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 اإلهداء
 رحمه اهلل  يوسف أخي روح إلى

 الحياة أن وعلمني ُخلقي وحسن دربي أنار الذي إلى
 قدوتي إلى والمعرفة، العلم سالحه كان من فيها المنتصر معركة

 " العزيز أبي "... الحياة في

 بالتوفيق لي دعواها وكانت ألجلي الليالي سهرت من إلى
 " الحنون أمي" 

 .الغالية زوجتي والعطاء واالحترام المحبة رمز إلى
 الغالي يوسف جواد.  االبنإلى  

 .وأطف الهم وأزواجهم، زوجاتهم وأخواتي إخوتي إلى
 .العمل هذا وإخراج صنع أجل من العناء ق اسمني من إلى

 هذا ربوع  في والمعرفة العلم راية ترفع أن سبيل في مناضل كل إلى
 .العزيز الوطن

 الماجستير  دفعة في والمعرفة العلم درب في معي ساروا من إلى
  . 1قسنطينةمنتوري    االخوة بجامعة
 .المتواضع الجهد هذا ثمرة أهدي

 بوسكرة بوعالم
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 أتوجه أن إال ةاألطروح هذه إنجاز تم وقد يسعني ال
 في وعونه توفيقه على وجل عز هلل والشكر بالحمد ابتداء

 .دراستي مراحل مختلف
   والتقدير الشكر معاني بأسمى ألتقدم الفرصة أنتهز كما

 على "شادية رحاب"  :المحترمة أستاذتي إلى والعرف ان

 األطروحة. هذه على اإلشراف في المتميزة جهودها
 المناقشة لجنة أعضاء لكل والعرف ان الشكر تقديم ننسى ال كما

 .المحترمين
 الذين األساتذة كل إلى والتقدير بالشكر أتقدم كذلك
   الدراسي مسارنا خالل معلوماتنا وإثراء توجيهنا في ساهموا

 .ومرتبته ولقبه باسمه كل
 

  أو بعيد من طيبة بكلمة ولو ساعدني من كل وإلى
 .قريب  من
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:List of Acronyms 

 
اتفاقية األمم المتحدة لقانون 

 البحار

United Nations Convention on 

the Law of the Sea                     

UNCLOS 

 Deep Sea Mining DSM التعدين في أعماق البحار

                  locked States – Land الدول الحبيسة
                          

LlS 

 Environmental Management خطة اإلدارة البيئية

Plan  

EMP 

 Legal and Technical اللجنة القانونية والتقنية

Commission 

LTC 

 Law of the Sea Convention 1982 اتفاقية قانون البحار

1982 

LOSC 

 International Tribunal for the المحكمة الدولية لقانون البحار

Law of the Sea 

ITLOS 

 International Seabed Authority ISA السلطة الدولية لقاع البحار

 Environmental Impact تقييم األثر البيئي

Assessment 

EIA 

ؤتمر األمم المتحدة للتجارة م
 والتنمية 

 

United Nations Conference on 

Trade and Development 

CNUCED 
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 مقدمة 

عتبرررلُانورررلدولُانرررارنمُنأبمرررلوُنرررفُ ارررتُانوررروادلفُحرررمُانو ررر ُانمل رررل ُحأأبمرررلوُ ا لررر ُيُ 

ُنررفُان ررواوحُانملرر ُرغلررلُاررل ُعرراُانبمررلوُح ررل نج لعُانارلُانسلحأل ُننهلُرغللُانسلحأل  ُرتُ 
عضُانررارلُت تأرر ُحررُبانمل .ُرتتبليفُانارلُحمُان و عُانجغلاحمُرانواوةُعأرراُاغررتغللُانبمررلو ُ

حلُبمليرر ُيبلررلة ُ رراُيبررولُاررعتُعألهررلُاغررتت لوال ُرحرلُنت ررلوةُحررمُنو عهررلُانجغلاحررمُغوا
رحرلُنتوانرر ُتسررتألعُ لُُحتاُنأبمل ُرنهلُانواوةُعأاُاالغتت لو رحرلُ خلىُالُت أ ُننفذاُُ 

رانبمررلوُدوأرر ُانتوررل ُُ. خلىُغللُ ررلحوةُعأرراُذنرر رحرلُتستموذُعأاُنصلحوُانتلرةُانبملي  ُ
ارررررذ ُيرررررلُ تعلو ررررر ُان صرررررلنف ُران يتأفررررر ُاميرررررايونوجلل ُران علحيررررر  ُر  ا ُج لرررررعُانرررررارلُان

ُو عُ واعاُ لدودل ُحرنل  ُتستألعُانررارلُب وجبهررلُاغررتت لوُانبمررلوانتنل  ل  ُيللُالباُ لُتُ 
ُنصلنفُانبشلي ُبشبلُجلاُرعلحل ُرتتجنتُان نل عل ُبلفُانارل.

لتُانم ليرر ُانارنلرر ُنموررو ُج لررعُجلُذن ُعوررا ُانعايرراُنررفُاالتفل لررل ُانارنلرر ُنتن رُرم
 ذاُيلدرررر ُانررررارلُُرانررررارلُغرررروا ُيلدرررر ُنتوانرررر ُ رُدلنلرررر ُحبلسرررر ُننهررررلُ رُنت ررررلوةُجغلاحلررررل.ُ

بلنترررلنمُحرررولُانرررارلُان ت رررلوةُُ أرررلُعأررراُبمرررلو ُرنرررل ُنهرررلُ ررروا  انمبلسررر ُارررمُانترررمُالُتُ 
سرررتألعُجغلاحلرررلُارررمُنج وعررر ُانرررارلُانترررمُت أرررلُعأررراُبمرررلوُرنهرررلُ ررروا  ُعألهرررل.ُن نهرررلُالُُت

االغررتفلحةُنررفُتررلرا ُانبمررلُنررفُاررذاُان و ررع ُعنررلُنعررا ُاغررتألعتهلُنرراُجلحهررلُانوررلو ُبسرربتُ
 ُ رُملُانبمررلُانررذ ُ)انتعررلاُانشرراياُ....عنرر –االد سررلوُُ(نسررلرجُجغلاحلرر ُت تنررطُانشررل  ُ

ُرُنغأق ُريزححتُبعاحُانارلُان أأ ُعأله.ُُ ت ألُعألهُ بهُنغأقُ
و ُانررارلُان ت ررلوةُجغلاحلررل ُحأورراُيررللُن تررلُربصررلاُانن ررلُعررفُانيررلاُحررولُنفهرُر

1971ُ-08-19اوُ رلُنفُ تلوُاررذاُان فهررو ُبتررلوي  ُُ– بل ُنتللُنتأ ُانارلُُ–غنغلحووةُ
-shelfحمُانأجن ُانتلدل ُان تفلع ُعفُنجن ُ لعُانبمل.ُر  أقُعأاُانارلُان ت ررلوةُجغلاحلررلُ

locked stateلرررلُرانرررارلُانمبلسررر ُنهرررلُنصرررلنفُ.ُر ررراُ  رررللُعنررراُ لُانرررارلُان ت رررلوةُجغلاح
ُنشتلي ُحمُع لوُ لدولُانبملو.
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دمرروُع ررلاوُد ررل ُُ-ولُجررذدُحرلُانعررلنتُانتلنرر حرُروغبرر ُنررفُانررارلُان توانرر ُت نونوجلررلُ
 ُراحو ُُعأاُحقُانررارلُاننلنلرر ُانسررلحأل ُننهررلُ-االغتغللُان توا  ُمدشأ ُان نأو ُانارنل 
حررمُانفوا رراُانعل رراةُنررفُاغررتغللُان نأورر ُانارنلرر ُُرانمبلسرر ُران ت ررلوةُجغلاحلررلُحررمُان شررلوي 

عالُ لُاررذ ُان شررلوي ُحررمُانفوا رراُنررتُت ل ررمُ  وحررل ُُ.رانتمُجعأ ُنهلُحقُ ح أل ُحررمُذنرر 
تأررر ُانرررارلُحرررمُان نأوررر ُانارنلررر  ُر د رررلُع أررر ُعأررراُ لُيبرررولُنهرررلُحرررقُحرررمُان شرررلوي ُحرررمُ

ُ.امدشأ ُانتمُحمُان نأو 
تغلللُر ررعهلُانسررلبق ُعالُ لُاررذاُاننجررل ُنررتُيبررفُُاذ ُانارلُحمر اُدجم ُبلنفعلُُ
نعررا ُ رراوةُنتررلُاررذ ُانررارلُُحورر  ُ نررلُنررفُاننلحلرر ُانع ألرر ُحررلمنلُنررل ُبررلنهلف ُد ررلاُ ُعالُد ليررلُ 

عأرراُانولررل ُبهررذ ُامدشررأ ُبسرربتُدورراُ رُادعرراا ُانوغررل لُان لنلرر ُرانتونلرر ُنررايهل ُامنررلُانررذ ُ
بأدشررأ ُُاوحرراُرغلررلُت للررز  ُحترراُيوونررُوفُعأرراُ غررل ُنُ وُحواحزُنأ تعل رراُيجعلُاالتفل ل ُت ولُ 

نشتلي ُنعُان ؤغس ُرانارلُاننلنل ُ رُوعليلاررل.ُيررمُتررت بفُنررفُان شررلوي ُانفعلنرر ُحررمُ دشررأ ُ
نرررفُجلدرررتُانرررارلُانمبلسررر ُران ت رررلوةُجغلاحلرررلُلررر  ُر لُارررذ ُان شرررلوي ُانفعلنررر ُان نأوررر ُانارن

نررفُعوانررلُامح ررأل ُنهررلُن واجهرر ُانتمررايل ُخلا ُاننلنل ُعأاُانو عُانسلبقُذيررل يُي عتبررلُ
تتعأرررقُب سرررلرجُنو عهرررلُانجغلاحرررم ُب رررلُيرررنجتُعرررفُذنررر ُنرررفُت بررراُت رررلنلطُدورررلُانهلبألررر ُانترررمُ

رتجلوةُنلتفع ُبشبلُغللُنتنلغتُت علقُ اوتهلُعأاُان نلحس  ُر يجررلحُحررللُع ررلُراالدررانلاُ
ُبوجهُعل .ُحمُامغوا ُانعلن ل  ُرد والُاال تصلح ُرتن لتهلُان ستاان 

 ُ لُترراحعُ رتررلُنررفُ ررعطُنررلُ-انمبلسرر –أاُانبأاالُاننلنل ُغلررلُانسررلحأل ُحلتعلفُع
تت برررا ُانرررارلُانسرررلحأل  ُريأزنهرررلُحررروانمُ رررعطُانو ررر ُانرررذ ُتسرررتغل هُبأررراالُان رررلروُانعرررلبلُ
نتصررايلُراغررتللاحُغررأعهل.ُردتلجرر ُنررذن  ُيوررلُنتوغرر ُنسررتوىُانتن لرر ُحررمُانبأرراالُاننلنلرر ُغلررلُ

ُع لُيللُغلبولُعألهُنوُنتُت فُغللُغلحأل .ُ%20ُبنسب ُُانسلحأل 
ي ج وعررر  ُنرررفُ حورررلُانبأررراالُُ(غلرررلُانسرررلحأل )ُانمبلسررر انبأررراالُاننلنلررر ُت عتبرررلُر رررلُ

نررفُانسررأعُحررمُعيلاحاتهررلُنررفُانصررلحوا .ُُاننلنل ُبواوا ُنمارحةُراعت لحُعأاُعاحُنمارحُجااُ 
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بوجررهُُ رروالُعورراُانتسررعلنل ُغررأبللُ ُانمبلسرر لرر ُبلإل لح ُعناُاذا ُيللُنعالُد وُانبأاالُاننلن
جرراا.ُحلدعرراا ُان نفررذُانبررل ُعنرراُانبمررل ُرانب عرراُرانعزنرر ُعررفُامغرروا ُانعلن لرر ُُننيف ررلُ ُعررل ُ ُر
لُ حىُعنرراُت رريتُت ررلنلطُاننوررلُبشرربلُنأ ررو  ُرخفررضُ ررُ  ُنُ غررلاتُحررمُحولاررلُدسرربللُ ُل ررُ ارروُنُ 

انيررلحضُنأتجررلوةُارروُ  رراُنررلُيبررولُبلننسررب ُُا ررتلارهلُانفعررللُحررمُانتجررلوةُانارنلرر .ُراررذاُامتررل
 ُعلُنررتُت ررفُيأهررلُ-انمبلسرر –غلررلُانسررلحأل ُالُاننلنلرر ُأنوررل.ُرنع ررتُانبأرراننألدشررأ ُان تلفرر ُ

لُ ررُ امُنصاوةُنأسأع.ُبلاُ لُت ررلنلطُاننوررلُان لتفعرر ُجرراا ُانتررمُيتوجررتُعألهررلُتم أهررل ُاررمُنُ 

اُنرررفُدأرررل ُانصرررلحوا ُان مت أررر ُمرررُ اُنرررفُتن لررر ُانصرررلحوا ُبرررلنن لُعنررراُ لُارررذاُانعرررت ُيُ مرررُ يُ 

لبف.ُحأغررعلوُانررواوحا ُتُ رامغرروا ُانتررمُيُ  جررنفُعنرراُ بررفُان تررلجلةُحلهررلُبلنسررأعُبشرربلُتنلحسررمُنرر 
ُاالوتفلعُبسبتُاوتفلعُت لنلطُاننولُانعلبل.

ُانمبلسررر رحرررمُنع رررتُانمرررلال  ُت رررولُبأررراالُان رررلروُانعرررلبلُان جرررلروةُنأبأررراالُاننلنلررر ُُ
 ررلتلُعنرراُحرراُنررلُيبررولُالبأهررلُاال تصررلح ُنُ ُتهررلُبأرراالُدلنلرر  ُرغلنبررلُ اررمُذاُ(غلررلُانسررلحأل )

عررلدمُبرراوجل ُن لتأرر ُنررفُ أرر ُان ررواوح.ُ نررلُ  ررلُبأرراالُان ررلروُانعررلبلُد ررواُحهررمُحررمُربلررلُرتُ 
نو طُاعتُبوجهُخلل.ُي لُ لُبأاالُان لروُانعلبلُاننلنل ُتتم لُ عبررل ُع ررلحل  ُدلج رر ُ

عرراُبأرراالُلررهُنررفُ تررلوُنلنلرر ُراجت لعلرر ُرالبألرر ُ غلغررل .ُرتُ يتلتررتُعأُعررفُاننوررلُانعررلبلُرنررل
تُدوأهررلُ ان ررلروُانعررلبلُاننلنلرر ُذاتهررلُحررمُحلجرر ُعنرراُتمسررلفُانتلتلبررل ُانتونلرر ُراإلحاويرر ُحررمُد  رر 

ُاالوتبلطُبهل.ُ)انمبلس (انتمُيتو عُنفُانبأاالُان جلروةُنهلُغللُانسلحأل ُ
ُحرررمُتأرررويلُ( ُيرررللُالنشرررللُ انمبلسررر )ُغلرررلُانسرررلحأل عأررراُانرررلغتُنرررفُ لُحروُانرررارلُ

انوواعاُانولدودل ُانتوألاي ُنأبملوُران واوحُانبمليرر .ُعالُ لُاررذاُان و ررطُ رراُتغلررلُبصررووةُجذويرر ُ
ا ُتأرر ُانررارلُانمبلسرر ُنررفُ ُحأورراُرحررُ 1982 تنل ُنؤت لُامنتُان تماةُانتلن ُنولدولُانبمررلوُ

 ُر خرررذ ُانرررارلُانجزويررر ُانصرررغللةُرُجهوحارررلُنرررعُعررراحُنرررفُانرررارلُامخرررلىُان ت رررلوةُجغلاحلرررل
ت ررغ ُنررفُ جررلُانواررولُعنرراُحأررولُرغرر .ُر ههررل ُنج وعرر ُاررذ ُانررارلُنعررل ُ لُنهررلُ رروةُ

ُتفلر ل .ُُ
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نرررنفُ ح رررأل ُنأرررارلُاننلنلررر ُانمبلسررر ُننهرررلُران ت رررلوةُر ررراُ رررلو ُاالتفل لررر ُانجايررراةُ

امدشررأ ُُلنلرر ُحررمعز ُان شلوي ُانفعلن ُنأررارلُانُنجغلاحلل ُحمُ رتلُنفُنلحة ُحنص ُعأا "ُتُ 
نررعُعيررل ُاالعتبررلوُانواجررتُُ ي ررلُننصررولُعألررهُبصررووةُنمرراحةُحررمُاررذاُانجررز ُحررمُان نأورر 

ان ت ررلوةُجغلاحلررلُنررفُبلنهررلُانررارلُن صررلنمهلُرحلجلتهررل ُرالُغررل لُنررلُنأارنرر ُغلررلُانسررلحأل ُُر
انتغأررتُعأرراُانعوبررل ُاننل ررق ُعررفُنو عهررلُغلررلُان ررواتم ُب ررلُحررمُذنرر ُُعنرراُ ُخلارر نررفُحلجرُر

ُعاُعفُان نأو ُراعوب ُاننفلذُعناُان نأو ُرننهل".نبُ ا
 ُعنرراُحررقُانررارل1982ُ ررلو ُدصررولُاتفل لرر ُامنررتُان تمرراةُنوررلدولُانبمررلوُ ُحلرر 

انمبلسرر ُنررفُان شررلوي ُحررمُامدشررأ ُحررمُان نأورر ُانارنلرر  ُحنصرر ُعأرراُاالغررتتنل ُنررفُ لعرراةُ

ولُعألهررلُبشرربلُنمرراحُحررمُةُانيلارر ُان نصرُرلسرر فُبلن لاعرُرعررا ُانت للررزُبوونرره ُرنررعُذنرر  ُيُ 
لُحمُذن ُان لاعلةُامخاُنأارلُغللُانسلحأل ُرانررارلُان ت ررلوةُ ُ اذاُانجز ُنأارلُاننلنل  ُبُ 

ُ.عتبلُحمُغلنبلتهلُنفُانارلُاننلنل رانتمُتُ ُ جغلاحللُنفُبلنهل
أسأأ ُانارنلرر  ُاررلحل ُحواغرر ُنشررلرلُانررارلُانمبلسرر ُران ت ررلوةُجغلاحلررلُننفُنُ ُر ل
لطُحررمُان نأورر  ُ"ُانن ررلُحررمُان شررلرلُذا ُانأررلبعُانعررل ُان تصررأ ُبلمدشررأ ُحررمُبسرربتُاننشرُر

ان نأورر ُانتررمُتواجررهُانررارلُاننلنلرر ُبوجررهُخررلل ُريررذن ُحررمُان شررلرلُان تصررأ ُامدشررأ ُحررمُ
دتلجررر ُن و عهرررلُانجغلاحرررم ُرالُغرررل لُانرررارلُغلرررلُانسرررلحأل ُرانرررارلُُان نأوررر ُانترررمُتواجرررهُحرالُ 
اُيلد ُاالتفل ل ُ اُدصرر ُعأرراُاررذ ُامح ررأل ُبلننسررب ُنأررارلُانمبلسرر ُان ت لوةُجغلاحلل" ُر ذ

ُعالُ دهلُنتُت نفذُبشبلُيلنلُحتاُت سهتُحمُتمولقُاإلدصلا.
حررمُان نأورر  ُحررولُتولغررتُُجغلاحلررلجلُتمولررقُ  وحررل ُانررارلُانمبلسرر ُران ت ررلوةُمُر

نرررتُان تمررراةُعأررراُاموبرررل ُانعل ررراةُتوررران ُنج وعررر ُانرررارلُانمبلسررر ُب شرررلرعُ نرررل ُنرررؤت لُام
نوتلحلتهرررلُحرررولُارررذاُان و ررروع ُر ررراُبلنغررر ُارررذ ُانرررارلُحرررمُنج وعررر ُ أبلتهرررلُان ت تأررر ُحرررمُ

إلدشرررل ُُ%10نرررفُاموبرررل ُنأرررارلُانمبلسررر  ُريرررو عُانبرررل مُيلنترررلنم ُُ%35تيصرررلاُدسرررب ُ
اررنار ُإلعررلحةُانترروا لُبررلفُانررارلُان نتجرر ُنأ عررلحلُان سررتيلج ُنررفُانللبسرر  ُرتأرر ُانتررمُيررتتُ
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انبل لرر ُُ%20و عُبلنتسررلر ُبررلفُانررارلُاننلنلرر  ُرانرررُتررُ ُ%35هلُنفُان نأورر ُانارنلرر .ُُراغتيلاُج

حرررمُاالتفل لررر ُ  ُال.ُعأررراُ غرررل ُ لُُو عُعأررراُج لرررعُانرررارلُحرررمُانعرررلنتُغررروا ُيلدررر ُ لحرررلُ ترررُ 
ان نأو ُنأ ُنصلنفُانبشلي ُج عل  ُرارروُنررلُيررللُنمررلُخررلاُبررلفُانررارلُانصررنلعل ُرانررارلُ

ُاننلنل .
تأ ُان وتلحل ُنفُجلدتُانارلُان توان ُن لُحلهررلُنررفُان غررلالةُحررمُتأرر ُُر اُتتُوحض

اننسب ُان يصص ُنأررارلُانمبلسرر  ُر رراُ  ررلو ُبعررضُانررارلُان علو رر ُنتأرر ُان وتلحررل ُعنرراُ
 لُتو يررعُاموبررل ُيبررولُنررفُاختصررللُانسررأأ ُانارنلرر  ُريررتتُتو يررعُتأرر ُانعوا رراُعأرراُج لررعُ

ُ  ُعأاُاالتفل ل ُ  ُال.انسلحأل ُغوا ُااُ ُانارلُاننلنل ُانسلحأل ُننهلُرغلل
 ُنأررارلُاننلنلرر ُانسررلحأل 1982ُيررولُبعرراالُاتفل لرر ُامنررتُان تمرراةُنوررلدولُانبمررلوُت ُنُ 

حررقُا تسررل ُحررل ضُاإلدتررلاُنررفُع ألرر ُانتعررايفُحررمُان نأورر ُانارنلرر ُبأليورر ُُ–ننهررلُرانمبلسرر ُ
ان لنلرررر ُرغللاررررلُنررررفُانفوا رررراُعلحنرررر .ُحلرررر ُدصرررر ُعأرررراُ ل "ُت هلرررر ُانسررررأأ ُنتولغررررتُانفوا رررراُ

"1ُاال تصلحي ُنفُان نأو ُتولغ ل ُننصفل ُعفُ ليررقُ نلرر ُننلغررب  ُرحوررل ُنأفوررلةُاننوعلرر ُ"ر"ُرُ"
".ُر نرررلُنرررلُتعأرررقُبلغت شرررلاُراغرررتغللُان نأوررر ُانارنلررر ُ(160)نرررفُانفورررلةُانتلدلررر ُنرررفُان رررلحةُ

دل ُج عررل  ُبصررلاُانن ررلُحوررلو ُاالتفل لرر ُعأرراُ لُتررتتُامدشررأ ُحررمُان نأورر ُنصررلنفُاإلدسررل
عفُانو عُانجغلاحمُنأارل ُنررعُانعنليرر ُبشرربلُخررللُن صررلنفُرحلجررل ُانررارلُاننلنلرر ُغرروا ُ
رلدرررر ُغررررلحأل ُ رُحبلسرررر ُ رُنت ررررلوةُجغلاحلررررل ُرذنرررر ُنألغررررلا ُانسررررأ ل ُب ررررلُيتواحررررقُنررررعُ

ُحلجلتهلُرنصلنمهلُانيلا .
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 أهمية الدراسة وأهدافها:

 أوال: أهمية الدراسة

  ل ُاناواغ ُحمُنج وع ُنفُاننولطُانتمُدووحالُي لُيأم ت  فُ ا
تج عُاذ ُاناواغ ُبلفُنج وع ُنفُامبعلحُان تعأورر ُبموررو ُانررارلُانمبلسرر ُران ت ررلوةُ •

عررراُانسللغرررمُ ُرانبُ نأرررارلُانسرررلحأل ُانيلوجررر ُعرررفُانواليررر ُانو نلررر ُقجغلاحلرررلُحرررمُان نرررل 
ل لرر ُامنررتُان تمرراةُنوررلدولُانبمررلوُراالغررتلاتلجمُراال تصررلح ُنهلتررهُانررارلُحررمُع ررلوُاتف

1982. 
ت  رررفُ ا لررر ُارررذ ُاناواغررر ُحرررمُعرررل ُرتو رررلفُاحنلرررل ُانارنلررر ُنم ليررر ُحورررو ُانرررارلُ •

انمبلس ُننهلُران ت لوةُجغلاحللُحمُننأو ُ لعُانبملوُران ملأل ُخلواُحررارحُانواليرر ُ
ُ طُارررذ ُتلوُعأررراُيلفلررر ُتعلنرررلُنيتأررُرانو نلررر ُنأارنررر ُانسرررلحأل  ُرنملرنررر ُاارررااوُانسررر 

 احنلل ُنعُنو وعُح لي ُراغتغللُراغت شلاُاذ ُان واوح.ُ
جرررل  ُارررذ ُاناواغررر ُحرررمُع رررلوُتزايررراُاالات رررل ُب رررواوحُ رررلعُانبمرررلوُران ملأرررل  ُرنرررلُ •

توارررأ ُعنلرررهُانت نونوجلرررلُنرررفُتأرررووُحرررمُنجرررللُاالغت شرررلاُراالغرررتغلل ُنرررفُ رررلاُ
 ررلُدصرر ُعألررهُاتفل لرر ُنُلُ رحورُرُانارلُانمبلس ُران ت لوةُجغلاحلررل ُر بررلا ُ ا لتهررلُرحرواررل

 .1982امنتُان تماةُنولدولُانبملوُ
 بننرررلُارررذ ُاناواغررر ُنرررفُانتعرررلاُعأررراُنو رررعُانرررارلُانمبلسررر ُران ت رررلوةُجغلاحلرررلُنرررفُت ُ •

 انو عُانولدودمُنتسلللُنواوحُ لعُانبملوُران ملأل .

جلبتهلُت  فُحمُانتااحُبم ُنسررأن ُاغررتغللُانبمررلو ُرنرراىُاغررُتاذ ُاناواغ ُعلُ ا ل ُ •
تعزيرررزُتشرررجلعُُرن برررا ُان سرررلراةُحرررمُانوارررولُن رررواوحُ رررلعُانبمرررلوُران ملأرررل  ُرننهرررلُ

انمبلسررر ُران ت رررلوةُجغلاحلرررل ُنرررفُر رررعُننهرررلُانم ليررر ُانارنلررر ُنمورررو ُج لرررعُانرررارلُ
 ُعنررراُابرررلا ُاتفرررل ُتأبلرررقُانجرررز ُانمرررلح 1982ُاتفل لررر ُامنرررتُان تمررراةُنورررلدولُانبمرررلوُ
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ان نأو ُانارنل ".ُراالغتمااثُانذ ُجل  ُبهُاالتفل لرر ُانجايرراةُعشلُننهلُران عنولُبر"ُ
 نولدولُانبملو.

تررأتمُاررذ ُاناواغرر ُحررمُع ررلوُاات ررل ُ ربررلُنررفُ ررلاُانبررلحتلفُحررمُنجررللُ ررلدولُانبمررلوُ •
 ريذاُانعأ ل ُان تيصصلفُحمُنجللُاالغت شلحل ُانبملي .

انارنلرر ُنموررو ُانررارلُانم ليرر ُُتعزيررزرانغل ُانل لسمُنفُاذاُانبم ُاوُحواغرر ُنرراىُ •
انمبلسرر ُران ت ررلوةُجغلاحلررل ُرنيتأررطُانوغررل لُانتررمُحلرنتهررلُتأرر ُانررارلُنأتررأتللُعأرراُ

نأمصررولُعأرراُحوررو ُحررمُان نأورر ُُ 1982نؤت لُامنتُان تماةُانتلن ُنوررلدولُانبمررلوُ
انارنلررر .ُريرررذن ُتولرررلتُتأأعلتهرررلُحرررمُ رررو ُنرررلُت ررر نتهُاتفل لررر ُامنرررتُان تمررراةُنورررلدولُ

 .1982انبملوُ
 ثانيا: أهداف الدراسة

ُتهااُاذ ُاناواغ ُعناُنج وع ُنفُانغليل ُرامااااُ ا هل 
رنرررراىُاغررررتجلبتهلُ ُ نملرنرررر ُتبلررررللُخأفلررررل ُر ررررعُاننصررررولُانولدودلرررر ُحررررمُاالتفل لرررُر •

نأ ألنرررررتُانتن ويررررر  ُرنورررررااوُانم ليررررر ُانارنلررررر ُنرررررفُاننلحلررررر ُانع ألررررر ُنأرررررارلُانمبلسررررر ُ
 ران ت لوةُجغلاحلل.

حرررل ُانرررارلُانمبلسررر ُران ت رررلوةُجغلاحلرررلُحرررمُان نأوررر  ُحرررولُتولغرررتُنررراىُتمولرررقُ  ُو •
اموبررررل ُانعل رررراةُرحررررقُتشرررريلاُانوواعرررراُانولدودلرررر  ُانتررررمُيوررررو ُعألهررررلُانن ررررل ُانوررررلدودمُ

ربأبلع ُانمللُحولُر عُانارلُانمبلس ُانتمُالُغواحلُنهررل ُريلررطُُنأ نأو ُانارنل .
راال ررتلامُنررعُُنل لرر ُران تعرراحةُام ررلاا عبررلُاالتفل ررل ُانُتُي  بررفُنهررلُاننفررلذُعنرراُانبمررل

 .انارنل ُحمُاالغتفلحةُنفُتلرا ُان نأو ُانج لع ُانارنل 
حل ررلُُ ع لُانسأأ ُانارنل ُعفُ ليقُان ؤغسرر ُ"ُان شررلرع"ناروُُرععأل ُع لوُتمألأمُ •

تولغتُاموبل ُانعل اةُُانارل ُريذاتأ ُان شلويعُان شتلي ُبلفُانألحلفُ رُوعليلُُييا
 .رعلحالُ ُننصفلُ ُتولغ لُ ُوحُان نأو ُانبملي ُنأارلُانمبلس ُران ت لوةُجغلاحللنفُنوا
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بلللُنسببل ُرحت ل ُانتوجهُانارنمُنأارلُانمبلس ُران ت لوةُجغلاحلررلُعنرراُننأورر ُ ررلعُ •
 انبملوُران ملأل  ُرنلُت  ن ُنفُبنوحُر نلل ُنتسوي ُاننزاعل ُانبملي .

بننرررلُنرررفُنعلحررر ُخبليرررلُانصرررلاعل ُبرررلفُانرررارلُر رررلُ لُنهرررذاُان و ررروعُ بعرررلحيُحهررروُي   •
انمبلس ُران ت لوةُجغلاحللُيألا ُرانتررمُت عرراُحررمُغلنبلتهررلُنررفُانررارلُاننلنلرر  ُرانررارلُ

 انسلحأل ُان توان ُيألاُتلدمُنفُانصلاع.
 

 أسباب اختيار الموضوع:

ن ج وعرر ُنررفُامغرربلد ُحلرر ُُحلرر ُر ررعُاختلررلو ُعأرراُاررذاُان و رروعُبلن ررب ُد ررلاُ 
نرررفُنلح ترررمُ لُارررذاُان و ررروعُان تعأرررقُبلنم ليررر ُانارنلررر ُُادأل رررلُ ُاألســـباب اليا يـــةتت ترررلُ

رانتررمُترراخلُحررمُارر لتُُ لنررل ُانلاانرر نررفُاالاُتُ نموررو ُانررارلُانمبلسرر ُران ت ررلوةُجغلاحلررل
انورررلدولُانرررارنمُبصرررف ُعلنررر  ُريرررذاُتعأورررهُبتصرررووا ُجايررراةُنترررلُانتن لررر ُان سرررتاان ُنأبمرررلوُ

ُ.رغللالُرامُنوا لعُانسلع ُهانارنمُانبلقمُرنجلالُتران ملأل  ُرانولدولُ
 ُحولُحواغرر ُ ررلدولُانبمررلوُنررفُبالموضوع والتخصص نلُنفُدلحل ُامغبلدُان تعأو ُ

 اررتُان وا ررلع ُبلإل ررلح ُعنرراُ لُاررذاُان و رروعُتررل ُبلعتبررلوُ لُانبمررلوُنررووحُاررل ُرنتررنف ُ
ُ لي رررلُُ.حرررمُانوا رررعُان أ رررو ُفل ارررلُارررذاُان و ررروععرررفُانتبعرررل ُانترررمُيُ ُ.ُح رررلُ نأرررارلجايررراُ

ُتلا ُاناواغل ُامرلحي ل ُحمُانجزا ل.عنفُ أدهُُةادجل دلُنهذ ُان ذيُل
ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُ

 إشكالية الدراسة:

تت تررلُع رربلنل ُنو رروعُ"ُانم ليرر ُانارنلرر ُنموررو ُانررارلُانمبلسرر ُران ت ررلوةُجغلاحلررلُ
ُ"يُحل لُيأم 1982نبملوُحواغ ُحمُهلُاتفل ل ُامنتُان تماةُنولدولُاُ–حمُان نأو ُانارنل ُ

لمطالب واحتياجات  1982إلى أي مدى استجابة ا فاقية األمم المتحدة لقانون البحار 
 الدول الحبيسة والمتضررة جغرافيا في المنطقة الدولية؟

اإل بلنل ُانل لسل يُي  بفُننلُ ل ُنج وع ُنفُانتسلؤال ُانفلعل  ُرانتمُرحمُ و ُاذ ُ
ُرتمأُل ُحمُحواغ  ُرانم لي ُغتسلعادل ُجغلاحلل  ُران ت لوة ُانمبلس  لُحوو ُرانتزانل ُانارل

حمُ علنمُانبملوُخلواُحارحُانوالي ُانو نل ُنأارلُانسلحأل ُحمُان نأو ُُانارنل ُان ولوةُنهل
ُج عل  ُنأبشلي  ُنشتليل  ُتلاتل ُبلعتبلوال ُان تماةُانارنل  ُامنت ُاتفل ل  ُدص ُعأله ُن ل ُرحول  .

ُ عنا  ُب1982نولدولُانبملوُ

- ُ ُانبملو ُنولدول ُان تماة ُامنت ُاتفل ل  ُ ح  ُنو وع1982ُُال ُعأا ُتأرلاال نع
ُانسأ ل  ُانمبلس ُُ االغتياانل  ُانارل ُاغتياا  ُعأا ُ لوح ُ ر ُحل ُانتزانل  عنا

 نذن ؟ُانوواعاُانارنل ُان ن   رنلُُران ت لوةُجغلاحللُنولعُانبملوُران ملأل ؟

ُانولدُو - ُراالنتزانل  ُان سؤرنلل  ُحمُنلام ُجغلاحلل ُران ت لوة ُانمبلس  ُنأارل دل 
ُان نأو ُُ االتفل ل  ُرانبم ُانعأ مُحم ُاالغت شلاُراالغتغلل ُبأدشأ  ُيتعأق حل ل
 ُانارنل ؟

ُرنُ  - ُرغأل  ُ ليو  ُعيجلح ُانارنل  ُاحنلل  ُاغتألع  ُح لي ُال ُبلف ُنأتوحلق تأا
 وُران ملأل ؟حمُع لوُانتن ل ُان ستاان ُنأبملُان نأو ُانارنل ُراغتغللُنواوح
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راننوأ ُانتلدل ُحمُاذاُانتوللتيُامُنلُعذاُيللُا تلامُانارلُانمبلس ُحمُاغتغللُ
االتفل لل ُُدفلذالُعبلُنفُخللحو ُُراغت شلاُان واوحُانمل ُنأ نأو ُانارنل ُيمق ُ لالاُ 

ُانتنل ل ُ رُان تعاحةُام لااُنأواولُعناُانبمل.
لياُبس ُ ُرتُ رت نونوجللُ ُى ُنتوان ُعأ للُ ريلُذن ُحمُهلُرجوحُحرلُنلحل ُيبُل

لن ُنفُاإلنبلدل ُرانواوا ُانتونل ُ ُرحرلُدلنل ُحُ غلألتهلُعأاُنسلحل ُيبللةُنفُانبملو
ُ.انبملورو  ُان للُانل  ُنتن لتُاغتغللُ

ُعالُحمُهُ  ُعألهل ُاإلجلب  ُتجا ُال ُ لدودمُحرنمُرا فُتأ ُبعضُامغقأ  ُتن لت ل
 ُوغتُاختلاُان صلنفُ)انمبلس (ُانارلُانسلحأل ُننهلُرغللُانسلحأل ماح ُتأتز ُبهُيلُنُ ُر

ُانعأ ل .انتونل ُُرران لراُانجغلاحل ُرانواوا ُراإلنبلدل ُ

 منهجية الدراسة:

ُنُ  ُانتسلؤال ُرغعلل  ُاذ  ُعأا ُاعت ا ُعأاُنُ رنإلجلب  ُانغلي   ُبهذ  ُاإلن ل  ُروا  ل
 ُبيصولُران شلوي ُحمُ  غللُان ؤت لان نهجُانوافمُنتو لفُنيتأطُام لااُان عنل ُ

ُااااُرانو واُعأاُخأفلل ُاذ ُان وا ط.بعضُان فلالتُرام
ن ملرن ُاههلوُامبعلحُُ عأاُننهجُتمأللُان   وُلحمُحواغتمُاذ ُاعت ا ُيذن ُ

ُانولدودل  ُانوواعا ُانتمُتنأو ُعألهل ُُالتفل ل ُانتن وي  ُانبملو ُنولدول ُان تماة ُ.1982امنت
لبتهلُالحتللجل ُانارلُانمبلس ُران ت لوةُجغلاحللُحمُنجللُانتن ل ُان ستاان ُرناىُاغتُج

ُ.نأبشلي ُج عل ُبلعتبلو ُتلاتلُ ُنأ ملأل  ُريذاُاغتغللُراغت شلاُ لعُانبملوُران ملأل 
ُانلغ ل ُُرد لاُ  ُانوتل ق ُعأا ُامرنا ُبلناوج  ُاالعت لح ُاغتوجت ُان و وع نأبلع 

 ُررتل قُانج عل ُانعلن ُنألنتُان تماة ُرنلتل 1982ُانبملوُنعل ُُان ت تأ ُحمُاتفل ل ُ لدوُل
ُبل ُان تيصص  ُان لاجع ُريذن  ُان تماة  ُ جنبل نامنت ُربأغل  ُانعلبل  ُاإلنبللُُ أغ   او

ُنإلن ل ُراإلحل  ُبلنتوجلهل ُانل لسل ُحمُنيتأطُان سل لُان ألرح .
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 الدراسات السابقة:

فلادلُحمُع أل ُععااحُاذ ُان ذيلة ُحلرننلُبفُ لُتُ خللُع أل ُج عُان لاجعُانتمُي  
ُان و وع ُ رنلُحصأنلُجلاايفُانمصولُعأاُنلاجعُ رلحي ل ُن لتأ ُرنتيصص ُحمُاذا

ُ ُاناواغ   ُنمل ُنو وعنل ُخ  هل ُحم ُياخل ُنلاجع ُعف ُعبلوة ُاو ُاذ عأله ُبلف ُرنف
ُاواغل ُدذيلُننهل ان

 باللغة العربية:

عباُانلؤراُجلحُحسلفُعلوشُبجلنع ُُنأايتوويتووا  ُنوان ُننللُ هلحةُاناُ  لرح  •
 ُان وغون ُبر"ُانم لي ُانارنل ُنموو ُانارلُانمبلس 2008ُ ُيأل ُانموو ُغن ُانولالة

ُ ُاتفل ل  ُُامنتحمُهل ُانبملو ُنولدول ُانشليع 1982ُان تماة ُبأحبل  ُنولود  ُحواغ   
ُاُ".اإلغلنل  ُتعليفُنأارل ُان ؤنطُعنا ُحلهل ُانموو ُرانذ ُتأل  ُرنج وع نمبلس 

 حمُهلُاالتفل ل ُانجاياة.انتمُتت تعُبهلُ
• ُ ُنأايتوو ُانايتووا   ُ هلحة ُننلل ُنوان  ُبجلنع ُ  لرح  ُعلن  ُنمت ُنم ا ال ت

ُانمووُ  ُيأل  ُُانولالة  ُبر"ُ 2012غن  ُانولدودمُانارنمُالغت شلاُُان وغون  انتن لت
ُعأاُج ُتأبلول  ُحواغ  ُحل ُتأل ُراغتغللُتلرا ُانجلاُانولو   ُانل ف".  هووي 

ان تماةُُامنتحلهلُانبلح ُعناُانجلاُانولو  ُر واعاُرحوو ُاالغتغللُرحولُالتفل ل ُ
 ُ.1982نولدولُانبملوُ

 باللغة األجنبية:

 Politics And Anternational              : - Africa And The Deep Ssabed Regime  
Of The Common Law Heritage Of Mankind.                                     ُُُ

ُُ Edwin Egedeُُنأ لتت ُغن  ُامحليول 2011ُانصلحو ُانارل ُحله ُتنلرل ُرانذ   
ُامد   ُ ُريذا ُانع لو   ُانبملو ُ لع ُنن ل  ُان ؤغسم ُراإل لو ُان شتلم  ُانتلاث رنؤغسل 

ُان تعأو ُبلنتنولتُعفُان علحلُراغت شلحهلُنأعولاا .
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ُ

اناواغل ُانسلبو ُن و وعُانم لي ُانارنل ُنموو ُانارلُانمبلس ُُر نل ُعا ُتألُ 
ُنأارن ُ ُانو نل  ُانوالي  ُحارح ُران ملأل ُخلوا ُانبملو ُ لع ُننأو  ُحم ُجغلاحلل ران ت لوة
ُببتللُ ُراحل  ُ لنأ ُبلن و وع  ُان ذيلةُإلعأل ُد لة ُتأتمُاذ  انسلحأل ُبأليو ُنبل لة 

ُنفُانتع قُرعل هُببلُتفلالأه.ُ
ُ

 قسيمات الدراسة: 

ُان جلال ُانتمُتتُانتأل ُعنلهلُحمُاذاُانبم ُاغتوجب ُتوسل هُعناُبلبلف 

ُ

 خطة البحث: 

 ة الدولية لحقوق الدول الحبيسة والمتضررة جغرافيا في المنطقة الدوليةـالحماي
 -1982ار ـانون البحــل ا فاقية األمم المتحدة لقـة في ظــدراس –

 
 

 

 مقدمــة
رنصررلنمهلُان شررلرع ُانارنل ُنموو ُانارلُانمبلس ُران ت ررلوةُجغلاحلررلُ انم لي : األولالباب 

  ُر اُتنلرنتهُعأاُحصألفُرا ل حمُان نأو ُانارنل 
جغلاحلررلُحررمُهررلُ واعرراُانوررلدولُانررارنمُانجايرراُ ران ت ررلوة انمبلسرر  انررارل الفصــل األول:

نررارلُانمبلسرر ُران ت ررلوةُانفهررو ُُ ر ررف لُح رر ُانبمرر ُتوت ررمُننررمُ لُُو يرر ر رراُُنأبمررلو.
 ُتررتُاغررتعلا ُحوررو ُتأرر 1982ُان تمرراةُنوررلدولُانبمررلوُُامنررترنألنبهررلُحررمُنررؤت لُُجغلاحلررل

ننلحررذُنأررارلُانمبلسرر ُُعيجررلحُانارنلرر  ُرنعلنجرر ُنشررلرلُنأ نأورر انن تُانولدودل ُُع لوانارلُحمُ
   عناُانبملوُرحوو هل ُرنلال ُان نأو ُانارنل ُرذن ُعبلُنبمتلف.
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انموررو ُراالنتزانررل ُان تصررأ ُبلنررارلُانمبلسرر ُران ت ررلوةُُاني:لفصــل ال ــ ل لننسررب  نررلُُب
ان تمررراةُبجهررروحُُامنرررتانوارررولُعنررراُارررذاُانن رررل ُ لنررر ُُرمجرررلُجغلاحلرررلُحرررمُان نأوررر ُانارنلررر .

نبتفرر ُن سررلعاةُانررارلُاننلنلرر ُانمبلسرر ُننهررلُران ت ررلوةُجغلاحلررل ُحترراُت ررولُنهررلُاالغررتألع ُ
انتونلررر ُانمايتررر  ُالغرررتغللُراغت شرررلاُنرررواوحُان نأوررر ُانارنلررر  ُ رُنرررفُرانوررراوةُعأررراُنسرررليلةُ

خللُانبم ُانعأ مُانبمل ُحمُانبملوُران ملأل  ُرحتاُيتموقُان وصوحُنررفُاررذ ُاناواغرر ُ
 .تتُتوسلتُاذاُانفصلُعناُنبمتلف

انررارلُانمبلسرر ُران ت ررلوةُجغلاحلررلُحررمُُر  ررلامتعزيررزُ ال ــاني: البـــاب  نلُبيصولُر
ر حلرر ُ سرر  ُاررذاُُتياانل ُانجايررراةُان سرررتاان ُنأبمررلوُران ملأررل ُحررمُان نأورر ُانارنلرر .االغرر

 ي لُيأم ُ روحا لانبلدُعناُحصألف ُ
ُانارلُانمبلسرر ُران ت ررلوةُجغلاحلررلُحررمُانجررلاُانوررلوُ رانتزانل ُحوو ُ الفصل األول:

لُانمبلس ُران ت ررلوةُرد لاُن لُي تأهُانجلاُانولو ُنفُ ا ل ُنأاُرُ.رعل تهُبلن نأو ُانارنل 
جغلاحلل ُريذاُانررارلُاننلنلرر ُانتررمُتعلنرر ُ اررواتهلُرتيوحهررلُنأمرراُنررفُ   ررلعُانررارلُانسررلحأل  ُ

انتااحالُنأبملُانعلنمُراعتاا هلُعأاُ جزا ُنفُننأو ُانتررلاثُان شررتلمُبس ُانتمُتسعاُدموُ
 نإلدسلدل  ُراوُنلُر متهُعبلُنبمتلف.

ــاني:لل  نرررلُبلننسرررب  ــل ال ـ ر فصـ رانوواعررراُُتياانل ُانجايرررراةُان سررررتاان ُنأ ملأررررل االغررر
نأتن لرر ُان سررتاان ُعأرراُرجرره14ُُحلرر ُيسررعاُانهررااُو ررتُُان لتبأرر ُبرروجلا ُانبمرر ُانعأ ررم.

انيصررولُعنرراُان ملح رر ُعأرراُان ملأررل ُرانبمررلو ُران ررواوحُانبمليرر ُراغررتياانهلُعأرراُدمرروُ
ا ُيلدرر ُغررلحأل ُ رُحبلسرر  ُرنررلُجلُتمولقُانتن لرر ُان سررتاان ُنج لررعُانررارلُغررُو نستاا  ُنفُ

 ُرارروُنررل1982ُان تمرراةُنوررلدولُانبمررلوُُامنررتتعأقُننهلُبلنبم ُانعأ مُانبمل ُرحوررلُالتفل لرر ُ
ُعلج ُعألهُيذن ُعبلُنبمتلف.

 خــــا مة   
 

 



 
 

 الباب األول
 

 الدول لحقوق الدولية الحماية
ومصالحها  جغرافيا والمتضررة الحبيسة

  .عة في المنطقة الدوليةالمشرو 
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ــاب األول:  ــا البـ ــررة جغرافيـ ــة والمتضـ ــدول الحبيسـ ــوق الـ ــة لحقـ ــة الدوليـ ــالحها الحمايـ ومصـ
 المشروعة في المنطقة الدولية.

ن  ضتتتت تاقناتتتترقكاقن  تتتتار اا1982تعرضتتتتفاقتة األتتتتلاقحدتتتتااقن التتتت  ان تتتت    اقن لتتتت  ا
ياهتت  افتتااإنألتته تت  اس فاي اا،اوه اد (1)اقن ونأللاطلقاعلألهاب ن نط ل كناأ اي اأواد اي اا،نإل س  ألل
 اأهىابج ألتت ا تت اد اكثألتتر ،اث تتفاقوا قا تت اعلتتتاثتتروقماابعتت د هتت  اقن نط تتلا قهماأه ألا تت اا.قن  قسل
أواداضتتتتر  افيرقفألتتتت ا،استتتت ولأللاستتتت قماك  تتتتفاهو ااا-ستتتت قماقن ا  دتتتتلادن تتتت اأواقنن دألتتتتلا–قنتتتت و ا
عتتنايريتتقاإيجتت هاتعتت و اهونتتياا، اتل يتتهابتت نطرقاقن     ألتتل تت اإنتتتادل ونتتلاق ستتاة ه اد اا.و ألستتل

 بطرقاع هنل.اقن ونأللافأل  ابألن  اي ضياب ص  اف ألع  اإنتاقن نط ل
وي ا اقحدراإنتاقنصتترقتابتتألناقنتت و اقن  تترىاو اي اصراقحدراعلتاه قاف ط،ابلايع ها

 ايارتتتتلاعلألتتتها تتت اد اا، األجتتتلا   تتتلاكتتتلادن تتت اعلتتتتاق ستتتال قماعلتتتتاثتتتروقماهتتت  اقن نط تتتلا، ةستتت  
قنستتت ولأللاوقنتتت و اقنن دألتتتلاب نتتت و ااقإلضتتترق اإنتتتتافلب إلضتتت قنتتت ونألألن،ااوقحدتتتنب نستتتلاااقإلختتت  
قنللتت  اقن  ا تتلان ضتت اتن تتألاااإيجتت هقستتا فلاوضتت اواد  تت  اوقن اضتتر  افيرقفألتت ،ادن  اقنل ألسلا
قن التت  ااقحدتتاهتت  اقنللتت  اهتت اقنا ستتياب تة األتتلااوأو ،ات ةتتلاوةتتهاهتت  اقنل تت قاالهونألتتاوو  يتتلا

ودتتتناقنصتتتك  اقن ونألتتتلاقن   تتتلاقناتتتيا  ألتتتلا،اوقناتتتيات عتتت اأهتتتااوثأل تتتلاا  ا1982ان تتت    اقن لتتت  
ك تت اع تترماا.نل لتت  انسأل ه اقن     اوهسا  قاااعا را  طلاتل  ت اواص  ماخ  اقن ر اقنع رين،ا

ا.(2)ا2002قن ال  انع ماانألداعنامنياقنج عأللاقنع دلا

 
ا -(1) ابكل. اط.التراث المشترك لإلنسانية" الموسوعة العربية الموسوعة القانونية المتخصصة"س سن ا1. اقن جل  ،اا2.

 .ا153.ا.اص2010
 ار.التنظيم القانوني لمنطقة التراث المشترك لإلنسانية في إطار قواعد القانون الدولي للبحع  اقن  ه ادل  هاقحارت.اااا-(2)

 .ا05..اص2015  يفانلن ر،ا قنري ض:اهق اف دعل
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قن عتتتتت  اا1994عتتتتت مانقنن تتتتترافتتتتتياق تةتتتتت قاقنانةألتتتتت  اقنصتتتتت ه ااإعتتتتت ه وهتتتتت قاي اضتتتتتيا
اقن ونألتتلابآدتت  اوي  وتت ماقنتت و اقنن دألتتلادتتناق ستتاة ه اب تت ق هاقن نط تتلايتت  أن تة األتتل،اوقنتت  ا

ا.فياقن نط لاقن ونأللاوقن اضر  افيرقفأل دن  او  قاقن و اقنل ألسلاد ىاتعزيزاد ادرقع  ا
اعلألهااس ن اه قاقن  باإنتافصلألنا   هه  اعلتاقنا قنياك  ايلي:اوبن ماا
رافيــا فــي وــا قواعــد القــانون الــدولي ال د ــد جغ والمتضــررة الحبيســة الــدول الفصــا األول:

 .للبحار

علتتتاأ  تت ادةا وتتلان تتلاا،وتت  ادنط تتلاأعتت نياقن لتت  ا–دنتت ا دتتنابعألتت اا–قستتا راقنتترأ ا
قن و اس قماك  فاس ولأللاأوا ألراس ولألل،اودناثاا ايجتت  احيتتلاهونتتلاأ اتتت عياقنستتأل ه افتتيا

دتتتااقن التتت  ان تتت    اياقتة األتتتلاقحن لتتت  اعنتتت ات نألن تتت افتتتافنجتتت اأ ادنط تتتلاأعتتت نياقا.هتتت  اقن نط تتتل
ادتتااقن التت  اقنث نتتوان تت    اقن لتت  أ اختت فاأثنتت ماأع تت  ادتت ت راقحثتترانتتاات اا،1982قن لتت  ا
،اوألتتتوافتتت مماا قعتتت ه اوأوك د تتت استتت هر اهو انتتت زافأل تتت ،ادتتتناختتت  اقنجتتتزماقنستتت ب ا1982

ريتتلاأعتت نيادن تت ،اوقناتتيافعلتتفاوا) 87(ن تة األتتلاقنج يتت  ،اقناتتياع تترماعتتنادضتت     اقن تت ه ا
؛ادتت اقناستتلألاابتت عثاق ستتاثن مقما(1)اقن ل  اد  أاتسان اإنألهاف أل اقن و اعن اهخ ن تت اقن نط تتل

ا.عنادض   هاقنع مقناياتخرجاد  أاوريلاأع نياقن ل  ا

 
.اقن  ا صاا1921علتاد  أاوريلاأع نياقن ل  ادن  اتصريحابرشل  لانسنلاا،اه قاوا ا صفاقنع ي ادناقن ث اقاقن ونأللا-(1)

اقن  نن  ا اقنة أله اق تج   اه ق اأ ص   اأبر  ادن اأ  او ج  اقن ل  . اأع ني افي اقن  ول اوق اقن و  انج أل  اأ  علت
ق  ر:اف برااوقن  اهقف افألهاعلتاد  أاوريلاقن ل  .اا1609أل س،اوألوا  راكا بهابعن ق ا"اقن لراقنلر"اع مافروس

 .ا177.ا.اص1989.اف دعلابي قه:ادط علاف دعلابي قه،ااالقانون الدولي للبحار .اواقبرقهألااقنرق
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ااقإلالأل أللانل ونتتلاقنستت ولأللافنجتت وقن لألط مافأل  ايج و او وهاقن  يلااد ااألع  اقن ل  أ
علتتتاو  ا تت ااوإبتترق    لادن  افياتأكأل اا، ألسلاوقن اضر  افيرقفأل  هاا ا   اقها  ماقن و اقنلاأ

اااا.(1)ان  رقكايع هاعلتاقن  ريلاف ع م،ابصرفاقنن راعناقن  ا اقنجيرقفيات ااأ ه
أ ا  ضتتتحادة تتت ماقنتتت و اقنل ألستتتلاوقن اضتتتر  اا نتتت اقن لتتتوات اضتتتياد االاتتتاواتتت ا أينتتت اأ اه ا

ا.1982نوان     اقن ل  افيرقفأل اودط ن   ،افياد ت راقحدااقن ال  اقنث 
ب عا   هتت اا،ثتتااقستتاعرقضاو تت قاتلتتياقنتت و افتتياإيتت  اقنتتن ااقن     ألتتلانل نط تتلاقن ونألتتل

نإل ستت  ألل.اودع نجتتلاد تت كلاإيجتتت هااد تتارك ااادتتناأعتت نياقن لتت  ،اوأعتت نياقن لتت  اب عا تتت   اترقثتت اا
ادن ف انل و اقنل ألسلاإنتاقن ل  اوو  ا  .اا

 انألستتفابستت لاأ ادستتأنلاإيجتت هادنةتت اإنتتتاقن لتترا اتتتزق اوقها  دن اب   اقن سأنلاقحخألرا
ح اتلتتياابتتلاأيضتت ااا.دسأنلاورفلانل و اقنل ألسلا) ألراقنس ولألل(،او اح ان  اأفضلأللافلسل

ثألراصع ب مانااياستتنتاول تت استت قماب عرفتتلاخ تترقماقن تت    اقنتت ونياأواهق ستتياقن سأنلا اتزق ات ا
اقن     .

اك آلتي:ا ه قاقنةصلاين سااإنتاد لثألنا ان ون  دناه قاقن ة  مافإ ااوق ط ا اا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

اا

 
 .1982قحدااقن ال  ان     اقن ل  ااقتة األلدناا(ا140)قن  ه اا-(1)ا
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المبحث األول: ماهية الدول الحبيسة والمتضررة جغرافيا ومطالبها في مؤتمر األمم 
 .1982 المتحدة الثالث لقانون البحار

ثألتتتتراد تتتت كلاخ صتتتتلافتتتتيا ات اا،) ألتتتتراقنستتتت ولألل(قمقاكتتتت  اقصتتتتط  اقنتتتت و اقنل ألستتتتلا
اتتتاقآل اقنا صتتلاإنتتتاتعريتتفاد  تت  اوهاألتتقا صتتط  ا"اقنتت و افإ تتهانتتااياستتنتاواا،قناعريتتف

ا.قن اضر  افيرقفأل "
اوا اتضتت فرمادج  عتتلادتتناقنع قدتتلاأضتتعةفادتتناتتتأثألراتلتتياقن ج  عتتلاعلتتتاقن تت ت ر

ا..اونزي ه اق يض  ا رىات سألااه قاإنتاقن ط نلاقآلتألل1982اقنث نوان     اقن ل  
 .تضررة جغرافياوالم المطلب األول: مفهوم الدول الحبيسة

اقن لص   طتلتقاعلتاقن و ا ألراقن  يئأللاقسااقن و اقنل ألسلاأواقن و اقن يل لاأواي ا
"ا)أ(ادناقتة األلاا    ا1عرففاقنة ر ا"وا ا .(1)ابلريلن  اشت قيئاازتعنياقن و اقنايانألاهيوا

مقاك  اوإا."اقن ونلا ألراقنس ولألل"اعلتاأ   :"اكلاهونلانألزان  اس ولابلر "ا1982قن ل  ا
ودناثااإارق  افياا،ب نلقاس سانل ط ن لكأ اقعا    اإفا،إنتاشر اوقفراجيلا ا ه قاقن ة  ما

قنس ولأللاشكلفادج  علااف ن و ا ألراقن     ي،إنتاقن لواعناقنسن ااجيلا  ه اد اق تة األل
قنال فاب  اقن و ا ألرااهونلاثاا11أيناك  فاتا   ادنااقنث نو،قن  ت راا خ صلاب  اخ 

فيرقفأل ،اودنابألن  اقنجزقارااآ  ق انان ااإنأل  اقن و اقن اضر  ا14وع هه ااقحخرى،قنس ولأللا
ا.(2)اهونلا57اأيناا  باع هه 

 
ا -(1) اقنرقو اف بر االوضع القانوني للمنطقــة االقتصادية الخالصةا.إبرقهألا ات  ز. اوا: اقن ل ك ،اقنعتربأللامقن  قس دع  

 .ا141.اص.ا1989

أطروحة مقدمة لنيا شهادة الدكتوراه يخلفا سألا.اإشك نأللاقن نط لاق ااص هيلاقنخ نصلافياقن لراقحبألثاقن ا سط.ا -(2)
 .ا149.اص.2016دع ر اتألز او و:اكلأللاقنل  قاوقنعل ماقنسأل سألل،اا.اف دعلاد ن هافي العلوم تخصص قانون 
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و  ااوف هاع قدلاق  ةص  ابس لاتض  بادص نل  ،اف  او ف فاه  اقن ج  علا
ات ا افعل   اوه اد  اخ  افارقماقن ة وض م، نجنلاموافع نأللاهقخلا كلات الاعلتات  سك  

،اوخ صلابع اإارق اأفضلأللاوأون يلاقن و اقنن دأللاقنل ألسلاقنسل أللان  تاقن ل  اق ساع   م
ااا دن  اوقن اضر  افيرقفأل افياقساي  اوقسا   فاقن نط لاقن ونألل.

ا"  اقنة ر  ،اف  اعرففا"قن و اقن اضر  ا(1)اق تة األل(ادنا ةزا70"ادناقن  ه ا)2أد 
ا... اأ   :" اعلت اش هاافيرقفأل "، اأو اديل ل ان لر اقن   يئل اقن و  افأل   اب   اقنس ولألل قن و 

اقنجيرقفيادعا   افياوص ن  اعلتاإد قهقماك فأللادناقنس يا اد اع   ديل ل،اقنايايجعل  
انل ن يقا اقنلألل اقن  ق ه اقساي   اعلت اسك    ، ادن افزم اأو اسك    ، اتي يل ح رقض

نط لاهو اقإلالأل أللاأواقإلالأل ألل،اوك نياق ااص هيلاقنخ نصل،ان و اأخرىاوقاعلافيا ةزاقن 
 .  (2)اقن و اقنس ولأللاقنايا اتساطأل اقهع مادن يقاقااص هيلاخ نصلاب  "

ابألنادخالفاقن ط نلا اتج   او ونفاأ  ات فأل ألل، ابصأليل اقحخألر  اف مماقنة ر  وا 
ان ألع   اقنسل ألل اق ساخ قد م انجنل ادة وض م اخ   اقن و ، اب   ات  دف اقناي اقن اض  بل،

ا اقن ل   ان      اقنث نو اقن  ت ر اودة وض م ادنا1982قن ل  ، اك ألر اع ه ا هع م اومني ،
ا.(3)ادان علقن و اب  ط  قاقن صفاعلأل  ،احس  با

ا
ا
 

 
اقنسعأل .ا-(1) اقن ل  »  خ يل   اا     افيادج   اقن وني اق ااص ه  اقنن  م ا« ا قع  ام لة المفكر. ادجل  ات.01، ،اا9،

 .ا230.اص.2013/ا25/5
فياا قف اواا.ا93.اص.قن رف اقنس بق.اإشكالية المنطقة االقتصادية الخالصة في البحر األبيض المتوسطيخلفا سألا.اا-(2)

 .ا1982ا دناقتة األلاقحدااقن ال  ان     اقن ل ا،(70) صاقنة ر اقنث  أللادناقن  ه اامنيا
 .ا230ص.اا.قن رف اقنس بقاا.« قنن  ماق ااص ه اقن ونيافيادج  اا    اقن ل  اا قع  » خ يل  اقنسعأل . -(3)
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 الفرع األول: في مفاوضات ل نة قانون البحار.

وألواق صلاقنخ فاخ  ادن ا  ماقنلجنل،او  ادسأنا  اف هريا  ات خ  افيا
ل،اقنايات نحان  او  قاخ صلافياقن نط لاق ااص هيلاقنخ نصلان ونلاتل ي اقن و اقنس ولألا

اأد ا اقن و ، ان    اسا   م اقناي اقن     ألل، اب ناس ألل اتاعلق اقحونت اقن سأنل اأ  افنج  أفن ألل.
اقن سأنلاقنث  أللافااعلقابال ي ادة  ماه  اقن و .

ن ن ا  ماقنايانل ص نحاقن اض  بلابألنادخالفاقن و ،اوت  ين  افيادخالفاقاو  رقاا
ا"اقن و امقماقنجرفاقن    اقن يلق"،اوا ا هق مافياقنلجنل،اوقناياتاافأل  اقاارق اتس ألا  ابتت

اقعارقض اوعلتا(1)ك  فادلل ادص نل   اتخ م ادخ نةل، اتس أل م اقاارق  ابخ فامني اوتا ،
ادن وبا ايرف ادن اقن صألر "، اقنس قول امقم اقن و  ا" ابتت اتس ألا   او ه اف   اقن ث  ، س ألل

ابتتاا،كألنأل  انه اكل ل اقنجيرقفأل ااوفي ابس ل ابعثاقن و ، اقن ةروضاعلت اقناضر  اتخةألف "
،اوقاار اق تل هاقنس فألاياتس ألا  ابت"اقن و اقن   يئلاقنايا(2)اوبس لاق ساع   اوق د ري نألل"

اا.(3)انألزان  ادنة اوينياإنتااألع  اقن ل  "،اوقااروفا أل  نن قاباس ألا  ابت"اقن و اقنجز يلا"
 .(4)ا دفاع  اد   ي اإنتاقنلجنلاقنةرعأللاقنث  ألل،اباس ألا  ابت"اقن و اقن اضر افيرقفأل "وا اا

 
(-1)Pulivenis Jean- François. La Notion D’états Géographiquement Désavantagés et Le 

Nouveau Droit De LA Mer. In : A.F.D.I ,1967.p.685.                                                                                                                          
ااا.74.اص.SR.21/|| .A/AC.138/SCوثأل لا اا:ا -(2)
ا.ا275ص.ااقن رف اقنس بق.اا..SR.21/|| A/AC.138/SCاوثأل لا اا:ا-(3)
،اوقن  روتاقن   ماا.SR.39./||A/AC.138/SCقن  روتاقن   مادناأفي  سا  اودج  علاهو اأخرى،افياقن ثأل لا اا:اا-(4)

ادناقنجزقاراوهو اأخرىافياقن ثأل لاقنص ه  اعناقنج عأللاقنع دلانألدااقن ال  ا اا:ا
SR.40 .Et Corr.1-2/||A/AC.138/SC.:اود روتاف د يك افياقن ثأل لا اا،A/AC.138/L.5 اوقن  روتاقن   ماا،

 .اA/AC.138/L.60،اود روتاقنزقاألر افياقن ثأل لا اا:ا A/AC.138/L.59 دناهونلاه نن قافياقن ثأل لا اا:ا
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وا اأث  ماه  اقناس أللاقنخ ف،او  اتل ي ادة  ما"اقن و اقن اضر  افيرقفأل "،اوا اا
و و ادن وباسني ف   اأ ايلصراتعرية  ،ادناخ  اتع قهاأ  قع  ابت:"اقن ل ق ا ألراقنس ولأللا

ا.(1)اقماقنجرفاقن    اقنضألق،اأوامقماقنس ولاقن صألراف ق"وقن ل ق ام
علتاأ   "ا...قن و اقنن دأللاقناياحس  بااوف ماقن  روتاقنج  يكيانأل عرفاه  اقن و ا

ا:(2)افيرقفأللاأوابألئألل
  اتلصلاعلتاف قا اف هريلادنات سأل او يا  اقن لريل؛اا -1
  اقحخرى؛اقن اأثر اب كلاض  ادنات سأل اقن  يلاقن لريلانل واا -2
 قنايان  اس قولااصألر او اتساطأل اد او يا  اقن لريلاب كلاد و ؛ااا -3
 او هافياقن  روتاقن   مادنابن  اوقن ألرو،اعلتاأس ساقنلرد  ،ابس لاق دا قها  اود ا

احس  با اا ه   ا ألر اس ولألل اهو  اوألوات ف  اقن نط ل، اهو  اأو اقن نط ل، افي ا".. قن لر :
  اس قولاسأل هت  اوو يا  اإنتادس فلادس ويل،انالياقن عا   ادنافيرقفأللاأوابألئألل،ادناأ ات

ا.(3)اا لاقن و اقنس ولأللاقحخرى،افيا ةزاقن نط لاأواهو اقن نط ل..."
ادن وباقنن س ا ابن مااف  اعر ااأد  ابس لاتضر ه ااف   علتاقنثروقم،اقناياو ردفادن  

ص لان و اس ولأللاأواقن   بللاوقن و اقنجيرقفي،اك  ايلي:"اقن و اع ي لاقنس قولاوقن و اقن  
 ثلاقن  يلاقن اسعل،اب ننس لان  اأيلاف ا  ادنا  وأللامقماقنس قولاقن صألر ،اوقن و اقنايا ات ا

ا.(4)ااقن  ق ه"
 ا

 
 .ا35.اص.SR.49/||.A/AC.138/SCوثأل لا اا:ااا-(1)
أطروحة مقدمة لنيا شهادة الدكتوراه .ا1982فأل أللا تة األلاقحدااقن ال  ان     اقن ل  انع  در اعص ه.اقحوك ماقنا ا ا-(2)

   .162.ا.اص2014.اف دعلاد ن هادع ر :اكلأللاقنل  قاوقنعل ماقنسأل سألل،اافي العلوم

 . .1Et Corr. 27L./|| A/AC.138/SC.-2 وثأل لا اا: -(3)

 .ا05ص.ا .SR/|| .A/AC.138/SC.68 وثأل لا اا: -(4)
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 .1982 الفرع الثاني: في مفاوضات المؤتمر الثالث لقانون البحار

 ساخ قد ماقنسل أللات ر ما ةزاقن  قضأل اقنخ فألل،اقناياش  ت  ادة وض مانجنلاق
،اوإ اك  اأكثراقنخ فا1982ان ألع  اقن ل  ،افيادن ا  ماقن  ت راقنث نوان     اقن ل  

اقن و اقن اضر  ا ادة  م انال ي  اقن  اي  كناق عا  هاعلأله، اقن عأل  ، ك  اي و او  اتل ي 
 م،اخ  افيرقفأل ،اوه قاياضحافلأل اادناخ  اق اارقو ماقن ثألر ،اقن   دلادنادخالفاقنج 

ا.اا(1)اقن  ت ردن ا  ما
دا ألز ،اوألواأخ اامت  ينفاه  اق اارقو ماوق  س فافيادض     اإنتاث ثلاقاارقو 

ق اارق اقحو ابت"ادعأل  اقنجيرقفألل"،اك عأل  اووأل انال ي ادة  ماقن و اقن اضر  افيرقفأل اوه ا
 ات خلابهادن وباقنسلة هو ا،اوه اد(2)22د اأخ ابهاق اارق اقنةألان دي،افياقنجلسلاقنع دلا

ا.(4)35،اوقنجلسلا(3)ا21ودن وبابن  افياقن ألئلاقنع دلانل  ت رافيافلسا  ا
اقن عأل  اق ااص ه " اقن عأل  اقنث  يابت" ،اودن وبا(ا5)اعن ات خلادن وباه نن ق وأخ 

ا افلسا   افي انل  ت ر اقنع دل اقن ألئل افي ا(6)34قيرق  اقنجلسل اوفي اقنث  أللاا32، اقنلجنل دن
 .(8)ابألن   ا،اوأد اقن عأل  اقنث نواف   ات فأل أل اا(7) ت راعلتاقنا قنينل 

 
 .اا162قن رف اقنس بق.اص.ا.1982األحكام التوفيقة التفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لسنة نع  در اعص ه.اا-(1)

 .ا73.صا.A/CONF.62/SR.22 اا:اا"،اوثأل ل5.اف ر ا"1قن  ت راقنث نوان     اقن ل  .اج.ا-(2)
 .70.صا.F.62/SR.22A/CON اا:اا"،اوثأل ل43.اف ر ا"1قن  ت راقنث نوان     اقن ل  .اج.ا-(3)
 .ا164.ص ..35A/CONF.62/SR اا:اا"،اوثأل ل37.اف ر ا"1قن  ت راقنث نوان     اقن ل  .اج.ا-(4)
 .ا158.صا..43A/CONF.62/SR اا:ا"،اوثأل ل15.اف ر ا"1قن  ت راقنث نوان     اقن ل  .اج.ا-(5)
 .ا158.صا.SR.A/CONF/43.62 اا:ا"،اوثأل ل15.اف ر ا"1قن  ت راقنث نوان     اقن ل  .اج.ا-(6)
 .ا273.صا..23A/CONF.62/SRلا اا:"،اوثأل 61.اف ر ا"1قن  ت راقنث نوان     اقن ل  .اج.ا-(7)
اا..43A/CONF.62/SR اا:اا"،اوثأل ل1.اف ر ا"1دن وباف د يك ،اقنلجنلاقنث  ألل.اقن  ت راقنث نوان     اقن ل  .اج. -(8)

ا.ا282.ص
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ابس لااوألو اقن ل  ، اقنث نوان      انل  ت ر اقنث  ألل اقنلجنل ف لفاقن ة وض ماهقخل
ات كأللادج  علاتة وض،اخ  ا اهف ابإع ه  ق خا ف ماوق   س د مافياقن  قاف،اوه اد 

اقنسةألر ابرا سل انل  ت ر، اقنخ دسل ابت"اناندان من في ياقن و   اتس ألا   اعلت اأ تةق اوقناي ،
اكن قا(1)ادج  علاقن قو  اوقنع رين" .اوألوادثلفادج  علاقن و اقنس ولأللاوف هاكلادن:ا"

اوقخا  ما اوتنزق أل ". اقس   أل ، اقنسني  ، ابألرو، اب كسا  ، اقننرويج، اإيرق ، اقيسلن ق، ت أللي،
اقنعرققاادج  علاقن و اقنل ألسلاوقن اضر  افيرقفأل ،اوف هاكل اقنن س ،ات ألك سل ف كأل ، دن:"

اف  يك ،ا أل   ،اب    ق ،اب نن ق،اسني ف   ،اس يسرق،اوأو ن ق".
اقنصع ب ماقنايادأل ا ابس لاتض  باقن ص نحا  ا زماقن ة وض ماهقخلاقن ج  عل،

اأع ا اقنس هسل، اقن و   اخ   افرم اقناي اقن ن ا  م ا ص ااوخ   اقن ج  عل ا األز نيرضاا 
صلاإنتاأ اقتة قاب أ ه.اإ اأ هانااي ا  انص ناندان " ا"يلقاعلألهاتس أللاقناة وضاوقن  اأ ا

وخ  اقن و  اقنس بعلادناقن  ت راأ ه جاد ض تاقن و اقن اضر  افيرقفأل اافياا ا لااهإ اأ ا
افياو فلاإنتاقن زي ادناقن ة وض مانلا صلاإنتاول  اا،قن  قضأل اقنخ فألل قناياقعا ره 

اأثن ماقن  ت راقنث دناكلفاقن  ت راقن ج  علاقنرقبعلاقناياترأس  و اا.(2)اقحيرقفت رضياف أل ا
وه اد اخرجابلل  ات فأل أللان خالفاق اارقو ماقن   دلاخ  اقن ة ض ما ،ناندان" قنسةألرا"

ا .(3)اقناياهق ماهقخلاقن ج  عل
فياه  اقن  ارو ماع    ا"اقن و اقناياتنةرهابخص اصا" ناندان"  وألواقساخ ماقنسةألر

يرقفأللادعألنل"،اومنيافياقش   انل و اقن اضر  افيرقفأل ا.اك  اعرف  اعلتاأ   ا"ا...اقن و افا
اخص اص  ا اتجعل اقناي اديل ل، اش ه اأو اديل ل ان ل   اقن ل ميل اقن و  افأل   اب   قنس ولألل،

 
 .ا163.اص.قنس بققن رف اا.1982تفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لسنة األحكام التوفيقة العص ه.اانع  در اا-(1)

 .A/CONF.62/62ا اا:اقن  ت راقنث نوان     اقن ل  .اوثأل لا-(2)
 .NG4//Rev.2ا د  اقنسةألرا"    ق "اض ناقن ثأل لاقنا نألل:ااقن  ارو ماا اوه  ا-(3)
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اأوانجزمادن ا اقنل ف ماقني قاأللانسك     افياتل ألل اداع ه  علتاقساي  اقن  ق هاا،قنجيرقفأل 
وقاعلافيا ةزاقن نط لاهو اق الأل أللاأواا، ن يقاق ااص هيلاقنخ نصلان و اأخرىاقنلأللانل

ق الأل ألل،اوقن و اقنس ولأللاقنايا اتساطأل اقهع مادن يقاقااص هيلاخ نصلاخ صلاب  ".اوا ا
اقنسةألراوض ا ادعألنل"" ناندان" ح ابخص اصافيرقفأل  اتنةره اقناي اقن و  ا" ابأ ادصطلح ه ا،

 اقننصاقن  و اقن ن حا "اقن و اقن اضر  افيرقفأل ا"،اوع ماقساع دصطلحااندصطلحاوسطابألا
ا ك قااأ اقن  ااه اقن لا ىاونألزاقنعن ق .ح اتع ألر،اد ا

اب ا اب ناعريف؛ اياعلق افأل   اه األ اأد  اأ  اأ قهمان افيرقفأل ا اقن اضر   اقن و  ادن اع هقا ن  
قن و اقنس ولأللاقض فلادع يألراأخرىانلاعريفاناض ناش  ن  ابه،اوه اد اع  ضهاع هادنا

وب نا نياإنتاش   اهو ا اتاصفاب   اقنصةل.اا،بلجلاأ امنياسأل ه اإنتات سأل اقن ة  م
 اق كاة ماب ن عأل  يناقنس ب ألناد اقض فلات ضألحاياعلقاب ن و اقن قاعلاعلتابل  اون  قاار ا

افيرقفألا اقن اضر   اقن و  انا ضألح اك فأل   اقن عأل  ين اأ  ايرى اوه  اديل ل. اش ه اأو  اااديل ل
  .(1)اوقسا ع ها ألره 

إ اا،د  ب  اان  ات  دفابهادج  علاقن قو  اوقنع رين"ناندان"  وا اف ماتعريفاقنسةألر
تن ونهااأواش هاديل ل.اوث  أل اا نل و اقن قاعلافيابل  اديل ل فياقخا ف مادناخ  اتن ونهاأو 

ا اد  اوه  اقنخ نصل. اق ااص هيل اقن نط ل افي اوقن    كل اق ساي   اوقاعنصر اإنت ي  ه  
ا.ا(2)اقن و اقن اضر  افيرقفأل اادن  اوقنل ألسلافياقساي  اقن  ق هاقنط ألعأللاقن  اركل

 
 . AG4/10ا اا:اال  .اوثأل ل.اقحدااقن 1982اقن  ت راقنث نوان     اقن ل  ا-(1)
هن  اف للادناأوفهاقن  هاوق خا فابألناقن  ق هاقنط ألعأللانل ونلاوقن  ق هاقنط ألعأللاقن  اركل،اوقناياتاجس افياقنن  طاا-(2)

اقنا نألل:ا
اقن  ق هاقنط ألعأللاقن  قنس ولأللاأ اقن  ق هاقنط ألعأللانل ونلات ف اهقخلاو وهاقن  يلاق الأل أللانل ونلا-1 اركلافا   ا،اأد 

ادثلاد ق هاقنةض ماقنخ  فياوأع نياقن ل  اوقن طلاقنجن بي.الاقنس ولأللد ف ه اخ  جاو وهاقن  يلاق الأل أللانل ونا
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اقن  ه اك   اا)70 (ف مم انع م اقحو  اقنان أللألن اا،1979دن انع م ا1980وقنث  ي
اد او  وهابعثاقناع ي ماقنطةألةلاقنايا ات  ثراكثألرقاافياقن عنت ،ناندان" دط ب لاننصا"

اوا (1) اقناياع اا. اهو ت   اأثن م اقنصأل  ل   مافيافنألفافيا بأل افرمادل و مافيانجنل
اب مماب نة ل.ا1982 اأ    اإ  اق تة األل اد روت افي اقن و  ان    اقناس ألل ات وأل  اأفل ادن ،

وقناياس  فاقناص يفاعلتاق تة األلات  ماا،وأثن ماقنجلسلا ألراقنرس أللانل ألئلاقنع دلانل  ت ر
اقنلي يل اقن ج  عل اقن و اادنسق ا" اتع ألر اب ساع    اب اارق  اقنصأل  ل انجنل افي قنعربألل،

افيرقفأل " اق تة األلا،قن اضر   اد روت ادن اقنخ دز اقنجزم اقنجزماا،في اد  ادنسج  ا نألك  
اع ر اوقنرقب  اوقنث نواع ر اع ر اأ اا،قنل ه  ابع  اخ صل ا ةزاقناع ألر، اقساخ دف قناي

افياقن  ه و ياا   اتع اقن ق ه اإنتاقن  ت رافياف أل اأفزقما)70 (ريةهادناقن ف ه اودنه ،
ا.(2) ق تة األل

 .الخاصة وضعياتها حسب النامية البلدان تصنيفاتالفرع الثالث: 

اأ ا ا.قن تألنألل وأدريك  آسأل  إفري أل ، قنث ثل: قن   قم علت تا  ت قنن دألل قن ل ق  ج 
اس ولأللقن لر علت قإلي نل وألو دن فيرقفأل  قن ل ق  ه  اتخالفوا ابل ق  ا ألراا، وبل ق 

اس ولألل،اوفأل ن فأل اقن ل ق اقنجز يلاوقح خ أللألل.

 

عا راقن  ق هاقن  ف ه اهقخلاو وهاقن ونلادل  اانل ونل،او ايج  ان ونلاأخرىاأ ات   ك  افياع لأللاق ساي  اأواات اا-2=
وب نا نيافإ اوقااا، ق هاقنط ألعأللاقن  اركلافإ   اتخض ان  ع  اقن س وق افياع لأللاق  اة تق  اة تاوقن    كل،اأد اقن 

 .أواهو اادا  دلاداضر  افيرقفأل ا أل اقن و اس ولأللاأوا ألراس ولألل؛اقن    كلاوق ساي  ادكة  انج

 .ا164قن رف اقنس بق.اص.ا.9821األحكام التوفيقة التفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لسنة  نع  در اعص ه. -(1)

 .300.اص.2008.اع   :اهق اقنث  فلانلن راوقنا  ي ،ا1.ط.االقانون الدولي للبحار دل  اقنل جاو  ه. -(2)
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اقحداادايرف دن قن  ض ت قناصنألف علت نركزس قنطر  ه ق خ   دنوا  ت ر
اوقنان ألل انلاج    ا(1)اا)CNUCED(قن ال   انل ل ق ا قنان   ا قن سا ىا علت  ي ه  أخ  قن  ،

ا.ا)لقنل ألس قن ل ق اا-قنجز يل  قن ل ق(ااقنجيرقفي نل عأل  اوف  اا ل،قنخ ص قنل  ماب عث
بأ اقن ل ق اا،حاقن     اقن ونيي،اك  اوض امناقن ال   نألدا قنع دل قنج عأللاأك ماوا 

قنن دأللاتل تاب ع دللاتةضأللأللاب ن     لاب ن ل ق اقن اط   ،اوه اد اع رماعنهاقتة األلاقحداا
ا.ل ألسلادن  اوقن اضر  افيرقفأل ك ني،اب ننس لانل و اقنن دأللاقنا1982قن ال  ان     اقن ل  ا

ا.ك  ايلياوه اد اسنان ونه
 .)الساحلية غير( الحبيسة النامية البلدانالفقرة األولى: 

افي قن ال   قحدا دسا ىا علت 1957 سنل قنس ولألل  ألر قنن دألل قن ل ق  د كل ر ي ا
ا)NUCEDC( ت راقحدااقن ال  انلاج   اوقنان أللنعلاد وألو،ا(2)1028ا)XI(اقن الل  ص
اقن ل ق  ه   ن   كل قن ونألل قن ج  علا  ر نةف في ،أس سي هو  ادع دلل تسا عي قناي،

اأ  إنت قإلش    وتج  ا.قن ونألل تج  ت   س لوت ا قن لراإنت قن ص   دن  كن  ت ا خ صل
اقنس ولألل  ألر قنن دألل قن ل ق  وفئل،ا(PMA)لاقن ل ق اقحالا   قافئا عا رت ا،اقن ونألل قن ن   م

 لوس،اقن ل ق اقحالا   قافئل تل ي ادع يألر دن قن  يئ ق ع قم عا ري ا بل ،أوأل   اا خ  قيا 
اوقنان أللن ) 11(اIIاقن الل انلاج    اقن ال   اقحدا ااضرو  اقنا قخل ه قالغي ا نا ن ن . ت ر
اوتضاا)ع ماقي نا  اعلتاقن لر(اقنجيرقفي قنع اق بخص صألل،اعن   دا ألز  فئل في وضع  

اأفي  سا  ا:وهي بل  21 قنةئل ه   اب نألةأل  ،ب ت  ، اب  كألن ف س ا ،ب تس ق  ، اقن      ،
 

اقن ا نت دن  اقنا رير قن أ ، ه ق صيخ ا فأل   ت   ير ،اع  )CNUCED(ت نتاد ت راقحدااقن ال  انلاج   اوقنان ألل وا  -(1)
اان   اقن ل ق ،اوع  ا ألزيلألوقنا  قنخ صل قن   يألز اضألل و   بنأل هن ي،ا1968ا،انسنل)2(ا24ت ريراقن و  اقنث  ألل،اافي
 ا.قنصع ل ق ااص هيل دناو نا   قناخةألف أفل دن برقدج وض  ن  ،اد  قنخ صل قنل نل ن ع نجلا  وقم ع  

اا1028اقن الل تنص -(2) ادن: اتساةأل  اقنس ولألل اقن ل ق ا ألر اقن خصااأ/ أ  اقنن  م اككل. اقنن دألل ااقنن  ماب/صانل ل ق 
 ا.قنل ألسل قنن دألل نل ل ق  قن خصص قنن  ماجـ/ا.   ه  ه فل ك  ف د    قنل ألسل نل ل ق ا قن خصص



  جغرافيا  لحقوق الدول الحبيسة والمتضررة الدولية الحمـايةالباب األول: 
 ومصالحها المشروعة في المنطقة الدولية. 

 

 

26 
 

اقن  ني ،د  و ا ،ن  وت  ،قن ووس ،قنا  هوااقن سطت إفري أل  ف    يلوا اقننأل    ،دني نأل ،
ا. ي   ب  ا،ا قد أل  ،أو ن ق ،س قيلن قواا وق  ق،اب  ق  ق ،اقننألجروا

ا اقن ال  ادايرف دن صلخ ا،ك ألر  بج  ه قن ج  عل ه   ضألفو اوا  اقحدا  ت ر
اوقنان ألل ادن كل يللاعلت ماان بااقن ل ق  ه    كلد ا قحونت هو ته دن    اش وألو، نلاج   

 1965ا ف يلألل 8قتة األلاعلت ب ن ص هال قنج  ه ه   فف ا  ات ا وا اوقننأل   ، و ووس أفي  سا  

ادن بن تامني  نجعان نهاد   ساه، تن ألا د  قن لر إنت قن ص   في و    قن اض نل
اتط يره اتا وإ   ،ق ااص هااقن وني قن     ا دن قنا لأل   قن وني نل     ا دن   أارب قنع  دألل

اقحدا ب سارقتألجأل ماقن اعل لاتلي دثل ،قنع دل قنج عألل عن قنص ه   قنل قاح ب قسطل بع  فأل  
اقن وني ااص ه ق اب نن  ماقن اعل ل قننص ص وك ني ،1980وا 1970 نسناي نلان ألل قن ال  
اوقنان أللدادسا ىا علت قناط   أد  .(1)اقنج ي  انلاج    اقن ال   اقنل قاح ع ركان   ت راقحدا
 1976د  افياقنص ه  ا(IV)اقن الل ،1972د   19 في قنص ه  ا(III)اقن اللا:قنا نألل

اوهي. 1983اف يلأللافي قنص ه  ا(VI)اوقن الل، 1979ف ق  3 في قنص ه  ا(V)اوقن الل
ا.تن  يل   ر وف ل دن قنس ولألل  ألر قنن دألل قن ل ق  تن ونف ن قاح

اقن ال   قحدا د ت ر في قن    كل نل ل ق  دع نجاه تركف ،ن   قن     ي قن ض أد ا
ا.(2)اقن ل  ان     ا قنث نو

 
    .Guy Feuer; Herve Cassan. Droit international de développement. Dalloz: Paris, 1985(1ا-)

 p.77. 

ادا)X(اقنع شر قن سا فيا مني تجس  -(2) اقن  ه  اا(ا124)ن اقن ل  اا(132)إنتاقن  ه  ان      اقن ال   اقحدا اقتة األل ادن ،
اأ :ااعلتقنع برااقن رو  ووريل قن لر إنت قن ص   وق عن ق  لف،اتق تة األل دنا(125) قن  ه   صف وألو.ا1982

اودنه قن لر إنت قن ص   وق قنس ولألل  ألر نل ل ق  يك  اا-أ  ه  افي   علأل قن نص ص قنل  قا د   سل نيرض،
 قن ل ق  تا ا اقني يل، ن   اوتل أل  اا ل.نإل س  أل قن  ار  وب نارقك قن ل   أع ني بلريل قن اعل ل تلي فأل   ب   ق تة األل

ا.اقنن ل وس ال بك فل قنع بر قن رو  هو  أ قضيا ع ر قنع بر قن رو ا بلريل قنس ولأللا  ألر
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اقن   هئ تلي آث   بال ي ،  ت راقحدااقن ال  انلاج   اوقنان أللدادسا ىاعلتا ا م ك  
اقن سا ىا علت قتخ مه  قن قفل قإلفرقمقم ووض  ل،قنس ولألا  ألر قنن دألل قن ل ق اعلت قنع دل
افي قن ل ق  تلي  ل  قنع ل ت فأله علتا(123)ا(V)اقن الل  صف وألو،انص نل  اقن وني
ا:(1)اقنا نألل قحه قف نال ألق وقن س ال قنل فأل مادأل ق 
ا.قنع ن ألل وقحس قق قن لر إنت وص ن   لةلك ا تخةألث -أ
ق عا   ا بعألن قحخ  د  ،ب نع    قن اعلق قنن ل خ د م وفع نألل   عألل تلسألن -ب

 .قن ج و   قنع    وبل ق  قنل ألسل قن ل ق  دن كل ووس الاو فأل م
اقنجيرقفألل إع اا   تخةألف ب  ف قااص هه  هألكلل إع ه ا-تافا ااعن قنسل ألل قآلث   وتج و ،

اقن ينألل قنان ألل دخطط م خ أ د   ،دن  قن  ف ه رياوتط ا،اتلاألل بنأل م إ   مايريق
ا بعألن قن ينأللاقنع  نل وت  ين .اا"قن ا فر  نل  ق ه قن  دل ق ساع    ب  فق عا   ،
 :وهي دزهوفل آنألل قنل قاحاتلي وضعف مني ونال ألق

ا.قنع   اوبل ق  قنل ألسل قن ل ق  بألن وقنج  يلاقنج  يل هو ا ثن األل قتة األ م إبرقما-اا
ا.وقن  نألل قنا نألل قن س ع   يريق عن قن ونألل وقن ن   م دلقن ا   قن ل ق  هعاا-اا

اقنن ل قنع   ، دج  م في قناع و ا تة صألل علت قنل قاح تلي قوا م   ك
.اقنج   ا وهو ا قنج   ا وقناخطألط قناع يضألل قنصن ع م إ   م ،قن  ق ئ إع قهاوق تص  م،

اقن ن يق في قنج ركألل ب نل  قا قن اعل ل قن س ال شروف قن  ه ، ه   تلي قناياقن  قه أد 
ا.قن  ق ئ هقخل قن ع دلل في وقن س وق ا قنن ل دأل ق  في قناع و اا،قنلر 

 

 قنع براقن رو  وبل ق  قنس ولأللا  ألر قن ل ق  بألن ،قنع بر قن رو  وريل د   سل وص   أوك م علت ق تة ق يااا-ب= 
 قن  دلل سأل هت   د   سل في قنع بر، قن رو  ن ل ق  يك  اواا.إالأل ألل أو إالأل ألل هو ا أو ثن األل قتة ا م يريق عن قن عنألل
 ه ق في علأل   قن نص ص م،وقناس أل  قنل  قا أ  تض ن قناي قنا قبألرادن يلزم د  كل قتخ م في قنلق إالأل   ، علت
 .ا"قن  روعل دص نل   علت ع ي اات ا ك  ف ص    بأيلا كلت ا   ،اقنس ولألل  ألر نل ل ق  قنجزم
ا

   79.p.op. cit.  .Droit international de développementGuy Feuer; Herve Cassan. (1)-ا
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ابع  ،لقنس ولألا  ألر قنن دألل ب ن ل ق  خ ص قن ال   نألدا صن وقا إ   م إارق  تااك  
ا   ده علت قنع دل قنج عألل وقف ف قن  ،  ت راقحدااقن ال  انلاج   اوقنان ألل ناقنث نثل قن و  

اتع يث إنت قنصن وقا ه ق   في ا، 1977هيس  ر 21 في 31/177اب الا   قحس سي
اعن     اوي ا وقن س فل قنع    قنن ل، دج   في قن ل ق  ه   تال ل  اقناي قإلض فألل قننة  م
اقنصن وقا ه ق وض  ق شارقك م ت  يا إنزقدألل ع م ن ن نل ل ق ، قنط عأللاق شارقك م يريق

اوقن  سس م قن اط    قن ل ق  دن ي ن ف وألو.اقنع دل قنج عألل ن      ف،اك ألر  د  كل في
ا38/147،اوا20/12/1982نتاا37/230اقن الاألن في ف م د  وه ق قشارقك ت  اهف  قن  نألل

ا.19/12/1983نتا
. الدول الحبيسة والمشاكل التي تعاني منهاأوال:   

طلقاقناياي ااقن ل ق  ف اقنع ي ادناي اا،نلط ألعلاقنجيرقفأللانل و اعلتادسا ىاقنع ناا  ااوف
او ألسل ات اا،علأل   ا  اأ    اقن لألط مأ  اأو اقن لر اعلت اف أل اوت اا،طل ادن اقنأل بسل لألط  

اق تج ه م ا. اا49وي ف او نألا  افزاأل ااا5هونلاو ألسلادنابألن   .اف أل اه  اهو ادعارفاب  
ا.أدريك اقنجن بأللاوت ع افي وب  ق  ق  ب نألةأل اه  ا،ع قاهوناألن أو قسأل -أفروااقن و ات  اهقخل

اع  اك اك  ع   افإ  اوقااص ه دل، اسأل سي اع اق اه ق ايخلق او ألسل اقن ونل نع ماا،  
 ن  اسعفاقن و اقن  ألر اوقنصيألر اعلتان  قاقنس ل،انط.اقن أل  اقن ونأللاإدك  أللاقن ص  اإنت
إنتاقن ص  اإنتاقن أل  اقن ةا ول،اواتاوإ اك  امنياعلتاوس باا،و اس قماع راقنا  يخ

ا.(1)ا أساقن   اقنسأل سياقنثرو اأواسةياقن د ماأوا

 
 قن  ا :اق  ر -(1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%AD%D8%A

8%D9%8A%D8%B3%D8%A9                        

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%A9
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وأخألرقاا،وتلأل  اآسأل ،اا   اأو وب اوتأتيابع ه ا،فري أل ق  ادع ااتلياقن و اهقخلاا   اوي ااا
اقنجن بألل اأدريكأل  ات ا، اقنأل م اأ ل    اأ  اأ ا ألر او ألسلا  صنفاعلت ا  دألل ا(ا1)اا)LLDC(اهو 

هونلامقماد شراتن أللادنخةثاا12دناأصلاا9فإ ا ،(HDI)د شراقنان أللاقن  ريلاوسل
ا.(2)اهياهو او ألسل

األراقنس ولأللاإنتادج  ع م:تن سااقن و اقنل ألسلاأواقن و ا 
اار ألزسا  ،ا اترك   سا  ، اقو ب كسا  ، اأفي  سا  ، اآسأل : افي اقنل ألسل اقن و  *

اك  قخسا  ،اي فكسا  ،اأ دألنأل ،اأم بألج  ،اب ت  ،ا وس،ا أل   ،اد  ي نأل .ا
اب تس ق  ،ا اقو ن ق، اقن سطت، اقفري أل  اف    يل اقفري أل : افي اقنل ألسل اقن و  *

اب  و   اوا ب  كألن ف س ، اس ق ي   ، ات  ه، اقنس هق ، افن ب ا قد أل ،اف    يل ا وق  ق، ،
ا ي   ب  ،اقثأل بأل ،انألس ت ،اد ني،اد و ،اقننألجر.ا

*اقن و اقنل ألسلافياأو وب :اقنا ألي،اسل ف كأل ،اس يسرق،اصربأل ،اك س ف ا)دعارفا
وف ،اقنة تألك  ،ا،اقن جر،اد  و أل ،اد ن ،اقنن س ،اس  اد  ين ،اسل ف كأل ب  افزاأل (،انألخان ا ين

اأ  و ق،ان س  رغ،ا وسأل اقن ألض م.
ا*اقن و اقنل ألسلافياأدريك اقنجن بألل:اب    ق ،اب نألةأل .

ا.ا      ياك  قب خ*اقن و اقنل ألسلافياقن  ا  :اأ دألنأل ،اأم بألج  ،ا
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اقوسألاأل ا اأ  و ق، اقثأل بأل ، اقن ونل: او وه اهقخل اأو اوقو   اهونل اض ن اقن يل ل قن و 
 وسأل ،انألس ت ،اس ق ي   ،اب ت  ،ا وس،ادني نأل ،ا أل   ،ان س  رغ،اد ن وف ،اقنجن بألل،ابأل 

س  اد  ين ،اقنة تألك  .اوهن  اهونلاديل لات  اهقخلاهو ادثلاس  اد  ين اوقنة ت   اهقخلا
اإيط نأل ،اونألس ت اهقخلافن باقفري أل .

وياضحامنياس هاافياقضع ف  .اوت ع  ياقن و اقنل ألسلاب فهاع مادناع  اد  كل،ات ا
ا:(1)اقآلتيدناخ  ا

علتاقن لراأوااقي نلأون  اأ انألزان  اا، ف اقن ثألرادناقن   كلافياقن و اقنل ألسلي ا -1
اف اي اا،قن لألط اأ ادنة ابلران ق ان   اوت  اتلفا و لا ف   ،اف يات ع  يادناقنعزنل،

اقحيرقفانل ص اقن اع ه  اأو ادناخ  اق تة األ ماقنثن األل ان  ،   اإنتاقن و اقن ج و  
 قن لر.

ات ا -2 اقنل ألسل اقن و  اأ  اقنعزنلك   ادن اق ساألرقهاا،ع  ي ادن اقناج    اوركل افي خ صل
اي اا،وقناص ير اأ ه اوقنسل وألو اقن ض ا  ادن اقن ثألر اي اا، ف  اقنج ا  اع ر ا  ل    كن

 ثرافياو فلاقن ع باوب نا نياي اد    اا،وياطللادنة ابلر اكيايااا  لاتلياقن ض ا 
 ا.(2)اأكثراقن   كلاقنايات قفهاقن و اقنل ألسلع امنياقحدرادناي ا

اإنتاهو اقنج ق  -3 اتلجأ اأ اقن و اقنل ألسل ادناا،ك   اب   فياقسائج  اقن  ق ئاقنخ صل
اب   فاةرضاهو اقنج ق اقن ثألرادناقحد ق اعلتاقن و اا،أفلا  لاقن ض ا اقنخ صل

ا،قن  ق ئأوافياو  اقسائج  اا،كيات راقن ض علاقنخ صلاب اادناخ ن  ا،قنل ألسل
 .ك ألر اقااص هيلس لاد  كلاي اد    ا

 
اهللاا -(1) اقنل يثيعط  اسلأل    اع ه ادطروه. اه ل ا»؛ اودن ف ه  اد ك ت   اق فري ألل اقنل ألسل افياقنجيرقفأل اا-قن و  ه قسل

 .ا543-542ص:اا.اص.2015،ا26،ادجل ام لة كلية التربية للبنات: جامعة بغداد.ا«قنسأل سألل

اع  ساقنلأل ني -(2) اقحدألر اع   اعل؛ اقنن قو اوس م اكألط   او نلااقن  ا » .ي اه قسل اقن ونل اا   اعلت هونلااا-قنل ألزاوأثر 
 .ا07.اص.2013اا،60ت.ا،دياليم لة .ا«د ني
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اق ااص ه  -4 اقننزيف اد  كل اأ  ات اا،ك   اقناي اقن   كل اأها ابألن اقن و ادن ادن   ع  ي
اعلتاا.قنل ألسل ايع ل اقن  ق ئ اقسائج   اأفل ادن اقن ج و   اقن و  اإنتاأوقدر ف نرض خ

 . انل ع بع اب ث بلاق ال وألواأ اقنرفثادناف     اي اا،قسانزقفادص ه اتلياقن  ه
وألواأ   ا ألراا ه  اعلتاو  يلاقن  ق هاا،ع  يادناد  كلاسأل سأللك  اأ اتلياقن و ات ا -5

كياا،ف يا ألراا ه  اعلتاتأدألناق واأل ف ماقنخ صلاب  افياب هئاقحدرا،قنخ صلاب  
 ألراا ه  اعلتاأ اا،و ج اأ اقن ثألرادناتلياقن و اقنل ألسلا.تا كنادناو  يلاد ق هه 

ضاةر افاع اتلياقن و ادناقن و اقناياترضتابأ اأدراسأل سياي اا،سأل سين  ا ة مايك  ا
 .علأل  ادناقن و اقن  ألر 

وهياأ ات   اتلياقن ونلاا،ق هوقفأللاقنل زاوقو  ادنابألناقن   كلاقنايات قفهاع  اهو  -6
يضطره افياقن رو ادناخ  اقن و اقنل ألسلاد    اا،ل يلاب و او ألسلاأخرىاقنل ألسلاد ا

ك  اا،دناقواأل ف ت  ان قاف  اأدرادع  انلي يل  اكيات اا، اقن طللاعلتاقن لرودن  اإنتاقن وا
اهقا  ااا،ب كلاك ألرايسانزفاتلياقن و اد هي اا اقنل ألسل إنتااوألوايلا جاكلادناقن و 

 .دناأفلاع   اقن ق هقماقنخ صلاب اا،وسألط
ه مادناف أل اق تج ا،لألطاب ن و اقنل ألسلعلتاقنر اادناقنعأل باوقن   كلاقنايات اوا
وألواأ اقنل  يلاعلتاتلياقن و اا، ف ابعثادناقن  ألزقماقنايات ف افياتلياقن و إ اأ هاي ا

اقن  ا افي اقنع وق  اف    اقحخرى، اقن و  ادن ابكثألر اقن لرأكثر اخ   ادن اقن و اا، م افإ  ن ق
 .دناقن و اقحخرىااقنل ألسلاك  فاأكثراأد   اا

اق تج ه م اف أل  ادن او وهه  اأ  اتا ألز اأ    اا،ك   او وهاهي اأ اأ    ابريل و وه
ك  اا.دناأفلاتل ي اقن أل  اقنخ صلاب  ا،هو اقنج ق اد وننات خلافيادن  ع ماا،وقضلل

أ اقن و اقنل ألسلاأكثراا   اعلتاق  عزق اعناقنع نا،اوعلتاقنعكزا ج اقن و اقحخرىاقنايا
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اقن لألط مت ا اأو اقن ل   اعلت اقتة األ ماهونأللا،طل اتلياقحد   قحدرااوسألك  اا،وألواتلكا
 .و  اأا دفاعلتاق  عزق اعناقنع ناعلأل  اادع  قاا

وتسعتاقن و اقنل ألسلاإنتاقنا لأللادناس ماد اع  ،اوقن ص  اإنتاقن  ق ئاقن لريلا
نل و اقن ج و  ا ألراقنل ألسل،اعنايريقاقسائج  اأو اد ق ئ  ،ادثلاقسائج  اس يسرقان ألن ما

ان ألن ماتريسا افياإي ط نأل ،اأواقساخ قماقح    اقن  هيلانل لألط مافن  افياإيط نأل ،اوقنن س 
وقن ل  ،اد  بلاهف اتعرفلاف ركأللانل و اقنايات راع ره ،ادثلاقساخ قماب نألةأل ا  راقحد  و ا
نل ص  اإنتاد ق ئاقن رق يلاعلتاقن لألطاقحيلسي،اوا اأعطفاقحدااقن ال  اقنلقانل و ا

اقنل ألسلاب ن ص  اإنتاقن ن ف اقن لريل.ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا



  جغرافيا  لحقوق الدول الحبيسة والمتضررة الدولية الحمـايةالباب األول: 
 ومصالحها المشروعة في المنطقة الدولية. 

 

 

33 
 

 .(1)اقائمة الدول الحبيسةثانيا: 

ا
 

 ق  ر: -(1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%B3

%D8%A9#cite_note-2   

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%A9#cite_note-2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%A9#cite_note-2
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ا

ا
ا
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اقن  اقن و اقنل ألسونل فل اأ عطألفاه   اف   اوقناص ير انل لراوقن  ق ئان ساألرقه او ل
اقن ص  اإنتاقنس قول،اوا ات  اتض نان   اقنل  قافيافادن ا لاو  ا ا د ت ر اقحدااه  

يض اابخص صاه  اقنل  قاأة األ ماخ ّصلا،اوهن نياقتان     اقن ل  ا نوقن ال  اقحو اوقنثا
طلاأد ماقن و اقنل ألسلاوقن و اقنايات اا ل  اهيادنط لادةا ولأع نياقناك ن ن اقن  اي كراأ 

تاقن لرا ايخض انسأل ه اا ا أابلألوعلتاقن لر،اوهن نيابن اآخرايال كاعناا تاقن ل  ،ا
نر اادناوف هاقن نط لاود ق هه اهياترقكاد ار انلجنزاقن  ر .اوعلتاقانل،اف   هونلادعألا

ا.و اقن ج و  ان  ا)هو اقنع   (د اقن اق تة ق  اتلا جاإنتا اسلاإ اأو اقنل أله  اقنل  قانل 
لا)هو اقنع   (اب ن و اقنل ألسل،اف عثاهو اه قاق تة قاعلتاع الاقن و اقنس ولألاويعا  ا

ا.ا و اقنل ألسلاإمقاك  ابألن   اصرقتاعسكر اأواهبل د سيقنع   اتض اقنع قاقانل
 

ا
ا) ألراقنس ولألل(.قن ل ق اقنل ألسلاد ا اخريطلات ضحااا

ا
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 الفقرة الثانية: الدول ذات الخصائص ال غرافية المميزة " الدول ال زرية الصغيرة ".

اعناا65ا(III)اقن الل ب قسطل در  أو  يل اقنجزا قنن دألل نل ل ق  شألرأ ا اقنص ه   ،
اه   فرضف قن الل ه   خ   دن، 1972د   19 فيد ت راقحدااقن ال  انلاج   اوقنان أللا

اأد م   ضع اي اد    ا،اقنط ألعألل نل  ق ك وتعرض  ،از ه ف ا وت  ع  دس وا   نصير،ا ةس  اقنةئل
اصير قحس قق، عن تةصل ا قناي قن س فل ن ع    رقاا،اب نن ل قن اعل ل تلي خ صل،اع ب مص ا

اا.قنط ألعألل قنثروقم والل قن قخلياقنس قا
 3نتاا111ا(V)، والالئحة 1976د    31في قنص ه  ا98ا(IV)اقن الل أارما اوا

اقنج  ا ب نن ل تاعلق ت قبألر، 1979ف ق  اوق تص  اقإلع م، اقن لريل قنثروقم، اقن  قخألل،
اق ساألرقه دج   في قناع و ا ،قناج  يل قنسأل سل،اقحس سألل قن  قه تص ير دن علأل   قن لصل
اوادألاأقناا ،لقنسأل وا ،قنصيألر  نلجز  قإل س  ألل قنجيرقفأل  ا(1)قناأدألن إع ه ن ا ت رداسعت ك  .

اقن س ع   وت فألر،اقنا قبألر ه   ناط ألقا(IV)اهو ته خ   دنا،قحدااقن ال  انلاج   اوقنان ألل
اقنرأساا:قنجزيريلاقن ل ق  بألن دن   كر،اواقن ج  مادخالف في قن ل ق  ن    وقنا نألل قن  نألل

 .ايه ياوااقن  ن يف ،قن  ر فز  ،س د ،اقحخضر
 ع  ااقنصيألر ،اك   قنجز يل ش  ت  اقن و اقنن دألل قناي قحخألر  قناط  قم أها بألن دن

اوقنع رين ق ساثن األل قن و   افي نلج عألل قنث  ألل ا  أل ي    قنع دل، س ا  راا28واا27ي دي
اقساعرقض1999 اب  ف انلان ألل بر  دج تنةأل  ، قنصيألر ا قنجز يل نل و  قن سا قدل قنع ل
قن ألئلا ك  ف قن سا قدل،اقناي قنان ألل نجنل برب هوس(.اوقفا عف ع ل أل هابر  دج)وت ألا قنن دألل

قفريلاا30واا23ي ديا قن ال   قحدا د ر س ب لافي فار  ق ساثن األل،افي نل و   قنالضألريل
ا اا10واا09وي دي اقن  1999س ا  ر اب ن رق  اقن رفق اقإلع   اوفي هو ت  ا في قعا   .

سل فا د  بألن (،اسل فاقنج عأللاقنع دل،ادن22/2ا-ريناقن رق ا)اهإوقنع  قنث  ألل ق ساثن األل
 

                  80. p. op. cit. .Droit international de développementGuy Feuer; Herve Cassan. (1)-ا
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ابأ  اهي قنصيألر  قنجز يل و قن  ف  ع م به،  دن ش سعل علتادس و م  لقن ألّ ا قنن دألل،
 قنايألر ض  قن عركل وبأ   اتاص   قإلوأل اي، دناقنان ت ك ألر  بلصل قنع نا،اوتا ا  د لألط م

اي  ك ق اقنل فل ووضعألا   يلقنج ا نألخط   تعرض   قن ن خي،اوبأ   إنت قن  سل قنصع ل،
ابرب هوس. ع ل بر  دج تنةأل 

قناياتاض ن  ا قن سا قدل،اب نصأليل قنان ألل نجنل ت صأل م قنع دل أي ماقنج عألل ك  
قنع لا ن ر  دج قن   ل قنانةأل  وقن   ه قماقن اخ  ،اب أ  قن لر  قنا  م قن عن  لا"او نل قن ثأل ل

اق أفل دن اقنث  يا قنصيألر  قنجز يل نل و  ن سا قدلقنان ألل اقن رفق افي اقن ق ه  ا"، قنن دألل
 .(1)نلا رير

علتات صأللاا،ابن ماا1999هيس  راا22 في قنع دل قنج عألل ا دف مني، علت ع و 
اقنث  ألل، ا ب عا  ه نجنا   اتعزيزا54/225قن رق ا اا: ن نط لا إهق  ادا  دل   ج قن عن  ا"

اقن سا قدل"ق سأل ق في قن   ي ي قن لر ا(2)انان ألل اقنصيألر  قنجز يل قن و  تل نف  كلوي ا.
اقن و  قن و ،اوبخ صل ه   ب ثل قن اعل ل قن س ال ع نجت ا قن ونألل،اقناي إو ىاأهااقن ن   م

اعن قن ن ث ل قنن ألةل قنان ألل آنألل ب أ  قحونت ول لاقنع ل وقعا  م قنن دألل. قنجز يلاقنصيألر 
   قا قن ل ق  أال ودن   قنن دألل، قن ل ق  علألهاعلتاأ  ش ه د  بألنودنا،ا(3)ابروت ك  اكأل ت ا

اقنصيألر  وقن و  ان ن م د  ه قم إنت تلا ج خ صل، بص    قنن دألل قنجز يل قن   قماا خ صل
اقنط ألعألل. نل  ق ك وتعرض   قن ن خ عناتيألر قنسألئل،اقنن ف ل قآلث   أد م ضعة   بس ل

 
ا:،اقنة رقمA/54/429دل،اق  ر:اقن سا ق قنان ألل نجنل وت صأل م قنج عأللاقنع دل ن رق  دةصللا دن ا ل علت ن ي ت -(1)

ا.ا94-100
 .ا507-506ا:،اقنة رقمA/54/429ا،09/1999/ا30قنج عأللاقنع دلانألدااقن ال  .اقن و  اقنرقبعلاوقنخ س  .ااا-(2)
 .ا1999ي نأل اا16-14د  ش  ،اا فز  .اد ف  و،22/5-قن ن خ،اقنج عأللاقنع دل،اهإا تيألر ب أ  د ف  و بأل   -(3)
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إنتاإي ماقها  ماا2030ن أللاقن سا قدلانع ماعلتادس  اس د ق،اهعفاخطلاقناابن ماا
اقنن دألل اقنصيألر  اقنجز يل اا،خ صانل و  اإنت اب نن ر اض اد اأ  اقنعة قين افيات ااةري      ثر

 .ا(1)اتن ألا  اقن سا قدل

روقبطات  يخألتتتلاوث  فألتتتلابتتتاقنتتت و اقنجز يتتتلاقنصتتتيألر اقنن دألتتتلاب ن لألطتتت ماوقن لتتت  ااتتتترت طااا
فتتإ اشتتع ب  ،ا  قاه اقن تت ي اعلتتتاقن لألطتت ماوقن لتت  ان ستتلاعا  ه اقااوقااص هيلاا يل.او  را

قن نةتت  اقح  تتطلاقن  تتريلاقنن ف لاعناآلث  ان ناعرضاكقن و ات قفهاأيض ااتل ي مافري  ،اتليا
التت ي ماأواقنتيألراقن نتت خاوق تةتت تادستتا ىاستتطحاقن لتتر،ااقن اأتأللادنقن لألط م،او اسأل  افيا

أفتتتلافنتتتياقنة قاتتت ادتتتناقن لألطتتت ماوتنةألتتت اأوكتتت مااب  واأل فتتت مادتتتناقن تتت  قمادتتتنمقماقنصتتتللا
ا.(2)اقن  ا لقنصك  اقن ونأللا

صصادك  لاب    انل لألط ماوقن ل  ،اقعا تترماقن تترقك ماخ اوفيادس  اس د ق،اقن  اي ااااااا
ب ث بتتتلاوستتتألللافع نتتتلانلانةألتتت ،افتتتياقنستتتعيانال ألتتتقاقنان ألتتتلاقن ستتتا قدلانلتتت و اقنجز يتتتلاقنصتتتيألر ا

،اإيتت  قانل تترقكلانلتت و اقنجز يتتلا70/202اعألتتلاقنع دتتل،اب  فتتلاارق هتت قنن دألل.اواتت اأ  تتأماقنج 
قنصتتتيألر اقنن دألتتتل،انرصتتت اقناع تتت قماوق نازقدتتت ماقن   دتتتلافتتتياإيتتت  اشتتترقك مادتتتناأفتتتلاقنتتت و ا

قن ا بعتتلاقنةعلألتتلاوقنن فعتتلاايألتتلاتعزيتتز،اب اكتت د اااقنجز يلاقنصيألر اقنن دألل،اوض   اتنةأل ه اتنةألتت قاا
نل تترقك ماقن  ا تتل،اوت تتجأل اإا دتتلاشتترقك ماف يتت  او أل ألتتلاوهقا تتل،ادتتناأفتتلاقنان ألتتلاقن ستتا قدلا

ا.(3)اقن و ناليا

 
وبرقدجاقنع لاوق ساث   افياد سس مادن  دلاقحدااا،فياقنخططاق سارقتألجأللاه د اااس د قاعنصرقااأص حاتنةأل ادس  ا -(1)

د اتنةأل اا،وقن ن   ماقنلك دأللاقن ونأللاقإلالأل أللاوقنع ن ألل.اوت  ماقن ن   ماب  قمدلاأ  طا  اقن  ر  اوقنج  يلا،قن ال  
 قنث نواقن عنياب ن و اقنجز يلاقنصيألر اقنن دألل.دس  اس د ق،اوأ يل فاشرقك مادخالةلافياقن  ت راقن ونيا

 دس ه لاإهق  اقن  و اق ااص هيلاوق فا  عألل.ا -(2)
 دس ه لاإهق  اقن  و اق ااص هيلاوق فا  عألل.اا-(3)

http://undocs.org/ar/A/RES/70/202
http://undocs.org/ar/A/RES/70/202
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ا  ا ادن اع ه اقحة  اقنث نون  طل اقن وني اقن  ت ر اقنجز يلاا، ا بعل اب ن و  قن عني
ا امني افي اب   اقنن دألل، اقن لألط ماوا  اااأل مقنصيألر  اش و  اقن ل  شع ل اا،   بر  دجابا  يا

اب ناع و اد اقنلجنلاقحواأل    رقفأللاقنلك دأللاقن ونأللا ت  ي ياب أ اقن ل كاقنعل أللاقن لريل،
انلاربأللاوقنعلااوقنث  فلا)ققنا بعلا اقن ال   ا(1) (نأل  سك ن ن  لاقحدا وأت  اق فا  تاقن  ق  ا.

اقن  اقن عنياب حدناقني قاياوقنا ألفاد اتيألراقن ن خافياقن  اقنن دألل، و اقنجز يلاقنصيألر 
افياقنةار ا اإيط نأل ، اع  افيادأل   ، ،ا2015ت ريناقحو /أكا براا16إنتاا14دناقن  ا  

ا اققنةرصل اأد م اقنصيألر  اقنجز يل اقنن دألل اتن و  اكي اس د ق ادس   اتنةأل  افي ياعلقاافأل  ن ر
فياأه أللات جأل اوتعزيزااب حدناقني قاياوقناي يل،اوقنا ألفاد اتيألراقن ن خ.او  راق فا  ت

ا.(2) قحس    جاقن سا قدلان ص ا اقنن ا
إع  ادأل   اب أ اتعزيزاقحدناقني قاياوقنا ألفاد ااقن عن  لاوفياقن ثأل لاقنخا دألل

قن    ك  اإنتااتيألراقن ن خافياقن و اقنجز يلاقنصيألر اقنن دألل،افياإي  ادس  اس د ق،اهع 
ا اتاقن  دلافرقمقماقإلقتخ م اودك فللان ع نجل ل ثاقن لألط مادناخ  اقناع و اقنعل ي،

اودن اقنال كاقن لر ابج أل ا اقحس   ا ألراقن  روتاو ألراقن  لغاعنهاو ألراقن ن ا، صأل 
ا،وو  يلاقنن ااقإليك ن فأللاقنس ولأللاعلتا ل ادسا قما أ  قعهاوقنل ادنهاب  فلاك ألر ،اوإهق ا

ن و اقنجز يلاقنصيألر اقنن دأللاقاا    ه ا.اوب  فا يا(3)اوتل ألقاقنصللاوقإل ا فأللانل لألط م
ن  قهراقنج يلاقن  نيلاقن   او ألره ادناقآلث  اقنسل أللانايألراقن ن خ،اوقفقاعلتاقنا ألفاد اق

 
 .اA/70/269،اوثأل لا اا:ا04/08/2015قنج عأللاقنع دلانألدااقن ال  .اقن و  اقنس ع  .ا -(1)

  https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/8537MilanDeclaration.pdf2(- ق  ر:ااااااا( 
اقن واقحا-(3) اقنع دل. اقنج عألل اقن ال  . اوقنس ع  ادا اقنل هيل اا.   اقن  اف.ااا74قن ن  اقحع    اف و  ادن )أ(

A/71/74/Add.1،ا27.صا.2016/ا6/9اا. 

http://undocs.org/ar/A/70/269
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/8537MilanDeclaration.pdf
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اقنج يلا انأل ص ه اقنع ن ألل انل ن  ل ابر  دج اوض  اعلت اقنج يل انأل ص ه اقنع ن ي قن  ت ر
ا.(1) قحعض موقن و اقنجز يلاقنصيألر اوقحا نألااقنجز يلا

قنا بعلان كالاقن  و اقن     أللاا،أ  أماشع لاش و اقن لألط ماوا    اقن ل  وا ا
،اوك نيا(2) نيرضاتألسألراإع قهاقنطل  ماقن   دلاإنتانجنلاو وهاقنجرفاقن    اا،صن هيق

بانةأل اأوك ماقتة األلاقحدااقن ال  ان     اا،ن س ع  اقن و اقحيرقفافياتنةأل اق تة قاقن اعلق
اقن ل  اقن  اقنس كأللاا،1982اك    اقحو /هيس  را10  خل اقح ص   ابلةهاوإهق   قن اعل ل

اق تة ق.ا ادن اقنس ب  انلجزم اوف   اق  تل  ، اقن ثألر  اقنس كألل اوقح ص   اقن ن يق قن ا قخلل
قناياتسا  فاقن و اا،وتضطل اقن ع لاأيض اب ج  علادان علادناأ  طلاقن س ع  اقنا نألل

ا اقنن دألل اقنصيألر  اقن ال  اقنجز يل اقحدا ا د  م ابر  دج اقن ث  ، اس ألل اعلت اخ  ، دن
ود سسلا أل   اقنأل ب  ألل.اوت عااقنزد  ماوص  اقن س ونألناقنلك دألألناو ألرهاادناقن  نألألنا

دن  اش و اا،دناقن ل ق اقنن دأللاإنتاقناعلألااوقن ل كافياتخصص م،ادناقن سا ىاقن ا سط
  .(3)اقن ل  اقن لألط ماوا    ا

 اني: الدول الحبيسة وخلفياتها السياسية وال غرافيا.المطلب الث

،افأل تت اياعلتتقابا ألألتتفاقن ونتتلاود  د ت تت ،افتتإ اقصتتط  اإمقاتركنتت اقن ستت الاقنةنألتتلاف   تت اا
 اهتت قاوفياكلادناقن تت    اوقنجيرقفألتت ،ايتت  ااثألراد  كلاخ صلافياقناعريف.قن و اقنل ألسلا اي ا

نألستتفان تت استت قول.اونتت نيايجتتلاأ اتعا تت اناياقنل ألسلاهياقن ونلاققن صطلحاعلتاأ اقن ونلا
اعلتاهونلاأواأكثرادناقن و اقن ج و  ان  ،افياقن ص  اإنتاقن لر.

 ا

 
ا.اCg( 54-17(ارق اقن ن  لاقنع ن أللانأل ص هاقنج يلاا-(1)
    www.un.org/Depts/los/clcs_new/trust_fund_article76.htm ااااااااااااااااااااااااااااااق  ر:ا-(2)

   www.un.org/Depts/los/nippon/index ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااق  ر: -(3)

http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/trust_fund_article76.htm
http://www.un.org/Depts/los/nippon/index
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هونتتلافتتياا16اهونتتلابتت و استت قول،ادن تت ا49وب  فتتلاهتت قاقن عألتت  انتت ين افتتياقن اتتفاقنل ضتترا
ا.اا(1)اأدريك اقنجن بأللادنا02وااوقن  ا  ،ادناهو اآسأل ،ا12فياأو ب ،اوااهو ا17قفري أل ،اوا

وتلتتتياقنتتت و ان تتت اخلةألتتت مات  يخألتتتلادان عتتتل،اهتتت قافضتتت اعتتتناق خا فتتت مافتتتياع قدتتتلا
أختترىادثتتلاقنلجتتااوقنستتك  اوقناضتت  يز،اونتت نيافتتإ اووتت ت  اقنسأل ستتأللافتتياقنع اتت ماقن ونألتتلا

انألسفادناقن س الاقن ةروغادن  .
ن لتتراعتت ه اعتتناقدناقن قضحاأ اقنس لاقن  اركلانلتت و اقنل ألستتلا ألتتراقنستت ولأللاهتتياب ا

 اأودتت امنتتيا اين يتتياأ اينصتترفاقناة ألتتراإنتتتاأ تتها ات فتت افأل تت ابألن تت اقخا فتت ماف هريتتلاقما
ا.دتتنابعضتت  اقآلختترأكثتتراع اعناقن لرادستتأنلا ستت ألل،افتت عثاهتت  اقنتت و اداضتتر  افيرقفألتت اقن  ا

 تت ساب ن ستت فلاقناتتياتصتتلابتتألناقنأل بستتلاوقن لتتر،اونتت نيافتتإ اعتت اعتتناقن لتتراي ادثتت  امنتتياأ اقن  ا
ستت ق ي   قاوت تت هاتخالتتف،اح اقن ستت فلافتتياستت ق ي   قادلستت بلادتتناقنطريتتقاقنراألستتياد قاتتفا

كأللتت اداتترق،افتتياوتتألناأ اا220فتتياد    ألتتقاوتت قنيااMaputoنلاجتت   اواتتتاقن نةتت افتتيادتت ب ت ا
بنألجألريتتت ااLagos فتتتيات تتت هاوأاتتتربادألنتتت مافتتتيا فتتت سا"اق ج ألنتتت "اقن ستتت فلابتتتألنافتتت  ما دتتتيا

اكألل ادار.ااا2050يصلاإنتاا

اه  اقنخ ف مات ع اإنتاقناأدتتلافتتياضتترو  اترتألتتلاقنتت و اقن اضتتر  افيرقفألتت ات عتت ااكلا
عتت اقن ستت فلابألن تت اوبتتألناقن لتتر،ابلألتتواتال تتتاقن لتت ق اقن عألتت  اب  فتتلاك ألتتر اعتتناقن لتترا ع يتتلان  ا

اخ صلادناقن جا  اقن وني.
قناتتتيات قفتتتهانلاع ألتتت قماقنةعلألتتتلاانتتت ىاقن  فتتتل،ا  تتترقاااصتتت هفاا تتت  ااوهتتت قاقن تتت خلااتتت ا اي ااا

نألزاه قاب  عا   اقن وأل اوقناضر اقننس ياقنجيرقفياياتتأثرابع قدتتلاال اقن و اقنل ألسل.اوعلتاك ا
أخرىادثلات قفراتس أل مادن س لانلن ل،اأواتع هاقن ن ف اقن لريلاقناياب ستت اقنتت و اقن اضتتر  ا

 
،اانألخان تتتا يندتتتناقنستتت قولاهتتتي:اقنن ستتت ،ا وستتتأل اقن ألضتتت م،ات ألك ستتتل ف كأل ،اقن جتتتر،اقدتتت   اوقنتتت و اقحو بألتتتلاقن لرودتتتلا -(1)

ا. ن س    غ،اس  اد  ين ،اس يسرق،اد ينلاقنة تألك  .اوهو اأدريك اقنجن بأللاقن لرودلادناقنس قول:اب نألةأل ،اوب  قف ق
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 اعنتتت افيرقفألتتت اأ اتستتتاخ د  افتتتياقن صتتت  اإنتتتتاقن لتتتر.اون تتت قاقنستتت لا بتتت ادتتتناقناتتتزقماقنلتتت 
اقناع ألا.ادث  امنياأ اك ادناب  كألن ف س اوأو نتت قادتتناقن لتت ق اقناتتيات عتت اب ستت فلاك ألتتر ا ستت أل اا

فتتتياشتتتكلاختتتطاستتتكلاو يتتت ايربط تتت ابتتت ن  ق ئااد  شتتترقاااعتتتناقن لتتتر،اودتتت امنتتتيان تتتلادن تتت ادنةتتت قاا
قن   تتلاعلتتتاقن لتتألط،اوهتت قادتت ايتت ع اإنتتتاقناتترو افتتياوصتتفادثتتلاهتت  اقنتت و ابأ  تت اداضتتر  ا

اا.(1)اق اأخرىادثلا وساوب ت  ا  ااأ    ات ع ق اب س فلاأالاعناقن لرعكزابل 
تعا تتت اكتتتلادتتتنا وساوب تتتت  اعلتتتتاترتأل تتت ماب ه تتتلاقنا تتت نألفابستتت لاستتتروفاقنن تتتلا

ب تت اا ص هف  افيابل ق ادثلات  هاو أل   .اود اأ اقنا تت هات عتتاب ن ر.او ةزاقن   كلاب ن     لات ا
اأ  تت اب ستتع  اأ اترتتت ه ادتتناختت  اأ قضتتياثتت كاإ ا،كأللتت دارادتتناقن لتترا2000يزيتت اعلتتتا

هو ادج و  افيا ألجألري .اوف    يلاقفري ألتت اقن ستتطت،اوقنستت هق .افتتياوتتألناأ اقن ستت فلاب ننستت لا
هتت اكل اتت افتتياقن نتت ،اونتت نيااوقوتت قاااكأللتت داراعتتناقن لتتر.اون تتنان تت ادنةتت قااا900ننأل تت  اأاتتلادتتنا

او  مادناه قاقن  ألل.ال هاقناضر اقننس يافي و  ات انألزاهن  ادع يألراد ا
ونألزادعنتامنياقسال نلاتل ي اقن ألز اقننس أللاوقناضر اقننس يان ل ق ادعألنتتل،اوتلتتفا

و بتت اقنل ألستتلاهتتيافتتيادركتتزاأفضتتلادتتنادثأل ت تت افتتيابتت ايابلتت ق اقنعتت نا.اأأ ادعأل  افإ اهو ا
ستتتأللاوقنستتت لافتتتيامنتتتياأ اقنتتت و اقحو بألتتتلاقن عنألتتتلانألستتتفادعزونتتتلاعتتتناقحستتت ققاقن ونألتتتلاقنراألا

انتت ي  افرصتتلاق تألتت هاقن لتتراع تتراوتستتاخ ماتلتتياقنتت و اوستت الافنألتتلادا  دتتلافتتياقنن تتل،اوع  دتت اا
دن فتت اع يتت  .ادثتت  امنتتياس يستترقاقناتتيان تت ادن فتت انتت ىاأ بتت اهو اوت ألك ستتل ف كأل اوقن جتتران تت ا
دتترو اعتت برانتت ىاهوناتتألنادجتت و تألن،اوقدتت   انألخن تتانألناوستت  ادتت  ين اود ينتتلاقنة تألكتت  اوثأل تتلا

ا د جاكل  افياقااص هي ماف  قت  اقحك ر.ااق  ا

 
كألل ادار،اوحو ن قااا1150     لاب   كألن ف س اكألل داراعلتاقنا قنياب نا600كألل اداراون  ت  اا670اقن س فلان وس -(1)

كألل اداراعلتاقنا قني.اوتعا  اب  كألن ف س اعلتادألن ماقبألج  افياس ولاقنع ج،افياوألناتعا  اقو ن قاعلتااا1300
 دألن ماد   س افياكألنأل .
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يتت نيافتتياقن تت  اأ تتهابستت لاتا ا ان س    غاباس أل ماقنن تتلاع تترابلجألكتت ،اونستتن ا  اك  ا
عتتتناقن لتتت ق اقنن دألتتتلاا  ألتتتزات ا ثتتتلافئتتتلافإ  تتت ات اا،قن زقيتتت اقناتتتياتا اتتت اب تتت اقنتتت و اقنل ألستتتلافتتتياأو بتتت 

يلتتلاعلتتتاقن  تت كلاقحس ستتأللانلن تتلاقناتتيانألستتفان تت استت قولاوقناتتيانتتااتستتاط ابعتت اقنااا،قحخرىا
اقنارق زيف.ا-قنع بر

دثتت  اا،عتت  يادتتناقإلع اتتلابستت لاد اع تت اقنجيرقفتتيت االوي تت واأ ابعتتثاقنتت و اقإلفري ألتتا
عا  اعلتافن باقفري أل افياإيج هادنةتت ان تت اعلتتتاقن لتتر،اوهتت ادألنتت مامنياد ل لانألس ت اقنايات ا

دتتناقنضتتيطاقنسأل ستتي،ابتت نر اادتتناأ ااعتت  يانألستت ت انتت نيوت اا.كأللتت دارا740هيربتت  اعلتتتابعتت ا
اسأل ه انألس ت اوقسا  ن  انألزاد ض اشي.

ع  يا وق  قاوب  و   ادناد  كلاخ صلابس لاد اع تت اقنجيرقفتتي،افرو تت قاعلأل تت اأ ات ا
ه تت اب  و تت  اوأو نتت ق،افتتياوتتألناأ اب  و تت  اعلأل تت اأ اتع تتراأو نتت قاوأفتتزقمااتع راهوناألنادع اا

ان لر.دنا قاألراوتنزق أل اناصلاإنتاق
دتتناتلتتيااأالاتضر قااا،قن و ا ألراقنس ولأللاقناياب  ادج   اد األلاص نللانل  ولأد ا

انل     تتتلافتتتإ ابعتتتثواشتتت كلاقنطتتترقاقن ريتتل.اواأستتتكلاقنل يتت اعلتتتتاقناتتياتعا تتت ابصتتت   ادطل تتلا
و بأللادثلاس يسرقان  اقتصتت  اد  شتترادتتنابتت   اإنتتتابلتتراقن تت   اعتتنايريتتقاقنتترقين.اقن و اقح

إنتتتاكتتلاا،راقنن تتلاقنعتت برا"اقنارق زيتتف"ستت األ ا  باقنصتت نحانل  وتتلادع تتااأفزقاتتهاي اوكتت نيافتتإ اقنتت ق
،اون ن تت اتا اتت اب ألتتز ا  تت ما وقن جر.اودنابألناقن و اقنن دأللا ألراقنس ولأللابتت  قف قادناقنن س 

قن  وتتلاقنن ريتتلاإنتتتادتت ق ئا األستتأللادثتتلابتت ينزاقيتترساود  اةألتت ي .اوهنتت  اهو اأختترىا ألرهتت ا
قن ستتطت،اا  أل ماقن  وتتلاقنن ريتتلادثتتلاأفي  ستتا  ،اوت تت هاوف    يتتلاأفري ألتتاباستتااتا اتت اأيضتت اا

او و  ق.
هتتياأ اقن تت    اقنتت ونيانل لتت  استتلاا، ابتتألناقنتت و اقنل ألستتلوتت ا  اوهنتت  ادستتأنلاأختترىات ا

 ادج  علاه  اقن و ،اق ان تتفافرصتتلاإفياديزق اب ننس لان   كلاتلياقن و ،اون نيافادل وهقاا
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دل ونتتلادن تت ااحاهتت قاقن  اتتفافتتيصتتل انا اا،1982اث نتتوان تت    اقن لتت  دتت ت راقحدتتااقن التت  اقن
ارا ةس  ادناقن و اقن اضر  افيرقفأل .عا  ادنابألناقن و اقنايات الة مان  ،ا سا ط باو ا

لل زء العاشر من اتفاقية  المتضررة جغرافيا وفقا  و الدول الحبيسة حقوق األولى:  الفرع
 .1982األمم المتحدة لقانون البحار 

ادن ،1982اقن ل   قن ال  ان     ا قحدا قتة األل دن قنع شر قنجزم أوك م ت ع واوألا
اووريل ودنه قن لر، إنت قنس ولألل  ألر قن و  ااوص  ن  ات ا قناي قن وني قن     اادص ه اأها

اوكثألرقاا اقنع بر اك رف  قنجزم ساخ مي ا د اقن رو  ادة وض م قنع شر، قنس ولأللا قن و  خ  
اب أ قنع براقن رو  وهو  ادل ه  ، اوتاض ن قن رو . ه ق يرقاق ب روط تاعلق قتة ا م

اقنسن يل ادن ا ل نألدألن قنا   ير افأل   نلاط  قم قنع م قنس ولأللا  ألر ب ن و  ياعلق قنل يثل،
 .(1)افيرقفأل  قن اضر   وقن و 

قن ل ق ا فأل   ب   قنس ولألل،  ألر قن ل ق  وق تأكأل  وا اأع هماقنج عأللاقنع دلاأيض اا
اهو  أا نألا ع ر قن رو  فياوريل وو    ودنه، قن لر إنت قن ص   في قنس ولألل،  ألر دأللقنن 

فيا ع  ي ا أ  قنع م قحدألن إنت ويل ف قن وني، نل     ا قنن ل،اوف  اا وس ال بج أل  قنع بر قن رو 
ا انلخ رقم قفا  ع ااا2001ع م اقنن دألل دن قنلك دألألن آخر، اوبل ق  قنس ولألل  ألر قن ل ق 

اود ثلياقن ل ق  قنع بر قن رو  منيا في ب   وقإل   األل، قن  نألل وقن  سس م قن   لل قنن دألل،
اقن لر  قنا  م  ساعرقض قإلالأل أللاقن خاصل، وهو ا قإلالأل ألل ق ااص هيل وقنلج   قن ن   م

ايأللقنع بر،اب ا قنن ل وت  نألف قن ط عألل قنج ق ل مني في ب   قن رو اقنع بر،  ا  ا تط ير في
اقن  دل. قنع لألل قنا قبألر وض  إدك  ألل  فقسا  

ا
 

 :ة رت  قن، A/51/645و،ا89-86قنة رقماا،487/2A/5وا،A/53/456،ا108-101،اقنة رقماA/54/429ق  ر:اا-(1)
 .اا41-42
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 .Transit Stateالفقرة األولى: حق الدولة الحبيسة بالمرور البري العابر 

 اب ونتتلاقن تترو اكتتلاهونتتلاتلجتتزاهونتتلاو ألستتلا ألتتراقنستت ولأللاعتتناقن صتت  ا ص اوألواي ا
قن صتت  ااإنتاقن لتتر،اإماياطلتتلادتتناقن ونتتلاقنستت ولأللاقنستت   ان تت ابتت نع   اعلتتتاقالأل  تت اب تت ف

ومنياح اقنع   ايااادناقن رانل ص  اإنتاقن لر.اوه اد ايجعلاقن ونلاقنستت ولأللاإنتاقن لر،ا
ب ث بتتلاقنلتت فزابتتألناقنتت و اقنل ألستتلاوقن لتت  اوقن لألطتت مابصتتةلاع دتتل.اواتت ايكتت  اقنع تت  اإنتتتا

ا ألراقآل :قن لراع راهونلاس ولأللاوقو  اأواأكثراك  ا  ا

قنل ألستتلا ةستت  اا ات جتت اقن ونتتلااية واحدة:الوصول إلى البحر عبر دولة ساحل -1
و او ألستتتلافتتتياقفري ألتتت ،ابلألتتتواياطلتتتلادلجتتت   ادتتتنايتتترفاهونتتتلاستتت ولألل،اودتتتناأدثلتتتلامنتتتياه ا

أواقن لتتراقحو تتراقن تترو اعلتتتاهو ااقحيلنطتتيإنتتتاقن لتتألطاادتتث اوصتت  اهونتتلافنتت باقفري ألتت 
 .رو اوقنس هق ألاقن  دقن رو اقنع براوه  اهونا ا

 
 المرور البري العابر لدولة جمهورية افريقيا الوسطى إلى البحر. حوض  خريطة ت  اااا
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وقنايات   افألهاوجلان ونلاو ألسلاالوصول إلى البحر عبر أكثر من دولة:  -2
هونا اا ث  ي ادنايرفاهونلا ألراس ولأللاأخرىاثااهونلاس ولأللانل رو اإنتاقن لر،اوه  اد ا

 لراقحو راقن رو اعلتاهو اقن رو اوألواياطللاوص  اهونلاقننألجراإنتاقنا،(1)اقن رو 
أواعنايريقاقن رو اب ونلات  هااقنع براوه  اهونلاقنا  هاقنل ألسلاوهونلاقنس هق اقنس ولألل.

 قنس ولأللادرو قانل لراقحيلنطي.ا اقنل ألسلاثااهونلاقن  دألروا

 
 ح المرور البري العابر لدولة الني ر عبر أكثر من دولة مرورا إلى البحر.وض  خريطة ت  

ااوألو ا125)دنلفاقن  ه  ان     اقن ل  ا( اقن ال   نل ونلاا1982دناقتة األلاقحدا
اقن ل  ا اأع ني اإنت اقن ص   افي اب ني اوو    اودنه، اقن لر اإنت اقن ص   اوق قنل ألسل،
اوقن نط لاقن ونألل،اوتا ا اقن ونلاقنل ألسلابلقاقن رو اعلتاأ قضياقن و اقناياتج و ه ادرو قاا

ودناخ  امنيا سا فاا.(2)ي   اا تة األ مات ع  اد اقن ونلاقنس ولأللااع برقااويك  امنيابري اا

 
اقنةا و ااس ألل -(1) اوسألن اا."موسوعة القانون الدولي "القانون الدولي للبحار. اوقنا  ي ، انلن ر اقنث  فل اا.ا2009هق 

 .ا66ص.

اي ضيابان ألااو  قاقن ونلاقنس ولأللاب  ايأتي:ا52/183وا اأص  ماقنج عأللاقنع دلانألدااقن ال  اارق ه ا اا:ا -(2)
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.اقنل ألسلتض ناقنلقافياوريلاقن ص  ادناوإنتاقن لراإنتاقن و اا:وال  أاوهياأ بعلاتأثألرقم
ان ااوريلاقنع   اهو اأ اشرطاد اا:ثانيا   اد اا،س قيض ناأيض ا اتا اد  اقنلريلاإمق    سلاه  

 اياطللاقحدراوف هادع ه  اا:ثالثا  ا.قن ص  اإنتاقن لراوإنألهفأل  اياعلقاب نلقافياوريلا
ثن األلاد اهونلاقنع   انا   اا ه  اعلتاد   سلاوقاقن ص  اقنلراووريلاقنع   .او ايج  ا

اقنا ني اقنط ب  امقم اقن     ألل ا ألر اقحوك م اعلت اإ  اقنع    اهونل اد  اياعلقاا،ق تة ق فأل  
اقنط  امقم اويرقا    اقحوك م اقنا نيب روط اوريلاا،ب  اد   سل اويرقاق اب روط اياعلق فأل  

 ايعا  اعلتاع افإ اقنلقاقنةعليافياد   سلاه  اقنلريلافياو امقتهانااي اامني،قنع   .اود ا
 .ليياشرطاقن ع دللاب ن ثلف يات اا:رابعا  اقنع   .قتة األلاثن األلاد اهونلا

 الفقرة الثانية: المعاهدات.

قإلالأل ياوقن نط لاق ااص هيلاقنخ نصلاوفياأع نيااإ اقنلقافياقن  ولاع راقن لر
د اناايكنان  اقنلقافياقن ص  اإنتاقن لراع راقنل ألسلان   اف ا  ادل وه انل و اا،ل  قن ا

ن اا ثلاقنن  ماقإلالأل ياقن ونياقن  اي اي امني،اود ا .قن لر  اوبألناأ قضياقن و اقن قاعلابألن

 

ا=
ق اقنن دأللا ألراقنس ولأللافياقن ص  اإنتاقن لراودنه،اوو    افياوريلاقن رو اقنع براخ  اات عأل اتأكأل اوقاقن ل  .1

 أا نألااهو اقن رو اقنع برابج أل اوس الاقنن ل،اوف  اانل     اقن وني؛
اأ اتاخ اا .2 اعلتاأا نأل   ، اقن  دلل اسأل هت   افياد   سل ايلقان  ، اأ ابل ق اقن رو اقنع براقنن دألل اتأكأل  اأيض ا ت عأل 

ا انض    اقن  دل اقنا قبألر انلل  قااابمصالحها المشروعةااإلخاللاعدمف أل  ا األجل اقحشك  ، ادن اشكل بأ 
 وقناس أل ماقن  ن ولانل ل ق اقنن دأللا ألراقنس ولألل؛ا

تطللاإنتاكلادناقن ل ق اقنن دأللا ألراقنس ولأللاوبل ق اقن رو اقنع براقن ج و  ان  ،اأ اتنة اقنا قبألراقنرقدأللاإنتاا .3
لاد  كلاقن رو اقنع بر،اعنايريقاعزيزاف  هه اقناع و أللاوقناع ا يل،اب  افيامنياقناع و اقنثن ايافيادع نج ي ه ات

اقتة األ ماعلتاقنصعأل يناقنثن اياوهو اقإلالأل يااأد  ادن  ،ات لسألنادرقفقاقن أل كلاقحس سأللانلن لاقنع بر،اوقبرقم
دج  اقنن لاقنع بر،اوتعزيزاقن  سس ماوقن  ق هاقن  ريلااانان ألااع لأل ماقنن لاقنع بر،اوإا دلاد   ي اد اركلافي

 ا  قنع دللافيادج  اقنن لاقنع بر.
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قناياتيطياا،ج  علادناقن ع ه قماقإلالأل أللفياقن ص  اإنتاقن لراداقنل ألسلوقاقن و ا
دثلاقن  ولاع راقح    اقن ونأللاا،قنع ا ماقنخ صلاب ن و اقنس ولأللاوقن و ا ألراقنس ولألل

ا اقح قضي. ات افوقنال كاقن لر ادن اقن ث  ، اقن  ولاعلتاس ألل ابن  م اقن اعل ل اق تة األل ل ه
(اقنن  ماقن ط قاعلتاقنجزماقن  بلا1948)قتة األلاقن ق  بانع ماا1948علتا  راقن ق  با

ع رادج  علادناقن و ا ألراقنس ولأللافياأو وب اقن راأللاقن  اي اا،نل  ولادنا  راقن ق  ب
دناقتة األلاقن ق  با(ا1)نل  ه ااب  افيامني،اقن جراوسل ف كأل اوصربأل ،افياف للاأد  .اوف  اا

نل  قينألن،اوسةناقناج   اا،اسا   اقن  ولاعلتا  راقن ق  بادج  أللاودةا ول1948نع ما
ا اياعلق افأل   اقن س وق  اا م اعلت اقن و ، اف أل  ادن اوشروطاباوقنسل  اوقن  ول اقن  ق ئ رس م

اعلتاد   سلا اقإلالأل ياقن  ك  اصرقول اينصاقنن  م اقنسأل ق، اوفياه ق اقناج  يل. قن  ول
قنجزماب  فلاأوك ماا،فياقن لراقن ض   اا( ألراقنس ولأللقنل ألسلا)وقاقن ص  اإنتاقن و ا

ا.قنع شرادناقتة األلاقحدااقن ال  ان     اقن ل  

اأبردفابألناد نياوقنسني  افري أل ،قفياوألوا اثن األل اقنا صلاإنتاقتة األل ا1963اتا
تس حاب ساخ قمادرقفقاقن ألن ماقنسني نيانلركلاقن رو اقنع برادناوإنتاد ني.اوأخرىانان ألاا

اقن لر اإنت اقنع    امني افي اب   اقنع م اقن ر  اف نا ابألناقنن ل ااف    يل ع ص لاا–قنعلأل 
اواا.و    ا-وق  هو  ا افياأدريك  اوهو اأدريك ااقن تألنأللت ف  ع هادناقن ع ه قمابألناب نألةأل 

اقحخرىا اقن لرا،قنجن بألل اإنت اقن ص   افي اب نلق اياعلق اا.فأل   ابألناوألو ادع ه   تعارف
اوقح فناألنافيا ابتاا1937  ف  راا19ب نألةأل  اقنع   اقنلراعناي: ريقاقن راأواقنسكياد  أ

ا.(1)اقنل ي يلاأواقن لر
 

(
-1) Ramesh Kumar Rana. Right of access of land-locked state to the sea by the example of 

bilateral agreement between land- locked state- Nepal and port state – India”. Small 

Master’s Thesis Masters of Laws in Law of the Sea. University of Tromsø :Faculty of 

Law Fall, 2010. P.08. 
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   .الممارساتالصعوبات و : الثاني الفرع

.اعلتتتادتتناقن ا عتتلافأل تت اياعلتتقاب نتت و اقنل ألستتل ألراأ اأوك ماق تة األلانألستتفاخ نألتتلا
ل هادة تت ماقن صتت نحاقن  تتروعلانتت و اقنع تت  .اوتلتتفام يعتتلاس أللاقن ث  ،افإ ها ايزق ا ألراد ا

  او ستتت لاو تتت قا كتتتنان لتتت ق اقن تتترو اقنعتتت براأ اتالتتت ىابصتتت اعل،اي او  يتتتلاقن صتتت نحاقن  تتتروا
 كتتتناتةستتتألرادصتتتطلحا"قن صتتت نحاقن تتترعألل"ادتتتناا تتتلاهو اي اوألتتتوا.اووريتتت ماقن لتتت ق اقنل ألستتتل

ختتت  اقتة األتتتلاقحدتتتااقن التتت  ان تتت    اقن لتتت  ااقن ثتتت  ،علتتتتاستتت أللافا.ن ستتت   قنع تتت  اوستتتلادتتت اي ا
درقعتت  اقن صتت نحاا اايجتتلاأيضتتاا،قنل ألستتل و اتتتنصاقن نتت اعلتتتاأ تتهاعنتت اتأيألتت اوتتقاقنتتااقنث نتتو،

اتت اياعلتتقاهتت قاق ها تت مابال يتت اقنطتترقاوو  يتتلاواقن  تتروعلانل ونتتلاقنستت ولأللاأواهونتتلاقنع تت  .ا
عتت قاب تتكلاقستتاخ دفاقن نتت اهتت قاقنتتن جانا اامنتتي،علتتتااقن صتت نحاقحدنألتتلانتت و اقنع تت  .اوبنتت ماا

 انتت ىا أل تت  اوقن نتت ابعتتثاعنتت د اكتت ،ا1989خطألتتراوصتت  ا أل تت  اإنتتتاقن لتتراوإنألتتهافتتياعتت ما
قناتتيا اع اتتلان تت اب    ستتلاو تت قا،اق خا فافيادستت الاقناجتت   اوقن ضتت ي اقنسأل ستتأللاقحختترىا

ا.ع   ا أل   

.افقنل ألستتتتلاقن لتتتت ق ااوضتتتت ن تتتتنا ايتتتتزق ا رض  قن ةتتتت هألاانجتتتت اأ افتتتتياوضتتتت ا ألتتتترادتتتت 
أللانتت ي  ا ل.اوألتتواي عتترفاأ اقن لتت ق ا ألتتراقنستت ولقحس ستتأللادكا بتتلابليتتلا  دضتتلاو ألتتراداستت ا

"وتتق"انل صتت  اإنتتتاقن لتتر،اويستت تاقنع تت  ابتتتا"قنلريتتل".ادتتنا  وألتتلاأختترى،ات لتتياهو اقنع تت  ا
"قنلق"افياقتخ ماف أل اقنا قبألراقن  دلانل  يلادص نل  اقن  روعل.اودتت امنتتي،ات اتتر اشتتروطا

وبلتتت ق اقن تتترو اقنعتتت بر.اوتجتتت  ايتتتلاقنع تتت  ان تةتتت قابتتتألناقنتتت و اقنل ألستتتلاويرقاتتتقاد   ستتتلاورا
اقإلشتتا نإل ةتت ماضتت اقنتت و اافاقن صتت  اإنتتتاقن لتتراب عا تت   ااتت ب اا   اإنتتتاأ اقنجتتزماقنع شتترايصتت 

قتة األلاقحدااقن ال  ،اك  ايعكزاقن كلاقنخ صانل ل  ماقن ستتاخ دلافتتياقن تت ه ا قحيرقفافي
اك ألراقاعنادصطلل ماقتة األتتلاأعتت نياقن لتت  انصتت نحاا1982دناقتة األلا"ا1ف ر ا"(ا125) تل  ا
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قنتت و اقناتتيانتتألزاادتتناقتة األتتلاأعتت نياقن لتت  اإنتتتاأ ا"(ا3) تتألراقن تت ه ات ااوألتتوا.ستتلقنل ألاقنتت و ا
ن تتت "اأ ا"خطتتت طابلريتتتل"ايجتتتلاأ ايكتتت  ان تتت اوريتتتلاقن صتتت  اإنتتتتاقن لتتتر،ان ن تتت اتخةتتتقافتتتيا

تة األتتلاأعتت نياقن لتت  اقنال يتت ابع تت  قمادلتت ه ،ادتت اإمقاكتت  اهتت قايعنتتياأ اقنتت و اقحيتترقفافتتياق
 ىاوقفتتلاأخ اتتياأوادتت اإمقاكتت  انتت ي ااستت ا أللاقن ص  اإنتاأ قضتتأل  .اك با فألراإدا اادلزدلاا    ا
وهو ااقنل ألستتلوا اأ يلفاه  اقنن طلادناعتت ماقنأل تتألنافأل تت اياعلتتقابتت و اقح قضتتيا .نل أل ماب ني

؛اي  تاب ننس لانل و اقناياهتتيايتترفاف تتطافتتياقتة األتتلا1982قنع   اقناياك  فايرف اافياع ما
افافتتيونألساقحدااقن ال  ان     اقن ل  قنع   ايرف اافياقتة األلاأع نياقن ل  .اإمقاك  فاهونلا

،افتتإ اقن  قعتت اقن نصتت صاعلأل تت افتتياقتة األتتلاأعتت نياقن لتت  اتعكتتزا قتة األلاأع نياقن ل  .اعن اتت  
اا.قن     اقن ونياقنعرفياب أ ا  طلاقن ص  اإنتاقن لرانل و ا ألراقنس ولألل

فتتياتا اتت ابلتتقااتت    يانتت و اقنل ألستتلاأ اقا اازادتتناقن قضتتحات  دتتادنا  وألتتلاأختترى،انتتألا
قناياص افاعلتاقتة األلاأع نياقن ل  اف تتطاأواا،قن ص  اإنتاقن لراع راأ قضياهو اقنع   

 ،اقن ل  اونألزاقتة األلاأع نياقن لتت ع راأ قضياهو اقنع   اقناياص افاعلأل  اقتة األلاا    ا
شتتروطااق تة األتتلاقنج يتت  اتركتتفك  اا.الممارساتيجلادن ا لاه  اقن ضأللافيادزي ادناوألوا

وقن قاتت اأ ا.اويرقاتتقاد   ستتلاوريتتلاقنع تت  ان تةتت قابتتألناهونتتلاقن تترو اقنعتت براوقن ونتتلاقنل ألستتل
 لتتراودنتته،اتالتت كاعتتناقنل فتتلاإنتتتاقتة اتت ماقنب تتأ اقنلتتقافتتياقن صتت  اقنلتتراإنتتتااق تة األتتل
ا.(1)الاق تة األتتلدتتناأفتتلاتنةألتت اقنل تت قاقن ضتت   لاب  فتتاا،وهو اإالأل ألتتلاثن األتتلاوإالأل ألتتلاتعتت و ا

وعلألتتهافإ تتهافتتياف ألتت اقحوتت ق ان ونتتلاقن تترو اقنعتت براقنستتأل ه اقن  دلتتلاعلتتتاأ قضتتأل  ،اون تت اأ ا
تاخ اف أل اقإلفرقمقمانل ل ف لاعلتادص نل  اقن  روعلاوأدن  اوس دا  ،اويلتتقابتت نيان تت ا

ا.(2)اأ اتخ اقإلفرقمقماقن ن س لانض   ادص نل  
 

 .ا1982"ادناقتة األلاقحدااقن ال  ان     اقن ل  اا3ف ر ا"ا(125)ننصاقن  ه ااوف  اا -(1)

 .ا68ص.اقن رف اقنس بق.اللبحار". موسوعة القانون الدولي "القانون الدولي.اوسألناقنةا و ااس ألل -(2)
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دتتناق تة األتتلاقآل او تت قاقن صتت  اإنتتتاقنتت و ا(ا132)إنتتتاا(124)تان و اقن  قهادناوا
علتتتاقن  تت أاقنعتت ما(ا125)قن روطامقماقنصلل،اوتتتنصاقن تت ه ا(ا124)ل هاقن  ه ا.اوت اقنل ألسل
 تتنحاهتت قاقنلتتقانيتترضاصتتريحايا ثتتلافتتياد   ستتلاو تت قاوقنع تت  اقنلتتر.اوي ااب ن صتت  قن اعلتتقا

 اعل تتتلابلريتتتلاأعتتت نياقن لتتت  اأختتترىادنصتتت صاعلأل تتت افتتتياق تة األتتتل،ا"ب تتت افتتتيامنتتتياقنل تتت قاقن
".ابلألتتوايلتتقانتت و اقنع تت  اقتختت ما"ف ألتت اقناتت قبألراقن  دتتل"انل  يتتلانإل ستت  أللوقنارقكاقن  تتار ا

تط ألتتتقاشتتترطاقن ونتتتلاقحكثتتتراتةضتتتأل ااعلتتتتااق تة األتتتلدصتتت نل  اقنستتتأل هيلاقن  تتتروعل.اوتستتتا ع ا
ا.(1)اق داأل  قماقن  ن ولاب  فلاق تة األل

 بالدول المتضررة جغرافيا. المطلب الثالث: التعريف

ن تت او ألتتفاه قستتتلاو تت قاودصتت نحاقنتتت و اقن يل تتلاوقنتت و اقن اضتتتر  ابستت لاوضتتتع  ا
اقناتتيوا ،قن تت   ا بتت نجرف قنخ صتتل 1958 فنألتتف قتة األلقنجيرقفي،اب ها  ماقن جا  اقن ونيادن ا

اشتت ي  ضتتألق اتت   ا فتترف نتت ي   قناي قن و  أ  بلألو ،قنجيرقفي قناضر  ف ر   أ  او قم ك  ف
ااريتتل ت  بتتل و نتتل فتتي ت تت  ا أوا،اقنعتت ني قن لر قتج   أف أل اا قن  ا  وقنيألر ،قنس ول فياق  ل ق 

ا تتهأ إ  .فيرقفألتت  قن اضتتر   قنتت و  خ  تتل ضتت ن تتت خل ،قنستت ولي ق داتت قه دتتن ين صاتج و  أوا
اب ننستت ل ،بلتتر ا دألتتل 200 ب عألتت   د    تتل قناضتتر  و نتتل ت تتر  ،ق ااصتت هيل قن نط تتلابإ  تت موا

افيرقفألتتل مقعا تت  ق نعتت     تترق ،قن ستت فل هتت     يتتل إنتتت قخاص صتت   دتت  تستتاطأل    قناتتيالنل ون
اتستتعتاوقنتت و اقن اضتتر  افيرقفألتت اوهتتيودنتت امنتتياقنلتتألناادجا عتتل، أوا داةراتتل ت تت  ا  أا كتتني ا

 تت اوت ريتتراو  تت ،افتتياقستتاي  ادتت ق هااتت تاأعتت نياقن لتت  ،اودتت اتلتتفاقن تت تاإنتتتاقن ط ن تتلاب نل ا
رف  ااهونأل ااع دتت ااودتت  االاد ا ث ا  اقن ينألل،اعلتاقعا   اأ اه  اقن نط لاقن ونأللات اخ  جاو وهاو ياا

 
 .ا1982(ادناقتة األلاقحدااقن ال  ان     اقن ل  اا126)قن  ه ا -(1)
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اقسا  تت فدج  علاقن و اقنل ألسل،اقنلتتقافتتياواقن و اقن ا ألز افيرقفأل ااألحان  فلا اي ا  ا  ع ا،اد اد ا
اوقساي  اد ق هاه  اقن نط ل.اا

ا كتتني ا بلألتتوا،(1)اقن رو تتل دتتن قن ثألتتر ياضتت ن قن ة تت م هتت ق أ اننتت  ي  تتر هنتت  ودتتن
اه  التت اي ا د ضتت عألل ب عتت يألراقنة تتر  ضتت ط لتتزمي اد    ا دخالةل  وقي  دن،اقن و  دن قن ثألر فأله إال م
ا.أو  قن ة  م إيض   دن اتسا عي قناي نلأقن س وهي ،قن     ي قإلي   ب  

 الفرع األول: مشكلة التعريف بالدول المتضررة جغرافيا.

 صتتلاإنتتتاتعريتتفاد  تت  اوهاألتتق،انع تت   ا"اقن ونتتلانتتااياستتنتاواتتتاواانتت اقنل ضتتر،اقناا
ن ستتلاأ تترقضااتت    اقن لتت  ،افعلتتتاستت أللاقن ثتت  اقناعريتتفاقنتت ق هافتتياقن اضر  افيرقفألتت "اب تت اي ا

يختت ماأ تترقضااأ تته-اوستت   افتت مافتتيا تتصاق تة األتتل-،اهتت ا1982قتة األتتلااتت    اقن لتت  انستتنلا
ياقهتتااادتت ت راقحدتتااقن التت  اقنث نتتوا.اونتت ن-قن نط لاق ااص هيلاقنخ نصل-قنجزماقنرقب ،اوه ا

ن فتت هادلتت و ماأختترىافتتياا،ابإيج هاتعريفايا ألزاب   ادناقنأل ألن،ا  رقاا1982ان     اقن ل  
،ادن تت اقنجتتزماقنلتت ه اع تترادتتنا1982 تت    اقن لتت  اقحدتتااقن التت  انأفزقماأختترىادتتناقتة األتتلا

وقنجتتزماقنرقبتت اع تترادتتنااتل يتت اقن نتت يقاوقنجتتزماقنث نتتواع تترادتتناقن لتت كاقنعل ألتتلاقن لريتتل،
  ماتعريتتفا"اقن ونتتلاب ر اقنصع ب ماقنج يتتلاقناتتياتتت ااقنةرتو  ااافياه قاا.قناط  اقنا ن ن في
ا.اا1982د ات ألألااقنللاقن  اقاارواهاقتة األلاا    اقن ل  اا،قن اضر  افيرقفأل "

قن  قيتتلا  تتأمابعتتثاد تت كلاقناعريتتف،ابستت لاد قاتتفادج  عتتلاقنتت و اقن اضتتر  اادنتت 
  ا تتتتت جاهتتتتت  اا،ا  تتتتترقاا1982األتتتتت ،اأثنتتتتت مادتتتتت ت راقحدتتتتتاان التتتتت  اقنث نتتتتتوان تتتتت    اقن لتتتتت  فيرقف

ا.اا(1)اقن ج  علاسأل سلادالر  افياا   اعض يلاقن و 

 
 .ا190ص.ا.ا2009جزقار:اهق اقنخل و ألل،اقن.اللبحار الدولي القانون  .قن ين دلي ف    -(1)
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هونتتلاا29أ اعتت هاقنتت و ا ألتتراقنستت ولأللاك  تتفااوألتتووقضتتح،ااف تت ااقنس لافيامنيأد ا
 ثتتلاكلااتت  ،ات اهونتتلاعضتت قانا تتاا50عنتت ابتت أاقن تت ت ر،اون تتناقن ج  عتتلاك  تتفافتتياو فتتلاإنتتتا

قن تت ت ر،اب  فتتلااهقختتليجعل تت ااتت ه  اعلتتتاقناتتأثألراد  تت  التتواقنتت و اقن  تتاركلافتتياقن تت ت ر،اث ا
لااتت  ا اشتتيافألتتهاأ اهتت قاقنا اتتلاي  تتك ااود  تت  ا.قن  قعتت اقإلفرقاألتتلاقناتتياوقفتتقاعلأل تت اهتت قاقن تت ت ر

وكتت  ات ريتترااودتت اتزقيتت اقنعضتت يلاف تت ادة تت ماقناضتتر ابستت لاقن  اتت اقنجيرقفتتياديتتزق .ا.سأل سألل
الادص نحاقن و اقناياتض   اقن ج  عل.ه قاقنا الاأ هاحس  بات ن س ا

نتت نيافتتإ ادج  عتتلاهتت  اقنتت و ،اأصتت لفات ألتتلاإنتتتاصتتأل  لاتعريتتفافضتتة ضاا عتت ااوت ا
قنةعتتلاهتت اشتتك  اا  هافنلتت و اقن اضتتر  افيرقفألتت ،اوك  تتفاهتت  ا األجتتلاسأل ستتأللادا اعتتل،اوك  تتا

اقن و اقحخرىاقنس ولألل.
إ اقنج تتت هافتتتياقن ستتتا  ل،انل صتتت  اإنتتتتاقتةتتت قاوتتت  اف تتتر ا"اقناضتتتر ابصتتتةلاع دتتتلافتتتا

وفتتياقن ة وضتت ماقناتتيافتترمافتتياا.قنجيرقفي"،ا ب  ايع ا تت اد تت كلاك دنتتلافتتياي ألعتتلاقناعريتتف
 عتت يألراباق ستتا   اعلتتتاقناضتتر ااألتتلقن تت ت راوتت  اهتت قاقن ة تت م،اك  تتفاقنتت و اتةاتترضاقدك  ا

خ نصتتتل،اأ اأ اقنضتتتر افتتتيات تتت يره اهتتت اأ اتاصتتتلابصتتت   اأس ستتتأللاب ن نط تتتلاق ااصتتت هيلاقن
اقن ونلا اتساطأل اأ اتلصلاإ اعلتاا  اضئأللادناقن ن ف ادنادنط ا  .اا

 ال غرافي. التضرر الفرع الثاني: مفهوم

اقنث نتتو قن تت ت ر ختت   وقستتع اا  اا  شتتا  ا فيرقفألتت  قن اضتتر   قنتت و  وتتق دة تت م أثتت   ن تت 
ابلكتتا قنتت و  دتتن دج  عتتل هنتت   أ  كتت  ااومنتتي،امنتتياك تت استت قامكتتر ،1982ن تت    اقن لتت  ا

ابة تتر  وقن  تت   قحختت   إفتتا ثتتا ودتتن قااصتت هيل،ادنط تتل تا نتتت أ  ن تت   كتتني ا   قنجيرقفتتي د اع تت 

 
افا:"ترتلاعلتامنياأ ات   فاقن ج  علادن -(1) اقثأل بأل  ابلي  ي  اقن ي  ارقيأللاقنجزقاراقن لرينابلجألك  اأن   أل  اف د أل ، لن ق،

أن   أل اق تل هيل،اقنأل    ،اقنعرقق،اف د يك ،اقح ه ،اقن  يف،اه نن ق،اب نن ق،ااطر،ا ود  أل ،اسني ف   ،اقنس هق ،اقنس ي اا
 ."س  ي ،اتركأل ،اق د  قماقنعربأللاقن ال  ،اقن  دألرو اوقنزقاألر
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ادتت خر  فتتي قنتت و  هتت   دتتن يجعتتل أ   هأشتتا دتتن ،قنعتت ني قن لتتراقتجتت   فتتي ق ااصتت هيل قن نط تتل
افتتي تتت خل دألتت   عتتن ع تت   ،اهتت س   ا ا تتل ك  تتف قناتتياقن لتت  اقمثتتروا قستتاي    لتت ا ،ق  اةتت ت

اثتتا ودتتنا،قنعرفتتي ستتألكي قن  قنتت وني قن تت    ا فتتي ب تت  قن عاتترف ،نللريتتل قنا لأل   قن ة  م إي  
اهتت ق ونعتتل أفضتتل، ب يل هن    ني اانا   اإ ااقنرقهن قن ض  علت قنلة ظ في ت  ن دصللا  ا إف

اقنلتت ه ن تت  قن خلتتق قنتت   هتت ا ،ق ااصتت هيلاقن نط تتل ف تتر  أ صتت   دتت  قن صتت نح فتتي قناعتت  ض
ادة تت م نال يتت ،اقن عتت يألر وضتت  علتتت قنتت و افألتته ع لتتف قنتت   ،قنث نتتو قن تت ت ر هقختتل وقن قستت 
اوقداتت قه  بتت ن لر د    تتلاقنخ صتتل، قنجيرقفألتتلاوضتتعألا   وفتتق وتت ى علتتت كتتل قنجيرقفي قناضر 

مات لتت  ا وقناتتي ،قن  تت  كل قنتت و  وفتت ه يتترفادتتن روتتفي ا داعتت ه  دعتت يألر ت تت يا إنتتت أهىد  تت  ا
ا:قنا نألل قن      منا ف  ق في

اأ  دتتن اتت اا ق طواتت اقعا تتتهاقنتت و ا :الســاحا أو البحريــة الواجهــة طــول معيــار -1
اقناتتي قنثتتروقماوجتتا  يتت ه وا ،قنلألتتل نل  ق ه   ق ساي وجا في د   اا هو قاا يلعل ،قنس ول ي  
اوكل تت  لألل،قنستت وا قن ونتتل ن  يتتل قنخ ضتتعل قن لريتتل قن ستت ولك تت اأ اا.قن لتتر دتتن قستتاخرقف   يتتاا
اأك تتر مثتتروق علتتت قنألتت  ووضتت  قنلصتت   فرصتتل م قه ،اكل تت يتت ي اقنستت ولاقن لتتر ااكتت  
ادتتن 1973 ستتنل قن   دتتل قن  تت  ي  فتتي د فتت ه كتت   ك عألتت   قنس ول اصر وعنصرا.(1)رثاوأك

افتتي اصتتر  أوا قنستت ول يتت   أ  إ ا،(2)اف دألكتت  وا د نطتت  قنستتني  ، ستتني ف   ، دتتناكتتل يتترف
ات تتن نتتا قنتت و  أ  إنتتت إضتت فل ،يساستتأليه   قن نطتتق أ  كتت  ا ،ك عألتت    تت   قعاا  كتتني ا   قن قاتت 
اوقستتعلاقااصتت هيل دنط تتل أوا بلتتر ا عتت ب ا فتتي قنلق ب نضرو   عطيي ا   قنس ول فط   به، نا  ل

اعطتتيي اا  أ تته إ  ،كلتتا 800 عتتن يزيتت  قحه يتت تألكي بلتتر علتتت ف تتط قن تتراي ق يط ني ف نس ول
ا ا،نتته قتستت ت أك تتر فتتي قحه ي تألكي قن لر دأل   أ  ك  ا ،قن لر في بعأل ق قنسأل ه  د  في قنلق
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اإ ا،كلتتا 140 عتتن تزيتت    كلألتت  د نطتت  ستت قول يتت   بألن تت  ،بلتتر ا دألتتل 120 دس فل عن يزي 
اف تتلاوعتتن بلتتر ا دألتتل 156 تابتتا زتتت  ا وعتتن ،بلتتر ا دألتتل 63 تابتتا صتت لألل فزيتتر  عتتن ت عتت  أ  تت 

ا.بلر ا دألل 986 ب  رب  ي  قا
الثتتاد هونتتل  دتتا ب ة تت ماقن خ نةتتلادنصتتة اا يكتت  ا أ   كني ا ،قن عأل   ه ق  فياوألنا ج اأ

اأ تته إ  .كروقتألتتل فزيتتر  شتت ه د  شتتر    بلتتهوت ا،اكلتتا 20ارقبتتلا ستت ول   يتت   قناتتياي لتتغا،قن  ستتنل
اوأ  ،فيرقفألتت  داضتتر   د نطتت  أ  نل تت   قن عألتت  اهتت ق علتتت ق عا تت ه  كتتني ا   قحو ق  كل وفي

ا كتتني ا ،دعتتألن يتت   علتتت قتةتت ق أ  يلتت كانتتا قن  قيتتل ودنتت  أ تته كتت  ا ،كتت ني نألستتف قيط نألتت 
اأفتتل دتتن هلتتاونع،اقنجيرقفتتي قناضتتر  نلأدستتاافتتي لف ص ويك  ا ،قن  ض ت ه ق في إنأله ق سان ه

اب ستتا ىا يكتتن نتتا ك  تته ،قن   دتتل قن  تت  ي  ودتتن مقن ة وضتت ادتتن قن عألتت   هتت ق قستتا ع ه تتتا هتت ق
اقن عألتت   هتت ق ف يتتل نعتت م و  تترقاا .ق تة األتتل في  عا ي ا نا وب نا نيا.قن طل بلاوقن  ض عألل قنج يل

ا.(1)اعلأل   قنا األ  تا قنايا(70/2)اقن  ه  في قنن  األل قن ثأل ل دن قسا ع ته ق تة األلا إف
اب ناجتت و  قناضتتر  عيتتت  ا قناتتي قن ونتتل د اتت  االقتصــادية: المنطقة مساحة معيار -2

 دنط تتل علتتت قنلصتت   نلأستتاد دتتن ستتألجعل قنستت ول، ف تتل دتتن أختترىا هو  دتت اب نا  بتتل أوا

 دتتن كتت   قناتتي قن ستت ول ثرأتاتتا ثتتا ودتتن ،د هي اا د كنل  ألر نلأدس دأللا200اب ة  م قااص هيل
 ستتألجعل أ تته ه فتتل إنتتت ،يكتت  ا أ  يجتتل كتت   ع تت  ألتترقااثاك وتتتن ص ،علأل تت اقنلصتت   قن ةتتروض

    تت أ ا ب تت  ،قحختترىا ب نتت و  د    تتل قنل ألستتل قن ونتتل وضتت  دتت  وتت  إنتتتا تت هت ا قن اضر   قن و 
 ستت ول ن تت  أ  دتتن بتت نر ا قن  ستتنل لثتتاد هونتتل إ  بلا.قنسلأل ل قحع  قاإنت قن ص   تساطأل 

 تتت هل أ  تستتاطأل    قنجزقاتتر أ  وتتألن فتتي قإلالأل تتي، قن لتتر دتت ى واتتت فأله يال ق  اأ ه إ 
 فتتي بلتتر ا دألتتل 200 عتت ب ا أ  ،ق تة األتتل دتتن(ا50)اقن تت ه  علألتته  صف قناي قن س فلا ب  إنت

  كلتتاي ا دتت  وهتت ق .قحيلستتي قنستت ول علتتت ونأل ألريتت  د  يا  ألتت  ن ونتتل منتتي  كتتني اا قنتت  قن اتتف
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قنتت و ااوضتت  فتتي يجعل تت    تت اد ا،اك ألتترقاا ت لصتت اا نلجزقاتتر ب ننستت لاقنخ نصتتل ق ااصتت هيلانل نط تتل
اا .فيرقفأل  قن اضر  

ا ،اوتت ان تت    اقن لتت  اقنث نتتو قن تت ت ر  اختتا د تت  يع   فتتي قنتت و  بعتتث مقعا تت 
اشتت  أف فيرقفألتت ، داضتتر   قن ونتتل تلتتي قعا تت  ادتتناخ ن تت اايتتااا،دعألنتتل لابلريتتلن ستت واتل يتت ه ا

اقن  تت م قن  اتتر  ق صتتل بألن تت ،ا(1) دربتت ادألتتل 13000 دستت ول إنتتت قن  تت م ب نألةألتت  د تتروتادتتث 
اا%30علتتتا ستت لاا15/04/1967افتتي فيرقفألتت اوقن اضتتر   قنل ألسل قن و  دج  علايرف دن
اقناتتي ،قن ستت ولادتتنا%ا30 دتتن أال  س ل  كلت اا ااص هيلق قن نط ل دس ول ك  ف إمقاأ ه أ 
اقعا   هتت   كتتني ااقن ونتتل تلتتي  إفتتاا،بلتتر اادألتتلا200 ب عألتت   علأل تت  قنلص   قن ةروض دناك  

ا.(2)افيرقفأل اداضر  
اوقن   قن ج   ه ق في قن   م قن  نن   قن  روت في ،قناص   ه ق ير  س ق ك  اأ ه

اقن ج  عل ه   دن هوناألن  إف قننس ل ه   وب  فل هأ ا إ  .%47  س ل إنتاأش  اا  ك  
اوف دألك % 56  س ل ق ااص هيل قن نط ل لفشك ا قناي قنأل     وه  ،اداضر ت  ا ألراأص لا 

افيرقفياسن  أوا ا    أللادرفعألل  فا    اح  ،ل تاا   نااي ا قن عأل   ه ق أ  إ ا.%52انس لبا
اقننس لاه   أ  قن   اتا ون ني قن و ، ف أل   ن ي ا أ   كني ا د ض عي سن  أ  أوا،اي ألعي
نألااا قنن  األل، قن ثأل ل في قن عأل   ه ق  عا  اي ا نا مني وحفل،اarbitraireاتعسةي ب كلماقتخ 

اهو اا اقن اضر   اقن و  ات    اأ  ات ارط اقاارقو م ابع ه  اا،  دأللات  يا اقن و  إخرقجاص 
اا.قحونت قناة وض  ص ص به مأخ  قن   قن رط وه اا،قن ة  م ه ق دن قن ا  دل
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اب ن    وقكاةتوتركهاعلتاع  ده،ااقن رطا ه ق أس ط قحخألرافي ق تة األلا ص أ  إ 
ا.(1)ا"داضر   هونل هي خ نصل قااص هيلادنط ل قهع م تساطأل    قناياقنس ولألل ن ونلق"

ايعا  اا:االقتصادية الوفرة معيار -3         اقن   اقن عأل   ايااوه  اد  اعلت اس هر  افي اا 
اقن  ض ت ح    رقاا وه ق،اأخرىا إنت بلريل بألئل تخالفافياوفرت  ادن ،تلصأللهادناثرو 

امقت   و  في قن لريل ب ن نط ل درت ط ،إالأل ي ي ب  ممقات   ا قني نل في أد   هفألا تالكا
ا  أ    إ  ،د  ن ونل قااص هيل دنط ل إي   في ت خلابلريل دن يق  ف ي ا ثا ودنا،(2)

ا200 دعأل   قعا  ه تا ون  وات ،قنج  ل ه ق دناف ألر  عا رت ا وهي .لريلبا مثروق تاض ن
افياقاارقو  ا،فيرقفأل  وقن اضر   قنل ألسل قن و  وعلتاه قاقحس ساف  اأش  ما،بلر ا دألل
اقنجيرقفألل نلأدسأ ا إنت ابأل ن فألل أوا فيرقفألل ع قدل بس ل ك نيات   ا أ   كني ا ،قن ونل

اخ صل ،ق ااص ه  قنصعأل  علت ود  لاك فأللماثروق تلصألل إدك  ألل ع م عن   يارتل
اقن نط ل إ   م و قم ك   قن   قن   شر قنس ل قنل أل ل في وهيا.(3)ادن   قنلألل مروقثاقن

ا.مقت   ق ااص هيل

اقن و "اتس ألل ف ساع لف ،مقت   و  في قناس ألل علت وات رألاقن ع ي ه   مأثرا وا 
ادعألنل بخص اصاتنةره قناي افيرقفألل بخص اص تنةره قناي قن و "اس أللت قساع لف ثا"،

ادن قاارق  علتابن ماا ،فيرقفأل  قن اضر   قن و  صأليل إنت قناس ألل صفل اخ ا أ  إنتا،"دعألنل
اس ق قناس ألل ه   أ  أس س علت ،قنصأل  ل نجنل في قنعربألل قنلي يل قن ج  علادنسق
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 ك   يا  أل  ب   ري  ا قناي ،اقن و  نس قولا قنس كألل قنثرو ا وفر  نلاأدس فيا،اد   اا هو ق يلعلاكن  ي  أل  ت  ألراإنتاأ او  ا -(2)
 وه  ،فأله قن أل ن في قنان ت علت ك نألل ،قنع نا في قنلألل مروقثقن أ  قت دن 37% علت يلا  ا أ ه إنتا   ي اوا .ث د

 .قن ن   ا فز  في قس   أل  وك ق و  د أل  ي  قنسنوا قن يرب لثد ،قحخرىا نل و  قن لريل مروقثنل د اادص  
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ا(1)اق تة األل دس ه  دنا14واا13.11اقحفزقمافي قساع  ن   اقناي قناس ألل يض ااأ وهي،
اق تة األل  إف ،قن ل   ف أل  في تط أل ه  كني ا   دعأل   وك  ه ،قحخألر في ق تة األلاقساع لا  

ف  ا ثا ودن .قنجيرقفي قناضر  دة  م تل ي  إنت قن ص   في ع دل  قويل دن قحد  ماأخ 
اأ  اعلت اق تة األل ا" صف اقن و افأل  اب  اقنس ولألل قن ونل هي فيرقفأل  قن اضر   قن ونل:

افيادعا   اقنجيرقفي د اع   يجعل   وقناي ،قن يل ل ش ه أوا قن يل ل نل ل  ا  يئلن ق
اعلت،اسك    ادن فزم أو سك     تي يل ح رقض،اقنس ي دن ك فألل مإد قهقاعلت وص ن  
اهو ا قن نط لزا ة في وقاعل،اأخرىا ن و  خ نصل قااص هيل ن ن يق قنلأللاقن  ق ه  قساي 
اقإلالأل أللاأوا لقإلالأل ألا اقااص هيلادن يق قهع م تساطأل    قناي قنس ولألل قن و   نيكوا،
ا.(2)ا"ب   خ صلاخ نصل

اقسا ع ماتصنألفاقن و ادنا  وأللا اأ    ا ج  ادناق تة األل، دناتللأللا صاقن  ه 
ا اإ  اقنجيرقفي، اقن عأل   ا  وألل ادن اقنضر  ا بطف اك   ات  د  ، اأو اإنتأ   ه  اأش  م ا   

اتي يل نيرض قنس ي دن ك فألل مإد قهق إنت ،قنجيرقفي قن  ا  بس لال فلقن شرطو فا  ا
اب نط ل ق هع م علت د  نس ل ا ه    ألر قن اف ز ة في وهي سك    ،ادن فزماأو سك    

اقن   يئل قن و  ف أل  قعا    تا ،أخرىا ف ل ودن .ف ل دن ه قاب   صلنخ اقااص هيل
ا.فيرقفأل  ر  داض أ    علتال ليد ش ه أوااديل ل ن ل  

اقن لر  ة  من فياتل ي ه ا1982قحدااقن ال  ان     اقن ل  ااقتة األل علتاأس سوا
اب قسطلادلألطاأوا آخر ب لر وياصل ،رثاكأف هونا   به لألطت ا بلراأ ه علتا،ديلق قن  ه
اا اا ق ط فيرقفأل  داضر  اهو ب ني،اهيا قن ا سط قحبألث قن لر هو ا إف،ا(3)اضألقادنة 
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لافياثروقماأع نياقن    ك في قنلقان  ،اقن و  ه   ف أل  وعلألهافإ ا.(70/2)اقن  ه  دن
ا.نل  ريلاف ع ماد ارك ااا ثلاترقث ااقن ل  ،اودن  اقن نط لاقن ونأللاقنايات ا

 جغرافيا. المتضررة الدولة حقوق  الفقرة األولى: نطاق

ضأللأللانل و ار ادنحاو  قاتة  انا ا،ا1982قحدااقن ال  ان     اقن ل  ااقتة األلف مما
قن اضر  افيرقفأل ،انل    كلافياقح  طلاقن اعل لاب ن نط لاقن ونألل،اب عا   ه ادج  علاد  ألز ا

ق تة األلاقن   أاقنع مافأل  ااوأسسف،اقنس ولأللي اصرامنياف طاعلتاقن و اابلألوا ب روف  ،ا
ا ايخص اتاض ط ق اوقناي اقن ونألل، اقن نط ل اثروقم اوقسا   ف اقساي   افي  ناد   كا  

انل  قضأل اقنا نألل:اقناط بقاوف  اا

اقن     ا ن  قع  ي   اا ا اا وق ه ا قن    كل في قنلقاطبيعة الحق في المشاركة: -1
ا تة ايقاقن وني ا، اقن ل   ان      اقن ال   اقحدا اقتة األل او هته اومني1982وقن   ا،

رقكزان  ضاب  اوتن أللاقناع و اقن ونياعنايريقاتنسألقاقن رقدجاقن ونألل،ابإ   مادنل
علتاأ اا،عل أللاوت ن  ن فأللابلريل،اوبن مادسا ىاف ي انلاع و اد اقن ن   ماقن ونألل

افيرقفأل ات  ا اوقن اضر   ادن   اقنل ألسل انل و اقنن دألل؛ ابا فألراقحد ق اقن  فألل اقنسلطل  م
اقنا ن ن فأل ا ادأل ق  افي افنألل اد س ع   ادن اإنأله، اتلا ج اد  اعلت اوص  ن   ناألسألر

اقنل ه ا قنجزم حوك م وف  اا،اقن نط ل في قن لر ا قنعل ي قن لو  اجرات ا أ واا.(1)قن لريل
ا.ق تة األلادن ع ر

تساةأل اقن و اقن اضر  افيرقفأل ادناقن  ف ع ماوقن س ه  ما   قااأماعألن ا،اقناياك  ا
دأللاا200و قمادناقساي ن  انثروقماقنجرفاقن    ا  د  اقن ونلاقنس ولأللانلسلطلاقن ونألل،ات ا

ا.ساد  أاقنارقكاقن  ار انإل س  أللعلتاأس بلر ،ا
 

 .ا1982دناقتة األلاقحدااقن ال  ان     اقن ل  اا(82)قن  ه ا -(1)
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وألوايلقانج أل اقن و اقنس ولأللادن  اا:وشروط المشاركة في الثرواتالدول المعنية  -2
اق ساي  ا اأ  طل افي اب ن    كل افيرقفأل  اقن اضر   اقن و  اودن   اقنس ولألل، و ألر

اقنايات ا ابن تادناقحفضلألل اقن ونألل، اقن و اوق سا   فافياقن نط ل  ألزادج  تاه  
 وقنايايلقان  اقن    كلاب ن روطاقنا نألل:ا  دألل،اعا رافيادع    اهو ااوقنايات ا

،اعلتاضرو  او  يلاقن ألئلاقن لريلا1982أك ماق تة األلاقن ونأللان     اقن ل  ا -أ
 ؛أثن ماق سا   فاأواق ساي  

ا،اب تخ ماقإلفرقمقماقن ا األلاوف  اادج  علاقن و اقن اضر  افيرقفأل ي  اقنازقماعلتا -ب
 .(1)انل   أاقنال يي

 ؛(2)اضرو  اقناع و اد اقن و اوقن ن   ماقن ونأللافيادج  ابن ماقن   قما -م
ا   ساه  ،اعلتاأ ات ا(87)د   سلاك فلاق ساخ قد ماقن ق ه افيا صاقن  ه ا -ك

 قنلري مافياإي  اا    ياهونيادن ا،اوت   انأل رقضاقنسل ألل؛
نتاقنسلطلانل  قف لاعلتاخططاقنع لاا  مابطل  ماإتاأ اانل و اقن اضر  افيرقفأل  -ج

 نحاإدك  أللاقن أل ماب ح  طلافياقن نط لاسلطلاأ ات اونلا؛(3)اقن نط لفياا نن  ي 
 ؛(4)اقن و وأ اتن رابعألناق عا   ان   ا

 
ااقنال ييااقنن جاوقس اا ط قاعلتااقن و ات ط قاقن ألئل،او  يلاأفلاادنا:ا"يلياد ااعلتدناقع  ا ي ،اا15اقن   أاوينص -(1)

ان   قت  اوف  اا ا. اأوا ا فعل ات  ي قماخطألر  ات ف  اقنعل ياقن  دلاكس لاا ،فأل ووألث   اق فا   اإنتاقنأل ألن ننايساخ م
ا."ناأفأللاقتخ مات قبألرافع نلادناوألواقنا لةلان ن ات ه  اقن ألئل

U.N. Doc. A/CONF./151/26 (Vol.1). Available at: 

http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm .          

 .1982تة األلاقحدااقن ال  ان     اقن ل  ادناقا)أ(ف ر اا(6)قن  ه ا -(2)

 .ا1982دناقتة األلاقحدااقن ال  ان     اقن ل  اا(143)قن  ه ا -(3)

قساث   الاعلأل  اع لأللاع اَ اصي اد    ارانلا ن ن فأل ،انإلش   افإ اقن و اقن اضر  افيرقفأل اهيافيا  ن   اهو ا  دألل،اتةا  -(4)
ا.اوق سا   فاوق ساي  ،اوقنايات  تابأل اقن و اقن ا  دل،اقنايات لياقن    اعلتاقناع يناقن ل  اوقن لألط ماقسا   فوا

اا1982ا ودناقناع ي ماقناياي نفاق تة قاقنانةأل  اقنج  لاقن  سس تيانلجزماقنل ه اع رادناقتة األلاا    اقن ل 

http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm
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اوف  ااا -  اقنا ن ن فأل  ايك  ا  ل اقن  سسل، اد  اقن  اركل اقن    ي  حوك ماافياو نل
 قن  ار ؛تة قاقن  روتاق

اعلت -خ اوقن ل  اقن ل ف ل ا ل اا،قن لألط م اعلت اوقساخ قد   اقن لريل اوقن  ق ه
ااقنس ولأللانج أل اقن و اقنس ولأللاو ألراادناأفلاتل ألقاقنان أللاقن سا قدلا،دسا قم

 ؛(1)
اوه اوقا اقن ونألل، اقن نط ل افياأ  طل افياقن    كل افيرقفأل  يلقانل و اقن اضر  

ا اهي ات    سه ا ع ي ه شخصي ادسأو اعلت اتالصل اأ  اوي  كن ادج  ا، افي افنألل  ع قم
اأدرقااقاق ساي  ، اي ااف ط.ا  ري ااان  اي  ت ادنايرفاك   اقن س ع قماد نألل ات    اأ   كن

 قنسلطلاقن ونألل،اأواعنايريقاقن    ي اقن  اركلاد اقن  سسل.

اف الثروات موضوع حق المشاركة: -3 انإل س  ألل اقن  ار  اقنارقك اد  أ اخ   ا إدن
اقن انل و  اقن    كل اد ض ت اف أل قنثروقم اهي افيرقفأل ، اقنا اضر   وقنثروقما  ق ه

 

وإ   اأص حااا،ص حا  لاقنا ن ن فأل اإنزقدأل اا،اوألوانااي اوقناياتاعلقاب ن روطاقن  نأللانلع  هاوقنن لاقإلنزقديانلا ن ن فأل =
اي ا اومني اآلنأل ماف ي  ، اقن اط   يخض  انل و  اقااص ه اب و   اك  فاك اا،ع  اا  انل و ااوقناي اقنا ن ن فأل  اتل يل اض  ل  

با جأل اقناع و اقنعل ياوقنا نيابألناقن و ،اودناثاافإ اكلامنياا،ا  ق ا  لاقنا ن ن فأل وألوا ج اأ هاا اتااقسا.قنن دألل
قن كاس  ماقناياو  ا  اقن و اااعلتراب كلاسل ياسألك  ابط ألعلاقنل  افياص نحاقن و اقن ا  دل،اودناثاافإ هاا اأث ا

وخ صلافأل  اياعلقاا، سارقتألجأللانل و اقنن دأللراب ن ص نحاقض او و اأ اي اا اااأ ها ع اقنر اادناأ هااعلتاقنن دألل،اومنيا
قن و اقنن دأللاا.قن  ه اون اب اخطألناع  .اق  ر:اب و  افياقنع ي ادناأوك دهب ن س ع  اق ااص هيل،اوه اد اا اس را

ا اقن     يا سا   فاوقساي  اقنارقكاقن  ار انإل س  ألل، لنيا شهادة الماجستير في القانون  رسالة مقدمةوقنن  م
 .ا156.اص.ا2003قنل  ق،ا كلأللا:ف دعلاد ن هادع ر اا.الدولي لحقوق اإلنسان

اأ   افزما ا -(1) اوقسع اادناقن جا  اقن وني،اك   اتل تاقعارقف ا وف يراب ن كراأ اأه أللاقن لألط مافياقنان أللاقن سا قدل،
دنااا17ثلاه قاق عارقفافياقنةصلاقناياأارت  اقن و اقحعض مافياه قاقن أ .اويا ا،ياجزأادناق نازقد ماقحس سألل

،ا"قن سا  لاقن  اا20ف و اأع   اقن ر اقنل ه اوقنع رين،اوخطلاف ه  س رجانلانةأل ،اوقن ثأل لاقنخا دأللان  ت را ي ا+
 ." ن   
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فياا تاقن ل  اوقن لألط ماخ  جاو وهاقن  يلاقنط ألعلامقماقنط ب اقنع ماأواقن  ار ا
اوقناي اقنس ولألل، انل ونل افأل اقن ينألل اقنع نا،ا ت ار  اشع ب اقحفأل  ااف أل  ووات

اوهي ااقن  هدل، اأ اهونل. انسأل ه  اعوت ا اتخض  لتاتليا   ساتلياقن ع باو  ا  
ع اوقاي اواا.فياو وهاد اتس حاب  اإدك  أل ت  اقنةنأللاوقن  هيلا،قن  ق هاوقنثروقماب س وق ا

 .دناقن ة هألااقنن شئلاعناقنن  ماق يك ن فياقن ونيازمقاافاقحفأل  اقن  هدلا
 .للبحار الدولي قواعد القانون على ضوء  الدولية المنطقة: المبحث الثاني

اقنسةألر اب  هوااأث  اد ثلاهونلاد نط  اقنع دلاا"Arvid Pardo"أ فأل  ن ىاقنج عألل
،افياهو ت  اقنث  أللاوقنع ريناد ض تاا تاقن ل  اوقن لألط ماوسلطاعلألها(1)انألدااقن ال  

اقن  هدلا افياهو ت   اقن ال   انألدا اقنع دل اقنج عألل اأع    افياف و  اويللاإه قفه قنض م،
ا اإع   اب  تاواتلفاعن ق " اتاعلقاب  واة ظ اقن  يلاقتة األل اوقن لألط ماخ  جاو وه قن ل  

اا-قن ينألل اقن  ريل"، ان صللل اثروقت   اوقساخ قم اقنسل ألل انأل رقض ااألع  اخ نصل وفعل
انإل س  ألل اد ارك ا اترقث ا اوقن لألط ماقن ونألل اأ ضاقن ل   اقن و اا،وب ين اف أل  تاس وىافأله

ا  رقاا اوقن قف  م، اقنل  ق افي اقنس ولألل او ألر اقن  اقنس ولألل اقنايانل خزو  اقن ع ه  ادن ال
ا.(2)انافياتلياقن نط لت   ا

عناخ فهادنا،اراقنسةألراب  هوافياد كر ا فع  اإنتاقنسكرتألراقنع مانألدااقن ال  ع  ا
 ه اإنتاقنا لياوق ساي  اقن ينألألنا كناأ اي اي اا،أ اقنا  ماقن ضطرهانل و اقنصن عأللات نأل اا

 
نون شهادة الماجستير في القارسالة مقدمة لنيا ا.د  أاقنارقكاقن  ار انإل س  أللابألناقن س وق اوقن أل نلا.ه يزا سأل ل -(1)

 .ا35-34:ااص.اصاا.ا2006قنل  قاوقنعل ماقنسأل سألل،ااكلأللا:و واف دعلاد ن هادع راتألز اا.الدولي لحقوق اإلنسان

.اا2000قنج دعألل،اهق اقن ط  ع مااقإلسكن  يل:.االقانون الدولي العامدل  اقنسعأل اقن ا ق؛ادصطةتاس دلاوسألن.اا-(2)
 .ا400.ص
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اي ا ان ني او األجل اوقن لألط م، اقن ل   اي ان  ت اأ  ا كن اوقن لألط اقن ل   اا ت انأل رقضسايل
ا.(1)اقن و ويسانزفاقن   اقن  ألرادناثروقتهانص نحافئلاالألللادناا،قنعسكريل

اوقن لألط م اقن ل   اا ت افي اقن  دنل اقن ع ه  اتلي اق سارقتألجألاا،وح  اأه ألا   الن  
 ادناخ ا،ن اشاه قاقن  ض تابأه أللاب نيلف أل اقن و ات ان ع ااقن و ،اقحدراقن  افعلا

اقن ل   ان      اقنث نو اقن ال   اقحدا اقن و ا1982اد ت ر ادج  عل افأله اش  كف اوقناي ،
ان ىاقنج عأللاقنع دلانألدااا،(2)اقنل ألسل ن ن ا لاق اارق اقن  ات  مابهادن وباهونلاد نط 
نل ص  اإنتاه  اا،فياه قاقنخص صادط ن ألناقن جا  اقن ونيابإت ولاقنةرصلان اا،قن ال  

و اسأل  اد انل و ا ألراقنس ولأللاوقن و اقن اضر  افيرقفأل اا،   ف  اوقساي ن  قن نط لا ساا
إنتاقنايللاعلتاقنع   ماقنن شئلاعناد اع  ا ألراقن  قتي،اب  اا،دنابألن  ادناو فلاخ صل

ا اودن  . اقن نط ل اإنت اقننة م اوصع بل اقن نط ل اعن اقن ع  امني اعنافي اتع يض ا بيرض
اقن و اامابع هااعناقن ل  اوقن لألط م،دنافرقا،قنلرد  اقن  انلقاب ا وقااص  اقساة ه 

ا  .(3)اقنس ولأللاب  اتج هابهادع ااقن ن يقاقن لريلانل و اقنس ولأللاهوما ألرها
ا

 
ا:.اقن  هر لقانون البحاراال د د للبحار المؤتمر الثالث واتفاقية األمم المتحدة القانون الدوليقبرقهألاادل  اقن   ل.اا-(1)

 .ا27ص.اا.1998هق اقنن ضل،ا
دناقنج يراب ن كرافياه قاقنص ه،اأ اوف هاهونلا ات طلاعلتاقن لرانألزاب ن  هر اقنن ه  ،اونعلاقن    اقنايا ات  اب  اا-(2)

اقن   نألل اأدريك  او ألسلاهياا    اهونل اودث  امني:ااأيل او ألسلاوقو  ، اأكثرادناهونل اقن   قماقحخرىاف كلادن   اأد  ،
قن     ق ،اوب نألةأل افياا   اأدريك اقنجن بألل.اقنا  هاوقننألجراود نياو قد أل اود  و اوأو ن  اوباس ق  اوقفري أل اقن سطتافياا

ااوس يسرقافياقن    اقحو بألل.ا   اقفري أل .ادني نأل اوقفي  سا  او أل   افياا   اآسأل .اك  ا  كراقنن س ا
اقن ا ق.اااا اقنل أل ؛ادل  اقنسعأل   ية المصادر، القانون الدبلوماسي،القانون الدولي العام. نظر ق  ر:ادل  اس دياع  

 .ا526.ا.اص2004.اق سكن  يل:ادن أ اقن ع  ف،االقانون الدولي للبحر، القانون الدولي االقتصادي
اا-(3) اقن   ل. ادل   .االقانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الوالية الوطنية أحكامقبرقهألا

 .ا35.ا.اص1987قن  هر :اهق اقنن ضلاقنعربألل،ا
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 األول: ماهية المنطقة الدولية.  المطلب 

نلتت و اأه ألتتلاك ألتتر اا، كلادنط لاا تاقن ل  اوقن لألط ماخ  جاو وهاقن  يلاقإلالأل أللت ا
وهتتياقناتتياي ن تتفابتتأ اي ختت افتتياا، ألتت اقنتت و ،اخ صتتلادن تت اقن ا  دتتلاصتتن عأل ااودلطاأ  تت  افا

ق عا تت  ،اقننةتت ماق ااصتت ه اوقن ستت الاقنا نألتتلاقناتتيات ل  تت ،اقحدتتراقنتت  اأهىاإنتتتاواتت فاهو ا
 اق ستتتاي  اوق سا  تتت فان تتت ق هاأب تتتاا،قتجتتت  اأف تتت  اقنتتت و اقنصتتتن عأللاقن  تتترىاا،قنعتتت نااقنث نتتتو

قناتتتتتياتل ي تتتتت امقمااأل تتتتتلاا،دتتتتتناقن عتتتتت ه ا%13  قستتتتت ماأ اوتتتتت قنياقناتتتتتياأث اتتتتتفاقنا،قن نط تتتتتل
،اقحدتتراقنتت  اشتتج اقن جا تت ا(1)اوقااصتت هيل،اك ننلتت ساوقن نينألتتزاوقن  ب نتتفاو ألتتر اقستتارقتألجألل

بعتتت اأ اك  تتتفادتتت  اا،إنتتتتاوضتتت اتن تتتألاااتتت    يا ستتتاي  اوقسا  تتت فاهتتت  اقنثتتتروقما،قنتتت وني
فتتتتياد  شتتتتر اقستتتتاي  اهتتتت  اقن نتتتت يقاا-نألتتتتلت لتتتتياقن ستتتت الاقنا ا–تستتتتاطأل اكتتتتلاهونتتتتلاا،د  وتتتت اا

ا.وقسا   ف  ،اكلامنيافياسلاقن     اقن ونياقنا لأل  
ا،نا تت  افرصتتلانلتت و اقنن دألتتلاوقنتت و اقنل ألستتلا،1982فتت مماقتة األتتلاقحدتتااقن التت  ا

اد تتتارك اااناأكألتتت اد اة تتت اقنج تتت عياقتجتتت  اهتتت  اقنتتت و اقنصتتتن عأللاقن  تتترى،اوفعتتتلاقن نط تتتلاترقثتتت اا
،اويعا  اه قاقن   أاعلتاد   كلاف أل اقن و اب  افأل  اقن و اقنل ألسلافتتيا(2)امنإل س  أللاف ع 

ا.(3)اإهق  اوقساي  اه  اقن نط ل
ا:قنةروتاقنا نأللفيااقن طللخ  امنيا ان و اه قااودن

 
.اااااااااااا1982القانون الدولي للبحار على ضوء أحكام المحاكم الدولية والوطنية وسلوك الدول واتفاقية أو  اأب اقن ف .اا-(1)

ا.ا357.اص.2006لاقنعربألل،اقن  هر :اهق اقنن ض 
ع  اقنرؤوفاف هاوسألناعأل  .اقنل  يلاقن ونأللانل  قاقن و اقنل ألسلافياسلاقتة األلاقحدااقن ال  ان     اقن ل  اع ماا-(2)

اد    ل1982 اه قسل ا" ا : ا". اقإلس دألل اقن ريعل اقن  هر أطروحة مقدمة لنيا درجة الدكتوراهبأوك م اف دعل اكلأللا. :
ا.اا218.اص.2008،اقنل  قا

اا467ص:ا.اص.ا1987.ابألروم:ادع  اقإل   ماقنعربي،ا1..اطقانون البحار بين التقليد والت د دس سياس نااقنل ج.اا-(3)
ااا.469ا–
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 األول: مفهوم المنطقة الدولية.   الفرع

(ا191(اإنتتتت)133قن تتت قهادتتتنا)ا،فتتتياقنجتتتزماقنلتتتت ه اع تتترا1982تعرضتتتفاقتةتتتت األلا
ون تت قااوناعألألناو وهه اقنخ  فأللاونلسل  اقنع مانلتت و افأل تت ،ا،نلن  ماقن     يانل نط لاود اع  

دتتناق تة األتتل،اقن ألتت مابتت إلع  اا(84/2)اقن تت ه ب  فتتلاقنستت ولألل،ااقنستتت ل،ايتتتاعألناعلتتتتاقنتتت و 
ت ألتتت  اخطتتت طاوياعألناعلأل  انتت ىااقنجيرقفأللانلن  ط،اقإلو قثأل ماا قاااأوا،اقن قفتلاعتناقنخترقاط

نتت ىاقحدتتألناقنعتت ما،اقن تت قااادتتناتلتتياقنختترقاطاأواا هتا سخ ااأ ات اا،قن    ااقنلت اقنخت  فيانلجترف
ا.(1)انلسلطل

أواقداتت قهابلتتر اا،بأ اقن نط لاع تت   اعتتنادستت ولا،أوضحاه قاقنجزمادناق تة األلوا ا
 تت لاهتت  اقن نط تتلااتت تا،اوتا(2)انإل س  أللخ ضعلان   أاقنارقكاقن  ار اا،ي  افياأعت نياقن ل  

 
اقنستلطل -(1) اأعضت م ادن اسال اا م اقآل ، اقحدتألا،اووات انت ى اوقن ت قاا اقنخترقاط اهت   ابإيت قت اوفر ست ان اأستارقنأل  اوهتي قنعت م،

اقنةر ستأللا،و  قهنت با،يقن   تألنألتا)بخصت ص و ألت  اا،وقن كستأليا،وفز اكألر  نن(اوأيرننت قا،قنج ي  اوك نألت و أل ا،و أل  ت 
اأسترتاواتفاافيا،علتاإيت قتاهت  اقنخترقاطاأواات قاااقإلوت قثأل ما،ف أل اقن و اقنس ولألل،اقحدتألناقنعت ماوا اوواوقنةلت ألن.
 .ق تة األلفياااي  تت اانألوكتت مامقماقنصتتللا، فألتتلانجرف تت اقن تت   ابعتت اتعتتألألناخطتت طاقنلتت وهاقنخ ا،د كتتن

.. Paris, 1994. P.1119Droit International PublicPatrick Daillier; Alain Pellet.  - (2)ا 
ر اقن  ص هاب نارقكاقن  اا أ ا ف  اقن     اوف وقاأ ةس اافيادأ ق،اب أ اتل ي اد اهاKemal Baslarويرىااااا

ااااوفياه قاق  ر:انإل س  أللافياإي  اقن     اقن وني،اوف ل افيات  يااتعريفاش دلاوداةقاعلألهان  قاقن ة  م.
Kemal Baslar. The Concept of the Common Heritage of Mankind in International Law. 

Netherland  :  Martinus Nijhoff Publishers, 1997. p.1.  

ناك اتفاق على تعريف عالمي محدد وصريح لمفهوم "التراث المشترك لإلنسانية"، وهو األمر الذي  وإلى اليوم ليس ه

                              ق  ر:اأثار الكثير من التساؤالت حول المدلول القانوني لهذا المفهوم ومجاالت تطبيقه. وفي هذا 

David Kenneth Leary. International Law and the Genetic Resources of the Deep Sea. 

Leiden, Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, 2007. p. 97. 
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،اوتانتتت و اكتتتلاقن تتت قهاقن ع  ألتتتلا(1)انلتتت و قن لتتت  اوبتتت يناأ ضتتت  افأل تتت اياعتتت ىاقنجتتترفاقن تتت   ا
قن  انلافياأع  قاقن ل  اأوافتتيابتت يناأ ضتت  ،اب تت افأل تت اقن اتتلاا،قنصل لاأواقنس اللاأواقني  يل

دانتت و اقنان ألتتلاايضتت افتتيا،قن ع  أللاقن خالطل،اوه  اقن نط تتلاود ق ههتت اإ كاد تتار انإل ستت  ألل
اكاللادناقن  ق هاقن اخصصلاوقن سا لل.اا

ياستتتتتتاابث ثتتتتتلادعتتتتت يألرا،ا(2)دتتتتتناقنجتتتتت يراب نتتتتت كراأ اهتتتتت قاقإل كاقن  تتتتتار انإل ستتتتت  أللا
است هاافياتعريةهاوهي:ااَ ام
اقن ل أللاقن  اركلاوإهق  اقن نط لاقن ونأللادناا لاف أل اقن و .ااا-1
 أوادن  لاأواد سسل.اااهونلاأوافرهقااافس قماك  امات لياقن نط لاأواأ افزمادن  اع ا-2
دتت اقحختت ابعتتألناق عا تت  ااقنستت ولأللاوقنل ألستتل،اقنا  ي اقن نصفانلة قاتت ابتتألناف ألتت اقن لتت ق ا-3

(3)او ف ماقن و اقنن دأللاودص نل  اقنخ صل
ا.ااااااااا(4)افري أللب  افأل  اقن و اق ، 

 
دأللابلر ،اا200ه اق دا قهاقنط ألعيانإلالألااقن لر اني يلاقنطرفاقنخ  فيانلل فلاقن   يلاقن ي    ،اأواإنتادس فلا -(1)

القانون الدولي العام تلياقن س فل.اق  ر:ادل  اوسألناقن ض  .اإمقاناايكناقنطرفاقنخ  فيانلل فلاقن   يلاي ا اإنتا
 .ا209.اص.ا2010.اع   :اد سسلاقن  ققانلن راوقنا  ي ،ا1..اطال زء الخاص

 ج اأ ابعثاقنة   ماقنعربايطلقاقصط و ماع ي  انلاع ألراعنادصطلحاقنارقكاقن  ار انإل س  أللادن  ا"قن   اأوااا-(2)
قنن  ماقن     يان  تاقن لرافأل  او قماو وها» ق  رافياه قاقن عنت:اإبرقهألاادل  اقنعن  ي.ااقن ألرقكاقن  ار انل  ريل".

.اودن اادنايس يادنط لاقنارقكا126.اص.1973،ا29دجل اا.الم لة المصرية للقانون الدولي.ا«قن  يلاقإلالأل أللا
اياتسةلادأل  اقن لرا"اوي ص اب نث  أللاتلفاقن  تاوي ص اب حونتاا تاقن لراأ "اقناربلاقنا"قناربلاوقنالاربلاا"قن  ار ابت

أ ا"اقنط   ماقح ضأللاقناياتسةلاسطحاقن  ع  اقح ضأللانل لر،اأ اد ايلياقن  تاد  شر ادناتربل".اق  رافيامني:اا
ا.ا580.اص.ا1977.اقإلسكن  يل:ادن أ اقن ع  ف،ا2.اطالغنيمي الوجيز في قانون السالمدل  ايلعفاقنينأل ي.ا

اوا-(3) اسلألا اطالتنظيم القانوني للبحار واألمن القومي العربي قه. اوقنن راا1.. انل  قس م اقنج دعألل اقن  سسل ابألروم: .
ا.اا192ا-191ص:اا.اص.1994وقنا  ي ،ا

 Africa and the Deep Seabed Regime: Politics and International of the Edwin Egede.-(ا4)ا

Common  Law Heritage of  Mankind. Springer-Verlag: Berlin, 2011.p.244.                اا 
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ه اختتت  جا طتتت قاوإمقاأ ه تتت اإعطتتت ماوصتتتفاهاألتتتقان  اتتت اقن نط تتتل،اف تتتيادستتت ولاد فتتت ا
و وهاقنجرفاقن    اووتت وهاقن نط تتلاق ااصتت هيلاقنخ نصتتل،او اتاتتأثراب تة األتت ماتعألتتألناقنلتت وها

   يادا ألتتتز،اوف ألتتت اقن  ردتتتلابتتتألناقنتتت و امقماقنستتت قولاقن ا  بلتتتلاأواقن اجتتت و  ،اون تتت ا  تتت مااتتت 
دعنتت  ،او اتخض ان  يتتلاهونتتلاأواأ اشتتخصاي ألعتتياأوا،ا(1)انإل س  أللاد ار كاد ق هه اترق

ااااو ايخض اأ افزمادن  انلا لي.
ستتلطلاهونألتتلات تت ماا،1982دناأفلامنتتياأ  تتأماقتة األتتلاقحدتتااقن التت  ان تت    اقن لتت  ا

ب إلشتتتترقفاعلتتتتتاقستتتتاي  ادتتتت ق هاقن نط تتتتلاقن ونألتتتتلاأواب ستتتتاي ن  ابنةستتتت  ان تتتت افألتتتتهادصتتتتلللا
ا ستت اقن اتت ق  انلاجتت   اقإل ستت  أللاف عتت م،اع تتراتتتأدألناقنان ألتتلاقن ان ستت لان ااصتت هاقنعتت ن ياوقن

وهفتت اع لألتتلاقناعتت و اقنتت ونيادتتناأفتتلاتل ألتتقاقنان ألتتلاقن تت دللانج ألتت اقنتت و ،اوبصتت   اا،قن ونألل
صتتأل  لاتلتتياقحف تت  ،اوألتتواا دتتفاقنج عألتتلاقنع دتتلااواتت ات تتفا و تت اا،ا(2)اخ صلانل و اقنن دألتتل

ا17ن تت  خافتتيا(اق25-)ها2749اض ناقن رق ا اتتاا،(3)نألدااقن ال  ابإص ق اإع  انل   هئا
،اوقنتت  اتضتت ناقن نتت اقحو ادنتتها:"ااتت تاقن لتت  اوقن لألطتت ماوبتت يناأ ضتت  اودتت ا1970/ا12/

 
اوف اا-(1) اقن نط ل اب  ق ه ا)انا ااقن  ص ه اه 133نصاقن  ه  اقن ل   ان      اقن ال   اقحدا اقتة األل ادن اقن  ق هااا"ا:/أ( ف أل 

،اب  افيااقن ع  أللاقنصل لاأواقنس اللاأواقني  يلافياد اع  اقحصليافياقن نط ل،اوقن  ف ه اعلتاا تاقن لراأواتلاه
.اون زي ادناقناةصأللاق  ر:ادريااوسناآ اخلألةل.اتع يناد ق هاقن نط لاقن لريل.اا"منياقنع أل قماقن  نةلادناع  ادع ه 
.اوق  ر:اس دياقو  اا26-23اص:ا.اص.ا1994،ا:اكلأللاقنل  قا.اف دعلاقن  هر أطروحة مقدمة لنيا شهادة الدكتوراه

.اقن  هر :ااسة قانونية ألعماق البحار والفضاء الخارجي والقطب ال نوبيمبدأ التراث المشترك لإلنسانية در ع ب ين.ا
 وق  ر:اااا .410.اص.1986هق اقنن ضلاقنعربألل،ا

Erry,B ; johnston, p.Et satillo. « Seabed Mining: A technical review ». Green peace 

Research Laboratoireies Technical 24 /2000. 22/05/2013, p.p: 8-12. in : 

http://freedownloadb.org/pdf/common-heritage-of-mankind 

 قنخ صلاب     اقن ل  .اا1982دناقتةت األلاع ماا(150)اقن  ه ا-(2)
  .Benchikh Madjid. Droit International dus sous devloppement. Opu. Alger, 1983وق  ر:اا

p.p:250-251.                                                                                                                                   

ابألناقن س و ماقن لريل.اعا راه قاقإلع  اه اأهااقن س الاقن     أللاقناياقسال ثفادة  ماقن نط لاود اع  ي اا-(3)

http://freedownloadb.org/pdf/common-heritage-of-mankind
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تلا  اخ  جاو وهاقن  يلاقن ينألتتل،اوكتت قادتت ق هاهتت  اقن نط تتلاتتترقكاد تتار انإل ستت  ألل،اوحه ألتتلا
(ا137(او)136قن نط لاف  افرضفا ةس  اعلتاد ت راقحدااقن ال  ،افاااصتتأل  لاقن تت هتألنا)

فياهتت قاقنخصتت ص،ادلتت ه ابتت نيا   األتت اد اتت اقن نط تتل،ابجعل تت افتتزمقادتتناا1982دناقتة األلا
 ااااا.(1)أع نياقن ل  

ا ااابرداهاعلتاف ر اقااص هيلابلال،ابتت نن راا، وهاأ اقنن  ماقن     يانل نط لود اي ا
جيرقفتتياكتت  اد اع تت اقناأيتت ااا،إنتتتاأ تتهانتتااياتترفااأ اوتتقادتتناقنل تت قانلتت و افتتيادتت ق هاقن نط تتل

وقعا تتتت  اتلتتتتياقن تتتت ق هاث باتتتتلانل  تتتتريلاف عتتتت م.اودتتتتناقن علتتتت ماأ اتط ألتتتتقاهتتتت قاقنن تتتت مات قف تتتتها
نة تتتر افعتتتلادتتت ق هااوألتتتزاقنانةألتتت اقن تتت    ي،ا  تتترقااا1982صتتتع ب ماف تتتلا  تتتااهختتت  اقتة األتتتلا

نإل س  ألل،اف  ا قنفاقن و اقنايات لياقنا ن ن فألتت اقن  دتتلا ستتاي  اتلتتيااد ارك اااقن نط لاترقث اا
ااااااااااااااااااااا.ا(2)ا  ريتتتتتتتتت اااوب ناتتتتتتتتت نياي تتتتتتتتتلاتط ألتتتتتتتتتقاتلتتتتتتتتتياقنة تتتتتتتتتر اأدتتتتتتتتترقااا،قن تتتتتتتتت ق هانتتتتتتتتتااتاجتتتتتتتتت وبادع تتتتتتتتت 

بأ  تت ا،اقن نط لافتتياقن تت ه اقحونتتتادن تت ا1982ففاقتة األلاقحدااقن ال  انع ماعر ااوألوا 
،اودتتناختت  اهتت قا(3)"ااتت تاقن لتت  اوقن لألطتت ماوبتت يناأ ضتت  اختت  جاوتت وهاقن  يتتلاقن ينألتتل »
األطتت ماقناتتياتتت خلافتتياو يتتلاأ اهونتتلناعريفايا ألناأ اقن نط لا ات تت لااألعتت  اقن لتت  اوقن لاق

،ادتتت ا   يتتتلا(4)اقن لألطتتت مدتتنااقن نتتت يقاقن  ستتتعل فتت اإ افتتتياستت ولألل،اف ن نط تتتلاقن ونألتتتلا ات ا
اااااااااااااااااااااااااااااا.(5)اقنج ي  (ادناق تة األلا86نل  ه ا)اقنل اقنخ  فيانلجرفاقن    اقن ل هاي   اا

 
 .ا202.صا .2007اقنجزقار:اهي ق اقن ط  ع ماقنج دعألل،.ا1.اط.المعاصر الدولي القانون  في مع م .هللا سع  ع ر -(1)

اا-(2) اهللا. اسع  اقنج دعألل،ااالقانون الدولي للحدود: ال زء الثاني األسس والتطبيقاتع ر اقن ط  ع م اهي ق  اقنجزقار: .
ا      ا .158.اص.ا2003

(3)- Le Droit De La Mer. La notion de patrimoine commun de l'humanité. Nation Unies: 
New York, 1997. p.1.  

 .ا218قن رف اقنس بق.اص.ا.الحماية الدولية لحقوق الدول الحبيسة ع  اقنرؤوفاف هاوسألناعأل  .ا-(4)
ا.ا474ن رف اقنس بق.اص.قا.قانون البحار بين التقليد والت د دس سياس نااقنل ج.ااا-(5)
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    .تكريس مبدأ التراث المشترك لإلنسانية ومدى: المنطقة الدولية الثانيلفرع ق

إنتاا،هف اقنا  ماقنسري ان  قافاقن و اوسأل س ت  اوتطلع ت  اقن  دأللافياأع نياقن ل  
س   اهع ىابخض تاقنثروقما ألراقنس كأللاحع نياقن ل  افأل  او قماقنل وهاقإلالأل أللانل و ا

اي اوتخض ود  اقن ال  ،ابلألوات   اتلفاو يا   انرا بلاقحدا اقن   يل، اج و او وهافروف  
اااااااا.(1)انإل س  ألل،اب صة  اترقث اد ارك ا خاص ص  
دناوألواقساخ قد  اا،قنخ  فيع دلاه  اقن نط لادع دللاقنن  ماقن     يانلةض ماوت ا
ادناف  لاهونلاوقا،قن  ريلاف ع مان صللل اقوا   ه  اأوادج  علادناوع م ا(ا2)اقن و و  
اأ امنياقنارقكايع هاعلتا د اض ها،قن جا  اقن ونيافياإبرق اوتأكأل اف ر اأس سأللا   لادن
اقن كلااقن  ريل ان   اوقنايايا قفر افياقن  ت ر، اقن  اركل اقن و  اونألزاعلتادج  عل ا ي ل

اقنج ي افياق صط  اقن  اقن   أ اإ اأ اه ق     ياي  بهاقن ثألراقن     ياقن عروفاب ن ونل.
اقني  ض اقن     يادللاكثألرادناقناس ؤ ماا،دناقإلب  ماوك ق ويرف امنياإنتاأ اد ن ن  

فعلاقنة هاقن     يافيادل ونلادنهاعناقن لواد    اا،(3)اقنعربعلتاوسلا أ ابعثاف   ما
 اااا   ي.عنادعن  اوتل ي ادض   هاأ اي لوافياتعريةهاقنلي  ،اومنيانل ص  اإنتاتعريةهاقن  

 
،اعناا1978ف  اتل كاقن  ب اع ماا":هارالن كليفالندوسلاقن ة راقحدريكيا"ااوا اك  ان   اقنع    اأو ققاقعا  هافأل   -(1)

قن   أا"قن     اع ن أل "،اقن  ايرىاأ اقن ل  اهيا"اقن ألرقكاقن  ار انلجنزاقن  ر "،اعلتاقنر اادناأ ادة ر اقن  ب ا
 أيناوصلاقنجنزاقن  ر اعلتاه قاقن ألرقك.ا قاشر ادنلأه 

اا-(2) ادل  ه. ادل   اقن  ه ادل  ه النظام القانوني للمنطقة الدولية في ضوء اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار ع  
 .ا217.اص.2008.اقن  هر :اهق اقنن ضلاقنعربألل،ا1982لسنة 

.اقنجزقار:اقن ركلاقن ينأللانلن راجد دة للقانون الدولي من أجا نظام اقتصادي دولي جد د: تحدياتدل  ابج و .اا-(3)
ا ا1980وقنا  ي ، اص. ا324. اع ب ين. اس دياقو   اوق  ر: اقن طلاا» . اقتة األل افيا ط ق قنارقكاقن  ار انإل س  ألل
قنن  ماا» .اوق  ر:اإبرقهألاادل  اقنعن  ي.220.اص.1986،ا42دجل اا.الم لة المصرية للقانون الدولي.ا«قنجن بيا

 .اا126قن رف اقنس بق.اص.ا.الم لة المصرية للقانون الدولي .«    يان  تاقن لرافأل  او قماو وهاقن  يلاقإلالأل أللاقن 
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ن تتلادتتناقنستتلفاوهتت ادتت اي اا،أوادتت ايا لتتيابتت ن ألرقكتعنياكل لاترقكاني ي اقن ل أللااوألو
اإنتاقنخلف.

أ اأ اكتتتتلاقنجتتتتنزاا.أدتتتت اكل تتتتلاقن  تتتتار افاعنتتتتياقحشتتتتأل ماقنخ صتتتتلاب نج  عتتتتلاع دتتتتل
قن  تتر اقن كتت  انإل ستت  أللاسأل تت   افتتياأ اشتتيماختت صاب إل ستت  ألل،افالتتياهتتياقن ضتتألل،اوفتتيا

افتترهاأواوتتقاق اةتت تانل تتلاصاكلطلقاع ه انة لاد ار ان يماخ صايخ ات ا "Gorove"ا  ر
بتتتت نلق،اأ اكل تتتتلاد تتتتار اتعنتتتتياقن تتتتيماقن  تتتت   افألتتتتهافأل تتتت اياعلتتتتقاا"Arnold".اويتتتترىا(1)

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا،اق  اة تاهو اوض اقنأل اأوات سأل هاإنتاأفزقمافرهيل.ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااق ساع   
،اف إل ستت  أللا(2)ا"وقن ستتا  لقنل ضتترا"فتتيااشتتع باقنعتت نادتتنا  وألتتلا إل ستت  أللاباا صتت وي ا

 تتألراإنتتتات  دتتلافأل تت ابتتألنات اا1982قنتت  اكرستتاهاقتة األتتلاقحدتتااقن التت  ان تت    اقن لتت  ااتب ن عنا
قن نط تتلااوقناتتياتتتنصاأ ،اقحخألتتر هتتياد ضتت تاقنجتتزماقنلتت ه اع تترادتتناهتت  ا.اوا(3)اقحفألتت  

تجتتر اابلألتتوا،(140.اك  اتنصاقنة تتر اقحونتتتادتتناقن تت ه ا)"اود ق هه اترقكاد ار انإل س  ألل
قح  طلافياقن نط لاك  اه ادنص صاعلألهابصتت   ادلتت ه افتتياهتت قاقنجتتزمانصتت نحاقإل ستت  أللا

أ  تتت انتتتاات تتتناأو ا تتتألرابا  ا،ا ألتتتراأ تتتها(4)ا"ف عتتت مابصتتترفاقنن تتتراعتتتناقن  اتتت اقنجيرقفتتتيانلتتت و 

 

.االقانون الدولي العامف ر اقنارقكاقن  ار انإل س  أللاق  ر:اقو  ادل  ا فعف.ااد افاقنة هاقن ونيادن ونل زي او  =اااا
ا.ا492-480ا:صاا.اص.2001قإلسكن  يل:ادكالاخ ق  م،ا

اا-(1) اع ب ين. اقو   اا» س دي اقن طلاقنجن بي اقتة األل افيا ط ق انإل س  ألل الم لة المصرية للقانون  .«قنارقكاقن  ار 
 .37ص. قن رف اقنس بق. .الدولي

.اون زي ادناقناةصأللاا219.اقن رف اقنس بق.اص.النظام القانوني للمنطقة الدوليةع  اقن  ه ادل  هادل  ادل  ه.اا-(2)
افياقن     اقن ونياقنع م.و  اد اقإل س  أللاوتط أل  ت   ادة  م ابسع هاولأل ل. اق  ر: اقإل س  ألل رسالة مقدمة لنيا   ة  م

 .ا2009اا-2008.اف دعلاقنجزقار:اكلأللاقنل  قابناعكن  ،اشهادة الماجستير
اقن لألر اف -(3) ادل   األصل االقانون دراسة في فلسفة  القانوني:أثر النهضة العلمية الحد ثة على الفكر . ا.م[ا]ب.،

 .ا576ص.
ا.ا147.اقن رف اقنس بق.اص.أحكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطاتإبرقهألاادل  اقن   ل.اا-(4)
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ن ااقتة األلاتتتن ااف تتر اقناتترقكاقن  تتار ،اف تت استت  ا  اإنتتتامنتتياقتة األتتلاقنةضتت ماقنختت  فياقناتتياتتت ا
ا1967قناياتااقنا األتت اعلأل تت افتتياا،ماقنةض ماقنخ  فياود افألهادناا راوأفرقماس  ويلقساخ ق

ا.(1)انإل س  ألل نناقنارقكاقن  ار اعا راأو اقتة األلاهونأللات ات اوا

قنتت  ايعنتتياقن ل ألتتلاا، ايختترجاعتتناقن عنتتتاقنليتت  افإ تتهااأدتت اب ننستت لانل عنتتتاقن تت    ي
 مادتتناي ألعتتلادن  نتتلاأوا ألتترادن  نتتل،اوي تتار استت قماو هماعلتتتاأشتتألاا،قناتتياتان ال تت اقحفألتت  

فأل تتت اعلتتتتاقن تتتأل تاقنجتتتنزاقن  تتتر ابأفأل نتتتهاقن اع ا تتتلاب  تتت  كلاقنج ألتتت ابتتتإهق  ادنط تتتلاقن ل ألتتتلا
اقنج  عأللاقن اس ويلافياقنة قا انج أل اقن و .ا

ينلصتترافتتياأ ادتت ق هاقنط ألعتتلاا، اد تت أاقناتترقكاقن  تتار انإل ستت  أللإدتتناختت  امنتتيافتتا
 تت  ساو  ا تت ا،اوت انج ألتت اقنتت و اقنستت ولأللاوقنل ألستتلماأواقن  تتار اهتتيادلتتيامقماقنطتت ب اقنعتت 

فياو وهادتت اتستت حاب تت اإدك  أل ت تت اقنةنألتتلاوقن  هيتتلاهو اأ اا،علتاتلياقن  ق هاوقنثروقماب س وق ا
ا.(2)اعياقنسأل ه اأواقنسلط  اعلتاأ افزمادن  اوتلرما ألره ادناق  اة تاب  ت  ا

 
ا)ا-(1) افيااا،ا(ادناقتة األلاقنةض ماقنخ  في:ان  فلاقن و اوريلاقسا   فاوقساي  اقنةض ماقنخ  في1/ا1 صفاقن  ه  ب  

ياااقسا   فاوقساع   اانل     اقن وني،اأيض اااهو ات ألألزاوعلتاا ماقن س وق اوف  ااا،منياقن  راوقحفرقماقنس  ويلاقحخرىا
اقنخ  في اقن ل ق ا،قنةض م اق ااص ه اأواقنعل ياأي ااا،انال ألقاف ا  اودص نحاف أل  ا   ا   ادج  اا،ك  فاه فل ح    
كاقن  ار انإل س  ألل"اب كلاصريحافياا،اإنتاإارق ادة  ما"قنارق1979وا اع  ماقتة األلاقن  رانع ماقن  ريلاف ع م.ا

دج  اقنةض ماقنخ  في.اإ اأ اقن و اقن ا  دلاقدانعفاعناقناص يقاعلتاق تة األل،ا  رقااإله قجادة  ماقنارقكاقن  ار ا
اقنةض ماا اقساخ قم ادن اقن اأتألل اقنة قا  اد   كل اع ره  اسألاا اقناي اقآلنألل ابا ضألح اق تة األل اه   ااأل م اوع م نإل س  ألل،

افي.اوفياه قاق  ر:ااقنخ  ا
Fabio Tronchetti. The Exploitation of Natural Resources of the Moon and Other 

Celestial Bodies. Leiden, Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, 2009. p.p. 118- .119  

اا-(2) اع ب ين. اقن طلا» س دياقو   اقتة األل افيا ط ق الم لة المصرية للقانون  .«قنجن بيااقنارقكاقن  ار انإل س  ألل
ا.ا120قن رف اقنس بق.اص.ا.الدولي
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ا أاقنارقكاقن  ار انإل س  أللافيادنط لاا تاقن ل  د اد ىات ريزااوس فاياااتن و 
 :لقنا نألاا فياقنة را

 .لإلنسانية المشترك التراث لمبدأ انتهاك االنفرادية التشريعات :ىالفقرة األول      

اا    اقن ل  انسنلا اقنل ه اع رادناقتة األل اقإلي  اأ اقنجزم افياه ق وألوا ج 
ان و ان نازقماب  تة األلاوخ صلاقن و اقن ا  دلفيا فثابعثاقاا اك  اب و  اس   ااا،1982
نجأمااقنايقن  ي ماقن ال  اقحدريكألل،اا عرالادص نل  ،اودن وألوا ج اأ امنياا اي اادن  ،

ات ريع ماتإن ااتا كناتوااا،)1(اق ةرقهيلاإص ق  اواق دن اق سا   ف او وهاساي   خ  ج
ودناأدثللاا،ناقن قخلاودناقنخ  جوقضع ف  ادادناأفلات  يثاقن ع ه  واا،و يا  اقن ينألل

قنر اادناأ اوعلتا،ا)2(اه  اقنا ريع ماا    اقناع يناقحدريكيافياا تاقن ل  اوقن لألط م
اد اف اب كل اك   اقن      ادناا،ه ق اعناشروطاق ساي   اك فألل اتة صألل اياض ن اأ ه إ 

  دلادناقإلهق  اقنارقخألصاقناتف  لاقن  ي ماقن ال  اقحدريكألل،اوك نياكألةأللاقنلص  اعل
اقناج    اقنا بعلان  ق   اإنتاا.قن ينأللاقحواأل   سأللاوقنةض األل خ صلااأوك د اااهوضعب إلض فل

فياقنسأل قامقتهاأ ها اي ف ااون  امكراأيض اا،اىافياو نلاإص ق اا ق ألناد  ثللادناهو اأخرا
قحدااقن ال  ااد اهخ  اقتة األلاتوااا،ص حاه  اقنا ريع ماهقا لفياقن قا اد اي ن ادناأ ات ا

اا.)3(ان     اقن ل  اوألزاقننة م

 
وألواسعفاقن  ي ماقن ال  اإنتاإا دلا   ماف ي ا ساي  ااألع  اقن ل  ايسان اإنتاقن و اقنصن عألل،اس قماتلياقناياا -(1)

ضفاقنا األ اعلأل  ا"اقن  ي ماقن ال  ابلجألك اوفرسن اوإيط نأل اوقنأل ب  اوه نن ق".اأواتلياقنايا فدن:ا"واعفاا    اقن ل  ا
   .1984أ سطزاا3وبريط  أل اوأن   أل اقنيربألل"اعنايريقاقتة األلادصير اواعفافيا

:اان زي ادناقناةصأللاأ  را233/اا96ب  فلاقن     ا اااا1980أفريلاا28وا اعلألهاقنراألزاقحدريكياك  ترافيا -(2)
 .ا99ص.ا.اقن رف اقنس بق.ن المساواة والهيمنةمبدأ التراث المشترك لإلنسانية بيا.ه يزا سأل ل

اخ  جاو وهاقن  يلاقن ينأللا» دل  اي سفاعل ق .ا -(3) اقن     يان  تاقن ل  اوقن لألط ماوب يناأ ض   قنارقكاا"قنن  م
 .ا402.اص.1986،اا2.ات.م لة ال زائريةال.ا«"اقن  ار انإل س  أللا
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افإ اقنصن عألاوعلأله اقن ل ق  اإص ق  اب  اقنخ صل اق  ةرقهيل انلا ريع م سا   فا  ل
اعلا،ساي  ق وا افسألا اقعا قم اعلأله اترتل اقنن دأللاتا  اقن ل ق  اوقنل ألسلاادص نح قنس ولألل

ادن   افيرقفأل  اوقن اضر   عنايريقاف   ادخاصاساي  اق أ ايك  ااتإناوقناياتسعت،
اقن ونألل، اعلي ااقن  اوه اقنسلطل افياقن نط ل اقح  طل اأس ساشروطادعألنلاترخصابإفرقم

 .لاقنس ولأللاو ألراقنس ولأللنيادناأفلادس ع  اقن ل ق اقنن دألاوم
اان  كني ااب ني ابأ اد قصلل اقن ا  دلقن    اقن نط لانع لأل ماق ساي  اناقن و    ق ه

اقنا ريع ماق  ةرا ايريق اتع ي ااع اي اا،قهيلعن اب و   ااتاأهاعلاوقضل ااا  اد  أ اد  أ اقنارقكوه 
 كن  ادناقنايات ااقنةنأللاوقنا نألل،الا ن ن فأل اوقن   اوقنخ رقمنا  ت ل انإل س  ألل،ابلكااقن  ار 

اااا.)1(يع لأللاقساي  اه  اقنثروقماب كلاأس س

ا اقن ونألل ادناقحونألج  كألل اك  امنياي  ثلا  ع ا اياعلقااتزهقهقناياوإمق افأل   قسالك د ا
اياعلقا افأل   اس قم اوقن لألط م، اقن ل   اأع  ق افي اقنلألل ا ألر اقنط ألعألل اقن  ق ه ب ساي  
اقن اعل ل،اوألوات  أل ناسفادج  ع مادناقن رك ما ب إل ا جاقنةعلياأواقوا   اقنا ن ن فأل 

 ته.اه  اقن اع ه اقنجنسأل ماقنع  ال،اتاع و افأل  ابألن  افيات  ي ادن يقاقإل ا جاوتخصص
قن ج  ع ماقنسفاهي:ادج  علاكألن  م،ادج  علاتع يناقن لألط،ادج  علاإهق  اقن لألطا

ا.ا)2(قن ج  علاقنةر سأللاأفرو  ،اقن ج  علاقنأل ب  أللان ع ه اا تاقن لألط ماهود 
ا
ا
ا

 
(1)- LARABA Ahmed. L’Algérie et le droit de la mer. thèse de doctorat d’Etat. université 

d’Alger: institut de droit et des sciences administratives, 1985. P.32. 
ا.م لة السياسة الدولية»اقن  افاقحدريكيادناا    اقن ل  اوق عك س تهاعلتاقن ص نحاقنعربأللا«.اع  اقن نعااسعأل .ا -(2)

 .ا28-27ص.اص:ا.ا1988،اف  ةيا91ت.
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 : اآلثار المترتبة على اعتبار المنطقة تراثا مشتركا لإلنسانية.الثالثالفرع 

انإل س  أللاقنع ي ادناقآلثت  اقنايادناأه   :اااد اركت اااط لاترقثت اايارتلاعلتاقعا   اقن نا
بيثاقنن تتراعتتناقن  اتت اقنجيرقفتتياضرو  اقساي  اقن نط لانص نحاقإل س  أللاف ع م،اا -1

قن تتع باقناتتيانتتااتنتتلاق ستتا   اقن  دتتلاأوا ألتتر ادتتناأوضتت تادن تت اوااس ولأللاأواو ألستتل،
ا.ا(1)ا قن ال قنلكااقن قتياقناياتعارفاب  اقحداا

عتتنايريتتقاادنصتتة اااتع لاقنسلطلاقن ونأللاعلتات  ستتااقنع قاتت اقن  نألتتلادتتناقن نط تتلات  ستت  ااا -2
 .(2)ا،اد اأفضلأللامنيانل و اقنل ألسلاوخ صلاقنن دأللادن  دن س لآنأللا

ستت قمافتتيا،انلتت و اأيتترقفاق تة األتتلال تت اد تت ع ااعا   اقن ع ه اقن ساخرفلادتتناقن نط تتلاد اقاا -3
،اونتتتألزاح اهونتتتلاأواأوتتت ا ع ي هتتت اق هعتتت مابتتتأ اوتتتقاإ ةتتترقه اشتتتكل  اقنختتت ماأواقن صتتتن 
و اقنة  تت ماإنتتتاقن تت  اأوه اد اهع اا،(3)ا ثلاأهااثروقماقن نط لعلتاتلياقن ع ه اقنايات ا

 اقحخ اب   أاقنارقكاقن  ار انإل س  أللابص هاقنثروقماه اأهااتط أل  ماقن   أاا ي تتل،اأبا
قناتتياي ختت افأل تت اا، ونياقنعل ياوقنة  ياعلتاقنس قموه اقن  اهف ابهاإنتاب   اق ها  ماقن

اب تت قاقن  تت أابصتت هاثتتروقماو أل ألتتلاأوشتتياقنعتت نااأ ايجنتتياث   هتت اويل تتزاتجستتأل ه اقنلتتي
   ااأ اقساي ن  انص نحاقن جا  اقن ونيابأسر انألسفاد  لاس لل.،ا(4)

 
.اقن  هر :اهق اقنن ضلااالتأثير المتبادل بين التقدم العلمي والتكنولوجي والقانون الدولي العامدصطةتاس دلاوسألن.اا-(1)

 .ا114-113ااص:اص.ا.ا1990اقنعربألل،
 (ادناقتة األلاا    اقن ل  .اوق  ر:ا160"ادناقن  ه ا)2نلة ر اقنةرعأللا"و"ادناقنة ر ا"اوف  ااا-(2)

Andrew J; O’Connell. « The Moon et its Resources: Common Heritage Of Mankind ? ». ا
in:  http://freedownloadb.org/pdf/common-heritage-of-mankind  

اا-(3) اقنخض  . اب ألر ادل   اقن اعل ل اقن ونألل اقن     ألل اقن لريلقن  قع  اقنثروقم اب ساي   أطروحة مقدمة لنيا شهادة .
 .ا204.اص.ا2007،ااكلأللاقنل  قا :ف دعلاقإلسكن  يلا.الدكتوراه

ا.ا236.اقن رف اقنس بق.اص.النظام القانوني للمنطقة الدوليةع  اقن  ه ادل  هادل  ادل  ه.اا-(4)

http://freedownloadb.org/pdf/common-heritage-of-mankind
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 .(1)ا؛ع ماقساخ قماقن نط لاإ افياقح رقضاقنسل أللا -4
فتتتياقن نط تتتلات تتتجأل اقإل  تتت ماقنستتتلألاان ااصتتت هاقنعتتت ن ياوقنن تتت ااأ اتستتتا  فاقح  تتتطلا -5

قن اتتتت ق  افتتتتياقناجتتتت   اقن ونألتتتتل،اوتجنتتتتلاإوتتتت قكاآثتتتت  اضتتتت   افتتتتياهختتتتلاقنتتتت و اقنن دألتتتتلا
وقااصتتت هي ت  ابستتت لاوتتت وكاق خةتتت ضاك ألتتترافتتتياع اتتت قت  ادتتتناتصتتت يراقن عتتت ه اوقن تتت قها

  نط ل.قنخ ماقحخرىاقناياتساخرجادناأا نأل   اوتساخرجاك نيادناقن
 المطلب الثاني: أهمية المنطقة الدوليـة.

إ اتزقيتتتتتت اإه ق اقن جا تتتتتت اقنتتتتتت ونياحه ألتتتتتتلااتتتتتت تاقن لتتتتتت  اوقن لألطتتتتتت مادتتتتتتناقنن وألتتتتتتلا
وتتت اقحستتت  باقناتتتياهعتتتفاإنتتتتاع تتت ادتتت ت راقحدتتتااقن التتت  اقنث نتتتوان تتت    اأق ااصتتت هيل،اهتتت ا

فيادج  ا  رت تت ان تت    ااأهىاإنتاقناأثألراعلتاقنسأل س ماقن ينأللان خالفاقن و د    اقن ل  ،ا
ا.(2)اود  كلهقن ل  ا

ون تت اك  تتفا  تتر اقنة  تت ماقنستت ب ألناحه ألتتلاقن لتت  ادلصتت   افتتياقنثتتروقماقنلألتتل،اوأ  تت ا
وستتألللان تصتت  ابتتألناقنتت و افلستتل،اوهتتيا  تتر اتخالتتفاع تت اوصتتلفاإنألتتهاقن  تتريلادتتناتطتت  ا

نيتتت قمااب عا   هتتت ادصتتت  قاااأضتتتةتاعلأل تتت اقحه ألتتتلد  تتت  ا،ات ن نتتت فياستتتري انلتتت و اقن ا  دتتتلات نألتتت اا
اقناياعجزماقنأل بستتلاأ ات تت د  اوقناتتياتاجتتها،نل ن  اوقن ع ه اوقنط الاقن ارونأللاود  هقااا،قن  ر

دتتناإ اتت جاقنيتت  اقنط ألعتتياا%ا6دتتناإ اتت جاقن ألتت  وكرب  اواا%17أ  تت  اقن  تتريلاإنأل تت ،اوألتتوا
اااا.اا(3)اقن ل  يناجادناآب  افياا تا

 
 .ا150ص.اا.1988 يل:اكلأللاقنل  ق،اا.اقإلسكن القانون الدولي: قانون البحاردل  اقنسعأل اقن ا ق.اا-(1)
ا.ا17قن رف اقنس بق.اص.اأحكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات. .إبرقهألاادل  اقن   لا-(2)
اا-(3) اش  ب. اا»دةأل  اقن ل   ان      اف ي   اهونألل اقتة األل اا.الم لة المصرية للقانون الدولي .ا« ل  ا34دجل  .اا1978،

 .اا19.اقن رف اقنس بق.اص.النظام القانوني للمنطقة الدولية دل  هادل  ادل  ه..اوق  راأيض :اع  اقن  ه ا13ص.
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،اف تت ابتتألناب ضتت  اقآلدتت  افع  اااق اقن  نطياك  اقاارقو اا كناقن   ابأ اق اارادناهن اي ا
بخصتت صاق ستتاخ قد ماقن لا لتتلان تت  اا،وقنط  و ماوك قادخ وفاقنجتتزماقن  ألتترادتتناقن  تتريل

نلتتتواقحدتتتااقن التتت  اعلتتتتات تتتجأل اقناعتتت و اقنتتت ونيافتتتياهتتت قااقن نط تتتل،اك تتت اأ تتتهاكتتت  اوتتت فزقاا
ا.(1)اقنخص ص

 لاأه أللاك رىافياقتة األلااتت    اقن لتت  ،اف تتياتلتت  اوعلتاه قاقحس ساقكاس فاقن نطااااااا
لاف   اوع دلاب    اناط  اقنن تت ماقن تت    ياقنتت ونياقن ع صتتر،اع تت اقنخ فتت ماوقن تت  قاووتت ا

قن ونألتتلاوتت  اا قعتت ااتت    اقن لتت  الاق سائث  اب ن ل  ،اوع  اقن ف قاوق تة قاحعض ماقنج  عتتا
ا.(2)،اقنس ولأللادن  او ألراقنس ولأللاع  ضلن و اقن ااقل  لاقنا ق  ان ص نحاونر   ماد ا

وت ر اأه أللاوض اه قاقنن تت ماقن تت    يان نط تتلااتت تاقن لتتراقنتت ونيادتتناف ق تتلاداعتت ه ا
ايجلاإبرق ه ان عرفلاقحه أللاقنخ صلاب   اقن نط لاومنياعلتاقننل اقنا ني:اا

 الفرع األول: أهمية المنطقة من الناحية االقتصادية.

ه ألتتلاقن نط تتلاعلتتتاإثتتراقنا تت ماقنا ن نتت فياووفتت هانا تت يرقمان تت اب أماقن  تتريلاتعتترفاأا
يل يتتهااتت تاقن لتترادتتناثتتروقمادع  ألتتلاه التتل،اوقناتتياأكستت فاقن لتت  اوقن لألطتت ماأبعتت هقاف يتت  ا

ا،ادتت افعل تت ادلطتتلاح  تت  (3)اقن نجنألتتزبلألتتواتتتااقكا تت فاوفتت هاقنةستتة  اوكاتتلاأكستتأل اثتت  يا
فأل تت ادتتناثتتروقماودتت ق هات تت لاقنلأل ق ألتتلاوقن ع  ألتتلا تت اناقنستت ولأللادن تت اوقنل ألستتلاف ألتت اقنتت و 

اوقنايا ان ون  اك  ايلي:اا
 

 
أطروحة مقدمة  اق ساي  اقنسل يان  تاقن ل  اوقن لألط ماقن ونأللاخ  جاو وهاقن  يلاقإلالأل ألل..اي سفادل  اعط   اا-(1)

 .ا79ص..اا1976،اقن  هر :اكلأللاقنل  قاف دعلاا.لنيا شهادة الدكتوراه
ا.اا18.اص.قنس بق.اقن رف االنظام القانوني للمنطقة الدولية ن  ه ادل  هادل  ادل  ه.ع  اقا-(2)
ا.ا60ص..اقنس بققن رف اا.االستغالل السلمي لقاع البحار والمحيطاتا.ي سفادل  اعط   اا-(3)
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        : المنطقة مصدر هام للثروة الحيوانية. الفقرة األولى

تا  يناقنا  يرقمابع هاقن  ان ماقناياتعألشافتتياقن لتتر،اواتت اقستتاخلصادستتحاتتتااإفتترقؤ ا
وفياه قسلاأخرىاأ   ااتت اتلاتت  اشع ل،اا24فياابلري اااك ان ااا178000أ اهن  اا1993سنلا
 اتااتل ي  افياقنأل بستتل.اف نلألتت  افتتياقن ألئتتلاقن لريتتلا  اد يألناك انابلر ،اأ اأكثراد اا10علتا

ا  يتتلاوستتلا"ات ألتتألااا28شتتع لابلريتتلاواا43 فتت ادتتناقنلألتت  اعلتتتاقنأل بستتل،اوت اات  واأكثتتراتن عتت اا
اا.ااا(1)نل ألئلااقنان تاقن أل ن فياقنع ن يا"اقنص ه اعنابر  دجاقحدااقن ال  

وتلا  اثروقماا تاقن ل  اقنلأللاعلتاك أل ماه اللادناقنثرو اقنلأل ق أللاقنلألتتل،اوقناتتياا
عا راف هراثروقماقن  تاقنلأللادناقنن وأللاق ااصتت هيلانعتت هادناأه   اقحس   اقنرقا  اوقنايات ا

أل تتياستتايلاختت  جاوتت وهاقن لتتراقإلالستتاخرجاوي اخ صتتلابتتأ ابعتتثاأصتتن ف  اكتت  اي اا،دتتناقنتت و 
وتت قنياث   ألتتلاا1939،اوا ابلغادج  تاصأل اقنع ناادناصأل اأس   اقن لألطتت ماا تتلا(2)انل و 

،اك  ا ج اأ اقن طلاقنجن بيايلا  اعلتاد ق هابلريلاوأللادتتناأه  تت اقن ريتتلا(3)اد يألناين
ا.(4)وه ايعا راد  هقاأس سأل اي كنابهاقن ض ماعلتاقنج تافياقنع ي ادناقن  ها

عن د امكرابأ اقناط  قماقحخألتتر افتتياا،نع مان ن  لاقح  يلاوقنز قعلأك اقن  يراقاك  ا
دتتناأه  تت اق ع تت هادتت ت راقحدتتااقن التت  ان تت    اقن لتت  اا،ه قاقن جتت  اتعتت هاإنتتتاع قدتتلاسأل ستتألل

وألتتوانلتت و اقنستت ولأللافتترضاا.ودتت اترتتتلاعلتتتامنتتيادتتناتيألألتترقماف هريتتلا.وقن  ت رقماقحخرىا
علادتتتناقن لتتت  اوقن تتت ق هاقنلألتتتلاقناتتتياتصتتتلاإنتتتتادستتت فلاو  ا تتت اقنستتتأل هيلاعلتتتتادستتت و ماش ستتتا

 
اا-(1) اس ق  . اقنجتقرير الل نة العالمية المستقلة للمحيطات: البحر مستقبلناد  ي  اقن ع  ف اقنرب ط: اأك هي أللا.  ي  .

 .اا199ص.ا .2000قن  ل لاقن يربألل،ا
.اف دعلاقإلسكن  يل:ااأطروحة مقدمة لنيا شهادة الدكتوراهقن نط لاق ااص هيلاقنخ نصل.اا فعفادل  اع  اقن جأل .ا-(2)

اا.اا58ص..ا1982كلأللاقنل  ق،ا
 ااا.25.اص.1980.اقن  يف،ا1.طا.النظام القانوني لألبحاث العلمية في البحار والمحيطاتي سفادل  اعط   .اا-(3)
 .ا218ص. .اقن رف اقنس بق.مبدأ التراث المشترك لإلنسانية دراسة قانونية ألعماق البحارس دياقو  اع ب ين.اا-(4)
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أهىاإنتتتتاتيألألتتترقماف  يتتتلافتتتياقنصتتتن علاقنستتت كألل،اودتتتناختتت  اهتتت  اد  تتت  اا،دألتتتلابلتتتر اا200
قنع تت   ابتتألناقن تت يراقنعتت مانل ن  تتلاتتتأثألراقنن تت ماقن تت    ياقنتت ونياقنج يتت انل لتت  اعلتتتاقنثتتروقما

ا.ا(1)اقنط ألعأللاوخص ص اعلتاقن  ق هاقنلألل
أ تتتهاي فتتت اآ فاقحصتتتن فادتتتناقحستتت   اقنصتتت نللانليتتت قمابلتتت قنياافاوتتت يث ااث تتتاوألتتتوا

ف طادناه  اقح  قتايعتتألشافتتياقح  تت  اوقن تت ايايعتتألشافتتياا%10ينادناقحس   ،اا25000
.اوبج  لاثروقماقن تت تادتتناقحستت   ا جتت اقنن  تتت ماقن لريتتلاوقناتتيا(2)اقن ل  قن لألط ماوأع نيا

اجتت ه ،اف تتياضتترو يلاكيتت قمانألستت   اقنرقاتت  اوقن رتللتتلاعا تترادصتت  قادتتناثتتروقماقن تت تاقن ت ا
وتزقيتت ماأه ألا تت اا،ساخرجادن تت اقنع يتت ادتتناقن تت قهاقن أل  ويتتلاقن  دتتلانيتت قماقإل ستت  اوقنلألتت ق وي ا

بعتتت اأ اقداتتت اقإل ستتت  اإنتتتتا  قعا تتت ،اودتتتناختتت  اكتتتلاهتتت ق،اب تتت اياةتتتقادتتت اقن  تتت أاقنج يتتت اد تتت أا
دلصللاقن     اقن ونياقنج ي انل  ق هاقنلأل ق أللاقنلألتتلاقنارقكاقن  ار انإل س  ألل،ابلألوات   ا

فياأع نياقن ل  ،اد ا لل،اب   اقإلدك  اعلتاقحه قفاقن ينألتتلاقن خالةتتل،اقناتتياهتتياق عكتت سا
 ختتا فاقح   تتلاق فا  عألتتل،اوق ااصتت هيلاوقإل ستت  أللادتتناف تتل،اودتتناف تتلاأختترىادجستت  ا

عا   قماوقنخص اصاوقناستت ؤ ماقن اصتتللاحفضلاقنخأل  قماقن طروولانلاع دلاد ادخالفاق 
ا.ا(3)اب ن  ق هاقنلأل ق أللاقنلألل،اوب نيايال قاقنان ألااقن     ياقن ونياقنرقسخانل  ق هاقن عنألل

ا
ا

 
ا.:اقن  يفم لة الحقوق .ا«علتاقنثرو اقنس كأللانل و اقنعربأللاا1982تأثألراقتة األلاقن ل  اقنج ي  اا»ب  يلاقنع ضي.اا-(1)

 .اا100..اص1987،ا1ت.
اا-(2) اعط   . ااالستغالل السلمي لقاع البحار والمحيطات الدوليةي سفادل   اص.. اقنس بق. ا61قن رف  اونه ااأيض :ا.

 ااا.25قن رف اقنس بق.اص..االنظام القانوني لألبحاث العلمية في البحار والمحيطات دل  اعط   .اي سف
أطروحة مقدمة لنيا شهادة قنلأل ق أللاقنلأللافياأع نياقن ل  .ابسألااف أللا  صر.اقنان ألااقن     يا ساي  اقن  ق هاا-(3)

ا.ا335.اص.ا1979.اف دعلاقن  هر :اكلأللاقنل  ق،االدكتوراه
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    : الموارد المعدنية.الفقرة الثانية          

 تة األتتلا(ادناقتة األتتلاقحدتتااقن التت  ان تت    اقن لتت  ،ا"اح تترقضاهتت  اق1و هافياقن  ه ا)ااااااا
تعنيا)اقن نط لا(اا تاقن ل  اوقن لألط ماوب يناأ ض  اختت  جاوتت وهاقن  يتتلاقن ينألتتلا"،اوكتت قا

(ادتتناقتة األتتلاقحدتتااقن التت  ان تت    اقن لتت  ،اب تت افتتيامنتتيا133د ق هه اك  اف ممافياقن تت ه ا)
يطتت نيا.اونعلاأو ادنا  هاإنتتتاأه ألتتلاقن نط تتلادتتناكنتت  اهتت اق (1)اقن اع ه اقن ع ه قنع أل قما

ا.Hispanicae Advocationae (2)بعن ق :ا1613فياسنلاانهافياكا با  را"جنتليس"
او ساعرضافأل  ايلياتة صأللابعثاتلياقن ع ه اقن  ف ه افياقن نط ل.

: الفحم والبترول. أوال  

اوقنان أللاوقساخرقجفياقن لواا،ع اقإلدك  أل ماقنايات صلفاإنأل  اقنا ن ن فأل اقنل يثلب ا
اقن ارو اوقني  ،اقنثروقماقن ع    اعثرماسةألنلاقحبل كاقحدريكأللاعلتاآث  ادناف أللاودن  

.اوألواأ اقن ن يقاقنايا(3)ا وس   اقن ن فااو   اق يثلألنادناقن ن يقاقنضلللادنابلرا
و ربااوقن طلاقنجن بياوخلألجاقن كسألي،اتلا  اعلتاقننةطافيابلراقن    اوقنخلألجاقنعربي

اوفن باشرقاآسأل  اأا،قفري أل  انلي   اك ألر  ادص ه  اقنخلألجا(4)اقنط ألعيث افاأ    اأ  او ج  .
ا.(5)اقحالث ثلاأ ب تاقواأل يياقن ارو افياقنع نااعلتااايض اقنعربياوو  ا

 
 :ن أل   ماو يثلاعناقنع أل قماقن اع ه اقن ع ه ،اق  را-(1)

                                     http://www.isa.org.jm/files/documents/EN/Brochures/ ENG7.pdf 
 .ا12.اقن رف اقنس بق.اص.أحكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات.اإبرقهألاادل  اقن   لا-(2)
اا» .ا.اونهاأيض :اس دياأو  اع ب ين309.اقن رف اقنس بق.اص.مبدأ التراث المشترك لإلنسانيةس دياقو  اع ب ين.اا-(3)

اقن طلاقنجن ب اقتة األل ا ط ق افي انإل س  ألل اقنارقكاقن  ار  اقنس بق.اا.الم لة المصرية للقانون الدولي .«ي قن رف 
ا.ا233ص.

 .ا14.اص. ةسه.اقن رف اأحكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات .اإبرقهألاادل  اقن   لا-(4)
اااا.29قن رف اقنس بق.اص.ا.النظام القانوني لألبحاث العلمية في البحار والمحيطاتي سفادل  اعط   .ااا-(5)
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يرىاقنخ رقماأ اقنعنصراقحس سياقن  انعلاهو قااه د ا،افيا   اصن علاقنان أللاعنا
 اف ي  ،اوبخ صلاقنا ن ن فأل اقننةطاوقني  ،اقن  ف هينافياعرضاقن لراه اتط ألقات ن ن فألا

،ا نا  طاقن أل   ماق هازق يلاودع نجا  اوتةسألره ،ا)ب  افأل  اقنزدن(قنث ثأللاوقنرب عأللاقحبع ها
وت نأل ماقنلةراقحف ي؛اوق ك   اقني  ر ؛اوخط طاقح  بأللاقن اع ه اقحي ق اوقساخ قمادرقفقا

ا.(1)اق ا جاوتخزيناوتةريغاع ا ل
واتت ابتتت أافتتتياستتتنلاا" بســكاي "،  ادنتت فااقنةلتتتااقن قاعتتتلافتتتياخلتتألجاودثتت  امنتتتياقستتتاياا
بلتتغاقإل اتت جاقنعتت ن يادتتنادنتت فااقنةلتتااقن  انتتلاا،اودنتت اث ثتتألناع دتت اا1905وت اتتفافتتياا1883

يتتنافتتياقنستتنل،اوتازقيتت اد تت هيراقن اتترو اقنتت  ايستتاخرجادتتناا134000.00تلتتفااتت تاقن لتترا
ا14بتتتاا1980 جاقن لتتر ادتتناقن اتترو استتنلا،اف تت اأصتت حاقإل اتتا(2)ااتت تاقن لتتراستتنلابعتت اأختترىا

دتتناقإل اتت جاقنعتت ن ي،اوبط ألعتتلاقنلتت  اي كتتناإ اتت جا%ا10دلأل  ابردأللاي دأل اأ ادتت ايزيتت اعلتتتا
قنيتتت  ادتتتناقن نتتت يقاقناتتتياي فتتت اب تتت اقن اتتترو ،اوألتتتواأ اقنيتتت  اوقنتتتنةطاك ه تتت اهألتتت  وكرب   ما

أ اا تاقن لألطتتألناقن تت ه اا.اوا اأث فاعلااقنجأل ن فأل (3)ادساخرفلادناد قهاعض يلادا  ب ل
وقحيلنطتتتياب داتتت قهادألتتت  اقن  يتتت ماقن التتت  اي فتتت ابتتتهاقواألتتت ييابأ اتتت ماخأل نألتتتلادتتتناقنأل  ق ألتتت ما

 تتكلادنط تتلا نألتتلا.اوهتت اي ا(4)اقن أل أل األتتلوقنل ي اوقن هلاوقنةضلاوقنرص صاو ألره ادناقن تت قها
ألناقن اج تت يناقن تت  نيابتت ن  ق هاقن ع  ألتتل،اوهتتياا بلتتلان ستتاي  ابا لةتتلادع  نتتل،اوأ اقن لألطتتا

وقنجن بيا  رقانط ألعلات  ين   اقنجيرقفتتياقنختت ص،اودستت وا   اقن لتت وه ،اوصتتع بلاقستتاي  ا

 
ا اا:قنج ع -(1) اوثأل ل اقن ال  . اقحدا اقنع دل. اA/55/61 ألل اوقنخ س  ، اقنخ دسل اقن و   اص.2000د  ساا20. .اا38.

 .ا137ف ر :

اا423اص:ا.اص.1962.اقن  هر :ادكا لاقح جل اقن صريل،اقانون البحار الدولي في زمن السلمدصطةتاقنلةن و .اا-(2)
ا.اا424ا–

ا.ا14ص.ا.قنس بققن رف اا.لي لقاع البحار والمحيطاتأحكام القانون الدو  إبرقهألاادل  اقن   ل.ا-(3)
 .ا62-61ص:ا.اقن رف اقنس بق.اص.االستغالل السلمي لقاع البحار والمحيطات الدوليةا.ي سفادل  اعط   اا-(4)
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ااااا.ا(1)ادن ي   تت  ستتاع   ااصتت نل ااا ك  ادج  ااد ق هه  اوالا  افيابعثاقحوأل  ،افإ    ا اي ا
 ألتتلا ستتاخرقجاقن عتت ه ادتتتنابتتإفرقماقحبلتت كاقنعلا،وت تت ماقن  يتت ماقن التت  اقحدريكألتتلاوقنأل بتت  

إلفتتترقماا، انجنتتتلافنألتتتلاونجنتتتلاا    ألتتتل  ا تتتا و اأختتترىات تتتاااب ن  ضتتت تاوت ابتتتا افعتتتلا تتت اد اا،قن نط تتتل
.اك تت اأ اقن نط تتلاتلاتت  اعلتتتادج  عتتلا(2)اوقن لألطتت مه قستت ماوأبلتت كافتتياأع تت قاقن لتت  ا
،اوقنطتتألنا(3)اقن لتترقن  اييطياأ بعألنادلأل  ادناا تاا،ه دلادناقنروقسلادثلاقنطألناقحو ر

قنجألتتر اوع تت اقنةستتة  ،اوقناتتياتا قفتت افتتياقن لتتألطاقن تت ه اوقن نتت  اوقحيلنطتتي،اوقناتتياتلاتت  ا
ا.(4)اعلتاك أل مادناقحن نأل ماوقناألا  أل ماوقنل ي اوقنرص صاوقنز ياوقنة   ي ماوقنز ك  أل م

اتتلاك تت اأ اأ  تتطلاقن لتتواوقناطتت يراقن اعل تتلاب ن صتت ه اقنا لأل يتتلاو ألتتراقنا لأل يتتلانلط اا
وتتتت  ف ماوتتترق  اقن لألطتتت ماوتتتت  ف ما،اأ اقحدتتت قجاوقن تتت اوقنجتتتز اوقناألتتت  قماوقنريتتت  اقن لريتتتل

اقن ل ول،اد  قنفافيادرقول  اقناجري ألل.

 
.اف دعلاأطروحة مقدمة لنيا شهادة الدكتوراهدل  او   اقنسعأل .اقن لواقنعل ياقن لر افياقن     اقن ونيانل ل  .اا-(1)

 470.اص.2003 ق :اكلأللاقنل  ق،اول
ااهيدرات أ   اقساخرففاقني  اقنط ألعيادناا2013نإلش   افياس ب لاهياقحونتاعلتادسا ىاقنع نا،اأعلنفاقنأل ب  افياا-(2)

داج  ادنافزيئ ماقن ألث  اقن  ف ه ااقفص"ا"قن اج   اقن ا فر اا  نلاس قول  اقن سطت،اوهأل  قماقن ألث  اب ث بلااالميثان
.اوت لواهو اأخرىا"هيونشو"كألل دارقادنافزير اا50عليابع اا"نانكاي"حاقن  م.اوي  او لاقني  افياو ضاتلفاسط

بألن  اقن  ي ماقن ال  اوكن قاوقنصألناس لاقساخرقجاقني  ادناهأل  قماقن ألث  .اوك  فاتج  باأونأللافياقنسن قماقحخألر ا
أس رماإدك  أللاقساخرقجاقن ألث  ادناه  اقنروقسل.ااا-ح ضياب ساخ قماهأل  قمادألث  اتااقنعث  اعلأل  اتلفاقنجلأل اقا-

 كلابعثاقنخط   اقن ألئألل،اه ا انل ألث  ،اإ اأ اقساي ن  اي اا كلادص  قااوت ألراقحبل كاإنتاأ اقنروقسلاقن لريلاا ات ا
ط لاقن ونأللاوفقاقنجزمااق  ر:اب سكر اب ع م.اقن ن ح اقن ألئلاقن لريلاقناياي ف افأل  ا ألرادسا ر افياكثألرادناقن  قا .

.اف دعلارسالة مقدمة لنيا شهادة الماجستير في القانون العام.ا1982دناقتة األلاقحدااقن ال  ان     اقن ل  اا11
 .اا2014:اكلأللاقنل  ق،ا1قإلخ  ادنا   ااسنطألنلا

 ااا.ا33نس بق.اص.قن رف اق.ااالنظام القانوني لألبحاث العلمية في البحار والمحيطاتي سفادل  اعط   .ا -(3)
أحكام   .إبرقهألاادل  اقن   لاوق  ر:ا.ا409.اقن رف اقنس بق.اص.مبدأ التراث المشترك لإلنسانيةس دياقو  اع ب ين.اا-(4)

ا.ا19ص.قن رف اقنس بق.اا.القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات
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 تتهايتترىاف  تتلاإفا،إ اأ تتهابتت نر اادتتناق ها تت ماقنزقاتت اباطتت يرادتت ق هاقن نط تتلاوو  يا تت 
 حاو أل تتلاوقاعتتلافتتياقن ستتا  لاصتتادتتناقنة تتهاأ اقستتاي  ادتت ق هاقن نط تتلانتتألزادتتناقن تترفحاأ ات ا

،اعلتتتاأ اقن ستت الاقنةنألتتلان ثتتلاهتت قاق ستتاث   ايجتتر اقنع تتلاعلتتتاتط يرهتت انخ دتتلاقن ريلافتت قاا
 ابعتتتثاهتتت  اقن تتت قها  هيتتت هاقنطلتتتلاقنعتتت ن ياعلتتتتاقن تتت قهاقحونألتتتلاقنصتتتن عأللاحامنتتتي،ا  تتترقاا

نتتتاأ اك ألتت ماهتت  ا تتألراإ،اك تت اأ اقنا اعتت ماوقن  قستت مات ا(1)اتستتالقاق ستتاث   افتتياقن ستتا  ل
 اقنا اعتت ماب ننستت لاحستتع  ه ا ألتتراد تتجعل،اهتت قافضتت اعتتناأ،اواقن عتت ه ا ألتترادعروفتتلات  دتت اا

ك تتت اأ تتتهادتتتنااا.(2)اإدك  ألتتتلاق ستتتاي  اقناجتتت   ا ألتتتراقن  ألتتترافتتتياقن ضتتت اقنلتتت نيانلا ن ن فألتتت 
 كتتناتج هل تت ،افا تت نألفاقن لتتواعتتناقنن وألتتلاقحختترىاهنتت  ادج  عتتلادتتناقن ختت يراقناتتيا اي ا

فتتياقنأل بستتل،او ة تت ماوةتتراقن ئتتراهتتيافتتيااقننةطافياقن لراوأخط  اه قاقن لواتزي اعن تت اكثألتترقاا
 .(3)اقني نلاث ثلاأضع فا ة  ماوةرادثأللا  اعلتاقن ر

 مكن إنتاجها من المنطقة.  : المعادن التي ي  ثانيا

 تتت  اإ ا ألتتتراداتتت فر انلج ا،إ اقن عل دتتت ماقن اعل تتتلابا  يتتت اقنع ألتتت قمافتتتياقن لألطتتت ماااااااا
اب كلادل وه،اود امنيافإ اق سا   ف ماا اوفرمادج  علادناقن عل د ماقحونأللاقنا نألل:اا

ب ن عتت ه افتتياقن نتت يقاا،قكا تتةفاو تت  ادتتناقنستت قالاقن ع  ألتتلاقنينألتتلا1981فةياع مااااااااا
 تتتألراإنتتتتاوفتتت هاستتتلة  اقن  ريتتتفاداعتتت هاقن عتتت ه افتتتياقن نط تتتلات اا،قن  اتتت  اعلتتتتاأ ضاقن لتتتألط

 كناتط يره اقااص هي ،اب إلض فلاإنتاقوا قا تت اعلتتتاع ألتت قماقن نينألتتز،اك تت اأ اقناياي ااقن ونألل
 تتألراإنتتتات ري تت ،اي اا²دلألتت  اكتتاا166تللألتتلابعتتثادنتت يقاقن لتتألطاقن تت ه اقنتت  ات لتتغادستت واها

 
ا.اا25 اقنس بق.اص..اقن رفالنظام القانوني للمنطقة الدوليةع  اقن  ه ادل  هادل  ادل  ه.اا-(1)
ا.الم لة المصرية للقانون الدولي.ا«قنن  ماقن     يان  تاقن ل  اوقن لألط ماوب يناأ ض  ا» دل  اي سفاعل ق .اا-(2)

 .ا130.اص.1985،ا41دجل ا
ااا.34قن رف اقنس بق.اص.ا.النظام القانوني لألبحاث العلمية في البحار والمحيطاتي سفادل  اعط   .اا-(3)
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،اك تت اأكتت ماقن عثتت مانل طتتتلا(1)اقحختترىاوفتت هاو تت  ادتتناقننلتت ساوقنز تتياوقنل يتت اوقن عتت ه ا
ا.اا(2)اقنصلل  ارقسألفاقن ساخ مافياصن علاقنل ي اقنجن بياوف هافلااق

دن تتتت اأ ادتتتت اتلتتتتفااتتتت تاقن لألطتتتتألناا،واتتتت اأكتتتت اعلتتتتااقنجأل ن فألتتتت اعتتتتناو تتتت اقاد هلتتتتل
قواألتتت ييابأ اتتت ماخأل نألتتتلادتتتناقن اتتترو اا،قحيلستتياوقن تتت ه اب داتتت قهاقن  يتتت ماقن التتت  اقحدريكألتتل

ا.اا(3)اقن أل  ويللاو ألره ،اوقن  قهاك نأل  ق أل ماوقنل ي اوقنةضلاوقن ها،وقنةلااوقن ع ه اقحخرىا
أ ب اا،ه قاوا اشكلفاقنلجنلاقنالضألريلانلسلطلاقن ونأللان  تاقن ل  اونل لك لاقن ونألل

دنابألن  اقنلجنتتلاقنخ صتتلاقحونتتتاا،نج  اخ صلان  قسلاقن   ماقن  ك نلاإنتاقنلجنلاقنالضألريل
شتتت اتتتتأثرقابإ اتتت جاقن عتتت ه انلتتت و اقنن دألتتتلاقن ناجتتتلادتتتنادصتتت ه ابريتتتل،اوقن لا تتتلاأ ات تتت  اقح

ا.(4)اقن ونأللقن ساخرفلادناقن نط لا
 كتتناإ ا ف تت ،اوقناتتيات فتت افتتيا تتألناقن عتت ه اقناتتياي اي ااأصتت  ماهتت  اقنلجنتتلات ريتترقاااك تت اااااااا

او ضاقن لألطاو  كرادن  :اا
اقنخ د ماقن  رياأللاقن اع ه اقن ع ه واا، اقن نينألزااا   وااقنع أل قماقن  نةلادناع  ادع ه ا-
قننةطاا،قن رودألفاوك ريا ماقننألكلاوقن  تنأل موادناأصلابرك  ياا،وقسلاقنةل يلاقنل ي يلقنراوا

ا.(5)اقح ضأللقنط الاقنلرق يلاوااوقني  
 

ا.ا489-488ااص:اص.قن رف اقنس بق.اا.القانون الدولي للبحار ل جاو  ه.دل  اقنا-(1)
ااا.309.اقن رف اقنس بق.اص.مبدأ التراث المشترك لإلنسانيةس دياقو  اع ب ين.اا-(2)
وسنياد ستادل  ا ض ق .اهو اقنالكألااوقن ض ماقن ونألألنافياتس يلادن  ع ماقنل وهاقن لريل:اه قسلاحهااأوك مااا-(3)

ف دعلاأسأل ط:اا.أطروحة مقدمة لنيا شهادة الدكتوراهن ض ماقن ونألألناقنص ه  افيادن  ع ماقنل وهاقن لريل.اقنالكألااوق
رسالة  .ا1982ب هبز اف أل  .اقحبع هاقإل   األلان     اقن ل  اقنج ي انسنلا.اوق  ر:ا146.اص.ا2010كلأللاقنل  ق،ا

ا.ا51.اص.2004-2003ااف دعلاقنجزقار:اكلأللاقنل  ق،ا.مقدمة لنيا شهادة الماجستير
.اا1993،ا49دجل اا.الم لة المصرية للقانون الدولي ت ريراو  اأع   اقنلجنلاقنالضألريلا«.»  ص  اقن يناع در.اا-(4)

 ود ايلأل  .ا128ص.
 .ا81.اقن رف اقنس بق.اص.أحكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات إبرقهألاادل  اقن   ل.ا-(5)
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قناتتياي كتتناقستتاي ن  ابصتتةلاا،ك تترادصتت  انل عتت ه أ كناأ ات تت  ادألتت  اقن لتتراه قاوي ا
قنعتتت ن يادتتتتناادتتتناق واألتتتت طا،%80 تتتتهاي تتت  اأ اقن لتتتألطايلاتتتت  اعلتتتتاإدستتتا ي ل،اوب نةعتتتلاف

قن  ق ه،اإ اأ اقنعن صراقن وأل  اقن ستتاخرفلاتج  يتت افتتياقن اتتفاقنلتت نياعلتتتا طتت قاوقستت ادتتنا
 قنث ألل.دأل  اقن لراهياقن نينزي م،اقن رودألن،اوقن  ما

 كناقساخ قد  اوا اوقكلاه  اقن   ف ماتط  اد هلافياقإلدك  أل ماوقآل ماقناياي ااااااااا
اا اإ س   اا  اط ا(اأ ات اشا،افعلتاس أللاقن ث  اقساط عفا)(1)ا   ه وقساثانلان أللاعناتلياقنثروقما

بأع تتت  اتعتتت ه ادتتت اا،اتتت ه اعلتتتتاأ اي تتت ماعلتتتتااتتت تاقن لتتتراوقن لتتتألطا"،Mobot"آنألتتت اب ستتتاا
ا.(2)اقن ريساطأل اأ اي هيهافريقادناقنخ رقماعلتاقنرصألفاب ساخ قماآنلاوةراع هيلافيا

أ اقستتتتاث   اقنثتتتتروقماقن  دنتتتتلافتتتتيااتتتت تاياضتتتتحادتتتتناهتتتت قاقنعتتتترضا اعلتتتتتاإيجتتتت   ا ااااااااا
 اإ ادستتتأنلاواتتتف،ابتتتلاإ اقن اتتتفاأصتتت حاث   يتتت اب ننستتت لان عا تتت  قماقن  نألتتتلاقن لألطتتت مانتتتاايعتتت ا

كلهاوخ صتتلاقنتت و اقنن دألتتلاقنل ألستتلاا اقنع ناإفا،و  ااكلاد اي قفهاه قاق ساث   ادناصع ب
لاتضر ه اوورد    ابس لاقن  اتت اودسأنا،بةعلاقنل فلاقن ازقي  اجهاتاادن  اوقن اضر  افيرقفأل 

 
ااف ي قااااأل سأل ااا"ا ا  ااماريناخ  ادل ونلاقني صاقنث  أللافياخن قا"ا،اجياو لونغ"ا" لاقن أه نلاو  فاقني قصلاقنصألنألا-(1)

وا  اعل  ماصألنأل  اأ هابع اتسجأللاقني قصلاه قاقنرااااا.داراتلفادسا ىاسطحاقن لرا6908ب ن ص  اإنتاع قا
 اع د مافياا تاقن لر،اودناقن  ر اابج  اعألن مادناقن أل  اويضع ااقن أل سياي  ماقنعل  ماعلتاداناقني قصلاو نأل اا

أ ات  ماقني قصلابأ ب ادل و ماأخرىات  فاإنتاقني صادس فلاأع قاسعأل انال ألقاقن  فادناقناج  باوه اقن ص  اا
ا  :الموقعقن    اعلتااداراتلفادسا ىاسطحاقن لر.اق  را7000إنتاع قاا

ا.اا21/60/5201:ااخاقناصةح،ات  ي v =63 LjohioQxo ?com / watch.youtube .www //httpااا
اا-(2) اقنينأل ي. ايلعف اقن ع  ف،األحكام العامة في قانون األمم قانون السالمدل   ادن أ  اقإلسكن  يل: ااام[.اا]ب.ا.

اي سفادل  اعط   ا1189ص. اوق  راأيض : قن رف اا.النظام القانوني لألبحاث العلمية في البحار والمحيطاتا..
ا.ا36قنس بق.اص.
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إنتتتاق ستتاث   افتتيااتت تاقن لتت  اوقن لألطتت م،اخ صتتلادتت اتعلتتقابتتهاا،قنجيرقفتتياقنيألتترادتت قتيان تت 
ا.ا(1)اقنع ن ي ا ألراك فأللان  قف لاداطل  ماقن جا  اع اوقنايات ادناقن  ق هاقن  دنلافياقح ض،ا

 للمنطقة. واالستراتي يةياسية واألهمية الس ة البحريةالعلمي األبحاثالفرع الثاني: أهمية 

دتتناف ق تتلاداعتت ه اا،ت ر اأه أللاوض اه قاقنن  ماقن     يان نط لااتت تاقن لتتراقنتت وني
وقن     ألل،اوا اتعرضن انلج  تتلاق ااصتت ه ااوق سارقتألجأللأبر ه اقنج ق لاق ااص هيلاوقنعل أللا

  تت ماوقح اتت ماقنرستت أللاودتت اد ألن اقحه ألتتلاق ااصتت هيلان تت تاقن لتتراوقن لتتألطاقنتت ونيادتت ع  اب ن ألا
تسالزدهادنط لاقنارقكاقن  ار انإل ستت  أللادتتناوضتت ا  تت مااتت    يايلكتتااقسا  تت فاوقستتاي  ا
د ق هه .اوسناعرضانلج  لاقنعل يادناوف تتلاق ستتاي  اقنستتل ياو  اةتتيابتت ناعرضانلج ق تتلا

ادناف لاوقن     أللادناف لاأختترى.اق سارقتألجأللقحخرىا
 .البحري  ية البحث العلميالفقرة األولى: أهم

ــانوتتتألناأعلتتتناقنتتتراألزاا1945بتتت أاق ها تتت ماب ن لتتتواقنعل تتتياقن لتتتر ابعتتت اعتتت ماااااااا اترومـ
سألطر اقن  ي ماقن ال  اقحدريكأللاعلتادص ه اقنثرو افتتيااتت تاقنجتترفاقن تت   ،اف  تترمابتت نيا

ا"ســيا جــورج"اقنل فلاإنتاوض اا قع اتتتن ااقن لتتواقنعل تتيافتتياقن نط تتل،اواتت اي نتتلاقحستتا م
ب تتأ اد تتت أاوريتتتلاا،فتتيادستتت ه اوتتت ق انجنتتلاقن تتت    اقنتتت ونياInteraliaبأه ألتتلاقستتتا   ماع تتت   ا

دثتتتلاوتتقاقن ألتتت ماب ن لتتتواا،أعتت نياقن لتتت  ،ابستت لاأ اهنتتت  اوريتت ماأختتترىا طا تت اهتتت  اقن تت ه 
ا.(2)اقنعل ي

   تتتلافتتتياقن عرفتتتلاا،ب لتتت و ماقن لتتتواقنعل تتتياوقنل ألستتتلواتتت اقها تتتفاقنتتت و اقنستتت ولأللا
ا.قن عل د ماقن اعل لابجأل ن فأل اا تاقن ل  اوقن لألط م،اودعرفلاإ ا فأللاقنثتتروقماقنلألتتلوتأكأل ا

 
 .اا1190.اقن رف اقنس بق.اص.األحكام العامة في قانون األمم قانون السالمينأل ي.ادل  ايلعفاقنا-(1)
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا.84ص..اا1998قن جلزاقحعلتانلث تت فل،اا.اقن  هر :االقانون الدولي ال د د للبحارص  اقن يناع در.اا-(2)
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ودناقن  وهاأ اقنة ااقنجأل ان  ف ماقنلرق  اب ن لألطاوقناأل  قماضرو يلان عرفلات  يتت اقنثتترو ا
 كتتتناأ ايتتتزوه اقن لتتتألطا،اب تتت اي ا(1)اختتت  افاتتترقماقنعتتت ماوقن نتتت يقاقناتتتيات تتت فراإنأل تتت ا،قنستتت كألل

 ه اإنتتتادعرفتتلاكتتلاهونتتلا،اك تت اأ اقن لتتواقنعل تتيافتتياأعتت نياقن لتت  ايتت ا(2)ااادتتناقنستت ينلعتت ن
بلتتت وهافرف تتت اقن تتت   ،اوت قفتتت اقنع ألتتت قماقن ع  ألتتتل،اوقداتتت قهه اهقختتتلادنط تتتلاقناتتترقكاقن  تتتار ا

ويتترىاقنتت كا  اع تت اقن تتنعاادل تت اهقوهاأ اأه ألتتلاقن لتتواقنعل تتيات  تتنافتتياتزويتت   اا.نإل ستت  ألل
،اونا فتتياستتل أل ته،اأواقنستتألطر اعلألتته،اب إلضتت فلاإنتتتادعرفتتلاقنثتتروقما(3)ان لتتر ابنا اجاقنال كاق

ا.(4)ايس لاقساث   ااألع  اقن ل  اوقن لألط مد    اقن ع  أللاوقنن  تأللا
فتت مافتتياقنجتتزماقنلتت ه اع تتترابخصتت صاإفتترقماقن لتتواقنعل تتيافتتياقن نط تتلاوبتت نرف تاااااااا

أ اا، جتت اأ  تت اأفتت  مانلستتلطلاقن ونألتتلا،ق تة األتتلادتتنامقما(143إنتاقنة ر اقنث  ألتتلادتتناقن تت ه ا)
دتت اإدك  ألتتلاقن  تت  كلافتتيامنتتياقن لتتواعتتناا،تجر اقن لواقنعل تتيافتتيا طتت قاقن نط تتلاقن لريتتل

،اعلتتتتاأ ايكتتت  اقنستتتل  اقنعتتت مانلتتت و افأل تتت اياعلتتتقا(5)اقنيتتترضيريتتتقاع تتت هاتتتتاااي  تتت انتتت نيا
لتت  اوا قعتت اقن تت    اقنتت ونياقحختترىادتت اقن  تت هئاقن   فتتلافتتيادألثتت قاقحدتتااقن اااب ن نط تتلاداة تت اا

ا.(6)اوقنن  ضاب ناع و اقن ونياوقناة هااقن ا  ه ا،ن صلللاصأل  لاقنسلااوقحدن

 
اهقا-(1) ادل   اقن نعا اع   اقن ع  ف،اا1.طا.القانون الدولي للبحار والمشكالت البحرية العربيةوه. ادن أ  اقإلسكن  يل: .

ا.ا161.اص.ا1999
 .ا59.اقن رف اقنس بق.اص.النظام القانوني لألبحاث العلمية في البحار والمحيطاتي سفادل  اعط   .اا-(2)
ينافياا كلات  ي ق،ادناخ  اقناع قنجسأل  ماي اه  اقن   نلاس فاتساعرضادخالفاقن  قس ماقنايات فزاكألفاتل كاا-(3)

 قن لألط م. ا تاقن ل  اقنع أل لان ألئل
John Warren Kindt. Particulate Pollution and the Law of the Sea. Boston College 

Environmental Affairs Law Review.Volume 12 , Issue 2, Article 3, 1/1/1985, 29.08.2013 . in: 

http://lawdigitalcommons.bc.edu/ealr. 

 .ا162-161ااص:اقن رف اقنس بق.اص.االقانون الدولي للبحار والمشكالت البحرية العربية. ع  اقن نعاادل  اهقوه.ا-(4)
ا.ا294.اقن رف اقنس بق.اص.تعد ن موارد المنطقة البحريةدريااوسناآ اخلألةل.اا-(5)
 .ا484.اقن رف اقنس بق.اص.اي القانون الدولي للبحارالبحث العلمي البحري ف دل  او   اقنسعأل .اا-(6)
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أدتت اعتتناقن ستت الاقناتتيايتتااادتتناخ ن تت اقن لتتواقن لتتر اف تتياكثألتتر اوداعتت ه ،اوبعضتت  ا
وقناتتياوقناياتنةرهاب  ابعثاقنتت و اعتتناقحختترىاا،ي خلافيا ط قاقنا ن ن فأل اقن ل   ا  ره 

ب إلضتت فلاإنتتتاا،ت تت لاقحف تتز اقن  ا تتلاوقن عتت قماقنث باتتلافتتيااتت تاقن لتتراوقني قصتت ماوقنستتةن
ا.أف ز اق سا ع  ادنابع اوقحا   اقنصن عألل

بجتت ق اقستتاخ قماف ألتت اقن نتت هجاوقن ستت الاقن  دتتلاا"ع روادل  اس دح"ويرىاقن كا  اا
راقستتاخ قماوستتألللاأواصايل تت ادتت انتتااي فتت ا تتصاختت ا،ن    ستتلاأ  تتطلاقن لتتواقنعل تتياقن لتتر ا

 تتهاإ.افضتت اع تت ات تت مادتتناقعا تت  قماخ صتتلابأه ألتتلاقن لتتواقنعل تتياقن لتتر ،اف(1)ادتتن جادعتتألن
 تتهايتت ه اإنتتتاف تتااأعا تترادتتناقن ستت الاقحكثتتراأه ألتتلانة تتااقن ألئتتلاقن لريتتلاب تتكلاشتت دل،اك تت اي ا

ركألتتلاقن أل ألتت اياودعرفتتلاإ ا فألتتلاقنثتتروقماقنلألتتلانل لتتألطاوقناا،انجأل ن فألتت ااتت تاقن لتتراوقن لتتألط
ا.اا(2)قن لألطان نيا

فيادجتت  اقن نط تتلاقن ونألتتلاا،ه قاوي كلاقن لواقنعل ياوف  ادناأوفهاقناع و اقن وني
ستت قماستت ولأللاأوا.اونج ألتت اقنتت و ا(4)اف عتت مونصتت نحاقإل ستت  أللا ،(3)اقنستتل أللومنتتيانأل تترقضا

فتتياا،دناق تة األلانلجزماقنل ه اع را،اوك نيانل ن   ماقن ونأللاقن خاصلاقنلقاي   ااو ألسل
ا.(5)اقن ل  إفرقماقن لواقنعل ياقن لر اك قو  ادناقنلري ماقن  ر  افياأع نيا

 كتتتناقعا تتت  اقن لتتتواقنعل تتتيافتتتياقن لتتتألطادصتتتلللاع دتتتلاوفتتتياهتتت قاقإليتتت  اقنج يتتت اي اااااااا
نان تتألااهونتتيا ألتتراا كتتناأ ايكتت  اقن لتتواقنعل تتياخ ضتتع ااوك صلللاع دتتلاي اا،نلج  علاقن ونألل

 
اقن  هرا1982االبحث العلمي البحري في ضوء أحكام اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحارع روادل  اس دح.اا-(1) ،ا ،

ا.اا37.اص.ا2003
ا.ا58.قن رف اقنس بق.اص.االنظام القانوني لألبحاث العلمية في البحار والمحيطاتي سفادل  اعط   .اا-(2)
ا.ا41قن رف اقنس بق.اص.ا.م المتحدةالبحث العلمي البحري في ضوء أحكام اتفاقية األمع روادل  اس دح.اا-(3)
 .اا166قن رف اقنس بق.اص.االقانون الدولي للبحار والمشكالت البحرية العربية. ع  اقن نعاادل  اهقوه.ا-(4)
 .ا457.اقن رف اقنس بق.اص.بحار والمحيطاتأحكام القانون الدولي لقاع ال إبرقهألاادل  اقن   ل.ا-(5)
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 ماق ستتاع   ،انضتت   ادك ستتلاع هنتتلاووقضتتللانج ألتت اأعضتت ماا لأللادناقوا   اس انلا،دالألز
 .ا(1)اقن ونأللقنج  علا

 للمنطقة. واالستراتي يةالفقرة الثانية: األهمية السياسية 

فتتياآ ااوق ستتارقتألجألل انل لتتراأه ألتتلاب نيتتلادتتنا  وألاألتتهاقنسأل ستتأللاإع تت ات تت م،افتتاافضتت اا
 تتهاإاتت تاقن لتتراوقن لتتألطاوقستتاي  ادتت ق ه اهو اتن تتألا،افاركتتفاإدك  ألتتلاقسا  تت فوقوتت ،اونتت ات ا

 ايتت ه اإنتتتاقناعتت  ضافتتياقن صتت نحاو  تت با تت اد اا،يارتتتلاعلتتتامنتتياإدك  ألتتلاتعتت هاقن ستتايلألن
ه  اقنخ ف ماقناتتيااتت اتثتت  اإمقادتت استتعفاإنتتتاد  شتتر ا  تت طاق ستتاي  اا.قنخ ف مابألناقن و 
قن اتتفاقنل ضتتر،اودثتت  امنتتياقن ن  عتت ما،اوهتت اقحدتتراقنتت  ا  تت   افتتيا(2)افتتيا ةتتزاقن نط تتل

ترتتتلاعلألتتهاد  تت  ابخصتت صاقستتاي  ادتت ق هابلتتراقن تت   ،اا،قنايا   فابألناهو ابلتتراقن تت   
 تتااتلتتياقن لك تتلاقن تت ألراقنصتت ه افتتياإثتت   اقن  ضتت تاويروتتهاأدتت مادلك تتلاقنعتت  اقن ونألتتل،اوو ا

ا.اا(3)ا1969ع ما
وقناتتياتلتت و اا، ا  دتتلاصتتن عأل ااب إلضتت فلاإنتتتاقناعتت  ضابتتألناقنتت و اقنن دألتتلاوقنتت و اقن
وفنتتياف قاتت ه اهو اأ اتاختت اا،ق ستتائث  اب ستتاي  ادنتت يقااألعتت  اقن لتت  اوقن لألطتت ماقن ونألتتل

األحافرصلاق شارق افياق ساي  انل و اقنن دألتتلاوقإلفتت ه ادتتناع اتت قت  ،اوهتت ادناقن س الاد اي ا
ا. تت هاقنستتلااوقحدتتناقنتت ونألألني ااد  تت   هاتع سااخط   اقن  قف لابتتألناقن الاتتألن،اأقحدراقن  ادناش
اقنل ألستتتتلاعتتتت  ضاآختتترابتتتتألنادصتتت نحاقن لتتتت ق اقنستتت ولأللاودصتتتت نحاقن لتتت ق اناك تتت ا  تتتتألراأيضتتت اا

وقن اضتتر  افيرقفألتت ،اوقناتتياتستتعتانل صتت  اإنتتتاقن نط تتلابيتترضاتع يضتت  اعتتناورد   تت ادتتنا
اقن نط لاق ااص هيلاقنخ نصل.ا

 
 .ا61..اقن رف اقنس بق.اصالنظام القانوني لألبحاث العلمية في البحار والمحيطاتي سفادل  اعط   .اا-(1)
ا.ا80قن رف اقنس بق.اص.ا.االستغالل السلمي لقاع البحار والمحيطاتا.ي سفادل  اعط   اا-(2)
ا.ا39.اص. ةسهقن رف اا.ألبحاث العلمية في البحار والمحيطاتالنظام القانوني لا.ي سفادل  اعط   اا-(3)
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ا

بلريتتلاقن تتترو اوقن صتت  اإنتتتتاا تت ،قنل ألستتلاوقن اضتتر  افيرقفألتتت ادنااواتت اي ن تتفاقنتتت و 
ن ياياسنتان تت اد   ستتلاو  ا تت اب تت افتتياا،قن نط لاوإنزقماقن و اقنس ولأللاب  عارقفاب  قاقنلق

ا(1)انإل ستتت  أللمنتتتياتلتتتياقن اعل تتتلابلريتتتلاأعتتت نياقن لتتت  ،اوق ستتتاة ه ادتتتناد تتت أاقناتتترقكاقن  تتتار ا
 تتت ادتتتناقن صتتت  اإنتتتتابعكتتتزاقنتتت و اقنستتت ولأللاقناتتتياتستتتعتاختتت فامنتتتياوعرالا تتت اب تتت فادنع

ا.ا(2)اقن ونأللقن نط لا
بطري تتلاتستت حابإيجتت هاتن تتألاااتت    يا،ادتتناهنتت ات تتر اقحه ألتتلاقن للتتلانان تتألااقن نط تتل

ا.(3)اوقنل ق وقن خ يرابألناقن و اعنايريقاقناع و اا،ي ن او وكاقنخ ف م
ف نتت اإبتترقماقتة األتت مافنألتتفان تت    اا،س تتراوضتت اف يتت ف تت اقنن وألتتلاقنعستتكريلااأدتت ادتتن

ناختتتتزيناف  تتتتلاك ألتتتترادتتتتناا،قن لتتتت  اقستتتتاع لابعتتتتثاقنتتتت و ادنتتتت يقااتتتت تاقن لتتتت  اوقن لألطتتتت م
ووستتت الاقناتتت دألراقنج تتت عي،اوكتتت قاقستتتاخ قد  اكل تتتلانلاجتتت  باقن  يتتتلااق ستتتارقتألجأللقحستتتلللا

ستتت لان تتت اقن تتتربادتتتناأف تتتز اقنرا بتتتلاي اد  تتت  اوك ألتتت ق اتنا تتتلافألتتتهاقني قصتتت ماقن  يتتتلاقن لريتتتل،ا
 اأه ألاتتهاقن  تترىاب ننستت لانلتت و اقناتتيات التتياوتنتتاجاقحستتلللاقن لريتتلاقحفن ألتتل،اوهتت قاأدتترات تترا

ا.(4)وت  ي ادص نحاقن و اقنصيألر اا،وقنايات  بلهاخط   ات  ي انلسلااوقحدناقن ونألألن

 
اقنث نوان     اقن ل  ا»  ع  اهللااقحشعل.ا-(1) ف دعلاا: م لة الحقوق والشريعة«. قن و اقنل ألسلاود ت راقحدااقن ال  

 .ا235.اص.1981،اقنسنلاقنخ دسل،افألةر ا1ت.ا.قن  يف
ا.ا35قن رف اقنس بق.اص.اولي لقاع البحار والمحيطات.أحكام القانون الد إبرقهألاادل  اقن   ل.ا-(2)
.اوق  ر:اي سفادل  ا34قن رف اقنس بق.اص.االنظام القانوني للمنطقة الدولية. ع  اقن  ه ادل  هادل  ادل  ه.ا-(3)

 .ا80.اص..اقن رف اقنس بقاالستغالل السلمي لقاع البحار والمحيطاتا.عط   ا
،اتنين"ا"  قصلاقنس  اقن لريلاقن س   اا2012قحن   أللافيااكيا"ا"سرقاأللياد ينلاا اتاات شألناقنس  اقن لر اقإلواا-(4)

يناوهياا ه  ابلسلات   يراإع دأللاعلتاو لادثل  اا2000قنرقبعلاقنخ صلابس  اقن لريلاقإلسرقاأللي،اوتز ااع وت ا
دلأل  اشألكل،ااا1،5،اوت لغات لةا  ادثلاس اراقني قص مادنايرق اهونةألن،اص ق يخابلريلا  ويلاا ه  اعلتاتنةأل اقنضربل

ا.اق  رافيامني:ا"يسرقاأللقإلساض عفادناا  افألشاقن ف تاواإ اقني قصلاساعز اا"اباراكا"إ هودوا اصر ا
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قإلضتتترق اب ن صتتت نحاق ااصتتت هيلانل جا تتت اقنتتت ونياوقن  تتتريلاامنتتتيا أشتتتااأ تتتهادتتتنك تتت ا
 يان تتت  اقن نط تتتلاود ق ههتتت ،اوفتتتياتل يث تتت اف عتتت م،اوقناتتتياتا ثتتتلافتتتياإع اتتتلاق ستتتاخ قماقنستتتل

إنتاقحدألناقنع مانألدااتهافياد كراا"  PardoArvid"،اوه قاد اع راعنهاقنسةألرا(1)اوإت ف  
 ه اإنتتتاقنا لتتيا كناأ ايتت اي ااعناخ فهادناأ اقنا  ماقن ضطرهانل و اقنصن عأللات نأل ااا،قن ال  

ا(2)اقستتاي  اقن تت تانأل تترقضاقنعستتكريلا ايع تتلاعلتتت تت اوق ستتاي  ان تت تاقن لتت  اوقن لألطتت ماد ا
ويستتانزفاقنثتتروقماوقن تت ق هانصتت نحافئتتلاالأللتتلادتتناقنتت و ،اوهتت قادتت اأصتترماعلألتتهادع تتااقن فتت ها
أثن ماق ع تت هادتت ت راقحدتتااقن التت  اقنث نتتوان تت    اقن لتت  اعلتتتاضتترو  اتضتت ألناهتت قاقن  تت أافتتيا

ا، األتتتلاوعلتتتتاأه ألا تتت اقحس ستتتأللق تة األتتتل،اقنتتت  اأكتتت مافألتتتهاقنج عألتتتلاقنع دتتتلاعلتتتتاأه ألتتتلاق تة
،انألاااوسااقنخ فابتتألناقنتت و اومنتتيابجعتتلا(3)اب ننس لانلةهاقنسلااوقحدناقن ونألألناوتعزيزه  
هو اأ ات ألألتتزاا،أوا ألتتراستت ولأللادن تت استت ولأللقنقن نط تتلادةا وتتلا ستتاي ن  ادتتناف ألتت اقنتت و ا
ا.(4)ابألن  اب رطاقساي ن  انأل رقضاقنسل أللاف ط

اقناأد  اقن نط لقناط ألق اوقسا   ف ا ساخ قم اأث  ا،ع لي اقن  ك مااقااكثألرااف   دن
ودناأهااد  هر اا.فياإي  اتن ألااا    يايلكااقن نط لا،قن     أللاقناياتلا جاإنتاولان  

دناوألواد قه اودناوألواقحه أللافيا،اتل ي او  قاق سا   فاوق ساي  افياقن نط ل

 

،اا18،اقنسنلا210ت..ام لة مختارات إسرائيلية. « ت شألناقنس  اقن لر اقإلسرقاألليانلي قصلاتنألن»  و    افرين رج.ا=
ااا.45.اص.ا2012

ا.ا81.اص.قنس بققن رف اا.االستغالل السلمي لقاع البحار والمحيطاتا.  اعط   اي سفادلا-(1)
هق اوقسطانل  قس مااا:.اقن  يف1..اطالنظام القانوني لالستخدام العسكري للبحار.اع ه اأو  اقنط ايانل زي ا قف :ا-(2)

 .ا1982وقنن راوقنا  ي ،ا
 .اRES/A/34/51:ا،اقن ثأل ل51قنج عأللاقنع دلانألدااقن ال  .اقن و  اا-(3)
ا.ا1982اادناقتة األلاا    اقن ل  ا(ا141)قن  ه اا-(4)



  جغرافيا  لحقوق الدول الحبيسة والمتضررة الدولية الحمـايةالباب األول: 
 ومصالحها المشروعة في المنطقة الدولية. 

 

 

91 
 

،اود ىاو  قاقن و اقنس ولأللاوقن و ا(1)اق ساي  ن روطاوا قع ااد  شر اقنن  ي م،اووف  اا
ا،اوقن اضر  افيرقفأل افياقن    كلافياقساي  اقن نط ل،اودناه  اقن   هراأيض اا(2)اقنل ألسل

نأللاعناقحضرق اقناياا اتل كا األجلاحع   اق سا   فاوق ساي  ،اوكألةأللا واتل ي اقن س
ن لواقنعل ياقن لر اوقن ل ف لاعلتاقن ألئلاولاقننزقع ماقنن تجلاعنامني،اب إلض فلاإنتاقا

ا.(3)اقن نط لقن لريلافيا
و  يتتلاهونألتتلاو  تت مااكتتلاهتت  اقنع قدتتلاوق عا تت  قماتستتا عياإنتتتاأه ألتتلاوفتت هاوستتأللل

ن ألثتتت قاقحدتتتااقن التت  افتتتياتعزيتتتزاان  تتت هئاقنعتت  اوقإل صتتت فاوقن ستتت وق ،اوتعزيتتزقااا،اوف تتت اااتت    ي
ا تتتت اقنتتتت ونيافتتتتياقناعتتتت و اوقنلتتتت ق اعلتتتتتاأستتتتزاا    ألتتتتلاقحدتتتتناوقنستتتتلااقنتتتت ونألألن،او   تتتتلاقن جا

وتن أل تتتهاك جا تتت اإ ستتت  ياو أل تتتي،اتاجتتت و افألتتتهاا قعتتت اقن تتت    ادرولتتتلاقناجريتتت اقن تتت    ي،اإنتتتتا
وقاعأللاا    أللانخ دتتلاوتل ألتتقا ف هألتتلاف ألتت اشتتع باقنعتت نا،اودتتناأفتتلاكتتلاهتت قافتت مماقتة األتتلا

ك دلتتتلاووقفألتتتلانلن تتت ماقن تتت    ياقنتتت  اا،انااضتتت ناأوك دتتت 1982قحدتتتااقن التتت  ان تتت    اقن لتتت  ا
ا.(4)ايلكااقن نط ل

وتت ان ة تت ما  اوت تت يثاقن  تت  اقنعتت ن ياقن  اا،  اا فثابعثاقن و اقنصتتن عأللاقنا األتت وا
 تتيال ا اي اا،بلجلاأ اقنجزماقنل ه اع تترادتتناق تة األتتلاقنج يتت  ،ا(5)قن  ار انإل س  ألل"اك"اقنارق

 
.اونهاأيض :اي سفادل  اا81قنس بق.اص.ا.اقن رف االستغالل السلمي لقاع البحار والمحيطاتاي سفادل  اعط   .ا-(1)

ا.ا41.اقن رف اقنس بق.اص.االنظام القانوني لألبحاث العلمية في البحار والمحيطاتعط   .ا
اقنل ألسلقن واا-(2)  States  locked- Landاش قيئاا اونألزان   اقن ل   اعن ابعأل ق ات   اقناي اقن و   No Coastهي

Statesإ اأ اه  اقن  قيئانألسفاب  فلاتس حان  اب  تص  ااا.    اأيض اقن و اقنايا  ااوف هاش قيئان  ،اوفياو ا
 . Shelf Locked Stetesونألزان  اقدا قهقماا  يلاويطلقاعلأل  اا،ب ن يقاا تاقن لراقن وني

 ااا.38قن رف اقنس بق.اص.ا.أحكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات إبرقهألاادل  اقن   ل.ا-(3)
ا.ااا99قن رف اقنس بق.اص.ا.الم لة المصرية للقانون الدولي.ا«قن     يان  تاقن لرا»قنن  مإبرقهألاادل  اقنعن  ي.اا-(4)
م لة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية .ا«قكاقن  ار انإل س  أللافياقن     اقن ونيدة  ماقنارا»إي  باف   اكسأل ل.اا-(5)

 .ا354.اص.ا2015،اي  أل ا1.ات.12دجل ا.والقانونية
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وإيط نألتتت اا،وأن   ألتتت اوقن  ل تتتلاقن التتت  ا،(1)احدريكألتتتلوفتتتياد تتت دا  اقن  يتتت ماقن التتت  اقا،دط ن  تتت 
 اإوهتت ادتت اهفتت اب ن  يتت ماقن التت  اإنتتتاقناصتت يفاضتت اق تة األتتلاعنتت اإارق هتت .افتتاا،بصةلاخ صل

واتتتتاا1989ف تتت هاقحدتتتألناقنعتتت مانألدتتتااقن التتت  اختتت  اد تتت و قما ألتتترا ستتت أللاقستتتا رمادتتتنا
أارتتتهاا، ي  انلجزماقنل ه اع تترادن تت ،اا اأسةرماعناإع قهاقتة قاتنةأل  ان تة األلاقنجا1994

ا لاش   االألللادناهخ  اق تة األلاوألتتزاقننةتت ماا1994قنج عأللاقنع دلانألدااقن ال  افياع ما
.اوتتتتتااب  ف تتتتهاإفتتتترقماتعتتتت ي ماعلتتتتتاقنجتتتتزماقنلتتتت ه اع تتتترادتتتتنا(2)ا1994ا تتتت ف  را16فتتتتيا

قنتتت و اقنصتتتن عأللااا تتتلاأ اتتتت خلاهقاتتتر اقننةتتت مانارضتتتأللا،ق تة األتتتلاوبعتتتثاد و  تتت اودرف  ت تتت 
ا.(3)قن ا  دل،اوخ صلاقن  ي ماقن ال  اقحدريكأللا

 المطلب الثالث: المبادئ والسياسات الخاصة بالمنطقة.  

بألنتتتفاق تة األتتتلا  تتت ماقن نط تتتلاب  عا تتت هاعلتتتتاعتتت  اد تتت هئاأس ستتتأللاأوضتتتلفادجتتت  ا
ألتتقا  تت مااتت تاتعألتتألناقن ستتطاقنجيرقفتتياناط ااإ تط أل   اخ صلادتتناقنن وألتتلاقنجيرقفألتتل،اوب تت ق،افتتا

(ادتتناق تة األتتل،اوقناتتياتان ستتلا134قن لتت  ،اياطتت بقاودتت اهتت ادنصتت صاعلألتتهاوأوكتت ماقن تت ه ا)
بتتت و ه ادتتت اأوكتتت ماقنجتتتزماقنستتت هسادتتتناق تة األتتتلاقن اعل تتتلابتتت نجرفاقن تتت   ،اوقنخ صتتتلاب ألتتت  ا
خطتت طاقنلتت اقنختت  فياختت  جاوتت وهاقن  يتتلاقن ينألتتل،اوتخضتت اخطتت طاقنلتت اقنختت  فيانلتت وها

ن ينألتتتلاوقناتتتياي تتت أافأل تتت ابعتتت ه ،اقعا   هتتت اقحصتتت  تاقن لريتتتلااتتت تاقن لتتت  اوقن لألطتتت ماقن  يتتتلاق

 
(1)

ا    اهونيااان راإنأل  اعلتاأ   ا"أ اي ا كنا اب أللاقن ع ه  اي اأا،اوبع اوافانألزابط يلاأعلناقن ألفاقحبألثافياوقشنطن -
اميالد علم جد د.اه    اكلألة   ق  ر:ااثلا ا  اااأل سأل اافياقنال  ادناقنع ه اإنتاقن     . ع ه "،او ب  اك  امنياي ا

 .ا285.اص.2000.اقن  هر :اقن كا لاقحك هي ألل،ا1ط..افرصة متاحة لقيادة عالمية

نل ه اع رادنااب  ادناقنجزماقا1994ن عرفلاف و اقنخ فاقناياهعفاقنج عأللاقنع دلاإنتاإارق اتنةأل  اف ي اع ماا-(2)
ا اقن ال   اقحدا اا1982قتة األل اإبرقهألا. اعلي  – »البري . الشخصية الدولية اإلقليم 2القانون الدولي العام: جق  ر:

 .ا312-302اا:صا.اص.1997-1996قن  هر :اهق اقنن ضلاقنعربألل،اال وي«.  -البحري 
اااا.84-83اص:اص.ا.قن رف اقنس بق.االقانون الدولي ال د د للبحارص  اقن يناع در.ااا-(3)
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وتط تتقاعلأل تت اأوكتت ماقن نط تتل،انإلعتت  اقن قفتتلاعتتناقنختترقاطاأوااتت قاااقإلوتت قثأل ماقنجيرقفألتتلا
ا(ادناق تة األل.84ن  اه ادنص صاعلألهافياقن  ه ا)اي   اا

وهه اقنخ  فألتتلانجروف تت اقن   يتتلاوتخضتت اقن نط تتلانال يتت اقنتت و اقنستت ولأللانخطتت طاوتت 
بتتألناقنستتلطلادتتناف تتلاا،ستتألل كاد تت كلاع يتت  افتتياقن ستتا  لا،ون تتناهتت قاقنال يتت ا ألتتراقنتت األق

وقنتت و اقنستت ولأللادتتناف تتلاأختترى،اودتتناهنتت ا صتتفاق تة األتتلاعلتتتابعتتثاقحوكتت مانلتتلاهتت  ا
هاع تتراوتت وها اتجر اقح  طلافياقن نط لاقن اعل لاب ك دناقن تت ق اأقن   كلاقن لا لل،اومنيابا

قناتتياا،و يا تت اقن ينألتتل،ادتت اإيتت ماقن رقعتت  اقن قف تتلانل تت قاودصتت نحاقنتت و اقنستت ولأللاقحختترىا
ت ا اتلياقن  ق هاع راو يا  ،اوأ اتجر اد اقن ونلاد  و قم،ات  لا   دتت انإلخطتت  اقن ستت قا

ا.ا(1)ابيأللاتة ه اقناع  اعلتاتلياقنل  قاوقن ص نح
نن تت ماقن نط تتلاوكألةألتتلاا،قحستتزاقن     ألتتلاوقنع لألتتلاإ اأ اق تة األتتلاوهتتيابصتت هاوضتت 

نارستتألخاهتت قاقنن تت ماقن تت    ياقنج يتت احع تت قاقن لتت  اا،قساي ن  ،اف  اقسان ماإنتاعتت  اد تت هئ
وقن لألطتت م.انا تتر اقحستتر اقن ونألتتلافتتياارق هتت اقنصتت ه اعتتناقنج عألتتلاقنع دتتلانألدتتااقن التت  افتتيا

وقناياس رمافتتياا،قنسأل س ماقنخ صلاب ن نط لا،اون ج  علادن(2)ا(25/اا2749)ارق ه ا ااا
ا.1982قن ل  ااقن ال  ان     اقنجزماقنل ه اع رادناقتة األلاقحداا

ا
ا
ا
ا
ا

 
 .ا1982(ادناقتة األلاقحدااقن ال  ان     اقن ل  ا1/ا142قن  ه ا)ا-(1)
    .144ص. .اقن رف اقنس بق.أحكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات .إبرقهألاادل  اقن   لا-(2)
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 المبادئ التي تحكم المنطقة. الفرع األول:

  تتألراإنتتتاقن  تت هئاأواقن  دتتحاقن     ألتتلان تت  اقن نط تتلاقن ونألتتلادتتنااتت تاقن لتت  اوألتتوا
اوقن لألط م:اا

 غالل موارده المعدنية.  : استالفقرة األولى 
لاقن  ق هاقن ع  أللاوقنصل لاأواقنس اللاأواقني  يلافياد اع  اقحصليافيا ص اب  اف اي ا
وقن  فتت ه افتتيااتت تاقن لتتراأواتلاتته،اب تت افتتيامنتتياقنس ستتلاقنع  يتتلاداعتت ه اقن عتت ه اا،قن نط تتل

ا/أ(.اويارتلاعلتامنيادج  علادناقننا اجاتلازمادناخ ن  اك فلاقن و :133)
زاب ن ضتت اقن تت    يانل ألتت  اقنعل يتتلاوقنلألتتزا اي تت اا،أ اقنن تت ماقن تت    ياقنختت صاب ن نط تتل .1

(ادتتنا135قنج  اقن  ايعل ه ،او ابأيتتلاو تت قاد ن وتتلاأواد   ستتلاع تت ابتتنصاقن تت ه ا)
 ق تة األل.

زاباعألتتتألناقنلتتت وهاقنخ  فألتتتلانلجتتترفاأ اهتتت قاقنن تتت ماقن تتت    ياقنختتت صاب ن نط تتتلا اي تتت ا .2
لجتتزماقنستت هساأوابصتتللاق تة اتت ماقن اعل تتلاباعألتتألناقنلتت وهافأل تت ابتتألناقنتت و اقن    اوف  ان

 .(1)اقن ا ص لمقماقنس قولاقن ا  بللاأوا
"او صفاعلتاأ اتجر اقح  طلافياقن نط تتلا2"و"1(افياف رتأل  ا"142وف مماقن  ه ا) .3

قنل تت قافأل تت اياعلتتقاب كتت دناقن تت ق هاقن  اتت  افأل تت اع تتراوتت وهاقن  يتتلاقن ينألتتلادتت ادرقعتت  ا
.اويااامنياعتتنا(2)او يا  وقن ص نحاقن  روعلاحيلاهونلاس ولأللات ا اتلياقن ك دناع را

يريتتتقاقن  تتت و قمادتتت اهتتت  اقنتتت و اقنستتت ولأللاواتتتتاتاةتتت هىاأ اد تتت كلاي كتتتناأ اتلتتت كا
دستتتا   ،اأواقإلخطتتت  افتتتإمقاتتتتااق ستتتاي  انل تتت ق هاهقختتتلاقن  يتتتلاقن ينألتتتلافأل تتتارطاأختتت ا

مقماقن تت ه ااضتتألفاأيضتت اا تت اأ امنتتياهقختتلاقن  يتتلاقن ينألتتلان تت .اوت اد قف تتلاهتت  اقنتت و اي ن
 

 .ا1982(ادناقتة األلاقحدااقن ال  ان     اقن ل  ا4/ا134قن  ه ا)ا-(1)
ا.ا167قن رف اقنس بق.اص.ا.أحكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات   اقن   ل.إبرقهألاادلا-(2)
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زاهتت قاقنن تت ماقن تت    يانل نط تتلابلتتقاقن ونتتلاقنستت ولأللافتتياقتختت ماقإلفتترقمقمابتتأ ا اي تت ا
قنضرو يلان ن اقنال كاأواتخةألفاأواإ قنلاخطراش ي اعلتاستت قول  اأواعلتتتادصتت نل  ا

 (.142/3 وكاتل كا)إمقاترتلاعلتاقح  طلافياقن نط لاواا،قن اصلل
 المنطقة.  عناصر نظام استخدام واستغالل : الفقرة الثانية 

ان ة تت ماع ن ألتت اا علألتته وداةتتق د تتار  تعريتتف وتت  ،اق تةتت ق  ألتت ب دتتن قنتتر  ا علتتت
ا  تت ط فتتي ت تتار ،اقن ة تت م هتت ق وتت   ق تج هتت م أ لتتل أ  ا إ  ،"نإل ستت  ألل قن  تتار اقناتترقك"

اقن  تتار  قناتترقك"ادة تت م يلك  تت  قناتتي نل نتت يق قن تت    ي ن ضتت ب  تاعل تت   دن تت  قثناتت  اأس سألل
اإف تت  ا كتتنوي ا ود ق ههتت ، قن نتت يق هتت   وقستتاي   قستتاخ قم بن تت م تاعلتتق قح ختترىاواا،"نإل ستت  ألل

ااااا:قآلتي فيارن صقنعأوااقنن  ط ه  
 ي ب استغالل المنطقة لصالح اإلنسانية جمعاء. :أوالا

نإل ستتتت  أللاتتتتتااااد تتتتارك اااب عا   هتتتت اترقثتتتت ااا،نط تتتتلبلألتتتتواتجتتتتر اك فتتتتلاقح  تتتتطلافتتتتياقن 
بتتت خا فاد اع تتت اابلألتتتواتعتتت هاقنة اتتت  اعلتتتتاقنتتت و اف ألعتتت ااا،د   ستتتاهانصتتت نحاقإل ستتت  أللاكل تتت 

وقن تتع باقناتتيانتتااا،قنجيرقفياس ولأللاك  فاأوا ألراس ولألل،اد ادرقع  ادص نحاقنتت و اقنن دألتتل
ا،اومنتتياوف تت اا(1)اقن التت  تعارفاب  اقحدتتاااقنايا،تنلاق سا   اقن  دلاأوادن يقاقنلكااقن قتي

ا.(2)اوس اراارق قماقنج عأللاقنع دلامقماقنصللا،(15)اه 14/15ن رق اقحدااقن ال  ا ااا

ا

ا

 
 

 .ا113.اقن رف اقنس بق.اص.االمتبادل بين التقدم العلمي والتكنولوجيااالتأثيردصطةتاس دلاوسألن.اا-(1)
اا.ا1982(ادناقتة األلاقحدااقن ال  ان     اقن ل  اا140قن  ه ا)ا-(2)
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يادة ادعاء منع  :ثانيا   on Sovereignty Prohibition.االس  

اضتت نا”نإل ستت  ألل قن  تتار  قنارقك“ دة  م أ ه فف قناي ل،قن ونألا نل  قثألق هاأل ل ب  قسل
اتا ثتت ل ،قن ة تت م هتت ق إاتترق  علتتت   تتلد ا  األجتتل  ت  تتف قن  قثألتتق هتت   ف أل  أ  ا نن  يا أل ن،اأوك د  

أل ه ، قهع مقم   ب ط ا.قن  ك    قن ن يق د ق ه علت و  قا أ اب كاس ب هف  أ  وإس  ط قنسّ 
أ اتتتت عياأوات تتت  ساقنستتتأل ه اأوااستتت قماستتت ولأللاأواو ألستتتلا ايجتتت  اح اهونتتتلبلألتتتوا

نل  قاقنسأل هيلاعلتاأ افزمادناقن نط تتلاأواد ق ههتت ،اك تت ا ايلتتقاح اشتتخصاي ألعتتياأواق
 .(1)قعا    اق ساأل ماعلتادل أللاأ افزمادناقن نط لا

وا اأارماق تة األلاب  اة ماوفهاقنلقافياق هع ماأواقن    سلادناهتت قاقن  ألتتلانلستتأل ه ا
قنا ألألتتفاقنتت  اكتت  اين تتراإنتتتاقن نط تتلاأواقنل تت قاقنستتأل هيل،اب إلضتت فلاإنتتتامنتتياقناخلتتياعتتنا

نلتت و افتتيات تت يراا اق تة األتتلانتتااتاتتر ادجتت  ااإ.او  اامنياف(2)اب عا   ه اد  اد  و ا اد نيانه
درقا تتتتلااهيتتتتااادتتتتناخ نتتتتاي  ثتتتتلاو  يتتتتلاهونألتتتتلاوااا    ألتتتت اااما   دتتتت ااوإ  تتتت اأاتتتتر اا،كألةألتتتتلاق ستتتتاي  

دتتناستتألطر ابعتتثاقنتت و االاقن ونألتتل،ابتت  ااقناتتياتتتااافتتياقن نط تتلاوقن ا ثلتتلافتتياقنستتلطا،قح  تتطل
مقماقإلدك  ألتت ماقنا نألتتلاقنع نألتتلاقناتتياتةا تترانتت ىاقنتت عثاقآلختتر،او اتستتاطأل اهونتتلاأواشتتخصا

ستتأل هيلاب تتأ اقن عتت ه اقناتتياتستتاخرجادن تت انلال يتت ااي ألعتتياأواقعا تت   اأ ايتت عياأ انتتهاو  اتت اا
   ماق ساي  اب عا تت  اقن نط تتلا(ادناق تة األل،اوقاارق ا137قن ق هافياقنجزماقنل ه اع را)

قن  اياجتت و ادجتترهات ريتتراقنلريتت ماا،نإل س  أللاينا لاإنتادروللاقنا ويلاقإليج بياد ارك اااترقث اا
إهق  اهونألتتلاا،أواقنتترخص،اوي تت ماعلتتتاإيجتت هاقح   تتلاقناتتياتستت حابتتإهق  امنتتياقناتترقكاقن  تتار 

اا.(3)اف  عأللانة ا  اقن جا  اقن ونيابأسر 

 
 اا.ا238قن رف اقنس بق.اص.ا.النظام القانوني للمنطقة الدوليةادل  ادل  ه.اع  اقن  ه ادل  ها-(1)
 اا.825.اقن رف اقنس بق.اص.مقدمة لدراسة القانون الدولي العامص  اقن يناع در.ااا-(2)
 ا.ا364ص..ا1998،ا.اقن  هر :اهق اقنن ضلاقنعربأللالقانون الدولي للبحارااص  اقن يناع در.ا-(3)
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اقنختت  فيانلةضتت م قن تت دي قنا لتت ي و تتر علتتت ل،قنع د قنج عألل أك  ما  ثلد ا  ل  ا علت
أل ه ، بتت ع ىا قح ختترىا قنستت   ويل وقحفتترقماقن  تتر منتتي فتتيا  تت اب ا اك تت ا.أ ختترىا وستتأللل بتتأ  أوا قنستتّ 

ادجتت  اااقنجنتت بي قن طتتل دنط تتل-أوكتت م دتتن تضتت  ناه ب تت ا1959انعتت م أ ا  كاألكتت  قتة األتتلافعلتتف
أل ه   هعتت مقم ت ستتأل  بتتأ  قن ألتت م و  تترم.اوألتتوا(1)ا قنتت وا نج ألتت ادةا وتت اا اإلبتترقماقنستت ب ل قنستتّ 
ااااااااااا.ق تة األل

اقنا لتت ي و  تتر إ  ا ا:قن تت    كننتت ي ا   أعتتا إنأل تت  قن   تت   قن     ألتتل قننصتت ص قستتا رقم دتتن
أل ه  وقهعتت م قن  دي أل هيل قنل تت قا د   ستتل أوا ،قنستتّ  األلنإل ستت  ا قن  تتار  قناتترقك دنتت يق علتتت قنستتّ 

اتلتتف قن نتت يق هتت   وضتت  علتتت د نتتي ا وتتق ا هتت ا إ  تت أواأ ا تت تادتتناأ تت قتاقنا لتتي،اا،ود ق ههتت 
ا،اوتج ألتت اأ اقهعتت مقمف عتت م نل  تتريل قن  تتاركل قن صتتللل نال ألتتقاقنتت وني قن جا تت  تصتترف
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا.دنايرفاف أل اقن و اقنس ولأللاو ألراقنس ولأللا)قنل ألسلادن  اوقن اضر  افيرقفأل (ادسا  لألل

ــزام  :اثالثــ  ــع الت ــدول الســاحلية منهــا أو الحبيســة والمتضــررة يق ــع ال ــى جمي ــاعل ــي  جغرافي ف
 سلوكها.

اوإ اتعرضتتتفا،يجتتتلاعلتتتتاقنتتت و اعتتت مادخ نةتتتلاقنن تتت ماقن تتت    ياقنتتت  ايلكتتتااقن نط تتتل
د  شتترت  ادتتناا تتلاوكتت  ماونأللاقن     ألتتلاعتتناأ ات صتتألراي تت ادتتناف    تت ،استت قمات تتفا انل ستتا

أوايع لتتتتت  اا،أواأشتتتتتخ صاخ ضتتتتتعألنان  يا تتتتت ا،أواووتتتتت قمادستتتتتا للا ألتتتتتراوك دألتتتتتلا،وك دألتتتتتل
دتتت اقن  تتت هئاقن  تتتر  اب ألثتتت قاقحدتتتااقن التتت  اال،اوداة تتتا(2)اقنتتت ونيب تتت ايطتتت بقاقنن تتت ماا،نلستتت ب  

 
 .473 .ص .قنعربألل قنن ضل هق ا:قن  هر  .الفضاء وقانون  الدولي ال وي  القانون  .ل تلش ف  ي إبرقهألا -(1)

 .ا215قن رف اقنس بق.اص.ا.النظام القانوني للمنطقة الدوليةاع  اقن  ه ادل  هادل  ادل  ه.ا-(2)
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و اقنتت ونياوقنن تت ضاب ناعتت ا،قن اعل تتلاب صتتلللاقنستتلااوقحدتتناقنتت ونألألنا،وا قعتت اقن تت    اقنتت وني
ا.(1)اوقناة هااقن ا  ه 

لمية األغراض: رابعا  .Peaceful Purposes الس  

اوتت   ،قن لتت   ن تت    ا قنث نتتو قن التت   قحدتتا دتت ت ر فتتي قناةتت وض أثنتت م ف قنختت ا ثتت  
ل ألل قح تترقض" ع تت   اتةستتألر اث ثتتل قن ن ا تت م أثنتت م وبتتر م ف  يكتت ، قتة األتتل فتتي قنتت ق ه  "قنستتّ 

اأ  ا تتترىا ، قنل ألستتلادن تت اوقن اضتتر  افيرقفألتتااقنن دألتتل قنتت و  أ لتتل ف   تتفا،(2)اف ريتتل قتج هتت م
اق ستتاخ قم قن فتت ه بعتتث فستترم وتتألن فتتي قنعستتكريل،اقح  تتطل أشتتك   ف ألتت  لي تت  ا قنل تتر
ل ي ابتت اي يل تتر و  قنع قاألتتل، قح تترقض مقم قنعستتكريلاقح  تتطل ف تتط ل تتري ا أ تت ه علتتت قنستتّ 
ه قنتت   قن عألتت   أ  ا إنتتت نتت و ق دتتن ث نثتتل دج  عتتل ومه تتف،اقح  تتطل اكتت   إمق دتت اب  ف تته ي لتت  

ايةرضتت   قناتتيا،قح ختترىا وق نازقدتت ماقن التت   قحدتتا دألثتت ق دتت  ت قف تته د ى ه ا ،سل أل اا د     ط
افتتي قنتت ق هابتت ن عنت ،قنع قاألتتل قح  تتطل ف تتط هتتي قن ل تت    قح  تتطل أ  ا أ  قنتت وني، قن تت    ا
افتت مماقن ن ا تت م هتت   خاتت م وفتتيدتتنادألثتت قاقحدتتااقن التت  ،اقنث  ألتتلااقن تت ه  دتتن قنرقبعتتل قنة تتر 
ف وألتتو دةا وتت ا، قنجتت   بتت ب نا   تتي ف  يكتت  قتة األتتل ااتت تادنط تتل قستتاخ قم ضتترو   علتتت  صتت 
ل ألل قح رقض في قن ل   ه أ  هو ا دنا، ألره  هو ا قنسّ  اقنصأليل.اب    قن  ص ه ه ا د  ت ل ّ 

 اتتلاوب ضتت  او تتراكتتلا اب اجتت ا ن اع اا،اتترق ينأصتت  ماقنج عألتتلاقنع دتتلانألدتتااقن التت  ا واتت   
إماأنزدتتتفاك فتتتلاأعضتتت ماا.قح  تتتطلا ألتتتراقنستتتل أللان ألعتتت  اقن لتتت  اوقن لألطتتت ماوبتتت يناأ ضتتت  

إنتاقنع تتلاوقناعتت و افأل تت اا24فياهو ت  ا ،1969نسنلاا2652قن جا  اقن ونيافياارق ه ا ااا
 

اب ناقن ع ه قم علت قن  اعل قن و  ه   بخص صا،إشك   ح  وف ه   ثا ودنا-(1) اقنخ صل اقن  ار اقن ونألل، ارقك
ا ااقن  ض تا ه ق ع نجف ن نا قإلالأل ألل، ق هع مقم بعثافألها س رم قن   قنجن ب، قن طل صيخ ا فأل   إ نإل س  ألل،

ق  راانل ع بابأسره . دل   قعا   ه وا،اقن نط ل في إالأل ألل قهع مقم أ  برفض  ،ا1959 نسنل قنجن بي قن طل دع ه  
 .ا1959دناقتة األلاقن طلاقنجن بياا(4)قن  ه ا

  .158.ص س بق،قنا رف .اقنوالمحيطات البحار لقاع الدولي القانون  حكامأ.اقن   ل دل   إبرقهألا -(2)
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ا، ينألتتتلانل ونتتتلاقنستتت ولأللنا تتت  ادنط تتتلااتتت تاقن لتت  اوقن لألطتتت ماختتت  جاوتتت وهاقن  يتتلاقنا،بألن تت 
 لتت اا،ات  ألتت قااوكلاقح  طلاقنعسكريلاقن ستت  لانلاتت تراقنتت ونيا،بعأل  اعناأ اس  قاتسلحا  و ا

ثتتااأ هفتتفا،اقتة األتتلاهونألتتلاتل تتراكتتلاأوفتتهاقستتاي  ااألعتت  اقن لتت  اوقن لألطتت ماعستتكري اا قبتترقم
ا.1970ه استتتنلاقن ع تت اافتتياهو ت تتت اقنخ دستتلاوقنع تتترينا2260اتتترق قااآختترا اتتتااارق هتت اقنستت بقا

وب  ف تتهاتتتاافتتاحابتت باقنا األتت اعلتتتادع هتت  او تتراوضتت اقحستتلللاقنن ويتتلاو ألرهتت ادتتناأستتلللا
علتتتااتت تاقن لتت  اوقن لألطتت ماوفتتيابتت يناأ ضتت  ،اوقناتتياتتتااعرضتت  انلا األتت اا،قنتت د  اقن تت دل

ا18،افيانن  اود سك اووقشنطن،اوأصتت لفا  فتت  افتتيا1971فألةر اا11دناف  لاقن و افيا
 تتألااأواتضتت اأ ابأ ا ات اا،تع  ماقن و اقحيرقفاب  فلاقن  ه اقحونتادن  ا،اإم1972د  ا

أواتختتتتزينادثتتتتلاهتتتت  اا،علتتتتتااألعتتتت  اقن لتتتت  اوب ين تتتت ا،أستتتلللا  ويتتتتلاوأستتتتلللاقنتتتت د  اقن تتتت دل
وب  فتتلاتةستتألراقن تت ه اقنث  ألتتلا.ا(1)قحسلللاأواتجربا  افتتيادثتتلاهتت قاقنجتتزمادتتناقن لتت  اقن ونألتتل

 
اقنع لأل ماقنعسكريلاح  طلاقساث   اقن نط لاقن ونألل،اف مماقن  ه اوتجن  اانألضرق اقناياتااا-(1) دناق تة األلاا(88)ل ث  

االدكتور صالح الد ن عامر أللا".اوإارق اه قاقننصاك  ايرق انانصاعلتاأ :ا"اتخصصاأع نياقن ل  انأل رقضاقنسل
اقنج  يلا:بأ ه اق ااص هيل اقح  طل احوفه انل ل  ااا،ض   ل اقنلألل ا ألر اقنثروقم اقسا   فاوقساي   اع لأل م ض ن

ا.ا329.اقن رف اقنس بق.اص.االقانون الدولي للبحارق  ر:اص  اقن يناع در.ااوقن لألط م.
اي ك ا اأبو الوفا الدكتور احمدك   دناق تة األلاوقضحاب أ اتخصألصاأع نياقن ل  ااا(88)،ابأ ا صاقن  ه 

اقحس يأللا اتلر  ادثل اقن ل  ، اأع ني افي اقنعسكر  اقنن  ط اأوفه اك فل اتلريا ايعني ا  امني ان ن نأل رقضاقنسل ألل،
ماعسكريلافياأع نياقن ل  ااقن لريلت،اأوا  لاقن  قماقنعسكريلابلرقا.اوإ   اي  كناأ اي ا او   هانأل  لاد   سلاع لأل 

ا اقن ف . اأب  اقو   اق  ر: اقن نط ل. ان  ق ه اقنسل ي اق ساي   اعلت ات  ثر اأ  اد  كن اعسكريل، اأ  طل الوسيط في وأيل
ا.ا1.اه دشا ااا341.اص.2004.اقن  هر :اهق اقنن ضلاقنعربألل،ا4.اط.القانون الدولي العام

ناياد  كناأ ات س لاضر قااب  تاقن ل  اوقن لألط م،اوم او لنا رىابضرو  اأ ا ةرقابألناقح  طلاقنعسكريل،اق
بص   اد  شر اأوا ألراد  شر ،اوبألناقح  طلاقنعسكريلاقناياي  كناأ ات خلافياإي  او  يلاقحدناقن  ديانل و او ا

 ت ل كاأ اضر اب ن نط لاقن ونألل.
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باتةجألريتتل،اأوا  تتراأستتلللاأواتخزين تت ،اعلتتتاأ افتتزمادتتناأفتتزقمادن  ايل تتراإا دتتلاأ اتجتت  ا
ا.(1)اوقن لألط ماألع  اقن ل  ا

هو اا،وهتتت اقستتتاخ قماقن نط تتتلانأل تتترقضاقنستتتل أللا،أاتتترماق تة األتتتلاعلتتتتاد تتت أاأس ستتتي
اقنستت ولأللادن تت او ألتتراقنستت ولأللاقنل ألستتلادن تت اوقن اضتتر  افيرقفألتت ا ألرهتت ادتتناا تتلاف ألتت اقنتت و 

،او ايكتت  ااتت تا(2)اقنن ويتتلون نيا ايج  اقساخ قماقن نط لاإلفرقماقناجتت  باهو ات ألألزابألن  ،ا
ا.(4)اقن ونيوه اد اي عا راشري ااأس سأل ااناعزيزاقناع و ا،ا(3)اقنعسكر اقن لرادنط لانلان فزا

 : البحث العلمي البحري.خامسا

قن نط تتلاصتت وأللاقن ألتت ماب ن لتتواقنعل تتياقن لتتر افتتياا،أعطفاق تة األلانلسلطلاقن ونألل
نأل رقضاقنسل أللاونص نحاقإل ستت  أللاف عتت م،اون تت اأ اتتت خلافتتيااوف  ااا،وقن  ق هاقن  ف ه افأل  

قن نط تتلاا اتع تتلاعلتتتاتعزيتتزاإفتترقماقن لتتواقنعل تتياقن لتتر افتتيأقنع  هاقن ع  ان  قاقنيرض،اوا
ا تتتجعه،اوت تتت ماب نانستتتألقاو  تتتراقنناتتت اجاوت ضتتتأللهاعنتتت د اتاتتت فرانتتت ي  اقن عل دتتت ماوف تتت ااوأ ات ا
ا:(5)انآلتي
وت تتجأل اقناعتت و افتتياقن لتتواقنعل تتياقن لتتر ابتتألناعتت دلياا،ق شتتارق افتتيابتترقدجاهونألتتل .1

اع دلياقنسلطل.الةلاقنس ولأللاوقنل ألسلادن  ،اوك قاااقن ل ق اقن خا
 

.اف دعلاد ن هارسالة مقدمة لنيا شهادة الماجستير قي  او هيل.اقساخ قماقنط الاقن  يلانأل رقضاقنعسكريلاوقنسل ألل.ا -(1)
 .ا31.ا.اص2012دع ر :اكلأللاقنل  قاوقنعل ماقنسأل سألل،ا

هق اقنةجرانلن رااا.الدولية والمعاهدات المدخا الدولي القانون  في  محاضراتاقسكن   ؛ادل  ا  صراب  زقنل.ا أو  ا-(2)
ا.ا191.اص.1998وقنا  ي ،ا

الم لة المصرية للقانون   عثاقنن قوياقنعسكريلافياقن     اقن ونياقنج ي انل ل  ا«.ا ش هاع  فاقنسأل .ا»اه قسلانا-(3)
 .ا93-91اص:ا.اص.1990،اا46دجل اا.الدولي

 .ا2012ااقحو  ك    ا  18في قنص ه   67 / 113 اا: قنع دل قنج عألل ارق  دن  (11)قنة ر  ق  ر -(4)

.اقن  هر :اهق اقنن ضلاقنعربألل،االعام: الكتاب الرابع قانون البحارالوسيط في القانون الدولي سأل اإبرقهألااقن س اي.اا-(5)
 .ا207-206ااص:ا.اص.ا2012
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قنع تتتلاعلتتتتاتطتتت يراقن تتترقدجاعتتتنايريتتتقاقنستتتلطلاوقن ن  تتت ماقن ونألتتتلاقحختتترىاوستتتلا .2
وقنتت و اقحاتتلات تت د اا تت اوقن اضتتر  افيرقفألتت قنل ألستتلادنااق ااض م،ان نةعلاقنتت و اقنن دألتتل

 ت ن ن فأل اب ص :
ات جأل اقساخ قماقنع دلألنادناتلياقن و افياقن لوافياقن نط ل.*ا
 ا  راقننا اجاوقحبل كاوقناللأل ما  رقافع  اعنايريقاقنسلطلاأوا ألره ادناقنطتترقا*ا
اقن ونأللاقنضرو يل.  
فنتت  اقن لتتواوتط أل  تتته،اوت  يتتلااتت  قت ااعلتتتااوعل تت ماقنستتلطلت  يلاعل تت ماتلتتياقنتت و ا*ا

اعلتاقن لو.
 : نقا التكنولوجيا.سادسا

يجتتلاعلتتتاقنستتلطلابةعتتلاقناطتت  اقنعل تتياوقنا ن نتت فيافتتياق ستتاي  اقن لتتر انل نط تتلاااااااا
اأ اتاخ اقإلفرقمقماوقنا قبألراقنضرو يلاقن  دلاوف  ان تة األلاوهي:اا

قنعل ألتتلاإنتتتاقنتت و اقنن دألتتلاوت تتجألع  ابلألتتواتستتاةأل اقنن تت ضابن تتلاقنا ن ن فألتت اوقن عرفتتلاا_1ا
ادن  اف أل اقن و اقحيرقف.

ي تتت اعلتتتتاقنستتتلطلاعتتت تقا  تتتلابتتترقدجاقنا ن ن فألتتت اإنتتتتاقن  سستتتلاوقنتتت و اقنن دألتتتلابصتتت هاا_2ا
،اوتع تتلاعلتتتاق  ت تت مابا ن ن فألتت اقن  سستتلاوقنا ن ن فألتت اقن للألتتلا(1)اقن نط تتلقح  طلافيا

قنةرصتتلانلعتت دلألنادتتناقن  سستتلاودتتناقنتت و اقنن دألتتلانلاتت  يلافتتياانل و اقنن دألل،ادتت اإت وتتل
ا.(2)اقح  طلقنعل ماوقنا ن ن فأل اوق شارق اقن  دلافيا

ا
ا

 
 قن  سسلاهياقنسلطلاقنايات  ماب ح  طلافياقن نط لابص   اد  شر .ا-(1)
ا.ا1982(ادناقتة األلاقحدااقن ال  ان     اقن ل  اا144قن  ه ا)ا-(2)
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 البيئة البحرية. حمايةالتوفيق بين األنشطة في المنطقة و : سابعا

ن ج  عتتلادتتناقن تتروطاقناتتياا، تت مافتتياقن نط تتلار ماق تة األتتلابخضتت تاقن ن تتآماقناتتيات اااااااا
ا:(1)اك نا نيلازماعن اد   سا  اقن و انللة ظاعلتاقن ألئلاقن لريلاوهياتا

ب رقعتت  اا قعتت اقنستتلطلااو هنتت ااا،ن تت قاقنجتتزما تت ماقن ن تتآماأواتث تتفاأواتتتزق اإ اوف تت اا ات ا -1
وأ   ا  اوإفرقمقت  .اويجلات  يااقإلشع  اقن قفتتلاعتتناقإلا دتتلاأواقإل قنتتلاأواقناث ألتتفا

الان ألهافياو نلاوف هه .د اق واة ظاب س الاهقا لان
فتتياقن  تترقما،اعألتتقاقن  وتتلاقن ونألتتل كتتناأ ات ا ن اإ   ماقن ن آمافياقحدتت كناقناتتياي اي ا -2

 قن لريلاقن عارفابأ   اف هريلاأوافياأد كناقنن  طاقن كثفانلصأل .
د اإبتترق امنتتيابع دتت مادن ستت لانضتت   اا،  ماو  اقن ن آمادن يقاس دليجلاأ ات ا -3

 وقن ن آم.س دلاكلادناقن  ولا
 ثراعلتتتاتعألتتألنا ات لياه  اقن ن تتآمابلتتراإالأل تتياختت صاب تت ،اك تت اأ اوف ههتت ا ايتت ا -4

 و وهاقن لراقإلالأل ياأواقن نط لاق ااص هيلاقنخ نصلاأواقنجرفاقن    .ا
اساخ ماه  اقن ن آمافياقح رقضاقنسل أللاف ط.ت ا -5
ظاعلتتتتتاقن ألئتتتتلاقن لريتتتتلانللةتتتت ا،ت ةتتتتلاقنستتتتلطلاقن ونألتتتتلاقنل  يتتتتلاقنضتتتترو يلاوقن طل بتتتتلواااااااا

ا:(2)اقآلتيدناقآلث  اقنض   اقناياا اتن أاعناقح  طلاومنيابإت  تاا،نل نط ل
  هاقن ألئلاقن لريل،اوقنس راعلتاقإلا  ادن  اوقنسألطر اعلأل تت ادن اقنال كاوقحخط  اقنايات اا_1

ا.(3)اوا ع  فياو نلا

 
 .ا211-210اص:اا.اقن رف اقنس بق.اص.ون الدولي العامالوسيط في القان سأل اإبرقهألااقن س اي.ا-(1)
 .ا1982(ادناقتة األلاقحدااقن ال  ان     اقن ل  اا145قن  ه ا)ا-(2)
اقننةطاا-(3) ا  الل افإ  اا" برستيج "نإلش    اسنل ا  ف  ر اا2002وفياش ر انل هكاأ را   اتعرض   فياعرضااوعلتاإثر

 قننةطاأهماإنتاتل يوادعا رانلس قولاقحو بألل.ادن  اك أل مادعا ر ادنا قنس قولاق س   ألل،اتسربف
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نلتت قاأ اضتتر ابتت نثرو اقنن  تألتتلاو  يتتلاووةتتهاقنثتتروقماقنط ألعألتتلانل نط تتلاودنتت اواتت تاأواإا_2
ا.(1)اقن لريلوقنلأل ق أللا
اقإلفتترقمقمادتتن عتت ه علتتت 1959 نعتت م أ ا  كاألكتت  قتة األتتل قشتتا لف د  ثتتل،  لتت ا وعلتتت

ف قنتت و ، بتتألن قناعتت و ا وت تتجأل  قنعل تتي قن لتتو وريتتل تضتت ن قناتتي ات تت ه  وفتت باعلتتت فنصتت 
اوإت وتتل قنجنتت بي،اقن طتتل  تتلدنط فتتي تجتتر ا قناتتي قنعل ألتتل وقن تترقدج قنخطتتط ب تتأ  قن عل دتت م

يتتلوب ا عتت اق هو ا قن لتت ك عتتن قنن تجتتل وقن عل دتت م قن أل  تت م اب حوكتت م قنا ألتت  ونضتت   ات دتتل، لرّ 
 قن طتتل دنط تتل إهق  اعتتن دستت ونل هونألتتل دن  تتل  ألتت ب ستتلّ ا فتتي ،ق تة األتتل وضتتعا   قناتتي

 - ا  كاألكتت أ قتة األتتلافتتي ق سا تت  يل قحيتترقف- قنتت و  دتتن ن ج  عتتل قنلتتق أ عطتتي،اقنجنتت بي
 قن خ نتتل قنج تتل قنتت و اهتت   ت عتت  ا بلألتتو قن نط تتل، هتت   أ لتت م ف ألتت  فتتي تةاتتألش بع لألتت مانل ألتت م
ا.(2)قنجن بي قن طل دنط ل في قح  طل وإهق   ،قن رق ابصن 
 .tCommon Managemen اإلدارة المشتركة: ثامنا

 قتة األتتل ضتتعاهوا قنتت   قن تت    ي قنن تت م في،اوقضح ب كل قن  اركل قإلهق   دة  م بر 
ف ف تت  قن لتت  ، اتت ت دنط تتل فتتي قنتت و  أ  تتطل نان تتألااف  يكتت  (ايجتتلاعلتتتا146قن تت ه ا)  صتت 

فتتياق سا  تت فاوق ستتاي  اوق ستتاث   اأ  تتطلاباقنستتلطلاقتختت ماقناتت قبألراقن  دتتل،افأل تت اياعلتتقا
عتت اقن نط ل،انضتت   اقنل  يتتلاقنةع نتتلانللألتت  اقن  تتريل،اوعلتتتاقنستتلطلاأ اتع تتلاعلتتتاقعا تت هاا قا

ا.اا(3)اقنصللود ايرت طاب نيادنادع ه قماهونأللامقماا،قن     اقن ونياقن  اا

 
دن ا  ماداع ه ان ل ونلاصأل  اهاصأل  لاتا مماد اا،هق ماو  اقن ة  ماقنا لأل  انلضر بأل اأ هافياقنسن قماقحخألر اا-(1)

  ف لاعناقناط  اقنا ن ن فياقن  اإنتاف  لاد او  هادنا ف هألل،اض عفادناقن خ يراقناياا ،اد اأساج ادناأضرق 
 ص حاياعرضان  اقإل س  .أ

 .ا1959اأ ا  كاألك  قتة األل دنا 9)،8،ا (7قن  قها :ق  ر ع ل   ويري ل ق سا   يل ب حيرقف قن اعل ل قحوك م و   نل زي ا-(2)

 .ا209.اقن رف اقنس بق.اص.الوسيط في القانون الدولي العامسأل اإبرقهألااقن س اي.اا-(3)
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او ا بتتل تن تتألا علتتت يع تتل ،د تتاركل إهق     تت م إ  تت م إ  ا قن تت    كتتني ا دخاصتتر ب تتكل
انضتت    ف هريتت اا شتتري اا ي عتت  ا قن  تتار ، قناتترقك دنتت يق فتتي قن  فتت ه  قن تت ق ه وإهق   ،قح  تتطل
قن ا ألتتز اواا ف ألتت اقنتت و اقنستت ولأللادن تتا اتت  قمزاوهتت ادتت اي تت ااف عتت م، قإل ستت  ألل دصتتللل تل ألتتق

امقم قنتت و   نتت ت ا أ  قن  تتاركل قإلهق   شتتأ  نف تت ا،افيرقفألتت اوكتت قادج  عتتلاقنتت و اقنل ألستتل
ا.قن ن يق تلي ثروقم بن ل ق  ةرقه دن قن  ألر  ق ااص هيلقإلدك  أل ما

    .Benefits Sharing الفوائد مشاركة: تاسعا

 تت   افتتياقح  تتطلاأ ات اا،(اأ ادناوقاقنتت و اقنن دألتتل148 تة األلافياقن  ه ا)ار ماق
انلتت و  قنجيرقفتتي قن  اتت  عتتن قنن تتر بصتترف ،ف عتت م قإل ستت  ألل دصتتللل تل ألتتقوعلتتتاضتترو  ا

اقنن دألتتل قنتت و  وقواأل فتت م ن صتت نح خ صتتل درقعتت   م إيتتا دتت  ستت ولألل،  ألتتر أم ك  تتفاستت ولألل
ف تتياتلاتت جان تت قاقن صتت  ان تتياتعتت ضاقنة اتت ااقااص هقت  انضعفا  رقااا،قناياتااافياقن نط ل

ق ااصتت ه انتت ي  ،اف تتر ماق تة األتتلابضتترو  اأ ايتتاااقستتاي  اقن نط تتلاعلتتتا لتت ايتت عااتن ألتتلا
دناأفلاقنان أللاقن تت دللانج ألتت اقنتت و اقنن دألتتل،اونتت نيا جتت اا،ق ااص هاقنع ن ياوقناج   اقن ونألل

 كن تت اأ ات تتنحاإدك  ألتتلاقن ألتت ماب ح  تتطلافتتياقن نط تتلا(اا ااتتر ماأ اقنستتلطلاي ا152أ اقن  ه ا)
ا.(1)اقن و وأ اتن رابعألناق عا   ان   ا

 قنة قاتت  د تت  كلادستتأنل إنتتت قإلشتت    ،1959انعتت م أ ا  كاألكتت  قتة األتتل أ ةلتتف وتتألن فتتي
 قنتت و  قناتتزقم علتتتابتت ننص وقكاةتتف قنجنتت بي، قن طتتل دنط تتل فتتي قن تت ق ه قستتاي   دن قن  اأتألل

 ونعتتل ا،ا-قن اتتف منتتيافتتي قن رفتت   قن وألتت   قنة اتت  - قنعل ألتتل قحبلتت ك  اتت اج ب  تت  كل قحيرقف

 
 .ااااااااااا434.اص.1989-1988قن  هر :اهق اقنن ضلاقنعربألل،اا.1.طا.بحارالقانون الدولي للقو  اأب اقن ف .اا-(1)
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 قإلدك   م ت قفر نع ما  رقاا،اقن نط ل ه   في قن  ف ه  قن  ق ه األ ل إه ق  ع م إنت يرف  مني
ا.(1)اقنةار  تلي في ن ني قن  دل

قنصتتت ه  ااعلتتتتات صتتتأللاقن جلتتتزا(اأ اتضتتت اقنج عألتتتل،ابنتتت ماا151/10وتتت هماقن تتت ه ا)
نلاع يثاأواتاخ ا ألتترامنتتيادتتناتتت قبألرااعلتاأس ساد    انجنلاقناخطألطاق ااص ه ،ا   د اا

 افتتتتتيامنتتتتتياقناعتتتتت و ادتتتتت اقن كتتتتت  ماقن اخصصتتتتتلا تتتتت اب اا،قن ستتتتت ع  اعلتتتتتتاقنا ألتتتتتفاق ااصتتتتت ه 
ستتتتت ع اقن لتتتتت ق اقنن دألتتتتتلاقناتتتتتياتاعتتتتترضاوصتتتتتألللاصتتتتت ه قت  اأوان تتتتتيات اا،وقن ن  تتتتت ماقحختتتتترىا

 األجتتتتلانلتتتت وكاق خةتتتت ضافتتتتياستتتتعرادعتتتت  اأوافتتتتياوجتتتتااا،  اخطألتتتتر قااصتتتت هي ت  اآلثتتتت  اضتتتت 
عتتناقح  تتطلافتتياقن نط تتل،ااقنص ه قمادناهتت قاقن عتت  ،اب تت  ادتت ايكتت  اهتت قاق  خةتت ضا  تجتت اا

وت رتاقنسلطل،اعن د ايطللادن  امني،افياإفرقماه قس ماعناد  كلاقن و اقنايايلا تتلاأ ا
ا.(2)او اودس ع ت  افيات ألة  اق ااص ه ات   اقحش اتأثألرقابيأللات لأللادص ع   اإنتاأه ت

 : الغاية من استغالل المنطقة.عاشرا

ت تتت فاأ  تتتطلاق ستتتاي  افتتتياقن نط تتتلاإنتتتتاهعتتتااقنان ألتتتلاقنستتتل أللان ااصتتت هاقنعتتت ن يا
ا:(3)اأفلب ناع و اقن ونيادناأفلاقنان أللاقن  دللانج أل اقن ل ق اقنن دأللادناا،وقنن  اقن ا ق  ا

اط ل.تن أللاد ق هاقن ناا/1ا
دتتتتت ادرقعتتتتت  اقناستتتتتألألراقنةعتتتتت  اا،إهق  ادتتتتت ق هاقن نط تتتتتلاإهق  ادنا  تتتتتلاوآدنتتتتتلاو شتتتتتأل  ا/2

 ن   هئاقنلةهاقنسل ألل.اوتجنلاأ ات  يراوف  ااا،نأل  طلافياقن نط لابطري لافع نل

 
 قنص ه اا60/ا47:ا اا قنع دل قنج عألل ارق ا دن قنث  ألل قنة ر  أيض اا ق  ر ، 1959نع م أ ا  كاألك  قتة األل دناا(3)اقن  ه  -(1)

 .ا2005 قحو  ك    ا 8 في

ا.اا209.اقن رف اقنس بق.اص.ي العامالوسيط في القانون الدول سأل اإبرقهألااقن س اي.ا-(2)
 .ا210.اقن رف ا ةسه.اص.االوسيط في القانون الدولي العامسأل اإبرقهألااقن س اي.اا-(3)
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ت ستتتأل افتتترصاقن  تتت  كلافتتتياهتتت  اقح  تتتطلاب تتت اياةتتتقابصتتتةلاخ صتتتلادتتت اقن تتت هتألناا/3
 (.148(اوا)144)
 ن  ار ان  افألهاص نحاقإل س  أللاف ع م.تن أللاقنارقكاقا/4
 ي ه اتتت قفراقن عتت ه اقن ستتاخرفلادتتناقن نط تتلاوستتلاقنل فتتلابتت  اارق ادتت اقن عتت ه اا/5

 قن ساخرفلادنادص ه اأخرى،اناأدألناقإلد قهقمان سا ل ياه  اقن ع ه .اا
 يتتتت ه اقنةتتتترصانج ألتتتت اقنتتتتت و اقحيتتتترقف،ابيتتتتثاقنن تتتتتراعتتتتنا    تتتت اق فا  عألتتتتتلاا/6

 تت   افتتياتن ألتتلادتت ق هاقن نط تتلا،انا اس ولأللاأواو ألستتلاأواد اع  اقنجيرقفيوق ااص هيلا
 .اا(1)اقن نط لفياا  طلنألودن اأ اقوا   افيا

قنع تتلاعلتتتاتتت فألراأستتع  اع هنتتلاودستتا ر ،اودجزيتتلانل ناجتتألناودنصتتةلانل ستتا ل ألناا/7
انل ع ه اقن ساخرفلادناكلادناقن نط لاودنادصتت ه اأختترى،اوتعزيتتزاقناتت ق  اقنط يتتل

 قحفلابألناقنعرضاوقنطلل.
دتتناقآلثتت  ااوخ صتتلاقنل ألستتلادن تت اوقن اضتتر  افيرقفألتت اقنن دأللاأللانل و ل  يلاقن ونقنا/8

قنضتت   اب ااصتت هه اأوابلصتتألللاصتت ه قت  اقنن ف تتلاعتتناق خةتت ضاستتعرادعتت  ،اأوافتتيا
 وجااقنص ه قمادنامنياقن ع  ،اب   اق  خة ضاقنن تجاعناقح  طلافياقن نط ل.

نتتتاقنتت و اقنن دألتتلاإقنستتلطلافتتياقإليتترقهقماو  تتلاقنا ن ن فألتت اإنتتتاقن  سستتلاوااد تت  كلا/9
اك  اه ادنص صاعلألهافياق تة األل.قنل ألسلادن  اوقن اضر  افيرقفأل ا

 Sustainable Utilization. الم ستدام االستخدام: الحادي عشر

ان دن يق قساخ قم دسأنل أث  م اقن ينألل اقن  يل او وه اخ  ج اقن ل  ، ال ونلأع ني
اف  اا س قم و ّ ا علت ،وقن   لل قنل نأللاقن  ريلاق واأل ف م ت ل ي بطري ل ،ود ق هه قنس ولأللا

ادة  م عن صر ض ن ت خل   قن سأنل ه  اأ  ا قن ق سألن بعث يرىا وألن فةي قننط ق، وقس 
 

 .ا170قن رف اقنس بق.اص.ا.أحكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات إبرقهألاادل  اقن   ل.ا-(1)
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اقنارقك" دة  م بألن وثأل ل صلل وف ه إنت قآلخراقن عث صل اخ ا"،انإل س  ألل قن  ار  قنارقك"
ادة  م أ  ا يرىا قن   Kiss قحسا م ه  م ودن قن  سا قدل،اقنان ألل ودة  م "نإل س  ألل قن  ار 

اإنت و  له د  ترقك علت ب نلة ظ ياعلق دة  م قحس س في ه ا ،"نإل س  ألل قن  ار  قنارقك"
ا(1)اقن  هدل قحفأل   اع اي اوا، اقن  هدل اقحفأل   اوق اقنن  مافا  اعن اقنن شئل اقن ة هألا ادن زمق

،اوأك ا1972سا ك  ناانع ماا يك ن فياقن وني،اوا اصألغاه قاقنلقاحو ادر افياإع  ق
ا انع م ا ي  اد ت ر اقعارف اك   ادنه، اقحو  اقن   أ اا1992علأله اقنث نواافياب ني ا.قن   أ

 قنعن صرادن وقو قاا ي ع  ا قن  سا قدل قنان ألل دة  م أ  ا إنت مهل قن   Wolfrum وقحسا م (2)
 .(3)ا"نإل س  ألل قن  ار  قنارقك"  من ة اقن   ل

اقناتترقك دنتت يق قستتا قدل نضتت    تردي قناي،اقحوك م دن قنع ي  علت   ف أ  ن  كناوي ا
قن  تتار ا قناتترقك" دة تت م إنتتت أشتت  م قناتتي ،قن ونألتتل ن تة األتت م تللأللنتت    ختتا دتتنا،قن  تتار 
اأشتت  م ف تت .ا(4)ايققن نتت  هتت   فتتي وقن   لتتل قنل ضتتر  قحفألتت   دصتت نح ودرقعتت  "،انإل ستت  ألل

و اقنستت ولأللاو ألتتراقنستت ولأللاقنتت ف أل ا قنازقم علت ،1982قحدااقن ال  ان     اقن ل  ااقتة األل
ادتتناقن لريتتل  ألئتتلنل فع نل و  يل نض   ،اقن  دل قنا قبألر ب تخ م)قنل ألسلاوقن اضر  افيرقفأل (ا

لطلاوأنزدتتف قن لتت  ، اتت ت أ  تتطل قنن تجتتلادتتن،اقنض    قآلث   اب عا تت ه قن لتت   ن تت ت  ونألتتلقن قنستت 
 وتن ألا   ،قن نط ل ن    قنط ألعألل قن  ق ه ووةهال  يلن ،قن ن س ل وقإلفرقمقم وقح   ل قن  قع 

 
(-1)

 David Kenneth Leary. International Law and the Genetic Resources of the Deep Sea. 

Op.cit. p.100. 

اقنث نوادناإع  ا ي   -(2) ا"يا فلاإع   اقنلقافياقنان أللاوقنان أللاعلتب أ اقن ألئلاا،ينصاقن   أ ايلي: واتايةياا،د 
 ".ب كلادنصفاب  واأل ف ماقإل   األلاوقن ألئأللانألفأل  اقنل نأللاوقن   لل

(-3)Rüdiger Wolfrum. Common Heritage of Mankind. Oxford University Press. Novembre, 

2009. p.p. 22-23. 

وسلاقن  ض تاقن اعلقابل  قاقحفأل  اقن  هدلادللا    ،اح اقحفأل  اقن  هدلافيا  راقن عثانألزان  اشخصأللاا -(4)
 .علتاكلاد انألزادل أللاحو اأيض اااوينط قامنيا    ألل،ا
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ف ك تت ا.(1)اد ستتا قدل بصتت     دصتت نح درقعتت   ضتترو   علتتت  1979نعتت ماقن  تتر قتة األتتل  صتت 
 وأكتت  م،اقستتاخ قدهوا قن  تتر قسا  تت ف بأ  تتطلاتق ضتتط  أثنتت م ،وقن   لتتل قنل ضتتر  قحفألتت  

 نان تتألا دن ستت ل إفتترقمقم ياضتت ن ،هوني    م بإ   ماق تة األل في قحيرقف قن و  قنازقم علت
 قن تت ق ه هتت   وإهق   ودأد  ، دن ا  ل ا علت تن ألا  ابيرض ،نل  ر قنط ألعألل قن  ق ه قساي  

ا.(2)اد سا قدل إهق  
ادتتن أ  تت اقتختت مادج  عتتلا أ ا  كاألكتتا دع هتت     تت م فتتيا ثتتل،  اد ا  لتت ا علتتت  جتت ك تت ا

اإخضتت تايريتتق عتتن،األ  عل قنلة ظوا قنجن بي قن طلادنط لالقسا قد إنت ت  ف قناي ،قنا قبألر
اعلتتت قنعكستتي حثرهتت  د ستت ق نا ألتتألا،اقن نط تتل هتت   فتتي ب تت  قن ألتت م  ي زدتت ا قناتتي قح  تتطل دخالتتف

ا.(3)اب   وقن رت طل علأل   قن عا    قن ألئألل  اوقنن ا ،أ ا  كاألك  بألئل
ياطلتتلاا،تأسألستت ااعلتتتامنتتيافتتإ اإهق  اوتن تتألاادنط تتلا"اقناتترقكاقن  تتار انإل ستت  أللا"وا

دتتنايتترفاف ألتت اقنتت و استت قماك  تتفاستت ولأللاقوا ألتتراستت ولأللااوو  يتتلاهونألتتل،اإهق  ادستتا قدل
)د ثلتتلافتتيادج  عتتلاقنتت و اقنن دألتتلاقنل ألستتلادن تت اوقن اضتتر  افيرقفألتت (،اإهق  اع   ألتتلا   دألتتلا

 دص نحاقن  ريلاف ع ماو نأل ااونألفأل  اقن  هدل.وسلأل ل،اتض ناتل ألقا
 : نظام االستثمار الرائد.عشر الثاني

ن ااقن ضتت اوقنتت  ايتت اا،1982عا رادتتنادلل تت ماق تة األتتلا(اقن  اي ا2ص  اقن رق ا ااا)
دتتناا ص ابهامنياقن ساث راقن  ايا كنادناقسا   فاف   تت ااوقن  اي اا،قن     يانل ساث راقنرقا 

 لاهخ  اق تة األلاوألزاقنانةأل .اوا اقعا رماكلادنافر ستت اوق تلتت هاقنستت فألايااا،دنط لاقنارقك
 

 .1982ف  يك ا لقتة األ دنا(145)ا قن  ه  -(1)

دة  ماقنارقكاقن  ار ا»إي  باف   اكسأل ل.اوق  ر:ااا 1979.نع م قن  ر قتة األل دنا (11)قن  ه  دن قنخ دسل قنة ر  -(2)
 .ا362قن رف اقنس بق.اص.ا.م لة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية.اا«نإل س  أللافياقن     اقن وني

اا،ا 1988نع م قنجن بي قن طل في قن ع  ألل ب ن  ق ه قن اعل ل قنن  ي م تن ألا قتة األل دنا(8)اقن  ه  دن قنث  ألل قنة ر  -(3)
  1991) . نع م د  ي  بروت ك  ( أ ا  كاألك  ب ع ه   قن للق قن ألئل و  يل بروت ك   دن (3) قن  ه وا
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وقحشخ صاقنط ألعأللاأواق عا   يتتلاا،دناا أللاقن ساث ريناقنروقهاوقن  سس ماقنلك دأللا،وقن ن 
وأ ايكتت  ااتت اا،بلألوايك  اح ادن ااسألطر افعلأللاعلتافزمادناقن نط تتلا،قنا بعلان   اقن و 

،اوأ ايكتت  ا(1)اأدريكتتيدلألتت  اهو  اا30ع ه اعلتاقحاتتلاي ااد لي ااا1983ةياف  اا01أ ةقاا لا
 اتتت اقنتتت و اقن تتت ك   اعلتتتتاق تة األتتتلاب تتترطاأ ات اا،اتتت اتتتتااتل يتتت اقن طتتت تاأوادستتتلهاأوات ألأل تتته

ا:(3)ا،اوتلكااقن ساث رادج  علادناقن  قع اوهي(2)ا1/1/1983ا ل
اوقوتتت ادتتتناقح  تتتطلاقحونألتتتلاإ اب ننستتت لان طتتت تا، كتتتناتستتتجأللاأ ادستتتاث را قاتتت  اي ا -1

فياد   سلاقح  طلاقحونألتتلافتتياهتت قاا،ويك  اه قاقن ساث راه اص ولاقنلقاقن   ح
 قن ط ت.

اااااااااهو  اأدريكتتياإنتتتاقنلجنتتل،اك تت ايلاتتزمابتت ف اا2500.00يجلاأ اي ف اقن ستتاث راد لتتغا -2
اقنع تتلاد لتتغافزقاتتياد تت ق  ادلألتت  اهو  استتن ي اإنتتتاقنستتلطلاعنتت اقن  قف تتلاعلتتتاخطتتل

 قنخ صلاب  سا   فاوق ساي  .
 ايجتت  اقن  قف تتلاعلتتتاخطتتلاقنع تتلاقنخ صتتلاب  سا  تت فاوق ستتاي  اإ اإمقاك  تتفا -3

 فياق تة األل.اقن ونلايرف اا
ي دتت ادتتناتتت  يخاإخطتت  اقن ستتاث راقنرقاتت انلستتلطلاأ تتهاستتأل  أاا30 تتنحاتتترخألصاختت  اي ا -4

ستتتن قماأختتترى.افتتتإمقانتتتااي تتتااا5استتتن قماا بلتتتلانلاج يتتت ادتتت  ا5قإل اتتت جاقناجتتت   اختتت  ا

 
]ب.اا،ان ن  :اهق اقن الاقنعل أللا.الدليا الدبلوماسيش كرادل  هاوهأللاقن أل تي؛اعلياع  اقنلسألناع  اهللااقنع  بي.ا -(1)

 .ا502اص.ا.م[

ا.الم لة المصرية للقانون الدولي.ا«قنن  ماقن     يان  تاقن ل  اوقن لألط ماوب يناأ ض  ا» دل  اي سفاعل ق .اا-(2)
 .ا151-134اص:ااقن رف اقنس بق.اص.

 .ااا440.اقن رف اقنس بق.اص.االقانون الدولي للبحارقو  اأب اقن ف .اا-(3)
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 كتتنادتتنحاقناتترخألصانل  تتروتاأواح ادستتاث را قاتت اآختتراقن ساث راب إل ا جاقناجتت   اي ا
 .(1)اسن قما ه اعلتاب ماقإل ا جاقناج   اخ  اخ زا

(اقن للتتقا2نل تترق ا اتتاا)اتلازماقنسلطلاوك قاأف زت تت اقناتتياتختتصاقن ستتاث راقنرقاتت اوف تت اا -5
 احدااقن ال  اقنث نوان     اقن ل  .ب ن ثأل لاقنخا دأللان  ت راق

 السياسات التي تحكم المنطقة. الفرع الثاني:

قن ستتتاخرفلادتتتنااتتت تاقن نط تتتلاا،ستتتا  لا  تتت ماقسا  تتت فاوقستتتاي  اقن تتت ق هاقن ع  ألتتتلق
ت تت فافتتيادج ل تت اإنتتتاضتت   اتتت ق  اوس اةتته،اوأهتتااهتت  اا،ب ج  عتتلادتتناقنسأل ستت ماقنخ صتتل
ا.(2)اقن لريلع ماق وا   ،اوو  يلاقن ألئلااقنسأل س ما  لاقنا ن ن فأل اوسأل سل

بتتألنااك ألتترقاااقناتتياأثتت  مافتت  ااا،إ ادسأنلا  لاقنا ن ن فأل ادناقن س الاقن األ لاوقنلس سل
قناتتيا  ا تتفاأدتت مادتت ت راا،قنتت و اقنن دألتتلاوقنتت و اقن ا  دتتل.اوهتتيادتتناأهقاوأصتتعلاقن ستت ال

وو نتتتلاك   تتت اا، ستتتأللانلتتت و اقنن دألتتتلب عا   هتتت ااضتتتأللاأسا،قحدتتتااقن التتت  اقنث نتتتوان تتت    اقن لتتت  
.اإمابتت و اقنا نألتتلا اي كتتناقنالتت كا(3)اقن نط ل  دلانل أل مابع لأللاق سا   فاوق ساي  افيا
قناياتلا جابصتت   اخ صتتلاإنتتتات نألتتلاع نألتتلاا،عناإ ا جادلا لادناأع  قاقن ل  اوقن لألط م

علتتتاأستت ساأ تتهانتت اا،لاقنا نألتتلعتت  ضافتتياد تت أا  تتاقحهقماوقن ستتا ى،اإ اأ اقنتت و اقنصتتن عأللات ا
 خلافياقن     اقن ونياقنازقد مانتتاايكتتنادنصتت صان  ،افإ   اس فات ااأص حاه قاقحدرادلزد اا

 
اقن ع ه اعل -(1) اشركل اإص ق اترقخألصاقنان أللاإنتاشركل، اتا اياعلقابل ضاانوتيلوستاس أللاقن ث  ، افأل   قن ل وه ،

                         اا  اااناقن  رياأل قم.اق  ر:ااعنلان أللاوقناط يرااال د دةاغينياابابواا  نلاس ولاامانوس
                                          http://www.isa.org/jm/files/documents/EN/Brochures/ENG8.pdf  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا        

الخارجي الحرب والحياد وطرق قانون البحار والفضاء .اموسوعة القانون الدولي العام: ال زء الثانيخلأللاوسألن.اا-(2)
ااا    .ا240.اص.ا2012.ان ن  :ادن   قماقنلللاقنل  األل،اتسوية النزاعات

ا.ا223قن رف اقنس بق.اص.ا.أحكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات إبرقهألاادل  اقن   ل.ا-(3)

http://www.isa.org/jm/files/documents/EN/Brochures/ENG8.pdf
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نن ل تت اإنتتتاأدتتاااقناتتيا اتتترىاد تتر قااا،ب إلضتت فلاإنتتتاقن ستت سابتت عثاو تت قاقن ل ألتتلا،علأل تت افألتته
اأخرى.

ياتلكتتتااقن نط تتتل،افتتتياإيتتت  اقن  تتت هئاقناتتتاا، صتتتفاق تة األتتتلاعلتتتتاسأل ستتتلا  تتتلاقنا نألتتتل
نل تتتروطاقحس ستتتأللانلان ألتتتلاوق سا  تتت فاوق ستتتاي  اقنتتت ق ه افتتتياقن رفتتتقاقنث نتتتوان تتت ،ااوي  تتت اا

دط ب تتلانألوكتت ماقنع دتتلاقنتت ق ه افتتياقن تت ه اا،بلألتتواك  تتفاقن تت ه اقنخ دستتلادتتناقن رفتتقاقنث نتتو
ارقد تتتت اواقنازقدتتتت مادا  هنتتتتلاعلتتتتتاقحيتتتترقفاقن اع اتتتت  ايا فتتتتلاق تتتتر ا(ادتتتتناق تة األتتتتل.اوت ا144)

ا.ا(1)اقنا نأللخ صلاق داث  انألوك ماقن اعل لابن لاا،وقنع لاب  اض ه 
عنتت ات  ي تتهاا،(2)ايرتتتلاعلتتتاكتتلاد تت مايلتتلبلألتتوافتت  نازقماقحو امواصتت يلاع دتتل،ا

ساخ مافياقن أل ماب ح  تتطلافتتياقناياسا اا،علنانلسلطلاعناقن ع قماوقحس نأللبخطلاع لاأ اي ا
نألستتفادلتتلادل ألتتلاعتتناخصتت اصاتلتتياا، تادتتنادعل دتت موكتتلادتت اياصتتلاب ن  ضتتااقن نط تتل،

 ايطتترأادتتناتن أللتت ما تت اب اا،بتتإع ماقنستتلطلابلاعلتتتاد تت ماقنطلتتلاأ ايلاتتزماأيضتت ااا.(3)قنا ن ن فأل ا
با تت  ات ن نتت فياهتت ماعلأل تت اقبع اكتتلاتعتت يلاأواا،علتاد اأت وهان  ادناقحوص فاوقن عل د م

ا.اا(4)
ماف تتلاودع تت  ،اح تتهامواصتت يلاع دتتلادتتنا تتكلاصتتع ب وهتت قاقننتت تادتتناق ناتتزقم،ا اي ا

ف ل،اوأ ها ايعرضاو  قاقن ل أللاقنصن عأللانلخرقادتتناف تتلاأختترى.اك تت ايجتتلاقإلشتت   اهنتت ا

 
 .ا1982اه(ادناقن رفقاقنث نوا تة األلاا    اقن ل  اا،4/4قن  ه ا)ا-(1)
د ت مادتناو ق  اقن ت ق هاا،ب ن  ب نتفايلتتلاقن  قف تتلاعلتتتاخطتتلاع تتلا سا تت  فااتت   اقن نينألتتزاقنل يتت  اقنينألتتل  ر:اق -(2)

اوثأل لا اا:ا،اقنسلطلاقن ونأللان  تاقن ل  .اقنلجنلاقن     أللاوقنا نألل.فياق تل هاقنروسيا،قنط ألعأللاوقن ألئل
ا.ا2013ف ق اا25علاع ر،ا.اقن و  اقنا سISBA/19/ LTC/12ااا
 .ا1982ا(ادناقن رفقاقنث نوا تة األلاا    اقن ل  5/1قن  ه ا)ا-(3)
 .ا1982ا(ادناقن رفقاقنث نوا تة األلاا    اقن ل  5/2قن  ه ا)ا-(4)
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 اهتت قاإ،افتتا(1)إنتتتاأ اقن رفتتقاقنث نتتوان تة األتتلاعنتت د اأشتت  اإنتتتادعنتتتادصتتطلحا"اقنا ن ن فألتت ا"
فألتت اقن اعل تتلاب ح  تتطلاقناتتيا،اويجلاتةسألر اعلتتتاأ تتهاي اصتتراعلتتتاقنا ن ن اقناعريفاك  اع د اا

وقنخ صتتلاب نال يتت ابع لألتت ماقستتاخرقجاقن عتت ه اهو اأ اي تت لاقنع لألتت ماا، تت  سافتتياقن نط تتلت ا
تا،قن و تتتلان ستتتاخرقج ب عا   هتتت اا77ك نن تتتلاوقنال يتتتلاو ألرهتتت اقناتتتياي ن تتتفادج  عتتتلاهو اقنتتت

ا.ا(2)اقن صطلحش دللان  قا
فتتيادجتت  ا  تتلاقنا ن ن فألتت ،افعلتتتاا صتتفاق تة األتتلاعلتتتاقنازقدتت ماأختترىاأكثتتراتع ألتت قاا

اتتتألحانل  سستتتل،اكل تتت ايل تتتفاقنستتتلطلامنتتتي،اب  فتتتلاأوكتتت ماوشتتتروطاتج  يتتتلاد تتت ماقنطلتتتلاأ اي ا
دنصتتةلاودع  نتتل،اقنا ن ن فألتت اقناتتيايستتاخ د  افتتياتنةألتت اقح  تتطلافتتياقن نط تتلاب  فتتلاقنع تت ا

ىادن ستت لاياةتت وضا  ل  .اويااامنياب  فتتلاتتترخألصاأواأيتتلاترتأل تت ماأختترااوقنايايلقانهاا     اا
قن اع اتت اب تتأ   ادتت اقن  سستتل،اإ اأ تتها ايجتت  اقستتاخ قماهتت قاقناع تت اإ اإمقاك  تتفاقن  سستتلا

أواعلتتتاأختترىادستت ويلان تت ا،ا ألتترااتت ه  اعلتتتاقنلصتت  اعلتتتاقنا ن ن فألتت اقنةع نتتلاقنن فعتتلامقت تت 
،اوعلتتتا(3)اوبأوكتت ماوشتتروطاتج  يتتلادنصتتةلاودع  نتتل،افياقنةع نأللاوقننة افتتياقنستت قاقن ةا وتتل

قناتتيايستتاخ د  افتتياقن ألتت ماب ح  تتطلافتتياا،قن اع اتت اأواد تت ماقنطلتتلافتتياو نتتلاكتت  اقنا ن ن فألتت 
بتتأ ايلصتتلاعلتتتاتأكألتت اكاتت بيادتتناد نتتياأ اا،قن نط لا ألرادا وتتلاعتت ه افتتياقنستت قاقن ةا وتتل

كل  ايل فاقنسلطلامنتتياا،بأ ايض اتلياقإلدك  أل ماقنا نأللاتلفاتصرفاقن  سسلا،ت ن ن فأل 
أ اتاااتلياقإلفرقمقماب  فلاترخألصاأواأيلاترتأل  مادن س ل،اوبأوك ماوشتتروطاتج  يتتلااعلت

 
 .ا1982ا(ادناقن رفقاقنث نوا تة األلاا    اقن ل  5/8قن  ه ا)ا-(1)
 .ا241.ااقن رف اقنس بق.اص.ي الحرب والحياد وطرق تسوية النزاعاتقانون البحار والفضاء الخارجخلأللاوسألن.اا-(2)
 .ا1982ا،اأ(ادناقن رفقاقنث نوا تة األلاا    اقن ل  5/3قن  ه ا)ا-(3)
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فتتيادجتت  ااف يتت قااا تتكلاقبا تت  قاا،اوهتت قاقنلكتتااي ا(1)ادنصةلادع  نلاوبنةزاقن   اقن ا  انل  ألعتت م
ا.ا(2)اقن     اقن ونياق ااص ه 

ا بتتلانلانةألتت اب قستتطلاع تت اا،ويا فتتلاعلتتتاقن اع اتت اأ ايلصتتلادتتناد نتتياقنا ن ن فألتت 
علتايللاقن  سسل،اوإدك  أللامنياهو ات لةلاك ألر انه،اعلتاقنلقاقن     يافتتياأ اين تتلاابن ماا

يساخ د  اب ح  طلافياقن نط تتلاب  فتتلاقنع تت ،او ات تت  ادا وتتلاا،إنتاقن  سسلاأيلات ن ن فأل 
ا.اا(3)اقن ةا ولع ه افياقنس قا
اقن اع اتتت او ألتتتراقن  نتتتيانلا ن ن فألتتت ن ااقنع اتتتلابتتتألناقن  سستتتل،اوا تتتااقنستتت بقايتتت اإ اقنل ا

عألنتتل،اهتت او نتتلادتت اإمقاك  تتفاد سستتلاقن اع اتت اود نتتياون ناقن  ايجعتتلان تت قاقنلكتتااخ صتتأللاد ا
قنا ن ن فألتت اتربط  تت اع اتتلاويألتت  ،اوفتتياهتت  اقنل نتتلاي ختت افتتياق عا تت  اقن ج تت هاقنتت  اي  نتتها

  اقن اع اتت اي التتياقإلشتترقفاقن اع ا انللص  اعلتاوقا  لاقنا ن ن فألتت ادتتناد ن تته،اأدتت اإمقاكتتا
دتتناف   تتتهاإمقانتتااتتت هاف تت ه انللصتتت  اعلتتتاوتتقا  تتتلااقنةعلتتياعلتتتاقن  نتتي،افألعا تتترات صتتألرقاا

وألتت   اأيتتلاا–علتتتايل  تت ابنتت مااا–ستترانل  سستتلاألاعلتتتاقن اع اتت اقناع تت ابتتأ اي ااقنا ن ن فألتت .اوأخألتترقاا
يتتلاترتأل تت مادن ستت لات ن ن فأل اتساخ مافتتياقن ألتت ماب ح  تتطلافتتياقن نط تتل،اب  فتتلاتتترخألصاأواأ

أخرىابأوك ماوشروطاتج  يلادنصةلاودع  نل،اومنياإمقاار ماقن  سسلاقناة وضاد  شر ادتت ا
ا.ا(4)د نياقنا ن ن فأل اب أ اه  اقنلأل   ا

اب إلضتتتت فلاإنتتتتتاق نازقدتتتت ماقنستتتت ب لاقنخ صتتتتلابن تتتتلاقنا ن ن فألتتتت افتتتتيادجتتتت  اقسا  تتتت فااااااا
عتت نجاوتت  مادعألنتتلاقستتا    اثتتلاأوكتت مات  أللألتتلات ا صتتفاق تة األتتلاعلتتتاث ا،وقستتاي  اقن نط تتل

ان نازقد ماقنس ب لاوهي:
 

 .ا1982اا،اب(ادناقن رفقاقنث نوا تة األلاا    اقن ل  5/3قن  ه ا)ا-(1)
 .ا242قن رف اقنس بق.اص.اتسوية النزاعات.قانون البحار والفضاء الخارجي الحرب والحياد وطرق  خلأللاوسألن.ا-(2)
 .ا1982ا،ج(ادناقن رفقاقنث نوا تة األلاا    اقن ل  5/3قن  ه ا)ا-(3)
 .ا1982ا،اه(ادناقن رفقاقنث نوا تة األلاا    اقن ل  5/3قن  ه ا)ا-(4)
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وقن نصتتت صاا–أ اياختت اقن اع اتتت ا ةتتتزاقإلفتتترقمقماوقناتتت قبألراقنخ صتتتلابن تتتلاقنا ن ن فألتتت ا -1
  دألتتتلاأوادج  عتتتلادتتتناقنتتت و اقنن دألتتتلات تتت دفاالهونتتتاانصتتت نحا-علأل تتت انصتتت نحاقن  سستتتلا

اتت قبألراد اصتتر اعلتتتاقستتاي  اقنجتتزمابطلتتلانللصتت  اعلتتتاع تت ،اشتترطاأ ات تت  اتلتتياقن
 ه اتلياقنا قبألراإنتا  تتلادناقن ط تاقن  اقااروهاقن اع ا اوقن  ايك  اا اوجز،اوأ ات ا

اقنا ن ن فأل ان ونلاث نثلاأوانرع ي ه .
تةتت قاقحوكتت ماافتتياو نتتلاقن  تت  ي اقن  تتاركلادتت اقن  سستتل،ايكتت  ا  تتلاقنا ن ن فألتت اوف تت اا -2

قنع تتت ايجتتتلاأ اتأختتت ابعتتتألناا اق تة األتتتلاأواإ اقنل نتتتلافتتتا،افةتتتياهتتت (1)اقن  تتتار قن  تتتروتا
 ق عا   اقن روطاقنع هنلانن لاقنا ن ن فأل ،اوعلتاقن  سسلادن ا لاشروطامنياقنن ل.

 صتتتفاق تة األتتتلاعلتتتتاو نتتتلاخ صتتتلاتاعلتتتقابعتتت مات كتتتناقن  سستتتلادتتتناقنلصتتت  اعلتتتتا -3
إف  ت تت اح ادتتناقنا ن ن فأل اقن ن س لابأوك ماوشروطاتج  يلادنصةل،اف  اع نجفامنتتيابا

تاتتأنفادتتناقنتت و اقن  تتاركلافتتياا،قن جلزاأواقنج عأللاهع  ادج  علادناقن و اقحيرقف
قح  تتتطلافتتتياقن نط تتتلاو ألرهتتت ادتتتناقنتتت و اقحيتتترقفاقناتتتياأتتتتألحان تتت اقن صتتت  اإنتتتتاهتتت  ا
قنا ن ن فألتتت ،اأ اتا تتت و افأل تتت ابألن تتت اوتاختتت اتتتت قبألرافع نتتتلاناتتت دناإت وتتتلاهتتت  اقنا ن ن فألتتت ا

 .اا(2)اودع  نلماوشروطادنصةلانل  سسلابأوك 
 

 .ا1982اا(ادناقن رفقاقنث نوادناقتة األلاا    اقن ل  5/6قن  ه ا)ا-(1)
ن  اه ادنص صاعلألهاااتخض انل  قع اقنع دلاي   ااا،قنخ ف ماوتط ألقاقنع  ب مافياه قاقنخص صافأل  اياعلقاباس يلا-(2)

فياقنجزماقنل ه اع رادناق تة األلاوأوك ماقن رفقاقنث نوان  .اود امنيافإمقاك  فاقن ن  ع مادنص لاعلتاقناع  قما
دلان  ،اونلاس يلاقإلنزقدأللاقن نص صاعلأل  افيااقنخ صلابن لاقنا ن ن فأل ،افإ   اتخض اكيألره ادناقنع  هانألوك ماقنع 

وت خلافيا ط قاقحوك ماوقن روطاقناج  يلااا،ق تة األل.اإ اأ هاإمقاك  فاقن ن  ع ماتاعلقاب نعروضاقن   دلادناقن اع ا 
انل     اقناج   اقاوف  ااا،قن نصةلاوقن ع  نلانلالكألااقناج   اقن لزم ن ونياأوان  قع اان  قع اقنالكألاانلجنلاقحدااقن ال  

ا ايك  اا هإفقنالكألااقحخرى، اقنالكألااقحخرىاوسلاد  اأوان  قع  اقناج   اقإلنزقدي، اقنالكألا يا فلاقنلج ماإنتاا قع 
ادنحاد للا اك  اقن رق افيا ألراص نحاقن اع ا  افإمق اوإفرقمقت  ، اقنسلطلاوأ   ا   اعلألهافياا قع  ي د اا45دنص ص 

ا لاأ اتاخ اقنسلطلاأ ااا،ا  انألوك ماوقن روطاقناج  يلاقن نص صاعلأل  اوقن ع  نلنألك  اد ا،ن رقفعلاعرضهاوتن ألله
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تاعلتتتتقاب نتتتت اق وا تتتت  انأل  تتتتطلافتتتتياا،إ اقنسأل ستتتتلاقنث  ألتتتتلاقنخ صتتتتلابن تتتت ماقن نط تتتتل
علتتتاأ اقن ونتتلاقناتتيات تت ماخطتتطاا،قن نط تتل،اف تت افتت مافتتيا تتصاقن للتتقاقنث نتتوادتتناق تة األتتل

فتتتيااط عتتت ما ألتتترادلجتتت   ادتتتناا،قن اعتتت ه اقن عتتت ه قنع تتتلا سا  تتت فاوقستتتاي  اقنع ألتتت قما
   ،اعن اف ع  اد اأ ادناشتتطر اقن طتت تاقن  تت   اب نطلتتلاقن  تت مانللصتت  اعلتتتاخطتتلاشأ

تلتتألطاب ركتتزاا،²كلتتاا400.000دتتنادستت ولاهقاريتتلات لتتغاا%30ع تتل،اأ اتاجتت و افتتياقنلجتتاا
أ ادناشطر اقن ط تاقن     ابخطلاقنع لاقن  ارول،اأواخططاع لا سا  تت فاوقستتاي  ا

دتتتناا%2 تتتكلادج تتت تادستتت وا  اي اا، ما ألتتترادلجتتت   فتتتيااط عتتتااقن اعتتت ه اقن عتتت ه قنع ألتتت قما
قنتتت  انتتتااتلجتتتز اقنستتتلطلاأواتتتترفثاقن  قف تتتلاعلتتتتاا،دج تتت تادستتت ولامنتتتياقنجتتتزمافتتتياقن نط تتتل

ا.(1)(ادناق تة األلا162ع  ابأوك ماقن  ه ا)ا،قساي نه
إ اقنسأل ستتتتلاقنان فستتتتأللابتتتتألناقنتتتت و ا ات اصتتتتراف تتتتطاعلتتتتتاقن ستتتت و ماقن ستتتتايللادتتتتنا

إنتتتاقن ن فستتلاعلتتتاقحستت ققاقن ونألتتل،اواتت ايلصتتلامنتتيافتتياو نتتلاا اتت اأيضتت ااقن نط تتل،اون ن تت اتا
ب صتتت نحاهونتتتلااللتتتقاب  ف تتتهاأضتتترق قاات اا،األتتت ماهونتتتلادا  دتتتلاب    ستتتلا  تتت طافعتتت  افتتتياقن نط تتتل

عنتت د ات تت مابتتإ رققاقحستت ققاقنع ن ألتتلابتت ن  قهاقحونألتتل،اوت نع تت ادتتناا،أخرىاعض افياق تة األل
ابأل ادناج ت  افأل  .

وألوا،ا(2)اقن لريلف ياتاعلقابل  يلاقن ألئلاا، اعناقنسأل سلاقنث نثلاقنخ صلاب ن نط لأداااا
ا) اقن  ه  اقن لريل145 صف اقن ألئل انل  يل اقنع دل اقن ع يألر اعلت اق تة األل ادن ك تخ ماا،(

 

اأوافرضاع  ب ماأخرىاعلأله=ا ا)ااي   ااا،إفرقماوأل نهاك افاو  اهاأواإ   ا   (ادناقن رفقاقنث نواا18حوك ماقن  ه 
 (ادناقن رفقاقنث نوان تة األل.اا4/ا5ن تة األلاقن  ه ا)

 .ا1982اناقن للقاقنث نوادناقتة األلاا    اقن ل  /جا(اد6/ا162قن  ه ا)ا-(1)
ن ك فللاس هر اتل كاا1926ودناأدثللاق تة األ ماوقن  ت رقماقن ونأللاقن  اأك ماه قاقن عنتادن  :اد ت راوقشنطناا-(2)

اا20ا-10وتع ي ت  اقن  اهعفاإنألهابريط  أل اود ت رابروكسلاا1954قن ألئلاقن لريلاب ن  قهاقن ارونأللاوقتة األلانن  ا
اا11/1969/ اقنن الل اك  ثل اأع  ب افي امني اوك   اقن ل  ، ادأل   اتل ك اعن اقنن ف ل اقحضرق    – Torreyو  
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قنايات  هاقن ألئلاقن لريلاوخةض  اوقنسألطر اا،قنا قبألراقن  دلان ن اقنال كاوقحخط  اقحخرىا
قناياا اتن أاعناقح  طلاا،  اقنل  يلاقنةع نلانل ألئلاقن لريلادناقآلث  اقنض   نض ا،علأل  

ا.(1)اقنايات   سافياقن نط ل
 لإلنسانية. المشترك التراث لمبدأ القانونية الفرع الثالث: الطبيعة

قنارقكا نل نط لاقن ونألل،اب عا   ه اد  أادناد  هئ قن     ألل قنط ألعل عن قنل يو إ 
وه قا قنع م، قن وني قن     ا في قن   أ ه ق إنزقدألل دعرفلاد ى دن  ي اضي  س  ألل،نإل قن  ار 

اقتج   اقناي في قحيرقف قن و  س قم ا علت تنص قن ع ه قماقن ونألل، اه ق اققن   أ، اتج  أو
وه اقنن طلاقحس سأللافألهاب نن راإنتاع ن أللا قن ع ه قم، تلي في يرف  ألر هي قن و اقناي

اقنا نألل:اقنة رقم  اقن ونياقنع م.اوه اد اسنان ونهاع راقن   أافياقن   ا
 .المعاهدات في األطراف للدول نسبةبال: الفقرة األولى

نإل س  أللا قن  ار  نلارقك تعرضف قناي قن ع ه قم في قحيرقف نل و  ب ننس ل
ه  ا ف ل دخ نةا  ، علت قنع ل ن   يج   ن  ،او  دلزدل ق تة األ م ه   أوك م بلألوات عا ر
ادثل دن دج  عل علت تنص ق تة األ م اقناج  ب ودن  قنسل ي، ق ساخ قم قن   هئ،

اه   تاع   قإلضرق اب  ،اك   شأ ه دن د  كل دن علأل   وقنلة ظ قن ن يق ه   قنعسكريل،افي
ااقن و ا ألراقحيرقفافياقن ع ه  .اواتاد ثروقت  ،ا وقساي   قن و اب ن س وق ا

ا

 

=Canyonنل ا يلادناقنال كااا1973وقتة األلانن  اا1972ع ماا16ا–ا5،اوع  ماقحدااقن ال  اد ت راقسا   ناا
،اوقتة األلاا1978فيابلراقن لطألق،اوبروت ك  اسنلااقن اعل لابل  يلاقن ألئلاقن لريلا1974دناقنسةن،اوقتة األلاهلسن يا

ادناخ  اقنجزماقنث  ياع راوقن اعلقابل  يلاقن ألئلاقن لريلاوقنلة ظاعلأل  .ا،1982قحدااقن ال  اانل ل  ا
 .اا245.اقن رف اقنس بق.اص.قانون البحار والفضاء الخارجي الحرب والحياد وطرق تسوية النزاعاتخلأللاوسألن.اا-(1)
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 الغير. للدول بة: بالنسالفقرة الثانية

وألواي ص اب ن و اقنيألراأيرقف،اتلياقن و اقناياناات ااب ناص يقاعلتاقن ع ه قما
اقحيرقفافياقن ع ه  اا،وب نياف يانألسفادناأيرقفاقن ع ه   اقن و ا ألر وتطر ادسأنل

اف حصلاأ اقن ع ه  ادلزدلانأليرقفا.ود  أاقنارقكاقن  ار انإل س  أللاقن  اي ا  اب نع ن ألل
ا   هه اك  ايلي:اقساثن مقم قحصل ه ق علت يره  ألراأ هاف ط،

اا/أ اقحثراقننس يانل ع ه قم: انع م قن ع ه قم ن     ا فألألن  قتة األل تض نف ن  د  أ
افي قننس ي قحثر ،1969 ا34)اقن  ه  نل ع ه قم اقن ع ه قم تن ئ   ق تة األل:" دن(
ا". ض ه  هو ا نل و اقنيألر و  ا اا أوا قنازقد م
فياقن ع ه  ،اوه اد ايان فتااهونلانألسفايرف اااإنزقمع ماا، ج اأ هادناقن  ي يلألوابا

د اد  أاسلط  اقإل قه ،اوألواأ اق صرقفاقآلث  اقن     أللانل ع ه  ايك  اف طاعلتاقحيرقفا
قن اع ا  ،اوه اد اه ففاعلألهاقن    س ماقن ونألل،اوك قاقن ض ماقن وني.اك  اأ اقنة هاأف  ا

ا.ا(1)اعلألهإ اأ هاقخالفاعناقحس ساقن  اي  مااعلتاه قاقن   أ
افألألن  قتة األل علأل    صف نل ع ه قم،اقساثن مقم قننس ي قحثر د  أ علت إ اأ هايره

ا:(2)اوهيا1969ن     اقن ع ه قمانسنلا
ا: برض ه  قنيألر قن و  علت قن ونألل قن ع ه قم تط ألقا1-

ا(35)وألوا صفاقن  ه اا:قنيألر  و قن ع تق علت قنازقد م تن ئ قناي قن ع ه قما-أ
افأل   قحيرقفااص  إمقا قن ع ه   في  ص دن قنيألر قن ونل علت قنازقم دناقتة األلافألن :"اين أ

  .(1)وكا بلا" صرقول مني قنيألر قن ونل وا لف ق نازقم إل   م وسأللل يك  اقننص أ 

 
   .321.اص.2007.اهق اوقالانلن راوقنا  ي ،ا3.اط.العام" المقدمة والمصادر" الدولي القانون عل ق .ا ي سف  دل  -(1)

قنجزقار:اكلأللااا.أطروحة مقدمة لنيا شهادة الدكتوراه خرشياع رادع ر.اقنارقكاقن  ار انإل س  أللافياا    اقنةض م. -(2)
 .ا63-62.اص.اص:ا2016/2017،ا1قنل  قابج دعلاقنجزقار



  جغرافيا  لحقوق الدول الحبيسة والمتضررة الدولية الحمـايةالباب األول: 
 ومصالحها المشروعة في المنطقة الدولية. 

 

 

118 
 

اقن ع ه    نتاض أ  يج  ا:قنيألر قن و  نص نح و  ا اا ن ئت ا قناي قن ع ه قم- ب
اقن ونل ب رط قااص هيل،اويس ت نهاي ألعل يك  ا أ  ي  كن قنلكا وه ق قنيألر، قن و  ةأل ي ا    ااو ا

اسأل سألل ي ألعل نه يك  ا أ  ي  كن ك   قحونتاب نرع يل، اقنيألروي ا، اس تاب  شارقطان صللل
اوه ادعروفافياقن  ق ألناقن ينألل.

اك  اأ ها: ض ه  عن قنن ر وبصرف  ايتل  ب كل قنيألر قن و  علت قن ع ه قم سألرق ا-2
اقن  ول  ر ت ا قناي ،قن ونألل قن ع ه قم دن قنع ي  ع  م قحخألرين قن ر ألن وفي فيا وريل

ه  اقن ع ه قما أبر  ودن قن  فل، د قف ل في تسر ا دع ه قم وهي قن ونألل قن  األل قن  رقم
ا   كر انع م اد    يا اقناي1868دع ه قم اقن ع ه قماقحي قنيألر نل و  تس ح ، افي رقف

ا.(2)اب ن رو اودثل  
اقنايا ات خلاتلفا قن ع ه قم ك ني قنصنف ه ق في وي خل اب ن ن يق، قن اعل ل

اقن طلاقنجن بيا ادثلادع ه   ادعألنل، اأ اهونل ا1959سأل ه  اقناياك  اأيرقف   هونلاا12،
ا اإا دل ادن  اك   ات لياقن طلاقنجن بيادنايرفاأ اهونل، اوقنايادن اب  ف    اا قع ف ط،

اإ س   أ قهم إمق هونل أ  عسكريلاأواقفرقمادن و قماعسكريل،اأواقخا   اقحسلللافأله،اوعلت
  .(3)ا  أم فأل   يرف  ك  ف ع  اإمق قنن ر بصرفقن ع ه ،ا في ف م د  قوارقم عل ألل بعثل

 

 

 

 

 
 

 أو إني ؤ  ياا   ،35انل  ه اي    قنيألر قن ونل علت قنازقم ين أ عن د  ":1969فألن ا قن ع ه   دنا(37) قن  ه  وتنصا-(1)
 ".امني خ ف علت قتة  ق ا  ك   ق ناايث فاأ  ا د ،اقنيألر وقن ونل قن ع ه   في قحيرقف قن و  برض  إ اتع يله

 .ا1883 ونن   ،ا1878 نسنل وبرنألن،ا1859انسنلقتة األلاب  يزاودث  امنياك ني:ا -(2)

 .ا64قن رف اقنس بق.اص. .التراث المشترك لإلنسانية في قانون الفضاءخرشياع رادع ر.ا -(3)
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ضررة جغرافيا في  الدول الحبيسة والمتب المتصلة تزاماتلحقوق واالال الفصا الثاني:
 .لمنطقة الدوليةا

ات ا اب  هو اأ فأل  اقنسةألر اا–  م اقنع دل اقنج عألل ان ى اد نط  اهونل قن ال  اانألداد ثل
ابأ افعلاا تاقن ل   ثلا  طلاتل  انل جا  اقن ونياخ صلاهو اقنع نااقنث نو،اب اارق اي ا

اد ارك اا اترقث ا اقنس ولألل انل و  اقن ينألل اقن  يل او وه اخ  ج اأ ض   اوب ين وقن لألط م
اد اس  أللنإل ا اوقن قف  م، اقنل  ق افي اقنس ولألل او ألر اقنس ولألل اقن و  اف أل  افأله اتاس وى  ا  ا،

اقن و اقنل ألسلاوقن اضر  افيرقفأل  افأل   ا ساي  اه  ات اا،فعلاف أل اقن و اب   ج زا ةس  
ابل فلان   اقن ع ه .اح   قن نط لا

اقنل ألسل اقن و  ادج  عل افأل   اب   اقن و  اش  كفاف أل  اق اارق اقنن   او اا،وا   
ادن وبا ابه اقن  ات  م اقنخص صاد نط هونل افياه ق اقنع دل اي ا  اد اا،ن ىاقنج عألل  فران اا 

ا اوقساي ن  ابإت ولو  ا ا ا سا   ف   اقن نط ل اه   اإنت انل ص   ان ا ابيرضا،قنةرصل
بس لابع هااعناقن ل  اهو او ألسلاأواناضر هااا،تع يض ااعناقنلرد  اقن  انلقاب ا

ا.ا(1)اراق ساة ه افيادع ااقن ن يقاقن لريلانل و اقنس ولأللاهو ا ألرهاقنجيرقفي،اواص ا
 وواتايال قاقن  ص هادناه  اقن  قسل،ايلزمات سألااه قاقنةصلاإنتاد لثألناهي:

 : حقوق الدول الحبيسة والمتضررة جغرافيا في المنطقة الدولية.األولالمبحث 

اقني ا اأها ادن اقنارقكاقن  ار انإل س  ألل اد  أ اقن ونياقنل يعا ر وا   هئافياقن     
ان     اقن ل  اقعا  ماعلألهاقتة األلاقحاوقناي ا،اوتط أل هاعلتاا تاقن ل  1982دااقن ال  

اوقعا   ه  اقنس ولألل، انل و  اقن ينألل اقن  يل او وه اخ  ج انج أل ااوقن لألط م ادةا ول دنط ل
اوإ اوات ات اقن و  افيرقفأل ، اداضر   اأو او ألسل اك  ف اقح    اك فل احوك ما   س اي   ا طل

 
 .ا35قن رف اقنس بق.اص.ا.أحكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطاتإبرقهألاادل  اقن   ل.اا-(1)
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اقن جا  ا اف  ل ادن اق عارقف اتا اف   اق تة األل، ادن اع ر اقنل ه  اقنجزم اوا قع  تن أل ألل
اقن و  اف أل  ابل  ق ادن  ،اقن وني اقنن دأللااقن ا  دل ادرقع   اد  افيرقفأل  اوقن اضر   قنل ألسل

ا.ا(1)لفياقن نط لاقن ونألااواتاتايللاعلتاقنع   ماقنن شئلاعناد اع  اقنجيرقفياقنسألئ،ا،دن  
ادنااك   اك  امنياوقضل ا اقن ن ا  ماقناياهق ماأد م اقن ال  اخ   اقحدا د ت ر

اقن ل   اقنل ألسلاا،ن      اقن و  ادج  عل اقن  ات  دفابه اقننصاقن  و  اد روت اخ   دن
د اقحخ اا،وي ن فافألهاقنسلطلاقن ونأللابا  ي ادن ف اقن نط لابألناف أل اقن و ابطري لاع هنل

فض اعناوض ادع يألراوا قع اث بالاا،وقنل ألسلنحاقن و اقنن دأللاقنس ولأللافياق عا   اب ص 
ت ةلات  ي اتلياقن ن ف انص نحاه  اقن و ،اد اقحخ افياق عا   اأ ايك  انل و اقنل ألسلا

 .(2)ااقنسلطلت ثأللاع ه اعن ات  ينادجلزا
ا اقن و ودناأفلاقن ص  اإنتاه قاقنن  ماا دفاقحدااقن ال  ابج  هادكثةلان س ع 

 ساي  اوقسا   فاا،قنا نأللاقنل يثل  اق ساط علاوقن    اعلتادس ير اواتات   انا،قنن دألل
ا اوقن لألط م. اقن لواقنعل يافياقن ل   ادناخ   اأو اقن ونألل، اقن نط ل ا اه اون  قسلد ق ه

ا:قنا نأللا ط نلقنل  قاوفلاعلألن اتن و امنيافياقن
 أنشطة المنطقة.المشاركة في تضررة جغرافيا في الدول الحبيسة والم حقاألول:  المطلب

ا اقارق  ا ل  اقنث نو اقنع نا اف ب او   ات ن ن فأل ا اقن ا  دل اقن و  ادن ا   ما   ل "
إماا،قن  اي  ماعلتاأس ساد  أاتع هادنة  اقنع لأل مافياقن نط لا-ق ساي  اقن ا ق  ا"ا

اقاي ا اوقن  روع م اقن  سسل افي اد ثلل اقن ونألل اقنسلطل ادن ان ل اوقنخ صلاألح نل أل ماا،نع دل

 
 .ا479ا.صا.قن رف اقنس بق.ا د بين التقليد والت د دالقانون الدولي ال دس سياس نااقنل ج.ااا-(1)
اا-(2) اعأل  . اوسألن اف ه اقنرؤوف  الدول الحبيسة وحقوقها في المناطق البحرية بين القانون الدولي والشريعةع  

اقنللوالية الوطنية للدول، المناطق الخارجة عن الوالية الوطنية للدول المناطق الخاضعة ،االسالمية اهق ا.   هر :
 .ا445ا.ا.اص2010 ضلاقنعربألل،اقنن
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،اوبأ ات  ماقن و اقنيربأللابازوي اقن  سسلاب ن  ق هاقن  نأللاوقنخ ر ا(1)اب ح  طلافياقن نط ل
اقن نط ل اأ  طل افي انل روت ادن  ا-(2)اقنةنألل اقنس ولألل اقنن دألل اقن و  اوق اعلت اوقف ف ،

قساي  اادننع ا  افياقن    كلافياقنع قا اقا،وقنل ألسلاك  ات خلاقن و اقن اضر  افيرقفأل اا
إ اأ اه  اا.وقنايافعلفان  اوقاأفضلأللافيامنيقن نط لاقن ونأللاكارقكاد ار انإل س  ألل،ا

 ايك  ان  اوقافياإنتاقنع لاعلتاأبلاتط حاا،رض  اه  اقن    كلافياقنة قا قن و اناات ا
ق ساي  اافياف ع اااوأ ات   ايرف ااا،قن    كلافياقح  طلاقناياتجر افياقن نط لاقن ونألل

اقنس بق اقنة ر ابل    اقع ه  ا جلفافي اوب نةعل ا  ري ااا،وق سا   ف، اك   اف نااون ن ف طا،
اقنن وألا اقن ا  دل، اقن و  اأ  ا ج  اقنع لألل اب   ال انل أل م اوقن  نألل اقنا نألل اقن س ال ات لي وقناي

ا ر ة األلات ا افعلاق تا  اقح  طل،ابخ فاقن و اقنن دأللاقناياتةا ران قو  ادن  اأوان لأل   ،اد ا
انل اع ا ين اد اا،و قفز اأس س ات ألألز اعلت او ألر اد اا، و  اد اركل ابأ  طل اي  د ق وات

  طلادناف  لاتا كنادناقن    كلاقنةع نلافياقحوقن و اقنن دأللاأوا ع ي ه ،اكياا،قن  سسل
 .(3)اخ صلاقنن دأللاعلتاقن ض اقنس بقامكر ا،قن و اقنل ألسل

اقنجيرقفياقنسألئاط ن لاقن و اقن اضر  ادنوترف اد ا ن ع دللاتةضأللأللان  اا،وضع  
ابس لاا،علتاأس ساقن س وق اوق  ص ف اا تاقن ل  اوقن لألط م، افياأ  طل فياقن    كل

اقن و ان لاقن س الاقنل يثل اوقفا   اه   االل اقنسألئاوك ق اوقنا ن ن فأل اا،وضع   مقماقنا نألل
او ؤوساقحد ق  اقن  ق ه اوالل اا،قنل يثل، االل اأو اه  اوق ع قم اف ل ان ي  ، اقن  ريل قن    قم

 
 .اا136.اقن رف اقنس بق.اص.الم لة المصرية للقانون الدولي.اا«قنن  ماقن     يان  تاقن ل  ا»  دل  اي سفاعل ق .اا-(1)
 .ا277قن رف اقنس بق.اص..االنظام القانوني للمنطقة الدوليةع  اقن  ه ادل  هادل  ادل  ه.اا-(2)
 .اا262ص.قن رف اقنس بق.ا.ااوارد المنطقة البحريةتعد ن موسناآ اخلألةل.اادرياا-(3)
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ات ا اقناةضأللأللقحس  ب انل ع دلل اد ر قا اوقن اضر  اا،ع  اقنل ألسل اقنن دألل اقن و  اتن ن   قناي
ا.(1)فيرقفأل اا

عز اقن    كلاقنةع نلاات ا» علتاأ :ا،دناق تة األلاقنج ي  ا(148)ف مافيا صاقن  ه ا
اقن نط ل افي اقح  طل افي اقنن دألل ادنص اا،نل و  اه  افيصاك   ادل ه  ابص    ه قااعلأله

ا ا ألرقنجزم، انل ونل اد  او اسأل   اقنخ صل، اوو ف ت   اقن قفلان ص نل   اق عا    اقي م اد 
دناو فلاخ صلاإنتاقنايللاعلتاقنع   ماقنن شئلاا،قنس ولأللاوقن اضر  افيرقفأل ادنابألن  

ا ألر اد اع   اقن نط لاعن اعن اقن ع  امني افي اب   اا،قن  قتي، اإنت اقننة م اقن نط لوصع بل
ا.«ودن  

اق تة األل اأ  ا ج  افيرقفأل ا،ك   اوقن اضر   اقنل ألسل اقن و  اوق اتن ونف دناا،ا 
ا ا اف   اقن ونألل، اقن نط ل افي اقن    كل اد هت   افي اا(152)صف اقنث  ألل، اف رت   علتافي

اقنخ صلاقن نص صاود ،امنياي ا» ق ساثن مادناا ع  اع ماقنا ألألزاب  ن  :ا س حاب ن رقع  
ال هافياه قاقنجزمانل و اقنن دألل،اب  افيامنياقن رقع  اقنخ صلانل و ا ألرد اب كلاا،علأل  

اا.«قنس ولأللاوقن و اقن اضر  افيرقفأل ادنابألن  
ا اأيض ااوا  اقن ونأللاار م اقنسلطل ادناا،دنح اقنن دألل اقن و  اد  كل اه قسل ص وألل

ياقن نط لاقن ونأللا قف   او  اد   كا  اقح  طلافقنايات اا،قن و اقنل ألسلاوقن اضر  افيرقفأل 
 هن ااأوان   كل  افأل  اياعلقابن صاقنخ ر اقنا نأللاوقنةنأللاواا،(2)ا األجلان  اع  اقنجيرقفياقنسألئ

اقن  روعل اقن ص نح اف أل  ات   لها،ب رقع   افأل   ات   ل اا،قناي اووقف  ماقنل ازينادن و  ق
 

اقن  هر :اهق اقنن ضلااحقوق الدول الحبيسة والمتضررة جغرافيا في القانون الدولي للبحاردل  ادصطةتاي  ز.اا-(1) .
 .ا206.اص.ا1993قنعربألل،ا

ع لأل مامقماقنصللان  فلاقن و ااعناقن ع قماوقآل ماوقحف ز اوقنا،ا  اقن ث اقاقنا نأللتع لاقنسلطلاعلتاأ ات اا ك ا-ا(2)ا
ف ر اا(274)ن  اف مافيا صاقن  ه ااوف  ااا،وخ صلاقنن دأللادن  ،اقناياتلا جاإنتادس ع  افنأللافياه قاقن أل ق اوتطل   

 .ا1982وا"ب"،ادناقتة األلاقحدااقن ال  ان     اقن ل  ااا"أ"
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اياعلقاب ح  ط اودال أل  ،اتض ناقنسلطل،افأل   لابأ ايلالقاعلتاعلتاقنا ن ن فأل اود  هي  
اقنع ا،أس س اقنجيرقفي اقنا  ي  اأواهد  أ اس ولألل اقنن دألل، اقن و  ا ع ي  اوح رقضاقنا  يل،  

 كلادناقنا نألألناقن  اواا ألراس ولأللاأواداضر  افيرقفأل ،ابج   اقن  سةألناق هق يألناوقن لثألألن
اااأفلاد   يع  .

ج  تاقن و اقنل ألسلاب ننس لان ا،و  ااأ اق تة األلاا ا صفاعلتاضرو  اقحفضلألل
افيرقفأل  ات اا،وقن اضر   انا اأ    اأ ضاقن قا إ  اإنت اتصل اونا ات اا،نة  اتل ألقاوات افي س ا

ا.اا(1)اقإل ص ف
 والتدريب. القدرات الفرع األول: تنمية

ا اوقنعل ي قنا ني قن وني نلاع و ا قحس سألل ب حه ألل قإلارق  و هوألو  ياعلق فأل  ،

 في قنن دألل، قن و  و ع ي  قن  سسل د سةي ت  يل نيم في ب   قن نط ل، فياب ح  طل

 ،(5)اقن  ه  د  ند رومتألا  ،قن ل  ن     ا قن ال   قحدا قتة األل دن،ا(148)اوا(ا144)قن  هتألن
ا.ق تة األل دن ع ر قنل ه  قنجزم بانةأل اقن اعلقاق تة ق درفق دن

اا1982  اقن ل  اقتة األلاقحدااقن ال  ان   ا دنا،(144)وا(ا143) قن  هتألناب  فلوا
ات اقن ونأللاقن نط ل في قن لريل قنعل ألل قن ل ك ت جأل  دج  افي اخ   دن قنسلطل سعت،

اقن ا ألز افيرقفأل ا،قنن دألل قن و  ا  قما ن مب س ونأل ت  ،ان ق ضط ت إنت،ا األسألاألنايري األن
اقنل ألسل اقن و  ادج  عل اوك ق اوتلياقن اضر   افدن   اقأع   وت ن ن فأل م بل ك دج   ي،

 
 .ا70.اص.قن رف اقنس بقا.حر مستقبلناتقرير الل نة العالمية المستقلة للمحيطات: البد  ي اس ق  .اا-(1)
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ابرقدج قن ل  ، اخ  : ا(1)اقن اع ا   قنج  ما  د  ت ا قناياقنا  يل دن  ع  ه دن كجزم،

اا.قن نط ل في قن لريل قنعل ألل نل ل كاقن   م وصن وقا ،قن ونأللاقن نط ل في ق سا   ف
 : برامج التدريب الداخلي.الفقرة األولى

،افياع لأل ااا ابر  دج االاع دنادرفقاق تة األلاقنث نو،اياض ناك ا(ا15)ب ن  ه ااع  اا
اقنسلطلاشت ل اد سةي انا  يل ا دني، اب  ساي  ا،ف و  اقن  ا ل اوقن و  اقن اع ات ا، يضعه

اوتركّ اا،قنسلطلاب ناعت و ادت  اأواقن و اقن  زّكألل. زابرقدجاقنا  يلاعلتاقنات  يلاعلتتاوقن ونل
فياكلاا،ك د اااقشارقك ااا فراد ايلزما شارق اه  ماقن  سةألنوت اا،ق سا   فاقن ألت مابع لألت م

.اويجت  اتن تألحاهت قاقن ر ت دجاوتطت ير ادتناوتألناإنتاآختراوتسلا(2)اب نع ت اقح  طلاقن ت   نل
اب  قف تل اسأل ااق ااتض م، اد  اوه  ادن  اقنطرفألن. اقنل ألسل اقنن دألل انل و  اخ رقم اوي  سل  فر

اوقن اضر  افيرقفأل .ا
 دن ي    ن إي    رضألنادن  ،ات فألر  ألققن قخلي،اتلا قنا  يل بر  دج وألواي ا خت

 يط لع ق قحك هي ألل،اأ  قنخلةأل م دخالف قن   ب،ادن قنلك دألألن وقن س ونألن خ نهانلط ب
 أوا/وا خ رقت ااقناعلأل ألل إثرقم أفل ب  اقنسلطل،ادن ت  م وقن   ماقناي،ااا رباعلتاقحع    عن

اخ ر  اقنع ل قكاس ب افي  ق  اة ت دن قنسلطل ت كألن وك ق قنسلطل؛ به تضطل  قن  ،
 شات د   قم في قن اخصصألن ش  ب،ادن وك دألألن ي ب،اد هلألناودس ونألن ب س ع  

 . ط قاأ  طا   في ت خل
 

ا -(1) اقنا  يلاقن قخليانسنل ابر  دج اقن ونألل، ا  رماقنسلطل ابرقدجافيا2014ودنابألناد  اإنتادج  عل اب إلض فل ااإي  ،
وقنن  ضاب نن  ماقن     يافيااا،نان أللاقن  ق هاقن  ريلا،قنأل ب  أللانيبون بألناقحدااقن ال  اود سسلاا،قنزد  ماقن  ار 

 .ماقنع نادلألط 

ا -(2) اا:دناقن  ر ا(27)ع  اب ن  ه  االسلطة الدولية لقاع البحارقن جلز. ا اا: اوثأل ل .19/C/7/.ISBA اقن وا ،اا19  
ا اف د يك ، اا22كألنجسا  : ا2013ف يلألل اا.ا22ص.. اوقنا نألل. اقن     ألل اقنلجنل .االسلطة الدولية لقاع البحاروق  ر:

 .4.اف ر ا2.ص.ا2013ف يلأللاا12كألنجسا  :اف د يك ،ا،ا19  اقن وا ISBA/19/LTC/14.وثأل لا اا:ا



  جغرافيا  لحقوق الدول الحبيسة والمتضررة الدولية الحمـايةالباب األول: 
 ومصالحها المشروعة في المنطقة الدولية. 

 

 

125 
 

ن ا  بألنا ت  يل فرص وت  يل ،ابا  ياقنسلطلاا     اا د  قن اع ا   قنج  م ك  اتلازم
اوفي(1)اقنسلطل ون  سةي دناقن و اقنن دألل ا9 وف رم قآل ، وات 3201 ع م دن قنةار  .

اداع ا   ادج  عه ف  م اس اا.ت  ي أل اا د ع قاا 45 د  اد  اوقنا نأللاوه  اقنخ رقم ا  ل افي أل س ا
اقن اضر  ا اأو ادن   اوقنل ألسل اقنس ولألل، اقنن دألل انل و  اقن ل   اا     ادج   افي قنل يثل،

افيرقفأل .
 .(2) المنطقة في البحرية العلمية للبحوث الهبات : صندوق الفقرة الثانية

اقن نط ل في قن لريل قنعل ألل نل ل ك قن   م صن وقا   في ا اوت جأل  تن ألط إنت،
اقن لريل قنعل ألل قن ل ك اهعا خ   دن سأل   و  ف ع م، قن  ريل نص نح قن نط ل في،
اق قنعل  ماد   كل اقن لريل قنعل ألل قن ل ك برقدج في قنن دألل قن ل ق  دن ،ن  هلألنوقنةنألألن
اقنا  يل برقدج في  كلانل   ارص ااف ااودنل ا ا س ع  وقن  ا، اوقنعل يااوقناع و اقنةنألل، قنا ني
ا.(3)اقن وني

اقسا   ي اا فري  اا ،2014 ع م في قنع م، قحدألن عألن علأل  ،اقن اةقاب إلفرقمقماوع  اا
اقنصن وقا دن قن س ع  اعلتاقنلص  ايل  م نا ألألا اقحدألن إنت    ب أ ت صأل م وت  يا،

 
اقن  دلاقناأشألرقم قساص ق ا عن ق ااض م، وسل دس ونألن،ا قن قخلأل  ا قن ا  ب  ا يك  اعلتاأ ا -(1)ا اترتأل  م وك نيا،

اقإلا دل اسا  اجكألن في وقنسةر، ااأوا قن قخلأل  ا قن ا  ب  ا يال ل  ب عنتاأ اكلاقنا  نألفاا.د نأل  قنسلطل تع ض ا و .
دألناقنصليانل ا  باقن قخلي،اأواقنا  نألفاأ ادس ونألل،اعناقناأ اقنسلطلا اتال لاأك  ا .ترع ها قناي قن  سس م

اقنن شئلاعناقص باه،اأوادرضهاأواوف ته،اأثن ماد  اقنا  يلاقن قخلي.
اقنج علاقنع دل. نجسا  :اف د يك ،ا،اكأل22.اقن و  اISBA/22/A/2.اوثأل لا اا:االسلطة الدولية لقاع البحار ق  ر:

 .ا87.اف ر ا41.اص.ا2016ف ق ااا14

ا16،اكألنجسا  :اف د يك ،ا12.اقن و  اISBA/12/A/11.اوثأل لا اا:االسلطة الدولية لقاع البحار قنج علاقنع دل.ا-(2)
 .ا2006قوما

اع ر -(3) اقنا سعل ادناارق قماووث اقاقن و   ادنا    ان  تاقن ل  ادج  عل اقن ونألل ا اا:قنسلطل اوثأل ل .ااISBA/19/A/2ا.
 .ا31.اص.2013اد  ا22،اكألنجسا  :اف د يك ،ا19قن و  ا
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ماقن (1)ااقنع م علتات صأل ماقنةريقاق سا    ،اوت   مااس ع  اقن  نأللادناقنصن وق،ابن ماا.اوت    
ا.ا(2)اقن س ع  ا هن اابا ف راقحد ق 

ات ريرقاا اقن س ع   اه   ادال ي اقنايااوي   م اقحد ق  اقساخ قم اكألةألل اعن اقحد  ل، إنت
اومنيا هن اا اوعناقننا اجاقن ل  ل. اقن  ن ول؛ اقنلةاأتأللفاو ا اجاقن س ع    ظاعلتابضرو  

سريلاأ اف  لادناف ق لابرقدجاقن لواأواقناع و اقنعل ي،اأواقن س ع  اقنا نألل.اا  اتطللا
ا.(3)اقن  سسلاأواقن ألئلاقن عنأللاقنا أل اب  

اأ  سنل أ  فيا ر ت ا أ انلج عألل يج  ا،ن جلزوق قن  نألل نجنل ت صألل علتابن ماا
اقنصن وقااإيرقهقم دن  اقدريكي،اهواا600.000اعلت يزي   اد لي اا قن  م، ب ن    خصص،ت ا

اوقنا نألل قن     أللاقنلجنل أعض م د   كلات  نألف تيطألل نيرض،اق سائ   ي قنصن وقا ن عا
اقن     ألل قنلجنلاقفا  ع م في قنن دأللاقن ل ق  دن،اقن  نألل نجنل وأعض م قنن دألل قن ل ق  دن

ا.(4)اقن  نألل ونجنل وقنا نألل
ا ايا   ا أساقن    انلصن وقا نيقحواعلتاأ  أوماا18اوات قن ا  ي قنرصأل  دن،

اقنث  ي قن رق  ب  فلاقن سجل  ا،اقنروقه قن ساث رو ا س هه  قناي ،قنطل  م  م س ا دنا2006
اقن ونألل نلسلطلاقنالضألريل قنلجنل إنت ،1982اقن ل        ان قنث نو قن ال   قحدا ن  ت ر

 
ا3أشخ صادرد األنافيادج  اا    اقن ل  اوتنةأل  ،اومنيان   اا9إنتاا6اأنفادنا،ايقسا   ي اااقنع مافري  ااعألناقحدألناي ا -(1)ا

اقنطل  ماسن قم، ات ألألا ات صأل مادناأفل اقي اب أ ادنحاقنصن وقانل س ع  .ا،وت  يا اقنجيرقفيااامد  انلا ثألل عن يل
 قنع ه اعن اتعألألناقحعض م.

د ثلألنانل  سس ماقناعلأل أللاأواقن ن   مامقماقنط ب اقن وني؛اااب/د ثلألناهقا ألنان ىاقنسلطل؛ااأ/وياأنفاقنةريقادن:ا -(2)ا
،اك رفقانلا ريراأشخ صاوثأل ياقنصللابع لاقنسلطل.اك  اياألحاقحدألناقنع ماسن ي اا ا لابأعض ماقنةريقاق سا    ااجـ/

 قنسن  انألدألناقنع م.ا

اقنع دل. -(3) االسلطة الدولية لقاع البحار قنج عل ا اا: اوثأل ل .ISBA/13/A/6ا اقن و   ا13. اف د يك ، اكألنجسا  : اا19،
 .ا19.اف ر ا6.اص.ا2007ف يلأللا

 .ا7.اف ر ا2.اص..اقن رف اقنس بقISBA/12/A/11.اوثأل لا اا:االسلطة الدولية لقاع البحار قنج علاقنع دل. -(4)
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ااإض فلا ،قنث  ياقن رق  دن)أ(اا7اب نة ر  ع  اا قن ل  ، ن     ا قن ونألل وقن لك ل،اقن ل   ن  ت
ا.علأل   قن سال ل قنة قا  إنت

قن س ونألناقنلك دألألنا أوا قنعل  م دن 111 دج  عه د  ،اك  2016د  اا20وواتا
قن   م.او  كرادناقن و ا صن وقا دن قن   م قن  ني قن عا دن قساة هوق ،اا   دأل اا بل قاا 45 دن

(افياا   اأدريك اقن اع ه اقن  دأل م-عا،اهونلاب نألةأل ا)هونلقنل ألسلاقناياقساة ه ادناه قاقن 
ا  .(1)اقنجن بألل

افياا(2)اقن   قم بن م دن ن كّ ات ا قناي،اقنراألسألل قآلنأل م إو ىاقن   م صن وقا  ع اي اك  ا
اأعض ماقنع م قحدألن  ج ي اوا وي ل و قن لألط م، أع  قافي قن لريل قنعل ألل قن ل كادج  

اوقنعل أللاقحك هي ألل وقن  سس ما قنصلل، مقم قن ونأللاوقن ن   م قحخرى، وقن و اقنسلطل
ا.(3)اقنصن وقا في قن س ه ل علت قحفرقه،اوك قوقن رك م،ااقنخألريل وقن ن   ماوقنا نألل

ا
ا

 
(-1)

 International Seabed Authority. SELECTED DECISIONS AND DOCUMENTS OF      

THE TWENTY-SECOND SESSION, 2016. p.31.  

اتنةأل  علت قن  سسألل قن و قم أووقن  سس مااقحفرقه ا   ا":أ ه علت قن   قم بن م قإل   اي قن ال   قحدا بر  دج عرفي ا -(2)
ا"ودسا قدل ع نألل بكة م  د  د   اا    نالسألن قن طل بل قنن  ي م ف للا:" أ ه علت فألعرفها قنع ن ي قن ألئل درفقا أد ،
ابر  دج يساخ مواا".دسا قدل وبطري ل بكة م  قن   م ود   سل،اقن رق قم وتط ألق قتخ م علت،اقح   لوااوقن  سس ماقحفرقه
ا(Capacity Building)اقإل   اي قن ال  اقحدا اقن   قم تن ألل دة  م ح ا قن   قم بن م دصطلحا دنا   ااب،

(Capacity Development)اادصطلحا يعني بألن   قن  ا ل، قن   قم وتط ير قسا رق يل ياض ن وألو ش  نألل،اأكثرا
رسالة مقدمة ق  ر:ادسع ه ا شأل .اقنرش ه اقن ألئألل.اا.قنصةر دن قن   قم بن م وب نا ني ا  قم أ   أل ب قن   قم بن م
.اا2013-2012،ا2.اف دعلاسطألفانيا شهادة الماجستير في القانون العام: تخصص: حقوق وحريات أساسيةل

 .ا110ص.

 ا دف قناي نل و  ت  يره  ن،اعا235/ا70دناارق ه اا61قنة ر ا في أعربف، قنع دل قنج عألل أ  ي وه قنص ه، ه ق وفي -(3)
 .قنصن وقا إنت إض فألل ه  مدس  ت  يا علت قن و  وشجعفا،قن   م صن وقا إنتادس ه  م
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 الثاني: حق الدول الحبيسة والمتضررة جغرافيا من اقتسام أرباح عوائد المنطقة. المطلب

ات ا ابألناف لعا ر ا   ف اقناي ادج  علاقنخ ف م افي اقن ا ثلل اقنن دألل ااقن و  ا77قنت
ات ن ن فأل  قن  ن لانرؤوساقحد ق اوقنا نأللافياقن ل  اوقن لألط ماقنن ف لاا،وقن و اقن ا  دل

ااو   اقن ونألل اقن نط ل اوقنة قا ،ع قا  اقح ب   اقنل ألساوت سألا اقنن دألل اقن و  اسعف لاف  
اوقن و  ادن   افيرقفأل  اققاوقن اضر   اخ   ادن اقحداانس ولألل اقتة األل اعن اقنس ب ل ن ل و م

،اعلتاقنضيطاعلتاقن و اقن ا  دلاباخصألصا س لادناهخل  ا1982قن ال  ان     اقن ل  ا
 كنادناخ نهاتل ألقاأ رقضاحفلاقا دلا   ماقااص ه اهونياف ي اي ا قن  ديان س ع ت  ،

اقن ونأللاقنان ألل انلاج    اقح ب  اقاق ط ا ااا،قنسل ألل ات  ي  اتع يناقن نط لادناد  أ ادن نع ا  
ا اقن ال  اا"،قنارقكاقن  ار انإل س  ألل"علتاأس ساد  أ انألدا اقنع دل اقنج عألل قن  اقعا  ته

اا ع   يع ،اوقناياأصرمافألهاقن و اقنن دأللاعلتاأ ها(1)1970نسنلاا2749/25ب رق ه ا ااا
اا،(2)اآدر  ا    ألل او ومني اأو اس ولألل اس قم اقن و  انج أل  ادا ول ات    اوواتاوات ألسل

اداضر  افيرقفأل .

 قنج عأللااعن قنص ه   قنع ي   قن رق قم أ  ا G77 هونلااوقنس عألن قنس   دج  عل أك  م
 ه قاأ  ا علت وقضلل ه ال ت ع  ا "،نإل س  ألل قن  ار اقنارقك دة  م"ابخص ص قنع دل
ا.(3)اقن و  نج أل  قن  لزم قنعرفي قن ونياقن     ا دن فزمقاا ي  كّ ل ،قن ة  م

 
اقن رف اقنس بق.اص.تعد ن موارد المنطقة البحريةدريااوسناآ اخلألةل.اا-(1) يض :اع  اقن نعاااأ.اوا257-256اص:ا.

ع  اقنرؤوفاايض :اأ .اوق  ر121..اصقن رف اقنس بق.االقانون الدولي للبحار والمشكالت البحرية العربيةهقوه.اادل  
 .ا451.ص ..اقن رف اقنس بقيسة وحقوقها في المناطق البحريةالدول الحبف هاوسألناعأل  .ا

(-2)
 Gennady M. Danilenko. International Jus Cogens: Issues of Law-Making. European 

Journal of   International law. Vol.2. No.1, 01 January 1991. p.p: 42-44. 

ااأ ا شأ    دن د ه  د روت ،قن ل   ن     ا قنث نو قن  ت ر فيات أللي د ثل  قاارا ،قن لزدل قنط ألعل ه   علت وتأكأل قااا-(3)ا
ااا    ألل ا ع   أ  ه علت ،ق تة األل ندا(136)اقن  ه  في قن ق ه"،انإل س  ألل قن  ار  قنارقك"اب ة  م قن اعلق قنلكا ت علن
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ا اتل ألق اقن نط لوحفل افي افيرقفأل  اوقن اضر   اقنل ألسل ايكةلا  اب اا،ي  و ماقن و   
اقنع ا   اقح ب   ات  سا اأد ا،و  ق اب  روت اقنل ألسل اقن و  ادج  عل اقحدااامت  دف د ت ر

افيا اقن ا ثلل ايل  ت   اقن و افيادج  عل اوألواب نيفاه   اينط  اعلتاد ارو م، قن ال  
ا ا س ل اا%35تخصألص اقح ب   اقنل ألسلدن اا،نل و  اوألو اك نا ني: اقن  اي ا%10وي  ت

تخصصاإل   ماصن وقاإلع ه اقنا ق  ابألناقن و اقن ناجلانل ع ه اقن ساخرفلادناقنأل بسلا
اوا اقن ونألل، اقن نط ل ادن اقساخرقف   اياا اقناي اقنن دأللاا%5وتلي اقن و  ابألن اب ناس و  ت  ت

فايرفافياق تة األلاأوا ،اعلتاقن  األلات  تاعلتاف أل اقن و افياقنع نااس قماك  اا%20وا
ك  ادللاخ فا وه اد اأس ساأ اقن نط لاقن ونأللاترقكاد ار انص نحاق  س  أللاف ع م

ا.بألناقن و اقنصن عأللاوقن و اقنن دألل
إ اأ اقن و اقنصن عأللاا بلفاتلياقن  ارو ماب نرفثان  افيامنيادنادي   او أما

  تاقح ب  اعلتاص صاقنسلطلاقن ونألل،اوألوات اه  اقن و ابأ ايك  ات  ي اقح ب  ادناقخاا
ك فلاقن و اقنن دأللاقنس ولأللادن  اوقنل ألسلاأواقن اضر  افيرقفأل اس قماص هافاعلتاق تة األلا

اأ ا ، اقن ونم اقن أل   ادن اياجزأ ا  افزم اقن و  اه   اأ  ادناي ن   ايساةأل  اأ  ايجل اقن   ي
اقن نط ل.

دن  اقن ونأللابعثاقنص وأل ماوقن س افا نحانلسلطلااوا اف مماق تة األلاقنج ي  ان
ع لأللات  ي اقنة قا اقن  نأللاوقااس ماقح ب  اقنع ا  ادناقساي  اقن نط لاقن ونأللانل و اقنن دأللا

 

 قن     ا ا قع ا دن  و لاب  ع   إ  تع يل    كني ا و  دخ نةا  ، تج     قناي ،قنع م قن ونيا قن     ا ا قع  دن ،آدر =ا
 يك  ا أ  ت ارط ك  ف وقناي،ااقن ل   ن     اااقنث نو قن  ت ر في قنع ل لآنأل ونعل ااا.قنصةل ب قم تا ا  قناي ،قنع م قن وني
 قنن  اي قننص في قنا أللي ق اارق  إه قج هو ا و نف قناي هي ،قآل قم ت قفقاايريق عن قن ن  ه  ق تة األل  ص ص إارق 

 .ف  يك   تة األل

 .UN Doc. A/CONF.62/GP9, (5 August 1980) ق  ر:اااااا

Edwin Egede. Africa and the Deep Seabed Regime. Op.cit. p.66.     
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ابطري لاع هنل،اوقضعلافياق عا    افيرقفأل  اأواقن اضر   اوقنل ألسل قنخ صااقنس ولأللادن  
آخرااتنلاق سا   اقن  دلاأواوضع اااوقن ع باقناياناا،دص نحاوقواأل ف ماقن و اقنن دألل

ا اقن قتيأدن اقنلكا اقن جلزابن مااا،وض ت ات صألل ااوف  اااعلت اع ماا،(82)نل  ه  او نل وفي
افياض ماقآل قما ادناف ي  انلن رافأل   اإنأله اقنج عأللاعلتات صأل ماقن جلزاأع هت   د قف ل

 قناياأعربفاعن  اقنج عألل.
دناخ  اه قسلاا،ألهاق تة األلاقنج ي   وهادناخ  اه قاقننصاقن  اع رماعلد اي ا

ا اوقح   ل اقن  قع  او ألره ااوقإلفرقمقم،وقارق  اقن  نألل انلة قا  اقن نصف اب نا  سا قن اعل ل
   ا اتا ا اب ألز اخ صل،ابلاعكزامنياأياضحاوألواا.قن سا   ادناقن    كلافياقح  طل

.ا(1)اواقن نحألياوقاقن ن اخض تاكلاد اس قامكر انا ريراقنسلطلاقن ونأللاقنايات دناخ  ا
ا(160)ن  اار تهافياقن  ه ااك  ان  اوقاقخاأل  اأيلايري لاأواآنأللانا  سااقنة قا اقن  نألل،اوف  اا

ا" اقنث  ألل1قنة ر اقنن عأللا"و" ادناقنة ر  اي  تادصألراقن و اقنن دأللاقنس ولأللاوقنل ألسلا" ،اوهن 
ادره   اا اق ساة ه  ادن افيرقفأل  اعلتاب قاهقا  اااوقن اضر   اقن ا  دل اقن و  اوسألطر  اتأثألر ا 

اقنسلطلاقن ونألل.
 الفرع األول: االختصاصات المتعلقة بمركز الدول النامية في المنطقة ومساعدتها.

اقن اعل لات ا اوقإلفرقمقم، اوقح   ل اقن  قع  اوإارق  اه قسل اعلت اقن ونألل اقنسلطل ع ل
ااص هيل،اقن سا   ادناقح  طلافياب نا سألااقن نصفانلة قا اقن  نألل،او ألره ادناقنة قا اق 

اقساي   اعن اقنن تجل اوقن س ه  م اوقن  ف ع م ااقن نط ل، او قم اقن     دأللاا200قنجرف
ا(82) اقن  ه اع اَ اوما.علتات صأللاقن جلزا،اوبن ماا(2)اا"4"ف ر ا(ا82)،اع  اب ن  ه ابلر ا

 
اقن رف اقنس بق.احقوق الدول الحبيسة والمتضررة جغرافيادل  ادصطةتاي  ز.اا-(1) .اوق  راقيض :اع  اا217 .ص.

ا.ا229.اص..اقن رف اقنس بقالحماية الدولية لحقوق الدول الحبيسةناعأل  .اقنرؤوفاف هاوسأل
(-2)International Seabed .SELECTED DECISIONS AND DOCUMENTS OF THE     

TWENTY-SECOND SESSION.Op. cit. p.32.                      
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ااد   اااعنصرقاا اق عا    افي اوقضعل انإل س  ألل. اقن  ار  اقنارقك اعن صر دص نحادن
وقواأل ف ماقن و اقنن دأللاقنل ألسلادن  اوقن اضر  افيرقفأل ،اوقن ع باقنايانااتنلاقسا  ن  ا
اقن  دل،اأواأ اوض اآخرادناأوض تاقنلكااقن قتي،اوه قسلاوإارق اد ايعا   اقن جلزاد اا اا
اوق سا   ف اب نان ألل اقن اصلل ان  ، اتع ي م اوأيل اوقفرقمقت   اوق   ا   اقنسلطل اا قع  ادن

ا.(1)اانلسلطلوق ساي  افياقن نط ل،اوقإلهق  اقن  نأللاقن قخلأللا
ادن  ا اقنل ألسل اقنن دألل، اقن و  اب س ع   اقن اعل ل اقن ونألل، اقخاص ص ماقنسلطل ودن

اوقن اضر  افيرقفأل ا  كر:
اقنايات قفها -1 اقن اصللاب ح  طلافياقن نط ل، قنن رافياقن  ك مامقماقنط ب اقنع م

أخرى،ا األجلان  اع  ااص،اوك نياقن  ك ماقنايات قفهاهو ااقن و اقنن دأللاب فهاخ 
 قنجيرقفياو اسأل  اقن و اقنل ألسلاوقن اضر  افيرقفأل .

اقنا ألفا -2 اعلت اقن س ع   ات قبألر ادن امني ا ألر اقتخ م اأو انلاع يث، ا   م وض 
ضرق ا  تجلاعناقنن  ي ماقناياتجر افياأصأل   اق ااص ه انل و اقنن دألل،اقنايات ا

 .(2)اقن نط ل

اقنن تجلا -3 اقن  نألل، اوقن س ه  ماوقنة قا  انلع قا ، ات سأل    اعن  اقنع دل اقنج عألل أ اتض 
دناأ  طلاق ساي  افياقنجرفاقن    اوقن نط لاقن ونألل،ادص نحاوقواأل ف ماقن و ا

 قنل ألسلاوقن اضر  افيرقفأل .

اقن جلزاد اا اا -4 ايعا    اوإارق اد  اواا،ه قسل اقنسلطل اوقفرقمقتاأدناا قع  وأيلاا،     ا  
وق هق  اقن  نأللاا،قن اصللاب نان أللاوق سا   فاوق ساي  افياقن نط لا،تع ي مان  

 .(ادناق تة األل162(ادناقن  ه ا)2/س/2قن قخلأللانلسلطل،اع  ابت نة ر ا)

 
 .ا1982ل  ان     اقن ل  ادناقتة األلاقحدااقن ا،ا(162)ادناقن  ه اا"2" اراب نة اع  ااا-(1)
 .ا1982،ادناقتة األلاقحدااقن ال  ان     اقن ل  ا"10"ف ر اا(151)ننصاقن  ه ااوف  ااا-(2)
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اإنتاع  اد ت ران رقفعلاأوك ماقنجزماقنل ه اع ر،اوقن رف  مامقماقنصللاا -5 قن ع  
،اوك نياتع يلاقوك ماق تة األلا(1)اوقسا   فاد ق هاقن نط لقناياتلكاا   ماقساي  ا

 ا  اد ادناق تة األل،اا(314)ب ح  طلافياقن نط ل،اك  او هافياقن  ه ااقن اعل لاوصرقاا
ا ات الياسلط ماووس افاأيعني اقنج عألل اقن  ه ااأخرى،  اقنايامكرمافي اتلي  ألر

 .(ادناق تة األل160)

ع ا اقساي  ادنط لاا تاقن ل  ات اأ ،ابلألوقن ونيقخاص ص ماداعل لاباط يراقن     ا -6
اقح ادن اك   اقن ونألل. اقنس ول اعلت اقن ساج   اوضعاهاأد   اقن   اقن وني اقنان ألا  
اقن نط لا،ق تة األل اقنن  ي مافي اتط  قااي اا،نان ألا اوقنع ا مااه د اااع  اقن وني نل     

ا) اقنة ر  افي اق تة األل ا صف ان ق ا)2قن ونألل. اقن  ه  ادن اقخاص صاا،(160/ ( علت
اه قس م اقفرقم افي ات صأل ما،قنج عألل اقن ونيا،وقتخ م اقناع و  افأل  ا،نيرضاتعزيز
قن اعلقاب نياا،وت جأل اقناط يراقنا  يجيانل     اقن وني،اياعلقاب ح  طلافياقن نط ل

 .(2)اوت وينه

النامية الحبيسة منها  الدول باقتصاديات الضارة اآلثار من الفقرة األولى: الحد
 .المتضررة جغرافياو 

قنل ألسلادن  ااقنن دألل قن و  إل ص ف ،1982انسنل قن ل   ا    ا قتة األل عفس اوألوا
افيرقفأل  ادن قنع ي  ب ضع   قن ونألل.اقن نط لافي قإل ا ج بال ي  ياعلق   فأل ،وقن اضر  

 
 .ا1982دناقتة األلاقحدااقن ال  ان     اقن ل  اا،155ومنياوف  انل  ه ا -(1)

إص ق ااوا،اصرافيادن ا لاقنج عأللان  تنل،ا(160دناقن  ه ا)ا/ (2وقنة ر ا)ا، اق خاص ص ماقن ق ه افياه  اقنة ر إ -(2)
حكام القانون أا.ق  رافيامنياقبرقهألاادل  اقن   لا.ا اتاخ اقن رق قماقن لزدلاب نيأب و اا، دلاب أ    قنا صأل ماقن

 .286-285.اص:اصا.قنس بقاقن رف ا.الدولي لقاع البحار والمحيطات
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ا ناجلقن ،قحس سأللاقنسل ا أس قق وقسا رق  وفع نألل     تعزيز و قا   دن ت ةل قناي قإلفرقمقم
ا.(1)انل سا ل ألناودنصةل نل ناجألن جزيلد ا ت   ا بأسع   قن نط ل دن قن ساخرفل قن ع ه  دن

اعا رافيا  ن ألا  ادناقن و قنايات اا،ي ن فاب  اقن و اقنن دأللط ن  ماقناياقن  ااأد ادن
اوقن  أل ما،رقن  ا دن قن ساخرفل قننألكل ك أل م ق عا    فيقنل ألسلاوقن اضر  افيرقفأل ،اقحخ ا

ا.قن نط ل دن قساخرقف  اقن ا ا 
اأ ه ايجلاعلتاقن  يلااك   اقنلص  اعلتاإم اقإل ا ج، افياقنطللاعن  أ اي ل ه

.اعلأل   قن  قفقاقنع ل خطل ب  اضت ،قساخرقفه قن ا ا  قننألكلإم اق ا جاقن  أللاقنسن يلادنا
ا.(2)اقإلم  علت وص نه بع  سألنة    قناياب ن صروف م ف و  يل ه في يض ن  أوا

اق اسعفاقن و  اقحعلتادطل  ااأفيااليربألانوا  اقنل  اتجعل اقنن دأللا  ابخ فاقن و  ،
اقن نط لا اد ق ه اتن ألل اتل ي  اإنت اقإل ا ج اا قع  اوتسعت ادنه. اوقنل  اقنا لألل قناياسعفاإنت

اأ  طل في قن    كل فرص ت سأل  د  و شأل  ،اوآدنل دنا  ل بطري ل قن  ق ه تلي وإهق  
دناقتة األلاقحدااا(151)بهاقن  ه ااموه اد اف ما.قن ساخرفل ن ع ه ق ت قفر و ي ه  قن نط ل،

ا،انلا فألقابألنادص نحاقن و اقنيربأللاوقن و اقنن دألل.1982قن ال  ان     اقن ل  ا
ا
ا
ا
ا
ا

 
 .ا1982قن ال  ان     اقن ل  اادناقتة األلاقحدااا،قنة ر اقنةرعأللا"أ"ا(ا151)قن  ه ا -(1)

 .ا1982فياف رتهاقنةرعأللا"ب"،ادناقتة األلاقحدااقن ال  ان     اقن ل  اا(151/2)ااوف مامنيافيا صاقن  ه ا-(2)
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في التمثيا العادل بم لس  الثالث: حقوق الدول الحبيسة والمتضررة جغرافيا المطلب
 السلطة وتسوية المنازعات.

ا اقن ونيك  ادناأها اقن ونأللاا،قننا اجاقناياترت فاعلتاإارق اقن جا   اقن نط ل ف ر 
ت   اهياقحدألنلاا، قكلامنياإ   ماسلطلاهونأللنإل س  ألل،اأ اي ااد ارك اااوقعا   اد ق هه اترقث اا

عا راع دلاب    اعلتا.اواأل ماه  اقنسلطلاي ا(1)افألهوقنل  سلاآلد  اقن  ريلاا،علتاه قاقنارقك
قن قا ا"دن  لاهونألل"اومنيااع افيوهيات اا.(2)اقحدا كلاا    انخ قاقن  اي اقاه باقناط  

وألواف مافأل  :ا»اقنسلطلاهياقن ن  لاقنايات  ماقن و اا.(157/1دنا صاقن  ه ا)اوقضح
اقنجزم،ابان ألااقح  طلافياقن نط لاو ا با  ابص   اخ صلااقحيرقفاعنايري   اوف  اا ن  ق
اوه اد اسنل و اتةصأللهاع راقنةروتاقنا نألل.ا.(3)«بيأللاإهق  اد ق هاقن نط لا

عما  بتنفيذها، ينالمتعلق يناتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار واالتفاق الفرع األول: حالة
 .تلمنازعااالهيئات المنشأة بموجب االتفاقية وتسوية 

ادن س  ماع ا افي اقن و  اأك م اب نا رير، اقن    نل اقنةار  اه اخ   اقتة األل   قحداااو 
ف أل اقح  طلاانة اب  ف هت اقن ال  ان     اقن ل  ،اب صة  اقإلي  اقن     ياقن  ايجلاأ ا

ا.فياقن لألط ماوقن ل  
وفياخط  ا ل اتل ألقاه فاقن    كلاقنع ن ألل،اوقصلاع هاقحيرقفافياق تة األلا

قحيرقفاابلغاع ه،ا2016أ سطزاآب/ا31فياوا.افياق  هي هانةأل ه اقن اعل ألنابااألنتة اق وا

 
.ااأطروحة مقدمة لنيا شهادة الدكتوراهع  اقن  ه ادل  اع ر .اق خاص صافياو  يلاقن ألئلاقن لريلادناقنال ك.اا-(1)

 .اا451.اص.1989قنل  ق،اااف دعلاقنزا  يق:اكلألل
ا.ا597.اقن رف اقنس بق.اص.الغنيمي الوجيز في قانون السالمدل  ايلعفاقنينأل ي.اا-(2)
  قف افياتعريفاقنسلطلاقن ونألل:اا-(3)

 .Churchill; R.R. and  Lowe A.V. The Law Of The sea. Hawaii, 1987.p.160ااااااااااااااااااااااا
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قن اعلقابانةأل اقنجزماقنل ه اا1994قتة قاع ماوع هاقحيرقفافيا،ايرف ااا168فياق تة األلا
انةأل اأوك ماقن اعلقابا1995قتة قاع ما هاقحيرقفافياع اواا،يرف ااا149تة األلاق ع رادنا

ابلةها،ق تة األل اقنس كأللااقن اعل ل اوقح ص   اقن ن يق اقن ا قخلل اقنس كألل اقح ص   وإهق  
ا.يرف ااا83اقن ثألر اق  تل  

 منطقةوسائا القانون الدولي في تنظيم حقوق استغالل ثروات  :الفقرة األولى
 البحار". عأعالي البحار " السلطة الدولية لقا

ان     ا اقن ال   اقحدا اقتة األل افي اقحيرقف انل و  اقنس هساوقنع رين اق فا  ت في
فأل  اياعلقاا،قنسلطلاقن ونأللان  تاقن ل    مابهاقن سا راقن  اتاع لاب ناقن و قن ل  ،اأش هما

قساعرقضا رق اقنسلطلاإفرقماباب ض اإي  اتن أل يا ساي  اقن  ق هاقن ع  أللافياقن نط ل،اوا
اودن جيا اقنايانع م ااع ليلطري ل اقن ونيانل نط لب   ادناا،قنن  م اب  فلاق تة األل قن ن أ

واتاقآل افياقناياقضط ل ابهااألل،اوقنع لادناق تة ا(154)ن  ه اع  اب قنن وأللاقنع لألل،ا
ا.(1)ااه قاقنص ه
اهو ت وا اا في اوقنع رين، اقنث  ألل اعل  ااأو يف اقنسلطل ااف عألل قن  افاب نا رير

اقن ونيا انلن  م ال نط لنن ساعرقضاقن و  اقحو  اقنع م اويل فادناقحدألن إو نلاانلسلطل،
ا.(2)اا2017أبريلا ألس  /ا15ا لاقنا ريراقنن  اياإنتاقن و اقحيرقفاوقن رقا ألناد روتا

دن  لاهونأللادسا للااهيا،(1)اقن نط لكن الاعناقن  ريلافيات  ي اد ق هاوقنسلطلا
ا(2)اان ألااودرقا لاقح  طلافياقن نط لناقن ال  ان     اقن لت  اأ  تئفاب  فتلاقتة األتلاقحدتا

 
ان     اقن ل  قتة األلاقحدااقن ال ا-(1) ا    . SPLOS/303ا.اوثأل لا اا:ات ريراق فا  تاقنس هساوقنع رينانل و اقحيرقف.

 .11.اص.2016وزيرق /ي  ألهاا24-20 أل ي   ،ا
،اواISBA/22/A/12،اعلتاس أللاقن ث  ،اقنعض يلافياأف ز اقنسلطل،اق  ر:اون ي تاعلتاقناط  قماقحخرىا -(2)

ISBA/22/A/14اوا،ISBA/22/C/29ا. 

http://undocs.org/ar/SPLOS/303
http://undocs.org/ar/ISBA/22/A/12
http://undocs.org/ISBA/22A/14
http://undocs.org/ISBA/22/C/29
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ت ريناقنث  ي/  ف  راا16قنسلطلافيااوات اأ  تئف.اومنياب فهاخ صاإلهق  اد ق هاقن نط تل
ا.عن اب ماسري  اق تة األلا1994

وهياا،دن  اقحف ز اقنراألسألل ماتا   ادنادج  علادناقحف ز اوقنسلطلاكيألره ادناقن ن  
اقناياو هت  اق تة األلاوتا ثلافياقنج عأللاوقن جلزاوقحد  لاوقن  روت.

ات ا اأ  اقنسلطل اوق اي اودن اد  اوهي افرعألل اأف ز  اقسان أ اعلأل   افيااطلق )قنلج  (
انا ا اقحخرى، اون ناقنج   اقنةرعيايخض انلج   اقن ن   ماقن ونألل اقنراألسألل، اقحف ز  س ع 

ا.(3)اأ  أ قن  ا
ب يمادناقإليج  اعلتاا،و ل و اأ ا ان و اه  اقحف ز اوسلاترتأل   افياق تة األل

اقننل  اقنج   اقنانةأل ا،ه ق اقنا ثأللاقنع ه ان  ق ادنيان لواد كلل ن ج  علاا، فيادل ونل
اوقن اضر  افيرقفأل :اقن و اقنل ألسل

 .The Assemblyال معية )ال هاز العام(  :أ

قن ألئلاقنراألسأللانلسلطلاقن ونأللاقنايااف يا،تا   اقنج عأللادناف أل اأعض ماقنسلطل
ودث  اا.عا راقنج   اقنع مافياه  اقن ن  لاقن ونأللب نيات اوا،اتاأنفادناف أل اأعض ماق تة األل

األلاقنع دلاب حدااقن ال  اأوا ألره ادناقن ن   ماقن ونأللاأواقإلالأل أللاقحخرى.منياقنج ع

 
،اا2016ا.9ت.ا.وة للدراسات القانونية ال زائرم لة الندا.«ا تاقن ل  :اقدا قهاا   اأماترقكاد ار »ا.عرقباسعأل  أ -(1)

 اا.20ص.
اقن ترق ا1994ت ت  /ي نألتهاا28دناق تة األل.اوا اقعا  ماقنج عألتلاقنع دتلافياا(156)قنجزماقنل ه اع ر،اقن  ه ا -(2)

 10ان تت  خ،اقات  ق تةت قاقن اصتلابانةألت اقنجتزماقنلت ه اع ترادتتناقتة األتلاقحدتااقن الت  ان ت    اقن ل.ا)ا48/263
ا اقحو /هيس  ر اع ترا،1982ك     اقنلت ه  اقنجتزم اوأوكت م اأوك دته اتةستألر اين يي اأ ه اعلت دنااوينصاق تة ق

اق تس قابألناق تة قاوقنجزماقنل ه اع رات ج ل ا اوفياو نلاع م اوقو قا. اصك ا اب صة    أوك مااق تة األلاوتط أل    
 .دناق تة قا"1"(ا2ق تة قاد اع قه .اق  راقن  ه ا)

 اا.466.ا.اص2001.اهدن   :ادكا لاقح هر،الوجيز في القانون الدوليص  اع  اقن  ي اشل ي.اا-(3)
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ات ر  اوت ا اد  ا)قساثن األل( اث   يل اوهو قم اسن يل، اع هيل اهو قم اقنع دل اقنج عألل ع  
علتايللاأ ل أللاأعض ماقنسلطل.اويك  ان لااي ع اإنألهاقحدألناقنع ماأوابن ماااقنج عأللاأو

اب نج عأللا ص ماوقو ،اوتص  اقن رق قمافياقن س الاقإلفرقاأللااونهاأيض ااهونلاعض اوقو 
اوتص  ا اقن ص تألن، اقنل ضرين ابأ ل ألل انلج عألل، اقساثن األل اهو قم اع   اد ر قم افأل   ب  

،اب رطاأ ا(1)اوقن ص تألنقن رق قمافياقن س الاقن  ض عأللابأ ل أللاثلثياقحعض ماقنل ضرينا
قخالفافياقن سأنلاهلاهيااوإمقألنافياقن و  .اتضااه  اقح ل أللاأ ل أللاقحعض ماقن  ارك

إ اإمقاار ماقنج عأللا ألرامنياا.(2)اد ض عأللع دلاعلتاأ   اقفرقاأللاأماد ض عألل؟افإ   ات ا
طر ادسأنلاد ض عأللاب ح ل أللاقن طل بلانل  ر قمافياقن س الاقن  ض عألل.اك نياوعن د ات ا

اقناص ا ااضألل اي فل انلراألزاأ  ايج   ادر ، ا انلاص يفاحو  انةار  اقن سأنل اه   يفاعلت
أعض ماقنج عأللاعلتاقحال.او اا5علألهاإمقايل هااأي مات  ي ألل،اويك  امنياوقف  ااا5تاع ىا

يج  اتط ألقاه  اقن  ع  اعلتاأيلادسأنلاإ ادر اوقو  ،او اتط قان يات فلاقن سأنلاإنتاد ا
ا.(3)ااقن و  بع ا   يلا

قنايات قفهاقن و ا،اقن اصللاب ح  طلانع مك  اأ   اتن رافياقن   كلامقماقنط ب اق
ا افيرقفأل . اقن و ا ألراقنس ولأللاوقن و اقن اضر   اقنع ه ااوتع لاعلتقنن دأللاو سأل   قنا سألا

و ألره ادناقنة قا اق ااص هيلاقن سا   ادناقح  طلافياقن نط لاا،وقن نصفانلة قا اقن  نأللا
اق تة األل اه   اد  ايا  شت اوأ اا،ب   اقنسلطل اوإفرقمقت  .وا قع  اق عا   اا  ا   افي وقضعل

اأواوضع اا،اقن ع باقنايانااتنلاق سا   اقن  دل،اقنخ صادص نحاوقواأل ف ماقن و اقنن دألل
اآخرادناأوض تاقنلكااقن قتي.

 
 .ا448.اقن رف اقنس بق.اص.مبدأ التراث المشترك لإلنسانية: دراسة قانونية ألعماق البحارس دياقو  اع ب ين.اا-(1)
 .ا341ا..اقن رف اقنس بق.اصوقها في المناطق البحريةالدول الحبيسة وحقع  اقنرؤوفاف هاوسألناعأل  .اا-(2)
ا.ا220.اقن رف اقنس بق.اص.الوسيط في القانون الدولي العامسأل اإبرقهألااقن س اي.اا-(3)
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 الم لس. :ب

عا راقنج   اقنانةأل  انلسلطل،اوي اا،ف   ادل وهاقنعض يلابخ فاقنج عأللاع    اعن
اانلسلطلقنص ه  ادناقنج عأللاقنع دلاودناثااف  ايع لابصةلاهقا لانال ألقاوق ج  اقحع   ا

ا  بلادجلزاقحدنافياقحدااقن ال  ،او ايع لابن  ماقن و قماقن ا  افياقنج عألل..اوه اي ا(1)
ا اأ  اقن س الوألو ابألن ادن اقن جلزاووس اةه اأث  ماف  ااا،ت كألل ابألناقناي اك ألرقا

اهو اد ثر(2)اقنن دأللاوقن و اقنيربأللاقن و  فياا،،اوألواو ونفاقن و اقنيربأللاأ ايك  ان  
   طاقن جلزاوقخاص ص ته،ابألن  اتسعتاقن و اقنن دأللاأ ايك  اقن جلزات بع اافيا   ي تها

ا.(3)اعلتات فأل  ت  او ا با  اويع لابن مااا،نلج عألل
 ثأللاقن ل وهانل جلز،اإ اأ هاك  اهن  اقخا فاود اقتة قاف أل اقن و اعلتاقناا

اقنا ثأللاقننس يافياقن جلزاوكألةأللاص و اقن رق قماعنه،اوألواأ اقن و ا افيادسأنل ش ي 
ا اقنت ادج  عل افي اد ثلل ا خاأل  اا،77قنن دألل اقنع ه  اقنجيرقفي اقنا ثألل ادعأل   اعلت وقف ف

ا اقنةعلألل اب نسألطر  ايس حان   اقن عأل   اوه ق اقن جلز، ابعكزامنياف  اأعض م علتاقن جلز.
أك ماقن و اقنيربأللاضرو  اتط ألقادعأل  ات ثأللاقن ص نح،افياوألنامه فاقن و اق شارقكأللا
إنتاضرو  اتط ألقادعأل  ايعا  اعلتاا ع  اقن س وق ابألناقن ن يقاقنجيرقفأللاقن خالةل،اوه ا

ك  اا افياوض اقحالألل هايجعل  ااأبل اا،وقعا رتهاأدرقاا ألراد    د نااتا  لهاقن و اقنيربأللا

 
 .ا219-218ص.اص:ا .قن رف اقنس بقا.االستغالل السلمي لقاع البحار والمحيطات.اي سفادل  اعط   اا-(1)
ا جلزاق  ر:ون زي ادناقناة صأللاو  ات كأللاقنا-(2)

Bernard H. The Third United Nations Conference on The Law OF The Sea: The ninth 

session 1981. American Journal of International Law. Vol . 75 No. 2, April 1981 . 

p.p:218-220.ا 
اا-(3) اقنية  ا جا. اقن عزاع   اقنعربألل،اار ال د دالسلطة الدولية لقاع البحار في قانون البحع   اهق اقنن ضل اقن  هر : .

 .اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا32ا.ا.اص1988
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وب نياع لفاعلتاضرو  اقارق اوض ادعأل  انا ثأللاقن ص نحاو   ما،اه اقن أ افياقنج عألل
اقن رق ا اد  ب ل(1)اامقأ ل أللاخ صا تخ م اعناقارق اآنأل ماأخرىامقماي ألعل اأد  تعطياا،،

اقن و اقنيربألل اي اا،ن ج  عل اق عارقضاعلتاأ اارق  اوسأللل اف  ق اق ق ااران اثادص نل  ،
اقن س وق اات  د اان اثاايا وتع لا،اقن  اا دفاعلألهاقنسلطلا،فيا  راقن و اقنن دألل،اد اد  أ

ودنهاإنتاع لاا، ه امنياب ن و اقنيربأللاإنتاعراللاع لاقنسلطلاقن ونأللوألواي اعلتاأس سه،ا
وكلاه قاأهىاإنتادع  ضلااك  اه اقنل  افيادجلزاقحدن.ا،قن جلزافياقن س الاقن   ل

اق اقحدريكأللقن  ي م اعنا،ن ال   اقنا األع ماا،وقنا األ اقناص يفاوقدان ع   اب ب افاح عن 
ا.(2)اا1982بج د يك ا

عض ادناأعض ماقنسلطلاا36دناا،(اعلتاأ اياأنفاقن جلز161/1وتنصاقن  ه ا)
ا:(3)ادن  دنابألناقحعض ما  كرااأ ابلألوا،قنع دلتناخ  ااقنج عأللا

اقحيرقفاقنن اا اقن و  ابألن ادن اأعض م ات اا،دأللسال اخ صلقناي ادص نح وت  لاا، ثل
دص نحاقن و امقماقحع قهاقن  ألرادناقنسك  ،اوقن و اا،قن ص نحاقنخ صلاقناياياعألنات ثألل  

 ألراقنس ولأللاأواقن و اقن اضر  افيرقفأل ،اوقن و اقناياهيادسا  ه ا األسأللانةئ ماقن ع ه ا
ا   ق   اقن ع ه ،اوأالاقن و اقناياساساخرجادناقن نط ل،اوقن و اقناياهيادناجلادلا للان

 .اا(4)

 
ا هن ااب حسزاقناياتااق تة قاعلأل  افياقن ج  ع ماق الأل أللاودج  ع ماقن ص نح:ااا-(1)
 الم موعةإ  و ألسأل اوكن ق،اا،)جـ(لم موعة اأن   أل اوفر س .اا،)ب(الم موعة ق تل هاقنروسياوقيط نأل ،اا،)أ(الم موعة     

اا،)د( اودصر، افألجي اقن كسألي،اا،)هـ(الم موعة ف د يك ، اهية ق ، اك م اقن  دألرو ، ااطر، افألان م، اك  ي ، ف    يل
  ألجألري ،اوهن و قس.

 .ا63ا.قن رف اقنس بق.اصالتنظيم القانوني لمنطقة التراث المشترك لإلنسانية. ع  اقن  ه ادل  هاقحارت.اا-(2)
 .ا453-452ااص:ا.اقن رف اقنس بق.اص.مبدأ التراث المشترك لإلنسانيةس دياقو  اع ب ين.اا-(3)

            Countries Developing and Law International of Hoirzons New.S.Rama Rao in ؛ P.Sreeniuasa Rao -(4) 
International Law.  Association Indian Branch. N.M.Tripathi Private LTD. P:334.  
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ا:(1)اقننل اوت  ماقنج عأللافياق اخ باأعض ماقن جلزاعلتاه قا
أ ات   اقن و ا ألراقنس ولأللاوقن و اقن اضر  افيرقفأل اد ثللاب  فلاتان سلاا -1

اإنتاو ادع   اد ات ثألل  افياقنج عألل.
ادع   اا -2 اتان سلاإنتاو  اب  فل اقنس ولأللاد ثلل د ات ثألل  اأ ات   اقن ونل

 فياقنج عألل.ا

اقنل ألسلااك   اوقن و  اع دل ابصةل اك فل اقن و  اف  ل ادن اك ألر اب ها  م اقن جلز و ي
ا:(2) وقن اضر  افيرقفأل ابصةلاخ صل،اوه قانس  ألناد  ألن،اه  

بهاقن جلزافياع لأللاقنا يأللااأ اف أل اقن و اداأل نلات  د ااب ن و اقنخطألراقن  اي  ما*
  ماوقن ل  ،اودج  تاقنص وأل ماقن  كللاإنأله.هق  افياا تاقن لألطوقإل

ا اقن و اإه ق * ادن ايك  ان ج  عل اقنا ثأللافيادجلزاقنسلطل ابأ  انن  ماا،قن و  ي   ا
ايك  اعلتاوس با افيادجلزاقنسلطل اقن و  ادن ادعألنل افئل ات ثألل ان نيافإ  دعألن،

ا.(3)اجلزقن هياقحخرىانألك  ان  ات ثأللافيااقناياتسعتاأيض ااا،دص نحاقنةئلاقحخرىا
  The Enterprise.المؤسسة  :ـج

 

ااص:اص.ا.ا2006.اأسأل ط،ااالت اهات الحد ثة في القانون الدولي ال د د للبحاروق  ر:اع  اقن عزاع  ا ة  ا جا.ا
 .ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا192-193

 .ا224 رف اقنس بق.اص..اقنالوسيط في القانون الدولي العامسأل اإبرقهألااقن س اي.اا-(1)
-457اص.اص: .قن رف اقنس بق .الدول الحبيسة وحقوقها في المناطق البحريةع  اقنرؤوفاف هاوسألناعأل  .اا-(2)

 .ا458
اقنتا-(3) اوقف فادج  عل اقننل ا،علتاه قا77وا  اقناص يفافياقن جلزاعلتاه ق ننايصلاإنتاوقااا،ب عا   اأ ا   م

ا ثأللا ج ادج  علاعلتاأخرى،اون نيافإ اا   ات اشك  او  اقحص قماقنايات اأأواأ اشكلادناا–قنةألا ا–ق عارقضا
اأواسلط ماأكثرادناخ  اصأل  لاقناص يف.ا=اا قن ص نحا ايعنياأ اتلياقن و اقنيربأللاا اأعطألفاأكثرادناو  ا  

 .ا33ا.صف اقنس بق.اقن راالسلطة الدولية لقاع البحار في قانون البحار ال د د. ق  ر:اع  اقن عزاع  اقنية  ا جا.ا



  جغرافيا  لحقوق الدول الحبيسة والمتضررة الدولية الحمـايةالباب األول: 
 ومصالحها المشروعة في المنطقة الدولية. 

 

 

141 
 

ابإع قهاوتنةأل اف أل ا قن  سسلافرتادنافروتاقنسلطلاقن ونألل،اوهياقن ألئلاقنايات  م
ا ابطري ل اقن نط ل افي اقنن  ط اقسا   فا(1)اد  شر أوفه اعلت اخ نه ادن اقنسلطل اوتع ل ،

 س لاد اقن أل   ماإد ابصةلاد  شر اأواب ن خ  افياتن أل  ماا    أللادنا،وقساي  اقن نط ل
.اوف   اقن  سسلايا ا اب  سا  نأللا(2)اقن ل  قن نص صاعلأل  افياقتة األلاا    اا،قحخرىا

قن قتأللاقناياقكاس   ادناقنسلطل.اوا اتن و اقن رفقاقنرقب ادنادرف  ماق تة األلاقنج ي  اقنن  ما
ا.(3)اقحس سيانل  سسلاقن  اق ط ىاب و  اعلتاتةصأل ماكثألر 

انل  اإي  يك   اض ن اقن     أللاا سسل اقحهلألل انلسلطل، اقن ونألل اقن     ألل قن خصألل
اب حد ق ا اإنتاف  لاتزوي ه  اقنرقب ، اقن رفق افي اقن  ألن اقحس سي اقنن  م اينصاعلأل   قناي

اقنضرو يل اوس اة   احهقم اقن  دل اوقنا ن ن فأل  اقنارقكا، ادنط ل افي ابأ  طا   انل أل م مني
وك نياقنسأل سلا،ان   اق تة األلاوا قع اقنسلطلافاقنسلطلاوف  اا.اوتاصرا(4)اقن  ار انإل س  ألل

ادك  ا اويك   او ا باه، اقن جلز انا فأل  م اخ ضعل اوت    اقنج عألل، اتضع   اقناي قنع دل
افأل  ا اعض ياه ان جره اقنسلطل افي اعض  اأ  ايال ل او  اقنسلطل. اد ر انل  سسل قنراألز

سلادس ونأللاأع   اقنسلطلاوقنازقد ت  ادس ونأللاأع   اقن  سسلاوقنازقد ت  ،او اتال لاقن  س
اأوا اإنتاقحشخ صاقنط ألعألل ابعثاع لأل ماق ساي   افياإسن ه ات  يريل اسلطل ونل  سسل

ا.(5)اقن أل   مد اإعط ماقنسلطلاقنلقافياقنرا بلاقنةع نلاعلتاأ  طلاه  اا،ق عا   يل

 
 .ا456..اقن رف اقنس بق.اصالدول الحبيسة وحقوقها في المناطق البحريةع  اقنرؤوفاف هاوسألناعأل  .اا-(1)
 .ا43–ا42.اص.اص:ا ةسه.اقن رف االسلطة الدولية لقاع البحارع  اقن عزاع  اقنية  ا جا.اا-(2)
اا-(3) اع در. اقن ين اقنس بقالقانون الدولي للبحارص   اقن رف  اص. اوسألنااااااااااا420.. اقنرؤوفاف ه اع   اقيض ا: اوق  ر .

 .ا456 ص..ا ةسهقن رف اا.يسة وحقوقها في المناطق البحريةالدول الحب .عأل  
اا.ا.اص1993.اقن  هر :اهق اقنن ضلاقنعربألل،ا1.اط.القانون الدولي المعاصر قضايا نظرية وتطبيقيةع  اهللااقحشعل.اا-(4)

 .ا132
 .ا288..اقن رف اقنس بق.اصالنظام القانوني للمنطقة الدوليةدل  ادل  ه.ااع  اقن  ه ادل  ها-(5)
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ا   ابلألوايا،تا   اقن  سسلادنادجلزاإهق  اود يراع ماوف   اقن  سةألنوألوا
ادنا اوي اا15دجلزاق هق   اقنج عألل، اتناخ  ا  نيافياق اخ باأعض مادجلزاقإلهق  اعض ق

اويااا اقن طل بل، اقنعل ألل اوقن  ه م اوقننزقهل اقن ة م  ات فر اد  اقنع ه ، اقنجيرقفي قنا  ي 
ع هاق اخ ب ا،اوي نياق عا   اقن قفلان   أاقنان وبافياسن قماويج  اأ اي اا4ق اخ ب اان   ا

يلاويسا راقنعض اقن ناخلافياد   سلاع لهاإنتاأ ايناخلاعض اآخرايخلةه،اوإمقاقنعض ا
ياصرفاأعض مادجلزاواخلتادك  اأو هااتناخلاقنج عأللاعض قاآخرانألك لاقن   اقن  األل،ا

اأ اتعلأل  ماخ  فألل.اققإلهق  ابصةا ااقن خصأللاوأ ا ايال  ا
 ان لاعض ادناقحعض ما،اويك اا    أل ااا كلاثلواأعض مادجلزاقإلهق  ا ص ب ااوي ا

اي اوقو قاااص ت اا اك  فا(1)ااقحعض معرضاعلتاقنج عأللابأ ل أللا،اويةصلافياف أل اد  ،اوإمق
اقحد  اقدان اعناقناص يف اقنعض اتاع  ضاد اه   ايلقاح اعض افياا،دصللل ك  

ادعل د ماعناع لأل مادجلزاقإلهق   اتأثألراا،قنسلطلاأ ايطللادنادجلزاقإلهق   قنايان  
امنياقنعض ،اوعلتادجلزاقإلهق  ات فألره انه.ااااخ صاعلت

ا اع د اااعلتات صأللاقن جلزاوترشألحادجلزاقإلهق  ،اد يرقاااتناخلاقنج عأللابن مااك  
ا ان    اقن نصل اويا نت اب جلزاقإلهق  ، اعض  ايك   ا  اإع ه اا5نل  سسل اويج   سن قم

اق اخ بهانةارقماد  لل.
اقن  ثلاقن     يانل  سس اليك  اقن  يراقنع م اويك  ا، قن س و اقنانةأل  اقحو افأل  

أد مادجلزاقإلهق  اعناتعريفاأع   اقن  سسل.اونهاأ اي ار افياقفا  ع مااد  شرقااادس و اا
اوأيض اا اقناص يف. اهو  اوقن جلزاإمقاادجلزاقإلهق   افياقفا  ع ماقنج عألل اقن    كل وق

سةألناأ ايال  قاأ اتعلأل  ماك  اهن نياأد  اتاعلقاب ن  سسل.اويلرماعلتاقن  يراقنع ماوقن  ا
اب  اه ادةروضاعلتاقن  سفاقن وني.امدناخ  جاقن  سسل.اوعلأل ااق نازق

 
 .ا246.اقن رف اقنس بق.اص.الوسيط في القانون الدولي العامسأل اإبرقهألااقن س اي.اا-(1)
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ات ريرقااَ ام اقن  سسل اقن جلزاسن ي اااا م اك ة ااا،إنت اكياادرقفع اااياض ن نلس ب ت  
ا اأاص   افياد ع  افأله اد نأللا3ين ر اسنل ا   يل اكل ادن اقنا   يراا،(1)اأش ر ا  ر اياا ك  

وتا   اأد ق اقن  سسلادناقن   نغاا. فاقن  نأللاوت  ع  اعلتاأعض ماقنسلطلقنسن يلاوقن  
  د  اقن و ادناقنا رع ماقنايات اأواقناياتال  ه ادناقنسلطل،اوهخلاقن  سسلادناع لأل ت  ،ا

ا  انل  سسلانا كألن  اقحد ق اقنايات ارض  اقن  سسلاوقحد ق اقحخرىاقنايات ااودناقحيرقف،
اي ادناقن روتافياع لألا ابأسرتاد   كناونل أل ماب س اة  ،اوفياقاارقضاقحد ق اوت  يااد ا ت  

وعلتاقن و اقحيرقفاب  اكلاقنج  هانا فألراقن   اقن  مان  .اا.ت ر  ادناض   اقواأل يي
ا.ا(2)او ة  ت  وت  تاأد ق اقن  سسلاودصروف ت  ادنةصللاعناأد ق اقنسلطلاود ف هقت  ا

اقن اب   ات  م اقناي اقنع لأل م انل أل مادن اد   ي  اقن جلز اعلت ات ار  اأ      سسل
وتاض ناه  اقن  ارو ماخطلاع لا س أللادكا بلانأل  طلافياقن نط ل.اوعن اا،ب ح  طل

اقن كا بل.ا اقنع لاقنرس ألل اعلتاأس ساخطل ابانةأل   اقن  سسل ات  م إارق اقن جلزانل  روت،
 رماقنع  هاقنايا ت  ،اون  اأ ات اقناياترقه اضرو يلانع لألا،اون  اقنلقافياشرقماقنسل اوقنخ د م

بألناأفضلاعن صراقنج ه اوقنسعراووافاقناسلألا.اد ادرقع  اقحفضلأللانلسل اااتج  اعروض اا
ا اقن و  امني افي اب   اقنن دألل، اقن و  ادن  ه  اقنلقافيادل أللاقنل ألسلوقنخ د ماقناي اون   .

ات ا اقناي اقن ج ز  اوقن  قه اقن ع ه  ات ألألزف أل  اأ  اب و  اوت ألع   انل  سسلاناج   ايج   او  ،
 قنا خلافياأ اشأ ادناقن  و اقنسأل سأللاح اهونلايرف.

 
 .ا248.اص.قنس بق.اقن رف االوسيط في القانون الدولي العامسأل اإبرقهألااقن س اي.اا-(1)

(-2) Natalie Klein. Dispute Settlement in the UN Convention on the Law of the Sea. Natalie 

Klein: New York, 2005. p.333.
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وألوايك  اا،أعطفاق تة األلانل  سسلاترتأللاقحون يلاب ننس لان   دياقنطل  ماك  
  مايل  ماب أ اأ اوه اد اأث  اقعارقضابعثاقن و ،اون  اأ ات اا.ن  اقحون يلاعن اق خاأل  

ا.(1)اادلج   لج   اأوا ألرافزمادناقن نط ل،اس قماك  فاد
اقن     ألل اب حهلألل اقن  سسل اقناصرفاا،تا ا  اد اا،ت ل هافأل  واتاتساطأل  وقناع ا 

فيااوقدا ك  اقنع   قماوتأفألره ،اون  اقنلقافياأ ات   ايرف ااا،قن و اقحيرقفاأواد اقنيألر
اااا:(2)ااو األجلان نياأ اإفرقماا    ي.

إ اأد ماقن ل كااقن خاصلان ونلايرفاوألواا،قن  سسل.ا ايج  اإا دلاهع ىاعلتا(1ااااا
ات   اقن  سسلاا اا دفافياإالأل   اب  ايلي:

ا*اإا دلادكالاأوادن أ .ااااا
ا*اقن خ  افياع  ابخص صاسل اأواخ د م.ااااا
ا*اقن أل مابن  طاتج   اأواإص ق اسن قم.ااااا
ك  او ازه اعلتاقنلص  لااَااي .اتا ا اد ال  ماقن  سسلاود ف هقت  ،اأين  اوف ماوأ(2ااااا

اقن  سسل ا   اياض  اوكا اص و  اا ل اقنانةأل  اوإفرقمقم اوق ساأل م اقنلجز ا.دن
اقنان    افي اقنلق انل  سسل ايك   اترق ااوف  ااا،وأخألرق اقناي اقن  ى اوإنت نا  يره 

ا ر ه ،اعناق داأل  قماوقنلص   ماقن  ن ولان  .وب ن روطاقنايات ا
ات ا(3ااااا اهف اعةتاد ال  ماقن  ا. اوتأفألل اوقنان أل  ماوقنرا بل اقن أل ه ادن اود ف هقت   سسل

ك  فاي ألعا  ،اودناوقاقن  سسلاقناة وضاد اقن ل ق اقنايااقن ي  اقنا ألألزيلاأي اا
ا ف ادك ت   اب  ادناأفلاقإلعة مادناقنضرقال.ت ا

 
 .ا324.اقن رف اقنس بق.اص.النظام القانوني للمنطقة الدوليةع  اقن  ه ادل  هادل  ادل  ه.اا-(1)
 .ا249..اقن رف اقنس بق.اصالوسيط في القانون الدولي العامسأل اإبرقهألااقن س اي.اا-(2)
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قناياا.ات  اعلتاقن و اقحيرقفاق نازقمابا ا اقن  سسلابك فلاق داأل  قماوقنلص   م(4ااااا
ا نحانل أل   ماقناياتزقو اأ  طلاتج  يلافياإالأل   .ت ا

 األمانة العامة. :د

،اقناياتا   ادناقحدألنا(1)ااق هق  انلسلطلاقن ونألل  ثلاقنج   هياقن ألئلاقنث نثل،اوت ا
،اقن ينا ايخضع  انسلط  اهون ااأثن ماع ل اافيا(2)اقنع ماوع هادناقن  سةألناقن ونأل  ا

 .(4)اقن ونيسااقحد  لاقنع دلاب نط ب ا.اوتاا(3)اقن ن  ل

اي ارو اا اقن ين اقن رشلألن ابألن ادن اسن قم اح ب  اقنع م اقحدألن اقنج عألل تناخل
اقن  سفاقإلهق  اقحعلتافياقنسلطلا اقنع م اويك  اقحدألن اق اخ به، اإع ه  اويج   قن جلز،

 
 .ا456.قن رف اقنس بق.اصالدول الحبيسة وحقوقها في المناطق البحرية. ع  اقنرؤوفاف هاوسألناعأل  .اا-(1)
 :ا1982اادناقتة األلاا    اقن ل  ا(168)وتنصاقن  ه ا -(2)

اأ ا -1 اأو اأ اوك دل اتعلأل  مادن ايال  ق اأو ايلا س ق ا  اأ  ان قف  ت ا اأهقا ا افي اوقن  سةألن اقنع م اقحدألن علت
خ  جاعناقنسلطل،اوعلأل ااق دان تاعناأ اتصرفا اياةقاد اك   ااد سةألناهونألألنادس ونألناأد ماادص  ا

قنسلطلاوو ها،اوتاع  اكلاهونلايرفافياق تة األلابأ اتلارماقنط ب اقن ونياقنخ صان س ونأل ماقحدألناقنع ماا
أ اق ا   ادناا لاأ اد سفاإنتال  ال و اقناأثألراعلأل اافياأهقا اان س ونأل ت ا.اوي اوقن  سةألن،اوبأ ا ات ا

 قن لك لاقإلهق يلاقن ن س لاوفقاد اتااعلألهاقننصافياا قع اوأ   لاقنسلطلاقن ونألل.ا
 ايك  انألدألناقنع ماوقن  سةألنادصلللاد نأللافياأ ا   طاياصلاب  سا   فاوق ساي  افياقن نط ل،اد ا -2

 ريلاتخصاع ل ا.اترتلاقن س ونأللاأد ماقنسلطلافياو نلاإف  ماأ ادعل د ماس
فياو نلاق ا   اأ اد سفا نازقد ته،اترف اهع ىاض  ادنايرفاقن و اأواشخصاي ألعياأواقعا    اتزكألها -3

اوإفرقمقت   ويك  اا،هونلايرف،افيا ف اهع ىاض اقن  سفاإنتادلك لادس   افياا قع اقنسلطلاوأ   ا  
نع ماأ ايةصلاقن  سفاقن عنياإمقاأوصفاانلطرفاقن اأثراوقاق شارق افياإفرقمقماقن ع ى،اوعلتاقحدألناق

 قن لك لاب ني،اوتاض ناا قع اقنسلطلاوأ   ا  اوإفرقمقت  اد ايلزمادناقحوك مانانةأل اه  اقن  ه .اا
رسالة مقدمة  .ا1982 تة األلاقحدااقن ال  ان     اقن ل  ااتألطرقو ابلخألر.اقنن  ماقن     يانل لواقنعل ياقن لر اوف  ااا-(3)

 .ا98.اص.2001-2000.اف دعلاقنجزقار:اكلأللاقنل  ق،االماجستير لنيا شهادة
 .ا456..اص ةسه.اقن رف االدول الحبيسة وحقوقها في المناطق البحريةع  اقنرؤوفاف هاوسألناعأل  .اا-(4)
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 ه اى،اوي اويع لاب   اقنصةلافياف أل اقفا  ع ماقنج عأللاوقن جلزاوأيلاهألئلافرعأللاأخرا
ات ا اا  اقحخرىاد  اوي ادناقن س افاقإلهق يل اقن ألئ م، اه   اإنأله ابه ات ريرقااع   اقحدألناقنع م ا  م

رفل،انألزانهاقنلقافياأ ايا خلاإنتاقنج عأللاعنايريقاقنسلطل،اف سألةاهاإهق يلاص ااسن ي اا
اقحخرىا اوق ااص هيل اقنسأل سألل اقن   كل اقن ن   ماا،في ان عث اقنع دألن اقحدن م بخ ف

ان ونأللاقحخرى.اق
اي ا اقن ونأللك   اف   اد سةياقنسلطل اإنتاف  لاقحدألناقنع م قن  اياأنفادناا، ف 

اأس ساقن ة  اعلت اتعألألن ا اياا اقن ين ادن او ألرها، اقن  هلألن اوقنةنألألن ادرقع  اامقنعل ألألن اد   
ا.نأللقنا  ي اقنجيرقفياقنع ه .اوي  اعلأل ااقوارقماقن  قع اقنان أل أللاقناياتةرض  اقنسلطلاقن وا

وفياو نلادخ نةا اان   اقن قف  مايارتلاعلتامنياقو نا ااإنتاقن لك لاقإلهق يلاي   اان  ا
ا.(1)ااقن ونأللهاادنص صاعلألهافياا قع اقنسلطلا

 الوسائا القضائية الناشئة لتسوية منازعات المنطقة الدولية. :الفقرة الثانية

علتاوس الاا، اصللابهوألوا صفاق تة األلافياقنجزماقنخ دزاع راوقن رف  ماقن
ا ادن  ع م اتس يل اقن نط ل، افي اقح  طل اعن اعناقنن شئل اقنن شئل اقن ض األل اقن س ال ودن  

ا ادن اقن  قه ا   ا   اوقناي اتط أل   ، اأو اق تة األل ات اا(191-186)تةسألر ا   د ااوقناي ال ه
اقحخرىا اوقإلفرقمقم اقنع م اقنن  م اعن اتخالف اخ صل اقنجزماا،وإفرقمقم اعلأل   ا ص قناي

خ دزاع راقنخ صاباس يلاقن ن  ع ماقنن شئلاعناتةسألراق تة األلاأواتط أل   اوقإلفرقمقماقن
تا ألزاا،أ اقن ن  ع ماقن اعل لاب ح  طلافياقن نط لافيامنيق خا فاويع هاا.قن ا علافأل  

اب عثاقنخص صأل ماقنايات  ألزه اعناقن ن  ع ماقنخ صلاباةسألراق تة األلاأواتط أل   ،ا  رقاا

 
 .ا178.صاقن رف اقنس بق.اا.تعد ن موارد المنطقة البحريةدريااوسناآ اخلألةل.اا-(1)
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وك ماقحخرىادناق تة األلاعناقحي ألعلاقحوك ماقناياتض ن  اقنجزماقنل ه اع راا خا ف
اا:(1)اقن ق ه افياه  اق تة األل،اوه  اقنخص اصاهي

اأوال اا    ياخ ص: انن  م اي   ا اقن ن  ع مايجلاأ اتاا اعلتاا،إ اتس يلاه   ا اا
اقنجزم افي اق تة األل اتض ناه اود  انإل س  ألل، اقن  ار  اقنارقك اقنخ صااد  أ اع ر قنل ه 

اوقنرقب اب ن نط ل اقنث نو اوق سا   فاا،وقن رف ألن انلان ألل اقحس سألل اب ن روط قن اعل ألن
ادنا ايربط   اود  اقنسلطل اا قع  اوفق اعلت اوك ني انل  سسل، اقحس سي اوقنن  م وق ساي  

اقنايات  ماب ح  طلافياقن نط ل.اقحخرىااع ا ماتع ا يلاب ن أل   م

ن  ع ماتاعلقاب سا   فاوقساي  اد ق هاقن نط لاوثروقت  ان صلللاأ اه  اقن ا:ثانيا
فاس يلاه  اقن ن  ع ماترت طاب نن  ماقن ونياقنع م،اقن  ايجلاأخ  اوب نيا،اف ع ماقإل س  ألل

ا  اقناس يل.هبعألناق عا   اعن اقفرقما

اقن     ياقن ونياقن ط قاعلتاقن نط لثالثا اأ اقنن  م اأشخ صاا،: ياض ناد   كل
"اأ،ا"ا2فياه  اقح  طل،ايا ألزو ابط ألعلاا    أللادخالةلاد ناأش  ماإنأل   اقنة ر ا"وكأل   ما

دناق تة األل.اوعلألهافإ اتس يلاقن ن  ع ماقناياا اتن أابألناقحيرقفاا(153)دناقن  ه اب"ا
ا اقنس بق اقن  ه  افي اإنأل ا اتن أل  ااقن     اتاطلل ااض األلاادل هقاااا    أل ااامكره ، وإفرقمقم

ن خ  اه  ماقحشخ صافياقن ض ماقن ونياوقن ص  اإنتاتس يلاع هنلانل ن  ع ماا،صلخ 
اتضع  اعلتاا ماقن س وق اد اقن و اقحيرقف.

اأواارابع اهوني اكج    اوا ي ا ا قفل ا اهو قا اقنسلطل اي نح اقن نط ل اقساث    ا   م اإ  :
اهونألل اا،دن  ل اود ق هه ، اقن نط ل اإهق   ادس ونألل اع ت    اعلت اعن ااهودناي   اقنسلطل فإ 

 
م لة جامعة  .ا«اقن ن  ع ماقنن شئلاعناأ  طلاقسا   فاوقساي  اقن نط لاقن ونأللتس يلا»  الط  اع    اعزيز. -(1)

 .ا19ص.ا.ا2007ا،اك    اقحو 4،ات.5،ادجل : جامعة باباكربالء العلمية
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افيا ابأ  طا   ات  م اقناي اقحخرى اقحيرقف ابل  ق ات ز اأ  اي  كن اقنلق ان  ق د   سا  
اي اقن نط ل،ا ن   اقن أل   ماوقحيرقفاقنلقافياقنطعناباصرف ماوأع   اقنسلطلااألحاوه اد 

اا ألراقن  روعل.

رو  ادناخ  اكلاقنخص اصاقن    اإنأل  اقاانعفاقن ف هاقن    كلافياقن  ت رابض
ات ا ادسا لل ااض األل اهألئل اوف ه اإنت ايسان  اخ ص، اا    ي ا   م ادلزدلق   م اأوك د ا ا،ص  

قسا راقنرأ اعلتاق   ما رفلااوأخألرقااا.(1)اوت   ادا ولانج أل اقحيرقفاوقن أل   ماقحخرىا
وهياص و لاا،ات   ات بعلانل لك لاقن ونأللان     اقن ل  ،(2)اقن ل  تخاصاب ن  ع ماا تا

اقن ن  ع ماق خاص ص اه   اتس يل افي اقنن دأللاا.(3)اقحصألل اقن و  اورصفاعلأله اد  وه 
اقنس ولأللاوقنل ألسلادن  افياقن ة وض ماقناياهق مابخص صامني.

 
 .ا531قن رف اقنس بق.اص.ا.قانون البحار بين التقليد والت د دس سياس نااقنل ج.ا -(1)

نس هسادناق تة األلاعلتاأ :"اتن أا رفلادن  ع ماا تاقن ل  اعلتاوفقاقنةرتاادناقن  ت راقا(14)وعلألها صفاقن  ه ا -(2)
افياقنةرتاقنخ دزادناقنجزمااا4 اق خاص صاوقنص وأل ماوقن س افاقن نص صاعلأل   اويك  ان   اقن رفق، دناه ق

انلةرتاقنخ دزادن او يا   قنجزماقنل ه اااقنل ه اع ر"،اعلتاأ ايخض اإ   ماه  اقنيرفلاوقنطري لاقنايات    ساب  
اتس يلاا افي اقنع دل اب حوك م اقنخ ص اع ر اقنخ دز اوقنجزم اق سا   يل، اوقآل قم اقن ن  ع م اباس يل اقن اعلق ع ر

 قن ن  ع م،اوقن رفقاقنس قساقنخ صاب نن  ماقحس سيانل لك لاقن ونأللان     اقن ل  .
ا -(3) اقن  ه  او هم اقنا(ا187)وا  اا ت ادن  ع م ا رفل او يل اق تة األل اقن اعل لادن اقن ن  ع م اقنلصر اس ألل اعلت  ل  ،

اهي:اقن ن  ع موه  ااا،اب ح  طلافياقن نط لاوقناياتخض ان  يلاه  اقنيرفل
 قن ن  ع مابألناقن و اقحيرقفاب أ اتةسألراأواتط ألقاقنجزماقنل ه اع راوقن رف  ماقن اصللابه.ا -1

 قن ن  ع مابألناهونلايرفاوقنسلطلاب أ :اا -2

نسلطلاأواهونلايرفاي عياأ   اق ا   انلجزماقنل ه اع راوقن رف  ماقن اصللابهاأواا/اأع   اأواقدان ع ماق1
ان  قع اقنسلطلاوأ   ا  اوقفرقمقت  اقن عا   اوف  اان  .ا

 /اأع   انلسلطلاي عياأ   اتج و ان  يا  اأواإس م ا ساع   اقنسلطل.ا2
أواد سس مااك  فاقنسلطلاأواقن  سسلايرقف ااأوقن ن  ع ماقنايات  مابألناأيرقفافياع  اد ،اس قماك  فاهو ااأ -3

 .ا(153)،اب"ادناقن  ه ا2دناقن    اإنأل اافياقنة ر ا"انوك دأللاأواأشخ ص ااي ألعألألناأواقعا   يأل
 قن ن  ع مابألناقنسلطلاوداع ا ادلا لاأ ات   اا ا كاهاهونل؛ا -4
  ه اتزكألهاهونلايرف؛اقن ن  ع مابألناقنسلطلاوهونلايرفاأواد سسلاوك دأللاأواشخصاي ألعياأواقعاأل -5
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اقن ل   ان      اقن ونألل اقن لك ل اب  د   اع  م اود ره  اابأن   أل اغ، قنا سعلاهو تأل  
اقن اوقح بعألن، اوقا صصااخ ااناألالوقنث ثألن اقن     ألل اوقحع   انل س ال اوقإلهق يل نان أل ألل

ا ا(1)انل لك لقن ض األل ابرقدجوا. ات  يا اباعقن ااا  وقصلفاقن لك ل ال ل اقن   قمااوبا نا  يل،  ن م
ا.ق تة األلب  فلاوقنا  يلاعلتاتس يلاقن ن  ع ما

فاط قاعلتاأ ا زقتاا،أد اب ننس لاإنتاقإلفرقمقماقإلنزقدأللاقن  هيلاإنتاارق قمادلزدل
ا اأواتط أل   ياعلقاباةسألراه   اق تة األل اقنا صلاإنتاتس ياهاب قسطلاقإلفرقمقما، عن اع م
علتايللاأ ايرفافياقننزقتاإنتاقن لك لامقماق خاص ص.اال  ابن مااق خاأل  يل،اوألواي ا

اأواأونل و اقحيرقفافياق تة األلاك دلاقنلريلافيا  اتخا  اب قسطلاإع  ادكا باوقو  
ا:ا(2)اب ن س الاقن ض األلاثلاه  اقن ن  ع مأكثرادناقن س الاقنا نأللاناس يلاد

 قن لك لاقن ونأللان     اقن ل  ؛ا/1

 دلك لاقنع  اقن ونألل؛ا/2

 دلك لاقنالكألا؛/ا3

اخ صا/4 اتلكألا اوف  ااا.دلك ل ااد كلل انةئل اقنث دن افئ ماأنل رفق ادن اأكثر و
ا.(3)اقن ن  ع ماقن ل ه افأله

اقن ونألاا ات ر اق   ماصن وقاقسائ   يانل لك ل اوا  اوف  اا(1)ان ل  ن     اقل ن رق اا،
وع  اب تة قاقناع و اوقنع الابتألناقحدتااقن الت  اوقن لك تلاقن ت  خااXXXقنج عأللاقنع دلا

 

 و يلاقنيرفلاب أ اأ ا زقتاآخراينصاعلألهاصرقولافياه  اق تة األل.ا-6ا=ااااا
اا2016وزيرق /ي  ألهاا24إنتاا20فياقنةار اقن  ا  ادناا،ع   اق فا  تاقنس هساوقنع رو انل و اقحيرقفافياق تة األلا-(1)

عناقن عل د ماقنايااا،افض اا2015وب إلض فلاإنتاقنن رافياقنا ريراقنسن  انل لك لانع ما.اSPLOS/303ق  ر:ا
اقنسناألنا انةار  اقن لك ل اوقفقاق فا  تاعلتادألزق ألل اوقنلجنل، اقنسلطل اقنس بق،ا2018-2017ا دا   اقن رف  اق  ر: .

 . SPLOS/301او

 .ا1982دناقتة األلاقحدااقن ال  ان     اقن ل  ااا(ا287)قن  ه ا -(2)

 .ا1982دناقتة األلاقحدااقن ال  ان     اقن ل  اا(287)قنة ر اقحونتادناقن  ه ا -(3)

http://undocs.org/ar/SPLOS/303
http://undocs.org/ar/SPLOS/301
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ااكت    اا18 اقن  نأللا.(2)ا1998قحو /هيس  ر اقن س ع   ات  يا اه  اقنصن وق اوقنيرضادن
افأل ت اياعلتقاب ن ض يت اقن   دتل،اوقنتايقننة ت ماقن ا  ت  اانايطألتلا،نلت و اقحيترقفافياق تة األتل

ايجت  ك  اا.دن  ع ماا تاقن ل  اأواأ اهقار اأخرىااب ت افيامنتتياهقاتتر ا،  ماإنتاقن لك تلستا ا
اق تة األتل ايترفافي اهونتل ااح  اس ولألل ا ألر اأو اس ولألل اك  ف اداضر  ا(س قم اأو و ألسل

ااا.(3)انتت وقايلتلاقنلصت  اعلتتتتاقن ستت ع  ادتتناقنصا)فيرقفأل 
اقنا لأل يلاقحخرىا اقن لك لادا ولاإنتاف  لاقن ل فلاقن ونألل نللاقن ن  ع ماا،وه  

امني( اإنت اود  اقنالكألا، اقن ونألل، اقنع   اض ناا،)دلك ل اقن قاعل اب ن س ال اياعلق فأل  
،اب  افيامنياقن س الاقن اعل لابل  يلا1982اقخاص صاقتة األلاقحدااقن ال  ان     اقن ل  

سان أاهقار ادناقن ن  ع ماقن اعل لاب ن لرافياإي  اقن ن  لا .لاقن لريلاوقنلة ظاعلأل  قن ألئا
نلاع دلاد اتس يلاقن ن  ع ماقن اعل لاب ناع ينافياا،قن ونأللانا ويناقن ل  افياتأل   اقن راألل

ااا.(4)اقن ل  أع  قا

ا

ا

ا

 
ن س ع  اقن و اعلتاتس يلاقن ن  ع ماعنايريقاقن لك لاقن ونأللان     اا،ياعلقابصن وقاقنا رع ماق سائ   يافأل   -(1)

اقن جا عألنابأ ات رع ااقن ل اأبليفاقحد  ل  اا  ، افياع م اك  ا2016.اوواتا   يلاأي  /د ي ا2016و هادنافنلن ق ،
 هو  .ا91ا000 صأل اقنصن وقاق سائ   ياين هزا

 ق.اقن رفا،251/ا52ارق اقنج عأللاقنع دلا -(2)

ا -(3) ا اا: اوثأل ل اقن ل  . اوا     اقن لألط م اقنع دل. اقنج عألل اقن ال  . اوقنخ س  ،اا/L.10A/55قحدا اقنخ دسل اقن و   .
 .ا14ص.اا.20/10/2000

.Conservation of Arctic Flora and Fauna :ACAFF Habitat Conservation Report No. 8 -(4) 

     Summary of Legal Instruments and National Frameworks for Arctic Marine 

Conservation, Caff International Secretariat July 2000. p.p:1-2.                                        
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السلطة  م لس  فيجغرافيا   والمتضررة الحبيسة للدول العادل التمثيا حق الفرع الثاني:
 السلمية. بالوسائا المنازعات وتسوية

اقنن دأللا اقن و  اوو  ق ادجلزاقنسلطل، افي اقنا ثألل ا   م اه قسل اأو  وألواسنان و 
جابع ه اناس يلاع رادرقولاث ك؛اثاا عر ادنا   ماقنا ثأللاقنل ألسلادن  اوقن اضر  افيرقفأل ا

ك  ااأواقنسلطلاقن ونأللاقن ان  علقن أل   مااأوقن ن  ع ماقن لريلاب ن س الاقنسل أللابألناقن و ا
اايلي:

 .السلطة م لس العادل في وحق التمثيا نظام مراحا: الفقرة األولى

نل  قع اقن     أللاقنايا  أمادناقن ن ا  ماااوف  ااا،س فا ان ونهاع رادرقولهاقنث ك
  اقن ل  ،اوف  ااأثن ماوبع اقن ن ا  ماوقن   و قماوقن ة وض مافياا  اا،وقن ة وض ماقن ونألل

اانل رقولاقنث كاقنا نألل:
 أثناء المناقشات والمفاوضات لالتفاقية ال د دة لقانون البحار. المرحلة األولى:

ن  اف ماقاارق اقن و اقنن دأللاو  اأو أللاف أل اقن و افيات ثأللاع ه اوداس و افيا
ناقن و ابس لاع  ضايك  اهن  اأ ات ألألزابألاوأ  اقن جلزاخ  اقتخ ماقن جلزانل رق قم،ا

اقنايات ادناع ق ضاقنط ألعلاقنسألئلاعلتابعثاقن و   ثلادج  علاقن و اقنل ألسلاوقن و ا،
ك نيافياد افاد و ابألن   ،اواتااه  اقن ج  علاوه اد اع رماعنه،اقن اضر  افيرقفأل 

ا اوقو   اف  ل اوقن ة وض م،ايك    اقن ن ا  م اقن ل  ااق ط ا ااافي اا ت ادنط ل اأ  اد  أ دن
فلاأ ايك  اأن نياف  اع لفادع اادناا.لألط مادليانلج أل ،اوأ ا اسأل اعلتاقآلخروقن 

،اك  ايك  ان  اهو افياد ت راقحداانس لادا ق  لافياقن جلزباواا ان  ات ثأللاع ه اوداس وا
اقن ل   ان      اقن ال   ا. اد  اأوه  اهونل اك ته اقنل ألسلاا"ات ألك سل ف كأل " اقن و  اعن  أل بل

ون ناقن و اقنصن عأللاا ثأللافزايايان سلاد اد اع  اقنجيرقفياقنسألئ،ابوقن اضر  افيرقفأل اا
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اقنا ثأللاقنجيرقفياف ر ا ات ا أما ألرامني؛افة ا  ثلادصلللاأيلاهونلافياق تة األل،او أما ر 
ا.(1)ابأ اقنا ثأللايجلاق ايك  ا عا   اقن ص نحاق ااص هيلاقنخ صلافياقن نط لاقن ونألل

اوقن ن ا  مدناخ  اقن ة وض مااع رما س أل اانج ي  اا ا اص  اأ اق تة األلاقوألوا
إليج هاهو اقن و اقنن دأللاواا اقنل ألسلاوقن اضر  افيرقفأل سعياقن واوا،اقناياهق مابألناقن و 

وقنلص  اعلتاكرسيايلةهان ااد ماقن فهافياد   بلابألن  اوبألناا،دااقن ال  فياد ت راقح
ق تة األلاقنج ي  اا ااوعلألهافإ ن ا رىاأ و .ا ه اوداس دناخ  ات ثأللاعا،قن و اقنصن عألل

ا  را مانلللاقحوسطاقن  اي اع  ا اقن ونأللع راعناوف ل اوه اد قنج  عل افياا، اقه قفه تا
،اوب نياو ف فاه  اقن ج  علاعلتابعثادنا1982دااقن ال  ان     اقن ل  اقتة األلاقح

ا.تلياقن كاس  م
 .1982تحدة لقانون البحار المرحلة الثانية: ما بعد اتفاقية األمم الم

ا س أل ااع رماقتة األلاقحن  ا اقن ال   اقنا ثأللااع  ا،دا تااقه قفهاض ناا قع اوأوك م
اوقن لألط م اقن ل   ان  ت اقن ونألل اا،فيادجلزاقنسلطل اا(161)فياقن  ه  اق تة األل، عنادن

اقنصن عألل اقن و  ا  ر اوقن ا،وف ل اوقنل ألسل اقنن دألل اقن و  ا  ر ان ف ل اأك ر اضر  اوبنس ل
اا.فيرقفأل  ا صاقن  ه  اخ   ا"ا(160)ودن ا"1ف ر  او اأاا"2" اقن جلزامكرماأ  ا36عض م

اعض قااوألواأ :
اقحونتادناا18 • افياقنة ر  اه اوق ه انل و اد  علاك   عض اي ثل  ادص نحاخ صل

 .(1)ف ر ا"أ"،ا"ب"،ا"فت"،ا"ه"ا(160)قن  ه ا

 
ارقف افيامني:اقحدااقن ال  .اوثأل لا اا:اي،اواA/Ac.138/25قحدااقن ال  .اوثأل لا اا:اا-(1)

ACON F.62/c.1/L.14.، ان     اا اقنث نو اقن ال   اقحدا ان  ت ر اقنرس ألل اقن ل ضر اأيض : امني افي ايرقف  ك  
 .ا80-79:اصاا.ص،اا10.ادجل .الم موعة التفاوضية الثالثة تقريرقن ل  .ا
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نع ه افياقن جلز،اعلتاأ اعض قااقحخرىافألرقعتافأل  اقنا  ي اقنجيرقفياقا18و س لا •
اثلاكلاقالألاابعض اعلتاقحال.  اي ا
قنل ألسلاوقن اضر  افيرقفأل اا اقنن دأللا ج اأ اقن و اا، ناخ  اه قسان اننصاقن  ه ف

اقنايات اس ىاخ اا، ثلافيادجلزاقنسلطلت ا اأ   ا زادج  تاقن و  اك    ثلادص نحاخ صل،
ادصللا ا ا ألر افي اقنا،ف مم اقن   قم اقدا ك   ات انع م اقنعض يلاي ادن اأ ا كن   اعلت .

 
عض ادناأعض ماقنسلطلاتناخ  ااقنج عأللاوسلاقنارتأللاا36(اعلتاأ اياأنفاقن جلزادنا161/1وتنصاقن  ه ا)ا-(1)

اقنا ني:ا
اقن و اقحيرقفا .أ ابألن ا ادن اأعض م اقنسن قماقنخ زاقحخألر ا،أ بعل قناياتا قفراإوص مقمااا،قنايات   اخ  

أواقناياك  فان  ادسا  هقماص فأللااا،%ادنادج  تاق سا   اقنع ن ي2   ،اأ   اا اقسا ل فاأكثرادناب أ
ادناقنسل اقحس سألل،ا%2بليفاأكثرادنا ادنافئ ماقن ع ه اقنايااا،دنادج  تاقن سا  هقماقنع ن ألل قن ناجل

افياأيلاو  اهونلاوقو  اعلتاقحا اقن راأللااا،التساخرجادناقن نط ل،اعلتاأ ايك  ادنابألن   دنادنط لاأو ب 
ا)ق شارقكألل(اوك نياأك راهونهادسا ل ل.

قنايان  اأك راق ساث   قمافياقنالضألرانأل  طلافياقن نط لاا،أ بعلاأعض مادنابألناقن و اقحيرقفاقنث   يا .ب
اعنايريقا ع ي ه  اأو اد  شر  اإد  اعلتاقحالاا،وفياإفرقا  ، اوقو   اهونل افأل   اقن ا،ب   اأو ب  ادنط ل راأللاادن

 )ق شارقكألل(.
أ بعلاأعض مادنابألناقن و اقحيرقفاقناياتعا راعلتاأس ساقإل ا جافياقن ن يقاقن قاعلاتلفاو يا  ،ادص   اا .ج

 األسأللاص فأللانةئ ماقن ع ه اقناياساساخرجادناقن نط ل،اب  افأل  اعلتاقحالاهونا  ا  دألا  ايك  انص ه قت   ا
 هي   .دناه  اقن ع ه اتأثألراك ألراعلتاقااص 

وت  لاقن ص نحاقنخ صلاقناياياعألناا، ثلادص نحاخ صلاسالاأعض مادنابألناقن و اقحيرقفاقنن دأللاقنايات اا .د
دص نحاقن و امقماقحع قهاقن  ألرادناقنسك  ،اوقن و ا ألراقنس ولأللاأواقن و اقن اضر  افيرقفأل اوقن و اا،ات ثألل  

اقناياساساخرجا انةئ ماقن ع ه  ا األسألل ان   ااقناياهيادسا  ه  ادلا لل اقناياهيادناجل اوقن و  اقن نط ل، دن
 قن ع ه ،اوأالاقن و ا   ق.ااا

ن   أاض   ات  ي افيرقفياع ه انل   ع افياقن ج نزاككل،اشريطلاأ ايك  اااث   أللاع راعض قايناخ   اوف  ااا .ه
اقنيرضات   ا اون  ق اقنةرعألل، اقنة ر  قن ن يقاان لادنط لافيرقفأللاعض اوقو اعلتاقحالايناخلاب  فلاه  

 قنيربألل،اوهو اأخرى.اوأ وب (،ا)ق شارقكأللاقنجيرقفأللاهياآسأل ،اإفري أل ،اأدريك اقن تألنألل،اأو ب اقن راألل
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ا اقن و  اقن جلز اأعض م اق اخ ب افي اقنج عألل افيرقفأل اااقنل ألسلتض ن ات ثأل ااا،وقن اضر  
اب  فلاتان سلاإنتاو ادع   اد ات ثألل  افياقنج عألل.ا

ضيطاعلتاقن جلزاواتاام وهاأيض اابأ اقنج عأللاقنع دلا ات لياص وأل ود اي ا
اقن  ه افي اوق ه اه  ايساجأللان   اا(161)  ا2ف ر  اقنج ي  ، اق تة األل ادن ا/أ اقن و اي اد     ج ر

ا اعلت افيرقفأل ا اوقن اضر   اأقنل ألسل اف  ل ايك    ا  اوقو  وي  قا اد ا، اتساطأل  اأيلاوات ع  ضل
اا.فياقن  ت راوفياقن سا  لاارق قما اتا قفقاد اتطلع ت  اوآ قا  اودص نل  
لألمين العام حول االتفاق التنفيذي لل زء  المرحلة الثالثة: ما بعد المشاورات غير الرسمية

 الحادي عشر.

،اتااإهخ  اتع ي ماف هريلاعلتاهاتلفاضيطاقن و اقنصن عألل اقإلش   اإنتاأ  اتج  ا
ع ا  طلاودللاقنخ فافياق تة األلاب ننس لانل و اقن  اي اا،قنجزماقنل ه اع رادناق تة األل

اقن  رىا اقن  ي ماقن ال ا،قنصن عألل اقحدريكأللوعلتا أس   ا  اقنخ فاو  ا، اق صلاه ق وا 
ا:(1)اد ض ع ما األسأللاك  فادللاقن   و قماوهياك نا ني

ا/4 د ت راقن رقفعل.ا/3قن  سسلاأواقن  روت.اا/2ايرقف.و اقحقحع  ماقن  نأللاعلتاقن ا/1

ا اقنا ن ن فأل . اا/5  ل اقن رق . اا/6قتخ م اق  ا ج. اا/7تل ي  اقناع يض م. قن روطاا/8ت  يل
 ق عا   قماقنخ صلاب ن ألئل.ا/9 نأللانلع  ه.اقن 

اقنل اعلت اقسال   اقناي اقنج هريل اقن س ال ادن اهي اقن  ض ع م اه   جنلاوف ل
اب أ    اقنا صلانلل اقنع دلاقنالضألريل اقنج عألل اقناياواعفافأل   اودناقنعأل باوقحخط م ،

ووكااا،قننة مانألدااقن ال  ،اأ   ادر ماه قاق تة قاا لاأ اي خلاقنجزماقنل ه اع راوألز
ا.(2)اقناط ألقعلألهاب نة لاا لاتط أل هاودعرفلاقحثراقنةعليان  قا

 
 .ا464ا.ص. قن رف اقنس بق. الدول الحبيسة وحقوقها في المناطق البحريةع  اقنرؤوفاف هاوسألناعأل  .اا-(1)
 .ا396. اقنس بق.اص.اقن رفالقانون الدولي للبحارقو  اأب اقن ف م.اا-(2)



  جغرافيا  لحقوق الدول الحبيسة والمتضررة الدولية الحمـايةالباب األول: 
 ومصالحها المشروعة في المنطقة الدولية. 

 

 

155 
 

اقعارقضاقن  ي مع اوي ا افي اع ر اقنل ه  اقنجزم اتع يل افي اقنس ل اعلتاا ه قن ال  
اع ر اقنل ه  اقنجزم افي اوقن  ر  اقن نط ل، اثروقم ا ساي   اقن     ي وقناياا،(1)اقنن  م

وال ت  افيامنياف أل اقن و اقنصن عأللاا،لاوقناص يقاعلأل  علتاقنا األ اعلتاق تة األااقدانعف
ا:(2)ايليد ر قماأدريك ان نياقناع يلافألا ثلافأل  ااعناأد ا،قن  رىاقحخرىا

اد اضأل ماقنس قا • اود  اياع  ضاد ادص نل   ان  تاا،أ ه اهونألل اسلطل ومنيابإ   ا  
 قن ل  .

 
قو ىاقنع د ماقنة  الافياقناع دلاقحدريكياد اقن     اقن ونيافياااقتج  اا    اقن ل  اقنج ي ،دريكياقحاقنسل  ي ع اا-(1)

ا،دريكأللاإنتاقن ة وض موألواف مماقن  ي ماقن ال  اقحاف  اقتخ اه قاقن  افادنل اادخالة ا،ا.درقولاصأل  اهاوإارق  
ا اأ اقناي اإفريفافي اقن ل   اقنث نوان      اقن ال   اقحدا ات    اقعارقض ماعلتابعثا1982إنتاا1973ي   اوهي ،

ان ألع  اقن ل  اوقن لألط م اق الأل أللاح اا،قن   هئاقحس سألل،اوهياقعا   اقنثروقماقن ع  ألل اقن  يل اياج و او وه فأل  
انإل س  أللاد ارك اااترقث ااا،هونل اقن، اقن رك ماقحدريكألل اقنثروقمبس لاتطلع م ان    اقنا ن ن فأل اا،  رى اباط ير واأل د  

اقن  ا لا سا   ف  اوقساخرقف  ،او   ا  افياق  ةرقهاب   اقنثروقم.ا
قناياأب قه اقن  ت رو افياق ساج بلانل ط نلاقحدريكألل،افياسلاقهق  اقنراألزاقحدريكياا،وعلتاقنر اادناقن رو لااااااااااا

اوألواك  اهن  ات قفقاع"كارتر" ا، اب أل ه  اقنلزباقنج     اإنتاقنلكا اإ اأ اوص   انآل قم، افعلاه  ا"ري ان" م ،
اتا نتاسأل س ماف ي   انلاا،قإلهق   اب ن  ت راإنتاير اق تة األل او ق اقحوه اد  اعناأسل باقنا قفق، درااص يفاع ض ا

ا اأبريل افي اتا اب ح ل ألل1982قن   اق تة األل اقارق  اتا اوألو اقن اا،، اهي اهو  اأ ب  اوقسرقاأللاودع  ضل اقن ال    ي م
حع   اقنلجنلاقنالضألريلاقنايااا،وفنزوي اوتركأل .اوقن ففان  ا   اأ هاعلتاقنر اادناد  يعلاقن  ي ماقن ال  اقحدريكألل

ا اا1983قسا رمادن اقنانةأل  1994إنت اق تة ق افي اقساط عفافرضاقد مقت   افإ    ات  لا،، ا  اأ   : ا  لاوألو
 ان   أاقن س وق ابألناقن و ااا،د نأل ااك ألرقاااإ ة ا ااع نااقنث نو،ا اإل   مادن  لاهونأللاك ألر اتاطللاقنا ن ن فأل اإنتاهو اقن

ونل زي او  اقنسل  اوقن  افاقحدريكيادناا    اقن ل  اقنج ي ااايرقفافياقنسلطلاقن ونأللان  تاقن ل  اوقن لألط م.قح
م لة السياسة  قن ل  اوق عك س تهاعلتاقن ص نحاقنعربأللا«.ا»اقن  افاقحدريكيادناا    اأ  ر:اع  اقن نعااسعأل .ا

 .ا36-20ص.اص:ا.قن رف اقنس بقا.الدولية
اقن رف اقنس بق.اص.البحث العلمي البحري في القانون الدولي للبحاردل  او   اقنسعأل .اا-(2) أيض :اا.اوق  را343.

 .ا478ا.ص.اقن رف اقنس بق.االوجيز في القانون الدوليع  اقن  ي اشل ي.اااص  
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اقن نط  • اثروقم ات  ي  اعلت اقنا،قن ونأللالقعارقض   اورك م ادن  لاعلت ادثل الرير
 قنالريراقنةلسطألنألل.

اق • اد  بل اإنتاقنسلطل اقنا ن ن فأل  اعلتاشرطا  ل افياقعارقض   ن  روع ماق ساث   يل
وقنا ن ن فأل ااقن نط ل،اوبصةلاخ صلاف ن  ي ماقن ال  اقحدريكأللان  اقإلدك   ماقن  هيل

 .(1)ا ساي  اقن نط لاقن ونألل

اب إلض فلسأنلاقتخ ماقن رق افيادجلزاقنسلطلاهيادقن ق جافياد ض تاه قاقن لو،اوا
اقن رق اك  ادنابألناقها  د ما اقناص يفاوقتخ م افن  م إنتاتل ي اق  ا جاو  لاقنا ن ن فأل .

افيرقفأل اا اوقن اضر   اقنل ألسل اقن رق قماوقن  اا،قن و  اقتخ م افي اوقو   اك و   ان   اقن   ل يل
ب عا   اأ انألزان  اا،قناياترىا ألرامنيلاخ فاقن  ي ماقن ال  اقحدريكألاقنا قف أللادع ا،ابا

،اودناأفلامنياهخلفاقن  ي ماقن ال  اقحدريكأللافيات ثأللاهقااافيادجلزاقنسلطلاقن ونألل
ابألناا،د  و قما ألرا س ألل اد  افياقنةار  اقن ال   انألدا ،ا1994ا-1990د اقحدألناقنع م

اإنتاتع ي ماف هريلت ا ا  رايرفأل ع  ات اا، صلاخ ن   اف طراعناوف ل ا  راا  هو اوف ل
اك نياب عا   ه  اكاللاوقو  ،اوأهااه  اقناع ي ماهي:ا،قن و اقنل ألسلاوقن اضر  افيرقفأل اا

وفياو نلاع ماقنا صلاإنتااأ اع لأللاقتخ ماقن رق اك  ع  اع دلاتااابا قفقاقآل قم،
اض عألل.فإ اقحدرايخالفاو  ا  تاقن سأنلاإفرقاأللاأماد اا،تل ألقاه قاقنا قفقافأل  ابألن ا

ا؛افألاااقناص يفاب ح ل أللاقن سألطل.قن سأنلاقفرقاأللاالحالة األولى:
اقعارقضااالحالة الثانية: اقنثلثألناب رطاع م اقناص يفابأ ل ألل افألاا قن سأنلاد ض عألل؛

ا:(2)اأ ل أللاأعض ماأ ا رفلادنا رفاقن جلزاقح بعلاقنا نألل
 

 .ا132-129ص:اا.اص.قن رف اقنس بق.اوالتكنولوجي العلمي التقدم بين المتبادل التأثيردصطةتاس دلاوسألن.اا-(1)

ا.2.اط.1982القانون الدولي للبحار دراسة ألهم أحكام اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار ص  اقن يناع در.اا-(2)
الدول الحبيسة ع  اقنرؤوفاف هاوسألناعأل  .اوق  ر:اا.402-401:ا.اص.اص2000قن  هر :اهق اقنن ضلاقنعربألل،ا
 .اا467-466قن رف اقنس بق.اص.اص:ا .وحقوقها في المناطق البحرية
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  اهو .با ثل  اأ اقنيرفلاقن ك  لادناك   اقن سا ل ألناأواقن سا  هيناوي ا -1

  ثل  اأ ب اهو .قنيرفلاقن ك  لادناك   اقن ساث رينافياقن نط ل،اوي ا -2

اوي ا -3 اقن ص  ين، ادناك    اقن ك  ل اأ ب اهو ادنقنيرفل اهوناألنا  دألاألناا ثل   بألن  
 علتاقحال.

اي اا-(ل  اسالاهو ا  دأللا ثا ثلادص نحاخ صلانل و ،اوي اقنايات اقنيرفلا -4 قن و ا ثل  
 .ا)ر  افيرقفأل ا،اوقنجز ،اوقن و اقحالا   قا...،اوقن و اقنل ألسلاوقن اضك   ااكثراس اقح

 ماهو اد ثرافياع لأللاقتخاا،قن  رىابع اه قاقناع يلا نياأص حانل و اقنصن عأللباوا
ن ك سلاقن و اقنل ألسلااآخراوف لض فان ك سلاأخرى،ا ثلادكسلان  اي اي ااقن رق ،اوه اد 

انن دأللادن  اوقنة ألر .قن و اقع  ماوقن اضر  افيرقفأل ااوا
   .في المنطقة الدولية تسوية المنازعات بالوسائا السلمية :الفقرة الثانية      

اخ ف ت  ،اتس يلا2016با ريراوقصلفاقن و اقحيرقفاخ  اقنةار اقن    نلاوألوا
اق تة األل اتةسألر اتط أل ا،ب أ  اقن ال  اوف  ااا  أو اقحدا اا،ن ألث ق ادناوقنجزم قنخ دزاع ر

اة األل.ق تا
يرفاث نو،اق انااع هادناقن و اعنايريقافأل  اياعلقابآنأل ماتس يلاقن ن  ع ماأد ا

قإلفرقمقماقن ا ولاب  فلاقنجزماقنخ دزاع رادنااقحيرقفاخ  اقنةار ااأل اق ساعرقض،
نل ر اا،ب  فلاقن رفقاقنخ دزان تة األلا،(1)اقنا فألقق تة األل،اب  افيامنياد سسلاإفرقمقما

اقحونتادنا اق تة األل. ا ة م اب م اقن لريلوا  اقنل وه اباعألألن اقن اعل ل اقن ض ي  وقن س الاا، اتزق 
ب إلض فلاإنتااأل ا  راقن لك ل،اودلك لاقنع  اقن ونألل،اقن ل  ااا    ا،امقماقنصللاىاخراقح

 
 .ا12ص.ا.ا2000د  ساا20قن و  اقنخ دسلاوقنخ س  ،اا.A/61/55قنج عأللاقنع دل.اقحدااقن ال  .اوثأل لا اا:ا -(1)
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ا اال كلقن هألئ ماقنالكألا اب ن رفقاع   ان تة األل. اقنس ب  اخ  ااأص  ماهألئلك   قنالكألا
ا.(1)اا يا ن ضو ىاق    اقنن  اياب أ اقحسزاقن  ض عأللاإلو اا ساعرقض،قنةار ااأل اق

اقن زد اأو،اقن لر ا قنعل ي وقن لو قن اع ا  أ  طل بألن،اتض  ب و نلاوف ه أد افي
ات  ماب و  أ  نلسلطل  كني ا ب قيل، وكن طلا.ول عن نل لو ع ي   يرقاق ت ف  ،ع لهاقنج   ا

اقحيرقف قن و  بألن قن س يل اقن عنألألن وقن  وثألن  ا ينوقن اع، رقعياي ا ول إيج ه أفل دن،
ا.أ  طا ا

قن  اتض ناأوك د ااع دلاا،ق تة األل دن ع ر قنخ دز قنجزم فإ  قن ط ف،    يل وفي
اوأخرىات ه اإنتاارق قماإنزقدألل.وإفرقمقمات ا ا   ماعلتاينصواا ه اإنتاارق قماقخاأل  يل

اا.(2)   أللاض ناآنأل ماود سس ماا اناس يلاقن ن  ع م ش دل
ا اقن ونألل نل لك ل قنا بعل،اقن ل   ا ت دن  ع م إنتا رفلا(288/3) قن  ه   ألرت اك  

ادن وف  اا وقن ن أ  قن ل  ، ن     ا اقنخ دز اا.ع ر قنل ه  قنجزم نلةرت انليرفل يك  ابلألو
اب أ  قن و  بألن فياقن ن  ع م قنن ر قخاص ص اقنل ه  قنجزم تط ألق أوا تةسألر قحيرقف،

اأو أع    ب أ ا،وقنسلطل يرف هونل بألن قن ن  ع م في وك نيبه،ا قن اصلل ن رف  موق،اع ر
ابه،اأوا قن اصلل نل رف  م أوا ،قنجزم ن ني أ   اق ا    عت  اي اا،يرفن ونلا أوا نلسلطل قدان ع م

ا.(3)ان   وف  اا قن عا    وإفرقمقت  ا،وأ   ا   قنسلطل ن  قع 

 
ان ي تاعلتادزي ادناقناة صألل،ا-(1)

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا.اa.orgcp-https://pcaواااcij.org-www.icj/واا؛اwww.itlos.orgاق  ر:اا   
اي اضها صوا -(2) ان     اقن ل  ا(280)و (279) قن  هت  ا ه اد  اقن ال   ااقن و  تس  ا أ ا،اعلت2198دناقتة األلاقحدا

 .تخا  ه  قناي قنسل ألل ب ن س ال،اتط أل    أو ق تة األل ه   تاعلقاباةسألر،ابألن   دن  عل أ  قحيرقف

قن نط لاقنايا في ب ح  طل  لقن اعل قن ن  ع م فئ م،ا1982دناقتة األلاقحدااقن ال  ان     اقن ل  اا(187) قن  ه  وت ع  ه -(3)
 قنيرفل. و يل ض ن تن  ج

http://www.itlos.org/
https://pca-cpa.org/
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اإنتاتج اوا ش  ط/ف رقيراا1فياا،ةا قه نا ع ماا تاقن ل   رفلادن  اقص اق  اقإلش   
اقن زكّ ا2011 اقن و  اووقف  م ادس ونأل م اب أ  اوقن أل   ما،ألل، اياعلقاا،نألشخ ص فأل  

ا افي اقن ونأللب ح  طل اقن نط ل ا. اعلت اأك م ات ضيوألو اق تة األل اقن ونلاا،أ  اتعا   بأ 
ا ات قا،ا ق ألناوأ   لقن زّكألل اوأ اتاخ  اقن     ي، ات افياإي  ا   د    ه اوسألةاألنابألراإهق يل

دناقن س ونألل.اقن زّكأللاوإعة ماقن ونلاا، اقنج لاقن اع ا  اب نازقد ت  أل ا  ادنةصلاألن،اه  اكة نلات ا
قنسلطلاإلبرقماع  اد ااشري اا ثلا اي اا،دثلاه  اقن  ق ألناوقح   لاوقنا قبألراقإلهق يلاعلتاأ  ا

اقن زّكأللشرطاضرو  ان ف ماقن ونلااعا ري ا ألراأ ها اب   اقنعن يلاقن قف لاوقنا  سا، ب نازقد  
اإعة ا  ادناقن س ونألل.

ا

ا ابع ك   اقن ينألل اقنا قبألر اأ  اعلتااأوضلفاقنيرفل اد ا ل ات    ا  اا  قعا  هه ،
ووف ماا،ن ة نلاقساألة ا  انل ع يألراقنل نأللا،قن وقم.اوين يياأ ات لاه  اقنا قبألرااأل اق ساعرقض

ا.(1)انل  ريلب نارقكاقن  ار ااهو اإنل قاضر ا،بةع نأللقنج لاقن اع ا  اب نازقد ت  ا
 تط أل   افأل   أو ق تة األل باةسألر قن ن  ع م،اقن اعل ل س ىات ا أ ا(264) قن  ه  ت اضي

 ن  ااع ر.اووف  اا قنخ دز قنجزم دن قنث  ياوقنث نو نلةرعألن قن لر ،اوف  اا قنعل ي ب ن لو ياصل

 
دتناقنت و اقنل ألستلافتياقفري ألت ،اب ننست لانلا تريع ماقن ينألتلاهونتلا قد ألت ابإصت ق ه :ا"اات    او  كراعلتاس أللاقن ثت  ا -(1)

ا-(ا1999 ما،اعتا12) اتااا1999 (؛اوقن ت    ا)قن عت   (انعت م1990نعت ماا12قنل  يلاقن ألئأللاوقنلت ادتناقنالت كا) اتاا
أ ستتطزا/فتتيات   ا،دنتت اق ع تت هاقنتت و  اقنا ستتعلاع تتر مابلجألكتت ااتت    ألن،اأصتت  ااك تت ا.دتتنااتت ق ألنا قد ألتت ا204قنةصتتلا
وفتتتيابتتت يناقح ضاختتت  جاوتتت وهاا،وقستتتاي ن  افتتتياقن نط تتتلاا،،اب تتتأ اقسا  تتت فاقن تتت قهاقحونألتتتلاوقنان ألتتتلاعن تتت 2013

.اقنت و  اISBA.20/C/11وثأل تلا اتا:ااسلطلاقن ونأللان  تاقن ل  .قناوه اد اف مافيات رير:اقن جلز.ااقن  يلاقن ينألل.
إنتتتتتتاأ افألجتتتتتيااتتتتت اأصتتتتت  م،افتتتتتياأيضتتتتت :اوأ شتتتتتألرا.ا5.اف تتتتتر ا3.اص.2014دتتتتت  اا28،اكألنجستتتتتا  :اف د يكتتتتت .ا20

قن  فت ه افتياات تاقن لت  ،اوهت اا،ب أ اقإلهق  اقن ونألتلانل عت ه ا،2013سنلاافيا21 ا ااا،ادرس د2013ت   /ي نألها
ا،قن قاعتلاخت  جا طت قاقن  يتلاقن ينألتلاا،قح  تطلاقن ع  ألتلافتياات تاقن لت  افتياقن نط تلاافتيا،   كلافألجتيّ ااد انا    اي ا

اود اياصلاب نيادنادس ال.

ا
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قخاص صا علتا(288/3) قن  ه  في ع ر، قنخ دز قنجزم دن قنث  ي قنةرت ينص مكر ، س ق
اقن ل  .ا ا ت دن  ع م  رفل

 أوا قن لك ل ترىافأل   قناي قنل  م في تاخ  د اف، ت قبألر علتا(290) قن  ه  تنص

ا قنةرت أوا،اقنخ دزاع ر قنجزم ب  فل قخاص ص مقم أ    د  األل، بص    قن ض األل قن ألئل
 كل و  قاانص  ا،اقن ضألل سروف وفق دن س  اا   ايك ا وس    ع ر، قنل ه  قنجزم دن قنخ دز

ا.قن رق اقنن  اي ب  ا    قن لريل، ب ن ألئل ف   ضر  إنل ق ون ن ا،قننزقت أيرقف دن
 ،دعألنل ب ا ا اوا  اا،اقن ض األل قن ألئ م أو قن ل كا يريق عن قن ن  ع م تس يل ترت ط

 قن ة ضلل إنتاأيض اا  ه ت ا أع ه .او ب   قن  ألن قننل ا علت ك فل قن     ألل قن س ال ع نجت ا   وا 

وق ه.اوعلتا قوا     ةس   نألوك م قن اض  بل لاةسألرقمن وف هاقوا   ك  اأ ا قن ل كا، بألن
اأدكن.ا وألث   قن ن  ع م تة ه  ين يي و  ، أيل

اقن سا  ل في قن ن  ع م تجنل  لس ا أو  يك  ا و ب   اأ   ل تط ير  قصللد ا ه ا،
ا اوي ا نل اع ا ين دل ه  ا قع   س ماإ يأللب اق سا   ف، اقح   ل ه   قسا      كنوقن  وثألن.

قح   لا ب  فل أ ه إنت قإلش    تج   ا  قنص ه، ه ق ع لي.اوفي ي ب  مقم ت فأل ألل ب   هئ
اأو "اقناع  ض إ قنل أو و  أه ت إنت قنا لألل،اقنان ألل درولل أثن م قن ن  ألن دن طللي ا قنل نألل،
اقن لا ل أو قنةعلي قنا قخل اوف  اا قن عازدل، أو قنج  يل قن لريل قنعل ي قن لو أ  طل د ،
ا.ا(1)" قنص ه ه ق في دسا    سا ض  قناي،اقنصلل مقم قنا فأل ألل نل   هئ

 قح   ل ع نجت ا و  قنلكا، ب ني ع  اا ت فأل ألل د  هئ قآل  وات ض ات ا نا ونألسف، 

 قنل  قا دسأنل فأل    تن أ قنلا   قن رولا     وه وق ساي  ، ق سا   فادرولاي أثن م قن ض 

ا  وهي قنان أل ي، قنن ج في قنراألسألل قنصع بل ت  ن ف   مني، ود  نل اع ا ين.قنلصريل

 
ا-) 1)International Seabed .SELECTED DECISIONS AND DOCUMENTS OF THE     

TWENTY-SECOND SESSION. Jamaica: Kingston, 2016. p.106.                               
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اتجعله قنصع بل او  قا د  قن  دل ق تس ق ض    إنت قنل فل في وقاعي،  ألر   ج اا قناي
ا.دن  ا(143) قن  ه  سأل   و  ق تة األل، حوك م وف  اا ،وقنسلطلاقن و  ووقف  م

افي ه  ن  ادن س  اا و اا إض فألل تن أل ألل ض قبط وض  يك  ا   ف   و  ، أ  علت
اقن ا  ه ا"ابإي ماقن رقع  ا ق نازقم سأل   و  قن  ا ل، قحوك م ت ضألح إنت و فل دجره قحس س

اقنا ضألح ه ق ثلد ا علت قنلص   قح سل دن يك  ا وا  قن ع  نل". ا رفلادن فا ىا بطلل،
اتطللاعن د  قنيرفل، ص  ت ا أ  علت ق تة األل دن (191) قن  ه  تنصوا.اقن ل   ا ت دن  ع م

اقن     ألل قن س ال في قسا   يل آ قم مني، قن جلز أوا قنع دل قنج عألل إنأل   اهقخلاتن أ قناي،
ا.دساعجلل بص    ق سا   يل قآل قم ه   ص  َ ام أ  وياعألن،اأ  طا    ط ق

اقنل فل  تة ه إنت وب إلض فل ايا ألز دل ه ، دن  عل سأل ق في قن س ال دع نجل إنت،
اأيض اااه ق اقن ة فألل دن ب زي  قنن ج ادن ق ساة ه  نليرفل سألاألح فإ ه مني، إنت وب إلض فل،

ب ن لوا قن  ا ل قن و  فأل   ب   قحيرقف، قن و  ف أل  دن قن  ض ت ه ق ب أ ،اقن   دلاقنطل  م
اوقنلجنل قنسلطل فأل   ب   قن عنألل، قن ونألل قن ن   م تإن ب إلض فل قن زكألل،اوقن و 

ا.قن ونألل قحواأل    رقفأللاقنلك دألل
ا اقنيرفل ص  ه ت ا قناي قنةا ىا س اَ ام أ   كني اك   اقن  ا قن  ض ت ه ق ب أ ، فيا م،

قحواأل    رقفأللا قنلجنل واأل م ق سا   ف، ب أ  أ   ل ب ض ،اقن سا  ل في قنسلطلااأل م تألسألر
.ان     اقن ل   ق سا   يل قنخ رقم هألئل خ   دن نل  وثألن ت فأل  م ب ض ،اقن ونأللاقنلك دألل

اي ا قنايا قنالضألريل قنلجنل في تجر ا قناي،اقن ن ا  م في أيض اا قنةا ىا ه   س ات ا أ  كناك  
ا ب  فل قنع دل قنج عأللاأ  أت   ا69/292ارق ه  ،اقنج عألل إنت د ض عألل ت صأل م نا  يا،

اعن صر اق تة األل إي   في ا     اا لزمد ا هوني صي  ص روتد  ب أ   قنان ت وةه ب أ ،

اقن لر ا اقن ينألل قن  يل  ط ق خ  ج قن قاعل قن ن يق في قن أل ن في   ل  علت وقساي نه،

ا.دسا قم
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ا ا اشياد     اعنايريقافأله ادن  ع ت   اناس يل اعلتاقساع قه انألسفاهقا  ا اقن و  أ 
يات ص  اأوك مادلزدل،ان قا  ن  ااد اتلجأاقن و اقن ان  علاإنتاقن ألئ ماقن ض األلاقن ونألل،اقنا

اقن س الاتا ألزاب نسرعلافياوساا قن س الا ألراقن ض األلاأواقن س الاقن بل د سألل،اح اه  
قننزقتاومنياعلتاعكزاقن س الاقن ض األلاقناياتاسااب طماقإلفرقمقماوكثرت  ،اب إلض فلاإنتا

اقح ادص نح اترقعي اقن س ال اه   اس ىاا،يرقفأ  اترقعي ا  اقناي اقن ض األل اقناس يل عكز
اقن  قع اقن     أللافيادنحاص ولاقنلقاو هاهو ادرقع  انلطرفاقن لك ماض  .ا

وا اقااصرماق تة األلاعلتامكراقن س الاقن بل د سأللاقناياي  كناأ اتلجأاإنأل  اقن و ا
اوقنا فألق اقن ة وض م اوهي ادن  ع ت   اناس يل اواا.(1)اقن ان  عل اقن  ه وعلت دناا(2/3)افق
دناقن ألث ق،اأواتس يا  ابأيلاا(33/1)دألث قاقحدااقن ال  اوول  اب ن س الاقن  ألنلافياقن  ه ا

وسألللاسل أللايخا  ه اقحيرقف،اأواول  اعنايريقاق نازقد ماب  فلاق تة األ ماقنع دلاأوا
 اقآل قمانللاقننزقت،اأوابا  هقإلالأل أللاأواقنثن األلابألناقن و اقحيرقف،اأواعنايريقاق نازقما

اتس يلاه  اقن ن  ع ماب س يلاقنا فألق.
 المنطقةالمبحث الثاني: موقف والتزامات م موعة الدول الحبيسة وال ماعة الدولية في 

 .الدولية

ا اد ت رد     اقناياار ه  اوقن   هئ، اوقن  قع  اقحو ا  اشياأ اقحوك م اقن ال   قحدا
اا.ن اشادسأنلاقنجرفاقن    ا،اي عا راأو اد ت راي ا1958فنألفا  افيان     اقن ل  ،اوقن  اع ا

اعلتاا افيرقفأل ا اقن اضر   اوقن و  اقنل ألسل اقن و  اعن  اخ صل اأه ألل اقن     انلجرف اأ  ك  
قنس قم،اوقن  فادنامنيافياو اه  اقن و ادجا علادناأي  تاقن و اقنس ولأللادناق دا قها

 
اا.]باهق اقنة راوقن     ، قن نص   :القانون الدولي للبحار. اوسنياد ستادل  ا ض ق .ون زي ادناقناةصأللاق  ر:ا -(1)

 .ا176ص.ام[.
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راعنادل أللاع دلاود اركلابألناع ّ اقم،اوقنايات ا ل اأع نياقن ل  اوإنتاقن نط لاقن ونأللاب ن 
ا.ا(1)انألسفاوكرقااعلتاقن و اقناياواعفاعلتاق تة األلاقن ع ب.اك  اأ   

انلجرفاقن    ا اقنخ  فألل اقنل فل اا تاا،فع لأللاتل ي  اقنل فلاهياب قيل تعنياأ اه  
اي ا افأل   اي اقن لر، اوقناي اقنس ولألل، انل ونل اق خاص صاقن يني ادة  ماطلقاج و او وه علأل  

اقحداا اد ت ر اق ع  ه اأثن م افيرقفأل ا اوقن اضر   اقنل ألسل اقخالةفاقن و  اوا  اقن ونألل. قن نط ل
ادثلفاأوفهاا،قن ال   افأل  ايخصاقن نط لاقن ونألل،اوهياد   خا فابألناقفيادس الاكثألر 
او اا،قن و  اعلت اكٌل اق ااص هيل ادص نل   اوتن ت ابألنا، ىبان ع   ادخالةل اوب ف  مافرهيل
ادناقناةصأللاع راقن ط نلاقنا نألل.اب يمس فا ان ونهااوه قاد ا.قن و 

 تفاقية.اال من (76)الدول الحبيسة من أحكام المادة م موعة موقف األول:  المطلب

وقن اعل لاا1958ونتادناقتة األلافنألفاهقماقنع ي  اقناياوف فانل  ه اقحع اق  ا  ب ا
اووض و   اهاا   اع م ابس ل انلجرفاقن    ااب نجرفاقن    ، اتل ي ه  اع لفاا،(2)عن  وا 

قن و اقنل ألسلادناخ  اد اهق ادنادن ا  ماود  و قماد ت راقحدااقن ال  اقنث نوان     ا
اقن   يل، ا200ف ااروفابأ ايزي اعنااقن ل  انلل ادناقنا س انل و اقنس ولأللاود افروف  

إ اأ اا علادناقن و اقنعربألل، دفابهادج دأللابلر ،اوك  امنيادناخ  اتأيأل ه انرأ ات 
و ها ،اومنيادناخ  اد اف ماوونااتل تاب ناروأللقاارقو ماقن و اقنل ألسلاب مماب نة لا

ا"(3)ا(76/1)قن  ه اادااقن ال  افي صاقتة األلاقحفيا ص ا.(1)ا"ادنا ةزاقن  ه 5،اوقنة ر 
 

.اقن رف اقنس بقا.الم لة المصرية للقانون الدوليدل  اي سفاعل ق .ا»اقنن  ماقن     يان  تاقن ل  اوقن لألط ما«.ا -(1)
 .ا120ا.ص

الم لة               ا«.1958قبرقهألاادل  اقنعن  ي.ا»اقنن  ماقن     يا ساي  اثروقماق دا قهاقن    افياض ماقتة األلافنألفاا-(2)
 .ا84-83ص.اص:ااا.1974،اا30ت.ا.المصرية للقانون الدولي    

ا تاوب يناأ ضاقن س و ماقن ي    اااااااااا»اي  لاقنجرفاقن    اح اهونلاس ولأللا"اعلتاأ :1ف ر ا"ا(76)تنصاقن  ه اا-(3)
ااقنايات ا اإنتاد او قمابلره اق الأل يافياف أل اق ل ماق دا قهاقنط ألعياإلالألااتلياقن ونلاقن ر اواتاقنطرفاقنخ  فيا
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ا  ا  اد ا ايجعلن  اوقن اض  اقنل ألسل اقن و  اد افادج  عل اخ   ادنان اشامنيادن افيرقفأل ا ر  
اعلتاقن نط لاقن ونأللاك  ايلي:ا(76)خلةأللاقن  ه ا

  .لإلنسانيةعلى مبدأ التراث المشترك ا(76)أثر المادة الفرع األول:  

اوقن و ا اقنل ألسل اقن و  ادج  عل اهق مابألن اك ةفاقن ن ا  ماوقن   و قماقناي ن  
قدا قهانلجرفاو اخ ف ماو  ا   اقن ل  اعنادناخ  اهو قماقحدااقن ال  ان  ا،قن خالةل

ان ا امني، ادن انلل  افيرقفأل ا اوقن اضر   اقنل ألسل اقن و  ادج  عل اوف مم ادناقن    ، افأله   
اق ساي  ا افي اد   كا   ادن اعلأل   اتع ه اقناي اوقنة قا  اقن ن ف  اخ   ادن اعلأل   دصللل

اقن نط ل،اوقنايات اوق سا  د اع  ا كاع مانج أل اقن و ابيثاقنن راعنا ثلاإ  فان  ق ه
وا اهق اقنخ فابألناق تج هألناقن اع  ضألنااوف  ااحوك ماق تة األلاقنج ي  .امقنجيرقفياقنسي

ا:(2)افياوف  ما  ره  ادناخ  
 

اااااااااااااااا ثلادج  علاقن و اقنل ألسل،اوقن  ايرىابأ ا ايزي اقنل اقنخ  فياوي ا :االت اه األول
امنيك  ابخ فاإمقاهادناضر ايع هافياو نلا  افألادأللابلر ،ان اا200نلجرفاقن    اعنا

قنارقكاقن  ار ااقناياتخض ان   أادأللابلر ،اوه ادج  اقن نط لاقن ونأللا200أ ايزي اعنا
عا راقعا قماعلتاه قادأللابلر اي اا200 اتل ي اقنل فلاقن   يلان  ايزي اعناك  اأا.نإل س  ألل

 

اا  سادن  اعرضاقن لراق الأل ياإمقانااقناياي اا،دأللابلر ادناخط طاقحس سا200نلل فلاقن   يل،اأواإنتادس فلا =
 قنطرفاقنخ  فيانلل فلاقن   يلاي ا اإنتاتلياقن س فل«.ا يكن

»اقنن  طاقنث بالاقنايات نفاخطاقنل وهاقنخ  فأللانلجرفاقن    افياا تاقن لراا"اعلتاأ :5ف ر ا"ا(76)تنصاقن  ه اا-(1)
دأل اابلري ااعنااا350أ ا ات ع ابأكثرادناال"،اويج4"ادناقنة ر ا"2قنخطاقن رس ماوف  اانلة رتألناقنةرعألاألنا"اأ"او" وه 

دأللابلر اعناقناس و اقنع  ياعن ااا100خط طاقحس ساقناياي  سادن  اقن لراق الأل ي،اوإد اأ ا ات ع اأكثرادنا
 دار«.ا2500دار،اقن  اه اخطايربطابألناق ع  قاقن  نغاد قه ا ا2500

ااااااااااا-301قن رف اقنس بق.اص.اص:ا.الدول الحبيسة وحقوقها في المناطق البحريةع  اقنرؤوفاف هاوسألناعأل  .اا-(2)
 .ا302
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اقنل ألسلاوقن اضر  افيرقفأل اوقنن دأللادن   ج  علاقن و اناق ااص هيلا ص نحلناقن   أاوت  ي قاا
ا.فياق ساة ه ادناه  اقنثروقم

ا
ا
ا

اوي ا: االت اه الثاني اقنعريضل، اقن لريل اقن و امقماقنس قول وقنايات هلا ثلادج  عل
اعناقن ع  ابألن   اقن و اوي اا.(1)اإنتاأبع ادنامنياوإ اقخالةفافأل    كناقن   ابأ ادج  عل

افيا اخسرمادكس  ا اا  ابخ فادج  علاقنل ألسل اقن    ، اق دا قه اتل ي  ادن تل ألقاه ف  
 اادناخ  اد افروف  اقن   يلاإنتادس فلااقن و اقنس ولأللاقناياقساط عفاتل ألقادكسلاد ا

إ اأ اق تة األلاقنج ي  اا او ونفاا.دأللابلر اا350دأللابلر او اتاع ىاا200تزي اعنا
ا فياو نلاا،نل و اقنس ولأللاع ااأل قاات اوشروطااحوك مقم  اتلياقنخ ف مادناخ  اوضع  
ا اقن س ول اقسا   فاوقساي   ا   ا   اقن لريل اعن اتزي  اا200قناي ابلر ، دناخ  ادألل

 ماسن ي ااإنتا  ات  يااد ف ع ماد نأللاأوادس ه  ماعألنأللان  ماقساي  اقن  ق ها ألراقنلألل،ات ا
 لاأواوجااقإل ا جاقنايادنااأل% 7"اإنتا1قنسلطلاقن ونأللابع اقنسنلاقنخ دسل،اتا  جادنا"

ت  مابا  يع  اعلتاقنع نااقحيرقفافياه  اق تة األلاآخ  افياق عا   ادص نحاقن و اقنن دأللا
ادن   اقنل ألسل ا(2)ا سأل   اأاوا. افي او    اعطفان   ابلره إنتاادأللابلر اد ا قااا200و وه

دأللابلر اا150دألليابلر اب تج  اقن نط لاقن ونأللافياو وهاا200،اود ايزي اعنا الأل يق
ان صلللاوشروطااحوك مفاخض ا اقن و اقنل ألسلدج  علاتع ه اقن  ه  احوك م اوف  ا ا(76)،

اوآد  اا،(3)اق تج هألنكللاوسطانلا فألقابألناا،(82)اقن  ه وا اقن و اقنس ولألل وبألنادط د 
 

.اا1977.اقن  هر :اهق اقنن ضلاقنعربألل،ااالمتداد القاري والقواعد الحد ثة في القانون الدولي للبحار  أللاأو  اول ي.اا-(1)
ا ص. ا .121-120ص: اوق  ر: اوسألناعأل  . اقنرؤوفاف ه .االدول الحبيسة وحقوقها في المناطق البحريةع  

ااااااااااا.302.بق.اصقن رف اقنس 
 .ا288..اقن رف اقنس بق.اصالقانون الدولي للبحارص  اقن يناع در.ااا-(2)
ضوء اتفاقية األمم المتحدة    القانون الدولي العام للبحار في أبعاده ال د دة دراسة قانونية فيع راأب ابكراب خ ل.اا-(3)

 .ا73.صام[.ا.]با،.اهق او فهانلن راوقنا  ي 1.اط.1982لقانون البحار 



  جغرافيا  لحقوق الدول الحبيسة والمتضررة الدولية الحمـايةالباب األول: 
 ومصالحها المشروعة في المنطقة الدولية. 

 

 

166 
 

 ااواادن  .ا   ا   لاقن و اقنن دأللا اسأل  اقنل ألسل  ااأ اه  اقآلد  ا ات ااقن و اقنل ألسل،
اقنعراقعارقضاقن ا(82)وا(76)اقن  قه افا امقماق دا قهقماقنس ولألل اوقنايادنايضلو  ،

اطلقاهو اأ ااأل هافياقساي ن  .وف لا  ره اأ ان  اقنلقاقن  ا
زدفاق تة األلاقنج ي  اقن ونلاقنس ولأللاب ساي  اوقسا   فاقن س ولاقناياتزي انوا اأ

  بلاقساي  اتلياقن س ول،اويع ها   يلاد ااب ف ادس ه  ماعألنأللاأوا،دأللابلر اا200علتا
 ثلاوف لا  رادج  علا،اوه اد اي اقنجرفاقن    اتل ي اتل ي اتلياقن س ولاقن لريلانلجنلا

وا اس هااد  أاقنارقكاقن  ار انإل س  أللاعلتاهعااآ قماقن و اقنل ألسلاأثن ماا.قن و اقنل ألسل
افج  اقنجرفاقن    ، اقنا س افياقدا قه ابع م اقعارقضاقن و اقنل ألسلاعلتادعأل  ادط ن    م

 افعلادج  علاقن و ا  اقن    اعلتاق ساي  اوقنا س اقن   نغافألهادناا لاقن و اقنس ولألل،اد ا
ادن   اوقنن دألل افيرقفأل ا اوقن اضر   ادناا،قنل ألسل ات ا  اقناي اقن ل   ادن يقاأع ني اإنت تن ر

ابع ه ،اا350دأللابلر اإنتادس فلاا200دس فلا علتاأ   ادن يقادةا ولادأللابلر اود 
ن  فلاقن و اب عا   ه ادناأع نياقن ل  ،اوب نا نياقوارقماد  أاقنلريلا ساي  اوق سا   فان

اا.(1)افأل  
خارج االستكشاف واالستغالل  ال ماعة الدولية من نظام والتزامات موقفالثاني:  المطلب

 .حدود الوالية الوطنية للدولة الساحلية

وتت  اقسا  تت فاوقستتاي  اثتتروقماا،بتتألناقنتت و اقنن دألتتلاوقن ا  دتتلاإ قماقنختت فاقنلتت ه
قنتت  اي تت ماا،قن نط تتل،اوقناتتياتتترىافألتتهاقنتت و اقنن دألتتلاضتترو  اتط ألتتقا"ا  تت ماقناعتت يناقن  وتت ا"

اتخاصاوو ه اب زقونلاأوفهاقنن  طاوق ستتاي  افتتياقن نط تتلاقن ونألتتلا،علتاإ   ماسلطلاهونألل

 
ع  اا.اوق  ر:ا145..اص1993قن رف اقنس بق.ا.احقوق الدول الحبيسة والمتضررة جغرافيادل  ادصطةتاي  ز.اا-(1)

 .ا303اا.اقنس بق.اص قن رف  .الدول الحبيسة وحقوقها في المناطق البحريةقنرؤوفاف هاوسألناعأل  .ا
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ا لأللاقناع ينابك فلادرقول  ادناتن أللاوك تتفاوقستتاي     ساع،اومنياعنايريقاأف ز ات ا(1)
،ابلألتتتتوا ايكتتتت  انلتتتت و اأيتتتتلاو تتتت قافتتتتياد   ستتتتلاأوفتتتتهاقنن تتتت طا(2)او  تتتتلاوتستتتت يقانل عتتتت ه 

 اأهىاإنتتتاقعاتترقضاقنتت و اقنيربألتتلاقناتتياق تضتتفافأل تت ا  ا،اد ا(3)اوق ساي  افياقن نط لاب ةرهه 
ط تتلاقن ونألتتل.اوهتت قادتت استت فا ان ونتتهافتتياهتت قابعتت اا"ابن تت ماق ستتاي  اقن اتت ق  ا"ان تت ق هاقن نا

ثتتتتاابألتتت  اقنن تتتت ماقن اتتتت ق  افتتتياقستتتتاي  ادتتتت ق هاا،بخصتتتت صاهتتتت  اقن ستتتأنلاقنخ فألتتتتلاقن طلتتتل
اومنياعلتافرعألن.ا1982قن نط لافياق تة األلاقنج ي  ان     اقن ل  ا

 .الدولية المنطقة في باألنشطة المتعلقة التنظيمية للقواعد التدري ي التطويراألول:  الفرع

وفتتتتياد تتتت دا  اقن  يتتتت ماقن التتتت  اا،ن تتتت اقواتتتت ماقنصتتتترقتاقنتتتت ونيابتتتتألناقنتتتت و اقنصتتتتن عألل
ت كتتلان تت اا،قناتتياتتترىابضتترو  اإ  تت ماستتلطلاهونألتتلا،قحدريكألتتلاعلتتتاوف تتلا  تتراقنتت و اقنن دألتتل

علتتتتات نتتتياف تتتر اا1976د  تتتلادزقونتتتلاأوفتتتهاقنن تتت طافتتتياقن نط تتتل،اوألتتتواأصتتترماواتتتتاعتتت ما
وأ اا،قن ن فستتتلابتتتألناقن  تتتروع ماوقن تتترك مافتتتياقستتتاي  اقن نط تتتلاأس ستتتأللاتا ثتتتلافتتتياوريتتتل

علتتتتا،اال  األتتتلاعلتتتتايل تتت ماإم اق سا  تتت في اصتتتراع تتتلاقنستتتلطلاقن ونألتتتلاعلتتتتاقن  قف تتتلاقن
ا.ا(4)اقإلم قإل ا جاهو اأ ايك  ان  اأ اا  ادناقنسلطلاقنا  يريلافيادنحاه قا

وق ستتاي  اب قستتطلاقن  سستتلاب فتت باأ ايتتاااق سا  تت فاا،بألن تت ا أماقنتت و اقنن دألتتل
أواقنخ صتتلافتتياقنتت و اقن خالةتتلاا،دتت اإدك  ألتتلااألتت ماقن  سستتلابتتإبرقماع تت هادتت اقن تترك ماقنع دتتل

تالتت  اهتت  اقنع تت هاإنتتتاتتترقخألصااأ ب تترطاا،نل ستت ع  افتتياع لألتت ماق سا  تت فاوق ستتاي  
 

 .A/AC.138/49قحدااقن ال  .اوثأل لا اا:اا-(1)
اااعناأوو  اب يناقن لرامقماااااااا(اقنا  طاقنع أل قماقن اع ه اقنةلزقماوفصل  أ ماقناع يناقحس سأللاد ايلي:ا)وت  لاع لأل  -(2)

اإنتاسطحاقن لألطادناع قايارقو ابألنابقنل أل  ماقنرفألعلاقناياتلألطاب  ؛او)     ااااااااا(اجـدار؛او)ا5000وا4000(ا فع  
 قنرف او  ل  اإنتادن أ ادع نجلاقن ع ه .ا ياع لأللفصل  اعنادأل  اقن لراوقنروقسلاقن سل بلاف    

 .ا213..اقن رف اقنس بق.اصتعد ن موارد المنطقة البحريةدريااوسناآ اخلألةل.اا-(3)
ا.ا135..اقن رف اقنس بق.اصالم لة المصرية للقانون الدولي.اا«قنن  ماقن     يان  تاقن ل  ا»  دل  اي سفاعل ق .اا-(4)
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كتتتت  اتختتتت  اتلتتتتياقن تتتترك ماو تتتت قادل ألتتتتلانثتتتتروقماقن نط تتتتل،اهتتتت  اقنثتتتتروقماقناتتتتيايجتتتتلاأ ايا
ا.اا(1)اف ع مب قسطلاقنسلطلاقن ونأللان صلللاقن  ريلاا،قسا   ف  اوقساي ن  اد  شر 

بتتأ اي اصتتراهو اقنستتلطلاقن ونألتتلاعلتتتاع لألتتلاإعطتت ماا،ي ن تتفاقنتت و اقنصتتن عأللاك تت 
بلألتتتوا اتستتتاطأل اقنستتتلطلاقن ونألتتتلاا،وإبتتترقماقنع تتت هادتتت اقنتتترق  ألنافتتتياق سا  تتت فا،قناتتترقخألص

ب ننستت لانل ا تت دألناإمقادتت اتتت قفرمافتتأل ااا،ب  سا  تت فاوق ستتاي  وجتتلاقناتترقخألصاأواقإلم ا
ا.(2)اق تة األلقن روطاقن  ضللاوقناةصأللأللاقناياترهابنص صا

وستتتتتلادتتتتتت او هادتتتتتناتع ألتتتتتراقن نتتتتتت وباا،إ اأ اقنتتتتت و اقنن دألتتتتتلا أمافتتتتتياهتتتتتت قاقنتتتتترأ 
بألن تت ااإنتتتادجتترهادكاتتلاناستتجأللايل تت ماقنتت و ،ا،قنأل  ستت فياإنتتتاتلتت  اهو اقنستتلطلاقن ونألتتل

 أماه نن قاأ انل  سسلاقن    كلافياقن نط لا ألراقن لج   افياو نتتلااتت  ت  اقن  نألتتلانا  يتتلا
إمقا   تتتفافتتتياا،دلألتتت  اهو  اأواأكثتتترا ستتتاث   اأد قن تتت ا600واتتت  ه اا،أ  تتتطا  افتتتياقن نط تتتل

ا.(3)امني
هتت قاا،اوأ (4)اقن لتت   اتاق اارق اقن  نن  اهعااقن ن وباقنن س و افياد ت راا    ا

ويتتت فراع لألتتتلا  تتتلاقنا ن ن فألتتت اا،ق ااتتترق ايزيتتت ادتتتناقنع قاتتت اقن  نألتتتلانل  سستتتلاوقنستتتلطلاقن ونألتتتل
دتتتناا ه اإنتتتتاقناعتتت و ابتتت  ااب إلضتتت فلاإنتتتتاأ ا  تتت ماقشتتتارق اقن  سستتتلافتتتياأ  تتتطلاقن نط تتتلايتتت ا

ا.(5)اقن ن فسل
 

ا.ا435قن رف اقنس بق.اص.ا.نون الدولي للبحارالقاص  اقن يناع در.ااا-(1)
دجل اا.الم لة المصرية للقانون الدولي .«قإلي  اقن     يا ساي  اثروقمااألع  اقن ل  ا»  ص  اقن يناع در.ا-(2)

ا.ا44.اص.ا1982،اا38
 .ا276قن رف اقنس بق.اص. .النظام القانوني للمنطقة الدوليةع  اقن  ه ادل  هادل  ادل  ه.اا-(3)
ا.ا1979فياقن و  اقنث دنلافيافنألفاا-(4)
،اوا اق  س فا1979،او  اشافيا أل ي   ا1979وف يراب ن كراأ اق اارق اقن  نن  انااين اشاب ن  ت رافيافنألفاا-(5)

اقنس فألاياقنس بقاسل ياب أ ه اقن و اب أ اق اارق اوك  اد افاق تل ه اا،آ قم اقنت ادج  عل اتع هماآ قا  اا77أد  ف  
 .اا276.اص. ةسهقن رف ا. النظام القانوني للمنطقة الدولية ع  اقن  ه ادل  هادل  ادل  ه.ر:اق  ا.قتج هه
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و اة تتتر ا  تتت ماق ستتتاي  اقن اتتت ق  اقنتتت  اقاارواتتتهاقنتتت باا هلا أ اث نتتتواإنتتتتاقحختتت يتتت ا
اتتتألحافرصتتتلاي ا"،اوقنتتت  اBanking systemطلتتتقاعلألتتتهابتتت ناع ألراقحدريكتتتيا"وقنتتت  اي ااقن ا  دتتتل،

،اك تت اأ تتهاياتتألحانل  تتروتافرصتتلاقن  تت  كلافتتياقناعتت يناقنتت  ازقونتتلاقناعتت ينابج  تتلاقن  تتروتد
ستت اافتتياشتتأ اوصتت نهاعلتتتاقنا نألتتلاقناتتيايلا ف تت امنتتياقن  تتروتات  مابهاقن و ،اقحدراقنتت  اي ا

دزقونتتتلاقناعتتت ين،افاتتت خلاقنتتت و افتتتياع تتت هادتتت اقنستتتلطلاقناتتتيا ايكتتت  ان تتت استتت ىاكتتتيايستتتاطأل ا
ااا.(1)اق ساي  قإلشرقفاقإلهق  اوقن  نياف طاهو اقنرا بلاعلتاع لأللاد   سلا

وإ قماه  اقآل قماقن اع  ضلاأدكناقنا فألقابألن  تت اومنتتيابتتأ اقااروتتفاقن  يتت ماقن التت  ا
قنتتت  اي تتت ماعلتتتتاا،"ا  تتت ماق ستتتاي  اقن اتتت ق  ا"ا1980وق تلتتت هاقنستتت فألاياقنستتت بقافتتتياعتتت ما

اتتألحان تتلادتتناقنستتلطلاقن ونألتتلاد ثلتتلافتتياإماي اا.أستت ساد تت أاتعتت هادنةتت  اقنع لألتت مافتتياقن نط تتل
،اوبتتأ ات تت ما(2)اقن ونألتتلاقن  سستتلاوقن  تتروع ماقنع دتتلاوقنخ صتتلانل ألتت ماب ح  تتطلافتتياقن نط تتل

انل تتروتافتتياأ  تتطلاقن نط تتلا،وقنخ تتر اقنةنألتتلا،بازويتت اقن  سستتلابتت ن  ق هاقن  نألتتلا،قنتت و اقنيربألتتل
ا.(3)اقن ونألل

 
اقإلالأل أللااا-(1) اقن  يل او وه اوقن لألط ماخ  ج اقن ل   ان ألع   اقنسل ي اق ساي   اك  ه . اون  اقن ألخ اون  اقحدألن اون  سأل 

.اقن  هر :ادع  اقن ل كاوقن  قس ماقنعربألل،االماجستيررسالة مقدمة لنيا شهادة قن ونيافأل  .ا قناع و ا)قن نط ل(اوأوفها
ااا.93.اص.ا2002

 .اا136.اقن رف اقنس بق.اص.الم لة المصرية للقانون الدولي.اا«قنن  ماقن     يان  تاقن ل  ا»  دل  اي سفاعل ق .اا-(2)
نةأل  او  اقنجزماقنل ه اع ر،ااوه اد اأخ مابهاق تة األلاقنج ي  ،اد اقفرقمابعثاقناع ي مافألهاأثن ماق تة قاقناا-(3)

اومنياتلفاعن ق ا   ماق سا   فاوق ساي  اوألوا صفاعلتاأ :ا
 ان   اقن  ه اوك نيااوف  ااا،تن ااقح  طلافياقن نط لاوتجرىاوترقالادناا لاقنسلطلا أل بلاعناقإل س  أللاف ع ما-1=اا

اقع اقنسلطلاوأ   ا  اوإفرقمقت  .قحوك ماقحخرىامقماقنصللادناه قاقنجزماوقن رف  مامقماقنصلل،اوا ا
ا":3تجر اقح  طلافياقن نط لاك  اه اد ألنافياقنة ر ا"ا-2

 .ا)قن  روت(دناا لاقن  سسلا .أ
ق عا   يألنااط ألعألألناأووب  شارق اد اقنسلطلادناا لاقن و اقحيرقفاأواقن  سس ماقنلك دألل،اأواقحشخ صاقن .ب

اأوانل و ا اتلياقن ينايل ل  افنسأل ماقن و اقحيرقف، اتزكأل ا افعلأللاعلأل ا،اوعن د  اسألطر  قنايايك  انرع ي ه 
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ووتتتت  اد اتتتتفاقنتتتت و اقنل ألستتتتلادتتتتناع لألتتتتلاقستتتتاي  اقن نتتتت يقاقن ونألتتتتلان تتتت تاقن لتتتت  ا
فأل تت ا،اأيتت ما1971وقن لألطتت م؛اف تت اقااروتتفافتتياو اتتلاع تتلات تت دفاب تت اقن ج  عتتلافتتياعتت ما

ااات تتكأللهاوف تت اانن تت ماعتتنايريتتقاف تت  ايتتاا،أ ات تت  اع لألتتلاق ستتاي  علتتتاستت  اهو ادن تت ا
دا ولان لادتتناقنستتلطلاا،تن وناهاق تة األلاقنج ي  اعلتاأ اع لأللاق ساي  ا،اوه اد (1)ادعألن

ب رطات  يااخطتتلاع تتلانلستتلطلاقن ونألتتلانللصتت  اعلتتتاا،قن ونأللاونل و اقحيرقفافياق تة األل
اوألتتز هخلتتف  اتتا ق سا  تت ف ع  ه دن ع  ق 24 ك   ،2016 د ي ا/أي   31 وات.اواإم ادن  

  .(2)اقننة م

اوف تت اا د اتتا، تن أل تتي إيتت   إ  تت م ضتت    فتتي،اأس ستتي بتت و  تضطل  قنسلطل ج اأ ا
اب سا  تت ف ياعلتتق فأل تت ،اقنلألتت    أدتتن دتتن ك فألتت اا اتت  قاا يضتت ن ،1994 عتت م و تةتت قان تة األتتل
 قن ألئل و  يل  ةسه قن اف في ويض ن قن سا  ل، في وقساي ن  ،اقن نط ل في قن ع  أللااقن  ق ه
 د و تتل شكل في،اقنان أل ي قإلي   ه ق بل    سااا قن ط ف، يل    فيفع نل.اوااو  يلاقن لريل
 قنستتلطل عتتن قنصتت ه  ،اوقإلفتترقمقم وقح   تتل نل  قعتت ،اقن تت دللن ج  عتتلاق ك دلاتضاانلاع ين
ا.وقساي ن   وقسا   ف   قن نط ل في،اقن لريل قن ع ه  عناقنان أللانان ألا

 واالستكشاف. التنقيب :الفقرة األولى

اأع تت   تيطتتي،اقح   تتل دتتن دج  عتت م ثتت ك دتتن،او نألتت اا قناعتت ين ا قعتت  د و تتل تاأنف
اقن اعتت ه  وقن  رياألتت قم،اقنةلتتزقم قن اعتت ه  قنع ألتت قم دتتن بكتتل ياصتتل فأل  ،اوق سا   ف قنان ألل
اقناتتي رقمقمقإلفتتا تل يتت  إنتتت وإضتت فل.اب ن  ب نتتف قنينألتتل قنل ي يتتلاقن نينألزيتتل وقن  تت  ،اقنةلتتزقم

 

قن و ،اأودناا لاأيلادج  علادناقنةئ ماقن ا  دلاقن كراقناياتا قفرافأل  اقن اطل  ماقن نص صاعلأل  افياه قاا=
 قنجزماوفياه قاقن رفق.ا

 .A/AC.138/55قحدااقن ال  .اوثأل لا اا:اا-(1)
 ع  ه 4و ،قنةلزقم قن اع ه  قن  رياأل قما سا   ف ع  ها5و ،قنةلزقم قن اع ه  قمقنع أل   سا   ف ع  قا15منها  -(2)

 .ب ن  ب نفاقنينألل قنل ي يل قن نينألزيل قن      سا   ف



  جغرافيا  لحقوق الدول الحبيسة والمتضررة الدولية الحمـايةالباب األول: 
 ومصالحها المشروعة في المنطقة الدولية. 

 

 

171 
 

اقنان أل ألتتل قن  قعتت  تلتت ه قنع تت ه، ودتتنح قنع تت ه علتتت قنلصتت   يل تت م  تت ياتاا،خ ن تت  دتتنايتتاا
.اقن أل  تت م ف ألتت  علتتت تنط تتق وقناتتي قنستتلطل، دتت  ت تترم قناي نلع  ه قن  و  ،اوقن روطاقحوك م

ات فألتته يتترضباا،وقنا نألتتل قن     ألتتل قنلجنتتل صتت  ه ت ا،ابا صتتأل م قنان أل ألتتل قن  قعتت اوتستتا  ل
ا:يلي د  قنلجنل أص  ت   قناي قنا صأل م ت  ل قنل ضر، وفياقن اف.اقن اع ا ين

فتتيا قنا  ي ألتتل قن تترقدج ب تتأ ،اقن زكألتتل وقنتت و  نل اع اتت ين ت فأل ألتتل ت صتتأل م (أ)
 ؛(1)اب  سا   ف قن اعل ل قنع ل خطط إي  

عتتنا قنن شتتئل قن لا لتتل قن ألئألتتل قآلثتت   نا ألتتألا نل اع اتت ين ت فأل ألتتل ت صتتأل م (با)
 ؛(2)اقن نط ل في قن لريل قن ع ه  قسا   ف

قنةعلألتتلا قننة تت م عتتن قإلبتت غ ب تتأ  قن اع اتت ين إل شتت ه د  دتتل ت صتتأل م)ج(ااا
 ؛(3)ب  سا   ف قن اعل ل وقن   شر 

وشتتكل  ا قنستتن يل قنا تت  ير دضتت   ا ب تتأ  نل اع اتت ين قنا فأل ألتتل قنا صتتأل م (ها)
 ؛(4)اوهألكل  

اقن لتتتو،ابل تتت قاا"ق سا  تت ف"لحادتتناقنن تت م،ايعنتتيادصتتطا(/ب1/3)ب ن تت ه ااوع تت اا
اخ نصل،اعناقنروقسلافياقن نط ل،اوتللأللاهتتت  اقنروقستتتل،اوقستتتاخ قماوقخا تتت  ا  تتتااودعتتت قم

 
 قن رف اقنس بق.ا.ا ISBA/19/LTC/14وثأل لا اا:ا.السلطة الدولية لقانون البحارقنلجنلاقن     أللاوقنا نألل.ا -(1)

ا -(2) اقن     ألل اقنلجنل ا اا:ا.السلطة الدولية لقانون البحاروقنا نألل. اا./8ISBA/19/LTCوثأل ل اكألنجسا  :ا19قن و   ،
وهياقن ألئلاقناياااقن ل  ،ك  اأ ات ألألااقناأثألرقماقن ألئأللاه اآنأللاد  لانلسلطلاقن ونأللان  تا.ا2013د  ساا01ف د يك ،ا

 جا ط قاقن  يلاقن ينأللا)"قن نط ل"(.ادناخ  ات ألألاافياقن ن يقاقن قاعلاخ ا،ان ااع لأل ماقناع ينافياأع  قاقن ل  ت ا
دثلاتط ألقاقنن جااقحس سألل،تةعأللاقنع ي ادناقنازقد ت  اا، كنان ع يألراقحدناقن ونأللاوقن و اقحعض مافأل  ي ااقن ألئي،قحثرا

 .ونأللدناتع ينافياقن نط لاقن اوض   اقنل  يلاقنةع نلانل ألئلاقن لريلادناقناأثألرقماقنض   ،اقنال يي
 .ا2015قفريلا14،اكألنجسا  :اف د يك ،ا21قن و  اا.ISBA/21/LTC/11وثأل لا اا:ا.السلطة الدولية لقانون البحار -(3)

 .ا2015قوماا04كألنجسا  :اف د يك ،اا.ISBA/21/LTC/15وثأل لا اا:ا.السلطة الدولية لقانون البحار -(4)
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ا ستتتتتاخ ص،اودرقفتتتتتقاقن ع نجتتتتتلاوأ   تتتتتلاقنن تتتتتل،اوإفتتتتترقماه قستتتتت مانلع قدتتتتتلاقن ألئألتتتتتلاوقنا نألتتتتتلق
ا.فياق ستاي  ات  قنتايايجتلادرقع ا،تلاقن ن ست لو ألرهت ادتناقنع قدا،وق ااص هيلاوقناج  يتل

يجتتتلاأ ات تتت  اا، كتناقعا ت  اأ اقنا ت نألفاقن رت طتلاب  سا  تتت فعلتتامنتي،اي ااوبن مااا
ا.(1)ا"ق سا  ت فا"قنتاياتعترفادصتطلحاا،تنت  جاضت ناا ا تلاقح  تطلياقنا ت نألفاقنتاا

 : االستغالل.الفقرة الثانية

اا قعتت اد تتروتعلتاصتتأل  لاا2014نلاقن     أللاوقنا نألل،اخ  اقنةار اع لفاقنلجااألووا
اقن ستت ال دتتن عتت هقاا قنلجنتتل و  ا تتف .قن نط تتل فتتي قن لريتتل قن ع  ألتتلاقن تت ق ه قستتاي  ،اتن أل ألتتل

ا  تت م وضتت  فتتياا تت قن  ا،اق ستتارقتألجي قنتتن ج علتتت  ثرتتت ااأ     شتتأ دتتن قناتتي،اقحه ألتتل مقم
اتةعألتتل علتتت  ثرتتت ا قناتتي،اقنع لألتتل قن ضتت ي  دتتن وعتت هاعتت  يفقناا ف  تتل إنتتت قن عتت ه ،  ستتاي  

اب تت  قن عاتترف قن عتت يألر وتط ألتتق،ات تت وإهق ا قن ختت يرات ألتتألا دجتت  م وقعا تترم.اق ستتاي     تت م
اف تتا إنتتت تلاتت ج وستت ف ،دن جألتت اا تطتت يرق قنان أل ألتتلاوا قعتت  ،اقن ط ت ه ق ناط ير أللأس س هونأل اا
اقحد  تتل إعتت قه دتتن دن ا تتل ب  اتتل عل تت اا قنلجنتتلايتتفوأو .اقن  اروتتل نلع لألتت م تةصتتأل  أكثتتر

 .قن نط ل في ق ساي   أ  طل ت  نألف ن ف اآنألل وض  ب أ  ،خ  فألألن نقسا   يألا وخ رقم

قستتتتتتتتتاخرقجاا"ق ستتتتتتتتتاي  "يعتتتتتتتتتنيادتتتتتتتتتصطلحادتتتتتتتناقنن تتتتتتت م،اا(/أ1/3)ب ن تتتتتتت ه ااوع تتتتتتت اا
اج  يلاوقساخ صاقن ع ه ادن  ،اب تت انأل رقضاقنا،قن نط لياقن  رياألتت قماقن اعتت ه اقنةلتتزقماف

ا.(2)اإل ا جاقن ع ه اوتس ي   ا،وقنن لا،وقن ع نجل،افيامنتيابنت ماوتت يأللاأ   تلاقناعت ين
إنتتتاهعتتااقنان ألتتلاقنستتل أللان ااصتت هاقنعتت ن ياا،ت تت فاأ  تتطلاق ستتاي  افتتياقن نط تتلوا

وتت هما،اوألتتوا اقن ل ق اقنن دأللب ناع و اقن ونيادناأفلاقنان أللاقن  دللانج ألاا،وقنن  اقن ا ق  ا

 
 .ا13.اف ر ا4قن رف اقنس بق.اص.ا.LTC/11ISBA/2/1 اا:اوثأل لاا.السلطة الدولية لقانون البحار -(1)

 .ا2قنس بق.اص.قن رف اا.ISBA/16/A/12/Rev.1 اا:اوثأل لا.السلطة الدولية لقانون البحار.اقنج عأللاقنع دل -(2)
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علتتتات صتتأللاقن جلتتزاا،ابنتت ماا(1)اقنج عألتتلالتت ه ت اانلاعتت يثا(اأ اتض ا   دتت اا151/10قن  ه ا)
ب تت افتتيامنتتياقناعتت و ادتت اا،أواتاختت ا ألتترامنتتيادتتناتتت قبألراقن ستت ع  اعلتتتاقنا ألتتفاق ااصتت ه 

قناتتياتاعتترضاا، لتت ق اقنن دألتتلنلاد اي اقنعتت  ااب  فا،قن ك  ماقن اخصصلاوقن ن   ماقحخرىا
ق خةتت ضافتتياستتعرادعتت  اأوافتتيابستت لاا،آلث  اض   اخطألر اقااص هقت  وصألللاص ه قت  اأوا

،اب   اد ايك  اه قاق  خة ضا  تج اعتتناقن  ات ل هاقن ونلادناه قاقن ع  ا،وجااقنص ه قم
ا.قح  طلافياقن نط ل

قناتتياا،إفتترقماه قستت ماعتتناد تت كلاقنتت و اإنتتتقنستتلطل،ااوبطلتتلادتتناقحعضتت ماتستتعتا
دستتت ع ت  افتتيات ألة تتت ا،اوايألتتتلات لألتتلادصتتت ع   اإنتتتاأه تتتتاوتت ب اا،لا تتلاأ ات تت  اقحشتتت اتتتأثألرقااي ا

قناياا اتاأثرابستتعراا،.اوه قاقننصافعلاو  يلاخ صلاح ادع  ادناقن ع ه (2)اق ااص ه 
افأوفلاتع يثاه  اقن و اعنامني.ا،قنس قا
 .  1994واالتفاق التنفيذي  : النظام المتوازي وفق االتفاقية ال د دةالثانيالفرع 

(ادتتناق تة األتتلا153دناخ  ا تتصاقن تت ه ا)ا،ت ر اأهااد دحاوأوك ماقنن  ماقن ا ق  ا
وقن رفقاقنث نو،اقن  اي تت ماعلتتتاعن صتتراأه  تت ،اكة نتتلاوصتت  اقنتت و اقحيتترقفاو ع ي هتت اإنتتتا

ن ونألتتلافتتياقن  ق هاقن ع  ألل،اإنتاف  لا   ماوجتتزاقن ط عتت مانأل  تتطلاقناتتياتجري تت اقنستتلطلاق

 
ا)ا-(1) اأ ابألنفاقن  ه  اأه قفاقنسأل س ماقن اعل لاب ح  طلافياقن نط ل150بع  وقناياتأتيافياد  دا  اا،(ادناق تة األل

دناأفلاقنان أللاقن  دللانج أل اقن ل ق اوخ صلاقن و اقنن دأللادن  اقنل ألسلاأواا،قنان أللاقنسل أللان ااص هاقنع ن يت عألاا
عا راب صة  اقن ألئلاقنعلأل انلسلطل،اقناياافياف رت  اقحونت:"اأ اف عأللاقنسلطلات اا(ا160)اقن اضر  افيرقفأل .اار ماقن  ه ا

ي   اانألوك مامقماقنصللااا،يك  انلج عأللاص وأللاوض اقنسأل سلاقنع دلا،د  ت   اب أللاقن ألئ ماقنراألسأللادس ونلاأد 
 فياه  اق تة األلاب أ اأ ادسأنلاأواأدراي  اض ناقخاص صاقنسلطل".

ا.اا209.اقن رف اقنس بق.اص.الوسيط في القانون الدولي العام سأل اإبرقهألااقن س اي.ا-(2)
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ختتتت  اقن  سستتتلاإدتتت اب ةرههتتتت اأواب  شتتتارق ادتتتت ادتتتنا،ا(1)اقن اعتتتت ه اقن عتتت ه و نتتتلاقنع ألتتت قما
ا.اا(2)قن و 

 تت  ساقح  تتطلافتتياقن نط تتلاتل يتت ادتتناي اا،ف تت ابألنتتفاا قعتت ا  تت ماق ستتاي  اقن اتت ق  ا
اافإ  تت اتتتااا،(ادناق تة األل،اأد ابخص صاد ايجر ادناقح  تتطلافتتياقن نط تتل153فياقن  ه ا)

وقفتتقاعلأل تت اقن جلتتزابعتت ادرقفعا تت ادتتناا تتلاقنلجنتتلاقن     ألتتلا،انخطلاع لا ستت أللادكا بتتلاوف  اا
وقن  سستت ماقنلك دألتتلاأواقحشتتخ صا،اوفتتياو نتتلااألتت ماقن أل  تت مادتتناقنتت و اقحيتترقفا،وقنا نألتتل

ت تت  اخطتتلاقنع تتلاهتت  اعلتتتاشتتكلاع تت ،اقنتت  اا،بأ  تتطلافتتياقن نط تتلا،قنط ألعأللاأواق عا   يتتل
ا.اا(3)ابألن  نصاعلتاترتأل  ماد اركلافأل  اي كناأ ايا

اقن ا ق  ا اقنن  م ابأ  اياضح امني اخ   ادنة  اا،ودن اتع ه اأس ساد  أ اعلت ي  م
وقن و اا،ق ساي  ان لادناقنسلطلاقن ونأللا،إمايع لاعلتاإت ولاقن أل مابع لأل ما،قنع لأل م

أ ات  ماا،قن أل   ماعلتاقن  سسلاأواقن و اأواقحيرقفاوقن  روع ماقنع دلاوقنخ صل،اوأ  ا
افيا اقح  طل ات  ل اع ل اخطط اعلت اقن  قف ل اأفل ادن اقنسلطل اإنت ايل  م »با  يا

 
يا   ادناأ ا قسلاأواترقكاافياأع  قااا،دناد ق هاقن نط لاوقو قاااادن"" العقيدات المؤلفة من عدة معيعنيادصطلحاا-(1)

اوت اا،قن ل  ادناقنع أل قم اف قاسطحاا تاقن لراأواهو هاقناياتلا  اعلتاقن نينألزاوقننألكلاوقن  ب نفاوقننل س،  ف 
ع أل قماقن  نةلادنادرفق:ا   ماقنان أللاعناقنا».اMining Codeب لألل.اق  ر:اقن ثأل لاقنص ه  اعناقنسلطلاقن ونألل:ا

ا اقن نط ل افي اوقسا   ف   ادع ه  ا«ع   اقناصةح: ات  يخ اقن  ا :19/08/2016، ادن ا     ، ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا  ا
                                         fhttp://www.isa.org.jm/files/documents/AR/Regs/MiningCode.pd اااا 

ه شاادل  ادللاع دل.اقنان ألااقن     ياقن ونيا سا   فاوقساي  اثروقماقنجرفاقن    :ا"ه قسلاتط أل أللاعلتااا-(2)
ا.ا329.اص.2012.اف دعلاقن  هر ،اأطروحة مقدمة لنيا شهادة دكتوراهف    يلاقنأل ن".ا

 .ا278.اقن رف اقنس بق.اص.ظام القانوني للمنطقة الدوليةالنع  اقن  ه ادل  هادل  ادل  ه.اا-(3)

http://www.isa.org.jm/files/documents/AR/Regs/MiningCode.pdf
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ابألنا(1)قن نط ل« اع   اقنخططاشكل اوتاخ  او س ألل. ادكا بل ات    اقنخططايجلاأ  اوه   .
ا.ا(2)اقنطل  مقنسلطلاقن ونأللاود  ماأواد  ديا

عتتناقن ط نتتلاقناتتياأ قهت تت ااترقفعتت ااا،(ادناقتة األلاا    اقن ل  153ع اأوك ماقن  ه ا)ت ا
قناياك  فاتسعتاإنتاقعا  هه افياق تة األل،اوألواأصتت حاهو اقنستتلطلاقن ونألتتلاا،قن و اقنن دألل

نتت و اقنتت و اقحيتترقفاوقن أل  تت ماقحختترىافتتياقن ألتت ماب ستتاي  اقن نط تتل،اوألتتواتتتااف تتطاا،دس وي اا
وقن  اب  اضتت ه ايتتاااق ستتاي  اا،را بلفياقإلشرقفاوقنان ألااوقناب   قااادنحاقنسلطلاقن ونأللاهو قاا

فاستتايلاقنتت و اا.ب قسطلاقن  سسلاقنا بعلان  اويك  اقنانةأل اوقإلشرقفانص نحاقإل س  أللاف ع م
ا،دناتستتلااقنطلتتلاي د ااا45علتات  ياايللانال ي ادنط لاقناع يناوخ  ااد ق هاقن نط لابن ماا

 قستتطلاقن  سستتلاأواب  شتتارق ادتتت التت هاقنستتلطلاقنجتتزماقنتت  ايلتتاةهابتتهاح تترقضاقناعتت ينابات ا
 قفياوكتتلاصتت ولاقداألتت  ايجتت  اقناتترخألصانتتهاب ستتاخرقجاقن عتت ه اب تترطاأ ايتت اا،قنتت و اقنن دألتتل

 .اا(3)اقن  سسلاب ن عل د ماقنةنأللاقنع لألل
ا:(4)اأس سألني  ما   ماق ساي  اقن ا ق  اعلتاااااااااا

ــاس األول:     ننصتتت صاق تة األتتتلاوقن رفتتتقاا ااإ اقستتتاي  اقن نط تتتلاود ق ههتتت ايتتتاااي  تتتاااألسـ
قنث نواوقنسأل س ماوقن  قعتت اقناتتياتضتتع  اقنستتلطل،اوقناتتيات تت فاف ألع تت اإنتتتاتل ألتتقاقن صتتلللا

وقناياتا ثلافياقنان أللاوقإلهق  اقنرشتتأل  انل تت ق هافتتياقن نط تتل.اوهتت ادتت اا،قنع دلانل جا  اقن وني
اعلقاب ن  قهاقنخ م.ن   هئاقنن  ماق ااص ه اقن ونياقنج ي افأل  اياااع اتط أل  ااي ا

 
 .ا 1982(ادناقن رفقاقنث نوادناقتة األلاا    اقن ل  3قنة ر ا"أ"ادناقن  ه ا)ا-(1)
ا.ا220قن رف اقنس بق.اص.ااتعد ن موارد المنطقة البحرية.دريااوسناآ اخلألةل.اا-(2)
ا.ا279.اقن رف اقنس بق.اص.منطقة الدوليةالنظام القانوني للع  اقن  ه ادل  هادل  ادل  ه.اا-(3)
دراسة تطبيقية على "التنظيم القانوني الدولي الستكشاف واستغالل ثروات ال رف القاري ه شاادل  ادللاع دل.اا-(4)

اقنس بق.اص.جمهورية اليمن" اقن رف  ا330. اأيض : اوق  ر ا. اع ب ين. .اامبدأ التراث المشترك لإلنسانيةس دياقو  
ااا.190ص.اقن رف اقنس بق.
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ــاني:     أ اقنع قاتتت اقن  نألتتتلاوق ااصتتت هيلاقنن ف تتتلادتتتناقستتتاي  ادتتت ق هاقن نط تتتلاااألســـاس الثـ
ا    افأل  اكلاقن و اقحيرقفاد ادرقع  ادص نحاوقواأل ف ماقن و اقنن دألل.ت ا

أ اق ستتتتاي  اوف ألتتتت اا: اعلألتتتتها تتتتصاقن تتتت ه اقنستتتت بقن تتتت ايتتتت  اادكننتتتت اقن تتتت  اوف تتتت ااَ او ا
ودتتتتناف تتتتلاأختتتترىاإ ايتتتترقاا.تجتتتتر افتتتتياقن نط تتتتلات تتتت اتلتتتتفا ا بتتتتلاقنستتتتلطلاقح  تتتتطلاقناتتتتي

ق ستتتتاي  ان تتتت ق هاقن نط تتتتل،اإ  تتتت ات تتتت  ابإوتتتت ىاقن ستتتتأللاألن،اقحونتتتتت:اعتتتتنايريتتتتقاقن  سستتتتلا
ب عا   ه اقن  قتاقنانةأل  انلسلطلاقن ونألل،اأد اقنث  أللاف ياعنايريقاقشارق اقنسلطلاد اقن و ا

اياقن و .قحيرقفاأواقن أل   ماقنا بعلانال
ايلي:افأل  وفأل  ايلياه يناقنن  دألنا

ا: نظام االستغالل عن طريق المشروع.الفقرة األولى

ألراعلألتتهاقن  تتروتافتتيااأل دتتهابأوفتتهاقنن تت طاس اتض نفاق تة األلاقنن  ماقن  ايجلاأ اي ا
فتتتتياقن نط تتتتل،اف ألنتتتتفاأ امنتتتتياقنن تتتت طااتتتت ايتتتتااافتتتتيااط عتتتت مادلجتتتت   ،اواتتتت ايتتتتاااختتتت  جاتلتتتتيا

  د  انلسلطلاقن ونأللانللص  اعلتاأدراب إل اتت جا اقنخططاقنايايجلاأ ات اقن ط ع م،اعلتاأ
ا.اا(1)اب إل ا جيجلاأ اتاض نابعثاقن روط،اقنايايلزماقساألة ؤه اا لاوص ن  اعلتاقحدرا

يكتت  انل  تتروتاوتتقاد  شتتر اتعتت ينادتت ق هاقن نط تتلاقن لريتتلافتتياأ ا طتت قاي تت اضتت نااااااااا
 تتفاوقنان ألتتلافتتياأ افتتزمادتتناأفتتزقماقن نط تتلاقناتتيانتتاايستت قاتلياقن نط تتل.افلتتهاأ اي تت ه اب ن 

،اونتتهاأ ايا تت مابطل تت ماإنتتتاقنستتلطلانل  قف تتلا(2)اأ اوصتتلاعلتتتاوتتقاقنان ألتتلافألتتهادن تتلاآختتر
ا.(1)اقن نط لعلتاخططاقنع لانن  يهافيا

 
 .ا221.اقن رف اقنس بق.اص.تعد ن موارد المنطقة البحرية دريااوسناآ اخلألةل.ا-(1)
قن لواعنا وقسلاقنع أل قماقن  نةلادناع  ادع ه افياقن نط ل،اوي  لامنيات  يرات  يناا" التنقيب"يعنيادصطلحاا-(2)

اق ااص هيل اواأل    ادع ه ، اع   ادن اقن  نةل اقنع أل قم ا وقسل اوت  ي  او  قااووجا اأيل امني اعلت اتارتل اأ  اهو  ،



  جغرافيا  لحقوق الدول الحبيسة والمتضررة الدولية الحمـايةالباب األول: 
 ومصالحها المشروعة في المنطقة الدولية. 

 

 

177 
 

اكا بألتت اااواتت افتت ماقنتتنصاعلتتتاأ ا»ا ايجتتر اقنان ألتتلاإ ابعتت اأ اتال تتتاقنستتلطلاتع تت قاا
 اياصتتلاب ن  ضتت تادتتناا قعتت اقنستتلطلا تت اأ اقن ن لاقن  ار استتأل اثلان تت  اق تة األتتلاون اباا،رضأل ااد ا

فأل تتت اياعلتتتقاب ناعتتت و افتتتيابتتترقدجاقناتتت  يلاقن  تتت  اإنأل تتت افتتتياقن تتت هتألناا،وأ   ا تتت اوإفرقمقت تتت 
وبأ هاسأل  لاتل قاقنستتلطلادتتناق داثتت  ان تت .اوعلتتتاا،(اوو  يلاقن ألئلاقن لريل144(اوا)143)

خطراقنسلطلاب نل وهاقنع دلانل طتت تاأوانل ط عتت ماقناتتيا افيا ةزاقن اف،اأ اي اقن ن لاقن  ارا
ا.(2)قنان ألل«اسألجر افأل  ا

ا.(3)احكثرادنادن لاقنع لافيا ةزاقن ط تاأواقن ط ع مافياآ اوقو ا«اويج   »اااا
اوف مابع امنياقننصاعلتاأ :اااا
ياكتتتلااطتتت تادلجتتت  ،ااتتت  اقنةرصتتتلانل  سستتتلافتتتيات تتت ير انل ألتتت مابنةستتتهاب ح  تتتطلافتتتات ا -1

ا."4ويج  اأ اياخ اه قاقن رق افياأ اواتتفادتت انتتااتالتتقاقنستتلطلاإخطتت  قاع تت ابتت نة ر ا"
ويجتت  اا،وفياه  اقنل نلايكتت  اعلتتتاقن  تتروتاأ اياختت ااتترق  افتتيا ضتت  اواتتفادع تت  

 تتتر اقستتاي  اهتتت  اقن ط عتتت ماب  تت  ي اد تتتاركلادتت اقنتتت و اأواقن أل  تتت مانل  تتروتاأ اي ا
اقن عنألل.اا

(ادتتناقن رفتتقا12نل تت ه ا)اوف تت ااا،نانةألتت افتتزمادتتناأ  تتطاها تترماع تت هقاان  تتروتاأ اي ايجتت  اق -2
"ا2بتت نة ر اقنةرعألتتل"ابا"ادتتناقنة تتر ا"اقنرقب ،اويج  اأ اي خلافياد   ي اد تتاركلاع تت اا

 

اق  ر:= ااخ نصل. اقنسلطل اعن اقنص ه   اCodeا Mining قن ونألل:قن ثأل ل » مرفق: نظام التنقيب عن العقيدات .
 .ا2.اقن رف اقنس بق.اص.المؤلفة من عدة معادن واستكشافها في المنطقة «

 .ا222س بق.اص.ا.اقن رف اقنتعد ن موارد المنطقة البحرية دريااوسناآ اخلألةل.ا-(1)
 .ا94قن رف اقنس بق.اص.اااالستغالل السلمي لقيعان البحار والمحيطات. سأل اون اقحدألناون اقن ألخاون اك  ه .ا-(2)
 .ا1982اا/اب.ج(ادناقن رفقاقنث نوادناقتة األلاا    اقن ل  2قن  ه ا)ا-(3)
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اتتألحا(،اوعلتتتاقن  تتروتاعنتت اقنن تترافتتياهتت  اقن  تت  ي اقن  تتاركلاأ اي ا153دتتناقن تت ه ا)
 ا.(1)اقنةع نله افرصلاقن    كلانل و اقحيرقفاقنن دأللاونرع ي 

ااألخرى.: نظام االستغالل عن طريق الدول والكيانات الفقرة الثانية

 دتتناأفتتلا،إنتتتاقنستتلطلا تت ماقنج تت ماقنا نألتتلايل تت اا كتتناأ ات ابأوكتت ماق تة األتتل،اي اا هنتت اا
اقن  قف لاعلتاخططاقنع لاقن اعل لاب  سا   ف:

األلاد ار .قن  سسل،انلس ب  اقنخ صاأوافياإي  اترتاا- (أ)
قن و اقحيرقفاأواقن  سس ماقنلك دأللاأواقحشخ صاقنط ألعألألناأواق عا   يألناا- (با)

انرع ي ه ا اأو اقن و  ان    ايك   اقن ين اقحيرقفاأو اقن و  افنسأل م ايل ل   قن ين
سألطر افعلأللاعلأل ا،اعن د اتزكأل ااه  اقن و ،اأواأ ادج  علادناقنةئ ماقن ا  دلا

ا.(2)اقنن  ماكراتا قفرافأل  اشروطاه ققن  ا
ودناقنج يراب ن  و لاأ ا   ماق ساي  افياه  اقنل نتتلا بتت اوأ ايكتت  اب  شتتارق ا

بع لألتت ماقنان ألتتلاووجتتزاقن ط عتت ماقنتت  ات تت مابتتهاادتت اقنستتلطل،افتتياشتتكلاع تت اويكتت  ادستت  ا اا
ااا.قن و اوقن أل   م

  اأ ان تت اس تترادتتنادن ا تت ماقن فتت هاختت  ادتت ت راقحدتتااقن التت  اقنث نتتوان تت    اقن لتتا
.اإ اأ اقنتت و ا(3)اقنستتلطلقنتت و اقنن دألتتلاك  تتفاتر تتلافتتياأ ايتتاااقنان ألتتلاإ ابعتت اقناع اتت ادتت ا

 
 .ا1982ا(ادناقن رفقاقنث نوادناقتة األلاا    اقن ل  ا9قن  ه ا) -(1)
"اا2)أ(ا"ا6ب  فلاقنة ر اا،  ماأ ايللادنادساث را قا ادسجلانللص  اعلتاد قف لاعلتاخطلاع لان سا   في -(2)

 ش رقادناهخ  اق تة األلاوألزاقننة م.ا36دناقنةرتاقحو ادنادرفقاق تة قافيا ض  اا
ا"أ"اعلتاأ :3 صفاقن  ه ا)ا-(3) لطلاقن أل مابع لأل ماقن سحات ج اقنسا»(ادناقن رفقاقحو ان  روتاق تة األلافياف رت  

قنع م،اونال ألقاه  اقني يلاتةاحاب  ا  مانل سحاقنع م،ابع اقنا  و اد اك فلاقن و اقحيرقف،ااألع  اقن ل  افأل  ات ر اأ ا
نهاأه أللان  قاقن  ص افياقن ط ع م،اويج  اأ ايضطل اب ن سحاقنع ماأ اكأل  ايةيابأ   لاو  يلاقن ألئلاقناياتضع  ا
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قن ا  دتتتلاأصتتترماعلتتتتاأ اقنان ألتتتلا ايلاتتت جاإنتتتتاقناع اتتت ادتتت اقنستتتلطل،ابتتتلايجتتتلاأ ات تتتلا
 تتتر اقنستتتلطلاإ تتت قافتتتزمادن تتت انل  يتتتلاقن ألئتتتلاقن نط تتتلاكأصتتتلاعتتت مادةا وتتتلانلان ألتتتلادتتت انتتتاات ا

ا.اا(1)اقن لريل
 ا ص صاق تة األل،اقنخ صتتلابان تتألااق ستتاي  ابصتتةلاع دتتلابعألتت  اعتتناإفياقن قا اف

رضتتتياهو اقنعتتت نااقنث نتتتواوقنتتت و اقن ا  دتتتل،امنتتتياح ا  تتت مات تتتكأللاقن فتتت قاقن ن تتت ه،اقنتتت  اي ا
ق ساي  اقن اتت ق  اك تت ا تت همابتتهاقنتت و اقن ا  دتتل،او هماعلألتتهابعتتثاقن ألتت هاقناتتياتجعتتلاهتت  ا

 اقن تت فاقحس ستتيانتت و اقنعتتت نااإفتتياأع تت  اق ستتاي  اق  ةتترقه ،اوعلألتتهافتتاقنتت و ا ألتتراوتتر ا
قن يماقن  او ونفاتة هيتتهاا،قنث نوادناو قماقننص ص،اه ات ويلاكلاقنن  ي مافياقن نط ل

قنتت و اقن  يتتلاف تتيا ات  تتلاخضتت تاشتترك ت  اقناتتياتع تتلاب ن نط تتلان صتت يلاقنستتلطل،اقناتتيااتت ا
تختت ماقن تترق افأل تت ،اوهتت ادتت اهفتت اب نتت و اقن ا  دتتلاإنتتتادل ونتتلاستتألطراهو اقنعتت نااقنث نتتواعلتتتاقت ا

 كن تت اإ ةتت  اقنجتتزماقنلتت ه اع تترادتتناق تة األتتل،اوقن صتت  اإنتتتاقتة األتتلادصتتير ،افأل تت ابألن تت ،ات ا
ا. ر ا   ي ت  افياقن نط لدناأ ات ا

مهتتلاقنتت كا  ادل تت اب ستتلط  ،اإنتتتاأ اقنصتترقتادتت  ق افتتياب قياتته،ابتتلاهتت ادتتناأع تت  ا
ا.ا(2)ان ياقنج ي اقن  اب أماأدريك افيافرضهاعلتاب أللاقنع ناقنن  ماقنع 

بتتلاإ اا،وا اأفرىاق تة قاقنانةألتت  اتعتت ي ماف هريتتلاعلتتتا  تت ماق ستتاي  اقن اتت ق  ا
هنتت  ادتتنايتترىاأ اق تةتت قاقنانةألتت  ااتت ااضتتتاعلتتتا لتت اشتت ها  تت اياعلتتتا  تت ماق ستتاي  ا

لاإنتتتاأبعتت اقن تت ىافتتياإ ضتت ماقنتت و امهتتاا،اوألتتو(3)اق تة األتتلقن اتت ق  اقن نصتت صاعلألتتهافتتيا
 

اوي خلا= ادع  اقنسلطل اقنرقبأللاا«فياتع ا  اقن و  اأ  اإ  اقنة ر ، اه   افياصأل  ل اف عل اهو  اقنن دألل انل و  اك   اون   .
 .ا229.اقن رف اقنس بق.اص.اتعد ن موارد المنطقة البحرية  فضا  .اق  ر:ادريااوسناآ اخلألةل.

ا.ا229.اص. ةسه.اقن رف اتعد ن موارد المنطقة البحرية دريااوسناآ اخلألةل.ا-(1)
 .اا257م[.اص.ا.ا.اقنجزقار:اهي ق اقن ط  ع ماقنج دعألل،ا]ب1.اجمبادئ القانون الدولي العام اب سلط  .ادل ا-(2)
 .اا273قن رف اقنس بق.اص.النظام القانوني للمنطقة الدولية.  ع  اقن  ه ادل  هادل  ادل  ه.ا-(3)
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ف تتنا  وألتتلاأ فتتأاع تتلاقن  سستتلاكتت  قتاتنةألتت  انلستتلطلاقن ونألتتلاوع تت اإنتتتاا،قنصتتن عأللاقنيربألتتل
اأد  لاقنسلطلاقن أل ماب س افاقن  سسلابصةلاد اال.

ط تتقاعلأل تت اقنع اتتلامقت تت افستت فات اا،ودنا  وأللاأخرىاي ر اأ هاعن د اتع تتلاقن  سستتل
أ تتتها اي تتت اعلتتتتاقنتتت و اقحيتتترقفاقناتتتزقمااك تتت طلابستتت اراقن اع اتتت ين،اقناتتتياتلكتتتااع اتتتلاقنستتتل

أواهقختتلاضتت ناترتأل  ت تت اا،با  يلاأ اع لأللادناقنع لأل مافياأ اد ا اتعتت يناتتت ب انل  سستتل
ا.اا(1)اقن  اركلقنخ صلاب ن    ي ا

دتتناف تتلاأختترىا تتصاق تةتت قاعلتتتاعتت ماستتري  اقناتتزقماقنتت و اقحيتترقفابا  يتتلاد اتت اااااااا
وقو انل  روت،ابلاار اأ ايك  اتعألتتألنادنط تتلادلجتت   انلستتلطلاتتتااافتتياصتت هاقن  قف تتلااتع يل

نلعتتترضااوق ستتتاي  ،اأ اأ ايكتتت  امنتتتياداروكتتت ااان سا  تتت فعلتتتتايلتتتلاب تتتأ اخطتتتلاع تتتلا
علتتتتتاوريتتتتلاقنستتتتلطلافتتتتياقناصتتتترفافتتتتياقن نط تتتتلاقن لجتتتت   ابا ريتتتترااوقنطلتتتتل،اووضتتتتعفااألتتتت قاا

لاب نط تتلابعألن تت افتتياو تتهافتتياقنتت خ  ادتت اقن  تتروتافتتياقنتت  ايستت هاانلستتلطا،قحون يتتلانل اع اتت 
ا.(2)اوق ساي  ان سا   فترتأللاد روتاد ار ا

 .في المنطقة الدولية الرقابة على اإلنتاج والتكنولوجيا البحريةالمطلب الثالث: 

دناقن و اإنتاقكا  فاوقساي  اقنثروقمااك ألرقاااهف اقنا  ماقنعل ياوقنا ن ن فياع هقاا
اقن ينألل.قن  ف ه ا افياا تاقن ل  اوقن لألط ماخ  جاقن ن يقاقن لريلاقناياتخض انلسأل ه 

وا اك  امنياد ع  انا فألهاق ها  ما ل اوض اتن ألااا    ياهونيان  ض تاا تاقن لراود ا
عرفاب نط لاا تاقن لراتلفاه قاقن  تاخ  جاو وهاقن  يلاقن ينأللانل ونلاقنس ولألل،اأ اد ات ا

قنل ألسلادن  اوقن اضر  ااسا عياقنرا بلاعلتاقإل ا جانل  يلاقن و اقنن دأللقن وني.اوه اد اسألا

 
 (ادناقنةرتاقنث  يادناقن رفقاقحو ادناق تة قاقنانةأل  .4،ا3قنة ر ا)ا-(1)
 .ا101.اقن رف اقنس بق.اص.االستغالل السلمي لقيعان البحار والمحيطات سأل اون اقحدألناون اقن ألخاون اك  ه .ا-(2)
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افيرقفأل  اوقن األ ل.، ادناقن س الاقنلس سل اب عا   ه  اقن لريل ا  لاقنا ن ن فأل  وه اد ااودسأنل
اسنان ونهاع راقنةرعألناقنا نألألن.

 نتاج في المنطقة الدولية.الرقابة على اإل: األول الفرع

ا  اد ا افأله اشي ا  اقن ونألل  اوقن لألط م اقن ل   اا ت اقساي   اوقساخرقجاا،أ  إل ا ج
اي ا اسل  ااقن ع ه  اقن ع ه ا، ثر اأسع   اقنخ ما،علت اا،وقن  قه اأو اقن ر ادن دناقن ساخلصل

د اوك قاقنل ألسلادن  اوقن اضر  افيرقفأل ،اوه اا،قن ص ه اقن ري لادناقن  قيئانل و اقنن دألل
فياد ت راا،،اوه اد اهعفاإنألهابعثاقن ف هوص ه قت  ا قااص هقت علتااخطألرقااا ثراتأثألرقااي ا

ا اتاض ن اأ  اإنتاضرو   اوهعف اقن ل  ، ان      اقن ال   اقنج ي  قحدا ا، ص صاق تة األل
 و اقنن دأللافياتص يره انلسل ا  اعلأل  اقنع اقنايات اا،وك د ااوا قع اتلةهاأسع  اه  اقن  قهأ

اقنأل بسلقح ادنادن ي    اقحونأللودنات ل  ماقحا،ونألل اأواقن  ه  قناياا،سع  افياتلياقنسلعل
اي ا ا كن اب نخسرق تع اأ  اعلأل   اقنن دأللا. ه اقن و  ابليفاخس ار اق خة ا،وا  ضاأسع  ا األجل

ا.دلأل  اهو  ا21ل قنيا،ابا1982-1981ص ه قت  اع ديا
فعلا   مانللة ظاا(151)فياد هت  اا،ن قاار ماقتة األلاقحدااقن ال  ان     اقن ل  

لةفاا،سطاأسع  اتلياقن ع ه علتادا ا قن ساخرفلادنادن يقاقنأل بسلانالياقن و اقنن دألل،اوك 
ادناقنا قبألر ايلزم اد  اب تخ م اوقسا رق ا،قنسلطل أسع  اقنسل اقحس سأللاا،ناعزيزا   اوف علألل

اقنع دلا اقنج عألل اتض  اك   اوقن لألط م، اقن ل   اا ت ادن اقن ساخرفل اقن ع ه  ادن قن ناجل
اي  فاإنتاو  يلاقن و اقنن دألل.ا، ااعلتات صأللاقن جلزا   د ااتع يضألاا ماابناا،نلسلطلاقن ونألل

افيرقفأل  اوقن اضر   اقنل ألسل اقن و  اع رم اف  لاا،ك   افي اق فري ألل ادن   وخ صل
اقن  كلل ابس لاع لأل ماق ساخرقج،اقنايات اا،د و  ان  قف لاه    نسأل سلافضراب ااص هقت  

اقن س و ماقن سايللادناقن نط ل،اون ن  ات ا اأيض اااقنان فسأللابألناقن و ا ات اصراف طاعلت
اب    سلا ادا  دل اهونل ااأل م ايلصلامنيافياو نل اوا  اعلتاقحس ققاقن ونألل، إنتاقن ن فسل
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عن د اا،للقاب  ف هاأضرق قاب ص نحاهونلاأخرىاعض افياق تة األل   طافع  افياقن نط لات ا
 وت نع  ادنابأل ادناج ت  افأل  .ات  مابإ رققاقحس ققاقنع ن أللاب ن  قهاقحونألل،

وقناياتع لاعلتاقساخرقجادع  اقننل ساا"قنزقاألر"واا" قد أل "هونا اع رماعنهااوه اد 
دناع لأللاا"باس ق  "واا"ب  و   "واا" ي   ب  ا"وقن  ب نفادنادن ي   اقنأل بسل،اوتأثألراكلادنا

اقننألكل ان  قف ل(1)اقساخرقج ادجا عل اقن و  اه   ادط ن  م اف مم اون ني اقن  كللاا، ه  
اأثن ماهو ا اودن ا ا   لطلاقن ونأللا اقنسافإاودناخ  امنيدااقن ال  ،اقماد ت راقحويرو  

اأ اقن نط لايجل ادن اوق ساي   اق ساخرقج افرقم اقن اضر   اتع يثاقن و  اعلت اتع ل  
قن ونأللانل ع ه ،اوقنع لاعلتاقناخةألفادناأثراقن ن فسلابألناقن و اوقنسلطلاأواقن أل   ماقنايا

ع ا ج و ااون ا س أل اان ج  علاقن و اتع لاعلتاقساخرقجاقن ع ه ادناقن نط لاقن ونألل،اوه قاي ا
ا.(2)اوقنل ألسلاأواقن اضر  افيرقفأل ادن  اقنن دألل
 .الدولية في المنطقة لل زء الرابع عشر وفقا   نقا التكنولوجياالقانوني ل اإلطار: الثاني الفرع

بتتألنااك ألتترقاااقناتتياأثتت  مافتت  ااا، الاقن األ لاوقنلس سل ادسأنلا  لاقنا ن ن فأل ادناقن سإ
قناتتيا  ا تتفاأدتت مادتت ت راا،قنتت و اقنن دألتتلاوقنتت و اقن ا  دتتل.اوهتتيادتتناأهقاوأصتتعلاقن ستت ال

وو نتتتلاك   تتت اا،ب عا   هتتت ااضتتتأللاأس ستتتأللانلتتت و اقنن دألتتتلا،قحدتتتااقن التتت  اقنث نتتتوان تتت    اقن لتتت  
ا.(3)اقن ونأللافياقن نط لوق ساي  اا،  دلانل أل مابع لأللاق سا   ف

 
ا.ااتقرير السكرتير العام لألمم المتحدة حول أثر االتفاقية على الدول الناميةقحدااقن ال  .اا-(1)

 .A/CONF.62/25اقحدااقن ال  .اوثأل لا اا:اوق  ر:ا.A/CONF.62/L.84 and A dd.1 maz.1982ا اا:اوثأل لاااا
 .ا372ا..اقن رف اقنس بق.اصالدول الحبيسة وحقوقها في المناطق البحريةع  اقنرؤوفاف هاوسألناعأل  .اا-(2)
ا.ا223قن رف اقنس بق.اص.ا.أحكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات إبرقهألاادل  اقن   ل.ا-(3)
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ف ة تت ماقنا ن ن فألتت ايعنتتي:"اا،(1)إ اأ ادة تت ماقنا ن ن فألتت ايخالتتفاعتتنا  تتلاقنا ن ن فألتت 
 كتتناإمابتت و اقنا نألتتلا اي اادج  عتتلادعل دتت ماتاعلتتقابكألةألتتلاتط ألتتقا  ريتتلاعل ألتتلاأواقخاتترقت"،

لاإنتتتاقناتتياتلاتت جابصتت   اخ صتتاا،قنالتت كاعتتناإ اتت جادلا تتلادتتناأع تت قاقن لتت  اوقن لألطتت م
واتتت اأفريتتتفاقنتتت و اقنصتتتن عأللاقن  تتترىاقن  ن تتتلانلا ن ن فألتتت افتتتيات نألتتتلاع نألتتتلاقحهقماوقن ستتتا ى،ا

علتتتاأستت ساأ تتهاامنتتيعتت  ضافتتيات ااروطا  ل  اإنتاقن و اقنن دأللانال ألقاأه قفاسأل سألل،اك تت ش ا
 خلافتتتياقن تتت    اقنتتت ونياقنازقدتتت مانتتتاايكتتتنان تتت ،افإ  تتت استتت فاتتتت اانتتت اأصتتت حاهتتت قاقحدتتترادلزدتتت اا

نن ل تت ااقناتتيا اتتترىاد تتر قااا،ب إلض فلاإنتاقن س ساب عثاو  قاقن ل ألتتلا،صاعلأل  افألهدنص ا
اإنتاأدااأخرى.

عألتتتلاقنع دتتتلاودتتتناختتت  اقنج ا،أثنتتت مادن ا تتت مادتتت ت راقحدتتتااقن التتت  ان تتت    اقن لتتت  
يتت  افأل تت اب تتروطاد   نتتلا ألتتراد اا،دناقنتت و اقن  ن تتلانلا نألتتلابكة نتتلا  ل تت ي ن فاقحدااقن ال  ،ا

علتتتاسأل ستتلا  تتلاقنا نألتتلافتتياإيتت  اقن  تت هئاقناتتيا،ا(2)ا(144)علألتتهافتتياقن تت ه ا صتتفادتت ااوهتت ا
نل تتروطاقحس ستتأللانلان ألتتلاوق سا  تت فاوق ستتاي  اقنتت ق ه افتتياقن رفتتقااتلكااقن نط ل،اوي   اا

صتتصاب ن  دتتلانان ألتتلاه قاب إلض فلاإنتتتاقنجتتزماقنرقبتت اع تترادتتناق تة األتتلاقنتت  اخ ااقنث نوان  ،

 
ايعني:ا-(1) .ا"أوافياتط ألقايري لافنأللاأوات  يااخ د ما،ا  لادعل د مافنأللا ساع  ن  افياق ا جاقنسل ا"  لاقنا ن ن فأل 

.اقن  هر :اهق اقنن ضلااالقانوني لنقا التكنولوجيا في القانون الدولي العام اإلطارفيامني:اع  اقنينيادل  ه.ا  رأ 
 .ا5.ا.اص1991قنعربألل،

اقنعل ياوقنا نا-(2) اقناط   ابةعل اقن لر انل نط ليجلاعلتاقنسلطل اقإلفرقمقماوقنا قبألراا، ن فيافياق ساي   ااأ اتاخ 
اوهي:ااا(ا144)ن تة األلافياد هت  ااقنضرو يلاقن  دلاوف  اا

ا اقنن  ضابن لاقنا ن ن فأل اوقن عرفلاقنعل أللاإنتاقن و اقنن دأللاوت جألع  ابلألواتساةأل ادن  اف أل اقن و اقحيرقف.1اااااا
ا2ااااااا اقنسلطل اعلت اي   اقنن دألل  اوقن و  اقن  سسل اإنت اقنا ن ن فأل  ابرقدج ا  ل اا،ع تق افي اقح  طل ااااااااااقن نط لاابص ه

ادنااااااااااااااااا      انلع دلألن اقنةرصل اإت ول اد  اقنن دألل، انل و  اقن للألل اوقنا ن ن فأل  اقن  سسل ابا ن ن فأل  اق  ت  م اعلت وتع ل
 ل ماوقنا ن ن فأل اوق شارق اقن  دلافياقح  طل.نلا  يلافياقنعا،قن  سسلاودناقن و اقنن دألل    
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بلألتتتتواك  تتتتفاقن تتتت ه اقنخ دستتتتلادتتتتناقن رفتتتتقاقنث نتتتتوادط ب تتتتلاا،(1)ا اقن لريتتتتلاو  ل تتتت قنا ن ن فألتتتتا
نازقد مادا  هنلاعلتتتاقحيتترقفاق ر ادناق تة األل.اوت اا(144)نألوك ماقنع دلاقن ق ه افياقن  ه ا

اقنا نألتتلخ صتتلاق داثتت  انألوكتت ماقن اعل تتلابن تتلاا،وارقد تت اوقنع تتلاب  اضتت ه ققن اع اتت  ايا فتتلا

ا.اا(2)
نازقماقحو امواص يلاع دتتل،ايرتتتلاعلتتتاكتتلاد تت مايلتتلاعنتت ات  ي تتهابخطتتلاع تتلاف  

قناتتياساستتاخ مافتتياقن ألتت ماب ح  تتطلافتتياقن نط تتلاا،علتتنانلستتلطلاعتتناقن عتت قماوقحستت نأللأ اي ا
وكتتلادتت اياصتتلاب ن  ضتت تادتتنادعل دتت مانألستتفادلتتلادل ألتتلاعتتناخصتت اصاتلتتياقنا ن ن فألتت ا

بإع ماقنسلطلاب  ايطرأادناتن ألل ماعلتادتت اأت وتتهاابلاعلتاد  ماقنطللاأ ايلازماأيض ااا.(3)
ا.اا(4)با   ات ن ن فياه ماعلأل  اقن  ادناقحوص فاوقن عل د مابع اكلاتع يلاأوا

 تتكلاصتتع ب ماف تتلاودع تتت  ،اح تتهامواصتت يلاع دتتلادتتتناهتت قاقننتت تادتتناق ناتتتزقما اي ا
يجتتلاقإلشتت   اهنتت ااف ل،اوأ ها ايعرضاو  قاقن ل أللاقنصن عأللانلخرقادتتناف تتلاأختترى.اك تت 

 اهتت قاإ،افتتا(5)إنتتتاأ اقن رفتتقاقنث نتتوان تة األتتلاعنتت د اأشتت  اإنتتتادعنتتتادصتتطلحا"اقنا ن ن فألتت ا"
،اويجلاتةسألر اعلتتتاأ تتهاي اصتتراعلتتتاقنا ن ن فألتت اقن اعل تتلاب ح  تتطلاقناتتياقناعريفاك  اع د اا

لاقنع لألتت ماوقنخ صتتلاب نال يتت ابع لألتت ماقستتاخرقجاقن عتت ه اهو اأ اي تت ا، تت  سافتتياقن نط تتلت ا
ب عا   هتتت اا77قنتتتتاقناتتتياي ن تتتفادج  عتتتلاهو اا،قن و تتتلان ستتتاخرقجاك نن تتتلاوقنال يتتتلاو ألرهتتت 

ا.ا(6)اقن صطلحش دللان  قا

 
 .ا454..اقن رف اقنس بق.اصالقانون الدولي للبحارص  اقن يناع در.ااا-(1)
 .ا1982ا،اه(ادناقن رفقاقنث نوا تة األلاا    اقن ل  4/4قن  ه ا)اا-(2)
 ا.ا1982ا(ادناقن رفقاقنث نوا تة األلاا    اقن ل  5/1قن  ه ا)ا-(3)
 .ا1982ا(ادناقن رفقاقنث نوا تة األلاا    اقن ل  5/2)قن  ه اا-(4)
 .ا1982ا(ادناقن رفقاقنث نوا تة األلاا    اقن ل  5/8قن  ه ا)ا-(5)
 .ا241قن رف اقنس بق.اص.ا.قانون البحار والفضاء الخارجي الحرب والحياد وطرق تسوية النزاعاتخلأللاوسألن.اا-(6)
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فتتتيادجتتت  ا  تتتلاقنا ن ن فألتتت ،اا صتتتفاق تة األتتتلاعلتتتتاقنازقدتتت ماأختتترىاأكثتتتراتع ألتتت قاااك تتت 
ماوشتتروطاتج  يتتلااألحانل  سسلاكل  ايل فاقنسلطلامنتتي،اب  فتتلاأوكتت فعلتاد  ماقنطللاأ اي ا

دنصتتةلاودع  نتتل،اقنا ن ن فألتت اقناتتيايستتاخ د  افتتياتنةألتت اقح  تتطلافتتياقن نط تتلاب  فتتلاقنع تت ا
  ل  .اويااامنياب  فتتلاتتترخألصاأواأيتتلاترتأل تت ماأختترىادن ستت لاياةتت وضااوقنايايلقانهاا     اا

ن  سستتلاقن اع اتت اب تتأ   ادتت اقن  سستتل،اإ اأ تتها ايجتت  اقستتاخ قماهتت قاقناع تت اإ اإمقاك  تتفاق
أواعلتتتاأختترىادستت ويلان تت اا، ألتترااتت ه  اعلتتتاقنلصتت  اعلتتتاقنا ن ن فألتت اقنةع نتتلاقنن فعتتلامقت تت 

وعلتتتاا.(1)افتتياقنةع نألتتلاوقننةتت افتتياقنستت قاقن ةا وتتلاوبأوكتت ماوشتتروطاتج  يتتلادنصتتةلاودع  نتتل
قن اع اتت اأواد تت ماقنطلتتلافتتياو نتتلاكتت  اقنا ن ن فألتت اقناتتيايستتاخ د  افتتياقن ألتت ماب ح  تتطلافتتيا

بتتأ ايلصتتلاعلتتتاتأكألتت اكاتت بيادتتناد نتتياأ اا،ن نط لا ألرادا وتتلاعتت ه افتتياقنستت قاقن ةا وتتلق
بأ ايض اتلياقإلدك  أل ماقنا نأللاتلفاتصرفاقن  سستتلاكل تت ايل تتفاقنستتلطلامنتتياا،ت ن ن فأل 

علتاأ اتاااتلياقإلفرقمقماب  فلاترخألصاأواأيلاترتأل  مادن س ل،اوبأوك ماوشتتروطاتج  يتتلا
فتتيادجتت  ااف يتت قااا تتكلاقبا تت  قاا،اوهتت قاقنلكتتااي ا(2)اقن   اقن ا  انل  ألعتت مادنصةلادع  نلاوبنةز

ا.ا(3)اقن     اقن ونياق ااص ه 
األ اب قسطلاع  اا بتتلانلانةألتت ابنتت مااويا فلاعلتاقن اع ا اأ ايلصلادناد نياقنا ن ن فا

إنتتتااعلتايللاقن  سسل،اوإدك  أللامنياهو ات لةلاك ألر انه،اعلتاقنلقاقن تت    يافتتياأ اين تتل
قن  سسلاأيلات ن ن فأل ايساخ د  اب ح  طلافياقن نط لاب  فلاقنع تت ،او ات تت  ادا وتتلاعتت ه ا

ا.ا(4)اقن ةا ولفياقنس قا

 
 .ا1982اتة األلاا    اقن ل  ،اأ(ادناقن رفقاقنث نوا 5/3قن  ه ا)ا-(1)
 .ا1982اا،اب(ادناقن رفقاقنث نوا تة األلاا    اقن ل  5/3قن  ه ا)ا-(2)
 .ا242.اص.قنس بققن رف ااقانون البحار والفضاء الخارجي الحرب والحياد وطرق تسوية النزاعات. خلأللاوسألن.ا-(3)
 .ا2198ا،ج(ادناقن رفقاقنث نوا تة األلاا    اقن ل  5/3قن  ه ا)ا-(4)
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ا،ن ااقنع اتتتلابتتتألناقن  سستتتلاوقن اع اتتت او ألتتتراقن  نتتتيانلا ن ن فألتتت إ اقنلكتتتااقنستتت بقايتتت ا
ن اع اتت اود نتتياون ناقن  ايجعتتلان تت قاقنلكتتااخ صتتأللادعألنتتل،اهتت او نتتلادتت اإمقاك  تتفاد سستتلاق

قنا ن ن فألتت اتربط  تت اع اتتلاويألتت  ،اوفتتياهتت  اقنل نتتلاي ختت افتتياق عا تت  اقن ج تت هاقنتت  اي  نتتها
قن اع ا انللص  اعلتاوقا  لاقنا ن ن فألتت ادتتناد ن تته،اأدتت اإمقاكتت  اقن اع اتت اي التتياقإلشتترقفا

  تتتلادتتناف   تتتهاإمقانتتااتتت هاف تت ه انللصتتت  اعلتتتاوتتقااقنةعلتتياعلتتتاقن  نتتي،افألعا تتترات صتتألرقاا
وألتت   اأيتتلاا–علتتتايل  تت ابنتت مااا–قناع تت ابتتأ ايألستترانل  سستتلااعلتتتاقن اع اتت اقنا ن ن فألتت .اوأخألتترقاا

ت ن ن فأل اتساخ مافتتياقن ألتت ماب ح  تتطلافتتياقن نط تتل،اب  فتتلاتتترخألصاأواأيتتلاترتأل تت مادن ستت لا
أخرىابأوك ماوشروطاتج  يلادنصةلاودع  نل،اومنياإمقاار ماقن  سسلاقناة وضاد  شر ادتت ا

ا.ا(1)ياقنا ن ن فأل اب أ اه  اقنلأل   اد ن
فتتتيادجتتت  اقسا  تتت فاا،ب إلضتتت فلاإنتتتتاق نازقدتتت ماقنستتت ب لاقنخ صتتتلابن تتتلاقنا ن ن فألتتت 

عتت نجاوتت  مادعألنتتلاقستتا    ات اا، صفاق تة األتتلاعلتتتاث ثتتلاأوكتت مات  أللألتتلا،وقساي  اقن نط ل
ان نازقد ماقنس ب لاوهي:

وقن نصتت صاا–بألراقنخ صتتلابن تتلاقنا ن ن فألتت اأ اياختت اقن اع اتت ا ةتتزاقإلفتترقمقماوقناتت ق -1
  دألتتتلاأوادج  عتتتلادتتتناقنتتت و اقنن دألتتتلات تتت دفاالنصتتت نحاهونتتتاا-علأل تتت انصتتت نحاقن  سستتتلا

بطللانللص  اعلتاع  ،اشرطاأ ات   اتلياقنا قبألراد اصر اعلتاقساي  اقنجزمادتتنا
نتتتا  تتلاوأ اتتت ه اتلتتياقناتت قبألراإا.قن طتت تاقنتت  اقااروتتهاقن اع اتت اوقنتت  ايكتت  ااتت اوجتتز

اقنا ن ن فأل ان ونلاث نثلاأوانرع ي ه .

 
 .ا1982ا،اه(ادناقن رفقاقنث نوا تة األلاا    اقن ل  5/3قن  ه ا)ا-(1)



  جغرافيا  لحقوق الدول الحبيسة والمتضررة الدولية الحمـايةالباب األول: 
 ومصالحها المشروعة في المنطقة الدولية. 

 

 

187 
 

تةتتت قاقحوكتتت ماافتتتياو نتتتلاقن  تتت  ي اقن  تتتاركلادتتت اقن  سستتتل،ايكتتت  ا  تتتلاقنا ن ن فألتتت اوف تتت اا -2
قنع تتتت ايجتتتتلاأ اتأختتتت ابعتتتتألناا اق تة األتتتتلاأواإ،افةتتتتياهتتتت  اقنل نتتتتلافتتتتا(1)اقن  تتتتار قن  تتتتروتا

 ا لاشروطامنياقنن ل.ق عا   اقن روطاقنع هنلانن لاقنا ن ن فأل ،اوعلتاقن  سسلادن 
ا صتتتفاق تة األتتتتلاعلتتتتاو نتتتتلاخ صتتتلاتاعلتتتتقابعتتت مات كتتتتناقن  سستتتلادتتتتناقنلصتتت  اعلتتتتت -3

اقنا ن ن فأل اقن ن س لابأوك ماوشروطاتج  يلادنصتتةل،اف تت اع نجتتفامنتتيابإف  ت تت اح ادتتن
تاتتأنفادتتناقنتت و اقن  تتاركلافتتياا،قن جلزاأواقنج عأللاهع  ادج  علادتتناقنتت و اقحيتترقف

لاو ألرهتتت ادتتتناقنتتت و اقحيتتترقفاقناتتتياأتتتتألحان تتت اقن صتتت  اإنتتتتاهتتت  اقح  تتتطلافتتتياقن نط تتتا
قنا ن ن فألتتت ،اأ اتا تتت و افأل تتت ابألن تتت اوتاختتت اتتتت قبألرافع نتتتلاناتتت دناإت وتتتلاهتتت  اقنا ن ن فألتتت ا

 .اا(2)اودع  نلنل  سسلابأوك ماوشروطادنصةلا
اقإلي  اي ا اإنفياه ق   اف مابهاقنجزماقنل ه اع رادناأ هاكناألجلان اات كناقإلش   

ف  ا فضفابعثاقن و اقن ا  دلاق نازقماب  تة األل،اوناايا افاا،مانص نحاقن و اقنن دأللأوك 
ودط ن لافياقن افامقتهاباع يلاا،إص ق اقنا ريع ماق  ةرقهيلاتقحدراعن امنيابلانجأماإن

 
 .ا1982اا(ادناقن رفقاقنث نوادناقتة األلاا    اقن ل  5/6قن  ه ا)ا-(1)
ن  اه ادنص صاعلألهاااتخض انل  قع اقنع دلاي   ااا،فأل  اياعلقاباس يلاقنخ ف ماوتط ألقاقنع  ب مافياه قاقنخص صا-(2)

ع رادناق تة األلاوأوك ماقن رفقاقنث نوان  .اود امنيافإمقاك  فاقن ن  ع مادنص لاعلتاقناع  قماافياقنجزماقنل ه 
قنخ صلابن لاقنا ن ن فأل ،افإ   اتخض اكيألره ادناقنع  هانألوك ماقنع دلان  ،اونلاس يلاقإلنزقدأللاقن نص صاعلأل  افياا

وت خلافيا ط قاقحوك ماوقن روطاقناج  يلااا، دلادناقن اع ا ق تة األل.اإ اأ هاإمقاك  فاقن ن  ع ماتاعلقاب نعروضاقن  
انل     اقناج   اقن ونياأوان  قع اااوف  ااا،قن نصةلاوقن ع  نلانلالكألااقناج   اقن لزم ن  قع اقنالكألاانلجنلاقحدااقن ال  

ا اقنالا هإفقنالكألااقحخرى، اأوان  قع  اقناج   اقإلنزقدي، اقنالكألا ايك  ايا فلاقنلج ماإنتاا قع  كألااقحخرىاوسلاد 
ادنحاد للا اك  اقن رق افيا ألراص نحاقن اع ا  افإمق اوإفرقمقت  ، اقنسلطلاوأ   ا   اعلألهافياا قع  ي د اا45دنص ص 

ا لاأ اتاخ اقنسلطلاأ ااا،نألك  اد ا  انألوك ماوقن روطاقناج  يلاقن نص صاعلأل  اوقن ع  نلا،ن رقفعلاعرضهاوتن ألله
اوأل نه افرضاع  ب ماأخرىاعلألهاك افاو  اهاا،اإفرقم اأو اإ   ا   اأو ا، اقن  ه  احوك م اقن رفقاقنث نوااا(18)ي    دن

  (ادناقن رفقاقنث نوان تة األل.ا4/ا5ن تة األلاقن  ه ا)
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 ايخ مادص نل  ،اودناثاافإ   اا اوضعفاقن و اقنن دأللاأد ماقحدرا  اقنجزماقنل ه اع راب ا
    افأل  اناات ااأ هانع ماتل ألقاق تة األلانأله قفاقناياأبردفادناأفل  اإماومنيا  رقااقن قا ،ا

فياا كناتن و اأه   قن و اقن ا  دل،اودناثاافإ   اا اا دفاب ج  علادناقإلفرقمقماوقناياي ا
 :قننل اقنا نياتعلاقنة رتألناقنا نألاألن

  .1994 التنفيذي قاالتفا في النامية البلدان تهميش الفقرة األولى:      

اق تة قد  أاقنارقكاقن  ار ،اوألواي نفاتع ي مااتعلاد  شرقاااع امنياتع ي ااوألواي ا
،اودنا)1(ا1982اا    اقن ل  اقتة األلقنانةأل  اقنج  لاقن  سس تيانلجزماقنل ه اع رادنا

اوألا انلا ن ن فأل ، اقإلنزقدي اوقنن ل انلع  ه اقن  نألل اب ن روط اتاعلق اقناي اقناع ي م انااه   و
اإنزقدأل ااي ا اق اص  ع اب و  انأل ماف ي  ،اومنياي اوإ   اأص حايخض اآلا،ص حا  لاقنا ن ن فأل 

اوألوا ج اأ هاا ا.ض اتل يلاقنا ن ن فأل انل و اقنن دأللداة لانل و اقن اط   اقناياك  فاكل  ا
ابا جأل اقن اقسا  ق ا  لاقنا ن ن فأل  ااع و اقنعل ياوقنا نيابألناقن و تا ب كلاأثرااوه اد ،

اعل اقنن دأللاتسل ي اقن و  او  ا   اقناي اوقن و اقن كاس  م اقنل ألسل اقنن دألل اقن و  اودن   ؛
اضراب ن ص نحاق سارقتألجأللانل و اقنن دأللقنر ااو و اأ اي اأ هادنااتعلا،قن اضر  افيرقفأل 

وخ صلافأل  اياعلقاب ن س ع  اق ااص هيل،اوه اد اا اس راب و  ااقنس ولأللاوقنل ألسلادن  ،
اا.)2(اقنع ي ادناأوك دهافي

ا

ا

ا

 
 .ا403.اقن رف اقنس بق.اص.1982األحكام التوفيقية التفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لسنة .انع  در اعص ه -)1)

   .156ا.صا.اقن رف اقنس بق.الدول النامية والنظام القانوني الستكشاف واستغالل التراثا. اقن  ه ون اب خطألناع  -)2(
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 .باالتفاقية 1994 لعام التنفيذي االتفاق عالقة الثانية: الفقرة

اقإلي  ا ج اأ ا ا اف ماب و  ابث ثلاد  هئاا،1994انع مقنانةأل  ااق تة قفياه ق
 :وهيأ ااق تة األلأس سأللاتلك هافياع ااهاد ا

اس  اا1- اق تة األلاتعلاقنانةأل   ق تة قد  أ اوه  اتةسألراوتط ألقاأوك ما: ي ضيابأ اياا
فياو نلاوف هاأ اتض  بابألناا،خر  اب آلوقنجزماقنل ه اع راد ة عألناأو ه ااق تة األل
 .)1(ق تة قوقنجزماقنل ه اع رات   اع ر ابأوك مااق تة ق

اقن    اا2-  كنافإ ها اي اا،قنانةأل  اق تة ق ص ابهاأ هابع اقعا  هاي ااوه اد ا:قن زهوجد  أ
 ا.خررفثاقآلأو اقنصكألناوي ا  لاف طاهونلاأواكأل  اأ اي ااحيل

اقناط ألقاقن  اف:اوقن  ا بطات  يخاهخ  اا3- قنانةأل  اوألزاقننة مابا  يخا ة مااق تة قد  أ
قنانةأل  اوألزاقننة مااق تة ق،اوه قاإمقاد ات فرماف أل اقن روطاقن طل بلان خ  اق تة األل

وألزاقننة م،اأد افياو نلاد اإمقاناااق تة األلاوه ات  يخاهخ  .ا1994  ف  راا16ا لا
 .)2(اتسا فاه  اقن روطابلل  اه قاقنا  يخافسألجر اتط أل هابصةلاد اال

و   ألراب نيادناخ  اتللأللاه  اقن   هئ،اإنتاأ اق تة قاقنانةأل  اا افرضا ةسها
اتنةأل ي اااتة ا ااقع ادناقنن وأللاقن كلأللاودناثاافإ اك  اي ا،ا1982علتاقتة األلاا    اقن ل  ا

إ اأ هادناقنن وأللاقن  ض عأللاا اف ماب و  اناع يلابعثاا.ق تة األلنلجزماقنل ه اع رادنا
ودن  ابط ألعلاقنل  اقن  ي مااقن و اقن ا  دلاقنايانااتا قفقاد أوك ماقنجزماقنل ه اع ر،ا

 أللافيادنط لاا تار انإل س ت ريزاد  أاقنارقكاقن  ااا اأثراب و  اعلت  اد ا،اقن ال  اقحدريكألل
 . اوقن لألط ماخ  جاو وهاقن  يلاقن ينأللانل ونلاقنس ولأللقن ل 

 

)1(
  .1994أ  راقن  ه اقنث  أللادناق تة قاقنانةأل  انسنلا -

 .ا436.اقن رف اقنس بق.اص.التفاقية األمم المتحدة لقانون البحاراألحكام التوفيقية نع  در اعص ه.ا -)2(
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أ هاا او قاي  ياا1994قنانةأل  ااق تة قاأ ا سا فاب نيافياقن قا ،ابأ  كناي اوا
اأالا اوااع  د ااانحاقن و اقنن دألل  صنقنضر يناب ننس ل اومنياد    لاقنل ألسلقنس ولأللادن   ،

عفاوتسعتاإنأل  اقن و اقنس ولأللاقن  رىااةره بخط   اقنا ريع ماقن نا أ اا    اقن   اواا.قناياس 
وقنعسكريلاوقنسأل سأللاوقنا ن ن فأل ااق ااص هيلقن   ا اإبلا،اك  ا  ع  (اية قاا  اقن     اا)أي اا
قنع ا ماقن ونأللاهيادناتصن اقن     انخ دلاأه قف  اوتل ألقادص نل  ،اوتضربابهاافي

 .تنا كهاواأراب ص نل  ا ايض اعن داعرضاقنل اطاأيض اا

 



 
 
 

األول ملخص الباب  
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باهتمام  جغرافياوالدول المتضررة  الحبيسةلقد حظيت دراسة حقوق ومصالح الدول 
 ةأنش وراء كانت التيو  ،القاري بالجرف الخاصة 1958 جنيف اتفاقيةالمجتمع الدولي منذ 

 البحار المتحدة لقانون األمم اتفاقية من العاشر الجزء أحكام ُتعد. و الجغرافي التضرر فكرة
 ومنه البحر إلىالحبيسة  الدول م وصولنظ  تُ  التي الدولي القانون رمصاد أهم من ،1982
 ررق  ، لتُ 1982األمم المتحدة لقانون البحار  اتفاقيةجاءت  وعليه فقد. المرور العابر وحرية
لهاته المجموعة الُمميزة لتكون فرصة  ،جغرافياالحبيسة والمتضررة  للدول تفضيلية حقوق منح

 مشتركا   الجماعي اتجاه الدول الصناعية الكبرى، وجعل المنطقة تراثا  لتأكيد موقفها بظروفها 
. بحيث ال يقتصر ذلك فقط على الدول الساحلية، وقد أسست االتفاقية لإلنسانية جمعاء

 .االستغالل واالستكشافنطاق وحقوق مشاركتها في  لتحديدالجديدة المبدأ العام 

عاما  من الجهود المتعددة  50 وعلى الرغم من أن األمر قد استغرق أكثر من
فإن آفاق االستغالل المستدام األطراف للبدء في الوفاء بوعد "التراث المشترك للبشرية"، 

ذا ما تمت إدارة  للموارد المعدنية في قاع البحار هي اآلن أفضل من أي وقت آخر تقريبا . وا 
موضح  هوعمليات استخراج المعادن من أعماق البحار بفعالية، ووفقا  لسيادة القانون كما 

اف التنمية المستدامة من أهد 14سهم في تحقيق الهدف رقم مكن أن تُ باالتفاقية، فإنها يُ 
 .الجزرية المتضررة جغرافيا والدول أوالحبيسة وخاصة بالنسبة للدول القارية 

 وفقا   مالئم، تنظيمي إطار إنشاء ضمان في، أساسي بدور تضطلع السلطةونجد أن 
لدراسة مشاكل الدول الحبيسة منها والمتضررة جغرافيا حول  ،1994 عام والتفاق لالتفاقية

لى ؛ و األنشطة في المنطقة الدوليةكتها مشار  هذه الدول  قدرات بناءتها، لبمسؤوليا االضطالعا 
وتكفل حقوق  .المنطقة في البحرية العلمية للبحوث الهبات وصندوق التدريب برامجمن خالل 

حقها في باقتصاد هذه الدول. و  ةتقاسم األرباح العائدة من المنطقة، والحد من اآلثار الضار 
تسوية المنازعات الناشئة وفقا  للجزء الخامس عشر من و ادل بمجلس السلطة بالتمثيل الع

 . 1982اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار 



 
 

الثانيالباب   
 

 الحبيسة الدول واشراك تعزيز
االستخدامات  في جغرافيا والمتضررة

 والمحيطات للبحار الجديدة المستدامة
 .الدولية المنطقة في
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االســتخدامات الجديــدة الدول الحبيسة والمتضررة جغرافيا في  واشراكتعزيز الباب الثاني: 
 .في المنطقة الدولية للبحار والمحيطات المسـتدامة

سية مخالفة لماا واو منصاول ه يا  بأحكام أسا 1982لم تأت اتفاقية قانون البحار 
جااارل اللاااار ، وقاااا  أ م قياااام ا ماااام ، لجهااااة النااااام اللاااانون  لمااااوار  ال1958اتفاقياااة فااا  

المتحا ،، والانل فا  الماا ، الةالةاة هنار، مان ميةاقهاا ه اا اختصاصاها بالنما  ه اا تلنااين 
قواه  اللانون ال ول  النرفية، إلا تحليق انجاز بالغ ا ومية ف  مجا  تلنين قواه  اللاانون 

إننااااج لجناااة اللاااانون ب 21/11/1949الاا ول  النرفياااة ل بحاااار، فلامااات الجمنياااة النامااة فااا  
الت  اوتمت منذ اننائها ب راسة قانون البحار تمهي ا لتلنين ، وق  أنهت هم ها سانة  ،ال ول 
ُتلنن النطر ا كبر من قواه  اللانون ال ول   ،إلا إه ا  منروهات كةير، لمناو ات 1956

ت في  إلاا هلا  النرفية المنامة لنالقات ال و  المرتبطة بالبحار ف  زمن الس م، والذ   ه
منهاا  تأربناة اتفاقاا، ونتج هن  (1) 1958مؤتمر  ول . وق  هل  المؤتمر ف  م ينة جنيل 

 . (2) االتفاقية الرابنة الخاصة بالجرل اللار 
تتصارهان حو  حرية البحار الملاب ة  ،والنتيجة أن ةمة اي يولوجيتين متنافستين

وال نك أن مة  وذا التنافس بين ل و  النامية، ملاب  التراث المنترك طرفاه ال و  الغربية وا
الب  ان المتل مة والب  ان النامية، سيؤ   إلا ح وث تنارض ف  المصالح وخالفات بين 
ال و ، ووو ما ل  تبنات  الس بية ه ا ا م والس م ال وليين، فضال هن التنارض ف  

نة والمتضرر، جغرافيا، حيث س   المصالح بين الب  ان الساح ية والب  ان الحبيسة أو المغ لة

                                              
)1(- Nguen Quoc Dinh et Autres. Droit international public. Paris: 6 Édition L.G Paris, 

1999. p.  .1135  

. 1998. االسكن رية:  ار المطبوهات الجامنية، 3. الجزج . أصول القانون الدولي العاممحم  سام  هب  الحمي  -(2)
 .163ل. 
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 ك ل جميع، بغرض لوصو  إلا المنطلة ال ولية وةرواتها باهتباروا مُ ا من أج  حةيةا   سنيا  
 .(1) تنويضها هن حرمانها من المنطلة االقتصا ية الخالصة

، والمؤتمر الةان  1958ا و   ، المؤتمرحاولت المؤتمرات المننية بلانون البحار
ق ف  وق  ُوف   .، ل وصو  لح  بنض الخالفات بين الموقفين1982ؤتمر الةالث ، والم1960

، الذ  ُيمة  خطو، وامة نحو ناام 1982ذلك من خال  المؤتمر الةالث للانون البحار 
 نت أغ ب  و  النالم ه ا الناام البحر  الج ي .اقتصا   ول  ج ي ، بحيث وق  

 والمتضرر، جغرافيا ف  الجرل اللار وفيما ي   هرض لحلوق ال و  الحبيسة   
ف  الفص  ا و ، وهرض ل تطورات اللانونية الت  كان لها أكبر ا ةر ف   والمنطلة ال ولية

ف  المنطلة  ،حلوق ال و  الحبيسة والمتضرر، جغرافياتنزيز والحماية اللانونية ل ،التنايم
ت  نصت ه يها اتفاقية ا مم المتح ، ال ولية خارج ح و  الوالية الوطنية ل  ولة الساح ية، وال

االساتخ امات وف  الفص  الةان  نتناو  ل فص  الحا   هنر.  ، وفلا  1982للانون البحار 
 واللواه  المرتبطة بإجراج البحث الن م . الج يا ، المسات امة ل محيطاات

 وسننرض ب اية بحلوق ال و  الحبيسة والمتضرر، جغرافيا ف  الجرل اللار   
 ل  راسات المستفيضة هن النرل ال ول .   نارا   لمنطلةوا
 
 
 
 
 
 

                                              
. -السلطة الدولية-أعالي البحار وسائل القانون الدولي في تنظيم حقوق استغالل ثروات المنطقةأيمن ناش.  -(1)

 .8. ل.2017
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 الدول الحبيسة والمتضررة جغرافيا في الجرف القاريوالتزامات الفصل األول: حقوق 
 .وعالقته بالمنطقة الدولية

ُن  يلتصر ف  مجال  ه ا لم ي   ،ا النك في  أن قواه  اللانون ال ول  المناصرم  م   
أو االوتمام بوضع أسس التنايم  ،ال ولية ف  زمن الس م والحربمجر  تنايم ل لواه  

ال ول  كأس وب ل حيا،، ب  تن م ك  ذلك إلا مجاالت متن  ، نم ت منها التناون 
ووج  اوتمام  بفن  التطور التكنولوج  الستكنال االقتصا   والتكاف  االجتماه ، 

لمحيطات، وخاصة منها ما تتوفر واستغال  الةروات الطبينية الكامنة ف  قاع البحار وا
ومن مخزون وائ  من الموار   ،ه ي  منطلة الجرل اللار  من ةروات حية وغير حية

ل  و   اوتمام، ووو ما كان محط (1) حلق اكتفاج ذات  ل بنرية جمناجالطبينية الذ  يُ 
تحت  الت  ترم أن منطلة الجرل اللار  امت ا  طبين  إلق يمها البر  المغمور الساح ية

مة ها ال و  ومن جهة ةانية لمطالبات من طرل أطرال أخرم تُ  سطح البحر المجاور لها،
طالب بحلوقها من موار  الجرل اللار  من خال   ورات ومناقنات مؤتمر ، الت  تُ الحبيسة

 .(2)ا مم المتح ، للانون البحار
       

 
 

                                              
ف  الحليلة ل جرل اللار  أومية اقتصا ية متميز،، فالتركيبات الجيولوجية ل لار، وتجمع الترسيبات المنبةلة هن اللار،  -(1)

ف  وجو  الجزج ا كبر من الموار  المن نية للينان البحار، ال سيما  المنتبر، سببا   ،غنية بالمنا ن والموا  النضوية
بين الساح  وبين نهاية الجرل  %98 – 90 أ  بينوالت  وج  ك ها تلريبا  ،يا  الموا  الهي روكربونية ا وم اقتصا 

 .2011. همان:  ار الةلافة ل ننر والتوزيع، 2ط. القانون الدولي للبحارانار: محم  الحاج حمو .  اللار .
 .333ل.

 .246السابق. ل.المرجع  .لدول الحبيسة وحقوقها في المناطق البحريةا هب  الرؤول جا  حسين هيوش. -(2)
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 بمنحها حلوقا    ية من جهةمة   الجرل اللار  من أومية ل  و  الساحيُ  لما ونارا  
، ومن جهة ةانية  وميت  الخاصة ل  و  الحبيسة والمتضرر، جغرافيا وكذا (1) سيا ية ماننة
وتخوفها ل ح  من أطماع ال و  الساح ية الت  تسنا  الت  تنالت أصواتها، ال و  النامية

رك لإلنسانية والت  نحو االمت ا  ل بحر النال ، واهت ائها ه ا جزج من منطلة التراث المنت
 ط ق ه ي  مفهوم المنطلة، ووو ما سول أوضح  هبر المبحةين التاليين.يُ 

المبحث األول: الجرف القاري وعالقته بحقوق الدول الحبيسة والمتضررة جغرافيا في 
 المنطقة الدولية.

 والمتمة ة ف  حرية المالحة ،هن الحريات التل ي ية الملرر، ف  أهال  البحار فضال   
والتح يق، وحرية وضع الكابالت وخطوط ا نابيب المغمور، وحرية الصي ، وحرية البحث 
الن م  البحر ، وحرية إقامة الجزر االصطناهية وغيروا من المننآت المسموح بها بموجب 

 كافة ال و  بما فيها وذه الحريات مارسقواه  اللانون ال ول  والنرل ال ول ، بحيث تُ 
 لما ف  نارا   ، حكام وذه االتفاقية تضرر، جغرافيا، بنرط أن يتم ذلك وفلا  الحبيسة منها والم

ذلك من خ مة كبير، ل مصالح االقتصا ية لهذه ال و ، الت  ما كانت توافق ه ا تلنين ناام 
من  (87)الما ،  جاج ف  نلووو ما  ،(2) الجرل اللار   ون مة  وكذا ضمانات حيوية

 ، وامت ا  الجرل اللار  ل  ولة الساح ية كامت ا  طبين نون البحاراتفاقية ا مم المتح ، للا
لمنطلة اليابسة، ال ينن  بذلك حرمان ومنع ال و  الحبيسة من حلها ف  ارتيا  منطلة 
الجرل اللار  ل  و  الساح ية المجاور، لها، من استنمالها ل حيز المائ  الذ  ين و 

                                              
لنيل شهادة  ةمقدمأطروحة . 1982لنمامر  هصا . ا حكام التوفيلة التفاقية ا مم المتح ، للانون البحار لسنة  -(1)

، والذ  جاج 1969. وق  ت خل وذا المننا ف  قرار محكمة الن   ال ولية لنام 210. ل.المرجع السابق. الدكتوراه
. انار: ة تملك حقًا أصليًا وطبيعيًا ومانعًا، وباختصار حقًا مكتسبًا.... إلخ "" إن الدولة الساحليفي  ما ي  : 

 .22 .. ل1969مجموهة ا حكام، 

 .209 .. لنفس . المرجع 1982لنمامر  هصا . ا حكام التوفيلة التفاقية ا مم المتح ، للانون البحار لسنة  -(2)
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ل مها ال ولة الساح ية إلا مات السنوية الت  تُ المنطلة، أو حلها من الم فوهات والمساو
، ناير استغاللها ل موار  غير الحية ل جرل (1) ، وكأنها ت فع ضرائبالس طة المختصة

مي  بحر  ل  ولة الساح ية حسب ما قررت  الما ،  200اللار  ف  المسافة الت  تزي  هن 
ال و  الت  هارضت امت ا  ، ف  محاولة منها إلرضاج (2) من االتفاقية الج ي ، (82)

مي  بحر . ومن خال  وذا الطرح ينلسم وذا المبحث  200الجرل اللار  لمسافة تزي  هن 
 إلا المطالب التالية: 

في الجرف القاري للدولة  والمتضررة جغرافيا الحبيسة ةالمطلب األول: حقوق الدول
 الساحلية المجاورة.

ضيع منينة، لتحاا بالملاب  بتنازالت ل و  بتل يم تنازالت ف  مواا هم ت مجموع
ف  مواضيع أخرم، وذه التنازالت انسجمت ف  نك  أحكام توفيلية تبنتها بحماسة ال و  

وق  سنت ال و  الحبيسة  .النامية وتحفات ه يها، ب  وهارضتها بنض ال و  الصناهية
ل اللار  من خال  رفضها لنارية كت ة اليابسة كأساس لحق ال و  الساح ية ه ا الجر 

ئم بين ليبيا ومالطا هن  هن  ناروا ل نزاع اللا ،ووو ما جاج ف  تأكي  محكمة الن   ال ولية
مفهوم  تح ي وا الجرل اللار  بينهما، وهن  ناروا للضايا بحر النما  اهتم ت ضمنا  

                                              
نكا  تح ي  ال ولة الجزائرية لجرفها اللار تطور الجرل اللار  ف  اللا » محم  سنا  . -(1)  .«نون ال ول  ل بحار وا 

 .42 .. ل2017، جوان 8، الن   مجلة القانون: المركز الجامعي أحمد زبانة بغليزان

 ور  ه ي  استةناجان حيث أن:  1982إن استلرار فكر، الجرل اللار  ف  مناو ، قانون البحار  -(2)
الحق بامتالك ف  وذه المسافة موار  قاع البحر حتا ولو لم يص  جرفها الجغراف  لح   أن ل  ولة االستثناء األول:

 ميال بحريا . 200
ميال  بحريا يخضع لنروط خاصة حتا ولو  200فل  بين بأن استغال  موار  قاع البحر ما بن   االستثناء الثاني:

 انار: كانت ضمن الجرل الجغراف .
Joe Verhoeven. Droit international public. Bruxelles(Belgique): Editions Larcier, 2000. 

p.541.                                                                                                                                            
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، ووو ما أخذت ب  (1) االمت ا  الطبين  كأساس لحق ال و  الساح ية ه ا جرفها اللار 
قاع وباطن أرض  " 1982من مناو ، البحار لسنة ، (76)اقية الج ي ، ف  ما تها االتف

المساحات المغمور، الت  تمت  إلا ما وراج بحروا اإلق يم  ف  جميع أنحاج االمت ا  
ولهذا ارتئينا تلسيم وذا . "الطبين  إلق يم ت ك ال ولة حتا الطرل الخارج  ل حافة اللارية

 الية:المط ب الا الفروع الت
 في الجرف القاري. والمتضررة جغرافيا الفرع األول: حقوق الدول الحبيسة

مؤتمر ا مم المتح ، الةالث  ،جاج قبو  ال و  الحبيسة أةناج مناركتها ف  أهما 
باهتباره امت ا   ،ه ا االهترال بحق ال و  الساح ية ه ا جرفها اللار  ،للانون البحار

من خال  ورقة النم  المب ئية المل مة من سبع  و   ،(2) ح يةال و  السا طبين  إلق يم ت ك
، وكذا تأيي وا لمنروع المجموهة النربية الذ  تل مت ب  إلا ال جنة 1971حبيسة سنة 

                                              
-276ل:  المرجع السابق. ل. .لدول الحبيسة وحقوقها في المناطق البحريةا هب  الرؤول جا  حسين هيوش. -(1)

277.  

ت الفلر، الرابنة بحيث جاجعلى جرفها القاري،  حقوق الدولة الساحلية :أوالتناولت االتفاقية الج ي ، للانون البحار،  -(2)
تتألل الموار  الطبينية الُمنار إليها ف  وذا الجزج من الموار  المن نية وغيروا  » لتنل ه ا أن: (77)من الما ، 

من الموار  غير الحية للاع البحر وباطن أرضها، وباإلضافة إلا الكائنات الحية الت  تنتم  إلا ا نواع اآلب ،، أ  
لمرح ة الت  يمكن جنيها فيها، إما غير متحركة وموجو ، ه ا قاع البحر أو تحت ، أو غير الكائنات الت  تكون، ف  ا

. ومن المالحا أيضا أن حلوق «قا ر، ه ا الحركة أال وو  ه ا اتصا  ما    ائم بلاع البحر أو باطن أرض 
نا أن  إذا لم تلم باستكنال ال و  الساح ية و  حلوق ذات سيا ، ه ا االمت ا  اللار ، كما أنها حلوق ماننة، بمن

 واستغال  الجرل ال ولة الساح ية ف يس مننا ذلك قيام  ولة أخرم بهذه ا ننطة بغير إذن صريح منها. 
، حيث نصت ه ا أن  ال واجبات للدولة الساحلية في الجرف القاري :ثانياكما أن االتفاقية الج ي ، ق  أقرت،               

حرية المالحة ف  المياه الت  تن و االمت ا   -1أن تنوق  ون مبرر الحلوق والحريات اآلتية: يجوز ل  ولة الساح ية 
المحافاة ه ا مصا ر الموار  البيولوجية  -3حرية الصي .  -2اللار ، حيث أنها تنتبر جزجا من أهال  البحار.

الجو  الكائن فوق المياه الن وية حرية الفضاج  -5حرية وضع ا سالك البحرية وا نابيب تحت البحر. -4ل بحر. 
 حرية إجراج ا بحاث الن مية وال راسات الخاصة بالمحيطات. -6لالمت ا  اللار  باهتباروا مياه أهال  البحار. 
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، ه ا (1) الةانية المختصة بمناقنة موضوع الجرل اللار ، والذ  كان أةناج ال ور، الخامسة
  .(2) فها اللارية وتوسنها ف  أضيق الح و أن يكون توسع ال و  الساح ية ف  م  جرو 

إال أن ذلك ال يمنع من ورو  حلوق ل  و  الحبيسة ه ا الجرل اللار  ل  ولة 
الساح ية المجاور، لها، وذلك من خال  ممارستها لك  الحريات التل ي ية ف  النمو  المائ  

ياه ال و  الحبيسة إلا ح  ما إررت  االتفاقية الج ي ، منتبر، ، وما قللاع البحر لهذه المنطلة
وف  ا  ناام الجرل اللار  الذ  يمنح  .(3) تنويضا  لها هن موقنها الجغراف  الس ج

حلوقا  سيا ية ل  ولة الساح ية، تنالت وتباينت مواقل ال و  المتضرر، جغرافيا خال  
بمسافات  المؤتمرات ال ولية حو  مفهوم الجرل اللار ، مطالبة بتح ي  م م الجرل اللار 

وق  فن ت ف  ذلك، لتحاو  مر، أخرم بفرض مناركتها ف  استغال  موار  الحافة  .ضيلة
وق   .اللارية، ووو ما كان مح  منارضة من ال و  الساح ية ذات الجرول اللارية الواسنة

أخذت منالم الح  التوفيل  تتب ور ت ريجيا؛ نتيجة ل مفاوضات المكةفة  اخ  المجموهة 
 :(4) حو  النلاط التالية  مجموهة إيفنسن السا سة وف
 
 
 
 
 
 
 

                                              
 .235-234المرجع السابق. ل. ل: .القانون الدولي الجديد للبحار المؤتمر الثالثابراويم محم  ال غمة.  -(1)
 .UN.Doc A/Ac. 138/55ح ،. وةيلة رقم: ا مم المت وةيلة -(2)
 .1982من اتفاقية ا مم المتح ، للانون البحار  (82الما ، ) -(3)

 .367-365. ل. ل: المرجع السابق. 1. طالقانون الدولي للبحارمحم  الحاج حمو .  -(4)
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الفقرة األولى: التزام الدولة الساحلية بتقديم مدفوعات أو مساهمات مالية لقاء 
 استغالل جرفها القاري.

ر وف  الواليات المتح ، ا مريكية هن اقتراح  ف  اطار مجموهة إيفنسن لل  هب  
ارك ال و  الحبيسة والمتضرر، جغرافيا ف  استةمار نمن أن تُ  ، ه ا أن  ب ال  (1)1975لسنة 

الجرل اللار  ل  ولة الساح ية، ت تزم ال و  الساح ية بتل يم م فوهات أو مساومات للاج 
ووو ما أخذ ب  مؤتمر ا مم المتح ، الةالث للانون  ،(2) استغال  ةروات الجرل اللار 

ح ية ه ا جرفها اللار ، الح  ، حو  الطبينة الخاصة لحلوق ال و  السا1982البحار
التوفيل ، من خال  توزيع ال و  الساح ية ل نوائ  المالية أو المساومات النينية الناتجة من 

 استغاللها ل موار  الغير حية، والموار  المن نية الواقنة ف  ح و  جرفها اللار . 
 ي  : نك  وذه الح و  التوفيلية نذكروا كماومن النناصر ا ساسية الت  تُ 

بحيث يح   تلسيم النوائ    تقسيم العوائد بدال من المشاركة في عملية االستغالل:أ/    
والمساومات ه ا منطلة منينة من ح و  الجرل اللار  ل  ولة الساح ية، بحيث ال 
تنم  الجرل اللار  بكام  . مع وجو  مانع استغال  ال و  الحبيسة والمتضرر، جغرافيا 

 لذلك.
ُتل م وت تزم ال ولة الساح ية العوائد ومبدأ التراث المشترك لإلنسانية:  تقسيمب/   

بالم فوهات والمساومات نل ا  أم هينا  ل س طة ال ولية فلط، الت  تتولا توزينها ه ا 
                                              

، 1982 مش اجتماهات المؤتمريفنسن ه ا واإ" تحت رئاسة الوزير النرويج  مجموعة الخبراء القانونيينأننأت " -(1)
بن ما ح ت أيضا  "المجموعة االستشارية غير الرسمية"، والت  ح ت مح  "مجموعة ايفنسن"تسما با  كانتوالت  

والت  لم تتوص  إلا أ  ح . وق  لنبت "مجموهة  1975ف  افري   "مجموعة الدول المعنية"وات  ا خير، مح ها 
ا ح  توفيل  بين الوفو  المجتمنة، الذ  يرم بأن االهترال بالجرل اللار  ملاب  إيفنسن"  ورا حاسما  ف  التوص  إل

 مي  بحر . 200الحصو  ه ا جزج من هائ ات استةمار الموار  المن نية ل جرل اللار  وراج مسافة 
 .1982" من اتفاقية قانون البحار 1( فلر، "82الما ، ) -(2)
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ال و  ا طرال ه ا أساس منايير التلاسم المنصل، مع وجو  أفض ية ل  و  النامية 
 .  (1) ا، ه ا أساس مب أ التراث المنترك لإلنسانيةوال و  الحبيسة والمتضرر، جغرافي

مكن طرحها من اإلنكاالت الت  يُ أوال: معايير وصعوبات تحديد المدفوعات والمساهمات: 
من  مكن احتساب وذه المبالغ انطالقا  وو كيفية تح ي  مبالغ المساومات والم فوهات. فه  يُ 
النار هن التكاليل الباواة ل نم ية؟  ا رباح المحللة، أو من خال  كمية االنتاج بغض

 وو  النسبة تكون ةابتة أو متحركة؟
ذلك، باستبنا  المنيار  1982وق  هالج مؤتمر ا مم المتح ، الةالث للانون البحار  

ا و  المتن ق بالمساومات هن طريق ا رباح، وذلك لصنوبة تحليل ، وتم ا خذ بمنيار 
من قيمة أو حجم اإلنتاج  %1من   المب غ أو المساومة كمية وقيمة اإلنتاج، بحيث يكون 

. أما بالنسبة لمنك ة ةبات أو تحرك النسبة فل  وج ت وذه المنك ة (2) ف  موضع التن ين
. اوتماما  واسنا  من طرل  ولة الواليات المتح ، ا مريكية، الت  طالبت بةبات وذه النسبة

رق  هم ية اإلنتاج الت  تكون باواة الةمن نل النار هن وذه الطريلة  نها تُ ر  صُ وق  
 .(3) خاصة إذا تم احتساب ذلك من قيمة أو حجم اإلنتاج ف  موقع التن ين

النسبة المتحركة ه ا قيمة  ،1982وأخ  مؤتمر ا مم المتح ، الةالث للانون البحار  
ج ف  موقع بص   ك  اإلنتا أو حجم اإلنتاج، بحيث ُتل م الم فوهات أو المساومات سنويا  

سنوات ا ولا من اإلنتاج، ه ا أن يكون من   المب غ أو المساومة ف   05التن ين بن  
من قيمة أو حجم اإلنتاج ف  موقع التن ين، ويرتفع بذلك هن ك  سنة  %1السنة السا سة 

                                              
. المرجع السابق. ل. يسة والمتضررة جغرافيا في القانون الدولي للبحارحقوق الدول الحبمحم  مصطفا يونس.  -(1)

التعاون الدولي بين الدول الحبيسة والدول الساحلية هب  الرؤول جا  حسين هيوش. . وانار: 166-165ل: 
 -ا البحريةنقل التكنولوجي -البحث العلمي البحري –الدولي والشريعة االسالمية، حماية البيئة البحرية بين القانون

 . 35-34. ل. ل: 2010. اللاور،:  ار النهضة النربية، تسوية المنازعات البحرية
 .1982" من اتفاقية ا مم المتح ، للانون البحار 2( فلر، "82الما ، ) -(2)
      .179ل. المرجع السابق.. موسوعة القانون الدولي العامخ ي  حسين.  -(3)
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بن  ذلك، وال ينم   %7، ويا  هن  نسبة %1الحلة حتا السنة الةانية هنر، بمن   
 .(1)   المستخ مة فيما يتص  باالستغال اإلنتاج الموار 

مع االنار، إلا أن  وبن  مناقنات طوي ة ومضنية بين ال و ، منها ال و  النامية   
الحبيسة والمتضرر، جغرافيا، من خال  منروع اللانون المل م إلا لجنة االستنما  الس م  

  نسبة المساومة بين الت  طالبت من خالل  بضرور، التمييز ف ،للاع البحار والمحيطات
ُ ل في  المؤتمر إلا إقرار صياغة توفيلية مجموع ال و  المتل مة وال و  النامية، والذ  خ  

ُتفي  إهفاج ال و  النامية الت  و  مستور  لمور  من ن  ينُتج من جوفها اللار ، من تل يم 
 .(2) الم فوهات والمساومات للاج ذلك المور  المن ن 

ة: تقديم المدفوعات أو المساهمات المالية باستغالل جزء معين من الفقرة الثاني 
  .الجرف القاري للدولة الساحلية

ف  الحالة االستةنائية الت  يزي  فيها ح و  الطرل الخارج  ل جرل اللار ، ليص   
ه ا ذلك، وافلت ال و  ذات الجرول اللارية الواسنة أن  مي  بحر ، وتأسيسا   350مسافة 

مي  بحر  من  200فوهات أو مساومات مالية للاج استغال  جروفها اللارية وراج ل م م تُ 
لاس منها هرض بحروا اإلق يم ، ووو ما تجس  من خال  نل خطوط ا ساس الت  يُ 

 .(3)من اتفاقية قانون البحار "1"فلر،  (82)الما ، 
      

                                              
      .180ل. .السابقالمرجع ون الدولي العام. موسوعة القانخ ي  حسين.  -(1)
من اتفاقية  (82). ويالحا أن أحكام الما ، 1982" من اتفاقية ا مم المتح ، للانون البحار 3فلر، " (82)الما ،  -(2)

تها ، وُتنتبر بذلك أحكاما  ج ي ، أم 1958، لم يكن منصوصا  ه يها ف  اتفاقية 1982ا مم المتح ، للانون البحار 
الارول الج ي ، الت  ح  ت اتساع منطلة الجرل اللار ، بن  أن طرحت وذه االتفاقية منايير تح ي وا السابلة 

    .180ل.. السابقالمرجع . موسوعة القانون الدولي العامخ ي  حسين. كالنمق والمسافة. انار: 
هات مالية أو مساومات هينية للاج استغال  الموار  تل م ال ولة الساح ية م فو  »" ه ا أن:1فلر، " (82)تنل الما ،  -(3)

  .«مي  بحر  من خطوط ا ساس الت  يلاس منها هرض البحر اإلق يم  200غير الحية ل جرل اللار  وراج 
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ت  فلط بأن تكون الحا من خال  نل الما ، ف  فلرتها ا ولا وو ما اقتصر ما يُ 
، ف  انار، منها إلا تطبيق (1) الم فوهات والمساومات المالية فلط ه ا الموار  غير الحية

 فكر، تصريح ترومان الذ  يلصر ةروات الجرل اللار  ه ا الموار  غير الحية فلط.
إن وذه الم فوهات الت  ت تزم بها ال و  الساح ية المننية ال تجن  من وذه المنطلة 

، منطلة مستل ة هن الجرل 1982فية، ف  مفهوم اتفاقية ا مم المتح ، للانون البحار الجر 
إال أنها أةرت بناامها اللانون  الخال ه ا ناام  اللانون   .اللار  فه  جزج ال يتجزأ من 

التل ي   والموح  فجن ت من  نااما  مز وجا ، والت  نج وا ق  تجس ت ف  المنطلة الجرفية 
مي  بحر ، ووذا لكون ال و  النامية الت  و  مستور ، صافية لمور   200 الزائ ، هن
نفا من تل يم وذه الم فوهات أو المساومات للاج ذلك ج ف  جرفها اللار  تُ من ن  ينتُ 

 .(2)المور  المن ن 
من خطوط ، مي  بحر  200إن تبنية وذه المنطلة الجرفية الممت ، إلا ما وراج 

ولا من االتفاقية الج ي ، ( ف  فلرتها ا 82ال  نل الما ، )خ ا ساس تاهر بوضوح من
و مساومات هينية قائما  أالت  جن ت واجب ال ولة الساح ية بتل يم م فوهات مالية  ،1982

 ولة نج  أن اله ا استغاللها ف  وذه المنطلة ل موار  غير الحية فلط، وبمفهوم المخالفة 
 .(3) ة ه ا الةروات الحية لهذه المنطلةحلوق سيا ية خالصتتمتع ب الساح ية

من خال  التوافق  ،يج  وذا الناام اللانون  " المتميز" لهذه المنطلة تفسيره اللانون 
بين ال و  المتضرر، جغرافيا  وال و  الساح ية ذات الجرول اللارية  ،الذ  تحلق بصنوبة

                                              
. 1999، المنارل مننأ، :مصر. 1ط.. القانون الدولي للبحار والمشكالت البحرية العربيةهب  المننم محم   او .  -(1)

 .93.ل

 .1982" من اتفاقية ا مم المتح ، للانون البحار 3( فلر، "82الما ، ) -(2)
. همان: مكتبة الةلافة ل ننر والتوزيع، 1. ط.. الوسيط في القانون الدولي العام. الكتاب الثانيهب  الكريم ه وان -(3)

 .101-100ل: ت[. ل. .]ب
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ن، والذ  يتأك  من خال  أساس نتيجة ل تنازالت المتبا لة المل مة من كال الطرفي ،الواسنة
للاج  ،والمساومات النينية الت  ت تزم بها ال ولة الساح ية ،ونسبة الم فوهات المالية

  .(1) استغاللها ل ةروات غير الحية ف  وذه المنطلة
اهر إن الطريلة المنتم  ه يها لتح ي  نسبة وذه الم فوهات أو المساومات، ستُ 

ام اللانون  لهذه المنطلة، الذ  راها فكر، االمت ا  اللار  الت  ب وروا الطابع المتميز ل نا
يلوم ه يها ناام الجرل اللار  التل ي  ، وحليلة كون وذه المنطلة الجرفية اقتطاع من 

 .(2) نطاق البحر النال 
 الفقرة الثالثة: حقوق الدول الحبيسة في المدفوعات والمساهمات المالية.

ف  المحاولة لتنزيز حلها ف  ارتيا  منطلة  ،  الحبيسةلطموحات ال و  إرضاج     
ومناركة ال ولة الساح ية ف  الموار  الطبينية وتوزيع النوائ . تمت مناقنة  ،الجرل اللار 

والت   1982لمؤتمر ا مم المتح ، للانون البحار  ذلك ضمن مفاوضات ال ور، الخامسة
 حول  إلا ةالةة آراج:  ااخت فو 

بإهطاج نسبة  ،حيث  هت مجموهة ال و  الحبيسة والمتضرر، جغرافياالرأي األول: 
ه ا أن تكون وذه النوائ  والم فوهات كبير، حتا النوائ  إلا الس طة ال ولية،  من منلولة

 ُبغية توزينها ه ا ال و  النامية والمتضرر، جغرافيا . ،تنوض ال و  هن طموحاتها
 
 
 

                                              
، الدراسات القانونية والسياسية: األغواط مجلة. «اللار " از واجية" الناام اللانون  ل جرل »لنممار  هصا .  -(1)

 .242.. ل2017، جوان 6الن  

. الدراسات القانونية والسياسية: األغواط مجلة. «" از واجية" الناام اللانون  ل جرل اللار »لنممار  هصا .  -(2)
 .242.المرجع السابق. ل
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ومن ال و  ذات السواح   ،والمم كة المتح ،إال أن ذلك القا اهتراضا  من كن ا 
فيما وراج ح و   ،ؤةر ه ا ربحية االستغال ، ه ا أن ذلك يُ (1) النريضةالجرول اللارية 

 .(2)اإلنتاج مي  بحر  وه ا  200
ورأم المن وب ا مريك  ه ا أن يب أ توزيع النوائ  والم فوهات  الرأي الثاني:

 بطريلة ت ريجية.
الكن   أن يب أ توزيع النوائ   اإليرلن  يث رأم المنروع ح الرأي الثالث:

 والم فوهات بطريلة ت ريجية مع الفارق ف  نسب التوزيع.
بين ال و  لتضارب مصالحها ف   ،وبن  وذه المفاوضات والمناقنات واالهتراضات

مجا  استغال  البحار والمحيطات، تم اهتما  ناام ج ي  حلق ولو الل ي  من طموحات 
من اتفاقية ا مم المتح ، ( 82)والذ  نصت ه ي  الما ،  ،و  الحبيسة والمتضرر، جغرافيا  ال 

 بما ي  : 1982للانون البحار 
للاج استغال  الموار   ،تل م ال ولة الساح ية م فوهات مالية أو مساومات هينية  -1

مي  بحر  من خطوط ا ساس الت   200وراج  ،غير الحية ل جرل اللار 
 ها هرض البحر اإلق يم .لاس منيُ 

، بن  ل م الم فوهات أو المساومات سنويا  بص   ك  اإلنتاج ف  موقع ماتُ   -2
، ويكون من   المب غ أو ولا من اإلنتاج ف  ذلك الموقعالسنوات الخمس ا 

ن قيمة أو حجم اإلنتاج ف  الموقع، ويرتفع ، م%1المساومة ف  السنة السا سة 
السنة الةانية هنر، ويا   احت ،سنة الحلة هن ك  %1وذا المن   بنسبة 

                                              
 .212.. المرجع السابق. ل1982مم المتحدة لقانون البحار األحكام التوفيقية التفاقية األلنمامر  هصا .  -(1)

 المرجع السابق. حقوق الدول الحبيسة والمتضررة جغرافيا في القانون الدولي للبحار.محم  مصطفا يونس.  -(2)
 .166.ل
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بن  ذلك. وال ينم  اإلنتاج الموار  المستخ مة فيما يتص   %7هن  نسبة 
 .باالستغال 

من اتفاقية ا مم المتح ، للانون  ،(82من الما ، ) "2"بالنو ، إلا نل الفلر، 
نتاج، الذ  نج ه ق  أسس وذه الم فوهات أو المساومات ه ا حجم اإل ،1982البحار 

إال أن بالملاب ، ح   نسبة وذه الم فوهات أو  .طالبت ب  ال و  المتضرر، جغرافيا  
مع مطالب  ،ه ا االقتراح ا مريك  الذ  جاج متمانيا   لمساومات مع تن ي   لسلفها، بناج  ا

 ال و  الساح ية ذات الجرول اللار  الواسنة.
من  ه  ا   ن صاياغتها تتاركواضحة من حيث غرضها، فاإ (82) الما ،أن ومع 

 وال يازا  ا مار يتط اب اللياام بكاةير مان ا هماا  .المسائ  النم ية الهاماة  ون حا 
ومن أج   .مارسات ال و ف  مُ  ومتسلا   موح ا   ري  تطبيق ا حكام تطبيلا  إذا أُ  ،اإلضافية
ا ومياة  من ها،تطبيلو ( 82)بنأن تفسير الما ،  ،اهات المحتم ة ف  المستلب نز ال تجناب

بناأن  ،ومن نأن التوجيهاات الواضاحة ،مكنالمسائ  ف  أقرب وقت مُ  بمكاان تساوية واذه
ه ا توفير ق ر أكبر من اليلين  ساه  أيضا  أن تُ  ،(1)المستلب  ف ( 82)كيفياة تنفياذ الماا ، 

                                              
( 82)ما ، هلا ت السا طة ح لاة هما  ف  بايجين، تها ل إلا وضاع مباا ئ توجيهية لتنفيذ ال ،2012وف  هاام  -(1)

والحاات  وتوزينهاا.و ولاة مان  و  الجارل اللاار  الخارج  لت ل  الم فوهات  ،وصياغة اتفاق نموذج  بين الس طة
ور  تناريل ل مصط حات الرئيسية المستخ مة، وقا مت توصاية ال تُ ( 82)ح لاة النما  ف  ماا الحاتا ، أن الماا ، 
 راساة  المصاط حات الرئيساية (، 82)ة النار ف  احتياجاات تنفياذ الماا ، مفا واا أن مان المفيا  ف  سياق مواص 

وممارساات   نهاا تساتخ م ف  الممارساات المناصار، ،مان ساياقها والمستخ صاة ضامنيا  الماا ،، المساتخ مة ف  
"  راسااة  :ااتر  ف  مننااور بننااوانالصااناهة ف  مخت اال الب اا ان. وقاا  أنجاازت ا مانااة وااذه ال راسااة اآلن، وس

ساه  وذه ماان اتفاقيااة ا ماام المتحاا ، للانون البحار".  ويتوقع أن تُ (، 82)ل مصااط حات الرئيسااية الااوار ، ف  المااا ، 
  نهج هم  ، وه ا تطوير وتنميق فهم المسائ فضا  إلامكان أن تُ الات  يُ  ،ه اا تح يا  المساارات ال راساة

 .واقنيةالمصط حية ف  سياقات 
من اتفاقية ا مم (، 166)الما ،  مان "4" ،بموجاب الفلار  ،تلرير ا مين الناام ل سا طة ال ولياة للااع البحاارانار: 

. كينغستون: جامايكا، 22. ال ور،  ISBA/22/A/2. الس طة ال ولية للاع البحار. وةيلة رقم:المتح ، للانون البحار
  .6. ل.2016
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أن الجرل اللار  بن ،من النهوض بمزي  من ا ننطةمكن يُ وأن  ،للطااع المناا ن البحرياة
  .الخارج 

المك فة بمناقنة وذا الموضوع ف   ،1977وق  حاو  رئيس ال جنة الةانية سنة 
" 4" و "3فلر، " (82)والذ  تجس  بن وا ف  نل الما ،  ،النل التفاوض  المركب الصيغة

 كما ي  :
 .أوال: اعفاء الدول النامية من المدفوعات والمساهمات المالية

ه ا جميع ال و  بنفس الصور،.  ،اية المطالبات بن م فرض التزامحيث كان من ب 
 ووو ما ،بإهفاج ال و  النامية من الم فوهات ،وق  رأت ال و  الحبيسة والمتضرر، جغرافيا

 ""با ،1982اتفاقية ا مم المتح ، للانون البحار  من (82)الما ، " من 3هبرت ه ي  الفلر، "
يستخرج من جرفها اللار  من  ،  مستور  صافية لمور  من ن الت  و ،النامية ةُتنفا ال ول

 .""للاج ذلك المور  المن ن  ،تل يم وذه الم فوهات أو المساومات
 .قدم المدفوعات والمساهمات عن طريق السلطة الدوليةثانيا: ت  

أن يكون توزيع النوائ  والم فوهات  ،كان من رأ  ال و  الحبيسة والمتضرر، جغرافيا  
 لمنايير منصفة. وكان الخالل  وما   الت  تلوم ب وروا بتوزينها وفلا   ،الس طة ال ولية لصالح

اتفاقية ا مم المتح ، للانون  من (82)" من الما ، 4الفلر، " إال أن ،حو  من سيستفي  منها
 ق  وضحت ذلك بلولها: ،1982البحار 

ولا توزينها ه ا الت  تت ،هن طريق الس طة ل م الم فوهات أو المساوماتتُ  ""
آخذ، ف  االهتبار  ،ال و  ا طرال ف  وذه االتفاقية ه ا أساس منايير التلاسم المنصل

 .""مصالح ال و  النامية واحتياجاتها، وال سيما ال و  ا ق  نموا  وغير الساح ية بينها
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 القاري.الفرع الثاني: حقوق والتزامات الدول الحبيسة الواردة في العمود المائي للجرف 

سنت مجموهة ال و  الحبيسة أةناج مفاوضات ومناقنات مؤتمر ا مم حيث 
 .ل ح  من توسع ال و  الساح ية ف  الجرل اللار  ،1982للانون البحار الةالث المتح ، 

ق ل من حلوقها وقصروا فلط ه ا الحريات التل ي ية  ولكن محاوالتها باجت بالفن  ووو ما
مم المتح ، للانون تنتبره اتفاقية ا المائ  ل جرل اللار ، ووو ما الممنوحة لها ف  النمو  

لجميع ال و  ساح ية أو غير ساح ية، نامية أو متضرر،  مكفوال   حلا   ،1982 البحار
 مة  حلوقا  لها. جغرافيا؛ ووو ما

غير أن ما ترتب من حلوق ل  و  الحبيسة، والمتضرر، جغرافيا كان من جهة 
 ( من اتفاقية ا مم المتح ، للانون البحار78لنل الما ، ) وفلا   ،هاتلهمأخرم التزاما ه ا 

ال تمس بالناام اللانون  ل مياه  ،، بحيث أن الحلوق الت  تتمتع بها ال ولة الساح ية1982
كما ال تتن م ممارسة ال ولة الساح ية  الن وية، أو حتا الحيز الجو  فوق ت ك المياه.

المنصول ه يها ف  يروا من حلوق وحريات ال و  ا خرم؛ وغ ،لحلوقها ه ا المالحة
سفر هن أ  ت خ  ال مبرر ل  ف  ت ك المالحة أو تُ  اتفاقية ا مم المتح ، للانون البحار.

 والحلوق والحريات.
، والت  قررت حماية البحار قانوناتفاقية  اجاجت بهالحلوق الملرر، الت   ومن

مع  وخطوط ا نابيب المغمور، ه ا الجرل اللار . بوضع الكابالت ، ولية لجميع ال و 
الستكنال واستغال  موار  الجرل اللار   ،مراها، حق ال ولة الساح ية ف  اتخاذ الت ابير
 .ه   البيئة البحرية بسبب خطوط ا نابيبيُ  ،ومنع أو تخفيض أو السيطر، ه ا أ  هم 

ما يجب مراها، صيانة وتص يحات ك ،ه ا أن يخضع تح ي  مساره لموافلة ال ولة الساح ية
 .  الكابالت أو خطوط ا نابيب الموجو ، مع ه م اإلضرار بها
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 1982ونحاو  من خال  وذه الموا  الوار ، ف  اتفاقية ا مم المتح ، للانون البحار 

 أن نور  ف  الفلر، ا ولا ما ي  :
لعمود المائي وباطن في ا والمتضررة جغرافيا الحبيسة الفقرة األولى: حقوق الدول

 البحر لمنطقة الجرف القاري.

لل  رفضت ال و  الحبيسة نارية كت ة اليابسة كأساس لحق ال و  الساح ية ه ا 
الجرل اللار ، ووو ما أك ت ه ي  محكمة الن   ال ولية هن  ناروا النزاع اللائم بين ليبيا 

ضايا بحر النما  اهتم ت ومالطا هن  تح ي وما ل جرل اللار  بينهما، وهن  ناروا لل
ووذا  .(1) ضمنا  مفهوم االمت ا  الطبين  كأساس لحق ال ولة الساح ية ه ا جرفها اللار 

الحلوق  خال  منما سيتضح  . ووورت ه ي  اتفاقية ا مم المتح ، للانون البحارما هب  
ةالث للانون البحار التفاقية ا مم المتح ، ال وفلا  ل  و  الحبيسة والمتضرر، جغرافيا الملرر، 
 ي  : كما 1982
 

نتبر وذا الحق ويُ  (؛87حرية المالحة والمفهومة من الفلر، الةانية من الما ، )الحق ف   -1
من أق م الحلوق والحريات الت  تم االهترال بها ل  و ، وذلك هن ما صارت بين جميع 

 نتبر، كما أن  يُ أو اتصالها المبانر بالبحار ال و  بغض النار هن مواقنها الجغرافيا
 أو الحريات بلية لممارسة التوص  ب ون  مكنيُ  ال ،حق أساس  وجوور  لجميع الننوب

  .الننوب بين المتبا لة الو ية النالقات لتطويرفهو السبي   .البحار من الستفا ،

 "؛1( فلر، "78حرية التح يق، حسب الما ، )الحق ف   -2

 

                                              
-276ل: المرجع السابق. ل. .لدول الحبيسة وحقوقها في المناطق البحريةا هب  الرؤول جا  حسين هيوش. -(1)

277. 
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( فلر، 79لنل الما ، ) ابيب المغمور، وفلا  حرية وضع الكابالت وخطوط ا ن الحق ف  -3
"1". 

لجميع  "ه ا أن: (238اجراج البحث الن م  البحر ، وفلا  لنل الما ، ) الحق ف  -4
ال و  بغض النار هن موقنها الجغراف ، ول منامات ال ولية المختصة الحق ف  

كما تنل اجراج البحث الن م  البحر ، رونا  بمراها، حلوق وواجبات ال و  ا خرم 
تاح ل مجاور من ال و  غير تُ  ":ه ا أن "؛3( فلر، "254والما ، ) ،"ه ي  وذه االتفاقية

ه ا ط بها فرصة  هاله، بناج  رافيا  المنار إليها أالساح ية وال و  المتضرر، جغ
 مية، ف  منروع البحث الن م  البحر االنتراك ك ما كان ذلك ممكنا  من الوجهة الن 

 ."خبراج مؤو ين الملترح هن طريق

 ؛(1) حماية البيئة البحرية -5

 ا حكام لنموم نارا   نها هامة،ا ج ر من غيروا بوصفها بأاالتفاقية الج ي ، ن  تُ و 
ماية   زمة  طرافها،ن  بمةابة مبا ئ توجيهية مُ والت  تُ  بها، تجاج الت  ومن ةم فص  ت الح 

البحرية، سواج كانت أننطة آتية من البر لك  نوع من أنواع الُم وةات الت  تطرأ ه ا البيئة 
أو أننطة ناتجة هن استكنال واستغال  البحار الخاضنة أو الخارجة هن الوالية الوطنية 

 . (2) ل  ولة الساح ية، أو من الجو أو من خالل 

  من ناام ح يث، ق   1982فضال  هما قررت  اتفاقية ا مم المتح ، للانون البحار  
اهتبرت  ال و  الحبيسة إلا ح  ما تنويضا  لها هن  ووو ما .(82)نصت ه ي  الما ، 

نير كذلك إلا ال ور الذ  ت نب  المنامات غير الحكومية ف  ونُ  موقنها الجغراف  السيئ.
اللضايا المرتبطة بالبيئة البحرية، والت  كان لها  ور مبانر أةناج اجراج المفاوضات حو  

                                              
 ."ال و  م زمة بحماية البيئة البحرية والحفاا ه يها "( من االتفاقية الج ي ، ه ا أن:192تنل الما ، ) -(1)

مصر:  .حرية من التلوث في التشريعات الدولية والداخليةحماية البيئة البهب ه هب  الج ي  هب  الوارث.  -(2)
 .97. ل.2006اإلسكن رية، 
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ومن بين المنامات غير الحكومية المهتمة بالبيئة  البيئة. ابرام االتفاقيات ال ولية لحماية
البحرية المركز ال ول  ل راسات سياسات السواح  والبحار، اتحا  البحر المتوسط لحماية 

، منامة السالم السالحل البحرية، الصن وق ال ول  لحماية الطبينة
 .Greenpeace"(1)"ا خضر

في العمود المائي وباطن  سة والمتضررة جغرافياالحبي الفقرة الثانية: التزامات الدول
 البحر لمنطقة الجرف القاري.

نكر أح  من الفلهاج أو من  و  المجتمع ال ول  ما ل  و  الساح ية من حلوق لم يُ   
ل جرل  " Genèveه ا الجرل اللار ، وق  تناولت وذه الحلوق ك  من اتفاقية جنيل " 

ومن  .1982مم المتح ، للانون البحار ، واتفاقية ا (2) ، ف  الما ، الةانية1958اللار  
، فتتمة  ف :" حماية االلتزامات الت  تلع ه ا هاتق ال و  الحبيسة والمتضرر، جغرافيا

ف  النمو  المائ  الملرر، مارسة جميع حلوقها البيئة البحرية والمحافاة ه يها، كما ت تزم بمُ 
 1982 ، واتفاقية ا مم المتح ، للانون البحار"Genève"التفاقية جنيل وفلا  ل جرل اللار  

ف  ا   وذلك طبلا  ل ليو  واالنتراطات الت  ح  تها النصول والموا  السالفة الذكر.
باهتباره امت ا ا  طبينيا   ،االهترال ال ول  ل  ولة الساح ية بحلوقها ه ا الجرل اللار 

استكنال بغرض  ،ا ا  لهذه الطبينةبانر ه ي  س طاتها واختصاصاتها استنإلق يمها. تُ 
 .(3)الكامنة ف  قاع وباطن البحر ،الةروات المن نية واستغال 

 
                                              

نرل بموقفها التاريخ  فتُ  ،البيئة هن الم افنة المنامات أبرز من نها و افها بأ وتنتهر منامة السالم ا خضر وفلا   -(1)
ممة ة   هرض البحار والمحيطات. وو  فالنووية الملامة  تجاربهاف  ت ك المواجهات مع الس طات الفرنسية لوقل 

فريليا 44ف    . ولة ف  أوروبا وأمريكا وآسيا وا 

  .1958( من اتفاقية جنيل 2الما ، ) ووو ما هبرت هن  -(2)

الدولية الممتدة عبر  النظام القانوني الستغالل الثروات المعدنية الممتدة عبر الحدود. كام  همارهأسامة محم   -(3)
 .39ل. . 1981، :  ار النهضة النربية. اللاور،يةالحدود الدول
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 . المنطقة الدوليةعالقته بالجرف القاري و  ازدواجيةالمطلب الثاني: 

 ساوم ف  تحليق ناام اقتصا    ول  ها  و ال الت  يجب أن تُ من بين ا إن 
وت بير موار وا لصالح البنرية جمناج، وخاصة ومنصل؛ و  جن  البحار والمحيطات 

 ولة  40سواج كانت  وال  ساح ية أو  وال  حبيسة، فيوج  حوال   ،مصالح ال و  النامية
م يون نسمة، وو  منامها  و  نامية غير ساح ية  350غ تن ا  سكانها أكةر من نامية يب ُ 

 . (1)ال تستفي  من استغال  البحار
من خال   ،ساح ية الحبيسة منها والمتضرر، جغرافيا هت ال و  غير ال كما

مم لمؤتمر ا  ،أهما  ال ور، الةالةة إلا اص ار اهالن خال  ،77مجموهة ال و  الا 
وخاصة ال و   ،طالب في  باهترال جميع ال و  كافةالمتح ، الةالث للانون البحار، تُ 

باالنتراك ف  الةرو،  ،ذلك بحق االسهام ه ا أساس الن الة وه م التمييز ف  ،الساح ية
ا م  م   .(2)فيما وراج ح و  البحر االق يم  ل  و  الساح ية ،الكامنة ف  قاع البحار والمحيطات

هن طريق وضع آليات ُتوفر المنافع هن طريق  ،جن  ال و  الحبيسة ُتطالب بتلاسم المنافع
 .(3) نوب من تلسيم ها   لمنافع البحار والمحيطاتتمكين النُ 

لتابنة ا ،ر الذ  جن  ال و  الحبيسة من خال  مفوضات لجنة قاع البحارا م
طالب بحلوق ه ا منطلة الجرل ، تُ 1982 مم المتح ، الةالث للانون البحارلمؤتمر ا 

                                              
 .68.المرجع السابق. ل .تقرير اللجنة العالمية المستقلة للمحيطات: البحر مستقبلناماريو سوارش.  -(1)

المجلة المصرية للقانون . «هن تلرير  هما  ال ور، الةالةة لمؤتمر ا مم المتح ، للانون البحار »مفيا  نهاااب.  -(2)
 .321. ل. 1975، 31، مج   دوليال

 .18.. لنفس . المرجع تقرير اللجنة العالمية المستقلة للمحيطات: البحر مستقبلناماريو سوارش.  -(3)
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ووو ، (2) ، من خال  اقتراحاتها المل مة لت ك ال جنة(1) اللار  ل  و  الساح ية المجاور، لها
 ساح ية أو غير ساح ية المناركة النالمية لجميع ال و ق حلو ما يست ه  من جهة ةانية 

 ف  منطلة أهال  البحار، الت  ُتمة  تراةا  منتركا  لجميع البنرية.
ن الجرل وأوج  النب  واالختالفات بي ،الحلوقوذا ستلتصر  راستنا ه ا بيان ف  و 

 التالية:  الفروعاللار  والمنطلة ال ولية، وذلك من خال  
  .المنطقة الدوليةالجرف القاري و : أوجه الشبه بين لالفرع األو

 مكن حصر أوج  النب  بين المنطلتين ف  النلاط التالية:يُ حيث 
نطاق بيئة بحرية واح ، يجمنهما ف  من الناحية الجغرافية فإن المنطلتين تلنان   -1

 .(3)خصائل متن  ، 
 ولية، وا مر كذلك ال يجوز     ولة أن ت ه  السيا ، ه ا جزج من المنطلة ال  -2

بالنسبة ل مياه الواقنة  اخ  ح و  ال ولة الساح ية، فإن الحق ف  السيا ، قاصر 
م باستكنال ذا لم تلُ إ أنها وو  حلوق خالصة لها، أ  .(4) ه ا ال ولة الساح ية

 ون  ،وم بهذه ا ننطةفال يجوز  ح  أن يلُ  ،واستغال  الموار  الطبينية بنفسها
  من ال ولة الساح ية.موافلة صريحة 

 

                                              
" وو   ولة ساح ية مع ال و  الحبيسة، وكان ذلك من خال  منروع تل مت MALTAتناطفت  ولة مالطا "  وق  -(1)

( 93منطلة الموار  بالنروط الت  تتط بها ال ولة الساح ية مع مواطنيها. الما ، ) ب  والذ  يخو  ل  و  الحبيسة ارتيا 
 .UN Doc.A/Ac.138/Sc.11/L.34الفلر، الةانية من منروع مالطا. انار: وةيلة ا مم المتح ،. رقم: 

 .A/Conf.62/C.2/L.39وةيلة ا مم المتح ،. رقم:  -(2)
 ةأطروحة مقدمانون  ل جرل اللار :  راسة تطبيلية ه ا منطلة الخ يج النرب . ران  فهي  محم  المر . الناام الل -(3)

 .206. ل.2009. جامنة اللاور،: ك ية الحلوق، لنيل شهادة الدكتوراه

. المرجع السابق. النظام القانوني للجرف القاري: دراسة تطبيقية على منطقة الخليج العربيران  فهي  محم  المر .  -(4)
 .207ل.
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إمكانية تطبيق ناام قانون  موح  ف  جزج منترك من المنطلتين، وو  المناطق   -3
بين ال ولة الساح ية  ،وج  بها مكامن نفطية أو غازية منتركةالمت اخ ة والت  يُ 

والس طة ال ولية، مع أولوية ال ولة الساح ية ف  الليام باستغال  الةروات المت اخ ة 
 .(1) طلةالمنف  

ن  ةأحلية ال ولة الساح ية ف  استغال  الةروات الطبيني  -4 ف  أ  من المنطلتين، وا 
كما أن ل  و  الحبيسة والمتضرر، جغرافيا  كان وفق ناامين قانونيين مخت فين.

حيث تخضع امكانية  إجراجات.ه ا  ولكن بناج   ،امكانية استغال  ت ك الةروات
أو تكمن االستفا ، من  ،افلة ال ولة الساح يةاستغال  ةروات الجرل اللار  لمو 

ل س طة  ل مها ال ولة الساح ية  تُ تال ،السنوية خال  المساومات والم فوهات
ف  المساحة الت  تزي   ،ناير استغاللها ل موار  غير الحية ل جرل اللار  ،ال ولية
اتفاقية   ، ووو الناام الج ي  الذ  استح ةت(2)مي  بحر  ل  و  الساح ية 200هن 

أما بالنسبة ل منطلة  ( منها،82ف  الما ، ) ،1982ا مم المتح ، للانون البحار 
ال ولية فإن الس طة ال ولية و  الراه  الرسم  ف  توزيع الفوائ  والنوائ  من 

 التن ين واستغال  المنطلة ال ولية.

                                              
المرجع السابق. . التنظيم القانوني الدولي الستكشاف واستغالل ثروات الجرف القاريوانم محم  محب هالمة.  -(1)

 . 347ل.
 ولة، حو  حق ال و  الحبيسة ومنها ال و   22حيث تل مت مجموهة ال و  الحبيسة ممة ة ف  مجموهة الا  -(2)

مفاوضات الت  جرت  اخ  لجنة قاع البحار، والت  تُنل ه ا المتضرر، جغرافيا بن   من االقتراحات؛ وذلك أةناج ال
توزيع الموار  المن نية ف  مناطق الجرل اللار  ه ا أساس ها  ، والمساومة ف  استكنال واستغال  الموار  غير 

 ية. غير الحية الكامنة ف  المنطلة المجاور، ل  و  الساح ية، وذلك من خال  ترتيبات ةنائية بينها وبين ال و  الساح
أن وذا االقتراح وج  اهتراضا  من ال و  الساح ية، والت  كانت من ال و  النامية منها " غانا"، " كينيا"، " باكستان" 
ووو ما أ م إلا انلسام ف  اآلراج بين ال و  النامية حو  وذا االقتراح. انار: المحاضر الرسمية لمؤتمر ا مم 

 .255-244ج   الةان . ل. ل: المتح ، الةالث للانون البحار. الم
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ارسة ف  مم ،أحلية جميع ال و  كانت ساح ية أو حبيسة أو متضرر، جغرافيا  -5
ر، والت  من ص، ف  اللانون ال ول  النرف  واللانون المنار الحريات التل ي ية الملر 
وخطوط ا نابيب المغمور، وحرية  وم  الكابالتالتح يق، أومها حرية المالحة و 

اقامة الجزر االصطناهية وغيروا من المننآت المسموح بها بموجب اللانون 
وذه  مارس كافة ال و وتُ  .ث الن م  البحر ، وحرية البح(1)ال ول ، وحرية الصي 

ووو ما  .المتضرر، جغرافيا أو بما فيها الحبيسة الحريات وفلا   حكام اللانون ال ول 
 .(2) (87ف  الما ، ) 1982أك ت ه ي  اتفاقية ا مم المتح ، للانون البحار 

اض الس مية استخ ام البحر وقاع البحر ف  المنطلتين لألغر  من أوج  النب  أيضا    -6
 لنصول قانون اتفاقية البحار وتطبيلا   ،لمبا ئ اللانون ال ول  فلط، وذلك وفلا  

1982. 

  .منطقة الجرف القاري والمنطقة الدولية: أوجه االختالف بين الفرع الثاني

 ة الجرل اللار  والمنطلة ال وليةمنطلبين  ،ف  الجانب اآلخر يوج  ه ، اختالفات 
ولل  اخت فت ال و  المنتركة ف  مؤتمر ا مم المتح ،  ،المنترك لإلنسانية مة  التراثالت  تُ 

ن كان وذا الخالل من الناحية الفنية ا  حو  تح ي  الجرل اللار ، و  1982للانون البحار 
ب اية  ينن  من ناحية أخرم ،، وذلك بُحكم أن الح  الخارج  ل جرل اللار (3)ل  ما يبرره

النامية سواج  مة  مجا  بحر  منترك لجميع ال و انون ، وو  تُ لمساحة بحرية لها تنايم ق

                                              
وق  ابرمت اتفاقيات  ولية بلص  تنايم الصي  ف  أهال  البحار، أومها اتفاقية جنيل ل صي  والمحافاة ه ا الموار   -(1)

 .1958الحية  هال  البحار 

 .السابق. ل. المرجع حقوق الدول الحبيسة والمتضررة جغرافيا في القانون الدولي للبحارمحم  مصطفا يونس.  -(2)
108. 

الدولي  التعاون الدولي بين الدول الحبيسة والدول الساحلية بين القانون هب  الرؤول جا  حسين هيوش. -(3)
 .261.. المرجع السابق. لوالشريعة االسالمية
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. ة البحر النال نلطة لب ايوو   متضرر، جغرافيا أو  وال  متل مة. ساح ية أو حبيسة،كانت 
مكان من ه م التوسع نحو االمت ا  اللار ، بنكس كانت ال و  الحبيسة تسنا بل ر اإلوق  

 من خال  النلاط التالية: مكن سر وايُ  والت  ،ال و  الساح ية
تب أ من حيث تنته  الح و  اإلق يمية  ،فمن الناحية الجغرافية ح و  المنطلة ال ولية - (1

ن  ، لتنم  بذلك باق  البحار والمحيطات، وو  كما أس فنا تُ ةلمياه ال و  الساح ي
بمننا قاع البحار والمحيطات خارج ح و  الوالية  أكبر المساحات البحرية.

 ة ل  ولة الساح ية.الوطني

إن منطلة الجرل اللار  تخضع لسيا ، ال و  الساح ية  ون منازع، خاصة فيما  - (2
يتن ق باستغال  الةرو، فيها، مع االلتزام باحترام الناام اللانون  ل مياه أهاله والحيز 

وخطوط  ،وحلوق ال و  ا خرم من حرية المالحة واحترام م  الكابالت ،الجو 
بينما حلوق ال و  بما  ف  وذه االتفاقية. رل ناام اللانون  الملر  لا  طب ،ا نابيب

ف  المنطلة  الحبيسة والمتضرر، جغرافيا، النامية منها والمتل مة النموفيها ال و  
ال ولية متساوية، تخضع ل ضوابط والمنايير المح  ، ف  الجزج الحا   هنر من 

 .(1) صالحيتهاضنها الس طة وفق االتفاقية والمرفق الةالث، واللواه  الت  ت

 كما أن ناام الجرل اللار  يتر   بين واقنين وما: 
لتجاوز ذلك االمت ا  ح و  البحر  نارا   ،أن  يمت  تحت مياه و  ف  ا ص   ولية أ/  

هن  ممارسة ال ولة  ،اإلق يم ، وأن  الب  أن توضع وذه الحليلة ف  الحسبان
 الساح ية لس طاتها.

 
 

                                              
رجع السابق. . المالنظام القانوني للجرف القاري: دراسة تطبيقية على منطقة الخليج العربيران  فهي  محم  المر .  -(1)

 .208-207ل: ل.
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التصال  بالناطئ، ووو ما  لك االمت ا  ل  هالقة قوية بال ولة الساح ية نارا  أن ذ ب/
 .(1) ال و أكسب ال ولة الس طات االستةنائية هن بلية 

فـي أعـالي البحـار علـى ضـوء والمتضـررة جغرافيـا حقوق الـدول الحبيسـة  المبحث الثاني:
 قواعد القانون الدولي.

فاا  مااوا ه ماان  1982المتحاا ، للااانون البحااار جاااج الجاازج السااابع ماان اتفاقيااة ا ماام 
والااذ  تناااو  فياا  منطلااة أهااال  البحااار، وقاا  تبااين ماان خااال  االتفاقيااة  (120)حتاا  (86)

حااو  ا حكااام واللواهاا  التاا   ارت بنااأن  والتاا  لاام ، والمناقنااات التاا  حااا  بهااا المااؤتمر
أهاال  البحااار فاا  االتفاقيااة ، بحكاام أن ت اك اللواهاا  وا حكااام المتن لااة بطااويال   تساتغرق وقتااا  

 الج ياا ، ماااو  إال تكاارار ل لواهاا  وا حكااام الااوار ، فاا  اتفاقيااة جنياال بنااأن أهااال  البحااار
لج ي ، ه ا أن أهال  ابحيث جاجت قواه  وأحكام االتفاقية  .، مع االختالل البسيط1958

فلا   .وحبيساةالبحار مفتوحة لجميع ال و  ساح ية كانت أو غيار سااح ية، متضارر، جغرافياا 
 .(2) المنروهةأباحت لجميع ال و   ون استةناج كافة أوج  االستنماالت 

والاااذ  يحكااام ت اااك اللواهااا   ،رت ه يااا  االتفاقياااة الج يااا ،والمبااا أ ا ساسااا  الاااذ  هب ااا
ا أقرت  ال و  وتواتر ه ي  النرل ال ول ، وقننت  المناو ات ال ولية ليكون باذلك م  وا حكام م  

ي  ال و  باختالل طبينتها الجغرافياا ساواج كانات سااح ية أو حبيساة أو حتاا ترتكز ه  سن ا  
متضااارر، جغرافياااا، هنااا  ارتيا وااااا المسااااحات البحرياااة التابناااة ل جاااازج الساااابع مااان االتفاقيااااة 

 لضوابط تم وضنها ضامن قواها  قاانون البحاار الا ول  تحليلاا   الج ي ،، ه ا أن يتح   وفلا  
                                              

. المرجع السابق. التنظيم القانوني الدولي الستكشاف واستغالل ثروات الجرف القاريوانم محم  محب هالمة.  -(1)
 .348ل.

الدول الحبيسة وحقوقها في المناطق البحرية بين القانون الدولي والشريعة                هب  الرؤول جا  حسين هيوش.  -(2)
. اللاور،:  ار          للوالية الوطنية للدول، المناطق الخارجة عن الوالية الوطنية للدول المناطق الخاضعة ،ميةاالسال

 .341.. ل2010النهضة النربية، 
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ن خااال  االطااالع ه ااا وااذا الجاازج نلساام المبحااث إلااا مطالااب . وماا(1)ل صااالح الاا ول  النااام
 ةالث و :

 المطلب األول: الحقوق المقررة للدول الحبيسة والمتضررة جغرافيا في أعالي البحار. 

فيهاا جمياع الا و   من المنافع الت  تتمتع بها أهال  البحار كةير، ومتنا  ،، وتتسااو إ
يا أو حبيساة، وتتمةا  ت اك المناافع الاوار ، فا  ساح ية كانت أو غير ساح ية، متضرر، جغراف

 صورتين وما:
أن أهاال  البحااار تمةا  ح لاة وصا  باين الناانوب وا مام فيماا بينهاا ماان  الصـورة األولـى:  

سواج هن طريق الممارات البحرياة والمالحاة فا  البحار، أو  ،خال  نل  االنخال والبضائع
كذا بم  الكابالت وخطوط ا نابيب هبر هن طريق وسائ  نل  أخرم كالتح يق بالطائرات، و 

 أهال  البحار.
والت  تتمة  فا  اساتغال  واستكناال الماوار  الطبينياة الحياة منهاا وغيار الصورة الثانية:   

إلا  هم التنمياة السا مية لالقتصاا  الناالم  الحية الت  تنو  بالمنفنة ه ا الجميع، وته ل 
الا و  بصارل الناار هان التنمياة الناام ة لجمياع  بالتناون ال ول  من أج  ،والنمو المتوازن

 :(2) أج من  موقنها الجغراف 
 تنمية موار  المنطلة.  -1
إ ار، ماااوار  المنطلاااة إ ار، منتاماااة وآمناااة ورناااي ، ماااع مراهاااا، التسااايير الفنااااا    -2

لمباااا ئ الحفاااا  وتجناااب أ  تباااذير وفلاااا   ،لألنناااطة فااا  المنطلاااة بطريلاااة فنالاااة
 الس مية.

 
                                              

 .332.. ل1998. اللاور،:  ار النهضة النربية، القانون الدولي للبحارصالح ال ين هامر.  -(1)
. اللاور،:  ار النهضة النربية، ط في القانون الدولي العام: الكتاب الرابع قانون البحارالوسيسي  إبراويم ال سوق .  -(2)

 .210.. ل2012
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منااركة فا  واذه ا نناطة بماا يتفاق بصافة خاصاة ماع الماا تين توسيع فارل ال  -3
 (.148( و )144)
 تنمية التراث المنترك لما في  صالح اإلنسانية جمناج.  -4
زياااا ، تااااوافر المناااا ن المسااااتخرجة مااان المنطلااااة حساااب الحاجااااة بااااالقتران مااااع   -5

المنااااا ن المسااااتخرجة ماااان مصااااا ر أخاااارم، لتااااأمين اإلماااا ا ات لمسااااته ك  وااااذه 
 . المنا ن

زياااا ، الفااارل لجمياااع الااا و  ا طااارال بغاااض الناااار هااان نامهاااا االجتماهياااة   -6
واالقتصااا ية أو موقنهااا الجغرافاا ، لتنااارك فااا  تنميااة مااوار  المنطلااة ومناااع أ  

 . (1) المنطلةف   ننطةلألاحتكار 
النم  ه ا توفير أسنار ها لة ومستلر،، ومجزية ل منتجين ومنصفة ل مسته كين  -7

مان كا  مان المنطلاة ومان مصاا ر أخارم، وتنزياز التااوازن  ل مناا ن المساتخرجة
 الطوي  ا ج  بين النرض والط ب.

أو بحصااااي ة صااااا راتها  ،حمايااااة الاااا و  الناميااااة ماااان اآلةااااار الضااااار، باقتصااااا وا -8
الناجمااة هاان انخفاااض ساانر مناا ن، أو فاا  حجاام الصااا رات ماان ذلااك المناا ن، 

 طلة.بل ر ما يكون االنخفاض الناتج هن ا ننطة ف  المن
لا الا و  النامياة ا  و  ،مناركة الس طة ف  اإليرا ات ونل  التكنولوجيا إلا المؤسسة -9

 كما وو منصول ه ي  ف  االتفاقية.
 
 

                                              
 .أحكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الوالية الوطنية إبراويم محم  ال غمة. -(1)

 .170. ل.1987اللاور،:  ار النهضة النربية، 
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من المنا ن والس ع  ،أن يكون وناك توازن بين نروط وصو  االستيرا  -10
ف  وضع أفض  مع النروط  ،ا ساسية المستخرجة من المنطلة إلا ا سواق

 لوار ات من مصا ر أخرم.المطبلة ه ا ا
وق  ح   اللانون ال ول  ضوابط وقواه ، هن  ممارسة ال و  ل حريات الملرر، ف  

ل مبا ئ النامة  أهال  البحار، وذلك بأن تأت  متفلة مع مصالح ال و  ا خرم، طبلا  
ذا كانت ال و  الحبيسة ق  تلرر لها حلوقا  ف  أهال  البحار، تم  .(1)ل لانون ال ول  ارسها وا 

بالتساو  مع ال و  الساح ية، إال أن ذلك ليس ه ا اطالق  وال يمنع من وجو  بنض 
 االستةناجات الت  تح  من ت ك الحرية الممنوحة لهذه ال و  ف  أهال  البحار.

اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار  حسب العالي للبحر القانوني الفرع األول: النظام
1982. 

 الت  الطريلة بنفس النال  البحر، 1982 اتفاقية ف  الوار ، للانونيةا اللواه    تح  
 من النال  البحر سلطتُ  الت  الس بية الطريلة وو  ،1958 سنة جنيل اتفاقيةبها    ت ح

تنطبق ا حكام ف  وذا  " بأن ( 86) الما ، نرف تُ  حيث ا خرم، البحرية المجاالت باق 
 البحر أو الخالصة، االقتصا ية المنطلة تنم ها ال ت الالجزج ه ا جميع أجزاج البحر، 

  .(2)" أرخبي ية ل ولة ا رخبي ية المياه تنم ها وال ما، ل ولة ال اخ ية المياه أو اإلق يم ،
 إخضاع، البحار للانون الةالث المؤتمر خال ، الكبرم البحرية اللوم حاولت كما

 انتلالية منطلة" ا ق  ه ا نك تُ  أن أو ل ،النا البحر لناام الخالصة االقتصا ية المنطلة

                                              
مقدمة لنيل شهادة  أطروحة م جمي  ناصر. التنايم اللانون  ال ول  الستغال  الموار  الحيوانية الحية.بسي -(1) 

 .25ل. .المرجع السابق .الدكتوراه
. القانون الدولي إطارالحماية للحدود البحرية والمناطق االقتصادية الخالصة ومنازعاتها في هب  اهلل نور ننت.  -(2)

 .64. ل.2017وفاج اللانونية، االسكن رية: مكتبة ال
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 ف  ونجحت المالحة، مجا  ف  النال  البحر وناام، اإلق يم  البحر ناام بين تزاوج "
 الفلر، ه ي  نصت، خال لناام الخالصة االقتصا ية المنطلة إخضاع تم حيث ا.مسناو
 الت ، ل حريات انتلال أ  الما ، وذه ه ا يترتب ال :" ي   كما( 86) الما ، من الةانية
 ." (58) ل ما ، وفلا   الخالصة االقتصا ية المنطلة ف  ال و  جميعبها  تتمتع

 الفقرة األولى: مضمون حرية أعالي البحار.

الضمانات  راه توفيجات  ف ،ال ولية توالمؤتمراناو  الن مية ملل  سارت مناريع ال
لسفن  و  ساح ية كانت أو غير   لنالالبحر ا  حة فالمحرية ال حترام مب أال ،اللانونية
" قوانين الوالية البحرية ف  زمن  من منروع اولا ، ا مووكذا نصت ال .(1) ساح ية

لضمان " ه ا ، 1926  ور، فيينا سنة  ف  نية اللانون ال ولمالذ  تبنت  جالسالم"، 
لمط لة والمساوا، يجب أن تتمتع جميع ال و  ومواطنيها بالحرية ا ل بحار،االستخ ام الكام  

 . (2)بحثوالنل  واالتصاالت والصناهة وال ،ف  المالحة
 نبإضافتها حريتي ،اممارسته المتاح الحريات تن ا  ف  1982 اتفاقية توسنت حيث

 وف  ، البحر النال  ارستها فمال و  م من حق ك   الت ،ربع التل ي يةريات ا حال اإل
 ما ه ا منها (87) الما ، نصت حيث لحريات،ا وذه لممارسة ح و  ه ، وضنت الملاب 
 :ي  

 حبيسة أو كانتجغرافيا  ،أو متضرر  ساح ية ال و  لجميع مفتوح النال  البحر -1
 اللانون وقواه  االتفاقية، وذه تبنتها الت  النروط بموجب البحار حرية مارسوتُ 

 يروغ الساح ية ال و  من ك  إلا بالنسبة تنم  فيما وتنم  ا خرم، ال ول 

                                              
فرع النشاطات البحرية  ،سالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانونر . ف  البحار رالمرو  أنامةلغيمة فضي ة.  -(1)

 .4. ل.2016وزو: جامنة مولو  منمر ،  . تيز والنشاطات الساحلية

" سنة  Lausanne نال  ف   ورت  المننل ، با" لوزانووو ما أك ه منه  اللانون ال ول ، ه ا مب أ حرية البحر ال -(2)
1927. 
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 المغمور، ا نابيب الكابالت وخطوط وضع حرية التح يق؛و  المالحة حرية :الساح ية
 المننآت من وغيروا االصطناهية الجزر إقامة حرية ؛السا س الجزج بمراها، رونا

 صي  حرية السا س؛ الجزج بمراها، رونا ال ول ، اللانون بموجببها  المسموح
 رونا   الن م ، البحث حرية الةان ؛ الفرع ف  نةالمبي النروط بمراها، رونا   ا سماك،
 .هنر والةالث السا س الجزأين بمراها،

 ال و  لمصالح الواجبة المراها، إيالج مع ال و ، جميع قب  من الحريات وذه مارستُ  -2
 ه ي  تنل لما الواجب االهتبار وكذلك النال ، البحر لحرية ممارستها ف  ا خرم

 .المنطلة ال ولية ف  با ننطة يتن ق مافي حلوق من االتفاقية وذه
 البحر حرية ه ا المفروضة الليو  تن   وو ،الما ، وذه ف  االنتباه ةيريُ  ما إن 
 مع " هبار، تتضمن الفلرات من الن ي  إن حيث الساح ية، ال ولة حلوق ه ا حفااا   النال 
 الجرل تن و الت  المياه ف  سيا ية لحلوق الساح ية ال ولة ممارسة الليو  وذه ومن ،"مراها،
 االصطناهية الجزر إنناج ف  حلها ف  تتمة  والت  مي ، 200 يتجاوز حين اللار 

جراج والمننآت  البيولوجية الموار  ه ا المحافاة وواجب وناك، الن م  البحث المخت فة، وا 
  .(1) النال  البحر ف 

 السفن مطار ، حق، ساح يةال ل  ولة ل بحار ال ول  اللانون لرخ   الص   وذا ف  
 ف  المفنو  السارية الوطنية اللوانين السفن وذه خرق حالة ف  النال ، البحر حتا ا جنبية

 الساح ية ل  ولة الترخيل برريُ  وما. اإلق يميةتها لسيا  الخاضنة البحريةالمجاالت 
 وذه ا  ف   ،المطار  أن وو النال ، البحر ف  السفن لحصانة النامة اللاه ، هن بالخروج
 الممكن من كان أو - ب أت الت  اللانونية، لواليتها ال ولة لممارسة استمرارا نتبرتُ  الارول

                                              
حق المطاردة الحثيثة في البحر العالي دراسة على ضوء اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار حسن خطاب .  -(1)

 .167. ل. [ت ب.] ،1982
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 صيانة أج  من ضرور   وكسُ  ووو إق يمها،  اخ  - ا جنبية السفينة فرار لوال تب أ أن
 .(1) االق يمية مياوها ه ا حلوقها

من  ،(27)ا ، مه ا ال  نون ال ولنة اللاجمن تن يق ل ،امسةخالفلر، ال  ور  فو  
ب أن تكون منامة ج، أن ك  حرية ي رية البحر النالحتن لة بمال، 1956منروهها لسنة 

نامة مووكذا فإن اللواه  ال بها.التمتع  ق ل حص حة ك  من يمل ،ارسما أن تُ هإذا أري  ل
ارستها مضمان ما  ل إلهبل ر ما ت  ،تليي  حرية البحر النال ا ل إلهت ال  ،ل بحر النال

ه ا اهر السفن  ،اهارسة سيا تمم  وهة ال ولية، ومراها، حق ال و  فجمص حة الممل
طار ، محق ال  يتمة  ف ،ختصالأن وناك استةناج يلع ه ا وذا اال إاله مها.  ترفع  الت
  .البحر النال  ةيةة فحال

 .البحار أعالي ممفهو من  موقع الدول الحبيسة والمتضررة جغرافيا: الثانيةالفقرة 

 إلي  ناريُ  بني ، ولزمن البحار بأهال  نرليُ  ما أو المفتوح البحر مفهوم كان
 ستغ يُ  كمجا  ب  االوتمام ب أ الوقت مرور ومع، فلط والنل  بالمواصالت مرتبط كمي ان
وبفن  التطور الذ  نه ت  البحار ه ا مر المراح  التاريخية، بحيث تطورت من  .ل صي 

 قاع البحار والمحيطات.من نية ف  ا كمواصالت، وصي  وةروات ةالث زواي
 اسم هايه  أط ق من فمنهم البحار، أهال  تسمية ف  اللانون رجا  اخت لوق  

 تسمية اهتم ت ا غ بية أن إال .رالحُ  والبحر ،النام لبحراو  ،المفتوح والبحر ،النال  البحر
 .(2)النال  البحر

                                              
(1)-  Higgins de étrait tion de la Le droit international de la mer. Traduc C.J.Colombos.

nouvelle. du édition and Colombos :" The International Law of the Sea ". Paris      

Pedone, 1952. p.10.                                                                                                                      
النمال ،  اللطب  المحيط الهن  ، المحيط الها  ، المحيط ،ا ط س  المحيط  :و النالية بحارل  الرئيسية المناطق -(2)

    البحر النما ، بحر: المةا  سبي  ه ا منها ه ي ، بحار المحيطات وذه هن تتفرعو .الجنوب  اللطب  المحيط
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النال  تناولت الطبينة اللانونية ل بحر  ،اريات مهمةث نوناك ةالأن  نير ه اونُ 
 Res communis نتركما  المونارية ال ،Res nullius ما  ب ون السي النارية  وو 

نار   ر "نتبويُ  . Thèorie du domaine puplic international  و ل ك النام مونارية ال
ن    ،Res nullius ب ون سي  الما  ،ترم أن البحر النال  من أنصار النارية الت "روسو
فإن البناج المستل  ل تراث  " يبو "حسب الفلي  و  .نتركة ل  و مخاضع ل سيا ، ال رغي

  .(1) الليام ه ا مب أ ه م الم كية يفترض أساسا   ا  منل  ا  ناامالمنترك لإلنسانية يست ه  
  هن  ك  سيا ، ينف ،كمجا  لمناوراتها النسكريةاستنمال   اوج ال و  إلجكما أن ل

ل بحر النال  بواسطة جهاز  جماهيا   إلا أن نارية الما  المنترك تفترض ت بيرا   باإلضافة
 .(2)مركز 

 Rescommunis منتركا   ماال    ،ت البحر النالر اهتب  ومن أبرز مؤي   النارية الت    
ا الطبينة من خ لته  الت ،نياجمن ا   الذ  يرم بأن البحر النال "،روسيوسج"الفلي  وو 
 الطبينة وال ا، فالهب الت  خ قلة حاافا ه ا الحب أن يُ جنترك، لذا يمال االستنما  أج 

  .(3)   البحر النالباحتال نترك يسمحانمال االستنما 
 جورج"حيث يرم  . وليا    كا هاما  مُ   ،أما النارية الةالةة فتجن  من البحر النال

 اك النام نتجت هن ضرور، اجتماهية تسنا إل مُ أن مؤسسة ال ،صاحب النارية" سيل

                                                                                                                                             

 بحر ا حمر، البحر ا  رياتيك، ربح تيرانا، بحر ليجوريا، بحر الب طيق، بحر ،اإليرلن  البحر  االنج يز ، =
  أوخوستك... إلخ. بحر بحر الكاريب ، المكسيك، خ يج السنغا ، خ يج الصين،

سالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في بسنو  ح يمة. مفهوم اإلنسانية وتطبيلاتها ف  اللانون ال ول  النام. ر -(1)
 .65. ل.. المرجع السابقالقانون العام

 .114. ل.المرجع السابق ".العربية البحرية والمشكالت للبحار الدولي القانون . او  محم  ننمالم هب  -(2)

، النرب  الفكر  ار مصر: .1ج. .البحري" الصيد - البحرية المالحة -العامة المبادئ"البحار قانون الننان . إبراويم -(3)
 .194. ل.1985
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خصل نترك أو تُ مستنما  الن  لالتُ لاصة خ كية المنأم هن المت باالمجال جن  بنض
  .بوضع ناامها اللانون  ننمالنام ل مجتمع ال رافق النمومية، ويتك ل اللانونمال رلسي

 خط وراج اقعالو  المحيط من الجزج ذلك" :أن  ه ا النال  البحر لنر  يُ  كان وق 
 ل بحار ال ول  اللانون منالم اتضاح مع . ولكن"من  مسافة وه ا الساح  طو  ه ا ممت 

 اتفاقية من ا ولا الما ، هرفت  وق  .أ ق بنك  تتح   التنريل وذا منالم أخذت الح يث،
 اإلق يم  البحر ف  ت خ  ال الت  البحر أجزاج جميع" :أن  ه ا ،1958 لسنة البحار قانون

  .(1) "ما ل ولة ال اخ ية المياه وأ
  اإلق يمح   م م البحر ف م يُ  ،ناب ه ا وذا التنريل أن  لم يكن  قيلا  إال أن ما يُ 

 والفضاج، البحاروباطن قاع ح   ا جزاج ا خرم المتمة ة ف  قاع وم م اتساه ، كما لم يُ 
، ف  ما تها 1982لانون البحار حتا ابرام اتفاقية ا مم المتح ، ل الجو  الذ  ين وه والمياه.

 ال الت  البحر أجزاج جميع ه ا الجزج وذا أحكامالت  نصت ه ا أن:" تنطبق  (86)
 ال أو ما، ل ولة ال اخ ية المياه أو اإلق يم  البحر أو الخالصة االقتصا ية المنطلة تنم ها
 ل حريات إنلال أ  ا ،الم وذه ه ا يترتب وال .(2) أرخبي ية ل ولة ا رخبي ية المياه تنم ها
 ."الخالصة االقتصا ية المنطلة ف  ال و  جميع بها تتمتع الت 

 من الناسنة المساحاتنير إلا أن وناك من الفلهاج من هرفها بأنها:" ت ك كما نُ 
 .(3)ال ولية" ل مجموهة والمم وكة الساح ية، ل  و  اإلق يمية البحار وراج فيما الواقنة المياه

ال و  المتضرر،  وأ الساح ية ال و  ه ا فلط ليس محصورا   البحار بأهال  اعاالنتفه ا أن 

                                              
 .395المرجع السابق. ل. .للبحار الدولي القانون محم  الحاج حمو . -(1)

. القانون الدولي إطارالحماية للحدود البحرية والمناطق االقتصادية الخالصة ومنازعاتها في هب  اهلل نور ننت.  -(2)
 .64ل. المرجع السابق.

 حارالب لقانون المتحدة األمم اتفاقية ضوء في دراسة "البحار أعالي في الصيد مشكالت .الهوار  محم  اهلل هب  -(3)
. مصر: "البحار أعالي في للصيد قانوني تنظيم وضع بغرض الصلة ذات األخرى الدولية االتفاقياتو  1982 لعام

 .14. ل.2009 ار الجامنة الج ي ،، 
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، رغم البحار بأهال  تنتفع أن ف  الحق أيضا   )الحبيسة( الساح ية غير ل  و  ولكن جغرافيا،
زا   الحق ب  انها. ووذا ه م تحم  سفن تسيير حلها من وأصبح موقنها غير الموات .

 ما الفتر، ف  ا مم بملر المننل ، ا ولا ال ور، من ب ج   ال ورات من الن ي التأكي  ه ي  ف  
 ا مم اتفاقية هن  تمخضت الذ  المؤتمر لنل  وصوال   1973. سبتمبر 15 و 03 بين

  .(1) منها (90)ف  الما ،  1982 سبتمبر  10ف  بجامايكا البحار للانون المتح ،
جغرافيا المترتبة على مبدأ حرية أعالي الفرع الثاني: حقوق الدول الحبيسة والمتضررة 

 البحار.

 نتبر أهال  البحار كمساحة بحرية، مفتوحة لجميع ال و  سواج كانت ساح ية أوتُ 
 الذ .غير ساح ية ف  وضع بحر  متميز أو غير متميز جغرافيا، كال و  المتضرر، جغرافيا

 ترم ال أنها كون ،البحار قانون ف  سيكيةالالك تالمجاال ف  حلوقها تةبتُ  أن ه يها كان
 تالحريا ه ا المحافاة ضرور، وترم، الوطنية السيا ، م  من تجنيها فائ ، أو منفنة أية

 ال و  مصالح مع فيها تلاطنت الت  النلطة وو  ،سيك الالك البحار قانون ف  الموجو ،
  .(2) الكبرم ةالبحري

ه ا وذه الحلوق، وف   1982نل اتفاقية ا مم المتح ، للانون البحار جاج ق  و 
لما  ملاب  ك  حق يلع التزام ه ا ال و  الحبيسة هن  ممارستها ل حق الممنوح لها، طبلا  

أهال  البحار مفتوحة لجميع ال و ، ساح ية  أن «  :نصت ه ي  االتفاقية الج ي ،، ه ا
كانت أو غير ساح ية، وتمارس حرية أهال  البحار بموجب النروط الت  تبينها وذه 

                                              
 1958جنيل من اتفاقية  4ل ما ،  طبلا   ، وتأك 1921أفري   20والذ  أك  ه ي  بيان " برن ونة" المؤرخ ف :  -(1)

 لنال .االمتن لة بالبحر 

)2(-Laurent Lucchini; Michel Voelckel. Droit De La Mer. Les Etats Sans Littoral Et Les 

Etats  Géographiquement Désavantages. paris: pedone, 1996. p.513. 
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االتفاقية وقواه  اللانون ال ول  ا خرم وتنم  فيما تنم  بالنسبة إلا ك  من ال و  
 الساح ية وغير الساح ية ه ا:

 :حرية المالحةوالمتضررة جغرافيا في  منها حق الدول الحبيسة -1

 الحربية ،(1) والنامة الخاصة السفن أنواع جميع تسيير ف  الحق المب أ وذا يتضمن 
 هسكريا   أو تجاريا   كان غرض و   باطنها ف  أم المياه سطح ه ا سواج بية،الحر  وغير منها
 ةوبلي   المالحة حرية بين التوفيق و  النامة اللاه ، وذه من والغاية .إلخ...ه ميا أو ا  سياسي و

 ب  تسمح الذ  بالل ر إال ا خرم، ه ا إلح اوا أفض ية إهطاج  ون ،النال  البحر حريات
 المتن لة( 87) الما ، من ا ولا الفلر، ف  الوار ، ل لاه ، تكم ة إال ماو  ه ،واللا ،النصول

  .البحار أهال  بحرية

 ف  المستلر، الحق استنما  ف  التنسل ه م للاه ، هم ية نتيجة اللاه ، وذه نتبرتُ  
 حلوق انتهاك إلا ؤ  يُ  التجاوز وذا  ن تجاوزه، يجوز ال حق ف ك ، (2) ال ول  اللانون
لا اآلخرين  .ال ولية النالقات ف  الفوضا وا 

 سواج كانت ساح ية أو غير ساح ية ال و  جميع ه ا المالحة حرية مب أ منعي  و 
 المتفلة ت ك غير ،ه يها منينة قواه  فرض أو ال ولية، المالحة طريق ف  هراقي  أية وضع
 مروروا هن  السفن اه  رسوم أو ضرائبأية  فرض حق  ولة  ية وليس  .ال ول اللانون مع
 أوامر أية ه يها م  تُ  أن أو الغير، سفن ه ا قضائية س طة أية لها وليس .النال  البحر ف 

                                              
غير  أم كانت يةساح   ولة لك  " :أن  ه ا ، 1958لنام النال  بالبحر المتن لة "جنيل "اتفاقية من( 4) الما ، تنل -(1)

 ."ه مها تحت النامة البحار ف  سفنا   تسير أن الحق ساح ية،

" تف  ال و   1982 لسنة البحار قانون اتفاقية من( 300) الما ، ه ي  نصت ق، حيثالح استنما  ف  التنسل ه م -(2)
الوالية والحريات المنترل بها ا طرال بحسن نية بااللتزامات، الت  تتحم ها بموجب وذه االتفاقية، وُتمارس الحلوق و 

 ف  وذه االتفاقية، ه ا نحو ال ُينك  تنسفا  ف  استنما  الحق". 
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غير (حبيسة  أو كانت ساح ية  ولة، لك . كما أن  (1) االحترامات تل يم ه يها تفرض أن أو
 .(2)البحار أهال  ف  ه مها ترفع سفن تسيير ف  الحق ،)ساح ية

 الت  الخاصة، اللانونية موالةانية ا حكا ا ولا االتفاقيتين وضنت الحق وذا تأكي ول
والذ  يتم ف  صور، اتفاقيات  .(3) بالبحر ا خير، وذه اتصا  ه س  تُ  أن الحبيسة ل  و  تكف 

 .(4) تبا ل  أساس ه ا إق يمها ف  المرور حق ه ا الحصو  بغرضمع ال و  الناطئية 
يجوز أن تتن م استخ ام أهال  البحار كمي ان ل تحضير  وبالطبع فحرية المالحة ال

  .(5) لالهت اج ه ا سالمة وأمن المجتمع ال ول 
 حرية صيد األسماك: الحق في  -2

 الفلي  نتبر من المبا ئ والحلوق التل ي ية المنترل بها منذ هه حيث يُ 
 ومنملة ي ةطو  مناقنات بن ، و لجميع ال و  الساح ية منها وغير الساح ية "جروسيوس"

 الحية الموار  اوالمحافاة ه  ل صي  اللانون  التنايم حو  1958 "جنيل" مؤتمر خال 

                                              
 .428. المرجع السابق. ل.للبحار الدولي القانون محم  الحاج حمو . -(1)

تكون  ولة قب  أن تنترل لها بحلها ف  رفع ه مها ه ا سفنها، كانت ال و  الحبيسة ت جأ إلا رفع ه م  ولة بحرية  -(2)
  ولة لك " :أن  ه ا 1982 لسنة البحار للانون المتح ، ا مم مناو ، من( 90) الما ،بن  ذلك  ميناج التسجي ، لتنل

. وراجع ف  ذلك كذلك الما ، الةالةة "البحار أهال  ف  ه مها ترفع سفن تسيير ف  الحق ساح ية، غير أو كانت ساح ية
البحر األبيض المتوسط بين السيادة . انار: نربا  هب  اللا ر. 1958م من اتفاقية جنيل  هال  البحار ها

. وانار كذلك: ب وط سماح. الناام اللانون  ل مالحة 128. ل.2009. الجزائر:  ار ووم  ل ننر والتوزيع، والحرية
منتور  قسنطينة: . جامنة اإلخو، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي العامالبحرية ال ولية. 
 .29. ل.2014/2015ك ية الحلوق، 

 .172.ل .ت[ ]ب. ،ل طباهة الجامنية ال ار :لبنان . 6. ج .العام الدولي القانون في محاضرات لمجذوب.ا محم  -(3)

. مصر :المنارل مننأ،. العام الدولي القانون .حسين سالمة مصطفا ؛ال قاق السني  محم  ؛الحمي  هب  سام  محم  -(4)
 .369ل. .1999. 1ط.

 .1982 "واتفاقية الدول وسلوك والوطنية الدولية المحاكم أحكام ضوء على "للبحار الدولي القانون .الوفا أبو أحم  -(5)
 .334. ل.2006 اللاور،، :النربية النهضة  ار. 2ط.
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 حريةه ا  تأكي وا وو هامبا ئه ي  ف   االتفاقية حرصتما ق   وأو  .البحار أهال  ف 
 رهاياوا يلوم أن الحق  ولة لك :" نأ ه ا االتفاقية نصت ق و أهال  البحار.  ف  الصي 
 التل ي ية ل لاه ، الطبينية النتائج إح م المب أ وذا مة ويُ ، (1) ...."البحار أهال   ف بالصي 
 تنل الت  الةانية تهاما  ف  االتفاقية ذات ا أك  والت  البحار، أهال  بحرية اللاضية النامة
 صي  ذلك ف  بما استخ امها حرية لها والت  ال و  لجميع مفتوحة البحار أهال  أن ":ه ا
 غير أو ساح ية  وال كانت سواج تمييز  ون ال و  لك  ةابت حق فهو .(2) "ماكا س

ه ا اطالق   ليس الحق وذا مارسةمُ  أن غير البحار، أهال  مناطق كافة وف  ساح ية،
نما  .(3) االتفاقية بحسب ل تنايم يخضع وا 

كذا و  ،كما أن االتفاقية الج ي ، ق  نجنت جميع ال و  ف  ممارسة الصي  المنروع
من أج  حفا وا  ار، الموار  الحية  ،(4) فيما بينهم وبين المنامات ال ولية المختصةالتناون 

  ، وف  أهال  البحار خصوصا ه ا أنها تراث هالم  منترك ل جميع.(5) هموما ف  البحار
 وبالتال  مساحت ، تل يل إلا وق  أ ت التطورات الح يةة ف  مجا  قانون البحار

 مي ان ف  الن م  والبحث البحرية النل  وسائ  لتطور كان ولل   .للانونا مفهوم  تغيير
 تحليق من ذلك ف  لما ،الننوب لصالح الحلوق ه ي  تلرير ف  الكبير ا ةر البحار

 نذكر: الح يةة الحلوق وذه ومن .أمة  استغالال موار هالستغال   سنيا وتل مها لمصالحها
 

                                              
 .1958 لسنة النال  بالبحر المتن لة "جنيل" اتفاقية من "1ا ولا فلر، " الما ، -(1)

 .1958 لسنة النال  بالبحر المتن لة "جنيل" اتفاقية من الةانية الما ، -(2)

. ل .المرجع السابق ."البحري الصيد – البحرية المالحة – العامة المبادئ "البحار قانون. الننان  ابراويم -(3)
 .243-242ل:

 ب راسة ال جنة وذه ، وتختل1965هام  أننأتها الت  ال ولية والزراهة الغذاج لمنامة التابنة المصائ  لجنة وناك -(4)
  راسة إلا باإلضافة بذلك، المناسبة التوصيات تل يمو  بالمصائ  المتن لة، ال ولية والزراهة الغذاج منامة برامج
 الح و  لها. تل يمو  ، وتلييمهاال ولية الصبغة ذات الصي  مناك 

 .1982البحار  من اتفاقية ا مم المتح ، للانون (118)الما ،  -(5)
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     :السادس والثالث عشر نالجزئيًا بمراعاة حرية البحث العلمي، رهنالحق في  -1

 تستفي  كما الجغراف ، موقنها كان أيا ال و  لجميع حق الحرية وذه نتبرتُ حيث   
 ا خرم ال و  وواجبات حلوق االهتبار ف  ا خذ مع .المختصة ال ولية المنامات من 

م  البحر  ف  كما أن اجراجات البحث الن  .(1) 1982 اتفاقية ف  ه يها المنصول
المناطق البحرية يخت ل، فبنض إجراجات البحث الن م  البحرية ف  بنض المناطق 
البحرية تتط ب موافلة أو ه م ال ولة الساح ية، بخالل المناطق البحرية ا خرم والت  

، وتتصل نتائج  بالنالمية البحار أهال  حرية بمب أ إهماال   هوائق أ نا  ون ب  الليام مكنيُ 
وما توفره من قاه ،  .(2) ال  ما يتم ننره، واالستفا ، من نتائج  ل بنرية جمناجمن خ

 .(3) المنارل الالزمة لصياغة أنامة االستغال  ف  المنطلة ال ولية
نها أسواج لها ساح  بحر  أو  ،مارس وذه الحريات من قب  جميع ال و تُ  ه ا أن

ف  ممارستها لحرية أهال  البحار  لهاها، مع ايالج المرا بسبب موقنها الجغراف  ،تفتل  ل 
وكذلك االهتبار الواجب لما تنل ه ي  وذه االتفاقية من حلوق فيما يتن ق با ننطة ف  

 ال ولية.المنطلة 
 إجراج حريةتتبنا  لم ،1958 لنام النال  بالبحر المتن لة "جنيل" اتفاقيةونج  أن 

 اقتراح من بالرغم .البحار أهال  مب أ اينم ه الت  الحريات ضمن ،البحر  الن م  البحث
 االقتراح وذا أن إال .االستكنالو  والتجارب البحث حرية ه ا النل ال ول  اللانون لجنة
 أساس إيجا  إلا ذلك يؤ   أن منبسبب تخوفهم  .ا هضاج بنض من بالتحفا قوب 

                                              
 :والتوزيع والننر ل  راساتالجامنية  المؤسسة. 1.ط .العربي القومي واألمن للبحار القانوني التنظيم ح ا . س يم -(1)

 .80. ل.1994، لبنان

 .161.ل. المرجع السابق. العربية البحرية والمشكالت للبحار الدولي القانون . او  محم  المننم هب  -(2)

  .2016ما   12ال ور، الةانية والننرون،  .*ISBA/22/C/ 3 س طة ال ولية للاع البحار. وةيلة رقم:المج س. ال -(3)
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 أهال  حرية ب ألم خرقا ووو ما اهتبره آخرون .النال  البحر ف  الذرية ل تجارب قانون 
الت  كانت صريحة وه  ت  1982للانون البحار  ،بخالل اتفاقية ا مم المتح  .(1) البحار

 لالتفاقية وفلا   أصبح النال  البحر قاع وباطن قاع أن إذ. مالن ي  من الحريات ا خر 
 أو. بحر  مي  200 وراج ممت ا الجرل وذا كان إذا اللار ، الجرل من جزجا إما الج ي ،،

 ف  البحر  الن م  البحث ويخضع .المحيطاتو  البحار للاع ال ولية المنطلة من جزجا
 ، ووو ما يتجس  ف  نل(2) النال  البحر ناام هن يخت ل خال لناام المنطلتين واتين
 .1982من اتفاقية ا مم المتح ، للانون البحار  (240)الما ، 

ر ، ف  الجازج الحاا   هانر من وبمفهوم المخالفة يتبين أن أحكام المنطلة الوا
 الت  تنا و المنطلة والت  ،ال ينم  الحيز الجو  والمسطحات البحرية ،االتفااقية الج ي ،

 تخضع لمب أ حرية أهال  البحار، فه  مفتوحة لجميع ال و ، ساح ية أو غيروا، وفق ما
 .     (3) ( من الجزج السابع من االتفاقية87نصت ه ي  الما ، )

من نل الما ، السابق ذكروا؛ فإن  يحق لجميع ال و  سواج كانت حبيسة القا   انط
 أو متضرر، جغرافيا، ساح ية منها أو غير الساح ية، ول مواطنين الذين ينتمون لت ك ال و 

 ل نروط وا حكام واللواه  الت  تفرضها س طات ال و ، ممارسة كافة االستخ امات طبلا  
 طار قانون   ول  منام، وتكونإمارس وذه الحريات ف  تُ أن  ا الوار ، ف  نل الما ،، ه

 لألغراض الس مية، فاالتفاقية ف  وذا النأن تنم  ه ا الحفاا ه ا الناام اللانون 
 الخال بأهال  البحار، وتخصل ل  الجزج السابع من اتفاقية قانون البحار، الت  تنام ب 

 بموجب أحكام اللانون ال ول  التل ي   واتفاقيات ،الحريات التل ي ية الت  كانت ملرر، ل  و 
 .1958جنيل بنأن أهال  البحار 

                                              
 .454.ل .السابق المرجع. 1. ط.للبحار الدولي القانون .حمو  الحاج محم  -(1)

 .454.ل نفس . المرجع. للبحار الدولي القانون .حمو  الحاج محم  -(2)

       . كام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الوالية الوطنيةأحإبراويم محم  ال غمة.  -(3)
 .142المرجع السابق. ل.
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نااما  قانونيا  بنأن استغال  قاع البحار والمحيطات فيما االتفاقية وضنت فل   ا  إذ
ل بحار والمحيطات فيما  كامال   يجاوز ح و  الوالية االق يمية، فإنها ال تنن  بذلك ت ويال  

 .(1)   بوصفها النطاق المنترك ل  و يجاوز ت ك الح و 
 ف  ال ول  التناون ه اال و  والمنامات ال ولية،  1982 اتفاقية وت هو نجعوتُ 

والذ  يكون ف  إطار ةنائ  أو متن    .(2) الس مية لألغراض البحر  الن م  البحث مجا 
 البحر  الن م  البحث هن الناتجة المنرفة ا طرال أو تحت رهاية الس طة ال ولية. وتنل 

 .(3) ال و  النامية الحبيسة ومنها والمتضرر، جغرافيا إلا خاصة
 حق الدول الحبيسة منها والمتضررة جغرافيا في حرية التحليق: -2

 مراها، مع وذلك الطيران،و  التح يق بحريةالمنطلة ال ولية  فوق ال و  كافة تتمتع
 .(4) ال ولية الم ن  الطيران منامة واتلرر  الت  ت ك خصوصا التطبيق واجبة ال ولية اللواه 

 بمننا .(5) 1944من اتفاقية نيكاغو لنام  (12)و  (2) والذ  تأك  ضمنيا ف  الما تين
 والفنية اللانونية اللواه  وفق منام أن  إال ال و ، لجميع رحُ  النال  البحر فوق الطيران أن

مؤتمر    أذكر بأننأ ه ا .المخت فة مالحلها وف  1944 نيكاغو اتفاقية ف  الوار ،
نما اكتفا باإلنار، النابر، ف  الما ، لم يُ  1958جنيل لسنة   (2)كرس موا  خاصة بذلك، وا 

                                              
قواعد القانون الدولي  إطارالتنظيم القانوني لمنطقة التراث المشترك لإلنسانية في هب  اللا ر محمو  ا قرع.  -(1)

 .11.المرجع السابق. ل للبحار.
 .1982من اتفاقية ا مم المتح ، للانون البحار  (242) الما ، لنل وفلا   -(2)

 .164ل.المرجع السابق. . العربية البحرية والمشكالت للبحار الدولي القانون . او  محم  المننم هب  -(3)

 .338بق. ل.. المرجع الساوالوطنية الدولية المحاكم أحكام ضوء على" للبحار الدولي القانون أحم  أبو الوفا. -(4)

 جباستةنا ( ولة  52، والذ  ضم ممة ين من 11/11/1944إلا هل  مؤتمر  ول  ف  "نيكاغو" ف   ،حيث تم ال هو  -(5)
 الم ن  الطيران مناك  ي رسون، أسابيع 05 لم ، ال و  وذه من وبو جتمعا أين، )االتحا  السوفيات  و و  المحور

 .ال ول 
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 سار ما ووو .الجوية المالحة لنؤون المنامة ال ولية اللواه  إلا فنال ا مر تاركا   من ،
 .1982 البحار للانون الةالث المؤتمر ه ي 
إقامة الجزر والمنشآت  لمتضررة جغرافيا فيحق الدول الحبيسة منها وا  -3

 االصطناعية: 

ا ص  من إقامة الجزر والمننآت االصطناهية وو استنمالها  غراض ه مية 
 المن ومات وجمع البحار، موار  استةمارو  الستكنال تستخ مواقتصا ية وحتا هسكرية، ف

ل طبينة اللانونية  ونارا   .هام بنك  البحر  الن م  والبحث البحار ه وم مي ان ف 
 ، بناج الجزر1958المز وجة ل جرل اللار  فل  نامت اتفاقية الجرل اللار  لنام 

االصطناهية والمننآت االقتصا ية، وربطت ذلك بنم ية االستةمار واالستكنال والذ  يتم 
ن م ه  ا   ،1982وق  نام المؤتمر الةالث للانون البحار  .(1) بن  موافلة ال ولة الساح ية

 لتنايم استنمالها بحيث ال تتنارض مع سيا ، ال و  الساح ية منها وغيرحكام التفصي ية ا 
 .(2) وال مع حرية المالحة ال ولية من جهة أخرم ،الساح ية من جهة

من اتفاقية ا مم المتح ،  (87)وبالح يث هن نطاق وذه الحرية فل  أقرت  الما ، 
واج كانت ساح ية، متضرر، جغرافيا أو  وال حبيسة ، لجميع ال و  س1982للانون البحار 

بموجب قواه  اللانون ال ول  وه ا أساس أنها ارث منترك لإلنسانية. ه ا أن تتخذ ال ولة 
 أو ازالتها، (3) جميع الت ابير والضروريات الواجبة من حماية وتب يغ ومناطق سالمة حولها

                                              
 .459.ل .السابق المرجع. 1. ط.للبحار لدوليا القانون .حمو  الحاج محم  -(1)

. المرجع السابق. ل. العام الدولي القانون .حسين سالمة مصطفا ؛ال قاق السني  محم  ؛الحمي  هب  سام  محم  -(2)
369. 

 .159. المرجع السابق. ل.القانون الدولي للبحار والمشكالت البحرية العربيةهب  المننم محم   او .  -(3)
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 بصفة ملبولة  ولية قواه  أ  االهتبار  ف ا خذ مع .بك  ذلك وكذا االخطار ال ول ، (1)
 .هامة

 ، التطورات الت  ح ةت فيما يتن ق1999ر  بالتفصي  ف  التلرير السنو  لنام وي   
بالمننآت والبنا البحرية، المرتبطة ها ، ه ا سبي  المةا  ال الحصر، بصناهة النفط 

ت وث الناجم هن والغاز ف  هرض البحر، وو  تنم  الجوانب المتن لة بالسالمة وال
ا ننطة ف  هرض البحر، واللضايا المتص ة بإزالة الوح ات البحرية المتحركة والتخ ل 

 . (2) ، وبالمنايير واللواه  ال ولية المنطبلة ه يهاامنه
 حق الدول الحبيسة والمتضررة جغرافيا في مد األسالك واألنابيب:   -4

ساج ا سالك وم  ا نابيب مع ، ه ا حرية إر 1958حيث أك ت اتفاقية جنيل لنام  
كما يتن ق بفسح  من أسالك وأنابيب ل  و  ا خرم، ف  اللاع مراها، ما يكون ل و  أخرم
نير ونُ  ، ووو حق مكفو  لجميع ال و  حتا الحبيسة منها.(3) المجا  إلمكانية تص يحها

ج  من أن التطور التكنولوج  الذ  وص ت ل  اآلن ال و ، يفرض ف  المستلب  ما يست
 .(4) الت  يمكن أن تصبح غير صالحة ل تطبيق استنماالت لألسالك

 رةا ك ال ولة ومب أ بالمة  المنام ة مب أ باهتما  نا  تُ ال و  الحبيسة  كانت حيث
 تاالتفاقيا ف  ب  منمو  وو ما  ةم ،البحار قانون ف  حلوقها بسط لةأمس ف  ،رهاية

 الفلرات ضمن. ووو ما سنتناول  البحار ف  الحلوقت إةبا ه ا هم ت ولهذا، الخاصة
 :التالية

                                              
 .1982"، من اتفاقية ا مم المتح ، للانون البحار 3فلر، " (60)و ما قررت  نل الما ، وو -(1)

ل.  ل. .1999سبتمبر  30. ال ور، الرابنة والخمسون، A/54/429الجمنية النامة. ا مم المتح ،. وةيلة رقم:  -(2)
 وما بن وا. 354. الفلر،: 100-102

:" كسر أو إصابة أح  الكابالت أو أح  خطوط 1982ح ، للانون البحار من اتفاقية ا مم المت (113)الما ،  -(3)
 ا نابيب المغمور،".

 .449.ل .السابق المرجع. 1. ط.للبحار الدولي القانون .حمو  الحاج محم  -(4)
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لى من العبور في الحقالفقرة األولى:   العابر. المرور/البحر وا 

 ل  ولة وبالنسبة، الن م  ولة ف  ل حق امت ا  كمب أ النبور ف  الحق لةأمس نتبرتُ 
 يبلاو  ليس ه ا اطالق ، الحقوذا  أن إال، البحار حرية مب أ ف  أساس  يج  الحبيسة
 حالة ووو ما يجن نا أمام ،ما ل ولة الساح ية والسيا ، االتصا ف   يةحر ال مب أ بين يتراوح
 هنوذلك  ،بينهما من لها جمخر  إيجا  ف  الحبيسة ال ولةه ي   تنم  التناقض، ووو ما من
 .(1) واإلق يمية الةنائية يق ابرامها لالتفاقياتطر 

ف   ،طرائق النم ياة ل حاق المنتارل با  هالمياا  ال تازا  المنااك  المتن لاة باالكما 
ن  من بين اللضاايا اإلنمائياة الهاماة ف  تُ  ،الوصاو  إلا البحر ومن  وحرية المرور النابر

اتخااذت  ،2003كااانون ا و / يساامبر  23ففاا  ، جا و  أهماا  مناوماة ا مم المتح ،
برنامج هم  ألمات : ت بية االحتياجات الخاصاة "ون المنن 58/201الجمنيااة النامااة اللاارار 

ل ب ا ان النامياة غاير السااح ية ف  إطاار هالم  ج ي  ل تناون ف  مجا  النل  النابر من 
 ."أج  الب  ان غاير السااح ية وب ا ان المارور الناابر النامية

 نتاائج الماؤتمرهن  ،ف  وذا اللرار بتلرير ا مين النام أحاطت الجمنية ه ما  وق  
والب ا ان المانحاة  ،وب ا ان المارور الناابر النامياة ،الاوزار  ال ول  ل ب  ان غاير السااح ية
 (2)المنااان  بالتنااااون ف  مجاااا  النلااا  الناااابر ،والمؤسساات المالياة واإلنمائياااة ال ولياااة

                                              
 .151. ل.المرجع السابقيخ ل نسيم. إنكالية المنطلة االقتصا ية الخالصة ف  البحر ا بيض المتوسط.  -(1)

 ار: وان
J– Monnier. le droit d’accès a la mer et la liberté de transite terrestre. In- René Jean 

Dupuy Et Daniel Vigne/ Traité du nouveau droit de la mer. Bruylant: Bruxelles, 1989. 

p.449.                                                                                                                                          
                        

 .2003سبتمبر  23ال ور، الةامنة والخمسون،  .A/58/388الجمنية النامة. ا مم المتح ،. وةيلة رقم:  -(2)
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. (1) وأي ت برنامج هما  ألماات، 0320آب/ اغسطس  29و 28المنلاااو  ف  ألماااات  ف  
لرر مستل ، أحاطت الجمنية . وف  مُ وفن يا   تاماا   و هات إلا تنفياذه تنفياذا  ، المرفق ا و 
بناأن  ،بالتلرير الذ  أها ه ا ماين الناام لماؤتمر ا مام المتحا ، ل تجاار، والتنمياة أيضا   ه ما  

من ب  ان المرور  وجيرانها ،السااح ية ف  آسايا الوسطابيئاة المارور الناابر ف  الا و  غاير 
 .النابر النامية
ف  اهالن  ا طرال، المتن   أو الةنائ  المستوم ه ا سواجةا المانحين وق  ح  

 باالحتياجات والحكومات ال و  رؤساج في   مس   الذ  ،(2) المتح ، ا مم هن الصا ر ا لفية
 الماليةتهم مساه ا زيا ، ه اال و   الساح ية، غير يةالنام ل ب  ان الخاصة والمناك 
 الخاصة اإلنمائية تهااحتياجا  ب يُ  بما ،الب  ان منلمجموهة ا لهذه المل مة والتلنية
. ووو ما النابر النل  مجا  ف  امهانُ  بتحسين ،الجغرافياها هلبات تخط  ه ا تهاولمساه 

 ومنها المنطلة ال ولية باهتباروا تراةا   ،بحارساوم بطبينة الحا  ه ا المرور  هال  اليُ س  
 ل بنرية. منتركا  

 برن ونة اتفاقية من ب اية النبور لحق أهط  الذ  المخت ل المفهوم من الرغم ه ا
، أو اتفاقية أهال  البحار لسنة (4)08/07/1965، أو اتفاقية نيويورك (3) 20/04/1921

 ربطت  بحيث الحبيسة ل  و  بالنسبة النبور لحق غامض، والت  أهطت مفهوم 1958
 الساح ية ال ولة تم ك ال والذ  بالمة ، المنام ة مب أ احترام مع االتفاق وجو  بضرور،

                                              
ر الساح ية وب  ان المرور النابر النامية والمؤسسات ا مم المتح ،. تلرير المؤتمر الوزار  ال ول  ل ب  ان النامية غي -(1)

 .A/CONF.202/3 ،2003المالية واإلنمائية ال ولية، بنأن التناون ف  مجا  النل  النابر. وةيلة رقم: 
 .55/2قرار الجمنية النامة  -(2)

)3(-article 01 /le transite générale est la fraction d’un Trajet dont le point départ et le point de 

destination se trouvent en dehors des frontières de l’état traversé.  

)4(- article 01 /-le transite des Etats sans frontière se situe entre un point du territoire de l’état 

sans littoral et un point du territoire – le plus souvent maritime – de l’état cotie il 

commence ou il se termine donc sur le territoire de l’état sans littoral il est précédé ou 

suivi d’un transport maritime .  
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، النلطة وذه ف  الحبيسة ال و  رغبة  ب تُ  لم تاالتفاقيا فهذه البر ، إق يمها ف  إال تل يم 
 .(1) بالمة  المنام ة ب أم جخار  الحق وذا ه ا الحصو  تري  كانت ال و  وذه أن كون
 الوصو  حق أخرجت أنها ،1982اتفاقية ا مم المتح ، للانون البحار  ب ت جاج ما ووو
 بحيث ،1958 اتفاقية  ه ي كانت الت  المنروط الحق فكر، من ،النابر والمرور البحر إلا

 تكافؤ لن مبالمة   المنام ة مب أ إلا إنار، ك ، كما ألغت بمفر ه قائما   الحق وذا أصبح
 .بين ال و  الحبيسة والساح ية تاإلمكانيا

 سولي النابر المرور حرية هن يتك م ،(114) الما ، نل أن إلا اإلنار،ر كما تج ُ 
 لالتصر  حسن بالتزام مرتبطة ال و  الحبيسةحلوق ووو ما يجن  ، النابر المرور حق هن

 إذا، مح  ،ت فترا ف  تنام  أو الحق وذا توقل أن لها يحق النابر المرور  ولة ن  ،(2)
 .(3) الصحية أو ا منية متهاالس ه  يُ  ذلك كان

فيما يتن ق بال و  غير  ،ليست خالية من المتاهب 1982 غير أن أحكام االتفاقية
فإن  ال يزا  غير مح   مفهوم المصالح المنروهة ل و   المةا ،الساح ية. ه ا سبي  

مكن لب  ان المرور النابر أن تتح م يُ  المنروهة،ح النبور. وتحت ذرينة حماية المصال
تفسير مصط ح  ل و  النبور مكنيُ  كما .الحبيسةبصور، حاسمة حلوق وحريات الب  ان 

خال  اتفاقية ا مم المتح ،  المةا ،"المصالح المنروهة" حسب ما يناسبها. ه ا سبي  
 ا  يجب أيض الساح ية،ل و  غير تنل الهن  ه ا أن  هن  تأيي  حق ا الةالث،للانون البحار 

ق  يتن ق وذا االوتمام بحيث مراها، المصالح المنروهة ل  ولة الساح ية أو  ولة النبور. 
استخ مت الهن  وذا  ذلك،ه ا  وبناج   .بتح ي  الطرق وحماية المصالح ا منية ل و  النبور

                                              
 إلا (114) من الموا  ل  خصصت الت ، و 2198 ا مم المتح ، للانون البحار اتفاقيةالت  ق  ال و  الحبيسة ف  و  -(1)

 .النلطة وذه ف  النانر الجزج من (131)

 .1982ا مم المتح ، للانون البحار  اتفاقية من (337) الما ، أحكام إطار ف  -(2)

 ه ا الكام ة السيا ، ممارسة ف  الحق لها النابر المرور  ولة أن من ،(125) الما ، من الةالةة الفلر، تأك  وق  -(3)
 .لها المنروهة بالمصالح الساح ية غير ل  ولة منوحةالمالت التسهيس تم ال بحيث، إق يمها
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لي  ف  هام  هن ما كان ل م  ،1989النهج لتنوق بنك  خطير وصو  نيبا  إلا البحر وا 
الت  ال هالقة  ،نيبا  والهن  بنض االختالل ف  مسائ  التجار، واللضايا السياسية ا خرم

 .لها بممارسة حلوق هبور نيبا 
التزام المجتمع ال ول  الن ي   ينكس ،إهالن ألمات  وبرنامج النم أن كما 
ه ا النحو  ،بيسةالحالخاصة ل ب  ان النامية ت بية االحتياجات و ح  المناك  بوالمتواص  

المط وب ف  إهالن ا مم المتح ، بنأن ا لفية. ويتمة  اله ل النام  لبرنامج هم  
 ،ف  إقامة نراكات ل تغ ب ه ا المناك  الخاصة ل ب  ان النامية غير الساح ية ،ألمات 

نتبر وتُ  .(1) الناجمة هن انن ام المنفذ البر  إلا البحر، والُبن  والنزلة هن ا سواق النالمية
االتفاقيات ال ولية المتن لة بالنل  والنل  النابر، وكذلك االتفاقيات اإلق يمية والةنائية، الت  

وب  ان المرور النابر، ا  وات الرئيسية الت  ُيمكن  الحبيسةصا قت ه يها الب  ان النامية 
 من خاللها تحليق المواجمة والتبسيط والتوحي  ل لواه  والوةائق. 

ام فنالة إلقامة نُ  ،إنناج إطار هالم  ج ي  وو ،برنامج هم  ألمات  الومن أو 
مع مراها،  ،وب  ان المرور النابر النامية ،ف  مجا  النل  النابر ف  الب  ان غير الساح ية

 .(2) مصالح الب  ان النامية غير الساح ية وب  ان المرور النابر النامية ه ا السواج
 
 
 

                                              
(1)- A/CONF.202/ ،. المرفق الةان 

ويرماا  برنااامج النماا  إلاااا: )أ( تااأمين منفااذ إلااا البحااار ومناا  لجميااع وسااائ  النلااا ؛ )ب( خفااض التكاااليل وتحساااين  -(2)
وار ات؛ ) ( منالجاااة مناااااك  الخااا مات مااان أجااا  زياااا ، اللااا ر، التنافساااية لصااااا راتها؛ )ج( خفاااض تكااااليل إيصاااا  الااا

مكاان التناارض لهاااا فاا  طاارق التجااار،؛ )وااا( تطاااوير ناابكات وطنيااة مالئمااة؛ )و( الحاا  مماااا التااأخير والمخاااطر التاا  يُ 
فاااتح المجاااا  لتوسااايع نطااااق الصاااا رات؛ )ح( تحساااين ساااالمة  وأهطااااب أةنااااج النلااا ؛ )ز( وت اااليحصااا  مااان خساااائر 

 .النل  البر  وأمن ا نخال ه ا طو  الممرات
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 الميناء. في والرسو الدخول في لدول الحبيسةا الفقرة الثانية: حق

 سواج، المل مة تالخ ما من  االستفا ،و  ،الميناج إلا ال خو  السفن لك  حقي حيث
 المسافرين وكذا، ه يها المحم ة ل س ع التجارية تالنناطا أو البحرية حةالبالم يتن ق فيما

 ال الساح ية غير ال و  أن بماو  ،هموما   بالمة  المنام ة مب أ ه ا مبن  الحق ووذا ،(1)
 المتن لة 09/12/1923ف   المؤرخة جنيل اتفاقية نإف، االلتزام وذا تل م أن تستطيع
 ف  أن  إال المب أ، سنف أساس ه ا الحق وذا أك  الذ  ،البحرية ل موانئ ال ول  بالناام
 ا طرال ال و  ه ا ؤةريُ  لن المب أ وذا أن ه ا أك  ،االتفاقية من جزج وو الذ  الم حق
 لمب أ (3) الما ، ف  1958 لسنة البحار أهال  اتفاقية تأنار  وق  ساح ، لها سلي الت 

 تسن  ال أنها إال .(2) اواستنماله ل موانئ الوصو  ف  الساح ية غير ال و  لسفن المساوا،
نما بالمة ، المنام ة مب أ ه ا الحق ذلك  اللائمة ال ول  اللانون ف  النامة المبا ئ ه ا وا 
 .المساوا، ه ا

 المنام ة هنوان تحت( 131) الما ، ف  1982 اتفاقيةنفس االتجاه  ف ت واستمر 
 من( 3) الما ، سهك ه ا، البحرية الموانئ ك  ينم  ووو ،البحرية الموانئ ف  المتساوية
 هن تتك م (131) الما ، أن كما .النبور  ولة موانئ فلط تخل نتاك الت  1958 اتفاقية
 الحبيسة ال ولة أن إال الميناج، إلا ال خو  ف  الحق هنس ولي ،متساوية منام ة ف  قالح

 1958 جنيل اتفاقية قواه  إلا أو الةنائية تاالتفاقيا إلا إما وذا ف  أت ج أن تستطيع
 .اآلن لح  هرفية قاه ، ينك  لم أن  إال ب  التنام  من بالرغم الحق وذا أن كون

 
                                              

 .الميناج من النسكر  الجانب أو النسكرية الموانئ يتضمن ال الحق وذا -(1)

. «1982 لنام البحار للانون المتح ، ا مم التفاقية وفلا   والتزاماتها الحبيسة ال و  حلوق » ويرش فاض  ناكر. -(2)
 .330. ل.2018، 2، ع.7، مج  المجلة االكاديمية لجامعة نوروز
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 .علمها تحمل سفينة لها تكون أن في الدول الحبيسة الفقرة الثالثة: حق

 إلا إضافة ه م،  ولة تكون أن ف  الحق زاوية من الحبيسة ال و ب  طالبت  حيث
مارس حرية ف ك   و  النالم والننوب الحق ف  أن تُ  البحار، إلا الوصو  حرية مب أ

صرل تنبير المالحة وين .هن طريق السفن الت  تحم  ه مها ،المالحة ف  البحار النالية
كان نوع وذا االستخ ام  أيا   ،البحرية إلا النناط الذ  تمارس  ال و  بواسطة سفنها البحرية

نتبر التنل  أو نل  البضائع أو استغال  ما ف  البحار من ةروات أو البحث الن م ، وتُ 
ج ف  ذلك سوا ،السفينة المحور الذ  ت ور حول  كافة المسائ  المتن لة باللانون البحر 

بتنايم المالحة البحرية  ا  الذ  يهتم أساس ،اللانون البحر  ال اخ   أو اللانون ال ول  ل بحار
 . (1) ال ولية من كافة جوانبها

 كون سيا ،،ت وذا مستل ة  ولة لك  الحق وذا يكون أن اه  سويسرا طالبت وق 
ووو  1958 جنيل ف  ،بذلك خال اهترال إلا جيحتا ال والذ  السيا ، رمز وو  مالن   أن
 بن  لكن ، 14 اللرن  الخ ا لمانية الراية تحت سفن تسير نتاك الت  فرنسا  تقر أ ما

 إطار تحت، (2)02/04/1921 بتاريخ المننل  برن ونة مؤتمر وف  ا ولا النالمية الحرب
 ا طرال غير فيها بما ال و  لجميع بالنسبة نالإه نك  ف  الحق وذا أقر ،ا مم هصبة

 ب  تأقر  كما، (4) الما ، ف  الحق بهذا البحار هال أب الخاصة 1958 اتفاقية اهترفت ةم
 ف  الحق ساح ية غير أو كانت ساح ية  ولة لك  - ب ، 1982من اتفاقية ( 90) الما ،

                                              
  .106. ل.2007. همان:  ار الةلافة ل ننر والتوزيع، 1. ط.الوسيط في القانون الدولي العام وان. هب  الكريم ه -(1)

.  ولة  42في  انتركت ، 1921أفري   20ف  اننل  والذ  المتح ،، ا مم هصبة إلي   هت : حيثبرن ونة تصريح -(2)
 بين التمييز منع أ ، المنام ة ف  المساوا، وو  ج ي ومب أ المالحة، حرية ووو تل ي   مب أ: وامين مب أين أه ن ق و 

 النالمية الحرب بن  تن ي   الكةيرون وانتار االنتلا ات، لبنض تنرض . وق المالحة ممارسة ف  المتناق ، ال و 
منها   ولة 21 إال ب  تنم  لم 1939 هام فف  .الم م واسع بتطبيق يحاا ولم .اآلن حتا تن   لم لكن  .الةانية

 .)ة أوربية ول15(
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 )سفينة  47حوال  (سويسرا وباستةناج ،(1) البحار أهال  ف  ه مها ترفع سفن تسيير
 .السفن تسيير ف  المجام ة ه م تستنم  هاغالبيت فإن والبراغوا ،

الساح ية الحبيسة منها  بوت الحق لكافة ال و نير إلا أن ةُ وذا وال يفوتنا أن نُ 
 النالية، أمر ال يتنارض مع إمكانية ف  حرية المالحة هبر البحار والمتضرر، جغرافيا
ستلر النرل ال ول  وق  ا .حماية ا رواح وتأمين سالمة السفن بغرض ،تنايم وذه الحرية

االتفاقيات ال ولية المسته فة الن ي  من كما أبرم ، وذا المجا  ه ا الن ي  من اللواه  ف 
 .(2) هذه الغايةل ا  تحليل

                         القيود واالستثناءات التي تحد من حريات أعالي البحار. الفرع الثالث:

أهال  البحار، إال أن وذه الحريات ليست  إذا كان المب أ السائ  واللاه ، و  حرية
 .نام النم  بهانل  ترك منطلة أهال  البحار بغير ضوابط تُ ه ا اطالقها، فال يجوز وال يُ 

بحكم أن ال ولة لوح وا غير  ،االستنما فالمجتمع ال ول  كفي  بأن يتناون ه ا تنايم وذا 
بين من خال  التنايم الجماه  وما قا ر، بتاتا  ه ا تنايم النم   اخ  أهال  البحار، ويت

توص  إلي  التل م الن م ، والتطور ف  وسائ  االتصاالت، والنالقات ال ولية الح يةة الت  
لم تكن منروفة من قب  ف  االستنماالت  ،ساومت ف  ب ور، وا خا  هناصر ج ي ،

الوالية الوطنية  المتن  ، ل بحار النالية ول منطلة ال ولية، من خال  استغاللها خارج ح و 
 ل  و  الساح ية.
 ومية نل  التكنولوجيا إلا ال و ، الت  و  بحاجة إليها وبصور، خاصة  ونارا  

ال و  النامية، فل  هم ت مجموهة ال و  النامية، ف  ال جنة الةالةة ه ا وضع أحكام 
 مية تتضمن التزامات ه ا ال و  والمنامات ال ولية، بالنم  ه ا تنمية الل رات الن

                                              
 .الساح ية ال ولةت التزاما سبنف الحبيسة ال ولة 94)-(91 الموا  وألزمت 58.53.38.17 الموا  ذلكت أك  وق   -(1)

. 2004قسم " اللانون ال ول  ل بحر". اإلسكن رية: مننأ، المنارل، القانون الدولي العام. محم  سام  هب  الحمي .  -(2)
 .529ل.
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والتكنولوجية ل  و  الساح ية، والمغ لة والمتضرر، جغرافيا، وق  جاجت وذه ا حكام ف  
الوةيلة، الت  ق مها من وب النراق بوصف  رئيسا  لمجموهة الب  ان السبنة والسبنين بال جنة 

 ، وجاجت بما ي  : (1) الةالةة
ة، أن تنجع بج ية، يتنين ه ا ال و ، إما مبانر، أو هن طريق المنامات المناسب -1

انماج الل ر، الن مية والتكنولوجيا البحرية ل  و  النامية، بما فيها ال و  غير 
الساح ية والمضرور،، بسبب موقنها الجغراف  بما يتفق واقتصا وا واحتياجاتها، 
فيما يتن ق باستكنال الموار  البحرية، واستغاللها وصونها وا ارتها والحفاا ه ا 

ة، واالستنماالت المنصفة والمنروهة ل حيز المحيط  المتمانية مع البيئة البحري
 وذه االتفاقية، بغية االسراع ف  انمائها االقتصا   واالجتماه .

وف  سبي  وذه الغاية، تنم  ال و  إما مبانر، أو هن طريق المنامات ال ولية  -2
 المناسبة إلا الليام بجم ة أمور، كما ي  :

فة الن مية والتكنولوجيا البحرية وتلييمها وننروا   تنجيع الحصو  ه ا المنر  -أ
 وانماج التكنولوجيا البحرية المناسبة.

تيسير نل  التكنولوجيا الن مية البحرية وانماج الهياك  ا ساسية والتكنولوجيا  -ب
 الالزمة بما يتفق واقتصا  الب   المستفي  واحتياجات .

 ريب والتن يم وخاصة ت ريب النام ين تنجيع انماج الموار  البنرية بواسطة الت -جا
 الذين وم من رهايا  ولة اق  نموا.

لتحليق ا و ال الوار  ذكروا أهاله، تنم  ال و  إما مبانر، أو هن طريق  -3
 المنامات ال ولية المناسبة، إلا الليام بجم ة أمور كما ي  :

                                              
)1(-  Third United Nations Conference on the Law of the Sea. Extract from the Official 

Records of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea, Volume III 

(Documents of the Conference, First and Second Sessions)  . Document: 

A/CONF.62/C.3/L.12, 2009. 
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البحرية إلا ال و   ايجا  برنامج تناون  تلن  ل نل  الفنا  لكافة أنواع التكنولوجيا -أ
النامية، وخاصة ال و  النامية غير الساح ية، الت  لم تستطع بسبب وضنها 
الجغراف  غير الموات ، انناج أو انماج ق ر، تكنولوجيا خاصة بها ف  ه وم 
البحار وف  استكنال الموار  البحرية واستغاللها، وانماج الهياك  ا ساسية 

 ل تكنولوجيا فيها.
مات ال ولية ذات االختصال ف  مي ان نل  التكنولوجيا، هن  تحاو  المنا -4

االقتضاج تنسيق نناطها ف  وذا المي ان، بما ف  ذلك برامج اق يمية أو  ولية مع 
 مراها، مصالح واحتياجات ال و  غير الساح ية والمتضرر، جغرافيا.

، ه ا أن تكف  الس طة ال ولية ضمن نطاق "أ"فلر،  )6( نل الما ،تكما 
اختصاصها أحكاما ، تنل ه ا أن تستخ م ه ا سبي  الت ريب، ف  أجهز، الموافين 

من رهايا ال و  النامية، سواج  اال ارية والن مية والتلنية والمنك ة لهذه ا غراض، أفرا ا  
كانت ساح ية أو حبيسة أو  وال متضرر، جغرافيا، وذلك ه ا أساس توزيع جغراف  ها   

مارس واائفها ف  الحيز المحيط  الذ  وو تراث منترك س طة تُ ومع مراها، أن وذه ال
لإلنسانية باستكنافها واستغال  موار وا، وبما يتص  بذلك من نناطات. كما تنم  الس طة 
ال ولية ه ا أن تضع احكاما  لتيسير حصو  أية  ولة نامية، أو رهاياوا ه ا المهارات 

المستوم المهن  النال ، ف  أ  هم  تضط ع  والمنرفة الالزمة، بما ف  ذلك الت ريب ه ا
 .(1) ب  الس طة الستكنال المنطلة ال ولية، واستغال  موار وا

 
 

                                              
. اللاور،: القانون الدولي الجديد للبحار المؤتمر الثالث واتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار  ال غمة. ابراويم محم -(1)

 .462.. ل1998النهضة النربية،   ار
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وق  تم اقتراح انناج صن وق خال لتمكين ال و  النامية بما فيها ال و  غير 
الساح ية والمتضرر، جغرافيا، من الحصو  ه ا ما ي زم من من ات وهم يات ومننآت 

وسائ  المنرفة التلنية، الالزمة الستكنال موار وا البحرية واستغاللها، ووذا  وغير ذلك من
 ." " فلر، ) 6(لما نصت ه ي  الما ،  وفلا  

إذا فإن ا ص  حرية أهال  البحار لجميع ال و ، بما فيها ال و  الحبيسة 
ةناجات ق  والمتضرر، جغرافيا، لكن وذه الحرية ليست ه ا اطالقها، وانما تح وا قيو  واست

وه ي  سول نتطرق  النا ات وا هرال ال ولية ف  أهال  البحار. تفرضها أيضا  
 لالستةناجات الوار ، فلط ه ا المنطلة ال ولية مح  ال راسة.

 .النشاطات في المنطقة الدولية لقيعان البحارالفقرة األولى: 

البحار النالية ن الناام ال ول  الج ي  ل بحار المتن ق باستغال  ةروات قينان إ
ه ا ممارسة  يفرض ب وره قيو ا   ،1982 ا مم المتح ، للانون البحارالمنبةق هن اتفاقية 

 لروا الس طة ال وليةالت  تُ  ،ف  ه م اإلضرار با ننطة المنروهة وذلكالمرور الحر، 
ISA،  واإلنرال ه ا المنطلة ال ولية الت  تتولا تنايم االستغال. 

منك ة التوفيق بين حرية  ،UNCLOS 1982لنام قانون البحار  لل  واجهت اتفاقية
باوتمام خال  ،المالحة وبين نناطات استكنال واستةمار المنطلة ال ولية للينان البحار

 .(147) و (87)فاللاه ، النامة تتمة  بحكم الما تين 
 مارس ال و  حريات البحرتلض  بأن تُ  ،(87)الفلر، الةانية من الما ، نج  أن ف
من حلوق فيما يتن ق  ،الواجب لما تنل ه ي  وذه االتفاقية االهتبارمع مراها،  ،النال 

مكمال ل حكم ا و ، إذ تنل فلرتها  (147)وجاج الحكم ف  الما ،  .المنطلةبا ننطة ف  
أن "تجرم ا ننطة ف  المنطلة مع المراها، المنلولة لألننطة ا خرم ف   ه ا ا ولا

 ." البيئة البحرية
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كم يتن ق بالمننآت الملامة  غراض حُ  (147)ويوج  ف  الفلر، الةانية من الما ، 
نب  ف  أغ ب جوانب  الحكم ، ووذا الحكم يُ ال ولية ف  المنطلة  الت  تجر  ،النناطات

أو ه ا الجرل اللار  لنفس  ،الخال بالمننآت الملامة ف  المنطلة االقتصا ية الخالصة
حو   وسالمة هن  ف  بنض الجوانب، فإقامة منطلة ا مان الغرض، إال أن  يخت ل

كما  ،تكون إجبارية وليست اختيارية ،المننآت الملامة ف  المنطلة ال ولية للينان البحار
" إذا  االقتصا ية ن  ال يجوز إقامة وذه المننآتأوو الحا  بالنسبة ل منطلتين ا خريين، و 

المنترل بأنها جوورية ل مالحة  ،لممرات البحريةالستخ ام اوهرق ة ترتب ه ا ذلك إهاقة 
ل صي . ووذا ما جن  المنطلة ال ولية ذات  ال ولية"، أو إقامتها ف  قطاهات النناط المكةل

يزي  ه ا ما تحاا ب  المنطلة اوتمام واسع وكبير من طرل ال و  والمجتمع ال ول  كك ، 
 . (1) االقتصا ية الخالصة والجرل اللار 

لثانية: القيود الناجمة عن الصالح العام للجماعة الدولية في المنطقة الفقرة ا
 الدولية.

لغاج محاربة إلا اللواه  وذه ه لحيث ت     وليا   المحرمة النناطات بنض وا 
 غير والت فزيون  اإلذاه  والبث ،(1) المخ رات وتجار، ،(3) الرقيق ، وتجار،(2) كاللرصنة

                                              
 .441.. لالمرجع السابق. 1. طالقانون الدولي للبحارمحم  الحاج حمو .  -(1)

، ه ا ضرور، التناون بين جميع ال و  ف  1982للانون البحار من اتفاقية ا مم المتح ،  (100)حيث تنل الما ،  -(2)
القرصنة البحرية في ضوء انار: أحم  حسام ال ين.  قمع ك  أهما  اللرصنة ف  أ  منطلة من المناطق البحرية.

 .111. ل.1997. بيروت: مننورات الح ب  الحلوقية، 1. ط.التشريعات واالتفاقيات الدولية

 :نج  الرقيقالت  توالت من أج  قمع تجار،  اتاالتفاقيمن بين  -(3)
 .20/07/1890 وسائ  مكافحة التجار، في ، والت  هل ت ف  وتنايم الرقيقإلغاج  اتفاقية -
 . ول مزي  من التفاصي  أنار:1919/ 10/9سان جرمان المبرمة ف   اتفاقية -
. 2010الج ي ،،  ار الجامنة  اإلسكن رية: .سيادة الدولة على البحر في القانون الدولي العام .محم  سنا م    

 . 235.ل
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 ال ولية، وتحتاج ل جماهة الجوورية بالمصالح تضر اطاتوذه النن أن إذ ،(2) ب  المصرح
 تسمح اللواه  من مجموهة ال ول  اللانون ف  تلررت لذا .التضامن لمحاربتها إلا منها

 ف  يكون وق  النناطات، بت ك تلوم الت  السفن ض  منينة باتخاذ إجراجات ال و  لجميع
 حماية ضرور، تفرضها الليو  وذه أن إال ،النال  البحر ف  المالحة تليي  لحرية اللواه  ت ك

 الدولي. للمجتمع المصالح الجوورية
كما أن  يجب أن تتخذ ال و  بالنسبة ل سفن الت  ترفع ه مها، ما ي زم من الت ابير 

منع استنما  المنطلة ال ولية  غراض يُ  ه ا أن  كذلك. (3) لتأمين السالمة ف  البحار
ُيمكن والت   رم  ل نفايات النووية من طرل ال و  الكبرم،، أو كمنطلة تخزين أو هسكرية

 أن تُضر بمصالح ال و  أو المجتمع ال ول .
تنم  الته ي ات ونلاط الضنل ف  المجا  البحر  الت  خرم، ا مور ا ومن بين 

 : (4) ما ي   ، ه ا سبي  المةا اإلفريل 
ما ف  ذلك غس  ا موا  الجريمة المنامة النابر، لألوطان ف  المجا  البحر  )ب -1

واللرصنة والسطو المس ح ف  البحر  ،واالتجار غير المنروع با س حة والمخ رات
/سرقة النفط الخام ه ا طو  السواح  ا فريلية اإلرواب  والتموين بالنفط غير اللانون 

 واالتجار بالبنر وتهريب البنر وطالب  ال جوج المسافرين هن طريق البحر(؛ ،البحر 
 

                                                                                                                                             
 .1982من اتفاقية ا مم المتح ، للانون البحار  (108)الما ،  -(1)

غالب هوا   ؛حسين الفتالو  وانار ف  ذلك: سهي  .1982من اتفاقية ا مم المتح ، للانون البحار  (109)الما ،  -(2)
 ار  :همان .1ط. .(الدولة الدبلوماسيةوالمنازعات  اإلقليم-وواجباتهادول القانون الدولي العام )حقوق ال .حوام ،
 .412.ل. 2007الةلافة، 

وتلاب   الفلر، ا ولا من الما ، النانر، من اتفاقية جنيل  .1982من اتفاقية ا مم المتح ، للانون البحار  (94)الما ،  -(3)
تكوين طاقم ل سفن،  -2فن ومن اتها وصالحياتها لإلبحار. بناج الس -1، ه ا ما ي  : 1958بنأن البحر النال  

استخ ام االرنا ات  -3ونروط النم  الخاصة بهم، وت ريبهم آخذ، ف  االهتبار الصكوك ال ولية المنطبلة. 
 والمحافاة ه ا االتصاالت ومنع المصا مات.

 .14. ل.2012، 0.1ة رقم خالنس .2050 لعام البحرية المتكاملة إلفريقيا االستراتيجية . ا فريلاالتحا   -(4)
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والصي  المفرط لألسماك والجرائم البيئية  ،لصي  غير اللانون   ون إبالغ و ون تنايما -2

 )وينم  الغرق المتنم  ل سفن وانسكاب النفط، باإلضافة إلا إللاج النفايات السامة(؛
 ت وور البيئة البحرية وتغير المناخ؛  الطبينية،الكوارث  -3
 ؛والجرائم االلكترونية االستراتيجيةاالتصاالت  -4
 ؛اإلطار اللانون  الضنيل -5

نلل و/ أو ضنل المساه ات المل مة ل مالحة البحرية، وهم يات المسح  -6
الهي روغراف  الح يث، والخرائط المالحية الح يةة، والمن ومات المتن لة بالسالمة 

 البحرية ف  ه   من ال و  ا هضاج ف  االتحا  ا فريل .
الحبيسـة والمتضـررة جغرافيـا الـدول  وقحقـتعزيـز : القانون البيئي الدولي و الثانيالمطلب 

 أنشطة المنطقة الدولية وفق مبدأ التراث المشترك لإلنسانية. استغالل في

 الت  تستن  ه يها إجراجات حماية ،إن ا خذ بالليو  البيئية ت هم  ا فكار ا ساسية 
نما ووالمجا ، البيئة، إذ أن حماية البيئة ليس وو مجر  ننار لبنض الننطاج ف  وذا   وا 

ال و  المتميز، جغرافيا وت ك المتضرر، بسبب موقنها الجغراف ، وكذا لكافة التزام منترك 
نارك ف  بناج ناام ه ي ، تُ  . كما أن وناك أفكارا  والساح ية منها مجموهة ال و  الحبيسة،

 .ولوج   ول نك  ا ساس الف سف  لناام إيكإلا منايير حماية البيئة، وو  تُ  يستن  أساسا  
يرتبط تكوين الناام ال ول  البيئ  باهور الوه  اإليكولوج ، فمنذ اننلا  مؤتمر و  

الت   ،يزا  من بين الموضوهات ، أصبح موضوع حماية البيئة وال1972ستوكهولم هام 
ومنذ ب اية السبنينات من اللرن الماض  حص ت  ه ا نطاق هالم . سج  اوتماما  تُ 
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، بحصو  تفاه  بين اللانون ال ول  ل بحار وقواه  اللانون ال ول  تطورات قانونية وامة
 .(1) البيئ ، أ ت إلا تحسين مضمون التزامات جميع ال و  ف  مي ان حماية البيئة البحر 

بين ال و  المتل مة سو  النالقات ال ولية، ي الذ  الصراعمن حالة ه ا الرغم  
إقرار اتفاقية مع  ، خصوصا  لح منتركة ا  قائما  إال أن الوه  بوجو  مصا ،وال و  النامية

وحاجة الننوب  التراث المنترك ل بنرية جمناج، لمب أ ،1982ا مم المتح ، للانون البحار 
ه ا مخت ل انتماجاتها ومواقنها الجغرافيا إلا قرار أمم ، يتضمن النروع نحو تلوية 

 .(2) ا ممالتآلل ال ول  بين مخت ل 
 لبيئةا لحماية وذا الوه  االيكولوج   ور فنا  ف  بناج ناام  ول كان لبروز ق  و  

ول  وصالحية مب أ التراث المنترك لإلنسانية  سنحاو  هرض ل لانون البيئ  ال ، وه ي (3)
 هبر الفروع التالية.

 القانون البيئي الدولي ومبدأ التراث المشترك لإلنسانية.الفرع األول: 

 مب أ كان إذا ام  م   التحلق ه ا  ليال   اآلن، حتا ل متُ  لم المنتركة النالمية فالنام 
 الوار ، المبا ئ ترجمة ُينير وق  .قانونيا   منيارا   ُيصبح أن ُيمكن ل بنرية، المنترك التراث
هالن البنرية، بالبيئة المنن  المتح ، ا مم مؤتمر إهالن ف   البيئة بنأن المتح ، ا مم وا 

                                              
مجلة البحوث . «الت وث البيئ  البحر  ه ا ضوج اللانون ال ول »محم   محم  ا مين؛ قوسم الحاج غوئ .  -(1)

  .434. ل.2017، جوان 9، ع.العلمية في التشريعات البيئية

. بيروت: 1. ط.تصادية وحمايته دولياحق اإلنسان في التنمية االق. صاف لام ياكحلمحم  هب  ا ال ينصفاج  -(2)
 .369. ل.2005مننورات الح ب اللانونية، 

 ."مستقبلنا المشترك"تلريرا بننوان "غروهالم بورتالند" برئاسة رئيسة وزراج النرويج  ،أه ت ال جنة النالمية ل بيئة -(3)
لتحليق  واقتراح الح و ة والتنمية، ب راسة النالقة بين البيئ ،1983 فت من قب  ا مم المتح ، هام كُ  وو  لجنة
 .1981بتل يم تلرير إلا الجمنية النامة لألمم المتح ، ف  خريل  وانتهت ال جنة، والتوازن بينهمااالنسجام 

 منظمة التجارة ،تحرير التجارة العالمية في دول العالم النامي. السي  أحم  هب  الخالق، أحم  ب يع ب يح انار:
 .2003الجامنية، ال ار  :مصر ،الكتاب ا و . والتجارة الدوليةنافسة الدولية، المشكلة البيئية العالمية، آثار الم

 .106.ل
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 المستلب  ف  ل بنرية، المنترك التراث مب أ صالحية إلا ل ال و  اللانون ف  والتنمية
هالن ستوكهولم إهالن ويتضمن . وليا   قانونيا   منيارا   بوصف   بآةار تتص  مبا ئ ،(1) ريو وا 
 المنترك التراث مة  الموضوه ، المضمون إلا تفتلر المبا ئ ووذه .ل ح و  النابر الت وث
 .ال ول  اللانون ف  فنالة كذل مع أصبحت البنرية، ولكنها لمب أ

هالن ستوكهولم إهالن ف  الوار ، المبا ئ أن إلا هوام  ةالةة ُتنير وق    ق  ريو وا 
 ال ول : اللانون مجموهة إلا بنجاح ترجمت

هالن استكهولم إلهالن التفاوض أساليب تخت ل :أوال  المنبةلة واالتفاقيات ريو وا 
 .البحار للانون م ،المنت وا ساليب هن الطرق المؤتمرات هن

 ل بنرية المنترك التراث من أطو  لفتر، ال ول  البيئ  اللانون ال و  اهتبرت :ثانيا
 .(2) "الناهم اللانون" من كبير، مجموهة إلا وذا أ م وق  ،مب أ

 اللانون النتهاك الخطير، النواقب بسبب ل مبا ئ، اللضائ  االهتبار أهطيت :ثالثا
 .ال ول  البيئ 

 .الدولي البيئي قانونلل ترسيخ الفهم الشمولي للقواعد اآلمرةو  تعزيز -أ

 إلا تنتم   لم تنُ  أنها وو المهم متن  ،، لكن البيئ  ال ول  اللانون قواه  إن 
 Jus)، فل  اكتسب بنضها صفة اللواه  اآلمر، (Soft Law)مرح تها الجنينية/الرخو، 

.Cogens)  إلا اللطاهاتأو  مرح ة ال راسات من  انتل البيئ  ال ول  اللانون أن وا كي 
 الوطن  استنما  اإلق يم وه م المست امة، التنمية مبا ئ الفهم النمول  بفض  مرح ة

                                              
لميةاق ا مم المتح ، ومبا ئ اللانون ال ول ، من واجب ال و  أن  وفلا   ":من إهالن ستوكهولم ه ا 21ينل المب أ  -(1)

ل بيئة ف   و  ا خرم أو مناطق  سبب ضررا  ال تُ  ،سيطرتها تكف  أن ا ننطة الممارسة  اخ  ح و  واليتها أو تحت
 ".واقنة خارج ح و  الوالية الوطنية

 لي  س وك نير اللانون الناهم إلا المبا ئ النامة ل لانون ال ول  الت  ليست م زمة بالضرور، ل  و ، ولكنها تُ ويُ  -(2)
 ال ولة.
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 "إنجازوا المناريع المزمع بنأن والتناون اإلخطار واجب"ا خرم  بأقاليم ال و  لإلضرار
 .(1) إلخ ...االحتراز ومب أ الم وث ي فع الةمن، ومسؤولية
بصنوبة ف  مواجهة من يصُفُ  بأن  الب اية، ف  ال ول  البيئ  اللانون تطوير ب أ 

ينكس مناور ال و  النامية، لكن از يا  الوه  باللضايا البيئية ف  الب  ان المتل مة س مح 
ف  الجامنات والمناو  المتخصصة والمراكز  ، وأخذ طريل (2) بتطور اللانون ال ول  البيئ 

 لألمم النام ا مين أجراه الذ  البنرية البيئة مناك  هن تلرير أهلاب وف . (3) ال ب وماسية
 لنام البنرية البيئة ه ا ستوكهولم مؤتمر المتح ، لألمم النامة الجمنية هل ت المتح ،،
 .'(ستوكهولم مؤتمر)' 1972
 وأص ر نام ة، بطريلة البيئية اللضايا يتناو  مؤتمر، أو  ستوكهولم مؤتمر وكان 
 :ي   ما المؤتمر
 النووية؛ التجارب إ انة( 1)
 ل بيئة؛ النالم  اليوم إنناج( 2)
 ال ول ؛ ل نم  توصيات من تتألل" هم  خطة("3)
 استكهولم؛ إهالن اهتما ( 4)
 ؛(ل بيئة المتح ، ا مم برنامج)ج ي ،   ولية آلية بنأن توصيات( 5)

                                              
)1(- Patrick Daillier et Allain Pellet. Droit International Public. 7ème ed. Paris: Edition    

LGDJ, 2009. p.1300. 

 1/ل38الت  أقرتها م. ،فه  ال تخرج هن المصا ر التل ي ية ل لانون ال ول  ،أما هن مصا ر اللانون ال ول  ل بيئة -(2)
ية والمبا ئ اللانونية النامة وو : االتفاقيات ال ولية وا هرال ال ول ،ا ساس  لمحكمة الن   ال ولية من الناام

 .صالح هب  الرحمن هب  الح ية . أنار: مة  اللرارات اللضائية وآراج الفلهاج ،باإلضافة إلا المصا ر الةانوية
 .74ل. .2010، مننورات الح ب  الحلوقية :لبنان. 1ط. .لنظام القانوني الدولي لحماية البيئةا

ئية يلا تلييم السياسات البإ: م خ  2012لنام  20إلا ريو + 1972لم من مؤتمر ستوكهو  »الحسين.   نكران -(3)
 .166. ل.2013خريل ، 64-63ع. ،مجلة بحوث اقتصادية عربية مركز دراسات الوحدة العربية:. «النالمية
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 الهتما وا؛و المحيطات إغراق اقيةباتف المتن لة الموا  مناريع تحا  بأن توصية( 6)
 .ةان مؤتمر هل  إلا ي هو قرار( 7)
المبا ئ  من س س ة من ذلك ويتألل ،استكهولم إهالن اهتما  النتائج وذه أوم وكان 

 بالبيئة. يتن ق فيما بأننطة بالليام ال و ، قيام كيفية ف  التأةير إلا ته ل الت 
 بالبيئة المنن  المتح ، ا مم ؤتمرم جانيرو،    ريو استضافت 1992 هام وف 
 النتائج وكانت. ستوكهولم مؤتمر وضن  الذ  ا ساس إلا ذلك استن  وق  والتنمية،
 :و  والتنمية بالبيئة المنن  المتح ، ا مم لمؤتمر الرئيسية
 ؛21 اللرن أهما  لج و  التحضيرية الوةيلة إه ا ( 1)
  ؛(1) المناخ تغير بنأن اإلطارية لمتح ،ا ا مم اتفاقية ه ا التوقيع باب فتح( 2)
 ؛(2) البيولوج  التنوع اتفاقية ه ا التوقيع باب فتح( 3)
 ف  هالم  توافق أج  من بالمبا ئ قانونا الم زم غير الرسم  البيان واهتما  ،(4)
 ؛ و(3) المست امة وتنميتها وحفاها الغابات أنواع جميع إ ار، بنأن اآلراج

 .ريو إهالن باهتما ( 5)
هالن ستوكهولم إهالن ويتضمن   المجتمع قب  مماة ة، وق  هريضة مبا ئ ريو وا 
 مح  ، غير مصط حات ه ا تحتو  أنها من الرغم ه ا المبا ئ، وذه هموما   ال ول 
 .النمو والمتل مة النامية ال و  من ك  ه ا التزامات وتفرض
 

                                              
طارية االتفاقية اإل "1994آذار / مارس  21، و خ ت حيز النفاذ ف  1992أيار/ مايو  9فتح باب التوقيع ه يها  -(1)

 " .بنأن تغير المناخ
 .1993كانون ا و  /  يسمبر  29، و خ ت حيز النفاذ ف  1992حزيران/ يوني   5فتح باب التوقيع ه يها ف   -(2)
 تلرير مؤتمر ا مم المتح ، المنن  بالبيئة والتنمية. -(3)

                                                 .UN Doc. A/CONF.151/26(Vol III) (1992) annex III 
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 :طرق التفاوض في القانون البيئي الدولي  -ب

 المتح ، ا مم مؤتمر وف  ستوكهولم مؤتمر ف  المفاوضات أساس كانحيث  
 االلتزام طاقن   تح ي  ه ا النم ية وذه وتنطو ". اإلطار  النهج" وو والتنمية بالبيئة المنن 
 النهج وذا ؤ  ويُ  .المح  ، التفاصي  الالحلة البروتوكوالت ح  تُ  بينما هامة، ب غة اللانون 

 ه ا االتفاق لها تيحويُ  ال و  ل م ملبو  وبمن   ت ريجية بصور، االلتزامات تح ي  إلا
 .االلتزام تطوير ف  ب  يسترن  كإطار، ا و  ينم  والمب أ .االلتزامات جوور ومضمون

 بالبيئة المنن  المتح ، ا مم مؤتمر يص روا الت  اللانونية الوةائق فإن لذلك
 .الملب ة النام أساس إال نك تُ  ال والتنمية

 إهالن ف  هامة مبا ئ وور ت. اإلطار  النهج فنالية ه ا ريو إهالن   ُ وي  
 المحتوم إنناج تم ال و ، وممارسات المناو ات خال  من ُوضنت أن بن  استكهولم،
 اللضايا بنأن وسط ح  إلا ل توص  فرصة ال و  الت ريج  النهج وذا وق  أهطا. ت ريجيا
 .الخالفية

 وبالتال  ،ح ةت الت  التطورات أساس ه ا ولةال  التزامات ريو إهالن ح   كما
 ه ا والنامية المتل مة ال و  سياسات التوازن بنأن جزئيا حلق ريو إهالن قبو  فإن

 .السواج
 المب أ مة  بمبا ئ النامية ل  و  سمح توفيل ، ح  إلا التوص  سبي  وه ا 
المنتركة  بالمسؤوليات" المتل مة ل  و  سمح حين ف  ،(1) "ي فع الم وث" ومب أ التحوط 

                                              
 أح  المننيين: إلاانصرل مفهوم مب أ الم وث ال افع وذا وقد  -(1)

 .أن ك  من تسبب ف  إح اث أضرار بيئية ل غير ي زم ب فع التنويض المناسب أولهما:
وذه  لمنع ح وث ،كافة التكاليل الضرورية ،يلص  ب  أن يتحم  المسؤو  هن النناط المضر بالبيئة ثانيهما:
أن الم وث ينبغ  :" ، وهرفت  كما ي  1972وأخاذت ماناامة الاتناون االقتصاا   والتنمياة بهذا المابا أ ف   .ا ضرار

. "لرروا الس طات النامة لتتأك  من أن البيئة ف  حالة ملبولةأن يتحم  نفلات مكافحة الت وث، وخفض  إلا مستويات تُ 
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وق  ال يكون وذا الح  التوفيل  ق  ح ث لو حاولت  .(1) التطور ف  والحق" المتباينة لكن
 .1972ال و  وضع ناام نام  ف  هام 

ا اهالن ريو مبا ئ بيئية هالمية، ساومت حتما  ف  تنزيز اللانون ال ول  كما أرس   
، وه م جواز االضرار با قاليم غير اراتاتخاذ اللر البيئ ، كمب أ الحذر والمناركة ف  

 . (2) الخاضنة ل سيا ، الوطنية، والحّق ف  التنمية
 نااما   الب اية ف  البحار للانون المتح ، ا مم اتفاقية أننأت ذلك، من النليض ه ا

  ائما   حلقتُ  أن ل  و  مكنيُ  وال اكتمالها، أج  من االلتزامات أ رجت وق  .واح ا   نامال  
 ل بنرية، المنترك التراث مب أ بنأن اتفاق إلا التوص  غيةوبُ . مضمونها بنأن التتناز 
. محتواه تطوير من ب ال   المب أ، بها سينم  الت  اآللية 1994 االتفاق التنفيذ  لنام رغي  

 إلا النالم  اللبو  و ل وق  أ م. مخت فة تفسيرات ل يها تزا  ال ال و  فإن وبالتال ،
 .لإلنسانية المنترك لتراثا تح ي  صنوبة

                                                                                                                                             

، حيث أقر أن الم وث هالميا   ، اهر إهالن ريو لينط  لهذا المب أ نطاقا  1992، أ  ف  بن  حوال  هنرين هاما  و = 
يتحم  نفلة الت وث مع مراها، المص حة النامة ومن  ون اإلخال  التجار، واالستةمار  أن -المب أمن حيث  –يجب 
 ار النهضة النربية،  :اور،الل .وظاهرة التلوثالقانون الدولي للبيئة  .منمر رتيب محم  هب  الحافاانار:  .ال وليين
سبتمبر  4. مجلة القانون واألعمال. «قيام الناام ال ول  البيئ ». وانار: بن قطاط خ يجة. 185.ل .2007
2014. 
ويتمة  اله ل من تضمين النفلات البيئية، وتحمي  الم وةين نفلات ت ويةهم ل بيئة، ف  حةهم و فنهم إلا      

السي  أحم  هب  انار:  .والبحث هن أفض  السب  المؤ ية لذلك ومنها المنتركة، بيئيةاالستغال  الس يم ل موار  ال
المرجع  .والتجارة الدوليةالمشكلة البيئية  ،تحرير التجارة العالمية في دول العالم النامي .أحم  ب يع ب يح ؛الخالق
 .143-141 :ل .ل السابق.

يتم  هن  تطويروا.   المتل مة النمو لم تخضع ل ليو  البيئية الت  توج  حاليا  المب أ السابق ينترل وذا المفهوم بأن ال و  -(1)
 تخفيض المنيار ل  و  النامية ه ا وذا ا ساس.

مب أ الحذر بلول :" من أج  حماية البيئة، فإن ملاربة الحذر يجب أن تطبًّق ه ا  1992وق  هّرل اهالن ريو لنام  -(2)
ق راتها، وحين تكون الته ي ات خطر، أو أن ا ضرار ال ُيمكن تفا يها، فإن نلل نطاق واسع من قب  ال و ، بحسب 

  المن ومات الن مية المؤك ، يجب أال ُيستخ م كذرينة من أج  تنطي  اإلجراجات الفاه ة لمنع االن ةار البيئ ".
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  :"الناعم القانون" وجود -ـج

 غير قانون " وضع إلا ؤ  يُ  أن إمكانية ه ا ينطو  اإلطار  النهج أن كما
 اللرارات سهموتُ  ال ول ، البيئ  اللانون مبا ئ خصوصيات ف  ال و  وتنار". مرن

 .اإلحضار ف  ذلك هن الناتجة والمناو ات والبروتوكوالت
" الم زم غير اللانون"و الرسمية ال ول  البيئ  اللانون صكوك بين الجمع نفإ ووكذا

 .م زم  ول  قانون وضع إلا ؤ  يُ 
 يحا لم النميق البحار بلاع المتن ق اللانون فإن ال ول ، البيئ  باللانون وملارنة

 ميلةالن البحار قاع يحكم الذ " الناهم اللانون" ف  نلل وناك ولذلك،. الكاف  باالوتمام
لا. لإلنسانية المنترك التراث مب أ تطوير  ون حا  ما ووو  قاع استخ ام ه م جانب وا 

 يزا  ال فإن  وبالتال ، .مجر ا   البنر  ل تراث المنترك المب أ تراث كان النميق، البحار
 .إطار مجر 

 .الوالية القضائية -د

 هن النميق لبحارا قاع ف  بأننطة الليام هن ال و  امتناع أ م قريب، وقت وحتا
 ال ول  المجتمع ننر ذلك، من النليض وه ا. ل بنرية المنترك التراث تطور هرق ة
 التلاض  هن التجربة وذه أسفرت وق  .البيئة ه ا ضارا   تأةيرا   أةرت الت  ا ننطة بنواقب
 ف  الالحق اللضائ  النار ساه  وق  .البيئية االلتزامات خرقت ق  ال و  تكون هن ما
 .ال ول  البيئ  اللانون رتطوي
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 ا س حة استخ ام منروهية: "(1) ال ولية الن   محكمة فتوم ط ب ،1996 هام ف 

 وق . (2)"استخ امها أو النووية با س حة الته ي  ومنروهية المس حة النزاهات ف  النووية
  Gabčíkovo-Nagymaros منروع ف  ال ولية الن   محكمة قرار 1997 هام ف  ذلك أهلب

 تم ك ال أنها ال ولية الن   محكمة رأت اآلراج، وذه أو  وف  .(3) (س وفاكيا ض  ونغاريا)
 ناقش الملاب ، ف  ذلك، ومع .النالمية الصحة منامة ط بت كما فتوم، إلص ار الوالية

 .ال ول  البيئ  اللانون ف  المحرز التل م Weeramantry اللاض 
 ُتنتبر ،البيئ  الضرر وآةار البيئة هم  لكيفية الن م  الفهم زيا ، فإن لذلك،

 ووو ما ُيمكن .البيئية المنايير لتطوير سياقا   وُتوفر ،ال ول  البيئ  اللانون لتطوير أساسية
 تتطور، وأن آةار تزا  ال الت  الن مية المنرفة حالة ف  النميلة، البحار قاع مع يتناقض أن

 ه ا أننطة ، بسبب ه م وجو تماما   منروفة ليست لةالنمي البحار واستخ ام قاع االستفا ،
 .الطوي  الم م

فكر،  ليست البيئة بأن ال ولية الن   محكمة أقرت اآلراج االستنارية، وذه ةان  وف  
 ا جيا  ذلك ف  بما البنر، وصحة الحيا، ونوهية المنينية المساحة مة تُ  ولكنها ،مجر ،
 تكف  أن ومنها المتضرر، جغرافيا ال ولة الساح ية ه ا مها التزام ووجو  .بن  ول تُ  لم الت 

                                              
)1(- International Court of Justice Reports of  Judgments, Advisory Opinions and Orders. 

LEGALITY OF THE THREAT OR USE OF NUCLEARWEAPONS. Avis 

Consultatif Du 8 Juilet 1996.                       
.Weapons t or Use of NuclearLegality of the Threa. usticeJ ourt ofCnternational I - (2) 

  http://www.icj-cij.org/en/case/95       

)3(- Gabčikovo-Nagymaros Project, Hungary v Slovakia, Judgment, Merits, ICJ GL No 92, 

[1997] ICJ Rep 7, [1997] ICJ Rep 88, (1998) 37 ILM 162, ICGJ 66 (ICJ 1997), 25th 

September 1997, International Court of Justice [ICJ].                                                 

http://www.icj-cij.org/en
http://www.icj-cij.org/en
http://www.icj-cij.org/en/case/95
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 الواقنة المناطق أو ا خرم ال و  بيئة تحترم ه ا أن ؛وسيطرتها واليتها ضمن أننطة أ 
 .(1) الص ة بالبيئة ذات ال ول  اللانون مجموهة من جزج اآلن و  الوطنية السيطر، خارج

 من الرغم ه ا-. ال انوب س  ف  ول ال  البيئ  ل لانون قضائ  اهتبار آخر كان 
 التح ي  وذا ومن ،-كبير ح  إلا ال ول  البيئ  اللانون تنزيز ف  فن ت اللضية وذه أن

 برزت وق . البيئية المنايير تطبيق ف  والمناصر، البيئ ؛ ا ةر تلييم مواص ة: مب أين أوجز
 اللانون ف  ا خرم والمبا ئ بيئيةال المبا ئ بين المتبا لة النالقة فهم تزاي  مع المبا ئ وذه

 البيئية االهتبارات ت مج أن جميع ال و  الساح ية منها والحبيسة من تتط ب وو . ال ول 
 تح ي ا   أكةر محتوم إهطاج خال  من ل  و  البيئية االلتزامات كذلك ح  تُ  وأن قراراتها، ف 

 .المست امة التنمية مة  النامة، ل مفاويم
 اللانونية الصكوك من الكبير الن   إلا المبا ئ وذه إنناج ف  السبب يرجعحيث  

 .البيئية المبا ئ ف  السابق والنار اإلطار  النهج هن نتجت الت  ،"الصنبة" و" الناهمة"
 بالمة  ُينزز أن ،"الم زم غير اللانون" مع جنب إلا جنبا   ةاللضائي الوالية نأن ومن
 المب أ تطوير ه ا النم ية وذه ساه ت حيث .ل بنرية المنترك ل تراث ح  المُ  المحتوم
 .أ ناه سنناقش كما التحوط 

 .(الوقائي ) يالتحوط مبدأال -ه

 الر  بمةابة التحوط مب أ ن يُ ، و (2) البيئة حماية ف  ا  مهم  ورا    التحوط النهج ي نب
  وما   االهتما  الستحالة نارا   البيئة، ت وور بنأن الن مية ل نكوك المتنام  اإل راك ه ا

                                              
)1(- International Court of Justice. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons.    

http://www.icj-cij.org/en/case/95   

)2(-Postelicu Reynier: L'OMC. la souveraineté alimentaire et le cadre international des 

stratégies juridiques de sécurité alimentaire. in international Food Security and legal 

pluralism, Brylant: Bruxelles, 2004. p.139. 

http://www.icj-cij.org/en
http://www.icj-cij.org/en
http://www.icj-cij.org/en/case/95
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 اتخاذ اإلجراجات ف  التأخر أن االستجابة، كما إجراجات لتح ي ، الن م  اليلين ه ا
 .(1) فيها رجنة ال آةارا    لخ  يُ  ق  الوقائية

 15 المب أ بوصف  ال ول  المستوم ه ا ،الب اية ف  التحوط  المب أ ت وين تم وق 
 ه ا ال و  ُتطبق البيئة، حماية أج  من: "ي   ما ه ا 15 المب أ وينل. ريو إهالن ف 

المتل مة  ه ا جميع ال و التزام يلع وونا فإن   .لل راتها" وفلا   التحوط  النهج واسع نطاق
 والساح ية المتميز، جغرافيا وت ك المتضرر،، وكذا مجموهة ال و  الحبيسة منها الناميةو 

  باتخاذ اإلجراجات الوقائية.
 ه م استخ ام يجوز ال فيها، رجنة ال أو جسيمة اربأضر  ته ي ات وج تُ  وحيةما

 ت وور لمنع التك فة حيث من ،فنالة ت ابير اتخاذ لتأجي  كسبب ،الكام  الن م  اليلين
. ريو إهالن ف  ذكروا ير  لم التحوط  المب أ ينم ها الت  المح  ، وااللتزامات .البيئة
 التنرينات ، وف (2) المناو ات ف  المب أ لهذا ال و  إقرار إلا الالحق تطوروا وينو 
 الت  المنايير من س س ة وضع ف  التأيي  وذا ساه  المح ية، وق  المحاكم وقرارات المح ية
 .(3) ال أم الحيطة لمب أ االمتةا  تم ق  كان إذا ما إلا ُتنير

 من مب أ ،التحوط  المب أ كان إذا فيما نك وناك يزا  ال أن  من الرغم وه ا
 المناو ات مخت ل ف  إل راج  نتيجة تطور ق  مضمون  فإن النرف ، ال ول  انونالل مبا ئ

                                              
)1(-Jennifer M Durden. Report on the Managing Impacts of Deep-sea resource 

exploitation (MIDAS) workshop on environmental management of deep-sea 

mining. United Kingdom: Workshop Report, 2016 .p.8. 

 وتنم  وذه االتفاقيات اتفاقية ا مم المتح ، لتنفيذ أحكام ا مم المتح ،: -(2)
المتن لة بحفا وا  ار، ا رص ، السمكية المت اخ ة  1982كانون ا و  /  يسمبر  10اتفاقية قانون البحار المؤرخة     

، االتفاقية 1995كانون ا و  /  يسمبر  4الكةير، االرتحا ، الت  فتح باب التوقيع ه يها  المناطق وا رص ، السمكية
 اإلطارية بنأن تغير المناخ؛ اتفاقية ا مم المتح ، ل تنوع البيولوج .

 9819؛ قانون اللانون البيئ  لنام 1999انار: ه ا سبي  المةا ، قانون حماية البيئة والتنوع البيولوج  لنام  -(3)
 )السوي (. 
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 ال ول  البيئ  اللانون ف  ب  منترل مب أ ملام التحوط  المب أ حلق الص  ، وذا وف . (1)
 .ل بنرية المنترك التراث لمب أ مضمون إلهطاج النم ية نفس استخ ام مكنويُ 

 هن وريو ستوكهولم مؤتمر  ف  ،المفاوضات ابه أجريت الت  الطريلة أسفرتق  و 
 خال  من ذلك تحلق وق . السواج ه ا والنامية المتل مة ال و  نار وجهات ُتمة  ،إهالنات
 منذ كام  ناام إلا السن  من ب ال   ،توفيل  وسط ح  إلا التوص  تم أن إلا ،النم 
 . الب اية

 الهيئات ساه ت الت  ،نيةاللانو  الصكوك من كبير، مجموهة أيضا   وذا أننأ وق 
 ال و  ل م ا  كبير  ا  ا رتب حافز م  م   .ال ول  اللانون ف  بيئية مبا ئ وضع ه ا اللضائية
 خرقت إذا النواقب من سُتنان   نها ،ال ول  البيئ  اللانون ف  المبا ئ وذه إل راج

 .التحوط  المب أ تطور ف  يننكس ما ووو ،البيئية االلتزامات
 ا مم اتفاقية من هنر الحا   الجزج بنأن التفاوض فإن ذلك، من النليض وه ا

 المتل مة ال و  نار وجهات تنكس إنها  ب  . توفيليا   حال   مة يُ  ال البحار للانون المتح ،
 المنترك التراث بنناصر تنترفان المجموهتين الك   أن ح  إلا ،سواج ح  ه ا والنامية
 .ل بنرية المنترك ل تراث الت ريج  التطوير  ون" هم النا اللانون " غياب حا  وق  .ل بنرية
هالن الوقل قرار فإن وبالتال   خاصة ،المب أ تطوير ف  كبيرا   إسهاما   سهمايُ  لم ،المبا ئ وا 

 .مضمونها رفضت المتل مة ال و  وأن
 لنناصر تفصي  أ  ض  أيضا   م ه   ،النميق البحار قاع ف  مو الخُ  أن كما

 .ل مب أ قانون  اهتبار أ   ون حا  ق  مو الخُ  وأن وذا ،ريةل بن المنترك التراث
                                              

ق  تب ور ف  قاه ، م زمة من قواه  اللانون ال ول  النرف .   ،بنأن ما إذا كان المب أ التحوط  ،وال يزا  الرأ  منلسما   -(1)
نير إلا أن  ق  يكون ق  ب غ بالفن  وذا يُ  ،بي  أن انتنار وذا المب أ ف  المناو ات واإلهالنات واللرارات البيئية ا خير،

 انار:المركز. 
Owen McIntyre and Thomas Mosedale. “The Precautionary Principle as a Norm of 

   235. -.9,1997. p.p: 221. Journal of Environmental LawCustomary International Law”
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 يضع ،البحار للانون المتح ، ا مم اتفاقية من هنر الحا   الجزج فإن ذلك، ومع
 اإلطار وذا من االستفا ، خال  ومن .ل بنرية المنترك التراث مب أ تطوير لمواص ة إطارا  

 خال  ومن المب أ، هناصر من هنصر ك  بنأن توفيلية ح و  إلا التوص  ل  و  مكنيُ 
 أن مكنيُ  ،"الم زم غير اللانون " من وغيروا واللرارات المبا ئ لمناقنة منتامة  ورات هل 

 أن نأن  من الب اية، ف  توفيل  ح  إلا التوص  من ال و  تتمكن لم إذا وحتا. تتطور
 مب أ مضمون تح ي  ف   ُيساه الذ  من نأن  أن ،"الم زم غير اللانون" من مجموهة ُيننئ
 .ل بنرية المنترك التراث

 تتن ق قضائية بيانات إنناج وو ،البيئية االلتزامات النتهاكات النم   ا ةر وكان
 مب أ تنمية ُتنزز من أن إال مكنيُ  ال النم ية ووذه. ال ول  اللانون مبا ئ بوضع ومركز

 ل بنرية. المنترك التراث
 نفال مفهوم من أكةر ليس البنرية لمب أ المنترك ثالترا فإن الحال ، الوقت وف 

 والتفسيرات المتضاربة ا ي يولوجيات أ ت وق . اآلن حتا متطور، غير منايير من يتألل
 هام مب أ إقرار اآلن حتا يتم ولم. ل بنرية المنترك التراث مب أ ابتكار إلا المتناسلة غير

 وفقيُ  لم 1994 هام اتفاق أن غير ،البحار للانون المتح ، ا مم اتفاقية ه   الذ  1994
 اإل ارية الجوانب سوم  ن   يُ  ولم النامية؛ والب  ان النمو المتل مة ل  و  المخت فة النهج بين

 .ح  مُ  غير ل بنرية المنترك التراث مب أ يا  ولذلك،. النميق البحار قاع  ننطة
       .البنرية لمب أ المنترك التراث صرهنا تح ي  ف  ُيساه  ال الةابت ال ول  اللانون كما أن
النميق  البحار قاع ه ا تنطبق بالسيا ، ل مطالبة التل ي ية الُسب  أن يب و ال :أوال       
 . الص ة ذات غير االهتبارات من السيا ، صبحتُ  لذلك

 .فلط س مية  غراض النميق البحار قاع استخ ام انتراط يتط ب :ثانيا
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 ل مبا ئ الس طة ال ولية يخضع ه ا النوائ  والمنافع االقتصا ية توزيع إن :ثالثا
 .بن  اختباروا يتم لم الت 

 هام اتفاق بموجب الس طة ال ولية، جهاز ف  اللرار نعصُ  إجراجات تغيير تم :رابعا
 ُيمة  الذ  ال ولية اإل ار، ناام من ينتلل ووذا .المتل مة ال و  مصالح لصالح 1994
 .لإلنسانية المنترك التراث

 أساسية هناصر ه ا ينطو  ل بنرية المنترك التراث أن من الرغم ه ا لذلك، 
 .قانونيا   منيارا   لتكون يكف  بما مح  ، ليست فإنها

 من أخرم مجاالت ف  ل بنرية، المنترك التراث لمب أ ماة ةمُ  مبا ئ ه نتأُ كما 
 ُتواز  مبا ئ اللمر، ومناو ، الخارج ، الفضاج مناو ، من ك  ويتضمن. ال ول  اللانون
 الخارج  والفضاج النميق البحار قاع ملارنة فائ ، أن غير. ل بنرية المنترك التراث مب أ

 ُمماة ة مبا ئ أيضا   أنتاركتيكا مناو ، وتتضمن. اللانونية امهانُ  اختبار لن م نارا   مح و ،
 هن تخت ل أنتاركتيكا أن نم الرغم وه ا. ل بنرية المنترك التراث مب أ ف  الوار ، لت ك
 ُيحو  أن ينبغ  ال ذلك فإن المن ن ، واالستغال  بالسيا ، يتن ق فيما النميق البحار قاع

 ناام تواج  الت  والمناك  النميق، البحار قاع إلا ص ة ذات مبا ئ أ  نل   ون ت لائيا  
 ال الناامين أن بي . ريةل بن المنترك التراث لمب أ اإلرنا  والتوجي  ُتوفر ال ولية، اإل ار،
 .قانونيا   منيارا   ل بنرية المنترك التراث مب أ ُيصبح أن ُيمكن كيل ُيبينان

هالن استكهولم إهالن ف  المبينة ال ول ، البيئ  اللانون مبا ئ ُتوفر وق   ريو وا 
 إهالن ه ا ال و  تفاوضت ل بنرية، وق  المنترك التراث مب أ بها يتطور أن مكنيُ  وسي ة
هالن تكهولم،اس . النامة المبا ئ إلا إال اإلهالنات ُتنر ولم. إطار  نهج باستخ ام ريو وا 
 .توفيل  ح  إلا وتوص ت المبا ئ ه ا المترتبة اآلةار اللضايا ناقنت ةم
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 وق . المبا ئ ل هم" الم زم غير اللانون" من الكةير وضنت الحق، وقت ف 
 لواليةأو  النار تأةير اه س   وق . ل تطبيق قاب ة يرمناي صبحوايُ  أن ه ا الل ر، ذلك أهطاوم
 مب أ جوور لتح ي  ُمماة ة طريلة استخ ام مكنالمبا ئ، ويُ  وذه إرساج ه ا أيضا   اللضائ 
 .ل بنرية المنترك التراث

 ف  قانونيا   منيارا   ليس البنرية لمب أ المنترك التراث أن من الرغم ه ا وه ي  فإن 
 .النميق البحار قاع كملحُ  مكنةمُ  وسي ة مة يُ  فإن  الراون، الوقت

 استخالل ُيمكن وال .لإلنفاذ قابال   محتوم تضع أن ه يها سيتنين ذلك، ه ا وبناج  
 ُتساه  ال ماة ةمُ  مبا ئ تستخ م الت  ا خرم اللائم، فالنام ال ول  اللانون من المحتوم وذا
 .ذلك بها يح ث أن ُيمكن الت  الطرق تح ي  ف 

 لتطوير نموذجا   ُتوفر ق  ال ول ، البيئ  اللانون ف  المستخ مة ا ساليب أن ي ب  
 .لإلنفاذ قابال   منيارا   فيها ُيصبح أن مكنيُ  نلطة إلا ل بنرية، المنترك التراث مب أ

 قاع ف  التجار  التن ين يب أ أن المحتم  غير من أن  من الرغم ه اأن  كما 
مكانية المائية، الحرارية الفتحات اكتنال فإن اللريب، المستلب  ف  النميلة البحار  وا 

 ُيمكن أن  إلا ُينير االستخبارية، المن ومات جمع  جهز، النطاق الواسع االستخ ام
 . اللا مة السنوات ف  النميلة البحار للاع أخرم استخ امات استخ ام

 إ ار  ناام وجو  إلا ت هو ،متوقنة وسي ة اآلن وو النميق البحار قاع إن
. فنا  نحو ه ا بها بالليام ل  و  سمحيُ  الت  ا ننطة تح ي  ه ا قا را   يكون ،وبمط 

 الت  ا ننطة بفنالية ح  يُ  أن مكن يُ  ،إ اريا   نااما   النميق البحار قاع يتط ب لذلك، ونتيجة
 نموذجا   ال ول  البيئ  اللانون وفرهيُ  الذ  النموذج يكون وق . بها تضط ع بأن ل  و  حسم  يُ 
 .مالئم قانون  ناام وضع بموجب  ح ثي   أن مكنيُ 
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فــي الحبيســة والمتضــررة جغرافيــا الفــرع الثــاني: نظــام حمايــة البيئــة البحريــة وحــق الــدول 
 المشاركة في أنشطة المنطقة الدولية.

 "البيئاااااااة البحريااااااة"ياااااانم  ماااااااصط ح مااان النااااام،  "جاااافلااار، " (1/3)بالماااا ،  هماااال   
الااارول والنوامااا  الااات  كااذا و  .والجيولوجيااة والبيولوجيااة الفيزيائيااااااة والكيميائيااااااة، المكونااااااات

وأوضاااهها وحالتااها ونوهيتااها  ،اإليكولوجية البحريااة تتفاها  فيماا بيناها وتحا   إنتاجياة الانام
 فااااوق ت ااااك المياااااه، فضااااال هاااان قاااااع البحااااار الجاااااو  والمجااااا وميااااااه البحاااااار والمحيطاااااات 
 .(1) والمحيطات وباطن أرضها

فنجا  أن الناااام الخااال بالمسااؤولية ال وليااة لحمايااة البيئااة البحريااة، قااائم ه ااا فكاار، 
أساسااية مفا وااا، أن البيئااة ومنااكالتها والمسااائ  اللانونيااة المتن لااة بهااا، لاام تُناا  أماارا   اخ يااا  

نمااا واا  تجسااي  حاا  لمفهااوم التااراث المنااترك لإلنسااانية، الااذ   ُوجاا  تطبيلاا  فاا  محضااا ، وا 
 . (2)1982إطار اتفاقية ا مم المتح ، للانون البحار 

 اتفاقيااة  وليااة خاصااة بمنااع الت ااوث، فاا  52قاا  أحصااا بنااض المهتمااين أكةاار ماان 
 ، كماا ياذوب الابنض اآلخار1990إلاا هاام  1950ا  اللانون ال ول  التل ي  ، من هاام 

متنااا  ، ا طاارال واق يميااة، والتاا  ُتناااالج إحصاااج أكةاار ماان ةالةمائاااة اتفاقيااة  وليااة ةنائيااة و 
النناصر المخت فة لت وث البيئة البحرية ه ا مستوم المجتمع ال ول . وواو ماا يكنال حجام 

                                              
، كينجستون: 16 ال ور، .ISBA/16/A/12/Rev.1رقم: وةيلة .السلطة الدولية لقانون البحار. الجمنية النامة -(1)

 .3. ل.2010نوفمبر  15جامايكا، 

 زمة، وذلك بسبب تبنيها من الواضح أن غالبية النصول المتن لة بالبيئة جاجت ب اية ا مر هامة وقواه وا غير مُ  -(2)
من قب  منامة  ولية لها صالحيات واختصاصات هامة وغير متخصصة بنؤون البيئة، مة  منامة ا مم المتح ، 

 واهالن ريو    جانيرو والميةاق ال ول  ل طبينة. كهولمو ج س ا ورب ، ومةا  ه ا ذلك اهالن ستأو الم
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. وأن أغ ب أنناطة التنا   ه اا البيئاة تتجااوز بطبينتهاا (1) التناون ال ول  ف  وذا المجا 
قواها  قاانون البيئاة تحما   ح و  ال و ، وأخطر وذه ا ننطة وا  أنناطة الا و  ذاتهاا، وأن

بال رجاااة ا ولاااا مصااا حة مناااتركة، تتن اااق باااالتراث المناااترك لإلنساااانية، حياااث تمتااا  آةاااار 
الم وةااات ال وليااة إلااا الن ياا  ماان الاا و ، وأن أ  جهااو  لحمايااة البيئااة البحريااة فاا  النطاااق 

لت وث ذ  المح   بمنز  هن الجهو  ال ولية تبلا مح و ، الفاه ية، خصوصا  فيما يتن ق با
 .(2) الطابع الجماه  وال ول 

لمجموهة من  ال ولية لام ف  المنطلةالت  تُ  ،قررت االتفاقية بخضوع المننآت حيث 
 :(3) كالتال وو   ،ل حفاا ه ا البيئة البحرية ،الت  ت تزم هن  ممارستها ال و النروط 
مراهاا، قواها  السا طة وروناا ب ،لهذا الجازج ال تلام المننآت أو تةبت أو تزا  إال وفلا   -1

جراجاتهااااا. ويجااااب تلاااا يم اإلناااانار الواجااااب هاااان اإلقامااااة أو اإلزالااااة أو  وأنامتهااااا وا 
 التةبيت مع االحتفاا بوسائ   ائمة ل تنبي  ف  حالة وجو وا.

مكن أن تنيق المالحة ال ولية ف  الممرات لت  يُ ، امنع إنناج المننآت ف  ا ماكنيُ  -2
 أو ف  أماكن النناط المكةل ل صي . المنترل بأنها جوورية ،البحرية

 
                                              

 1958وت ور االتفاقيات حو  منع الت وث ف  البحار، تنايم استخ ام الطاقة النووية، اتفاقية جنيل  هال  البحار  -(1)
البحار والمحيطات وباطن أرضها، وانناج صن وق وحار ا س حة النووية وغيروا من أس حة ال مار النام  ف  قاع 

 ول  ل تنويض هن الضرر، منع الت وث البحر  الناجم هن اغراق النفايات وموا  أخرم، حماية طبلة ا وزون، تل يم 
.  ون حقوق االنسان والبيئة والسكانانار: رجب هب  الحمي .  .المساه ، ف  حالة وقوع حا ث نوو  أو انناه 

 .81. ل.2009نانر، 
منتركا  لإلنسانية ال يخضع لسيا ، أ   ولة، مة  قينان البحار والمحيطات والفضاج أو سطح  تراةا   إن اهتبار البيئة -(2)

المبا ئ النامة ل لانون ال ول  ل بيئة، وخاصة اهالن ستوكهولم وريو    جانيرو، لكون أن  اللمر، لم يج  ل  تنبيرا  ف 
 التفصي  انار:  ولمزي  من السيا ،.أ وذا المب أ ق  اصط م بمب 

       P.M.P.M Dupuy. Ou en est le droit international de l’environnement. R.G.D.P, 

1997. P. 891.                                                                                                                                       

 .211- 210ل: المرجع السابق. ل. الوسيط في القانون الدولي العام.سي  إبراويم ال سوق .  -(3)
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ماااع إباااراز ذلاااك بنالماااات مناسااابة  ،لاااام حاااو  المنناااآت منااااطق ساااالمةيجاااب أن تُ  -3
 لضمان سالمة ك  من المالحة والمننآت.

ؤةر ه ا تنيين ال تم ك وذه المننآت بحر إق يم  خال بها، كما أن وجو وا ال يُ  -4
 خالصة أو الجرل اللار . أو المنطلة االقتصا ية ال ،ح و  البحر اإلق يم 

 تستخ م وذه المننآت ف  ا غراض الس مية فلط. -5
المط وبااة ل حفاااا ه ااا البيئااة البحريااة ، و تكفاا  الساا طة ال وليااة الحمايااة الضااروريةو 

من طرل ال و  أو الكياناات ال ولياة  الت  ق  تننأ هن ا ننطة ،ل منطلة من اآلةار الضار،
ه اا اإلقاال   وتساهر السا طة ال ولياةها   البيئاة البحرياة، تُ منع الت وث وا خطار التا  ، ب(1)

حماياااة وحفاااا الةاااروات وتنمااا  السااا طة ه اااا  .(2) منهاااا والسااايطر، ه يهاااا فااا  حالاااة وقوههاااا
 .(3) البحريااةومنااع وقااوع أو إلحاااق أ  ضاارر بااالةرو، النباتيااة والحيوانيااة  ،الطبينيااة ل منطلااة

وماااا ياارتبط باااذلك مااان  ،انون الااا ول  اللااائموه ااا السااا طة أن تنماا  ه اااا اهتمااا  قواهااا  اللاا
فيما يتن ق با ننطة ف  المنطلاة، لضامان الحماياة الفنالاة  ،(4) الص ةمناو ات  ولية ذات 

  .(5) البنريةل حيا، 
تتبع الس طة وال و  المزكياة، ، من الملرر (31/2)بالجزج الخامس من الما ،  همال  

التاا  قااا  تننااأ هااان  ،الضاااار، ئااااة البحرياااة ماااان اآلةاااارغيااة التكفااا  بتااوفير حماياااة فنالاااة ل بيبُ 
                                              

 .1982( من اتفاقية ا مم المتح ، للانون البحار 145الما ، ) -(1)
ا ف  هرض وه ا إةر تنرضها لحا ث أغرقه، 2002وف  نهر نوفمبر سنة ، " برستيج "لإلنار، فإن ناق ة النفط  -(2)

  ت إلا ت ويث منتبر ل سواح  ا وربية.، أمنها كميات منتبر، من النفط السواح  االسبانية، تسربت 
مناقنات متن  ، لمحاولة صياغت ، صياغة تتالجم  ، ارت حو  المفهوم التل ي   ل ضرر ،بي  أن  ف  السنوات ا خير، -(3)

الذ  إلا جانب ما حلل  من رفاوية، ضاهل من المخاطر  ،ولوج ناجمة هن التطور التكن، ج  من أضرارستُ مع ما أُ 
 الت  أصبح يتنرض لها اإلنسان.

 .209. المرجع السابق. ل.الوسيط في القانون الدولي العامسي  إبراويم ال سوق .  -(4)
 .1982( من اتفاقية ا مم المتح ، للانون البحار 146الما ، ) -(5)
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من إهالن  15 ، حاسب المابين ف  المبا أتحوطيا   نهجا  ف  المنطلة،  بهاا ننطة المضط ع 
 اس لمجتوصايات إلاا ا وتلااا م ال جناااة اللانونياااة والتلنياااة .(1)  ريو، وأفض  الممارسات البيئية

 .(2) ذلكبنأن تنفيذ 
المتمياز، جغرافياا وت اك  أن مان حاق الا و  النامياة (148)التفاقية ف  الماا ، قررت ا 
ناارك فا  ا نناطة التا  تاتم أن تُ  والسااح ية، وكذا مجموهة ال و  الحبيساة منهاا، المتضرر،

فهااا  تحتااااج لهاااذا المصااا ر لكااا  تناااوض الفاقااا   اقتصاااا اتها.لضااانل  ناااارا   ،فااا  المنطلاااة
ة بضرور، أن يتم استغال  المنطلة ه ا نحاو يا هم تنمياة االقتصا   ل يها، فلررت االتفاقي
ه اا أن مان أجا  التنمياة الناام ة لجمياع الا و  النامياة،  ،االقتصا  النالم  والتجار، ال ولياة

وفر الا و  اآللياات والاانام الضارورية لحماياة البيئااة البحرياة، مان أ  ت ااوث نااجم هان ت ااك تُا
مكنهاااا أن تمااانح ( قاا  قاااررت أن الساا طة يُ 152) ولااذلك نجااا  أن الماااا ،النناااطات البحرياااة. 

 .    (3) ال و وأن تنار بنين االهتبار لهذه  ،إمكانية الليام با ننطة ف  المنطلة
نلااب، باللا ر الممكاان بصااور، منلولااة يتخااذ كاا  مُ ماان النااام، ( 5/1)بالمااا ،  وهماال   

 ناااارض لهااااا البيئااااة البحريااااةالاااات  تت ،ن ا خطااااارمااا التاااا ابير الالزمااااة لمنااااع الت ااااوث وغاااايره
وأفاااض  الممارساااات  تحوطياااا   نهجااا   متبنااا   الناجماااة هااان التنلياااب، والحااا  مناااها ومكافحتاااها،و 

 :و يزي  ما ي  أ ل ا  كا  منلاب إلا أ نا حا البيئياة. وباصفة خاصاة يُ 
 اآلةار البيئية الضار، الناجمة هن التنليب؛ (أ)
أو المحتماا  مااع أناانطة البحااث الن ماا  البحريااة التنااارض أو التاا اخ  الفن اا   (ب)

الت  ستوضع مستلبال  ،ل مبا ئ التوجيهية ذات الص ة الجارية أو الملرر،، وفلا  
  .ف  وذا الص  

                                              
ا مم  )مننورات 1992يوني   حزيران/ 14-3 ، المنن  بالبيئة والتنمية. ريو    جانيرو، تلرير مؤتمر ا مم المتح -(1)

 ، المرفق ا و .1اللرارات الت  اتخذوا المؤتمر، اللرار  ،المج   ا و (، والتصويب   A.93.I.8لرقم المبيع المتح ،،

 .23ل.. ISBA/6/A/18 الس طة ال ولية للاع البحار. وةيلة رقم:  -(2)

 .          434. ل.1989-1988اللاور،:  ار النهضة النربية،  .1ط .القانون الدولي للبحاراحم  أبو الوفا.  -(3)
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 وتليااايم اآلةاااار ،وضاااع وتنفياااذ بااارامج لرصااا كما يتنااون المنلباون ماع السا طة، فا  
؛ ه اا أن تي ات المتن  ، الف زات ه اا البيئاة البحرياةالكبري ،الستكنال واستغال  المحتم ااة

ُيخطر المنلب ا مين النام ه ا الفور، هن أ  حاا ث ساب ب  أو ألحاق ضاررا  جسايم بالبيئاة 
يتصاارل البحريااة أو يتساابب فياا ، أو ُيمكاان أن يتساابب فياا  نجاام هاان التنليااب. وماان خاللاا  

 .(1) (33)لما ، ا مين النام ل م ت ل  وذا اإلخطار بطريلة تتسق وا
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
 .6المرجع السابق. ل. . ISBA/16/A/12/Rev.1رقم: وةيلة . الس طة ال ولية للانون البحار.الجمنية النامة -(1)
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المرتبطة  والقواعد لمحيطـاتلبحار وااالسـتخدامات الجديـدة المسـتدامة ل الفصل الثاني:
 البحث العلمي. بإجراء

وأو ال التنمية المست امة، بأومية  2030ل  اهترفت خطة التنمية المست امة لنام ل 
، حيث أبرز اللا ، النالميون (1) المست امةمركزية التنوع البيولوج  البحر  ف  التنمية 

لتحسين حفا التنوع البيولوج  البحر  واستخ ام   ، حة إلا اتخاذ إجراجاتالحاجة المُ 
 تنمية المست امة ه ا وج  الخصول، إلا ل 14اله ل رقم  ويسنا. (2) المست ام

من  ،و مست اموالموار  البحرية واستخ امها ه ا نح ،المحافاة ه ا المحيطات والبحار
ؤك  ه ا وجو  يُ كما ، لجميع ال و  الساح ية وغير الساح ية أج  تحليق التنمية المست امة

لا ، و التنمية المست امة ا وسع نطاقا  وأو ال  ،الروابط اللوية بين التنوع البيولوج  البحر  ا 
امة ل نام الحي ولة  ون ح وث الت وث البحر  والح  من ؛ و هم اإل ار، والحماية المست 

                                              
" التنوع البيولوج  البحر  بأن : " ينن  تباين 1( فلر، "2لما ، )ف  ا 1992هرفت اتفاقية التنوع البيولوج  لنام  -(1)

الكائنات النضوية الحية المستم ، من كافة المصا ر بما فيها، ضمن أمور أخرم، النام االيكولوجية ا رضية 
ع والنام والبحرية وا حياج المائية، والمركبات اإليكولوجية الت  ُتن  جزجا منها، ويتضمن التنوع  اخ  ا نوا

اإليكولوجية. فالناام االيكولوج  وو المجتمع الحيو  لمجموهات الكائنات النضوية ال قيلة النباتية والحيوانية، الت  
 ور المنامات ال ولية  »تتفاه  مع بيئتها غير الحية باهتباروا أنها تمة  وح ، ايكولوجية ". انار: حم او  محم . 

 -مجلة المعيار: المركز الجامعي الونشريسي. «ا ه ا التنوع البيولوج  البحر  ف  حماية البيئة البحرية والحفا
. «الحماية ال ولية ل تنوع البيولوج  البحر  ». وانار: منا  بوكور. 134. ل.2015، 2. ع.6. مج  .تسمسيلت

 ومات المتنملة . ولمزي  من المن353. ل.2017، جانف  10. ع.مجلة الباحث للدراسات األكاديمية: جامعة باتنة
هن التنوع البيولوج  انار: النايب جما . التنوع البيولوج  كبن  ف  اللانون ال ول  والجهو  ال ولية والجزائرية 

. جامنة الجزائر: ك ية الحلوق رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي والعالقات الدوليةلحمايت . 
 .2005بن هكنون، 

ف  المناطق الواقنة خارج نطاق  ،جرم اإلقرار بضرور، بذ  جهو  إضافية لحفا التنوع البيولوج  البحر  ومع ذلك، -(2)
الوالية الوطنية واستخ ام  المست ام، وتحليق ا و ال الت  ح  وا المجتمع ال ول ، بما ف  ذلك ف  مؤتمر اللمة 

 .2005م النالم  المنن  بالتنمية المست امة ومؤتمر اللمة النالم  ها
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البيئية البحرية والساح ية؛ والتنام  مع آةار تحمض المحيطات؛ وتنايم صي  ا سماك 
نهاج الصي  الجائر والصي  غير اللانون  وغير المب غ هن  وغير المنام وممارسات  ،وا 

الصي  الم مر،؛ والحفاا ه ا المناطق الساح ية والبحرية؛ وزيا ، المزايا االقتصا ية ل  و  
مية المؤلفة من جزر صغير، وال و  ا ق  نموا  من االستخ ام المست ام ل موار  البحرية النا

وتنزيز وسائ  التنفيذ، بما ف  ذلك زيا ، المنرفة الن مية، ونل  التكنولوجيا البحرية وتنفيذ 
لنام  (UNCLOS) اللانون ال ول  كما وو وار  ف  اتفاقية ا مم المتح ، للانون البحار

1982. 
وه   من أو ال التنمية  ،14ف  الواقع، فإن الن ي  من هناصر اله ل رقم  

ف  إطار أو ال آيتن   ،تنكس نفس ا و ال والمبا ئ المتفق ه يها ،المست امة ا خرم
ل تنوع البيولوج . ومن ةم، فإن الجهو  المبذولة ه ا مخت ل المستويات لتحليق أو ال 

وتحليق أو ال  ،2030خطة التنمية المست امة لنام سهم مبانر، ف  تنفيذ ستُ  ،آيتن 
 .التنمية المست امة

يرتبطان ارتباطا  جووريا  بطائفة  ،إن التنوع البيولوج  البحر  والنام اإليكولوجية 
 ه النالقات غالبا  ما تكون منل ،واسنة من الخ مات الضرورية ل تنمية المست امة. وذ

ؤ   ذلك الا إبراز الحاجة إلا اتباع نهج رات التآزرية. ويُ وتتأةر بح لات ر و  الفن  والتأةي
لحفا التنوع البيولوج  البحر  واستخ ام  المست ام، استنا ا  إلا الناام  ،تكام  ونام مُ 

اإليكولوج  والنهج التحوطية، ومبا ئ النمو  واإلنصال، والحاجة إلا تحليق فوائ  
وغير الساح ية )الحبيسة والمتضرر، منها اح ية لجميع ال و  الس متن  ، ل نام اإليكولوجية

 .(1) جغرافيا(
 

                                              
في  رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستيرف  البحار.   حسان  هب  الج ي . اآلليات ال ولية لحماية التنوع البيولوج -(1)

 .140. ل.2016-2015: ك ية الحلوق والن وم السياسية، 2. جامنة سطيلالقانون العام تخصص قانون البيئة
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و هم ا طرال  ،لينكس مة  وذا النهج ،لل  تطور النم  بموجب االتفاقية 
والسيما من خال  االستراتيجيات وخطط النم   ،والمنامات ذات الص ة ف  تنفيذ االتفاقية

ف  مخت ل اللطاهات  ،رامج والت ابيرالوطنية ل تنوع البيولوج ، ومن خال  السياسات والب
 .ؤةر ه ا التنوع البيولوج  وتنتم  ه ي الت  تُ 

، أ ت هم ية هالمية لوصل المناطق البحرية (1) وبموجب اتفاقية التنوع البيولوج  
المهمة إيكولوجيا  أو بيولوجيا ، إلا تنزيز فهم الليمة اإليكولوجية والبيولوجية ل مناطق 

مناطق المحيطات ف  النالم تلريبا . ويخ م وذا النم  كأساس وام  ف  جميع ،البحرية
من خال   ،هيئ الارول المواتية لمواص ة تنزيز واستخ ام وذه المنرفةل حفا واإل ار،، ويُ 

ساه  ه ا تح ي  تحفيز النبكات والنراكات الن مية ه ا المستوم اإلق يم . كما أن  يُ 
هطاج ا ولو  ،الةغرات ف  المنرفة ية  ننطة الرص  والبحث ل هم تطبيق نهج الناام وا 

 .اإليكولوج 
أهطت ا طرال ا ولوية أيضا  ل حاجة إلا منالجة الضغوط الرئيسية ه ا حيث  

التنوع البيولوج  البحر ، بما ف  ذلك ممارسات الصي  غير المست امة، والحطام البحر  
                                              

وامين فيما يتن ق بتطبيق واليتها: والتمييز ا و  وو بين "مكونات التنوع  وتتضمن اتفاقية التنوع البيولوج  تمييزين -(1)
ا ننطة والنم يات"، أما التمييز الةان  فبين المناطق ال اخ ة ف  ح و  الوالية الوطنية والمناطق  "و" البيولوج 

اقية التنوع البيولوج  ه ا الخارجة هن ت ك الح و . فف  المناطق ال اخ ة ف  الوالية الوطنية، تنطبق أحكام اتف
هناصر التنوع البيولوج ، وه ا النم يات وا ننطة الت  ق  يكون لها وقع ضار ه ا التنوع البيولوج . وف  المناطق 
الخارجة هن ح و  الوالية الوطنية، فإن أحكام االتفاقية تنطبق فلط ه ا ا ننطة والنم يات، الت  تجرم تحت والية 

 بت ، والت  ق  يكون لها وقع ضار ه ا التنوع البيولوج . أح  ا طرال أو رقا

ونارا   نها ال تم ك السيا ، أو الوالية ه ا موار وا، فإن ا طرال ليس لها التزام مبانر، فيما يتن ق بالحفا          
. ولذا فإن اتفاقية التنوع واالستنما  المست ام لنناصر التنوع البيولوج  ف  المناطق الواقنة خارج ح و  واليتها الوطنية

البيولوج  تُنوه بالحاجة إلا التناون بين جميع ا طرال "فيما يتن ق بالمناطق الخارجة هن الوالية الوطنية .... ف  
 سبي  الحفا واالستنما  المست ام ل تنوع البيولوج ".
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هن تغير المناخ وتحمض  والضوضاج تحت الماج الناجمة هن ا ننطة البنرية، فضال  
المحيطات. وتنم  ا مانة وأطرال االتفاقية والحكومات ا خرم والمنامات ذات الص ة مع 

الضغوطات  أو هن آةار الضغوط ،لتجميع أفض  المنارل المتاحةالن ماج والخبراج 
فيل لهذه الضغوط والتخ ،الرئيسية، وتل يم توجيهات موح ، بنأن وسائ  منع اآلةار الس بية

 .من ح تها
 لتطوير وتطبيق نهج الناام ،ضنت اتفاقية التنوع البيولوج  مبا ئ توجيهيةق  و و  

اإليكولوج ، بما ف  ذلك من خال  ت ابير قائمة، مة  التخطيط المكان  البحر  والمناطق 
 البحرية والساح ية المحمية، فضال هن ا ةر البيئ  النام  ل تنوع البيولوج  والتلييمات

لمنالجة مخت ل  ،، وا  ماج مخت ل ت ابير السياسات اللطاهية(1) يئية االستراتيجيةالب
وما تن ق منها بالبحث الن م   ،الضغوط ه ا الليم البيولوجية واإليكولوجية ل محيطات

ووو ما سننرج إلي  هبر  .1982التفاقية ا مم المتح ، للانون البحار  وفلا   البحر 
 المباحث التالية.

 
 
 
 
 
 
 

                                              
لميةاق ا مم المتح ، ومبا ئ  ل  و  وفلا   " من االتفاقية المتن لة بالتنوع البيولوج  ه ا ما ي  : (3)تنل الما ،  -(1)

لسياساتها البيئية الخاصة، وو  تتحم  مسؤولية ضمان أن  ال ول ، حق السيا ، ف  استغال  موار وا طبلا   اللانون
 ."ضر ببيئة مناطق تلع خارج ح و  الوالية اللضائيةال تُ  ،ا ننطة المض ع بها  اخ  ح و  س طتها أو تحت رقابتها



في ا ـالدول الحبيسة والمتضررة جغرافي واشراكز ــتعزي اني:ـالباب الث
 .في المنطقة الدولية اتــار والمحيطـللبح ات الجديـدة المسـتدامةـاالسـتخدام

 

270 
 

 

قضايا  "المنطقة الدولية في االسـتخدامات الجديـدة المسـتدامة للمحيطـات  :األول المبحث
ناشئة عن دراسة العالقة بين اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم المتحدة لقانون 

  ." 1982 البحار

 لواليةا ح و  خارج ،البحار للاع الغن  البيولوج  بالتنوع المتزاي  الوه  أ ملل   
 التنوع لهذا البنريةواآلةار  ا ننطة بته ي  المتن لة والمناغ  ،ة ف  السنوات الح يةةالوطني

، وذاك لجميع ال و  والتنايم الحفا مجال  ف  اللائمة ل ترتيبات، أ ق تمحيل إلا، (1)
 ال ولية. ةساح ية أو غير ساح ية، ول جماه

 الواقنة خارج نطاق الوالية الوطنيةومن مناور الحوكمة، فإن المناطق البحرية  
مة  تح يات خاصة. وحتا إذا كانت الحاجة تُ  نار إليها باسم المناهات النالمية،والت  يُ 

إلا اتباع ُنُهج متكام ة ومتماسكة ل تص   ل ته ي ات المتن  ، ل محيطات مفهومة جي ا ، فال 
إل ارية النام ة هن المناطق تتحم  المسؤولية ا ،توج   ولة أو منامة أو أ  مؤسسة أخرم

البحرية الواقنة خارج نطاق الوالية الوطنية، وال وائح التنايمية والترتيبات المؤسسية الحالية 
 ، فه  قطاهية بطبينتها. 1982لسنة  باستةناج اتفاقية ا مم المتح ، للانون البحار

 69/292 ، ف  قراروا بالتال  فإن  اللرار الذ  اتخذت  الجمنية النامة لألمم المتح 
بنأن هناصر منروع نل صك  ول   ،بإنناج لجنة تحضيرية لتزوي  الجمنية بتوصيات

                                              
   أنها تستحق ح  الت  تُ  ،واآلةار البنرية ه ا التنوع البيولوج  البحر  ف  المناطق الواقنة خارج نطاق الوالياة الوطنية -(1)

فارط االوتمام بصفة خاصة تنم  ماا ي ا : اآلةاار الناتجاة هان أنانطة الصي  غير المست امة، بما فيها الاصي  المُ 
 ي  النرضا ، وممارسات الصي  المه كة؛ والصي  غير المنروع وغير المنام وغيرواإلفاراط ف  منا ات الاصي ، والاص

المب غ هنا ؛ وها م الماناركة ف  صكوك مصائ  ا سماك النالمية واإلق يمية وه م االمتةا  لها؛ وآةار تغير المناخ 
ة الاصغير، النامياة، بالاضنل إزائهاا بنك  الب  ان النامية، وال سايما أقا  الب ا ان نماوا والا و  الجزريا  الاذ  تنااني

بماا  والبحاوث الن مياة البحرياة، خال؛ والت اوث مان ا نانطة البرياة والبحرياة، بماا ف  ذلاك إغاراق النفاياات الاسامة؛
 .ابيبا ن فيهاا ماا يتاص  باالموار  الجينياة البحرياة؛ واستكانال واساتغال  الماوار  غاير الحياة؛ وما 
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بنأن حفا التنوع  ،1982 بموجب اتفاقية ا مم المتح ، للانون البحار ،م زم قانونا  
البيولوج  البحر  واستخ ام  المست ام ف  المناطق البحرية الواقنة خارج نطاق الوالية 

الساح ية منها ، لجميع ال و  سين إ ار، المحيطات إلا حٍ  كبيرمة  فرصة لتحية، يُ الوطن
 .أو المتميز، جغرافيا والمتضرر، منها أو الحبيسة

  راست  وتمحيص  هبر المطالب التالية. ووذا ما سنحاو  
لقاع البحار وتنظيمه في الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي  األول: المطلب

 .األماكن الواقعة خـارج حـدود الوالية الوطنية

ا" ب، المست امة ل تنمية النالم  المؤتمروالتوصيات الت  خرج بها  نتائجال إن من 
 تنوهها وه ا، ل خطر ضةالمنر  ، الهامة والساح ية البحرية المناطق إنتاجية ه ا المحافاة
 تنميةبا"  و ،"وخارجها الوطنية لواليةا ح و   اخ  تلع الت  المناطق ذلك ف  بما، البيولوج 
 واللضاج اإليكولوج ، الناام نهج ذلك ف  بما وا  وات، النهج مخت ل استخ ام وتيسير
قامة ا سماك، صي  مجا  ف  الضار، الممارسات ه ا  نحو ه ا محمية، بحرية مناطق وا 
 الممة ة النبكات ذلك ف  بما الن مية، المن ومات إلا ويستن  ،ال ول  اللانون مع يتسق
  .(1)"2012 هام بح و 

 النم ية أقرتها الت  التوصيات إلا استنا ا  ، المتح ، لألمم النامة الجمنيةكما أك ت  
 اللضايا هاج ة بصور، ال ول  تمعلمجا جنال  يُ  أن ضرور، ،(2) السابع اجتماهها ف  التناورية
وخاصة منها الطرق الكفي ة  ة،الوطني الوالية ح و  خارج البيولوج  بالتنوع المتص ة

                                              
والتصويب.  .1E.03.II.A :المبيع رقم المتح ،. ا مم المست امة: مننورات ل تنمية المنن  النالم  اللمة مؤتمر تلرير -(1)

سبتمبر  04 –أوت  26أفريليا،  جنوب جووانسبرغ: (.ج)و ( أ) 32، المرفق، الفلر، 2الفص  ا و ، اللرار رقم 
2002. 

 .20. فلر، 09. ل.2003جوان  26. الجزج واو، A/58/95. وةيلة رقم: تحدةاألمم المالجمنية النامة.  -(2)
 .UNEP/CBD/COP/DEC/VII/5.2004 .p. 9وانار:     
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 المرجانية والننب، البحرية ل جبا  البحر  البيولوج ه   التنوع الت  تُ  ،بمنالجة المخاطر
ووو  .(1) الماج سطح تحت الموجو ، التضاريس من ذلك وغير .البار ، المياه ف  الواقنة

 ل تنميةلنالم  كذلك ما أك ت ه ي  توصيات الجمنية النامة مج  ا، ف  مؤتمر اللمة ا
 ف  أيضا   ور ت الت و  .جووانسبرغ تنفيذ خطة من ،)ج( 32 الفلر، ف  الوار ، االجتماهية
 .(2) 2003 يوني /حزيران ف  المنلو  الرابع اجتماهها ف  االستنارية النم ية توصيات
 البحرية المناطق ف ، البيئ  ل تنوع المست ام واالستخ ام الحفا مسألة بنأنا أم 
 ف  يلوم أن التنفيذ ، ا مين إلا ا طرال ال و  مؤتمر ط ب الوطنية، الوالية  ح و  خارج
 ذات ا خرم ال ولية المنامات مع والتناون، البحار للاع ال ولية الس طة مع التناور ا 

 مناطق ف ، (3)البحار قينان ف  الجينية الموار  تح ي  وسائ  هن من ومات بتجميع الص ة،
 .ورص وا وتلييمها نيةالوط الوالية خارج

بنأن الحفا واالستخ ام المست ام  ،التنسيق والنم  إلا هت الجمنية النامة  حيث 
من طرل جميع  الوطنية، الوالية ح و  تتجاوز الت  ،النميلةل موار  الجينية ف  قاع البحار 

لموار  ا . ه ا أنالساح ية وغير الساح ية )الحبيسة منها وت ك المتضرر، جغرافيا(ال و  
 فاة ف  اتفاقياة ا مامرو ووا  غاير من ،ذات طابع قانون  غاير واضاح ،الجينية البحرية

ف   ،المتحا ، للاانون البحاار. وبينماا تارم  و  أنا  ينبغا  إ راج الماوار  الجينياة البحرياة

                                              
 ".52" و"51، فلر، "58/240النامة.  الجمنية قرار -(1)
 .22. فلر، 10. المرجع السابق. ل.A/58/95. وةيلة رقم: األمم المتحدةالجمنية النامة.  -(2)

ل الما ، الةانية من اتفاقية التنوع البيولوج  الموار  الجينية بأنها:" موا  جينية ذات قيمة فن ية أو محتم ة. ويترتب ر  تن -(3)
ه ا ذلك أن الموار  البحرية الجينية، و  النباتات والحيوانات، والكائنات النضوية ال قيلة البحرية، وأجزاؤوا الت  

ذات قيمة فن ية أو محتم ة". ويسر  وذا التنريل ه ا الكائنات ف  قاع البحار تحتو  ه ا وح ات وراةية وايفية، 
النميلة.  والج ير بالمالحاة أن الكائنات الممة ة ل ضوج، ال توج  ف  النام اإليكولوجية للاع البحار النميلة، نتيجة 

ية ل منور، الن مية والتلنية والتكنولوجية. لغياب ضوج النمس. انار: االتفاقية المتن لة بالتنوع البيولوج . الهيئة الفره
 .10فلر،:  .05. ل.22/07/2005مونتلاير،  .UNEP/CBD/SBSTTA/11/11وةيلة رقم: 
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تلع ا نهؤك  أ، تتبنا  و  أخرم هكس ذلك الموقل، وتُ (1) التراث المنترك ل بنرية إطاار
بوضاع صاك قاانون  م ازم  ،وال تزا  المفاوضات المتن لة" حرية أهال  البحار".  ضمن
بنأن حفا التنوع البيولوج  البحار   ،ا مم المتح ، للانون البحار ف  إطاار اتفاقياة ،اقانونا

جارياة. واساتغالل  ه اا نحاو مسات ام  ،نطااق الوالياة الوطنياة ف  المنااطق الواقناة خاارج
 . (2) بنأن ه ، مواضيع صانبة ،ه ا رأ  منترك ويجاب أن تتفاق الا و  ا هضااج

لتنايم ا ننطة ف  المناطق البحرية  ،قانونيا   وفر إطارا  لر بأن قانون البحار يُ تُ كما  
ط ب إلا ا مين التنفيذ  أن يتناون بنك  هاج  ويُ  .الخارجة هن نطاق الوالية الوطنية

لواليتها  ذات الص ة وفلا   ،والهيئات ال ولية واإلق يمية ،النام لألمم المتح ،مع ا مين 
الت   هت إليها الجمنية النامة ف  قراروا  ،باللواه  اإلجرائية المتن لة بالتلرير، ومهامها

ف  تح ي  اآلليات المناسبة  ،و هم أ  هم  تلوم ب  الجمنية النامة ،52، الفلر، 58/240
 . (3) المناطق البحرية المحمية خارج نطاق الوالية الوطنية ف  المستلب  إلنناج وا  ار،

 
 

                                              

وتستخ ل ال راسة خيارات تلترحها بنأن إ ار، نؤون الموار  الجينية، ف  قاع البحار النميق الخارج هن نطاق  -(1)
 لخيارات و : الخارج هن ح و  الوالية الوطنية. وذه ا

 )أ( الحفاا ه ا الوضع اللائم؛ 

 استنما  ناام " المنطلة " وموار وا كإطار إله ا  ناام إ ار، ل موار  الجينية ف  قاع البحار النميق؛ (ب)

)ج( تن ي  اتفاقية التنوع البيولوج  ك  يم  تطبيلها إلا مكونات التنوع البيولوج  ف  المناطق الخارجة هن          
والتلنية والتكنولوجيا. الهيئة الفرهية ل منور، الن مية الية الوطنية؛ انار: االتفاقية المتن لة بالتنوع البيولوج . ح و  الو 

. 2003فيفر   20 مونتلاير،. UNEP/CBD/SBSTTA/8/9/Add.3/Rev.1االجتماع الةامن. وةيلة رقم: 
 .4ل.

. 2017ما   03. جاميكا: كينجستون، 71. ال ور، 98A/71/8. وةيلة رقم: األمم المتحدةالجمنية النامة.  -(2)
 .44فلر،  .13ل.

 .5.لالمرجع السابق.  .UNEP/CBD/COP/DEC/VII/5وةيلة رقم:  .المتح ،الجمنية النامة لألمم  -(3)



في ا ـالدول الحبيسة والمتضررة جغرافي واشراكز ــتعزي اني:ـالباب الث
 .في المنطقة الدولية اتــار والمحيطـللبح ات الجديـدة المسـتدامةـاالسـتخدام

 

274 
 

 

 .ظم اإليكولوجية في قيعان البحار العميقةوصف الن   :الفرع األول

 والكائنات والموا  المركبات من ،وائال   احتياطيا   البحر  البيولوج  التنوع نك يُ  
 يرك زون السياسات وصاننوا الن ماج ا  وق . والبيئية والن مية االقتصا ية الليمة ذات

 مناطق هن المنارل زا ت   وال .الساح ية اإليكولوجية النام ه ا ،قريب وقت حتا اوتمامهم
  .ج ا   ق ي ة المحيط أهماق

 إلا فيها تخرج مواقع ف ، فري ا   إيكولوجيا   نااما   الن ماج اكتنل 1977 هام ف  
 أجريت الت  البحوث وأ ت المختزلة. بالمركبات غنية ،الحرار  مرتفنة سوائ  المائ  النمو 
 تتميز ،البحار أهماق ف  أخرم قاهية إيكولوجية نام اكتنال إلا، الحق وقت ف 

 ف  ا حياج وتجمنات الرواسب ف  ا حياج تجمنات مة  ،الضوج غير طاقة بمصا ر
 يؤو  ق ، اللارية الحافة خارج البحر قاع أن إلا حاليا التل يرات نيروتُ . المتسربة السوائ 

 الت ، البيولوج  بالتنوع الزاخر، المناطق ضمن ومن. الكائنات أنواع من نوع ماليين 10
 المياه ف  الواقنة، المرجانية والننب البحرية الجبا ، المحيطات أهماق ف  ح يةا   اكُتنفت
 .والنميلة البار ،

 صيبتأُ  وق  ،ا سماك لصي  نتيجة متزاي  لضغط البحرية الجبا  تنرضوت   
 ضررت  ت   وق  .(1) رور،لمجا بالنباك الصي  بسبب ما ية بأضرار، اللاهية ا حياج تجمنات
 تب أ لم التن ين أننطة أن إال المنغنيز، قنور تن ين من كذلك المستلب  ف  البحرية الجبا 
   هُت الت  ،ا خطار بمنالجة المختصة المنامة و  البحار للاع ال ولية والس طة. بن 

 .ال ولية المنطلة ف  التن ين أننطة جراج من البيولوج  التنوع
 
 

                                              
 .192 :الفلر، .A/58/65الجمنية النامة لألمم المتح ،. وةيلة رقم:  -(1)
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 الفقرة األولى: خيارات تقنية لحماية الموارد الجينية في قاع البحار العميقة.

ومن الناحية  فل  تباطأ إطار اإل ار،.طا سرينة، بينما يتطور الن م والتكنولوجيا بخُ  
الت  تتنرض لها الموار   ،ار اإل ار، جميع الته ي ات الرئيسيةنالج إطالمةالية، ينبغ  أن يُ 

اام الجينية ف  أهماق البحار النميلة خارج نطاق الوالية الوطنية، وذلك ف  سياق نهج الن
المتميز، جغرافيا وت ك المتضرر،، وكذا مجموهة لجميع ال و   ،اإليكولوج  والنهج التحوط 

ق  تكون وذه الته ي ات ذات طبينة تجارية )التنليب . و ال و  الحبيسة والساح ية منها
البيولوج ، والتنليب ف  صناهات البترو  والتن ين، باإلضافة إلا االحتماالت المستلب ية 

 ذه الته ي ات من البحوث الن مية.أو تننأ و ،ل تن ين والسياحة(
الفرق بين ، من الناحية النم ية، تح ي  أن  يصنب أحيانا   بنا أن نالحار ويج ُ  

ف  اللص  من ا ننطة  ن أساسا  البحوث الن مية البحرية والتنليب البيولوج ، الذ  يكمُ 
 كما أن لت  تجرم ف  قاع البحار النميلة.ف  سياق البحوث ا والغرض منها، وخصوصا  

الجبا  البحرية والنناب المرجانية واإلسفنجية ل مياه البار ، من  لها تتنرض الت  الته ي ات
مة  تغير المناخ ، ق  يُ من النباك الجرافة ف  ا هماق. وأخيرا   نطة الصي ، وخصوصا  أن

 .(1) م اإليكولوجية للاع البحار النميلةف  المستلب  لبنض الناُ  ته ي ا  
 وتنم  طائفة الخيارات التلنية المتوافر، لمنالجة وذه الته ي ات ما ي  :

 وجيهية والمبا ئ؛( استخ ام م ونات الس وك، والخطوط الت1) 
 ؛(2)( إ ار، الته ي ات من خال  التصاريح وهم يات تلييم ا ةر البيئ  2) 

                                              
. االجتماع الحا   هنروالتكنولوجية. لوج . الهيئة الفرهية ل منور، الن مية والتلنية بالتنوع البيو  االتفاقية المتن لة -(1)

 .45 :. فلر،14. ل.2005جوي ية  UNEP/CBD/SBSTTA/11/11. 22وةيلة رقم: 

وينل بروتوكو  مناو ، أنتاركتيكا ه ا مةا  الستخ ام تلييم ا ةر البيئ ، فل  صنفت المناو ، ا ننطة ف  بيئة  -(2)
 أنتاركتيكا، وفلا  ل رجة ا ةر المحتم  ه ا النحو التال : )أ( أق  من أةر طفيال أو مؤقت؛ )ب( أةر طفيال أو
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( إ ار، االستخ امات حسب المناطق المح  ،، بما ف  ذلك من خال  إنناج 3) 

 مناطق بحرية محمية. 
لمنالجة نوع منين من  ،ق  تكون بنض وذه الخيارات مالئمة ه ا نحو أكبر  

نجع ه ا يُ  ،لإل ار، نك  ف  مجموهها نااما  ن أنواع أخرم، ولكنها يجب أن تُ الته ي  ه
  ل منافع حفا الموار  الجينية للاع البحار النميلة واستخ امها المست ام، والتلاسم النا 

تنفيذ الخيارات التلنية، إطار ليتط ب و  والنتائج الن مية. النانئة هن استخ امهاوالمنارل 
طار ق وق  جرم التن ي  ه ا الحاجة لبناج ق ر، الب  ان النامية الحبيسة انون . ل سياسة وا 

منها والمتضرر، جغرافيا، ه ا المناركة ف  ا ننطة المتص ة بالموار  الجينية البحرية، ف  
وأنير ف  ذلك الص   إلا  .المناطق الواقنة خارج نطاق الوالية الوطنية واالستفا ، منها

كما أنير إلا ضرور،  ، يها صن وق وبات الس طة ال ولية للاع البحارالفائ ، الت  ينطو  ه
 ؤخذ ف  الحسبان النم  الذ  يتم ف  إطار مة  اتفاقية التنوع البيولوج ، والفاوأن يُ 

 والمنامة النالمية ل م كية الفكرية، ومنامة التجار، النالمية.
 
 
 

                                                                                                                                             

ويتط ب نناط  با ننطة المصنفة تحت )أ( فلط. مكن الليام فورا  )ج( أكةر من أةر طفيل أو مؤقت.  ويُ  مؤقت؛ أو=  
 منصل تحت )ج( إجراج تلييم لألةر البيئ .

ل تأةيرات البيئية المبانر، وغير المبانر، ه ا السواج، باإلضافة إلا الب ائ   وينم  تلييم ا ةر البيئ  تلييما           
والوسائ  الممكنة لتل ي  التأةيرات المح  ،. وال ُيسمح    طرل ف  مناو ، أنتاركتيكا الليام با ننطة المزمنة، إال 

غير أن التأةيرات النناط المنن .  ر البيئية، وه ا ا طرال أن ترص  أيضا  بن  االنتهاج من إجراج تلييم كام  لآلةا
البيئية من مخت ل ا ننطة ق  يصنب التنبؤ بها، وذلك لنلل الخبر، ف  أننطة قاع البحار النميلة وق ة المن ومات 

 بنأن المحيطات النميلة.
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ع البحار العميقة والتهديدات التي الفقرة الثانية: حالة واتجاهات الموارد الجينية لقا
 تتعرض لها.

ام إيكولوجية مميز،، و ن التنوع البيولوج  يحتو  قاع البحار النميلة ه ا ه ، نُ  
سبب ا ننطة البنرية حتم  أن تُ ف  قاع البحار النميلة غير منرول بصور، جي ، هامة، يُ 

كتنل لكائنات الت  لم تُ غير مناور، بما ف  ذلك انلراض مجموهات كام ة من ا ضررا  
من جراج الت خ  البنر  ومن  ،رضة ل خطر ب رجة كبير،تكون هُ  والت  ُيمكن أنبن . 

هم يات االستكنال البنرية. والواقع أن المن   البط ج لنمو ا نواع ف  بنض أنواع 
النام اإليكولوجية للاع البحار النميلة، يجن ها هرضة ل تغيرات الحاص ة ف  البيئة 

 كبيرا   تأةيرا   ،ؤةر التغيرات الطفيفة ف  الارول البيئيةمحيطة. وباإلضافة إلا ذلك، ق  تُ ال
 . (1) ه ا النم يات البيولوجية الرئيسية لألنواع، مة  تأةيروا ه ا اإلكةار

والتطبيلية ه ا النام  ،زا ت النواغ  بنأن آةار البحوث الن مية البحتة لل  
حار النميلة، والجبا  البحرية، حيث أنها مه  ، بصفة خاصة اإليكولوجية لمناطق قاع الب

الذ  يح ث  ،بأننطة الصي  ذات التأةيرات النالية. وبينما يستحي  تح ي  حجم الضرر
نتيجة ل بحوث ف  بيئة قاع البحار النميلة، تنم  الته ي ات ت مير الموائ ، وهم يات 

مخت فة من  ة والبيئية المح ية، وأنكاال  الجمع غير المست امة، وتغير الارول الهي رولوجي
إلا  ،من الموار  الجينية للاع البحار النميلة ،ومع انتلا  منتجات كةير، منتلة الت وث.

مراح  االختبار والتطوير، فل  يؤ   تزاي  الط ب ه ا وذه الموار  إلا هم يات غير 
ن لها تأةير مخت ل ه ا مست امة النتنالها. وهالو، ه ا ذلك، فإن نفس ا ننطة ق  يكو 

                                              
والتلنية والتكنولوجيا. االجتماع الحا   هنر.  ل منور، الن مية  الهيئة الفرهيةاالتفاقية المتن لة بالتنوع البيولوج .  -(1)

 .9-8ل: . ل.2005 يسمبر  02. مونترريال ، UNEP/CBD/SBSTTA/11/11وةيلة رقم:
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ؤ   اآلةار التراكمية مع مرور النام اإليكولوجية المتن  ، للاع البحار النميلة. وق  تُ 
 بالصي  الجائر.الوقت، مة  اآلةار المرتبطة 

نير ونا إلا أن مسألة حلوق الم كية الفكرية ه ا الموار  الجينية ف  قاع البحر وأُ 
 ح.تتط ب المزي  من ال ارسة والتوضي

العلمي بين جميع الدول في إطار اتفاقية التنوع و الفقرة الثالثة: التعاون التقني 
 البيولوجي.

كنفت اتفاقية التنوع البيولوج  ف   يباجتها ه ا أومية وضرور، التناون اإلق يم   
منها والمتضرر، جغرافيا( وق   )الحبيسةوالنالم ، بين جميع ال و  الساح ية وغير الساح ية 

ركز ه ا التناون ف  المناطق خارج ح و  الوالية ، ليُ (1) ( من االتفاقية5نل الما ، ) جاج
مة  التراث المنترك الوطنية ل  ولة الساح ية، والت  ُتمة  منطلة أهال  البحار وو  تُ 

بحكم أن وذه المناطق أكةر حاجة ل تناون بسبب طبينتها اللانونية، وكذا لإلنسانية، 
لنناطات البنرية، ومن بين أوج  التناون بين أمانة االتفاقية وه   من لمخت ل تأةيرات ا

 : (2)النركاج نذكر
  IMO المنامة البحرية ال ولية -1

(3).  
 الس طة ال ولية للاع البحار والمحيطات.  -2
 نبكة ا مم المتح ، ل محيطات. -3

                                              
( من اتفاقية التنوع البيولوج : " يلوم ك  طرل متناق  بل ر اإلمكان، وحسب االقتضاج بالتناون مع 5تنل الما ، ) -(1)

م مبانر،، أو إذا كان مناسبا  هن طريق منامات  ولية مختصة، بنأن المناطق خارج الوالية اللضائية ا طرال ا خر 
 الوطنية، وبنأن المسائ  ا خرم ذات االوتمام المتبا  ، لصيانة التنوع البيولوج  واستخ ام  ه ا نحو مست ام".

في  رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستيرف  البحار.   جحسان  هب  الج ي . اآلليات ال ولية لحماية التنوع البيولو  -(2)
 .103ل. المرجع السابق.. العامالقانون 

وتتخذ من المم كة البريطانية ملرا لها. انار:  ،17/12/1958وب أت النم  ف   ،1948تأسست وذه المنامة هام  -(3)
 .26.ل .2002النربية،  ار النهضة  :اللاور، .التنظيم الدولي .هب  الواح  الفار
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 نبة ا مم المتح ، لنؤون المحيطات وقانون البحار.نُ  -4
 لم  التابع ل يونسكو.برنامج التراث النا -5
 FAOمنامة ا غذية والزراهة لألمم المتح ،  -6

(1).    
 المبا ر، النالمية ل تنوع البيولوج  ف  المحيطات. -7
 مرفق البيئة النالمية.  -8
 البرنامج البحر  النالم  التابع لالتحا  النالم  لحفا الطبينة. -9
    المنت م النالم  ل محيطات والسواح  والجزر. -10

التناون التلن  والن م   انززو يجب أن يُ  ،التفاقية ه ا أن ا طرالكما نصت ا
لا ضرور، انناج ف  مجا  المحافاة واالستخ ام المست ام ل تنوع البيولوج ،  ،ال ول  وا 

  .(3) غية تنزيز وتسهي  التناون التلن  والن م ، بُ (2) غرفة لتبا   المن ومات

                                              

تنم  ه ا تطوير اللانون ال ول  ل بيئة، وتطوير قواه  الحماية ال ولية ل بيئة  ،1945أننئت وذه المنامة سنة   -(1)
ن وا لجنة المصائ  وال جان الفرهية ا خرم أةر كبير ف  تل يم البحوث المتن لة كما أن ل تلارير الت  تُ  .البحرية

 ل بحار وتنميتها.بالمحافاة ه ا المصا ر الطبينية 
هن حصي ة مل لة ل مخزون النالم  لألسماك حيث  ،1995تلريروا لسنة  والزراهة ف كنفت منامة ا غذية وق          
وذا ا ساس  هت المنامة وه ا أو بنك  كام ،  مفرطا   واستغالل  استغالالتم استنفاذه  من  %70إلا أن  نبهت
إلا إهما  الم ونة لتسيير المسمكات  و فع المؤسساتصي  مسؤو ،  المصا قة ه ا م ونة س وك من أج  إلا

  .ال ائم التسييرملاييس  وتنيين

آلية غرفة تبا   المن ومات ق  أننأتها اتفاقية ا مم لمتح ، ل تنوع البيولوج ، ف  سبي  تنزيز وتسهي  التناون "  -(2)
  ( من االتفاقية.18ن  نابع من نل الما ، )التلن  والن م  ف  التنوع البيولوج  ". وتك يفها اللانو 

ولتوضيح البنض من ا ننطة الجارية، ومناريع التناون الن م ، واستخ ام التكنولوجيا الج ي ، الستكنال التنوع  -(3)
روض من طرل باربارا مور، من اإل ار، الوطنية ل راسة المحيطات والغالل الجو  )الواليات البيولوج ، ُق مت هُ 

ي فا إسكوبار بريونز من الجامنة الوطنية المستل ة )المكسيك(؛ وكازوويرو كيتازاوا، من المركز المتح  ، ا مريكية(؛ وا 
ممة   منامة غير حكومية توصيات المؤتمر بنأن موضوع  ز أح اليابان  ل ن وم والتكنولوجيا البحرية )اليابان(؛ وأبر  
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دود حوجي لقـاع البحـــر خــارج ظ وتنظـيم التنـوع البيولـالقانونــي لحفـ اإلطـار: الفرع الثاني
 .واستغالله على نحو مستدام الوالية الوطنية

 موضوع، 1982 البحار للانون المتح ، ا مم اتفاقية تناو  ه م من الرغم ه ا 
 إال مبانر،، بصور، الوطنية الوالية ح و  خارج، البحر للاع البيولوج  التنوع وتنايم حفا
 البن  نك ويُ ، المسألة وذه ه ا تطبيلها مكنيُ  الت ، البنو  بنض ه ا تنتم  االتفاقية أن

 الحيا، أنكا  من وغيروا الحية البحرية الموار  فاوح   البحرية، البيئة بحماية المتن ق
 اسا  أس التأةر، والسرينة النا ر، اإليكولوجية الُنام مايةحب المتن لة ت ك هن فضال   البحرية،

  .مست اما   استخ اما   واستخ امها، النميلة البحار للينان البيولوج  التنوع الحف
 المن نية الموار  واستغال  استكنال قواه ، الص ة ذات ا خرم البنو  ضمن ومن 

وكذا مجموهة ال و  الحبيسة والساح ية  ،لجميع ال و  المتميز، جغرافيا وت ك المتضرر،
 ذلك ف  بما ،ل  ولة الساح ية الوطنية الوالية ح و  خارج البحر قاع ف  الموجو ،و  منها،
 .الن م  البحث وقواه  البحار، للاع ال ولية الس طة وضنتها الت  ت ك

 ف  بالموار  يتن ق فيما مخت فة اما  نُ ، البحار للانون المتح ، ا مم يةاتفاق ننئوتُ  
 فف  ".ال ولية المنطلة"و بحارال أهال  وو  الوطنية، الوالية ح و  خارج الواقنة المناطق
 ببنضمنها أو المتضرر، جغرافيا،  ةحبيسالساح ية ال ال و  جميع تتمتع البحار أهال 

جراج ،الصي  حرية تنم  الت  البحار، بأهال  الخاصة الحريات  البحرية.  الن مية البحوث وا 
 وكذلك ا خرم، ال و  حلوق مراها، الحلوق وذه ممارسة ف  الواجب من أن غير 
  ،(1) البحرية با ننطة يتن ق فيما البحار قانون اتفاقية ف  ه يها المنصول الحلوق مراها،

                                                                                                                                             

مارس  20، ال ور، الحا ية والستون. A/61/65وةيلة رقم:  نية النامة.ا مم المتح ،. الجمانار:  ."إحياج المحيط"=
 .21:. فلر،9ل.. 2006

 .(87)الما ،  البحار، للانون المتح ، ا مم اتفاقية -1
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 الموار  وتنايم حفا ه ا، ال و  تناون ضرور، ه ا أيضا   االتفاقية تنلكما  
 ت ابير اتخاذ ال و  من ط بويُ   .الصي بأننطة يتن ق فيما خاصة البحار،  هال  الحية
 ه ا جنيها يتم الت ، ا نواع تجمنات تج ي  أو إلبلاج الن مية، ا  لة ض أف إلا استنا ا  

 .مست امة حصي ة أكبر إنتاج من مك نهاتُ  مستويات
 البيولوج  التنوع حفا ه ا، البحار قانون اتفاقية من مح  ، بنو  أ  تنطبق ال 
 ا نواع وحفا يةوحما، البحر  النم   البحث نامتُ  الت  ت ك ه ا ما وا  ارت ، ل منطلة
 .المن نية بالموار  الص ة ذات ا ننطة من والحيوانية النباتية

 بها تنترل الت ، الن يا البحار ف  الحريات إح م البحر  الن م  البحث نك  ويُ 
 الجزئين ف  المبينة النامة ل مبا ئ وفلا   أن  غير ،(1) ال و  لكافة البحار قانون اتفاقية
 البيئة ه ا حافاتُ  بطريلة، البحر  الن م  البحث إجراج ينبغ  هنر، والةالث هنر الةان 
ساح ية أو غير ساح ية؛ حبيسة أو متضرر، جغرافيا  ال و  لجميع ويحق. وتحميها البحرية

  حكام وفلا   المنطلة، ف  البحرية الن مية البحوث إجراج، المختصة ال ولية والمنامات
 البحرية الن مية البحوث بأن تلض  الت  .(2) البحار نقانو  اتفاقية من هنر الحا   الجزج

 اإلنسانية ولصالح بحتة س مية  غراض ُتنفذ أن ينبغ ، وموار وا بالمنطلة المتن لة
 .(3)برمتها

  البحار للاع ال ولية الس طة تلوم بأن، االتفاقية تلضا الغرض لهذا تحليلا   
 وذه نتائج وبتنسيق ه ي ، والتنجيع المنطلة ف  البحرية الن مية البحوث إلجراج بالترويج
 .وننروا والتحالي  البحوث
 

                                              
 "و". " و1"فلر،  (87) الما ، البحار، للانون المتح ، ا مم اتفاقية -(1)

 .(256)الما ،  البحار، للانون المتح ، ا مم ةاتفاقي -(2)
 ."1"فلر،  (143) الما ، ،1982 البحار للانون المتح ، ا مم اتفاقية -(3)
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 الوالية ح و  خارج، البيولوج  التنوع وتنايم بحفا الص ة ذات ا خرم البنو  ومن 
 اتفاقية من هنر الةان  الجزج ويفرض .البحرية البيئة وحفا بحماية المتن لة ت ك، الوطنية
 جميع ف ، البحرية البيئة وحفا بحماية، هاما   التزاما   ال و  جميع ه ا البحار قانون

 من  والح  البحرية البيئة ت وث لمنع، ت ابير اتخاذ منها ط بويُ  ،(1) البحرية المناطق
 أو النا ر، اإليكولوجية النام لحماية ضرورية تكون الت  ت ك"  ذلك ف  بما ومراقبت ،
الزوا   لخطر المنرضة أو المه  ، أو ةنزفالمست ا نواع موائ  وكذلك التأةر، السرينة
 التكنولوجيا استخ ام تفا   ال و  من ُيط ب وكذلك .(2) "البحرية الحيا، أنكا  من وغيروا
 غريبة أنواع إ خا  أو ،البيئة من منين جزج ف  ضر،مُ  تغييرات ثح   تُ  أن مكنيُ  الت 
 .(3) الخطأ طريق هن أو هم ا   أ خ ت سواج الضرر إلحاق مكنهايُ 

 التنوع بحفا ص ة ذات قواه  ه ا ،أيضا   البيولوج  التنوع اتفاقية نتم ت   
 وتتمة . مست اما   استخ اما   واستخ ام  الوطنية الوالية ح و  خارج، البحار للاع البيولوج 
 والتلاسم، لمكونات  المست ام االستخ ام وضمان ،البيولوج  التنوع حفا ف  االتفاقية أو ال
 . الوراةية الموار  استخ ام هن النانئة ل منافع منصلوال النا  

 التمييز ووما اختصاصها، بمجا  يتن ق فيما وامين أمرين تمييز االتفاقية ور وتُ  
 أخرم ناحية ومن ،"والنم يات ا ننطة" وبين، "البيولوج  التنوع مكونات" بين ،ناحية من
 المناطق فف . خارجها الواقنة ت كو  والوطنية الوالية ح و  ضمن الواقنة المناطق بين

 مكونات ه ا البيولوج  التنوع اتفاقية أحكام تنطبق، الوطنية الوالية ح و  ضمن الواقنة
 التنوع ه ا ضارا   تأةيرا   ؤةرتُ  أن مكنيُ  الت  وا ننطة النم يات وه ا، البيولوج  التنوع

                                              
 .(192) الما ، ،1982 البحار للانون المتح ، ا مم اتفاقية -(1)

 ."5"فلر،  (194) الما ، ،1982 البحار للانون المتح ، ا مم اتفاقية -(2)

 .(196) الما ، ،1982 البحار للانون المتح ، ا مم يةاتفاق -(3)
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 االتفاقية أحكام تنطبق فال نية،الوط الوالية ح و  خارج الواقنة المناطق ف  أما. البيولوج 
 االتفاقية ه ا مّوقع لطرل اللانونية الوالية تحت تجر  الت ، والنم يات ا ننطة ه ا إال
 . البيولوج  التنوع ه ا ضارا   تأةيرا   ؤةرتُ  ق  والت  إنراف ، تحت أو

 الموار  اه  اللانونية بالوالية أو، بالسيا ، تتمتع ال المتناق ، ا طرال لكون ونارا   
 فيما، مبانر التزام أ  ه يها ف يس الوطنية، واليتها ح و  هن خارجة مناطق ف  لواقنة
 استخ امها أو، المناطق ت ك ف  البيولوج  التنوع من، منينة مكونات بحفا يتن ق

 بنأن" ،المتناق ، ا طرال تناون إلا الحاجة االتفاقية برزتُ  وبالتال . مست اما   استخ اما
 ه ا واستخ ام  البيولوج  التنوع لصيانة، الوطنية اللضائية الوالية خارج الواقنة قالمناط
 ."مست ام نحو

ل راساة  ،المفتاوح بااب الناضوية الفرياق الناما  المخاصل غاير الرسما    ح   لل  
الوالياة ف  المنااطق الواقناة خاارج نطااق  ،بحفا التناوع البيولاوج  البحار  الماسائ  المتن لاة
 ه اا نحاو ماست ام، الحاجاة إلا زياا ، بارامج بنااج اللا رات، هان طرياق الوطنياة واساتغالل 

وكاذلك البحث الن م  ف  أهمااق ، نلا  التكنولوجيااو التا ريب و تبا   البيانات والمن ومات 
فاهاا واساتخ امها مان أجا   هام الا و  ف  إ ار، الماوار  والتناوع البيولاوج  وح البحاار،
إلا ضارور، تحاسين قا رات الا و  ه اا تنفياذ الاصكوك الفريق النام  أنار كما  .الماست ام
نفاذ أحكامها، والنهوض بالل ر، ه ا التخفيل من آةاار ها   مان ا نانطة  اللانونياة وا 

 .(1) والتكيل مع ت ك اآلةار،، البانرية المنانأ
 البيولوج  التنوع هناصر استخ ام" بأن ، "المست ام ستخ اماال" االتفاقية لوُتنر   
 ق رت  صيانة ةم ومن التنوع، وذا تناقل إلا البني  الم م ه ا ؤ يانيُ  ال، ومن   بأس وب

                                              
. 17 .11: . الفلرات2008ما   16 . ال ور، الةالةة والستون،A/79/63ا مم المتح ،. الجمنية النامة. وةيلة رقم:  -(1)

35 .41 .45.  
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 ف  النار إمنان إلا الحاجة وت هو ". الملب ة ا جيا  وتط نات، احتياجات ت بية ه ا
 :اقيةاالتف ف  الوار  التنريل هناصر من هنصرين
 الموار ؛ بها ُتستخ م الت  الطريلة) أ ( 
 .استخ امها من  ) ب (

 ه ا كبير ح  إلا الموار  استخ ام من   وينتم  مستلالن، الننصران ووذان
 .أج   من ُتستخ م الذ  الغرض

 والمنصل النا   التلاسم ف   ،البيولوج التنوع التفاقية الةالث اله ل ويتمة 
  ، بين جميع ال و  ساح ية أو غير ساح ية.(1) الجينية الموار  ستخ اما هن ،النانئ ل منافع
 الفكرية المساومات وفوائ ، (2) اإلنصال اهتبارات تتجاوز الت  المنافع تلاسم أو ال ومن

 وتلاسم. مست اما   استخ اما   واستخ ام  البيولوج  التنوع حفا ه ا حوافز خ ق والمالية،
 ال و  لك   سهُ ي   ال الت  النميلة، ل بحار الجينية ل موار  نسبةبال خال بوج  هممُ  المنافع
وخاصة منها ال و  النامية والت  ُتمة  ف  غالبيتها  وال  حبيسة ومتضرر،  ،إليها الوصو 
 واقتصا ية ه مية قيمة ه ا تنطو  ق  ولكنها والتكنولوجية، الن مية النوائق بسبب جغرافيا
 .كبير،

 من بالم كية المتن لة والمصالحة، الخاص البيانات حماية يةمنروه من الرغم ه ا 
 ه ا النائ ، والفوائ  ة،الخاص الفوائ  بين الموازنة من ب  ال الفكرية، الم كية حلوق خال 
  .الن مية المنارل مل ُ ت   خال  من، جمناج البنرية

 
                                              

 .(1)الما ،  البيولوج ، التنوع اتفاقية -(1)
 "Weiss Brwn Edith "مة  نتيجة ن اجات الكةيرين من الفلهاج ،ت ا خير،ف  السنوا ترسخ مب أ االنصال  وليا   -(2)

ورث وو : وجوب المحافاة ه ا كافة الموار  الت  ستُ  س يلوم ه يها مب أ االنصال بين ا جيا الذ  وضع ةالث أسُ 
 ور المنامات . انار ف  ذلك: نننوع قوي ر. كذلك طرق الوصو  لها لهم وه م االنتلال منها، وصيانة نوهيتها

جامنة . في القانون العام مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه أطروحةغير الحكومية ف  تطوير اللانون البيئ  ال ول . 
 .204ل.. 2013/2014ت مسان: ك ية الحلوق والن وم السياسية، 
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 19  المؤرخ ف 69/292قررت الجمنية النامة لألمم المتح ، ف  قراروا  حيث 
ا مم المتح ، للانون  ة، وضع صك  ول  ُم زم قانونا  بموجب اتفاقي2015يون /حزيران 

البحر  ف  المناطق الواقنة خارج ح و  الوالية   ، بنأن حفا التنوع البيولوج1982البحار 
الجمنية  تالوطنية ل  ولة الساح ية واستغالل  ه ا نحو مست ام. وتحليلا  لهذه الغاية قرر 

قب  هل  مؤتمر حكوم   ول ، لتل يم توصايات ة لألمم المتح ، إنناج لجنة تحضيرية النام
بموجب  ا  قانون ازم م  صاك  ولموضاوهية إلا الجمنياة الناماة بناأن هناصار مناروع نال 

 .اتفاقية ا مم المتح ، للانون البحار
سبما . وح  2017و 2016ل ت أربنة اجتماهات ل جنة التحضيرية ف  هام  هُ  كما 

 ، ركزت المناقنات ه ا ما ي  :69/292ح   اللرار 
 / الموار  الوراةية البحرية، بما ف  ذلك الحصو  ه يها وتلاسم منافنها؛1
 / وأ وات لإل ار، اللائمة ه ا المناطق، بما ف  ذلك المناطق البحرية المحمية؛2
 .(2) نلا  التكنولوجياا، وبنااج اللا رات و (1) هم ياات تليايم ا ةار البيئا و  /3

 .اللضايا النام ة لن ، قطاهات أيضا   ونوقنات 
وبالنار إلا اآلةار المحتم ة لهذه النم ية ه ا قطااع مصااي  ا سمااك، حضارت  

ل جناة التحضايرية لتلا يم المن وماات التلنياة المتن لاة ، المناماة جمياع االجتماهاات ا ربناة
                                              

بنك   ،موح ، ومتسلة ضمان تطبيق منايير بيئية، لISAل س طة ال ولية ن هم ية تلييم التأةير البيئ  يجب أن تمك   -(1)
فإن ا  وات اللانونية الت  تتط ب من ال و  والمتناق ين إجراج تلييم ا ةر  ذلك،ةابت ه ا جميع الملاولين. ومع 

 .نام ة لإلنرال واالمتةا  واإلنفاذ ،ا   زمة قانونوال سيما أنها تفتلر إلا متط بات وآليات مُ  ُمكتم ة،البيئ  ال تزا  غير 
 انار: 

Jennifer M. Durden; Laura E. Lallier; Kevin Murphy; Aline Jaeckel; Kristina Gjerde; 

Daniel O.B. Jones. Marine Policy: Environmental Impact Assessment process for 

deep-sea mining in "the Area". Cardiff, UK: Cardiff University, 2018. p.195. 

. ال ور، COFI/2016/8/Sup1 . النم يات النالمية واإلق يمية الخاصة بالمحيطات. وةيلة رقم:لجنة مصاي  ا سماك -(2)
 .4. ل.2018الةالةة والةالةون. روما، افري  
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المتن لاة  مان المن وماات التلنياة ذات الصا ة واإلرناا ات ،واابمصااي  ا سمااك وغير 
تزويا  المناقنااات بمن وماات  أيضا  باللضاايا المتصاا ة بوالياة المنامااة. وط اب ماان المناماة 

 أتاحااات ه اااا ط اااب لجناااة مصااااي  ا سمااااك، المحااا  ،. وبنااااج   هاان اللضاايا المواضااينية
  .COFI/2016/8/Sup1  (1) الةانياااة الوةيلاااة    ورتهاالمناماااة ل جناااة التحضااايرية ف  

 وسااومت فيهاا بغارض تلا يم من وماات ،ها ، فنالياات جانبياةمت المنامة نا   
المواضيع المح  ، ذات الص ة بمناقنات ال جنة  هان ،إضاافية إلا الوفاو  والمنااركين

الل رات بناج  . ونم  ذلك، ف  جم اة أماور، تناايم فنالياات جانبياة تناولاتالتحضيرية
 .والناام الحال  لحوكمة مصاي  ا سماك ف  المناطق الواقنة خارج نطاق الوالية الوطنية

لتوصاايات ال جنااة التحضاايرية، قااررت الجمنيااة النامااة لألماام المتحاا ، ف  ووفلا   
هلا  ماؤتمر حكاوم   ول  ، 2017 يسمبر/ كانون ا و   24المؤرخ ف   72/249 قراروااا

 2018سبتمبر/ أي و   17إلا  4ف  الفتر، من  لا  أوالوااهُ  ،يجتماع ه اا أرباع  ورات
 .(2) 2020، والرابنة ف  هام 2019نل  الةانية والةالةة ف  هام وتُ 

 .التنقيب البيولوجي الفقرة األولى:

 البحر  الن م  البحث أننطة ترتبط أن ،متزاي ، بصور، لمألولا من أصبح لل  
 .الناطئية التجارية با ننطة والجيولوجية، البيولوجية النينات بأخذ المتن لة ت ك وخاصة
الجينية  بالموار  الخاصة البحوث تكةيل ةيريُ  ل محيطات، ج ي ا   استخ اما   وبصفت 

 اللانونية المسائ  من كبيرا   ه  ا  ، تجاريا   ةالمربح الكيميائية البيولوجية والنم يات

                                              
ف  إطاار اتفاقياة ا مام المتحا ،  ،بناأن هناصار مناروع نال صاك  ول  م زم ،هما  مناماة ا غذياة والزراهاة -(1)

البحر  ف  المناطق الواقنة خارج ح و  الوالية الوطنية واستغالل  ه ا  التناوع البيولوج اأن حفاا بن ،البحاار للاانون
                            pdf.mr024e-fao.org/3/a.www..  26/07/2018انظر الموقع: تاريخ التصفح:  نحو مست ام.

. ال ور، الةالةة COFI/2018/8. وةيلة رقم: النم يات النالمية واإلق يمية الخاصة بالمحيطات لجنة مصاي  ا سماك. -(2)
 .5. ل.2018والةالةون. روما، 

http://www.fao.org/3/a-%20mr024e.pdf
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 غالكسو " نركة مةال، ماننت،. وق  الصناهات تطرحها الت  ت ك ذلك ف  بما والمؤسسية،
 ف  البيولوج  التنوع استكنال أننطة بنض  هم ف  يب و، ما ه ا " فيري يان وي كوم

 .(1) الفوائ  باقتسام يتن ق فيما، الوضوح ه م بسبب أنتاركتيكا
 والبحوث، (2) المحضة البحرية الن مية البحوث بين هممُ  فرق ةمةنير إلا أن ونُ  

 .(3) "البيولوج  التنليب "تنبير ها ، ه يها ط قيُ  والت ، التجارية لألغراض تجر  الت 
 هن  سفرتُ  ما بتنميم وبااللتزام والنالنية، بالنفافية البحرية الن مية البحوث أننطة وتتميز
  .(4) ذلك بن  البحوث نتائج وننر وبيانات ماتمن و  من

 الدولية. دور السلطة الدولية في إدارة التنوع البيولوجي في المنطقة الفقرة الثانية:

 ا مم اتفاقية تلض  كتراث منترك ل بنرية، المنطلة إلا باإلنار، يختل فيما 
 يتن ق فيما، الالزمة ت ابيرال ال ولية الس طة تتخذ بأن ،1982لسنة  البحار للانون المتح ،

 من، البحرية ل بيئة فنالة حماية توفير أج  من ،ال ولية المنطلة ف  تجر  الت  با ننطة

                                              
 السياسات البيولوج ، التنوع الستكنال ال ول  الناام هن المتح ، ا مم لجامنة التابع الن يا ال راسات منه  تلرير  -(1) 

 .2003  نتاركتيكا، بالنسبة المستج ، والمسائ  اللائمة

ف  غياب تنريل رسم   " :أن  Document UNEP/CBD/SBSTTA/8/INF/3/REV1 تالحا الوةيلة -(2)
أنها نناط ينطو  ه ا جمع وتح ي  من ومات، أو بيانات أو هينات  :مكن تنريل البحوث الن مية البحرية ه ايُ 

 ."ن البيئة، وال يتم تنفيذوا بغرض تحليق مكاسب اقتصا يةته ل إلا زيا ، منرفة البنر ه

غير أن مذكر، أه تها أمانة اتفاقية التنوع  ،لمصط ح "التنليب البيولوج " تنريل متفق ه ي   وليا   ال يوج  حاليا   -(3)
ينية والكيميائية استكنال التنوع البيولوج  ل موار  الج ":التنليب البيولوج  ه ا أن  في  فتهر  حيث  ،البيولوج 

هم ية جمع المن ومات من المحيط الحيو  هن التكوين الجزيئ   :"وكذلك ه ا أن  ."البيولوجية ذات الليمة التجارية
 ."من أج  تطوير منتجات تجارية ج ي ، ،ل موار  الجينية

 .(244) الما ، ،1982 البحار للانون المتح ، ا مم اتفاقية -(4)
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 اإلخال  ذلك ف  بما ،، الكامنة وراج التن ين ف  قاع البحار النميلةضار،ال ةارواآل ا ننطة
 .(1) البحرية ئةيل ب اإليكولوج  بالتوازن
. بمانح هلاو  التنا ين ،مكانياة الحصاو  ه اا الماوار  المن نياةتتحكم الس طة ف  إ 
أن  ، ولاة 168الباالغ ها  وا  ،مكن     ولة من الا و  ا طارال ف  االتفاقياةيُ كما أن  

ط بات إبرام هلو  التن ين ف  قاع البحار. ووكذا فإن ل م الب  ان ف  أ   تلاوم برهاياة
( وال و  المتضرر، غير الساح يةالحبيسة )بما ف  ذلك الب  ان  التنمية، مرح ة مان مراحا 

الساتخراج الماوار  المن نياة  إلبرام هلاو  ،، نفس الحلوق فيما يتن ق بتل يم ط باتجغرافيا
 .آراج أهضائها ه اا توافاق وافاق السا طة ه اا النلاو  بنااج  تُ  ، ه ا أنمان قااع البحاار

 مهما   نك  جانبا  يُ  ،النميلة أن تلييام إيكولوجياا قاااع البحااار ف  واذا الصا  ، لوحاا 
ماع المناماات ال ولياة  من جوانب هم  الس طة. وق  نجنت الس طة ه ا توةياق النما 

ا هما . كذلك  ااذا النااوع ماانبه وماع المؤسساات الن مياة المننياااة ،ا خارم ذات الص اة
وتناجينها  ،طة ه ا تنزيز البحوث الن ميااة البحرياة ف  المنطلاةوت الجمنية بنم  الس نو  

                                              
  الةرو، الطبينية ُيه    ،أن التصنيع واالستخ ام الجائر  هال  البحار فوضية النالمية ل محيطات، إلاتلرير المنير ويُ  -(1)

 والخ مات الت  توّفروا ل ناس. فأننطة التن ين بحةا  هن منا ن ومصا ر ج ي ،  ،ل نام اإليكولوجية ف  أهال  البحار
 حق مزي ا  من ما  الصناه   هال  البحار، كذلك فإنها تُ   ه ا ا رجح إلا زيا ، االستنتؤ    ،ل وقو  ا حفور 

لية ز مؤسسات  و رك  كة، حيث تُ امها اإليكولوجية. ومناومة الحكم المنتم ، ف  إ ار، أهال  البحار مفك  ا ضرار بنُ 
 لة متزاي ، أو حتا أجزاج مخت فة من الناام اإليكولوج . وةمة أ ،نةمخت فة ه ا أننطة صناهية مح  ، أو أماكن مني

 وفروا المحيطات و  ذات قيمة اجتماهية واقتصا ية هالية. وكذلك ُتاهرالت  تُ  ،ه ا أن خ مات النام اإليكولوجية
ب تآُك  الةرو، الطبينية واإلنتاجية ف  النام اإليكولوجية  هال  سب يُ  ،أ لة واضحة ه ا أن سوج إ ار، ا ننطة البنرية

                     .من ت اهيات اقتصا ية واجتماهية س بية ب هن ذلكار، مع ما يترتالبح

. تاريخ 2017ما   27. محاولة جديدة لوقف التدهور البيئي… مؤتمر األمم المتحدة حول المحيطات أنار: 
                 66http://greenarea.me/?p=2190. من الموقع:  28/07/2018التصفح: 

http://greenarea.me/?p=219066
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 واقاتراح وضاع نماااوذج ،كإننااج المحفوااات المركزياة ل بياناات ،مان خاال  منااريع
 .(1) ك يابرتون-ف  منطلاة صا ع كالرياون  ،جيولوجا  ل نليا ات

 يبرتون الموجو ، ف  أهال  ك -كالريون  نتابر منطلاة صا عف  الوقات الاراون، تُ  
. أكةار منااطق التنا ين ننااطا   ،المتحا ، بالاة سااح  المكسايك وكاليفورنياا بالواليااتقُ  ،البحار
مان المحايط الهاا ئ.  %3 غطا هم ياة جارياة ف  ت اك المنطلاة، ووا  تُ  16وونااك 

ف   ،ماان ماانجم واحاا  فلااط راجهامكان اساتخالات  يُ  ،وسيساتغرق اساتنفا  إما ا ات المناا ن
 .(2) السنينه ، آالل من  منطلااة 16البااالغ هاا  وا  ،ت ااك المناااطق الخاضاانة لالستكنااال

 ي هو إلا إجراج  راسة تتناو  اآلةار المترتبة ه ا ماا يتن اق باالملترح الااذ  أما 
 الات  تضط اع ،بنض الوفو  أن المسؤوليات مان االتفاقياة، رأت (82)مان الماا ،  "4"الفلار، 

من  "4"المهام الوار ، ف  الفلر،  ه اا تلتصار تح يا ا  ، (82)اا السا طة بموجاب الماا ، به
جريها ال راسات الت  تُ  أ   راساة مان، ذلاك ركاز ه ااوبالتاال  ينبغا  أن تُ  ،(82)الماا ، 
 .ا مانة
 ترتبط اتهوا  ار النميلة البحار للاع البيولوجية الموار  ه ا الحفاا مسألةكما أن  

 الس طة وضنت النرط ذابه يتن ق وفيماالنميلة.  البحار قاع تن ين بلواه  بالضرور،،
 الن ي ، الكبريتي اتو  الف زات، الن ي ، النلي ات هن التنليب بنأن قواه  ،البحار للاع ال ولية
 .(3) كوبالت واستكنافهابال الغنية والمنغنيز الح ي  وقنور، الف زات

                                              
أوت  7 كينغستون: جامايكا،. ال ور، التاسنة، ISBA/9/A/9. وةيلة رقم: السلطة الدولية لقاع البحارالجمنية.  -(1)

 .3. ل.2003
 .42:فلر، 12ل.. المرجع السابق. 71. ال ور، A/71/898الجمنية النامة. ا مم المتح ،. وةيلة رقم:  -(2)

، اهتم ت الس طة ال ولية للاع البحار، قواه  بنأن التنليب واستكنال (145)بموجب الما ،  ل وفاج بصالحياتها -(3)
النلي ات المؤلفة من ه ، منا ن ف  المنطلة، وقامت بتنفيذ ه ، مناريع تناونية ه مية، ُتنالج اآلةار الضار، الت  ق  

بيولوج  )وتر  اللواه  ف : الس طة ال ولية للاع تننأ من ا ننطة ف  المنطلة، بما ف  ذلك اآلةار الضار، ل تنوع ال
(. وُيمكن استخ ام وذه اللواه  كنموذج، إله ا  قواه  لمنالجة  ISBA/6/A/18 .04/10/2000البحار. وةيلة رقم: 
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 ف  ج سة ،أولية مناقنة ف  ل س طة التابنة ة،والتلني اللانونية ال جنةت جر أ لل  
 أغسطس/ آب ف  هل ت الت ة، الس ط لجمنية التاسنة السنويةف  ال ور،  مفتوحة،
 في  أك ت الذ  الحين وف  .المنطلة ف  البيولوج  بالتنوع المتص ة المسائ  هن ،2003
 1982اتفاقية هام  إطار ف ، لها المخولة الوالية نطاق ف ، النم  ضرور، ه ا نةال ج

 تحتاج نهابأ أيضا   أقرت ،1994 االتفاقية من هنر الحا   الجزج بتنفيذ المتن ق واالتفاق
 حتا، المحيطات وقاع البحار للاع البيولوج  التنوع بنأن والفهم، المنرفة من مزي  إلا

  .(1) ه ي  والمحافاة البحرية البيئة لحماية قواه  وضع من تتمكن

 .واإلدارة الصون : تحدياتالفقرة الثالثة

 والية نطاق ف  التن ين أننطة من البيولوج  التنوع وحماية التن ين هم يات  خ ت   
 .البحار قاع أنحاج جميع ف  البحرية الن مية البحوث وأننطة البحار، للاع ال ولية الس طة
  هام كمب أ تلض ، 1982 البحار للانون المتح ، ا مم اتفاقية من (240) ،الما  أن ومع
 والحفاا البحرية البيئة حماية تكف  الت  ل لواه  وفلا   البحرية الن مية البحوث تجر  بأن

 تأةير من البحار قاع ه ا البيولوج  التنوع لحماية م زمة قواه  أ  تنتم  لم. ه يها
 . البحرية الن مية البحوث
 ا مم اتفاقية ف  النامة المبا ئ بنض نفإ البيولوج ، بالتنليب يتن ق وفيما 
 ناام يوج  الو  ه ي ، تنطبق البيولوج  التنوع اتفاقيةف، 1982لنام  البحار للانون المتح ،

                                                                                                                                             

وكانت وناك اقتراحات لتوسيع صالحية الس طة ال ولية للاع البحار، آةار أننطة التنليب البيولوج  ف  المنطلة. = 
م  ا ننطة المتن لة بالموار  الجينية ف  المنطلة. وبينما ق  يتط ب ذلك تن ي  اتفاقية ا مم المتح ، للانون لتن

البحار، وينطو  ه ا إجراج هم ية منل ، وتستغرق وقتا  طويال، فإن ميز، وذا الخيار ق  تتمة  ف  أن  يستكم  اإلطار 
 لمنافع واالستخ ام المست ام وكذلك احتياجات الحفا.المؤسس  الحال ، واللواه  الت  تتناو  تلاسم ا

 .16 :الفلر، .2003. كينغستون: جامايكا، اوتISBA/9/C/4المتح ،، وةيلة رقم: الجمنية النامة لألمم  -(1)



في ا ـالدول الحبيسة والمتضررة جغرافي واشراكز ــتعزي اني:ـالباب الث
 .في المنطقة الدولية اتــار والمحيطـللبح ات الجديـدة المسـتدامةـاالسـتخدام

 

291 
 

 البحار للاع البيولوجية بالموار  المتن لة، التجار  التوج  ذات البحوث يحكم مح   قانون 
 .(1) اإلق يمية الوالية ح و  جخار  النميلة

المطلب الثاني: تنفيذ برنامج عمل فينا لصالح البلدان النامية غير الساحلية للعقد 
2014-2024. 

، من ا  م يون 470ن  الب  ان النامية غير الساح ية، بمجموع سكانها الذ  يتجاوز تُ 
، الموزهة 49 لبالغ ه  واا   وذه الب  اننك  ف  النالم. وتُ  نفا  أن  مجموهات الب  ان ضُ 

نان  كك  من صنوبات ف  تخط  التح يات الت  ه ا أربع قارات، مجموهة متنوهة تُ 
وا هن أقرب الموانئ البحرية. ونتيجة  لُبن  المسافة هن وُبن    ،يفرضها موقنها الجغراف 

لة البحر وضرور، المرور هبر الب  ان المجاور،، إلا جانب إجراجات هبور الح و  المرو
 واج  الب  ان النامية غير الساح ية ارتفاها  نا التحتية ل مرور النابر والنل ، تُ وه م كفاية البُ 

 غير متناسب ف  تكاليل النل  والمنامالت التجارية.
ضافة إلا ذلك تُ   ب  بالتال ، تتلوض ق رتها التنافسية ويتأةر نمووا االقتصا  . وا 

تنتم  ف  حصائ  صا راتها ه ا ه   مح و  من و  ،وذه الب  ان ق ر، إنتاجية منخفضة
ل تأةر  رضةيجن ها هُ  ام  بخاصٍة الس ع ا ولية ذات الليمة المضافة الضئي ة، م  و  ،المنتجات

 الخارجية بما فيها تل بات أسنار الس ع ا ساسية. اتبالهز  
الجمنية بلرار في   همال   ،A/72/272م تلرير الجمنية النام لألمم المتح ، وُيل   

ل م إليها ف   ورتها الةانية أن يُ ا مين النام الذ  ط بت في  إلا و ، 71/239 النامة
ية غير الساح الب  ان النامية هن تنفيذ برنامج هم  فيينا لصالح  مرح يا   تلريرا   ،والسبنين
 ووو ما سنحاو  تناو  ذلك هبر الفروع التالية. .2024-2014ل نل  

 
 

                                              
 .92. ل.2004)أ( مارس  59، البن  59. ال ور، A/62/59الجمنية النامة لألمم المتح ،. وةيلة رقم:  -(1)

https://undocs.org/ar/A/RES/71/239
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تعزيز االتساق في متابعة وتنفيذ واستعراض برنامج عمل فيينا وخطة الفرع األول: 
 األخرى.واألطر اإلنمائية العالمية  2030التنمية المستدامة لعام 

الهتما  خطة  ،م المتح ،الوةيلة الختامية لمؤتمر قمة ا م 2015اهُتم ت ف  هام 
 "2030تحوي  هالمنا: خطة التنمية المست امة لنام "المننونة  .2015التنمية لما بن  هام 

ذ ه ا م م السنوات الخمس هنر، وُتنف   ،طة إنمائية ج ي ، وطموحة وهالميةخُ  بوصفها
المست امة  ل تنمية 169الا  هاوغايات 17الا  ها، ف  أو اف2030الملب ة. وتنتم  خطة هام 

وو  التنمية االقتصا ية والتنمية االجتماهية  ،ه ا الركائز الةالث ل تنمية المست امة
 والتنمية البيئية.

ركز ه ا ؤك  ه ا المساوا، والنمو  ويُ يُ  ،تحوليا   ا  برنامج 2030مة  خطة هام وتُ 
 17اله ل ار ف  إطالتنفيذ  ب سُ مب أ ه م ترك أح  يتخ ل هن الركب. والغايات المتن لة ب

  خطة هم  أ يس أبابا جزجا ال نك  . وتُ 2030تحليق خطة هام أساسية لل او ا وك  
ساه وا ف  وضع وذه الغايات ف   ها وتُ حيث ت همها وُتكم  ب، 2030يتجزأ من خطة هام 

جراجات م موسة. والتنفيذ الكام  لخطة هم  أ يس  ،السياق المالئم من خال  سياسات وا 
 لتحليق أو ال الخطة.  وميةبالغ ا أبابا 

باالحتياجات الخاصة  ك تاوماوخطة هم  أ يس أبابا  2030تنترل خطة هام كما   
ن  برنامج هم  فيينا ، يُ 2030ل ب  ان النامية غير الساح ية. فحسبما ور  ف  خطة هام 

 ك ها مهمة   السبنة هنر نتبر أو ال التنمية المست امةجزجا ال يتجزأ من وذه الخطة. وتُ 
ضافة إلا ذلك، تتضمن خطة هام  لهذه الب  ان ف  سنيها إلا تحليق التنمية المست امة. وا 

إنارات مح  ، إلا الب  ان النامية غير الساح ية ف  فلرات مخت فة، بما ف  ذلك ف   2030
والتصنيع البنية التحتية المتن ق ب 9المتن ق بالطاقة، واله ل  7ةالةة أو ال و : اله ل 
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نالج برنامج هم  فيينا المتن ق بالح  من أوج  ه م المساوا،. ويُ  10واله ل  ،المست ام
 .2030االحتياجات المح  ، لهذه الب  ان، وتنفيذه الفنا  ضرور  لتنفيذ خطة هام 

نط  تُ ، 1982 الرغم من أن اتفاقية ا مم المتح ، للانون البحار وه اإال أن   
المحيطات والبحار والموار  البحرية؛ والمناركة  ل  و  غير الساح ية الحق ف  استخ ام

ه ا أساس منصل ف  استغال  جزج مناسب من فائض الموار  الحية بالمناطق 
المنطلة؛ وممارسة  االقتصا ية الخالصة ل  و  الساح ية ف  نفس المنطلة  ون اإلق يمية أو

ل بنرية، فإن  منتركا   اةا  أننطة ف  المنطلة ال ولية للاع البحار الت  ُتن  و  وموار وا تر 
من الب  ان النامية غير الساح ية ال يستفي  من ت ك الحلوق. وُتنزم مناركتها  كةيرا  

  .(1) رل الوصو  المح و ، إلا البحرالمح و ، إلا ه م كفاية الموار ، ونلل الوه ، وفُ 
 .2015ما بعد عام المحيطات والبحار في خطة التنمية ل  الفقرة األولى: 

 رم التأكي  بصور، مركزية ه ا المحيطات والبحار ف  الوةيلة الختامية لمؤتمرج 
ما أن المحيطات والبحار لم تك  تاهر . ولكن ب  (2) ، "المستلب  الذ  نصبو إلي "20ريو +

ضمن ا و ال اإلنمائية لأللفية، فإن  هن ما ب أت أهما  الفريق المفتوح باب النضوية ف  
حاجة إلا تنبئة مكةفة ل  و  ا هضاج والمجتمع الم ن  من أج   ، كانت وناك2013هام 

التنبير هن ا ومية المحورية ل محيطات بالنسبة ل تنمية المست امة. ورأم البنض ف  
 وميتها االقتصا ية  المحيطات والبحار مسألة بيئية با ساس، غير م ركين تماما  

                                              
 إن حو  توسيع نطاق هم  ال جنة اللانونية والتلنية. وقا  ،رحب بالمناقنات الجاريةب  ه يُ  مة  الف بين أن  مُ  أه ن وق  -(1)

 ونل  الت ريب إلا بحاجةنها أ إال. البحار قاع ف  التن ين مع ل تنام  المناسبة بالسياسات ه م ه ا النامية الب  ان
ار: الجمنية النامة. الس طة ال ولية للاع البحار. وةيلة رقم: ان .منها ل تنام  الل رات وبناج التكنولوجيا

ISBA/22/A/15.18. ل. 

 20الوةيلة الختامية لمؤتمر ا مم المتح ، ل تنمية المست امة الذ  هل  ف  ريو    جانيرو، البرازي ، ف  الفتر، من  -(2)
بالصيغة الت  أقرتها الجمنية النامة ف  قراروا ، " المستلب  الذ  نصبو إلي " المننونة  2012حزيران/يوني   22إلا 
 .2012تموز/يولي   27المؤرخ  66/288

http://undocs.org/ar/A/RES/66/288
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هبرت  فنة قوية من ال و  ا هضاج ، 2013واالجتماهية. ولكن وابت اج من صيل هام 
لينت ، وب هم من -بليا ، ال و  الجزرية الصغير، النامية ف  المحيط الها ئ وتيمور

المجتمع الم ن ، بما ف  ذلك المنت م النالم  ل محيطات، هن الحاجة إلا وضع و ل 
لم  خال بالمحيطات من أج  بلاج ا رض ومن أج  الرفاه االقتصا   واالجتماه  النا

 والوطن . 

أسهمت الفرل الن ي ، الت  أتاحها رئيسا الفريق المفتوح باب النضوية لألمم  كما 
الاا ، لمساومات المجتمع الم ن  ف  اهتما  اله ل المتح ،، الذ  أ ار "هم ية مفتوحة" فنال  

-، الذ  حا  ب هم ه   كبير وطيل واسع من ال و (1) من أو ال التنمية المست امة 14
، وال و  الجزرية الصغير، وال و  والحبيسة  ان المتل مة والنامية، والب  ان الساح ية الب

 .-اللارية
من  14 الاا برز ف  اله لالت  ت   ،مة  حزمة المسائ  المتن لة بالمحيطات والبحارتُ  

أو ال التنمية المست امة، "حفا المحيطات والبحار والموار  البحرية واستخ امها ه ا نحو 
ست ام لتحليق التنمية المست امة"، مع غايات  السبع وأحكام  الةالث الخاصة بوسائ  م

نزز اله ل نفس ، وكذا غايات  ووسائ  تنفيذه، الوصفات التنفيذ حزمة مهمة ل غاية. ويُ 
ال ولية اللائمة بنأن المحيطات والبحار الصا ر، هن مؤتمر ا مم المتح ، ل بيئة والتنمية 

، ومؤتمر ا مم المتح ، 2002ؤتمر اللمة النالم  ل تنمية المست امة لنام ، وم1992لنام 
، واتفاقية ا مم المتح ، للانون البحار الت   خ ت 2012( لنام 20ل تنمية المست امة )ريو+

 .، ويج   التركيز ه ا وذه الوصفات ويبرز استنجاليتها1994حيز النفاذ ف  هام 
الت  تحث ه ا "زيا ،  ،7-14إلا الغاية تج ر اإلنار، ه ا وج  الخصول حيث 

الفوائ  االقتصا ية الت  تتحلق ل  و  الجزرية الصغير، النامية وأق  الب  ان نموا من 

                                              
 :" حفا المحيطات والبحار والموار  البحرية واستخ امها ه ا نحو مست ام لتحليق التنمية المست امة".14 الاا اله ل -(1)
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، بما ف  ذلك من خال  اإل ار، المست امة لمصائ  (1) االستخ ام المست ام ل موار  البحرية
". وق  تأخر وذا التركيز 2030ا سماك، وتربية ا حياج المائية، والسياحة، بح و  هام 

ز، لصالح ال و  الجزرية الصغير، النامية وأق  الب  ان نموا كةيرا   وسول  .ه ا الفوائ  المنز 
من أج  إبراز  ،ؤ   إلا تحو  هميق ف  النار إلا اللرارات المتن لة بإ ار، المحيطاتيُ 

 .آةاروا االقتصا ية واالجتماهية
 

     الاا "تحويرات" طفيفة لتحسين بنض أحكام اله ل  مكن أن تكون وناكمع أن  يُ  
، فإن الحزمة، ف  رأي ، جي ، ويمكن ل جمنية النامة لألمم المتح ، أن تنتم وا، كما (2)14

و  إلا ح  كبير. ويمكن أن تكون وناك إضافة مهمة، إذا اقتضا ا مر، وو  حكم من 
صنع اللرار المتن لة بالمحيطات أج  تنزيز إ ار، المحيطات؛ من قبي  تنزيز هم يات 

                                              
بمةابة أح  أهام إنجازات ا مم  1982هام  )UNCLOS (ق ه ا اتفاقية ا مم المتح ، للانون البحاركان التص ي -(1)

من قاع البحار الخاضنة تحت والية  %50ها وضنت أكةر من المتح ،. وتتمة  إح م أوم مساومات االتفاق ف  أن
 50لرغم من أن ا مر ق  استغرق أكةر من التنرينات اللضائية ال ولية، بني ا  هن متناو  أية  ولة منفر ،. وه ا ا

هاما  من الجهو  المتن  ، ا طرال ل ب ج ف  الوفاج بوه  "التراث المنترك ل بنرية"، الذ  وضع تصوره السفير بار و 
ن والموةق باتفاقية ا مم المتح ، للانون البحار، فإن آفاق االستغال  المست ام ل موار  المن نية ف  قاع البحار و  اآل

ذا ما تمت إ ار، هم يات استخراج المنا ن من  30أفض  من أ  وقت آخر تلريبا  خال  السنوات الا  الماضية. وا 
 14سهم ف  تحليق اله ل رقم مكن أن تُ أهماق البحار بفنالية، ووفلا  لسيا ، اللانون كما ف  موضح باالتفاقية، فإنها يُ 

ل  و  اللارية غير الساح ية وال و  المتضرر، جغرافيا، وال و  النامية من أو ال التنمية المست امة، وخاصة بالنسبة 
 .المؤلفة من جزر صغير،، والت  تنتم  بكةافة ه ا المحيط وموار ه من أج  التنمية االقتصا ية

ا المحيطاات من أو ال التنمية المسات امة: حفا 14الا ل هم تنفيذ اله ل  ،وهل  مؤتمر ا مم المتح ، الرفيع المستوم -(2)
يونياو/  9إلا  5والبحاار والماوار  البحرياة واساتخ امها ه اا نحاو مسات ام لتحلياق التنمياة المسات امة، ف  الفاتر، مان 

كرسا  ا مام المتحا ، ل محيطاات. ف  نيويورك، وكاان واذا الماؤتمر أو  حا ث هاالم  مان نوها  ت   2017حزياران 
والهيئاات ا كا يمياة والمناماات غاير الحكومياة  ،لا و  ا هضااج وكياناات ا مام المتحا ،وناارك ف  الماؤتمر ا

من أو ال التنمية المست امة. وق  تمخض  14لمناقنة تنفيذ اله ل  ،ومناماات المجتمع الما ن  واللطااع الخال
من أو ال  14الاا لمتن ق بتنفيذ اله ل بنأن النم  المستلب   ا ،التزام طوه  1300ه ا أكةر من  المؤتمر أيضا  

 التنمية المست امة.
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ما ف  ذلك من خال  سن قوانين ل محيطات والمناطق الساح ية ومن والمناطق الساح ية، ب  
 .خال  تنمية الل رات

 14الاا باله ل  ،ترتبط الن ي  من أو ال التنمية المست امة ا خرم ب ورواكما  
 ، ف  تحليل ، بما ف  ذلك مكن أن ُتستخ م ف  المساهويُ  .المتن ق بالمحيطات والبحار

)بنأن ا من الغذائ (،  2من أو ال التنمية المست امة )بنأن الفلر(، واله ل  1اله ل 
)بنأن  8)بنأن الطاقة(، واله ل  7) بنأن المياه والصرل الصح (، واله ل  6واله ل 

نن ام )بنأن الح  من ا 10)بنأن البنا التحتية(، واله ل  9النمو االقتصا  (، واله ل 
)بنأن  12)بنأن الم ن والمستوطنات البنرية(، واله ل  11المساوا،(، واله ل 

)بنأن  15)بنأن تغير المناخ(، واله ل  13االستهالك واإلنتاج المست امين(، واله ل 
 )بنأن وسائ  التنفيذ والنراكات(.  17التنوع البيولوج (، واله ل 

 .الفريق النام  المفتوح باب النضوية ووذا وو بالضبط ما كان الملصو  ف  ملترح 
نك  وذه ا و ال مجموهة متكام ة، ال تلب  تُ  إلا ذلك ف  مل مة الوةيلة: " كما أنير  

وتضم ا و ال والغايات جوانب  المية من أج  التنمية المست امة.التجزئة من ا ولويات الن
ا لتحليق التنمية المست امة بجميع تنترل بالصالت فيما بينه ،وبيئية اقتصا ية، واجتماهية

 .(1)  "أبنا وا
 2015بنأن خطة التنمية لما بن  هام  ،وستستمر المفاوضات الحكومية ال ولية 

هن ما سيكون باإلمكان إ خا  تنليحات وتن يالت ه ا الحزمة. وسُتنتم  مجموهة 
ه ا المسار المستلب    هميلا   ا و ال والغايات ووسائ  التنفيذ النام ة، الت  ستؤةر تأةيرا  

لجميع المسائ  المتن لة بالتنمية المست امة، ف  مؤتمر قمة ا مم المتح ، المكرسة لخطة 
ل جماهة ولذلك، فإن  من المهم  .2015ف  أي و /سبتمبر  2015التنمية لما بن  هام 

                                              
. تلرير الفريق النام  المفتوح باب النضوية المنن  بأو ال التنمية المست امة التابع ل جمنية النامة لألمم المتح ، -(1)

 . 2014/أغسطس آب 12 ال ور، الةامنة والستون.. A/68/970وةيلة رقم: 
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المنامات  ال ولية ممة ة ف  ال و  الساح ية والمتضرر، جغرافيا منها وال و  الحبيسة وُج 
بنأن  14الا التنبير هن  همهم  و ال التنمية المست امة، وال سيما اله ل  ال ولية

 .التخطيط لتنفيذه أالمحيطات والبحار، وأن يب 
المعني بالبلدان النامية غير  : حالة تنفيذ أولويات برنامج عمل فييناةالثاني الفقرة
  الساحلية.

يؤك  برنامج هم  ، فبسياسات المرور النابرا ساسية المتص ة  بالنسبة ل مسائ 
، وال سيما من حيث تنسيق اللواه  والوةائق (1) فيينا أومية وجو  إطار قانون   اهم

وتبسيطها وتوحي وا، بما ف  ذلك التنفيذ الكام  والفنا  لالتفاقيات ال ولية المتن لة بالنل  
كانون  22قرار اتخذت  ف  ف  امة الجمنية الن ن  ؛ وتُ وفناال   كامال   تنفيذا   والنبور

ه ا أن التناون ف  مجا  السياسات واللوانين وا نامة ، 2015ا و / يسمبر 
 بين الب  ان النامية غير الساح ية وجيرانها من ب  ان النبور المتن لة بالنبور ،ا ساسية

 لمناك وح  ا ،إليجا  ح و  فنالة ومتكام ة ل تجار، هبر الح و  ،مر حاسم ا وميةأ
ن   ه ا أن وذا التناون ينبغ  تنزيزه ه ا أساس المصالح المرتبطة بالنل  النابر، وتُ 

 .(2) وب  ان المرور النابر النامية ه ا ح  سواج ،المتبا لة ل ب  ان النامية غير الساح ية
ر  ف  الج و  أ ناه الحالة الراونة ل تص يق ه ا الصكوك اللانونية ال ولية وت  

ن جانب الب  ان النامية غير الساح ية وب  ان المرور النابر. وتنم  التص يلات م ،الهامة
لتكون  2016ا خير، أفغانستان الت  انضمت إلا منامة التجار، النالمية ف  تموز/يولي  

قت تسنة ب  ان غير نامية إضافية ه ا اتفاق منامة التجار، . وق  ص   164النضو 
 ر، خال  الفتر، المنمولة بالتلرير. وأصبحت الصين والهن  اآلنبناأن تيسير التجا ،النالمية

 بملتضا  فاتر ،المتن لة بالنل  ال ول  ل بضائع ،طرفين متناق ين ف  االتفاقية الجمركية
                                              

 مرفلان ا و  والةان .، ال69/137اللرار  -(1)

 .2016فيفر   18. ال ور، السبنون، A/RES/70/217ا مم المتح ،. الجمنية النامة. وةيلة رقم:  -(2)
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النل  ال ول  البر  )اتفاقية النل  ال ول  البر (. وانضمت جمهورية مول وفا إلا االتفاقية 
مت تركمانستان إلا اتفاقية تنسيق الضوابط الح و ية الجمركية بنأن الحاويات. وانض

 ل س ع.
 (1) حالة التصديق على االتفاقيات الدولية الرئيسية لتعزيز تيسير التجارة والنقل

 االتفاقية

الب  ان النامية 
 المجموع النالم  ب  ان النبور غير الساح ية

 121 20 19 (2013)تيسير التجار، اتفاق منامة التجار، النالمية ل    

 110 23 18 (2006اتفاقية كيوتو المن لة )

 164 30 26 (1994اتفاق منامة التجار، النالمية )

 168 29 20 (1982للانون البحار )ا مم المتح ، اتفاقية 

االتفاقية الجمركية المتن لة بالنل  ال ول  ل بضائع بملتضا  فاتر النل  
 71 7 11 (1975ال ول  البر  )

 58 2 12 (1982)+فاقية ال ولية لتنسيق الرقابة ه ا الس ع هن  االت

 

نزيز تيسير المرور النابر، يتنين ه ا الب  ان النامية غير الساح ية أن ولزيا ، ت  
يسر تنفيذ مبا رات مة   فتر النل  ال ول  البر  وُنُام النافذ، الواح ،، ومراكز الح و  ذات تُ 

 أمور أخرم.بين جم ة من المنفذ الواح ، 
، ُين  التكام  الحبيسةب  ان النامية بمسألة التكام  والتناون ل يتن ق  فيماأما 

سيما التناون الوةيق مع ب  ان المرور النابر المجاور،  والتناون ه ا الصني  اإلق يم ، وال
نابر، لتحسين الهياك  ا ساسية ال ن  وذا حيويا  مووا وتنميتها. ويُ بالغ ا ومية لنُ  لها، أمرا  
ؤ   إلا تجار، أكةر سالسة يُ  ام  م   ،وكفالة تنسيق سياسات التجار، والمرور النابر ل ح و 

                                              
مكتب النؤون اللانونية، ال جنة االقتصا ية  وروبا، منامة الجمارك النالمية، منامة التجار، النالمية )ُح ةت  -(1)

 (.2017أغسطس /آب 7المن ومات ف  
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، الحبيسةوأق  تك فة وأكةر كفاج، هبر الح و ، وبناج الل رات التجارية ل ب  ان النامية 
 وتوسيع أسواقها.

قات التجار، مناركة ننطة ف  اتفا (الحبيسة) غير الساح يةنارك الب  ان النامية وتُ 
 اإلق يمية الةنائية والمتن  ، ا طرال. 

حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على  14الـ الهدف الفرع الثاني: 
 .نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة

فيها الكوكب والناس واالز وار  تل  مة  النلطة الت  ي  تُ المحيطات نج  أن  
أصحاب مص حة ف   بوصفنا   فه  تتن ق بنا جمينا   ة.ي  التنمية المست امووذا ما تنن .ا  من

لرين بمسؤوليتنا تجاه الكوكب والناس ونرايين حياتهم تح ين، ومُ ا رض، مُ 
 .م ي  ه ينا وذه المسؤوليةومتصرفين بما تُ  المحيطات،
م  ف  الوقت الذ  تنار الجمنية النامة لألمم المتح ، ف  توصيات الفريق النا 

الا حت  اله ل المفتوح باب النضوية المنن  بأو ال التنمية المست امة، من ا ساس  أن ي  
من أو ال التنمية المست امة بنأن المحيطات والبحار والموار  البحرية مكانة مركزية  14

 ووو سنحيط ب  هبر الفلرات التالية. .(1) 2015ف  خطة التنمية لما بن  هام 
همية المحورية للمحيطات للركائز الثالث للتنمية المستدامة األالفقرة األولى: 

 .كلها

غط  ما يلرب من ةالةة أرباع ا رض ُتمة  المحيطات أبرز سمات الكوكب، إذ تُ  
مكن    نخل أن ينيش ب ون ق ب ورئتين وو  أساسية لبلاج الكوكب. ومة ما ال يُ 

وبحار س يمة. ذلك أنها تنم   س يمين، فإن ا رض ال تستطيع البلاج من  ون محيطات

                                              
. ال ور، A/71/L.72ا مم المتح ،. الجمنية النامة. التنمية المست امة: المحيطات وقانون البحار. وةيلة رقم:  -(1)

 .2017ما   22الحا ية والسبنون، 
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بمةابة الجهاز التنفس  لألرض، حيث تنتج ا وكسجين ل حيا،، وتمتل ةان  أكسي  الكربون 
من ةان  أكسي  الكربون  %30والنفايات. وتوفر المحيطات مستو ع تخزين وتمتل 

. كما تلوم من ا كسجين الالزم ل بلاج %50النالم ، ف  حين ُتفرز النوالق النباتية البحرية 
الستضافة مخت ل أنكا   ا يجن  الكوكب قابال  م  المحيطات بتنايم المناخ والحرار،، م  

 .الحيا،
 وتبلا المحيطات والبحار ضرورية ل رفاه االقتصا   الوطن  والنالم . وُيل ر 

تري يونات  والر من  6إلا  3النناط االقتصا   النالم  المرتبط بالمحيطات بما بين 
ساوم ف  االقتصا  النالم  بن ، أوج  وامة، من قبي  ما الواليات المتح ،، ووو يُ  والرات 

 :ي  
 .من التجار، النالمية تنل  بحرا %90 -1
من مجموع االتصاالت الس كية والالس كية % 95ت نل  الكابالت البحرية  -2

 .النالمية
ماليير نخل بأكةر من  4.3تم  مصائ  ا سماك وتربية ا حياج المائية  -3

 .من استهالكهم السنو  من البروتين الحيوان  15%
 .من إنتاج النفط والغاز من البحار %30ُيستخرج أكةر من  -4
تمة  السياحة الساح ية أكبر حصة من السوق ف  االقتصا  النالم ، حيث  -5

من  % 7إلا  6من الناتج المح   اإلجمال  ف  النالم وتنغ  من % 5نك  تُ 
 .النمالة النالمية

أح ث توسع نطاق المنرفة بنأن التنوع البيولوج  البحر  اختراقات  كما أن  -6
نتاج ا غذية، وتربية  كبير، ف  قطاهات مة  المستحضرات الصي النية، وا 

 .ا حياج المائية
 .م ينة ف  النالم و  م ن ساح ية 20من أضخم  3 -7
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مصا ر ل طاقة ت برز ا مواج، والم  والجزر، والتيارات، والرياح البحرية باهتباروا  -8
ل يها إمكانات كبير، ل مساومة ف  الطاقة المنخفضة الكربون ف  الن ي  من 

 .الب  ان الساح ية
أو  %40تبلا المحيطات والبحار أساسية ل رفاه االجتماه . وينيش أكةر من كما 

كي ومتر من المحيط أو البحر ف  حوال   100من سكان النالم ضمن مسافة  ماليير 3.1
 و  الساح ية والجزرية. وبصرل النار هما إذا كان الب   غير ساح  ، أو من ال 150

بالمحيطات والبحار هن  مبانرا   كان ل  نريط ساح  ، فإن جميع ال و  مرتبطة ارتباطا  
طريق ا نهار والبحيرات والمجار  المائية. وق  أولت ال و  أومية كبير، ل فوائ  الت  توفروا 

من الناتج اللوم  اإلجمال  ف   %60مة  مص ر أكةر من تُ المحيطات والبحار، وو  
مة  النناط االقتصا   الساح  ، ه ا وج  الخصول، نريان حيا، ال و  النالم. ويُ 

 .الساح ية وال و  الجزرية
نتاج  ،استطاهت ال و ، من خال  أننطة من قبي  صي  ا سماك المست ام لل  وا 

زيا ، من الت النمالة  .والنل  البحر  "ا خضر" ،ةالطاقة المتج  ، والسياحة اإليكولوجي
وف  الوقت نفس  الح  من الفلر وسوج التغذية والت وث.  ،وخ مات الصرل الصح  الجي ،

وفر االقتصا ات اللائمة ه ا المحيطات المزي  من فرل التمكين والنمالة لفائ ، النساج وتُ 
ف  مصائ  ا سماك البحرية وتربية  ،الةانويةنك ن غالبية اللو، النام ة ف  ا ننطة الالئ  يُ 

تنزيز الحيوية االقتصا ية  ،ا حياج المائية. وتنم  النتائج الناجمة هن زيا ، همالة المرأ،
 .والنهوض بوضع المرأ، ف  الب  ان النامية ،ل مجتمنات المح ية الصغير، والمنزولة

 بنض أن  الناس ضنفا   ،ةكان المناطق الساح ية والجزرين  سُ وف  نفس الوقت، يُ 
ف  مواجهة آةار تغير المناخ. وتنه  المحيطات والبحار والمناطق الساح ية زيا ، ف  تواتر 
وقو، الارول الجوية الن ي ،، بما ف  ذلك ا هاصير وأهاصير التيفون وا هاصير 
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وارتفاع من تحمض المحيطات،  الح زونية الم ارية الت  ال تفتأ تز ا  قو،. وينانون أيضا  
مستوم سطح البحر، والتل بات ف   وران المحيطات، والم وحة. وسُتستننر وذه التغييرات 

التساع نطاق تأةير  ليس فلط ه ا طو  النرائط الساح ية، ب  وف  البر كذلك، نارا  
 200إلا  50، ُيل ر أن ينزح 2050تيارات المحيطات ه ا النام الجوية. وبح و  هام 

ه   ا من ا يُ م  بسبب اآلةار الس بية لتغير المناخ، م   ،ع أنحاج النالمم يون نخل ف  جمي
ب  النيش واالستلرار االجتماه . ولذلك يجب تنزيز التخفيل من آةار تغير الغذائ  وسُ 

من أج  توفير المزي  من ال هم ل تأوب ل طوارئ واالستجابة ل كوارث  ،المناخ والتكيل من 
ة وحماية وتخطيط وا  ار، المناطق الساح ي ، وهم يات الرص فضال هن نام اإلنذار المبكر

 .البيئة البحرية
 .والمسائل المرتبطة بهاأولوية الدول الحبيسة والمتضررة جغرافيا المبحث الثاني: 

ال تلتصر حلوق ال و  الحبيسة وال و  المتضرر، جغرافيا، ف  ا  اتفاقية قانون 
تتمتع بها هموم ال و  ف  المنطلة االقتصا ية ه ا مجموهة الحلوق الت   ،1982البحار 

نما تتن اوا إلا حق المناركة، ف  استغال  جزج مناسب  الخالصة ل ولة ساح ية أجنبية، وا 
من فائض الموار  الحية ف  المنطلة ال ولية، خارج ح و  الوالية الوطنية ل  ولة الساح ية 

وج  السريع، ومحاولة االنتفاع وذا من ناحية. ومن ناحية أخرم، فإن التطور التكنول
بالمرافق ال ولية الت  ُتمة  تراةا  منتركا  لإلنسانية، ق   فع إلا المطالبة بتنايم االنتفاع 
بالبحار كمرفق  ول ، ولل  أك ت ال و  من خال  تجمنها، ف  تكتالت ذات مصالح 

 وأو ال منتركة، ُبغية ت هيم ق رتها التساومية.
كةر ه  ا  وا وفر تنوها ، ف  امكانيات  وقوت  االقتصا ية فالفريق التفاوض  ا  

ال ولية، ُيمكن  أن ُيحلق نتائج تخُ م مصالح  وأو اف ، وُتمكن  أيضا  من تنفيذ ارا ت ، ومن 
المجموهات الت  تربطها ارول وأوضاع متنابهة، ت ك الت  اهرت ف  مؤتمر ا مم 
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جموهة ال و  المتميز، جغرافيا وت ك ، مة  م(1973-1982)المتح ، للانون البحار
 هبر المطالب التالية.  . ووو ما سنتناول(1) المتضرر، وكذا مجموهة ال و  الحبيسة
والمتضررة جغرافيا في استثمار  منها الحبيسة النامية المطلب األول: مبادئ أولوية الدول

 قيعان البحار الدولية.

، من أوم نماذج التنايم االتفاق  1982 حارُتنتبر اتفاقية ا مم المتح ، للانون الب 
ال ول  الج ي ، والت  تنام خاللها مب أ وام من المبا ئ السابلة للانون البحار، باهتباره 

لالتجاه نحو اقامة  هنصر وام من هناصر التراث المنترك لإلنسانية، والذ  يأت  تطبيلا  
ية، الغربية الساح ية منها، وال و  ناام اقتصا    ول  متوازن، بين مخت ل اللوم االقتصا 

 النامية، الحبيسة والمحرومة جغرافيا. 

ف   الحبيسة منها والمتضرر، جغرافيا ال و  النامية، أولويةومن خال  ذلك سنتناو   
 االستفا ، من موار  المنطلة ال ولية، هبر الفروع التالية.

والمتضررة جغرافيا في االستفادة  الحبيسة منها النامية الفرع األول: مبدأ أولوية الدول
 من موارد المنطقة الدولية.

لل  حازت مسألة أولوية مصالح ال و  النامية، باوتمامات كبير، وحاجة وذه ال و    
إلا رهاية خاصة، وأن ال و  النامية ف  حاجة لمزي  من االنفاق ف  هم يات التموي  

كنال ةروات المنطلة وتطويره، ولذا  ننطتها الن مية، ف  مجا  البحث الن م ، واست

                                              
. الجامنة ا مريكية المفتوحة: دراسة مقارنة العالقات االقتصادية الدولية في اإلسالمصالح ال ين فهم  محمو .   -(1)

    .20ل. .]ب. ت[ صا  اإلسالم .قسم االقت
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مصالح واحتياجات ال و  النامية من طرل ال و  الغربية، وتل يم المساه ات  ،يجب مراها
 .(1) من خال  الهيئات التابنة لألمم المتح ،، ووكاالت التنمية ال ولية التابنة لها

ة ال ولية باهتباروا لل  مب أ أولوية ال و  النامية، ف  االستفا ، من موار  المنطل لل 
من طرل ال و  ف  كةير من المناسبات، وذلك من خال   ل بنرية، اوتماما   منتركا   تراةا  

تفني  هم  الس طة ال ولية بصفة هامة، حيث حرصت ال و  النامية خال  مؤتمر قانون 
ية البحار، ه ا تأكي  ال ور الرقاب  ل س طة ال ولية ه ا أوج  النناط ف  المنطلة ال ول

 ه ا أن تتم ممارسة ا ننطة تحت سيطر، ورقابة الس طة ال ولية ف  جميع مراح  التن ين
، بخالل ال و  الغربية الت  رأت أن يلتصر  وروا فلط ه ا اص ار التراخيل ل  و  (2)

 باهتباروا الهيئة ،(3) والكيانات ا خرم. ومن خال  تفني   ور المحكمة ال ولية للاع البحار
. ومن خال  المساومة الفنالة ف  هم  واتين (4) بتطوير قوانين أهال  البحارالمننية 

المؤسستين ُبغية حماية مصالح الب  ان النامية من ناحية، والحبيسة والمحرومة جغرافيا من 
 ناحية ةانية.
 
 

                                              
النظام القانوني للمنطقة الدولية في ضوء اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار هب  اللا ر محمو  محم  محمو .  -(1)

 .253. ل.المرجع السابق. 1982 لعام
 .104. المرجع السابق. ل.تعدين موارد المنطقة البحريةمريم حسن آ  خ يفة.  -(2)

 (287)بنأن تنفيذ الما ،  1999نوفمبر  04، أص رت كرواتيا اهالنا ف  1999ذ ص ور التلرير السنو  لنام ومن -(3)
من االتفاقية، وأه نت كرواتيا، بالنسبة لتسوية المنازهات المتص ة بتطبيق أو تفسير االتفاقية واالتفاق المتن ق بالجزج 

ة المحكمة ال ولية للانون البحار، ومحكمة الن   ال ولية، أنها اختارت، حسب ترتيب ا فض ي منها،الحا   هنر 
. (287)ه ا النحو المنصول ه ي  ف  الما ،  لإلجراج ولة ق  ح  ت اختياروا  24، كانت 2000فبراير  29وحتا 

 ..No (LOSIC)11. والت  ستر  ف  التنميم اإلهالم  للانون البحار

افري   29ب تنسيق حركة الب  ان غير المنحاز، ) يربان( بجنوب افريليا البيان الختام  لالجتماع الوزار  لمكت -(4)
 .1982، بمناسبة اقتراب االحتفا  بالذكرم الننرين لتوقيع اتفاقية ا مم المتح ، للانون البحار 2002
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لما تتوفر ه ي  المنطلة خارج ح و  الوالية الوطنية ل  ولة الساح ية من  نارا  
باطها بنم ية التنمية المست امة ل محيطات وقانون البحار بوج  هام، وأومية ةروات، وارت

ذلك ل  و  مجتمنة، ولمصالح ال و  النامية منها، وال و  الحبيسة والمتضرر، جغرافيا من 
خال  تلرير مب أ التراث المنترك ل بنرية، وذلك ه ا نحو مز وج، هن طريق حصو  

والحي ولة  ون اطالق ي  ال و  الغربية ف   ،ك الةرواتال و  النامية ه ا نصيبها من ت 
استغاللها واستنزال موار وا من ناحية، وضرور، تلرير أولوية ل  و  النامية تنو  ه يها 

. وف  تحليق ناام (1) ساوم ف  تنميتهابالفائ ، من هوائ  ةروات المنطلة ال ولية، تُ 
، وال سيما (2) ت االنسانية جمناجاقتصا    ول  ها   ومنصل يراه  مصالح واحتياجا

مصالح واحتياجات ال و  النامية ساح ية كانت أو غير ساح ية، بسبب ضنل مل رتها 
 التكنولوجيا الن مية والفنية الت  تم كها نايرتها من ال و  الغربية. 

هالن الجمنية النامة لألمم المتح ،، برنامج هم  حو  اقامة ت  كما  م اص ار وا 
. كما 1974ما   2افري  حتا  19   ول  ج ي ، ف   ورتها الخاصة من ناام اقتصا 

بإص اروا  1975سبتمبر  16إلا  1هل ت الجمنية النامة ف   ور، خاصة، ف  الفتر، من 
لجهو  ا مم المتح ،، من أج  اإلسراع ف  تنمية ال و   قراروا باإلجراجات الت  تكون أساسا  

 .(3) بين ال و  الغربيةالنامية، وتضييق الفجو، بينها و 
وق  تناو  اهالن المبا ئ الذ  يحكم المنطلة ال ولية، مصالح ال و  النامية 
الحبيسة والمتضرر، جغرافيا منها، وأولويتها ف  االستفا ، من موار  المنطلة ال ولية، ف  

                                              
. المرجع 1982ر القانون الدولي للبحار دراسة ألهم أحكام اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحاصالح ال ين هامر.  -(1)

 .372-371ل:ل. السابق. 

 .253. ل.2005. الجزائر:  يوان المطبوهات الجامنية، 1. ج.العام الدولي القانون مبادئ .بوس طان محم  -(2)

 ار الفكر  مصر: .1ج. .المبادئ العامة المالحة البحرية الصيد البحري قانون البحارابراويم محم  الننان .  -(3)
  .70-69ل. ل: .1985، والننر ل طباهة النرب 
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 انار، صريحة ل حماية ال ولية لهات  ال و ، ضمن البن  التاسع من اهالن المبا ئ سنة
، مع ضرور، اقرار اقامة ناام (2) ، بصرل النار هن الموقع الجغراف  لك   ولة(1) 1970

 ول ، وتهيئة الفرل الستغال  قاع البحار والمحيطات، خارج ح و  الوالية الوطنية ل  ولة 
الساح ية، وضمان توزيع ها   ل نوائ  ل  و  بخاصة النامية منها؛ الحبيسة والمحرومة 

 جغرافيا.
والمتضررة جغرافيا في المنطقة  منها الحبيسة النامية ع الثاني: مبدأ الرعاية للدولالفر 

 الدولية.

الب  ان و غير الساح ية  ،الب  ان النامية تفص رجم المسافات الطوي ة الت  ت  تُ 
غير  والنل  ،لمرور النابراام نُ إلا جانب  ،هن الموانئ البحرية اجغرافيالمحرومة 
االهتما  المتواص  ه ا ب  ان النبور المجاور، ل وصو  إلا إلا  باإلضافة .المتطور

ة. ومنام الب  ان النامية غير الساح ية باواتكاليل تجارية تكب  ت ك الب  ان البحر، إلا 
، وق  ا  االحت ام بين ال و  النامية وال و  الغربية نموا ضمن فئة أق  الب  ان تن رج أيضا  

من أج  اجراج تسوية مرضية لألطرال تنم  ه ا ، 1973هبر المفاوضات منذ هام 
ل بنرية جمناج، والذ  ترجم ف  نك   منتركا   تنايم استخ ام المنطلة ال ولية باهتباروا تراةا  

 .(3) وةيلة هالمية تكون صالحة ل تطبيق ف  اللرن الحا   والننرين
قانون البحار سنت ال و  النامية الحبيسة والمتضرر، جغرافيا خال   ورات مؤتمر 

من وضع أحكام تضمن لها الحصو  ه ا أكبر ق ر ممكن من النوائ ، من استكنال 
واستغال  المنطلة ال ولية، تنفيذا إلهالن المبا ئ الصا ر، هن الجمنية النامة لألمم 

                                              
 .1970 من اهالن المبا ئ. 9الجمنية النامة. البن   -(1)
 .1976 ،مطبنة  ار التأليل :اللاور،. 1. ط.القانون الدولي للبحار في الخليج العربيب رية هب  اهلل النوض .  -(2)

 .41.ل

)3(-Keith Berennan. The United Nations Conference On The Law Of The Sea American      

Society Of International Iaw. Washington, 1982. p:109.                                                            
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، ف  االجتماع ا و  77. وهم ت ه ا ت هيم موقفها مع موقل مجموهة الاا (1) المتح ،
هضوا،  130و 120، والذ  ضم ما بين 1968متح ، ل تجار، والتنمية ف  لمؤتمر ا مم ال

حيث طالبت بضرور، حفا حلوقها ا ساسية، والت  و  من متط بات االنسانية لت هيم مب أ 
 .(2) غية وضع ناام اقتصا   هالم  ج ي ب" التراث المنترك لإلنسانية"، 

ناقنات والمفاوضات، بين  و  برزت الن ي  من المسائ  واللضايا، أةناج الم حيث
نا   لةروات البحار الإلا وضع استراتيجية لمنع التوزيع غير  النما  والجنوب، سنيا  

ومن بين اللضايا الت  برزت  .والمحيطات، خارج ح و  الوالية االق يمية ل  ولة الساح ية
حماية االستةمار مسألة  واما   أةناج مناقنات المؤتمر الةالث للانون البحار، وأخذت حيزا  

 الرائ  وموقل منامات التحرير الوطنية، باإلضافة إلا واائل ال جنة التحضيرية. 
ومن بين اللضايا الت  تتنام  مع مسألة، كيفية ارضاج ال و  الغربية ذات 
المصالح االقتصا ية، ف  مجا  تن ين المنطلة ال ولية، بخالل ال و  النامية الت  ط بت 

ين لرقابة وسيطر، الس طة ال ولية، الراه  والحارس الرسم  لمنطلة بخضوع ناام التن 
التراث المنترك لإلنسانية، كما طالبت بنض ال و  واالتحا ات المالية، بضمانات خاصة 

وغير  منها بها لتطوير ناام التن ين وانفرا وا بها، ووو ما هارضت  ال و  النامية الساح ية
راكها وحصولها ه ا التلنية المتل مة، بغية تطوير الت  ترم بضرور، انت ،الساح ية

 . (3) اقتصا ياتها وحماية لموار وا البرية
أما اللضية الةانية فما تن ق بنرهية حركات التحرير الوطنية، وه ا سبي  المةا  

ةير الخالل، حو  استحلاق الكيانات غير حركة التحرير الف سطينية. وو  مسألة تُ 
                                              

. 1982القانون الدولي للبحار على ضوء أحكام المحاكم الدولية والوطنية وسلوك الدول واتفاقية أحم  أبو الوفا.  -(1)
 .434-433سابق. ل. ل:المرجع ال

)2(-Keith Berennan. The United Nations Conference On The Law Of The Sea American 

Society Of International Iaw. Op.Cit. p.109.                                                                                                                                                       

)3(-Keith Berennan. The United Nations Conference On The Law Of The Sea American 

Society Of International Iaw. Op.Cit. p.108.                                                
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  النالقات ال ولية، وموقنهم من تكوين ناام هالم   ننطة البحار الحكومية المناركة ف
 والمحيطات.
وجاجت اللضية الةالةة، حيث يكون فيها من وبو ال و  مسؤولين هن كتابة ال وائح  

والتن يمات الضرورية لتطبيق منام موا  االتفاقية، الت  تكون مفتوحة ل توقيع من جميع 
 .(1) ال و 

دأ الحماية الدولية لنقل التكنولوجيا البحرية وتنميتها للدول النامية الفرع الثالث: مب
 الحبيسة منها والمتضررة جغرافيا في المنطقة الدولية.

لل  حايت مسألة نل  التكنولوجيا البحرية وتنميتها، باوتمام كبير ف  أهما  مؤتمر 
المستوم ال ول ، أما بنض  نتبر أو  تناو  لها ه اا مم المتح ، الةالث للانون البحار، ويُ 

فل  ور  وذا الموضوع  ،االتفاقيات الةنائية المتن لة بالصي  والوسائ  الفنية المستخ مة في 
وق  أور ت اتفاقية ا مم المتح ، الن ي  من اللواه ، الت  ته ل  .(2) فيها ف  ح و  ضيلة

فاوتمام ال و  المتل مة والتوازن بين جميع ال و ،  قمن ورائها إلا تحليق نوع من التواف
 (3)77أصبح النغ  الناغ  لمجموهة ال و  النامية، والت  ُتمة ها ك  من مجموهة الا 

والت  سنت لرفع  رجة النمو االقتصا   لت ك المجموهة، من خال  نل  واستيناب 
ا ية التكنولوجيا الراقية الموجو ، ل م ال و  المتل مة، ومن ةم اها ، تنكي  النالقات االقتص

                                              
 .قانوني للمنطقة الدولية في ضوء اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحارالنظام الهب  اللا ر محمو  محم  محمو .  -(1)

 Op.Cit. p.108. Keith Berennan.     وانار: .257ل.المرجع السابق. 

. المرجع السابق. ل. "البحري الصيد – البحرية المالحة – العامة المبادئ "البحار قانونابراويم الننان .  -(2)
 . 340-339ل:

 ،سبنة وسبنين  ولة، وق  از ا  ه  وا بن  ذلك نت: سميت بذلك  ن ه  وا وقت انناج كت تها كا77الا مجموهة -(3) 
. مركز البحوث وال راسات نقل التكنولوجيا من الناحية القانونيةورغم ذلك بليت بنفس التسمية. انار: محسن نفيق. 

 .04.. ل1984والكتاب الجامن ،  اللانونية. جامنة اللاور،: ك ية الحلوق، مطبنة جامنة اللاور،



في ا ـالدول الحبيسة والمتضررة جغرافي واشراكز ــتعزي اني:ـالباب الث
 .في المنطقة الدولية اتــار والمحيطـللبح ات الجديـدة المسـتدامةـاالسـتخدام

 

309 
 

غير المتكافئة بين مجموهة ال و  النامية؛ الحبيسة منها والمتضرر، جغرافيا وال و  
 الصناهية المتل مة.

تتناون ال و  ف  مجا  اكتساب التكنولوجيا والمنرفة الن مية، المتن لة با ننطة 
 ياف  المنطلة ال ولية، مع الس طة ال ولية وال و  ا طرال، ف  النهوض بنل  التكنولوج

مكن أن تستفي  منها المؤسسة وجميع ال و  ا طرال، مع مراها، وصو  ال و  حيث يُ 
، ووضع ت ابير ته ل الا (1) ومنلولة ها لةالنامية إلا التكنولوجيا ذات الص ة بنروط 

االرتلاج بالتكنولوجيا، من خال  اتاحة الفرصة لت ريب النام ين ف  الن وم والتكنولوجيا 
 البحرية. 
، 1982( من المرفق الةالث من اتفاقية قانون البحار 5هت االتفاقية ف  ما تها ) 

إلا مناركة ال و  النامية ف  ا ننطة ف  المنطلة ال ولية، هن طريق تنزيز المناركة 
الفنالة لهذه ال و ، مع المراها، الخاصة ل  و  الحبيسة والمتضرر، جغرافيا، ه ا نحو ي هم 

قتصا  النالم ، والنمو المتوازن ل تجار، ال ولية، وخاصة ل  و  النامية التنمية الس مية لال
منها، فيما يتن ق بسياسات االنتاج. وذلك بحماية وذه ال و  من اآلةار الضار، باقتصا وا 

المنا ن المستخرجة  -حجم صا رات -أو بحصي ة صا راتها، الناجمة هن انخفاض سنر
 ة.من أننطة استغال  المنطلة ال ولي

تلوم الجمنية النامة بوضع ناام، لتنويض ال و  النامية المتضرر، من ا ننطة 
ه ا توصية المج س الصا ر، ه ا أساس منور، لجنة التخطيط  بناج  ف  المنطلة، 

االقتصا  . حيث تنرع الس طة ال ولية هن ما ُيط ب منها، ف  اجراج  راسات ه ا ال و  
روا ومساه تها ف  تكيفها االقتصا  . كما ُيسمح المتضرر،، به ل التل ي  من خسائ

                                              
 ."43". فلر، 15ل.المرجع السابق. . A/61/65ا مم المتح ،. الجمنية النامة. وةيلة رقم:  -(1)
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ل س طة ال ولية ف  منحها فرل خاصة ل  و  النامية، وه ا ا خل ل  و  الحبيسة 
 .(1) والمتضرر، جغرافيا منها ل ليام با ننطة ف  المنطلة

ويجب ه ا ال و  الصناهية أن تنم  هن  استكنال واستغال  مواقع التن ين 
م التن ين، وتسنا إلا ح  المنكالت الناتجة هن التوزيع غير بوضع مخططات لناا

النا   ل موار  النالمية، وبتلرير صالحيات ل س طة ال ولية الت  تنم  ه ا إ راك مخاول 
ال و  النامية؛ الحبيسة والمتضرر، جغرافيا لتنايم ومنح وتوزيع ورقابة أننطة التن ين ف  

   المنطلة ال ولية.
 بين التنمية والتبعية.  البحرية التكنولوجيا الفقرة األولى: 

اهتما  ال و  النامية ه ا ال و  المتل مة، ف  س  احتياجاتها من التكنولوجيا  إن
البحرية الح يةة، أ م إلا خ ق حالة من التبنية السياسية، لما تفرض  ال و  ا خير، ه ا 

حتا تكف  السيطر، السياسية  ال و  ا ولا من نروط ملي ، هن  نل  التكنولوجيا إليها،
، واهتبرت مسألة نل  التكنولوجيا من المسائ  الصنبة والمنل ، ف  (2) ه يها ةواإلي يولوجي

مفاوضات قانون البحار، الت  وج ت منارضة خاصة من الواليات المتح ، ا مريكية حيث 
التكنولوجيا إلا ؛ لك  يتم نل  (3)انترط " ونر  كيسنجر" وزير الخارجية ا مريك  آنذاك

ال و  النامية، كان ه ا وذه ال و  الموافلة ه ا الناام المماة  الذ  يسمح ل نركات 

                                              
 . 1982( من اتفاقية ا مم المتح ، للانون البحار 152) الما ، -(1)
ني لنقل التكنولوجيا في ظل الجهود الدولية وأحكام نقل التكنولوجيا في قانون القانو  اإلطارجال  وفاج محم ين.  -(2)

 .6-5ل: . ل.2004. االسكن رية: الجامنة الج ي ،، التجارة الدولية
النظام القانوني للمنطقة الدولية في ضوء اتفاقية األمم المتحدة لقانون هب  اللا ر محمو  محم  محمو .  -(3)

 .260.السابق. ل. المرجع 1982البحار
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التجارية الخاصة بالوصو  إلا المنطلة، ه ا أُسس متساوية مع المؤسسة وق  نجحت ف  
 ، ووو ما ُين  تجاوزا  إلهالن المبا ئ.(1) ذلك

 ت تبنا  الختالل نك  المنروهات، ا مربين أنها تتفاو وبالنار إلا وذه النروط ت
الذ  جن  ال و  النامية تنم  ه ا قطع الطريق أمام ال و  الصناهية المتل مة ف  
 المحاوالت، الت  تبذلها لتحوي  التفوق الن م ، والتكنولوج  إلا مص ر  ائم الستغاللها

ف  مجا  نل  التكنولوجيا  واما   ، وق  لنبت منامة ا مم المتح ، ل تنمية الصناهية،  ورا  (2)
الذ  يكون  ،(3) إلا ال و  النامية، إما مبانر، هن طريق الفنيين المتخصصين التابنين لها

ها ، ف  مجاالت  راسات الج وم االقتصا ية أو الفنية، أو تل يم المساه ، الفنية، أو 
ما بطريق غير مبانر، من خ ال  التناق  مع ت ريب النام ين ف  المنروهات االنتاجية، وا 

المنروهات الخاصة، المص ر، ل تكنولوجيا ف  ال و  المتل مة لحساب ال و  النامية، حيث 
يتولا خبراؤوا مهمة التفاوض، وتح ي  نروط النل  الت  تُبرم  باسم المنامة، لحساب 

 . حبيسةال و  النامية الراغبة ف  استيرا  التكنولوجيا، سواج كانت  وال  ساح ية أو 
تزاي  الضغوط ال ولية ه ا ال و  المتل مة من أج  اسهامها ف  تنمية ال و  وب

النامية؛ الت  ُتنان  الحرمان الذ  ُيمكن أن يمت  أةره ه ا ال و  المتل مة، وبالتال  فإن 
 ن قانون  هن مناك  ال و  النامية. ونارا   مصالح وذه ال و  ال ُيمكن لها أن تتحلق بني ا  

   هما  واضحا  لمجموهة ال و  الحبيسة ف  وذا الُخصول، ومن ةم ال البحار لم يكفُ 
ُيمكن أن ُنغال  ف  ط ب المنام ة التفضي ية ل  و  الحبيسة باهتباروا مجموهة ُمميز، 
باروفها؛  ن التكاف  والتناون، ور ا لمنح أفض ية ل  و  النامية كافة، وال يلتصر ه ا 

                                              
)1(-Shigeru Oda. Transfer Of  Technology For Deep Sea-Bed Mining. The 1982 Law of 

The Sea Convention and Beyond. YUWEN LI, Volume 25. Martinus nijhoff publishers, 

Dordrecht/Boston/London, p.p:168-169.        

. اللاور،: مطبوهة الجمنية المصرية لالقتصا  رأسمالي للتكنولوجيا والدول الناميةالسوق المحم  رنا  الحمالو .  -(2)
 .341.. ل1976السياس  واالحصاج والتنريع، 

 .20/12/1965ف   2089اننئت منامة ا مم المتح ، ل تنمية الصناهية بلرار الجمنية النامة رقم:  -(3)
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ن جميع ال و  الحبيسة، و   و  نامية، تنتم  إلا ال و  الحبيسة، مع اإلنار، إلا أ
مجموهة  و  النالم الةالث باستةناج،  ولة النمسا وسويسرا ولوكسمبورغ، الت  تنتم  إلا 

، ولذلك فال يجوز ل و  ت ك المجموهة استخ ام وذه الحجة ازاج باق  (1) ال و  المتل مة
 .(2) ال و  النامية
وضع المؤتمر الةالث للانون نولوجيا البحرية، فل   ومية نل  وتنمية التك نارا  

تتضمن التزامات ه ا ال و  والمنامات ال ولية، بالنم  ه ا تنمية  ا  أحكام، 1982البحار 
الل رات الن مية والتكنولوجيا، ف  المحيطات وقانون البحار ل  و  النامية الساح ية منها 

. ووذا ف  ا  تحفا (3) ة ال و  الحبيسةوالمتميز، جغرافيا وت ك المتضرر،، وكذا مجموه
الواليات المتح ، االمريكية وفرنسا واالتحا  السوفيت  ه ا ذلك، والت  من خاللها أ خ ت 
بنض التن يالت، الت  من نأنها أن تجن  نل  التكنولوجيا وفق نروط وأسنار، يتفق 

 .(4) ه يها الطرفان مسبلا ، حسب ك  حالة ه ا ح ،
لمتصاه ، والمناقنات المستفيضة، لمجموع ال و  النامية الحبيسة وبسبب الحركة ا

منها والمتضرر، جغرافيا، وال و  المتل مة أةناج مؤتمر ا مم المتح ، للانون البحار، الت  
ته ل إلا توافق ف  اللانون ال ول  ف  مجا  البحار والمحيطات، تحت غطاج قانون  

انسان  ُمطالب بب وغ غاية التكاف  والتناون، بين فرضت  حليلة المجتمع ال ول ، كمجتمع 
 ال و  إلقامة ناام اقتصا    ول  ج ي ، ف  إطار التراث المنترك ل بنرية جمناج.

 

                                              
 .Unctad  ."8619ر: تلرير مؤتمر االنكتا  "اان -(1)
. المرجع السابق. حقوق الدول الحبيسة والمتضررة جغرافيا في القانون الدولي للبحارمحم  مصطفا يونس.  -(2)

 . 33.ل
 .A/Conf.62/C.3/L12ا مم المتح ،. الجمنية النامة لألمم المتح ،. وةيلة رقم:  -(3)
الدولي  الدول الساحلية بين القانونالتعاون الدولي بين الدول الحبيسة و هب  الرؤول جا  حسين هيوش.  -(4)

 .170.. المرجع السابق. لوالشريعة االسالمية
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فل   ،ونل ها ف  المجا  البحر  ، ومية تنمية التكنولوجيا ف  البحث الن م  ونارا  
ا الجزج الرابع هنر من اتفاقية توص ت ال جنة الةالةة إلقرار ه   من ا حكام الت  تناوله

". 278إلا  266من خال  نصول الموا  من "  ،1982ا مم المتح ، للانون البحار 
هن طريق تنسيق البرامج ال ولية، بإنناج  ،ه ا ضرور، النهوض بها وتنمية التناون ال ول 

. (1)  وليةمستوم ج ي  ل تناون مع المنامات ال مراكز ه مية وتكُنولوجية بحرية، وبناج  
ه ا أن تل وم الس طة بتوفير ا موا  الكافية ل  و  النامية؛ الحبيسة منها والمتضرر، جغرافيا 

 لتيسير حُصولها ه ا ما تحتاج إلي ، من ُمساه ، فنية ف  مي ان التكنولوجيا البحرية.
نتبر وذه اللواه  الج ي ، أساس الناام االقتصا   ال ول ، الذ  هم ت تُ  حيث

م المتح ، ه ا تأسيس  بمساه ، ال و  النامية، ل وصو  إلا اتفاق هالم  يحترم ويئة ا م
مصالح ك  طرل مع حماية االن ماج ال ول ، الت  تسنا إل راج  ضمن مناومتها 
اللانونية ال ولية المتمة ة ف  ميةاقها، لُتصبح وذه اللواه  أكةر نرهية، وتأخذ الطابع 

 .(2) توصيات غير ُم زمة وال أةر لهااإللزام  لتخرج من كونها ُمجر  
 .النظام القانوني لتطوير ونقل التكنولوجيا البحريةالفقرة الثانية:     

 الت  تهتم بتنمية التكنولوجيا ،1982 ت ر ُ  أحكام اتفاقية ا مم المتح ، للانون البحار 
وض بتنمية ف  الجزج الرابع هنر. وتنل االتفاقية ه ا النه البحرية ونل ها أساسا  

                                              
 من المبا ئ الت  قرروا المجتمع ال ول  من خال  التناون نذكر ما ي  : -(1)

مب أ  -5مب أ الم وث ال افع.  -4مب أ ه م التمييز.  -3مب أ الحيطة.  -2مب أ التناون أو التضامن ال ول .  -1   
مب أ المص حة الفر ية ف  حماية  -7مب أ اقامة أو مراها، التوازن بين مصالح ال و  المننية.  -6نع أو الحار. الم

االجتهاد مجلة . «التناون ال ول  ف  مجا  حماية البيئة» البيئة. لمزي  من التفصي  انار: هب  الج ي  مفتاح. 
  .14. ل.2016سبتمبر  ،12ع. ،القضائي

 .235ل. .المرجع السابق. « قواه  الناام االقتصا   ال ول  ف  مجا  قانون البحار»  ني .خوي    الس -(2)
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ه ا النهوض بتنمية  . وا وم من ذلك أن االتفاقية تنل أيضا  (1) التكنولوجيا البحرية ونل ها
الت  ق  تحتاج إلا مساه ، فنية ف  وذا  ،ق ر، ال و  ف  مجا  الن وم والتكنولوجيا البحرية

 المتضرر، ال و  النامية بما فيها ال و  غير الساح ية وال و  المي ان وتط بها، وال سيما
جغرافيا، فيما يتن ق باستكنال الموار  البحرية واستغاللها وحفاها وا  ارتها وبحماية البيئة 

غية اإلسراع بالتنمية االجتماهية وذلك بُ  .وبالبحث الن م  البحر  ،البحرية والحفاا ه يها
ه ا أن   أن االتفاقية تنل ه ا. ووناك نزوع إلا التغاف  (2) واالقتصا ية ل  و  النامية

 ضمنها وتكنولوجيا البحار، يتنين حماية المصالح المنروهة، ومن ل م النهوض بن م
، ويؤ   التغاف  هن (3) "ل تكنولوجيا البحرية ومور يها ومت ليها الحائزين"حلوق وواجبات 

 لالتفاقية.ذلك إلا تحريفات كةير، 
التناون والتنسيق يع إلا تنج 1982 اتفاقية ا مم المتح ، للانون البحارسنا ت   

 ومناسبا   يتم ك ما كان ذلك هم يا  الذ  . و (4) ال وليين ف  تنمية التكنولوجيا البحرية ونل ها
هن طريق ما وو قائم من البرامج الةنائية أو اإلق يمية أو المتن  ، ا طرال، وكذلك هن 

خاصة  جيا البحريةلتيسير البحث الن م  البحر  ونل  التكنولو  ،طريق برامج موسنة وج ي ،
 الن م  البحر  التموي  ال ول  المناسب لنم يات البحثتل يم ج ي ،، و الميا ين الف  

. وتنم  ال و  مبانر، أو هن طريق المنامات (5) واالستح اث ف  مجا  نؤون المحيطات
لنل  التكنولوجيا  ،ال ولية، ه ا وضع مبا ئ توجيهية ومنايير ومستويات ملبولة هموما  

                                              
 .1982" من اتفاقية ا مم المتح ، للانون البحار 1" فلر، (266الما ، ) -(1)

 .1982" من اتفاقية ا مم المتح ، للانون البحار 2" فلر، (266الما ، ) -(2)

 .1982ا مم المتح ، للانون البحار من اتفاقية  (267الما ، ) -(3)

ه ا مجا   ،2001أيضا بأن تركز النم ية االستنارية ف  اجتماهها الةان  ف  أيار/مايو  النامة وأوصت الجمنية -(4)
ا ف  ذلك بناج الل رات ف  وذا م  ه ا االتفاق المتبا  ، ب   الن وم البحرية وتطوير ونل  التكنولوجيا البحرية بناج  "

 ."المجا 

 .1982من اتفاقية ا مم المتح ، للانون البحار  (270الما ، ) -(5)
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حرية ه ا أساس ةنائ  أو ف  إطار المنامات ال ولية والمحاف  ا خرم، واضنة ف  الب
 الحبيسة منها والمتضرر، جغرافيا مصالح ال و  النامية االهتبار ه ا وج  الخصول

 .(1) وحاجاتها
المنامات  مي ان نل  التكنولوجيا البحرية تسنا ال و  إلا ضمان قيامل بالنسبةأما  

ذلك أية برامج إق يمية أو  ولية، آخذ، ف   ف  ام  أننطتها ف  وذا المي ان، ب  ال ولية بتنسيق 
 وال و  المتضرر، جغرافيا الحبيسةاالهتبار مصالح وحاجات ال و  النامية، وال سيما ال و  

المنامات ال ولية ه ا الجزج الرابع هنر وكذلك الجزج الةالث هنر ن   كما . (2)
ؤمن، إما مبانر، أو بالتناون فيما بينها ، ك  تُ (3) ابير المناسبةجميع الت تتخذ أن  المختصة

 .(4) وأ ائها لمسؤولياتها بموجب الجزج الرابع هنر فنالية نهوضها بواائفها
 1982 اتفاقية ا مم المتح ، للانون البحارالت  اتخذتها  ومن اإلجراجات المهمة 

كز ه مية وتكنولوجية بحرية وطنية إنناج مرا  ج  تفني  نل  التكنولوجيا وتنميتها،
ق يمية ، مبانر، أو هن طريق المنامة ال ولية المختصة من خاللها تنم  ال و الت  و  ،وا 

والس طة ال ولية للاع البحار، ه ا إنناج مراكز وطنية ل بحث الن م  التكنولوج  البحر  
امية، من أج  حفا قيام وتلوية المراكز الوطنية اللائمة، وال سيما ف  ال و  الساح ية الن

والنهوض ب  وتنزيز ق راتها الوطنية  ،ال ولة الساح ية النامية بإجراج البحث الن م  البحر 
ه ا االستفا ، من موار وا البحرية والحفاا ه يها لما في  منفنتها االقتصا ية. وتل م ال و  

                                              
 .1982من اتفاقية ا مم المتح ، للانون البحار  (271الما ، ) -(1)

 .1982من اتفاقية ا مم المتح ، للانون البحار  (272)الما ،  -(2)

ضرور، النار، ه ا سبي   2000/أكتوبر تنرين ا و  30المؤرخ  55/7أك ت الجمنية النامة ف  قراروا ق  و  -(3)
الت   ،والتركيز ه ا أفض  السب  لتنفيذ االلتزامات الكةير،البحرية، ا ولوية، ف  المسائ  المتن لة بالن وم والتكنولوجيا 

بموجب الجزئين الةالث هنر والرابع هنر من اتفاقية قانون  ،أخذتها ال و  والمنامات ال ولية المختصة ه ا هاتلها
 .1982 البحار

 .1982من اتفاقية ا مم المتح ، للانون البحار  (278) الما ، -(4)
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إنناج وذه  المنامات ال ولية المختصة والس طة، ال هم الكاف  لتسهي  هن طريق
ي زم من المن ات  من أج  توفير مرافق الت ريب المتل م وما ،الوطنية المراكز

من وذا  الت  ق  تحتاج إلا مساه ، ،التلنيين ل  و  وال راية الفنية وكذلك الخبراج والمهارات
 . (1) اللبي  وتط بها

والمؤسسات  يةال ول والس طة نم  ال و  بالتنسيق مع المنامات ال ولية المختصةوت   
الوطنية ل بحث الن م  والتكنولوج  البحر ، ه ا إنناج مراكز إق يمية ل بحث الن م  

بإجراج  هاليامبز ال و  يحفتوالتكنولوج  البحر ، وال سيما ف  ال و  النامية من أج  
 والنهوض ب  ورهاية نل  التكنولوجيا البحرية. وتتناون جميع  و  ،البحث الن م  البحر 

 لتحليااااااااق أو افها ه ا نحو أكةر ،الموجو ، ف  ت ك المنطلااااااة نطلة اإلق يمية مع المراكزالم
 .(2) فنالية

 : (3) ي   فيمايتن ق بتطوير التكنولوجيا البحرية ونل ها، تتمة  االحتياجات  فيماأما  
مناركة بما ف  ذلك ال ،،صن ا وضع ترتيبات تراه  ا ننطة التناونية ه ا جميع )أ( 

وكذلك  ،ف  المحاف  الت  تتناو  الارول االقتصا ية واللانونية لنل  التكنولوجيا
السياسات وا ساليب، أو وضع مبا ئ توجيهية ومنايير وقواه ، وف  البرامج 

وف  تنمية الموار   ،الموضوهة ل مساه ، ه ا تطوير الل ر، التلنية ف  الن وم البحرية
 البحرية؛

إ ارية ترتبط بتطوير البنية التحتية، تنمية الموار  البنرية )بما ف  ذلك  ووضع ت ابير)ب( 
، وحيااااز، الخبراج(التن يم والت ريب وتبا   الن ماج والخبراج التكنولوجيين وغيروم من 

                                              
 .1982من اتفاقية ا مم المتح ، للانون البحار  (275)الما ،  -(1)

 .1982من اتفاقية ا مم المتح ، للانون البحار  (276)الما ،  -(2)

 من اللائمة ا ولية المحيطات 42البن   .والخمسون السا سة، ا مم المتح ،. الجمنية النام لألمم المتح ،، ال ور  -(3)
 .546. فلر،: 127ل. .A/56/58 ،09/03/2001.وقانون البحار
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وتلييم وننر المن ومات والبيانات الن مية والتلنية، بما فيهااااا المن ومات المتن لة 
  الخ؛ والنلو  وسواوااااا ماان الترتيبات، وتطوير التكنولوجيا المالئمةبتسويق التكنولوجيا 

ق يمية ،ووضع ترتيبات إلنناج أو تطوير مراكز ه مية)ج(  تأخذ  وتكنولوجية بحرية قطرية وا 
 ل تناون التلن  وتخطيط المهام الت  ينبغ  أ اؤوا. ،ف  االهتبار البرامج ال ولية

نزز تنمية يُ  قرارا   ،1982 المتح ، الةالث للانون البحار ، اهتم  مؤتمر ا ممأخيرا   
 .(1) الهياك  ا ساسية ل خ مات الوطنية ف  مجا  الن وم البحرية والتكنولوجيا والمحيطات

 االستكشاف مناطق في البحري العلمي البحث بإجراء المرتبطة المسائل :الثاني لمطلبا
 .في المنطقة الدولية المتضررة جغرافياو ة الحبيس المجاور من الدولو  الساحلية للدول

 والت  المنطلة، ف  المنفذ، ا ننطة ف  الزيا ، ه ا المترتبة النتائج إح م تمة ت   
 هام ف  خطط 7 من، لالستكنال ه يها الموافق، النم  خطط ه   زيا ، ف  تتج ا
 متناق ينال بين المنازهات ننوب احتما  زيا ، ف  ،2016 هام ف  خطة 27 إلا 2011

  االستكنال مناطق ف ، البحار قاع ه ا الجار  البحر  الن م  البحث بنأن ،والباحةين
"  اهتباروا بالتال  مكنويُ  استكنافية، حم ة إطار ف  تنفذ ما كةيرا   الت  ا ننطة من فالن ي 

 ما م اتفاقية من "3فلر، " (1) الما ، ف  النبار، ت ك تنريل ضمنأننطة ف  المنطلة"، 
 .البحر  الن م  البحث إطار ف  أيضا   نفذتُ  أن مكنيُ  أننطة و  البحار، للانون المتح ،
 ال ولية والمنامات ال و  لجميع يجوز االتفاقية، من( 256) الما ، بموجب 
 هنر الحا   الجزج  حكام وفلا  ، المنطلة ف  البحر  الن م  البحث تجر  أن، المختصة

 تنل الت  ،(143) الما ، و  ،هنر الحا   الجزج ف  الص ة اتذ والما ،. االتفاقية من

                                              
الوةيلة الختامية لمؤتمر ا مم المتح ، الةالث للانون البحار، المرفق السا س ف : قانون البحار: الوةائق الرسمية  -(1)

واالتفاق المتن ق بتنفيذ الجزج الحا    ،1982كانون ا و / يسمبر  10حار المؤرخة التفاقية ا مم المتح ، للانون الب
، مع فهرس وملتطفات من الوةيلة الختامية لمؤتمر ا مم 1982كانون ا و / يسمبر  10من االتفاقية المؤرخ  ،هنر

 .206.ل، A.97.V.10المتح ، الةالث للانون البحار، مطبوهات ا مم المتح ،، رقم المبيع 



في ا ـالدول الحبيسة والمتضررة جغرافي واشراكز ــتعزي اني:ـالباب الث
 .في المنطقة الدولية اتــار والمحيطـللبح ات الجديـدة المسـتدامةـاالسـتخدام

 

318 
 

 (1) غيروا  ون الس مية لألغراض المنطلة ف ، البحر  الن م  البحث يجر  أن: ه ا

 بالما ، همال   يجرم الذ ، البحر  الن م  البحث هن ميزهيُ  ام  م   جمناج، البنرية ولصالح
 الوار ، ف  الجزج السابع. "وفلر، " (87/1)

 بأ  ؤةرتُ  لن ا نامة أن ه ا، أيضا   االستكنال أنامة تنل نفس ، الوقت وف  
 الحق ف  أو االتفاقية، من (87) ل ما ، وفلا   الن م ، البحث حرية ف ، ا نكا  من نك 
 وتلتض . (256)و (143) ل ما تين وفلا  ، المنطلة ف  البحر  الن م  البحث إجراج ف 

 الحق المتناق ين الس طة تمنح أن، االستكنال وأنامة، االتفاقية أحكام من ك  أيضا  
 يلوم أال  تكفُ  وأن، باالستكنال تتن ق هم  بخطة ،المنمو  اللطاع الستكنال الحصر 

 ه ا، بالنل  المنمولة ت ك غير موار  أج  من، نفس  اللطاع ف  بأهما  آخر كيان أ 
 .المتناق بها  يلوم الت  نم ياتالق نييُ  ق  نحو

، البحار أهال  ف  سواج يجر  الذ  والمكةل، المفتوح البحر  الن م  البحث أما 
 البحث من المستم ، فالبيانات .ه ي ،  سباب ومرغوب ضرور  بحث وو المنطلة، ف  أو

 ومن .لالستغال  أنامة لصياغة، الالزمة المنارل قاه ، توفير ف  ساه تُ ، البحر  الن م 
 نام ة وتح يالت كبير، بيانات قواه ، ل منطلة الس يمة بيئيةال اإل ار، تتط ب أن المحتم 
 .ه يها الحصو  ا فرا  المتناق ين ه ا يتنذروالت   ،ل بيانات
 ورص ، صارمة بيئية بمنايير االلتزام المتناق ين إلا ط بيُ  أخرم، ناحية من 

ومن خال  وذا  .باالستكنال فيها يلومون الت  المناطق ف  أننطتهم ه ا المترتبة ةارلآل
 التالية. هبر الفروعالطرح سنتطرق إلا مزي  من التفصي  

 
 

                                              
 .1982 "واتفاقية الدول وسلوك والوطنية الدولية المحاكم أحكام ضوء على "للبحار الدولي القانون .الوفا أبو أحم  -(1)

 .332ل.المرجع السابق. 
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 بالبحث يتعلق فيما التطبيق الواجبةالجديدة  الدولي البحار قانون األول: قواعد الفرع
 .في المنطقة الدولية البحري العلمي

 البحث حرية نم البحار ت   أهال  حرية، فإن هنر الةالث الجزج بمراها، رونا   
 ف  الحريات ال و  جميع مارستُ أن  "2" فلر،( 87) الما ، وتلتض  ،(1) البحر  الن م 
 فيما حلوق من ،االتفاقية وذه ه ي  تنل لما الواجب االهتبار إيالج مع، البحار أهال 
 .ال ولية المنطلة ف  با ننطة يتن ق

 ويتمة . ستفاضةبا البحر  الن م  البحث االتفاقية من هنر الةالث الجزج ويتناو  
 الما ، ف  ه يهما المنصول البحر ، الن م  البحث إلجراج النامة المبا ئ من اةنان

  البحر  الن م  البحث يتنارض أال ف  هنر، الةالث الجزج من " و" "ج"فلر،  (240)
 وذه مع والمتفلة، ل بحار ا خرم المنروهة االستخ ام أوج  مع تبريروا مكنيُ  ال بطريلة
 البحث يجر  وأن وذه، االستخ ام أوج  سياق ف  الواجب االحترام ولايُ  وأن .قيةاالتفا
 ت ك فيها ام  ب   االتفاقية، لهذه طبلا   والمنتم ، الص ة ذات ا نامة كافة وفق البحر  الن م 
 . ه يها والحفاا البحرية البيئة بحماية المتن لة
 المنامة و  ،()اليونسكو لافةوالة والن م ل تربية المتح ، ا مم منامةنتبر تُ  
 اليونسكو لجنة تنم  الصفة،بهذه و  ت.المحيطا  راسة ف  النالم  ل تناونبها  المنترل

 ال ول  التناون تنزيز ه ا ،1960 هام ف  إننائها منذ ال ولية، الحكومية ا وقيانوغرافية
 االستنارية لخبراجا ويئة ال جنة وذه أننأت وق . البحرية الن مية البحوث جوانب جميع ف 

 سيما وال االتفاقية، بموجب النانئة من المسائ  الن ي  مع التنام  أج  من، البحار للانون
 الن م  البحث طبينة من التةبت ه ا ال و  لمساه ، ،توجيهية ومبا ئ منايير وضع
 .االتفاقية من (251) بالما ، همال   وآةاره، البحر 

                                              
 .1982الج ي ، لألمم المتح ، للانون البحار  االتفاقية من "و" " و1" (87) الما ،ووو ما هبرت ه ي   -(1)
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 ال ولية المنطلة ف  البحر  الن م  البحث جر ت أن ال و  لجميع يحقكما أن   
 ل  و  يجوز ن فإ الص  ، وذا وف . (1) االتفاقية من هنر الحا   الجزج  حكام وفلا  

 ال ول  التناون تنزز وأن، ال ولية المنطلة ف  البحر  الن م  البحث تجر  أن ا طرال
 نتائج ننر خال  من فيها ام  ب   ه يها، المنصول الطرائق من ه   باتباع، ثالبح وذا ف 
 الطرق منغيروا  أو الس طة طريق هن فناال   ننرا   توافروا، هن  والتح يالت ا بحاث وذا

 .(2) االقتضاج هن  ال ولية
 ف  ،البحر  الن م  البحث إجراج ف  الحق، ال و  جميع ه افإن ذلك  ملاب  ف  
 الذ  المائ  النمو  ف  أ  ،(3) الخالصة االقتصا ية المنطلة ح و  خارج المائ  النمو 
 وفلا   ا ساس خطوط من ،بحر  مي  200 وراج تمت  قار  جرل منطلة وأ ، المنطلة ين و

 .االتفاقية  حكام
 المتح ، ا ممأنير إلا أن  ينبغ  الليام بالبحوث الن مية البحرية، وفلا  التفاقية  

لا وجوب تلاسم نتائج وذه ا1982للانون البحار  لبحوث ه ا جميع ال و  الحبيسة ، وا 
 من ال و  النامية. كما يجب التن ي  اغالبيتهنتبر ف  منها والمتضرر، جغرافيا، والت  تُ 

ه ا أن أننطة البحوث الن مية البحرية ف  قاع البحار والمحيطات خارج ح و  الوالية 
موار وا. واقترح أن الوطنية ل  ولة الساح ية، ف  أال تتسبب ف  اإلضرار بالبيئة البحرية و 

الحكومية والهيئات المنامات  فيما بين ال و  وكذلك ،(4) ناونويكون وناك تنسيق وتتنم  

                                              
 .1982ا مم المتح ، للانون البحار  اتفاقية من (256) الما ، -(1)
 .1982ا مم المتح ، للانون البحار  اتفاقية من"، 3ف  فلرتها " (143) الما ، لما نصت ه ي  وفلا   -(2)

 .1982ا مم المتح ، للانون البحار  اتفاقية من (257) الما ، -(3)

ف  بناج الل رات ونل  التكنولوجيا بصور، تنم  جميع اللطاهات، وتتمة  الجوانب ا ولية لهذه الجهو  التناونية،  -(4)
  وأس ط الضوج ه ا ا ومية الخاصة لذلك ف  سياق البحوث الن مية البحرية.
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، التابنة ال جنة ا وقيانوغرافية الحكومية ال وليةال ولية المختصة لب وغ وذه الغاية، وبخاصة 
 ال ولية للاع البحار.والس طة  ،ل تربية والن م والةلافة )اليونسكو( المتح ، ا مملمنامة 
كما أن  الب  من تنفيذ ا حكام، الت  تنل ه ا إجراج تلييمات ا ةر البيئ  الوار ،  

  للانون البحار واتفاقية التنوع البيولوج  المتح ، ا ممف  الصكوك ال ولية، مة  اتفاقية 
ومن  ضرور، بناج  كامال. وكذا  هم النهج اإلق يمية واللطاهية ف  إجراج التلييمات. تنفيذا  

 .(1) ق رات الب  ان النامية لتنفيذ ا حكام اللائمة المتن لة بالتلييمات
وأنير إلا أن الجهو  المبذولة ف  وذا الص   يجب أن ته ل، ضمن جم ة أمور  

إلا تحسين الل ر، ه ا المناركة ف  البحوث الن مية البحرية لجميع ال و  الحبيسة منها 
نفاذ والمتضرر، جغرافيا  واالستفا ، من نتائجها؛ والل ر، ه ا تنفيذ الصكوك اللانونية وا 

 أحكامها؛ والل ر، ه ا التخفيل من آةار ه   من ا ننطة البنرية.
 .البحث العلمي البحريالفقرة األولى: 

يلوم ب ور أساس  فيما  ،توافلت آراج الوفو  ه ا أن البحث الن م  البحر  حيث 
  البحر ، وق  ن  ت ف  م اخالتها ه ا ه ، جوانب تتص  يتص  بالتنوع البيولوج

بالتناون والتنسيق ف  وذا المجا . ومن المجاالت الت  يتزاي  فيها توافق اآلراج  اخ  
الفريق النام ، الحاجة إلا تنزيز التناون والتنسيق لك  من البحث الن م  المتن   

يق فهم التنوع البيولوج  البحر  ، وذلك لتنما غراض والبحث الن م  البحر  تح ي ا  
وبالتال  تيسير وضع السياسات واتخاذ اللرارات المستنير،. وُ ه  إلا إقامة ص ة أوةق بين 

وبين مناقنة السياسات النامة المتن لة بحفا التنوع البيولوج   ،تكةيل المنرفة الن مية
 البحر  وا  ارت .

                                              
هن تلييمات  ،مة ه ا المن ومات المتاحة، سيوفران نار، هامة قي "تلييم التلييمات"وأنير إلا أن التلرير المتن ق با  -(1)

مكن ة لألننطة ف  المناطق الواقنة خارج نطاق الوالية الوطنية، بما ف  ذلك آةاروا المتراكمة، ووو ما يُ اآلةار البنري
 ، ول هم هم يات صنع اللرار.في  ف  إةراج المناقنات المتن لة بالسياسات النامةأن يُ 
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ئ  المنتركة المستم ، من البحث الن م  ُق مت ملترحات ترم  إلا الزيا ، من الفوا 
بين جميع ال و  الساح ية وغير  لا رفع مستوم التناون ف  وذا المجا ا  و  ،البحر 
نناج نُ الساح ية ام إل ار، ، منها إنناج نبكة من المراص  المحيطية وتنايم المنارل، وا 

و  أو حتا من طرل جميع ال  سه  الوصو  اليهاالمن ومات وأرنفتها بنك  موح ، يُ 
 .المنامات ال ولية المهتمة

المجاالت الت  اهتُبرت بحاجة إلا المزي  من التناون ال ول ، حالة البحوث  أما 
خارج ح و  الوالية الوطنية  ف  أهماق البحار الت  تتناو  التنوع البيولوج  ،البحرية النم ية
  بنضها ه ا أن حرية فل  ن    . وكانت آراج الوفو  متباينة ف  وذا المجا .ل  ولة الساح ية

ينبغ  إخضاع البحث  البحث الن م  نرط مسبق الكتنال ةروات المحيطات، ولذلك ما
رول . وأك ت وفو  أخرم من ج ي  أن البحث الن م  ف  أهماق البحار ف  لنام تنايمية تُ 

البحر   الت  تتناو  البحث ،المناطق الواقنة خارج نطاق الوالية الوطنية تنام  ا حكام
 .(1) الن م  بالمنطلة، ف  إطار الجزئين الحا   هنر والةالث هنر من االتفاقية

اقترحت ه ، وفو  أن ينتم  الباحةون البحريون أنفسهم م ونات س وك تنام كما  
وتكف  أال يتسبب البحث الن م  البحر  ف  ضرر بالتنوع البيولوج  البحر .  ،أننطتهم

  أخرم وضع م ونات س وك  ولية ُيتفق ه يها، مة  م ونة  ت وفو فض  من جهة ةانية و 
س وك  ولية ل بحث الن م  البحر  المسؤو ، ه ا غرار م ونة الس وك المسؤو  ف  صي  

 ا سماك، الت  وضنتها منامة ا غذية والزراهة.
 
 
 

                                              
 .65 :. الفلر،22. المرجع السابق. ل./65A/61 وةيلة رقم: ا مم المتح ،. الجمنية النامة. -(1)
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 ديالحا الجزء في التطبيق الواجبةالجديد  الدولي البحار قانون : قواعدالثانيةالفقرة 
 االتفاقية. من عشر

 ا طرال ال و  جميع تكون أن ه ا، االتفاقية من "1و" (139) الما ، تنل حيث
 سواج هنر، الحا   ل جزج وفلا  ال ولية،  المنطلة ف  ا ننطة تجر  أن بضمان م زمة
 يحم ون، اهتباريون أو طبينيون أنخال أو حكومية مؤسسات أو أطرال،  و  بها قامت

  .ه يهم فن ية سيطر، لرهاياوا أو لها يكون أو، الأطر   و  جنسيات
 ال ولة مسؤولية بموجبها تننأ الت ، النروط ه ا اتهذا الما ، من "2" الفلر، تنل 
 الحا   الجزج موجبب ،بالتزاماتها طرل  ولة قيام ه م هن الناجم الضرر هن، الطرل
 .هنر

 يتن ق فيما ، ا جميع ال و أمر ضرور  وُمحتم ه الالزمة الت ابير اتخاذكما أن  
 الضار، اآلةار من البحرية ل بيئة الفنالة الحماية لضمان، (1) ال ولية المنطلة ف  با ننطة

 وأنامة قواه  باهتما ، الس طة (145) الما ، وتك ل .ا ننطة وذه هن تننأ ق  الت 
جراجات  بالحاالت يةحصر  غير قائمة ه ا أيضا   وتنل. الغاية لهذه تحليلا  ، مناسبة وا 

 .حمايتها المرا 
" المراها،  مع، المنطلة ف  ا ننطة تجر  بأن "1"فلر،  (147) الما ، تلتض  
 الما ، نفس من الةالةة الفلر، وتتضمن. (2) البحرية البيئة ف  ا خرم لألننطةالمنلولة" 

المنلولة"  "المراها، إيالج مع البحرية البيئة ف ، ا خرم ا ننطة تيسير يلتض  كما  حُ 
 ه ا تنل الت  ،"2"و (87) الما ، مع الةالةة الفلر، أحكام وتتمانا ،المنطلة ف  لألننطة

                                              
 .1982من اتفاقية ا مم المتح ، للانون البحار  (145) الما ، -(1)

إلا  (197) من الموا  ،متضمن قواه  حماية البيئة البحرية والحفاا ه يها ،الجزج الةان  هنر من اتفاقية مونتيغوبا  -(2)
(722). 



في ا ـالدول الحبيسة والمتضررة جغرافي واشراكز ــتعزي اني:ـالباب الث
 .في المنطقة الدولية اتــار والمحيطـللبح ات الجديـدة المسـتدامةـاالسـتخدام

 

324 
 

 وذه ه ي  تنل لما، "الواجب االهتبار" إيالج مع، البحار أهال  ف  الحريات مارستُ  أن
  .ال ولية المنطلة ف  با ننطة يتن ق فيما، حلوق من االتفاقية
( 87) الما ، نل إلا وبالنار .االتفاقية ف " المنلولة ها،المرا" هبار، تنرل وال 

 الذ  المننا نفس  "المنلولة المراها،"لنبار،  بأن االستنتاج مكنيُ  أهاله، إلي  المنار "2"و
 موا  من أخرم ه ي ، موا  ف  أيضا   استخ مت الت  ،"الواجب االهتبار" هبار، تحم  

 وف  بالمالحة؛ المتن لة( 234))أ( و "3"فلر،  (39) و "4"فلر،  (27) الموا  مة )  االتفاقية
 المتن لة "5" فلر،( 79) والما ، بالصي ؛ المتن لتين)أ(  "3" (66) و "3"( و60) الما تين
فلر،  (142) و "3"فلر، ( 58)و "2" فلر،( 56) والموا  المغمور، ا نابيب وخطوط بالكابالت

 ل  و  المنروهة بالمصالح المتن لة 267 الما ،و  ؛وواجباتها ال و  بحلوق المتن لة "1"
 المتن لتين "2" فلر،( 167)) ( و "2" فلر،( 162) والما تين التكنولوجيا؛ نل  ف  ا خرم
 .الجغراف  بالتمةي 
 (147) الما ، سياق ف  الوار ،، " المنلولة المراها، " هبار، بأن فرجينيا تن يق في يُ  

ووو التزام هام  البحرية، البيئة ف  بأننطة الليام ف  ل و ا جميع بحق االهترال تنم " 
 من ق في ويُ ، "(192) الما ، ف  المبين النحو ه ا، (1) ومنترك يلع ه ا هاتق الجميع

 منيار  مضمون أ  وضع  ون الس وك من منينة أنكا  إلا" ت هو، النبار، وذه بأن آخر
 ."مح  

  ال ولية المنطلة ف  البحر  الن م  ثالبح أننطة بأن االستنتاج المنطل  من 
 مع يبرم  الذ  النل  إطار ف ، وواجبات  المتناق  حلوق مع، مبرر  ون تتنارض أال يجب

 المسؤولة وال ولة، ل متناق  المزكية وال ولة، والباحث المتناق  من ك  ه ا الس طة، وبأن 
 أج  من ،لبنضا بنضهم لحلوق الواجب االهتبار إيالجالباحث، مع  أننطة هن

                                              
في  رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ولية لحماية البيئة البحرية أةناج النزاهات المس حة. قانة يح . الجهو  ال -(1)

 .20ل. .2014-2013: ك ية الحلوق، 1. جامنة قسنطينةالقانون الدولي العام
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 لكن. ا خرم الجهات أننطة مع، ل  مبرر ال تنارض ح وث  ون بأننطتهم االضطالع
 "المنلولة المراها،" لمنيار تجاوزا   نتبريُ  الذ ، الت خ  نوع أو مستوم بوضوح يح   لم

 توجيهات ،البحار أهماق ف  التن ينلمجتمع و  الن مية لألوساط تل م ال الحالية وا حكام
 المح  ، الخطوات أو، ل  بررمُ  ال تنارضا   تنك  ق  الت ، اآلةار أو اإلجراجات بنأن هم ية
 انتراط المةا ، سبي  ه ا) الواجب االهتبار بملتضيات ل وفاج اتخاذوا يتنين الت 

 .(مسبلا   المن ومات تبا   أو اإلخطار
 النابر،  الموار  مكامن بنأن، االتفاقية من (142) الما ، ه ي  تنل لما خالفا   
 الحالة يتناو ، االستكنال أنامة ف  أو ،االتفاقية ف  ح  مُ  كمحُ  من وناك ليس .ل ح و 
 ب  المتناق ، حلوق ه ا ال ولية المنطلة ف ، البحر  الن م  البحث إجراج فيها ؤةريُ  الت 
 حكم وجو  وه م. البحث وذا إجراج باهتزام، الس طة أو المتناق  إننار حتا نترطيُ  وال
  .ضمن  انتراط وو المن ومات تبا   انتراط أن إلا يذوب لذ ، االتفسير ي هم بمارُ  ح  مُ 

 األخرى البيئية وااللتزامات البيئي األثر بتقييمات المرتبطة المسائل: الثاني الفرع

 .على المتعاقدين المفروضة

 ذات نامةا  لكافة وفلا  ، يجر  البحر  الن م  البحثفإن  ؛أهاله كرذُ  لما وفلا   
 .(1) البحرية البيئة بحماية المتن لة ا نامة فيها بما االتفاقية، لهذه طبلا   المنتم ، الص ة

يكون ه ا ال و  ا طرال  ،1982البحار بموجب اتفاقية ا مم المتح ، للانون و  
ة بيئالالتزام هام بحماية وحفا وغير الساح ية؛ الحبيسة منها والمتضرر، جغرافيا،  ةالساح ي

الت  ق   ،البحرية. وينم  وذا االلتزام المسؤوليات المتن لة بمنع اآلةار المحتم ة لألننطة
والح  منها والتحكم  ،سبب ت وةا  كبيرا  ف  البيئة البحرية أو تغييرات كبير، أو ضار، ه يهاتُ 

و  نيابة هن ال  الس طة،تتولا  الوطنيةوف  أهماق قاع البحار خارج نطاق الوالية  فيها.
، مسؤولية إ ار، الموار  المن نية ف  1982ا طرال ف  اتفاقية ا مم المتح ، للانون البحار 

                                              
 .1982تفاقية ا مم المتح ، للانون البحار ا من، " "فلر،  (240) الما ،  تلتضيووو ما  -(1)
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. وكجزج من (1) بما ف  ذلك أننطة التنليب واالستكنال واالستغال  لهذه الموار  المنطلة،
من  ،تتولا الس طة اتخاذ الت ابير الالزمة لضمان الحماية الفنالة ل بيئة البحرية مسؤوليتها،

 .(2) اآلةار الضار، الت  ق  تننأ هن وذه ا ننطة
 ال و  تلوم بأن ،االتفاقية من (206)و (205) الما تان تلتض  ذلك، ه ا هالو،   
  رقابتها أو واليتها تحت بها الليام تنتزم الت ، لألننطة بيئية تلييمات بإجراج ا طرال
 نتائج وبننر فيها، وضار، وامة تغييرات وأ، البحرية ل بيئة كبيرا   ت وةا   سببتُ  ق  والت 
 اللضية ف ، 2010 هام ف  ال ولية الن   محكمة هن الصا ر الحكم وف ، تلييمها
 المحكمة قضت ،(أوروغوا  ض  ا رجنتين) أوروغوا نهر  ه ا ال باب بطاحونت  المتن لة

 .النرف  ال ول  اللانون من جزجا   أصبح ق  االنتراط وذا بأن
 بنأن، 2011 هام ف  البحار قاع منازهات غرفة تهاأص ر  الت  ومالفت وف  
 ف  با ننطة يتن ق فيما والكيانات لألنخال، المزكية ال و  والتزامات مسؤوليات
 ، والت (3) البيئ  لألةر تلييمات إجراج لينم ، االنتراط نطاق الغرفة نتوس   المنطلة،

 ف  مح  ، بأحكام المنمولة وغير، ليةال و  المنطلة ف  بها المضط ع ا ننطة غط تُ 
 .الس طة وأنامة ،االتفاقية
 ا ساس خطوط وضع تنم  ،ه ي ، بيئية التزامات المتناق ين ه ا تترتبكما  
 اآلةار تلييم أج  من ،ل متناق ين التوجيهية التوصيات وتتضمن. الرص  برامج وتنفيذ البيئية
 ط بيُ  والت  ،ال ولية المنطلة ف  البحرية نا نالم استكنال هن النانئة، المحتم ة البيئية

                                              
. جاميكا: . ال ور، السا سة المستأنفة/81ISBA/6/Aالجمنية النامة. وةيلة رقم: . ولية للاع البحرالس طة ل -(1)

 .2000أكتوبر  04 كينغستون،

)2(-International Seabed Authority. Environmental Management Needs for Exploration 

and Exploitation of Deep Sea Minerals. ISA Technical Study: No.10, Nadi: Fiji, 

2011. p.16. 

وأك ت غرفة منازهات قاع البحار ه ا أن تلييم ا ةر البيئ ، وو مط ب مح   اللتزام ال و  الراهية بالنناية الواجبة  -(3)
 ل بنرية جمناج. ا  منترك مة  تراةا  والت  تُ  ،فيما يتن ق با ننطة التن ين ف  قاع البحار والمحيطات
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 التزام بنأن وتوضيحات تفاصي ب ،هم يا   المنلو  ح و  ف ، بها التلي  المتناق ين إلا
 فال البيئ  لألةر تلييم إه ا  ا مر يتط ب وهن ما. البيئ  لألةر تلييمات بإجراج، المتناق ين

 البيئ  لألةر تلييم بإجراج ورونا   ا ننطة،  جب من واح  هام قب ، الس طة إلا تل يم  من ب 
(1).  

 حاالت ف  تتط ب، ق  البحر  الن م  البحث أننطة بنض أن من المنك ة وتننأ 
 استغاللها أو ال ولية المنطلة ف  الموار  استكنال بغرض متناق  نفذوايُ  هن ما منينة،
 والتلنية اللانونية ال جنة هن الصا ر، التوصيات بموجب، البيئ  لألةر مسبق تلييم إه ا 
 كانت إذا، البيئ  لألةر سبلا  مُ  تلييما   الباحةون  ن  يُ  بأن يلض  واضح نرط وناك وليس

 .بحرية ه مية أبحاةا   باهتباروا تنفذتها ذا ا ننطة
 اللوانين أو التوجيهية الوةائق ف  الوار ، ت ك فيها بما الوطنية، االلتزاماتكما أن  

 متينا   أساسا   وفرتُ  ال ق  الص  ، وذا ف  أوميتها رغم اإلق يمية، الصكوك وأ الم زمة غير
 لألةر تلييما   الباحةون ن يُ  بأن، يلض  ج   انتراط وجو  ه م أن ويب و، االلتزام لهذا

 المنطلة من جزج ف  النم  ه ا الخطة تنل هن ما سيما وال الص ة، ذات لألننطة البيئ 
 النك من باال   ل يُ  أمر وو لالستكنال، هل ا   بنأن  منحت ق  الس طة كون، تال ولية
  زميُ  وق ، (145) بالما ، همال   البيئ  لألةر تلييم إه ا ، انتراط من المتوخا الغرض ه ا
 الخبراج ويئة خال  من وربما الص  ، وذا ف  النم ية التوجيهات من المزي  تل يم

                                              
لييم ا ةر البيئ ، ه ا مراح  الفحل وتح ي  النطاق والتلييم، إلا جانب تطوير خطة اإل ار، البيئية. كما يحتو  ت -(1)

فإن  ذلكهالو، ه ا  .ينم  المراجنة الخارجية من قب  الخبراج، التناور مع أصحاب المص حة، والمراجنة التنايمية
البحار من اتفاقية ا مم المتح ، للانون  (206)الما ،  بموجب ،تلييم ا ةر البيئ  وو التزام مبانر مستل  ل  و 

1982. 
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 الحكومية ا وقيانوغرافية ال جنة إ ار، مجالس ذلكب تك فها هن ما، البحار للانون االستنارية
  .(1) ال ولية

    .الدولية المنطقةاإلطار التنظيمي الحالي لتقييم التأثير البيئي في الفقرة األولى: 

واع مخت فة من الستكنال أن ،الس طة ال ولية ةالث مجموهات من ال وائح تبنت 
نار إليها مجتمنة ، والت  يُ (2) يم التأةير البيئ المتن لة بتلي والتوصيات ،الرواسب المن نية

 LTC (4) يتم إص ار التوصيات من قب  ال جنة اللانونية والتلنية. (3) "سم "قانون التن ينإب
 ويجر  النم الس طة،  مة ون الجهاز الفره  لمج سوو  ويئة استنارية تتألل من خبراج يُ 

قانون التن ين، خاصة فيما يتن ق بالبيئة  صياغة المزي  من ال وائح الت  ستضال إلا ه ا
من الممكن وصل فه ا الرغم من أن قانون التن ين قي  التطوير، و  .وأننطة االستغال 

واستمراروا المتوقع ف  مرح ة  ،ف  لوائح االستكنال ،هم ية تلييم التأةير البيئ  الحالية
 . (5) االستغال 

                                              
إلا الجهة التنايمية ل مراجنة. ف  الن ي  من الحاالت، تتضمن وذه  ،يتم تل يم تلرير تلييم التأةير البيئ  النهائ  -(1)

موضح ف  مراجنة نع اللرار إلا هم ية مطولة، كما وو ؤ   الفحل وصُ مكن أن يُ النم ية ج سة استماع هامة. يُ 
ستلرر الجهة  .أنهر الستكمالها 9الت  استغرقت  ،Chatham Rise مناجم الفوسفات ف  قاع البحر ف  تناتام رايز

ومنح المنروع الموافلة ه ا النم . ف  بنض  ،التنايمية ما إذا كان تلييم ا ةر البيئ  ق  تمت الموافلة ه يهما
 بإجراج مراجنة ه مية مستل ة من الخبراج لتلييم ا ةر البيئ .ك ل الهيئة التنايمية الحاالت، سول تُ 

New Zealand Environmental Protection Authority. Decision on marine consent 

application by Chatham Rock Phosphate Limited to mine phosphorite nodules on  the 

Chatham Rise. New Zealand Government, 2015. 

)2(-International Seabed Authority. Recommendations for the guidance of contractors for 

the assessment of the possible environmental impacts arising from exploration  for 

marine minerals in the Area. ISBA/19/LTC/8. Kingston: Jamaica, 2013. 

 .وقنور المنغنيز الح ي   ،والكبريتي ات الضخمة ف  قاع البحر الف زات،النلي ات المتن  ، : اع رئيسيةةالةة أنو  -(3)
)4(-Legal and Technical Commission. 

)5(- International Seabed Authority. Decision of the Council of the International Seabed 

Authority relating to the summary report of the Chair of the Legal and Technical 

Commission. ISBA/22/C/28. Kingston: Jamaica, 2016. 
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 وج منح  هل  استكنال، يجب ه اخطة هم  لالستكنال، ف  ض ه ا  موافلةلو  
  :(1) الت  تنم  وةائقال ISAالس طة ال ولية ل م إلا مل م الط ب أن يُ 

بما ف  ذلك برنامج  الملترح،وصل هام وج و  زمن  لبرنامج االستكنال  -1
مة  ال راسات الت  يتنين االضطالع بها فيما  اآلتية،ا ننطة لفتر، الخمس سنوات 

الت  يجب  ،ية والتلنية واالقتصا ية وغيروا من النوام  المالئمةيتن ق بالنوام  البيئ
 االستكنال؛ االهتبار ف  بنينتؤخذ أن 

مكن تُ  الت  من نأنها أن، ساسية ا وقيانوغرافية والبيئيةوصل لبرنامج ال راسات ا  -2
الحصر  ه ا سبي  المةا  ال ذلك،بما ف   المحتم ،من إجراج تلييم لألةر البيئ  

، مع مراها، أ  توصيات ه ا التنوع البيولوج  أننطة االستكنال الملترحة تأةير
 والتلنية ال جنة اللانونية هنصا ر، 

LTC
 (2). 

 البحرية؛لألننطة الملترحة ه ا البيئة  ةالمحتم  اتتلييم أول  ل تأةير  -3
 ومراقبة التأةيرات المحتم ة وخفض  والسيطر، ه ي وصل ل ت ابير الملترحة ل وقاية  -4

  ا البيئة البحرية؛ه
باإله ا  ل خطو، التالية ف   ،ل م الط ب والملاو  المستلب  سمح وذه المتط بات لمُ ت  

النم ية، وتل يم تلييم التأةير البيئ  قب  ب ج أننطة االستكنال )"تلييم ا ةر البيئ  
قب  الت  تم تح ي وا ه ا أنها ضار، محتم ة، أو الت  تم تح ي  نطاقها من  ،السابق"(
، ووذا ينم ، ه ا سبي  المةا  اختبار نام أو من ات ال جنة اللانونية والتلنية توصيات

خارج ح و   ،البحار أهماقمناطق التن ين ف   الجمع، ووو نناط يتن ق بمرح ة استكنال

                                              
)1(-Jennifer M. Durden; Laura E. Lallier; Kevin Murphy; Aline Jaeckel; Kristina Gjerde; 

Daniel O.B. Jones. Marine Policy: Environmental Impact Assessment process for 

deep-sea mining in "the Area". Op.cit. p.195. 

)2(-Legal and Technical Commission. 
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. ومع ذلك، ال ينبغ  النار إلا مط ب إجراج تلييم مسبق الوالية الوطنية ل  ولة الساح ية
ه ا أن  هم ية تلييم ا ةر البيئ   ،ف  سياق أننطة االستكنال ف  المنطلة ،ئ لألةر البي

نما كخطو، ف  هم ية أوسع نطاقا .   الكام ة، وا 
وبالفن ، فإن الخطو، ا ولا ف  تلييم ا ةر البيئ  السابق ال تتبنها خطو، اتخاذ 

 رص  وتل يم تلرير و راسات ل ،اللرار، ولكنها جزج من متط بات إجراج خطوط أساس بيئية
نك  جزج ا من أهما  التحضير لتحسين وه ا وذا النحو، فإن  يُ  .ال ولية الس طةهنها إلا 

واإل ار،  ننطة  ،تنبؤات ا ةر، وتلييم أوميتها، وتصميم نماذج مناسبة ل وقاية والتخفيل
 . (1) ستكنالاالالت  ق  تتبع هل   ،االستغال  التجار 

 ة تقييم التأثير البيئي.الفقرة الثانية: عملي

وو جانب رئيس  من جوانب التخطيط واإل ار، البيئية  تلييم ا ةر البيئ 
والح  من المخاطر البيئية  ،يتم استخ ام وذه النم ية لتوقع وتلييمحيث ل منروهات. 

ه ا و قب  الحصو  ه ا إذن التخطيط أو الموافلة التنايمية الت  يتم منحها.  ،لمنروع ما
كما أن تلييم التأةيرات البيئية وو آلية مهمة ل س طة . نلطة وامةفهو ينتبر  نحو،الوذا 

 DSM((2)( وو  الهيئة الت  تنام هم يات التن ين ف  أهماق البحار البحار،ال ولية للاع 

 ف  قاع البحر ف  المناطق الواقنة خارج نطاق الوالية الوطنية )"المنطلة"(. 
وال و  ا هضاج فيها تفني   س طة ال ولية مكن ليُ   ،البيئمن خال  تلييم ا ةر 

وضمان الحماية الفنالة ل بيئة التحوط ، مة  تطبيق النهج  ا ساسية،الن ي  من التزاماتها 
اتفاقية ا مم  تتط بها، الت  لنم يات التن ين ف  أهماق البحارالبحرية من التأةيرات الضار، 

                                              
)1(-Jennifer M. Durden; Laura E. Lallier; Kevin Murphy; Aline Jaeckel; Kristina Gjerde; 

Daniel O.B. Jones. Marine Policy: Environmental Impact Assessment process for 

deep-sea mining in "the Area". Op.cit. p.195. 

)2(-Deep Sea Mining. 



في ا ـالدول الحبيسة والمتضررة جغرافي واشراكز ــتعزي اني:ـالباب الث
 .في المنطقة الدولية اتــار والمحيطـللبح ات الجديـدة المسـتدامةـاالسـتخدام

 

331 
 

وناك إجماع هام ه ا الحاجة إلا تلييم التأةيرات  كما أن. (1) المتح ، للانون البحار
هبر الن ي  من أصحاب  ال ولية، ف  المناقنات حو  حماية البيئة ف  المنطلة ،البيئية

والمحامين  والن ماج، ال ولية،والمنامات الحكومية  المتناق ين،بما ف  ذلك  المص حة،
 والس طة ال ولية.

ضمان تطبيق ل ،الس طة ال ولية ر البيئ  منن هم ية تلييم التأةيمك  يجب أن تُ 
فإن ا  وات  ذلك،بنك  ةابت ه ا جميع الملاولين. ومع  ،تسلةوح ، ومُ منايير بيئية مُ 

الساح ية منها وغير الساح ية " الحبيسة منها والمتضرر،  اللانونية الت  تتط ب من ال و 
وال سيما أنها تفتلر إلا  مكتم ة،  غير والمتناق ين إجراج تلييم ا ةر البيئ  ال تزا جغرافيا"،

 .نام ة لإلنرال واالمتةا  واإلنفاذ ا  انونمتط بات وآليات م زمة ق
ا م  ب   ،  ا و ال البيئية المح  ، ل منروعح   أن يُ  ،مل م المنروعه ا يجب كما أن  

ة ال وليالس طة  الحالية. ل م ك  من االستراتيجيةيتمانا مع أو ال السياسة والخطط 
 السياساتو ؤ يها ف  تطوير ا و ال البيئية لمنروع ما. أ وارا  تُ  .والمتنه ، الراهية والجهة

وفر المزي  من تُ  البيئية،مكن توةيلها كجزج من ناام اإل ار، والت  يُ  ل ملاو ،البيئية ال اخ ية 
 اتوالمسؤولي البيئية،بما ف  ذلك ا و ال والغايات  البيئ ،السياق لتلييم ا ةر 

 مراح  هم ية تلييم التأةير البيئ  . وتمروا و ال والسياسات والموار ، واإلجراجات،
 :(2) بالمراح  التالية

 
 

                                              
ف  هم ية تلييم التأةير البيئ  ، 1982من اتفاقية ا مم المتح ، للانون البحار  (145)الجزج الحا   هنر الما ،  -(1)

 البيئة.تسمح بتح ي  وتخفيل وذه اآلةار الضار، لتسهي  حماية 

)2(-Jennifer M. Durden; Laura E. Lallier; Kevin Murphy; Aline Jaeckel; Kristina Gjerde; 

Daniel O.B. Jones. Marine Policy: Environmental Impact Assessment process for 

deep-sea mining in "the Area". Op.cit. p. .196  
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  :Screening  تحري -1

وو هم ية تح ي  ما إذا كان يجب إجراج تلييم التأةير البيئ  لنناط منين ف  مكان 
ينتم  ه ا خصائل والذ  ، إجراج تلييم أول  ل مخاطر ذلكينم  و  .(1) وزمان منينين

يتم استخ ام أربنة طرق نموذجية لتح ي  الحاجة و  ومنرفة اإله ا  البيئ  ل موقع. ،المنروع
 :إلا تلييم التأةير البيئ 

 حيث يتم النار ف  الحاجة إلا تلييم ا ول ،ال راسة ا ولية أو التلييم البيئ   أ/
 يم  هبر صناهة أو منطلة؛يتم تنم مبكر،التأةيرات البيئية من خال  تلييم 

 حيث يتم تلييم الحاجة لتلييم ا ةر البيئ  بنك  فر  ؛ ح ،،حالة ه ا  ك  ب/
 قائمة مح  ، من المناريع أو ا ننطة الت  تتط ب أو ال تتط ب إجراج تلييم ا ةر جا/  

 و  ال جنة اللانونية والتلنية؛ كما وو الحا  ف  توصيات، البيئ 
  إلا ت ابير مح  ، وقيو  ،حيث تستن  الحاجة إلا تلييم ا ةر البيئ  النتبات،حسب  /   

  .لمنايير مح  ، مسبل ا وفلا  
 

  :Scoping الفحص -2

حو  المنروع وتضع ح و  ا  ،ح   أوم اللضايا البيئيةوذه مرح ة مهمة  نها تُ 
النطاق  ،  ما يتضمن تح ي  . ها(2) كنرط إلجراج الترخيل لتلييم ا ةر البيئ  الالحق

ويتضمن  فيها،لتح ي  أوم اللضايا الت  يجب النار  ،ل مخاطر البيئية ا  نوهي ا  تلييم
ه ا ه  وفر مرح ة تُ التنايمية. و والمتط بات  البيئ ،من ومات مفص ة هن طبينة المنروع وا 

                                              
)1(-P. Pinho; S. McCallum; S.S. Cruz. Impact Assessment and Project Appraisal: A 

critical appraisal of EIA screening practice in EU member States. Impact Assess. 

Proj. Apprais, 2010. p.p: 91–107. 

)2(-P. Pinho; S. McCallum; S.S. Cruz. Impact Assessment and Project Appraisal: A 

critical appraisal of EIA screening practice in EU member States. Op.cit. p. 92. 
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حو  البيانات المط وبة لتل ي  حاالت ه م اليلين  ،ل جهات الفاه ة ا  واضح ا  الفحل نطاق
ا يمنح الملاولين المزي  من الةلة التنايمية م  م   التالية،رات المنروع خال  المراح  ف  خيا

 ويحتم  تل ي  الوقت الالزم لموافلة تلرير تلييم التأةير البيئ . ،ف  خططهم
 

  :The EIA تقييم األثر البيئي -3

 نير إلا المخاطر واآلةارويجب أن يُ ، تبع تلييم ا ةر البيئ  مرح ة الفحلي   
ه ا  تلرير تلييم التأةير البيئ  وو أكةر  ،(1) المح  ، في . إن جمع المن ومات المط وبة وا 

 وال ينبغ  التل ي  من أومية الجهو  المبذولة البيئ ،مرح ة مكةفة من هم ية تلييم التأةير 
 يع ال و  الساح ية، الذ  ت تزم ب  جموتنم  المراح  الرئيسية ف  تلييم ا ةر البيئ  .(2)

تح ي  التأةيرات وتلييم ا ننطة  الحبيسة منها والمتضرر، جغرافيا، ف وغير الساح ية، 
 وتصميم وتلييم ت ابير التخفيل بن  التس س  متوقنة،وما يرتبط بها من تأةيرات  ،الب ي ة

وينتم  ذلك ه ا ه ، هم يات، بما ف  ذلك استنراض البيانات  الهرم  ل تخفيل،
 .منها وتلييم المخاطر اإليكولوجية والتخفيل ،ر البيانات الج ي ،وجمع وتفسي ،الموجو ،

 وتبرير اللرارات الت  سبق اتخاذوا ل منروع ،باإلضافة إلا البيانات الت  تم جمنها سابل ا
  ف  تلييم ا ةر البيئ .

 ه ا تح ي ، The Fiji workshopلح لة هم  فيج  ركز الفريق النام  الةالث ق  و 
وال سيما ت ك المتن لة بتلييم  البحار،ج الل رات المرتبطة بالتن ين ف  قاع احتياجات بنا

يؤةر ه ا  ،الوقع البيئ . والحا الفريق أن المستوم الحال  ل ل رات التلنية والبنرية والمالية

                                              
ا  -(1)  .بيان ا ةر البيئ  باسمالمنرول أيض 

سبع  ،New Zealand لمنروع تن ين خام الح ي  ف  قاع البحر ف  نيوزي ن ا ،استغرق تلييم ا ةر البيئ  ا خير -(2)
 . ماليين  والر نيوزي ن   8تك فت   . وتب غسنوات إله ا ه

New Zealand Environmental Protection Authority. Trans-Tasman Resources Ltd Marine 

Consent Decision. New Zealand Government, 2014. 
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ه ا التن ين  ة، الت  ُتنتبر ف  غالبيتها  وال حبيسة ومتضرر، جغرافيا،ق ر، الب  ان النامي
سواج  اخ  نطاق الوالية  ا ننطة،بحار وأيضا  لتلييم التأةير المحتم  لهذه ف  قاع ال

مكن أن وح   الفريق النام  س س ة من ا ننطة الت  يُ  ال ولية. الوطنية أو ف  المنطلة
 .(1) ت بناج الل رات ف  ال و  الناميةساه  ف  ت بية متط باتُ 

 

لتصبح س س ة  ،ارير مجموهات النم من المتوقع أن تتطور ا فكار الوار ، ف  تلو  
وأن بإمكان  ،من البرامج الت  تضمن أن التن ين ف  قاع البحار يتل م بطريلة س يمة بيئيا  

المناركة الكام ة ف  ا ننطة التجارية  الحبيسة منها والمتضرر، جغرافيا ال و  النامية
 اخ  الوالية  الواقنة مناطقالف   لبحارقاع ابالتن ين ف  المرتبطة  ،والتنرينية والبيئية

 .(2) هاوخارج الوطنية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
إ ار،  -3 .الكفاجات والت ريب -2 .التموي  -1 :الت  ح  وا الفريق النام  ،وتنم  المجاالت الرئيسية لبناج الل رات -(1)

 .التناون اإلق يم  -4 .المنارل

)2(-International Seabed Authority. Environmental Management Needs for Exploration 

and Exploitation of Deep Sea Minerals. op.cit. p.p :15-16. 
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 :Environmental Management Plan خطة اإلدارة البيئية -4

إل ار، نهج ا ،بخطة اإل ار، البيئية والرص  ا  ة اإل ار، البيئية، المنروفة أيضح   خطتُ 
   جميع ت ابير وينبغ  أن تتضمن تفاصي  التنفيذ النم .عالبيئية طوا  فتر، المنرو 

 وا و ال ل ملاولين،ف  سياق ناام إ ار، البيئة  البيئية،التخفيل المح  ، ف  تلييم التأةيرات 
يجب أن ينرح كيل سيتم الوفاج با و ال وال وائح والنتبات كما وال وائح.  ل منروع،البيئية 

ذا تم و  التخفيل،بير ه ا أساس أننطة التن ين الملترحة وت ا .البيئية الت  ةبت الوفاج بها ا 
وضح وذه الوةيلة أ وار ومسؤوليات جميع يجب أن تُ و  .االنتهاج منها كما وو مخطط لها

  ل س طة ال ولية. ا طرال ف  تنفيذوا
 إلا جانب تلييم ا ةر التنايمية،طة اإل ار، البيئية إلا الجهة يجب تل يم خُ كما  
 الموافلة  بنك  متكرر بن  المراجنة وقب  كجزج من ط ب االستغال . ق  يتم تن ي  البيئ ،

كما ستخضع خطة اإل ار، البيئية ل مراجنة ال ورية البيئ . بطريلة منابهة لتلييم التأةير 
ها ، التلييم بمجر  ب ج المنروع  .وا 
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باهتمامات  الحبيسة منها والمتضررة جغرافياولوية مصالح الدول لقد حازت مسألة أ
تناول حيث  .1982في االتفاقية الجديدة لقانون البحار  إلى رعاية خاصة،تها كبيرة وحاج

أولويتها في االستفادة مدى و  هذه الدول،اعالن المبادئ الذي يحكم المنطقة الدولية مصالح 
في اشارة صريحة للحماية الدولية لهاته  قاع البحار والمحيطات،موارد ل واستكشاف واستغال

 . 1970سنة لالدول ضمن البند التاسع من اعالن المبادئ 

الدول الحبيسة بحقوق على منطقة الجرف القاري للدول الساحلية المجاورة دعت  كما
 في والحبيسة منهاة لها. وهو ما يستدعي حقوق المشاركة العالمية لجميع الدول الساحلي

 بأعالي االنتفاععلى أن  منطقة أعالي البحار، التي ُتمثل تراثًا مشتركًا لجميع البشرية.
 أن في الحقالحبيسة أيضًا  للدول ولكن ،الساحلية الدول على فقط ليس محصورا البحار
ذا كان المبدأ السائد والقاعدة ه .البحار بأعالي تنتفع جميع الدول ي حرية أعالي البحار لوا 

النظام  وقد جاء .نما تحدها قيود واستثناءاتا  و  إال أن هذه الحريات ليست على اطالقها،
األمم الدولي الجديد للبحار المتعلق باستغالل ثروات قيعان البحار العالية المنبثق عن اتفاقية 

 .على ممارسة المرور الحر يفرض بدوره قيوداً ل ،1982 المتحدة لقانون البحار
سبب حتمل أن تُ يُ فظم إيكولوجية مميزة، على عدة نُ يحتوي  قاع البحار العميقة نوأل 

لبيئة البحرية احماية من السلطة الدولية  ت بهتكفلوهو ما  .غير منظور األنشطة ضرراً 
على اإلقالل  وتسهر بذلكنشطة، جميع األتنشأ عن من اآلثار الضارة التي  الدولية للمنطقة

اتخاذ كل و  .واإلشراف تنظيم االستغالل بدورها تتولى، و حالة وقوعهاوالسيطرة عليها في 
 ذلك في بما ،تقييم األثر البيئي وراء التعدين في قاع البحار العميقة أجل منالالزمة  التدابير
ووضع تدابير تهدف الى االرتقاء بالتكنولوجيا  .البحرية ئةيللب اإليكولوجي بالتوازن اإلخالل

 رغم أن .لدول النامية إلى التكنولوجيا ذات الصلة بشروط عادلة ومعقولةمع مراعاة وصول ا
مشاركتها المحدودة إلى عدم كفاية الموارد ستفيد من تلك الحقوق. وُتعزى تال منها  كثيراً 

 .وافتقارها للتكنولوجيا البحرية رص الوصول المحدودة إلى البحرونقص الوعي، وفُ 



 
 
 
اتمةخ  
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فبعد هذا العرض من دراسة هذا الموضووو و لالووذا لت للووا فمووة الدم يووة الدللمووة لد ووو  
الووودلل الدبمووووة لالمجغووورر  ي رافمووو  فوووج المتووو  ا الي ريوووة ةووون لووودلد الو يوووة الو تموووة ل دللوووة 

عوووـر "وووووط المت  وووة و لالجوووج ل  1982الوووو ل مة فوووج اووو  الم اموووة المووون المجدووود  ل ووو  و  البدووو ر 
 الدللمةط. 

 موون مهوون المع هووداك لاللوولوة الدللمووةو لم  رهوو  1982عوود الم امووة البدوو ر لوووتة ل  لمث 
عجبوور ا وو رًا ا  و مووً  ة مووً  لطوو  الت وو   ك فووج لل   ج لً  فج ل تمن اواةوود ال وو  و  الوودللج ل بدوو رو 

 للموو  لهووذا ضجغوو  موون اووهل لت لل وو  ميج ووم الجوا ووا المجع  ووة  دم يووةالبدوو ر لالمدم وو كو 
الموووووجدام ل ملوووو در  م  إلضوووو فة الووووة الدم يووووة لا سووووجيدا لالجتووووو  البمولووووويجوالبمئووووة البدر ووووة 

ليممع الد ووو  لا لجماموو ك الجووج ل ووع ة ووة ةوو لا الجم ةووة الدللمووة  البدر ة الدمة لغمر الدمةو
ا سوووج هل المهلوووة لاللووومد ل  و فوووجا صوووةلمت ووو  الووودلل الدبمووووة لالمجغووورر  ي رافمووو   لووومة 

 لدلد الو ية الو تمة ل دللة الو ل مة.ا رج  لالجعدضن لا سجط  ـ
لمن لمث ابول الدلل "تج ئج ل ووا الم وو لراكو لالمجم  ووة فووج  لووو  ا لم امووة لالجووج  

ل عووود مووون م  ووور التلوووو  ل بم وووً  فوووج الج ووور ع ك المد موووةو لموووث سووو ةدك المبووو د  الجوووج لووون 
ألمووون المجدووود  لعووو م الوووذا لووون ااووورارع مووون الجمعمووة الع موووة ل وا لموو   ة م ووو  فوووج اةوووه  المبوو د 

ة وووة امل  موووة لتتووومن اسوووج هل لاسوووجيدام مووو  ضويووود مووون مووووارد   لمت  وووة الدللموووةو  مووو   و1970
 ضجم شة مع مل فج ا  ر مبدم الو ن لالمن الدللممن.

 جد العدضد من المب د  لالوم سوو ك الجووج    ووا ا ئمووة فووج م هوو   مةغوو   المججمووع  م  
ج دللووجو سوو ةد "وودل  شووا فووج لتتوومن موووارد المت  ووة. لمن مت ا ة للضع  ت م اوو  و   والدللج

ي  ك   لجم  الد دا ة ر موون الم امووة  (191الة  133)للن لتتمن  لا فج صور  مواد من 
           ا  و  البد ر لدا ةتوا :ط المت  ةط.
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لوومس سووو   ويجووا م   جووذ ر م  ضووم   الوصووول الووة المدم وو ك ل وودلل الدبموووة م   
فج مجموةة لاسعة من ال غ ي  ال   و مة لا اجلوو دية الجووج لوايووة التتوو م     ة مدور ة لالد 

الجوسع فج اسجيدام البدر لا ةجم د المجماضد ة ة مووواردع مموور   مموور لمتة فإ   .الدللج الموم
ل  سوومم  الب وودا  الجووج   للوو  الووة  الت ممووةو  الجم يوو ك الب وودا  لم .متة فج الوووتواك ال  دمووة

 ا  م ا ا مر د لد ما  ت م ااجل دا دللووج يدضوود.  ا  و م ً  لج  ا اةجراف ً  معجو ب البدر   ل  
ا ا مرادك هووذع الووودلل  وهوووو مموور ضووورلرا الووة البدووور لمتووة ملوون ل وصوووول لتممووذ ملسووع لوووا م  

و لا صوووة فوووج اووو  لد موووا مهوووداف   فوووج الجتمموووة ا اجلووو دية للدوووومن  وةموووة الدمووو   ل وووعو   
 ةا م  للووو  الوووة مةمووو   البدووو ر لالمدم ووو ك اووو رج لووودلد الجطتولويمووو  الددض وووة الجوووج اسوووج 

   .الو ية الو تمة ل دللة الو ل مة لم  لجود  ة من ثرلاك ضيمة لمجعدد 
 لفووووج الاموووور ي ملوووون اسووووجيه  ةوووودد موووون التجوووو ئج لالجوصووووم ك الجووووج   ووووما ةت وووو  

ةووهج ج وودين الدراسةو لإ     ا هذع التج ئج لالجوصم ك غمر    ئمةو لإ م  هج مجرد مد للووة ل
موون الم وولهك الجووج  اج وو  الوودلل الدبموووة لالمجغوورر  ي رافموو  فووج البدوو ر لالمدم وو ك    موور

موو   لا صة ة ة اةجب ر م  غ لبمج   من الدلل الت ممة. لمن مهن هذع التج ئج لالجوصم ك  ذ ر
 ض ج:

 : النتائج.أوال

بمووووة لالمجغووورر  للووو ل  الووودلل الد  اإليج "موووةي ملووون م   ووووجي ي العدضووود مووون الت ووو    
ي رافموو و  عوود ةدضوود المم لضوو ك لالت  شوو ك الجووج دارك "وومن مرلاووا مووةلمراك الموون المجدوود . 

لمغووم مة فووج المت  ووة  لالجووج لميغووا فووج الاموور    لم امووة الجدضوود  الجووج اووررك ل وو  ل واوو ً 
 ة.ل ب ر ة يمع  . لالجج ل عجبر فج غ لبمج   من الدلل الت مم  الدللمة   ةجب ره  م ط ً 

  ذ ر: التج ئجلمن  
 شمولمة  ت م اسج هل المت  ة من لمووث الشووي   الووذضن ل وون لووا ا سووج هلو لمووث -1

 اشجم ا ة ة الشي   ال بمعممن لا ةجب ر من للن ل جلر ة ة الدلل ف ط.
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ل تووومن اووو  و  البدووو ر ة وووة مسوووس يدضووود  مةووو دك التتووور فوووج ميج وووم ال ووووا من لال واةووود  -2
راةووج الجوافووا "وومن صوومج يدضوود  م بولووة ل   عغووً  موون للضووعا  والدللمووة فووج هووذا المجوو ل

ملووو ل  الووودلل الطبووور  لالووودلل الت مموووة الدبمووووة مت ووو  لالمجغووورر  ي رافمووو و لالهوووداـ 
 الم جر ة  عمد  المد  م   لم ية البمئة البدر ة الجج ل ع لم ضج   ة ة يممع الدلل.

بموووة لالمجغوورر  ي رافموو  موون موون الممايوو  الجمغووم مة الجووج اريووا " وو  الوودلل الد  ن وو لرغ -3
و فووج مجوو  ك شووجة مت وو  ا ةجووراـ ل وو   د ووو  ة ووة المت  ووة الدللمووةو ا  م  ةا لم اموو 
ضجم وو  فووج ةجمهوو  ةوون لد مووا  لووا ا  لوواو  با م  ثمة ة ئا يمتع   موون لد موو الوااع ض  

لعووودم امجه  ووو  لووورللو المووووال لل  ووودراك الع مموووة لالجطتولويموووة اله موووة لجد موووا  لوووا. 
هو م  ضج  ا مت   العم  الج د ل دلول ة ووة ل ووا اليبووراك لاإلمل  موو ك ةوون  ر ووا ل 

الجوودر ا ل توو   ال وودراك فووج مجوو ل شووةل  البدوو ر لالمدم وو كو لل ووو ر اوودراك البدووث 
 الع مج لدض  .

 اشووراة الوودلل الدبموووة لالمجغوورر  ي رافموو  فووج اسووج م ر اوو   البدوو ر لالمدم وو ك لفووج -4
لألغووراض الووو ممة. ل لووا   لجعوو ل   البدووث الع مووجل  وةم موو ك ا سجط وو ـ لا سووج هل

الووذا امجوود ااجل صوو   لموو  هووو م عوود موون  الار ومع الو  ة الدللمة مل ملد الطم   ك 
 هداـ لمب د  المن المجدد .م ةم مة الجوجم  لل  ج ال  ب ك  م  ضجم شة مع 

مل ما   ووج ةوو م لجوثمووا الجعوو ل  لالجتوووما  وةجم لةوودم ليووود  لمووة لاضوودة مل مسوو لما -5
 إليج د ةهج   ي  لم ل ة لم  الجتو  البمولويج فج البد ر.

لأضمووودًا لملووو ل  لالجم يووو ك الووودلل المج دموووة  1994لعووو م  ا"ووورام ا لمووو   الجتمموووذايووو    -6
 لم  ل بم ووة لمي لمجة إلةه  المب د  المجما ة مة من الجمعمة الع مووة لألموون المجدوود .

 سووجبع دع مغ ووا دلل العوو لن موون ا سووجم د   مت  ووة الجوورا   و  تووراً   لعدالة الدللمووة ري غ  
 الم جرةو لللرع ف ط ة ة دلل لم ا الج تمة لاإلمل   ك الع لمة.
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الدووود مووون دلر الووودلل الت مموووة مووون لموووث ةغوووو ج    جمعموووة الوووو  ةو  دموووث مصوووبدا  -7
لرايووع لوودلر الوودلل الت ممووة الجووج  ر ارارال     لجع ل  "من مج س الو  ة. لفج  لالد  ل  
   مغ بمة مةغ   الجمعمة. ل  ل  

و م تمة يدضد  ل ووو ةد فووج لوووو ة 1982اسجددثا الم امة المن المجدد  ل   و  البد ر  -8
 ضت أ "من الدلل من مت  ةوو ك لجع ووالة ة لية اليلو  م  مت  ة ك ا  و  البد رو 

 م اإليووورا اك ال غووو ئمة الدللموووة لمووون هوووذع ال تموووة  تووو . "جموووومر مل ل بموووا ا لم اموووة
  إلضوو فة لغرفة مت  ة ك اوو  و  البدوو ر. لالمجم   فج المدلمة الدللمة ل   و  البد رو 

 الو ممة الار  من "مت   الجدلمن الدللج.  الة الوس ئ 
 : التوصيات.ثانيا       
مووع  لموو  اشووجم  ة مووة موون مووواد لجعوو رض 1994اة د  التتر فج ا لم   الجتممذا لعوو م  -1

 ا لم امة الص مة.
ةدا مةمووو ل الجت موووا مل لووو   م  و ضتب وووج م  لدووور  الووودلل الدبمووووة لالمجغووورر  ي رافمووو  -2

الة اإلضرار   لبمئة البدر ووة لاللموو   الم ئمووة  وا سجط  ـ مل ام م     ل د   الع ممة
د موون ةبووث جووا المويووود  " وو .  موو  ي  ايجوو د  لمووة يوو د  لي  مووةو  موو  موون شووأ    م  لدوو 

سووووج ج ر الوووودلل الطبوووور و موووون اإلاووووهل  وووووهمة البمئووووة البدر ووووة لاسووووجتماـ مواردهوووو  لا
ال بمعمووةو لاسووجيدام متوو  ا مةوو لج البدوو ر ل ججوو را العووولر ة لالتول ووة لإل وو   التم يوو ك 

 الو مة.
لالمووو ةد   العو  ضد الدلل الو ل مة الطبر و لالمتتم ك الدللمة المجيللة  مد  ة ة -3

المجغوورر  ي رافموو  مت وو    لووذاكو ل لووا ل ت وووض " وو  ل  اجلوو ده  ل دلل الدبموة مت وو  ل 
ةبوور لدووومن فوور  ا سووج هل مل ا سجط وو ـ ل موووارد البدر ووة الدمووة لغموور الدمووة فووج 

 الو ية الو تمة ل دلل الو ل مة.ا   البد ر لالمدم  ك ا رج لدلد 
المت  وووة العمووو  ة وووة لمعمووو  دلر المةسووووة ط الم ووورل ط فوووج اسوووجيراج ثووورلاك لمعووو د   -4

 ة ة يممع الدلل الدبموة لالمجغرر  ي رافم . لمتلم ً  ة د ً  للو  ع   لو  ع ً 
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م  لعموو  الوودلل الدبموووة لالمجغوورر  ي رافموو  ة ووة ا"وورام ا لم اموو ك ال ت ئمووة لالمجعوودد   -5
مت فوووذ  در وووة ل ووودلل الدبمووووة ل وصوووول الوووة البدووو ر للوووو م  مووون ميووو  فوووج   ول وووراـا

 ت  ة الدللمة.  لالمدم  ك لمت   الة الم
الوودلل الدبموووة لالمجغوورر  ي رافموو و "جولموود ي ودهوو  لموود الموود لبعغوو   الووبع   ة ووة -6

ل واووووـو ضوووود الوووودلل الووووو ل مة الطبوووور و الجووووج لوووووعة ي هوووود  لموووود لر  ل وووو  لسوووو       
لجطوو ثم لجعموو  ة ووة ال وو   م  لاسجدوا ه  ة ة ال رلاك البدر ة فووج المت  ووة الدللمووة. ل 

 ريو  الة  لو  الجم  الد دا ة ر. ا لم   الجتممذا لال
موون الغوورلرا لوضووم  المر ووم ل وو  و ج ل موووارد الجمتمووة فووج اوو   البدوور الوااعووة اوو رج  -7

لاشووراة يممووع الموو ة من لمصوود ا الملوو دة فووج لم يووة الجتووو   لوودلد الو يووة الو تمووة.
 البمولويج فج البد ر.

للوو در  مت وو  ةرضووة ل و ووة لدةوون سوو   ك يمعمووة الووو  ةو  دمووث   لطووو  ال ووراراك ا -8
 لتت م الممجو من الدلل ال ر مة الةغ   فج المج س.

 وووودد عمووووا لل  لالجووووج ل   ول وووودضد الرا  ووووة الدللمووووة لمتووووع ارلطوووو ا الجوووورائن الدللمووووة المتتمووووة -9
   مت  ة الجرا  الم جرة لإل و  مة.اسج هل 

 لجوووولة مج  عوووة مووود  لمجوووع مل اسوووجم د  الووودلل و وصوووج  غووورلر  ل ووولم  لجووو   ا صوووة -10
من ل وا   الم رر  فج الم امووة الموون المجدوود  ل وو  و   بموة لالمجغرر  ي رافم  مت  والد 

   ل  يغمن ل   الرف همة ة ة غرار   اج الدلل.و 1982البد ر 
 رالموورل  لدلل (الووو ل مة غموور) الدبموووة الوودلل "وومن الت فووذ  ا لم اموو ك ة ووة ا   وو   -11

 ل بمووا ةرا ووة الووة  لووا ةداضوو   م  ر   وو و الموووج ب  فووج مم ث ووة ة وود الم اموو ك لامل  مووة
اسوووج هل متوووة الوووة و ل 1982الع موووة  لم اموووة المووون المجدووود  ل ووو  و  البدووو ر  المبووو د 
 م وو ووو ةد فووج لوووو ة مت  ةوو ك اوو  و  البدوو ر الجدضد  الجووج ل  الدللمة ال غ ئمة ال تمة 

ةووو ك   ت للووووو ة الم .لغرفوووة مت  ةووو ك اووو  و  البدووو ر والمدلموووة الدللموووة ل ووو  و  البدووو ر
   لوس ئ  الو ممة لمت   الجدلمن الدللج.
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 :باللغة العربية
وهي  ،شير إلى أن اتفاقية قانون البحار معترف بها على نطاق واسعمن المهم أن ن  

 والبحارنفذ جميع األنشطة في المحيطات حدد اإلطار القانوني الذي يجب من خالله أن ت  ت  
مشكلة التوفيق بين الحريات  1982كما واجهت اتفاقية قانون البحار لعام  على جميع الدول.

الكالسيكية ونشاطات االستكشاف واالستثمار في المنطقة الدولية لقيعان البحار من طرف 
ق و  ع  ن القدرات المحدودة ت  إومع ذلك فالدول الحبيسة والمتضررة جغرافيا، باهتمام خاص. 

الدول، وال سيما البلدان الحبيسة منها ليس فقط من االستفادة من المحيطات والبحار 
من االمتثال لمجموعة من االلتزامات  التفاقية قانون البحار، ولكن أيضا   ومواردها وفقا  

المنصوص عليها في تلك االتفاقية. ولذلك، فإن احتياجات بناء القدرات للدول في مجال 
 بناء القدرات والمبادرات في هذه المجاالت. ألنشطةواالستعراضات الحالية العلوم البحرية 

 ت شؤون المحيطات وقانون البحار ال تزال ذات أهمية حيوية.مجاالالحقوق في وغيرها من 

وعلى الرغم من حالة الصراع الذي يسود العالقات الدولية، بين الدول المتقدمة 
أن حقوق الدول بما فيها الدول الحبيسة والمتضررة جغرافيا، النامية منها والدول النامية، إال 

وية، وهي تخضع للضوابط والمعايير المحددة في والمتقدمة النمو في المنطقة الدولية متسا
الجزء الحادي عشر من االتفاقية، والمرفق الثالث، والقواعد التي تضعها السلطة وفق 

التي ال تزال تواجه المجتمع الدولي في مجال التنمية المستدامة  ومن التحدياتصالحيتها. 
 يجري منما  خاص،وبوجه   ار.والبحللمحيطات ومواردها واألنشطة البشرية في المحيطات 

والصيد غير المشروع  المفرط،بسبب االستغالل  الهشة،تهديد للنظم اإليكولوجية البحرية 
 .إجراءات التعدين البحريوالتلوث البحري وغيرها من  المنظم،وغير المبلغ عنه وغير 

واستكشاف ثــروات مكــن القــول إن إقــرار القواعــد التــي تتعلــق بتنظيــم استغالل وي  
وموارد المنطقة الدولية، ومنحها لحقوق وحماية دولية تفضيلية لمجموع الدول الحبيسة 
والمتضررة جغرافيا منها، والنظـر إلـى تلـك المنطقـة ومواردهـا بوصفها تراثا  مشتركا  لإلنسانية 

البحار فحسب  ليس فيما يخص قانون مثل إقرار هذه القواعد منعطفا  مهما  جمعاء. كما ي  
نمـا بالنسـبة للقانـون الدولـي العـام ككل. وتأسيسا   على ذلك، فإن أي دراسة للتنظيم القانوني  وا 

ينبغي لها أن تضع في المقام األول االهتمام  ،للمناطق الدولية ذات األهمية المشتركة
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مثل عملية الذي ي  بالقواعد الجديدة التي يفرضها تطبيق مفهوم "التراث المشترك لإلنسانية"، و 
 قانونية مستمرة لم تنته بعد.

وأخيرا ، فإن المزايا االقتصادية الستخراج المعادن من قاع البحار العميق، والتي من 
، يجب تقاسمها بهدف "إفادة البشرية للسلطة الدوليةدفع المرجح أن تكون في شكل رسوم ت  

التي حبيسة منها والمتضررة جغرافيا، المع التركيز بشكل خاص على الدول النامية  .بالكامل"
ذا ما  .تفتقر إلى التكنولوجيا ورأس المال لتقوم بنفسها باستخراج المعادن من قاع البحار وا 

تمت إدارة عمليات استخراج المعادن من أعماق البحار بفعالية ووفقا  لسيادة القانون كما هو 
من أهداف التنمية  14هدف رقم سهم في تحقيق المكن أن ت  موضح باالتفاقية، فإنها ي  

المستدامة، وخاصة بالنسبة للدول القارية غير الساحلية والدول المتضررة جغرافيا، والدول 
النامية المؤلفة من جزر صغيرة، والتي تعتمد بكثافة على المحيط وموارده من أجل التنمية 

 .االقتصادية
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Abstract: 

 

It is important to note that the Convention on the Law of the Sea is 

widely recognized, and sets out the legal framework through which all activities 

in the oceans and seas must be implemented by all States. The 1982 Convention 

on the Law of the Sea paid special attention to the problem of reconciling 

traditional freedoms with exploration and investment activities in the 

international deep seabed area by landlocked and geographically 

disadvantageous states. Despite of this, limited capacities impede States, 

particularly those landlocked, not only from benefiting from the oceans and seas 

and their resources in accordance with the Convention on the Law of the Sea, 

but also from complying with a set of obligations under that Convention. 

Therefore, the capacity-building needs of States in marine science and the 

current reviews of capacity-building activities and initiatives in these fields as 

well as other rights in the fields of ocean issues and the law of the sea remain of 

vital importance. 

 

In spite of the prevailing conflict situation in international relations 

between developed and developing countries, the rights of States in the 

international zone, including those landlocked and geographically 

disadvantageous, developed or developing, are equal and subject to the 

regulations and criteria set out in Part XI of the Convention, annex III, and the 

rules established by the Authority in accordance with its power. Among the 

challenges which still face the international community is the sustainable 

development of the oceans and their resources and human activities in the 

oceans and seas. In particular, threats to vulnerable marine ecosystems due to 

over-exploitation, illegal, unreported and unregulated fishing, marine pollution 

and other marine mining actions. 

 

It could be said that the adoption of rules relating to the regulation of the 

exploitation and exploration of the resources of the international zone, the 

granting of preferential international rights and protection to landlocked and 

geographically disadvantageous states as well as the consideration of that region 

and its resources as the common heritage of all humankind is an important 

turning point not only in respect of the law of the sea but also of the general 

international law as a whole. Accordingly, any study of the legal organization of 

the international areas of common interest should first and foremost focus 

attention on the new rules imposed by the application of the concept of the 
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"common heritage of mankind", which represents an ongoing legal process has 

not yet ended. 

 

Finally, the economic benefits of extracting minerals from the deep 

seabed, which are likely to be in the form of fees paid to the international 

authority, must be shared in order to "benefit all humankind" with special 

emphasis on developing countries and in particular landlocked and 

geographically disadvantaged of them, which lack the technology and capital to 

extract minerals from the seabed on their own. If seabed mining operations are 

managed effectively and in accordance with the rule of law as set forth in the 

Convention, they can contribute to the achievement of goal 14 of the objectives 

of sustainable development, in particular for landlocked continental and 

geographically affected States, developing States consisting of small islands, 

which rely heavily on the ocean and its resources for economic development. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Abstract                                                             الملخص
 

346 
 

Résumé: 

 

Il est important de noter que la Convention sur le droit de la mer est 

largement reconnue, et qu’elle établit le cadre juridique à travers lequel toutes 

les activités dans les océans et les mers doivent être appliquées par tous les états. 

En outre, la Convention de 1982 sur le droit de la mer a également rencontré le 

problème de la réconciliation des libertés traditionnelles et des activités 

d'exploration et d'investissement dans la zone internationale des fonds marins 

par les pays sans littoral et endommagés, avec une attention particulière. 

 

Toutefois, les capacités limitées empêchent les états, en particulier les 

pays enclavé non littoral, non seulement de tirer profit des océans et des mers et 

de leurs ressources conformément à la convention sur le droit de la mer, mais 

également de respecter un ensemble d'obligations découlant de cette convention.  

Par conséquent, les besoins des États en matière de renforcement des capacités 

en sciences de la mer et les examens en cours des activités et initiatives de 

renforcement des capacités dans ces domaines. Et d’autres droits dans les 

domaines des affaires maritimes et du droit de la mer demeurent d’une 

importance vitale. 

 

En dépit de l'état de conflit qui prévaut dans les relations internationales 

entre pays développés et en développement, les droits des États, y compris les 

pays enclavés endommagés  géographiquement et économiquement et les pays 

développés et en développement dans la zone internationale, sont égaux et 

soumis aux contrôles et critères énoncés dans la partie onze et l'annexe trois de 

la Convention et les règles établies par l'autorité conformément à ses pouvoirs. 

L’un des défis auxquels la communauté internationale est confrontée dans le 

développement durable des océans et de leurs ressources et des activités 

humaines dans les océans et les mers. En particulier, les menaces sur les 

écosystèmes marins vulnérables dues à la surexploitation, à la pêche illégale, 

non déclarée et non réglementée, à la pollution marine et à d’autres activités 

minières marines. 

 

 

 

 

 

 

 

https://context.reverso.net/traduction/francais-arabe/dans+l%27annexe+III+de+la+Convention
https://context.reverso.net/traduction/francais-arabe/dans+l%27annexe+III+de+la+Convention
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On peut dire que l’adoption des règles relatives à la réglementation de 

l’exploitation et de l’exploration des ressources et des ressources de la région 

internationale, et leur conférant des droits internationaux préférentiels et une 

protection pour l’ensemble des pays enclavés et touchés et considérer cette 

région et ses ressources comme le patrimoine commun de toute l'humanité. 

L’adoption de ces règles constitue un tournant important non seulement pour le 

droit de la mer mais aussi pour le droit international général dans son ensemble. 

Par conséquent, toute étude de l'organisation juridique des zones internationales 

d'intérêt commun doit avant tout attirer l'attention sur les nouvelles règles 

imposées par l'application du concept de "patrimoine commun de l'humanité", 

qui constitue un processus juridique continu et non encore clos. 

 

Finalement, les avantages économiques liés à l'extraction de minéraux 

des fonds marins, qui prendront probablement la forme de redevances versées à 

l'autorité internationale, doivent être partagés afin de "profiter pleinement à 

l'humanité". Mettant l’accent en particulier sur les pays en développement 

endommagés géographiquement et enclavés, qui ne disposent ni de la 

technologie ni des capitaux nécessaires pour extraire les minéraux des fonds 

marins eux-mêmes. Si les activités d’exploitation minière des fonds marins sont 

gérées efficacement et dans le respect de l’état de droit énoncé dans la 

Convention, elles peuvent contribuer à la réalisation de l’objectif 14 du 

développement durable, en particulier pour les États continentaux et 

géographiquement touchés, les États en développement constitués de petites îles, 

Qui dépendent fortement de l'océan et de ses ressources pour le développement 

économique. 
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 األول الملحق
 1982المتحدة لقانون البحار لسنة  األممالجزء الحادي عشر التفاقية 

 المتحدة لقانون البحار األمماتفاقية 
 .في هذه االتفاقية األطرافالدول  إن
ذتسوي، بروح التفاهم المتبادل والتعاون، كل المسائل المتصلة بقانون البحار،  أنها الرغبة في و تحد إذ  وا 

زى التاريخي لهذه االتفاقية بوصفها مساهمة هامة في صون السلم وتحقيق العدالة والتقدم تدرك المغ
                                         لشعوب العالم جمعاء.

ذ المتحدة لقانون البحار المعقودين في جنيف عامي  األممالتطورات التي حدثت منذ مؤتمري  أنتالحظ  وا 
ذ تعي أن مشاكل . ديدة لقانون البحار مقبولة عمومااتفاقية ج إلىالحاجة  أبرزتقد  1960 ،1958 وا 

ذ تسلم باستحسان العمل، على طريق هذه االتفاقية.  حيز المحيطات وثيقة الترابط ويلزم النظر فيها ككل. وا 
االتصاالت ومع إيالء المراعاة الواجبة لسيادة كل الدول، على إقامة نظام قانوني للبحار والمحيطات ييسر 

الدولية ويشجع على استخدام البحار والمحيطات في األغراض السلمية، واالنتفاع بمواردها على نحو يتسم 
ذ تضع في  باإلنصاف والكفاءة وصون الموارد الحية والدراسة وحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها. وا 

دولي عادل ومنصف يراعي مصالح  اعتبارها أن بلوغ هذه األهداف سيساهم في تحقيق نظام اقتصادي
واحتياجات اإلنسانية جمعاء، وال سيما المصالح واالحتياجات الخاصة للبلدان النامية، ساحلية كانت أم 

ذ ترغب في أن تطور، عن طريق هذه االتفاقية، المبادئ الواردة في القرار  -)د  2749غير ساحلية. وا 
يه الجمعية العامة لألمم المتحدة رسميا، من بين ما الذي أعلنت ف 1970ديسمبر  17( المؤرخ في 25

أعلنته، أن منطقة قاع البحار والمحيطات وباطن أرضه، خارج حدود الوالية الوطنية، وأن استكشافها 
ذ تؤمن واستغاللها يجب أن يكون لصالح اإلنسانية جمعاء، بصرف النظم عن الموقع الجغرافي للدول.  وا 

بحار وتطويره التاريخي التي تحققت في هذه االتفاقية، ستساهم في تعزيز السلم بأن عملية تدوين قانون ال
واألمن والتعاون والعالقات الودية بين جميع الدول طبقا لمبادئ العدل والمساواة في الحقوق، وستشجع 

بينة في على التقدم االقتصادي واالجتماعي لجميع شعوب العالم، وفقا لمقاصد األمم المتحدة ومبادئها الم
                                                                                                   الميثاق.

ذ   ال تنظمها هذه  التيستظل تحكم المسائل قواعد ومبادئ القانون الدولي المطبق عموما  أنتؤكد وا 
                                                                                          االتفاقية.

 قد اتفقت على ما يلي:
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 الجزء الحادي عشر
 ةالمنطق

 عامة أحكام – 1 الفرع
 133 المادة

 هذا الجزء. ألغراض المستخدمة المصطلحات
في المنطقة  األصليالغازية في موقعها  أوالسائلة  أو( تعني "الموارد" جميع الموارد المعدنية الصلبة أ)

  .المؤلفة في عدة معادن العقيداتتحته بما في ذلك  أوالموجودة على قاع البحر 
                باسم "المعادن". المنطقة،الموارد، عندما يتم استخراجها من  إلى)ب( يشار 

 134المادة 
 مجال تطبيق هذا الجزء

 . ينطبق هذا الجزء على المنطقة.1
 .هذا الجزء حكامأل منطقةفي ال األنشطة. تخضع 2
. إن المتطلبات المتعلقة بإيداع الخرائط أو قوائم اإلحداثيات الجغرافية التي تبين الحدود المشار إليها في 3

                                                                                           وكذلك المتعلقة باإلعالن عنها مدرجة في الجزء السادس.    1من المادة  1الفقرة 
. ليس في هذه المادة ما يمس تعيين الحدود الخارجية للجرف القاري وفقا للجزء السادس أو صحة 4

 ن الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتالصقة. االتفاقات المتعلقة بتعيين الحدود فيما بي
 135المادة 

 يز الجويالنظام القانوني للمياه العلوية والح

يمس هذا الجزء، وال أية حقوق ممنوحة أو ممارسة عمال به، النظام القانوني للمياه التي تعلوا  ال
 المنطقة أو للحيز الجوي فوق تلك المياه.

 المبادئ التي تحكم المنطقة -2الفرع 
 التراث المشترك لإلنسانية 136المادة 
 المنطقة ومواردها تراث مشترك لإلنسانية.

 النظام القانوني للمنطقة ومواردها 137 المادة
تمارس السيادة أو الحقوق السيادية على أي جزء من المنطقة أو  وأليس ألي دولة أن تدعي  -1

 .وليس ألي دولة أو شخص طبيعي أو اعتباري االستيالء على ملكية أي جزء من المنطقة مواردها،
 .مثل هذا االستيالءبالحقوق السيادية وال دعاء أو ممارسة من القبيل للسيادة أو إن أولن يعترف ب
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وهذه الموارد  التي تعمل السلطة بالنيابة عنها، جميع الحقوق في موارد المنطقة ثابتة للبشرية جمعاء، -2
أما المعادن المستخرجة من المنطقة فال يجوز النزول عنها إال طبقا لهذا الجزء . يمكن النزول عنها ال

ج  راءاتها.وقواعد السلطة وأنظمتها وا 

 ليس ألي دولة وشخص طبيعي واعتباري اكتساب أو ممارسة حقوق بشأن المعادن -3

عترف بأي ادعاء أو اكتساب أو ممارسة ي ال وفيما عدا ذلك، الجزء،المستخرجة من المنطقة إال وفقا لهذا 
 لحقوق من هذا القبيل.

 138المادة 
 السلوك العام للدول فيما يتعلق بالمنطقة

لدول فيما يتعلق بالمنطقة متفقا مع أحكام هذا الجزء ومع المبادئ المدرجة في ميثاق لالعام يكون السلوك 
األمم المتحدة وقواعد القانون الدولي األخرى لمصلحة صيانة السلم واألمن والنهوض بالتعاون الدولي 

 والتفاهم المتبادل.
 139المادة 

 ية عن األضرارااللتزام بضمان االمتثال لهذه االتفاقية والمسؤول
سواء قامت بها  تكون الدول األطراف ملزمة بضمان أن تجرى األنشطة في المنطقة وفقا لهذا الجزء،  -1

مؤسسات حكومية أو أشخاص طبيعيون أو اعتباريون يحملون جنسيات دول أطراف أو  دول أطراف،
مات الدولية بالنسبة إلى لرعاياها سيطرة فعلية عليهم ويطبق نفس االلتزام على المنظ أو أو يكون لها

 األنشطة التي تقوم بها في المنطقة.

تترتب على الضرر الناجم عن  من المرفق الثالث، 22دون اإلخالل بقواعد القانون الدولي والمادة   -2
وتتحمل الدول األطراف  ،عدم قيام دولة طرف أو منظمة دولية بالتزاماتها بموجب هذا الجزء مسؤولية

ولة ؤ غير أن الدولة الطرف ال تكون مس ية العامة معا مسؤولية تضامنية وفردية.أو المنظمات الدول
)ب( من  عن الضرر الناجم عن أي عدم امتثال لهذا الجزء من قبل شخص زكته بموجب الفرعية

والمناسبة لضمان  الالزمةكانت الدولة الطرف قد اتخذت جميع التدابير  إذا ،153من المادة  2الفقرة 
 .من المرفق الثالث 4المادة من  4الفقرة ب 153من المادة  4الفعال بموجب الفقرة االمتثال 

 صالح اإلنسانية 140المادة 
في المنطقة، كما هو منصوص علية بصورة محددة في هذا الجزء، لصالح اإلنسانية  ةري األنشطجت -1

مراعاة  إيالءمع  ؛ساحلية كانت أو غير ساحلية جمعاء بصرف النظر عن الموقع الجغرافي للدول،
وضاع أو غيره من أخاصة لمصالح واحتياجات الدول النامية والشعوب التي لم تنل االستقالل الكامل 
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وسائر قرارات  (15-)د1514 الحكم الذاتي التي تعترف بها األمم المتحدة وفقا لقرار الجمعية العامة
 الجمعية العامة ذات الصلة.

لية وغيرها من الفوائد االقتصادية المستمدة من المنظمة تقاسما منصفا تهيئ السلطة لتقاسم الفوائد الما -2
 .106من المادة  2من الفقرة  "أ"عن طريق أية مناسبة وفقا للفقرة الفرعية)و(

 141 المادة
 استخدام المنطقة لألغراض السلمية دون غيرها

ميع الدول، ساحلية لألغراض السلمية دون غيرها من قبل ج هاتكون المنطقة مفتوحة الستخدام
  .دون تمييز ودون إخالل بال حكام األخرى لهذا الجزء غير ساحلية، أوكانت 

 142 المادة                                             
 حقوق الدول الساحلية ومصالحها المشروعة

الوالية  فيما يتعلق بمكامن الموارد فيها الممتدة عبر الحدود في المنطقة، األنشطةتجرى  -1
المراعاة الواجبة للحقوق والمصالح المشروعة ألية دولة ساحلية تمتد المكامن عبر  إيالءمع  الوطنية،
 واليتها.
بغية تفادي التعدي على  تشمل نظاما لألخطار المسبق، تجرى مع الدولة المعنية مشاورات، -2

استغالل موارد  إلىفي المنطقة  األنشطةوفي الحاالت التي يمكن أن تؤدي فيها  تلك الحقوق والمصالح.
 واقعة داخل الوالية الوطنية، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الدولة الساحلية المعنية.

 أنال يمس هذا الجزء وال أية حقوق ممنوحة أو ممارسة عمال به حقوق الدول الساحلية في  -3
عشر ما قد يكون لزاما لمنع أو  نيذات الصلة من الجزء الثا األحكامتتخذ من التدابير المتمشية مع 

من التلوث أو نذره أو أية  تخفيف أو إزالة خطر شديد وداهم على سواحلها أوعلي مصالحها المتصلة بها،
 أحداث خطرة أخرى تسفر عنها أو تسببها أية أنشطة في المنطقة.

 143المادة 
 البحث العلمي البحري

 اإلنسانيةاض السلمية دون غيرها ولصالح يجرى البحث العلمي البحري في المنطقة لألغر  -1
 وفقا للجزء الثالث عشر. جمعاء،
يجوز للسلطة أن تجري البحث العلمي البحري فيما يتعلق بالمنطقة ومواردها، ولها أن تدخل  -2

 السلطة بتعزيز إجراءات البحث العلمي البحري في المنطقة وتشجيعه، وتقوم  في عقود لهذا الغرض
 ج هذا البحث والتحليل عند توافرها.وبتنسيق ونشر نتائ

 األطرافوتعزز الدول  أن تجري البحث العلمي البحري في المنطقة، األطرافيجوز للدول  -3
 طريق:التعاون الدولي في مجال البحث العلمي البحري في المنطقة عن 
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ن المختلفة في البحث العلمي تحري بين عاملي البلدا االشتراك في برامج دولية وتعزيز التعاون )أ(
 وعاملي السلطة.

لمنفعة  حسب االقتضاء، األخرىالمنظمات الدولية  ضمان تطوير برامج عن طريق السلطة أو )ب(
 بقصد: تقدما تكنولوجيا، األقلالدول النامية والدول 

 .ثالدول المذكورة على البحقدرات تقوية  -1
 ته.طبيقاوت السلطة على تقنيات البحث يتلك الدول وعامل يتدريب عامل -2
 في المنطقة. من تلك الدول في البحث المؤهلينتشجيع استخدام العاملين  -3

عن طريق السلطة أو غيرها من فعاال؛ نشرا  والتحليالت عند توافرها، األبحاثنشر نتائج  )ج(
 الطرق الدولية عند االقتضاء.

 144المادة 
 نقل التكنولوجيا

 قية:تتخذ السلطة تدابير وفقا لهذه االتفا -1
 .باألنشطة في المنطقة الكتساب التكنولوجيا والمعرفة العلمية المتصلة )ا(

الدول النامية وتشجيعه بحيث تستفيد منها  إلىوللنهوض بنقل تلك التكنولوجيا والمعرفة العلمية  )ب(
 جميع الدول األطراف.

لتكنولوجيا والمعرفة وتحقيقا لهذه الغاية تتعاون السلطة والدول األطراف في النهوض بنقل ا -2
وبوجه  ،األطراففي المنطقة بحيث يمكن أن تستفيد منها المؤسسة وجميع الدول  باألنشطةالمتصلة 

 خاص تباشر وتنهض:
 بما في ذلك، في المنطقة. األنشطةالمؤسسة والدول النامية بصدد  إلىببرامج لنقل التكنولوجيا  )ا(

 أحكامالتكنولوجيا ذات الصلة بموجب  إلىل النامية تيسير وصول المؤسسة والدو  ،أخرى أموربين 
 وشروط منصفة ومعقولة.

)ب( بتدابير تهدف إلى االرتقاء بتكنولوجيا المؤسسة والتكنولوجيا المحلية للدول النامية، وال سيما 
تراك إتاحة الفرص لعاملين من المؤسسة ومن الدول النامية للتدريب في العلوم والتكنولوجيا البحرية ولالش

 في األنشطة في المنطقة.
 145المادة 

 حماية البيئة البحرية
تتخذ التدابير الالزمة وفقا لهذه االتفاقية فيما يتعلق باألنشطة في المنطقة لضمان الحماية الفعالة 

وتحقيقا لهذه الغاية، تعتمد السلطة قواعد  ،األنشطةقد تنشأ عن هذه التي للبيئة البحرية من اآلثار الضارة 
جراءاتوأنظمة   :إلى ؛أخرىمناسبة تهدف، بين أمور  وا 
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؛ وحفظها والسيطرة عليها فيها الساحل، بما خطار األخرى التي تهدد البيئة البحرية،منع التلوث واأل )ا(
ضرورة الحماية من اآلثار  إلىخاص  إيالءمع  وكذلك منع اإلخالل بالتوازن االيكولوجي للبيئة البحرية،

قامة وتشغيل ؛ والتخلص من الفضالت ؛والحفر ؛والكراءة ؛مثل الثقبطة لألنشالضارة  صيانة  وأوا 
 . األنشطةالمنشآت وخطوط األنابيب وغيرها من األجهزة المتصلة بهذه 

 حماية وحفظ الموارد الطبيعية للمنطقة ومنع وقوع ضرر بالثروة النباتية والحيوانية في البيئة البحرية. )ب(
 146المادة 

 حياة البشريةحماية ال
ولهذا . لضمان الحماية الفعالة للحياة البشرية فيما يتعلق باألنشطة في المنطقة، ،الالزمةتتخذ التدابير 

جراءات مناسبة إلكمال القانون الدولي القائم كما يتجسد في  الغرض تعتمد السلطة قواعد وأنظمة وا 
 المعاهدات ذات الصلة.

 147المادة 
 المنطقة وفي البيئة البحرية نشطة فيالتوفيق بين األ 

  البحرية. في المنطقة مع المراعاة المعقولة لألنشطة األخرى في البيئة األنشطةتجرى  -1
 :شروط التاليةلفي المنطقة خاضعة ل األنشطةت المستخدمة في إجراءات آتكون المنش -2

عد السلطة وأنظمتها ت أو تثبت أو تزال إال وفقا لهذا الجزء ورهنا بمراعاة قواآتقام هذه المنش ال (أ)
جراءاتها، زالتها ويجب ا  وتثبيتها و المنشآت ويجب تقديم اإلشعار الواجب عن إقامة هذه  وا 

 لتنبيه إلى وجودها.لاالحتفاظ بوسائل دائمة 
إذا ترتب على ذلك إعاقة الستخدام الممرات البحرية المعترف  المنشآت ال يجوز إقامة هذه (ب)

 قامتها في قطاعات النشاط المكثف لصيد السمك. إ بأنها جوهرية للمالحة الدولية أو
مناطق سالمة مع عالمات مناسبة لضمان سالمة كل من المالحة المنشآت تقام حول هذه  (ج)

وال يكون لشكل مناطق السالمة تلك أو موقعها ما يجعلها تؤلف حزاما يعرقل ، والمنشآت
 .ي الممرات البحرية الدوليةالوصول المشروع إلى مناطق بحرية معنية أو يعرقل المالحة ف

 تستخدم هذه المنشآت في األغراض السلمية دون غيرها. (د)
ليس لهذه المنشآت مركز الجزر، وليس لها بحر إقليمي خاص بها كما أن وجودها ال يؤثر على  (ه)

 المنطقة االقتصادية الخالصة أو الجرف القاري. تعيين حدود البحر اإلقليمي أو
 الء االعتبار المعقول لألنشطة في المنطقة.يلبيئة البحرية مع إاألخرى في ا األنشطةتسير  -3
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 148المادة 
 مشاركة الدول النامية في األنشطة في المنطقة

تعزز المشاركة الفعالة للدول النامية في األنشطة في المنطقة كما هو منصوص عليه بصورة محددة 
اجاتها الخاصة، وال سيما ما للدول غير الساحلية في هذا الجزء، مع إيالء االعتبار الواجب لمصالحها وح

والدول المتضررة جغرافيا من بينها من حاجة خاصة الى التغلب على العقبات الناشئة عن موقعها غير 
 المواتي بما في ذلك البعد عن المنطقة وصعوبة النفاذ إلى المنطقة ومنها.

 149المادة 
 األشياء األثرية والتاريخية

شياء ذات الطابع األثري أو التاريخي التي يعثر عليها في المنطقة أو يجري تحفظ جميع األ
التصرف بها لصالح اإلنسانية جمعاء، مع إيالء اعتبار خاص للحقوق التفضيلية لدولة أو بلد المنشأ 

 الثقافي أو لدولة المنشأ التاريخي واألثري.
 تنمية موارد المنطقة -3الفرع 

 150المادة 
 تعلقة باألنشطة في المنطقةالسياسات الم

يتم القيام باألنشطة في المنطقة، كما هو منصوص عليه بصورة محددة في هذا الجزء، على نحو 
يدعم التنمية السلمية لالقتصاد العالمي والنمو المتوازن للتجارة الدولية وينهض بالتعاون الدولي من أجل 

 مية وبغية ضمان:التنمية الشاملة لجميع البلدان، وخاصة الدول النا
 تنمية موارد المنطقة. -أ
إدارة موارد المنطقة إدارة منتظمة وآمنة ورشيدة، بما في ذلك تسيير األنشطة في المنطقة بطريقة  -ب

 كفؤة وتجنب أي تبذير، وفقا لمبادئ الحفظ السلمية.
 . 148، 144توسيع فرص المشاركة في هذه األنشطة بما يتفق بصفة خاصة مع المادتين   -ج
لى الدول النامية كما هو منصوص مشار  -د كة السلطة في اإليرادات ونقل التكنولوجيا إلى المؤسسة وا 

 عليه في هذه االتفاقية.
حسب الحاجة باالقتران مع المعادن المستخرجة من  –زيادة توافر المعادن المستخرجة من المنطقة  -ه

 مصادر أخرى، لتأمين اإلمدادات لمستهلكي هذه المعادن.
توفير أسعار عادلة ومستقرة، مجزية للمنتجين ومنصفة للمستهلكين، للمعادن العمل على  -و

المستخرجة من كل من المنطقة ومن مصادر أخرى، وتعزيز التوازن الطويل األجل بين العرض 
 والطلب.
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زيادة الفرص لجميع الدول األطراف، بغض النظر عن نظمها االجتماعية واالقتصادية أو موقعها   -ز
 شارك في تنمية موارد المنطقة ومنع احتكار األنشطة في المنطقة.الجغرافي، لت

حماية الدول النامية من اآلثار الضارة باقتصادها أو بحصيلة صادراتها الناجمة عن انخفاض في   -ح
سعر معد متأثر، أو في حجم الصادرات من ذلك المعدن، بقدر ما يكون هذا االنخفاض ناتجا عن 

 .151و منصوص في المادة األنشطة في المنطقة كما ه
 جمعاء. اإلنسانيةتنمية التراث المشترك لما فيه صالح   -ط
أال تكون شروط المستورد من المعادن المستخرجة من المنطقة والمستورد من السلع األساسية  -ي

المنتجة من هذه المعادن أكثر مواتاة من أفضل الشروط المطبقة على المستوردات من مصادر 
 أخرى.

 151المادة 
 سياسات اإلنتاج

(؛ ولغرض تنفيذ الفقرة الفرعية )ح( من تلك 150دون اإلخالل باألهداف المبينة في المادة ))أ(  -1
المادة؛ تقوم السلطة، عاملة عن طريق المحافل القائمة أو من خالل ما يكون من الترتيبات أو االتفاقات 

بما في ذلك كل المنتجين والمستهلكين، باتخاذ الجديدة التي تشترك فيها جميع األطراف المهتمة باألمر، 
ما يلزم من التدابير لتعزيز نمو وفعالية واستقرار أسواق تلك السلع األساسية المنتجة من المعادن 

 من المنطقة بأسعار مجزية للمنجين ومنصفة للمستهلكين. المستخرجة
يعني بتلك السلع وتشترك فيه جميع يكون للسلطة الحق في أن تشترك في أي مؤتمر للسلع األساسية  )ب(

األطراف المهتمة باألمر بما في ذلك كل من المنتجين والمستهلكين ويكون للسلطة الحق في أن تصبح 
طرفا في أي ترتيب أو اتفاق ينجم عن هذه المؤتمرات. واشتراك السلطة في أية أجهزة بموجب تلك 

منطقة ووفقا للقواعد ذات الصلة الموضوعية لتلك الترتيبات أو االتفاقيات يكون بشأن اإلنتاج في ال
 األجهزة.

)جـ( تضطلع السلطة بالتزامها بموجب الترتيبات أو االتفاقيات المشار إليها في هذه الفقرة على نحو يكفل 
تنفيذا موحدا وغير تمييزي بشأن كل إنتاج في المنطقة للمعادن المعنية. وتتصرف السلطة، عند قيامها 

 ة تتماشى مع أحكام العقود القائمة وما تمت الموافقة عليه من خطط عمل المؤسسة.بذلك، بطريق
، ال يباشر اإلنتاج التجاري عمال بخطة عمل تمت 3)أ( أثناء الفترة االنتقالية المحددة في الفقرة  -4

الموافقة عليها حتى يقدم أحد المشغلين طلبا للحصول على إذن إنتاج من السلطة وتصدر له 
هذا اإلذن. وال يجوز طلب أذونات اإلنتاج هذه قبل أكثر من خمس سنوات من البدء المقرر السلطة 

جراءاتها فترة أخرى مع  لإلنتاج التجاري بموجب خطة العمل، ما لم تحدد قواعد السلطة وأنظمتها وا 
 مراعاة طبيعة استحداث المشاريع وتوقيتها.
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لسنوية من النيكل المتوقع استخراجها بموجب خطة )ب( يحدد المشغل في طلبه إذن اإلنتاج، الكمية ا
بالمصروفات التي سينفقها المشغل بعد تلقيه اإلذن، العمل الموافق عليها. ويتضمن الطلب جدوال 

 محسوبة بصورة معقولة لتسمح له ببدء اإلنتاج التجاري في الموعد المقرر.
 الثالث.من المرفق  17وفقا للمادة )جـ( ألغراض الفقرتين )أ( و )ب( تضع متطلبات أداء مناسبة 

)د( تصدر السلطة إذن إنتاج لمستوى اإلنتاج المحدد في الطلب، إال إذا كان حاصل ذلك المستوى 
 4والمستويات التي سبق اإلذن بها يتجاوز الحد األعلى إلنتاج النيكل، كما هو محسوب عمال بالفقرة 

 االنتقالية.المقرر تقع داخل الفترة  في سنة إصدار اإلذن، خالل أية سنة من االنتهاج
 )هـ( يصبح إذن اإلنتاج والطلب الموافق عليه، عند إصدارهما؛ جزءا من خطة العمل الموافق عليها.

)و( إذا رفض، عمال بالفقرة )د(، طلب المشغل الحصول على إذن إنتاج، جاز للمشغل في أي وقت 
 تقديم طلب آخر إلى السلطة.

 اإلنتاججانفي من السنة التي يتقرر فيها الشروع في باكورة  1تقالية خمس سنوات قبل تبدأ الفترة االن -3
التجاري يتعدى السنة  اإلنتاجالتجاري بمقتضى خطة عمل موافق عليها. فإذا حدث تأخير في باكورة 

لك؛ وتدوم المقررة أصال؛ عدلت بداية الفترة االنتقالية والحد األعلى لإلنتاج المحسوب في األصل وفقا لذ
إلى اليوم ( أو 155عاما أو حتى نهاية مؤتمر المراجعة المشار إليه في المادة ) 25الفترة االنتقالية 

، أيها أسبق. وتستأنف 1 الذي يبدأ فيه نفاذ تلك الترتيبات أو االتفاقات الجديدة المشار إليها في الفقرة
ما تبقى من الفترة االنتقالية إذا انتهى أمد السلطة ممارسة الصالحية المنصوص عليها في هذه المادة ل

 الترتيبات أو االتفاقات المذكورة أو أصبحت غير نافذة ألي سبب من األسباب.
 )أ( يكون الحد األعلى لإلنتاج ألي سنة من سنوات الفترة االنتقالية هو حاصل: -4
ال بالفقرة الفرعية )ب(، الفرق بين قيمتي خط االتجاه الستهالك النيكل، كما هما محسوبتان عم -1

 للسنة السابقة لسنة باكورة اإلنتاج التجاري وللسنة السابقة مباشرة لبدء الفترة االنتقالية.
وستين في المائة من الفرق بين قيمتي خط االتجاه الستهالك النيكل، كما هما محسوبتان عمال  -2

اج بشأنها والسنة السابقة مباشرة لسنة باكورة بالفقرة الفرعية)ب(، للسنة التي يقدم الحصول على إذن اإلنت
 اإلنتاج التجاري.

 )ب( ألغراض الفقرة الفرعية)أ(:
تكون قيم خط االستهالك المستخدمة لحساب الحد األعلى إلنتاج النيكل هي قيم االستهالك السنوي  -1

ستخلص خط االتجاه للنيكل الواقعة على خط اتجاه بحسب أثناء السنة التي سيصدر فيها إذن إنتاج. وي
سنة تكون مثل هذه  15االستهالك الفعلي للنيكل عن أحدث فترة  للوغاريتماتمن تراجع مستقيم 

البيانات متاحة بشأنها؛ حيث الزمن هو العامل المتغير المستقل. ويشار إلى خط االتجاه بوصفه خط 
 االتجاه األصلي.
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في المائة استعيض عندها عن  3ألصلي أقل من إذا كان المعدل السنوي للزيادة في خط االتجاه ا -2
خط االتجاه المستخدم لتحديد الكميات المشار إليها في القرة الفرعية )أ( بالخط الذي يمر بخط االتجاه 

في المائة سنويا،  3سنة ذات الصلة، متزايدة بنسبة  15األصلي عند القيمة للسنة األولى من فترة الـ
الحد األعلى لإلنتاج المقرر في أية سنة من سنوات الفترة االنتقالية، في  على أنه يشترط أن ال يتجاوز

أية حال، الفرق بين قيمة خط االتجاه األصلي لتلك السنة وقيمة خط االتجاه األصلي للسنة السابقة 
 مباشرة لبدء الفترة االنتقالية.

ن متري من النيكل من ط 38000من أجل إنتاجها األول بكمية قدرها  تحتفظ السلطة للمؤسسة -5
 .4 األعلى المتاح لإلنتاج والمحسوب عم بالفقرة  أصل الحد

)أ( يجوز ألي مشغل أن ينتج في أية سنة أقل من مستوى اإلنتاج السنوي للمعادن المستخلصة من  -6
العقيدات المؤلفة من عدة معادن المحدد في إذن اإلنتاج الخاص به أو ما يزيد على ذلك المستوى 

في المائة على األكثر، شريطة أال يتجاوز المقدار الكلي لإلنتاج المقدار المحدد في اإلذن،  8ار بمقد
في المائة في أية سنة، أو أية زيادة في أول سنة  20في المائة والى ما يصل إلى  8وأية زيادة تتجاوز 

السلطة التي يجوز لها  وما تالها بعد سنتين متتابعتين تحدث فيها زيادات، يجري التفاوض بشأنها مع
 أن تطلب إلى المشغل أن يحصل على إذن إنتاج تكميلي ليغطي اإلنتاج اإلضافي.

بعد أن تكون قد بتت  إالالتكميلي هذا  اإلنتاج)ب( ال تنظر السلطة في طلبات الحصول على أذونات 
د أن تأخذ في االعتبار وبع إنتاجفي جميع الطلبات المعلقة المقدمة من مشغلين لم يتسلموا بعد أذونات 

المسموح  اإلنتاجعدم تجاوز مجموع  السلطة بمبدأوتسترشد  اآلخرين.محتملين الواجب مقدمي الطلبات ال
 أيةبموجب  ن تنتج،أب وتأذنفي أي سنة من سنوات الفترة االنتقالية.  لإلنتاج األعلىبه بموجب الحد 

 سنة.الكل في لنيطن متري من ا 46500خطة عمل، كمية تزيد 
ينبغي أن ال تكون مستويات إنتاج المعادن األخرى مثل النحاس والكوبالت والمنجنيز التي تستخلص  -7

من العقيدات المؤلفة من عدة معادن والمستخرجة عمال بإذن إنتاج أعلى من المستويات التي كان يمكن 
عمال بهذه المادة. وتضع إنتاجها لو أن المشغل قد أنتج الحد األقصى من النيكل من تلك العقيدات 

جراءات عمال بالمادة   من المرفق الثالث لتنفيذ هذه الفقرة. 17السلطة قواعد وأنظمة وا 
ينطبق ما يتعلق بالممارسات االقتصادية المجحفة من حقوق والتزامات بموجب االتفاقات التجارية  -8

خرجة من المنطقة. وللدول المتعددة األطراف ذات الصلة على استكشاف واستغالل المعادن المست
األطراف التي هي أطراف في تلك االتفاقات التجارية المتعددة األطراف أن تلجأ، في تسوية المنازعات 

 إلى إجراءات تسوية المنازعات الواردة في تلك االتفاقات. التي تنشأ في إطار هذا الحكم،
رجة من المنطقة غير تلك تكون للسلطة صالحية الحد من مستوى إنتاج المعادن المستخ -9

المستخرجة من العقيدات المؤلفة من عدة معادن؛ بمقتضى الشروط  وبتطبيق الوسائل التي قد تكون 
 .161من المادة  8مناسبة، وذلك باعتماد أنظمة وفقا للفقرة 
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تضع الجمعية، بناءا على توصية من المجلس الصادرة على أساس مشورة لجنة التخطيط  -10
على التكيف االقتصادي بما في نظاما للتعويض أو تتخذ غير ذلك من تدابير المساعدة  االقتصادي،

ذلك التعاون مع الوكاالت المتخصصة والمنظمات األخرى لكي تساعد البلدان النامية التي تتعرض 
حصيلة صادراتها أو اقتصادياتها آلثار ضارة خطيرة نتيجة لحدوث انخفاض في سعر معدن متأثر أو 

جم الصادرات من هذا المعدن، بقدر ما يكون هذا االنخفاض ناتجا عن األنشطة في المنطقة. في ح
وتشرع السلطة؛ عندما يطلب منها ذلك، في إجراء دراسات عن مشاكل الدول التي يحتمل أن تكون 

 األشد تأثرا بغية تقليل مصاعبها إلى أدنى حد ومساعدتها في تكيفها االقتصادي.
 152المادة 

 سة السلطة لصالحياتها ووظائفهاممار 
تتحاشى السلطة التميز في ممارستها لصالحياتها ووظائفها، بما في ذلك التمييز في منح الفرص  -1

 للقيام باألنشطة في المنطقة.
ومع ذلك، يسمح بالمراعاة الخاصة المنصوص عليها بشكل محدد في هذا الجزء للدول النامية بما  -2

 ل الساحلية والدول المتضررة جغرافيا من بينها.في ذلك المراعاة األخص للدو 
 153المادة 

 نظام االستكشاف واالستغالل
جمعاء وفقا لهذه  اإلنسانيةتنظم األنشطة في المنطقة وتجرى وتراقب من قبل السلطة نيابة عن  -1

المادة وكذلك األحكام األخرى ذات الصلة من هذا الجزء والمرفقات ذات الصلة، وقواعد السلطة 
  جراءاتها.وا  

 :3تجري األنشطة في المنطقة كما هو مبين في الفقرة  -2
 من قبل المؤسسة. -أ

وباالشتراك مع السلطة من قبل الدول األطراف أو المؤسسات الحكومية أو األشخاص الطبيعيين  -ب
أو االعتباريين الذين يحملون جنسيات الدول األطراف أو الذين يكون لهذه الدول أو لرعاياها 

وعندما تزكيهم تلك الدول؛ أو من قبل أية مجموعة من الفئات الذكر التي ة عليهم، سيطرة فعلي
 تتوافر المتطلبات المنصوص عليها في هذا الجزء وفي المرفق الثالث.

تجري األنشطة في المنطقة وفقا لخطة عمل رسمية مكتوبة ترسم وفقا للمرفق الثالث ويوافق عليها  -3
الفقرة  المحددة فيلجنة القانونية والتقنية. وفي حالة قيام الكيانات المجلس بعد مراجعتها من قبل ال

بأنشطة في المنطقة كما هو مأذون به من السلطة، تكون خطة العمل  2عية )ب( من الفقرة ر الف
من المرفق الثالث، وعلى شكل عقد. ويجوز أن ينص هذا العقد على ترتيبات  3هذه، وفقا للمادة 

 من المرفق الثالث. 11مشتركة وفقا للمادة 
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تمارس السلطة من الرقابة على األنشطة في المنطقة ما يكون ضروريا لغرض تأمين االمتثال  -4
جراءاتهالألحكام ذات الصلة من هذا الجزء والمرفقات المتصلة به، وقواعد السلطة وأنظمتها   ؛وا 

ة باتخاذ كافة التدابير . وتساعد الدول األطراف السلط3وخطط العمل الموافق عليها وفقا للفقرة 
 .139الالزمة لضمان هذا االمتثال، وفقا لمادة 

يكون للسلطة الحق في أن تتخذ في أي وقت أيا من التدابير المنصوص عليها بموجب هذا الجزء  -5
لضمان االمتثال ألحكامه؛ وألداء مهام الرقابة والتنظيم الموكلة إليها بموجب الجزء المذكور أو 

 بموجب أي عقد.
يكون للسلطة الحق في تفتيش جميع ما في المنطقة من المنشآت المستخدمة بصدد األنشطة في و 

 المنطقة.
على ضمان مدته. وبناءا على ذلك؛ ال ينقح العقد أو يوقف أو  3ينص العقد الممنوح بموجب الفقرة  -6

 من المرفق الثالث. 19و 18ينهى إال وفقا للمادتين 
 154المادة 

 المراجعة الدورية
تقوم الجمعية، كل خمس سنوات من بدء نفاذ هذه االتفاقية؛ بمراجعة عامة ومنتظمة للكيفية التي سار 

هذه المراجعة أن  عليها عمليا النظام الدولي للمنطقة المنشأ في هذه االتفاقية. وللجمعية في ضوء
جراءات هذا الج زء والمرفقات تتخذ، أو أن توصي أجهزة أخرى بأن تتخذ؛ تدابير وفقا ألحكام وا 

 المتصلة به، تؤدي إلى تحسين سير النظام.
 155المادة 

 مؤتمر المراجعة
جانفي من العام الذي تبدأ فيه باكورة اإلنتاج التجاري  1تكون الجمعية؛ بعد خمسة عشر عاما من  -1

بموجب خطة عمل موافق عليها؛ إلى عقد مؤتمر لمراجعة أحكام هذا الجزء والمرفقات ذات الصلة 
تحكم نظام استكشاف واستغالل موارد المنطقة وينظر مؤتمر المراجعة بالتفصيل في ضوء  التي

 الخبرة المكتسبة أثناء تلك الفترة:
فيما إذا كانت أحكام الجزء التي تحكم نظام استكشاف واستغالل موارد المنطقة قد حققت  (أ)

 قد استفادت منها.أهدافها من جميع النواحي بما في ذلك ما إذا كانت اإلنسانية جمعاء 
وما إذا كانت القطاعات المحجوزة قد استغلت، خالل فترة الخمسة عشر عاما، بطريقة فعالة  (ب)

 ومتوازنة بالمقارنة بالقطاعات غير المحجوزة.
وما إذا كانت تنمية واستغالل المنطقة ومواردها قد جريا على نحو يكفل تشجيع التنمية السليمة  (ج)

  متوازن للتجارة الدولية.لالقتصاد العالمي والنمو ال
 وما إذا كان قد حيل دون احتكار األنشطة في المنطقة. (د)
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 قد تم الوفاء بها. 151، 150وما إذا كانت السياسات المبينة في المادتين  (ه)
وما إذا كان النظام قد أسفر عن اقتسام عاجل للفوائد المستمدة من األنشطة في المنطقة مع  (و)

 تياجات الدول النامية.إيالء مراعاة خاصة لمصالح واح
يضمن مؤتمر المراجعة المحافظة على مبدأ التراث المشترك لإلنسانية وعلى النظام الدولي الذي يراد  -2

به تأمين استغالل هذا التراث استغالال منصفا لما فيه صالح جميع البلدان وخاصة الدول النامية؛ 
دارتها ور  قابتها ويضمن أيضا المحافظة على وعلى وجود سلطة لتنظيم األنشطة في المنطقة وا 

المبادئ الواردة في هذا الجزء بشأن استبعاد السيادة أو ممارستها على أي جزء من المنطقة؛ وبشأن 
حقوق الدول وسلوكها العام بالنسبة إلى المنطقة؛ ومشاركتها في األنشطة في المنطقة طبقا لهذه 

؛ واستخدام المنطقة لألغراض السلمية دون غيرها؛ االتفاقية؛ وبشأن منع احتكار األنشطة في المنطقة
والجوانب االقتصادية لألنشطة في المنطقة؛ وبشأن البحث العلمي البحري؛ ونقل التكنولوجيا؛ وحماية 
البيئة البحرية؛ والحياة البشرية؛ وحقوق الدول الساحلية، والمركز القانوني للمياه العلوية للمنطقة 

مياه، والتوفيق بين األنشطة في المنطقة واألنشطة األخرى في البيئة والحيز الجوي فوق هذه ال
 البحرية.

يكون إجراء اتخاذ القرارات المنطبق في مؤتمر المراجعة هو نفس اإلجراء المطبق في مؤتمر األمم  -3
المتحدة الثالث لقانون البحار. ويبذل المؤتمر قصارى جهده للتوصل إلى اتفاق بشأن أية تعديالت 

يق توافق اآلراء، وينبغي أال يجري تصويت عليها إال بعد أن تستنفذ جميع الجهود الرامية إلى عن طر 
 تحقيق توافق في اآلراء.

إذا لم يتوصل مؤتمر المراجعة، بعد انقضاء خمس سنوات على بدئه؛ إلى اتفاق بأن نظام استكشاف  -4
أعضاء أربع التالية بأغلبية ثالثة  واستغالل موارد المنطقة؛ جاز له أن يقرر خالل االثنا عشر شهرا

الدول األطراف؛ اعتماد ما يراه ضروريا ومناسبا من تعديالت تبدل النظام أو تغير فيه وتقديم هذه 
التعديالت إلى الدول األطراف للتصديق عليها أو االنضمام إليها. ويبدأ نفاذ هذه التعديالت بالنسبة 

يداع وثائق التصديق أو االنضمام من قبل ثلثي الدول إلى جميع الدول بعد اثني عشر شهرا من إ
 األطراف.

ال تمس التعديالت التي يعتمدها مؤتمر المراجعة عمال بهذه المادة الحقوق المكتسبة بموجب عقود  -5
 قائمة.
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 السلطة -4الفرع 
 أحكام عــامة -القسم الفرعي ألف
 156المادة 

 إنشاء السلطة
 قاع البحار؛ التي تقوم بعملها وفقا لهذا الجزء.تنشأ بهذا السلطة الدولية ل -1
 تكون جميع الدول األطراف أعضاء في السلطة بحكم الواقع. -2
للمراقبين في مؤتمر األمم المتحدة الثالث لقانون البحار الذين وقعوا الوثيقة الختامية وغير المشار إليهم  -3

؛ الحق في االشتراك في 305من المادة  1في الفقرات الفرعية )ج( أو )د( أو )هـ( أو )و(؛ من الفقرة 
جراءاتهاالسلطة بوصفهم مراقبين، وفقا لقواعدها   .وا 

 يكون مقر السلطة في جامايكا. -4
 للسلطة أن تنشئ من المراكز أو المكاتب اإلقليمية ما تراه الزما لممارسة وظائفها.  -5

 157المادة 
 طبيعة السلطة ومبادئها األساسية

ي تقوم الدول األطراف عن طريقها، وفقا لهذا الجزء بتنظيم األنشطة في السلطة هي المنظمة الت -1
 المنطقة ورقابتها بصورة خاصة بغية إدارة موارد المنطقة.

تكون صالحيات ووظائف السلطة هي تلك التي تمنحها إياها صراحة هذه االتفاقية. ويكون للسلطة  -2
ا تنطوي عليه ضمنا ممارسة تلك من الصالحيات العارضة، المنسجمة مع هذه االتفاقية، م

 الصالحيات والوظائف وما هو الزم لممارسته فيما يتعلق باألنشطة في المنطقة.
 تقوم السلطة على مبدأ تساوي جميع أعضائها في السيادة. -3
على جميع أعضاء السلطة الوفاء بحسن نية بااللتزامات التي اضطلعوا بها وفقا لهذا الجزء؛ من  -4

 جميعا بالحقوق والفوائد الناجمة عن العضوية.أجل ضمان تمتعهم 
 158المادة 

 هيئات السلطة
   تنشأ بهذا جمعية، ومجلس، وأمانة، بوصفها الهيئات الرئيسية للسلطة.   -1
من  1التي تؤدي السلطة بواسطتها الوظائف المشار إليها في الفقرة  الهيئةتنشأ بهذا؛ المؤسسة، وهي   -2

 .170المادة 
 فقا لهذا الجزء من الهيئات الفرعية ما قد يعتبر ضروريا.يجوز أن ينشأ و   -3
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كل من الهيئات الرئيسية للسلطة وكذلك المؤسسة مسؤولة عن ممارسة الصالحيات والوظائف  تكون  -4
التي تمنح لها. وتتجنب كل منها، في ممارستها لهذه الصالحيات والوظائف؛ اتخاذ أي إجراء قد 

 والوظائف المحددة الممنوحة لهيئة أخرى.ينص أو يعرقل ممارسة الصالحيات 
 الجمعية –القسم الفرعي باء 

 159المادة 
 التكوين واإلجراءات والتصويت

عضو ممثل واحد في الجمعية؛ يجوز أن تتألف الجمعية من جميع أعضاء السلطة. ويكون لكل   -1
  يرافقه ممثلون منابون ومستشارون.

من الدورات االستثنائية ما قد تقرره الجمعية أو يدعو إلى  تعقد الجمعية دورات عادية سنوية. وتعقد  -2
 عقده األمين العام بناءا على طلب المجلس أو أغلبية أعضاء السلطة.

 تعقد الدورات في مقر السلطة ما لم تقرر الجمعية غير ذلك.  -3
تدعو تعتمد الجمعية نظامها الداخلي. وتنتخب في بداية كل دورة عادية رئيسها وغيره ممن قد   -4

الحاجة إليه من أعضاء المكتب. ويحتفظ هؤالء بمناصبهم إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمعية 
 وأعضاء جدد للمكتب في الدورة العدية التالية.

 تشكل أغلبية أعضاء الجمعية نصابا قانونيا.  -5
 يكون لكل عضو في الجمعية صوت واحد.  -6
ها مقررات عقد دورات استثنائية للجمعية؛ بأغلبية تتخذ المقررات في المسائل اإلجرائية، بما في  -7

 األعضاء الحاضرين المصوتين.
تتخذ المقررات في المسائل الموضوعية بأغلبية ثلثي األعضاء الحاضرين والمصوتين، بشرط أن   -8

تضم هذه األغلبية أغلبية األعضاء المشتركين في الدورة. وعندما ينشأ خالف حول ما إذا كانت 
تعامل تلك المسألة كمسألة موضوعية إال إذا قررت الجمعية غير ذلك  ضوعية أم ال،مسألة ما مو 

 باألغلبية المطلوبة للمقررات في المسائل الموضوعية.
عندما تطرح مسألة للتصويت ألول مرة، يجوز للرئيس أن يؤجل قضية التصويت على هذه المسألة  -9

با عليه؛ إذا طلبه خمس أعضاء الجمعية على ويكون ذلك واج تقويمية،لفترة ال تتعدى خمسة أيام 
على أية مسألة إال مرة واحدة، وال تطبق لكي تؤجل المسألة إلى  القاعدةاألقل. وال يجوز تطبيق هذه 

 ما بعد نهاية الدورة.
عندما يوجه إلى الرئيس طلب كتابي يقدمه ما ال يقل عن ربع أعضاء السلطة باستصدار رأي  -10

ن اقتراح معروض على الجمعية بشأن أي أمر متفقا مع هذه االتفاقية؛ استشاري حول ما إذا كا
تطلب الجمعية إلى غرفة منازعات قاع البحار التابعة للمحكمة الدولية لقانون البحار إصدار رأي 
استشاري بشأنه وتؤجل التصويت على ذلك االقتراح إلى حين تلقي الرأي االستشاري الصادر عن 
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تلقي الرأي االستشاري قبل األسبوع األخير من الدورة التي طلب فيها، تقرر الغرفة. فإذا لم يتم 
 الجمعية متى تجتمع للتصويت على االقتراح المؤجل.

 160المادة 

 الصالحيات والوظائف

تعتبر الجمعية، بوصفها الهيئة الوحيدة للسلطة التي تتألف من جميع األعضاء؛ الهيئة العليا للسلطة  -1
لهيئات الرئيسية مسؤولة أمامها كما هو منصوص عليه بالتحديد في هذه االتفاقية؛ التي تكون بقية ا

ويكون للجمعية صالحية وضع السياسة العامة لألحكام ذات الصلة في هذه االتفاقية بشأن أي 
 مسألة أو أمر يقع ضمن اختصاص السلطة.

 وعالوة على ذلك؛ تكون صالحيات الجمعية ووظائفها: -2

 .161مجلس وفقا للمادة انتخاب أعضاء ال -أ

 انتخاب األمين العام من بين المرشحين الذين يقترحهم المجلس. -ب

 القيام؛ بناءا على توصية المجلس؛ بانتخاب أعضاء مجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام.  -ج

إنشاء الهيئات الفرعية التي تعتبرها الزمة لممارسة وظائفها وفقا لهذا الجزء. وتولي المراعاة  -د
ة في تشكيل هذه الهيئات لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل والمصالح الخاصة؛ وللحاجة إلى الواجب

 األمور التقنية ذات الصلة التي تعالجها هذه الهيئات. وأكفاء فيأعضاء مؤهلين 

تقدير مساهمات األعضاء في الميزانية اإلدارية للسلطة وفقا لجدول تقدير متفق عليه يوضع  -ه
لمستخدم للميزانية العادية لألمم المتحدة إلى أن يصبح للسلطة دخل كاف على أساس الجدول ا

 من مصادر أخرى لتغطية مصروفاتها اإلدارية.

قرار القواعد واألنظمة واإلجراءات المتعلقة بالتقاسم المنصف للفوائد المالية وغيرها  -1 -و دراسة وا 
لمدفوعات والمساهمات المقدمة من الفوائد االقتصادية المستمدة من األنشطة في المنطقة وبا

، بناءا على توصية المجلس؛ وواضعة في االعتبار الخاص مصالح 82عمال بالمادة 
واحتياجات الدول النامية والشعوب التي لم تنل االستقالل الكامل أو وضعا آخر من أوضاع 

ذا لم توافق الجمعية على توصيات  فيها من جديد أعادتها إليه للنظر  المجلس،الحكم الذاتي. وا 
 في ضوء اآلراء التي أعربت عنها الجمعية.
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قرار ما يعتمده المجلس مؤقتا؛ عمال بالفقرة الفرعية)س( " -3 ؛ 162من المادة  2" من الفقرة 2دراسة وا 
جراءاتها وأية تعديالت لها.وتتصل هذه القواعد واألنظمة واإلجراءات بالتنقيب  من قواعد السلطة وا 

في المنطقة؛ وباإلدارة المالية واإلدارة الداخلية للسلطة؛ وبناءا على توصية  واالستكشاف واالستغالل
 مجلس إدارة المؤسسة؛ بتحويل األموال من المؤسسة إلى السلطة.

البت في أمر التقاسم المنصف للفوائد المالية وغيرها من الفوائد االقتصادية المستمدة من  -ز
جراءاتها. األنشطة في المنطقة؛ بما يتماشى مع هذه  االتفاقية وقواعد السلطة وأنظمتها وا 

قرار الميزانية السنوية المقترحة للسلطة المقدمة من المجلس. -حـ  دراسة وا 
دراسة التقارير الدورية المقدمة من المجلس ومن المؤسسة والتقارير الخاصة المطلوبة من  -ط

 المجلس أو أية هيئة أخرى من هيئات السلطة.
جراء دراسات واتخاذ توصيات بغرض تعزيز التعاون الدولي فيما يتعلق الشروع في إ -ي

 باألنشطة في المنطقة وتشجيع التطوير التدريجي للقانون الدولي المتعلق بذلك وتدوينه.
النظر في المشاكل ذات الطابع العام المتصلة باألنشطة في المنطقة التي تواجه الدول  -ك

شاكل المتصلة باألنشطة في المنطقة التي تواجه دوال نتيجة النامية بوجه خاص؛ وكذلك في الم
 لموقعها الجغرافي؛ وال سيما الدول غير الساحلية والدول المتضررة جغرافيا.

القيام، بناءا على توصية المجلس الصادرة على أساس مشورة لجنة التخطيط االقتصادي؛  -ل
ساعدة على التكيف االقتصادي وفق بوضع نظام للتعويض أو باتخاذ غير ذلك من تدابير الم

 .151ما تنص عليه المادة 
 .185وقف ممارسة حقوق وامتيازات العضوية عمال بالمادة  -م
مناقشة أي مسألة أو أمر يقع ضمن اختصاص السلطة، واتخاذ المقررات المتعلقة بتحديد  -ن  

ورة محددة إلى هيئة معينة، الجهاز الذي يعالج أية مسألة أو أمر من هذا القبيل لم يعهد بها بص
 بما يتماشى مع توزيع الصالحيات والوظائف فيما بين هيئات السلطة.

 المجلس –القسم الفرعي جيم 
 161المادة 

 التكوين واإلجراءات والتصويت
 عضوا من أعضاء السلطة تنتخبهم الجمعية حسب الترتيب التالي:   36يتألف المجلس من   -1

األطراف التي تكون؛ خالل السنوات الخمس األخيرة التي تتوافر  أربعة أعضاء من بين الدول (أ)
في المائة من مجموع المستوردات العالمية  2إحصائيات بشأنها؛ أما قد استهلكت أكثر من 

من السلع األساسية المنتجة من فئات المعادن التي ستستخرج من المنطقة؛ على أن يكون 
( وكذلك أكبر دولة )االشتراكيةة أوربا الشرقية من بينها في أي حال دولة واحدة من منطق

 مستهلكة.
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أربعة أعضاء من بين الدول األطراف الثماني التي لها أكبر االستثمارات في التحضير  (ب)
لألنشطة في المنطقة وفي إجرائها؛ إما مباشرة أو عن طريق رعاياها، بما فيها دولة واحدة 

 كية(.)االشترا الشرقيةعلى األقل من منطقة أوربا 
من بين الدول األطراف التي تعتبر على أسا اإلنتاج في المناطق الواقعة تحت  أعضاءأربعة  (ج)

التي ستستخرج من المنطقة بما فيها على  المعادنواليتها؛ مصدرة رئيسية صافية لفئات 
 األقل دولتان ناميتان يكون لصادراتها من هذه المعادن تأثير كبير على اقتصاديهما.

وتشمل المصالح  .من بين الدول األطراف النامية التي تمثل مصالح خاصةستة أعضاء  (د)
الخاصة التي يتعين تمثيلها مصالح الدول ذات األعداد الكبيرة من السكان والدول غير 

رئيسية لهذه المعادن؛ وأقل الساحلية أو الدول المتضررة جغرافيا، والدول التي هي مستوردة 
 الدول نموا.

ينتخبون وفقا لمبدأ ضمان توزيع جغرافي عادل للمقاعد في المجلس ككل،  ثمانية عشر عضوا (ه)
ى األقل ينتخب بموجب هذه الفقرة لشريطة أن يكون لكل منطقة جغرافية عضو واحد ع

با و الفرعية. ولهذا الغرض، تكون المناطق الجغرافية هي آسيا، وأمريكا الالتينية، وأور 
 ية ودول أخرى.با الغربو (، وأور )االشتراكيةالشرقية 

 :1تضمن الجمعية في انتخاب أعضاء المجلس وفقا للفقرة   -2
أن تكون الدول الغير الساحلية والدول المتضررة جغرافيا ممثلة بدرجة تتناسب على حد  -أ

 معقول مع تمثيلها في الجمعية.
 أن تكون الدول الساحلية؛ وال سيما الدول النامية التي ال تتوافر فيها متطلبات الفقرات -ب

؛ ممثلة بدرجة تتناسب على حد معقول مع 1الفرعية )أ( أو )ب( أو )ج( أو )د( 
  تمثيلها في الجمعية.

أن يمثل كل مجموعة من الدول األطراف التي ستكون ممثلة في المجلس أولئك   -ج
 األعضاء الذين ترشحهم تلك المجموعة. إن هي رشحت أي عضو. 

عية؛ وينتخب كل عضو في المجلس ألربع سنوات. تجرى االنتخابات في الدورات العادية للجم -3
على أنه ينبغي؛ في أول انتخاب؛ أن تكون مدة نصف أعضاء كل مجموعة مشار إليها في الفقرة 

 ؛ سنتين.1
يجوز إعادة انتخاب أعضاء المجلس؛ ولكي ينبغي إيالء االعتبار الواجب الستحسان التناوب   -4

 في العضوية.

ر السلطة. ويعقد من االجتماعات ما تتطلبه أعمال السلطة؛ على يزاول المجلس أعماله في مق  -5
 أال تقل اجتماعاته عن ثالثة في العام.
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 تشكل أغلبية أعضاء المجلس نصابا قانونيا.  -6
 يكون لكل عضو في المجلس صوت واحد.  -7
 )أ( تتخذ المقررات المسائل اإلجرائية بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين والمصوتين. -8

المقررات في المسائل الموضوعية الناشئة عن األحكام التالية بأغلبية ثلثي األعضاء  )ب( تتخذ
الحاضرين والمصوتين شريطة أن تضم هذه األغلبية أغلبية أعضاء المجلس: الفقرات الفرعية )و( 

 .191، والمادة 162من المادة  2و)ز( و )ح( و )ط( و )ن( و )ع( و)ت( من الفقرة 
ت في المسائل الموضوعية الناشئة عن األحكام التالية بأغلبية ثالثة أرباع األعضاء )جـ( تتخذ المقررا

من المادة  1الحاضرين والمصوتين، شريطة أن تضم هذه األغلبية أغلبية أعضاء المجلس: الفقرة 
من  2؛ الفقرات الفرعية )أ( و )ب( و)ج( و)د( و )هـ( و )ل( و )ف( و )ق( و )ر( من الفقرة 162
ممثلة بدرجة تتناسب إلى حد معقول مع تمثيلها في  ،1، والفقرة الفرعية )ش( من الفقرة 162ة الماد

شريطة أال تكون األوامر الصادرة بموجب  162من المادة  2الجمعية. والفقرة الفرعية )ث( من الفقرة 
لفرعية )د( أدناه؛ يوما ما لم تتأيد بقرار يتخذ وفقا للفقرة ا 30تلك الفقرة الفرعية ملزمة ألكثر من 

 3؛ والفقرة 163من المادة  2؛ والفقرة 162من المادة  2والفقرات الفرعية )خ( و)ذ( و)ص( من الفقرة 
 من المرفق الرابع. 11المادة  ؛174من المادة 

)د( تتخذ المقررات في المسائل الموضوعية الناشئة عن األحكام التالية بتوافق اآلراء: الفقرتان 
 ، واعتماد التعديالت للجزء الحادي عشر.162من المادة  2( و )س( من الفقرة الفرعيتان )م

أي اعتراض رسمي.  )هـ( ألغراض الفقرات الفرعية )د( و)و(و)ز( يعني " توافق اآلراء" عدم إبداء
يوما من تقديم اقتراح إلى المجلس؛ يقرر الرئيس ما إذا كان سيوجد اعتراض رسمي  14وفي غضون 
ذا قرر الرئيس أنه سيوجد مثل هذا االعتراض؛ شكل وعقد، في غضون ثالثة على اعتماد  االقتراح. وا 

أيام من توصله إلى ذلك القرار، لجنة للتوفيق تتألف مما ال يزيد على تسعة من أعضاء من المجلس 
نة على وتعمل اللج اآلراء.برئاسته، بغية التوفيق بين الخالفات والخروج باقتراح يمكن اعتماده بتوافق 

ذا لم تتمكن اللجنة من  14وجه السرعة وتقديم تقريرها إلى المجلس في غضون  يوما من تشكيلها. وا 
األسباب التي تكمن وراء معارضة تبين في تقريرها  اآلراء؛التوصية باقتراح يمكن اعتماده بتوافق 

 االقتراح.
مجلس مخوال باتخاذها بموجب )و( تتخذ المقررات في المسائل غير المدرجة أعاله حالتي يكون ال

جراءاتها أو بموجب غيرها، عمال بالفقرات الفرعية من هذه الفقرة المحددة في  قواعد السلطة وأنظمتها وا 
ذا لم تكن محددة فيها، فعمال بالفقرة الفرعية من هذه الفقرة التي  القواعد واألنظمة واإلجراءات، وا 

 اء.يحددها المجلس مسبقا إذا أمكن بتوافق اآلر 
)ز( عندما ينشأ خالف حول ما إذا كانت مسألة ما تقع ضمن نطاق الفقرة الفرعية )أ(و )ب(و)ج(أو 
)د(، تعمل المسألة باعتبارها تقع ضمن نطاق الفقرة الفرعية التي تشترط أكبر األغلبيات أو توافق 
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حسب  اآلراء،و بتوافق اآلراء، حسبما تكون الحالة، ما لم يقرر المجلس غير ذلك باألغلبية المذكورة أ
 االقتضاء.

إجراء يجوز بموجبه لعضو في السلطة غير ممثل في المجلس أن يرسل ممثال يضع المجلس  -9
لحضور اجتماع للمجلس عندما يتقدم ذلك العضو بطلب بهذا الخصوص أو عندما تكون قيد نظر 

ي هذه المداوالت دون المجلس مسألة تمس ذلك العضو بشكل خاص. ويحق لهذا الممثل االشتراك ف
 أن يكون له حق التصويت.

 162المادة 
 الصالحيات والوظائف

المجلس هو الهيئة التنفيذية للسلطة؛ وتكون له الصالحية؛ وفقا لهذه االتفاقية والسياسات العامة   -1
التي تضعها الجمعية؛ لوضع السياسات المحددة التي ستنتهجها السلطة بشأن أية مسألة أو أمر يقع 

 ن اختصاص السلطة.ضم
 أن:وباإلضافة إلى ذلك، على المجلس   -2

يشرف على تنفيذ أحكام هذا الجزء المتعلقة بجميع المسائل واألمور التي تقع ضمن اختصاص  (أ)
 السلطة وينسقه؛ ويوجه نظر الجمعية إلى حاالت عدم االمتثال.

 يقترح على الجمعية قائمة بمرشحين لالنتخاب لمنصب األمين العام. (ب)
 ي مرشحين للجمعية النتخاب أعضاء مجلس إدارة المؤسسة ومديرها هذا العام.يزك  (ج)
الهيئات  والكفاءة،ينشئ؛ حسب االقتضاء؛ مع إيالء االعتبار الواجب لمتطلبات االقتصاد  (د)

في تكوين هذه  االهتمام؛الفرعية التي يعتبرها الزمة لممارسة وظائفه وفقا لهذا الجزء، وينصب 
لى الحاجة إلى أعضاء مؤهلين وأكفاء في األمور التقنية ذات الصلة التي الهيئات الفرعية؛ ع

تعالجها هذه الهيئات بشرط إيالء االعتبار الواجب لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل وللمصالح 
 الخاصة.

 يعتمد نظامه الداخلي بما في ذلك أسلوب اختيار رئيسه. (ه)
لدولية؛ نيابة عن السلطة وفي نطاق يدخل مع األمم المتحدة أو غيرها من المنظمات ا (و)

 اختصاصها؛ في اتفاقات تخضع لموافقة الجمعية.
 يدرس تقارير المؤسسة ويحيلها إلى الجمعية مع توصياته.  (ز)
 يقدم إلى الجمعية تقارير سنوية وما قد تطلبه الجمعية من تقارير خاصة. (ح)
 .170يصدر توجيهات إلى المؤسسة وفقا للمادة  (ط)
 من المرفق الثالث. 6ل وفقا للمادة يوافق على خطط العم (ي)

يوما من تقديم اللجنة القانونية والتقنية لهذه  60ويتخذ المجلس إجراء بشأن كل خطة عمل في غضون 
 الخطة إليه في إحدى دوراته وفقا لإلجراءات التالية:
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أعضائه إذا أوصت اللجنة بالموافقة على خطة عمل؛ اعتبر المجلس موافقا عليها إذا لم يقدم أحد  -1
للشروط الواردة في  يوما اعتراضا خطيا محددا يدعي فيه عدم االمتثال 14إلى الرئيس في غضون 

ذا وجد اعتراض ينطبق  6المادة  ( ـجراء التوفيق المبين في الفقرة الفرعية )هإمن المرفق الثالث. وا 
وفيق؛ اعتبر المجلس قائما عند انتهاء إجراء الت. فإذا ظل االعتراض 161من المادة  8من الفقرة 

فيما بين أعضائه موافقا على خطة العمل ما لم يعمد المجلس إلى عدم الموافقة عليها بتوافق اآلراء 
 باستثناء أية دولة أو دول قدمت الطلب أو زكت مقدم الطلب.

إذا أوصت اللجنة بعدم الموافقة على خطة عمل أو لم تقدم توصية بشأنها؛ جاز للمجلس أن يوافق   -2
ى خطة العمل بأغلبية ثالثة أرباع األعضاء الحاضرين المصوتين؛ شريطة أن تضم هذه األغلبية عل

 أغلبية األعضاء المشتركين في الدورة.
من المرفق الرابع مطبقا، مع  12)ك( يوافق على خطط العمل المقدمة من المؤسسة وفقا للمادة     

 ة في الفقرة الفرعية )ي(.مراعاة ما يقضيه اختالف الحال، اإلجراءات المبين
ولقواعد السلطة وأنظمتها  153من المادة  4)ل( يمارس رقابة على األنشطة في المنطقة وفقا للفقرة 

جراءاتها.  وا 
وفقا للفقرة الفرعية)ح(  والمناسبة؛)م( يتخذ؛ بناءا على توصية لجنة التخطيط االقتصادي، التدابير الالزمة 

 ية من اآلثار االقتصادية الضارة المحددة فيها.؛ لتوفير الحما150من المادة 
من أجل  االقتصادي)ن( يقدم توصيات إلى الجمعية؛ على أساس المشورة التي يتلقاها من لجنة التخطيط 

إنشاء نظام للتعويض أو غير ذلك من تدابير المساعدة على التكيف االقتصادي كما تنص عليه 
 .151من المادة  10الفقرة 

جراءات بشأن االقتسام العادل للفوائد المالية وغيرها من الفوائد  يوصي -1)س(  الجمعية بقواعد وأنظمة وا 
؛ 82االقتصادية المستمدة من األنشطة في المنطقة والمدفوعات والمساهمات المقدمة عمال بالمادة 

الل التام واضعا في االعتبار الخاص مصالح واحتياجات الدول النامية والشعوب التي لم تنل االستق
 آخر من أوضاع الحكم الذاتي. أو وضعا

جراءاتها وأية تعديالت لها؛ ويطبقها بصورة مؤقتة ريثما تقرها  -2 يعتمد قواعد السلطة وأنظمتها وا 
الجمعية؛ مراعيا توصيات اللجنة القانونية والتقنية أو أي هيئة معنية تابعة له. وتتصل هذه القواعد 

قيب واالستكشاف واالستغالل في المنطقة وباإلدارة المالية واإلدارة الداخلية واألنظمة واإلجراءات بالتن
جراءات الستكشاف واستغالل العقيدات المؤلفة  وأنظمةللسلطة. وتعطى األولوية العتماد قواعد  وا 

من عدة معادن. ويتم اعتماد القواعد واألنظمة واإلجراءات المتعلقة باستكشاف واستغالل أي مورد 
عقيدات المؤلفة من عدة معادن خالل ثالث سنوات من تاريخ الطلب الذي يقدمه إلى السلطة غير ال

أي من أعضائها في هذا الصدد. وتظل جميع القواعد واألنظمة واإلجراءات نافذة المفعول على 
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أساس مؤقت حتى تقرها الجمعية أو إلى أن يعد لها المجلس في ضوء أية آراء تعرب عنها 
 الجمعية.

يستعرض تحصيل جميع المدفوعات التي يتعين أن تدفعها السلطة أو تتسلمها بصدد العمليات التي  -ع
 تجرى عمال بهذا الجزء.

من المرفق الثالث؛  7يختار من بين المتقدمين بطلبات للحصول على أذونات اإلنتاج، عمال بالمادة  -ف
 حيث يتطلب ذلك الحكم القيام بهذا االختيار.

 انية السنوية المقترحة للسلطة إلى الجمعية إلقرارها.يقدم الميز  -ص
يقدم توصيات إلى الجمعية فيما يتعلق بالسياسات حول أي مسألة أو أمر يقع ضمن اختصاص  -ق

 السلطة.
 .185يقدم توصيات إلى الجمعية بشأن ممارسة حقوق وامتيازات العضوية عمال بالمادة  -ر
 م غرفة منازعات قاع البحار في حاالت عدم االمتثال.يقيم الدعوى نيابة عن السلطة أما -ش

يخطر الجمعية؛ على أثر صدور قرار عن غرفة منازعات قاع البحار في الدعوى المقامة بموجب  -ت
 الفقرة الفرعية )ش(، ويتقدم بأية توصيات قد يراها مناسبة بشأن التدابير التي يتعين اتخاذها.

يجوز أن تشمل إيقاف العمليات أو تعديلها؛ من أجل منع إلحاق يصدر أوامر في حاالت الطوارئ؛  -ث
 ضرر خطير بالبيئة البحرية ينجم عن األنشطة في المنطقة.

يرفض الموافقة على استغالل قطاعات من قبل المتعاقدين أو المؤسسة في الحاالت التي تتوافر فيها  -خـ
 أدلة قوية تبين وجود إلحاق ضرر وجسيم بالبيئة البحرية.

 ينشئ هيئة فرعية لوضع مشروع القواعد واألنظمة واإلجراءات المالية المتعلقة بما يلي: -ذ
 .175إلى  171اإلدارة المالية وفقا للمواد من  -1
من  17من المادة  1وللفقرة الفرعية )ج( من الفقرة  13والترتيبات المالية وفقا للمادة  -2

 المرفق الثالث.
ة جهاز مفتشين واإلشراف عليه يقوم بتفقد األنشطة في المنطقة لتقرير ينشئ اآلليات المناسبة إلدار  -ض

جراءاتها؛ وألحكام وشروط أي عقد مع  ما إذا كان يجرى االمتثال لهذا الجزء ولقواعد السلطة وأنظمتها وا 
 السلطة.
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 163المادة 
 هيئات المجلس

 تنشأ بهذا؛ الهيئتان التاليتان التابعتان للمجلس: -1
 يط االقتصادي.لجنة التخط -أ

 اللجنة القانونية والتقنية.  -ب
عضو، ينتخبهم المجلس من بين المرشحين الذين تسميهم الدول  15تتكون كل لجنة من  -2

زيادة عدد أعضاء أي من  ذلك،األطراف. غير أن للمجلس أن يقرر، إذا دعت الضرورة إلى 
 .اللجنتين مع إيالء االعتبار الواجب لمتطلبات االقتصاد والكفاءة

يجب أن تتوافر في أعضاء أي من اللجنتين المؤهالت المناسبة في مجال اختصاص تلك  -3
اللجنة. وتسمي الدول األطراف مرشحين على أعلى مستويات الكفاءة والنزاهة من ذوي المؤهالت 

 في الميادين ذات الصلة ضمانا لممارسة اللجنتين لوظائفهما على نحو فعال.
يولى االعتبار الواجب إلى الحاجة إلى التوزيع الجغرافي العادل  عند انتخاب أعضاء اللجنتين -4

 وتمثيل المصالح الخاصة.
ال يجوز ألي دولة طرف أن ترشح أكثر من شخص واحد لنفس اللجنة؛ وال ينتخب أي شخص  -5

 لعضوية أكثر من لجنة واحدة.
 هم لفترة أخرى.يشغل أعضاء أي من اللجنتين مناصبهم لفترة خمس سنوات، ويجوز إعادة انتخاب -6
عن العمل أو استقالته قبل انتهاء فترته؛ ينتخب المجلس في حالة وفاة عضو في لجنة أو عجزه  -7

عضوا ينتمي إلى نفس المنطقة الجغرافية أو يمثل نفس مجال المصلحة ليشغل المنصب لما 
 تبقى من فترة سلفه.

واالستغالل في الكتشاف ال يكون ألعضاء اللجنتين أية مصلحة مالية في أي نشاط يتصل با -8
 يفشوا؛المنطقة. وعليهم؛ رهنا بمراعاة مسؤولياتهم في اللجنتين اللتين يشغلون مناصب فيهما؛ أال 

حتى بعد انتهاء وظائفهم؛ أية أسرار صناعية؛ أو بيانات تكون محل ملكية وتنقل إلى السلطة 
صل إلى علمهم بحكم وظائفهم من المرفق الثالث؛ أو أية معلومات سرية أخرى ت 14وفقا للمادة 
 في السلطة.

رشادات. -9  تمارس كل لجنة وظائفها وفقا لما يعتمده المجلس من مبادئ توجيهية وا 

تضع كل لجنة القواعد واألنظمة الالزمة لحسن اضطالعها بوظائفها وتعرضها على المجلس  -10
 إلقرارها.

جراءاتها إجراءات اتخاذ القرار  -11 ات في اللجنتين. وتشفع تحدد قواعد السلطة وأنظمتها وا 
 التوصيات المقدمة إلى المجلس، حيثما كان ذلك ضروريا، بموجز الختالف اآلراء في اللجنة.
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تزاول كل لجنة أعمالها عادة في مقر السلطة؛ وتعقد من االجتماعات ما تطلبه حسن  -12
 ممارستها لوظائفها.

ناسبا؛ مع لجنة أخرى أو مع لكل لجنة في ممارستها لوظائفها أن تتشاور؛ حيثما يكون ذلك م -13
المتخصصة؛ أو مع أية منظمة دولية  أية هيئة متخصصة من هيئات األمم المتحدة أو وكاالتها

 يكون لها اختصاص في موضوع هذا التشاور.
 164المادة 

 لجنة التخطيط االقتصادي
ذات الصلة  يجب أن تتوفر في أعضاء لجنة التخطيط االقتصادي المؤهالت المناسبة مثل المؤهالت -1

بمجاالت التعدين أو بإدارة أنشطة الموارد المعدنية أو بالتجارية الدولية أو باالقتصاد الدولي. ويسعى 
المجلس إلى ضمان أن تنعكس في تكوين اللجنة جميع المؤهالت المناسبة. وتضم اللجنة عضوين 

تي ستستخرج من المنطقة على األقل من الدول النامية التي يكون لصادراتها من فئات المعادن ال
 تأثير كبير على اقتصادها.

 على اللجنة أن:  -2
تقترح؛ بناءا على طلب المجلس؛ تدابير لتنفيذ المقررات المتصلة باألنشطة في المنطقة  (أ)

 والمتخذة وفقا لهذه االتفاقية.
تستعرض اتجاهات عرض وطلب وأسعار المعادن التي قد تستخرج من المنطقة والعوامل  (ب)

واضعة في االعتبار مصالح كل من البلدان المستورة والبلدان  ي هذه العناصر؛ف ؤثرةالم
 المصدرة على السواء، وبشكل خاص مصالح الدول النامية بينها.

تدرس أية حالة يحتمل أن تؤدي إلى اآلثار الضارة المشار إليها في الفقرة الفرعية )ح( من  (ج)
طراف نظر اللجنة إليها؛ وتقدم التوصيات ؛ تستدعي الدولة الطرف أو الدول األ150المادة 

 المناسبة إلى المجلس.
من المادة  10كما هو منصوص عليه في الفقرة  الجمعية؛تقترح على المجلس ليقدم إلى  (د)

؛ نظاما للتعويض أو غير ذلك من تدابير المساعدة على التكيف االقتصادي للدول 151
نشطة في المنطقة. وتقدم الجنة إلى المجلس النامية التي تعاني من أثار ضارة ناجمة عن األ

التوصيات الالزمة لتطبيق النظام أو التدابير األخرى حسبما تعتمده الجمعية في حاالت 
 محددة.
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 165المادة 
 اللجنة القانونية والتقنية

 يجب أن تتوفر في أعضاء اللجنة القانونية والتقنية المؤهالت المناسبة مثل المؤهالت ذات الصلة -1
باستكشاف الموارد المعدنية واستغاللها وتجهيزها؛ أو علم المحيطات؛ أو حماية البيئة البحرية؛ أو 
المسائل االقتصادية أو القانونية المتعلقة باستخراج المعادن من المحيطات وغيرها من ميادين الخبرة 

اللجنة جميع  الفنية المتصلة بهذه المواضيع. ويسعى المجلس إلى ضمان أن تنعكس في تكوين
 المؤهالت المناسبة.

 على اللجنة أن: -2
 تتقدم؛ بناءا على طلب المجلس؛ بتوصيات بشأن ممارسة وظائف السلطة. -أ

؛ وتقدم 153من المادة  3تستعرض خطط العمل الرسمية المكتوبة لألنشطة في المنطقة وفقا للفقرة  -ب
ى األسباب المبينة في المرفق الثالث التوصيات المناسبة إلى المجلس. وتبنى اللجنة توصياتها فقط عل

 وتقدم تقريرا كامال عنها إلى المجلس.
تشرف؛ بناءا على طلب المجلس، على األنشطة في المنطقة؛ أو مع أية دولة أو دول معينة وترفع   -ج

 تقريرا إلى المجلس.
 تعد تقديرات لآلثار البيئية التي تترتب نعلى األنشطة في المنطقة. -د
ى المجلس بشأن حماية البيئة البحرية؛ مع مراعاة اآلراء التي يدلي بها خبراء تتقدم بتوصيات إل -ه

 معترف بهم في هذا الميدان.
؛ 162من المادة  2تضع القواعد واألنظمة واإلجراءات المشار إليها في الفقرة الفرعية)س( من الفقرة   -و

ك تقديرات اآلثار البيئية التي وتقدمها إلى المجلس؛ مع مراعاة جميع العوامل ذات الصلة؛ بما في ذل
 تترتب على األنشطة في المنطقة.

تبقى هذه القواعد واألنظمة واإلجراءات قيد االستعراض وتوصي المجلس من وقت إلى آخر بما تراه   -ز
 الزما أو مستصوبا من تعديالت لها.

يب علمية معترف تتقدم بتوصيات إلى المجلس بشأن برنامج للرصد ليراقب ويقي ويقيم ويحلل، بأسال  -ح
على تلوث البيئة البحرية الناجم عن األنشطة بها، وعلى أساس منتظم، المخاطر أو اآلثار المترتبة 

 في المنطقة؛ وتضمن األنظمة القائمة واالمتثال لها؛ وتنسق تنفيذ برنامج الرصد الذي يقره المجلس.
وفقا لهذا الجزء  عات قاع البحارالدعاوى نيابة عن السلطة أمام غرفة مناز  بإقامةتوصي المجلس   -ط

 .187والمرفقات ذات الصلة، واضعة في االعتبار بصورة خاصة المادة 
تتقدم بتوصيات إلى المجلس فيما يتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها عند صدور قرار غرفة منازعات  -ي

 قاع البحار في دعوى أقيمت وفقا للفقرة الفرعية )ط(.
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بإصدار أوامر في حاالت الطوارئ يجوز أن تشمل إيقاف العمليات أو تتقدم بتوصيات إلى المجلس  -ك
تعديلها؛ لمنع إلحاق ضرر خطير بالبيئة البحرية ينجم عن األنشطة في المنطقة. ويعطى المجلس 

 األولوية للنظر في هذه التوصيات.
أو المؤسسة تتقدم بتوصيات إلى المجلس بعدم الموافقة على استغالل قطاعات من قبل المتعاقدين   -ل

 في الحاالت التي تتوافر فيها أدلة قوية تبين وجود خطر إلحاق ضرر بالبيئة البحرية.
تتقدم بتوصيات إلى المجلس فيما يتعلق بإدارة جهاز مفتشين واإلشراف عليه يقوم بتفقد األنشطة في   -م

جراءاتها وألحكام  المنطقة لتقرير ما إذا كان يجري االمتثال لهذا الجزء ولقواعد السلطة وأنظمتها وا 
 وشروط أي عقد مع السلطة.

 7إلى  2تحسب الحد األعلى لإلنتاج وتصدر أذونات اإلنتاج نيابة عن السلطة عمال بالفقرات من   -ن
؛ وذلك بعد قيام المجلس بأي اختيار ضروري من بين المتقدمين بطلبات للحصول 151من المادة 

 رفق الثالث.من الم 7عمال بالمادة على أذونات اإلنتاج 
يرافق أعضاء اللجنة، بناءا على طلب أي دولة طرف أو أي طرف معني آخر، ممثل تلك الدولة  -3

 الطرف أو الطرف اآلخر المعني، عند قيامهم بوظائف اإلشراف والتفتيش.
 األمانة –القسم الفرعي دال 

 166المادة 
 األمانة

 تتطلبه السلطة. جهاز الموظفين الذي قدتتألف السلطة من أمين عام ومن   -1
تنتخب الجمعية األمين العام ألربع سنوات من بين المرشحين الذين يقترحهم المجلس؛ ويجوز   -2

 إعادة انتخابه.
يكون األمين العام الموظف اإلداري األعلى في لسلطة؛ ويعمل بهذه الصفة في جميع اجتماعات   -3

إلدارية األخرى ما قد تعهد إليه الجمعية والمجلس وأية هيئة فرعية أخرى؛ ويؤدي من الوظائف ا
 هذه الهيئات.

 يقدم األمين العام تقريرا سنويا إلى الجمعية عن أعمال السلطة.  -4
 167المادة 

 جهاز موظفي السلطة
يتألف جهاز موظفي السلطة من العلميين والتقنيين المؤهلين وغيرهم من الذين يتطلبهم أداء الوظائف  -1

 اإلدارية للسلطة.
األول في اختيار الموظفين واستخدامهم وفي تحديد شروط خدمتهم ضرورة تأمين  االعتباريكون  -2

أعلى مستويات الكفاءة والمقدرة والنزاهة. وفي نطاق هذا االعتبار؛ تولي المراعاة الواجبة ألهمية 
 اختيار الموظفين على أساس أوسع نطاق جغرافي ممكن.
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شروط التي يتم بموجبها تعيينهم ومكافأتهم متفقة مع يعين األمين العام الموظفين، وتكون األحكام وال -3
جراءاتها.  قواعد السلطة وأنظمتها وا 

 168المادة 
 الطابع الدولي لألمانة

على األمين العام والموظفين في أدائهم لواجباتهم أن ال يلتمسوا أو يتلقوا تعليمات من أي حكومة أو  -1
عن أي تصرف ال يتفق مع كونهم  من أي مصدر آخر خارج عن السلطة. وعليهم االمتناع

موظفين دوليين مسؤولين أمام السلطة وحدها. وتتعهد كل دولة طرف بأن تحترم الطابع الدولي 
ر عليهم في أدائهم لمسؤولياتهم. المحض لمسؤوليات األمين العام والموظفين وبأن ال تحاول التأثي
محكمة اإلدارية المناسبة كما هو ويحال أي انتهاك للمسؤوليات من قبل أحد الموظفين إلى ال

جراءاتها.  منصوص عليه في قواعد السلطة وأنظمتها وا 
ال يكون لألمين العام والموظفين أي مصلحة مالية في أي نشاط يتصل باالستكشاف واالستغالل   -2

في المنطقة. وعليهم، مع مراعاة مسؤولياتهم أمام السلطة؛ أن يفشوا حتى بعد انتهاء مهامهم أية 
 ار صناعية؛ أو بيانات تكون محل ملكية أخرى تصل إلى علمهم بحكم خدمتهم في السلطة.أسر 

، على السلطة، بناءا على 2عند وقوع انتهاكات من أحد موظفي السلطة اللتزاماته المبينة في الفقرة  -3
طلب دولة طرف تتأثر بهذا االنتهاك أو شخص طبيعي أو اعتباري تزكيه دولة طرف كما تنص 

ويتأثر بهذا االنتهاك، أن ترفع دعوى  153من المادة  2ك الفقرة الفرعية )ب( من الفقرة على ذل
جراءاتها. وعلى األمين العام أن  ضد الموظف إلى المحكمة مسماة في قواعد السلطة وأنظمتها وا 

 يفصل الموظف المعني، إذا أوصت المحكمة بذلك. 
جراءاتها ما ي  -4  لزم من األحكام لتنفيذ هذه المادة.تتضمن قواعد السلطة وأنظمتها وا 

 169المادة 
 التشاور والتعاون مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية

ترتيبات مناسبة ؛ في األمور الداخلة في اختصاص السلطة؛ يضع األمين العام بموافقة المجلس  -1
المجلس االقتصادي للتشاور مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية التي يعترف بها 

 واالجتماعي لألمم المتحدة.
أن تسمي ممثلين لحضور  1يجوز ألي منظمة يتفق معها األمين العام على ترتيب بموجب الفقرة   -2

. وتوضع إجراءات للوقوف اجتماعات هيئات السلطة بصفة مراقبين وفقا للنظام الداخلي لهذه الهيئات
 سبة.على آراء هذه المنظمات في الحاالت المنا

يجوز لألمين العام أن يوزع على الدول األطراف التقارير المكتوبة التي تقدمها المنظمات غير   -3
بشأن المواضيع التي يكون لها فيها اختصاص محدد والتي  1الحكومية المشار غليها في الفقرة 

 تتصل بعمل السلطة.
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 المؤسسة -القسم الفرعي هاء
 170المادة 

التي تقوم باألنشطة في المنطقة بصورة مباشرة؛ عمال بالفقرة الفرعية)أ(  المؤسسة هي هيئة السلطة  -1
 ؛ كما تقوم بنقل المعادن المستخرجة من المنطقة وتجهيزها وتسويقها. 153من المادة  2من الفقرة 

يكون للمؤسسة؛ ضمن إطار الشخصية القانونية الدولية للسلطة؛ األهلية القانونية التي ينص عليها   -2
األساسي المبين في المرفق الرابع. وتتصرف السلطة وفقا لهذه االتفاقية وقواعد السلطة  النظام

جراءاتها وكذلك للسياسة العامة التي تضعها الجمعية؛ وتكون خاضعة لتوجيهات المجلس  وأنظمتها وا 
  ورقابته.

 يكون مكان العمل الرئيسي للمؤسسة في مقر السلطة.  -3

من المرفق الرابع، بما تحتاج إليه من  11والمادة  173من المادة  2تزود المؤسسة؛ وفقا للفقرة   -4
وغيرها من  144األموال ألداء وظائفها، وتتلقى من التكنولوجيا ما هو منصوص عليه في المادة 

 األحكام ذات الصلة في هذه االتفاقية.

 الترتيبات المالية للسلطة –القسم الفرعي واو 
 171المادة 

 أموال السلطة
 لف أموال السلطة مما يلي:تتأ

من المادة  2المساهمات المقدرة التي يدفعها أعضاء السلطة وفقا للفقرة الفرعية )هـ( من الفقرة  -أ
160. 

 من المرفق الثالث؛ بصدد األنشطة في المنطقة. 13واألموال التي تتلقاها السلطة؛ عمال بالمادة   -ب
 المرفق الرابع.من  10واألموال المحولة من المؤسسة وفقا للمادة  -ج
؛ توصي بمصادرة لجنة التخطيط 151من المادة  10والمدفوعات إلى صندوق تعويض، وفقا للفقرة  -د

 االقتصادي.
 172المادة 

 الميزانية السنوية للسلطة
وينظر المجلس في الميزانية  .المجلسيضع األمين العام الميزانية السنوية المقترحة للسلطة ويقدمها إلى 

رحة ويقدمها إلى الجمعية مشفوعة بأية توصيات بشأنها. وتنظر الجمعية في الميزانية السنوية السنوية المقت
 .160من المادة  2المقترحة وتقرها وفقا للفقرة الفرعية )ح( من الفقرة 
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 173المادة 
 مصروفات السلطة

لمواجهة في حساب خاص  171تدفع المساهمات المشار إليها في الفقرة الفرعية )أ( من المادة  -1
المصروفات اإلدارية للسلطة إلى أن تصبح لدى السلطة أموال كافية من مصادر أخرى لتغطية هذه 

 المصروفات.
تستخدم أموال السلطة أوال في تسديد المصروفات اإلدارية وفيما عدا المساهمات المقدرة المشار إليها  -2

في األموال المتبقية بعد سداد المصروفات  ؛ يجوز التصرف171في الفقرة الفرعية )أ( من المادة 
 اإلدارية؛ في عدة وجوه؛ منها 

 .160من المادة  2والفقرة الفرعية )ز( من الفقرة  140 تقاسمها وفقا للمادة -أ
 .170من المادة  4استخدامها في تزويد المؤسسة باألموال وفقا للفقرة  -ب
 2، والفقرة الفرعية )ل( من الفقرة 151لمادة من ا 10استخدامها لتعويض الدول النامية وفقا للفقرة   -ج

 .160منم المادة 
 174المادة 

 صالحية السلطة في االقتراض
 يكون للسلطة صالحية اقتراض األموال. -1
حدود  160من المادة  2تضع الجمعية في النظام المعتمد عمال بالفقرة الفرعية )و( من الفقرة   -2

 صالحية السلطة في االقتراض.
 س صالحية السلطة في االقتراض.يمارس المجل -3
 ال تكون الدول األطراف مسؤولة عن ديون السلطة.  -4

 175المادة 
 المراجعة السنوية للحسابات

تراجع سنويا سجالت ودفاتر وحسابات السلطة بما في ذلك بياناتها المالية السنوية؛ من قبل مراجع 
 حسابات مستقل تعينه الجمعية.

 القانوني واالمتيازات والحصاناتالمركز  –القسم الفرعي زاي 
 176المادة 

 المركز القانوني
تكون للسلطة شخصية قانونية دولية ويكون لها من األهلية القانونية ما يلزم لممارسة وظائفها وتحقيق 

 مقاصدها.
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 177المادة 
 االمتيازات والحصانات

االمتيازات والحصانات المبينة في تمكينا للسلطة من ممارسة وظائفها؛ تتمتع في إقليم كل دولة طرف ب
من  13هذا القسم الفرعي. وتكون االمتيازات والحصانات المتعلقة بالمؤسسة هي تلك المبينة في المادة 

 المرفق الرابع.
 178المادة 

 الحصانات من اإلجراءات القانونية
قدر تنازل السلطة صراحة تتمتع السلطة وممتلكاتها وموجوداتها بالحصانة من اإلجراءات القانونية إال ب

 عن هذه الحصانة في حالة معينة.
 179المادة 

 الحصانة من التفتيش أو من أي صور القسر
تتمتع السلطة وموجوداتها؛ أينما وجدت وأيا كان حائزها؛ بالحصانة من التفتيش أو االستيالء أو المصادرة 

 تنفيذي أو تشريعي. أو نزع الملكية أو أي صورة أخرى من صور القسر بواسطة إجراء
 180المادة 

 اإلعفاء من القيود والتنظيمات والرقابة وتأجيل دفع الديون
تكون ممتلكات السلطة وموجوداتها معفاة من القيود والتنظيمات والرقابة وتأجيل دفع الديون؛ أيا كانت 

 طبيعتها.
 181المادة 

 محفوظات السلطة واتصاالتها الرسمية
 لطة؛ أينما وجدت؛ مصونة.تكون حرمة محفوظات الس -1
ال توضع البيانات التي هي محل ملكية؛ واألسرار الصناعية أو المعلومات المماثلة؛ وسجالت  -2

 الموظفين؛ في محفوظات تكون مفتوحة الطالع الجمهور.
تمنح كل دولة طرف السلطة؛ فيما يتعلق باتصاالتها الرسمية، معاملة ال تقل حظوة عن المعاملة   -3

 تلك الدولة للمنظمات الدولية األخرى. التي تمنحها
 182المادة 

 امتيازات وحصانات بعض األشخاص المرتبطين بالسلطة
يتمتع ممثلو الدول األطراف الذين يحضرون اجتماعات الجمعية أو المجلس أو الهيئات الجمعية أو 

 المجلس واألمين العام للسلطة وموظفوها؛ في إقليم كل دولة طرف:
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؛ إال إلجراءات القانونية فيما يتعلق باألعمال التي يقومون بها ممارسة لوظائفهمبالحصانة من ا -أ
بقدر تنازل الدولة التي يمثلونها أو السلطة؛ حسب االقتضاء؛ صراحة عن هذه الحصانة في 

 حالة معينة.
ذا لم يكونوا من مواطني تلك الدولة الطرف؛ بنفس اإلعفاءات من قيود الهجرة ومتطلبات  -ب وا 

األجانب والتزامات الخدمة الوطنية، وبنفس التسهيالت فيما يتعلق بقيود الصرف وبنفس  تسجيل
المعاملة فيما يتعلق بتسهيالت السفر التي تمنحها تلك الدولة لذوي المستويات المماثلة من 

 ممثلي وموظفي ومستخدمي الدول األطراف األخرى.
 183المادة 

 األعباء من الضرائب والرسوم الجمركية
تكون السلطة؛ داخل نطاق أنشطتها الرسمية؛ كما تكون موجوداتها وممتلكاتها ودخلها وعملياتها  -1

معفاة من جميع الضرائب المباشرة؛ وتكون السلع  وصفقاتها المرخص بها بموجب هذه االتفاقية؛
ب المستوردة أو المصدرة لالستخدام الرسمي للسلطة معفاة من جميع الرسوم الجمركية. وال تطال

 السلطة باإلعفاء من الضرائب التي ال تعدو كونها تحصل مقابل خدمات مقدمة.
إذا قامت السلطة أو من ينوب عنها بشراء سلع أو خدمات ذات قيمة كبيرة وضرورية لألنشطة  -2

الرسمية للسلطة وكان ثمن هذه السلع أو الخدمات يتضمن ضرائب أو رسوما تقوم الدول األطراف؛ 
مليا؛ باتخاذ التدابير المناسبة لمنح اإلعفاء من هذه الضرائب أو الرسوم أو اتخاذ في حدود الممكن ع

بموجب إعفاء منصوص عليه في هذه المادة  المشتراتما يلزم لردها. وال تباع السلع المستوردة أو 
 أو بالشروط المتفق عليها مع تلك الدولة الطرف.

لطة من مرتبات أو مكافآت أو أي شكل آخر ال تفرض الدول األطراف ضرائب على ما تدفعه الس -3
من المدفوعات إلى األمين العام للسلطة وموظفيها وكذلك إلى الخبراء الذين يؤدون مهمات للسلطة؛ 

 ممن ليسوا من رعايا تلك الدول.
 وفق ممارسة حقوق وامتيازات األعضاء –القسم الفرعي حاء 

 184المادة 
 وقف ممارسة حق التصويت

لة الطرف المتأخرة عن سداد مساهماتها المالية للسلطة أي صوت إذا كان مبلغ ما تأخرت ال يكون للدو 
عن دفعه يساوي مبلغ المساهمات المستحقة عليها عن السنتين الكاملتين السابقتين أو يزيد عليه وللجمعية 

عن إرادة  مع ذلك أن تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن عدم الدفع يرجع إلى ظروف خارجة
 العضو.
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 185المادة 
 وقف حقوق امتيازات العضوية

يجوز للجمعية، بناءا على توصية المجلس، أن توقف ممارسة حقوق امتيازات عضوية دولة طرف  -1
 تنتهك بصورة جسيمة ومتكررة أحكام هذا الجزء.

ا قد انتهكت حتى تجد غرفة منازعات قاع البحار أن دولة طرف 1ال يتخذ أي أجزاء بموجب الفقرة   -2
 بصورة جسيمة ومتكررة أحكام هذا الجزء.

 تسوية المنازعات واآلراء االستشارية -5الفرع 
 186المادة 

 غرفة منازعات قاع البحار التابعة للمحكمة الدولية لقانون البحار
مس والجزء الخا الفرعيخضع إنشاء غرفة منازعات قاع البحار والطريقة التي تمارس بها واليتها؛ لهذا 

 عشر والمرفق السادس.
 187المادة 

 والية غرفة منازعات قاع البحار
يكون لغرفة منازعات قاع البحار والية بموجب هذا الجزء والمرفقات المتصلة به في الفئات التالية من 

 المنازعات المتعلقة باألنشطة في المنطقة.
 والمرفقات المتصلة به.هذا الجزء  المنازعات بين الدول األطراف بشأن تفسير أو تطبيق (أ)
 المنازعات بين دولة طرف والسلطة بشأن: (ب)
أعمال أو امتناعات للسلطة أو لدولة طرف يدعي أنها انتهاك لهذا الجزء أو للمرفقات المتصلة به أو  -1

جراءاتها المعتمدة وفقا لها.  لقواعد السلطة وأنظمتها وا 
 ستعمال السلطات.أو أعمال للسلطة يدعي أنها تجاوز لواليتها أو إساءة ال -2

)ج( المنازعات بين أطراف في عقد ما؛ سواء كانت دوال أطرافا؛ أو كانت السلطة أو المؤسسة، أو 
مؤسسات حكومية أو أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين من المشار إليها في الفقرة الفرعية)ب( من 

 :يما يل، بشأن 153من المادة  2الفقرة 
 الموضوع أو خطة عمل._ تفسير أو تطبيق عقد ذي صلة ب1
_ أو أعمال أو امتناعات لطرف في العقد تتعلق باألنشطة في المنطقة وموجهة نحو الطرف 2

 المشروعة. بمصالحهاآلخر أو تؤثر مباشرة 
)د( المنازعات بين السلطة ومتعاقد محتمل تكون قد زكته دولة كما هو منصوص عليه في الفقرة 

 6؛ على النحو الواجب بالشروط المشار إليها في الفقرة 153دة من الما 2الفرعية )ب( من الفقرة 
من المرفق الثالث، بشأن رفض التعاقد أو بشأن مسألة قانونية  13من المادة  2والفقرة  4من المادة 

 تنشأ خالل التفاوض على العقد.
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كيه )هـ( المنازعات من السلطة ودولة طرف أو مؤسسة حكومية أو شخص طبيعي أو اعتباري تز 
، ويدعي 153من المادة  2دولة طرف كما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية )ب( من الفقرة 
 من المرفق الثالث. 22فيها أن مسؤولية تقع على السلطة كما هو منصوص عليه في المادة 

 )و( أي نزاع آخر ينص صراحة في هذه االتفاقية على والية الغرفة بشأنه.
 188المادة 

عات إلى غرفة خاصة في المحكمة الدولية لقانون البحار أو إلى غرفة مخصصة تابعة إحالة المناز 
 التحكيم التجاري الملزم لغرفة منازعات قاع البحار أو إلى

 :187تجوز إحالة المنازعات بين الدول األطراف المشار إليها في الفقرة الفرعية )أ( من المادة   -1
خاصة في المحكمة مخصصة تابعة لقانون البحار  بناءا على طلب أطراف النزاع؛ إلى غرفة (أ)

 المرفق السادس. من 17و 15تشكل وفقا للمادتين 
أو بناءا على طلب أي طرف في النزاع، إلى غرفة مخصصة تابعة لغرفة منازعات قاع البحار  (ب)

 من المرفق السادس. 36تشكل وفقا للمادة 
" من 1المشار إليها في الفقرة الفرعية)ج( ")أ( تحال المنازعات المتعلقة بتفسير عقد أو تطبيقه   -2

؛ بناءا على طلب أي طرف في النزاع؛ إلى التحكيم التجاري الملزم، ما لم يتفق 187المادة 
األطراف على غير ذلك وال يكون لمحكمة التحكيم التجاري التي يحال إليها النزاع اختصاص 

ن ينطوي النزاع كذلك على مسألة تتعلق الفصل في أية مسألة تتعلق بتفسير هذه االتفاقية. وحي
الجزء الحادي عشر والمرفقات المتصلة به؛ فيما يتعلق باألنشطة في المنطقة؛ تحال تلك  بتفسير

 المسألة إلى غرفة منازعات قاع البحار إلصدار قرار بشأنها.
ا على أي تحكيم من هذا النوع أو في أثنائه، سواء بناءإذا قررت محكمة التحكيم؛ عند بدء  (ب)

طلب أي طرف في النزاع أو من تلقاء نفسها، أن قرارها يتوقف على قرار صادر عن غرفة 
تحيل هذه المسألة إلى غرفة منازعات قاع منازعات قاع البحار؛ كان على محكمة التحكيم أن 

البحار إلصدار ذلك القرار. وتشرع محكمة التحكيم بعدها في إصدار حكمها على نحو يتفق 
 رفة منازعات قاع البحار. مع قرار غ

)ج( إذا لم يوجد في العقد حكم بشأن إجراء التحكيم الذي يجب أن يطبق في هذا النزاع؛ يجري 
التحكيم وفقا لقواعد التحكيم للجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي أو ما قد تمليه قواعد السلطة 

جراءاتها من قواعد تحكيم أخرى؛ ما لم   يتفق أطراف النزاع على غير ذلك.وأنظمتها وا 
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 189المادة 
 حدود الوالية بشأن مقررات السلطة

ال تكون لغرفة منازعات قاع البحار والية بشأن ممارسة السلطة لصالحيتها التقديرية وفقا لهذا الجزء؛ 
فة ، ليس لغر 191وليس لها في أي حال أن تحل تقديرها محل تقدير السلطة، ودون اإلخالل بالمادة 

، أن تبدي رأيا بشأن مسألة ما إذا كان أي 178منازعات قاع البحار، في ممارستها واليتها عمال بالمادة 
جراءاتها مطابقا لهذه االتفاقية؛ وال أن تعلن بطالن أي من هذه القواعد أو  من قواعد السلطة وأنظمتها وا 

في اإلدعاءات بأن تطبيق أي من األنظمة أو اإلجراءات. وتقتصر واليتها في هذا الصدد على البت 
جراءاتها في الحاالت الفردية يتعارض مع االلتزامات التعاقدية ألطراف النزاع أو  قواعد السلطة وأنظمتها وا 
التزاماتهم بموجب هذه االتفاقية؛ واالدعاءات المتعلقة بتجاوز الوالية أو إساءة استعمال السلطات؛ وكذلك 

رار أو غيرها من التعويضات التي تقدم إلى الطرف المعني نتيجة عدم مطالب التعويض المالي عن األض
 تقيد الطرف اآلخر بالتزاماته التعاقدية أو التزاماته بموجب هذه االتفاقية.

 190المادة 
 اشتراك الدول األطراف المزكية في الدعوى وحضورها لها

؛ يتم إخطار 187ي المادة عندما يكون شخص طبيعي أو اعتباري طرفا في أي نزاع مشار إليه ف -1
 الدولة الطرف المزكية بذلك؛ ويكون لها حق االشتراك في الدعوى بتقديم بيانات كتابية أو شفوية.

إذا رفعت دعوى ضد دولة طرف من قبل شخص طبيعي أو اعتباري تزكيه دولة طرف أخرى في  -2
مدعى عليها أن تطلب إلى ، جاز للدولة ال187نزاع مشار إليه في الفقرة الفرعية )ج( من المادة 

الدولة المزكية لذلك الشخص أن تحضر دعوى نيابة عن ذلك الشخص. وفي حالة عدم حضور 
الدولة المزكية يجوز للدولة المدعي عليها أن تتخذ الترتيبات لكي تكون ممثلة بشخص اعتباري من 

 رعاياها.
 191المادة 

 اآلراء االستشارية
عندما تطلب إليها الجمعية أو المجلس ذلك، آراء استشارية في المسائل تصدر غرفة منازعات قاع البحار 

 القانونية التي تنشأ داخل نطاق أنشطتها. وتصدر هذه اآلراء االستشارية بصورة مستعجلة.
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 الملحق الثاني
 االتفاق التنفيذي

 األمم المتحدة الجمعية العامة.
 األعمال.من جدول  36 الدورة الثامنة واألربعين، البند

اتفاق بشأن تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة  – 48/263
 1982ديسمبر  10في 

إذ تحدوها الرغبة في تحقيق المشاركة العالمية في اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار  إن الجمعية العامة،
ا بعد باسم "االتفاقية"(، وفي تشجيع التمثيل المناسب في إليها فيم )يشار 10/12/1982المؤرخة في 

 المؤسسات التي أنشئت بموجبها،
إذ تعيد تأكيد أن منطقة قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها، الموجودة خارج حدود الوالية الوطنية 

 نية.منطقة، هي تراث مشترك لإلنساإليها فيما بعد باسم " المنطقة"( فضال عن موارد ال )يشار
إليها فيما بعد باسم  )يشارإذ تشير إلى أن االتفاقية أنشأت، في جزئها الحادي عشر واألحكام ذات الصلة 

 " الجزء الحادي عشر"(، نظاما للمنطقة ومواردها،
إذ تحيط علما بالتقرير النهائي المؤقت الموحد للجنة التحضيرية للسلطة الدولية لقاع البحار وللمحكمة 

 ون البحار.الدولية لقان
ذ تشير إلى قرارها   بشأن قانون البحار. 9/12/1993المؤرخ في  48/28وا 

ذ تسلم بأن التغييرات السياسية واالقتصادية الحاصلة، ومنها بخاصة تزايد االعتماد على مبادئ السوق،  وا 
 قد استوجبت إعادة تقييم بعض جوانب النظام الخاص بالمنطقة ومواردها.

ذ تالحظ مبادرة ا لتشجيع قيام حوار يرمي إلى تحقيق المشاركة  1990ألمين العام التي بدأت في عام وا 
 العالمية في االتفاقية.

ذ ترحب بتقرير األمين العام عن نتائج المشاورات غير الرسمية   التي أجراها.وا 
ذ ترى أن خير وسيلة لبلوغ هدف المشاركة العالمية في االتفاقية هي اعتماد اتفاق بشأن تن فيذ الجزء وا 

 الحادي عشر.
ذ تسلم بالحاجة إلى إفساح المجال لتطبيق مثل هذا االتفاق بصفة مؤقتة من تاريخ بدء نفاذ االتفاقية في  وا 

16/11/1994. 
 تعرب عن تقديرها لألمين العام لتقريره عن المشاورات غير الرسمية. -1
 .10/12/1982ر المؤرخة في تعيد تأكيد الطابع الموحد التفاقية األمم المتحدة لقانون البحا -2
المؤرخة في  تعتمد االتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار -3

 إليه فيما بعد باسم " االتفاق"( المرفق نصه بهذا القرار. )يشار 12/1982/ 10
 بوصفهما صكا واحدا.تؤكد أنه يتعين تفسير االتفاق وتطبيقه مشفوعا بالجزء الحادي عشر  -4
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أو إقرارها رسميا أو االنضمام إليها في المستقبل يشكل أيضا قبوال تعتبر أن التصديق على االتفاقية  -5
لاللتزام باالتفاق وانه ال يجوز ألي دولة أو كيان أن يثبت قبوله االلتزام باالتفاق ما لم يكن قد أثبت 

 لتزام باالتفاقية.قبل ذلك، أو ما لم يثبت في الوقت ذاته قبوله اال
تطلب من الدول التي تقبل اعتماد االتفاق أن تمتنع عن القيام بأي عمل من شأنه أن يفسد موضوعه  -6

 والغرض منه.
 :16/11/1994تعرب عن ارتياحها لبدء نفاذ االتفاقية في  -7
ن مرفق م 1من الفرع  14تقرر تمويل المصروفات اإلدارية للسلطة الدولية لقاع البحار وفقا للفقرة  -8

 االتفاق:
تطلب إلى األمين العام أن يحيل على الفور نسخا معتمدة من االتفاق إلى الدول والكيانات المشار  -9

منه، بغية تسهيل المشاركة العالمية في االتفاقية واالتفاق، وأن يوجه انتباهها إلى  3إليها في المادة 
 االتفاق: من 5و 4المادتين 

 منه: 3أن يفتح فورا باب التوقيع على االتفاق وفقا للمادة تطلب أيضا إلى األمين العام  -10
من االتفاق على أن تقبل تطبيقه بصفة  3تحث جميع الدول والكيانات المشار إليها في المادة  -11

 مؤقتة في أقرب موعد ممكن:
تحث أيضا جميع الدول والكيانات التي لم تنظر بعد في أمر اتخاذ جميع اإلجراءات المناسبة  -12

ق على االتفاقية أو إقرارها رسميا أو االنضمام إليها على أن تفعل ذلك في أقرب موعد ممكن للتصدي
 من أجل ضمان المشاركة العالمية في االتفاقية:

الدولية لقانون البحار أن تأخذ بنود االتفاق في االعتبار عند تطلب إلى اللجنة التحضيرية للسلطة  -13
 وضع تقريرها النهائي.

 العامة الجلسة
101 

 1994جوان  28
 المرفق

 10اتفاق بشأن تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة في 
 1982ديسمبر 

 إن الدول األطراف في هذا االتفاق
 1982/ 10/12إذ تسلم بالمساهمة الهامة التفاقية األمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة في  
 "( في صون السلم وتحقيق العدالة والتقدم لشعوب العالم جمعاء.االتفاقيةما بعد باسم " إليها في )يشار

ذ تعيد تأكيد أن منطقة قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الوالية الوطنية    )يشاروا 
 إليها فيما بعد باسم" المنطقة"( فضال عن موارد المنطقة هي تراث مشترك للبشرية.
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ذ ت  ضع في اعتبارها أهمية االتفاقية في حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، والقلق المتزايد وا 
 بشأن البيئة العالمية.

وقد نظرت في تقرير األمين العام لألمم المتحدة عن نتائج المشاورات غير الرسمية فيما بين  
ائل المتصلة بالجزء الحادي بشأن المس 1994إلى عام  1990الدول، التي عقدت في الفترة من عام 
 إليها فيما بعد باسم " الجزء الحادي عشر"(. )يشارعشر واألحكام ذات الصلة من االتفاقية 

ذ تالحظ التغييرات السياسية واالقتصادية التي تؤثر على تنفيذ الجزء الحادي عشر، بما في ذلك   وا 
 إتباع نهج ذات توجه سوقي.

 ة العالمية في االتفاقية.ورغبة منها في تيسير المشارك 
ذ ترى أن إبرام اتفاق بتنفيذ الجزء الحادي عشر هو خير وسيلة لبلوغ ذلك الهدف.         وا 

 يلي:  قد اتفقت على ما
 1المادة 

 تنفيذ الجزء الحادي عشر
 تتعهد الدول األطراف في هذا االتفاق بأن تنفذ الجزء الحادي عشر وفقا لهذا االتفاق. -1
 ا االتفاق جزءا ال يتجزأ منه.يشكل مرفق هذ -2

 2المادة 
 العالقة بين هذا االتفاق والجزء الحادي عشر

يجري تفسير وتطبيق أحكام هذا االتفاق والجزء الحادي عشر مشفوعين أحدهما باألخر بوصفهما  -1
صكا واحدا. وفي حال وجود أي تضارب بين هذا االتفاق والجزء الحادي عشر تكون العبرة بأحكام 

 تفاق.هذا اال
 من االتفاقية على هذا االتفاق نفس انطباقها على االتفاقية. 319إلى  309تنطبق المواد  -2

 3المادة 
 التوقيع

يبقى الباب مفتوحا في مقر األمم المتحدة للتوقيع على هذا االتفاق من جانب الدول والكيانات المشار إليها 
شهـرا من تاريخ  12من االتفاقية وذلك لفترة  305في الفقرة )أ( و )ج( و )د( و )هـ( و )و( من المادة 

 اعتماده.
 4المادة 

 قبول االلتزام
بعد اعتماد هذا االتفاق يشكل كل صك للتصديق على االتفاقية أو إلقرارها رسميا أو لالنضمام إليها  -1

 قبوال أيضا لاللتزام بهذا االتفاق.
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تفاق ما لم يكن قبل أثبت قبل ذلك. أو ما لم ال يجوز ألي دولة أو كيان إثبات قبوله االلتزام بهذا اال -2
 يثبت في الوقت ذاته، قبوله االلتزام باالتفاقية.

 اإلعراب عن قبول االلتزام بهذا االتفاق عن طريق: 3يجوز ألي دولة أو كيان تشير إليه المادة  -3
 أو.، 5الرسمي أو اإلجراء المبين في المادة التوقيع مع عدم خضوعه للتصديق أو اإلقرار  (أ)
 اإلقرار الرسمي:أو.أو على أن يعقبه التصديق  الرسمي،التوقيع مع خضوعه للتصديق أو اإلقرار  (ب)
 : أو.5 التوقيع مع خضوعه لإلجراء المبين في المادة (ج)
 االنضمام. (د)
 305)و( من المادة  1يتعين أن يكون اإلقرار الرسمي من جانب الكيانات المشار إليها في الفقرة  -4

 ا مع المرفق التاسع لالتفاقية.من االتفاقية متفق
 تودع وثائق التصديق أو اإلقرار الرسمي أو االنضمام لدى األمين العام لألمم المتحدة. -5

 5المادة 
 اإلجراء المبسط

كل دولة أو كيان أودع قبل تاريخ اعتماد هذا االتفاق صكا للتصديق على االتفاقية أو إلقرارها رسميا  -1
)ج( يعتبر أنه أثبت قبوله االلتزام  3وقع على هذا االتفاق وفقا للفقرة  أو االنضمام إليها. ويكون قد

شهرا من تاريخ اعتماده، ما لم تقم تلك الدولة أو ذلك الكيان بإشعار الوديع  12بهذا االتفاق بعد 
 كتابة قبل ذلك بعدم الرغبة في االستفادة من اإلجراء المبسط المبين في هذه المادة.

)ب( 3هذا اإلشعار يتبع في إثبات قبول االلتزام بهذا االتفاق ما تقضي به الفقرة  في حال توجيه مثل -2
 .4 من المادة

 6المادة 
 بدء النفاذ

دولة قد أثبتت فيه قبولها االلتزام وفقا  40يوما من التاريخ الذي تكون  30يبدأ نفاذ هذا االتفاق بعد  -1
دول على األقل من الدول المشار إليها في ، على أن يكون من بين هذه الدول سبعة 5و 4للمادتين 

إليها فيما بعد باسم "  )يشار)أ( من القرار الثاني لمؤتمر األمم المتحدة الثالث لقانون البحار 1الفقرة 
ذا استوفيت وأن تكون خمس من تلك الدول على األقل من الدول الغربية النمو (.القرار الثاني" . وا 

 .16/11/1994، يبدأ نفاذ يوم 1994نوفمبر  16هذه الشروط لبدء النفاذ قبل 
، 1بالنسبة لكل دولة أو كيان يثبت قبول االلتزام بهذا االتفاق بعد استيفاء الشروط المبينة في الفقرة  -2

 يبدأ نفاذ هذا االتفاق في اليوم الثالثين التالي لتاريخ إثبات هذه الدولة أو هذا الكيان قبول االلتزام.
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 7المادة 
 المؤقت التطبيق

ولم يبدأ هذا االتفاق نيجري تطبيقه بصفة مؤقتة ريثما يبدأ نفاذه من  16/11/1994إذا حل يوم  -1
 جانب:

الدول التي قبلت اعتماده في الجمعية العامة لألمم المتحدة باستثناء أي دولة من هذه الدول تشعر  (أ)
ما بأنها لن إما بأنها لن تطبق االتفاق على هذا ال 16/11/1994الوديع كتابة قبل  نحو وا 

 تقبل هذا التطبيق إال بعد القيام في وقت الحق بالتوقيع أو بتوجيه إشعار كتابي.
الدول والكيانات التي توقع على هذا االتفاق، باستثناء نأي من تلك الدول والكيانات يشعر  (ب)

 الوديع كتابة وقت التوقيع بأنه لن يطبق االتفاق على هذا النحو.
 كتابة.لتي تقبل تطبيقه بصفة مؤقتة بإشعار الوديع بذلك الدول والكيانات ا (ج)
 الدول التي تنضم إلى هذا االتفاق. (د)

تطبق كل هذه الدول والكيانات هذا االتفاق بصفة مؤقتة وفقا لقوانينها وأنظمتها الوطنية أو الداخلية،  -2
 إذا كان الحقا.بالقبول أو االنضمام  أو من تاريخ التوقيع أو اإلشعار ،16/11/1994اعتبارا من 

ينتهي التطبيق المؤقت لهذا االتفاق بحلول تاريخ بدء نفاذه وفي كل األحوال ينتهي التطبيق المؤقت  -3
والقاضي  6من المادة  1ا لم يستوف في ذلك التاريخ الشرط الوارد في الفقرة إذ 16/11/1994يوم 

أن تكون خمس منها على األقل  بقبول االلتزام بهذا االتفاق من جانب ما ال يقل عن سبع دول )يجب
 "أ" من القرار الثاني.1دوال متقدمة النمو( من الدول المشار إليها في الفقرة 
 8المادة 

 الدول األطراف
ألغراض هذا االتفاق يراد بمصطلح " الدول األطراف" الدول التي قبلت االلتزام بهذا االتفاق والتي  -1

 يكون هذا االتفاق نافذا بالنسبة لها.
طبق هذا االتفاق مع مراعاة ما يقتضيه اختالف الحال، على الكيانات المشار إليها في الفقرة ين  -2

من االتفاق والتي تصبح أطرافا في هذا االتفاق وفقا  305)ج( و )د( و )هـ( و)و( من المادة 1
للشروط ذات الصلة بكل منها، وضمن هذا النطاق يشير مصطلح " الدول األطراف" إلى تلك 

 نات.الكيا
 9المادة 
 الوديع

 .لوديع لهذا االتفاقيكون األمين العام لألمم المتحدة هو ا
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 10 المادة
 النصوص ذات الحجية

يودع أصل هذا االتفاق، الذي تتساوى نصوصه باللغات اإلسبانية واالنجليزية والروسية والصينية 
 والعربية والفرنسية في الحجية، لدى األمين العام لألمم المتحدة.

ثباتا لذلك، قام المفوضون  المخولون حسب األصول، بتوقيع هذا االتفاق حرر في نيويورك  أدناه،وا 
 .1994في هذا العام............... من شهر جوان عام 

 المرفــــق
 التكاليف التالية تتحملها الدول األطراف والترتيبات المؤسسية -1الفرع

فيما بعد باسم " السلطة"( هي المنظمة التي تقوم الدول إليها  )يشارالسلطة الدولية لقاع البحار  -1
األطراف في االتفاقية عن طريقها، وفقا لنظام المنطقة المنشأ في الجزء الحادي عشر وهذا االتفاق، 

وتكون صالحيات ووظائف بتنظيم ومراقبة األنشطة في المنطقة خاصة بغية إدارة موارد المنطقة. 
إياها االتفاقية صراحة، ويكون للسلطة من الصالحيات العارضة، السلطة هي تلك التي تمنحها 

المنسجمة مع االتفاقية ما تنطوي عليه ضمنا ممارسة تلك الصالحيات والوظائف وما هو الزم 
 لممارستها فيما يتعلق باألنشطة في المنطقة.

كل ما يجري إنشاؤه  للتقليل إلى أدنى حد من التكاليف التي تتحملها الدول األطراف، يتعين أن يكون -2
 وينطبق هذامن أجهزة ومن هيئات فرعية بموجب االتفاقية وهذا االتفاق فعاال من حيث التكاليف، 

 المبدأ أيضا على تواتر االجتماعات ومدتها وتحديد مواعيدها.
 تنشأ األجهزة والهيئات الفرعية للسلطة وتمارس أعمالها على مراحل، مع مراعاة االحتياجات الوظيفية -3

والهيئات الفرعية المعنية، لكي ينهض كل منها بمسؤولياته على الوجه الفعال في مختلف لألجهزة 
 مراحل تطور األنشطة في المنطقة.

تضطلع الجمعية والمجلس واألمانة واللجنة القانونية والتقنية واللجنة المالية بالمرحلة األولى من  -4
اللجنة القانونية والتقنية بوظائف لجنة التخطيط وظائف السلطة لدى بدء نفاذ االتفاقية. وتقوم 
 على أول خطة عمل لالستغالل.لحين الموافقة  أواالقتصادي إلى أن يقرر المجلس ما يخالف ذلك 

تركز السلطة على ما يلي في الفترة ما بين بدء نفاذ االتفاقية والموافقة على أول خطة عمل  -5
 لالستغالل:

 عمل لالستكشاف وفقا للجزء الحادي عشر وهذا االتفاق: دراسة طلبات الموافقة على خطط (أ)
تنفيذ قرارات اللجنة التحضيرية للسلطة الدولية لقاع البحار وللمحكمة الدولية لقانون البحار)   (ب)

يشار إليها فيما بعد باسم" اللجنة التحضيرية"( المتصلة بالمستثمرين الرواد المسجلين ودولهم 
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 13من االتفاقية والفقرة  308من المادة  5والتزاماتهم وفقا للفقرة الموثقة، بما في ذلك حقوقهم 
 من القرار الثاني:

 رصد االمتثال لخطط العمل الخاصة باالستكشاف الموافق عليها في شكل عقود: (ج)
رصد واستعراض االتجاهات والتطورات المتصلة بأنشطة التعدين في قاع البحار العميق، بما في  (د)

 م ألحوال السوق العالمية للمعادن واتجاهاتها واحتماالتها:ذلك إجراء تحليل منتظ
دراسة األثر الممكن إلنتاج المعادن من المنطقة على اقتصادات الدول النامية المنتجة لتلك (ه)

المعادن من مصادر برية التي يحتمل أن تكون األشد تأثرا، بغية التخفيف إلى أقصى حد من 
ى التكيف االقتصادي الالزم، على أن تأخذ في االعتبار المصاعب التي تواجهها ومساعدتها عل

 األعمال التي تنجزها اللجنة التحضيرية في هذا الشأن:
اعتماد القواعد واألنظمة واإلجراءات الالزمة لمزاولة األنشطة في جميع مراحل تطورها. ورغم ما  (و)

لالتفاقية، يتعين أن من المرفق الثالث  17( )ب( و )ج( من المادة 2تنص عليه أحكام الفقرة)
اإلجراءات في االعتبار بنود هذا االتفاق، وطول أمد التأخير و  تأخذ مثل تلك القواعد واألنظمة

 في التعدين التجاري في قاع البحار العميق والسرعة المحتملة لألنشطة في المنطقة:
جراءات تتضمن المعايير المطبقة لحماية البيئة البحر  (ز)  ية والحفاظ عليها:اعتماد قواعد وأنظمة وا 
تعزيز وتشجيع إجراء البحث العلمي البحري فيها يتعلق باألنشطة في المنطقة وجمع ونش نتائج   (ح)

ذلك البحث والتحليل، متى توفرت، مع إيالء اهتمام خاص للبحث المتصل باألثر البيئي 
 لألنشطة المضطلع بها في المنطقة:

وجيا البحرية التي تتصل باألنشطة في المنطقة، اكتساب المعارف العلمية ورصد تطورات التكنول (ط)
 عليها: والحفاظوبخاصة التكنولوجيا المتصلة بحماية البيئة البحرية 

 فيما يتصل بالتنقيب واالستكشاف: تقييم البيانات المتاحة (ي)
جراءات لالستغالل، بما في ذلك ما تعلق منها بحماية  (ك) القيام في حينه بوضع قواعد وأنظمة وا 

 حرية والحفاظ عليها.البيئة الب
)أ( ينظر المجلس في طلب الموافقة على خطة عمل لالستكشاف عقب تلقي توصية بشأن الطلب  -6

من اللجنة القانونية والتقنية، ويتبع في دراسة الطلب الذي يقدم للموافقة على خطة عمل لالستكشاف 
 اق، ومع مراعاة ما يلي:ما تقضي به أحكام االتفاقية، بما في ذلك مرفقها الثالث، وهذا االتف

، كل خطة عمل لالستكشاف تقدم باسم دولة أو كيان، أو أي عنصر لذلك الكيان، من الدول 1،
، من القرار الثاني ال يكون مستثمرا رائدا مسجال، ويكون 3، أو ،2)أ( ،1والكيانات المشار إليها في الفقرة 

االتفاقية أو باسم خلفه في المصلحة، تعتبر  قد اضطلع فعال بأنشطة كبيرة في المنطقة قبل بدء نفاذ
مستوفية للشروط المالية والتقنية الالزمة للموافقة على خطة عمل إذا وثقت الدولة أو الدول المزكية أن 

مليونا من دوالرات الواليات المتحدة في أنشطة للبحث  30مقدم الطلب قد أنفق مبلغا يعادل ما ال يقل عن 
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في المائة من ذلك المبلغ في تحديد موقع المنطقة  10ق ما ال يقل عن نسبة واالستكشاف، وأنه أنف
المشار إليها في خطة العمل ومسحها وتقييمها. ويوافق المجلس على خطة العمل في شكل عقد إذا كانت 
جراءات اعتمدت عمال بها. وتفسر أحكام  مستوفية في غير ذلك لمقتضيات االتفاقية وألية قواعد وأنظمة وا 

 من هذا المرفق ويجري تطبيقها وفقا لذلك: 3من الفرع  11لفقرة ا
 )أ( من القرار الثاني، يجوز لمستثمر رائد مسجل أن يطلب8 بالرغم مما تنص عليه أحكام الفقرة ،2،

شهرا من بدء نفاذ االتفاقية ويجب أن تتألف خطة  36الموافقة على خطة عمل لالستكشاف في غضون 
كشاف من الوثائق والتقارير وسائر البيانات المقدمة إلى اللجنة التحضيرية قبل العمل الخاصة باالست

التسجيل وبعده على السواء وأن تكون مصحوبة بشهادة امتثال، على هيئة تقرير يبين وقائع حالة الوفاء 
رار الثاني، )أ( من الق11بااللتزامات المقررة في نظام المستثمرين الرواد، اللجنة التحضيرية وفقا للفقرة 

ويعتبر أن خطة العمل التي من هذا القبيل قد حازت الموافقة ويجب أن تكون خطة العمل الموافق عليها 
على هذا النحو في شكل عقد يبرم بين السلطة والمستثمر الرائد المسجل وفقا للجزء الحادي عشر ولهذا 

)أ( من 7تحدة الذي يدفع عمال بالفقرة من دوالرات الواليات الم 250000االتفاق ويعتبر الرسم البالغ 
من هذا المرفق.  وتفسر  8من الفرع  3القرار الثاني هو الرسم المتعلق بمرحلة االستكشاف عمال بالفقرة 

 من هذا المرفق ويجري تطبيقها وفقا لذلك: 3من الفرع  11الفقرة 
لة أو كيان، أو أي عضو لذلك ، وفقا لمبدأ عدم التمييز، يتعين أن يتضمن العقد الذي يبرم مع دو 3،

، ترتيبات تكون مماثلة للترتيبات المتفق 1 (،من الدول والكيانات المشار إليها في الفقرة الفرعية)أ الكيان،
ذا منحت 2عليها مع أي مستثمر رائد مسجل مشار إليه في الفقرة الفرعية)أ(، ، وليس أقل منها مزايا. وا 

أو أي عنصر لتلك الكيانات المشار إليها في الفقرة و الكيانات ترتيبات أكثر مزايا ألي من الدول أ
مزايا فيما يتعلق بالحقوق وااللتزامات  ، على المجلس أن يضع ترتيبات مماثلة وليس أقل1الفرعية)أ(،

، على أال تمس هذه الترتيبات 2المقررة للمستثمرين الرواد المسجلين المشار إليهم في الفقرة الفرعية)أ(،
 السلطة أو تضر بها:مصالح 

، يجوز أن تكون الدول المزكية لطلب متعلق بخطة عمل حسب األحكام الواردة في الفقرة الفرعية 4،
أو دولة عضوا في  7، دولة طرفا أو دولة تطبق هذا االتفاق بصفة مؤقتة وفقا للمادة 2، أو ،1)أ(،

 :12السلطة بصفة مؤقتة وفقا للفقرة 
 ،4القرار الثاني ويجري تطبيقا وفقا للفقرة الفرعية )أ(،)ج( من 8، تفسر الفقرة 5،

 من االتفاقية. 153من المادة  3)ب( تكون الموافقة على خطة عمل لالستكشاف وفقا للفقرة 
يتعين أن يكون طلب الموافقة على خطة عمل مصحوبا بتقدير لآلثار البيئية التي يحتمل أن تنجم  -7

األساس البيئية وفقا امج لدراسات األوقيانوغرافية ودراسات خطوط عن األنشطة المقترحة وبوصف لبرن
 للقواعد واألنظمة واإلجراءات التي تعتمدها السلطة.
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الطلب الذي يقدم للموافقة على خطة عمل لالستكشاف تجري دراسته وفقا لإلجراءات المبينة في الفقرة  -8
 ،.2، أو ،1( ،)أ6من هذا المرفق، مع خضوع ذلك للفقرة  3من الفرع  11
مدة خطة عمل لالستكشاف، على سنة ولدى انقضاء  15يوافق على خطة عمل لالستكشاف لفترة -9

المتعاقد أن يقدم طلبا بشأن خطة عمل لالستغالل ما لم يكن المتعاقد قد قام بذلك بالفعل أو حصل على 
تمديدات لفترات ال يتجاوز تمديد لخطة العمل الخاصة باالستكشاف ويجوز للمتعاقدين طلب مثل هذه ال

كل منها خمس سنوات ويوافق على هذه التمديدات إذا كان المتعاقد قد بذل عن حسن نية جهودا لالمتثال 
لمقتضيات خطة العمل ولكنه لم يتمكن ألسباب خارجة عن إرادة المتعاقد من إكمال األعمال التحضيرية 

 حوال االقتصادية السائدة االنتقال إلى مرحلة االستغالل.الالزمة إلى مرحلة االستغالل أو إذا لم تبرر األ
من المرفق الثالث لالتفاقية يجب أن يتم في صدد  8تعيين منطقة محجوزة للسلطة وفقا للمادة -10

الموافقة على طلب بشأن خطة عمل لالستكشاف أو الموافقة على طلب بشأن خطة عمل لالستكشاف 
 واالستغالل.

، تنتهي صالحية أية خطة عمل لالستكشاف موافق عليها 9عليه أحكام الفقرةبالرغم مما تنص  -11
وتكون مزكاة من دولة واحدة على األقل تقوم بتطبيق هذا االتفاق بصفة مؤقتة، إذا توقفت هذه الدولة عن 

 أو لم تصبح دولة طرفا. 12التطبيق المؤقت لهذا االتفاق ولم تصبح عضوا بصفة مؤقتة وفقا للفقرة 
من هذا االتفاق وتكون  3لدى بدء نفاذ هذا االتفاق يجوز للدول والكيانات المشار إليها في المادة  -12

وال يكون نافذ المفعول بالنسبة لها، أن تواصل العضوية في السلطة  7مطبقة له بصفة مؤقتة وفقا للمادة 
 -رات الفرعية التالية:بصفته مؤقتة ريثما يصبح نافا بالنسبة لتلك الدول والكيانات، وفقا للفق

، كان لتلك الدول والكيانات الحق في أن تواصل المشاركة في 16/11/1996)أ( إذا بدأ نفاذ االتفاق قبل 
السلطة كأعضاء مؤقتين لدى قيام مثل هذه الدولة أو هذا الكيان بإشعار وديع االتفاق بانعقاد نيته على 

أو لدى بدء نفاذ هذا  16/11/1996عضوية إما في المشاركة في السلطة كعضو مؤقت، وتنتهي تلك ال
االتفاق واالتفاقية بالنسبة لذلك العضو، أيهما أسبق. ويجوز للمجلس أن يقوم، بناءا على طلب الدولة 

لفترة أو فترات أخرى ال يزيد  16/11/1996 المعنية أو الكيان المعني، بتمديد تلك العضوية بعد
ن المجلس إلى أن الدولة المعنية أو الكيان المعني يبذل جهودا عن مجموعها على سنتين، على أن يطمئ

 حسن نية لالنضمام طرفا إلى االتفاق االتفاقية:
، يجوز لمثل هذه الدول والكيانات أن تطلب إلى 15/11/1996)ب( إذا بدأ نفاذ هذا االتفاق بعد 

أو فترات ال تمتد إلى ما يتجاوز لفترة  بصفة مؤقتةالمجلس الموافقة على مواصلة العضوية في السلطة 
، ويوافق المجلس على مثل هذه العضوية اعتبارا من تاريخ الطلب إذا اطمأن إلى أن 16/11/1998

 الدولة أو الكيان يبذل جهودا عن حسن نية لالنضمام طرفا إلى االتفاق واالتفاقية: 
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وفقا للفقرة الفرعية )أ( أو )ب( بنود )جـ( تطبق الدول والكيانات التي هي أعضاء في السلطة بصفة مؤقتة 
الجزء الحادي عشر وهذا االتفاق وفقا لقوانينها وأنظمتها الوطنية أو الداخلية ومخصصاتها السنوية 

 للميزانية وتكون لها نفس حقوق والتزامات األعضاء اآلخرين، بما في ذلك:
 االشتراكات المقررة: بالمساهمة في الميزانية اإلدارية للسلطة وفقا لجدول االلتزام-1
في تزكية طلب للموافقة على خطة عمل لالستكشاف وفي حالة الكيانات التي تكون عناصرها  الحق-2

أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين يحملون جنسية أكثر من دولة واحدة، ال يوافق على خطة عمل 
أو االعتباريين دوال الطبيعيين من أشخاصها  الكياناتلالستكشاف ما لم تكن جميع الدول التي تتألف تلك 

 أطرافا أو أعضاء بصفة مؤقتة:
، تنتهي صالحية خطة العمل الموافق عليها في شكل عقد 9 )د( بالرغم مما تنص عليه أحكام الفقرة

، من دولة كانت عضوا بصفة مؤقتة إذا توقفت 2لالستكشاف وتكون قد زكيت عمال بالفقرة الفرعية )ج(،
 تصبح الدولة أو الكيان دولة طرفا: مثل هذه العضوية ولم

)هـ( تنتهي العضوية المؤقتة لذلك العضو إذا تخلف عن دفع االشتراكات المقررة عليه أو تخلف على نحو 
 آخر عن الوفاء بالتزاماته وفقا لهذه الفقرة.

على أنها  من المرفق الثالث لالتفاقية إلى األداء غير المرضي 10اإلشارة الواردة في المادة  تفسر-13
تعني أن المتعاقد قد تخلف عن االمتثال لمقتضيات خطة عمل موافق عليها رغم توجيه السلطة للمتعاقد 

 كتابيا" أو تنبيهات كتابية بأن يمتثل لتلك المقتضيات". تنبيها
ا ميزانيتها الخاصة بها. وحتى نهاية السنة التي تلي السنة التي يبدأ خاللها نفاذ هذ تكون للسلطة -14

االتفاق تغطي المصروفات اإلدارية للسلطة عن طريق ميزانية األمم المتحدة. وتغطي المصروفات 
اإلدارية للسلطة بعد ذلك من اشتراكات تقرر على أعضائها، بمن فيهم أي أعضاء بصفة مؤقتة، وفقا 

تصبح لدى السلطة أن  من االتفاقية ولهذا االتفاق، إلى 173وللمادة  171للفقرة الفرعية)أ( من المادة 
 أخرى لتغطية تلك المصروفات وليس للسلطة أن تمارس الصالحية المشار إليهاأموال كافية من مصادر 

 من االتفاقية القتراض أموال لتمويل ميزانيتها اإلدارية. 174من المادة  1في الفقرة 
واعتماد قواعد وأنظمة من االتفاقية، بوضع  162من المادة  3)س(،  2تقوم السلطة وفقا للفقرة  -15

جراءات ال عن أية قواعد ضمن هذا المرفق ف 8و 7و 6و  5و  2على أساس المبادئ الواردة في الفرع  وا 
جراءاتوأنظمة  تكون الزمة لتيسير الموافقة على خطط عمل لالستكشاف أو االستغالل وفقا  إضافية وا 

 -للفقرات الفرعية التالية:
العملية كلما رأى أن هناك ضرورة لهذه القواعد أو األنظمة أو اإلجراءات  )أ( يجوز للمجلس أن يقوم بهذه

كلها أو ألي منها لمزاولة األنشطة في المنطقة. أو عندما يستقر لديه أن االستغالل التجاري أصبح وشيكا 
 أو بناءا على طلب دولة يعتزم أي من رعاياها أن يتقدم بطلب الموافقة على خطة عمل لالستغالل.
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)س( من 2المشار إليها في الفقرة الفرعية)أ( طلبا، يقوم المجلس وفقا للفقرة  ( إذا قدمت دولة من الدول)ب
من االتفاقية، بإكمال اعتماد مثل هذه القواعد واألنظمة واإلجراءات في غضون ستين يوم من  162المادة 

 ذلك الطلب:
المتصلة باالستغالل في غضون المدة  )ت( إذا لم يكن المجلس وضع القواعد واألنظمة واإلجراءات

، عليه رغم ذلك أن ينظر المقررة وكان البت في طلب للموافقة على خطة عمل لالستغالل ال زال معلقا
في خطة العمل المذكورة وأن يوافق عليها بصفة مؤقتة على أساس القواعد الواردة في االتفاقية والشروط 

 عن مبدأ التمييز فيما بين المتعاقدين.والمبادئ الواردة في هذا المرفق فضال 
جراءات وفقا للجزء الحادي عشر ولهذا  -16 تأخذ السلطة في اعتبارها لدى اعتمادها لقواعد وأنظمة وا 

جراءات وأية توصيات متعلقة  االتفاق ما يرد في تقارير وتوصيات اللجنة التحضيرية من مشاريع قواعد وا 
 بأحكام الجزء الحادي عشر.

من الجزء الحادي عشـر من االتفاقية ويجري تطبيقها  4األحكام ذات الصلة الواردة في الفرع  تفسر -17
 وفقا لهذا االتفاق.

 المؤسسة -2الفرع 
تؤدي أمانة السلطة وظائف المؤسسة إلى أن تبدأ العمل مستقلة عن األمانة ويعين األمين العام  -1

 شراف على أداء األمانة لهذه الوظائف.للسلطة من بين موظفي السلطة مديرا عاما مؤقتا لإل
 وتتكون هذه الوظائف مما يلي:

رصد واستعراض االتجاهات والتطورات بأنشطة التعدين في قاع البحار العميق بما في ذلك  (أ)
 التحليل المنتظم ألحوال السوق العالمية للمعادن وأسعار المعادن واتجاهاتها واحتماالتها:

لمي البحري فيما يتعلق باألنشطة في المنطقة مع إيالء اهتمام تقييم نتائج إجراء البحث الع (ب)
 خاص للبحث المتصل باألثر البيئي لألنشطة المضطلع بها نفي المنطقة:

 تقييم البيانات المتاحة فيما يتصل بأنشطة التنقيب واالستكشاف بما في ذلك معايير تلك األنشطة: (ج)
ة في المنطقة وبخاصة التكنولوجيا المتصلة تقييم التطورات التكنولوجية ذات الصلة باألنشط (د)

 بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها:
 تقييم المعلومات والبيانات المتصلة بالمناطق المحجوزة للسلطة:(ه)
 تقييم األساليب المتبعة في عمليات المشاريع المشتركة: (و)
 جمع المعلومات عن توافر القوى العاملة المدربة: (ز)
 التنظيمية إلدارة المؤسسة في مختلف مراحل عملياتها.دراسة خيارات السياسة  (ح)

تزاول المؤسسة عملياتها األولية للتعدين في قاع البحار العميق عن طريق المشاريع المشتركة. ولدى  -2
الموافقة على خطة عمل لالستغالل لكيان غير المؤسسة أو لدى المجلس لطلب بشأن تشغيل مشروع 

ذا كانت ع مليات المشروع المشترك مع المؤسسة متفقة مع المبادئ التجارية مشترك مع المؤسسة، وا 
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من االتفاقية ينص على مزاولة  170من المادة  2 السليمة. يصدر المجلس توجيها عمال بالفقرة
 العمل بصورة مستقلة على ذلك الوجه.

ي الفقرة ال يسري التزام الدول األطراف بتمويل موقع تعدين واحد للمؤسسة حسب المنصوص عليه ف -3
من المرفق الرابع لالتفاقية، وال يقع على الدول األطراف التزام بتمويل أي عملية  11من المادة  3

من العمليات في أي موقع تعدين تابع للمؤسسة أو داخل ضمن ترتيباتها الخاصة بالمشاريع 
 المشتركة.

 3ا تنص عليه أحكام الفقرة تنطبق على المؤسسة االلتزامات المنطبقة على المتعاقدين. وبالرغم مم -4
من المرفق الثالث لالتفاقية، يجب أن تكون أي خطة عمل  3من المادة  5، والفقرة 153من المادة 

 للمؤسسة لدى الموافقة عليها، في شكل عقد مبرم بين السلطة والمؤسسة.
الدخول مع  المتعاقد الذي يساهم للسلطة بعينها كمنطقة محجوزة يكون له حق األولوية في اختيار -5

ذا لم تتقدم المؤسسة بطلب  المؤسسة في ترتيب لمشروع مشترك الستكشاف واستغالل تلك المنطقة. وا 
سنة من بدء ممارستها  15بشأن خطة عمل لمزاولة أنشطة في تلك المنطقة المحجوزة في غضون 

للسلطة، سنة من تاريخ حجز تلك المنطقة  15لوظائفها مستقلة عن أمانة السلطة أو في غضون 
أيهما يحدث الحقا، يكون للمتعاقد الذي ساهم بالمنطقة الحق في التقدم بطلب بشأن خطة عمل لتلك 

 المنطقة عل أن يعرض بحسن نية ضم المؤسسة كشريك في مشروع مشترك.
من المرفق وغير ذلك من أحكام االتفاقية المتصلة بالمؤسسة ويجري  170من المادة  4تفسر الفقرة  -6

 فقا لهذا الفرع.تطبيقها و 

 اتخاذ القرارات -3 الفرع
 تقرر الجمعية بالتعاون مع المجلس السياسات للسلطة. -1
 كقاعدة عامة، تتخذ القرارات في أجهزة السلطة بتوافق اآلراء. -2
إذا استنفذت كل الجهود دون التوصل إلى قرار بتوافق اآلراء. تتخذ القرارات التي يجري التصويت  -3

ن المسائل اإلجرائية بأغلبية أصوات الحاضرين والمصوتين. وتتخذ القرارات عليها في الجمعية بشأ
والمصوتين وفقا لما تنص  المتعلقة بالمسائل الموضوعية بأغلبية ثلثي أصوات األعضاء الحاضرين

 من االتفاقية. 159من المادة  8عليه الفقرة 
سألة يكون للمجلس اختصاص يستند إلى توصيات المجلس في اتخاذ قرارات الجمعية بشأن أية م -4

ذا لم تقبل الجمعية التوصية فيها أيضا أو بشأن  المسائل اإلدارية أو المتعلقة بالميزانية أو المالية، وا 
المقدمة من المجلس بشأن أية مسألة. عليها أن تعيد المسألة إلى المجلس للنظر فيها مرة أخرى. 

 التي أعربت عنها الجمعية.ويعيد المجلس النظر في المسألة على ضوء اآلراء 
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إذا استندت كل الجهود دون التوصل إلى قرار بتوافق اآلراء. تتخذ القرارات التي يجري التصويت  -5
عليها في المجلس بشأن المسائل اإلجرائية بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين والمصوتين، وتتخذ 

األعضاء الحاضرين والمصوتين. إال إذا القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية بأغلبية أصوات ثلثي 
نصت االتفاقية على اتخاذ القرارات في المجلس بتوافق اآلراء. بشرط أال تعارض أغلبية في أية غرفة 

مثل هذه القرارات وعلى المجلس أن يسعى في اتخاذه لقراراته إلى  9من الغرف المشار إليها في القرة 
 تعزيز مصالح جميع أعضاء السلطة.

ز للمجلس أن يرجئ اتخاذ قرار من أجل تيسير إجراء مزيد من المفاوضات متى بدا أن جميع يجو   -6
 الجهود لتحقيق توافق آراء لم تستنفذ.

يستند في توصيات اللجنة المالية في اتخاذ قرارات الجمعية أو المجلس التي تترتب عليها آثار مالية  -7
 أو متعلقة بالميزانية.

 من االتفاقية. 161ب( و)ج( من المادة )8ال تسري أحكام الفقرة   -8
)أ( إلى )ج( على أنها 15)أ( تعامل كل مجموعة من مجموعات الدول التي تنتخب بموجب الفقرة   -9

)د( 15تشكل غرفة ألغراض التصويت في المجلس. وتعامل الدول النامية التي تنتخب بموجب الفقرة 
 المجلس.و)هـ( على أنها تشكل غرة واحدة ألغراض التصويت في 

)ب( تقوم الجمعية. قبل انتخاب أعضاء المجلس، بوضع قوائم بالبلدان المستوفية لمعايير العضوية  
ذا استوفت دولة معايير العضوية في أكثر 15في مجموعات الدول المحددة في الفقرة  )أ( إلى )د( وا 

ال تمثل إال تلك لمجموعة واحدة أن تقترح انتخابها ويتعين أ المن مجموعة واحدة. ال يجوز إ
 المجموعة وحدها في التصويت في المجلس.

)أ( إلى )د( يمثلها في المجلس 15كل مجموعة من مجموعات الدول المشار إليها في الفقرة  -10
األعضاء الذين تسميهم تلك المجموعة. وتسمى كل مجموعة عددا من المرشحين ال يزيد على عدد 

)أ( و )هـ( عدد المقاعد المتاحة في كل 15عة المشار إليها في الفقرة المقاعد الالزم أن تشغله تلك المجمو 
، وتحدد الدول األعضاء في كل مجموعة من تلك المجموعات يجري كقاعدة عامة تطبيق مبدأ التناوب

 مجموعة من تلك المجموعات كيفية تطبيق هذا المبدأ في تلك المجموعات.
دمها اللجنة القانونية والتقنية بالموافقة على خطة عمل ما لم )أ( يوافق المجلس على التوصية التي تق-11

يقرر المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين والمصوتين، بما في ذلك أغلبية األعضاء الحاضرين 
ذا لم يتخذ المجلس في  والمصوتين في كل غرفة من غرف المجلس، عدم الموافقة على خطة عمل، وا 

يوما في العادة ما لم يقرر 60ن توصية مقدمة بشأن تلك الفترة المحددة هي غضون فترة محددة قرارا بشأ
ذا أوصت اللجنة بعدم الموافقة على خطة عمل أو لم تقدم توصية بشأنها.  المجلس تحديد فترة أطول، وا 
جاز للمجلس مع ذلك أن يوافق على خطة العمل وفقا ألحكام نظامه الداخلي المنطبقة على اتخاذ 

 المتعلقة بالمسائل الموضوعية.القرارات 
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 من االتفاقية. 162)ي( من المادة 2)ب( ال تسري أحكام الفقرة 
في حالة نشوء نزاع فيما يتصل بعدم الموافقة على خطة عمل، يحال ذلك النزاع إلى إجراءات  -12

 تسوية المنازعات المنصوص عليها في االتفاقية.
يها في اللجنة القانونية والتقنية بأغلبية أصوات األعضاء تتخذ القرارات التي يجري التصويت عل -13

 الحاضرين والمصوتين.
من الجزء الحادي عشر من االتفاقية ويجري تطبيقهما  4يفسر القسمان الفرعيان باء وجيم من الفرع  -14

 وفقا لهذا الفرع.
 ب التالي:  عضوا من أعضاء السلطة تنتخبهم الجمعية حسب الترتي 36يتألف المجلس من  -15

)أ( أربعة أعضاء من بين الدول األطراف التي تكون؛ خالل السنوات الخمس األخيرة التي تتوافر 
في المائة من مجموع المستوردات العالمية من السلع  2إحصائيات بشأنها؛ أما قد استهلكت أكثر من 

ون من بينها في أي حال األساسية المنتجة من فئات المعادن التي ستستخرج من المنطقة؛ على أن يك
 ( وكذلك أكبر دولة مستهلكة.)االشتراكيةدولة واحدة من منطقة أوربا الشرقية 

أربعة أعضاء من بين الدول األطراف الثماني التي لها أكبر االستثمارات في التحضير لألنشطة  (ب)
لى األقل من منطقة في المنطقة وفي إجرائها؛ إما مباشرة أو عن طريق رعاياها، بما فيها دولة واحدة ع

 أوربا الشرقية )االشتراكية(.
أربعة أعضاء من بين الدول األطراف التي تعتبر على أسا اإلنتاج في المناطق الواقعة تحت  (ج)

واليتها؛ مصدرة رئيسية صافية لفئات المعادن التي ستستخرج من المنطقة بما فيها على األقل دولتان 
 دن تأثير كبير على اقتصاديهما.ناميتان يكون لصادراتها من هذه المعا

ستة أعضاء من بين الدول األطراف النامية التي تمثل مصالح خاصة. وتشمل المصالح الخاصة  (د)
التي يتعين تمثيلها مصالح الدول ذات األعداد الكبيرة من السكان والدول غير الساحلية أو الدول 

 لمعادن؛ وأقل الدول نموا.المتضررة جغرافيا، والدول التي هي مستوردة رئيسية لهذه ا
ثمانية عشر عضوا ينتخبون وفقا لمبدأ ضمان توزيع جغرافي عادل للمقاعد في المجلس ككل، )هـ( 

شريطة أن يكون لكل منطقة جغرافية عضو واحد على األقل ينتخب بموجب هذه الفقرة الفرعية. ولهذا 
(، وأوربا )االشتراكية، وأوربا الشرقية الغرض، تكون المناطق الجغرافية هي آسيا، وأمريكا الالتينية

 الغربية ودول أخرى.
 من االتفاقية. 161من المادة  1ال تسري أحكام الفقرة  -16
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 مؤتمر المراجعة -4الفرع 

من االتفاقية  155المادة  من 4و 3و 1ال تسري األحكام المتصلة بمؤتمر المراجعة الواردة في الفقرات 
من االتفاقية، يجوز للجمعية بناءا على توصية  314من المادة  2حكام الفقرة وبالرغم مما تنص عليه أ

من االتفاقية  155من المادة  1المجلس أن تجري مراجعة في أي وقت للمسائل المشار إليها في الفقرة 
و  314وتخضع التعديالت المتصلة بهذا االتفاق وبالجزء الحادي عشر لإلجراءات الواردة في المواد 

من االتفاقية، بشرط استمرار العمل بالمبادئ والنظام وسائر الشروط المشار إليها في الفقرة  316و  315
 من تلك المادة. 5

 نقل التكنولوجيا -5الفرع 
يخضع نقل التكنولوجيا ألغراض الجزء الحادي عشر للمبادئ التالية باإلضافة إلى أحكام المادة  -1

 من االتفاقية. 144
دول النامية الراغبة في الحصول على تكنولوجيا التعدين في قاع البحار تسعى المؤسسة وال (أ)

العميق، إلى الحصول على مثل هذه التكنولوجيا بشروط وأحكام تجارية منصفة ومعقولة من 
 السوق المفتوحة أو عن طريق ترتيبات المشاريع المشتركة:

التعدين في قاع البحار العميق،  إذا لم يتسن للمؤسسة أو الدول النامية الحصول على تكنولوجيا (ب)
يجوز للسلطة أن تطلب إلى كل المتعاقدين أو أي منهم والدولة أو الدول المزكية لهم التعاون 
معها في تيسير اكتساب تكنولوجيا التعدين في قاع البحار العميق من جانب المؤسسة أو 

هذه التكنولوجيا  مشروعها المشترك أو من جانب دولة أو دول نامية تسعى إلى اكتساب
بشروط وأحكام تجارية منصفة ومعقولة، بما يتماشى مع توفير الحماية الفعالة لحقوق الملكية 
الفكرية. وتتعهد الدول األطراف بأن تتعاون بصورة كاملة وفعالة مع السلطة لهذا الغرض 

 وبأن تضمن قيام المتعاقدين الذين زكتهم بالتعاون أيضا بصورة تامة مع السلطة.
كقاعدة عامة على الدول األطراف أن تشجع التعاون التقني والعلمي الدولي فيما يتعلق  (ج)

وضع برامج للتدريب والمساعدة باألنشطة في المنطقة إما بين األطراف المعنية أو عن طريق 
التقنية والتعاون العلمي في مجال العلوم والتكنولوجيا البحرية وحماية البيئة البحرية والحفاظ 

 ها.علي
 من المرفق الثالث لالتفاقية. 5ال تسري أحكام المادة  -2
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 سياسة اإلنتاج -6الفرع 
 تكون سياسة السلطة لإلنتاج قائمة على المبادئ التالية: -1
 تجري تنمية موارد المنطقة وفقا للمبادئ التجارية السليمة: (أ)
جمركية والتجارة وما تسري على األنشطة في المنطقة أحكام االتفاق العام بشأن التعريفات ال (ب)

 يتصل به من مدونات واالتفاقات الخلف لها أو التي تحل محلها:
ما يكون مسموحا به منها بموجب بصفة خاصة: ال يجوز تقديم إعانات لألنشطة في المنطقة إال  (ج)

االتفاقات المشار إليها في الفقرة الفرعية )ب(. وتحدد وفقا لالتفاقات المشار إليها في الفقرة 
 عية )ب( كيفية تقديم اإلعانات لغرض هذه المبادئ.الفر 

بين المعادن المستخرجة من المنطقة ومن مصادر أخرى، وال يجوز إتاحة الوصول ال يجوز التمييز  (د)
على أساس تفضيلي إلى األسواق لمثل هذه المعادن أو لواردات السلع األساسية المنتجة من مثل 

 هذه المعادن، وذلك بوجه خاص:
 خدام حواجز جمركية أو غير جمركية: وباست -"1
بإتاحة من جانب الدول األطراف لمعادن أو سلع من هذا القبيل تنتجها مؤسساتها الحكومية أو  -2

 اعتبار يون يحملون جنسيتها أو يخضعون لسيطرتها أو سيطرة رعاياها.أشخاص طبيعيون أو 
عليها السلطة فيما يتعلق بكل منطقة  خطة العمل الخاصة باالستغالل التي توافقهـ( يتعين أن تبين 

لإلنتاج على أن يشمل المقادير القصوى التقديرية للمعادن التي تنتج كل سنة في  تعدين الجدول المتوقع
 إطار خطة العمل المذكورة.

و( يطبق ما يلي في تسوية المنازعات التي تنشأ بشأن أحكام االتفاقيات المشار إليها في الفقرة الفرعية 
 )ب(:
إذا كانت الدول األطراف المعنية أطرافا في تلك االتفاقيات يجب أن تلجأ إلى إجراءات تسوية  -1

 المنازعات المنصوص عليها في تلك االتفاقات.
إذا لم تكن واحدة أو أكثر من الدول األطراف المعنية أطرافا في تلك االتفاقيات يجب أن تلجأ إلى  -2

 ص عليها في تلك االتفاقات.إجراءات تسوية المنازعات المنصو 

ز( عندما يثبت بمقتضى االتفاقات المشار إليها في الفقرة الفرعية )ب( أن دولة طرفا قدمت إعانات 
محظورة أو تسببت في اإلضرار بمصالح دولة طرف أخرى ولم تتخذ إجراءات مناسبة من جانب الدولة 

ن تطلب إلى المجلس أن يتخذ التدابير األطراف ذات الصلة جاز ألية دولة طرف أالطرف أو الدول 
 المناسبة.
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على الحقوق وااللتزامات المنصوص عليها في أي حكم من  1ال تؤثر المبادئ الواردة في الفقرة  -2
)ب( أو المنبثقة عن االتفاقات ذات الصلة للتجارة الحرة 1أحكام االتفاقات المشار إليها في الفقرة 

 لعالقات بين الدول األطراف التي تكون أطرافا في تلك االتفاقات.واالتحادات الجمركية في مجال ا
قبول أي متعاقد إلعانات ليست من اإلعانات التي قد تجيزها االتفاقات المشار إليها في الفقرة الفرعية  -3
 )ب( يعتبر انتهاكا للشروط األساسية للعقد الذي يشكل خطة عمل للقيام بأنشطة في المنطقة.1
)ب( إلى 1دولة تتوفر لديها أسباب تحملها على االعتقاد بوقوع مخالفة لمقتضيات الفقرة يجوز لكل -4

 )و( إلى )د(.1أن تقوم ببدء إجراءات تسوية المنازعات بما يتماشى مع الفقرة  3)د( أو الفقرة 
جراءات تضمن تنفيذ أحكام هذا الفرع بما في ذلك ما يتصل باألم -5 ر من تضع السلطة قواعد وأنظمة وا 

جراءات تحكم الموافقة على خطط العمل.  قواعد وأنظمة وا 
)ن( من 2والفقرة  162والفقرة )ف( من المادة  151من المادة  9و 7إلى  1ال تسري أحكام الفقرات  -7

 من مرفقها الثالث. 7والمادة  6من المادة  5من االتفاقية والفقرة  165المادة 
 المساعدة االقتصادية -7الفرع 

ى المبادئ التالية في السياسة التي تضعها السلطة لتقديم المساعدة إلى البلدان النامية التي يستند إل -1
انخفاض في سعر معدن متأثر أو في لحدوث تتعرض حصائل صادراتها آلثار ضارة بالغة نتيجة 

 حجم الصادرات من ذلك المعدن بقدر ما يكون ذلك االنخفاض ناتجا عن األنشطة في المنطقة:
السلطة صندوقا للمساعدة االقتصادية مستخدمة جزءا من رصيد أموال السلطة الذي يتجاوز تنشأ  (أ

القدر الالزم لتغطية المصروفات اإلدارية للسلطة ويحدد المجلس من وقت آلخر بناءا على توصية 
إال اللجنة المالية المبلغ الذي يجنب لهذا الغرض وال تستخدم في إنشاء صندوق المساعدة االقتصادية 

 األموال المتأتية من المدفوعات المقبوضة من المتعاقدين بما في ذلك المؤسسة ومن التبرعات؛
تقدم المساعدة من صندوق المساعدة االقتصادية التابع للسلطة إلى الدول النامية المنتجة من   (ب

البحار  مصادر برية التي يثبت أن اقتصادياتها تضررت تضررا بالغا من جراء إنتاج معدن من قاع
 العميق؛

تقدم السلطة المساعدة من الصندوق إلى الدول النامية المنتجة من مصادر برية التي لحق بها ضرر  (ج
العالمية أو اإلقليمية القائمة التي تتوفر لديها وذلك حسب االقتضاء بالتعاون مع المؤسسات اإلنمائية 
 قبيل؛الهياكل األساسية والدراية لتنفيذ برامج مساعدة من هذا ال

وفي عمل ذلك يولي االعتبار الواجب يحدد نطاق وفترة مثل هذه المساعدة في كل حالة قائمة بذاتها  (د
 لطبيعة وحجم المشاكل التي تواجهها الدول النامية المنتجة من مصادر برية التي لحق بها الضرر.
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تصادية المشار إليها من االتفاقية عن طريق تدابير المساعدة االق 151منن المادة  10تنفذ الفقرة  -2
والفقرة  162)ن( من المادة 2والفقرة  160)ل( من المادة 2وتفسر تبعا لذلك الفقرة  1في الفقرة 

 من االتفاقية. 173والفقرة )ج( من المادة  171والفقرة الفرعية )و( من المادة  164)د( من المادة 2
 الشروط المالية للعقود – 8الفرع 

 ألساس لوضع القواعد واألنظمة واإلجراءات الخاصة بالشروط المالية للعقود:تشكل المبادئ التالية ا -1
يتعين أن يكون نظام المدفوعات التي تقدم للسلطة منصفا للمتعاقد والسلطة معا وأن يوفر وسائل  (أ

 كافية للوقوف على امتثال المتعاقد لهذا النظام؛
ي نطاق المعدالت السائدة فيما يتعلق يتعين أن تكون معدالت المدفوعات بموجب النظام داخله ف  (ب

بتعدين نفس المعادن أو معادن مماثلة لها من مصادر برية تالفيا لمنح المعدنين من قاع البحار 
 العميق مزية تنافسية مصطنعة أو فرض مضار تنافسية عليهم؛

وينبغي إيالء  ينبغي أال يكون النظام معقدا وأال يفرض تكاليف إدارية ضخمة على السلطة أو المتعاقد (ج
ذا تقررت أنظمة بديلة  االعتبار العتماد نظام لإلتاوات أو نظام يجمع بين اإلتاوات وتقاسم األرباح وا 
يكون للمتعاقد الحق في اختيار النظام الذي يطبق على عقده غير أنه يتعين في أي تغيير يجري 

 ة والمتعاقد.الحقا في االختيار بين النظم البديلة أن يتم باالتفاق بين السلط
يستحق دفع رسم سنوي ثابت اعتبارا من تاريخ بدء اإلنتاج التجاري ويجوز خصم هذا الرسم من  (د

المدفوعات األخرى المستحقة بموجب النظام المعتمد وفقا للفقرة الفرعية )ج( ويحدد المجلس مقدار 
 هذا الرسم.

وف ويتعين تطبيق أية تغيرات يجوز إعادة النظر دوريا في نظام المدفوعات على ضوء تغير الظر  (ه
بطريقة غير تمييزية وال يجوز تطبيق مثل هذه التغييرات على العقود القائمة إال باختيار المتعاقد 
ويتعين في أي تغيير يجرى الحقا في االختيار بين النظم البديلة أن يتم باالتفاق بين السلطة 

 والمتعاقد.
القواعد واألنظمة التي توضع على أساس هذه المبادئ  المنازعات التي تنشأ بشأن تفسير أو تطبيق (و

 تخضع إلجراءات تسوية المنازعات المنصوص عليها في االتفاقية.
 من المرفق الثالث لالتفاقية. 13من المادة  10إلى  3ال تسري أحكام الفقرات  -2
المستحق الدفع  من المرفق الثالث لالتفاقية يكون الرسم 13من المادة  2فيما يتعلق بتنفيذ الفقرة  -3

مقابل دراسة طلبات الموافقة على خطة عمل مقصورة على مرحلة واحدة سواء كانت مرحلة 
 المتحدة.من دوالرات الواليات  250.000االستكشاف أو مرحلة االستغالل هو مبلغ 
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 اللجنة المالية -9الفرع 
فر فيهم المؤهالت المناسبة عضوا تتو  15تنشأ بموجب هذا االتفاق لجنة مالية وتتألف اللجنة من  -1

 المتصلة بالمسائل المالية وتسمي الدول األطراف مرشحين على أعلى مستويات الكفاءة والنزاهة.
 ال يجوز أن يكون اثنان من أعضاء اللجنة المالية من رعايا دولة طرف واحد. -2
جغرافي العادل تنتخب الجمعية أعضاء الجنة المالية ويولي االعتبار الواجب لضرورة التوزيع ال -3

)أ( 15وتمثيل المصالح الخاصة ويتعين أن تكون كل مجموعة من الدول المشار إليها في الفقرة 
من هذا المرفق ممثلة في اللجنة بعضو واحد على األقل وريثما تتوفر  3و)ب( و)ج( و)د( من الفرع 

ية، يتعين أن يكون من لدى السلطة أموال غير االشتراكات المقررة تكفي لتغطية مصروفاتها اإلدار 
بين أعضاء اللجنة ممثلون للمساهمين الخمسة الذين يقدمون أكبر قدر من المساهمات للميزانية 
اإلدارية للسلطة، وبعد ذلك يكون انتخاب عضو واحد من كل مجموعة على أساس الترشيح المقدم 

ء آخرين من كل من أعضاء كل مجموعة من المجموعات، دون اإلخالل بإمكانية انتخاب أعضا
 مجموعة من هذه المجموعات.

 يشغل أعضاء اللجنة المالية مناصبهم لمدة خمس سنوات. ويجوز إعادة انتخابهم لمدة أخرى. -4
في حالة وفاة أو عجز أو استقالة عضو من أعضاء اللجنة المالية قبل انقضاء مدة عضويته،  -5

 الدول لما تبقي من هذه المادة. تنتخب الجمعية عضوا من نفس المنطقة الجغرافية أو مجموعة
يتعين أال يكون ألعضاء اللجنة المالية مصلحة مالية في أي نشاط يتصل بالمسائل التي تقع على  -6

اللجنة مسؤولية تقديم توصيات وعليهم أال يفشوا، حتى بعد انتهاء وظائفهم أية معلومات سرية 
 وصلت إلى عملهم بحكم قيامهم بواجباتهم في السلطة.

ي توصيات اللجنة المالية في القرارات التي تتخذ من جانب الجمعية والمجلس بشأن المسائل تراع -7
 التالية:

مشاريع القواعد واألنظمة واإلجراءات المالية ألجهـزة السلطة والتنظيم المالي واإلدارة المالية الداخلية  (أ)
 للسلطة:

من  160)هـ( من المادة 2قا للفقرة تقرير االشتراكات التي يدفعها األعضاء للميزانية للسلطة وف (ب)
 االتفاقية.

كل المسائل المالية ذات الصلة، بما في ذلك الميزانية السنوية المقترحة التي يعدها األمين العام  (ج)
 من االتفاقية، والجوانب المالية لتنفيذ برنامج عمل األمانة: 172للسلطة وفقا للمادة 

 الميزانية اإلدارية: (د)
والجزء الحادي عشر، فضال من للدول األطراف الناشئة عن تنفيذ هذا االتفاق االلتزامات المالية  (ه)

اآلثار التي تترتب إداريا وفي الميزانية على المقترحات والتوصيات التي تنطوي على نفقات من أموال 
 :السلطة
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ئد االقتصادية القواعد واألنظمة واإلجراءات المتعلقة باالقتسام العادل للفوائد المالية وغيرها من الفوا (و)
 المستمدة من األنشطة في المنطقة والقرارات الواجب اتخاذها بشأنها.

تتخذ القرارات في اللجنة المالية بشأن المسائل اإلجرائية بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين  -8
 والمصوتين. وتتخذ القرارات بشأن المسائل الموضوعية بتوافق اآلراء.

من االتفاقية من إنشاء جهاز فرعي لمعالجة  162)ذ( من المادة 2يعتبر أن ما تقضي به الفقرة  -9
 المسائل المالية قد أستوفي بإنشاء اللجنة المالية وفقا لهذا الفرع.

 الملحق الثالث
 م 1972 هيكل اتفاقية قانون البحار لسنة

وذلك على  مرفقات 9جزءا ومن  17المتحدة لقانون البحار في هيكلها العام من  األمماتفاقية  تتألف
                                                                التفصيل التالي:

ويتحدث عن المقدمة والمصطلحات المائية والفنية المستخدمة فيه ونطاق تطبيقاته العامة في  :األولالجزء 
                                                            دة.يمادة وح

 .  (33 إلى 2المادة )المتاخمة والمنطقة البحرية  اإلقليميويبحث في البحر  الجزء الثاني:
 .(45إلى 54 )المادةويبحث في المضايق المستخدمة في المالحة البحرية الجزء الثالث: 

           (.54 إلى 46 )المادة اإلرخبيليةويبحث في الدول  الجزء الرابع: 
  .(75 إلى 55 الخالصة )المادة عن المنطقة االقتصاديةويحدث  الجزء الخامس:
                       .(85 إلى 76 ويتحدث في الجرف القاري )المادةالجزء السادس: 

  (.120 إلى 86)العلوية المياه  أوالبحر العام  أوالبحار  أعاليويتحدث عن  الجزء السابع:
                                     .(121 ةالماد)الجزر ويتحدث عن نظام الجزء الثامن: 
                 (.123 إلى 122)ويبحث في البحار المغلقة وشبه المغلقة  الجزء التاسع:

البحر وعن حرية المرور العابر  إلىساحلية في الوصول الويبحث في حق الدول غير الجزء العاشر: 
                                                          (.132 إلى 124)

         (.191 إلى 133 وعن مواردها )المادة المنطقة ويتحدث عنالجزء الحادي عشر: 
  .(237إلى 192)التلوث ويبحث في حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها من  الجزء الثاني عشر:
                  (.265 إلى 238البحرية )ويبحث في البحوث العلمية  الجزء الثالث عشر:
              (.278 إلى 266ويتحدث عن التكنولوجيا البحرية ) الجزء الرابع عشر:

       (.299 إلى 279ويتحدث عن تسوية النزاعات بالطرق السلمية ) الجزء الخامس عشر:
  (.304 إلى 300العامة المتصلة بقانون البحار ) األحكام: ويتحدث عن الجزء السادس عشر

وعن  إليها واالنضمامختامية من حيث التوقيع على االتفاقية  أحكامويتحدث عن الجزء السابع عشر: 
ستثناءات البحرية وعن عالقة قانون البحار االالتحفظات التي قد توردها الدول عند التوقيع عليها وعن 
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وعن إمكانية ،  1958ريل اف 29بالنسبة التفاقات جنيف الموقعة في  أولويتهاباالتفاقات الدولية وعن 
تعديله وانسحاب منه وعن تساوي النصوص االنجليزية والفرنسية والعربية واالسبانية والروسية والصينية) 

                                         (. 320إلى  305لحجية القانونية )وهي اللغات الرسمية المعتمدة في األمم المتحدة( من حيث ا
 االتفاقية التسعة فهي على التفصيل التالي:أما مرفقات 

كثيرة االرتحال وعن سمك القرش والثديات البحرية كالحيتان وأنواعها  األسماكويتحدث عن : األولالمرفق 
                 حولها نزاعات وخالفات بحرية كثيرة. نشأتوهي التي 

                                                                                       مواد(. 9)في ائفها وصالحياتهاويتحدث عن لجنة الجرف القاري وتأليفها ووظ المرفق الثاني:
                                                                 .مادة( 22ستكشاف واالستغالل البحري )في للتنقيب واال األساسيةويبحث في الشروط المرفق الثالث: 
االتفاقية  إليها التي عهدتالمؤسسة  أولما اسماه بالسلطة  األساسيويتحدث عن النظام  المرفق الرابع:

                                                مادة(.13على المنطقة )في باألشراف
التوفيق الذي  أسلوب ويدخل في صميم حل الخالفات والنزعات البحرية ويركز على المرفق الخامس:

                                                                                   مادة(. 14)في  أخرىسلمية  أساليبفي جملة 33المتحدة في مادته األممميثاق  إليه أشار
عضويتها، عن مدة للمحكمة الدولية لقانون البحار، عن  األساسيويتحدث عن النظام المرفق السادس: 

وحصاناتهم  أعضائهاعن امتيازات  األعضاءانتخاب  أوالترشيح  أسلوب، عن أعضائهاالنظام والية 
جراءاتواختصاصات المحكمة   إليهاتحال  التيوعن غرفها القضائية  أحكامهاوعن  أمامهاالتقاضي  وا 

                       مادة(. 41الشكاوى )في 
جراءاتهث عن التحكيم ويتحدالمرفق السابع:  وقطعيتها  األحكاموعن هيئة التحكيم وتشكيلها وعن  وا 
                                                مادة(. 13 )فيوتنفيذها وتفسيرها 
وحماية  األسماكويتحدث عن التحكيم الخاص في الخالفات والنزاعات المتعلقة بمصايد المرفق الثامن: 
عن خبراء التحكيم  وأخيراالبحث العلمي والمالحة البحرية عن والمحافظة عليها من التلوث و البيئة البحرية 

                                                                                       مواد(. 5 )فيوتقصي الحقائق في الخالفات والنزاعات المائية 
كة المنظمات الدولية والوكاالت المتخصصة وذلك في حالة انتساب ويتحدث عن مشار المرفق التاسع: 

                                                                        عضوية االتفاقية الدولية لقانون البحار. إلىتلك المنظمات والوكاالت وانضمامها  أعضاء أكثرية
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