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Since along time the Arabian Gulf region has witnessed
competition on it, whether by the major dominated countries, or
by the riparian countries on the Gulf itself. The reasons of
competence may be political, economic, military, or legal to
determine the international water borders of its countries. The
special boundary problem is the limitation of the continental shelf
among Iraq, Kuwait and Iran, where the maritime areas are still
not well defined. These states are still not done any agreement
between them concerned the water borders. From the point of
international law the rights of these States depend on the subject
of the natural extension of international sovereignty on the waters
of the territorial sea and continental shelf.
The continental shelf area Acquires major importance in various
subjects such political, economic, strategic and military. These
subjects led to a conflict of interest among the coastal States,
depending on their geographical situation. So that this situation
led to different legal points of view on how to limit the borders
among these states. The right of sovereignty, and its natural
extension and how to limit the maritime areas that include the
seabed and its outer space may also be one of the reasons that
hinder the process of defining the maritime boundary between
Iraq, Kuwait and Iran.
In fact there are different criteria for limitation of the boundaries
of the continental shelf defined by the Law of the Sea 1982,
including the nature of the area, or the distance required to
determine them. However, the difficulty lies in the process of
delimiting the continental shelf between neighboring States that
do not have good faith in reaching the delimitation of the
continental shelf. The Convention has Explained how to delimitate
the boundaries of the continental shelf adjacent to the territories
of two neighboring States through agreement between them, or
through the process of applying the equidistant principle, or
midline from base points defined to delimitate the territorial sea.
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مفهوم مبدأ األبعاد املتساوية

علي محيد حممد العبيدي

Volume: 4

يف حتديد منطقة اجلرف القاري
2

امللخص:

تشهد منطقة اخلليج العريب ومنذ القدم تنافسا شديدا عليها ،سواء من قبل الدول الكربى الطامعة فيها،
أومن قبل الدول املشاطئة على اخلليج نفسه ،وأسباب ذلك كثرية ،قد تكون سياسية أو اقتصادية أو
عسكرية ،أو قانونية خاصة بتحديد احلدود املائية الدولية لدوله ،مثل حدود املياه اإلقليمية والبحر
اإلقليمي ،واجلرف القاري ،وبشكل خاص منها حدود اجلرف القاري لكل من العراق والكويت وإيران،
حيث ال تزال اجملاالت البحرية هلا غري حمددة بشكل دقيق،ومل تكن حلد أالن موضع أي اتفاق بينهما،
ويكمن حق هذه الدول من وجهة نظر القانون الدويل يف موضوع االمتداد الطبيعي للسيادة الدولية
علىمياه البحر اإلقليمي واجلرف القاري .

تكتسب منطقة اجلرف القاري أمهية قصوى يف جوانب متعددة ،منها سياسيةواقتصاديةوإسرتاتيجية
وعسكرية ،أدت مبجموعها إىل تضارب املصاحل املختلفة بني الدول الساحلية كل حسب وضعه اجلغرايف
وبروز وجهات نظر قانونيةخمتلفة يف كيفية حتديد احلدود فيها ،إن حق السيادة ،والمتداد الطبيعي هلا وما
يتعلق بكيفية حتديد املناطق البحرية اليت تشمل قاع البحر وما فوقه من فضاء خارجية قد تكون أيضا من
األسباب اليت تعيق عملية حتديد احلدود البحرية بني العراق والكويت وايران
هناك معايري خمتلفة لتحديد حدود اجلرف القاري حددهتا اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام
 1982منها ما يتعلق بطبيعة املنطقة ،أو ابملسافة املطلوبة لتحديدها ،غري إن الصعوبة تكمن يف عملية
حتديد احلدود للجرف القاري بني الدول املتجاورة اليت ال يتوفر لديها حسن النية يف التوصل إىل رسم
احلدود يف مناطق اجلرف القاري ،رغم إن االتفاقية املذكورة قد عاجلت بشكل واضح مسالة حتديد حدود
اجلرف القاري املالصق إلقليمي دولتني متجاورتني من خالل االتفاق بينهما ،أو من خالل عملية تطبيق
مبدأ األبعاد املتساوية أو خط الوسط من نقاط األساس احملددة لقياس عرض البحر اإلقليمي.
الكلمات املفتاحية :األبعاد املتساوية ،اجلرف القاري.

املقدمة:
تكتسب منطقة اجلرف القاري يف ظل التقدم العلمي الواسع أمهية قصوى يف جوانب متعددة ،منها
سياسيةواقتصاديةوإسرتاتيجية وعسكرية ،وغريها من اجلوانب األخرى ،أدت مبجموعها إىل تضارب املصاحل املختلفة بني الدول
الساحلية كل حسب وضعه اجلغرايف وبروز أراء ووجهات نظر قانونيةخمتلفة يف كيفية حتديد احلدود يف هذه املناطق.
3د ،.كلية النسور اجلامعة ،العراق،
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وتكمن األمهية االقتصادية بشكل خاص يف حق السيادة املتعلق ابكتشاف الثروات الطبيعية اليت قد تكون موجودة يف
منطقة اجلرف القاري واستغالهلا ،وبناء املنشآت وإقامة املناطق األمنية اليت متارس االختصاصات املختلفة ذات الصلة اليت هبدف
االكتشاف واالستغالل املشار إليه ،ومتتع الدول األخرى ابحلق يف ممارسة حرايت املالحة والصيد والبحث العلمي والطريان وغريها،
وما يتعلق ابلنظام القانوين للمياه وما حتتها والفضاء الذي يعلو مناطق اجلرف القاري ،إىل غريه من األمور األخرى املتعلقة
ابملوضوع ذاته.
وهناك معايري خمتلفة لتحديد حدود اجلرف القاري حددهتا املادة  76من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982
منها ما يتعلق ابلطبيعة املكونة له ،أو ما يتعلق ابملسافة املطلوبة لتحديده ،أو ما يتعلق ابجلوانب اجليولوجية له ،أي كل شيء
خيتص ابألرض من حيث تركيبها وكيفية تكوينها واحلوادث مثل (التعرية والرتسباتوما شابه) ،غري إن الصعوبة تكمن يف عملية
حتديد احلدود للجرف القاري بني الدول املتجاورة اليت ال يتوفر لديها حسن النية يف التوصل إىل رسم احلدود يف مناطق اجلرف
القاري للمصاحل واإلطماع املشار إليها يف أعاله ،رغم إن الفقرة الثانية من املادة املذكورة قد عاجلت بشكل واضح مسالة حتديد
حدود اجلرف القاري املالصق إلقليمي دولتني متجاورتني من خالل االتفاق بينهما ،ويف حالة عدم وجود اتفاق أو ظروف أخرى
خاصة ،فان عملية التحديد جتري وفق تطبيق مبدأ األبعاد املتساوية أو خط الوسط من نقاط األساس احملددة لقياس عرض البحر
اإلقليمي .
وبغية اإلحاطة ابملوضوع فقد قسمنا الدراسة إىل ثالثة مباحث تعلق األول منها بتعريف اجلرف القاري ،ومعايري حتديده،
وطرق تسوية املنازعات حوله ،وتناول املبحث الثاين تعريف مبدأ األبعاد املتساوية ،وكيفية حتديد حدود اجلرف القاري مبوجبه،
وطرق تسوية املنازعات حوله ،أما املبحث الثالث فقد تناولنا فيه بعض التطبيقات القانونية والقضائية يف حتديد األجراف القارية
على املستوى الدويل واإلقليمي ( دول اخلليج العريب كأمنوذج هلا) والتطرق إىل الوضع القانوين حلدود اجلرف القاري بني العراق
والكويت وإيران وصوال إىل خامتة واستنتاجات هبذا الشأن.
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املبحث األول
ال شك يف إن للويالت املتحدة األمريكية سبقا يف التنبيه إىل أمهية االمتداد القاري يف البحار واحمليطات من خالل إعالن
ترومان الشهري يف العام  1945الذي يتعلق مبنطقة االمتداد القاري واجلرف القاري وحق الوالايت املتحدة يف استغالل املوارد
الطبيعية الكائنة يف قاع البحر وما حتته من طبقات أرضية حماذية للشاطئ ( ،)1حيث إن منطقة اجلرف القاري (Continental
)Shelf zoneهي املنطقة احملصورة بني خط اجلزر يف الساحل واملنحدر القاري،ويتدرج عمق اجلرف القاري ابجتاه قاع البحر
مبسافات متساوية ميكن أن يصل إىل 180م فأكثر ،مث يليه املنحدر القاري فاالرتفاع القاري ،اليت تشكل مبجموعها منطقة
االمتداد القاري ( )Continental Marginيف البحر اليت تبدأ منالساحل ،وميكن القول إن منطقة االمتداد القاري تضم
اجلرف القاري واملنحدر القاري واالرتفاع القاري( ،)2انظر الشكل أدانه.

شكل رقم ( :)1اجلرف القاري
املصدر :مكتب األحباث البحرية

املطلب األول
تعريف اجلرف القاري
اجلرف القاري هو التعبري الذي استخدمته اتفاقية مجايكا لعام  ( 1982اتفاقية قانون البحار) من دون التعبريات األخرى
ولكن للدول الساحلية حق مباشرة جمموعة من احلقوق عليها(.)3
املرادفة ،وذلك للداللة على منطقة تدخل يف نطاق البحر العامّ ،

أك ـد اجلغرافيون وعلم ـاء احمليطات وج ـود تش ـابه يفطبيع ـة وتك ـوين الي ـابﺲ م ـن الق ـارات واألرض املوجودة حتت قاع
البحر ،وامجعوا على أن املسافة اليت تتجه ْمبيل متدرج حىت نقطة االحندار الفجائي حنو األعماقتشكل " اجلرف القاري "،
وأهنيشكل األرض اليت ترسي عليهاالقارة(.)1
() 1

لالطالع على مضمون إعالن ترومان انظر  :إبراهيم حممد الدغمة ،أحكام القـانون الـدويل لقـاع البحـار واحمليطـاتوابطن أرضـها خـارج الواليـة الوطنيـة،

دار النهضة العربية،القاهرة  ،1987ص 42وما بعدها ،كذلك ص  85وما بعدها ،كذلك انظر الوثيقة:
UN. Legislative Series, Law and Regulation on the Regime at the High Seas, Vol.1.1951,p.38.
( )2الدكتور حممد احلاج محود ،القانون الدويل للبحار ،مناطق الوالية الوطنية،بغداد  ،1990ص .422
( )3حممد عزيز شكري" .قانون البحار"،املوسوعة العربية ،اجمللد الرابع،2001 ،ص .710
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ففي اغلب مناطق العامل البحرية ينحدر البحر تدرجييا من منطقة الساحل بشكل متساو ليصل إىل نقطة يبدأ فيها
ابالحندار بعمق كبري حنو اسفل قاع احمليط ،ويسمي علماء اجلغرافية اجلزء البحري الذي يبدأ ابالحندار املتدرج من ساحل البحر
ابجتاه البحر لغاية نقطة االحندار العميق ابجلرف القاري ،وكانت تسمى هذه املناطق يف عصور ما قبل التاريخ ابألرض اجلافة.
عرفت املادة  1من اتفاقية جنيف بشأن اجلرف القاري لعام  1958اجلرف القاري على أنه مناطق قاع البحر وما حتتها
من طبقات البحر املتصلة ابلساحل واليت متتدخارج منطقة البحر اإلقليمي حىت عمق  200مرت ،أو إىل حيث يسمح عمق املياه
ابستغالل املوارد الطبيعية للمناطق املذكورة.
وقد حددت الفقرة ( )1مناملادة ( )76من اتفاقية جامايكا لقانون البحار لعام  1982اجلرف القاري للدولة الساحلية
أبنه "املنطقة اليت تشمل قاع وابطن ارض املساحات املغمورة ابملياه اليت متتد إىل ما وراء حبرها اإلقليمي يف مجيع أحناء االمتداد
الطبيعي إلقليمتلك الدولة الربي حىت الطرف اخلارجي للحافة القارية ،أو ملسافة  200ميل حبري من خطوط األساس اليت يُقاس
منها عرض البحر اإلقليمي حيث ال متتد احلافة اخلارجية للحافة القارية إىل تلك املسافة " ،كما أشارت الفقرة ( )5من املادة
ميال حبرًاي من خطوط األساس اليت يقاس منها عرض البحر
نفسها إىل أن اجلرف القاري جيب أال ميتد إلىمسافة اكثر منً 350
اإلقليمي ." ...
وعرف آخرون اجلرف القاري أبنه االمتداد املباشر للقارة حتت البحر( ،)2أو هو الطبقات األرضية املنحدرة الواقعة يف قاع
أعايل البحار جبوار مياه الدولة اإلقليمية(.)3
تكمن أمهية منطقة اجلرف القاري يف جوانب عدة منها احلق يف كشف واستغالل املوارد الطبيعية املوجودة فيه ،من خمزون
هائل للثروة السمكية ،وموارد الطاقة املختلفة ،وأنواع شىت من املعادن ،والرتسبات النفطية ،واألحباث العلمية ،وانعكاسات ذلك
على اجلوانب السياسية واإلسرتاتيجية والعسكرية ،وما متخض عن ذلك من نقاشاتفي أثناء املفاوضات التحضريية اليت سبقت
التصديق على اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام  1982أكدت األمهية القانونية هلا.
ولكن طبقا لنص الفقرة ( )3من املادة ( )2من االتفاقية أعاله،فإن "حقوق وسيادة الدولة الساحلية على اجلرف القاري
جيب إال تعتمد على االحتالل ،سواء كانت تلك السيادة فعلية أو وطنية ،أو أي إعالن صريح"(.)4
وأشارت الفقرة( )3من املادة ( )76من االتفاقية أعاله إىل معىن احلافة القارية وحددت إهناتشمل االمتداد املغمور من
الكتلة الربية للدول الساحلية ،وتتألف من قاع البحر وابطن األرض للجرف واملنحدر واالرتفاع ،ولكنها ال تشمل القاع العميق
للمحيط مبا فيه من ارتفاعات متطاولة وال ابطن أرضه.
اجلدير ابلذكر إن تعريف منطقة اجلرف القاري كانت وما زالت حمل خالف وجدل بني مجيع الدول ومنها بشكل خاص
تلك الدول املشاطئة واملتجاورة على البحار واحمليطات.

( )1مصطفى احلفناوي ،قانون البحار يف زمن السلم ،القاهرة بال اتريخ ،املكتبة أجنلو /مصرية ،ص .246
( )2الدكتور حممد احلاج محود ،مصدر سابق ،ص.423
( )3الدكتور حممد حافظ غامن ،الوجيز يف القانون الدويل العام ،القاهرة  ،1979ص .278
(Juraj Andrassy, Application of the Geneva Convention ,1958, Delimitation the Continental )4
Shelf of the North Sea Area, Revue Egyptienne De Droit International, Vol.23, 1967, p.3.
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حدود اجلرف القاري
كانت اتفاقية جنيف لعام  1958قد عينت األحكام اخلاصة بكيفية حتديد حدود منطقة اجلرف القاري للدول املتقابلة
يف شواطئها وفقا ملبادئ العدالة واالتفاقيات الثنائية أو اعتماد مبدأ األبعاد املتساوية من خطوط األساس يف تعيينها ،مع األخذ
بنظر االعتبار حاالت الظروف اخلاصة ،يف حني توسعت اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام  1982يف حتديد نطاق اجلرف
القاري ،حيث أشارت الفقرة األوىل من املادة  76منها إىل أن اجلرف القاري هو قاع البحر من املساحات املمتدة حتت املاء
اجملاورة للشاطئ خارج نطاق البحر اإلقليمي حىت عمق مائيت مرتا أو إىل ابعد من ذلك مىت كان عمق املياه يسمح ابستغالل
املوارد الطبيعية للمساحة املذكورة(.)1
فالفقرتني (أ) و (ب) من املادة  1/من اتفاقية جنيف لعام  1958اخلاصة ابجلرف القاري أشارت إىل إن قاع وابطن
ارض املساحات املغمورة اجملاورة للساحل خارج منطقة البحر اإلقليمي متتد إىل 200مرت أو ،فيما وراء هذا احلد ،إىل حيث
يسمح عمق املياه العلوية ابستغالل املوارد الطبيعية للمناطق املذكورة،وكذلك قاع أو ابطن ارض املساحات املغمورة املماثلة اجملاورة
لسواحل اجلزر.
أما املادة السادسة منها فقد أشارت إىل حيث يكون جرف قاري واحد مالصق ألراضي دولتني أو أكثر ،وتكون
السواحل مواجهة لبعضها البعض ،تعني حدود اجلرف القاري بينهما ابالتفاق ،وعند عدم وجود ظروف خاصة تعني حدود اجلرف
القاري عن طريق تطبيق مبدأ البعد املتساوايلذي تكون مجيع نقاطه على مسافات متساوية من أقرب نقطة يف خط األساس اليت
يقاس منها عرض البحر اإلقليمي بينهما.
ويستفاد من أحكام نص املادة 1/من اتفاقية جنيف لعام  1958إن االتفاقية أخذت بضابطني ال صلة بينهما لتعريف
وحتديد حدود اجلرف القاري ،ومها العمق واالستغالل ،وهو األمر الذي أدى إىل توجيه بعض االنتقادات هلذا التحديد( ،)2إضافة
إىل معيار القرب من الساحل(.)3
أما طرق حتديد حدود منطقة اجلرف القاري مبوجب اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام  1982فهي:
 .1جيري التحديد مبوجب نص الفقرة1/من املادة  76منها اليت أخذت أبسلوب أو معيار االمتداد الطبيعي إلقليم الدولة الربي
الذي ميتد حىت الطرف اخلارجي للجرف القاري مبسافة  200ميل حبري تقاس اعتبارا من خطوط األساس اليت قيست منها حدود
البحر اإلقليمي.
 .2اعتماد معيار املسافة لتحديد حدود اجلرف القاري مبوجب الفقرات ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2/دون إغفال األخذ مبعيار
التكوينات اجليولوجية للجرف القاري عندما تتجاوز حدود اجلرف القاري مسافة االمتداد الطبيعي(.)4
 .3جيري تعيني حدود اجلرف القاري بني الدول ذات السواحل املتقابلة أو املتالصقة ابالتفاق استناداً إىل مبادئ القانون الدويل
للبحار ووفقاً للمادة  38من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية للتوصل إىل حل منصف(. )1
( )1الدكتور علي صادق أبو هيف ،القانون الدويل العام ،منشاة املعارف ابإلسكندرية ،مصر  ،1975اجلزء األول ،ص.389
()2إبراهيم حممد الدغمة ،مصدر سابق ،الصفحات من .92 – 91
( )3د .جنان مجيل سكر ،حتديد اجملاالت البحرية للدول الساحلية يف اخلليج العريب ،مطبعة األديب البغدادية ،الطبعة األوىل ،بغداد  ،1980ص .236
()4الدكتور حممد احلاج محود ،مصدر سابق ،ص .449
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املطلب الثالث
طرق تسوية املنازعات على اجلرف القاري
ال شك يف إن موضوع احلقوق املشرتكة بني أي دولتني أو أكثر األطراف يف ذلك احلق جيب أن يتم استغالهلما بطريقة
مثلى وبشكل عادل ومتساو ،واالستفادة منها على أسﺲ مشرتكة حتقق التوازن يف املصاحل بينهما وفقا التفاقات مشرتكة حتدد
حقوق كل طرف منهما ،مع التأكيد على عدم اإلضرار مبصاحل الغري ،حيث ال جيوز إحلاق الضرر ابلطرف أو األطراف األخرى
جراء استغالل ذلك احلق ،وهذا ينطبق على احلقوق املشرتكة اليت ميكن أن تكون يف حالة استغالل املوارد الطبيعية يف منطقة
اجلرف القاري ،وهو األمر الذي حيتمل معه نشوب نزاع بني األطراف املعنية.
ألزم ميثاق األمم املتحدة الدول األعضاء فيها بفض نزاعاهتم الدولية ابلوسائل السلمية ،وفقا للمادة ( )33من امليثاق اليت
نصت على {{ :جيب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم واألمن الدويل للخطر أن يلتمسوا حله
ابدئ ذي بدء بطريق املفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية ،أو أن يلجأوا إىل الوكاالت والتنظيمات
اإلقليمية أو غريها من الوسائل السلمية اليت يقع عليها اختيارها}}.
كما تضمن املرفق السادس التفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام  1982املتعلق ابلنظام األساسي للمحكمة الدولية
لقانون البحار اإلشارة إىل موضوع تسوية املنازعات املتعلقة ابلطلبات احملالة إىل احملكمة املختصة ابلنظر يف موضوع النزاعات
البحرية ومنها اجلرف القاري وذلك يف املادة  21منه.
إضافة إىل إن الفقرتني ( ) 3 ،1من املادة  83من اتفاقية قانون البحار لعام  1982أشارت إىل أسلوب إتباع القواعد
القانونية يف عملية حتديد حدود اجلرف القاري بني الدول ذات السواحل املتقابلة أو املتالصقة وفقا ملا يلي :
أ .جيري تعيني حدود اجلرف القاري بني الدول ذات السواحل املتقابلة أو املتالصقة ابالتفاق استناداً إىل مبادئ القانون
الدويل للبحار ووفقاً للمادة  38من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية للتوصل إىل حل منصف.
ب .إذا تعذر التوصل إىل اتفاق يف غضون فرتة معقولة من الزمن ،حتيل الدولة املعنية األمر إىل حمكمة العدل الدولية لتسوية
املنازعات.
ج .خالل فرتة االنتظار لصدور احلكم القضائي ووفقاً ألحكام الفقرة  3أعاله ،على الدول املعنية بذل ما يف وسعها للتفاهم
والتعاون على ترتيبات مؤقتة ذات طابع عملي يضمن عدم تعريض االتفاق النهائي للخطر أو العرقلة .وال تنطوي الرتتيبات
املؤقتة على أي التزامات قانونية ختل بتحديد احلدود النهائية.
د .يتم الفصل يف املسائل املتصلة بتعيني حدود اجلرف القاري وفقاً ألحكام أية صيغة ممكنة يتم االتفاق عليها بني الدول
املعنية يف النزاع.
ويف استنتاج هنائي فيما يتعلق بكيفية تسوية املنازعات بشان حدود منطقة اجلرف القاري فان اتفاقية األمم املتحدة لقانون
البحار لعام  1982قد خولت الدول اإلطراف يف النزاع تسوية نزاعاهتما أبية وسيلة سلمية من اختيارمها وفقا لإلجراءات املذكورة
فيها وما تضمنه ميثاق األمم املتحدة واملواثيق الدولية األخرى ،واليت ميكن أن تطبق يف هذا اجملال املبادئ املناسبة املذكورة فيها
لتحديد منطقة اجلرف القاري ،ومنها كما اشران سابقا مبدأ األبعاد املتساوية.

()1الفقرة ( )1من املادة  83من اتفاقية جامايكا لقانون البحار .1982

275

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences
Issue: 4

املبحث الثاين
ط الذي يفصل إقليمني يقعان حتت سيادة بلدين خمتلفني ،حيث أ ّكدت ذلك
أصبحت احلدود ابملفهوم املعاصر اخل ّ
( )1
حمكمة العدل الدوليّة عندما قالت إ ّن تعريف اإلقليم هو تعريف حدوده  ،وكنا قد اشران فيما سبق إىل مبدأ اإلبعاد املتساوية يعترب
إحدى وسائل تسوية حدود منطقة اجلرف القاري بني الدول ذات السواحل املتجاورة أو املتالصقة ،حيث أكدت على ذلك
اتفاقية جنيف لعام  1958واتفاقية قانون البحار لعام  ،1982فما هو املقصود مببدأ البعد املتساوي ،وكيف يتم اعتماده يف حل
النزاعات اليت تقوم بشأن منطقة اجلرف القاري؟
املطلب األول
تعريف مبدأ اإلبعاد املتساوية
تحدد اتفاقية جنيف بشأن الجرف القاري لعام  1958القواعد المتعلقة بمفهوم الجرف القاري وحدوده ونظامه ،فقد
أكدت هذه االتفاقية املمارسة الدولية والمفهوم األساسي لحق الدولة الساحلية السيادي فيما يتعلق بموارد منطقة قاع البحر في
ما وراء الحد الخارجي للبحر اإلقليمي ،وابلتحديد يف منطقة اجلرف القاري ،واعتربت نصوصها تبلورا سريعا ونسبيا لتشكيل
وصياغة القاعدة العرفية اليت تفيد بأن حقوق الدولة الساحلية على الجرف القاري ال تتطلب وضعا لليد أو إعالان صريحا من
خالل حتديد الحد الخارجي له عند  200متر ،رغم مده وتعديله في اتفاقية عام  ،1982وقد اشران إىل إن أسلوب أو مبدأ
اإلبعاد املتساوية أو خط الوسط هو احد الوسائل اليت ميكن حتديد حدود اجلرف القاري مبوجبه.
يف احلقيقة إن خط الوسط أو تساوي البعد يعتمد على القياس الدقيق أكثر منه على العوامل املوضوعية ،ويعرف أبنه "
اخلط احلدودي الذي تبعد كل نقطة فيه بعدا متساواي عن اقرب النقاط خلطوط األساس اليت يتم قياسه منها" ( ،)2أو هو " اخلط
الذي يفصل بني الدول املتقابلة والذي تكون كل نقطة منه على أبعاد متساوية من نقاط حمددة على خطوط األساس اليت يقاس
منها عرض البحر اإلقليمي للدولتني ،أما خط تساوي البعد فهو اخلط املرسوم بني دولتني متجاورتني والذي تكون كل نقطة منه
على أبعاد متساوية من نقاط معينة على خطوط األساس اليت يقاس منها عرض البحر اإلقليمي للدولتني"(.)3
إن خط تساوي البعد أو خط الوسط يعد أسلواب جيدا لتحديد حدود اجلرف القاري بني الدول املتجاورة أو الدول
املتقابلة يف سواحلها ،ويدعى يف احلالة األخرية خبط الوسط ،غري إن موضوع حتديد وختطيط حدود منطقة اجلرف القاري بني
الدول وفقا ملبدأ تساوي ا لبعد أو مبدأ خط الوسط ميكن أن يعتمد على االتفاقات الثنائية مراعاة للظروف اخلاصة لكل دولتني
متالصقتني أو متجاورتني.
األول  1978علىأ ّن ترسيم
أ ّكدت حمكمة العدل الدوليّة يف قضيّة ترسيم حدود اجلرف
القاري يف حبر إجية يف  19كانون ّ
ّ
متارس سلطات دولة ما وح ّقها
احلدود البحريّة بني دول متجاورة يعين وضع اخل ّ
ط الصحيح والعادل اللتقاء املساحات ،حيث َ
ط الوسط العادل legitimate middle lineيفرض نفسه يف ترسيم
السيادي ،لذلك ،وانطالقاً من هذه الفرضيّة ،فإ ّن خ ّ
ّ

( )1انظر قرار حمكمة العدل الدولية يف قضية النزاع بني ليبيا وتشاد يف  3شباط .1994
()2د .جنان مجيل سكر ،مصدر سابق ،ص ،77
()3الدكتور ،حممد احلاج محود ،مصدر سابق ،ص 474اهلامش.
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القاري
احلدود الربّيّة والبحريّة بنسب متساوية ،إالّ يف حال وجود حق اترخي ّي أو ظروف استثنائيّة ،واألمر نفسه ينطبق على اجلرف
ّ
واملنطقة االقتصاديّة اخلالصة حبيث تعتمد املبادئ العادلة واملنصفة( ،)1فتقسم املسافة بني الدولتني مناصفة .equidistance

إن محكمة العدل الدولية قد أشارت بوضوح إلى أن قاعدة تعيين الحدود ،بناء على مفهوم تساوي البعد والظروف
اخلاصة ،ال متثل قانوان عرفيا( ،)2ومع ذلك فإن التطورات األخيرة فيما يتعلق بتعيني حدود منطقة اجلرف القاري جعلت حمكمة
الدولية تقبل أبسلوب "المبادئ المنصفة والظروف الخاصة" حيث أقرت أبنه مماثل ألسلوب تساوي البعد والظروف الخاصة
المنصوص عليه في اتفاقية جنيف لعام  1958بشأن منطقةالجرف القاري(.)3
نستنتج إن خط الوسط أو خط تساوي البعد هو اخلط الذي تكون كل نقطة عليه متساوية يف بعدها من اقرب النقاط
على اخلطني األساسيني الذين يقاس منهما عرض البحر اإلقليمي لكال الدولتني املتجاورتني أو املتقابلتني يف سواحلهما البحرية.
املطلب الثاين
كيفية حتديد اإلبعاد املتساوية
يف احلقيقة إن االهتمام الكبري مبوارد اجلرف القاري املختلفة تؤثر جوهرايً على كل ما يتعلق بنظام االقتصاد العاملي،وولدت
هذه احلالة مشاكل سياسية كثرية أيضا ،حيث سببت قضااي حتديد وختطيط حدود اجلرف القاري يف الكثري من احلاالت تفاقما
للعالقات الدولية لعدم حل تلك املشاكل والتوصل إىل تسوية قانونية لنظام مياه اجلرف القاري.
أشارت الفقرة 1/مناملادة ( )12من اتفاقية جنيف لعام  1958اخلاصة ابلبحر اإلقليمي واملنطقة املتامخة إىل انه يف حالة
تقابل أو تالصق سواحل دولتني ،وعند عدم وجود اتفاق بينهما ،ال حيق ألي منهما أن متد حبرمها اإلقليمي إىل ابعد من اخلط
الوسط الذي تكون كل نقطة عليه متساوية يف بعدها عن اقرب النقاط على خط األساس الذي يقاس منه عرض البحر اإلقليمي،
أما الفقرة 2/من املادة 6/من اتفاقية جنيف لعام  1958اخلاصة ابجلرف القاري فقد نصت على " :حيث يكون جرف قاري
واحد مالصقا ألراضي دولتني متحاذيتني ،تعني حدود اجلرف القاري ابالتفاق بينهما ،فإذا تعذر الوصول إىل اتفاق ،وما مل يكن
هناك خط آخر للحدود تربره ظروف خاصة ،تعني احلدود بتطبيق مبدأ البعد املتساوي عن اقرب النقاط الواقعة على خطوط
األساس اليت يقاس منها عرض البحر اإلقليمي لكل دولة".
أما فيما يتعلق بكيفية حتديد خط الوسط أو البعد املتساوي ملنطقة اجلرف القاري يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار
عام  1982فقد نصت املادة 15 /منها:
"حيث تكون سواحل دولتني متقابلة أو متالصقة ال حيق آلي من الدولتني ،يف حال عدم وجود اتفاق بينهما على
خالف ذلك ،أن متدحبرها اإلقليمي إىل أبعد من اخلط الوسط الذي تكون كل نقطة عليه متساوية يف بُعدها عن أقرب النقاط
على خط األساس ،غري إن هذا احلكم ال ينطبق على خالف أحكام هذه املادة عند وجود حق اترخيي مكتسب أو ظروف
خاصة لدولة ما ميكنها حتدد حدود حبرها اإلقليمي".
( )1لالطالع على معىن املبادئ العادلة واملنصفة راجع حبثنا املوسوم بـ ( مبدأ االشرتاك املنصف يف استخدام جماري املياه الدولية لألغراض غري املالحية)،
املنشور يف جملة كلية املأمون اجلامعة ،العدد 13لسنة  ،2007ص  244وما بعدها.
()2انظر (قضية الجرف القاري لبحر الشمال).

North Sea Continental Shelf. Judgment, I.C.J, Reports 1969, p. 42, Para.69.
()3انظر ( قضية احلدود الربية والبحرية بني الكامرون ونيجرياي):
Judgment, I.CJ. Reports 2002.,Cameroon v. Nigeria: Equatorial Guinea intervening
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 .2أن تكون هناك حقوق اترخيية ألي من الدولتني على مناطق معينة (مصائد أو غريها)،
 .3أن يكون الواقع اجلغرايف للشواطئ مما يصعب معه تصور هذا اخلط.
ويف هذه األحوال ميكن اعتماد معايري ومعطيات متعددة هبدف الوصول إىل حل عادل ومنصف ووفق ما كرسته حمكمة
العدل الدولية يف العديد من قراراهتا( ،)3ومن هذه املعايري اجلغرافيا والبنية الفيزايئية واجليولوجية واملوارد الطبيعية ،ومعيار التناسب
املعقول الذي ميكن أن يظهر ما بني امتداد مناطق اجلرف القاري العائدة لكل دولة وطول ساحلها املقاس حسب االجتاه العام
فين ،ميكن أن توفّره
هلذا الساحل ،أما عملية ختطيط ورسم احلدود اليت جيب أن تنطلق من هذه املبادئ ،فيحتاج إىل عمل ّّ
األطراف املعنية يف املوضوع دون إمهال مساعدة األمم املتحدة يف هذا اجملال.
املطلب الثالث
طرق تسوية املنازعات وفق مبدأ اإلبعاد املتساوية
اعتربت حمكمة العدل الدولية طريقة تسوية النزاعات حول حتديد منطقة اجلرف القاري وفق مبدأ تساوي البعد غري ملزمة،
وان هذا املبدأ ال يعترب قاعدة آمرة من قواعد القانون الدويل ،حيث جيوز االتفاق من الناحية القانونية على خالفه ،العتباره قاعدة
ختضع التفاق األطراف املعنية ووفق ما هو منصوص عليه يف اتفاقيات جنيف اخلاصة ابلبحر اإلقليمي واملنطقة املتامخة ،واجلرف
القاري( ،)1وقد نصت املادة  83من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام  1982على :
 .1يتم تعيني حدود اجلرف القاري بني الدول ذات السواحل املتقابلة أو املتالصقة عن طريق االتفاق على أساس القانون
الدويل كما أشري إليه يف املادة  38من النظام األساس حملكمة العدل الدولية من اجل التوصل إىل حل ُمنصف.
 .2إذا تعذر التوصل إىل اتفاق يف غضون فرتة معقولة من الزمن،جلأت للدول املعنية إىل اإلجراءات املنصوص عليها يف
اجلزء اخلامﺲ عشر من هذه االتفاقية.

() 1
القاري بني ليبيا وتونﺲ 24 ،كانون الثاين .1982
راجع قرار حمكمة العدل الدولية املتعلق ابجلرف ّ
()2شارل روسو ،القانون الدويل العام ،الرتمجة العربية ،شكر هللا خليفة وعبد احملسن سعد ،االهلية للنشر والتوزيع ،بريوت  ،1982ص .244

( )3انظــر قراراهتــا حــول تعيــني احلــدود البحريــة يف خلــيج مــاين ( )Maineبــني الــوالايت املتحــدة وكنــدا بتــاريخ  20كــانون الثــاين  ،1982وحــول احلــدود
البحريــة بــني الكــامريون ونيجــرياي بتــاريخ  10تش ـرين األول  ،2002وحــول احلــدود البحريــة بــني اهلنــدوراس ونيكــاراغوا بتــاريخ  8تش ـرين األول ،2007
وحول احلدود البحرية يف البحر األسود بني رومانيا وأوكرانيا بتاريخ  3شباط .2009
( )1انظر قرارها يف قضااي اجلرف القاري لبحر الشمال املؤرخ يف  20شباط .1969
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يظهر مما تقدم إن تعيني احلدود البحرية بني دولتني متجاورتني أو متقابلتني ،ال تكون الدولة طليقة اليد دائماً يف حتديد
هذه املناطق ،خصوصا إذا كانت هناك معارضة من قبل دولة مقابلة أو جماورة ،حيث يصبح اخلالف بني هذه الدول خاضعاً
لقواعد القانون الدويل ،وليﺲ لقواعد القانون الداخلي( ،)1وميكن للدولتني املتجاورتني أو املتقابلتني أن تتوصال إىل حل ملوضوع
حتديد حدود اجلرف القاري وذلك عن طريق التفاوض بينهما ابعتماد مبدا تساوي البعد ،حيث يستند التحديد على قاعدة خط
الوسط ( ، )2كما تظهر جبالء أمهية اعتماد مبدأ خط الوسط أو تساوي البعد يف تعيني حدود منطقة اجلرف القاري عن طريق
املفاوضات واالتفاق بني األطراف املعنية ،مع األخذ بنظر االعتبار حالة الظروف اخلاصة لكل طرف ،غري إن تعيني خط احلدود
يف منطقة اجلرف القاري من خالل اعتماد مبدأ تساوي البعد أو مبدأ خط الوسط قد تصطدمبثالث من بثالث جوانب هي:
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 .3يف انتظار التوصل إىل اتفاقوفقاً ملا هو منصوص عليه يف الفقرة ،1/تبذل الدول املعنية بروح التفاهم والتعاون قصارى
جهودها للدخول يف ترتيبات مؤقتة ذات طابع ،ال تنطوي على إي مساس أبمر تعيني احلدود النهائي.
 .4عند وجود اتفاق انفد بني الدول املعنية يفصل يف املسائل املتصلة بتعيني حدود اجلرف القاري وفقاً ألحكام ذلك
االتفاق.
ومن خالل االطالع على نصوص مواد اجلزء اخلامﺲ عشر من اتفاقية عام  1982جند إن املادة 279/توجب جلوء
الدول األطراف يف أي نزاع يتعلق بتفسري هذه االتفاقية أو تطبيقها إىل الوسائل السلمية وفقا للفقرة 3/من املادة ،2/والفقرة1/
من املادة 33 /من ميثاق األمم املتحدة ،بينما خولت املادة 280/من اتفاقية عام 1982الدول األطراف يف أي نزاع تسوية
منازعاهتم أبية وسيلة سلمية يتم اختيارها ،إضافة إىل ما تضمنته الفقرة 1/من املادة 33/من ميثاق األمم املتحدة من وسائل متت
اإلشارة أليها سابقا ،أو اللجوء إىل الوكاالت والتنظيمات اإلقليمية أو غريها من الوسائل السلمية اليت يقع عليها اختيارها.
كما تضمن الربوتوكول االختياري املتعلق ابلتسوية اإللزامية للمنازعات لعام  1958وبشكل خاص ديباجته النص على
الرجوع يف مجيع املسائل اليت تعنيها بشان أي نزاع ينشا عن تفسري أو تطبيق أي مادة من اتفاقية قانون البحار لعام  1958إىل
االختصاص اإللزامي حملكمة العدل الدولية إال إذا نصت االتفاقية على شكل آخر من أشكال التسوية .
ومن خالل استقراء املمارسة الدولية جند إن األحكام والقواعد الواجب تطبيقها يف مجيع أنواع املشاكل والنزاعات املتعلقة
ابحلدود البحرية ومنها مبدأ البعد املتساوي هي كما يلي:
 .1إن الدول املتقابلة أو املتجاورة يف منطقة اجلرف القاري ال جيوز هلا ألي منها حتديد حدود اجلرف القاري بصورة
منفردة ،بل جيب إجراء مفاوضات على أساس مبدأ حسن النية للوصول إىل اتفاق ،ويف حالة عدم التوصل إىل اتفاق،
ومنصف.
يستعان بطرف اثلث حمايد لتسوية خالف احلدود على حنو عادل ُ
 .2دراسة تضاريﺲ املنطقة اجلغرافية والظروف ذات الصلة للبت يف قضية حتديد احلدود النهائية ابالعتماد على معاير
العدالة واإلنصاف ،ووفقا ملا جاء يف قرارات حمكمة العدل الدولية(.)2
 .3األخذ بنظر االعتبار قاعدة البعد املتساوي وخط الوسط،وقاعدة الظروف اخلاصة حلل أي نزاع يتعلق حبدود اجلرف
القاري للسواحل املتقابلة أو املتالصقة
 .4األخذ بعني االعتبار األعراف الدولية والسوابق القضائية ومبدأ االستخدام األمثل واملنصف واحلقوق التارخيية املكتسبة.

()2قرار احلكم يف قضية حتديد اجلرف القاري بني كندا وأمريكا عام .1984
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املبحث الثالث
يبدو لنا من خالل ما تقدم إن مبدأ تساوي البعد أو خط الوسط يعترب من الوسائل العادلة واملنصفة يف تسوية نزاعات
اجلرف القاري ،وان اللجوء إليه يقلل من احتماالت استمرار النزاعات حول احلدود البحرية لفرتة طويلة ( ،)1كما إن القضاء الدويل
مل يغفل أمهية اللجوء إىل هذا املبدأ ،رغم انه ال يعترب قاعدة قانونية آمرة من قواعد القانون الدويل ،وبغية الوقوف على التطبيقات
القضائية يف حتديد حدود مناطق اجلرف القاري ،سنقسم البحث يف هذا املوضوع إىل ثالث نتناول يف أوهلا بعض التطبيقات
القضائية الدولية له ،ونتناول يف الثاين منه بعض تطبيقاته يف منطقة اخلليج العريب ونفرد يف الثالث موضوع اجلرف القاري بني
العراق والكويت وإيران.
املطلب األول
التطبيقات القضائية الدولية
يف حتديد مناطق اجلرف القاري
ابلنظر إىل األمهية ا لكبرية اليت تكتسبها عمليات حتديد مناطق اجلرف القاري من النواحي القانونية والسياسية واالقتصادية
واإلسرتاتيجية وغريها ،فقد نشأت مشاكل كثرية بشان ذلك ،وبشكل خاص منها مناطق اجلرف القاري اليت تقع بني الدول
املتقابلة واملتالصقة ،وكان للقضاء الدويل دور واضح يف تسوية تلك املشاكل من خالل القرارات اليت اختذها يف هذا الشأن ،ولعل
قضااي حتديد حدود منطقة اجلرف القاري يف نزاع حبر الشمال ،والنزاع اللييب التونسي ،والنزاع الكندي األمريكي ،والنزاع الربيطاين
الفرنسي ،والنزاعات يف منطقة اخلليج العريب ،والقرارات االتفاقية والقضائية املتخذة فيها ،تعد من أهم التطبيقات القضائية الدولية
يف حتديد مناطق اجلرف القاري ،وسنكتفي بعرض ثالث تطبيقات منها على املستوى الدويل يف هذا املطلب.
أوال -اجلرف القاري يف منطقة حبر الشمال
شهدت منطقة حبر الشمال سلسلة من النزاعات حول منطقة اجلرف القاري بني كل من أملانيا والدمنارك وهولندا
الكتشاف الثروات النفطية فيه ،وأصبح من الضروري تعيني حدود اجلرف القاري بينهما مبجرد أتكيد تلك االستكشافات واحلفر
حتت قاع البحر على االستنتاج بوجود تلك الثروات يف الرتبة اجلوفية لرواسب حبر الشمال الكبرية من الغاز والنفط(.)2
وكان النزاع يتعلق بتعيني حدود اجلرف القاري بني أملانيا والدمنارك من جهة ،وبني أملانيا وهولندا من جهة أخرى ،وعرض
النزاع على حمكمة العدل الدولية يف العام  1969والطلب منها حتديد مبادئ وقواعد القانون الدويل املعمول هبا يف هذه القضية.
رفضت احملكمة ادعاء الدامنرك وهولندا بضرورة تنفيذ احلدود احملددة وفقاً ملبدأ املساواة على النحو احملدد يف املادة  6من
اتفاقية جنيف لعام  1958بشأن اجلرف القاري ،قائلة إن مبدأ املساواة مل تكن نتيجة ضرورية للمفهوم العام حلقوق اجلرف
قانوان أبحكام املادة  6أعاله لعدم تصديقها على
القاري ،ومل تكن قاعدة للقانون الدويل العريف ،كما أن أملانيا مل تكن ملزمة ً
اتفاقية جنيف املذكورة.

(J. Andrassy, International Law and the Resources of the Sea, New York, 1970, p.93. )1
(J. Andrassy, Application of the Geneva Convention ,1958, Delimitating the Continental )2
.Shelf of the North Sea Area, Revue Egyptienne De DroitInternational, p.3

280

Volume: 4

بعض التطبيقات القانونية والقضائية يف حتديد اجلرف القاري

Ali H. AL-OBAIDY

خلصت احملكمة إىل أن خطوط احلدود املعنية جيب أن حتدد ابالتفاق بني األطراف ووف ًقا ملبادئ العدل واألنصاف،
وأشارت احملكمة إىل بعض العوامل اليت جيب أخذها يف االعتبار هلذا الغرض ،حيث اعتربت أن مبدأ تساوي األبعاد الورد يف املادة
 6من اتفاقية جنيف ليﺲ ملزما ومل يكنقاعدة من قواعد القانون الدويل العريف(.)1
يف اخلتام ،خلصت احملكمة إىل أن استخدام طريقة التسوية وفقا ملبدا تساوي األبعاد لرتسيم احلدود مل يكن إلزاميًا بني
الطرفني ،إن ترسيم احلدود البحرية جيب أن يراعي مجيع الظروف ،وجيب أن يتم تعيني احلدود ابالتفاق وف ًقا للمبادئ العدل
واألنصاف(.)2
اثنيا – النزاع على اجلرف القاري بني كندا والوالايت املتحدة األمريكية
يتعلق الصراع بني كندا والوالايت املتحدة األمريكية بتعيني احلدود البحرية يف منطقة خليج مني (،)Maineوبشكل
خاص منطقة اجلرف القاري فيها ،وقد أثريت قضية اجلرف القاري يف العام 1960عندما بدء التنقيب فعليا يف الفرتة ما بني
العامني 1977-1976عن املوارد النفطية من قبل اجلانبني يف هذه املنطقة إضافة إىل حتديد مناطق مصايد األمساك احلصرية بني
البلدين يف املنطقة ذاهتا ،ومها موضوعان التفاق ثنائي بينهما.
عرض الصراع بني كندا والوالايت املتحدة األمريكية على حمكمة العدل الدولية ،عندما وقعت بعض األحداث حينما
شرعت كلتا الدولتني يف إنشاء منطقة حصرية ملصايد األمساك على بعد  200ميل قبالة سواحلها واعتماد لوائح حمدودة للمنطقة
واجلرف القاري حيث ادعى كل منهما مبادئ وقواعد القانون الدويل اليت حتدد وتنظم ترسيم احلدود البحرية.
بدأت احملكمة يف دراسة القضية من خالل اإلشارة إىل اتفاقية جنيف لعام  1958بشأن اجلرف القاري ،اليت جرى
التصديق عليها من قبل الطرفني ،وهي سارية املفعول بينهما ،وقد وجدت احملكمة أنه مل يكن هناك وجود أي قاعدة قانونية اثبتة
حتكم تعيني احلدود البحرية ،لذلك رفضت احملكمة احلجة اليت تقول إن قاعدة تساوي األبعاد أصبحت قاعدة من قواعد القانون
الدويل العام ،ووجدت أن املادة  ،6اليت اعتمدت بني الطرفني يف ترسيم احلدود البحرية ،غري ملزمة هلما ،وال ميكنتفرض على
احملكمة أي التزام قانوين بتطبيق أحكامها يف ترسيم احلدود ملنطقة اجلرف القاري يف خليج مني (.)3()Maine
اثلثا – النزاع على اجلرف القاري بني تونس واجلماهريية العربية الليبية
عرضت قضية اجلرف القاري بني تونﺲ وليبيا على حمكمة العدل الدولية يف العام ،1978عندما نشأ نزاع بينهما يف
منطقة اجلرف القاري حينما بدأت عملية التنقيب عن النفط واستخراجه واستغالله يف تلك املنطقة(.)4
وقد ذكرت احملك مة يف تقريرها اخلاص هبذه القضية مبادئ وقواعد القانون الدويل اليت ميكن تطبيقها على ترسيم حدود
اجلرف القاري املتعلقة حصراي ابلنزاع بني تونﺲ واجلماهريية العربية الليبية يف املنطقة املتنازع عليها ،وذلك من خالل األخذ بنظر
االعتبار الظروف ذات الصلة اليت ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار عند حتديد احلدود بطريقة عادلة ومنصفة ،كما ذكرت الطريقة
العملية اليت جيب استخدامها يف تعيني احلدود ،ودعت احملكمة طريف النزاع إىل االلتزام أببرام معاهدة ثنائية بينهما مستقبال وااللتزام
بنصوصها لغرض حتديد احلدود البحرية بينهما ابالعتماد على الواقع اجلغرايف ومبدأ العدالة واألنصاف.
() )1الدكتور حممد احلاج محود ،مصدر سابق ،ص  ،477-476كذلكد .جنان مجيل سكر ،مصدر سابق ،ص . 98-92
.See alsoParas. 60-83 of the Courts judgments

(For more details see: J. G. Starke, An Introduction to International Law, 8th, London )2
1977,pp.242-243.
(more detail see the reports of ICJ of 12 October 1984 )3
(Op. cit. Reports of 1982 and 1985. )4
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املطلب الثاين
يف منطقة اخلليج العريب
اعتمدت دول منطقة اخلليج العريب سواء كانت دوال متقابلة أو دوال متجاورة مبادئ العدل واإلنصاف يف حتديد حدود
مناطق اجلرف القاري بينها ،وذلك بسبب الطبيعة اجلغرافية واجليولوجية اخلاصة لعمق املياه يف منطقة قاع وابطن قاع البحر ،حيث
كان مبدأ البعد املتساوي أو خط الوسط أسلواب عاما لتسوية خالقات تلك الدول حول حدود مناطق اجلرف القاري ،وكانت
هذه العوامل قد أكدت عليها حمكمة العدل الدولية يف قرارها اخلاص بقضااي اجلرف القاري لبحر الشمال حينما ذكرت فيه تلك
العوامل ،ومنها انه جيب اخذ الطبيعة اجلغرافية واجليولوجية والسواحل البحرية بنظر االعتبار وضرورة أن يكون التحديد على أسﺲ
منصفة وعادلة عن طريق االتفاق أو أبقسام متساوية أو االستغالل املشرتك ملناطق اجلرف القاري املتداخلة(.)1
وبغية الوقوف على كيفية اعتماد مبدأ اإلبعاد املتساوية أو خط الوسط يف حتديد حدود مناطق اجلرف القاري يف مياه
منطقة اخلليج العريب ،سنتناول بعض النماذج التطبيقية من هذه االتفاقيات الثنائية على سبيل املثال ال احلصر سواء بني الدول
املتجاورة أو املتقابلة كما يف أدانه:

خارطة اخلليج العريب

()1جمموعة أحكام وقرارات حمكمة العدل الدولية لسنة  ،1969الفقرات ،83-81ص.46-45
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أوال :االتفاقية الثنائية بني اململكة العربية السعودية ومملكة البحرين
وقعت اململكة العربية السعودية اتفاقية مع البحرين تعلقت بتسوية موضوع حدود اجلرف القاري بينهما يف منطقة اخلليج
العريب يف مبدينة الرايض بتاريخ  22شباط  /فرباير /العام  ،)2( 1958وقد حسمت هذه االتفاقية موضوع تعيني وتعريف احلدود
البحرية على أساس قاعدة خط الوسط ووفقا للخرائط الرمسية للمنطقة ،حيث أعدت خريطة هنائية لتوضح احلدود واإلحداثيات
اجلغرافية لنقاط خط احلدود بني البلدين ،حيث إن املياه اإلقليمية بني كل من اململكة العربية السعودية والبحرين تتالقى يف بعض
املناطق اليت تطل عليها سواحل الدولتني املتقابلة ،وكان الطرفني قد سبق أن اتفقا يف العام  1949على تنظيم استثمار قاع اخلليج
يف املساحة الفاصلة بني الدولتني ،ويف سنة  1958وقع البلدان اتفاقية مت مبوجبها تعيني احلدود بينهما
طبقا لبنود هذه االتفاقية مت تعيني  14نقطة متر هبا احلدود الفاصلة بني البلدين وحددت خبطوط الطول ودوائر العرض
منها على سبيل املثال النقطة األوىل تقع يف منتصف املسافةبني رأس الرب جنوب البحرين ،ورأس حمارة على الساحل الشرقي
للمملكة العربية السعودية ،والنقطة الثانية تقع يف منتصف املسافة بني رأس الرب جنوب البحرين ،والشمال جزيرة الزخنوية ،النقطة
الثالثة فتقع يف منتصف املسافة بني رأس الرب جنوب البحرين ،ورأس صباح.
لقد عينت االتفاقية املذكورة احلدود البحريةعلى أساس خط الوسط( ،)3وأشارت املادة 1/منها إىل إن كل ما موجود وقائم
إىل يسار اخلط املذكور يف أعاله يعود إىل اململكة العربية السعودية ،وإن كل ما موجود من أشياء إىل ميني هذا اخلط تعود إىل
حكومة البحرين مع شرط التزام كال احلكومتني ابلقبول مبا سوف يظهر بعد ذلكمستقبال (.)4
ومن اجلدير ابلذكر حقا إن هذه االتفاقية كانت أول اتفاقية مربمة من نوعها يف منطقة اخلليج العريب فيما بني الدول يف
املنطقة كل مبواجهة اآلخر ،وهي استجابة لوصااي وأراء جلنة القانون الدويل اخلاصة بقانون البحار(،)5وتعترب هذه االتفاقية سابقة
رائدة يف هذا اجملال حيث قادت إىل عقد اتفاقات مماثلة يف منطقة اخلليج العريب( ،)2كما إهنا تعترب حماولة فعلية أوىل لتحديد
احلدود يف السواحل البحرية املمتدة لكل دولة يف هذه املنطقة كل مبواجهة اآلخر طبقا التفاقية جنيف لعام  1958اخلاصة
ابجلرف القاري ،واليت تضمنت النص يف هذا اخلصوص على إن حدود اجلرف القاري املالصق للدول الساحلية تعني ابالتفاق
فيما بينها(.)3
وطبقا لنص املادة  15من اتفاقية احلدود البحرية بني اململكة العربية السعودية والبحرين فقد شكلت معامل الطبيعة واملواقع
اجلغرافية امجعها خط احلدود بني الدولتني ،واستندت عملية تسوية النزاع على أساس مبدأ خط الوسط الذي اعتمد على مبدأ

( )2لالطالع على االتفاقية املذكورة انظر.)UNTS 1974, ST/LEG/SER B/16,1974,p.403( :
( )3انظر منشورات وزارة اخلارجية األمريكية ،قسم الدراسات اجلغرافية ،سلسـلة الدراسـات املتعلقـة ابحلـدود الدوليـة يف اجلـرف القـاري /أ ،اخلاصـة ابلبحـار،
العدد  12لسنة .1970
( )4اتفاقية احلدود البحرية بني البحرين واململكة العربية السعودية لسنة  ،1958املادة ،1/الفقرة.16/
(H. Albaharna, The Arbian Gulf States, Their Legal and Political Stutus and their International )5
Problems,second Edition, Beirut, p.306-309 .

( )2ميكن االطالع أيضا على نصوص االتفاقية املذكورة ابلغة العربية واليت كتبت ووقعت يف الرايض عاصمة اململكة العربية السعودية يف اجلريـدة الرمسيـة هلـا
الصادرة يف /7آذار ،1958/وهي ترمجة مقتبسة اعتمدت على النص االنكليزي الصادر عن وزارة اخلارجية الربيطانية واملنشور يف:
)ICLQ, No.7,1958,pp.519-521( .
( )3انظر نص املادة{{ }}6من اتفاقية جنيف لعام  1958اخلاصة ابجلرف القاري.
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تساوي اإلبعاد( ، )4وهكذا فان مجيع ما يقع على اجلانب األيسر خلط احلدود يعود إىل اململكة العربية السعودية ،وكل ما يقع على
اجلانب األمين منه يعود إىل دولة البحرين(.)5

Issue: 4

أما كيفية تسوية املشاكل الثانوية البسيطة املتعلقة ببعض التفصيالت املعنية خبط الوسط بني البلدين فقد انتهت ومتت
تسويتها يف أثناء سلسلة املفاوضات واملشاورات بشأن االتفاقية بينهما أعاله ،ومبوجب هذه االتفاقية وافقت دولة البحرين على
التنازل عن مطالبها ابلسيادة على منطقة شبه مضلعة وهي منطقة غنية مبصادر النفط ومشتقاته يف مقابل التزام اململكة العربية
السعودية مبنح البحرين نصف األرابح الناجتة عن النفط املنتج من هذه املنطقة اليت كانت حمال للنزاع بينهما ،وهي اآلن من ضمن
السيادة والسلطان القضائي للملكة العربية السعودية حصرا(.)6

Volume: 4

أما موضوع اجلزيرتني الصغريتني املتنازع عليهما بني البحرين واململكة العربية السعوديةفقد وافقت البحرين على التخلي
عنهما إىل السعودية دون حتديد واضح للمياه اإلقليمية هلما ،وذلك يعين إن هاتني اجلزيرتني قد مت جتريدمها من املياه اإلقليمية
الطبيعية لكل منهما ،وان هذا الوضع مل يتم النص عليه مبوجب االتفاقية أعاله(.)6
اثنيا -االتفاقية الثنائية بني قطر وأبو ظيب
وقعت كل من قطر وأبو ظيب اتفاقية عام  ،)1( 1969حيث مت مبوجبها تسوية وحل مشكلة احلدود البحرية ،وقد
استمرت هذه االتفاقية سارية املفعول وااللتزام بنصوصها حىت يف ظل تشكيل احتاد دولة اإلمارات العربية املتحدة يف العام
.1971
نصت بنود هذه االتفاقية على إن كال اجلانبني سوف لن يطالبا ابدعاءات أكثر فيما يتعلق ابجلزر واملياه من تلك اليت
ذكرت وأقرت يف االتفاقية مدار البحث واخلاصة بتحديد احلدود البحرية لعام  ،1969أما األراضي الساحلية اخلاصة مبنطقة حقل
البندق فقد مت تسوية نزاعها وحسمه بشكل مستقل وعلى أساس مبدأ تساوي األبعاد ،كذلك مت تعديل مسافة وحدود اجلرف
القاري( )Continental Shelfهلما ،حيث إن كال الطرفني مل يرغبا يف اعتماد خط الوسط أو تساوي البعد يف عملية
التحديد بشكل قطعي ،بل إن البلدين قررا ابن تكون حقوق امللكية لكل منهما يف املنطقة متساوية ،وإهنما سوف يبدأن يف
مفاوضات ومداوالت مباشرة لغرض استثمار املنطقة ،حيث إن حقل البندق سيتم استثماره من قبل أبو ظيب بشرط أن تتم عملية
تقسيم الريع واإلرابح والفوائد املتحققة عنه وعن استثماره بشكل متساوي بني الدولتني.

(see Lauterpacht,E. Contemporary Practice of UK in the field of International Law, )4
ICLQ(158),p.519.
()5وذلك حسب نص املادة  2من اتفاقية عام  ،1958كذلك انظرمجال زكي ،اخلليج العريب ،دراسة اترخيية مـن  1945إىل  ،1971القـاهرة ،1974
الصفحات من .243-241
( )6انظر نصوص االتفاقية ذات الصلة ،كذلك انظر:
J.P. Keily, The Eastern Boundaries of Arabian Peninsula,الرتمجـة العربيـة خلـريي محـاد ،بـريوت  ،1971الصـفحات مـن
 ، 266-265كذلك انظر :صربي فارس اهلييت ،اخلليج العريب ،دراسة يف اجلغرافية السياسية ،بغداد  ،1981الطبعة الثانية ،ص  381وما بعدها.
(H. Albaharna, op. cit. , p.309,note N.2. . )6
( ) )1انظر سلسلة معاهدات األمم املتحدةلعام  1974يف الوثيقة:
UNTS 1974, ST/LEG/SER B/16,1974,p.403.
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اثلثا -االتفاقية الثنائية بني اململكة العربية السعودية وإيران
وقعت اململكة العربية السعودية واجلمهورية اإليرانية اإلسالمية يف العاصمة اإليرانية طهران يف عام 1969على اتفاقية
حتديد احلدود البحرية ابستخدام خط املنتصف بني الدولتني ،عينت هذه االتفاقية وعرفت خط احلدود البحرية الفاصل بني منطقة
قاع البحر من اجلانب السعودي ومنطقة قاع البحر املغمورة ابملياه من اجلانب اإليراين ،وهذه املنطقة هي أطول منطقة حبرية ممتدة
يف منطقة اخلليج العريب ،وكان هلا أتثري خطري وذات أمهية يف تعيني احلدود البحرية يف منطقة اخلليج العريب الغنية ابملوارد االقتصادية
ومنها املوارد النفطية على وجه اخلصوص .وحصلت اململكة على جزيرة العريب بينما حصلت إيران على جزيرة فارسي.
وتضم املنطقة املتنازع عليها بني اململكة العربية السعودية وإيران يف منطقة اخلليج العريب جزيريت الفارسي والعربية اليت كانتا
أيضا حمل نزاع يف السيادة عليهما وضرورة حتديد اجلرف القاري بني الدولتني ،وتقدمي مسودة مشروع اتفاقية بشأنه ،حيث وافقا
الطرفان على مشروع االتفاقية ووقعاها وصادقا عليها يف العام .)1( 1968
استندت االتفاقية املذكورة على أساس احلقوق املتعادلة واحلصص املتساوية ملناطق البحر وللجزرتني االثنتني الفارسي
والعربية ،وطبقا هلذه االتفاقية اعرتفت اململكة العربية السعودية ابلسيادة اإليرانية على جزيرة خرج ،واعرتفت إيران بسيادة اململكة
العربية السعودية على جزيرة العربية ،كما اتفقا الطرفان على اعتماد مقياس خط الوسط من أوطأ نقطة يف مستوى املياه على طول
امتداد احلدود الساحلية اجملاورة لألراضي الرئيسية لكال الدولتني ،وكان هلذا االتفاق أتثري جزئي على حدود اجلرف القاري جلزيرة
خرج ،إضافة إىل ظهور اكتشافات جديدة للنفط املرتسب يف املناطق الشمالية هلا وذلك يف أثناء فحص ومجع املعلومات عن
عملية التحديد بينهما يف العام  ،1965األمر الذي أدى إىل رفض إيران التصديق على مشروع االتفاقية األول وإجراء تعديل عليه
يف العام  1968لغرض تسوية املشكلة على أساس مبدأ احلصص املتساوية ،حيث أصبحت االتفاقية بصيغتها اجلديدة مقبولة
للطرفني وسارية املفعول بعد أن مت التصديق عليها يف العام  ،1969وكما هو واضح فان االتفاقية استندت إىل مبدأ احلصص
املتساوية حىت فيما خيص التعديالت اجلديدة اليت جرى تطبيقها وفقا للمعايري والقياسات األساسية املعتمدة يف حتديد اجلرف
القاري ومصادر الثروة يف قاع البخر(.)2
وهناك نزاع آخر متت تسويته أيضا ،وهو النزاع السعودي اإليراين بشأن احلدود البحرية يف منطقة اخلليج العريب ،حيث
وقعت الدولتان اتفاقية يف العام  1965انتهى مبوجبها هذا النزاع ومتت تسوية القضية بني الدولتني ،وكانت هذه االتفاقية قد
عينت وعرفت خط احلدود البحرية الفاصل بني منطقة قاع البحر من اجلانب السعودي ومنطقة قاع البحر املغمورة ابملياه من
اجلانب اإليراين ،وهذه املنطقة هي أطول منطقة حبرية ممتدة يف منطقة اخلليج العريب ،وكان هلا أتثري خطري وذات أمهية يف تعيني
احلدود البحرية يف منطقة اخلليج العريب ،وخالل فرتة اخلمسينات من القرن العشرين قامت كال الدولتني بتوقيع اتفاقيات منحت
مبوجبها امتيازات التنقيب عن النفط واستكشاف الثروات واستغالهلا يف منطقة اجلرف القاري لكل منهما(.)3
ويف احلقيقة إن املنطقة املتنازع عليها بني اململكة العربية السعودية وإيران يف منطقة اخلليج العريب تضم جزيريت الفارسي
والعربية اليت كانتا أيضا حمل نزاع يف السيادة عليهما بني الدولتني ،إضافة إىل وجود مشكلة مهمة أخرى حول جزيرة خرج ذات
( )1انظر مسـودة مشـروع االتفاقيـة اإليرانيـة السـعودية املصـادق عليهـا يف العـام  1968فيمـا خيـص نـزاع احلـدود البحريـة يف اهلـامش السـابق ،كـذلك انظـر:
الدكتور صربي فارس اهلييت ،املصدر السابق ،الصفحات .407-406

( )2انظر الدراسة املقدمة من قبل وزارة اخلارجية األمريكية /قسم الدراسات اجلغرافية وحدود اجلرف القاري املعنونـة بدراسـة حـول احلـدود الدوليـة بـني إيـران
واململكة العربية السعودية ،السلسلة /أ ،التحديدات البحرية رقم  24يف .1970/7/6
( )3إن هــذه االمتيــازات النفطيــة يف املنطقــة البحريــة تتــداخل فيمــا بينهــا ،واالتفاقــات املعنيــة هــي تلكـاليت وقعــت بــني شــركة الــنفط اإليرانيــة الوطنيــة وجمموعــة
شركات ابن أمريكان للمنتجات النفطية للعام  ،1958واالتفاقية األخرى يف العام .1963
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رابعا -االتفاقية الثنائية بني سلطنة عمان وإيران
وقع اتفاق ترسيم حدود اجلرف القاري بني سلطنة عمان وإيران يف طهران يف عام  1974وعربا فيه عن رغبتهما يف
حتديد حدود اجلرف القاري على أساس منصف وعادل ،حيث استخدما تعبري( ) geodetic linesالذي يعين اعتماد
اخلطوط أو األبعاد املستقيمة لتعيني حدود اجلرف القاري بني إقليم إيران من جانب ،وإقليمسلطنة عمان من جانب آخر ،وذلك
وفق ما تضمنته املادة  1/من االتفاق ،أما املادة 2 /فقد أشارت إىل موضوع استكشاف واستغالل املوارد النفطية يف املنطقتني
املذكورتني ،أما املادة 4/من االتفاق فقد أشارت إىل اهنليﺲ يف هذا االتفاق ما يؤثر على وضع املياه،أو اجملال اجلوي فوق أي جزء
من اجلرف القاري هلما.
املطلب الثالث
اجلرف القاري بني العراق والكويت وإيران
يبدو مما تقدم من سرد التفاقيات حتديد احلدود البحرية ومناطق اجلرف القاري ،وبشكل خاص يف منطقة اخلليج العريب،
إهنا مجيعا اعتمدت على وجود النية املشرتكة يف التوصل إىل حل ملشاكل احلدود البحرية ومناطق اجلرف القاري بني تلك الدول
انطالقا من مبدأ حسن النية يف تسوية النزاعات احملتمل نشوؤها يف هذا اجملال ،اال إن حتديد احلدود البحرية ومناطق اجلرف القاري
بني العراق والكويت وايران مل جير عليها أي حتديد ومل تتم أية تسوية هلا ال سباب تعود إىل جغرافية املنطقة وضيق مساحتها ،كوهنا
( )1انظر االتفاقية املوقعة بني إيران واململكة العربية السعودية بشأن املوضوع يف العام  1968يف:
AJIL.14, 1970,p.153.

( )2انظر مسـودة مشـروع االتفاقيـة اإليرانيـة السـعودية املصـادق عليهـا يف العـام  1968فيمـا خيـص نـزاع احلـدود البحريـة يف اهلـامش السـابق ،كـذلك انظـر:
الدكتور صربي فارس اهلييت ،املصدر السابق ،الصفحات .407-406
()3انظر الدراسة املقدمة من قبل وزارة اخلارجية األمريكية /قسم الدراسات اجلغرافية وحدود اجلرف القاري املعنونـة بدراسـة حـول احلـدود الدوليـة بـني إيـران
واململكة العربية السعودية ،السلسلة /أ ،التحديدات البحرية رقم  24يف .1970/7/6
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استندت االتفاقية املذكورة على أساس احلقوق املتعادلة واحلصص املتساوية ملناطق البحر وللجزرتني االثنتني الفارسي
والعربية ،وطبقا هلذه االتفاقية اعرتفت اململكة العربية السعودية ابلسيادة اإليرانية على جزيرة خرج ،واعرتفت إيران بسيادة اململكة
العربية السعودية على جزيرة العربية ،كما اتفقا الطرفان على اعتماد مقياس خط الوسط من أوطأ نقطة يف مستوى املياه على طول
ا متداد احلدود الساحلية اجملاورة لألراضي الرئيسية لكال الدولتني ،وكان هلذا االتفاق أتثري جزئي على حدود اجلرف القاري جلزيرة
خرج ،إضافة إىل ظهور اكتشافات جديدة للنفط املرتسب يف املناطق الشمالية هلا وذلك يف أثناء فحص ومجع املعلومات عن
عملية التحديد بينهما يف العام  ،1965األمر الذي أدى إىل رفض إيران التصديق على مشروع االتفاقية األول وإجراء تعديل عليه
يف العام  1968لغرض تسوية املشكلة على أساس مبدأ احلصص املتساوية ،حيث أصبحت االتفاقية بصيغتها اجلديدة مقبولة
للطرفني وسارية املفعول بعد أن مت التصديق عليها يف العام  ،1969وكما هو واضح فان االتفاقية استندت إىل مبدأ احلصص
املتساوية حىت فيما خيص التعديالت اجلديدة اليت جرى تطبيقها وفقا للمعايري والقياسات األساسية املعتمدة يف حتديد اجلرف
القاري ومصادر الثروة يف قاع البحر(.)3

Volume: 4

املساحة الكبرية ،وهي أيضاحمل نزاع آخر بني الدولتني ،وتقع جزيرة خرج ابلقرب من أراضي إيران األساسية ،وقد متت تسوية النزاع
بشأهنا مبوجب اتفاقية وقعت بينهما( ،)1ولقد كاان هذين النزاعني مهمني من حيث تطوير مصادر الثروة يف املنطقة ،األمر الذي
دفع إىل تشكيل جلنة يف العام  1965من اخلرباء لتقصي ومجع املعلومات حول موضوع النزاع وفحصه وتدقيقهوتقدمي مسودة
مشروع اتفاقية بشأنه ،حيث وافقا الطرفان على مشروع االتفاقية ووقعاها وصادقا عليها يف العام .)2( 1968
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تقع على رأس منطقة اخلليج العريب وتتشاطئ عليها الدول املذكورة أعاله ،وأسباب أخرى ترتبط ابلتطورات السياسية وطبيعة
العالقات بني هذه الدول اتسمت بعدم وجود النية احلسنة واستمرار التوترات واخلالفات السياسيبينهما.
فمن الناحية اجلغرافية والفنية يسعى كل من الدول الثالث إىل حتديد حدودمها فيما يتعلق ابلبحر اإلقليمي واجلرف القاري
استنادا إىل اتفاقية جنيف لعام  1958واتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام  ،1982وكما معلوم فإن لكل دولة احلق يف أن
حتدد عرض حبرها اإلقليمي مبسافة ال تتجاوز ( )12ميل حبري مقاسة من خطوط األساس وفقا لنص املادة  3من اتفاقية عام
 ، 1982وعند تطبيق هذا النص من قبل كل من العراق والكويت وايران جند إن حدود البحر اإلقليمي لكل منهما تتداخل
وتتقاطع مسافاته يف بعض املناطق بينهما ،وهذا األمر ينسحب بطبيعة احلال والواقع اجلغرايف للمنطقة على حتديد مناطق اجلرف
القاري وبقية املناطق البحرية األخرى بينهما ،إضافة إىل وجود جزر وممرات حبرية ضيقة يف هذه املناطق ،ولقد اهتم الفقهاء بدراسة
مدى امتداد البحر اإلقليمي من الناحية النظرية ،إال اهنم مل يهتموا بدراسة الطرق الفنية يف رسم حدود البحر اإلقليمي من الناحية
العملية (.)1
إن مناطق البحر اإلقليمي واجلرف القاري واملنطقة االقتصادية اخلالصة ختضع بشكل كامل إىل سيادة الدولة الساحلية
استنادا إىل االتفاقيات الدولية اخلاصة مبوضوع البحار والقواعد العامة يف القانون الدويل العام ،ومتتاز هذه املناطق بكوهنا متثل
املمرات البحرية لتوريد وتصدير البضائع التجارية من موانئ الدولة الساحلية إىل بقية الدول األخرى وابلعكﺲ ،إضافة إىل احتوائها
كميات كبرية من املعادن والثروات الطبيعية والسمكية.
لقد سعى كل من العراق والكويت وايران إىل حتديد مناطق اجلرف القاري لكل منهما لكنهما اصطدموا ابلواقع اجلغرايف يف
املنطقة وصعوبة عملية رسم احلدود البحرية من الناحية العملية والفنية لتقاطع وتداخل تلك احلدود ببعضهما ،وابلنسبة للعراق فقد
أشار بيان حكومته يف العام  1957إىل إن مجيع املوارد الطبيعية يف قاع البحر وما حتته يف املنطقة البحرية املمتدة ابجتاه البحر
واملالصقة للبحر اإلقليمي العراقي تعود ملكيتها للعراق ،ويف العام  1958اصدر العراق قانون رقم  71حدد مبوجبه امتداد حبره
اإلقليمي مبسافة  12ميل حبري تبدا من ادىن حد الحنسار ماء البحر عن الساحل العراقي ،وعند تداخله مع الدول اجملاورة يتم
االتفاق معها ،إضافة إىل حتديد منطقة اجلرف القاري وفقا لقواعد القانون الدويل.
وفيما يتعلق حبدود اجلرف القاري إليران فقد صدرت يف األعوام 1934و1955و 1959عدة قوانني لتحديده ،يف حني
أشار قانون اجلرف البحري اإليراين لعام  1973إىل امتداد املياه اإلقليمية اإليرانية إىل مسافة  50ميال حبراي بضمنها حدود اجلرف
القاري اإليراين.
ويف العام  1967قامت الكويت أيضا بتحديد حدودها البحرية مبسافة  12ميال حبراي ،وأكدت على ضرورة اتباع املعايري
القانونية الدولية يف حتديد تلك احلدود إضافة إىل حتديد حدود اجلرف القاري العائد هلا.
يظهر مما تقدم إن كال من العراق والكويت وايران قد عرب يف قوانينه الصادرة عن موقفه يف ضرورة حتديد احلدود البحرية
ابالعتماد على مب ادئ القانون الدويل وحل اخلالفات ابلطرق الدبلوماسية ،واالعتماد على مبادئ العدل واألنصاف ،أو مبدأ
األبعاد املتساوية أو خط الوسط يف تسوية اخلالفات حول احلدود البحرية ،غري إهنا من الناحية الواقعية مل تتوصل إىل أي اتفاق أو
معاهدة لتعيني تلك احلدود واستمر الوضع بينهما إىل الوقت احلاضر بسبب استمرار خالفاهتما الفنية والسياسية ،رغم إن هذه
الدول قد صادقت مجيعها بشكل رمسي على اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام  ،1982ويبقى العراق البلد الوحيد منها
األكثر تضررا بسبب وقوعه يف اقصى نقطـة من مشال اخلليج العريب ،وال شك يف أن هذا الوضع يشكل بورة خطرة من حاالت
()1حممد راشد انصر النعيمي ،مشاكل قياس البحر اإلقليمي الكوييت يف ضوء القانون الدويل ،رسالة ماجستري مقدمة إىل كلية احلقوق ،جامعة الشرق
األوسط،2010 ،ص .34
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يظهر مما تقدم إن استقرار العالقات بني الدول وبشكل خاص منها تلك اليت تتشاطئ على البحار واخللجان واملضايق
البحرية يعتمد إىل حد كبري على كيفية تنظيم تلك العالقاتفي مناطقالبحار واخللجان واملضايق وفقا لقواعد القانون الدويل ،حيث
يكون ملسائل احلدود البحرية دور كبري يف هذا اجلانب ،وال شك يف إن حتديد احلدود البحرية بني الدول املتقابلة واملتجاورة ضرورة
ملحة ال ميكن جتاهلها الرتباطها بقضااي متعددة كموضوع صيد األمساك ،واستغالل الثروات البحرية كاملعادن والنفط وما شابه،
وجتنب ومعاجلة التلوث البحري،إضافة إىل مرور البواخر واملراكب البحرية عرب القنوات واملمرات املالحية ،وقضااي البحث العلمي،
ونقل البضائعوما يتعلق منها ابملواد اخلطرة والضارة أو غري املسموح هبا.
وكما هو معروف إن موضوع اجلرف القاري يعد من اهم املواضيع املتعلقة بتحديد وترسيم اجملاالت واحلدود البحرية لعالقته
ابلقضااي والثروات املشار إليها آنفا وما يتعلق منها ابلسيادة الوطنية والدولية واألمن الوطين ،إن حتديد احلدود يف مناطق اجلرف قد
تكون واضحة وسهلة التحديد عندما تكون الدولة مطلة على البحر مباشرة مبسافة بعيدة نسبيا عن الدول األخرى ،غري إن
الصعوبة تكمن يف حتديد احلدود عندما تكون هناك دول متجاورة أو متقابلة يف مناطق حبرية ضيقة كمنطقة رأس مشال اخلليج
العريب الذي تتشاطىء علية كل من العراق والكويت وايران .
يبدو من خالل الدراسة ملوضوع اجلرف القاري انه ميكن االستنتاج وعمل توصيات مناسبة حلل القضااي واملشاكل العالقة
يف موضوع كيفية حتديد حدود اجلرف القاري انطالقا من قواعد القانون الدويل واالتفاقيات الدولية والثنائية ،وهي جمرد توجيهات
وإرشادات ميكن للدول أن تعمل مبوجبها للتوصل إىل اتفاق عادل ومنصف لتلك القضااي العالقة مع األخذ بعني االعتبار الظروف
احمليطة بكل قضية على حدة ،ومنها على سبيل املثال ما أييت:
 .1اعتماد نصوص اتفاقية قانون البحار(اتفاقية جامايكا ) لعام  ،1982واالتفاقيات األخرى يف هذا الشأن.
 .2جيب على الدول أن تسعى إىل العمل دون أتخري أو إبطاء ابلدخول يف مفاوضات مع بعضها ويشكل خاص منها
تلك الدول املتجاورة واملتقابلة لتحديد حدودها البحرية يف مناطق اجلرف القاري.
 .3حل املنازعات املتعلقة ابلسيادة على املناطق البحرية ومناطق اجلرف القاري ابلطرق السلمية وعدم اللجوء إىل القوة
لتسويتها.
 .4اعتماد مبادئ العدالة واألنصاف وحسن النية يف تسوية املنازعات البحرية مع األخذ بنظر االعتبار الظروف املختلفة
لكل عملية حتديد للحدود البحرية.
 .5اعتماد مبدا األبعاد املتساوية يف حل النزاعات على مناطق اجلرف القاري.
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التوتر الكامنة وعدم االستقرار يف هذه املنطقة املهمة من العامل ،ومما زاد األمر يف اخلطورة هي السابقة اخلطرية اليت أقدمت عليها
هيئة األمم املتحدة يف رسم وختطيط احلدود بني العراق والكويت حيث سيبقى احلال متوترا اذا مل يتفق كل من العراق والكويت
إبرادهتما احلرة املنفردة يف رسم احلدود سواء منها الربية أو البحرية وقبوهلما هبا دون الضغط واإلجبار من قبل األمم املتحدة الواقعة
حتت نفوذ القوى العظمى فيها .

Ali H. AL-OBAIDY
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