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ملخص; هكسا لألهمُت الىبحرة التي جخمخو بها اإلاىازد البدسٍت الحُت طهذ الدوٌ زالٌ اإلاؤجمس الثالث للاهىن
البداز إلى فىسة إوشاء اإلاىؿلت الاكخطادًت الخالطت جبدؤ بهد البدس ؤلاكلُمي إلى مظافت  200مُل بدسي ًيىن
للدوٌ الظاخلُت فيها خلىق طُادًت الطخًالٌ اإلاىازد الحُت ويحر الحُت باإلغافت إلى بهؼ الحلىق ألازسي،
وبهد اإلاىاكشاث التي دازث في دوزاث اإلاؤجمس جم الخىضل إلى ضُايت خلىق والتزاماث الدوٌ الظاخلُت في اإلاىؿلت
الاكخطادًت اإلاظخددزت بمىحب اجفاكُت كاهىن البداز لظىت  .1982خُث خددث اإلاادة  56منها خلىق الدولت
الظاخلُت ووالًتها في اإلاىؿلت ،ومً بُنها الحم الظُادي للدولت الظاخلُت في اطخًالٌ واطخىشاف اإلاىازد الحُت
باإلغافت إلى إحساء الترجِباث الالشمت لحفل جلً اإلاىازد وندم اللػاء نليها ،واهؿالكا مً شهاز جدلُم الهدالت
الاكخطادًت في جىشَو زسواث البداز ،فلد مىدذ الدوٌ الحبِظت واإلاخػسزة حًسافُا الحم في اإلاشازهت في
اطخًالٌ اإلاىازد الحُت لهره اإلاىؿلت بػىابـ وشسوؽ خددتها الاجفاكُت الظالفت الرهس.

الكلماث املفخاحيت; اجفاكُت كاهىن البداز؛ اإلاىازد الحُت؛ اإلاىؿلت الاكخطادًت الخالطت؛
Abstract: In view of the great importance of living marine resources, countries
sought during the Third Conference on the Law of the Sea the idea of establishing
an exclusive economic zone that begins after the territorial sea to a distance of 200
nautical miles in which coastal states have sovereign rights to exploit living and
non-living resources in addition to some other rights, the drafting of the rights and
obligations of the coastal states in the economic zone created under the Agreement
on the Law of the Sea of 1982. Article 56 of which defined the rights and jurisdiction
of the coastal state in the region, and based on the slogan of achieving economic
justice in the distribution of the wealth of the seas, the landlocked and
geographically affected countries have been granted the right to participate in the
exploitation of the living resources of this region .
;Keywords: The Convention on the Law of the Sea; Living resource; Economic region
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ملذمت;
ناهذ الدوٌ الظاخلُت الىامُت بهد اطخلاللها ،مً ضهىبت هبحرة في جلبُت الاخخُاحاث ألاولُت
لشهىبها ،ولهل هرا وان الدافو السبِس ي وزاء مؿالبتها بمىؿلت اكخطادًت زالطتً ،يىن الطُد فيها خلا
زالطا لها ،بدُث جىفس لها الثروة الظمىُت حصءا هبحرا مً الحلىٌ إلاشاولها التي وان للدوٌ اإلاخلدمت ًدا فيها،
بظبب اخخيازها إلاجاٌ الطُد البدسي ،مهخمدة نلى إمياهُاتها اإلاادًت والخىىىلىحُت في قل مبدؤ خسٍت البداز
الري ال ًسدم طىي مطالحها(.دخماوي ،1986 ،ص .)691
ولىغو خد للظُؿسة التي جمازطها الدوٌ البدسٍت الىبري نلى البداز واإلادُؿاث ،حهالذ ألاضىاث
بػسوزة اطدبداٌ اللاهىن الخللُدي للبداز بىكام حدًدً ،ػو البدس في زدمت الظالم والهدالت والسفاهُت
للبلدان ألاكل جلدما مً الىاخُت الاكخطادًت ،خُث ٌهخبر إوشاء اإلاىؿلت الاكخطادًت الخالطت غماها لخىشَو
نادٌ لثرواث البدازً ،مىً مً زالله للدوٌ الىامُت الخمخو ببهؼ الامخُاشاث التي حهخبر بمثابت حهىٍؼ لها نً
وغهها .وبرلً ًيىن ألاطاض الجىهسي لحلىق الدوٌ الظاخلُت في مىازد اإلاىؿلت الاكخطادًت الخالطت ،وامىا
في فىسة الهدالت الاكخطادًت والاحخمانُت بحن الدوٌ ،فئلى أي مذي اسخؼاغت اجفاكيت لامم املخحذة للاهىن
البحاس  2:93جحليم هزه الفكشة ،خاصت في ظل الاخخالف الشذًذ في وحهاث الىظش بين الذول خالل املؤجمش
الثالث للاهىن البحاس حىل الىظام اللاهىوي للمىؼلت الاكخصادًت الخالصت ؟.
وإلاهالجت هره ؤلاشيالُت طيخؿسق بالدزاطت إلى هُفُت جمىً الدوٌ الظاخلُت الىامُت ،بهد دفانها
اإلاظخمُذ نً خلىكها زالٌ اإلاؤجمس الثالث للاهىن البداز مً جدلُم مؿلبها ،خُث ؤكسث لها اجفاكُت ألامم
اإلاخددة للاهىن البداز  1982خلىكا طُادًت نلى اإلاىازد الحُت للمىؿلت الاكخطادًت الخالطت ( ،)1إال ؤن ذلً
لم ًمىو باقي الدوٌ ،زاضت منها الدوٌ يحر الظاخلُت والدوٌ اإلاخػسزة حًسافُا مً مهازغت ذلً بشدة مما
اطخدعى إلى إًجاد خلىٌ جىفُلُت إلزغائها هي ؤًػا ،مً زالٌ الظماح للدوٌ ألازسي باإلاشازهت في اطخًالٌ
فابؼ اإلاىازد الحُت للمىؿلت الاكخطادًت الخالطت ،ومىذ الدوٌ يحر الظاخلُت والدوٌ اإلاخػسزة حًسافُا مياهت
مخمحزة باإلالازهت مو باقي الدوٌ في اطخًالٌ هره اإلاىازد (.)2
 -/2الحلىق السيادًت للذولت الساحليت غلى املىاسد الحيت;
اطدىد الفله والهمل الدولي في جبرًس مىذ الحم الظُادي للدولت الظاخلُت ،في اطخًالٌ اإلاىازد
الؿبُهُت إلاىاؾم الجسف اللازي ،وىهه امخداد ؾبُعي إلكلُم الدولت البري ،إال ؤن هرا الخبرًس كد ال ًطلح
باليظبت لحلىق الدولت الظاخلُت نلى اإلاىازد الحُت للمىؿلت الاكخطادًت الخالطت ،زاضت جلً التي حهِش في
اإلاُاه ،ونلى ذلً لجإث هره الدوٌ إلى مداولت إًجاد ؤطع ؤزسي إلاىدها الحم في الاطخئثاز باإلاىازد الحُت لهره
اإلاىؿلت ،وندم الظماح للًحر باطخًالٌ مىازدها إال بترزُظ منها ،ومً بُنها جدلُم الهدالت الاكخطادًت في
اطخًالٌ مىازد البداز للمىاؾم اإلاجاوزة ،والتي نلى ؤطاطها انترفذ لها اجفاكُت كاهىن البداز  1982بدلىق
طُادًت في اطخىشاف واطخًالٌ اإلاىازد الحُت في اإلاىؿلت الاكخطادًت الخالطت (ؤ) ،وبئدازة وخفل هره اإلاىازد
(ب) ،هما طىىضح هُف هكمذ الاجفاكُت مشازهت الدوٌ ألازسي في اطخًالٌ فابؼ اإلاىازد الحُت للمىؿلت
الاكخطادًت الخالطت (ج).
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أ -/اسخكشاف واسخغالل املىاسد الؼبيػيت الحيت في املىؼلت الاكخصادًت الخالصت;
مىدذ اإلاادة  56مً اجفاكُت كاهىن البداز  1982للدولت الظاخلُت خلىكا طُادًت ،لًسع
اطخىشاف واطخًالٌ الثرواث الحُت للمىؿلت الاكخطادًت الخالطت الحُىاهُت منها والىباجُت(.اإلاادة /56ؤ مً
اجفاكُت  .)1982خُث حشمل الثرواث الحُىاهُت وافت ؤهىام ألاطمان طىاء التي حظبذ في نمىد اإلااء ؤو جلً التي
حهِش نلى كام البدس ،وجمخد هرلً إلى الحُىاهاث الثدًت وألاطمان الىثحرة الازجداٌ(،نامس ،2000 ،ص )222
باإلغافت إلى ؤطمان الظسء بىىنيها(،الهىاوي ،1985 ،ص  )298ؤما الثرواث الىباجُت فهي حشمل وافت ألانشاب
والىباجاث البدسٍت.
ًمخد خم الدولت الظاخلُت في الاطخىشاف والاطخًالٌ ،إلى خد شزانت بهؼ الثرواث الحُت الىباجُت
والؿدالب ؤو الحُىاهُت واإلادازاث وألاضداف الظمىُت ،وهرا بهد الخؿىزاث الهلمُت الحدًثت التي شهدها هرا
اإلاجاٌ(.زفهذ نبد اإلاجُد ،1982 ،ص .)60
ألحل اطخىشاف واطخًالٌ الثرواث الحُت في اإلاىؿلت الاكخطادًت الخالطت ،حظخؿُو الدولت
الظاخلُت اجساذ حمُو ؤلاحساءاث لللُام باإلاسح الشامل لللؿاناث اإلاسخلفت في اإلاىؿلت ،وذلً للخهسف نلى
خُاة وخسهت الخجمهاث الظمىُت ومهسفت قسوفها وؾبُهت بِئتها وحظهُل إحساءاث خفكها(.خمىد ،2008 ،ص
.)258
ب -/إداسة وحفظ املىاسد الحيت في املىؼلت الاكخصادًت الخالصت;
ّ
زىلذ اجفاكُت كاهىن البداز  1982للدولت الظاخلُت اجساذ ندة جدابحر ،مً ؤحل إدازة وخفل اإلاىازد
1
الحُت للمىؿلت الاكخطادًت الخالطت (ب ،) /وجمخد هره الخدابحر إلى اإلادافكت نلى اإلاىازد الحُت لللؿام اإلاجاوز
إلاىؿلتها الاكخطادًت باليظبت لبهؼ ؤهىام ألاطمان (ب ،)2/باإلغافت إلى خم الدولت الظاخلُت في اجساذ
إحساءاث الخىفُر غد الظفً اإلاسالفت للىاهُنها خماًت لحلىكها الظُادًت (ب.)3/
ب -2/الخذابير امللشسة للذولت الساحليت مً أحل إداسة وحفظ املىاسد الحيت;
ال جلخطس الحلىق الظُادًت التي للدولت الظاخلُت نلى اإلاىازد الحُت في اإلاىؿلت الاكخطادًت الخالطت
نلى خم اطخىشافها واطخًاللها فلـ ،بل حشمل ؤًػا إحساء الترجِباث الالشمت لحفل جلً اإلاىازد وندم اللػاء
نليها بشيل جام ،وهرلً إدازتها بشيل ًدلم مطلحت الدولت الظاخلُت لالهخفام بها في وافت الاطخسداماث ،وهى
خم والتزام نلى الدولت الظاخلُت في هفع الىكذ(.الساوي ،1989 ،ص  .)131خُث هكمذ الحم الظُادي للدولت
الظاخلُت في إدازة وخفل مىازدها الحُت في اإلاىؿلت الاكخطادًت الخالطت ،اإلاادة  61وما بهدها مً الجصء
الخامع مً اجفاكُت كاهىن البداز .1982
* هما جخىفل الدولت الظاخلُت بهدم حهسٍؼ اإلاىازد الحُت لالطخًالٌ اإلافسؽ ،الري ًؤدي بها لخؿس الاهلساع
وهرا نً ؾسٍم وغو جدابحر الحفل اإلاىاطبت ،وؤلادازة الجُدة لخلً اإلاىازد مظخهُىت بئمياهُاتها الهلمُت(،اإلاادة
 02/61مً اجفاكُت  )1982وهرلً باإلاىكماث الدولُت اإلاخسططت في هرا اإلاجاٌ طىاء واهذ دون إكلُمُت ؤو
إكلُمُت ؤو ناإلاُت لخدلُم هرا الهدف.(BOUSHABA. 2008, PP 82- 83).
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* ًيىن الهدف مً جدابحر الحفل وؤلادازة ؤًػا الحفاف نلى ؤزضدة ألاهىام اإلاجخىاة ،ؤو ججدًدها ختى جدز
ؤكص ى يلت ممىىت ،بما ًىفل دوامها واطخمسازها ،هما جدددها الهىامل البُئُت والاكخطادًت ذاث الهالكت
باإلاىغىم ،مً بُنها الحاحاث الاكخطادًت للخجمهاث الظياهُت الشاؾئُت التي ٌهخمد اكخطادها نلى ضُد
ألاطمان ،مسانُت هرلً ؤهىام ألاطمان والترابـ بحن الظالالث الظمىُت ،وؤًت مهاًحر دولُت للحد ألادوى اإلاىص ى
به(.اإلاادة  03/61مً اجفاكُت .)1982
* نىد اجساذ جدابحر الحفل جػو الدولت الظاخلُت في انخبازها ندم الخإزحر نلى وحىد جلً اإلاىازد ّ
وججددها بشيل
دابم ،وللىضىٌ إلى ذلً جلىم بخلدًم وجبادٌ اإلاهلىماث الهلمُت وؤلاخطابُاث نً همُت الطُد ويحر ذلً مً
البُاهاث اإلاخطلت بدفل ألازضدة الظمىُت نً ؾسٍم اإلاىكماث اإلاسخطت وبئشسان ألاؾساف ذاث الهالكت(.اإلاادة
 04،05/61مً اجفاكُت .)1982
ب -3/حم الذولت الساحليت في املحافظت غلى املىاسد الحيت في اللؼاع املجاوس ملىؼلتها الاكخصادًت الخالصت;
جمازض الدولت الظاخلُت هرا الحم بانخبازه خم جىمُلي ومخمم لحلىكها في خفل اإلاىازد الحُت
للمىؿلت الاكخطادًت الخالطت ،وذلً نً ؾسٍم خث الاجفاكُت نلى مبدؤ الخهاون بحن الدولت الظاخلُت ويحرها
مً الدوٌ الظاخلُت ،نىد وحىد زضُد مشترن ؤو ؤزضدة مً ؤهىام مترابؿت في مىاؾلهم الاكخطادًت الخالطت،
ؤو نىد وحىد هفع السضُد ؤو ؤهىام مترابؿت في اللؿام الىاكو وزاء اإلاىؿلت الاكخطادًت الخالطت ،وهرا
بالخهاون مو الدوٌ التي ًلىم زناًاها بالطُد في هرا اللؿام اإلاالضم لحفكها هرلً(،اإلاادة  63مً اجفاكُت
 .)1982إال ؤن الاجفاكُت لم جددد الحىم فُما لى زالفذ طفُىت الطُد التزامها بدفل اإلاىازد الحُت في اللؿام
اإلاالضم الري ًيىن مً ؤنالي البداز ،وحظببذ هره اإلاسالفت في ؤلاغساز بمطالح الدولت الظاخلُت ،فهل ًجىش
للدولت الظاخلُت ؤن جلبؼ وجفدش جلً الظفُىت ؤم ؤن ذلً ٌهد مسالفت إلابدؤ خسٍت ؤنالي البداز؟(الهىازي،
 ،2009ص .)28
* هما واهخمذ الاجفاكُت بئنؿاء زناًت زاضت لبهؼ ألاهىام الظمىُت مً خُث بُان ألاخيام اإلاخهللت بها،
وخثذ نلى الخهاون بسطىضها مو الدوٌ ألازسي التي ًطُد زناًاها في اإلاىؿلت ،مً ؤحل خفكها وزطذ برلً
ألاهىام هثحرة الازجداٌ(،اإلاادة  64مً اجفاكُت  )1982باإلغافت إلى الثدًُاث البدسٍت ،والتي ؤنؿذ لها الحم في
خكس اطخًاللها ؤو جلُُده ؤو جىكُمه(،اإلاادة  65مً اجفاكُت  )1982هما واهخمذ الاجفاكُت بدىكُم اطخًالٌ
ألاطمان البدسٍت النهسٍت(.اإلاادجحن  66و  67مً اجفاكُت .)1982
ب -4/حم الذولت الساحليت في اجخار إحشاءاث الخىفيز طذ السفً املخالفت للىاهينها حماًت لحلىكها
السيادًت;
لخإهُد خلىق الدولت الظاخلُت الظُادًت في اطخىشاف واطخًالٌ وإدازة وخفل مىازدها الحُت في
مىؿلتها الاكخطادًت الخالطت ،مىدتها اإلاادة  01/73مً اجفاكُت كاهىن البداز  1982الحم في ؤن جخسر جدابحر
جىفُرًت غد الظفً اإلاسالفت للىاهُنها مً بُنها ،جفلد هره الظفً وجفخِشها وختى اخخجاشها وإكامت الدناوي
اللػابُت غدها(،شهاب ،1975 ،ص  )315وهي ضالخُاث جلترب هىنا ما مً جلً التي جملىها في بدسها
ؤلاكلُمي( .الهىازي ،2009 ،ص .)28
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كىبلذ هره اإلاادة بمهازغت شدًدة مً الدوٌ البدسٍت الىبري ،التي ؾالبذ بئخالت الازخطاص فُما
ًخهلم بئحساءاث الخىفُر إلى دولت الهلم دون يحرها(،الىزُلت  )Doc.A/CONF.62/C.2/L.47إال ؤن الاجفاكُت
ؤبلذ نليها مدنمت بها الحم الظُادي للدولت الظاخلُت نلى زسواتها الحُت ،ومً حهت ؤزسي إلزغاء ألاؾساف
اإلاهازغت وإكامت هىم مً الخىاشن بحن مسخلف آلازاء والخىفُم بحن الاججاهاث ،ؤكسث الاجفاكُت في هفع اإلاادة
بػسوزة إزالء طبُل الظفً اإلادخجصة مً يحر جإزحر نىد جلدًم هفالت مهلىلت ؤو غمان آزس .وؤوحبذ نلى
الدولت الظاخلُت في خالت اخخجاش الظفً ؤو فسع نلىباث نليها ؤلاطسام إلى إبالى دولت الهلم برلً ،نلى ؤهه ال
ًجىش ؤن حشمل الهلىباث التي جفسغها الدولت الظاخلُت ،نلى مسالفت كىاهُنها ولىابدها اإلاخهللت بالطُد في
اإلاىؿلت الاكخطادًت الخالطت نلىبت السجً ،إال إذا اجفلذ الدوٌ نلى زالف ذلً وال ؤي شيل آزس مً
الهلىبت اإلادهُت(.اإلاادة  02،03،04/73مً اجفاكُت )1982
ج -/مشاسكت الذول لاخشي في اسخغالل فائع املىاسد الحيت للمىؼلت الاكخصادًت الخالصت;
هكسا للمهازغت الشدًدة التي للُتها فىسة مىذ خلىق طُادًت زالطت للدولت الظاخلُت ،نلى اإلاىازد
الحُت للمىؿلت الاكخطادًت الخالطت ،زاضت مً جلً الدوٌ التي انخادث الاطخفادة مً زسواث هره اإلاىؿلت في
قل مبدؤ خسٍت ؤنالي البداز ،وان البد مً إًجاد خلىٌ جىفُلُت جسض ي  -إلى خد ما – ألاؾساف اإلاهازغت ،وفي
هرا ؤلاؾاز بسشث فىسة الفابؼ التي ازخلف اإلاؤجمسون في اإلاؤجمس الثالث للاهىن البداز خىٌ جددًد مفهىمها
(ج ،)1/ما ؤدي في ألازحر إلى انخماد اجفاكُت كاهىن البداز  1982بهؼ اإلاهاًحر ،إلاىذ الدوٌ ألازسي الحم في
اطخًالٌ الفابؼ مً اإلاىازد الحُت للمىؿلت الاكخطادًت الخالطت (ج.)2/
ج -2/مفهىم الفائع في إػاس مىاكشاث املؤجمش الثالث للاهىن البحاس;
ؤزازث مظإلت الفابؼ زالفا هبحرا زالٌ طحر مفاوغاث اإلاؤجمس الثالث للاهىن البداز ،خُث ٌهخبر
طفحر اإلاىظًُ  CASTINDAؤوٌ مً ؤشاز لفىسة الفابؼ ؤمام لجىت الاطخسداماث الظلمُت للُهان البداز في
طىت  ، 1971مبِىا ؤن هىان وظبت مً السضُد الظميي ًجب ؤن ججنى مً كبل الدولت الظاخلُت ،في اإلاىؿلت
الاكخطادًت الخالطت جخددد بملداز كدزتها نلى الجني وما ًصٍد نً هره اللدزة ٌهخبر فابػا(CARROZ, ،
) 1983, P 188وفي الدوزاث الالخلت لخلً اللجىت كدمذ مشازَو ندًدة جخددر نً الحم الخفػُلي للدوٌ
الظاخلُت في الجني ،وخلها بالظماح للدوٌ ألازسي بالطُد وفم شسوؽ مدددة( .الىزُلخحن:
)(A/AC.13/SC.II/L.37 et Corr. 1-2./ A/AC.138/SC.II/L.6

مً هىا جىالذ الاكتراخاث زالٌ اإلاؤجمس الثالث للاهىن البداز خىٌ جىُُف فىسة الفابؼ ،خُث
ذهبذ بهؼ الدوٌ إلى ؤلاكساز بفىسة مىذ خلىق جفػُلُت للدولت الظاخلُت للطُد في اإلاىؿلت الاكخطادًت
الخالطت ،وما شاد نً كدزتها ًخهحن نليها الظماح للدوٌ ألازسي باطخًالله ،في خحن ذهبذ دوٌ ؤزسي إلى غسوزة
الانتراف للدولت الظاخلُت بدلىق طُادًت نلى اإلاىازد الحُت للمىؿلت الاكخطادًت الخالطت ،مو إمياهُت
الظماح للدوٌ ألازسي بالطُد في مُاهها ملابل بهؼ الشسوؽ لخيىًٍ البدازة ؤو اكدظام حصء مً خطُلت
الطُد ؤو هلل جلىُاث الطُد إلى الدوٌ الظاخلُت(.حىادي ،2011 ،ص ص )29 – 28
اطخمس الخالف الدولي خىٌ مظإلت الفابؼ زالٌ طحر مفاوغاث اإلاؤجمس الثالث للاهىن البداز ،طىاء
فيها ًخهلم بخددًد الفابؼ ؤو الهىامل اإلاؤزسة في هرا الخددًد ،وهرلً خىٌ مدي التزام الدولت الظاخلُت
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بالظماح للًحر بجني هرا الفابؼ ،إلى ؤن جم الاجفاق نلى ألاخيام الىازدة في اإلاادة  62مً اجفاكُت كاهىن البداز
.1982
ج -3/املػاًير املػخمذة مً ػشف اجفاكيت كاهىن البحاس  2:93ملىح الحم في اسخغالل الفائع;
مً ؤحل الاهخفام باإلاىازد الحُت جلىم الدولت الظاخلُت ،خظب هظ اإلاادة  62مً اجفاكُت كاهىن
البداز  1982بخلدًس كدزتها نلى حىيها ،ونىدما ال حظخؿُو حني همُت الطُد اإلاظمىح بها بإهملها جمىذ الفسضت
للدوٌ ألازسي بجني الفابؼ منها(.خمىد ،2008 ،ص  )260وكد مىدذ الدولت الظاخلُت خسٍت واطهت في ازخُاز
الدوٌ التي حظمذ لها باطخًالٌ الفابؼ ،إال ؤنها ًجب ؤن جػو في الانخباز ؤهمُت اإلاىازد الحُت باليظبت إلى
اكخطادها ،باإلغافت إلى ؤمىز ؤزسي مً بُنها مساناة ؤخيام اإلاادجحن  69و 70مً الجصء الخامع مً الاجفاكُت،
واإلاخهللخحن نلى الخىالي بالدوٌ ندًمت الظىاخل والدوٌ اإلاخػسزة حًسافُا ،واللخان مىدتهما الاجفاكُت خم
اإلاشازهت في اإلاىازد الحُت للمىؿلت الاكخطادًت الخالطت هما طُإحي بُاهه الخلا ،باإلغافت إلى اخخُاحاث الدوٌ
الىامُت في اإلاىؿلت دون ؤلاكلُمُت ؤو ؤلاكلُمُت لجني حصء مً الفابؼ ،وهرا الدوٌ التي انخاد زناًاها الطُد في
اإلاىؿلت والدوٌ التي برلذ حهدا هبحرا في إحساء البدىر اإلاخهللت باألزضدة الظمىُت ولخدلُم هرا الًسع
جدزل الدولت الظاخلُت في اجفاكُاث مو الدوٌ اإلاهىُت(.اإلاادة  03،02،01/62مً اجفاكُت .)1982
للدولت الظاخلُت ؤن جلسز مً اللىاهحن ما ٌهصش جدابحر الحفل وؤلادازة ،والتي جىافم ما جػمىخه
الاجفاكُت ،ونلى السناًا الرًً ًلىمىن بالطُد في اإلاىؿلت الاكخطادًت الخالطت ؤن ًلتزمىا بها ،وٍمىً ؤن جدىاوٌ
هره اللىاهحن مثاال ما ًلي:
* إضداز الترازُظ للطُادًً ولظفً الطُد ومهداجه ،بما في ذلً السطىم ويحرها مً اإلادفىناث التي ًمىً في
خالت الدوٌ الظاخلُت الىامُت ،ؤن جخإلف مً حهىٍؼ مىاطب في مُدان الخمىٍل واإلاهداث والخىىىلىحُا اإلاخهللت
بطىانت ضُد ألاطمان(.الهىاوي ،1985 ،ص .)161
* جلدًس ألاهىام التي ًجىش ضُدها وجددًد خطظ الطُد.
* جىكُم مىاطم الطُد وكؿاناجه ،وؤهىام وؤدواث الطُد وؤحجامها ،وهمُاتها وندد طفً الطُد اإلاظمىح
باطخسدامها.
* جددًد ؤنماز وؤحجام ألاطمان ويحرها مً ألاهىام اإلاظمىح بطُدها.
* جددًد اإلاهلىماث اإلاؿلىب جلدًمها مً طفً الطُد.
* اللُام ببرامج ؤبدار مدددة نً مطابد ألاطمان ،وجىكُم إحسائها بئذن الدولت الظاخلُت وجدذ زكابتها.
* وغو مساكبحن ؤو مخدزبحن نلى هره الظفً مً كبل الدولت الظاخلُت.
* ألاخيام والشسوؽ اإلاخطلت باإلاشازَو اإلاشترهت ؤو يحرها مً الترجِباث الخهاوهُت.
* الاخخُاحاث إلى جدزٍب الهاملحن وهلل جىىىلىحُا اإلاطابد ،بما في ذلً حهصٍص كدزة الدولت الظاخلُت نلى اللُام
باألبدار الخاضت باإلاطابد.
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* بُان إحساءاث الخىفُر(.اإلاادة  04/62مً اجفاكُت )1982
جلىم الدولت الظاخلُت في الىكذ اإلاالبم بئنالم الدوٌ ألازسي ،بما جػهه مً كىاهحن وؤهكمت لحفل
وإدازة الثروة الحُت(.اإلاادة  05/62مً اجفاكُت )1982
اإلاالخل ؤن اجفاكُت كاهىن البداز لم جددد الهالكت اللابمت بحن الدولت الظاخلُت والدوٌ ألازسي ،التي
لها مىفر إلى الفابؼ جددًدا دكُلا ،فئن واهذ الدولت الظاخلُت ملصمت بخمىحن الدوٌ ألازسي مً الفابؼ ،فئن
الظؤاٌ ًثىز خىٌ ماذا ًيىن الىغو لى امخىهذ هره الدولت نً ذلً؟.
بالسحىم إلى هطىص الاجفاكُت اإلاخهللت بدل الجزام وبالخددًد اإلاادة ' 03/297ب' مً اجفاكُت كاهىن
البداز  ،1982هجدها جلط ي بىحىب الدظىٍت ؤلالصامُت في خالت مىو الدوٌ مً هرا الفابؼ ،لىً فلـ نىدما
جسفؼ الدولت الظاخلُت حهظفُا ؤن جسطظ ألي دولت هال ؤو بهػا مً فابػها الري ؤنلىذ نً وحىدهAV (،
/Lowشُاؽ ،1986 ،ص  )10لىنها لِظذ ملصمت بالخػىم إلاثل هره الدظىٍت ،فُما ًسظ طلؿتها الخلدًسٍت
لخددًد همُت الطُد اإلاظمىح بها وجلدًس كدزتها نلى الجني ،وبالخالي متى ًيىن هىان خم للدوٌ ألازسي في
اإلاظاهمت في هرا الفابؼ نً خاحتها.
 -/3املكاهت املخميزة للذول غير الساحليت والذول املخظشسة حغشافيا في اسخغالل املىاسد الحيت للمىؼلت
الاكخصادًت الخالصت;
اهؿالكا مً شهاز جدلُم الهدالت الاكخطادًت في جىشَو زسواث البداز ،فلد قهسث زالٌ اإلاؤجمس
الثالث للاهىن البداز مجمىنت مً الدوٌ حمهها مىؿم اإلاطلحت ،لدشيل جىخل ٌهد مً ؤهم الخىخالث التي
نسفها هرا اإلاؤجمس ،وهي الدوٌ يحر الظاخلُت والدوٌ اإلاخػسزة حًسافُا ،لخؿالب بإن ًيىن لها الحم في اإلاشازهت
في اطخًالٌ زسواث اإلاىؿلت الاكخطادًت الخالطت ،جخفم مو قسوفها الجًسافُت والاكخطادًت ،وكد مس هػاٌ
هره اإلاجمىنت مً ؤحل جدلُم ؤهدافها زالٌ اإلاؤجمس الثالث للاهىن البداز بمساخل حد ضهبت ،اهؿالكا مً
جددًد مفهىم الدوٌ اإلاخػسزة حًسافُا زاضت (ؤ) ،واهتهاء نىد إكساز اجفاكُت كاهىن البداز  1982لحم الدوٌ
يحر الظاخلُت والدوٌ اإلاخػسزة حًسافُا في اطخًالٌ اإلاىازد الحُت للمىؿلت الاكخطادًت الخالطت (ب).
أ -/مفهىم الذول غير الساحليت والذول املخظشسة حغشافيا;
نلى السيم مً ؤن مفهىم الدوٌ يحر الظاخلُت هى مفهىم واضح ،إال ؤهىا طىؤهد نلُه فلـ مً
زالٌ ما هطذ نلُه اجفاكُت كاهىن البداز ( 1982ؤ ،)1/وهرا نلى زالف مفهىم الدوٌ اإلاخػسزة حًسافُا الري
ٌهترًه الًمىع ،ذلً ما ضهب مً مهمت اإلاؤجمسًٍ في جددًده (ؤ.)2/
أ -2/مفهىم الذول غير الساحليت;

نسفتها اإلاادة  124مً اجفاكُت كاهىن البداز  1982نلى ؤنها " :كل دولت ليس لها ساحل
بحشي"(،نامس ،2000 ،ص  )85وجخفاوث ألاوغام الاكخطادًت في هره الدوٌ جفاوجا هبحرا ،فمنها الدوٌ اإلاخلدمت
ومنها ذاث ألاوغام الاكخطادًت الظِئت(،ألاشهل ،1981 ،ص  )218وكد جدىٌ اهخمامها مً هُفُت وضىٌ طفنها
إلى البدس نً ؾسٍم الدوٌ الظاخلُت(،الًىُمي ،1998 ،ص  )246زالٌ مؤجمس حىُف ألاوٌ للاهىن البداز
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 ،1958إلى الاهخمام بمىغىم آزس وهى مشازهت الدوٌ الظاخلُت في مىازد اإلاىؿلت الاكخطادًت الخالطت(،الساوي،
 ،1989ص  )140واجددث في هره الىلؿت مو الدوٌ اإلاخػسزة حًسافُا.
أ -3/مفهىم الذول املخظشسة حغشافيا;
لم ًلخطس الخالف خىٌ الدوٌ اإلاخػسزة حًسافُا نلى خم اإلاشازهت في اإلاىازد الحُت للمىؿلت
الاكخطادًت الخالطت ،وإهما ؤًػا نلى جددًد مفهىمها والري مس بمساخل في ياًت الطهىبت ؾسخذ خىله ؤفياز
هثحرة ،وبرلذ حهىد مػيُت إلى ياًت الخىضل إلى جىافم خىٌ هظ اإلاادة  02/70مً اجفاكُت كاهىن البداز
(MABROUKINE, 1984, PP 56 – 57.) .1982
للد جباًيذ الاكتراخاث خىٌ جددًد مفهىم الدوٌ اإلاخػسزة حًسافُا زالٌ اإلاؤجمس الثالث للاهىن
البداز ،مً زالٌ جلدًم اإلاهاًحر التي جددد مفهىم الخػسز الجًسافي ،وٍمىً إحمالها فُما ًلي:
* املػياس الجغشافي;(الىزُلت  )Doc.A/CONF.62/C.2/L.35واهخلد هرا اإلاهُاز هكسا ألهه لم ًخم الاجفاق نلى
ؾىٌ مهحن ًمىً مً زالله انخبازه مهُازا للطس الظاخل مً ندمه ،هما وؤن كطس الظاخل ال ٌشيل بالػسوزة
طببا لخػسزها الجًسافي ،إذ كد جمخلً الدولت طاخال كطحرا ومو ذلً ًمىنها الادناء بمىاؾم اكخطادًت واطهت
في اججاه ؤنالي البداز بظبب بهد اإلاظافت(.الؿاةي ،1989 ،ص ص )362 – 361
* مػياس مساحت املىؼلت الاكخصادًت; ؾسخذ بهؼ الدوٌ مهُاز مدي مظاخت اإلاىؿلت الاكخطادًت الخالطت
التي ًمىً الادناء بها(،خمىد ،2008 ،ص ص  )293 – 292لخددًد وىنها مً الدوٌ اإلاخػسزة حًسافُا مً
ندمه ،خُث ؤن ندم كدزة الدولت مً الادناء بها زيم وىنها مً الدوٌ الظاخلُتً ،جهلها في وغو ال ًسخلف
هثحرا نً الدوٌ اإلاًللت(.الؿاةي ،1989 ،ص .)362
* املػياس الاكخصادي; ٌظدىد هرا اإلاهُاز في حهسٍفه للخػسز الجًسافي إلى ؤهه هىان مً الدوٌ مً حظخؿُو
الادناء بمىاؾم اكخطادًت واطهت ،إال ؤنها ال حظخفُد منها هكسا الفخلازها للمىازد الحُت .إال ؤن هرا اإلاهُاز كد
اهخلد هكسا ألهه مهُاز وظبي ال ًمىً جددًده بشيل دكُم ،باإلغافت إلى ؤن خاحت الدوٌ إلى اإلاىازد الحُت
ًسخلف مً دولت إلى ؤزسي(.الؿاةي ،1989 ،ص .)363
ؤدي هرا الازخالف والخػازب في آلازاء زالٌ دوزاث اإلاؤجمس بسبِع اإلاؤجمس ،إلى جيلُف مجمىنت
الخفاوع السابهت التي جسؤطها  Nandanببدث اإلاىغىم مً حدًد زالٌ الدوزة الثامىت ،للىضىٌ إلى ملترخاث
جىفُلُت بشإن حظمُت هره الدوٌ ومفهىمها(.شهاب ،1976 ،ص ص .)226 – 225
اطخسدم الظفحر  Nandanحهبحر الدوٌ التي جىفسد بسطابظ حًسافُت مهُىت ،خُث جإزس الىظ
اإلاسهب لالجفاكُت بالىظ الري ؤنده الظفحر  ،Nandanمو بهؼ الخهدًالث الؿفُفت لالجفاكُت(.لهمامسي،
 ،2015ص ص .)165 - 164
وزد حهبحر الدوٌ اإلاخػسزة حًسافُا في هظ اإلاادة  02/70مً اجفاكُت كاهىن البداز لظىت  ،1982نلى

ؤهه " :حػني الذول املخظشسة حغشافيا الذول الساحليت بما فيها الذول املشاػئت لبحاس مغللت أو شبه مغللت،
التي ًجػلها مىكػها الجغشافي مػخمذة في حصىلها غلى إمذاداث كافيت مً السمك ألغشاض حغزًت سكانها أو
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حزء مً سكانها ،غلى اسخغالل املىاسد الحيت للمىاػم الاكخصادًت الخالصت لذول أخشي واكػت في هفس
املىؼلت دون إلاكليميت أو إلاكليميت ،وكزلك الذول الساحليت التي ال حسخؼيؼ ادغاء مىاػم اكخصادًت
خاصت بها".
ب -/إكشاس اجفاكيت كاهىن البحاس  2:93لحم الذول غير الساحليت والذول املخظشسة حغشافيا املشاسكت في
املىاسد الحيت للمىؼلت الاكخصادًت الخالصت;
طازث اإلافاوغاث خىٌ خم مشازهت الدوٌ يحر الظاخلُت والدوٌ اإلاخػسزة حًسافُا زالٌ اإلاؤجمس
الثالث للاهىن البداز ،بمساخل ؾىٍلت وحد ضهبت (ب )1/اهتهذ إلى إكساز اجفاكُت كاهىن البداز  ،1982لحم هره
اإلاجمىنت باإلاشازهت في الثرواث الحُت للمىؿلت الاكخطادًت الخالطت ،لىً بػىابـ مهُىت (ب.)2/
ب -2/سير املفاوطاث حىل حم املشاسكت خالل املؤجمش الثالث للاهىن البحاس;
ؾالبذ الدوٌ يحر الظاخلُت والدوٌ اإلاخػسزة حًسافُا زالٌ اإلاؤجمس الثالث للاهىن البداز ،بإن ًيىن
لها هطِب نادٌ مً اإلاىازد الحُت في اإلاىاؾم الاكخطادًت اإلاجاوزة لها ،ومً ؤحل ذلً نلدث هره اإلاجمىنت
مؤجمسا في كمباال  -غم الدوٌ الىامُت منها فلـ  -بًسع جىخُد مىاكفها(،الىزُلت )Doc.A/CONF.62/23
كبل دوزة وازواض للمؤجمس الثالث طىت  ،1974التي جلدمذ فيها بمشسوم ًجظد خلها في اإلاشازهت في اطخىشاف
واطدثماز اإلاىازد الحُت ويحر الحُت ،للمىاؾم الىاكهت زازج البدس ؤلاكلُمي للدوٌ اإلاجاوزة نلى ؤطاض
اإلاظاواة(.الىزُلت .)Doc.A/CONF.62/C.2/L.39
واطخمسث مداوالث هره الدوٌ زالٌ دوزاث اإلاؤجمس الثالثت(،الساوي ،ص )144
والسابهت(،خمىد ،2008،ص  )306التي ضدز فيها الىظ اإلاىخد يحر السطمي للخفاوع والىظ اإلاىخد اإلاىلذ نلى
الخىالي ،واللران حاءا مسُبان آلماٌ هره الدوٌ ،خُث حهال مشازهت الدوٌ يحر الظاخلُت والدوٌ اإلاخػسزة نلى
ؤطاض مىطف بدال مً ؤن جيىن نلى ؤطاض اإلاظاواة ،وجيىن هره اإلاشازهت في اإلاىاؾم الاكخطادًت اإلاالضلت
بدال مً اإلاجاوزة(.ألاشهل ،1981 ،ص .)233
زالٌ مىاكشاث الدوزة الخامظت نازغذ الدوٌ الظاخلُت اطخهماٌ حهبحر خم وىهه ًخهازع مو
خلىكها الظُادًت ،هما ؾالبذ بدطس اإلاشازهت نلى خالت وحىد الفابؼ مً اإلاىازد الحُت ،وباإلالابل نازغذ
الدوٌ يحر الظاخلُت والدوٌ اإلاخػسزة حًسافُا ذلً بشدة ،وىن ؤن زبـ خم اإلاشازهت بالفابؼ ًؤدي في بهؼ
الحاالث إلى اللػاء نلى هرا الحم ،هما ؾالبذ بهدم الخمُحز بحن الدوٌ يحر الظاخلُت واإلاخػسزة حًسافُا
الىامُت منها واإلاخلدمت نىد ممازطت خم اإلاشازهت(.خمىد ،2008 ،ص )308
بالسيم مً مداولت  Nandanإال ؤن الىظ ضدز مخمظيا بخهبحر الحم في اإلاشازهت ،نلى ؤال حشمل
اإلاشازهت في هره الحالت الدوٌ اإلاخلدمت في الىمى ،وخطس خم اإلاشازهت باليظبت لهره ألازحرة في الفابؼ مً
اإلاىازد الحُت للدوٌ الظاخلُت اإلاخلدمت في الىمى(.الًىُمي ،1998 ،ص .)209
ضدز الىظ اإلاسهب يحر السطمي زالٌ الدوزة الثالثت مخىافلا مو هظ  ،Nandanمً زالٌ اإلاادجان
 61و  62اللخان جػمىذ ؤخياما جخهلم بدم اإلاشازهت ،مو إغافت حدًدة جػمىتها اإلاادة  71التي ؤنفذ الدوٌ
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الظاخلُت ،التي ًيىن اكخطادها مهخمدا بطىزة شبه ولُت نلى اطخًالٌ اإلاىازد الحُت إلاىؿلتها الاكخطادًت
الخالطت ،مً مشازهت الدوٌ يحر الظاخلُت والدوٌ اإلاخػسزة حًسافُا(.الساوي ،1989 ،ص .)129
وهدُجت الطخمساز الخالفاث زالٌ الدوزجان الظابهت والثامىت ،ؤدي ذلً بمجمىنت  Nandanإلى
إدزاٌ بهؼ الخهدًالث نلى هظ اإلاادة  ،02/62خُث حهلذ مشازهت الدوٌ يحر الظاخلُت واإلاخػسزة حًسافُا،
نلى ؤطاض جفػُلي دون اطخسدام ولمت ألافػلُت ؤو ألاولىٍت ،وإشاء زىف الدوٌ الظاخلُت واإلاخػسزة حًسافُا
مً خسمانها خم اإلاشازهت ،ؤوحب الىظ نلى الدوٌ الظاخلُت اجساذ الخدابحر اإلاىاطبت ،للظماح للدوٌ الىامُت
يحر الظاخلُت واإلاخػسزة حًسافُا باطخًالٌ اإلاىازد الحُت في مىاؾلها الاكخطادًت ،وكد جإزسث الخىلُداث الخالُت
للىظ اإلاسهب ومً بهده مشسوم الاجفاكُت بهرا الىظ مو بهؼ الخهدًالث ،جػمىتها اإلاادجان  69و 70مً
مشسوم الاجفاكُت والاجفاكُت فُما بهد(.خمىد ،2008 ،ص ص )310 – 309
ب -3/طىابؽ املشاسكت وفم اجفاكيت كاهىن البحاس ;2:93
جػمىذ اإلاادجان  69و  70مً اجفاكُت كاهىن البداز  1982مىغىم خم مشازهت الدوٌ يحر الظاخلُت
والدوٌ اإلاخػسزة حًسافُا نلى الخىالي ،خُث ًخؿابم هران الىطان جؿابلا وامال باطخثىاء اإلاادة  02/70التي
ؤوزدث حهسٍفا للدوٌ اإلاخػسزة حًسافُا الظابم شسخه(،لهمامسي ،2010 ،ص  )165لرلً طىف هىزد ألاخيام
اإلاخهللت بهاجحن اإلاادجحن مها:
* وغهذ اإلاادجان  69و 70مً الجصء الخامع مً اجفاكُت كاهىن البداز  ،1982اإلابدؤ الهام فُما ًخهلم بدم
الدوٌ يحر الظاخلُت واإلاخػسزة حًسافُا في اإلاشازهت في الثرواث الحُت للمىاؾم الاكخطادًت للدوٌ اإلاجاوزة،
بىطهما نلى ؤن جيىن اإلاشازهت نلى ؤطاض مىطف في اطخًالٌ حصء مىاطب مً فابؼ اإلاىازد الحُت للمىاؾم
الاكخطادًت للدوٌ الظاخلُت ،الىاكهت في هفع اإلاىؿلت دون ؤلاكلُمُت ؤو ؤلاكلُمُت ،مو مساناة ما ًخطل برلً
مً الكسوف الاكخطادًت والجًسافُت لجمُو الدوٌ اإلاهىُت(.اإلاادجحن  69و  70مً اجفاكُت .)1982
* خددث اإلاادجان في مسخلف فلساتهما غىابـ هره اإلاشازهت وهُفُت جدلُلها مً الىاخُت الهملُت ،خُث كسزث
ؤن جددد الدوٌ اإلاهىُت ؤخيام وضىز وجفاضُل هره اإلاشازهت نً ؾسٍم اجفاكُاث زىابُت دون إكلُمُت ؤو
إكلُمُت ،نلى ؤن جإزر في الانخباز ألامىز الخالُت(:ؤفىسًٍ ،2014 ،ص .)113
* ججىب إخدار آزاز غازة باإلاجخمهاث التي حهِش نلى ضُد الظمً ؤو ضىانخه.
* مدي خلها في اطخًالٌ اإلاىازد الحُت للمىاؾم الاكخطادًت الخاضت للدوٌ الظاخلُت ألازسي ،اإلاىطىص نليها
في الاجفاكُاث الثىابُت ؤو ؤلاكلُمُت ؤو دون ؤلاكلُمُت.
* مدي مشازهت الدوٌ ألازسي يحر الظاخلُت واإلاخػسزة حًسافُا في اطخًالٌ جلً اإلاىازد في اإلاىؿلت الاكخطادًت
للدوٌ الظاخلُت ألازسي ،وما ًترجب نلى ذلً مً خاحت إلى جدمُل ؤًت دولت طاخلُت وخدها ؤو جدمُل حصء منها
نبئا زاضا(.مدُى ،1984 ،ص )97
* الحاحاث الخًروٍت لظيان ول مً الدوٌ اإلاهىُت.
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إذا وان بملدوز الدولت الظاخلُت ؤن ججني وامل همُت الطُد اإلاظمىح بها مً اإلاىازد الحُت إلاىؿلتها
الاكخطادًت الخالطت ،فال ٌظخفُد مً الدوٌ الًحر الظاخلُت والدوٌ اإلاخػسزة حًسافُا إال الدوٌ الىامُت في
اطخًالٌ اإلاىازد الحُت ،وذلً نً ؾسٍم ما جبرمه الدولت الظاخلُت مو هره الدوٌ مً اجفاكاث دولُت(.شهاب،
 ،1975ص .)97
ال ًدم للدوٌ يحر الظاخلُت ؤو اإلاخػسزة حًسافُا اإلاخلدمت الىمى اإلاشازهت ،في اطخًالٌ اإلاىازد الحُت
إال في اإلاىاؾم الاكخطادًت الخالطت للدوٌ الظاخلُت اإلاخلدمت الىمى ،الىاكهت في هفع اإلاىؿلت دون ؤلاكلُمُت ؤو
ؤلاكلُمُت  -وبرلً فسكذ الاجفاكُت بحن الدوٌ اإلاخلدمت والىامُت  -نلى ؤن ًىغو في الانخباز مدي مساناة الدولت
الظاخلُت في إجاختها لدوٌ ؤزسي ،الىضىٌ إلى اإلاىازد الحُت إلاىؿلتها الاكخطادًت الخالطت الحاحت إلى ؤلاكالٌ إلى
ؤدوى خد ،مً آلازاز الػازة باإلاجخمهاث اإلاخهاٌشت في ضُد ألاطمان ،ومً الازخالٌ الاكخطادي للدوٌ التي انخاد
مىاؾىىها الطُد في اإلاىؿلت(.حىادي ،2011 ،ص .)49
ؤحاشث اجفاكُت كاهىن البداز  1982للدولت الظاخلُت الحم في مىذ الدوٌ يحر الظاخلُت ؤو اإلاخػسزة
حًسافُا ،الىاكهت في هفع اإلاىؿلت دون ؤلاكلُمُت ؤو ؤلاكلُمُت خلىكا مدظاوٍت ؤو جفػُلُت ،الطخًالٌ اإلاىازد
الحُت في مىؿلتها الاكخطادًت الخالطت(.الؿاةي ،1989 ،ص .)366
جػمىذ اإلاادجحن  71و 72اطخثىاء وكُد نلى الخىالي نلى جؿبُم اإلاادجحن  69و 70مً اجفاكُت كاهىن
البداز  ،1982خُث اطدبهدث اإلاادة  71مً هظ الاجفاكُت جؿبُم اإلاادجحن  69و ،70في خالت الدولت التي ٌهخمد
اكخطادها انخماد ولُا نلى اطخًالٌ اإلاىازد الحُت إلاىؿلتها الاكخطادًت الخالطت ،وهرا مً ؤحل خماًت بهؼ
الدوٌ التي ٌهخمد اكخطادها نلى ضُد الظمً.) LARABA, 1985. P 57.(.
هما جػمىذ اإلاادة  72مً اجفاكُت كاهىن البداز  ،1982الىظ نلى ؤن الحلىق اإلامىىخت للدوٌ يحر
الظاخلُت والدوٌ اإلاخػسزة حًسافُا ،الطخًالٌ اإلاىازد الحُت ال ًمىً جدىٍلها للدوٌ الًحر بؿسٍلت مباشسة ؤو يحر
مباشسة ،ؤو لسناًاهم نً ؾسٍم ؤلاًجاز ؤو الامخُاش ؤو بئوشاء مشسوناث مشترهت ،ؤو ؤي وطُلت ؤزسي ًيىن لها
مثل هرا ألازس ما لم جىافم نليها الدولت اإلاهىُت ،يحر ؤن هرا ال ًدىٌ دون خطىٌ الدولت اإلاهىُت نلى مظانداث
مالُت وفىُت مً دولت زالثت ،ؤو مىكمت دولُت الطخًالٌ اإلاىازد الحُت وفلا للمادجحن  69و 70مً الاجفاكُت(،نبد
الًفاز هجم ،2006 ،ص  )101بشسؽ ؤال جخػمً هره اإلاظانداث ما ًفُد الخطسف في خم الاطخًالٌ وفلا ألخد
الخطسفاث الظابلت ،وكد فىغذ الدولت الظاخلُت في إلًاء مثل هره الخطسفاث بإزس زحعيLUCCHINI. et (.
.)VOELKEL, 1996, p 494

خاج ــمت;
كامذ اإلاىؿلت الاكخطادًت الخالطت في البداًت نلى فىسة بظُؿت ،وهي خم الدوٌ الظاخلُت في
إوشاء مىؿلت ضُد طاخلُت حظخفُد مً زاللها باطخًالٌ مىازدها الحُت ،ولىً حاء هرا اإلافهىم في اجفاكُت
كاهىن البداز  1982مًاًسا لفىسة إوشائها ،خُث قهسث ندة حهاث جدزلذ في وغو الىكام اللاهىوي لهره
اإلاىؿلت البدسٍت الجدًدة والري لم ًلم نلى كىاند كاهىهُت مدزوطت طابلا بلدز ما طاهمذ طُاطت الخىفُم
بحن اإلاطالح اإلاخهازغت في إكامخه.
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فبـهدف إزغاء الدوٌ الظاخلُت الىامُت مىدذ لها اجفاكُت كاهىن البداز  1982خلىق طُادًت في
هره اإلاىؿلت ،جخمثل في اطخىشاف واطخًالٌ اإلاىازد الؿبُهُت الحُت منها ويحر الحُت وخفكها وإدازتها باإلغافت
إلى بهؼ الحلىق ألازسي جخهلم باالطخىشاف والاطخًالٌ الاكخطادًحن لهره اإلاىؿلت هئهخاج الؿاكت مً اإلاُاه
والخُازاث والسٍاح ،بالسيم مً ندم إًساد ؤخيام جفطُلُت لخىكُم هرا اليشاؽ في اخيام اجفاكُت كاهىن البداز
 ،1982هما مىدذ اجفاكُت كاهىن البداز للدولت الظاخلُت والًت فُما ًخهلم بئكامت واطخهماٌ الجصز
الاضؿىانُت واإلايشأث والترهُباث ،وهرا البدث الهلمي البدسي وهرا خماًت البِئت البدسٍت والحفاف نليها ،وهي
خلىق ال ٌظهىا ذهسها بالخفطُل في هرا اإلالاٌ ألهىا خطسها دزاطدىا في مجاٌ اطخًالٌ اإلاىازد الحُت للمىؿلت
الاكخطادًت الخالطت.
وفي طبُل إزغاء اإلاطالح اإلاخهازغت دابما طمذ جىخل الدوٌ يحر الظاخلُت والدوٌ اإلاخػسزة
حًسافُا ،وخطىلها نلى بهؼ الامخُاشاث في إؾاز اطخًالٌ اإلاىازد الحُت لهره اإلاىؿم ،خلىق ؤكل ما ًلاٌ ننها
ؤنها ًىخىفها الًمىع زاضت وؤن ممازطتها جبلى في ول ألاخىاٌ زاغهت للظلؿت الخلدًسٍت للدولت الظاخلُت،
وختى وإن ؤكستها هره ألازحرة جيىن في إؾاز جسجِباث إكلُمُت ؤو دون إكلُمُت ،فما هي هره الترجِباث وما هي
غىابؿها ،هرا ندا نً الطهىبت في جددًد الدوٌ اإلاخػسزة حًسافُا ،والتي حظاوث خلىكها مو مجمىنت الدوٌ
يحر الظاخلُت في خحن وان ًخؿلب ألامس الخمُحز بُنها.
مً هرا اإلاىؿلم وبظبب هره الثًساث هلترح إنادة الىكس في مشازهت الدوٌ اإلاخػسزة حًسافُا،
والدوٌ يحر الظاخلُت في مىازد اإلاىؿلت الاكخطادًت الخالطت ،ومً ذلً الخمُحز بُنها زاضت وؤن الدوٌ اإلاخػسزة
حًسافُا هي في ألاضل دوٌ طاخلُت ،بطىزة جدلم ؤهثر ندالت وإهطاف بحن حمُو الدوٌ زاضت في قل
اإلاظاخلت الىبحرة لهره اإلاىؿلت واإلالخؿهت ؤضال مً ؤنالي البداز.
كائمت املشاحؼ;
أ/املشاحؼ باللغت الػشبيت;
 -2الكخب;
 -1أفكشيً محسً )3125(،اللاهىن الدولي للبداز ،داز النهػت الهسبُت ،اللاهسة.
 -2حمىد محمذ الحاج )3119(،اللاهىن الدولي للبداز ،داز الثلافت ،نمان.
 -3الشاوي حابش إبشاهيم )2:9:(،اللاهىن الدولي للبداز وفلا الجفاكُت كاهىن البداز لظىت  1982مو دزاطت نً الخلُج
الهسبي ،اإلاىخبت الىؾىُت ،بًداد.
 -4ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ" )2:9:(،الىغو اللاهىوي للمىؿلت الاكخطادًت الخالطت ،كاهىن البداز الجدًد واإلاطالح الهسبُت" ،اإلاىكمت
الهسبُت للتربُت والثلافت والهلىم ،جىوع.
 -5الؼائي غادل أحمذ " )2:9:(،خم الدوٌ اإلاخػسزة حًسافُا في اطخًالٌ اإلاىؿلت الاكخطادًت الخالطت" ،كاهىن البداز
الجدًد واإلاطالح الهسبُت ،اإلاىكمت الهسبُت للتربُت والثلافت والهلىم ،جىوع.
 -6الػىاوي إبشاهيم محمذ )2:96(،كاهىن البداز ،اإلابادا الهامت  -اإلاالخت البدسٍت  -الطُد البدسي ،الجصء ألاوٌ ،داز
الفىس الهسبي ،اللاهسة.
 -7غامش صالح الذًً )3111(،اللاهىن الدولي للبداز ،دزاطت ألهم ؤخيام اجفاكُت ألامم اإلاخددة للاهىن البداز لهام ،1982
الؿبهت الثاهُت ،داز النهػت الهسبُت ،اللاهسة.
 -8غبذ الغفاس هجم غبذ املػز )3117(،الاججاهاث الحدًثت في اللاهىن الدولي الجدًد للبداز ،داز النهػت الهسبُت ،اللاهسة.
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 -9الغىيمي محمذ ػلػت )2::9(،اللاهىن الدولي للبداز في ؤبهاده الجدًدة ،ميشإة اإلاهازف ،ؤلاطىىدزٍت.
 -10الهىاسي غبذ هللا محمذ )311:(،مشىالث الطُد في ؤنالي البداز (دزاطت في غىء اجفاكُت ألامم اإلاخددة للاهىن البداز
لظىت  1982والاجفاكُاث الدولُت ذاث الطلت بًسع وغو جىكُم كاهىوي للطُد في ؤنالي البداز) ،داز الجامهت الجدًدة،
ؤلاطىىدزٍت.
 -3الشسائل واملزكشاث الجامػيت;
2
 - /3الشسائل الجامػيت;
 -1سفػت غبذ املجيذ محمذ )2:93(،اإلاىؿلت الاكخطادًت في البداز ،زطالت دهخىزاه ،ولُت الحلىق ،حامهت اللاهسة.
 -2لػمامشي غصاد )3126(،ألاخيام الخىفُلُت الجفاكُت ألامم اإلاخددة للاهىن البداز لظىت  ،1982زطالت لىُل شهادة
دهخىزاه في الهلىم ،جسطظ كاهىن ،ولُت الحلىق والهلىم الظُاطُت ،حامهت مىلىد مهمسي ،جحزي وشو.
3
 - /3املزكشاث الجامػيت;
 -1حىادي سفيان )3122(،اجفاكُت  1982للاهىن البداز وممازطت الدوٌ ،دزاطت الطُد في اإلاىؿلت الاكخطادًت الخالطت،
مرهسة ماحظخحر في اللاهىن ،جسطظ اللاهىن الدولي والهالكاث الدولُت ،ولُت الحلىق ،حامهت الجصابس.
 -4امللاالث الػلميت;
 -1لاشػل غبذ هللا " )2:92(،الدوٌ الحبِظت ومؤجمس ألامم اإلاخددة الثالث للاهىن البداز " ،مجلت الحلىق والشسَهت،
ولُت الحلىق والشسَهت ،حامهت اليىٍذ ،الهدد  ،01الظىت الخامظت ،فُفسي.
 -2دحماوي ميلىد " )2:97(،اإلاىؿلت الاكخطادًت الخالطت وإنادة الخىشَو الهادٌ للثروة الظمىُت " ،اإلاجلت الجصابسٍت
للهلىم اللاهىهُت الاكخطادًت والظُاطُت ،الهدد  03و .04
 -3شهاب مفيذ " )2:86(،جلسٍس نً ؤنماٌ الدوزة الثالثت إلاؤجمس ألامم اإلاخددة الثالث للاهىن البداز اإلاىهلدة في حىُف في
الفترة مً  17مازض إلى  10ماي  ،" 1975اإلاجلت اإلاطسٍت لللاهىن الدولي ،اإلاجلد .31
ن
 -4ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ " )2:87(،جلسٍس نً ؤنماٌ الدولت الظادطت للجىت الخبراء الهسب للاهى البداز اإلاىهلدة في هُىٍىزن في الفترة
مً  02ؤوث إلى  17طبخمبر  ،" 1976اإلاجلت اإلاطسٍت لللاهىن الدولي ،اإلاجلد .32
ن
 -5الػىاوي إبشاهيم محمذ" )2:86(،اإلاىؿلت الاكخطادًت البدسٍت الخالطت" ،اإلاجلت اإلاطسٍت لللاهى الدولي ،الجمهُت
اإلاطسٍت لللاهىن الدولي ،اإلاجلد .31
ن
 -6لػمامشي غصاد" )3121(،الحدود البدسٍت في قل اجفاكُت ألامم اإلاخددة للاهى البداز لظىت  ،"1982اإلاجلت الىلدًت
لللاهىن والهلىم الظُاطُت ،الهدد .02
ن
ٌ
 -7محيى أحمذ " )2:95(،مشازهت الدو في إنداد اللاهى الجدًد للبداز " ،اإلاجلت الجصابسٍت للهلىم اللاهىهُت الاكخطادًت
والظُاطُت ،الهدد .01
 -5املذاخالث;
 -1شياغ صذًم ،جسحمت  " )2:97(، AV. Low،اإلافاهُم اإلاخًحرة لحلىق اإلالىُت في اللاهىن الدولي للبداز" ،مدازلت ؤللُذ
في اإلالخلى الدولي خىٌ كاهىن البداز ومطالح الدوٌ الىامُت ،مههد الهلىم اللاهىهُت وؤلادازٍت ،حامهت جحزي وشو ،مً  24إلى
 26مازض.
 -6الىصىص اللاهىهيت;
 -1مسطىم زباس ي زكم  53/96اإلاؤزر في  22حاهفي  ،1996مخػمً الخطدًم نلى اجفاكُت ألامم اإلاخددة للاهىن البداز
لظىت  ،1982الجسٍدة السطمُت ندد  ،06ضادز في  24حاهفي 1996.
 -7الىثائم;
 -1مىحص ألاخيام والفخاوي وألاوامس الطادزة نً مدىمت الهدٌ الدولُت ( ،)1991 – 1948ميشىزاث ألامم اإلاخددة لظىت
( ،1992كػُت حهُحن الحدود البدسٍت في زلُج محن)( ،ص ص  ،)186 – 173في اإلاىكوhttp://.icj-cij.org :
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 ميشىزاث ألامم اإلاخددة لظىت،)1996 – 1992(  مىحص ألاخيام والفخاوي وألاوامس الطادزة نً مدىمت الهدٌ الدولُت-2
http://.icj-cij.org: في اإلاىكو،)69 – 60  (ص ص،) (كػُت حهُحن الحدود البدسٍت بحن يسٍىالهد و ًان ماًحن،1998
Doc.A/CONF.62/23 : الىزُلت زكم،1974  مازض22  و20  مؤجمس همباال ناضمت ؤويىدا بحن-3
Doc.A/CONF.62/C.2/L.39 : الىزُلت زكم،1974  ؤوث29  حىان و20  مؤجمس وازواض ناضمت فجزوٍال بحن-4
Doc.A/CONF.62/C.2/L.35 : الىزُلت زكم، مشسوم هاًتي وحاماًيا زالٌ اإلاؤجمس الثالث للاهىن البداز-5
Doc.A/CONF.62/C.2/L.47 : الىزُلت زكم، مشسوم اإلاىاد الري جلدمذ به الىالًاث اإلاخددة ألامسٍىُت-6
; املشاحؼ باللغت لاحىبيت-ب
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