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 التدابير المؤقتة الحافظة للحقوق 

 (1982)دراسة في اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام 

Temporary Rights provisional Measures (Study in the 

1982 United Nations Convention on the Law of the Sea) 
   Ahmed Shaker SalmanLect .              (1) د احمد شاكر سلمانم.

 ملخصال

 تســـــــــــــــتهدف للحقوق حافظة تدابري أما فهي متنوعة، وأهدافها أغراضـــــــــــــــها حيث من املؤقتة التدابري
 تعقيــد دون احليلولــة هــدفهــا النزاع لتفــاقم منتظمــة تــدابري او غريهم او النزاع أطراف حقوق على احملــافظــة
 احلكم لتنفيذ ضـــــــــــــــامنة تدابري أو النزاع نظر أثناء األدلة على احملافظة هدفها لألدلة حامية تدابري او النزاع،
 االول للنوع دراســـتنا وســـنكرس وســـهولة يســـرا أكثر احملكمة من الصـــادر النهائي احلكم تنفيذ جعل هدفها
 عليها ينص قد فهي التدابري هذه دراسة جمال خيتلف كما  للحقوق احلافظة املؤقتة التدابري وهي التدابري من
 الدعاوى نظر أثناء تظهر وقد املنازعات بتســوية اخلاصــة االتفاقيات يف او للمحاكم األســاســية األنظمة يف

 الــدويل القــانون او البيئي الــدويل القــانون او االنســــــــــــــــاين الــدويل القــانون او، العــام الــدويل ابلقــانون املتعلقــة
 املتحده األمم اتفاقيه إطار يف وابلتحديد للبحار الدويل القانون هو الدراســـــــــــــــة جمال ســـــــــــــــيكون و للبحار
 .التدابري هلذه العملية ابلتطبيقات االستعانة مع( 1982 لعام  البحار لقانون

Abstract 
Temporary measures in terms of their purposes and objectives are 

diverse. They are either rights-preserving measures aimed at preserving the 

rights of the parties to the conflict or others, or regular measures to 

aggravate the conflict aimed at preventing the complexity of the conflict, or 

evidence-protective measures aimed at preserving evidence during the 
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 examination of the dispute, or guaranteeing measures for the 

implementation of the judgment aimed at making Implementation of the final 

judgment issued by the court is easier and easier. We will devote our study 

to the first type of measures, which are temporary measures that preserve 

rights. The field of study of these measures varies, as it may be stipulated 

in the statutes of courts or in agreements for settling disputes, and it may 

appear during the examination of cases related to public international law. 

Or international humanitarian law or international environmental law or 

international law of the sea and the field of study will be the international law 

of the sea, specifically within the framework of the United Nations 

Convention on the Law of the Sea for the year 1982 with the use of practical 

applications of these measures. 

 المقدمة

ويل منذ نشـــــــاة ذلك القانون لقد جذب القانون الدويل للبحار اهتمام املشـــــــتغلني بدراســـــــة القانون الد
وحضــــي ابهتمام كبري من جانب الدول، االمر الذي مح بنمو ونشــــوء الكثري من القواعد القانونية املهمة 
يف أطار هذا القانون اليت مثلت جانبا رئيســـــــيا يف اطار القانون الدويل من خالل الرتكيز عليها واســـــــتئثارها 

 التابعة لألمم املتحدة، وهذه األحكام والقواعد حيث وصــــــفت اانب كبري من أعمال جلنة القانون الدويل
(، إذ جاءت هذه االتفاقية ابلعديد من 1982بعد ذلك يف اتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار لعام  

األحكام املتميزة، ولعل أكثر هذه االحكام متيزا هي االحكام اخلاصــــــة بتســــــوية املنازعات البحرية الناشــــــئة 
التفاقية، إذ قدمت هذه األحكام خيارات واســـعة أمام املتخاصـــمني لتســـوية النزاعات وهذا ما عن تطبيق ا

( من االتفاقية، ولعل أهم الوســـــائل اليت تضـــــمنتها هذه املادة هي اللجوء إىل احملاكم 287تضـــــمنته املادة  
ة قد تكون حمكمة العدل الدولية ســـواء أكانت قضـــائية أم حتكيمية، فاحملاكم اليت تنظر يف املنازعات البحري

الدولية أو احملكمة الدولية لقانون البحار املنشـــــــــــاة حديثا مبوجب االتفاقية او حمكمة التحكيم، وقد هيئت 
هذه االتفاقية لتلك احملاكم الوســـــــــائل الالزمة العانتها على القيام بومجيفتها يف تســـــــــوية النزاع ومن بني أهم 

تة حافظة للحقوق حلني البت يف النزاع، ان هذه الوســــيلة وان مل هذه الوســــائل هي ســــلطة اختاذ تدابري مؤق
تكن من خلق االتفاقية املذكورة، إمنا جند جذورها يف القانون الداخلي وم تبينها بعد ذلك يف العديد من 
األنظمة األســــــاســــــية للمحاكم الدولية واالتفاقيات الدولية اخلاصــــــة ابلتســــــوية الســــــلمية للمنازعات، إال أن 

ة النص عليها يف االتفاقية وتطبيقها اكســـــــــــبتها امهية كبرية على صـــــــــــعيد االجراءات املتخذه لتســـــــــــوية طريق
املنازعات. إنَّ أمهية هذه التدابري املؤقتة وتنوعها وآنرهتا للخالف الفقهي حول تعريفها وتطبيقها وشــــــروط 

به يف اطار اتفاقية قانون البحار فرضها فضال عن قلة الكتاابت املتعلقة هبا واألسلوب املميز الذي جاءت 
 دفعنا اىل الكتابة يف هذا املوضوع حماولني استجالء غوامضه قدر اإلمكان.

 حدود البحث:
تعددت وتنوعت التدابري املؤقتة اليت جيوز فرضــــــها وتباينت اهدافها والغرض من فرضــــــها كما اتســــــعت 

ا أما تدابري ذات طبيعة ســــــياســــــية تفرض من جماالت تطبيقها. فالتدابري املؤقتة قد تكون من حيث تطبيقه
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قبل جهة ســـــياســـــية كمجلس أو منظمة دولية او هيئة دولية كالتدابري املفروضـــــة من قبل جملس األمن أثناء 
نظره يف النزاعات الدولية او قد تكون تدابري قضــــــــــائية صــــــــــادرة من احملاكم الدولية املختصــــــــــة بنظر النزاع، 

على النوع الثاين من التدابري وهي التدابري القضـــائية مع التعريف ابلتدابري وســـتنصـــب دراســـتنا هلذه التدابري 
 السياسية يف بعض املواضع.

والتدابري املؤقتة من حيث أغراضــها وأهدافها متنوعة أيضــا، فهي أما تدابري حافظة للحقوق تســتهدف 
ع هــدفهــا احليلولــة دون تعقيــد احملــافظــة على حقوق أطراف النزاع او غريهم او تــدابري منتظمــة لتفــاقم النزا 

النزاع، او تدابري حامية لألدلة هدفها احملافظة على األدلة أثناء نظر النزاع أو تدابري ضـــــــــــــــامنة لتنفيذ احلكم 
هدفها جعل تنفيذ احلكم النهائي الصـــادر من احملكمة أكثر يســـرا وســـهولة وســـنكرس دراســـتنا للنوع االول 

حلافظة للحقوق كما خيتلف جمال دراسة هذه التدابري فهي قد ينص عليها من التدابري وهي التدابري املؤقتة ا
يف األنظمة األســاســية للمحاكم او يف االتفاقيات اخلاصــة بتســوية املنازعات وقد تظهر أثناء نظر الدعاوى 

الــدويل املتعلقــة ابلقــانون الــدويل العــام، او القــانون الــدويل االنســــــــــــــــاين او القــانون الــدويل البيئي او القــانون 
للبحار و ســـــــــــــــيكون جمال الدراســـــــــــــــة هو القانون الدويل للبحار وابلتحديد يف إطار اتفاقيه األمم املتحدة 

 ( مع االستعانة ابلتطبيقات العملية هلذه التدابري.1982لقانون البحار لعام  
 منهج البحث وتقسيمه:

مل خيتط موضـــــــــوعنا لنفســــــــه إنَّ طبيعة موضـــــــــوع البحث تفرض إىل حد كبري كيفية تناوله وتقســـــــــيمه، و 
 استثناء من هذه القاعدة لذا سنتناول هذا املوضوع على ثالثة مباحث تسبقها مقدمة وتليها خامتة.

املبحث األول: سنكرسه للتعريف ابلتدابري املؤقتة احلافظة للحقوق وسنتناول فيه وعلى مطلبني تعريف 
ا من تدابري أوال والطبيعة القانونية للتدابري احلافظة التدابري املؤقتة احلافظة للحقوق ومتيزها عما يشـــــــــــــــتبه هب

 للحقوق ننيا.
أما املبحث الثاين: فسنخصصه لدراسة أهداف التدابري املؤقتة احلافظة للحقوق وسلطة احملكمة ابألمر 
هبا وذلك على مطلبني ســـــــنخصـــــــص االول لدراســـــــة اهداف وشـــــــروط التدابري املؤقتة احلافظة للحقوق أما 

 الثاين فسنخصصه لدراسة سلطة احملكمة لألمر هبذه التدابري.
أما املبحث الثالث واألخري فســـــنتناول فيه القوة اإللزامية للتدابري املؤقتة احلافظة للحقوق عند االمر هبا 
من قبل احملكمة ولدراســــة بعض االمثلة التطبيقية هلذه التدابري وعلى مطلبني خيصــــص األول للقوة االلزامية 

ذه التدابري، أما الثاين فســــــنخصــــــصــــــه لدراســــــة تطبيقيه لبعض التدابري املؤقتة احلافظة للحقوق، وســــــنختم هل
 البحث يامتة تتضمن أهم ما م التوصل اليه من استنتاجات واهم ما سجلناه من توصيات، وهللا املوفق.
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المبحــث األول: مفهوم التــدابير المؤقتــة الحــافظــة للحقوق وطبيعتهـا  

 ةالقانوني

تعد وســــــــــيلة التدابري املؤقتة من الوســــــــــائل احلديثة الظهور يف القانون الدويل للبحار وان ارتبط مجهورها 
ارتباطا وثيقا ابملنازعات الدولية والوســائل املتبعة حللها ســواء كانت أســاســية أم مكملة، وجتد هذه الوســيلة 

 .(2 جذورها يف القانون الداخلي
ة خالفا كبريا فيما يتعلق بتعريفها ومتييزها عما يشــــــتبه هبا من وســــــائل ولقد أنرت هذه الوســــــيلة احلديث

وطبيعتها القانونية، لذا سنخصص هذا املبحث للتعريف ابلتدابري املؤقتة وذلك على مطلبني األول لتعريف 
 هبا، والثاين لبيان تكييفها وطبيعتها القانونية وأهدافها.

 ة الحافظة للحقوق وتمييزها عما يشتبه بها.املطلب األول: التعريف بالتدابري املؤقت
أورد الفقه العديد من التعاريف للتدابري املؤقتة أشـــــــــــــــرت هذه التعاريف عدم إتفاق كلمة الفقهاء حول 
هذا املوضـــوع، عما تتداخل هذه التدابري مع تدابري أخرى  ا يظهر احلاجة املاســـة لتمييز هذه التدابري كما 

ن تدابري وســـنكرس هذا املطلب لتعريف التدابري املؤقتة احلافظة للحقوق ومتييزها يتداخل منها ويشـــتبه هبا م
 عما يشتبه هبا و ذلك على فرعني:

 ال رع األوض: تعريف التدابري املمقتة اَلافظة لَ قوق.
والتــدابري مل تتفق كلمــة الفقــه حول إيراد تعريف موحــد جــامع ومــانع للتــدابري املؤقتــة احلــافظــة للحقوق 

املؤقتة بصــورة عامة، ولعل مرد ذلك االختالف يكمن  داثة هذا املوضــوع وعدم وضــوح معامله، وقد أورد 
 الفقه الدويل العديد من التعاريف هلا.

فعرفها الفقيه  ســـــــــــــــوكز( أب ا  جمموعة من التدابري اليت هتدف إىل احملافظة على احلال الراهنة انتظارا 
 .(3 للنزاع( للوصول اىل حل موضوعي

كما عرفها البعض بعد ان اماها ابإلجراءات املؤقتة  أب ا قرارات يتخذها القاضــي أثناء نظر الدعوى 
 .(4 هبدف احلفاظ على مصا  األطراف وهي تعد جزء من القضاء املستعجل( 

كما تعرف أب ا إجراءات وقتية تتخذها احملكمة يف حال االستعجال بناء على طلب أطراف النزاع أو 
قاء نفســـــها بغية احلفاظ على احلقوق املتنازع عليها وعدم األضـــــرار ابملراكز القانونية للمتنازعني حلني من تل

 .(5 الفصل يف النزاع 
كما يرى البعض أب ا التدابري املؤقتة اليت هتدف اىل احملافظة على احلقوق املتنازع عليها حلني الوصــــــول 

دف اىل جتنب األضــــــــــرار ابحلقوق خالل مدة نظر الدعوى إىل تســــــــــوية او هي الفعل او االمتناع الذي يه
 6). 

                                                        
 .6، ص1990القضاء الدويل املستعجل، دار النهضة، القاهرة، عبد العزيز  يمر عبد اهلادي،  -2

3- cocater zilgien, les mesure conservatoires en droit international, R.E.D, 1955, p77. 
 .113،ص 2007عصام العطية، التدابري املؤقتة، حماضرات القيت على طلبة الدكتوراه،كلية القانون جامعة بغداد، -4
 .407، ص1985، دار الفكر العريب، القاهرة، 1م العناين، قانون البحار، اابراهي -5
 وقد ورد هذا التعريف يف قاموس مصطلحات القانون الدويل، ملزيد من التفصيالت ينظر: -6

Dictionnaire de la terminologe du droit international sirey, paris, 1960, p390. 
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وأخريا يرى البعض أبن التــــــدابري املؤقتــــــة احلــــــافظــــــة للحقوق هي إجراءات أو تــــــدابري تتميز بطــــــابع 
االستعجال أتمر هبا السلطة املختصة سواء كانت سلطة قضائية أو حتكيمية او سياسية وذلك بصدد نزاع 

 .(7 افظة على حقوق أطراف النزاع معني مطروح أمامها هبدف احمل
وأزاء هذا االختالف يف التعاريف اليت تســــــــــاق لبيان املقصــــــــــود ابلتدابري املؤقتة احلافظة للحقوق نعتقد 
أبن التعريف األخري كان األكثر صوااب اىل حد كبري يف حني ركزت التعاريف االخرى على التدابري املتخذة 

تســــــوية املنازعات قد ال تكون ابلضــــــرورة أمام القضــــــاء او احملاكم من قبل القضــــــاء فحســــــب متجاهلة أبن 
القضــــــــــائية الدولية أمنا قد تكون عن طريق اللجوء اىل الوســــــــــائل الســــــــــياســــــــــية واىل التحكيم لذا نعتقد أبن 
التعريف األدق هو تعريف التدابري املؤقتة احلافظة للحقوق أب ا  إجراءات مؤقتة تتخذها اجلهة املختصـــــــــــــة 

النزاع من تلقاء نفســــــــــها أو بناء على طلب من أطراف النزاع أو أحدمها تعتربها الظروف القائمة بتســــــــــوية 
 ضرورية لصون حقوق أطراف النزاع دون املساس هبا حلني الفصل يف النزاع بصورة  ائية(.

وعليه يتضـــــح من كل ذلك ان التدابري املؤقتة احلافظة للحقوق تتســـــم بعدد من اخلصـــــائص والســـــمات 
 -ن استنتاجها من هذه التعاريف لعل أبرزها:ميك
هي إجراءات تتخـذ بصــــــــــــــــدد نزاع معني بغض النظر عن طبيعـة هـذا النزاع ســـــــــــــــواء أكـان قـانونيـا أم  .1

ســياســيا، كذلك بغض النظر عن اجلهة اليت تصــدر هذا التدبري ســواء أكانت حمكمة ام جهة ســاســية 
 .(8 كمنظمة او جملس او جلان تدقيق 

ة: أي أ ا ليســت  ائية فهي تتخذ من أجل هدف حمدد و قيت تنتهي أبنتهاء هذا هي إجراءات زمني .2
اهلدف أو أنتهاء الغاية من اختاذها وابلتايل فهي إجراءات عارضة وليست  ائية هدفها إجياد األرضية 

هة اليت املناســـبة لتســـوية فعالة للنزاع فهي ابلتايل تســـبق الفصـــل النهائي ابلنزاع وابلتايل ميكن لذات اجل
 اختذهتا او جهة اخرى ختتص ابلفصل يف النزاع الغائها او تعديلها.

هي إجراءات مســتعجلة أي أ ا يف أغلب األحيان تتســم بطابع االســتعجال لذا فهي تعد يف القانون  .3
الداخلي الذي نشــــــــــات فيه جزًء من القضــــــــــاء املســــــــــتعجل ويعتربها بعض الفقهاء يف القانون الدويل 

 .(9 بطئ اإلجراءات القضائية يف القانون الدويل وسيلة ملعاجلة 
 ال رع الااك: متييزها ع ا يشتبه  ا من تدابري:

قد تتداخل التدابري املؤقتة احلافظة للحقوق مع غريها من اإلجراءات اليت تتخذها اجلهة املختصة بنظر 
ة حســــب احلاجة والظروف وطبيعة لنزاع فبإمكان هذه األخرية اختاذ العديد من االجراءت والتدابري املختلف

النزاع املعروض أمــامهــا االمر الــذي ميلي متييز هــذه التــدابري  يز عن غريهــا وهــذا مــا نكرس لــه هــذه الفقرة 
وســـــــــنحاول هنا متييز التدابري الوقتية احلافظة للحقوق عن التدابري الســـــــــياســـــــــية والتدابري املانعة لتفاقم النزاع 

 وعلى التوايل: (10 كم والتدابري الضامنة لتنفيذ احل
                                                        

 .19-18ادي، مصدر سابق، صعبد العزيز  مري عبد اهل -7
ملزيد من التفصيالت عن التمييز بني النزاعات السياسية القانونية وسلطة جملس االمن يف تسوية النزاعات ينظر: د. عصام  -8

 العطية، القانون الدويل العام.
 .19عبد العزيز  مري عبد اهلادي، املصدر السابق، ص -9

 .70اهلادي، مصدر سابق، صينظر: عبد العزيز  مري عبد  -10
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 متييز التدابري املؤقتة احلافظة للحقوق عن التدابري السياسية. .1 
( من اتفاقية األمم املتحدة لقانون 290لقد ورد النص على التدابري املؤقتة احلافظة للحقوق يف املادة  

ت ترى أب ا بصــــــورة ابلقول، إنَّ احملكمة اليت حيال هلا النزاع حســــــب األصــــــول اذا كان 1982البحار لعام 
مبدئية صــــــاحبة اختصــــــاص لنظر النزاع ان تتخذ او تفرض أية تدابري تعدها وفق الظروف القائمة مناســــــبة 

 .(11 لصون حقوق أطراف النزاع 
أذ أن هـذا النوع من التـدابري املؤقتـة اليت يتم النص عليهـا يف اتفـاقيـة االمم املتحـدة لقـانون البحـار هي 
إجراءات قضـــــــائية تتخذها احملكمة ســـــــواء كانت حمكمة عادية ام حمكمة حتكيم وحســـــــب ما نصـــــــت عليه 

ري عن التدابري الســـياســـية اليت ( اخلاصـــة بتســـوية النزاعات يف االتفاقية. ابلتايل تتميز هذه التداب287املادة  
هي جمموعة من االجراءات والتدابري املؤقتة اليت تقررها أحد االجهزة الســـــــــــــــياســـــــــــــــية الدولية التابعة الحد 

 .(12 املنظمات الدولية بصدد نزاع دويل معروض أمامها للتسوية 
واليت هي ذات  كالتدابري اليت يتخذها جملس األمن الدويل لغرض تســـــــــــــوية النزاعات املعروضـــــــــــــة أمامه

( من ميثاق االمم املتحدة 93طبيعة ســـــــــــــــياســـــــــــــــية، كاالجراءات والتدابري اليت يقررها اجمللس طبقا للمادة  
يف ســــــــنة  339( من امليثاق كالتدابري املتخذة مبوجب قرار جملس االمن رقم 42، 41، 40وطبقا للمواد  

نار وسـحب القوات وعدم تغيري األوضاع بشـان النزاع العريب اإلسـرائيلي والقاضـي بوقف أطالق ال 1973
 .(13 على األرض وإرسال مراقبني األمم املتحدة 

وبذلك تتميز التدابري املؤقتة احلافظة للحقوق املتخذة طبقا التفاقية األمم املتحدة لقانون البحار عن 
 التدابري السياسية من حيث:

يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار هي  فالتدابري املؤقتة احلافظة للحقوق الواردة -جهة اإلصــدار: -1
( من االتفاقية إذ 290تدابري قضــــائية أي أ ا تصــــدر من جهة قضــــائية وهذا ما أشــــارت إليه املادة  

أعطت للمحكمة حق إصــــدار  هذه التدابري ومل تشــــر إىل أي جهة أخرى، يالف التدابري الســــياســـية 
 فهي تصدر من جهة سياسية كمجلس األمن.

التدابري الواردة يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار تتخذ مبناســــــــــــــبة نظر  -من حيث طبيعة النزاع: -2
 نزاع قانوين أما التدابري السياسية فهي تصدر عند نظر نزاع سياسي.

تصـــــــدر التدابري املؤقتة احلافظة للحقوق مبوجب اتفاقية األمم املتحدة  -من حيث الســـــــلطة التقديرية: -3
( بناء على طلب أطراف النزاع وأن احملكمة من تلقاء نفســـــــــــــــها قد أتمر 1982البحار لعام لقانون 

بفرض هذه التدابري يف حاالت ضــــــيقة أما التدابري الســــــياســــــية فتصــــــدر من اجلهة الســــــياســــــية أي أن 
 .(14 األخرية متتلك سلطة تقديرية واسعة يف إصدار هذه التدابري دون النظر إىل طلب أطراف النزاع 

                                                        
 .1982( من اتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار لعام 290ينظر املادة   -11
 .1982( من اتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار لعام 287ينظر املادة   -12
 املؤقتة، دار الشؤون ملزيد من التفصيالت ينظر: عدانن عبد العزيز مهدي، سلطة جملس األمن الدويل يف اختاذ التدابري -13

 .216 -194، ص2001الثقافية، بغداد، 
، وكذلك ينظر: ابراهيم امحد شليب، التنظيم الدويل، دراسة يف النظرية 36عبد العزيز حمميز عبد اهلادي، مصدر سابق، ص -14

 .21، ص1984العامة واملنظمات الدولية، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، بريوت، 
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 -ييزها عن التدابري املؤقتة املانعة لتفاقم النزاع:مت .2
تشـــــــــــــــتبه التدابري املؤقتة احلافظة للحقوق مع ابقي التدابري اليت تتخذها احملكمة املختصـــــــــــــــة بنظر النزاع 
كالتدابري املؤقتة املانعة لتفاقم النزاع يف ان كل منهما هي تدابري قضــــــــــائية تصــــــــــدر من احملكمة كما ان كل 

إلجراءات العارضــــة او التمهيدية لنظر الدعوى، إذا أن احملكمة قد تلجا إىل إصــــدار بعض منهما هي من ا
التـــدابري هبـــدف منع تفـــاقم النزاع، وعلى الرغم من أن اتفـــاقيـــة األمم املتحـــدة لقـــانون البحـــار ويف مـــادهتـــا 

 الوقت ذاته مل متنع ( مل تنص صـــــــــــــراحة على هذا النوع من التدابري املانعة لتفاقم النزاع إال أن أ ا يف290 
 .(15 احملكمة من اختاذها 

وهذا ما ثبت بوضوح يف قضاء احملكمة الدولية لقانون البحار، فكثريا ما تلجا احملكمة إىل اختاذ تدابري 
توجـب على أطراف النزاع عـدم اختـاذ أي إجراء جتعـل تســـــــــــــــويـة النزاع غري  كنـة وتؤدي إىل تفـاقمـه حلني 

كم احملكمة يف قضـــــــــــية  مك التونة ذو الزعنفة الزرقاء( بني كل من اســـــــــــرتاليا إصـــــــــــدار القرار النهائي،كح
ونيوزلنــدا من جهــة واليــاابن من جهــة أخرى، إذ قررت احملكمــة جمموعــة من التــدابري تفرض على كــل من 

 .(16 اسرتاليا ونيوزلندا والياابن عدم اختاذ تصرف يؤدي إىل تعقيد أو تفاقم النزاع 
 عن التدابري احلافظة للحقوق من حيث اهلدف او الغرض فاألوىل هتدف إىل منع وتتميز هذه التدابري

تفاهم النزاع بينها هتدف الثانية إىل احملافظة على حقوق أطراف النزاع، فضـــــــــــــــال عن كون التدابري احلافظة 
 ( من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار أما290للحقوق منصـــــــــوص عليها صـــــــــراحة يف صـــــــــلب املادة  

 .(17 التدابري املانعة لتفاقم النزاع غري منصوص عليها صراحة يف صلب االتفاقية
 الطبيعة القانونية للتدابري املؤقتة الحافظة للحقوق -املطلب الثاني:

على الرغم من ان التدابري املؤقتة بصـــــــفة عامة من الوســـــــائل احلديثة اليت يســـــــتعان هبا كوســـــــيلة مكملة 
التدابري مل تشـــــــــــــر جداًل كبرياً حول طبيعتها القانونية فيكاد الفقه يف القانون الدويل ليذيه النزاع إال ان هذه 

يتفق على كون هذه التدابري هي ذات طبيعة إجرائية على الرغم من ان البعض يراها ذات طبيعة قضــــــــــــائية 
 ابلتطرق لكال مؤقتة الدارة الدعوى، وعليه ســــــــــنحاول يف هذا الفرع دراســــــــــة الطبيعة القانونية هلذه التدابري

 -االجتاهني وعلى النحو األط:
 ال بيعة اإل رائية: -ال رع األوض:

يرى اغلب الفقهاء أبن التدابري املؤقتة احلافظة للحقوق هي جمرد إجراءات مؤقتة اي أ ا تدابري إجرائية 
مؤقتة تصــــــــــدرها احملكمة أثناء نظرها للنزاع او مبناســــــــــبته ويكون اهلدف منها هو محاية حقوق األطراف او 

                                                        
 .1982( من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 290ة  ينظر املاد -15
 ملزيد من التفصيالت عن القضية ينظر: -16

Press Releas, southern blue fn tuna case, provisional measures, Australia and Newzealand, V, Japan. 
Itlos / press. 28, 27 / August, 1999, p, 19. 

 فصيالت عن القضية ينظر:ملزيد من الت -17
Press Releas, southern blue fin tuna case, provisional measures, Australia and Newzealand, V, Japan. 

itlos / press. 28, 27 / August, 1999, p, 19. 
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احملكمة وال تتخذ أبي حال من غريهم، وابلتايل فهي تصــــــدر يف العادة بشــــــكل أوامر قضــــــائية إجرائية من  
 .(18 األحوال صورة األحكام القضائية 

وهذا االجتاه هو ما ســـــــــــــــارت عليه حمكمة العدل الدولية يف أغلب التدابري الصـــــــــــــــادرة منها حيث أ ا 
( من الئحتها الداخلية وكذلك املادة 61( من نظامها األســـــــــــاس كذلك املادة  41اســـــــــــتندت اىل املادة  

األســـــاســـــي اليت تعطي احلق للمحكمة إبصـــــدار أوامر إلدارة الدعوى وحتديد اإلجراءات ( من النظام 48 
 .(19 املتعلقة هبا

 وهذا يدل بشكل ال يقبل الشك أبن هذه التدابري هي جمرد إجراءات ذات طابع مؤقت.
بـــل أن البعض يرى أبن هـــذه اإلجراءات او التـــدابري هي إجراءات وقتيـــة تتخـــذهـــا احملكمـــة يف حـــالـــة 

 .(20 ستعجال، فهي اجراءات عارضة وليست أصلية يف الدعوى املرفوعة أمام احملكمة اال
إنَّ هذه التدابري يف حقيقتها ال حتســـم موضـــوع النزاع مباشـــرة وال تؤدي بشـــكل مباشـــر اىل الفصـــل يف 
 النزاع لذا جند أبن البعض يدرجها ضمن ما يسمى  ابلقضاء الوقيت( وليس القضاء املوضوعي الذي يؤدي
اىل الفصــــــــل يف النزاع، يف حني ان االول يوفر محاية مؤقتة حلني حتقيق القضــــــــاء املوضــــــــوعي لغايته النهائية 

 21). 
وعليه فان الطابع اإلجرائي هلذه التدابري وعدم مســـاســـها املباشـــر مبوضـــوع النزاع على الرغم من ضـــرورة 

قتة حلقوق أطراف النزاع دون ان هتدر اتصـــــــــــــــاهلا به جيعل من هذه التدابري تقوم على فكرة تقرير محاية مؤ 
 .(22 احلق وال تكسبه بل يظل هذا احلق مصاان حلني حسمه من قبل احملكمة 

وابلتايل فهي جمرد تدابري أو إجراءات متهيدية تســــــبق إجراءات الفصــــــل النهائي يف النزاع املعروض أمام 
 .(23 احملكمة 

 1982اقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام ( من اتف290وخري دليل على ذلك ما ورد يف املادة  
من صـــــياغة إذ تشـــــري هذه املادة إىل أن التدابري املؤقتة تتخذ  ابنتظار القرار النهائي( وابلتايل فهي ليســـــت 

 .(24  ائية وال فاصلة ومن مث ال تكون إال متهيدية إجرائية 
 ال رع الااك: ال بيعة الق ائية املمقتة.

الجتاه إىل ان التدابري املؤقتة احلافظة للحقوق هي ليســـــــت جمرد تدابري إجرائية بل يذهب أنصـــــــار هذا ا
هي تدابري قضـــــــــــائية مؤقتة يســـــــــــتعان هبا إلدارة الدعوى املرفوعة أمام احملكمة فهي يف ذلك تتجاوز اإلطار 

                                                        
 ملزيد من التفصيالت عن االحكام القضائية ومتيزها عن غريها ينظر: -18

-12، ص1997، دار النهضة العربية، القاهرة، 1م القضائي الدويل حجيته وضماانت تنفيذه، طد. حسني حنفي عمر، احلك
15. 

 ( من الئحة احملكمة.61( من النظام االساسي حملكمة العدل الدولية، كذلك املادة  48، 41ينظر املواد   -19
 .221، ص2003ينظر: د. حممد صايف يوسف، احملكمة الدولية لقانون البحار، دار النهضة،  -20
 .7-6ينظر: د. عبد العزيز  مري عبد اهلادي، مصدر سابق، ص -21
 .130-127، ص1975ينظر: د. فتحي وايل، مبادئ قانون القضاء املدين، دار النهضة، القاهؤة،  -22
 .249ينظر: د امحد شاكر سلمان، مصدر سابق، ص -23
 .1982لبحار لعام ( من اتفاقية االمم املتحدة لقانون ا290ينظر املادة   -24
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عدل . ويســـــــتند أنصـــــــار هذا االجتاه إىل جمموعة من األســـــــانيد تســـــــتمد من قضـــــــاء حمكمة ال(25 اإلجرائي 
الدولية وأحكام حماكم التحكيم واحملكمة الدولية لقانون البحار ففي قضــية شــركة النفط االنكلو ايرانية فان 
األمر الصـــــادر من حمكمة العدل الدولية أشـــــار اىل ضـــــرورة تشـــــكيل جلنة مراقبة مشـــــرتكة تعمل على إيداع 

وهذا ليس جمي وإجراء أمنا هو تدبري  املواد املســـتحصـــلة من الشـــركة يف أحد املصـــارف حلني البت يف النزاع
قضــائي وفيما يتعلق بقانون البحار فالتدابري املؤقتة اليت اختذهتا احملكمة يف قضــية  اجلرف القاري( بني تركيا 

 .(26 واليوانن يف  ر اجية خري دليل على كون التدابري املتخذة هي ليست ذات طابع أجرائي صرف 
دولية لقانون البحار املســـــــــــماة مبحكمة هامبورغ املشـــــــــــكلة يف عام كذلك احلال يف قضـــــــــــاء احملكمة ال

( من اتفاقية األمم 290، وال ســـــــــــــيما التدابري التحفظية اليت اختذهتا احملكمة مبوجب املادة  (27 ( 1997 
املتحدة لقانون البحار يف قضية  موكس بالنت( او مصنع االكاسيد، واملتضمن تشكيل هيئة مشرتكة بني 

تحدة وايرلندا طريف النزاع ألجل مراقبة مســــــــــــتوايت التلوث يف املياه النامجة عن املصــــــــــــنع وحماولة اململكة امل
إبقائه ابملســـــــتوى نفســـــــه حلني الفصـــــــل يف النزاع من قبل احملكمة وجمموعة اخرى من التدابري اليت خترا عن 

 .(28 اإلطار اإلجرائي 
املؤقتــة احلــافظــة للحقوق جنــد أبن هــذه التــدابري هي ذات وأزاء هــذا اخلالف حول طبيعــة اإلجراءات 

طبيعة إجرائية وكما ذهب أنصـــــــــــــــار االجتاه األول فهي ال تعدو ان تكون تدابري مؤقتة عارضـــــــــــــــة تتخذها 
احملكمة خدمة للهدف النهائي لنشــــــــــاطها وهو تســــــــــوية النزاع ونعتقد أبن ما يؤيد هذا التكيف هو األمور 

 -اآلتية:
ه التدابري و تفاصـــــــــيل األمر هبا وشـــــــــروطها قد جاء يف الئحة اإلجراءات اخلاصـــــــــة إّن النص على هذ .1

ابحملاكم وان م اإلشــــــــــارة إليها يف األنظمة األســــــــــاســــــــــية لتلك احملاكم اال ان جل أحكامها وردت يف 
( من الئحة حمكمة العدل الدولية اليت نصـــــــــــــــت على هذه التدابري، 57الئحة اإلجراءات كاملادة  

أ( من هذه الالئحة اليت نصــــــــــت على كيفية تقدمي الطلب لألمر بتدابري /73يف املادة  كذلك احلال 
أ( من الالئحة اليت أعطت لطلب األمر ابلتدابري الوقتية أولوية على ما /74وقتية كذلك يف املادة  

( من الئحة احملكمة الدولية لقانون 96-89. كذلك احلال ابلنســــــــــبة للمواد  (29 عداه من الطلبات 
البحار اليت نصــــــت على إجراءات فرض التدابري املؤقتة وشــــــروط تقدمي الطلب اخلاص هبا، وهذا يدل 

 .(30 على الطابع اإلجرائي هلذه التدابري 
إنَّ الصيغة اليت تصدر هبا هذه التدابري هي بصورة أوامر وليس أحكام وابلتايل فهي إجراءات عارضة  .2

 در منفردة.تتخذ من أجل إصدار احلكم النهائي وال تص
                                                        

25- paul guggenhein, measures Gonser vatoires dans la procedure et Judiciares, 1932, p696. 
 .73ص  صالح الدين عامر، املصدر السابق، ملزيد من التفصيالت ينظر: -26
، 2010النهضة العربية، القاهرة، ملزيد من التفصيالت ينظر: عبد السالم منصور الشيوي، القاض والتحكيم الدويل، دار  -27

 .30-18ص
28- Zekos Georgios, Arbitration as dispute settlement mechanism under 1982 gonventuon, 

London, 2002, p, 373-375. 
 ( من الئحة حمكمة العدل الدولية.74، 73ينظر املواد   -29

30- Article, (89-96) from rules of the tribunal. 
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 29: العدد

قابلية هذه التدابري لإللغاء والتعديل يف أي وقت يدل مبا ال يدع جماال للشـــــــك على طابعها اإلجرائي  .3 
( من اتفـاقيـة األمم املتحـدة لقـانون البحـار لعام 290( من املـادة  5املؤقـت وهـذا مـا أكـدتـه الفقرة  

اع مبجرد تشــــــــكيلها ان تعدل او ( واليت تنص على أنه   ... وللمحكمة اليت أحيل إليها النز 1982 
 .(31 (( 4إىل  1تلغي او تؤكد التدابري املؤقتة متصرفة طبقا للفقرات 

ثاني حث ال طة : المب ظة للحقوق وســــل حاف تة ال تدابير المؤق هداف ال أ

 المحكمة لألمر بها.

حســب  تســتهدف التدابري املؤقتة جمموعة من األهداف كما ختتلف ســلطة احملكمة ابألمر هبذه التدابري
كل حالة وســـــــــــــــنحاول يف هذا املبحث بيان األهداف اليت ترمي التدابري املؤقتة احلافظة للحقوق حتقيقها 

 وشروط األمر هبا وسلطة احملكمة يف اختاذ هذه التدابري وعلى مطلبني:
 املطلب األول: أهداف التدابري املؤقتة الحافظة للحقوق وشروط فرضها:

( من إتفاقية االمم املتحدة لقانون 290املؤقتة احلافظة للحقوق قد حددهتا املادة  إنَّ هدف التدابري 
صــراحة، كما أن شــروط فرض هذه التدابري ميكن اســتخالصــها من نصــوص االتفاقية  1982البحار لعام 

 أيضـــا وســـنحاول يف هذا املطلب دراســـة أهداف التدابري املؤقتة احلافظة للحقوق وشـــروط االمر هبا يف مجل
 -االتفاقية وعلى فرعني:

 أهداَ التدابري املمقتة اَلافظة لَ قوق. -ال رع األوض:
تســـــــــتهدف احملكمة من جراء إصـــــــــدار التدابري املؤقتة مجلة من األهداف ختتلف وتتباين حســـــــــب نوع 

 .(32 التدبري املتخذ 
دبري ابحملافظة على ومبثل بعد هدف التدابري املؤقتة احلافظة للحقوق وكما هو مجاهر من تســمية هذا الت

حقوق أطراف النزاع او غريهم ويعــد هــذا اهلــدف من أهم أهــداف األمر ابلتــدابري املؤقتــة، ويتضـــــــــــــــح من 
وكذلك النظام  1982اســــــــــــــتقراء النصــــــــــــــوص املختلفة الواردة يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 

كمة كذلك فحص األوامر الصــــــــــادرة من األســــــــــاســــــــــي للمحكمة الدولية لقانون البحار و الئحة هذه احمل
 .(33 احملاكم الدولية يصوص املنازعات البحرية واملتضمنة األمر ابلتدابري الوقتية 

إنَّ مفهوم احملافظة على احلقوق يف إطار اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار ال يقتصــــــــــــر على احملافظة 
ظة على حقوق اجلماعة الدولية بصــورة عامة، وهذا على حقوق أطراف النزاع فقط أمنا يتســع ليشــمل احملاف

يعين أبن الغاية او اهلدف الذي تبعية احملكمة من إصــــــدار األمر ابلتدابري التحفظية قد يكون احملافظة على 

                                                        
. كذلك ينظر: جابر ابراهيم 1982( من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 290( من املادة  5ينظر نص الفقرة   -31

 .354، ص1989الراوي، القانون الدويل للبحار، جامعة بغداد، 
تعقيد النزاع وتفاقمه والتدبري احملافظة على ختتلف أهداف التدابري  سب نوع التدبري فالتدابري املانعة لتفاقم النزاع هدفها منع  -32

األدلة هدفها محاية أدلة اإلثبات يف الدعوى من الزوال والتدابري الضامنة لتنفيذ احلكم هدفها جعل تنفيذ احلكم مضموان ويسري وملزيد 
 .70-69من التفصيالت عن هذه األنواع ينظر: عبد العزيز  مري عبد اهلادي، مصدر سابق، ص

 .251ر: د. امحد شاكر سلمان، مصدر سابق، صينظ -33
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حقوق أطراف النزاع فقط او قــد يكون احملــافظــة على حقوق اجلمــاعــة الــدوليــة وذلــك اذا كــان اهلــدف من 
 ى البيئة البحرية.التدابري هو احملافظة عل

 وسنتناول ابلتفصيل كال اهلدفني وعلى انفراد وذلك على النحو االط:
 احملافظة عَى  قوق أُراَ النزاع. -أوال:

تعد احملافظة على حقوق أطراف النزاع من ابرز وأهم األهداف اليت تســـــــــــــــعى لتحقيقها التدابري املؤقتة 
لتقاضــــــي والبت يف الدعاوى املرفوعة أمام احملاكم الدولية احلافظة للحقوق وذلك انطالقا من ان إجراءات ا

التؤط  ارها عاجال، إمنا تســــــــتغرق مدة زمنية طويلة بدًء من اتريخ رفع الدعوى أمام احملكمة وحلني احلكم 
 فيها.

وخالل هذه املدة الطويلة لنظر الدعوى قد تتاثر حقوق طريف النزاع خالل هذه املدة، وتصـــــــــــاب هذه 
ملصــا  أبضــرار كبري على حنو جيعل من احلكم النهائي الصــادر من احملكمة قليل األمهية، من هنا احلقوق وا

تظهر احلاجة امللحة حلماية حقوق ومصـــــــــــا  األطراف حلني البت يف النزاع بشـــــــــــكل اتم وذلك عن طريق 
ذا ما عرب عنه اصـــــــــدار بعض التدابري املؤقتة اليت يكون هدفها احملافظة على هذه احلقوق من الضـــــــــياع، وه

الفقيــه  جو جنهــامي( ابلقول أبن األجراءات املؤقتــة هتــدف اىل معــاجلــة حــالــة بطئ اجراءات العــدالــة وقــد 
أشــــارت اتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار اىل هذا الغرض صــــراحة ابلقول  جيوز هلذه احملكمة ان تفرض 

 كل من طريف النزاع....(.  تدابري مؤقتة تعدها يف الظروف القائمة مناسبة لصون حقوق
( من النظام األســــــاســــــي حملكمة العدل الدولية واليت أشــــــارت اىل 41كذلك احلال فيما يتعلق ابملادة  

 هذا اهلدف ابلقول أبن احملكمة متلك سلطة التاثري ابإلجراءات التحفظية حلماية حقوق األطراف.
املؤقتة اخلاصـة ابملنازعات املتعلقة بقانون البحار سـواء ولقد كان هذا اهلدف حاضـرا عند اختاذ التدابري 

 كانت صادرة من حمكمة العدل الدولية او من احملكمة الدولية لقانون البحار.
يف قضـــــية املصـــــايد بني انكلرتا وايســـــلندا  1972ففي األمر الصـــــادر من حمكمة العدل الدولية يف عام 

املنفردة بتوسيع نطاق اختصاصها على منطقة املصائد احمليطة  أشارت احملكمة اىل ان قيام ايسلندا إبرادهتا
هبا من شـــــــــانه االضـــــــــرار ابحلقوق اليت تدعيها انكلرتا يف هذه املنطقة وقد أمرت احملكمة املة من التدابري 
هبدف احلفاظ على حقوق الطرفني وطلبت من كل من الطرفني بعدم اختاذ أي إجراء أو نشــــاط يؤثر على 

 .(34 آلخر حقوق الطرف ا
 1976كذلك كان هذا اهلدف حاضراً يف قضية اجلرف القاري يف  ر اجية بني تركيا واليوانن يف عام 

حيث تقدمت اليوانن بطلب لفرض تدابري مؤقتة على أســــــــــاس أن األنشــــــــــطة اخلاصــــــــــة ابالســــــــــتكشــــــــــاف 
 .(35 واالستغالل اليت تقوم هبا تركيا يف اجلرف القاري لبحر اجية 

أطراف النزاع هو الغرض الذي اســــــــــــتهدفته التدابري املؤقتة الصــــــــــــادرة من كما ان احملافظة على حقوق 
( فقد 1997احملكمة الدولية لقانون البحار يف كثري من القضـااي املعروضـة أمامها كقضـية السـفينة  سـايكا 

                                                        
 ينظر: قرار حمكمة العدل الدولية يف قضية املضايق بني اسلندا وانكلرتا. -34
، 1977ينظر: حممد السعيد الدقاق، حول سلطة حمكمة الدول العربية يف اختاذ تدابري ختفضيه، دار املطبوعات اجلامعية،  -35

 .5-4ص
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تقدمت  سانت فنسنت( بطلب للمحكمة الختاذ مجلة من التدابري بسبب أمتناع  غينيا( عن االفراا عن  
ة  ســــــايكا( وراب ا بل وأصــــــدار أحكاما قضــــــائيا داخلية جترب الســــــفينة وطاقمها على دفع غرامات الســــــفين

مالية، وقد أصـــــــــــــــدرت احملكمة مجلة من التدابري منها إلزام غينيا ابالمتناع عن اختاذ اية إجراءات إدارية او 
 .(36 قضائية من حقوق الطرف اآلخر وحتميله تبعات مالية أضافية 

بني كل من ســــــنغافورة  2003لصــــــادر من احملكمة يف قضــــــية  مضــــــيق جوهرر( يف عام كذلك األمر ا
وماليزاي واخلاص ابملناطق احمليطة هبذا املضـــــــــيق واملســـــــــتغلة من قبل ســـــــــنغافورة حيث تقدمت ماليزاي بطلب 
فرض تدابري مؤقتة للمحافظة على حقوقها واألمر إبيقاف نشـــــــــــــــاط ســـــــــــــــنغافورة يف تلك املنطقة واملطالبة 

ويدها مبعلومات عن هذه األنشطة وقد أمرت احملكمة إبيقاف نشاط سنغافورة يف املناطق احمليطة مبضيق بتز 
جوهرر من اجل احلفاظ على مصــــــــا  ماليزاي وعدم اختاذ اية تصــــــــرفات من شــــــــا ا املســــــــاس  قوق طريف 

 النزاع، مع ضرورة تبادل املعلومات.
 احملافظة عَى  قوق اجل اعة الدولية. -اثنيا:

إنَّ االصــــــــــــــــل يف التـدابري احلـافظـة للحقوق هي ان تكون احلقوق املراد احملـافظـة عليهـا او محـايتهـا هي 
حقوق اطراف النزاع، اال انه وعلى ســـبيل االســـتثناء قد هتدف هذه التدابري املؤقتة الصـــادرة من احملكمة ال 

كل أعضـــــاء اجلماعة الدولية   احملافظة على حقوق اطراف النزاع فحســـــب امنا احملافظة على مصـــــا  وحقوق
 .(37 فيما لو كانت هذه املصا  مهددة بسبب النزاع 

واجلدير ابالشـــارة هنا إن فكرة محاية مصـــا  اجلماعة الدولية مل تكن غائبة عن الدول عند ابرام اتفاقية 
ة ( من االتفـاقيـة لتنص على ســـــــــــــــلط290فقـد جـاءت املـادة   1982االمم املتحـدة لقـانون البحـار لعـام 

احملكمة أبختاذ تدابري مؤقتة حلماية مصـــــــــــا  اجلماعة الدولية وكان ذلك يف صـــــــــــورة محاية البيئة البحرية من 
( من هذه املادة على  ... جيوز هلذه احملكمة ان تفرض أية تدابري مؤقتة 1التلوث حيث نصـــــــــــــــت الفقرة  

ملنع أحلاق ضـــــرر جدي ابلبيئة  تعتربها يف الظروف القائمة مناســـــبة لصـــــون حقوق كل من أطراف النزاع أو
 .(38 البحرية ابنتظار القرار النهائي( 

اذن هذه التدابري املتخذة طبقا هلذه الفقرة تفرض للحد من األضـــــــــــــــرار اليت تلحق ابلبيئة البحرية جراء 
اســـتمرار النزاع على اعتبار ان محاية البيئة حيقق مصـــا  كل أعضـــاء اجلماعة الدولية وليس مصـــا  أطراف 

( 19نزاع فحســـــــب. وقد اكدت جلنة القانون الدويل يف مشـــــــروعها اخلاص ابملســـــــؤولية الدولية يف املادة  ال
على ان التلوث الشــــامل للبحار يعد انتهاكاً ألحد أهم االلتزامات ذات األمهية حلفظ املصــــا  األســــاســــية 

 .(39 للجماعة الدولية 
هو النص الوحيد الذي أشــــــــــــــار  1982البحار عام ويعد النص الوارد يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون 

صـــراحة اىل ســـلطة احملاكم الدولية ابختاذ تدابري مؤقتة حلماية حقوق ومصـــا  اجلماعة الدولية أذ مل تتضــمن 
                                                        

-301ه القضية والتدابري اليت مرت هبا احملكمة ينظر: حممد صايف يوسف، مصدر سابق، صملزيد من التفصيالت عن هذ -36
302. 

 . 222ينظر: حممد صايف يوسف، مصدر سابق، ص -37
 . 1982( من اتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار لعام 290( من املادة  1ينظر: الفقرة   -38
 . 70، ص1976لرابع، ينظر: حولية جلنة القانون الدويل، اجلزء ا -39
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النظم األســاســية للمحاكم الدولية واالتفاقيات اخلاصــة ابلتســوية الســلمية للنزاعات الدولية مثل هذا النص 
 40). 

هو انه يف هذه احلالة اليت تســــتهدف فيها التدابري املؤقتة محاية مصــــا  اجلماعة الدولية واجلدير ابلذكر 
فان احملكمة املختصــــــــة تســــــــتطيع أن أتمر بفرض هذه التدابري من تلقاء نفســــــــها دون احلاجة لوجود طلب 

. (41 اع مقدم من أطراف النزاع وهذه هي أحدى احلاالت اليت تفرض فيها التدابري دون طلب أطراف النز 
ومن تطبيقات هذا النوع من التدابري املؤقتة واليت هتدف حلماية البيئة البحرية هي التدابري اليت فرضـــــــــــــــتها 
احملكمة الدولية لقانون البحار يف قضـــــية  موكس بالنت( بني ايرلندا وانكلرتا، فقد أمرت احملكمة مبجموعة 

ع االكاسيد يف موكس بالنت ولعل ابرز هذه التدابري من التدابري حلماية البيئة البحرية من أنر تشغيل مصن
هو تبادل املعلومات بني انكلرتا وايرلندا حول أنر تشــــغيل  مصــــنع موكس بالنت( على البحر االيرلندي، 
كذلك مراقبة  اطر موكس بالنت على البيئة البحرية وأخريا اختاذ اإلجراءات الالزمة لقياس التلوث البيئي 

 .(42 ندي يف البحر االيرل
يعد تطورا كبريا على  1982ونعتقد أبن إيراد هذا النص يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 

صعيد سلطات القضاء املختص بتسوية املنازعات البحرية فضال عن كونه أحد النقاط اجليدة اليت حتسب 
 هلذه االتفاقية.

 فظة لَ قوق.شروط فرض التدابري املمقتة اَلا -ال رع الااك:
يســـــتلزم الصـــــدار التدابري املؤقتة احلافظة للحقوق أن يكون ضـــــمن الشـــــروط العامة لتلك التدابري وهي 

والنظام األساسي  1982كثرية ومتعددة إال أن ابستقراء نصوص اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 
الدولية لقانون البحار والئحة اإلجراءات اخلاصــــــة هبا حملكمة العدل الدولية والنظام األســــــاســــــي للمحكمة 

 -جند أبن هناك جمموعة من الشروط األساسية لفرض التدابري وهي ثالثة شروط أمهها:
 أج تكوج احملك ة خمتصة بنظر النزاع. -أوال:

ن هذا يســتلزم لكي تســتطيع احملكمة األمر ابلتدابري املؤقتة أن تكون  تصــة بنظر موضــوع النزاع وان كا
الشـــرط ليس حمل اتفاق فهو ال يتطلب وجوده اذا كانت احملكمة املختصـــة بنظر النزاع البحري هي حمكمة 
العدل الدولية يف حني يعد هذا الشـــــــرط اســـــــاســـــــيا عند نظر النزاع البحري من قبل احملكمة الدولية لقانون 

 .(43 البحار او حمكمة حتكيم 
من اتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار اىل هذا الشــــــــــرط ( 290( من املادة  1وقد أشــــــــــارت الفقرة  

بوضــــوح ابلقول  أذا أحيل نزاع حســــب األصــــول اىل أية حمكمة ترى بصــــورة مبدئية أب ا ذات اختصــــاص 

                                                        
 . 91ينظر: عبد العزيز  يمري عبد اهلادي، مصدر سابق، ص -40
 . 490، ص2002ينظر: د. حممد حممود لطفي، تسوية منازعات احلدود البحرية، دار النهضة، القاهرة،  -41
 Press release, order in the moxplant case, request for -ينظر ملزيد من التفصيالت عن هذه القضية: -42

provisional measures, it los / 59, 2001, pp 22-27. 
 .7ينظر: حممد السعيد الدقاق، مصدر سابق، ص -43
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( من اجلزء احلادي عشـــــــــــــــر جيوز هلذه احملكمة ان تفرض اية تدابري 5مبوجب هذا اجلزء او مبوجب الفرع   
 .(44 القائمة مناسبة لصون حقوق كل من اطراف النزاع....(مؤقتة تعتربها يف الظروف 
( تلـك الصـــــــــــــــالحيـة لفرقة منـازعات قاع البحـار اذا ارأتت 290( من املادة  5كمـا أعطـت الفقرة  

 .(45 بصورة مبدئية ان احملكمة اليت ستشكل ستكون ذات اختصاص بنظر النزاع 
د احملكمة بصـــــفة مبدئية وليســـــت  ائية أب ا وجتدر االشـــــارة اىل ان املقصـــــود هبذا الشـــــرط هو ان تتاك

 تصــــــــة ينظر النزاع، وهذا يعين أبن احملكمة ال بد ان تقوم بفحص أويل ومبدئي ملوضــــــــوع النزاع قبل اختاذ 
 .(46 التدابري املؤقتة 

وقد أكدت احملكمة الدولية لقانون البحار هذا الشــــرط أبمرها بفرض التدابري املؤقتة يف قضــــية الســــفينة 
يكا( ابلقول أبن احملكمة ليســــــت  اجة اىل ان تتاكد بصــــــورة  ائية من كو ا  تصــــــة بنظر موضـــــوع  ســــــا

النزاع ولكنها ال تســـــتطيع مع ذلك االمر ابلتدابري اال اذا كانت االحكام اليت يســـــتند اليها املدعي تصـــــلح 
 .(47 بصفة مبدئية الن تكون اساسا يبىن عليه اختصاصها 

أبشـــــــــرتاط  1982ي ســـــــــارت عليه اتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار لعام ونعتقد أبن املســـــــــلك الذ
التاكد مبدئيا من اختصـــــــاصـــــــها بنظر النزاع قبل اختاذ التدابري املؤقتة هو مســـــــلك صـــــــائب ذلك الن عدم 
اختصـــــــاص احملكمة بنظر النزاع، خيوهلا اختاذ اي اجراء ســـــــواء اكان أصـــــــلي أم عارض يف الدعوى والتدابري 

بصـــــورة عامة هي من االجراءات العارضـــــة يف الدعوى وكانت موفقة اكثر بعدم اشـــــرتاط التاكد من  املؤقتة
اختصــــاصــــها بشــــكل  ائي بنظر النزاع ذلك الن التاكد من هذا االختصــــاص ويســــتفرق بعض الوقت يف 

بري املؤقتة حني ان الغاية من التدابري املؤقتة هي معاجلة مســـــــــــــــالة بطئ االجراءات كما ان االجراءات والتدا
 قابلة بعد ذلك لاللغاء والتعديل اذا مجهر عدم اختصاص احملكمة.

 اثنيا: َُب أُراَ النزاع.
إنَّ سلطة احملكمة أبختاذ تدابري مؤقتة كقاعدة عامة ومن حيث االصل متعلقة بطلب أطراف النزاع من 

يبها الضــــــــــــــرر جراء أتخر احملكمة اختاذ هذه االجراءات للمحافظة على حقوقهم اليت من املمكن أن يصــــــــــــــ
 الفصل يف النزاع. 

إنَّ هذه القاعدة وان كانت هي الســـــــــائدة اال ا ا ختضـــــــــع لبعض االســـــــــتثناءات تســـــــــتطيع من خالهلا 
احملكمة ان أتمر بفرض التدابري الوقتية دون احلاجة اىل طلب األطراف يف النزاع وهذه احلالة تظهر بوضــوح 

زاع أمنا احملافظة على عندما يكون هدف فرض التدابري املؤقتة ليس احملافظة على مصــــــــــــا  وحقوق طريف الن
 .(48 مصا  اجلماعة الدولية عن طريق احملافظة على البيئة البحرية من خطر جسيم يهددها 

                                                        
 .1982( من اتفاقية االمم املتحدة، لقانون البحار العام 290( من املادة  1ينظر الفقرة   -44
، وملزيد من التفاصيل عن الفرق 1982نون البحار العام ( من اتفاقية االمم املتحدة، لقا290( من املادة  5ينظر الفقرة   -45

 .359، ص1999ينظر: عبد املنعم حممد داود، القانون الدويل للبحار واملشكالت البحرية العربية، منشاة املعارف، االسكندرية، 
 .574، ص2000، دار النهضة العربية، 2ينظر: د. صالح الدين عامر، القانون الدويل للبحار، ط -46
، 2006ينظر: د. مية رشيد جابر، تسوية املنازعات الدولية املتعلقة بقانون البحار، اطروحة دكتوراه، جامعة بغداد،  -47

 .250، كذلك ينظر: د. امحد شاكر سلمان، مصدر سابق، ص166-155ص
48- Brown E.D, dispute settle ment and the law of the sea, marine policy, 1997, p17-19.  
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وهذا يعين أبن إتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار قد ميزت بني حالتني لفرض التدابري املؤقتة احلافظة 
ؤقتة هو حلماية مصـــــــــــــــا  اجلماعة الدولية عن للحقوق، األوىل حالة اذا كان الغرض من فرض التدابري امل

طريق محاية البيئة البحرية من خطر يهددها ففي هذه احلالة تســــــــــــــتطيع احملكمة املختصــــــــــــــة بنظر النزاع ان 
تفرض تدابري مؤقتة من تلقاء نفســـــــها دون احلاجة اىل طلب يقدم من امحد طريف النزاع، أمنا تبادر احملكمة 

 اذ تدابري حلماية البيئة البحرية.من تلقاء نفسها ابلتحرك وأخت
الثانية: حالة اذا كان الغرض من فرض التدابري املؤقتة هو احملافظة على حقوق ومصـــــــــــا  أحد الطرفني 
أو كالمهــا هنــا فــاالمر ابلتــدابري يكون عن طريق طلــب يقــدم من قبــل أحــد الطرفني أو كالمهــا وهــذه هي 

 .(49 افظة للحقوق احلالة الشائعة لفرض التدابري املؤقتة احل
وقد جتلى هذا الشرط بوضوح يف الكثري من املنازعات البحرية اليت نظرهتا احملاكم املختصة، ففي قضية 
املصـــــــــــــــايد بني ايســـــــــــــــلندا وانكلرتا جاء فرض التدابري املؤقتة من قبل حمكمة العدل الدولية بناء على طلب 

 .(50 ا سيادهتا فيها تقدمت به انكلرتا من أجل محاية حقوقها يف هذه املصايد بعد توسيع ايسلند
كذلك احلال يف القضااي املنظورة من قبل احملكمة الدولية لقانون البحار ففي قضية  مضيف جوهرر(، 

كان فرض التدابري املؤقتة من قبل احملكمة بناء على طلب تقدمت به ماليزاي اىل احملكمة   2003يف عام 
 .(51 ق الجل منع سنغافورة من استثمار املناطق احمليطة ابملضي
بني ســـــانت فنســـــنت وغينيا اذ جاء االمر  1999كذلك احلال يف قضـــــية الســـــفينة  ســـــايكا( يف عام 

 .(52  1997ابلتدابري التحفظية املؤقتة من احملكمة بناء على طلب تقدمت به سانت فنسنت يف عام 
 ال رورة واالستعجاض: -اثلاا:

تة احلافظة للحقوق هي حالة االســـــــــــــتعجال او من الشـــــــــــــروط األخرى اليت يتطلبها األمر ابلتدابري املؤق
( من االتفاقية ابلقول أبن للمحكمة الدولية 290( من املادة  5الضـــــــــــرورة وهذا ما أشـــــــــــارت اليه الفقرة  

لقانون البحار او الفرقة منازعات قاع البحار، ابلنســـــــــــــــبة اىل االنشـــــــــــــــطة يف املنطقة اي منطقة قاع البحار 
ة الوطنية ان تفرض تدابري مؤقتة او تعدهلا او تلفيها يف حالة فرضــها وفقا وابطن ارضــها خارا حدود الوالي

هلذه املادة اذا رأت بصـورة مبدئية ان احملكمة اليت سـتشـكل سـتكون ذات اختصـاص او ان الصـفة العاجلة 
 .(53 للحالة تتطلب وذلك 

                                                        
 .491ينظر: د. حممود حممود لطفي، تسوية، مصدر سابق، ص -49
 .155مية رشيد جابر، املصدر نفسه، ص -50
 ملزيد من التفاصيل ينظر الوثيقة: -51

Case concerning Land Reclamation by singapor in around the straits of johor, mal A.V. Singapore, 
2003, itlos, p. 3-25. 

52- Foster Michael, interncetana tribunals for the law of the sea: sow comment on the saigh case, 
London, 1997, p333-335.  

( من االتفاقية، كذلك، حممد ابراهيم الدغمة، القانون الدويل اجلديد للبحار، دار 290ملزيد من التفصيالت ينظر: املواد   -53
 .497-496، ص1998النهضة، القاهرة، 
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املؤقتة هو طابع  وقد اســــــــــــــتقر الفقه بصــــــــــــــورة عامة على هذا الشــــــــــــــرط فاكد أن الطابع املميز للتدابري 
االســـــــــتعجال الذي يربر للمحكمة اختاذ تدابري مؤقتة من اجل اتقاء األضـــــــــرار اليت تلحق حقوق االطراف 

 .(54 واليت الميكن تداركها عند إصدار احلكم النهائي 
واملقصـــــود ابالســـــتعجال يف هذه احلالة كما عرفه بعض الفقهاء أنه احلالة اليت يكون من شـــــان التاخري 

وع ضرر ال ميكن أزالته، وتعد مسالة حتقق أو عدم حتقق حالة االستعجال او الضرر مسالة تقديرية فيها وق
 .(55 للمحكمة فهي اليت تبت يف هذا املوضوع 

وقد نصــت على هذه احلالة ايضــا مواد النظام االســاســي حملكمة العدل الدولية واليت اســتخدمت تعبريا 
( من النظام االســـــــــاســـــــــي للمحكمة اشـــــــــارت اىل حق 41ملادة   تلفا للداللة على حالة االســـــــــتعجال فا

احملكمة يف  ارســة اختصــاصــها بفرض التدابري املؤقتة يف حالة اذا قدرت ان الظروف تتطلب ذلك، كذلك 
( من النظام االســاســي حملكمة أبن احملكمة اذا مل تكن يف حالة انعقاد عند تقدمي طلب 74أشــارت املادة  
 .(56 خفضية تنعقد احملكمة للفصل بصفة مستعجلة يف الطلب االمر ابلتدابري الت

وقد أكدت حمكمة العدل هذا الشرط ابألمر ابلتدابري املؤقتة اليت اختذهتا يف النزاع بني انكلرتا وايسلندا 
حيث بررت هذه التدابري أبن عزم ايسـلندا تطبيق القانون الصـادر منها والذي يقضـي مبنع السـفن االجنبية 

ــــــــــــــــ  من الصــيد ميل املالصــقة لشــواطئها يســبب ضــرر كبري النكلرتا اليت قدمت الطلب وال  50يف منطقة الـ
ميكن بعد ذلك أزالة هذا الضـــــرر االمر الذي يشـــــري بتحقق حالة االســـــتعجال اليت تقتضـــــي إصـــــدار تدابري 

 .(57 مؤقتة 
 فولغا( بني االحتاد  وأتكد هذا الشـرط ايضـا يف حكم احملكمة الدولية لقانون البحار يف قضـية السـفينة

واخلاصـة أبحتجاز اسـرتاليا لتلك السـفينة التابعة لالحتاد الروسـي بدعاوى  2002الروسـي واسـرتاليا يف عام 
الصــــــيد غري املشــــــروع يف املنطقة االقتصــــــادية اخلالصــــــة التابعة الســــــرتاليا حني بررت احملكمة التدابري املؤقتة 

 .(58 املتخذة بصفة االستعجال 
 الثاني: سلطة املحكمة باالمر بالتدابري املؤقتة الحافظة للحقوق.املطلب 

يثري االمر ابلتــدابري املؤقتــة احلــافظــة للحقوق يف اطــار اتفــاقيــة االمم املتحــدة لقــانون البحــار الكثري من 
مر التســـاؤالت حول ســـلطة احملكمة ابالمر ابلتدابري املذكورة، وال ســـيما فيما يتعلق مبدى قدرة احملكمة ابال

ابلتدابري اذا كانت غري  تصـــــــــــة بنظر النزاع كذلك فيما يتعلق  دود الســـــــــــلطة التقديرية للمحكمة ابالمر 
بتلك التدابري هل هي ملزمة ابالستجابة للطلبات املقدمة من أطراف النزاع أم ال. وسنقوم يف هذا املطلب 

 اختصــــاص احملكمة وســــلطتها دراســــة ســــلطة احملكمة تلك على فرعني سصــــص االول لدراســــة العالقة بني
 ابألمر ابلتدابري املؤقتة، والثاين حلدود السلطة التقديرية للمحكمة لألمر بتلك التدابري.

                                                        
 .27-26ينظر: حممد السعيد الدقاق، مصدر سابق، ص -54
 .129ينظر: د. فتحي وايل، مصدر سابق، ص -55
 ( من النظام االساسي حملكمة العدل الدولية.74 -41ينظر املواد   -56
 .253امحد شاكر سلمان، املصدر السابق، ص -57
  .The Volga cas Russian. V. Australia, itlos, 2002, p65.ملزيد من التفصيالت عن هذه القضية ينظر: -58
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 -ال رع األوض: سَ ة احملك ة ابألمر ابلتدابري واختصاصها بنظر النزاع:
وضــوعي ال خيفى على أحد أن احملكمة ال تســتطيع نظر نزاع ال يقع ضــمن نطاق اختصــاصــها ســواء امل

ام الشـــخصـــي، واحملكمة هي اليت تبت مبوضـــوع اختصـــاصـــها بنظر النزاع من عدمه وهذا ما اصـــطلح على 
تسمية بقاعدة  احملكمة سيدة اختصاصها(، أو قاعدة  احملكمة قاضي اختصاصها( أي قاعدة اختصاص 

 (59 احملكمة يف حتديد اختصاصها.
حملكمة هي مدى اختصــــــــــــاصــــــــــــها بنظر النزاع لذا أنر وكما هو معلوم فان أوىل األمور اليت تنظر فيها ا

النص على ســــلطة احملكمة ابختاذ تدابري مؤقتة تســــاؤال عن عالقته ابلتاكد من اختصــــاص احملكمة يف أطار 
، وعليه يف حال تقدمي طلب من قبل أحد االطراف أبختاذ تدابري (60 اتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار 

احملكمة ملزمة ابلتاكد من اختصاصها أوال يف نظر أصل النزاع أم أ ا تبت يف  مؤقتة لصون حقوقه هل أن
 الطلب دون احلاجة للتاكد من واليتها يف نظر النزاع.

لقد ســـــــــــارت احملاكم الدولية املختلفة املختصـــــــــــة بنظر املنازعات البحرية على منهجني  تلفني يف هذا 
 الصدد.

عدل الدولية حيث اعتربت ان اختصاصها بفرض التدابري املؤقتة وذهبت اليه حمكمة ال -االجتاه األول:
( من النظام 41هو اختصــــــاص اصــــــيل ومســــــتمر من اختصــــــاصــــــها بنظر أصــــــل النزاع وذلك بنص املادة  

االســـــــــــــــاســـــــــــــــي للمحكمة حيث ان احملكمة هلا ان أتمر بفرض التدابري املؤقتة بغض النظر عن موضــــــــــــــوع 
 .(61 النزاعاختصاصها او عدم اختصاصها بنظر أصل 

وأتكد هذا االجتاه يف امرها الصـــــــادر بفرض تدابري مؤقتة يف قضـــــــية اجلرف القاري لبحر اجية بني تركيا 
واليوانن حيث أشــارت احملكمة اىل ان اختصــاصــها ابالمر أبختاذ تدابري مؤقتة ال يســتوجب منها ان تفصــل 

 .(62 يف اية مسالة متعلقة أبختصاصها بنظر الدعوى 
وقد انتقد بعض الفقهاء هذا املســـــــــــــــلك على اســـــــــــــــاس ان االمر ابلتدابري التحفظية هو من الطلبات 
العارضة وان الطلبات العارضة ترتبط ارتباطا وثيقا ابإلجراءات و الطلبات االصلية، وطاملا ان هذا االرتباط 

البت ابلطلبات العارضـة موجود فالبد من ان تتاكد احملكمة من صــالحيتها يف نظر الطلبات االصــلية قبل 
 63). 

هو ما ذهبت اليه احملكمة الدولية لقانون البحار يف قضـــــــائها ويف نظامها االســـــــاســـــــي  -االجتاه الثاين:
فاحملكمة ال أتمر ابلتدابري املؤقتة االبعد التاكد أب ا  تصـــــة بصـــــورة مبدئية بنظر النزاع وهذا يعين أن األمر 

وىل النظر يف اختصاصها بنظر النزاع مث الثانية وهي البت ابلتدابري املقدمة ابلتدبري املؤقتة يتخذ خطوتني اال
. ولقد أتكد هذا االجتاه يف قضـــــــــــــاء احملكمة الدولية لقانون البحار ففي قضـــــــــــــية (64 هلا من قبل االطراف 

                                                        
ينظر: د. نرباس الرباهيم مسلم، اختصاص حمكمة العدل الدولية يف حتديد اختصاصها، رسالة ماجستري، القانون، جامعة  -59
 .18، ص2000بغداد، 
 .245ينظر: د. امحد شاكر سلمان، مصدر سابق، ص -60
 نظام االساسي للمحكمة.( من ال41ينظر: املادة   -61
 من الئحة احملكمة. 73ينظر: املادة  -62
 من الئحة احملكمة. 75املادة  -63

64- Mensah tomas, provisional measures in the tribunal for the law of the sea, Tokyo, p 43-45. 
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بري الســـفينة  ســـايكا( املنظورة أمام احملكمة وردا على الطلب املقدم من  ســـانت فنســـنت( االجل أختاذ تدا 
مؤقتة حلماية حقوقها دفعت  غينيا( الطرف االخر ابلنزاع أبن احملكمة ال متلك اختصـــــــــاص االمر ابلتدابري 

( بند  أ( من 3( ف  297املؤقتة وذلك لعدم اختصـــــــــــاصـــــــــــها بنظر أصـــــــــــل النزاع ابالســـــــــــتناد اىل املادة  
بصـــــورة مبدئية ابلنظر  االتفاقية، يف حني قدرت احملكمة فحص هذا املوضـــــوع وقد وجدت أب ا  تصـــــة و

 .(65 ( من االتفاقية 1( ف  297ابلنزاع ابالستناد اىل املادة  
ونعتقد أبن اشـــرتاط ان تكون احملكمة  تصـــة بنظر موضـــوع النزاع مبدئيا قبل االمر ابلتدابري املؤقتة هو 

ابلتدابري املؤقتة واالجراءات االجتاه الصــــــــــائب، انطالقا من الرتابط الوثيق بني االجراءات العارضــــــــــة كاالمر 
االصــــلية للنزاع، فضــــال عن أن اختصــــاص احملكمة ابالمر ابالجراءات العارضــــة والفصــــل فيها مســــتمد من 
اختصاصها ابلنظر يف موضوع النزاع اي االجراءات االصلية فضال عن ان التدابري املؤقتة قد تتخذ لضمان 

صــــــــــة أبصــــــــــدار احلكم النهائي فال معىن من اختاذ تدابري الجل تنفيذ احلكم وابلتايل اذا مل تكن احملكمة  ت
 ضمان حكم ال يصدر منها.

( من االتفاقية قد اشـــــارت بشـــــكل ال يقبل الشـــــك اىل هذا املوضـــــوع ابلقول 290ونعتقد أبن املادة  
 اذا احيل نزاع حســـب االصـــول اىل اية حمكمة ترى بصـــورة مبدئية أ ا ذات اختصـــاص مبوجب هذا اجلزء 

مبوجب الفرع اخلامس من اجلزء احلادي عشـــــــر، جيوز هلذه احملكمة ان تفرض اية تدابري مؤقتة تعتربها يف او 
 .(66 الظروف القائمة مناسبة لصون حقوق كل من اطراف النزاع...(

وطــاملــا ان حمكمــة العــدل الــدوليــة هي احــدى احملــاكم اليت يتم اللجوء اليهــا الجــل تســـــــــــــــويــة املنــازعــات 
( من 287وبصـــــــــــــــريح نص املادة   1982يق اتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار لعام الناشـــــــــــــــئة عن تطب

( من هذه املادة على  تكون الدولة عند توقيعها او تصــــــــــــــديقها على هذه 1االتفاقية اذ نصــــــــــــــت الفقرة  
ثر االتفاقية او انضــــمامها اليها او يف وقت بعد ذلك حرة يف ان ختتار بواســــطة اعالن مكتوب واحد او اك

 -من الوسائل التالية لتسوية املنازعات املتعلقة بتفسري هذه االتفاقية او تطبيقها:
 احملكمة الدولية لقانون البحار املنشاة وفقا للمرفق السادس. .أ

 .(67 حمكمة العدل الدولية  .ب
ع فان مســـلكها بعدم التاكد من اختصـــاصـــها ابلنظر يف النزاع قبل االمر ابلتدابري املؤقتة قد يتعارض م

 ( من االتفاقية السابق ذكره.290نص املادة  
وعليه جند أبن حمكمة العدل قد تكون ملزمة ابلتاكد من موضــــــــــوع اختصــــــــــاصــــــــــها قبل فرض التدابري 

، 1982املؤقتة اذا تعلق االمر ابملنازعات الناشـــــــــــــــئة عن تطبيق اتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار لعام 
 النزاع مبوضوع آخر ال عالقة له ابالتفاقية. وهي ال تتبع هذا املسلك اذا تعلق

                                                        
 Foster كذلك ينظر:  1982البحار العام  ( من اتفاقية االمم املتحدة لقانون297ملزيد من التفصيالت ينظر: املادة   -65

Michael, op. cit. p 266. 
 ( من اتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار.290ينظر ملزيد من التفصيالت نص املادة   -66
 ( من االتفاقية:287ملزيد من التفصيالت ينظر: املادة   -67

Gerhard kemp, the united Nation gonvention on the law of the sea and disputs settlement, lssN, 
1989, p 22-23. 
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  دود سَ ة احملك ة ل مر ابلتدابري املمقتة اَلافظة لَ قوق: -ال رع الااك:
يثري موضـــوع ســـلطة احملكمة ابألمر ابلتدابري املؤقتة احلافظة للحقوق بعض التســـاؤالت عن حدود هذه 

اختاذها ام ا ا ملزمة أبجابة طلبات أطراف النزاع  الســـــــــــــلطة وهل أن احملكمة حرة يف اختاذ التدابري او عدم
 كما هي؟

( من االتفاقية قد جاء بصياغة توحي أبن احملكمة هلا سلطة تقديرية واسعة نسبيا 290أن نص املادة  
أزاء موضـــــــــــــــوع االمر ابلتــدابري املؤقتــة احلــافظــة للحقوق فقــد اســـــــــــــــتخــدمــت هــذه املــادة عبــارات مرنــة فقــد 

من هذه املادة عبارة  جيوز هلذه احملكمة ان تفرض اية تدابري مؤقتة تعتربها يف  (1اســـــــــــــــتخدمت الفقرة  
الظروف القائمة مناســـــــبة لصـــــــون حقوق كل من أطراف النزاع( هذا يعين أبن املســـــــالة جوازية الية حمكمة 

 ( من املادة نفســـــــــــها نصـــــــــــت على  جيوز لغرفة منازعات قاع5يعرض عليها النزاع كذلك جند أبن الفقرة  
 .(68 البحار أن تفرض تدابري مؤقتة او تعدهلا او تلغيها..(

وهذا يدل أبن للمحكمة ســلطة تقديرية واســعة لالمر ابلتدابري املؤقتة بل االكثر من ذلك فان احملكمة 
غري مقيدة مبا ورد يف طلبات اطراف النزاع من تدابري يرغبون ابالمر هبا، فقد ترفض احملكمة االمر ابلتدابري 

تقدم هبا اطراف النزاع وأتمر بتدابري مؤقتة مل تتضـــمنها تلك الطلبات وتراها ضـــرورية ومناســـبة للحفاظ اليت 
على حقوق االطراف بل ان احملكمة هلا احلق ابالمر ابلتدابري املؤقتة حىت وان مل يتقد اي من أطراف النزاع 

 .(69 بطلب الجل اختاذ هذه التدابري
اختالف التدابري اليت طلبها اطراف النزاع عن التدابري اليت أمرت هبا كل مايشرتط هنا هو انه يف حال 

احملكمة هو ان تكون التدابري اليت امرت هبا احملكمة متفقة مع طابع الظروف املســـــــــــــتعجلة ومع غاية فرض 
 .(70 التدابري املؤقتة 

ن النظام ( م41وقد رســـــــــــــــخت هذه الســـــــــــــــلطة التقديرية للمحكمة املختصـــــــــــــــة بنظر النزاع يف املواد  
 .(71 ( من الئحة حمكمة العدل الدولية 74االساسي حملكمة العدل الدولية واملادة  

 .(72 ( من الئحة احملكمة الدولية لقانون البحار89( من املادة  5كذلك يف الفقرة  
وقد سـارت احملاكم اليت  1982( من اتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار لعام 290فضـال عن املادة  

ظر املنازعات البحرية على هذا النهج من اســـــــــــــتخدام ســـــــــــــلطتها التقديرية الواســـــــــــــعة أزاء االمر ابلتدابري تن
التحفظية وقد جتلى ذلك يف االمر الصـــادر من احملكمة الدولية لقانون البحار يف قضـــية الســـفينة  ســـايكا( 

ف النزاع مع ما ورد من تدابري فعند مقارنة التدابري التحفظية املتخذه من قبل احملكمة حلماية حقوق أطرا
يف طلبات طريف النزاع وابلتحديد طلب  ســـــــــــــــانت فنســـــــــــــــنت( جند أبن هناك اختالفاً كبرياً بينهما فاحد 
الطلبات اليت تقدمت هبا  سانت فنسنت( هو االمر أبلزام غينيا ابالفراا عن السفينة  سايكا( ومل يتضمن 

                                                        
 ، كذلك ينظر: 1982( من اتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار لعام 290( من املادة  1،5ينظر: الفقرتني   -68

Hein and coffset, aguide to proceeding before the tribunal, itambory, 2006, p61.  
 .256ينظر: د. امحد شاكر سلمان، مصدر سابق، ص -69
 .228-225ينظر: د. حممد صايف يوسف، مصدر سابق، ص -70
( من الئحة 74حة العدل الدولية واملادة  ( من الئ74( من النظام االساسي حملكمة العدل الدولية واملادة  41ينظر: املادة   -71
 احملكمة.

72- Provision (5) from article (89) from rules of the in ternational tribunal for the law of the sea. 
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وضــــــوع، كذلك فقد امرت احملكمة بعدم اختاذ غينيا اجراءات االمر الذي اختذته احملكمة االشــــــارة لذلك امل 
ضـــــد الســـــفينة وراب ا وطاقمها ومالكها ومســـــتغليها حلني البت ابلنزاع يف حني ان طلب ســـــانت فنســـــنت 

 .(73 اقتصر على عدم اختاذ غينيا اجراءات قانونية او ادارية ضد السفينة وراب ا وطاقمها فقط 
ية  موكس بالنت( أبختاذ تدابري مؤقتة للحفاظ على البيئة البحرية كذلك فقد أمرت احملكمة يف قضــــــــــــ

من التلوث على الرغم من أنه مل تقدم طلبات من أطراف النزاع  ايرلندا( و  انكلرتا( يصـــــــــوص اختاذ هذه 
 .(74 التدابري 

وجتدر االشـــــــــــارة اخريا اىل ان ســـــــــــلطة احملكمة قد متتد لتشـــــــــــمل االمر ابلتدابري املؤقتة من قبل احملكمة 
انتظارا الحالة النزاع على التحكيم، وحلني تشـــكيل حمكمة التحكيم تســـتطيع احملكمة االمر ابلتدابري املؤقتة 

احلق بعد ذلك يف الغاء هذه  للحفاظ على حقوق االطراف حلني تشــــــكيل حمكمة التحكيم، و االخرية هلا
التدابري أو تعديلها أو أبقائها واملالحظ أبن هذه الســــــلطة تتوقف على طلب أطراف النزاع، وأســــــاس هذه 

( واليت تنص على  أبنتظار تشــــــــكيل حمكمة التحكيم اليت احيل 290( من املادة  5الســــــــلطة هو الفقرة  
فق عليها االطراف و يف حالة عدم التوصـــــــــــل التفاق يف اليها النزاع مبوجب هذا الفرع جيوز الي حمكمة يت

غضون اسبوعني من اتريخ طلب التدابري املؤقتة حيق للمحكمة الدولية لقانون البحار او ابلنسبة لألنشطة 
 .(75 يف املنطقة جيوز لغرفة منازعات قاع البحار ان تفرض تدابري مؤقتة او تعدهلا او تلغيها...( 

ذلك يف امر حمكمة العدل الدولية يصوص قضية مصايد االماك بني ايسلندا كما أتكد هذا املبدأ ك
وانكلرتا حيث أمرت احملكمة ببعض االجراءات املؤقتة احلافظة للحقوق وأكدت أب ا ســـــــــــــــتعود لنظر هذه 

طبقا  التدابري بناء على طلب أطراف النزاع ملعرفة ما اذا كان هناك حمل لالبقاء عليها او تعديلها او الغائها
 .(76 ( من الئحة احملكمة 76للمادة  

لث: القوة ثا حث ال ظة للحقوق مع  المب حاف تة ال تدابير المؤق ية ال ألزام

دراســــة تطبيقية لبعت التدابير المؤقتة الحافظة للحقوق في المنازعات 

 البحرية:

كمة قد تصـــــــــــــدر من املعلوم ان ما يصـــــــــــــدر من احملاكم الدولية من أعمال يتباين يف قوته االلزامية فاحمل
حكما قضائيا عند مباشرهتا الختصاصها القضائي وتعد هذه االحكام القضائية ملزمة الطراف النزاع وال 

 خالف يف الزاميتها.

                                                        
 :، كذلك228-226ملزيد من التفصيالت ينظر: حممد صايف يوسف، املصدر السابق، ص -73

Foster Michael, op, cit, p137.  
  .The mot plant case, Irelandr united king dom, 2001, splos / 74, pp, 6-7 ينظر الوثيقة: -74
، وملزيد من 1982( من اتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار العام 5( الفقرة  290ملزيد من التفصيالت ينظر: املادة   -75

مد الدغمة، أحكام القانون الدويل لقاع البحار واحمليطات وابطن أرضها التفصيالت عن غرفة منازعات قاع البحار ينظر: ابراهيم حم
 .340-332، ص1987خارا حدود الوالية الوطنية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .167موجز االحكام والفتاوى الصادر من حمكمة العدل، مصدر سابق، ص  -76
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وقد تصدر آراء استشارية او كما تسمى بــــــــــــــــ  الفتاوى( وهذه اآلراء ايضا وحسب الرأي الراجح غري 
 .(77 ملزمة قانوان 

وقد تصــدر احملكمة بعض االوامر مبناســبة مباشــرة اختصــاصــها القضــائي و اليت الميكن تصــنيفها حتت 
لتدابري املؤقتة تثري خالفا حول مدى ابب االحكام القضــــائية أو اآلراء االســــتشــــارية وهذه االوامر كاألمر اب

الزاميتها وحول االنر املرتتبة على  الفتها من قبل أطراف النزاع وهذا ما ســــــــنحاول  ثه يف املطلب االول 
من هـذا املبحـث يف حني نكرس املطلـب الثـاين لـدراســــــــــــــــة منـاذا من التـدابري املؤقتـة املتخـذه طبقـا للمـادة 

 .1982دة لقانون البحار لعام ( من اتفاقية االمم املتح290 
القوة االلزامية للتدابري املؤقتة الحافظة للحقوق واآلثار املرتتبة على عدم  -املطلب األول:

 االلتزام بها.
أنرت درجــة الزاميــة التــدابري املؤقتــة املتخــذة من قبــل احملكمــة خالفــا بني منكر اللزاميــة هــذه التــدابري 

تثار مســــــــالة اآلنر املرتتبة على عدم تنفيذ هذه التدابري املتخذة من قبل احملكمة ومؤيد هلا، وارتباطا بذلك 
من قبل اطراف النزاع وســــــنحاول  ث موضــــــوع القوة االلزامية واالنر املرتتبة على  الفة التدابري املؤقتة يف 

ر املرتتبة على  الفة هذا املطلب وعلى فرعني ســـــــــنخصـــــــــص االول للقوة امللزمة للتدابري املؤقتة والثاين لالن
 هذه التدابري من قبل اطراف النزاع وعلى النحو االط:

 ال رع األوض: القوة االلزامية لَتدابري املمقتة اَلافظة لَ قوق
تباينت آراء فقهاء القانون الدويل وكتابة الذين تناولوا هذا املوضوع ابلدراسة حول مدى الزامية التدابري 

 ل احملكمة.املؤقتة املتخذة من قب
فقد ذهب البعض إىل أن االجراءات املؤقتة بصــــورة عامة واليت تصــــدر من احملاكم الدولية أثناء نظهرها 
للمنازعات ال تتصـــــــــــــــف ابلقوة االلزامية فهي جمرد أوامر تصـــــــــــــــدر عن احملكمة تدعو فيها أطراف النزاع أو 

لقيام به او االمتناع عنه ان يؤدي اىل أحدمها اىل القيام بعمل معني او االمتناع عن عمل معني من شــــــان ا
احلفاظ على مصـــــــــا  االطراف، ولعل هذا هو ما مييز هذه التدابري املؤقتة عن االحكام القضـــــــــائية النهائية 

 .(78 الصادرة من احملكمة 
( من النظام االســاســي حملكمة العدل الدولية حيث 41ويســتند أنصــار هذا الرأي اىل ماورد يف املادة  

املادة على ســلطة احملكمة أبختاذ تدابري مؤقتة ولكنها مل تنص صــراحة على ألزامية هذه التدابري نصــت هذه 
وهذا يعين إ ا غري ملزمة كما أ ا اســـــتخدمت عبارة تشـــــري اىل ما متلك احملكمة من ســـــلطة االمر ابلتدابري 

 .(79 هو ليس الغرض او اجلرب حيث استخدمت عبارة  التاشري ابالجراءات التحفظية(
واالكثر من ذلك يرى انصـار هذا الرأي أبن التدابري املؤقتة تعد مبثابة صـيغة خاصـة او صـورة من صـور 
الرأي االســــــــتشــــــــاري وابلتايل فهي ختتلف عن القرارات القضــــــــائية والتحكيمية يف كو ا غري ملزمة كما أ ا 

                                                        
لومجيفة االقتنائية حملكمة العدل الدولية، اهليئة املصرية العامة للكتاب، د. امحد حسن الرشيدي، ا -ينظر ملزيد من التفصيالت: -77
 .269-268، ص1993القاهرة، 
 .152ينظر: عبد العزيز  مري عبد اهلادي، مصدر سابق، ص -78
 ( من النظام االساسي حملكمة العدل الدولية.41ينظر املادة   -79
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تباعه طبقا لقواعد القانون ختتلف عن التوصـــــــــــــــيات يف أ ا أوامر هدفها االفصـــــــــــــــاح عن االجراء الواجب ا 
 الدويل للحفاظ على حقوق اطراف النزاع حلني البت به.

أما الرأي الثاين فريى أبنه ال ميكن اطالق االحكام جزافا وال ميكن احلكم بعدم الزامية التدابري املؤقتة 
ه وال بد من التميز بصورة عامة، أمنا يرى أنصار هذا االجتاه اىل أنه ال بد من النظر اىل كل حالة على حد

 -بني ثالث حاالت:
اذ م النص على متتع االجراءات املؤقتة ابلقوة االلزامية صـــــــراحة يف النظام االســـــــاســـــــي  -احلالة األوىل:

للمحكمة او يف مشـــارطة التحكيم او يف اي اتفاقية ذات صـــلة ابلنزاع اتفق االطراف على تطبيقها حلســـم 
، ومن ابرز االمثلة على (80 متتع هذه التدابري املؤقتة ابلقوة االلزامية النزاع ففي هذه احلالة الخالف على 

( من اتفاقية واشـــنطن اخلاصـــة إبنشـــاء حمكمة عدل وســـط امريكا واليت متنح األخرية 18هذه احلالة املادة  
 سلطة االمر ابلتدابري املؤقتة وتكون هذه التدابري ملزمة الطراف النزاع.

اليت مل ينص فيها على متتع التدابري املؤقتة ابلقوة االلزامية على الرغم من النص احلال  -احلالة الثانية:
( من النظام االســــــاســــــي حملكمة 41على اعطاء احملكمة ســــــلطة اختاذ تدابري مؤقتة كما ورد يف نص املادة  

يت نصـــــــت على ( من اتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار وال290العدل الدولية، كذلك ما ورد يف املادة  
ســـــلطة احملكمة او غرفة منازعات قاع البحار ابالمر ابلتدابري التخفضـــــية ولكنها مل تنص على مدى الزامها 

 هنا يذهب أنصار هذا الرأي اىل أجتاهني ايضا:
يرى أنه يف هذه احلالة فان التدابري املؤقتة أكثر من جمرد  مقرتحات( او توصـــــــــيات أو  -االجتاه األول:

ية وأقل من أن تكون أحكاما قضـائية، ابلتايل فان قوهتا امللزمة تكون وسـط بني االوىل والثانية آراء اسـتشـار 
فهي أقوى وأكثر ألزاما من التوصـــيات وأقل قوة وألزام من االحكام القضـــائية، وعليه يتعلق االمر بقبول أو 

 مل تقبلها فال الزام فيها. عدم قبول االطراف املتنازعة هلذه التدابري فاذا قبلتها أصبحت ملزمة واذا
ويرى أبن التدابري املؤقتة تتمتع بقوة االلزام ســـواء أشـــارت اىل ذلك االتفاقية ام مل تشـــر  -االجتاه الثاين:

وان هذه التدابري شــا ا شــان االحكام القضــائية تعد ملزمة لالطراف، فان األطراف طاملا قبلوا أبختصــاص 
 .(81 در منها من اوامر هدفها تسوية النزاع احملكمة البد ان يلتزموا بكل ما يص

تتمتع ابلقوة  1982نعتقد أخريا أبن التدابري املؤقتة يف أطار اتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار لعام 
 -االلزامية وهي ليست جمرد توصيات وذلك للمربرات اآلتية:

أجلها اختذت هذه التدابري فهدف التدابري إنَّ القول بعدم الزامية التدابري املؤقتة يهدم الغاية اليت من  .1
 هو احملافظة على حقوق اطراف النزاع وهذه الغاية ال تتحقق اال اذا التزم اطراف النزاع بتلك التدابري.

( يســــــــتشــــــــف منها الزامية التدابري املؤقتة فقد أشــــــــارت هذه املادة اىل  ... جيوز 290إنَّ نص املادة   .2
مؤقتة..(، فاســـــــــــتخدمت عبارة  تفرض( ومل تســـــــــــتخدم عبارات أخرى هلذه احملكمة ان تفرض تدابري 

( 6( من النظام االســـــاســـــي حملكمة العدل الدولية فضـــــال عن ان الفقرة  41كتلك الواردة يف املادة  

                                                        
 .153لسابق، صينظر: عبد العزيز  مري عبد اهلادي، املصدر ا -80

81- Chandrasekhara rao, international dispute sett tement system, oxford, 2001, pp77-85. 



  

 (1982لَ قوق )دراسة يف ات اقية األمم املت دة لقانوج الب ار لعام التدابري املمقتة اَلافظة  

309 

( من اتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار نصـــــــــــت صـــــــــــراحة على الطابع امللزم لتلك 290من املادة  
 الطراف يف النزاع فورا الية تدابري تفرض مبوجب هذه املادة(.التدابري ابلقول  تتمثل ا

لــذا نعتقــد أبن التــدابري املؤقتــة احلــافظــة للحقوق يف أطــار اتفــاقيــة االمم املتحــدة لقــانون البحــار لعــام 
 بعيدة عن اجلدل حول مدى الزاميتها طاملا وجد نص صريح يشري اىل الزامية هذه التدابري. 1982

  اثر املرتتبة عَى عدم االلتزام ابلتدابري.ا -ال رع الااك:
انتهينـــا يف الفرع االول اىل نتيجـــة مفـــادهـــا الزاميـــة التـــدابري احلـــافظـــة للحقوق الواردة يف اتفـــاقيـــة االمم 

( من 290( من املــادة  6املتحــدة لقــانون البحــار اي اكتســــــــــــــــاهبــا القوة امللزمــة انطالقــا من نص الفقرة  
 .(82 ثل االطراف يف النزاع فورا الية تدابري مؤقتة تفرض مبوجب هذه املادة( االتفاقية واليت تنص  تتم

وهذا يعين أبن أطراف النزاع يقع عليهم واجب قانوين يتمثل اباللتزام ابلتدابري الصـــــــــــــــادرة من احملكمة 
التدابري من قبل املختصــــــــة بنظر النزاع االمر الذي يثري التســــــــاؤل حول االنر املرتتبة على عدم تطبيق هذه 

أحد أطراف النزاع، مل تتطرق اتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار هلذا املوضـــــوع كما مل تشـــــري اليه نصـــــوص 
( والنصـــوص الواردة يف الئحة تلك 25النظام االســـاســـي للمحكمة الدولية لقانون البحار وخاصـــة املادة  

 ت عن اجراءات فرض هذه التدابري.( اليت حتدث91، 90، 89احملكمة وابالخص نصوص املواد  
بل ان االتفاقية الزمت احملكمة املختصـــــــــــــــة بضـــــــــــــــرورة االبالغ الفوري الطراف النزاع وغريهم ابلتدابري 

( 4املتخذة من اجل االلتزام الســريع هبا دون االشــارة اىل وســيلة الزام الدول هبذه التدابري وذلك يف الفقرة  
نصـــت تلك الفقرة "ترســـل احملكمة فورا اشـــعارا بفرض التدابري املؤقتة  ( من االتفاقية حيث290من املادة  

 .(83 او بتعديلها او ابلغائها اىل االطراف يف النزاع واىل من تراه مناسبا من الدول االطراف االخرى"
كما مل يناق  الفقه هذا املوضـــوع على صـــعيد اتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار لذا نعتقد ابن هذه 
التدابري وان كانت ال تتمتع بذات القيمة القانونية اليت تتمتع هبا االحكام النهائية الصــــادرة من احملكمة اال 
ا ا مع ذلك من من حيث تنفيذ بذات االلية اليت تنفذ هبا احكام احملكمة وان االنر املرتتبة على  الفة 

بــة على عــدم تنفيــذ احكــام احملكمــة وميكن ان هــذه التــدابري املفروضــــــــــــــــة من احملكمــة هي ذات االنر املرتت
نســتشــف ذلك من اســلوب االشــارة للتدابري الذي اســتخدمته هذه االتفاقية مع ذلك االســلوب املســتخدم 

( عبارة 290( من املادة  6قبلها لالحكام النهائية فعند احلديث عن الزامية التدابري اســــــــــــتخدمت الفقرة  
ية تدابري مؤقتة نفرض مبوجب هذه املادة وعند االشارة اىل الزامية االحكام "متتثل االطراف يف النزاع فورا ال

النهائية جند ان االتفاقية قد اســــتخدمت ذات االشــــارة عن طريق اســــتخدام عبارة مشــــاهبة فنجد ان الفقرة 
تحدة ( من النظام االســــاســــي للمحكمة الدولية لقانون البحار امللحق ابتفاقية االمم امل33( من املادة  1 

 .(84 لقانون البحار ينص على "قرار احملكمة قطعي وعلى مجيع اطراف النزاع االمتثال له"
لذا فمن املنطقي ان يكون اســـــــــــلوب التنفيذ هو ذاته املتبع لتنفيذ احكام احملكمة كما ان االنر املرتتبة 

حكام احملكمة الســـــــــــيما وان على االمتناع عن تنفيذ هذه التدابري هي ذات االنر املرتتبة على عدم تنفيذ ا
                                                        

  .Aguid to proceedings before the tribunal, op. cit, p61-65.ينظر: -82
 ( من اتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار.290( من املادة  4ينظر: الفقرة   -83
 ( من النظام االساسي للمحكمة الدولية لقانون البحار.33( من االتفاقية و  290ينظر املواد   -84
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( من النظام االســـــــــــــــاســـــــــــــــي للمحكمة الدولية لقانون البحار قد اعطت الحكام وقرارات غرفة 39املادة   
منازعات قاع البحار وســـــــيلة تنفيذ مشـــــــاهبة للوســـــــيلة املتبعة لتنفيذ احكام اعلى حماكم الدولة املراد التنفيذ 

لتنفيــذ يف اقــاليم الــدول االطراف بنفس الطريقــة اليت تنفـذ فيهــا وذلــك ابلقول "تكون قرارات الغرفــة قــابلــة ل
 .(85 فيها احكام او اوامر اعلى حماكم الدولة الطرف اليت يطلب التنفيذ يف اقليمها"

وابلتـايل فـان االنر املرتتبـة على عـدم االلتزام ابالحكـام النهـائيـة ويكون ذلـك عن طريق تـدخـل جملس 
والضــــغط على الدولة املمتنعة من اجل التنفيذ وهذا ما يربر قيام حمكمة االمن من اجل تنفيذ هذه التدابري 

العـدل الـدوليـة عنـد نظرهـا النزاعـات ومنهـا النزاعـات املتعلقـة ابتفـاقيـة االمم املتحـدة لقـانون البحـار إببالغ 
دابري جملس االمن هبذه التدابري، الســـــــــــــــيما وان هذا التعنت واالمتناع من جانب الدولة عن تطبيق هذه الت

 .(86 التحفظية قد يؤدي اىل تفاقم النزاع وهتديد السلم واالمن الدوليني
ومن الســــــــوابق يف هذا الصــــــــدد قيام بريطانيا بتقدمي طلب جمللس االمن للتدخل وللنظر يف امتناع ايران 
 عن تنفيذ االوامر الصـــــادرة من حمكمة العدل الدولية واملتضـــــمنة فرض بعض التدابري التحفضـــــية يف قضـــــية

( من النظام االســــــاســــــي حملكمة العدل 60و  59شــــــركة النفط االجنلو ايرانية وذلك ابالســــــتناد اىل املواد  
 .(87 الدولية واملتعلقة بتنفيذ االحكام النهائية

و ال ابلنزاعات البحرية اال  1982وهذا النزاع وان مل يتعلق ابتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار لعام 
دة منه للداللة على امكانية اللجوء جمللس االمن عند امتناع احد اطراف النزاع عن تنفيذ انه ميكن االســـتفا

 التدابري املؤقتة الصادرة من احملكمة.
ــــة تطبيقية لبعت التدابري املؤقتة الحافظة للحقوق يف املنازعات  -املطلب الثاني: دراس

 البحرية
صــوص تطبيق اتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار ان دراســة النزاعات املعروضــة على احملاكم الدولية ي

اي النزاعات البحرية تشـــــري اىل ان هذه احملاكم كثري ما تلجا اىل اصـــــدار تدابري مؤقتة حافظة  1982لعام 
ـــالني على  للحقوق بنـــاء على طلـــب اطراف النزاع، وقـــد اخرتان من بني االمثلـــة الكثري يف هـــذا اجملـــال مث

وق يف نزاعني  ريني احدمها منظور امام احملكمة الدولية لقانون البحار وهي قضــــــــــــــية التدابري احلافظة للحق
مك التونة اجلنويب ذي الزعنفة الزرقاء، وســـــــــــــــنتناوله يف الفرع االول، والثاين قضـــــــــــــــية احلدود البحرية بني 

 الكامريون ونيجرياي، واملنظور أمام حمكمة العدل الدولية وسنتناوله يف الفرع الثاين.
 ق ية مسك التونة اجلنوي َغ الزعن ة الزرقاء. -ل رع األوض:ا

نشــــــــا هذا النزاع بني كل من اســــــــرتاليا ونيوزلندا من جهة والياابن من جهة اخرى وهو خاص ابحملافظة 
ابرم كـل من اســـــــــــــــرتاليــا ونيوزلنــدا واليـاابن  1993على مـك التونـة اجلنويب ذي الزعنفــة الزرقـاء، ففي عـام 

                                                        
ينظر قحطان عدانن عزيز، تسوية املنازعات الناشئة عن انشطة استكشاف واستغالل املنطقة الدولية،  ث غري منشور،  -85

 .21، ص2007كلية القانون، جامعة اببل، 
 .161-160عبد اهلادي، مصدر سابق، صينظر عبد العزيز حممد  -86
ينظر حول  ائية احكام احملكمة. حسني حنفي عمر، دور حمكمة العدل الدولية كمحكمة طعن، دار النهضة العربية،  -87
 .30- 16، ص 1998
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لمحافظة على أرصــــــــــــــدة االماك من هذا النوع واحلد من الصــــــــــــــيد اجلائر عن طريق حتديد اتفاقية هتدف ل
 .(88 الكميات اليت يسمح بصيدها 

أطلقت الياابن منفردة برانجماً جتريبياً للصــــيد يتجاوز الكمية املســــموح هبا وقد زعمت  1998ويف عام 
 .(89 لبحري الياابن يف وقتها أبن هذا الربانمج هو ألغراض البحث العلمي ا

االمر الذي دفع كل من اســــــرتاليا ونيوزلندا اىل تقدمي طلب اىل احملكمة الدولية لقانون البحار من اجل 
االمر أبجراء بعض التدابري التحفضــــــــــــية حلماية حقوق الطرفني من االجراءات التعســــــــــــفية املتخذة من قبل 

وبذلك تكون املرة االوىل الياابن وذلك حلني تشكيل حمكمة التحكيم الذي اتفق االطراف على تشكيلها، 
( 290اليت تنظر فيها احملكمة بطلبات اختاذ تدابري حتفضــــــــــية عن نزاع مل يعرض عليها ابتداًء طبقا للمادة  

 .(90 من اتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار 
متوز( تقدمت كل من اســـــــــــــــرتاليا ونيوزلندا بطلبات الختاذ تدابري حتفضـــــــــــــــية متثلت ابلتدابري  30ويف  

 -التية:ا
 حث الياابن على التوقف عن الصيد التجرييب الذي بدأته. .1
حث الياابن على احرتام املبادئ الوقائية للصــــــــــــيد البحري املثبتة أبتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار  .2

 .1982لعام 
 إلزام الياابن  صــــــة الصــــــيد املقررة هلا وعدم التجاوز على حصــــــص كل من اســــــرتاليا ونيوزلندا مبوجب .3

 .(91  1993اتفاقية 
، (92 وقد طالبت الياابن من احملكمة رفض هذه الطلبات ودفعت بعدم اختصـــــــــــــــاص احملكمة بنظرها 

وقــد نظرت احملكمــة هبــذه الطلبــات املقــدمــة وبعــد التــاكــد من كــل الظروف احمليطــة ابلنزاع ومــدى جــديــة 
 -ملؤقتة االتية:التهديد الذي تتعرض له حقوق مقدمي الطلبات اختذت احملكمة التدابري ا

ضـــــــرورة إجراء مفاوضـــــــات للمحافظة على أرصـــــــدة مك التونة اجلنويب وعدم زايدة احلصـــــــص املقررة  .1
 للصيد بدون اتفاق مسبق.

 جيب على كل طرف ان يتقيد  صص الصيد املقررة واملتفق عليها. .2
الصادر  عدم اختاذ اي تصرف من قبل اي طرف يضر  قوق االطراف االخرى او جيعل تنفيذ احلكم .3

 .(93 من حمكمة التحكيم املزمع تشكيلها غري جمدي
يالحظ ان احملكمة قد استجابت لطلبات اطراف النزاع بفرض تدابري حتفضية بعد دراسة احلالة وان مل 
تتطابق هذه التدابري مجلًة وتفصــــيالً مع طلبات اطراف النزاع اال ان غايتها يف النهاية احلفاظ على مصــــا  

 وحقوقهم من التهديد اجلدي.اطراف النزاع 
                                                        

88- Churchill robin, the southern bluefin tuha case order for provisional measures, international and 
com parttive law, vol, 59, 2000, pp79-90.  

 .176ينظر ملزيد من التفصيالت: مية رشيد جابر الزبيدي، مصدر سابق، ص -89
90- Churchill robin, lbid, p 77. 
91- Document order 1999 / 2 of agust 1999, p5. 

 .168-167مية رشيد جابر، املصدر السابق، ص -92
93- Document order 1999/3 of 27 August 1999. P13. 
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 29: العدد

 ق ية اَلدود الب رية بني الكامريوج ونيجراي. -ال رع الااك: 
نظر هــذا النزاع من قبــل حمكمــة العــدل الــدوليــة حيــث نر هــذا النزاع بني كــل من الكــامريون ونيجراي 
حول احلـدود البحريـة بينهمـا طبقـا التفـاقيـة االمم املتحـدة لقـانون البحـار واليت حـددت االقليم البحري يف 

ة ازيرة  ابكاســـيســـي( وكان ذلك املناطق املتداخلة واجلذرية حيث نر النزاع حول احلدود يف املنطقة احمليط
 .(94  1994يف عام 

وعلى أثر صــــدامات مســــلحة بني الطرفني طلبت الكامريون من احملكمة االمر ببعض  1996ويف عام 
( من نظامها االســاســي والئحتها هبدف احلفاظ على حقوق 73( و  41االجراءات املؤقتة طبقا للمواد  

حرية منها واليت كانت عرضـــــــــة لالنتهاك بســـــــــبب انشـــــــــطة نيجرياي الكامريون يف هذه املناطق ال ســـــــــيما الب
 .(95 العسكرية وقد نظرت احملكمة هبذه الطلبات املقدمة من قبل الكامريون 

وبســــــــــبب توفر كل شــــــــــروط التدابري املؤقتة من االختصــــــــــاص بنظر النزاع اذ انه من املنازعات القانونية 
خطر كبري يهــدد مصــــــــــــــــا  وحقوق اطراف النزاع ال ميكن  املتعلقــة بتطبيق اتفــاقيــة قــانون البحــار، ووجود

أصــــــالحه، وتوفر طابع الســــــرعة واالســــــتعجال فقد نظرت احملكمة بتلك الطلبات اخلاصــــــة ابالمر ابلتدابري 
التحفظية فقد رفضـــــــــــــــت احملكمة وقوع نيجراي اليت ذهبت اىل عدم جدوى االمر ابلتدابري التحفظية على 

فني صـــــدر على أثرها بيان مشـــــرتك يقضـــــي بوقف االعمال العدائية بني اســـــاس ان هناك وســـــاطة بني الطر 
 .(96 الطرفني 

 قررت احملكمة بعد ذلك االمر ببعض التدابري املؤقتة لعل أمهها:
على الطرفني حتاشي اي فعل قد يضر  قوق أحدمها ألن اي حكم قد يصدر من احملكمة القيمة له  .1

 عب اصالحه.اذا اصاب حقوق اطراف النزاع ضرر جسيم يص
 .(97 على الطرفني االلتزام ابالتفاق اخلاص بوقف االعمال العدائية يف منطقة  ابكاسيس(  .2

ويالحظ هنا أبن احملكمة مل تتاثر بوجود وســـــــاطة بني الطرفني فقررت فرض تدابري مؤقتة للحفاظ على 
اشـــــــــــــــتباكات بني الطرفني يســـــــــــــــبغ على حقوق الطرفني، واألمر اآلخر هو ان احملكمة قد اعتربت اندالع 
 طلبات التدابري املقدمة من الكامريون طابع الضرورة واالستعجال.

 الخاتمة

املتخاصــــــــــمون أمام احملاكم الدولية بوســــــــــائل جديدة كانت  ق ضــــــــــمانة هلؤالء من تعرض  ظىلقد ح
خلصــــــومات، ولعل أهم حقوقهم اليت كانت احملافظة عليه هي الدافع لرفع هذه الدعاوى والدخول يف هذه ا

وأبرز هذه الوســــــــائل الضــــــــامنة حلقوق األطراف يف النزاعات البحرية هي  التدابري املؤقتة احلافظة للحقوق( 
 للمحكمة املختصة فرضها. 1982اليت أجازت اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 

                                                        
، 1996(، 52ينظر: د. امحد ابو الوفا، التعليق على قضاء حمكمة العدل الدولية، اجمللة املصرية للقانون الدويل، العدد   -94

 .171-169ص
 خلاصة ابحملكمة.( من النظام االساسي حملكمة العدل الدولية والئحة اإلجراءات ا73( و  41ينظر املواد   -95
ملزيد من التفصيالت عن وقوع نيجراي يف النزاع ينظر: د. امحد ابو الوفا، التعلق على قضاء حمكمة العدل الدولية، اجمللة  -96

 .348-332، 2001(، 57املصرية للقانون الدويل، العدد  
 .71-70السابق، صينظر: د. امحد ابو الوفا، التعليق على قضاء حمكمة العدل الدولية، املصدر  -97
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حيث تعريفها وأهدافها وشـــــروطها  وبعد أن بينا بشـــــيء من التفصـــــيل هذا النوع من التدابري املؤقتة من
تفاقية إوســـلطة احملكمة يف فرضـــها وقوهتا اإللزامية مع ســـوق األمثلة التطبيقية هلذا النوع من التدابري يف مجل 

قانون البحار بقي لنا أن نســـــوق أهم األســـــتنتاجات واملقرتحات اليت كانت حصـــــيلة لبحث هذا املوضـــــوع 
 وعلى النحو اآلط:

 ت:االستنتاجا -أوال:
فيها يتعلق بتعريفها فلم تتفق كلمة  اً أنرت التدابري املؤقتة احلافظة للحقوق جدال وخالفا فقهيا كبري  .1

الفقه على تعريفها فليس هناك تعريف حمدد متفق عليه هلذه التدابري كما مل تذكر االتفاقية اخلاصـــــــــــــــة 
 ف فقهي.بقانون البحار ماهية ومفهوم هذه التدابري األمر الذي جعلها حمط خال

تفاقية األمم املتحدة إ( من 290جتد التدابري املؤقتة احلافظة للحقوق أســــــــــــــاســــــــــــــها القانوين يف املادة   .2
بفقراهتــا الســــــــــــــــت اليت جــاءت لتبني كيفيــة فرض هــذه التــدابري من قبــل  1982لقــانون البحــار لعــام 
ر واخلاصــــة بســــلطة ( من النظام األســــاســــي للمحكمة الدولية لقانون البحا25احملكمة كذلك املادة  

 .( من الئحة احملكمة املذكورة90، 89غرفة منازعات قاع البحار يف فرض هذه التدابري واملواد  
فرض هذه التدابري وعلى الرغم من اختالف الفقه يف طبيعتها القانونية اال أ ا ذات طبيعة إجرائية  نَّ إ .3

وهي ال تتعلق بصــــلب موضــــوع  فهي جزء من االجراءات العارضــــة يف الدعوى حســــب الرأي الراجح
 النزاع ابلضرورة ال ا ال تفصل يف هذا النزاع.

يعد هذا النوع من التدابري هو التدبري الوحيد الذي نصـــت االتفاقية عليه صـــراحة ومل تنص على ابقي  .4
األنواع األخرى من التــدابري على الرغم من أن عــدم النص على ابقي التــدابري ال حيول دون األمر هبـا 

 .من قبل احملكمة اليت تنظر
تفاقية األمم املتحدة لقانون البحار يف نصــها على التدابري املؤقتة احلافظة للحقوق أبن جعلت إمتيزت  .5

أهداف هذه التدابري ال تقتصـــــــر على احملافظة على حقوق اطراف النزاع فقط أمنا جعلتها تســـــــتهدف 
لغرض من هذه التدابري هو احملافظة على البيئة احملافظة على حقوق اطراف اجلماعة الدولية أذا كان ا

البحرية من التلوث ويف احلالة األخرية أعطت احلق للمحكمة أبن أتمر ابلتدابري من تلقاء نفســـــــــــــــها 
دون احلاجة اىل طلب اطراف النزاع يف حني قرنت األمر ابلتدابري املؤقتة بطلب أطراف النزاع يف غري 

 هذه احلالة.
ى حنو متميز األمر ابلتدابري املؤقتة بســــــــــــلطة احملكمة وأختصــــــــــــاصــــــــــــها بنظر النزاع قرنت األتفاقية وعل .6

بنظر أصـــل النزاع وبذلك متيزت عن املســـلك  ءً فاحملكمة ال أتمر ابلتدابري املؤقتة مامل تكن  تصـــة ابتدا
ل الذي سارت عليه حمكمة العدل يف نظامها األساس واليت تعد األمر ابلتدابري املؤقتة أختصاص أصي

 متنقل عن اختصاصها بنظر النزاع.
 ةأعطت األتفاقية للمحكمة اليت تنظر النزاع سلطة واسعة أزاء طلبات األمر ابلتدابري املؤقتة فهي قادر  .7

 ت أن الضرورة تدعو لذلك.أذا ر اطراف على أجابتها بل قد تفرض تدابري مؤقتة مل يطلبها اال
القوة امللزمة ما يلزم أطراف النزاع على االنصـــــــــــــــياع هلذه التدابري متلك هذه التدابري عند األمر هبا من  .8

وقد جاءت الصياغة اليت اعتمدهتا االتفاقية لتقطع الشك أبلزامية هذه التدابري ويف حال عدم األلتزام 
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هبذه التدابري ميكن اللجوء اىل ذات الوســـــــــــــــائل اليت ميكن اللجوء هلا يف حال عدم االلتزام ابألحكام  
يت هذه التدابري أبمهية كبرية يف قضــــاء احملاكم اليت اختصــــت بنظر املنازعات البحرية ظة كما حالنهائي

 .فتكاد ال ختلق منها أغلب املنازعات املنظورة أمام القضاء والتحكيم
ألجل تنظيم أدق يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار ملوضـــــــــــــــوع التدابري املؤقتة احلافظة للحقوق 

 :نوصي ابآلط
إيالء هذا النوع من التدابري التحفظية أهتمام أكرب خاصـــة فيما يتعلق بشـــروط فرض هذه التدابري مع  .1

ضــــرورة النص على ابقي أنواع التدابري املؤقتة األخرى يف صــــلب األتفاقيه كالتدابري املانعة لتفاقم النزاع 
 .ألمهيتها الكبرية

بنظر النزاع بصـــــــفة  ائية ألجل االمر بفرض عدم التقيد مبوضـــــــوع ضـــــــرورة أن تكون احملكمة  تصـــــــة  .2
التدابري التحفظية واألكتفاء بضــرورة أن تكون احملكمة  تصــة بصــفة اولية بنظر النزاع وهو ما ســارت 

 عليه اإلتفاقية.
أعطاء احملكمة املختصــــــــــــــة بنظر النزاع واليت عرض النزاع أمامها صــــــــــــــالحيات أكرب يف األمر ابلتدابري  .3

اىل طلبــــات أطراف النزاع، ألن هــــذه الطلبــــات قــــد تكون دوافعهــــا يف بعض  التحفظيــــة دون النظر
لة ضــــــرورة أن تكون مســــــالة ااألحيان األضــــــرار ابلطرف اآلخر يف اخلصــــــومة، األمر الذي يطرح مســــــ

 تقدير مدى احلاجة اىل فرض التدابري املؤقتة مرتوك يف النهاية اىل احملكمة.
 ول هذا املوضوع واإلحاطة اوانبه املختلفة راجني التوفيق.وأخرياً نرجو أن تكون قد وقفنا يف نتنا
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