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املنطقة الدولية لقيعان البحار
يف ضوء اتفاقية 2891
لقانون البحار

أ.م.د .عدنان عباس موسى النقيب

(*)

(*) أستاذ مساعد ورئيس قسم القانون الدويل – كلية القانون جامعة بغداد حاليا .حصل على شهادة الدكتوراه يف
احلقوق – القانون الدويل من جامعة عني مشس ( ج.م.ع ) عام  8811وله شهادة عليا من نفس اجلامعة ختصص
اللغة العربية .نشر بضعة حبوث كما أشرف على عدد من الرسائل اجلامعية.
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الخــالصــة
لقد متت دراسة املنطقة الدولية من خالل تعريفها بأهنا تكون يف قيعان البحار واحمليطات وخارج
الوالية اإلقليمية للدول.
ولقد مرت هذه املنطقة مبرحلة طويلة إلنشائها بغية استثمار قيعان البحار واحمليطات لصاحل
اإلنسانية مجعاء ووصفت الضوابط واملبادئ اخلاصة باستغالل هذه املنطقة وقد ارتؤي أن تشكل هيئة من
قبل األمم املتحدة لإلشراف على إدارة هذه املنطقة واستثمارها مسيت (بالسلطة الدولية) لصاحل اإلنسانية
مجعاء واالستفادة من الثروات الطبيعية واملوارد احلية وغري احلية لرفع مستوى معيشة يف مجيع أحناء العامل
وخاصة يف الدول الفقرية اليت ال متتلك موارد تؤهلها ملواكبة التقدم العلمي والفين والتكنولوجي يف مجيع
ميادين احلياة.

أهمية الدراسة والهدف منها:
تكمن أمهية هذا املوضوع يف ما تشكله املياه من مساحة تقدر بأكثر من ثلثي مساحة الكرة
األرضية تشكل البحار واحمليطات وعلى وجه اخلصوص املنطقة الدولية القسم األكرب منها فضال عما
تتمتع به هذه املنطقة من أمهية اقتصادية بسبب ما حتتوي عليه من كميات كبرية من الثروات املعدنية
والبرتولية إىل جانب موقعها اإلسرتاتيجي يف القيام بالكثري من النشاطات العسكرية مبا فيها األنشطة
النووية وما يسبب ذلك من خالفات سياسية األمر الذي يتطلب إجياد نظام قانوين الستغالل املنطقة
واألشراف عليها تشارك فيه الدول مجيعا.
وهلذا كانت هذه املسألة الدافع احلاسم لعقد مؤمتر األمم املتحدة الثالث لقانون البحار الذي
نتج عنه توقيع اتفاقية  8811وكانت أكثر املوضوعات اليت أثارت اجلدل واخلالف بني املشاركني يف
املؤمتر ،كما أن اللجنة األوىل للمؤمتر كرست جل أعماهلا إىل هذا املوضوع وذلك بسبب أبعاده
االقتصادية والسياسية والعسكرية فضال عن أهنا كانت من أعقد املشكالت اليت واجهها وما زال
يواجهها قانون البحار .ومن املوضوعات اليت ال تزال تفرعاهتا على طاولة البحث واملفاوضات وحمال
للمناقشة وموضع خالف حاد بني الدول
وهلذا السبب قررت القيام هبذه الدراسة...
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المـقدمـة
تعترب منطقة السلطة الدولية تراثا مشرتكا لإلنسانية أن يواكب ذلك أنشاء سلطة دولية تكون
هي األمينة على هذا الرتاث واحلارسة آلمال البشرية فيه.
وقيام هذه السلطة يعترب عالمة بارزة على درب التطور اخلالق الذي يشكل قانون األمم ،وأن
تأسيس هذه السلطة يعين أن الدول النامية سوف ال تعتمد على ُمنح تُقدم هلا أو عطايا ُُين عليها هبا
وإمنا تعتمد على حصتها املخصصة من حقها يف الرتاث املشرتك ،فاملساعدة اليت تقدم لتلك الدول
سوف ال تقوم على التزام أديب يقع على عاتق الدول املعنية وإمنا تستند إىل التزام مجاعي حبق الدول
املذكورة يف عائد املنطقة املشرتكة.
ويف ظل التقدم العلمي والفين اهلائل الذي تعرفه األزمنة املعاصرة باتت قيعان البحار واحمليطات
فيما وراء حدود الوالية اإلقليمية جماال لتنافس بني القوى االقتصادية الرئيسة يف العامل واليت متلك اخلربة
واإلمكانيات ما يتيح هلا استكشافه واستغالل تلك الثروات خاصة بعد أن أثبتت االكتشافات العلمية
احلديثة ضخامة تلك الثروات وأمهيتها .وقد أشار هذا الوضع اجلديد اهتمام الدول احلديثة االستقالل
ودول العامل الثالث بوجه عام ،تلك الدول اليت ال متلك بسبب أوضاعها االقتصادية من اإلمكانيات ما
يتيح هلا املشاركة يف ذلك السباق الدائر الستغالل تلك الثروات.
ومن هنا ارتفعت األصوات منادية بوجوب العمل على مشاركة الدول الفقرية والغنية على حد
سواء يف اقتسام تلك الثروات بوصفها تراثا مشرتكا لإلنسانية وقد برزت خالل اجلهود املعاصرة لتطوير
قانون البحار الدويل فكرة جديدة تدعو إىل وجوب العمل على أنشاء جهاز دويل يعمل على اإلشراف
على استغالل ثروات قيعان البحار واحمليطات فيما وراء حدود الوالية اإلقليمية ،سواء بالقيام بذلك
االستغالل مباشرة أو عن طريق إصدار الرتاخيص الالزمة لذلك للشركات واهليئات أو بالدخول معها يف
مشروعات مشرتكة.
وبناء على ما تقدم سنقسم هذا البحث إىل ثالثة مباحث-:
املبحث األول -:مفهوم السلطة الدولية لقيعان البحار.
املبحث الثاين -:وظائف السلطة الدولية والقيود الواردة على ممارسة السلطة لوظائفها.
املبحث الثالث -:املركز القانوين للسلطة الدولية لقيعان البحار.
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المبحث األول
مفهوم السلطة الدولية لقيعان البحار
إن املياه ممثلة بصورة رئيسة بالبحار واحمليطات تشكل ما يقارب ثالث أرباع سطح الكرة
األرضية ،و أن املنطقة الدولية تشكل القسم األكرب من هذه املساحة وأهنا حتتوي على ثروات هائلة من
املوارد خاصة املعدنية منها فضال عن األمهية اليت تتمتع هبا يف اجملاالت املختلفة.
ونتيجة لذلك ازداد اهتمام العامل هبذه املنطقة بعد أن أدرك أن اليابسة أصبحت عاجزة عن
الوفاء مبتطلبات البشرية واحتياجاهتا بسبب التزايد الكبري يف عدد السكان ويف ازدياد حاجاهتم املستمرة.
وسنقوم بتقسيم هذا المبحث إلى ثالث مطالب-:
المطلب األول -:تعريف املنطقة الدولية لقيعان البحار.
المطلب الثاني -:األصول التارخيية لفكرة أنشاء املنطقة الدولية.
المطلب الثالث -:مبادئ السلطة الدولية لقيعان البحار.

المطلب األول
تعريف المنطقة الدولية لقيعان البحار.
إن قاع البحار واحمليطات الواقعة خارج حدود الوالية اإلقليمية للدول الساحلية ومجيع املوارد
املعدنية املوجودة على قاع البحر أو حتته واليت أصبحت تعرف باسم (املنطقة الدولية) تعترب تراثا مشرتكا
لإلنسانية.
وقد بينت اتفاقية قانون البحار لعام  8811املبادئ اليت حتكم املنطقة ونظام استثمار ثروات
قيعان البحار عن طريق السلطة الدولية اليت تكون مجيع الدول أعضاء فيها( ،)8حيث تتوىل تنظيم طرق
وصول الدول واملؤسسات إىل قيعان البحار(.)1
( )8أنظر -:املادة  851من اتفاقية قانون البحار.
( )1أنظر -:د .عصام عبد الرزاق العطية ،القانون الدويل العام ،طبعة منقحة ،مكتبة السنهوري ،بغداد ،1008
ص.575
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السلطة الدولية لقاع البحار -:منظمة دولية حبرية تعمل على استغالل قاع املنطقة و(قاع البحار) ،يف
أعايل البحار وتتكون هذه املنظمة من الدول األعضاء يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار عام
 8811ومل يطلق على هذه اهليئة باملنظمة الدولية  The international organizerكما هو
احلال بالنسبة للهيئات الدولية األخرى وإمنا أطلق عليها بالسلطة الدولية The international
 Authorityوهذا املصطلح يستعمل ألول مرة يف القانون الدويل ويبدو أن هذه التسمية تعود إىل
بعض اإلحصائيات اليت تتمتع هبا املنظمة على الدول األعضاء ،وقد انتقل هذا املصطلح لبعض الدول
فتم تشكيل سلطات دولية مبوجب قوانني داخلية تتوىل تنظيم موضوعات البحار أطلق عليها (بالسلطة
البحرية) ومقر السلطة الدولية لقاع البحار يف (جامايكا)(.)5
كما أن السلطة الدولية لقيعان البحار واحمليطات هي اجلهاز التنظيمي إلدارة واستثمار ثروات
هذه املنطقة اليت تقع خارج حدود الوالية الوطنية للدول بواسطة أجهزة متعددة اتفق عليها وعلى
اختص اصاهتا يف املؤمتر الثالث لقانون البحار ويف اتفاق نيويورك الذي أقرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة
يف  11متوز .)1(8881

المطلب الثاني
األصول التاريخية لفكرة إنشاء المنطقة الدولية

إن فكرة إدارة قاع البحار واحمليطات واستغالل ثرواهتا عن طريق منظمة دولية كغريها من
األفكار اجلديدة جتد أساسها يف بعض املقرتحات اليت طرحها علماء ومتخصصون أو معاهد خاصة
ومجعيات علمية ،وقد كان للجهود واخلدمات اليت قام هبا هؤالء املفكرون وتلك اجلمعيات األثر الكبري
يف تطور هذا املوضوع ،وأنارت الطريق أمام وفود الدول يف األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى
إلجياد نظام قانوين عاملي شامل إلدارة البحار واحمليطات خاصة يف ما يتعلق باملنطقة الدولية.
إن األفكار اليت عرب عنها السفري املالطي مل تكن حديثة العهد بل تستمد جذورها من اجتاه
فقهي أصبح يعرب عن نفسه بشكل متزايد منذ هناية القرن التاسع عشر أو بداية القرن العشرين ،فقد
اعرتف معهد القانون الدويل بضرورة وجود رقابة دولية على مجيع عمليات استغالل البحار وأنشئت عام
 8811جلنة لدراسة فكرة إنشاء مكتب دويل للبحار الذي اقرتح األستاذ (جيدل) خبصوصه أن يكون
( )5أنظر -:د .سهيل حسني الفتالوي ،القانون الدويل للبحار ،ط ،8دار الثقافة للنشر والتوزيع ،األردن،1008 ،
ص.111
( )1أنظر -:د .حممد احلاج محود ،القانون الدويل للبحار ،ط ،1دار الثقافة للنشر والتوزيع ،األردن ،1088 ،ص.558
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نشاط هذا املكتب يشمل كافة املشكالت املتعلقة بالبحار وعاد املعهد ذاته يف دورته اليت عقدت يف
باريس سنة  8851ليؤكد إنشاء هذا املكتب.
ويف عام  8851أوضح األستاذ (دي البراديل) أنه البد من أن تكون البحار حمل تنظيم عاملي
وأن توضع حتت إدارة اجلميع ألهنا ختص اجلميع ،وال يكون ذلك إال بإنشاء منظمة تظم أمم األرض
مجيعها البحرية منها وغري البحرية حبيث يكون لكل منها حقوق متساوية يف ثروات البحار املعدة

لإلنسانية اليت جيب أن ال تتعرض لإلتالف والتبديد(.)5
وعاد الفقيه نفسه يف عام  8818ليؤكد يف خطاب ألقاه أمام الفرع الفرنسي جلمعية القانون
الدويل ،أن مجيع االمتدادات البحرية لليابسة الواقعة خارج حدود املياه اإلقليمية جيب أن ينظر إليها على
أهنا مال مشرتك ومن مث فان الدول فرادى ال ُيكن أن يكون هلا احلق يف ممارسة الرقابة واالختصاص على
هذه املنظمة واستغالل ثرواهتا .وقد دافع (دي البراديل) ،بقوة عن رأيه هذا يف مؤمتر اجلمعية يف
كوبنهاكن سنة ( )8850حيث أقرتح أن توكل إىل منظمة األمم املتحدة عملية استكشاف ثروات
املناطق البحرية واستغالهلا وتوزيعها ،وكذلك تأييده يف مؤمتر جنيف فكرة أنشاء وكالة دولية بصفتها هيئة
استشارية ملساعدة احلكومات عل تبين قرارات متفقه متاما مع قانون البحار(.)1
ويف سنة  8855وقبل أن يوجد متييز قانوين حمدد بني اجلرف القاري وقاع البحار خارج حدود
ذلك اجلرف اقرتح األستاذ (جورج سل) أنشاء منظمة دولية داخل أطار األمم املتحدة تعمل كسلطة
دولية إلدارة املنطقة وهلا اختصاص منح إجازات االستثمار للدول وباقي االستغالالت األخرى للبحار

بدال من سلطات الدولة اإلقليمية( ،)7ويف عام  8851بدأت جلنتان أمريكيتان بارزتان( ،)1يف الدفاع عن
فكرة تدويل قاع البحار واحمليطات ،فقد أوصت اللجنة األوىل بوجوب إنشاء وكالة دولية تابعة لألمم
املتحدة إلدارة الثروات البحرية على إهنا ملكية مشرتكة للجماعة الدولية ،أما اللجنة الثانية فقد أكدت
ملكية األمم املتحدة واجملتمع الدويل لقاع البحر وما حتته يف املناطق الواقعة خارج حدود اجلرف القاري
( )5أنظر -:د .يوسف حممد عطاوي ،االستغالل السلمي لقيعان البحار واحمليطات الدولية خارج حدود الوالية
اإلقليمية ،رسالة دكتوراه ،كلية احلقوق ،جامعة القاهرة ،8871 ،هامش رقم  ،8ص .881
( )1أنظر :د .يوسف حممد عطاوي ،مرجع سابق ،ص -850وما بعدها.
( )7أنظر :د .سعد عبد الكرمي العطار ،النظام القانوين الستكشاف واستثمار قيعان البحار واحمليطات وباطنها الواقعة
خارج حدود الوالية الوطنية ،رسالة ماجستري ،كلية القانون والسياسة ،جامعة بغداد ،8877 ،ص .815
( )1أ -جلنة مراقبة الثروات البحرية وتنميتها الدولية يف البيت األبيض.
ب -جلنة دراسة تنظيم السالم العاملي.
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وعدم السماح ألية دولة مبد واليتها على هذه املناطق وعليه جيب أن تديرها وكالة خاصة تنشأ هلذا
الغرض يطلق عليها وكالة األمم املتحدة للثروات البحرية U.N. Marine Resources
 Agencyكما اقرتحت يف مؤمتر البرتول والبحار الذي عقد يف مونت كارلو سنة  8851فكرة أنشاء
وكالة دولية مبوجب معاهدة دولية تعمل لصاحل اجملتمع الدويل خبصوص استكشاف الثروات املوجودة يف
البحار واحمليطات واستثمارها(.)80(،)8
أما موقف الفقه الدويل فقد كان أمجاع دويل سواء داخل األمم املتحدة أو خارجها بأن االقرتاح
املالطي ُيثل التأريخ احلقيقي مليالد فكرة املنطقة الدولية ،ذلك االقرتاح الذي احدث ضجة كبرية يف
األوساط الدولية وأثار اهتمام العامل مبنطقة قاع البحار الدولية ،مما جعل الدول والفقهاء يتسابقون يف
طرح األفكار واملقرتحات بشأن النظام القانوين الستكشاف املنطقة واستثمارها والبحث يف كيفية أنشاء

جهاز دويل ينظم ذلك(.)88

وتتمثل أهم هذه املشاريع واالقرتاحات يف ما يأيت-:
- 8مشروع (النائب كلربن بل  )Senator C. Pellقدم النائب األمريكي (بل) مشروع قرار
إىل الكونغرس األمريكي عام  8818يقضي بأن استغالل قاع البحر وما حتته إىل عمق ()100
م يكون مفتوحا للدول مجيعا على أن خيضع هذا االستغالل للقواعد واألحكام اليت تفرضها
السلطة الدولية اليت تقوم كذلك بإصدار تراخيص االستكشاف عليها يف الفقرة ( )5من املادة
( )17من امليثاق ،وكذلك جيب أنشاء حارس حبري ( )sea guardيكون حتت رعاية جملس
األمن لضمان تنفيذ القواعد واألحكام اليت تأمر هبا السلطة الدولية ،كما يقرتح املشروع أنشاء
جهاز حتكيمي وقانون حلسم املنازعات الناشئة عن استثمار املنطقة فضال عن الوظائف
األخرى اليت تقوم هبا املنظمة املقرتحة.
- 1املشروع الذي قدمه (هيث  )G. Haightو (ليالن  )J. Laylanو (يونج R.
 )Youngوهم رجال قانون أمريكيون قاموا بتقدمي مشروعهم إىل جلنة التنقيب يف قاع البحر
التابعة جلمعية القانون الدويل يف آب  8878وُيثل هذا املشروع نظاما قانونيا مؤقتا للمنظمة إىل

( )8أنظر :د .سعد عبد الكرمي العطار ،مرجع سابق ،ص 811وما بعدها.
( )80أنظر :د .سعد عبد الكرمي العطار ،مرجع سابق ،ص .855
( )88أنظر :د .سعد عبد الكرمي العطار ،مرجع سابق ،ص 185وما بعدها.
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حني الوصول إىل نظام قانوين دائم هلا ،وقد ورد يف املشروع فكرة أنشاء سلطة لالستثمار حتول
صالحية فتح األجازات اخلاصة باستكشاف املنطقة واستثمارها.
- 5مشروع (اليزبيث  )E.M.Borgeseقدمت (بورجيز) مشروعها إىل مؤمتر ( Peacemin
 )Maribuseالذي عقد يف مالطا سنة  8871الذي أكدت فيه أن قاع البحار وما حتتها
خارج حدود الوالية اإلقليمية للدول الساحلية تراث مشرتك للبشرية ال ُيكن االستيالء عليه
وحيازته وفرض السيادة عليه ،كما يؤكد املشروع أنشاء نظام دويل حيكم مجيع النشاطات اجلارية
يف هذه املنطقة ،وُيكن أن تكون هناك وكالة تنظيمية هلا سلطة إصدار ترخيصات استكشاف
املنطقة واستثمارها ،وتكون العضوية يف هذه الوكالة مفتوحة للدول مجيعا.
- 1مشروع (كرستوفر بنتو  )K. Pintoوقدم األستاذ بنتو ممثل سرييالنكا ومقرر جلنة قانون
البحار يف اللجنة االستشارية األفرو أسيوية مشروعه يف الدورة الثالثة عشر للجنة اليت عقدت يف
الغوس بنيجرييا يف عام  8871اقرتح فيه جعل املنطقة وثرواهتا تراثا مشرتكا لإلنسانية ال ُيكن
ملكيتها واالستيالء عليها وتكون مفتوحة للدول مجيعا بدون متييز ولألغراض السلمية فقط
والعمل على إنشاء سلطة دولية تقوم بعمليات االستكشاف واالستثمار يف املنطقة بصورة
مباشرة كما تقوم مبنح أجازات االستكشاف واالستثمار لألطراف املتعاقدة األخرى وحتديد
الرسوم والضرائب اليت جيب أن يدفعها املستثمرون وكل ما يتعلق بالعقد كتحديد مدته واملنطقة
حمل العقد..اخل.
كما أن فكرة أنشاء السلطة الدولية اجلديدة لقاع البحر خارج حدود الوالية اإلقليمية من
األفكار اجلديدة اليت طالبت هبا بعض الدول الستغالل واستكشاف الثروات العظيمة اليت ختتزهنا تلك
ال قيعان ،وقد دارت مناقشات واسعة يف أروقة األمم املتحدة وقدمت مقرتحات متعددة للجهاز الدويل
اجلديد ويف الدورة ( )11للجمعية العامة لألمم املتحدة مت أنشاء اللجنة اخلاصة لدراسة االستخدامات
السلمية لقاع البحار واحمليطات خارج حدود الوالية اإلقليمية اليت كلفت بدراسة جوانب هذا املشروع
واستمرت هذه املناقشات خالل دورات اجلمعية العامة لألمم املتحدة اليت ُيكن أن خنلص فيها إىل أن
هناك اجتاها عاما بل اتفاقا إلنشاء ذلك اجلهاز الدويل الذي حيكم استكشاف واستغالل قاع البحر وما
حتته وحينما طرحت فكرة أنشاء اجلهاز الدويل املذكور ،يف املؤمتر الثالث لقانون البحار يف اللجنة األوىل،
عرضت ثالث أنظمة مقرتحه كلها هتدف إىل أنشاء اجلهاز الدويل ،فيذهب اجتاه إىل أن اجلهاز جيب أن
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يكون ذا صفة أدارية يشرف على إصدار الرخص الستثمار قاع البحار واحمليطات ووضع قواعد عامة
تؤمن االستثمار األمني املنتظم.
أما االجتاه األخر فريى أن اجلهاز جيب أن تكون لديه سلطات أوسع ال تقتصر على منح
الرخص بل القيام بنفسه باستكشاف واستغالل قاع البحار واحمليطات بإمكانياته العادية والتقنية .أما
االجتاه الثالث فيذهب إىل أن اجلهاز الدويل جيب أن حيتكر استكشاف واستغالل قاع البحار
واحمليطات .وأخريا مت أنشاء اجلهاز املذكور يف الفرع اخلاص من اجلزء احلادي عشر من االتفاقية (املواد
.)81()815-851

المطلب الثالث
مبادئ السلطة الدولية لقيعان البحار
يف  87كانون األول عام  8870أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة القرار رقم 1718
باملوافقة عل ى إعالن املبادئ اليت أقرهتا األسرة الدولية حول قاع البحار واحمليطات فيما وراء حدود الوالية
الوطنية.
ونتيجة للمفاوضات واملناقشات اليت جرت خالل انعقاد دورات املؤمتر الثالث لقانون البحار
تبلورت هذه املبادئ وظهرت يف اجلزء احلادي عشر من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 8811
وخاصة الفرعني الثاين والثالث (املواد  .)855 -851ومن أهم املبادئ اليت حتكم املنطقة الدولية هي-:
- 1التراث المشترك لإلنسانية-:

جاء يف البند األول من إعالن املبادئ أن قاع البحار واحمليطات وباطن أراضيها وما حتتها خارج

حدود الوالية الوطنية ،وكذا موارد هذه املنطقة تراث مشرتك لإلنسانية كما جاء يف املادة ( )851من
اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام ( 8811على أن املنطقة ومواردها تراث مشرتك لإلنسانية)
ماذا يعين الرتاث املشرتك لإلنسانية؟.
الرتاث املشرتك لإلنسانية تعبري جديد يف القانون الدويل وافقت عليه أغلبية الدول عند
التصويت يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف إعالن املبادئ وكذلك عند التوقيع على البيان اخلتامي

( )81أنظر :د .جابر إبراهيم الراوي ،القانون الدويل للبحار (وفقا لالتفاقية قانون البحار لعام  8811مع دراسة عن
اخلليج العريب) ،جامعة بغداد ،8818 ،ص.118
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للمؤمتر الثالث لقانون البحار كما اعتمدته اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار وأخذت به كل
الدراسات والوثائق والنظريات القانونية اليت تعاجل املنطقة الدولية.
وحينما أعلن السفري (باردو) أمام اجلمعية العمومية يف خطابه الشهري بأن قاع البحار
واحمليطات وباطن األرض وما فيها من موارد تراث مشرتك لإلنسانية قُوبل هذا املبدأ حبماس شديد من
معظم الدول وخصوصا النامية منها اليت رأت يف هذا املبدأ فرصه لنظام عاملي اقتصادي جديد وتوزيع
عادل للثروة وخلق جمتمع عاملي عادل وبظهور هذا املبدأ تنحت جانبا النظريات القدُية اليت كانت تعترب
قاع البحار واحمليطات إما مال مباح أو مال مشرتك وحل حملها املفهوم اجلديد هلذه املنطقة وقد وافقت
جلنه االستخدام السلمي لقيعان البحار على هذا املبدأ وأوصت به إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة اليت
أعلنت قرارها رقم (.)81()85()1718
- 2عدم إدعاء السيادة أو ممارستها على أي جزء من المنطقة-:

من أهم املبادئ اليت تضمنها اإلعالن الصادر عن اجلمعية العمومية يف قرارها رقم ()1718
هو عدم خضوع املنطقة إىل التملك بوضع اليد بأية وسيلة من الوسائل من قبل دول أو أشخاص

طبيعيني كانوا أو اعتباريني ،وال جيوز ألية دولة أو شخص ما طبيعيا كان أو اعتباريا إدعاء أو ممارسة أو
اكتساب حقوق خبصوص املنطقة أو مواردها مبا ال يتفق والنظام الدويل املزمع إنشاؤه ومبادئ هذا
اإلعالن ويأيت هذا املبدأ منطقيا بعد اعتبار املنطقة ومواردها تراث مشرتك لإلنسانية ،إذا بعد أن
أصبحت املنطقة تراثا مشرتكا لإلنسانية فأنه من الطبيعي انتقاء السيادة الوطنية على أي جزء من املنطقة
أو على مواردها.
- 3استخدام المنطقة لألغراض السلمية دون غيرها-:

أول أشارة وردت إىل االستخدام السلمي لقيعان البحار واحمليطات وردت يف قرار اجلمعية

العامة رقم (( )1117د ،)15-عند أنشاء جلنة االستخدام السلمي لقيعان البحار واحمليطات فيما وراء
الوالية الوطنية ،كما تضمنت إعالن املبادئ الصادرة من اجلمعية العامة يف قرارها رقم( )1718على
عدة أحكام كلها تشري إىل االستخدام السلمي لقيعان البحار واحمليطات إذ ورد يف البند اخلامس من
( )85أنظر :قرار اجلمعية العامة املرقم  15/1115تشرين األول  8870اخلاص بإعالن مبادئ القانون الدويل املتعلق
بالعالقات الودية الوثيقة .1/1081
( )81أنظر :مبدأ الرتاث املشرتك لإلنسانية (البند  ،)81د .إبراهيم حممد الدغمة ،أحكام القانون الدويل (لقاع البحار
واحمليطات وباطن أراضيها خارج حدود الوالية الوطنية) ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،8817 ،ص.805
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هذا اإلعالن ( جيب أن تكون املنطقة مفتوحة لالستغالل فقط لألغراض السلمية من قبل مجيع الدول
سواء كانت ساحلية أو مغلقة بدون متييز)(.)85
- 4أفضلية الدول النامية على الدول المتقدمة في االستفادة من موارد المنطقة-:

أن اهلد ف األساسي إلعالن املبادئ الصادر من اجلمعية العامة لألمم املتحدة وما تال ذلك يف
عقد املؤمتر الثالث لقانون البحار ،هو استغالل موارد املنطقة لصاحل البشرية عامة وخصوصا البلدان
النامية منها ،إذ أن استغالل املنطقة سيكون له تأثري مباشر أو غري مباشر على األوضاع واألنشطة
الدولية االقتصادية والصناعية ،ليس يف الدولة املتقدمة فقط وإمنا أيضا يف البلدان النامية ،وسوف تتأثر
البلدان النامية مبا سيعود عليها من منافع من وراء إسناد مهمة االستكشاف واالستغالل إىل جهاز دويل
عام يوكل إليه هذه املهمة والعمل على كف يد الدول الصناعية املتقدمة من استغالل املنطقة ملصلحتها،
وترى البلدان النامية أن استغالل املنطقة بواسطة جهاز دويل يبشر بقيام نظام اقتصادي عاملي جديد
يعمل على تقريب الفجوة بني بلدان الشمال وبلدان اجلنوب ويرفع مستوى الدخل يف البلدان(،)81
النامية فضال عن ذلك أن البلدان النامية املنتجة ملواد اخلام املنتظر استخراجها من املنطقة سوف يتأثر
تأثرا كبريا قد يؤدي إىل ضعف مركزها االقتصادي ،هلذا السبب وغريه أحرصت اجلمعية العامة لألمم
املتحدة عند إصدار إعالن املبادئ يف قرارها ( )1718أن تبني بوضوح أن من أهم املبادئ هو أفضلية
البلدان النامية على الدول املتقدمة يف االستفادة من موارد املنطقة.

- 5حقوق الدول الساحلية ومصالحها المشروعة-:
أن اتفاقية قانون البحار وضعت نظاما قانونيا خاصا الستغالل املنطقة الدولية الذي يؤثر يف
حقوق الدول الساحلية عند ممارستها الختصاصاهتا على اجلرف القاري واملنطقة االقتصادية ،هلذا
حرصت اجلمعية العامة لألمم املتحدة عند إصدار إعالن املبادئ اخلاص باملنطقة الدولية أن تقرر من
ضمن هذه املبادئ على أن ال يؤثر استغالل املنطقة الدولية يف حقوق الدول الساحلية وال سيما أنه قد
حيدث أحيانا أن تكون منابع الثروة املعدنية ممتد عرب احلدود الفاصلة بني منطقة ختضع لسيادة الدول
الساحلية واملنطقة الدولية ،كما إن الوصول إىل املنطقة الدولية سواء من قبل السلطة أو الدول أو
الكيانات األخرى عن طريق شواطئ الدول الساحلية ،وينص البند ( )81من إعالن املبادئ على الدول
عند ممارستها لنشاطها يف املنطقة أن تراعي مصاحل وحقوق الدول الساحلية وكذلك الدول األخرى اليت
( )85أنظر :د .إبراهيم حممد الدغمة ،مرجع سابق ،بند ( ،)15ص .71
( )81أنظر :د .سهيل حسني الفتالوي ،مرجع سابق ،ص 151وما بعدها.
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ُيكن أن تتأثر من ذلك النشاط مع استمرار التشاور مع الدول الساحلية املعنية من أجل حتسب
اإلخالل هبذه احلقوق.
- 6تنمية موارد المنطقة-:

حينما أثبت العلم وجود كميات هائلة من املعادن يف قاع البحار واحمليطات وباطن أراضيها
خارج حدود الوالية الوطنية ،وبعد أن أطلق السفري (باردو) أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة مبدأ أن

هذه املنطقة ومواردها تراث مشرتك لإلنسانية ،وبعد أن تبنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة هذا املبدأ يف
قرارها ( )1718ارتفعت األصوات يف البلدان النامية تطالب بإنشاء نظام دويل يطبق على هذه املنطقة
ومواردها ،ومن ضمن ذلك جهاز دويل مناسب كي تصبح نصوصه اليت جيب إنشاؤها مبقتضى معاهدة
دولية ذات طابع عاملي سارية املفعول ،ومتفق عليها وأن يكفل هذا النظام ضمن أشياء أخرى أمناء
منظم وإدارة معقولة للمنطقة ومواردها ومنها هتيئة الفرص الستغالل هذه املنطقة وضمان توزيع عادل
للفوائد العائدة من تلك املنطقة ،آخذين يف االعتبار بصفة خاصة مصاحل وحاجات الدول النامية سواء
كانت مغلقة أو ساحلية وبات التفكري يف هذه الوسائل واألساليب اليت تكفل تنمية موارد املنطقة

موضوعا من أكثر املوضوعات اليت حتظى باالهتمام العاملي(.)87

المبحث الثاني
وظائف السلطة الدولية لقيعان البحار والقيود الواردة على ممارسة السلطة لوظائفها
لقد نوقش املوضوع اخلاص هبيئات السلطة يف مؤمتر قانون البحار الثالث ،وظهر اجتاهان بشأن
تلك اهليئات ،االجتاه األول تبنته الدول النامية حيث قدمت ورقة عمل تضمنت اعتبار اجلمعية اهليئة
الرئيسة والسلطة العليا للسلطة الدولية ،حيث أعطتها أمهية أكرب من أمهية اجمللس ،وذهبت إىل اعتبار
اجمللس سلطة منفذة للسياسة العامة اليت تصدرها اجلمعية.
أما االجتاه الثاين فقد تب نته الواليات املتحدة األمريكية والدول الصناعية حيث أعطت اجمللس
أمهية أكرب من أمهية اجلمعية وجعله هيئة مستقلة عن اجلمعية حبيث ال تؤثر قراراهتا يف اجمللس بأي شكل
من األشكال ،وأخريا توصل املؤمتر إىل صياغة نص املادة الثامنة واخلمسني بعد املائة على هيئات السلطة
وهي اجلمعية واجمللس واألمانة بوصفها اهليئات الرئيسة للسلطة.
( )87أنظر :د .إبراهيم حممد الدغمة ،مرجع سابق ،ص  811وما بعدها.
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وبذلك سنتناول هذا املبحث يف مطلبني-:
المطلب األول -:هيئات ووظائف السلطة الدولية لقيعان البحار.
المطلب الثاني -:القيود الواردة على ممارسة السلطة لوظائفها.

المطلب األول
هيئات ووظائف السلطة الدولية لقيعان البحار

أوالا -:الجمعية سلطاتها ووظائفها-:

تعترب اجلمعية السلطة العليا وأهنا اهليئة الوحيدة هلا حيث تتألف من مجيع األعضاء وتكون
اهليئات الرئيسة األخرى مسؤولة أمام اجلمعية كما هو منصوص عليه يف هذه االتفاقية ،ويكون للجمعية
سلطة تقرير السياسات العامة بشأن أية مسألة أو أمر يقع ضمن اختصاص السلطة ،على وفق األحكام
ذات العالقة هبذه االتفاقية( ،)81ودورها يشبه دور اجلمعية العامة لألمم املتحدة على وفق الفصل الرابع
من امليثاق باعتبارها الفرع الرئيس من فروع األمم املتحدة مع بعض االختالفات.
وإىل جانب اختصاص اجلمعية هذا ،فقد حددت الفقرة الثامنة من املادة املذكورة سلطات

ووظائف اجلمعية وهي-:
أ  -انتخاب أعضاء اجمللس على وفق م 810من االتفاقية.
ب  -انتخاب األمني العام من بني املرشحني الذي يقرتحهم اجمللس.
ج  -القيام بانتخاب أعضاء جملس أدارة املؤسسة ومديرها العام بناء على توصية اجمللس.
د  -القيام بإنشاء اهليئات الفرعية اليت تعتربها الزمة ملمارسة وظائفها على وفق هذا اجلزء وتأخذ بعني
االعتبار ،عند تشكيل هذه اهليئات ،مبدأ التوزيع اجلغرايف العادل واملصاحل اخلاصة واحلاجة إىل أعضاء
أكفاء ومؤهلني يف األمور الفنية اليت تعاجلها هذه اهليئات.
ه  -تقدير مسامهات األعضاء يف امليزانية اإلدارية للسلطة على وفق جدول تقدير متفق عليه ،يوضع
على أساس اجلدول املستخدم للميزانية العادية لألمم املتحدة إىل أن يصبح للسلطة دخل كاف من
مصادر أخرى يغطي مصروفاهتا اإلدارية.
و  -اعتماد النظام املايل للسلطة بناء على توصية اجمللس.
( )81أنظر :الفقرة األوىل من املادة  810من االتفاقية.
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ز  -النظر يف ميزانية السلطة عندما يقدمها اجمللس وإقرارها ،وهذه املادة شبيهه بالفقرة ( )8من م ()87
من ميثاق األمم املتحدة.
ح -دراسة التقارير الدورية املقدمة من اجمللس ومن املؤسسة وكذلك التقارير اخلاصة املطلوبة من اجمللس
ومن أية هيئة أخرى من هيئات السلطة.
ط -البدء يف أجراء دراسات وإصدار توصيات لغرض تعزيز التعاون الدويل ،فيما يتعلق باألنشطة يف
املنطقة ،وتشجيع التطور التدرجيي للقانون الدويل وتدوينه املتعلق بذلك ،هذه الفقرة مأخوذة من الفقرة
الفرعية ( )8من الفقرة ( )8من م ( )85من ميثاق األمم املتحدة.
ي -اعتماد قواعد أنظمة وإجراءات من أجل التقاسم املنصف للفوائد املالية والفوائد االقتصادية
األخرى ،من املنطقة مع أخذ مصاحل الدول النامية باحلسبان وكذلك الشعوب اليت مل تنل استقالهلا
الكامل.
ك -النظر يف املشاكل ذا ت الطابع العام بصدد األنشطة يف املنطقة اليت تتعرض هلا الدول النامية بوجه
خاص أو اليت تتعرض هلا دول بسبب موقعها اجلغرايف ،مبا فيها البلدان غري الشاطئية والبلدان املتضررة
جغرافيا.
ل  -القيام بإنشاء نظام التعويض بناء على توصية اجمللس الصادرة بناء على مشورة من جلنة التخطيط
االقتصادي ،هذا النظام يتعلق بتعويض البلدان النامية اليت تتعرض حصيلة صادراهتا واقتصادها آلثار
ضارة نتيجة حلدوث اخنفاض يف سعر أحد املعادن ،أو يف حجم الصادرات من هذا املعدن ،بقدر ما

يكون هذا االخنفاض ناجتا عن األنشطة يف املنطقة(.)88
م  -تعليق عضوية أ حد األعضاء يف حالة خمالفة أية دولة طرف يف االتفاقية خمالفة جسيمة ومتكررة
ألحكام هذا اجلزء جيوز للجمعية أن توقف ممارسة تلك الدولة االمتيازات وحقوق العضوية بناء على
توصيته من اجمللس على وفق الفقرة األوىل من م ( )815من االتفاقية ،وهذه الفقرة شبيهه مب ( )1من
ميثاق األمم املتحدة واخلاصة بفصل العضو وهذا هو الفرق الوحيد فهنا فصل وهناك تعليق أو وقف
العضوية.
ن  -االعتماد النهائي للقواعد واألنظمة واإلجراءات والتعديالت اليت تدخل عليها ،واليت يعتمدها اجملل
مؤقتا(.)10

( )88أنظر :الفقرة ( )1من م ( )851من االتفاقية.
( )10أنظر :م ( )87من املرفق الثالث والفقرة (-1ن) من م ( )811من االتفاقية.
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ثاني ا -:المجلس سلطاته ووظائفه-:

اجمللس هو اهليئة التنفيذية للسلطة وله صالحية وضع السياسات احملددة اليت تشري مبوجبها بشأن
مسألة أوامر يقع ضمن اختصاص السلطة ،كل ذلك على وفق هذه االتفاقية والسياسات العامة اليت
نضعها السلطة( ،)18وكذلك له:
أ  -اإلشراف على تنفيذ أحكام اجلزء احلادي عشر من االتفاقية املتعلقة باملسائل واألمور اليت تقع ضمن
اختصاص السلطة ،وينسقه ويوجه نظر اجلمعية إىل حاالت عدم االمتثال.
ب  -يقرتح على اجلمعية قائمة مرشحني النتخاب األمني العام من بينهم.
ج -يزكي مرشحني لتقوم اجلمعية بانتخاب أعضاء جملس أدارة املؤسسة ومديره العام من بينهم.
د -ينشئ اهليئات الفرعية اليت يعتربها الزمة ملمارسة وظائفه على وفق اجلزء احلادي عشر من االتفاقية
على وفق متطلبات االقتصاد والكفاءة.
ه -يعتمد نظامه الداخلي وأسلوب اختيار رئيسه.
و -يدخل مع األمم املتحدة أو غريها من املنظمات الدولية يف اتفاقية ختضع ملوافقة اجلمعية ،نيابة عن
السلطة يف نطاق اختصاصها.
ز -يدرس تقارير املؤسسة وحييلها إىل اجلمعية مع توصياته.
ح -يقدم إىل اجلمعية تقارير سنوية وما تطلبه اجلمعية من تقارير خاصة.
ط -يصدر توجيهات إىل املؤسسة بشأن األنشطة اليت تقوم هبا بصورة مباشرة يف املنطقة.
ي ي-وافق على خطط العمل على وفق القواعد الواردة يف املرفق الثالث من مالحق االتفاقية.
ك ي-وافق على خطط العمل املقدمة من املؤسسة على وفق م ( )81من املرفق الرابع من مالحق
االتفاقية.
ل ُ-يارس رعاية األنشطة يف املنطقة.
م -يتخذ التدابري الالزمة بناء على توصية جملس التخطيط االقتصادي املناسب لتوفري محاية الدول النامية
من اآلثار الضارة باقتصادها أو حبصيلة صادراهتا النامجة عن اخنفاض يف سعر معدن متأثر أو يف
حجم الصادرات من ذلك املعدن بقدر ما يكون هذا االخنفاض ناجتا عن األنشطة يف املنطقة.
ن  -يقدم توصياته إىل اجلمعية على أساس املشورة اليت يتلقاها من جلنة التخطيط االقتصادي ،من أجل
أنشاء نظام للتعويض أو غري ذلك من التدابري املساعدة على التكيف االقتصادي.
( )18أنظر :الفقرة األوىل من م ( )811من االتفاقية.
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س -يوصي اجلمعية بقواعد وأنظمة وإجراءات بشأن االقتسام العادل للفوائد املالية وغريها من الفوائد
االقتصادية املستمدة من األنشطة يف املنطقة واملدفوعات واملسامهات املقدمة الستغالل اجلرف
القاري( ، )11مع األخذ بنظر االعتبار مصاحل واحتياجات الدول النامية والشعوب اليت مل تنل
االستقالل أو وضعا آخر من أوضاع احلكم الذايت.
ع -استعراض حتصيل مجيع املدفوعات اليت يتعني أن تدفعها السلطة أو تتسلمها بصدد العمليات اليت

جتري على وفق اجلزء احلادي عشر.
ف -أن يقوم اجمللس باالختيار من بني املتقدمني بطلبات للحصول على اذونات اإلنتاج عمال باملادة
( )7من املرفق الثالث.
ص -تقدمي امليزانية السنوية املقرتحة للسلطة إىل اجلمعية إلقرارها.
ق -يقدم توصيات إىل اجلمعية بشأن السياسات حول أية مسألة أو أمر يقع ضمن اختصاص السلطة.
ر  -يقدم توصياته إىل اجلمعية بشأن وقفه ممارسة حقوق وامتيازات العضوية.
ش -يقيم الدعاوي نيابة عن السلطة أمام غرفة منازعات قاع البحار يف حاالت عدم االمتثال.
ت  -خيطر اجلمعية عند صدور قرار من غرفة منازعات قاع البحار يف الدعاوى املقامة مبوجب الفقرة
الفرعية (ش) ،ويقدم أية توصيات قديراها مناسبة بشأن التدابري اليت ينبغي اختاذها.
ث -إصدار األوامر يف حاالت الطوارئ اليت ُيكن أن تشمل إيقاف العمليات أو يقدمها ملنع إحلاق
ضرر جسيم بالبيئة البحرية بنجم عن األنشطة يف املنطقة.
خ -سلطة رفض املوافقة على استغالل قطاعات من قبل املتعاقدين أو املؤسسة يف احلاالت اليت تتوفر
فيها أدلة قوية تبني وجود خطر إحلاق ضرر جسيم بالبيئة البحرية.
ذ -إنشاء هيئة فرعية بوضع مشروع القواعد واألنظمة واإلجراءات املالية املتعلقة يف األمور املشار إليها يف
االتفاقية.
ض -أنشاء آليات مناسبة إلدارة جهاز املفتشني واألشراف عليه حيث يقوم بتفقد األنشطة يف املنطقة
لتقرير ما إذا كان جيري االمتثال للجزء احلادي عشر من االتفاقية ولقواعد السلطة وأنظمتها
وإجراءاهتا على وفق أحكام وشروط أي عقد يعقد مع السلطة(.)15
وجتدد اإلشارة إىل أن اجمللس كجهاز تنفيذي يشبه عمل جملس األمن الدويل من نواح عديدة(.)11

( )11أنظر :م ( )11من االتفاقية.
( )15أنظر :د .صالح الدين عامر ،القانون الدويل اجلديد للبحار ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،8815 ،ص.581
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المطلب الثاني
القيود الواردة على ممارسة السلطة لوظائفها
إن ممارسة السلطة الدولية لوظائفها ختضع لقيود معينة حتد من نطاق عملها وتأيت القيود املكانية يف
املقام األول منها ،اليت تعين أن صالحية السلطة للقيام بوظائفها ينصب على نطاق مكاين معني هو
املنطقة.
وفضال عن القيود هذه هناك قيود قانونية على وظائف وصالحيات السلطة اليت متنحها هذه
االتفاقية ،حيث ينبغي للسلطة ممارسة وظائفها على وفق أحكام االتفاقية ذات الصلة باملرفقات امللحقة
هبا وملا ورد فيها من قواعد وأنظمة وإجراءات فضال عما تضمنه االتفاق من أحكام وإجراءات خاصة
هبذا املوضوع.
فالقيود المكانية -:حيث متارس السلطة الدولية وظائفها واختصاصاهتا يف إطار مكاين معني يعرف

(باملنطقة) اليت حددهتا اتفاقية  8811بأهنا (قاع البحار واحمليطات وباطن أرضها خارج حدود الوالية
الوطنية)( ، )15ومن مث فهي ال تشمل املياه اليت تعلوها أو احليز اجلوي فوق تلك املنطقة والذي يكون
خاضعا ملبدأ حرية أعايل البحار وكذلك ال يدخل من ضمنها قاع البحار واحمليطات وباطن أرضها الواقعة
يف حدود الوالية الوطنية.
فاملنطقة الدولية على وفق اتفاقية  8811هي اجلزء من قاع البحار واحمليطات وباطن أرضها الذي
يلي مباشرة الطرف اخلارجي للحافة القارية أو يلي مسافة ( )100ميل حبري ،أما ما يقع خارج هذه
احلدود فهو يعد بداية حلدود املنطقة الدولية وختضع لسيادة أية دولة من الدول.
علما أن حدود اجلرف القاري اليت تقررها الدول الساحلية على أساس هذه التوصيات تكون هنائية
وملزمة ،وبذلك فأن االتفاقية ال تنص على أية وسائل تسمح بالدفاع عن املنطقة والرتاث املشرتك
لإلنسانية يف مواجهة جتاوزات الدول الساحلية عند حتديدها احلدود اخلارجية جلرفها القاري .ومن أجل
تاليف ذلك واحلفاظ على الرتاث املشرتك املتمثل يف املنطقة الدولية كان من املفروض أعطاء دور أفضل

( )11أنظر :د .جابر إبراهيم الراوي ،مرجع سابق ،ص ،181وما بعدها.
( )15أنظر :نص الفقرة ( )8من م ( )8من االتفاقية.
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وسلطة أوسع مما هي عليه اآلن إىل جلنة حدود اجلرف القاري وأن تكون هلا صالحية إصدار قرارات
ملزمة وليس توصيات إىل الدول الساحلية فيما خيص حتديد احلدود اخلارجية للجرف القاري.
ومل تعط االتفاقية أي امتياز للسلطة هبذا اخلصوص يتيح هلا الدفاع عن املنطقة ومصاحل اإلنسانية
فيها يف مواجهة جتاوزات الدول الساحلية سوى ما ورد يف الفقرة ( )1من م ( )11اليت توجب على
الدول الساحلية إيداع نسخة من كل خريطة أو قائمة من قوائم اإلحداثيات اجلغرافية اليت بني خطوط
احلد اخلارجي للجرف القاري لدى األمني العام للسلطة.
ويف مقابل ذلك فأهنا حتتوي على بعض األحكام اليت تضمنت محاية مصاحل الدول الساحلية يف
احلاالت اليت متتد عمليات االستكشاف واالستثمار يف املنطقة إىل مكامن املوارد املمتدة عرب حدود
الوالية الوطنية حيث تستطيع هذه الدول اختاذ التدبريات الالزمة بغية تفادي التعدي على تلك

احلقوق(.)11

أما القيود القانونية -:أن أية منظمة دولية جيب أن متارس وظائفها على وفق القواعد املنصوص عليها يف
الدستور اخلاص هب ا ،والسلطة الدولية عند ممارستها الختصاصها عليها أن حترتم اإلطار القانوين اليت تنص
عليه االتفاقية واالتفاق واملرفقات املتصلة هبما اخلاصة هبذا املوضوع.
وقد أكدت الدول وخاصة املتقدمة منها عند مناقشتها هلذا املوضوع يف املؤمتر على النص بضرورة
احرتام السلطة ألحكام االتفاقية خاصة وأن قراراهتا تكون إلزامية على الدول األطراف مجيعها يف أكثر
احلاالت(.)17
وهذا ال بد من القول بأن االتفاقية سواء نصت على ذلك أم مل تنص فأنه من الطبيعي أن تقوم
السلطة بوظائفها على وفق ما يقرره امليثاق املنشئ هلا وهو االتفاقية .ويف هذا الصدد يذهب بعضهم إىل
أن ذلك يعد تزييدا ال ضرورة له طاملا أن كل منظمة دولية جيب أن متارس وظائفها طبقا للقواعد املقررة
يف ميثاقها(.)11
( )11أنظر :الفقرتني ( )8،1من م ( )811من االتفاقية.
(27) Felip Paolillo, les structures institutionnelles, in, Rene Jean Dupuy et
Daniel vignes, trate dunouveau droit dela me, Economica et Bruylant.
Paris, 1985. P 628.
( )11أنظر :د .ساسي سامل احلاج ،قانون البحار اجلديد بني التقليد والتجديد ،معد اإلمناء العريب ،بريوت ،لبنان
 ،8817ص.1571
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وقد وردت الكثري من النصوص اليت تؤكد بأن السلطة وأجهزهتا جيب أن تعمل على وفق االتفاقية
وملحقاهتا( ،)18ويتضح من خالل الفقرة ( )8،5من م ( )8من االتفاقية أن األنشطة يف املنطقة تعين
مجيع أنشطة استكشاف بقيامها بتنظيم وتنفيذ ورقابة هذه األنشطة ،هو حتديدها باستكشاف استثمار
موارد املنطقة وال ُيتد إىل النشاطات األخرى املرتبطة هبا مثل القيام بالبحث العلمي.
وقد أخذ بذلك اعتبارا من النص التايل للمفاوضات وهو النص الوحيد غري الرمسي للتفاوض
املنتج( ،)50حيث مت استبعاد النشاطات املرتبطة باالستكشاف واالستغالل ونشاطات البحث العلمي.
وحددت األنشطة مبوجب الفقرة ( )5/8من م ( )8من االتفاقية بأنشطة لالستكشاف واالستغالل
فقط .إال أنه على الرغم من هذا التعريف املقيد ملفهوم األنشطة يف املنطقة ،جند أن االتفاقية تعرتف
للسلطة مبمارسة بعض الوظائف اليت خترج عن نطاق التكنولوجيا ومحاية البيئة البحرية ومحاية احلياة

البشرية(.)58
وعليه فأن السلطة ال ختتص فقط بتنظيم وتنفيذ ورقابة أنشطة االستكشاف واالستثمار وإمنا بكل
ما يتصل هبا من أنشطة أخرى.
أما بالنسبة للرقابة اليت متارسها السلطة فأهنا تكون مبوجب النص الوحيد رقابة مباشرة وفعلية مما
أدى إىل ختوف الدول الصناعية وخشيتها من أن تتحول مثل هذه الرقابة إىل (تدخل تعسفي) ،حسب
تعبري هذه الدول يف األنشطة املقامة يف املنطقة والتحكم فيها،وبسبب ذلك مت استبعاد الكلمات(مباشرة
وفعلية) من نصوص املفاوضات وإضافة أحكام جديدة تعطي كلمة الرقابة الالحقة مضمونا أكثر حتديدا

مبا ورد يف النصوص األولية( ،)51والذي أستقر أخريا يف الفقرة ( )1من م ( )855من االتفاقية هو أن
(متارس السلطة من الرقابة على األنشطة يف املنطقة ما يكون ضروريا لغرض تأمني االمتثال لألحكام
ذات الصلة من هذا اجلزء واملرفقات املتصلة به وقواعد السلطة وأهدافها وإجراءاهتا).
( )18ومن املواد اليت أكدت أن يكون عمل السلطة الدولية يف أدارة املنطقة على وفق ما نصت عليه االتفاقية يف اجلزء
احلادي عشر واملرفقات ذات الصلة للمواد ( )811و ( )815و ( )8/855و ( )8/851و ( )8/857و ()8/810
و ( )8/870و م ( )8من املرفق الثالث .هذا فضال عما نص عليه االتفاق يف هذا اجملال يف م ( )8والفقرة ( )8من
الفرع األول والفقرة ( )8من الفرع اخلامس منه.
(30) F. Paolillo, op, cit, p624.
( )58أنظر :النص الوحيد غري الرمسي للتفاوض املنقح يف الوثيقة
U.N. Doc. A conf 62/wp. 8/ Rev. I. port/ I, 6 May 1976.
(32) F. Paolillo, op, cit, p624.
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وبذكر أن صالحية السلطة الدولية يف تنفيذ وتنظيم ورقابة األنشطة يف املنطقة ،حيث يتعلق األمر
مبمارسة هذه النشاطات مباشرة بوساطة املؤسسة تكون أكثر سعة من صالحيتها عند تعلق ذلك
بالنشاطات اليت تنجزها األطراف املتعامدة األخرى ،ذلك أن املؤسسة هي أحد أجهزة السلطة الدولية
اليت تقوم باألنشطة التجارية يف املنطقة.
ومن خالل ما تقدم نالحظ اهتمام الدول املتقدمة بإيراد الكثري من القيود القانونية اليت حتد من
عمل السلطة مبا خيدم مصاحلها السياسية واالقتصادية ،ودعوهتا إىل ضرورة احرتام قواعد االتفاقية خاصة
ما يتعلق منها باجلزء احلادي عشر وضرورة العمل على وفق هذه االتفاقية من أجل حتقيق أهداف
السلطة يف استغالل موارد املنطقة ملصلحة اإلنسانية فأن ذلك يستلزم أن يكون أنشطة االستكشاف
واالستثمار واألنشطة املرتبطة هبا مجيعا مبا فيها أنشطة البحث العلمي خاضعة لرقابة مباشرة وفعالة تقوم
هبا السلطة الدولية ألهنا املختصة بإدارة املنطقة.
أما فيما يتعلق بإدارة اآلثار املرتتبة على القيود القانونية فأنه على الرغم من امتالك السلطة الدولية
صالحية واسعة يف أطار استغالل موارد املنطقة إال أن االتفاقية قامت بسلب جزء كبري من صالحيتها
عن طريق صياغة القواعد اليت تنظم بصورة تفصيلية الكثري من األمور اليت مل ترتك للسلطة سوى القليل
من حرية التصرف وهذا التقليص عائد إىل اجلهود اليت بذلتها الدول الصناعية ذات املصلحة يف استغالل
قاع البحار واحمليطات اليت بعد أن فشلت بتأسيس منطقة قائمة على منح الرخص باالستكشاف
واالستثمار قامت بالعمل على ضمان محاية مصاحلها عن طريق التنظيم املفصل لوظائف السلطة ،حيث
أصرت الدول املتقدمة على تضمني االتفاقية عدد من القواعد الدقيقة والتفضيلية اليت حترم السلطة من
احلرية التقديرية اليت أرادت الدول النامية توفريها(.)55

المبحث الثالث
المركز القانوني للسلطة الدولية لقيعان البحار

ذكرنا عند حب ث طبيعة السلطة بأن السلطة منظمة دولية وأن كانت ختتلف عن املنظمات
الدولية املعروفة نظرا لطبيعتها واختصاصها ،واملنظمة الدولية يقصد هبا وفقا لالجتاه السائد يف فقه
القانون الدويل كل هيئة دائمة تتمتع باالرادة الذاتية والشخصية القانونية الدولية تتفق جمموعة من الدول
( )55أنظر :قحطان عدنان عزيز ،املرجع السابق ،ص 18وما بعدها.
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على انشائها كوسيلة من وسائل التعاون االختياري بينها يف جمال أو جماالت معينة حيددها االتفاق
املنشئ للمنظمة.
وبذلك سنتناول هذا المبحث في مطلبين:
المطلب األول -:الشخصية القانونية للسلطة الدولية لقيعان البحار.
المطلب الثاني -:احلصانات القانونية للسلطة الدولية اليت تتمتع هبا السلطة الدولية لقيعان البحار.

المطلب األول

الشخصية القانونية للسلطة الدولية لقيعان البحار
أن إحدى العناصر اهلامة للمنظمة هو الشخصية الدولية وتعين الشخصية القانونية هو أن
تكون للمنظمة الدولية إرادهتا الذاتية املتميزة متاما عن إرادة الدول املكونة هلا فيما يتعلق باجملال أو
اجملاالت املنشأة من أجلها ،وهي يف الواقع شخصية قانونية من طبيعة خاصة ختتلف يف أكثر من وجه
عن الشخصية القانونية اليت تتمتع هبا الدول واليت يستمدها من وجودها يف ذاته ال من اتفاق أو نظام
دويل خاص.
وقد حرصت حمكمة العدل الدولية حينما أصدرت فتواها بشأن الشخصية القانونية لألمم
املتحدة على أن بيان الفارق بني هذه الشخصية وبني الشخصية القانونية اليت تتمتع هبا الدول ،مؤكدة
أن االعرتاف بالشخصية القانونية الدولية ملنظمة ما ال يعين إطالقا اعتبارها مبثابة الدول فيما هلا من
حقوق وفيما تلتزم من واجبات .وأن كل ما يعنيه مثل هذا االعرتاف هو اكتساب املنطقة للحقوق
وحتملها بااللتزامات بالقدر الالزم ملمارستها لوظائفها على النحو الذي استهدفته الدول األعضاء من
وراء إنشائها(.)51
وقد جاء نص املادة ( )871من اتفاقية األمم املتحدة لقاع البحار مطابقا للمبدأ املتفق عليه
فقها وعمال ،حيث نصت على أن تكون للسلطة شخصية قانونية دولية ويكون هلا من األهلية القانونية
الدولية وظائفها وحتقيق مقاصدها.

( )51أنظر :د .سامي عبد احلميد ،قانون املنظمات الدولية ،الدار اجلامعية للنشر ،اإلسكندرية ،8817 ،ص.58
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ومبوجب أحكام هذه املادة يكون للسلطة الدولية األهلية القانونية الكتساب احلقوق وحتمل
االلتزامات والقيام بالتصرفات القانونية ورفع الدعاوي أمام القضاء وذلك كله علن للنحو الوارد يف اجلزء

احلادي عشر من االتفاقية واملرفقات املتصلة به(.)55
أما د .حممد طلعت الغنيمي فريى أن تتمتع السلطة بشخصية قانونية دولية كاملة وتكون هلا
األهلية القانونية الالزمة ملمارسة وظائفها وحتقيق مقاصدها م ( )871ونص املشروع غري الرمسي هذا
يستوقف النظر فهو يقرر للسلطة شخصية قانونية دولية ....ومن مث فأنه قد فصل يف طبيعته الشخصية
اليت تتمتع هبا السلطة فلم يكتف بتقرير شخصية قانونية هلا فحسب ،بل وصف تلك الشخصية بأهنا
قانونية دولية(.)51
أما د .جابر إبراهيم الراوي فريى بأن الشخصية القانونية الدولية هي العالقة اليت تقوم بني نظام
قانوين معني وأشخاص ذلك النظام القانوين الذي ينبغي أن يتمتعوا مبجموعة من احلقوق وااللتزامات،
وأشخاص النظام القانوين هم املخاطبون بأحكامه وحيددهم ذلك النظام القانوين ،ومتتع املنظمات
الدولية بالشخصية القانونية الدولية ،ضرورة ال مفر منها لتحقيق األهداف اليت أنشئت من اجلها.
وينبغي ان تتمتع السلطة بالشخصية القانونية الدولية بأعتبارها منظمة دولية حىت تستطيع
حتقيق األهداف اليت أنشئت من أجلها باعتبارها السلطة الدولية لقاع البحار على وفق الفقرة الثانية من
م ( )8من االتفاقية ،وتكون اختصاصات السلطة حمدودة ومعينة مبوجب امليثاق املنشئ هلا ،لكل ذلك
نصت املادة ( )871من االتفاقية على متتع السلطة بالشخصية القانونية الدولية ومثل هذه األهلية
القانونية ضرورة للممارسة وظائفها وحتقيق مقاصدها( ،)57وقد منحت االمتيازات واحلصانات الالزمة

( )55أنظر -:د .إبراهيم حممد الدغمة ،املرجع السابق ،ص  177وما بعدها.
( )51أن النص بذلك ينحاز إىل الرأي الذي يذهب إىل أن التنظيمات الدولية تتمتع بالشخصية القانونية الدولية إال أنه
مع ذلك مل يفصل يف األشكال فصال هنائيا إذ ما زال هناك سؤال حائر حول ما إذا كانت الشخصية الدولية للمنظمة
شخصية موضوعية حتاج هبا الدول مجيعا أطرافا كانت أم مل تكن ،أن الوصف الغامض الذي أضافه النص وهو وصفف
الشخصية بأهنا كاملة ،قد يفسر على هذا املقصود وهو إن الشخصية الدولية كاملة تعين إن الشخصية الدويل اليت حياج
هبا اجلميع ،انظر -:د .حممد طلعت الغنيمي ،يف قانون السالم القانون الدويل العام أو قانون األمم زمن السلم ،منشأة
املعارف ،اإلسكندرية عام  ،8811ص 171وما بعدها
( )57أن الرتمجة العربية للمادة ( )871غري صحيحة وتعوزها الدقة حيث توحي بأن السلطة هلا شخصية قانونية دولية
وهلا من جانب أخر أهلية قانونية ولكن الواقع أن األهلية اليت تتمتع هبا نتيجة لتمتعها بالشخصية القانونية الدولية
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لتمكينها من ممارسة وظائفها املرسومة هلا مبوجب االتفاقية مبوجب م ( )877على وفق م ( )85من
املرفق الرابع لالتفاقية(.)51

المطلب الثاني
الحصانات واالمتيازات التي تتمتع بها السلطة الدولية والسيما األشخاص المرتبطون بالسلطة

متكينا للسلطة وموظفيها من أداء مهامهم على الوجه األكمل يف جو من الثقة والطمأنينة
وضمانا مبا ينبغي هلم من االحرتام ،وملا تتطلبه وظائفهم من استقالل وحيدة ،تتعهد الدول األعضاء يف
السلطة مبنح السلطة وموظفيها القدر الالزم من احلصانات واالمتيازات واإلعفاءات يف املواد اآلتية من
اتفاقية األمم املتحدة لقيعان البحار.
أشارت م ( )877إىل املبدأ العام فيما يتعلق باالمتيازات واحلصانات اليت تتمتع هبا السلطة
حيث نصت (متكينا للسلطة من ممارسة وظائفها ،تتمتع يف إقليم كل دولة طرف باالمتيازات
واحلصانات املبنية يف هذا القسم الفرعي ،وتكون االمتيازات واحلصانات للمؤسسة هي تلك أملبينه يف م
( )85من املرفق الرابع).
وهناك حصانات تتمتع هبا السلطة وأخرى يتمتع هبا األشخاص املرتبطون بالسلطة أما اليت
تتمتع هبا السلطة فهي:
- 8احلصانات من اإلجراءات القانونية م(:)871
( تتمتع السلطة وممتلكاهتا وموجوداهتا باحلصانة من اإلجراءات القانونية إال بقدر تنازل السلطة
صراحة عن هذه احلصانة يف حالة معينة).
ضرورية للتحقيق مقاصدها وممارسة وظائفها وهذه الرتمجة العربية (تكون للسلطة شخصية قانونية دولية وتكون هلا من
األهلية القانونية ما يلزم ملمارسة وظائفها وحتقيق مقاصدها).
( )51أنظر :د .جابر إبراهيم الراوي ،املرجع السابق ،ص  ،111وأنظر -:د .حممد احلاج محود (بأن السلطة الدولية
تتمتع بالشخصية القانونية الدولية واألهلية القانونية اليت متكنها من القيام بواجباهتا وحتقيق أهدافها ،وهذا ما نصت به
املادة ( )871من االتفاقية ،وهي هبذه الصفة تستطيع التقدم بشكاوى أمام غرفة منازعات قاع البحار وأن ترتافع
أمامها ،أو ُيكنها عقد االتفاقيات مع الدول عن طريق املؤسسة أو يف حدود ماهلا من اختصاصات ،وهي متارس هذه
األهلية عن طريق أجهزهتا املختلفة وخاصة اجمللس واملؤسسة ،أنظر -:د .حممد احلاج محود ،املرجع السابق ،ص).555
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- 1احلصانة من التفتيش أو من أي صور القسر م(:)878
(تتمتع ممتلكات السلطة وموجوداهتا أينما وجدت وأيا كان حائزها باحلصانة من التفتيش أو
االستيالء أو املصادرة أو نزع امللكية أو أي صورة أخرى من صور القسر بواسطة جهاز تنفيذي
تشريعي).
- 5اإلعفاء من القيود والتنظيمات والرقابة وتأجيل دفع الديون م (:)810
(تكون ممتلكات السلطة وموجوداهتا معفاة من القيود والتنظيمات والرقابة وتأجيل دفع الديون أيا
كانت طبيعتها).
- 1حرمة حمفوظات السلطة أو اتصاالهتا الرمسية م (:)818
- 8أن تكون حرمة حمفوظات السلطة أينما وجدت مصونة.
- 1ال توضع البيانات اليت هي حمل ملكية ،واألسرار الصناعية أو املعلومات املماثلة وسجالت
املوظفني يف حمفوظات تكون مفتوحة إلطالع اجلمهور.
- 5متنح كل دولة طرف السلطة ،فيما يتعلق باتصاالهتا الرمسية ،معاملة ال تقل حظوة عن املعاملة
اليت متنحها تلك الدولة للمنظمات الدولية األخرى.
- 1اإلعفاء من الضرائب والرسوم الكمركية م( )815على النحو األيت:
(أ) أن تكون السلطة داخل نطاق أنشطتها الرمسية كما تكون موجوداهتا وممتلكاهتا ودخلها
وعملياهتا وصفقاهتا املرخص هبا مبوجب هذه االتفاقية ،معفاة من مجيع الضرائب املباشرة
وتكون السلع املستوردة أو املصدرة لالستخدام الرمسي للسلطة معفاة من مجيع الرسوم
الكمركية ،وال تطالب السلطة باإلعفاء من الضرائب اليت ال تعدو كوهنا رسوما
تستحصل مقابل خدمات مقدمة.
( ب)

أذا قامت السلطة أو من ينوب عنها شراء سلع أو خدمات ذات قيمة كبرية و ضرورية
لألنشطة الرمسية للسلطة ،وكان مثن هذه السلع أو اخلدمات تتضمن ضرائب أو رسوما
تقوم الدول األطراف يف حدود املمكن عمليا ،باختاذ التدابري املناسبة ملنح اإلعفاء من
الضرائب أو الرسوم أو اختاذ ما يلزم لردها وإلتباع السلع املستوردة أو املشرتاة مبوجب
إعفاء منصوص عليه يف هذه املادة أو جيري التصرف فيها بأي وجه آخر يف إقليم
الدول الطرف اليت منحت اإلعفاء إال بالشروط املتفق عليها مع تلك الدول الطرف.
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(ج)

العدد األول

ال تفرض الدول األطراف ضرائب على ما تدفعه السلطة من مرتبات أو مكافآت أو
أي شكل أخر من املدفوعات إىل األمني العام للسلطة وموظفيها وكذلك إىل اخلرباء

الذي يؤدون مهمات إىل السلطة ،ممن ليسوا من رعايا تلك الدول(.)58

أما االمتيازات والحصانات التي يتمتع بها المرتبطون بالسلطة فقد نصت عليها م ( )182وهي
كما يأتي-:
يتمتع ممثلو الدول األطراف الذي حيظرون اجتماعات اجلمعية أو اجمللس أو هيئات اجلمعية أو
اجمللس و األمني العام للسلطة وموظفوها يف إقليم كل دولة طرف:
(أ) باحلصانة من اإلجراءات القانونية فيما يتعلق باألعمال اليت يقومون هبا ممارسة لوظائفهم إال
بقدر تنازل الدولة اليت ُيثلوهنا أو السلطة حسب االقتضاء صراحة عن هذه احلصانة قي
( ب)

حالة معينة.
وإذا مل يكونوا من مواطين الدولة الطرف ،بنفس اإلعفاءات من قيود اهلجرة ومتطلبات
تسجيل األجانب وإلتزامات اخلدمة الوطنية ،وبنفس التسهيالت فيما يتعلق بقيود الصرف
وبنفس املعاملة تسهيالت السفر اليت متنحها تلك الدولة( ،)10لذوي املستويات املماثلة من
ممتلئ وموظفي ومستخدمي الدول األطراف األخرى.

أما د .حممد احلاج محود فريى متتع األشخاص العاملون لدى السلطة بعدد من احلصانات
واالمتيازات كال يت يتمتع هبا املوظفون يف بقية املنظمات الدولية ،مثل احلصانة الشخصية واحلصانة
القضائية واملالية ،كما يتمتع ممثلو الدول األعضاء من السلطة جبملة من االمتيازات املقررة لنظرائهم
يف املنظمات الدولية األخرى(.)18

( )58أنظر :د .إبراهيم حممد الدغمة ،مرجع سابق ،ص 171وما بعدها.
( )10أنظر :د .إبراهيم حممد الدغمة ،مرجع سابق ،ص.110
( )18أنظر :د .حممد احلاج محود ،مرجع سابق ،ص  558وما بعدها.
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الخـاتـمـة
لقد تبني من دراسة موضوع املنطقة الدولية والسلطة اليت تولت اإلشراف عليها فرضت الظروف
التارخيية واجلغرافية والتطورات االقتصادية والعلمية ،وتدين املستوى املعيشي للدول النامية فقد ارتأت
األمم املتحدة بعد موافقة اجلمعية العامة لألمم املتحدة وبعد دراسات طويلة معمقة أن تنشئ السلطة
الدولية لقيعان البحار خارج الوالية الوطنية وكان املستهدف بإنشائها هذه السلطة احملافظة على الثروات
الطبيعية للموارد احلية وغري احلية لقيعان البحار واحمليطات أن تتوىل هذه السلطة استثمارها واستغالهلا
وإدارهتا لصاحل اإلنسانية مجعاء بدال من أن تُرتك بيد الدول الصناعية املتطورة باستثمار هذه القيعان
ألغراضها اخلاصة العسكرية واالقتصادية األمر الذي وجدت الدول النامية نفسها مضطرة للوقوف إىل
جانب السلطة املذكورة آنفا ألهنا تنطلق من مبدأ أن هذه املوارد الطبيعية الكامنة يف قيعان البحار
واحمليطات ثروات ختص البشرية مجعاء سيما الدول الفقرية اليت تكون حباجة مسيسة ألن تأخذ نصيبها
من هذه الثروات حيث ال تستطيع استغالهلا وإدارهتا ألنه تتطلب تقدم تكنولوجي عايل ورؤوس أموال
ضخمة وجهود فنية عالية ال تتوافر هلا ،مث أن الدول الصناعية الكربى قد تقف حائال بينها وبني استثمار
هذه املناطق األمر الذي عجل طبقا التفاقية قانون البحار لسنة  8811بإنشاء السلطة الدولية ملنطقة
قيعان البحار خارج الوالية الوطنية لتكون ثروات مشرتكة وتراثا لإلنسانية أينما وجدت على وجه املعمورة
وأرى أن أوصي بعد أن أخذت السلطة الدولية جانبها القانوين يف استغالل املنطقة احملددة يف قيعان
البحار على ما يأيت-:
- 8أن تنهض السلطة الدولية بواجباهتا اإلنسانية لتنصف الدول الفقرية وتوزع موارد املنطقة الدولية على
أكثر الدول فقرا.
- 1على هذه السلطة أن تستقطع من أنصبة الدول الكربى ألهنا ليست حباجة إىل الكثري من املوارد
الطبيعية بعد أن حققت تقدما علميا واسعا أن تقتطع جزء من أنصبتها لصاحل الدول النامية.
- 5أن تتوىل السلطة الدولية تعليم وتدريب وتطوير الكوادر للدول النامية لكي يستطيعوا املشاركة الفعالة
يف استغالل املنطقة الدولية لقيعان البحار بدال من أن تكون حتت رمحة الدول الكربى.
- 1أن ختصص رؤوس أموال كبرية من حصيلة السلطة الدولية ومن ميزانيات الدول الكربى لصاحل الدول
الفقرية ملعاجلة مستوى الفقر واخنفاض املستوى املعيشي يف هذه الدول.
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- 5أن تتوىل حمكمة العدل لقانون البحار مراقبة أنشطة الدول الكربى الستغالل موارد قيعان البحار
لصاحلها وتوجيه هذه الدول الصناعية املتقدمة ملساعدة وإقامة الدعاوى ضدها أذا ما ثبت أن هذه
الدول تستغل السلطة الدولية الستثمار املنطقة بواسطة شركاهتا ورؤوس أمواهلا لصاحلها بأساليب
ملتوية وحرمان الدول النامية منها.
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- 1سامي عبد احلميد ،قانون املنظمات الدولية ،الدار اجلامعية للطباعة والنشر ،ط ،7اإلسكندرية
.8817
5
1
7
1
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