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  مفهوم السيادة البحرية
 ١٩٨٢دراسة قانونية في إطار اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام 

  والتشريعات الجزائرية ذات الصلة
  
  

  وليةمذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي والعالقات الد
  

  : تحت إشراف             :إعداد الطالب 
  عمار عنانالدكتور              عبد اŶ سعود

  
  
  

  أعضاء لجنة المناقشة المتكونة من األساتذة
  رئيسا        عبد العزيز قادري: الدكتور 
  مقررا          عـمـار عـنان: الدكتور 
  عضوا          عـلـي مـراح: الدكتور 

  
  

  ٢٠٠٢-٢٠٠١السنة الجامعية 



  
 

 

 سم اŶ الرحمن الرحيمب
 
 

  ١٢قال تعالى في سورة الجاثية اآلية 
اهللا الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم (

 ) تشكرون
 

 ٣٢قال تعالى في سورة إبراهيم اآلية 
  
 ) وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره  وسخر لكم األنهار(
 

 .١٤ة النحل اآلية وقال تعالى في سور
 ) وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا( 
 

 .٢٢وقال تعالى في سورة الرحمن اآلية 
 ) يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان (
 

لقد لخص اهللا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في اآليات السابقة أهمية 
لتجارة وصلة البحار كمصدر للرزق ووسيلة لنقل الحضارات البشرية أو ا

 .لإلخاء والتعاون بين شعوب العالم
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

 بـسـم الـلـه الـرحـمـن الـرحـيـم
 

 اإلهــــــــــــــداء
 

 .إلى روح والدي الكريمين اللذين علماني أروع دروس الحب والتضحية
 

 .إلى زوجتي الكريمة وأبنائي األعزاء
 .إلى اخوتي وأخواتي

 منهم زمالء الدراسةإلى جميع األصدقاء خاصة 
 .إلى أساتذتي األفاضل

 
أقدم هذا العمل راجيا من اهللا أن يجعله دعما للباحثين في مجال قانون 

 .البحار وأن يكون إضافة جديدة في هذا اإلطار
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 

 شــــــكــــــــــــــــــر
 
 

يطيب لي أن أرفع أسمى عبارات الشكر والتقدير والعرفان إلى كل 
جه إلي النصح ومد إلي يد المساعدة وشجعني على إنجاز هذا من و

عضاء لجنة المناقشة و آل العمل الذي أتمنى أن ينال رضى أ
المتخصصين في مجال قانون البحار بصفة خاصة والضالعين في القانون 

، وجميع من ساعدني على طبع هذه الرسالة وتنقيحها الدولي بصفة عامة
 .المتعلقة بموضوع الرسالةوجمع الكثير من المراجع 

 
 

 .فجزى اهللا الجميع عني كل خير
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 قـائـمـة المـخـتـصـرات
 
 

 ١٩٤٥م أ م       ميثاق األمم المتحدة -
 م ق م ع د   أحكام وقرارات محكمة العدل الدولية -

 ١٩٥٨م جنيف .أ.أ   ١٩٥٨اتفاقيات األمم المتحدة جنيف لعام  -

 ١٩٨٢ب .ق.م.أ.أ   ١٩٨٢حدة لقانون البحار اتفاقية األمم المت -

 ٧٦/٨٦م و     ١٩٧٦/١٩٨٦الميثاق الوطني  -

 ٩٦ و٨٩، ٧٦دستور   ١٩٩٦ و٨٩-٧٦الدستور الجزائري  -

 ٧٦ب .ق     ١٩٧٦القانون البحري  -

 ١٩٩٨م .ب.ق    ١٩٩٨القانون البحري معدل  -

 م الهاي.د.م  مجموعة دروس معهد الهاي للقانون الدولي -

 إ.م. ت     شترك لإلنسانيةتراث المال -
 د.ع.م      محكمة العدل الدولية -
 د.ق.ل      لجنة القانون الدولي -
 س.إ.ق.ع.ح.م  المجلة الجزائرية للعلوم القانونية واإلدارية -
 د.ق.م.م    المجلة المصرية للقانون الدولي -
 ق.د.م     مجلة الدراسات القانونية  -

 
 
  
 
 
 
 



  
 

     
 عليم العالي والبحث العلميوزارة الت

 
 جامعة اجلزائر

  احلقوق ابن عكنونكلية
 
 
 

 مفهوم السيادة البحرية

  والتشريعات الجزائرية ذات الصلة١٩٨٢دراسة قانونية في إطار اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام 

 
 ةمذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي والعالقات الدولي

 
 : تحت إشراف       :إعداد الطالب 
 عمار عنانالدكتور        عبد اŶ سعود

 
 أعضاء لجنة المناقشة المتكونة من األساتذة

 رئيسا    عبد العزيز قادري: الدكتور 
 مقررا     عـمـار عـنان: الدكتور 
 عضوا     عـلـي مـراح: الدكتور 

 ٢٠٠٢-٢٠٠١السنة الجامعية 

ملـخـص مـذكــرة



 ١

 تـمـهـيـد 
  

إن القانون الدولي العام يشهد حركة متصاعدة تسعى إلى أن يتوافق القانون مع 
حقائق العصر التي فرضتها الوقائع والعالقات الدولية الجديدة، ومن ثمة فقد استهدفت 
االتفاقيات الدولية وضع التنظيم القانوني الدولي لتغطية الكثير من الجوانب التي تنظم 

 .دولي المعاصرالمجتمع ال
هذا ومازالت فكرة السيادة تلعب دورا هاما باعتبارها أهم خصيصة تميز  

 .الدول من غيرها في المجتمعات السياسية األخرى
والسيادة تعني والية الدولة في حدود إقليمها والية مطلقة وانفرادية على جميع  

 ).الوالية الوطنية(األشخاص واألمالك 
دى الركائز والدعائم األساسية في القانون الدولي العام ومبدأ السيادة هو إح 

 تحقيقه من أجل  إلى القانون الدوليهدفبحيث يمكن القول أنه المبدأ األساسي الذي ي
 .المحافظة على سيادة واستقالل كل دولة

وعلى هذا األساس سأتعرض في هذا الموضوع إلى السيادة البحرية في  
لى أساس اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام  عالقانون الدولي بصفة عامة

، والسيادة البحرية الجزائرية بصفة خاصة وهذا ما يؤدي بالطبع إلى طرح ١٩٨٢
  :األسئلة التاليةاإلشكالية التي تتمثل في 

 من الناحية التاريخية ه ما هو مفهوم السيادة في القانون الدولي وتطور-١ 
  المتحدة أو في مجال البحار ؟سواء في إطار ميثاق األمم

 إن القانون الدولي للبحار والدور الذي لعبه من خالل المراحل التي مر -٢ 
... بها والعوامل التي أثرت  فيه مما جعله يتطور ويتجدد من مرحلة إلى أخرى 

تجعلني أطرح تساؤالت تتعلق بتقنين القانون الدولي للبحار ومبدأ السيادة في إطار 
 البحار تكتسيهاالقانون الدولي للبحار وتطور هذا القانون نظرا لألهمية التي اتفاقية 



 ٢

نتيجة التقدم التكنولوجي والعلمي واالقتصادي للدول سواء على المستوى اإلقليمي أو 
 .الدولي

 
 في مجال الشؤون البحرية  متضررة جغرافيا دولة هامةتعتبر إن الجزائر -٣ 

لمتوسط إال أن ممارستها في إطار الشؤون البحرية بالنسبة لدول البحر األبيض ا
وخاصة وضع مناطق بحرية وظيفية يظهر لنا غامضا وغير واضح خاصة أنها لم 
تنشئ منطقة اقتصادية خالصة بل اقتصرت على النص على إنشاء منطقة صيد 

 .محفوظة
 

 لماذا نجد الغموض في ممارسة الجزائر لشؤونها البحرية خاصة منها تلك -٤ 
التي تتصف بالطابع الدولي ونقصد بذلك السيادة في مجال القانون الدولي وبعبارة 

 .أوضح السيادة البحرية
 

 وعليه فإنه في هذا الصدد يتعين تحديد مجال البحر في الجزائر وفق 
 والدولية، ثم مناقشة النظام القانوني لهذه السيادة في صورة التشريعات الداخلية

لي في شتى المجاالت االقتصادية والعلمية والتكنولوجية تتماشى والتطور الدو
 .المفروضة على الدول

ولإلجابة على هذه اإلشكالية تم وضع خطة تتسق مع الموضوع محل البحث  
 :والمتمثلة في اآلتي 

 
 
 
 
 



 ٣

  الـبـحـــثخــطــــة
 الموضوعأهمية 

 مفهوم السيادة في القانون الدولي :  األولالفصل* 
 .مبدأ السيادةفكرة  :  األولالمبحث -

 .تعريف السيادة :  األولالمطلب 
 .صفات السيادة :  الثانيالمطلب 
 .مظاهر السيادة :  الثالثالمطلب 
 .السيادةصفات السلطة التي تمارس  :  الرابعالمطلب 

 ..السيادة في إطار ميثاق األمم المتحدة : الثانيالمبحث -
    والمفاهيم السيادة الحديثة لمبدأ واالتجاهاتات التطور :  الثالثالمبحث -

 .المنبثقة عنه والمبادئ           
 .السيادةالتطورات الحديثة لمبدأ  :  األولالمطلب
      والمبادئ المفاهيمفيما يتعلق ببعض  الحديثة االتجاهات :  الثانيالمطلب

 . مبدأ السيادةعنالمنبثقة     
 .ة اإلقليميةالسياد :  الثانيالفصل* 
 .مراحل تقنين قواعد البحار :  األولالمبحث -

 . األممعصبةتقنين قواعد البحار في إطار  :  األولالمطلب 
 . المتحدة هيئة األممإطارتقنين قواعد البحار في  :  الثانيالمطلب 

 . للبحارالدولي القانون اتفاقيةمبدأ السيادة في  : الثاني المبحث -
 .المالصقةالبحر اإلقليمي والمنطقة :  األول المطلب 
 .أعالي البحار :  الثانيالمطلب 
  .الخالصة االقتصاديةالمنطقة  :  الثالثالمطلب 
 .الجرف القاري :  الرابعالمطلب 
 .قاع أعالي البحار :  الخامسالمطلب 



 ٤

 . القانون الدولي للبحارالتي مر بهامراحل ال :  الثالثالمبحث -
 . الدولي للبحارالقانون التفاقيةمؤتمر الثالث ال :  األولالمطلب 
 . لالتفاقية المؤتمر الثالثانعقاد :  الثانيالمطلب 
 .االتفاقية بهاالمعطيات العامة التي تأثرت :  الثالث طلبمال 

 .السيادة البحرية الجزائرية :  الثالثالفصل* 
 .السيادة البحرية بمفهومها الواسع :  األولالمبحث -
 . البحريةبالشؤون الجزائر عن اهتماملمحة  :  الثانيالمبحث -

 .االستعمارالشؤون البحرية في الجزائر قبل  :  األولالمطلب  
 شؤون البحرية ال بالجزائرية الدولة اعتناءمدى  :  الثانيالمطلب 

 .االستقاللبعد                        
 .الجزائريتشريع تحديد المياه اإلقليمية وفقا لل :  الثالثالمبحث -

  . المياه اإلقليميةامتداد :  األولالمطلب 
  الذي يبدأ منه عرض البحرطرق تعيين خط األساس :  الثانيالمطلب 

 .    اإلقليمي
 .الجزائريةالنظام القانوني للمياه اإلقليمية  :  الرابعالمبحث -

 .الحربية األجنبية للسفن البريءتنظيم حق المرور  :  األولالمطلب 
 . اإلقليميةالمياه الموارد في واستغاللالصيد  :  الثانيالمطلب 

 .الجزائريةالنظام القانوني للسيادة البحرية  :  الرابعالفصل* 
 .الخالصة االقتصاديةالتكريس الدستوري للمنطقة  :  األولالمبحث -
 .التكريس الدستوري للجرف القاري :  الثانيالمبحث -

 ١٩٨٩ البحرية في دستور المواد :  األولالمطلب 
 ١٩٩٦المواد البحرية في دستور  :  الثانيالمطلب 
 . السياديةوالحقوقالسيادة  :  الثالثالمطلب 

  الخـاتــمـــة



 ٥

 وعـوضـية المـمـأه
 

كانت أهمية البحار والمحيطات من األمور التي انعقد حولها االتفاق منذ وقت  
ل واالنتقال، ثم بوصفها مصدرا من بعيد، وخاصة بوصفها سبيال من سبل االتصا

 .مصادر الرزق والغذاء
ع يدور بين الدول وفي الفقه الدولي منذ نهايات العصور الوسطى اكان الصر 

وبداية العصور الحديثة بين وجهتي نظر عندما حاولت بعض الدول ادعاء فرض 
البحار تقبل سيادتها على البحار في بداية نشأة القانون الدولي العام على أساس أن 

الحيازة مثلها في ذلك مثل األقاليم البرية، وعمد رؤساء الدول التي تدعي السيادة 
 .على البحار إلى تجنيد رجال القانون لديها لمعارضة مبدأ حرية البحار

 
ومن هنا نشأت في القانون الدولي مدرستان مختلفتان متعارضتان تدعو إحداها  

ادة وتدافع األخرى عن إبقاء البحار خاضعة إلى وجوب تحرير البحار من السي
 .للسيادة الوطنية

 
وما أن حل القرن الثامن عشر حتى كانت الغالبية من ثقات القانون الدولي  

تدعو إلى حرية البحار، وتميز بين ما يخضع منها لسيادة الدولة أو لرقابتها، وبين ما 
 ).١(هو بطبيعته عام مشترك بين الدول جميعا 

 
ل دولة من الدول الشاطئية مصلحة ذاتية واضحة في أن تخضع لسيادتها إن لك 

 واختصاصها أكبر مساحة ممكنة من البحار المجاورة لشواطئها مراعاة العتبارات 
 
 ١١ القاهرة ص ١٩٨٣صالح الدين عامر، القانون الدولي الجديد للبحار، دار النهضة العربية / د) ١(
 .١٣و
 



 ٦

صحية، ورغبة في االستئثار بثروات مثل هذه المساحات األمن العسكرية وال
وإمكانيات الصيد فيها والمالحة عبرها، كما أن للدول مجتمعة مصلحة مشتركة في 
استخدام واستغالل البحار كلها على قدم المساواة بما في ذلك المساحات المجاورة 

 .لكل منها
 

 لكل دولة على حدة وما  وقد ترتب عن هذا التناقض ما بين المصالح الذاتية 
تقتضيه من إخضاع  مساحات شاسعة من البحار لسيادة كل من الدول الشاطئية وبين 
المصالح المشتركة للدول المكونة للجماعة الدولية في مجموعها وما تستتبعه هذه 
المصالح من ضرورة إقامة النظام القانوني للبحار على أساس من الحرية يكفل لكل 

ها واستغاللها على قدم المساواة ومع االحترام المتبادل لمصالح كل الدول استخدام
 ).    ١(منها 

 
وقد نشأت بالتدرج منذ ذلك الوقت مجموعة من القواعد القانونية الدولية 
العرفية الخاصة بالبحار، وكانت هذه القواعد في البداية تميز بين قسمين من أقسام 

يادة الدولة الشاطئية وهو البحر اإلقليمي  تخضعه لس، قسم أولالبحار والمحيطات
والذي كان يأخذ حكم إقليم الدولة البري فيما يتعلق بحق الدولة عليه مع التسليم 

 وقسم ثانببعض القيود التي ترد على سلطة الدولة فوقه نظرا لطبيعته الخاصة، 
 .ها فيهوهو أعالي البحار ثم التسليم لجميع الدول بحريات معينة تستطيع أن تباشر

 

وقد أدت التطورات المتعاقبة إلى قيام الدول ببسط سلطانها على المزيد من 
 أجزاء البحار، فإلى جانب الزحف بامتداد البحر اإلقليمي من ثالثة أميال إلى ستة 

 
 

محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي العام، دار المطبوعات الجامعية اإلسكندرية . د) ١(
 .١٥٩الطبعة الثانية ص  ، ١٩٩٨



 ٧

ر ميال، نشأت أفكار جديدة تسمح للدول بمباشرة سلطانها على شأميال ثم إلى اثني ع
 التي تعني التسليم للدولة ZONE CONTIGUEما يعرف بالمنطقة المجاورة 

الساحلية بممارسة بعض السلطات على جزء من البحر العالي يجاور بحرها 
 PLATEAUنوني الستغالل ثروات الجرف القاري مي، وتبلور النظام القاياإلقل

CONTINENTAL) ١ .(  

ويرتبط هذا التطور أساسا بما أدى إليه التقدم العلمي من بروز األهمية 
االقتصادية الواضحة للثروات الهائلة الكامنة في مياه البحر وفي منطقة القاع، وبما 

ات من الدول الجديدة إلى ترتب من انتهاء الظاهرة االستعمارية من انضمام العشر
الجماعة الدولية وهي دول متخلفة من الناحيتين االقتصادية والعلمية ال تملك من 
المكنات التكنولوجية ما يمكنها من منافسة الدول المتقدمة في مجال االستغالل 

 ).٢(االقتصادي لثروات البحار 
      

 المتمثلة في اتفاقيةبحار و حول قانون ال١٩٥٨ونشير إلى أن اتفاقيات جنيف لسنة 
 واتفاقية الصيد أعالي البحار واتفاقية جاورةالمنطقة المو  اإلقليميجنيف الخاصة بالبحر

 الجرف القاري والبروتوكول واتفاقية ،صيانة موارد األحياء المائية بأعالي البحارو
للجانب  نينا تمثل تقكانتالتي ) ٣( بتسوية المنازعات بااللتزام الخاص االختياري

األعظم من قواعد القانون الدولي التقليدية الخاصة بالبحار وهي قواعد كانت تعبر 
أن يفسح المجال أمام عدد  في جملتها عن وجهة نظر الدول البحرية الكبرى دون
التعبير عن وجهة نظرها  كبير من الدول حديثة االستقالل لإلسهام في إقرارها أو

 توافق تلك القواعد مع مصالحها وخاصة االقتصادية إزاءها وخاصة فيما يتعلق بمدى
 .   منها

 
  .١٣ مرجع سابق ص،صالح الدين عامر. د) 1(

 .١٦٠محمد سامي عبد الحميد، مرجع سابق ص . د) 2(
 القانون الدولي العام ديوان مبادئمحمد بوسلطان أيضا الدكتور  في تفصيالت ذالك راجع )٣(

  .٢٢٣ ص ١٩٩٤المطبوعات الجامعية 



 ٨

إن المؤتمر الثالث لألمم المتحدة لقانون البحار قد تركز حول تطوير القانون  
الدولي التقليدي من خالل رغبة عارمة في صياغة قواعد جديدة تتوافق مع روح 
العصر وتستجيب لمتطلباته فإن مجموعة من العوامل والمقدمات قد أسهمت في 

د للبحار ورسمت اإلطار العام للمناخ إرساء تلك الرغبة تطلعا إلى قانون دولي جدي
االقتصادي والسياسي والقانوني والنفسي الذي عقد مؤتمر األمم المتحدة الثالث لقانون 
البحار في ظله إلى جانب المصالح الوطنية للدول وللمجموعات الجغرافية والتكتالت 

 ).١(التي شكلت مواقف الدول المختلفة خالل أعمال المؤتمر 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 .١٤ ص سابقمرجع،  صالح الدين عامر.د) ١(
 .٢١ ص ١٩٨٣ أنظر الدكتور إبراهيم محمد الدغمة، القانون الدولي الجديد للبحار دار النهضة -
 أنظر كذلك األستاذ علي مراح، تحديد المجاالت البحرية الوطنية وتطبيقاتها في القانون الدولي، م ح -

 .٩٦٤ص  ١٩٩٤ عام ٤ع ق أ س عدد 



 ٩

ظهور الدول الجديدة وبروز دول العالم الثالث على مسرح الحياة : ثانيا 
 ).المجتمع الدولي(الدولية 
 استقاللها على لالستعمار حصول عدد كبير من األقاليم التي كانت تخضع إن 

ثار بعيدة المدى على أ كان له واالستقاللوظهورها بمظهر الدول كاملة السيادة 
 بالنقد الشديد االستقاللالدولية حيث تعرضت هذه الدول حديثة مسرح العالقات 

لقواعد القانون الدولي التقليدي للبحار بوصف أنها قد صيغت تعبيرا عن إرادة عدد 
 وأنها ال تستجيب لمصالح الدول الحديثة العهد ، الكبرىاالستعماريةمن الدول 
وات الكامنة في قيعان البحار  التي خشيت أن تنهب تلك الدول الكبرى الثرباالستقالل

 ).١(والمحيطات في ظل مبدأ الحرية التقليدية ألعالي البحار 
 بالرغم من ١٩٥٨ األربع التي انتهى إليها مؤتمر جنيف االتفاقياتكما أن  

أهميتها إال أنها لم تتمكن من حل جميع قضايا البحار، ولم تكن تعبر عن وجهة نظر 
اني من الضائقة المالية وتتطلع إلى إحداث تطوير جذري ، التي تع)٢(الدول النامية 
 . العالمياالقتصاديعلى النظام 

 

 . دولي جديداقتصاديالتطلع إلى إقامة نظام : ثالثا 
 وطأة الفقر على كاهل الدول واشتدادإن ظاهرة تزايد غنى الدول المتقدمة  

منجزات العلم الحديث  والدول النامية على وجه العموم، ذلك أن االستقاللالحديثة 
يتها رخاء وتقدما وثراء في حين صوالتكنولوجيا قد أثمرت بالنسبة للدول التي تملك نا

 أسعار وانخفاض أسعار المواد المصنعة ارتفاعتفاقمت مشاكل الدول النامية بسبب 
 اقتصادي إقامة نظام عنوهو ما حفز الدول إلى البحث . المواد الزراعية واألولية

يد، يمكن التخفيف في إطاره من حدة هذه الفوارق والعمل على األخذ بيد عالمي جد
 . الحادة التي تواجههاواالجتماعية االقتصاديةالدول النامية لتجاوز الصعوبات 

 

 .٢٠ و١٩صالح الدين عامر، مرجع سابق ص . د) ١(
 الراوي، القانون جابر إبراهيم. ، وأيضا د٢١ و٢٠إبراهيم محمد الدغمة، مرجع سابق ص . د) ٢(

 .٥ دار النشر القاهرة ص١٩٨٩الدولي للبحار، جامعة بغداد 



 ١٠

 وعدم التوازن بين الدول الصناعية والدول النامية االختاللوالواضح أن  
 مما أدى باألمم المتحدة إلى ،بصفة عامة قد بلغ منتهاه وبات ينذر بأفدح األخطار

وعقدت الجمعية العامة لألمم . قفبذل جهود كبيرة في محاولة مواجهة هذا المو
المتحدة دورات خاصة لمناقشة هذا الموضوع وقد صدر في الدورة الخاصة السادسة 

إعالن بشان نظام  ١٩٧٤التي عقدت في أبريل ومايو للجمعية العامة لألمم المتحدة 
 دولي جديد، التي اقتصادي دولي جديد، وبرنامج عمل من أجل نظام اقتصادي

 بحيث يكفل ،انها ثروات البحار والمحيطات بكافة صورها وأشكالهاوضعت في حسب
 بها دون باالنفراد ال يسمح للدول المتقدمة لالستغالللهذه الثروات نظاما خاصا 

 ).1(سواها من الدول 
محاوالت الدول لبسط سلطانها اإلقليمي على مناطق جديدة في البحار : رابعا 
 .والمحيطات

 
ولي للبحار يعد ترجمة وانعكاسا لمصالح الدول البحرية التقليدية، إذا كان القانون الد

فإنه مع تزايد عدد الدول المستقلة وسعيها إلى المحافظة على مصالحها، فلقد طالبت، 
ونتيجة وهو ما تم بالفعل، بالمشاركة في تكوين قواعد القانون الدولي للبحار، 

بحار ومن يقولون بحريتها وذلك لتطور الصراع القائم بين من ينادون بالسيادة على ال
  قد استقر الموقففإنالمجتمع الدولي وتبعا لمصالح وحاجات الدول البحرية الكبرى، 

 لشاطئعلى التمييز بين أعالي البحار والبحر اإلقليمي المتمثل في حزام بحري محاذ 
لي البحار الدولة الساحلية الذي يعتبر جزءا من إقليمها ويخضع لسيادتها ويسود أعا

 .)٢ (مبدأ الحرية للجميع
 
 
 .٢٣ و٢٢، ٢١صالح الدين عامر، مرجع سابق الصفحات . د) 1(
. مصطفى سالمة حسين، القانون الدولي المعاصر، دار المطبوعات. محمد سعيد الدقاق ود. د) ٢(

 .٣٣٠ ص ١٩٩٧الجامعية اإلسكندرية 



 ١١

مجهوداتها للحصول على ومن ثم كان من الضروري أن تبذل الدول الساحلية  
 الموارد الحية وغير الحية في مناطقها الساحلية، واستغاللحقوق خالصة إلدارة 

وكان نتيجة ذلك ظهور مناطق بحرية وطنية جديدة كالجرف القاري والمنطقة 
 الخالصة في مواجهة أعالي البحار والمنطقة الدولية أو ما أصبح يعرف االقتصادية

ك لإلنسانية والذي يضع حدا إلطماع بعض الدول في بسط رسميا بالتراث المشتر
 ).١(سلطانها على المزيد من البحار 

 
 على االتفاق البحر اإلقليمي فإن اتساععلى الرغم من الخالف الذي ثار حول 

أال يتجاوز البحر اإلقليمي والمنطقة المجاورة اثني عشر ميال بحريا مع تعديل 
يقاس منها البحر اإلقليمي قد سمح للدول بمزيد من القواعد الخاصة بالخطوط التي 

التقدم وفرض سلطانها على مناطق جديدة في البحار، فإن السنوات التي أعقبت 
 جديدا اتجاها قد شهدت ١٩٦٠مؤتمر األمم المتحدة الثاني لقانون البحار في عام 

ارها رفعت به بعض الدول وخاصة في أمريكا الالتينية لواء الدعوة إلى مد بح
اإلقليمية إلى مسافات تصل إلى مائتي ميل بحري من شواطئها لبسط المزيد من 
السيطرة على أجزاء جديدة من البحار على نحو يتجاوز ما تقرر في مؤتمر األمم 
المتحدة الثاني لقانون البحار، وهذا كان عامال من أبرز العوامل التي كشفت عن 

الدولي القائمة في مجال البحار من أجل ضرورة إعادة النظر في قواعد القانون 
 المبالغ فيها من جانب بعض الدول، والوصول االدعاءاتالتوصل إلى تجاوز تلك 

إلى نوع من الحلول التوفيقية التي تكفل تحقيق التوازن بين المصالح الوطنية التي 
 ار تسعى تلك الدول إلى تحقيقها، وبين مبدأ وجوب المحافظة على حرية أعالي البح

 
 
 .٩٦٤ ص ، مرجع سابقعلي مراحاألستاذ ) ١(

 ١٩٨٥المجلة القانونية جامعة تيزي وزو "  حدود الوالية الوطنية " وكذلك األستاذ محمد محي الدين 
 .العدد األول



 ١٢

 والتبادل وطريقا للمواصالت بين لالتصالطات وخاصة بوصفها مجاال يالمح و
 .)١ (الدول

 .لي العام المعاصرتطور القانون الدو: خامسا 
إن التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل وما نجم عنه من ثورة حقيقية في وسائل  

 . كان له دوره الحاسم في النمو الكبير للعالقات الدوليةاالتصالالنقل وأدوات 
د فرض هذا النمو الكبير للعالقات الدولية على القانون الدولي العام أوضاعا قو 

وتطوره، ودفعت به إلى مجاالت جديدة تماما وانتقلت به من قانون  ازدهارهأدت إلى 
يهتم أساسا بالدول أو بجماعة الدول وتدور قواعده وجودا وعدما معها إلى قانون 
للمجتمع الدولي يعمل من خالل محاور متعددة على تنظيمه وحكم الروابط التي تنشأ 

 األزمنة المعاصرة حركة والحق أن القانون الدولي العام يشهد في .في إطاره
متصاعدة تستهدف أن يتوافق القانون مع حقائق العصر بحيث يمتد بعطاء قانوني 
لكافة الوقائع والعالقات الدولية الجديدة التي فرضتها حقيقة نمو فكرة المجتمع 

 الدولية االتفاقياتكمجتمع إنساني حقيقي، ومن ثم فقد شهد العالم عددا كبيرا من 
ي استهدفت وضع التنظيم القانوني الدولي للكثير من الجوانب التنظيمية الشارعة الت

 ).٢ (للمجتمع الدولي المعاصر
وبذلك سأتطرق إلى الموضوع في أربعة فصول يتضمن الفصل األول والثاني 
ثالثة مباحث بينما يشتمل الفصل الثالث على أربعة مباحث والفصل الرابع ينطوي 

لجت في الفصل األول مفهوم السيادة في القانون الدولي على مبحثين اثنين، حيث عا
بينما تم التعرض إلى السيادة اإلقليمية في الفصل الثاني أما الفصل الثالث والرابع فقد 

 . خصصتهما لمعالجة السيادة البحرية الجزائرية، والنظام القانوني لهذه السيادة
  

 .٢٧ و٢٥، ٢٤ مرجع سابق ص ،صالح الدين عامر. د) ١(
راجع حلقة الدكتور أحمد لرابة في القانون الدولي الحالي خاص بطلبة الماجستير العام الدراسي 

 . كلية الحقوق بن عكنون٢٠٠٠-١٩٩٩
 .٣٠ و٢٩، ٢٨صالح الدين عامر، مرجع سابق ص . د) ٢(



 ١٣

 الــفــصـــل األول
 

 مفهوم السيادة في القانون الدولي
 

 األول نتطرق فيه إلى لمحة ، مباحثةالثنتناول في هذا الفصل الذي يضم ث 
 ثم السيادة في إطار ميثاق األمم المتحدة كمبحث ،تاريخية عن تطور مبدأ السيادة

 واالتجاهاتإلى التطورات من خالله  وفي المبحث الثالث واألخير نتعرض ،ثاني
 . المنبثقة عنهوالمبادئالحديثة لمبدأ السيادة والمفاهيم 

 
 .مبدأ السيادةرة فك: المبحث األول 

 
لقد تعاصر ميالد فكرة مبدأ السيادة مع ظهور الدولة الحديثة إذ استحدثت هذه  

الفكرة لتبرير تركيز سلطة الدولة في يد الملوك بعدما كانت موزعة من قبل في ظل 
روبا بين السلطة الزمنية الممثلة في اإلمبراطور في عهد ومرحلة اإلقطاع في أ
 في بابا الكنيسة ةانية المقدسة والسلطة الروحية الممثلاإلمبراطورية الجرم

 .الكاثوليكية
وقد ظلت فكرة السيادة من المسلمات لفترة طويلة ال ينازع فيها أحد منذ أن  

، إال أنها فهمت Jean Bodin على يد الفقيه الفرنسي جان بودان االنتشاركتب لها 
 .على معان كثيرة تتفاوت بين اإلطالق والتقييد

 
فالبعض فهمها على أنها تتيح للدولة سلطة مطلقة ال تتقيد إال باإلرادة  

السماوية، والبعض فهمها على إطالق ال حدود له فال تتقيد حتى بالدين، على أن 
، فالدولة ذات السيادة تتقيد اعتداالالفقه التقليدي قد نجح في وضعها في إطار أكثر 

 .ها قواعد ملزمة تعلو على إرادة الدولدائما بقواعد القانون الدولي باعتبار



 ١٤

 
على أن سهام النقد بدأ ت تنهال على هذه الفكرة منذ أواخر القرن الماضي  

 فكرة اعتبار، إلى G. SCELLEوأوائل هذا القرن، فمثال يذهب جورج سيل 
 . منطقيةاستحالةالسيادة فكرة تصورية تؤدي إلى 

 
ات ال حدود لها، ولكن مثل هذه فالسيادة تعني أن منح من يتمتع بها سلط 

الحرية ال وجود لها في الواقع ألنها تجد دائما مقاومة من الوسط الذي يعيش فيه 
الكيان الذي يدعي بأن له السيادة، ومن ناحية أخرى فإن منطق السيادة يتعارض مع 
القانون ألنه في مجتمع منظم ال توجد سيادة إال للقانون، ومن ناحية أخرى فإنه ال 
يتصور أن يوجد في مجتمع ما تعايش بين سيادتين ألن ذلك يؤدي بالضرورة إلى 

فالبد أن يتولى " أو سيادة " وجود تصارع وتصادم بينهما، إذ لكي يبقى أي منهما 
 سيادة انحصارتحديد سيادة اآلخر وهو ما يخل بمنطق السيادة ذاته ألن هذا يعني 

 .أحدهما لحساب اآلخر
 

د من الفقهاء المعاصرين هذه األفكار، وعلى الرغم من شدة ولقد شايع العدي 
 التي وجهت إلى مبدأ السيادة كمعيار قانوني للدولة إال أنها لم تفلح في االنتقادات
 تميز الدول خصيصةزال يلعب دورا أساسيا باعتباره أهم   هذا المعيار، فمااستبعاد

العالقات الدولية التبادلية أو عن غيرها من المجتمعات السياسية األخرى، ومازالت 
 ).١(التي تتم داخل إطار المنظمات الدولية تدور في فلك فكرة السيادة 

ومنذ نهايات العصور الوسطى وبدايات العصور الحديثة كان الصراع يدور 
بين الدول وفي الفقه الدولي بين وجهتين متعارضتين في النظر عندما حاولت بعض 

 ى ـام علـها على البحار في بداية نشأة القانون الدولي العالدول ادعاء فرض سيادت
 
 ٧٥ اإلسكندرية ص١٩٩٠دار الجامعة الجديدة للنشر " التنظيم الدولي "  محمد السعيد الدقاق .د )١(

 .٧٧إلى 



 ١٥

أساس أن البحار تقبل الحيازة مثلها في ذلك مثل األقاليم البرية، فادعى ملوك 
بصفة خاصة السيادة على بحار بكاملها، على الرغم إسبانيا والبرتغال وبريطانيا 

من أن األنظمة القانونية القديمة كانت تعترف وتسلم بمبدأ حرية أعالي البحار، 
، EDGARD ادجـارك ـلـفقد خرجت إنجلترا على هذا المبدأ حيث ادعى الم

". عاهل المحيط البريطاني "ه ــالدي أنـيـمـر الـاشـعـرن الـي القـف
، وطالب السفن األجنبية  "ملك البحار"  الثالث أنه إدواردن بعده الملك  موادعى

 إدواردبأن تقدم له فروض الطاعة والوالء وقد ورث هذا الزعم من والده الملك 
 .الثاني

 م ١٣٢٢كما استفاد من مضمون مظلمة رفعها إليه ملك فرنسا في سنة  
د البرلمان اإلنجليزي هذا ، وأكإنجلتراواعترف فيها بلقب حارس البحار لملك 

 . لملك إنجلترا بأنه ملك البحراعترافا م على أساس أن هناك ١٣٧٢اإلدعاء في عام 
 بهذا اللقب ليحميهم من إنجلتراوكان المالحون في بالد الشمال يسلمون لملك  

 وادعت لنفسها السيادة على إنجلتراسطو القراصة، وحذت الدانمارك والسويد حذو 
وفي الجنوب أثارت البندقية ادعاءات مماثلة، وتبعتها جنوا وغيرها من . قبحر البلطي

الجمهوريات اإليطالية القديمة، ثم ظهرت الدولة العثمانية، وجعل السلطان العثماني 
وأهدرت حرية المالحة في البحر األبيض المتوسط، " خاقان البحرين " به ألقا من 

 بموجب  "اسكندر السادس "  حيث قسم البابا وقد لعبت الكنيسة دورا في هذا المجال،
 والبرتغال، إسبانيا م المحيط األطلسي بين ملكي ١٤٩٣ سبتمبر ٢٥صك أصدره في 

 .)١ ( م من البابا جول الثاني١٥٠٦وصدر صك مماثل في سنة 
 عندما أعد في االدعاءات هذه لتفنيدوقد تصدى جروسيوس الفقيه الهولندي  
 للدفاع عن حق MARI LIBERUM  "البحر الحر"  بحثه الذائع ١٦٠٩سنة 

 مواطنيه في هولندا في ارتياد البحار الخاضعة إلسبانيا والبرتغال من أجل مزاولة 
 
 
 . بالهامش١٢ و١١ مرجع سابق ص،  صالح الدين عامر .د ) ١(



 ١٦

التجارة مع الهند، وكذلك في دعم معارضة مواطنيه للسياسة التي اتبعها ملوك 
 بمنعهم من مزاولة صيد األسماك في البحار التي ادعوا ملكيتها، واشتراطهم بريطانيا 

أن يحصل هؤالء على ترخيص سابق من السلطات البريطانية، وقد استند 
 :جروسيوس في دفاعه عن حرية البحار إلى حجتين أساسيتين في نظره وهي 

 
محال لسيادة أية أن البحر غير قابل للحيازة الفعلية ومن ثم ال يمكن أن يكون  

دولة من الدول وأن الطبيعة ال تمنح حقا ألي كان بتملك األشياء التي يستطيع أن 
يستعملها الجميع من غير ضرر أو إضرار، والتي هي بطبيعتها ال تفنى وال تقبل 

 .الفناء وتكفي الجميع
 

وقد كان لبحث جروسيوس أثره في إدراك طبيعة البحار، ولذلك عمد رؤساء  
 التي تدعي السيادة على البحار إلى تجنيد رجال القانون لديها لمعارضة ما دعا الدول

 م مؤلفا للدفاع عن وجهة نظر ١٦١٣إليه جروسيوس، فأخرج جنتليس في سنة 
البحر " ، أكثر هذه المؤلفات ذيوعا وهو SELDEN وبريطانيا وأخرج سلدن إسبانيا

نا نشأت في القانون  م، ومن ه١٦٢٥، سنة  "MARE CLOSIUM، "المغلق 
 إلى وجوب تحرير البحار من إحداهماالدولي مدرستان مختلفتان متعارضتان تدعو 

السيادة، وتدافع األخرى عن إبقاء البحار خاضعة للسيادة الوطنية، ودام الصراع بين 
 ).١( في نهايته المدرسة األولى انتصرتالمدرستين قرنا من الزمان 

 
السيادة تعني أن العالقة بين الدول وبحرها اإلقليمي وبالتالي، فإن نظرية حق  

هي عالقة سيادة، الذي يفيد أن الدولة تمارس عددا من الصالحيات على إقليمها 
 واالختصاصالبحري لما لها من سيادة من حيث التنظيم واإلشراف والرقابة 

 .القضائي
 
 .١٢ صالح الدين عامر، مرجع سابق ص.د) ١(



 ١٧

ة السيادة إلى القرون الوسطى التي تعد حسب الفقيه شارل ور نظريذوترجع ج 
، نظرية تقليدية ولكنها سائدة في العصر الحديث، والمالحظ CH. ROUSSEAUروسو 

أن األعمال المادية التي تقوم بها الدولة هي الكفيلة باحترام حق سيادة الدولة على إقليمها 
، SCHUCKINGر حسب الفقيه شوكنغ التي يتحقق بمقتضاها أمنها وسالمتها التي تعتب

  .ضرورة ملحة تتطلبها مصلحة الدولة الحيوية، ومن أنصار هذه النظرية فقهاء كثيرون
 والمراسي التي والشواطئ بالموانئ خاص األول: وقد ميز الفقيه التور بين أمرين 
يه الدولة  البحر اإلقليمي الذي تباشر علوالثاني. تعد ماال عاما يسري عليها حق الملكية

 ومخاطر مساوئوفي هذا الشأن يرى ديفيينو أن نظرية حق السيادة ليس لها  .حق السيادة
نظرية الملكية وأن سيادة الدولة على البحر اإلقليمي سيادة خاصة محدودة تمارسها باتفاق 

 يرى أن Despagnetلكن ديبانيه  ).١(ضمني بين األمم بهدف تسيير المالحة التجارية 
ادة ليس محدودا لكونه يتسع ويضيق حسب ظروف ومصالح الدولة الساحلية، حق السي

ولكن حق السيادة محدد بالهدف الذي تريد الدولة تحقيقه ضمانا ألمنها وسالمتها 
ومصالحها وبذلك فهو ليس مطلقا على النحو الموجود عليه في المجال البري لكونها غير 

 ).٢(انون الدولي العام كاملة وناقصة أو مخففة مقيدة بقواعد الق

ولذلك يضم هذا المبحث أربعة مطالب نعرف في المطلب األول السيادة وفي 
الطلب الثاني نتعرض فيه إلى صفات لسيادة بينما يضم المطلب الثالث مظاهر السيادة 

 .وفي المطلب الرابع نعالج فيه صفات السلطة التي تمارس السيادة
  ادةتعـريف الـسـيـ: المطلب األول 

ذلك المجتمع السياسي الذي تجتمع "  يقصد بالسيادة أن الدولة ذات السيادة هي -١ 
فيه لدى الهيئة الحاكمة كافة مظاهر السلطة من داخلية وخارجية بحيث ال يعلو على 

 ).٣" (سلطتها سلطان 
 
  ١٦١ ص  ص١٩٩٨الكاهنة ، مطبعة ٣ج" القانون الدولي العام "  محمد ناصر بوغزالة . أحمد اسكندري، د.د) ١(
 .١٦٢ و
 .١٦٢نفس المرجع صمحمد ناصر بوغزالة، . أحمد اسكندري، د. د) ٢(
أصول القانون الدستوري والنظم " أنظر أيضا الدكتور نسيب أرزقي  .٧٥ مرجع سابق ص،  الدقاق محمد سعيد.د) ٣(

  .١٣٩ ص ١٩٩٨ شركة دار األمة للطباعة والنشر سنة أولىجزء أول، طبعة " السياسية 



 ١٨

والية الدولة في حدود إقليمها والية مطلقة "  كما يمكن تعريفها بأنها -٢ 
 ." على جميع األشخاص واألمالك وانفرادية

من خالل التعريف األول نستنتج أن السيادة ينبغي أن تفهم على أن لها 
 . أحدهما سلبي واألخر إيجابي:ينجانب

 
عني أن الدولة ال تخضع في عالقاتها ألي فالجانب السلبي من فكرة السيادة ي 

ولعل أهمها أن . سلطة تعلو على سلطتها، وتنبثق عن هذا المعنى العديد من اآلثار
كافة الدول متساوية أمام القانون بما يعنيه ذلك أن الدول متساوية فيما يقرره القانون 

بي ال تعني  والسيادة في جانبها السلالتزامات،يفرضه من  الدولي من حقوق وما
بل إن كافة القيود التي . تحرر الدول من كافة القيود أو أن سيادتها تفهم على إطالقها

يفرضها القانون الدولي على الدول إنما تستجيب تماما لفكرة السيادة، فهي تمثل 
اإلطار الطبيعي لهذه الفكرة ألنها ال تقيد دولة دون أخرى، وإنما تلزمهم جميعا بنفس 

 .)١ (القدر
 

 الدولة اختصاص بممارسة االستئثارأما السيادة في جانبها اإليجابي، فتعني  
 .االختصاص وشمول هذا واستقالل

فإنه يعني أن هذه األخيرة ال :  الدولة اختصاصات بممارسة االستئثارفأما عن  
تمارس إال عن طريق السلطة التي خولت بذلك دون تدخل أية سلطة خارجية في هذا 

 .ذا ما يميز الدولة ذات السيادة عن الدولة التابعة أو األقاليم المستعمرةالصدد، وه
 
 
 الطبعة ١٩٨٤ دار الجليل دمشق ، القانون الدولي العام في السلم والحربمبادئ ، إحسان هندي.د) ١(

 .١٧٢األولى ص
معية سنة ديوان المطبوعات الجا،  المجتمع الدولي األصول والتطور واألشخاص، غضبان مبروك.د -

  -الجزء األول"  القانون الدولي العام مبادئ"  وما بعدها، أنظر أيضا محمد بوسلطان ٣٩٩ ص ١٩٩٤
 . وما بعدها١٠٦ ص ١٩٩٤ ديوان المطبوعات الجامعية



 ١٩

فيعني أن السلطة المخولة :  الدولة اختصاصات في ممارسة االستقاللأما  
قرارات بشأن هذه األخيرة كما  الاتخاذ تتمتع بحرية االختصاصاتممارسة هذه ل

وكيفا زمانا ومكانا، فهي ال تخضع في هذا الصدد ألي تعليمات تصدر من جانب 
 القانون الدولي هو مبدأ مبادئسلطة خارجية، ويعد ذلك ترجمة لمبدأ أساسي من 

عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى إال بإذن من السلطات المختصة في 
 .ة أو بناء على طلبهاالدول المعني

 

 في اختصاصاتها فيعني أن الدولة تستطيع أن تمارس االختصاصأما شمول  
كافة أنواع النشاط الداخلي والخارجي، هذه الخصيصة من خصائص السيادة لم يمدها 

 من شانها التنازل عن كل أو جزء من سيادة الدولة لصالح اتحاداتإال الدخول في 
 أكثر من الدولة، أو الدخول في عضوية منتظم دولي اندماجمن  الناشئالكائن الجديد 

 معينة بموجب تصرفات قانونية تلتزم كافة الدول اختصاصاتمخول بممارسة 
 ).١(األعضاء فيه حتى ولو كانت صادرة ضد إرادة هذا العضو أو ذاك 

 

ويعني بالسيادة في التعريف الثاني أن تتمكن الدولة من اتخاذ القرارات  
ترتيبات التي تراها مناسبة وأن تتمكن من تنفيذها،  أو كما يقول الفقيه ماك دوقل وال

MC DOUGAL السيادة هي إمكانية الدولة أن تقرر ما تريده سواء في المجال  
والسيادة  كما يظهر من التعريف هي مفهوم نظري ال مادي  " الخارجي أو الداخلي

قالل الدولة وليس ركنا ماديا لوجودها، ألن لذا فمن المستحسن اعتبارها معيارا الست
الركن المادي الثالث للدولة هو السلطة السياسية التي تمارس السيادة أي الحكومة 

 .حسب التعبير الحديث وليس السيادة نفسها
 

من هذا يتبين لنا أن االستقالل السياسي ونشوء سلطة وطنية عليا تحكم السكان  
 .         ال غني عنهما لتشكيل الدولة واالعتراف بهافي حدود اإلقليم هما ركنان 

 
 .٤٠٠غضبان مبروك، مرجع سابق ص . ، أنظر أيضا د٧٩ و٧٨ ،٧٧ مرجع سابق ص ،محمد سعيد الدقاق. د ) ١(



 ٢٠

 صـفـات الـســيادة : المطـلـب الثانـي
  

 :  صفات السيادة بالقول ١٧٩١ سبتمبر ٣حدد الدستور الفرنسي الصادر في  
السيادة واحدة ال تقبل التجزئة وال تقبل التصرف بها وال تخضع للتقادم المكسب أو " 

 :المسقط، ومن المستحسن شرح هذا القول للتعرف على هذه الصفات 
، ومانعة لغيرها من الحلول Exclusive فمعنى كون السيادة واحدة أنها منفردة -أ

 . محلها
 . ، يعني أنها ال تتعددIndivisible ومعنى أنها ال تقبل التجزئة -ب
 

وحتى في الدول المركبة أي االتحادية فإن السيادة تبقى واحدة بيد السلطة  
المركزية، وكل ما هناك هو تعدد مراكز ممارسة السيادة بين السلطة المركزية 

 .والسلطات المحلية في هذه الحالة
تنازل عنها وعلى ، هو عدم جواز الInaliénable ومعنى أنها ال تقبل التصرف -ج

هذا إذا قامت حكومة عميلة بالتنازل عن استقالل بلدها وسيادتها لمصلحة دولة 
أجنبية فإن هذا التنازل يعتبر باطال ألنه يجب الرجوع إلى المالك الحقيقي للسيادة 

 .وهو الشعب الستفتائه حول الموضوع في هذه الحالة
ط ال محل لهما في نقل السيادة من دولة  وأخيرا فإن التقادم المكسب والتقادم المسق-د

إلى أخرى، وهكذا إذا غصبت دولة إقليم دولة أخرى تبقى السيادة للدولة مالكة اإلقليم 
شرعا إال في حال توقيعها على معاهدة صلح مع الدولة الغاصبة تعترف لها فيها 

 ).١(بضم اإلقليم المغتصب 
 
 .١٧٣ مرجع سابق ص ، إحسان هندي.د ) ١(
 ص ١٩٩٣ ديوان المطبوعات الجامعية ، قانون المجتمع الدولي المعاصر،تونسي بن عامر. د: ضا أي

٩٢-٩١. 
 ديوان المطبوعات الجامعية ، الوجيز في قانون المجتمع الدولي المعاصر،بلقاسم أحمد. د: وكذلك 
   .٧٣-٧٠ ص ١٩٩٦



 ٢١

 مـظـاهـر السـيـادة :  الـثـب الثـالمـطـل
 

 .خر خارجيآمظهر داخلي و: للسيادة مظهران 
ملكية، (يتمثل في حرية اختيار نوع الحكومة  : فالمظهر الداخلي -١ 

، والتنظيم )نظام برلماني، رئاسي، مجلسي(، ونظام الحكم )جمهورية، ديكتاتورية
ليبرالية (، والنظام االقتصادي االجتماعي )وحدة الحزب أو تعدد األحزاب(السياسي 

 )...سية شيوعيةأم اشتراكية أم مارك
ويتمثل أيضا في تنظيم الدولة لمرافقها العامة بالتشريعات التي تراها مناسبة،  

 .وفي إخضاع السكان لهذه التشريعات
يتمثل في حق الدولة بالدخول في التحالفات  :  والمظهر الخارجي للسيادة-٢ 

 الدولية مع دول معينة دون أخرى، وفي عقد المعاهدات واالنضمام إلى المنظمات
وفي شن الحرب وعقد الصلح وفي االعتراف بالدول والحكومات التي تظهر في 

 ).١(المجتمع الدولي أو عدم االعتراف بها 
كان مفهوم السيادة الكالسيكي يرى في الدولة سلطة  : طبيعة السيادة ومداها 

ت عليا ليس فوقها سلطة وال يصح أن يكون فوقها سلطة، أي أن السيادة كانت ذا
، وهو أول من وضع Jean Bodinوفي هذا يقول جان بودان " مطلقة " صفة 

إن الدولة ذات سيادة ألنها تصدر األوامر للجميع " نظرية السيادة في ثوبها القانوني 
وال تقبل تلقي األوامر من أحد، ولذلك تكون ألوامرها قوة القانون، وبالتالي تصبح 

 ".شريعها أوامر الدولة ملزمة لكل من يخضع لت
وأما في العصر الحالي، عصر التنظيم الدولي فقد دخلت بعض القيود على 

 .مفهوم السيادة المطلق سواء من حيث مظهرها الخارجي أو الداخلي
 
  ،الوسيط في القانون الدولي العام،  عبد الكريم علوان.، د١٧٤ مرجع سابق ص، إحسان هندي .د) ١(

 .١٢٨ ص ١٩٩٧ األردن سنة - عمان -زيع مكتبة دار الثقافة للنشر والتو
  . وما بعدها٤٢٢ و٤٠٠ أنظر كذلك الدكتور غضبان مبروك، مرجع سابق ص -



 ٢٢

األولوية "  القانون الدولي لمبادئأصبح  :  فمن حيث المظهر الخارجي-١ 
Suprématie " أي أن القانون الدولي أصبح يعلو على سيادة الدولة وقد نصت على

: "  من مشروع ميثاق حقوق الدول  و واجباتها حيث تقول ١٤ة ذلك صراحة الماد
على كل دولة واجب توجيه عالقاتها بالدول األخرى وفقا للقانون الدولي، ولمبدأ أن 

 ".سيادة الدولة يعلوها القانون الدولي 
 

 ١٩٦٩ من معاهدة فيينا لعام ٥٣كما يبدو هذا التقييد بوضوح في المادة  
عاهدات والتي تقضي ببطالن المعاهدة إذا كانت تتنافى وقت عقدها الخاصة بقانون الم

 .مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي
 

أكد جان بودان مبدع نظرية السيادة أن  :  ومن حيث المظهر الداخلي-٢ 
الدولة ليست ملزمة حتى بالتشريعات التي تسنها، وأما في العصر الحالي فلم يعد 

ح الدولة حرية العمل بشكل مطلق حتى في المجال الداخلي وإنما  السيادة يمنممفهو
، وما لم يتم )نظرية الشرعية(أصبحت مقيدة بقواعد القانون التي سبق أن وضعتها 

 .تغيير قواعد القانون بشكل أصولي ال يحق للدولة مخالفة هذه القواعد
 

 صفات السلطة التي تمارس السيادة : المطلب الرابع
 

ة هي شخصية معنوية لذا ليس باستطاعتها هي بالذات إصدار األوامر إن الدول  
بممارسة السيادة باسم " سلطة عليا " والنواهي، أي ممارسة السيادة، وإنما تقوم 

 . آخراسمأو أي " حكومة  " اسمالدولة سواء أخذت هذه السلطة لنفسها 
 :ية وهذه السلطة العليا التي تمارس السيادة تتصف بالصفات التال

، تعني عدم إمكانية قبول سلطة أخرى تزاحمها Exclusive هي سلطة خالصة -١
 .في ممارسة السيادة فوق أرض اإلقليم



 ٢٣

 كامل حدود اإلقليم وهذا ما اختصاصاتها هي سلطة جامعة بمعنى أنها تشمل في -٢
 .يميزها عن السلطات المعترف بها لحكام المقاطعات والمحافظات

 .رأسها وال تسمو عليها أي سلطة أخرى وطنية أو أجنبية هي سلطة ال ت-٣
 Contrainte هي سلطة مؤيدة بالقوة المادية لكي يكون بوسعها ممارسة اإلكراه -٤

 . إذا لزم األمر
 ، أي أنها منفصلة عن شخصية من Institutionnalisée هي سلطة مؤسسة -٥

 يقول الفقيه الفرنسي بوردو يمارسها، ألن األشخاص زائلون والدولة باقية، وفي هذا
Burdeau مقر السلطة السياسية من الفرد إلى مؤسسة انتقل إن الدولة تولد متى 

 من شخص الحاكم إلى الشعب لم يحدث في أوربا إال االنتقال، وهذا "دائمة معنوية 
 .بعد إحداث الثورة الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر

 
من "السيادة في الدولة " من جهة و " ادة الدولة سي" وهناك فقهاء يميزون بين  

 الدولة والتعبير الثاني يحدد لمن استقاللجهة ثانية، بمعنى أن التعبير األول يدل على 
 هندي بأنه ال موجب لمثل هذا إحسان ؟ ويعلق الدكتور بأو للشعتكون السيادة لألمة 

، "سيادة الدولة " العام هو التمييز حيث أن الموضوع الذي يهتم به القانون الدولي 
 .فتحكمه قواعد القانون الدستوري الداخلي" لمن السيادة في الدولة " وأما موضوع 

وعموما من األفضل ربط السيادة بالشعب ال باألمة حسب رأي الدكتور  
 . هنديإحسان

 
   ةـومـكـادة والحـيـسـال

ها أمر ممارسة هي التي يوكل إلي" سلطة عليا " وردنا أن هناك أسبق أن 
، وهكذا فكل عمل "حكومة  " اسمالسيادة في الدولة، وهذه السلطة تأخذ على األغلب 

 .بالضرورة" عمل حكومي "تقوم به الدولة في داخل إقليمها أو خارجه هو 
 : لها معنيان  " gouvernementحكومة " والحقيقة أن كلمة  



 ٢٤

الهيئة التي تتولى حكم "   :، وهي بهذا المعنىOrganique معنى عضوي -١
 هذه اختيارالشعب وتمثيله وفق ما يقضي به القانون وهذا ال يعني وجوب أن يكون 

الهيئة قد تم برضى المجموع، أو األغلبية، إذ يمكن أن توجد حكومة ما وتفرض 
 . القوة والقهراستخدامنفسها عن طريق 

 السلطة  ضمن هذا المعنى على أعضاءاستخدمتوتدل كلمة حكومة إذا  
، )رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وكتاب الدولة(التنفيذية في الدولة 

 .الذي يشمل الوزراء ورئيسهم فقط" الوزارة " وهو تعبير أوسع من تعبير 
 
ممارسة "  وتدل كلمة حكومة بهذا المعنى على ،Fonctionnel معنى وظيفي -٢

" سب ما يقول الفقيه الفرنسي ايسمان أو هي ح" صاحب السيادة للسلطة العامة 
ومن األفضل " أعمال السيادة أو السيادة في حالة العمل والحركة قياما بواجب الدولة 

 بكلمة لالحتفاظباللغة العربية للتعبير عن هذا المعنى الوظيفي " حكم "  كلمة استخدام
 ).١(للمعنى العضوي فقط " حكومة " 
 

حد أأن مبدأ السيادة يعتبر ل إليها في هذا هو والنتيجة التي يمكن أن نتوص 
 من هذه انطالقابل يمكن القول الركائز والدعائم األساسية في القانون الدولي العام، 

 والقواعد التي تحكم سلوك الدول واألشخاص المبادئتم إعداد معظم أنه الفكرة 
 التي يرمي إلى ساسيةواألأن الوظيفة األولى القانونية األخرى لدرجة أنه يمكن القول 

 ).٢( كل دولة واستقاللالمحافظة على سيادة  هي تحقيقها القانون
 
 
 
 .١٧٥ مرجع سابق ص، إحسان هندي .د) ١(
 . ٣٨٢-٣٨١ دار النهضة العربية ص١٩٩٦ ، الوسيط في القانون الدولي، أحمد أبو الوفاء.د) ٢(



 ٢٥

 مم المتحدةالسيادة في إطار ميثاق األ : الـمـبـحـث الـثانـي
The Principle of Sovereignty Under 
The Charter of the United Nations 

 San Franciscoنص ميثاق األمم المتحدة المنعقد بمدينة سان فرانسيسكو  
تعمل األمم المتحدة وأعضائها في سعيها في تحقيق مقاصد ( على أن ١٩٤٥سنة 

 من الميثاق والمبدأ ٢ ذكرها في المادة  التي وردالمبادئاألمم المتحدة وفقا لبعض 
  :بما يلياألول الذي ورد في نص المادة المذكورة يقضي 

ها وعدم التدخل في ائ تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة ما بين جميع أعض-
 ).١(شؤون الغير 

بأن  من هذا المبدأ أي المساواة في السيادة ما بين الدول يعني األول إن الشطر -
تكون كل دولة مهما كان أصلها ومساحتها وشكل نظامها السياسي متساوية من حيث 

 بالواجبات مع الدول األخرى األعضاء في هيئة األمم وااللتزامالتمتع بالحقوق 
المتحدة، كما أن المساواة في السيادة تقضي أيضا أن تتساوى إرادة الدول األعضاء 

تعلق بالمداوالت التي تجرى في مختلف فروع في الهيئة من حيث القانون فيما ي
ولجان الهيئة وفيما تصدره هذه اللجان والفروع من توصيات وقرارات، وعليه نجد 

 من الميثاق جاءت صريحة في هذا الشأن حيث تنص ١٨أن الفقرة األولى من المادة 
 ).يكون لكل عضو في األمم المتحدة صوت واحد في الجمعية العامة(
 
 
 : ويالحظ بأن هذا المبدأ بدوره يتضمن األسس القانونية التالية هذا) ١(
 .أن تكون جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة متساوية من الناحية القانونية بمعنى مساواة في األصوات. ١
داخلي وفي النطاق تتمتع جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة بالحقوق المتفرعة على السيادة الكاملة في النطاق ال. ٢

 .الخارجي
 السياسي، واستقاللهاأن تحترم الشخصية القانونية لكل دولة عضو في هيئة األمم المتحدة كما تحترم سالمة إقليمها . ٣

 . التدخل في شؤونها الداخلية أو الخارجية في نطاق األحكام األخرى التي تضمنها الميثاقزال يجوأي بمعنى أنه 
 التي أخذتها على عاتقها بمقتضى والتزاماتهاتقوم كل دولة عضو في األمم المتحدة بتنفيذ واجباتها قيام بل يجب أن . ٤

 . الميثاق بحسن نية
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 من الميثاق تنص على أن ٢٧وبالمقابل نجد أن الفقرة األولى من المادة  
 ).يكون لكل عضو من أعضاء مجلس األمن صوت واحد(

يكون لكل عضو من أعضاء ( فإنه ٦٨وبمقتضى الفقرة األولى من المادة 
 ). صوت واحدواالجتماعي االقتصاديالمجلس 
يكون لكل عضو من ( من الميثاق تنص على أن ٨٩هذا ونجد أن المادة  

 .انتهىمع العلم أن مجلس الوصاية قد ) مجلس الوصاية صوت واحد
 الفقرة ويالحظ في هذا الصدد بأن المساواة في السيادة القانونية مقيدة بمضمون

تصدر قرارات ( من ميثاق األمم المتحدة  والتي تنص على ٢٧الثانية من المادة 
مجلس األمن في المسائل األخرى كافة بموافقة أصوات سبعة من أعضائه يكون من 
بينها أصوات األعضاء الدائمين متفقة شرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقا ألحكام 

 يمتنع من كان طرفا في النزاع عن ٥٢ من المادة الفصل السادس والفقرة الثانية
 ).١(التصويت 

إن الحقيقة واضحة من هذا النص على أن تكون للدول ذات المراكز الدائمة في  
 على قرار مجلس األمن أي حق الفيتو، ومعنى هذا إذا االعتراضمجلس األمن الحق في 

 مجلس األمن عن امتنعن ما إعتضرت إحدى هذه الدول على قرار صادر من مجلس األم
 ).٢ (إصداره بغض النظر عن األصوات التي وافقت عليه في األصل

 
 دار ، القانون الدولي العام،في تفصيالت هذه المسألة راجع على الخصوص الدكتور حامد سلطان) ١(

 .٦٣٨-٦١٧النهضة العربية ص 
 ٩٥ دار النهضة العربية سنة ،العامالوسيط في القانون الدولي ، وكذلك على الخصوص أحمد أبو الوفاء

 .٣٦٤-٣٤٤ ص- ٩٦و
في هذا الشأن يجب التفرقة بين التصويت المتعلق بالقرارات الخاصة بالمسائل اإلجرائية ) ٢(

والقرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية، وعليه فإنه بالنسبة للقرارات الخاصة بالمسائل اإلجرائية أن 
إعداد جدول األعمال، تأجيل :  المسائل التالية هي إجرائية راعتباالعمل الدولي جرى على 

 قضاة محكمة اختيار دولة للمشاركة في مناقشة المجلس، استدعاء أجهزة فرعية، استدعاء، االجتماعات
  . صوتا١٥ أصوات من ٩ فالتصويت بالنسبة لهذه المسائل هو بأغلبية .العدل الدولية
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يعتبر كقيد يرد على مبدأ المساواة في  االعتراضوهكذا، يظهر لنا أن حق 
السيادة ما بين الدول وهذا القيد يظهر من جهة ثانية كواقع مسلم به وهو أن الدول ال 
تتساوى مع بعضها من الناحية الواقعية وهذا راجع لكونها تختلف عن بعضها من 

بعدم ، العسكرية والسياسية وهذا ما يعرف االجتماعية، االقتصاديةكافة النواحي 
 .المساواة الفعلية ما بين الدول

 
 من المبدأ فيتمثل في عدم التدخل في شؤون الغير أو عدم الثانيأما الشطر  

التدخل في الشؤون الداخلية، فيالحظ هنا بأن الجمعية العامة لألمم المتحدة أصدرت 
ين الدول  القانون الدولي التي تحكم العالقات الدولية والتعاون بمبادئإعالنا في شأن 

إن ( حيث حدد اإلعالن مبدأ المساواة في السيادة بأنه ١٩٧٠ أكتوبر ٢٤بتاريخ 
لجميع الدول حقوقا وواجبات متساوية، كما أنها أعضاء متساوية في المجتمع الدولي 

 ). وسياسيةاقتصادية، اجتماعيةبغض النظر عن أي فروق 
 

بمعنى أنه ال يحق ألية ويالحظ أن هذا اإلعالن أيضا حدد مبدأ عدم التدخل  
دولة أو مجموعة من الدول أن تتدخل ألي سبب سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة 

 ألية دولة أخرى، وعليه فإن التدخل العسكري ةأو الخارجيفي الشؤون الداخلية 
 مبادئوجميع أشكال التدخل األخرى أو التهديد بالتدخل هو تصرف يتعارض مع 

 ). ١(القانون الدولي 
 

التسوية : وهي ) وهي الهامة(أما بالنسبة للتصويت المتعلق بالقرارات الخاص بالمسائل الموضوعية = 
 األمين العام، كلها مسائل موضوعية اختيارالسلمية للمنازعات الدولية، إجراءات القمع، تنظيم التسليح، 

أصوات األعضاء الدائمين  صوتا، ولكنه شريطة أن تشتمل تلك األغلبية على ١٥ من ٩تتخذ بأغلبية 
 . القراراتخاذ مجلس األمن عن امتنع) صوت ضد(في المجلس معنى ذلك أنه إذا تخلف صوت واحد 

 
 هذا النتهاكروبا الشرقية كمثال واضح وإن النزاعات الدولية خاصة تلك التي عرفتها إفريقيا وأ) ١(

 .  اآلمرةالمبدأ تحت غطاء التدخل اإلنساني وحقوق اإلنسان والقواعد 



 ٢٨

هذا، وبالرغم من المبررات التي تقدمها الدولة المتدخلة في شؤون الدول  
 DE FACTOاألخرى، فالتدخل الذي يتم بناء على طلب الحكومة الواقعية 

GOVERNMENT أو التدخل لحماية رعايا الدولة المتدخلة أو التدخل على أسس  
 القانون الدولي وتهدد السلم مبادئع فجميع هذه المبررات تعتبر متعارضة م. إنسانية

واألمن الدوليين، وليس كما تدعي الدول القوية كالواليات المتحدة األمريكية 
 .وبريطانيا بأنها تقوم بحماية السلم واألمن الدوليين

 
ونستخلص من هذا الكالم بأن مبدأ السيادة حاليا يطبق في روح ميثاق األمم  

  ).١(آلمرة التي تحكم المجتمع الدولي المتحدة وهو مقيد بالقواعد ا
 

وإذا كان مبدأ السيادة في ميثاق األمم المتحدة مقيد أو يمارس وفقا لبنود  
الميثاق، فإن مبدأ السيادة في البحار هو جزء من هذا التطبيق، فهو يمارس وفقا 

  ).٢ ( وقواعد القانون الدولي األخرى١٩٨٢ األمم المتحدة لقانون البحار التفاقية
 

ويجدر قبل االنتهاء من هذا المبحث أن أتعرض إلى بعض قرارات الجمعية 
العامة لألمم المتحدة، والمتعلقة بسيادة الشعوب على ثرواتها الطبيعية، حيث تكرس 

 هذه القرارات حق الشعوب في سيادتها على ثرواتها الطبيعية وتعتبر أن خرق  
 
 
 ألقيت على طلبة السنة األولى ليسانس ،ات في المجتمع الدولي محاضر،محي الدينمحمد . األستاذ) ١(

 . جامعة تيزي وزو- معهد الحقوق ١٩٨٥-١٩٨٤
  : وفي تفصيالت موضوع السيادة راجع على الخصوص)٢(

1- G. Schwarnzenberger and E.D Bown. 
A Manual of international law profesionnal books LTD 1976, P P 51-94. 
2- D.W GREEG. international. Law London. Buther Worths, 1976  P210-369. 
3- CH ROUSSEAU. Drow international public 9eme ED, DALLOZ, 1979, P 
93-193.  
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 ومبادئ مساسا بروح عدالحقوق المتعلقة بالسيادة الكاملة للشعوب على ثرواتها ي
 للشعوب، كما يعد عدم االجتماعي والدفع بالرقي ميثاق األمم المتحدة الخاصة بالتنمية

 عائقا أمام تحقيق التنمية والتعاون الدولي كأساس وضرورة لحفظ السلم احترامه
 .واألمن الدوليين

 الصادر عن الجمعية ١٩٦٢ ديسمبر ١٤ بتاريخ ١٨٠٣لقد جاء القرار رقم  
 السيادي للدول في العامة لألمم المتحدة متضمنا إعالنا مطوال صريحا بشأن الحق

 ).١( ومواردها الطبيعية لصالح تنميتها ورفاهية شعوبها ثروتها استغالل
 

 ١٩٥٢ ديسمبر ٢١ المؤرخ في ٦٢٦ويعد هذا القرار تكملة وتوضيحا للقرار  
بشأن السيادة على الموارد الطبيعية التي أفصح عنها هذا األخير، ليضيف القرار 

 تقبل التنازل عنها، بحيث نجد تأكيدا جديدا بشأن  بأن هذه السيادة دائمة وال١٨٠٣
 المؤرخ ١٣١٤رفض التنازل عن السيادة المكملة للديمومة التي جاءت في القرار 

 الذي أعد من قبل لجنة السيادة الدائمة على الثروات والموارد ١٩٥٨ ديسمبر ١٢في 
 ).٢(الطبيعية 

 
عوب في سيادتها الدائمة على  الكاشفة لحق الشاقراراتهتوجت الجمعية العامة  

 حيث أكدت ١٩٦٦ نوفمبر ٢٥ بتاريخ ٢١٥٨الثروات والموارد الطبيعية بالقرار 
 مع إضافة توضيحات وتدقيقات بشأن ١٩٦٣ على قرارها الصادر سنة ىمرة أخر

 .)٣ (حق جميع البلدان خاصة منها تلك السائرة في طريق النمو
 
، من منظور الدول النامية، ديوان   دولي جديداقتصادي عبد القادر كاشير، نحو تنظيم.د) ١(

 .٣٢ و٣١ ص ١٩٩٥المطبوعات الجامعية الجزائر سنة 
 في القانون الدولي المعاصر، بللشعو االقتصاديعمر إسماعيل سعد اهللا، تقرير المصير . د) ٢(

 .١٠٨ و٦٨، ٥٧ ص ١٩٨٦المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر سنة 
 .٣٣كاشير، نفس المرجع ص عبد القادر . د) ٣(



 ٣٠

وتوالت قرارات الجمعية لتؤكد على مبدأ السيادة الدائمة وصوال إلى اإلفصاح  
وضع الميثاق الدولي للتحرر و دولي جديد اقتصاديعن ضرورة إقامة نظام 

 الدورة ٣٢٠١ فصدر القرار ١٩٧٤ للشعوب من خالل قراراتها لسنة االقتصادي
 الذي أعلن هذا النظام الجديد ومن ثم حدد ١٩٧٤-٠٥-٠١السادسة الخاصة بتاريخ 

 لنفس الدورة، ثم خطت خطوات ٣٢٠٢برنامج العمل قصد تحقيقه من خالل القرار 
 خالل الدورة التاسعة والعشرين العادية بوضع ميثاق ١٩٧٤ ديسمبر ١٢جبارة في 

رات ، وكانت هذه القرا٣٢٨١ للدول بقرارها رقم االقتصاديةالحقوق والواجبات 
 ).١( التي تضمنتها قرارات سابقة االقتصاديةتتويجا لتأكيد مبدأ السيادة 

 
 يدخل في صالحيات الدولة ذات كإجراء هذا القرار بالتأميم اعترفوقد  

 بالتأميم كسبيل اعترف ١٨٠٣السيادة ولم يقيده بأي شرط علما أن القرار رقم 
 الحق بضمان تعويض مقبول عن لممارسة حق السيادة الدائمة لكن اإلعالن قيد هذا

 .المصالح المتضررة
 

 من كونه تعبيرا عن السيادة انطالقاوالتعامل الدولي يؤكد قبول إجراء التأميم  
الدائمة والكاملة للدول على مواردها الطبيعية، حيث أصبح معترفا به من قبل جميع 

أ السيادة الدائمة، أعضاء المجتمع الدولي كمبدأ قانوني محدد المعالم متفرع عن مبد
 ).                   ٢(ويتمتع بصفة قانونية إلزامية لكافة الدول 

 
 
 
 
 .٣٨ ص سابق مرجع،شيراعبد القادر ك. د) ١(

 .٥٩عمر إسماعيل سعد اهللا مرجع سابق ص . أنظر كذلك، د
 .٩٠ و٨٦مرجع ص نفس العمر إسماعيل سعد اهللا . د) ٢(



 ٣١

 الحديثة لمبدأ السيادة والمفاهيم االتجاهاتوالتطورات : المبحث الثالث 
 .  المنبثقة عنهوالمبادئ

لما كان مبدأ السيادة هو الذي نظر إليه باعتباره المبدأ الحاكم لمجمل  
التفاعالت الدولية الجارية فيما بين أطراف هذا النظام الدولي، لذلك فإن مبدأ السيادة 

لية مؤخرا سواء هو في ذاته أو فيما يتعلق تأثر إيجابا وسلبا بما طرأ في البيئة الدو
 عنه، ومبدأ السيادة ركن من األركان ةأو المنبثقبالمفاهيم األخرى ذات الصلة به 

التي يعتمد عليها أشخاص القانون الدولي من أجل الدخول في عالقات متبادلة، 
الثانية، إضافة إلى كونه المبدأ الذي يقوم عليه ميثاق األمم المتحدة خاصة المادة 

 الدولية واالتفاقات ومواد أخرى من الميثاق إضافة إلى اإلعالنات الفقرة الرابعة
 فإن هذا المبدأ أصبح  من الناحية الواقعيةأماهذا من الناحية القانونية، األخرى، 

في حالة غموض خاصة بعد العدوان األمريكي البريطاني على العراق وبروز 
 ). ١(ساسي في العالقات الدولية المصلحة بدل القانون كعامل أ

 
 والمفاهيم المنبثقة عن مبدأ السيادة والمبادئتطرق إلى هذه التطورات أوبذلك 

مطلبين اثنين أتناول في المطلب األول التطورات الحديثة لمبدأ السيادة بينما يضم في 
ثقة عن المطلب الثاني االتجاهات الحديثة فيما يتعلق ببعض المفاهيم والمبادئ المنب

 .مبدأ السيادة
 

 .التطورات الحديثة لمبدأ السيادة: المطلب األول 
 على النظام الدولي خالل العقود طرأتإن التحوالت العديدة والمهمة التي  

 حدة منذ بداية العقد الحالي، قد أثرت بدرجة كبيرة في ازدادتالقليلة الماضية، والتي 
 .قهمضمون مبدأ السيادة الوطنية ونطاق تطبي

 
 . اإلقليم ومجاالته، الجزء الثاني، ملخص في القانون الدولي، محمد محي الدين.األستاذ) ١(

 .٢ ص٢٠٠٣-دار الخلدونية 



 ٣٢

 فحسب، وإنما األخرىفمبدأ السيادة ترد عليه قيود كثيرة ليس من جانب الدول  
  الباحثين على هذهاتفاقلضرورة الحياة الدولية المعاصرة، وعلى الرغم من 

التحوالت، فإن موضوع السيادة ال يزال يعتبر واحدا من أكثر الموضوعات إثارة 
للجدل في فقة القانون الدولي وفي أدبيات العالقات الدولية على حد سواء، وهناك 

 . في الفقه  فيما يتعلق بمستقبل مبدأ السيادة الوطنيةاتجاهأكثر من 
  

يد على مقولة أن السيادة بوصفها ركيزة  األول إلى التوكاالتجاه ويذهب مؤيد : أوال
أساسية للعالقات الدولية، وهي أمرا ضروريا لتنظيم الروابط فيما بين أعضاء المجتمع 

 البقاء كما يعد شرطا الزما استمرار على الدولة يضفيالدولي، وبذلك فإن مبدأ السيادة 
 . على مستوى العالقات الدوليةواالستقرارللحفاظ على األمن 

  

 إلى القول بأن فكرة السيادة الوطنية قد أنصاره الثاني فيميل االتجاهأما  : ثانيا 
 شيئا من الماضي، وأن التطورات المستحدثة في إطار منظومة العالقات الدولية أضحت

 .منذ نهاية الحرب الثانية قد تجاوزت هذه الفكرة تماما، وبالتالي فهم يقولون بنهاية السيادة
 

 الثالث ينطلقون من مقولة مفادها أن السيادة لم يعد لها في االتجاهر أنصا : ثالثا 
 عليه الفقه القانوني استقرظل التطورات الراهنة في النظام الدولي والمفهوم ذاته الذي 

 من فكرة أن انطلقتالتقليدي الذي لم يعد مقبوال اليوم التسليم بمقوالت الفقه التقليدي التي 
أنظر الفصل (ة وذات سيادة إال إذا توافرت لها ثالثة شروط جوهرية الدولة ال تكون مستقل
 ).األول من هذه الرسالة

 . كافةاالختصاصات بممارسة االستئثار -١
 . عن الدول األخرى وعدم الخضوع ألي منهمااالختصاصات في ممارسة االستقالل -٢
 . والشمولاالستغراق كافة على وجه االختصاصات ممارسة -٣

 في إيجاد نوع من المقابلة أو المصالحة بين المفهوم استحالةظ إنه تكاد توجد المالح 
التقليدي للسيادة الوطنية الذي يستند إلى هذه الشروط الثالثة، وبين الحالة الراهنة للعالقات 
الدولية وترتيبا على ذلك، فإنه صار متعينا اآلن البحث عن مفهوم جديد لهذه السيادة يأخذ 

 حقيقة أن التطورات في النظام الدولي المعاصر قد قيدت كثيرا من حرية باراالعتبعين 



 ٣٣

كل دولة في الحركة في مواجهة ماعداها من الدول والكيانات الدولية األخرى وبشكل 
 أقرب إلى وضع الفرد في نطاق القانون الداخلي وذلك من حيث -أي الدولة -يجعلها 

 المترتبة على هذه االلتزاماتى التهرب من الخضوع ألحكام القانون وعدم القدرة عل
 ).١(األحكام 
 يكاد يكون اتفاقاإن ثمة : وفي هذا الصدد، يقول األستاذ الدكتور الرشيدي  

 االتجاه فمؤداه أن  أما األمر األول.عاما بين الباحثين على أمرين في هذا الخصوص
أخذ في التزايد وبشكل نحو تقليص دور السيادة الوطنية في نطاق العالقات الدولية 

مطرد، على األقل خالل المستقبل القريب أو المنظور، ويعزى ذلك، في المقام 
األول، إلى أن العديد من التطورات الحادثة اآلن في نطاق هذه العالقات ال تزال 

، فمؤداه أن التسليم وأما األمر الثاني. فعالة ومؤثرة في تشكيل بنية النظام الدولي
 االختفاءالسابق ال ينبغي أن يفهم منه أن مبدأ السيادة الوطنية وسيلة إلى  باالستنتاج

والمؤكد بحسب وجهة نظر األستاذ، أن التطورات الراهنة في النظام  .)٢ (تماما
والدليل على ذلك أنه لم يجرؤ أحد حتى . الدولي لن تأتي على المبدأ المذكور تماما
ة ستنهار، بل العكس يبدو أنه هو الصحيح، اآلن على القول بأن هذه الدولة القومي

وأن أقصى ما يمكن لهذه التطورات الجارية في النظام الدولي المعاصر أن تفعله هو 
أن تنال من طبيعة الوظائف أو األدوار التي تضطلع بها الدولة بالمقارنة بما كان 

 .عليه الحال في النظام الدولي التقليدي

 والمبادئلحديثة فيما يتعلق ببعض المفاهيم  ااالتجاهات: المطلب الثاني 
 .المنبثقة عن مبدأ السيادة

أدت التطورات الراهنة في النظام الدولي إلى النيل من العديد من المفاهيم  
 ذات الصلة الوثيقة بمبدأ السيادة والمنبثقة عنه أساسا، بحيث بدأ أن بعضا والمبادئ

  اآلخر طرأت عليه مراجعة كبيرة سواء منها قد تجاوزه الزمن إلى حد كبير وبعضها
 
 .١٤ ص١٩٩٤ -٨٥أحمد الرشيدي، التطورات الدولية الراهنة ومفهوم السيادة الوطنية، سلسلة بحوث سياسية جامعة القاهرة عدد . د) ١(

 .٢٢أحمد الرشيدي، نفس المرجع ص .د) ٢(



 ٣٤

 ومدى مبادئالفي المضمون أو في نطاق التطبيق، ومن بين هذه المفاهيم أو تلك 
: تأثرها بالتغيرات في بنية العالقات الدولية في مرحلة تطورها المعاصر نتطرق إلى

 في نطاق لاللتزاماتمبدأ عدم التدخل، مبدأ الرضائية أو مبدأ سلطان اإلرادة كأساس 
 االزدواجالعالقة الدولية، والعالقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي، وظاهرة 

 .)١ (الوظيفي
 

 .مبدأ عدم التدخل: أوال 
فيما يتعلق بوضع مبدأ عدم التدخل من حيث عالقته بمبدأ السيادة الوطنية،  

 . رئيسيين في الفقه في هذا الخصوصاتجاهينفيمكن التمييز بين 
 

 ويذهب أنصاره إلى التمسك بمقولة أن مبدأ عدم التدخل ال :  األولاالتجاه

 بل ويعتبر -العرفي واإلتفاقي -للقانون الدولي  األساسية المبادئيزال بمثل أحد 
وتأسيسا على ذلك، يرى هذا الفريق من الباحثين أن . قاعدة قانونية دولية آمرة

الخروج على المبدأ المذكور، ينطوي على مخالفة صريحة للقواعد الدولية العرفية 
ية العامة رقم وألحكام ميثاق األمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة ومنها قرار الجمع

 أي الخروج على مبدأ عدم -كما أنه يتعارض. ١٩٧٠ أكتوبر ٢٤في ) ٢٥ (٢٦٢٥
 عليه قضاء محكمة العدل الدولية وبالذات في قضية النزاع استقر مع ما -التدخل 

 معتبرة أن ١٩٨٤بين نيكاراقوا والواليات المتحدة والذي فصلت فيه المحكمة عام 
 كعنصر من عناصر القانون الدولي إلزاميتحتفظ بطابع  مثل مبدأ عدم التدخل مبادئ

كحالتي -العرفي، وبناء على ذلك فإن بعض حاالت التدخل الدولي التي جرت مؤخرا
  الداخلي االختصاص تنطوي على خروج جد ظاهر على قيد -العراق وهايتي 

 .)٢(االتجاه ومبدأ عدم التدخل حسب رأي أصحاب هذا 
 
 .١٥٤ و١٥٣د الحميد، مرجع سابق ص محمد سامي عب. د) ١(
 ٤٧٥ ص ١٩٩٤عبد الحميد العبدلي، قانون العالقات الدولية، دار األقواس، . د) ٢(



 ٣٥

فيميل أنصاره إلى القبول بفكرة التدخل الدولي وال يرون  :  الثانياالتجاهوأما 
في مبدأ عدم التدخل عقبة تحول دون ذلك، شريطة أن تتوافر لهذا التدخل أسبابه 

 أو مدفوعا باعتبارات انتقائياوال يكون )  الدولةانهياركحالة (الموضوعية المسوغة 
"  على تسميته اصطلحوفي هذا السياق، قبل جانب من الفقه ما . سياسية غالبة

، على نحو ما حدث مثال في "التدخل ألغراض إنسانية " أو " بالتدخل اإلنساني 
 .حالتي الصومال والبوسنة

 
 بقيد االلتزامفظة على مبدأ عدم التدخل واإلصرار على فكأن المحا 

 الداخلي، ال ينبغي النظر إليهما باعتبارهما غاية في ذاتها، ألنه قد توجد االختصاص
 أو الدولة انهارتحاالت تسوغ الخروج على المبدأ المذكور كما هو الحال مثال إذا 

 .)١ () ورواند مثالحالتا الصومال(إذا وجدت مشكالت وصراعات داخلية حادة 
 

وأما فيما يتعلق بآلية التدخل أو بمعنى آخر الطريقة التي يتم بها التدخل  
 العام في الفقه اآلن االتفاقالدولي إذا ما تحققت شروطه الموضوعية، فثمة ما يشبه 

على أن التدخل المقبول في مثل هذه األحوال ليس هو ذلك الذي يتم من جانب دولة 
من جانب عدد محدود من الدول، وإنما هو ذلك الذي يتم في إطار واحدة أو حتى 

مثال حالة ( المنظمة الدولية ذات الصلة، ويكون محال لإلجماع من جانب أعضائها 
تدخل منظمة الوحدة اإلفريقية بالتعاون مع منظمة اإليكواس في الحرب األهلية في 

 ).ليبريا

 
 
 
 
اإلنساني في القانون الدولي مع دراسة لبعض تطبيقاته، مجلة عبد المعز نجم، مفهوم التدخل . د) ١(

   .٦٣ و٦١ ص١٢ العدد ١٩٩٠الدراسات القانونية، كلية الحقوق جامعة اسيوط 



 ٣٦

  . الدوليلاللتزاممبدأ الرضائية أو مبدأ سلطان اإلرادة كأساس : ثانيا 
رة المجتمع نتيجة للتطورات التي طرأت على مبدأ السيادة الوطنية وبروز فك 

 أهمية أكبر للعمل الدولي وإيالءالدولي لصالح التقليل من قيمة النظرية اإلرادية 
 .الجماعي

 
 مع هذا التطور، تحدث فريق من بعض الباحثين عن إرادة المجتمع واتساقا 

 في نطاق العالقات االلتزامالدولي والقانون المشترك لإلنسانية  كأساسين من أسس 
ح فريق آخر من هؤالء الباحثين يؤكد على أن المجتمع الدولي أو الدولية، كما را

اإلنسانية يوشك أن تكون له شخصيته القانونية المستقلة عن مجموع شخصيات 
األطراف المكونة له، وفريقا ثالثا من الباحثين يدافع اآلن بقوة عن حقيقة أن المجتمع 

خاص به، والذي يرتكن إلى الدولي في تطوره الراهن قد أضحى له نظامه العام ال
 في مواجهة الكافة، والتي التزاماتمجموعة من القواعد القانونية اآلمرة التي ترتب 

 إلى مبدأ استنادا على مخالفتها حتى ولو كان ذلك االتفاقال يجوز قانونا وكمبدأ عام 
 .اإلرادة

 
الراهنة وخلص أحد الباحثين إلى أن جوهر المشكلة فيما يتعلق بأثر التطورات  

 مبادئفي النظام الدولي على نطاق إعمال مبدأ السيادة الوطنية وما يتفرع منها من 
 الجامد بين االختيارتابعة كمبدأ الرضائية أو سلطان اإلرادة، يكمن اآلن ليس في 

 الدولي، وإنما في الطريقة التي يمكن االلتزاماإلرادية والموضوعية كأساس لتفسير 
فهذه الطريقة هي التي . لى درجة مناسبة من التوازن بينهمامن خاللها الوصول إ

 .)١ (يتعين أن يدور حولها النقاش والجدل في الوقت الحاضر
 
 
 .٧٦أحمد الرشيدي، مرجع سابق ص . د) ١(
 



 ٣٧

 .يالداخلالعالقة بين القانون الدولي والقانون : ثالثا 
لي بالقوانين والتشريعات لقد تبلور موقف الفقه الدولي بشأن عالقة القانون الدو 

 : رئيسيين اتجاهينالوطنية في 
ذهب أنصاره على التوكيد على أن القانونين الدولي والداخلي شيئان  :  األولاالتجاه

 ). نظرية ثنائية القانون( أحدهما عن اآلخر االختالفمختلفان تمام 
يد على أن ذهب مؤيدوه إلى رفض نظرية الفريق األول والتوك :  الثانيواالتجاه

 ).نظرية وحدة القانون(القانونين ينتميان إلى نظام قانوني واحد 

ونتيجة التطورات الجديدة التي طرأت على منظومة العالقات الدولية خالل  
العقود الماضية والتي نالت كثيرا من مبدأ السيادة الوطنية، فإن مسألة العالقة بين 

 عليها بدورها الكثير من التغييرات التي القانون الدولي والقانون الداخلي قد طرأ
 :يلي   على بعض مظاهر التجديد، وقد تمثلت أبرز هذه المظاهر فيماانطوت
 إلى تقليص الثنائية الحادة االتجاه، هناك المظهر المتمثل في من ناحية أولى 

 مابريقهبين هذين القانونين، بحيث أن النظرية الثنائية ونظرية الوحدة أخذتا تفقدان 
 .)١ (شيئا فشيئا أمام تداخل الثقافات والنظم القانونية المختلفة

، فإن الجدل الذي ثار في نطاق الفقه القانوني التقليدي بشأن ومن ناحية ثانية 
أي هذين القانونين تكون له األولوية في التطبيق على اآلخر، قد حسم في رأي غالبية 

دولي، وهو ما أيده القضاء أيضا على  بأولوية القانون الاالعترافالفقه لصالح 
 .المستوى الوطني والدولي

 بقانونها الداخلي أو حتى االحتجاجونتيجة لذلك فإنه لم يعد في وسع الدولة  
 دولي ترتب سلفا في مواجهتها أو لمخالفة قاعدة التزامبدستورها الوطني لمخالفة 

 .)٢ (قانونية دولية ذات طبيعة خاصة كالقواعد اآلمرة
 
 .٧٨محمد سامي عبد الحميد، مرجع سابق ص. د) ١(
علي إبراهيم، النظام القانوني الدولي والنظام القانوني الداخلي، صراع أم تكامل القاهرة دار . د) ٢(

 . وما بعدها١٧ ص ١٩٩٥النهضة العربية 



 ٣٨

 فقد ترتب على التطورات الدولية زيادة مطردة في المساحة ومن ناحية ثالثة، 
 كل من القانون الدولي والقانون الداخلي كالمسائل اهتمام بين دائرتي المشتركة

المتعلقة بحقوق اإلنسان والحريات األساسية، وتشريعات البيئة، وقضايا التنمية، 
واضحى القانون الدولي يعنى ... ومكافحة اإلرهاب وأعمال العنف غير المشروعة 
 مشمولة بقواعد القانون الداخلي، بالعديد من األمور التي ظلت طويال توصف بأنها

كما أضحى القانون الدولي معنيا أيضا بتنظيم موضوعات تمس الحياة اليومية لألفراد 
 وجدوا كحماية األجانب، وتنظيم التجارة، ومسائل الصحة العامة، وتنظيم مرفق أينما

 .النقل الجوي
  الوظيفياالزدواج: رابعا 

 نطاق القانون الدولي التقليدي، إن  الوظيفي فياالزدواجيقصد بمصطلح  
الدولة هي التي تصنع القاعدة القانونية، وهي التي تمتثل لها في الوقت ذاته، ومع 
التراجع الملحوظ عن المفهوم الجامد للسيادة الوطنية حدث تراجع غير محدود 

 أو فيما بالنسبة إلى دور الدولة سواء فيما يتعلق بعملية صنع القاعدة القانونية الدولية
 .)١ (يتعلق بتطبيقها والنزول على مقتضياتها

فعلى مستوى صنع القاعدة القانونية، فإنه قد أضحى مقبوال لدى أكثرية الباحثين في  
حقل القانون الدولي والعالقات الدولية القول بأن المؤسسات والهيئات الدولية صارت 

منظمة العمل الدولية، أو (ي تضطلع اآلن بدور مهم للغاية في عملية التشريع الدول
، )اختصاصهاالمنظمة الدولية للطيران المدني أو منظمة الصحة العالمية، كل في نطاق 

 الدولية الشارعة في مجال وضع االتفاقياتكما ال يخفى أيضا الدور المتزايد الذي تباشره 
 القانون اتفاقية(ولي القواعد العامة المنظمة للعالقات المتبادلة فيما بين أعضاء المجتمع الد

 واالمتثالوأما على مستوى تطبيق القاعدة القانونية الدولية  ).١٩٨٢الدولي للبحار لعام 
لها، والدارس للقانون الدولي في تطوره الراهن يستطيع أن يدرك أن الدولة لم تعد حرة أو 

                    .   الوضع من حالة إلى أخرىاختلفمطلقة اليدين تماما في هذا  الشأن، وأن 
 

 .٥أحمد الرشيدي، مرجع سابق ص . د )١(



 ٣٩

 الـفـصــل الـثانـي
 

 الـسـيـادة اإلقـلـيـمـيـة
 

 االهتمام الدولية، بدأ االتصاالتبالنظر إلى الدور الذي تلعبه البحار في مجال  
 . الدولة على البحاراختصاصمنذ القرن السابع عشر بدراسة مسألة مدى 

والتي ال ) أو البحر العالي أو المياه الدولية(ين أعالي البحار فتم التمييز ب 
 إقليمي لدولة من الدول، والمساحات البحرية األخرى فيما اختصاصتخضع ألي 

 اإلقليمي للدول الساحلية وذلك بدرجات متفاوتة لالختصاصوراء ذلك والتي تخضع 
 .االختصاصمقرونة ببعض القيود التي تحد من هذا 

 
 أن العرف كان المصدر األساسي للقواعد المنظمة للبحار، إال أنه ويالحظ 

 جنيف األربعة اتفاقياتبدأت حركة تقنين دولية نشطة في هذا النطاق بداية من إبرام 
 الصيد ،البحر اإلقليمي والمنطقة المالصقة (١٩٦٠ واتفاقيةم ١٩٥٨للبحار لعام 

 األمم اتفاقيةو وصوال إلى ) لبحار أعالي ا و الجرف القاري،وحماية المصادر الحية
 ).١( األربع المذكورة االتفاقيات والتي حلت محل ١٩٨٢المتحدة لقانون البحار عام 

 
إن هذا التطور لم ينتج من فراغ، بل لعبت مجموعة من العوامل دورا هاما تم  

متعلقة من خاللها إعادة النظر في القواعد العرفية التي كانت سائدة وتطوير القواعد ال
بالبحار وتحقق بالتالي تطور ملحوظ وجذري في نطاق قانون البحار ويمكن ذكر هذه 

 :العوامل في اآلتي 
 
 القانون ،بدرية عبد اهللا العوضي. أنظر أيضا د. ٢٠ مرجع سابق ص،جابر إبراهيم الراوي. د) ١(

 .٢ الكويت ص١٩٧٧الدولي للبحار في الخليج العربي مطبعة دار التأليف 



 ٤٠

   عوامل إستراتيجية-١ 
 الدول المختلفة بمد نطاق مياهها اإلقليمية والتي اهتماموهي التي تبرز خالل  

تخضع لسيادتها إلى أقصى مدى ممكن لها بحماية أمنها، ويتم بالتالي إبعاد السفن 
الحربية األجنبية ومنع تحليق الطائرات األجنبية فوق هذه المناطق، وبذلك ال تتمكن 

 . سيادتها لحماية مياهها اإلقليميةمن بسط
 

 اقتصادية عوامل -٢ 
وتكمن في ضرورة مراعاة مقتضيات المحافظة على مصادر الصيد، وتحقيق  
 الدول المتقدمة التي تسعى إلى اتجاه للدول المتخلفة بهدف مواجهة االقتصاديةالتنمية 
رة تستطيع من  مصادر قاع البحر باعتبارها تملك وسائل متطوواستغالل امتالك

 أكبر قدر ممكن من مصادر تنمية جديدة تضاف إلى رصيدها اكتشافخاللها 
 بعكس الدول المتخلفة التي ال تمتلك مثل هذه الوسائل المتقدمة االقتصادي
 .والمتطورة

 
  عوامل تكنولوجية-٣ 
وتتمثل في ضرورة التصدي لخطر التلوث البحري وذلك بالبحث عن إيجاد وسائل  

 ).١( جديدة وحديثة في مجال البحوث والتجارب العلمية و وسائل النقلمتطورة 
 جديدة في اتجاهاتومع بروز هذه العوامل بات من المحتم أن نالحظ ظهور  

 :القانون الدولي للبحار بالنسبة للمسائل اآلتية 
 

 لمصالح الدول البحرية وانعكاسا إذا كان القانون الدولي للبحار يعد ترجمة -١ 
قليدية، فإنه مع تزايد عدد الدول المستقلة وسعيها إلى المحافظة على مصالحها، الت

 .تم بالفعل بالمشاركة في تكوين قواعد القانون الدولي للبحار فلقد طالبت وهو ما

   .٣٣٠ و٣٢٩مصطفى سالمة حسين، مرجع سابق ص . محمد سعيد الدقاق، د. د) ١(



 ٤١

مة في تكوين القواعد الدولية للبحار،  لم يقتصر األمر على مجرد المساه-٢ 
 والجرف القاري االقتصادية وضع إرساء قواعد جديدة مثل المنطقة ىبل تعداه إل

 .والتراث المشترك لإلنسانية، وغيرها من القواعد
 في ضوء هذا التطور أصبحت القواعد الدولية للبحار يتم تكوينها في إطار -٣ 

الدول المتقدمة والدول النامية، الدول الساحلية : دول التوفيق بين المصالح المختلفة لل
 ).١(والدول المحصورة 

ولذلك سوف نقسم هذا الفصل إلى ثالث مباحث يضم المبحث األول لمحة  
تاريخية عن قانون البحار بينما يعالج المبحث الثاني مبدأ السيادة في اتفاقية القانون 

 فيه إلى مراحل تطور القانون الدولي الدولي للبحار أما المبحث الثالث فنتطرق
 .للبحار

 . مراحل تقنين قواعد البحار  :المـبـحــث األول
إن البحر واقع جغرافي يتصف بخصائص جيولوجية وفيزيائية محددة وأن  

مياهه حافلة بأنواع كثيرة من الكائنات الحية لكل منها سمات بيولوجية متميزة، وإن 
روات البحر الحية وغير الحية أمر يتوقف إلى حد بعيد  اإلنسان لثاستغاللإمكانية 

 استخدامعلى مدى ما وصلت إليه كل دولة في مجال العلم والتكنولوجيا، وأن إمكانية 
وقد أدت  .السفن أمر يتوقف هو اآلخر على المستوى العلمي والتقني للدولة المعنية

نظيم قانوني واضح، لما قد  الجماعة الدولية بوضع تاهتمام كلها إلى االعتباراتهذه 
ينشأ بين أعضائها من عالقات ترتبط مكانيا بالبحار، يحقق أفضل توازن ممكن بين 
شتى المصالح المتعارضة المتصارعة، وأن لكل دولة من الدول الشاطئية مصلحة 

 أكبر مساحة ممكنة من البحار المتخامة واختصاصاتهاذاتية في أن تخضع لسيادتها 
بثروات االستئثار  األمن العسكرية والصحية، ورغبة في العتباراتاة لشواطئها مراع

   مجتمعةمثل هذه المساحة وإمكانيات الصيد فيها والمالحة عبرها، كما أن لكل الدول
 
قانون الدولي للبحار  الملتقى الدولي لل، ومصالح الدول المختلفة١٩٨٢ األمم المتحدة لقانون البحار سنة اتفاقية ،محي الدينمحمد األستاذ ) ١(

 . تيزي وزو١٩٩٦ومصالح الدول النامية مارس 

 . ٣٣١ و٣٣٠مصطفى سالمة حسين، مرجع سابق ص . محمد سعيد الدقاق، د.  أنظر أيضا د-



 ٤٢

 البحار كلها على قدم المساواة بما في ذلك واستغالل استخداممصلحة مشتركة في 
 .خمة لكل منهااالمساحات المت
لي ومنذ النشأة األولى للقانون الدولي العام إلى تقسيم البحر  الشارع الدوانتهى

إلى ثالثة أقسام تقليدية متميزة أخضع أحدها إلى سيادة الدولة الشاطئية خضوعا 
 وأخضع الثاني منها لسيادة هذه الدولة مع وضع بعض - المياه الداخلية -كامال 

 محررا -لبحر اإلقليمي ا-القيود المستهدفة ضمان مصالح معينة لجماعة الدول 
 محاوال بذلك التقسيم - البحر العالي- السيادة تحريرا كامال ادعاءاتالقسم الثالث من 

 تحقيق وضع التوازن - الدول شواطئ المرتبط بمدى القرب أو البعد عن -التقليدي 
 . المتعارضةاالعتباراتاألمثل ما بين 

مية التي شهدها النصف الثاني  والعلواالقتصاديةوقد أدت التطورات السياسية  
 وأفكار جديدة في مجال القانون الدولي اتجاهاتمن القرن العشرين إلى ظهور 

 بصورة أو بأخرى، إلى - اإلقليمي للدولة الشاطئية االختصاصللبحار، غايتها مد 
 .مساحات جديدة مما كان يدخل أصال في نطاق البحر العالي في مفهومه التقليدي

 الوضع إلى تبلور التعارض الجوهري والواضح ما بين المصالح وقد أدى هذا 
 لطائفتين متميزتين من الدول، هما طائفة الدول المتقدمة وطائفة الدول االقتصادية

المتخلفة، إذ ال يخفى أن للدول المتقدمة مصلحة واضحة في حصر مناطق البحر 
 - االستئثاريمكنها الخاضعة لسيادة الدولة الشاطئية في أضيق نطاق ممكن حتى 

 بالثروات الكامنة في مساحات البحر الحر غير -عمال وبحكم تفوقها التكنولوجي
الخاضعة لسيادة أي من الدول، كما ال يخفى أيضا أن للدول المتخلفة مصلحة ال تقل 

 اإلقليمي للدولة الشاطئية إلى أبعد مدى ممكن، االختصاص في محاولة مد -وضوحا 
نها أن تستأثر وحدها بثروات المنطقة الخاضعة لسيادتها، بحكم حتى يتسنى لكل م

 ).١ (شواطئمتخامتها لما لها من 
 
 . وما بعدها١٥٩ مرجع سابق ص ،محمد سامي عبد الحميد. د). ١(
 . وما بعدها٦٦ و٦٥مرجع سابق ص ، صالح الدين عامر. د أنظر كذلك -



 ٤٣

ي تحقيق البعض بل الكثير وقد نجحت الدول المتخلفة بحكم كثرتها العددية ف 
من أهدافها فظهرت في حيز الوجود القانوني مناطق أخرى غير البحر اإلقليمي 
للدولة الشاطئية عليها نوع السيادة، وأصبح التقسيم الثالثي التقليدي للبحار مجرد 
ماض عفا عليه الزمن واجتاحته رياح التطور بما أدت إليه من إيجاد مناطق بحرية 

 اإلقليمي للدولة الشاطئية، مثل المنطقة لالختصاص - بشكل أو بآخر- جديدة تخضع
 ).١( الخالصة والجرف القاري االقتصادية والمنطقة )المتخامة(المالصقة 

وتعتبر حرية البحار إنجازا للقرن التاسع عشر، مع أن جذور المبدأ تعود في  
الذي وضعه الفقيه  على األقل وظهور مبدأ حرية البحار ١٦٠٤تاريخها إلى سنة 

  قواعدوبذلك سأتطرق إلى الناحية التاريخية لتقنين ).٢(الهولندي هونمو جروسيوس 
 هيئة األمم المتحدة وذلك في مطلبين وكذلك في إطار عصبة األمم في إطارالبحار 

اثنين، يضم المطلب األول تقنين قواعد البحار في إطار عصبة األمم بينما نتطرق 
 .ي إلى تقنين قواعد البحار في إطار هيئة األمم المتحدةفي المطلب الثان

 
       تقنين قواعد البحار في إطار عصبة األمم : الـمطلب األول

من المسلم به أن قواعد القانون الدولي للبحار قد نشأت عن طريق العرف، وأن 
 تضفيه العرف كان وال يزال المصدر الرئيسي لقواعد القانون الدولي العام، نظرا لما

القواعد العرفية من وضوح وتحديد من شأنها القضاء على العديد من مشاكل اإلثبات 
والتفسير، لذلك اتجهت الجماعة الدولية إلى محاولة وضع تقنينات جزئية للبعض من 
هذه القواعد وذلك منذ بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ويعتبر إعالن 

 أول تقنين بحري جزئي تقره ١٨٥٦ة الصادر عام باريس الخاص بالحرب البحري
الجماعة الدولية، وقد تلته تقنينات جزئية أخرى متفاوتة األهمية تتعلق بالحرب 

  وإعالن لندن ١٩٠٧البحرية كاتفاقية الهاي الخاصة بالحرب البحرية المبرمة عام 
 
 .١٦١محمد سامي عبد الحميد، مرجع سابق ص . د) ١(
 .٧٦ن عامر، مرجع سابق ص صالح الدي. د) ٢(



 ٤٤

، وإدى إنشاء عصبة األمم عقب ١٩٠٩غير المصادق عليه الصادر في فبراير عام 
انتهاء الحرب العالمية األولى، واهتمامها بتقنين قواعد القانون الدولي العرفية عموما 
إلى إبرام البعض من االتفاقيات الدولية متفاوتة األهمية المنظمة لعالقات الدول 

 ١٩٢١حرية في زمن السلم من هذه االتفاقيات اتفاقيتا برشلونة المبرمتان عام الب
والمتعلقتان بحرية الترانزيت وبنظام طرق المالحة ذات األهمية الدولية، واتفاقية 

 الخاصة بالنظام الدولي للموانئ البحرية ومشروع ١٩٢٣جنيف المبرمة عام 
 قررت الجمعية العامة ١٩٢٧اإلقليمي، وفي االتفاقية الخاصة بالنظام القانوني للبحر 

للعصبة اختيار ثالثة موضوعات للمؤتمر األول لتدوين القانون الدولي، والذي اسفر 
        ).١ (١٩٣٠عنه أثر ذلك مؤتمر الهاي 
  ١٩٣٠مؤتمر الهاي سنة 

 أبريل ١٢ مارس إلى ١٣ في الفترة ما بين ١٩٣٠عقد مؤتمر الهاي في عام  
لم يتوصل المؤتمر إلى عقد أي وقانون الدولي تحت إشراف عصبة األمم لتدوين ال

 وجود خالف جوهري في وجهات النظر اتضح بشأن المياه اإلقليمية، إذ اتفاق
المتعلقة بهذا الموضوع، ولقد كانت غالبية الدول في المؤتمر تأخذ بقاعدة ثالثة أميال 

ورة للبحر اإلقليمي تباشر الدولة  بمنطقة مجااالعترافكاتساع للبحر اإلقليمي مع 
 البحر اإلقليمي اتساع المحددة وكانت األقلية تطالب بتحديد االختصاصاتفيها بعض 

 على األخذ برأي األغلبية لوال معارضة االتفاقبأكثر من ثالثة أميال،  ولقد كاد يتم 
جح في إعداد إال أنه ن .)٢( لفكرة المنطقة المجاورة مما أدى إلى فشل المؤتمرإنجلترا
 ثابتا في إقرار فكرة اتجاها عن المركز القانوني للبحر اإلقليمي وأبرز اتفاقيةمسودة 

ولقد ترك هذا المؤتمر أبحاثا ودراسات كانت ومازالت .  الخالصةاالقتصاديةالمنطقة 
 .مرجعا هاما استندت إليه جهود األمم المتحدة فيما بعد

 .١٦٢سابق ص محمد سامي عبد الحميد، مرجع . د) ١(
 . ١٥إبراهيم محمد الدغمة، مرجع سابق ص . د) ٢(
 .١١٠صالح الدين عامر، مرجع سابق ص . دراجع  -



 ٤٥

وبعد مؤتمر الهاي بدأت مطالبات جديدة متعلقة بالسيطرة على البحار، وكان 
الباعث على ذلك زيادة سرعة السفن وزيادة مرمى المدافع وتحسن الوسائل المتعلقة 

وقد بادرت بعض الدول باتخاذ مواقف إيجابية كانت بمثابة  .وات البحرباستغالل ثر
 .تطوير الحكام قانون البحار

 جرت أول خطوة رسمية من قبل بريطانيا وفنزويال ١٩٤٢ فيفري ٢٦ففي  
 وذلك بخصوص خليج باريا الذي يفصل فنزويال PARIAعندما عقدتا معاهدة باريا 

 على تقسيم االتفاقيةالدولتان بموجب هذه  واتفقت TRINTIEعن جزيرة ترينتي 
 . من مصادرهواالنتفاعقاع البحر وما تحت قاع خليج باريا خارج المياه اإلقليمية 

 

 أو نقاشا حتى اختالفاوظل األمر فيما يتعلق بقاع البحر ال يثير صعوبة أو 
ه خاضعا  وعمقانحداره الحرب العالمية الثانية، فقد كان القاع مهما كان انتهاءقرب 

لسيادة الدولة الشاطئية في نطاق عرض بحرها اإلقليمي بوصفه ذلك الجزء من 
أرض الدولة الشاطئية الذي تغمره المياه والذي يخضع لسيادتها نتيجة لخضوع البحر 

 فيما يتعدى نطاق البحر اإلقليمي فقد كان أمااإلقليمي ذاته لسيادة الدولة الشاطئية، 
ما وصف أعالي البحار ويخضعان لألحكام القانونية المقررة البحر وقاعه أيضا يشمله

 .)1( العامة في القانون الدولي لتنظيم البحار
 

 الحرب العالمية الثانية، ونظرا للتقدم العلمي وما أدى إليه من أعقابوفي  
 جعل في متناول اإلنسان أن ينتفع بما في واالستغاللتطور وسائل البحث والتنقيب 

 فكرة مؤداها أن نشأتما تحت هذا القاع من ثروات مختلفة، ومن هنا قاع البحر و
يفصل بين المركز القانوني لمياه البحار العالية، والمركز القانوني لقاع هذه البحار 
ولما تحت هذا القاع، وذهب أصحاب هذه الفكرة إلى أن يكون قاع البحر وما تحته 

يظل البحر العالي خاضعا لنظام البحر  للدولة الشاطئية في حين استغاللهتابعا في 
 .العالي

 
 . وما بعدها١٦إبراهيم محمد الدغمة، مرجع سابق ص . د) ١(



 ٤٦

وقد وجدت هذه الفكرة المبتكرة قبوال لدى الدول أصحاب المصلحة، فأصدرت  
إعالن "  إعالنا أصبح يعرف باسم ١٩٤٥ سبتمبر ٢٨الواليات المتحدة األمريكية في 

 بأن موارد الثروة بمقتضاهصرحت  "TRUMAN- PROCLAMATION ترومان 
 الدولة الساحلية يخضع لدائرة لشواطئفي قاع البحر العالي وما تحته في الجزء المالصق 

 الواليات المتحدة ومن ثم لشواطئ امتدادا يعد القاع وسيطرتها بوصف أن هذا اختصاصها
 خطيرا وثورة في قانون البحار يعد جزءا منها، وصار هذا اإلعالن سابقة دولية وحدثا

 ).١(الدولي، حتى قيل أن قانون البحار الدولي بدأ بعد هذا اإلعالن 
 

  المتحدةتقنين قواعد البحار في إطار هيئة األمم: المطلب الثاني 
إن نص المادة الثالثة عشرة من ميثاق األمم المتحدة التي جاء فيها أن على الجمعية  

 للقانون المضطرات وتقدم التوصيات الالزمة لتشجيع اإلنماء  الدراستنشئالعامة أن 
 الجمعية العامة لألمم المتحدة في الحادي والعشرين من نوفمبر أنشأتالدولي وتدوينه، فقد 

 والمشروعات الممهدة لتقنين   الدراساتبإعدادلجنة القانون الدولي المختصة  1947 عام
 منذ إنشائها بدراسة قانون البحار اهتمت لذلك، التي قواعد القانون الدولي العرفية المهيأة

 ).٢(تمهيدا لتقنينه 
ب فرانسوا تقارير عن النظام القانوني -وقد أعد المقرر الخاص، الفقيه الهولندي ح 

للبحار العامة، وكذلك الموضوعات المرتبطة بها كامتداد البحر اإلقليمي والمحافظة على 
، كما أعد المقرر الخاص تقريرا عن موضوع المياه مصادر الثروة الحية في البحار

) ٣( من المقرر الخاص اقتراحاإلقليمية بحثته اللجنة في دورتها الرابعة وقررت بناء على 
 االصطالح المياه اإلقليمية إذ أن اصطالح البحر اإلقليمي بدال من اصطالحأن تستعمل 

 .األخير قد يفهم منه أنه يشمل أيضا المياه الداخلية
 
صالح الدين عامر، مرجع سابق .  وما بعده، أنظر كذلك د١٦إبراهيم محمد الدغمة، مرجع سابق ص . د) ١(

 . وما بعدها٢٦٥ص 

إبراهيم محمد الدغمة، نفس المرجع . ، أنظر أيضا د١٦٣مرجع ص نفس المحمد سامي عبد الحميد، . د) ٢(
 .١٧ص 

 .١٩١مرجع ص نفس الصالح الدين عامر، . د) ٣(



 ٤٧

 طلبت الجمعية العامة من لجنة القانون الدولي أن تعد تقريرا ١٩٥٤وفي سنة 
 بعد دراسة ١٩٥٦ جويلية ٤ اللجنة في انتهتكامال عن كافة الموضوعات وقد 

 سبع سنوات متتالية من بحث موضوع البحار العامة والبحر اإلقليمي استمرت
 الموضوعات جميعا والموضوعات المرتبطة بهما، وأعدت مشروعا نهائيا بهذه

يشتمل على ثالث وسبعين مادة، مصحوبة بتعليقات وافية توضح األسباب التي من 
 المختلفة في اللجنة، وموقف واالتجاهاتأجلها أخذت اللجنة بقاعدة دون أخرى، 

األقلية بالنسبة لألحكام التي أقرتها اللجنة بأغلبية اآلراء ولم تكن محل موافقة جماعية 
 ).١(من اللجنة 

 
لموضوع البحار ومناقشته من ) اللجنة القانونية(وبعد دراسة اللجنة السادسة  

الطلب إلى )الدورة الحادية عشرة (١١٠٥قبل الوفود قررت الجمعية العامة بقرارها 
 وكان هذا المؤتمر ١٩٥٨ في عام لالنعقاداألمين العام دعوة مؤتمر دبلوماسي دولي 

 .لقانون البحارهو مؤتمر األمم المتحدة األول 
 
I-المؤتمر األول لألمم المتحدة لقانون البحار  
 

 ٢٤عقد المؤتمر األول لألمم المتحدة لقانون البحار في جنيف في فترة ما بين 
 دولة من بينها دول لم ٨٦، وقد حضره ممثلو ١٩٥٨ فيفري عام ٢٨فيفري حتى 

ول المغلقة أو الدول تكن عضوا في األمم المتحدة ودول ليس لها سواحل وتسمى الد
 سميت باتفاقيات جنيف اتفاقاتغير الساحلية، وفي هذا المؤتمر تم التوصل إلى أربع 

 :لقانون البحار وهي 
 
 

 .٢١ و٢٠جابر الراوي، مرجع سابق ص . د) ١(
 .٤بدرية عبد اهللا العويضي، مرجع سابق ص . أنظر أيضا د



 ٤٨

         والمنطقة المالصقة جنيف بشأن المياه اإلقليمية اتفاقية: أوال 
 بأن للدول الساحلية السيادة على منطقة من البحار االتفاقيةوتقضي هذه 

مالصقة بشاطئها يطلق عليها المياه اإلقليمية أو البحر اإلقليمي وللدولة الساحلية 
 ما فيه، وال يرد على سيادة الدولة واستغاللوحدها حق الصيد في البحر اإلقليمي 

اإلقليمي سوى قيد واحد هو حق المرور البريء للسفن األجنبية التجارية على بحرها 
 البحر اتساع حول اتفاقفي وقت السلم، ولم يتمكن المؤتمر من الوصول إلى 

 .اإلقليمي
أما المنطقة المجاورة أو المتاخمة فهي منطقة المياه التي تمتد بعد البحر  

 على االتفاقيةحيات، وقد ورد في هذه اإلقليمي وللدولة الساحلية عليها بعض الصال
 اثنيأن البحر اإلقليمي والمنطقة المجاورة  ال يجوز قانونا أن يتجاوزا معا مسافة 

 ).١(عشر ميال بحريا تقاس من الخط األساسي الذي يبدأ منه قياس البحر اإلقليمي 
 

   جنيف بشأن البحار العاليةاتفاقية: ثانيا 
 البحار التي ال تشملها البحار اإلقليمية أو أجزاءويقصد بالبحار العالية كل 

بما أن البحار العالية :  جنيف اتفاقيةالمياه الداخلية وقد أوردت المادة الثانية من 
 )٢ (لألمم جميعها فال يجوز قانونا لدولة ما أن تدعي إخضاع أي قسم منها لسيادتها

ووفقا لألحكام األخرى للقانون  االتفاقيةوحرية البحار العالية تباشر وفق شروط هذه 
 .الدولي

 

  جنيف بشأن المصايد وحماية الموارد الحية في البحار العاليةاتفاقية: ثالثا 
 بحرية جميع الدول بالصيد في البحار العالية مع وضع االتفاقيةوتقضي هذه 

 .إجراءات للمحافظة على الثروات الحية في هذه البحار
 
 
 . ١٩٧ وما بعدها كذلك ص ١٨٥، مرجع سابق ص صالح الدين عامر. د) ١(
 .٢٨١صالح الدين عامر، نفس المرجع ص . د) ٢(



 ٤٩

 اتفاقيةعرفت المادة األولى من   جنيف بشأن الجرف القارياتفاقية: رابعا 
جنيف الجرف القاري، بأنه مناطق قاع البحر وما تحته من طبقات، وهي المناطق 

ائرة البحر اإلقليمي إلى عمق مائتي متر من  والتي توجد خارج دبالشاطئالمتصلة 
 استغاللسطح الماء أو إلى ما يتعدى هذا الحد إلى حيث يقبل عمق المياه من السطح 

 القاري هو جزء من إقليم األرض للدولة والجرفالموارد الطبيعية لهذه المناطق، 
 سطح هذه  عن مستوىانخفاضالساحلية تغمره مياه البحار العالية لوجوده في حالة 

وللدول الشاطئية حقوق سيادة بغرض استغالل واكتشاف الثروات ) ١( البحار
الطبيعية التي توجد في منطقة الجرف القاري ولها الحق في تشييد المنشآت وإقامة 
مناطق أمن تمارس داخلها االختصاصات المختلفة التي ترتبط بها بهدف االستغالل 

انونية لمنطقة الجرف القاري، باعتبارها جزءا ال واالكتشاف، مع مراعاة الطبيعة الق
يتجزأ من أعالي البحار، لذا يجب أن تتمتع الدول األخرى بالحق في ممارسة حريات 

   ). ٢(المالحة، الصيد، البحث العلمي والطيران 
 ويقضي  بتسوية المنازعاتبااللتزام الخاص االختياريالبروتوكول : خامسا 

 من اتفاقيةدول المشتركة في هذا البروتوكول وفي أي هذا البروتوكول بأن ال
 التي أقرها مؤتمر األمم المتحدة لقانون البحار، تعلن عن رغبتها في االتفاقيات
 إلى قضاء محكمة العدل الدولية لحل المنازعات التي تتصل بتفسير أو االلتجاء

 .١٩٥٨ البحار سنة اتفاقياتتطبيق جميع المواد الواردة في 
 

 II-إذا كان المؤتمر األول  المؤتمر الثاني لألمم المتحدة لقانون البحار 
 الهامة سالفة الذكر، فإن المؤتمر الثاني االتفاقياتلقانون البحار قد أسفر عن توقيع 

 بحث المسائل المتعلقة باتساع البحر الستكمال ١٩٦٠الذي عقد في جنيف عام 
 منتج بصدد هاتين   جوهرياقتراح وحدود الصيد لم ينجح في إقرار أي اإلقليمي

 
  ٤٨ ص ٢٠٠٣األستاذ محمد محي الدين، ملخص محاضرات في اإلقليم ومجاالته دار الخلدونية ) ١(
 .   وما بعدها٢٧٨محمد سامي عبد الحميد، مرجع سابق ص . ، أنظر كذلك د٤٩و
صالح الدين عامر نفس . أنظر د، ١٤٦ و٣٤٥مصطفى سالمة حسين، مرجع سابق ص . محمد سعيد الدقاق ود. د) ٢(

 .٢٧٣ و٢٧٢المرجع ص 



 ٥٠

المسألتين المطروحتين على بساط البحث، مما أدى إلى إعادة طرح موضوع التنظيم 
 .)1 (القانوني للبحر مرة أخرى للبحث

 
III-المؤتمر الثالث لألمم المتحدة لقانون البحار     

شاكل المتعلقة بالبحر  جنيف قد أدى قصورها إلى مواجهة بعض الماتفاقياتإن 
وأحجام العديد من الدول عن التصديق عليها لرفضها بعض ما تضمنته من أحكام، 
وما شهدته الفترة التالية إلبرامها من تطورات الواقع السريعة والمتالحقة المرتبطة 

 الثروات البحرية إلى إعادة طرح استغاللأساسا بالتقدم العلمي المذهل في مجال 
يم القانوني للبحر على بساط البحث في الدورة الثانية والعشرين موضوع التنظ

 ARVID BARDO باردوأرفيد  السفير اقترحللجمعية العامة لألمم المتحدة عندما 
 إجراء دولي لتنظيم اتخاذ .١٩٦٧ وبالضبط في أوت سنة مندوب دولة مالطا

فائدة البشرية  لألغراض السلمية فحسب ولاستغالله حوض البحر وضمان استخدامات
 نشوب صراع يتسم بالتنافس على حقوق السيادة على حوض احتمالكلها محذرا من 

 ).2(البحر مما يؤدي إلى تصعيد سباق التسلح 
 
 

 المالطي خالل دورتها سالفة لالقتراحوقد أسفرت مناقشة الجمعية العامة 
 في عام  بهااستبدلت أن تما لبثالذكر عن إنشاء لجنة خاصة لبحث الموضوع، 

 السلمية لقاع البحر والمحيط االستخداماتلجنة "  لجنة أخرى عرفت باسم ١٩٦٨
، وقد قامت هذه اللجنة بالعديد من الدراسات " الوطني االختصاصخارج نطاق 

 .)3 (والبحوث وقدمت إلى الجمعية العامة عدة تقارير تضمنت نتاج جهدها
 

 
 .٢٧ األستاذ محمد محي الدين، مرجع سابق ص) 1(

محمد سامي عبد الحميد، . أنظر أيضا د.  وما بعدها٣١صالح الدين عامر، مرجع سابق ص . د) 2(
 .٣٧٧مرجع سابق ص 

 .١١٣إبراهيم محمد العناني، مرجع سابق ص . د) 3(



 ٥١

 أصدرت الجمعية العامة خالل دورتها ١٩٧٠وفي السابع عشر من ديسمبر 
نبغي أن تحكم ي التي المبادئما إعالن  منهاألولتضمن : الخامسة والعشرين قرارين 
 الوطني، وتضمن االختصاصتحته من تربة خارج نطاق  قاع البحر والمحيط وما

 ).1 (٢٧٥٠ الدعوة إلى عقد مؤتمر األمم المتحدة الثالث لقانون البحار رقم الثاني
 

 وقد عقد مؤتمر األمم المتحدة الثالث لقانون البحار دورته األولى التمهيدية في
، ثم توالت بعد ١٩٧٣مدينة نيويورك من الثالث وحتى الخامس عشر من ديسمبر 

 من اعتبارا، فعقد دورته الثانية بمدينة كاراكاس عاصمة فنزويال انعقادهذلك دورات 
، وعقدت الدورة ١٩٧٤العشرين من يونيو وحتى التاسع والعشرين من أغسطس سنة 

، وعقدت ١٩٧٥رس إلى التاسع من ماي الثالثة في مدينة جنيف من السابع عشر ما
 من الخامس عشر من مارس وحتى السابع من اعتباراالدورة الرابعة في نيويورك 

، كما عقدت الدورة الخامسة في ذات المدينة خالل الفترة من الثاني ١٩٧٦ماي سنة 
 وعقدت بها أيضا الدورة السادسة ١٩٧٦من أوت إلى السابع عشر من سبتمبر سنة 

 .١٩٧٧الث والعشرين من ماي إلى الخامس عشر من جويلية سنة من الث
 

أما الدورة السابعة فقد عقد شطرها األول بمدينة جنيف من الثامن والعشرين 
، وعقد شطرها الثاني في نيويورك ١٩٧٨من مارس إلى التاسع عشر من ماي سنة 

دأت الدورة ، كما ب١٩٧٨من الحادي والعشرين من أوت إلى األول من سبتمبر سنة 
 ١٩٧٩ أبريلالثامنة في جنيف من التاسع عشر من مارس إلى السابع والعشرين من 

 أعمالها في نيويورك من التاسع عشر من جويلية إلى الرابع والعشرين استأنفتثم 
 الدورة التاسعة في نيويورك من الثالث من مارس انعقاد، وقد تم ١٩٧٩من أوت 

، كما بدأت الدورة العاشرة أعمالها في ذات ١٩٨٠ عام أبريلإلى الرابع عشر من 
 المدينة 
محمد سامي عبد الحميد، . ، أنظر كذلك د٤٨ و٣٧صالح الدين عامر، نفس المرجع ص ) ١

 . الهامش٣٧٦نفس المرجع ص 



 ٥٢

 لتستكملها ١٩٨١من التاسع من مارس إلى الرابع والعشرين من أفريل سنة 
، وعقدت الدورة ١٩٨١لعشرين من أوت عام في جنيف من الثالث حتى الثامن وا

 ١٩٨٢الحادية عشرة في نيويورك من الثامن من مارس إلى الثالثين من أفريل عام 
، لتتلوها الدورة ١٩٨٢ثم من الثاني والعشرين إلى الرابع والعشرين من سبتمبر سنة 

سادس إلى الختامية واألخيرة في مدينة مونتيجوباي بدولة جامايكا خالل الفترة من ال
 ).١ (١٩٨٢العاشر من شهر ديسمبر 

 
 استمرتوقد أسفرت أعمال مؤتمر األمم المتحدة الثالث لقانون البحار التي 

 جديدة موحدة لقانون البحار سميت باسم اتفاقيةلمدة تناهز تسع سنوات عن إعداد 
  األمم المتحدة لقانون البحار اتفاقية

The United Nations Convention on the law of the sea 
 

 على ١٩٨٢ الموقع عليها في العاشر من ديسمبر االتفاقيةوتشتمل هذه 
ثالثمائة وعشرين مادة، باإلضافة إلى تسعة مالحق، وقد وافقت على مشروع هذه 

 عند طرحها للتصويت خالل الدورة الحادية عشرة للمؤتمر مائة وثالثون االتفاقية
 الواليات المتحدة األمريكية، إسرائيل،  :ول هي عليها أربع د وأعترض)١٣٠(دولة 

 ).2( عن التصويت سبع عشرة دولة وامتنعتفنزويال وتركيا 

 
 ١٩٩٤ حيز النفاذ في السادس عشر من نوفمبر االتفاقيةوقد دخلت هذه 

  عشر شهرا على إيداع وثيقة التصديق رقم ستين، وهذا طبقا للمادةاثنيبمضي 
يبدأ "  األمم المتحدة لقانون البحار التي نصت على أن قيةاتفامن الفقرة األولى ٣٠٨

 عشر شهرا على تاريخ إيداع الوثيقة الستين من اثني انقضاء بعد االتفاقيةنفاذ هذه 
  ".االنضماموثائق التصديق أو 

 . الهامش٤٩ و٤٨صالح الدين عامر، مرجع سابق ص . د) ١(
 . وما بعدها١٢٧إسماعيل الغزال، مرجع سابق ص . أنظر كذلك د

 .٧صالح الدين عامر، مرجع سابق ص . د) ٢(



 ٥٣

 :على نوعين من النصوص   األمم المتحدة لقانون البحاراتفاقيةوتشتمل 
 . المذكورةاالتفاقية عليه العرف قبل إبرام استقرنصوص هي مجرد تقنين لما ) أ
عند  عليها بعد استقرنصوص تشتمل على أحكام مستحدثة لم يكن العرف قد ) ب

 .١٩٨٢ في عام االتفاقيةإبرام 
إن النصوص المقننة للعرف المتواتر والمستقر نصوص ملزمة لكافة الدول 

 األمم المتحدة لقانون اتفاقيةوبصرف النظر عن تصديقها أو عدم تصديقها على 
 في هذه الحالة هو العرف في ذاته وما التقنين إال مجرد االلتزامالبحار، ألن مصدر 

بات هذا العرف الذي ال ينتقص من قوته الملزمة حين تراخي بعض الدول وسيلة إلث
 ).١( عن هذا التصديق عزفها المدون له، أو االتفاقفي التصديق على 

 عليها عند استقرأما النصوص المتضمنة أحكاما مستحدثة لم يكن العرف قد 
ال الدول المصدقة ، فال تلزم إ١٩٨٢ األمم المتحدة لقانون البحار سنة اتفاقيةإبرام 
 في مواجهة كل منها، وذلك ما لم االتفاقية من تاريخ سريان واعتبارا االتفاقيةعلى 

يكتسب الحكم الذي يتضمنه النص وصف العرف نتيجة لتواتر العمل به من قبل كافة 
 النص لوصف العرف أن يصبح ملزما لكافة الدول من اكتسابفمن شأن  .الدول

 .)٢ (وصف لهذا الاكتسابهتاريخ 
  )١٩٨٢( القانون الدولي للبحار اتفاقيةمبدأ السيادة في : المبحث الثاني 

 الوضع الدولي فقها وعمال على أن السلطان الوطني للدولة الساحلية استقرلقد 
: يمتد على مساحات بحرية مجاورة لشاطئها وكان ذلك نتيجة تعارض فكرتي 

وحرية البحار   السيادة الوطنية على البحارالسيادة على البحار والتي تدعو إلى بسط 
 ).3(التي تدافع على مبدأ حريتها 

 كلية الحقوق بن ٢٠٠٠ / ١٩٩٩أحمد لرابة الملقاة على طلبة الماجستير سنة . أنظر محاضرات د) ١(
 .عكنون الجزائر

 ١٦٣محمد سامي عبد الحميد ، مرجع سابق ص . أنظر كذلك د. أحمد لرابة، نفس المرجع. د) ٢(
 .الهامش

3 = G. SCHWARZENBERGER AND E. D BROWN : MANUEL OF  
INTERNATIONAL LAW O.P CIT P. 51 ET SEQ. 
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وكان هذا الصراع بين الفكرتين يشتد ويتضاءل عبر العصور واألزمنة وفقا 
 استقرلتطور المجتمع الدولي وتبعا لمصالح وحاجات الدول البحرية الكبرى، وقد 

تمييز بين أعالي البحار والبحر اإلقليمي المتمثل في حزام بحري الموقف على ال
 الدولة الساحلية يعتبر جزءا من إقليمها ويخضع لسيادتها ويسود أعالي لشاطئمحاذ 

 .البحار مبدأ الحرية للجميع
ولكن سرعان ما يتغير الوضع نتيجة التقدم العلمي والتكنولوجي مما أدى 

 الموارد الحية الستغاللول على حقوق خالصة بالدول أن تبذل مجهودات للحص
وغير الحية في مناطقها الساحلية، كما أن ظهور مناطق بحرية جديدة كالجرف 

 أو الخالصة في مواجهة أعالي البحار والمنطقة الدولية االقتصاديةالقاري والمنطقة 
ض ما أصبح يعرف رسميا بالتراث المشترك لإلنسانية والذي يضع حدا ألطماع بع

 وعلى هذا فسوف نتناول الموضوع. الدول في بسط سلطاتها على مزيد من البحار
في خمسة مباحث األول يتعلق بالبحر اإلقليمي والمنطقة المجاورة والثاني بأعالي 
البحار بينما يعالج المطلب الثالث المنطقة االقتصادية الخالصة وفي المطلب الرابع 

طلب الخامس واألخير فنتطرق فيه إلى أعالي نعالج فيه الجرف القاري، أما الم
  .البحار

المجاورة  أوالبحر اإلقليمي والمنطقة المالصقة : المطلب األول 
CONTIGUOUS ZONE  

إن البحر اإلقليمي فكرة قانونية سواء من وجهة نظر  :  البحر اإلقليمي-١
 اعتبارالدولي على القانون الدولي أو وجهة نظر القانون الداخلي أقرها الفقه والعمل 

على مستوى العالقات فيما في إطار القانون الدولي وأنها فكرة لها تأثيرها الضخم 
والبحر اإلقليمي هو مساحة من البحار مجاورة لسواحل الدولة تمتد فيما  .بين الدول

وراء إقليمها البري ومياهها الداخلية أي هو رقعة من البحار تنحصر بين المياه 
 ).١( وأعالي البحار من جهة أخرى جهةلشاطئ من الداخلية وا

 
 .١٣إبراهيم العناني، مرجع سابق ص . د )١(
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 ٢ فقرة ٢يخضع البحر اإلقليمي للسيادة الكاملة للدولة الشاطئية طبقا للمادة 
 من ٢ و١ وما يقابلها من المادتين ١٩٨٢ األمم المتحدة لقانون البحار لعام اتفاقيةمن 
 بهذه السيادة فإن هناك مجموعة من االعترافير أنه مع ، غ١٩٥٨ جنيف اتفاقية

 للسفن األجنبية ومعاملتها البريءالقيود والتي ترد على هذه السيادة كحق المرور 
 .معاملة خاصة

 
وبمقتضى حق السيادة للدولة الساحلية على مياهها اإلقليمية فإن لها مباشرة 

الذي ) فضاء خارجي(واء والفضاء كل السيادة على سطح المياه اإلقليمية وعلى اله
يعلوها وأيضا على مجرى البحر وما تحته، ويترتب على ذلك أن الدولة الشاطئية 

 الكاملة في مجاالت الصيد واألمن والجمارك والتشريع، االختصاصاتتمارس 
 التشريع الداخلي المتعلق بهذا االختصاصات هذه أحكامويتكفل بتحديد مضمون و

 .)١( الشأن
 
 CONTIGUOUS ZONEالمجاورة أو المالصقة  لمنطقة ا-٢

فهي منطقة بحرية إضافية تمتد من نهاية البحر اإلقليمي للدولة الشاطئية نحو 
البحر العالي إلى مسافة محدودة لكي تتمكن مثل هذه الدولة أن تباشر بعض حقوق 

ة وكذلك هذه الرقابة الضرورية لمنع الخروج على نظمها الجمركية والمالية والصحي
تنظيم الهجرة التي قد ترتكب داخل إقليمها أو مياهها الداخلية أو بحرها اإلقليمي، 

 .)٢ (لذلك فإن المنطقة المالصقة تعد جزءا ال يتجزأ من البحر العالي
 

 
 
 
 .٣٣٣مصطفى حسين، مرجع سابق ص . محمد سعيد الدقاق، د. د) ١(

 .٣٠إبراهيم العناني، مرجع سابق ص . د) ٢(
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 فإنه يجب ١٩٨٢ األمم المتحدة لقانون البحار لعام اتفاقية من ٢ /٣٣وطبقا للمادة 
 ميال بحريا من خط ٢٤أال يتجاوز البحر اإلقليمي والمنطقة المالصقة أكثر من مسافة 

، معنى هذا أن اتساع المنطقة  منها عرض البحر اإلقليميابتداءاألساس التي يقاس 
عها إلى اثني عشر ميال بحريا من الخط الخارجي للبحر المجاورة وحدها قد يصل اتسا

 ).١(اإلقليمي لدولة الساحل 
وعلى ضوء ذلك فإن المنطقة المجاورة ال تخضع لسيادة الدولة الشاطئية وأن 
المالحة فيها مفتوحة ومكفولة لكل الدول إذ أن سلطات الدولة الساحلية محددة بممارسة 

لوضع القانوني للمنطقة المذكورة باعتبارها تدخل في حقوق الرقابة فقط دون أن تغير ا
 .)٢ (نطاق البحر العالي

وهذا الوضع القانوني تحدد بعد أن أثير النقاش والتساؤل منذ بداية دورات مؤتمر 
األمم المتحدة الثالث لقانون البحار حول جدوى بقاء المنطقة المجاورة مع إقرار المنطقة 

 ووالية معينة تصل إلى مسافة اختصاصاطي للدول الساحلية  الخالصة التي تعاالقتصادية
وقد كان ،  ميال١٨٨ ميال بحريا من الحد الخارجي للبحر اإلقليمي وتحديدها بالدقة ٢٠٠
اثني  العام للمناقشات يسير نحو إقرار األخذ بمبدأ أن يكون عرض البحر اإلقليمي االتجاه
 اتفاقيةلمنطقة المجاورة ألن األخذ بها في  وبالتالي لم تكن الحاجة ل،ميال بحرياعشر 
 ميال بحريا من خط األساس اثني عشر أبعد من امتدادها باشتراط عدم د اقترنجنيف ق

 على أن يحتفظ لدولة الساحل االقتراحاتعلى الساحل، ومع ذلك أصرت بعض 
 على المنطقة المجاورة لتباشرها على المنطقة باالختصاصات التي كانت مقررة لها

 االعتبار بعين االقتراحات، وفعال أخذت هذه )٣( الخالصة أو على جزء منهااالقتصادية
 حيث تبنى المؤتمر هذه الفكرة وجاءت في الصياغة األخيرة ١٩٧٤ سكارا كافي دورة 
 اختصاصات منها التي أعطت للدولة الساحلية ٣٣ في المادة لالتفاقية

 ال االقتصاديةلى جزء من المنطقة  المنطقة المجاورة عFUNCTIONAL)وظائفية(
 . ميال من نهاية البحر اإلقليمياثني عشر اتساعهايتجاوز 

 .٣٢ و٣١إبراهيم العناني، مرجع سابق ص . د) ١(
 .٣٤١مصطفى حسين ، مرجع سابق ص . محمد سعيد الدقاق، د. د) ٢(
 . الهامش٣٢إبراهيم العناني، نفس المرجع ص . د) ٣(
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    THE HIGH SEASالي البحار أع: المطلب الثاني 
هي مجموعة المساحات البحرية الممتدة خارج نطاق المياه الداخلية والبحر 

أن مبدأ حرية أعالي البحار أو البحر العالي قد أصبح و اإلقليمي للدول المختلفة، 
مبدأ مسلما به حيث يحكم النظام القانوني لهذه المياه الدولية مبدأ حرية أعالي البحار 

 فإنه ال ١٩٨٢ األمم المتحدة لقانون البحار لعام اتفاقية من ٨٩فقا لنص المادة و
يجوز ألي دولة أن تدعي إخضاع أي جزء من البحر العالي لسيادتها اإلقليمية 

: ويترتب على ذلك أن الدول المختلفة الساحلية منها وغير الساحلية تتمتع بحريات 
حليق فوق البحار العالية، إقامة الجزر  الكابالت، التإرساءالمالحة، الصيد، 

 وغيرها من المنشآت المسموح بها بموجب القانون الدولي العام والبحث االصطناعية
وهذا يعتبر تطور هام االتفاقية،  من ٨٧ هذه الحريات وردت في المادة )١ (العلمي

 .١٩٥٨ جنيف التفاقيةبالنسبة 
 : هذه الحريات منها  القيود الواردة علىاالعتبارمع األخذ بعين 

وهو حق يتم منحه لمختلف الدول حيث يتم مباشرته من  :  بالرقيقاالتجار مقاومة -
 لالختصاصأعالي البحار ويتضمن هذا القيد إجراء التفتيش والحجز أما بالنسبة 

 وقد جاء النص ،القضائي فإنه ينعقد للدولة التي ترفع السفينة محل التفتيش علمها
 على منح كافة ١١٠، كما نصت المادة ١٩٨٢ اتفاقية من ٩٩مادة على ذلك في ال

السفن الحربية أي كانت جنسيتها اختصاص ضبط السفن التي تعمل في تجارة الرقيق 
)٢ .( 
وهو حق تبادلي  يتم إقراره ألجهزة أمن  : PIRACYمقاومة أعمال القرصنة  -

 هي تلك األعمال التيوقضاء الدول من أجل مواجهة أعمال اللصوصية البحرية، و
 تنطوي على ممارسة أفعال عنف لتحقيق إغراض شخصية لذا فإن أعمال العنف 

 
 .٣٣٧مصطفى حسين، مرجع سابق ص . محمد سعيد الدقاق ، د. د) ١(

 .٣٠٢ و٣٠١محمد سامي عبد الحميد، مرجع سابق ص . أنظر أيضا د
 .٣٤٩محمد سامي عبد الحميد، نفس المرجع ص . د) ٢(
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ترتكب لتحقيق أهداف سياسية ال تندرج تحت نطاق أعمال القرصنة طبقا للمادة التي 
 السليم البد من ي، وللقول بـأنه ثمة قرصنة بالمعنى القانون الجديدةاالتفاقية من ١٠١

 :توافر ثالثة شروط وهي 
شرط يتعلق بهوية العمل والقائمين به على أن تكون غير مشروعة وموجهة  -١

 . موالضد األشخاص أو األ
شرط مكاني، وهو أن تقع األعمال سالفة الذكر في البحر العالي أو في مكان  -٢

آخر ال يخضع لسيادة أي من الدول باستثناء ما يقع من أعمال العنف غير 
المشروعة في البحر اإلقليمي أو البحر الداخلي إلحدى الدول مهما كانت 

 .همشخصية القائمين بهذه األعمال وبصرف النظر عن أهداف

شرط يتعلق بالباعث أو الغابة أي أن تكون بغرض تحقيق منفعة مادية  -٣
خاصة للقائمين بها باستثناء ما يقع في البحر العالي من أعمال العنف غير 

 ). ١(المشروعة استهدافا لتحقيق غاية سياسية معينة واضحة ال تحتمل الشك 

  
وهو حق  : )HOT PURSUITالمطاردة الحثيثة (حق المطاردة المستمرة  -

يتم منحه للدول الساحلية إذا توفرت األسباب المقبولة لممارسة هذا الحق ويتوافر 
 سفينة أجنبية عمال يعد خرقا ألحكام قوانين الدولة الشاطئية إذا ارتكابذلك لدى 

 -تم ذلك في مياهها الداخلية أو اإلقليمية أو المناطق األخرى الخاضعة لرقابتها 
 وبمقتضى حق المطاردة فإن للدولة - المنطقة المتاخمةو ديةاالقتصاالمنطقة 

الشاطئية أن تقوم بضبط السفينة المخالفة، وتفرض العقاب عليها، وأن تستمر في 
مطاردتها من البحر العالي إال إذا دخلت السفينة البحر اإلقليمي للدولة التي تتبعها 

 .أو لدولة أخرى ثالثة
 
 
 ٣٤٣ و٣٤٢، ٣٤١، ٣٤٠ميد، مرجع سابق ص محمد سامي عبد الح. د) ١(
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ويشترط لصحة ممارسة التتبع أن تكون الدولة التي وقعت المخالفة في مياهها 
قد بدأت مطاردة السفينة إبان تواجدها في المناطق المذكورة وأال تبدأ في تتبعها بعد 

ذلك أن تكون السفينة قد خرجت من هذه المناطق إلى البحر العالي، وقد نصت على 
، كما أن حق ١١١ في المادة ١٩٨٢اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار سنة 

 ). ١(المطاردة المستمرة مسلم به فقها وقضاء 
 

 في المادة االتفاقيةوالذي نصت عليه  : قمع البث اإلذاعي غير المصرح به -
الي على أن تتعاون جميع الدول في قمع البث اإلذاعي غير المصرح به من أع ١٠٩

فيجوز القبض على أي شخص يعمل في البث اإلذاعي وبناء عليه ... البحار 
غير المصرح به أو أن تحجز أية سفينة مستخدمة في هذا ) الصوتي أو التلفزيوني(

 ).٢(الغرض وإن تضبط أجهزة اإلرسال اإلذاعي 
 

  الخالصة االقتصاديةالمنطقة : المطلب الثالث 
THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE EEZ 

 
تمثل المنطقة االقتصادية الخالصة آخر ما توصل إليه الفكر القانوني، لمواجهة 
مطالب الدول الشاطئية في مدواليتها القومية إلى مسافات تبعد كثيرا عما سبق أن 
 .   أقره لها القانون الدولي، فهي إحدى العالمات البارزة لتطوير القانون الدولي للبحار

التي تمتد إلى مائتي ميل بحري من خطوط األساس التي وهي تلك المنطقة 
 األمم المتحدة اتفاقية من ٥٧ و ٥٥المادتان (يقاس منها عرض البحر اإلقليمي 

 أهم تطور ميز القانون الدولي االقتصادية، تعد المنطقة )١٩٨٢لقانون البحار لعام 
  :اتجاهينللبحار حيث تم التوفيق بين 

 
 . ٣٥٠د الحميد، مرجع سابق ص محمد سامي عب. د) ١(
 ٣٦٧محمد سامي عبد الحميد، نفس المرجع ص . د) ٢(



 ٦٠

 كان ينادي بامتداد السيادة اإلقليمية إلى مسافات مترامية األطراف من األول
  .البحار

 هذه المنطقة ال تمنع من ضرورة استغالل كان يرى أن مقتضيات اآلخرو
 .كفالة ممارسة حرية أعالي البحار

 فإن المنطقة ١٩٨٢ األمم المتحدة لقانون البحار لعام اتفاقيةلما أقرته ووفقا 
وال تملك الدولة ) البحر العالي( تعد جزءا ال يتجزأ من أعالي البحار االقتصادية

 ال تؤثر على الطبيعة القانونية لهذه االختصاصاتالشاطئية عليها إال مجموعة من 
 .)١ (لصة ال تخضع لسيادة الدولة الساحلية الخااالقتصاديةالمنطقة أي أن المنطقة 

 
 مبادئ وتحكمها SUIS GENERISأي أنها منطقة لها نظام قانوني مميز 

 الذي جاء االقتصاديةالمنطقة  على) الكاملة( السيادة التامة  انتفاءأساسية تتمثل في
نطقة نتيجة التوفيق بين مطالب الدول النامية الهادفة إلى بسط واليتها على هذه الم

 المنطقة امتدادعلى أساس بحر إقليمي موسع، وبين مطالب الدول الكبرى الهادفة إلى 
 .إلى مسافة قصيرة، مادام أنها جزء من أعالي البحار

 
 للدولة الساحلية بحقوق سيادية بقصد االعترافوهذا الحل التوفيقي يكمن في 

 . SOVEREIGN RIGHTS االقتصادية ثروات المنطقة واستغالل استكشاف
 

 األمم المتحدة لقانون البحار لعام اتفاقية من ٧٥ إلى ٥٥وقد نظمت المواد من 
 ).٢( الخالصة والتي يتعين التعرض إليها في االقتصادية النظام القانوني للمنطقة ١٩٨٢

 
 
 ١٩٨٨ القاهرة ١٩٨٢رفعت محمد عبد المجيد، المنطقة االقتصادية الخالصة في البحار . د )١(

 .٢٤٢محمد سامي عبد الحميد، مرجع سابق ص . كذلك دأنظر 
 .٢٠٠صالح الدين عامر، مرجع سابق ص . راجع د) ٢(



 ٦١

يالحظ أن طبيعة سيادة الدولة الساحلية على  حقوق الدول الساحلية: أوال 
المنطقة االقتصادية الخالصة تظهر في كونها حقوق سيادية، و والية للدولة الساحلية 

     .  في المنطقة
 على الموارد الطبيعية حيث لها الحق في أن تمارس وق سيادية حق-أ

 الموارد الطبيعية الحية منها واستغالل استكشاف لغرض االختصاصاتمجموعة من 
وغير الحية لقاع البحر وباطن أرضه ومياهه العلوية مع العمل على صيانة هذه 

لى المنطقة قياسا على ما الموارد وهي حقوق سيادية، وبذلك تنتفي فكرة السيادة ع
هو معمول به في البحر اإلقليمي والمياه الداخلية، فالدولة الساحلية تملك حقوقا 

 .)1 (٥٦ ثروات المنطقة فقط وفقا للمادة واستغالل استكشافسيادية في مجال 
 والية على الوجه المنصوص عليه في األحكام ذات الصلة من هذه -ب

 : االتفاقية فيما يتعلق بـ 
 والمنشآت واستخدامها وتنفرد االصطناعية حق الدولة الساحلية في إقامة الجزر -١

 .الدول الساحلية بهذا الحق دون غيرها من الدول
 حق مباشرة البحث العلمي وصيانة البيئة البحرية والحفاظ عليها إذ يحق للدولة -٢

 تصدر التراخيص الساحلية أن تمارس رقابة على األبحاث التي تتم وأن تنظمها وأن
 .الخاصة بذلك

 ).2(حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها -٣

 من االتفاقية تتضمن الحقوق والواجبات التي ٥٨إن المادة  حقوق الدول الغير: ثانيا 
أعالي البحار ب  تخص الدول األخرى، وتتمثل هذه الحقوق في الحريات الخاصة 

إن . ق وإرساء الكابالت و وضع األنابيبفتتمتع كل الدول بحرية المالحة والتحلي
على هذه الدول لدى ممارستها لحقوقها مراعاة حقوق الدول الساحلية على المنطقة 

 .االقتصادية
 
 .٢٠٤الدكتور صالح الدين عامر، نفس المرجع ص ) ١(

 . ١٨٤ ص ١٩٧٥ام  ع٣١إبراهيم محمد العناني، المنطقة االقتصادية البحرية الخالصة، م م مجلد . أنظر أيضا د
 .٤٤، أنظر أيضا األستاذ محمد محي الدين، مرجع سابق ص ١٠٤صالح الدين عامر، نفس المرجع ص . د) ٢(



 ٦٢

الحق في المشاركة على أساس ) الدول الغير(ويالحظ أن للدول غير الساحلية 
 االقتصادية جزء مناسب من فائض الموارد الحية للمناطق استغاللمنصف في 
ل الساحلية الواقعة في نفس المنطقة ويتم تحديد ذلك عن طريق إبرام الخالصة للدو

ويترتب على ما تقدم أن الموارد غير الحية ال تدخل في .  ثنائية أو إقليميةاتفاقيات
 قاصر على استغاللها المقرر للدول غير الساحلية حيث أن حق االنتفاعنطاق هذا 

 ).١(الدول الساحلية المعنية 
 

  الدول الساحليةاماتالتز: ثالثا 
 :وهي تتضمن 

 ووضع  ومبان القيام باإلخطار عما يتم إنشاؤه من جزر صناعية أو منشآت-١
 .عالمات للتحذير من وجودها وإال وجب إزالتها كاملة

منح الموافقة على مشاريع البحث العلمي التي تقوم بها الدول األخرى والمنظمات -٢
 بحقها في المشاركة في هذه االحتفاظ المناسبة مع الدولية بوضع القواعد واإلجراءات

 .المشاريع
ة، أي صون الثروات د الحير المفرط للموااالستغاللالتعاون من أجل حظر -٣

 .الطبيعية الحية
العمل على تشجيع حفظ الموارد الحية وإدارتها إدارة رشيدة وذلك في إطار  -٤

 . األمثل بهذه الموارداالنتفاع
 مع الدول الساحلية المقابلة أو االقتصاديةتعيين حدود المنطقة  على االتفاق-٥

 من النظام األساسي لمحكمة ٣٨وفقا للمادة بغية التوصل إلى حل منصف المجاورة 
 .العدل الدولية

 ).٢( االلتزام بالعمل على المحافظة على البيئة البحرية وصيانتها ضد التلوث -٦
 
سامي عبد الحميد، مرجع سابق .  وما بعدها، كذلك أنظر د٢٢٥مرجع السابق ص الدكتور صالح الدين عامر، ال) ١(

 .٤٥ص 
  .٢٢٤ إلى ٢١٩صالح الدين عامر، نفس المرجع ص . د) ٢(



 ٦٣

  الدول الغيرالتزامات: رابعا 
يقع على الدول الغير التزام عام بوجوب إيالء المراعاة الواجبة لحقوق الدولة 

 : قة االقتصادية الخالصة وهذه االلتزامات هي الساحلية و واجباتها في المنط
، المادة  قوانين الدول الساحلية بخصوص ممارسة حق الصيدواحترام مراعاة -١
 .٤ فقرة ٦٢
 ٦٦، المادة  التعاون من أجل إعادة ترحال بعض الموارد الحية إلى دول األصل-٢

 .٤فقرة 
قطاع المالصق للمنطقة  على التدابير الالزمة لحفظ األرصدة في الاالتفاق -٣

 .٢ فقرة ٦٣االقتصادية، المادة 
 التعاون مع الدولة الساحلية بقصد الحفاظ على الموارد القابلة للترحال بحفظها -٤

 فقرة ٦٤ على الوجه األمثل في جميع أنحاء المنطقة اإلقليمية، المادة  بهاواالنتفاع
١. 
 الموارد الحية إال في تغاللاس عدم أحقية الدول غير الساحلية المتقدمة في -٥

 . الخالصة للدول الساحلية المتقدمة وفقا لترتيبات مناسبةاالقتصاديةالمناطق 
 عدم أحقية الدول غير الساحلية المتقدمة في نقل الحقوق الممنوحة لها دون -٦

 .موافقة صريحة من الدول الساحلية
 البحرية والحفاظ عليها،  يقع على عاتق الدول الغير التزام عام بحماية البيئة-٧

 ).  ١ (١٩٢المادة 
 
 
 
 
 
 .٢٣٨ إلى ٢٣٥صالح الدين عامر، نفس المرجع ص . د) ١(

 



 ٦٤

 THE CONTINENTAL SHELFالجرف القاري : المطلب الرابع 
إن تعريف الجرف القاري يعد من المسائل الصعبة ألن عمق البحار 

ئج العلمية بأن الجرف القاري والمحيطات يختلف من منطقة إلى أخرى ودلت النتا
منطقة ولو أنها تدخل في نطاق البحر العالي، فإن للدول يعد أحد أجزاء البحار وهي 

الساحلية حق مباشرة مجموعة من الحقوق عليها ويحسن التمييز بصدد الجرف 
 ١٩٨٢ األمم المتحدة لقانون البحار لعام واتفاقية ١٩٥٨ جنيف اتفاقيةالقاري بين 
أجل اإللمام بالتطور الذي لحق بالنظام القانوني لهذه المنطقة والواقع أن وذلك من 

 الخاص ١٩٤٥الجرف القاري تبلور في إعالن الرئيس األمريكي ترومان سنة 
 موارد قاع البحر وما تحته استغاللبالحقوق الخالصة للواليات المتحدة األمريكية في 
 محكمة واهتمت تصريحات متشابهة في الجرف القاري أمام شواطئها، وما أعلن من

 .)١ ( بهذا التصريح١٩٦٩العدل الدولية في قضايا بحر الشمال لعام 
 

  ١٩٥٨ جنيف لعام اتفاقيةالجرف القاري في ظل : أوال 
جاء في المادة األولى من اتفاقية جنيف للجرف القاري أن الجرف القاري 

 :يعني 
ه من طبقات وهي المناطق المتصلة  المناطق المغمورة من قاع البحر وما تحت-أ

 متر من سطح الماء أو ٢٠٠ والموجودة خارج البحر اإلقليمي إلى عمق بالشاطئ
 موارد المياه الطبيعية استغاللإلى ما يتعدى هذا الحد حيث يقبل عمق مياه السطح 

 .لهذه المناطق
 طئبشوا المناطق المغمورة من قاع البحر وما تحته من الطبقات المتصلة -ب

 .الجزر
 
 
 
 .٤٨األستاذ محمد محي الدين، مرجع سابق ص  )١(



 ٦٥

تشمل … هذا وأن الحافة القارية عرفتها الفقرة الثالثة من نفس المادة على أنها 
االمتداد الطبيعي المغمور من الكتلة البرية للدولة الساحلية، وتتألف من قاع البحر 

تشمل القاع العميق للمحيط وباطن األرض للجرف والمنحدر واالرتفاع، ولكنها ال 
 ). ١(بما فيه من ارتفاعات متطاولة وال باطن أرضه 

 

 اشتمالها القاري يجيء لمواجهة حقيقة االمتدادإن إفراد نظام قانوني لمنطقة 
 هذه المنطقة على احتواء مليون كلم مربع إلى ٢٥على مساحة تقدر بحوالي 

 .لخا...ثروات هائلة من غاز وبترول وماس ومنغنيز 
 

 القاري كأول تنظيم االمتداد بشأن ١٩٥٨ جنيف لعام اتفاقية اعتباروبرغم 
 المذكورة جاءت غامضة وغير مستقرة وكانت هذه االتفاقيةقانوني لهذه المنطقة، فإن 

 ).٢(الصياغة محل خالف بين أعضاء لجنة القانون الدولي 
 

ة أخرى فإن من ناحية فإن العمق المحدد بمائتي متر غير كاف ومن ناحي
 بموارد باالنتفاع االمتياز إلى ما وراء هذا المدى معناه منح باالستغاللالسماح 

المنطقة المذكورة للدول المتقدمة تكنولوجيا وعلميا في هذا المجال وبرغم هذه 
 المذكورة وضعت تحديدا لحقوق الدول الشاطئية مع االتفاقيةالثغرات فإنه يبقى أن 

 ).االتفاقية من ٢خاصة المادة (قانونية للمنطقة محل التنظيم  بالطبيعة الاالحتفاظ
 

 الثروات واكتشاف استغاللوهكذا فإن للدول الشاطئية حقوقا سيادية بغرض 
الطبيعية التي توجد في منطقة الجرف القاري، ولها في سبيل تحقيق هذا الحق في 

مختلفة التي ترتبط  الاالختصاصاتتشييد المنشآت وإقامة مناطق أمن تمارس داخلها 
 . المشار إليهواالكتشاف االستغاللبهدف 

 
 

 .٢٧٣ و٢٧٢صالح الدين عامر، مرجع سابق ص . د) ١(

 .٥٠أنظر كذلك األستاذ محمد محي الدين، مرجع سابق ص 
(2) E.D BROWN, THE LEGAL REGIME OF HYDROSPACE LONDON, 1974, CHAP. I.P 4. 



 ٦٦

ية لمنطقة الجرف القاري باعتبارها جزءا ال ولكن يجب مراعاة الطبيعة القانون
يتجزأ من أعالي البحار، لذا يجب أن تتمتع الدول األخرى بالحق في ممارسة حريات 
المالحة والصيد والبحث العلمي والطيران، فالنظام القانوني للمياه والفضاء الذي يعلو 

 .)١(  القاري يجب عدم المساس بهاالمتداد
 

 من الجرف ١٩٨٢ األمم المتحدة لقانون البحار لعام ةاتفاقيموقف : ثانيا 
 .القاري

 

 من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار في تعرضها ٧٦إن مضمون المادة 
 :لمسألة الحدود الخارجية للجرف القاري جاءت بمعيارين جديدين 

معيار االمتداد الطبيعي لليابسة حتى الطرف الخارجي للحافة القارية إلى ما 
 .وراء البحر اإلقليمي في جميع أنحاء االمتداد الطبيعي

 

إن التعريف القانوني للجرف القاري يختلف تماما عن التعريف الجغرافي له، 
يشمل مناطق قاع البحر الواقعة خارج الحافة ) أي القانوني(بحيث أن التعريف األول 

وجود الحافة القارية  ميال بحريا، في حين أن حالة ٢٠٠القارية والتي تقع في حدود 
 .خارج مائتي ميال بحريا في التعريف الجغرافي

 

أما المعيار الثاني الموجود بالتعريف هو معيار مائتي ميال بحريا كمنطقة 
 .اقتصادية خالصة، وعليه فإن هذه المسافة جاءت لتحقيق هدفين رئيسيين

 

ستكشاف هدف اقتصادي يكون بمقتضاه للدولة الساحلية حقوق سيادية في ا
 .واستغالل الثروات الطبيعية الحية منها وغير الحية

  ).      ٢(هدف لتحديد الحدود الخارجية للجرف القاري 
 

 ٢٧٥ص   صالح الدين عامر، االمتداد الطبيعي لليابسة. د) ١(
  : راجع على الخصوص١٩٨٢في تفصيالت الوضع الحالي التفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام ) ٢(

(2) T/ Treves l’Etat du droit de la mer au début du 21éme siècle dans la méditerranée du 
droit natural prolongation of lan -mass. 



 ٦٧

 األمم المتحدة لقانون البحار لعام اتفاقيةوفيما عدا هذا التحديد الذي ورد في 
 اتفاقيةى كما كان سائدا في ظل  فإن النظام القانوني لمنطقة الجرف القاري يبق1982

) االمتداد(، فال مساس بالطبيعة القانونية للمياه التي تعلو الجرف ١٩٥٨جنيف لعام 
القاري حيث تحتفظ كل الدول بحق مباشرة الحريات المترتبة على مبدأ حرية أعالي 

قة  للمنطواالكتشاف االستغاللالبحار، وكذلك السماح للدول الساحلية بمباشرة حقوق 
 . األخيرةاالتفاقيةالمذكورة طبقا لم تم النص عليه في 

   THE HIGH SEAS  أعالي البحارقاع : المطلب الخامس 

 التي المبادئ بمجموعة من ١٩٨٢ األمم المتحدة لقانون البحار لعام اتفاقيةأتت 
 تشكل في مجموعها النظام القانوني الذي يحكم قاع أعالي البحار وباطن تربته فيما

وبصماتها موجودة بالمادة الثانية من . وراء حدود الوالية اإلقليمية للدولة الساحلية
 من اتفاقية األمم لقانون البحار ٨٧ والمادة ١٩٥٨اتفاقية جنيف ألعالي البحار لعام 

وحرية أعالي البحار تشمل على وجه الخصوص بالنسبة للدول ) ١ (١٩٨٢لعام 
المالحة، حرية الصيد، حرية مد األسالك واألنابيب الشاطئية وغير الشاطئية، حرية 

إن هذا النظام يواجه ، )٢( وحرية الطيران فوق البحار العالية تحت سطح البحر
 اقتصادية لهذه المنطقة من جانب الدول إما ألغراض واالستخدام االستيالءمحاوالت 

إما ألغراض بالنظر إلى ما يحتويه قاع البحر العالي وباطن تربته من ثروات، و
عسكرية بغرض التواجد العسكري للدول المختلفة وما يجلبه ذلك من أوضاع متميزة 
إستراتيجيا، من أجل ذلك جاء النظام القانوني لهذه المنطقة ليحاول أن يحقق قدرا من 

 إن مبدأ حرية أعالي .التوافق بين المصالح المتعارضة لمختلف الدول في هذا الشأن
كافة القواعد الوضعية المتعلقة بالنظام القانوني للبحار العالية، البحار يسيطر على 

 تواترت عليه الدول وأقره العرف وقننته المعاهدات، وينحصر هذا المبدأ في فكرتين 
 

 .٥٣األستاذ محمد محي الدين، مرجع سابق ص ) ١(
 .٣١٠محمد سامي عبد الحميد، مرجع سابق ص . د) ٢(
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 فقوامها فأما الفكرة السلبيةألخرى ذات طابع إيجابي، أساسيتين أحدهما سلبية وا
خروج البحار العالية عن سيادة الدول كافة بحيث ال يجوز ألي منها ممارسة السيادة 

، فهي وأما الفكرة اإليجابيةاإلقليمية على هذه البحار أو على أي جزء من أجزائها، 
م الدول كافة للبحر العالي على قاعدة المساواة في االستخدام وقوامها إمكانية استخدا

قدم المساواة فيما بينها، وفي حدود قواعد القانون الدولي الوضعية المبينة والمنظمة 
 ).    ١(ألوجه االستخدام المختلفة 

 
     نطاق النظام القانوني: أوال 

يتم إعمال النظام القانوني لقاع البحر والمحيطات وباطن أرضه في المنطقة 
 حدود الوالية اإلقليمية لكل دولة دون المساس بالطبيعة القانونية لما يعلو التي تجاوز

 :قاع البحر والمحيطات وباطن أرضه من مسطحات بحرية ويترتب عن ذلك نتيجتان
 

 موارد المنطقة المذكورة ال يمس بحقوق الدول الساحلية استغاللإن : األولى 
 االقتصاديةالمنطقة ( في واليتها وسلطاتها على الموارد الكامنة في مناطق تدخل

 التدابير الالزمة لمنع التعارض بين النظام اتخاذلذلك البد من ) والجرف القاري
 .لالتفاقيةالدولي لقاع البحر ومصالح الدول الساحلية المقررة وفقا 

 
 الدولي لهذه المنطقة ال يمس بالحريات االستغاللإن  : النتيجة األخرى

فيبقى مبدأ حرية أعالي البحار وما يتفرع عنه من . في هذا النطاقالتقليدية المقررة 
، الخ...ضرورة تمتع كل الدول بحريات المالحة والصيد والطيران وإرساء الكابالت 

ولدى وجود أي تعارض فينبغي التنسيق بين النظام القانوني لقاع البحر العالي 
 .والنظام القانوني لما يعلوه من مسطحات بحرية

 
 
 .٣٠٦محمد سامي عبد الحميد، مرجع سابق ص . د) ١(
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    الهدف من النظام القانوني: ثانيا 
 تراثا منطقة قاع البحار والمحيطات وباطن تربته باعتبارها استغالليتم تنظيم 

مشتركا لإلنسانية قاطبة، إن مبدأ التراث المشترك لإلنسانية يعد مبدأ جديدا في إطار 
 الدولي للمنطقة المذكورة يتم لصالح االستغالل وهو يعني أن القانون الدولي العام،

البشرية جميعها بصرف النظر عن الموقع الجغرافي لدول ساحلية كانت أم غير 
 الكامل أو غيره من استقاللهال يتمتع بهذا النظام الشعوب التي لم تنل بعد ب ،ساحلية

 أي انتفاءلمشترك للبشرية ويترتب على إقرار مبدأ التراث ا. أوضاع الحكم الذاتي
وكذلك يسقط أي . إدعاء بالسيادة على منطقة قاع البحار والمحيطات وباطن تربته

دفع باكتساب أي حقوق على موارد المنطقة المذكورة، فتتساوي جميع الدول 
 . بالقواعد المقررة في هذا الشأناالنتفاعوالشعوب في 

 
 والذي يؤكد فكرة المساواة وعدم وبرغم إقرار مبدأ التراث المشترك للبشرية

 قد قامت ١٩٨٢ األمم المتحدة لقانون البحار لعام اتفاقيةالتمييز بين الدول فإن 
، حيث وضعت في الجزء الحادي بمراعاة مصالح كل الدول النامية والدول المتقدمة

المنطقة وموادها تراثا : عشر من أجزائها تنظيما دقيقا ومفصال للوضع القانوني 
تركا لإلنسانية واستغالله بواسطة منظمة دولية تتخصص في القيام بهذا النظام مش

وفقا لخطة تكفل الحفاظ على موارد المنطقة وتوزيع حصيلة استغالل الموارد 
 ). ١(المذكورة على نحو غايته العدل واإلنصاف 

 
  موارد المنطقة،استقالل المذكورة بين االتفاقيةبخصوص الدول النامية ربطت 

 ، فنظرا للمشاكل المتعددة التي تواجه الدول المتخلفة االقتصاديةمحل التنظيم والتنمية 
 
 

، أنظر كذلك األستاذ محمد محي ٣٨٠ إلى ٣٧٨محمد سامي عبد الحميد، مرجع سابق ص . د) ١(
 .٥٤الدين، مرجع سابق ص 
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البحار  حاولت أن تكفل لهذه الدول المشاركة في ثروات قيعان االتفاقيةفإن 
والمحيطات من خالل مبدأ التراث المشترك وذلك بالعمل على ضمان حصول هذه 
الدول على نصيب من تلك الثروات والحيلولة دون إطالق يد الدول الغنية في 

، وضمان معاملة تفضيلية للدول المتخلفة هذا إلى جانب ضمان عدم إلحاق استغاللها
 ).١٥٠ و ٢،١٤٨ / ١٤٤ و١٤٠اد أنظر المو(الضرر باقتصاديات تلك الدول 

 الجديدة لقانون البحار قد أخذت بفكرة االتفاقيةأما بالنسبة للدول المتقدمة فإن 
 التي بدأت في منطقة قاع البحار وما في االستثمارات الرائد بهدف حماية االستثمار

حكمه وذلك بالسماح للدول التي باشرت نشاطاتها في تلك المنطقة باعتبارها من 
 الرائد أن يكون قد تم االستثماررواد في هذا المجال، وأهم شروط التمتع بفكرة ال

 وأن يتم ١٩٨٣ مليون دوالر في هذه النشاطات قبل أول جانفي ٣٠إنفاق مبلغ 
 .     المذكورة من قبل الدول المعنيةاالتفاقيةالتوقيع على 

 كان هذا ال يمنع نإ ينطبق بصفة أساسية على الدول المتقدمة واالمتيازإن هذا 
 .االمتياز بهذا - إذا توافرت الشروط - بعض الدول النامية استفادةمن 

 األمم المتحدة اتفاقيةوأيا كانت مراعاة أوضاع بعض الدول فإنه يبقى أن 
 منطقة قاع البحار والمحيطات استغالل استهدفت قد ١٩٨٢لقانون البحار لعام 

ا تراثا مشتركا لكل اإلنسانية عن طريق إقرار وباطن التربة لصالح البشرية باعتباره
 .)١(  المذكوراالستغالل جهاز دولي يباشر بإنشاءوسيلة فعالة في هذا النطاق 

 . القانون الدولي للبحارالتي مر بهامراحل ال: المبحث الثالث 
قبل التطرق إلى المراحل التي مر بها القانون الدولي للبحار هناك مالحظات  

وهذه )  الجديدةاالتفاقية( القانون الدولي للبحار التفاقيةا بالنسبة يمكن إدراجه
 :المالحظات تتمثل في 

 
 .في تفصيالت هذه المنطقة كتراث مشترك لإلنسانية راجع على الخصوص) ١(

 رسالة األستاذ محمد محي الدين -
M. Mahieddine : the law of the area beyond the limits of national jurisdiction, 
thesis MSC U.wi. st condiff, 1980 
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 احتوت شملت كل الجوانب التي تتعلق بالبحار، حيث االتفاقيةإن هذه  : أوال
 ١٩٩٤على مضامين هامة جدا، حتى مع التعديل المتعلق بالجزء الحادي عشر لعام 

 االقتصادية، إضافة إلى مضامين جوهرية خاصة بالجرف القاري، المنطقة )1(
لصة، الدول األرخبيلية، حق المرور العابر، الدول الحبيسة، ومضامين أخرى الخا

 عالوة على الخ...  البحري، نقل التكنولوجيا التلوثخاصة بالبحث العلمي للبحار، 
 .١٩٥٨ جنيف لعام اتفاقياتكونها تضمنت بعض األحكام التي نصت عليها 

 

ذكر في المطلب الثاني هذه المضامين الجديدة جاءت  كما سبق أن  : ثانيا
" للمبحث األول من الفصل الثاني على أساس التسوية الشاملة وهو ما أطلق عليه 

وأنه ال يمكن إبداء التحفظات خاصة "  الشرف في إتباع نظام توافق اآلراء اتفاق
 . الجديدةاالتفاقيةبالنسبة للجزء الحادي عشر من 

 

، حيث أن التوقيع أو التفاقيةاإن صفة المجتمع الدولي تتجسد في  : ثالثا
 ليس مقصورا على الدول فقط، بل يشمل الكيانات القانونية االتفاقية إلى االنضمام

  الخ... واألقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي ) الحكومية(األخرى كالمنظمات الدولية 
 .االتفاقية من ٣٠٥المادة 

 

 األخرى التي تكون تفاقياتاال األولوية على غيرها من لالتفاقيةتكون  : رابعا
 من ٣١١، وذلك في حدود ما نصت عليه المادة االتفاقيةطرفا فيها دول أخرى في 

 .االتفاقية
 

ولذلك قسمت هذا المبحث إلى ثالث مطالب يعالج المطلب األول المؤتمر 
 الثالث التفاقية القانون الدولي للبحار بينما يضم الثاني انعقاد المؤتمر الثالث لقانون

 . البحار، أما المطلب الثالث فيتضمن المعطيات العامة التي تأثرت بها االتفاقية
 
 

 
 

  ٥٧، مرجع سابق ص   ملخص محاضرات في اإلقليم ومجاالته-محمد محي الدين األستاذ ) 1(
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 .المؤتمر الثالث التفاقية القانون الدولي للبحار: المطلب األول 
 خطوة ذات ١٩٥٨تهى إليها مؤتمر جنيف تعتبر االتفاقيات األربع التي ان

أهمية بالغة، إذ وضعت مبادئ جديدة تحكم مسائل الصيد في مجال البحار وتعالج 
مشكلة حفظ الثروة البيولوجية البحرية واالعتراف للدول الساحلية بحق استغالل 
الثروة البحرية، وقد رحبت دول كثيرة بالنتائج التي وصل إليها مؤتمر جنيف 

نت دوال أخرى قد شعرت بشيء من خيبة األمل ذلك ألن المؤتمر قد تأثر وإن كا
 .بنفوذ بعض الدول الكبيرة وخيب أمل تلك المجموعة في عدة قضايا

 
وعلى الرغم من أهمية االتفاقيات إال أنها لم تتمكن من حل جميع قضايا 

ع البحر البحار ألنها اتفاقيات تجاوزها الزمن إذ يزال الخالف قائما حول اتسا
اإلقليمي وحقوق الصيد والتنقيب في البحار، كما أن هذه االتفاقيات لم تكن تعبر عن 
وجهة نظر الدول النامية التي كانت غائبة في مؤتمر األمم المتحدة األول لقانون 

 والذي كان مؤتمرا ١٩٦٠ ومؤتمر األمم المتحدة الثاني عام ١٩٥٨البحار عام 
 .فاشال

 الثالث كقوة جديدة والثورة العلمية والتكنولوجية جعل كما أن ظهور العالم
هيئة األمم المتحدة تفكر في إيجاد صيغة دولية جديدة تضع حدا للمشاكل القائمة وتجد 

 ).١(تنظيما للمشاكل الجديدة 
 

 االتفاقية يمر في تكوينه بمراحل وهكذا كانت شيءوبطبيعة الحال فإن كل 
كما ( هذه الفكرة وانطلقت إلى المؤتمر الثالث حيث مرت بمراحل عديدة حتى وصلت

أرفيد " التي أثارها السفير ) عند التطرق إلى أهمية الموضوعسبق أن أشرنا إليها 
 رئيس الوفد الدائم لمالطا لدى األمم المتحدة أمام اللجنة األولى للجمعية العامة" باردو 

    
صالح الدين عامر، مرجع . ، أنظر أيضا د١٦٤محمد سامي عبد الحميد ، مرجع سابق ص . د) ١(

 . وما بعدها٣٠سابق ص 
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حين اقترح اتخاذ إجراء ، ١٩٦٧ أوت -أثناء الدورة الثانية والعشرين لألم المتحدة 
دولي لتنظيم استخدامات حوض البحر وضمان استغالله لألغراض السلمية، ولفائدة 

نافس على السيادة على البشرية كلها محذرا من احتمال نشوب صراع يتسم بالت
 التي تحكم قاع المبادئتم إعالن حوض البحر مما يؤدي إلى تصعيد سباق التسلح، 

 في البحار والمحيطات الذي تم خالل الدورة الخامسة والعشرين للجمعية العامة
 حيث أكدت على وجوب وضع نظام قانوني ١٩٧٠لعام السابع عشر من ديسمبر 
 من مجموعةاوز حدود الوالية اإلقليمية، وأعلنت على للقيعان والمحيطات فيما يج

 .)١ ( يقوم عليها هذا النظامالمبادئ
 

 مؤتمر ثالث لقانون انعقادوفي مرحلة الحقة تم إعالن الجمعية العامة عن 
 وهذا المؤتمر عقبته دورات عديدة ١٩٧٣عام السابع عشر من ديسمبر البحار في 

 .)٢ (١٩٨٢اتفاقية هو صياغة  النهائي واالتفاقإلى أن وصل إلى 
 

 .لالتفاقية المؤتمر الثالث انعقاد: المطلب الثاني 
 أولى دورات مؤتمر األمم المتحدة الثالث لقانون البحار في نيويورك افتتحت

 االستخدامات وأعلن عن حل لجنة ١٩٧٣ ديسمبر ١٥ و٣في الفترة الواقعة بين 
 افتتاحوز حدود الوالية اإلقليمية يوم السلمية لقيعان البحار والمحيطات فيما يجا

المؤتمر وقد كان لهذه الدورة األولى من دورات المؤتمر طابعا تمهيديا وتنظيميا وقد 
 السفير السيريالنكي رئيسا للمؤتمر، كما تم إقرار جدول أعمال اختيارتم في بدايتها 

 المنشودة فاقيةاالتالمؤتمر، وتشكيل لجانه الرئيسية وقد تم إقرار أن تكون نصوص 
 ذلك أن الدول الصناعية كانت تخشى األخذ مبرراتعن طريق التوافق، وكانت 

 بنظام التصويت التقليدي الذي يؤدي إلى أن تكون الغالبية دائما إلى جانب دول العالم 
 

 .١٦٦ و١٦٥محمد سامي عبد الحميد، مرجع سابق ص . د) ١(
 .١٦٨ ص محمد سامي عبد الحميد، نفس المرجع. د) ٢(
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التصويت   إلىااللتجاءإرادتها، وقد يصير  الثالث وهو األمر الذي يؤدي إلى فرض
األمر الذي حال دون إقرار الالئحة الداخلية للمؤتمر في الدورة األولى بنيويورك 

راكاس بناء على ا في مطلع الدورة الثانية في كمستفيضالتي تم إقرارها بعد نقاش 
 ي عرضها رئيس المؤتمر السفيرالمقترحات التوفيقية الت

 HAMILTON SHIRLEY AMERASINGHE  
 

 على توزيع  االتفاقوقد تم في بداية الدورة الثانية للمؤتمر في كاراكاس
 في جدول األعمال على اللجان الرئيسية للمؤتمر كما تقرر في تلك ةالمسائل الوارد

التحرير الوطني التي تعترف  وفد السنغال دعوة ممثلي حركات اقتراحالدورة بناء على 
 .)١ (بها منظمة الوحدة اإلفريقية وجامعة الدول العربية لحضور المؤتمر كمراقبين

 
 دولية شاملة كما اتفاقيةوقد بدأ المؤتمر أعماله دون أن يكون أمامه مشروع 

كان الحال في مؤتمر األمم المتحدة األول لقانون البحار وكان أمامه فحسب تلك 
 السلمية لمشاكل البحار وقد ظل المؤتمر خالل االستخداماتلتي أعدتها لجنة القائمة ا
 بإعداد دون مشروع يدير حوله النقاش حتى قامت سكرتارية المؤتمر سكاراكادورة 
 الرئيسية في نهاية تلك الدورة بناء على طلب من هيئة مكتب االتجاهاتوثيقة 

ة من جانب الدول المختلفة خالل المؤتمر وهي الوثيقة التي كانت موضعا للدراس
فترة ما بين دورة كاراكاس والدورة الثالثة للمؤتمر التي عقدت بجنيف وهي الدورة 
التي جرى التعبير في بدايتها عن المخاوف في أال يتوصل المؤتمر إلى الهدف 

 عامة شاملة لقانون البحار وقد قرر المؤتمر في جلسة اتفاقيةالمنشود وهو صياغة 
 أن يطلب إلى كل من رؤساء اللجان الرئيسية الثالث إعداد نص ١٩٧٥ ريلأب ١٨

وحيد للتفاوض، تشمل الموضوعات الموكولة إلى لجنته، وقد قام رؤساء اللجان 
 .الرئيسية الثالث بإعداد النص الوحيد غير الرسمي

 
 محي الدين، ، أنظر كذلك األستاذ محمد٤٦ إلى ٤٠صالح الدين عامر، مرجع سابق ص من . د) ١(

 .٢٩مرجع سابق ص 
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 تم إصدار ١٩٧٦ ماي ٧في وفي نهاية الدورة الرابعة التي عقدت بنيويورك 
النص الوحيد المعدل والذي جاء معبرا عن بعض التعديالت التي أدخلت على النص 

 أساسا للمفاوضات في الدورة الرابعة، ولم تظهر خالل الدورة الخامسة اتخذالذي 
ويورك أيضا أية نصوص جديدة ولكن الدورة السادسة بنيويورك التي عقدت في ني

 شهدت توزيع النص المركب الذي قام رؤساء ١٩٧٧ جوان ١٥ ماي إلى ٢٣من 
اللجان الرئيسية ورئيس المؤتمر في إعداده ككل وقد تم وضعه في ثالث أجزاء ولم 

 وهو األمر يوضع في أربعة أجزاء كما كان الشأن بالنسبة للنصوص السابقة عليه،
الذي أدى إلى تميز النص المركب بنوع من التنسيق الشامل، وقد أخلت عليه 

 االتفاقية أدت في نهاية المطاف إلى إقرار مشروع التيتعديالت عديدة فيما بعد 
 قانون اتفاقية حيث أقر المؤتمر ١٩٨٢ أبريل ٣٠الدولية بشأن قانون البحار في 

 . ١٩٨٢ ديسمبر عام ٢٠ وتسعة عشر دولة في ائةم وافقت عليها ١٩٨٢البحار لعام 
 غير الرسمية قد لعبت دورا واالتصاالتوتجدر اإلشارة هنا إلى أن الجهود 

هاما وحاسما في سير المفاوضات في إطار مؤتمر األمم المتحدة الثالث لقانون 
 الدولية في مجال القانون الدولي االتفاقيات هي أوسع ١٩٨٢ اتفاقيةالبحار وأن 

 لذلك تعد االتفاقيةللبحار من حيث عدد الدول التي شاركت في المؤتمر أو وقعت 
 .)١ (إنجازا عظيما في هذا المجال

 مادة وستة مرفقات ٣٢٠ الجديدة التي تنطوي على االتفاقيةوقد جاءت هذه 
 المرفق األول على أربعة قرارات تتويجا انطوى بالبيان الختامي للمؤتمر ألحقت

 والمفاوضات خالل االجتماعاتى مدى ثالثة وتسعين أسبوعا من لعمل شاق عل
 إلى ١٩٧٣ عشرة دورة لمؤتمر األمم المتحدة الثالث لقانون البحار منذ عام إحدى
  الجديدة تكتسي أهمية ال يمكن أن تقارن بكل ما سبقها من االتفاقية، وهذه ١٩٨٢

 
 .٤٩ - ٤٦ وص ص ٨صالح الدين عامر ، مرجع سابق ص . د) ١(
جابر إبراهيم .  وأنظر أيضا د١٦٩ و١٦٨محمد سامي عبد الحميد، مرجع سابق ص .  أنظر كذلك د-

 .٧الراوي، مرجع سابق ص 



 ٧٦

، وقد بلغ  الدولية في العصر الحديثاالتفاقيات أو تقنين وتعد واحدة من أهم اهتمام
ئة وأربعا  ما١٩٩٤عدد الدول الموقعة على االتفاقية وحتى الثالثين من يونيو عام 

وخمسين دولة، وبلغ عدد الدول التي صادقت عليها إلى غاية الثاني من ماي عام 
 خمسا وسبعين دولة، وقد دخلت هذه االتفاقية دور النفاذ في السادس عشر من ١٩٩٥

 بمضي اثني عشر شهرا على إيداع وثيقة التصديق رقم ستين وذلك ١٩٩٤نوفمبر 
 ).   ١(ة  من االتفاقي١ / ٣٠٨طبقا للمادة 

 
 اإلطار الشكلي الذي تم فيه المؤتمر الثالث لألمم المتحدة لقانون عنوالحديث 

 أنه جانب مهم بالنظر اعتبارالبحار يجرنا إلى الحديث عن الجانب الموضوعي على 
 . به، لذلك خصصنا له مطلبا منفردااالتفاقيةإلى مدى تأثر بنود 

 
        االتفاقيةتأثرت بها المعطيات العامة التي : المطلب الثالث 

التي  الموضوعية واالعتباراتتتأثر المفاوضات عادة بمجموعة من العوامل 
 والعوامل ولكن االعتبارات المفاوضات، وتتنوع هذه مائدةتفرض نفسها على 

 دائما حصة األسد في تأخذ والعسكرية واإلستراتيجية واالقتصاديةالمصالح السياسية 
 . يدور حوله التفاوضنقاش الموضوع الذي

 هناك عوامل أخرى ال تقل أهمية عن واالعتباراتإلى جانب هذه العوامل 
 القانونية واإليديولوجية والنفسية وما إليها، والتي تشكل في االعتباراتاألولى وهي 

الل دورات المؤتمر الثالث لألمم خمجموعها اإلطار الموضوعي للمفاوضات 
 وذلك بالنظر إلى أهمية االقتصادية سيما منها العوامل المتحدة لقانون البحار وال

ى التعبير رمصالح الوطنية التي جال الخاصة بواالعتباراتالبحار من هذه الناحية 
، ولذلك ةنعنها في شكل مواقف فردية لدول أو شكل تجمعات إقليمية أو سياسية معي

 :نتناول هذه المعطيات التي تأثرت بها االتفاقية في اآلتي 
 
 .١٧٠ و١٦٩محمد سامي عبد الحميد، نفس المرجع ص . د) ١(



 ٧٧

  االتفاقية للبحار ودورها في تجسيد االقتصاديةاألهمية : أوال 
 اكتشف للبحار والمحيطات ليست وليدة اليوم وإنما منذ أن االقتصاديةاألهمية 

رضية  من المساحة الكلية للكرة األ% ٧١اإلنسان البحار خاصة وأن البحار تمثل 
 الدول والحكومات تهتم بهذا الجزء لما جع  يمثل اليابسة وهذا % ٢٩في حين أن 

 اكتشافالكبير من الكرة األرضية خاصة مع التقدم العلمي والفني الذي جعل من 
، فإنه في القديم كانت )١ ( البحار أمرا سهال مقارنة بالوقت الذي مضىواستغالل
طات محصورة في الثروات الحية فقط، وهي نظرة  للبحار والمحياالقتصاديةاألهمية 

 للبحار، االقتصاديةفقد كان الصيد ذو أهمية كبيرة في الحياة ، مختلفة في عالم اليوم
 جعل الدول تطالب ا مماالقتصاديةواليوم فقد قفز بدوره قفزة هائلة في الحياة 

 .ها فقطا قاصرا على رعاي فيها بحارها اإلقليمية يكون الصيدتجاوزبمناطق 
 أبعادا جديدة في ضوء اكتسبت للبحار والمحيطات قد االقتصاديةوكذا األهمية 

 الثروات المعدنية من باطن البحار استخراجاألوضاع الراهنة التي سمحت بإمكانية 
 الطموح بعد ذلك إلى خارج مة من السواحل تبريقوالمحيطات خاصة في المناطق ال
 وقد لعبت فكرة التراث المشترك لإلنسانية دورا حدود الوالية اإلقليمية للدولة،

وبهذا يمكن القول أن ، )٢(اقتصاديا في مجال التقريب من مواقف الدول المتعارضة 
ارات األساسية التي دعت إلى عقد بعتاال للبحار كانت من بين االقتصاديةاألهمية 

 .مؤتمر األمم المتحدة الثالث
  االتفاقية تجسيد المصالح الوطنية ودورها في: ثانيا 

 االعتباراتالمصالح الوطنية للدول كان لها التأثير البالغ حيث كانت في مقدمة 
التي دعت إلى عقد المؤتمر الثالث لقانون البحار، وذلك إلدراك الدول بالمشاركة 
القانونية التي يحتويها قانون البحار، والتي لم تكن تخدم مصالحها الوطنية خاصة بعد 

 . للبحار والمحيطاتاالقتصاديةألهمية إدراكها ل
 

 .٥١ و٥٠صالح الدين عامر، نفس المرجع ص . د) ١(
 .٥٥صالح الدين عامر، مرجع سابق ص . د) ٢(



 ٧٨

خاصة بالبحار، وذلك حسب الوالدول تختلف بمدى تقديرها للقواعد القانونية 
 الحبيسة، موقعها الجغرافي من البحار فعلى سبيل المثال الدول الشاطئية والدول

فالدول الشاطئية مثال نظرتها إلى المشاكل التي تثيرها قواعد قانون البحار تختلف 
تلف فيما بينها بحسب طول شواطئها خعن الدول الحبيسة، ذلك أن الدول الشاطئية ت

 .وتبعا لإلمكانيات والثروات الموجودة في البحار والمحيطات التي تطل عليها
 

 لها ممارسة تهيئ للبحار والمحيطات وإن كانت والواقع أن مشاطئة الدول
 الثروات المعدنية في المناطق التي تخضع لواليتها،  إال واستغاللالصيد والمالحة 

 في مقدمتها طبيعة االعتبارات يتوقف على جملة من االقتصاديالعائد  أن تحقيق
  ).١ ( لدى الدولةاالستغاللالثروات الحية وغير الحية وإمكانية 

 
بين هذا التباين بين الدول في كون وجود دول متميزة جغرافيا ودول تعد وي

متضررة جغرافيا، وهناك طائفة ثالثة ال تنتمي لكل من الطرفين، وقد برزت هذه 
 شواطئ خالصة تجاوز اقتصاديةاألوضاع وأثيرت منذ بدء الحديث عن منطقة 

 .)٢ (وات الكامنة فيهاالدول، ويكون لها حقوق سيادة فيما يتعلق باستغالل الثر
 

 وجهات اختالفوهذه الفوارق الجغرافية التي نسجلها بين الدول أدت إلى 
النظر حول المشاكل القانونية التي يعرفها قانون البحار، فكل دولة تبحث على 
القانون الذي يخدم مصالحها الوطنية مما جعل المؤتمر يتأثر إلى حد كبير بهذه 

ت دائما تصطدم بالمصالح الوطنية للدول التي تحول دون المصالح وكانت المفاوضا
 .وضع نظام قانوني عام يحكم جميع الدول

 
 

 .٥٧صالح الدين عامر ، مرجع سابق ص . د )١(
 .٦٢صالح الدين عامر،مرجع سابق ص . د)    ٢(



 ٧٩

 االتفاقيةالتكتالت الدولية ودورها في تجسيد : ثالثا 
ها ودافعت عن مصالحها خالل المؤتمر كما عبرت الدول المختلفة عن مشاكل

 وبنظرة تتناسب مع الظروف، فلم يخل المؤتمر انفراديةالثالث لقانون البحار بصورة 
من التكتالت الدولية حيث شاهدت الدورات المتعاقبة للمؤتمر تدخل التكتالت الدولية 

 جغرافية اراتاعتببكافة أشكالها سواء التي كانت قائمة قبل المؤتمر والتي تستند إلى 
 ، والمجموعة العربية، والمجموعة اإلفريقية المشتركةةاألوروبيأو سياسية كالسوق 

، وهذا فضال عن التكتالت التي ٧٧  الـومجموعة دول أمريكا الالتينية ومجموعة
برزت أثناء المؤتمر والتي تكتلت قصد الدفاع عن مصالح مجموعة من الدول التي 

 ،المتشابهة مثل مجموعة الدول المتضررة جغرافياتحكمها الظروف واألوضاع 
 إضافة إلى الدول التي تطالب بامتداد المياه اإلقليمية ،ومجموعة الدول الحبيسة

 .)١ (لمائتي ميل بحري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .٦٤صالح الدين عامر، مرجع سابق ص . د) ١ (



 ٨٠

 ثــالــثــل  الـصــفــال
 ةـريـئزاـجـة الـريـحـبـادة الـيـالس

 وحتى االقتصاديةإن الدولة عموما تتأثر بكل من العوامل الجغرافية، 
التاريخية المحاطة بها من أجل وضع تشريعاتها في مجال قانون البحار وكذا تتحدد 

 .مطالبها وسعيها وفقا لهذه العوامل التي تؤثر على نظرتها القانونية
عية الجزائر البحرية من قبل البدء في الموضوع فالبد علينا أن نتطرق لوض

 .واالقتصاديةالناحيتين الجغرافية 
تدة على مسافة أكثر من م رغم أهمية شواطئها المفمن الناحية الجغرافية

تميز ت كلم من الحدود التونسية شرقا إلى الحدود المغربية غربا إال أنها ١٢٠٠
مما يعطيها نظرا الختالف هذه الشواطئ وتنوع طبيعتها الجغرافية  بوضعية خاصة

وهذا نظرا ،  تعتبر نفسها كدولة متضررة جغرافياهيفوضعية خاصة، لذلك 
 بحر شبه مغلق بأنهللوضعية العامة للبحر األبيض المتوسط الذي وصف من العديد 
 .)١ (ال يتصل بالمحيط األطلنطي سوى عن طريق مضيق جبل طارق

عموما يفتقر من حيث المتوسط األبيض  فإن البحر االقتصاديةأما من الناحية 
وأن دول المنطقة المتمتعة . ة وإمكانية الجزائر في هذا المجال قليلةيثروة السمكلا

 كل من البترول والغاز استغالل، تعتمد أساسا على )تونس وليبيا(بالجرف القاري 
 وفي هذا ،وهذا ال ينطبق على الجزائر التي تفتقر لجرف قاري على طول سواحلها

 عام CARACAS سكاراكا العام لرئيس البعثة الجزائرية في حصريالتالصدد جاء 
 رغم كونها تتمتع بساحل طويل إال أنها تدخل في صنف الدول الجزائر " ١٩٧٤

المتضررة جغرافيا ألنها محدودة ببحر شبه مغلق بدون جرف قاري، وفقيرة من 
لنسبة للجزائر حيث الموارد المعدنية فضال على أن الطاقة المعدنية قليلة جدا با

 . "بالنظر لنظيرتيها المغربية والتونسية
 
 .٩٧٤ ص ١٩٩٧األستاذ علي مراح، تحديد المجاالت البحرية الوطنية وتطبيقاتها م ج ع ق إ س سنة ) ١(
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مقابل  "الباليار وسردينيا " كما ال ننسى أن نشير بأن وجود كل من جزر 
 .االقتصاديةسواحلها سوف يحرمها من جزء هام من منطقتها 

 
وأن كل هذه العوامل التي تؤثر على وضعية الجزائر جعلت منها كمثلها من 
الدول النامية تسعى من أجل إعادة النظر في القانون الدولي التقليدي وأن عدم 

 كان يعبر عن رفض الدولة الجزائرية ١٩٥٨ جنيف اتفاقيات إلى انضمامها
 .ح الدول المتقدمة والقوية أساسالمضمون قانون البحار الذي كان يخدم مصال

 
 المؤتمر الثالث لقانون البحار أتيحت لها الفرصة للتعبير على انعقادوإثر 

نشغاالتها في هذا المجال حيث أنها ساندت موقف الدول النامية التي كانت إ وآرائها
تطالب بإعادة النظر في هذا المجال في النظام القانوني للمجاالت البحرية وخاصة 

بدأ حرية البحار الذي أدى إلى التقليص من حدود المياه اإلقليمية وكذا الحقوق م
 .)١ (الخاصة في مجال الصيد والمضايق

 
وسوف نرى في هذا الفصل كيف كان موقف الجزائر  إزاء بحرها اإلقليمي 
ومدى سيادتها عليه، وهذا وفقا لمختلف النصوص التشريعية التي أصدرتها في هذا 

 مباحث نتطرق من خاللها إلى السيادة البحرية ةنعالج ذلك في أربعالمجال وس
 الجزائر بالشؤون البحرية، ثم كيف اهتمامبمفهومها الواسع ثم لمحة تاريخية عن 

عالجت القوانين المختلفة المياه اإلقليمية وتحديدها خالل هذه الحقبة التاريخية من 
 .االستقالل

  بمفهومها الواسعالسيادة البحرية : المبحث األول 
 نشأت مرتبطة بالقوة والسيطرة، بل هي معنى الغربيالفكرة السيادة بإن 

 صية جوهرية لها، وبالتالي فالمتمتع بالقوة المادية امرادفة لها أحيانا أو خ
 
 . ٥٤ إلى ٥١أحمد لرابة ، مرجع سابق ص . د )١(
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فتطور  وهكذا ،سيادةيصبح متمتعا منطقيا بال)  والتكنولوجية والسياسيةاالقتصادية(
  وبالنتيجة الطبيعية فإن الدولة األكثر قوة وهيمنةالسيادة واكب تطور القوة المادية

 الدول الرأسمالية في مجال عرقلة الدول استعملت وقد تصبح متمتعة بالسيادة،
 من مبدأ المساواة في السيادة وتطبيقه االستفادةالمتخلفة لعرقلة جهودها الهادفة إلى 

كان يسمى بالقانون الدولي للتنمية بهدف ا  وذلك في إطار ماالقتصاديمجال في ال
 هذه استعملتإعادة النظر في العالقات الغير المتكافئة بين الشمال والجنوب، وقد 

 من الدول مجموعةالدول خاصة شركاتها المتعددة الجنسية التي يفوق بعضها 
وهذا ما جعل سيادة هذه الدول مجرد  والمالية، االقتصاديةالضعيفة في إمكانياتها 

 .)١ (شعار ال تستطيع معه أن تواجه هيمنة هذه الشركات
 بين الدول الصناعية المتقدمة أدى إلى االقتصادية بالتكتالت االهتمامإن زيادة 
قفها إزاء الدول المتخلفة مما أعطاها إمكانية وقدرة تفاوضية هائلة ادعم قراراتها ومو
العالمية وفي ذات الوقت سجلت البلدان الضعيفة تراجعا وتفككا في في مجال التجارة 

أو )  المغرب العربي مثالاتحاددول (مواقفها سواء على صعيد التجمعات الجهوية 
وهذا ما أدى إلى ) الدول األعضاء في األوباب (االقتصاديةعلى صعيد المنظمات 

  العالمياالقتصادى إدارة تمكين الواليات المتحدة من بسط هيمنتها بشكل فعال عل
بنك العالمي لإلنشاء الصندوق النقد الدولي، (مستعينة بالمؤسسات الدولية العالمية 

 كما أن التقدم التكنولوجي الهائل أدى إلى )٢ ()والتعمير ومنظمة التجارة العالمية
 زة على ـرتكـاعة المـي الصنـول فـ العالمي مما أفرز التحاالقتصادهيكلة  إعادة

 
نسيب أرزقي، مستقبل السيادة والنظام العالمي الجديد، مقال منشور في م ج ع ق إ س جزء . د) ١(

، أنظر أيضا محاضرات في القانون الدولي ٧٣ و٦٨ ص ١٩٩٨ جامعة الجزائر – ١ رقم ٣٦
 .٢٠٠١-٢٠٠٠االقتصادي للدكتور عبد العزيز قادري سنة 

قتصادية الدولية ومبدأ المساواة في النظام االقتصادي عمار مساعدي، العالقات اال.  أنظر كذلك د-
 .  ٨٧ و٨٦ ، الجزائر ص ١٩٩٧الدولي المعاصر رسالة دكتوراه دولة سنة 

-١٩٩٩عبد العزيز قادري، محاضرات في القانون الدولي االقتصادي لطلبة الماجستير . د) ٢(
 . الجزائر–كلية الحقوق بن عكنون . ٢٠٠٠



 ٨٣

ة مما أدى إلى تالشي أهمية بلدان العالم الثالث في التجارة التكنولوجية المتطور
 أزمة التنمية في البلدان المتخلفة بسبب تفاقم أزمة المديونية لهذه واستفحالالدولية، 

 سافرة ابتزازالبلدان مما جعلها في نهاية األمر تخضع رغما عنها إلى عملية 
 المالية الدولية الخاضعة فرضتها عليها الدول الرأسمالية من خالل المؤسسات

 حكم في قرارهاتوقد أدى تفاقم ديون الدول النامية إلى وضعية أفقدتها التها، رلسيط
 .)١ (االقتصادي

تراكم الديون والتبعية الغذائية وضعف الحركة : إن المشاكل المتمثلة في 
 هذه كلها عوامل أدت إلى فقدان الدول المتخلفة القدرة على التمتعالصناعية 

فقدانها إلى مفهوم المخالفة فإن ذلك يؤول ببالحقوق المترتبة عن السيادة و
 .)٢ (لسيادتها

كما أنه بالرجوع إلى تصريح مؤتمر برشلونة األرومتوسطي المنعقد يومي 
 من خالل أعضائه يتعامل مع ياألوروب االتحاد، يالحظ أن ١٩٩٥ نوفمبر ٢٨ و٢٧

فلسفة ونظرة تهدف إلى ترسيخ وتثبيت دول جنوب البحر األبيض المتوسط، ضمن 
 به من قبل الشريك الجنوبي، ومن خالل هذا االعترافاألمر الواقع وضرورة 

  نهائيا القانون الدولي للتنميةاستبعدالتصريح يتأكد أن اإلطار القانوني للتعاون قد 
 )٣ (ثالذي أعتبر في كثير من أحكامه مكسبا قانونيا هاما بالنسبة لدول العالم الثال

 العالقات التي ستحكم التعاون بين الجانبين وفي هذا السياق لم ترد ولو إشارة استبعد
 صريح ـفسكت الت القانون الدولي للتنمية وال إلى مؤسساته الهامة، مبادئواحدة إلى 

 
 .٨٢ و٨٠، ٧٩، ٧٣نسيب أرزقي، مرجع سابق ص . د) ١(
 .٩٩عمار مساعدي، مرجع سابق ص . د
 .  ١٦٩ و١٥٨عيل سعد اهللا، مرجع سابق ص عمر إسما. د
 ٢٠٠٠سعد حقي توفيق، مبادئ العالقات الدولية، دار وائل للطباعة والنشر عمان، األردن سنة . د) ٢(

 ٤٠٢ و١٦٤ص 
 .٧٣عبد القادر كاشير، مرجع سابق ص . د) ٣(
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 وما يترتب عنه من نتائج عملية مبدأ السيادة الدائمة على الثروات الطبيعيةعن 
هامة لم يرد ذكر المؤتمرات وال المنظمات التي كانت قد ساهمت في إبراز كثير من 
قواعد القانون الدولي للتنمية فمن هذه المؤسسات والمنظمات مؤتمر األمم المتحدة 

 أو المنظمات الدولية الجهوية االنحياز ومؤتمرات عدم CNUCEDللتجارة والتنمية 
 ).١ (األخرى

 
 في االقتصاديةيحدد قواعد واضحة وكيفية التعامل للتنمية كما أن التصريح لم 

بلدان الجنوب المتوسط، وإنما وضع صيغا فضفاضة ومطاطة وأشار إلى الميادين 
 في إطار الشراكة األرومتوسيطة دون أن تحدد الوسائل االهتمام ستكون محل التي

 انتهاج ضرورة :  التعاون المرجو وإنما وقع التركيز على عنصرينبإنجازالكفيلة 
" حرية التبادل التجاري ورفع الحواجز على السلع المتبادلة وذلك في إطار التنافس 

رومتوسطية التي أقامها هذا وبذلك يتضح أن التعاون في إطار الشراكة األ" الرتبية 
 احتراميثير التساؤل حول مدى التصريح يتجه نحو إقامة عالقة غير متكافئة مما 

في السيادة بين الدول ؟ ومدى تمتع الدول الضعيفة بسيادتها مبدأ المساواة 
الحقيقية، إذا لم يبرز ذلك في إقامة عالقاتها مع الدول األخرى على قدم المساواة 

 .)٢ (االقتصاديةحتى تتمكن من الدفاع وصيانة مظاهر سيادتها 
 

رسون على اإن تحرير حركة رؤوس األموال عبر العالم تقوم كما بين الد
 :وهي ) الداالت الثالثة(اعدة ثالثية تعرف باسم ق
 . عدم قابلية هذه الحركة للحصر-١
 . عدم قابلية هذه الحركة للتنظيم-٢
 . عدم قابلية هذه الحركة للتوسط-٣
 
 .  ٢٤٤عمار مساعدي، مرجع سابق ص . د) ١(
  ٨٣ و ٨٢نسيب أرزقي، مرجع سابق ص . د) ٢(



 ٨٥

دود حل كليا مبدأ السيادة الوطنية وتخترق الفإن حركة الرأسمال تتجاهوبهذا 
 التي المالية وتجبر الدول الوطنية على الخضوع والتكيف مع السياسات الوطنية

تحرر السوق العالمية يجبر ها البورصات والبنوك والشركات العالمية، كما أن يتمل
 جاريةالدولة الوطنية على التنازل عن حصانتها السيادية عند إبرامها لصفقات ت

 باستثناء امتيازات عادي ال يملك أي اقتصاديبحيث يعاملها القانون كمجرد متعامل 
 .)١ ( العقداتلك التي يمنحها إياه

 

لت عن التحكم في ز السوق قد تنااقتصادونالحظ أن الجزائر بدخولها 
 واشتركت المناطق الحرة وأنشأت وتركيز التجارة الخارجية المؤسسات العمومية

 رسميا في المنظمة للدخولرصة ونظامها وكذلك فهي في إطار التفاوض في البو
وهذه العالمية للتجارة وأصبحت تتقيد بنظام صندوق النقد الدولي والبنوك العالمية، 

العوامل تجبر الدولة الجزائرية بأن تتنازل عن هيمنتها عن الكثير من المجاالت في 
 . في إطار العولمةاالقتصاديةاسة  حتى تتكيف مع السياالقتصاديةإطار السوق 

 

    شؤون البحريةال الجزائر بعن اهتماملمحة : المبحث الثاني 

 

ومن خالله سأتطرق إلى الشؤون البحرية في الجزائر قبل االستعمار في 
مطلب أول وفي المطلب الثاني سأتناول مدى اعتناء الدولة الجزائرية بالشؤون 

 .البحرية بعد االستقالل
  

 التاريخي على أن كل دولة عظمى عرفها التاريخ أقامت ملكها االستقراءيدل 
على أساس من القوة البحرية، فكان للبحار دور كبير في تحقيق التطور اإلنساني 

 اإلنسان للبحار كوسيلة استعمالونشوء الحضارات اإلنسانية، وقد أثبت التاريخ 
 . ومصدر إمداد لثروات سمكيةاتصال

 
 ٥٧ ص ١٩٩٨ جامعة الجزائر ١ رقم ٣٦روع، العولمة والسيادة م ج ع ق إ س جزء أحمد خ) ١(

Pierre de Senarclens-  Mondialisation, Souveraineté Armand Colin Paris 1998 P 
72 à 74.  
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وكانت النظرة للبحار في بداية األمر يسودها مبدأ الحرية للجميع في 
لسبب الوحيد لهذه النظرة هو عدم إدراك األهمية ، وربما كان اواالستغالل االستعمال

الحقيقية للبحار،  وبعد مرور حقب من الزمن أدركت الشعوب األهمية التي تمتاز 
 حيث تعتبر البحار ميدانا للسيطرة وكذلك األهمية السياسيةبها البحار سواء األهمية 

 واستغالل اكتشاف خاصة في ضوء التقدم العلمي والفني الذي جعل االقتصادية
الثروات أمرا ميسورا كما جعل للبحار نقطة لتقريب مواقف الدول المتعارضة في 
الكثير من األحيان في مواضيع دولية شتى هذا من جهة ومن جهة ثانية تعد البحار 

 .)١ ( بين الدول لتحقيق التبادل التجاري والتنميةلالتصالسبيال 
وارد غير الحية كالمرجان كما أن ظهور الموارد الحية كاألسماك والم

 ونتيجة التقدم العلمي والفني وما سيسفر عنه من ،واألحجار الثمينة والمواد البترولية
، الصناعية االقتصادية مستقبلية لقاع البحر من عناصر مهمة للحياة استكشافات

زالت جارية واألبحاث الوالغذائية، مما جعل الدول تهتم بموضوع البحار والدراسات 
ثة في أعماق البحار واللجان القانونية المختصة بالبحار منكبة على إعداد طرق  حثي
 .)٢(اكتشاف وسائل للحفاظ على ثروات البحر وما سينجر عنه من و

 تناول األول سأأثنينوعلى غرار ذلك سأتطرق في هذا المبحث إلى مطلبين 
ني سأتعرض إلى مدى  وفي المطلب الثااالستعمارفيه تاريخ البحرية الجزائرية قبل 

 من خالل عرض القوانين الخاصة االستقالل الدولة الجزائرية بالبحر بعد اعتناء
 . إلى اليوماالستقاللبذلك منذ 
 

    االستعمارشؤون البحرية في الجزائر قبل ال: المطلب األول 
كان البحر األبيض المتوسط، الذي ننتمي إلى حضارته، ميدان صراع ومسرح 

 ما يحتويه من مساحة شاسعة تزيد ـي، بـوقعه اإلستراتيجـجة لمـم نتيـال دائـقت
 
 .١٩٩٢األستاذ محمد بن عمار، مفهوم السفينة في القانون البحري الجزائري  م ج ع ق إ س ) ١(
 .٠٥إبراهيم العناني، مرجع سابق ص . د) ٢(
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، ليبيا، آسيا( ونظرا لتوسطه للقارات الثالث ،متر مربع كيلو ٠٢,٩٧٧,٠٠٠ عن
 .)١ (العالم القديم) أوروبا

 

وكان من نتائج الصراع على المواقع اإلستراتيجية في البحر األبيض المتوسط 
 األساطيل الحربية أن تغير استطاعت، حيث وإمبراطورياتظهور وأفول نجم دول 

 ١٤٦ ق م إلى غاية سنة ٤٩٠األوضاع نتيجة المعارك والحروب المتعاقبة منذ سنة 
 على أثرها وأصبحت السيادة في البحر للرومان، ومن ةقرطاجنحين دمرت ق م،  

الروماني ثم الوندالي وأخير البيزنطي إلى أن :  الثالثي باالستعمارهنا بدأ ما يسمى 
 .جاء اإلسالم

 

وفي هذه الفترة عرفت ليبيا أو لوبيا عدة تنظيمات أدت إلى تكوين دويالت 
 تجار المشرق وخاصة مع الفينيقيين الذين محلية تعاملت وتفاعلت حضاريا مع

 على طول مرافئبرعوا في صناعة السفن وبالتالي في تطوير التجارة وتكوين 
 ومن ،سواحل البحر األبيض المتوسط بصفة عامة والساحل الجزائري بصفة خاصة

، ايكوسيم )بجاية(، صلداي )جيجل(، أججلي )عنابة(هيبون  : المرافئأهم هذه 
 .الموانئوغيرها من ) تنس(، كرتينا )شرشال( يول ،)الجزائر(
 

وبعد زوال قرطاجنة بقي اللوبيون األفارقة يجوبون البحار مثلهم في ذلك مثل 
الدول البحرية في ذلك الوقت فسيطروا على البحر األبيض المتوسط، وكانت 

نت األعمال البحرية في هذا الوقت أعماال فردية ال يحكمها عرف وال قانون بل كا
 .)٢ ( معنى الكلمة وقد سيطر القراصنة على الطرق البحريةبأتمأعماال قرصنية 

 

بحر ال قوانين البحر قديما وحديثا بمبدأ القوة فسيطرة دولة ما على وارتبطت
 .يخول لها حق السيادة على األقاليم المجاورة

 
 . ٦ ص ١٩٨٢ر محمد عبد المجيد رفعت، المنطقة االقتصادية الخالصة في البحا. د) ١(
 .٤ و٣ ص ١٩٨٥علي خالصي، البحرية الجزائرية عبر التاريخ، المتحف المركزي للجيش . د) ٢(
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 المغرب عن الدولة العباسية تكون أسطول ضخم مكن األغالبة من انفصالبعد 
م، فاعتبر هذا الفتح من أهم األحداث البارزة في تاريخ البحرية ٨١٧فتح صقلية سنة 
 الزعامة من المشرق العربي إلى المغرب العربي حتى سقوط نتقلتااإلسالمية، إذ 
 .دولة الموحدين

 
 خاصا على التجارة وكانت سفن األندلس تصل اعتماداد مكانت الدولة الرستمية تعت

 ومستغانم و وهران، وبعد توحيد المغرب على يد الفاطميين صار سإلى مرافىء تن
 ). ١ ( الدولة من القرصنة المسيحيةشواطئ األسطول وسيلة لتنمية التجارة ولحماية

 
وإذا عدنا إلى البحرية الجزائرية فإن البحارة في األسطول الجزائري كانوا 
يخضعون إلجراءات قانونية تجبرهم على الدفاع على حدود اإليالة من جهة وعلى 

 .الدول اإلسالمية من جهة ثانية
 

 الجزائر الستقالل بداية اعتبارها م وهي السنة التي يمكن ١٦٧١وفي سنة 
فأصبح العمل بقرارات الديوان في تنصيب الداي دون الرجوع إلى رأي " الفعلي  

 حرية فيعلن ويبرم لالسلطان في أسطمبول، وصار الديوان يتخذ القرارات بك
المعاهدات ويعقد السلم ويقيم أحالفا من دول أن يتساءل عما إذا كانت تلك القرارات 

 ". أو غير موافقة لسياسة الباب العالي المتخذة موافقة
 

ومنذ هذا التاريخ صارت الجزائر ال تعترف بحرية النقل البحري إال لسفن 
 .)٢ (الدول التي تتعاقد معها رأسا والتي لها قناصل في الجزائر

 
 
 .٦علي خالصي، مرجع سابق ص . د) ١(
 .١٧ و١٦علي خالصي، نفس المرجع ص . د) ٢(
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ذه الفترة نظام بحري عالمي من أجل التوصل إلى معرفة  في هواستحدث
الطائفة التي ترتبط الجزائر وإياها بمعاهدات صلح وسلم، فالجزائر تتفق معها على 

 جواز للسفر، حيث أنه عندما يطبع هذا األخير يحصل في وسطه شكل معين استخدام
لمعني باألمر، قبل أن يشطر الجواز إلى شطرين، الشطر األول يسلم إلى الطرف ا

أما الشطر الثاني فيبقى في حوزة قائد األسطول الجزائري، وعندما يحصل لقاء بين 
واالتفاقيات بحارة الجزائر وبين سفن الطائفة التي ترتبط معها بالمعاهدات الودية 

السلمية، يطلب إليها إخراج الشطر الذي عندهم من جواز السفر، وبالمقارنة مع 
 يمكن التوصل إلى معرفة وضعية هذه الطائفة فإن كانت من الشطر الذي بحوزتهم

ومن خالل هذه الممارسات أصبح للبحرية . فالاإلالطوائف الصديقة يخلى سبيلها و
 لضريبة ةاألوروبيالجزائرية مكانتها وللبحر قيمته، حيث أخضعت الجزائر  الدول 

ما للباب العالي، أما  روسيا والنمسا لجوارهسنوية، ولم تكن تدفع هذه الضريبة إال
 واالمتيازاتالدول األخرى فقد كانت تدفع إتاوات وهدايا حسب نشاطها البحري 

 .)١ (الممنوحة لهم من طرف الحكومة الجزائرية
 

، وقد ةاألوروبيكما كان لألسطول الجزائري دور فعال في إدارة السياسة 
ا تكون المواجهة شارك في العمليات الكبرى إلى جانب األسطول العثماني عندم

مواجهة بين المسيحية واإلسالم، ففي هذه الحالة تجتمع كل األساطيل العربية المطلة 
على البحر المتوسط مع األسطول العثماني لمواجهة التحالف الصليبي مثلما وقع في 

 .)٢ (م١٨٢٧نفارين سنة  ومعركة ١٥٧١ليبانت سنة معركة 
 

بية المتكررة على سواحلها وبعد وبعد أن واجهت الجزائر الحمالت الصلي
صراع دام ثالثمائة سنة بين الجزائر وإسبانيا، وبعد أن عرفت الدولة الجزائرية 

 واجتمـاعـية اقتصـاديةمرحلة الضعف في أوائل القرن التاسع عشر نتيجة أسباب 
 
 .٢٠ و١٩علي خالصي، مرجع سابق ص . د) ١(
 .٢١ و٢٠علي خالصي، نفس المرجع ص . د) ٢(
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وسياسية في الوقت الذي عرفت فيه أوروبا تطورا في المفاهيم واألفكار السياسية، 
 االقتصاديةوظهرت الثورة الصناعية بما حملت معها من تطور في الجوانب 

 استطاعت، فقد )١ (والمعيشية وتدفق الثروات المعدنية وغيرها من العالم الجديد
 أن تلقت مساعدات من بريطانيا  بعد١٨٣٠ جويلية ٥ الجزائر في احتاللفرنسا 

 .وتسهيالت من إسبانيا
 .١٩٦٢ سنة استقاللها إلى أن نالت االستعماروبقيت الجزائر تحت نير 

 
شؤون البحرية بعد ال الدولة الجزائرية باعتناءمدى : المطلب الثاني 

  االستقالل
  في كونها تشكل قوةاالحتاللإن ما كانت عليه الجزائر في سنوات ما قبل 

بحرية ال يستهان بها، حيث كان البحر فيها سببا لتنمية التجارة وسببا في الفتوحات 
 .اإلسالمية عبر مختلف قارات العالم

 

 دولة بحرية تطل على حوض هاتبدو أهمية المكانة البحرية الجزائرية كونها أن
ي البحر األبيض المتوسط، لذا فإن األهمية الجيوستراتيجية للمعطيات البحرية ف

، مما جعل فرنسا واقتصاديةالجزائر جعل منها ذات حساسية سياسية وعسكرية 
خاصة وإسبانيا والبرتغال ذات النفوذ والغنية بقوتها التكنولوجية تتنافس على 

 . والتحكم فيهااالقتصادية وبالتالي السيطرة على قيمتها البحرية استعمارها
 

ديم وما هو عليه اليوم حيث كما نشير أن المركز الجزائري البحري في الق
كان األسطول الجزائري في الماضي كما سبق أن أشرت إلى ذلك يشكل قوة ال 
يستهان بها حيث كان البحر فيها سببا لتنمية التجارة وسببا في الفتوحات اإلسالمية 

 للدول اإلسالمية خاصة في عهد استنجادعبر مختلف قارات العالم، حيث كان محل 
 .)٢ (نيةالدولة العثما

 
 .٣٤ و٣٢علي خالصي، مرجع سابق ص . د) ١(

 .٣٠ ص علي خالصي، نفس المرجع. د) ٢(



 ٩١

 وبعده كان القانون الفرنسي هو السائد فكان االستقاللمن المعروف أنه قبل 
على عمليات النقل  " Pacte Social، االجتماعيالحلف  " ـتطبيق ما يسمى ب
 م ١٨٦٨ الفرنسية، وفي سنة والموانئالجزائرية  الموانئتم بين تالبحرية التي كانت 

 اختصاصآخر بموجبه أصبحت المالحة بين الضفتين بأكملها من نظام ظهر 
 وتفاديا للفراغ القانوني الذي كان يترتب على االستقاللوبعد  .األسطول الفرنسي

د  ليمد١٩٦٢ ديسمبر ٣١اإللغاء الكلي للتشريع الفرنسي المطبق آنذاك، صدر قانون 
 التي كانت تخالفتطبيق القانون الفرنسي في جميع المجاالت ماعدا تلك القوانين 
أو  ... استعماريةمبدأ السيادة الوطنية أو التي كانت تتميز بصبغة عنصرية أو 

 .)١( كانت تمس بالممارسة العادية للحريات الديمقراطية
صة ما يتعلق منه ونتيجة لهذا القانون بقي القانون الفرنسي ساري المفعول خا

 الذي ١٩٧٣ جويلية ٥ المؤرخ في ٧٣بالعالقات البحرية، إلى أن صدر األمر رقم 
 كحد أقصى ١٩٧٥ جويلية ٥ وجعل المشرع تاريخ ١٩٦٢ ديسمبر ٣١ألغى قانون 

 . لجزأرة جميع قوانين الدولة
 ٢٣ المؤرخ في ٨٤-٧٦وفي هذا السياق وبنوع من التأخر صدر األمر 

  ومن قبله صدر األمر رقم،لمتضمن التنظيم العام للصيد البحري ا١٩٧٦أكتوبر 
 ةحداث المصلحة الوطنية لحراسإ المتضمن ١٩٧٣ أبريل ٠٣ المؤرخ في ١٢-٧٣

 .)٢(الشواطئ 
 : كما تجدر اإلشارة إلى المراسيم الصادرة قبل هذين األمرين وهي 

د  المتضمن تحدي١٩٦٣ أكتوبر ١٢ المؤرخ في ٤٠٣-٦٣المرسوم رقم  •
 .المياه اإلقليمية

 يتضمن تنظيم مالحة ١٩٦٦  أبريل١١ المؤرخ في ٤٠-٦٦المرسوم رقم  •
 . الصيد والنزهة،سفن التجارة

 
 .١٩٦٢ ديسمبر ٣١أنظر قانون ) ١(
 .١٢-٧٣راجع األمر ) ٢(



 ٩٢

 المتضمن تنظيم ١٩٧٢ أكتوبر ٠٣ المؤرخ في ١٩٤-٧٢المرسوم رقم  •
 وتوقفها بالموانئ  اإلقليمية الجزائريةية األجنبية بالمياهبمرور السفن الحر

 . الجزائرية في زمن السلم

 جويلية ٠٤ المؤرخ في ١٨١-٨٤ صدر المرسوم رقم ١٩٨٤وفي سنة 
 منها عرض المناطق البحرية انطالقا الذي يحدد الخطوط األساسية التي يقاس ١٩٨٤

 .التي تخضع للقضاء الوطني
 وهو ١٩٩٤األول في سنة  تشريعية ثالث مراسيم توفي التسعينات صدر

 يحدد القواعد العامة ١٩٩٤ ماي ٢٨ المؤرخ في ١٣-٩٤تشريعي رقم المرسوم ال
 .المتعلقة بالصيد البحري

 يحمل فاألول، ١٩٩٦أما المرسومان التشريعيان اآلخران الصادران في سنة 
األمم  اتفاقية على تصديق المتضمن ال١٩٩٦ جانفي ٢٢ المؤرخ في ٥٣-٩٦رقم 
 ٢٢ المؤرخ في ٥٥-٩٦ تحت رقم والثاني، ١٩٨٢قانون البحار لسنة دة لالمتح

 . المتضمن التعليق المؤقت لممارسة السفن المرور غير المضر١٩٩٦جانفي 
 األمم المتحدة لقانون البحار التفاقية االنضمامكما أن الجزائر وافقت على 

 .)١ (١٩٩٦  يناير١٠ المؤرخ في ٠٥-٩٦ باألمر رقم ١٩٨٢
ا نظرنا إلى هذه المجموعة المعتبرة من القوانين والمتعلقة بتنظيم البحر، إذا م

ال وهو ما أتتأكد لنا األهمية البالغة التي توليها الجزائر لهذا المورد الهام للجزائر 
 .من خيراتيدر به البحر علينا 

  .تحديد المياه اإلقليمية وفقا للتشريع الجزائري: المبحث الثالث 
بممارستها للسيادة على  الفقه والقضاء والعمل الدولي للدولة يعترف كل من
 لشاطئها يعرف بالبحر اإلقليمي وما يعلوه من هواء )متاخم (حزام بحري مجاور

 .)٢ (وكذا قاع وباطن أرضه
 
 .١٢-٧٣وخاصة األمر رقم  أنظر مختلف القوانين الصادرة في إطار البحر وتنظيمه) ١(
 .٩٧٩رجع سابق ص األستاذ علي مراح، م) ٢(



 ٩٣

 في مادتها الثانية ١٩٥٨ جنيف للبحر اإلقليمي اتفاقيةوهذا ما أقرته كل من 
ارسة هذه مالثالثة لكن م المادة ١٩٨٢ قانون البحار لألمم المتحدة لسنة واتفاقية

السيادة مرتبط بتحديد هذا الجزء من جهة وكيفية حساب خط األساس الذي يبدأ 
 وهذا ما سنراه من خالل المطلبين من جهة أخرىمنه عرض البحر اإلقليمي 

المواليين، ونتطرق إلى امتداد المياه اإلقليمية في مطلب أول أما المطلب الثاني 
 .  فنعالج فيه طرق تعيين خط األساس الذي يبدأ منه عرض البحر اإلقليمي

    المياه اإلقليميةامتداد: المطلب األول 
ء من البحر الذي يجاوز شواطئ الدولة ويمتد إن البحر اإلقليمي هو ذلك الجز

نحو أعالي البحار، وبذلك فإن كل دولة ساحلية تتمتع بالسيادة الكاملة والمطلقة 
 وهي على الخصوص على مياهها اإلقليمية، والمناطق الخاضعة لسيادة الدولة

م اليابس للدولة المياه الداخلية والمياه اإلقليمية، وتعتبر المياه الداخلية جزءا من اإلقلي
وهي تقع ما بين خط األساس واإلقليم البري للدولة وتمارس الدولة فيها سيادتها 
كاملة وشاملة وبالتالي نفس االختصاصات الممارسة على اإلقليم البري، وعليه يمكن 
إخضاع السفن المتواجدة في المياه الداخلية للقوانين الوطنية إال إذا وجدت اتفاقات 

 ). ١(الف ذلك خاصة تفيد خ
 جنيف للبحر اإلقليمي لسنة اتفاقيةإن الجزائر ورغم عدم توقيعها على 

 بالقواعد العرفية واألحكام الدولية التي أقرتها الجماعة الدولية التزمت، فإنها ١٩٥٨
 الذي ١٩٦٣ أكتوبر ١٢ المؤرخ في ٤٠٣-٦٣ وهذا وفقا للمرسوم .في هذا المجال

عرض المياه  "  : حيث أن المادة األولى منه تنص على،ية المياه اإلقليمامتداديحدد 
  ". ميال١٢اإلقليمية الجزائرية تحدد بـ 

 جنيف للبحر اتفاقيةنستطيع القول أن موقف المشرع الجزائري  جاء في إطار 
اإلقليمي التي رغم عدم حسمها للموضوع أقرت أن المياه اإلقليمية عموما تحديدها ال 

 منها ٢٤قا للمادة ـيال وفـ م١٢ و٣ن التحديد يدور ما بين  ميال وكا١٢يتجاوز 
 وما 

 
 . ٢٢٥محمد بوسلطان، مرجع سابق ص . د) ١(



 ٩٤

 امتدادها الدول في تحديد الختيارأقرته لجنة القانون الدولي، وبالتالي ترك المجال 
 .اإلقليمي

  كحد أقصى ميال١٢إن الجزائر حذت حذو أغلبية الدول والتي أخذت بقاعدة 
 ماعدا بعض الدول كدول أمريكا الالتينية التي ،)١ (تواتر عليه العمل الدولي وهذا ما

 وتمسكت بموقفها ١٩٤٥ من ابتداء  ميال٢٠٠حددته بمسافات واسعة تصل إلى حد 
 قانون البحار لألمم المتحدة لسنة اتفاقيةكما أن موقف الجزائر يتوافق مع  .)٢ (هذا

 عرض بحرها دلكل دولة الحق في أن تحد"  تنص  حيث أن المادة الثالثة١٩٨٢
 ميال مقيسة من خطوط األساس المقررة وفقا لهذه ١٢اإلقليمي بمسافة ال تتجاوز 

أي  قانون البحار الجديدة اتفاقيةهنا نشير أن الجزائر قد وافقت على  ". االتفاقية
 approbation ١٩٩٦ جانفي ١٠ بتاريخ ٠٥-٩٦وهذا وفقا لألمر ، ١٩٨٢اتفاقية 

 جانفي ٢٢ وتمت المصادقة عليها في Monté- gobayالموقع عليها في منتي قوبي 
، مع العلم أن المرسوم  لكن لم يتم نشرها٥٣-٩٦ وفقا للمرسوم الرئاسي رقم ١٩٩٦

 والذي أسس لمنطقة متاخمة ٢٠٠٤ نوفمبر ٠٦ المؤرخ في ٣٤٤-٠٤الرئاسي رقم 
قد أحدث منطقة متاخمة للبحر رئاسي نجد أن هذا المرسوم ال للبحر اإلقليمي،

اإلقليمي امتدادها أربعة وعشرون ميال بحريا، يتم قياسها انطالقا من خطوط 
 وهذا ما جاء في المادة األولى منه، بينما تطرق في المادة األساس للبحر اإلقليمي

 ٣٠٣ و٣٣الثانية لممارسة حق المراقبة داخل هذه المنطقة وأرجع ذلك إلى المادة 
 اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، وهذا ما تم معالجته في الفصل الثاني المبحث من

 ).    ٥٦، ٥٥ص ص،(الثاني المطلب األول من هذه المذكرة 
 
 
 
 

 .  وما بعدها٩٧٩ و٩٧٤األستاذ علي مراح، مرجع سابق ص ) ١(
 .٦ و٥الدآتورة بدرية عبد اهللا  العوضي، مرجع سابق ص ) ٢(



 ٩٥

 
الذي يبدأ منه عرض البحر  طرق تعيين خط األساس: الثاني المطلب 

     .ياإلقليم
 المياه اإلقليمية وحده ال يكفي فالبد علينا أن نحدد طرق أو امتدادإن تحديد 

 واألصل في خط خط األساس الذي يبدأ منه قياس البحر اإلقليميتعيين كيفية 
ي أدنى درجات الجزر وعلى طول األساس أنه الخط الذي يلتقي عنده اليابس بالماء ف

امتداد سواحل الدولة المطلة على البحر، وهذا ما نظمته المادة الخامسة من اتفاقية 
باستثناء الحاالت التي تنص فيها " األمم المتحدة  لقانون البحار حيث نصت على أنه 

هذه االتفاقية على غير ذلك، خط األساس العادي لقياس عرض البحر اإلقليمي هو 
حد أدنى الجزر على امتداد الساحل كما هو مبين على الخرائط ذات المقياس الكبير 

 .)١" (المعترف بها رسميا من قبل الدولة الساحلية 
وقد بينت اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار كيفية رسم خطوط األساس 

ليه المادة المستقيمة في حالة اشتمال الساحل على انبعاج أو تعاريج وهذا ما نصت ع
وفي أحوال أخرى متميزة أبرزها حالة وجود الشعب . ١٩٨٢السابعة من اتفاقية عام 

المرجانية حسب نص المادة السادسة من نفس االتفاقية، وحالة وجود مصب  لنهر أو 
أكثر المادة التاسعة، وحالة وجود مرتفعات تنحسر عنها المياه عند الجزر المادة 

قية، وعند وجود الموانئ أو الخلجان المادتان العاشرة والحادية الثالثة عشرة من االتفا
 تترجم ما استقر عليه ١٩٨٢إن نصوص اتفاقية القانون الدولي للبحار سنة . عشرة

 – ال المد–عرف الدول وأن العبرة عند رسم خطوط األساس إنما تكون بحال الجزر 
 لسواحل الدولة ةمام الموازاوفي أدنى درجاته وأن خط األساس إما أن يكون موازيا ت

 وهو ما يعرف باسم خط األساس العادي، وإما أن تبكل ما فيها من تعاريج وانحناءا
يكون مجموع خطوط مستقيمة تصل ما بين النقاط البارزة على الساحل وفقا لضوابط 

 ).٢(وشروط معينة ومع مراعاة االتجاه العام للساحل 
 
 .١٩٨٢ر انظر اتفاقية قانون البحا) ١(

 ١٩٠ محمد سامي عبد الحميد، مرجع سابق ص. د) ٢(



 ٩٦

إن الموانئ تدخل في المياه الداخلية للدولة المعنية، وكذلك الخلجان الواقعة 
سواحل كل منها بأكملها في إقليم ذات الدولة إذا لم يزد طول فتحة الخليج عن أربعة 

لتي تفقد الشرط الجغرافي وعشرين ميال بحريا أو إذا كان الخليج من قبل الخلجان ا
نظرا لقدم إضفاء الدولة الساحلية سيادتها الفعلية عليها دون اعتراض من قبل الدول 
األخرى، أما الخلجان األخرى الواقعة سواحل كل منها بأكملها في إقليم ذات 

والتي تزيد المسافة ما بين ضفتي المدخل الطبيعي لكل منها في حالة الجزر  الدولة
 وعشرين ميال بحريا فال يدخل منها في نطاق المياه الداخلية لدولة الساحل عن أربعة

سوى المياه المحصورة ما بين رأس كل خليج وخط وهمي مستقيم طوله أربعة 
وعشرون ميال بحريا يرسم داخل الخليج بين نقطتين تقعان على ضفتيه المتقابلتين 

 الخليج ما بين الخط الوهمي وعلى نحو من شأنه إدخال أكبر كمية ممكنة من مياه
          . المذكور ورأس الخليج المعني

 

إن التطبيق العملي في هذا المجال يكون وفقا للدولة الساحلية ذاتها، أي هي التي 
 تحدد طرق تعيين خط األساس وهذا ضمن قوانينها الداخلية لكنه يجب أن تستند في هذا

 و وفقا للقوانين الدولية للشاطئيعة الجغرافية التحديد على أسس معقولة تتماشى مع الطب
 .)١ ( الدولية لقانون البحارلالتفاقياتأي أن يكون التعيين غير مخالف 

 شواطئها وتنوع طبيعتها اختالفوما يمكن قوله بالنسبة للجزائر فإن 
 حيث المناطق ج الوطنية تمتاز بالتعاريفالشواطئ ،الجغرافية يعطيها طبيعة خاصة

خليج الجزائر، وهران، أرزيو، :  والصخرية وكذا تضم عدة خلجان أهمها الجبلية
عنابة باإلضافة إلى تواجد جزر صغيرة، فكيف تم تحديد الخطوط وسكيكدة، بجاية 

 )٢ (األساسية وفقا لهذه الطبيعة وتضاريسها الجيولوجية ؟
 

 في تحديدها لخطوط اعتمدت ١٩٨٤نشير إلى أن الجزائر قبل سنة  : أوال
  امتداد الذي أخذ بقاعدة خط األساس وكذا ١٨٨٨األساس على القانون الفرنسي لسنة 

 
 .١٩١ و١٨٩محمد سامي عبد الحميد، مرجع سابق ص . د) ١(

 .٩٧٤األستاذ علي مراح، مرجع سابق ص ) ٢(



 ٩٧

 الذي يمدد ١٩٦٢ ديسمبر ٣١ بثالثة أميال  وهذا وفقا لألمر الصادر في اإلقليميالبحر 
تشريع الفرنسي ماعدا منه الذي يخالف السيادة الوطنية، أما بعد هذا التاريخ نجد سريان ال

 الذي يحدد خطوط األساس التي يقاس ١٩٨٤ أوت ٤ بتاريخ ١٨١-٨٤أن المرسوم رقم 
نص المادة ت الجزائري حيث منها عرض المناطق البحرية التي تخضع للقضاء انطالقا

، ال سيما البحر  الجزائريرية الخاضعة للقضاءيقاس عرض المناطق البح" األولى منه 
 لهذه طبقاف" الخلجان  غلق  من الخطوط األساسية المستقيمة وخطوطانطالقااإلقليمي منها 

  .المادة يتم تحديد خطوط األساس وفقا لطريقتين
 . الخطوط األساسية المستقيمة-١
 .انـق الخلجـوط غلـ خط-٢ 

 
 تطبق في حالة التعاريج وتناثر الجزر القريبة وهذا فإنها: بالنسبة للطريقة األولى 

، تقابلها المادة ١٩٨٢ قانون البحار لألمم المتحدة لسنة اتفاقيةيتفق مع المادة السابعة من 
في قضية أكدت ذلك  محكمة العدل الدولية أنكما  .١٩٥٨ جنيف اتفاقياتالرابعة من 
، ١٩٣٥رويجي بمقتضى مرسوم نيد ال حيث بينت أن التحد١٩٥١رويجية لسنة نالمصائد ال

غير مخالف للقانون الدولي ومنسجم مع قواعد خط األساس فكلما كان الساحل متعرجا 
 أسلوب الخطوط استعمالوعميقا وكثير التجاويف، فإن التحديد يكون ممكن عن طريق 

 ضمن حدود معقولة مع مراعاة للشاطئالمستقيمة التي قد تبعد عن الشريط الجغرافي 
 ). ١( في ذلك وأن هذه الطريقة تفرضها أوضاع جغرافية معينةاالقتصاديةألهمية ا

فهنا يثار مشكل عند تطبيق هذا ) غلق الخلجان : (أما بالنسبة للطريقة الثانية
األسلوب ألن التشريع الجزائري لم يقم بأية تفرقة في هذا الصدد بين الخلجان التي يتجاوز 

فالمشرع الجزائري أخذ بالخط  .تي ال تبلغ هذا الحد ميال وتلك ال٢٤عرض فوهتها 
على معيار جغرافي في ذلك  اعتمدقد والمغلق لجميع الخلجان معتبرا إياها مياها داخلية، 

 .)٢ (بحت ولم يأت بأي تفصيل في هذا الشأن
 

 
 .١٠ و ٧ص بدرية عبد اهللا العوضي ، مرجع سابق . أنظر كذلك د. ٩٧٥ و٩٦٩علي مراح، مرجع سابق ص ) ١(
 .٩٧٥علي مراح، نفس المرجع ص ) ٢(



 ٩٨

 المياه الواقعة داخل الخطوط األساسية مياها داخلية وتخضع لجميع  اعتبروقد
 . الناتجة عن السيادة الوطنيةاالختصاصات
  جنيفاتفاقيةالمادة السابعة من كما جاء في وفقا للقانون الدولي إنه بينما 

اللتان  ١٩٨٢ قانون البحار لألمم المتحدة لسنة اتفاقية والمادة العاشرة من ١٩٥٨
  : تنصان على

 . " ميال في جميع الحاالت٢٤ أنه ال يتجاوز خط نقطتي المدخل الطبيعي للخليج "
 التي نصت على ١٩٨٢ التفاقية البحار عشرة الرابعةلمادة في ا أيضا أنه جاء كما 

 مل به التشريع الجزائريإمكانية الجمع بين طرق تحديد خطوط األساس وهذا ما ع
حيث اعتبر المياه الواقعة داخل الخطوط األساسية مياها داخلية وتخضع لجميع 

 .١٨١-٨٤ حسبما نص عليه المرسوم االختصاصات الناتجة عن السيادة الوطنية
 

                                 النظام القانوني للمياه اإلقليمية الجزائرية: المبحث الرابع 
يتضمن هذا المبحث مطلبين اثنين يضم المطلب األول تنظيم حق المرور 
البريء للسفن األجنبية الحربية والمطلب الثاني نعالج فيه الصيد واستغالل الموارد 

 .في المياه اإلقليمية
الدفاع عن  إن وجود البحر اإلقليمي كجزء من إقليم الدولة الساحلية يمكنها من

 وقصر الحقوق الواردة واالقتصاديةنها ومصالحها التجارية والصحية والسياسية أم
 . الثرواتواستغالل باستثمار انفرادهافيه على رعاياها دون غيرهم وكذا 

 
وإن اإلقرار للدول الساحلية بممارسة سيادتها على المياه اإلقليمية يجب أن ال 

بد علينا المحافظة على المصالح العامة يتعارض والمالحة البحرية الدولية وبالتالي ال
للمجتمع الدولي وتحقيقا لهذا شرع للسفن األجنبية بصفة عامة حق المرور في البحر 
اإلقليمي ويكون كذلك إذا كان غير مضر بسلم الدولة الساحلية وحسن نظامها أو 

 ).١ (بأمنها
 .١٠٦أحمد لرابة ، مرجع سابق ص . د) ١(



 ٩٩

 ١٩٦٦ أبريل ١١ المؤرخ في ٤٠-٦٦رسوم رقم  صدر موفي هذا الشأن
 لكنه لم يتوسع في هذا الصدد ،يتضمن تنظيم مالحة سفن التجارة والصيد والنزهة

 .)١ (ماعدا المادة األولى منه
 

أساسيتين نقطتين ب وبصفة شاملة ودقيقة اهتمن المشرع الجزائري إال أ
حربية وبالصيد واستغالل متعلقتين بتنظيم حق المرور البريء للسفن األجنبية ال

 . الموارد في المياه اإلقليمية ولذلك سأفرد كل واحد منهما في مطلب مستقل
 

       تنظيم حق المرور البريء للسفن األجنبية الحربية: المطلب األول 
 من المشروع ٣مادة  (١٩٣٠عرف المرور البريء في كل من مؤتمر الهاي 

 وأخيرا ١٩٥٨ جنيف اتفاقية من ١٤ا في المادة وكذ) الخاص بتنظيم البحر اإلقليمي
 ١٧ التي عرفته ونظمته وفقا للمواد من ١٩٨٢ األمم المتحدة لقانون البحار اتفاقية
 ).٢ (٣٢إلى 

إن المبدأ العام الذي تستمد منه كل القواعد المنظمة للمرور البريء يتخلص 
ر البحر اإلقليمي وهو في الموازنة بين مصالح سفن الدولة األجنبية في المرور عب

أحد أقدم الحقوق وضمان سيادة الدولة الساحلية على مياهها اإلقليمية وحقها في 
التشريع وإصدار كل ما يناسبها من تنظيمات دون المساس بحق السفن األجنبية في 
المرور البريء الذي يعتبر من الحقوق التقليدية التي يضمنها القانون الدولي العرفي 

الذي قننته اتفاقيات قانون البحار المتعاقبة وهذا ما تضمنته المادة التاسعة وهو الحق 
 وأكدت شروطه مختلف ١٩٨٢عـشرة مـن اتفـاقية قـانون البحـار لعام 

  ).٣(القضائية األحكام 
 

، يتضمن تنظيم مالحة سفن التجارة والصيد ١٩٦٦,٠٤,١١ المؤرخ في ٤٠ /٦٦أنظر المرسوم ) ١(
 . والنزهة

 .٢٢٦محمد بوسلطان، مرجع سابق ص . د) ٢(
 .٢٢٧محمد بوسلطان، نفس المرجع ص . د) ٣(



 ١٠٠

ويقصد بهذا الحق المالحة عبر البحر اإلقليمي بالنسبة للسفن التابعة لجميع 
، بقصد اختراق ذلك البحر ١٩٨٢ من اتفاقية ١٧الدول وهذا ما نصت عليه المادة 

د الخروج من هذه المياه إلى أعالي البحار دون الوصول إلى المياه الداخلية أو بقص
 من االتفاقية، ويتضمن المرور وقوف السفن ١٨حسب الفقرة األولى من المادة 

األجنبية أو رسوها بقدر ما يكون ذلك متصال بالمالحة العادية أو إذا كان ذلك 
الفقرة الثانية من المادة (ضروريا بسبب ظروف قاهرة أو محنة تعرضت لها السفن 

ويكون المرور بريئا ما دام ال يضر بسلم الدولة الساحلية أو بحسن نظامها أو ) ١٨
 ).١(بأمنها 

دار نقاش فقهي كبير حول معرفة ما إذا كان  : لكنه بالنسبة للسفن الحربية
للسفينة الحربية الحق في المرور البريء أم ال وهذا منذ مجمع القانون الدولي في 

 إلصرارنظرا  (١٩٥٨ جنيف اتفاقيةحسم األمر في  ولم ي١٨٩٤ باريس اجتماع
ظهر أين  ١٩٧٤ سكاراكاثم في مؤتمر ) الدول الغربية على إقراره وعدم تقييده

 تقيد ذلك المرور وتنظمه بما يتماشى مع مصالح ة الفقهاءرأيان متعارضان وأغلبي
العملية  خلت من أي حسم، إال أنه من الناحية ١٩٨٢ اتفاقيةالدول الساحلية وحتى 

نجد أن العديد من الدول تنظم مرور السفن األجنبية الحربية عبر مياهها اإلقليمية 
 مصالحها وهذا ما أكدته حماية على نصوصها الداخلية التي تعطيها الحق في اعتمادا
 .)٢ (١٩٨٢ التفاقية ٢١المادة 

يمية هذا، وإن الجزائر قد نظمت مرور السفن الحربية األجنبية بالمياه اإلقل
 أكتوبر ٠٣ المؤرخ في ١٩٤-٧٢الجزائرية في زمن السلم وفقا للمرسوم رقم 

  المتضمن تنظيم مرور السفن الحربية األجنبية بالمياه اإلقليمية الجزائرية١٩٧٢
 والذي تضمن عدة أحكام في هذا الميدان وتوقفها بالموانئ الجزائرية في زمن السلم 

   :أهمها
 
 .٩٠ مطبقة الثقافة، عمان األردن ص ١٩٩٧ان، الوسيط في القانون الدولي المعاصر الكتاب الثاني عبد الكريم علو. د) ١(
          . وما بعدها١٠٣ و١٠٢صالح الدين عامر، مرجع سابق ص . د) ٢(
 



 ١٠١

فالبد على السفن الحربية األجنبية قبل من المرسوم  ٣ و ٢، ١وفقا للمواد 
لى رخصة مسبقة تمنحها السلطات المختصة دخولها المياه اإلقليمية الحصول ع

 والمياه الداخلية والموانئ  القيام في المياه اإلقليمية عليها أيضاالجزائرية وكما يمنع
بأعمال مخالفة للسيادة الوطنية وبعمليات تتعلق بالكشف أو الغوص، أو الجزائرية 

 إذا أصدرت لها أيضا القيام بجميع التمارين العسكرية إالعليها السير كما يمنع 
، كما عليها مراعاة التنظيم الوطني  من السلطات الجزائرية المختصةرخصة خاصة

 . على الخصوصالمتعلق بالمسائل الجبائية والصحية والجمركية
نستنتج من هذه المواد أن الدولة الجزائرية قيدت المرور البريء للسفن 

صة من السلطات المختصة  الحصول على رخاشترطتالحربية األجنبية بحيث أنها 
 ).١ (٤٠٣-٦٣ من المرسوم رقم ١الثانية فقرة وهذا ما أكدته كذلك المادة 

 الرخصة على السفن الحربية الحصول علىالحظ أن الجزائر باشتراطها الم
 ١٩٨٢ قانون البحار لألمم المتحدة لعام اتفاقيةتعارض مع ي  للمرور البريء،المسبقة

 على أن للسفن بصفة عامة حق المرور ٢١ إلى ١٩التي نصت في موادها من 
 عليها الحصول على هذه الرخصة، االشتراط السفن الحربية أو استثناءالبريء دون 

 قد صدر أثناء مفاوضات المؤتمر الثالث لقانون ١٩٤-٧٢حيث أن المرسوم رقم 
مريكية البحار التي شاركت فيه الجزائر وفي هذه الفترة أرسلت الواليات المتحدة األ

تقارير تطلب فيها من السلطات الجزائرية تعديل هذا المرسوم ألنه ال يتماشى مع ما 
 الجزائر لم تغير ١٩٨٢ في سنة االتفاقية وحتى بعد التوقيع على ،كان متفق عليه

موقفها ولم تلغي المرسوم وعلى إثر هذا قامت الواليات المتحدة األمريكية مرة ثانية 
ات الجزائرية وبالتالي وجوب تعديل هذا النص، لكن الجزائر  السلطانتباه بآلفات

بقيت على موقفها هذا تاركة المجال للتطورات التي قد تحدث في مجال قانون البحار 
 .)٢ (١٩٨٢اتفاقية وخاصة على 

 
 . المتضمن تحديد المياه اإلقليمية١٢/١٠/١٩٦٣ المؤرخ في ٤٠٣-٦٣أنظر مرسوم  )١(
 آلية الحقوق ٢٠٠٠-٩٩قيت على طلبة الماجستير للسنة الدراسية ج بلعلى، محاضرات أل.ع. د )٢(

 .بن عكنون



 ١٠٢

مواد أخرى منها المادة السادسة من نفس المرسوم حيث جاءت أن نشير إلى 
 :بثالث تعريفات وهي 

السفن الحربية والسفن المساعدة وسفن (المقصود بالسفن الحربية وهي  : أوال
 االستعمالاصات والسفن األخرى ذات المدارس والسفن ذات مختبرات والغو

 ).العسكري
 

على أنه المالحة في المياه " المرور بدون غرض عدوان " بينت عبارة  : ثانيا
 :اإلقليمية 

 . دون دخول المياه اإلقليميةالجتيازهاما إ - 
 . وإما للقدوم للمياه الداخلية- 

 ."  من المياه الداخليةآتية إلى عرض البحر لالتجاهما إو -
 

لكن المشرع ، ١٩٨٢ اتفاقية البحار من ١٧وإن هذا منصوص عليه في المادة 
المرور " بدال من " المرور بدون غرض عدوان "  مصطلح استعملالجزائري 

 .لالتفاقيةوفقا " البريء 
 

وهي اإلقامة الوقتية للسفينة الحربية " التوقف " جاء تعريف كلمة  : ثالثا
 في المياه اإلقليمية أو المياه الداخلية الجزائرية أو في وهارساألجنبية أو وقوفها أو 

 .)١ (ميناء جزائري
  هذه المواد على حيث نصت١٠ إلى ٧وكذا نظم المرور البريء من المواد 

أنه البد أن ال يخل باألمن أو النظام العام للدولة وال يخرق السالم، حيث أنه يمكن 
دثا عاديا لها للمالحة أو في حالة وجود الوقوف أو الرسو ولكن حيثما يشكل حا

 ذه الظروف ـ هزوالجرد ـ أو خطر لكن بماضـطراريالسفينة في حالة عارض 
 
 المتضمن تنظيم مرور السفن الحربية األجنبية بالمياه اإلقليمية الجزائرية ١٩٧٢ أآتوبر ٣ المؤرخ في ١٩٤-٧٢أنظر المرسوم ) ١(

 .ن السلموتوقفها بالموانئ الجزائرية في زم



 ١٠٣

تستأنف السفينة الحربية رحلتها وفي كل األحوال ال يجب أن تتجاوز مدة التوقف أو 
 كما ، ساعة إال إذا صدرت رخصة خاصة تمدد هذه اآلجالأربعا وعشرينالرسو 

يجب عليها أن تطلب هذه الرخصة المسبقة في أجل أدناه خمسة عشر يوما قبل 
 .دخولها المياه اإلقليمية

 توقفات جاءت المادة الرابعة عشرة التي تنص على أربعة أنواع منبالنسبة لل
 .اضطراري -  روتيني–  غير رسمي- رسمي : التوقفات

 

 .١٨ إلى ١٣ نظمت من المواد  :التوقفات الرسمية : أوال
 السفينة لدعوة من السلطات الرسمية فالبد استجابتويكون التوقف كذلك إذا 

ن تقدم طلبا عن طريق ديبلوماسي إلى وزارة من حصولها على رخصة وعليها أ
 يوما قبل التاريخ المتوقع ٤٥الشؤون الخارجية في أجل أدناه خمسة وأربعون 

 .وصولها فيه إلى المياه اإلقليمية
 

 .)١ (٢٦ إلى ١٩ من المواد  :رسميةالالتوقفات غير  : ثانيا
 ، خاصتفالاح الطرفان على أن ال يكون محفوفا بأي اتفقويكون كذلك إذا 

كذلك هذا األخير يجب أن يكون موضوعا لمنح رخصة ويكون هذا في أجل أدناه 
 .ثالثون يوما قبل التاريخ المتوقع لوصول السفينة

 

 معنى روتيني أنه متبعا عادة ٣٢ إلى ٢٧ المواد  :التوقف الروتيني : ثالثا
  :ويكون وفقا ألربع حاالت

 .تاد أو العمل أو المحروقات إذا كانت تمس مهام تتعلق بنقل الع-١
 . إذا كانت عمليات تتعلق بالبحث أو المساعدة أو اإلنقاذ-٢
       إلعطاب إذا كان يهدف إلى تمكين السفينة الحربية من إجراء إصالح -٣

 .خفيفة    
 
 .، مرجع سابق١٩٤-٧٢أنظر المرسوم ) ١(



 ١٠٤

 وهنا كذلك ،بية إذا كانت تمس عمليات التزويد أو التموين للسفينة الحر-٤
يطلب ترخيص في أجل أدناه خمسة عشرة يوما لكن يمكن إيداع الطلب بدون 

 . اآلجال وهذا وفقا للحالة الثانيةاشتراط
 .كما أن مدة التوقف ال يجوز أن تتجاوز خمسة أيام في كل حال من األحوال

 

 .٣٦ إلى ٣٣ المواد :االضطرارية التوقفات  : رابعا
 

 إذا كانت االضطرارييكون التوقف لمرسوم على أن من ا ٣٣المادة نصت 
السفينة الحربية األجنبية مضطرة إلى البحث عن ملجأ في المياه اإلقليمية أو الداخلية 

 جسيمة أو من جراء عاصفة أو حاالت أخرى من القوة إعطابأو الميناء على إثر 
 .القاهرة

ون تأخير، قبل دخوله يجب على قائدها اإلعالم بدبأن  ٣٤المادة كما جاء في 
 لكي يتم إعالم ممثليه االستقبالالمياه اإلقليمية السلطات البحرية التابعة لميناء 

 أو القنصليين المعتمدين في الجزائر كما يمكن أن يعهد لقائد السفينة نالدبلوماسيي
 من السلطة البحرية التابعة للميناء لكي يساعد ويسهل عليه اتصالالحربية ضابط 

 .العمليات المتعلقة بالتزويد أو التموين أو اإلصالحاتجميع 
 تستأنف السفينة الحربية األجنبية سيرها بمجرد ما تزول الظروف على أن

 . وبعد إعالم السلطات البحرية الجزائريةاالضطراريالتي سببت التوقف 
 ،٤١في الباب الرابع من هذا المرسوم نجد أحكاما خاصة أهمها ما جاء في المواد 

 .٥١ و٤٤
على أنه ال يمكن للغواصات أن تدخل المياه اإلقليمية الجزائرية إال طافية 
ويمنع عليها القيام بعملية الغطس طيلة مدة إقامتها في الميناء وهذا يتطابق مع نص 

 التي اعترفت للسفن الحربية بحق المرور البريء ١٩٨٢ اتفاقيةالمادة عشرون من 
 ).١( فوق سطح الماء وأن ترفع علمها بشرط أن يكون مرور الغواصات

 
 .  ٩١عبد الكريم علوان، مرجع سابق ص . د) ١(



 ١٠٥

 ال يجوز للسفن الحربية أن تقيم أكثر من المدة الممنوحة لها إال إذا كما أنه
ست ساعات ال للرحيل في ظرف بصدرت لها رخصة بذلك ويجب عليها أن تتأه

 .)١( المختصة طات الجزائريةالموالية لكل أمر يصدر إليها من طرف السل
 لمقتضيات هذا المرسوم إلى امتثالها السلطات الجزائرية تلفت نظر قائد السفينة في حالة عدم على أن 

 . هذه المقتضياتاحترامالمخالفات المرتكبة وتدعوه إلى 
التي قضت بأن تغادر ) ٢ (١٩٨٢التفاقية  ٣٠وهذا يتماشى مع نص المادة 

لبحر اإلقليمي متى طلبت منها ذلك الدولة الساحلية في حالة مخالفة السفينة الحربية ا
 .قواعد المرور

 

إن هذا المرسوم لم يتعرض لمسؤولية دولة العلم عن الضرر الذي :  مالحظة
 فتطبق ١٩٨٢ اتفاقيةتحدثه سفينة حربية لكن بما أن الجزائر قد صادقت على 

 .)٣ ( منها٣١ أحكامها في هذا المجال وهو ما جاء في المادة
هذه أهم أحكام هذا المرسوم الذي جاء ليؤكد على تمسك الدولة الجزائرية 

 .بسيادتها في مياهها اإلقليمية
 

 بصفة عامة يمكن توقيفه مؤقتا من طرف الدولة ءوبالنسبة للمرور البري
الساحلية في مناطق محدودة من مياهها اإلقليمية دون تمييز بين السفن األجنبية إذا 

 اتفاقية من ٢٥ان ذلك ضروريا لحماية أمن الدولة وهذا ما جاءت به المادة ك
 المؤرخ في ٥٥-٩٦ن الجزائر قد عملت بهذا وفقا للمرسوم التنفيذي رقم إو، ١٩٨٢
حق المرور غير   المتضمن التعليق المؤقت لممارسة السفن١٩٩٦ جانفي ٢٢

 تعلق مؤقتا ممارسة السفن " حددة وهذا وفقا للمادة األولى منه،مالمضر في مناطق 
  حقاألجنبية
 
 . مرجع سابق١٩٤-٧٢أنظر المرسوم ) ١(

 .٩١عبد الكريم علوان، مرجع سابق ص . ، ،أنظر كذلك د١٩٨٢ من اتفاقية ٣٠أنظر المادة ) ٢(
 . نفس المرجع٣١أنظر المادة ) ٣(



 ١٠٦

   "١٠ " ا و شرق٠٠٣  "١٥ "المرور الغير المضر في المناطق البحرية الواقعة بين 
 .)١ (" من خطوط القياس الواقعية انطالقا أميال بحرية ١٠ شرقا على عمق ٠٠٤

      . الموارد في المياه اإلقليميةواستغاللالصيد : المطلب الثاني 
إن السيادة التي تتمتع بها الدولة الساحلية تعطيها كل الحقوق على األشخاص 

ية وكذا على جميع الثروات الموجودة في هذا واألشياء التي تتحرك في مياهها اإلقليم
 لهذه االستغالل بالكشف أو اإلدعاءالجزء من البحر وال تستطيع أية دولة أخرى 

 .الثروات السمكية غير الدولة الساحلية
للصيد في »  Exclusif « وعموما فإن الدولة الساحلية تحتفظ بالحق الخالص

جاء في  اطنيها وتنظمها بكل حرية، وهذا مامياهها اإلقليمية أي تكون األولوية لمو
 "  : حيث تنصالثانية الفقرة الثانية السالف الذكر في مادته ٤٠٣-٦٣المرسوم رقم 

يقتصر الصيد داخل المياه اإلقليمية المحددة وفقا للمادة األولى للرعايا الجزائريين، 
 ".هم على إذن لأما بالنسبة للصيادين األجانب فالبد من حصو

 أكدت على هذا المبدأ بالمخالفة حيث ١٩٨٢ قانون البحار لسنة اتفاقية إن كما
 على أنه يعتبر مرور السفينة غير بريء إذا قامت بأي من : " ٢ /١٩نصت المادة 
 . "لسمكاأنشطة صيد 

 من أجل أن االختصاص والتي تمنح للدول  من نفس االتفاقية٢١وكذا المادة 
 :ن المجالين التاليين تعتمد قوانين وأنظمة في كل م

 . حفظ الموارد الحية للبحر-
منع خرق قوانين وأنظمة الدول الساحلية المتعلقة بصيد األسماك ولكن وفقا  -

 أن تسمح لألجانب االتفاق يمكن للدولة الساحلية وعن طريق ،للممارسات الدولية
 ة ومثال على ذلكممارسة الصيد في مياهها اإلقليمية وهنا يطبق قانون الدولة الساحلي

 .)٢ (ما حدث في قضية المصايد لبحر الشمال األطلنطي حكم محكمة العدل الدائمة
 
 . مرجع سابق١٩٤-٧٢مرسوم ) ١(
 .١٩٦٩في هذا الصدد، راجع حكم محكمة العدل الدولية في قضايا بحر الشمال ) ٢(



 ١٠٧

ض وتعطى هذه الرخصة عادة على أساس المعاملة بالمثل أو على أساس تعوي
 . للدولة الساحلية التي تقدمهااقتصاديمالي أو 

 
 الذي لموقف المشرع الجزائري في مجال الصيد البحري عرضتأواآلن سوف 

 :تم تنظيمه وفقا لنصين هما 
 

 المتضمن التنظيم العام ١٩٧٦ أكتوبر ٢٣ المؤرخ في ٨٤-٧٦مر األ : أوال
 .للصيد البحري

 
 يحدد ١٩٩٤ ماي ٢٨المؤرخ في  ١٣-٩٤تشريعي رقم المرسوم ال : ثانيا

 .القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري
 

 المبادئينصان على نفس ألنهما  تقريبا انوهنا نالحظ أن النصين متشابه
  وهو األحدث١٣-٩٤ التشريعي مرسومالبصفة عامة ماعدا إضافات قليلة جاء بها 

 : التي جاء بها المبادئتطرق ألهم أ فسوف ولذلك
 .مادة الثالثة منه ببعض التعاريفجاءت ال

 حيوانات أو استخراج أوهو كل عمل يرمي إلى قنص :  الصيد البحري -١
نباتات التي يشكل فيها ماء البحر البيئة العادية للحياة أو يشكلها في أغلب 

 .األحيان
 .كل ممارسة للصيد بغرض الربح:  الصيد البحري التجاري -٢
ل ممارسة للصيد بغرض الدراسة أو البحث أو ك:  الصيد البحري العلمي -٣

 .التجربة
 كل ممارسة للصيد بغرض الرياضة أو الترفيه:  الصيد البحري الترفيهي -٤

 .دون قصد ربح



 ١٠٨

هي المياه الداخلية والمياه اإلقليمية ومنطقة : المياه التي تخضع للقضاء الوطني 
 .)١( التشريعية من هذا المرسوم وعرفت هذه األخيرة في المادة السادس،الصيد المحفوظة

  كما نص على شروط ممارسة الصيد البحري في المياه اإلقليمية وفقا لما

 :يلي
على أنه البد الحصول على رخصة يسلمها الوزير المادة التاسعة تنص 

المكلف بالصيد البحري من أجل ممارسة الصيد في المياه التي تخضع للقضاء 
 .الوطني
 

 تنص على أنه يمتنع الصيد البحري على السفن ية عشرة فإنهاأما المادة الحاد
األجنبية في المياه التي تخضع للقضاء الوطني غير أنه يمكن أن يرخص للسفن 
األجنبية ممارسة الصيد التجاري المخصص ألنواع األسماك الكثيرة الترحال فقط 

د البحري، مقابل دفع رسوم وبترخيص رسمي من الوزير المكلف بالصي) كالتون(
 .كما يسمح لها أي السفن األجنبية القيام بعمليات الصيد لغرض البحث العلمي

 

 على أن الحظر ال يمس بحق المرور البريء  المادة الثانية عشرةتؤكدو
المعترف به لسفينة الصيد األجنبية التي تمارس المالحة أو الراسية بصفة مبررة في 

ن يجب على هذه السفن أن تنزع بوجه خاص المياه التي تخضع للقضاء الوطني لك
 .استعمالهكل عتاد للصيد البحري من فوق الجسر أو ترتيبه بصفة تمنع 

على تقييد ممارسة الصيد البحري أو منعه في أي المادة الثالثة عشرة  نصتو 
 . السمكية وتنميتهااألنواعزمان أو مكان متى كان ضروريا للحفاظ على تكاثر 

 

  :ل هذه المواد يمكننا أن نستنتج بعض المالحظاتمن خالل تحلي

جاء هذا المرسوم بشيء جديد وهام هو النص على منطقة الصيد  : أوال
  كما ذكر سالفا والتي دارت حولها نقاشات في السادسةالمحفوظة والتي عرفتها المادة 

 العامة المتعلقة  يحدد القواعد١٩٩٤,٠٥,٢٨ المؤرخ في ١٣ / ٩٤أنظر المرسوم التشريعي ) ١(
 .بالصيد البحري



 ١٠٩

تم االعتراف للدول الساحلية بمنطقة صيد  حيث أنه ،مفاوضات المؤتمر الثالث
محفوظة تمارس فيها الدول حقوقها في مجال الصيد وحتى تمكنها من الحفاظ على 

 .)١ (ثرواتها الموجودة في البحر اإلقليمي
الوطنية الموجودة ما وراء توسيع السيادة وإنشاء هذه المنطقة يهدف إلى 

 .المياه اإلقليمية
 إن الصيد في المياه اإلقليمية الجزائرية بصفة عامة وبالنسبة للمواطنين : ثانيا

 رخصة يسلمها الوزير المكلف بالصيد ى متوقف على حصولهم علبصفة خاصة
 .البحري

 
 الخاضعة إنه يمنع الصيد البحري على السفن األجنبية دائما في المياه : ثالثا

 قد يرخص لها الصيد في هذه المياه وخاصة استثناء غير أنه  مبدئيا،للقضاء الوطني
 .٨٤-٧٦وهذا شيء جديد مقارنة مع أمر ) الطون(بالنسبة لألسماك الكثيرة الترحال 

 المشرع الجزائري حرص على تنظيم الصيد في مياهه اإلقليمية وهذا إن
نسبة للمواطنين حفاظا على الثروات باشتراط الحصول على الرخصة حتى بال

 .السمكية الموجودة وحرصا على أن ال تكون الفوضى وكذا نهب هذه الثروات
 

عقوبات بال الخاص ه منثالث في الباب ال التشريعيكما جاء في هذا المرسوم
فنستنتج ، ٩٤ إلى ٨٦المتعلقة بسفن الصيد البحرية األجنبية التي نظمت من المواد 

أن للدولة الجزائرية السلطة الكاملة في مياهها اإلقليمية في لمواد من كل هذه ا
 وبالتالي لها الحرية في فرض العقوبات على السفن األجنبية التي مجال الصيد

قة بدون رخصة، وتكون العقوبات وفقا لغرامات مالية طتمارس الصيد في هذه المن
  الحجز على السفينة دج، قد تصل حتى٤,٠٠٠,٠٠٠ إلى  دج٣٠٠,٠٠٠تتراوح من 

  

 .عبد الجليل بلعلى، مرجع سابق. د) ١(



 ١١٠

في حالة عدم الدفع، وأكثر من هذا تستطيع السلطات الجزائرية بيع هذه السفينة من 
على حرص الدولة الجزائرية على  المبالغ المفروضة، فكل هذا يعبر استردادأجل 

ون غيرهم وكذا الحفاظ على  دطلرعاياها فق بالصيد في مياهها اإلقليمية االحتفاظ
 .مواردها السمكية في هذا الجزء من البحر

 
 إحداث المتضمن ١٩٧٣ أبريل ٠٣ المؤرخ في ١٢-٧٣ األمر فإنخيرا وأ

، حيث أنه توضع هذه المصلحة تحت وصاية الشواطئ ةالمصلحة الوطنية لحراس
 حيث أنها ٣ و٢ نتيداحددت مهامها وفقا للم و.الدفاع الوطني وفقا للمادة األولى منه

تمارس نشاطاتها في البحر اإلقليمي والملك العمومي البحري والطبيعي للدولة، كما 
أنها تكلف بتطبيق القوانين واألنظمة المتعلقة بالمالحة البحرية والصيد البحري 

المياه اإلقليمية وحماية " شرطة  "والجمارك في المياه اإلقليمية فهي تتولى مهام  
مي البحري وكذا تساهم  في المكافحة الوقائية أو القمع ضد تلوث البحر الملك العمو
 .)١ (من الوقود

شرطة الصيد البحري التي لها حق التحقيق في يتعلق بكما أن الباب الثالث 
وإن إقامة المشرع الجزائري لمنطقة محفوظة للصيد البحري ال تعتبر ، المخالفات

لصيد والمحافظة على الموارد الحية من  خاصة، بل هي تتضمن ااقتصاديةمنطقة 
راجع بحريا   ميال٥٢ و٣٢إن تحديد منطقة الصيد المحفوظة بـ  . المفرطاالستغالل

إلى سبب جغرافي بالنظر إلى وجود جزر الباليار وسبرهينا بين الجزائر وكل من 
 .)٢ ( بين تلك الدولاتفاقإسبانيا وفرنسا، وعدم وجود 

قانوني خاص يتميز بالتعايش بين مبدأي السيادة وحق إن للبحر اإلقليمي نظام 
  الكامل في االختصاصالمرور البريء وأنه نظام قانوني سيادي هذا يعني أن للدولة 

 
 
 .، مرجع سابق١٢-٧٣أنظر األمر ) ١(
 . مرجع سابق١٣-٩٤أنظر المرسوم التشريعي ) ٢(



 ١١١

ي مياهها اإلقليمية وكيفية  فاالختصاصاتالمجال التشريعي والقانوني فهي التي تحدد 
 البد أن تحدد وفقا لضرورة تسهيل المالحة االختصاصاتممارستها، لكن هذه 

 .الدولية ومع مراعاة قواعد القانون الدولي
إن الجزائر من خالل مختلف النصوص التي تطرقنا إليها أكدت على سيادتها 

الحربية األجنبية كما في مياهها اإلقليمية حيث أنها قيدت المرور البريء للسفن 
، وهي استثناء الصيد في هذه المنطقة إال األجنبيةرأيناه سابقا، ومنعت على الدول 

 األمم المتحدة لقانون اتفاقيةفي هذا الصدد لم تخرج عن قواعد القانون الدولي السيما 
 رخصة بالنسبة اشتراطهاماعدا  (المبادئ التي أكدت معظم هذه ١٩٨٢البحار لسنة 

 ).ن الحربية األجنبيةللسف
 

تمديد المياه اإلقليمية لم يثر مشاكل بالنسبة للدولة الجزائرية فإن وعموما 
 في دورات المؤتمر الثالث أساسا على المركز القانوني اهتماماتهاوالتي ركزت 

 يطبق نللبحر الشبه المغلق والمضايق وهذا كونها تطل على بحر شبه مغلق أرادت أ
ن قانون البحار حيث أنه يسمح لها بصفة خاصة المرور عبر عليها نوع جديد م

مضيق جبل طارق بدون أي قيد وهذا لتمكينها من الدخول إلى المحيطات وكذا تدعيم 
 .)١ ( خاصة مع الدول الغربية وهذا من أجل تنميتهااالقتصاديةعالقاتها 

وسيع  المتعلق بالصيد البحري يرمي إلى ت١٣-٩٤ رقم يتشريعإن المرسوم ال
السيادة الوطنية إلى الموارد البحرية الموجودة ما وراء المياه اإلقليمية عن طريق 

ت المادة نص وبذلك ).المادة األولى" (منطقة محفوظة للصيد البحري " إنشاء 
وراء البحر اإلقليمي متاخمة   على إنشاء منطقة محفوظة للصيد البحري تقعالسادسة

 ميال بحريا بين )٣٢(اثنين وثالثين ب من خط األساسله، وتقدر مساحتها التي تقاس 
 ميال بحريا من رأس )٥٢(و اثنين وخمسين الحدود البحرية الغربية ورأس تنس 

 . تنس إلى الحدود البحرية الشرقية
 
 .، مرجع سابق١٩٤-٧٢أنظر النصوص المختلفة خاصة المرسوم رقم ) ١(



 ١١٢

على شروط ممارسة الصيد  أما المادتان التاسعة والعاشرة فإنهما تنصان
تتوقف ممارسة الصيد البحري في المياه التي تخضع للقضاء الوطني  "  :البحري

وتطبق أحكامه على كل  " على رخصة يسلمها الوزير المكلف بالصيد البحري
 .شخص يمارس الصيد البحري في المياه التي تخضع للقضاء الوطني

يد البحري عن السفن األجنبية في الصإن المادة الحادية عشرة نصت على منع 
 سيسمح لها القيام بعمليات الصيد لغرض واستثناءالمياه التي تخضع للقضاء الوطني، 

البحث العلمي وأيضا الصيد التجاري المخصص ألنواع األسماك الكثيرة الترحال 
 ع رسوم وبترخيص رسمي من الوزير المكلفـل دفـابـمق) thon ونتكال(ط ـفق

 .)١(حري بالصيد الب
 ال يؤثر ذلك على حقها في المرور أما المادة الثانية عشرة فتنص على أن 

ه بالمعترف به شريطة أن تنزع بوجه خاص كل عتاد الصيد من فوق الجسر أو ترت
 .استعمالهبصفة تمنع 

              النظام القانوني للسيادة البحرية الجزائرية: الفصل الرابع 
ها وكذا كثافة تجارتها ئتاز بطول ساحلها وكثرة موانالجزائر بلد بحري تم

 نظرا لما للبحر ، عن طريق البحر% ٩٨الخارجية التي كما هو معلوم تتم بنسبة 
 فإنها تلتزم بالقواعد ١٩٥٨ جنيف اتفاقية والجزائر رغم عدم توقيعها على ،من أهمية

 .)٢ (العرفية واألحكام الدولية التي أقرتها الجماعة الدولية
 ١٠ في ١٩٨٢ اتفاقية البحار لسنةإن الجزائر قد وقعت كغيرها من الدول على 

 وهذا نابع من إيمانها بالتعاون لخدمة ١٩٩٦ وقد صادقت عليها سنة ١٩٨٢ديسمبر 
الدول  المصلحة المشتركة وتحقيق السلم واألمن الدولي، كما أن الجزائر حذت حذو

 من ١٢٣لداخلي وهذا ما أوضحته المادة  القانون الىالتي تعلي القانون الدولي ع
  ضمني سليم اتجاهو ـ وه١٩٧٦ور ـتـالية دسـت إشكـ التي حل١٩٨٩دستور 

 .، مرجع سابق١٣/ ٩٤المرسوم التشريعي ) ١(
 ص ١٩٨٢محمد بن عمار، مفهوم السفينة في القانون البحري الجزائري، م ج ع ق إ س سنة ) ٢(

١٠٨. 



 ١١٣

عالقات الدولية ويحقق األمن والسالم المنشود في  في الاالستتباب واالستقرار
 .ع الدولي الحديثمالمجت

ويجب أن نشير إلى أن الوضعية الجغرافية والجيولوجية للجزائر بحيث تعتبر 
  وانعدام الخالصةاالقتصاديةمن الدول المتضررة جغرافيا نظرا لقصر منطقتها 

 من طبيعة استفادت من ذلك قد ، هذا ونجد أن الجزائر بالرغم تقريباالجرف القاري
 كبيرة على أمن الدولة الجزائرية وسيادتها وحماية انعكاساته ألن البريءحق المرور 

 .١٩٤-٧٢و   ٤٠٣-٦٣مته بالمرسومين ظلمصالحها المتواجدة على الساحل وقد ن
 لم يتضمن مواد لها عالقة ١٩٦٣أن الدستور الجزائري لسنة إلى وتجدر اإلشارة 

 .بحاربقانون ال
 الذي ظهر للوجود بين الندوة الخامسة في ١٩٧٦ نوفمبر ٢٢أما دستور 

 منه إلى ٨٢ و٢٥، ١٤ فقد تعرض في المواد ١٩٧٧ ودورة ١٩٧٦نيويورك سنة 
إدخال مواد خاصة بقانون البحار، فبعدما تمثل موقف الجزائر قبل صدور دستور 

ورفض لمفهوم الجرف  الخالصة، االقتصادية في نوع من القبول للمنطقة ١٩٧٦
 وتخلى عن هذا الموقف ليتبنى منطق آخر مؤسس على ١٩٧٦القاري، جاء دستور 

 .التأكيد القاطع على سيادة الدولة الجزائرية على مختلف المجاالت البحرية
 الفرضيات التي دافعت عنها الدول انتصارإن هذا التحول الذي صادف 
هذا التغيير في موقف ) ١(دة حول قانون البحار الساحلية في الندوة الثالثة لألمم المتح

   :الجزائر يطرح العديد من األسئلة
 االقتصاديةفما هي الدوافع والتبريرات للتكريس الدستوري لكل من المنطقة 

 الخالصة والجرف القاري ؟ وهل يتوافق ذلك مع المصالح الموضوعية للجزائر ؟
ستوري للمنطقة االقتصادية وهذا ما يدعو إلى التطرق إلى التكريس الد

 .مبحث ثان وإلى التكريس الدستوري للجرف القاري في مبحث أولالخالصة في 
 
 
 .٢٠٩أحمد لرابة ، مرجع سابق ص . د) ١(



 ١١٤

   . الخالصةاالقتصاديةالتكريس الدستوري للمنطقة : المبحث األول 
واده  الخالصة وأكدت  ماالقتصادية مفهوم المنطقة ١٩٧٦لقد كرس دستور 

 عن السيادة الكاملة للدولة على هذه الموارد المتواجدة في المنطقة ٨٢ و ٢٥، ١٤
 أعطى مفهوما ١٩٧٦وهو يعتبر موقفا أكثر دفاعية، ومن الواضح أن دستور 

فهو يتكلم ) ١( الخالصة يتجاوز المفهوم الذي تضمنته المفاوضات االقتصاديةللمنطقة 
 كما أكد على السيادة على الموارد المتواجدة في  منه١٤عن فكرة الملكية في المادة 

 . وعلى سطحهااالقتصاديةالمنطقة 
 

 األستاذ محمد بجاوي تقديم حجتين غير متساويتين من وفي هذا الشأن حاول
 : وهما حيث القيمة حول موقف الجزائر الجديد

 

إن المشرع الجزائري أغتنم فرصة وضع دستور جديد ليدخل : الحجة األولى 
 مميز للدستور الجزائري الذي أعتمد شيءيعد ذلك وه مواد خاصة بقانون البحار، في

 .نصوصا ليست نهائية ولم يكتمل وضعها من طرف المجتمع الدولي
 

" ويحاول أن يبرز ندرة وجود نص مماثل في دساتير الدول األخرى بأن 
 .  " أو تعديلهادساتيرهاأغلبية الدول لم تكن لها فرصة لتغيير 

 

يرد على األستاذ محمد بجاوي، الدكتور أحمد لرابة بعدم التأسيس لهذه و
ولكن هذه الحجة غير مؤسسة حيث أن الممارسة الدولية تعطينا : " الحجة بقوله 

 ١١ السوفييتي في المادتين االتحادكدستور ( دساتير جديدة اتخذتأمثلة عن دول 
 اتخذتون البحار، ودول دون أن تدخل فيها مواد خاصة بقان) ١٩٧٨ لسنة ١٨و

 .)٢ " ( خالصة عن طريق نصوص تنظيمية أو تشريعيةاقتصاديةمناطق 
 

 
 .٢٨٥أحمد لرابة، مرجع سابق ص . د) ١(
 .٢٨٦أحمد لرابة، نفس المرجع ص . د) ٢(



 ١١٥

 تبدو أكثر إقناعا وهي وجود قاعدة عرفية تخص المنطقة  :الحجة الثانية
ح بذلك صراحة،  األستاذ محمد بجاوي يرى  الخالصة وبدون أن يصراالقتصادية

 من القانون الوضعي ليس ا الدولية الجديدة التي أصبحت جزءاالتفاقيةوجود نوع من 
فقط قبل أن تدخل حيز النفاذ بالتصديق عليها ولكن قبل حتى وضعها نهائيا أو 

 .تحريرها
 

سبقته في  بالدول التي االلتحاقفالتطور التدريجي لقانون البحار لم يستطع 
 يستطرد الدكتور أحمد لرابة ويقول  أثناء المفاوضات احتياطياتطبيق المعايير الجديدة 

حجج األستاذ محمد بجاوي تبدو غير مقنعة ألنه يحاول تبرير موقف سياسي أن " 
 بالطابع يقر ضمنيافهو ، ١٩٧٦  سنةباعتباره من المشاركين في وضع دستور

 وممارسة ا وهذا ما جعل موقف الجزائر متوافق،خالصة الاالقتصاديةالعرفي للمنطقة 
الدول، لكن هذا ال يفسر بصفة كلية تكريسها دستوريا، فكان باستطاعة المشرع 
الدستوري أن يضعها في نص قانوني أساسي، وإن هذا التكريس الدستوري جاء 

ق مع مخالفا للفرضية التي كانت تدافع عنها البعثة الجزائرية، كما أنها ال تنطب
المصالح الموضوعية الجزائرية هذا ومع اإلشارة أن كثيرا من الدول في هذه الندوة 
قد عدلت عن مواقفها بصفة جوهرية، ولكن كانت تفسر دوما ذلك وبسهولة بأنه أكثر 

 ). ١ " (توافقا مع مصالحها
 

ونظرا لما سبق فالموقف الجديد للجزائر يتطلب تعمقا أكثر في دراسته شكال 
 .ناومضمو

ذكر األستاذ ي فيمكن أن يكون موقف الجزائر كما ،فعلى مستوى الموضوع
 االنفراديةالذي تسبب فيه تزايد وتكاثر األعمال " عدوى قانونية " لرابة يعود إلى 

 .)٢ (للدول في هذا المجال
 

 الحالي، ألقيت على طلبة أحمد لرابة، محاضرات في القانون الدولي. د. وما بعدها٢٨٧مرجع سابق ص ،  أحمد لرابة .د )١(

 .  كلية الحقوق بن عكنون، الجزائر٢٠٠٠-٩٩ الماجستير سنة



 ١١٦

فيمكن أن يفهم أن تأثير هذه األعمال أدخل بالنسبة للجزائر فكرة أنه تم 
 يترجم ضرورة قبول  فهوالوصول إلى نقطة الالرجوع الذي عبر عنه قبول الجزائر

 تبني وجهة نظر تعبر أفضل عن  مناالقتناعقاعدة مفروضة مسبقا أكثر من 
 ولكن الخضوع Creer de droitفهو ليس قبوال إلنشاء قانون . المصالح الجزائرية

 لم يصدر أي قانون ١٩٧٦ فالواقع أنه منذ ،ضرورة التي تميز الموقف الجزائريلل
 ،لتطبيق النصوص الدستورية، وهذا يبين الطابع الدفاعي والمتحفظ لهذا الموقف

 . مجرد من المقصوداالنضمام هذا اتخذه الذي وحتى الشكل
 

تمكينها من  ل الجزائراتخذته الذي االنتظارفالنص الدستوري يبين موقف  
التحضير للمستقبل بما أنه يدرك بأن لها القدرة على تقرير مالءمة الوضع الفعلي 

وري يعبر عنه بنص لتطبيق ف  الخالصة، هذا الموقف ال يمكن أناالقتصاديةللمنطقة 
، مع ذلك فموقف الجزائر يتضمن عنصرين )١ (من طبيعة تشريعية أو تنظيمية

 :إيجابيين
 الحكومة الجزائرية كانت قلقة حول التعبير بعمل رسمي عن إرادتها في -١ 

 . الخاصة بهااالقتصادية في المنطقة أجنبيالوقاية من أي تدخل 
 االقتصاديةم المنطقة  بصفة عامة فالرسمية المعطاة للموافقة على مفهو-٢ 

الخالصة يوضح التوجه المتخذ في مواقف البلدان النامية التي أكدت على الطابع 
السيادة التي هي مبدأ  اتساعاإللزامي لسيادتها، فهي تشهد على حيوية ودوام فكرة 

 ).٢(و عنصر أساسي للنم
  
 
 
 
 .٢٨٨أحمد لرابة، مرجع سابق ص . د) ١(
 .٢٨٩ المرجع ص أحمد لرابة، نفس. د) ٢(



 ١١٧

  الـتكـريس الدستوري للجرف القاري :المبحـث الثانـي 
  

 أدى إلى شكوك حول ١٩٧٦إن الموقف الجديد للجزائر المتخذ في دستور 
الترابط المنطقي للموقف الجزائري بالنظر إلى المواقف التي تبنتها في الدورة 

لى أهمية مشاركة الجزائر األولى، بل أن هذا الموقف يوصف بالمذهل ويشير أوال إ
 سكارا كا حول الجرف القاري في دورة projet réviséفي مشروع إعادة النظر 

 وكان بإمكان االنحياز حركة عدم اهتمامات ضمن مسجالالمشروع كان  ، هذا١٩٧٤
وكان  ،١٩٧٤عام الجزائر أن تهمله لكنها باعتبارها كانت تتولى رئاسة الحركة في 

 الخالصة للجرف القاري االقتصادية المنطقة استغراقكرة مناصرة ف من الصعب
 ليعيد تقدير الموقف ١٩٧٦ وجاء دستور ،ودعم مشروع حول الجرف القاري

 لهذا الموقف ١٩٧٦ي، ولم يكن ما يشير في الندوة الرابعة في نيويورك سنة الجزائر
 ).١(الذي اتخذته الجزائر 

 
يعتبر المصدر األعلى لسياسة األمة ولكن بالرجوع إلى الميثاق الوطني الذي  

  على المناطق البحريةوقوانين الدولة عندما أكد
« L’accroissement des ressources minérales de la nation implique 
une intensification dans la prospection du sous sol aussi bien à 
l’intérieur de territoire que dans les zones maritimes ». 

 االقتصاديةتدل على أن المنطقة " مناطق بحرية " فاستعمال الجمع في 
 .الخالصة ليست هي الوحيدة المقصودة

 
 
 
 
 

 .٣١٢أحمد لرابة، مرجع سابق ص . د )١(
 



 ١١٨

 
 ويرى األستاذ ،ولكن هذا التكريس الدستوري لم يوضح مفهوم الجرف القاري 

 االمتداد المشرع الجزائري لم يستبعد فكرة  تجعلنا ندرك أن١٤/٢لرابة أن المادة 
 .القاري

 
ولكن هل هذا الموقف الجديد يتالءم و الوضعية الجيولوجية للسواحل  

 الجزائرية ؟
 

 أي الطبيعة Situation de fait الوضعية الواقعية كبير بين اختاللهناك  
 التي Situation de droit والوضعية القانونية ،الضيقة للجرف القاري الجزائري

 فهو حجب جزئي للحقيقة تصل إلى درجة الخيال حسب قول األستاذ ،أنشأها الدستور
 .لرابة

 
 منه التي وسعت تطبيق ٧٥ في المادة ١٩٧٩هذه الفكرة أكدها قانون المالية لسنة 

المستحقات على اإلنتاج والضرائب المباشرة على األرباح على كامل التراب الوطني 
 ).١(لقاري بما فيه الجرف ا

وهذا النص يبين المفهوم الجزائري للجرف القاري، فهو ينصب على إمكانية  
 .االستغالل

ن كانت غير مقنعة لتبرير الموقف الجديد اهناك ثالث فرضيات حتى و 
 .للجزائر
 بانعقاد الدورة الثالثة والمواقف ي اإلغراء الممارس على المشرع الجزائر-١ 

التقنين الذي تبنته، ويالحظ محمد بجاوي أنه من النادر أن  للدول ومسار االنفرادية
 .نجد في دستور حديث نصا يخص الجرف القاري

 
 
  . وما بعدها٣١٣أحمد لرابة، مرجع سابق ص . د) ١(



 ١١٩

 بعدم إمكانية إعادة النظر في اعتراف هذا التكريس الدستوري يعبر عن -٢ 
 .قعية وهذا يبين موقفا أكثر وا،مفهوم الجرف القاري

 الجرف القاري الجزائري فيجب استغالل حول الشكوك التي تطرح حول -٣ 
 .أن تكون هناك معرفة أفضل للمجال البحري الوطني

 
لمستقبل ويتبنى دون أي تفصيل آخر مفهوم الجرف ل يهيئفالمشرع فضل أن  

القاري بطريقة تمكنه فيما بعد من تبني نصوص تشريعية وتنظيمية وهكذا ال يسبق 
 ).١(النتائج النهائية للدورة 

 

 إلى فكرة الجرف القاري له مظاهر غير جدية وخطيرة، االنضمامولكن هذا  
 فهو غير جدي لسببين 

 

 جنيف اتفاقيةفقد أكدت :  متعلق بطبيعة حقوق الدولة على الجرف القاري -١ 
 أن حقوق الدولة ١٩٧٦ ونصوص المفاوضات المنشورة وقت وضع دستور ١٩٥٨
 فعلي وهي حقوق حسب عبارة استغاللالجرف القاري توجد باستغالل عن أي على 

أي موجودة بذاتها منذ  " « Ipso Focto et Ab- Initoمحكمة العدل الدولية 
 .البداية
 االقتصاديةفاألخذ بفكرة المنطقة  :  الخالصةاالقتصادية متعلق بالمنطقة -٢ 

 القانون اتفاقيات المنصوص عليها في  فالحقوقاالنضمامالخالصة أكد عدم جدية هذا 
 أعماقشف المصادر الموجودة في ت بأن للدولة بأن تستغل وتك:ت الدولي للبحار نص

 أي الفصل الخاص بالجرف القاري الرابعالبحار وما تحتها وهي تستغل وفقا للفصل 
)٢.( 
 
 
 .٣١٥ و٣١٤ ، مرجع سابق ص أحمد لرابة.د) ١(
 .١٩٨٢ األمم المتحدة لقانون البحار فاقيةات من ٧٦ أنظر المادة )٢(
 



 ١٢٠

 أن الجزائر ال تريد وال تستطيع توسيع الجرف االعتبارولذا أخذ بعين  
 . الجزائراهتمامات بشكل واسع يلبي دستوريا االقتصاديةالقاري، فتكريس المنطقة 

 

 :الجديد خطير من جهتين الجزائري إن الموقف  
 .ب الدول الساحلية لمطالا إضافيا فهو يعتبر دعم-١
 .وك حول المنطق العام للموقف الجزائريك الشدخل ي-٢
 

ضع المفاوضين في وضعية حرجة بحيث أجبرهم على تغيير هكذا فقد وو 
 .موقفهم في صلب الندوة

 . هذا التكريس الدستوري لمفهوم الجرف القاري يعد شكلياإن 
ين المالية بعد قانون فتطور الموقف الجزائري في أعمال الندوة وسكوت قوان 
 . يدعم ذلك١٩٧٨

 
 في الدورة السابعة سنة توضحتور الجزائري صإن الوضعية النهائية للت

 : وقد جاءت في وقت تميز بثالثة أحداث ١٩٧٨
 

النصوص األولى للمفاوضات كانت قد أكدت على تبلور مفهوم الجرف *  
 . فكرة الحافة القاريةبإدخالالقاري 
 لدراسة مسألة تحديد الجرف القاري ٦ج للمفاوضات رقم قرار تكوين فو*  

 . خارجيا حيث برز تأثير المعايير العالمية المنادى بها من طرف بعض الدول
 الذي لالتفاق، M. AGUILARأقيالر . التوجه الذي أعطاه رئيس الفوج م*  

ل ، فضل بشكل كبير مطالب الدواالقتراحاتكان من المفترض أن يقرب بين مختلف 
 ).١(الساحلية 

 
 
 .٣١٨ و٣١٧ و٣١٦ ص  سابق مرجع، لرابةأحمد. د) ١(



 ١٢١

 حول خطر مثل هذا التوجه االستياءوفي عدة مرات البعثة الجزائرية أثارت  
، Consensus  إجماعالذي ال يستجيب للشروط المطلوبة للوصول إلى مفاوضات

حص موقف الدول العربية ، وبتفاالعتبار الدول العربية تؤخذ بعين اقتراحاتفلم تكن 
 .يتبين الموقف الجزائري

 واالقتراحفالنصوص السابقة في المفاوضات تستعمل معيار الحافة القارية  
الرسمي العربي هو تعريف الجرف القاري باعتباره أعماق البحر وما تحت األرض 

يل  م٢٠٠التي تمتد بعد البحر اإلقليمي وخصوصا من االمتداد الطبيعي وإلى مسافة 
 .بحري من خطوط األساس

الذي إحتواه وفالدول العربية حاولت أن تستفيد من الموقف المتناقض نوعا ما  
موقف الدول العربية يستعمل معيارا محددا  .موقف المنتمين إلى فكرة الحافة القارية
 .للمسافة الخاصة باستغالل الجرف القاري

حلية مع إرضاء الدول غير وبهذا تكون هناك مساواة بين وضعية الدول السا 
 ).  ١(الساحلية والمتضررة جغرافيا 

 االقتصاديةأخيرا، نشير إلى أن مفهوم الجرف القاري يختلط مع المنطقة  
 ).٢( ميل ٢٠٠الخالصة التي يتخذ بالنسبة لها معيار مسافة 

 فإن ١٩٨٢المتحدة لقانون البحار لعام   األمماتفاقية نص اعتباروعلى  
يرها في الدول الساحلية لها حقوقا سيادية في كل من المنطقة الجزائر كغ
 الخالصة والجرف القاري فتمد الدولة سيطرتها على المنطقة من أجل االقتصادية

 . الثروات الحية وغير الحيةواستغالل اكتشاف، من أجل يةالتمتع بحقوق سياد
 
 
 . وما بعدها٢٠ ص ١٩٨٧د، دار النهضة العربية، القاهرة إدريس الضحاك، المصالح العربية في قانون البحار الجدي) ١(
 .(E.E.Z) الخالصة االقتصادية ميل للمنطقة ٢٠٠الوظيفة المزدوجة لمعيار E.D.BROWN : مراجعة مقال ) ٢(

E.D. BROWN : 
The exclusive economic zone : criteria and machinery for the resolution of international inflicts between 
different users of eez in 4 maritime policy and management oct 1977 P325 et seq. 



 ١٢٢

لهذا فمن مصلحة الجزائر وجود المنطقتين معا من أجل تحقيق التنمية 
 . المحليةاالقتصادية

 
 من أصغر اقتصاديةوالجزائر تعتبر أكثر تضررا لحصولها على منطقة 

 لكن االقتصاديةين في النتائج المحصل عليها في إنشاء المنطقة المناطق، ورغم التبا
 األمم المتحدة اتفاقية، لكن ١٩٥٨ جنيف اتفاقية هذا حسب ما جاء في استغاللهادون 

أنه للدول الساحلية "  أعطت في مادتها الثالثة والسبعون ١٩٨٢لقانون البحار سنة 
 ". غيرها الحق في أن تستغل وتكتشف في مواردها الحية دون

 
 األمم المتحدة اتفاقيةأما فيما يتعلق بالجرف القاري فإن الجزائر وبمقتضى 

 الخالصة على االقتصادية يظهر واضحا في المنطقة ١٩٨٢لقانون البحار سنة 
 أن الجزائر ال تملك جرفا قاريا واضحا بالمعنى الجيولوجي تحت الماء اعتبار

 تتضامن مع الدول العربية وتتخذ موقفا  ميل، وهذا ما جعل الجزائر٢٠٠يتجاوز 
واحدا للمطالبة في المؤتمر الثالث لقانون البحار بعدم إمكانية تجاوز حدود الجرف 

لكن هذا الموقف لم يكتب ) ١( الخالصة االقتصاديةالقاري الخارجية لحدود المنطقة 
القاري  تضمنت إمكانية تجاوز الجرف ٧٢ في المادة االتفاقيةله النجاح حيث أن 
 ).٢( ميال بحريا ٣٥٠للحد المذكور لغاية 

 
نا القوانين الصادرة عن الدولة الجزائرية نجدها تتوافق مع متطلبات فحإذا تص 
حيث أن خط األساس فيها يتوافق مع ١٩٨٢ األمم المتحدة لقانون البحار اتفاقية

 .لبحرها نظرا لظرفها الجغرافي المالئم االتفاقيةالمقتضيات الواردة في هذه 
 
كلية الحقوق . ٢٠٠١-٢٠٠٠األستاذ محمد محي الدين، محاضرات ألقيت على طلبة الماجستير ) ١(

 .جامعة الجزائر
 .بعدها  وما٢١إدريس الضحاك، مرجع سابق ص . د) ٢(



 ١٢٣

ة ئفالمفاوضين الجزائريين إذ تمكنوا من التغلب على تأثير الخطوات الخاط
القاري ورفع الشك حول الترابط المنطقي العام للتكريس الدستوري لمفهوم الجرف 

 . الجزائرموقفل
 

 بالنسبة للجرف القاري ٢٥ في المادة السيادة مصطلح استعمالعند ونقف 
 استعماالت الخالصة، فالمناقشات والمفاوضات أضفت عليها االقتصاديةوالمنطقة 
 اتفاقيةو ١٩٥٨ اتفاقية وهو المصطلح المستعمل في الحقوق السياديةمصطلح 
 ١٤ مصطلح السيادة تأثر بقرار الجمعية العامة في استعمال وقد يكون ١٩٨٢
 ديسمبر ١٨والذي شمل الموارد البحرية، فالقرار الصادر في  ١٩٦٢ر ديسمب
لحق الدول في السيادة الدائمة على كافة الموارد الطبيعية سواء   والمقرر١٩٧٣

ة في قاع البحار وباطن أرضها داخل على إقليمها داخل حدودها والموارد الموجود
 ).١( اإلقليمي في المياه المجاورة اختصاصهاحدود 

 
في قرارات منظمة الوحدة اإلفريقية  " السيادة"  ذات المصطلح استعملكما  
 االقتصادية حيث أعلنت أن تمارس الدول الشاطئية في المنطقة ١٩٧٤ و١٩٧٣سنة 

 .سيادة دائمة على كافة الموارد
 

هنا مثل سيادتها في البحر اإلقليمي غير سليم السيادة  مصطلح استعمال وإن 
 والجرف القاري االقتصادية للموارد الموجودة في المنطقة الشاطئ دولة استغاللألن 

 حرية المالحة والتحليق واحترام حقوق و واجبات دول أخرى احتراممقيدة بضرورة 
ر ذلك من القيود التي توضح أن والية وإرساء الكابالت ومد األنابيب البحرية وغي

 ).٢(الدولة الشاطئية على هذه الموارد من نوع مختلف 
 
 .٣١٩مرجع سابق ص ، ةب لرا.د) ١(

 .٢٨٨مرجع سابق ص ،  إبراهيم العناني .د) ٢(



 ١٢٤

ولذلك سوف أتطرق إلى كيفية معالجة الدساتير الجزائرية لهذه المصطلحات 
 مياهها البحرية في ثالثة مطالب، األول يضم المواد المتعلقة بسيادة الجزائر على

 بينما ١٩٩٦ والثاني يتعلق بالمواد البحرية في دستور ١٩٨٩البحرية في دستور
 . يتعلق المطلب الثالث بالسيادة والحقوق السيادية

 

  ١٩٨٩الـمواد الـبحرية فـي دسـتور : الـمطلب األول 
 التي المبادئ" من الباب األول في الفصل الثالث ١٩٨٩لقد تعرض دستور  

المواد التي تخص قانون   منه إلى١٧ و١٢في المادتين " تحكم المجتمع الجزائري 
 ).١(البحار 

 
"  مصطلح استعمال من ١٢وما يمكن مالحظته من الفقرة الثانية من المادة  

الصالحيات التي يقرها القانون الدولي على كل منطقة من مختلف مناطق المجال 
تراجع موقف المشرع الدستوري الجزائري بحيث بعد  هو" بحري التي ترجع إليها ال

 وأكد على سيادة الدولة الجزائرية ١٩٨٢ اتفاقية قد سبق ١٩٧٦ما كان في دستور 
 والجرف القاري تأكيدا قاطعا وهذا ما سبق اإلشارة االقتصاديةعلى موارد المنطقة 

 فإنه تراجع عن موقفه مكتفيا بترك األمر ١٩٧٦إليه في المواد البحرية من دستور 
 ١٩٨٢ اتفاقيةللقانون الدولي، وأن نتائج هذا التراجع هو ترك المجال لتطبيق 

 على المنطقة يةحقوقا سيادالخاصة بقانون البحار أي تكون للدولة الجزائرية 
 خصوصا الفصلين الرابع ١٩٨٢ قانون البحار اتفاقية راجع ، الخالصةاالقتصادية

 الخالصة والجرف القاري واألحكام األخرى االقتصاديةلخامس المتعلقين بالمنطقة وا
 .المتعلقة بالمناطق البحرية األخرى

وبما أن الجزائر دولة متضررة جغرافيا بالنظر إلى الوضعية الجيولوجية  
  خالصة قصيرة، اقتصاديةلجرفها القاري فإنها في الواقع ال تستفيد سوى من منطقة 

 
 .م١٩٨٩ من دستور ١٧ و١٢ راجع المادتين )١(



 ١٢٥

تملك جرفا قاريا واضحا بالمعنى الجيولوجي تحت الماء يتجاوز   أنها الاعتبارعلى 
، وبالتالي فتكريس المنطقة االقتصادية الخالصة يلبي بشكل واسع )١( ميال ٢٠٠

 وهذا  ويختلط مع مفهوم الجرف القاري،- كما سبق اإلشارة إليه-اهتمامات الجزائر
 .من أجل تحقيق التنمية االقتصادية المحلية

هذه الوضعية نظرا ألنها تقع في البحر األبيض المتوسط الذي يعتبر بحرا شبه 
، وبالتالي فإن المشرع الجزائري استعمل تقابلها إسبانيا من الجهة األخرىومغلق 

سنرى في  كما ١٩٩٦ في دستور " الحقوق السيادية" أو " الحق السيد " مصطلح 
 .المطلب الموالي

 ١٩٩٦المواد البحرية في دستور : المطلب الثاني 
   : مصطلح الحق السيداستعمال

 ١٩٩٦إن المشرع الدستوري الجزائري تعرض للمواد البحرية في دستور  
 ومجالها ،تمارس سيادة الدولة على مجالها البري"  منه على ١٢حيث نصت المادة 

قره القانون الدولي على ي الذي حقها السيد تمارس الدولة الجوي، وعلى مياهها كما
 ".كل منطقة من مختلف مناطق المجال البحري التي ترجع إليها 

 فهي نفسها تلك التي وردت في دستور ١٩٩٦ من دستور ١٧أما المادة  
الثروات المعدنية ...  ملك المجموعة الوطنية وتشملهيالملكية العامة  " ١٩٨٩

 محددة أخرىمالكا أو ...لحية في مختلف مناطق األمالك الوطنية البحريةالطبيعية وا
 ".في القانون 

، ولعله يقصد به الحق السيد المعدلة يستعمل المشرع مصطلح ١٢ففي المادة  
 المستعمل في الحقوق السيادية مصطلح استعمال وتوخيا للدقة فإن الحقوق السيادية

 .وليا يبدو أفضل الدولية والمجمع عليه داالتفاقية
 
 
     .٢٠إدريس الضحاك، مرجع سابق ص . د) ١ (



 ١٢٦

 مصطلح استعملتا قد ١٩٨٢ البحار واتفاقية ١٩٥٨ جنيف اتفاقيةفإن كل من 
 وهو التعبير الذي غلب على مناقشات لجنة القانون الدولي ومؤتمر الحقوق السيادية

  ).١ (١٩٥٨نة  بجنيف سانعقداألمم المتحدة األول لقانون البحار الذي 
 

 مسايرا ٥٦ الواردة في المادة ١٩٨٢ اتفاقية نفس المصطلح في استعملكما 
، الحقوق السيادية العام الذي غلب في المناقشات السابقة مستخدما تعبير لالتجاه

 أجمع عليه فقهاء القانون الدولي ووافق عليه معهد الحقوق السياديةومصطلح 
 ).٢( هذا المصطلح انتقادذ إبراهيم العناني ذهب إلى  إال أن األستا،القانون الدولي

 استخدم المصطلحات حيث استخدام قلل من أن الدستور الجزائريوالمالحظ 
"   تعبيراستعمال، كما نالحظ أن الوالية والحقإلى جانب هذا التعبير تعبيري 

القانون  اتفاقيتيالذي ال يتناسب هنا مع المصطلح المستعمل في  " الملكية العامة
الدولي للبحار وما أجمع عليه فقهاء القانون الدولي وما وافق عليه معهد القانون 

 .الدولي
 الخالصة االقتصادية نشير إلى أن التكريس الدستوري لكل من المنطقة اأخير

 والذي كان مخالفا لموقف البعثة الجزائرية ١٩٧٦والجرف القاري في دستور 
عية الجزائرية حسب التبرير الذي قدمه الدكتور ومخالفا أيضا للمصالح الموضو

 ).٣( به بصفة كلية االقتناع لم يحصل ولرابة ول
 تاركا المجال للقانون الدولي ١٩٨٩ثم تراجع المشرع عن موقفه في دستور  

 األمم اتفاقيةلتنظيم صالحيات الدولة على مختلف المجاالت البحرية مما يجعل 
 التي وقعت وصادقت عليها الجزائر هي المرجع ١٩٨٢المتحدة لقانون البحار لعام 

   .التحديد لمثل هذا
 
 .٢٨٧إبراهيم العناني، مرجع سابق ص ) ١(
 ٢٨٨  ص، نفس المرجعإبراهيم العناني) ٢(
 . وما بعدها٢٥٦أحمد لرابة، مرجع سابق ص . د) ٣(



 ١٢٧

 موقفا وسطا واتخذ عاد ١٩٩٦إال أن المشرع الدستوري في دستور عام 
 كما عبرت عنه  "الحقوق السيادية" أو  " الحق السيد" ث منح للدولة الجزائرية بحي

، ولذلك من المستحسن هنا أن نجري مقارنة ١٩٨٢لبحار لعام القانون الدولي ل اتفاقية
 . بين السيادة والحقوق السيادية في مطلب ثالث

 
 .السيادة والحقوق السيادية: المطلب الثالث 

 هي سلطة سياسية عليا آمرة نابعة من ذات الدولة دة دستورياالسياإن تعريف  -١
 وقادرة على تنظيم نفسها وعلى فرض توجيهاتها دون أن تكون خاضعة داخليا أو

خارجيا لغيرها وهي تتميز بعدة خصائص هي أنها دائمة، شاملة، مطلقة وغير قابلة 
 ).١(للتجزئة 
 

 وهو اقتصاديله طابع  تقررت لغرض خاص معين الحقوق السياديةبينما 
 . والجرف القارياالقتصادية الثروات في المنطقة واستكشاف استغالل

 
 فالمادة ، أي أنها خاصة مانعة وغير متوقفة على شرطحقوق سيادية  استعمال-٢
 على الجرف الشاطئ قررت أن تمارس دولة ١٩٨٢ قانون البحار اتفاقية من ٧٧

 موارده الطبيعية، وأن هذه الحقوق واستغالل اكتشافالقاري حقوقا سيادية ألغراض 
 فال يجوز استغاللهشاف الجرف أو تخالصة بمعنى إنه إذا لم تقم الدولة الساحلية باك

 .ألحد أن يقوم بهذه األنشطة دون موافقة صريحة من الدولة الساحلية
 
 
 
افي محاضرات في انظر أيضا أحمد و . وما بعدها١٣٩ ص  سابقمرجع، محمد أرزقي نسيب. د) ١ (

 ببن عكنون ١٩٩٥القانون الدستوري والنظم السياسية ملقاة بمعهد الحقوق والعلوم اإلدارية سنة 
 .   الجزائر



 ١٢٨

 سواء كان فعليا أو حكميا أو احتالل ال تتوقف على الحقوق السيادية هذه -٣ 
 ).١(أي إعالن صريح 

 
  Paul Reuter مفهوم شامل وهي كما يقول األستاذ السيادة بينما -٤

" Donner tous les droits à l’Etat, sauf exceptions spécifiées » 
 ).٢( عن البحر اإلقليمي السيادةوهو بصدد التحدث عن 

 Droits finalisés فهي حقوق موضحة ومحددة الحقوق السياديةبينما 
 الخالصة ال نجد فيها حكما االقتصادية بالرجوع إلى نصوص المنطقة -٥
 وهذا ما وانفراديةحقوقا خالصة  ولكن حقوق الدولة ،ا مماثال للجرف القاريصريح

أي يعني أن ما تقرر للدولة " بالخالصة  " االقتصاديةيستفاد من وصف المنطقة 
 أي ال يجوز للغير أن يمارس هذه مانعة لها وانفراديةالساحلية من حقوق هي 

 .تها، إال برضى الدولة الساحليةالحقوق حتى ولو لم تقم الدولة الساحلية بممارس
 الموارد اكتشاف المفروضة للدولة الساحلية إلى حقوق السيادة تنصرف -٦

 والمحافظة عليها وإدارتها وهذا مفاده أن للدولة الشاطئية الحق في واستغاللهاالحية 
 واستخدام كافة التدابير المعقولة لهذا الغرض بما في ذلك إقامة وتشغيل اتخاذ
 ).٣(ت واألجهزة الضرورية لذلك المنشآ

 
 
 
 
 

 
 .٢٨٩إبراهيم العناني، مرجع سابق ص  )١(

2- PAUL REUTER : Droit international public puf 1976 P. 285. 
 .٢٩١، ٢٩٠ نفس المرجع ص ،إبراهيم العناني.  د)٣(
   .١٩٨٩ دار النهضة العربية ، القانون الدولي للبحار، د أحمد أبو الوفاء محمد-



 ١٢٩

 ةــمــالــخـاتـ
  

 والقواعد التي تحكم المبادئ من فكرة السيادة تم إنشاء وإعداد معظم انطالقا 
 والقانون الدولي من وظائفه السياسية التي ،السلوك واألشخاص القانونية األخرى

 .واستقاللها على سيادة الدول ةهو المحافظيرمي إلى تحقيقها 
  
 التي تحكم المجتمع الدولي ونستشف  اآلمرةإن مبدأ السيادة مقيد بالقواعد 

جزء من تطبيق  ومبدأ السيادة في البحار هوذلك من روح ميثاق األمم المتحدة، 
 ١٩٨٢ األمم المتحدة لقانون البحار سنة اتفاقيةعلى   وهو يمارس بناءبنود الميثاق

 .وقواعد القانون الدولي األخرى
 

عن طريق قواعد عرفية والتي أصبحت إن القانون الدولي للبحار نشأ أساسا  
فيما بعد تشكل نصوصا مقننة للعرف، وبالتالي فالنصوص المقننة للعرف المتواتر 

 أو لم تصادق عليها ألن االتفاقيةوالمستقر ملزمة لجميع الدول سواء صادقت على 
 هو الشعور باإللزامية، بينما النصوص المستحدثة التي لم يكن العرف االلتزاممصدر 

 .االتفاقية عليها فال تلزم إال الدول التي صادقت على استقرقد 
 

إن ما عرفه القانون الدولي للبحار من تطور منذ نشأة عصبة األمم ثم هيئة  
 األمم المتحدة لقانون البحار اتفاقية إلى أن ظهرت ١٩٥٨  سنةمنذأي األمم المتحدة 

 الدولية في العصر الحديث، االتفاقيات في الوجود والتي تعد أحد أهم ١٩٨٢سنة 
 للبحار، االقتصادية كاألهمية االتفاقيةحيث أن المعطيات العامة التي تأثرت بها 

 .االتفاقيةوالمصالح الوطنية، والتكتالت الدولية كان لها األثر الكبير في تجسيد هذه 
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إال أن الباحثين في مجال القانون الدولي للبحار والمختصين في هذا الميدان 
لى مستوى اللجان المستحدثة بهيئة األمم المتحدة ال يزالون يعكفون على ع

الدراسة ويمكن أن يتوصلوا إلى نظريات جديدة وحقائق مخفية علينا اآلن يمكن أن 
 المستمرة عبر واالستكشافاتتظهر للوجود مستقبال نتيجة تقدم البحث العلمي 
وغير حية، وهذه المخترعات البحار وأعماق البحار وما تحتويه من خيرات حية 

 واسع االكتشاف البد لها من قوانين تحكمها وبالتالي فإن مجال واالستكشافات
ومستمر والبحث جار وال ندري ماذا ستسفر عنه السنوات القادمة من نظريات 
علمية تقودنا إلى سن قوانين جديدة تحكم وتتماشى مع عالم البحار والتطورات 

أثر البحار بالواقع الجديد للتكنولوجيا واألبحاث العلمية الحاصلة نتيجة تغير وت
 .المتطورة

 
فإن الجزائر تعتبر من الدول المتضررة : وبالنسبة لوضعية الجزائر البحرية  

 مسافة امتدادجغرافيا نظرا للوضعية العامة للبحر األبيض المتوسط بالرغم من 
قاري بالمعنى الجيولوجي الذي شواطئها وأهميتها، كما أن الجزائر تفتقر إلى جرف 

 ميل بحري تحت الماء على طول سواحلها ألنها محدودة ببحر شبه ٢٠٠يتجاوز 
 .مغلق وفقيرة من حيث الموارد البحرية

 
 االستقالل يحكمها القانون الفرنسي قبل انومن الجدير بالذكر أن الجزائر ك 

عدة إلى صدور  االستقاللعد يتعلق بالسيادة الوطنية، وهذا ما أدى ب وبعده ماعدا ما
تشريعات تخص العالقات البحرية مما يؤكد األهمية البالغة للبحر ولقانون البحار 

 األمم المتحدة اتفاقية ومصادقة الجزائر على ،خاصة بعد إنشاء منطقة صيد محفوظة
 .١٩٨٢لقانون البحار سنة 
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ظيم المجال ن جميع القوانين والمراسيم الصادرة في إطار تنأكما نلمس  
، والمالحظ أنه قبل إعداد هذه ١٩٨٢ قانون البحار اتفاقيةالبحري كانت تتوافق مع 

 بالقواعد العرفية واألحكام الدولية التي أقرتها التزمت كانت الجزائر قد االتفاقية
 .الجماعة الدولية في مجال البحار

 
 الرخصة  المتعلق باشتراط٤٠٣-٦٣إنه من خالل النظر إلى المرسوم رقم  

المسبقة للحصول على حق المرور للسفن األجنبية في المياه اإلقليمية يكون المشرع 
نصت على   التي١٩٨٢ األمم المتحدة لقانون البحار سنة اتفاقيةبذلك قد تعارض مع 

 أن السفن الحربية، والمالحظ استثناءالمرور البريء للسفن بصفة عامة دون 
 مفاوضات المؤتمر الثالث لقانون البحار والذي ثناءا صدر ١٩٤-٧٢ المرسوم رقم

 تاركة االتفاقيةشاركت فيه الجزائر، إال أنها لم تغير من موقفها وحتى بعد صدور 
 األمم اتفاقيةالمجال للتطورات التي قد تحدث في قانون البحار وخاصة ما يطرأ على 

 .١٩٨٢المتحدة لقانون البحار سنة 
 

 بأن تكون للجزائر حقوقا سيادية على جرفها  المشرع الجزائريانتهاجإن  
 الخالصة كغيرها من الدول الساحلية ناتج عن االقتصاديةالقاري وفي المنطقة 

 . المحليةاالقتصاديةمصلحتها في وجود المنطقتين معا لغرض تحقيق التنمية 
 

 الخالصة االقتصادية قد كرس المنطقة ١٩٧٦إن الدستور الجزائري لسنة  
قاري مخالفا بذلك موقف البعثة الجزائرية والمصالح الموضوعية والجرف ال

 ترك المجال للقانون الدولي لتنظيم صالحيات الدولة ١٩٨٩الجزائرية إال أن دستور 
 موقفا وسطا في دستور اتخذعلى مجاالتها البحرية، حيث أن المشرع الدستوري 

قة من مختلف المناطق  على كل منطالحق السيد بحيث منح للدولة الجزائرية ١٩٩٦
 األمم اتفاقية وكذلك مع ١٩٥٨ جنيف سنة اتفاقيةالوطنية البحرية، وهذا يتماشى مع 
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، وهو الحقوق السيادية مصطلح استعملتا اللتان ١٩٨٢المتحدة لقانون البحار سنة 
نفس التعبير الذي غلب على مناقشات لجنة القانون الدولي للبحار والمؤتمر األول 

ولعل هذا هو المقصود من الحق حدة لقانون البحار والمجمع عليه دوليا، لألمم المت
 لتوخي ١٩٩٦ من دستور ١٢السيد الذي أورده المشرع الجزائري في المادة 

 .الدقة في التعبير
 

إال  ،يبقى النظام القانوني لمنطقة الصيد المحفوظة غامضاوفي هذا الصدد  
ألبحاث العلمية حثيثة ومستمرة في أعماق أن الدراسات المختلفة الزالت جارية وا

البحار، والدراسات القانونية المختلفة تبحث في كيفية اإلعداد وبمختلف الطرق 
 وأبحاث في هذا اكتشافاتوالوسائل للحفاظ على ثروات البحار وما ستسفر عنه من 

األمم المجال الحيوي والهام في حياة األمم والشعوب الجديرة بالعناية من طرف هيئة 
المتحدة خاصة ومختلف الدول والمنظمات العالمية واإلقليمية عامة وذلك نظرا 
للتطور الذي سيغير من الحياة العامة لألمم موازاة مع التطورات العلمية 

 .والتكنولوجية عامة وفي مجال البحار خاصة
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 قــالحــمـــال
 
 
 

 .١٩٨٢ األمم المتحدة لقانون البحار يةبعض مواد اتفاق : الملحق األول
 

  األمم المتحدةاتفاقيةرسم تخطيطي للسيادة البحرية في إطار  : الملحق الثاني
 .١٩٨٢ لقانون البحار  

 
 .رسم حول السيادة البحرية في الجزائر : لثالملحق الثا
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 لملحق األولا
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  الثانيالجزء
 البحر اإلقليمي والمنطقة المتاخمة

  أحكام عامة- ١الفرع 
 ٢المادة 
 

 النظام القانوني للبحر اإلقليمي، وللحيز الجوي 
 فوق البحر اإلقليمي، ولقاعه 

  .وباطن أرضه
 

 تمتد سيادة الدولة الساحلية خارج إقليمها البري ومياهها الداخلية، أو مياهها -١
 . دولة أرخبيلية، إلى حزام بحري مالصق يعرف بالبحر اإلقليمياألرخبيلية إذا كانت

 تمتد هذه السيادة إلى الحيز الجوي فوق البحر اإلقليمي وكذلك إلى قاعه وباطن -٢
 .أرضه

 وغيرها االتفاقية تمارس السيادة على البحر اإلقليمي رهنا بمراعاة أحكام هذه -٣
 .من قواعد القانون الدولي

 
  البحر اإلقليمي حدود- ٢الفرع 

 ٣المادة 
           عرض البحر اإلقليمي

 
 ميال ١٢لكل دولة الحق في أن تحدد عرض بحرها اإلقليمي بمسافة ال تتجاوز 

 .االتفاقيةبحريا مقيسة من خطوط األساس المقررة وفقا لهذه 
 
 



 ١٣٦

 
 ٤المادة 

  الحد الخارجي للبحر اإلقليمي
خط الذي يكون بعد كل نقطة عليه عن أقرب الحد الخارجي للبحر اإلقليمي هو ال

 .نقطة على خط األساس مساويا لعرض البحر اإلقليمي
 

 ٥المادة 
     األساس العادي خط

  على غير ذلك، خط األساس العادياالتفاقيةباستثناء الحاالت التي تنص فيها هذه 
و مبين  الساحل كما هامتداد الجزر على أدنىلقياس عرض البحر اإلقليمي هو حد 

 .على الخرائط ذات المقياس الكبير المعترف بها رسميا من قبل الدولة الساحلية
 

 ٨المادة 
  المياه الداخلية

الجانب ى  هو منصوص عليه في الجزء الرابع، تشكل المياه الواقعة علباستثنائها -١
 .المواجه للبر من خط األساس للبحر اإلقليمي جزءا من المياه الداخلية للدولة

 إلى ٧ حيث يؤدي تقرير خط األساس المستقيم وفقا للطريقة المبنية في المادة -٢
حصر مساحات مائية وجعلها مياها داخلية بعد أن لم تكن تعتبر كذلك من قبل 

منصوص عليه في هذه  وينطبق على تلك المياه حق المرور البريء كما هو
 .االتفاقية

 
 
 
 



 ١٣٧

 ١٤المادة 
 ساسالجمع بين طرق تحديد خطوط األ

يجوز للدولة الساحلية أن تحدد خطوط األساس تباعا بأية طريقة من الطرق 
 . الظروفاختالفالمنصوص عليها في المواد السابقة بما يناسب 

 
 

  في البحر اإلقليميالبريء المرور - ٣الفرع 
  قواعد تنطبق على جميع السفن-القسم الفرعي 

 
 

 ١٧المادة 
  البريءحق المرور 

، تتمتع سفن جميع الدول، ساحلية كانت أو غير ساحلية، االتفاقيةة هذه رهنا بمراعا
 . خالل البحر اإلقليميالبريءبحق المرور 

 
 ١٨المادة 

 معنى المرور
 
 : المرور يعني المالحة خالل البحر اإلقليمي لغرض -١
 هذا البحر دون دخول المياه الداخلية أو التوقف في مرسى أو في مرفق اجتياز -) أ(

 .مينائي يقع خارج المياه الداخلية
 أو هذه المراسي أحد منها أو التوقف في أو أو التوجه إلى المياه الداخلية -)ب(

 .المرافق المينائية أو مغادرته
 



 ١٣٨

ومع هذا فإن المرور يشتمل على التوقف .  يكون المرور متواصال وسريعا-٢
 مقتضيات المالحة العادية، والرسو، ولكن فقط بقدر ما يكون هذا التوقف والرسو من
ن الغرض تقديم المساعدة  أأو حين تستلزمها قوة قاهرة أو حالة شدة، أو حين يكون
 .إلى أشخاص أو سفن أو طائرات في حالة خطر أو شدة

 
 ١٩المادة 

 البريءمعنى المرور 
 

و  يكون المرور بريئا ما دام ال يضر بسلم الدولة الساحلية أو بحسن نظامها أ-١
 . ولقواعد القانون الدولي األخرىاالتفاقيةبأمنها، ويتم هذا المرور طبقا لهذه 

 ضارا بسلم الدولة الساحلية أو بحسن نظامها أو بأمنها أجنبية يعتبر مرور سفينة -٢
 :إذا قامت السفينة أثناء وجودها في البحر اإلقليمي بأي من األنشطة التالية 

 
 لها ضد سيادة الدولة الساحلية أو سالمتها استعمال  أي تهديد بالقوة أو أي-) أ(

 القانون الدولي لمبادئ انتهاكا السياسي، أو بأية صورة أخرى استقاللهااإلقليمية أو 
 .المجسدة في ميثاق األمم المتحدة

 . مناورة أو تدريب بأسلحة من أي نوعة أي-) ب(
 .الساحلية أو أمنها أي عمل يهدف إلى جمع معلومات تضر بدفاع الدولة -) ج(
 . أي عمل دعائي يهدف إلى المساس بدفاع الدولة الساحلية أو أمنها-) د(
 . طائرة أو إنزالها أو تحميلهاةطالق أيإ -) هـ(
 . إطالق أي جهاز عسكري أو إنزاله أو تحميله-) و(
 سلعة أو عملة أو شخص خالفا لقوانين وأنظمة الدولة ة تحميل أو إنزال أي-) ز(

 .حلية الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة او الصحةالسا
 .االتفاقية أي عمل من أعمال التلويث المقصود والخطير يخالف هذه -) ح(
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 . أي من أنشطة صيد السمك-) ط(
 . القيام بأنشطة بحث أو مسح-) ي(
 أي فعل يهدف إلى التدخل في عمل أي من شبكات المواصالت أو من -) ك(

 .أو المنشآت األخرى للدولة الساحليةالمرافق 
 . أي نشاط آخر ليست له عالقة مباشرة بالمرور-)ل(
 
 

 
  المنطقة المتاخمة- ٤الفرع 

 ٣٣المادة 
  المنطقة المتاخمة

 
 للدولة الساحلية، في منطقة متاخمة لبحرها اإلقليمي تعرف بالمنطقة المتاخمة، -١

 :أن تمارس السيطرة الالزمة من أجل 
 
منع خرق قوانينها وأنظمتها الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو  -)أ

 .الصحة داخل إقليمها أو بحرها اإلقليمي
 المعاقبة على أي خرق للقوانين واألنظمة المذكورة أعاله حصل داخل إقليمها -)ب

 .أو بحرها اإلقليمي
 
 بحريا من خطوط  ميال٢٤ ال يجوز أن تمتد المنطقة المتاخمة إلى أبعد من -٢

 .األساس التي يقاس منها عرض البحر اإلقليمي
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 ٤٨المادة 
 قياس عرض البحر اإلقليمي والمنطقة المتاخمة

   الخالصة والجرف القارياالقتصاديةوالمنطقة 
 

 والجرف القاري من الخالصة االقتصاديةيقاس عرض البحر اإلقليمي والمنطقة 
 .٤٧وفقا للمادة خطوط األساس األرخبيلية المرسومة 

 
 الجزء الخامس

  الخالصةاالقتصاديةالمنطقة 
 ٥٥المادة 

  الخالصة االقتصاديةالنظام القانوني المميز للمنطقة 
 الخالصة هي منطقة واقعة وراء البحر اإلقليمي ومالصقة له، االقتصاديةالمنطقة 

تخضع حقوق الدولة بموجبه ويحكمها النظام القانوني المميز المقرر في هذا الجزء، 
الساحلية و واليتها وحقوق الدولة األخرى وحرياتها لألحكام ذات الصلة من هذه 

 .االتفاقية
 

 ٥٦المادة 
  الخالصةاالقتصاديةحقوق الدولة الساحلية و واليتها و واجباتها في المنطقة 

 
 : الخالصة االقتصادية للدولة الساحلية، في المنطقة -١
 الموارد الطبيعية، الحية منها وغير واستغالل استكشافغرض  لحقوق سيادية -) أ(

الحية، للمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه،  وحفظ هذه الموارد 
 االقتصاديين واالستغالل لالستكشافدارتها، وكذلك فيما يتعلق باألنشطة األخرى إو

 .حللمنطقة، كإنتاج الطاقة من المياه والتيارات والريا



 ١٤١

 االتفاقية والية على الوجه المنصوص عليه في األحكام ذات الصلة من هذه -) ب(
 :يلي  فيما يتعلق بما

 . والمنشآت والتركيباتاالصطناعية الجزر واستعمالإقامة " ١"
 .البحث العلمي البحري" ٢"
 .حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها" ٣"
 .االتفاقيةليها في هذه الحقوق والواجبات األخرى المنصوص ع) ج(
 الدولة الساحلية، في ممارستها لحقوقها وأدائها لواجباتها بموجب هذه ي تول-٢

 الخالصة، المراعاة الواجبة لحقوق الدول األخرى االقتصادية في المنطقة االتفاقية
 .االتفاقيةواجباتها، وتتصرف على نحو يتفق مع أحكام هذه و
ذه المادة فيما يتعلق بقاع البحر وباطن أرضه وفقا  تمارس الحقوق المبينة في ه-٣

 .للجزء السادس
 

 ٥٧المادة 
  الخالصةاالقتصاديةعرض المنطقة 

 
 من خطوط ا بحري ميال٢٠٠ الخالصة إلى أكثر من االقتصاديةال تمتد المنطقة 

 .األساس التي يقاس منها عرض البحر اإلقليمي
 

 ٥٨المادة 
    الخالصةاالقتصادية في المنطقة حقوق الدول األخرى و واجباتها

 
غير  وأ الخالصة تتمتع جميع الدول، ساحلية كانت االقتصادية في المنطقة -١

، بالحريات المشار إليها االتفاقيةساحلية، ورهنا بمراعاة األحكام ذات الصلة من هذه 
 والمتعلقة بالمالحة والتحليق ووضع الكابالت وخطوط األنابيب ٨٧في المادة 



 ١٤٢

 البحر المشروعة استخداممغمورة وغير ذلك مما يتصل بهذه الحريات من أوجه ال
دوليا كتلك المرتبطة بتشغيل السفن والطائرات والكابالت وخطوط األنابيب 

 .االتفاقيةالمغمورة، والمتفقة مع األحكام األخرى من هذه 
 
لة باألمر  وغيرها من قواعد القانون الدولي المتص١١٥ إلى ٨٨ تنطبق المواد -٢

 . ال تتنافى به مع هذا الجزءالذي الخالصة بالقدر االقتصاديةعلى المنطقة 
 
 في االتفاقية الدول، في ممارستها لحقوقها وأدائها لواجباتها بموجب هذه ي تول-٣

 الخالصة، المراعاة الواجبة لحقوق الدول الساحلية وواجباتها، االقتصاديةالمنطقة 
 االتفاقيةمة التي تعتمدها الدولة الساحلية وفقا ألحكام هذه وتمتثل للقوانين واألنظ

 .وغيرها من قواعد القانون الدولي بالقدر الذي ال تتنافى به مع هذا الجزء
 

 الجزء السادس
 الجرف القاري

 ٧٦المادة 
 تعريف الجرف القاري   

 
ة  دولة ساحلية قاع وباطن أرض المساحات المغمورة يشمل الجرف القاري ألي-١

 الطبيعي إلقليم تلك االمتدادالتي تمتد إلى ما وراء بحرها اإلقليمي في جميع أنحاء 
 ا بحري ميال٢٠٠ الطرف الخارجي للحافة القارية، أو إلى مسافة ىالدولة البري حت

من خطوط األساس التي يقاس منها عرض البحر اإلقليمي إذا لم يكن الطرف 
 .ك المسافةالخارجي للحافة القارية يمتد إلى تل

 



 ١٤٣

 دولة ساحلية إلى ما وراء الحدود المنصوص عليها ة ال يمتد الجرف القاري ألي-٢
 .٦ إلى ٤في الفقرات 

 
 المغمور من الكتلة البرية للدولة الساحلية، وتتألف االمتداد تشمل الحافة القارية -٣

قاع ، ولكنها ال تشمل الواالرتفاعمن قاع البحر وباطن األرض للجرف والمنحدر 
 . متطاولة وال باطن أرضهارتفاعاتالعميق للمحيط بما فيه من 

 
، تقرر الدولة الساحلية الطرف الخارجي للحافة القارية االتفاقيةألغراض هذه ) أ (-٤

 من خطوط األساس التي يقاس ا بحري ميال٢٠٠ الحافة إلى ما يتجاوز امتدتحيثما 
 :منها عرض البحر اإلقليمي وذلك باستخدام إما 

ط الخارجية الثابتة التي ال يقل ا بالرجوع إلى أبعد النق٧ خط مرسوم وفقا للفقرة -١
 في المائة من أقصر مسافة من هذه ١سمك الصخور الرسوبية عند كل منها عن 

 .النقطة إلى سفح المنحدر القاري
 ميال بحريا ٦٠ بالرجوع إلى نقاط ثابتة ال تتجاوز ٧ أو خط مرسوم وفقا للفقرة -٢

 .من سفح المنحدر القاري
يحدد سفح المنحدر القاري، في حالة عدم وجود دليل على خالف ذلك، بالنقطة ) ب(

 . عند قاعدتهاالنحدارالتي يحدث فيها أقصى تغير في 
 
 النقاط الثابتة التي تؤلف خط الحدود الخارجية للجرف القاري في قاع البحر، -٥

، يجب إما أن ٤من الفقرة ) ٢(و) ١) (أ(يتين وهو الخط المرسوم وفقا للفقرتين الفرع
 ميال بحريا عن خطوط األساس التي يقاس منها عرض البحر ٣٥٠ال تبعد بأكثر من 

 عن التساوي العمقي عند ا بحري ميال١٠٠اإلقليمي، وإما أن ال تبعد بأكثر من 
 . متر٢٥٠٠ متر، الذي هو خط يربط بين األعماق البالغ مداها ٢٥٠٠



 ١٤٤

 االرتفاعات، ال تبعد الحدود الخارجية للجرف القاري في ٥حكام الفقرة  برغم أ-٦
 ميال بحريا من خطوط األساس التي يقاس منها ٣٥٠المتطاولة المغمورة بأكثر من 

عرض البحر اإلقليمي، وال تنطبق هذه الفقرة على المرتفعات المغمورة التي هي 
 .ها ومصاطبها ونتوءاتهاا ذراعاتهاوارتفعناصر طبيعية للحافة القارية، مثل هضابها 

 ترسم الدولة الساحلية الحدود الخارجية لجرفها القاري، حيثما يمتد ذلك الجرف -٧
 من خطوط األساس التي يقاس منها عرض البحر ا بحري ميال٢٠٠إلى ما يتجاوز 

 ميال بحريا وتربط بين نقاط ثابتة ٦٠اإلقليمي بخطوط مستقيمة ال يزيد طولها على 
 .ين بإحداثيات العرض والطولتع
 تقدم الدولة الساحلية المعلومات المتعلقة بحدود الجرف القاري خارج مسافة -٨

 من خطوط األساس التي يقاس منها عرض البحر اإلقليمي إلى ا بحري ميال٢٠٠
لجنة حدود الجرف القاري المنشأة بموجب المرفق الثاني على أساس التمثيل 

جه اللجنة توصيات إلى الدول الساحلية بشأن المسائل المتصلة وتو. الجغرافي العادل
بتقرير الحدود الخارجية لجرفها القاري، وتكون حدود الجرف التي تقررها الدولة 

 .الساحلية، على أساس هذه التوصيات نهائية وملزمة
 تودع الدولة الساحلية لدى األمين العام لألمم المتحدة الخرائط والمعلومات ذات -٩

الصلة بما في ذلك البيانات الجيوديسية، التي تصف بشكل دائم الحدود الخارجية 
 .لجرفها القاري ويتولى األمين العام اإلعالن الواجب عنها

 تعيين حدود الجرف القاري بين الدول ذات المادة بمسألة ال تخل أحكام هذه -١٠
 .السواحل المتقابلة أو المتالصقة

 
 
 
 
 



 ١٤٥

 ٧٧المادة 
 الساحلية على الجرف القاريحقوق الدولة 

 
 استكشافه ألغراض حقوقا سيادية تمارس الدولة الساحلية على الجرف القاري -١

 . موارده الطبيعيةواستغالل
 بمعنى أنه إذا لم تقم الدولة الساحلية خالصة ١ إن الحقوق المشار إليها في الفقرة -٢

 يجوز ألحد أن يقوم بهذه  موارده الطبيعية فالاستغاللباستكشاف الجرف القاري أو 
 .األنشطة بدون موافقة صريحة من الدولة الساحلية

، فعلي أو احتالل ال تتوقف حقوق الدولة الساحلية على الجرف القاري على -٣
 .حكمي، وال على أي إعالن صريح

 تتألف الموارد الطبيعية المشار إليها في هذا الجزء من الموارد المعدنية وغيرها -٤
ارد غير الحية لقاع البحار وباطن أرضها وباإلضافة إلى الكائنات الحية التي من المو

تنتمي إلى األنواع اآلبدة، أي الكائنات التي تكون في المرحلة التي يمكن جنيها فيها، 
ما غير متحركة وموجودة على قاع البحر أو تحته، أو غير قادرة على الحركة إال إ

 .البحر أو باطن أرضه مادي دائم بقاع اتصالوهي على 
 

 
 
 

 - أعالي البحار - الجزء السابع
  أحكام عامة- ١الفرع 

 -  أحكام هذا الجزء انطباق- ٨٦المادة 
 االقتصاديةتنطبق أحكام هذا الجزء على جميع أجزاء البحر التي ال تشملها المنطقة 

 المياه األرخبيلية الخالصة أو البحر اإلقليمي أو المياه الداخلية لدولة ما، أو ال تشملها



 ١٤٦

 للحريات التي تتمتع بها جميع انتقاص المادة أي هلدولة أرخبيلية، وال يترتب على هذ
 .٥٨ الخالصة وفقا للمادة االقتصاديةالدول في المنطقة 

 ٨٧المادة 
 حرية أعالي البحار  

 أعالي البحار مفتوحة لجميع الدول، ساحلية كانت أو غير ساحلية، وتمارس -١
 وقواعد القانون الدولي االتفاقيةعالي البحار بموجب الشروط التي تبينها هذه حرية أ

إلى كل من الدول الساحلية وغير الساحلية بالنسبة األخرى، وتشتمل فيما تشتمل 
 :على
  حرية المالحة-أ
  حرية التحليق-ب
 . حرية وضع الكابالت وخطوط األنابيب المغمورة، رهنا بمراعاة الجزء السادس-ج
 وغيرها من المنشآت المسموح بها بموجب االصطناعية حرية إقامة الجزر -د

 .القانون الدولي، رهنا بمراعاة الجزء السادس
 .٢ حرية صيد األسماك، رهنا بمراعاة الشروط المبنية في الفرع -هـ
 . حرية البحث العلمي رهنا بمراعاة الجزأين السادس والثالث عشر-و
 
 من قبل جميع الدول مع إيالء المراعاة الواجبة لمصالح تمارس هذه الحريات -٢

 الواجب لما تنص االعتبارالدول األخرى في ممارستها لحرية أعالي البحار، وكذلك 
 . من حقوق فيما يتعلق باألنشطة في المنطقةاالتفاقيةعليه هذه 
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 الملحق الثاني
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 ق الثالثحلملا
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 المراجع باللغة العربية
 
  القاهرة دار النهضة العربية، القانون الدولي الجديد للبحار،صالح الدين عامر.  د-

١٩٨٢. 
لقانون الدولي العام، دار النهضة العربية الطبعة صالح الدين عامر، مقدمة لدراسة ا.  د-

 . ١٩٩٥الثانية القاهرة 
 .١٩٨٣  القاهرة دار النهضة،القانون الدولي الجديد للبحار، إبراهيم محمد الدغمة.  د-
 .١٩٨٧ قانون البحار وتطبيقاته في الدول العربية ،إدريس الضحاك.  د-
  .١٩٨٩  دار النشر القاهرة، للبحار القانون الدولي،جابر إبراهيم الراوي.  د-

أحمد الرشيدي، التطورات الدولية الراهنة ومفهوم السيادة الوطنية، جامعة القاهرة .  د-
١٩٩٤ . 

 .١٩٨٠ منشأة المعارف ،محمد طلعت الغنيمي، قانون البحار في أبعاده الجديدة.  د-
 .١٩٩٦ النهضة العربية  دار، الوسيط في القانون الدولي العام،أحمد أبو الوفاء.  د-

- A.LARABA : l’Algérie et le droit de la mer, thèse de doctorat, 
Institut de droit et sciences administratives, Université d’Alger, 1984. 

المصالح العربية في قانون البحار الجزائر وقانون البحار ،  ،إدريس الضحاك.  د-
 .١٩٨٢ المتحدة للبحار  األمم، اتفاقيةالجديد

  دار المطبوعات الجامعية،محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي العام.  د-
 .١٩٩٨ اإلسكندرية ،الطبعة الثانية

 دار ١ ج – الجماعة الدولية -محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي.  د-
 . ١٩٩٦المطبوعات الجامعية اإلسكندرية 

 المكتب الجامعي ، مهنا، مدخل إلى علم العالقات الدولية في عالم متغيرمحمد نصر. د -
 .١٩٩٨الحديث، إسكندرية 



 ١٥٠

 الدار الجامعية للنشر ، القاعدة الدولية،مصطفى أحمد فؤاد، القانون الدولي العام. د -
 .١٩٩٧اإلسكندرية 

 .١٩٨٥ الدار الجامعية بيروت ،إبراهيم أحمد شلبي، أصول التنظيم الدولي. د -
نشر دار   ،عبد المنعم محمد داود، القانون الدولي للبحار والمشكالت البحرية العربية. د -

 .١٩٩٩المعارف سنة 
 المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ،إسماعيل الغزال، القانون الدولي العام. د -

 .١٩٨٦والتوزيع بيروت 
 .١٩٩٤األقواس القاهرة عبد الحميد العبدلي، قانون العالقات الدولية، دار .  د-
 دار ،مصطفى سالمة حسين، القانون الدولي المعاصر. محمد سعيد الدقاق، د.  د-

 .١٩٩٧المطبوعات الجامعية اإلسكندرية 
 دار المعارف ،محمد طلعت الغنيمي، قانون السالم في اإلسالم دراسة مقارنة.  د-

 . ١٩٨٩اإلسكندرية 
 مطبعة ٣ القانون الدولي العام، جزء ،غزالةمحمد ناصر بو.  د،أحمد اسكندري.  د-

 . الجزائر١٩٩٨الكاهنة 
تونسي بن عامر، قانون المجتمع الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية .  د-

١٩٩٣. 
بلقاسم أحمد، الوجيز في قانون المجتمع الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات .  د-

 .١٩٩٦الجامعية 
الوسيط في القانون الدولي العام، مكتبة دار الثقافة للنشر عبد الكريم علوان، .  د-

 .١٩٩٧والتوزيع، عمان األردن 
 المنظمة العربية للتربية والثقافة - مفيد شهاب، قانون البحار ومصالح الدول العربية.  د-

 .١٩٨٩ والعلوم تونس
 .١٩٧٥  اإلسكندرية منشأة المعارف، القانون الدولي العام،علي صادق أبوهيف. د -
 .١٩٧٢ القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القانون الدولي العام،أتونكين.  ج-
 . القاهرة الدار الجامعية بدون سنة،محمد المجدوب، القانون الدولي العام.  د-



 ١٥١

 دمشق دار الفكر ،محمد عزيز شكري، المدخل في القانون الدولي العام وقت السلم.  د -
١٩٨٣. 

 .١٩٧٩ بيروت دار النهضة العربية ،لطان، القانون الدولي وقت السلمحامد س.  د-
 .١٩٧٩ دار النهضة العربية بيروت ،حامد سلطان، القانون الدولي العام.  د-
 .١٩٨٤ القاهرة دار الفكر العربي ،إبراهيم محمد العناني، القانون الدولي العام. د -
 .١٩٧٣ القاهرة  ، دار النهضة العربية،عبد العزيز سرحان، القانون الدولي العام.  د-
 .١٩٨٢ منشأة المعارف اإلسكندرية ،طلعت الغنيمي، الوسيط في قانون السالم.  د-
 .١٩٧٠ دار األوقاف الجديدة بيروت ،جيرهارد فان غالن، القانون بين األمم. د -
 ١٩٩٥ هرة، دار النهضة العربية القاعلي إبراهيم، النظرة العامة للحدود الدولية.  د-

 النظام القانوني الدولي والنظام القانوني الداخلي، صراع أم تكامل، دار علي إبراهيم، . د-
 .  ١٩٩٥النهضة العربية القاهرة 

 دار ،مصطفى سيد عبد الرحمان، الجوانب القانونية لتسوية نزاعات الحدود الدولية.  د-
 .١٩٩٤النهضة العربية القاهرة 

 المنظمة - البحار الجديد والمضايق المستخدمة للمالحة الدولية مفيد شهاب، قانون.  د-
 .١٩٨٩العربية للتربية والثقافة والعلوم تونس 

 قانون اتفاقيةسمعان فرج اهللا، وضع المضايق الدولية في العالم العربي في ضوء . د-
ة  المنظم- مقال منشور بقانون البحار الجديد والمصالح العربية،١٩٨٢البحار لعام 

 .١٩٨٩العربية للتربية والثقافة والعلوم تونس 
 دار النهضة العربية ،محمد سعيد محمد الخطيب، الوضع القانوني للبحر اإلقليمي. د-

 .١٩٧٥القاهرة 
جالل عبد اهللا، معوض األبعاد اإلنمائية لقانون البحار العام الجديد ومصالح بلدان . د-

 المنظمة العربية - البحار الجديد والمصالح العربية قانون، العالم الثالث والبلدان العربية
 .١٩٨٩للتربية والثقافة والعلوم تونس 

 مطبعة دار ،بدرية عبد اهللا العوضي، القانون الدولي للبحار في الخليج العربي. د -
 . الكويت١٩٧٧التأليف 

 .١٩٩٠درية اإلسكن  دار الجامعة الجديدة للنشر،محمد سعيد الدقاق، التنظيم الدولي. د -



 ١٥٢

إحسان هندي، مبادىء القانون الدولي العام في السلم والحرب، دار الجليل دمشق .  د-
١٩٨٤. 

 - جزء أول طبعة أولى ،نسيب أرزقي، أصول القانون الدستوري والنظم السياسية.  د-
 .١٩٩٨دار األمة للطباعة والنشر سنة 

ديوان المطبوعات ، شخاصغضبان مبروك، المجتمع الدولي األصول والتطور واأل. د-
 .١٩٩٤الجامعية سنة 

 ديوان المطبوعات الجامعية ١٩٩٤ ، القانون الدولي العاممبادئمحمد بوسلطان، .  د-
 .الجزائرية

  ديوان ، دولي جديد من منظور الدول الناميةاقتصادي عبد القادر كاشير، نحو تنظيم . د-
 .١٩٩٥المطبوعات الجامعية بن عكنون الجزائر 

 للشعوب في القانون الدولي االقتصاديعمر إسماعيل سعد اهللا، تقرير المصير . د -
 .١٩٨٦المعاصر، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر 

 ملخص محاضرات في اإلقليم ومجاالته، دار الخلدونية محمد محي الدين،األستاذ  -
٢٠٠٣.  

باعة والنشر عمان األردن  دار وائل للط، العالقات الدوليةمبادئسعد حقي توفيق، . د -
 .         ٢٠٠٠سنة 

عمار مساعدي، العالقات االقتصادية الدولية ومبدأ المساواة في النظام االقتصادي .  د-
 . ١٩٩٧الدولي المعاصر، رسالة دكتوراه دولة، الجزائر 

 
 
 
 
 
 
 



 ١٥٣

 
 المـلتقياتدوريات وـق والـائـوثـلا

 
 .١٩٨٢ البحار لعام  اتفاقية األمم المتحدة لقانون-

 ١٩٨٩-١٩٧٦الميثاق الوطني  -
 .١٩٧٦ الدستور الجزائري -
 .١٩٨٩ الدستور الجزائري -
 .١٩٩٦ الدستور الجزائري -

 القاري في االمتداد ثروات الستغالل إبراهيم محمد العناني، النظام القانوني . د-
 .١٩٧٤. د. ق. م.  مي القارلالمتداد جنيف اتفاقيةضوء أحكام 

إبراهيم محمد العناني، النظام القانوني لقاع البحر فيما وراء حدود الوالية .  د-
 .١٩٧٣ د.ق.م. ماإلقليمية

 ومصالح ١٩٨٢ األمم المتحدة لقانون البحار اتفاقية محمد محي الدين، األستاذ -
 .١٩٨٦- تيزي وزو -الدول المختلفة، الملتقى الدولي للقانون الدولي للبحار 

 المتحف الوطني للجيش الوطني ،صي، البحرية الجزائرية عبر التاريخعلي خال. د-
 .١٩٨٥الشعبي 

عبد العزيز قادري، محاضرات في االقتصاد السياسي لطلبة الماجستير .  د-
٢٠٠٠-١٩٩٩. 

 ألقيت على طلبة الماجستير ،عبد الجليل بلعلى، محاضرات في قانون البحار. د-
 .نون كلية الحقوق بن عك٢٠٠٠-١٩٩٩سنة 

 ألقيت على طلبة الماجستير ،أحمد لرابة، محاضرات في القانون الدولي الحالي.  د-
 . كلية الحقوق بن عكنون٢٠٠٠-٩٩سنة 

 ألقيت على طلبة سنة أولى ،محمد محي الدين، محاضرات في المجتمع الدولي.  أ-
 . جامعة تيزي وزو١٩٨٤ليسانس سنة 
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 جامعة ١٩٨٨ سنة ٤ و٣س عدد .إ.ق.ع.ح. م، القارياالمتدادبوكرا إدريس، . د -
 .الجزائر

عبد العزيز قادري، محاضرات في االقتصاد السياسي، طلبة الماجستير .  د-
٢٠٠١-٢٠٠٠. 

 ملقاة بمعهد ،أحمد وافي، محاضرات في القانون الدستوري والنظم السياسية.  أ-
 . ببن عكنون١٩٩٥الحقوق سنة 

س  .إ.ق.ع.ح. م، القانون البحري الجزائريمحمد بن عامر، مفهوم السفينة في.  أ-
 . جامعة الجزائر١٩٩٢سنة 

س جزء .إ.ق.ع.ح. م،نسيب أرزقي، مستقبل السيادة والنظام العالمي الجديد. د -
 . جامعة الجزائر١٩٩٨ سنة ١ رقم ٣٦
 ١٩٩٨ سنة ١ رقم ٣٦جزء س .إ.ق.ع.ح.موع، العولمة والسيادة خرأحمد .  د-

 .جامعة الجزائر
وفيق بوعشة، نظام المنطقة الدولية لقاع البحار والمحيطات في قانون البحار ت.  د-

 .  جامعة الجزائر١٩٩٨٤ مارس ١ عدد  س.إ.ق.ع.ح.مالجديد 
 .١٩٦٣ عام ١٩ المجلد د.ق.م. معبد اهللا العريان، قانون البحار الدولي، .  د-
 ،وسط للبحر األبيض المتاالقتصاديةوالعالقات  فيصل بشير، األزمة.أ-
 . جامعة الجزائر١٩٨٦ سنة ٢ رقم س.إ.ق.ع.ح.م
  في دراسة القانون الدولي العام،االتجاهات الجديدةرشيدي، بعض الأحمد .  د-
 .١٩٩٩ سنة ٥٥ عدد د.ق.م.م
حبيب غراري، دول األرخبيل في الدورة الثالثة لألمم المتحدة حول قانون .  أ-

 . الجزائر جامعة١٩٨٥ سنة ١س رقم .إ.ق.ع.ح.البحار، م
 ،علي مراح، تحديد المجاالت البحرية الوطنية وتطبيقاتها في القانون الدولي.  أ-
 . جامعة الجزائر١٩٩٧ سنة ٤س عدد .إ.ق.ع.ح.م
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 ١٩٨٥ سنة ١س عدد .إ.ق.ع.ح.محي الدين محمد، حدود الوالية الوطنية م.  أ-
 .    جامعة تيزي وزو

س .إ.ق.ع.ح.لقانون الجديد للبحار، مأحمد محيو، مشاركة الدول في إعداد ا.  أ-
 .١٩٨٤، ١عدد 

أحمد لرابة، تلخيص مقال مخصص بمقولة جديدة من القانون الدولي البحري .  د-
 .١٩٨٤، ١س عدد .إ.ق.ع.ح.م
علي مبروكين، تلخيص مقال الدول دون ساحل وغير المنفصلة جغرافيا .  أ-

متحدة المتعلق بالبحار، والمنطقة االقتصادية في االجتماع الثالث لألمم ال
 .١٩٨٤ ،١س عدد .إ.ق.ع.ح.م
 عبد المنعم ناجم، مفهوم التدخل اإلنساني في القانون الدولي مع دراسة لبعض -

 .١٩٩٠كلية الحقوق، جامعة أسيوط، القاهرة . ق.د.تطبيقاته، م
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 ختلف النصوص القانونيةم

 
المياه نطاق  المتضمن تحديد ١٢/١٠/١٩٦٣ المؤرخ في ٤٠٣-٦٣ المرسوم رقم -١

 .اإلقليمية
 يتضمن تنظيم مالحة سفن ١١/٠٤/١٩٦٦ المؤرخ في ٤٠-٦٦ المرسوم رقم -٢

 .التجارة، الصيد والنزهة
سفن  المتضمن تنظيم مرور ال٠٣/١٠/١٩٧٢ المؤرخ في ١٩٤-٧٢ المرسوم رقم -٣

 .الحربية األجنبية بالمياه اإلقليمية الجزائرية
 المتضمن أحداث المصلحة الوطنية ٠٣/٠٤/١٩٧٣ المؤرخ في ١٢-٧٣ أمر رقم -٤

 .الشواطئ ةلحراس
 . المتضمن القانون البحري٢٣/١٠/١٩٧٦ المؤرخ في ٨٠-٧٦أمر رقم -٥
 .لصيد البحري المتضمن التنظيم العام ل٢٣/١٠/١٩٧٦ المؤرخ في ٨٤-٧٦ أمر رقم -٦
 الذي يحدد الخطوط األساسية ٠٤/٠٧/١٩٨٤ المؤرخ في ١٨١-٨٤ المرسوم رقم -٧

 . منها عرض المناطق البحرية التي تخضع للقضاء الوطنيانطالقاالتي يقاس 
 يتضمن المصادقة عام ١٢/١٠/١٩٩١ؤرخ في م ال٣٧٩-٩١مرسوم رئاسي رقم -٨

 المغرب العربي الموقعة بمدينة رأس ال اتحاد التعاون في المجال البحري بين دول اتفاقية
 .١٩٩١ مارس سنة ١٠ و٩نوف بليبيا بتاريخ 

 يحدد القواعد العامة ٢٨/٠٥/١٩٩٤ المؤرخ في ١٣-٩٤ المرسوم التشريعي رقم -٩
 .المتعلقة بالصيد البحري

 األمم اتفاقية يتضمن الموافقة على ١٩٩٦ يناير ١٠مؤرخ في ال ٠٥-٩٦أمر رقم -١٠
 .ة لقانون البحارالمتحد
 التصديق المتضمن ٢٢/٠١/١٩٩٦ المؤرخ في ٥٣-٩٦ المرسوم الرئاسي رقم -١١

 .١٩٨٢قانون البحار لسنة األمم المتحدة ل اتفاقيةعلى 
 المتضمن التعليق ٢٢/٠١/١٩٩٦ المؤرخ في ٥٥-٩٦ المرسوم التشريعي رقم -١٢

 .المؤقت لممارسة السفن المرور غير المضر
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 انضمام يتضمن ٣٠/٠٩/١٩٩٧ المؤرخ في ٣٧٣-٩٧ي رقم مرسوم رئاس-١٣

 قمع األعمال غير اتفاقيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مع التحفظ إلى 
 مارس ١٠المشروعة الموجهة ضد سالمة المالحة البحرية التي حررت في روما بتاريخ 

٨ ١٩٨. 
 ٨٠-٧٦ويتمم األمر رقم  يعدل ١٩٩٨ يونيو سنة ٢٥ المؤرخ في ٠٥-٩٨ قانون -١٤

 . والمتضمن القانون البحري١٩٧٦ أكتوبر سنة ٢٣المؤرخ في 
 يتعلق بالصيد البحري وتربية ٢٠٠١ جويلية سنة ٣ المؤرخ في ١١-٠١ قانون -١٥

  .المائيات
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