
القانوين الباحث  إعداد 
بياتنة أ.أماين 

حسم املنازعات البحرية



1

البحرية املنازعات  حسم 

املقدمة

يدل تاريخ العالقات الدولية منذ األزل على أن جذور النزاعات حول استخدام البحار هي بداية نشوب اخلالفات 
ُيناصرون  كانوا  الذين  وأولئك  البحرية،  املالحة  فكرة حرية  يؤيدون  كانوا  الذين  األمم، وخصوصًا بني هؤالء  بني 
عقد  توالى  أيضًا  السبب  ولهذا  العالية.  البحار  من  كبيرة  أجزاء  على  السيطرة  مبدأ  ويحاولون جاهدين تكريس 
املختلفة،  البحرية  للمجاالت  استخدامها  خالل  للدول  محددة  والتزامات  حقوق  إقرار  بهدف  الدولية  املؤمترات 
وذلك ابتداًء من إبرام اتفاقيات جنيڤ األربع لعام 1958م وإلى حني البدء بنفاذ اتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار 
لت أخيرًا اتفاقية عام  لعام 1982م حول قانون البحار، بدءًا من شهر تشرين الثاني/نوڤمبر لعام 1994م. وقد توصَّ
1982م إلى إقرار نظام متكامل لتسوية املنازعات املتعلقة بقانون البحار؛ مبا يف ذلك إحداث محكمة دولية متخصصة 
القانون  يعّد بذاته إجنازًا مهمًا على صعيد تطور  البحار، وهذا ما  لقانون  الدولية  املجال؛ أال وهي احملكمة  يف هذا 

الدولي املعاصر. 

فثمة منازعات عدة قد تنشب بدواعي االستخدامات املختلفة للبحار، كتلك املتعلقة مبمارسة السيادة على بعض 
املناطق البحرية وقواعد استخدامها، أو بشأن حتديد احلدود البحرية، أو املنازعات اخلاصة بالتلوث واحلوادث البحرية. 

إن التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة يتطلب إيجاد مؤسسات قضائية يتمتَّع أعضاؤها باخلبرة والدراية يف مجال قانون 
البحار، إضافة إلى متطلبات االستقاللية والنزاهة. فقد اكتفى سابقًا البروتوكول االختياري لعام 1960م امللحق 
باتفاقيات جنيڤ لعام 1958 بالنص على ضرورة اللجوء إلى قضاء محكمة العدل الدولية فيما يتعلَّق بتفسير بنود 
االتفاقيات األربع وتطبيقها، إالَّ إذا اتفقت األطراف على اللجوء إلى وسيلة أخرى لتسوية نزاعاتهم بهذا الشأن. 
يف حني سعت اتفاقية قانون البحار لعام 1982م،إلى إقرار نظام قانوني متكامل لتسوية النزاعات املتعلقة بتفسير 
بنود االتفاقية وتطبيقها، حيث  يتضمن وسائل سياسية ودبلوماسية تؤدي إلى حلول ملزمة أو غير ملزمة كاللجوء 
إلى  اللجوء  قضائية وحتكيمية كإمكانية  وحلول  والوساطة،  والتحقيق  والوساطة  احلميدة  واملساعي  التفاوض  إلى 
التحكيم العام أو اخلاص أو إلى محكمة العدل الدولية أو إلى احملكمة الدولية لقانون البحار،  وهنا جتدر اإلشارة 
إلى أهمية اللجوء إلى القضاء الدولي لتسوية املنازعات البحرية، ولكن ال ترتبط مثل هذه املنازعات بنقاط قانونية 
فحسب، وإمنا أيضًا مبسائل جغرافية وسياسية واقتصادية وتقنية. ورمبا لهذا السبب لم تنظر سابقًا محكمة العدل 
الدولية إالَّ يف قلِّة من القضايا املتعلقة باملنازعات البحرية نظرًا لعدم حتقيق جميع متطلبات اخلبرة القانونية والعملية 
وبحر  وألبانيا،  بريطانيا  بني   1947 مضيق كورفو عام  قضايا  )مثل  البحرية  املنازعات  بشأن  قضاتها  لدى  الكافية 
الشمال عام 1969، وحتديد اجلرف القاري بني تونس وليبيا عام 1982م وبني ليبيا ومالطا عام 1985م، والتنازع على 
اجلزر بني البحرين وقطر عام 2001م، وقضية احلدود البحرية بني السلفادور وهندوراس عام 2002م…(. وعليه فإن 
البنيان  إلى  ُيضاف  ومتخصص  قضائي جديد  لصرح  ابتكارها  هو  1982م  لعام  البحار   قانون  اتفاقية  ز  مييَّ ما  أهم 
الدولية حول  املنازعات  تسوية  الدوليينوحفظهما؛ من خالل  واألمن  السلم  تدعيم  إلى  الهادف  الدولي  القضائي 

استخدام البحار وحتديد احلدود البحرية. 

وفيما يتعلق بالتنظيم القانوني للمنازعات البحرية يف فلسطني، جند أنه ال يوجد تشريع وطني يتناول موضوع تسوية 
املنازعات البحرية، اال ان فلسطني انضمت الى مجموعة من االتفاقيات الدولية بعد أن اصبحت دولة غير عضو يف 
هيئة االمم املتحدة، ومن ضمن هذه االتفاقيات اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار ويف ظل هذه اإلتفاقية سنتناول 
يف هذه الدراسة الوسائل السلمية حلسم املنازعات البحرية و والوسائل القضائية والتحكيمية املنصوص عليها يف 

اإلتفاقية.  

حسم املنازعات البحرية وفقا إلتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار 	·

كفلت اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار التي مت إبرامها يف يف )10( كانون األول من العام 1982م،  روح التفاهم 
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يسهل  واحمليطات  للبحار  قانوني  نظام  اقامت  حيث  بالبحار،  املتصلة  املسائل  كل  يف  الدول  بني  والتعاون 
نحو  على  مبواردها  واالنتفاع  السلمية  األغراض  واحمليطات يف  البحار  استخدام  على  ويشجع  الدولية  االتصاالت 
يتصف باالنصاف والعدالة، ودراسة وحماية البيئة البحرية واحلفاظ عليها وصون مواردها احلية مع مراعاة سيادة كل 
الدول، وحيث تضع الدول األطراف يف اعتبارها ان بلوغ هذه األهداف سيسهم يف حتقيق نظام اقتصادي دولي عادل 
منصف يراعي مصالح واحتياجات اإلنسانية جمعاء، والسيما مصالح واحتياجات الدول النامية ساحلية أم غير 
ساحلية. وعند نشوء أي نزاعات بحرية بني الدول االطراف يف اإلتفاقية ، فانه يجوز لهذه الدول اللجوء الى الطرق 

السلمية لتسوية املنازعات او اللجوء الى احملاكم املنصوص عليها يف االتفاقية حلل املنازعات البحرية.

حيث تعد هذه االتفاقية حصيلة أكثر من )14( عام جلهود أكثر من )150( دولة مثلت جميع أجزاء العالم، ولقد 
ثمرة  وقد جتسدت  واحمليطات  البحار  يحكم  متكافئ  دولي  اقتصادي  نظام  على  احلصول  الدول  تلك  غاية  كانت 

جهودها يف هذه االتفاقية. 

حيث قسمت هذه االتفاقية إلى )17( جزء وتسعة مالحق وحتتوي على )320( بندًا تشتمل على نصوص تتناول 
املواضيع اآلتية:

حدود السيادة اإلقليمية على فضاء احمليط.. 1
الوصول إلى البحار.. 2
املالحة.. 3
حماية البيئة البحرية واحملافظة عليها.. 4
استثمار وصيانة املصادر احلية.. 5
األبحاث العلمية.. 6
التنقيب يف قاع البحر واستثمار الثروات غير احلية.. 7
تسوية النزاعات.. 8
واحملكمة . 9 البحر  لقاع  الدولية  السلطة  وهما  الدولية  املنظمات  أهم  من  الثنني  األساس  حجر  وضعت  لقد 

البحر. لقانون  الدولية 

وعليه، فإن إتفاقية قانون البحار عاجلت موضوع تسوية النزاعات البحرية على مرحلتني تتمثل مبا يلي:
 

أواًل: الطرق السلمية البديلة لتسوية املنازعات البحرية 

نصت املادة )280(  من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار على » يجوز لألطراف تسوية املنازعات بأية وسيلة 
سلمية، وأن تتفق يف أي وقت على تسوية نزاع بينها يتعلق بتفسير هذه االتفاقية أو تطبيقها، بأية وسيلة سلمية 

من اختيارها.«
وكذلك نصت املادة )281( من اتفاقية األمم املتحدة على ما يلي:

أو تطبيقها قد اتفقت على  التي هي أطراف يف نزاع يتعلق بتفسير هذه االتفاقية  الدول األطراف  إذا كانت   .1«
السعي إلى تسوية النزاع بوسيلة سلمية من اختيارها، ال تنطبق اإلجراءات املنصوص عليها يف هذا اجلزء إال عندما 

ال يتم التوصل إلى تسوية باللجنة إلى هذه الوسيلة أو عندما ال يستبعد االتفاق بني األطراف أي إجراء آخر.
 2. إذا كانت األطراف قد اتفقت أيضا على حد زمني، ال تنطبق الفقرة )1( إال بعد انقضاء ذلك احلد الزمني«.

بالطرق  املنازعات  تسوية  للدول  أجازت  قد  البحار  لقانون  املتحدة  االمم  اتفاقية  أن  جند  السابقة  املواد  على  وبناء 
السلمية، والتي تتمثل فيما يلي:

أ. املفاوضات
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تزايد اإلهتمام يف آليات التسوية اإللزامية للمنازعات مما شّجع الدول على الدخول يف مفاوضات قد تؤّدي يف بعض 
األحيان إلى حّل للنزاع على شكل إتفاقية أو بأشكال أخرى من آليات تسوية املنازعات، والتفاوض هو إلى حّد 

بعيد األسلوب املفّضل من قبل الدول ويتّم اللجوء إلى سبل أخرى عندما تتعّثر هذه املفاوضات.
حيث نصت املادة )282( من اتفاقية األمم املتحدة على ما يلي« إذا كانت الدول األطراف التي هي أطراف يف نزاع 
يتعلق بتفسير هذه االتفاقية أو تطبيقها قد وافقت، عن طريق اتفاق عام أو إقليمي أو ثنائي أو بأية طريقة أخرى، 
على أن يخضع هذا النزاع بناء على طلب أي طرف يف النزاع، إلجراء يؤدي إلى قرار ملزم، ينطبق ذلك اإلجراء 

بدال من اإلجراءات املنصوص عليها يف هذا اجلزء، ما لم تتفق األطراف على غير ذلك«.
فقد نصت املادة )283( من اتفاقية األمم املتحدة على ما يلي:

»1. متى نشأ نزاع بني دول أطراف يتعلق بتفسير هذه االتفاقية أو تطبيقها، قامت أطراف النزاع عاجال بتبادل اآلراء 
يف أمر تسويته بالتفاوض أو غير ذلك من الوسائل السلمية. 

2. تقوم األطراف بسرعة أيضا بتبادل اآلراء كلما أنهي أي إجراء لتسوية النزاع دون التوصل إلى تسوية أو مت التوصل 
إلى تسوية وتطلبت الظروف التشاور بشأن طريقة تنفيذ التسوية«.

البحري  املجال  املشتركة يف  التنمية  عملية  مواصلة  على  األطراف  ظّلها  تعمل يف  كبيرة  مزايا  للتفاوض  أن  وجند 
ويجعلهم قادرون على التركيز يف تثبيت تنفيذ التدابير العملية لضمان حتقيق الهدف األساسي لدى األطراف، يف 

حني تنطوي اآلليات اإللزامية لتسوية املنازعات على بعض العيوب.

ب. التوفيق
تناولت إتفاقية األمم املتحدة موضوع التوفيق يف املادة )284( حيث نصت على ما يلي:

»1.ألي دولة طرف تكون طرفا يف نزاع يتعلق بتفسير هذه االتفاقية أو تطبيقها، أن تدعو الطرف اآلخر أو األطراف 
األخرى إلى إخضاع النزاع للتوفيق وفقا لإلجراء املنصوص عليه يف الفرع)1( من املرفق اخلامس أو وفقا ألي من 

إجراءات التوفيق األخرى.
2.إذا قبلت الدعوة وإذا اتفقت األطراف على إجراء التوفيق الواجب تطبيقه، جاز ألي طرف أن يخضع النزاع لذلك 

اإلجراء.
3.إذا لم تقبل الدعوة أو لم تتفق األطراف على اإلجراء، اعتبر التوفيق منتهيا.

4.متى أخضع نزاع للتوفيق، ال يجوز إنهاء اإلجراءات إال وفقا إلجراء التوفيق املتفق عليه، ما لم تتفق األطراف 
على غير ذلك«.

كما نصت اإلتفاقية يف املرفق اخلامس منها على مجموعة من اإلجراءات الواجب إتباعها ّاذا اتفق أطراف النزاع 
على التوفيق حيث نصت يف املادة)1( من املرفق اخلامس على ما يلي« إذا اتفق أطراف نزاع ما  وفقا للمادة)284( 
على إخضاعه للتوفيق مبوجب هذا الفرع، جاز ألي من هذه األطراف أن يحرك اإلجراءات بإخطار كتابي يوجهه 

الى الطرف اآلخر أو االطراف األخرى يف النزاع«. 

كما تناول املرفق اخلامس من اإلتفاقية على الية تشكيل جلنة التوفيق والتي يقوم األمني العام لألمم املتحدة بوضعها 
من خالل تسمية أعضاءها من قبل أطراف النزاع  ويحق للجنة بوضع اإلجراءات الالزمة ما لم يتفق األطراف على 

غير ذلك  ويجوز للجنة مبوافقة أطراف النزاع أن تدعو أي طرف الى أن تقدم آراءها شفويا أو كتابيا. 

ومن خالل عمل جلنة التوفيق يحق للجنة أن تلفت نظر األطراف الى أية تدابير قد تيسر الوصول الى تسوية ودية 
للنزاع،وأن تسمع الى اطراف النزاع  وتنظر يف إدعاءاتهم وإعتراضاتهم، وتقدم لهم إقتراحات بغية الوصول الى تسوية 

ودية.
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أطراف  بني  وبتوافق  املعروض  النزاع  حل  يف  سريع  وبشكل  تساهم  الوسيلة  هذه  بأن  نرى  تقدم،  ما  على  وبناء 

النزاع،حيث تنتهي أطراف التوفيق إذا مت التوصل الى تسوية حلسم النزاع . 

ثانيًا: اللجوء الى احملاكم املنصوص عليها يف اتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار لتسوية املنازعات البحرية 

تنص معاهدة قانون البحار يف الفصل اخلامس عشر منها على قواعد تسوية املنازعات التي تنشأ بني الدول حول 
تفسير أو تطبيق املعاهدة. ووفقًا للفقرة )1( من املادة)287( من املعاهدة، يجوز للدولة التي تسعى لإلنضمام أو 
التصديق للمعاهدة أو تلك الدول التي خلفت دول أخرى كانت طرف يف املعاهدة أن تقدم إعالن أو إشعار تختار يف 

اللجوء إلى واحد أو أكثر من آليات تسوية املنازعات التالية:
احملكمة الدولية لقانون البحار يف هامبرج بأملانيا. -
محكمة العدل الدولية يف الهاي بهولندا. -
هيئة حتكيم )وفقًا للملحق رقم ٧ من معاهدة قانون البحار. -
هيئة حتكيم خاصة يتم تشكيلها للفصل يف فئة محددة من املنازعات )يتم تشكيلها وفقًا للملحق رقم ٨ من  -

معاهدة قانون البحار(.

حيث نصت املادة )287( من اتفاقية األمم املتحدة على ما يلي:
»1-  تكون الدولة، عند توقيعها أو تصديقها على هذه االتفاقية أو انضمامها إليها أو يف أي وقت بعد ذلك، حرة يف 
أن تختار بواسطة إعالن مكتوب واحدة أو أكثر من الوسائل التالية لتسوية املنازعات املتعلقة بتفسير هذه االتفاقية 

أو تطبيقها:
أ- احملكمة الدولية لقانون البحار املنشأة وفقا للمرفق السادس.

ب- محكمة العدل الدولية.
ج- محكمة حتكيم مشكلة وفقا للمرفق السابع.

د- محكمة حتكيم خاص، مشكلة وفقا للمرفق الثامن لفئة أو اكثر من فئات املنازعات احملددة فيه.
2- ال يؤثر إعالن صادر مبوجب الفقرة )1( وال يتأثر بالتزام دولة طرف بأن تقبل إلى املدى وبالطريقة املنصوص 
عليهما يف الفرع )5( من اجلزء احلادي عشر، والية غرفة منازعات قاع البحار التابعة للمحكمة الدولية لقانون 

البحار.
3- تعتبر الدولة الطرف التي تكون طرفا يف نزاع ال يغطيه إعالن نافذ قد قبلت بالتحكيم وفقا للمرفق السابع.

4- إذا كانت األطراف يف نزاع قد قبلت بنفس اإلجراء لتسوية هذا النزاع، ال يجوز إخضاع النزاع إال إلى ذلك 
اإلجراء ما لم تتفق األطراف على غير ذلك.

5- إذا لم تكن األطراف يف نزاع قد قبلت بنفس اإلجراء لتسوية هذا النزاع ال يجوز إخضاع النزاع إال إلى التحكيم 
وفقا للمرفق السابع، ما لم تتفق األطراف على غير ذلك.

6- يظل اإلعالن الصادر مبوجب الفقرة )1( نافذا ملدة ثالثة اشهر بعد إيداع إشعار اإللغاء لدى األمني العام لألمم 
املتحدة.

أمام  القائمة  الدعوى  انقضاء مفعول إعالن بأي وجه يف  أو  بإلغاء إعالن  أو إشعار  يؤثر إعالن جديد  7- ال 
محكمة ذات اختصاص مبوجب هذه املادة، ما لم تتفق األطراف على غير ذلك.

8- تودع اإلعالنات واإلشعارات املشار إليها يف هذه املادة لدى األمني العام لألمم املتحدة الذي يرسل نسخا 
منها إلى الدول األطراف«. 
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وبناء على ما تقدم، جند بأن اهم الوسائل القضائية والتحكيمية التي نصت عليها املادة)287( من اإلتفاقية تتمثل 
مبا يلي: 

احملكمة الدولية لقانون البحار 	·
البحار من قضاة منتخبني ميارسون أعمالهم بصورة مستمرة طوال فترة واليتهم،  تتكون احملكمة الدولية لقانون 
وكذلك من قضاة مؤقتني أو متممني يتم اختيارهم وفقًا لشروط معينة كي يشاركوا زمالءهم من القضاة املنتخبني 

يف النظر يف بعض القضايا املعروضة أمام احملكمة وعلى قدم املساواة. 
مستقاًل،  عضوًا   )21( من  مؤلفة  هيئة  من  تتشكل  أنها  على  للمحكمة  األساسي  النظام  من  املادة)2(   وتنص 
ُينتخبون من بني أشخاص يتمتعون بأوسع شهرة يف اإلنصاف والنزاهة ومشهود لهم بالكفاءة يف مجال قانون البحار، 

وعلى أن يحقق تكوين احملكمة بجملتها متثيل النظم القانونية الرئيسية يف العالم والتوزيع اجلغرايف العادل.

وأضافت املادة)3( أنه ال يجوز أن يجتمع اثنان من أعضاء احملكمة من رعايا دولة واحدة. أما إذا أمكن ألغراض 
العضوية يف احملكمة اعتبار شخص من رعايا أكثر من دولة واحدة، فإنه ُيعّد حينها هذا الشخص من رعايا الدولة 
التي ميارس فيها عادة حقوقه املدنية والسياسية، أي األخذ مببدأ اجلنسية الفعلية كما ذكرتها املادة)3(  من النظام 

األساسي حملكمة العدل الدولية.

كما ال يجب أن يقل عدد األعضاء من كل مجموعة من املجموعات اجلغرافية املتمثلة يف احملكمة الدولية لقانون 
البحار عن ثالثة أعضاء. وهنا يتوجب التنبيه على أنه قد مت االتفاق على اعتماد املجموعات اجلغرافية احملددة من 
قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة،  بحيث يكون هنالك خمسة قضاة آلسيا ومثيلهم إلفريقيا، وأربعة قضاة ألمريكا 
الغربية والدول األخرى وثالثة قضاة ألوربا الشرقية. ورمبا يعود السبب يف ارتفاع عدد  الالتينية، ومثيلهم ألوربا 
قضاة احملكمة )21( عضوًا مقارنة بعدد قضاة محكمة العدل الدولية )15( عضوًا؛ إلى زيادة عدد الدول التي نالت 
استقاللها بعد احلرب العاملية الثانية؛ واتساع اختصاص احملكمة الدولية لقانون البحار؛ ليشمل إضافة إلى الدول 
واألشخاص  احلكومية  واملؤسسات  الدولية  املنظمات  و  الدولية  العدل  لدى محكمة  به حصرًا  معمول  هو  كما  ـ 
الطبيعيني والشركات االعتبارية، وهذا ما استدعى أيضًا إنشاء مجموعة من الغرف املتخصصة لدى احملكمة الدولية 

لقانون البحار من أجل النظر بسرعة وفعالية يف القضايا املعروضة أمامها.

وقد نصت املادة الرابعة من النظام األساسي للمحكمة على أن لكل دولة طرف أن ترشح ما ال يزيد على شخصني 
ممن تتوافر فيهم صفات النزاهة واإلنصاف والكفاءة يف مجال قانون البحار، ويتم انتخاب أعضاء احملكمة من قائمة 

تتضمن أسماء األشخاص املرشحني على هذا النحو.

ل احملكمة يف االنتخابات الالحقة؛ إلى  كما يعمد األمني العام لألمم املتحدة يف أول انتخاب لقضاة احملكمة ومسجِّ
توجيه دعوة كتابية إلى الدول األطراف وقبل ثالثة أشهر على األقل من تاريخ االنتخاب؛ لتقدمي أسماء مرشحيها 
لعضوية احملكمة يف غضون شهرين وإعداد قائمة بأسماء املرشحني حسب الترتيب األبجدي ألسمائهم مع بيان 
الدول األطراف التي رشحتهم؛ وموافاة هذه الدول بالقائمة قبل اليوم السابع من الشهر األخير السابق لتاريخ كل 
انتخاب. ويتم انتخاب أعضاء احملكمة باالقتراع السري خالل اجتماع للدول األطراف يدعو إلى عقده األمني العام 
لألمم املتحدة يف االنتخاب األول؛ ووفقًا لإلجراء الذي تتفق عليه هذه الدول يف االنتخابات الالحقة؛ شريطة أال 
يقل عدد الدول املشاركني يف االنتخاب عن ثلثي عدد الدول األطراف يف اتفاقية عام 1982م. ويعدُّ منتخبًا لعضوية 
احملكمة الدولية لقانون البحار أولئك الذين حصلوا على أغلبية ثلثي أصوات الدول األطراف احلاضرة واملشاركة يف 

التصويت؛ شريطة أن تضم أغلبية الدول األطراف يف االتفاقية.
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 كما نصت املادة اخلامسة من النظام األساسي للمحكمة، أن ُينتخب أعضاؤها مدة تسع سنوات، ويجوز إعادة 
انتخابهم على أن تنتهي فترة عضوية سبعة أعضاء من الذين انتخبوا يف االنتخاب األول بانتهاء فترة ثالث سنوات، 
وأن تنتهي فترة عضوية سبعة أعضاء آخرين منهم بانتهاء فترة ست سنوات على متتعهم بصفة العضوية. ويجري 
ويواصل أعضاء  والست؛  الثالث  السنوات  فترتي  بانقضاء  فترة عضويتهم  الذين ستنتهي  اختيار أعضاء احملكمة 
احملكمة أداء واجباتهم إلى أن تشغل مقاعدهم؛ مع إمكانية استمرارهم بالنظر يف القضايا املعروضة أمامهم قبل تاريخ 
حلول قضاة آخرين محلهم، ويتولى عضو احملكمة املنتخب إمالء شاغر محل عضو لم تنته مدة واليته، إلمتام مدة 
لها وموظفيها  سلفه فقط. وتنتخب احملكمة رئيسها ونائبه ملدة ثالث سنوات مع إمكانية التجديد، كما تعنيِّ مسجِّ
عند احلاجة، ويقيم الرئيس واملسجل يف مقر احملكمة  وذلك  وفقا للمادة)12( من النظام األساسي للمحكمة وال 
يجوز لقضاة احملكمة ممارسة أي وظيفة سياسية أو إدارية، أو أن تكون لهم مشاركة فعلية أو مصلحة مالية لدى إحدى 
املؤسسات املعنية باستكشاف موارد البحار أو استغاللها،  أو بأي استخدام جتاري آخر للبحار وقيعانها، أو القيام 
بدور الوكيل أو املستشار أو احملامي يف أي قضية، ويتم الفصل بهذه املسألة بقرار يصدر بأغلبية أصوات بقية أعضاء 

احملكمة احلاضرين

كما ال يجوز لعضو يف احملكمة أن يشترك يف فصل قضية سبق له أن اشترك فيها بصفة وكيل أو مستشار أو محام 
ألحد األطراف أو بصفته عضوًا يف محكمة وطنية أو دولية أو أي صفة أخرى، وإذا رأى أحد أعضاء احملكمة ـلسبب 
خاص أنه ال ينبغي له أن يشترك يف الفصل بقضية معينة عليه أن ُيبلغ رئيس احملكمة بذلك، وللرئيس احلق أيضًا 
النظر يف قضية معينة لسبب خاص وذلك وفقا ملا نصت عليه املادة)8( من  أن ُيخطر أحد أعضاء احملكمة بعدم 
النظام . أما إذا رأى بقية أعضاء احملكمة باإلجماع انتفاء الشروط املطلوبة يف عضو؛ فيجوز حينها لرئيس احملكمة 
إعالن شغور مقعد هذا العضو. ويشهد كل عضو من أعضاء احملكمة رسميًا يف جلسة علنية  قبل مباشرته لواجباته ـ 

بأنه سيمارس عمله من دون حتيز وبوحي من ضميره.
جميع  من  معفاة  وتعويضات  وعالوات  كمرتبات  مالية  ومخصصات  أعضاء احملكمة استحقاقات  ويتلقى 
ل الدول األطراف والسلطة الدولية الستغالل قيعان البحار نفقات احملكمة  الضرائب )املادة الثامنة عشرة(. وتتحمَّ
الطرف  على  يتعنيَّ  الذي  املبلغ  احملكمة  حتدد  كما  األطراف،  الدول  اجتماعات  تقررها  التي  والطريقة  وبالشروط 
التاسعة  )املادة  السلطة  أو  طرف  دولة  يكن  لم  إذا  فيما  نفقاتها  يف  به  يسهم  أن  احملكمة  أمام  معروضة  قضية  يف 
عشرة(. ويجلس للقضاء جميع قضاة احملكمة احلاضرين على أال يقل عددهم عن أحد عشر عضوًا منتخبًا، وتنظر 

احملكمة بنصابها القانوني هذا يف جميع املنازعات والطلبات املقدمة إليها وتبت فيها )املادة الثالثة عشرة(. 

طرٍف  ألي  حينها  فيجوز  الدعوى؛  أطراف  أحد  جنسية  من  قاضيًا  انعقادها  عند  احملكمة  لدى  كان  إذا  أما 
آخر يف النزاع أن يختار شخصًا للمشاركة كعضو يف احملكمة بصفته قاضيًا متممًا. أما يف حال تعدد أطراف النزاع 
إذ  األطراف،  لهؤالء  مشتركة  مصلحة  وجود  على  اعتمادًا  املتمم  القاضي  تعيني  فيتم  احملكمة؛  على  املعروض 
ون حينها طرفًا واحدًا، وتفصل احملكمة يف هذه املسألة، وهنا يتوجب على القضاة املتممني أن تتوافر لديهم  ُيعدُّ
الشروط الواجبة على زمالئهم من القضاة املنتخبني )املادة السابعة عشرة(، ويستفاد من هذا النص أنه يحق لكل 
طرف يف النزاع تعيني قاٍض متمم عندما ال تكون هنالك مصلحة مشتركة فيما بني هذه األطراف. وتنطبق هذه 
األحكام أيضًا على تكوين الهيئة القضائية لدى غرف احملكمة املنصوص عليها يف املادتني )14( و)15( من النظام 

األساسي للمحكمة الدولية لقانون البحار.

اختصاص احملكمة 

لعل أول ما ُيالحظ بصدد اختصاص احملكمة الدولية لقانون البحار أنها ال تتمتع بحسب نظامها األساسي  سوى 
باالختصاص القضائي، أي ال يحق لها إصدار فتاوى قضائية ذات طابع استشاري غير ملزمة قانونًا؛ باستثناء ما 
هو مقرر بالنسبة إلى اختصاص غرفة منازعات قاع البحار. كما يالحظ كذلك اتساع نطاق االختصاص الشخصي 
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1982م فحسب وإمنا أيضًا للكيانات  اتفاقية عام  إليها متاحًا ليس للدول األطراف يف  اللجوء  للمحكمة إذ يكون 
األخرى من غير الدول األطراف، واملقصود بذلك األقاليم املتمتعة باحلكم الذاتي والتي تكون وفقًا ملواثيقها ذات 
اختصاص يف املسائل التي تخضع التفاقية 1982م وتعترف بها األمم املتحدة بهذه الصفة، وكذلك املنظمات الدولية 
احلكومية شريطة أن تكون أغلبية الدول األعضاء فيها من الدول املوقعة على اتفاقية عام 1982م، إضافة إلى السلطة 
الدولية لقاع البحار واألشخاص الطبيعيني واملؤسسات االعتبارية التي يحق لها اللجوء إلى غرفة منازعات قاع البحار 
وليس إلى احملكمة بهيئتها العامة وهذا ما نصت عليه املادة )20( من النظام األساسي للمحكمة واجلزء احلادي 
احملكمة جميع املنازعات والطلبات احملالة  البحار، ويشمل اختصاص  قانون  1982م حول  عام  اتفاقية  عشر من 
إليها واملسائل املنصوص عليها حتديدًا يف أي اتفاق آخر مينح االختصاص للمحكمة )املادة 21(،  كما يجوز ـإذا 
اتفق على ذلك جميع األطراف يف معاهدة أو اتفاقية نافذة تتعلق بإحدى املسائل التي تعاجلها اتفاقية عام 1982م 
، أن ُيحال إلى احملكمة وفقًا لهذا االتفاق أي نزاع يتعلق بتفسير تلك املعاهدة أو االتفاقية أو تطبيقهما )املادة 22(. 
وتختص احملكمة الدولية لقانون البحار بالنظر يف طوائف املنازعات املنصوص عليها يف املادة )297( من اتفاقية عام 
1982م حول قانون البحار، وهي تلك املنازعات املتعلقة بتفسير هذه االتفاقية أو تطبيقها بشأن ممارسة دولة ساحلية 
حلقوقها السيادية أو واليتها فيما يتعلق مبمارسة حريات املالحة وحقوقها؛ أو فيما يتعلق بالتحليق أو وضع الكابالت 
البحرية واحلفاظ  البيئة  البحر املشروعة دوليًا كحماية  أو غير ذلك من أوجه استخدام  وخطوط األنابيب املغمورة 
عليها وإجراء البحث العلمي البحري. ويجوز استثناء بعض املنازعات املتعلقة بقانون البحار من اختصاص احملكمة 
كتلك املتعلقة بتعيني احلدود البحرية وباألنشطة العسكرية؛ واملنازعات التي ميارس بصددها مجلس األمن الدولي 

الوظائف التي خصه بها ميثاق هيئة األمم املتحدة )املادة 298 من اتفاقية عام 1982م(. 

ويحق للمحكمة أن تفرض تدابير مؤقتة أو تعدلها أو تلغيها  حتى لو لم تكن مختصة بالنظر يف نزاع ما ـ بانتظار 
إحالة النزاع إلى اجلهة املختصة؛ ما دامت الصفة املستعجلة للحالة تتطلب ذلك، أو يف حال عدم التوصل إلى 
االتفاق على تشكيل محكمة التحكيم املنصوص عليها يف االتفاقية يف غضون فترة أسبوعني )املادة 290 من اتفاقية 
عام 1982م(. وتنظر احملكمة أيضًا يف مسائل اإلفراج السريع عن السفن وطواقمها التي ترفع علم دولة طرف غير علم 
الدولة احلاجزة، وذلك عند عدم التوصل إلى اتفاق حول احملكمة التي ستنظر يف هذه املسألة يف غضون عشرة أيام 
من وقت االحتجاز، أو إذا لم تقم الدولة احملتجزة بتحديد احملكمة املختصة وفقًا ألحكام املادة )287( من اتفاقية 

عام 1982م )املادة 292 من االتفاقية(. 

وقد أحالت املادة )23( من النظام األساسي للمحكمة مسألة القانون الواجب التطبيق على القضايا التي تنظر بها 
احملكمة إلى أحكام املادة )293( من اتفاقية عام 1982م والتي ذكرت بأن تطبق احملكمة ذات االختصاص ـ ومنها 
احملكمة الدولية لقانون البحارـ نصوص اتفاقية قانون البحار وقواعد القانون الدولي غير املتنافية مع االتفاقية، ومبا ال 

يخل من سلطة احملكمة يف البت وفقًا ملبادئ العدالة واإلنصاف إذا اتفقت األطراف على ذلك. 
أي بتعبير آخر بإمكان احملكمة الدولية لقانون البحار االستناد إلى ما نصت عليه املادة )38( من النظام األساسي 
حملكمة العدل الدولية حول مصادر القانون الدولي من اتفاقيات وأعراف ومبادئ عامة واجتهادات قضائية وفقهية.

الغرف املختصة 

تتألف كل منها من  البحار تشكيل غرف خاصة لدى احملكمة،  لقانون  الدولية  للمحكمة  النظام األساسي  أجاز 
املنازعات  فئات معينة من  ملعاجلة  تراه احملكمة ضروريًا  الذي  وبالقدر  املنتخبني  أكثر من األعضاء  أو  ثالثة قضاة 
املتعلقة بتفسير أحكام اتفاقية قانون البحار لعام 1982م حول قانون البحار وتطبيقها. كما يجوز للمحكمة أن تشكل 
غرفة للنظر يف أي نزاع معني ُيحال إليها إذا طلبت األطراف ذلك، وتبتُّ يف تكوين تلك الغرفة مبوافقة األطراف. 
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كما تشكل احملكمة سنويًا ـ بقصد اإلسراع يف تصريف األعمال ـ غرفة مؤلفة من خمسة قضاة منتخبني للنظر يف 
ر اشتراكه من  املنازعات التي تتطلب إجراءات موجزة، ويتم اختيار عضوين بديلني بهدف احللول محل من يتعذَّ
األعضاء يف مرحلة معينة بقضية ما تنظر بها احملكمة، وتعدُّ األحكام الصادرة عن هذه الغرف أحكامًا صادرة عن 
احملكمة )املادة 15 من النظام األساسي(. وللعلم تنص املادة )28( من الئحة احملكمة أن يكون رئيس احملكمة الدولية 
لقانون البحار ونائبه قطعًا من بني القضاة اخلمسة التي تتشكل منها غرفة اإلجراءات املختصرة. وتسهم إنشاء مثل 

هذه الغرف يف سرعة الفصل بالقضايا املعروضة على احملكمة من قبل قضاة أكثر تخصصًا يف موضوع النزاع. 

وقد أنشأت احملكمة الدولية لقانون البحار عام 1997م غرفة قضائية دائمة لديها للنظر يف منازعات مصائد األسماك 
قضاة  سبعة  من  املختصرة  اإلجراءات  غرفة  وكذلك  الغرفة  هذه  وتتكون  وإدارتها،  احلية  البحرية  املوارد  وحفظ 
لكل منهما يتم اختيارهم ملدة ثالث سنوات. ومعدة ذلك تبقى غرفة منازعات قاع البحار ـ املنصوص على إنشائها 
يف املادة )14( من النظام األساسي للمحكمة ـ أهم غرف احملكمة لكونها تتمتع باختصاصات محددة ذات صفة 
دائمة. وتتكون الغرفة من أحد عشر قاضيًا يختارهم أعضاء احملكمة املنتخبون من بينهم باألغلبية ومبا يكفل متثيل 
النظم القانونية الرئيسية يف العالم والتوزيع اجلغرايف العادل، ويجوز جلمعية السلطة الدولية الستغالل قاع البحار 
أن تعتمد توصيات ذات طابع عام يتعلق بهذا التمثيل والتوزيع. ومدة العضوية يف الغرفة هي ثالث سنوات قابلة 
هيئتها  بكامل  الغرفة  وتستمر  السري،  باالقتراع  أعضائها  بني  من  رئيسها  الغرفة  وتنتخب  ثانية،  مرة  للتجديد 
األصلية بالنظر يف القضايا التي تتوالها لغاية انتهاء فترة سنوات واليتها الثالث، ويقتضي تشكيلها توافر نصاب 
قانوني من سبعة قضاة )املادة 35 من النظام األساسي(. وهكذا يتضح أن احملكمة ملزمة بإنشاء غرفة منازعات قاع 
البحار خالفًا للغرف اخلاصة األخرى التي متلك احملكمة سلطة تقديرية يف إنشائها. كما أن غرفة منازعات قاع البحار 
ملزمة بإنشاء غرفة مخصصة تتألف من ثالثة قضاة يتم اختيارهم من بني أعضائها مبوافقة أطراف النزاع، وبخالف 
ذلك يقوم كل طرف بتسمية أحد أعضاء الغرفة، ويعنيَّ الطرف الثالث باالتفاق فيما بني أطراف النزاع، وإالَّ أقدمت 
غرفة منازعات قاع البحار على تعيني هؤالء القضاة مباشرة بعد التشاور مع األطراف املعنية. وال يجوز أن يكون قضاة 
الغرفة املخصصة من العاملني يف خدمة أي طرف من أطراف النزاع أو من رعاياه )املادة 36(. ويكون اللجوء إلى 
غرفة منازعات قاع البحار متاحًا جلميع الدول األطراف يف اتفاقية عام 1982م وللسلطة الدولية الستغالل قاع البحار 
والكيانات األخرى )املادة 37(. كما تطبق قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها وأحكام العقود املتعلقة بأنشطة قاع 
البحار، وذلك إضافة إلى القانون الواجب التطبيق لدى احملكمة الدولية لقانون البحار )املادة 38(، وتكون قراراتها 
قابلة للتنفيذ يف أقاليم الدول األطراف )املادة 40(. وهنا جتدر اإلشارة إلى أن لغرفة منازعات قاع البحار والية إلزامية 
النظر عن اإلعالنات الصادرة عن  البحار؛ وبغض  املتعلقة باألنشطة يف منطقة قاع  النزاعات  فيما يتعلق بتسوية 

الدول األطراف باختيار وسيلة أخرى لتسوية نزاعاتها يف هذا الصدد )املادة 287 من اتفاقية عام 1982م(.

وتختص الغرفة بالنظر يف املنازعات بني الدول األطراف بشأن تفسير البنود املتعلقة باألنشطة يف منطقة قاع البحار 
أو تطبيقها، أو املنازعات بني دولة طرف والسلطة الدولية الستغالل قاع البحار فيما يتعلق بانتهاك البنود املتعلقة 
بهذه األنشطة أو باالدعاءات حول جتاوز السلطة لواليتها أو إساءة استعمال صالحياتها، أو املنازعات بني أطراف 
يف عقد ما سواء أكانت دواًل أطرافًا أم السلطة أم املؤسسة أم هيئات حكومية أم أشخاصًا طبيعيني أو اعتباريني، 
وكذلك املنازعات بني السلطة ومتعاقد محتمل زكتَّه دولة طرف بشأن رفض التعاقد أو أي مسألة قانونية تنشأ خالل 
التفاوض على العقد )املادة 187 من اتفاقية عام 1982م(. وال تكون لغرفة منازعات قاع البحار والية بشأن ممارسة 
السلطة لصالحياتها التقديرية، اذ تقتصر واليتها على البت يف االدعاءات املتعلقة بااللتزامات التعاقدية وبتجاوز 
الوالية أو إساءة استعمال السلطة، وكذلك مبطالبة التعويض املالي عن األضرار أو غيرها من التعويضات الناجمة 
عن اإلخالل بااللتزامات التعاقدية )املادة 189(. ويجوز للدولة املزكيِّة حق االشتراك يف الدعوى التي يكون أحد 
أطرافها شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا )املادة 190(. وبخالف ما هو منصوص عليه بالنسبة إلى احملكمة الدولية لقانون 

البحار ـ التي ال يجوز لها بهيئتها العامة أن تصدر آراء استشارية ـ
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و يحق لغرفة منازعات قاع البحار إصدار مثل هذه اآلراء بصورة مستعجلة يف املسائل القانونية الداخلة باختصاصها، 
ويقتصر احلق بطلب إصدار اآلراء من الغرفة على جمعية السلطة الدولية الستغالل قاع البحار أو مجلسها )املادة 

.)191

إجراءات التقاضي 

إلى  باللجوء  اخلاص  االتفاق  معه  مرفقًا  ل  بإخطار مسجِّ إما  البحار  لقانون  الدولية  احملكمة  أمام  املنازعات  ُتعرض 
ل احملكمة. ويف أي من هاتني احلالتني البد من بيان موضوع  ه إلى مسجِّ احملكمة؛ وإما بناًء على طلب كتابي موجَّ
بالطلب، مبن فيهم  أو  الفوري لكل من يعنيهم األمر باالتفاق اخلاص  ل باإلخطار  النزاع وأطرافه. ثم يقوم املسجِّ
أطراف النزاع )املادة 24 من النظام األساسي للمحكمة(. ويكون للمحكمة ولغرفة منازعات قاع البحار التابعة لها 
سلطة اتخاذ تدابير مؤقتة، وتتولى هذه املهمة غرفة اإلجراءات املوجزة يف حال عدم انعقاد احملكمة أو إذا لم يتوافر 
النصاب القانوني النعقادها، كما يجوز اتخاذ مثل هذه التدابير املؤقتة بناًء على طلب أحد أطراف النزاع، وهي تكون 

قابلة للمراجعة والتعديل من قبل احملكمة )املادة 25(.

ويتولى إدارة جلسات احملاكمة رئيس احملكمة أو نائبه أو أقدم قضاة احملكمة احلاضرين، وتكون اجللسة علنية إال إذا 
قررَّت احملكمة غير ذلك، أو إذا طلبت أطراف النزاع عدم السماح للعموم بحضورها )املادة 26(. وُتصدر احملكمة 
األوامر لتسيير الدعوى وتقرر الشكل والوقت اللذين يتعنيَّ بهما على كل طرف أن ينتهي من مرافعاته ، كما تقوم 
باتخاذ جميعالترتيبات املتعلقة بتلقيِّ البيانات )املادة 27(. أما إذا لم ميثل أحد الطرفني أمام احملكمة أو لم يتقدم 
بدفوعاته،  فيجوز للطرف اآلخر أن يطلب من احملكمة مواصلة النظر يف القضية، وعلى احملكمة قبل اتخاذ قرارها 
أن تتأكد أنها ذات اختصاص يف النزاع؛ وأن املطالبة تقوم على سند سليم يف الواقع والقانون )املادة 27(، وإذا رأت 
دولة طرف يف اتفاقية عام 1982م أن لها مصلحة ذات طبيعة قانونية ميكن أن تتأثر باحلكم يف أي نزاع؛ فيجوز لها 
م طلبًا إلى احملكمة لتسمح لها بالتدخل، ويعود أمر الفصل يف هذا الطلب إلى احملكمة، ويكون حكم احملكمة  أن تقدَّ
بشأن الفصل بالنزاع ملزمًا للدولة الطرف املتدخلة بقدر ما يتصل باملسائل التي تدّخَلت تلك الدولة الطرف بشأنها 

)املادة 31(.

محله  يحل  الذي  احملكمة  لعضو  أو  احملكمة  لرئيس  ويكون  احلاضرين،  القضاة  بأغلبية  أحكامها  احملكمة  وُتصدر 
التي استندت  29(، وللمحكمة أن تبنيِّ يف حكمها األسباب  املرجح يف حال تساوي األصوات )املادة  الصوت 
إليها وأسماء أعضاء احملكمة الذين اشتركوا يف اتخاذ القرار، كما يحق ألي عضو شارك باتخاذ احلكم أن ُيصدر رأيًا 
ل على احلكم وُيتلى يف جلسة علنية للمحكمة بعد تقدمي اإلشعار الواجب  منفصاًل، ويوقعِّ رئيس احملكمة واملسجِّ
ألطراف النزاع )املادة 30(. وتصدر األحكام بصورة قطعية وعلى جميع أطراف النزاع االمتثال لها، ولكن ال تكون 
تفسير  للمحكمة  ويجوز  األحكام.  نسبية  بقاعدة  النزاع وبصدده عماًل  إالَّ ألطراف  ملزمة  قوة  أي  األحكام  لهذه 
معنى احلكم ونطاقه بناء على طلب أي طرف )املادة 33(، ويتحمل كل طرف تكاليف الدعوى مالم تقرر احملكمة 

خالف ذلك )املادة 34(.

الفعالية 

استطاعت احملكمة الدولية لقانون البحار أن تفصل يف العديد من القضايا منذ بداية عملها يف شهر تشرين األول/
أكتوبر لعام 1996م، وأصدرت أحكامًا مختلفة فيما يتعلق بتفسير البنود الواردة يف اتفاقية قانون البحار وتطبيقها،  
وكانت أولى هذه القضايا النزاع املتعلق بسفينة سان فينسن وغرينادين، فقد أقدمت هذه السفينة على تزويد ثالث 
سفن صيد بالوقود يف املنطقة االقتصادية اخلالصة لدولة غينيا حيث قامت زوارقها التابعة للجمارك بتفتيش السفينة 
واقتيادها إلى أحد موانئها واحتجازها وتفريغ حمولتها والقبض على أفراد طاقمها، وهنا جلأت دولة علم السفينة 
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السفينة وطاقمها عماًل بأحكام  البحار مطالبة باإلفراج عن  لقانون  الدولية  )سان فينسن وغرينادين( إلى احملكمة 
املادة )292( من اتفاقية عام 1982م. وبعد النظر يف القضية قررت احملكمة اتخاذ مجموعة من التدابير التحفظية 
ومنها إلزام دولة غينيا باالمتناع عن اتخاذ أي تدبير قضائي أو إداري ضد السفينة وطاقمها ومالكيها، كما أوصت 
احملكمة أطراف النزاع بالبحث عن تسوية مؤقتة وعدم القيام بأي عمل من شأنه اإلسهام يف تفاقم النزاع ريثما يصدر 
احلكم النهائي. وقد ارتأت احملكمة أن جنسية السفينة هي مسألة واقعية يجوز إثباتها بجميع وسائل اإلثبات، وأن 
قاعدة وجود رابطة فعلية بني الدولة والسفينة التي ترفع علمها تقتضي بأن حتترم دولة علم السفينة الواجبات امللقاة 

على عاتقها. 

كما أقرَّت احملكمة أن قاعدة احلماية الدبلوماسية يتم تطبيقها عندما ترتكب الدولة عماًل تخالف فيه أحد التزاماتها 
الدولية ذات الصلة مبعاملة األجانب، وبالتالي ال يجوز تطبيق شرط استنفاد وسائل التقاضي الداخلية يف حال 
مت دولة علم السفينة مطالبات بشأنهم  انتفاء وجود رابطة قضائية بني األشخاص الطبيعيني واملعنويني التي قدَّ
هت إليها هذه املطالبات؛ وهي دولة غينيا. كما قررت احملكمة بأال يجوز للدولة الساحلية تطبيق  والدولة التي وجِّ
تشريعاتها اجلمركية يف منطقتها االقتصادية اخلالصة ومبا يتجاوز حدود املنطقة املتاخمة، ويعدَّ جميع األشخاص 
املوجودين على منت السفينة مرتبطني بدولة علم السفينة بغض النظر عن جنسياتهم، وأن السلطات املختصة يف 
غينيا لم حتترم شروط املطاردة احلثيثة. ومع أن احملكمة قد أقرَّت بحكمها الصادر يف الرابع من شهر كانون األول/

ديسمبر لعام 1997م مبشروعية عملية احتجاز السفينة من قبل دولة غينيا وفقًا ألحكام املادة )73( من اتفاقية عام 
1982م؛ فإنها ألزمت دولة غينيا باإلفراج السريع عن هذه السفينة وأفراد طاقمها مقابل كفالة أو ضمان مالي معقول 
تدفعه دولة علم السفينة، والتي يحق لها باملقابل احلصول على تعويض عن األضرار املباشرة التي أصابتها وحلقت 

بالسفينة واألشخاص الذين كانوا على متنها.

دولة  حدا  ما  وهذا  السفينة،  عن  باإلفراج  يتعلق  فيما  احملكمة  حلكم  متتثل  لم  غينيا  أن  إلى  اإلشارة  جتدر  وهنا 
ل وفقًا للمرفق السابع  سان فينسن وغرينادين على اتخاذ اإلجراءات الالزمة لعرض النزاع على محكمة حتكيم تشكَّ

من اتفاقية عام 1982م.

محكمة العدل الدولية 	·
تعد محكمة العدل الدولية من احملاكم الدولية التي لها إرث قضائي للقضايا املتعلقة باملنازعات البحرية  ومن أهم 

االحكام الي أصدرتها منذ عام 1994م ما يلي: 
الوالية على مصائد األسماك )اسبانيا ضد. كندا( سنة 1998م. . 1

  ترسيم احلدود البحرية واملسائل االقليمية )قطر اخلامس. البحرين( 2001م. 	. 
باحلدود البرية والبحرية )الكاميرون ضد. نيجيريا: غينيا االستوائية التدخل( 2002م. . 3
النزاع البري والبحري يف البحر الكاريبي )نيكاراغوا ضد. هندوراس( 2007م. . 4
النزاع البري والبحري )نيكاراغوا ضد. كولومبيا( 2012م. . 5
تعيني احلدود البحرية يف البحر األسود )رومانيا ضد. أوكرانيا( 2009م. . 6
املنازعات البحرية )بيرو ت. تشيلي( 2014م . 7
صيد احليتان يف القطب اجلنوبي )أستراليا ضد. اليابان: نيوزيلندا التدخل( 2014م. . 8

يعد فقه محكمة العدل الدولية هي قوي إلى حد ما، ويسهم إلى حد كبير يف فهمنا للكيفية التي ينبغي أن يقرر 
قانون منازعات البحر. فمثال لعدة سنوات كانت املنهجية املستخدمة لتعيني احلدود غير مؤكدة متاما، ولكن يف 
لترسيم احلدود  أجزاء  أنشأت نهجا من ثالثة  فقد  البحر األسود  بنزاعات  يتعلق  فيما  املاضية، وال سيما  العقود 
النزاع  )األول توجه احملكمة خط مسافة واحدة من نقاط املؤقت قاعدة على سواحل كل من الدول األطراف يف 

ترسيم احلدود.
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 ثانيا: رأت هيئة عوامل تدعو إلجراء تعديالت مثل نتوء صغير على ساحل دولة واحدة مما يؤثر بشكل كبير على 
خط مسافة واحدة املؤقت.

ثالثا: احملكمة جتري حتليال للتناسب حيث يبدو يف جزأين من املاء محدد، يبدو يف هذه النسبة، وعلى السواحل 
ويقرر ما إذا كان هناك تفاوت كبير يف املساحات البحرية التي منحت لكل دولة(.  كما حملكمة العدل الدولية العديد 

من الفتاوى  واآلراء اإلستشارية  يف مجال املنازعات البحرية. 

التحكيم:	·
التحكيم هو أحد شقّي التسوية القضائية للمنازعات الدولية، ويحتّل أهمية خاصة منذ أن بدأ يدخل يف نطاق 
1899م  لعام  إتفاقية الهاي  املادة )15( من  التحكيم حسب  وتعريف  الدولية،  املنازعات  لتسوية  القانون كوسيلة 
لتسوية املنازعات الدولية سلميًا هو: »تسوية اخلالفات بني الدول عن طريق قضاة من إختيارها وعلى أساس إحترام 
القانون، »كما أن املادة )27( من إتفاق الهاي لسنة 1907م اخلاص بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية أعادت 

التأكيد على نفس املعنى، كما أن أحكام القضاء الدولي قد اعتنقت نفس التعريف.

ويّتضح من التعريف أن من أهم السمات املمّيزة للتحكيم أنه يستند يف املقام األول على إرادة أطراف النزاع ووجود 
إتفاق سابق أو الحق على نشوب النزاع .

وعلى الرغم من أن التحكيم يستند إلى إرادة األطراف فإن التنظيم اإلجرائي حملكمة التحكيم من حيث تشكيل 
احملكمة وإجراءاتها والقانون الواجب التطبيق هي مسألة تخضع بطبيعة احلال ملفاوضات أطراف النزاع، ومنذ عام 
النزاعات  الوسيلة األكثر شعبية يف حل  التحكيم  التنفيذ  أصبح  البحار حيز  إتفاقية قانون  1994م  ومنذ دخول 
البحرية ، وفقًا حلكم الفقرة )3( من املادة)287( من املعاهدة، فإن التحكيم الوارد باملرفق السابع   هو األصل الذي 
يتم الرجوع إليه يف حالة ما إذا إمتنعت الدولة العضو عن اإلفصاح صراحة عن توجهها لتفضيل إحدى آليات تسوية 
املنازعات املنصوص عليها يف الفقرة )1( من املادة)287( من املعاهدة )ولم تقدم أي حتفظات أو إستثناءات إختيارية 

وفقًا لنص املادة ٢٩٨ من املعاهدة(. 

وعلى ذات النهج، فإنه يف حالة ما إذا إختلف األطراف املتنازعون على اآللية اخلاص لتسوية النزاع بينهم، فإنه وفقًا 
حلكم الفقرة ٥ من املادة )287( من املعاهدة، يكون التحكيم املنصوص عليه يف املرفق السابع  و هو األصل الذي 
يتعني على األطراف إتباعه لتسوية النزاع )وذلك أيضُا مع عدم اإلخالل بأي حتفظ أو إستثناء كان قد مت إبدائه من 

أحد األطراف وفقًا حلكم املادة )298(. 

أنها نصت على تشكيل محكمة حتكيم مشكلة وفقا للمرفق  املادة )287( من اإلتفاقية جند  وبالرجوع الى نص 
السابع من االتفاقية ، محكمة حتكيم خاصة مشكلة وفقا للمرفق الثامن لفئة أو اكثر من فئات املنازعات احملددة فيه 

وفيما يلي أم ما جاءت به إتفاقية قانون البحار بخصوص موضوع التحكيم.

تشكيل محكمة حتكيم مشكلة وفقا للمرفق السابع من اإلتفاقية.أ. 
جاءت املواد)1-13( على مجموعة من اإلجراءات املتعلقة بعمل محكمة التحكيم حيث نصت يف املادة)1( على: 
» رهنا مبراعاة اجلزء اخلامس عشر، يجوز ألي طرف يف نزاع إخضاع النزاع إلجراء التحكيم املنصوص عليه يف هذا 
املرفق بإخطار كتابي يوجهه اآلخر أو األطراف األخرى يف النزاع  ويكون اإلخطار مصحوبا ببيان اإلدعاء وباألسس 
التي يستند إليها«.   وبناء على ما تقدم جند بأن اتفاقية البحار كفلت الطراف النزاع احلق بإختيار التحكيم كوسيلة 

حلسم النزاع ، مع ضرورة وجود إخطار يبني اإلدعاء  واألسس التي سيتند إاليها.
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كما منحت هذه اإلتفاقية احلق كل دولة طرف أن تسمي أربعة محكمني يكون كل منهم ذا خبرة يف الشؤون البحرية  
ويتمتعوا بأوسع شهرة يف اإلنصاف  والكفاءة والنزاهة، كما نصت على أن يضع األمني العام لألمم املتحدة قائمة 

محكمني يحتفظ بها. 

جاءت املادة)3( من اإلتفاقية على تشكيل محكمة التحكيم  والتي تتألف من خمسة أعضاء ويحق كل طرف 
يف النزاع أن يعني محكم، فمنح احلق للطرف االول الذي يقيم الدعوى عضوا  واحد يفضل اختياره من القائمة 
املنصوص عليها يف املادة)2( من اإلتفاقية كما يحق للطرف اآلخر يف النزاع خالل 30 يوم من تاريخ إستالم اإلخطار 
املنصوص عليه يف املادة)1( ، ويعني االعضاء الثالثة اآلخرون بالإلتفاق بني الطرفني  ويفضل أن يتم إختيارهم من 

القائمة  وأن يكونو من مواطني دولة ثالثة ما لم يتم الطرفان على غير ذلك. 

 وفيما يتعلق باإلجراءات املتبعة مبحكمة التحكيم نصت املادة)5( من اإلتقاقية على« تضع محكمة التحكيم ، ما 
لم يتفق أطراف النزاع على غير ذلك، قواعد إجراءاتها على وجه يكفل لكل طرف الفرصة لإلدالء بأقواله وعرض 

قضيته.

كما تتخذ قرارات محكمة التحكيم بأغلبية أصوات أعضاءها ويقتصر حكم محكمة التحكيم على مضمون املسألة 
محل النزاع، ويبني األسباب التي بني عليها. ويجب أن يتضمن أسماء االعضاء الذين إشتركوا يف إصدار احلكم  
املذكور ويكون احلكم قطعيا  أو يخالف به احلكم  ينفرد به  رأيا  وتاريخه  وألي عضو يف احملكمة أن يرفق باحلكم 
غير قابل لإلستئناف ، ما لم تكن األطراف قد إتفقت مسبقا على إجراء إستئنايف، وعلى أطراف النزاع أن تتمثل 

للحكم. 
 

 محكمة حتكيم خاصة، مشكلة وفقا للمرفق الثامن لفئة أو اكثر من فئات املنازعات احملددة فيه.ب. 
 وضع املرفق الثامن من اإلتفاقية مجموعة من اإلجراءات اخلاصة بالتحكيم اخلاص،  والذي يتعلق مبواضيع محددة 
مت النص عليه يف املادة)1( من املرفق حيث نصت على« رهنا مبراعاة اجلزء اخلامس عشر، يجوز ألي طرف يف نزاع 
يتعلق بتفسير أو تطبيق مواد هذه اإلتفاقية التي تتناول مصائد السمك، حماية البيئة  واحلفاظ عليها، البحث 
العلمي ، املالحة، مبا يف ذلك التلوث من السفن  وعن طريق اإلغراق أن يخضع النزاع إلجراءات التحكيم اخلاص 
ويكون  النزاع   األخرى يف  الألطراف  أو  األخير  الطرف  الى  يوجهه  كتابي  بإخطار  املرفق  هذا  عليه يف  املنصوص 

اإلخطار مصحوبا ببيان اإلدعاء وباألسس التي يستند اليها«. 

 وما مييز هذا احملكمة بأنها تضمن مجموعة من اخلبراء املختصني باملواضيع املنصوص عليها يف املادة)1( من املرفق  
ويتولى إعداد قائمة اخلبراء منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة  يف ميدان مصائد األسماك  وبرنامج األمم املتحدة 
للبيئة  يف ميدان حماية البيئة البحرية واللجنة األوقيانوغرافية يف ميدان حماية البحث العلمي  واملنظمة الدولية 
للمالحة البحرية. وكما نصت املادة)3(  من املرفق الثامن على تشكيل محكمة التحكيم اخلاص  واملادة)4( على 
تطبيق أحكام املواد )4-12( من املرفق السابع على هذه احملكمة مع مراعاة ما يقتضيه إختالف احلال على دعوى 

التحكيم اخلاص  وفقا لهذا املرفق.

كما منحت اإلتفاقية يف املادة)5( حق الدول األطراف يف النزاع أن تطلب من محكمة التحكيم أن جتري حتقيقا  وان 
تثبت الوقائع املسببة للنزاع. 
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وعليه، جند بأن الدول تتجه الى التحكيم  وال سيما  وفقا للمرفق السابع لسهولة اإلجراءات املتبعة ومنح مساحة 
القرارات كما أن املجكمة  الدائمة  أوسع لوضع اإلجراءات املناسبة لسير محكمة التحكيم  ولسرعته يف إصدار 
للتحكيم متتلك  خبرة فريدة يف مواجهة العديد من املسائل اإلجرائية واملوضوعية والتنظيمية التي تطرأ خالل هذه 
النوعية من التحكيمات. هذه اخلبرة هي نتيجة لعمل احملكمة يف هذا املجال وإدارتها جلميع التحكيمات املقامة وفقًا 

للملحق رقم ٧ من معاهدة قانون البحار فيما عدا حتكيم واحد. 

اخلامتة
نخلص القول الى ان تسوية املنازعات البحرية من املواضيع املهمة والتي ال غنى عنها حلل املنازعات البحرية،  لذلك 
فقد مت تطوير كافة أشكال طرق تسوية املنازعات البحرية من أجل دفع عجلة التجارة البحرية الدولية، وقد جاءت 
املعاهدات واإلتفاقيات الدولية موحدة لكثير من القواعد البحرية بني الدول املختلفة يف املجاالت البحرية، وكون 
البحري ليس باعتبارها قوانني وطنية بل باعتبارها تشريعات  النزاع  العالقة بني أطراف  أن هذه االتفاقيات تنظم 
دولية  ومصدر من مصادر القانون البحري، والتي جاءت بوضع القواعد األساسية لتسوية املنازعات البحرية الدولية، 
كاتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار والتي تعد من اهم االتفاقيات الدولية التي عاجلت موضوع النزاعات البحرية 

وتسويتها.

ومن خالل هذه الدراسة مت التوصل الى النتائج اآلتية:
· تعد التجارة البحرية ركيزة التجارة الدولية  وعصب حركة تداول االموال  والثروات بني مختلف دول العالم مما 	

إستدعى كافة الدول للبحث عن أفضل الطرق لتسوية املنازعات البحرية الدولية.
· غير 	 إجراءات  تشمل  البحرية  املنازعات  لتسوية  مبتكر  نظام  البحار على  لقانون  املتحدة  األمم  اتفاقية  نصت 

إلزامية  وتدعو الدول الى مواصلة التفاوض  والوساطة والتوفيق والتحكيم لتسوية املنازعات، ويف حال كانت 
هذه السبل غير قادرة على تسوية النزاع  يتم اللجوء الى مجموعة من االجراءات القضائية  التي حددتها 

اتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار لتسوية املنازعات البحرية.
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التوصيات
وبناء على ما تقدم فإننا نوصي ما يلي:

نظرا ألهمية موضوع املنازعات البحرية  والية تسويتها  وال سيما املنازعات البحرية التي تكون الدول العربية طرفا 	·
فيها فإننا نوصي بالعمل على إعداد اتفاقية عربية موحدة لتسوية املنازعات البحرية.

العمل على اعداد قانون استرشادي عربي موحد لتسوية املنازعات البحرية.	·
تكثيف اجلهود العربية وعقد العديد من املؤمترات حول موضوع تسوية املنازعات البحرية ألهميتها  ولتعلقها بتطوير 	·

التجارة الدولية  ودعم االقتصاد القومي العربي،  وذلك اليجاد احللول املالئمة لتسوية املنازعات البحرية.
الدولية 	· البحرية وموائمتها مع االتفاقيات  املنازعات  تناولت موضوع  التي  العربية  القوانني  العمل على مراجعة 

املتعلقة بذات املوضوع. 

 




