاور:

امتد الخالف حول مسألة تحديد حدود المنطقة االقتصادية الخالصة والجرف القاري،       
بين الدول ذات السواحل المتقابمة أو المتجاورة طيمة دورات المؤتمر الثالث لقانون البحار 

ذلك  ولعل مرد (1)المتعاقبة لعدم التوصل إلى حل توفيقي يقرب وجيات النظر المتعارضة،
 (2)الظروف الجغرافية والجيولوجية لمدول الساحمية.ىو اختالف 

رغم اتفاقيما عمى ضرورة وحدة  –انقسمت الدول المؤتمرة إلى اتجاىين متعارضين       
قواعد التحديد بين المنطقة االقتصادية الخالصة والجرف القاري، وكذا اتفاقيما عمى منح 

نصب خاصة حول المعايير الواجب لكن مكمن الخالف كان ي –تفاق األطراف األولوية ال
 األخذ بيا لتعيين الحدود البحرية. 

عطائيا األولوية عند        يرى االتجاه األول بضرورة األخذ بقاعدة األبعاد المتساوية وا 
تعيين الحدود البحرية، وتستند ىذه المجموعة في تأييد رأييا عمى القواعد الدولية المدونة في 

                                                           
التي ليا فضل كبير في فرض فكرة المنطقة االقتصادية الخالصة عمى المجتمع الدولي، لم  77حتى بالنسبة لمجموعة  -1

التوصل إلى اتفاق يحقق  -دولة  102حيث وصل عددىا إلى  -تستطع بالرغم من سيطرتيا العددية عمى المجتمع الدولي 
 محمد رفعت عبددولة. لمزيد من التفصيل أنظر  18وعة سوى مصالحيا، إذ لم تتفق حول فكرة التحديد من ىذه المجم

 . راجع كذلك في ىذا الشأن مشروع المواد المقدم في الوثيقة رقم: 500المرجع السابق، ص  المجيد،
Doc.A/CONF.62/C.2/L.82 

سواحميا عمى بحار مغمقة تختمف نظرة الدول التي تقع سواحميا في اتجاه المحيطات الواسعة عن نظرة الدول التي تقع  -2
أو شبو مغمقة، كما أن نظرة الدول األرخبيمية التي تمتد جزرىا في اتجاه المحيطات لمسافات واسعة تتعارض ووجية نظر 

 محمد رفعت عبد المجيد، الدول التي تواجو سواحميا ىذه الجزر أو التي تقع عمى مقربة منيا. لمزيد من التفصيل أنظر
حول نظام قانوني لمبحار ذات الطبيعة الخاصة "  عصام الدين مصطفى بسيم،كذلك  أنظر. 500المرجع السابق، ص 

 153، ص ص 1981، السنة 37المجمد  ،المجمة المصرية لمقانون الدولي، ، البحار المحصورة وسبو المحصورة "المميزة
– 163. 
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ومدىا لتشمل المنطقة  (1)،1958جنيف لمجرف القاري لسنة من اتفاقية  06المادة 
االقتصادية الخالصة. أما االتجاه الثاني فيرى أن تعيين الحدود البحرية يجب أن يتم وفقا 
عطائيا األولوية عمى قاعدة األبعاد المتساوية نظرا لقصور ىذه األخيرة  لمبادئ اإلنصاف وا 

واستندوا إلى بعض القرارات الصادرة عن  (2)ت.لموصول إلى العدالة في كثير من الحاال
ونظرا الستمرار المناقشات حتى نياية الدورة العاشرة من المؤتمر دون ( 3)المحاكم الدولية،

بعد  تومي كووخوفا من تعرض المؤتمر بكاممو لمخطر بادر رئيس المؤتمر السيد ( 4)جدوى.
التشاور مع عدد من الوفود إلى إعداد صيغة جديدة واضعا في اعتباره التوافق الجوىري بين 

حول الجرف القاري وبين المبادئ المنصفة في  1958من اتفاقية جنيف لسنة  06المادة 

                                                           
لتحديد الحدود البحرية بين الدول بالتقابل أو التجاور  1958من اتفاقية جنيف لمجرف القاري لسنة  06اعتمدت المادة  -1

عمى منح األولوية لتفاق األطراف أوال وعند عدم وجوده أو عدم التوصل إليو فيتم التحديد عمى أساس طريقة األبعاد 
الذي يفصل بين الجدول المتقابمة، بحيث تكون كل نقطة فيو عمى أبعاد المتساوية، والتي تعتمد عمى طريقة خط الوسط 

متساوية من نقاط محددة عمى خطوط األساس التي يقاس منيا عرض البحر اإلقميمي لمدولتين أو طريقة خط تساوي البعد 
األساس التي يقاس منيا  بالنسبة لمدول المتجاورة والتي تكون كل نقطة منو عمى أبعاد متساوية من نقاط معينة عمى خطوط

عرض البحر اإلقميمي لمدولتين، ما لم توجد ظروف خاصة بالنظر إلى اعتبارات جغرافية أو تاريخية أو اقتصادية تأخذ 
. ولمزيد من التفصيل حول ىذا 1958من اتفاقية جنيف لمجرف القاري لسنة  06بعين االعتبار. أنظر نص المادة 

تطور مفيوم االمتداد القاري، المجمة الجزائرية لمعموم القانونية واالقتصادية والسياسية،  س،كرا إدريو ب كذلك الموضوع أنظر
 .   872 – 871، ص ص 1988، 04و  03العدد 

 . 206تقارير عن المؤتمرات الدولية واإلقميمية .....، المرجع السابق، ص  العوضي،عبد اهلل بدرية  -2
عمى وجوب تعيين حدود الجرف  1969فيفري  20أكد حكم محكمة العدل الدولية في قضية بحر الشمال الصادر في  -3

وفقا لمبادئ العدالة. حيث أخذت المحكمة بمعيار  –ألمانيا، الدانمرك، ىولندا  –القاري بين الدول المشاطئة لبحر الشمال 
لخاصة، لموصول إلى غاية واحدة وىي أن يتم التحديد وفق المبادئ خط تساوي البعد مع األخذ بعين االعتبار الظروف ا

القانون الدولي لمحدود، األسس والتطبيقات، الجزء الثاني، ديوان  عمر سعد اهلل، لمزيد من التفصيل أنظر المنصفة.
  .142، ص 2003المطبوعات الجامعية، الجزائر 

امتد الخالف أيضا إلى الترتيبات المؤقتة لتعيين الحدود لحين التوصل إلى الحل النيائي وكذا طبيعة إجراءات تسوية  -4
تقارير عن المؤتمرات الدولية واإلقميمية... المرجع  العوضي،عبد اهلل بدرية الحدود البحرية. أنظر لمزيد من التفصيل 

 .209 – 206السابق، ص ص 
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وانتقمت إلى االتفاقية  (1)القانون الدولي العرفي، والتي القت ترحيبا واسعا في المؤتمر،
 .1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  74لمادة بموجب ا

التقابل أو التجاور وفق نص المادة بد المناطق االقتصادية الخالصة : تحديالفرع الثاني
 :1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  74

 :أنو عمى 1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  74تنص المادة 

تعيين حدود المنطقة االقتصادية الخالصة بين الدول ذات السواحل  يتم -1" 
المتقابمة أو المتالصقة عن طريق االتفاق عمى أساس القانون الدولي كما أشير إليو 

من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية، من أجل التوصل إلى حل  38في المادة 
 منصف،

ترة معقولة من الزمن لجأت الدول إذا تعذر التوصل إلى اتفاق في غضون ف -2
 ".المعنية إلى اإلجراءات المنصوص عمييا في الجزء الخامس عشر، ......

بتحميل ىذا النص نالحظ أنو أغفل ذكر المعايير الواجبة في تعيين الحدود البحرية       
قتصار كمية، وذلك كحل توفيقي تفاديا ألي انتقاد يوجو إليو من المجموعات المتعارضة، واال

عمى أن يتم تعيين حدود المناطق االقتصادية الخالصة بالتقابل أو التجاور باالتفاق، طبقا 
وبذلك جعل االتفاق كأساس ( 2)لقواعد القانون الدولي العام بيدف التوصل إلى حمول منصفة.

  (3)وجوىر لتحديد المناطق االقتصادية الخالصة بين الدول المتقابمة أو المتجاورة.
                                                           

يتم تعيين حدود المنطقة االقتصادية الخالصة أو الجرف القاري بين الدول ذات جاء ىذا النص التوفيقي كاآلتي: "  -1
من النظام  38السواحل المتقابمة أو المتالصقة عن طريق االتفاق عمى أساس القانون الدولي كما أشير إليو في المادة 

المرجع السابق، ص  محمد الحاج حمود،". نقال عن  لى حل منصفاألساسي لمحكمة العدل الدولية من أجل التوصل إ
383. 

 .348االمتداد القاري .......، المرجع السابق، ص  إبراىيم محمد العناني، -2
 .1958وىو بيذا أخذ بذات المبدأ العام الذي سبق وأن أقرتو اتفاقيات جنيف لسنة  -3
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تمجأ الدول المتنازعة  (1)في حالة عدم التوصل إلى اتفاق خالل فترة معقولة من الزمن،      
لسنة  إلى اإلجراءات المنصوص عمييا في الجزء الخامس عشر من اتفاقية قانون البحار

يضع في الفرع األول منو التزاما عمى  والذي( 2)، والمتعمق بتسوية المنازعات البحرية.1982
الدول المتنازعة أن تسوي نزاعيا الحدودي بالوسائل السممية، التي تم تحديدىا في المواد 

 .1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  (3) 280و 279

اإلجراءات اإللزامية التي تؤدي إلى قرارات ممزمة، وذلك  أما الفرع الثاني منو فتناول      
حالة النزاع بناء عمى طمب أي من األطراف المتنازعة إلى المحاكم صاحبة بإ

 اآلتي: في فقرتيا األولى حسب الترتيب  287حددتيا المادة  التي (4)االختصاص،

 المحكمة الدولية لقانون البحار المنشأة وفقا لممرفق السادس،  -"

 محكم العدل الدولية،  -
   (5)". .......تحكيم مشكمة وفقا لممرفق السابع محكمة -

                                                           
" ىو تعبير غير محدد، وقد يكون منفذا لكثير من  فترة معقولة من الزمنأن تعبير "  إبراىيم محمد العنانييرى األستاذ  -1

 الخالفات بين الدول المعنية، لذلك كان البد من تحديد ىذه الفترة في االتفاقية لتكون قاعدة تمتزم بيا الدول.
2 - VINCENT Philippe, Op, Cit, p 95.  

فيما يخص الطرق الودية في تسوية النزاع إلى نص الفقرة  1982قانون البحار لسنة من اتفاقية  279تحيمنا المادة  -3
من ميثاق األمم المتحدة والتي عددتيا عمى سبيل المثال، كالمفاوضات، التحقيق، الوساطة، التوفيق،  33األولى من المادة 

عمى حق أي طرف في المجوء  1982ار لسنة من اتفاقية قانون البح 280التحكيم، التسوية القضائية، بينما نصت المادة 
 إلى أي وسيمة سممية من اختياره.

التي تضع تسوية المنازعات كطريق احتياطي لحل مشاكل التحديد، إذ نصت عميو في وىذا عمى عكس اتفاقية جنيف  -4
ي الستغالل الثروة النظام القانون كامل عمارة،أسامة محمد أنظر بروتوكول منفصل عن االتفاق. لمزيد من التفصيل 

 .152، ص 1980المعدنية الممتدة عبر الحدود الدولية، الشركة المتحدة لمنشر والتوزيع، القاىرة 
محكمة تحكيم خاصة مشكمة وفقا لممرفق الثامن لفئة أو أكثر لفئات المنازعات  287الفقرة األولى من المادة  أضافت -5

محمد المولدي المحددة فيو وال تدخل منازعات الحدود البحرية ضمنيا. لممزيد من التفصيل حول ىذا الموضوع أنظر 
، " نون البحار والدور الذي ينتظر المحكمة الدولية لقانون البحارتسوية المنازعات في اتفاقية األمم المتحدة لقا" ، مرسيط

 .37 – 36، ص ص 1989تونس ، المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمومقانون البحار الجديد والمصالح العربية، 
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وأخيرا البد من اإلشارة إلى التدابير المؤقتة التي نصت عمييا الفقرة الثالثة من          
، حيث تمجأ الدول المتنازعة إلى وضع 1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  74المادة 

المنطقة االقتصادية الخالصة، وبمقتضى   ترتيبات مؤقتة ريثما يتم التعيين النيائي لحدود
ىذه الترتيبات يمتنع األطراف عن القيام بأي عمل من شأنو تعريض االتفاق النيائي لمخطر، 
وىذا ال يمنع من القيام ببعض التدابير ذات الطابع العممي والتي تتعمق بإدارة القطاع أو 

 (1)استثمار ثرواتو بطريقة يتفق عمييا األطراف.

 

                                                           
القانون الدولي لمبحار، دراسة في ضوء أحكام اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، دار  عبد الكريم عوض خميفة، -1

 .79، ص 2013الجامعة الجديدة، اإلسكندرية 
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 خاتمة:

قامت المنطقة االقتصادية الخالصة في البداية عمى فكرة بسيطة، وىي حق الدول       
الساحمية النامية في إنشاء منطقة صيد ساحمية تستفيد من خالليا باستغالل مواردىا الحية، 
وبعد أن أخفقت ىذه الدول في إقرار ىذه الفكرة في القانون الدولي اإلتفاقي من خالل مؤتمري 

ول والثاني، أتيحت ليا الفرصة من جديد من خالل المؤتمر الثالث لقانون البحار، جنيف األ
ولكن ىذه المرة بحسابات وترتيبات جديدة تختمف عما كان عميو الحال في مؤتمري جنيف 

 األول والثاني.

جاء مفيوم المنطقة االقتصادية الخالصة خالل المؤتمر الثالث لقانون البحار مغايرا       
ة إنشائيا، حيث ظيرت عدة جبيات تدخمت في وضع النظام القانوني ليذه المنطقة لفكر 

البحرية الجديدة، والذي لم يقم عمى قواعد قانونية مدروسة سابقا بقدر ما ساىمت سياسة 
 التوفيق بين المصالح المتعارضة لمدول في إقامتو. 

سيادية عمى ثروات ىذه إرضاء الدول الساحمية النامية منحت ليا حقوق  وبيدف      
المنطقة شممت عمود الماء وتجاوزتيا إلى الثروات الطبيعية لمقاع وباطن القاع، أدت إلى 
تداخل المنطقة االقتصادية الخالصة مع منطقة الجرف القاري، ىذا التداخل الذي فرضتو 

ي الذي يحكم ، أدى إلى وقوع إشكالية في فيم النظام القانون2891اتفاقية قانون البحار لسنة 
 122المنطقة البحرية التي تجمع الجرف القاري والمنطقة االقتصادية الخالصة في حدود 

ميال بحريا، كنا في غنا عنو لو أن االتفاقية أعمنت أن ثروات المنطقة االقتصادية الخالصة 
 تشمل عمود الماء فقط، خاصة في ظل اعترافيا بأن الجرف القاري ىو امتداد طبيعي إلقميم

 الدولة. 

وفي سبيل التوفيق بين المصالح المتعارضة دائما، ظيرت مشكمة أخرى واجيتيا الدول       
في إطار إقامة النظام القانوني لممنطقة االقتصادية الخالصة، حيث سمح تكتل الدول غير 

تسميتيا  أو يمكن - الساحمية والدول المتضررة جغرافيا بحصوليا عمى بعض الحقوق
في إطار استغالل الموارد الحية ليذه المنطقة، حقوق أقل ما يقال عنيا أنيا  –ات باالمتياز 

يكتنفيا الغموض خاصة وأن ممارستيا تبقى في كل األحوال خاضعة لمسمطة التقديرية لمدولة 
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ن أقرتيا ىذه األخيرة فإنيا تكون في إطار ترتيبات إقميمية أو دون إقميمية،  الساحمية، وحتى وا 
؟. ىذا عدا عن الصعوبة في تحديد الدول  ه الترتيبات وما ىي ضوابطيافما ىي ىذ

المتضررة جغرافيا، والتي تساوت حقوقيا مع مجموعة الدول غير الساحمية في حين كان 
 يتطمب األمر التمييز بينيما.

 الساحمية، بقي النظام القانوني لممنطقةغير إرضاء الدول البحرية الكبرى والدول  وألجل      
االقتصادية الخالصة محتفظا بالحريات األساسية ألعالي البحار، التي أقيمت المنطقة 

 299االقتصادية الخالصة عمى حساب االقتطاع المادي لجزء كبير منيا، والذي وصل إلى 
% من مناطق أعالي البحار كمناطق  53ميال بحريا مسافة سمحت بأن تصبح حوالي 

افة إلى االمتيازات التي تحققت لمدول الجزرية بالحصول ىذا باإلض (1)اقتصادية خالصة،
عمى مناطق اقتصادية مزدوجة كمما كثرت الجزر الممموكة ليا، زد عمى ذلك المناطق 
االقتصادية الخالصة الكبيرة التي تقررت لمدول األرخبيمية، والتي سمحت باقتطاع مساحات 

في حالة تحديد المناطق االقتصادية واسعة من البحر العالي، ىذه المساحات التي تنعدم 
إلى تبني  2891بالتقابل أو التجاور بين الدول. حيث لم تتوصل اتفاقية قانون البحار لسنة 

 معايير واضحة بشأنيا، مما أدى إلى حدوث عدة منازعات بين الدول بيذا الخصوص.

فييا االعتبارات كل تمك المسائل كان يجب دراستيا عمى أسس عممية وقانونية تراعى       
الجغرافية لمناطق العالم المختمفة، والشك أن ىذا األمر كان صعبا عمى المؤتمر الثالث 

لسياسيين ىم لقانون البحار تحقيقو رغم خروجو بأعظم اتفاقية في تاريخ قانون البحار، ألن ا
الذي أقل ما األكبر في صياغة النظام القانوني لممنطقة االقتصادية الخالصة،  من َلعب الدور

يقال عنو أنو نظام ىجين كونو قائم عمى مزيج من األحكام القانونية لمختمف المناطق 
 البحرية مما جعل منو نظاما متميزا.

إال أن التميز ال يعني بالضرورة عدم وجود بعض الثغرات القانونية في النظام القانوني       
الفصل فييا  2891اقية قانون البحار لسنة لممنطقة االقتصادية الخالصة، التي لم تستطع اتف

بطريقة واضحة ودقيقة، لذلك نقترح إعادة النظر في بعض األمور انطالقا من النقطة التي 

                                                           
 .122المنطقة االقتصادية الخالصة البحرية ......، المرجع السابق، ص  إبراهيم محمد العناني، -1
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بدأنا بيا بحثنا وىي أن قواعد القانون الدولي بحاجة دائمة إلى التغير والتطور لمسايرة 
 مختمف المستجدات والظروف.

ادة النظر في مشاركة الدول المتضررة جغرافيا والدول غير إع ىذا السياق نقترحفي       
الساحمية في موارد المنطقة االقتصادية الخالصة، بصورة تحقق أكثر عدالة وانصاف بين 
جميع الدول، خاصة في ظل المساحة الكبيرة المقتطعة من البحر العالي، ومن ذلك التمييز 

حمية، فيما يتعمق بيذه المشاركة ذلك أن الدول بين الدول المتضررة جغرافيا والدول غير السا
 المتضررة جغرافيا ىي في األصل دول ساحمية.

كما نرى ضرورة سد الفراغ القانوني المتعمق بالحقوق المتبقية في المنطقة          
االقتصادية  الخالصة، فبالرغم من أن االتفاقية كانت قد دعت إلى تطبيق مبادئ اإلنصاف 

لتي لم تسند فييا إلى الدولة الساحمية أو إلى دول أخرى، حقوقا أو والية في في الحاالت ا
المنطقة االقتصادية الخالصة، وينشأ فييا نزاع بين مصالح الطرفين إال أن المحاكم في 
بعض األحيان تجد صعوبة كبيرة لمفصل في ىذا الموضوع كما ىو عميو الحال في قضية 

 . SAIGAالسفينة 

باإلضافة إلى ضرورة وضع معايير واضحة ودقيقة لمفصل في موضوع تحديد        
المناطق االقتصادية الخالصة، بين الدول المتقابمة والمتجاورة وذلك من خالل مشاركة خبراء 

بالتنسيق مع الخبراء القانونيين كل في مجال اختصاصو،  في عمم الجيولوجيا والجغرافيا
 تكفل حقوق جميع األطراف.إليجاد معايير دقيقة 
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  راجعــــــــــــائمة المـــــــــق
 المراجع بالمغة العربية:  -1

 أوال: الكتب:

النظام القانوني الستغالل الثروة المعدنية الممتدة عبر  كامل عمارة،محمد أسامة  -1
 .1980الدولية، الشركة المتحدة لمنشر والتوزيع، القاىرة  الحدود

الصيد  –المالحة البحرية  –المبادئ العامة  -قانون البحار  العناني، محمد إبراهيم -2
  .1985البحري، دار الفكر العربي، القاىرة 

أحاكم القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضيا  إبراهيم محمد الدغمة، -3
 .1987خارج حدود الوالية الوطنية، دار النيضة العربية، القاىرة 

 .1999، دون دار النشر، القاىرةالقانون الدولي العام،  أحمد محمد رفعت، -4

 القانون الدولي لمبحار عمى ضوء أحكام المحاكم الدولية والوطنية أحمد أبو الوفا، -5
 .2006، الطبعة الثانية، دار النيضة العربية، القاىرة 1982وسموك الدول واتفاقية سنة 

، القانون الدولي لمبحار في الخميج العربي، دار التأليف، بدرية عبد اهلل العوضي -6
  .1977الكويت 

مع  1982القانون الدولي لمبحار وفقا التفاقية قانون البحار لعام  إبراهيم الراوي، جابر -7
 .1989دراسة عن الخميج العربي، المكتبة الوطنية، بغداد 

النظام القانوني لمجرف القاري دراسة تطبيقية عمى منطقة الخميج  راشد فهيد المري، -8
 .2012العربي، دار النيضة العربية، القاىرة 

القانون الدولي لمبحار، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان  سهيل حسين الفتالوي، -9
2009. 
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القانون الدولي لمبحار، دراسة ألىم أحكام اتفاقية األمم المتحدة  صالح الدين عامر، -11
 .2000، الطبعة الثانية، دار النيضة العربية، القاىرة 1982لقانون البحار لعام 

مستقبل الخميج العربي في ضوء قانون البحار الدولي  السامرائي،ضاري رشيد  -11
 .1990الجديد، د. د. ن، د ب ن، 

الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الثاني، القانون الدولي  عبد الكريم عموان، -12
 .1997المعاصر، مكتبة الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان 

القانون الدولي لمبحار والمشكالت البحرية العربية، منشأة  عبد المنعم محمد داوود، -13
 .1999المعارف، اإلسكندرية 

القانون الدولي لمحدود، األسس والتطبيقات، الجزء الثاني، ديوان  عمر سعد اهلل، -14
 .2003المطبوعات الجامعية الجزائر 

ولي الجديد لمبحار، االتجاىات الحديثة في القانون الد عبد المعز عبد الغفار نجم، -15
 .2006 دار النيضة العربية، القاىرة

البحر األبيض المتوسط بين السيادة والحرية، دار ىومة لمنشر  عبد القادر شربال، -16
 .2009والتوزيع، الجزائر 

دراسة في ضوء اتفاقية ) مشكالت الصيد في أعالي البحار عبد اهلل محمد الهواري، -17
واالتفاقيات الدولية ذات الصمة بغرض وضع  1982البحار لسنة األمم المتحدة لقانون 

 .2009، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية (تنظيم قانوني لمصيد في أعالي البحار

الدول الحبيسة وحقوقيا في المناطق البحرية بين  عبد الرؤوف جاد حسين عيوش، -18
لموالية الوطنية لمدول والمناطق  )المناطق الخاضعة يةالقانون الدولي والشريعة اإلسالم
 .2010دار النيضة العربية، القاىرة  ،الخارجة عن الوالية الوطنية لمدول(
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القانون البحري )السفينة، أشخاص المالحة، النقل البحري،  عادل عمي المقدادي، -19
البيوع البحرية، الحوادث البحرية، التأمين البحري(، الطبعة الخامسة، دار الثقافة لمنشر 

 .2011والتوزيع، عمان 

القانون الدولي لمبحار، دراسة في ضوء أحكام اتفاقية األمم  عبد الكريم عوض خميفة، -21
   .2013المتحدة لقانون البحار، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية 

مباحث في القانون الدولي لمبحار، دون بمد نشر،  فاروق محمد صادق األعراجي، -21
 .دون تاريخ نشر

السمم، المكتبة األنجمو مصرية،  انون البحار الدولي في زمنق مصطفى الحفناوي، -22
 .1962القاىرة 

 –القانون الدولي العام )المصادر  مصطفى سالمة حسين، ومحمد السعيد الدقاق  -23
قانون البحار(، الدار الجامعية، اإلسكندرية  –األشخاص  -النظام الدبموماسي والقنصمي

1993. 

القانون البحري الجديد )مقدمة، السفينة، أشخاص المالحة  مصطفى كمال طه، -24
البحرية، إبحار السفينة، النقل البحري، الحوادث البحرية، التأمين البحري(، دار الجامعة 

 .1995الجديدة لمنشر، اإلسكندرية 

القانون الدولي لمبحار في أبعاده الجديدة، منشأة المعارف،  محمد طمعت الغنيمي، -25
 . 1998رية، اإلسكند

دراسة تحميمية لمجوانب ) المحكمة الدولية لقانون البحار محمد صافي يوسف، -26
ر النيضة العربية، ، دا(التنظيمية والوظيفية لممحكمة وألىم األحكام القضائية الصادرة عنيا

 .2003القاىرة 

ممخص في القانون الدولي العام، اإلقميم ومجاالتو، الجزء الثاني،  محمد محي الدين، -27
 .2003دار الخمدونية، الجزائر 
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منشأة المعارف، حماية البيئة البحرية، دراسة في القانون الدولي،  محمد البزاز، -28
 .2006اإلسكندرية 

 .2008القانون الدولي لمبحار، دار الثقافة، عمان  محمد الحاج حمود، -29

سيادة الدولة عمى البحر في القانون الدولي العام، دار الجامعة  محمد سعادي، -31
 .2010الجديدة، اإلسكندرية 

 .2014القانون الدولي لمبحار، دار النيضة العربية، القاىرة  محسن أفكيرين، -31

االمتداد القاري والقواعد الحديثة لمقانون الدولي لمبحار، دار  نبيل أحمد حممي، -32
 .1978النيضة العربية، القاىرة 

    .2010دروس في القانون الدولي لمبحار، دار بمقيس، الجزائر  يوسفي أمال، -33
 

 ثانيا: الرسائل والمذكرات الجامعية:
 الرسائل الجامعية: -أ

حق المطاردة الحثيثة في البحر العالي )دراسة عمى ضوء اتفاقية األمم  طابي،حسن خ -1
المتحدة لقانون البحار(، رسالة لنيل شيادة دكتوراه في القانون، جامعة الحسن األول، 

 د س ن.الرباط، 

تطبيق قواعد المسؤولية الدولية في أحكام المحكمة الدولية لقانون البحار،  شراد صونيا، -2
امعة محمد خيضر شيادة الدكتوراه في القانون، كمية الحقوق والعموم السياسية، ج رسالة لنيل
 .2013بسكرة، 

، 1982األحكام التوفيقية التفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لسنة  لعمامري عصاد، -3
رسالة لنيل شيادة دكتوراه في العموم، تخصص قانون، كمية الحقوق والعموم السياسية، 

 .2015جامعة مولود معمري، تيزي وزو 
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في دكتوراه لنيل شيادة حق المرور البريء في البحار، رسالة  محمد عوض المر، -4
 .1977انون، كمية الحقوق جامعة عين شمس، القاىرة الق

المنطقة االقتصادية في البحار، رسالة لنيل شيادة دكتوراه،  محمد رفعت عبد المجيد، -5
  .1982كمية الحقوق، جامعة القاىرة، 

 المذكرات الجامعية: -ب

التسوية القضائية لنزاعات الحدود البحرية، مذكرة لنيل شيادة الماجستير  بختة خوتة، -1
 .2008حسيبة بن بوعمي الشمف، في القانون، كمية العموم القانونية واإلدارية، جامعة 

ة لنيل شيادة النظام القانوني لسيادة الدولة عمى إقميميا البحري، مذكر  بوزيدي خالد، -2
تخصص قانون عام معمق، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة ، الماجستير في القانون

  .2013/2014أبو بكر بمقايد تممسان، 

لقانون البحار وممارسة الدول )دراسة الصيد في المنطقة  1982اتفاقية  جوادي سفيان، -3
االقتصادية الخالصة(، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون، تخصص القانون الدولي 

 .2011 لية، كمية الحقوق، جامعة الجزائرعالقات الدو وال

أجزاء أعالي البحار الخاضعة لموالية الوطنية في اتفاقية األمم المتحدة  ديدوني بمقاسم، -4
، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون، فرع القانون الدولي 1982لقانون البحار لعام 

  .2004 الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر والعالقات الدولية، كمية

مشكمة تحديد حدود المناطق البحرية الخاضعة لموالية الوطنية )حالة  عبير أو دقة، -5
الجرف القاري(، مذكرة لنيل شيادة الماجستير، فرع القانون العام، كمية الحقوق، جامعة 

 .2012الشرق األوسط، عمان 

ة لنيل ، مذكر 1982الحدود البحرية في ظل اتفاقية قانون البحار لسنة  ري عصاد،ملعما -6
معة مولود معمري تيزي ، كمية الحقوق والعموم السياسية، جاشيادة الماجستير في القانون

 .2010وزو، 
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سيادة الدولة عمى مناطقيا البحرية في إطار اتفاقية األمم المتحدة  منصوري محمد، -7
، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون، كمية الحقوق، جامعة 1982لقانون البحار لسنة 

 .2014، 1قسنطينة 

الواقعية في قانون البحار، مذكرة لنيل شيادة الماجستير فرع القانون  يخمف نسيم، -8
 .2009الدولي والعالقات الدولية، كمية الحقوق جامعة الجزائر، 

 :والممتقيات ثالثا: المقاالت

 المقاالت: -أ

وفق النص الموحد غير الرسمي كمشروع  االمتداد القاري" إبراهيم محمد العناني، -1 
، المجمة المصرية لمقانون الدولي، "لمتفاوض أمام مؤتمر األمم المتحدة الثالث لقانون البحار

 (.354 – 345، )ص ص 1975، السنة 31المجمد 

المجمة المصرية ، "منطقة االقتصادية البحرية الخالصةال"، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2
، )ص ص 1975، السنة 31المجمد  ، الجمعية المصرية لمقانون الدولي،لمقانون الدولي

169 – 237.) 

مجمة العموم القانونية ، "دراسات في القانون الدولي لمبحر" ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -3
 319ص ص )، جامعة عين شمس، 1976، جانفي 18، العدد األول، السنة واالقتصادية

– 410 .) 

مجمة العموم القانونية ، "النظام القانوني لمصيد في أعالي البحار" ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -4
ص )، جامعة عين شمس، 21، السنة 2و 1، العدد 1979 جانفي وجويمية، واالقتصادية

 .(110 – 01ص 

المصمحة العربية واتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار فيما يتعمق " الضحاك، إدريس -5
، قانون البحار الجديد "بالمحافظة عمى البيئة البحرية والبحث العممي ونقل التكنولوجيا
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 – 86 ص ص، )1989، تونس المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمومالعربية، والمصالح 
131.) 

، "مشاركة الدول في إعداد القانون الجديد لمبحار" ،خالد بيوضترجمة  أحمد محيو، -6
 ص ص)، 1984، السنة 01، العدد المجمة الجزائرية لمعموم القانونية االقتصادية والسياسية

117 – 126) 

التعميق عمى قرارات محكمة العدل الدولية، قضية تعيين الحدود " أحمد أبو الوفا، -7
 ،1984، السنة 40المجمد  ،المجمة المصرية لمقانون الدولي، "خميج مينالبحرية في منطقة 

 .(281 – 272ص ص )

التعميق عمى قضاء محكمة العدل الدولية، قضية تعيين "، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -8
 المجمة المصرية لمقانون الدولي،، "المنطقة بين غرينالند وجان ماين االمتدادات البحرية في

 .(241 – 221ص ص )،  1993، السنة 49المجمد 

لمؤتمر األمم المتحدة الثالث لقانون رير عن الدورة الثامنة اتق" العوضي،عبد اهلل بدرية  -9
 جامعة الكويت،، مجمة الحقوق والشريعة ،"1979أفريل  27مارس إلى  19البحار جنيف 

  (. 217 – 195)ص ص  ،1980، السنة الرابعة، جانفي 01العدد 

المجمة الجزائرية لمعموم القانونية ، "تطور مفيوم االمتداد القاري" كرا إدريس،و ب -11
 (. 886 – 858، )ص ص 1988السنة  04و  03، العدد االقتصادية والسياسية

لقاع البحار والمحيطات في قانون البحار  نظام المنطقة الدولية"توفيق بوعشبة،  -11
، 1984، السنة 01، العدد القانونية االقتصادية والسياسية المجمة الجزائرية لمعموم، "الجديد

  (.107 – 67ص ص )

الوضع القانوني لممنطقة االقتصادية الخالصة، قانون البحار " جابر إبراهيم الراوي، -12
ص ص )، 1989، تونس المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم، "الجديد والمصالح العربية

132 – 156.) 



  النظام الق انوني المتميز للمنطقة االقتصادية الخالصة                                                                           المراجع ق ائمة
 

 
171 

تموث البحار والمسؤولية المترتبة عميو في ظل قانون "، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -13
، المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم، قانون البحار الجديد والمصالح العربية، "البحار
 (. 356 – 306 ص ص)، 1989تونس 

األبعاد اإلنمائية لقانون البحار ومصالح بمدان العالم الثالث " جالل عبد اهلل معوض، -14
، قانون البحار الجديد "والبمدان العربية مع إشارة خاصة إلى المنطقة االقتصادية الخالصة

 436، )ص ص 1989، تونس المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموموالمصالح العربية، 
– 499  .) 

 ،"القانون الدولي الجديد لمبحار والجزر العربية لمبحر األحمر" حازم محمد عتمم، -15
، 1990 جانفي وجويمية،  32، السنة  2و  1، العدد مجمة العموم القانونية واالقتصادية

 .(272 – 223ص ص )جامعة عين شمس، 
حول نظام قانوني لمبحار ذات الطبيعة الخاصة المميزة " عصام الدين مصطفى بسيم، -16

، 37المجمد  المجمة المصرية لمقانون الدولي،، ")البحار المحصورة وسبو المحصورة(
 (.163 – 153ص  ص)، 1981الجمعية المصرية لمقانون الدولي، السنة تصدرىا 

حق الدول المتضررة جغرافيا في استغالل المنطقة االقتصادية " عادل أحمد الطائي، -17
، المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمومالخالصة "، قانون البحار الجديد والمصالح العربية، 

 (.378 – 357ص ص )، 1989تونس 

حق المطاردة الحثيثة في البحر )وضوح في القانون " عامر غسان سميمان فاخوري، -18
ت ، كمية القانون، جامعة اإلمارامجمة الشريعة والقانون، "الدولي وصعوبات في التطبيق(

 (. 338 - 287، )ص ص 2012، السنة 49العربية، العدد 

مجمة  ،"األمم المتحدة الثالث لقانون البحارالدول الحبيسة ومؤتمر " عبد اهلل األشعل، -19
، السنة الخامسة، فيفري 01كمية الحقوق والشريعة جامعة الكويت، العدد ، الحقوق والشريعة

 (.248 – 217ص ص )، 1981
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الحدود البحرية في ظل اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لسنة " لعمامري عصاد، -21
 295. )ص ص 2010، السنة 02العدد  لمقانون والعموم السياسية،المجمة النقدية ، "1982

– 327.) 

عادة التوزيع العادل لمثروة السمكية" ميمود دحماني، -21 ، "المنطقة االقتصادية الخالصة وا 
، 1986، السنة 04و  03، العدد المجمة الجزائرية لمعموم القانونية االقتصادية والسياسية

 (. 677 – 692)ص ص 

تقرير عن أعمال الدورة الثالثة لمؤتمر األمم المتحدة الثالث لقانون " مفيد شهاب، -22
المجمة المصرية ، "1975ماي  10مارس إلى  17البحار المنعقدة في جنيف في الفترة من 

ص  ص)، 1975، السنة 31الجمعية المصرية لمقانون الدولي، المجمد  ،لمقانون الدولي
287 – 343.) 

 رتقرير عن أعمال الدولة السادسة لمجنة الخبراء العرب لقانون البحا"ـــــــــــــــــــ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -23
المجمة المصرية ، "1976سبتمبر  17أوت إلى  02المنعقدة في نيويورك في الفترة من 

 ص ص)، 1976، السنة 32مجمد ، الجمعية المصرية لمقانون الدولي، اللمقانون الدولي
208 – 258.) 

مجمة جامعة دمشق لمعموم ، "اإلطار القانوني لجريمة القرصنة البحرية" مايا خاطر، -24
 (.279 – 265، )ص ص 2011السنة  ،04، العدد 27، المجمد االقتصادية والقانونية

لقانون البحار  تسوية المنازعات في اتفاقية األمم المتحدة" المولدي مرسيط، محمد -25
قانون البحار الجديد والمصالح العربية، ، "والدور الذي ينتظر المحكمة الدولية لقانون البحار

 (.55 – 21 ص ص)، 1989، تونس المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم

 الممتقيات: -ب

ولي حول ممتقى د، "القرصنة البحرية والقانون الدولي: أركانا وأحكاما" أحمد أبو الوفا، -1
المنعقد  ،الخرطوم جامعة ، كمية التدريب قسم البرامج التدريبية،مكافحة القرصنة البحرية

 .(26 – 01ص ص )، 2011ديسمبر  21إلى  19خالل الفترة من 
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مداخمة ألقيت في ، "عودة نظرية البحر المفتوح في شكل حديث" بوسمطان محمد، -4
، ومصالح الدول النامية، معيد العموم القانونية واإلداريةالممتقى الدولي حول قانون البحار 

 (.24 – 01ص ص )  ،1986مارس  26إلى  24من  تيزي وزو، جامعة

حقوق الدولة الساحمية في حماية حدودىا البحرية من منظور القانون " حسان خطابي، -2
كش، األمن، مراقضايا المالحة البحرية وتأثيرىا عمى ألقيت في ممتقى  مداخمة، "الدولي

إلى  06، من جامعة نايف العربية لمعموم األمنية بالسعوديةو جامعة الحسن األول بالمغرب 
 .(19 – 01ص ص ) .2012مارس  08

3- A.V. Low،  المفاىيم المتغيرة لحقوق الممكية في القانون " شياط صديق،ترجمة
، مداخمة ألقيت في الممتقى الدولي حول قانون البحار ومصالح الدول النامية، "الدولي لمبحار

 ص)، 1986مارس  26إلى  24من  ،تيزي وزومعيد العموم القانونية واإلدارية، جامعة 
 .(25 – 01ص 

 النصوص القانونية:رابعا: 

 النصوص التشريعية: -أ

 1976أكتوبر سنة  23الموافق  1396شوال عام  29المؤرخ في  76/80األمر رقم  -1
 25المؤرخ في  98/05المعدل والمتمم بالقانون رقم  ،المتضمن القانون البحري الجزائري

  .1998جوان  27 في ، الصادر47، الجريدة الرسمية عدد 1998جوان 

مقواعد العامة المحدد ل 1994ماي  28المؤرخ في  94/13لمرسوم التشريعي رقم ا -2
 .1994جوان  22في  ، الصادر40الجريدة الرسمية عدد  البحري، المتعمقة بالصيد

 النصوص التنظيمية: -ب

تضمن التصديق عمى الم، 1996جانفي  22المؤرخ في  96/53رقم المرسوم الرئاسي  -1
، الصادر في 06، الجريدة الرسمية عدد 1982اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لسنة 

 .1996جانفي  24
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تعمق بتأسيس منطقة ، الم2004نوفمبر  06المؤرخ في  04/344المرسم الرئاسي رقم  -2
 .2004نوفمبر  07في  ، الصادر70الجريدة الرسمية عدد  متاخمة لمبحر اإلقميمي،

 :الدولية المواثيقخامسا: 

في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر  1945 جوان 26وقع في الم ميثاق األمم المتحدة -
 .1945أكتوبر  24في  ودخل حيز النفاذ نظام الييئة الدوليةاألمم المتحدة الخاص ب

.nations-united-charterwww.un.org/ar/ 

 :الوثائقسادسا: 

 – 1948) محكمة العدل الدولية واألوامر الصادرة عن فتاوىالكام و حاألموجز  -1
خميج  تعيين الحدود البحرية في ، )قضية1992(، منشورات األمم المتحدة لسنة 1991

   cij.org-http://www.icj.(186 – 173ص ص )، (مين

 – 1992كام والفتاوى واألوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية )حاألموجز  -2
غرينالند تعيين الحدود البحرية بين  ، )قضية1998(، منشورات األمم المتحدة لسنة 1996

   cij.org-http://www.icj(.69 – 60ص ص )، (و يان مايين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.un.org/ar/charter-united-nations
http://www.icj-cij.org/
http://www.icj-cij.org/
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 :بالمغة األجنبيةالمراجع  -2

 بالمغة الفرنسية: -أ

OUVRAGES.    

 1 - DELEBECQUE Philippe, Droit maritime, 13
eme

 édition, éd Dalloz, Paris, 

2014.  

2- DUPUY Pierre-Marie, Droit international public, 3
eme 

édition, éd Dalloz, 

Paris, 1995. 

3- LUCCHINI Laurent et VOELKEL Michel, Droit de la mer: navigation 

délimitation et pèche, Tome II, volume II, éd A. Pedone, paris, 1996. 

4- LANGAVANT Emmanuel, Droit de la mer- les moyens de la relation 

maritime, 1
ere

 édition, éd Cujas, Paris 1983.   

5- ORREGO VICUNA Francisco, La zone économique exclusive dans la 

législation et la pratique des Etats, in Droit de la mer II, éd A. Pedone, Paris, 

1990. 

6- PANACRACIO Jean-Paul, Droit de la mer, 1
ere 

édition, éd Dalloz, paris, 

2010.          

7- SEMMAR Saad Eddine, Les délimitations internationales de la mer et la 

question des fonds marins, éd Dahlab, Alger, 9190.   

8- SCALIERIS Erietta, L’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’Etat côtier 

en droit de la mer, éd A. Pedone, Paris 2011. 

9-  VINCENT Philippe, Droit de la mer, éd Larcier, Paris, 2008. 

10- VALLON Frédérique, La mer et son droit entre liberté et consensualisme, 

L’impossible gestion de la piraterie et du terrorisme, éd Publibook, Paris 2011.   

 

THESES : 

1- BOUSHABA Abdelmadjid, L'Algérie et le Droit des pêchas maritimes, 

Thèse pour le doctorat d'État en droit international public, Faculté de Droit, 

Université Mentouri (CONSTANTINE), Décembre 2008. 
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2- LARABA Ahmed, L’Algérie et la droit de la mer, Thèse pour le doctorat 

d’Etat, Institut de Droit et des Sciences Administratives, Université d’Alger, 

1985.   
 

ARTICLES: 

1- CARROZ Jean, "Les problèmes de la pêche dans la convention sur le droit 

de la mer et la pratique des Etats, Le nouveau droit international de la mer",   
Revue Générale de Droit International Public, N° 39, 1983, )PP 177 – 229(.  

-2 CLAUDE Douay, "Le droit de la mer et la préservation du milieu marin",  

Revue Juridique de Droit International Public, N° 39, 1983, )PP 231 – 267(. 

3- KARAGIANNIS Syméon, "La succession d’Etats et le droit de la mer: Les 

zones maritimes de l’Etat successeur", Revue belge de droit international, Vol 

XXXIX, N° 02, 2006, )PP 459 – 506(. 

4- LARABA Ahmed, "L’avènement d’une nouvelle catégorie de droit 

international de la mer: L’Etat archipel", Revue algérienne des sciences 

juridiques économiques et politiques, Vol XXI, N° 01, Mars 1984, )PP 07 – 

36(. 

5-  MOMTAZ Djamchid, "La Convention des Nations Unies sur les 

conditions de l’immatriculation des navires", Annuaire Français de Droit 

International, Vol  32, 1986, )PP 715 – 735(. http://www.persee.fr. 

6- MABROUKINE Ali, "Les Etats sans littoral et géographiquement 

désavantages et la zone économique à la 3
ème

 conférence des nations-Unies sur 

le droit de la mer", Revue algérienne des sciences juridiques économiques et 

politiques, Vol XXI, N° 01, Mars 1984, )PP 37 – 65(. 

 -7 ROELAND Jansoone, "La pratique Etatique belge et la zone économique 

exclusive", Revue belge de droit international, N° 01, 1999, )PP 93 – 107(.  

-8  TREVES Tullio, "Principe du consentement et nouveaux régime  juridiques 

de la recherche scientifique marine, le nouveaux droit international de la mer", 

Revue Juridique de Droit International Public, N° 39, 1983, )PP 269 – 285(. 

COLLOQUES:   

1- 1 BOUTOUCHENT Abdenour, "De la défection du monopole de l’Etat du 

pavillon à l’intervention des Etats tiers dans la lutte contre la piraterie", 

séminaire national sur le recours a la force dans les relations internationales : 

Entre la force du droit et l’hégémonie de la force, Faculté de droit et des 

http://www.persee.fr/
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sciences politique, Université Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou, 19 et 20 Mai 

2013, )PP 01 – 15(. 

conventions:   

1. Convention sur la mer territoriale et la zone contigüe 1958, Nations Unies, 

Recueil des Traités, Vol. 516. 

2. Convention sur le plateau continental 1958, Nations Unies, Recueil des 

Traités, Vol. 499. 

3. Convention sur la pêche et la conservation des ressources biologiques de la 

haute mer 1958, Recueil des Traités, Vol. 559, Nations Unies, 2005. 

4. Convention sur la haute mer 1958, Recueil des Traités, Vol. 450, Nations 

Unies, 2005. 

5. Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des 

différends 1958, Recueil des Traités, Vol. 450, Nations Unies, 2005. 

6. Convention des Nations unies sur le droit de la mer dite de Montego bay 

(1982), In : www. ifm.free.fr.  
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 بالمغة اإلنجميزية: -ب

RESOLUTIONS:   

Resolution adopted by the general assemble of United nations:  

1- A/RES/ 2749 )XXV(, 17/12/1970, Declaration of Principales governing the 

Sea-Bed and the Ocean Floor, and the Subsoil Thereof, beyond the Limits of 

National Jurisdiction. 

2- A/RES/ 3016  )XVII(, 18/12/1972, Permanent sovereignty over Natural 

resources of developing contries. 

Documents: 

Third United Nations Conference on the Law of the Sea, 1973-1982, 

(Documents of the Conference, First and Second Sessions): 

1- Documents: A/CONF.62/23, The Kampala Declaration, Volume III. 02 May 

1974.  

2- Documents: A/CONF.62/C.2/L.30, Fiji, New Zealand, Tonga and Western 

Samoa: draft articles on islands and on territories under foreign domination or 

control, Extract from the Official Records of the Third United Nations 

Conference on the Law of the Sea, Volume III, 30 July 1974.  

3- Documents: A/CONF.62/C.2/L.35, Draft articles on rights of developing 

geographically disadvantaged States within the economic zone or patrimonial 

sea, presented by, Haiti and Jamaica, Volume III, 01 August 1974. 

4- Documents: A/CONF.62/C.2/L.39, Draft articles on participation of land-

locked and other geographically disadvantaged States in the exploration and 

exploitation of the living and non-living resources in the area beyond the 

territorial sea, presented by, Afghanistan, Austria, Belgium, Bhutan, Bolivia, 

Botswana, Finland, Iraq, Laos, Lesotho, Luxembourg, Mali, Nepal, 

Netherlands, Paraguay, Singapore, Swaziland, Sweden, Switzerland, Uganda, 

Upper Volta and Zambia, Volume III, 05 August 1974.                                                                                                   

5- Documents: A/CONF.62/C.2/L.47, Draft articles for a chapter on the 

economic zone and the continental shelf, presented by, United States of 

America, Volume III, 08 August 1974. 

6- Documents: A/CONF.62/C.2/L.53, Draft articles on definition of and 

regime applicable to islets and islands similar to islets, presented by, Romania, 

Volume III. 12 August 1974. 
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7- Documents: A/CONF.62/C.2/L.55, Draft articles on the regime of islands, 

presented by, Turkey, Volume III, 13 August 1974. 

8- Documents: A/CONF.62/C.2/L.68, Working paper on the high seas, 

presented by, El Salvador, Volume III, 19 August 1974. 

9- Documents: A/CONF.62/C.2/L.69, Draft articles on the Law of the Sea, 

presented by, Fiji, Indonesia, Mauritius and Philippines: draft article on the high 

seas, Volume III, 09 August 1974.  

10- Documents: A/CONF.62/C.2/L.82, Draft articles on the exclusive 

economic zone, presented by, Gambia, Ghana, Ivory Coast, Kenya, Lesotho, 

Liberia, Libyan Arab Republic, Madagascar, Mali, Mauritania, Morocco, 

Senegal, Sierra Leone, Sudan, Tunisia, United Republic of Cameroon, United 

Republic of Tanzania and Zaire, Volume III, 26 August 1974. 

11- Documents: A/CONF.62/C.3/L.13, Draft articles on marine scientific 

research, presented by, Colombia, Volume III, 22 August 1974. 

12- Documents: A/CONF.62/C.3/L.19, Draft articles on marine scientific 

research, presented by, Austria, Belgium, Bolivia, Botswana, Denmark, 

Germany (Federal Republic of), Laos, Lesotho, Liberia, Luxembourg, Nepal, 

Netherlands, Paraguay, Singapore, Uganda, Upper Volta and Zambia, Volume 

III, 23 August 1974. 

13- Documents: A/CONF.62/C.3/L.26, Draft articles on marine scientific 

research, presented by, Bulgaria, Byelorussian Soviet Socialist Republic, 

Czechoslovakia, German Democratic Republic, Hungary, Mongolia, Poland, 

Ukrainian Soviet Socialist Republic and Union of Soviet Socialist Republics, 

Volume IV, 03 April 1975 
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الفصل األول: امتداد صالحيات الدولة الساحلية من اإلقليم البحري إلى المنطقة 
  11................................................................ االقتصادية الخالصة

 13............... حقوق الدولة الساحمية في المنطقة االقتصادية الخالصةالمبحث األول: 

 14........... األحكام المتعمقة بالموارد الحية لممنطقة االقتصادية الخالصة المطلب األول:

 15....................... الحقوق السيادية لمدولة الساحمية عمى الموارد الحية الفرع األول:
 16......في المنطقة االقتصادية الخالصة ......... استكشاف واستغالل الموارد الحية أوال:
 17......................في المنطقة االقتصادية الخالصة  إدارة وحفظ الموارد الحية ثانيا:

 17.................. الموارد الحيةوحفظ إدارة مقررة لمدولة الساحمية من أجل التدابير ال -أ
لقطاع المجاور لمنطقتيا في افي المحافظة عمى الموارد الحية  حق الدولة الساحمية -ب

 19......................................................................... االقتصادية
حق الدولة الساحمية في اتخاذ إجراءات التنفيذ ضد السفن المخالفة لقوانينيا حماية  ثالثا:

 20.................................................................... لحقوقيا السيادية
مشاركة الدول األخرى في استغالل فائض الموارد الحية لممنطقة االقتصادية  الثاني:الفرع 

 21............................................................................ الخالصة
 22.................. مفيوم الفائض في إطار مناقشات المؤتمر الثالث لقانون البحار أوال:
لمنح الحق في استغالل  1982لسنة  المعايير المعتمدة من طرف اتفاقية قانون البحار ثانيا:

 23............................................................................. الفائض
المكانة المتميزة لمدول غير الساحمية والمتضررة جغرافيا في استغالل الموارد  الفرع الثالث:

 25.................................................. الحية لممنطقة االقتصادية الخالصة
 26............................. مفيوم الدول غير الساحمية والدول المتضررة جغرافيا أوال:

 26....................................................... الدول غير الساحميةمفيوم  -أ



  الخالصة االقتصادية للمنطقة المتميز الق انوني النظام                                                                  الموضوعات فهرس 
 

 
181 

 27.................................................. مفيوم الدول المتضررة جغرافيا -ب
لحق الدول غير الساحمية والدول المتضررة  1982لسنة إقرار اتفاقية قانون البحار  ثانيا:

 31........................................... شاركة في استغالل الموارد الحيةجغرافيا الم
 32.......... سير المفاوضات حول حق المشاركة خالل المؤتمر الثالث لقانون البحار -أ

 34................ 1982لسنة  ضوابط المشاركة وفقا لنصوص اتفاقية قانون البحار -ب

 39................ والية الدولة الساحمية في المنطقة االقتصادية الخالصة المطلب الثاني:

 39.......................... إقامة الجزر االصطناعية والمنشآت والتركيبات الفرع األول:
 40............ تمييز الجزر االصطناعية والمنشآت والتركيبات عن غيرىا من المعالم أوال:
 41....... الجزر االصطناعية والمنشآت والتركيبات ية الدولة الساحمية عمىوال نطاق ثانيا:
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 42.......................................................................... والتركيبات
 43................................................. لعممي البحريالبحث ا الفرع الثاني:
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.....................................................................................44 
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 الملخص:

ث لقانون البحار بتوسيع نطاق الدول الساحمية النامية خالل المؤتمر الثالطالبت       
تها في المجال البحري، بينما عارضت الدول البحرية الكبرى والدول غير الساحمية هذه سياد

 المطالب بشدة وبقيت متشبثة بمبدأ حرية أعالي البحار خارج حدود البحر اإلقميمي.

المنطقة االقتصادية الخالصة كمنطقة  2891استحدثت اتفاقية قانون البحار لسنة       
القانوني لهذه المنطقة  ، حيث قام النظاموالية بحرية جديدة لمتوفيق بين المطالب المتعارضة

ع بين جزء من النظام القانوني الذي يطبق عمى المناطق التي تعتبر امتدادات عمى الجم
م الدولة الساحمية البري )البحر اإلقميمي، والجرف القاري(، وجزء من النظام طبيعية إلقمي

 القانوني لمبحر العالي.

 
RESUME: 

      Les Etats côtières en voie de développement ont demandé durant 

le troisième congrès sur le droit de la mer, L’élargissement de leurs 

souverainetés dans les champs maritimes, Néanmoins les grands Etats 

côtières, ainsi que les Etats non côtières se sont opposes fermement        

a ces revendications, ont défendant le principe de liberté dans les 

hautes mers en dehors des limites de la mer territoriale. 

      La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 a 

adoptées des nouvelles dispositions, concernant la zone économique 

exclusive, à fin de concilies ces revendications contradictoires par le 

biais d’un statut juridique englobant les règles juridiques applicable 

aux zones qui sont des extensions naturelles du territoire de l’Etat 

côtière )La mer territoriale et le plateau continental(, ainsi que allés 

applicables au haute mer.    
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