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لخصامل  

م وتقييم ١٩٨٢لقانون البحار لعام  املتحدةاألمم  يتناول البحث موضوع القواعد العامة التفاقية
م من أهم االتفاقيات اليت عقدت حتت رعاية األمم ١٩٨٢موقف الدول منها، حيث تعد اتفاقية 

املتحدة وإدارAا، واليت اشتملت على عدد كبري من املواد واألفكار املنظمة لألنشطة املمارسة يف 
ًال لتسوية منازعات دول، كما تعد نظاًما شامبني ال البحريةالبحار واحمليطات وتعيني االمتدادات 

  .قانون البحار سواء املتعلقة Pحلدود البحرية أو تلك اخلاصة ملمارسة األنشطة املختلفة
وترتكز املشكلة يف وجود بعض جوانب القصور يف قواعد وأحكام اتفاقية قانون البحار لعام 

مد تحقيق أهداف الدراسة اعتقية، ولاالتفا ، وكذلك عدم انضمام بعض الدول يف١٩٨٢
الباحث على املنهج الوصفي والتحليل، لبيان القواعد العامة التفاقية األمم املتحدة لقانون البحار 

م وتقييم موقف الدول منها، ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أن اتفاقية ١٩٨٢لعام 
نشطة اليت جتري يف قانونًيا شامًال لكل األإطارًا توفر  ١٩٨٢األمم املتحدة لقانون البحار لعام 

احمليطات، كما أdا حتدد االلتزامات حبماية وحفظ البيئة البحرية، Pإلضافة إىل أdا حتدد النظام 
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القانوين للبحر اإلقليمي واملنطقة االقتصادية اخلالصة، واجلرف القاري ويف أعايل البحار، وكما أن 
) جزء ١٧ر، وقد مت تقسيم االتفاقية إىل (اعد لتقنني قوانني البحاووضع قو بتنظيم االتفاقية قامت 

بنًدا، ومن أهم التوصيات ضرورة إدخال بنود قانونية يف  ٣٢٠وتسعة مالحق وهي حتتوي على 
م تضمن مواجهة السياسات واملمارسات اليت من ١٩٨٢اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 

يل، وتضمن حتقيق املساواة يف السيادة بني ادئ وغاxت التنظيم الدو اك املبس وانتهشأdا املسا
  .الدول والعمل املشرتك حنو حتقيق الرفاهية جلميع الشعوب

  
  .: قانون البحار، مبدأ الرضائية، املساواة يف السادةالكلمات املفتاحية

 
GENERAL RULES OF THE UNITED NATIONS 

CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA FOR 

THE YEAR 1982 AND AN ASSESSMENT OF 

STATES' POSITION ON THEM 

 
ABSTRACT: 

 
The research deals with the subject of the general rules of the United Nations 
Convention on the Law of the Sea for the year 1982 AD and evaluating the position 
of states towards them, as the 1982 AD Convention is one of the most important 
agreements concluded under the auspices of the United Nations and its 
administration, which included a large number of articles and ideas regulating 
activities practiced in the seas and oceans and the designation of maritime 
extensions between It is also considered a comprehensive system for settling 
disputes on the law of the sea, whether related to maritime borders or those related 
to the practice of various activities.  The problem centers on the existence of some 
deficiencies in the rules and provisions of the 1982 United Nations Convention on 
the Law of the Sea, as well as the non-accession of some countries to the 
convention, and the achievement of the study's objectives. The researcher relied on 
the descriptive and analysis approach to clarify the general rules of the 1982 United 
Nations Convention on the Law of the Sea and assess the states ’position on them. 
The most important findings of the study are that the 1982 United Nations 
Convention on the Law of the Sea provides a comprehensive legal framework for 
all activities that take place in the oceans, and it defines obligations to protect and 
preserve the marine environment, in addition to defining the legal regime for the 
regional sea, the exclusive economic zone, the continental shelf and in the upper 
The seas, and just as the agreement has organized and set rules for codifying the 
laws of the sea, and the agreement has been divided into (17) parts and nine 
appendices and it contains 320 articles, and one of the most important 
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recommendations is the necessity of introducing legal provisions in the 1982 United 
Nations Convention on the Law of the Sea that guarantees confronting the policies 
and practices that They would violate the principles and goals of international 
organization, and would guarantee the achievement of sovereign equality among 
states and joint action towards achieving prosperity. To all peoples. 
 

Key words: Law of the Sea, the principle of consent, equality of masters. 

  
 

  املقدمة
بعني يف املائة ُمتثل البحار نسبة عظمى من مساحة الكرة األرضية، حيث تزيد نسبة املياه على س

من مساحة كوكب األرض، الذي تعيش عليه دول العامل، ولذا مل يكن غريًبا أن حتظى البحار 
ًال أمثل Pهتمام دول العامل منذ وقت طويل، كما أن استغالل البحار واملوارد البحرية استغال

 .نا هذاوبطرق متعددة كان ومازال أحد ركائز ا�تمعات اإلنسانية منذ نشوئها إىل يوم
(Ravin, MOM. March- December .2005. p 4)  

ولقد برزت األمهية البحرية للدول الساحلية منذ أن بدأ االهتمام Pلطرق التجارية، وطرق املالحة 
عت آفاقه عرب الزمن، كما لعبت املناطق البحرية دورًا البحرية، حيث تطور هذا االهتمام واتس

دول منذ القدم إىل يومنا هذا، ويرجع ذلك إىل العوامل البحرية مهًما يف تنظيم العالقات بني ال
اليت أنتجت معامالت اقتصادية، وسياسية، واجتماعية وجيوسرتاتيجية ال ميكن جتاهلها سواء من 

عات الدول يف املنظمات الدولية املختلفة، وPلذات Pلنسبة قبل الدول منفردة أو من قبل جتم
  )٢١١. ص ٢٠٠١بيالت. (السرxين، حمـمد حممود. للدول الساحلية ودول األرخ

إن أمهية البحار واحمليطات من الناحية االقتصادية ال حتتاج لكثري من الرباهني فهي احلاضن 
واملعادن الثمينة إضافة لثرواAا النابضة املتجددة الرئيسي لثروات النفط والغاز واألحجار الكرمية 

ضافة إىل كوdا أحد الطرق املستخدمة يف املواصالت الدولية املتمثلة يف األحياء البحرية، Pإل
البحرية واملالحة الدولية، حيث متثل الطرق البحرية واليت تتمثل يف البحار واحمليطات أهم وأبرز 

ل واملبادالت التجارية، لذا فإنه من الضروري أن يبدي القانون الوسائل املستخدمة يف االتصا
قواعد القانونية اليت من شأdا ترتيب وتنظيم ما يتعلق Pلبحار من الدويل اهتمامه بوضع ال

استخدامات مالحية واقتصادية، وكذلك تعيني النظام القانوين الذي خيص املناطق البحرية من 
يها، وكذلك حقوق الدول األخرى غري الساحلية اليت تتعرض حيث والية الدولة الساحلية عل
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 Current state of) .ق وهذا يثري كثريًا من التعقيدات القانونيةللضرر جغرافًيا يف هذه املناط
our Knowledge. 2009. p.7) 

يف ومن اجلدير Pلذكر، أن قانون البحار جنم نتيجة لوجود الكثري من القواعد الُعرفية القدمية، و 
حول هذا القرن العشرين وخاصة مع بداية عصر التنظيم الدويل ُعقدت مؤمترات واتفاقيات كثرية 

الشأن، ومن مث انطلقت عملية ترتيب وتنظيم هذه القوانني الُعرفية يف مدو¼ت. (عبري أبو دقة. 
  )٢.  ص ٢٠١٢

عة من القواعد الُعرفية وميكن القول أنه يف البداية كان حيكم سلوك الدول يف البحار جممو       
ك االستخدامات واألنشطة يف البحار إال أنه مع زxدة تل املتوارثة والنامجة عن تواتر استخدامها،

 –اليت واكبت التطور والتقدم الذي حتقق على يد اإلنسان واكتشاف البرتول والثروات املعدنية  –
خاصة األنشطة العسكرية اليت تقوم Ãا مل تعد القواعد الُعرفية تكفي لتنظيم هذه االستخدامات، 

ور صناعة السفن احلربية وحامالت الطائرات، الدول، واليت Pلطبع تغري شكلها وأدواAا مع تط
Pإلضافة إىل املستجدات الدولية مثل تغري موازين القوى الدولية، لذا برزت احلاجة إىل وجود 

ع للدولة الساحلية ومدى حرية الدول فيها، تنظيم قانوين دويل حيدد املناطق البحرية اليت ختض
طة االستغالل واالستثمار يف تلك املناطق أو يف وحقوق الدول األخرى، كذلك كيفية ممارسة أنش

  )١٥. ص ٢٠٠٢أعايل البحار. (لطفي، حمـمد حممود 
 م، والذي١٩٥٨وترتب على ذلك قيام األمم املتحدة بعقد مؤمترها األول لقانون البحار يف عام 

ليت أسفر عن عدة اتفاقيات تبني عدم كفاية أحكامها واحلاجة إىل وضع بعض األحكام األخرى ا
م، والثالث الذي بدأت أوىل ١٩٦٠تناسب التطور احلديث، مث عقدت مؤمترها الثاين يف عام 

 م، وتوصل األمر يف النهاية إىل بناء اتفاقية األمم املتحدة لقانون١٩٧٣دوراته بنيويورك يف سنة 
حمـمد م واليت متثل أحدث تنظيم قانوين مت التوصل إليه يف هذا ا�ال. (١٩٨٢البحار يف سنة 

  )١٦٣. ص ٢٠٠٨عمر مدين 
م فقط على أdا من أهم االتفاقيات اليت عقدت حتت ١٩٨٢ومن مجاع ما تقدم ال ينظر اتفاقية 

اد واألفكار املنظمة لألنشطة رعاية األمم املتحدة وإدارAا، واليت اشتملت على عدد كبري من املو 
ة بني الدول، ولكن ينظر إليها أيًضا املمارسة يف البحار واحمليطات وتعيني االمتدادات البحري

نظاًما شامًال لتسوية منازعات قانون البحار  –وهو ما مييزها  –بوصفها اتفاقية دولية تتضمن 
  .ألنشطة املختلفةسواء املتعلقة Pحلدود البحرية أو تلك اخلاصة ملمارسة ا
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ة التفاقية األمم املتحدة وبناًء على ذلك تتناول الباحثة يف هذه الدراسة موضوع القواعد العام
م يف ثالثة مطالب، من خالل تسليط الضوء على القواعد العامة ١٩٨٢لقانون البحار لعام 

املتحدة األمريكية م، وتقييمها، أما املطلب الثاين، يتناول فيه موقف الوالxت ١٩٨٢التفاقية 
م املعدلة ١٩٩٤اتفاقية م، ويف املطلب الثالث، يعرض فيه ١٩٨٢وتركيا واإلمارات من اتفاقية 

  :م، وفُقا لآليت١٩٨٢لبعض أحكام اتفاقية 
  
 م، وتقييمها١٩٨٢القواعد العامة التفاقية   -١

م نقطة حتول ١٩٨٢ال شكل أن تُعد خطوة اعتماد اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 
ملشرتكة بني الدول. ولقد أسهمت تلك واضحة حبيث أصبح القانون الدويل يتضمن املوارد املائية ا

االتفاقية يف حل الكثري من النزاعات الدولية اليت تتمحور حول احلدود وسيادة كل منها فيما 
ميًال حبرxً من الشاطئ،  ١٢يتعلق بتأسيس حقوق حرية املالحة، وتعيني احلدود البحرية اإلقليمية 

ميل حبري من الشاطئ، كما مت تعيني  ٢٠٠ فضًال عن تعيني املناطق االقتصادية اخلالصة إىل
ميًال حبرxً من الشاطئ،   ٣٥٠قواعد حمددة لتوسيع نطاق حقوق اجلرف القاري واليت تصل إىل 

ل النزاعات واليت تتمثل كما مت إنشاء سلطة دولية لقاع البحار، وأخريًا مت وضع آليات أخرى حل
  )٥١. ص ٢٠٠٩اغي، أمحد. يف جلنة األمم املتحدة حلدود اجلرف القاري. (زوك

  م١٩٨٢أوًال: أمهية اتفاقية 
توفر االتفاقية إطارًا قانونًيا شامًال لكل األنشطة اليت جتري يف احمليطات، كما أdا حتدد االلتزامات 

 أdا حتدد النظام القانوين للبحر اإلقليمي واملنطقة حبماية وحفظ البيئة البحرية، Pإلضافة إىل
 (Press Office. 2016.. p. 3) .ة، واجلرف القاري ويف أعايل البحاراالقتصادية اخلالص

دولة بتوحيد  ١٥٠عاماً من حماوالت تقنني قواعد البحار، حيث قامت أكثر من  ١٤وبعد مرور 
ألكرب هو حفظ احلقوق واحلصول على نظام اقتصادي جمهوداAا ممثلة للعامل أمجع، وكان اهلدف ا

 حار، كمام توقيع اتفاقية األمم املتحدة لقانون الب١٩٨٢دويل، وكان نتيجة ذلك أنه مت يف عام 
) ١٧أن االتفاقية قامت بتنظيم ووضع قواعد لتقنني قوانني البحار، وقد مت تقسيم االتفاقية إىل (

بنًدا، مجيعها تتضمن قواعد ختتص Pملواضيع األتية:  ٣٢٠جزء وتسعة مالحق وهي حتتوي على 
ئة اية البيمح -املالحة  –الوصول إىل البحار  -(حدود السيادة اإلقليمية على فضاء احمليط 

التنقيب يف قاع  - األحباث العلمية  - استثمار وصيانة املصادر احلية  - البحرية واحملافظة عليها 
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تسوية النزاعات)، ولقد وضعت حجر األساس الثنتني من  -ة البحر واستثمار الثروات غري احلي
لبحر). (الفيل، لقانون اأهم املنظمات الدولية، ومها: السلطة الدولية لقاع البحر واحملكمة الدولية 

  (١٠٠. ص ٢٠١١علي عنان 
  
   :م١٩٨٢االختالف الفقهي حول طبيعة اتفاقية  -٢

 مادة خالف امللحقات، كما شارك يف ٣٢٠بلغت  تضمنت االتفاقية العديد من املواد واألحكام
اإلعداد هلا جبانب الدول واملنظمات الدولية جملس األمم املتحدة وبعض الكيا¼ت الدولية 

خرى، مثل: االحتاد األورويب، وبسبب عدم رضا الغالبية من الدول الصناعية الكربى على األ
اف واالستغالل Ãا Pستثناء أيسلندا، فقد بعض املواد املنظمة للمنطقة الدولية وأوجه االستكش

رفضت تلك الدول التصديق على االتفاقية إىل أن يتم التعديالت املطلوبة على املواد اخلاصة 
Pملنطقة الدولية.  

م قائمة فقط على أساس تصديقات الدول النامية ١٩٩٤وبذلك تكون االتفاقية حىت عام  
ول البحرية الكربى، ويف مقدمتها الوالxت املتحدة عن عليها وبعض الدول األخرى، وامتناع الد

ي يتطلب احلادي عشر الذ التصديق عليها، مما أثر يف فعالية تطبيق االتفاقية، وخاصة اجلزء
  .قدرات مالية وفنية عالية لوضعه موضع التنفيذ

فقهي دولة، وهناك جدل  ١١٧لقانون البحار، بواسطة  ١٩٨٢منذ أن مت التوقيع على اتفاقية 
؟ أم أdا جمرد حول طبيعة االتفاقية، وهل هي تدوين لقواعد االتفاقية للقانون الدويل للبحار

ا يف اتفاقية دولية؟ وأخريًا يذهب اجتاه الثالث إىل أdا دمج توحيد للقواعد الُعرفية له مت تدوينه
 .ية اليت خرجت Ãا االتفاقيةللقواعد الُعرفية مع قواعد االتفاقية للقانون الدويل كو¼ القواعد الرضائ

(Larson, David L. 2005. p. 83).  
وذج شامل للقواعد م من١٩٨٢االجتاه األول: يؤسس موقفه على أن اتفاقية قانون البحار لعام 

  :االتفاقية للقانون الدويل، ويؤيد موقفه وفًقا لآليت
واألنشطة املتعلقة Pلبحار  أن االتفاقية تعد أول اتفاقية دولية تتناول مجيع االستخدامات .١

  .واحمليطات
تعترب االتفاقية وحدة واحدة ال تتجزأ، مبعىن أنه ال تستطيع دولة طرف فيها أن تلتزم مبا  .٢

تشاء وترتك ما تريد، فاحلقوق وااللتزامات الواردة Ãا متالزمة، مبعىن أنه ال جيوز لدولة أن تطالب 
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على اكتساÃا  لى استعداد للتحمل Pاللتزامات املرتتبةحبقوقها وفًقا لالتفاقية دون أن تكون ع
  .لتلك احلقوق وإن كان جيوز هلا أن تتحفظ على بعض املواد الواردة Ãا

القول ßن االتفاقية ما هي إال تدوين للقواعد العرفية للقانون الدويل ليس صحيًحا على  .٣
ين يف القانوين للدولة األرخبيلية، نظام التعدإطالقه، ألن نظام املرور عرب املضايق الدولية، والنظام 

قاع البحار، ونظام تسوية املنازعات من األنظمة واملفاهيم اجلديدة اليت استحدثتها اتفاقية 
    .م لقانون البحار١٩٨٢

أن مجيع الدول اليت اشرتكت يف دورات اإلعداد اخلاصة Pالتفاقية، وا�موعات اخلاصة Ãا،   .٤
  .بوضوح وسجل اعرتاضاته كٌل عرب عن رأيه

ك اآلراء خاصة فيما يتعلق Pستغالل املنطقة الدولية، وأنه ال جيوز وفًقا وقد اجتمعت تل  
لدولة االنفراد Pالستغالل، وإال تعرض تصرفها لإلدانة من قبل ا�تمع الدويل، وقد  ١٣٧للمادة 

 ,Larson) .نية والسياسيةحيمل هذا التصرف Ãذا الشكل نتائج خطرية من الناحيتني القانو 
David L. 2005. p. 48) 

والباحثة ال تتفق مع هذا الرأي؛ ألن هناك الكثري من القواعد الُعرفية لقانون البحار، واليت تواتر 
  .استعمال الدول هلا يف عالقتها وأنشطتها البحرية منذ القدم

الُعرفية للقانون الدويل وحجته يف  االجتاه الثاين: يؤسس موقفه على أن االتفاقية تدويًنا للقواعد
أنه وملدة قرون عديدة يف املاضي كان حيكم املالحة وممارسة األنشطة يف البحار واحمليطات  ذلك:

  )١٨. ص ١٩٨٢مبدآن رئيسيان، ومها: (الدقاق، حمـمد سعيد. 
مات املبدأ األول: أن احمليطات مفتوحة لالستخدام جلميع الدول وجلميع األغراض واالستخدا

دها، وكان االستثناء الوحيد على هذا املبدأ هو مراعاة السلمية، وبعيدة عن سيادة دولة مبفر 
حرxت الدول األخرى يف ذات االستخدامات يف أعايل البحار، وحىت عهد قريب كان مصطلح 
 أعايل البحار يعين املياه اليت تقع وراء مسافة ثالثة أميال هي حدود املياه اإلقليمية للدول

  .الساحلية
مبمارسة الدولة الساحلية لسيادAا وواليتها على هذا الشريط املبدأ الثاين: فهو يتعلق   

الساحلي الضيق (ثالثة أميال حبرية) ا�اور لشواطئها، والذي أطلق عليه البحر اإلقليمي، 
ق أو موافقة واالستثناء على ذلك املبدأ، كان حق املرور الربيء للسفن األجنبية، دون إخطار مسب

   .من الدول الساحلية
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ار القانوين "لطفي" برأيه إىل أن املبدأين السابقني متتد جذورمها وأصوهلما إىل القواعد وقد أش
الُعرفية للقانون الدويل، ومها يتمثالن يف أعايل البحار والبحر اإلقليمي، واللذين حيققان التوازن بني 

ية على مياهها تياجات القانونية والفعلية للدول الساحلالفكرتني املتضادتني دائًما، حول االح
ا�اورة وبني ذات االحتياجات للدول البحرية، وأن مراعاة هذا التوازن كانت ال تسمح ألية دولة 
منفردة أن تدعي امتدادات أو مطالبات ختالف ذلك، دون أن تكون قد خالفت قواعد القانون 

  .الدويل الُعرفية
ية كانت لفرتة طويلة خاضعة حلرxت سبق، أن املضايق الدول من الرأي على ما ويؤكد هذا اجلانب

أعايل البحار، دون سلطات أو قيود من الدول املطلة عليها. بل إن التحديد اجلديد التساع 
مضيق حبري من نطاق أعايل البحار  ٢٠٠ميًال حبرxً أخرج ما يقرب من  ١٢البحر اإلقليمي بـ 

  .)٣٢٧. ص. ٢٠٠٢ مية للدول الساحلية. (لطفي، حمـمد حممودإىل املياه اإلقلي
والباحثة ال تتفق مع هذا الرأي؛ نظرًا ألن االتفاقية الدولية الشاملة حتتوي على هذا الكم  

من املواد واملرفقات، ما هي إال تدوين لقواعد ُعرفية؛ ألن هناك العديد من األنظمة واملوضوعات 
حر اإلقليمي وأعايل ومل تكن مقصورة فقط على تعيني حدود الب اليت استحدثتها االتفاقية،

   .م١٩٥٨البحار، خاصة أdما من املوضوعات الرئيسية اليت تناولتها اتفاقية جنيف لعام 
االجتاه الثالث: يرى "لطفي" أن االتفاقية ليست مرجًعا لقواعد اتفاقية القانون الدويل، كما أdا 

صادر القانون الدويل العام اليت فية له، وإمنا جاءت االتفاقية مستوفية ملليست تدويًنا للقواعد الُعر 
متده Pلقواعد القانونية، وأن ما مييز االتفاقية هو مبدأ الرضائية الذي ظهر يف إمجاع أصوات 

  .الدول املشاركة
ولبيان ذلك، يقرر أعضاء هذا الفريق أنه من أجل إنشاء وإجياد موافقة وقبول عامليني  

عامل متغري. جاهد مندوبو الدول البحرية الكربى يف واعد تتفق مع املصاحل الوطنية للدول يف لق
دورات اإلعداد للمؤمتر الثالث لقانون البحار، للتوصل إىل صياغة للقواعد واملواد اليت تضمن 

ها مصاحل دوهلم يف البحار واحمليطات، مقابل السماح للدول الساحلية ببعض السيادة على مناطق
دولة  ١٦٠لقانون البحار ترجع يف جتمع مندويب  ١٩٨٢ البحرية ا�اورة، وأن أمهية اتفاقية

للمناقشة واملفاوضة لإلعداد التفاقية دولية حتقق مصاحلهم املتعارضة وتوفق بني وجهات النظر 
  .واآلراء املطروحة
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 d ائية ملواد اتفاقية ويهدف هذا الفريق مما سبق إىل بيان مدى صعوبة التوصل إىل صياغة
وسط هذا العدد من مندويب الدول واملنظمات املشاركة. وأن التوصل  م لقانون البحار١٩٨٢

لالتفاقية يف النهاية يعكس مبدأ الرضائية الذي حتقق سواء Pلتصويت على مواد االتفاقية أو عند 
  .)٣٢٩. ص. ٢٠٠٢التوقيع عليها. (لطفي، حمـمد حممود 

  
  :م١٩٨٢ من اتفاقية ركيا واإلماراتموقف أمريكا وت-٢

م من ا�تمع الدويل، إال أن هناك بعض ١٩٨٢على الرغم من املوافقة العاملية اليت ¼لتها اتفاقية 
الدول الرافضة هلذه االتفاقية ألسباب سوف نوضحها، ومن بني هذه الدول: الوالxت املتحدة 

ى جبانب ن املاضي إحدى الدول العظماألمريكية اليت كانت تشكل يف الثمانينيات من القر 
االحتاد السوفييت سابًقا، وكان هذا الرفض مبثابة حفظ حلقوق الوالxت املتحدة األمريكية مبا يتعلق 
Pجلانب البحري، وحماولة فرض سيطرAا، تليها تركيا اليت رفضت التوقيع على هذه االتفاقية، 

الباحث ذلك فيما تصدق عليها، وسوف يتناول  جبانب دولة اإلمارات العربية املتحدة اليت مل
   :يلي

  :أوًال: موقف الوالxت املتحدة األمريكية
من اجلدير Pلذكر أنه Pلرغم من مسامهة الوالxت املتحدة يف هيكلة قانون البحار وPإلضافة إىل 

 توقع على م، إال أdا مل١٩٩٤تعديالته الالحقة، بل وقيامها Pلتوقيع على اتفاقية التنفيذ يف 
يوليو  ١٦(سناتور مجهوري) من أعضاء جملس الشيوخ األمريكي يف  ٣٤يث قام القانون نفسه ح

م êعالن نيتهم معارضة التصديق على املعاهدة لو طـرحت للتصويت، ونتيجة لذلك مت ٢٠١٢
 ٦٧ل املئة سناتور (أي على األق ë٢/٣جيل النظر يف املعاهدة للمرة الثانية نظرًا أنه يلزم  

ا، كما قام بعض املعلقني األمريكان، ومن ضمنهم وزير الدفاع األمريكي سناتور) للتصديق عليه
األسبق "دو¼لد رمسفلد"، Pلتحذير من أن التصديق على هذه املعاهدة قد متد سلطتها وتطبق 

  (https://marefa.org) .قواعدها بدورها على موارد الفضاء اخلارجي
م فيما أبدته إدارة الرئيس ١٩٨٢ى اتفاقية كية علxت املتحدة األمريتتلخص اعرتاضات الوال

األمريكي "رجيان" على بعض أحكام ومواد الفرع الثالث اخلاص Pملنطقة الدولية، وقد عربت 
عنها يف وجهة النظر اليت مفادها، أن هناك بعض مواد وقواعد االتفاقية واخلاصة بنظام استغالل 

الxت املتحدة، حيث إن هلا مصلحة قوية يف وجود قيعان املياه يف املنطقة الدولية، ال تقبله الو 
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اتفاقية خاصة بقانون البحار ذات ëثري قوي وفعال، وذلك لن يتحقق إال بشموهلا على نظام 
استغالل لقيعان املياه يف املنطقة الدولية يكون قابًال للتطبيق، وال Aدف الوالxت املتحدة إىل 

Aدمها، وإمنا تبحث عن نظام دويل يعمل ملصلحة مجيع  تغيري البناء األساسي لالتفاقية أو أن
الدول ويعزز مشاريع التنمية اخلاصة مبصادرها وموارد قيعان البحار، ويستمد هذا اجلانب يف 
عرض وجهة نظر الوالxت املتحدة، ويقرر أنه إذا ما استطاعت االتفاقية حتقيق األهداف الرئيسية 

فإنه ال مانع لدى إدارة الرئيس "رجيان" من  –املنطقة الدولية اليت تطلبها الوالxت املتحدة يف 
  (Oxman, B.H. 1994. p 689) .التصديق عليها

م لقانون البحار ١٩٨٢وترى الباحثة: أن عدم تصديق الوالxت املتحدة األمريكية على اتفاقية 
من التصديقات واالتفاق التنفيذي هلا، ليس له ëثري على نفذمها حيث اكتمل العدد الالزم 

دولة، أيًضا لن يتأثر  ١٣٧ –م ٢٠٠١أغسطس  ٢٢بسرdxا وبلغ عدد الدول املصدقة حىت 
نظام االستغالل واألنشطة يف املنطقة الدولية بعد التعديل اجلديد الذي مت يف اجلزء احلادي عشر 

  .من االتفاقية
هاًكا ملبادئ وغاxت التنظيم وأخريًا ميكن القول ßن السياسات واملمارسات األمريكية تُعد انت

الدويل اليت تبتغي املساواة يف السيادة بني الدول والعمل املشرتك حنو حتقيق الرفاهية جلميع 
الشعوب واليت مت اإلمجاع على أن فكرة التنظيم الدويل تقوم على أساس من التضامن والتعاون بني 

مشرتكة هلم مجيًعا والعمل على جتنب الدول اليت تشكل اجلماعة الدولية من أجل حتقيق مصاحل 
  .أو التخفيف من حدة املشكالت االجتماعية واألزمات االقتصادية

وأن مثل هذه املمارسات والسياسات تظهر الوالxت املتحدة مبظهر الدولة اليت ال حترتم التزاماAا 
جيان" Pلتصديق على وتعهداAا الدولية، ال سيما إذا ما أخذ¼ يف احلسبان تعهد إدارة الرئيس "ر 

االتفاقية يف حالة حتقيق التعديالت املطلوبة يف اجلزء احلادي عشر من االتفاقية، علًما ßن ميثاق 
  .األمم املتحدة ينص يف مادته الثانية على قيام الدول األعضاء بتنفيذ التزاماAم حبسن نية

  
  :ñنًيا: موقف تركيا

م" تتعارض بشكل كبري مع ١٩٨٢البحار لعام  جند أن "اتفاقية األمم املتحدة لقانون 
مصاحل دولة تركيا، وذلك ألdا متنح أثينا كامل السيطرة تقريًبا على حبر إجية، وهو البحر الفاصل 
بني تركيا واليو¼ن، بل وجند تزايد املشكلة قد تفاقمت وذلك يرجع لوجود "اجلمهورية الرتكية 
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م حدث ١٩٧٤إال من جانب أنقرة فقط، ففي عام لشمال قربص"، حيث ال يتم االعرتاف Ãا 
نزاع بني القبارصة واألتراك يف هذه املنطقة الواقعة مشال قربص، األمر الذي دفع القوات الرتكية 
الحتالل مشال قربص حلماية القبارصة األتراك، وهنا قام اآلالف من املواطنني األتراك Pالستقرار 

، وخبصوص هذا الشأن جند يف هذا الصدد العديد من يف "اجلمهورية الرتكية لشمال قربص"
االتفاقيات اليت عقدت بني تركيا و"اجلمهورية الرتكية لشمال قربص"، ففي سبتمرب، مت عقد اتفاق 
ينص على منح أنقرة حق التنقيب عن الغاز يف مناطق تعترب ôبعة للحدود البحرية لـ "اجلمهورية 

اتفاق آخر مت توقيعه بني "اجلمهورية الرتكية لشمال قربص"  الرتكية لشمال قربص". Pإلضافة إىل
و"مؤسسة البرتول الرتكية (تباو)" اململوكة للدولة يف نوفمرب، ونص هذا االتفاق على فتح جماالت 
لرتخيص آالف األميال املربعة من األراضي البحرية التابعة للبحار القربصية واليت تُعد منطقة 

القربصية، وتضمن تلك األراضي على حقل الغاز اجلديد الذي يطلق  اقتصادية خالصة للحكومة
". وتقوم "خريطة الرتخيص لـ "مؤسسة البرتول الرتكية" يف هذا املوقع" ١٢عليه مسمى "بلوك 

  .بتحديد احلقوق البحرية جلمهورية قربص، واليت ال تتعدى أثين عشر ميًال حبرxً من املياه اإلقليمية
  :ارات العربية املتحدةñلثًا: موقف اإلم

م ١٩٨٢جيدر هنا اإلشارة إىل إن قانون تعيني املناطق البحرية يف دولة اإلمارات يتفق مع واتفاقية 
لقانون البحار يف بعض النقاط، وال يتفق معها يف نقاط أخرى مثل النقاط اليت تتعلق بتفتيش 

ولة اإلمارات العربية املتحدة قد السفن، ومرور السفن احلربية، وفيما يتعلق Pلتوقيع جند أن د
م مثلها مثل بقية الدول يف حينها، إال أdا مل تصدق على االتفاقية ١٩٨٢وقعت على اتفاقية 

نظرًا ألdا مل حتدد حدودها بعد بشكل dائي مع دول اجلوار، نظرًا ألن هناك العديد من املشاكل 
ربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر بني دولة اإلمارات وبني دول اجلوار مثل اململكة الع

أبو موسى)، ولكي تكون  –طنب الصغرى  –وإيران فيما يتعلق Pجلزر الثالث (طنب الكربى 
االتفاقية جاهزة للتصديق جيب أن تكون هناك عالقات انفرادية أوًال على املستوى الدبلوماسي 

  )٩٦ -  ٩٥.  ص ٢٠٠١حامد حليس .واملتمثلة يف وزارة اخلارجية اإلماراتية. (النيادي، مطر 
  
  م١٩٨٢م املعدلة لبعض أحكام اتفاقية ١٩٩٤اتفاقية  - ٣

م لقانون البحار، مت توقيع اتفاقية ١٩٨٢عاًما من التوقيع على اتفاقية  ١٢م وبعد ١٩٩٤يف عام 
خاصة بتعديل بعض األحكام والقواعد الواردة Pجلزء احلادي عشر من االتفاقية، وذلك بعد 
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ت ومفاوضات تلت رفض الوالxت املتحدة وإدارة الرئيس "رجيان" التوقيع على االتفاقية مناقشا
م، العرتاضها على بعض املواد واألحكام املنظمة ألوجه االستغالل واألنشطة يف ١٩٨٢يف عام 

  (Oxman, B.H. 1994. p 687-688) .املنطقة الدولية
ها على االتفاقية إال بعد حدوث وقد تبعت الدول الصناعية أمرييكا، وعلقت تصديق 

ناقشات واملفاوضات اخلاصة بذلك، م امل١٩٩٠التعديالت اليت طالبت Ãا، وقد بدأت يف عام 
م إىل تبين صيغة اتفاقية تتعلق بتطبيق الفرع الثالث من اجلزء احلادي عشر، ١٩٩٤وانتهت عام 

دول على التوقيع على االتفاقية وكذلك صيغة قرار تتبناه اجلمعية العامة لألمم املتحدة حلث ال
   :م فيما يلي١٩٨٢ة م املعدلة التفاقي١٩٩٤اجلديدة، وسوف نتناول اتفاقية 

   :م١٩٨٢م املعدلة لبعض أحكام اتفاقية ١٩٩٤أوًال: اتفاقية 
دولة، ودون  ١٢١م مبوافقة ١٩٩٤يوليو  ٢٨لقد صدر قرار اجلمعية العامة يف هذا الشأن يف 

، أما عن عالقة االتفاقية اجلديدة Pتفاقية  (UN Doc. A/48/950. 1994) معارضة
املادة الثانية منها على أنه جيب تطبيق وتفسري املواد الواردة  م لقانون البحار، تقرر١٩٨٢

م، على أdا جزء واحد، ويف حالة التعارض بينها P١٩٨٢لتكامل مع الفرق السابق من اتفاقية 
م ١٩٨٢، وقد دخلت هذه االتفاقية حيز التنفيذ مع اتفاقية م هي اليت تطبق١٩٩٤فإن اتفاقية 

 ١٠٣م عدد ٢٠٠١سبتمرب  ٢١م، وصدقت عليها يف ١٩٩٤ نوفمرب ١٦لقانون البحار يف 
      .دولة

  :م١٩٩٤الغرض من اتفاقية 
م (االتفاق التنفيذي) كما جاء يف رأي جانب من الفقه ١٩٩٤كان الباعث على إبرام اتفاقية 

م، وذلك من خالل حل ١٩٨٢تعزيز وإمكانية انتشار التصديق على اتفاقية  األمريكي، هو
م لقانون البحار، واليت ١٩٨٢رة يف نظام االستغالل واالستثمار الوارد Pتفاقية الصعوPت املثا

أحجمت الوالxت املتحدة وخلفها الدول الصناعية الكربى عن التصديق على االتفاقية، إضافة 
م غطت ومشلت املتغريات الدولية املختلفة، واليت حدثت خالل ١٩٩٤قية إىل ذلك، فإن اتفا

م وحىت التصديق عليها وعلى االتفاقية ١٩٨٢ة ما بني التوقيع على اتفاقية عاًما هي الفرت  ١٢
  .م١٩٩٤اجلديدة يف 

نتشار وأهم هذه املتغريات تتمثل يف زxدة االهتمام العاملي Pحملافظة على البيئة البحرية، وسرعة ا
اق Pلتعديل وحتكم مبادئ السوق يف العالقات واألنشطة االقتصادية الدولية، ومل يتعرض االتف
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ألي من املواد األخرى الواردة يف االتفاقية أو لنظام تسوية املنازعات املنصوص عليها. (عالم، 
  )١١. ص ٢٠٠١وائل أمحد. 

  :م١٩٩٤أوًال أهداف الوالxت املتحدة من اتفاقية 
م ١٩٨٢ل أهم األهداف اليت حددAا إدارة الرئيس "رجيان" لتحقيقها بتعديل اتفاقية تتمث 

  :الوجه التايل على
عدم منع أو إعاقة التنمية يف أي من موارد وثروات قيعان املنطقة الدولية، وذلك من أجل  -

  .الوفاء Pملتطلبات الوطنية والعاملية
إىل هذه املوارد بواسطة  –لوالxت املتحدة فيما يتعلق P –التأكيد على حرية الوصول  -

ة أو املستقبلية وذلك حلماية موارد ومصاحل الوالxت الكيا¼ت والشركات املؤهلة، سواء احلالي
املتحدة، ومن أجل منع االحتكار هلذه الثروات من خالل اجلهاز التنفيذي للسلطة الدولية، 

  .ولتطوير التنمية االقتصادية هلذه املصادر
سية وضع نظام الختاذ القرارات يف نظام االستغالل، الذي مبوجبه ميكن محاية املصاحل السيا -

واالقتصادية للقائمني على االستغالل سواء دول أو شركات، مع ضمان احلياد يف إبرام عقود 
)، ١٦١)، (١٦٠)، (١٤٤االستغالل، ومعظم األهداف السابقة األمريكية تتعلق Pملواد (

ها من املواد املنظمة إلدارة األنشطة Pملنطقة الدولية مبا حيقق مصاحل الوالxت )، وغري ١٨٩(
  (Pell, Claiborne. 1997. p. 1-5) .تحدة االقتصادية والتجاريةامل

ويرى الباحث: أن تلك األهداف اليت حددAا اإلدارة األمريكية هي اليت تؤدي إىل االحتكار، 
دولية تتطلب إمكانيات مادية Pهظة وعوامل تكنولوجيا حيث إن االستثمارات يف املنطقة ال

راج املعادن من قاع املياه وهي مجيعها تتوافر لدى الوالxت متقدمة خاصة تلك املتعلقة Pستخ
  .املتحدة وبعض الدول األوروبية والياPن

لدولية، وكغريها من املنظمات الدولية، أنشأت السلطة اجلهاز القائم على إدارة شؤون املنطقة ا
   .اعضوً  ٣٦مجعية ميثل فيها مجيع الدول األطراف يف االتفاقية، وجملس حمدد بعدد 

وقد نصت االتفاقية على أن: وضع السياسات اخلاصة Pإلنتاج واالستغالل من اختصاص  
ا�لس، وأن تضع اجلمعية السياسة العامة اخلاصة بذلك، ووجه معارضة الوالxت املتحدة يف 

اسات العامة لألنشطة يف املنطقة ستكون من اختصاص اجلمعية وحدها، وال ذلك أن السي
  .ليها أو يف تقدمي توصياتهسلطان للمجلس ع
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م للجمعية Pلتعاون مع ا�لس يف وضع هذه ١٩٩٤ويف التعديل اجلديد مسحت اتفاقية  
ختصاص السياسات، وأن تكون مجيع قرارات اجلمعية يف أي من األمور اليت يكون للمجلس ا

ناء على توصيات فيها، سواء كانت إدارية أو تتعلق Pمليزانية واألوضاع املالية، جيب أن تصدر ب
جملس السلطة، وللجمعية أن ëخذ بتلك التوصيات أو تعيدها للمجلس مرة أخرى مشفوعة 

  .مبالحظتها
وضوعية إن ا�لس التنفيذي اخلاص Pلسلطة والذي يصدر القرارات املختصة يف األمور امل

حدة والسياسات اخلاصة، ال يتضمن يف تشكيله أعضاء دائمني وخاصة من الوالxت املت
  .األمريكية

) ٣٦تنظم تكيفية انتخاب أعضاء ا�لس البالغ عددهم ( ١) فقرة ١٦١يذكر أن املادة ( 
 –ية للوالxت املتحدة األمريك –عضًوا، وعليه جاءت االتفاقية اجلديدة لتضمن مقعدًا دائمًا 

يات إنتاج تتعلق للدولة اليت تعترب عند أول يوم لبدء نفاذ االتفاقية، متتلك أقوى اقتصاد وإمكان
  .Pألنشطة املعنية. وPلطبع كانت هذه الدولة الوالxت املتحدة

(ب) (ج) تتطلب يف املسائل  ٨) فقرة ١٦١وفيما يتعلق بنظام التصويت داخل ا�لس، فاملادة (
القرار ßغلبية ثالثة أرPع األعضاء احلاضرين، وبعض املسائل املوضوعية املوضوعية صدور 

القرار ßغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين وأخريًا يف الفقرة (د) وما يتعلق Ãا يشرتط األخرى صدور 
  .لصدور القرار توافق اآلراء

اض رمسي. أما يف وقد بينت فقرة (ه) من ذات املادة معىن توافق اآلراء أي عدم إبداء أي اعرت 
نة توفيق برüسته ال حالة وجود اعرتاض من جانب أحد األعضاء فإن لرئيس ا�لس أن يشكل جل

( مهمتها التوفيق بني اخلالفات والوصول القرتاح ميكن اعتماده بتوافق ٩يزيد عدد أعضائها عن )
( يوًما؛ فإdا ١٤خالل )اآلراء، وإذا مل تتمكن اللجنة من التوصل إىل اقرتاح، حيوز املوافقة يف 

العرتاض. (لطفي، حمـمد حممود تضع تقريرًا يتضمن األسباب اليت تقف وراء عدم املوافقة أو ا
  (٣٤٢. ص. ٢٠٠٢

وبشأن املواد املنظمة لنقل التكنولوجيا سواء للسلطة أو للدول النامية، اعرتضت الوالxت املتحدة 
ومتطلباAا للدول النامية، حيث إن ذلك يعد  على التزام املستثمر اخلاص بنقل التكنولوجيا

  (Oxman, B.H. 1994. p 686) .إجحافًا وإضرارًا حبقوق امللكية
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م لقانون ١٩٨٢وعليه جاء التعديل اجلديد ليعلن أن اإللزام يف نقل التكنولوجيا الوارد يف اتفاقية 
لدول الكربى Pلتعاون لتسهيل البحار لن يطبق، وإمنا يوجد البديل عنه وهو االلتزام اجلماعي بني ا

ار للدول النامية وPلتوافق مع محاية حقوق إعطاء اخلربة والتكنولوجيا اخلاصة Pستغالل قيعان البح
امللكية الفكرية، وذلك يف حالة عدم استطاعة الدول النامية احلصول على تلك التكنولوجيا من 

   .قتصادية املشرتكةنظام السوق احلر أو من خالل االتفاقات التجارية واال
  
  الباحثة:  يرأ-٤

طية والعدالة اليت تدعيها يف احملافل الدولية، أن الوالxت املتحدة بذلك خترج عن إطار الدميقرا
وختلق نوًعا من االحتكار التقين واملادي، فال سبيل لنقل التكنولوجيا اليت تستخدمها يف األنشطة 

الل االتفاقات الثنائية اليت ختضع يف إبرامها ملصاحل عديدة االستثمارية Pملنطقة الدولية إال من خ
لضعيف (املستقبل للتكنولوجيا) الوفاء Ãا، ومن مث خترج عن خمتلفة قد يصعب على الطرف ا

صيغة االلتزام. بعكس ما كان مقررًا من قبل êلزام املتعاقد املستثمر بتسهيل نقل التكنولوجيا 
ور السياسة األمريكية القائمة على االنفراد Pإلمكا¼ت املستخدمة. وإذا كان هذا هو حم

عني علينا البحث عن عوامل أخرى مهمة متتلكها الدول العربية التكنولوجية واملادية، فإنه يت
مثل رأس املال واأليدي العاملة واخلربات  –بعيًدا عن التصرحيات والشعارات  –جمتمعة 

نولوجيا احلديثة، ينقصنا فقط اإلرادة والنية الصادقة املتخصصة، وهي أهم ركائز ومقومات التك
P الحتاد األورويبحنو العمل العريب املشرتك أسوة.  

م، واخلاصة بتعديل ١٩٩٤تلك كانت أهم التعديالت اليت وردت يف االتفاق التنفيذي لعام 
، وتؤكد لنا بعض مواد وأحكام الفرع اخلاص Pملنطقة الدولية وأوجه االستثمار واالستغالل فيها

قانون الدويل للبحار هذه التعديالت والدوافع اليت سبق وذكرها، أن القانون الدويل بصفة عامة وال
  .بصفة خاصة يهدف يف جممله إىل رعاية ومحاية مصاحل الدول البحرية الكربى

  :اخلامتة
م وتقييم ١٩٨٢ام تناولت الدراسة موضوع القواعد العامة التفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لع

الرغم من املوافقة العاملية موقف الدول منها، ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ßنه على 
م من ا�تمع الدويل ، إال أن هناك بعض الدول رفضت هذه االتفاقية، ١٩٨٢اليت ¼لتها اتفاقية 

فض مبثابة حفظ حلقوق الوالxت ومن بني هذه الدول الوالxت املتحدة األمريكية، وكان هذا الر 
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ض سيطرAا، يليها تركيا اليت رفضت املتحدة األمريكية مبا يتعلق Pجلانب البحري، وحماولة فر 
م  هو تعزيز وإمكانية انتشار ١٩٩٤التوقيع على هذه االتفاقية، كما أن الباعث على إبرام اتفاقية 

ت املثارة يف نظام االستغالل م، وذلك من خالل حل الصعو١٩٨٢Pالتصديق على اتفاقية 
أحجمت الوالxت املتحدة وخلفها م لقانون البحار، واليت ١٩٨٢واالستثمار الوارد Pتفاقية 

م غطت ومشلت ١٩٩٤الدول الصناعية الكربى بسببها عن التصديق على االتفاقية، وإن اتفاقية 
ة االهتمام العاملي Pحملافظة على املتغريات الدولية املختلفة، وأهم هذه املتغريات تتمثل يف زxد

العالقات واألنشطة االقتصادية الدولية، ومل البيئة البحرية، وسرعة انتشار وحتكم مبادئ السوق يف 
يتعرض االتفاق Pلتعديل ألي من املواد األخرى الواردة يف االتفاقية أو لنظام تسوية املنازعات 

  .املنصوص عليها
ير القواعد واملعايري القانونية الدولية، فذلك ميكن أن يؤدي إىل ومن أهم التوصيات ضرورة تطو 

توضيح يف القانون الدويل للبحار، والتقيد Ãا يؤدي إىل حتسني إدارة احمليطات، فتسوية املنازعات 
قواعد، الدولية تنطوي على أكثر من تطبيق احلقائق البسيطة للقانون، حيث ميتد إىل وضع ال

  .يف القانون وPلتايل سد الثغرات
  

  :املصادر واملراجع

  أوًال: املصادر واملراجع املتخصصة Pللغة العربية
. احلدود الدولية يف الوطن العريب نشأAا وتطورها ٢٠٠١السرxين، حمـمد حممود.  .١

  .ومشكالAا. الرxض: أكادميية ¼يف العربية للعلوم األمنية
احلدود البحرية. القاهرة: دار النهضة  . تسوية منازعات٢٠٠٢حممود. لطفي، حمـمد  .٢

   .العربية
. "البحر األمحر واتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار". ندوة ٢٠٠٨حمـمد عمر مدين.  .٣

  .البحر األمحر. الرxض: معهد الدراسات الدبلوماسية
نتغوPي يف املتحدة املعقودة مبدينة مو . قانون البحار: اتفاقية األمم ٢٠٠٩زوكاغي، أمحد.  .٤

  .. اإلسكندرية: مكتبة دار السالم١٩٨٢ديسمرب  ١٠
. التشريع الدويل حلماية البيئة. األردن: دار احلامد للنشر ٢٠١١الفيل، علي عنان.  .٥

  .والتوزيع
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. حول مبدأ الرتاث املشرتك لإلنسانية: دراسة على ضوء ١٩٨٢الدقاق، حمـمد سعيد.  .٦
  .بحار. اإلسكندرية: املكتب العريب احلديثدة األمم املتحدة لقانون المعاه

.  املناطق البحرية لدولة اإلمارات العربية املتحدة: ٢٠٠١النيادي، مطر حامد حليس . .٧
  .دراسة مقارنة: أحكام اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار وتشريعات الدول ا�اورة

انون البحار. القاهرة: دار النهضة التفاق التنفيذي التفاقية ق. ا٢٠٠١عالم، وائل أمحد.  .٨
  .العربية

  ñنًيا: الرسائل اجلامعية (الدكتوراه واملاجستري)
. مشكلة حتديد حدود املناطق البحرية اخلاضعة للوالية الوطنية: حالة ٢٠١٢عبري أبو دقة.  .١

   .اجلرف القاري. (رسالة ماجستري). جامعة الشرق األوسط
  
ñP للغة املتخصصة يف اللغة اإلجنليزيةلثًا: املصادر واملراجع  
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