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 .1982آليات تسوية المنازعات البحرية الدولية وفق اتفاقية األمم المتحدة لعام 

 الممخص

منذ أغبر العصكر استحكذ المجاؿ البحرم عمى االىتماـ األبرز لمدكؿ فيك مصدر اقتصادم ىاـ 
لما يحتكيو مف ثركات بيكلكجية كما يزخر بو باطنو مف مقدرات فضال عف حركة المالحة البحرية 

تعتبر شرياف االقتصاد العالمي، فالمالحة البحرية الدكلية التجارية تساىـ في بناء  التي
عمى صعيد آخر يعتبر المجاؿ البحرم تمؾ الكاجية التي يطؿ بيا ك .اقتصاديات أمـ بأسرىا

العالـ الخارجي عمى الدكلة مع ما يصاحب ذلؾ مف تحديات أمنية، فالبحر بحكـ التجارب 
         .ا مصدر كؿ التخكفات كالمخاطرالتاريخية كاف دكـ

 -بحكـ الكاقع-ف تفاعؿ العالقات الدكلية بمناسبة استخداـ الدكؿ لممجاؿ البحرم كاىتماميا بوإ
ات جكىرية بيف كيانات تتمتع كميا ؼسكؼ يؤدم بالضركرة إلى تنازع في المصالح كبركز خال

كاف عمى المجتمع  عالميةييف، كتمؾ مسألة ات بطبيعتيا ميددة لمسمـ كاألمف الدكؿؼبالسيادة، خال
 .المناسبة الدكلي أف يتصدل ليا كيقترح ليا الحمكؿ السممية

بناء عمى ما تقدـ، كبعد جيكد مضطردة كتجاذبات عصية عمى التكفيؽ عقد مؤتمر األمـ الثالث 
فاقية كدامت أشغالو زىاء العشر سنكات كممت في األخير بإبراـ ات 1973لقانكف البحار سنة 

تعد مف أىـ المنجزات التي  1982( كانكف األكؿ)ديسمبر 10في  دكلية شاممة لقانكف البحار
تحسب لمنظمة األمـ المتحدة نظرا لإلقباؿ الكاسع الذم حظيت بو ىذه االتفاقية مف لدف الدكؿ 

 130بػ  1982(نيساف)أفريؿ  30كاف قد سبؽ اعتماد النص النيائي في  -أعضاء المنظمة
 . -امتناع 17أصكات معارضة ك  4مؤيدا، مقابؿ صكتا 

كفي مجاؿ تسكية المنازعات الدكلية البحرية نصت ىذه االتفاقية في مالحقيا عمى مجمكعة مف 
اآلليات مف شأنيا أف تحؿ كافة أنكاع المنازعات ذات العالقة كأف تنكع ىذه الكسائؿ مف شأنو 

لبحرم كاحتراـ إرادة الدكلة في مفاضمتيا بيف كسيمة ضماف التفعيؿ األمثؿ لقكاعد القانكف الدكلي ا
 .كأخرل

كعميو يتطرؽ البحث إلى قراءة كاقعية لالتفاقية كمحاكلة تقييـ مدل التزاـ الدكؿ بمخرجاتيا سّيما 
 اإلشكالية، عف طريؽ طرح (1994/ 16/11 )كأف االتفاقية بدء سريانيا منذ كاحد كعشركف عاما

ة األمم المتحدة لقانون البحار قد وضعت تحت تصرف الدول مجموعة إذا كانت اتفاقي: التالية
متنوعة من اآلليات لتسوية المنازعات البحرية هل يمكن الحكم عمى أن االتفاقية كانت موفقة 
، في تصديها لممنازعات الدولية ذات الصمة وبذلك تفعيال أمثال لقواعد القانون الدولي البحري؟

  :رئيسييف كانب اإلشكالية يقسـ البحث إلى مبحثيفكفي سبيؿ اإللماـ بأىـ ج
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  المبادئ العامة الناظمة لتسكية المنازعات الدكلية البحرية: المبحث األكؿ    
 آلية تسكية المنازعات الدكلية في إطار القانكف الدكلي البحرم: المبحث الثاني    

 

The mechanism of settlement of international conflicts according to 

UN convention on the law of the sea of 1982. 

 

Abstract:  

 

The sea has always been a strategic and vital area for the State as well in 

economy interest or in security apprehension, the both factors have 

incited the States since centuries to adopt some selfish policies and by 

practicing sovereign behavior They deployed their authority upon the 

marine dimension especially in front of their coasts and claimed a full 

control over it. 

 

Obviously, this behavior led by each State “de facto” come to some 

serious and dangerous conflicts of interests between nations, so it has 

been imperative an necessary to found out a juridical system able to 

prevent such conflicts, or if they arise to deal with them by peaceful 

means. 

 

The recent response has come by the mean of UN convention on the law 

of the sea of 1982, which after a long process of negotiations and deals 

has reach to build a real juridical construction in matter of rules and bring 

to day the international law of the sea. 

This convention or this achievement has also put a set of means by whom 

the States may choose the appropriate one to solve their maritime 

conflict. 

 

UN convention on the law of the sea entered in force in 1994.this study 

tries to deal with the problematic: After twenty years of real enforcement 

and over 100 States has ratified the convention, did it has been successful 

in settling international maritime conflicts by the same occasion gave a 

real commitment the rules of the international law of the sea? 

 

This study will try to respond the problematic by giving an up date out 

come of this convention and evaluating the States commitment towards it 

through two essential parts: 

     Part one: The general principles regulating settlement of maritime  

                      conflicts.  
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     Part two: The mechanism of settlement of international conflicts 

                      according to the law of the sea.  

 : تمهيد
األبرز لمدكلة، لػما يمعبو ىذا  يعتبر المجاؿ البحرم المجاؿ الحيكم كاالستراتيجي         

األخير مف دكر اقتصادم ىاـ، ككنو مستكدع لمثركات البيكلكجية كاحتكائو عمى 
مخزكنات معتبرة مف المكارد المعدنية كالطاقكية، فضال عف ذلؾ كمو فالمجاؿ البحرم 

م تطؿ بيا الدكلة عمى العالـ الخارجي، ىذه الكاجية التي كانت بحكـ ىك الكاجية الت
مصدر كؿ التخكفات كالمخاطر األمنية التي تأتي مف كراء  –كال تزاؿ  –التجربة 
 .البحار
ذا ما اقتضبت الفكرة في العنصريف االقتصادم كاألمني، نجد أّف الدكلة الساحمية      كا 

ا لبسط سيادتيا عمى جزء البحر المالصؽ لشكاطئيا كمنذ أمد بعيد اتخذت منيما مسكغ
في سبيؿ الحفاظ عمى مصالحيا كصيانة أمنيا حتى بات مثؿ ىذا التصرؼ المضطرد 

 .كالشائع بيف الدكؿ الساحمية مف األعراؼ الدكلية المستقرة
مف جية أخرل فإف البحر بشاسعتو كدكره النشط في حياة المجتمعات كاف دكما   

ؿ كاالتجار الدكلية بامتياز، فالمالحة البحرية الدكلية سّيما التجارية منيا كسيمة االتصا
قد ساىمت في بناء اقتصاديات أمـ بأسرىا منذ أغبر العصكر، مف ثـ اعتبر فقياء 

 Domaine à usageاستخداـ دكلي مجاال ذم "القانكف الدكلي المجاؿ البحرم 

international"(1) ، فرضيف بضمافإال يمكنيا أف تزدىر  ال تتحقؽ ك الكظيفة تمؾ :
األكؿ كيتعمؽ باإلقرار بحرية البحار كعدـ التعرض ليذه الحرية تحت أم مسكغ أك 

عنى بكضع نظاـ قانكني يكفؿ التسكية السممية الثاني كمُي ك .حؽ ميما كانت طبيعتو
 ال مناص مف حدكثيا بفعؿ طبيعة االستخداـ الدكلي ىذه األخيرةلمنزاعات الدكلية 

 .لمبحار

                                                           
1
 - Pierre Marie DUPUY, Droit international public, 5

éme
 édition, DALLOZ, Paris, 2000, p 637. 
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المعاصر مجَسدا في اتفاقية األمـ المتحدة  (1)كعميو يحاكؿ القانكف الدكلي لمبحار
إرساء نكع مف التكازف بيف حرية البحر التي تنادم بيا  1982لقانكف البحار لعاـ 

الدكؿ البحرية الكبرل، كبيف النزعة الكطنية القائمة ببسط السيادة كاالستئثار التي 
الساحمية عمكما، كىي كما نالحظ معادلة سياسية بحتة انعكست تتمسؾ بيا الدكؿ 

 .بالخصكص عمى جكانب االتفاقية فيما تعمؽ بحؿ المنازعات
كعميو ففي مجاؿ تسكية المنازعات الدكلية البحرية نصت ىذه االتفاقية في مالحقيا 

كأف عمى مجمكعة مف اآلليات مف شأنيا أف تحؿ كافة أنكاع المنازعات ذات العالقة 
تنكع ىذه الكسائؿ مف شأنو ضماف التفعيؿ األمثؿ لقكاعد القانكف الدكلي البحرم 

 .كاحتراـ إرادة الدكلة في مفاضمتيا بيف كسيمة كأخرل
كعميو يتطرؽ البحث إلى قراءة كاقعية لالتفاقية كمحاكلة تقييـ مدل التزاـ الدكؿ 

/ 16/11 )عشركف عامابمخرجاتيا سّيما كأف االتفاقية بدء سريانيا منذ كاحد ك
إذا كانت اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف : عف طريؽ طرح اإلشكالية التالية( 1994

البحار قد كضعت تحت تصرؼ الدكؿ مجمكعة متنكعة مف اآلليات لتسكية 
المنازعات البحرية ىؿ يمكف الحكـ عمى أف االتفاقية كانت مكفقة في تصدييا 

ذلؾ تفعيال أمثال لقكاعد القانكف الدكلي البحرم؟، لممنازعات الدكلية ذات الصمة كب
  :كفي سبيؿ اإللماـ بأىـ جكانب اإلشكالية يقسـ البحث إلى مبحثيف رئيسيف

 الخمفية التاريخية كالسياسية لمقانكف الدكلي لمبحار: مبحث تمييدم
 المبادئ العامة الناظمة لتسكية المنازعات الدكلية البحرية: المبحث األكؿ

 البحرم   آلية تسكية المنازعات الدكلية في إطار القانكف الدكلي : الثاني المبحث

 

 

 

 الخمفية التاريخية والسياسية لمقانون الدولي لمبحار: المبحث التمهيدي
                                                           

1
رمؽًٛب ) يدًٕػخ انمٕاػس انمبََٕٛخ انسٔنٛخ انزٙ رُطجك ػهٗ انًدبالد انجحطٚخ فٙ يفٕٓيٓب انًبز٘ : " انمبٌَٕ انسٔنٙ نهجحبض ْٕ - 

ضاٌ، انظٛس ٔاؼزغالل انًُظبد كبنًالحخ ٔانطٙ)، كًب ٚربؽت األَشطخ انزٙ رزرص يٍ ْصِ انًدبالد يؼًبضا نٓب (ٔرٕظٚؼب ٔرُظًٛب

". ، فؼال ػٍ آنٛبد ٔلٕاػس رؽٕٚخ انًُبظػبد انسٔنٛخ شاد انؼاللخ...(انؼبئًخ، يس انكٕاثم، انحفبظ ػهٗ انًٕاضز انحٛخ ٔطٛبَخ انجٛئخ

- Nguyen QUOC DINH, Patrick DAILLIER, Alain PELLET, Droit international public, 8
ème

 

édition,  L.G.D.J, Paris, 2000, p 1045. 
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إّف التطكر التدريجي كالمضطرد الذم عرفتو البشرية في المجاالت التقنية كرغبة 
البارزة التي كشفت النقاب عف اإلنساف في تطكيع الطبيعة كانت مف العكامؿ 

اىتمامات كفرص جديدة أحاطت بالمجاؿ البحرم خاصة في مضمار استكشاؼ 
كاستغالؿ قيعاف المحيطات كبكاطنيا، كقد استفحمت ىذه النزعة بقكة لما أتاحت 
الكسائؿ التكنكلكجية مع منتصؼ القرف العشريف قابمية استغالؿ المكارد المعدنية 

األمر الذم أدل بالدكؿ البحرية إلى  ما تحتيا،ر بيا ىذه القيعاف ككالطاقكية التي تزخ
اقتطاع مساحات كاسعة مف ىذا البحر الذم كاف حرا كمفتكحا أماـ كؿ الدكؿ حيث 

 .(1)أخرجت ىذه الممارسات إلى الكجكد فكرة المجاؿ البحرم الكطني الحيكم

ال ريب أنو لـ يعرؼ أما عف النظاـ القانكني الذم يخضع لو المجاؿ البحرم ؼ  
حيث يميز الفقو بيف حقبتيف أساسيتيف في تطكر القانكف الدكلي االستقرار لعدة قركف 

كىي السنة التي اقتنع فييا  1960لمبحار، تمتد األكلى مف القركف الكسطى إلى غاية 
المجتمع الدكلي بضركرة المراجعة الشاممة كالجذرية لقانكف البحار بعد فشؿ مؤتمر 

إلى يكمنا  1960المتحدة الثاني لقانكف البحار، أما الحقبة الثانية فتبدأ مف سنة األمـ 
 .ىذا

 1960الحقبة األولى  من القرون الوسطى إلى غاية :  المطمب األول
  :ك ىي حقبة تنقسـ بدكرىا إلى مرحمتيف متمايزتيف

 مرحمة العرف الدولي:  الفرع األول
االىتمامات التجارية كاألمنية لمدكؿ البحرية في  كىي المرحمة التي غمبت عمييا      

الكقت الذم شكؿ فيو القانكف الدكلي لمبحار أقدـ كأعرؽ فركع القانكف الدكلي العاـ أك 
 .Jus gentium"(2)قانكف الشعكب " كما كاف يطمؽ عميو 

في أكركبا، مع نياية القركف الكسطى كفي عصر النيضة تحديدا ادعت القكل البحرية 
برل آنذاؾ ممارستيا الكالية المطمقة عمى أجزاء مف البحر كتحت مسكغات مختمفة الؾ

                                                           
(

1
، األؼػ انمبََٕٛخ نهؽٛبزح ػهٗ انرهدبٌ انزبضٚرٛخ ٔ ذهٛح ؼطد انكجٛط، َسٔح كهٛخ انمبٌَٕ، خبيؼخ لبضَٕٚػ حٕل انحسًُزهٍر  /ز (-

. 57، ص  1986ذهٛح ؼطد، 

 
2
 - Nguyen QUOC DINH, Patrick DAILLIER, Alain PELLET, Op.Cit, p 1048. 
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أك بعنكاف  ،(1)كما ىك الحاؿ بالنسبة لبريطانيا" La contiguïtéالمالصقة "سكاء بدعكل 
عمى البحر األدرياتيكي،  -قبؿ تكحيد إيطاليا -الرقابة الفعمية كما زعمت مدينة فينيسيا

سبانياأك بمكجب السندات الؾ  .(2)نسية كما ىك الشأف بالنسبة لكؿ مف البرتغاؿ كا 

ىذه اإلدعاءات اإلستئثارية ما كانت لتمر دكف اعتراض الدكؿ البحرية األخرل، ما 
فتح المجاؿ لبركز سجاالت قانكنية كفقيية بيف مناصرم الفريقيف، كلعؿ أشيرىا عمى 

الذم كاف يرّكج " Seldenف سمد"اإلطالؽ تمؾ التي كاجيت كؿ مف الفقيو البريطاني 
الذم كاف يقكؿ " Grociusغركسيكس " ، كالفقيو اليكلندم" L‟empriseاالستيالء "لفكرة

، كىك االتجاه الذم سرعاف ما فرض كجاىة خاصة (3)بحرية البحار أك البحر المفتكح
بحيث نشأ كتطكر حكلو العرؼ الدكلي في مجاؿ استعماؿ كاستغالؿ البحار في كقت 

 . أك كقت الحربالسمـ 
انطالقا مف منتصؼ القرف التاسع عشر، أخذت ىذه القكاعد العرفية سبيميا نحك 

التطكير كالتقنيف عف طريؽ االتفاقيات الدكلية، كلعؿ أكؿ اتفاقية ذات الثقؿ القانكني 
حكؿ قكاعد الحرب  1856 لعاـ لجديرة بالتنكيو كانت تمؾ المتعمقة بإعالف باريساك

مد إلى تحديدييا كالكقكؼ عمييا بشيء مف التفصيؿ ات القكاعد التي عُي البحرية، كىي ذ
1907خالؿ مؤتمر الىام الثاني سنة 

(4) . 

خالؿ ىذا المخاض لعبت المصالح التجارية لممتعامميف الخكاص في المجاؿ البحرم 
ما كىي سنة تأسيس المجنة البحرية الدكلية،  1897ما بعد سيّ  دكرا ميما كمحركا ال

سرعة إلى تدكيؿ المسائؿ البحرية عمى حساب النزعة الكطنية القائمة آنذاؾ أدل ب
التفرقة بيف القانكف البحرم كقانكف داخمي، كقانكف البحار كأحد  كتكريسلقانكف البحار، 

 .(5)فركع القانكف الدكلي العاـ
                                                           
1
 - C.f, JONES (E.B), Law of the sea, Southern Methodist University Press, Dallas, 1972, p 06. 

 
2
 - Ibid, p 06. 

3
 راجع عموما - 

- C.f, DE PAUW (F), Grotius and the law of the sea, Published by Brussels University, 1965. 

 
4
 . 26، 25ص ص  ،2008ثحبض، زاض انثمبفخ نهُشط ٔانزٕظٚغ، ػًبٌ، األضزٌ، ، انمبٌَٕ انسٔنٙ نميحًذ انحاج حًىد/ ز نهًعٚس ضاخغ، - 

 
5
 - Jacqueline DUTHEIL de la ROCHÈRE, L‟Organisation Maritime Internationale „ O.M.I‟, 

A.F.D.I, 1976, p 434, 473. 
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 مرحمة التقنين:  الفرع الثاني
داخؿ القكاعد التي تنظـ المالحة بعد نياية الحرب العالمية األكلى كبفعؿ ت       

البحرية الدكلية كبيف التشريعات الكطنية أصبح إيجاد تقنيف شامؿ يعنى بقانكف البحار 
مف المسائؿ ذات الضركرة الممحة المطركحة عمى عصبة األمـ التي كجيت الدعكة 

 بغرض تقنيف قكاعد قانكنية تعنى بالبحر 1930 لعقد مؤتمر دكلي بمدينة الىام سنة
 .اإلقميمي، كىك المسعى الذم باء بالفشؿ

إبداء بعض الدكؿ كألكؿ مرة نيتيا كقدرتيا في أعقاب الحرب العالمية الثانية كمع       
عمى استغالؿ المكارد الطاقكية كالمعدنية التي يزخر بيا باطف األرض تحت المنطقة 

 28في  "Trumanماف ترك"،عمى غرار الكاليات المتحدة التي أصدر رئيسيا (1)المغمكرة
إعالنيف، تضمف األكؿ مطالبة الكاليات المتحدة األمريكية بالكالية  1945سبتمبر 

،أما الثاني ففكض بمكجبو الرئيس (2)كالرقابة عمى الثركات التي يزخر بيا الجرؼ القارم
مف أجؿ  تركماف، الحككمة األمريكية بأف تصدر كتتخذ اإلجراءات التي تراىا ضركرية

كحماية المكارد الحية المتكاجدة في أعالي البحار المحاذية لسكاحؿ الكاليات  الحفاظ
 .(3)المتحدة األمريكية

، اقترح األميف العاـ ألمـ المتحدة في إطار فحص مجمكع القانكف 1947في سنة 
كأّف القانكف الدكلي لمبحار كاف مف الفركع التي  ،(4)الدكلي إنشاء لجنة القانكف الدكلي

                                                                                                                                                                      
 
1
 - Lazar FOCSANEANU, Le droit international maritime de l‟océan pacifique et de ses mers 

adjacentes, A.F.D.I, 1961, p 174. 

 
2
 - -Presidential proclamation number 2667, concerning the policy of the U.S with respect to the 

natural resources of the sub-soil and seabed of the continental shelf, in, “U.S statues at large”, Vol 59, 

1945, p 448. 

 
3
 - Also see, (USA), The federal register, Vol 13, 1945, p12303, Department of State Bulletin, Vol 13,   

1945, p 485.   
 .13 ص ،4/1948انًدهخ انًظطٚخ نهمبٌَٕ انسٔنٙ، ػسز  ٔإًَبئّ،، رسٍٔٚ انمبٌَٕ انسٔنٙ فكري وحٍذ رأفج/ ز - 4

  

 نهًعٚس ضاخغ،  -

 

، ٔظٛفخ ندُخ انمبٌَٕ انسٔنٙ فٙ رمٍُٛ انمٕاػس انمبََٕٛخ انسٔنٛخ ٔرطٕٚطْب،  انًدهخ انًظطٚخ نهمبٌَٕ عهً  عبذ انسالو جعفـر /ز - 

 .193ص  ،1969/  25انسٔنٙ،ػسز 

 

ٚط، كهٛخ انحمٕق، ، ندُخ انمبٌَٕ انسٔنٙ ٔيًٓخ انزسٍٔٚ ٔانزطٕٚط انزسضٚدٙ نمٕاػس انمبٌَٕ انسٔنٙ ، يصكطح يبخؽذحىفٍـك كىدري -

 .44، ص  2003 خبيؼخ اندعائط،
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المكضكع عمى جدكؿ أعماليا تقنيف، ما جعؿ لجنة القانكف الدكلي تسجؿ نضجت لؿ
 .ليا اخاص امقرر "Françoisفرانسكا "كتعييف األستاذ  1949مف سنة  إبتداء
عقد مؤتمر لمدكؿ األعضاء في ل ؿإدعت الجمعية العامة لألمـ المتحدة  1957سنة 

مادة قامت  73تقنيف مف المنظمة ينكط بو اعتماد اتفاؽ دكلي عمى قاعدة مشركع 
بإعداده لجنة القانكف لدكلي حكؿ قانكف البحار، كعمى ذلؾ احتضنت مدينة جنيؼ 

اعتمد  1958أفريؿ  29مؤتمر األمـ المتحدة األكؿ حكؿ قانكف البحار، كفي  1958
 : المؤتمر أربع اتفاقيات دكلية مستقمة، كىي عمى التكالي

 .إلقميمي كالمنطقة المتاخمةاتفاقية البحر اإلقميمي البحر ا -1  
 .اتفاقية أعالي البحار -2  

 .اتفاقية الصيد ك الحفاظ عمى المكارد الحية بأعالي البحار -3  

 .اتفاقية الجرؼ القارم -4  

فضال عف بركتكككؿ اختيارم حكؿ فض المنازعات الدكلية التي تتصؿ بتفسير 
 . كتطبيؽ االتفاقيات األربع

لتئاـ الدكلي كالتفاىـ المبدئي، إال أف ىذه االتفاقيات لـ تمؽ كعمى الرغـ مف ىذا اال
الصدل الكبير كالنجاح المنشكد، ذلؾ أف معظـ الدكؿ لـ تستطع التكافؽ عمى مسألتيف، 

تتعمؽ األكلى باتساع البحر اإلقميمي، كأما الثانية فكانت حكؿ تحديد مناطؽ الصيد 
 .(1)البحرم

1958أفريؿ  29جنيؼ المبرمة في ىذا الخمؿ الذم اعتمى اتفاقات 
ك عدـ إقباؿ ، (2)

الدكؿ عمى التصديؽ عمييا بقكة، كميا عكامؿ ساىمت في إفراغيا مف محتكاىا، األمر 

                                                                                                                                                                      
-  La Commission de Droit International et son œuvre, 4

éme
 Edition, Publications des Nations Unies, 

1989,  pp 07, 24. 

 
1
 - Jean Pierre QUENEUDEC, Chronique du droit de la mer, in, A.F.D.I, 1973, pp 809, 810. 

 
2
ارفبلٛخ اندطف انمبض٘  /1964ارفبلٛخ انجحط اإللهًٛٙ، زذهذ حٛع انُفبش ؼُخ /  1962أػبنٙ انجحبض زذهذ حٛع انُفبش ؼُخ  اتفاقية - 

. 1962ارفبلٛخ انظٛس ٔانحفبظ ػهٗ انًٕاضز انحٛخ، زذهذ حٛع انُفبش ؼُخ / 1962زذهذ حٛع انُفبش ؼُخ 

 نهًعٚس ضاخغ، -

- France de HARTINGH, La position française à l‟égard de la convention de Genève sur le plateau     

  continental A.F.D.I, 1965, pp 725, 740. 
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الذم أدل باألمـ المتحدة إلى الدعكة إلى عقد مؤتمر ثاني حكؿ قانكف البحار فشؿ 
 . لألسباب ذاتيابدكره 

إلى يومنا هذا 1960الحقبة الثانية من : المطمب الثاني              
 مرحمة الوعي بالمصالح القومية:  الفرع األول

كىي المرحمة التي تعالى فييا صكت مجمكعة دكؿ العالـ الثالث، التي استردت    
استقالليا السياسي كزاد كعييا بمصالحيا االقتصادية فكاف اعتراضيا عمى األكضاع 

في مجاؿ تنظيـ كاستغالؿ البحر كمجاالتو الدكلية القائمة كغير العادلة ال سّيما 
 .كاضحا كمدكيا

خالؿ الدكرة الثانية كالعشريف لمجمعية العامة لألمـ المتحدة طالب سفير مالطا     
بالمراجعة الجذرية لقانكف البحار، كىك المسعى الذم " Arvid PRADO" لدل المنظمة

امتناع عف  14) جماع أخذ طريقو إلى التطبيؽ بأف اعتمدت الجمعية العامة باإل
إعالف المبادئ الناظمة ألعماؽ البحار ( التصكيت، دكف تسجيؿ أم رفض

/ 2749كالمحيطات الكاقعة خارج الكالية اإلقميمية الكطنية، بمكجب التكصية رقـ 
XXV   في نفس الكقت تمت الدعكة لعقد مؤتمر  1970ديسمبر  27المؤرخة في ،

كبخالؼ المؤتمريف السابقيف التي أككمت ميمة  .بحاراألمـ المتحدة الثالث لقانكف اؿ
تحضيرىما إلى لجنة القانكف الدكلي، فإف ميمة تحضير ىذا األخير أسندت إلى لجنة 

لمغرض كىي لجنة أعماؽ البحار التابعة لألمـ  1968سنة  خاصة مّكسعة أنشئت
ية أكثر منيا المتحدة، مف ثـ جاءت مقاربة مؤتمر قانكف البحار الثالث مقاربة سياس

قانكنية أك تقنية، كىك الطابع الذم انعكس عمى طبيعة آليات تسكية المنازعات الدكلية 
 .في إطار اتفاقية األمـ لقانكف البحار مكضكع الحاؿ

 المؤتمر الثالث لقانون البحار: الفرع الثاني
ت سنكات، كمؿ التسعكدامت زىاء  1973ديسمبر  03بدأ المؤتمر أشغالو في        

 10بإبراـ اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار، بمدينة مكنتيغك بام بجاميكا في 
1982 كانكف األكؿ/ديسمبر

الرغـ مف الصعكبات التي صاحبت المؤتمر إلى  عمى، ك(1)
                                                           

1
 للمزيد راجع - 

-  Jean Pierre LEVY, La troisième conférence sur le droit de la mer, Op.Cit, pp 784, 832. 
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نيايتو السيما بفعؿ المعارضة القكية التي أبدتيا الكاليات المتحدة لالتفاقية، إال أف 
أصكات  4صكتا مؤيدا، مقابؿ  130بػ  1982أفريؿ  30ده في النص النيائي تـ اعتما

 10بجامايكا في " مكنتيغك بام"امتناع، كخالؿ حفؿ التكقيع بمدينة   17معارضة ك
نكفمبر  16دكلة، كدخمت حيز النفاذ في  117 كقعت االتفاقية مف 1982/ 12/

1994
 29مبـر في كما تـ تعديؿ جزءىا الحادم عشر بمكجب اتفاؽ نيكيكرؾ اؿ ،(1)
 . 1994جكيمية 

 المبادئ العامة الناظمة لتسوية المنازعات الدولية البحرية: المبحث األول

إّف التفكير في كضع نظاـ خاص بحؿ المنازعات في مجاؿ قانكف البحار ال يعني أف 
المسألة لـ تكف مطركحة في النظاـ العاـ المتعمؽ بحؿ المنازعات الدكلية عمكما 

كاف قد طبؽ في عدة مناسبات  1899لي المنبثؽ عف نظاـ الىام لعاـ فالتحقيؽ الدك
: حيث تكصؿ األطراؼ إلى حمكؿ بمكجبو متعمقة بمشاكؿ المالحة البحرية نذكر منيا

، The CAMOUNA ، قضيةThe TAVIGNANO، قضية The DOGGER-BANKقضية 
حكمة ، ىذا إلى جانب التحكيـ الدكلي كمساىمات ـThe RED CRUSADERقضية 

 .العدؿ الدكلية في ىذا الصدد

فقد تمّكف المفاكضكف مف كضع نظاـ شامؿ  1982أما في اتفاقية األمـ المتحدة لعاـ 
لفض المنازعات البحرية التي قد تطرأ بمناسبة تفسيرىا أك تطبيقيا حيث ضمنكىا أىـ 

صكر الكسائؿ الدبمكماسية كالقضائية التي أثبتت كجاىة كنجاعة خاصة عمى ممر الع
في مجاؿ التسكية السممية لممنازعات الدكلية عمكما، فضال عف جممة مف المبادئ 
كاألسس العامة الكاجبة المراعاة التي مف شأنيا تأطير كتنظـ عممية التسكية بحيث 
نتناكؿ أىميا في مطمبيف دراسييف نتطرؽ في المطمب األكؿ إلى نطاؽ النزاع محؿ 

                                                                                                                                                                      
-  Ibidem, La conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, in, R.G.D.I.P, 1975, pp 897,931. 

1
ُٚبٚط  22انًؤضخ فٙ  53/  96، ثًٕخت انًطؼٕو انطئبؼٙ ضلى 1982نؼبو  طبزلذ اندعائط ػهٗ ارفبلٛخ األيى انًزحسح نمبٌَٕ انجحبض - 

. 12، ص 1996ؼُخ  06اندطٚسح انطؼًٛخ ػسز ، 1996

زٔنخ، ٔآذط زٔنخ يظبزلخ  167ٔفك ؼدالد األيى انًزحسح  2015زلخ ػهٗ االرفبلٛخ فٙ ربضٚد انفبرح ؼجزًجط ٚجهغ ػسز انسٔل انًظب -

 .انًٕلغ انطؼًٙ نًُظًخ األيى انًزحسح ، ضاخغ فٙ شنك2015ُٚبٚط  02ْٙ زٔنخ فهؽطٍٛ ثزبضٚد 
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رض إلى التزاـ الدكؿ األطراؼ بتسكية المنازعة التسكية، كفي المطمب الثاني نتع
 .بكسيمة سممية

 تحديد نطاق النزاع محل التسوية: المطمب األول

تسكم الدكؿ األطراؼ أم نزاع بينيا يتعمؽ :" مف االتفاقية عمى أنو 279تنص المادة 
مف  02مف المادة  03بتفسير ىذه االتفاقية أك تطبيقيا بالكسائؿ السممية كفقا لمفقرة 

نة في ميثاؽ األمـ المتحدة كتحقيقا ليذا الغرض تسعى إلى إيجاد حؿ بالكسائؿ المبيّ 
، مف خالؿ قراءتنا لنص المادة يتضح لنا (1)"مف الميثاؽ 33الفقرة األكلى مف المادة 

أنيا تزاكج بيف عنصريف يتعمؽ األكؿ بكجكد نزاع قائـ بيف دكؿ أطراؼ، كيتعمؽ الثاني 
 .النزاع بالكسائؿ السممية بااللتزاـ بحؿ ىذا

 أن يكون النزاع بين دول أطراف في االتفاقية: الفرع األول

كردت في سياؽ الجزء الخامس عشر مف االتفاقية بعنكاف  279المالحظ أف المادة 
التي تقضي بأف المنازعات مكضكع الحاؿ ال تككف إال بيف الدكؿ " تسكية المنازعات"

يؿ الحصر، ألف تقصي الدقة يقتضي اإلشارة إلى نكع األطراؼ في االتفاقية عمى سب
آخر مف المنازعات ينطبؽ عمييا الجزء الحادم عشر مف االتفاقية كىي المنازعات 

التي مف جية تختص بنظرىا غرفة قاع البحار التابعة لممحكمة الدكلية لقانكف البحار 
 ".بحارالسمطة الدكلية لقاع اؿ"كمف جية أخرل يككف أحد أطرافيا كجكبا

التي تنشأ -فضال عف أف المنظمات اإلقميمية أك ما دكف اإلقميمية في مجاؿ الصيد 
دارة  118كفؽ ما نصت عميو المادة  المتعمقة بالتعاكف الدكلي في مجاؿ حفظ كا 

قد تثكر بيف أطرافيا أك بيف قد تككف طرفا محتمال في أية منازعة  -المكارد الحية
ا تحؿ كفؽ التدابير التي تقررىا تمؾ المنظمة، كفي المنظمة كدكلة طرؼ فييا فإنو

( أفراد أك شركات)حالة النزاع الذم يككف أحد أطرافو مف أشخاص القانكف الخاص
 .يمجئ إلى آلية الحماية الدبمكماسية

                                                           
1
اؼزًطاضِ أٌ ٚؼطع حفع انؽهى ٔاأليٍ انسٔنٙ ٚدت ػهٗ أؽطاف أ٘ َعاع يٍ شأٌ : " يٍ يٛثبق األيى انًزحسح 33رُض انًبزح  - 

نهرطط أٌ ٚهزًؽٕا حهّ ثبزئ ش٘ ثسء ثططٚك انًفبٔػخ ٔانزحمٛك ٔانٕؼبؽخ ٔانزٕفٛك ٔانزحكٛى ٔانزؽٕٚخ انمؼبئٛخ، أٔ أٌ ٚهدؤٔا إنٗ 

." انٕكبالد ٔانزُظًٛبد اإللهًٛٛخ أٔ غٛطْب يٍ انٕؼبئم انؽهًٛخ انزٙ ٚمغ ػهٛٓب اذزٛبضْى
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 :ال تسمح بحؿ النزاع محؿ الدراسة إال إذا تكافرت فيو ثالثة شركط 279إّف المادة 

اع بيف الدكؿ صاحبة السيادة بؿ يجب أف يككف بيف ال يكفي أف يككف النز: 1ش
الدكؿ أطراؼ االتفاقية كىك ما يعبر عنو فقو القانكف الدكلي بمبدأ نسبية المعاىدات، 

ما يفسر سككت المعاىدة عف النزاعات التي تثكر بيف دكؿ أطراؼ فييا كدكؿ  ىذاك
 .غير أطراؼ

قعت كصادقت أك انضمت إلى يجب أف تككف الدكؿ المعنية بيذه اآللية قد ك: 2ش
 .االتفاقية

 .أف يككف النزاع مكجكدا كقائما بالفعؿ بحيث تحدد المفاكضات عناصره كأبعاده: 3ش

 أن يكون النزاع ذا طابع قانوني: الفرع الثاني

يتعمؽ النزاع بتفسير أك تطبيؽ المعاىدة كمف ثـ أمكف القكؿ أف النزاع ال  ضركرة أف
نيا صرفا حتى يدخؿ في فئة المنازعات التي ينظميا الجزء بد كأف يكتسي طابعا قانك

الخامس عشر مف المعاىدة، كما يعزز الطبيعة القانكنية ليذا النكع مف النزاعات أف 
ز المعاىدة قد عالجت مسألة تنازع القكانيف الذم يمكف أف ينشأ عند دخكليا حيّ 

قانكف الدكلي األخرل التي فضال عف أف المعاىدة ال تعارض تطبيؽ قكاعد اؿ (1)النفاذ
 .تجافي أحكاميا

سع بحيث بناء عمى ذلؾ ينبغي أف يتـ استيعاب مفيكمي التفسير كالتطبيؽ بشكؿ مكّ 
يستغرقاف كؿ نزاع لو عالقة بمسائؿ البحر كاستخداماتو، مقابؿ ذلؾ يتـ استبعاد كؿ 

كؿ : ذلؾ النزاعات التي تكتسي طابعا سياسيا كلك تعمقت بالمسائؿ البحرية، مثاؿ
تحايؿ إجرائي يؤدم إلى مراجعة االتفاقية السارية المفعكؿ عف طريؽ المنازعات كمف 

 .(2)قبؿ األطراؼ المتنازعة يشكؿ منازعة سياسية تتعمؽ بالمكضكع

                                                           
1
. انؼاللخ ثبالرفبلٛبد ٔاالرفبلٛبد انسٔنٛخ األذطٖ: يٍ االرفبلٛخ انزٙ ٔضزد رحذ ػُٕاٌ 311نًبزح ضاخغ ا - 

 
2
، انمبٌَٕ انسٔنٙ نهجحبض، زضٔغ يمسيخ نطهجخ انًبخؽزٛط ررظض لبٌَٕ زٔنٙ ػبو، انسفؼخ انربيؽخ ػشط، عهٍىش كربىع كًال/ ز.أ - 

. 2005خعائط، كهٛخ انحمٕق ٔانؼهٕو انؽٛبؼٛخ، خبيؼخ ػُبثخ، ال
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 االلتزام بحل هذا النزاع بالوسائل السممية :المطمب الثاني
ميثاؽ األمـ المتحدة التي مف  3فقرة  02ىك االلتزاـ المستمد مباشرة مف المادة     
يفض جميع أعضاء الييئة منازعاتيـ الدكلية بالكسائؿ السممية، عمى كجو ال : " تنص

 ".يجعؿ السمـ كاألمف الدكلي عرضة لمخطر

نالحظ أف ىذا االلتزاـ كرد مطمقا غير مقيد، أم أف الدكلة الطرؼ تمتنع عف 
ف قكاعد القانكف الدكلي العاـ كفي استخداميا لمقكة لفض منازعاتيا كتمؾ قاعدة آمرة ـ

نفس الكقت تتمتع بسمطة تقديرية حصرية في اختيار الكسيمة السممية التي تعتقد 
بكجاىتيا، فميا أف تفاضؿ بيف المفاكضة أك الكساطة أك المجكء إلى القضاء 

 .(1)أك خالؼ ذلؾ...الدكلي،

 االمتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها: الفرع األول

مف ميثاؽ األمـ المتحدة التي  2مف المادة  04ك بدركه مبدأ مستمد مف الفقرة ق
يمتنع أعضاء الييئة جميعا في عالقاتيـ الدكلية عف التيديد باستعماؿ القكة ":تنص

أكاستخداميا ضد سالمة األراضي أك االستقالؿ السياسي ألية دكلة، أك عمى أم كجو 
 .(2)"آخر ال يتفؽ كمقاصد األمـ المتحدة 

ف كاف ميثاؽ األمـ المتحدة لـ يعّرؼ المجكء إلى القكة إال أّف التكصية رقـ  كا 
2625/XXV المتضمنة إعالف المبادئ المتعمؽ بالعالقات الكدية كالتعاكف بيف ،

 24الدكؿ، طبقا لميثاؽ األمـ المتحدة، المصادؽ عمييا مف الجمعية العامة في 
كذلؾ  سعا لمبدأ حظر المجكء إلى القكةريفا مكّ ،  قد تضمنت ما يفيد تع1970أكتكبر 

االمتناع عف تنظيـ أك تشجيع تنظيـ قكات غير نظامية ب:" بأف تمتـز الدكؿ 
أكجماعات مسمحة، سّيما جماعات المرتزقة كذلؾ بيدؼ إحداث خركقات عمى إقميـ 

                                                           
1
 حٕل حطٚخ اذزٛبض انسٔنخ انٕؼٛهخ انؽهًٛخ نفغ يُبظػبرٓب انسٔنٛخ، ضاخغ - 

-  C.f, Charles  ROUSSEAU, Droit International Public, 8
éme 

Edition, Dalloz, Paris, 1976, pp 272 et s. 

 
2
 حٕل حظط اؼزرساو انمٕح فٙ انؼاللبد انسٔنٛخ، ضاخغ ثبنرظٕص - 

- Emmanuel DECAUX, Les nouvelles menaces contre la paix et la sécurité internationale, In : Société  

  Française  pour le droit international, A.Pédone, Paris, 2004, pp 35, 36.  

يدهخ انزٕاطم ناللزظبز ٔاإلزاضح ضٚبحٙ انطبْط، حظط اؼزرساو انمٕح فٙ انؼاللبد انسٔنٛخ ثٍٛ شطػٛخ ٔيشطٔػٛخ انؼطٔضح، / ز -

.  212، 193، ص ص 2014َٕٕٚٛ / 38ٔانمبٌَٕ، خبيؼخ ثبخٙ يرزبض ػُبثخ، ػسز 
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االمتناع عف تنظيـ أك تشجيع أعماؿ حرب أىمية : "، باإلضافة إلى"دكلة أخرل
أعماؿ إرىابية عمى إقميـ دكلة أخرل، كما تمتنع عف المساعدة أك المشاركة أكالقبكؿ أك

عمى إقميميا بنشاطات منظمة بيدؼ ارتكاب مثؿ ىذه األعماؿ، عندما تستمـز 
 .(1)"األعماؿ المذككرة في ىذه الفقرة التيديد باستعماؿ القكة أك استعماليا

تككف قد اندمجت في  البحار المتحدة لقانكف بناء عمى ما تقدـ فإف اتفاقية األمـ    
 اإلطار التقميدم لتسكية المنازعات، كما تأكيدىا عمى االلتزاـ بالمجكء إلى الكسائؿ

إال حرصا منيا عمى التصدم لألطماع العسكرية كاإلستراتيجية التي ليا  السممية
شطة العسكرية عالقة بالبحر الذم ىك منفذ لالحتالؿ كالتدخؿ كما يشكؿ مضمارا لألف

مف االتفاقية بخصكص المنطقة   141البحرية منيا كالجكية، كلذلؾ تذّكر المادة 
ف كاف ىناؾ اختالؼ (2)باستعماليا إال لألغراض السممية فقط تزاـؿاالبالدكلية  ، كا 

بيف المدرسة الغربية التي تعتقد أنو " سممي"جكىرم في تحديد مدلكؿ مصطمح 
بمعنى أف األنشطة العسكرية كالتجارب لف تتعارض " non agressiveغير عدكاني "يعني

مع مقتضيات القانكف الدكلي إذا غير عدكانية كتـ القياـ بيا في كقت السمـ 
التي ترل في مدلكؿ مصطمح  -سابقا-كاستعدادات لمحرب، كبيف المدرسة الشرقية 

 .non military"(3)غير عسكرم "أم " سممي"

 ر أسموب الحل السمميحرية اختيا: الفرع الثاني

الجدير بالمالحظة أف ىذا المبدأ تطبؽ عميو القاعدة العامة التي تحكـ التقاضي 
إذ ال يمكف " مف نيج أحد طرؽ التقاضي ال يمكنو اتخاذ طرؽ آخر أفّ :" بػ كالقائمة

 .لمدكلة التراجع عف الطريؽ الذم اتخذتو إال باالتفاؽ

                                                           
1
، ضاخغ، XXV/ 2625حٕل كم يب رؼهك ثبنزٕطٛخ ضلى  - 

- Hubert Thierry, Droit et relations internationales, Montchrestien, 1984, p 548 et s. 

 
2
ركٌٕ انًُطمخ يفزٕحخ الؼزرسايٓب نألغطاع انؽهًٛخ زٌٔ : " 1982يٍ ارفبلٛخ األيى انًزحسح نمبٌَٕ انجحبض نؼبو  141رُض انًبزح  - 

..." غٛطْب يٍ لجم خًٛغ انسٔل، ؼبحهٛخ كبَذ أٔ غٛط ؼبحهٛخ

 
3
 -  “The term -peaceful- lacks clear definition and subject to different interpretation”                               

- Mc MAHON, legal aspects of outer space 

- Cited by, Omar HOSNI, The treaty governing the exploration of Outer Space, The Moon and Other 

Celestial Bodies, Egyptian Review of International Law, n° 25/1969, p 157. 
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أساس الطابع السممي لمكسائؿ المعركضة في حرية اختيار طرؽ الحؿ ما ىك إال  إفّ 
اتفاقية قانكف البحار حيث ال يكجد فييا ما يدعك إلى إلزاـ طرؼ باختيار أكبقبكؿ 

 .إجراء دكف اآلخر، سكاء كاف ىذا األسمكب دبمكماسيا أك قانكنيا

في الكقت الذم  -(1)الذم يستمد أساسو مف العرؼ الدكلي-إف االلتزاـ بالتفاكض 
يجعؿ مف المفاكضات الدبمكماسية  283النزاع كفقا لما جاء في المادة  يظير فيو

يفضي إلى بداية حؿ النزاع المتعمؽ بتفسير كتطبيؽ  الذم جراءاإلاإلطار المالئـ 
المعاىدة كما ال ينتقض ىذا االلتزاـ مف حرية األطراؼ التي تبقى سّيدة فيما يتعمؽ 

 .بما تريده لمكصكؿ إلى حؿ النزاع

المفاكضات الدبمكماسية يفتح ألطراؼ المعاىدة مجمكعة مف الطرؽ لحؿ  إف فشؿ
بأنو عندما ال تتكصؿ األطراؼ إلى  281النزاع، حيث تنص الفقرة األكلى مف المادة 

تسكية النزاع يمكنيا أف تمجأ إلى الجزء الخامس عشر إذ يقترح ىذا األخير مجمكعة 
تعتمد الدكلة منيا ما يككف مالئما  مف الحمكؿ كىي باألساس قضائية كغير قضائية

ليا عف طريؽ إصدارىا إعالف بذلؾ عند تكقيعيا أك تصديقيا أكانضماميا إلى 
 .االتفاقية

كما يمكف لمدكلة أف تمغي أك تعدؿ في ذلؾ اإلعالف غير أنو يظؿ نافذا لمدة ثالثة 
التعديؿ أثر  أشير بعد إيداع إشعار اإللغاء أك التعديؿ، كال يككف إعالف اإللغاء أك

في ىذا الفرض يكجو اإلعالف كتابة إلى أميف عاـ األمـ  -287/6المادة –رجعي 
 .-287/8المادة -المتحدة الذم يبمغو لكؿ الدكؿ األطراؼ

كفي حاؿ قبؿ أطراؼ النزاع بنفس اإلجراء لتسكية نزاع معيف ال يجكز إخضاع ىذا 
مف االتفاقية  282ف المادة عمى أ -287/4المادة –األخير إال إلى ذلؾ اإلجراء 

                                                           
1
ؼُخ انُجٕٚخ انطبْطح أٌ يحًسا  ضؼٕل هللا  طهٗ هللا ػهّٛ ٔؼهى لس يبضغ أؼهٕة انزفبٔع لجم أٌ  ٚؼمس  طهح نمس  ثجذ  فٙ ال - 

ػهّٛ انظالح ٔانؽالو كم يٍ  ثسٚم ثٍ  ٔضلبء انرعاػٙ ، ثى  ػطٔح ثٍ  يؽؼٕز انثمفٙ ٔثؼسِ يكطظ ثٍ حفض ثى  انحسٚجٛخ حٍٛ  فبٔع

ػهّٛ  انظالح ٔانؽالو ٔثٍٛ لطٚش  اَزسة ضؼٕل هللا  طهٗ هللا  ػهّٛ ٔؼهى  ػثًبٌ  ثٍ  ثُّٛ  ٔنًب اَؽسد انًفبٔػبد . انحهٛػ ثٍ ػهمًخ

ٌّ شنك أزٖ إنٗ لطغ انًفبٔػبد، ٔنى رؽزأَف إال ثؼس ثٛؼخ انطػٕاٌ، ففبٔع ضؼٕل هللا طهٗ هللا  ػهّٛ  ٔؼهى يٍ   -ع –ػفبٌ  إال أ

 .ْدط٘ 7ظاع  ثؼمس  طهح  انحسٚجٛخ  ؼُخ خسٚس ػٍ  لطٚش ؼٓٛم ثٍ ػًطٔ، ٔشنك يب أزٖ إنٗ فغ انٍ

، ص 4، انؼاللبد انسٔنٛخ فٙ اإلؼالو يمبضَخ  ثبنمبٌَٕ انسٔنٙ انحسٚث، يؤؼؽخ انطؼبنخ، ثٛطٔد، ؽ  وهبت  انسحٍهً/ نهًعٚس ضاخغ ، ز -

140  .
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تنص عمى إمكانية المجكء إلى حمكؿ خارج االتفاقية بشرط أف تككف نتيجة تمؾ 
 .الحمكؿ ممزمة

كعميو تبقى الدكلة في كؿ األحكاؿ تتمتع بحرية اإلجراء الذم يخدميا حيث ليا أف 
دىا كتصنيفيا حسب األكلكية اتختار طريقة مف طرؽ الحؿ أك عدة طرؽ تقـك بتعد

كالغرض مف كراء ذلؾ ىك أف كاضعي االتفاقية أرادكا الحصكؿ عمى التزاـ مف الدكلة 
 .بقبكليا اختيار مسبؽ لطريقة الحؿ الذم يريده

مع ذلؾ يالحظ الباحث كجكد قيداف أحدىما شكمي كاآلخر مكضكعي يرداف عمى 
 :الحرية التي كفمتيا االتفاقية لمدكلة عند اختيارىا لطريقة فض النزاع

كىك المتعمؽ بانقضاء مفعكؿ اإلعالف القاضي بسحب االختيار : قيد الشكميال
لغائو  أف ىذا اإلجراء  287مف المادة  7حيث نصت الفقرة  -كما ىك مبيف أعاله–أكا 

 .ال يؤثر في الدعكل القائمة

إف عدـ اختيار الدكلة عند تكقيعيا أك تصديقيا أك انضماميا إلى : القيد الموضوعي
معنى عدـ إصدارىا إلعالف االختيار، يؤدم بالدكلة إلى قبكليا بإجراء االتفاقية ب

التحكيـ كفؽ ما كرد بالممحؽ السابع لالتفاقية كىك نفس الحكـ الذم يطبؽ في حالة 
 -عف طريؽ اإلعالف-الدكلتيف المتنازعتيف الطرؼ في االتفاقية الّمتاف اختارتا كالىما 

، ذلؾ أف التحكيـ يؤدم إلى قرارات ممزمة (1)طريقتيف مختمفتيف لفض أم نزاع محتمؿ
 .فضال عف احترامو إلرادة الدكلة عبر مشاركتيا في اإلجراءات

 آليات تسوية المنازعات الدولية البحرية: المبحث الثاني

قد أفردت  1982كما سبقت اإلشارة إليو فإف اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لعاـ 
تسكية المنازعات البحرية سّيما المرفؽ الخامس عشرة منيا،  جزءا معتبرا منيا لمسألة

                                                           
1
: "يٍ االرفبلٛخ 287رُض انًبزح  - 

 §3
ّٚ إػالٌ َبفص، لس لجهذ ثبنزحكٛى ٔفمب رؼزجط انسٔنخ انططف انزٙ ركٌٕ ؽطفب فٙ َعاع ال ٚغؾ -

. ... نهًطفك انؽبثغ

 
§5

إشا نى ركٍ األؽطاف فٙ انُعاع لس لجهذ ثُفػ اإلخطاء نزؽٕٚخ ْصا انُعاع، ال ٚدٕظ إذؼبع انُعاع إال إنٗ انزحكٛى ٔفمب نهًطفك  -

". انؽبثغ يب نى رزفك األؽطاف ػهٗ غٛط شنك
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كالجدير بالمالحظة أف ىذا الجزء تضمف مرحمتيف لفض المنازعات الدكلية التي تطرأ 
 :بيف األطراؼ السامية المتعاقدة

تتضمف طرقا دبمكماسية تككف الحمكؿ المتمخضة عنيا اختيارية : المرحمة األكلى
 .ات ثـ التكفيؽكيتعمؽ األمر بالمفاكض

كال تُيطرؽ إال إذا فشمت الطرؽ الدبمكماسية تككف حمكليا ممزمة شأنيا : المرحمة الثانية
في ذلؾ شأف إجراءاتيا كيتعمؽ األمر بالمحكمة الدكلية لقانكف البحار، محكمة العدؿ 
الدكلية، التحكيـ الدكلي، كالتحكيـ الخاص، كعميو نخصص فيما يمي مطمبا دراسيا 

لة بحيث نتطرؽ في المطمب األكؿ إلى اآللية المؤدية إلى قرارات غير لكؿ مرح
 .ممزمة، كفي المطمب الثاني نستعرض اآللية التي تؤدم إلى قرارات ممزمة

 اآللية الدبموماسية المقترحة في االتفاقية: المطمب األول

فذلؾ إذا كانت الحمكؿ التي تتمخض عف ىذه اآللية تككف غير ممزمة ألطراؼ النزاع 
ال يعني أف المجكء إلييا أكال ىك غير كجكبي ذلؾ أف الدكلة الطرؼ في االتفاقية  ال 
 .تنتقؿ إلى اآللية المكالية إال بعد استنفاد األكلى، كيتعمؽ األمر بالمفاكضة ثـ التكفيؽ

 المفاوضات الدبموماسية: الفرع األول

، (1)"االلتزاـ بتبادؿ اآلراء"ف مف االتفاقية تحت عنكا 283كقد كرد النص عمييا بالمادة 
 اتصاؿ مباشر بيف طرفيف متنازعيف كىي تشكؿبككنيا  ؼ المفاكضاتىذا كتعرّ 
 . (2)ىمامىما بنفسمإليو الطرفيف المتنازعيف لتسكية خالؼ يمجأ اقديـ اأسمكب

ذك أساس عرفي كذلؾ قبؿ أف يتـ اعتماده في اإلطار فيك االلتزاـ بالتفاكض  أما
مف اتفاقية  283أك المادة  مف الميثاؽ 33فإّف ما جاء بالمادة  ف ثـاالتفاقي، ـك

اتفاقيات  عمى غرار، مستقريعتبر تقنينا لعرؼ دكلي  قانكف البحار مكضكع البحث

                                                           
1
: " 283انًبزح  - 

1
زٔل أؽطاف ٚزؼهك ثزفؽٛط ْصِ االرفبلٛخ أٔ رطجٛمٓب، لبيب أؽطاف انُعاع ػبخال ثزجبزل اٜضاء فٙ  يزٗ َشأ َعاع ثٍٛ -

 ."أيط رؽٕٚزّ ثبنزفبٔع أٔ غٛط شنك يٍ انٕؼبئم انؽهًٛخ

 
2

اإلَؽبٌ،  انحًبٚخ  انسٔنٛخ  نحمٕق -انًُبظػبد انسٔنٛخ -انًؽؤٔنٛخ انسٔنٛخ  يحبػطاد فٙ انمبٌَٕ انسٔنٙ انؼبو، صذوق، عًر/ ز  -

 .ٔيب ثؼسْب 67، ص ص 1994 ،ايؼٛخ، اندعائطجؽجٕػبد الوال ٕٚاٌز
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 إلىدكلية متعددة نصت كميا عمى التزاـ الدكؿ بالتفاكض حكؿ أم نزاع  قبؿ المركر 
تيا ممزمة مثؿ التحكيـ أك القضاء ما تمؾ التي تككف قراراخرل ال سيّ األ اتلياآل

 أك حتى حؿ النزاع الدكلي، ذلؾ أّف المفاكضات عالكة عمى تقريبيا كجيات النظر
 (1)فإنيا تحدد اإلطار العاـ لمكاقعة المتنازع حكليا ما يبرر اتخاذ تدابير مضادة

. األخرل كيسيؿ الحقا الحؿ عف طريؽ اآلليات
كض شرط شكمي كاجب اإلتباع  قبؿ أية مطالبة أما القضاء الدكلي فقد اعتبر التفا

 "Mavrommatis"قضائية دكلية، إذ قضت محكمة العدؿ الدكلية الدائمة في قضية
البد كأف ، قبؿ أف  يككف أم نزاع محؿ طعف قضائي"  :02في قرارىا رقـ  1924

  ".يحدد مكضكعو بدقة كذلؾ بكاسطة المحادثات  الدبمكماسية

 نتقاؿلتزاـ بالتفاكض عمى اعتباره مجرد إجراء شكمي قبؿ االاال مع  ذلؾ ال يقتصر
التسكية  إلىالتكصؿ  أجؿ عناية، مف اآللية الممزمة بؿ يمتد ليكّكف التزاـ ببذؿ إلى
جاء في قضاء محكمة العدؿ الدكلية  الدائمة في قضية السكة الحديدية بيف  كقد

عمى  بالتفاكض ليس شرطا شكمياإّف االلتزاـ "  :يمي ما 1931ؼُخلتكانيا كبكلكنيا  
اإلمكاف  ككنو التزاـ بمتابعتيا قدر إلىإطالقو، بمباشرة المفاكضات فحسب، لكف يمتد 

 .(2)"اتفاؽ إلىالتكصؿ  جؿأمف 
 
 

 التوفيـق: الفرع الثاني

أحد الكسائؿ السممية لحؿ المنازعات الدكلية الحديثة نسبيا إذ ينبثؽ ىك التكفيؽ     
كىك إجراء  ،جنة التكفيؽلي كلكف مع إعطاء صالحيات كاسعة لؿعف التحقيؽ الدك

دبمكماسي، مصدره اتفاقي تتعيد الدكؿ المكقعة بمقتضاه عرضيا نزاعاتيا عمى لجاف 

                                                           
1
- « Cette obligation signifie simplement un dialogue de bonne foi. Entre la liberté de choix des moyens 

de règlement et l‟obligation de régler le différend, demeure l‟obligation de négocier »  

- Joaquin ALCAIDE-FERNANDEZ, Contre mesures et Règlement de différends, R.G.D.I.P, Tome  

   108/2004/2, A. Pedone, Paris, pp 356,359. 

 
2
- Nguyen QUOC DINH, Patrick DAILLIER, Alain PELLET, Droit International public, 2

éme
 éd,  

    L.G.D.J, 1980, p 781 .  
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تكفيقية، كغالبا ما ينص عمى ىذا  اإلجراء بصفة كقائية، أم قبؿ نشكب النزاع، مع 
الّمجكء إليو عند نشكب النزاع أك  يحكؿ دكف ذلؾ طالما كأّف إطاره اتفاقي فال يكجد ما

 .(1)بعده

ال تقؼ عند  إال أف صالحيات لجنة التكفيؽ الرغـ مف صمتو الكثيقة بالتحقيؽ كعمى
فحصيا مف جميع جكانبيا قبؿ صياغة حؿ  إلىدراسة الكقائع فحسب بؿ تتعدل ذلؾ 

أف  التي ليا أف تأخذ بو أك األطراؼ المتنازعة عمىفيما بعد  في المكضكع يعرض
طبيعتو إلى  كيعزل ذلؾ القانكني اإللزاـإلى  ال ترقى التكفيؽترفضو ذلؾ أف نتيجة 

 .السياسية

كبالرجكع إلى اتفاقية قانكف البحار نجد أف ىذا النكع مف التكفيؽ ىك الذم قصدتو 
منيا تناكلت نكعا جديدا مف التكفيؽ يمجؤ إليو  297، في حيف أف المادة 284المادة 

 .ع خاص مف المنازعات تتعمؽ بمكاد محددة منياكجكبا لحؿ نك

األعماؿ التحضيرية لممؤتمر الثالث لقانكف البحار يتبيف لنا أساس  كعند فحص
 :اعتماد االتفاقية آللية التكفيؽ الجبرم، إذ جاء ىذا الحؿ ليكازف بيف تياريف

نطقة كيقضي بأف أم نزاع يتعمؽ بالحقكؽ السيادية لمدكلة في الـ: التيار األول
االقتصادية الخالصة أك الجرؼ القارم ال ينبغي أف يدّكؿ إنما يؤكؿ فيو االختصاص 

 .لقضاء الدكلة الساحمية

فيك ال ينازع الدكلة اختصاصيا القضائي الذم يمارس عمى بحرىا : التيار الثاني
اإلقميمي كفي بعض الحاالت عمى األنشطة التي تمارس في المنطقة المتاخمة، إنما 

تخضع  يعتقد ىذا التيار أف بعض الدكؿ ال تفرؽ بيف الحقكؽ السيادية التي ينبغي أال
خضع لالختصاص تارية التي بطبيعتيا لمكالية القضائية الكطنية كبيف الحقكؽ االستئث

 .الكطني لمدكلة الساحمية

                                                           
1
 - Nguyen QUOC DINH, Patrick DAILLIER, Alain PELLET, Op.Cit, p 787. 
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كعميو اىتدل كاضعك االتفاقية إلى فكرة أف كؿ نزاع يتعمؽ بالحقكؽ السيادية لمدكلة 
الساحمية يسمب اختصاص نظره مف القضاء الكطني كيؤكؿ كجكبا إلى التكفيؽ 

 .(1)الجبرم

 ة أو إعمال اإلجراءات القضائيةاآللية المؤدية إلى حمول ممزم: المطمب الثاني

إّف إعماؿ االختصاص القضائي في القانكف الدكلي العاـ يقضي بتعييف المحكمة    
التي تختص في النزاع المعركض عمييا مف الدكؿ أطراؼ ذلؾ النزاع، إال أف انعقاده 

ة يظؿ خاضعا لمقاعدة التقميدية التي مفادىا أف لمدكلة المدعية حرية اختيار المحكـ
عى عمييا نفس الحؽ في دالتي تعتقد أنيا مناسبة لتصدييا لمخصكمة كأف لمدكلة الـ

 .ردىا ذلؾ االختصاص فال يكجد ما يمزميا الخضكع إلى محكمة ترفض اختصاصيا
نالحظ أنيا كاكبت ىذا المبدأ بأف أتاحت  (2)مف االتفاقية 287/1كبالرجكع إلى المادة 

ضمف عدة إجراءات قضائية عمى أف سككتيا عف لمدكلة الطرؼ حرية االختيار مف 
المادة  –التحكيـ الدكلي كفؽ المرفؽ السابع " .االختيار ىك في حد ذاتو اختيار

 ".أعاله 287/5

كلـ تعط  قد كضعت ىذه الكسائؿ عمى قدـ المساكاة 287أف المادة كما نسجؿ 
ية كالكسائؿ التي ، مع ذلؾ نميز بيف الكسائؿ التقميداألفضمية إلحداىا دكف األخرل

 :استحدثتيا االتفاقية

 .كيتعمؽ األمر بمحكمة العدؿ الدكلية كالتحكيـ: الوسائل التقميدية* 

ىي الجياز القضائي الطبيعي لتسكية منازعات قانكف : محكمة العدل الدولية -
البحار كقضاؤىا في ىذا المقاـ ال يتطمب تعميقا خاصا، مع ذلؾ إذا كانت ىذه 

لذراع القضائي لنظاـ األمـ المتحدة فيي ال تعتبر الجية القضائية المحكمة ىي ا
المالئمة لتسكية منازعات قانكف البحار ألف النفكذ إلى قضائيا مقتصر عمى الدكؿ 

                                                           
1
. يٍ االرفبلٛخ 297نهزفظٛم ضاخغ انًبزح  - 

 
2
ركٌٕ انسٔنخ، ػُس رٕلٛؼٓب أٔ رظسٚمٓب ػهٗ ْصِ االرفبلٛخ أٔ اَؼًبيٓب إنٛٓب أٔ فٙ أ٘ ٔلذ ثؼس : " 287رُض انفمطح األٔنٗ يٍ انًبزح  - 

، ثٕاؼطخ إػالٌ يكزٕة ٔاحسح أٔ أكثط يٍ انٕؼبئم انزبنٛخ نزؽٕٚخ انًُبظػبد انًزؼهمخ ثزفؽٛط ْصِ االرفبلٛخ أٔ أٌ حخخار حرة فًشنك، 

يحكًخ رحكٛى يشكهخ ٔفمب نهًطفك انؽبثغ، يحكًخ رحكٛى  -يحكًخ انؼسل انسٔنٛخ، ج -، ة...انًحكًخ انسٔنٛخ نمبٌَٕ انجحبض -أ: رطجٛمٓب

..."  فك انثبيٍ نفئخ أٔ أكثط يٍ فئبد انًُبظػبد ذبص، يشكهخ ٔفمب نهًط
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حصرا في حيف أف اتفاقية قانكف البحار ال تستثني المنازعات التي تثكر بيف الدكؿ، 
 .العامة أك الخاصةالمنظمات، األفراد، أشخاص القانكف المعنكية 

ىك الكسيمة التقميدية المعتادة لحؿ المنازعات الدكلية حيث رأل كاضعك  :التحكيم -
االتفاقية أف تضمينو إياىا يككف أكثر مالئمة كيبعث عمى االطمئناف إذا ما أخذنا في 
االعتبار الكصكؿ إلى قرار ممـز بإجراءات بسيطة كفي كقت قصير فضال عف احتراـ 

 .طراؼ كأف الدكؿ جميعا قد استأنست المجكء إليو في مناسبات متعددةإرادة األ

كيتعمؽ األمر أكال بالمحكمة الدكلية لقانكف البحار التي تمثؿ : الوسائل المستحدثة* 
أىـ تجديد في إنشاء المحاكـ الدكلية المختصة، كثانيا بالتحكيـ الخاص الذم يعتبر 

بحث التطرؽ بشيء مف التكضيح إلى المحكمة حاكؿ فيما يمي مف اؿفالتجديد الثاني، 
 .الدكلية لقانكف البحار ثـ إلى التحكيـ الخاص

 المحكمة الدولية لقانون البحار: الفرع األول

قانكف البحار ىي جياز قضائي مستقؿ أنشئ بمكجب اتفاقية األمـ ؿالمحكمة الدكلية 
عات ذات العالقة ، كتختص بنظر كافة المناز1982المتحدة لقانكف البحار لعاـ 

بتفسير أك تطبيؽ االتفاقية كبكؿ المنازعات المتعمقة بشؤكف البحر كأنشطتو إذا عقد 
 .ليا االختصاص بمكجب اتفاؽ خاص

يفتح مجاؿ التقاضي أماـ ىذه المحكمة لكافة الدكؿ أطراؼ االتفاقية فضال عف 
صدل لمدعاكل المنظمات الدكلية المكقعة عمى ذات الصؾ، كما يجكز لممحكمة أف تت

المرفكعة أماميا مف طرؼ دكؿ أك منظمات غير أطراؼ في االتفاقية عالكة عمى 
سائر الكيانات العامة أك الخاصة بشرط كجكد اتفاؽ خاص بيف أطراؼ الخصكمة 

" ىمبكرغ"تتخذ المحكمة مقرا ليا بمدينة ، ك(1)يقضي بقبكؿ التقاضي أماـ ىذا الجياز
 .ىا في أم مكاف آخر كمما رأت كجاىة في ذلؾبألمانيا كليا أف تعقد جمسات

                                                           
1
.  يٍ انُظبو األؼبؼٙ نهًحكًخ، انًطفك انثبيٍ يٍ االرفبلٛخ 21، 20ضاخغ انًٕاز  - 
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قاضيا يتـ انتخابيـ ليذا المنصب مف  21تتككف المحكمة مف : عضوية المحكمة -1
جراءات خاصة لمدة  سنكات كقاعدة عامة، البد  03الدكؿ األعضاء بمكجب شركط كا 

 .(1)كأف يككف عضك المحكمة متمتعا بالنزاىة كاالعتداؿ كالكفاءة

، دشنت 1996ؿ تشكيمة لقضاة المحكمة في الفاتح مف شير أغسطس تـ انتخاب أك
بمقر بمدية شكمي في حفؿ  1996أكتكبر /مف شير تشريف األكؿ 18المحكمة في 

، بعد سنة مف ىذا التاريخ رّسمت المحكمة نظاميا القضائي كذلؾ عف "ىمبكرغ"
حضير ككيفية عمؽ بتداخمي، فضال عف قكاعد كتعميمات تتطريؽ اعتمادىا نظاميا اؿ

مف  13في . بسير المداكالت عنىتقديـ القضايا المزمع نظرىا، كتكصية خاصة تُي 
 .Saiga"(2)"تمقت المحكمة أكؿ عريضة افتتاحية في قضية السفينة  1997نكفمبر شير

يتمتع ىؤالء باالمتيازات كالحصانات الدبمكماسية، كيختار أعضاء المحكمة مف بينيـ 
ف المحكمة كاتب ضبط كليا ثالث سنكات قابمة لمتجديد، كما تعيّ رئيسا كنائبا لو لمدة 

تصدر المحكمة قراراتيا بنصاب ال يقؿ ، كأف تعيف مكظفيف إدارييف حسب الحاجة
 .(3)قاضيا حاضرا 11عف 

تتككف المحكمة مف غرفة منازعات قاع البحار كغرؼ أخرل : المحكمة غرف -2
 .ذات طبيعة خاصة

  البحار غرفة منازعات قاع: أكال

لمدة ( الكاحد كالعشركف)عضكا يختارىـ أعضاء المحكمة  11تتككف ىذه األخيرة مف 
ثالث سنكات قابمة لمتجديد مف بينيـ باألغمبية حيث البد كأف يراعى في تشكيميـ 

ع الجغرافي العادؿ، كما يجكز لجمعية مالنظـ القانكنية الرئيسية في العالـ كالتكز
أف تعتمد تكصيات ذات طابع عاـ تتعمؽ بيذا التمثيؿ ( رسمطة قاع البحا)السمطة 

                                                           
1
. 09، 08، 07، 06، 05، 04، 03ضاخغ انًٕاز - 

 
2
 - Le tribunal International du Droit de la Mer, Service de presse, Am Internationalen Seegerichtshof 

1, D- 22609 Hambourg, www.itlos.org 

 
3
، ص 1999، يُشأح انًؼبضف، اإلؼكُسضٚخ، ؽ "انًشكالد انجحطٚخ"، انمبٌَٕ انسٔنٙ نهجحبض عبذ انًُعى يحًذ داود/ نهًعٚس ضاخغ، ز - 

. 359، 358ص 

http://www.itlos.org/
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كالتكزيع، ينتخب رئيس ىذه الغرفة مف بيف أعضائيا، تصدر الغرفة قراراتيا بتكفر 
 . نصاب قانكني ال يقؿ عف سبعة أعضاء حاضريف

تختص ىذه الغرفة بالفصؿ في المنازعات ذات العالقة بالنشاطات في المنطقة 
تتألؼ مف ثالثة أعضاء  ةمتخصص اار كيمكف ليا أف تشكؿ غرؼالدكلية لقيعاف البح

 .، كتصدر قراراتيا بنصاب أدنى ال يقؿ عف سبعة قضاةلتناكؿ أم نزاع يحاؿ إلييا

 الغرؼ الخاصة: ثانيا

بصالحية المحكمة بأف تشكؿ  1982تعترؼ اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لعاـ 
ف ثالثة أعضاء أك أكثر مف أعضاء المحكمة، غرفا خاصة تتألؼ كؿ كاحدة منيا ـ

كذلؾ لمتعاطي مع فئات خاصة مف المنازعات، حيث يحاؿ لمغرفة المعنية النظر في 
 :النزاع بطمب أطرافو، مف أمثمة ىذه الغرؼ نذكر

تشكميا المحكمة سنكيا كتتألؼ مف خمسة أعضاء، ليا  :غرفة اإلجراءات المكجزة*
كالفصؿ فييا بإتباع إجراءات مبسطة أك مكجزة يعتبر صالحية النظر في المنازعات 
 .قرارىا صادرا عف المحكمة ذاتيا

كما يثبت ليذه الغرفة اختصاص تقرير إجراءات احترازية كتحفظية في حاؿ عدـ 
 11)انعقاد المحكمة أك في حاؿ انعقاد المحكمة كعدـ تحقؽ النصاب المطمكب

 (.اعضك

 .دئغرفة المنازعات المتعمقة بالمصا* البحرم،  غرفة المنازعات المتعمقة بالكسط* 

 المحكمة اختصاص في -3 

يتعمؽ األمر بأطراؼ الخصكمة حيث تختص المحكمة : االختصاص العضكم:أكال
 بفض المنازعات الدكلية بيف الدكؿ، أك غيرىا مف المنظمات كالكيانات الخاصة أك

ف الخصكمة فييا بيف دكلة العامة، مع ذلؾ ال يمكف لممحكمة أف تتصدل لدعكل تكك
 (.شخص طبيعي أك معنكم)كرعيتيا



24 
 

تختص المحكمة بكجو عاـ بجميع المنازعات المتعمقة : االختصاص المادم: ثانيا
 .بقانكف البحار

يمكف لغرفة منازعات قاع البحار أف تصدر فتاكل : االختصاص االستشارم: ثالثا
( الجمعية أك المجمس)البحاربصفة استعجاليو بناء عمى طمب مف أجيزة سمطة قاع 

أك فكرة التراث المشترؾ لإلنسانية، كما يمكف " Areaالمنطقة "متى تعمؽ األمر 
لممحكمة أف تباشر ىذا االختصاص إذا كرد إلييا طمب بذلؾ حكؿ مسألة قانكنية 

 تتعمؽ بأم اتفاؽ دكلي ذم عالقة بقانكف البحار بشرط أف يعقد ليا ذلؾ ذات االتفاؽ
 .الحؽ عميوأك اتفاؽ 

 المحكمة قرار: 4

ذا تعذر ذلؾ  يقـك بإدارة الجمسة رئيس المحكمة كفي غيابو تؤكؿ الرئاسة إلى نائبو، كا 
يعكد ىذا الدكر إلى أقدـ قضاة المحكمة الحاضريف، عمنية الجمسات مبدأ متفؽ عميو 

أنو يمكف لممحكمة أف تقرر بخالؼ ذلؾ عند الضركرة أك نزكال عند رغبة  بيد
 .(1)راؼاألط

تصدر قرارات المحكمة بأغمبية األصكات كعند التساكم يرجح صكت الرئيس أكمف 
ينكب عنو، لقرار المحكمة صفة قطعية كىك ممـز إال ألطراؼ الخصكمة بشأف ذلؾ 
النزاع ذاتو كفي حالة االختالؼ حكؿ معنى القرار أك نطاقو تقـك المحكمة بتفسيره 

 .(2)كل األصميةبناء عمى طمب أحد الخصـك في الدع

ينكه في القرار عف األسباب كاألسانيد فضال عف أسماء أعضاء المحكمة الذيف 
ذا لـ يكف القرار قد صدر بإجماع القضاة الحاضريف، جاز لكؿ ؽ م اضساىمكا فيو كا 

 .بذات القرار رأيو المخالؼ ذّيؿأف م

                                                           
1
. نًحكًخل يٍ انُظبو األؼبؼٙ 28انًبزح  - 

 
2
. يٍ انُظبو األؼبؼٙ 33انًبزح  - 
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ة بعد أف يتـ قع كؿ مف رئيس المحكمة ككاتبيا عمى القرار كيتمى في جمسة عمنييكّ 
الدكلة طرؼ النزاع بنفس  إقميـإشعار أطراؼ النزاع، كبذلؾ يككف القرار نافذا في 

الكيفية التي يتـ فييا تنفيذ األحكاـ كالسندات الصادرة عف أعمى الييئات القضائية في 
 .(1)تمؾ الدكلة

 Adhoc الخاص التحكيم :الثاني الفرع

لالتفاقية، كىك إحدل اإلجراءات المستحدثة كرد النص عميو كتنظيمو بالمرفؽ الثامف 
مف لدف المؤتمر الثالث لقانكف البحار في مجاؿ تسكية المنازعات الدكلية بالطرؽ 

السممية، كالجدير بالمالحظة أنو عند كقكفنا عمى حقيقة ىذا اإلجراءات ال يسعنا إال 
 :مسائؿ في ثالثإال  قكال يختمؼ عف( العادم)القكؿ أنو يتطابؽ مع التحكيـ الدكلي 

 تتعمؽ باختصاصو المادم: 1ـ*

 تتعمؽ بكيفية تشكيؿ ىيئة التحكيـ الخاص: 2ـ*

 تتعمؽ بإجراء تقصي الحقائؽ في إطار التحقيؽ الدكلي: 3ـ*

كمفاد ذلؾ أنو يتعمؽ بطكائؼ معينة مف : االختصاص المادي لمتحكيم الخاص -1
مصائد األسماؾ،  -أ: تى اتصمت بػالمنازعات ذات العالقة بتفسير كتطبيؽ االتفاقية ـ

مسائؿ المالحة  -البحث العممي البحرم، د -، جكنياكص البحريةحماية البيئة  -ب
، كما ىك مبيف "Dumpingاإلغراؽ "البحرية كما يتصؿ بالتمكث مف السفف كعف طريؽ 

فنية اؿمسائؿ حكؿ اؿ ينحصر كجكبافإف االختصاص المادم في التحكيـ الخاص 
 .(2)ا يقتضي أف تككف ىيئتو مشكمة مف ذكم الخبرة كالتخصصتقنية ـاؿك

المعمكؿ بو في مجاؿ الخبرة الدكلية أف : تشكيل محكمة التحكيم الخاص -2
الككاالت الدكلية المتخصصة التابعة لمنظمة األمـ المتحدة تحتفظ بقكائـ لمخبراء 

                                                           
1
. يٍ انُظبو األؼبؼٙ 39انًبزح  - 

2
، رؽٕٚخ انًُبظػبد انسٔنٛخ انًزؼهمخ ثمبٌَٕ انجحبض، ثحث ػهًٙ أػس نُٛم زضخخ انسثهٕو ثبنمبٌَٕ انسٔنٙ، فادي األلرعنهًعٚس ضاخغ،   - 

. 37، 34، ص ص 2004/2005كهٛخ انحمٕق، خبيؼخ زيشك، 
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م كؿ ميداف كذكم االختصاص في شتى المجاالت إذ يحؽ لكؿ دكلة تعييف خبريف ؼ
 .بحسب كؿ فئة مف المسائؿ

مف المرفؽ  02/3كفي مجاؿ التحكيـ الخاص في إطار منازعات البحار تنص المادة 
ف كؿ دكلة الثامف عمى الكفاءة القانكنية إلى جانب التمرس التقني كالعممي، كعميو تعيّ 

ذا لـ تقـ الدكلة الطرؼ بذلؾ يؤكؿ ذلؾ إلى[ 02]طرؼ في النزاع محكمْيف أميف  كا 
متى  (العادم) عاـ األمـ المتحدة عمى عكس ما تنص عميو االتفاقية في باب التحكيـ

رجع ذلؾ إلى رئيس المحكمة الدكلية لقانكف [ 02]تقاعست الدكلة في تعييف محكمْييا
 .البحار

كىك نفس اإلجراء الذم ينطبؽ عمى رئيس الييئة التحكيمية الذم يحبذ تعيينو باتفاؽ 
ف قائمة الخبراء كيككف مف دكلة ثالثة، كفي حالة عدـ االتفاؽ طرفي النزاع ـ

 .بتعيينو ألمـ المتحدةاأميف عاـ  قاـأكالتقاعس عف ذلؾ 

كىي مسألة جديدة في قانكف البحار حيث يمكف لطرفي النزاع : تقصي الحقائق -3
 تحكيـ خاص مشكمة بنفس الطريقة كاإلجراءات أف تقـك بعمؿ لجنة ىيئةأف يطمبا مف 

 .مف المرفؽ الثامف 05لتقصي الحقائؽ كفؽ ما نصت عميو المادة 

كىذا اإلجراء ال يتعمؽ بطريقة مف طرؽ حؿ النزاع بقدر ما ىك إجراء مساعد يمّكف 
حصر الكقائع التي أدت إلى نشأة النزاع كاالستماع إلى مزاعـ الطرفيف حيث تقدـ  مف

عادة النظر في المسائؿ التي كانت  نتيجة التحقيؽ أساس جديد لبدء المفاكضات كا 
 .كراء نشكب النزاع

عمؿ لجنة التحكيـ الخاص بيذا الصدد ال تككف قراراتيا ممزمة لمطرفيف  بالتالي فإفّ 
جراء بحث جدم كحثيث لتقريب كجيات ابؿ دكرىا يقتصر عمى مناقشة  لكقائع كا 

 .مقبكؿ كدم النظر ما قد يؤدم إلى جنكح األطراؼ إلى حؿ

 :ةـخاتم
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تعتبر  1982عمى ما تقدـ نالحظ أف اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لعاـ  بناء
 1968أىـ انجاز تقـك بو لجنة أعماؽ البحار التابعة لألمـ المتحدة ابتداء مف سنة 

بخصكص المجاؿ البحرم كأنشطتو سّيما فيما تعمؽ بتسكية المناعات الدكلية ذات 
ىك استقطابو لمئة كسبعة كستكف دكلة بيف  العالقة كالدليؿ عمى نجاح ىذا النص

مكقعة كمصادقة كمنضّمة، حيث ال نكاد نسمع بنزاع بحرم قد بمغ مف درجة االحتداـ 
بحيث لـ تتـ تسكيتو بالكسائؿ السممية كذلؾ عمى الرغـ مف تنكع كغزارة األنشطة 

قكاعد القانكف البحرية كىذا بالتأكيد يدؿ عمى الحيكية كالتفعيؿ األمثؿ الذيف تعرفيما 
 .الدكلي لمبحار

تتمتع بالفعالية  1982إف آلية تسكية المناعات الدكلية في إطار اتفاقية جامايكا لعاـ 
كالسرعة في الفصؿ فيما يعرض عمييا مف منازعات فضال عف اختصاصيا 

مضمارا خصبا لتفعيؿ مبادئ كركح  المجاؿ البحرم مفسع تجعؿ الشخصي المكّ 
ة فيما تعمؽ بالتسكية السممية لمنزاعات كنبذ المجكء إلى القكة الذم ميثاؽ األمـ المتحد

ظؿ األداة المعتادة السائدة لقركف في مجاؿ الممارسة البحرية، كىنا نأمؿ أف اإلجماع 
كالقبكؿ الذم حضيت بو ىذه االتفاقية كركح التعاكف السممي التي غمبت عمييا أف 

قات الدكلية األخرل كىك ما سكؼ يشكؿ يككف أنمكذجا يحتذل بو في مجاالت العال
  .زيادة ايجابية لإلنسانية جمعاء

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 01الممحق رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األمم المتحدة  ةملخص آلية تسوية المنازعات البحرية وفق اتفاقي

 1982لقانون البحار لعام 

 

 المفاوضات الدبلوماسية

 283م 

 

 

 

 

اآللية التقليدية ذات 

 الحلول الملزمة
اآللية التقليدية ذات 

الملزمةغير الحلول   

محكمة العدل الدولية   

(أ)287/1م   

  التحكيــــــــــــــــــــم

"المرفق السابع"  

ـــق       التوفيـــــــــــــ

284م          

التوفيق الجبري  

 298م  (-ب)297/2م

ذات  مستحدثةاآللية ال

 الحلول الملزمة

المحكمة الدولية لقانون 

 المرفق"البحار 

"دسالسا  

 التحكيــــم الخــاص

"المرفق الثامن"   
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 02انًهحك رلى 

 07عهى احفالٍت األيى انًخحذة نماَىٌ انبحار فً  حانت انخىلٍع وانخصذٌك

2015ٌُاٌر   

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 دونت 15 :انخصذٌكانذول انًىلعت دوٌ 
 

أفغاَسخاٌ، انبىحاٌ، بىروَذي، كًبىدٌا، انىالٌاث انًخحذة، إفرٌمٍا انىسطى، (: دونت 15)

دونت إٌراٌ،  ،َذاسهفادور، إثٍىبٍا، كىرٌا انشًانٍت، نٍبٍا، إيارة نٍشخُشخٍاٌ، روا ،كىنىيبٍا

 . اإلياراث انعربٍت انًخحذة

 

 دونت 16 :انًىلعتانذول غٍر 

يارٌٍ، -أَذورا، أرربٍجاٌ، إرٌخرٌا، إسرائٍم، كسخسخاٌ، كرغسسخاٌ، بٍرو، ساٌ(: دونت 16)

، انفاحٍكاٌ، فُسوٌال، انجًهىرٌت ٌجُىب انسىداٌ، طاجٍكسخاٌ، حركٍا، حركًاَسخاٌ، أوزباكسخا

 .ةانعربٍت انسىري
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 االححاد األوروبً+ دونت  166 :انًصادلت انذول

 

 تاريخ التصديق الدولة 
 1982ديسمبر  10 فيجي 01
 1983مارس  07 زمبيا 02
 1983مارس  18 المكسيؾ 03
 1983مارس  21 جاميكا 04
 1983أفريؿ  18 ناميبيا 05
 1983جكاف  07 غانػا 06
 1983جكيمية  29 الباىاما 07
 1983أغسطس  13 بمييز 08
 1983أغسطس  26 جمهورية مصر العربية 09
 1984مارس  26 ساحؿ العاج 10
 1984مايك  08 الفمبيف 11
 1984مايك  22 غامبيا 12
 1984أغسطس  15 ككبا 13
 1984أكتكبر  25 السنغاؿ 14
 1985يناير  23 (الخرطـك) السودان 15
 1985مارس  27 سنتا لكتشيا 16
 1985فريؿ أ 16 تكغك 17
 1985أفريؿ  24 تونس 18
 1985مايك  30 مممكة البحرين 19
 1985جكاف  21 أيسمندة 20
 1985جكيمية  16 مالي 21
 1985جكيمية  30 جمهورية العراق 22
 1985سبتمبر  06 غينيا 23
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 1985سبتمبر  30 تنزانيا 24
 1985نكفمبر  19 الكاميركف 25
 1986فبراير  03 إندكنيسيا 26
 1986أفريؿ  25 ترينداد كتكباغك 27
 1986مايك  02 الكويت 28
 1986أغسطس  14 نيجيريا 29
 1986أغسطس  25 بيساك-غينيا 30
 1986سبتمبر  26 باراغكام 31
 1987جكيمية  21 جمهورية اليمن 32
 1987أغسطس  10 الرأس األخضر 33
 1987نكفمبر  03 كمي كبرانسيبيتساك 34
 1988ديسمبر  12 قبرص 35
 1988ديسمبر  22 البرازيؿ 36
 1989فبراير  02 أنتيغكا كبربادكس 37
 1989فبراير  17 الككنغك الديمقراطية 38
 1989مارس  02 كينيا 39
 1989جكيمية  24 الصومال 40
 1989أغسطس  17 سمطنة عمان 41
 1990مايك  02 بكتسكانا 42
 1990نكفمبر  09 أكغندا 43
 1990ديسمبر  05 أنغكال 44
 1991أفريؿ  05 غرا ندا 45
 1991أفريؿ  29 فيديرالية دكؿ الميكركنيزيا 46
 1991أغسطس  09 جزر مارشاؿ 47
 1991سبتمبر  16 سيشؿ 48



32 
 

 1991أكتكبر  08 جيبوتي 49
 1991أكتكبر  24 الدكمنيكاف 50
 1992سبتمبر  21 ككستاريكا 51
 1992ديسمبر  10 أكركغكام 52
 1993يناير  07 سانت كيتس كنفيس 53
 1993فبراير  24 زمبابكم 54
 1993مايك  20 مالطا 55
 1993أكتكبر  01 ساف فانساف كغرانديف 56
 1993أكتكبر  05 اليندكراس 57
 1993أكتكبر  12 جزر باربادكس 58
 1993نكفمبر  16 غكييانا 59
 1994يناير  12 البكسنة كاليرسؾ 60
 1994جكاف  21 جزر القمر 61
 1994جكيمية  19 سيريالنؾ 62
 1994جكيمية  25 فيتناـ 63
 1994أغسطس  19 مقدكنيا 64
 1994أكتكبر  05 أستراليا 65
 1994أكتكبر  14 ألمانيا 66
 1994نكفمبر  04 جزر مكريس 67
 1994نكفمبر  17 سنغافكرا 68
 1994ديسمبر  12 سيراليكف 69
 1995يناير  05 لبنان 70
 1995يناير  13 إيطاليا 71
 1995فبراير  15 جزر ككؾ 72
 1995أفريؿ  05 كركاتيا 73
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 1995أفريؿ  28 بكليفيا 74
 1995جكاف  16 سمكفينيا 75
 1995جكاف  29 اليند 76
 1995جكيمية  14 النمسا 77
 1995جكيمية  21 اليكناف 78
 1995أغسطس  02 تكنغا 79
 1995أغسطس 14 سامكا 80
 1995نوفمبر  27 المممكة األردنية الهاشمية 81
 1995ديسمبر  01 األرجنتيف 82
 1996يناير  23 النكرك 83
 1996يناير  29 ككريا الجنكبية 84
 1996مارس  20 إمارة مكناكك 85
 1996مارس  21 جكرجيا 86
 1996أفريؿ  11 فرنسا 87
 1996أفريؿ  24 المممكة العربية السعودية 88
 1996مايك  08 سمكفاكيا 89
 1996مايك  15 بمغاريا 90
 1996مايك  21 ميانمار 91
 1996جكاف  07 الصيف الشعبية 92
 1996جكاف  11 ائريةورية الجزالجمه 93
 1996جكاف  20 الياباف 94
 1996جكاف  21 جميكرية التشيؾ 95
 1996جكاف  21 فمندة 96
 1996جكاف  21 ايرلندة 97
 1996جكاف  24 النركيج 98
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 1996جكاف  25 السكيد 99
 1996جكاف  28 ىكلندا 100
 1996جكيمية  01 باناما 101
 1996جكيمية  17 موريتانيا 102
 1996جكيمية  19 زيمندة الجديدة 103
 1996جكيمية  31 ىايتي 104
 1996أغسطس  13 منغكليا 105
 1996سبتمبر  30 بالككس 106
 1996ر أكتكب 14 ماليزيا 107
 1996نكفمبر  05 بركنام 108
 1996ديسمبر  17 ركمانيا 109
 1997يناير  14 بابكا غينيا الجديدة 110
 1997يناير  15 اسبانيا 111
 1997فبراير  11 غكاتيماال 112
 1997فبراير  25 باكستاف 113
 1997مارس  12 فيدرالية ركسيا 114
 1997مارس  13 مكزنبيؽ 115
 1997جكاف  23 يمافجزر سؿ 116
 1997جكيمية  21 غينيا االستكائية 117
 1997جكيمية  25 المممكة المتحدة 118
 1997أغسطس  25 تشيمي 119
 1997أكتكبر  16 البنيف 120
 1997نكفمبر  03 البرتغاؿ 121
 1997ديسمبر  23 جنكب إفريقيا 122
 1998مارس  11 الغابكف 123
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 1998أفريؿ  01 االتحاد األكركبي 124
 1998جكاف  05 الالككس 125
 1998جكيمية  09 سكريناـ 126
 1998نكفمبر  02 نيباؿ 127
 1998نكفمبر  13 بمجيكا 128
 1998نكفمبر  13 بكلندة 129
 1999جكيمية  26 أككرانيا 130
 1999أغسطس  10 فانكآتك 131
 2000مايك  03 نيكاراغكا 132
 2000 سبتمبر 07 جزر المالديؼ 133
 2000أكتكبر  05 لكسمبكرغ 134
 2001مارس  12 صربيا 135
 2001جكيمية  27 بنغالدش 136
 2001أغسطس  22 مدغشقر 137
 2002فبراير  05 المجر 138
 2002ديسمبر  09 أرمينيا 139
 2002ديسمبر  09 قطـر 140
 2002ديسمبر  09 تكفالك 141
 2003فبراير  24 كيريباتي 142
 2003جكاف  23 انياألب 143
 2003نكفمبر  07 كندا 144
 2003نكفمبر  12 ليتكانيا 145
 2004نكفمبر  16 دنمرؾ 146
 2004ديسمبر  23 التفيا 147
 2005يناير  25 بكركينافاسك 148
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 2005أغسطس  26 استكنيا 149
 2005أغسطس  30 بيالركسيا 150
 2006أكتكبر  11 نيكيي 151
 2006أكتكبر  23 الجبؿ األسكد 152
 2007فبراير  06 مكلدافيا 153
 2007مايك  31 المممكة المغربية 154
 2007مايك  31 ليزكتك 155
 2008جكيمية  09 الككنغك 156
 2008سبتمبر  25 ليبيريا 157
 2009مايك  01 سكيسرا 158
 2009جكيمية  10 جميكرية الدكمينيكاف 159
 2009أغسطس  14 تشاد 160
 2010سبتمبر  28 الكمما 161
 2011مايك  15 تايالند 162
 2012سبتمبر  24 اإلككادكر 163
 2012سبتمبر  24 سكازيالند 164
 2013يناير  08 تيمكر الشرقية 165
 2013أغسطس  07 النيجر 166
 2015يناير  02 دولة فمسطين 167
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