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 الحكام المتعلقة بالجرف كافة اعن مخالفة أحكام قانون البحار و طمعستان مسؤولية دولة ثبوت

 القاري.

  دولة نارمستان.لم وع سفينة "أعماق" التي تحمل جنسيةثبوت جرم القرصنة من خالل حجز 

 تهديد السلم.العسكري في المنطقة برمتها و وزعزعة األمن دولة نارمستانتشويه سمعة  ثبوت 

 .ثبوت المنع التعسفي من استكمال ألعمال التنقيب 

 الربح الفائت نتيجة تعويض عن بدل العطل والضرر ونارمستان بالثبوت حق كل من نفطستان و

 السابقة.المنع المذكور في النقطة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيا: الوقائع

 في دولة نفطستان تشريعا يجيز التنقيب عن النفط.أقر مجلس النواب  -

مجلس الوزراء منح شركة تنقيب عن  رقع قرراضعة لدولة نفطستان الى تسعة تم تقسيم المياه البحرية الخ -

 ولثانية علمالية حصرية في الرقعتين االولى النفط تحمل علم دولة نارمستان تدعى أعماق رخصة بترو

 ان هذه األخيرة على تماس مع جرف قاري مقابل السواحل العائدة لدولة طمعستان.

 تم توقيع العقود. 2016في العام  -
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نطلقت ( وا2( و)1في البلوكين ) والدراسات البيئيةعداد االداري واللوجستي باشرت شركة " أعماق" بال -

 .2017ي بداية العام مرحلة االستكشاف ف

 .2الخر في البلوك رقم وا 1بئرين أحدهما في البلوك رقم باشرت الشركة بحفر  -

 هي العلم.الظاهرة وحجزت السفينة أعماق التي كانت ترفع عالمة الجنسية تدخلت دولة طمعستان و -

 .2و1نتيجة لذلك توقف التنقيب عند مرحلة حفر االبار في البلوكين رقم  -

 .2على البلوك رقم  الخالفان دولة طمعستان تطل على دولة نفطستان من بوابة النفط حيث وقع  -

اصرت على ترسيم الحدود البحرية قة بكاملها ضمن حدودها البحرية واعتبرت دولة نفطستان أن المنط -

 كل من منظمة االمم المتحدة.ة تضمها الى جانب دولة طمعستان وعبر لجنة ثالثي

اتهم دولة الحق في حجز السفينة و وبرر لدولتهدفاع دولة طمعستان موقف دولة نفطستان أدان وزير  -

 يتبع ألمالكها البحرية. 2على اعتبار ان البلوك رقم  بالتواطؤنارمستان 

على أساس أن للدولة المقابلة أن تمارس  1958تذرعت دولة طمعستان باتفاقية جنيف للجرف القاري  -

ميال بحريا  350ميل بحري على أال يتعداه الى أكثر من  200ري الى أكثر من حقوقها على الجرف القا

ا ليها كونها ليست طرفا موقعع 1982لعام الى عدم سريان اتفاقية االمم المتحدة لقانون البحار  باإلضافة

لم توقعها في حين أن هذه االتفاقية تعني فقط, الدول األطراف, التي قبلت االلتزام بهذه االتفاقية و فيها و

وفقا ألحكام البند الخامس من المادة االولى من المقدمة  كلذاالتفاقية نافذة بالنسبة اليها والتي تكون هذه 

 ار.الواردة في الجزء األول من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البح

ب المسافة القصوى  التي حددت 1982تستند دولة نفطستان على اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار  -

 االعراف الدولية الثابتة.صاف المتبعة في القانون الدولي وتستند على قواعد االنميل بحري و 200

نفطستان بالوسائل القضائية ومن دولة طمعستان  وبين كلعرضت دولة نارمستان حل النزاع بينها  -

 لم يلق االقتراح تجاوب من قبل دولة طمعستان. الدولي.مقترحة بذلك اللجوء الى التحكيم 

.رفضت دولة 1982عرضت طمعستان اللجوء الى المحكمة الدولية لقانون البحار بموجب اتفاقية  -

 باختصاص المحكمة. ولم تقبلنفطستان 

دل الدولية فوافقت الدول الثالث الحدود من خالل مراجعة محكمة العاقترحت نفطستان حل النزاع حول  -

بواليتها الجبرية للنظر بجميع افقة صريحة على صالحية المحكمة وصرحت وأقرت بهذه الصالحية ومو

 ( من نظام المحكمة األساسي.36النزاعات القانونية سندا للمادة )

 .2019-1-10تم توقيع هذا االتفاق بتاريخ  -
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 تفصيل الدفوع لثا:ثا

 الموقرة،أعضاء هيئة المحكمة رئيس و الشرف،السادة أصحاب 

 "حين سكت أهل الحق عن الباطل توهم أهل الباطل أنهم على حق"

 ةقبل الخوض في تفاصيل االدعاءات ال بد لنا من التأكيد على اختصاص محكمتكم الموقربداية و

من النظام األساسي للمحكمة تشير الى شمول والية المحكمة لجميع القضايا  1(36)من المادة  (1)ان الفقرة 

فة خاصة في ميثاق األمم التي يعرضها عليها المتقاضون بما فيها جميع المسائل المنصوص عليها بص

اع و االتفاقات المعمول بها. و عليه تؤكد دولة نفطستان أن محكمتكم الموقرة مختصة بالنظر في النزالمتحدة أ

, استناد الى  10.1.2019 الذي أحيل اليكم بموجب اتفاق خاص بين الدول الثالث أودع قلم المحكمة بتاريخ

 (.1946)الفقرة االولى من النظام األساسي لعدالة محكمتكم لعام  2(40)نص المادة 

نتهاكات اال باتعلى التوالي من أجل اثوع سنقوم بتفصيلها واحدة واحدة وبعد أن عرضنا أعاله موجزا للدف

 ها دولة طعمستان.تالتي ارتكب

بطريقة موجزة تعريف الجرف القاري موضوع سريعا وولكن قبل أن نبدأ بعرض الدفوع ال بد أن نذكر 

 3(76)استنادا الى نص المادة  1982  اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعامصراحة عرفته النزاع الذي 

                                                             
والية المحكمة جميع القضايا التي يعرضها  لتشم“على:  الدولية،( من النظام األساسي لمحكمة العدل 36-1تنص المادة )1

ات واالتفاقي عاهداتعليها المتقاضون كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق األمم المتحدة أو في الم

 بها". المعمول
القضايا الى المحكمة بحسب األحوال اما  عرفت“أنه: ( من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية على 40-1تنص المادة ) 2

 ".متنازعينوبيان ال الحالتين يجب تعيين موضوع النزاع وفي كلتا المسجل،كتابي يرسل الى  واما بطلباالتفاق الخاص  بإعالن
وباطن اع :"يشمل الجرف القاري ألي دولة ساحلية ق1982( من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار 76-1تنص المادة ) 33

تلك الدولة البري حتى  إلقليمالمساحات المغمورة التي تمتد الى ما وراء بحرها االقليمي في جميع أنحاء االمتداد الطبيعي  أرض
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. يشمل الجرف القاري ألي دولة ساحلية قاع و باطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد الى  الفقرة األولى

تلك الدولة البري حتى الطرف الخارجي  إلقليمما وراء بحرها االقليمي في جميع أنحاء االمتداد الطبيعي 

بحر االقليمي اذا لم ميل بحري من خطوط األساس التي يقاس منها عرض ال 200للحافة القارية أو الى مسافة 

أتى هذا التعريف نتيجة مطالبة الكثير  4.)الزبيدي( يكن الطرف الخارجي للحافة القارية يمتد الى تلك المسافة.

االستغالل المذكورين في حار بضرورة مراجعة معيار العمق ومن الدول أثناء انعقاد المؤتمر الثالث لقانون الب

البحث عن رين السابقين على جميع الحاالت وانصاف المعياف حيث أثبتت التجارب عدم الدقة واتفاقية جني

 بديل يكون أكثر دقة و قبوال بخصوص تحديد الجرف القاري.

 سبابلألتان سمعمسؤولية ط بإعالننفطستان  قبل دولةبالنسبة للدفوع فسوف نعرض أوال الدفوع المقدمة من 

 التالية:

 على الثروات. ومبدأ السيادةحق تقرير المصير  :أوال

الموارد الطبيعية كركن اساسي من أركان حق تقرير المصير أ السيادة الدائمة على الثروات وانطالقا من مبد

كون الن الحجز  التعسفي للسفينة و ان تم التسليم جدال بحقوق و  عمال بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة.

, غير أن عملها المذكور  2طمعستان في الجرف القاري الذي تعتبره متداخال مع البلوك رقم  ة لدولةئيجز

من اتفاقية األمم  5(77)و ( 76)المادة  ,غير المتنازع عليه 1أدى الى ايقاف األعمال نهائيا في البلوك رقم 

ميل  200يقع داخل مسافة االول وين : ألقاري ينقسم الى جزفان الجرف ا. 1982 مالبحار لعاالمتحدة لقانون 

المنطقة الواردة خارج ذلك الحد  وآلخرخالصة للدولة الساحلية مكرسة من الساحل حيث ستكون المصالح ال

 6.)حسين( حيث ستخصص حصة من األرباح للمجتمع الدولي و خاصة البلدان النامية.

أن العالقة . ومياهها الداخليةأيها السادة يتوجب علينا حماية حق الدولة بفرض سيادتها على بحرها االقليمي 

الذي يفيد أن الدولة تمارس عددا من الصالحيات على إقليمها بحرها اإلقليمي هي عالقة سيادة وبين الدولة و 

هي األعمال المادية بة واالختصاص القضائي، ولرقااا لها من سيادة من حيث التنظيم واإلشراف والبحري، لم

                                                                                                                                                                                                    
 إذاميل بحري من خطوط األساس التي يقاس منها عرض البحر االقليمي  200أو الى مسافة  القارية،الطرف الخارجي للحافة 

 للحافة القارية يمتد الى تلك المسافة. لم يكن الطرف الخارجي
 .2016البحار، جامعة العربي بن مهدي تسوية النزاعات الدولية لقانون  الزبيدي،سمية  4
 من اتفاقية االمم المتحدة لقانون البحار التي تناولت حقوق الدولة الساحلية على الجرف القاري. 77المادة نصت  5

  .ةالجرف القاري حقوقا سيادية ألغراض استكشافه واستغالل موارده الطبيعيتمارس الدولة الساحلية على  (1

ل ف القاري أو استغالخالصة بمعنى أنه إذا لم تقم الدولة الساحلية باستكشاف الجر 1(إن الحق وق المشار إليها في الفقرة 2

 .الدولة الساحليةموارده الطبيعية. فال يجوز ألحد أن يقوم بهذه األنشطة بدون موافقة صريحة من 

 يححقوق الدولة الساحلية على الجرف القاري على احتالل، فعلي أو حكمي، وال على أي إعالن صر فال تتوق(3
  2015.منشورات الجبلي الحقوقية الثاني،القانون الدولي العام الجزء  ةحسين، موسوعخليل  6
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 7.(2018)عائشة،  الكفيلة باحترام سيادة الدولة على إقليمها، و هي ضرورة ملحة تتطلبها مصلحة الدولة.

يوقف حقوق أعاله يتبين أنه ال يحق ألي عمل ناجم من قبل أي دولة أن  نظرا لوضوح و دقة المواد الذكورة

ميل بحري كون هذا الحق يعتبر من حقوق الدولة  200الدولة الساحلية على الجرف القاري الواقع ضمن ال

ال مجال للبحث في  وهو أمرية التامة الواقعة على عاتق دولة طمعستان ولمما يوضح أمامنا المسؤ السيادية.

 .1982تحدة لقانون البحار لعام من اتفاقية االمم الم (76)و ( 77)دقته نظرا لوضوح المادة 

 ممارسة الدول لحقوقها ال يجب أن تمس حقوق الدول األخرى المعترف بها. اثاني

على فرض وجود حقوق لدولة طمعستان في الجرف القاري غير أن ممارسة هذه الحقوق أيها السادة الكرام و 

يجب عدم اعاقة ممارستها بطريقة المعترف بها لسائر الدول و والحريات األخرىال يجب أن تمس الحقوق 

ومواردها األمم في السيادة على ثرواتها أ عدم جواز انتهاك حقوق الشعوب وضمن هذا الحق مبد .غير مبررة

صيانة السلم. و هذا المبدأ التعاون الدولي و إلنماء ومبادئه ومعرقالر منافيا "لروح األمم كونه يعتب الطبيعية

بفقرتها االولى من اتفاقية األمم المتحدة لقانون  10(83)و  9(79)بفقرتها الثانية و  8(78)مضمون في المواد 

أن حجة الدولة الساحلية النامية ان هذه الدول لها حقوق و حريات ال يجب أن تمس . 1982 البحار لعام

ياتها المالحية ووضع الكابالت جب أن يحد من حرانه ال يوقها الواقعة على الجرف القاري وخصوصا حق

من 12( 2)ان مبدأ تساوي الدول في السيادة مقنن في الفقرة االولى من المادة 11)خلف( خطوط األنابيب.و

 ميثاق األمم المتحدة و القاعدة المقابلة عن عدم التدخل مقننة في الفقرة السابعة من المادة عينها. لقد أصبحت

ان جميع الدول كما و13)خولي( بشكل ايجابي الضمانة لتحقيق المواطنة الدولية الصالحة.السيادة  ممارسة

أفضل تعاون على  سعوا الىيجب على أعضاء المجتمع الدولي أن يفي السيادة و لها حقوق متساوية وتتساوى 

                                                             
 2018أطروحة حول االتفاقيات الدولية لقانون البحار , موالي،عائشة  7
التي نصت بفقرتها الثانية: أنه ال يجب أن تتعدى ممارسة  1982من اتفاقية االمم المتحدة لقانون البحار عام78نصت المادة  8

ي هذه فعليها  منصوصاألخرى ال وحريات الدولحقوق  وغيرها منالدولة الساحلية لحقوقها على الجرف القاري على المالحة 

 .والحقوق والحرياتاالتفاقية أو أن تسفر عن أي تدخل ال مبرر له في تلك المالحة 
 وخطوط األنابيب وصيانة الكابالتالدول الحق في وضع  البحار: لجميعمن اتفاقية االمم المتحدة لقانون  79نصت المادة  9

 ذلك. دول الساحل واال تعرقلالمغمورة على االمتداد القاري 
: يجب أن تقدم الدولة الساحلية مدفوعات مالية أو 1982من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام  1فقرة  83نصت المادة  10

ي يقاس منها ميل بحري من خطوط األساس الت 200مساهمات عينية لقاء استغالل الموارد غير الحية للجرف القاري وراء 

 عرض البحر االقليمي.
 الجزء االول الفصل الثاني. كتاب القانون الدولي العام خلف، بن سعود 11
الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها. الفقرة  (: تقوم1)المتحدة الفقرة ( من ميثاق األمم 2نصت المادة ) 12

 ما،دولة للداخلي (: ليس في هذا الميثاق ما يسوغ "لألمم المتحدة" أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان ا7)

ل بتطبيق ال يخ ن هذا المبدأعلى أ الميثاق،ما يقتضي األعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل ألن تحل بحكم هذا  وليس فيه

 تدابير القمع الواردة في الفصل السابع.
 112ص للنشرالعربي  االنساني، الدوليوالتدخل دة حالمت موعسكرية، األمسياسية  مخولي، علومعمر فيصل  13
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تعدي دولة على حقوق دولة أخرى ما يؤمن السائدة في العالم والة الفوارق أساس االنصاف بما يكفل از

ال الدولة تكون تامة وكاملة على مواردها الطبيعية وعلى كل األنشطة االقتصادية و وأن سيادةالرخاء للجميع. 

ويجب لهذا الحق. نوع من انواع االكراه من أجل منع الممارسة الحرة التامة  ألييجوز تعريض أي دولة 

دون ربطها بأي شروط سياسية مساعدة فعالة لمصلحة البلدان النامية من قبل المجتمع الدولي بكامله ب توفير

 .141974 في( 3281) . و هذا ما كرسه قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقمةأو عسكري

رى. دول األخقوق الأن تعرقل بطريقة غير مبررة ح لحقوقها،كما أنه ال يمكن للدولة الساحلية أثناء ممارستها 

ألساس وال اميل من خطوط  200 يتعدى فيماال الصيد البحري ال المالحة و تعرقل، يمكنها أن وبالتالي ال

 200 عدىيت فيماأما على الجرف  خطوطها،المسارات تحت الماء مع امكانية اقرار حرية وضع الكابالت و

نة حث معيبلكن يمكنها أن تحتفظ بمناطق خاضعا بالكامل للدولة الساحلية وميل فان البحث العلمي ليس 

المادة  1982لعام لبحسب اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار في مهلة معقولة  اأو تستغله تحديدا تستكشفها

 (.6)الفقرة  ,246

مقصود لك الوقا سيادية على الجرف القاري كما يبين كذالقانون الدولي للبحار للدولة الساحلية حق أقر

كذا القاع و وجوف ري التي تشمل الثروات المعدنية وغير بيولوجية لقاع البحاربالثروات الطبيعية للجرف القا

 األحياء التي ليست لها قدرة ذاتية على الحركة.

ستها ناء ممارلة أثأنه ال يجوز على أية دوحقوق سيادية على جرفها القاري و يتبين من خالل ما ذكر أن للدولة

تي قوق الوفقا لوقائع القضية ان دولة طمعستان كي تمارس الحوحقوقها أن تتعدى على حقوق دولة أخرى 

تهاك ان ا يشكلبالتالي توقفت أعمال التنقيب لدولة نفطستان مأنها مشروعة قامت بحجز السفينة وتعتقد هي 

 لفائت.حها اخسارة السفينة "أعماق" التابعة لدولة نارمستان المتمثل بربلواضح لسيادة دولة نفطستان و

  .1982ميل بحري حسب اتفاقية  020ال تجاوز شروط مطالبة الدول بحدود ت: اثالث

                                                             
حقوق الدول وواجباتها االقتصادية  والخاص بميثاق 1974ديسمبر  12نص قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة المؤرخ في  14

بما في  ديةاتها االقتصاونشاط ومواردها الطبيعية، ثرواتها،على جميع  بحرية،تمارسها  دائمة،: لكل دولة سيادة كاملة 2المادة 

 .والتصرف فيها استخدامها،ذلك 
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بحري سندا التفاقية قانون البحار لعام  ميل 200ستان بما يتجاوز مساحة معلعدم مشروعية مطالبة دولة ط

حيث أنه يتوجب توافر 15(8)فقرة  ( 76)االتفاقية جاءت واضحة في مادتها الخصوصا أن هذه  .1982

 .ميل بحري 200شروط للدولة المطالبة بحدود لها تتجاوز ال

يالحظ أن هناك العديد من االلتزامات التي تقع على عاتق الدولة الساحلية مقابل استغالل الجرف القاري وراء 

نظاما جديدا ألزمت بموجبه أن تقدم  1982 مللبحار عاثت اتفاقية األمم المتحدة ميل بحري. لقد استحد 200

ميل بحري مدفوعات مالية أو مساهمات عينية تدفع  200الدولة الساحلية التي يمتد جرفها القاري الى ما بعد 

 82ميل بحري و ذلك وفق المادة  200للسلطة الدولية لقاء استغالل المواد غير الحية للجرف القاري وراء 

 1982.16لعام دة من اتفاقية األمم المتح

ميال بحريا هو طلب غير مشروع استنادا للمادة المذكورة خصوصا أنها  350ب دولة طمعستان  ان طلب

لم تقوم بتقديم طلب الى لجنة حدود الجرف القاري المنشأة على أساس التمثيل وقائع القضية  وبالعودة الى

سيم حدودها كيفما شاءت اري الذي يناسبها ولترالق فاذا كان لكل دولة حقا بتحديد الجرف الجغرافي العادل.

لما وقفنا اليوم أمام محكمتكم العلية للمطالبة بالعدالة و االنصاف بل كنا استخدما نفس وسائل التعدي التي 

لقاري الذي تشاء دون استخدمتها دولة طمعستان بدءا من حجزها السفينة وصوال الى تحديد امتداد الجرف ا

نف ضمن أعمال "التعدي على حقوق وحريات الدول األخرى" مشروعية لهذه األعمال التي تصأية ضوابط و

نظمات الدولية االحترام الدقيق والصادق لسيادة الشعوب واألمم الماألخذ بمبدأ وجوب مراعاة الدول ودم عو

مسألة تحديد الحدود وأن ية, وفقا لميثاق األمم المتحدة وللمبادئ المقررة. كما مواردها الطبيععلى ثرواتها و

حدة لقانون متال لألممالخارجية للجرف القاري كانت من ضمن القضايا األساسية التي واجهها المؤتمر الثالث 

ذلك باللجوء الى التحديد الخارجي للجرف القاري و البحار و بناء على مفاوضات عسيرة تم التوصل الى

بذلك يحق لكل دولة أن س منها البحر االقليمي .والتي يقا ميل بحري 200معيار المسافة التي ال تتعدى ال

هو حدها القاري أقل من ذلك الرقم و ان كان اتساعصل اتساعه الى تلك المسافة حتى وتتمتع بجرف قاري ي

 17)حسين( .(1982)اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار عام من هذه  (1)ة فقر (76)ما نصت عليه المادة 

                                                             
( من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار تقدم الدولة الساحلية المعلومات المتعلقة بحدود الجرف 8( فقرة )76نصت المادة ) 15

ة توجه اللجن و العادل.ميل الى لجنة حدود الجرف القاري المنشأة على أساس التمثيل الجغرافي  200القاري خارج مسافة 
التي  فوتكون حدود الجرالمسائل المتصلة بتقرير الحدود الخارجية لجرفها القاري .  توصيات الى الدول الساحلية بشان15

 .وملزمةتقررها الدولة الساحلية على أساس هذه التوصيات نهائية 
,الدكتور أحمد أبو الوفا 1982اتفاقية  وسلوك الدولراجع القانون الدولي للبحار على ضوء أحكام المحاكم الدولية الوطنية  16

 .365القاهرة ص  العربية،, دار النهضة 2006,
 .153صحسين، الدكتور خليل  العام،موسوعة القانون الدولي  17



 

9 
 

 .واالنصافالعدالة  : مبدأرابعا

ة, ال بد من في البدايلي و االعراف الدولية ذات الصلة لوجوب تطبيق مبادئ االنصاف في القانون الدو 

 في توزيع الموارد و الثروات هو المبدأ الكفيل بنشر األمن و السالم في 18االنصافتوضيح  مبدأ العدل و

في اشباع حاجات الناس االساسية واشعارهم بالمساواة يكون ذلك اساسا المجتمعات االنسانية المختلفة و

من نظام محكمتكم العلية يتبين لنا أنه اذا وافق أطراف الدعوى  19(38)بكرامتهم االنسانية . بالعودة للمادة و

ف. كما أن محكمتكم وفق المادة عينها االنصال في القضية وفقا لمبادئ العدل وتعطى المحكمة سلطة الفص

بق في هذا الشأن أحكام المحاكم القانون الدولي و هي تط ألحكامفي المنازعات التي ترفع اليها وفقا تفصل 

 20في مختلف األمم. مذاهب كبار المؤلفين في القانونو

االنصاف كونها لمبادئ العدل وأحكامكم جاءت تطبيقا لالستقرار والعدالة بين الدول وكثيرا ما لجأتم ان جميع 

عنصرا مكمال لقواعد القانون الدولي كما أن القاضي الدولي يجد في هذه المبادئ مالذا حتى ال يوصف مسلكه 

ن على قواعد القانون بوجه االنصاف وصفا من األوصاف العامة التي تهيمتعد مبادئ العدل و للعدالة.انكارا 

التوارث بشأن  بأعدادهالي في تعليقها على مشروع المواد التي قامت قد أشارت لجنة القانون الدوو عام،

دأ االنصاف هي أنه عنصر الدولي في غير مسائل المعاهدات الى القول بأن الصفة األكثر غلبة على مب

فمبدأ  االقليم،بين الربط بين مال الدولة المنقول و عامل تصحيحي يراد به الحفاظ على معقوليةموازنة و

كما يكسبه معنى  الدولة،ف يتيح أكبر قدر ممكن من الحصانة في تفسير مفهوم المال المرتبط بنشاط االنصا

                                                             
 من الموقع االلكتروني التالي: 2019راجع كتاب مبادئ العدل و االنصاف و الضوابط التي تحكم تطبيقها  18

 www.universitylifestyle.net: على ما سبق، يمكن لمبادئ العدل  تأسيسافي القانون الدولي العام  و كان أبرز ما جاء فيه

و اإلنصاف أن تؤدي على مستوي القانون الدولي وظيفتين متباينتين: و بناء على ذلك قد تكون  بمثابة أحد المبادئ العامة 

ادئ القانون، باعتبارها انعكاسا مبدئيا للقانون و صفة مالزمة له، كما قد تكون مصدرا مستقال و متميزا للقانون .الدولي و مب

العدل و اإلنصاف كأحد المبادئ العامة للقانون باعتبارها انعكاس مبدئي له و صفة مالزمة  في هذه الحالة يكون اللجوء إلى 

أو ترتقي  قانونية، كون هذه المبادئ متضمنة في قاعدة الدوليةعلى عاتق المحكمة  قانونيامبادئ العدل و اإلنصاف التزاما 

يتم بصورة غير مباشرة أو مشتقة من خالل المعاهدة و العرف .الدوليين  إليهاو إن كان االستناد  لمرتبة القانون على األقل،

في حكم محكمة العدل الدولية الصادر ” تجسد هذا التالزم بين تلك المبادئ و القانون مثال في قضية الجرف القاري لبحر الشمال

تعيين الحدود عن طريق االتفاق بين الدول المعنية وفقا لمبادئ ” ، حيث خلصت إلى أن هناك قاعدة عرفية تقتضي 1969عام  

قواعد  ”تعديسود االعتقاد بأن المحكمة تطبق هذه المبادئ كمصدر مستقل أضافت: أن تلك المبادئ  وحتى الالعدل و اإلنصاف. 

 ”قضية ومن خاللي ذات السياق مسألة تعيين حدود الجرف القاري بين الدول ذات السواحل المتالصقة ف في” حقيقيةقانونية 

الوصول  ”يضمنعلى ضرورة الحكم بشكل  1973ذات المحكمة في حكمها الصادر عام  وبريطانيا أكدتبين إيسلندا ” المصائد

تقتضي  يالت“. إعمال القاعدة القانونية  وإنما هوإلى حل عادل يستند إلى القانون، هذا الحل ليس تصورا للعدالة المجردة، 

 .واإلنصافلمبادئ العدل اللجوء 

" ال يترتب على النص المتقدم ذكره أي اخالل بما للمحكمة الثانية:( من نظام محكمة العدل الدولية بفقرتها 38نصت المادة ) 19

 وافق أطراف الدعوى على ذلك" واالنصاف متىمن سلطة الفصل في القضية وفقا لمبادئ العدل 
"وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع اليها وفقا ألحكام القانون الدولي  (:( قسم )د1( فقرة )38نصت المادة ) 20

 .59دة مراعاة أحكام الما وذلك معالمؤلفين في القانون  ومذاهب كبارفي هذا الشأن: أحكام المحاكم  وهي تطبق

http://www.universitylifestyle.net/


 

10 
 

االنصاف باعتبارها لقانون الدولي الى مبادئ العدل ولجنة امقبول. و هو األمر الذي يكشف بجالء عن نظرة 

أنه  196921وصفا من أوصاف القانون, عندما قررت في حكمها في قضية الجرف القاري ببحر الشمال عام 

أيا ما كان التسبيب القانوني الذي يصوغه القاضي ألحكامه, فان تلك األحكام يجب أن تكون عادلة, و هو ما 

 22.)سعادي( أحكامه يعني بالضرورة أن تكون منصفة, فيقيم القاضي العدل في

ك ذلو حددةمالغير تستبعد كل المعايير الغامضة وكما قررت محكمة العدل الدولية في حكمها المشار اليه أنها 

 مر.ان هذه الحقوق توجد في واقع األقد اكدت ولة الساحلية على جرفها القاري ولتبرير حقوق الد

على هذا فان حق الدولة الساحلية على جرفها القاري ثمة حاجة للمطالبة بهذه الحقوق وأن تكون  يجب ابتداءو

يقوم على أساس السيادة التي تمارسها على اقليمها الذي يعتبر )مرجع سابق(  IPSO FACTO )حسين(

 الجرف القاري امتدادا طبيعيا له تحت البحر. 

في ظل مثل هذا الشرط يكون لمبادئ العدل واالنصاف وهو شرط قد يرد في بعض الدفوع وفي الدعوى وفقا 

ق قواعد للمحكمة أن تلجأ الى قواعد العدالة كي تستكمل بها نقصا في القانون بمعنى أن تقوم المحكمة بتطبي

على النزاع والتي لدولية التي تطبقها القانون أي أن المحكمة تنصرف الى مجموعة من القواعد القانونية ا

هنا تكون القواعد لتي تتوافق مع مقتضيات االنصاف وتكون محققة له, واتستمدها من العدل المثالي و

                                                             
اري بين جمهورية المانيا االتحادية لتعيين حدود الجرف الق 1967/  2/  20عرض النزاع على محكمة العدل الدولية في  21

ئ وقواعد ر مبادوالدنمارك من جهة وبين جمهورية المانيا االتحادية وهولندا من جهة اخرى وطلب االطراف من المحكمة ذك

ى لدنمارك علندا واالقانون الدولي التي تطبق في هذا الصدد وتعهدوا بالعمل على تعيين الحدود على اساسها. تقوم حجج هول

 يها المادةنصت علساس ان مسالة تحديد الحدود البحرية برمتها تحكمها قاعدة اساسية ملزمة في القانون الدولي نظمتها وا

 بشأن الجرف 1958السادسة من اتفاقية جنيف لسنه 

ساسها يين على اتعيتم ال ))تساوي البعد(( اما المانيا فكانت حجتها تقوم على اساس ان القاعدة التي يجب انقاعدة  القاري وهي 

 تقوم على

اساس ان تكون لكل الدول المعـنية ) حصة عادلة ومنصفة ( من الجرف القاري المواجهة لسواحلها يتالءم مع طول تلك  

.وهكذا وجدت المحكمة نفسها امام ثالث مسائل مرة واحدة المسالة االولى مدى انطباق المادة السادسة  (1985الوفا, ) السواحل

 على هذا النزاع حيث ان كال من

كن قد صدقت بعد على بشأن الجرف القاري ولكن االخيرة لم ت1958هولندا والدنمارك والمانيا كانوا اطرافا في معاهدة جنيف  

 االتفاقية

مسالة موضوع والعلى ال جدت المحكمة ان عدم اتمام المانيا للتصديق يجعل المادة السادسة من االتفاقية غير منطبقةوفي ذلك و 

 الثانية

ية وفي دول المعنبين ال مدى إلزامية مبدا تساوي البعد كقاعدة ملزمة من قواعد القانون الدولي في مسالة تحديد الجرف القاري 

 ذلك وجدت

ف اما يع الظروالقاعدة ليست ملزمة وانه ليس من طريقة ملزمة بذاتها يمكن اعطاءها هذا الوصف في جمالمحكمة ان هذه  

ن طريق ان يكون ع يين يجباكدت المحكمة ان التع اساسها فقدالمسالة الثالثة والمتعلقة بالمبادئ التي يجب ان يتم التعيين على 

 ظروف ذات الصلةمع مراعاة جميع ال لمبادئ. االنصافاالتفاق وفقا 
 الخلدونية. رالجزائر، دا,275صالعام، مفهوم القانون الدولي  سعادي،محمد  22
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 23)عامر( .االنصافمن مصدر خاص وهو مبادئ العدل و المستمدة من قواعد القانون الدولي المثالي مستمدة

لقانون الدولي عكس ما ذهب البعض الى القول بان االخذ بمثل هذه المبادئ ال تعد مصدرا أصليا من مصادر ا

حيث ذكر أن 25 1985ما بالعودة لقضية الجرف القاري بين مالطا و ليبيا عام أ . 24هذا أمر مرفوضو

 كانبينما ليبيا ليست طرفا فيها . و بشأن الجرف القاري 1958مالطا طرف في اتفاقية جنيف لعام 

بعض أن قدم الدول التفاقية قد دخلت حيز التنفيذ. ولكن لم تكن هذه او 1982االثنين طرفا في اتفاقية 

رفضت حجة مالطة لى أساس فكرة االمتداد الطبيعي وحججهم رفضت المحكمة الحجج الليبية القائمة ع

عيين أصدرت قرارها القاضي بتلمسافة من الشاطئ. والبعد حسب ا القائمة على أساس مبدأ تساوي

 I.C.J, 1985( 26(االنصاف مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة.الحدود وفقا لمبادئ العدل و

                                                             
 391-393صالقاهرة،  العام،مقدمة لدراسة القانون الدولي  عامر،صالح الدين  23
 .50,ص49صوالعدالة، القانون الدولي بين االستقرار  عطاري،الدكتور يوسف  24
الدولي التي تنطبق على تعيين حدود  وقواعد القانونطلب الطرفان الى المحكمة ان تفصل في المسالة التالية ))ما هي مبادئ  25

 المنطقة

كيف لقاري واالتي تخص جمهورية مالطة من الجرف القاري والمنطقة التي تخص الجماهيرية العربية الليبية من الجرف  

 يمكن تطبيق

ً من قبل الطرفين  في هذه القضية لكي يتمكنا من القيام دون صعوبة بتعي  طقة هذه المن ين حدودهذه المبادئ والقواعد عمليا

ا ولعقد كل منهمفي مفاوضات لتعيين حدود منطقة الجرف القاري ل والجمهورية الليبيةبموجب اتفاق. تدخل جمهورية مالطة 

 اتفاق لهذا الغرض وفقا

ي فالطة طرف ذكر ان م( كما اتفق الطرفان على ان يحكم بالنزاع طبقا لقواعد القانون الدولي العرفي ومما يمة(المحكلقرار  

 اتفاقية

كن هذه ول 1982ة بشأن الجرف القاري بينما ليبيا ليست طرفا فيها. في حين ان كال منهما طرف في اتفاقي 1958جنيف لعام 

 رفي.العلقانون زءا من اأي من احكامها بعده ج أمكانية تطبيقير ان الطرفين اشارا الى غ بعد،االتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ 

 كانت الحجة

لقاري اك الجرف ة المتالالليبية قائمة على اساس ان االمتداد الطبيعي القليم الدولة البري داخل البحر يظل القاعدة الجوهري 

 بصورة

ري لم يعد يحدد في ضوء معايير االمتداد الطبيعي وانما يحكمها مفهوم المسافة شرعية بينما كانت حجة مالطة ان الجرف القا 

الشاطئ. وقدمت ليبيا اساسا قانونيا اخر للتحديد يعتمد على الحجة االولى التي ساقتها ومفاده ان هناك انقطاع في الجرف  من

الجرف القاري يقسمه الى قسمين متميزين وان االنقطاع االساسي في  يسمى ))منطقة الغور(( وان هذاالبلدين  القاري بين

التحديد يجب ان يمر داخل منطقة الغور وباتجاهها العام .اما مالطة فقد قدمت هي االخرى حجة قانونية قائمة على اساس مبدأ 

سيادات يجب ان المناطق وامتداداتها مردها سيادة كل دولة على امتدادها البحري وان هذه ال تساوي الدول بالسيادة وعليه فان

. وبعد ان رفضت المحكمة الحجج الليبية القائمة (charney, 1994) سواحل تلك الدول تكون متساويه وبغض النظر عن طول

الشاطئ. على اساس فكرة االمتداد الطبيعي ورفضت حجة مالطة القائمة على اساس مبدأ تساوي البعد حسب المسافة من 

 ).الصلة )الظروف ذات جميع. قرارها القاضي بتعيين الحدود وفقا لمبادئ االنصاف مع مراعاة  صدرتا
26Case concerning the continental shelf (TUNISIA/ LIBYAN ARAB JAMAHERYA)  –I.C.J  

P.198-200 
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جاءت حيث قدم الطرفين حججهم و27 1982 ليبيا عامبين تونس وكما أن قضية تحديد الجرف القاري 

االعتقاد ان في جميع  حجة ليبيا القائمة على فكرة االمتداد الطبيعي بقولها من الخطأ محكمتكم فدحضت

في أغلبها من الممكن او المناسب اثبات أن االمتداد الطبيعي لدولة أخرى بحيث يجعل كل األحوال أو 

لمثلى تتجسد هكذا وجدت المحكمة أن الطريق ا. و(I.C.J ،1985) تحديدهحول خط يسهل  منهما يلتقيان

الثاني عين األول قريب من سواحل الدول واالنصاف في تقسيم المنطقة الى قطاوفق مبادئ العدالة و

مختلفة ومتمايزة ومؤثرة في عملية بعيدا عنها يخضع كل من القطاعين العتبارات رأت المحكمة أنها 

ير اتجاه الساحل ومراعاة الوضع الجغرافي واالمتداد الطبيعي تبارات تغمن هذه االعالتحديد برمتها و

ألحقت يرا معيار التناسب في التحديد. وأخوخصائص المنطقة المتنازع عليها والجزر التونسية و

الخبراء عند تحديد الخط الفاصل ضح رسم الحدود لمعاونة الطرفين والمحكمة بقرار الحكم رسما يو

 .28(1985)الوفا،  بطريقة دقيقة.

نجد الكثير من الدول قد فضلت تبني قاعدة المبادئ المنصفة في تحديد حدود المنطقة االقتصادية الخالصة فيما 

ية اللتين تنظمان تعيين حدود المنطقة االقتصاد 1981اكتوبر  28و  1980مايو  28بينها مثال اتفاقيتي 

عيين الحدود البحرية بين فرنسا . معاهدة ن29جزيرة "جان مايين " النرويجيةو اأيسلندالخالصة بين كل من 

فنزويال جاء بمقدمتها أن كال من فرنسا و التيو 1980يوليو  17ي كراكاس بتاريخ فنزويال الموقعة فو

يكون منصف للمناطق االقتصادية الخالصة لكل منهما حاجتهما للتوصل الى تعيين دقيق وتدركان مدى 

 النصاف بناء على أعمال مؤتمر األمم المتحدة الثالث لقانون البحار.مؤسس على قواعد ومبادئ العدل وا

                                                             
في مفاوضات لتعيين حدود منطقة الجرف القاري لكل منهما ولعقد اتفاق لهذا  والجمهورية الليبيةتدخل جمهورية مالطة  27

طة ذكر ان مالرفي ومما ي( كما اتفق الطرفان على ان يحكم بالنزاع طبقا لقواعد القانون الدولي العالمحكمة(لقرار  الغرض وفقا

اقية ا طرف في اتففيها. في حين ان كال منهم بشأن الجرف القاري بينما ليبيا ليست طرفا 1958ل عامجنيف  طرف في اتفاقية

ن عده جزءا مبحكامها أي من ا أمكانية تطبيقغير ان الطرفين اشارا الى  بعد،ولكن هذه االتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ  1982

ية عدة الجوهرر يظل القاالبح الليبية قائمة على اساس ان االمتداد الطبيعي القليم الدولة البري داخل كانت الحجة العرفي.القانون 

ر االمتداد شرعية بينما كانت حجة مالطة ان الجرف القاري لم يعد يحدد في ضوء معايي المتالك الجرف القاري بصورة

اقتها لحجة االولى التي ساالشاطئ. وقدمت ليبيا اساسا قانونيا اخر للتحديد يعتمد على  الطبيعي وانما يحكمها مفهوم المسافة من

ي في الجرف القاري هذا االنقطاع االساس يسمى ))منطقة الغور(( وانالبلدين  هناك انقطاع في الجرف القاري بين ومفاده ان

ة االخرى حج دمت هيقمالطة فقد  العام. امايقسمه الى قسمين متميزين وان التحديد يجب ان يمر داخل منطقة الغور وباتجاهها 

 بالسيادة وعليه فان قانونية قائمة على اساس مبدأ تساوي الدول

المناطق وامتداداتها مردها سيادة كل دولة على امتدادها البحري وان هذه السيادات يجب ان تكون متساويه وبغض النظر عن  

. وبعد ان رفضت المحكمة الحجج الليبية القائمة على اساس فكرة االمتداد الطبيعي (charney, 1994) سواحل تلك الدول طول

قرارها القاضي بتعيين الحدود  الشاطئ. اصدرتورفضت حجة مالطة القائمة على اساس مبدأ تساوي البعد حسب المسافة من 

 ).الصلة )الظروف ذات جميع. وفقا لمبادئ االنصاف مع مراعاة 
المجلة المصرية للقانون  وليبيا،التعليق على قضية االمتداد القاري في البحر األبيض المتوسط بين تونس  وفا،الأبو  دد. أحم 28

 .226,ص41,1985العدد  الدولي،
29www.cij.com 
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لرد  الصلة،األعراف الدولية ذات ادئ االنصاف في القانون الدولي ومبنطالب بوجوب تطبيق قواعد وعليه و

 لبحار.دفوع دولة طمعستان لجهة عدم التزامها باتفاقية األمم المتحدة لقانون ا

 .1958عدم قانونية المطالبة بتطبيق أحكام اتفاقية الجرف القاري للعام  خامسا:

 1982انون أيها السادة من خالل قرارات محكمة العدل في القضايا التي حكم بها قبل صدور ق ويتضح ذلك

يا الجرف القاري فاذا رأت عدالتكم بالكثير من قضا كما ورد في الدفع السابق. 1958ال بها قانون  ولم يطبق

تطبيق  م الىولجأت 1958التي طرحت أمامها أنه من األنسب عدم تطبيق أحكام اتفاقية الجرف القاري للعام 

 ؟ 1958قانون نرفض بعدها تطبيق  أاللنا  والمنصفة كيف العادلةالقواعد 

لم يذكر فيها حق مطالبة الدولة بحدود بحرية  1958 أخرى ان اتفاقية الجرف القاري للعام ومن ناحيةهذا 

 1958دليل على أن تذرع دولة طمعستان باتفاقية جنيف للجرف القاري لعام  وهذا خير ميل. 350 تصل الي

بحري على أال  ميل 200على أساس أن للدولة المقابلة أن تمارس حقوقها على الجرف القاري الى أكثر من 

النتفاء وجود  وبالتالي باطلهو تذرع غير قانوني  القضية،ميال بحريا حسب وقائع  350يتعداه الى أكثر من 

 .1958 مادة قانونية تنص صراحة على هذا المطلب في اتفاقية جنيف للجرف القاري لعام

في اتفاقية  وعدم قانونيةمن الفقهاء الذين راوا استحالة  واراء للكثيرفي هذا المجال من توجيه انتقادات  وال بد

أشغال هذا المؤتمر حتى ظهرت بوادر خالفات شديدة بين . فبمجرد انتهاء 1958جنيف للجرف القاري لعام 

الدول نتيجة نواقص و غموض بنود هذه االتفاقيات و عدم تالؤمها مع مصالح الدول الحديثة العهد باالستقالل 

شارك أغلبها في وضع قواعد مؤتمر جنيف األول و قد اكتفى هذا المؤتمر بتدوين قواعد عرفية قديمة التي لم ي

ن عييو االقتصادية فلم يعمل هذا المؤتمر على ت ةاالستراتيجيأرستها القوى البحرية لتحافظ على مصالحها 

ة بالبحر, فهناك التطورات قواعد قانون البحار بشكل يستجيب أكثر لمجموعة من التطورات التي لها عالق

السياسية المتمثلة في ظهور دول حديثة لها مشاكل من نوع خاص, و التطورات االقتصادية المتمثلة في تزايد 

الحاجة الى المصادر الجديدة للطاقة و الثروات المعدنية و السمكية التي تكتنزها البحار و استغالل البحار و 

لة المتقدمة و يشكل في ذات الوقت خطرا يهدد مصير البيئة البحرية. فكل هذا ما كان يخدم أكثر مصادر الدو

هذه المتغيرات التي وجهت الى نتائج هذا المؤتمر و الى فشله و فشل ما بعده من المحاوالت أدى في نهاية 

 دة في المطاف الى توصل المؤتمرون في نهاية الدورة الحادية عشر للمؤتمر المنعقد بمقر منظمة األمم المتح

لى اقرار اتفاقية األمم المتحدة و بعد انشاء هذه االتفاقية و تعديل الجزء ا 1982أبريل   30نيويورك بتاريخ 

بتوضيحه ,أصبحت هذه االتفاقية معلمة في ملية بناء قانون البحار الجديد و بذلك تشكل بناءا منها  11ال
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جاالت مبذلك سيكون ميدان قانون البحار الجديد من أهم القانونيا شامال لمختلف األنشطة المرتبطة بالبحر, و 

التي عملت الدولة حديثة العهد باالستقالل على اعادة صياغة قواعده بهدف جعلها أكثر توافقا مع المبادئ 

األساسية التي تسود المجتمع الدولي المعاصر و لتعمل على تحقيق نوع من التوازن بين مصالح الدول الغنية 

حول الجرف القاري تبتعد بشكل  1958ان اتفاقية  .30(2016)عيسات،  و غيرها من الدول . المتقدمة

يتعدى  فيما وما تحتهامحسوس عن معطيات العلوم الدقيقة. تسمى االتفاقية بالجرف القاري أرض المحيط 

والمعيار المتعلق بالعمق  مشترك: المعياريحدها في عرض البحر معياران ليس بينهما شيء  االقليمي،البحر 

 .باالستثمار المتعلق

لقانون البحار حينما أوردت عبارة "السند التاريخي و الظروف الخاصة"  1958كما انزلقت اتفاقية جنيف 

انتقاد من غالبية فقه القانون  عالمادة موقاللتين يكتنفهما الغموض و االبهام و هو األمر الذي جعل صياغة تلك 

و باستقراء ما جاءت عليه الممارسة الدولية نجد أنها تتباين بتباين الظروف الجغرافية لسواحل  31الدولي.

الدولية التي نظمت مسألة تعيين حدود  االتفاقياتالدول اطراف عملية التعيين فهناك العديد من األمثلة على 

 .32البحر االقليمي بين الدول المتقابلة أو المتالصقة

ملزمة لكافة دول أعضاء األمم المتحدة  1982 األمم المتحدة لقانون البحار الصادرة عام وتعد اتفاقيةكما 

حيث تستند االتفاقية الى العرف الدولي الذي استقر منذ القرن  ةاالتفاقيسواء صدقت أم لم تصدق على 

 33عشر.السادس 

 

 .بنفسهاواالستغالل بعمليات االستكشاف  وقيام الدولمبدأ حسن النية  سادسا:

                                                             
 ألمانيا،برلين  "،النظام القانوني لتحديد الجرف القاري في ضوء اتفاقية األمم المتحدة "المغرب نموذجا عيسات،بوسلهام  30

 .10-8, ص 2016المركز العربي الديموقراطي للنشر 
  85Op,Cit P” ,  selected writings“BUDISLAV VUKAS: The Law of the seaراجع:  31

 :نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر 32

, اتفاقية تعيين حدود 1979 أكتوبر 24معاهدة تعيين حدود البحر االقليمي بين تايالند و ماليزيا الوقعة في كوااللمبور بتاريخ 

, معاهدة تعيين حدود البحر االقليمي بين كل 1990 أكتوبر 8البحر االقليمي بين فرنسا و بلجيكا و الموقعة في بروكسل بتاريخ 

و التي تم تعيين الحدود بموجبها على أساس خط تساوي  1996ديسمبر  18من هولندا و بلجيكا الموقعة في بروكسل بتاريخ 

من معاهدة تعيين الحدود الدولية بين كال من جمهورية كرواتيا و جمهورية البوسنة و   3و على نفس النمط جاءت المادة البعد 

, فوضحت أنه سيتم تعيين حدود البحر االقليمي بين البلدين على أساس 1999يوليو  30الهرسك الموقعة في سراييفو بتاريخ 

راجع نصوص هذه االتفاقيات على الموقع االلكتروني .اقية األمم المتحدة لقانون البحارخط الوسط بما يتوافق مع ما جاءت به اتف

 http://www.un.org/Depts/los/legislation لألمم المتحدة : 
 .291موسوعة القانون الدولي العام صفحة  حسين،مرجع سابق الدكتور خليل  33

http://www.un.org/Depts/los/legislation
http://www.un.org/Depts/los/legislation
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ى أو حت فاء أي اشغال فعليأي انت واالستغالل بنفسها،لعدم قيام دولة طمعستان بعمليات االستكشاف 

ستثمار باال ت المتعلقةانطالقا من مبدأ حسن النية في التزام االتفاقا ال حتى أي مطالبة صريحة.صوري و

ولة دجلس نواب مقائع القضية ان سب ووبحانه  بينها،ذات السيادة أو فيما  الدولالمعقود من قبل األجنبي و

اري االد باإلعدادلمت شركة عالمية لدولة مجاورة وبدأت الشركة نفطستان أقر تشريعا بالتنقيب ثم است

لة في ظل جميع هذه األعمال لم تقوم دوخطط ... و البيئية ووضعتواللوجستي وباشرت بالدراسات 

وتها سكان ول عن مدى سوء نية دولة طمعستبد أن نتساء ا الوهنطمعستان باي اشغال أو مطالبة بحقوقها. 

ي مجلس لقانون فار أق أنه بالعودة الى وقائع القضيةتي لم تطالب فيها بحقوقها علما والمتعمد كل تلك الفترة ال

 ولةتدخل د حتى 2017و 2016و 2015جاءت جميع األعمال على التولي في االعوام و 2014النواب عام 

 .الشكل مجاورة بهذاعلى دولة شقيقة  يتمثل التدخلمن المفاجئ أن و السفينة،طمعستان وحجزها 

 كما ان غياب أو انتفاء وجود أي اشغال فعلي أو حتى صوري من قبل دولة طمعستان ال يجب أن يؤثر على

تحدة بحق سيادة الدولة يتجلى هذا الحق في قرار الجمعية العامة لألمم المحقوق دولة نفطستان في السيادة و

أعماق مياهها سواء كانت في ذلك من ثروات في باطن أرضها والدائمة على مواردها الطبيعية بما يشمله 

 34بترولية أم غير بترولية.

ة نطقتها االقتصاديولة الساحلية على متبين حقوق الدللقانون البحار  1982 من اتفاقية (56)كما جاءت المادة 

 الحقوق:حيث قسمتها لنوعين من 

 ستغالل الموارد الطبيعية الحية وغير الحية وحفظها وادارتها, احقوق سيادية : لغرض استكشاف و

الطاقة من  كإنتاجنطقة, الستغالل االقتصاديين للملق باألنشطة األخرى لالستكشاف واكذلك فيما يتعو

 35ارات سواء كان هذا االستكشاف مباشرة أو بواسطة مواطنيها أو بواسطة شركة أجنبية.التيالمياه و

  افظة على البيئة المحفي ثالثة أمور هي البحث العلمي وتتمثل والية الدولة الساحلية و والية:حقوق

للدولة البحرية انشاء وادارة هياكل االستغالل والجزر الصناعية وهي حقوق والية خالصة. و

  36مثل تلك األعمال.  بإقامةالساحلية الحق في السماح للدول االخرى 

                                                             
نظام  بإنشاءاالعالن الخاص  هامين:دورة غير عادية تمخضت عن أمرين  1974عقدت الجمعية العامة لألمم المتحدة عام  34

جب للقرار األول ي ( وفقا3202نظام عالمي جديد )القرار  بإنشاءالخاص  وبرنامج العمل( 3201اقتصادي عالمي جديد )القرار 

ستمرة في االسترداد الم وحق الشعوب( المساواة في السيادة بين الدول 4أن يستند انشاء هذا النظام على عدة مبادئ أهمها )م

 الطبيعية. وتدهور مواردهاعن االستغالل  والتعويض الكامل
 .وما بعدها 215القانون الدولي للبحار ص  عامر،. صالح الدين راجع: دللمزيد من المعلومات  35
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 الحدود البحرية. م: ترسيوأخيراسابعا 

القوة" منطق "ة بين الدول الثالث بشكل نهائي سندا للقوانين الدولية وليس سندا لترسيم الحدود البحري 

ت في حرية ابانطالقا من مبدأ االعتراف بما لجميع الدول من حق ث .2 في البلوك رقمتكريس كامل حقها و

 الدول على أساس احترام استقاللو القومية،طبيعية وفقا لمصالحها مواردها الالتصرف في ثرواتها و

 االقتصادي. 

لة تبدأ سيادة دويم الدول, بها تنتهي سادة دولة وأن الحدود الدولية هي عبارة عن خطوط فاصلة بين أقال

العنصر األول هو  لحدود الدولية تتكون من عنصرين وذلك حسب بعض الفقهاء,أخرى, و بعبارة أخرى ان ا

 العنصر الثاني هو العنصر المعنوي باعتبار هذهتمثل في خطوط فاصلة بين أقاليم والعنصر المادي الذي ي

 37نهاية سيادة دولة أخرى.الخطوط تمثل بداية سيادة دولة و

لتعريفات السابقة فيما أوضحت بشأن الحد الدولي باعتباره حدا فاصال, أكدته محكمة العدل كما أن هذه ا

اليونان حيث جاء في حيثيات حكمها في اقامة الحد رف القاري لبحر ايجه بين تركيا والدولية في قضية الج

حقوق عليها السلطات و التي تمارسالفاصل بين الدول المتجاورة يعني "تحديد الخط الدقيق لتالقي األقاليم 

 38السيادة من قبل الدول المعنية.

ك الصحيح د المسار ذليدتحن بشأ أكثرن دولتين أو بيب ينشالذي  لنزاع الحدودي الخالفباد يقص كما     

واء سداء، بتا الخطذا هن جبه تعييوبمتم  الذيأو الصك القانوني  السندوء ض فيوذلك  المشتركة،لخط الحدود 
                                                                                                                                                                                                    

راجع  االقتصادية.تقام في المنطقة  والمنشآت والتركيبات التيوضعت االتفاقية قواعد خاصة فيما يتعلق بالجزر الصناعية  36

 (.60مادة )
جامعة  الحقوق،رسالة دكتوراه كلية  الدولية،دور المفاوضات في حل المنازعات الحدود  الدعيس،د. سنان عبد هللا حسن  37

 .14, ص 2009شمس  عين
على منح شركة البترول التركية امتيازات للبحث عن  1973تتلخص وقائع هذه القضية في أن تركيا وافقت في أول سبتمبر  38

يا رة الى تركنان مذكاليو ولذلك وجهتالتي تعتبر اليونان جرفا قاريا للجزر التابعة لها.  ايجه،البترول في بعض مناطق بحر 

اطق دية على منالسيا واحتفظت بحقوقهاشرعية االمتيازات الممنوحة من هذه األخيرة  اعترضت فيها على 1974فبراير  7في 

 القاري،للجرف  1958( فقرة )ب( من اتفاقية 1الجرف القاري المجاورة لهذه الجزر على أساس القانون الدولي في المادة )

احل والسزر بين هذه الج وخط الوسطبعد لذلك بتعيين حد الجرف القاري بين الدولتين على أساس تساوي ال طلبت وفقاو

ونانية التي تقع , حيث اشارت فيها الى أن الجزر الي1974فبراير  27. بيد أن تركيا ردت على اليونان بمذكرة في التركي

 بعد.ساوي التمبدأ امكتنية تطبيق  واعترضت علىبالقرب من الساحل التركي تماما ليس لها الحق في جرف قاري خاص بها 
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ال وم النزاع الحدودي مفهودولي. قضائي م حكم دولية أو هيئة تحكين م درصااقرار  ق أوتفاذا السند اه كان

كذلك نون الدولي والقافقه ر ستقد افلق، يةربحدولية مة ظمنن مدر صاالحدود برية أو اقرار  كانتواء سر يتغي

ب حسللحدود الدولية نية مختلفة وانقظم إلقامة نرر مبد جونه ال يأعلى القضاء الدوليين م التحكيم وحكاأ

 العنصر المادي الذي يعين فيه.

 1982.42 من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام 41(85)و  40(84)و  39(83)ان المواد 

                                                             
يتم تعيين حدود الجرف القاري بين الدول ذات -1:"  1982األمم المتحدة لقانون البحار لعام  اتفاقية(  من 83نصت المادة ) 39

ن النظام االساسي م 38ة السواحل المتقابلة او المتالصقة عن طريق االتفاق على اساس القانون الدولي, كما اشير اليه في الماد

 جل التوصل الى حل منصف.لمحكمة العدل الدولية, من ا

يها في منصوص عللجأت الدول المعنية الى االجراءات ال الزمن،تعذر التوصل الى اتفاق في غضون فترة معقولة من  إذا -2

 الجزء الخامس عشر.

 لتعاون،واالتفاهم  بروح من المعنية،( تبذل الدولة 1في انتظار التوصل الى اتفاق وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة ) -3

وصل الى عريض التهذه الفترة االنتقالية على عدم ت وتعمل خالل عملي،قصارى جهودها للدخول في ترتيبات مؤقتة ذات طابع 

 .هذه الترتيبات على أي مساس بأمر تعيين الحدود النهائي وال تنطوياالتفاق النهائي للخطر أو اعاقته. 

 فاق.م ذلك االتا ألحكايفصل في المسائل المتصلة بتعيين حدود الجرف القاري وفق المعنية،عند وجود اتفاق نافذ بين الدول  -4
رهنا بمراعاة هذا الجزء تبين خطوط الحد الخارجي  -1:"1982( من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار 84نصت المادة ) 40

ثبت من موقعها. على خرائط ذات مقياس أو مقاييس مالئمة للت (،83المرسومة وفقا للمادة ) وخطوط التحديدللجرف القاري 

لجغرافية اثيات ااالستعاضة عن خطوط الحد الخارجي أو خطوط التحديد هذه في بقوائم االحد مناسبا،حيث يكون ذلك  ويجوز،

 للنقاط تعين المسند الجيوديسي.

ريطة أو خمن كل  وتودع نسخة الجغرافية،ئم االحداثيات تعلن الدولة الساحلية االعالن الواجب عن هذه الخرائط أو قوا -2

 ع نسخة لدىلقاري توداتلك التي تبين خطوط الحد الخارجي للجرف  وبالنسبة الى المتحدة، لألممقائمة منها لدى األمين العام 

 األمين العام للسلطة."
خل هذا الجزء بحق الدولة الساحلية في استغالل باطن :" ال ي1982( من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار 85نصت المادة ) 41

 كان ارتفاع الماء فوق باطن األرض". أيااألرض عن طريق حفر االنفاق 
 ٢٧عقـــدت الـــدورة العـــشرون للجنـــة في المقـــر في الفتـــرة مـــن  - ٢٠لجنة حدود الجرف القاري ع: جرا 42

وعقـد جـزء الجلسات ) .CLCS/56( لالطـالع علـى التفاصـيل الكاملـة، انظـر ٢٠٠٧أيلول/سبتمبر  ١٤آب/أغـــسطس إلى 

)فـضال ،  ٤٥،الفقـرة  ٦١/٢٢٢آب/أغسطس حسب مـا تقـرر )انظـر قـرار الجمعيـة العامـة  ٣١إلى  ٢٧العامة في الفترة من 

عتماد مقررات في محيط رسمي. وأثناء بقية الدورة، عـن أيـام بعينـها أثنـاء األسـبوعين الثـاني والثالـث مـن الدورة تسهيال ال

واصـلت اللجنـة الدراسـة التقنية للتقارير المقدمة في مختبرات نظام المعلومات الجغرافية وسائر المرافق التقنيـة للـشعبة. وقـد 

لنظر في التقارير المقدمة من ا - ١العشرين.  دورتهاعرضت أدناه التطورات المتصلة بالتقارير قيد النظر من جانب اللجنة في 

آب/أغسطس  ٢٨بنــاء علــى طلــب وفــد اســتراليا، عقــدت جلــسة ضــمت ذلــك الوفــد واللجنــة يــوم  - ٢١أستراليا 

عة لألعـضاء الجـدد في اللجنـة، أعـاد ممثلـو أسـتراليا عـرض تقاريرهم الـتي أدلـوا هبـا في الـدورة التاسـ . ومـساعدة٢٠٠٧

ونظرت  - ٢٢. )٣٢-٢٥ ، الفقراتCLCS/54اللجنة الفرعية )انظر  أعدتهاعـشرة قبـل نظـر اللجنـة في التوصـيات الـتي 

وقررت اللجنة إرجاء اعتماد التوصيات إلى  منطقـة.اللجنـة الفرعيـة، منطقـة تلـو  أعدتهااللجنة تفصيال في التوصيات التي 

 - ٢٣النظر في التقرير المقدم من نيوزيلندا  - ٢الدورة الحادية والعشرين نظرا للمـداوالت الـدائرة حول مسائل حاسمة بعينها. 

يوزيلندا على االعتبارات تلقت اللجنة الفرعيـة قبـل انعقـاد الـدورة العـشرين، عـن طريـق األمانـة العامـة، إجابـة وافية من ن

وفي الدورة العشرين، واصلت اللجنة الفرعيـة نظرهـا في  - ٢٤التاسعة عشرة.  دورتهاوالمسائل األولية التي عرضت في 

وعقـدت أربعـة اجتماعـات مـع  الـدورات.الـرد المقـدم، ودرسـت المـادة الجديدة واستعرضت نتائج عملـها في فتـرة مـا بـين 

A/63/63 13 08-26624  الـدورة، عرضـت  نهايةأعـاله. وفي  ٢٣وفد نيوزيلندا، الذي عرض الرد المشار إليـه في الفقـرة

وواصلت اللجنة الفرعية النظر في الرد  - ٢٥األولية بشأن المسائل المعلقة في الرد المقدم إلى اللجنة.  اعتباراتهااللجنة الفرعية 

عملـها فيمـا بـين الـدورات،  . وستواصـل٢٠٠٨كانون الثاني/يناير  ٢٥إلى  ٢١رة مـن عندما اجتمعت في نيويورك في الفتـ

)في  ٣) أيـضا.خيـار االجتمـاع  ، مـع٢٠٠٨آذار/مـارس  ٢٨إلى  ٢٤وأيـضا في الـدورة الحادية والعشرين، في الفترة مـن 
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المتجاورة كما رف القاري بين الدول المتقابلة وحدود الحد الخارجي للجقواعد تحديد ( 83)ذكرت المادة 

 من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية من أجل التوصل الى حل منصف( 38)أشير اليه في المادة 

 43.(1983)الدغمة، 

بشأن تعيين  1958 مسلكا مختلف عن اتفاقية جنيف 1982 و سلكت اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار عام

ة وحيدة في تعيين الحدود الحدود البحرية بين الدول المتقابلة أو المتجاورة, اذ اعتمدت على االتفاق كقاعد

)عامر، القانون الدولي للبحار من اتفاقية جنيف ( 6)البحرية, فلم تشر الى القواعد التي وردت في المادة 

 .  195844(2000،  1982اتفاقية االمم المتحدة لقانون البحار دراسة الهم احكام 

 45منها اكدت موجب اعالن الخرائط او قوائم االحداثيات الجغرافية. (84)المادة  اما

فانه يجب  اتها،اختصاصالحد الدولي هو ذلك الخط الذي يحدد مجال االقليم الذي تمارس عليه الدول  وإذا كان

ن تقوم ولة ما أحق لدفانه ال ي ومن ثم،أن يتم تعيينه أو ترسيمه من خالل االتفاق بين الدول األطراف المعينة. 

ه في هذ – تعديلالمنفردة بتعيين حدودها المشتركة مع دولة أخرى أو تعديلها يكون التعيين أو ال بإرادتها

 محل منازعة من جانب الدول المجاورة. -الحالة

محكمة العدل الدولية التأكيد على الطبيعية االتفاقية للحدود البحرية بين الدول المتقابلة في حكمها  قد أشارتو

" ال يمكن أن  بقولها:في خليج "ماين"  األمريكيةالواليات المتحدة في نزاع الحد البحري بين كندا و الصادر

هذه الدول. اذ ان هذا  إلحدىالمنفردة  باإلرادةالصقة يتم تعيين الحدود البحرية بين الدول المتقابلة أو المت
                                                                                                                                                                                                    

وفرنـسا والمملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمي  لنداوإيرالنظر في التقرير المشترك المقدم من إسبانيا  - ٣األسبوع السابق 

أثناء فترة ما بين الدورتين وأيـضا في الـدورة العـشرين، درسـت اللجنـة الفرعيـة المـواد اإلضافية  - ٢٦الشمالية  وإيرلندا

تمعـت في نيويـورك في الفتـرة مـن وواصـلت دراسـة التقريـر المقـدم عنـدما اج لطلبـها.المقدمة مـن الوفـود األربعـة اسـتجابة 

 ١٧عقـد اجتماعات أخرى أثناء الدورة الحادية والعـشرين، في الفتـرة مـن  ، وقـررت٢٠٠٨كـانون الثـاني/ينـاير  ٢٣إلى  ٢١

ين خالل فترة ما ب - ٢٧النظر في التقرير المقدم من النرويج  - ٤ (.٣) ٢٠٠٨نيسان/أبريل  ١٤آذار/مـارس وفي يوم  ٢٠إلى 

الدورتين، قدمت النـرويج إجابـات علـى جميـع مـا تبقـى مـن أسـئلة طرحتــها اللجنــة الفرعيــة أثنــاء الــدورة التاســعة 

لمواصلة  ٢٠٠٧أيلول/سبتمبر  ١٤إلى  ١٠عــشرة. واجتمعــت اللجنــة الفرعيــة في عــدة مناسبات أثناء األسبوع الممتد من 

سائر المواد الواردة في التقرير المقدم، فضال عن اإلجابات على األسئلة ال تي وردت أثنـاء فتـرة مـا بـين تحليلـها للبيانـات و

بتقديم الدعم للجنة الفرعية في  GeoCapالـدورتين. وخـالل ذلـك األسـبوع، اتخـذت النـرويج ترتيبـات لقيـام اثـنين مـن ممثلـي 

اللجنة الفرعية العمل في دراسة التقرير المقدم خالل فترة مـا بـين الـدور تين،  وواصلت - ٢٨ .GeoCapاستخدام برمجيات 

المقرر أن  . ومن٢٠٠٨شـباط/فبرايـر  ١كـانون الثـاني/ينـاير إلى  ٢١واجتمعت مرة أخـرى في نيويـورك في الفتـرة مـن 

 ١٨إلى  ١٥آذار/مارس والفترة من  ٢٨إلى  ٢٤ـرة من تجتمع اللجنة الفرعية أثناء الدورة الحاديـة والعـشرين للجنـة، في ا لفت

 نيسان/أبريل
 القانون الدولي الجديد للبحار القاهرة دار النهضة العربية. 1983الدغمة  43
القاهرة  1982القانون الدولي للبحار دراسة الهم احكام اتفاقية االمم المتحدة لقانون البحار لعام  2000صالح الدين عامر  44

 النهضة العربيةدار 
45 Pellet, Alain Daillien Patrick Droit international public 8 edition L.G.D.J Paris (2009), 

delimitation of the continental shelf p.136 
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في ضوء ارادة حقيقية للتوصل الى لالحق لمفاوضات تمت بحسن النية والتعيين يجب أن يتم خالل االتفاق ا

 نتيجة ايجابية.

حكمها بحيثيات  االتفاقية للحدود في ضوء ما جاء العدل الدولية التأكيد على الطبيعيةمحكمة  أيضا عادتأكما 

حيث قضت " ان تعيين الحد الدولي يعتمد في  الليبية،الجماهرية تشاد و بيندر في النزاع الحدودي الصا

ال يوجد ما يحول دون وجود اتفاق مشترك بين الدول و المعنية،رادة المشتركة للدول المقام االول على اال

كان وضعه السابق. فاذا كان يتعلق بخط  أياالمعنية على اعتبار أن خط معين يشكل خط الحدود الفاصل بينهم 

اذا لم يكن يتعلق بخط حدود, فان اتفاق الدول المعنية تفاق مجرد تأكيد لهذه الطبيعة, وحدود سابق, عد هذا اال

 46على اعتباره كذلك, يمنح هذا الخط قيمة قانونية لم يكن يتمتع بها من قبل.

 1982لعام  اتفاقية األمم المتحدةلى الشكل التالي وفق تحديد الحدود عولذلك نطلب من حضراتكم تقسيم 

تشمل هذه  لى،ااضافة , 1992ال عامتوقيعها في مدينة مونتيغوباي في جامايكا والتي دخلت حيز التنفيذ في 

 الموارد ستخدامالمحيطات في العالم موضوع السيادة وحقوق االتنظيمي الستثمار البحار و اإلطاراالتفاقية 

 -ية لسيادة البحرافيما يخص  اآلتي:فقد قسمت االتفاقية المناطق البحرية على النحو  .وحقوق المالحةالبحرية 

 .اريلجرف القالمنطقة االقتصادية الخالصة وا -المنطقة المتاخمة  -البحر االقليمي  -المياه الداخلية 

 ألساس.قيسة من خط اميل م 12بمسافة  ياإلقليمالمياه االقليمية لدولة نفطستان: عرض البحر  .1

 ميل بحري من خط األساس. 24ميل بحري أي  12ومسافتها المنطقة المتاخمة:  .2

يل م 200ن عالمنطقة االقتصادية الخالصة: وتمتد الى اقصى الحدود المتاحة على ان ال تتعاداها  .3

 البحار.االمم المتحدة لقانون  في اتفاقيةبحري من خط األساس حسب ما جاء 

 

 بهضبةمن األمثلة عن قضايا تحديد الجرف القاري نذكر النظر في الطلب المقدم من جزر كوك فيما يختص و

أخيرا نذكر العرض المقدم من و  48عرض الطلب المقدم من جمهورية تترانيا المتحدة 47مانيهيكي.

 49ناألرجنتي

                                                             
 .216, ص 1993جامعة القاهرة  والعلوم السياسية،اصدار كلية االقتصاد  والدراسات السياسيةراجع مركز البحوث  46
, أنظر 2009أبريل  16قدم الطلب في  47

www.un.org/Dept/los/Cles_new/submissions_files/submission_cok_23_2009.htm 

الـذي أحرزتـه اللجنـة الفرعيـة في أعمالها. وأبلغ اللجنة أن السادة مادون  أفـاد رئـيس اللجنـة الفرعيـة الـسيد كـاريرا بالتقـدم

وقـدم عرضـا عـن حالة العمل فيما يتعلق بالطلب، حيث وجه انتباه اللجنة إلى التعديل الذي  للـرئيس.وأودورو قـد انتخبـا نـائبين 

http://www.un.org/Dept/los/Cles_new/submissions_files/submission_cok_23_2009.htm
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الفرعية بـإبالغ على الطب األصلي المقدم منها الوفـد أنـه وقررت اللجنة توجيه تعليمات إلى اللجنة  كـوك.أدخلته جـزر 

سـتكون هنـاك حاجـة إلى مـوجز تنفيـذي مـنقح مـن أجـل اإلعـالن عـن التعـديالت المدخلة على الطلب األصلي. وقررت أيضا 

ــوجز التنفيـــذي المـــنقح ســـيكون أن تقـديم نـسخة واحـدة مطبوعـة ونـسخة واحـدة إلكترونيـــة في نـــسق مـــأمون مـــن المـ

كافيـــا، وأن اللجنـــة الفرعية ستواصل في غضون ذلـك عملـها، بـصرف النظـر عـن الفـرع الثـاني مـن المرفـق الثالـث من 

 االجتماعات . وحـضر٢٠١٢/ آب أغـسطس  ١٧إلى  ١٥واجتمعت اللجنة الفرعيـة في الفتـرة مـن  - ٤١ .النظام الداخلي

السادة: أووسيكا وكاريرا وهاينـسن ومـادون ومـاركيز وأودورو. وخـالل تلـك الفترة واصلت اللجنة الفرعية فحـصها للطلـب. 

وقـررت اللجنـة الفرعيـة أن يواصـل أعـضاؤها العمل منفردين فيما يخـتص بالطلـب خـالل الفتـرة مـا بـين الـدورات، وأن 

فب / شـباط  ٨إلى  ٤/ كانون الثاني يناير ومن  ٢٥إلى  ٢١ة فرعية في الفترة من تـستأنف نظرهـا في الطلب كلجن

 .٢٠١٣/ شـباط فبراير  ١٥إلى  ١١وقـد تواصـل أيـضا عملـها فيمـا يخـتص بالطلـب في الفتـرة مـن  .2013رايـر

 
تروني المذكور في المرجع السابق: ع االلكقوفق المو ١٨ينـاير الثـاني كانون /  ٢٠١٢انظـر في الطلب المقدم في ؛   :48

آنـا ك. تيبايجوكـا، وزيـرة األراضي واإلسكان وتطـوير  ٢٠١٢/ آب أغـسطس  ٧عرضـت الطلـب علـى اللجنـة في 

شـعبان، وزيـر األراضـــي واإلســـكان والمعـــادن، بالحكومـــة الثوريـــة  أ.المـستوطنات البـشرية، رئيـسة الوفـد، ورمـضاني 

نجبـــار، الـــرئيس المنـــاوب للوفـــد، وإيفلـين إسـحق مبيـدي، رئيـسة مجموعـة تترانيـا األساسـية التقنيـة. وضـم الوفـد لز

وإضافة إلى عرض تفاصيل النقاط الفنية من الطلـب، أبلغـت الـسيدة تيبايجوكـا اللجنـة أن أحد  - أيـضا عـددا من المستشارين.

وذكرت السيدة تيبايجوكا  - يد أووسـيكا، قـد سـاعد جمهوريـة تترانيـا المتحـدة بتقـديم مـشورة علمية وتقنية.أعـضائها، وهـو الـس

أن منطقة الجرف القاري المشمولة بالطلب ليـست محـل أي نزاعات. وأشارت إلى أن جمهورية تترانيـا المتحـدة كانـت قـد 

المتعلقـة بـالبحر اإلقليمـي والمنطقـة  ١٩٧٦دود البحريـة مـن حـدود عـام وقعـت اتفاقـا مـع كينيـا ُمـددت بموجبه الح

االقتـصادية الخالـصة إلى أبعـد حـدود يمكـن تحديـدها للجـرف القـاري. وأشـارت أيـضا إلى أن جمهوريـة تترانيا المتحـدة 

الطلبين المقدمين بشأن منـاطق التـداخل وسيـشيل قـد وقعتـا مـذكرة تفـاهم توضـح عـدم وجـود خـصومة إزاء كـل مـن 

دولة  أيوفي هـذا الـصدد، كـرر الـسيد شـعبان وجهـة النظر التي مفادها عدم وجود نزاع على حدود بحرية مع  المحتمـل.

مجاورة. وواصـلت اللجنـة بعـد ذلـك اجتماعهـا في جلـسة خاصـة. وفي معـرض تنـاول طرائـق النظـر في الطلـب، قـررت 

من النظام الداخلي، أن تتولى  ٤٢مـن المرفـق الثـاني مـن االتفاقية، والمادة  ٥اللجنـة، حـسب المنـصوص عليـه في المـادة 

من النظام الـداخلي. وقـررت أن  ٥١مكررا ثانيا من المادة  ٤النظر في الطلب في دورة مقبلة لجنـة فرعيـة تُنشأ بمقتضى الفقرة 

 .ما يكون الطلب هو التالي في قائمة النظر في الطلبات، حسب تاريخ ورودهتنـشئ لجنـة فرعية حال
وطلبـــت حكومـــة األرجنـــتين  والعـشرين.،في الـدورة الرابعـة  ٢٠٠٩/ آب أغسطس  ٢٦عرضت األرجنتين طلبها في  - 49

تقـدم  كيالفرصة أمامها  ، إتاحة٢٠١٢ه تموز/يولي ٥)للجنـــة  ٢١مـــن اللجنـــة، بموجـــب مـــذكرة شـــفوية مؤرخـــة )

يستفيد من ذلك أعضاء اللجنة الجدد  ولكيعرضـا جديـدا لطلبـها، بـسبب انقـضاء وقت طويل منذ تقديم الطلب األول، 

القائم بأعمال مـــاتيو إستريميه،  ٢٠١٢/ آب أغـــسطس  ٨وقـــدم العـــرض الثـــاني للطلـــب أمـــام اللجنـــة في  - .المنتخبين

بفيرتــر، المنــسقة العامــة للجنــة  -البعثة الدائمة لألرجنـتين لـدى األمـم المتحـدة، ورئـيس الوفـد، وفريـدا م. أرمــاس 

الوطنيــة للحــدود الخارجيــة للجــرف القــاري، والمستـشارون التاليـة أسمـاؤهم األعـضاء في اللجنـة المـذكورة: خـوان 

ستا أليغرينـو، ويانينـا بربغليا، ولوسيا دالماو، وإدغاردو مـونتيروس، وكـارلوس ماريـا أوريـن . وضـم وفـد األرجنـتي بوتيـ

أيـضا مستـشارين آخـرين في اجملـاالت العلميـة والقانونيـة والتقنيـة، منـهم كـارل هيـنس، وهـو عضو سابق في لجنة حدود 

أحد أعضاء ) ٢٢) أن.م التفاصيل عن النقاط الفنيـة للطلـب، أبلـغ الـسيد إسـتريميه اللجنـة وإضافة إلى تقدي .الجرف القاري

وأشـار الـسيد إسـتريميه إلى أنـه رغـم أن العـرض علـى الـدورة  - اللجنة، وهو مارسيلو باترليني، قد شارك في إعداد الطلب.

/ نيـسان أبريـل  ٢١ي الطلب األصـلي المقـدم مـن األرجنـتين في الـثالثين تـضمن عناصـر جديدة مكملة للعناصر الواردة ف

،لم يُـدَخل أي تعـديل علـى نقـاط الحـدود الخارجيـة. وكـرر أيـضا موقـف األرجنـتين الموضح خالل عرض الطلب  ٢٠٠٩

اس وجورجيـا الجنوبيـة جـزر مالفينـ“الرابعـة والعـشرين فيمـا ي تعلـق بالمطالبـات بـشأن  دورتهاعلـى اللجنـة في 

، وكذلك التحفظات على المـذكرة الـشفوية المقدمـة مـن ”وسـاندويتش الجنوبيـة والمنـاطق الجزريـة والبحريـة المحيطة هبا

.وأشــار الــسيد إســتريميه إلى أن األرجنــتين، حــسب المــذكور في  ٢٠٠٩آب /أغــسطس  ٦المملكـة المتحـدة المؤرخـة 

 ٦٠،قد أخذت في االعتبار الظروف في المنطقة الواقعـة جنوب خط العـرض  ٢٠٠٩/ نيسان أبريل  ٢١المؤرخة  مذكرتها

إجراء في الوقت الراهن فيما يختص بالجزء من  أيدرجـة جنوبـا. ولـذا طلـب مـن اللجنـة بمقتـضى نظامهـا الـداخلي أال تتخذ 

وبعدئـذ واصـلت اللجنـة اجتماعهـا في جلـسة خاصـة. وأشـارت إلى أهنـا  - يكا.الطلب المتصل بالجرف القـاري التابع ألنتاركت

نيـسان  ٢١الرابعــة والعــشرين، بالمــذكرات الــشفوية التاليــة: مــن األرجنــتين، المؤرخــة  دورتهاقـد أحاطـت علمــا، في 

،ومـن الواليــات المتحــدة األمريكيــة، المؤرخــة  ٢٠٠٩ / آب أغـسطس ٦،ومـن المملكـة المتحـدة، المؤرخـة  ٢٠٠٩أبريـل /
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 ادعاءات دولة نارمستان:

 فطستانتكن دفوعا مشتركة مع دولة ن والتي لمنخوض في تفاصيل ادعاءات دولة نارمستان  وأخيرا سوف

لزامها اية وعن مخالفة أحكام قانون البحار وادانتها بجرم القرصنة البحر لبيان مسؤولية دولة طمعستان

 وذلك:"أعماق" من الحجز  وبتحرير السفينةبالتعويض 

 والحجز على سفينة تحمل علم دولة أجنبية.التعدي على مبدأ حين الجوار  أوال:

وبصورة مخالفة  مقبول،ة نارمستان بدون أي سبب على حجز السفينة "أعماق" التي تحمل راية دول إلقدامها

كون هذا الفعل عنصرا من عناصر الثروة البحرية ومبادئ حسن الجوار خاصة أن السفينة تعتبر للقوانين و

تهديدا مباشرا ألمن الدول الساحلية. انطالقا من مبدأ حسن الحقوق المشروعة ويا موصوفا على يعتبر تعد

نمـاء العالقـات الوديـة بـين األمـم علـى أسـاس احـترام المبـدأ الذي يقضي بالتسوية في االجوار الذي هو 

                                                                                                                                                                                                    
.كما أحاطـت علمـا أيـضا  ٢٠٠٩/ آب أغسطس  ٢٤،ومــن االتحــاد الروســي، المؤرخة  ٢٠٠٩/ آب أغــسطس  ١٩

ــواردة مـــن الهنـــد، بالرسـائل الـواردة بعـد العـرض األول الـــذي قدمتـــه األرجنـــتين، وهـــى المـــذكرات الـــشفوية الـ

تـشرين  / ١٩،واليابـان، المؤرخـة  ٢٠٠٩/ أيلـول سـبتمبر  ٣٠،وهولندا، المؤرخـة  ٢٠٠٩آب/أغسطس  ٣١المؤرخـــة 

.ومراعـاة لتلك المـذكرات الـشفوية والعرضـين  ٢٠١٢/ آب أغـسطس  ٨،واألرجنـتين، المؤرخـة  ٢٠٠٩الثـاني نـوفمبر 

أو الفصل في أجزاء إلى اللجنـة الفرعية، بمقتضى النظام الداخلي، بعدم النظر  تعليماتها، كـررت اللجنـة المقـدمين مـن الوفـد

وبعدئـذ  -اع، وكـذلك عدم النظر أو الفصل في الجزء من الطلب المتعلق بالجرف القاري التابع أل تيكانتاركنزالطلب محل ال

الرابعــة والعــشرين،  دورتهاـارت إلى أهنـا قـد أحاطـت علمــا، في واصـلت اللجنـة اجتماعهـا في جلـسة خاصـة. وأش

/  ٦،ومـن المملكـة المتحـدة، المؤرخـة  ٢٠٠٩نيـسان /أبريـل  ٢١بالمــذكرات الــشفوية التاليــة: مــن األرجنــتين، المؤرخــة 

،ومــن االتحــاد  ٢٠٠٩آب أغــسطس  / ١٩،ومـن الواليــات المتحــدة األمريكيــة، المؤرخــة  ٢٠٠٩آب أغـسطس 

.كما أحاطـت علمـا أيـضا بالرسـائل الـواردة بعـد العـرض األول الـــذي  ٢٠٠٩/ آب أغسطس  ٢٤الروســي، المؤرخة 

ا، ،وهولند ٢٠٠٩آب/أغسطس  ٣١قدمتـــه األرجنـــتين، وهـــى المـــذكرات الـــشفوية الـــواردة مـــن الهنـــد، المؤرخـــة 

/  ٨،واألرجنـتين، المؤرخـة  ٢٠٠٩تـشرين الثـاني نـوفمبر  / ١٩،واليابـان، المؤرخـة  ٢٠٠٩/ أيلـول سـبتمبر  ٣٠المؤرخـة 

إلى اللجنـة  تعليماتها.ومراعـاة لتلك المـذكرات الـشفوية والعرضـين المقـدمين مـن الوفـد، كـررت اللجنـة  ٢٠١٢آب أغـسطس 

ع، وكـذلك عدم النظر أو الفصل في جم الداخلي، بعدم النظر أو الفصل في أجزاء الطلب محل التراالفرعية، بمقتضى النظا

/ آب أغـــــسطس  ٨اجتمعـــــت اللجنـــــة الفرعيـــــة في  -الجزء من الطلب المتعلق بالجرف القاري التابع أل تيكانتارك ثم 

/ آب أغــسطس الــسادة:  ٨.وحــضر االجتمــاع المعقــود في  ٢٠١٢آب /أغــسطس  ٢٤إلى  ١٣وفي الفتـــــرة مـــــن 

إلى  ١٣أووســيكا وكـاريرا وهاينـسن ومـادون ومـاركيز وأدورو وبـارك . وحـضر االجتماعـات الـتي عقـدت في الفترة من 

لجنــة الفرعيــة نظرهــا في / آب أغسطس السادة: أووسـيكا وكـاريرا وهاينـسن ومـادون ومـاركيز وأودورو. وبــدأت ال ١٤

الطلــب وعقــدت أربعــة اجتماعــات مــع وفــد األرجنتين. وخالل تلك االجتماعات، قدمت اللجنة الفرعية عددا من 

المالحظـات علـى المـادة الـواردة وطرحـت مجموعـة أولى مـن األسـئلة علـى الوفـد، قـدم الوفـد ردودا عليهـا. وقـررت اللجنـة 

 . وقـد٢٠١٣/ آذار مارس  ٨إلى  ٤/ شـباط فبرايـر ومـن  ٢٢إلى  ١٩لفرعيـة أن تـستأنف نظرهـا في الطلـب في الفتـرة مـن ا

  .٢٠١٣شباط فبراير  / ١٥إلى  ١١تواصـل أيـضا عملـها كلجنـة فرعيـة في الفتـرة مـن 
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ير األخـــرى الحقوق بين الشعوب وان يكون لكل منها تقريـــر مصـــيرها، وكـــذلك اتخـــاذ التـــداب

 50 .(2)الفقرة ( 1)المادة  العام وفقالمالئمـــة لتعزيـــز السلم 

ت التفاقياد من القد انتقل هذا المبدأ إلى القانون الدول العام كعرف دولي ملزم ثم نصت عليه العدي -

ة بأن الهيئ الدولية، كذلك ورد ذكره في ديباجة ميثاق هيئة األمم المتحدة، حيث تعهدت شعوب هذه

، دوليةا التعيش معا في سالم وحسن جوار. وطبق القضاء الدولي هذا المبدأ في عدد من القضاي

ول ات الدبوصفه قاعدة من قواعد القانون الدولي العام التي يجب احترامها وتطبيقها على عالق

من  ء العديداء آراالمتجاورة. ودون الدخول في الجوانب التفصيلية المتشعبة لهذا المبدأ، فإنه باستقر

 ئ وقواعده مباديضم في مفهوم فقهاء القانون الدولي العام يمكن القول إن هذا المبدأ هو في الواقع

 قانونية أخرى، أبرزها ما يلي: 

  أوال عدم المساس بسيادة واستقالل الدول المجاورة. -

 عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المجاورة. ثانيا   -

 عدم المساس بالنظام السياسي واالقتصادي واالجتماعي للدول المجاورة.  ثالثا: -

  عدم استخدام إقليم الدولة استخداما ضارا بأقاليم الدول المجاورة. رابعا: -

ود بر الحدالعمل على تنمية مناطق الجوار. وتيسير إجراءات انتقال سكان هذه المناطق ع خامسا: -

تفق تضوابط المشتركة من أجل ممارسة التجارة أو العمل أو الرعي في هذه المناطق وفقا لقواعد و

 جاورة. عليها الدول المت

 51.تسوية المنازعات بين الدول المتجاورة بالطرق السلمية سادسا و أخيرا:  -

أكدت الفقرة الثانية من المادة األولى لميثاق األمم المتحدة على إنماء العالقات الودية بين الدول كما و 

وبأن يكون لكل منها حق في  الشعوب،على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالمساواة في الحقوق بين 

اتخاذ التدابير المالئمة لتعزيز السلم في العالم، وقد تكرس هذا المبدأ في ميثاق  وكذلكتقرير مصيرها 

وان  أخرى،األمم المتحدة والذي يلزم الدول األعضاء بعدم استخدام القوة المسلحة أو التهديد بها لدول 

المس ن قد خالفت احكام قانون البحار ور ان دولة طمعستانعتب .تعيش الدول معا في سالم وحسن جوار

                                                             
نمـاء العالقـات الوديـة بـين مقاصد األمم المتحدة هي ا الثانية:المادة االولى الفقرة  1945راجع ميثاق األمم المتحدة يونيو  50

، مصـــيرها ريـــراألمـم علـى أسـاس احـترام المبـدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وان يكون لكل منها تق

 وكـــذلك اتخـــاذ التـــدابير األخـــرى المالئمـــة لتعزيـــز السلم العام.
 .2011مايو  7الجوار السبت  ومبدأ حسنااليرانية -أحمد عثمان في العالقات الخليجيةخالد  51
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منها مبدأ حسن الجوار بعدما حجزت هذه االخيرة السفينة حريات المعترف بها لدول الجوار ولبالحقوق وا

 التنقيب بطريقة غير مبررة. ألعمال"اعماق" مما أعاق ممارستها لحقوقها 

ا استغاللهوافها ي قيعان البحار يمكن استكشة الموجودة فان نظرية الجوار تذهب الى أن الموارد الطبيعي

ياة الثروات يجب أن يرتبط بالحكما أن استغالل هذه  لها،بصورة أفضل من السواحل المجاورة 

مام ألموجودة اروات الث كما ترى هذه النظرية تلك العالقة الجيولوجية بين الساحلية،االقتصادية في الدولة 

 المتواجدة في األرض المجاورة.تلك الساحل و

اعالنات من الدول تفرض سيادتها على الجرف القاري استنادا  القت هذه النظرية القبول نتيجة صدور

بيرو. غير أنها وجدت معاضة واعالنات البرازيل والمكسيك و الشهير،ومان تر كإعالنالى مبدأ الجوار 

بل ان محكمة العدل  الدولي،باعتبارها جزءا من القانون القانون الدولي بحجة أن أحدا لم يطالب  إطارفي 

 52الدولية قد نبذتها في حكمها الخاص ببحر الشمال. 

 لتنقيب.اأعمال  الربح الفائت المتمثل بالمنع التعسفي من استكمالبالعطل والضرر و المطالبة ثانيا:

تنقيب عمال الأان حجز السفينة "أعماق" بطريقة تعسفية منع هذه األخيرة من استكمال  بدء،بادئ ذي 

 انهابإمكان كسبب خسارة كبيرة لدولة نارمستان في الوقت الذي في البلوك الغير متنازع عليه مما 

 ولةلكن دليه والذي ال نزاع ع 1في البلوك اعمالها التنقيبية  وجعلها تكمل 2قاف اعمال البلوك يا

 ث،الحدو حجزت السفينة فسببت خسائر مادية كبيرة كانت اكيدةطمعستان ذهبت الى ابعد من ذلك و

لبلوكين ر في احيث ورد في الوقائع أنه نتيجة الحتجاز السفينة توقف التنقيب عند مرحلة حفر االبا

  .2و 1رقم 

مال غير ع تأتيتي الدولة ال هبمقتضا تلتزمانها نظام قانوني  الدولية،تعريف المسؤولية  وبالعودة الى

ذا هل. من مشروع طبقا للقانون الدولي العام بتعويض الدولة التي لحقها ضرر من جراء هذا العم

 التعريف يتضح أن العنصر األساسي األول للمسؤولية الدولية هو عدم مشروعية العمل.

 .لقانون الدولي العامأما العنصر الثاني فهو تقدير عدم المشروعية بالنسبة لقواعد ا

 الدولي.عدة من قواعد القانون يراد بالعمل الغير المشروع كل مخالفة اللتزام دولي تفرضه قاو

هذا ما نتذرع به اليوم ايها السادة عرفية والقواعد القانونية التي تحكم المسؤولية الدولية هي قواعد و

                                                             
 .164-631منشورات الجبلي الحقوقية ص حسين،ور خليل تالدك الثاني،الدولي العام الجزء  موسوعة القانونراجع  52
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أصبحت قاعدة عرفية مطبقة في محكمتكم  1982الكرام كون اتفاقية قانون البحار لألمم المتحدة عام 

 تم توضيحه تفصيال سابقا. وهذا مافي أغلب القضايا 

 الجريمة:أن تتوافر أركان  والضرر يجبان لقيام العطل 

 فعل االعتداء اال وهو الحجز التعسفي للسفينة "أعماق" التابعة لدولة نارمستان. المادي:أوال: الركن 

والضرر فعل االحتجاز بالعطل  وهي تسببالتي نقف بسببها أمام عدالتكم  ما أدى الى بروز النتيجة

حجز السفينة منعها  والنتيجة وهي أنمن توافر الصلة السببية بين الفعل  وال بد. والربح الفائت

 من استكمال أعمال التنقيب في البلوكين. وبصورة مباشرة

الذي رمى  والقصد الخاصالسفينة  وارادة حجز وهو نيةكن المعنوي المتمثل بالقصد العام رثانيا ال

 الى توقيف أعمال التنقيب كما أشرنا سابقا.

بها. تلحق عدم التعسف في استعمال الحق أساسا لتعويض الدولة عن األضرار التي  ويعتبر مبدأ

القضية ان الضرر لم يلحق بدولة  وبحسب وثائق بالدولة.أن يكون ضرر قد لحق  ويشترط للتعويض

 .ونفطستانمن نارمستان ل ة بل لحق بكواحد

 ما يلي: ابأعمالهيتبين من خالل جميع ما ذكر أن دولة طمعستان انتهكت 

 1982 خالفت أحكام اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار. 

  ونارمستانعندما انتهكت حقوق كل من نفطستان ( 77)خلفت المادة. 

  1958خالفت حتى أحكام اتفاقية جنيف للجرف القاري لعام. 

  في القانون الدولي والمبادئ العامةخالفت األحكام 

لوقائع القضية لحفظ حقوقها تعدت على حقوق كل من الدولتين فقد تعدت أوال  طمعستان وفقاان دولة 

الغير متنازع أصال ( 1)م على نفطستان عندما جاء عملها حجة موقفة لألعمال نهائيا في البلوك رق

 لدولة نفطستان. وقانونا تابعحكما  والذي هوعليه في هذه القضية 

بذلك رمستان منتهكة نا راية دولة"أعماق" التي تحمل نارمستان عندما حجزت السفينة  وتعدت على

العسكري في  وزعزعة األمنلغير قانوني شوهت سمعة دولة نارمستان  وبهذا العملالدولة  سيادة

وجود حق لها في البلوك موضوع النزاع أي البلوك  وعلى فرضحيث . وهددت السلمالمنطقة برمتها 

أنشأت المحاكم  واال لما وتطالب بحقها،لمحكمة العدل الدولية  أكان عليها ببساطة أن تلج( 2)رقم 
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العتراف لدولة ما بحقوقها الحقوق يتم عبر اتخاذ الحق باليد. فكيف يمكن لنا ا ءاستيفا ولكان أصبح

متذرعة بالمرور الغير  والمواثيق الدوليةعلى االتفاقيات  وتتعدى بأفعالهاحقوق الغير  وهي تنتهك

 بريء.

ن تعمل أها دون طلب من ووفق ماحسن نية لعمل الموكل اليها القيام به بكل ان السفينة أعماق قامت با

تأتي ووء نية ال يمكن اعتبار مرورها غير بريء أو بس فيه لذلكفي بلوك لم يطلب منها العمل  مثال

سلمت ستان تهذه القضية واضحة من هذه الناحية عندما ذكر بأن الشركة التابعة لدولة نارم وقائع

ة رخصة بترولي ومنحت خاللها 2015-1-3 اتخذ في مجلس الوزراء فيعملها بناءا على قرار 

" لم تتعدى أي أن السفينة "أعماق العقود.تم توقيع  2016 وفي العام( 2)و ( 1)حصرية للبلوكين 

 .بل بالعكس قامت طمعستان بالتعدي الواضح عليهاعلى القانون أو االتفاقيات الدولية 

 يتوجب على دولة طمعستان:

 تعيد الحال لما كانت عليه سابقا, أي بتحرير السفينة " الضرر و التعويض العيني, فتزيل

عن األفعال غير من مواد مسؤولية الدول  53(30)أعماق" و نستند في ذلك الى نص المادة 

 عدم التكرار., و الذي نص على مبدأ الكف و(2001)المشروعة دوليا لعام 

 ( 31التعويض النقدي استنادا الى نص المادة)الدول عن األفعال الغير من مواد مسؤولية  54

المادي  هالخسارة, بشقي( تلتزم دولة طمعستان بجبر كامل 2001)مشروعة دوليا لعام 

 بر المنطقة في العسكري األمن وزعزعةنارمستان  دولة سمعة لتشويهوالمعنوي و 

  .السلم وتهديد متها

 الترضية،والتعويض والرد  طرق:ثالث  وحددتها عبرفقد تناولت أشكال الجبر  (34)أما المادة 

 .بإحداهاأن يمكن للمحكمة أن تحكم بالجمع بينها أو  وأشار النص

التي تتحدث عن االلتزام بالرد أي اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل ارتكاب  (35)تليها المادة 

الرد  أوال أن يكون هذا يتوافرا:المادة شرطين يجب أن  وذكرت هذهالفعل الغير المشروع دوليا 

                                                             
 ( على: 2001) ( من مواد مسؤولية الدول عن األفعال غير المشروعة دوليا لعام30تنص المادة ) 53

ات دتقدم التأكي )ب(: مستمرا،كان  إذا الفعل،)أ(: تكف عن  بأن:"الدولة مسؤولة عن الفعل غير المشروع دوليا االلتزام 

 اقتضت الظروف." إذا التكرار،بعدم  والضمانات المالئمة
 على: السابق،( من المصدر 31تنص المادة ) 54

 بجبر كامل الخسارة الناجمة عن الفعل غير المشروع دوليا.  االلتزامعلى الدولة المسؤولة  -1الجبر: 

 دولة".تشمل الخسارة أي ضرر سواء كان ماديا أو معنويا ينجم عن الفعل غير المشروع دوليا الذي ترتكبه ال -2
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يكون غير مستتبع لعبء ال يتناسب اطالقا مع  وثانيا أن ماديا.يكون غير مستحيل  وبقدر ما

 .ضالتعويالمنفعة المتأتية من الرد بدال من 

لمسؤولة اعلى الدولة  وأنه يتوجبعلى التعويض  عينه:من القانون ( 36)المادة  وأخيرا أشارت

 ي حالفتعويض عن الضرر الناتج عن هذا الفعل عن فعل اعتداء غير مشروع دوليا التزام بال

 عدم اصالح هذا الضرر بالرد. 

ات من فلك ما بما في ذ المالية،من الناحية ثانيا أن يشمل التعويض أي ضرر يكون قابال للتقييم 

 الكسب بقدر ما يكون هذا الكسب مؤكدا.

حيث أكد  للدول،المتعلقة بااللتزامات الخارجية  ختيماسترمن مبادئ  (38)هذا ما أكد عليه البند 

 واعادة الممتلكات، االنتهاك، وذلك بوقف وجبر الضرر،على مبدأ فعالية سبل االنتصاف البند 

و قد أقرت عدالة محكمتكم هذا  التكرار. وضمانات عدم والجبر والترضية واعادة التأهيل

( 1949)به في قضية مضيق "كورفو" عام المطلب في العديد من السوابق القضائية, اذ قضت 

بين المملكة المتحدة و البانيا, حيث طالبت المملكة المتحدة بتعويض عادل عن األضرار المادية و 

المعنوية التي تكبدتها قوات الصيد البريطانية و استجابت المحكمة لجميع هذه المطالب بعد اثبات 

 55المسؤولية .

دولي مصنع "شورزو" الصادر عن المحكمة الدائمة للعدل الكذلك الحكم الصادر بشأن قضية 

 ويض،التعاذ أرسي هذا الحكم المبادئ التي يقوم عليها كيفية تقدير قيمة  (،1928)لعام 

 فالتعويض عليه أن يمحو كافة اثار العمل غير المشروع دوليا.

 ،الموقرةالمحكمة 

قامت بها دولة  واالنتهاكات التيظهر جليا لعدالة محكمتكم عدم مشروعية كل األعمال  

مما يترتب عليه الزامها بالتعويض الناجم عن كافة األضرار التي  والمذكورة أعاله،طمعستان 

                                                             
 4619كوفو عام بحرية الملكية البريطانية في قناة لحادث قناة "كورفو" تشير الى ثالثة أحداث منفصلة اشتركت فيها سفن ا 55

لحصون اار من ن إلطالقحلقات الحرب الباردة. خالل الحادث األول تعرضت سفن البحرية الملكية البريطانية  وأحدي أولى

مت ع عندما قاوق الثوالحادث الثااللبانية أما الحادث الثاني فكان ضرب سفن البحرية الملكية البريطانية لأللغام البحرية 

دى األمم لنها بشكوى حي لبانياأوتوجهت  االلبانية،المياه االقليمية  ولكن فيمن قناة كورفو  االلغاميات ازالة البحرية الملكية بعمل

لشعبية امهورية حيث أقامت المملكة المتحدة دعوى ضد الج كورفو،المتحدة. هذه السلسلة من الحوادث ادت الى قضية قناة 

عظمي ريطانيا العويض لبألزمت محكمة البانيا بدفع مبلغ الت بموجبهمحكمة قرارا اللبانيا لدى محكمة العدل الدولية. أصدرت ال

 .2006في عام 
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 ومنعها من (2)و  (1)جراء انتهاك حقوقها في البلوكين رقم أوال  دولة نفطستان لحقت ب

المتمثل بالمنع التعسفي  والربح الفائتنارمستان  والضرر لدولةبالعطل  ولتسببها ثانيااستغاللهما 

 من استكمال أعمال التنقيب.

 

 اعتبار فعل احتجاز السفينة "اعماق" جريمة قرصنة. :اثالث

من اتفاقية  56(5)لك أحكام المادة مراعية في ذهي العلم, كانت ترفع عالمة الجنسية ظاهرة وألن السفينة 

. 1982من اتفاقية قانون البحار الجديد للعام  57(19), و مراعية أيضا أحكام المادة  1958جنيف للبحر لسنة 

                                                             
 :1958( من اتفاقية جنيف للبحر سنة 5نصت المادة ) 56

1. Chaque Etat fixe les conditions auxquelles il accorde sa nationalité aux navires ainsi que 

les conditions d’immatriculation et du droit de battre son pavillon. Les navires possèdent 

la nationalité de l’état dont ils sont autorisés à battre pavillon. Il doit exister un lien 

substantiel entre l’état et le navire ; l’état dont notamment exercer effectivement sa 

juridiction et son control, dans les domaines techniques, administratif et social sur les 

navires battant son pavillon. 

2. Chaque état délivre au navire auxquelles il a accordé le droit de battre son pavillon des 

documents à ces effets. 

 
يكون المرور بريئا ما دام ال يضر بسلم الدولة الساحلية أو بحسن نظامها أو  -1" :1982تفاقية ( من ا19نصت المادة ) 57

 الدولي االخرى. ولقواعد القانونالمرور طبقا لهذه االتفاقية  ويتم هذابأمنها 

ي فاء وجودها أثن نةقامت السفي إذايعتبر مرور سفينة أجنبية ضارا بسلم الدولة الساحلية أو بحسن نظامها أو بأمنها  -2

متها حلية أو ساللة الساأي استعمال لها ضد سيادة الدو البحر االقليمي بأي من األنشطة التالية: )أ(: أي تهديد بالقوة أو

 ةدالمتحألمم يثاق ااالقليمية أو استقاللها السياسي أو بأية صورة أخرى انتهاكا لمبادئ القانون الدولي المجسدة في م

 )ب(: أي مناورة أو تدريب بأسلحة من أي نوع 

 أو أمنها. الدولة الساحلية)ج(: أي عمل يهدف الى جمع معلومات تضر بدفاع 

 )د(: أي عمل دعائي يهدف الى المساس بدفاع الدولة الساحلية أو أمنها.

 أي طائرة أو انزالها أو تحميلها  إطالق)ه(: 

 و تحميله.أي جهاز عسكري أو انزاله أ إطالق)و(: 

لقة ة أو المتعالضريبي الساحلية الجمركية أو وأنظمة الدولةأي سلعة أو عملة أو شخص خالفا لقوانين  إنزال)ز(: تحميل أو 

 بالهجرة أو بالصحة

 هذه االتفاقية  والخطير يخالف)ح(: أي عمل من أعمال التلويث المقصود 

 من أنشطة السمك  ي(: أ)ط

 مسح )ي(: القيام بأنشطة بحث أو

 ساحلية.ولة الاألخرى للد المنشآت)ك(: أي فعل يهدف الى التدخل في عمل أي من شبكات المواصالت أو من المرافق أو 

 نشاط اخر ليس له عالقة مباشرة بالمرور.  ي(: أ)ل
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المادة  مبمفهويصنف ضمن خانة جريمة القرصنة البحرية الحتجاز يعتبر عمال غير قانوني وو كون فعل ا

 .1958البحار المبرمة سنة  اليعألمن اتفاقية جنيف  58(15)

 ذهومن هية ستثنائاال يجوز تطبيق القواعد القانونية خارج اقليم الدولة اال في حاالت انطالقا من مبدأ أنه 

ة بحرية اي منطق لة فيالحاالت االستثنائية تطبيق القواعد القانونية للدولة على السفن التي ترفع علم تلك الدو

 .وتخضع لسيادتهاالدولة  إلقليمفي العالم حيث تعد تلك السفينة حكميا امتداد 

, اذ انه  1982 من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار 77 معطوفة على المادة 29259 ذا ما تناولته المادةهو

أيام من احتجازها لو مهما كان  10يتضح لنا أنه يتوجب على طمعستان االفراج السريع  عن السفينة خالل 

تبت المحكمة في هذه المسألة دون و إلفراجباسبب االحتجاز و أن دولة نارمستان هي التي يفترض أن تطالب 

حيث أثيرت في هذه القضية مسألة 60فرنسا," بين بليز وle grand princeنذكر قضية السفينة "و أي تأخير.

                                                             
 :1958اتفاقية جنيف  ( من15نصت المادة ) 58

1) Tout acte illégitime de violence, de détention, ou toute déprédation commis pour des buts 

personnels par l’équipage ou les passagers d’un navire privé ou d’un aéronef privé, et dirigés 

: 

a) En haute mer, contre un autre navire ou aéronef, ou contre des personnes ou des biens à 

leur bord ; 

b) Contre un navire ou aéronef, des personnes ou des biens dans un lieu ne relevant de la 

juridiction d’aucun Etat ; 

2) Tous actes de participation volontaire à l’utilisation d’un navire Ou d’un aéronef, lorsque 

celui qui les commet à connaissance de faits Conférant à ce navire ou à cet aéronef le 

caractère d’un navire ou d’un aéronef pirate. 

3) Toute action ayant pour but d’inciter à commettre des actes définis aux alinéas 1 ou 2 du 

présent article, ou entreprise avec l’intention de les faciliter. 
 :1982من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام  292نصت المادة  5959

حكام تمثل ألاحتبست سلطات الدولة طرف السفينة ترفع علم دولة طرف أخرى وادعي أن الدولة المحتجزة لم ت إذا -1

 جاز أن خر،امالي  هذه االتفاقية بشأن االفراج السريع عن السفينة أو عن طاقمها عند تقديم كفالة معقولة أو ضمان

ذا لى مثل هاأو في حالة عدم التوصل  األطراف،يها الى أية محكمة تنفق عل االحتجاز،تحال مسألة االفراج عن 

الى  أو 287مادة الى أية محكمة تقبل بها الدولة المحتجزة بموجب ال االحتجاز،أيام من وقت  10في غضون  قاالتفا

 ما لم تتفق األطراف على غير ذلك. البحار،المحكمة الدولية لقاع 

 علم السفينة أو نيابة عنها.ال يجوز أن يقدم طلب االفراج اال من قبل دولة  -2

ة قضية ومات أيعلى مسألة االفراج فقط دون االخالل بمق ويقتصر نظرهاتنظر المحكمة دون تأخير في طلب االفراج  -3

تصة في تجزة مخالدولة المح وتظل سلطاتمعروضة على الجهة المحلية المناسبة ضد السفينة أو مالكها أو طاقمها. 

 طاقمها في أي وقت.االفراج عن السفينة أو عن 

ة لقرار زة بسرعتمتثل سلطات الدولة المحتج المحكمة،بمجرد ايداع الكفالة أو الضمان المالي االخر الذي تقرره  -4

 المحكمة بشأن االفراج عن السفينة أو طاقمها.
الدكتور  البحار،لقانون  مع اشارة خاصة الى دور المحكمة الدولية منازعاتها، والية فضراجع كتاب الحماية الدولية للبيئة  60

 .رالقاهرة، مص القانونية،, المركز القومي لالصدارات  2016عبد العال الديربي, 

المنطقة االقتصادية  2000-12-26دخلت  بليز،تحمل علم  والتي كانتوقائع القضية يتبين أن السفينة المذكورة  وفي تلخيص

الخالصة لجزر كارغيالن فقامت السلطات الفرنسية بتوقيفها على أساس أنها لم تعلن عن دخولها المنطقة االقتصادية الخالصة 
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في و ,292 و 77 مدى احترام فرنسا للقواعد المقررة في اتفاقية االمم المتحدة لقانون البحار ال سيما المواد

تحرير طاقمها و من هنا كان على المحكمة أن في االفراج السريع عن السفينة و الواقع ان المحكمة تنظر

، 2016)الديربي،  من اختصاصها.ن الطلب كان من طرف دولة العلم وحيث أ 292 تنظر في أساس المادة

 (112صفحة 

فاعتبرت  البلدان.ة فال بد من تعريف القرصنة وفق قوانين الكثير من أما بالنسبة لجريمة "القرصنة" البحري

  61عمـال العنـف أو االحتجـاز أو الـسلب الـتي ترتكـب ضـد الـسفن أو الطــائرات.الصين أنها أي عمل من أ

أو أما الجمهورية التشيكية فقد عرفت القرصنة على اساس انها االستيالء على طائرة أو على سفينة مدنية 

مـن الفـصل األول  ٧ووفقا لقـانون العقوبـات الفنلنـدي والمرسـوم الـصادر اسـتنادا إلى المـادة  62منصة ثابتة.

كل عمـل مـن أعمـال القتـل أو االعتـداء أو الحرمـان مـن “ :هانمن قانون العقوبات، تُعرف القرصنة بأ

علـى مـتن طـائرة، أو االسـتيالء علـى سـفينة أو الحريـة أو الـسلب يوجه ضد أشخاص علـى ظهـر سـفينة أو 

طـائرة أو ممتلكـات علـى ظهـر سـفينة أو علـى مـتن طـائرة، أو سـرقتها أو إلحـاق أضرار هبا، مما تعتبره 

                                                                                                                                                                                                    
ينة في معاينة على متن السفينة. طعن مالكو السف وهذا بعدبالصيد غير المشروع مما سبب أضرارا بالبيئة  وأنها قامتلفرنسا 

تم اخطار  2001-3-21بتاريخ  االختصاصصدر قرار بعدم  2001-2-22وفي الحجز عن السفينة  وطلبوا رفعقرار المحكمة 

االخطار  وبعد هذا البحار،من اتفاقية األمم المتحدة لقانون  292المحكمة الدولية لقانون البحار باسم بليز على أساس المادة 

 ألن أحد أعضاء المحكمة يحمل جنسية دولة بليز.قامت فرنسا بتعيين عضو مشارك 
الخاصــة، مــسؤولية جنائيــة بموجــب  لمالبساتهاأن أعمـال القرصـنة المختلفـة الــواردة في االتفاقيــة قــد تجــر، وفقــا  61

و أترتكـب ضـد الـسفن  الـتي أ( قد تـشكل أعمـال العنـف أو االحتجـاز أو الـسلب) :األحكــام ذات الصلة من القانون الجنائي

اختطــــاف الــــسفن )المــــادة  أو ) ١٢١الطــائرات، وفقــا ألحكــام القــانون الجنــائي، جــرائم اختطــاف الطــائرات )المــادة 

قـــد تـــشكل أعمـــال ب( ) ،)وما إلى ذلك؛ ٢٦٣المادة ))أو النــــهب  ١١٦)أو تــــدمير وســــائل النقــــل )المــــادة  ١٢٢

ن و علـى مـتـسفن أالعنـــف أو االحتجـــاز أو الـــسلب الـــتي ترتكـــب ضـــد األشـخاص أو الممتلكـات علـى ظهـر ال

طـاف )أو االخت ٢٣٢عمـد )المـادة )أو القتـل ال ٢٣٤الطـائرات، وفقـا ألحكـام القـانون الجنـائي، جـرائم اإليـذاء الكيـدي )المـادة 

،)وما  ٢٦٧ــز القسري )المادة )أو الحج ٢٦٣)أو النــهب )المــادة  ٢٣٨)أو االحتجــاز غــير القــانوني )المــادة  ٢٣٩المــادة )

على تلك  وقائع تضفيبج( قد يعتبر أي عمل مـن أعمـال االشـتراك الطـوعي في تـشغيل سـفينة أو طـائرة مع العلم )إلى ذلك؛ 

ابـه، مد ارتكعالطائرة صفة القرصـنة، أو أي عمـل يحـرض علـى ارتكاب عمل من أعمال القرصنة أو يسهل عن السفينة أو 

و  ٢٧و  ٢٦المــواد و ٢٥ني ) وفقـا للقـانون الجنـائي، تواطـؤا في ارتكــاب الجريمــة الــتي يــشكلها العمــل المحــدد المعــ

 تحـرض علـى القرصـنة جريمـة التـرويج لألسـاليب اإلجراميـة ) ؛ وقـد تـشكل أيـضا األعمـال الـتي٢٩
كل من يوجد على متن طائرة أو على ظهر سفينة  )١)االستيالء على طائرة أو على سفينة مدنية أو منصة ثابتة  ٢٩٠المادة  62

أ( )ة نصة الثابتو المأالمدنية  مدنيـة أو منـصة ثابتـة علـى جـرف قاري بنية االستيالء أو السيطرة على الطائرة أو السفينة

خر بالقتل أو ب( يهدد شخصا آ)ويستخدم العنف ضد أشخاص آخرين أو يلجأ إلى التهديد بارتكـاب أعمـال عنف وشيكة، أو 

ين ثماني سنوات ج( يستغل ضعف شخص آخر، يحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح ب)اإليذاء الجسدي أو بإلحاق ضرر بالغ به، أو 

ـنة وعـشرين سـنة بالسجن لمدة تتـراوح بـين اثـنتي عـشرة س المجرميحكم على ) ٢) .سنة أو بمصادرة ممتلكاته وخمس عشرة

في حال  ممتلكاته، مـصادرةالمطـاف، بـالموازاة مـع هـذا الحكـم، ب نهايةأو بحكـم اسـتثنائي بالـسجن، ويحكـم عليـه أيـضا في 

 ١ي الفقرة )شار إليه فـا ال يقـل عـن شخـصين أو تـسبب في القتـل عـن طريق الفعل المأ( ألحق أذى جسديا جـسيما بم)ما إذا 

 .لجرائمايندرج التحضير للجريمة في عداد ) ٣) .ب( ارتكب هذا الفعل خالل فترة طوارئ وطنية أو في حالة حرب))،
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 من اتفاقية روما 65(4)و 64(3)و أخيرا المواد  63لمتحدة لقـانون البحـار في حكـم القرصـنة.ااتفاقية األمم 

كل عمل يقوم به فرد او جماعة بقصد منفعة عامة او خاصة على سواحل او مياه التي حددت القرصنة  1988

                                                             
النطــاق عــن الوالية القضائية خارج اإلقليم. فوفقا  تـضمن الفــصل األول مــن قــانون العقوبــات الفنلنــدي قواعــد واســعة 63

نون الفنلنـدي أيـضا علـى كـل )وينطبق القا. ٢ألحكامه، ينطبق القانون الفنلندي على الجـرائم المرتبطـة بالسفن الفنلندية )المادة 

ندي ـانوني فنليـان قفنلنديـة أو ك جريمـة تُرتكـب خـارج فنلنـدا وتكـون موجهـة ضـد مـواطن فنلنـدي أو شـركة أو مؤسـسة

القانون  S/2012/177 12-27558 24)وعالوة على ذلـك، ينطبـق . ٥آخر، أو ضد أجنبي مقيم بصفة دائمة في فنلندا )المادة 

مواطنين لابية على اة اإليجوال يقتـصر مـا يُـسمى بمبـدأ الشخصي فنلنـديون.الفنلنـدي علـى الجـرائم الـتي يرتكبـها مواطنـون 

وروبي أو ال األالفنلنديين، بل يشمل أيضا األشـخاص المقـيمين بـصفة دائمـة في فنلندا، وغيرهم من مواطني دول الـشم

لفة الـذكر علـى مبـدأ )وعنـد تطبيـق األحكـام الـسا. ٦األشـخاص المقـيمين بـصفة دائمـة في أحـد تلـك البلـدان )المـادة 

ر من السجن ألكثيهـا بخصية السلبية، يتعين أن يكون ذلك العمل من األعمـال الجـائز أن يُعاقـب علالشخـصية اإليجابية والش

ُ لجـرائم الـتي امن الفصل األول من قانون العقوبات، ينطبق القانون الفنلنـدي أيـضا علـى  ٧ووفقا للمادة  .ستة أشهر رتكـب ت

إلى اتفـاق  ،ارتكابها مكـان ـى تلـك األعمـال، أيـا كـان القـانون الـساري فيخـارج فنلنـدا، عنـدما يـستند جـواز المعاقبـة عل

م صـادر وويحيـل مرسـ ليـة(.دولي ملـزم لفنلنـدا أو إلى أي قـوانين أو لوائح أخرى تكون ملزمـة دوليـا لفنلنـدا )الجـرائم الدو

ي فنلنـدا في قـضية جنائيـة فقاعـدة رئيـسية، ال يجـوز التحقيـق وك .بموجـب هذا الحكم إلى اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار

هذه لسـتثناءات ـض االوتوجـد بع العـام.بـشأن الجـرائم الـتي تُرتكب في الخارج، ما لم يـصدر أمـر المحاكمـة عـن المـدعي 

ضد فنلندا  ريمة موجهةون الجا فنلنـديا أو تكالقاعدة، منها على سبيل المثال الحاالت الـتي يكـون فيهـا مرتكـب الجريمـة مواطنـ

قـانون ـصل األول مـن الوتـرد في ضـميمة هـذا التقريـر ترجمـة إلى اللغـة اإلنكليزيـة للف .من قانون العقوبات( ١٢)المادة 

وقــد شــاركت  .ـن ذلك الفصلمـ ٧الجنــائي الفنلنــدي واألحكــام ذات الــصلة مــن المرســوم الــصادر اســتنادا إلى المــادة 

دارة األزمات التي لعسكرية إلملية افنلنــدا بــسفينة في عمليــة أطلنطــا للقــوات البحريــة التابعــة لالتحــاد األوروبي، وهي الع

المـرة األولى الـتي ـي تلـك ه . وكانـت٢٠١١نفذها االتحاد لمكافحـة أعمـال القرصـنة قبالة سـواحل الـصومال في أوائـل عـام 

تابع لعمليات الامقـر  شـاركت فيها فنلندا بسفينة في عملية إلدارة أزمة بحرية. وتو اصل فنلنـدا أيـضا إرسـال مـوظفين إلى

 ـخاصلقـة باألشنائيـة المتعوألغـراض مـشاركة فنلنـدا في عمليـة أطلنطـا، اعتُمـد قـانون معالجـة المـسائل الج .لعملية أطلنطا

حــاد بعــة لالتـة التاأعمـال قرصـنة أو سـطو مـسلح فيمـا يتـصل بعمليـة أطلنطــا للقــوات البحريـ ارتكابهمالمـشتبه في 

ا القـانون )وينطبـق هـذ .١٠٣٤/٢٠١٠األوروبي، وهــي عمليــة االتحــاد األوروبي العــسكرية إلدارة األزمـات )القـانون رقـم 

 م فنلنـدا،ـل علـيتعين اتباعه في الحاالت التي يُحتجز فيها، خالل العملية، على ظهر سـفينة تحم علـى اإلجـراء الـذي
 : 1988( من اتفاقية روما 3نصت المادة ) 64

 :يعتبر أي شخص مرتكباً لجرم إذا ما قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بما يلي1- 

 ة؛ماط االخافمط من انأو باستعمال أي ن باستخدامهاالقوة أو التهديد )أ( االستيالء على سفينة أو السيطرة عليها باستخدام 

 لسفينة؛منة ل)ب( ممارسة عمل من أعمال العنف ضد شخص على ظهر السفينة إذا كان هذا يمكن أن يعرض للخطر المالحة اآل

 فينة؛اآلمنة لهذه الس)ج( تدمير السفينة أو الحاق الضرر بها أو بطاقمها مما يمكن أن يعرض للخطر المالحة 

أو  لى تدميرهااتؤدي  )د( االقدام، بأية وسيلة كانت، على وضع، أو التسبب في وضع، نبيطة أو مادة على ظهر السفينة يمكن أن

 الحاق الضرر بها أو بطاقمها مما يعرض للخطر أو قد يعرض للخطر المالحة اآلمنة للسفينة؛

ن أن العمال يمكال هذه و الحاق الضرر البالغ بها أو عرقلة عملها بشدة، إذا كانت مث)هـ( تدمير المرافق المالحية البحرية أ

 تعرض للخطر المالحة اآلمنة للسفن؛

 )و( نقل معلومات يعلم أنها زائفة وبالتالي تهديد المالحة اآلمنة للسفن؛

 ."لى "ون "أ" إمفي الفقرات الفرعية )ز( جرح أو قتل أي شخص عند ارتكاب أو محاولة ارتكاب االفعال الجرمية المذكورة 

 

 :كما يعتبر أي شخص مرتكباً لجرم إذا ما قام باآلتي2- 

 ؛ أو1)أ( محاولة ارتكاب أي من االفعال الجرمية المحددة في الفقرة 

 عال؛ف تلك االفمن جانب شخص ما أو مشاركة مقتر 1)ب( التحريض على ارتكاب أي من االفعال الجرمية المحددة في الفقرة 

ي المحددة ف لجرميةا)ج( التهديد، المشروط أو غير المشروط، طبقاً لما ينص عليه القانون الوطني، بارتكاب أي من االفعال 

و االمتناع عن أبهدف إجبار شخص حقيقي أو اعتباري على القيام بعمل ما  1الفقرات الفرعية )ب( و)ح( و)هـ( من الفقرة 

 .التهديد أن يعرض للخطر المالحة اآلمنة للسفينة المعنيةالقيام به إذا كان من شأن هذا 
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دولة او البحر العالي و يكون باستعمال االكراه او القوة على سفينة او مركب  او اي نوع من اعمال النقل 

ن ساهم او حرض او قام او البحري صغيرا كان او كبيرا بطريقة غير قانونية و على غير وجه حق, و كل م

امر و نفذ اي من هذه االعمال, و تكون السيطرة لالستغالل او االستيالء او حتى االبتزاز و االكراه على 

 .(2015)معروف،  سلب المال او االعراض, او المطالبة بمثل ذلك يعد قرصنة.

، وهي االتفاقية الخاصة بقمع األعمال غير المشروعة 1988ة سنة جاء النص على جريمة القرصنة في اتفاقي

 Convention Suppression of Unlawful acts against the Safetyمن سالمة المالحة البحرية 

of maritime navigation حيث أقرت نصوصاً تجرم عمليات القرصنة، كما أرست مبدأ الوالية الجنائية ،

الدولية )االختصاص العالمي( بالعقاب. كما أن هناك العديد من االتفاقيات الدولية المتعلقة بسالمة النقل 

على األمن  البحري للركاب والبضائع التي تنقلها السفن التجارية عبر البحار، والتي لها عالقة بالمحافظة

البحري عامة. يتبين لنا أيها السادة من خالل جميع ما ذكر أن فعل االحتجاز الذي قامت به دولة طمعستان 

جريمة  ويصنف ضمنعندما حجزت سفينة "أعماق" التي تحمل راية دولة نارمستان هو عمل غير قانوني 

 القرصنة البحرية.

 

 

 الطلبات رابعا:

 حضرات السادة المستشارين: الرئيس،سيدي 

 قامت بجرموقاري المتعلقة بالجرف ال وكافة األحكامأحكام قانون البحار  ةان دولة طمعستان قد قامت بمخالف

في نع التعسل بالمالمتمث والضرر والربح الفائت وتسببت بالعطلالقرصنة البحرية أثناء احتجازها السفينة كما 

ها قة برمتالعسكري في المنط وزعزعة األمنشوهت سمعة دولة نارمستان من استكمال اعمال التنقيب. كما 

 وتهديد السلم.

                                                                                                                                                                                                    
تنطبق أحكام هذه االتفاقية إذا كانت السفينة تبحر أو تزمع االبحار في مياه واقعة وراء الحدود الخارجية للبحر االقليمي  1- 65

 .منها لدولة منفردة أو الحدود الجانبية لهذا البحر مع الدول المتاخمة، أو عبر تلك المياه أو

أعاله فإنها مع ذلك ستطبق، إذا كان الفاعل أو الظنين موجوداً في  1وفي الحاالت التي ال تنطبق فيها االتفاقية حسب الفقرة 2- 

 .1دولة طرف في االتفاقية غير الدولة المشار إليها في الفقرة 
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ولقد  واخلنا،يعادلها سوى تخوفنا من أن نكون قد قصرنا  وأثقلنا الفي الختام ان خشيتنا من أن نكون قد أطلنا 

أن ما اقترفته  وأن نثبتجهد طاقتنا أن نبرر أمام حضراتكم االنتهاكات التي قامت بها دولة طمعستان  حاولنا

األمر الذي من أجله نطلب من  القاري،المتعلقة بالجرف  وكافة األحكاميشكل خرقا ألحكام قانون البحار 

 يلي:عدالتكم ما 

 القاري،المتعلقة بالجرف  وكافة األحكامنون البحار اعالن مسؤولية دولة طمعستان عن مخالفة أحكام قا أوال:

من خالل  كلواتضح ذ. 1982ميل بحري وفق أحكام اتفاقية  200لعدم مشروعية مطالبتها بمساحة تفوق 

المطالبة بتطبيق اتفاقية جنيف  ولعدم قانونية. 1982( من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار 76المادة )

1958. 

 ( من نظام محكمة العدل الدولية.38للمادة ) واالنصاف وفقمبادئ العدل  ق: تطبيثانيا

 "حسن الجوار" وانتهاك مبدأالقرصنة البحرية  وادانتها بجرمالتعويض عن حجز السفينة  ثالثا:

لمنطق "القوة"  وليس سنداالدولية  وسندا للقوانينترسيم الحدود البحرية بين الدول الثالث بشكل نهائي  رابعا:

لمتحدة لقانون ( من اتفاقية األمم ا85) (،84) (،83المواد ) وذلك وفق,  2حقها في البلوك رقم  وتكريس كامل

 .1982البحار لعام 

 الحق خطاكم. وسدد علىوفقكم هللا 
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